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 السمخص:
 الصمبة اكتداب في اليزبة تدمق استخاتيجية استخجام ىجفت الجراسة الحالية التعخف عمى أثخ

التاريخ، ولتحقيق أىجاف الجراسة اتبعت الباحثة السشيج شبو التجخيبي  مبحث في التاريخية لمسفاليع
( شالب 022في إجخاءىا، وذلظ مغ خالل تصبيق أدوات الجراسة عمى عيشتيا التي تكػنت مغ )

رس الحكػمية التابعة لسجيخية تخبية جخش، والحيغ وشالبة مغ شمبة الرف التاسع األساسي في السجا
( شالب لكل مجسػعة، إذ تع 022تع تػزيعيع عذػائًيا عمى مجسػعتيغ )تجخيبية وضابصة(، بػاقع )

تجريذ أفخاد السجسػعة التجخيبية الػحجة الثانية مغ كتاب التاريخ وفًقا الستخاتيجية تدمق اليزبة، 
بالصخيقة االعتيادية التقميجية لمػحجة نفديا، وقج أضيخت نتائج فيسا تع تجريذ السجسػعة الزابصة 

 في التاريخية لمسفاليع الصمبة اكتداب في اليزبة تدمق الجراسة وجػد أثخ دال إحرائًيا الستخاتيجية
شمبة  في حيغ لع تكغ ىشاك أية فخوق في اكتداب التاريخ ولرالح السجسػعة التجخيبية، مبحث

التاريخ تعدى لجشذ الصالب، كسا اوصت الجراسة  مبحث في التاريخية مسفاليعل السجسػعة التجخيبية
بعجد مغ التػصيات كان أىسيا ضخورة تػعية معمسي الجراسات االجتساعية بذكل عام ومعمسي 
التاريخ الستخجام استخاتيجيات حل السذكالت الحجيثة ومشيا استخاتيجية تدمق اليزبة لسا ليا مغ 

 اكتداب الصمبة لمسفاليع التاريخية السجخدة.آثار إيجابية عمى 
 التاريخ، الصمبة. التاريخية، مبحث اليزبة، السفاليع تدمق استخاتيجية الكمسات السفتاحية:
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Abstract: 

The current study aimed to identify the effect of using the plateau climbing 

strategy on students' acquisition of historical concepts in the history course. 

To achieve the objectives of the study, the researcher followed the quasi-

experimental approach in conducting it, by applying the study tools to her 

sample, which consisted of (   ) male and female students from the ninth-

grade students in government schools affiliated to the Jerash Education 

Directorate. They were randomly assigned to two groups (experimental and 

control), with     students per group. The members of the experimental 

group were taught the second unit of the history book according to the 

strategy of climbing the hill, while the control group was taught by the 

traditional method of the same unit. The results of the study showed a 

statistically significant effect of the hill-climbing strategy on students' 

acquisition of historical concepts in the history course and in favor of the 

experimental group .While there were no differences in the acquisition of 

historical concepts by the experimental group of students in the history 

study due to the gender of the student. The study also recommended a 

number of recommendations, the most important of which was the necessity 

of educating social studies teachers in general and history teachers to use 

modern problem-solving strategies, including the plateau climbing strategy 

because of its positive effects on students’ acquisition of abstract historical 

concepts. 

Keywords: hill-climbing strategy, historical concepts, history, students. 
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 :السقدمة
 والػسائل تػصيميا، السعخفة ترشيع وآليات والتعميع التعمع مجال في ىائالً  تقجماً  العرخ ىحا شيج

 التقميجية مغ األساليب لمتحػل ادى مسا التخبػية، مجاالت في والسدتحجثات العمسي التقجم ىحا ورافق  
 التقميجية، التعميع مفيػم ثالثية وتغيخ التعميع االستخاتيجيات عمى السعتسجة الحجيثة األساليب إلى

 بخفع االىتسام تدايج أدى عمى مسا وعرخية، حجاثة أكثخ عسميات إلى التعميسية العسميات وتحػيل
 السشياج محتػى  ومعخفة الحجيثة وأىجافيا، والتعميع التخبية فمدفة لسػاكبة لمسعمع الذخرية الكفايات

 تقػيع أساليب ومعخفة وتحميل محتػاىا، وأىجافيا يجرسو الحي لمسبحث السقخرة السجرسية والكتب
 .الصمبة تعمع نتاجات

 التي السدتججات الحجيثة وكل الدمان، ىحا في بو نعير الحي والستدارع السدتسخ التصػر ومع
 دائسة بحاجة األساليب التخبػية اصبحت التخبػي، الجانب بيشيا مغ والجيات الجػانب كافة اختخقت

 عمى التعميسية والبيئة مرمحة الستعمع في يرب ىحا وكل بيا، االرتقاء بيجف مدتسخة اختبارات إلى
 لإلرتقاء التخبػية، أساليبيع إلى تصػيخ الحاجة أمذ في التعميسية البيئة أصبحت حيث سػاء، حج

 (     ,Kaya) السثمى الرػرة إلى بيا والػصػل التعميسية بالعمسية
 يعصى اىتساماً  الجول مغ كثيخ في الحجيث والسشيج التخبػية االتجاىات أصبحت فقج ىشا ومغ

 أكج ما والتعميع وىحا التعمع عسمية إلييا تشتيي أن يجب التي األىجاف مغ ىجفاً  كػنو التفكيخ لسيارات
 التخبية، العامميغ في مدؤولية التفكيخ ميارات عمى الصمبة وتجريب تعميع أن إلى اإلشارة عشجما تست

