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 :السدتخلص 

ىجف البحث الحالي إلى التعخف عمى أثخ استخجام إستخاتيجية الفرػل 
السقمػبة في تحريل الجراسات االجتساعية وميارات التفكيخ التاريخي لجى تالميح 

وتع استخجام كمسغ السشيج الػصفي وذلظ لالستفادة مغ . الرف الثاني اإلعجادي
أدبيات البحث التخبػي في مجال إستخاتيجية الفرػل السقمػبة والتفكيخ التاريخي في 
صياغة اإلشار الشطخي وإعجاد أدوات البحث، وكحلظ السشيج التجخيبي القائع عمى 

 شالًبا 70تجخيبية ) شالًبا وشالبة إلى مجسػعتيغ 140تقديع عيشة البحث السكػنة مغ 
وقج أعج الباحث اختباًرا في التحريل وآخخ . ( شالًبا وشالبة70ضابصة )و (وشالبة

وقج أضيخت الشتائج وجػد فخوق . لسيارات التفكيخ التاريخي في الجراسات االجتساعية
ذات داللة إحرائية بيغ أفخاد السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية في تحريل الجراسات 

 . االجتساعية وميارات التفكيخ التاريخي لرالح السجسػعة التجخيبية

 
–الجراسات االجتساعية – تحريل – إستخاتيجية الفرػل السقمػبة  :الكلسات السفتاحية

 .الرف الثاني اإلعجادي–ميارات التفكيخ التاريخي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

The effectiveness of using the Filliped Classroom  strategy on 

the achievement of social studies and the development of 
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historical thinking skills among second grade prep school 

students. 

 
Dr. Moustafa Zakaria Ahmed Elsaht 

  

 

Abstract:  The study aimed  to study the effect of using the 

Filliped Classroom  strategy in the achievement of social studies 

and the development of historical thinking skills among the 

pupils of the second prep school . It was used both descriptive 

approach in order to benefit from the literature of educational 

research in the field of Filliped Classroom  and historical 

thinking in the formulation of the theoretical framework and the 

preparation of research tools , as well as experimental approach 

based on the division of the research sample consisting of 140  

students into two groups ( experimental 70 students and 

control70 students). The researcher prepared achievement test 

and another for historical thinking skills in social studies. The 

results showed a statistically significant difference between the 

members of the control and experimental groups in the 

achievement of social studies and historical thinking skills for the 

experimental group . 

Key words: Filliped Classroom  strategy -  Achievement -  

SocialStudies - Historical Thinking Skills - Second Grade Prep. 
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 :ممدمة
يعير العالع اآلن ثػرة معمػماتية ىائمة، مسا يفخض عميشا تػفيخ نطام تعميسي ييجف إلعجاد 
جيل يستمظ أدوات العرخ، وقادر عمى البحث؛ لحل ما يػاجيو مغ مذكالت واتخاذ القخار الرحيح 

و ىحا يتصمب إعادة الشطخ في السشاىج التعميسية ومجى تحقيقيا لألىجاف .في السػاقف السختمفة
السخغػبة، وإذا كانت ىشاك حاجة لتصػيخ السشاىج بذكل عام، فكان لداًما إعادة الشطخ في مشاىج 
الجراسات االجتساعية برػرة خاصة حيث تعج مشاىج الجراسات االجتساعية أحج السشاىج الجراسية 

السشػط بيا تشسية ميارات التفكيخ التاريخي، فتشسية ميارات التفكيخ عامل رئيذ في تجريذ الجراسات 
االجتساعية وذلظ لصبيعة ىحه السادة التي تحػي الكثيخ مغ السعمػمات التي ال يسكغ إدراكيا واإللسام 

بيا إال بالتسكغ مغ الصخيقة العمسية في التفكيخ والقائسة عمي أساس التفديخ العمسي  لمكثيخ مغ 
القزايا، والتي تداعج التمسيح عمى فيع البيئة التي يعير فييا وعمى إدراك ما ليا مغ مدايا وما بيا 
 .مغ عيػب وأوجو نقز ومذكالت وتداىع في التغمب عمييا وتقجيع الحمػل الحكية لتمظ السذكالت

، ومشيا ميارات التفكيخ التاريخي ميارات أساسية رميارات التفكيوعمى ىحا نجج أن تشسية 
يجب أن يكتدبيا دراسي الجراسات االجتساعية  لتشسية القجرة عمى التفكيخ الدميع، وتجريب التالميح 

عمى كيفية الحرػل عمى السعمػمات ونقجىا، واكتداب القجرة عمى التعمع الحاتي، وتشسية بعس 
ولسا كان .االتجاىات السخغػبة كحب االستصالع ، وتقجيخ قيسة دوره في اإلسيام في تقجم مجتسعو

التفكيخ التاريخي أحج الرػر العمسية لمتفكيخ التي تعتسج عمى األساليب السشصقية في بحث وتفديخ 
الطػاىخ السختمفة التي تتزسشيا السذكالت التي قج يػاجييا التالميح أثشاء دراستيع وفي حياتيع 

السدتقبمية فإن تشسيتو لجييع يعج ىجفًا يجب أن نيتع بو وأن يشطخ إليو بعيغ االعتبار لسا لو مغ دور 
 .فعال في حياة التالميح

وقج الحظ الباحث مغ خالل احتكاكو بالسعمسيغ، أن االىتسام يشرب عمى الجانب 
التحريمي مغ خالل حفظ التالميح لمحقائق والسعمػمات والسفاىيع مع تقريخ واضح في جانب تشسية 
ميارات التفكيخ، وذلظ عمى الخغع مغ التأكيج السدتسخ عمى أىسية ىحا الجانب، ويطيخ ذلظ جميا في 

ويخى الباحث أن ذلظ قج يخجع إلى استخجام السعمسيغ الصخق .أىجاف مادة الجراسات االجتساعية 
 سمبييغ يذعخون بالسمل والشفػر مغ دراسة مادة الجراسات ذتجعل التالميالتقميجية في التجريذ التي 

االجتساعية، ألنيا أصبحت جافة يجج التالميح صعػبة في فيسيا، وإستخاتيجية التجريذ مغ أىع 
العػامل السؤثخة في فيع التالميح إيجابًا وسمبًا فسغ السيع إعادة الشطخ فييا لالرتقاء بسدتػى تحريل 

 .التالميح، وتشسية ميارات التفكيخ لجييع

الدعجون )وقج أكجت العجيج مغ الجراسات عمى فاعمية إستخاتيجية الفرػل السقمػبة مثل دراسة
 ىجسيعيا إلالتي تػصمت  (2015: عبجالغشي)، ودراسة  (2016: عبجالمصيف )ودراسة  (2016:
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التي أضيخت (Marlowe, 2012 ) السقمػبة في التحريل ، ودراسة لإستخاتيجية الفرػفاعمية 
التي أكجت زيادة فاعمية  (Stone(2012, نتائجيا انخفاض مدتػيات القمق لجى التالميح، ودراسة 

 .التعميع وتفاعل الصمبة عشج استخجام إستخاتيجية الفرػل السقمػبة

 الفرػل السقمػبة التي تتيح لمتالميح مذاىجة الجرس أكثخ ةأىسية إستخاتيجيويؤكج البحث الحالي عمى 
مغ مخة في أي وقت وذلظ قبل الحىاب إلى الغخفة الرفية، بحيث يسكغ استثسار وقت الحرة 

الجراسية في التأكيج عمى السيارات مغ خالل ميام أدائية يسارسيا التالميح ، وبحلظ تتغيخ أدوارىع مغ 
الحفظ إلى تصبيق السيارات السختمفة ومشيا ميارات التفكيخ التاريخي مسا يجعميع محػًرا لمعسمية 

 .التعميسية

 :مشكلةالبحث

 :لقج أتى البحث الحالي لإلجابة عغ الدؤال الخئيذ التالي

ما تأثيخ استخجام إستخاتيجية الفرػل السقمػبة في تحريل الجراسات االجتساعية وتشسية ميارات 
 التفكيخ التاريخي لجي تالميح الرف الثاني اإلعجادي؟        

 :ويتفخع مغ ىحا الدؤال األسئمة الفخعية التالية

ما أثخ استخجام إستخاتيجية الفرػل السقمػبة في تحريل الجراسات االجتساعية عشج مدتػيات  -1
 ؟لجى تالميح الرف الثاني اإلعجادي مغ الجشديغ   (الجرجة الكمية/ التصبيق/ الفيع/ التحكخ)

 ؟ما أثخ الجشذ عمى تحريل الجراسات االجتساعية لجى تالميح الرف الثاني  اإلعجادي  -2

 السقمػبة في تجريذ الجراسات االجتساعية لتشسية ميارات لإستخاتيجية الفرػما أثخ استخجام  -3
اإلدراك الدمشي / البحث التاريخي/ التحميل والتفديخ التاريخي/ الفيع التاريخي)التفكيخ التاريخي

لجى (  الجرجة الكمية/ تحميل القزايا التاريخية واتخاذ القخارات/ والسكاني لألحجاث التاريخية
 ؟تالميح الرف الثاني اإلعجادي مغ الجشديغ 

 ؟ما أثخ الجشذ عمى ميارات التفكيخ التاريخي لجى تالميح الرف الثاني  اإلعجادي  -4

 :فروض البحث
 0.05يتع اختبار الفخوض الرفخية التالية عشج مدتػى داللة 

  التجخيبية، )ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات التالميح السجسػعتيغ
 :فى تحريل الجراسات االجتساعية مغ حيث (الزابصة

 التصبيق - 4الفيع              - 3التحكخ        - 2 الجرجة الكمية لمتحريل       -1

  ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات تالميح السجسػعة التجخيبية فى تحريل
 :الجراسات االجتساعية تعدى لستغيخ الجشذ مغ حيث
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 التصبيق - 4الفيع              - 3التحكخ        - 2الجرجة الكمية لمتحريل       - 1

  التجخيبية، )ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات التالميح السجسػعتيغ
 :فى ميارات التفكيخ التاريخي مغ حيث (الزابصة

 (       الفيع التاريخي )قخاءة السادة التاريخية وفيسيا  -1
 التحميل والتفديخ التاريخي -2

                          البحث التاريخي  -3
 اإلدراك الدمشي والسكاني لألحجاث التاريخية -4

   تحميل القزايا التاريخية واتخاذ القخارات -5
 الجرجة الكمية  -6

  ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي درجات تالميح السجسػعة التجخيبية فى ميارات
 :التفكيخ التاريخي تعدى لستغيخ الجشذ مغ حيث

 التحميل والتفديخ التاريخي- 2(        الفيع التاريخي )قخاءة السادة التاريخية وفيسيا - 1

 اإلدراك الدمشي والسكاني لألحجاث التاريخية- 4البحث التاريخي                             -3

 الجرجة الكمية - 6تحميل القزايا التاريخية واتخاذ القخارات   - 5

 :البحث أهداف

 :ييجف البحث الحالي إلى

لجى  الفرػل السقمػبة في تحريل الجراسات االجتساعية إستخاتيجية التعخف عمى تأثيخ -1
 تالميح الرف الثاني اإلعجادي

التعخف عمى أثخ الجشذ عمى التحريل فى مادة الجراسات االجتساعية باستخجام  -2
 . إستخاتيجية الفرػل السقمػبة 

إستخاتيجية الفرػل السقمػبة في ميارات التفكيخ التاريخي  لجى تالميح  التعخف عمى تأثيخ -3
 .الرف الثاني اإلعجادي

