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اثر استخذام اسرتاتيجية املتشابهات يف اكتساب املفاهيم وتنمية املهارات
التارخيية لذي طالبات الصف الثاني متىسط
أ  .د طارق هاشم مخيس\ سامر عيسً حسن

يرمي البحث الحالي تعرؼ (اثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في اكتساب
المفاىيـ كتنمية الميارات التأريخية لدػ طالبات الصف الثاني متكسط ) كمف أجل
التحقق مف ىدؼ البحث كضع الباحثاف ثبلث فرضيات صفرية ,كاتبعا المنيج
التجريبي ,كقد تككنت عينة البحث مف (ٓ )ٙطالبة تقسمف الى مجمكعتيف تجريبية
كعددىا (ٖٓ) طالبة كدرست كفق استراتيجية المتشابيات .كمجمكعة ضابطو كعددىا
(ٖٓ)ط البة ,درست كفق الطريقة االعتيادية ,كاعدا الباحثاف اختبار اكساب المفاىيـ
التاريخية كتحققا مف صدقو كثباتو ,فضبلً عف اعداد اختبار الميارات التاريخية .
كاستمرت التجربة لمدة ثمانية اسابيع .
كبعد معالجة البيانات باستعماؿ الكسائل االحصائية المناسبة اظيرت النتائج كجكد
فرؽ ذك داللة احصائية بيف المجمكعتيف كلصالح المجمكعة التجريبية .
Throws the current search know (the impact of the use of similars
strategy in acquiring the concepts and development of historical skills of
second grade students average) In order to verify the aim of the research
the researchers three hypotheses zero mode, and followed )the
student ) 06experimental method, it has formed research sample of
a student and I studied 06Tqsmon to experimental )groups and number
a 06) similarities .umajmuah third control strategy and( (number
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student, I studied in accordance with the normal way, promising
researchers ( tested the Acquistion of historical concepts and realized
the sincerity and persistence, as well as the preparation of historical skills
.test. The experiment lasted for eight weeks
After processing the data using appropriate statistical methods and the
results showed no difference statistically significant between the two
.groups in favor of the experimental group
الفصل االول
اوالً :مشكلة البحث :
إف االرتقاء بمستكػ التربية كالتعميـ في الببلد العربية يتطمب مف المدرس أف يتجاكز
دكر الناقل لممعمكمات كالمعارؼ إلى دكر جديد يمنح مف خبللو فرصا حقيقية لمتعمـ
الذاتي كلنمك قدراتو كاىتمامات المتعمـ المختمفة  ,كالشؾ اف ىذا النمط مف التعمـ
يستكجب استخداـ طرائق كأساليب تدريسية تأخذ بعيف االعتبار صعكبات التعمـ
كمشكبلت المتعمميف كتستثير المشاركة اإليجابية كالفعالة في كل نشاط تربكؼ ,كىذا
مف شأنو ينمي النمك المتكازف لشخصية المتعمـ كينمي لديو الثقة بالنفس كتساعده في
تحقيق ذاتو كاكتساب الميارات البلزمة التي تمكنو مف أف يحيا حياة متكاممة
()William et , 1998,P164
كمف ىنا أصبح لزاماً عمى المدرس أف يبحث عف ما ىك مناسب مف كسائل تدريسية
يبتعد مف خبلليا عف الطرائق القديمة التي تجعل المتعمـ متمقياً كدكره محدداً كقائماً
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عمى اإلصغاء كتمقي المعمكمات فقط ,كاالستقصاء ىك احد الطرائق التي تعد مف
المداخل الرئيسة التي مف شأنيا اإلسياـ في تطكير البيئة المعرفية لممتعمـ ,
فالكصكؿ إلى ىذه المعرفة يحتاج إلى استخداـ الطريقة العممية في البحث كالتفكير,
كاالستقصاء كاحدة مف الطرائق في ىذا االتجاه( .المّقاني :ٜٜٔٚ ,صٓ)ٛ
ثانياً :اىمية البحث :
كتأتي أىمية معمـ التاريخ في استخداـ طرائق التدريس جميعيا المستخدمة في تدريس
المكاد االجتماعية .حيث أف الفعالية التي يتمتع بيا مدرس التاريخ تكفر لو المركنة
كالقدرة عمى إيصاؿ المادة إلى الطمبة بصكرة حقيقية كمؤثرة تؤدؼ بالتالي إلى تعجيل
ا لعممية التربكية التي يقكـ بيا معمـ التاريخ .كيتميز في التأثير عمى الطمبة بصكرة
إيجابية عمى نحك افضل  ,غير اف عدـ تكفر المركنة في التعامل بيف المدرس
كطمبتو يؤدؼ إلى قطع عممية التفاعل التربكؼ التي يقكـ بيا المدرس مع طمبتو.
(الجمعة ,ٕٕٓٓ ,ص)ٛ
كتحتل مادة التاريخ أىمية بيف المكاد االجتماعية باعتبار أف التاريخ عمـ دراسة
الحضارات كتجسيد لمعكامل التي تظافرت عمى تشكيل الحضارة المعاصرة كيكضح
لنا اإلطار الذؼ تتطكر فيو كل أمة كمسيرة اتجاىاتيا (األميف ,ٜٔٛٓ ,ص)ٙٙ
تعد مادة التاريخ مف المكاد االجتماعية التي تدرس في مراحل تعميمية مختمفة كتعتني
األمـ كالدكؿ بالتاريخ لما لو مف أىمية في تثقيف الناشئة كالمتعمميف كتعريفيـ بتاريخ
العالـ كالى تقكية الركح الكطنية لدييـ (فايد ,ٜٔٛٙ ,صٔ)ٕٛ
كيذكر إبراىيـ ٗ ٜٜٔأف لمتاريخ تنمية عممية (أخبلقية) كليست ذىنية عقمية فقط مف
خبلؿ ربط أحداث األمـ السابقة بالحياة المعاصرة لكل زماف .فأصبحت القيـ الخمقية
كاحدة مف األسباب الرئيسة التي أدخمت تدريس التاريخ في المدارس في معظـ دكؿ
العالـ( .إبراىيـ  ,ٜٜٔٗ ,ص)ٔٗٛ
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كتضيف ( )Mary Abbottإلى أف الدركس التي يتعمميا الطمبة مف خبلؿ مادة
التاريخ كالتي تصبح بالنسبة ليـ ميارات حياتية تساعدىـ كتشجعيـ ليصبحكا اكثر
قدرة لفيـ العناصر األساسية لدراسة التاريخ مما يساعد في الكقت نفسو عمى تعزيز
ثقتيـ

بأنفسيـ

لبلستمرار

بتطكير

معمكماتيـ

في

ىذا

المجاؿ.

()MaryAbbott,2000,P.32
كتعد دراسة التاريخ مف أىـ الكسائل المؤدية إلى تنمية التفكير العممي مف خبلؿ
تفسير الحكادث التاريخية كتعميميا بشكل صحيح كربط األسباب كالنتائج .كتدريب
الطمبة عمى جمع المعمكمات كنقدىا كالتأليف فيما بينيا ثـ عرضيا( .سميماف,
ٕٓٓٓ ,ص)ٕ٘٘-ٕٖٜ
كثمة قيـ كمزايا تربكية كفكرية عديدة نستخمصيا مف تدريسنا لمتاريخ تتمثل في اف
التاريخ افضل ميداف ألف يكتسب الطالب ميارات البحث التاريخي  ,كيساعد عمى
الفيـ العميق لمحدث .كما انو يعطي نكعا مف الدعـ النفسي لمطالب خاصة عندما
يدرس تاريخ مدينتو كمنطقتو  ,كأخي ار فإف تدريس التاريخ المحمي يقدـ لمطالب
ميارات نافعة مثل رسـ خرائط كعمل نماذج كتنظيـ جداكؿ ككتابة مقاالت( .إبراىيـ ,
ٗ ,ٜٜٔصٖ٘)
كترػ ( ٜٜٔ٘ )Golemanknightإف دراسة التاريخ تيتـ بالزماف كالمكاف,
كانجازات الشعكب كمساىمتيا في تقدـ البشرية كالربط بيف الماضي كالحاضر .كمف
بيف األمكر التي يسعى التاريخ إلييا فيـ كتفسير الحاضر كتنمية العديد مف الميارات
كاالتجاىات كالقيـ .أما مف كجية نظر ( ٜٔٚٛ ) Scottفإف التاريخ يساعدنا في
معرفة أنفسنا كالجنس البشرؼ .بينما يرػ (المقاني )ٜٔٚٛ ,أف دراسة التاريخ
تستيدؼ تككيف اتجاىات كتعميمات ذات معنى تساعد المتعمميف في اكتساب خبرات
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جديدة  .أما ( ٜٖٔٛ )Farmerفيؤكد اف دراسة التاريخ تعرؼ المتعمـ بجذكره
كأصكلو التاريخية( .خريشة كطبلفحة  ,ٕٓٓٓ ,ص٘ٗٔ)
أف التعمـ البنائي قد تـ تعممو قبكلو بشكل كاسع في تدريس العمكـ منذ العقد األخير
مف القرف الماضي بعد أف كضع عمـ النفس المعرفي قكاعد أساسية لمتعمـ البنائي
كفي ىذا كاف بياجو مف األكائل الذيف قدمكا مساىمات كبيرة في التعمـ البنائي انو
أكؿ بنائي كاضع المبنات األكلى لمبنائية إذ كجد أف المعمكمات الجديدة التي يتمقاىا
اإلنساف يتـ تكضيحيا كاستقباليا مف خبلؿ عمميتي التمثل كالمكائمة كىكذا تبنى
المعرفة في عقل المتعمـ ك تأخذ بالتطكر تدريجيا مع تقدمو بالعمر (زيتكف ٕٓٓٗ,
)ٕٗ:
لقد انبثق عف النظرية البنائية العديد مف النماذج كاالستراتيجيات منيا أنمكذج بكسنر
كأنمكذج بايبي ك أنمكذج كتمي كأنمكذج ككدز كأنمكذج دكرة التعمـ كاستراتيجية
المتشابيات كالمتناقضات كالتعمـ التعاكني (الخميمي ) ٕ٘ٙ: ٜٜٔٚ,
تعد إستراتيجية المتشابيات إحدػ استراتيجيات تدريس العمكـ كتقكـ عمى تسييل فيـ
المفاىيـ المجردة الغير شائعة "المشبية" مف خبلؿ التركيز عمى التشبيو مع العالـ
الكاقعي "المشبو بو "الذؼ يعيشو الفرد كمعرفة السمات المشتركة "أكجو الشبو "
كالسمات خارج المكضكع " أكجو االختبلؼ " كتعد ىذه االستراتيجة ذات أىمية ألنيا
تستثير اىتماـ الطبلب كمف ثـ تزيد دافعيتيـ نحك تعمـ مكضكع التشبيو
كتيدؼ إستراتيجية المتشابيات إلى تنمية قابمية المتعمـ عمى التأمل كالتمعف في كل
ما يعرض عميو مف تشبييات بحيث يستطيع أف يميز بيف مكضكع التشبيو كالمشبو
بو مف خبلؿ تحديد أكجو االختبلؼ بينيما (زيتكف ) ٕ٘٘: ٕٕٓٓ,
ثالثا  :اىداؼ البحث :
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ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى (اثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في اكتساب
المفاىيـ كتنمية الميارات التأريخية لدػ طالبات الصف الثاني متكسط)
رابعا  :فرضيات البحث -:
ٔ .اليكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية التي
باستخداـ استراتيجية المتشابيات كمتكسط

