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  :مستخلصال
  

 ،) المتوسط في مادة التاريخاألولتحصيل طالبات الصف اليا التعلم في ة خإستراتيجي أثر(:معرفه إلى يهدف البحث الحالي
 حث من المدارس المتوسطة والثانويةلف مجتمع البجراءات البحث وتأن المنهج شبه التجريبي كونه المنهج المالئم إلواعتمد الباحثو

 فيها على ت لتكون عينه للبحث وطبقت التجربةلبنام سلمة ل المدحتية وتم اختيار واحدة منها وهي متوسطة أناحية/في محافظة بابل
  .ة خاليا التعلمإستراتيجي االعتيادية والثانية ضابطة درست باألولى مجموعة ضابطة درست بالطريقةمجموعتين 

 ، وتحصيل الوالدين، الطالبات محسوبا بالشهورأعماري بعض المتغيرات منها ن بين مجموعتي البحث فولقد كافأ الباحثو
، )2019-2018(عام الدراسي  لل)األولالكورس  (األول ودرجات الطالبات في ماده التاريخ للفصل الدراسي ،)رافن(تبار واخ

ن الوسائل  واستعمل الباحثو،ا وكانت النتائج أن المجموعتين متكافئتين إحصائي، للبحثواتخذ الباحثون االختبار التحصيلي أداة
 ، ومعامل صعوبة الفقرة ومعامل التمييز، ومربع كآي،ث منها االختبار التائي لعينتين مستقلتينات البحجراءإلة المالئمة حصائياإل

 تفوق طالبات المجموعة التجريبية أظهرتإحصائيا  وبعد تحليل النتائج ،20ريتشاردسون -  ومعادلة كيودر،وفعالية البدائل الخاطئة
التجريبية اللواتي درسن على ولصالح المجموعة  )0.05(د مستوى داللة ة عنإحصائي داللة يوجود فرق ذ أي في اختبار التحصيلي

  .من االستنتاجات والتوصيات والمقترحاتمجموعة  إلى نوفق إستراتيجية خاليا التعلم، وفي ضوء نتائج البحث توصل الباحثو
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Abstract 

This study aims to know the effect of the learning cell strategy on the achievement of the first-
grade intermediate students in the history subject), and the researchers adopted the semi-experimental 
approach as it was the appropriate approach for the research procedures and the research community 
was damaged from middle and high schools in Babel Governorate/Al-Madhath sub-district, and one of 
them was chosen, namely Um Salamah Intermediate School for Girls to be a sample for research and 
applied the experiment in it to two groups, the first is a control group that studied by the usual method 
and the second is a control who studied the learning cells strategy. 

The researchers rewarded between the two research groups in some variables, including the ages 
of students calculated in months, parents ’achievement, (Raven) test, and students’ grades in the history 
course for the first semester (first course) for the academic year (2018-2019), and the researchers took 
the achievement test as a research tool. The results were that the two groups are statistically equivalent, 
and the researchers used the appropriate statistical methods for the research procedures, including the 
T-test for two independent samples, the CI square, the paragraph difficulty coefficient and the 
discrimination coefficient, the effectiveness of the wrong alternatives, and the Keoder-Richardson 
equation 20, and after analyzing the results statistically, the students of the experimental group showed 
the superiority of Achievement test, meaning the existence of a statistically significant difference at the 
level of significance (0.05) for the benefit of the experimental group who studied according to the 
learning cell strategy, and in light of the research results, the researchers reached a set of conclusions, 
recommendations and proposals. 
 
Key words: education, knowledge, understanding, application, control group, experimental group 

 
  التعريف بالبحث  :األولالفصل 

مواكبة التطورات الحديثة واستخدام  إلى انطالقا من الحاجة المهمة والضرورية:  البحثمشكلة :أوال
 إذ ،)1(لمام بكل ما هو جديد من التدريس ووضعه موضع التنفيذات وطرائق تدريسها من المهم اإلستراتيجياإل

 كانت هناك ذاإي في تطويرها ورقيها ساس العنصر األأساليبمم وم الشعوب واأل التعليم محط اهتماأصبح
 كانت موضع اهتمام التربويين  التعليم ضمن المراحل التيلنهوض والتقدم والتطور وكانلمكانيات واضحة إ

حجم تقليل لمناهج با عملت لجنة تخطيط اهتمام بالجانب المعرفي لذالفي بناء شخصيات الطلبة وارهم لدو
  .مكانياتهمإمة للطلبة وء مالأكثرد وجعلها الموا

حاث في هذا الميدان منها المؤتمر العلمي الحادي عشر الذي بلكثير من الدراسات والندوات واأل      وجرت ا
ة تطوير المناهج وخاصه المواد االجتماعية أهمي على 2005عقد في الجامعة المستنصرية في بغداد سنة 

  .)2(لتطورات الهائلة في عالم التعليمات لمواكبة استراتيجيوالمحتوى واإل هدافوليشمل األ
ات  المدرسأغلبن إ، أي  من االهتمام بتفكير الطالباتأكثروتلقينها مادة التاريخ بحفظ المعلومات تهتم   

ي على الحفظ أساس الطرائق تصب بشكل ه وهذ،ى الطرائق االعتياديةيستعملن طرائق تدريس تعتمد عل
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ضعف الطالبات في فهم واستيعاب هذه  إلى أدى مما ، والوسائل التعليميةنشطة وقله استعمال األ،لتلقينوا
  .ضعف التحصيل لديهن إلى أدى ومن ثم ،المادة

والتقوا  من المدارس المتوسطة والثانوية ان عددلتأكد من وجود هذا االنخفاض زار الباحثولتعرف واول
  :اآلتية األسئلة تضمن ا مفتوحا لهم استبيانلمادة التاريخ وقدموامدرسين بعدد من المدرسات وال

  ؟ات الحديثة واستعمالك لها في التدريسستراتيجيمدى معرفتكم باإل ام/1س
  ؟المشاكل التي تواجهكم في تدريس مادة التاريخا م/2س
  ؟ المتوسط في مادة التاريخاألولهل يوجد ضعف في تحصيل طالبات الصف /3س

  :ن نسبة النتائج أأظهرت ولقد
 نسبةن أ المتوسط واألول المناقشة في تدريس ماده التاريخ للصف ةمنهن يستخدمن طريق90% .1

 في التدريس ومنها خاليا حديثةات إستراتيجيمنهن يستخدمن طرائق المحاضرة وال يعتمدن على 10%
تي تشغل وقت الطالبات التعلم في تدريسهن للمادة واقتصارهن على الطرائق التقليدية في التدريس ال