 في أساسية تداعجىع تفكيخ بسيارات الصمبة لتدويج يدعى أن التخبػي  السشيج مدؤولية مغ أنو كسا
 .(0200الستججد )بجيخ،  الستغيخات مع التكيف

 التي تؤدي التعميسية الصخائق واالستخاتيجيات أجػد استخجام عمى تعتسج الحجيثة وىشا نجج أن الشطخة
 تػاجو بػساشتيا والتي جيج وأقل مسكغ وقت أقرخ في التعميسية والغايات األىجاف تحقيق إلى

 السادية إدراك السفاليع مثل التعميسية والشتائج والسجرسة، السجتسع في يحجث الحي الدخيع التغيخ
 يشطخ التعمع حجوث عسمية بعج تحكيقيا في مخغػب تعميسية نتائج ىي السجخدة والسفاليع السحدػسة

معيشة  ضل ضخوف في السدتعسمة التعميسية والشساذج الصخائق جػدة عمى لمحكع كسكياس إلييا
(Marty,     ) 
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 لمتجريذ يتصمب تخصيصا بل السفيػم تقجيع بسجخد ال تتع مدتسخة عسمية وإنساءىا السفاليع تعمع أن كسا
 بيشيا والسقارنة األشياء والسػاقف عمى التعخف لمصمبة تتيح التي لمسعخفة متكامالً  تشطيساً  يتزسغ

 وىخمية السعخفة أشكال عمى تكامل التأكيج وبالتالي واكتدابو السفيػم تكػيغ إلى لمػصػل وترشيفيا
 (.     ,Owolabi & Okebukolaوتعمسيا ) بشاءىا

 التجريذ حجيثة في وشخائق واستخاتيجيات أساليب عغ بالبحث السصالبة الريحات تعالت ىشا ومغ
الصخائق واالستخاتيجيات  ىحه ومغ تعقيج دون  سمدة برػرة السفاليع اكتداب مغ الصمبة تسكغ

 أجل مغ مكتدبة مغ معارف فييا الفخد يدتخجم تفكيخية عسمية: أنيا حيث السذكالت حل استخاتيجية
 التشاقس حل يدتيجف ما بسباشخة عسل االستجابة وتكػن  لو، مألػفاً  ليذ مػقف لستصمبات االستجابة

 التفكيخ وميارات أساليب تعمع بحاجة إلى إندان فكل. السػقف يتزسشو الحي الغسػض أو المبذ أو
 القجرات تحديغ في الصمبة يداعج أن لحل السذكالت ويسكغ الدجيج، التفكيخ مسارسة مغ يتسكغ لكي

 أيزاً  السذكالت حل يداعج كسا مختمفة، مػاقف القجرات في ىحه استخجام في وتداعجىع التحميمية
 (.0200الخياضية )الجشجيل،  والسفاليع والسبادئ والسيارات الحقائق تعمع في الصمبة

 التعاون  عمى إيجاد يعسل كسا السدؤوليات، تحسل عمى قادريغ الستعمسيغ مغ يجعل السذكالت وحل
والسبادأة  بالشفذ فييع الثقة ويغخس الرعػبات مػاجية يعمسيع كسا السذتخكة، األىجاف لتحقيق بيشيع

 (.     ,Simsekقجراتيع ) عمى واالعتساد والجخأة 
 وتشسية حل السذكالت في تػضيفيا يسكغ التي االستخاتيجيات مغ مجسػعة التخبػي  األدب يتزسغ

 استخاتيجية "تدمق اليزبة": وىي: االستخاتيجيات ىحه ومغ التفكيخ أنػاع مغ الشػع ىحا مثل
 في الرحيح في االتجاه خصػة أي أن" :تقػل مدمسة إلى تدتشج كالتالسذ لحل بديصة استخاتيجية

 السعمع قام ما إذا اليجف الشيائي، إلى يػصمو الحي الحل إلى ستقػده الفخد بيا يقػم التي الحل
 معخفة في قجراتيع سػف يصػرون  فإنيع والخبط، والتشطيع والجقة االنتباه مغ نػع عمى شمبتو بتجريب
 جادو ونجاح )أبػ بثقة حل السذكمة في التقجم كيفية ثع ومغ السذكمة، حل عسمية في البجء شخيقة

 (.0202 ونػفل،
 السخاد مغ اليجف قخباً  وتديج الفخد تقػد التي التالية الخصػة عغ البحث إكسال إلى يقػد اليزبة فتدمق
 استخاتيجية تدمقفيو  تقػد الحي الػقت وفي الدمع، درجات تدمق عشج تساماً  يحجث كسا بمػغو،
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 فإنيا الحل تخكيده عمى خالل مغ اليجف مغ قخيباً  مشو تجعل خصػة إلى الفخد القسة أو اليزبة
 (.0202الحل )الدعبي،  مغ استخاتيجية االقتخاب عشجئح تدسى

 مع الصالب لمتعامل عشج الالزمة السيارات تشسي التي االستخاتيجيات مغ استخاتيجية اليزبة وتعج
 إلى مشطسة تدتشج شخيقة اكتداب مغ وتسكشيع بيا، مخوا أن ليع يدبق لع ججيجة، مذكمة مػاقف
حل  عمى القائسة استخاتيجيات التجريذ كأحج اليزبة اختيار استخاتيجية تدمق تع مشصكية لحا أسذ

 اكتداب السفاليع في أثخه لو يكػن  إن مدتقالً  متغيخاً  وضعيا عشجما الباحثة تأمل والتي السذكالت
بشاء  في تداعج ىحه السخحمة العسخية في أنيا يالئع ولكػنو التاريخ، مادة في التاسع الرف شمبة لجى