تدرس مادة التاريخ االسبلمي

درجات المجمكعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في اكتساب المفاىيـ
التاريخية .
ٕ .اليكجد فرؽ ذاك داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية التي
تدرس مادة التاريخ االسبلمي باستخداـ استراتيجية المتشابيات كمتكسط
درجات المجمكعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في تنمية الميارات
التاريخية البعدؼ .
ٖ .اليكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكػ داللة (٘ٓ )ٓ.في متكسط الفركؽ
بيف درجات طبلب المجمكعة التجريبية التي تدرس مادة التاريخ عمى كفق
استراتيجية المتشابيات في مقياس القبمي كالبعدؼ لمميارات التاريخية .
خامسا  :حدكد البحث :
يقتصر البحث الحالي عمى ماياتي -:
ٔ -عينة مف طالبات الصف الثاني متكسط في احدػ المدارس المتكسطة ك
الثانكية لمبنات محافظة كرككؾ .
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ٕ -مفردات الفصكؿ (االكؿ الثاني الثالث ) مف كتاب التاريخ العربي االسبلمي
المقرر لمصف الثاني متكسط كالمعتمد مف قبل ك ازرة التربية (ط ) ٕٕٓٔ,
لمعاـ الدراسي ٕٗٔٓ. ٕٓٔ٘-
ٖ -الفصل الدراسي االكؿ لمعاـ الدراسي ٕٗٔٓ. ٕٓٔ٘-
سادسا  :تحديد المصطمحات :
ٔ -االستراتيجية :
عرفيا كل مف
 ( :)Schunk, 2000إنيػػا خطػػط مكجيػػة ألداء الميمػػات بطريقػػة ناجحػػة كانتػػاجمنظـ لخفض مستكػ التشتت بيف المعرفة الحالية لمفػرد كاألىػداؼ التػي يرغػب فػي
تحقيقيا" ).(Schunk, 2000, P:113

 (صبرؼ ٕٕٓٓ) بأنيا مجمكع االساليب كالفنيات كاالجراءت التي يتبعياالمعمـلتنفيذ عممية التدريس داخل حجرات الدراسة اك خارجيا بشكل يضفي عمييا
المتعة كالتشكيق كيحقق اقصى قدر ممكف مف االىداؼ التعميمية باقل قدر كجيد
كفي اقل كقت ممكف (ماىر اسماعيل صبرؼ .) ٔٓٛ:ٕٕٓٓ,
التعريف االجرائي لئلستراتيجية
بأنيا  :ىي مجمكعة مف االنشطة كالتحركات المتتابعة التي يقكـ بيا المدرس عند
قيامو بتدريس مادة التاريخ كفق خطكات محددة بغية تحقيق االىداؼ التدريسية .
ٕ -إستراتيجية المتشابيات:
عرفيا كل مف
 (عبدالكريـ  :)ٕٓٓٙبأنيا اسمكب لمتدريس يقكـ تكضيح المفاىيـ غير المألكفةلدػ الطبلب كمقارنتيا بمكاقف مألكفة لدييـ (عبد الكريـ )ٕٔ: ٜٜٔٛ,
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 (دركزة ٕٓٓٓ) :بأنيا عممية ربط بيف مجمكعتيف متساكيتيف في مستكػ العمكميةكدرجة الصعكبة كيجمع بينيما عناصر مشتركة بيدؼ جعل الغير مألكؼ مؤلفا)
(دركزة )ٕٓٓٓ:ٕٖٛ,
ٖ -االكتساب
عرفو كل مف
 (العمر ٓ :)ٜٜٔانو مدػ معرفة التمميذ لما يمثل المفيكـ كما ال يمثمو مف خبلؿانتباىو إلى فعاليات المدرس كنشاطاتو كبالتالي يقكـ بمعالجة المعمكمات بطريقتو
الخاصة ليككف فييا معنى عف طريق ربطيا بما لديو مف معمكمات قبل أف يحفظيا
في مخزف الذاكرة لديو .
( العمر)ٕٕ :ٜٜٔٓ ,
 قطامي ٜٜٔٛ ,بانو  :عممية شعكرية مقصكدة تعتمد عمى االدراؾ كاالنتباهكتتكقف عمى نضج الفرد كاستعداداتو كدكافعو لمحصكؿ عمى الخبرة (قطامي,
)ٔٓٙ : ٜٜٔٛ
أما التعريف اإلجرائي الذؼ تبناه الباحث:
(ىك تعمـ بالصكرة نفسيا التي اكتسبيا بيا)(.قطامي :ٜٜٔٛ ,ص.)ٔٓٙ
ٗ -المفاىيـ التاريخية
عرفيا كل مف
 (الركساف ٔ :(ٜٜٔبانو لفع يتألف مف كممة اك شبو جممة  ,يدؿ عمى معنىمحسكس اك مجرد يتـ التكصل اليو بالتجريد كالتعميـ فيشكل بالذىف تصكر معيف
يصدؽ عمى مجمكعة مف االشياء اك المعاني المشتركة بخكاص معينة مثل
مفيكـ الخبلفة  ,كمفيكـ نظاـ الحكـ الكراثي )(الركساف) ٜٗ: ٜٜٔٔ ,
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 (الحسيني  ) ٕٓٓٛبانيا تصكر عقمي قائـ أساساً عمى تجميع الخصائصالمشتركة بيف عدد مف المكاقف كاألحداث التاريخية التي يمكف أف يشار إلييا
باسـ معيف أك رمز محدد(".الحسيني)ٔٚ :ٕٓٓٛ,
التعريف االجرائي لممفاىيـ التاريخية
أنيا مجمكعة كممة أك تعبير مكجز يعطي اسماً أك رم اًز ليدؿ عمى ظاىرة أك حدث
معيف كيشير إلى مجمكعة مف الحقائق أك األفكار المتقاربة.
٘ -الميارات التاريخية :
عرفيا كل مف
 (الشاؿ ٕٔٔٓ)" بانيا ميارة الطالب في التعامل مع المادة التاريخية بشكل يثيرالتفكير  ,كييدؼ الى الكشف عف المعمكمات ك الحقائق التاريخية  ,كالحصكؿ
عمييا مف خبلؿ ست ميارات رئيسية ىي  ,ميارة استيعاب االحداث التاريخية
كفيميا  ,كميارة التسمسل الزمني لؤلحدث ,كميارة تحميل األحداث التاريخية
كتفسيرىا ,كميارة البحث في المصادر التاريخية ك ميارة إصدار األحكاـ كاتخاذ
القرار بشأف األحداث " (الشاؿ )ٔٗ: ٕٓٔٔ,
 ( نايف كفميح ٕٔٔٓ) بانيا ":األداء الذؼ ينبغي أف يكتسبو الطمبة في مادةالتاريخ بشكل ثابت ك مستمر كمتقف كباقل ما يمكف مف الجيد كالكقت سكاء إكاف
االداء فكرؼ متمثبلً في مجمكعة مف العمميات العقمية اـ حركياً متمثبلً في
األعماؿ الحركية المتنكعة أـ اجتماعياً .كيمكف مبلحظة االداء كقياسو"  ( .نايف
كفميح )٘: ٕٓٔٔ ,
 التعريف اإلجرائي لمميارات التاريخية :تعرؼ عمى انيا (قدرة طالبة الصف الثاني متكسط عمى التمييز بيف المصادر االكليو
ك الثانكيو كبيف الحقيقة كالرأؼ ككجية النظر ,كأستنتاج الحقيقة التاريخية ,كالتكصل
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الى الحقائق ك المفاىيـ كالمبادغ  ,كتحديد األسباب المعمنو ك الحقيقو كاالدلو لمحدث
التاريخي ,فضبلً عف الربط بيف المقدمات ك النتائج المترتب عمييا  ,كاظيار
ال الى تكجيو أسئمو ناقده كتككيف صكرة متكاممو عف
العبلقات الداخميو فيو ك صك ً
المكقف التاريخي ك نتائج عامو تدؿ عمى صحتو ك تطبيقيا في مكاقف تاريخيو
انتياء بإصدار أحكاـ مستقمو بعدالتأكد مف صدقيا)
أخرػ ك
ً