التعخف عمى أثخ الجشذ عمى تشسية ميارات التفكيخ التاريخى بإستخجام إستخاتيجية الفرػل  -4
 . السقمػبة 

 .الكذف عغ مدتػيات ميارات التفكيخ التاريخي لجى تالميح الرف الثاني اإلعجادي  -5
 .إبخاز أىع االتجاىات الحجيثة في التجريذ والتي تجعػ إلى تشسية ميارات التفكيخ -6
 :البحث أهمٌة

 :يخجع أىسية البحث الحالي إلى 
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 السقمػبة في تػضيف تكشػلػجيا التعميع بذكل أفزل في لإلستخاتيجية الفرػالجور السيع  -1
 .العسمية التعميسية وكحلظ استخجاميا بذكل مقشغ مسا يػفخ جيج ووقت التمسيح

 السقمػبة ، إضافة إلى بشاء اختبار في لإستخاتيجية الفرػإعجاد دليل معمع باستخجام  -2
وميارات التفكيخ التاريخي  في الجراسات االجتساعية قج يفيج السيتسيغ بيحا  التحريل

 .السجال
تقجيع نسػذجا إجخائيا عسميا لكيفية استخجام إستخاتيجية الفرػل السقمػبة في مجال الجراسات  -3

 .االجتساعية
 .تقػية االتجاىات نحػ التفكيخ التاريخي ومياراتو، وتصػيخه لجى التالميح -4
 األنذصة وإعجاد صياغة في الجراسات االجتساعية مقخرات وتصػيخ إعجاد عمى القائسيغ تفيج -5

 استخجام بيغ القائسة العالقة لسخاعاة وفقاً  السحتػى  برياغة والسقتخحات الكفيمة واإلرشادات
 التفكيخ التاريخي ميارات وزيادة التحريل وتشسية التجريذ في إستخاتيجية الفرػل السقمػبة

. 
  :البحث منهج

لجراسة األدبيات والبحػث الدابقة في مجال متغيخات البحث وبشاء : السشيج الػصفي -1
 .األدوات السدتخجمة في البحث

لتصبيق أدوات البحث قبمًيا وبعجًيا عمى عيشة البحث ومقارنة الشتائج في : السشيج التجخيبي -2
 .ضػء فخوض البحث

 :البحث حدود
 :         يمتدم البحث بالحجود اآلتية

الخالفة اإلسالمية زمغ األمػييغ والعباسييغ ونساذج " يقترخ البحث عمى وحجة : السحتػى  -1
مغ كتاب الجراسات االجتساعية لمرف الثاني اإلعجادي، الفرل " مغ الجول السدتقمة 

  م 2016 / 2015الجراسي الثاني، شبعة 
عيشة عذػائية مغ تالميح الرف الثاني اإلعجادي بسحافطة الغخبية، ويتع تقديسيع : العيشة -2

 :إلى مجسػعتيغ
  السقمػبةلبإستخاتيجية الفرػتجرس : مجسػعة تجخيبية  
  تجرس بالصخيقة التقميجية السعتادة: مجسػعة ضابصة. 
  التصبيق – الفيع – التحكخ " اقترار البحث عمى مدتػيات بمػم الثالثة." 
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   التحميل والتفديخ /  الفيع التاريخي" اقترار البحث عمى بعس ميارات التفكيخ التاريخي
تحميل القزايا / اإلدراك الدمشي والسكاني لألحجاث التاريخية/ البحث التاريخي/ التاريخي

 "التاريخية واتخاذ القخارات 
 : مصطلحات البحث

 :إستراتٌجٌة الفصول المملوبة

 Advanced Learner's"في قامػس التمسيح الستقجم " Oxford"تعخفيا جامعة 
Dictionary "إستخاتيجية تجريدية تعتسج عمى تمقى التالميح السحتػى التعميسي الججيج في : "بأنيا

السشدل باستخجام ممفات الفيجيػ أو عبخ اإلنتخنت ثع مشاقذة ما تمقػه والتجريب عميو بتػجيو مغ السعمع 
في الرف، بجاًل مغ الصخيقة السعتادة التي يعسل فييا السعمسػن عمى عخض السحتػى التعميسي 

 Oxford Advanced Learner's)"الججيج في الرف ويتػلى التالميح تجريب أنفديع في السشدل
Dictionary, 2015 .) 

ويعخفيا الباحث إجخائًيا بأنيا إستخاتيجية تخبػية تجمج بيغ تػضيف التقشيات الحجيثة، 
كتصبيقات الػيب ومقاشع الفيجيػ والعخوض التقجيسية، بحيث تكػن متاحة لمتالميح في السشدل حيث 
يقػم التالميح بسسارسة التعمع الفخدي السباشخ، وقمب ميام الفرل لتتحػل إلى ميام أدائية وأنذصة 

 .تعمع تفاعمية في مجسػعات صغيخة داخل الفرل لتشفيح األنذصة والسيام السكمف بيا التالميح

 :التحصٌل
يعخف إجخائًيا بالجرجة التى يحرل عمييا أفخاد العيشة فى االختبار التحريمي فى الجراسات 

 .االجتساعية السعج لحلظ

 : مهارات التفكيخ التاريخي

مجسػعة السيارات التي يكتدبيا التمسيح في أثشاء دراسة  بأنيا (175، 2012مدعػد، )يعخفيا 
الجراسات االجتساعية، مغ خالل االشالع عمى الػثائق والسرادر األصمية واألدلة التاريخية بسا 

يداعجه عمى فيع التدمدل التاريخي وإدراك العالقات والخبط بيغ األسباب والشتائج وإصجار األحكام 
 واتخاذ بعس القخارات الستعمقة بالقزايا التاريخية

ويعخفيا الباحث إجخائًيا بأنيا قجرة التالميح  عمى القيام بسجسػعة مغ العسميات العقمية عشج دراسة 
الجراسات االجتساعية بيجف  االستفادة مشيا في تفديخ الحاضخ والتشبؤ بالسدتقبل والتي تتسثل في 

 البحث ، وميارةميارة الفيع التاريخي، وميارة التحميل والتفديخ التاريخي: خسدة ميارات أساسية ىي
 تحميل القزايا التاريخية ، وميارةالتاريخي، وميارة اإلدراك الدمشي والسكاني لألحجاث التاريخية

، ويقاس ذلظ مغ خالل الجرجة التى يحرل عمييا أفخاد العيشة فى اختبار ميارات واتخاذ القخارات 
 .التفكيخ التاريخي فى الجراسات االجتساعية السعج لحلظ
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 : اإلطار النظري للدراسة
يدعي الباحثػن في مجال السشاىج وشخق التجريذ إلى استخجام استخاتيجيات تجريدية ججيجة تداعج 

السعمع عمى إدارة السػقف التعميسي بفعالية تعسل عمى تشسية  شخرية التمسيح مغ جسيع الجػانب 
وتشسى لجيو التفكيخ بسياراتو السختمفة وال سيسا ميارات التفكيخ التاريخي، وسػف يتشاول اإلشار 

 :الشطخي ما يمي

 :إستراتٌجٌة الفصول المملوبة: أوالًال 
 : مفهوم الفصول المملوبة

الفرل السقمػب بأنو  تػضيف التكشػلػجيا بعجة  (  (Bergman& Sams, 2012,2 عخف
يح قبل بجاية الحرة، ملتشخق إلتاحة السحتػى التعميسي الحي كان مقخرا عخضو بالفرل في السشدل لل

 .واستغالل وقت الحرة في عسل الػاجبات واألنذصة التي تصبق السعخفة

 بأنو استخجام أدوات تدجيل الفيجيػ لتدجيل الرػت والرػرة (Stone, 2012, 1)وعخفو 
وىحا يتيح وقت . لمسحاضخات وجعميا متاحة لمتالميح بػقت كاف قبل الحزػر لمسحاضخات الخسسية

السحاضخة الخسسي لمسشاقذة وحل السذكالت واالجابة عمى تداؤالت التالميح وربط الجروس بالحياة 
 .الػاقعية خارج السحاضخة

أن التعمع السقمػب إستخاتيجية تخبػية تخمي إلى  (74، 2016عبجالمصيف ، )واوضحت 
استخجام التقشيات الحجيثة وشبكة اإلنتخنت بصخيقة تدسح لمسعمع بإعجاد الجرس عغ شخيق مقاشع 

فيجيػ أو ممفات صػتية أو غيخىا مغ الػسائط، ليصمع عمييا التمسيحات في مشازليغ أو في أي مكان 
آخخ باستعسال أجيدة الحاسب األلى أو ىػاتفيع الحكية أو أجيدتيع المػحية قبل حزػر الجرس، 

ويخرز وقت السحاضخة لمسشاقذات والسذاريع والتجريبات، بيشسا يدتغل عزػ ىيئة التجريذ الػقت 
 .في السحاضخة بتػفيخ بيئة تعمع تفاعمية نذصة، يتع فييا تػجيو التمسيحات وتصبيق ما تعمسشو

بأنو أسمػب أو نسط لمتعميع السجمج لو سسات معيشة   (263، 2015الجريبي،)وعخفتو 
وأبخز خرائرو االعتساد عمى أدوات تفاعمية سسعية وبرخية قبل وخارج السحاضخة يتع خالليا 

نسط تعميسي يعتسج عمى عجد مختمف مغ استخاتيجيات  عخض السعمػمات األساسية وىػ أسمػب أو
التعمع السجمج، والتعمع الشذط، والتعمع بالسذخوعات، والتعمع الستسايد، ويعتسج أيزًا : التجريذ، مثل

 .في الفرل (السبخمج)عمى التعمع الحاتي 

ويسكغ القػل بأنو مغ خالل الفرػل السقمػبة يتع تحػيل الحرة ، مغ خالل التكشػلػجيا 
الستػفخة والسشاسبة، إلى دروس مدجمة يتع وضعيا عمى اإلنتخنت، بحيث يدتصيع التالميح الػصػل 

إلييا خارج الحرة الرفية، إلفداح السجال لمقيام بشذاشات أخخي داخل الحرة، مثل حل السذكمة، 
 والشقاشات،، وقج تأخح التكشػلػجيا ىشا أشكاال متعجدة، بسا في ذلظ الفيجيػ، والعخوض التقجيسية
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(Power point) والكتب اإللكتخونية السصػرة، والسحاضخات الرػتية ، (Podcasts) والتفاعل ،
 (Johnson, et al., 2014, p11) مع التالميح اآلخخيغ مغ خالل السشتجيات اإللكتخونية وغيخىا

مسا سبق نجج اتفاق اآلراء حػل الفرػل السقمػبة بأنيا إستخاتيجية تقمب العسمية التعميسية 
رأًسا عمى عقب مغ خالل تكشػلػجيا الفيجيػىات ، حيث يذاىج التالميح السحتػى التعميسي في 

 .مشازليع قبل أن يأتػا إلى الغخفة الرفية مسا يؤثخ برػرة إيجابية في مدتػاىع األكاديسي

 : أهمٌة الفصول المملوبة وممٌزاتها
أوردت العجيج مغ الجراسات أن لمتعمع باستخجام إستخاتيجية  الفرػل السقمػبة مسيدات عجيجة 

،  (2015العبيخي، )ودراسة  (2015عبج الخحسغ الدىخاني، )، ودراسة (Ali,2015)مثل دراسة 
، ((Mazur, A et al, 2015، ودراسة  (2015الذخمان،)، ودراسة(2015العقيل، )ودراسة 
، ((Nagel,2013، و دراسة   (2014الكحيمي، )، و دراسة   ((Cheolil, et al,2014ودراسة 

