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 ..هدي هذا الجهد المتواضع ُأ
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 أمتنان شكر و
  

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا ونبينا نبي الرحمة ومنقذ  اممذة  
 .....وبعد ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبة الطيبين الطاهرين البشير الن ير 

 

 

أن  علذي   ت قدرته بنعمة إنجاز ه ه الرسذالة واذان مذن نعمذه  المولى جل   ن علي  لقد م   

لمذا قذدموه   م لهم الشار وفاء  دقأ  من أعان ونصح من امهل والزمالء ل ا يجب أن  فيض لي

الذذداتور س سذذامي مهذذدا العذذزاوا  المشذذرا علذذى هذذ ه الرسذذالة  المسذذاعد وأولهذذم امسذذتا 

ار موضوعها ورسذم خطتهذا ، ومنهجهذا ومتابعذة يمن حيث اخت هاال ا له الفضل الابير في

 المسذاعد ثذة بالشذار والتقذدير إلذى المشذرا الثذاني امسذتا خطوات إنجازها . وتتقذدم الباح

  .الداتور س خضير نعمة هادا   لما قدمه من دعم ومالحظات علمية قيمة

 

                وتتقذذذذدم الباحثذذذذة بالشذذذذار والعرفذذذذان إلذذذذى امسذذذذات ة اذذذذل مذذذذن امسذذذذتا  الذذذذداتور

ن الانذذاني   وامسذذتا  س صذذبار رمذذيض القريشذذي   وامسذذتا  الذذداتور سإبذذراهيم عبذذد الحسذذ

لمذا قذدموه مذن اامل ثامر الابيسي   وامستا  الذداتور سعذدنان جذواد الجبذورا    الداتورس

والذذى س منيذذر مصذذطفى    وتتقذذدم بالشذذار واامتنذذان للمذذدرد المسذذاعددعذذم علمذذي للباحثذذة 

 .  من مراجعة لغوية لما أبدوه  الداتور سحسن احمد مهاوش 

 

                           ل إلذذذذذذذى السذذذذذذذادة أعضذذذذذذذاء حلقذذذذذذذة المناقشذذذذذذذة س السذذذذذذذمنار  صذذذذذذذووالشذذذذذذذار مو 

وإلذذى أسذذات تي امفاضذذل فذذي اليذذة التربيذذة امساسذذية وإلذذى امسذذات ة الخبذذراء المحتذذرمين .. 

تتقذذدم الباحثذذة بالشذذار الذذى الزميذذل س احمذذد مهذذدا   لمذذا أبذذداه مذذن معونذذه ومشذذورة والذذى و

من جهد ووقت في طباعة وتعديل الرسالة بشالها  أبدته  لما  إبراهيمس هديل ساجد  امخت

إدارة الباحثذذة سماتذذب الشذذهد  فذذي طباعذذة الرسذذالة بشذذالها النهذذا ي وتشذذار  امولذذي وتشذذار

 .  تجربة البحثل اانت ميدانا  س معا  بن جبل   اابتدا ية للبنات التي  مدرسة

ال من شارك بمساعدة ومشورة وأخيرا  أتقدم بالشار والتقدير وعظيم اامتنان إلى 
 أو رأا أو مالحظة . 

 والحمد هلل أوال و أخيرا

 الباحث 



                                                                      

 ملخص الرسالة
البحث إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التحضيير المسيبف فيح تح ييد ميلدا التيلري   يهدف 

 العربييييييييييح ادسييييييييييجمح  لالييييييييييدافا  حييييييييييل اد جييييييييييل  الدراسييييييييييح لييييييييييد  ت مييييييييييي ا  ال ييييييييييف 

 الخلمس االبتدائح . 

 :تين يرف الفرضيتين الللتحقيف هدف البحث لضع   

( بييين تح يييد ت مييي ا  ال ييف  0.0.)  ةة ع ييد مسييتل  داللييإح ييلئي ةال تلجييد فييرلف  ا  دالليي. 1

الخييلمس االبتييدائح ال ييلاتح يدرسيين التييلري  العربييح ادسييجمح ع ييى لفييف اسييتراتيجية التحضييير     

 المسبف لال لاتح يدرسن التلري  العربح ادسجمح بللطريقة االعتيلدية .     

( بيين اليدافا  حيل اد جيل  الدراسيح  0.0.)  ةلإح لئية ع د مستل  دال ةال تلجد فرلف  ا  دالل. 2

لت مي ا  ال ف الخلمس االبتدائح ال لاتح يدرسن التلري  العربح ادسجمح ع يى لفيف اسيتراتيجية     

 . التحضير المسبف لال لاتح يدرسن التلري  العربح ادسجمح بللطريقة االعتيلدية   

 

مجملعة تجريبية بلختبلر  ،ميم الضبط الج ئح لمجملعتيناختلر  البلحثة ت ميملً تجريبيلً من ت ل   

 ا الضبط الج ئح بلختبلر قب يح لبعيدي بلل سيبة  ، لمجملعة ضلبطة، بعدي بلل سبة ل تح يد فقط     

بعقلبيية  قضييل   ) معييل  بيين جبييد ( ل ب ييل  فييح مر يي ر  مدرسيية يييتلييدافا اد جييل  الدراسييح لقييد اخ      

 يل دجرا  التجربة . دق     

(  لاحد لثجثيلن) ت مي ا ل عن ع ى مجملعتين بلاقا (اث لن لستلن تألف  عي ة البحث من ) 

د المجملعة التجريبية تمثاختلر  البلحثة شعبة ) ب ( ل ، لبطريقة عشلائية ،ت مي ا فح  د مجملعة 

التيح  ، التح تدرس ع ى لفف استراتيجية التحضير المسيبف ، لمث ي  شيعبة ) أ ( المجملعية الضيلبطة

درجييل  مييلدا التييلري   لفئيي  المجمييلعتين فييح المتايييرا  ا تييية : ) ، لتييدرس بللطريقيية االعتيلدييية 

 –(  2..2 – 2..2)  العربح ادسجمح فح االمتحلن ال هلئح ل ف د الدراسح األلد ل عيلم الدراسيح 

( لقيد أههيير  ح مسيتل  دافيا اد جييل  الدراسيح القب ي – التح ييد الدراسييح ليبيلين –العمير ال م يح 

حيدد  البلحثية الملاضييا ، المعللجل  ادح لئية ا عدام الفرلف بيين المجميلعتين فيح ت يم المتاييرا  

تيدرس مجميلعتح البحيث م ثيم  يل   ل الستة ل ف  ين األخيرين من  تيلب التيلري  العربيح ادسيجمح 

المعرفييح  ب ييلم هييداف السيي ل ية فييح ضييل  األهييداف العلميية لمحتييل  المييلدا ع ييى لفييف ت يي يفاال

 بمستليلته الثجثة ، ثم أعد  الخطط التدريسية ل ملضلعل  الداخ ة ضمن التجربة . 

للقيييلس أثيير اسييتخدام اسييتراتيجية التحضييير المسييبف فييح التح يييد ، أعييد  البلحثيية اختبييلرا  

 لري( فقرا من  لع االختثجثلن  تح ي يلً فح ضل  األهداف الس ل ية لمستليلتهل ، ب غ عدد فقراته )



                                                                      
 

من متعدد ال ي يت لن من أربا بيدائد ، لأسيئ ة ال يلاب لالخطيأ ، لأسيئ ة الت مييد التيح تتط يب  

إجلبل  ق ييرا ، لقيد اخضيا االختبيلر دجيرا ا  الضيبط لالتق يين مين  يدف لثبيل  ، معلميد  يعلبة 

 الفقرا  لقلا تمي هل .

 أنفقييد أسييتخدم  البلحثيية ) مقيييلس ال  ييل ح ( بعييد  أمييل بلل سييبة لقيييلس دافعييية اد جييل  الدراسييح

ح يد االختبيلر لت اأعلد  أستخراج  دف المقيلس بطريقة ) ال دف الهلهري ( لالثبل  بطريقية أعيلد

لمعلمييد أرتبييلط   t- testلقييد أسييتخدم  البلحثيية االختبييلر التييلئح  0222.ع ييى معلمييد ثبييل  قييدر  

 فح البحث أشلر   تلئج البحث الى :   بيرسلن لمعلدلة مربا  لي  لسلئد أح لئية
 

تح يد ت ميي ا  ال يف الخيلمس  بين(  0.0.)  ةإح لئية ع د مستل  داللة . لجلد فرف  ل دالل 1

ع ييى لفييف اسييتراتيجية التحضييير المسييبف  االبتييدائح ال ييلاتح يدرسيين التييلري  العربييح ادسييجمح

 . ل للح المجملعة التجريبية تيلدية بللطريقة االع ادسجمحلال لاتح يدرسن التلري  العربح 
 

بيين اليدافا  حيلاال  جيل  الدراسيح  ( 0.0.)  ة   إح لئية ع د مسيتل  داللي ة. لجلد فرف  ل دالل 2

التييلري  العربييح ادسييجمح ع ييى لفييف مييلدا ال ييف الخييلمس االبتييدائح ال ييلاتح يدرسيين  لت مييي ا  

تيييلري  العربيييح ادسيييجمح  بللطريقييية ال ميييلدا اسيييتراتيجية التحضيييير المسيييبف لال يييلاتح يدرسييين

 .  ل للح المجملعة التجريبية  االعتيلدية

 -:تحالبلحثة بل لفح ضل  ال تلئج التح تل    إليهل  

ملدا التيلري  اسيتراتيجية التحضيير المسيبف ليدلرهل الفعيلد فيح لمع مل  . ضرلرا استخدام مع مح  1

 .  رفا مستل  التح يد ل يلدا دافا اد جل  الدراسح

. مسلهمة المع مين فح رفا مستل  دافا اد جل  الدراسح من خجد استخدام أسلليب تربلية حديثة  2

 فح التع يم أل من خجد المسلبقل  الع مية التح تقيمهل المدرسة . 

مسيتل  دافيا اد جيل  الدراسيح لييد  ت ميي ا  ال يف الخيلمس االبتيدائح مين خييجد . االهتميلم برفيا  2

 جييييييل مفعييييييم فييييييح عبييييييير عيييييين أف ييييييلرهن ل رائهيييييين بحرييييييية لمييييييلمهن ل تفسييييييح المجييييييلد أ

 بللدعم لالطمأ ي ة . 

ييتم  حتيى جميا المدارس االبتدائية فح العراف تشمدتل يا  راس خلص بطرائف التدريس الحديثة . 2

لم لسيبة فيح التيدريس لالتيح ع يهل من قبد المع مين لي تقح المع م أل المع مية الطريقية ا ادطجع

 لمستل  التجمي  .  جئم ت لن م

 . عقد دلرا  تطليرية لتأهي ية ل مع مين لالمع مل  .  0
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 مشكلة البحث وأهميته 

يواجه تدريس التاريخ صعوبات كثيرة تحد من قدرته على تحقيق  اههقداا التربويقة المدشقودة              

( ، والكثير من هذه الصعوبات تتحملهقا اهاقاليو والارا ق  التدرياقية  18، ص  8991) فرجادي ، 

( فققد  848، ص  8991اهزة ، ) غالقو ، يتلقى المعلومقات الجق  تجعلهو تلميذاتالتي تحد من دور ال

كادت وايلة المدراة الوحيقدة هقي الكتقاو ، وكقان واجقو المعلقا محقدداا بشقرم المعلومقات وت اقيرها 

 ( .  81، ص  8998مثلما وردت في الكتاو المدراي ) رضوان ، 

تلق  التقي  وال ايما ، ولما كادت ارا   التدريس هي العدصر ال عال في دجام العملية التعليمية 

تؤكد مشاركة التلميذ مشاركة فاعلقة فقي القدرس وجعلقه عدصقراا ييجابيقاا مشقاركاا ، فققد دقاد  المربقون 

بااققتاداا ارا قق  وااققتراتيجيات تعاققي التلميققذ مثققل هققذا الققدور ، ومققن هققذه الارا قق  واالاققتراتيجيات 

اققتاداا عقققولها وتدميققة ااققتراتيجية التحضققير الماققب  ، يذ تكمققن أهميتهققا فققي يدهققا تح ققز الت ميققذ ال

             مققققدرتها علقققى التحليقققل والدققققد والدةقققرة الموضقققوعية مقققن اققق ل اهاققق لة التقققي يققققدمها لهقققا المعلقققا 

وهقي  علقيايمكقن تحقيق  اههقداا المبت قاة مقن التذلق   مقن اق لو(  88، ص  8911) ادد وارثقر ، 

مقن اهل قة والت اعقل بقين المعلقا  اا   دوعقيدهقا تالقفض ا عقن ااتا ص المواعة والعبر من اهحداث ، 

وت ميذه ، ولما كادت االاتراتيجيات التي تاتادا في تدريس التاريخ من العوامل المؤثرة في تحصقيل 

، هدققه ياققاعد علققى معرفققة أثققر بعقق   مهققا اققتراتيجيات أمققرالالت ميققذ ، فققان البحققث فققي مثققل هققذه ا

ره يمكددا مقن الوصقول يلقى بعق  الحلقول لمشقكلة يعقادي المت يرات في التحصيل والدافعية ، وهذا بدو

وذلق  مقن اق ل الزيقارات الميداديقة لهقذه ة ضعا الت ميذ في مقادة التقاريخ مدها المعلمون وهي مشكل

كبيقراا فقي الوققت الحاضقر لمقا يشقهده العقالا ماا أهتماا  لقد أصبح االهتماا بالمواد االجتماعية ،المدارس 

 اا ليصقبحوا أعضقا  ، ت ايراا اريعاا في أفكار اهجيال الحاليقة فقي المقدارس من تحوالت اريعة تقتضي

صالحين وفاعلين ليس في مجقتمعها الحقالي فحاقو بقل وفقي المجتمقغ المت يقر بصقورة ماقتمرة لقذل  

 ، في يشقبا  حاجقات الت ميقذ، التاريخ في المراحل الدرااية كافة  مادةأصبح من الضروري أن تاها 

    يتعلق  بقالدواحي الد اقية واالجتماعيقة ، كالحاجقة ل اقتا   ، وتكقوين فلاق ة للحيقاة ، والايما فيمقا 

 .  ( 81،  ص  8991) ريان ، 

لذا أهتا البحث العلمي في الادوات القليلة الماضية بااتراتيجيات ما قبل التقدريس التقي تمثقل  

كي يهي قوا ت ميقذها مققدماا للقدرس الجديقد  التي يتبعها المعلمون ل اتراتيجيةيم هوماا تعليمياا يقصد به 

فهي تاهل عملية تعلا التلميذ عدقدما يالقغ علقى مقا اقوا يشقرم لقه أو يدب قي أن يتوقعقه فقي الصقا 

 تزوده ب كرة  أو ياار شامل  فأدهاأثدا  الشرم من أا لة يذا أجاو عدها قبل أن يامغ شرم المعلا ، 
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 التحضيرية فتعد من االاقتراتيجيات القبليقة للتقدريسوتوقعات د اية لما يشرم له أما اها لة 

)) مجموعققة مققن اهاقق لة يعققدها المعلققا قبققل الققدرس لي اققي بهققا موضققو  الققدرس الجديققد الققذي  كودهققا

عدهقا تحريريقاا فقي البيقت  اإلجابقةهقا علقيها ، ويالقو مقدها يويمللقدرس الققادا ايشرحه لت ميذه في ا

 ( .  861، ص  8911رر أو أي مصدر أار ) زكري ، معتمدين في اإلجابة على الكتاو المق

وتعاي أا لة التحضير في دهاية القدرس ويشقترا فيهقا أن تركقز فقي الدققاا اهاااقية المهمقة  

( لتاققهل علققى الت ميققذ عمليققة تعلققا  889، ص  8991للققدرس وان تكققون مثيققرة للت كيققر ) داود ، 

           ميققذ لعمققل الواجبققات البيتيققة التققي تعاققي لهققا الققدرس الجديققد وهققي ايققر واققيلة إلثققارة دافعيققة الت 

( وتتجلى أهمية ااتاداا أا لة التحضير في المرحلقة االبتدا يقة فقي يدهقا  884، ص  8991) اعد ، 

تبقققرز بوضقققوم الدشقققاا للت ميقققذ فقققي اكتاقققاو المعقققارا وفقققي تكقققوين المهقققارات والققققدرات الدرااقققية 

 ( .  194، ص8918ر  )بشارة ، وااتاداا الكتاو المدراي والكتو اها

لوصقول يلقى لمقاد التلميقذ علقى د اقه فقي وهذا يت   مغ ال كرة التربوية الحديثة التي تؤكقد اعت 

، فالتلميذ هدا يعالج المادة بد اه ، ويعتمد على جهده القذاتي وت كيقره  التي ت يده المعلومات والحقا  

يققدمها المعلقا لقه ، وفقي هقذا واز  للتلميقذ كقي  ودشااه في الوصقول يلقى اإلجابقات عقن اهاق لة التقي

        يتعود االعتماد على د اه في الدرس ، وأقو  دافغ ل اتمرار في ذل  حتى بعد االدتهقا  مقن الدرااقة 

 ( . 111ص  ، 8911) أحمد ، 

 -فيمكن ااتدتاجها بما يلي : علياأما فوا د أا لة التحضير كااتراتيجية ماتمرة للت

من التكرار ياتلا الت ميذ اها لة ويجيبون اا ار هو أحد أاس التعلا ، وأا لة التحضير دوعالتكر.  8  
 قرا ة المادة الدرااية وها بهذه القرا ة يتعودون على المادة . بعد  عليها وذل     

تراعققققي ال ققققرو  ال رديققققة بققققين الت ميققققذ ، يذ باإلمكققققان اإلجابققققة عدهققققا كقققق  علققققى وفقققق  قدرتققققه . 1

 الدرااية وفي الوقت المتام له .  للمادة هوااتيعاب

ما هو متوقغ من تحقيقه وكيقا يمكقن أن ياقأل عدقه و يدهقا تقؤدي يلقى تقليقل بيدها تحدد للت ميذ   .8

القلقق  المصققاحو لهققا أثدققا  االمتحادققات ، وتعققودها علققى دققو  اهاقق لة ودماهققا فققي االمتحادققات 

 ألا لة التحضيرية . ال صلية أو الدها ية هدها مشابهة يلى حد كبير ل

علقى الققرا ة د اقها  هت يقد التلميقذ لتعقودالتقي  يرقرا ة المادة الدرااية لإلجابة عن أا لة التحضق .4

وكذل  اات ادة التلميذ في الكتابة وتعوده عليها بشكل صحيح من داحية اإلم   والاا وتالاقل 

 اهفكار وعر  المحتو  . 

     لققه وتحديققد وقتققه ، وت يققده أيضققاا فققي تقققويا المققادة الدرااققية   ت يققد المعلققا فققي يعققداد الققدرس والتااققيا  .1

 تبين مد  ااتيعاو الت ميذ للدرس الجديد .   التي
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 ل الت ميذ على الت كير واالدتباه والبحث للوصول يلى الحقيقة . حم .6

 ( .  886، ص 8911() االبرشي ،  814، ص  8919() عبيدات ،  866 – 861، ص  8919)زكري ، 

وتققر  الباحثققة أن للتحضققير والواجققو البيتققي أثققر كبيققر فققي رفققغ ماققتو  التحصققيل الدرااققي 

للتلميذات وزيادة دافغ اإلدجاز الدرااي دحو مادة التاريخ وال يكون هدا  تحصيل جيد ما لا يكقن هدقا  

ا مكتاققو ومققتعلا وتدبققغ مققن كودهققا عمليققة ذاتيققة ، أي ال يمكققن معرفتهقق ي دافققغ وبمققا أن الدافعيققة شقق

د اقه ، كمقا يدهقا تعقد م هومقاا أاااقياا فقي أي دةريقة تربويقة ، يذ عدقدما  تلميقذوتحديدها يال من قبل ال

وفقي المجقال  (ball ,8999,  p .8 )  يةهر فشل في أي دةاا تربوي فان الدافعية هقي الملومقة دا مقا

موققا تعليمقي ال  المدراي تبرز الدافعية كشرا أاااي مقن شقروا القتعلا ، لقذا فقان وجقود ال قرد فقي

يعدي اوا يتعلا بقدر ما يعدي ذل  يثارة لدوافعه  وأثر ذل  في تح يزه على التعلا ، ولقدوافغ اإلدجقاز 

                     فققققي الدرااققققة واهدا  لتحقيقققق  الدجققققام  تلميققققذاتيذ يعققققد رغبققققة ال  أهميققققة فققققي العمققققل المدراققققي

بيققدها ياتل ققون بماققتو  دافققغ اإلدجققاز  فيمققا  ت ميققذ( لققذل  دجققد أن ال 111، ص  8991) هرمققز ، 

من دافغ اإلدجاز ،  وبعضها اآلار لقديها ماقتو  مقدا   فيقه ممقا  لديها فبعضها لديه ماتو  عال  

 تلميقققذات ( ين دجقققام ال 418 – 411، ص  8999المدراقققي ) العمقققر ،  اإلدجقققازيقققدعكس ذلققق  علقققى 

أققو  كقان اددفاعقة دحقو  لإلدجقازكقان دافعقة  يتوقا على مقدار ما لديقة مقن دافقغ دحقو الدرااقة فكلمقا

ويهققبا يدتاجققه  اإلدجققازويققل  ميلققه يلققى  تلميققذعلققى الدقققي  مققن ذلق  قققد ت تققر همققة ال، أعلققى   اإلدجقاز

 ( . 11، ص 8999الدرااي  عددما يهبا لدية الدافغ دحو اإلدجاز ) الكدادي ، 

دا قا  ماقتو  دافقغ اإلدجقاز يتضح لدا أهمية البحث تقدور حقول ا  ااب  من ا ل العر  ال

التقي تعمقل علقى كشقا ومعالجقة  را ق لاو  ااتاداا  الاذل  الدرااي لتلميذات المدارس االبتدا ية و

يجقرا  درااقة تهقدا يلقى معرفقة أثقر ااقتاداا الباحثقة االدا ا  لدافغ اإلدجقاز الدرااقي لقذل  ارتقأت 

 الدرااي . اإلدجازدحو ااتراتيجية التحضير الماب  في التحصيل الدرااي والدافغ 

 ااققتاداا: مققا أثققر  اهتققيال ؤعلققى الاقق اإلجابققةممققا اققب  تبققرز مشققكلة البحققث الحققالي فققي و

الدرااقي  اإلدجقازوالدافغ دحو  اإلا ميالتحضير الماب  في تحصيل مادة التاريخ العربي  ااتراتيجية

  لد  تلميذات الصا الاامس االبتدا ي ؟   

 هدا البحث 

لحالي يلى معرفقة أثقر ااقتاداا ااقتراتيجية التحضقير الماقب  فقي تحصقيل مقادة يهدا البحث ا 

 التاريخ العربي اإلا مي والدافغ دحو اإلدجاز الدرااي لد  تلميذات الصا الاامس االبتدا ي .
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 البحث  اتفرضي

 -لتحقي  هدا البحث وضعت الباحثة ال رضيتين الص ريتبين :  

( بقين تحصقيل تلميقذات الصقا  1011عدقد ماقتو  داللقه )  دالله يحصقا ية اتوجد فرو  ذتال  .8

الاققامس االبتققدا ي اللققواتي يدراققن التققاريخ العربققي اإلاقق مي علققى وفقق  ااققتراتيجية التحضققير 

 الماب  واللواتي يدران التاريخ العربي اإلا مي بالاريقة االعتيادية . 

بققين الققدافغ دحققو اإلدجققاز (  1011داللققه يحصققا ية عدققد ماققتو  داللققه )  اتوجققد فققرو  ذتال  .1

الدرااي لتلميذات الصا الاقامس االبتقدا ي اللقواتي يدراقن التقاريخ العربقي اإلاق مي علقى وفق  

 ااتراتيجية التحضير الماب  واللواتي يدران التاريخ العربي اإلا مي بالاريقة االعتيادية . 

 حدود البحث 

  -يقتصر البحث الحالي على : 

 بعقوبة / التحرير . في مركز قضا  بتدا ية للبدات ، مدراة معاذ بن جبل اال .8

 .  1114 -1118ال صل الدرااي الثادي للادة الدرااية  .1

 ال صل الاامس والاادس من كتاو التاريخ العربي اإلا مي المقرر تدرياه للصا الاامس االبتدا ي  .8

 تحديد المصالحات 

      Learning strategyاتراجية التعلا. ا8

( بأدهقققا )) مجموعقققة الارا ققق  والتقديقققات التقققي تضقققمن تحقيققق   8918‘  ) بشقققارة عرفهقققا  

 ( . 111، ص  8918اهغرا  الموضوعية (( ) بشارة ، 

اار لتقدريس موضقو  مدهجقي أو أكثقر تعملية تربوية هادفة بأدها  ))  ( 8911،  ويعرفها ) حمدان

 ( .  111، ص  8911ن ، ل ر  تحق  غايات أو دتا ج ااصة لتعلا الت ميذ (( ) حمدا

)) مجموعققة تحركققات المعلققا دااققل حجققرة الصققا التققي  يدهققا( علققى 8911،  عرفهققا) ممققدوم

                                       1التدرياققققية المعققققدة ماققققبقاا ((  اههققققدااتحققققدث بشققققكل مققققدةا ومتالاققققل وتهققققدا الققققى تحقيقققق  

 ( 881،ص8911) ممدوم ، 

)) ار  محددة لمعالجة مشكلة او لمباشقرة مهمقة مقا يدهالى ( ع Brown  , 8919وعرفها)

تدابير مراومة للتحكا في معلومات محددة والتعرا  أيضاعملية لتحقي  معين ، وهي  أااليو، وهي 

 ( .   Brown, 8919.p.99عليها (( )
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   Pre – Paratory Questions Strategy الماب أا لة التحضير. ااتراتيجية 1

( بأدهقا )) مجموعقة مقن اهاق لة تعاقي للالبقة قبقل تقدريس المقادة   good 8998,عرفها )  

 ( .   p . 481 good , 8998,)لها ، للتعرا على ما يمتلكوده من معلومات أو ابرات أو مهارات ((

( بأدها )) مجموعة مقن اهاق لة المتراباقة التقي ت اقي المقادة   Hartley  , 8996عرفها )   

تعاى للالبة قبل التدريس ولها صلة مباشرة بالمعرفة والمواقا أو المهارة التقي البقد الدرااية والتي 

 ( .   Hartley  , 8996 p. 148أن تكتو من المادة التي ياتعملها الالبة )

 nition feThe Plocedure of deالتعريا اإلجرا ي 

 ( 81-6 (عددها ما بقينتعرا ااتراتيجية التحضير الماب  بأدها مجموعة من اها لة يتراوم 

ت اي الم اهيا والجوادو اهاااية في المادة الدرااية التي يتضمدها ال صل الاامس والاادس  الا اؤا

  .من كتاو التاريخ العربي اإلا مي للصا الاامس االبتدا ي 

 Achivement . التحصيل  8

تبققارات التربويققة ( بأدهققا ) اإلدجققاز الققذي يقققاس بالاققلة مققن االا  page , 8999عرفققه ) 

 (المدهجية الدرااية الموضوعاتفي المقددة وقد ياتعمل في اهغلو لوصا اإلدجاز 

( page , 8999 , p:81)  

 ( 19، ص  8911 ،)داوقي  ( بأده ) المعرفة والمهارة حال قيااها ( 8911وعرفه ) داوقي ، 

   

د القتعلا مباشقرة ويققاس بالع مقة ( باده ))داتج ما يتعلمه الالبة بعق8991 ، ويعرفه ) القاعود 

 ( .811، ص 8991و في ااتبارات التحصيل (( ) القاعود ، لالتي يحصل عليها الاا

  

( باده )) مد  ما يتحق   لد  الاالو من االهقداا التعليميقة دتيجقة درااقته 8996عرفه ) الاضير ، 

 (18، ص  8996لموضو  من الموضوعات الدرااية (( ) الاضير ، 

  ((التلميذ في تحصيله للمواد الدرااية يليه( باده )) ذل  الماتو  الذي وصل 1118،ه ) عبادة ويعرف

 ( . 846، ص  1118 ، ) عبادة

 

 The Plocedure of defenition اإلجرا يالتعريا 

هقو:  مقا تحصقل عليقه تلميقذات عيدقه هقذا البحقث مقن درجقات فقي  باحثة فتعرفقه يجرا يقا أما ال 

صيلي لمادة التاريخ العربي اإلا مي للصا الاامس االبتقدا ي القذي أعدتقه الباحثقة لهقذا ار التحباالات

 ال ر   .
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 motivation Achivement   دافغ اإلدجاز الدرااي .4 

                   المهمات المدراية بصورة جيدة( هدا ) عملية الدزو  ( بأده 8999،  الكدادي ) عرفه 

 . (11، ص 8999)الكدادي ،

هو عملية التباري لبلوغ معايير االمتياز في المجال )( بأده  8918،  الاعدي) عرفه و

 ( .48، ص  8918) الاعدي ،    (الدرااي

 ا فققي الشققاص ، يحققدد مققد  اققعي) ادققه ااققتعداد ثابققت داققبيا  ( بأدققه8994،  قاققامي) وعرفققه 

 اهدا المواقا التقي تتضقمن تققويا  في اإلشبا ل رد ومثابرته في ابيل بلوغه ، وما يترتو عليه من ا

 ( . 14ص  8994في ماتو  محدد في االجتياز ( ) قاامي ، 

العمقل المدراقي بصقورة  أدا ) رغبة الاالبة وااتعدادها في  ( بأده8999،  الدوري) وعرفه 

                                        فققققققي ضققققققو  ماققققققتو  محققققققدد ل جتيققققققاز (  اهدا جيققققققدة فققققققي المواقققققققا التققققققي تضققققققمن تقققققققويا 

 ( .89،ص8999) الدوري ، 

فققي ادجققاز مهامهققا الدرااققية بققرغا والاالققو ) ادققه رغبققة الاالبققة  (1111،  اققالا) وعرفققه 

 ( .11، ص1111العوا   التي تواجهها ( ) االا ، 

مجموعة الةروا الداالية والاارجية التقي تحقر  ال قرد مقن ( بأده )  1111وعرفه ) تو  ، 

لتوازن الذي أاتل . فالدافغ بهقذا المعدقى يشقير القى دزعقة للوصقول يلقى هقدا معقين وهقذا أجل يعادة ا

 . ( 184، ص  1111) تو  ،  حاجات داالية ورغبات اارجية يرضا الهدا قد يكون 

 

 The Plocedure of defenition التعريا اإلجرا ي أما 

علقى فققرات  يجابقات المعلمقاتاق ل  لدرجات التي تحصل عليها التلميقذات مقنايقاس بمجمو   

 مقياس دافغ اإلدجاز الدرااي الماتادا في البحث الحالي . 

 

  اهالوو االعتيادي للتحضير .1

معلمققات التققاريخ للصققا الاققامس االبتققدا ي عدققد تكليققا  –حاليققا  –هققو الاريقققة التققي تتبعهققا  

تمثقل فقي أن المعلمقة تحقدد التلميذات تحضير الموضو  الذي يدرس لهن فقي القدرس الققادا ، والقذي ي

للتلميققذات الموضققو  أو بعقق  الصقق حات مدققه وتالققو مققدهن قرا تققه كواجققو بيتققي ، دون أن تعاققيهن 

 أا لة ت اي الموضو  أو تالو مدهن اإلجابة عليها في أثدا  القرا ة . 



 
 
 

 الفصل الثاني
 

 خلفية نظرية* 
 دراسات سابقة* 
        الحالية  موازنة بين الدراسات السابقة والدراسة   * 

 وجوانب اإلفادة من الدراسات السابقة    
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 : خلفية نظرية

 التحضير المسبق :  استراتيجية.  أولا 

التدداريم  طإ إذل التدداريم مددط متتلبددا  العمليددة التربويددة ال اا ددة بددتعددا اسددتراتيجيا  مددا      

الجيا ل يتحقق أل مط خالل تفاعل وتكامل  ثدال  اسدتراتيجيا  بداون ا ل يمكدط أط تحقدق العمليدة 

                                  ة وبج ا  ليل وبو    صير ، وهد  اسدتراتيجية مدا  بدل التداريم التاريسية أهاا  ا ، بكفاءة عالي

pre-instructional strategy    واستراتيجية التاريمinstructional   واسدتراتيجية

 األابيا  مط ويباو  Evaluational  strategy    (  kemp , 1791 , p . 97)التقويم 

المربيط  بعناية بل التاريم ، حظي   هناك خمم استراتيجيا  إطسابقة ، والاراسا  ال

والمارسيط والباحثيط ، واط تبايط هذا الهتمام مط استراتيجية ألخرى ، لسيما    النصف 

 ( . وهذه الستراتيجيا  ه  :  Zakari, 1797, p.11 الثان  مط القرط الحال  )

 

  Pre- tests                                         الختبارا  القبلية             -1

   Behavioral objectivesاألهااف السلوكية                                  -7

                                 Advanced organizersالمنظما  المتقامة  -1

                                                   Over viewsالملخصا  العامة   -4

  preparatory Questiinsأسئلة التحضير                                    -5

ظي  اإلستراتيجيا  األربع األولى باراسا  متعاا ومتنوعة ومط باحثيط عايايط    وح      

ط استراتيجية بعض اول العالم ، واط اختلف     عاا الاراسا  الت  أجري     كل من ا ، غير أ

أسئلة التحضير بمف وم ا الحاي  لم تنل اهتمام الباحثيط مثل الستراتيجيا  األخرى ، و ا يعوا 

 أوالتحضير واسلوبة وتريقة تنفيذه ، كواجب بيت  ،  أهميةتبايط وج ا  نظرهم     إلىذلك 

مط  إليه يما ترم   المااة وتاريس ا . لذلك تباين  الاراسا  السابقة  راءةكمرحلة تم ياية  بل 

 الاراسة  .  أواستخاام أسئلة التحضير عنا  القراءة 

 

كما  إن ا إلوغايات ا  إجراءات ااستراتيجيا  ما  بل التاريم واط اختلف      إط ضال عط     

 إن ا( ل ا وظيفت ا التو عية و  التقامية للمااة الت  ستارم ، كما    Hartleyهارتل  ) يشير

لبة الاا عية نحو التعلم وتحفزهم للتفاعل مع المااة الجاياة ، مما تس ل عملية التعلم تثير    الت

 . Hartley , 1791 , p. 742 )   ( وت ي  أذهاط التلبة للارم الجايا

 و يما يل  تعريف مختصر باستراتيجيا  ما  بل التاريم :  
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  Pre – tests الختبارا  القبلية : .1

المترابتة تتعلق مباشرة بالمعر ة  األسئلةلية ، ه  عبارة عط مجموع مط الختبارا  القب    

                       التلبة تكتسب مط المااة الت  سيتعلم ا  أطالم ارة الت  لبا  أوالموا ف  أو

(Hartley , 1791, p . 741     ، وتتميز الختبارا  القبلية )ويمكط  اإلعاااس لة  إن ا ،

ا ما بوضوح ، وتأخذ أحيانا شكل التمريط المكتوب ، و ا تتصف بالموضوعية حينتحايا ها  

 والختأالصواب  أسئلة أومط النوع الموضوع  مثل الختبار مط متعاا  أسئلت ا أوتكوط  قرات ا 

 أوتكوط  الختبارا  القبلية شفوية  أط صيرة ( ، ومع ذلك  يمكط  إجابا تكميل )  أسئلة أو، 

  . ( Hartley , 1791, p. 747) أااءاختبارا   أوبلة ، على شكل مقا

 

 إمكانيةكاستراتيجية لما  بل التاريم ،  ضال عط غرض ا المعتاا     أحياناا وتستخام   

خبرا  سابقة ، مما يمكط استبعااها عنا  أوم ارا   أومعلوما  معر ة ما يملكة التالب مط 

 ,wilhite , 1791)  الج ا والو   عنا التاريم اختصار إلىتاريم المااة الجاياة ،  تؤاى 

p.14  ) 

عط وظيفت ا  أهميةتقل    بعض الباحثيط توصل إلى وظائف أخرى لالختبار القبل  ل أطغير  

يمكط استخاام ا    التم يا للمااة الجاياة مط خالل وظيفت ا التنبي ية والتو عية  إذاألساسية ، 

 تكوط  قرا  الختبار القبل  تركز علي ا وتغتي ا .  للمااة حينما األساسيةللمفاهيم 

 

 أحاا  إلىتجاه المو ف التعليم  وتنب  م  تلميذا ال حساسية الختبارا  القبلية تزيا مط     

بعض التعميما   إلىموا ف  ا ل يالحظون ا    الحالة العتيااية وتقواهم  أومشكال    أو

   ربت المااة الجاياة بالمعلوما  الت   أهميت اعط  والعال ا     المااة الجاياة ،  ضال

تكوط ل ا صفة استراتيجية ما  بل التاريم  أطيعر ون ا ، وهكذا  اط الختبارا  القبلية ، يمكط 

أط الاراسا   ا   أل(  Hartley , 1791 , p . 741 ذهاط التلبة للمااة الجاياة )أ   ت يئة 

 تحايا  تباين    

 أط إلىلختبارا  القبلية    تس يل عملية التعلم ،  مثال توصل  بعض الاراسا  أو اثر ا أهمية

ر ع مستوى ارجا  التلبة     الختبار البعاي بعا تاريس م المااة  إلىالختبار القبل  يؤاي 

(Welch , 1792 , p. 125-114( )Samyels , 1717, p . 19- 19 ) . 
 

