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Abstract 

The present study aims at assessing the effect of Yowadi strategy in acquiring the historical 

concepts of the female students of the first year of the intermediate school in Babel for the 

academic year (2015-2016). The experimental study took place in Al-Murooj Intermediate school 

for female students. The sample of the study consists of (61) students which has been divided into 

two groups: the experimental group (section e) and the controlling group (section f).  

 الملخص
ريخية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف اثر استراتيجية يوادي في اكتساب المفاهيم التايهدف هذا البحث التعرف 

 عبر التحقق من الفرضيتين الصفريتين اآلتية:، االول متوسط
 درجات اكتساب المفاهيم التاريخية لطالبات ( بين متوسط0.05) ال يوجـــد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة -

طالبات المجموعة  ة باستراتيجية يوادي ومتوسط درجاتالمجموعة التجريبية الالتي يدرسن مادة تاريخ الحضارات القديم
 .الضابطة الالتي يدرسن المادة ذاتها بالطريقة التقليدية

المجموعة  ( بين متوسط درجات احتفاظ المفاهيم التاريخية لطالبات0.05) ال يوجـــد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة-
طالبات المجموعة الضابطة  ارات القديمة باستراتيجية يوادي ومتوسط درجاتالتجريبية الالتي يدرسن مادة تاريخ الحض
 .الالتي يدرسن المادة ذاتها بالطريقة التقليدية

التابعة للمديرية  مجتمع البحث الحالي طالبات الصف االول المتوسط في المدارس المتوسطة النهارية للبناتشملت  
وبطريقة السحب العشوائي اختارت الباحثة من مجتمع بحثها ، (2016-2015) سيمحافظة بابل للعام الدرا العامة للتربية

 لتمثل المجموعة التجريبية البالغ عدد طالباتها (ه) وبالطريقة نفسها اختار شعبة، متوسطة المروج للبنات عينة للبحث الحالي
وبعد استبعاد الطالبات الراسبات احصائيًا ، البةط (32) لتمثل المجموعة الضابطة البالغ عدد طالباتها (و) وشعبة، طالبة (33)

 طالبا(. 61) في كل شعبة أصبح العدد النهائي لعينة البحث
في  المحددين ضمت الفصلين( تطبيق، فهم، معرفة) مفهوما موزعة على مستويات (144) الباحثة وقد استخرجت 
واعدت الباحثة خططًا ، 2016 -2015( 6ط) القديمةالفصل الخامس، الفصل السادس( من كتاب تاريخ الحضارات ) التجربة

( خطة للمجموعة 8( و)يوادي) ( خطة للمجموعة التجريبية على وفق استراتيجية8) تدريسية لموضوعات الفصول المحددة بواقع
االختبار التائي ، ةولمعالجة البيانات إحصائيًا استعملت الباحثة الوسائل اإلحصائية اآلتي، الضابطة على وفق الطريقة التقليدية

، معادلة معامل الصعوبة للفقرات الموضوعية، مربع كاي، معامل ارتباط بيرسون، معادلة سبيرمان براون، لعينتين مستقلتين
  .حجم االثر، معادلة قوى التمييز للفقرات الموضوعية، معادلة فاعلية البدائل الخاطئة
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 :وبعد تحليل النتائج توصلت الباحثة إلى ما يأتي 
على طالبات  (باستراتيجية يوادي) تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست مادة تاريخ الحضارات القديمة باستعمال

 .في اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية (بالطريقة التقليدية) المجموعة الضابطة التي درست المادة ذاتها
 بين المفاهيم الرئيسية والفرعية مما يجعل تعليم  بات على الربطوفق استراتيجية يوادي ساعدت الطال ان التدريس على

 الطالبات مستمر اي بجعل التعلم ذا معنى.
 :واقترحت الباحثة عددًا من المقترحات منها، وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بتوصيات عدة منها 

 
 الفصل االول

 اوال: مشكلة البحث 
ائق تدريس االجتماعيات ضعفًا كبيرًا في عملية اكتساب المفاهيم التاريخية شخصت العديد من الدراسات في مجال طر  

 .(2007الياسري،و) (2013الحار،) وذلك ما اكدته دراسة، لدى الطلبة واحتفاظها
ولعل السبب يرجع في ذلك الى طبيعة المادة دائما التي تركز على حقبة تاريخية قديمة وبعد زمني كبير مما أدى الى  
 .وتدني مستوى الطلبة في مادة تاريخ الحضارات القديمة، ي حفظ مفاهيمهاصعوبة ف

( التي وزعت على عدد من مدرسات مادة 3) وهذا ما توصلت الية الباحثة عن طريق االستبانة االستطالعية ملحق
 التاريخ.