، و دراسة  (Goodwin & Miller, 2013)، ودراسة  (Mason, A et al, 2013)ودراسة  
(Brame,2013) و دراسة ،(Tucker,2012)ودراسة ،(Bull&Kjellstorme,2012) ،

 ويسكغ تمخيز ىحه  (Bergman& Sams, 2012)  ودراسة(Frydenberg, 2013)ودراسة
 :السسيدات والفػائج فيسا يمي

  التساشي مع متصمبات ومعصيات العرخ الخقسي فعشجما نتبشى ىحه اإلستخاتيجية فشحغ بحلظ
نتحجث لغة التالميح في ىحا العرخ، ويقزي ذلظ عمى جسػد العسمية التعميسية ويجعل التالميح 

 .أكثخ نذاًشا

  تقجيع السحتػى التعميسي بذكل مخن يعصي التالميح فخصة مذاىجة فيجيػ يذخح السادة الجراسية
وإمكانية إيقاف الذخح وإعادتو يكػن فيو مخاعاة أكبخ لقجرات كل شالب عمى الفيع واالستيعاب ، 

 .وذلظ استشادا إلى ما تػفخه التكشػلػجيا الحجيثة مغ فخص تعمع متسيدة

  تعسل الفرػل السقمػبة عمى زيادة الفاعمية مغ خالل إعادة تختيب عشاصخ العسمية التعميسية
ووقتيا مسا يجعل التفاعل أكثخ فائجة، كسا أن الفرػل السقمػبة تديج التفاعل بيغ السعمع والتمسيح 

 . بذكل كبيخ ليذسل وقت الحرة الرفية وكحلظ خارجيا

  التخكيد عمى مدتػيات التعمع العميا فسا يتع داخل الحرة مغ أنذصة وتصبيقات عسمية يدتخجم
 .لتعسيق الفيع وتقييسو وىػ ما يػفخ اآلليات التي تسكغ مغ تقييع فيع التمسيح لمسادة التعميسية

  التغمب عمى نقز أعجاد السعمسيغ األكفاء مغ خالل االستعانة بالفيجيػىات التي تع تدجيميا مغ
 .قبل معمسيغ أكثخ كفاءة وخبخة

  تػفخ الفرػل السقمػبة مجاال أكبخ لمذفافية حػل ما تقػم بو السؤسدات التعميسية وبخاصة عشجما
وأكثخ مغ ذلظ أنو تربح . يصمع أولياء األمػر عمي الصخيقة والسحتػي الحي يتعخض لو أبشاؤىع 
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لجي أولياء األمػر فخص لستابعة تعمع أبشائيع، أو حتي التعمع معيع أثشاء متابعتيع لمفيجيػىات 
 .التعميسية

  االستغالل األمثل لػقت السعمع أثشاء  الحرة، حيث يقيع السعمع مدتػى التالميح في بجاية
الحرة، ثع يرسع األنذصة الرفية مغ خالل التخكيد عمى تػضيح ما صعب فيسو، و 

 .قبل الحرة وأثشائيا: يزاعف وقت التعمع بجسعو بيغ فتختيغ ومكانيغ لمتعمع 

  تصبيق التعمع الشذط بكل سيػلة مغ خالل تكػيغ بيئة لمتعمع التعاوني في الفرل الجراسي تتيح
 . لمتالميح السذاركة في األنذصة الرفية، كسا يسكغ مغ خاللو مداعجة الصمبة الستعثخيغ أكاديسيا

  ، يسكغ التالميح مغ اكتداب السعخفة وتعمع السيارات التي يسكغ تصبيقيا في الفرػل الجراسية
ويداعجىع في عسمية التقييع الحاتي التي يسكغ لمتالميح استخجاميا لتحجيج السفاىيع الرعبة أو 

 .الفجػات في السيارات والسعخفة التي يسكغ معالجتيا خالل وقت الجرس

  يعدز ميارات التفكيخ والتعمع الحاتي وبشاء الخبخات وميارات التػاصل بيغ التالميح ويداعج عمى
شخح األسئمة والسشاقذة وردود األفعال والتعاون خالل فتخة الجرس ، كسا أنو يشسي الثقة بالشفذ 

 .ويحػل السذاغبات الرفية لالنذغال في مسارسة األنذصة التصبيقية

  إمكانية استخجام الفرػل السقمػبة مع أي فئة عسخية، ومحتػى دراسي، أو نطام تعميسي ألنو
 .يجسع بيغ مسيدات الصخيقتيغ التقميجية واإللكتخونية في التعمع

 

 :المعاٌٌر التً تموم علٌها إستراتٌجٌة الفصول المملوبة
إن دمج التقشية بحج ذاتيا الُيحقق إستخاتيجية الفرػل السقمػبة، لحا يجب التعخف عمى أىع 
السعاييخ التي تقػم عمييا ىحه اإلستخاتيجية،  وقج أوردت العجيج مغ الجراسات ىحه األسذ مثل دراسة 

، ودراسة (Katherin, 2013)،ودراسة (TechSmith,2013)، ودراسة (2015شخمان، )
Nagel,2013)( ودراسة ،((Sletten,2015 ودراسة ، (Bishop,2013) ويسكغ تمخيريا فيسا  

 :يمي

  حيث تدسح الفرػل السقمػبة بتػفيخ مجسػعة متشػعة مغ شخق التعمع، حيث يقػم :بيئة مخنة. 1
التالميح بإعادة تختيب وقت تعمسيع بسا يسكشيع مغ استيعاب وفيع دروسيع، بسا يدسح ليع بسسارسة 

 .التعمع الجساعي وفي نفذ الػقت الجراسة السدتقمة شبقًا لمدمان والسكان السشاسب ليع

 عمى عكذ التعمع التقميجي، يتسحػر نسػذج التعمع السقمػب حػل التمسيح، :ثقافة التعلم. 2
الستكذاف السػضػعات بسديج مغ العسق مغ خالل فخص تعميسية غشية، ونتيجة لحلظ يذارك 

 .التالميح في بشاء السعخفة بسا يعسل عمى تحقق التعمع ذي السعشى

 لكي يداعج السعمسػن تالميحىع عمى استيعاب السفاىيع والسعارف الجراسية، :السحتهى السقرهد. 3
البج أن يحجدوا بجقة السػاد التي أن يجب يجرسيا التالميح بأنفديع، سػاء كانت ممفات صػتية أو 
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الخ، والسػاد التي يقجمػنيا لمتالميح داخل الفرل مغ ... مخئية أو كتب إلكتخونية أو عخوض تقجيسية
خالل االعتساد عمى استخاتيجيات التعمع الشذط، والتي تختمف شبقًا لمرف الجراسي وشبيعة السادة 

 .الجراسية

  تتعجد أدوار السعمع داخل الفرػل السقمػبة ، حيث يشقدع دوره ما بيغ دوره :السعلم السحتخف. 4
داخل الفرل، مغ حيث مالحطة ومتابعة التالميح وتيديخ عسمية التعمع وتقييع أعسال التالميح، وما 
بيغ التعمع خارج الفرل مغ خالل إعجاد وتػفيخ السحتػى العمسي بأشكالو السختمفة، ولحلظ البج مغ 

 .التعاون مع السعمسيغ اآلخخيغ لكي يتبادلػا الخبخات فيسا بيشيع

 : دور معلم الدراسات االجتماعٌة فً إستراتٌجٌة الفصول المملوبة
، (2015سميسان، )، ودراسة  (2015العبيخي،  )أوردت العجيج مغ الجراسات واألبحاث مثل دراسة 

، ودراسة (Marlowe,2012)، و دراسة  (2013الذامدي، )، ودراسة (2014زوحي، )ودراسة 
(Marco,2010)أدوار السعمع في إستخاتيجية الفرػل السقمػبة ، ويمخريا الباحث فيسا يمي : 

 متابع لديخ العسمية التعميسية. 

 مػجو لمصالب حػل استخجام الحج األعمى مغ األنذصة الرفية. 

 إعادة تختيب وضعية الفرل لتتالءم مع األنذصة التي تتزسشيا الػحجة الجراسية. 

 يخصط مع تالميحه كيف يتعمسػن؟ ومغ أيغ يتعمسػن؟. 

 يخصط لمفتخة الدمشية لمتعمع. 

 ميدخ ييتع بستابعة تعمع التالميح ويقػم بتدييل ذلظ. 

 
 
 
 

 : دور التلمٌذ فً إستراتٌجٌة الفصول المملوبة
و دراسة  (24، 2015العبيخي،  )أوردت العجيج مغ الجراسات واألبحاث مثل دراسة 

(Marlowe,2012,7) ودراسة ،(Marco,2010,5) أدوار التمسيح في إستخاتيجية الفرػل السقمػبة 
 :، ويمخريا الباحث فيسا يمي

 لمتعمع يتحػل التالميح مغ محرمة لمتجريذ إلى مخكد. 
  يدتعخض التمسيح السحتػى الجراسي بذكل ذاتي خارج غخفة الفرل عبخ الخيارات التي

 . يتيحيا لو السعمع
  يذارك التمسيح بذكل نذط في تكػيغ بيئتو السعخفية مغ خالل الفخص التي تتيحيا لو البيئة

 . الرفية لمتصبيق والتقػيع بذكل ذاتي
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 :معولات تطبٌك إستراتٌجٌة الفصول المملوبة
ىشاك العجيج مغ السعػقات التي تػاجو تصبيق إستخاتيجية الفرػل السقمػبة وقج أوردت العجيج مغ 

، ودراسة  (Educause,2013) ، ودراسة (2015الذخمان، )الجراسات تمظ السعػقات  مثل دراسة 
(Demski, 2013) ودراسة  ،(Findlay- Thompson&Mombourquette, 2013) .  ودراسة
(Fulton, 2012)  ودراسة ، (Stone, 2012) ودراسة (Mason et al.,2012) ودراسة
(Frydenberg, 2012) ويسكغ تمخيز ىحه السعػقات فيسا يمي: 

  تػفخ التكشػلػجيا السشاسبة وبالسدتػى السشاسب لتبشي إستخاتيجية الفرػل ىسا مغ العػامل
 .األساسية التي تقخر نجاح أو فذل ىحه اإلستخاتيجية 

  ضخورة التغييخ في مشيجية وعقمية السعمع ، ذلظ ألن السعمع وفق إستخاتيجية الفرػل
السقمػبة لع يعج  مرجر السعخفة الػحيج بالشدبة لمتمسيح، ولكغ يربح مرجرا مغ السرادر 

 .العجيجة التي مغ السسكغ أن يخجع إلييا لمحرػل عمى السعمػمات
  ضخورة امتالك السعمع لمسيارات الخاصة بالتعامل مع البخامج لكي يتسكغ مغ إنتاج مػاد

 الفرػل السقمػبة 
  ضخورة تجريب السعمسيغ عمي البخامج التكشػلػجية وشخيقة تػضيفيا وىػ ما يحتاج إلى جيج 

 .إضافي مغ قبل السعمع والسؤسدة التعميسية عمى حج سػاء 
 ضخورة تقبل التمسيح لتحسل مدؤولياتو في التعمع والتخمي عغ اعتساده عمي السعمع. 
  استعجاد السعمع أن يػضح لمتالميح مبخرات االنتقال ليحه اإلستخاتيجية بجال مغ الصخيقة

 .التقميجية
 تكاسل التالميح أو انذغاليع عغ االستساع لمجرس خارج الرف. 