  .بالحفظ والواجبات الروتينية
نه يوجد انخفاض في تحصيل طالبات أكدن أ متوسط األولمن مدرسات مادة التاريخ للصف %) 65 ( .2

 عدد الطالبات في  وكثرة، المتوسط في مادة التاريخ بسبب عدم توفر وسائل علمية حديثةاألولالصف 
نه أن يمنهن ير%) 35(ن نسبةأرقل سير الدرس بالشكل المطلوب وعت إلى أدىمر الذي الصف الواحد األ

  . المتوسط في مادة التاريخاألولال يوجد انخفاض في تحصيل طالبات الصف 
 المتوسط في مادة األولن هناك بعض الصعوبات التي تواجهها طالبات الصف أكدن أمنهن %) 75 ( .3

 :لطالبات انإفومن ثم  في الكتاب مع السنين السابقة ة المواضيع الموجودأغلبالتاريخ نتيجة لعدم ترابط 
منهن %) 25(ن نسبة أ و،ية حول هذه المواضيع مما يزيد صعوبة تفهمهاأساسال يمتلكن معلومات 

 . المتوسط في مادة التاريخاألولصعوبة تواجه طالبات الصف  أي وجدتنه ال أن يير
  سؤال االتي وبناء على ما تقدم يمكن صياغة مشكلة البحث في ال

  )؟ المتوسط في مادة التاريخاألول خاليا التعلم في تحصيل طالبات الصف ةإستراتيجي استخدام ثرهل أل(
نشاط كلي يؤثر في "يستغني عن التربية وهي بمعناها ن المجتمع أ أو ال يستطيع الفرد:ة البحثأهمي/ثانيا

 نسانعمر اإل إلى مرحلة معينة بل تمتد أو ة على مدوسيلة الستمرار الحياة فهي ال تختصرتكوين الفرد و
  .)3(وحياته من والدته حتى مماته

زمنية طويلة من التطور  في مدة كبير في الحفاظ على هوية المجتمع وشخصيته التي تكونت أثروللتربية 
 حداث والظروف االجتماعية والثقافية فهوية المجتمع هي الحضارة التي كونها وعقيدته وعاداتهفي األ
  . )4(وتقاليده

عداد وتنظيم الفرد للحياة السعيدة في المجتمع والبيئة والعصر الذي إ إلى  عملية منظمة وهادفة ترميفهي
اشراف به بموجب برامج وعمليات تدريس وممارسة وتعليم منظم يعني بتزويد الفرد بالخبرات فييعيش 

يتوقف رقي  إذ ة واجتماعيةإستراتيجيربية عملية سر والمجتمع وتعنى الت مع األالمؤسسات التعليمية وتعاونها
  .)5(نسان التي يريدها اإلهدافالمجتمعات على مستوى اهتمامها لكي تحقق األ

ن تالئم أالبدنية واالخالقية وقدرتها على  وسيلة إلنماء شخصية الفرد من الجوانب الجسدية ولذا فهي
        .)6(وتناسب مع محيط وبيئة المجتمع
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 مرتبطة بمخطط اقتصادي مكانياتها على بناء شخصية الفرد والمجتمع وهيإتهتم بقدرتها وفهي      
ثابة الميدان الذي  التربوية وتعد بمهدافتحقيقها لألبتعكس التربية السياسة التي تتبناها الدولة  إذ واجتماعي

المعمول  الدراسة المطبقة وبلد عن طريق المناهج أي ن يفهم سياسةأ الفرد وباستطاعة  فكارتتصادم فيه األ
   .)7(دمدارس ذلك البلبها في 

على مجموعة من المستويات في تحقق ير سلسلة من التخطيط والتحض إلى      وترتكز عملية التعليم
  النظام التربويأهدافترجمة  إلى تسعى إذ مؤسسات التعليمية وخاصة المدارس التي لها عالقة بالهدافاأل

 نشطةات واألجراءمروره بمراحل متواصلة من اإلبن طريق تغير سلوك المتعلمين  واقعية عأهدافإلى 
معلومات تلقى ومعارف ((نه أخر يتعلم ويعرف بح يطلق على العملية التي تجعل اآل فالتعليم مصطل،المختلفة

 أو لفردا إلى مهارات وايصالها أو المتعلمين وهو نقل معارف وخبرات إلى نقل المعلومات منسقة أو بستكت
   .)8())فراد بطريقة سهلة ومناسبةأمجموعة 
 أسسومحتوى وتدريس وتعليم ومشتقة من  أهداف يتكون من عناصر وا تربويامخطط المنهج أساليب       و

 ومطبق في ظروف ومواقف تعليمية داخل المدرسة وخارجها متعلمين واجتماعية ومعرفية مرتبط بالفلسفية
         .)9(كامل لشخصية الفرد بجميع جوانبهمتحقيق النمو اللمتابعة وب

 بصورة مفهومة وجيدة ال بد من اتباع طرائق تدريس متعلمينال إلى يل محتوى مادة التاريخ      ولتوص
لدرس بأفضل الطرق وهذا  اأهدافتحقيق  إلى  تنظيم وترتيب خطوات عملية التعليم حتى تؤديبهامالئمة يتم 
   .)10(الطلبة بشكل جيد إلى يصال المعلومات والحقائقإقة المالئمة في  باستعمال الطريالإال يتحقق 

تقان وفهم المادة فهي إل التعليمية  المواقف       تتضمن طرائق التدريس الوسائل التعليمية ومواد العمل في
ى وفق تعتمد على فهم وتفسير المدرس للحقائق ومدى اعتقاده لتفاصيل جوانب الحياة وتطبيقها للحقائق عل

   .)11(هاساليباعتقاده وفهمه أل
 التعليمية في تحديد ن يمتلك القدرة والكفايةأيختار طريقة التدريس وعليه البد ن المدرس هو الذي وأ      

  .)12( التعليميةهدافتحقيق األلسلوب والوسيلة الطريقة واأل
لتي تثير اهتمامهم اهيم والمعلومات اة التعلم النشط في مساعدة المتعلمين على تعلم المفأهمي      وتبرز 
   .)13(ية نحو المادة والدراسة وتسمح بفرصة ربط المحتوى بالحياة الواقعية للمتعلميجابواتجاهاتهم اإل

ن قيمتها تجعل الطالبات يتعلمن في إ إذ  التعلم النشطاتإستراتيجية خاليا التعلم من إستراتيجي     وتعد 
ية يجاببعضهن ولقد ذكرت تجارب التعلم اإلن تتم مع أ التي يمكن ،ات مفيدةنقاش إلى مجموعات نشطة تؤدي

