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 ممخص البخح:

س بأنموذج المتشابيات في تنمية إدراؾ العالقات المفاىيمية في ييدؼ البحث الحالي إلى معرفة اثر التدري 
 -مادة التاريخ لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط، ولتحقيؽ ذلؾ تمت صياغة الفرضية التالية:

( بيف متوسط درجات طالب المجموعة 1.15ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
فؽ أسموب تدريس المتشابيات ودرجات المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف التجريبية الذيف يدرسوف عمى و 

 بالطريقة االعتيادية في تنمية إدراؾ العالقات المفاىيمية.
اختبار قبمي  اتىما تجريبية واألخرى ضابطة ذااستعمؿ الباحثاف تصميمًا تجريبيًا ذا ضبط جزئي لمجموعتيف احد 

نو مف طالب الصؼ الثاني متوسط مف مدرسة حبيب بف مظاىر األسدي لمبنيف بالطريقة العشوائية عي اوبعدي واختار 
( طالبًا 31( طالبًا بواقع )61. وتكونت عينة البحث مف ) 2111/2111التابعة لمديرية تربية الديوانية لمعاـ الدراسي 

ة الضابطة تدرس بالطريقة ( طالبًا مف المجموع31في المجموعة التجريبية التي يدرس طالبيا بأنموذج المتشابيات و)
االعتيادية . كوفئت مجموعتا البحث )التجريبية والضابطة( في عدد مف المتغيرات ىي العمر الزمني ، درجات نصؼ 
السنة في مادة التاريخ ، اختبار الذكاء، اختبار إدراؾ العالقات المفاىيمية و حدد  المادة العممية بالفصوؿ الثالثة 

،الفصؿ الرابع ،الفصؿ الخامس مف كتاب التاريخ العربي اإلسالمي لمصؼ الثاني المتوسط ، و  األخيرة الفصؿ الثالث
( مفيوما إلعداد 41، واستخرج  الباحثاف) سموكي ( ىدؼ111تمت صياغة أىداؼ سموكية ليذه الفصوؿ بمغ عددىا )

مؿ التمييز والصعوبة وفعالية البدائؿ اختبار إدراؾ العالقات المفاىيمية ذو أربعة بدائؿ وقدـ حساب صدؽ وثبات ومعا
ليذه االختبارات ، درس الباحث االوؿ  مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( بنفسو واستمرت التجربة التي بدأت مف 

( أسابيع، أي فصال دراسيا كاماًل وىو الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 9(الموافؽ الثالثاء مدة )1/3/2111يـو   )
االوؿ اختبار إدراؾ العالقات المفاىيمية بعديا عمى طالب  ( ، وفي نياية التجربة طبؽ الباحث2111/2111الدراسي)

  ( عمى العينة نفسيا . 5/2111/ 2مجموعتي البحث في يـو االثنيف المصادؼ )
 Microsoft excel( ، وبرنامج spss-أظيرت النتائج باستخداـ الحقيبة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية ) 

 -ما يأتي :   
تفوؽ طالب المجموعة التجريبية التي درست عمى وفؽ أنموذج المتشابيات عمى طالب المجموعة الضابطة التي  -

درست عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار إدراؾ العالقات المفاىيمية وفي ضوء نتائج البحث أوصى  ببعض 
 التوصيات منيا :
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تشابيات في تدريس طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة التاريخ وبقية المواد االجتماعية اعتماد أنموذج الم -أ    
 األخرى .

تضميف النماذج القائمة عمى النظرية البنائية في برامج إعداد المدرسيف بصورة عامة ومدرسي التاريخ بصورة  -ب
  خاصة .

 مشلمة البخح : : اواًل

ميمًا في  تؤدي مادة التاريخ المدرسية دوراً 
بناء المواطف المتعمـ القادر عمى بناء المجتمع، وىذا 

تعدَّ مادة التاريخ يرتبط بمحتوى وأساليب تدريسو، إذ 
مف المواد األساسية التي تدرس في مختمؼ المراحؿ 

فدراسة التاريخ تمكف المتعمـ مف إلقاء الضوء الدراسية 
عمى ماموجود مف مشكالت في الحاضر، باعتبار أف 

ه المشكالت ليا جذورىا الضاريو في أطناب ىذ
غير أف مادة التاريخ في  (1982:14الماضي.)دنيا،

طبيعتيا  تختمؼ عف بقية العمـو األخرى ، وخاصة 
العمـو الطبيعية، وبالتالي فإف ما يحتويو مف المفاىيـ 
ىي مف نوع مختمؼ ، إذ إنيا مفاىيـ تصؿ بيف 

مفيـو التاريخي مجاالت معرفية متعددة ، فقد يربط ال
بيف حقائؽ مف الجغرافية، واالجتماع، السياسة 

 واالقتصاد وغير ذلؾ.
كما أف المحتوى التعميمي لمادة التاريخ في  

الصؼ الثاني المتوسط مزدحـ بالمفاىيـ المجردة التي 
تحتاج لطريقة تدريسية فعالة تثير دافعية الطالب نحو 

دراؾ العالقات التعمـ واكتساب قدر ممكف مف المفاىيـ و  ا 
بيف المفاىيـ التاريخية  ، ولكف الواقع التعميمي يظير 

 بأف تدريسيا في الغالب يتـ مف خالؿ :
األساليب والطرائؽ التدريسية المتبعة التي تركز  -1

عمى الحفظ واالستظيار ،إذ يمقف فييا  المدرس 
الطالب المعمومات والحقائؽ والمفاىيـ ويوضح 

، في حيف يكوف دور  الغامض منيا ويمخصيا
الطالب محدود النشاط والفعالية بانصرافو إلى 

 11:  2111الحفظ ، وتمقي المعمومات )موسى ، 
) 

مشكمة يعاني  1قد أفرزت الدراسة االستطالعية  -2
منيا الواقع التعميمي لمدرسي التاريخ في مرحمة 
التعميـ المتوسط أال  وىي ضعؼ بعض مدرسي 

ـو التاريخي وكيفية اكتسابو  المفي ةىيماالتاريخ ل
واستراتيجيات  ونماذج تدريسو كونيـ مازالوا يتبعوف 
طرائؽ وأساليب تعتمد عمى حفظ المفاىيـ وتمقينيا 
خالفا لمطبيعة  العالقة مابيف الفيـ واإلدراؾ مما يؤدي 
إلى نسياف ما تعممُو الطالب بعد أف يفرغوا معموماتيـ 

اع  ىذه المعمومات في االختبار، لذا فعممية استرج
ليست بالعممية السيمة  فضال عف خمط بيف ىذه 
المفاىيـ مما ال يسيـ في التنمية واستيفائيا وتطبيقيا 
ومدى  أالحتفاظ بيا أطوؿ وقت ممكف مف قبؿ الطمبة 

. 
 ثانيًا: أهمية البخح :

إف التقدـ العممي والمعرفي  الذي يشيده 
عوب واألفراد عالمنا المعاصر يحتـ عمى األمـ و الش

واجبات كثيرة ومتنوعة ، يدفعيا إلى المبادرة باستخداـ 
أقصى طاقاتيا مما ليا مف المعرفة والعمـو مف اجؿ 
مواكبة ىذه التغيرات والتطورات ، مف ىنا ال بد مف 
إعداد أفراد  يستطيعوف التكيؼ مع تمؾ التغيرات العممية 

لعممي التي ستحدث مستقباًل .والتربية تحقؽ التفوؽ ا
والتنمية الشاممة لممجتمع في كافة ميادينو، وذلؾ لما 
ليا مف دور في توجيو نمو اإلنساف باالتجاه الذي 
يحقؽ أىداؼ المجتمع ويتالءـ مع فمسفتو واتجاىاتو ، 
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ذا تمكف مف  فاإلنساف  ىدؼ التربية ووسيمتيا، وا 
تطوير شخصيتِو  بجوانبيا كافة سيصبح ىذا اإلنساف 

عمـ والمعرفة ، متمكنا إلى حد كبير مف تواقا إلى ال
وسائؿ الحصوؿ عمييا ، وال تستطيع التربية تحقيؽ 
أىدافيا إال مف خالؿ التعميـ بوصفو الميداف القادر 
عمى إيجاد الشخصية اإلنسانية المتعممة ، وتزويد 
الطالب بالخبرات والميوؿ والميارات التي تساعده عمى 

جية مشكالت المستقبؿ النجاح في حياتو العممية وموا
وتحدياتو بطريقة منيجية تستند إلى التفكير العممي 

 (  137-136، 1987السميـ. ) استينة ، 
ويعد التعميـ أداة لتنمية المجتمع ووسيمتو 
األولى لمتطور، ألف ىدفو األساس إعداد  اإلنساف 
القادر الى التفكير واالبتكار واإلسياـ الفاعؿ في بناء 

 (  335:   2112)سوالؼ  ،   ره .المجتمع وتطو 
ويؤكد المعنيوف في مجاؿ التربيًة أف التعميـ 
بوجو عاـ ليس مجرد نقؿ المعرفة إلى المتعمـ، بؿ 
يعني عممية نموه عقميًا ووجدانيًا ومياريًا وتكامؿ 
شخصيتو مف مختمؼ جوانبيا ، فالميمة األساسية ىي 

لمقررات تعميـ الطمبة كيؼ يفكروف ، ال كيؼ يحفظوف ا
دراكيا وتوظيفيا في  والكتب الدراسية مف دوف فيميا وا 

 ( 68: 1996الحياة . )زيتوف ،
وتنيض المدرسة بجزء كبير مف مسؤولية 
تحقيؽ ىذه الميمة ، فيي المؤسسة التي َتعنى بتربية 
أبناء المجتمع وتوجيو نموىـ والعمؿ عمى تحقيؽ 

سة األىداؼ التربوية المنشودة. ولكي تحقؽ المدر 
ميمتيا عمى أفضؿ صورة، البد مف منيج تتوافر فيو 
خبرات متعددة ومترابطة ومستمرة يتفاعؿ فييا الطمبو 
مع مواقؼ تعميمية متنوعة يمكف أف تؤدي إلى إكساب 
االتجاىات المرغوب فييا وتنميتيا، وتييئة فرص النمو 

الشامؿ في جميع النواحي وتعديؿ سموكيـ عمى وفؽ 
 ( 7، 1972المرجّوة .)سرحاف،  أىدافيا التربوية

ويعد المنيج مف موضوعات التربية، بؿ ىو لب 
التربية وأساسيا الذي ترتكز عميو، والنقطة الحيوية 
التي توصؿ المتعمـ بالعالـ المحيط بِو ، والوسيمة التي 
يصؿ بيا المجتمع إلى ما يبتغيو مف أىداؼ وآماؿ . 