ولكغ أغمب ىحه السعػقات يسكغ التغمب عمييا، مغ خالل تغيخ ثقافة السعمع ورؤيتو لتجارب 
ناجحة في ىحا السجال وتقجيع الجعع والتجريب الكافي لمسعمسيغ، سػاء بالشدبة لمتقشيات اإللكتخونية 

التي تدتخجم في إعجاد السػاد التعميسية و ترسيع األنذصة وميام التعمع الشذط التي يتع تشفيحىا داخل 
الفرل وتحفيد التالميح عمى الجراسة والسذاىجة خارج الرف مغ خالل تكامل ما يحجث في الفرل 

 .مع التعمع الحي يتع مدبقاً 

 :خطوات تطبٌك إستراتٌجٌة الفصول المملوبة
إلى أىع ىحه الخصػات  (Brunsell&Horesjsi, 2013) ,(Ferriman, 2014): لقج أشار كل مغ

 :إستخاتيجية الفرػل السقمػبة والستسثمة في لتصبيق

نجاح الرف السقمػب يعتسج عمى السػاءمة بيغ ما يجب أن يشجده التالميح قبل وأثشاء :التخطيط. 1
وبعج الرف، لحلظ البج مغ تحجيج األىجاف بجقة واختيار السحتػى السشاسب لتحقيقيا، واختيار الشسط 
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التكشػلػجي الحي ستقجم بو السادة، مع مالحطة أنو ال يذتخط قمب الجرس بالكامل ولكغ يسكغ أن 
يكتفي ببعس أجدائو والتي ستػفخ لمتالميح فخص التعمع ذي السعشى، ويأتي ذلظ مغ خالل تحجيج 

السيام السكمف بيا التالميح بجقة واألنذصة التي يذتخك التالميح في تشفيحىا داخل الفرل، إلى جانب 
 .اختيار أسمػب التقػيع السشاسب شبقًا لألىجاف السخجػ تحقيقيا

بسجخد تحجيج األىجاف، وشبيعة السادة البج أن يتع اإلعجاد لتقجيع :إعجاد السحتهى قبل الرف. 2
السحتػى في قالب إلكتخوني متاح لمتالميح قبل الرف الجراسي، ويذتخط في اختيار ىحا الشسط أن 
يكػن جحاًبا وشيًقا ويقجم بذكل واضح ومفيػم ومشاسب لصبيعة األىجاف، والحي قج يتشػع ما بيغ 

 .العخوض التقجيسية والفيجيػ والكتب اإللكتخونية وغيخىا

في ىحه السخحمة البج مغ التفكيخ في نػع السيام واألنذصة :تحجيج أنذطة التعلم قبل الرف. 3
الفخدية التي سيؤدييا التالميح قبل حزػرىع لمرف الجراسي، لحلظ البج مغ اإلعجاد لبعس السيام 

األنذصة البحثية عمى : التي تحفد التالميح وتثيخ دافعيتيع نحػ تشفيحىا، ومشيا عمى سبيل السثال
اإلنتخنت، شخح األسئمة مفتػحة الشياية، اإلعجاد لسشاقذة مذكمة معيشة، إعجاد عخض تقجيسي عغ أىع 

 .عشاصخ الجرس وكحلظ الشقاط التي ما تدال مػضع أسئمة بالشدبة لمتالميح

تعتبخ ىحه الخصػة مغ أىع خصػات التعمع السقمػب التي تعبخ :تحجيج أنذطة التعلم أثشاء الرف. 4
عغ فمدفتو، فالبعس يعتقج أن األداة التكشػلػجية ىي اليجف مشو، ولكغ االستفادة الحقيقية ىشا تتسثل 

فيسا يسارسو التالميح مغ أنذصة داخل الرف، وقج تشقدع إلى أنذصة فخدية في بعس األحيان، 
 دقيقة في بجاية الحرة 15-10ولكغ يغمب عمييا الصابع الجساعي، وعمى السعمع تخريز ما بيغ 

لعخض مقجمة مخترخة عغ مػضػع الجرس، والتعخف عمى أىع األسئمة التي تذغل ذىغ التالميح 
نتيجة ما تع دراستو قبل الحزػر لمرف واإلجابة عمييا، ثع يتع بعج ذلظ تقديع التالميح إلى 

مجسػعات لسسارسة التعمع الشذط معًا، مغ خالل مشاقذة مػضػع ما، حل مذكمة، عخض السحتػى 
 .الحي قام التالميح بإعجاده، وإتاحة الفخصة لكي يتبادل التالميح الخبخات فيسا بيشيع

ال تشتيي عسمية التعمع بسجخد خخوج التالميح مغ الرف، ولكغ  :مسارسة األنذطة ما بعج الرف. 5
ىشاك بعس األنذصة التي يجب مسارستيا الستسخار عسمية التعمع، خاصة بعج أن تع استيعاب الجرس 

بذكل أفزل وتع اإلجابة عمى أسئمة التالميح، وقج تتسثل في السذخوعات البحثية التي يكمف بيا 
 .التالميح، واالستعجاد لمجرس الججيج

يتع في ىحه السخحمة الحكع عمى مجى تحقيق األىجاف، ويتزح ذلظ  :التقهيم التكهيشي والشهائي. 6
مغ خالل قجرة التالميح عمى تشفيح السيام السكمفيغ بيا، وحل مديج مغ التجريبات، باإلضافة إلى 

 .تمخيز الجرس وتقجيع التغحية الخاجعة لمصالب

 :التفكٌر التارٌخً: ثانًٌالا 



وتنمٌة مهارات التفكٌر  تأثٌر استخدام إستراتٌجٌة الفصول المملوبة فً تحصٌل الدراسات االجتماعٌة
 مصطفى زكرٌا أحمد السحت. د                                     لدي تالمٌذ الصف الثانً اإلعدادي التارٌخً

 

 
  2018          أغسطس                                                            العدد السادس  والثالثون

-216- 

 :مفهوم مهارات التفكٌر التارٌخً 
ميارات التفكيخ التاريخي بأنيا جسع الحقائق  (33، 2003المقاني والجسل ، )قج عخف 

وفحريا وربصيا وعخض الشتائج في صػرة صحيحة باالبتعاد عغ التحيد والتعرب والسيل إلى 
السشاقذة والػصػل إلى حكع مدتقل تجعسو األدلة، وإدراك أن كل نتيجة تعج فخًضا خاضًعا لمقبػل 

 .والخفس في ضػء ما يدتجج مغ أدلة وأسانيج 

ميارات التفكيخ التاريخي بأنيا السيارات التي يكتدبيا  (132، 2010اليباد، )ويػضح 
التمسيح أثشاء دراسة التاريخ بسا يداعجه عمى فيع التدمدل التاريخي لألحجاث التاريخية، وإدراك 

 العالقة بيشيا، وتشسية قجرة التمسيح عمى التحميل والتفديخ لمسػاقف واألحجاث التاريخية

بأنو قجرة التمسيح عمى تفديخ وتحميل ونقج األحجاث  (25، 2014زائج ،)وأوضحت 
 .التاريخية ومداعجتو عمى معايذة الػاقع والتييؤ لمسدتقبل

بأنيا مجسػعة مغ ميارات التفكيخ الستخابصة والستجاخمة  (138، 2008قدامل، )وتعخفيا 
التي تيجف إلى االستخجام الفعال لصخق ذىشية في التعامل مع السعخفة التاريخية وتشطيسيا أو 

 .معالجتيا الكتذاف عمة األحجاث الساضية

إلى ميارات التفكيخ التاريخي عمى  (Tally & Goldenberg,2005, 1-3) كسا أشارت
أنيا السيارات التي تداعج التالميح عمى الفيع الجيج لمتاريخ مغ خالل تجاوزىع لمحقائق التاريخية 

والػصػل إلى وجيات . التي تتزسشيا الكتب السجرسية، وقخاءتيع التاريخ بذكل مختمف عسغ كتبػه
 .نطخ صحيحة مغ خالل التحميالت والتفديخات والتػضيحات والػصػل إلى نتائج

ويخى الباحث أن ميارات التفكيخ التاريخي تتسثل في قجرة التالميح  عمى القيام بسجسػعة 
مغ العسميات العقمية عشج دراسة الجراسات االجتساعية بيجف االستفادة مشو في تفديخ الحاضخ 

ميارة الفيع التاريخي، وميارة التحميل : والتشبؤ بالسدتقبل والتي تتسثل في خسدة ميارات أساسية ىي
،  البحث التاريخي، وميارة اإلدراك الدمشي والسكاني لألحجاث التاريخية، وميارةوالتفديخ التاريخي

 . تحميل القزايا التاريخية واتخاذ القخاراتوميارة

 :أهمٌة التفكٌر التارٌخً
، (Warning, 2010) أوردت العجيج مغ الجراسات أىسية التفكيخ التاريخي مثل دراسة 

، ودراسة (2007حدغ، )، ودراسة  (2008نجيب، ) ، ودراسة (Savagian, 2009)ودراسة 
، و (2004عمي، )ودراسة   (2005الجسل، ) ، ودراسة (2006أحسج، )، ودراسة(2006صالح، )

،ودراسة  (2003الرعػب، ) ، ودراسة (2004عصية و الجسل، )، ودراسة  (2004خخيذة، )دراسة 
(VanSledright, 2002) ويسكغ تمخيز ىحه األىسية فيسا يمي: 
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  يسثل التفكيخ التاريخي  أحج أىع أىجاف تجريذ الجراسات االجتساعية حيث يتزسغ القجرة
عمى تذجيع التالميح عمى السشاقذة مغ خالل شخح األسئمة والشقج فيسا يصخحو السؤرخػن 

عمى أنو ال يسثل حقائق مدمع بيا، بل قابمة لمشقج والتسحيز، والقيام بعسميات عقمية 
كالسالحطة واالستقراء والقياس واالستشتاج والسقارنة والتحميل واستخجام السرادر واألدلة 

 .التاريخية، والخبط بيغ الدبب والشتيجة، والتي تسثل بسجسميا ميارات التفكيخ العميا 
  يعسل التفكيخ التاريخي عمى تشسية اإلحداس التاريخي مغ خالل فيع التالميح أن الشاس 

في الساضي قج عاشػا في عالع يختمف عغ عالسشا وال يسكغ فيع الساضي بسعاييخ 
 .الحاضخ، وبالتالي يعسق فيسيع لسفاىيع االستسخارية والتغيخ عبخ الدمغ

  يديع التفكيخ التاريخي في تشسية اليػية الػششية لجى التالميح مغ خالل تشسية السذاعخ
واألحاسيذ التي تختبط بجراسة تاريخ الدابقيغ، والتعخف عمى جيػدىع وإنجازاتيع 

 .والتعاشف معيا
  التفكيخ التاريخي يداعج التالميح عمى دمج السعخفة التاريخية مع ما اكتدبػه مغ ميارات

 .البحث التاريخي لمسذاركة بفعالية كسػاششيغ مدتشيخيغ وكستعمسيغ مجى الحياة
  امتالك التالميح ألدوات التفكيخ التاريخي يشسي لجييع القجرة عمى التعمع الحاتي، والتحميل

 .الدميع وتحجيج السذكالت وحميا، إضافة إلى تشسية التفكيخ السػضػعي لجييع
  يخبط  التفكيخ التاريخي بيغ التالميح وبيغ مجتسعيع، وأمتيع، وتخاثيع اإلنداني، ويخفع

 مدتػى األخالق لجييع ، ويسثل ليع وسيمة لتقػيع الحاضخ وبشاء السدتقبل
 :مهارات التفكٌر التارٌخً

مػسى، )لمتفكيخ التاريخي ميارات عجيجة وخبخات تؤثخ برػرة إيجابية عمى التالميح، وقج اتفق 
 : في أن ميارات التفكيخ التاريخي تتسثل في  ( Kathryn1994 & Luther)مع (2008

 معخفة األحجاث التاريخية وفقًا لتدمدميا الدمشي. 
 البحث التاريخي  
 الفيع التاريخي 
 تفديخ وتحميل األحجاث التاريخية 
 تحميل القزايا التاريخية واتخاذ القخار. 