ية بين إيجابعالقات  إلى  ثم تؤدي،ات التعلم النشط من كثير من المعلمين والمدرسينإستراتيجيالتي تستخدم 
     .)14(ةقارنة بالخبرات الفردية والجماعينفسهن ويتكيفن مع بعضهن مأالطالبات 

يتواجد فيه المتفوقون والمتوسطون  إذ لة الصف ذات المستويات المختلفة حل مشك تعمل علىةإستراتيجيفهي 
ن المتفوقين ال يتقدمون بصورة ن يالئم بأسلوبه وطريقته مستوى التالميذ ألأالتعلم فيحاول المعلم  ئووبطي

ثناء الدرس في معظم أ ن يشعرون بالمللوعلم صعوبة في االستيعاب والمتأخر التوبطيئدائمة بينما يواجه 
   .)15(وقاتاأل

 لذلك البد من ؛قلة التحصيل أو سلوبها بشكل مباشر وغير مباشر في زيادةأ تؤثر طريقة التدريس وا       لذ
يا في أساسيمثل التحصيل جانبا  إذ ،ها زيادة التحصيلب وطرائق تدريس حديثة يمكن للمدرس أساليبلمام باإل

 المستوى وية ذضمن الطلبالتحصيل المرتفع  إلى الوصولياة الفرد لذا يكون الب وله دور في ححياة الط
ألنه يعكس ؛  لكونه مؤشرا يدل على مدى تقدمها عنيت المؤسسات التربوية بالتحصيلد فق،العقلي المرتفع
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دى ما  المقياس الذي يدل على مأساليب ألنه ؛ة بالغة في التحصيلأهميولت المجتمعات أتعليم ولقد نتاجات ال
ذا كان إجات ومعدالت عالية وقليل الذكاء ذا حصل على درإب من ذكاء وقدرات عقلية فهو ذكي عند الطال

لحياة ي لنجاح الطالب في المدرسة واساسنظار الجميع وهو المقياس األأ التحصيل محط أصبح وتحصيله متدٍن
   .)16(خرين في المستقبلاالجتماعية والتعايش مع اآل

  :معرفة إلى يهدف البحث الحالي :بحثهدف ال/ثالثا
  ) في مادة التاريخ المتوسطاألولتحصيل طالبات الصف ة خاليا التعلم في إستراتيجي أثر(

 بين متوسط درجات طالبات )0,05(ة عند مستوى داللة إحصائي داللة وال يوجد فرق ذ : البحثهفرضي/رابعا
 طالبات المجموعة متوسط درجاتة خاليا التعلم ويجيإستراتالمجموعة التجريبية اللواتي يدرسن التاريخ 

  .الضابطة اللواتي يدرسن المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل
  :اآلتيةيتضمن البحث الحالي على الحدود  :حدود البحث/خامسا

  المتوسط األول طالبات الصف :الحد البشري - 1
 )2019- 2018( الدراسي  الفصل الدراسي الثاني للعام:الحد الزمني - 2
 .ناحية المدحتية/ المدارس المتوسطة والثانوية النهارية الحكومية للبنات في محافظة بابل:الحد المكاني - 3
 والفصل الخامس ،)هم المراكز الحضارية في شبة الجزيرة العربيةأ( الفصل الرابع :الحد المعرفي - 4

  ) م2019- 2018(للعام الدراسي ،6 ط، التاريخ من كتاب)الحضارات القديمة المجاورة للبالد العربية(
  :تحديد المصطلحات/سادسا

  .)17(رضه لتأثير المتغير المستقلهو مقدار التغير الذي يطرأ على المتغير التابع بعد تع :ثراأل/أوال
 لدى لم في تدريس مادة التاريخ القديمة خاليا التعإستراتيجيهو التغير الذي تتركه  :ثرجرائي لألعريف اإلالت

   .رفع مستوى تحصيلهم الدراسي المتوسط لاألولطالبات الصف 
 اختبار المتعلمين بعضهم أساس إلى  تستند،ة تعليمية نشطةإستراتيجيوهي : خاليا التعلمةإستراتيجي/ثانيا

  )18(.هارات عقلية وحركية سبق تعلمهاوم عن معلومات وموضوعات دراسية ،بعضا
المقرر تدريسها لطالبات عينة  في تدريس الموضوعات التي اتبعها الباحثونهي الخطوات  :جرائيالتعريف اإل

األدوار عليهن  ثم توزع ،زواج متقابلةئمة على تنظيم الطالبات على شكل أ القا)المجموعة التجريبية(البحث 
 إلى للوصوإلى ا عليها وتكون المناقشات فردية وجماعية بين الطالبات حتى تؤدي جابة واإلاألسئلةطرح ك

  .يةإيجابنتائج 
  )19 (.الطالب في تحصيله للمواد الدراسيةليه هو ذلك المستوى الذي وصل إ:التحصيل/ثالثا

من المعلومات والخبرات في مادة تاريخ ) عينة البحث(هو ما تحصل عليه الطالبات  :جرائيالتعريف اإل
باالختبار التحصيلي الذي أعده  عليها  المتوسط مقاسا بالدرجات التي يحصلناألولالحضارات القديمة للصف 

  .ن لهنالباحثو
زمات الماضية ية في األنسانهو كل شيء حدث في الماضي بوصفه علما يدرس النشاطات اإل :التاريخ/رابعا

  .)20  (.مما جعله علم مرتبط بكل العلوم
ب الحضارات القديمة هو مجموعة من الحقائق والمفاهيم التاريخية التي يتضمنها كتا :جرائيالتعريف اإل

   . المتوسطاألولالمقرر تدريسه من وزارة التربية جمهورية العراق لطالبات الصف 
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  :خلفية نظرية ودراسات سابقة/الفصل الثاني
  خلفية نظرية:األولالمحور 

   النظرية البنائية :أوال
ي  وه،اهتمام في الفكر التربويت ذات أصبح النظرية البنائية من االتجاهات الحديثة التي شاعت ود        تع

 التعلم النشط أساسن التدريس يقوم على إ أي ،جل الفهم واعتماد المتعلمأتعد نظرية جديدة في التعلم من 
 فاعلية وكيف يمكن لعملية التعليم أن توجه الترتيبات في أكثر م هو موجه وقائد لعمليات التعلم والمعل،والجيد