ه ل توجا   عالية واضحة لالختبارا  القبلية    ان إلى أخرى    حيط توصل  اراسا    

   ارجا  اختبارا  ما بعا التعلم  إحصائيةلم تكط هناك  روق ذا  اللة  إذالختبارا  البعاية ، 
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 علي م اختبارا   بلية والذيط لم تجر علي م مثل هذه الختبارا  أجري بيط التلبة الذيط 

(Gasta fson, 1792 , p. 51-59  ) 

واضحة    نتائج الختبار  والختبارا  القبل  ل تبا أثار أط،ينما وجا  بعض الاراسا  ب   

 . ( Hartley , 1791, p. 749الت  ظ ر     الختبار البعاي ) األسئلة    إلالبعاي 

 )  عكسدية  نتدائج   إلدىالختبدارا  القبليدة  دا تدؤاي  أط إلدى أشدار بعدض الاراسدا   قدا  إمدا

Bloomer , 1715 , p. 717 ) ( 1791 ويشير ، Hartley   )الختبارا  القبلية إط إلى 

 :  إذاتصبح مفياة    تس يل عملية التعليم كاستراتيجية لما  بل التاريم 

 كان   ترة الارم الت  تل  الختبار  صيرة نسبيا .  -1

مدط المنا شدة  كاط كل التلبدة يتمكندوط إذا ألنه%  122التاريم غير  عال وغير كفؤ كاط  -7

 الختبار القبل  .  أثارالمنتقية والعلمية  ال  ائاة مط 

 عمر اكبر .  أوكبير  جنض أوالية عالتلبة مط ذوي القابليا  الأط  -1

 التلبة يعر وط شيئا ما عط المااة الت  سينجزون ا . أط  -4

 الصحيحة . ةاإلجابعن ا أي عر وا  اإلجابةوضح  للتلبة األسئلة الت  يتمكنوط مط  -5

(Hartley , 1791,p. 175 ) 

 

    Behavioral objectivesاألهااف السلوكية : . 7

   ايددا مددط المددربيط والبدداحثيط زمت بعنايددة حظيدد  األهددااف السددلوكية  دد  السددنوا  األخيددرة     

                           حول دددا اراسدددا  عايددداة ، تفدددوق جميدددع اإلسدددتراتيجيا  األخدددرى لمدددا  بدددل التددداريم جريددد  أ

( Hartley , 1791, p . 747 واط المنتلدق )األهدااف أطل دذه الاراسدا  ، هدو  األسدام 

( أربعددة وسددبعوط) ( 1792و اخددروط ،  ا اسددتعرض ) كبلددرالسددلوكية تسدد ل عمليددة الددتعلم ، و دد

مدط الدذيط لدم  أ ضدلسلوكية  ا يتعلموط   بأهاافالتلبة الذيط يزواوط  أطاراسة ، كان  تفترض 

 ( . Zakari, 1797, p.19. ) األهاافواوا ب ذه يز

 

( اراسة  قت    هذه الاراسا  ، جاء  نتائج ا تؤيا هذا ال تراض ، واحا وثالثوط) أطغير   

وجوا  عالية لألهااف السلوكية    تس يل عملية  إلىالاراسا  البا ية لم تتوصل  أط   حيط 

رجا  التلبة الذيط زواوا باألهااف السلوكية ،    الفرق بيط ا أط إلىنتائج ا  أشار  إذ التعلم

 باألهاافالفرق بيط ارجا  التلبة الذيط زواوا  أط إلىإذ ظ رة النتائج تس يل عملية التعلم ، 

 إلىا توصل  ماراستيط من  أط. كما  إحصائيةالسلوكية ، والذيط لم يزواوا ب ا لم يكط باللة 

السلوكية أ ضل  باألهاافارجا  التلبة الذيط لم يزواوا كاط متوست  إذنتائج عكسية لال تراض 
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) لويم أليه. وهذا يؤيا ما توصل  األهاافمما هو عليه لاى التلبة الذيط زواوا ب ذه 

1791  )      (Lewis,   مط خالل منا شة ل )األهاافاراسة حول أربعة وثمانوط ( ) ـ 

 ة ــالسلوكي

السلوكية     األهااف تأثير إلىكان  نتائج ا تشير ( اراسة من ا ،  أربعوط)  أطوجا  إذ 

هذا التأثير لم  أط إلى( اراسة ،  أربعة وأربعوطالتحصيل الاراس  للتلبة ،    حيط توصل  ) 

( وبغض النظر عط نتائج هذه الاراسا  ،  اط  Zakari, 1797 , p.17  )  يكط واضحاا 

يستخام لتنظيم  أطها ا واضحا ، يمكط  لتلبةل السلوكية  وائا عاياة ،     تعت  لألهااف

 عاليا  التعلم ، وتمكن م مط الاراسة بشكل  عال ، وتو ر ل م مجال لقيام وتقويم تقام م 

التاريم      أهاافبأنفس م ،  ضال عط أن ا تساعا المعلم لتجنب ما ليم له عال ة بتحقيق 

 ,Zakari, 1717 مط  التلبة ) إنجازهتحاا نوع السلوك المتو ع  ألن اكاليل عمل للمعلم 

p.711 . ) 

 

يرى  إذ،  ا يقاا  السلوكية المحااة تحايااا  األهاافهناك اعتراضا  على استخاام  أطو ابيو   

(Raths , 1719  )مصممة ومحااة  أهاافعلى  ل يعتما كلياا  أطالتعليم الجيا ينبغ   طإ

ومفاهيم الذكاء ،  التاريم هو عال ة  يةاإلنسانن ا  ا تتعارض مع القيم  أل،  ومعر ة سلوكياا 

 األهاافوهو يسير و ق ما تتتلبه القارا  العقلية للتلبة ،    حيط  ا تحاا  ، تفاعلية إنسانية

لتالب ليحقق ا    سلوك التلبة اوط مراعاة للفروق الفراية  أطالسلوكية المعلم وتجعل كل همه 

(  Hartley , 1791, p. 747-741 )و ليجير (  أوزوالا)  لذلك يرى Oswald and 

fietcher  (  ا  1752ب ا ) تايلر ،  أوصىعمومية مثل الت   األكثر هاافاأل إط  1792عام

( لسيما اط تأثيرها    تس يل  1717السلوكية الت  جاء ب ا) ماجير ،  األهاافتكوط أ ضل مط 

 (  1791ة ) جنكنز واينو ، السلوكية وهذا ما اكاته اراس األهاافعملية التعلم ل يقل عط 

Jenkins and deno  السلوكية  األهااف أثاربيط  إحصائيةالت  لم تجا  رو ا ذا  اللة

 .(Jenkins,  1791 , p.19-92الخاصة والعامة )
 

السلوكية و عاليات ا    تس يل عملية التعلم بالنسبة  األهاافعام التفاق على جاوى  طإ   

للمعلم     تساعا    عملية تختيت الارم و   تحايا الترائق  هميت األلتلبة ، ل يعن  عام 

 (19-11، ص  1797السامرائ  ، )التاريسية المناسبة ، وتجعله يفكر بما يريا اط يتعلمه تالبه 

السلوكية ، كوسيلة تعليمية تزيا مط  األهاافومع ذلك وجا اط تاريب المعلميط على استخاام 

 ، األهاافمط تاريب التلبة على استخاام هذه  أكثر)  mcneil , 1719 , p. 91)  التلبة أااء
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ل ا مط الفائاة كوسائل مساعاة     األخرىاستراتيجيا  ما  بل التاريم  طإ ضال عط 

 األهاافمط  إعاااها    أس لوالت   ا تكوط  السلوكية ، األهاافتقل عط  ائاة  التعليم ل

 .( Zakari, 1797, p.77) السلوكية أيضاا 

هناك  أطالتعلم ،     السلوكية األهاافويباو مط الاراسا  السابقة الت  بحث   عالية    

 باألهاافتعتما بعض الاراسا  تزويا التلبة  إذالسلوكية ،  األهااف   اراسة اثر  اتجاهيط

  سة السلوكية  بل باء الارم الجايا بفترة مناسبة ، ومط هذه الاراسا  على سبيل المثال ، ارا

   حيط تقوم )   Roger،1795) واراسة, Duell )  1794( واراسة )1797ي ،ر) زك

السلوكية    باء الارم الجايا ، وذلك بعرض ا مكتوبة  باألهاافبعض الاراسا  بتزويا التلبة 

عملية التاريم ، ومط الاراسا  على  أثناء    أخر، ويقوم المارم بتغتيت ا ها ا بعا  إمام م

،  ملم) او ( واراسة 1797، ئ السامرا) ة ( اراس 1792ثال ، اراسة ) محما سبيل الم

               األهاافمط استخاام  إليه يما يرمياط  فاط ا يختل األسلوبيطهذيط  إطوترى الباحثة   (1791

التلبة للارم الجايا ،    حيط يكوط الثان   أذهاطأسلوبا لت يئة  األوليكوط  إذالسلوكية ، 

  وتتابع ا .للتاريم وتريقة لعرض مفاهيم و قرا  المااة   لوباا سإ

 

                 Advanced organizers    المتقامة المنظما .1

مط استراتيجيا  مدا  بدل التداريم ، تعتد  للتلبدة كمقداما  علدى ارجدة مدط التجريدا عا ت           

واسدعا  أتداراتدو ر   دان  إ   ارسون ا ، لذا مط المعلوما  الت  سوف ي أعلىوالشمولية والعمومية ، 

الاراسدة التد  يدراا من ددا  وأسدئلةالسدلوكية  واألهداافعلدى عكدم الملخصدا  العامدة ،للمعلومدا  

و ددا تشددبه  (Hartley , 1791,p744التالميددذ مددوجزا لمحتويددا  المددااة التعليميددة ) أعتدداء

نظددري  إتددارعددااة للتالددب  دد   تقددام إذ العامددة  دد  خصائصدد ا ،  المنظمددا  المتقامددة الملخصددا 

تسجيال  مسموعة ومرئية ، لكن ا  ا تكوط أصعب مدط  أورسوم  أوعلى شكل صور  أومكتوب ، 

 (  157، ص  1799) زكري ،    أعاااهاالملخصا  العامة    

 

وهناك نوعاط مط المنظما  المتقامة ، هما منظما  العرض ) الستعراض ( ومنظما     

رض مط عتستخام منظما  المألو ة تماما  أوتكوط المااة الجاياة غير معرو ة  عناما  ، المقارنة

اجل تو ير ت يئة  كرية لاى التالميذ للمااة الجاياة . وعناما تكوط المااة ليس  غريبة جاا على 

تعتما التميز بيط المعروف وغير المعروف    المااة وب ذه  إذالتالميذ تستخام منظما  المقارنة 

                 تتااخل مع المااة الجاياة  أوط المااة القايمة ) المعرو ة ( تؤثر إ  التريقة

(745-747 , p . , 1717 Aasubel   وم ما يكط شكل )صياغة المنظما   أسلوب أو
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مساعاة المتعلم على   م المااة الجاياة وتس يل    هوـــــــــط ها  ا الن ائإ  المتقامة ،  

حول  عالية  أجري الاراسا  الت   أطغير  , p.  ( Har tly ,1791  741)  عملية التعلم

   بااية الستينا   أجري المنظما  المتقامة    التعلم ،  ا تباين     نتائج ا ،  الاراسا  الت  

 على تلبة 

  

اوزوبل  وزمالئه   جاء  تؤيا  عالية المنظما  المتقامة     مط الكليا  والجامعا  سيماا    

،  اط بعض ا وخاصة   أكثر 1719   عام  باأ الاراسا  الت   أط إلس يل عملية التعلم ، ت

على تلبة المرحلة الثانوية والمتوستة جاء  نتائج ا    غير صالح المنظما   أجري الت  

(  1797واراسة ) كرابر واخروط ،  ( ( Jerrolds, 1719المتقامة ، مثل اراسة 

(Graber, 1797 , p . 799 ). 

 

تأثير المنظما  المتقامة يكوط واضحا مع  بعض التلبة  أط إلىوتوصل  بعض الاراسا     

مط غيرهم ، مثل تلبة الجامعة ، وتلبة المراحل الاراسية الت  أعلى مط المرحلة المتوستة  أكثر

العرض  ا  أسلوبعام تأثير المنظما  المتقامة الت  تستخام  إلى أخرىاراسا   وأشار ، 

                                    . الذيط تكوط  ابليات م التحليلية واتئة لألتفال ائاة  أكثروط تك

                                 (Hartley , 1791,p . 744) Zakari, 1797, p.19)  ) 

 

                                                                                                                              Over viewsالملخصا  العامة :  . 4

بدل التداريم ، التد  لدم تحدظ مدط اسدتراتيجيا  مدا      Over viewsالملخصدا  العامدة     

  دا تسدتخام ن  إوبشدكل عدام   الباحثيط مثل اهتمام م بالختبارا  القبلية واألهدااف السدلوكية بعناية

المددااة مألو ددة لدداى التالميددذ وربت ددا بالجوانددب األساسددية  ي ددا ، والتركيددز علددى المفدداهيم ل عددلج

 أو  العامددة ل ددا  عددل تقددايم  للمددااة صدداختصامصددتلحا    دد  المحتددوى لددذا  دداط الاألساسددية وال

 . (  ,p.15 ، 1797 zakari ) تم ياي ل ا

 اإلشدكالويمكدط اسدتخاام  رؤة ،مق أو و ا تصاغ الملخصا  العامة على شكل  تعة مكتوبة    

نفسده للمدااة  باألسدلوب. وتكتدب  د  الغالدب  أيضداا والصور والملخصا  البيانية كملخصدا  عامدة 

 ر ومحااـــــــــة وبشكل مباشــــــــــــــــــــــــة ، لكن ا بمفراا  وتراكيب جملية بسيتــــــــالتعليمي

 (744 ,p. 1791  Hartly, ) وتركيزهدا  ه السدتراتيجية  د  تريقدة أعداااهاويمكدط نجداح هدذ

 تأثيرهدال تتناول الجوانب البسيتة وغير الم مة    المدااة ويعدوا إذ النقات األساسية للمااة  على

تعا الملخصا  بمثابة تكدرار للمدااة وتبسديت مدوجز إذ التكرار والتبسيت الذي تتميز به ،  إلى أيضاا 
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هو نجاح ا    إيصدال األ كدار بشدكل ا يدق وواضدح مدط  ل ا  مما يجعل أهم عنصر  اعل  ي ا

 .(   p , 1791  Hurtly,. 744أجل ت يئة التالميذ لما سيعلمه ل م ) 

 

 

المعلمدديط والبدداحثيط بالملخصددا  العامددة ، جدداء نتيجددة شددعورهم بدداط  ددراء المددااة  عنايددة طإ   

 األساسددية األ كدداريط صددعوبة التميددز بدد دد  مددا يواج ددوط بصددورة متكددررة  تكددوط أكثددرالمكتوبددة 

المشدكلة يجاوا حلولا ل دذه  والثانوية  ي ا ول ذا حاول بعض مؤلف  الكتب المن جية والباحثيط أط

مختلفدة  إشدكالوحداة و دا اسدتخام   أوتوضدع  د  باايدة كدل  صدل  أوليدةبتدو ير ملخصدا  وذلك 

هددذه المشدددكلة  ، مثددل الحددروف التباعيددة السددوااء ، أو الحددروف التباعيددة المائلددة لحددل أخددرى

(proger, 1792, p. 79ويددرى )     الملخصددا  العامددة  ( 1711 ،) اوزبيددل و ينترجيرالددا

يجب اط تراع  ما يمكط اط يملكه التلبة مط المااة الجاياة ،  ضال عط تزويداهم باسدام  ل كدار 

 (  ,p . 1717 Ausubel ,  792جاياة ) 

       ( واراسة  1711واراسة ) رينولاز  ( 1717وتوصل  اراسة ) اوزوبيل  و تزجيرالا ، 

الملخصا  العامة تساعا    تس يل عملية التعلم والحفظ  أط إلى(  1792بروجرز ، ) 

(Ausubel, 1711, p.741() proger, 1792, p. 79-14( )Reynolds , 1711, p.795) 

م الملخصا  العامة غالبية الاراسا  أشار  الى اط استخاا أط(  1791ويذكر ) هارتل  وايفز ، 

بعض الاراسا  لم  تتوصل الى هذه  –هناك أيضا  أط بل الارم له أثر ايجاب     التعلم ، غير 

 النتيجة . 

يعدوض عدط اسددتخاام هدذه السددتراتيجية  أطتكددرار المدااة المتعلمدة يمكددط  أطويدرى بعضد م    

تكدوط  بيدل  أطالوحاة ، بل  أول تكوط  بل الفصل الاراس   أط األ ضل مط  ، حتى واط استخام 

 (   p , 1791  Hurtly ,. 757 كل جزء أو موضوع مط مااة الفصل )

 

   Preparatory Questions:    أسئلة التحضير.5

عدام  إلدىتعا استراتيجية أسئلة التحضير ، استراتيجية  بلية حايثة غير أط جذورها  دا تمدا    

ألسئلة ذا  العال ة بالمااة    تس يل عملية الدتعلم حينما حاول ) واشبرط ( اراسة تأثير ا 1777

  د  صدياغت ا وأهداا  ا ،  study Questionsأسدئلة التحضدير أسدئلة الاراسدة  و دا تشدابه

للتلبدة  بدل  تدرة مناسدبة مدط  ىالتحضير تعت أسئلة أط إذ، أجرائ ا   تريقة   لكن ا تختلف عن ا

معظدم  أطاءة المدااة ب داف تحضديرها ،  د  حديط  در إثنداءالارم الجايا  يجيبوط عن ا كتابة  د  

 لإلتددالع باألسدئلة، تدزوا التلبدة الاراسدة الددتعلم مدط القدراءة  أسدئلةحدول  أجريد الاراسدا  التد  
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أسددئلة  أط(  ضددال عددط  111، ص  1799ي ، رعن ددا ) زكدد اإلجابددةعلي ددا و راءت ددا اوط 

يختلفاط     امن أ إل pre-teet ة التحضير  ا تقترب    صياغت ا وشكل ا مط الختبارا  القبلي

 . امأجرائ اهاا  ما وتريقة 

يملكدة التلبدة مدط معلومدا  عدط المدااة القبلية يتحاا عااة  د  معر دة ما هاف الختبارا  طإ  

دد منظددورا عامددا عددط المددااة  آووط  كددرة الجايدداة  بددل تاريسدد ا ، مددط خددالل اإلجابددة عن ددا  ددا يكون 

لتحضددير يكددوط هددا  ا األسددام هددو جعددل التلبددة يقددرؤوط المددااة الجايدداة ،  دد  حدديط أط أسددئلة ا

                                                           ليمتلكددددوا خبددددرة عن ددددا ، تسدددداعاهم  دددد  متابعددددة المددددااة  دددد  أثندددداء تاريسدددد ا مددددط المددددارم

 (71 .p 1797 ,  zakari,  ) 

 والمنظما   Cver viewsصا  العامة وتكاا تقترب وظيفة أسئلة التحضير مط الملخ     

 وتس ل    اذ ان ا تعت  التلبة  كرة عط المااة الجاياة   Advanced organizers  المتقامة

 (  1797ي ، ر( ويذكر ) زك 112ص  1799ي ، رتفاعل م مع المارم    أثناء تاريس ا ) زك

  بل باء عتي ا المارم للتلبة، ي األسئلةالتحضير ) أسئلة الاراسة ( ه  مجموعة مط  أسئلة إط

الارم الجايا بفترة مناسبة تغت  المااة الت  ستارم ل م ، ويتراوح عااها بيط سؤال واحا او 

، مط الكتاب المارس  المقرر ، او مط أي  أخرأي مكاط  أو، يجيب عن ا التلبة    بيوت م  أكثر

ة محاضرة  الارم الجايا ، ، ثم يقاموط إجابات م مكتوبة الى المارم مع بااي أخرمصار 

تقايرا  للتلبة بل تحضيرهم للارم القاام ، لتس ل  عتاءأ أوليصحح ا ، ليم صحة اإلجابا  

 . ( p  ,1797, Zakavi . 12علي م عملية تعلمه ) 

 

 Achievement - motivation   الاراس  : اإلنجازاا ع  . ثانياا 

                    الددددددذي Movereالالتيندددددد   مشددددددتق مددددددط اللفددددددظ Motivationط مصددددددتلح الاا عيددددددة إ

ل أط إ داط الاا عيدة هد  عمليدة أحداا  الحركدة  ، اخذ المعنى الحر   للكلمدة وإذا To move   يعن 

                         ارة نددددددددوع واحددددددددا مددددددددط الحركددددددددة وهددددددددو السددددددددلوك ثاللفددددددددظ يشددددددددير بتبيعددددددددة الحددددددددال اسددددددددت

 ( .   41، ص  1771) الزيرجاوي ، 

 

  بصدورة  ت دا أو  ياسد اظبسدبب صدعوبة مدال ح، للغايدة  عسديراا  اراسة الداوا ع تعدا أمدراا  طإ   

موضوعا  علم الدنفم  أكثر( ، لذا يعا موضوع الاا عية مط  441، ص 1791مباشرة ) اا ياوف ، 

ي للعايددا مددط صدداالتتبيقدد  ،  مددط الصددعب الت مظددري أكدداط علددى المسددتوى النأواللددة سددواء  أهميددة

كولوجية مط اوط الهتمام بداوا ع الكدائط الحد  التد  تقدوم بالداور األساسد   د  تحايدا سيالالمشكال  



 01                                                                                  الفصل الثاني
                                    .  األشدخاصسلوكه كما وكيفا ،  اراسة اوا ع السدلوك تزيدا  مف دوم اإلنسداط بنفسده ولغيدره مدط 

 ( .  419، ص 7222) السيا وآخروط ، 

 

اا شخصدية الفدرا ، لكدط الفدرق يكمدط  يمدا إذا كداط هدذا البعدا نشدتا أو الاا عيدة هد  إحداى أبعد

نشيتية لبعض األ دراا تعميق هذا الختالف  ما يمكط أط يعا ظر ا تخامال . و ا تؤاي عوامل عاة إلى 

 ( . 92، ص 7222،  تة للبعض لآلخر . ) العمرب ا تكوط بنفس ا ظرو ا مح

 

 ا مط جوانب نفسية مختلفة كما أط هذه المناح  اختلفد   د   قا تم تناول ، ألهمية الاا عيةا   

ا تدراض أط السدلوك المدا وع هدو السدلوك الدذي يتبدع  إلدىتفسير الاا عية ،  قا ذهب المنحى السلوك  

مدة مدط بمعزز واط تعزيزه يضمط تكدرار حاوثده واسدتمراره حتدى يحقدق ال داف المدرتبت بداحرازه عال

ط ذهب المنحى التحليل  الى ربت الاا عيدة بمبداأ السدعااة التد  يحقق دا   حيالمتحاط أو حالة نجاح .  

 ( . 177، ص 7222قتام  ، ال)  إليهالفرا جراء حصوله على ما هاف 

  

ما وع بحا زيط رئيسييط هما حا ز الجنم  اإلنسان أط معظم جوانب السلوك ، يعتقا  رويا    

كمدا  تفولة المبكرة    تحايا سلوك الفرا المستقبل اور خبرا  ال أهميةوحا ز العاواط ، ويؤكا على 

يترح مف وم الاا عية الالشعورية لتفسير ما يقدوم بده الفدرا مدط سدلوك مدط اوط أط يكدوط  داارا علدى 

 ( . 711، ص 1779نشوان  ، الهذا ) ه عر ة الاوا ع الكامنة وراء سلوكتحايا أو م

 

 قدا   ( Good and Brophy )و ط كما وضحه جوا وبدر اإلنسان حى ن   حيط ذهب الم 

 مدددددا وع ب ددددداف تحقيدددددق ذاتددددده وصددددديانت ا ، ويظ دددددر ذلدددددك  ددددد  اسدددددتغالل  اإلنسددددداطا تدددددرض أط 

 ارته اإلبااعية  د  الموا دف التد  يتفاعدل مع دا  أظ ارتا اته ، واط الفرا يحقق ذاته عااة     أ صى

اإلبدااع   د   األااءظ در  د  تا دة لتعلمده وهد  ت أ صدىلذلك  الفرا ما وع لط يحقق ذاتده باسدتغالل 

 (  .  177، ص 7222قتام  ، الالتعلم ، واط أي  را له الحق    ذلك ) 

 

أط الفدرا مدا وع  د  اااءاتده المختلفدة ب داف  ، عر د  الدذي يفتدرضم   حيط ذهدب التجداه ال

 الحصددول علددى التددوازط المعر دد  ، واط تبيعددة الاا عيددة التدد  تسددوا اااءاتدده وتفاعلدده مددع الموا ددف

هذا التجداه أط الفدرا يشدعر بداوا ع ذاتيدة ت داف  أنصاروالخبرا  المختلفة ه  اا عية ااخلية ، ويرى 

خبدرا  ومعدارف تسداعاه علدى اسدتيعاب  إلدىتحقيق حالة التوازط المعر   ، وانه يسعى للوصول  إلى
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ه الدى جاندب هذا التجدا أنصارالخبرا  الت  يمر ب ا ويتكيف مع ا ومط ثم يف م ا ويارك ا ويركز 

 ( .  75، ص 7221التوازط ) العنزي ،   حالة إلىالكفاية والفاعلية للوصول 

 

 

 

جدل مجموعة الظروف الااخليدة والخارجيدة التد  تحدرك الفدرا مدط ا  إطيشير مصتلح الاا عية 

      هدداف  إلددىنزعددة الفددرا للوصددول  إلددىالدداوا ع ب ددذا المف ددوم تشددير اسددتعااة التددوازط الددذي اختددل ، 

الحاجة     حالة تنشأ لاى الكائط  أماحاجا  أو رغبا  ااخلية ،  إشباعيط ، وهذا ال اف  ا يكوط مع

                       الحدد  عنددا انحددراف أو الشددروت البيولوجيددة أو السددايكولوجية الالزمددة المؤايددة لحفددظ بقدداء الفددرا . 

 ه                                نفسدددد  دددد  الو دددد  ال دددداف   ددددو مددددا يرغددددب الفددددرا  دددد  الحصددددول عليدددده ويشددددبع الدددداا ع مدددداإا 

 ( .  115، ص 7222) ابو جااو ، 

 

                أط الاا عيددة العامددة تتكددوط  ( Cohen 1717 )ويددرى كددوهيط نقددالا عددط ابددو جددااو 

 المرجوة أي المثدابرة  األهاافعلى تحقيق  واإلصراروالتموح والحماسة  اإلنجاز :مط اربعة ابعاا ه 

 ( . 112ص،  7222جااو ،  أبو )

  

 اا ع اإلنجاز ونظرياته :

تمثدل  اإلنجداز   علدم الدنفم  داط اا عيدة  األساسيةعا مط المحاور تكان  اراسة الاا عية  إذا  

 األخيددرةو ددا بددرز  هددذه الاا عيددة  دد  السددنوا   اإلنسددانيةالجوانددب ال امددة  دد  نظددام الدداوا ع  أحدداى

  ددددددد  الاراسدددددددة والبحددددددد   ددددددد  ايناميدددددددا  الشخصدددددددية المعدددددددالم المميدددددددزة  أحددددددداىبوصدددددددف ا 

 ( .  9ص،  1791والسلوك . ) العسر ، 

 

انتال دا مدط البحدو   اإلنجدازلة اا عيدة ألقا تناول الباحثوط    السنوا  الثالثيط الماضية مس  

وبعدض  وأنواع داوبحد   ي دا تبيعدة الاا عيدة   ( Murray , 1719 )المبكرة الت   دام ب دا مدوراي 

 ( .  719،ص 1779نشوات  ، الس ا تجريبيا ) ترق  يا

 

                    ( علددى اندده اإلنجدداز إلددىمددط  ددام مصددتلح ) الحاجددة  أول(  1719 قددا كدداط هنددري مددوراي ) 

نقوم بش ء صعب على نحو تيدب وسدريع بقدار  إلىنتغلب على الصعوبا  ، نمارم  القوة ، نسعى  )

، نفعددل هددذا بتريقددة  األ كددار،  اإلنسددانيةالماايددة ، الكائنددا   اءاألشدديالمكدداط ( تسددوا أو تتندداول تددنظم 



 07                                                                                  الفصل الثاني
          ونتفددوق اآلخددريطنحقددق مسددتويا  عاليددة نتفددوق أط ننددا م  ، سددريعة ومسددتقلة بقددار المكدداط

 ( .  119، ص 1799منصور ، ال) ، علي م 

 

 

 اا يتضح لندا بنداء(    مجال اراسة الوا عية . Murray) إس اما  أهممط  اإلنجازة عا اا عيت   

                                      ويؤكدددددا هيكدددددوزط ، والتحصددددديل  لإلنجدددددازبتبيعتددددده يسدددددعى  إنسددددداطعلدددددى هدددددذا التصدددددور أط كدددددل 

ذا  منشدأ متعداا  لإلنجدازأط يسدعى الفدرا ، مدة وهد   معلدى حقيقدة  ( Hechausen )خدروط آو

 بأن ددا،  لإلنجددازنسددوط ، حددول رغبددة الفددرا كددل مددط ماكليالنددا واتك أليددهالدداوا ع ،  يرجعددوط مددا توصددل 

 ( . 91، ص 7222لفشل . ) العمر ، ل اا أو لاا ع تجنب    النجاح نتيجة لاا ع الرغبة

 

(  دد   1754 – 1751( بنظددام الحاجددا   ددا اثددر  دد  ايفيددا ماكليالنددا ) Murray) عنايددة طإ

ددر  ماكليالنددا  ددا ك   عمددالأ نظريتدده عددط الاا عيددة ، ويمكددط القددول أط      لتتددوير نظريددة عامددة لدداا ع     س 

و د   ، بتتبيق النظرية    مشكال  النمدو ال تصدااي م تماا  األخيرة   السنيط  أصبحلكنه ،   اإلنجاز

 ( .  99، ص 1799. ) الزوبع  ،  اإلااري ضايا السلوك 

 

                         ( Murrayالددذي اسددتخامه )، هبالمددالول نفسدد اإلنجددازو ددا اسددتخام ماكليالنددا مف ددوم اا ددع 

                           ددددد  موا دددددف بددددداألااءلشدددددعور تكدددددويط ا تراضددددد  يتضدددددمط ا اإلنجدددددازأط اا دددددع  إلى،يدددددذهب  يددددده

همددا الدداا ع ، ويتضددمط هددذا الشددعور مددو فيط ، تحقيددق معددايير المتيدداز والتفددوق  إلددى دداف تتنا سددية 

سدعيه وكفاحده مدط  إثنداءط يحكماط سلوك الفرا وهذاط الجانباط هما اللذا، للنجاح والخوف مط الفشل 

 .  ( Bell , 1799 , P . 94 )اجل النجاح 

  

مدط  أكثدر اإلنجدازأط بعض الندام يتتدور لداي م اا دع  ، ا ترض  يه ساساا نظرياا أ ام ماكليالنا 

ذلك مدع تجدارب م السدابقة وبد األخرلاى بعض م  هذه النتائج مع  ط النتائج ل تتعارضألوذلك  اآلخريط

 .   ( Korman , 1794 , P . 172 )تترك تأثيرا  سلبية على الفرا 

 

 نامإهم  باإلنجازالذيط تزخر  صص م بارجة عالية  يما يتعلق   رااو ا ا ترض أط ال

عليه ،المثابرة  ،تموحوط يشعروط بالمنا سة ويجساوط عط رغبة  وية    الستقاللية    العمل

( . ويعتقا انه بسب  147، ص 1779مل المصاعب ) الو ف  ، ويقبلوط على حل المشكال  وتح

اهتمام هؤلء ببلوغ النجاح وتفااي الفشل ،  اط مثل هؤلء النام يفسروط الموا ف الغامضة من ا 
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 أوضحولقا   ( Anderson , 1794 , P . 429 ).  باإلنجاز ة  أط ل ا عال المحاياة على

نجا هذا الباح  يصنف المجتمعا   إذ والنمو الحضاري  ( مف ومه عط التتور 1751ماكليالنا ) 

 . اإلنجازعية نحو  مط اا أبنائ اما لاى  أسامعلى 

 

 بمعددال النمددو تددرتبت ارتباتدداا سددببياا  اإلنسدداطمعينددة مددط تخدديال   أ كدداراا يددالل علددى ذلددك بددأط   

  اا عيددة واط المجتمددع عندداما يددرى  دد(  757، ص 1791،  األعسددرتمددع  ) ا تصددااي القددوم  للمج

التدد  تضددمط  كا ددة . اندده يتخددذ أألسدداليب إ ددرااهسددلوك يحددرص علي ددا ويسددتخام ا  دد  ،  يمددة  اإلنجدداز

 اا تدداريب أبنائدده علددى السددلوك والنشدداتا  التدد  تحقددق تلددك القيمددة وتتماشددى مع ددا ويتخددذ من ددا محددور

 ( . 717، ص 1791عسر ، للثواب والعقاب تجاه هؤلء األبناء ) األ

 

ايدا مدط الداوا ع التد  تحركده وتوجده سدلوكه أل أط الداا ع عأط للفرا ال، لنظرية هذه اكما ترى 

الدذي يأخدذ شدكل الرغبدة  د  تحصديل شد ء ،  اإلنجازالرئيس  الذي يثير النتباه ويركز عليه هو اا ع 

النجداح وتحقيدق ن ايدة  إلدىوالسع   ،الم ارا  والتغلب على الموانع أو العواعق  وإتقاطصعب المنال 

أط  أسدامالاراسد  علدى  اإلنجداز ا  سدر ماكليالندا اا دع ، (  7، ص 1772مجيا ، الغوب  ي ا ) مر

محدااة وهدذه  أهدااف إلدى، والعمل الجيدا ، مدط اجدل الوصدول  لإلنجازلاي م نزعة عالية  األ راابعض 

 والمثدابرة النزعة العالية تخلق لاي م رغبة تموحة    النجاح و دق معدايير ذاتيدة للعمدل المدتقط الجيدا 

 ( .  754، ص 1775والستقالل ) العمراط ، 

 

 األولددى د  الحالددة علدى متصددل وجدداان  ، ماكليالندا علددى أط الدداوا ع تتضدمط نقتتدديط  أكدداو دا 

محايدداة وتتحدداا مددط خددالل الددتعلم السددابق والحالددة  مسددلبية أ أمكاندد  ايجابيددة أالحالددة المتو عددة سددواء 

 لددددددددم بالنسددددددددبة للحالددددددددة  دددددددد  اللددددددددذة أو األ صدددددددداناا التدددددددد  تتضددددددددمط زيددددددددااة أو نق، الثانيددددددددة 

ماكليالندا  أكداكمدا   (Atkinson , T.W And Feathar , N . T, 1711 P. 74 )الراهندة 

 أضدافوكذلك عنا الكبار ، و دا  األتفال عناهذه الحاجة تكويط وتقوية تشجيع  إنماء إمكانيةوزمالؤه 

 لإلنجدازكط تفسيره بحاجة واحاة تلدك هد  الحاجدة يم اإلنسان أط معظم السلوك ، ماكليالنا واتكنسوط 

.                           الحيدددددداة  أنشددددددتة دددددد   ناجحدددددداا  اإلنسدددددداطتعندددددد  الرغبددددددة  دددددد  أط يكددددددوط  إن دددددداوالتحصدددددديل ، 

 .(  11، ص 1771) الزيرجاوي ، 

 

وجوا عال ة  وية بديط المسدتوى المرتفدع لاا عيدة  ( Meclelland , 1715 )بيط ماكليالنا 

بحي  يمكدط تصدور الفدرا ذي المسدتوى المرتفدع مدط حيد  الحاجدة ، وبعض مظاهر السلوك ، نجاز اإل
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         يسددلك هددذا الفددرا علددى نحددو شددبيه بسددلوك المقدداوليط ورجددال ،إلددى التحصدديل علددى النحددو اآلتدد  

تغذيدة ب، وينحو إلدى اسدتخاام مقداييم متنوعدة تدزواه  إعمالبما يقوم به مط  يباو ناجحاا  إذ،  األعمال

  .راجعة مااية تمكنه مط التعرف على ماى نجاحه أو تقامه    إنجاز األهااف الت  وضع ا

اإل لداى إتمدام الم دام التد  التدزم  ، لنفسه ويتصف عااة بالمباالة وتحمل المسؤولية والمثدابرة

ه ذا مصدار كداط نجاحد إذابإنجازها ، وحقق األهااف التد  يصدبو إلي دا ، و ل يعتبدر نفسده ناجحدا ، أل 

                            ج  آخدددددددددر رخدددددددددا عدددددددددط عوامدددددددددل الحدددددددددظ والصدددددددددا ة أو أي شدددددددددرتااخلددددددددد  ذاتددددددددد  بعيددددددددداا 

 ( . 717، ص 1779نشوات  ، ال) 
 

  يما يل  :   ( Meclelland , 1711 )الت   ام ا ماكليالنا  اإلنجازاا عية  إبعاايمكط حصر 
 

اميدة والمتخلفدة يدتلخص أط األولدى تتمتدع بداا ع . هناك  درق بديط الداول المتقامدة والداول الن *

 .  إلنجازل   حيط الثانية تتمتع باا ع ضعيف  لإلنجاز وي 

، بأندده الفددرق  دد  مسددتوى التمددوح ومسددتوى الااء الفعلدد  .  كلمددا  اإلنجدداز.  دا عددرف اا ددع  *

 لإلنجددازالدداا ع ارتفددع الفعلدد  كلمددا  األااءزاا  المسددا ة بدديط مسددتوى التمددوح ومسددتوى 

 وبالعكم . 