الفصل الثاني

المحكر االكؿ  -:إست ارتيجية المتشابيات
 نشأت المتشابياتقدـ جكردف ىذه الطريقة عاـ ٔ ٜٔٙكتعني ربط العناصر المختمفة كغير المناسبة
مع بعضيا ك أكؿ مف ترجميا إلى العربية أبك حطب في كتابو أفاؽ جديدة في عمـ
النفس كقاـ برنس بتطكيرىا عاـ ٓ ٜٔٚثـ رجع جكردف عاـ ٔ ٜٔٚكركز جكردف
عمى النماذج كاالستراتيجيات ألىميتيا في تكفير حاجات التبلميذ التربكية الميمة
ككذلؾ حاجاتيـ الذىنية التي تستعمل في تدريسيـ كالتي قد تككف غير فاعمة عمكما
كقد يعكد سبب ذلؾ إلى إف المدرسيف غير قادريف عمى تكفير كقت اكبر كجيد أكثر
الستغبلؿ حاجات التبلميذ كطاقاتيـ

(قطامي ) ٔٓ-ٜ, ٜٜٖٔ,

كردت المتشابيات في القراف الكريـ كثي ار كأسمكب تعميمي كتقريبي لؤلذىاف فالخالق
عز كجل يخاطب البشر في معرض حديثو عف أىكاؿ يكـ القيامة (يكـ تككف السماء
كالميل كتككف الجباؿ كالعيف ) سكرة المعارج كغيرىا مف اآليات القرآنية أما حديثا
كتربكيا فقد اىتـ بيا برنس الكسندر ثـ تبلىـ تراجيست كاعتبرت فيما بعد أداة فعالة
ك أكضح تراجيست باف المتشابيات عممية تحديد التعرؼ عمى أكجو الشبو بيف
المفاىيـ كيميز تراجيست بيف نكعيف مف المفاىيـ -:
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النكع األكؿ :ىك المفيكـ المعركؼ لدػ الطمبة بالمشبو بو
أما النكع األخر :كىك الغير معركؼ كالذؼ في الغالب ىك المفيكـ العممي المراد
تكضيحو يعرؼ باليدؼ أك المشبو كيككف المشبو بو مف حياة الطالب حتى يمكف
استيعاب عممية التشبيو كما إف كل مف اليدؼ (المشبو ) كالمشبو بو يحممكف صفات
مشتركة بينيما كلكف في الكقت نفسو قد يحمبلف صفات غير مشتركة
 مزايا التعمـ بالمتشابيات -:لعل أبرز مزايا المتشابيات أنيا تمثل أداة فعالة في إحداث التغير ألمفيكمي
لمتصكرات البديمة المتككنة لدػ الدارسيف ,تسيل مف فيـ المفاىيـ المجردة ,مف خبلؿ
تركيزىا عمى التشبيو مع العالـ الحقيقي الذؼ يحياه الفرد  ,لما ىك مجرد  ,يمكف أف
تقدـ إدراكاً بصرياً يمكف أف تساعد المعمـ في الكشف عف التصكرات البديمة لما سبق
تعممو عند بداية التدريس انطبلقاً مف أف الكشف عف معمكمات التبلميذ القبمية يمثل
لب التعمـ البنائي ك يمكف أف تستثير اىتماـ التبلميذ كمف ثـ تزيد دافعيتيـ نحك تعمـ
مكضكع التشبيو.
كىناؾ أيضا العديد مف المزايا لممتشابيات ذكر منيا (زيتكف  ) ٕ٘٘, ٕٕٓٓ,كىي
:
 أداة فعالة في إحداث التغير ألمفيكمي لمتصكرات البديمة المتككنة لدػالدارسيف .
 تسييل المفاىيـ المجردة مف خبلؿ تركيزىا عمى التشبيو مع العالـ الحقيقيالذؼ يحياه الفرد .
 الكشف عف التصكرات البديمة لما سبق تعممو عف بداية التدريس انطبلقا مفأف الكشف عف معمكمات الطمبة القبمية
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 استثارة اىتماـ الطبلب كمف ثـ تزيد دافعيتيـ نحك تعمـ مكضكع التشبيو . أنكاع المتشابيات :تكجد عدة أنكاع مف التشبييات كمنيا :
 المتشابيات المركبة :حيث يستخدـ المعمـ تشبييات متنكعة مألكفة لدػالمتعمـ كذلؾ لتفسير مفاىيـ غير مألكفة .
 السرد القصصي  :حيث يستخدـ المعمـ مجاال كاحدا مألكفا كذلؾ لشرحمفاىيـ عدة مف مجاؿ أخر غير مألكفا
 تشبييات خارجية (بعيدة عف المركز )  :كىي تشبيو عرضي أك ثانكؼ يظيركفكر طارغ
 التشبييات اإلجرائية  :كىي خطكة إجرائية يقكـ بيا المعمـ الكتشاؼ المعرفةالعامة لمكصكؿ إلى المعرفة العممية
 التشبيو البسيط عكامل النجاح عند استخداـ المتشابياتتعتمد إستراتيجية المتشابيات عمى اختيار المتشابو المناسب بحيث يككف مألكفاً مف
كاقع الحياة أك مشابياً في المفع؟ أك قد يككف مشابياً في الييكمية أك الشكل حيث
حدد (عبد المعطي)٘ٗ,ٕٓٓٓ,
المتشابيات في النقاط التالية:
ٔ -الكاقعية  :Pragmaticكيقصد بيا أف تككف المتشابيات مف كاقع الحياة
اليكمية لمطبلب .
ٕ -التشابو المفظي  :Semanticكيقصد بيا استخداـ عبارات متشابية المعنى.
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ٖ -التشابو البنائي :Structuralكيقصد بيا أف تككف المتشابيات المستخدمة
تتضمف نفس ترتيب أك تركيب أك شكل المكضكع.
يتضح لنا مف العرض السابق أف المتشابيات ىي أسمكب لمتدريس يقكـ عمى
تكضيح المفاىيـ غير المألكفة لمطبلب كذلؾ بمقارنتيا بمكاقف أك خبرات مألكفة
لدييـ ,فالمتشابيات كسيمة فعالة في التعمـ ألنيا تجعل المعمكمات المجردة أكثر
حسية كيمكف تخيميا كىذا ما يسمى بالكظيفة المحسكسة ليا ,كما أنيا تساعد
عمى بناء معمكمات جديدة كىي ما تسمى بالكظيفة البنائية ,كتساعد عمى
استيعاب الخبرات الجديدة كتكامميا مع الخبرات المتعممة السابقة في البنية
المعرفية An Active Assimilation Function.كىي ما تسمى بالكظيفة
التمثيمية النشطة حيث يرػ الباحث أنو مف الضركرة االلتزاـ بتنفيذ العكامل حتى
تحقق إستراتيجية المتشابيات اليدؼ الذؼ تـ تصميميا مف أجمو ,خاصة عندما
يككف اليدؼ مف استخداـ ىذه اإلستراتيجية اكتساب المفاىيـ كتنمية الميارات
التأريخية .
 العكامل التي يتكقف عمييا التعمـ بالتشبيياتكيمكف تحديد المتغيرات المرتبطة بالمتشابيات كما يمي-:

(زيتكف,

ٕٕٓٓ)ٕ٘ٛ:
ٔ -العكامل المتصمة بخصائص التمميذ نذكر منيا:
أ -األلفة التشبيو-:
فكمما كاف المشبو بو يعرفو التبلميذ كيألفكنو كمما كاف ذلؾ أفضل في عممية التعمـ,
كاذا كاف التشبيو غير مألكؼ لدػ التبلميذ فإنيـ سيكلكف ظيكرىـ عند التعمـ ,فالتمميذ
511