  )21(.فاعليه أكثرمواقف صفية 
 التعلم أساليبهذه النماذج وة ولها عدة نماذج فالتعلم النشط احد         تعد الفلسفة البنائية من الفلسفات الحديث

ن العملية النشطة المعرفة بذاته أل إلى لوصوللما يبذله المتعلم من جهد عقلي  أساسعملية نشطة تقوم على 
  . )22(. المعلملم مسؤولية المتعلم وليسللتع

  : للتعلم النشطساسدئ النظرية البنائية المهمة التي تعد األمن مبا
اتي من جانب الطالب وعلى  فالمتعلم هو التطور ويتطلب االبداع والتنظيم الذ؛التعلم ليس نتيجة التطورات .1

  .)23(.يعطي فرضياته لمعرفة حيويتهائلة وسطاء فرصة للطالب بأن يشارك بطرح أعالمدرس إ
اكتشاف المعرفة  إلى لوصول المتعلم لبها ألنها عملية ابتكار يعيد ؛ستمرةالتعلم عملية نشطة وم .2

  )24(.هبنفس
يرتبط التعلم النشط بمشاعر االستثارة والتشويق وتزيد فاعلية الطالب نحو المادة  إذ ؛م عملية وجدانيةالتعل .3

 .ية ويشعر بثقته بنفسهيجابفيتم باإل
 بنيته بحسب آخر  إلىبالمعنى نفسه بل تختلف من فردخر  آ إلى والمفاهيم ال تنتقل من فردفكاراأل .4

   ).25(.االمعرفية وكيفية تنظيمه
   التعلم النشط:ثانيا
ت المعرفية مثل  علماء النظرياه النظريأساس وئه التعلم النشط في بناتبنّى : النظرية للتعلم النشطسساأل
 فائدة عند ما يقع داخل معرفة الطالب أكثرصبح ن التعلم يأ فكرة أساسي قامت فلسفته على ذال) باولو فريدي(

  .)26(. وكذلك ثقافة الطالب والمجتمعورؤيته للعالم
 عند همن أل؛ وصوال للنجاحكثرن الطالب الذين يشاركون في عملية التعليم هم األأ      تعتمد النظريات على 

ارتفاع مستوى اتجاههم  وهدافيقهم األ نشاطا وجرأة وتحقأكثرنهم يبدون إشاركتهم بعملية التعلم بأنفسهم فم
ا إيجاب أو ألنها تؤثر سلبا ؛ التعلمأساليبفضليات أيكمن في  والطريق لمشاركة الطالب في هذا النشاط ،لذاتهم
م بها الناس ويعالجون  الطالب كذلك وجود تباينات مشيرة ومتطورة في الطرائق التي يتعلعلى

  ).27(.معلوماتهم
  :ها عند تنفيذ التعلم النشط وهيهناك عدة مبادئ التي ينبغي االستناد الي :مبادئ التعلم النشط

 التعلم النشط مشجع بين المعلم والطالب ويزيد التفاعل بين الطرفين ويكون هذا التفاعل في داخل يعد .1
  .يشجع في اشتراك الطالب وتحفيزهم للتعلمو ، خارجهأوالصف 

 فالتدريس ، يكون بنحو جماعيماته عندأهمي التعلم يزيد من اند  إذ وج،يشجع على التعاون بين المتعلمين .2
  .الجيد هو الذي يتطلب ويشجع على التشارك والتعاون وليس التنافس بين الطالب

ن المتعلمين ال يتعلمون باإلنصات وكتابة المذكرات ما ال يوجد هناك تحدث إ أي ، مشجع على النشاطيعد .3
  . بالحياة المستقبلية واليوميةقةكتابه ويربطون معلوماتهم السابو
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 على فهم طبيعة معارفهم ن معرفة الطالب بما يعرفونه يساعدهم أل؛يقوم على تقديم تغذية راجعة .4
 .وتقييمها

ية التي يحدثها عند المتعلم من حيث اكتساب المعرفة والمهارات إيجابفاعلية التعلم النشط نتائج ظهر تُ
  .واالتجاهات

التي تركز ط ات التعلم النشإستراتيجيحدى ة خاليا التعلم إإستراتيجيتمثل  :اليا التعلمة خإستراتيجي/ثالثا
عني توليد تعاوني بين الطالب الستيعاب ت، أي  على روح التعاون بين المجموعة الواحدةساسباأل

تعزيز مكانة الطالب في عملية التدريس فيعمل المدرس على تقييم و ،موضوعات الموقف التعليمي
الطالبين بطرح  إذ يقوم أحد ، من طالبينمجموعات ثنائية يتم تشكيلها إلى طالب في الصف الواحدال

 على المجموعة جابةض اإلر ويتم ع، عن السؤالجابةنشاط مطلوب ويقوم الطالب الثاني باإل أو سؤال
طي  وهو يتحرك ويعخرىعلى المجموعة األ آخر  ثم يقوم المدرس بطرح سؤال،خرىاألالثنائية 

  .)28(. والتوجيهاإلرشادمساعدة ويقوم دوره على  إلى المساعدة لمن يحتاج
  ة خاليا التعلم إستراتيجي أهداف

  .كسابه مفاهيم الديمقراطية والشورىأداء المتعلم في المهام األكاديمية وإتحسين - 1
  .هات العلمية نحو المادة الدراسيةتنمية االتجا- 2
  .ذاتيةس روح التعاون والرقابة الغر- 3
   .خطاء ودعمه بالتغذية الراجعةإكساب المتعلم مقدرة على تصحيح األ- 4
  . الفاعلة والمشاركةتعليم مهارات التعاون والتضامن- 5

  ة خاليا التعلم إستراتيجيخطوات 
  . قبل موعد الدرس وتحضيره،الطالبات بقراءة موضوع الدرس مسبقاتقوم - 1
على مقعدين  أو جلس كل طالبتين معا على منضدة واحدة بحيث تتنظيم الطالبات في صور أزواج- 2

  مجاورين 
ن تجيب أعليها ويجب ) ب(لقاء السؤال على الطالبة الثانية ويرمز لها بإ) أ(ى ويرمز لها األولتقوم الطالبة - 3

  .شفوية أو بصورة كتابية
  . المحددةاألسئلة بين الطالبات حتى انتهاء األسئلةيستمر تبادل - 4
   

  : الدراسات السابقة:الثانيالمحور 
  )2008(دراسة  هندي 

ة خاليا التعلم في تنمية إستراتيجي استخدام أثر(معرفة   إلى جريت هذة الدراسة في العراق وهدفتأ
 تم اختيار عينة ،)بعض مهارات القراءة الجهرية واالحتفاظ بها لدى تالميذ التربية الخاصة في مادة القراءة