( Greene, 1994)و  (2000أبػ سخحان، )و  (Barton, 2002 )بيشسا يخى كل مغ
أن ميارات التفكيخ التاريخي تتسثل في ميارات الشقج والسداءلة، والتحميل، واتخاذ القخار، وكذف 
الحقيقة التاريخية، وقخاءة ورسع الخخائط التاريخية، وإصجار األحكام، وكذف التحيد، وتمخيز 
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األفكار، ورؤية العالقات والتخابصات، وترسيع الشساذج، واستخجام الرػر، وجسع السادة العمسية، 
 .واستخجام السرادر والسخاجع ، والقجرة عمى إصجار األحكام ىي مغ ميارات التفكيخ التاريخي

 : وتتشاول الجراسة الحالية خسس مهارات للتفكيخ التاريخي وهي

 القجرة عمى التعبيخ عغ الحجث التاريخي بمغة التمسيح الخاصة التي تعبخ : الفيع التاريخي
عغ فيسو لسا قخأ وذلظ مغ خالل معخفة الشرػص التاريخية وفيسيا، ومعخفة الذخريات 

التي تزسشيع الشز التاريخي، ومكان األحجاث ، وتاريخيا، والعػامل التي أدت إلى 
 .األحجاث ، ومشاقذة وجيات نطخ متعجدة ذات صمة بالحجث التاريخي

 ويقرج بو القجرة عمى تحجيج مجى مرجاقية الحجث مػضػع : التحميل والتفديخ التاريخي
 . الجراسة، والتسييد بيغ الحقائق والتفديخات التاريخية، وتحجيج العالقة بيغ أسبابو

 القجرة عمى التسييد بيغ السرادر األولية والسرادر الثانػية لمسعمػمات : البحث التاريخي
التاريخية، والحرػل عمى السعمػمات حػل األحجاث، وتقييسيا ومقارنتيا لمػصػل إلى 

 .تفديخ تاريخي مقبػل حػل الحجث
  ويقرج بو القجرة عمى التسييد بيغ أحجاث الػقت : التدمدل الدمشي لألحجاث التاريخية

الساضي وأحجاث الحاضخ والسدتقبل، وتختيب األحجاث زمشًيا، وتحجيج خرائز الفتخة 
 .الدمشية مػضػع الجراسة وتفديخ السعمػمات في خصػط زمشية

 وتعشي القجرة عمى تقييع اآلثار الفػرية وكحا بعيجة : تحميل القزايا التاريخية واتخاذ القخارات
السجى لمقخارات التاريخية، وإصجار أحكام أخالقية حػل بعس القزايا، وتحميل القخارات 
التي أدت إلى تغيخات جحرية في مجخى التاريخ، واستخالص البجائل التي كانت متاحة 

 .  التاريخيةتالقخارالرانعي 
 : دور معلم الدراسات االجتماعٌة فً تنمٌة مهارات التفكٌر التارٌخً

تعج تشسية ميارات التفكيخ التاريخي مصمب ضخورًيا في ضل التحػالت العالسية التي نمسديا 
 ، (Trombino,2010)في جسيع السجاالت واألحجاث، وقج أوردت العجيج مغ الجراسات مثل دراسة 

، (2006صالح، )، ودراسة (2008عمي، )، ودراسة .(Swan &Locascio, 2008)ودراسة   
مجسػعة مغ (Barton, 2001)، ودراسة (Schachter,2003)، ودراسة(2004عمي، )ودراسة 

الخصػات واإلجخاءات التي تداعج السعمع عمى تشسية  ميارات التفكيخ التاريخي  لجى تالميحه  وتتسثل 
 :ىحه الخصػات فيسا يمي

  يشبغي عمى السعمع أن يحمل ميارات التفكيخ التاريخي لجى التالميح لمتأكج مغ مجى تػافخ
تمظ السيارات لجييع حتى يسكغ البشاء عمى تمظ السيارات، كسا يجب عميو اتباع خصػات 
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األسمػب العمسي في التفكيخ أثشاء التجريذ، وأن يذتخك تالميحه في البحث واالستقراء 
 وتػجيييع لمحرػل عمى تفاصيل مػضػعات الجراسة في الكتب والسخاجع وشبكة اإلنتخنت 

  يشبغي عمى السعمع أن يدتخجم شخق التفكيخ والتحميل التاريخي في تعاممو مع التالميح حتى
يذعخوا بأن جسيع التفديخات التاريخية لمسؤلفيغ ذات صجق متداو، كسا يجب أن يشتقي 

الػثائق التي تذجع التالميح عمى التفكيخ التاريخي، فيقجم ليع عجًدا مغ السرادر األولية 
التي تذتسل عمى نرػص مكتػبة كالخصابات والسحكخات الذخرية والسػاد البرخية 

الرػر والخخائط الخقسية، والسخصصات والخسػم البيانية، والسكتبات اإللكتخونية عبخ :مثل
 .شبكة اإلنتخنت

  يجب عمى السعمع أن يعسل عمى مداعجة التالميح عمى أن يكتذف كل مشيع الفيع الخاشئ
لجيو عغ األحجاث التاريخية، وأن يقػم كل مشيع بتحميل ونقج األحجاث التاريخية، ويدتخجم 

 .السرادر السحفدة لتفكيخىع والتي تديج مغ دافعيتيع لمتعمع
  تذجيع التالميح عمى التفكيخ في األحجاث التاريخية  والتسييد بيغ الخأي والحقيقة واتخاذ

القخارات فيسا يخد ليع مغ قزايا والترػر السدتقبمي ليحه األحجاث، واالستفادة مغ 
 .السعمػمات السحجدة واستخجاميا في استشتاج معمػمات أخخى 

 :دور تدرٌس الدراسات االجتماعٌة فً تنمٌة مهارات التفكٌر التارٌخً

تعج مادة الجراسات االجتساعية مادة دراسية تعتسج في جػىخىا عمى قزايا ومذكالت 
ججلية؛ حيث أن ما تتزسشو مغ حقائق تاريخية وقزايا يحتاج إلى نقج وتحميل وربط األسباب 

بالشتائج، وىي مغ السيارات األساسية الالزمة لتشسية التفكيخ التاريخي، وبحلظ تربح مادة الجراسات 
 (310، 2008عمي ، ). االجتساعية أكثخ قجرة عمى تشسية ميارات التفكيخ التاريخي

 : أن دراسة التاريخ تذكل أىسية كبيخة لعجة أسباب مشيا(Mayer,1999,4)ويخى 

 تداعج عمى فيع الساضي والحاضخ. 
  تداعج عمى شخح السجاالت السيسة في حياة اإلندان عبخ الدشيغ، وتسجه بالػسائل

 .الكتذاف وتفديخ الساضي وفيسو لبيئتو
  تداعج عمى دراسة مختمف السجتسعات، والذعػب، واألديان، واألفخاد، والتعخف عمى شبيعة

 .تفاعل اإلندان مع بيئتو، وتصػر أفكاره وآرائو
  ،تشسي ميارتي التحميل والشقج، مسا يداعج التمسيح عمى فيع التعقج في الحاضخ والساضي

 .كسا أنو تقجم لو وجيات نطخ متعجدة
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  تشطع مادة التاريخ حػل السػضػعات، مسا يداعج التمسيح عمى اإلحداس باألسساء واألماكغ
 .واألحجاث التي يػاجييا

  ،يكتدب التمسيح معخفة تاريخية عغ الذخريات السيسة واألماكغ السيسة في الساضي
 .ويجرك أىسية الدمغ

 :إجراءات الدراسة 
 :عٌنة الدراسة : أوال

تع اختيار عيشة الجراسة بالصخيقة العذػائية مغ تالميح الرف الثاني اإلعجادي بسجارس          
بشيغ )محافطة الغخبية، وتقترخ العيشة عمى مجارس الذييج سيف اإلسالم قذصي لمتعميع األساسي 

، ومجرسة الذييج أبػ الخيخ  اإلعجادية لمبشيغ ، ومجرسة فاشسة الدىخاء  لمتعميع األساسي (وبشات
 .مغ إدارة زفتى التعميسية، حيث تع تػزيعيع عذػائًيا عمى مجسػعتي البحث (بشات)

 :  أداة الدراسة: ثانٌا
 :الجراسة الحالية األدوات التالية استخجمت

الخالفة اإلسالمية زمغ األمػييغ والعباسييغ ونساذج مغ الجول "اختبار تحريمي في وحجة  .1
مغ إعجاد  ).     مغ مشيج الجراسات االجتساعية لمرف الثاني اإلعجادي"السدتقمة 
 (الباحث

مغ إعجاد  ). اختبار التفكيخ التاريخي في الجراسات االجتساعية لمرف الثاني اإلعجادي .2
 (الباحث

 : الطرٌمة واإلجراءات
 : لإلجابة عغ تداؤالت الجراسة واختبار صحة الفخوض تع اتباع اإلجخاءات التالية

الخجػع إلى األدبيات والجراسات الستخررة فى السشاىج وشخق التجريذ والتى تشاولت  -1
 . إستخاتيجية الفرػل السقمػبة

 . الخجػع إلى األدبيات التخبػية والبحػث الدابقة فى مجال تشسية ميارات التفكيخ التاريخي -2

" الخالفة اإلسالمية زمغ األمػييغ والعباسييغ ونساذج مغ الجول السدتقمة " اختيار وحجة  -3
مغ مشيج الجراسات االجتساعية السقخرة عمى تالميح الرف الثاني اإلعجادي الفرل 

 .  م 2015/2016الجراسي الثاني

تحميل محتػى الػحجة بيجف التعخف عمى الحقائق والسفاىيع والسيارات الستزسشة بيا  -4
 : وكحلظ التعخف عمى جػانب التعمع السختمفة بالػحجة وفق الخصػات التالية

 وقج تع تقديع الػحجة إلى فقخات تعالج كل فقخة فكخة معيشة: اختيار الفقخة كأداة لمتحميل -1
 .لمتعخف عمى جػانب التعمع السحتمفة بيا
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تع تحميل محتػى وحجة الجراسة مختيغ بيشيسا مجة زمشية قجرىا : حداب ثبات التحميل -2
أسبػعيغ، وتع حداب ندبة االتفاق بيغ التحميل في السخة األولى والثانية  وقج بمغت 

 .مسا يعشي معامل ثبات عالي لمتحميل (0.93)
بعج االنتياء مغ إعجاد قائسة التحميل والتي شسمت جػانب التعمع السختمفة والسيارات  -3

الستزسشة بالػحجة السختارة، تع عخضيا عمى مجسػعة مغ الدادة السحكسيغ إلبجاء آرائيع 
ومالحطاتيع التي تع أخحىا بعيغ االعتبار إلعجاد الرػرة الشيائية لقائسة تحميل السحتػى 

الخالفة اإلسالمية زمغ األمػييغ والعباسييغ ونساذج مغ الجول السدتقمة " الخاصة بػحجة 
." 