 (146، 1971)عبد العزيز، 
الحديثة في تدريس  التاريخ  ومف االتجاىات

االستراتيجيات والنماذج التي تعتمد عمى النظرية 
البنائية ،التي ظيرت آراؤىا في النصؼ الثاني مف 
القرف العشريف كنموذج في بناء المعرفة لدى 
المتعمميف ، والفكر البنائي يعتمد عمى التقويـ الذاتي ، 

ئية عمى ويعد طمب المعرفة تعممًا دائمًا وتركز البنا
الدور اإليجابي الفعاؿ لمطالب أثناء عممية التعمـ مف 
خالؿ ممارستو لمعديد مف األنشطة التعميمية المتنوعة 
، حيث تؤكد عمى ضرورة التنوع في أساليب عرض 
المحتوى في األنشطة التعميمية التي ينبغي أف يمارسيا 
الطمبة والوصوؿ إلى مستويات متقدمة مف التحميؿ 

. كما تسعى إلى عممية بناء مستمر ونشط  واإلنجاز 
تقـو عمى اختراع المتعمـ لتراكيب معرفة جديدة أو 
إعادة بناء  منظومتو المعرفية اعتمادًا عمى نظرتو 
لمعالـ بحيث تكوف خبرات المتعمـ ومعرفتِو السابقة ذات 
 تأثير واضح في عممية تعممو والمعاني التي يمر بيا . 

 (   96:  2112) الوىر ، 
والنظرية البنائية نظرية ميمة في عممية    

التعمـ حيث تعمؿ عمى توجيو وتطوير طرؽ التعمـ 
الجديدة ؛ خصوصًا في تعميـ المفاىيـ ، وىي نظرية 
تعميـ وليس نظرية تعمـ. وىناؾ مميزات أربعة لمبنائية 

 -ىي:
 استخالص المعرفة السابقة . -1
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 إيجاد اإلدراؾ . -2
 .والتعميؽ عميياديدة تطبيؽ المعرفة الج -3
     .معرفة انعكاسات ذلؾ عمى التعميـ-4

(Bavskar ; et al 2119 : 541)  
ومف النماذج القائمة عمى أسس النظرية 
البنائية ىو أنموذج المتشابيات ، فمف منظور البنائية 
في التعمـ ىو ضرورة الربط بيف المعمومات المراد 

سبقو لديو  اكتسابيا مف قبؿ المتعمـ وبيف المعمـو ما
والمتشابيات تمثؿ أداة فعالة في تسييؿ عممية بناء 
المعرفة التي يقـو بيا الفرد عمى قاعدة مف المفاىيـ 
التي يتعمميا والمتاحة ببنيتو المعرفية.) زيتوف ، 

2112  ،255  ) 
ويرى الباحثاف أف اختيار أنموذج المتشابيات في 

مومات التدريس ال يقتصر عمى اكتساب المتعمـ المع
العممية بما فييا مف مفاىيـ ، بؿ يتعدى ذلؾ إلى 
معالجة المعمومات مف خالؿ البحث عف الروابط بيف 
براز العالقات فيما بينيا ، مما يؤدي  تمؾ المفاىيـ ، وا 

 إلى تعمـ قائـ عمى المعنى 
ومف ىنا اخترت أنموذج  المتشابيات دوف غيره مف 

النظرية البنائية   النماذج واالستراتيجيات المنبثقة عف
 -ويعود ذلؾ إلى:

أنيا ليست بحاجة إلى بف يإحساس الباحث -1
وسائؿ  حديثة  غير موجودة في مدارسنا، 
حيث يمكف استخداـ ىذا األنموذج بوسائؿ 

 تعميمية متاحة وغير مكمفة.
الف المفاىيـ  ةأىمية تدريس المفاىيـ التاريخي -2

تؤدي دور ميمًا في الدراسات االجتماعية 
ء مف حيث وصفيا أىدافًا لمتدريس أو سوا

بوصفيا أدوات تستعمؿ في مسار عممية 
 التعمـ.

التأكد بطريقة تدريس التاريخ باستخداـ  -3
أنموذج المتشابيات حيث تتفؽ مع االتجاىات 
العالمية في ضرورة بناء الطالب معرفتُو ببنيتِو 

  مف خالؿ التفاعؿ مع البيئة .
  هدف البخح  -ثالجًا :

Objectives of the Research  
ييدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ أثر التدريس  

بأنموذج المتشابيات في تنمية أدراؾ العالقات 
المفاىيمية في مادة التاريخ لدى طالب الصؼ الثاني 

 . المتوسط
  فسضية البخح -زابعًا :

 hypotheses of the Research hypo 

ستوى ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند م 
( بيف متوسط درجات  طالب المجموعة  1.15داللة ) 

التجريبية الذيف يدرسوف المادة المقررة باستعماؿ 
أنموذج  المتشابيات  ومتوسط درجات طالب 
المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف المادة نفسيا 
بالطريقة االعتيادية في  تنمية إدراؾ العالقات 

 المفاىيمية.
 حدود البخح -خامشًا :

 Limitation of the Research  
  -يتحدد البحث الحالي بػ :  
طالب الصؼ الثاني المتوسط مف مدارس مركز  .1

محافظة الديوانية والتابعة لمديرية تربية 
 الديوانية . 

تدريس الفصوؿ الثالثة األخيرة مف كتاب  .2
التاريخ العربي اإلسالمي وىي ) الدولة األموية 

لة العربية في األندلس ، الدولة العباسية ، الدو 
( والمقرر تدريسو لمصؼ الثاني المتوسط مف 
قبؿ وزارة التربية ، تأليؼ عبد الرحمف العاني 
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 – 67( مف )ص  2111،  23وآخريف ) ص 
 (.  118ص 

 2111الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )  .3
– 2111  ) 

    حتديد املصطمخات -سادسًا :  
Definition of the terms 

   Teaching التدزيص -1
  (2116عرفو )أبو حويج 

عمى أنو "مجموعة النشاطات التي يقـو بيا  
المعمـ في موقؼ تعميمي لمساعدة تالميذُه في 
الوصوؿ إلى أىداؼ تربوية محددة" .   )أبو حويج، 

2116  ،173 ) 
  ، ( 2118عرفو )العدواف و الحوامدة 
مساعدة بأنو "عممية إنسانية مقصورة ،ىدفيا  -

الطمبة عمى التعمـ ، فيو الجانب التطبيقي 
التكنولوجي لمتربية ، ويتضمف شروط التعمـ والتعميـ 
معا ، ويحتاج إلى معمـ أو آلة ، وقد يتـ داخؿ غرفة 

 2118الصؼ أو خارجيا" .) العدواف ، والحوامدة ، 
 ،5) 
  (  2119عرفو ) مرعي والحيمة 
ا يقصد بو أف " ىو نظاـ مف األعماؿ المخطط لي -

يؤدي إلى تعمـ بيا كؿ مف المعمـ والمتعمـ 
ويتضمف ىذا النظاـ عناصر ثالثة : معمما ،و 

 متعمما ، ومنيجا دراسيًا ".
 (  195،  2119) مرعي والحيمة ،  
 ف إجرائيًا يتعريؼ الباحث 

ما يستخدـ  مف إجراءات تدريس مادة التاريخ  
اؾ طالب الصؼ بقصد تحقيؽ األىداؼ المنشودة في إدر 

 الثاني المتوسط لمعالقات المفاىيمية التاريخية .
 :   ( MODEL ) األمنوذج -2
(2111عرفُو الشبمي ) 

"تنظيـ يعطي صورة عف شيء أو يصؼ طريقة  -
لعمؿ ما ، فيو يستند إلى إطار نظري يمثؿ 
فمسفتُو وأساسُو العممية ويتألؼ مف خطوات 

تي ينبغي يصؼ العالقات واألدوات والوسائؿ ال
 (13، 2111استخداميا " )الشبمي : 

  ، (  2114عرفو ) الدريج 
أداة تحميمو أو أسموب في التحميؿ بقدر ما يساعد  -

عمى التطور التقني لمتعميـ بوجو عاـ ، فانو 
 يساعد أيضًا عمى إرساء دعائـ عمـ التدريس " .

 ( 25،  2114)الدريج ،    
  ، (  2118عرفو ) أبوجادو 
ة اإلجراءات التي يمارسيا المعمـ في مجموع -

الوضع التعميمي التي تتضمف المادة وأساليب 
 317،  2118تقديميا وتقويميا .) أبو جادو ، 

 ) 
 : تعريؼ الباحثاف إجرائيًا 

مجموعة مف الخطوات المنظمة والمنسجمة  
فيما بينيما ، التي تؤدي إلى تسريع فيـ طالب 

ة الصؼ لغرض تحقيؽ المجموعة التجريبية داخؿ غرف
 أىداؼ الدرس .

   Analogies املتشابهات -3
  ، (  2111عرفيا ) عبد المعطي 
إستراتيجية تدريس تقـو عمى توضيح المفاىيـ  -

غير المألوفة لدى التالميذ وبمقارنتيا بمواقؼ 
 وظواىر أخرى موجودة لدييـ.

 ( 12،  2111) عبد المعطي ،    
   (2111عرفيا )البنا 
ب لمتدريس تقـو عمى توضيح وشرح اسمو  -

الظواىر ومقارنتيا بظواىر ومفاىيـ اخرى مألوفة) 
 (2111، 677البنا:
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 ، (  2112وعرفيا ) زيتوف 
أداة فعالة تسيؿ عممية بناء المعرفة لمفرد عمى  -

ما عدة مف المفاىيـ التي يعمميا و المقادة 
 (  255،  2112) زيتوف ،  ببنيتو السابقة .