 والمجموعة ،تلميذ وتلميذة) 11(عينتين وبلغ عدد تالميذ المجموعة التجريبية  إلى البحث عشوائيا مقسمين
ختبار التائي  واال، استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون لمعالجة البيانات،تلميذ وتلميذة) 9(الضابطة بلغت 

ولصالح  )0،05(ة عند مستوى داللة إحصائي دالله  النتائج وجود فرق ذيأظهرتلعينتين مستقلتين و
  .)29(ة خاليا التعلم إستراتيجيوعة التجريبية التي درست على وفق المجم
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  اته إجراء منهج البحث و:الفصل الثالث
يشمل اختيار التصميم التجريبي واختيار  إذ اتهإجراءيتضمن هذا الفصل توضيحا لنهجية البحث و

المتغيرات الدخيلة  إلى  والنظر،)لضابطةالتجريبية وا(ات البحث إجراء فضال عن ،مجتمع البحث وعينته
  :تيالبحث ومستلزماته كما يأ دواتويشمل إعداد أوضبطها 

لحصول على نتائج مضبوطة وموثوق بها ل المناهج دقة وكفاءة وأكثر المنهج التجريبي من :منهج البحث/أوال
 ويعني مصطلح .ات البحثجراء ألنه المنهج المالئم إل؛هدفي البحث إلى لوصولل هذا المنهج وناتبع الباحث

  . )30( آخر التفسير في شيءأثرتطبيق شيء يمكن مالحظة ) تجريبي(
قوم يإذ  ،عي يستخدم للتأكد من صحة الفروضالتصميم التجريبي موقف اصطنا :التصميم التجريبي/ثانيا

 ى صحة معلومة معينةمعرفة مد لر المستقل على المتغير التابع بعزل المتغير الدخيل ويدرس المتغينوالباحث
،  الدراسةإجراءقبل ين  يجب على الباحثا لذ،)31(. التي تحكم سلوك المتغير التابعالتعليمات إلى لوصوللأو 

تمدت الباحثة التصميم  لذلك اع،اختيار تصميم تجريبي مالئم الختبار صحة النتائج التي عرضتها في ظروفها
كما مبين في المخطط ،  ضابطةخرىهما تجريبية واألاحدأئتين ضبط الجزئي لمجموعتين متكاف الاالتجريبي ذ

  :ادناه
  التصميم التجريبي للبحث) 1(                                  شكل

   البحثأداة  المتغير التابع  المتغير المستقل  التكافؤ  المجموعة

  التجريبية
  

  ةإستراتيجي
  خاليا التعلم

  
  الضابطة

  العمر الزمني محسوبا بالشهور-1
  التحصيل الدراسي للوالدين-2
 فـي   األولالتحصيل السابق للطالبات في الفصل      -3

  مادة التاريخ
   اختبار الذكاء-4
  ةاختبار المعلومات السابق-5

-  

  التحصيل
  

  اختبار التحصيل
  

  
 .مهأهـداف  إلـى     تطلبها البحث للوصـول    ات التي جراء عدد من اإل   نو الباحث اتبع:مجتمع البحث وعينته  /ثالثا

    .موالتحقق من فرضياته
 المتوسط في المدارس المتوسطة األوليشمل مجتمع البحث الحالي جميع طالبات الصف  :مجتمع البحث - 1

   .)2019-2018( للعام الدراسي المدحتيةناحية /والثانوية للبنات في محافظة بابل
 :قسمين وهما إلى ن عينة البحثقسم الباحثو :عينة البحث -2
سماء مدارس البنات المتوسطة والثانوية الحكومية النهارية في محافظة  بعد التعرف على أ:عينة المدارس-أ

مدرسة لتطبيق التجربة ) 16( بالطريقة العشوائية من بين )م سلمةأ( اختيرت مدرسة ،ناحية المدحتية/بابل
  .فيها
يها التجربة اختير عشوائيا  التي ستطبق ف)م سلمةأمتوسطة (ن مدرسة الباحثون حدد  أبعد :عينة الطالبات- ب

ليبلغ عدد طالبات المجموعة ) أ( وشعبة ،)41(التي بلغ عدد طالباتها لتمثل المجموعة التجريبية ) د(ة شعب
لراسبات من طالبة وبعد استبعاد الطالبات ا) 79(لعينة البحث وبذلك يكون العدد الكلي . طالبة) 38(الضابطة 
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في المجموعة ) 2( و،حالة رسوب ضمن طالبات المجموعة التجريبية) 3(بلغ عددهن المجموعتين، اللواتي 
 ويعود سبب  نظام المدرسة واستمرار تدريسهن،الضابطة مع ضمان بقائهن في صفوفهن حفاضا على

التي يكون لها  ،في غضون مدة التجربة  المتالكهن خبرات سابقة في الموضوعات التي تدرس؛استبعادهن
طالبة للمجموعة ) 38(بواقع ) 74( العدد النهائي لعينة البحث أصبح وبذلك متغيرات التابعة، في الأثر

   .طالبة للمجموعة الضابطة) 36(التجريبية و
 عملية التكافؤ إجراءن بسالمة الداخلية للبحث قام الباحثوزيادة في الحرص على ال  :  البحث تكافؤ مجمع:رابعا

 سالمة ثير فيعلي في بعض المتغيرات التي لها تأل البدء بالتدريس الفا قبإحصائيبين مجموعتي البحث 
 التحصيل الدراسي للوالدين، ،العمر الزمني محسوبا بالشهور( : المتغيرات هيالتجربة ودقة نتائجها وهذه

 للعام األولدرجات الطالبات في مادة التاريخ في اختبار نهاية الكورس  اختبار رافن، )) م2018-2019(
ا في المتغيرات إحصائي متكافئتين ، والضابطةالتجريبية:  النتائج أن المجموعتينأظهرتوقد  ،لدراسيا

  .ة المالئمةحصائيالمذكورة بعد استعمال الوسائل اإل
ما يقصد بالمتغيرات الدخيلة المتغيرات التي تترابط وتتصل فيما بينه :ضبط بعض المتغيرات الدخيلة :خامسا

 ويؤثر هذا التغير في ،ثارها وال يدخل هذا التغير في تصميم الباحثينآ إلى ن يتوصلواأن ووال يستطيع الباحث
؛ لذلك أصبح على الباحثين  تأثير غير صحيح وغير مرغوب فيهويكون ذافي المتغير التابع  أو نتائج البحث