أية  شمبة عغ تسيدىع التي واالنفعالية والعقمية الجدسية التغيخات مخحمة بػصفيا الصمبة شخرية
 .السعخفة إلى شغػفة بعيغ بيع السحيط العالع عمى يشفتحػن  يجعميع مسا أخخى، مخحمة

 الدراسات الدابقة:
 في اكتداب اليزبة تدمق استخاتيجية أثخ معخفة إلى ( دراسة ىجفت0200أجخيت الجشجيل )

 ( شالبة58) بمغت عيشة الباحثة اختارت الستػسط، إذ األول الرف شالبات لجى الجغخافية السفاليع
 عمى عذػائيا وزعػا وقج لمبشات بغجاد متػسصة مجرسة في الستػسط األول الرف شالبات مغ

 الزابصة درست السجسػعة في ( شالبة22و) التجخيبية السجسػعة في ( شالبة28) بػاقع مجسػعتيغ
 بالصخيقة االعتيادية، الزابصة والسجسػعة اليزبة تدمق باستخاتيجية التجخيبية السجسػعة الباحثة
 السفاليع لمتجخبة وحجدت السحجدة السػضػعات مغ مػضػع لكل أنسػذجية تجريدية خصة وأعجت

 بيغ إحرائية داللة فخق ذو وجػد الجراسة نتائج أضيخت البحث، مادة في السذسػلة والفخعية الخئيدية
 استخاتيجية وفق عمى مادة الجغخافيا درسغ المػاتي الصالبات لجى السفاليع اكتداب درجات متػسط

 .االعتيادية بالصخيقة السادة نفديا درسغ المػاتي الصالبات درجات متػسط وبيغ اليزبة تدمق
 تحريل اليزبة في تدمق إستخاتيجية أثخ عمى التعّخف ( دراسة ىجفت0200السشذجاوي ) كسا أجخى 

 ترسيع الباحث عمى اعتسج ذلظ ولتحقيق العمسي الخابع الرف شالب عشج العخبية المغة قػاعج
. فقط بعجي ذات اختبار والتجخيبية الزابصة السجسػعة ترسيع وىػ الجدئي، الزبط ذي تجخيبيّ  
 لمبشيغ الدىاوي  إعجادية العمسي في الخابع الرف شالب مغ ( شالباً 80بمغت ) عيشة الباحث واختار
( 02بػاقع ) مجسػعتيغ عذػائيًا عمى وزعػا وقج الثالثة، الخصافة لتخبية العامة مجيخية إلى التابعة
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 السجسػعة الباحث الزابصة، درَّس السجسػع في ( شالباً 02و) التجخيبية، السجسػعة في شالباً 
إذ أضيخت الشتائج  بالصخيقة االعتيادية، الزابصة اليزبة، والسجسػعة تدمق باستخاتيجية التجخيبية

 ولسرمحة السجسػعة البحث مجسػعتي شالب تحريل وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ
 التجخيبية.
 تجريذ في اليزبة إستخاتيجية استخجام عخف عمى أثخ( دراسة ىجفت الت0202الدعبي ) كسا أجخى 
 السفخق، إذ تكػنت قربة في األساسي العاشخ الرف شالب تحريل عمى اإلسالمي وحجة الفقو

 التخبية مبحث يجرسػن  الحيغ األساسي العاشخ الرف مغ شالب ( شالبا22مغ ) الجراسة عيشة
 تعمسػا باستخاتيجية ( شالبا00) وضست التجخيبية السجسػعة: مجسػعتيغ عمى مػزعيغ اإلسالمية
 تحريمي الباحث اختبار وأعج االعتيادية، بالصخيقة تعمسػا ( شالبا00) مغ تكػنت وضابصة اليزبة،

 ذات فخوق  وجػد الجراسة نتائج اإلسالمي، إذ أضيخت الفقو وحجة في الصالب تحريل درجة لكياس
 ولرالح اإلسالمي، الفقو وحجة في الصالب درجة تحريل في الجراسة مجسػعتي بيغ إحرائية داللة

 التجخيبية. السجسػعة
 :وأسئمتها الدراسة مذكمة

 التجريذ وتعتبخ شخق  تػاجييع، التي الخئيدية السذاكل مغ الصمبة لجى الجراسي التحريل ضعف أن
 قج الستبعة التجريذشخق  أن إذ لمصالب؛ الجراسي التحريل عمى السؤثخة الخئيدية العػامل مغ الستبعة

 في الستعمع سمبية إلى مسا يؤدي تفكيخ؛ دون  وتخديجىا الحقائق لحفظ آلة الى الصمبة تحػل إلى تؤدي
 ضعف ىشاك أن الباحثة وقج الحطت والستعمع، السعمع بيغ الفعال التػصل مغ ويقمل التعميسية العسمية

 إقبال عمى سمبياً  يؤثخ مسا التاريخ، مادة تجريذ عسمية في الحجيثة االساليب استخجام مدتػى  في
 التي والسرادر التخبػية البحػث والجراسات عمى االشالع وبعج التاريخ، مادة دراسة عمى الستعمع
 األساسية السكػنات مغ تعج والتي وشخق اكتدابيا، بالسفاليع واسعا اىتساما وشخائقو بالتجريذ اىتست

 عمى تعتسج وأساليب تجريدية شخائق اتباع مجرسػه إلى يمجأ الحي التاريخ ومشيا دراسية مادة لكل
 السعمػمات مغ حريمتيع يفخغػا أن بعج تعمسػه ما إلى نديان يؤدي وبالتالي وتمقيشيا، لمسفاليع الحفظ