مط غيرهدا علدى الدرغم مدط أط هنالدك  أكثريعا مط الاوا ع الت  تجذب النتباه  اإلنجاز. اا ع  *

 . لتلميذا مط الاوا ع الت  تحكم سلوك ا العايا

لمحاولة الوصول  ايجابياا  يستمر إلى ما لن اية تالما أط الفرا يسلك سلوكاا  اإلنجازط اا ع إ.  *

الفعلد  مدع  األااءي وضدعه لنفسده ،  انده عنداما يتتدابق مسدتوى مستوى التموح الدذ إلى

 وهكدددذا  أعلدددىمسدددتوى التمدددوح  ددداط الفدددرا يبددداأ  ددد  تحريدددك مسدددتوى تموحددده لنقتدددة 

 ( .  17، ص 7222) العكيل   ،  
 

  اإلنجداز قدت تدور نموذجدا لتفسدير اا عيدة   ( Atkinson , 1714 )ومط ثم جداء اتكنسدوط 

                التد  سديحقق ا . واألهداافالتد  يتو ع دا والتو ع مط حيد  القيمدة القيمة   ام  نظريته على نظرية إذ

 التو دددددددع  يشدددددددير إلدددددددى ارجدددددددة اعتقددددددداا الشدددددددخص بالنتدددددددائج التددددددد  سيحصدددددددل علي دددددددا . أمدددددددا

  (Atkinson & Raynor , 1794 , P. 17   لدذلك تدزااا اا عيدة الفدرا كلمدا كاند  لايدة  يمدة )

للوصددول إلددى النجدداح  كبيددراا  احتمددال  نجاحدده معقولددة ،  نددراه يبددذل ج ددااا تو ددع عاليددة للنجدداح وكاندد  

 نظريداا  أتداراا (   Atkinson 1715( و ا وضع اتكنسدوط )  125، ص  1772المتلوب ) العمر ، 

حول النشات الذي يتعلق باإلنجاز والذي يرتبت بشكل مباشر بالحاجة إلدى تحقيدق النجداح والحاجدة إلدى 
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وا تدرض ) اتكنسدوط ( أط الميدل إلدى  ،م األعمال الت  ترتبت بالعمل المارسد  تجنب الفشل    تعل

ة هذا الميل ترتبت باهتمام الفرا باألعمال األكثر ا ة وبمستوى وتحقيق النجاح هو ميل اا ع  متعلم و 

 . أااءه    هذه األعمال

 

  -  :بعض العوامل الرئيسية للسلوك نحو اإلنجاز الاراس  قا حاا ) اتكنسوط ( 
  The motive of reaching to Success:اا ع الوصول إلى النجاح  .1

ويشددير إلددى الهتمددام التويددل األمددا لدداى الفددرا للوصددول إلددى النجدداح إذ أط هندداك اخددتالف بدديط    

أي أط األ ددراا الددذيط تكددوط لدداي م اا عيددة  ، للخبددرا  السددابقة  دد  ارجددة هددذه الحاجددة تبعدداا  لتلميددذا ا

للنجداح  ، إذ يظ ر عندا بعضد م اإل بدال علدى م مدة تعليميدة تلبداا  هتمام عناهم مرتفعاا لإلنجاز يكوط ال

للفشل . ويمكدط اا دع اإلنجداز النجداح وراء تبدايط  وعنا بعض م اآلخر اإل بال على م مة تعليمية تجنباا 

 ع والعكدم بارتفاع هذا الاا ألتحصيل  تلميذا يرتفع مستوى ال إذ   مستويات م التحصيلية  تلميذا ال

 صحيح . 

 

  The Possibility of Success :احتمال  النجاح  .7

 دد  م مددا   ، الخبددرة السدابقة ،  نجدداح الفددرا سدابقاا من دا تتدأثر احتماليددة النجداح بعوامددل كثيددرة    

          والعكدددم، مشددداب ة ل دددذه الم مدددة يدددؤاي إلدددى تكدددويط احتماليدددة النجددداح  ددد  هدددذه الم مدددة المرتفعدددة 

لده  د  القدارا   مشداب اا   إذا كداط يعدرف شخصداا ، ك احتمالية النجاح تعتما على اآلخريط صحيح ، كذل

كدذلك تتدأثر بشداة المنا سدة  ، العقلية وانه ينجح    الم مة ،  اط احتمالية النجاح لايده تكدوط مرتفعدة

،  اط احتماليدة مط األ راا ذوي القارا  العقلية المشاب ة لقاراته  كبيراا   إذا كاط الشخص ينا م عاااا 

بأن دا عاليدة أو متوسدتة أو منخفضدة  تلميذا النجاح تتحاا    ضوء صعوبة الم مة  الت  يواج  ا ال

الصددعوبة  فدد  حالددة الم مددا  المتوسددتة  دداط احتماليددة النجدداح لايدده تكددوط مرتفعددة . ) نشددوات  : 

 .( Houston , 1795 , p. 747-741) ( 19-19، ص 1771)الزيرجاوي : ( 711 -712ص 1779

 

  The Value of Perfomanee to the Success :ثة للنجاح عالقيمة البا .1

، و   الو   نفسه  اط النجاح    الم ما  األكثر  يعمل النجاح الذي يحققه الفرا بوصفه حا زاا    

مط النجداح  د  الم مدا  األ دل صدعوبة ويدرى اتكنسدوط  بأنده عنداما  أ وى تأثيراا  صعوبة يشكل حا زاا 

يا عه اا دع لتحصديل النجداح إذ قوم الفرا بأااء م مة معينة يواجه بصراع مط نوع األ اام واألحجام ،ي

                      علدددددى األ ددددداام ، و ددددد  الو ددددد  الدددددذي يا عددددده اا دددددع تجندددددب الفشدددددل علدددددى األحجدددددام والتراجدددددع                    
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ميلددوط إلددى اختيددار الم مددة المتوسددتة أط األشددخاص ذوي الاا عيددة العاليددة لإلنجدداز ي، و ددا ظ ددر 

 ( .1، ص7222) الفحل :  ( 149، ص 1794توق : ال) الصعوبة    

 

  

و ( وه  تعن  بكيفية تعليلنا لسلوك اآلخريط ووصولنا إلى األسدباب عزمط ثم جاء  نظرية ) ال    

لتد  تحكدم معالجتندا وعلى وجه التحايا تسعى هذه النظرية إلدى التعدرف إلدى المبداا  ا، وراءه  الكامنة

ه لمدا يللمعلوما  الجتماعية ) المتعلقة باآلخريط وبالموا ف الجتماعية  ( ووصولنا إلى تعليال  سدبب

( مط سلوك  د  الموا دف الحياتيدة المختلفدة و دا وضدع ) هيدار (  أنفسنا) وعط 2يصار عط اآلخريط 

 بعنددددددددواط  1759و (  دددددددد  كتابددددددددة المنشددددددددور  دددددددد  عددددددددام عددددددددزحجددددددددر الزاويددددددددة لنظريددددددددة ) ال

هدذا أط اراسدتنا لكيفيدة   دم اإلنسداط  هيار (  د  كتابدا( ورأى ) ه األشخاص) علم نفم العال ا  بيط 

وكاند  النقتدة ، لعالمه الجتماع  يجب أط تأخذ   م الشخص العااي ل ذا العام بوصف ا نقتة انتالق 

 بالارجددددددددة األولددددددددى ، مددددددددط وج ددددددددة نظددددددددر  يددددددددار (االتدددددددد  اسددددددددتحوذ  علددددددددى اهتمددددددددام ) ه

الواحاة يؤمنوط با تراضا  أساسية  الثقا ة أبناء( ، ه  أط جميع   Bennett , 1771( )   ) بيني

مدط نظدم المعتقداا  الخداص بتلدك الثقا دة  معينة حول سلوك النام ، وإط هذه ال تراضا  تشكل جزءاا 

لددم الددنفم القددائم علددى المنتددق العددام يتضددمط يددار ( إلددى إط عاويشددير ) ه . أخددرىيميزهددا عددط ثقا ددة 

 دإلى ، الوحيداة للسدلوك  األسدباب تمثدل العتقاا باط العوامل الااخلية وغير المرئية كالقارة والج دا ل

إلى عوامل شخصية ) أو عوامل ااخلية تتعلدق بدالفرا( مثدل الج دا أو ه زوعب تعليل سلوك النام بجان

ل دم أ( ، إل انده  عدزور ( لم يقم بصدياغة نظريدة خاصدة بده  د  ) اليااوعلى الرغم مط إط ) ه ،القارة 

 باألسدبابته المتعلقدة عدط استبصدارا تتويرهدا و ضدالا ألصدلية مط علماء الدنفم لمتابعدة أ كداره ا عاااا 

أ كار كاط ل ا تأثير خاص علدى تتدوير النظريدة  د   ةيار ( ثالثاللسلوك  ام ) ه  الشخصية والمو فية

  -( وه  :  Rossand , Fletcher , 1795هذا المجال ) 

 يقومدددوط بسدددلوك مدددا نميدددل إلدددى البحددد  عدددط خصدددائص ترويعددده  اآلخدددريطحددديط نشددداها  إنندددا .* 

 ) ميدددددل ، اوا دددددع أو رغبدددددا  ( اائمدددددة لددددداي م لتعدددددزو إلي دددددا مسدددددؤولية مدددددا  ددددداموا بددددده

 مط سلوك .  

 الغير مقصواة .  واأل عالالمقصواة  األ عالنميز بيط  إننا . *

           تكدوط موجدواة إلدى ظ دور السدلوك ونغيدب بغيابده ألسدبابنميل إلى أط نعزو إلدى السدلوك  إننا.  *

 ( .  179 – 175، ص  7227) مكفليط ، 
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، ينسب الفرا إلى تكويط الحا   يه إلى أربعدة  اإلنجازيار ( إط أي مو ف يتضمط ا ا رأى ) ه    

( Difficulty Of Taskوصدعوبة العمدل ) (  Effortوالج دا )(  Abilityعوامدل هد   القدارة )

تنتظم    بعدايط  األربعةيار (    جعل هذه العوامل ا( وب ذا يتفق ) واينر ( مع ) ه  Luckوالحظ ) 

( بقتبددديط ثنائيدددة ااخلددد    Locus Of Controlا مركدددز الضدددبت ) عدددهدددو ب أواهمددداسدددببيط 

(Internal  (  مقابدددل خدددارج )External  )، لااخليدددة ) كالقدددارة والج دددا والشخصدددية ا األسدددباب

 لتعدايل ا نظدراا  كبيدراا  وتحتاج إلى ج دااا  بع مط ذا  الفرا وهذه تكوط ثابتة نسبياا نوالمزاج والصحة ( ت

الخارجيدة  األسبابمط متتلبا  الشخصية ، أما  لرتبات ا بمسلما  الشخص ومعتقااته ولكون ا جزءاا 

 يسد ل تغيرهدا  ل اخل للفرا  ي ا أسبابجب     وصعوبة الواوظروف العائلة  اآلخريطكالحظ وتأثير 

( بقتبيدة   Stabilityالبعا الثان    و بعدا السدتقرار )  إما،الفرا    الم مة التعليمية  أااءلتحسيط 

 ثابتدة)  دالحظ و المدزاج و الج دا عوامدل غيدر ،   ( مقابل غيدر مسدتقر ) متغيدر ( ثنائية مستقر ) ثاب

ثابتدددة  أسدددباب) القدددارة وظدددروف العائلدددة وصدددعوبة الم مدددة  مدددرور الو ددد  ، بينمددداتتذبدددذب ب ألن دددا

 (weiner , 1797 , p. 717   ، 7549،ص  1775() العمراط  . ) 

 

( الدذي يميدز   Controlالسديترة )  إمكانيدةثالثدا هدو  اا ( بعدا  Weinerو ا أضاف ) واينر  

هد  أمدور تحد  تصدرف  اآلخدريطنتبداه وعدوط السديترة علي دا  ،  الج دا وال إمكانيدةبحسب  األسباب

( إط  وا تدرض ) وايندر ، اإلراايكدم الفدرا الفرا ،    حديط ) المدزاج والصدحة (   د  خارجدة عدط تح

احتمدال التغيدر  يمدا  إمداممسدتقرة ل يتدرك المجدال  إن داللسديترة ، أي  ةغيدر  ابلد ألسدبابعزو الفشل 

الدذيط يعزونده إلدى  أولئدك إمدام هنداك ااعد  للمثدابرة . يخص النتائج    المستقبل ،   م يروط انه لي

 لدذلك نجداهم يعملدوط  اإلرااةعوامل غير مستقرة ويمكط التحكم  ي ا  دأن م يعتقداوط إط النتدائج تتبدع 

 ( .  19، ص  7222ااء واجبات م التحصيلية ) الحوشاط ، أصرار على أب

 

  او دا سد) وايندر ( ،  هنفسدتجداه لاب(   Kuakla  , 1797و ا سار  نظرية ) كيدوكال ( )  

الدذيط يتمتعدوط  األ دراابمف وم القارة الماركة  عنداما ندارك سد ولة العمدل ،  داط  لإلنجازناتج  الاا ع 

لضدماط النجداح   ط بذلك ج ااا بسديتاا روأو يعتقاوط باط  ارات م عالية سوف يقر اإلنجازبارتفاع لاا ع 
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يتو عدده ل ددم بددذل ج ددا اكبددر لضددماط  لإلنجددازاتج اا عيددت م الددذيط يتميددزوط بانخفدداض ندد األ ددراا إمددا

 .(  15، ص  7222سالم ، ال)              النجاح 

 

 

 

 شل م  أسبابيعزوط  اإلنجازإط المفحوصيط ذوي المستوى المنخفض مط اا ع  أخرىبعبارة  

لموط ويعزوط مما يجعل م يستس ، هو عامل ثاب  ليم مط المحتمل أط يتغير بسرعةإلى نقص القارة 

العدال  نجداح م إلدى  اإلنجدازنجاح م إلى الحظ أو الصا ة أو س ولة الم ما     حيط يعزو ذوي اا ع 

يعتقاوط بدان م  ارت م ويعزوط  شل م إلى  لة ج اهم وهو عامل يمكط تعايله مما يجعل م يستمروط و

العدال  وذوي  اإلنجدازط ذوي  ا  السلوكية بديوويعوا أصل الفر، ج ااا أكبر بذلواسوف ينجحوط إذا ما

م لتم ) نيكددوأهدد( كمددا  Kuakla) اإلحدداا الددواتإ إلددى الاراكددا  المختلفددة حددول سددببية  اإلنجدداز

Nicholles   يعدرف سدلوك  إذ،  اإلنجدازالذات  للقدارة وصدعوبة العمدل  د  موا دف  اإلاراك( بعملية

 دارة منخفضدة أو  إظ دارة وتجندب  ارة الشخص العاليد إظ ارسلوك موجه نحو تنمية أو  بأنه اإلنجاز

بقصدا إط  دارات م  اإلنجدازالدذيط يرغبدوط  د  النجداح  د  موا دف  األشدخاصيتضمط هذا التعريف إط 

 ( .  7، ص  7222عالية ، يميلوط إلى تجنب الفشل حتى ل يتسموط بقارة منخفضة ) الفحل ، 

 

تبديط أط  إذ اإلنجدازة عيد اا( الدى تقسديم جايدا ل  Nicholles , 1794م  دا توصدل ) نيكدول

    الددتعلم ،  تكددوط اا عيددت م ل دداف  ألجددل، ي دداف إلددى الددتعلم  األولهندداك نددوعيط مددط التالميددذ ، النددوع 

 الندددددددوع الثدددددددان   ي ددددددداف مدددددددط تعلمددددددده إلدددددددى الحصدددددددول علدددددددى تقيددددددديم لذاتددددددده  إمددددددداالدددددددتعلم ، 

 ( . 127، ص  1772) العمر ، 

  

الدذات   وإاراك مم يكوط و ق مستوى صعوبت ا للم ا األ رااويشير ) نيكولم ( إلى أط اختيار 

و دا   ةالقارة العالي إظ ارالقارة المنخفضة وزيااة  رص  إظ ارللقارة    محاولة من م لتقليل  رص 

  د   د   الذيط يتميزوط بالن ماك بالم مة يفضلوط الم دام التد  تتتلدب ج دااا كبيدراا  األ راالحظ باط 

تؤاي إلى تنميت دا وتحقيدق السديترة العاليدة علدى  إن االعالية ، كما  القارة إلظ ارنظرهم تو ر  رصة 

 لإل درااتؤكدا  إن داالقدارة العاليدة اإل  إلظ داروبالمقابل  اط الم ام الس لة ، و إط لم تو ر  رصة  األااء

ل يداركوط سد ولت ا  ألن دم  دم يشدعروط بدالخوف مدط الفشدل   د   د  حالت دا ،  اإلنجداز ارت م على 

)) باناماج الذا  (( الم ام الصدعبة  يتميزوط طالذي ويفضل مط اوط ج ا كبير ، اإلنجازعلى  و ارت م

إل القليدل مدط  إنجازهداحينمدا ل يدتمكط مدط  ، اإلنجداز ارات م العالية  د   ارإلظ يرون ا مناسبة  ألن م
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 د  فشدل ،  ويكدوط ال إنجازهدا   حيط تعا س له تلك الم مدا  يدتمكط أكثدر الندام مدط  األشخاص

الدذات  بقدارات م  األشدخاص إاراكة بارجدة كبيدرة لداى الفدرا وبدذلك يعدا ضدتأكيااا للقارة المنخف أاائ ا

                   والسددددددلوك المددددددرتبت بدددددده   باإلنجددددددازوبمسددددددتوى صددددددعوبة الم مددددددة عوامددددددل م مددددددة  دددددد  التنبددددددؤ 

 ( .  49 – 41، ص  1777عتار ، ال) 

 

   اإلنجازمنا شة نظريا  اا ع 

العايا مط وج ا  النظر الت   سر   إمام أنفسنانجا  اإلنجازخالل استعراض نظريا  اا ع مط 

مدط زاويدة معيندة اتفقد  أو اختلفد   يده مدع  اإلنجدازومكوناته ، وكدل نظريدة  سدره اا دع  اإلنجازاا ع 

 .  األخرىالنظريا  

 

 دا اسدتخام مف دوم  ،اإلنجازنظرية اا ع ل( تعا مط النظريا  األولى   Meclelland نظرية ) 

وك الفدرا بداط يحكمداط سدليعتقا أط هناك جان ( Murrayالذي استخامه ) هبالمالول نفس اإلنجازاا ع 

لنجاح ، والخوف مط  الفشدل ، و دا حداا  د  اراسداته لسعيه وكفاحه مط اجل النجاح هما الاا ع  إثناء

ر لداي م هدذا الداا ع كمدا صدنف ل يتتدو آخدريط أشدخاصو اإلنجازيتتور لاي م اا ع  شخاصأأط هناك 

علدى الخبدرا  السدابقة  د   أكداكمدا ،  اإلنجدازمدط اا عيدة نحدو  أبنائ دامدا لداى  أسامالمجتمعا  على 

(  د   Meclelland and Atkinsonاستشارة الاوا ع الجايداة  د  الموا دف المشداب ة ويتفدق )

لموا ف المشداب ة  د  الو د  الدراهط  السابقة وما يحمله الفرا مط انتباعا  لتتبيق ا على ا الخبرةإط 

( علدى إط اا دع النجداز يدرتبت  Atkinson) أكداتغيدرا  الحيداة الجتماعيدة ، كمدا م، هذا ممكط  د  

 بشكل مباشر بالحاجة إلى النجاح والحاجة إلى تجنب الفشل . 

 

لدى الاراسد  وهد  اا دع الوصدول إ اإلنجدازة تتعلدق بالسدلوك نحدو عوامدل رئيسد ةو ا حاا ثالث 

كمددا يددرى إط الفددرا عندداما يقددوم بم مددة يواجدده ، النجدداح ، احتمددال  النجدداح ، القيمددة الباعثددة للنجدداح 

الدذي يا عده اا دع  أمدا،  اإل دااميا عه اا عه لتحصيل النجاح إلدى  إذواإلحجام ،  اإل اامبصراع مط نوع 

        لتددد   سددر  هدددذا و ( اعددز  بعددداه نظريددا  ) الجدداءوالتراجددع ومدددط ثددم  اإلحجددامل علدددى تجنددب الفشدد

الثقا ددة الواحدداة  دد  ا تراضددا  أساسددية حددول  أ ددراا( الاا عيددة إلددى اشددتراك  Hudr سددر )  الدداا ع ، 

، ومدط اوط هدذه المفداهيم المشدتركة تصدبح الحيداة الجتماعيدة غيدر ممكندة  ويميدل  اإلنسدان السلوك 

بيئيدة  –ليدة وعوامدل مو فيده ه ااخيدعونز –النام إلدى تفسدير السدلوك اسدتنااا إلدى عوامدل شخصدية 

 خارجية . 
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خارجيدة  يعتقدا إط الندام  وأسدبابااخليدة  أسباب(  ام بتقسيم الاا عية إلى weiner) أما 

 –الحدظ  –القدارة  إلدى مجدال  منفصدلة األسدباب يقسدم تلدك  األسدباب شل م إلى تلدك  أسبابيرجعوط 

  . الستقرار ه  مركز الضبترئيسية  إبعااصعوبة العمل . وجعل ا    ثالثة  –الج ا 

 

 

 أسددام(  قددا  امدد  بتفسددير الاا عيددة علددى kuaklaإمكانيددة السدديترة وبالنسددبة إلددى نظريددة )

يعتقداوط بداط  عدال   أنجدازالذيط يتمتعوط باا ع  األ رااالقارة الماركة ،  عناما نارك س ولة العمل  اط 

الددذيط يتميددزوط  األ ددراا إمدداجدداح ، سددوف يقددرروط بددذلك ج ددااا بسدديتاا لضددماط النو ددارات م عاليددة 

( Nichollesلـ) النجاح ، وبالنسبةيتو ع ل م بذل ج ا اكبر لضماط  لإلنجازبانخفاض ناتج اا عيت م 

الدذيط  األشدخاصالاراس  أي إط  اإلنجازاهتم بعلمية الاراك الذات  للقارة وصعوبة العمل    موا ف 

شددل حتددى ل يميلددوط إلددى تجنددب الف، رات م عاليددة بقصددا إط  ددا اإلنجددازيرغبددوط النجدداح  دد  موا ددف 

تجلى للباحثدة إط اغلدب النظريدا  اكتفد  بدذكر اا دع   وبعا عرض النظريا ، يتسموط بقارة منخفضة 

 الذي يكتسب منذ التفولة ويتتور .  اإلنجاز

 

مثددل مسددتوى العمددل  اإلنجددازاغلددب البدداحثيط  دد  نظريددات م تكوينددا  رئيسددية لدداا ع  أكدداكمددا  

ثددابرة ، والتحمددل ، وهنددا ل بددا مددط تحايددا مو ددف الباحثددة إزاء وج ددا  النظددر المتروحددة حددول والم

 ا بعضددط هددذه النظريددا  يكمددل اسدتفاا  مددط النظريددا  جميع ددا لكدوالاراسدد   اإلنجددازتكويندا  اا عيددة 

 .  اإلنجازوعلمية عن  مف وم اا ع كاملة و وبمجموع ا تعتينا صورة شاملة  خراآل
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 عربيددددددة  ، اراسددددددا    تتضددددددمط الاراسددددددا  السددددددابقة التدددددد  ستعرضدددددد ا الباحثددددددة لحقدددددداا  

 أجنبية .   واراسا   

 

 . اراسا  تتعلق باستراتيجية التحضير المسبق  أ

 الاراسا  العربية . * 
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 اا : الاراسا  السابقة .لثثا

 المتعلقة باستراتيجية التحضير المسبق  . الاراسا أ

 : عربيةالاراسا   ال *

 1797اراسة القيس   .1

 بلية للتاريم    التحصيل الاراس  لتلبة  استراتيجيةالتحضير بوصف ا  أسئلة) اثر استخاام 

هدذه الاراسدة  د  العدراق  واعتمدا الباحد  التصدميم  أجريد الصف الثان  المتوست    مااة التاريخ ( 

 .  ألبعايخرى ضابتة ذا  الختبار أللتجريب  ذا الضبت الجزئ  لمجموعتيط احاهما تجريبية واا

 

( تالبدا ثمانيدة وسدتوط( تالبدا وتالبدة بوا دع )مائة وسدتة وثالثدوطوتألف  عينة الاراسة  مط )

    لمجموعة التجريبية والضابتة ، اختير  العينة عشوائيا مط مارستيط متوستتيطاوتالبة لكل مط 

( تالبدا وتالبدة لكدل مدط أربعة وثالثدوطللبنا  بوا ع ) واألخرىماينة بغااا / العظمية احااهما للبنيط 

علددى و ددق الجددنم وضددبت  بعددض  إحصددائياالمجموعددة التجريبيددة والضددابتة وكؤ ئدد  المجموعتدداط 

ولدالم  لألب  والتحصيل الاراس لألسرةالمتغيرا  غير التجريبية مثل العمر الزمن  ، والاخل الش ري 

المتوسددت ارسدد   األولوم نت مددا والمعلومددا  السددابقة عددط المددااة وارجددة مددااة التدداريخ  دد  الصددف 

التحضير  أسئلةوباستخاام   اإلسالم مط كتاب التاريخ العرب   األولالمجموعة التجريبية مااة الفصل 

اسددتمر  التجربددة مدداة العتيددااي  ، األسددلوب، ارسدد  المجموعددة الضددابتة المددااة نفسدد ا باسددتخاام 

(  قدرة  مدط ندوع الختيدار مدط أربعدوطتالف مط ) ( يوما واعا الباح  اختبارا تحصيلياا واحا وأربعوط)

( لعينتديط  T-Testمتعاا متسما بالصاق والثبا  وبمستوى مقبول مط الصعوبة والتمييدز واسدتخام )

 الاراسة : مستقلتيط لمعر ة اللة الفرق    متوستا  الارجا  وكان  نتائج 

 

( بيط المجموعتيط التجريبية والضدابتة للعيندة 2021عنا مستوى ) إحصائيةوجا  روق ذو اللة ت. 1

 كل ا لصالح المجموعة التجريبية . 
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( بديط المجمدوعتيط التجريبيدة والضدابتة 2021عندا مسدتوى ) إحصدائيةوجا  روق ذو اللدة ت. 7

 لاى التالب ولصالح المجموعة التجريبية .

( بديط المجمدوعتيط التجريبيدة والضدابتة لداى 2021عنا مسدتوى ) إحصائيةوجا  روق ذو اللة ت. 1

 التالبا  لصالح المجموعة التجريبية .

( بدديط المجمددوعتيط التجددريبيتيط للددذكور 2025عنددا مسددتوى ) إحصددائيةوجددا  ددروق ذو اللددة ت. ل 4

 ( 1797) القيس  ،                  . واإلنا 

 1777لعزاوي اراسة ا. 7

 د  مدااة  األابد التحضير القبليدة  د  تحصديل تالبدا  الصدف الخدامم  أسئلة) اثر استخاام        

هذه الاراسة    العراق واختار  الباحثة عشوائيا مارسدة مدط المداارم  أجري ( .  اإلسالميةالتربية 

)أ(  ي دا المجموعدة  األابد م الثانوية    بغااا  كان  ثانوية البع  للبنا  لتمثل تالبا  الصف الخدام

( تالبدة تحضدير الواجدب البيتد  باسدتخاام ثالثدة وثالثدوطالت  تلق  تالبات ا البدال  عدااهط ) ةييبالتجر

)ب( المجموعدة الضدابتة التد  تلقد  تالبات دا البدال   األابد التحضير القبليدة وتالبدا  الخدامم  أسئلة

 التقلياي    التحضير .  باألسلوب ت ألبي( تالبة تحضير الواجب ثالثة وثالثوطعااهط )

 

المجموعتيط التجريبية والضدابتة  د  العمدر الزمند  وارجدا  مدااة  أ رااكا أ  الباحثة بيط        

الباحثة  أعا .  لألبويط   المتحاط الن ائ  للصف الرابع العام والتحصيل الاراس   اإلسالميةالتربية 

( مجموعدا  ، اسدتمر  تسدعةمحااة للتجربة وزع  علدى )( سؤال شمل  الموضوعا  التسعة ال94)

(  قدرة ثالثدوطتدالف مدط ) تحصديلياا  الباحثة اختبداراا  أعا و   ن اية التجربة  أسابيع( عشرةالتجربة )

مط نوع الختيار مط متعاا والتكميل والمزاوجدة والصدواب والختدأ ،  امد  الباحثدة باسدتخراج صدا ه 

(    معاملة البياندا  تدم  T-Testاته . وبعا استخاام الختبار التائ )وثباته وصعوبة و وة تمييز  قر

(  2025عندا مسدتوى ) إحصدائية اعليت دا باللدة  أثبتد التحضدير القبليدة  أسدئلةاسدتخاام  إلدىالتوصدل 

 . األاب لتالبا  الصف الخامم  اإلسالميةعنا استخاام ا    تاريم مااة التربية 

 (1777)العزاوي ،        

 1777اراسة العنبك   .1

المعلمددا   دد   واعددا اللغددة  إعددااامع ددا تالبددا  لتحضددير القبليددة  دد  تحصدديل ا أسددئلة) اثددر         

 لاراسة    العراق جامعة بغااا / كلية التربية .اهذه  أجري العربية    بغااا  ( 

مدط بديط معاهدا المعلمدا   د  المنصدور  إعداااولتحقيق هدذا ال داف اختدار  الباحثدة مع دا         

شدعبتيط مدط شدعب المرحلدة الثانيدة همدا شدعبة )أ(  أيضداا المعلما   د  بغدااا واختدار  عشدوائيا  أعااا
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وشددعبة )ب(  كاندد  شددعبة )أ( المجموعددة التجريبيددة وشددعبة )ب( المجموعددة الضددابتة وكدداط عدداا 

المجمدوعتيط  د   ااأ دربديط  إحصدائيا( تالبة و ا كا أ  الباحثدة تسعة وثالثوطالتالبا     كل شعبة )

للصددف الثددان  والتحصدديل الاراسدد   األولالعمددر الزمندد  وارجددا   واعددا اللغددة العربيددة   دد  الفصددل 

 (  قدرة مدط ندوع الختيدار مدط متعدااثالثدوطاختبار تحصيل  تدالف مدط ) بأعاااو ام  الباحثة  لألبويط

 والمزاوجة 

ا  وصدعوبة تمييدز  قدرا  الختبدار باسدتخراج الصداق والثبد أيضا، و ام   والختأبيط الصواب   

التحضدير القبليدة   أسدئلةاسدتخاام  أط إلدى   معاملدة البياندا   تدم التوصدل  ( T-Testوبعا استخاام )

( عندا اسدتخاام ا  د  تداريم مدااة  واعدا اللغدة 2025عندا مسدتوى ) إحصدائيةثبت   اعليت دا باللدة 

 ما  . المعل إعاااالعربية لتالبا   الصف الثان     مع ا 

 ( 1777) العنبك  ،           

  7222اراسة الحسو . 4

المتوست  د  مدااة الجغرا يدة (  األولالتحضير    تحصيل تالبا  الصف  أسئلة) اثر استخاام 

هذه الاراسة    العراق . تكون  عينة الاراسة مدط تالبدا  متوسدتة نيندوى للبندا  ، اختدار   أجري 

( تالبدة تسدعة وخمسدوطموعت  البح  التجريبية والضابتة وعااهط )شعبتاط من ا عشوائيا لتمثل مج

التحضدير ،  د  حديط  أسدئلة( تالبدة باسدتخاام ثالثدوط، ارس  تالبا  المجموعة التجريبية وعااهط )

 ( تالبة بالتحضير العتيااي . تسعة وعشروطارس  تالبا  المجموعة الضابتة وعااهط )

 د  ن ايدة التجربدة تبدق الختبدار علدى المجمدوعتيط استغر   تجربة البحد  حدوال  شد ريط و

( يوما واحا وعشروطبعا مرور ) ألتحصيل تتبيق الختبار  أعياولغرض معر ة الحتفاظ بالمعلوما  

لتائ  لعينتيط مستقلتيط    تكا ؤ مجمدوعت  البحد  و د  معر دة نتدائج ا، واستخام  الباحثة الختبار 

تفدددوق المجموعدددة التجريبيدددة علدددى  إلدددىفددداظ ، توصدددل  الاراسدددة الختبدددار التحصددديل  واختبدددار الحت

 المؤجدل بيط المجموعتيط  د  الختبدار  روق االة احصائياا توجا  لوالمجموعة الضابتة    التحصيل 

 .  ماى أحتفاض التالبا  بالمااة ( يوما لقيامواحا وعشروطالذي اجري بعا )

 (     7222) الحسو ،           

 7227مع  اراسة المج. 5

بليددة وتريقددة المنا شددة الجماعيددة  دد  تحصدديل تالبددا  قالتحضددير ال أسددئلة) اثددر اسددتخاام    

 هذه الاراسة    العراق .  أجري المعلما     مااة الجغرا ية ( ،  إعاااالمرحلة الثانية    مع ا 

 همنددلمددا   دد  ايددالى، اختيددر  شددعبتاط المع أعدداااتكوندد  عينددة الاراسددة مددط تالبددا   مع ددا  

 (ثمانيدة وسدتوطالثانيدة(  وعدااهط)  والتجريبيدة األولدى ل مجمدوعت  البحد ) التجريبيدةثدعشوائياا لتم
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 أسددئلة( تالبددة باسددتخاام أربعددة وثالثددوطوعددااهط )  األولددىتالبة،ارسدد  المجموعددة التجريبيددة 

بدة باسدتخاام ( تالأربعة وثالثوطالتحضير القبلية    حيط ارس  المجموعة التجريبية الثانية وعااها)

و دد  ن ايددة التجربددة تبددق  أسددابيع( عشددرةالمنا شددة الجماعيددة ، اسددتغر   تجربددة البحدد  حددوال  ) 

 ؤ( لعينتديط مسدتقلتيط  د  تكدا  T-Test)  الختبار على المجموعتيط واستخام الباح  الختبار التدائ

 مجموعت  البح  و   معر ة نتائج البح  . 

التد  ارسد  باسدتخاام األسدئلة  األولدىلمجموعدة التجريبيدة تفدوق ا إلىتوصل  نتائج الاراسة  

 التحضيرية على المجموعة التجريبية الثانية الت  ارس  بتريقة المنا شة الجماعية  . 

  ( 7227) المجمع  ،                  

 : ل نجاز الاراس اعربية تناول  اا ع  . اراسا   ب

 1791اراسة مغشغش  .1

 عاااي (الوعال ته ببعض المتغيرا  لاى تلبة الصف الساام  نجاز الاراس األ) اا ع 

وتعدرف مداى  عدااايأإللاراسد  لداى تلبدة الصدف السداام لنجداز اا يدام اا دع  إلدىها   الاراسدة 

المنزلدة الجتماعيدة والجدنم وتبيعدة الاراسدة  لنجاز الاراسد  والمتغيدرا  آلتيدة :االعال ة بيط اا ع 

لعدام لالصف الساام اإلعاااي للفرعيط العلم  واألاب   د  محا ظدة بغدااا  و ا تحاا  الاراسة بتلبة

و دا تبدق الباحد  المقيدام  ،1797ان  ندو دا اسدتخام الباحد  مقيدام الك 1792 – 1797الاراس  

بعا إط أجرى تعايال على الكيفية التد  يجيدب التالدب و ق دا علدى المقيدام .  قدا اختدار الباحد  العيندة 

( تالبا وتالبدة ، تدم اختيدارهم بنسدبة ثالثمائة وستة وخمسوطوبل  حجم العينة ) بشكل عشوائ  تبق 

% مط مجتمع التلبة للاراسة العلمية ، و ا استخام 1% مط مجتمع التلبة للاراسة األابية وبنسبة 5

الباح  بعض الوسائل اإلحصائية ،  قا استخام الباح  تحليل التبايط ومعامل ارتبات بيرسدوط ومعامدل 

رتبات الثنائ  والختبار التائ  ، وأسفر  نتائج البح  أط اا ع اإلنجاز  الاراس  لاى تلبة العينة  ا ال

( واظ ددر معامددل الرتبددات أط هندداك عال ددة سددالبة بدديط اا ددع اإلنجدداز الاراسدد  والمنزلددة 114047بلدد  )

م والدداا ع واط هندداك ال تصددااية والجتماعيددة  لعمددوم العينددة ، وكمددا تبدديط أط هندداك عال ددة بدديط الجددن

عال ة بيط الاا ع وتبيعة الاراسة وا ترح الباح  بعدض المقترحدا  والتوصديا  من دا تقنديط المقيدام 

 ( 1791 ،)مغشغش        الحال  على تلبة الجامعة .  