تعريؼ السابؽ يعرؼ  أنموذج وفي ظؿ ال 
 المتشابيات إجرائيا بأنو : 

أسموب تدريس يعمؿ عمى بناء المعرفة عف    
طريؽ ربط المفاىيـ الغير مألوفة لدى الطالب 
والموجودة في كتاب التاريخ العربي االسالمي لمصؼ 
الثاني المتوسط بالمفاىيـ الموجودة  ببنيتو المعرفية 

 السابقة .
 اقات املااهيميةأدزاك العالــ  4

 Understand the conceptual relations 
 ررفها الباحثان  اجرائيًا -

بأنيا قدرة الطالب عمى إدراؾ العالقة ما بيف  
مفيـو ومفيـو آخر أو أكثر ثـ قياسيا باختيار مف 

 أعداد  .
  املسحمة املتوسطة -5

"ىي المرحمة التي تمي المرحمة االبتدائية وتضـ  
في نظاـ التعميـ في جميورية العراؽ،  ثالثة صفوؼ

ومدة الدراسة فييا ثالث سنوات" . )جميورية العراؽ ، 
1996  ،4) 

 الدزاسات الشابقة

 الدزاسات العسبية - أ

 (2117دراسة األغا )
 إستراتيجية استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت      

بيا  واالحتفاظ العممية المفاىيـ اكتساب في المتشابيات
 الدراسة ىدؼ ولتحقيؽطالب الصؼ التاسع.  لدى

 عينة واختارت التجريبي الباحثة المنيج استخدمت
 التاسع الصؼ طالبات مف ( طالبة81الدراسة)

وكوفئت بمتغير العمر  عشوائية األساسي بطريقة

العممية ودليؿ  لممفاىيـ اختبار بإعداد قامت الزمني
ار لممعمـ ونشاط الطالب ،واستخرجت صدؽ االختب

وثباتو بطريقة الفاكرونباخ وطريقة التجزئة النصفية، 
( واختبار مات  t-testواستخدمت االختبار التائي )

 وتني ومعامؿ ايتاوؿ، اليجاد حجـ التاثير. توصمت
 بيف إحصائية داللة ذات فروؽ وجود إلى الباحثة

 المفاىيـ اكتساب في المجموعتيف درجات متوسطي
 لصالح المتشابيات ستراتيجيةإ الستخداـ تعزى العممية

 (  2117)االغا،  التجريبية . المجموعة
 (2117دراسة الرفيدي )

 فاعمية عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت      
 البديمة التصورات تعديؿ في المتشابيات إستراتيجية

واستخدـ الباحث المنيج العممية .  المفاىيـ عف
 الصؼ بالتجريبي في الدراسة، واختار عينو مف طال

عينة  واقتصرت عشوائية، لعينة االبتدائي السادس
 مجموعتيف إلى مقسميف طالبا 61 عمى الدراسة

 تشخيصي اختبار بتطبيؽ الباحث بالتساوي . وقاـ
 فروؽ وجود إلى الدراسة البديمة . وتوصمت لمتصورات

 التجريبية المجموعتيف بيف إحصائية داللة ذات
 بتعديؿ الخاص البعدي االختبار والضابطة في

 في المتضمنة العممية المفاىيـ عف البديمة التصورات
 وفاعمية التجريبية المجموعة لصالح الوحدة المختارة

البديمة  التصورات تعديؿ في المتشابيات إستراتيجية
 (61-59: 2117. )االغا،المفاىيـ العممية عف

 (2111دراسة القطراوي )
أثر استخداـ  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة       

أستيراتيجية المتشابيات في تنمية عمميات العمـ 
وميارات التفكير التأممي في العمـو لدى طالب الصؼ 
الثامف األساسي . وقد استخدـ الباحث المنيج 

(طالبًا 64التجريبي عمى عينة مف الطالب وعددىـ )
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حيث تـ اختيارىـ بطريقة قصديو.  حيث قسمت العينة 
ريبية وضابطة، وكوفئت بمتغيرات الى مجموعتيف تج

. وقاـ  العمر الزمني والمستوى التحصيمي لمادة العمـو
الباحث بأعداد اختبار عمميات العمـ واختبار ميارات 
التفكير التأممي واستخرج صدؽ المحكميف وصدؽ 
االتساؽ الداخمي وثبات االختبار بطريقتي التجزئة 

بار التائي النصفية وكيودرريتشادسوف، واستخدـ االخت
ومربع ايتا وبعد تطبيؽ االختباريف عمى المجموعتيف 
الضابطة والتجريبية ، توصؿ الباحث إلى وجود فروؽ 
ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالب في 
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالب في 
المجموعة الضابطة في اختبار عمميات العمـ يعزى 

ة المتشابيات كأسموب في الستخداـ أستيراتيجي
التدريس لصالح المجموعة التجريبية، وتوجد فروؽ 
ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالب في 
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالب في 
المجموعة الضابطة في اختبار التفكير التأممي يعزى 
ذلؾ الستخداـ أستيراتيجية المتشابيات كأسموب في 

 لصالح المجموعة التجريبية .التدريس 
 الدزاسات األجنبية  -ب

 (1991دراسة ستينفولد وويمسوف )
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية        

استيراتيجية خرائط المفاىيـ في تنمية التحصيؿ الدراسي 
دراؾ العالقات المفاىيمية استخدـ الباحث المنيج .                           وا 

ود فروؽ ذات التجريبي وأسفرت نتائج الدراسة عف وج
داللة إحصائية في التحصيؿ الدراسي، وكذلؾ في 
اختبار إدراؾ العالقات المفاىيمية. وكانت الفروؽ 
لصالح المجموعة التجريبية مما يدؿ عمى فعالية خرائط 
المفاىيـ في تنمية التحصيؿ الدراسي، وأيضًا في تنمية 
إدراؾ العالقات المفاىيمية . لدى طالب الصؼ التاسع 

ادة الكيمياء في مدينة ىيدوستراف في الواليات في م
 (146: 2115المتحدة األمريكية )الفالح،

 (1991دراسة كميز )
 فعالية مدى عمى التعرؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت       
 وقدرات الفيـ عمى المتشابيات إستراتيجية استخداـ
 األكاديمي والتحصيؿ الكتابة وقدرات اإلبداعي التفكير

 والخامس الرابع طالب الصؼ لدى . العمـو في
 الدراسة استخدـ  المنيج التجريبي وطبقت  االبتدائي،

 اختيار عينة كاف وقد وطالبة طالباً  ) 58 ( عمى 
 األولى مجموعتيف إلى وقسمت قصدية بطريقة الدراسة
 باستخداـ إستراتيجية تدريسيا تـ حيث تجريبية

 تـ ، حيثضابطة  كانت الثانية والمجموعة المتشابت
 التحصيمي االختبار وطبؽ  المتبعة بالطريقة تدريسيا
وبعديا  قبميا أالبتكاري لمتفكير تورانس واختبار

.وتوصمت الدراسة  الى أف تالميذ المجموعة التجريبية 
 العمـو في األساسية المفاىيـ في زيادة اصبح لدييـ 

 وزيادة القدرات التدريس إجراءات في مشاركة وزيادة
 المجموعة في وذلؾ كتابية وميارات كاريةاالبت

) القطراوي  .الضابطة  المجموعة عف التجريبية
،2111 :62) 

 
 نتائج الدزاسات الشابقة لممتشابهات 

معظـ الدراسات السابقة أثبتت فاعمية  
المتشابيات في تحقيؽ األىداؼ الموضوعة مف حيث 

مية تفوؽ المجموعة التجريبية في اكتساب المفاىيـ العم
( والقدرة عمى الفيـ، 2117كما في دراسة )األغا،

والتفكير اإلبداعي والتحصيؿ األكاديمي، وقدرات الكتابة 
(. وىذا يثبت فاعمية 1991كما في دراسة )كميز،

أنموذج المتشابيات في التدريس . وسوؼ تتـ مناقشة 
ىذه الدراسة مف حيث اتفاقيا واختالفيا مع نتائج ىذه 

 فصؿ الرابع مف ىذا البحث.الدراسات في ال
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  فائدة الدزاسات الشابقة 

أفاد الباحث مف الدراسات السابقة في الجانب النظري 
مف ىذا البحث والتعرؼ عمى خطوات التدريس بأنموذج 
المتشابيات، فضال عف االفاده في إجراءات البحث 
الخاص باختيار العينة وتكافؤ مجوعتي البحث واألداء، 

، والوسائؿ االحصائية، وتفسير نتائج والصدؽ والثبات
 البحث.
 ألدزاك  مؤشسات ودالالت من الدزاسات الشابقة

 العالاقات املااهيمية

بالنسبة لمدراسات التي تتعمؽ بدراسة العالقات  
المفاىمية ىي دراسة واحدة وىي دراسة  )ستينفولد 

(، واتفقت مع الدراسة الحالية في 1991وويمسوف،
 )إدراؾ العالقات المفاىيمية(.المتغير التابع 

ً                          أوال  :. التصميم التجسييب لمبخح    

  Selection of Experimental Design     

يعرؼ التصميـ التجريبي بأنو مخطط وبرنامج  
عمؿ لكيفية تنفيذ التجربة ، ويقصد بالتجربة تخطيط 
الظروؼ والعوامؿ المحيطة بالظاىرة التي ندرسيا 

،  2117حمف وعدناف ، بطريقة معينة. )عبد الر 
487) 

وتصميـ التجربة يتطمب درجة عالية مف  
الميارة والكفاءة ،لذا يتوجب فيو حصر جميع العوامؿ 
والمتغيرات ذات العالقة بالظاىرة المدروسة، وكذلؾ 
تحديد العامؿ المستقؿ المراد التعرؼ عمى دوره وتأثيره 

ي ، ربح( في الظاىػػػػرة، وضبػط العوامػػػؿ األخػرى.
2111 ،56) 
يمكف النظر إلى التصميمات التجريبية مف و  

                               ً      ً          حيث قدرتيا عمى ضبط المتغيرات كما  ونوعا ، وتمييز 
العوامؿ المؤثرة في صدؽ التجربة الداخمي والخارجي 

 (365، 2111.)ممحـ ، 
وبما أف البحث الحالي يتضمف متغيرا مستقال  

ىو )إدراؾ      ً                              ً       ً واحدا  ىو)أنموذج المتشابيات( ومتغيرا  تابعا  
العالقات بيف المفاىيـ(، اخترت التصميـ التجريبي ذا 
الضبط الجزئي  لمجموعتيف . ويمكف التعبير عف 

 التصميـ التجريبي .
                 

 المتغير التابع المتغير المستقؿ االختبار القبمي المجموعة
إدراؾ العالقات  التجريبية

 المفاىيمية
راؾ العالقات إد أنموذج المتشابيات

 الطريقة االعتيادية  الضابطة  المفاىيمية
 (التصميـ التجريبي لمبحث1شكؿ )

 
ً                     ثانيا  : جمتمع البخح وعينته       

PoPulation & sample of Ressarch  
 جمتمع البخح  -أ

يعرؼ المجتمع عمى  أنو جميع المفردات التي ليا     
خاضعة صفة أو صفات مشتركة، وجميع ىذه المفردات 

 لمدراسة أو لمبحث مف قبؿ الباحث.