استراتيجيات تدريس استعمال لذلك فأن االبتعاد عن طرائق التدريس التقليدية التي تركز على حفظ الطلبة للمعلومات و 
 لتلك المشكلة ومنها استراتيجية يوادي. معالجةحديثة يمكن ان تساهم في 

 ومما سبق ذكره تكمن مشكلة البحث في السؤال اآلتي:
 هل الستراتيجية يوادي اثر في اكتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف االول متوسط ؟

 ـة البـــــحث ثانيا: اهـــمــيـ
، التربية المستودع والركيزة المهمة مجتمع فهي عمليات متكاملة تساعد الفرد على التفاعل في الحياة والمجتمع ُتعدّ  

ذا أردنا لمجتمع ما أن ُيطّور مواهب أبنائه ويوّظف ، فضاًل عن بناء الجانب الروحي وغرس القيم األخالقية لذلك المجتمع وا 
ألنَّ عن طريق ، ينبغي له أن يتبنى تربية تمّكنه من الرقي والنهوض بالواقع العلمي والعملي لذلك المجتمع، خبراتهم ومعارفهم

واالختالف الذي نالحظه بين المجتمعات العالمية ما هو إال ، التربية يمكن اعداد إنسان واٍع وتأهيله يمّد المجتمع بالعلم والمعرفة
 ( 17: 2013، وداخل زاير. )ذلك المجتمع في نوع التربية التي تلّقاهااختالف 
الفرد  فبالنسبـة للفرد تعد اساس تقدمه ورقيه وبرقي، وبهذا نقول أّن التربية هي احدى الركائز المهمة للفرد والمجتمع 

ى يرقى المجتمع ويصبح مجتمعًا متطورًا يمكن االعتماد عليه في مواجهة صعوبات حياته التي تعترض سبيله في الوصول ال
( ويقع ذلك عن طريق المدرس 2006:8، زيعور، )معرفة غنية بالخبرات والمعارف التي تعد بمثـابة جوهر تغيره نحو االمام

مما يجعل االهتمام بالمنهج ، فهو يتطور مع تطور الحياة وزيادة تعقيداتها، الذي يعد المحور الحيوي في الحياة العملية التربوية
 :2011، الحريري) وتطوير من ضرورات التربية للحاق بركب المستجدات واالتجاهات التربوية الحديثة، تخطيطًا وتنفيذًا وتقويماً 

فالمناهج أداة رئيسة ال يمكن للتربية والتعليم أن تحقق أهدافها وخططها واتجاهاتها في مجتمع إال من خالله، والمناهج ، (91
تلقينها واستظهار الحقائق بل تشمل نواحي الحياة جميعها التي يحيياها التربوية ال تقتصر على تخزين المعلومات والمعارف و 

 (2009:33، مرعي ومحمد. )الطلبة داخل محيط المدرسة وخارجها
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مالءمتها لمستوى الطلبة الذين  وتهتم الدراسات االجتماعية بتحقيق بعض االغراض التربوية والتعليمية وتأكد على مدى
ومساهمتها في تحقيق النمو المتكامل بمختلف نواحيه في النظام التعليمي ومدى ، لتعليمييدرسونها وصالحيتها للغرض ا

 (2008:34، مختار ورجب. )مراعاتها للمستوى العقلي والعمري للطلبة
وتحتل مادة التاريخ اهمية بين الدراسات االجتماعية تتجسد بوساطة إدراك المجتمع لها، فهو ال يهتم بالماضي فقط، بل  