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )4نيسان 2710

غير المتآلف مع المشبو بو كالنظاـ الشمسي ,قد ال يستخدـ ىذا في دراسة مكضكع
كالذرة.
ب -المعمكمات القبمية عف المكضكع-:
فاستخداـ التشبييات في مكاقف التعمـ ,يحقق نتائج جيدة عندما نستخدـ في مكضكع
ليس لدػ التبلميذ ألفة بيك كامداد التمميذ بتشبييات عند التكافق في الخمفية المعرفية
قد يشتت انتباىيـ عف عرض مادة التعمـ مما يضيف عبئاً غير ضركرؼ عمى مكاد
التعمـ.
ج  -القدرة عمى التفكير بالقياس عمى التشبييات-:
بل
حيث يمكف لمتمميذ استخداـ بعض الدالئل التي يدرسيا لمكصكؿ لفيـ المكضكع فمث ً
عندما يقكؿ :الدـ لئلنساف كالبنزيف لمسيارة ,الجمل في الصحراء كالسفينة في البحر,
العيف لئلنساف كالكاميرا ,تركيب الذرة كالنظاـ الشمسي ,كىكذا.
كيرػ الباحث انو البد مف إعطاء الطالب الفرصة الكافية في عممية بناء المعرفة مف
استخداـ بعض البدائل لفيـ مكضكع التشبيو كىذا بدكرة ينمي لديو عمميات اكتساب
المفاىيـ ك تنمية الميارات التأريخية .
د -مستكيات النمك المعرفي كفقاً لتحديد بياجيو-:
في مراحل النمك المعرفي عند بياجيو ,معظـ التشبييات ليا كظيفة محسكسة يمكف
مف خبلليا تكضيح السمات غير المبلحظة لمكضكع المجرد (كالذرة) كذلؾ بمقارنتو
بتشبييات محسكسة يمكف لمتمميذ تخيميا (كالمجمكعة الشمسية) .كىناؾ بعض األدلة
البحثية ذات الفعالية النسبية الستخداـ التشبييات مع الطبلب ذكؼ التفكير المحس
حسبما تكشف عنو اختبارات النمك العقمي لبياجيو مثل اختبار لكسكف.
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ق -التخيل البصرؼ:
حيث تمعب القدرة التخيمية دك اًر ىام ًا في التعمـ بالتشبييات كيعد اكتشاؼ حمقة البنزيف
أكبر مثاؿ عمى ذلؾ.
المحكر الثاني  :الميارات التاريخية -:
يعد المقاني ( )ٜٔٚٛممف تحدثكا عف التفكير التاريخي ,فيك يرػ أف تنمية قدرة
المتعمـ عمى التفكير التاريخي مف الكظائف الرئيسية لمتاريخ اذ انيا تساير طبيعتو,
كبالتالي فالتفكير التاريخي ىك عممية تسيـ في تنمية قدرات المتعمـ كمياراتو التي
تمثل في جمع الحقائق كفيميا كربطيا  ,كعرض النتائج في صكرة صحيحة بعيدة
عف التحيز كالتعصب  ,كالتميز بالمناقشة المنطقية  ,كالتكصل الى إصدار أحكاـ
مدعمة باألدلة ,ك إدراؾ أف كل نتيجة يمكف اعتبارىا فريضا قاببل لمقبكؿ أك الرفض,
في ضكء ما يستجد مف أدلة كاسانيد ,كالتحميل لمحكادث كالنظر الى الحالو الراىنة
عمى انيا ذات جذكر متعدة في أعماؽ الماضي ( .المقاني)ٜٔٚٛ:ٜٖ ,
كتعد الميارات التاريخية أحد االىداؼ الرئيسية االؼ تسعى دراسة التاريخ لمتدريب
عمييا  .كممارستيا مف خبلؿ دراسة األحداث التاريخية المختمفة  ,فدراسة التاريخ
اع ليا كعدـ اإلستفادة مف طبيعتيا يعد مضيعة لمكقت ,اليدؼ األساسي
بدكف فيـ ز ٍ
ىك تعرؼ عمى االحداث التاريخية في الماضي فقط بل ىك دراسة سمات المستقبل .
* اىمية الميارات التاريخية -:
لمميارات التاريخية أىمية كبيرة في تدريس التاريخ ,اذ يمثل أىـ المخرجات التي يمكف
أف تتحقق مف تدريس التاريخ في العممية التعميمية  ,فيك يساعد المتعمميف عمى :
ٔ -بناء عقمية متفتحة قادرة عمى إصدار أحكاـ ,كما أنو يشجع المتعمميف عمى
المناقشة كالمجادلة كذلؾ مف خبلؿ طرح األسئمة كالتشكيؾ فييا يطرحو
المؤرخكف كذلؾ يمكف تككف العقل التجريبي .
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ٕ -يسد فجكة بيف المؤرخيف كدارسي التاريخ ,اذ يمارس دارسك التاريخ بعض
الميارات المتخصصة بأسمكب مبسط كاالستقصاء كاختبار الكثائق كنقدىا الى
غير ذلؾ مف العمميات التي يقكـ بيا المؤرخكف .
ٖ -يتضمف العمميات األساسية لمتفكير مثل المبلحظة كاالستقصاء كالقياس
كالتصنيف كالتكقيع كاالستنتاج ك التنظيـ كالمقارنة كالتحميل كغيرىا .
ٗ -يعطي المتعمـ منظك اًر عف الماضي  ,يمكف أف يستخدمو في فيـ المعمكمات
التاريخية التي تكجيو .
٘ -يساعد المتعمـ عمى تحميل الحقائق التاريخية كالمفاىيـ كتفسيرىا مف خبلؿ تقديـ
كجيات نظر متعارضة لممؤرخيف في بعض األحياف .
 -ٙيعمق فيـ المتعمـ لمفاىيـ اإلستم اررية كالتغير كالتقدـ كالتاخر  ,كتنمية ميارة
المبلحظة ,مف خبلؿ المقارنة بيف الماضي كالحاضر ,كتنمية التخيل مف خبلؿ
استشراؼ المستقبل .
 -ٚينمي اإلحساس التاريخي ,مف خبلؿ فيـ المتعمميف أف الناس في الماضي قد
عاشكا في عالـ يختمف عف عالمنا ,كانو اليمكف فيـ األحداث في الماضي
بمعايير الحاضر .
 -ٛيساعد عمى بناء إطار معرفي تاريخي  ,قائـ عمى الفيـ كالتفسير كالتحميل بما
يجعل المتعمـ قاد اًر عمى فحص كل مايتعرض لو مف احداث تاريخية كنقدىا
كتحميميا كتفسيرىا ( .احمد)ٕٔ :ٕٓٓٙ ,
* الميارات التاريخية الرئيسية -:
ىناؾ عدة ميارات تاريخية عبر عنيا الباحثكف التربكيكف ,كقد أرتئ الباحث
عرض الميارات الرئيسية منيا :
الميارات التاريخية التي حددىا فميح (ٕٔٔٓ)
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ٔ -فيـ األحداث التاريخية .
ٕ -تحميل األحداث التاريخية .
ٖ -الحس الزمني لئلحداث التاريخية .
ٗ -الحس المكاني لئلحداث التاريخية .
٘ -إصدار األحكاـ عمى األحداث التاريخية .
 -ٙحل المشكبلت التاريخية .
 -ٚتفسير كتحميل المعمكمات التاريخية الشفكية .
 -ٛتحميل الكثائق التاريخية .
 -ٜتحميل القصص التاريخية .
ٓٔ -تفسير كتقكيـ الصكر كالرسكـ التاريخية .
ٔٔ -رسـ كقراءة كتفسير الجداكؿ كالرسكـ البيانية .
ٕٔ -تحديد العبلقات بيف األحداث التاريخية .
ٖٔ -اإلسياـ كالمشاركة باألنشطة البلصفية .
ٗٔ -تنظيـ التقارير كالبحكث التريخية ( ,فميح)ٚ :ٕٓٔٔ,
الميارات التي حددىا بادؼ (ٕٔٔٓ)
ٔ -التمييز بيف المصادر األكلية كالثانكية .
ٕ -التمييز بيف الحقيقة كالراؼ كجيات النظر .
ٖ -لقدرة عمى استنتاج الحقيقية التاريخية .
ٗ -التكصل الى الحقائق كالمفاىيـ كالتعميمات .
٘ -تحديد ألسباب المعمنة .
 -ٙتحديد األسباب الحقيقية .
 -ٚتحديد األدلة التاريخية لمحدث التاريخي .
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 -ٛالرابط بيف المقدمة كالنتائج التي ترتبت عمييا .
 -ٜإظيار العبلقات الداخمية بيف االحداث التاريخية
الفصل الثالث
أكالً  :منيج البحث
اعتمد الباحث المنيج التجريبي  ,إذ يعد أكثر مناىج البحث العممي دقة ككفاءة ,
كيعد البحث التجريبي اقرب البحكث لحل المشكبلت بالطريقة العممية كالمدخل األكثر
صبلحية لحل المشكبلت التعميمية النظرية كالتطبيقية كتطكير بيئة التعمـ كأنظمتو
المختمفة  (.ممحـ ) ٕٛٛ : ٕٕٓٓ ,
ثانياً  :التصميـ التجريبي :
اعتمد الباحث تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي مبلئماً لظركؼ البحث الحالي
فجاء التصميـ عمى الشكل االتي :
المجمكعة

المتغير المستقل

االختبار القبمي

التجريبية
الضابطة

االختبار البعدؼ

استراتيجية المتشابيات اكتساب المفاىيـ
قياس الميارات التاريخية

ثالثاً  :مجتمع البحث كعينتو :
أ -مجتمع البحث :
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يشمل مجتمع البحث المدارس المتكسطة كالثانكية النيارية لمبنيف في مركز محافظة
كرككؾ لمعاـ الدراسي ( ٕٗٔٓ  , ) ٕٓٔ٘ -لذا زار الباحث المديرية العامة لتربية
محافظة كرككؾ( شعبة االحصاء ),بمكجب كتاب تسييل اليمة الصادر مف كمية
التربية لمبنات (ٔ)  ,كحصل عمى أسماء المدارس كالبالغ عددىا ( ٖ ) ٚمدرسة ,
بمغ عدد الطالبات في ىذه المدارس ( ٖٖٔ ) ٛطالبة حسب اإلحصائية التي قاـ بيا
قسـ التخطيط التربكؼ في المديرية العامة لتربية محافظة كرككؾ .
ب-