لتجريذ وحجة الخالفة اإلسالمية . السقمػبة الفرػل إعجاد دليل معمع باستخجام إستخاتيجية -4
 :زمغ األمػييغ والعباسييغ ونساذج مغ الجول السدتقمة وتتزسغ

تع تعخيف السعمع بأىسية استخجام استخاتيجيات التفكيخ في تجريذ الجراسات : مقجمة -1
الخالفة " االجتساعية ، وباليجف العام مغ الجليل وىػ االستخشاد بو في تجريذ وحجة 

 باستخجام إستخاتيجية" اإلسالمية زمغ األمػييغ والعباسييغ ونساذج مغ الجول السدتقمة 
 .الفرػل السقمػبة 

 .الفرػل السقمػبة شخح مبدط إلستخاتيجية -2
الفرػل السقمػبة  إرشادات وتػجييات عامة لمسعمع يجب مخاعاتيا عشج استخجام إستخاتيجية -3

 .في التجريذ
 .األىجاف العامة لػحجة الجراسة  -4
 .الخصة الدمشية لتشفيح دروس وحجة الجراسة -5
 .الػسائل واألنذصة التعميسية السقتخحة دروس وحجة الجراسة -6
 .أساليب التقػيع السدتخجمة أثشاء تشفيح دروس وحجة الجراسة -7
الفرػل  الييكل العام لتشفيح كل درس مغ دروس وحجة الجراسة باستخجام إستخاتيجية -8

 :السقمػبة عمى الشحػ التالي
     عشػان الجرس 

  األىجاف الدمػكية 

 السحتػى العمسي. 

 الػسائل التعميسية 

 الفرػل السقمػبة خصػات الديخ في الجرس وفق إستخاتيجية 

 األنذصة السراحبة. 



وتنمٌة مهارات التفكٌر  تأثٌر استخدام إستراتٌجٌة الفصول المملوبة فً تحصٌل الدراسات االجتماعٌة
 مصطفى زكرٌا أحمد السحت. د                                     لدي تالمٌذ الصف الثانً اإلعدادي التارٌخً

 

 
  2018          أغسطس                                                            العدد السادس  والثالثون

-222- 

  األسئمة التقػيسية 

 الػاجبات السشدلية. 

    وقج تع عخض دليل السعمع عمى مجسػعة مغ الدادة السحكسيغ لمتأكج مغ صالحيتو 
 . لمتصبيق ، وتع أخح جسيع مالحطتيع بعيغ االعتبار أثشاء إعجاد الرػرة الشيائية لجليل السعمع

  الفيع )إعجاد اختبار التفكيخ التاريخي فى الجراسات االجتساعية لسيارات
اإلدراك الدمشي والسكاني / البحث التاريخي/ التحميل والتفديخ التاريخي/  التاريخي

وذلظ عمى الشحػ  (تحميل القزايا التاريخية واتخاذ القخارات/ لألحجاث التاريخية
 :التالي

والحي تسثل في قياس ميارات التفكيخ التاريخي لجى تالميح :  تحجيج اليجف مغ االختبار -1
 .السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة

تع استخجم نسط األسئمة السقالية السفتػحة في كتابة مفخدات االختبار، : وصف االختبار -2
 : التالي  (1)سؤااًل مػزعة كسا بالججول   (40)وتكػن االختبار مغ 

 المجموع ارلام األسئلة المهارة
النسبة 
 المئوٌة

 %17.5 7  7 ،6، 5 ، 4 ، 3، 2، 1 الفيع التاريخي

 %15 6 13 ، 12 ، 11 ، 10، 9، 8 التحميل والتفديخ التاريخي

 %15 6 19 ، 18 ، 17 ، 16 ، 15، 14 البحث التاريخي

اإلدراك الدمشي والسكاني لألحجاث 
 التاريخية

20 ،21 ، 22 ، 23 ، 24 ،25 ، 
26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 

11 27.5% 

تحميل القزايا التاريخية واتخاذ 
 القخارات

31 ،32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36 ، 
37 ، 38 ، 39 ، 40 

10 25% 

 %100 40 المجموع

تع استخجام الرجق الطاىخي حيث تع عخضو عمى مجسػعة مغ  ولمتأكج صجق االختبار
 .الدادة السحكسيغ وقج أجخيت التعجيالت الالزمة وفق مالحطاتيع وآرائيع

لمتجدئة الشرفية ووجج أن معامل " بخاون - سبيخمان" ولحداب ثبات االختبار تع استخجام معادلة 
 . وىػ يذيخ إلى ثبات االختبار بجرجة مشاسبة (0.89)الثبات 

إعجاد اختبار تحريمى فى الجراسات االجتساعية يتزسغ السدتػيات الثالثة األولى فى ترشيف  -1
 :وذلظ عمى الشحػ التالي (التحكخ والفيع والتصبيق )بمػم

حيث ىجف االختبار لقياس مدتػى تحريل تالميح :  تحجيج اليجف مغ االختبار -1
الخالفة اإلسالمية زمغ " السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في السحتػى العمسى لػحجة 
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التحكخ، والفيع، )، وذلظ عشج مدتػيات "األمػييغ والعباسييغ ونساذج مغ الجول السدتقمة 
 (والتصبيق

 سؤااًل مغ نػع االختيار مغ متعجد وتع تػزيعيا 40تكػن االختبار مغ : وصف االختبار -2
 :كسا يمي  (2)وفق ججول السػاصفات 

 الموضوع
عدد  مخرجات التعلم

 األسئلة
الوزن 
 تطبٌك فهم تذكر النسبً

 %30 12 3 6 3 الجولة األمػية 

 %18 8 2 3 3 الجولة العباسية 

 %16 6 2 2 2 الجولة الفاشسية 

 %18 7 2 3 2 الجولة األيػبية  

 %18 7 2 2 3 دولة السساليظ

 %100 40 11 16 13 مجسػع األسئمة في كل مدتػى 

النسبة المئوٌة لألسئلة فً كل 
 مستوى 

32.5  40 27.5 100%  

لمتجدئة " بخاون - سبيخمان" لحداب ثبات االختبار تع استخجام معادلة : حداب ثبات االختبار
 . وىػ يذيخ إلى ثبات االختبار بجرجة مشاسبة (0.87)الشرفية ووجج أن معامل الثبات 

لمتأكج صجق االختبار  تع استخجام الرجق الطاىخي حيث تع عخضو عمى مجسػعة : صجق االختبار
 .مغ الدادة السحكسيغ وقج أجخيت التعجيالت الالزمة وفق مالحطاتيع وآرائيع

تع حداب معامالت الديػلة : حداب معامالت الديػلة والرعػبة لسفخدات االختبار -1
وىي قيع ذات   (0.72 ، 0.36 )والرعػبة لالختبار ، وقج تخاوحت ىحه السعامالت بيغ 

 .درجة مشاسبة لسعامالت الديػلة والرعػبة

تع حداب معامالت التسييد لفقخات االختبار  : حداب معامالت التسييد لفقخات االختبار -2
 .وىي معامالت مقبػلة لمتسييد (0.86، 0.40 )وقج تخاوحت بيغ 

اختيار عيشة البحث مغ تالميح الرف الثاني اإلعجادي مغ إدارة زفتى التعميسية بسحافطة  -3
 :الغخبية وتشقدع إلى مجسػعتيغ

 .الفرػل السقمػبة التجخيبية وتجرس باستخجام إستخاتيجية (1

 . الزابصة وتجرس بالصخيقة التقميجية السعتادة  (2

تصبيق اختبار التفكيخ التاريخي فى الجراسات االجتساعية واالختبار التحريمى عمى عيشة  -1
 . قبمًيا (السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة)البحث 
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الفرػل السقمػبة، ولمسجسػعة  تجريذ السحتػى لمسجسػعة التجخيبية باستخجام إستخاتيجية -2
 . الزابصة بالصخيقة التقميجية السعتادة

تصبيق اختبار التفكيخ التاريخي فى الجراسات االجتساعية واالختبار التحريمى عمى عيشة  -3
 . بعجًيا (السجسػعة التجخيبية والسجسػعة الزابصة)البحث 

ترحيح اختبار التفكيخ التاريخي فى الجراسات االجتساعية واالختبار التحريمى وحداب  -4
 . درجات التالميح عمى كل مشيسا

القيام بالسعالجات اإلحرائية لمجرجات لمتأكج مغ اتجاه الجاللة واختبار صحة الفخوض  -5
 . واإلجابة عغ أسئمة البحث 

 .مشاقذة الشتائج وتفديخىا -6

 . تقجيع بعس التػصيات والسقتخحات فى ضػء ما أسفخت عشو نتائج البحث -7

 :نتائج الدراسة ومنالشتها

 :النتائج الخاصة بالتحصٌل الدراسً 
 الفرضٌات الخاصة بتأثٌر إستراتٌجٌة التدرٌس على التحصٌل

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات التالمٌذ المجموعتٌن : الفرضٌة األول 
 .فى تحصٌل الدراسات االجتماعٌة من حٌث مستوى التذكر (التجرٌبٌة، الضابطة)

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
تحريل تالميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في االختبار التحريمي عمى مدتػى التحكخ ، وتع 

لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في درجات  (ت)استخجام  اختبار 
 .يػضح ذلظ ( 3 )والججول . السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى مدتػى التحكخ 

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار ( 3  )جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 1.46 4.00 60 الزابطة
5.488 118 0.000 

 1.33 5.40 60 التجخيبية

، وىحه الشدبة أكبخ  (5.488)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ ( 0.000)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 . السجسػعات التجخيبية و الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات التالمٌذ المجموعتٌن : الفرضٌة الثانٌة 
 .فى تحصٌل الدراسات االجتماعٌة من حٌث مستوى الفهم (التجرٌبٌة، الضابطة)
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ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
تحريل تالميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في االختبار التحريمي عمى مدتػى الفيع ، وتع 

لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في درجات  (ت)استخجام اختبار 
 .يػضح ذلظ ( 4 )والججول . السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى مدتػى الفيع 

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار ( 4  )جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 9.294 1.13 3.50 60 الزابطة
118 0.000 

 1.17 5.45 60 التجخيبية

، وىحه الشدبة أكبخ  (9.294)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ ( 0.000)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 . السجسػعات التجخيبية و الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات التالمٌذ المجموعتٌن : الفرضٌة الثالثة 
 .فى تحصٌل الدراسات االجتماعٌة من حٌث مستوى التطبٌك (التجرٌبٌة، الضابطة)

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
تحريل تالميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في االختبار التحريمي عمى مدتػى التصبيق، وتع 

لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في درجات  (ت)استخجام  اختبار 
 .يػضح ذلظ ( 5 )والججول . السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى مدتػى التصبيق 

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار ( 5  )جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 7.093 1.15 3.30 60 الزابطة
118 0.000 

 91. 4.65 60 التجخيبية

، وىحه الشدبة أكبخ  (7.093)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ ( 0.000)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 . السجسػعات التجخيبية و الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات التالمٌذ المجموعتٌن : الفرضٌة الرابعة 
 .فى تحصٌل الدراسات االجتماعٌة على المستوى الكلً لالختبار التحصٌلً (التجرٌبٌة، الضابطة)

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
تحريل تالميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى السدتػى الكمي لالختبار التحريمي ، وتع 

لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في درجات  (ت)استخجام  اختبار 
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يػضح  ( 6 )والججول . السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى السدتػى الكمي لالختبار التحريمي
 .ذلظ

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار ( 6 )جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 8.677 3.21 10.80 20 الزابطة
118 0.000 