ل على ربط الماضي بالحاضر بهدف توضيحه وربط الحاضر بالمستقبل لبيان اتجاهات التطور والتقدم وتوجيهها الوجهة يعم
 ( 3 :2008شاكر، . )المالئمة
كما ، ولدراسة تاريخ الحضارات القديمة اهمية كبيرة، إذ تسهم بشكل كبير في فهم تفسير سبب نشوء الحضارات القديمة 

خفاقاتها وتبرز تعرف الطلبة بعصور  ما قبل التاريخ وحضارات فجر التاريخ، لالستفادة من تجارب الماضي لتجاوز مساوئها وا 
 (16 :2012، الجنابي) إيجابياتها وتدعمها بما فيه الصالح لإلنسان

، ةوان طريقة التدريس تسير عملية االتصال بين المدرس والطالب وتساعدهما على تحقيق االهداف التربوية المحدد 
كما أّن لطريقة التدريس مكانة ، واتقان المادة الدراسية سواء أكانت في صورة معارف ومعلومات ام مهارات ام طرق تفكير

مرموقة في عملية التدريس ذلك كونها احدى اهم الوسائل التعليمية في ترجمة اهداف المنهج الدراسي الى مكونات البنية 
 (161 :2013، طالفحة. )س واثرها الواضح في اتجاهات الطلبة وميولهم ورغباتهمالمعرفية ودورها في تحيد نجاح المدر 

إذ يقتضي ذلك ، من أهم التحديات التي تواجه المعلمين في مجال التعليم، ويعد تعلم المفاهيم على المستوى التعليمي 
إلى مساعدتهم على تكوين عادات عقلية ، المعارف للناشئةو  الحقائقو  تغييرًا في غايات التربية من مجرد إيصال المعلومات

المعلومات يمكن تعلمها بمجرد و  جميعها فالحقائق تمكنهم من الحياة في مجتمع متغير نظرًا للتغير الهائل في نواحي الحياة
علم اكتساب أنما الهدف من وراء هذا هو تو  إال أّن هذه العملية العقلية ليست هدفًا في حد ذاتها، التذكر لما سبق تعلمهو  السرد

 (53 :2000آخرون، و  حميدة. )تطبيقها في المواقف الجديدة التي لم يسبق للمتعلم معرفة شي عنهاو  المفاهيم
وتهدف استراتيجية يوادي الى تعليم أكثر من تعلم أي تركز على المعرفة االجرائية بينما كل استراتيجيات التذكر األخر  

بينما يوادي تساعد على تذكر ، وهو ما يسمى بتذكر العمليات أي الحقائق والمحتوىتركز اكتساب وتذكر المعرفة التصريحية 
المعرفة االجرائية لتسهيل اكتساب مهارة وعمليات التسلسل األخر وتستند هذه االستراتيجية الى النظرية المعرفية التي تركز الى 

يا وقادرا على تنظيم بنية المعرفة وعمليات المعرفة التي ربط الخبرات الحسية بالخبرات السابقة للمتعلم باعتباره نشطا وحيو 
. ويبسط الطالب المشكالت ويحلها ويشارك في االداء، تناسب اسلوبه في التعلم فهي تنمي الطالب قدرته على التفاعل مع بيئته

 (296-2013:288، قطامي)
 ثالثا: هـــدف الــبحث وفرضــــيـــته 
 :يهدف هذا البحث تعرف

 راتيجية يوادي في اكتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف االول متوسط اثر است
 :وألجل التحقق من ذلك صاغت الباحثة الفرضيتين الصفريتين االتيتين

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن مادة 0.05) ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى .1
ية في التاريخ باستراتيجية يوادي ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن ماده التاريخ بالطريقة التقليد

 .اكتساب المفاهيم التاريخية
( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن مادة 0.05) ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى .2

في تراتيجية يوادي ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن مادة التاريخ بالطريقة التقليدية التاريخ باس
 .االحتفاظ بالمفاهيم التاريخية
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  رابعا: حـدود البحث
 يقتصر البحث على:

  .مة لتربية محافظة بابلطالبات الصف االول في المدارس المتوسطة والثانوية الصباحية للبنات التابعة الى المديرية العا .1
م والذي سيدرس في العالم  2015 ( لسنة6ط، )موضوعات من كتاب تاريخ الحضارات القديمة للصف االول المتوسط .2

 .م2016-2015الدراسي 
 خامسا: تحديـد المصــطـلحات

 اوال: االثـــر 
  :عرفه كل من

حسن . )"في الطالب نتيجة لعملية التدريس دثغير مرغوب فيه يحأو  بأنه: "محصلة تغيير مرغوب :حسن وزينب -1
  (2003:22، وزينب

 :عرفته الباحثة اجرائيا بأنه
 .في اكتساب المفاهيم التاريخية (التجريبية والضابطة) -عينة البحث  -في درجات طالبات  هو التغير الحاصل

 استراتيجية يـــــــــــوادي  :ثانيا
 عرفها 

وادوات متتابعة لكي تؤدي الى حل المشكالت اذا تركز على المعرفة االجرائية وتذكرها "كلمات اجرائية  :قطامي بأنها
 (287 :2013قطامي، ) لتسهيل اكتساب مهارة وعمليات التسلسل ".

 :عرفتها الباحثة اجرائيا بأنها
بات على تنظيم التي تؤدي الى عملية حل المشكالت وتساعد الطال االجراءات واالدوات المتتابعة من قبل الباحثة 
 .الدرس من المفاهيم التاريخية المتوافرة في كتاب تاريخ الحضارات القديمة للصف االول متوسط محتوى

 االكتساب  :ثالثا 
 :عرفه كل من 

بنية يصورها  اعادة تنظيمها على وفقأو  "صياغة المعرفة بواسطة عمليات ذهنية داخلية مثل تنظيم الخبرة :قطامي بأنه -1
 ( 2000:392، قطامي) ملية ترميزها واعطاءها صفة يجعلها جاهزة لتخزينها".المتعلم وع

قدرة طالبات عينة البحث على تعريف وتميز وتصنيف المفاهيم التي تضمنها موضوعات : عرفته الباحثة اجرائيا بأنه
بمجموعة الدرجات التي يحصل  وتقاس هذه القدرة، مادة التاريخ الحضارات القديمة للصف االول متوسط الخاصة بتجربة البحث

 .م2016 – 2015عليها الطلبة في اختبار االكتساب والذي سيدرس في العالم الدراسي 
 المفاهيم التاريخية  :رابعا

 :عرفها كل من
رمز يدل على اشياء معينة ذات خصائص مشتركة لها صلة بموضوعات التاريخ أو  مصطلحأو  "كلمة :العبادي بأنها -1

 (14 :2002، العبادي) ئق والمعلومات المرتبطة بها".تتكون من الحقا
  :عرفتها الباحثة اجرائيا بأنها

مصطلح تدل على مجموعة من الحقائق واألحداث الواردة في كتاب تاريخ الحضارات القديمة للصف االول أو  كلمة
 م2016 -2015متوسط الطبعة السادسة 
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 االحتفاظ  :خامسا
  :عرفه كل من

بأنه " عملية خزن واسترجاع االنطباعات في الذاكرة بتكوين االرتباطات بينها لتشكل وحدات من المعاني، أي سكر، زغير  -1
  (89 :2011زغير،و  سكر. )عادات ومهارات "’ أن الفرد يحتفظ بما مر به من خبرات ومعلومات وكسبه

 عرفته الباحثة اجرائيا بأنه
وعتي البحث الحالي من التعلم السابق لموضوعات كتاب تاريخ الحضارات مقدار المعلومات التي تحتفظ بها طالبات مجم

 القديمة مقارنه بالدرجات التي سبق وحصلت عليها في اختبار االكتساب البعدي الذي طبق قبل اسبوعين من مدة الزمن االولى 
 االول متوسط  :سادسا 

تأتي بعد المرحلة ، والتي هي ثالث صفوف لعراقهو الصف االول بالمرحلة المتوسطة في اعرفته وزارة التربية " 
 (2010:18، وزارة التربية. )وقبل المرحلة االعدادية"، االبتدائية