 1771اراسة  تام   .7

           يط  ) اثر ارجة الدذكاء والاا عيدة لإلنجداز علدى أسدلوب تفكيدر حدل المشدكلة لداى التلبدة المتفدو 

 .    سط المراهقة (
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هددا   الاراسددة إلددى استقصدداء تددأثير ارجددة الددذكاء ، واا عيددة اإلنجدداز علددى أسددلوب حددل 

                 المشددكلة لدداى التلبددة الددذكور المتفددو يط  دد  سددط المراهقددة ) األراط ( ، وتألفدد  عينددة الاراسددة مددط 

(. و دا  14– 11-17مدط ثدال   ئدا  عمريدة هد  )  ( تالبا يمثلوط تلبةخمسمائة وثمانيتة وثالثوط)

ور على عينة مط التلبدة األرانيديط واختبدار اا عيدة اإلنجداز علدى صط الم استخام  الباحثة مقيام را

 م ما  تحصيلية واختبار 

مسددتوى تفكيددر حددل المشددكلة الددذي اعتمددا  دد  بندداءه علددى منحددى براسددفورا ، و ددا اسددتخام  

و ا استخام  لده الل  صداق وثبدا  إذ  1774الذي أعاته الباحثة عام  الباحثة مقيام اا ع اإلنجاز

تم التوصدل إلدى صداق المقيدام باسدتخاام محكمديط متخصصديط ، و دا أشدار  نتدائج الاراسدة إلدى أط 

العوامددل  ددارة علددى تفسددير تبددايط مسددتوى أسددلوب تفكيددر حددل المشددكلة   أكثددرارجددا  الددذكاء هدد  مددط 

 ا تان  ارجة تفسير العوامل األخرى المشمولة بالاراسة .) العشوائ  ، المنظم ( بينم

 (.1771 ،قتام  ال) 

 . اراستاط أجنبيتاط.*

    Siry-1772اراسة . 1

 ) مستوى التموح لذوي اإلنجاز المرتفع والمنخفض    م ارة حل المشكلة( .

كلة يفددوق  ا تددرض  ي ددا أط مسددتوى تمددوح التلبددة مددط ذوي الاا عيددة العاليددة لإلنجدداز  دد  حددل المشدد

تسددعتة مسددتوى تمددوح التلبددة مددط ذوي الاا عيددة المتانيددة لإلنجدداز و ددا تكوندد  عينددة الاراسددة مددط )

( تالبدة مدط تلبدة واحدا وثالثدوطو)  اا ( تالبدثمانية وعشدروطانقسم  العينة إلى )  إذ( تالبا،وخمسوط

نجداز العدال  ومجموعدة وتم تقسيم التلبة إلى مجموعة التلبة ذوي اا عيدة اإل 2السنة الجامعية الولى

التلبددة مددط ذوي اا عيددة اإلنجدداز المتددان  علددى أسددلوب حل ددم للمشددكلة التدد   ددام  ل ددم وتكوندد  هددذه 

واظ ر التلبة ممط اتصدفوا بالاا عيدة  العاليدة لإلنجداز  2( مشكال  لفظية وكميةخمسةالمشكال  مط) 

و دا كاند  الفدروق 2يدة عاليدةتقايرا عاليا لمستوى تفكيرهم     حدل المشدكلة الدذي عكدم  دارا  ذهن

ذا  اللة إحصائية لصالح التلبة لذوي الاا عية العالية لإلنجاز    مستوى تفكير حل المشكلة مقارندة 

 بمجموع التلبة لذوي الاا عية المتانية لإلنجاز . 

        (Siry , 1772)   

    , 1779Colette And Venire اراسة . 7

 .محااا  إنجاز التلبة السوا (  ) العزو والتموحا  باعتبارها
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والاا عيددة نحددو  ألددذا ت دداف هددذه الاراسددة إلددى  يددام التموحددا  ومو ددع الضددبت وتقدداير 

خمسدمائة وتسدع اإلنجاز األكاايم  والنشات ضمط المجموعة ، وتكوند  عيندة البحد  والبدال  عدااها) 

األمريكداط يبكدروط  -األ ار دة  ( تالبا، واجري تحليل التبايط، وتوصل  النتائج إلى أط التلبةوعشروط

   اتخاذ تموحا  أعلدى مدط تموحدا  بقيدة التلبدة لكدط هدذه التموحدا  تدنخفض خدالل الاراسدة  د  

لداى هدؤلء ، ولدم  ألدذا الكلية و   الو   الذي تنحار  يه هذه التموحا  ل تدنخفض مسدتوى تقداير 

مددط  أكثددرحددا  التلبددة البدديض، وهددو ارتباتددا بتمو أكثددر  ألددذا يددتم  إسددناا الفددرض القائددل أط تقدداير 

 ارتباته بتموحا  التلبة السوا 

تفسير هدذا أط التلبدة  السدوا كثيدرا مدا يعدزوط حداو  النتدائج إلدى عوامدل خارجيدة أي ازايداا 

  انده عنداما ئولقا تبيط التحليل التا 2تشاؤم م حول مقارت م     تخت  العقبا  الت  يواج  ا التلبة

وامدل خارجيدة مدع عوامدل أو مسدببا  ااخليدة للنجداح ،  أن دا تدرتبت باا عيدة يقترط عزو الفشل إلدى ع

 2عالية لإلنجاز ونشات جماع  كبير 

, 1779) Colette And Venire) 

 

 . موازنة بيط الاراسا  السابقة والاراسة الحالية وجوانب ال ااة مط الاراسا  السابقة  رابعاا:

م به مط الاراسا  السابقة الت  أجراهدا مجموعدة مدط   الباحثة على عاا ل بأ إتالعلشك أط  

البدداحثيط  دد  بيئددا  ثقا يددة واجتماعيددة مختلفددة،  ددا اكسددب الباحثددة إضددا ا  معر يددة حددول موضددوع 

علدى العايدا مدط الاراسدا  التد  تناولد  موضدوع اسدتراتيجية  اإلتدالع قا تمكن  الباحثة مط  2البح 

، و ا انتق  مط بين ا مجموعة تعتقدا أن دا ذا  صدلة مباشدرة التحضير المسبق واا ع اإلنجاز الاراس 

اذ أن ددا  ددا أضددا   علددى عمددل 2بموضددوع بحث ددا أو ذا  صددلة جزئيددة ب ددا،ولكط ل تعددام الفائدداة من ددا 

لط لكل اراسة نتدائج جايداة  دا تعدزز نتدائج اراسدة  بل دا  أو تختلدف  2الباحثة إضا ا  معر ية م مة

 سا  السابقة واستعان     :و ا استفاا  مط الارا 2عن ا

 2صياغة أسلوب العرض  لماات ا، إذ اكتسب  ثروة لغوية جاياة علي ا -1

 2نوعية األهااف الت  ترم  إلي ا الاراسا  وماى ا ت ا لمعالجة مشكلة البح  -7

 2السبل الت  اتبعت ا الاراسا     اختيار عينت ا -1

جابددة علددى أهدداا  ا مددط   حيدد  الا ددة أنمددات األاوا  التدد  اعتمددا  علي ددا الاراسددا   دد  سددبيل اإل -4

 2والموضوعية والقارة على القيام

الوسائل اإلحصائية مط اجل التوصل إلى نتائج ا يقة ومعبرة بصداق عدط األهدااف التد  تبنت دا كدل  -5

 2اراسة
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علددى النتددائج التدد  أسددفر  عن ددا معالجددة البيانددا  ومددا توصددل  إليددة مددط اسددتنتاجا     اإلتددالع -1

 2وتوصيا  ومقترحا 

الستفااة مط هذه الاراسا     الرجوع إلى المصاار الت  استعان  ب دا واألخدذ من دا بالقدار الدذي  -9

 2يتعلق بموضوع بحث ا

ولعل    جملة هذه الفوائا  ما يق  الباحثة مط الو وع    األختاء المن جية عنا كتابدة بحث دا 

ا   باإلمكاط منا شة هدذه الاراسدا  وبعا هذه المقامة عط مجمل المراوا والنا ع  ل ا مط هذه الاراس

 : مط حي 

 

 مكاط أجراء الاراسة                             -1

أجريدد   الاراسددا  السددابقة  دد  أمدداكط مختلفددة  بالنسددبة لسددتراتيجية التحضددير المسددبق من ددا 

     ( 1777(  واراسدة) العنبكد  1777(  واراسدة) العدزاوي 1797اجري    العراق كاراسة) القيس  

الاراسة الحالية تتفق مع سلسدلة الاراسدا     و )7227(  واراسة ) المجمع  7222واراسة ) الحسو 

 2السابقة الت  أجري     العراق حول أسئلة التحضير المسبق

 

أمدددددا الاراسدددددا  التددددد  تتعلدددددق بددددداا ع اإلنجددددداز الاراسددددد   قدددددا اجدددددري من دددددا  ددددد  العدددددراق 

( أجري  هدذه الاراسدة  د  األراط أمدا الاارسدتاط 1771قتام  ال( واراسة ) 1791كاراسة)مغشغش

(   قدا تدم أجراؤهمدا Siry:1772( واراسدة) Coletteand Veiner:1779األجنبيتاط كاراسة )

   أمريكا والاراسة الحاليدة تتفدق مدع سلسدلة الاراسدا  السدابقة التد  أجريد   د  العدراق حدول اا دع 

 2اإلنجاز الاراس 

 

   . المتغير التابع7

(                1797متغيددر التددابع  دد  اغلددب الاراسددا  هددو التحصدديل كمددا  دد  اراسددة ) القيسدد  كدداط ال

(                   7222( واراسددددددددة ) الحسددددددددو1777(  واراسددددددددة ) العنبكدددددددد  1777واراسددددددددة ) العددددددددزاوي 

 ( أما الاراسة الحالية  رم  إلى معر دة اثدر اسدتراتيجية التحضدير المسدبق7227واراسة ) المجمع  

    التحصيل واا ع اإلنجاز الاراس  . 
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( اا دع 1791أما المتغير التابع بالنسبة لاا ع اإلنجاز الاراس   كاط    اراسدة )مغشدغش 

 .            اإلنجاز الاراس  يرتبت ببعض المتغيرا  مثل المنزلة الجتماعية والجنم وتبيعة الاراسدة واراسدة

اء والاا عيدة لإلنجداز علدى أسدلوب تفكيدر حدل المشدكلة لداى ( لقيام اثدر ارجدة الدذك1771قتام  ال) 

 التلبة المتفو يط    سط المراهقة .

 

( هددا   إلددى  يددام Colette & Veiner , 1779أمددا الاراسددتاط األجنبيتدداط كاراسددة )

 ,Siryوالاا عيددة نحددو اإلنجدداز األكدداايم  ، أمددا اراسددة ) ألددذا التموحددا  ومو ددع الضددبت وتقدداير 

التمدوح لددذوي اإلنجداز المرتفدع والمددنخفض  د  م دارة حددل المشدكلة ، أمدا الاراسددة ( مسدتوى 1772

 الحالية  رم  إلى  يام اا ع اإلنجاز الاراس     التحصيل  .

 

    المرحلة الاراسية. 1

بالنسبة لستراتيجية التحضير المسبق لقا تباين  المراحدل الاراسدية  د  معظدم الاراسدا  بديط  

       ( واراسددددة 1797والبتاائيددددة كاراسددددة )القيسدددد   ا والمتوسددددت ا اإلعددددااايالجامعددددا  والمعاهددددا و

( الجامعدا  1777( اإلعاااية واراسة )العنبك 1777( المتوستة واراسة ) العزاوي7222)الحسو 

 (    مع ا أعااا المعلما  .7227واراسة )المجمع  

واراسددة  ( 1791ة ) مغشددغشأمددا المرحلددة الاراسددية بالنسددبة لدداا ع اإلنجدداز الاراسدد  كاراسدد

 (Colette & Veiner , 1779)  ( المرحلة المتوستة ، أما الاراستاط األجنبيتاط كاراسدة1771) تام 

( تبقدد  علددى المرحلددة الجامعيددة ، أمددا الاراسددة الحاليددة  كاندد  المرحلددة Siry, 1772واراسددة )

 البتاائية ميااناا لاراست ا وبالتحايا الصف الخامم البتاائ  .

 المواا التعليمية  .4

 تباين  الاراسا     اختيار المواا التعليمية على النحو : 

(  دددددددد  مددددددددااة الجغرا يددددددددة 7227( واراسددددددددة ) المجمعدددددددد 7222اتفقدددددددد  اراسددددددددة ) الحسددددددددو 

(  دد  مددااة اللغددة 1777(   دد  مددااة التربيددة اإلسددالمية اراسددة ) العنبكدد  1777واراسددة) العددزاوي

بالنسدبة لداا ع اإلنجداز الاراسد  بالنسدبة للاراسدا  العربيدة واألجنبيدة  لدم  العربية أما المواا التعليمية

 التاريخ العرب  اإلسالم  . وتحاا المااة التعليمية    حيط الاراسة الحالية كان  ماات ا الاراسية ه

 حجم العينة  .5



 11                                                                                  الفصل الثاني
( بلغدد  حجددم العينددة 1797تراوحدد  حجددم العينددة للاراسددا  السددابقة واراسددة )القيسدد  

( تالبدددددة واراسدددددة 11( بلغددددد  حجدددددم العيندددددة )1777( تالبددددداا وتالبدددددة واراسدددددة )العدددددزاوي111)

( 57( بلغدد  حجددم العينددة )7222( تالبددة واراسددة )الحسددو 99( بلغدد  حجددم العينددة )1777)العنبكدد 

 . ( تالبة19( بلغ  حجم العينة )7227تالبة واراسة )المجمع  

     ( كمدددا  ددد  اراسدددة151أ دددراا العيندددة )أمدددا بالنسدددبة لددداا ع اإلنجددداز الاراسددد   قدددا بلددد  عددداا 

( تالبدا ، أمدا الاراسدتاط 519( بلد  عداا أ دراا العيندة )1771قتدام  ال( واراسة ) 1791)مغشغش 

        ( تالبدا واراسدة 577( بلد  عداا أ دراا العيندة )Colette & Veiner , 1779األجنبيتاط كاراسة )

(siry 1772ب )( تالبا57ل  عاا أ راا العينة ) ،  أما الاراسة الحالية  قا بل  عاا أ راا العيندة الكلد

 ( تلميذة .17هو )

 الجنم  .1

المتعلمديط وكاند  بالنسبة لستراتيجية التحضير المسدبق تبايند  الاراسدا  السدابقة  د  جدنم 

 : لت على النحو ا

( واراسددة 1777( تناولدد  اراسدة الددذكور واإلنددا  واراسدة )العددزاوي1797اراسدة )القيسدد  

 .( تناول  اراسة اإلنا  7227( واراسة )المجمع  7222( واراسة )الحسو 1777)العنبك 

 

            ( أمدددا اراسدددة 1791أمددا الاراسدددا  التددد  تناولددد  اا دددع اإلنجدداز الاراسددد  اراسدددة )مغشدددغش 

( Colette & Veiner , 1779(  ا تصددر  علددى اراسددة الددذكور واراسددة )1771قتددام  ال)

 أما الاراسة الحالية  ا تصر  على جنم اإلنا  .،( تناول  اراسة الذكور siry 1772واراسة )

 التكا ؤ  .9

اتفق  الاراسا  السابقة على التكا ؤ    التحصيل الاراس  للوالايط ، ارجا  السنة السابقة ،   

( 1777( اراسددة ) العنبكدد  1777( واراسددة) العددزاوي 1797العمددر الزمندد  مثددل اراسددة ) القيسدد  

(  قددا كؤ ئدد  المجمددوعتيط مددط حيدد  الختبددار  7227( واراسددة ) المجمعدد  7222) الحسددو  اراسددة

   2التحصيل  ومعر ة الحتفاظ بالمعلوما 

أمددددا الاراسددددا  التدددد  تناولدددد  اا ددددع اإلنجدددداز الاراسدددد   قددددا كو ئدددد  مددددط حيدددد  المنزلددددة 

( 1771قتدام  لا( واراسة ) 1791الجتماعية،الجنم ، وتبيعة الاراسة كما    اراسة ) مغشغش 

                 استقصدددددداء تددددددأثير ارجددددددة الددددددذكاء واا عيددددددة اإلنجدددددداز علددددددى أسددددددلوب حددددددل المشددددددكلة اراسددددددة
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(Colette & Veiner , 1779 العدزو والتموحدا  باعتبارهدا محدااا  إنجداز التلبدة السدوا )

أمدا ، ة( تموح التلبة لذوي اإلنجاز المرتفع والمنخفض    م ارة حل المشكل siry 1772واراسة )

الاراسة الحاليدة  قدا كو ئد  مدط حيد  ) العمدر الزمند  ،التحصديل الاراسد  لألبدويط، ارجدا  تحصديل 

 . التلميذا     مااة التاريخ للفصل الاراس  األول (

 

 زمط التجربة -9

( واراسددة 1797اراسددة ) القيسدد  واحددا وأربعدديط يومدداا ( كمددا  دد   اسددتغر   مدداة التجربددة )

( اسدتمر  حدوال  7222تمر  التجربدة ) عشدرة أسدابيع( واراسدة ) الحسدو سد ( ا1777) العزاوي 

( أمددا 1777( ) عشددرة أسددابيع( أمددا  دد  اراسددة ) العنبكدد  7227) شدد ريط( واراسددة ) المجمعدد  

بالنسبة لزمط التجربة لاا ع اإلنجاز الاراسد   لدم تدذكر الاراسدا  الفتدرة الزمنيدة لدذلك ، أمدا الاراسدة 

 ماة التجربة حوال  ) سبعة أسابيع( . الحالية  قا استغر  

 القائم بالتجربة-7

اتفق  الاراسا  السابقة جميع ا إلى أط مدط يتدولى م مدة التداريم الباحد  نفسده أمدا بالنسدبة 

لاا ع اإلنجاز الاراس  اتفق  الاراسا  السابقة علدى أط مدط يتدولى م مدة    التداريم الباحد  نفسدة( 

(  لدم تشدير إلدى ذلدك ،أمدا siry 1772( واراسدة )Colette & Veiner , 1779عداا اراسدة )

 2الاراسة الحالية  قا تول  الباحثة عملية تاريم التلميذا  

 التصميم التجريب  -12

لقددا تبايندد  الاراسددا  السددابقة  دد  أنددواع التصدداميم التجريبيددة وذلددك تبعددا لمتغيددرا  التابعددة 

تيط ) مجموعددة تجريبيددة ومجموعددة ضددابتة( والمسددتقلة وإعدداااها إذ اعتمددا بعضدد ا تصددميم المجمددوع

( 1777(  واراسة) العنبكد  777(  ذا  الختبار البعاي واراسة) العزاوي1797كاراسة ) القيس  

 2(  7227( واراسة ) المجمع  7222واراسة ) الحسو 

أمددا الاراسددا  التدد  تناولدد  اا ددع اإلنجدداز الاراسدد   لددم تددذكر الاراسددا  السددابقة التصدداميم 

( اسدتخام  مجمدوعتيط لددذوي اا عيدة اإلنجداز العدال  ولددذوي  siry 1772بيدة  قدت اراسدة  )التجري

اا عيددة اإلنجدداز المتددان  ،أمددا الاراسددة الحاليددة  قددا اسددتخام  الباحثددة تصددميما تجريبيددا تددالف مدددط 

  2 مجموعتيط إحااهما تجريبية واألخرى ضابتة

 أااة البح -11
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يليا بعدايا بنداة البداحثوط أنفسد م  د  الموضدوعا  اعتما  الاراسا  السابقة اختبارا تحص

بعددة ،أمددا الاراسددة الحاليددة التدد  أخضددع  للتجربددة لمعر ددة اثددر المتغيددرا  المسددتقلة  دد  المتغيددرا  التا

الباحثددة  ي ددا اختبددارا تحصدديليا سددتبن   قراتدده علددى و ددق جدداول المواصددفا  ، أخددذة بنظددر اسددتخام  

 العتبار محتوى 

 

محددااة للبحدد  واألهددااف السددلوكية المددراا تحقيق ددا ، وترتدداءي الباحثددة أط المددااة الاراسددية ال

 2يكوط اختبارا تحصيليا ليتسنى ل ا  يام مستويا  المعر ة    ) التذكر والف م والتتبيق( 

 

            أمدددددا أااة البحددددد  بالنسدددددبة لددددداا ع اإلنجددددداز الاراسددددد    ددددد  الاراسدددددا  السدددددابقة اراسدددددة

( استخام اختبار اا دع اإلنجداز 1771قتام  المقيام الكنان  واراسة ) ( استخام  1791) مغشغش 

      ( واراسددةColette & Veiner , 1779الاراسدد  علددى م مددا  تحصدديلية أمددا  دد    اراسددة )

(siry 1772 لم تذكر أااة البح   ي ا )2 

ام اا ددع أمددا أااة البحدد   دد  الاراسددة الحاليددة بالنسددبة لدداا ع اإلنجدداز الاراسدد  هددو تبندد  مقيدد

 2للكنان اإلنجاز الاراس  

 الوسائل اإلحصائية -17

تبايند  الاراسددا  السدابقة بنددوع المعالجدا  اإلحصددائية أو بحسدب تبيعددة المتغيدرا  والتصددميم 

 التجريب  المستخام وأهااف البح  وكان  كاآلت  :

 2( جميع الاراسا  T-Test) الختبار التائ  

( 1791بالنسبة لاا ع اإلنجاز الاراسد  اراسدة ) مغشدغش  أما الوسائل اإلحصائية المستخامة

استخام  تحليدل التبدايط ومعامدل ارتبدات بيرسدوط ومعامدل الرتبدات الثندائ  والختبدار التدائ  واراسدة 

 2( لم تذكر الوسائل اإلحصائية 1771قتام  ال) 

 النتائج-11

ر المسدبق بوصدف ا ختدة  اتفق  جميع الاراسدا  السدابقة علدى  اعليدة اسدتخاام أسدئلة التحضدي

 2لما  بل التحضير 

      اتفقددد  جميددددع الاراسددددا  السددددابقة علدددى  اعليددددة اسددددتخاام اا ددددع اإلنجددداز كمددددا  دددد  اراسددددة 

                   (  وكددددددددددذلك أثبتدددددددددد  اراسددددددددددة1771قتددددددددددام  ال( ماعدددددددددداا اراسددددددددددة ) 1791) مغشددددددددددغش 
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(Colette & Veiner , 1779( واراسدة )siry 1772)   اا دع اإلنجداز أمدا أثبتد   اعليدة

البح  الحدال   سديتم اإلشدارة آليدة  د  الفصدل الرابدع ) تفسدير النتدائج(  يمدا يتعلدق باتفداق النتدائج أو 

     2بقةااختال  ا مع الاراسا  الس



 
 
 

 الفصل الثالث
 

 البحثأجراءات * 
 : التصميم التجريبي   أواًل

 : مجتمع البحث  ثانيًا
 : عينة البحث  ثالثًا

 : إجراءات الضبط  رابعًا
 : ضبط المتغيرات الدخيلة )غير التجريبية( خامسًا

 البحث  مستلزمات:  سادسًا
 : أدوات البحث  سابعًا
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 البحث  إجراءات

المستخدمة في البحثث ممثح حيثث ااتمثاد التصثميج التجريبثي  لإلجراءاتيتناول هذا الفصل وصفا       

 اإلحصثاليةالمستخدمة في البحث والوسثالل لألدوات  مح ارضضتيار العينة م ويتخومجتمع البحث وا

 المستخدمة لتحليل النتالج . 

 

   Experimental Design      أوالً : التصميج التجريبي

الدراسثة م اختيثار التصثميج التجريبثي الثذا يتناسث  ونثو                    أجثراءوقبثل  األساسيةمح الشروط 

( م ويقصثد بالتصثميج التجريبثي ل التخطثيط 191م ص  1958فروضثه   فثاح دالثيح م  و البحث واينته

                        نثثثثثثة مثثثثثثع م حظثثثثثثةلمحيطثثثثثثة بالظثثثثثثاهرر م والتثثثثثثي تثثثثثثدر  بطريقثثثثثثة معيا للظثثثثثثروو والعوامثثثثثثل

                   للبحثثث ل انثثه يضثثمح بدايثثة الميثثة دقيقثثة إذمكبيثثرر  أهميثثةلثثذا فثثاح التصثثميج التجريبثثي  م مثثا يحثثدث

( لثثذا ااتمثثدت الباحثثثة تصثثميماً تجريبيثثاً ذا الضثثبط الج لثثي 682م ص  1991ود وابثثد الثثرحمح م دا  

ريبيثثة م درسثثت باسثثتخداج اسثثتراتيجية التحضثثير المسثثب  وأالخثثر  تجلمجمثثواتيح متكثثافلتيح احثثدهما 

ضابطة درست باستخداج الطريقة االاتيادية وقثد تعرضثت المجمثواتيح إلثت أختبثار قبلثي لقيثا  دافثع 

اإلنجا  الدراسي وتعرضت المجمثواتيح إلثت اختبثار بعثدا احثدهما لقيثا  التحصثيل الدراسثي واألخثر 

 ( يبح ذلك :  1والشكل رقج  لقيا  دافع اإلنجا  الدراسي 

   

 (1شكل رقج  

 التصميج التجريبي لمجمواتي البحث   التجريبية والضابطة (

ألبعدااالختبار  المتغير المستقل االختبار القبلي المجمواات  

 المجمواة التجريبية
 اإلنجا مقيا  دافع 

 الدراسي

استراتيجية 

 التحضير المسب 
اختبار التحصيل ومقيا  دافع 

الدراسي إلنجا ا  
 الطريقة االاتيادية المجمواة الضابطة

 

 ( 111م ص 1951  ال وبعي م    
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 ثانياً : مجتمع البحث 

يسااد في اختيار اينة البحثث  ألنهمهج في البحوث التربوية  أمرتحديد مجتمع الدراسة  حإ            

 ( .61ص  م1951النيل م  أبوالعلمي االمثل ((    األسلو الت وف  

 ة  للمديريثثةار  االبتداليثثة للبنثثات التابعثثديتطثث  البحثثث الحثثالي تحديثثد مدرسثثة واحثثدر مثثح المثث

 أسثثثماء ارت الباحثثثثة قسثثثج التخطثثثيط فثثثي المديريثثثة المثثثذكورر وسثثثجلت  إذالعامثثثة للتربيثثثة ى ديثثثالت م 

 :(6رقج   بعقوبة وكما موضح في الشكل قضاء المدار  االبتدالية للبنات في مرك 

 (6  رقج شكل
 بعقوبة . قضاء ومواقع المدار  االبتدالية في مرك  أسماء

ةـــــــــــــــسراسج المد ت اـــــــــــــموقعه   

 السو  المرأر للبنات 1

 مرك  بعقوبة ال هراء للبنات 6

 مرك  بعقوبة النجار 1

 السراا الفضيلة للبنات 1

 حي االميح رقية للبنات 8

كر سعدمعس –سارية  سارية 2  

 التحرير سيو سعد للبنات 7

 التحرير وضاح جواد للبنات 5

 التحرير معاذ بح جبل 9

 بعقوبة الجديدر الخمالل لبنات 11

 بعقوبة الجديدر هند المخ ومية للبنات 11

 المفر  االفا  للبنات 16

 المفر  المجاهد العرا للبنات 11

 المفر  الحسناء للبنات 11

ناتاالبتكار للب 18  المفر  

للبنات اإلي و 12  حي اليرموك 

 حي اليرموك الماجدر الفلسطينية للبنات 17

 المجمع الصنااي الـتآلو للتعليج االسا  للبنات 15

 حي اليرموك االولت الديمقراطية للبنات 19

 الكاطوح اليقيح للبنات 61

 الكاطوح المواظة للبنات 61
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 ثالثاً : اينة البحث 

 مدار  .اينة ال . أ

وهثي   مدرسثة  قصثدياً  لمدار  التي مثلت مجتمع البحثث جثاء اختيثار العينثة االى اإلط  بعد 

 :  آالتية ولألسبا تجربة البحث ل االبتداية للبنات ( م لتطبي  معاذ بح جب

 لمدرسة مح منطقة سكح الباحثة ا قر  .1

 .ربةالتجالمدرسة الرغبة الصادقة في التعاوح مع الباحثة في تطبي   أبداء .6

 تصادياً واجتمااياً وثقافياً . قتلميذات المدرسة مح حي واحد ومح مستو  متقار  ا .1

 

 اينة التلميذات . .  

ُحددت الباحثة مدرسة معاذ بح جبل لتطبي  التجربثة فيهثا م ومعهثا كتثا  تسثهيل مهمثة  حأبعد 

للصثو الخثام   تيح( كانثت المدرسثة تضثج شثعب1ت ملحث   صادر مح المديرية العامة لتربية ديثال

االبتثثدالي فثثيُختيرت بطريقثثة السثثح  العشثثوالي شثثعبة    ( لتمثثثل المجمواثثة التجريبيثثة وبثثذلك 

شعبة  أ( ثمثثل المجمواثة الضثابطة م وبلثد اثدد التلميثذات فثي المجمثواتيح   التجريبيثة  أصبحت

يبيثثة ( تلميثثذر فثثي المجمواثثة التجرأثنثثاح وث ثثثوحميثثذر بواقثثع  ل( تسثثبعة وسثثتوحوالضثثابطة (  

( تلميذر في لمجمواة الضابطة م قد استبعدت الباحثة التلميذات الراسثبات بواقثع خمسه وث ثوحو 

 أصثبح( تلميثذر مثح المجمواثة الضثابطة وبثذلك اربعثة( تلميثذر مثح المجمواثة التجريبثة و واحدر 

 ( .1جدول   ( تلميذر بعد االستبعاد كما موضح فيأثناح وستوحادد تلميذات اينة البحث  

 (1جدول رقج  

 قبل وبعد االستبعاد ادد تلميذات مجمواتي البحث التجريبية والضابطة

 ادد تلميذات بعد االستبعاد ادد التلميذات المستبعدات ادد التلميذات قبل االستبعاد الشعبة

 11 1 18 أ

  16 1 11 

 26 8 27 المجمو 

 

اً الثت النظثاج المدرسثي واسثتبعادهح الباحثة التلميذات  المستبعدات في الصثو حفاظث أبقتوقد 

ديهح خبرر سثابقة اثح الموضثواات التثي تثدر  ل أحمح النتالج النهالية ل ختبار الاتقاد الباحثة 

 الت مد  وقت التجربة وقد تؤثر هذه الخبرر في دقة نتالج البحث .
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 الضبط . إجراءاترابعاً : 

 تكافؤ مجمواتي البحث .  .1

اناً لسث متها أُجثرا التكثافؤ بثيح مجمثواتي البحثث لضثبط بعثض قبل الشرو  بالتجربة م وضثم

       الدراسثثات السثثابقة مثثثل دراسثثة   إليهثثاالمتغيثثرات التثثي قثثد تثثؤثر فثثي نتثثالج البحثثث والتثثي أشثثارت 

                          ( ودراسثثثثثثثة1999( ودراسثثثثثثثة   العنبكثثثثثثثي 1999( ودراسثثثثثثثة   العثثثثثثث اوا 1959  القيسثثثثثثي 

 : ( وهي 1956 كرا   

 . األولأ . درجة تحصيل التلميذات في مادر التاريخ للفصل الدراسي 

  . العمر ال مني محسوباً بالشهور لتلميذات اينة البحث .

 اينة البحث . إلباءج . التحصيل الدراسي 

 اينة البحث . ألمهاتد . التحصيل الدراسي 

 هـ. مستو  دافع اإلنجا  الدراسي .

فثثي االمتحثثاح النهثثالي للفصثثل الدراسثثي االول للصثثو  اإلسثث ميعربثثي أ. درجثثات مثثادر التثثاريخ ال

 . 6111ى6111الخام  االبتدالي للعاج الدراسي 

حصثثلت الباحثثثة الثثت درجثثات تلميثثذات مجمثثواتي البحثثث فثثي مثثادر لتثثاريخ مثثح سثثجل الثثدرجات الثثذا    

ي االمتحاح النهثالي للفصثل ( م وقد بلد متوسط درجات المجمواة التجريبية ف6المدرسة ملح    إدارر أادته

( درجثة م وانثد اسثتخداج 21.719( درجة م ومتوسط درجات المجمواة الضابطة  21.16  األولالدراسي 

الفثر   أحظهثر  اإلسث مي( لمعرفة داللة الفر  في درجثات مثادر التثاريخ العربثي T- Testاالختبار التالي   

( وهثي أصثغر مثح 1.112كانثت القيمثة المحسثوبة   ( اذ1.18انثد مسثتو  داللثة   إحصثاليةلي  لثه داللثة 

مجمواتي البحث في هذا المتغير  ؤالت تكاف ( مما يدل21( وبدرجة حرية  6القيمة التالية الجدولية البالغة  

   .(6رقج   هو مبيح في الجدول كما

 (6جدول رقج  

لدرجات مجمواتي البحث في مادر  والجدولية المتوسط الحسابي واالنحراو المعيارا والتبايح والقيمة التالية المحسوبة

 االبتدالي للصو الخام  األولللفصل الدراسي  في االمتحاح النهالي اإلس ميالتاريخ العربي 

 حجج العينة المجمواة
الوسط 

 الحسابي

االنحراو 

 المعيارا
 التبايح

درجة 

 الحرية

 القيمة التالية

 الجدولية المحسوبة

 1115.151 85.212 21.169 11 التجريبية
21 1.112 6 

 129.958 19.618 21.719 11 الضابطة
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 .العمر ال مني   

التلميثذات مثح البطاقثة المدرسثية الخاصثة بكثل بعمثر  حصلت الباحثثة الثت المعلومثات المتعلقثة

 رأامثام وقثد بلثد متوسثط  أنفسثهحالباحثثة قثد تيكثدت مثح المعلومثات مثح التلميثذات  أحتلميذر م المثاً 

( شثهراً 115.18المجمواثة الضثابطة   أامثار( شثهراً ومتوسثط 116تلميذات المجمواة التجريبية  

 أامثار( لعينتيح مستقلتيح لمعرفة داللة الفر  بيح T- Testم وباستخداج االختبار التالي   (1ملح   

 إذ( 1.18سثتو  داللثة  مانثد  إحصثاليةتلميذات المجمثواتيح م ظهثر انثه لثي  هنثاك فثر  ذو داللثة 

( مما 21(  وبدرجة حرية  6( وهي اقل مح الجدولية البالغة  1.989كانت القيمة التالية المحسوبة  

 ( .1في العمر ال مني كما هو موضح في الجدول   إحصاليامجمواتي البحث متكافلتاح  أحيدل الت 

 

 (1جدول رقج  

 لية المحسوبة والجدوليةالمتوسط الحسابي واالنحراو المعيارا والتبايح والقيمة التا

 تلميذات مجمواتي البحث   التجريبية والضابطة ( ألامار

 حجج العينة المجمواة
الوسط 

 الحسابي

االنحراو 

 المعيارا
 التبايح

درجة 

 الحرية

 القيمة التالية

 الجدولية المحسوبة

 176.511 11.117 116 11 التجريبية
21 1.989 6 

 672.187 12.217 115.918 11 الضابطة
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 ج . التحصيل الدراسي لآلباء .