عينة المدارس

يتطمب البحث الحالي اختيار مدرسة كاحدة مف بيف المدارس المتكسطة اك الثانكية
في مدينة كرككؾ  ,كمف مدارس البنات فقط ,بحيث ال يقل عدد شعب الصف الثاني
متكسط فييا عف شعبتيف.
كقد اختار الباحث ثانكية االزدىار لمبنات لغرض تطبيق تجربتو فييا بصكرة قصدية
كذلؾ لؤلسباب االتية :
ج -عينة الطالبات
بمغ عدد طالبات عينة البحث ( )ٙٙطالبة  ,كقد استبعدت الطالبات الراسبات مف
العينة كالبالغ عددىف ( )ٙطالبات مكزعات بكاقع طالبتاف في شعبة (أ) كأربع
طالبات في الشعبة (ب) كبذلؾ اصبح المجمكع النيائي لمعينة (ٓ )ٙطالبة بكاقع
(ٖٓ) طالبة لكل مف الشعبتيف (أ  ,ب )
كاستبعدت الطالبات الراسبات مف العينة كذلؾ المتبلكيف خبرة سابقة في
المكضكعات التي ستدرس خبلؿ مدة التجربة  ,كىذه الخبرة قد تؤثر في اكتساب
المفاىيـ كمف ثـ في دقة النتائج .
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رابعاً  :تكافؤ مجمكعتي البحث
عمى الرغـ مف اختيار المجمكعتاف عشكائيا مف مجتمع البحث  ,كاف االختيار
العشكائي يحقق التكافؤ  ,إال أف الباحث ارتأػ التأكد مف تحقيق التكافؤ في
المتغيرات التي تؤثر في المتغير التابع كلكي يضمف ذلؾ  ,فقد كافأ بيف طالبات
المجمكعتيف عف طريق تحديد متغيرات البحث كضبطيا عمى النحك اآلتي :
ٔ .الذكاء .
ٕ .االختبار القبمي لمقياس الميارات التاريخية .
ٖ .العمر الزمني لمطالبات محسكباً باألشير .

ٗ .التحصيل الدراسي السابق في مادة التاريخ.
٘ .المستكػ الدراسي لئلباء .
 .ٙالمستكػ الدراسي لؤلميات .
ٔ -الذك ػ ػػاء :
طبق االختبار عمى عينة البحث يكما األحد المصادؼ  ٕٓٔٗ/ٔٓ/ٕٙكبعد
تصحيحو بمغ متكسط درجات المجمكعة التجريبية (ٖٓ )ٖٗ.اما المجمكعة الضابطة
فقد بمغ(ٓ ( )ٖٗ.ٚالممحق ٕ )
كبعد اختبار داللة الفرؽ بيف المتكسطات باستعماؿ التائي لعينتيف مستقمتيف ( -test
 )Tككسيمة إحصائية  ,ظير انو ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكػ
داللة (٘ٓ )ٓ.إذ كانت القيمة التائية المحسكبة ( )ٓ8ٛٛكىي أصغر مف القيمة
التائية الجدكلية البالغة (ٓٓ )ٕ.كبدرجة حرية ( )٘ٛكىذا يدؿ عمى َّ
أف مجمكعتي
ِ
متكافئتاف في ىذا المتغير
البحث
ٕ -االختبار القبمي لمقياس الميارات التاريخية
ٔ

(ٔ)

:

سيتـ عرض خطكات بنائو الحق ًا في الفصل الثالث في أدكات البحث
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أعتمد الباحث مقياس جاى اًز لمميارات التاريخية  ,طبقو قبل البدء بالتجربة يكـ األثنيف
بتاريخ (  ) ٕٓٔٗ /ٔٓ/ ٕٚلمعرفة مدػ تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في
ىذا المتغير ممحق (ٖ) إذ تـ حساب الكسط الحسابي كالقيمتيف التائيتيف ( المحسكبة
كالجدكلية ) لدرجات مجمكعتي البحث ,كبعد اإلجراءات اإلحصائية عمييا ب ػمػػغ
المتػػكسػػط الحسابي لممػجػمكعة التػػجري ػبػية (ٖٓ , )ٕٔ.كبػػانحراؼ معيارؼ()ٔ.ٗٙ
ف ػػي حيػػف بػػمغ المػػتكسط الحسابػػي لممجمكعة الضابطة( , )ٔٔ.ٙٙكبانحراؼ
معيارؼ( ,)ٔ.ٙٙكلمعرفة الفرؽ بيف المجمكعتيف أجرػ الباحث عممية التكافؤ
باستعماؿ االختبار التائي( )t-testلعينتيف مستقمتيف  ,إذ اظيرت النتيجة عدـ كجكد
فرؽ ذؼ داللة إحصائية بيف مجمكعتي البحث  ,إذ بمغت القيمة التائية
المحسكبة( , ) ٔ.٘ٙكىي أقل مف القيمة التائية الجدكلية البالغة(ٓٓ )ٕ.عند مستكػ
ِ
داللة (٘ٓ )ٓ.كبدرجة حرية ( , )٘ٛكىذا يدؿ عمى َّ
متكافئتاف
أف مجمكعتي البحث
في ىذا المتغير .
ٖ -العمر الزمني لمطالبات محسكباً باألشير .

بمغ متكسط أعمار طالبات المجمكعة التجريبية (ٗ )ٔٚٓ.شي اًر  ,كبمغ متكسط أعمار

طالبات المجمكعة الضابطة (ٖٗ )ٔٚٔ.شي اًر ممحق (ٗ)  ,كعند استعماؿ االختبار
التائي( )t-testلعينتيف مستقمتيف ,لمعرفة داللة الفركؽ االحصائية  ,اتضح أف الفرؽ
ليس بذؼ داللة إحصائية عند مستكػ (٘ٓ, )ٓ.إذ كانت القيمة التائية المحسكبة

(ٕ , )ٓ.ٛأصغر مف القيمة التائية الجدكلية (ٓٓ )ٕ.كبدرجة حرية ( , )٘ٛكىذا
يدؿ عمى اف مجمكعتي البحث متكافئتاف إحصائي ًا في العمر الزمني
ٗ -درجات الطالبات لمادة التاريخ لمعاـ الدراسي السابق (ٖٕٔٓ.)ٕٓٔٗ-
حصل الباحث عمى الدرجات النيائية لطبلب مجمكعتي البحث في مادة التاريخ لمعاـ
الدراسي السابق مف كثائق الطالبات لمعاـ الدراسي(ٖٕٔٓ )ٕٓٔٗ-كما ىك مكضح
في الممحق (٘)  ,كبعد اإلجراءات اإلحصائية عمييا ب ػمػػغ المتػػكسػػط الحسابي
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لممػجػمكعة التػػجري ػبػية ( , )ٙٗ.٘ٙكبػػانحراؼ معيارؼ(٘ٔ)ٛ.

ف ػػي حيػػف بػػمغ

المػػتكسط الحسابػػي لممجمكعة الضابطة( , )ٖٙ.ٛٙكبانحراؼ معيارؼ(ٓٔ,)ٚ.
كلمعرفة الفرؽ بيف المجمكعتيف أجرػ الباحث عممية التكافؤ باستعماؿ االختبار
التائي( )t-testلعينتيف مستقمتيف  ,إذ ظير عدـ كجكد فرؽ ذؼ داللة إحصائية بيف
مجمكعتي البحث  ,إذ بمغت القيمة التائية المحسكبة(ٖ٘ , )ٓ.كىي أقل مف القيمة
التائية الجدكلية البالغة(ٓٓ )ٕ.عند مستكػ داللة (٘ٓ )ٓ.كبدرجة حرية ( )٘ٛكىذا
ِ
يدؿ عمى َّ
متكافئتاف في ىذا المتغير
أف مجمكعتي البحث
خامساً  :ضبط بعض المتغيرات الدخيمة :
ىناؾ عكامل أك متغيرات – غير العامل المستقل -تؤثر بطريقة أك بأخرػ في سبلمة
التجربة  ,لذلؾ ينبغي عمى الباحث تحديدىا كالسيطرة عمييا مف اجل حجب تأثيرىا
في المتغير التابع  ,فالبحكث التجريبية معرضة لعكامل داخمية (غير تجريبية ) في
الصدؽ الداخمي كالخارجي لمتصميـ التجريبي (اآللكسي  :ٕٓٓ٘,صٗ ) ٔٙكمف
ىذه العكامل - :
ٔ – اختيار العينة -:
ٕ– ظركؼ التجربة كالحكادث المصاحبة .
ٖ -االندثار التجريبي :
ّ
ٗ -العمميات المتعمقة بالنضج -:
٘ – أداة القياس :
 -ٙأثر اإلجراءات التجريبية:
أ -الكسائل التعميمية -:
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ب -مدة التجربة-:
ج -إجراء التجربة :
سادساً  :مستمزمات البحث :
ٔ -تحديد المادة العممية :
حدد الباحث المادة العممية التي ستدرسيا في اثناء مدة التجربة بعد اف استشار
مجمكعة مف مدرسي ك مدرسات المادة في عدد مف المدارس المتكسطة ك الثانكية
كاالطبلع عمى خططيف السنكية كاليكمية كتضمنت الفصكؿ الثبلث االكلى مف
كتاب التاريخ العربي اإلسبلمي لمصف الثاني متكسط – لمعاـ الدراسي ٕٗٔٓ-
ٕ٘ٔٓ