 تجريذ شخائق مجال في والبحػث الجراسات مغ أكجتو العجيج ما وىحا فيسيا دون  االختبار، في
 الصالب يذعخ ازال ما أنو أال راسية د مادة بػصفيا أىسية التاريخ مغ بالخغع أنو بيشت إذ التاريخ
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 أثشاء في صعػبات مغ بو يذعخ ما معطع أن والػاقع عمى دراستيا يقبل ال وبالتالي برعػبتيا،
 وأسمػب محتػاىا اختيار في التقميجي األسمػب إلى يخجع بل السادة ذاتيا شبيعة إلى ال يخجع دراستيا
 المتان والسحاضخة اإللقاء ىي تجريديا في الدائجة الصخائق التقميجية فسا زلت تجريديا وشخائق تشطيسيا
 الصخق  ليحه وفقاً  التعمع عسمية عمييا تعتسج التي الخكيدتان وىسا الحفظ واالستطيار، عمى تعتسجان
 الشطخ دون  كبيخ بذكل والسعمػمات الحقائق مغ بقجر تدويجىع إلى ييجف تشطيع محتػاىا وأسمػب

 .األخخى  بكية الجػانب إلى
 أداء الصمبة تحديغ عمى تداعج التي العػامل عغ تبحث أنيا في الجراسة ىحا مذكمة وتكسغ

 مفاليسًيا عقمياً  تفكيخاً  يفكخون  الصالب تجعل حجيثة استخاتيجيات اعتساد ىي لمسفاليع واكتدابيع
 ضسغ إشار الشتائج وبيغ بيشيا تخبط التي والعالقات السدػغات بحلظ محمميغ مشصكياً  ومتخابصاً 
 .واحتفاضاً  أثخاً  وأبقى ونذاط فاعمية أكثخ التعمع يجعل قج مفاليسي

 تشسي شأنيا أن مغ حجيثة واستخاتيجيات وأساليب رائق ط عغ البحث ضخورة الباحثة تخى  ذلظ عمى
 ومحاولة البذخية، السعخفة تزاعف ومػاجية لسػاكبة التاريخية السفاليع اكتداب في الستعمسيغ قجرات

 .الستعمع نذاط عمى بالتخكيد الفجػة سج
 :الدراسة أسئمة
 :التالييغ الخئيدييغ الدؤاليغ عغ الجراسة اإلجابة ىحه تحاول

 التاسع الرف شمبة اكتداب في اليزبة تدمق الستخاتيجية إحرائية داللة ذو أثخ يػجج . ىل0
 السعالجة؟ ألثخ يعدى  التاريخ مبحث في التاريخية لمسفاليع

 التاسع الرف شمبة اكتداب في اليزبة تدمق الستخاتيجية إحرائية داللة ذات فخوق  يػجج . ىل0
 الصالب؟ لجشذ تعدى  التاريخ مبحث في التاريخية لمسفاليع

 الجراسة: أىجاف
 :يمي ما عمى التعخف الجراسة إلى ىحه تيجف

 اكتداب السفاليع عمى التاريخ مادة تجريذ في تدمق اليزبةاستخاتيجية  أثخ عمى التعخف .0
 الرف التاسع األساسي. الصمبة لجى التاريخية

 .في التعميع الحجيثة األساليب الستخجام جخش محافطة في التاريخ مجرسي جاىدية عمى . التعخف0
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 اكتداب عمى التاريخ مادة تجريذ في اليزبة تدمق استخاتيجية الفخوق في أثخ عمى . التعخف3
 .األساسي باختالف الجشذ التاسع الرف الصمبة لجى التاريخية السفاليع
 :الدراسة أهسية

 االستفادة يسكغ لمصمبة وعبخ دروس مغ يحسمو بسا لمصمبة التاريخ أىسية الجراسة مغ ىحه أىسية تشبع
 سيمة بصخيقة التاريختخز  التي التعميسية السادة شخح السعمع عمى يدتػجب مسا السدتقبل؛ في مشو

 عمى والتعخف السعمػمات التاريخية مغ قجر أكبخ اكتداب مغ الصالب خالل مغ يتسكغ وبديصة
 استخجام عمى تخكد أنيا الجراسة في ىحه أىسية تبخز كسا ضيق، أو ممل بجون  اإلسالمية األمة أمجاد

 مغ يسكشو الحي واإلتقان مدتػى التسكغ عمى الصالب تػصيل في تداىع حجيثة تعميسية استخاتيجية
 ىحه أىسية تبخز وكسا مقاعج الجراسة، تخكو بعج مدتكبالً  التعمع واستسخار وخبخاتو معارفو تػسيع

 الفيع عغ تعبخ التي اعتساد استخاتيجية أثخ تبيغ أنيا في التخبػية القخارات لستخحي الجراسة بالشدبة
 .مدتػى الصمبة رفع في التفاصيل وكثخة الدائج الحذػ عغ وابتعاد السفيج

 :اإلجرائية التعريفات
وخارجو  الجراسي الرف داخل السجرس يتبعيا أن السخصط والتعمع التعميع شخيقة ىي :االستراتيجية

 عمى مخحمتيغ األسمػب ىحا ويشصػي  سمفاً  محجدة أىجاف تحقيق بغية معيغ دراسي مػضػع ومحتػى 
 الكيام لمسجرس والصالب السشػط بيشيا فيسا والستشاسقة الستتابعة واإلجخاءات الخصػات ىي السخاحل مغ
 (0223السحتػى )زيتػن،  ذلظ تجريذ في الديخ أثشاء في بيا

 أكبخ إلنتاج اإلثارة مغ حالة في الفخد وضع إلى تخمي استخاتيجية ىي :الهزبة تدمق استراتيجية
 في الرحيح االتجاه في خصػة أي إلى ومدتشج السشاسب الحل إلى لمتػصل الالزمة األفكار مغ قجر