مثثح بثثيح المعلومثثات التثثي استسثثقتها الباحثثثة مثثح البطاقثثة المدرسثثية التحصثثيل الدراسثثي لآلبثثاء 

    كثياباسثتخداج مربثع  اإلحصثالينتثالج التحليثل  أظهثرتالتكافؤ في التحصثيل الدراسثي لآلبثاء  وإلجراء

( 6بلغثت قيمثة   كثا  آذجريبيثة والضثابطة متكافلتثاح ي فثي هثذا لمتغيثر مجمواتي البحثث الت أح( 6  كا 

( ودرجثثة 1.18( انثثد مسثتو  داللثثة  9.175( وهثثي اقثل مثثح القيمثثة الجدوليثة  6.816المحسثوبة  

 (1 ( كما هو موضح في الجدول 1حرية  

 

 (1جدول رقج  

 لية .( المحسوبة والجدو6التحصيل الدراسي آلباء مجموتي البحث وقيمة  كا 

 التحصيل

 

 المجمواة

ي
أُم

 

 
كت
وي
أ 
قر
 ي

ية
ال
تد
اب
 

طة
س
تو
 م

و 
ةا
دي
دا
ا
ا

هد
مع

 

ا 
فم
ة 
مع
جا

 
فو

 أفرادادد  

 العينة

درجة 

 الحرية

6قيمة كا   

 الجدولية المحسوبة

 11 7 9 7 8 1 6 التجريبية
1 6.816 9.975 

 11 1 2 9 5 1 1 الضابطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ودرجثة 8ادد الخ يا   أصبح( وبذلك 8مي ويقرأ ويكت  ( في خلية واحدر لكوح التكرار المتوقع أقل مح  أُ ي دمجت الخليتاح  

 ( .62م ص1958(    الصوفي م 1الحرية  
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 يل الدراسي لألمهات د. التحص

 وأجثراءحصلت الباحثة الت التحصيل الدراسي ألمهثات اينثة البحثث مثح البطاقثة المدرسثية م 

( 6باسثتخداج مربثع كثاا  كثا  اإلحصثاليم أظهرت نتثالج التحليثل  ألمهاتالتكافؤ في التحصيل الدراسي 

( المحسثوبة 6بلغت قيمثة  كثا مجمواتي البحث التجريبية والضابطة متكافلتاح ي في هذا المتغير اذ  أح

( ودرجثة حريثة 1.18( اند مسثتو  داللثة  9.175( وهي اقل مح القيمة الجدولية البالغة  2.285 

 يوضح ذلك . (8  ( والجدول1 

 

 (8جدول رقج  

 ( المحسوبة والجدولية .6التحصيل الدراسي ألمهات مجمواتي البحث وقيمة  كا 

 التحصيل

 

 المجمواة

ي
أُم

 

كت
وي
أ 
قر
ي

 
 

ية
ال
تد
اب
 

طة
س
تو
 م

و 
ةا
دي
دا
ا
ا

هد
مع

 

ا 
فم
ة 
مع
جا

 
فو

 أفرادادد  

 العينة

درجة 

 الحرية

6قيمة كا   

 الجدولية المحسوبة

 11 7 2 9 2 1 6 التجريبية
1 2.285 9.175 

 11 1 6 5 16 6 1 الضابطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ودرجثة 8ادد الخ يا   أصبح( وبذلك 8مي ويقرأ ويكت  ( في خلية واحدر لكوح التكرار المتوقع أقل مح  أُ ي دمجت الخليتاح  

 ( .62م ص1958(    الصوفي م 1الحرية  
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 : القبلي هـ. مستو  دافع اإلنجا  الدراسي

تكافؤ مجمواتي البحث في مستو  دافع اإلنجا  الدراسي قبل بدء التجربة للتحقث  مثح لغرض  

   ال توجد فثرو  ذو داللثة إحصثالية بثيح متوسثط دافعيثة تلميثذات صحة الفرضية التي تنص الت انه 

الصو الخثام  االبتثدالي اللثواتي يدرسثح التثاريخ العربثي اإلسث مي الثت وفث  إسثتراتيجية التحضثير 

 واللواتي يدرسح التاريخ العربي اإلس مي بالطريقة االاتيادية (( .  المسب 

 تج تطبي     مقيا  دافع اإلنجا  الدراسي ( الت مجمثواتي البحثث  قبثل بثدء التجربثة بتثاريخ 

ج ترتي  درجاتهج واحتسا  الوسط الحسابي واالنحراو المعيارا لدرجات كل مح ت( و6111ى1ى12  

باسثثتخداج  (1   ملحثث  الضثثابطة  فثثي اختبثثار دافثثع اإلنجثثا  الدراسثثي القبلثثيالمجمواثثة التجريبيثثة و 

 . ( يبح ذلك  2والجدول  تيح مستقلتيح االختبار التالي لعين

 

 ( 2   رقج جدول

 المتوسط الحسابي واالنحراو المعيارا والتبايح والقيمة التالية المحسوبة

 افع اإلنجا  الدراسي القبليفي اختبار د لدرجات المجمواتيح التجريبية والضابطة

 المجمواة
ادد أفراد 

 العينة

الوسط 

 الحسابي
 التبايح

االنحراو 

 المعيارا

درجة 

 الحرية
 القيمة التالية

 

 

21 

 

 الجدولية المحسوبة

 11.68 162.61 86.712 اً دافع 11 التجريبية

 

 

6 
 7.7112 89.181 81.181 اً دافع 11 الضابطة

 

 أح القيمثثثثثثثثة التاليثثثثثثثثة المحسثثثثثثثثوبة لثثثثثثثثدافع اإلنجثثثثثثثثا  م ل السثثثثثثثثاب  يتبثثثثثثثثيح مثثثثثثثثح الجثثثثثثثثدو

                ( ومسثثثثتو  معنويثثثثة  21حريثثثثة    ةأكبثثثثر مثثثثح القيمثثثثة الجدوليثثثثة بدرجثثثث ي( وهثثثث 1.99بلغثثثثت   

أا أح مسثثثتو  دافعيثثثة اإلنجثثثا  الدراسثثثي قبثثثل بثثثدء التجربثثثة متكافلثثثة بثثثيح المجمثثثواتيح  ( 1.18  

 . التجريبية والضابطة  

  

 

 

9900 
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 مساً : ضبط المتغيرات الدخيلة   غير التجريبية ( خا

تثؤثر المتغيثثرات الخارجيثثة الثت تصثثميج البحثثث وتفسثير نتالجثثه م ويظهثثر هثذا التثثيثير الثثت مثثا 

يعرو بالصد  الداخلي والصد  الخارجي للبحث . ويقصد بالصثد  الثداخلي ل درجثة خلثو البحثث مثح 

                      حثثثثثث كلمثثثثثا ضثثثثثبطت المتغيثثثثثرات الخارجيثثثثثة المثثثثثؤثرات الخارجيثثثثثة ل ويثثثثث داد الصثثثثثد  لتصثثثثثميج الب

 ( وفيما يلي ارض لهذه المتغيرات وكيفية تفادا تيثيرها : 117مص1959  أبو ا ج م 

 

 الفترر ال منية للبحث  أ.

واسثثتمرت  6111ى1ى17اسثثتغرقت التجربثثة المثثدر ال منيثثة نفسثثها للمجمثثواتيح فقثثد بثثدأت بتثثاريخ 

 ( أسابيع كانت موحدر للمجمواتيح .7  ه المدر التي تقدر بـوهذ 6111ى8ى1لغاية 

 يبي التجر الندثارا . 

لج تحدث حاالت ترك مح قبل التلميذات اثنثاء مثدر لتجربثة باسثتثناء حثاالت الغيابثات الفرديثة القليلثة 

 والتي كانت بشكل متساِو ولمجمواات البحث .

  أدار القيا جـ. 

              التحصثثثثيلي واختبثثثثار دافثثثثع االختبثثثثار مثثثثااتي بحثهثثثثا وهطبقثثثثت الباحثثثثثة أداتثثثثيح الثثثثت مجمثثثثو

 الدراسي .  اإلنجا 

   . الحوادث المصاحبةد 

 يؤثر الت النتالج . أححدث يمكنه  أية إلتلج تتعرض تجربة البحث 

  التجريبية اإلجراءاتاثر هـ. 

         اتبعثثثت الباحثثثثةالتجريبيثثثة التثثثي يمكثثثح اح تثثثؤثر الثثثت سثثثير التجربثثثة  اإلجثثثراءاتلحثثثد مثثثح اثثثثر ل

 : آالتيةلخطوات 

 سرية التجربة  .1

خبار التلميذات ضماناً الستمرار نشاطهح وسثلوكهح مثع التجربثة أللحفاظ الت سرية التجربة وادج 

الباحثثة جثاءت  أحالتلميثذات  بيخبثارالمدرسة ومعلمة المادر  إدارربشكل طبيعي م اتفقت الباحثة مع 

 رسة .كمعلمة تكمل نصابها في المد

 المادر الدراسية  .6

درست الباحثة الموضواات المقرر تدريسها في الفصل الدراسي الثثاني والتثي نصثت اليهثا الخطثة 

 ( مواضيع .2معلمة المادر مسبقاً فقد بلد اددها   أادتهاالسنوية التي 
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 تو يع الحصص  .1

لتثي سثتدر  فيهثا مثادر والدرو  ا األياجالمدرسة ومعلمة المادر لتحديد  إدارراتقت الباحثة مع 

 .( يوضح ذلك 2لكل شعبة . والجدل   أسبواياقع حصتيح االتاريخ لمجمواتي لبحث بو

 

 (2جدول رقج  

 لمجمواتي لبحث وأوقاتهاص مادر التاريخ صتو يع ح

 السااة الحصة المجمواة اليوج

 الث ثاء
5.11-5.11 األولت التجريبية   (  

11.11-11.61 الرابعة الضابطة  أ(  

 الخمي 
رابعةال التجريبية   (  5.11-5.11  

ألولتا الضابطة  أ(  11.61-11.11  

 

 معلمة المادر معلج و .1

        لبحثثثث لتفثثثادا هثثثذا العامثثثل ا لتثثثدري  درسثثثت الباحثثثثة مجمثثثواتيا تيكيثثثداً الثثثت الموضثثثواية فثثثي

 الت النتالج .

 الوسالل التعليمية  .8

اليها في الخطط التدريسية وهثي   السثبورر والطباشثير  استخدمت الباحثة الوسالل التعليمية المشار

 الملوح واالبيض ( م مخطط يوضح مدينة بغداد المدورر .

 بناية المدرسة  .2

التلميثذات  أح إذهثذا العامثل الثت النتثالج م  تيثيرطبقت تجربة البحث في مدرسة واحدر ضماناً لعدج 

 درسح في صفوو دراسية متشابهة . 
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 البحث   تل ماتمسسادساً : 

 :  آالتية اإلجراءاتيتطل  البحث الحالي 

: درسثثت الباحثثثة الموضثثواات المقثثررر مثثح كتثثا  التثثاريخ للصثثو الخثثام   تحديثثد المثثادر العلميثثة .1

 يوضح ذلك :  (7  ت في الخطة السنوية والجدولداالبتدالي وهذه الموضواات قد حد

 (7جدول رقج  

اتالصفح الموضواات الفصل ت  

1 

خا
ال

 
م

 

هـ م هاروح 282-هـ116في اهد العباسييح  اإلس ميةالدولة العربية 

 الرشيد

17 

اإلس ميةالجيش م الشرطة م الحضارر العربية  6  81 

 86 العلوج والمعارو م موقو بعض العناصر الفارسية مح الدولة العباسية . 1

          جوقي م الغ و البويهي م الغ و السل األجنبيمقاومة العر  للغ و  1

مقتل الخليفة المعتصج باهلل م  م( م هجوج المغول الصليبيالغ و     

الفصل الخام  . أسللة  

81-82  

1 

 
اد
س
ه 597-هـ 115سنة  األندل  في اإلس ميةالدولة العربية  ال  87 

الفصل الساد  أسللة –الحركة العلمية  6  89-26  

العامثثة مثثح الكتثثا  الثثذا تصثثدره و ارر التربيثثة  هثثداواألالباحثثثة  أخثثذت:  العامثثة األهثثداوتحديثثد  .6

 ( .8الخاص بمادر التاريخ للمرحلة االبتدالية ملح   

              إنسثانيامثل  أاالعملية التربوية مثلها مثثل  إح:  لسلوكية المعرفية وصياغتها  األهداوتحديد  .1

الخطثثوات المهمثثة                أحثثد ة السثثلوكية الصثثفي األهثثداوبوضثثوح م وتمثثثل  أهثثدافهاالبثثد مثثح تحديثثد 

التثثثي سثثثيتج الثثثت وفقهثثثا الثثثتعلج                      واإلجثثثراءاتالتثثثي يبثثثدأ بهثثثا المثثثدر  تصثثثميج التعلثثثيج الصثثثفي 

التعليميثة العامثة  األهثداو( م وهي مثل نواتج الثتعلج التثي تتثرجج 29م ص6111  تو  وآخروح م 

    األهثداوومثح خ لهثا يمكثح قيثا  مثد  تحقيث  تلثك  ألهداواضح الجوان  المتعددر لتلك وت إنهااذ 

صفات يمكح قياسها وم حظتهثا  إلت اإلشارر( لذا ينبغي اند صياغتها 68م ص 1951م د نال  كرو

                        السثثثثلوكية الوسثثثثيلة الفعالثثثثة لتقثثثثويج  األهثثثثداووتعثثثثد  مانثثثثد المثثثثتعلج انثثثثد انتهالثثثثه مثثثثح الثثثثتعلج 

السثثليج النتقثثاء المحتثثو  وطرالثث  التعلثثيج الم لمثثة  األسثثا ررات التعليميثثة وتمثثثل البثثرامج والمقثث

 ( .11م ص1927 ميجر م 
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السثلوكية  األهثداوالهدو بالنسبة للمعلج والتلميذ م فقد صاغت الباحثة مجمواثة مثح  وألهمية

مثثة لعاا األهثثداولمحتثثو  الموضثثواات المقثثرر تدريسثثها لتلميثثذات مجمثثواتي البحثثث الثثت وفثث  

بلثد اثدد إذ و ارر التربيثة  أقرتهثاالتثي والمفردات المقرر تدريسها ولعثدج تثوفر األهثداو السثلوكية 

( هثثدفاً سثثلوكياً تو اثثت الثثت المسثثتويات المعرفيثثة سثثبعوح   األوليثثةصثثيغتها بالسثثلوكية  األهثثداو

غتها مثع التثي صثا األهثداوالث ثة لتصنيو بلوج   تثذكر م فهثج م تطبيث  ( ي  وقثد ارضثت الباحثثة 

( لبياح رأيهثج 2كتا  التاريخ الت نخبة مح الخبراء والمتخصصيح في التربية والج النف  ملح   

في س مة صياغتها ومد  م ءمتهثا للمسثتويات المعرفيثة وتغطيتهثا لمحتثو  الموضثواات م وفثي 

%( بثيح 51لثج تحصثل الثت نسثبة اتفثا    ألنهثا أهثداو( اشثررحثذفت   وأرالهثجضوء م حظاتهج 

 ( .7( هدفاً ملح   ستوحة  بصيغتها النهالي األهداوادد  أصبحالخبراء م لذا لقد 
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 ي

مح مستويات التعلج م ويعد في الوقت  نفسه االسا  الذا تقثوج  األدنتوهو يمثل المستو   ( :Rembruisالتذكر   .1

اليه املية التعلج برمتها م والسلوك االسا  الذا يتطلبه هذا المستو  هو التذكر بنوايه وهما   التمي  واالستدااء 

 ( .611مص1997او االسترجا  (    ميخاليل م 

جديثثد م او التعثثرو اليهثثا انثثدما  بيسثثلو صثثياغة المعلومثثات  إاثثادريقصثثد بثثه هنثثا ( : وAnderstandingالفهثثج   .6

تعرض في صياغات جديدر م وبهذا المستو  يكوح التلميذ قادرا الت استعمال المعلومات التي اكتسبها سثابقا فثي حثل 

 ( .81مص1991  مشكلة( معينة .   االماج م 

والقوااثد  كاألفكثارالفهثج م وينطثوا الثت اسثتعمال التجريثدات  ( : ويمثل مستو  االت مثحapplicationالتطبي    .1

الت التعلج ويظهر اند هذا المستو  مثد  انتقثال اثثر الثتعلج والتثدري      روالطرال  العامة في مواقو واوضا  جديد

 ( .611مص1951بلوج م 
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المسب  كونهثا التحضير  أسللة إاداد: مح متطلبات البحث الحالي   التحضير المسب  أسللة إاداد .1

العامل المستقل بغية التعرو الت اثر استخدامها في تحصيل تلميذات الصو الخثام  االبتثدالي فثي 

الباحثة بنفسها وفي ضوء محتو  كل مثح الموضثواات  أادتم وقد  اإلس ميمادر التاريخ العربي 

ت المسثثتويات لثثمو اثثا ا  الً ا( سثثلوثمانيثثة وسثثتوح   أولثثيبشثثكل  أاثثدتالسثثلوكية لهثثام  واألهثثداو

                    وأسثثللةالسثثلوكية  األهثثداوم تطبيثث ( وبغيثثة التثبيثثت مثثح اسثثتيفاء  فهثثج لبلثثوج   تثثذكر م الث ثثثة 

التحضثثير المسثثبقةم تثثج ارضثثها مثثع محتثثو  المثثادر الثثت مجمواثثة مثثح الخبثثراء المتخصصثثيح فثثي               

الباحثثثة  أجثثرتوم حظثثاتهجم  أرالهثثجالثثت    اإلطثثمثثادر التثثاريخ والعلثثوج النفسثثية والتربويثثة وبعثثد 

   األسثللةاثدد  أصثبح%( وبثذلك 51التي لثج تبلثد االتفثا  اليثه    األسللةالتعدي ت ال  مة وحذفت 

 ( .5( سؤالً ملح  ستوح  

 

 :  ريسيةدالخطط الت إاداد .8

 وإاثدادتخطثيط   إلثتانما هي املية تحتثاج وفح التعليج لي  املية ارتجالية او اشوالية م  حإ     

كثثل در  مهمثثا كثثاح           م يعتمثثد المعلثثج الثثت حفثثظ المثثادر م وتمكنثثه منهثثا فثثاح  أحم  فمثثح الخطثثي الفثثادح 

ترتيثث  الحقثثال  التثثي يتضثثمنها درسثثه م ومادتثثه م وتعيثثيح حثثدوده  إاثثدادسثثهولته يتطلثث  مثثح المعلثثج 

 ( .15م ص1999مح اقصر الطر    البجة م األهداو إلتووضع خطة واضحة توصله 

 

للموضواات الستة المقرر تدريسها الت   ريسيةدالخطط الت بإادادقامت الباحثة  األسا الت هذا    

السلوكية للمثادر الثت وفث  كثل  واألهداومد  الوقت المقرر للتجربة في ضوء محتو  الكتا  المقرر 

خطثط الثت مجمواثة ولقثد تثج اثرض ال مالتقليدا فثي التحضثير واألسلو التحضير المسب   أسللةمح 

    مثثح الخبثثراء والمتخصصثثيح فثثي مثثادر التثثاريخ وطرالثث  التثثدري  وفثثي مجثثال التربيثثة والثثج الثثنف  

ط وجعلهثثا طثثوم حظثثاتهج ومقترحثثاتهج  لغثثرض تحسثثيح صثثياغة تلثثك الخ أرالهثثج( السثثتط   2ملحثث   

لثثت الخطثثط ا رليسثثيرا التعثثدي ت أجريثثتالخبثثراء  أبثثداه سثثليمة تضثثمح نجثثاح التجربثثة وفثثي ضثثوء مثثا

 التجريبية والضابطة .  تيح( يوضح الخطط التدريسية للمجموا9والملح   
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  البحــــــــــــــــــث أدواتسابعاً : 

  أدار البحث األولت(  ألتحصيلياالختبار .  1

اختبثثثار تحصثثثيلي لقيثثثا  التحصثثثيل الدراسثثثي لتلميثثثذات  إاثثثدادمثثثح متطلبثثثات البحثثثث الحثثثالي         

التحضير المسب  في التحصيل ولعدج وجثود  أسللةالمجمواتيح   التجريبية والضابطة( لمعرفة تيثير 

بنثاء اختبثار تحصثيلي معتمثدر فثي ذلثك  إلثتاختبار جاه  ومقنح في مادر التاريخ فقثد امثدت الباحثثة 

 : آالتيةالسلوكية المحددر والت وف  الخطوات  وواألهداالت محتو  المادر الدراسية 
  

االختبثارات  إاثدادفثي  واألساسثية األولثتالخارطة االختباريثة مثح المتطلبثات  د: تع الخارطة االختباريةأ . 

                         لمثثثثثادر والثثثثثتل األساسثثثثثيةتضثثثثثمح تو يثثثثثع فقثثثثثرات االختبثثثثثار الثثثثثت المفثثثثثاهيج  ألنهثثثثثاالتحصثثثثثيلية 

                    كثثثثثثل منهثثثثثثثا  أهميثثثثثثثة أو احلوكية التثثثثثثي يسثثثثثثثعت االختبثثثثثثار لقياسثثثثثثثها وبحسثثثثثث  السثثثثثثث األهثثثثثثداو

 Chisel : 1978,p.11  )الباحثة خارطة اختباريثة لموضثواات مثادر الفصثل الخثام   أادت إذ م

للصثثو الخثثام  االبتثثدالي فثثي مدرسثثة معثثاذ بثثح جبثثل  اإلسثث ميوالسثثاد  مثثح كتثثا  التثثاريخ العربثثي 

مح المجال المعرفثي لتصثنيو بلثوج   تثذكر م فهثج م تطبيث  ( م وقثد ُحثددت  األولتلث ثة والمستويات ا

فقد  األهداو أهمية أو اح إماالموضواات في ضوء الوقت الذا يستغر  في تدريسها م  أهمية أو اح

اً السلوكية في كل مستو  مح المستويات الث ثة وتبع األهداوااتمدت الباحثة في تحديدها الت نسبة 

( فقثرر اختباريثة ث ثثوح اثح اثدد فقثرات االختبثار فقثد حثددتها الباحثثة   أمثالموضواات كثل در  م 

 :   آالتيةتو ات الت مستويات بلوج الث ثة متبعة الخطوات 

محتو  كل موضو  مح الموضواات في ضثوء اثدد صثفحات كثل موضثو  وذلثك  أهميةحسبت نسبة  .1

 :  األتياتماد الت القانوح بقسمتها الت العدد الكلي للصفحات باال

 ادد صفحات الموضو  الواحد                     
 نسبة محتو  الموضواات = 

 العدد الكلي للصفحات                 
السثلوكية فثي كثل مسثتو   اإلغثراضالسلوكية فقد حددت في ضوء ادد  اإلغراضنسبة مستويات  أما .6

 . لألغراضالعدد الكلي  إلت

 السلوكية للمستو  الواحد اإلغراضادد                          
 السلوكية =  اإلغراضنسبة 

 السلوكية الكلي اإلغراضادد                   

السثثلوكية مثثح مجمثثو   لألغثثراضاثثدد الفقثثرات فثثي كثثل مسثثتو  مثثح المسثثتويات الث ثثثة  تحديثثد .1

 واألهميثةلمحتو  الموضثواات  النسبية واألهمية( فقرر في ضوء العدد الكلي لها 11االختبار  

 .السلوكية والخارطة االختبارية  ضلألغراالنسبية 

 الغرض السلوكي أهميةنسبة × المحتو   أهميةنسبة × ادد فقرات كل خلية = ادد الفقرات الكلي  

 ( يوضح ذلك :5( والجدول 181-115صم 1991  اودر م 
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فثثي اهثثد  اإلسثث ميةالدولثثة العربيثثة  1

هثـ م هثاروح 282-هـ116العباسييح 

 الرشيد

1 1.15 5 1 - 16 8 1 - 2 

رر العربية الجيش م الشرطة م الحضا 6

 اإلس مية
6 1.16 2 1 6 11 8 1 6 11 

العلثثثثوج والمعثثثثارو م موقثثثثو بعثثثثض  1

 العناصثثثثثثر الفارسثثثثثثية مثثثثثثح الدولثثثثثثة

 العباسية 

1 1.12 8 5 - 11 1 1 - 6 

م الغثث و  األجنبثثيمقاومثثة العثثر  للغثث و  1

 م الغثثث والسثثثلجوقي   البثثثويهي م الغثثث و

( م هجوج المغول مقتل الخليفة  بيالصلي

 أسثللة الفصثل  الخثام   هلل مالمعتصج با

 .الفصل الخام   أسللة

1 1.68 7 1 - 11 1 - - 1 

 األندل مح  اإلس ميةالدولة العربية  8

 هـ 597-هـ 115سنة 
6 1.11 1 - 6 2 1 - 1 6 

الفصثثثثثل  أسثثثثثللة –لحركثثثثة العلميثثثثثة  2

 الساد 
1 1.62 1 1 - 7 8 1 - 2 

 المجمو   
12 111 % 

1

1 

6

6 
1 21 

6

1 
2 1 11 

   1.12 1.12 1.182  نسبة أهمية الهدو 
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 صياغة فقرات االختبار التحصيلي - 

 ح هثثذاألفثي صثياغة فقثثرات االختبثارم ذلثك  أساسثاً ااتمثدت الباحثثة االختبثارات الموضثثواية         

االختبثارات ثباتثا  أنثوا  أكثثر النو  مح االختبارات يتصو بالموضواية والشثمولية فضث ً اثح انهثا

        ثر بذاتيثثة المصثثحح يتتثث راحثثل الدراسثثة المختلفثثةم كونهثثا المهثثا واسثثتخداماً السثثيما فثثي مفثثي احكا

 . (17مص1999  محمدم

 مح متعددم الخطا وقد اختارت الباحثة ث ثة انوا  مح االختبارات الموضواية هي   االختيار          

السثثلوكيةم اذ تعثثد هثثذه  األهثثداوت التكميثثل( وقثثد جثثاء مثثع طبيعثثة المثثادر ومسثثتويا وأسثثللةوالصوا م 

اسثتعماالً كمثا انهثا تغطثي مسثاحة  وأوسثعهاكثرها صدقاً وثباتثاً ااالختبارات الموضوايةم ومح االسللة 

 (   25مص1959واسعة مح محتو  المادر الدراسية  سماررم

  المقثرر ( فقثرر مو اثة الثت الفصثليح االخيثريح مثح الكتثاث ثثوحبلد اثدد فقثرات االختبثار           

واالهثثثداو السثثثلوكية فثثثي ضثثثوء الخريطثثثة االختباريثثثة وتغطثثثي المسثثثتويات الث ثثثثةاالولت فثثثي المجثثثال 

فقرات االختبار اادت  اسثتبانة لعرضثها الثت الخبثراء والمتخصصثيح لغثرض  المعرفيم وبعد استكمال

 استخراج صدقها.

                          test-Validityرصد  االختبا ج.

يعد الصد  مح الشروط االساسية التي ينبغي اح تتوفر في ادار البحثم ويعد االختبار صثادقاً            

وللتاكثد مثح صثد   oler:1929.p:116 )(  66مص1992اندما يقي  ما وضثع لقياسثة  ابثا م

( الذا يعدمح انثوا  content validityالباحثة   صد  المحتو (    اختبار البحث الحالي ااتمدت

ال  مة لتصميج االختبارمالنة يبدا مع الخطوات االولثت لبنثاء االختبثارم اذ يحددمصثمج االختبثار الصد  

دا الثت ؤموضثو  االختبثار تحلثي ً شثام ً يثة او الظاهرر المراد قياسثها تحديثداً منطقيثاًم ثثج يحلثل مالس

لثك تمهيثداً لوضثع تبيح اقسامة وترتيبهثا حسث  اهميتهثا ثثج يحثدد االو اح الخاصثة بكثل قسثج منهثا موذ

( وقثد سثاادت الخارطثة 251مص1971مفردات االختبار بحيث تتف  في العدد مثع االو اح   الغريث م

االختباريثثة التثثي ااثثدتها الباحثثثة فثثي تحقيثث  هثثذا النثثو  مثثح الصثثد . اذ ارضثثت فقثثرات االختبثثار مثثع 

لقيا  والتقويج لبياح االهداو السلوكية الت ادد مح المختصيح في مادر التاريخ وطرال  التدري  وا

مثثد  م لمثثة كثثل فقثثرر للهثثدو السثثلوكي الثثذا وضثثعت لقياسثثة وسثث مة صثثياغتها وفثثي ضثثوء ارالهثثج 

واسثتخدمت النسثبة الملويثة معيثاراً لصث حية وم لمثة الفقثرات اذ حصثلت  وم حظاتهج ادلت الفقرات

يثثا  التحصثثيل. %( او اكثثثر مثثح اراء المختصثثيحم وقثثد اثثدت الفقثثرات صثثالحة لق51الثثت موافقثثة  

 ( يوضح االختباربصيغتة النهالية.11ملح   وال
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   التطبي  االستط اي ل ختبار د.

م ولمعرفثة المثدر ال منيثة التثي  إحصثالياً االختبثار وتحليلهثا  تلغرض تحديد مثد  وضثوح فقثرا

 اينتثه مثح مجتمثع بحثث تالفثت  6111ى 1ى5فثي  يستغرقها االختبارمتج تطبيقة الت اينة استط اية

( تلميذر مح مدرسة   سيو سعد للبنات( فقد اتفقت الباحثة مع معلمة المادر فثي المدرسثة ثمانوحمح  

الموضثثواات التثثي سثثتدخل ضثثمح فقثثرات االختبثثار. وقبثثل تطبيثث  االختبثثار بسثثبعة ايثثاج  ارت  إلكمثثال

الباحثثة  وأشرفت 6111ى1ى18 التلميذات بمواد االختبار الذا طب  بتاريخ وأالمتالباحثة المدرسةم

مح التلميذات حول فقرات االختبار كمثا  التي ترد سها الت املية سير االختبارم لتسجيل الم حظاتفبن

( دقيقة وال مح الذا اسثتغرقتة ابطثاً 18وهو     اإلجابةتلميذر في  أسر سجلت الوقت الذا اسغرقتة 

الوقثثت باسثثتخداج المعادلثثة ج اسثثتخراج متوسثثط تثثاالختبثثار  أسثثللة( دقيقثثة اثثح 88  اإلجابثثةتلميثثذر فثثي 

 :آالتية

  مح اسر  تلميذر +  مح ابطيء تلميذر  مح االختبار=

6 

 88+18 مح االختبار=

                        6  

         = 111 

                    6  

 (  82م ص1999  البكرا م     دقيقة .  81=                

 

 تبار لفقرات االخ اإلحصاليالتحليل  هـ.

لفقرات االختبار التحصيلي مح نتالج التجربة االسثتط اية الثت  اإلحصاليالباحثة التحليل  أجرت      

 النحو االتي :

    Difficulty Level  . مستو  صعوبة الفقرات وألأ

تتطل  االختبارات التحصيلية حسا  معادلة الصعوبة او سهولة فقراتها وهو نسبة الثذيح يجيبثوح      

( وانثد حسثا  معامثل Croulund , 1928, p:117صثحيحة فثي اينثة مثا    إجابثةالفقثرات اثح 

            ( 1.29( و  1.11تتثثثراوح بثثثيح   أنهثثثاالصثثثعوبة لكثثثل فقثثثرر مثثثح فقثثثرات االختبثثثار وجثثثدت الباحثثثثة 

اح االختبثارات تعثد  (بلثوج ( وهثذا يعنثي اح فقثرات االختبثار جميعهثا تعثد مقبولثة اذ يثر   11 ملح   

 .(  22م ص1951  بلوج م (1.21( و  1.11يدر وصالحة للتطبي  اذ كاح معامل صعوبتها  ج
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     Dissemination Power قراتفقور تميي  ال ثانيا .

وتعنثثي مثثد  قثثور الفقثثرر الثثت التمييثث  بثثيح التلميثثذات ذوا المسثثتويات العليثثا والثثدنيا بالنسثثبة 

( وبعثثد حسثثا  قثثور تمييثث  كثثل فقثثرر مثثح 111ص م  1991لصثثفة التثثي يقيسثثها   االمثثاج وآخثثروح م ل

( وتعثد الفقثرات ذات قثور تمييث  1.81-1.66فقرات االختبثار وجثدتها الباحثثة انهثا تراوحثت مثا بثيح  

( وتقبثل الح الفقثرر التثي يقثل معامثل تميي هثا اثح هثذا 1.61جيدر اذا كاح معامل تميي ها ال يقل اح  

ُ ( م لثثذا لثج تل111مص1992ىم عثديلها   ميخاليثل ت أوالحثد يستحسثح حثذفها  الباحثثة الثت حثثذو او  جثا

 . (11ملح    تعديل اا مح الفقرات

        Test Reliabilityثبات االختبار و . 

يقثثه اثثدداً مثثح المثثرات                    بفثثي ا مثثة االختبثثار بعثثد تكثثرار تط السثثتقرارت درجثثة ايشثثير الثبثثات الثث

سثثتخراج ثبثثات االختبثثار فثثي البحثثث الحثثالي اسثثتخدمت ( م وال591مص6111  قطثثامي واخثثروح م 

طريقثثة أاثثادر االختبثثار آلسثثتخراج معامثثل أسثثتقرار أسثثتجابة التلميثثذات الثثت فقثثرات االختبثثار الباحثثثة 

( وهثو معامثل ثبثات جيثد لهثذا النثو  مثح  51م1باستخداج معامل ارتباط بيرسوح فبلد معامل الثبات   

 (   16االختبارات ملح   

 االختبار الت اينة البحث   يتطب   .

االختبثثار جثثاه اً  أصثثبحختبثثار وفقراتثثه لأل واإلحصثثاءات اإلجثثراءاتالباحثثثة مثثح  أنهثثت إحبعثثد 

( اشثثرر  األولضثثج السثثؤال  أسثثللةو الثثت ث ثثثة  ( فقثثرر مو اثثةث ثثثوحبصثثيغته النهاليثثة مؤلفثثاً مثثح  

  ملثتء الفراغثات وضثج ( فقثرات مثح نثواشثررفقرات مح نو  الخطثي والصثوا  ضثج السثؤال لثثاني  

( . طبقثت الباحثثة االختبثار 11 تعثدد م ملحث   م( فقرات مثح نثو  االختيثار مثح اشررالسؤال الثالث  

م في تماج السثااة الثامنثة  6111ى8ى1الت اينة البحث في مدرسة   معاذ بح جبل ( في يوج الث ثاء 

االختبثثار  أجثثراءالباحثثثة الثثت   أشثثرفتوقثثد كثثاح الوقثثت موحثثداً للمجمثثواتيح وقثثد  األولالثثدر   إا

 وبمساادر بعض المعلمات .

   اإلجاباتتصحيح  ح .

 :  آالتيةالت وف  شروط  التصحيح  اإلجاباتصححت الباحثة اورا  

 ( درجة بواقع درجة واحدر لكل فقرر اختبارية .ث ثوحية ل ختبار هي  لالدرجة الك .1

غير الصحيحة م وقد اوملت الفقرات  بةلإلجا اً صحيحة م وصفر إجابةتعطت درجة واحدر لكل  .6

 . األسللةغير الصحيحة في جميع  اإلجابةمح اختيار والمتروكة معاملة  أكثرالتي وضعت لها 

( درجثثة سثثبعة اشثثر( بوصثثفها درجثثة اليثثا و ث ثثثوحتراوحثثت الثثدرجات بثثيح   اإلجابثثاتوبعثثد تصثثحيح 

 ( . 11درجة ملح    أوطيبوصفها 
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 :راسي الد اإلنجا دافع مقا  . 6

ونظراً لكثرر المقاي   الدراسي اإلنجا مقيا  لدافع تكييو  يالثانية في البحث الحالي ه األدار إماأ.   

التي تقي  دافع اإلنجا  الدراسي المعد للبيلية العراقيثة فقثد وقثع أختيثار الباحثثه الثت مقيثا  الكنثاني 

 بصثورته الجديثدر  المقيثا  إاثداد رمثر وقثدبعد أح قامثت بتكييفثه الثت اينثه الدراسثة الحاليثة  1979

 : آالتيةبالخطوات 

 

 الدراسي . اإلنجا ي  دافع االت مق اإلط  أوال . 
 

        ودراسثثة  ( 1979لقثثد اطلعثثت الباحثثثة الثثت اثثدد مثثح الدراسثثات وخاصثثة دراسثثة   الكنثثاني  

حديثثد ل سثثتفادر منهثثا فثثي ت (6111ودراسثثة  سثثالج  (1997( ودراسثثة  الثثدورا 1951  االاسثثر

التي تقي  دافثع اإلنجثا  الدراسثي لتلميثذات  اح الفقرات لإلجابةلل المناسبة ار البدايالفقرات واخت

 المرحلة االبتدالية .

 

 المقيا  .تكييو  اتوخطثانيا . 

واضح وسهل ومفهوج يكوح  بيسلو صياغة فقرات المقيا   إاادرالمقيا  هو  بتكييويقصد 

 يراد تطبي  المقيا  اليها وقد رواي في صياغة الفقرات ما يلي : مناسباً للمرحلة العمرية التي 

 مباشراً . و يكوح محتو  الفقرر واضحاي 

 ( .111مص1959تكوح الفقرر معبرر اح صيغة الحاضر   ابو ا ج م ي 

 تكوح الفقرر مختصرر بقدر ما تسمح به لحالة المدروسة . ي 

 ( 689مص6111سامي ميكوح الفقرر معبرر اح الموضو  المبحوث   ي 

 ( يوضح فقرات المقيا  بصورتها األولية .11ملح          

 

 صد  االختبار   المقيا  ( .   

 (162مص1951ل يعثد االختبثار صثالحاً انثد مثا يقثثي  مثا وضثع مثح اجثل قياسثه ل   جثثابر م

                    لقياسثثثثها باألسثثثثا االختبثثثثار الصثثثثاد  هثثثثو الثثثثذا يقثثثثي  الصثثثثفة التثثثثي وضثثثثع  إحومعنثثثثت ذلثثثثك 

            القيثثثثا  الحثثثثالي فقثثثثد تثثثثج أو( ولغثثثثرض التحقثثثث  مثثثثح صثثثثد  االختبثثثثار 182مص6111  سثثثث مة م

 ما يلي :  إيجاد
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 :الصد  الظاهرا  - 

يقصد بالصد  الظاهرا قياج ادد مح الخبراء المتخصصيح بتقدير مثد  كثوح الفقثرات ممثلثة     

( ولبيثاح مثد  صث حية المقيثا  وصثدقه فثي قيثا  Eble, 1976,p. 888لصفة المراد قياسها   

فثثي التربيثثة والثثج  (2ملثث    الصثثفة المثثراد قياسثثها فقثثد ارضثثت فقراتثثه الثثت مجمواثثة مثثح الخبثثراء

     ي الدراسثثي اإلنجثا مثح اح الفقثرات   تقثي  مثثا وضثعت لقياسثة وهثو دافثع  للتيكثد ( 2ملحث    الثنف 

واقترحثوا بعثض التعثدي ت  اآلراءمثيح بعثض ( م وقد ابثد  قسثج مثح المحك171مص1995  اودرم 

الباحثثة بهثذر المقترحثات الجثل ااثادر  أخثذتم وقثد أفضثلالتي حصثلت الثت المقيثا  ليظهثر بصثورر 

 .( فقرر68دافع االنجا  الدراسي   صياغة بعض فقرات المقيا  وبذلك بلد ادد فقرات مقيا  

 

   (9جدول   

 الخبراء الت مد  ص حية الفقرات إجابات

 النسبة الملوية المعارضوح الموافقوح ادد الفقرات الفقرات ت

1 1-6-1-1-8-2-7-5-9-11-16-11-11-19-61  18 9 - 111%  

6 11-18-12-17-15-61-66-61-61-68  11 5 1 55.5%  

1 11 1 2 1 22.2%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بات الخبراء اح مد  ص حيات فقرات مقيا  دافع االنجا  الدراسيي أجا

 ( 119م ص  1991  وديع م   x 111النسبة الملوية =               
 الج ء

 الكل
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 .التطبي  االستط اي للمقيا  ج . 