 ( 148:  2118)القاضي وآخروف ،  

مجتمع البحث مف الخطوات الميمة إف تحديد  
،إذ يتطمب دقة بالغة العتماد إجراءات البحث ، 
وتصميـ أدواتو ، وكفاية نتائجو عمى ذلؾ . ومجتمع 
البحث ىو مجموعة مف األفراد الذيف تتمحور مشكمة 

 (  141:  2115ـ . ) محجوب ، البحث حولي
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وقد تحدد مجتمع البحث  الحالي بجميع طالب  
الصؼ الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة في 

مركز المحافظة لمعاـ الدراسي / محافظة  القادسية 
     ً  (طالبا   2295البالغ  عددىـ )  (2111-2111)

 ( .  1(  مدرسة ممحؽ )   21موزعيف عمى )  
 عينة البخح :-ب 

وىي جزء مف المجتمع الذي تجري عميو  
الدراسة ، يختارىا الباحث الجراء دراستو عمييا عمى 
ً  وفؽ قواعد خاصة لكي تمثؿ المجتمع تمثيال                                       

 ( 5 1،  1991    ً          صحيحا .)داود ، 
يجب عمى الباحث عند اختياره عينة بحثو أف  

تكوف كافيو وممثمة لممجتمع وأف تعبر بصدؽ عف 
،وذلؾ لصدؽ النتائج ، مما  الظاىرة موضوع البحث

يغني الباحث عف دراسة كؿ وحدات المجتمع األصؿ 
ومفرداتو خاصة في حالة صعوبة دراسة كؿ تمؾ 

 ( 61:  1995الوحدات.) زمزوف ، 
وتكونت عينة البحث مف طمبة الصؼ الثاني  

المتوسط في مركز محافظة القادسية ، وقبؿ اختيار 

ى أف تكوف مدارس المدارس عشوائيا، عمد الباحث عم
دارة المدرسة متعاونة ومتقبمة لمبحث                                                     البنيف فقط ، وا 
العممي، حيث يتطمب تطبيؽ البرنامج مدة ال تقؿ عف 

( أسابيع ،اختيرت متوسطة حبيب بف مظاىر 9)
            ً        ً                           االسدي اختيارا  عشوائيا  إلجراء تجربتو، وبعد تحديد 
المدرسة زار الباحث المدرسة التي حددت لتطبيؽ 

لمتنسيؽ مع إدارتيا مف اجؿ إجراء التجربة وما التجربة 
تتطمبو مف تييئة الظروؼ المناسبة ،والسيما أف لدى 
الباحث كتاب تسييؿ ميمة مف المديرية العامة لمتربية 

( وبطريقو السحب العشوائي  2في القادسية ممحؽ ) 
البسيط اختيرت شعبة ) أ ( لتمثيؿ المجموعة التجريبية 

( لتمثيؿ المجموعة الضابطة، وبعد واختيرت شعبة ) ب 
استبعاد نتائج الطالب الراسبيف في كؿ مجموعة 

(  61      ً                                       إحصائيا  بمغ عدد أفراد العينة في المجموعتيف ) 
 31     ً                         (طالبا  لممجموعة التجريبية و )  31    ً          طالبا  بواقع ) 

( يوضح  2      ً                            ( طالبا  لممجموعة الضابطة والشكؿ ) 
 توزيع أفراد العينة .

 لذعبةا المجمورة ت
العدد الطالب 

 الكلي

ردد 
 الرادبين

ردد الطالب بعد 
 االدتبعاد

 31 2 32 أ التجربيبة 1

 31 3 33 ب الضابطة 2

 61 5 65 المجموع

 ( توزيع افراد العينة البحث2شكؿ)
 

ً                     ثالجا  : تلافؤ جمموعيت البخح      

 Equivalent of Groups Research 
إجراء الضبط بيف خصائص يقصد بالتكافؤ  

المجموعتيف الضابطة والتجريبية لمعرفة فاعمية المتغير 
المستقؿ في المتغير التابع؛ ألف المتغير التابع يتأثر 

)عبيدات وآخروف ،   بخصائص أفراد عينة البحث. 
1998 ،282) 

أىمية تكافؤ ( 1998ويؤكد )عيسوي ،  
المجموعات التجريبية والضابطة في عدد مف المتغيرات 

الزمني والذكاء والتحصيؿ السابؽ  المؤثرة كالعمر
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لدرجات نصؼ السنة،درجات اختبار إدراؾ العالقات 
المفاىيمية . لكي يبقى أفراد المجموعات التجريبية 
ّ         والضابطة خاضعيف لمظروؼ نفسيا في كؿ  شيء في                                   
التجربة ما عدا العامؿ التجريبي ، إذ يخضع لو أفراد 

)عيسوي ،  المجموعة التجريبية لوحدىا  .          
    (253، ص 1998
واجرى الباحثاف قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة ،  

التكافؤ بيف طالب مجموعتي الدراسة في بعض 
 -المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج الدراسة :

 العمس الزمين  -أ

حسبت أعمار الطالب باألشير معتمدا عمى  
السجالت  الرسمية لممدرسة )عينة البحث مف  

(، فأظيرت النتائج  أف 3المدرسية ( ممحؽ) البطاقات
( 166المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية )

(، في حيف بمغ المتوسط 5.52وبانحراؼ معياري )
( 167الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة )

( وباستخداـ االختبار التائي  7.87وبانحراؼ معياري )
ائية ( ظير أف القيمة التt- testلعينتيف مستقمتيف) 

( 1.15( عند مستوى الداللة ) 1.588المحسوبة )
( وىي أصغر مف القيمة الجدولية 58وبدرجة الحرية )

( ،وبذلؾ تكوف المجموعتاف متكافئتيف في العمر  2) 
  الزمني .

 التخصين  الدزاسي الشابق - ب

حصؿ  عمى درجات نصؼ السنة لمطالب في   
-2111راسي )مادة التاريخ العربي اإلسالمي لمعاـ الد

( مف سجؿ الدرجات الرسمي لممدرسة وعند 2111
إجراء الموازنة بيف متوسط درجات المجموعتيف 

(، وجد أف متوسط درجات طالب المجموعة 4ممحؽ)
(، 15.3( وبانحراؼ معياري )  64التجريبية قد بمغ )

في حيف بمغ متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة 

متحقؽ مف تكافؤ ( ، ول 18.14( بانحراؼ )67) 
الضابطة ( ، في ىذا المتغير  –المجموعتيف )التجريبية 

( لعينتيف مستقمتيف t- testاستخدـ  االختبار التائي )
لحساب داللة الفروؽ بيف متوسط درجات المجموعتيف 

. 
 الركاء :  -ج

يعرؼ الذكاء عمى أنو القدرة عمى التعمـ وفيـ  
ديدة . والذكاء البديييات والموائمة مع المواقؼ الج

مجردة نصؼ ضروب السموؾ التي تصدر عف الفرد 
وتدؿ عمى الفطنو والكياسة وحسف التصرؼ واالختيار 

 (   75:  2118.) الربيع ، 
لمذكاء ، وىو   Ravenاعتمد  اختبار رافف   

مف االختبارات التي تـ تقنينيا عمى البيئة العراقية . ) 
 (61،  1983الدباغ  وآخروف ، 

تـ تطبيؽ ىذا االختبار عمى طالب عينة البحث       
قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة، وبعد تصحيح إجابة 

(، بمغ المتوسط 5الطالب، وحساب درجاتيـ ـ ممحؽ )
( وانحراؼ 35.76الحسابي لممجموعة التجريبية 

( ،في حيف بمغ المتوسط الحسابي 11.94معياري )
(. 11.23( وبانحراؼ )32.13لممجموعة الضابطة )

 .Tوباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف )
test لمعرفة داللة الفرؽ بيف المجموعتيف، ظير أف )

ال توجد فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
( ، إذ كانت القيمة التائية المحسوبة)   1.15

( 2(، وىي اصغر مف القيمة الجدولية البالغة )1.268
، وىذا يدؿ عمى أف مجموعتي  ( 58وبدرجة حرية )

 البحث متكافئتاف في ىذا المتغير .
 -االختباز إدزاك العالاقات املااهيمية: 

طبؽ الباحثاف اختبار إدراؾ العالقات المفاىيمية  
عمى طالب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في 
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. وعند إجراء  3/2111/ 1يـو الثالثاء الموافؽ 
( 6ات المجموعتيف ممحؽ )الموازنات بيف متوسط درج

( ، 19.4. كاف متوسط درجات المجموعة التجريبية )
( في حيف بمغ متوسط 3.22وبانحراؼ معياري قػدره )

( وبانحراؼ معياري 17درجات المجموعة الضابطة )
 – t( . وعند استعماؿ االختبار التائي ) 4.515    ُ   قدره  ) 
test  لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ )

إلحصائية ، اتضح أف الفرؽ ليس بذي داللة ا
( ، إذ كانت 1.15إحصائيػة عند مستػػوى داللة )

( اصغر مف القيمة 1.941القيمة التائية المحسوبة  )
( . وىذا يدؿ 58( ، وبدرجة حرية )2التائية الجدولية )

عمى أف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة 
العالقات                  ً                 متكافئتاف إحصائيا  في اختبار إدراؾ

 المفاىيمية .
  ضبط املتغريات الداخمية ) غري التجسيبية (

Control the internal variables 

تيدؼ عممية ضبط بعض المتغيرات في  
الدراسات التجريبية وفي البحوث التربوية والنفسية إلى 
إزالة أي تأثير ألي متغير غير المتغير المستقؿ ، الف 

امؿ كثيرة غير العامؿ التجريبي المتغير التابع يتأثر بعو 
، وىذا يعني عزؿ العوامؿ أو المتغيرات األخرى التي قد 
بعادىا عف التجربة ) أبو سؿ ،                                                   تؤثر في السموؾ ، وا 

  ( 119،  1997( ،  ) عويس ،  54،  1988
وعمى الرغـ مف إجراءات التكافؤ بيف  

المجموعتيف الضابطة والتجريبية في المتغيرات  ذات 
ير في المتغيرات التابعة ، حاوؿ  قدر اإلمكاف ضبط التأث

بعض المتغيرات الدخيمة التي قد تؤثر في سالمة 
التجربة ، ألف ضبطيا يؤدي إلى نتائج أكثر دقة ، 

 وفيما يأتي عرض لبعض تمؾ المتغيرات : 
 : Experimehtal Mentalityاالندثار التجريبي  -أ

اؿ عدد والمقصود منو اآلثار الناتجة مف إىم 
مف الطالب )عينة البحث( أو تركيـ لمتجربة مما يؤثر 

 (  16،  1981عمى المتغير التابع.) الزوبعي ، 
ىذا ولـ تتعرض التجربة طواؿ مدة إجرائيا إلى  

ترؾ أو انقطاع أو انتقاؿ أحد أفرادىا مف صؼ إلى آخر 
 أو مف مدرسة إلى أخرى . 