 يحجث كسا. مشو" قخباً  وتديجه الشيائي اليجف إلى يػصمو الحي الحل إلى ستقػده الفخد بيا يقػم الحل
 (0202ونػفل،  جادو الدمع )أبػ درجات تدمق عشج

 بيشيا فيسا تجسع التي الحػادث أو العشاصخ أو الخمػز أو السػضػعات مجسػعة :التاريخية السفاهيم
 إشارىا في تشجرج والتي نفدو االسع مشيا جدء كل يعصي أن يسكغ بحيث مذتخكة مسيدة خرائز

 العشاصخ ىحه ترشيف مغ الستعمع تسكغ بحيث مذتخكة متذابية خرائز وذات متذابية عشاصخ
 (.0225نفدو )الحيمة،  االسع تحت
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الفخد  تسثيل خاللو يتع التعميع مخاحل "أولى إنو (: عمى0202جادو ونػفل ) أبػ يعخفو :االكتداب
 ".الدمػكية حريمتو مغ جدء ليربح الججيج لمدمػك

 أو أفخاد مغ مثيخات نحػ الدالبة أو السػجبة لالستجابة لستعمع الشفدية االستعجادات ىي :االتجاهات
 (0225االستجابة )سعاد،  ىحه تدتجعي مػضػعات أو أشياء

 :وحدودها الدراسة محددات
 :كالتالي وىي عػامل، عجة عمى تتػقف الجراسة ىحه عسػمية

 السفاليع في اكتداب اليزبة تدمق إستخاتيجية استخجام عمى الجراسة تقترخ: السػضػعية الحجود.0
 .التاريخ مادة نحػ واالتجاىات التاريخية

في السجارس الحكػمية في محافطة  التاسع الرف شمبة عمى الجراسة تقترخ: البذخية . الحجود0
 جخش.

 .جخش محافطة في الجراسة ىحه تصبيق تع: السكانية . الحجود3
الدمشية: تع تصبيق ىحه الجراسة في الفرل الجراسي األول مغ العام الجراسي  الحجود.2
 م(.0200/0200)

 السشهجية واإلجراءات
 مشهجية الدراسة:

 ألغخاض ىحه الجراسةاتبعت الباحثة السشيج شبو التجخيبي في إجخاء دراستيا وذلظ لسشاسبتو 
 :مجتسع الّدراسة

الّرّف الّتاسع األساسي السمتحقات في السجارس  شمبةتكّػن مجتسع الّجراسة مغ جسيع       
في الفرل األول لمعام في محافطة جخش الحكػمية التابعة لسجيخية الّتخبية والّتعميع 

( مجرسة وذلظ 00عمى ) يغشالبة مػزعشالب و ( 0802إذ بمغ عجدىغ ) .(0200/0200)الجراسي
 لسحافطة جخش.حدب إحرائيات قدع التخصيط التخبػي في مجيخية التخبية والتعميع 

 :عيشة الّدراسة
الّرّف الّتاسع  شمبةشالبة مغ شالب و (    ) ثسانية شعب بػاقع تكّػنت عيشة الّجراسة مغ   

عذػائية مغ مجتسع . ىحا وتع اختيار ىحه العيشة بصخيقة مجارس محافطة جخش الحكػميةفي 
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مغ خالل درست  التيالسجسػعة التجخيبية  لتكػن ( شعب عذػائًيا  ؛ بحيث اختيخت )الجراسة
، االعتياديالسجسػعة الزابصة درست بالّتعميع وأربعة شعب أخخى لتذكل ، استخاتيجية تدمق اليزبة

 .وأعجاد الصمبة والجشذ جراسة حدب نػع السعالجة( تػزيع أفخاد عيشة ال ويبيغ ججول )
 ( تهزيع عيشة الّدراسة حدب نهع السعالجة1جدول )

عدد  السجسهعة
 الذعب

 العدد نهع السعالجة الجشس
 أنثى ذكر

 111 استخاتيجية تدمق اليزبة 88 28 2 التجريبية
 111 االعتياديالّتعميع  85 23 2 الزابطة

 أدوات الدراسة:  
 االختبار التحريمي )اختيار من متعدد(

 بشاء االختبارأ. 
 :لقج اتبعت الباحثة خصػات محجدة في إعجاد االختبار جاءت عمى الشحػ اآلتي

 التاريخ.تحجيج الغخض مغ االختبار، قياس تحريل شالبات الّرف الّتاسع األساسي في مادة  .0
الجدء الّجراسي  التاريخ( مغ كتاب لسرخية القجيسةتاريخ الحزارة ا) األولىتحجيج الػحجة الجراسية  .0

 باعتبارىا الػحجة الخاضعة لالختبار.     /    األول لمّرف الّتاسع األساسّي لمفرل الجراسي 
تحميل محتػى الػحجة الخاضعة لالختبار في ضػء العشاصخ التالية: السفاليع والسرصمحات، . 3

والتعسيسات، والسيارات، والكيع واالتجاىات؛ وذلظ لمتسكغ مغ بشاء والحقائق، والسبادئ، والقػانيغ 
 .االختبار التحريمي وفق الخصػات العمسية

تحجيج وصياغة الشتاجات التعميسية التي تغصي السحتػى في ضػء مدتػيات األىجاف الدّتة . 2
لتقػيع( والتي يدعى لترشيف بمػم )التحكخ، والفيع واالستيعاب، والتصبيق، والتحميل، والتخكيب، وا