لغثرض التعثرو الثت مثد  وضثوح   6111ى1ى5بتثاريخ  قامت الباحثة بالتجربثة االسثتط اية

( ثمثانوح  الت اينة مح التلميذات بلثد اثددهح األوليةالدراسي بصورته  اإلنجا تعليمات مقيا  دافع 

 وأالمثت ارت الباحثثة المدرسثة  أيثاج( 7تلميذر مح مدرسة سيو سعد للبنات وقبل تطبي  االختبار بـ 

الباحثثة بنفسثها الثت  أشثرفتم وقثد 6111ى1ى18االختبار الثذا طبث  بتثاريخ  أجراءالمعلمات بمواد 

وقثد بلثد الوقثثت  – الث مح المسثتغر  فثي االجابثة –مثح وضثوح التعليمثثات  للتيكثدسثير االختبثار وذلثك 

 . (18ملح    ( دقيقة18هو   اإلجابةالمستغر  في 

فكثثرر اثثح الهثثدو مثثح المقيثثا  الثثذا يتكثثوح مثثح ث ثثثة بثثدالل وهثثي          إاطثثاء: تثثج  اإلجابثثةتعليمثثات  .1

 م نادرا( وُيطل  مح المعلمات قراءر فقرات المقيا  بدقة قبل االجابة اليها . أحياناً   دالما م 

 .إجابةفقرر دوح  أامنكح  أاتترك  إحرالهح دوح االفقرر التي ت لج و إماج(        وضع ا مة  .6

 

 تصحيح فقرات المقيا  : 

كثل فقثرر مثح فقراتثه  إمثاجليكرت ( وذلك وضع مدرج مح ث ث نقاط  أسلو يكوح التصحيح وف    

حصل اليهثا المختبثرر فثي درجة ت أالت إحم نادرا( الما أحياناً ( تبدأ مح   دالما م خمسة واشروحالـ 

 يثيتي( درجة وفيما خمسة واشروح( درجة واقل درجة  خمسة وسبعوحالمقيا  اح طري  المعلمة  

 توضيح لذلك :

 

 خريات في دروسهاألتعتمد الت التلميذات ا                            

 نادراً         أحيانا      دالماً   

  

 رجة  د 1     درجة  6    درجة  1  

 

( فقرر بجمع درجة كل فقثرر مثع الفقثرر التثي 68تتحق  الدرجة الكلية ل ستمارر المكونة مح  

( 78=68×1( درجات الت كثل فقثرر فثاح النتيجثة النهاليثة تكثوح   1تليها فلو حصلت التلميذر الت  

                ( درجتثثثيح الثثثت كثثثل فقثثثرر فثثثاح النتيجثثثة النهاليثثثة تكثثثوح 6درجثثثة م ولثثثو حصثثثلت التلميثثثذر الثثثت  

                   ( درجثثثثثة واحثثثثثدر فثثثثثاح النتيجثثثثثة النهاليثثثثثة تكثثثثثوح1درجثثثثثة( ولثثثثثو حصثثثثثلت الثثثثثت    81=68×6  

 درجة( .68=68×1  
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   Reliability                الثبــــــــــــــــــــات هـ .

                        االختبثثثثثار إاثثثثثادر أسثثثثثلو الدراسثثثثثي باسثثثثثتخداج  اإلنجثثثثثا اسثثثثثتخرج ثبثثثثثات مقيثثثثثا  دافثثثثثع 

Test-retest   األولم الثثذا يتضثثمح اسثثتخراج معامثثل االرتبثثاط بثثيح نتثثالج االختبثثار فثثي التطبيثث 

ونتالجة   بصورتة ذاتها( في التطبي  الثاني الت   المجمواة ذاتها( م وقد كثاح الفاصثل ال منثي بثيح 

صثثفوو الخثثام  االبتثثدالي مثثح ( تلميثثذر مثثح ثمثثانوحواحثثد م واختيثثر لهثثذا الغثثرض   أسثثبو التطبيقثثيح 

في التطبيقثيح حسث  معامثل ثبثات المقيثا   اإلجاباتمدرسة  سيو سعد للبنات ( وبعد جمع وتصحيح 

 األولمعامثثل االرتبثثاط بثثيح درجثثة كثثل تلميثثذر فثثي االختبثثار  إليجثثادباسثثتخداج معامثثل ارتبثثاط بيرسثثوح 

           موجثثث  وهثثثو معامثثثل ثبثثثات  1.716ودرجتهثثثا فثثثي االختبثثثار الثثثثاني م وكثثثاح معامثثثل ثبثثثات المقيثثثا 

 .( 15ملح   قوا 

  

 وصو المقيا د . 

( 11ايجابيثثة و   ( فقثثرر18( فقثثرر منهثثا  68النهاليثثة مثثح   ه المقيثثا  يتكثثوح بصثثيغت أصثثبح

             ( 68( درجثثثة والدرجثثثة الثثثدنيا للمقيثثثا    78فقثثثرر سثثثلبية م وقثثثد بلغثثثت الدرجثثثة العليثثثا للمقيثثثا    

( يوضثح 11الدراسي جاه اً لتطبي  الت اينة البحث والملحث    اإلنجا يا  دافع مق وأصبحدرجة م 

-19-17-12-18-11-16-11-11-9-7-2-8-1:  ه النهالية الفقرات االيجابية هثيالمقيا  بصيغت

( كما هو مبيح في الجثدول 61-66-61-61-15-11-5-1-1-6( والفقرات السلبية هي :    61-68

 . البدالل للعبارات السلبية وااليجابية أو احلذا يبيح ا (11  

 

 (11جدول   

 البدالل للفقرات السلبية وااليجابية أو اح

 نادراً  أحياناً  دالماً  الفقرر

 1 6 1 سلبية

 1 6 1 ايجابية
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 استخراج القور التميي ية ومعامل الصعوبة للفقرات . و.

 

امل تمييث  الفقثرر ومعامثل صثعوبة حس  معامل التميي  ومعامل الصعوبة للفقرات باستخداج مع

قثثيج معثثام ت التميثث  الخاصثثة بفقثثرات  إحالنتثثالج  وأظهثثرتتثثج اسثثتخراج ثبثثات المقيثثا  .  ذإالفقثثرر 

( 1.11لفقرر التي يكثوح معامثل تميي هثا  ا إح إلتحيث يشير معيار   ايبل (  ا  دالة وايجابية ميالمق

در م واذا كثاح ( تعثد الفقثرر جيث1.19-1.11يث  بثيح  عامثل التميم كثاح وإذاتعد فقرر جيدر جدا م  فيكثر

( واقثثثل فثثثاح الفقثثثرر                   1.19كانثثثت   وإذاهثثثا تعثثثد فقثثثرر حديثثثة قابلثثثة للتحسثثثيح ن  إ( ف1.69-1.61بثثثيح  

( ومعامثثل الصثثعوبة بلثثد                1.92-1.16الفقثثرر فثثي هثثذا المقيثثا  هثثو   تعثثد ضثثعيفة فبلثثد معامثثل تمييثث 

 (   .Eble, 1972, p .119(   15( ملح   1.92-1.69بيح  
 

كانت قور تميي ها  فقرر (19لذ فاح جميع قيج معامل التميي  للفقرات كانت ذات داللة م ومنها  

 لمقيا  تعد ممي ر .ا جيدر جداً وبذلك فاح فقرات

 

 التطبي  النهالي للمقيا    .

( تلميثذر فثثي 26ة البحثث واثثددهح  اينثث أفثرادلنهثالي للمقيثثا  الثت ا التطبيثث  إجثراءاتتمثت 

المعلمثثات الموجثثودات فثثي  مثثح خثث لم الثثت تلميثثذات المجمثثواتيح التجريبيثثة والضثثابطة  6111ى8ى1

اليثثه حسثث   واإلجابثثةكثثل واحثثدر مثثنهح المقيثثا   بإاطثثاءالمدرسثثة اللثثواتي يدرسثثح مثثادر التثثاريخ 

 . (17ملح    ث للمجمواتيحاينة البح أسماءمعه المقيا  مرف   إحالما  م التعليمات الموجودر
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 .ثامناً  : الوسالل اإلحصالية 

 

 األهثثثداوالبحثثثث تبعثثثاً لتبثثثايح المتغيثثثرات و لقثثثد تنواثثثت الوسثثثالل اإلحصثثثالية المسثثثتخدمة فثثثي 

 -المقصودر مح  استخداج الوسيلة الت النحو اآلتي :

 (   T-Test  االختبار التالي .  1

 لبحثثثثثث فثثثثثي بعثثثثثض المتغيثثثثثرات وفثثثثثي حسثثثثثا  داللثثثثثة إلجثثثثثراء التكثثثثثافؤ بثثثثثيح مجمثثثثثواتي ا

 الفرو  بينهما .     

 

  

  

 

  

 إذ تمثل : 
 ( الوسط الحسابي للعينة األولت .   - 1   
 .  ةي( الوسط الحسابي للعينة الثان - 6   
    1 

 ( التبايح للعينة األولت .    6
    6 

 ( التبايح للعينة الثانية .   6
 فراد إحد  المجمواتيح . ( ادد أ   1–  ح 

 (  621: ص  1977  البياتي م         

 
 (  6  كا  كيامربع .  6

 اسثثتخدج للتحقثث  مثثح داللثثة الفثثرو  اإلحصثثالية بثثيح مجمثثواتي البحثثث فثثي متغيثثر التحصثثيل   

 الدراسي لألبويح .     

 

 

 

 إذ تمثل :   
   ك ش ( التكرار الم حظ . 
   ك ت ( التكرار المتوقع . 

 (  611م ص  6111  ا وا م         
 
 

     1 –  6  
 ت =  
      1 

6    +6 
6   

 
  1 –ح       

 
 

   6ك ت (  –مج   ك ش    
 ت =   

 ك ت          
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 . معامل الصعوبة.  1

 اسثثتخدج لحسثثا  صثثثعوبة كثثل فقثثثرر مثثح فقثثرات االختبثثثار التحصثثيلي ومقيثثثا  دافثثع اإلنجثثثا  

 الدراسي .     

 ص = ج ى ك

   ص ( = صعوبة الفقرر . 

 ح العليثثا   ج ( = مجمثثو  األفثثراد الثثذيح أجثثابوا اثثح الفقثثرر بصثثورر صثثحيحة فثثي كثثل مثثح المجمثثواتي

 والدنيا .          

   ك ( = مجمو  األفراد في كل مح المجمواتيح العليا والدنيا . 

 ( 78م ص  1951  ال وبعي م   

 

 .معامل تميي  الفقرر .  1

 استخدج لحسا  قور تميي  فقرات االختبار التحصيلي ومقيا  دافع اإلنجا  الدراسي : 

 

  

 إذ تمثل : 

   الفقرر .   ج . ت ( قور تميي

     ص ( ادد المجيبيح الت الفقرر بشكل صحيح مح بيح أفراد المجمواة العليا .

   د   ص ( ( ادد المجيبيح الت الفقرر بشكل صحيح مح بيح أفراد المجمواة الدنيا . 

   ح ( ادد أفراد إحد  المجمواتيح العليا والدنيا . 

 (  111م ص  1979  أبو لبدر م 

 

  تباط بيرسوحمعامل ار.  8

 

 

 إذ تمثل : 

   ر ( معامل ارتباط بيرسوح . 

   ح ( ادد أفراد العينة . 

 .     م ص ( قيج المتغيريح

 د   ص (  –    ص ( 
 ج . ت = 

 ح                   

   مج   (   مج ص (  –ح مج   ص   
 ر = 
 [  6  مج ص ( – 6[ ] ح مج ص 6(    مج   – 6] ح مج         

 (  191م ص  1958  البياتي م 
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 عرض النتائج وتفسيرها 
 * عرض نتيجة االختبار التحصيلي وتفسيرها 

 * عرض نتيجة دافع اإلنجاز الدراسي وتفسيرها 
 



 36           الفصل الرابع                                                                                             
 

   :عرض النتائج وتفسيرها

و ممه  ممس تفسممير هممل   ، يتضمم ه همملا الفصممل عرضمما  لنتممائج البصمم  التمما توصمم    لي مما الباص مم  

 النتائج وال وازن  بين  ا ويبيه الدراسا  السابق  ال عروض  فا الفصل ال انا . 

 

   :تختبار التصصي ا بالنسب  لالعرض النتائج 

، تمس  ياماد ال توسمل الصسمابا  تييهوفرضميت  الصمفريلغرض التصقق  ه همد  البصم  الصمالا  

                         واالنصممممممرا  ال عيممممممارم لممممممدراا  جممممممل  ممممممه ال ا وعمممممم  التاريبيمممممم  والضممممممابل  فمممممما االتختبممممممار 

        ، تمممس  ياممماد القي ممم   ( T-Test )وباسمممتتخداس االتختبمممار التمممائا  ،(31)   صمممق ألبعمممدمالتصصمممي ا 

 ( . 33التائي  ج ا فا الادول )

 

 ( 33 ادول )
لدراا  ال ا وعتيه  ال توسل الصسابا واالنصرا  ال عيارم والتبايه والقي   التائي  ال صسوب 

 ألبعدمفا االتختبار التصصي ا  التاريبي  والضابل 
 

 ال ا وع 
عدد أفراد 
 العين 

الوسل 
 الصسابا

 التبايه
االنصرا  
 ال عيارم

درا  
 الصري 

 القي   التائي 

 الادولي  ل صسوب ا

 
 التاريبي 
 

13 52.552 62..66 2.355 

66 5.656 5 
 

 الضابل 
 

13 53.6.6 36.666 1.566 

 

( وها أجبمر  مه القي م   5.656يتبيه  ه الادول السابق أه القي   التائي  ال صسوب  ب غ  )  

ا تممرفض الفرضممي  ( وب ممل66ودرامم  صريمم  )(  6.62( عنممد  سممتول داللمم  )  5) الادوليمم  البالغمم  

لمميه هنمماق فممرق لو داللمم   صصممائي  بمميه  توسممل تصصمميل  فري  ل بصمم  ، والتمما تممنا ع مم  انمم  الصمم

 وبيه   قـ  التصضير ال سبــــا باستتخداس أسئ ـا اإلسال ـه  ادة التاريخ العربــــا درسـالت  يلا  الالت

دوه اسممتتخداس أسممئ   التصضممير تصصمميل الت  يمملا  الالتمما درسممه التمماريخ العربمما اإلسممال ا بمم   توسممل

ال سبق ، وللمق لتفموق ت  يملا  ال ا وعم  التاريبيم  ال مواتا درسمه  مادة التماريخ العربما اإلسمال ا 

با باستتخداس أسئ   التصضير ال سبق ع   ت  يلا  ال ا وع  الضابل  الالتا درسه  ادة التاريخ العر

 .  التصضير ال سبق  اإلسال ا بدوه استتخداس أسئ  
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   نتيا  االتختبار التصصي اتفسير  – 5

       ( ودراسمممم  5666( ودراسمممم  ) الصسممممو  ...3تتفممممق نتيامممم  الدراسمممم  الصاليمممم   ممممع دراسمممما  )العنبجمممما 

( فا تفموق ال ا وعم  التاريبيم  التما درسم  ع م  وفمق اسمتراتياي  التصضمير ال سمبق  5665) ال ا عا 

  . ادي لريق  االعتيالع   ال ا وع  الضابل  التا درس  ب

وي جه أه يعزل تفوق ت  يلا  ال ا وع  التاريبي  الالتا درسمه  مادة التماريخ العربما اإلسمال ا باسمتتخداس 

أسئ   التصضير ال سبق ع   ت  يلا  ال ا وع  الضابل  ال واتا درسه  ادة التاريخ العربا اإلسال ا بدوه 

  -استتخداس أسئ   التصضير ال سبق  ل   ا يأتا :

 تصريريا       التصضير ال سبق نوع  ه التجرار  ل تعل  األسئ   ل ت  يلا  ويابه عن ا  ه أسئ . 3

    الت  يلا  وبللق فإهــــــ ـ س تعاد ع ي ه أ ناء شرح ال ادة شفويا  وبللق سو  تعاد  رتيه ع     

 (566،ا 3.91،)آل ياسيه(فا ألهاه ال تع  يه و بقائ ا)التجرار يرسخ ال ادة ال راد تع   ا ،     
                   

. يعزل التفوق  ل  أه الت  يملا  وامده فما أسمئ   التصضمير أسم وبا  اديمدا  فما التمدريه أ مار اهت ما  ه  5

)) اللرائمق الصدي م  فما  ودفع ه  لم  الع مل اإليامابا وال شمارج  الامادة فما تصضمير ال مادة وللمق أله

ل و  ارسمت س نشمالا  ال مادة فيمزداد تصصمي  س الدراسما  التدريه ها التا تعت د ع م  تخبمرا  التال يم

اللرائق التق يدي  تزداد قاب ي  التال يل ع م  المتع س بشمجل أفضمل  وج  ا صرر  ال درس  نفس ا  ه قيود

 ( .  15، ا  3.26ويرتفع  ستول تصصي  س الدراسا (( )  تختار ، 
 

 لصريمممممممم  وت يئمممممممم  الوقمممممممم  الجممممممممافا لف ممممممممس السمممممممم ال واإلاابمممممممم  عنمممممممم  . تخ ممممممممق اممممممممو يتسممممممممس با 1

بعيدا  عه الق ق واالرتباق الليه يصاصباه ع  ي  تصضير الدره الاديد أله )) األسمئ   ال سمتتخد   فما 

التصضممير ستسمماعد الت  يمملا  ع مم  اإلاابمم  ع مم  جممل سمم ال بصممورة  نفممردة وبممللق يجمموه تصضمميرهس 

 (  . .32، ا  3.91) آل ياسيه ،  ليا   ه االرتباق ((وتنقيب س عه اإلاابا   نظ ا  تخا

 

     ه أسممئ   التصضممير القب يمم  همما  صممدل التخلممل القب يمم  التمما تسمماعد فمما تصضممير ال ممادة الدراسممي  وتممللل  .1

 صمماعب ا وت يممه ألهمماه اللالبمما  ل مما سيدرسممن  ، و ن مما )) توامم  اللالبمما  نصممو  ا ممود التفجيممر النممافع 

 س أ ماس  شمجال   لروصم  بوضموح ، فما ضمعالغ موض والفمراإ  ل ت جمرهس شماردا  فماتمرق فتوالواضح وال

وجللق )) تساعد ع   ت يئ  ألهاه الل ب  ل  مادة الدراسمي  ،  ( 515، ا  3.26صدود الصل (( ) السيد ، 

(( ال مراد شمرص ا  وتوا  س ل ا ياب ع ي س  نااز  ، وتن ي  صسه االستعداد لدي س ، نصمو ال مادة الدراسمي 

 (Davies , 3.96 , p : 329   . )  
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  قياه دافع اإلنااز الدراسا    عرض نتائج

  صصمائي فروق لا  داللم   دال توا)  التا تنا ع   أن  ي نا ال لغرض التصقيق  ه الفرضي  

الدراسما لت  يملا  الصم  التخما ه االبتممدائا   اإلناماز( بميه المدافع نصممو  6.62عنمد  سمتول داللم  ) 

التصضمير ال سمبق وال مواتا يدرسمه  اسمتراتياي ع م  وفمق  اإلسمال ايدرسِه التماريخ العربما  ال واتا

أستتخدس االتختبار التمائا إلياماد داللم  الفمروق ال عنويم   ، باللريق  االعتيادي  اإلسال االتاريخ العربا 

 لق .( يبيه ل31بيه ال ا وعتيه التاريبي  والضابل  فا دافع اإلنااز الدراسا والادول )

 

 

 

 

 (31الادول ) 

ال توسل الصسابا واالنصرا  ال عيارم والتبايه والقي   التائي  ال صسوب  لدراا  

 ألبعدمال ا وعتيه التاريبي  والضابل  فا اتختبار دافع اإلنااز الدراسا 

 
 

 ال ا وع 
عدد أفراد 

 العين 

الوسل 

 الصسابا
 التبايه

االنصرا  

 ال عيارم

درا  

 الصري 
 ائي القي   الت

66 

 الادولي  ال صسوب 

 التاريبي 
 ا  دافع 13

 
93 23.261 ..652 

1 5 

 الضابل 
 ا  دافع 13

 
61..12 61.136 2.63. 
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 يتبممممممميه  مممممممه الامممممممدول السمممممممابق أه القي ممممممم  التائيممممممم  ال صسممممممموب  لمممممممدافع اإلناممممممماز

ويمممممم                ( و سممممممتول  عن 66( وهمممممما أجبمممممر  ممممممه القي مممممم  الادوليممممم  بدرامممممم  صريممممم  ) 1ب غممممم  )  

( وهلا يدل ع   واود فروق لا  دالل   صصائي  بيه ال ا موعتيه التاريبيم  والضمابل  فما  6.62) 

 . (39  صق) لدافع اإلنااز الدراسا  ألبعدماالتختبار 

 

 الدراسا  اإلناازتفسير نتيا   قياه دافع 

واود عالقم  و يقم  بميه ( فا 3.23تتفق نتيا  الدراس  الصالي   ع نتيا  دراس  )  غشغش  

الدراسا ولبيع  الدراس  التا يت قاها ال تع س، فضال  عه أه لبيع  أسمتراتياي  التصضمير  اإلناازدافع 

ال سبق تاعل  ه ال تع س عنصر فعال ونشل فا ع  ي  التع س سواء فا ال درس  أس البي    ما تمنعجه 

 ا .الدراس اإلناازفا زيادة الدافعي  نصو   ياابياأ ارها 

 



 
 
 

 الفصل اخلامس
 

 االستنتاجات * 
 التوصيات * 
 المقترحات * 
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 ات ـــــــــــــــــــاالستنتاج

  -بعد عرض النتائج وتفسيرها توصلت الباحثة إلى مجموعة من االستنتاجات هي : 

ستب  فتي عمليتة تتدريس متادا التتاريب العربتي ا ست مي مال التحضتير. فاعلية استتخدا  استراتيجية 1

دافتتتة ا نجتتتا   لتلميتتت ات الصتتتم الختتتامس االبتتتتدائي مستتت   فتتتي رفتتتة مستتتتو  التحصتتتيل و يتتتادا

 الدراسي . 

. إن استخدا  ه ه االستراتيجيات في عملية تدريس مادا التتاريب   يتللتم متن معلمتات المتادا و تتا   2

 وج دا  إضافيين مكثر مما هو مللوم في اللريقة التقليدية . 

و تتت  . إن استتتخدا  هتت ه االستتتراتيجيات التحضتتيرية المستتبقة يجعتتل التلميتت ا ناتتيلة وفعالتتة لتتوال 3

التدرس   فالتتدور ا يجتتابي التت ب تقتتو  بتتف التلميت ا فتتي التفكيتتر يعلي تتا مستترولية التركيتت  والتتت كر 

 الدراسي .  ا نجا والف   لما تتعلمف وت كره وتدفع ن إلى المثابرا و يادا 

. مهميتتة التع يتت ات اللفايتتة المبااتترا بعتتد كتتل إجابتتة صتتحيحة   انتتف يحفتت  التلميتت ات وي يتتد متتن  4

 يت ن وحماس ن للدرس . دافع

 ات ــــــــــــــــــالتوصي

. ضتترورا استتتخدا  معلمتتي متتادا التتتاريب إستتتراتيجية التحضتتير المستتب  لتتدورها الفعتتال فتتي رفتتة  1

 مستو  التحصيل و يادا دافة ا نجا  الدراسي . 

 لرائتت  تدريستتية. مستتاهمة المعلمتتين فتتي رفتتة مستتتو  دافتتة ا نجتتا  الدراستتي متتن ختت ل استتتخدا   2

 حديثة في التعلي  مو من خ ل المسابقات العلمية التي تقيم ا المدرسة . 

. االهتمتا  برفتة مستتو  دافتة ا نجتا  الدراستي لتتد  تلميت ات الصتم الختامس االبتتدائي متن ختت ل  3

 فسح المجال ممام ن للتعبير عن مفكارهن وآرائ ن بحرية وبجو مفع  بالدع  واللمأنينة . 

   . قد دورات تلويرية وتأهيلية للمعلمين والمعلمات. ع4

 ات ــــــــــــــــــالمقترح

 . إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على الت مي   ) ال كور ( .  1

 . دراسة مثر ه ه ا ستراتيجيات في مواد دراسية مخر  .  2

لتحضيرية المسبقة لمدا  منية لويلة  د . إجراء دراسات تجريبية تبين فاعلية ه ه االستراتيجيات ا 3

تكون سنة دراسية وفي مماكن متعددا من العترا  وفتي متريترات مختر  ايتر التحصتيل ودافتة ا نجتا  

 الدراسي .   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصادر البحث
 العربية

 واالجنبية
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 واألجنبيةالمصادر العربية 
 (( ، دار القلم ، بيروت.  المبادئ في طرائق التدريس العامة ( ))  1791ال ياسين ، محمد حسين ) .1

 ، دار أحياء الكتب العربية . 1(( ، ط روح التربية والتعلم( ))  1791شي ، محمد عطية ) ااألبر. 2

 . دار المسيرة، الطبعة الثانية ، عمان((  نفس التربوي علم ال ( )) 2222) جادو، صالح محمد علي أبو.3

(( الكويوت ، مكتبوة الفوالح  مودلل للوم منواال البحوت التربووي( ))  1797عالم ، رجاء محموود )  .أبو1

 والتوزيع ، الكويت . للنشر 

والمعلوم يم التربووي للطالوب الجوامعي يمبادئ القياس النفسي والتق ( )) 1799أبو لبدة ، سبع محمد ) .1

 ، جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمان .  1(( طالعربي 

، مكتبووة  1(( ، ط اإلحصوواء النفسووي وااجتموواعي والتربوووي( ))  1791أبووو النيوول ، محمووود السوويد ) .6

 اللانجي ، القاارة . 

هضووة (( القوواارة ، مكتبووة الن طوورق تعلوويم األدب والنصووو ( ))  1799أحموود ، محموود عبوود القووادر ) . 9

 المصرية .

                    لووووودال التالميووووو  والطوووووالب اإلنجوووووازبرنوووووامل لتنميوووووة دافعيوووووة )) (  1793)وآلووووورونصوووووفاء  ،األعسووووور. 9

 دافوع دراسوات فوي تنميوة (( ، مركوز البحووت التربويوةاألولفي ملتلو  مراحول التعلويم، التقريور   القطريين      

 .، قطر  مجلد الثاني ، اإلنجاز      

 ،(( ، دار الحكمة للطباعة والنشر التقويم والقياس)) (1772) وآلرون، مصطفم محمود  مامإلا .7

 .بغداد       

     1(( ، ط أصول تدريس اللغة العربية بوين النرريوة والممارسوة( ))  1777البجة ، عبد الفتاح حسن )  .12

 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان األردن .

 (( ، بيروت ، دار الرائد العربي . المنهل التعليمي( ))  1793، جبرائيل ) بشارة . 11

أثر أستلدام كل من الشفافيات والمصورات التعليمية في تحصيل ( ))1777البكري ، عبد الكريم عبد هللا )  .12

اد ، تربية ، بغد      ، رسالة ماجستير ، جامعة طالب الص  األول الثانوي في مادة التاريخ في اليمن (( 

 أبن رشد .

      (( ، دار ماكجروايووول تقوووويم تعلوووم الطالوووب التجميعوووي والتكوووويني( )) 1793) وآلووورونبلووووم ، بنجوووامين  .13

 للنشر ، الرياض .       
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فوووي  ياإلحصووواء الوصوووفي وااسوووتدال( ))  1799البيووواتي ، عبووود الجبوووار توفيوووق وزكريوووا أثنوووا سووويوس )  .11

 (( . النفسالتربية وعلم       

، دار الفكوور للطباعووة  1(( ، ط أسووس علووم الوونفس التربوووي( ))  2221)  وآلوورونتوووق ، محيووي الوودين . 11

 . عمانوالنشر والتوزيع ،      

             ،دارجوون وايلوي ((  اسوا سويات علوم الونفس التربووي( )) 1791)وعبود الورحمن عودس محوي الودين ، توق. 16

 . النكلتر ، وابنائة       

(( أسووس علووم الوونفس التربوووي ( ))  2222عبوود الوورحمن عوودس )  ، توووق ، محووي الوودين ، يوسوو  قطووامي. 19

 الطبعة الثانية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .      

          ، دار النهضووووووة  1، ط التقووووووويم التربوووووووي والقيوووووواس النفسووووووي ((( ))1793جووووووابر ، عبوووووود الموووووونعم )  .19

 ، القاارة . ةالعربي      

التحضوووير فوووي تحصووويل الطالبوووات فوووي موووادة  أسوووئلةاسوووتلدام  اثووور( )) 2222)الحسوووو، ثنووواء يحوووي قاسوووم. 17

 .، العدد الثامن عشر ، مجلة األستا  (( الجغرافية      

((  هل موع اسوتراتيجيات تدريسوية ومووادت التربويوة المسواعدةمونالتطووير )) (1791حمدان ، محمد زياد ). 22

 ار التربية الحديثة ، عمان  ، األردن .د      

الفشووول الموووتعلم وعالقتووول بموقوووع الضوووبط ودافوووع اانجووواز ( )) 2222الحوشوووان ، بشووورال كوووارم سووولمان ). 21

 (( ، اطروحة دكتورات غير منشورة ، كلية التربية ابن رشد  والتلص  والجنس لطلبة جامعة بغداد

 ، جامعة بغداد .       

، المجلووة القطريووة (( تقووويم وقيوواس تحصوويل الطلبووة  وأسوواليبطوورق  ( ))1776عود )اللضووير ، لضووير سوو .22

 ، سبتمبر . 21،  119، الدوحة ، العدد  للتربية والثقافة والعلوم       

 ، الوووودار الدوليووووة للنشوووور  1(( ، المجلوووود األول ، ط  ليوووورة علووووم الوووونفس( ))  1799دسوووووقي ، كمووووال )  .23

 . والتوزيع ، القاارة       

ترجمووة سوويد الطووواب والوورون، الطبعووة الرابعووة،دار ((  موودلل علووم الوونفس  ( )) 1792)ل2دافيوودو ، لنوودا .21

  . ماكجر وايل للنشر، القاارة 

 منووووووووووواال البحوووووووووووت ( ))  1772داود ، عزيوووووووووووز حنوووووووووووا وأنوووووووووووور حسوووووووووووين عبووووووووووود الووووووووووورحمن )  .21

 (( ، بغداد ، دار الحكمة للطباعة والنشر . التربوي      

الدراسووي  اإلنجووازاثوور برنووامل ارشووادي فووي زيووادة مسووتوال دافووع ( )) 1779قبووال احموود جمعووة )أري ، الوودو .26

 دكتورات غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية . أطروحة(( ،  لطالبات المدارس المعنية      

  دار القلم .  ،  (( ، الكويت منهل المدرسة اابتدائية( ))  1793رضوان ، أبو الفتوح ) .  29

 (( القاارة عالم الكتب .  المناال الدراسية( ))  1792ريان ، فكري حسن  )  .29
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 . ت فعاليتل علمياً ((بتاستراتيجيات ما قبل التدريس مفهوم ث ))(  1799زكري ، عمر محمد مدني )  .27

، مطبعووة ((  التربوووي موضوووعات ملتووارة قووي علووم الوونفس( )) 1799) الزوبعووي، عبوود الجليوول والوورون .32

 . الللود، بغداد

             (( ، الموصول ، دار الكتوب  االتبوارات والمقواييس النفسوية( ))  1791، عبد الجليل و آلورون )  = .31

 للطباعة والنشر ، الموصل .     

اسوي لودال طالبوات الدر اإلنجوازالمعاملوة الوالديوة وعالقتهوا بودافع  أسواليب( )) 2222سالم ، رفقوة لليفوة ) .32

 (( ، اطروحة دكتورات غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية . كليات المجتمع في ااردن

  أثوور معرفووة الطلبووة المسووبقة باألاوودا  السوولوكية علووم ( )) 1792صووالح لبووراايم ، ) ، طووارق . السووامرائي33

 ، كلية التربية ،  رسالة دكتورة غير منشورة . (( ، جامعة بغداد تحصيلهم في المواد ااجتماعية        

، عمووان ، دار المسوويرة  1، ط((  منوواال البحووت فووي التربيووة وعلووم الوونفس ( )) 2222ملحووم ) ، سووامي . 31

 للنشر والتوزيع .      

 .(( ، مطابع التعليم العالي الطرق اللاصة في تدريس العلوم ااجتماعية( ))  1772سعد نهاد صبيح )  .53

، دار اليوووازوري العلميوووة للنشووور  1، طتصوووميم التووودريس (( ( )) 2221سوووالمة ، عبووود الحوووافر محمووود )  .36

  والتوزيع ، عمان ، األردن .      

، دار الفكوور للنشوور  2(( ، ط مبووادئ القيوواس والتقووويم فووي التربيووة( ))  1797سوومارت ، عزيووز  وألوورون )  .39

 والتوزيع ، عمان ، األردن .      

          ((  ااسوووتجواب اإلبوووداعي وأسووواليب اإلصوووغاء المتحسوووس( ))  1791كوووارين )  وآرثووورسوووند ، روبووورت ،  .39

 ، مطبعة جامعة الموصل . 2) ترجمة ( رؤو  عبد الرزاق العاني ، ط

 ( )) الـــــــــــــــ كاء (( ، دار الفكر العربي ، مصر . 2222السيد ، فؤاد البهي ).  37

 (( ، دار العودة بيروت  الموجز في طرائق تدريس اللغة العربية وآدابها( ))1792محمود احمد )السيد ،  . 12

    2(( ، ط ألتبووار ك كووو س واسووتلدامل فووي التحليوول ااحصووائي))  ( 1791الصوووفي ، عبوود المجيوود رشوويد ) . 11

 .  دار النضال لطباعة والنشر ، بيروت ،      

،  (( اإلعوداديات التفكير اابتكاري وال كاء والتحصويل الدراسوي فوي مرحلوة التعلويم قدر()) 2221)عبادة ، احمد  .42

 .مون أمطابع رة ، مركز الكتاب للنشر ، ، القاا1ط

 (( ، بيروت ، دار الفكر العربي .  االتبارات النفسية وتقنياتها ولجراءاتها)) ( 1776عباس ، فيصل )  .43

 أساسوووووووووويات فووووووووووي توووووووووودريس ااجتماعيووووووووووات وتطبيقاتهووووووووووا( ))  1797عبيوووووووووودات ، سووووووووووليمان ) . 11

 ، مطبعة النور النمو جية . 2(( ط العملية 
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اثور اسوتلدام اسوئلة التحضوير القبليوة فوي تحصويل طالبوات الصو  ( )) 1777، وفاء تركي عطية) العزاوي. 11

 . (( جامعة بغداد، كلية التربية، ابن رشد اإلسالميةفي مادة التربية  األدبياللامس 

الحنوين الوم الووطن عالقتول بودافع اانجواز الدراسوي لودال الطلبوة العورب ( )) 1777عطار ، سعيدت بومدين ).16

 (( ، رسالة ماجستير  غير منشورة ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد .بجامعة بغداد 

    سوالة ماجسووتير غيوور ((  ر قلووق المسووتقبل وعالقتول بوودافع العموول( )) 2222العكيلوي ، جبووار وادي بوااض ) .19

 منشورة ، كلية اادآب ، الجامعة المستنصرية .      

القيوواس فووي التربيووة الرياضووية وعلووم ( ))  2222ومحموود نصوور الوودين رضوووان )  ، محموود حسوون ، عووالوي. 19

 ، دار الفكر العربي ، القاارة . 2(( ، طالنفس الرياضي 

 . ، كلية التربية، جامعة الكويتاألولم (( ، الطبعة  النفس المتعلم في علم( )) 1772العمر، بدر عمر) . 17

 ، كلية التربية / جامعة الكويت .  1(( ، ط المتعلم في علم النفس التربوي( ))  1777، بدر ، )  =. 12

 لعالقووة الدافعيووة نحووو العموول بووبعض التغيوورات الشلصووية والوريفيووة فووي دولوو)) ( 2222، بوودر عموور). = 11

 .العدد السابع عشر، قطر  ،، جامعة قطر  ة مركز البحوت التربويةمجل  ((الكويت

دافعيووة اانجوواز وعالقتوول بالتحصوويل الدراسووي وبعووض المتغيوورات )) ( 1771العمووران ، جيهووان ابووو راشوود ). 12

                        (( البحووووورين لالديمغرافيوووووة لووووودال عينوووووة مووووون الطلبوووووة فوووووي المووووورحلتين اابتدائيوووووة وااعداديوووووة بدولووووو

 .  6أ ، العدد 22، المجلد   اإلنسانيةمجلة دراسات العلوم ، 

اثوور اسووتلدام اسووئلة التحضووير القبليووة فووي تحصوويل ( )) 1777)، فهيمووة عبوود الرضووا عزيووز سوولوم ينبكووالع. 13

 . جامعة بغداد ، كلية التربية  (( ، طالبات معااد اعداد المعلمات في قواعد اللغة العربية

الشلصية ااضطهادية وعالقتها بدافع اانجاز الدراسي لدال ( )) 2221ء الدين علي حسين )العنزي ، عال. 11

 ل (( رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ابن الهيثم ، جامعة بغداد .طلبة جامعة الموص

النهضوووة ، دار  2(( ، ط القيووواس والتقوووويم فوووي العمليوووة التدريسوووية( ))  1773عوووودة ، أحمووود سوووليمان ) . 11

 العربية ، بيروت .      