 2.69 15.50 20 التجخيبية

، وىحه الشدبة أكبخ  (8.677)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ ( 0.000)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 . السجسػعات التجخيبية و الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية 

 الفرضٌات الخاصة بتأثٌر الجنس على التحصٌل
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات تالمٌذ المجموعة : الفرضٌة األول 

 .التجرٌبٌة فى تحصٌل الدراسات االجتماعٌة تعزى لمتغٌر الجنس من حٌث مستوى التذكر

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
تحريل تالميح السجسػعة التجخيبية في االختبار التحريمي عمى مدتػى التحكخ ، وتع استخجام  

لمتعخف عمى داللة الفخوق تبعا لستغيخ الجشذ في درجات السجسػعة التجخيبية عمى  (ت)اختبار 
 .يػضح ذلظ ( 7 )والججول . مدتػى التحكخ 

 .للداللة على الفروق بٌن درجات المجموعة التجرٌبٌة تبعا لمتغٌر الجنس( ت)اختبار ( 7  )جدول 
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 1.22 5.40 30 الحكهر
0.00 58 1.00 

 1.45 5.40 30 اإلناث

، وىحه الشدبة أقل مغ  (0.00)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ( 1.00)الججولية عشج مدتػى " ت"قيسة 

 . تحريل السجسػعة التجخيبية عمى مدتػى التحكخ تبعا لمجشذ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات تالمٌذ المجموعة : الفرضٌة الثانٌة
 .التجرٌبٌة فى تحصٌل الدراسات االجتماعٌة تعزى لمتغٌر الجنس من حٌث مستوى الفهم

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
تحريل تالميح السجسػعة التجخيبية في االختبار التحريمي عمى مدتػى الفيع ، وتع استخجام  

لمتعخف عمى داللة الفخوق تبعا لستغيخ الجشذ في درجات السجسػعة التجخيبية عمى  (ت)اختبار 
 .يػضح ذلظ ( 8 )والججول . مدتػى الفيع

 .للداللة على الفروق بٌن درجات المجموعة التجرٌبٌة تبعا لمتغٌر الجنس( ت)اختبار (  8 )جدول 
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المتوسط  العدد الجنس
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 93. 5.60 30 الحكهر
0.992 58 0.325 

 1.37 5.30 30 اإلناث

، وىحه الشدبة أقل  (0.992)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ( 0.325)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 . تحريل السجسػعة التجخيبية عمى مدتػى الفيع تبعا لمجشذ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات تالمٌذ : الفرضٌة الثالثة
المجموعة التجرٌبٌة فى تحصٌل الدراسات االجتماعٌة تعزى لمتغٌر الجنس من حٌث 

 .مستوى التطبٌك
ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
تحريل تالميح السجسػعة التجخيبية في االختبار التحريمي عمى مدتػى التصبيق ، وتع استخجام  

لمتعخف عمى داللة الفخوق تبعا لستغيخ الجشذ في درجات السجسػعة التجخيبية عمى  (ت)اختبار 
 .يػضح ذلظ ( 9 )والججول . مدتػى التصبيق

 .للداللة على الفروق بٌن درجات المجموعة التجرٌبٌة تبعا لمتغٌر الجنس( ت)اختبار ( 9)جدول 
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 1.04 4.60 30 الحكهر
0.419 58 0.677 

 79. 4.70 30 اإلناث

، وىحه الشدبة أقل مغ قيسة  (0.419)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في تحريل ( 0.677)الججولية عشج مدتػى " ت"

 . السجسػعة التجخيبية عمى مدتػى التصبيق تبعا لمجشذ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات تالمٌذ المجموعة : الفرضٌة الرابعة
التجرٌبٌة فى تحصٌل الدراسات االجتماعٌة تعزى لمتغٌر الجنس من حٌث مستوى المستوى الكلً 

 .لالختبار التحصٌلً

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات تحريل 
تالميح السجسػعة التجخيبية في االختبار التحريمي عمى السدتػى الكمي لالختبار التحريمي ، وتع 

لمتعخف عمى داللة الفخوق تبعا لستغيخ الجشذ في درجات السجسػعة التجخيبية  (ت)استخجام  اختبار 
 .يػضح ذلظ ( 10 )والججول . عمى السدتػى الكمي لالختبار التحريمي

 .للداللة على الفروق بٌن درجات المجموعة التجرٌبٌة تبعا لمتغٌر الجنس( ت)اختبار ( 10)جدول 
المتوسط  العدد الجنس

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة
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 2.24 15.60 30 الحكهر
0.285 58 0.777 

 3.12 15.40 30 اإلناث

، وىحه الشدبة أقل  (0.285)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ( 0.777)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 . تحريل السجسػعة التجخيبية عمى السدتػى الكمي لالختبار التحريمي تبعا لمجشذ

 مهارات التفكٌر التارٌخً الفرضٌات الخاصة بتأثٌر إستراتٌجٌة التدرٌس على 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات التالمٌذ المجموعتٌن : الفرضٌة األول 

الفهم )فى مهارات التفكٌر التارٌخً من حٌث لراءة المادة التارٌخٌة وفهمها  (التجرٌبٌة، الضابطة)
 .(التارٌخً 

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
 عمى مدتػى الفيع تالميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في اختبار ميارات التفكيخ التاريخي

لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ السجسػعتيغ التجخيبية  (ت)، وتع استخجام  اختبار التاريخي 
 11 )والججول  . الفيع التاريخيوالزابصة في درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى مدتػى 

 .يػضح ذلظ (

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار (11 )جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 1.38 3.02 60 الزابطة
2.340 118 0.021 

 1.27 3.58 60 التجخيبية

، وىحه الشدبة أكبخ  (2.340)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ ( 0.021)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 . السجسػعات التجخيبية و الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات التالمٌذ المجموعتٌن : الفرضٌة الثانٌة 
 فى مهارات التفكٌر التارٌخً من حٌث التحلٌل والتفسٌر التارٌخً (التجرٌبٌة، الضابطة)

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
 عمى مدتػى التحميل تالميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في اختبار ميارات التفكيخ التاريخي

لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ السجسػعتيغ التجخيبية  (ت)، وتع استخجام  اختبار والتفديخ التاريخي
. التحميل والتفديخ التاريخيوالزابصة في درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى مدتػى 

 .يػضح ذلظ ( 12 )والججول 

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار ( 12 )جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة



وتنمٌة مهارات التفكٌر  تأثٌر استخدام إستراتٌجٌة الفصول المملوبة فً تحصٌل الدراسات االجتماعٌة
 مصطفى زكرٌا أحمد السحت. د                                     لدي تالمٌذ الصف الثانً اإلعدادي التارٌخً

 

 
  2018          أغسطس                                                            العدد السادس  والثالثون

-229- 

 1.01 2.30 60 الزابطة
11.46 118 0.000 

 73. 4.15 60 التجخيبية

، وىحه الشدبة أكبخ مغ قيسة  (11.46)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعات ( 0.000)الججولية عشج مدتػى " ت"

 . التجخيبية و الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات التالمٌذ المجموعتٌن : الفرضٌة الثالثة 
 فى مهارات التفكٌر التارٌخً من حٌث البحث التارٌخً (التجرٌبٌة، الضابطة)

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
 عمى مدتػى البحث تالميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في اختبار ميارات التفكيخ التاريخي

لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ السجسػعتيغ التجخيبية  (ت)، وتع استخجام  اختبار التاريخي
 )والججول . البحث التاريخيوالزابصة في درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى مدتػى 

 .يػضح ذلظ ( 13

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار ( 13)جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 80. 2.15 60 الزابطة
15.08 118 0.000 

 80. 4.35 60 التجخيبية

، وىحه الشدبة أكبخ  (15.08)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ ( 0.000)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 . السجسػعات التجخيبية و الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات التالمٌذ المجموعتٌن : الفرضٌة الرابعة 
فى مهارات التفكٌر التارٌخً من حٌث اإلدران الزمنً والمكانً لألحداث  (التجرٌبٌة، الضابطة)

 التارٌخٌة

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
 عمى مدتػى اإلدراك تالميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في اختبار ميارات التفكيخ التاريخي

لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ  (ت) ، وتع استخجام  اختبار الدمشي والسكاني لألحجاث التاريخية
اإلدراك السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى مدتػى 

 .يػضح ذلظ (14)والججول . الدمشي والسكاني لألحجاث التاريخية

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار (14)جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة
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 1.51 2.85 60 الزابطة
7.514 118 0.000 

 67. 4.45 60 التجخيبية

، وىحه الشدبة أكبخ  (7.514)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ ( 0.000)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 . السجسػعات التجخيبية و الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات التالمٌذ المجموعتٌن : الفرضٌة الخامسة 
فى مهارات التفكٌر التارٌخً من حٌث تحلٌل المضاٌا التارٌخٌة واتخاذ  (التجرٌبٌة، الضابطة)

 المرارات

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
 عمى مدتػى تحميل تالميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في اختبار ميارات التفكيخ التاريخي

لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ  (ت)، وتع استخجام  اختبار القزايا التاريخية واتخاذ القخارات
تحميل السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى مدتػى 

 .يػضح ذلظ (15)والججول . القزايا التاريخية واتخاذ القخارات
 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار ( 15)جدول 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 1.35 2.25 60 الزابطة
9.69 118 0.000 

 50. 4.05 60 التجخيبية

، وىحه الشدبة أكبخ مغ  (9.69)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ ( 0.000)الججولية عشج مدتػى " ت"قيسة 

 . السجسػعات التجخيبية و الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات التالمٌذ المجموعتٌن : الفرضٌة السادسة 
 فى مهارات التفكٌر التارٌخً على المستوى الكلً (التجرٌبٌة، الضابطة)

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
،  عمى السدتػى الكميتالميح السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في اختبار ميارات التفكيخ التاريخي

لمتعخف عمى داللة الفخوق بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في  (ت)وتع استخجام  اختبار 
 .يػضح ذلظ ( 16 )والججول . الكميدرجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى السدتػى 

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار (16 )جدول رلم 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 0.001 118 3.465 6.00 14.23 60 الزابطة
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 1.50 17.00 60 التجخيبية

، وىحه الشدبة أكبخ  (3.465)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ ( 0.001)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 . السجسػعات التجخيبية و الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية 

 الفرضٌات الخاصة بتأثٌر الجنس على مهارات التفكٌر التارٌخً
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات تالمٌذ المجموعة : الفرضٌة األولى 

لراءة المادة التارٌخٌة : التجرٌبٌة فى مهارات التفكٌر التارٌخً تعزى لمتغٌر الجنس من حٌث
 (الفهم التارٌخً )وفهمها 

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
 ، وتع  عمى مدتػى الفيع التاريخيتالميح السجسػعة التجخيبية في اختبار ميارات التفكيخ التاريخي

مدتػى الفيع لمتعخف عمى داللة الفخوق في درجات السجسػعة التجخيبية عمى  (ت)استخجام  اختبار 
 .يػضح ذلظ ( 17 )والججول .  تبعا لستغيخ الجشذالتاريخي

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار ( 17)جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 1.35 3.40 30 الحكهر
1.124 58 0.266 

 1.17 3.77 30 اإلناث

، وىحه الشدبة أقل  (1.124)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ( 0.266)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 .  تبعا لستغيخ الجشذمدتػى الفيع التاريخيدرجات السجسػعة التجخيبية عمى 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات تالمٌذ المجموعة : الفرضٌة الثانٌة 
 .التحلٌل والتفسٌر التارٌخً: التجرٌبٌة فى مهارات التفكٌر التارٌخً تعزى لمتغٌر الجنس من حٌث