 .االختبار لكياسيا
إعجاد ججول مػاصفات اشتسل عمى عجد الفقخات إزاء كل مدتػى مغ السدتػيات، والشدب السئػية . 8

 .لكل مدتػى 
 .( فقخة مغ نػع اختيار مغ متعجد  صياغة أسئمة االختبار الحي يتّكػن مغ ). 2
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ت )الرعػبة، والتسييد، والّرجق، معامالمغ استخخاج الخرائز الديكػمتخية لالختبار . 5
مغ خارج  شالب وشالبة( 32والّثبات(، إذ تع تصبيق االختبار عمى عيشة استصالعية مكػنة مغ)

 عيشة الجراسة، وفيسا يمي عخض الشتائج:
معامالت الرعػبة والتسييد: تع احتداب معامالت الرعػبة والتسييد لكل فقخة مغ فقخات اختبار 

 (:0، أنطخ ججول)لتاريخمادة االتحريل في 
 ( معامالت الرعػبة والتسييد لفقخات االختبار0ججول )

 التمييز الصعوبة الرقم التمييز الصعوبة الرقم

2             22             

0             20             

2             22             

2             22             

2             22             

2             22             

2             22             

2             22             

9             29             

22             02             

قج تخاوحت بيغ  باالختبار التحريمي( بأن معامالت الرعػبة الخاصة 0يبيغ الججول رقع )
، وبشاء عمى ذلظ فإن جسيع مؤشخات (2.855بستػسط صعػبة عام بمغ ) (2.292-2.253)

الرعػبة لالختبار مقبػلة وضسغ الحج الصبيعي، كسا يتبيغ مغ الججول الدابق بأن معامالت التسييد 
، وبشاًء عميو (2.209بستػسط تسييد عام بمغ ) (2.252-2.309لفقخات االختبار قج تخاوحت بيغ )

 .لتسييد تعتبخ مقبػلة وضسغ الحج الصبيعي والسشاسب إلجخاء الجراسةفإن كافة معامالت ا
 :صدق االختبار. ب

( محكسيغ حيث 02عجدىع ) بمغعمى مجسػعة مغ السحكسيغ  االختبار الرجق الطاىخي تع عخض
سئمػا عغ الرياغة المغػية لمفقخات، ودقة السادة العمسية الػاردة في االختبار، ومالئسة الفقخات 

، ومشاسبة لمػحجة الثانية مغ الكتابلسدتػى شالبات الرف التاسع األساسي، ودقة تحميل الشتاجات 



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ

 

 

 

 

 

 2022 هارس  (الثالثالجزء  ) األولالعذد                                        الونىفيح جاهعح  –هجلح كليح الترتيح    

 

220 
 د/ تضوح دمحم هحوىد الحىاهذج                                                                                            

ب مغ السحكسيغ إبجاء أي ججول السػاصفات وشسػلو كافة الشتاجات، ودقة أنسػذج اإلجابة، إذ شم
 .فقخاتبعس المالحطة يخونيا ضخورية، وفي ضػء االقتخاحات والتعجيالت تع تعجيل صياغة 

 :ثبات االختبار .ج
تصبيقو برػرتو الشيائية عمى عيشة استصالعية مغ خارج وذلظ بعج  مغ ثبات االختبار تع التحقق

 مجرستيغالرف التاسع األساسي في  شمبةشالبة مغ شالب و (   عيشة الجراسة، تكػنت مغ )
، ومغ ثع حدب معامل الثبات بسعادلة 0200/0200الجراسي  حكػمتيغ في محافطة جخش لمعام

( وقج اعتبخ ذلظ مؤشخًا إحرائيًا جيًجا وكافًيا 2.930وكان معامل الثبات) (00رتيذاردسػن -)كػدر
 ألغخاض الجراسة.

 محك ترحيح االختبار .د
( فقخة مغ نػع اختيار مغ متعجد، بحيث أعصيت كل   ر الحي يتّكػن مغ )أسئمة االختبا صيغت

فقخة عالمة واحجة في حالة اإلجابة الرحيحة أو صفخًا في حالة اإلجابة الخصأ، وبحلظ تربح 
 (. ( درجة والعالمة الجنيا )  العالمة القرػى لالختبار )

 تحديد زمن االختبار .ه
عغ  االستصالعية، وذلظتّع حداب الدمغ الالزم لتصبيق االختبار بعج تصبيقو عمى العيشة       

شخيق استخجام معادلة حداب متػسط زمغ االختبار، حيث تع قياس الدمغ السدتغخق عشج انتياء 
= 0÷ ( 28+  38مغ اإلجابة وحداب الستػسط بيشيسا، ) ىانتي شالبمغ اإلجابة وآخخ  شالبأول 
 .دقيقة زمغ االختبار 22

 تكافؤ مجسهعتي الدراسة:
لالختبار، تع العسل  القبمي التصبيق في الّجراسة لسجسػعات الستػسصات بيغ الفخق  لمتحقق مغ تكافؤ

 .الشتائج ىحه يػضح( 3) ججول عمى اختبار ىحه الستػسصات مغ خالل اختبار ليفيغ
 السجسػعات عمى االختبار( اختبار ليفيغ لفحز تجانذ التبايغ بيغ 3ججول )

 من حيث
اختبار 

 ليفين

درجات 

 2الحرية 

درجات 

 0الحرية 

مستوى 

 الداللة

 االختبار التحصيلي

 من خالل المتوسطات
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(     ≥α( عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػى الجاللة )3يتبيغ مغ خالل الججول )
 في األساسيّ  الّتاسع الّرفّ  شمبة االختبار التحريمي القبمي لجىفي متػسط درجات الصالبات عمى 