ٕ -تحديد المفاىيـ التاريخية :
تـ تحديد المفاىيـ الرئيسة كقائمة بالمفاىيـ الفرعية مف الفصكؿ الثبلثة األكلى مف
كتاب التاريخ اإلسبلمي لمصف الثاني متكسط كالتي ىي (اإليبلؼ ,الجيش ,معركة
بدر ,الدعكة ,صمح الحديبية ,عاـ الكفكد ,اليرمكؾ ,الشرطة ,ديكاف ,الخميفة
,التعريب ,القصاصكف ,امكييف ,المنجنيق ,الشكرػ )  ,عرضت ىذه المفاىيـ عمى
مجمكعة مف الخبراء كالمحكميف  ,طمب منيـ التأشير عمى تمؾ المفاىيـ بحسب
اىميتيا كقد تحقق اكثر مف ٓ %ٛمف المحكميف عمى (٘ٔ) مفيكـ اعبله كبيذا
تحقق صدؽ تحديد المفاىيـ .
ٖ -صياغة األىداؼ السمككية :
صاغ الباحث اىدافا سمككية في ضكء االىداؼ العامة لممادة كاألفكار الرئيسة
لمحتكاىا كفي ضكء العمميات العقمية الثبلثة الكتساب المفاىيـ ( تعريف – تمييز –
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تطبيق ) حسبما اشار بركنر الف المفاىيـ تكتسب كفق ىذه العمميات الثبلثة .اذا
استخرج الباحث المفاىيـ التاريخية مف المادة العممية التي دخمت في مدة التجربة
كبمغة عددىا (٘ٔ)مفيكماً .كفي ضكء تمؾ المفاىيـ كضع الباحث االىداؼ السمككية
الخاصة باكتساب المفيكـ ,كقد بمغ مجمكع االىداؼ (٘ٗ) ىدفاً سمككياً  ,كلغرض
التحقق مف سبلمة األىداؼ السمككية كما يقابميا مف فقرات اختبارية ,عرضة عمى
مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف في التربية ك طرائق التدريس  ,كفي ضكء ارائيـ تـ
تعديل بعض األىداؼ كاعادة صياغة بعضيا .
سابعاً :اداتا البحث :
ٔ -اختبار اكتساب المفاىيـ التاريخية :

اف اختبارات اكتساب المفاىيـ ذات أثر ميـ في العممية التدريسية  ,إذ تحدد مستكػ
اك تساب الطمبة ليا  ,كبما أف أحد أىداؼ البحث الحالي يتطمب إعداد إختبار
اكتساب المفاىيـ التاريخية يقيس كفق نتائجو مستكػ اكتساب المفاىيـ التاريخية التي
سكؼ يتعمميا الطبلب أثناء مدة التجربة  ,لذا أعد الباحث اختبا اًر بعدياً ألكتساب
المفاىيـ التاريخية عمى كفق اإلجراءات اآلتية
* صياغة فقرات االختبار :
مف متطمبات البحث الحالي قياس اكتساب المفاىيـ التاريخية  .لذا أعد الباحث
اختبا اًر لقياس اكتساب تمؾ المفاىيـ  ,كذلؾ لعدـ تكافر اختبار جاىز يتمتع بالصدؽ
كالثبات  .ككاف مف نكع االختيار مف متعدد إذ صاغ الباحث ثبلث فقرات لكل مفيكـ
مف المفاىيـ التاريخية البالغة (٘ٔ) مفيكماً تقيس ( تعريف المفيكـ  ,كتمييزه ,
كتطبيقو ) كبذلؾ أصبح عدد فقراتو (٘ٗ) فقرة
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اعتمد الباحث االختبار المكضكعي أداة لقياس أكتساب المفاىيـ البتعادىا عف ذاتية
المدرس أؼ ال تتأثر إجاباتيا كتقدير صحة ىذه اإلجابات بذاتية المصحح أك حالتو
النفسية  .كذلؾ الف الجكاب عف كل فقرة مف فقراتو محدداً تماماً بشكل ال يختمف
اثناف في تصحيحو أك تدقيقو ( أبك الييجاء  , ٕٓٓٚ ,صٖ٘ٔ ) .
* تعميمات اإلجابة عمى االختبار -:
بعد تحديد الفقرات كصياغتيا  ,قاـ الباحث بتحديد تعميمات االختبار التي تيدؼ إلى
شرح فكرة اإلجابة عف االختبار في صكرة كاضحة ال ينتابيا الغمكض ,كقد راعى
الباحث عند كضع تعميمات االختبار ما يأتي :
 تعميمات خاصة بالطالبة ,كىي كتابة االسـ ,كالشعبة في المكاف المخصصمف الكرقة
 تعميمات خاصة بكصف االختبار ,كىي عدد الفقرات كعدد البدائل كاليدؼ مفاالختبار
 تعميمات خاصة باإلجابة عف جميع األسئمة ,كأىمية التفكير قبل اختياراإلجابة ,كاف يككف الجكاب عمى كرقة األسئمة .
* تصحيح االختبار :
خصص الباحث لتصحيح فقرات االختبار درجة كاحدة لمفقرة التي يجاب عنيا بطريقة
صحيحة  ,ك(صف اًر) لمفقرة التي يجاب عنيا بطريقة غير صحيحة  ,فضبلً عف
اإلشارة إلى أف الفقرات المترككة  ,كالفقرات التي ال تككف اإلجابة عنيا كاضحة
تعامل معاممة اإلجابات غير الصحيحة ,كبيذا تككف الدرجة العميا لبلختبار ()ٖٙ
درجة ,كالدرجة الدنيا (صفر) .
* صدؽ االختبار :
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يعد الصدؽ مف الخصائص القياسية الميمة التي ينبغي اف تتكافر في المقاييس اك
االختبارات النفسية كالتربكية ,ألنو مؤشر عمى قدرة المقياس اك االختبار في قياس ما
اعد لقياسو ,أؼ اف االختبار الصادؽ يقيس فعبل القدرة اك السمة اك االتجاه اك
االستعداد الذؼ كضع االختبار لقياسو كال يقيس شيئا اخر بدال عنو اك إضافة إليو .
 الصدؽ الظاىرؼ -:عرضت فقرات االختبار عمى عدد مف المتخصصيف في التاريخ االسبلمي كطرائق
التدريس كالتربية كعمـ النفس كمدرسي المادة كمدرساتيا إلبداء ارائيـ في صبلحية
الفقرات مف حيث قياسيا كشمكليا كسبلمة بنائيا كتحديد المستكػ الذؼ تقيسو الفقرة .
* التحميل اإلحصائي لمفقرات :
إذ طبق الباحث اختبار اكتساب المفاىيـ عمى عينة تككنت مف (ٓٓٔ) طالبة
تكزعف عمى مدرستيف ىما الزىكر كاألخبلص لغرض معرفة القكة التمييزية لمفقرات
كمدػ صعكبتيا كسيكلتيا كفعالية بدائميا غير الصحيحة  ,بعد اف تثبت الباحث مف
دراستيف لمفصكؿ االكؿ كالثاني كالثالث المشمكلة في تجربة البحث  .كبعد تصحيح
اجابات الطالبات رتبت الدرجات تنازليا مف اعمى درجة الى ادنى درجة كاختيرت
مجمكعتيف متطرفتيف بنسبة ( )%ٕٚلكل منيما فبمغت المجمكعة العميا (ٗ٘) طالبة
كمثميا المجمكعة الدنيا كتـ التحقق مف معامل الصعكبة كالسيكلة كالقكة التمييزية
لمفقرات.
ٗ -ثبات االختبار :
كىناؾ عدة طرؽ لقياس ثبات االختبار اختار الباحث منيا طريقة التجزئة النصفية
ألنيا مف الطرؽ الجيدة لحساب الثبات في االختبارات التحصيمية غير المقننة
كتجنب اعادة االختبار اك اعداد صكرة مكافئة  ,كتكفر الظركؼ نفسيا في اجراء
نصفي االختبار ,كمف مزاياىا االقتصاد في الزمف المطمكب لتطبيق االختبار اذ
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يطبق دفعة كاحدة ,كتجنب اعطاء خبرة لمطبلب كما ىك الحاؿ في طريقة إعادة
االختبار( .الظاىر :ٜٜٜٔ ,ص٘ٗٔ)
كتعتمد طريقة التجزئة النصفية عمى تقسيـ الفقرات االختبارية إلى قسميف  ,فقرات
فردية كفقرات زكجية لدرجات طالبات العينة االستطبلعية  ,كاستخراج معامل
االرتباط بمعادلة بيرسكف )  (Bersonفكاف (ٕ )ٓ.ٛبيف نصفي االختبار ,ثـ صحح
باستعماؿ معادلة سبيرماف براكف )  ) ( Sperman Brownفبمغ ( )ٓ.ٜٛكىك
معامل ثبات عاؿ كجيد بالنسبة الى االختبار غير المقنف الذؼ اذا تراكح معامل ثباتو
بيف (ٓ ) ٓ.ٛٓ-ٓ.ٙيعد جيداً.
مقياس الميارات التاريخية -:
مف اىداؼ البحث الحالي قياس الميارات التاريخية عند طالبات مجمكعتي البحث ,
لذلؾ كبعد االطبلع عمى الدراسات كالمقاييس السابقة الذؼ تناكلت نفس المكضكع

,كبعد االستماع الى اراء عدد مف ذكؼ الخبرة كاالختصاص في مجاؿ طرائق
التدريس كالقياس كالتقكيـ اعد الباحث مقياس لمميارات التاريخ مككف مف (ٗٔ)