 ظروؼ التجربة والحوادث المصاحبة :  -ب
Association Events   

تتعرض بعض التجارب التربوية لحوادث طبيعية  
وغير طبيعية في أثناء مدة التجربة مثؿ األمطار الغزيرة 
واألعاصير وتساقط الثموج أو قياـ الحروب أو حدوث 

،  1997إضرابات عمالية وغير ذلؾ ) عويس : 
( ، لـ تتعرض الدراسة الحالية لمثؿ ىذه العوائؽ 118
 مدة التجربة. أثناء
  Selection Facto اختيار العينة  -ج

سيطر  عمى الفروؽ الفردية  بيف طالب عينة  
البحث عف طريؽ االختيار العشوائي  لكؿ  مف 
عف  إجراء عممية  التكافؤ بينيا                   ً                                المجموعتيف ، فضال   

  Mathration العمميات المتعمقة بالنضج  -د .
والفكري ويقصد بيا عمميات النمو الجسمي  

) الزوبعي واالجتماعي لمطالب الخاضعيف لمتجربة .
 ( 59،  1981والغناـ ، 
وفي ىذا البحث لـ يكف ليذا العامؿ أثر؛ الف  

مدة التجربة كانت متساوية بيف مجموعتي البحث ولـ 
 2 111/  3/ 1تكف طويمة، حيث بدأت بتاريخ 

 . 2111/  5/ 2وانتيت بتاريخ
  Measurement Instramentأداة القياس   -ىػ 

أداة موحدة لمتغير إدراؾ العالقات  تاستخدم 
طبؽ الباحثاف االختبار في قياس األداء و المفاىيمية ، 

القبمي والبعدي وىو اختبار لتنمية إدراؾ العالقات بيف 
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المفاىيـ . وقد سيطر  عمى ىذا المتغير الدخيؿ 
 باستعماؿ أداة أعدىا  وتأكد مف ىدفيا وثباتيا، وتـ

 .يا عمى مجموعتي البحث في آف واحدتطبيق
 Experimehtalأثر اإلجراءات التجريبية :  -و

Procejures Effect  
تؤثر اإلجراءات التجريبية ذاتيا في المتغير  

التابع، وقد تحدث ىذه اإلجراءات إشارات ال شعورية 
تؤثر في النتائج التي نحصؿ عمييا . ) فاف داليف ، 

حاوؿ  الحد مف أثر ىذا المتغير ( ، وقد 354، 1985
 في التجربة بػ :  

 سرية البحث  -1
اتفؽ الباحثاف مع إدارة المدرسة ومدرس المادة  

بعدـ إخبار الطالب بطبيعة البحث وتطبيؽ التجربة 
وأىدافيا، بؿ أوحى ليـ بأف الباحث االوؿ ىو مدرس 
جديد مكمؼ بتكممة المادة في تمؾ المدرسة ، كي ال 

اطيـ أو تعامميـ مع التجربة مما يؤثر في يتغير نش
 النتائج التجربة .

 المدرس  -2
فيما يتعمؽ باحتماؿ تداخؿ تأثير ىذا المتغير  

في نتائج التجربة، فقد درس الباحث االوؿ مجموعتي 
البحث بنفسو طواؿ مدة التجربة، وىذا يضفي عمى 
نتائج التجربة الدقة والموضوعية ،ألف تخصيص مدرس 

موعة قد يجعؿ مف الصعب رد النتائج إلى لكؿ مج
المتغير المستقؿ ،فقد تعزى إلى قوة احد المدرسيف 
وتمكنيـ مف مادة، أو إلى صفاتو الشخصية أو طريقتو 

 أو غير ذلؾ مف المتغيرات . 
 المادة الدراسية :  -3

كانت المادة الدراسية المحددة لمتجربة موحدة  
فصوؿ الثالثة لمجموعتي البحث ، وىي موضوعات ال

األخيرة مف كتاب التاريخ العربي اإلسالمي لمصؼ 

الثاني المتوسط ، المقرر تدريسو لمعاـ الدراسي 
 ( . 23،  2111( ) ط 2111 – 2111)

توزيع  عمى ىذا العامؿ مف خالؿ التوزيع ػػػػ  4
المتساوي لمدروس بيف مجموعتي البحث ، فقد كاف  

يف لكؿ يدرس أربع حصص أسبوعيا بمعدؿ حصت
مجموعة ، بحسب المنيج المعد في وزارة التربية 
وقد تـ توزيع مجموعتي البحث عمى األياـ )األحد ( 

 و )  الخميس (  .
 الوسائؿ التعميمية  -

فيما يتعمؽ  بالوسائؿ التعميمية حرص  عمى  
أف يقدـ الوسائؿ التعميمية التي اعتمدىا في التجربة 
إلى طالب مجموعتي البحث بشكؿ متساوي ، مف 
حيث تشابو السبورات واستعماؿ الطباشير المموف، 
المجسمات ، زيادة عمى كتاب التاريخ العربي 

 وسط .  اإلسالمي المقرر تدريسو لمصؼ الثاني المت
 بناية المدرسة  -6

طبؽ الباحثاف التجربة في مدرسة واحدة وىي  
متشابية في قاعاتيا الدراسية مف حيث مساحة 
القاعة الدراسية وعدد الشبابيؾ والمقاعد والسبورات 

 ، واإلدارة والتيوية والمستمزمات األخرى 
 مدة التجربة  -7

كانت التجربة متساوية لمجموعتي البحث، إذ  
وتمت  2111/ 1/3أت يـو )الثالثاء( الموافؽ بد

 ـ . 2111/  5/  2يـو ) االثنيف  ( الموافؽ 
 إعداد مشتمزمات البخح 

 تحديد المادة العممية:  -1
قبؿ القياـ بتطبيؽ تجربة البحث تـ تحديد  

الموضوعات الدراسية واختيارىا ودراستيا إذ تعد مف 
 بة .الميمات األساسية مف أجؿ القياـ بالتجر 



 المتوسط الثاني الصف طالب لدى يخالتار  مادة في المفاهيمية العالقات إدراك تنمية في المتشابهات بأنموذج تدريسالأثر 

 999  ـ2112سنة (4 ، 3) العدداف (11) المجمد - التربوية والعموـ اآلداب في القادسية مةمج 

لقد حدد الباحثاف المادة الدراسية التي سوؼ  
تدرس خالؿ مدة التجربة في الفصؿ الثاني لمعاـ 

ـ ( كما يتالئـ مع  2111 – 2111الدراسي ) 
أىداؼ بحثو ، فوقع االختيار عمى الفصوؿ الثالثة 
األخيرة مف كتاب التاريخ لمصؼ الثاني المتوسط )ط 

فصوؿ اآلتية ( ، وقد اشتممت عمى ال 2111،  23
، الفصؿ الثالث الدولة العربية اإلسالمية في عصر 

(  83 – 67ىػ مف صفحة )  133 – 41األموييف 
، والفصؿ الرابع : الدولة العربية اإلسالمية في 

ىػ ( ، مف صفحة  656 – 132عصر العباسيف ) 
( ، والفصؿ الثالث : الدولة العربية  112 – 85) 

 – 114مف صفحة ) اإلسالمية في  األندلس ، 
122  . ) 
ويؤكد  عمى أنو قد استشار مجموعة مف  

مدرسي مادة التاريخ والمشرفيف االختصاص الختيار 
 الموضوعات التي سوؼ تدرس . 

 صياغة األىداؼ السموكية: -2
تمت صياغة األىداؼ سموكية في ضوء المادة)موضوع 
البحث( ، إذ بمغ عدد األىداؼ السموكية التي صاغيا  

     ً                              ( ىدفا  سموكية . ضمف  ىذه األىداؼ في 111)
استبانو عرضت عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف 
، لبياف أرائيـ في مدى سالمة صياغتيا ودقة تصنيفيا 
،وفي ضوء آرائيـ ومقترحاتيـ عدؿ بعض األىداؼ مف 

 حيث الصياغة وتعديؿ تصنيفيا مف مجاؿ إلى آخر.
 إعداد الخطط التدريسية :  - 3

خطة  لكؿ  18            ً                 الباحثاف خططا  تدريسية وعددىا  أعد
مجموعة مف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة وقد 
تـ عرض أنموذج منيما عمى مجموعة مف الخبراء 
وذلؾ لإلفادة مف أرآئيـ وقد تـ تعديميا وفؽ مااقره 

 المحكموف 

 أداة البخح :

مف ضرورات البحث صياغة أداة لقياس  
إدراؾ العالقات المفاىيمية لمتعرؼ  المتغير التابع وىو

عمى مدى تحقيؽ الفرضيات واألىداؼ وسوؼ يقـو  
 بتوضيح خطوات بناء األداة .

 صياغة فقسات االختباز  

بعد تحديد المفاىيـ التاريخية والبالغ عددىا  
( مفيوما، صاغ الباحثاف فقرات اختباريو تقيس 41)

وعتي مدى إدراؾ العالقات المفاىيمية لطالب مجم
البحث التجريبية والضابطة . وبذلؾ بمغ عدد فقرات 

( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد بأربعة 41االختبار)
   بدائؿ، إحداىما  صحيحة واألخرى خاطئة.

   Face valijty  الصدق الظاهسي -

يعد مف مواصفات االختبار الجيد وبغية الثبات منو 
مى عدد مف ( فقرة ع41عرض الباحثاف  المتكوف مف )

الخبراء والمختصيف في مجاؿ طرائؽ تدريس التاريخ 
والقياس والتقويـ  بإبداء أرائيـ ومالحظاتيـ في 

  صالحية الفقرات. 
و لمتأكد مف صالحية فقراتو ووضوح تعميماتو ،  

ومدى مالئمة ىذه الفقرات ليدؼ البحث ، وتمثيميا 
ار لممجاؿ الذي وضعت لقياسو ، فقد أخذ  بنظر االعتب

ىذه المقترحات وتـ تعديؿ الفقرات وفقا ليذه المقترحات 
وقد استخدـ ) مربػع كػأي ( لممقارنة بيف استجابات . 

الموافقيف وغير الموافقيف مف الخبراء عمى كؿ فقرة مف 
فقرات االختبار لمعرفة داللة الفروؽ بيف آراء الخبراء 

 ( .1( وبدرجة حرية )  1.15عند مستوى داللة ) 
 حميؿ االحصائي لفقرات االختبار :الت 
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 مشتوى صعوبة الاقسة : -أ

Difficulty Factor For Items  
يعرؼ معامؿ صعوبة الفقرة ىي النسبة المئوية  

لمطالب الذيف أجابوا عف الفقرة إجابة  صحيحة إلى 
 ( 237: 2111عدد الكمي لمطالب .)ممحـ ،

إذ تحدد مستوى صعوبة الفقرة عمى النسبة  
المئوية لمطمبة الذيف تمكنوا مف اإلجابة عف كؿ فقرة 

 اختباريو إجابة صحيحة.
( أف حساب مؤشر  2116ويذكر رضواف )        

صعوبة الفقرة بدوف تقسيـ المفحوصيف إلى مجموعتيف 
)عميا ودنيا( ، أفضؿ في حاالت المجموعات الصغيرة 

       ً              ( مفحوصا  . ) رضواف ،   511-التي ال تتجاوز ) 
2116  :322) 
لذا اعتمد الباحث عمى النسبة المئوية لحساب  

مؤشر الصعوبة وبعد تطبيؽ المعادلة اتضح أف معامؿ 
 ( .1.71 – 1.31الصعوبة يتراوح بيف )

إذ يشيػر الظاىر أف فقرات االختبار تعد جيدة  
( 1.81( و )1.21إذا تراوحت معدؿ صعوبتيػا بيف )

 (  129: 1999.)الظاىر وآخروف ، 
ذا يعني أف فقرات االختبار جميعيا مقبولة وى 
 ( يبيف ذلؾ .1ممحؽ )

  اقوة التمييز   -ب

وقد تبيف أف فقرات االختبار معظميا تتصؼ بمعامالت 
( Eble(، إذ يرى أيبؿ )25 -23تمييز جيدة ، ماعدا )

أف فقرات االختبار تعد جيدة إذا كانت قوة تمييزىا 
 ( Eble, 1972, p.416( فأكثر.)1.31)

 

 فعالية البدائن اخلاطئة : -ج

عندما يكوف االختبار مف نوع االختبار مف متعدد 
يفترض أف تكوف البدائؿ الخاطئة جذابة لمتأكد مما أذا 
كانت تقـو بالدور الموكؿ إلييا وىو تشتيت انتباه 

الطالب الذيف  ال يعرفوف الجواب الصحيح ،ويكوف 
ً                    البديؿ الخاطئ فعاال  إذا كاف عدد أفراد  المجموعة الدنيا                  

الذيف اختاروه أعمى مف عدد األفراد الذيف اختاروه مف 
 (  131،  1999المجموعة العميا.) الظاىر وآخروف ، 

وتـ تقسيـ إجابات الطالب إلى مجموعتيف عميا 
ودنيا . وبعد حساب فعالية البدائؿ الخاطئة تبيف أف 
                      ً                         البدائؿ جذبت إلييا عددا  مف طالب المجموعة الدنيا 

كثر مف جذبيا لطالب المجموعة العميا، وبيذا تقرر أ
 اإلبقاء عمييا. 