 ويمكن ،ناقشتهاالنتائج وم إلى ن يفترضوا وجود عدد من المتغيرات الدخيلة في الحسبان عند الصولأ
 اختيار ،الحوادث المصاحبة للتجربة( : والمتغيرات هي،)32(.التخلص منها عن طريق االختبار العشوائي

  .) االختبارات، القياسأداة ،النضج ، اختيار العينة، االندثار التجريبي،عينة البحث
   :بعض مستلزمات منهان  هيأ الباحثو، البحث وفرضياتهأهدافلغرض تحقيق  : مستلزمات البحث:سادسا

 حددت المادة العلمية لموضوعات البحث بالفصلين االخيرين من كتاب التاريخ القديم :تحديد المادة العلمية-1
  ).2019- 2018(توسط للعام الدراسي  الماألولالمقرر تدريسه للصف 

 تنقل االنتباه ،لية التعليميةة بالغة في العمأهمي السلوكية ذات هدافن تحديد األإ : السلوكيةهدافصياغة األ-2
 وتوجيه جهوده نحو تحقيق ،االعتماد على ذاتهها تساعد المتعلم على اختبار نفسه بن وأ،المتعلم إلى من المعلم

 ،المعرفة (:الثالثة الدنيا وهي السلوكية على وفق مستويات بلوم هداف تم صياغة األ،)33(.ه المرغوبةأهداف
 السلوكية تم عرضها هداف وللتحقق من سالمة األ،هدفا سلوكيا) 119(  مجموعها وقد بلغ،) والتطبيق،والفهم

 80(تم اعتماد  إذ ،ائق التدريسعلى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال علم النفس التربوي وطر
عض  بإجراء السلوكية مقبولة جميعها مع هداف وبهذا تعد األ، لقبول كل هدف سلوكيأدنى احد) 0/0

   .خذ بهايالت البسيطة التي تم األالتعد
ا من متطلبات التدريس  واحدأساليبعداد الخطط التدريسية لما كان إ: عداد الخطط التدريسية اليوميةإ-3

خطة تدريسية ) 18( تضمنت ،)التجريبية والضابطة(عداد الخطط التدريسية لمجموعتي البحث الناجح تم إ
م مع المتغير المستقل داد الخطط التدريسية بطريقة تتالءع تم إ وقد،سبوعيا لكل مجموعةحصة أ)2(بواقع 

 وقبل البدء بالتجربة تم عرض نموذجين من هذه الخطط على عدد من الخبراء والمتخصصين ،)خاليا التعلم(
للتأكد من صالحيتها ومدى تمثيلها للمحتوى التعليمي  ،في علم النفس التربوي وطرائق التدريس والتاريخ

  . بعض التعديالت البسيطة عليهاإجراء قبولها مع أظهرت وقد ،ا للمرحلة الدراسيةومالئمته
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  : البحثأداة: سابعا
 التي تستعمل لقياس المعرفة والفهم والمهارة في مادة داة األ:نهيعرف االختبار بأ :االختبار التحصيلي-1

عارف والمهارات والمفاهيم المتعلقة  والهدف منه هو قياس مدى استيعاب الطالبات لبعض الم،دراسية معينة
ا من الخطوات ن عدد وقد اتبع الباحثو،)34(.في نهاية مدة تعليمية معينة أو بالمادة الدراسية في وقت معين

  :عداد االختبار التحصيلي وهي كاآلتيإل
لموضوعية ن عند صياغة فقرات االختبار التحصيلي على الفقرات اد الباحثو اعتم:صياغة فقرات االختبار-أ

 ويمكن خرىفضل من االختبارات الموضوعية األ كونها صادقة وثابتة أ،من نوع االختبار من متعدد
تبار بلغت عدد فقرات االخ إذ ،)35(. سلوكية كالمعرفة واالستيعاب والتطبيقأهدافاستخدامها في قياس عدة 

  .الصحيحة جابةبدائل تمثل واحدة اإل) 4(عطت لكل فقره فقرة اختبارية وأ) 60(
 عن فقرات االختبار التحصيلي والمتضمن كيفية جابةجرى صياغة تعليمات اإل : صياغة تعليمات االختبار-ب
   .جابةمثال لإل مع توضيح جابةزم لإلال على فقرات االختبار والزمن الجابةاإل
صيل أعد طالبات عن فقرات اختبار التح الإجاباتلغرض تصحيح  :صياغة تعليمات تصحيح االختبار-ج

جابتها صحيحة  للفقرة التي تكون إ)درجة واحدة(عطوا  أ، النموذجيةجابةن مفتاح التصحيح لإلالباحثو
 من بديل تعامل أكثرالتي اختير لها  أو  وعاملت الفقرة المتروكة،جابتها خاطئة للفقرة التي تكون إ)صفر(و

) 60( درجة لالختبار هي أعلىإن ، أي جةدر) 60(ت الدرجة الكلية أصبح وبذلك ، الخاطئةجابةمعامله اإل
  .)صفر( درجة له أقلو
   : صدق االختبار-ح

وال يقيس جلها إنه يقيس السمه التي وضع من أ أي ،قدرته على قياس ما وضع لقياسه: يعني صدق االختبار
  :قق من صدق االختبار اعتمد الباحثون على نوعين من الصدق هما وللتح،)36(. آخراشيئ
عرض فقرات االختبار على مجموعة من الخبراء للحكم على بيتم التحقق من الصدق  :لظاهريالصدق ا-1

 ويتم حساب معامل الصدق الظاهري عن طريق نسبة االتفاق بين ،صالحيتها في قياس الخاصية المراد قياسها
متخصصين  فقد تم عرض فقرات االختبار على عدد من الخبراء وال،المحكمين وعن طريق قيمة مربع كآي

متها لموضوعات جتماعيات وعلم النفس والتاريخ إلبداء آرائهم ومالحظاتهم ومدى مالءفي طرائق تدريس اال
 وبعد موافقة الخبراء والمحكمين ، السلوكيةهداف المتوسط ومدى تحقيقها لألاألولالكتاب بما يناسب الصف 

عند مستوى ) 3،84(قيمة الجدولية البالغة على فقرات االختبار وتم حساب مربع كأي لكل فقرة مقارنة بال
  . النتائج صالحية جميع فقرات االختبارأظهرت و،)72(ودرجة حرية ) 0،05(داللة 