 (( ، مكتبة اانجلو المصرية ، القاارة . القياس والتقويم النفسي( ))  1779، أحمد سليمان )  =. 16

والتوزيوع ،   ، دار األمل للنشر 1(( ، ط القياس والتقويم في العملية التدريسية( ))  1791، سليمان )  =. 19

 المطبعة الوطنية ، عمان .

دار الكتووب بيووروت ، ،  2(( . ط مووواد وطرائووق التعلوويم فووي التربيووة المتجووددة( ))  1792غالووب ، حنووا ) . 19

 اللبناني . 

 (( ، مكتبة اانجلو المصرية  .  التقويم والقياس في التربية وعلم النفس( ))  1792مزية ) رالغريب ، . 17
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 .  239العربي ، العدد        
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 مان .، ع 1أ ، العدد 21، المجلد  مجلة دراسات،  التوجيهية العامة ((

جوة الو كاء والدافعيوة لالنجواز علوم اسولوب تفكيور حول المشوكلة راثرد)) (  1776)ويوس   نايفة. قطامي ، 61
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 المالحق
 

 رقم الصفحة وانـــــــنـعــال ت

 97 كتاب تسهيل مهمة الباحثة  1

درجاااات تذميااامات مجماااو تي البحااات راااي مااااد  التااااري  لذصااا   2
  2002 – 2002 األولالخامس االبتدائي لذفصل الدراسي 

00 

 01 أ مار تذميمات مجمو تي البحت محسوباً بالشهور   2

لبحااات التجريبياااة والفااااب ة راااي درجاااات تذميااامات مجماااو تي ا 2
 الدراسي  اإلنجازاالختبار القبذي لدارع 

02 

لذمرحذاااة  اإلساااالمي  العاماااة راااي تااادريس مااااد  التااااري  األهااادا  5
 االبتدائية المعد  من قبل وزار  التربية  

02 

 02 البحت  إجراءاتبهم الباحثة ري  استعانتأسماء الخبراء المين  6

 05 السذوكية  األهدا  9

 00 أسئذة التحفير المسبق  0

  اساتراتيجيةانمومج خ ة تدريسية لذمجمو ة التجريبية  ذى ورق  7
 التحفير المسبق وانمومج خ ة تدريسية لذمجمو ة الفاب ة 

71 

 70 االختبار التحصيذي  10

معامااال صاااعوبة الفقااارات وقاااو  تمياااز الفقااار    رقااارات االختباااار  11
 التحصيذي ( 

100 

والثاااني لحساااب الثبااات  األولدرجااات التذمياامات رااي االختبااارين  12
 ب ريقة أ اد  االختبار  االختبار التحصيذي( 

101 

مجماااو تي البحااات التجريبياااة والفااااب ة راااي لتذميااامات الدرجاااات  12
  ألبعدياالختبار التحصيذي 

102 

 102  األوليةالدراسي بصورته  اإلنجازرقرات مقياس دارع  12

 106 الدراسي بصورته النهائية   اإلنجازت مقياس دارع رقرا 15

رقرتاي كال زوج منهاا بالنسابة لادارع    أزواج رقرات المقياس وقو 16
 الدراسي  اإلنجاز

107 

مجماااو تي البحااات التجريبياااة والفااااب ة راااي لتذميااامات الدرجاااات  19
 الدراسي  اإلنجازلدارع  ألبعدياالختبار 

110 

والثاااني لحساااب الثبااات  األولاالختبااارين  درجااات التذمياامات رااي 10
 الدراسي (  اإلنجازب ريقة أ اد  االختبار   مقياس دارع 

111 
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 (2ملحق ) 

 درجات تلميذات مجموعتي البحث في مادة التاريخ للصف الخامس االبتدائي

 2002 – 2002للفصل الدراسي األول 

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 الدرجة  ت  الدرجة  ت الدرجة  ت  الدرجة  ت

1 

2 

2 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

12 

12 

 

 

 

100 

99 

20 

20 

50 

22 

22 

52 

50 

20 

80 

52 

66 

72 

 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

22 

22 

25 

26 

27 

28 

29 

20 

21 

52 

22 

52 

80 

55 

52 

52 

60 

92 

22 

52 

90 

55 

82 

82 

50 

72 

1 

2 

2 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

12 

12 

15 

 

 

58 

60 

22 

22 

72 

20 

50 

80 

97 

27 

62 

52 

100 

100 

22 

16 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

22 

22 

25 

26 

27 

28 

29 

20 

21 

22 

65 

72 

20 

22 

25 

77 

70 

52 

67 

72 

100 

27 

27 

25 

52 

  1882المجموع        1895المجموع 

  601709الوسط الحسابي       611129الوسط الحسابي 

  191225االنحراف المعياري      581626االنحراف المعياري 

  2691985التباين               22281180التباين 
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 ( 2ملحق ) 

 أعمار  تلميذات مجموعتي البحث محسوبة بالشهور 

 المجموعة الضابطة  ية المجموعة التجريب

 العمر ت  العمر ت العمر ت  العمر  ت

1 

2 

2 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

12 

12 

15  

 

 

 

129 

129 

127 

120 

122 

122 

150 

177 

129 

165 

122 

162 

122 

122 

121 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

22 

22 

25 

26 

27 

28 

29 

20 

21 

162 

120 

122 

128 

120 

129 

122 

122 

152 

152 

122 

122 

120 

122 

122 

156 

 

1 

2 

2 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

12 

12 

15 

 

 

120 

120 

120 

122 

121 

120 

122 

122 

122 

162 

120 

128 

120 

120 

122 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

22 

22 

25 

26 

27 

28 

29 

20 

21 

172 

172 

128 

120 

122 

120 

122 

122 

120 

129 

122 

177 

167 

121 

156 

122 

 

  2207المجموع       2202المجموع 

  1281925الوسط الحسابي       122الوسط الحسابي 

   161617االنحراف المعياري    121127االنحراف المعياري 

  2761157التباين       1721822التباين 
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 (4ملحق )
 درجات تلميذات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في االختبار القبلي

 لدافع اإلنجاز الدراسي 
 

 المجموعة الضابطة يبيةالمجموعة التجر

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 25 11 52 1 54 11 21 

5 25 11 16 5 56 11 21 

3 16 11 26 3 56 11 22 

5 12 14 26 5 11 14 24 

2 56 56 21 2 25 56 52 

1 11 51 54 1 52 51 21 

1 52 55 11 1 11 55 52 

1 16 53 16 1 52 53 25 

4 56 55 16 4 21 55 56 

16 56 52 56 16 22 52 11 

11 52 51 56 11 56 51 24 

15 56 51 15 15 56 51 22 

13 11 51 23 13 25 51 16 

15 15 54 24 15 25 54 56 

12 24 36 55 12 15 36 56 

31 51 31 56 

 
  4134مج =       4361مج = 

 1806117=  -س     1908873=  -س
  78118 = 9س     78818= 9س
  808483=  9ع            44091= 4ع

 170111ت =      493096ت = 
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 (5 ملحق )

 األهداف العامة في تدريس مادة التاريخ في المرحلة االبتدائية كما 

 أعدتها وزارة التربية

 

 . غرس روح اإليمان باهلل والقيم الدينية و اإلنسانية .  4
 وتراثها المجيد ورسالتها الخالدة .  .غرس روح االعتزاز باألمة العربية 9
. توضيييأ طخرييار االسييتعمار  والةييهيونية العنةييرية والاييعوبية ريي  الييورن العربيي  وتربييية  6

 الناائة تربية قومية نضالية لمقاومة هذه األخرار . 
. التأكد على طهمية الوحدة الورنية والقومية لبناء مجتمع حضاري تراع  قيمة مترلبات تراث  1

 ارق وقيمته النيرة بةيغ عةرية مترورة . الم
 . توضيييييييأ دور الايييييييعت والجمييييييياهير وتبرييييييييز دور القييييييادة المتمييييييييزين و األبريييييييا  رييييييي   1

 تاريخ األمة . 
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 (6 ملحق )

 أسماء الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة في إجراءات البحث مرتبة

 الجامعة والكلية  اسم الخبير  ت
 اللقب

 مي العل 
 5 2 2 2 1 الشهادة

  * * * * دكتور  أ ديالى / التربية  صباح رميض القريشي  1

 أ بغداد / ابن رشد عظميالاليلى عبد الرزاق  2
 دكتورة

    * 

 * * *  * دكتور أ ديالى / كلية المعلمين  ناظم كاظم جواد  2

  * * *  دكتورة أ بغداد / ابن رشد نعيمة عبد اللطيف  2

  * * * * دكتور أ.د بغداد / ابن رشد هللا حسن الموسوي  عبد 5

  *  *  دكتور أ.م.د بغداد / ابن رشد صفاء طارق حبيب  6

 *     دكتور أ.م.د ديالى / التربية  عدنان المهداوي  7

 *     دكتور أ.م.د ديالى / التربية  عالء الدين كاظم  8

 *     دكتور أ.م.د مينديالى / كلية المعل بكي علي مطني العن 9

 *     دكتور أ.م.د ديالى / التربية  ماجد عبد الستار البياتي  10

  * * * * دكتورة أ.م.د ديالى / كلية المعلمين  أسماء كاظم أفندي  11

 *     دكتور أ.م.د بغداد / المستنصرية  صالح مهدي صالح  12

 *  *  * دكتور أ.م.د لمينديالى / كلية المع ليث كريم حمد السامرائي  12

  * * * * دكتورة د بغداد / ابن رشد شذى عادل فرمان  12

    *  دكتور د ديالى / التربية  علي عبد هللا  15

 * * * * * دكتور د بغداد / ابن رشد كامل ثامر الكبيسي  16

 

 مالحظة / رتبت األسماء حسب اللقب العلمي والحروف الهجائية

 لسلوكية . . األهداف ا 1

 . أسئلة التحضير .  2

 . الخطط التدريسية .  2

 . االختبار التحصيلي .  2
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 (7ملحق )

 أستبانة أراء الخبراء بشأن صالحية األهداف السلوكية
 

 جامعة ديالى 
 كلية المعلمين 

 ماجستير 
 طرائق تدريس العلوم االجتماعية  

 
 المحترم .  ………………………………………………األستاذ الفاضل 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. 

تروم الباحث إجراء دراستها الموسومة بـ ) أثرر اسرتخدام اسرتراتيجية التحضرير المسربق  

في تحصيل مادة التاريخ العربي اإلسالمي  والرداف  نحرو اإلنجراز الدراسري لردى تلميرذات الصرف 

ماجستير في طرائق تردريس الخامس االبتدائي ( وهي جزء من متطلبات الحصول على شهادة ال

العلوم االجتماعية ، ولمرا كران البحرث الحرالي يتطلرب صريادة األهرداف السرلوكية لمحتروى كتراب 

التاريخ العربي اإلسالمي  للصف الخامس االبتدائي اشتقت الباحثرة أهردافاس سرلوكية مرن األهرداف 

تطبيرق ( وبرالنظر لمرا  –فهرم  –بمسرتوياته الثالثرة ) ترذكر  ---العامرة للمرادة علرى وفرق تصرنيف 

ة اطالع في هذا المجال فضال عما تمتلكونه من خبررة ودرايرة ، عتعهده الباحثة فيكم من دقة وس

فإنها تض  برين أيرديكم األهرداف السرلوكية راجيرة التفضرل بإبرداء مالحظراتكم السرديدة فري الحكرم 

لمسرررتويات علرررى صرررالحيتها وصررريادتها وتغطيتهرررا لمحتررروى الموضررروعات ومررردى مالءمتهرررا ل

 المعرفية التي تقابلها . 

 ولـــــكم فائق الشكر والتقدير .

 

 

 الباحثة

 هناء إبراهيم محمد

 

 
 
 

 األهداف السلوكية 
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 -جعل التلميذة قادرة على أن :

 ت
 األهداف السلوكية

 المستوى

 الرشيدهـ / هارون  656 –هـ  122الموضوع  األول : الدولة العربية اإلسالمية في عهد العباسيين 

1 
 تذكر متى تسلم العباسيون قيادة الدولة العربية اإلسالمية 

 تذكر 

2 
 تحدد المكان الذي اتخذته الدولة العربية اإلسالمية مرتكزا لها 

 تذكر 

 تذكر  الخلفاء العباسيين في الدولة العربية اإلسالمية  أول تسمي 2

 تذكر  هللا بن محمد السفاح  تحدد كم دام حكم الخليفة العباسي أبي العباس عبد 2

 تذكر  تذكر الشكل الذي اختاره الخليفة أبي جعفر المنصور لمدينة بغداد  5

 تذكر  تعدد ابرز أعمال الخليفة أبي جعفر المنصور  6

 تذكر  تعرف من هو الخليفة هارون الرشيد  7

 تذكر  تحدد ابرز أعمال الخليفة هارون الرشيد  8

 فهم  عصر هارون الرشيد بـ ) العصر الذهبي (  تعلل سبب تسمية 9

 فهم  توضح من الخليفة الناصر لدين هللا  10

 فهم  ابرز أعمال الخليفة الناصر لدين هللا  تذكر 11

 فهم  تعلل سبب اهتمام الخليفة الناصر لدين هللا ببعث نظام الفتوة  12
  ة اإلسالميةالحضارة العربي –الشرطة  –الموضوع  الثاني : الجيش 

 تطبيق اهتمام الدولة العباسية بالجيش اهتماما كبيرا  تذكر 1

 فهم  توضح ممن يتكون الجيش النظامي في العصر العباسي  2

 تذكر  تعدد ابرز القادة األبطال على مستوى الجيش في العصر العباسي  2

 تذكر  من القائد معن بن زائدة الشيباني  سميت 2

 فهم  تمام الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي بالشرطة تفسر سبب اه 5

 تذكر  من هو الخليفة الذي اعاد بناء مدينة بغداد قبل حوالي اربعةاالف سنة  تسمي 6

 تذكر  تحدد ما هو االسم الذي اطلقة أبي جعفر المنصور على مدينة بغداد  7

 قتطبي كم سنة استغرق بناء مدينة بغداد  ذكرت 8

 تذكر  تذكر األبواب األربعة لمدينة بغداد  9

 تذكر  ما هي عاصمة  الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي  سميت 10

 فهم تعلل سبب اختيار موق  بغداد  11
 موقف بعض العناصر الفارسية من الدولة العباسية –الموضوع  الثالث  : العلوم والمعارف 

 ياة الفكرية في الدولة العربية اإلسالمية تفسر سبب نشاط الح 1
 فهم 

 تفسر سبب اشتهار العالم العربي األصمعي  2
 فهم 

 تذكر  من العلماء الذين اشتهروا في مجال التاريخ والجغرافية  تسمي 2

 فهم  توضح بماذا اشتهر العالم العربي محمد بن موسى الخوارزمي  2

 تذكر  وا الكتب من اللغة األجنبية إلى اللغة العربية تعدد ابرز المترجمين الذين ترجم 5

 فهم  تعلل سبب كون بغداد مركزا علميا وثقافيا آنذاك  6

 تذكر  تعدد ابرز المدارس الذي ظهرت في مدينة بغداد في ظل الدولة العباسية  7
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 فهم  تعلل سبب تآمر بعض العناصر الفارسية على الدولة العربية اإلسالمية  8

 فهم  توضح إبعاد التآمر الفكري  9

 فهم  تشرح التآمر العسكري 10

 تذكر  تعرف البرامكة  11

 تذكر  تعرف بنو سهل  12
هجوم  –الفرنجة  –الغزو السلجوقي  –الغزو البويهي  –الموضوع  الراب   :مقاومة العرب للغزو األجنبي 

  لراب  أسئلة الفصل ا –المغول ومقتل الخلفية المعتصم باهلل 
 تذكر  تعدد الغزوات التي تعرضت لها الدولة العربية اإلسالمية في العهد العباسي  1

 تذكر  تعرف البويهيون  2

 فهم الغزو البويهيه للدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي  توضح 2

 تذكر  تحدد في أي معركة حقق العرب فيها اعظم انتصار على الفرنجة  2

5 
عررن الغررزو الصررليبي الررذي تعرضررت لرره الدولررة العربيررة اإلسررالمية فرري  تشرررح

 العصر العباسي 
 فهم

 تذكر  تعرف المغول  6

 فهم تعلل سبب تعرض الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي  7

 تذكر تحدد متى احتل هوالكو مدينة بغداد  8

 فهم تفسر بماذا اشتهر الخليفة المعتصم باهلل  9

 تذكر تعدد أعمال الخليفة المعتصم باهلل  10

 تذكر تعرف مؤيد الدين بن العلقمي 11
 هـ   897 –هـ  128الموضوع  الخامس  :الدولة العربية اإلسالمية في األندلس سنة 

 تعدد من هم القادة األبطال الذين فتحوا بالد األندلس ) إسبانيا والبرتغال (  1
 تذكر 

 ولة العربية اإلسالمية في بالد األندلس تذكر من مؤسس الد 2
 تذكر 

 تطبيق  سبب لتسمية عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بـ ) الداخل (  ذكرت 2

 تطبيق اهتمام العرب في بالد األندلس بإنشاء المدارس والجامعات  ذكرت 2

 تذكر  تذكر اشهر خلفاء الدولة العربية اإلسالمية في األندلس  5

 تذكر  رز اإلنجازات التي تحققت في ظل الدولة العربية اإلسالمية في األندلس تعدد اب 6
 أسئلة الفصل السادس –الموضوع السادس   :الحركة العلمية 

 تذكر  تذكر ماذا نقل العرب معهم إلى بالد األندلس  1

 تذكر  تعرف جامعة قرطبة  2

 فهم  تشرح الحركة العلمية في بالد األندلس  2

 تذكر  عدد اشهر العلماء العرب في بالد األندلس ت 2

 فهم  تعلل سبب اشتهار العالم العربي عباس بن فرناس  5

 فهم  الفلسفة علماء  هرأش تسمي 6

 تذكر  تعرف ابو زكريا يحيى بن العوام  7

 تذكر  تعدد الطرق التي انتقلت بها الحضارة العربية من بالد األندلس إلى أوروبا  8
 

 

 (8لحق )م
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 أسئلة التحضير المسبق

 أسئلة التحضير المسبق التحريرية ) الموضوع األول (

 . متى تسلم العباسيون قيادة الدولة العباسية اإلسالمية ؟  4
 . ما المكان الذي اتخذته الدولة العربية اإلسالمية مرتكزًا لها ؟  9
 ية ؟ . من طو  الخلفاء العباسيين ر  الدولة العربية اإلسالم 6
 . كم دام حكم الخليفة العباس  طب  العباس عبد اهلل بن محمد السفاح ؟  1
 . ما الاك  الذي اختاره الخلفية طب  جعفر المنةور ؟  1
 . عددي طبرز طعما  الخليفة طب  جعفر المنةور ؟  3
 . من الخليفة هارون الرايد ؟  8
 . عددي طبرز طعما  الخليفة هارون الرايد ؟  7
 ا سبت تسمية عةر هارون الرايد بي ) العةر الذهب  ( ؟ . م 7
 . من الخليفة الناةر لدين اهلل ؟  48
 . عددي طبرز طعما  الخلفية الناةر لدين اهلل ؟  44
 . ما سبت اهتمام الخليفة الناةر لدين اهلل ببعث نظام الفتوة ؟  49

 
 أسئلة التحضير المسبق التحريرية ) الموضوع الثاني ( 

 لماذا اهتمت الدولة العباسية بالجيش اهتماما كبيرا ؟  . 4
 . ما طبرز مكونات الجيش النظام  ر  العةر العباس  ؟  9
 . عددي طبرز القادة األبرا  ر  العةر العباس  ؟  6
 . من القائد معن بن زائدة الايبان  ؟  1
 بالاررة ؟ . ما السبت اهتمام الدولة العربية اإلسالمية ر  العةر العباس   1
 . من الخليفة الذي طعاد بناء مدينة بغداد قب  حوال  طربعة آالف سنة ؟  3
 . ما االسم الذي طرلقه طب  جعفر المنةور على مدينة بغداد ؟  8
 . كم سنة استغرق بناء مدينة بغداد ؟  7
 . ما ه  األبوات األربعة لمدينة بغداد ؟  7
 مية ر  العةر العباس  ؟ . ما عاةمة الدولة العربية اإلسال 48
 . ما سبت اختيار موقع بغداد ؟  44
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 سئلة التحضير المسبق التحريرية ) الموضوع الثالث (أ

 . ما سبت ناار الحياة الفكرية ر  الدولة العربية اإلسالمية ؟  4
 . بماذا ااتهر العالم العرب  األةمع  ؟  9
 والجغرارية ؟  . من العلماء الذين ااتهروا ر  مجا  التاريخ 6
 . بماذا ااتهر العالم العرب  محمد بن موسى الخوارزم  ؟  1
 . من طبرز المترجمين الذين ترجموا الكتت من اللغة األجنبية إلى العربية ؟  1
 . ما سبت كون بغداد مركزًا علميا وثقاريا آنذاك ؟  3
 عربية العباسية ؟ . ما طبرز المدارس الت  ظهرت ر  مدينة بغداد ر  ظ  الدولة ال 8
 . ما سبت تآمر بعض العناةر الفارسية على الدولة العربية اإلسالمية ؟  7
 . ما طبعاد التآمر الفكري ؟  7
 . ما التآمر العسكري ؟  48
 . من البرامكة ؟  44
 . من بنو سه  ؟  49

 
 أسئلة التحضير المسبق التحريرية ) الموضوع الرابع ( 

 ت لها الدولة العربية اإلسالمية ر  العهد العباس  ؟ . ما الغزوات الت  تعرض 4
 . من البويهيون ؟  9
 . وضح  الغزو البويه  للدولة العربية اإلسالمية ر  العةر العباس  ؟  6
 . ما المعركة الت  حقق العرت ريها طعظم انتةار على الفرنجة ؟  1
   . وضييييييح  الغييييييزو الةييييييليب  الييييييذي تعرضييييييت لييييييه الدوليييييية العربييييييية اإلسييييييالمية ريييييي 1

 العةر العباس  ؟ 
 . من المغو  ؟  3
 . ما سبت تعرض الدولة العربية اإلسالمية ر  العةر العباس  ؟  8
 .  متى احت  هوالكو مدينة بغداد ؟  7
 . بماذا  طاتهر الخلفية الناةر لدين اهلل ؟  7
 . عددي طعما  الخليفة المعتةم باهلل ؟  48
 . من مؤيد الدين بن علقم  ؟  44

 

 
 سبق التحريرية ) الموضوع الخامس ( أسئلة التحضير الم
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 . من القادة األبرا  الذين رتحوا بالد األندلس ) إسبانيا والبرتغا  ( ؟  4
 . من مؤسس الدولة العربية اإلسالمية ر  بالد األندلس ؟  9
 . ما سبت تسمية عبد الرحمن بن معاوية بن هاام بي ) الداخ  ( ؟  6
 ندلس بننااء المدارس والجامعات ؟ . لماذا اهتم العرت ر  بالد األ  1
 . من طاهر خلفاء الدولة العربية اإلسالمية ر  األندلس ؟  1
 . ما طبرز اإلنجازات الت  تحققت ر  ظ  الدولة العربية اإلسالمية ر  األندلس ؟  3

 

 
 أسئلة التحضير المسبق التحريرية ) الموضوع السادس ( 

 ألندلس ؟ . ماذا نق  العرت معهم إلى بالد ا 4
 . ما جامعة قرربة ؟  9
 ث  عن الحركة العلمية ر  بالد األندلس ؟ د. تح 6
 . عددي طاهر العلماء العرت ر  بالد األندلس ؟  1
 . بماذا ااتهر العالم العرب  عباس بن ررناس ؟  1
 ااتهر ر  مجا  الفلسفة ؟ هو العالم الذي  . من 3
 . من طبو زكريا يحي  بن العوام ؟  8
 . عددي الرريق الت  انتقلت بها الحضارة العربية من بالد األندلس إلى طوروبا ؟  7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9ملحق )
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 خطط التدريسيةانة أراء الخبراء بشأن صالحية الأستب

 
 جامعة ديالى 
 كلية المعلمين 

 ماجستير    
 طرائق تدريس العلوم االجتماعية  

 

 محترم . ال ………………………………………………األستاذ الفاضل 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .. 

تروم الباحث إجراء دراستها الموسومة بـ ) أثرر اسرتخدام اسرتراتيجية التحضرير المسربق  

في تحصيل مادة التاريخ العربي اإلسالمي  والرداف  نحرو اإلنجراز الدراسري لردى تلميرذات الصرف 

الماجسرتير فري طرائرق تردريس العلروم الخامس االبتدائي ( وهي جرزء مرن متطلبرات نيرل شرهادة 

االجتماعية ، ولما كان البحث الحالي يتطلب اعرداد خطرط تدريسرية ، فران الباحثرة أعردت خطترين 

  -الحضارة العربية اإلسالمية ( وعلى النحو اآلتي : –الشرطة  –لتدريس موضوع ) الجيش 

 . خطة على وفق استراتيجية التحضير المسبق .  1

 طريقة االعتيادية . خطة على وفق ال

وبررالنظر لمررا تملكونرره مررن خبرررة ودرايررة ، تضرر  الباحثررة بررين أيررديكم الخطررط التدريسررية ،  

راجيررة التفضررل بإبررداء آرائكررم السررديدة ومالحظرراتكم القيمررة فرري صررالحيتها وتغطيتهررا محترروى 

 الموضوع . 

 ولـــــكم فائق الشكر و التقدير

 

 

 الباحثة      
 هناء إبراهيم محمد

 

 
 

 أنموذج خطة تدريسية للمجموعة التجريبية على

 وفق استراتيجية التحضير المسبق
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 المادة / التاريخ العربي اإلسالمي        2002/  2/  1اليوم والتاريخ / الخميس  
الشرعبة /      –الشررطة  –الموضوع / الجيش       الصف / الخامس االبتدائي  

 ي  الحضارة العربية اإلسالم       أ 

  -: على أن قادرة جعل التلميذة/  األدراض السلوكية
 . تبين سبب اهتمام العباسيين بالجيش اهتماما كبيرا .  1
 . توضح ممن يتكون الجيش النظامي في العصر العباسي .  2
 . تعدد أبرز القادة األبطال على مستوى الجيش في العصر العباسي .  2
 ئدة الشيباني . . تذكر من هو القائد معن بن زا 2
 . تفسر سبب اهتمام الدولة العباسية اإلسالمية  في العصر العباسي بالشرطة .  5
 قبل حوالي أربعة آالف سنة .  لما كانت علية  . تحدد من هو الخليفة الذي أعاد بناء مدينة بغداد 6
 . تذكر ما االسم الذي أطلقه أبي جعفر المنصور على مدينة بغداد .  7
 ر كم سنة استغرق بناء مدينة بغداد . . تذك 8
 . تذكر األبواب األربعة لمدينة بغداد .  9

 . تذكر من عاصمة الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي .  10
 . تعلل سبب اختيار موق  بغداد .  11

 

   الوسائل التعليمية
 المدورة .  مخطط يوضح مدينة بغداد 

 

 خطوات سير الدرس 

 دقيقة (  25) المدة         لمقدمة : أوال . ا
تعرفنا في الدرس السابق على موضوع الدولة العربية اإلسرالمية فري العهرد العباسري  وتعرفنرا 
كم دام  حكم هذه الدولة ومن هم أبررز الخلفراء العباسريون آنرذاك ثرم تسرأل المعلمرة مرن هرو أول خليفرة 

 عباسي ؟ 
 ن محمد بن علي . التلميذة : هو أبو العباس عبد هللا ب

 المعلمة : من جاء بعد الخليفة أبو العباس عبد هللا بن محمد بن علي ؟ 

 التلميذة : جاء بعده أخوه أبي جعفر المنصور . 
 المعلمة : سؤال آخر : ما هي ابرز أعمال الخليفة أبي جعفر المنصور ؟ 

 -التلميذة : قام الخليفة أبي جعفر المنصور بــ :
 مدينة بغداد من جانب الكرخ وجعلها عاصمة للدولة .  . إعادة بناء 1
 . اهتم بالجيش والشرطة .  2

 المعلمة : أحسنت ، بارك اله فيك أيتها التلميذة . 
 تلميذة أخرى : ومن أهم أعمال الخليفة أبي جعفر المنصور أيضا . 

 . قرب العلماء واألدباء .  2
 . اهتم باألمور المالية واإلدارية .  2
 علمة : أحسنت أيتها التلميذة . الم
 

 دقيقة (  20)            . العرضثانيا 
أما في درسنا لهذا اليوم سنتعرف على أهم شيء قامت به الدولة العربية اإلسالمي  في العصر 
العباسي حيرث اهتمرت برالجيش وكرذلك اهتمرت بالشررطة وبحضرارة الدولرة العربيرة اإلسرالمي  اهتمامرا 
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الذي تقوم عليه أي دولره فري مواجهرة األخطرار الخارجيرة التري تواجههرا  كن األساسالر ألنه كبيراس 

 البالد . 
 المعلمة : لماذا اهتمت الدولة العربية اإلسالمية بالجيش ؟ 

 التلميذة : النه القوة الضاربة لمواجهة األعداء والطامعين . 
 تلميذة أخرى : زاد عدده وتنوعت تشكيالته . 

 تكون الجيش النظامي في العصر العباسي ؟ المعلمة : ممن ي
 التلميررررررذة : يتكررررررون الجرررررريش النظررررررامي مررررررن الفرسرررررران والمشرررررراة والحرررررررس الخررررررا  بالخليفررررررة 

 الذين كانوا يستلمون مرتباتهم وتجهيزاتهم بانتظام من الدولة .           
 تلميررررررذة أخرررررررى : وكررررررذلك إلررررررى جانررررررب هررررررذا الجرررررريش النظررررررامي هنرررررراك المتطوعررررررون الررررررذين 

 يشاركون في القتال عند الحاجة لذلك .                     
 المعلمة : أحسنتن أيتها التلميذات المجدات . 

 المعلمررررررة : سررررررؤال أخررررررر : مررررررن هررررررم أبرررررررز القررررررادة األبطررررررال علررررررى مسررررررتوى الجرررررريش فرررررري 
 العصر العباسي ؟           

 التلميذة : القائد البطل معن بن زائدة الشيباني  . 
 لك على هذه اإلجابة . المعلمة : شكرا 

 تلميذة أخرى : القائد البطل صالح الدين األيوبي . 
 المعلمة : جيد أيتها التلميذة . 

 المعلمة : من تذكر لي من و القائد معن بن زائدة الشيباني ؟ 
 التلميررررررذة : وهرررررررو الرررررررذي كرررررران ل دور برررررررارز فررررررري القضررررررراء علررررررى أعرررررررداء الدولرررررررة العربيرررررررة 

 ي عهد الخليفة أبي جعفر المنصور . اإلسالمية ف             
 تلميررررذة أخرررررى : وكررررذلك القائررررد يزيررررد بررررن مزيررررد الشرررريباني الررررذي قضررررى علررررى الخررررارجيين عررررن 

 سلطة الدولة في عهد الخليفة هارون الرشيد .                  
تلميررذة أخرررى : وكررذلك القائررد صررالح الرردين االيرروبي الررذي قاتررل الفرنجررة وصررد هجمرراتهم عررن األرض 

 هرررررـ و أعررررراد تحريرررررر 582لعربيرررررة وحقرررررق اعظرررررم انتصرررررار علررررريهم فررررري معركرررررة حطرررررين سرررررنة ا
 بيت المقدس .  

 المعلمة : بارك هللا فيكن على هذه اإلجابات أيتها التلميذات . 
 المعلمة : ما سبب اهتمام الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي بالشرطة ؟ 

 األمن الداخلي واقرار النظام . التلميذة : وذلك العتباره أداة لحفظ 
 تلميرررررذة أخررررررى : أود أن أضررررريف إلرررررى كرررررالم زميالتررررري انررررره توسرررررعت سرررررلطات صررررراحب الشررررررطة 

 حتى شملت النظر في الجرائم ومعاقبة القائمين بها .                 
 علمة : من هو الخليفة الذي أعاد بناء مدينة بغداد قبل حوالي أربعة آالف سنة ؟ مال

 : الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور .  التلميذة
 المعلمة : ما االسم الذي أطلقه الخليفة أبي جعفر المنصور على مدينة بغداد ؟ 

 التلميررررررذة : أطلررررررق عليهررررررا مدينررررررة السررررررالم لتكررررررون عاصررررررمة الدولررررررة العربيررررررة اإلسررررررالمية فرررررري 
 العصر العباسي .             

 اد ؟ المعلمة : كم سنة استغرق بناء مدينة بغد
 هـ .  129 –هـ  125التلميذة : استغرق بناء مدينة بغداد أرب  سنوات من 

 المعلمة : عددي األبواب األربعة لمدينة بغداد ؟ 
 

  -األبواب األربعة لمدينة بغداد هي :
 . باب خراسان .  1
 . باب البصرة .  2
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 . باب الشام .  2
 . باب الكوفة .  2

 عاصمة الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي ؟ المعلمة : سؤال آخر : ما هي 
 التلميذة : عاصمة الدولة العربية اإلسالمية هي بغداد . 

 المعلمة : ما أسباب اختيار موق  بغداد ؟ 
 التلميذة : موقعها الجغرافي وسط العراق . 

  تلميذة أخرى : وقوعها على نهر دجلة الذي سهل وصول السفن التجارية اليها .
 تلميذة أخرى : مناخها المعتدل وكثرة البساتين واالراضي الزراعية حولها . 

 المعلمة : بارك هللا فيكن واحسنتن على هذا التحضير اليومي . 

 ) المدة خمس دقائق (               :    تقويمال
 

 : الخالصة واالستنتاج
ميرذات . واإلشرادة بردور العلمراء في نهاية الدرس تذكر المعلمة ملخصا سريعا عمرا شررحته التل 

وجهررودهم فرري تقرردم العلررم واإلنسررانية وان تطلرر  التلميررذات لمررا لرروطنهم مررن أمجرراد وحضررارة إنسررانية 
الردرس لمعرفرة مردى وتوجيرة بعرض األسرئلة فري نهايرة عريقة ، وكتابة ملخ  الدرس على السبورة 

 أستيعاب التلميذات لدرس .
 الشيباني ؟ تذكر من هو القائد معن بن زائدة  .1
 تذكر كم سنة أستغرقه بناء مدينة بغداد ؟  .2
 تذكر األبواب االربعة لمدينة بغداد ؟  .2
 . تعلل سبب أختيال موق  بغداد ؟2     

 ) خمس دقائق (         : الواجب البيتي 
موقرف بعرض العناصرر الفارسرية مرن الدولرة العربيرة  –. تحضير الدرس القادم ) العلروم والمعرارف  1

 ( .  52( إلى الصفحة )  52اسية ( من الصفحة ) العب
علررى . اإلجابرة عرن أسرئلة التحضرير المسربق للردرس القررادم تحريريرا وتقروم الباحثرة بطباعتهرا لهرن  2

ب وتوزيعها عليهن وذلرك الن بعرض التلميرذات ال يجردن الوقرت الكرافي لكتابرة األسرئلة مرن والحاس
  -على السبورة وهي كآالتي :

 نشاط الحياة الفكرية في عصر الدولة العربية اإلسالمية ؟ . ما سبب  1
 . بماذا اشتهر العالم العربي األصمعي ؟  2
 . من العلماء الذين اشتهروا في مجال التاريخ والجغرافيا ؟  2
 . بماذا اشتهر العالم العربي محمد بن موسى الخوارزمي ؟  2
 للغة اإلنكليزية إلى العربية ؟ . من ابرز المترجمين الذين ترجموا الكتب من ا 5
 . ما سبب كون بغداد مركزا علميا وثقافيا آنذاك ؟  6
 . ما ابرز المدارس التي ظهرت في مدينة بغداد في ظل الدولة العباسية ؟  7
 . ما سبب تآمر بعض العناصر الفارسية على الدولة العربية اإلسالمية ؟  8
 . ما أبعاد التآمر الفكري ؟  9

 ا التآمر العسكري ؟ . م 10
 . من البرامكة ؟  11
 . من بنو سهل ؟  12

  المصادر
 كتاب التاريخ العربي اإلسالمي للصف الخامس االبتدائي .  