 االختباز:ثبات 

  -وتـ حساب ثبات االختبار بطريقتيف :
 طريقة كيودر ريتشاردسوف 

( ، ويعد 1.78إذ بمغ معامؿ الثبات بيذه الطريقة ) 
          ً                                       الثبات جيدا  في ما يخص االختبارات غير االمقننة وىو 

)البياتي واثناسيوس ،  يراه. معامؿ ثبات جيد كما
1977  ،194  ) 

 عسض النتائج وتاشريها :

متأكد مف تحقيؽ ىدؼ البحث الذي ينص عمى معرفة ل
أثر التدريس  في أنموذج المتشابيات في تنميو إدراؾ 
العالقات المفاىيمية . الذي تجمى بالفرضية الصفرية 

  -اآلتية :
)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند  

( بيف متوسط درجات طالب  1.15مستوى داللة )
المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف  عمى وفؽ أنموذج 
المتشابيات ودرجات المجموعة الضابطة الذيف 
يدرسوف بالطريقة االعتيادية في تنمية إدراؾ العالقات 

 المفاىيمية( .
ولمتحقؽ مف صحة ىذِه الفرضية ، تـ حساب  

راؼ المعياري لكال المتوسط الحسابي واالنح
 المجموعتيف. 
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 ( 1الجدوؿ ) 
 نتائج مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في اختبار إدراؾ العالقات المفاىيمية 

المتودط  العدد المجمورة
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة اإلحصائية  القيمة التائية
 الجدولية المحدوبة 0.0.رند مدتوى 

 3.88 21.8 31 ةالتجريبي
 دالة إحصائياً  2 4.15 58

 3.61 17.8 31 الضابطة

 
وقد بمغ متوسط درجات المجموعة التجريبية  

( ، 3.88( درجة . وانحرافيا المعياري ) 21.8)
( لعينتيف t- testوباستخداـ االختبار التائي ) 

مستقمتيف ، وجد أ ف القيمة التائية المحسوبة بمغت 
( 2(، وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية )4.13)

(،  58( ودرجة حرية )1.15عند مستوى داللة )
وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة 
التي تنص عمى أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند 

( بيف متوسط درجات طالب المجموعة 1.15مستوى )
متشابيات ، ومتوسط التجريبية الذي درس بأنموذج ال

درجات طالب المجموعة الضابطة الذي درس عمى وفؽ 
 الطريقة التقميدية لمصمحة المجموعة التجريبية ( .

ولمتأكد مف الكشؼ عف مقدار تنمية إدراؾ  
العالقات المفاىيمية في كؿ مجموعة مف مجموعتي 
البحث التجريبية والضابطة . ارتأى حساب داللة الفرؽ 

ختبار البعدي والقبمي اإلدراؾ العالقات بيف درجات اال
المفاىيمية لممجموعة التجريبية باستخداـ االختبار 
التائي لعينتيف مترابطتيف  اتضح انو داؿ إحصائيًا عند 

( ، إذ كانت 29( ودرجة حرية )1.15مستوى داللة )
( أكبر مف القيمة 5.119القيمة التائية المحسوبة )

عمى تنمية إدراؾ  ( ،مما يدؿ2.145الجدولية )
العالقات المفاىيمية لممجموعة التجريبية ، نتيجة 
استخداـ أنموذج المتشابيات ، إذ ساعد ىذا األنموذج 
عمى تنمية إدراؾ العالقات المفاىيمية لدى طالب ىذه 

 المجموعة . 


 ( نتائج االختبار التائي لعينتيف مترابطتيف الخاصة بالتطبيؽ القبمي والب2الجدوؿ ) عدي الختبار إدراؾ العالقات
المفاىيمية لممجموعة التجريبية 

المتودط  االختبار المجمورة
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة احصائيًا رند  القيمة التائية
 الجدولية المحدوبة 0.0.مدتوى 

 ةالتجريبي
 3.222 19.4 القبمي

 دالو احصائياً  2.45 5.119
 3.88 21.8 البعدي
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أما فيما يخص المجموعة الضابطة فقد تـ حساب داللة 
الفرؽ بيف درجات االختبار القبمي والبعدي االختبار 
إدراؾ العالقات المفاىيمية لممجموعة الضابطة 
وباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مترابطتيف اتضح أنو 

( ودرجة 1.15غير داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )
كانت القيمة التائية المحسوبة  (، إذ29حرية )

( . 2( أصغر مف القيمة الجدولية البالغة )1.165)

 
( نتائج االختبار التائي لعينتيف مترابطتيف الخاصة بالتطبيؽ القبمي والبعدي الختبار إدراؾ العالقات 3الجدوؿ )

 المفاىيمية لممجموعة الضابطة

المتودط  االختبار المجمورة
 الحدابي

 االنحراف
 معياريال

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
إحصائيًا 

رند مدتوى 
.0.0 

 الجدولية المحدوبة

 الضابطة
 4.515 17.433 القبمي

 دالو إحصائياً  2 1.165 29
 3.614 17.8 البعدي

 
وىذا يؤكد تفوؽ المجموعة التجريبية عمى  

ات المجموعة الضابطة في متغير )تنمية إدراؾ العالق
المفاىيمية ( ، ممايستدؿ عمى فاعمية أنموذج 
المتشابيات في تنمية إدراؾ العالقات المفاىيمية في 

 مادة التاريخ العربي االسالمي . 
  تاشري النتائج -ثانيًا:

         Results Interpretation 

أظيرت النتائج وجود فرؽ ذي داللة إحصائية  
المجموعة  بيف طالب المجموعة التجريبية وطالب

الضابطة في إدراؾ العالقات المفاىيمية ولصالح 
المجموعة التجريبية ، الذيف درسوا مادة التاريخ 

المتشابيات (  العربي اإلسالمي عمى وفؽ )أنموذج
مادة  الضابطة الذيف درسوا المجموعة طالب عمى

التاريخ العربي اإلسالمي بالطريقة ) االعتيادية(، 
ج المتشابيات عمى الطريقة وىذا يعني تفوؽ أنموذ

االعتيادية ويتفؽ ىذا مع نتائج الدراسات السابقة 

التي تـ الحصوؿ عمييا عمى الرغـ مف االختالؼ في 
البيئة وطبيعة المادة والمراحؿ الدراسية ) كدراسة 

( ،ويعتقد  1991( ، ودراسة ) كميز ،  2117األغا 
 -تكمف وراء ذلؾ التفوؽ أىميا: اً أف ىناؾ أسباب

فاعميػة أنمػػوذج المتشػػابيات كونيػا تسػػاعد الطالػػب  .1
عمى بناء المعرفة ،  وخالؿ بنػاء المعرفػة يسػتطيع 
الطالػػب إدراؾ المفػػاىيـ، وذلػػؾ حتػػى يسػػتطيع بنػػاء 
معرفتػػِو بنػػاء صػػحيحا وبالتػػالي تنمػػي عمميػػة إدراؾ 

 العالقات المفاىيمية 
يدرؾ الطالب مػف خػالؿ أنمػوذج المتشػابيات أوجػو  .2

ذلػػػؾ يسػػػاعد عمػػػى تنميػػػة  الؼ ، والشػػػبو واالخػػػت
العالقػػػػػات المفاىميػػػػػة التاريخيػػػػػة بػػػػػيف الحاضػػػػػر 
والماضػػػػػي الف الطالػػػػػب يقػػػػػـو بػػػػػبعض األنشػػػػػطة 
البسيطة التي تساىـ في إعمػاؿ عقػؿ الطالػب ألنػُو 

 تعمـ قائـ عمى الفيـ . 
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يعػػد ىػػذا النمػػوذج مػػف النمػػاذج التػػي تنمػػي الجانػػب  .3
ثيرًا لمتفكيػر األيمف مف الدماغ ،وتعد موقفًا تعمميًا م

 . 
يسػػاعد ىػػذا االنمػػوذج عمػػى المناقشػػة بػػيف الطػػالب  .4

بػػػػداء المالحظػػػػات وتقػػػػديـ التفسػػػػيرات  والمػػػػدرس وا 
والػػربط بػػيف المعمومػػات والحقػػائؽ والمفػػاىيـ ،وىػػذا 

 كمُو يثير حافز التعمـ .
يعمػػػؿ األنمػػػوذج عمػػػى تنميػػػة قػػػدرة الطالػػػب عمػػػى  .5

وه التعميـ مما يساعد الطالبة عمى تطبيؽ  ما تعمم
مػػف نتػػائج وتفسػػيرات فػػي مواقػػؼ أخػػرى مشػػابو قػػد 

 يتعرضوف ليا .
تسػػاعد عمػػى جػػذب انتبػػاه وزيػػادة دافعيػػتيـ لمػػتعمـ  .6

وزاد مف ارتباطو  بمادة التاريخ مما ساعد عمى أف 
يصبح تعمـ الطالب تعممًا ذا معنى يقـو عمػى إدراؾ 

 العالقات المفاىيمية .
ـ ينمػػػي ىػػػذا النمػػػوذج قػػػدرة الطالػػػب فػػػي بنػػػاء كػػػ .7

 مفاىيمي في بنيتو المعرفية .
مالئمػػػػػة أنمػػػػػوذج المتشػػػػػابيات لطػػػػػالب المرحمػػػػػة  .8

المتوسػطة ، ذلػؾ ألنيػا المرحمػة التػي تتشػكؿ فييػا 
نمػػػو المفػػػاىيـ ،وىػػػذا مػػػا أشػػػار إليػػػو بياجػػػة حػػػيف 
وصػؼ أداء الطالػب بالنسػػبة )االسػتدالؿ التنػػاظري( 

( سنة فما فوؽ عمى انػو يمكػف تشػتيت 11لمعمر )
المفاىيـ أو الكممات تكػوف عمػى وفػؽ االرتباط بيف 

فضػػاًل عػػف ذلػػؾ فػػإنيـ فػػي ىػػذا ، عالقػػات متنػػاظرة
التػػي تحػػاوؿ أف  تالمسػػتوى يقػػاوموف كػػؿ االقتراحػػا

تقمؿ مف قػابميتيـ عمػى تطبيػؽ مػا لػـ يػتـ اكتشػافو 
مػػػف عالقػػػات متنػػػاظرة يعتمػػػدوف عمييػػػا فػػػي إثنػػػاء 

 ربطيـ بيف الكممات أو المفاىيـ .