طقي لمواد االختبار  التحليل المنإجراءوهو الصدق الذي يكون عن طريق القيام ب :صدق المحتوى -2
جزاء أن يكون شامال لجميع أ أي ، يقيسهامعرفة مدى تحقيقها لموضوع االختبار والظروف التيوفقراته ل

  )37 (.مكانية قياسهه وإأهدافالمحتوى و
  : التطبيق االستطالعي لالختبار-د
لبيان وضوح الفقرات وتحديد الوقت المستغرق في  : لالختبار التحصيلياألولالتطبيق االستطالعي -1
طالبة من مدرسة ) 40(عية مكونة من  طبق االختبار على عينة استطال، عن جميع فقرات االختبارجابةاإل
بعد التأكد من إكمالهن للمادة العلمية وإبالغهن بموعد )  م22/4/2019(م االثنين  في يو،للبنات )ثانوية الثريا(

ن فقرات االختبار واضحة وتم استخراج متوسط  أ الطالباتلة إجابة قوتعني ،يام من تطبيقهاالختبار قبل عدة أ
   .دقيقة) 40(بات  الطالجابةالزمن إل
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 ،بعد التأكد من وضوح فقرات االختبار وتعليماته :)حصائيعينة التحليل اإل(التطبيق االستطالعي الثاني -2
طالبة من ) 100( تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية ثانية مكونة من ،وحساب الزمن الالزم لالختبار

) 25/4/2019(قد جرى االختبار في يوم الخميس  المتوسط في متوسطة الحريري واألولطالبات الصف 
 وترتيب الدرجات جابات وبعد تصحيح اإل،ر والتأكد من خصائصه السايكومتريةلغرض تحليل فقرات االختبا

 من )0/0 27 (أدنى و، الطالبات لتمثل المجموعة العلياإجابات من )0/0  27( أعلىخذ أوراق أتصاعديا ب
  .:يجاد ماياتيا إلإحصائيوعة الدنيا حللت  الطالبات لتمثل المجمإجابات

قرة االختبارية على  عامل تمييز الفقرات هو الدرجة التي تحدد قدرة الفأساليب :معامل تمييز الفقرات- 1
 ،)38(ذوات المستوى المنخفض  الطالبات إجاباتمن ذوات المستوى العالي و الطالبات إجاباتالتمييز بين 

 )0،56-0،33(ن قيم الفقرات تراوحت بين ل فقرة من فقرات االختبار فوجدت أوتم حساب معامل التمييز لك
  ) 38(. تعد فقره مقبولة ومميزهأكثرف) 0،25(ن الفقرة التي تزيد معامل تمييزها عن ويرى النجار أ

 إلى  خاطئة على الفقرةإجابةجبن نسبة الطالبات الالتي أتعني معامل الصعوبة  :معامل صعوبة الفقرات- 2
 كلما انخفض مؤشر الصعوبة ازداد مؤشر ومن ثم )المجموعة العليا والمجموعة الدنيا(لعدد الكلي للطالبات ا

ن  أوجدووقد تم تطبيق فقرات االختبار على كل فقرة من فقرات االختبار  ،)39( )العالقة عكسية(السهولة 
عامل صعوبة مالئم ومناسب في وبهذا تكون الفقرات جميعها ذات م) 070/0- 039/0(قيمتها تتراوح بين 

   )40.()0،80-0،20ن الفقرة الجيدة هي التي تتراوح معامل صعوبتها بين إ إذ ،فقراتها
 المفحوصين إجابات عدد ممكن من بديل الخاطئ على جذب أكبر القدرةيعني بها  :فعالية البدائل الخاطئة-3

 أو تعديله أو  لذلك يجب تغيره، غير فعالأساليب  من المفحوصينة والبديل الذي ال يجذب العدد األكبرالخاطئ
 وبعد تطبيق معادلة فعالية البدائل لفقرات االختبار ،)41.( قدرة على التمويهأكثرتبديل غيره يكون  أو حذفه

 عدد من الطالبات للمجموعة الدنيا أكبرن البدائل الخاطئة جذبت أظهرت النتائج أ ،وحساب فعالية كل بديل
  .بقاء عليها وألنها كانت تحمل اإلشارة السالبة جميعها تقرر اإل،بات المجموعة العليامقارنة بطال

 ،ن الفرد يحافظ على الموقع نفسه تقريبا بالنسبة لمجموعته عند تكرار قياسه فالثبات يعني أ:ثبات االختبار-4
بمعامل ثبات  أو  القياسويبقى على حاله تقريبا بالقدر الذي يتمثل فيه بقيمه صغيره للخطأ المعياري في

نها ؛ أل)20ريتشاردسون-كيودر(ت وضعها عدد من المعامالب الطريقة يتحقق الثبات وفي هذه ،)42(.مرتفع
  .من الطرائق التي تتطلب تطبيق االختبار مرة واحدة تالفيا للتكاليف وتغير الظروف

  : القياسأداةتطبيق : ثامنا
 الدراسية في ر على مجموعتي البحث بعد االنتهاء من تدريس المادةتم تطبيق االختبا :االختبار التحصيلي-1

   .اإحصائيتم الحصول على درجاتهن وتحليلها )  م28/4/2019(حد وقت واحد في يوم األ
  :ةحصائي الوسائل اإل:تاسعا

ة بين يحصائاستعملت هذه الوسيلة لمعرفة داللة الفروق اإل:لعينتين مستقلتين) T-Test(االختبار التائي -1 
   . وفي تحليل النتائجحصائيمجموعتي البحث في التكافؤ اإل

   .لحساب تباين درجات مجموعتي البحث استخدم:التباين- 2
  .)عينة البحث(ة في التحقق من تكافؤ الطالبات حصائياستخدمت هذه الوسيلة اإل :مربع كأي- 3
   .ختبار التحصيلياستخدمت في حساب معامالت صعوبة فقرات اال :معامل صعوبة الفقرة- 4
  .استخدمت هذه الوسيلة لحساب تمييز فقرات االختبار التحصيلي:معامل تمييز الفقرات- 5
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 صحيحة لفقرات االختبار استخدمت هذة الوسيلة لقياس فعالية البدائل الغير:فاعلية البدائل الخاطئة- 6
  .التحصيلي

  
  عرض النتائج وتفسيرها/الفصل الرابع

  عرض النتائج : أوال
 ال يوجد فرق ذو(ى التي تنص على أنه األولللتحقق من نتائج الفرضية الصفرية : األولنتائج الهدف -1

بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي يدرسن ) 0،05(ة عند مستوى داللة إحصائيداللة 
اللواتي يدرسن المادة نفسها ة خاليا التعلم ودرجات طالبات المجموعة الضابطة إستراتيجيالتاريخ القديم ب

، طبق االختبار التحصيلي النهائي على طالبات مجموعتي البحث )بالطريقة االعتيادية في اختبار التحصيلي
ا تم استخراج المتوسط الحسابي والتباين إحصائي وتحليلها جاباتوبعد تصحيح اإل) التجريبية والضابطة(

لعينتين ) T-Test( وباستعمال االختبار التائي ،ي البحثواالنحراف المعياري لدرجات طالبات مجموعت
 المجموعة التجريبية عند ة لصالحإحصائي ذا داللة ان هناك فرقلتين غير متساويتين بالعدد اتضح أمستق

 ،)53،58( وبتباين) 43،32(بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية  إذ ،)0،05(مستوى داللة 
وبتباين ) 37،39( في حين بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ،)7،32(وبانحراف معياري 

 من القيمة التائية أكبر) 3،151(وكانت القيمة التائية المحسوبة ) 8،83( وبانحراف معياري ،)77،97(
  :يوضح ذلك) 1(وجدول ) 72(وبدرجة حرية ) 2،000(الجدولية 

  
  قلتين لمجوعتي البحث في االختبار التحصيلي لعينتين مست(T-Test)نتائج اختبار : )1(جدول 

المتوسط   حجم العينة  المجموعة  القيمة التائية
  الحسابي

االنحراف   التباين
  المعياري

  درجة الحرية

  الجدولية  المحسوبة

مستوى الداللة 
)0.05 (  

 7.32 53.58 43.32  38  التجريبية

 8.83 77.97 37.39  36  الضابطة

  اإحصائيدالة  2.000 3.151  72

  
  تفسير النتائج :  ثانيا 
التجريبية (ة بين المجموعتين حصائي ظهور الفروق اإليرجع: تفسير النتائج الخاصة بمتغير التحصيل -1

  :ة خاليا التعلم الىإستراتيجيلصالح المجموعة التجريبية التي درست على وفق ) والضابطة
 العمل الجماعي عبرامكانيات المتعلم المعرفية والمهارية ة خاليا التعلم على تطوير إستراتيجيتعمل - أ

  .المشترك
في ية يجاب اهتمامهن ورغبتهن في المشاركة اإلالبات وإثارةة على زيادة تحفيز الطستراتيجي تساعد هذه اإل-ب

   .مادة التاريخ
  لدى طالباتمرشد والموجة والمعززدور ال إلى ة بنقل المدرسة من دور الملقنستراتيجي تقوم اإل-ج

زيادة التحصيل لديهن وشعورهن بانهن مصدر للمعلومات والحقائق  إلى المجموعة الثنائية التعاونية مما يؤدي
  .المتبادلة فيما بينهن
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  االستنتاجات والتوصيات والمقترحات /الفصل الخامس
  :االستنتاجات :أوال

   :يأتي ما نوحثليها هذه الدراسة استنتج البا في ضوء النتائج التي توصلت ا
) خاليا التعليم(ة إستراتيجي تفاعال مع مادة التاريخ باستخدام أكثر المتوسط األول طالبات الصف تكون - 1

  .ات الحديثة التي تفتح المجال للطالبات بإبداء آرائهنستراتيجية من اإلستراتيجيلكون هذه اإل
 بصورة ثنائية وجماعية تعاونهن الصعبةن واجباتهن ينهن يؤدألطالبات في المجموعات الثنائية بشعور ا - 2

 تساعد على تحقيق ومن ثم ،مادةاليد من دافعيتهن نحو زنهن مسؤوالت عن واجباتهن مما تأحساسهن بإو
  . من الطريقة االعتياديةأكثرة ستراتيجي تفاعال مع هذه اإلأكثر المرغوبة وكذلك يكونن هدافاأل

زيادة معلومات  إلى  الفكرية والعقلية التي تؤدينشطة األمن) خاليا التعلم(ة إستراتيجين استخدام إ - 3
الطالبات مع مادة التاريخ وقدرتهن على التأمل والتفكير وكذلك التحليل وتنمي لديهن مهارات التعاون 

  .خرينراء اآلآعمل بروح الفريق الواحد واحترام بينهن وال
مية القدرة على التفكير وى تحصيل الطالبات وتن مستعي في رفإيجاب أثرة لها ستراتيجين استخدام هذه اإلإ - 4

 .اإلبداعي
 الجديدة وتساعدهن على ربط معلوماتهن السابقة مع فكارالطالبات باأل) خاليا التعلم(ة إستراتيجيتزود  -5

في البحث عن الحقائق نفسهن أيهن الفهم والنقد واعتمادهن على  وكذلك تنمي لد،المعلومات الجديدة
  . المرغوبةافهدوالمعلومات واأل

  :التوصيات :ثانيا
   :تي باآلنووصي الباحثيالدراسة في ضوء النتائج التي توصلت اليها هذه   
ة والنماذج ستراتيجيتهيئة القاعات الدراسية بالتقنيات التربوية الحديثة لمساعدة المدرسات على استخدام اإل - 1

 .الحديثة
تدربيهن على كيفية استخدام لات االجتماعيات سات وخاصة مدرسعقد دورات تطويرية وتدريبية للمدر - 2

 ات الحديثة والنماذج الجديدة ستراتيجياإل
ية لغرض زيادة تنمية التفكير ة خاليا التعلم في تدريس مادة التاريخ للمرحلة االعدادإستراتيجياستخدام  - 3

 .داعي ومهاراته لديهنباإل
  :المقترحات :ثالثا

   : ما يأتينوثقترح الباحيلحالي  استكمال للبحث ا 
ة إستراتيجي استخدام أثر دراسة مماثلة على مراحل دراسية مختلفة وعلى كال الجنسين لمعرفة إجراء - 1

 .خاليا التعلم في تنمية التفكير االبداعي للطالبات في مادة التاريخ
  غير تنمية التفكيرأخرىة خاليا التعلم في متغيرات إستراتيجي أثر لمعرفة أخرى دراسات إجراء  - 2

االبداعي مثل االتجاهات نحو مادة التاريخ واستبقاء المعلومات والدافعية نحو التعلم واكتساب 
  . والميل نحو المادة،المفاهيم

ة خاليا التعلم في تنمية التفكير االبداعي في مواد إستراتيجي أثر لمعرفة أخرى دراسات إجراء - 3
 . غير التاريخأخرىدراسية 
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