 76                                                                                                               قالمالح
 

 أنموذج خطة تدريسية للمجموعة الضابطة
 على وفق الطريقة االعتيادية 

  
 المادة / التاريخ العربي اإلسالمي        2002/  2/  17اليوم والتاريخ / الخميس  
          –الشرررررررررررررطة  –الموضرررررررررررروع / الجرررررررررررريش       الصف / الخامس االبتدائي  

 الحضارة العربية اإلسالمي                  الشعبة / أ 
 

  -على أن :قادرة / جعل التلميذة  األدراض السلوكية
 ا . . تبين سبب اهتمام العباسيين بالجيش اهتماما كبير 1
 . توضح ممن يتكون الجيش النظامي في العصر العباسي .  2
 . تعدد أبرز القادة األبطال على مستوى الجيش في العصر العباسي .  2
 . تذكر من هو القائد معن بن زائدة الشيباني .  2
 . تفسر سبب اهتمام الدولة العباسية اإلسالمية  في العصر العباسي بالشرطة .  5
قبرل حروالي أربعرة آالف كمرا كانرت عليرة هو الخليفة الذي أعاد بناء مدينرة بغرداد  . تحدد من 6

 سنة . 
 . تذكر ما االسم الذي أطلقه أبي جعفر المنصور على مدينة بغداد .  7
 . تذكر كم سنة استغرق بناء مدينة بغداد .  8
 . تذكر األبواب األربعة لمدينة بغداد .  9

 العربية اإلسالمية في العصر العباسي . . تذكر من عاصمة الدولة  10
 . تعلل سبب اختيار موق  بغداد .  11

 الوسائل التعليمية 

 مخطط يوضح مدينة بغداد المدورة . 

 خطوات سير الدرس 

 ( ائقدقرررررررر 5) المرررررررردة           :   المقدمةأوال . 
عباسري  وتعرفنرا كرم دام  تعرفنا في الدرس السابق على موضوع الدولة العربيرة اإلسرالمية فري العهرد ال

 ن آنذاك ثم تسأل المعلمة من هو أول خليفة عباسي ؟ ولة ومن هم أبرز الخلفاء العباسيحكم هذه الد
 التلميذة : هو أبو العباس عبد هللا بن محمد بن علي . 

 المعلمة : من جاء بعد الخليفة أبو العباس عبد هللا بن محمد بن علي ؟ 

 ه أبي جعفر المنصور . التلميذة : جاء بعده أخو
 المعلمة : سؤال آخر : ما هي ابرز أعمال الخليفة أبي جعفر المنصور ؟ 

 -التلميذة : قام الخليفة أبي جعفر المنصور بــ :
 . إعادة بناء مدينة بغداد من جانب الكرخ وجعلها عاصمة للدولة .  1
 . اهتم بالجيش والشرطة .  2

 أيتها التلميذة .  المعلمة : أحسنت ، بارك اله فيك
 تلميذة أخرى : ومن أهم أعمال الخليفة أبي جعفر المنصور أيضا . 

 . قرب العلماء واألدباء .  2
 . اهتم باألمور المالية واإلدارية .  2

 المعلمة : أحسنت أيتها التلميذة . 
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 دقيقة (  20)            العرضثانيا . 
فرري   ةهررم شرريء قامررت برره الدولررة العربيررة اإلسررالميأمررا فرري درسررنا لهررذا اليرروم سررنتعرف علررى أ 

  ةاهتمررت بررالجيش وكررذلك اهتمررت بالشرررطة وبحضررارة الدولررة العربيررة اإلسررالمي إذالعصررر العباسرري 

الررذي تقرروم عليرره أي دولرره فرري مواجهررة األخطررار الخارجيررة الترري  الررركن األسرراس النررهاس أاهتمامررا كبيررر

 تواجهها البالد . 

 القوة الضاربة لمواجهة األعداء والطامعين .  ألنهلعربية اإلسالمية بالجيش لماذا اهتمت الدولة ا 

ممررن يتكررون الجرريش النظررامي فرري العصررر العباسرري ؟  يتكررون الجرريش   زاد عرردده وتنوعررت تشرركيالته 

مرتبراتهم وتجهيرزاتهم  النظامي من الفرسان والمشاة والحرس الخا  بالخليفة الذين كرانوا يسرتلمون

وكذلك إلى جانب هذا الجيش النظامي هناك المتطوعون الذين يشاركون فري القترال  لدولة بانتظام من ا

 أحسنتن أيتها التلميذات المجدات .   عند الحاجة لذلك

  القائد البطل معن  مستوى الجيش في العصر العباسي سؤال أخر : من هم أبرز القادة األبطال على 

 . جيرد أيتهرا التلميرذة  األيروبيالقائد البطرل صرالح الردين  إلجابةدة الشيباني شكرا لك على هذه ابن زائ 

القائد معن بن زائدة الشيباني  وهو الذي كان ل دور بارز في القضاء على أعرداء الدولرة من تذكر لي 

العربية اإلسالمية فري عهرد الخليفرة أبرى جعفرر المنصرور وكرذلك القائرد يزيرد برن مزيرد الشريباني الرذي 

سلطة الدولة في عهد الخليفة هرارون الرشريد  وكرذلك القائرد صرالح الردين  جيين عن رقضى على الخا

عركرة عن األرض العربية وحقق اعظم انتصار علريهم فري مهجماتهم  األيوبي الذي قاتل الفرنجة وصد

هـ و أعاد تحرير بيت المقدس  برارك هللا فريكن علرى هرذه اإلجابرات أيتهرا التلميرذات   582سنة  حطين 

بب اهتمام الدولة العربيرة اإلسرالمية فري العصرر العباسري بالشررطة ؟  وذلرك العتبراره أداة لحفرظ ما س

 حب الشررطة األمن الداخلي واقرار النظرام  أود أن أضريف إلرى كرالم زميالتري انره توسرعت سرلطات صرا

ة بغرداد قبرل من هو الخليفة الذي أعاد بنراء مدينر الجرائم ومعاقبة القائمين بها . حتى شملت النظر في

حوالي أربعة آالف سنة ؟  الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور .  مرا االسرم الرذي أطلقره الخليفرة ابري 

صمة الدولة العربية اإلسرالمية جعفر المنصور على مدينة بغداد ؟  أطلق عليها مدينة السالم لتكون عا

بناء مدينة بغداد أرب  سرنوات مرن  العصر العباسي . كم سنة استغرق بناء مدينة بغداد ؟  استغرق في

  -هـ .  عددي األبواب األربعة لمدينة بغداد ؟ األبواب األربعة لمدينة بغداد هي : 129 –هـ  125

 . باب الكوفة .  2. باب الشام .  2. باب البصرة .  2. باب خراسان .  1

؟ عاصرمة الدولرة العربيرة سؤال آخر : ما هي عاصرمة الدولرة العربيرة اإلسرالمية فري العصرر العباسري 

 اإلسالمية هي بغداد . ما أسباب اختيار موق  بغداد ؟  موقعها الجغرافي وسط العراق .  وقوعها على 
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نهرررر دجلرررة الرررذي سرررهل وصرررول السرررفن التجاريرررة إليهرررا .  مناخهرررا المعتررردل وكثررررة البسررراتين 

 حضير اليومي .واألراضي الزراعية حولها .  بارك هللا فيكن واحسنتن على هذا الت

 
 
 ) المدة خمس دقائق (              :   تقوم ال

 : الخالصة واالستنتاج
عمرا شررحته التلميرذات . واإلشرادة بردور العلمراء  سريعاس  في نهاية الدرس تذكر المعلمة ملخصاس  

وجهررودهم فرري تقرردم العلررم واإلنسررانية وان تطلرر  التلميررذات لمررا لرروطنهم مررن أمجرراد وحضررارة إنسررانية 
وتوجيرة بعرض االسرئلة فري نهايرة الردرس لمعرفرة مردى ة عريقة ، وكتابة ملخ  الدرس على السبور

 أستيعاب التلميذات لدرس .
 تذكر من هو القائد معن بن زائدة الشيباني ؟  .2
 تذكر كم سنة أستغرقه بناء مدينة بغداد ؟  .5
 تذكر األبواب االربعة لمدينة بغداد ؟  .6
 تعلل سبب أختيال موق  بغداد ؟ .7

  

 ) خمس دقائق (            :   الواجب البيتي
موقف بعض العناصر الفارسية من الدولة العربيرة  –تحضير الدرس القادم ) العلوم والمعارف  

 ( .  52( إلى الصفحة )    52العباسية ( من الصفحة )  
 

 المصادر 
 كتاب التاريخ العربي اإلسالمي للصف الخامس االبتدائي .  
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 (10ملحق )

 االختبار التحصيلي
 

 -االسم الثالثي :
 -المدرســـــــــة :
 الشعبـــــــــة : 

 ………عزيزتي التلميذة 
( فقررة اختباريره تمثرل المرادة التري درسرتيها خرالل  20فيما يلي مجموعرة مرن األسرئلة تضرم )  

 ن اإلجابرررررة كرررررل فقررررررة بدقرررررة وعنايرررررة ، وتكررررروأن تقرئررررري   المررررردة السرررررابقة ، والمطلررررروب منرررررك  
 على ورقة األسئلة . 

 

(  أمرام العبرارة الخاطئرة فري كرل × العبارة الصحيحة وعالمة )  ( أمام     : ضعي عالمة ) 1س
 -مما يأتي :

 

 هـ .  897 –هـ  128. تسلم العباسيون قيادة الدولة العربية اإلسالمية من سنة  1
  . . أعاد بناء مدينة بغداد الخليفة الناصر لدين هللا 2
 . اهتم الخلفاء العباسيون بالناحية الفكرية .  2
 في ظل العهد العباسي .  وثقافياس  علمياس  . اعتبرت بغداد مركزاس  2
 . اهتمت الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي بالجيش .  5
 . كانت قرطبة عاصمة للدولة العربية اإلسالمية في األندلس .  6
 أوروبا .  الىالعربية اإلسالمية . انتقلت الحضارة  7
 . اهتم العرب في األندلس بإنشاء المدارس والمعاهد والجامعات .  8
 . أول عالم عربي حاول الطيران هو عبد الرحمن الناصر .  9

 . مؤسس الدولة العربية اإلسالمية في األندلس هو عبد الرحمن الداخل .  10

 
 بها من كلمات . الفاردات اآلتية بما يناس أكملي:  2س
 

 .  ………………………. أول الخلفاء العباسيين الذي استمر حكمة أرب  سنوات هو  1
 وبية اإلسالمية في عهرد الخليفرة أبر. كان له الدور البارز في القضاء على أعداء الدولة العر 2

 .  ………………جعفر المنصور هو 
  ……………رطة باعتبارها . اهتمت الدولة العربية اإلسالمية في العصر العباسي بالش 2
 .  …………………جعفر المنصور على مدينة بغداد اسم  و. أطلق الخليفة العباسي أب 2
 .  ……………………و   ……………………هم أسباب اختيار موق  بغداد هو أ. من  5
. مرررن األسررراليب التررري اعتمررردتها بررر  العناصرررر الفارسرررية فررري تآمرهرررا علرررى الدولرررة العربيرررة  6

 .  ……………………….. و …………………عباسي هما اإلسالمية في العصر ال
 . ………………………………. البويهيون هم  7
 . . …………………………. إن عاصمة الدولة العربية اإلسالمية في األندلس هي  8
 . . ………………………………. من أشهر العلماء العرب في الدولة العباسية هو  9

 .  ……………………… ………………………………. المغول هم  10
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  ائرة حول     الحرف الذي يمثل اإلجابة الصحيحة .: ارسمي د 2س

 . إن المؤسس الحقيقي للدولة العباسية هو :  1
 لي عج . أبو العباس عبد هللا بن محمد بن    أ . هارون الرشيد 

 د . الناصر لدين هللا   ور صجعفر المن وب . أب
 

 . في معركة ) حطين ( حقق العرب أعظم انتصار على :  2
 ج . الفرنجة     الجقة أ . الس

 د . المغول     ب . البويهيون 
 

 . من أهم األعمال التي قام بها الخليفة أبي جعفر المنصور هي :  2
 ج . بعثه لنظام الفتوة   أ . إعادة بناء مدينة بغداد 
 د . االهتمام بالجهاد في سبيل هللا   ب . إنشاؤه بيت الحكمة 

 

 في : . اشتهر الطبري واليعقوبي  2
 ج . علم التاريخ     أ . علم النحو 
 د . علم الفيزياء     ب . علم الفقه 

 . انتقلت الحضارة العربية اإلسالمية إلى أوروبا عن طريق :  5
 

 ج . العلماء واألدباء     أ . التجارة 
 د . اللغة     ب . الكتب 

 

 ر على بغداد هم : . أقوام همجية جاءت من بلد الصين بجيوشها الكثيرة لتسيط 6
 ج . المغول     أ . السالجقة 
 د . الفرس     ب . البرامكة 

 

 . الشكل الذي اختاره الخليفة ابي جعفر المنصور لمدينة بغداد هو :  7
 ج . مضل  الشكل           أ . مثلث الشكل 
 د . دائري الشكل   ب . مرب  الشكل 

  
 هارون الرشيد : . اطلق على العصر الذي كان يعيش فيه  8

 ج . العصر العباسي    أ . العصر القديم 
 د . العصر الذهبي    ب . العصر األموي 

 

 وإسررقاطوترردميرها  بغررداد . الشررخ  الررذي خرران األمانررة واتصررل بررالمغول سررراس فسررهل علرريهم دخررول 9
 الدولة العباسية هو : 

 مسلم الخراسان  أبوج .    أ . المعتصم باهلل 
 د. الناصر لدين هللا    ين العلقمي ب . مؤيد الد

 

فقضري علريهم هرارون  إلسرقاطها. اسرة فارسية مجوسرية ترآمرت علرى الدولرة العربيرة اإلسرالمية  10
 الرشيد هم : 

 ج . السالجقة     أ . بنو سهل 
 د . المغول      ب . البرامكة 
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 ( 11 ملحق )

 ختبار التحصيلي ( معامل صعوبة الفقرات وقوة تمييز الفقرة ) فقرات اال

 رقم الفقرة  ت
اإلجابات الصحيحة 
 للمجموعة العليا

اإلجابات الصحيحة 
 للمجموعة الدنيا 

 معامل الصعوبة 
قوة تمييز 
 الفقرة 

 1س

1 22 11 0125 0128 

2 20 9 0126 0125 

2 19 9 0125 0122 

2 25 8 0152 0152 

5 19 12 0150 0122 

6 22 11 0156 0121 

7 26 10 0158 0151 

8 27 15 0167 0128 

9 21 12 0152 0129 

10 25 18 0169 0122 

 2س

1 20 12 0151 0125 

2 19 9 0125 0122 

2 26 12 0162 0121 

2 25 10 0156 0128 

5 22 11 0152 0125 

6 21 12 0152 0129 

7 25 12 0162 0125 

8 22 12 0156 0129 

9 22 12 0159 0125 

10 19 9 0125 0122 

 2س

1 22 12 0156 0125 

2 26 12 0162 0121 

2 22 12 0156 0125 

2 22 10 0151 0128 

5 19 9 0125 0122 

6 18 7 0120 0125 

7 26 12 0162 0128 

8 25 12 0161 0128 

9 22 11 0152 0128 

10 22 8 0128 0125 
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 ( 12 ملحق )

 موعتي البحث التجريبية والضابطة درجات تلميذات مج

 في االختبار التحصيلي البعدي 

 المجموعة الضابرة  المجموعة التجريبية 
 الدرجة  ت الدرجة  ت الدرجة  ت الدرجة  ت
4 98 48 96 4 96 48 48 
9 93 47 97 9 91 47 47 
6 91 47 91 6 94 47 99 
1 99 98 94 1 99 98 99 
1 99 94 68 1 97 94 47 
3 94 99 91 3 98 99 94 
8 98 96 97 8 47 96 96 
7 97 91  9 1  7 47 91 98 
7 98 91 91 7 96 91 48 
48 97 93 93 48 98 93 91 
44 91 98 97 44 98 98 99 
49 96 97 99 49 47 97 91 
46 91 97 91 46 47 97 94 
41 91 68 91 41 98 68 94 
41 68 

64 
68 41 94 

64 47 
43 97 91 43 93 

  311مج =        879مج = 
  940873=  -س      910991=  -س
   41497 = 9س     94889 = 9س
  60933=  9ع            70499 = 9ع

 480333ت =      310733ت = 
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 (44ملحق )
 الدراسي اإلنجازأستبانة أراء الخبراء بشأن صالحية فقرات مقياس دافع 

 
 

 جامعة ديالى 
  يةألساسلتربية اكلية ا

 ماجستير 
 طرائق تدريس العلوم االجتماعية

 
 
  

 الفاضل ..................................................... المحترم  األستاذ
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ..

 
 

) أثر استخدام استراتيجية التحضير  ـتروم الباحثة أجراء دراستها الموسومة ب
مادة التاريخ العربي اإلسالمي والداف  نحو اإلنجاز الدراسي لدى  المسبق في تحصيل

تلميذات الصف الخامس االبتدائي ( وهي جزء من متطلبات الحصول على شهادة 
تكييف الماجستير في طرائق تدريس العلوم االجتماعية ، ولما كان البحث الحالي يتطلب 

تعون به من خبرة في هذا المجال داف  اإلنجاز الدراسي ونظراس لما تتم لقياس قياسم
تي تم الحصول عليها ووض  عالمة يرجى التفضل باإلطالع على كل فقرة من الفقرات ال

( ×الدراسي ووض  عالمة ) اإلنجاز( أمام الفقرة التي ترونها صالحة لقياس داف     )
 أمام الفقرة التي ترونها دير صالحة ، أو حذف أو تعديل أو صيادة فقرة معينة.

                                            

 ولكم فائق الشكر والتقدير

 
 

 
 

 الباحثة

 هناء إبراهيم محمد
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 األوليةبصورته  فقرات المقياس

 

 
 ت

 
 الفقرات 

ة 
ح
صال

 

ر 
دي

ة 
ح
صال

ت  
ال
دي
تع
ال

 

1 
 من الدراسة تحاول الوصول إليه  تض  لنفسها مستوى عال   أ

   

    األحيان أن النجاح في الدروس يعتمد على الحظ تؤمن في كثير من  ب

2 

    تحب النشاط والعمل داخل الصف وخارجه  أ

 ب
هرري شرراردة الررذهن فرري ادلررب األحيرران جسررمها فرري الصررف وعقلهررا 

 خارجه 
   

2 
    من توق  النجاح  أكثرعندما تمتحن بعض الموضوعات الصعبة تتوق  الفشل فيها  أ

    في النجاح لديها ثقة كبيرة  ب

2 
    تلجأ إلى الغش في االمتحان عندما ال تتمكن من اإلجابة على األسئلة  أ

    تحب الدراسة ألجل الدراسة وليس لشيء آخر  ب

5 
    ال تترك وقت فرادها يفوتها دون إن تستغله في الدراسة  أ

    ساعات يومها عندما تذهب إلى المدرسة أو عندما تتنتره  أفضل ب

6 
    تشعر ببعض الملل من الدراسة بسبب كثرة الدروس واالمتحانات  أ

    ال يهمها ما تبذله من وقت وجهد أن كان ذلك يساعدها على تحقيق النجاح  ب

7 
    تشعر بالمتعة عندما تطال  الكتب الخارجية التي تفيدها في الدراسة  أ

    يث عامة م  زميالتها تستمت  بالوقت الطويل الذي تقضيه في أحاد ب

8 
    ال تشعر بالراحة حتى تنهي واجباتها المدرسية تماماس  أ

    تشعر آن الدراسة مسؤولية كبيرة ال تستطي  تحملها  ب

9 

    تحب المدرسة عندما ال تكون فيها امتحانات وواجبات بيتية  أ

 ب
تعتبرررر  الدراسرررة عنررردها سلسرررلة تحرررديات وعليهرررا ان تتغلرررب عليهرررا ال

 نفسها ناجحة 
   

10 
 أ

ال تهمهررا الرردرجات المدرسررية بقرردر اهتمامهررا برراداء عملهررا الدراسرري 
 بصورة جيدة 

   

    تحاول احياناس بذل جهدها في الدراسة كلما شجعتها المعلمة على ذلك  ب

11 
 أ

تشررعر فرري بعررض االحيرران ان المهررن الحرررة انفرر  لهررا مررن مواصررلة 
 الدراسة 

   

 ب
بالردبررررة فرررري المثررررابرة علررررى الرررردروس حتررررى وان واجهتهررررا تشررررعر 

 المصاعب في المدرسة وخارجها 
   

12 
    ال تميل الى التنافس في الدروس م  بقية التلميذات  أ

    تحاول دائما ان تتفوق على زميالتها في االمتحانات  ب

12 
    تشعر بان الوقت يمر بطيئا في الصف  أ

    من من اجل النجاحهي في سباق م  الز ب
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12 
    تهتم بدروسها فقط وال تهمها مشادل الحياة االخرى  أ

 ب
عندما ال تستوعب درساس من الدروس تتركه وتنصرف الى شريء اخرر 

 ال يتعلق بالدراسة 
   

15 
    كثيراس ما تشعر بالحاجة الى تاجيل امتحاناتها الصفية  أ

    د في تحضير دروسها هي مصممة على بذل ما لديها من جه ب

16 
    تحب مطالعة دروسها حتى في اثناء العطل  أ

    تتعب بسرعة من مطالعة الدروس الصعبة  ب

17 
    تشعر بالملل من االستمرار في التحضير لالمتحان  أ

 ب
صعوبة بعض الموضوعات الدراسية فانهرا واثقرة مرن من ردم على ال

 حصولها على درجات عالية فيها 
   

18 
 أ

تسعى الن يكون تحضيرها اليومي للدروس افضل من بقيرة التلميرذات 
 لكي تستطي  المنافسة في الصف 

   

    تعتمد على التلميذات االخريات في دروسها  ب

19 
    هي دائمة التفكير في مستقبلها الدراسي  أ

    تفكر في يومها هذا واليهمها ماذا يحدث دداس  ب

20 
    الموضوعات السهلة  لىإتميل  أ

    لديها القدرة على مواجهة صعوبات الدراسة والغلب عليها  ب

21 
 أ

عندما يكون الموضوع الدراسي الرذي امامهرا صرعباس تتركره وتنصررف 
 الى موضوع سهل

   

    تبذل جهدها في أي موضوع دراسي وان كان صعباس  ب

22 
    صيلها في الدروسعن مستوى تح اآلخرين أسئلةتتضايق من  أ

    يؤلمها الحصول على درجة في االمتحان اقل مما تتوق   ب

22 
    تسعى الن تكون في مستوى التلميذات المتفوقات في دروسهم   أ

    تردب في االمتحانات عندما تكون اسئلتها سهلة  ب

22 
    لديها صورة واضحة عن مستقبلها الدراسي أ

    ا ما يدفعها الى المثابرة ال تجد في دروسه ب

25 
    عندما ال تفهم موضوعاس دراسياس معيناس تحاول بذل كل جهدها لفهمه  أ

    هي قادرة على حل ما يصعب على التلميذات االخريات حله ب

26 
    تستوعب شرح المعلمة للموضوعات الصعبة بصورة افضل من التلميذات االخريات  أ

    ندما تتغيب المعلمة ألمر ما تشعر بالراحة ع ب
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 (15 ملحق )

 بصورته النهائية  الدراسي اإلنجازمقياس داف  

يتييألف المقييياس الحييال  ميين عييدد ميين العبييارات التيي  تتنيياو  بعييض ةييفات التلميييذات ريي  
المرحلة االبتدائية وما تواجه من طمور ر  المدرسة وقد وضيعت كي  عبيارتين بايك  زوت مسيتق  

 انرباقيياً ليييك طن تقرئيي  العبييارتين ريي  كيي  زوت بنمعييان وان تختيياري العبييارة التيي  ترينهييا طكثيير ، وع
على تلميذاتك ذلك يمكن طن نجد ر  ةفك تلميذات تتمث  رييهن ةيفات الدارعيية . طماميك قائمية 

( تحيت االختبيار اليذي تعتقيدين      بأسماء ةفك ، ملحق مع المقياس يرجيى التأايير بعالمية )
نربييق علييى كيي  واحييدة ميينهن بالنسييبة لييدارعيتها نحييو اإلنجيياز الدراسيي  . وكمييا موضييأ ريي  انييه ي

   -الاك  اآلت  :
 وتقبل  خالص اكر الباحثة

 نادرا طحيانا دائما  الفقرات  ت

4 
تتضايق من طسئلة اآلخيرين عين مسيتو   ط

 تحةيلها من الدرس 
   

يؤلمها الحةو  على درجة ر  االمتحيان  ت
 قع اق  مما تتو 

   

    تضع العالمة  )دائمًا(إذا  كانت الفقرة تد  على دارعيه 

    تضع العالمة  (طحياناً )إذا  كانت الفقرة تد  على دارعيه 

    تضع العالمة  )نادرًا(إذا  كانت الفقرة تد  على دارعيه 

 

 مــــ  الشكر والتقدير لتعاونكم

 
 الباحثة

 هناء إبراهيم محمد
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 الدراسي بصورته النهائية اإلنجازمقياس داف  فقرات 

 نادرا أحيانا دائما  الفقرات  ت

1 
 أ

مررن  أكثرررعنرردما تمررتحن بعررض المررواد الصررعبة تتوقرر  الفشررل فيهررا 
 توق  النجاح 

   

    لديها ثقة كبيرة في النجاح  ب

2 
 أ

علررى  اإلجابررةتلجررأ إلررى الغررش فرري االمتحرران عنرردما ال تررتمكن مررن 
  األسئلة

   

      أخرالدراسة وليس لشىء  آلجلتحب الدراسة  ب

2 
    تشعر ببعض الملل من الدراسة بسبب كثرة الدروس و االمتحانات  أ

 ب
ال يهمها ما تبذله من وقت وجهد إن كان ذلك يساعدها على تحقيق 

 النجاح 
   

2 
    تشعر بالمتعة عندما تطل  الكتب الخارجية التي تفيدها في الدراسة  أ

 ب
تسرررتمت  بالوقرررت الطويرررل الرررذي تقضرررية فررري احاديرررث عامرررة عرررن 

 زميالتها 
   

5 
    ال تشعر بالراحة حتى تنهي واجباتها المدرسية تماما  أ

    تشعر إن الدراسة مسؤولية كبيرة ال تستطي  حملها  ب

6 
 أ

ال تهمهررا الدرجررة المدرسررية بقرردر اهتمامهررا برراداء عملهررا الدراسرري 
  بصورة جيدة

   

 ب
تحاول احيانا برذل جهردها فري الدراسرة كلمرا شرجعتها المعلمرة علرى 

 ذلك 
   

7 
    ال تميل إلى التنافس في الدروس م  بقية التلميذات  أ

    تحاول دائما أن تتفوق على زميالتها في االمتحان  ب

8 
    تشعر بان الوقت يمر بطيئا في الصف  أ

    جل النجاح هي في سباق م  الزمن من ا ب

9 
    تهتم بدروسها فقط وال تهمها مشادل الحياة االخرى  أ

 ب
عندما ال تستوعب درسرا مرن الردروس تتركرة وتنصررف إلرى شريء 

 اخر ال يتعلق بالدراسة 
   

10 
    كثير ما تشعر بالحاجة إلى تأجيل امتحاناتها الصفية  أ

    دروسها  هي مصممة على بذل ما لديها من جهد في تحضير ب

11 
    تشعر بالملل من االستمرار في التحضير لالمتحان  أ

 ب
ردرررم صرررعوبة بعرررض الموضررروعات الدراسرررية فانهرررا واثقرررة مرررن 

 حصولها على درجات عالية فيها 
   

12 
 أ

مرررن بقيرررة  أفضرررلتسرررعى الن يكرررون تحضررريرها اليرررومي للررردروي 
 التلميذات لكي تستطي  المنافسة في الصف 

   

      في دروسها األخرياتد على التلميذات تعتم ب
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 نادرا أحيانا دائما  الفقرات  ت

12 
    هي دائمة التفكير في مستقبلها الدراسي  أ

    تفكر في يومها هذا وال يهمها ماذا يحدث ددا  ب

12 
    تميل إلى الموضوعات السهلة  أ

    غلب عليها لديها القدرة على مواجهة صعوبات الدراسة والت ب

15 
 أ

عندما يكون الموضوع الدراسي التي امامها صعبا تتركه وتنصرف 
 إلى موضوع اسهل 

   

    تبذل جهدها في أي موضوع دراسي وان كان صعبا  ب

16 
    تتضايق من اسئلة االخرين عن مستوى تحصيلها في الدروس أ

    ق  يؤلمها الحصول على درجة في االمتحان اقل مما تتو ب

17 
    تسعى الن تكون في مستوى التلميذات المتفوقات في دروسهم  أ

    تردب في االمتحان عندما تكون اسئلتها سهلة  ب

18 
    لديها صورة واضحة عن مستقبلها الدراسي أ

    ال تجد في دروسها ما يدفعها إلى المثابره  ب

19 
    ل بذل كل جهدها لفهمه عندما التفهم موضوعا دراسيا معينا تحاو أ

    هي قادرة على حل ما يصعب على التلميذات االخريات حله  ب

20 
 أ

تسررتوعب شرررح المعلمررة للموضرروعات الصررعبة بصررورة افضررل مررن 
 التلميذات االخريات 

   

    تشعر بالراحة عندما تتغيب المعلمة المر ما  ب

21 
    ل الوصول اليه تض  لنفسها مستوى عاليا من الدراسة تحاو أ

    تؤمن في كثير من األحيان أن النجاح في الدروس يعتمد على الحظ  ب

22 
    تحب مطالة دروسها حتى في اثناء العطل  أ

    تتعب بسرعة من مطالعة الدروس الصعبة  ب

22 
    ال تترك وقت فرادها يفوتها دون أن تستغله في الدراسة  أ

    عندما تذهب إلى المدرسة افضل ساعات يومها  ب

22 
    تحب النشاط والعمل داخل الصف وخارجه  أ

 ب
هرري شرراردة الررذهن فرري ادلررب االحيرران جسررمها فرري الصررف وعقلهررا 

 خارجه 
   

25 
    تحب المدرسة عندما التكون فيها امتحانات وواجبات بيتية  أ

 ب
عتبررر الدراسررة عنرردها سلسررلة تحررديات وعليهررا أن تتغلررب عليهررا لت

 نفسها ناجحة 
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 (16ملحق )

 أزواج فقرات المقياس وقوتا فقرتي كل زوج منهما بالنسبة لداف  اإلنجاز الدراسي

 ت

اإلجابات 

الصحيحة 

للمجموعة 

 العليا

اإلجابات 

الصحيحة 

للمجموعة 

 الدنيا 

قوة 

معامل 

 الصعوبة 

قوة تميز 

 الفقرة 
 ت

اإلجابات 

الصحيحة 

للمجموعة 

 العليا

جابات اإل

الصحيحة 

للمجموعة 

 الدنيا 

قوة 

معامل 

 الصعوبة 

قوة تميز 

 الفقرة 

4 36 61 4017 8078 41 39 11 4089 8011 

9 88 19 4073 8017 41 11 61 4011 8036 

6 88 11 4076 8076 43 34 14 4078 8069 

1 31 11 4088 8031 48 11 61 4011 8036 

1 88 18 4076 8031 47 11 91 4097 8073 

3 36 61 4017 8078 47 39 11 4089 8011 

8 34 14 4078 8069 98 33 11 4071 8061 

7 31 11 4088 8076 94 88 11 4076 8076 

7 36 61 4076 8031 99 31 11 4088 8076 

48 88 19 4073 817 96 34 14 4078 8069 

44 88 11 4076 8076 91 81 11 4076 8073 

49 33 11 4071 8061 91 81 11 4076 8073 

46 34 14 4078 8069      
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 ( 17ملحق )
 درجات تلميذات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لداف  اإلنجاز الدراسي 

 المجموعة الضابرة  المجموعة التجريبية 

 ت
 

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة

1 75 17 75 1 29 17 60 

2 75 18 70 2 59 18 70 

2 70 19 70 2 65 19 72 

2 75 20 70 2 62 20 75 

5 70 21 72 5 61 21 70 

6 70 22 75 6 57 22 60 

7 75 22 72 7 22 22 60 

8 75 22 72 8 52 22 59 

9 67 25 65 9 68 25 62 

10 70 26 75 10 61 26 65 

11 72 27 68 11 52 27 62 

12 75 28 75 12 60 28 59 

12 75 29 75 12 22 29 61 

12 70 20 71 12 61 20 
70 

15 62 
21 25 

15 62 
21 

61 

16 75 16 25 

 4769مج =      9479مج = 
 360761=  -س     84=  -س
  481696 = 9س     418688= 9س
 70847=  9ع            70897= 4ع

 310643ت =      740181ت = 



                                                                             المالحق 

 

 المالحق
 رقم الصفحة وانـــــــنـعــال ت

 97 كتاب تسهيل مهمة الباحثة  1

درجااات تيمياامات مجمااوبتث البحااة اااث مااادص التاااري  ليصاا  ال ااام   2
  2002 – 2002 األولاالبتدائث ليفصل الدراسث 

00 

 01 أبمار تيميمات مجموبتث البحة محسوباً بالشهور   2

حااة التجريبيااة والةاااباة اااث اال تبااار درجااات تيمياامات مجمااوبتث الب 2
 الدراسث  اإلنجازالقبيث لدااع 

02 

العامة اث تدري  مادص التااري  ليمرحياة االبتدائياة المعادص مان  األهدا  5
 قبل وزارص التربية  

02 

 02 البحة  إجراءاتبهم الباحثة اث  استعانتأسماء ال براء المين  6

 05 السيوكية  األهدا  9

 00 التحةير المسبق أسئية  0

  اسااتراتيجيةانمااومخ  اااة تدريسااية ليمجموبااة التجريبيااة بياا  واااق  7
 التحةير المسبق وانمومخ  اة تدريسية ليمجموبة الةاباة 

71 

 70 اال تبار التحصييث  10

 100 معامل صعوبة الفقرات وقوص تميز الفقرص ) اقرات اال تبار التحصييث (  11

والثاانث لحسااب الثباات باريقاة  األولالتيميمات ااث اال تباارين درجات  12
 أبادص اال تبار )اال تبار التحصييث( 

101 

درجااات تيمياامات مجمااوبتث البحااة التجريبيااة والةاااباة اااث اال تبااار  12
   ألبعديالتحصييث 

102 

 102  األوليةالدراسث بصورته  اإلنجازاقرات مقيا  دااع  12

 106 الدراسث بصورته النهائية   اإلنجازااع اقرات مقيا  د 15
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This thesis aims at finding out the impact of using advanced 

preparation strategy on the achievement in Islamic history subject and the 

motivation toward the achievement of fifth-stage primary school pupils.  

 

To achieve this aim the following null 

By potheses have been stated:  

1. There are no significant statistic differences on the level of (.0.0) in the 

achievement of fifth-stage primary school pupils who are taught 

according to the advanced preparation strategy and those taught 

according in the traditional method.  

2. There are no significant statistic differences on the level of (.0.0) in the 

area of the motivation towards the achievement of fifth-stage primary 

school pupils taught by the advanced preparation strategy and those 

taught by traditional method.  

 

The researcher selected a tentative design for two groups: the 

experimental group with post-test and control group with pre-and post test.  

 

Which lies. The female primary school, muath Bin Jabal, lin the center 

of Baquba city, was selected intentionally to carry out the experiment. The 

sample includes (22) pupils, (11) pupils for each group. Section (B) was 

randomly selected to be the experimental group which is taught according 

to the advanced preparation strategy and section (A) as the control group 

taught by the traditional method. The two groups were equated by the 

following variables: the marks obtained in the final examination of the first 

course-age-scientific status of the parents. Statistics reveals that no 

differences can be noticed between the two groups in reference to the 

variables mentioned above. Six subject of the last two chapters of the 

Islamic History textbook were chosen to be the subject matter taught to the 

groups. The behavioral objectives, were stated in the light of the objectives 

and the content of the textbook according to Blooms three-level cognitive 

taxonomy then, teaching plans for the material taught were set up.  

 

For the purpose of measuring the impact of using advanced preparation 

strategy in the achievement, an achievement test based upon the behavioral 

objectives and their levels was carried out. The test includes (1.) items of 

multiple choice, true-false questions and completion questions. The 

reliability, validity and coefficient of the items difficulty were obtained.  

Abstract 



 
2
nd 

As rearguards the achievement motivation, Al-Kinani Scale was used 

after obtaining its validity and reliability. By re-test procedure in order to 

obtain reliability. Coefficient equal to (.242). T. test, person coefficient and 

Qay Square equation were used an statistical means.  

 

The findings of the study:  

1. There is a significant difference at the level of (.-0.) between the 

achievements of those taught by advanced preparation strategy and of 

those taught by the traditional method in favour of experimental group.  

2. There is a significant difference at the level of (.0.0) in the motivation 

towards the achievement of those taught by advanced preparation 

strategy and of those taught by the traditional method in favour of the 

experimental group.  

In the light of the findings, the researcher recommends the following:  

 

1. Teachers of History are necessarily invited to use the advanced 

preparation strategy for its effective role in the improvement of the 

pupils achievement. 

2. Teachers should contribute the motivation through the use of recent 

educational styles and scientific competitions.  

1. Consideration should be given to the improvement of motivation in fifth-

stage primary pupils through giving them rooms for expressing 

themselves freely.  

4. Teachers should be subjected to training and qualifying course.  
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