 اً ذج المتشػػػابيات موجيػػػيكػػػوف المػػػدرس فػػػي أنمػػػو  .9
 لممعرفة ؛ ألف ىذا النمػوذج منبثػؽ ال ناقالً  اً ومرشد

 مف النظرية البنائية التي تبدأ بالطالب وتنتيي بو.
( 219: 2119)عفانة والجيش ،   Piaget & 

Montangero & Billeter, 1977 :232) 
 التوصيات: : ثانيًا

 في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا ىذا البحث يوصي 
 -الباحث با آلتي:

تضميف النماذج القائمة عمى النظرية البنائية  -1
في برامج إعداد المدرسيف بصورة عامة 

 ومدرسي التاريخ بصورة خاصة .
تضميف كتاب مادة التاريخ العربي اإلسالمي  -2

بجداوؿ بالمفاىيـ التاريخية ومعانييا في 
 نياية كؿ فصوؿ الكتاب .

لمعمميف حث مديريات التربية عمى تدريب ا -3
عمى ىذه النماذج وتشجيعيـ عمى 

 استخداميا وتوظيفيا داخؿ الصؼ . 
االستفادة مف اختبار إدراؾ العالقات  -4

المفاىيمية في تطوير األساليب وطرائؽ 
 تقويمية تالئـ أنماط الطالب المعرفية .

       Propositions املقرتحات-ثالجًا:
 -في ضوء نتائج البحث واستكماؿ لو نقترح :

جراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لدى تالميذ إ -1
المرحمة االبتدائية في المدارس المطورة والنموذجية 

. 
إجراء دراسة )باستخداـ أنموذج المتشابيات في  -2

اكتساب االتجاىات والميارات التاريخية لمصؼ 
 الثاني المتوسط( .

إجراء دراسة مماثمةعمى عينات مف طالب صفوؼ  -3
 لمراحؿ المتوسطة واالعدادية .دراسية اخرى مف ا
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إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لدى طمبة  -4
 المرحمة الجامعية .

 املصادز واملساجع :

 أ ػ المصادر العربية :
، موسوعة  2117إبراىيـ ، مجدي عزيز ،  -1

المعارؼ التربوية ،  مصر ، القاىرة ، عالـ 
 الكتب لمنشر والتوزيع والطباعة.

: عمـ 2118محمد عمي ،  أبو جادو ، صالح -2
، دار المسيرة ، لمنشر 2النفس التربوي ، ط

 والتوزيع .
، المناىج  2116أبو حويج ، مرواف ،  -3

 –عناصرىا  –مفاىيميا –التروية المعاصرة 
مشكالت  –األساسيات  -عممياتيا–أسسيا 

المناىج تطوير وتحديث ، األردف ، عماف ، 
 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

،مقارنة 1988، إسماعيؿ محمد ، أبو سؿ  -4
بيف االستيراتيجية االستقرائية واالستنتاجية 
في تعميـ المفاىيـ والتعميمات اليندسية 
لمصؼ األوؿ اإلعدادي ، )رسالة ماجستير 

 غير منشورة ( ، جامعة اليرموؾ .
، دار  1استيتة ،  عمـ المغة التعميمي ، ط -5

 األمؿ لمنشر والتوزيع ، اربد ، األردف ،
1987 . 

: اثر 2117األغا ، إيماف إسحاؽ ،  -6
استيراتيجية المتشابيات في اكتساب المفاىيـ 
العممية واالحتفاظ بيا لدى طالبات الصؼ 
التاسع األساسي ، )رسالة ماجستير غير 
منشورة( ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية 

 ، فمسطيف. 

،  1982بمقيس ، احمد و توفيؽ مرعي ، -7
، عماف 1ـ النفس التربوي ، طالميسر في عم

 ، دار الفرقاف لمنشر و التوزيع .
، "فعالية التدريس  2111البنا حمدي ، -8

باستيراتيجية المتشابيات في التحصيؿ وحؿ 
المشكالت الكيميائية لدى طالب المرحمة 
الثانوية " ، المجمد الثاني ، الجمعية المصرية 

 ، جامعة عيف شمس ، العباسية .
د الجبار توفيؽ وزكريا اثناسيوس البياتي ، عب -9

، اإلحصاء الوصفي واالستداللي في  1977،
التربية وعمـ النفس ، مطبعة مؤسسة الثقافة 

 العالمية ، بغداد .
جميورية العراؽ ، وزارة التربية ) التقرير  -11

الوطني لمجميورية العراقية ( المجنة الوطنية 
العراقية لمتربية والثقافة والعمـو ، الدورة 

( ، 1( ، مطبعة وزارة التربية ، رقـ )45)
 ـ .1996بغداد ، 

،مدى فاعمية العصؼ الذىني 2117حسف، -11
والمتشابيات في تدريس الدراسات االجتماعية 
واثر ذلؾ عمى تنمية التحصيؿ والقدرة 
االستداللية في التفكير،رسالة غير 

 منشورة،جامعة اسواف ومصر.
داود ماىر محمد ومجيد ميدي  محمد ،  -12

، أساسيات  في طرائؽ  التدريس  1991
 1العامة ، الموصؿ 

الدباغ ، فخري  ، اختبار رافف  لممصفوفات   -13
المتتابعة  المقنػف  1983وآخروف ، 

لمعراقييف  القسـ النظري ،  مطابع  جامعة  
 الموصؿ  ، الموصؿ .
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، التدريس اليادؼ  2114الدريج ، محمد ،   -14
نموذج )مف نموذج التدريس باألىداؼ إلى 

، دار الكتاب  1التدريس بالكفايات( ، ط 
 .2114الجامعي ، العيف 

،  1982دنيا ، محمد طنطاوي ،  -15
 1استراتيجيات تدريس المواد االجتماعية ، ط

 ، الكويت ، مكتبة الفالح .
، فاعمية استيراتيجية 2117الرفيدي ، -16

المتشابيات في تعديؿ التصورات البديمة عف 
طالب الصؼ السادس  المفاىيـ العممية لدلى

 االبتدائي .
، البحث 2111ربحي مصطفى عمياف ،  -17

العممي : أسسو ، مناىجو ، وأساليبو 
جراءاتو ،  بيت األفكار الدولية  ، عماف .                                            وا 

 1999الرشداف ، عبد اهلل وجعيني ، نعيـ ،  -18
، الدخؿ إلى التربية والتعميـ ، دار الشروؽ ، 

 عماف ، األردف .
، قراءات في 1995،  زمزوف ، حسيف فرحاف -19

 أساليب البحث العممي،  
دار حنيف لمطباعة والنشر، عماف ،   1ط          

 األردف 
الزوبعي، عبد الجميؿ إبراىيـ وأحمد محمد  -21

، مناىج البحث في التربية ،  1981الغناـ ، 
 ، مطابع جامعة بغداد .1ج

زيتوف ،عايش.اساليب تدريس العمـو ،دار  -21
ع،عماف االردف الشروؽ لنشر والتوزي

،1996. 
: تدرس عمـو الفيـ 2112زيتوف ، كماؿ ،  -22

 ، القاىرة ، عالـ الكتب . 1رؤية البنائية ، ط

،  1972سرحاف ، الدمرداش ومنير كامؿ ،  -23
 ، القاىرة ، بدوف مطبعة 3المناىج ، ط

،  2112سوالؼ ، فائؽ محمد عمي ،  -24
العالقة  بيف استيعاب مدرسي عمـ األحياء  

مفاىيـ  الحديثة في تدريس ال    لبعض
العمـو  وممارستيا التدريسية واتجاىاتيـ  
نحو مينة التدريس ، بحث  مجمة  العمـو 

(  ، 44التربوية والنفسية ،  بغداد ، العدد  )
 1حزيراف 

،  1999الظاىر، زكريا محمد وآخروف ، -25
مبادئ القياس والتقويـ في التربية ، الطبعة 

 ر ، عماف .األولى ، دار الثقافة لمنش
، المناىج 2111الشبمي ، إبراىيـ ميدي ، -26

بناءىا تنفيذ تقويميا تطويرىا باستخداـ 
 ، دار األوائؿ ، األردف  2النماذج ، ط

عبد الرحمف ، أنور حسيف وعدناف زنكنة ،  -27
، األنماط المنيجية وتطبيقاتيا في  2117

، دار  1العمـو اإلنسانية والتطبيقية ، ط
 الوفاؽ ، بغداد.

،  1971د العزيز ، صالح عبد المجيد ، عب -28
، دار   7التربية وطرؽ التدريس ، ط

 المعارؼ ، مصر .
: فعالية  2111عبد المعطي ، حمادة ، -29

استخداـ استيراتجية المتشابيات في تصحيح 
التصورات الخاطئة عف بعض المفاىيـ 

 البيولوجية لممرحمة االبتدائية .
:  1998عبيدات ، ذوقاف و آخروف ،  -31

لبحث العممي مفيومو و أدواتو و أساليبُو . ا
، دار الفكر لمطباعة و النشر و التوزيع ، 1ط

 عماف.
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العدواف ، زيد سميماف ، والحوامؿ ، محمد  -31
، تصميـ التدريس بيف  2118فؤاد ، 

النظرية والتطبيؽ ، األردف ، عماف ، عالـ 
 الكتب الحديث ، جدار لمكتاب العممي.

،  1997محمود ، عويس ، خير الديف عمي  -32
دليؿ البحث العممي ، مصر ، دار الفكر 

 العربي .
، 1998عيسوي ،عبد الرحمف ، محمد  -33

القياس والتقويـ التجريبي في عمـ النفس 
 . التربوي ، دار النيضة العربية ، عماف

، مناىج  1985فاف داليف وآخروف ،   -34
البحث في التربية وعمـ النفس ، ترجمة 

خروف ، المكتبة محمد ونبيؿ ، نوفؿ وآ
 .  3المصرية ، ط

،   2118القاضي ، دالؿ ، البياتي محمود ،  -35
منيجية وأساليب البحث العممي وتحميؿ 
البيانات باستخداـ البرنامج 

 ، عماف ، األردف ، 1، ط  spssاإلحصائي
 دار الجامد لمنشر والتوزيع .