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
 عمى مدتػى التحميل والتفديخ تالميح السجسػعة التجخيبية في اختبار ميارات التفكيخ التاريخي

لمتعخف عمى داللة الفخوق في درجات السجسػعة التجخيبية  (ت)، وتع استخجام  اختبار التاريخي 
 .يػضح ذلظ ( 18 )والججول . تبعا لستغيخ الجشذمدتػى التحميل والتفديخ التاريخي عمى 

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار (18)جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 71. 4.10 30 الحكهر
0.526 58 0.601 

 76. 4.20 30 اإلناث
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، وىحه الشدبة أقل  (0.526)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ( 0.601)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 . تبعا لستغيخ الجشذمدتػى التحميل والتفديخ التاريخي درجات السجسػعة التجخيبية عمى 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات تالمٌذ المجموعة : الفرضٌة الثالثة
 .البحث التارٌخً: التجرٌبٌة فى مهارات التفكٌر التارٌخً تعزى لمتغٌر الجنس من حٌث

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
، وتع  عمى مدتػى البحث التاريخيتالميح السجسػعة التجخيبية في اختبار ميارات التفكيخ التاريخي

مدتػى لمتعخف عمى داللة الفخوق في درجات السجسػعة التجخيبية عمى  (ت)استخجام  اختبار 
 .يػضح ذلظ ( 19 )والججول . تبعا لستغيخ الجشذ  البحث التاريخي

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار ( 19 )جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 82. 4.50 30 الحكهر
1.469 58 0.147 

 76. 4.20 30 اإلناث

، وىحه الشدبة أقل  (1.469)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ( 0.147)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 . تبعا لستغيخ الجشذمدتػى البحث التاريخيدرجات السجسػعة التجخيبية عمى 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات تالمٌذ المجموعة : الفرضٌة الرابعة
اإلدران الزمنً والمكانً : التجرٌبٌة فى مهارات التفكٌر التارٌخً تعزى لمتغٌر الجنس من حٌث

 .لألحداث التارٌخٌة

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
 عمى مدتػى اإلدراك الدمشي تالميح السجسػعة التجخيبية في اختبار ميارات التفكيخ التاريخي

لمتعخف عمى داللة الفخوق في درجات  (ت)، وتع استخجام  اختبار والسكاني لألحجاث التاريخية
. تبعا لستغيخ الجشذ مدتػى اإلدراك الدمشي والسكاني لألحجاث التاريخيةالسجسػعة التجخيبية عمى 

 .يػضح ذلظ ( 20 )والججول 

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار (  20 )جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 81. 4.40 30 الحكهر
0.571 58 0.570 

 51. 4.50 30 اإلناث

، وىحه الشدبة أقل  (0.571)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ( 0.570)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 
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 تبعا لستغيخ مدتػى اإلدراك الدمشي والسكاني لألحجاث التاريخيةدرجات السجسػعة التجخيبية عمى 
 . الجشذ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات تالمٌذ المجموعة : الفرضٌة الخامسة
تحلٌل المضاٌا التارٌخٌة : التجرٌبٌة فى مهارات التفكٌر التارٌخً تعزى لمتغٌر الجنس من حٌث

 .واتخاذ المرارات

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
 عمى مدتػى تحميل القزايا التاريخية تالميح السجسػعة التجخيبية في اختبار ميارات التفكيخ التاريخي

لمتعخف عمى داللة الفخوق في درجات السجسػعة  (ت)، وتع استخجام  اختبار واتخاذ القخارات
 ( 21 )والججول .  تبعا لستغيخ الجشذمدتػى تحميل القزايا التاريخية واتخاذ القخاراتالتجخيبية عمى 

 .يػضح ذلظ

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار (21)جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 64. 4.00 30 الحكهر
0.769 58 0.445 

 31. 4.10 30 اإلناث

، وىحه الشدبة أقل  (0.769)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ( 0.445)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 تبعا لستغيخ مدتػى تحميل القزايا التاريخية واتخاذ القخاراتدرجات السجسػعة التجخيبية عمى 
 . الجشذ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسطً درجات تالمٌذ المجموعة : الفرضٌة السادسة 
 .مستوى  الدرجة الكلً: التجرٌبٌة فى مهارات التفكٌر التارٌخً تعزى لمتغٌر الجنس من حٌث

ولمتحقق مغ الفخضية قام الباحث بحداب الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات 
، وتع  عمى مدتػى الجرجة الكمية تالميح السجسػعة التجخيبية في اختبار ميارات التفكيخ التاريخي

مدتػى لمتعخف عمى داللة الفخوق في درجات السجسػعة التجخيبية عمى  (ت)استخجام  اختبار 
 .يػضح ذلظ (22)والججول .  تبعا لستغيخ الجشذالجرجة الكمية

 .للداللة على الفروق بٌن المجموعات التجرٌبٌة والضابطة( ت)اختبار (22)جدول 
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

درجات  tلٌمة 
 الحرٌة

مستوى 
 الداللة

 1.49 17.20 30 الحكهر
0.990 58 0.326 

 1.63 17.60 30 اإلناث
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، وىحه الشدبة أقل  (0.990)السحدػبة بمغت  "ت" يتزح مغ الججول الدابق أن قيسة 
وىحا يعشي عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في ( 0.326)الججولية عشج مدتػى " ت"مغ قيسة 

 .  تبعا لستغيخ الجشذمدتػى الجرجة الكمية درجات السجسػعة التجخيبية عمى 

 :وٌرجع الباحث النتائج السابمة إلى
 تصػيخ بيئات التعمع البشائي الحي يكػن فيو التمسيح الفرػل السقمػبة إلى  استشاد إستخاتيجية

كسا يسخ محػر عسمية التعمع ، وتخبط بيغ محتػى السػضػعات والحياة اليػمية ليع، 
 .التالميح أثشاء تصبيقيا بإجخاءات مشطسة

  اآلمغ لإلنتخنت خالل  ستخجام السقمػبة بعجة مسيدات مثل االلإستخاتيجية الفرػتسيد
كسا أنيا تعج . األنذصة التعميسية ، وقجرة  التالميح خالليا عمى  تبادل  اآلراء و األفكار

مغ االستخاتيجيات السفيجة في العسمية التعميسية الستثارة تفكيخ التالميح، وتػفيخ بيئة تخبػية 
 .صالحة، والسذاركة اإليجابية في أنذصة التعمع السختمفة

 الخالفة اإلسالمية زمغ األمػييغ والعباسييغ ونساذج مغ الجول السدتقمة" وحجة اشتسال  "
 .والتقري البحث عمى وتذجعيع التالميح تفكيخ تدتثيخ السػضػعات التي مغ العجيج عمى

 الخالفة اإلسالمية زمغ األمػييغ والعباسييغ ونساذج مغ " لػحجة دراستيع أثشاء التالميح قيام
 بالػحجة الػاردة عغ السعمػمات اإللكتخونية والسرادر السخاجع في بالبحث" الجول السدتقمة

التفكيخ التاريخي لجى  ميارات تشسية في يديع مسا صحتيا عمى والحكع وتحميميا وترشيفيا
 .التالميح

الفرػل السقمػبة  ومغ ىحا السشصمق يكػن مغ الستػقع فى التجريذ، مغ خالل إستخاتيجية
تفػق التالميح الحيغ درسػا بيا عغ التالميح الحيغ درسػا بالصخيقة السعتادة في التحريل وميارات 

 .التفكيخ التاريخي

عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في درجات السجسػعة التجخيبية كسا يخجع الباحث 
إلى ضبط  (الحكػر واإلناث  ) في كل مغ التحريل وميارات التفكيخ التاريخي تبعا لستغيخ الجشذ

خبخة السعمع لكل مغ الحكػر واإلناث متقاربة، والتدام  )متغيخات إجخاء تصبيق التجخبة والستسثمة في 
 دقيقة، إضافة إلى تجانذ أفخاد عيشة برػرةالسعمسيغ القائسيغ عمى تصبيق التجخبة بجليل السعمع 

 .(الجراسة مغ حيث السدتػى االقترادي واإلجتساعي والتحريمي

 :التوصٌات -

 : على ضهء الشتائج التي أسفخت عشها الجراسة الحالية يسكن تقجيم التهصيات اآلتية

 .تصػيخ محتػى مقخر الجراسات االجتساعية في ضػء الشطخية البشائية السعخفية (1
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 تجريب معمسي الجراسات االجتساعية عمى كيفية تخصيط الجروس باستخجام إستخاتيجية (2
 .الفرػل السقمػبة لتشسية ميارات التفكيخ بذكل عام والتفكيخ التاريخي برػرة خاصة

بشاء أدلة لتجريذ الجراسات االجتساعية تعكذ أساليب وشخق تجريدية تيتع بديادة التحريل  (3
 .وتشسية ميارات التفكيخ التاريخي

داخل كخاسة التجريبات  الفرػل السقمػبة شخح بعس األنذصة السبشية عمى إستخاتيجية (4
 .الخاصة بكتاب الجراسات االجتساعية

أن يتزسغ دليل السعمع الحي تعجه وزارة التخبية والتعميع لسادة الجراسات االجتساعية نساذج  (5
لديادة التحريل وتشسية  الفرػل السقمػبة لكيفية تقجيع بعس الجروس باستخجام إستخاتيجية

 .ميارات التفكيخ التاريخي  لجى التالميح

استخجام استخاتيجيات لتشسية ميارات التفكيخ التاريخي في عسميتي تعميع وتعمع الجراسات  (6
االجتساعية لجسيع السخاحل التعميسية، بحيث يتع التخكيد عمى تعمع السيارات مغ أجل 

 .مػاجية تحجيات العرخ

إعادة الشطخ في أساليب التقػيع الستبعة وأشكال االمتحانات الحالية، وذلظ بتزسيغ أسئمة  (7
 . في االمتحانات تقيذ ميارات التفكيخ التاريخي  لجى التالميح

 :الممترحات- 
على ضهء ما تهصلت إليه الجراسة الحالية من نتائج يقتخح الباحث القيام بإجخاء 

 :الجراسات التالية

، وبعس الستغيخات الفرػل السقمػبة إجخاء السديج مغ البحػث حػل التفاعل بيغ إستخاتيجية (1
 .األخخى 

في تجريذ الجراسات االجتساعية عمى إستخاتيجية الفرػل السقمػبة دراسة أثخ استخجام  (2
 .زيادة التحريل وتشسية ميارات التفكيخ التاريخي في مخاحل تعميسية مختمفة

في تجريذ الجراسات االجتساعية عمى إستخاتيجية الفرػل السقمػبة دراسة أثخ استخجام  (3
زيادة التحريل وتشسية ميارات التفكيخ التاريخي لجى التالميح الستأخخيغ  والستفػقيغ 

 .دراسًيا

إجخاء دراسة تقػيسية لسيارات التفكيخ التاريخي لجى معمسي الجراسات االجتساعية أثشاء  (4
 .الخجمة

إعجاد دراسة عغ تقػيع مشاىج الجراسات االجتساعية بالسخحمة اإلعجادية في ضػء ميارات  (5
 .التفكيخ التاريخي
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إعجاد ترػر مقتخح لتصػيخ مشيج الجراسات االجتساعية بالسخاحل التعميسية السختمفة عمى  (6
 .ضػء ميارات التفكيخ التاريخي 
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