مكضكعية مف نكع االختيار مف متعدد ثبلثي البدائل ,ككل فقرة تقيس ميارة مف
الميارات التاريخية كأف فقراتو عبارة عف اسئمة ذات عبلقة بما اطمعت عميو الطالبات
في مادة التاريخ .المقياس ينظر
أ -الصدؽ الظاىرؼ لممقياس :
عرض الباحث المقياس عمى مجمكعة مف المحكميف في مجاؿ عمـ النفس التربكؼ
كالتربية كطرائق التدريس كحصمت فقرات المقياس جميعيا ( ٓ ) % ٜكبيذا عد
المقياس صادقاً بفقراتو.
ب -التطبيق االستطبلعي :
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لغرض معرفة الكقت الذؼ تستغرقو االجابة عف المقياس كالتحقق مف كضكح فقراتو
طبق الباحث المقياس عمى عينة استطبلعية مككنة مف ( ) ٖٚطالبة مف طالبات
الصف الثاني المتكسط في ثانكية التضامف لمبنات  ,كقد استغرقت الطالبات في
االجابة عف المقياس (ٕٗ ) دقيقة .
ج -تعميمات االجابة عف المقياس :
تـ كضع تعميمات خاصة بالمقياس  ,كتـ التأكيد فييا عمى إنو ليس إختبا اًر دراسياً بل
ىك مقياس لمميارات التاريخية كليس لو عبلقة بدرجة مادة التاريخ  ,لكي تككف
االجابة صادقة كدقيقة
د -ثبات المقياس -:
يراد بثبات المقياس مدػ الدقة  ,كاالتساؽ في أداء األفراد  ,كاالستقرار في النتائج إذا
طبق مرتيف  .كاليدؼ مف حساب الثبات ىك تحديد أخطاء القياس  ,كايجاد طرائق
تقمل مف ىذه األخطاء (Murphy , 1988 , p. 63) .
كالستخراج ثبات المقياس استعمل الباحث طريقة إعادة االختبار  .فقد طبق المقياس
عمى العينة االستطبلعية التي بمغت (ٓٗ) طالبة بتاريخ  ٕٓٔٗ/ٔٓ/ٕٜكبعد
أسبكعيف أعاد الباحث تطبيق المقياس إذ (اف إعادة تطبيق المقياس لتعرؼ ثباتو
أف ال يقل عف ىذه المدة) .
يجب ْ
كبعد ذلؾ احتُ ِس َب معامل ارتباط بيرسكف بيف درجات الطالبات في التطبيق األكؿ ,
كدرجاتيـ في التطبيق الثاني كقد بمغ معامل الثبات (ٗ )ٓ.ٛكىك معامل ثبات جيد .
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ثامناً :تطبيق التجربة :
بدأ الباحث تجربتو بتاريخ ٕٓٔٗ /ٔٓ/ٕٛكتـ التدريس عمى كفق الخطة التعميمية
االتية:
 ج أز الباحث الفصكؿ االكؿ كالثاني كالثالث مف كتاب تاريخ العربي االسبلمي الىسبع كحدات كلما كاف مفتاح نجاح استراتيجية المتشابيات يكمف في مدػ اكتساب
الطالبات لممفاىيـ التأريخية فقد قاـ الباحث في الدرس االكؿ بتعريف طالبات
مجمكعتي البحث

مفيكـ المتشابيات كانو ميتـ بتجريب اساليب مختمفة مف

التعميـ ,كأكضح طبيعة ىذا اسمكب ككيفية استعمالو كالتعامل معو .
 طبق الباحث االختبار القبمي لمقياس الميارات التاريخية في يكـ االحد المكافق ٕٓٔ٘/ٔٓ/ٕٚفي بداية التجربة .
 درس الباحث الكحدات التعميمية لجميع افراد العينة بمكجب الخطط التدريسية التيأعده ,كذلؾ باستعماؿ استراتيجية المتشابيات لممجمكعة التجريبية كالطريقة
االعتيادية لممجمكعة الضابطة
 طبق الباحث االختبار البعدؼ لمميارات التاريخية في يكـ األحد المكافقٕٕ ٕٓٔ٘/ٕ/في نياية التجربة .
تطبيق اختبار اكتساب المفاىيـ البعدؼ :
 طبق الباحث االختبار عمى طالبات مجمكعتي البحث يكـ السبت المكافقٗٔ ٕٓٔ٘/ٕ/كفي كقت كاحد  .كقد اشرؼ الباحث بنفسو عمى سير االختبار
كبمساعدة مدرسة مادة التاريخ مف اجل الحفاظ عمى سبلمة التجربة .
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 بعد تطبيق االختبار صححت فقراتو كخصصت درجة كاحدة لئلجابة الصحيحةكصفر لئلجابة غير الصحيحة كعكممت الفقرات المترككة كالفقرات التي تحتكؼ
عمى اكثر مف اجابة معاممة الفقرات غير الصحيحة .
تاسعاً  :الكسائل االحصائية

استعمل الباحث الكسائل االحصائية المناسبة لمكصكؿ الى ىدؼ البحث
الفصل الرابع

أكالً :عرض النتائج :

ٔ -النتائج المتعمقة باختبار اكتساب المفاىيـ التاريخية :

الفرضية الصفرية االكلى :
مف خبلؿ مقارنة نتائج االختبار اكتساب المفاىيـ البعدؼ لممجمكعتيف  ,ظير إف
متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية قد بمغ ( )ٖٔ.ٕٙفي حيف بمغ متكسط
درجات طالبات المجمكعة الضابطة(ٖٖ )ٕٙ.باستعماؿ االختبار التائي( ) T-test
لعينتيف مستقمتيف في معاممة النتائج إحصائياً لمعرفة داللة الفركؽ بيف ىذيف
المتكسطيف تبيف اف القيمة التائية المحسكبة كالبالغة(ٕ٘ )ٗ.أكبر مف القيمة التائية
الجدكلية البالغة (ٓٓ )ٕ,بدرجة حرية( )٘ٛكعند مستكػ داللة (٘ٓ )ٓ,مما يدؿ
عمى اف ىنالؾ فرقاً ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالبات مجمكعتي البحث
كلصالح المجمكعة التجريبية ,ككفقاً لذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية االكلى  ,كىذا
يعني تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست كفق إستراتيجية المتشابيات عمى
المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية .
ٔ-

النتائج المتعمقة بمقياس الميارات التاريخية :

الفرضية الصفرية الثانية
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مف خبلؿ مقارنة نتائج مقياس الميارات التاريخية البعدؼ لممجمكعتي ,ظير إف
متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية قد بمغ (ٖٓ )ٖٔ.في حيف بمغ متكسط
درجات طالبات المجمكعة الضابطة(ٖٕ )ٔٔ.باستعماؿ االختبار التائي( ) T-test
لعينتيف مستقمتيف في معاممة النتائج إحصائياً لمعرفة داللة الفركؽ بيف ىذيف
المتكسطيف تبيف اف القيمة التائية المحسكبة كالبالغة( )٘.ٜٔأكبر مف القيمة التائية
الجدكلية البالغة (ٓٓ )ٕ,بدرجة حرية( )٘ٛكعند مستكػ داللة (٘ٓ )ٓ,مما يدؿ
عمى اف ىنالؾ فرقاً ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات طالبات مجمكعتي البحث
كلصالح المجمكعة التجريبية ,كفي ضكء ىذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية الثانية
 ,كىذا يعني تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست عمى كفق إستراتيجية المتشابيات
عمى المجمكعة الضابطة التي درست عمى كفق الطريقة االعتيادية .
الفرضية الصفرية الثالثة
كلمتحقق مف ىذه الفرضية تـ حساب درجات طبلب المجمكعة التجريبية في مقياس
الميارات التاريخية

القبمي كالبعدؼ  ,فكاف الكسط الحسابي لمفركؽ (ٖ, )ٓ.ٚ

كبانحراؼ معيارؼ ( , )ٔ.ٜ٘كقد الحع الباحث اف ىناؾ فرقاً في االختباريف
كلصالح االختبار البعدؼ  ,كلقياس داللة الفرؽ بيف المتكسطيف ,آستعمل الباحث
االختبار التائي ( )t-testلعينتيف مترابطتيف إذ بمغت القيمة التائية المحسكبة
(ٔ٘ )ٕ.كىي اكبر مف القيمة التائية الجدكلية البالغة (٘ٓ )ٕ.بدرجة حرية ()ٕٜ
كعند مستكػ داللة (٘ٓ )ٓ.أؼ إف النتيجة دالة إحصائياً كلمصمحة االختبار ألبعدؼ
لمقياس الميارات التاريخية
ثانياً :تفسير النتائج
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يمكف أف نعزك أسباب تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية التي درست مادة التاريخ
باستعماؿ إستراتيجية المتشابيات عمى طالبات المجمكعة الضابطة التي درست مادة
التاريخ عمى كفق الطريقة االعتيادية الى االسباب اآلتية :
ٔ -إف الخطكات المتبعة في تدريس التاريخ عمى كفق استراتيجية المتشابيات قد
شدت انتباه الطالبات كحفزت تفكيرىـ كحركت دكافعيـ نحك دراسة المادة كفيميا
مما جعل درس التاريخ أكثر حيكية ,كنقل الطالبات مف مستكػ التعميـ الكمي
العددؼ إلى مستكػ التعميـ النكعي الذؼ يجعل الطالبات محكر العممية التدريسية
.
ٕ -اف التدريس عمى كفق استراتيجية المتشابيات يتيح لمطالبات

الفرصة لبناء

معارفيف مف خبلؿ التفاعل االيجابي مع مدرس المادة اضافة الى التفاعل بيف
الطالبات انفسيف ,كالتكاصل فيما بينيف كذلؾ باستخداـ المغة كالحكار كتبادؿ
االراء مما قد يثير اىتماـ الطالبات كالنيكض بمستكاىف العممي القصى ما تسمح
بو قدراتيف كامكانياتيف كقابميتيف .