( والتي sigالتاريخ، إذ يسكغ االستجالل عمى ىحه الشتيجة مغ خال قيسة مدتػى السعشػية ) ماّدة
 (.2.28جاءت أكبخ مغ )

 نتائج الدراسة:
 شمبة الرف التاسعىجفت الجراسة الحالية التعخف عمى أثخ استخاتيجية تدمق اليزبة في اكتداب 

 التاريخ، وذلظ مغ خالل اإلجابة عغ األسئمة اآلتية: مبحث في التاريخية لمسفاليع
الشتائج الستعمقة بالدؤال األول والحي نز عمى: ىل يػجج أثخ ذو داللة إحرائية الستخاتيجية تدمق 

 يعدى ألثخ السعالجة؟التاريخ  مبحث في التاريخية لمسفاليع اليزبة في اكتداب شمبة الرف التاسع
 ( لمفخوق بيغ السجسػعات السدتقمة كسا يأتي:Tلإلجابة عمى ىحا الدؤال تع استخجام اختبار )

 في التاريخية لمسفاليع التاسع الرف شمبة اكتداب ( لفحز الفخوق فيT( اختبار )2ججول )
 التاريخ عمى التصبيق البعجي لمسجسػعتيغ مبحث

 الوصذر

الوتىصط 

 الحضاتي

االنحراف 

 T الوعياري

درجاخ 

 الحريح

هضتىي 

 الذاللح

 2.22 22.29 المجموعة التجريبية
2.22 292 2.222 

 2.22 22.00 المجموعة الضابطة

بيغ (     ≥α) الجاللة مدتػى  عشج إحرائية داللة ذات ( وجػد فخوق 2يتبيغ مغ خالل الججول )
 التاسع الرف شمبة اكتداب االختبار البعجي فيمجسػعتي الجراسة )التجخيبية والزابصة( عمى 

 .االعتيادي في مقابل الّتعميع الستخاتيجية تدمق اليزبة تعدى  التاريخ مبحث في التاريخية لمسفاليع
( وىي أقل 2.222إذ يسكغ االستجالل عمى ىحه الشتيجة مغ خالل قيسة مدتػى الجاللة والتي بمغت )

ي رفس الفخضية الرفخية. كسا يتبيغ مغ الججول الدابق أن ( وبالتال2.28مغ مدتػى السعشػية )
( مقابل الستػسط الحدابي 05.59الفخوق جاءت لرالح السجسػعة التجخيبية بستػسط حدابي بمغ )

 (.03.00لمسجسػعة الزابصة والحي بمغ )
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 لىإ الصالب وتعدوا الباحثة ىحه الشتيجة إلى ما تستاز بو استخاتيجية تدمق اليزبة مغ تػصيل
 تخكو بعج مدتكبالً  التعمع وخبخاتو واستسخار معارفو تػسيع مغ يسكشو الحي واإلتقان مدتػى التسكغ

 مقاعج
 الدائج الحذػ عغ واالبتعاد السفيج وكحلظ ما تستاز بو ىحه االستخاتيجية مغ التعبيخ عغ الفيع الجراسة،

لمسفاليع التاريخية، وكحلظ ما تخمي مدتػى تعمع الصمبة واكتدابيع  رفع التي تحج مغ التفاصيل وكثخة
 األفكار الالزمة مغ قجر أكبخ إلنتاج اإلثارة مغ حالة في الفخد إليو ىحه االستخاتيجية مغ وضع

التي مغ  الحل في الرحيح االتجاه في الخصػات تدمدل إلى السدتشج السشاسب الحل إلى لمتػصل
قخبًا مغ استيعاب كافة  وتديجه الشيائي اليجف إلى يػصمو الحي الحل شانيا ان تقػد الفخد إلى

تشسية السيارات  مغ تدمق اليزبة السفاليع السجخدة والتاريخية وغيخىا، وكحلظ ما تستاز بو استخاتيجية
 مغ وتسكشيع بيا، مخوا أن ليع يدبق لع ججيجة، مذكمة مػاقف مع الصمبة لمتعامل عشج الالزمة
 .مشصكية أسذ إلى مشطسة تدتشج شخيقة اكتداب

 وجػد الجراسة نتائج ، التي أضيخت(0200) وقج اتفقت نتائج ىح الجراسة مع نتائج دراسة الجشجيل
 مادة درسغ المػاتي الصالبات لجى السفاليع اكتداب درجات متػسط بيغ إحرائية داللة ذو فخق 

 السادة درسغ المػاتي الصالبات درجات متػسط وبيغ اليزبة تدمق استخاتيجية وفق عمى الجغخافيا
 داللة ذات فخوق  وجػد الشتائج ، التي أضيخت(0200) ودراسة السشذجاوي  .االعتيادية بالصخيقة نفديا

 الستخاتيجية تعدى  التجخيبية السجسػعة ولسرمحة البحث مجسػعتي شالب تحريل بيغ إحرائية
 إحرائية داللة ذات فخوق  وجػد الجراسة نتائج أضيخت التي (0202) اليزبة، ودراسة الدعبي تدمق

 السجسػعة ولرالح اإلسالمي، الفقو وحجة في الصالب تحريل درجة في الجراسة مجسػعتي بيغ
 التجخيبية تعدى الستخاتيجية تدمق اليزبة.