،اثر   2111القطراوي، عبد العزيز جميؿ ، -36
المتشابيات في تنمية استخداـ استيراتيجية 

عمميات العمـ  وميارات التفكير التأممي في 
العمـو لدى طالب الصؼ الثامف 
االساسي،رسالة ماجستير غير منشورة 

 ،جامعة غزة.
، القياس  2111ممحـ ، سامي محمد ،  -37

،  1والتقويـ في التربية وعمـ النفس ، ط

دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، 
 .عماف ، األردف

مرعي ، توفيؽ احمد ، والحيمة ، محمد  -38
، طرائؽ التدريس العامة ، 2119محمود ، 

، األردف ، عماف ، دار المسيرة لمنشر  4ط
 والتوزيع والطباعة.

، مجمة  2111موسى ، صالح بشير ،  -39
الجغرافي عدد توثيقي خاص بمناسبة انعقاد 
ممتقى الجغرافييف العرب األوؿ المنعقد 

( نوفمبر ،  18-16) بصنعاء لمفترة مف 
 ، الجمعية الجغرافية اليمنية . 1998

، أصوؿ البحث  2115وجيو محجوب ،  -41
، دار المناىج  2العممي ومناىجو ، ط
 . لمنشر والتوزيع ، األردف

، درجة  2112الوىر ، محمود  طاىر ،  -41
معرفة معممي  العمـو  النظرية  البنائية  

ـ  وأثر تأىيميـ األكاديمي والتربوي وجنسي
عمييا ، بحث ، قطر، مجمة مركز البحوث 

(  ،  22التربوية والنفسية  ،  العدد  ) 
 السنة  الحادية عشر.
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 (1ممحؽ )
معامالت الصعوبة الفقرات اختبار إدراؾ العالقات بيف المفاىيـ

سمسؿ ت
 الفقرات

معامؿ 
 الصعوبة

سمسؿ ت
 الفقرات

معامؿ 
 الصعوبة

 سمسؿت
 الفقرات

معامؿ 
 الصعوبة

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
15 

1.54 
1.71 
1.33 
1.59 
1.52 
1.41 
1.39 
1.31 
1.67 
1.42 
1.41 
1.68 
1.38 
1.55 
1.52 

16 
17 
18 

1.54 31 1.45 
1.44 32 1.44 
1.34 33 1.65 

19 1.51 34 1.46 
21 1.51 35 1.38 
21 1.49 36 1.59 
22 1.32   
23 1.57   
24 1.49   
25 1.61   
26 1.47   
27 1.61   
28 1.36   
29 1.66   
31 1.51   
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 (2ممحؽ)
اختبار إدراؾ العالقات بيف المفاىيـ التاريخية بصيغتو النيائية

 
 : ضع دائرة عمى االجابو التي تدؿ عمى التعبير األقرب لممفاىيـ الواردة في أدناه- 
 الحاجب  -1
 كرتير    الس -األمير                                ج -أ 
 الوالي  -الوزير                               د  -ب 

****************************************** 
  األمصار -2 -

 الدويالت -الواليات                               ج  -أ
 المدف -األقاليـ                                د -ب

****************************************** 
  اإلسطرالب -3

 البوصمة -تمسكوب                                ج -أ
 المرصد -الساعة                                د -ب

****************************************** 
  نظاـ الفتوة -4 -

 اقتصادي -اجتماعي                               ج -أ    
 عسكري  -ياسي                                دس -ب    

****************************************** 
 الوالي  -5 -

 قائمقاـ  -نائب المحافظ                           ج -أ
 المحافظ -مدير الناحية                           د -ب

  ديواف النفقات -6  -
 البنؾ الزراعي -ج                البنؾ المركزي           -أ
 البنؾ األىمي -البنؾ التجاري                          د -ب

****************************************** 
  الممالؾ -7ا-

 القصبات -القرى                                   ج -أ
 الدوؿ -المدف                                  د -ب
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****************************************** 
 ديواف الخراج  -8 

 مديرية الضريبة -وزارة المالية                            ج -أ
 وزارة التجارة -دائرة الرقابة المالية                     د -ب

****************************************** 
 صاحب الشرطة  -9   

 آمر سرية -ج                              مدير شرطة -أ
 آمر فصيؿ -وزير الداخمية                           د -ب

****************************************** 
 الضياع -11
 المراعي -الممكية الزراعية                          ج -أ
 اضي الوقؼار  -البساتيف                                 د -ب

****************************************** 
 ديواف الرسائؿ -11  -

 التشريفات الرئاسية -دائرة البريد                               ج -أ
 ىيئة االتصاالت -مديرية الطرؽ والمواصالت               د -ب
 النشابوف -12
 القناصوف -ج        رماة السياـ                             -أ
 اليدافوف -رماة البنادؽ                                   د -ب

****************************************** 
  القبيمة -13-

 العشيرة -التكتؿ                                          ج -أ
 بالتعص -أصحاب الديرة                                د -ب

****************************************** 
 قائد الجيش -14  -

 وزير الداخمية -آمر فرقو                                       ج -أ
 رئيس األركاف -وزير الدفاع                                   د -ب

****************************************** 
 النسور -15
 الضرائب المالية -ـو الكمركيو                                جالرس -أ



   أ.م.د. جبار رشگ شناوة ، و محمد هاشم محمد     جامعة القادسية / كمية التربية قسم التاريخ 

 999 ـ2112سنة (4 ، 3) العدداف (11) المجمد - التربوية والعموـ اآلداب في القادسية مجمة 

 الترانزيت -التجارة الدولية                                 د -ب
****************************************** 

 صاحب الحسبة -16
 القائمقاـ -مدير البمدية                                    ج -أ
 مدير البيئة -الناحية                                   د مدير -ب

****************************************** 
 -لقدتـ استخداـ األدوات التالية في الحرب في العيد األموي ماعدا : - 17  

 الالسمكي -السياـ                                         ج -أ
 الرماح -د                          القسي               -ب
 -وضيفة ديواف البريد يقـو بيا اليـو ىو: - 18    
 الطرؽ والمواصالت -شركات الموبايؿ                                   ج -أ
 شركات النقؿ -البريد واالتصاالت                                د -ب
 ****************************************** 
 -مياـ  ديواف الجند في العصر األموي يشترؾ مع وزارة الدفاع في الوقت الحالي في: -19  

 اإلشراؼ عمى الجند -تنظيـ الجيش                                     ج -)أ  أ
 كؿ ما ذكر أعاله -دفع رواتب إلى الجند                             د -ب   

****************************************** 
 -وظيفة المحافظ حاليًا ليا عالقة بوظيفة في العصر العباسي ىي: -21
 القائد  -األمير                                             ج -أ
 ولي العيد -الوالي                                            د -ب

****************************************** 
 -الضماف االجتماعي تؤدي ميامو في وقتنا الحاضر : -21   

 رعاية المسنيف   -رعاية اإلحداث                                     ج -أ
 رعاية األيتاـ -الرعاية االجتماعية                                د  -ب

****************************************** 
 -الخميفة يؤدي عممو في الوقت الحالي :  -22    
 رئيس الدولة -رئيس القاضي                                       ج-أ
 رئيس الوزراء -رئيس مجمس النواب                               د -ب

****************************************** 
 -اضر مقاربة إلى وظيفة في العصر العباسي ىي:وظيفة االستخبارات في الوقت الح -23    
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 المشاة -العسس                                             ج -أ
 العيوف    -القصاصوف                                        د -ب
 -ىناؾ عالقة بيف الخراج والضريبة ىي عالقة : - 24   
 سياسية  -ج                    اقتصادية                         -أ
 دينية -اجتماعية                                           د -ب

****************************************** 
 الجذاـ  -25    
 العضاؿ -البتور                                               ج -أ
 الغيبوبة -د                   الداء                              -ب

****************************************** 
 -عند سماعؾ مفيـو الكتبة يرتبط  لديؾ بإحدى المفاىيـ التالية : -26    
 المعينيف بعقود  -الموظفيف                                            ج -أ
 الكتاتيب -د               المستخدميف                           -ب

****************************************** 
 -وظيفة رئيس المحكمة في الوقت الحاظرلياعالقة وظيفة في العصر العباسي المتأخر ىي : -27   
 كاتب العدؿ -قاضي القضاة                                       ج -أ    
 صاحب الشرطة -د                             رئيس الديواف          -ب    

****************************************** 
 -واحد مف األمور التالية ال يستطيع الوزير في العصر العباسي القياـ بيا ىي: -28   
 مباشرة الحرب -النظر في القضاء                                     ج -أ
 تعييف الوالة -د                                      والية العيد     -ب

****************************************** 
 -ىناؾ عالقة بيف االحتالؿ في العصر العباسي المتأخر واالحتالؿ في الوقت الحاضر ىي : -29  

 فيالغزو الثقا -الييمنة                                                ج -أ
 العولمة -االستعمار                                            د -ب

****************************************** 
 -مصنع لممالبس حاليَا ليا عالقة بمفيـو في العصر العباسي ىو : -31  

 ديواف الصدقات -ديواف النفقات                                          ج -أ
 ديواف الطراز -ديواف المستغالت                                     د -ب
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« The Effect of Teaching  by the 

model  of Analogies in prompting the 
realization of Historiz conceptual 

relationship in nd year intermediate 
pupils » 

Abstract 
 This research aims at knowing 
the effects of “Analogies Model ” in 
developing the acquiring of conceptual 
relations to the subject of history for 
second intermediate pupils. 
 To achieve the aim of this 
research, the following hypothesis 
were composed: 
 There are no statistical difference 
at level (  . ) between the average 
marks of the experimental group pupils 
who study according to the analogy 
model and the average marks of the 
controlled group pupils who study in 
the normal method in developing the 
acquiring of conceptual relations, thus 
the researcher used experimental 
design that has a partial control for tow 
groups: the experience and controller 
groups that has pre-test and post-test. 
And he chose randomly a sample of 
second intermediate pupils from 
Habeeb Ibn Mudhahir al-Asadi 

Secondary School for Boys in 
Diwaniyah. In /. 
 The research sample contained of 
() pupils. () in the experience 
group that all of its pupils study 
according to the analogies model and 
() pupils from the controller group 
who study according to the normal 
method. 
 Both groups (experimental and 
controller) were equated in a number of 
variables (temporal age counted by 
months, marks of mid year and first 
term history subject exams for pupils, 
intelligence and the acquiring of 
conceptual relations test. 

The researcher limited the 
material in the last three chapters (the 
third, the fourth and the sixth chapter) 
of the book (History of the Islamic 
Arabic Civilization for Second 
Intermediate) . The researcher formed ( 
 ) behavioral objectives for these 
chapters. 

                                                           
وزع الباحثاف استمارة خاصة عمى عدد مف مدرسي مادة   1

سط طمب منيـ التاريخ العربي اإلسالمي لمصؼ الثاني المتو 
اإلجابة عف سؤالو حوؿ الطريؽ واألسموب الذي يتبعونو 
دراؾ العالقة بيف  بالتدريس وطرؽ اكتساب المفيـو التاريخي وا 

 المفاىيـ .