ٖ -قد يعزػ التفكؽ الى اف الطالبات اكثر تقببل كميبل الى االساليب الحديثة في
عممية التدريس الف فضكليف قد يدفعيف الى تقصي جكانب االسمكب الجديد الذؼ
يدرسف مادة التاريخ بو  ,كيشكقيف لمتابعة الدرس مما يزيد مف فيميف اكثر مف
االسمكب التقميدؼ الذؼ اعتدف عميو خبلؿ سني دراستيف الماضية .
الفصل اخلامس
(االستنتاجات كالتكصيات كالمقترحات )
أكالً ػ االستنتاجات:

ٔ .فاعمية استراتيجية المتشابيات في أكتساب المفاىيـ عند طالبات الصف الثاني
متكسط .
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ٕ  .فاعمية استراتيجية المتشابيات في تنمية الميارات التأريخية عند طالبات الصف
الثاني متكسط .
ثانياً ػ التكصيات :
ٔ .ضركرة اىتماـ أعضاء الييأة التعميمية في المدارس المتكسطة ك الثانكية باستخداـ
استراتيجية المتشابيات في تدريس المكاد االجتماعية بكجو عاـ كمادة التاريخ بكجو
خاص  ,لما أثبتو البحث الحالي مف دكر ايجابي ليذه االستراتيجية في رفع مستكػ
اكتساب المفاىيـ لدػ الطمبة كتنمية مياراتيـ التاريخية .
ٕ.ضركرة اىتماـ كميات التربية األساسية ككميات التربية بمكضكع أستراتيجية
المتشابيات ضمف مناىج طرائق التدريس  ,مف خبلؿ تضميف تمؾ المناىج أط اًر
نظرية كنماذج مف الدراسات السابقة حكؿ فاعمية ىذه الطريقة في التدريس  ,لتشجيع
طمبتيا عمى استخداـ كتطبيق ىذه االستراتيجية أثناء التربية العممية أك أثناء ممارسة
الطالب في المستقبل مينة التعميـ .
ٖ .قياـ كمية التربية كبالتنسيق مع مديرية االعداد كالتدريب بفتح دكرات تطكيرية أك
تدريبية لممدرسيف كالمعمميف المكجكديف في الخدمة لتعريفيـ بالطرائق كاالستراتيجيات
الحديثة في التدريس كمنيا استراتيجية المتشابيات .
ثالثاً ػ المقترحات :
استكماالً لمفائدة المرجكة مف البحث الحالي يقترح الباحث اآلتي:
ٔ .إجراء دراسة لمقارنة فاعمية استخداـ استراتيجية المتشابيات مع استراتيجيات
تدريسية أخرػ في تنمية الميكؿ كالميارات المختمفة كالتحصيل كاكتساب المفاىيـ
لدػ طالبات الصفكؼ المتكسطة كالثانكية .
ٕ.إجراء دراسة أخرػ مماثمة لمبحث الحالي في المكاد االجتماعية األخرػ في
المدارس المتكسطة كالثانكية .
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ٖ.إجراء دراسة تتناكؿ أثر استراتيجية المتشابيات في متغيرات أخرػ مثل التفكير
الناقد كالتفكير االبداعي كتنمية ميارات اخرػ .
املصادر
ٔ -أبراىيـ  ,فاضل خميل  .)ٜٜٔٗ(,طبيعة المعرفة التاريخية كالقيـ كاألىداؼ
التربكية المستكخاة منيا ,مجمة التربية كالعمـ ,العدد ٘ٔ .

ٕ -ابك الييجاء  ,فؤاد حسف  :أساليب كطرؽ تدريس المغة العربية كاعداد دركسيا
اليكمية  ,ط ٕ  ,دار المناىج لمنشر كالتكزيع  ,عماف  ,االردف  ٕٓٓٚ ,ـ .

ٖ -االميف  ,شاكر محمكد  ,كاخركف  ,طرؽ تدريس المكاد االجتماعية لمصف الرابع
لمعاىد اعداد المعمميف  .طٔ,ك ازرة التربية  ,مطبعة الك ازرة  ,بغداد . ٜٔٛٛ ,
ٗ -الجمعة ,احمد عبد الكىاب محمكد (ٕٕٓٓ) .الممارسات التدريسية لمدرسي
التاريخ في المرحمة المتكسطة كعبلقتيا بتحصيل طمبتيـ في مركز محافظة
نينكػ ,كمية التربية ,جامعة المكصل (رسالة دبمكـ عالي غير منشكرة).
٘ -خريشة عمي كايد كطبلفحة (ٕٓٓٓ) .أثر استخداـ كل مف الطريقة التاريخية
كالطريقة التقميدية في تنمية ميارات التفكير االستقرائي لدػ طمبة الصف العاشر
األساسي في األردف ,مجمة دراسات العمكـ التربكية ,الجامعة األردنية ,المجمد,ٕٚ
العددٔ.
 -ٙالخميمي  ,خميل يكسف  .التحصيل الدراسي لدػ طمبة التعميـ االعدادؼ .
المؤتمر التربكؼ الثاني عشر  ,البحريف .ٜٜٔٚ ,

 -ٚدركزة  ,أفناف نظير )ٕٓٓٓ),النظرية في التدريس كترجمتيا عمميا,مطبعة دار
الشركؽ.

 -ٛالركساف ,سميـ ,سبلمة كاخركف ,مبادغ القياس كالتقكيـ كتطبيقاتو التربكية
كاالنسانية ,طٔ  ,عماف ,المطابع التعاكنية . ٜٜٕٔ,

 -ٜزيتكف ,عايش (ٕٗٓٓ ) ,اساليب تدريس العمكـ ,كمية العمكـ التربكية  ,الجامعة
االردنية بعماف ,طٖ ,دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع .
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ٓٔ -زيتكف,كماؿ , ( 2002 ):تدريس العمكـ لمفيـ رؤية بنائية ,ط, 1القاىرة:عالـ
الكتب.
ٔٔ -سميماف ,جماؿ (ٕٓٓٓ) ,دراسة تحميمية لؤلسئمة المتكفرة في كتب التاريخ
لممرحمة اإلعدادية ,مجمة جامعة دمشق لآلداب كالعمكـ االنسانية كالتربكية,
المجمد ,ٔٙالعددٖ.

ٕٔ -السيد  ,فؤاد البيي  .عمـ النفس االحصائي كقياس العقل البشرؼ  ,طٕ ,
مطبعة دار التأليف  ,القاىرة . ٜٔٚٔ ,
ٖٔ -الشاؿ ,ايماف السيد عمي (ٕٔٔٓ) ,فاعمية استخداـ مدخل الطريقة التاريخية
كتنمية ميارات التفكير التاريخي لدػ تبلميذ المرحمة اإلعدادية  ,مجمة كمية
التربية( ,رسالة ماجستير غير منشكرة )جامعة المنكفية  ,كمية التربية .

ٗٔ -صبرؼ  ,ماىر اسماعيل  ,كصبلح الديف دمحم تكفيق (ٕ٘ٓٓ)  " :التطكر
التكنكلكجي كتحديث التعميـ"  ,طٔ  ,المكتب الجامعي الجديد  ,االسكندرية.

٘ٔ -الظاىر  ,زكريا دمحم  ,كاخركف  ,مبادغ القياس كالتقكيـ في التربية  ,طٔ ,
دار الثقافة لمنشر  ,عماف . ٜٜٜٔ ,
 -ٔٙعبد الكريـ,سحر( ,) ٜٜٔٛأثر تدريس مادة الكيمياء باستخداـ خرائط
المفاىيـ كالمتشابيات  ,عمى التحصيل كالقدرة عمى حل المشكبلت(,رسالة دكتكراة
غير منشكرة) جامعة عيف شمس-كمية البنات.
 -ٔٚفايد ,عبد الحميد ( ,)ٜٔٛٙرائد التربية العامة كأصكؿ التدريس ,دار الكتاب,
بيركت.
 -ٔٛفميح ,ضحى حسيف كنايف ,عزيز كاظـ (ٕٕٓٓ) الميارات التاريخية البلزمة
لطمبة المرحمة المتكسطة مف كجية نظر مدرسي كمدرسات المادة ( ,رسالة
ماجستير غير منشكرة ) ,قسـ العمكـ التربكية كالنفسية كمية التربية لمعمكـ
االنسانية ,جامعة كرببلء .
 -ٜٔقطامي,يكسف  ,كنايفة  ,قطامي,نماذج التدريس الصفي ,ط ٔ,عماف,
األردفٜٜٖٔ ,
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ٕٓ -المقاني ,احمد حسيف ( )ٜٔٚٛإتجاىات في تدريس التاريخ ,طٕ ,عالـ
الكتب ,القاىر ,مصر .
ٕٔ -المقاني ,احمد حسف  ,المكاد االجتماعية كتنمية التفكير ,عالـ الكتب ,القاىرة,
ٜٜٔٚـ.
ٕٕ -ممحـ ,سامي دمحم (ٕٕٓٓ)  ,القياس كالتقكيـ في التربية كعمـ النفس ,دار
المسيرة لمطباعة كالنشر ,عماف .
23- Mary Abbott, (2000) Historical-Skills. A student Hand

book .
24- Schun ,k d ,h ,(2000) : Learning theories ;An educational

perspective ,(2nd ed) newjersey :prentice . Hall , inc .
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