الشتائج الستعمقة بالدؤال الثاني والحي نز عمى: ىل يػجج فخوق ذات داللة إحرائية الستخاتيجية 
التاريخ تعدى لجشذ  مبحث في التاريخية لمسفاليع التاسع تدمق اليزبة في اكتداب شمبة الرف

 الصالب؟
 ( لمفخوق بيغ السجسػعات السدتقمة كسا يأتي:Tلإلجابة عمى ىحا الدؤال تع استخجام اختبار )



 ...أثر اصتخذام إصتراتيجيح تضلق الهضثح في اكتضاب الطلثح 
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 في التاريخية لمسفاليع التاسع الرف شمبة اكتداب ( لفحز الفخوق فيT( اختبار )8ججول )
 البعجي لمسجسػعة التجخيبية باختالف الجشذالتاريخ عمى التصبيق  مبحث

 الجنش

الوتىصط 

 الحضاتي

االنحراف 

 T الوعياري

درجاخ 

 الحريح

هضتىي 

 الذاللح

 2.20 29.20 ذكر
2.202 292 2.222 

 2.22 22.22 أنثي

(     ≥α) الجاللة مدتػى  عشج إحرائية داللة ذات ( عجم وجػد فخوق 8يتبيغ مغ خالل الججول )
 مبحث في التاريخية اكتدابيع لمسفاليع السجسػعة التجخيبية عمى االختبار البعجي فيبيغ شمبة 

إذ يسكغ االستجالل عمى ىحه الشتيجة مغ خالل قيسة مدتػى الجاللة والتي  .باختالف الجشذ التاريخ
( وبالتالي الفذل في رفس الفخضية 2.28( وىي أكبخ مغ مدتػى السعشػية )2.223بمغت )

 الرفخية. 
تعدوا الباحثة ىحه الشتيجة عمى تقارب الخرائز الشسائية لجى الصمبة مغ كال الجشديغ، إذ أن و 

الصمبة في ىحه السخحمة قج اكتدبػا العجيج مغ السعارف والسيارات والعمػم التي تجعل مشيع متداويغ 
كيفية في التعامل مع االستخاتيجيات الحجيثة بشفذ السقجار، وتذكل لجييع معخفة حكيكية في 

االستفادة مغ ىحه االستخاتيجية في اكتداب السفاليع التاريخية، كسا تفدخ ىحه الشتيجة في ضل ان 
ىحه االستخاتيجية تتبع مجسػعة مغ الخصػات السشزسة في الػصػل إلى الحل وىي خصػات تقاربية 

ه السخحمة قج يسكغ االستجالل عمى الخصػة التالية مغ الخصػة الدابقة، وفي ضل ان الصمبة في ىح
اعتادوا عمى اتباع استخاتيجية حل السذكالت العمسية في العجيج مغ السػاد األخخى، فإن مثل ىحا 
الشػع مغ االستخاتيجيات ليذ غخيًبا عمييع ولجييع القجرة الكافية عمى التعامل معيا بغس الشطخ عغ 

 نػعيع االجتساعي.
 التهصيات:

 حل استخاتيجيات الستخجام التاريخ ومعمسي عام بذكل اعيةاالجتس الجراسات معمسي تػعية .ضخورة0
 الصمبة اكتداب عمى إيجابية آثار مغ ليا لسا اليزبة تدمق استخاتيجية ومشيا الحجيثة السذكالت

 .السجخدة التاريخية لمسفاليع
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. عقج بخامج تجريبية وورش عسل لسعمسي الجراسات االجتساعية لرقل كفاياتيع في استخجام 0
 استخاتيجية تدمق اليزبة.

. تعسيع مثل ىحا الشػع مغ الجراسات عمى مختمف مجيخات السسمكة لديادة وعي السعمسيغ بأىسية 3
 مثل ىحا الشػع مغ االستخاتيجيات في اكداب الصمبة لمسفاليع السجخدة.
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 السراجع
 أوال: السراجع العربية:

 3والتصبيق. ط الشطخية التفكيخ (. تعميع0202) .بكخ دمحمونػفل،  صالح دمحم جادو، أبػ ،
 .والصباعة والتػزيع لمشذخ السديخة دار: عسان

 ،السفاليع  بعس تشسية في الديػشي التخاث قرز استخجام (. أثخ0200) .ناسي بجيخ
 .مرخ الدػيذ، قشاة جامعة ماجدتيخ، رسالة االبتجائية. السخحمة تالميح لجى التاريخية

 ،اكتداب في اليزبة تدمق إستخاتيجية (. أثخ0200حديغ. ) حدام دعاء الجشجيل 
 مشذػرة، غيخ ماجدتيخ رسالة الستػسط. األول الرف شالبات لجى السفاليع الجغخافية

 .الجامعة السدتشرخية
 ،الجامعي. الكتاب ، العيغ: دار0 واستخاتيجياتو. ط التجريذ (. شخائق0225) .دمحم الحيمة 
 ،الفقو وحجة تجريذ في اليزبة إستخاتيجية استخجام (. أثخ0202أحسج. ) إبخاليع الدعبي 

 جامعة مجمة السفخق. قربة في األساسي العاشخ الرف شالب تحريل عمى اإلسالمي
 .092-053 ص خاص، عجد ،8 مجمج اإلندانية واالجتساعية، لمعمػم الذارقة

 ،عسال جسعية عسان: ،0 ط العمػم. تجريذ في اإلبجاع (. تشسية0223عاير. ) زيتػن 
 .السصابع التعاونية

 ،الحجيث الكتب عالع: إربج ،0ط .التخبػي  الشفذ (. عمع0225سعيج. ) جبخ سعاد. 
 تحريل   في اليزبة تدمق إستخاتيجية (. أثخ0200) .مذتت حصاب السشذجاوي، عمي 

جامعة  مشذػرة، غيخ ماجدتيخ العمسي. رسالة الخابع   الرف   شالب   عشج   العخبية   قػاعج  المغة  
 .بغجاد
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