 
 الفصل الثاني

  اطار نظري 
 :تمهيد

إن االطار النظري للبحث هو الذي يساعد الباحث على أن يجد بحثًا علميًا لــــه أهــداف وفروض علمية تنجم على  
ما تكون بمجموعة األسس والقواعـــد العامة التي تفيد الباحث في دراسة  أشبهلــذلك يمكن القول إنــها ، معرفيهتحقيقها إضافة 

مشكــلة بحثه زيادة على أنهــا تساعــد على فهم المعلومات وانتقاء الطرائق واألساليب المنهجية وتقويم المعلومات من طريق 
 المعلومات التي يضمها بحث مـــا.

 :طار النظرية لهذا البحث المحاور االتيةم اإلويض
 النظرية المعرفية :المحور االول 

على يد العالم  1967المعرفية تلبية واستجابة الى صوت علم النفس المعرفي الذي بدأ ظهوره في عام  النظريةجاءت  
وتعود جذور هذه النظرية  (2013:19 ،قطامي، )اول من كتب كتابا في علم النفس المعرفي (niser) االمريكي اليرك نايزك

اي في نفس الفترة التي كانت المدرسة السلوكية تجتاح امريكا ، الى نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين في المانيا
يرات وجاءت النظريات المعرفية للتعلم وهي تفس ،(2012:190، زياد، خالد) بأفكارها عن االرتباط بين المثير واالستجابة
بين اعمال الفرد من جهة وبين كل مهاراته العقلية وخبراته السابقة من جهة  القائمةلحدوث طرق التعلم والتي تؤكد على الروابط 

  (2011:207، سميرو  ابو حويج. )اخرى
  :(216 :2008، قطامي واخرون) االفتراضات الرئيسة للنظرية المعرفية 
 .هواالتجا، لية ينبغي توافرها لدى المتعلم وهي ما اسماها برونر بالتنشيط واالستمرارتفترض النظرية المعرفية استعدادات قب .1
فيقوم الطالب بأبداع المعرفة عن طريق ايجاد روابط مع الخبرات ، ينبغي ان يندمج المتعلم بنشاط وحيوية في عملية التعلم .2

 ها.قامة هذه الروابط وتشجيعالسابقة التي تم نقلها الى بنية التعلم إل
وبخاصة المواد المراد تعلمها التي يتم فيها التركيز على ، ينبغي اعتبار بنية المعرفة وتشكيلها وتنظيمها بطريقة مناسبة .3

المالحظة المحسوسة( ) الصوري لحقيقةأو  ومن ثم التمثل المخططي، المناهج التي تتضمن عمليات حسية قليلة جدا للفهم
 .المجردةثم صورة استخدام الرموز وااللفاظ 
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ينبغي اعتبار التتابع والتدرج المنطقي في التدريس الذي يأخذ باالعتبار القدرات المحدودة للمتعلم ليعالج المعلومات التي  .4
الن اسلوب تعلم الطالب يمكن ان يحدد نجاح انشطة التعلم ويتطلب ذلك تحديد مكونات اساليب تعلم للطالب ، يتفاعل معها

أو  وقدرتهم في المعالجات البصرية لألشياء، ومستويات استقاللهم وتبعيتهم للمجال، دماغالمتضمنة ألي جانب من ال
 .المثيرات

 دور المدرس المعرفي
، قطامي واخرون) داءات االتية.يتم تحديد وظيفة المدرس وفق المنحى المعرفي من خالل تنظيم الموقف التعليمي باأل 

2008:233) 
وفهم حقيقة احضار المتعلم ، ى ادراك المعنوية في الخبرات والمعارف التي يتم التفاعل معهاالمتدربين علأو  مساعدة الطلبة .1

 .معه لخبرات تعليمية مختلفة لموقف التعلم يمكن ان يؤثر في نتاجات التعلم
خزن الخبرة المتدربين على تنظيم الخبرات والمعارف وربطها مع المعارف والخبرات المتوافرة لديهم في مأو  مساعدة الطلبة .2

 .والذاكرة
تبني المخططات والبنى المعرفية الذهنية الموجودة لدى الطلبة في التخطيط لموضوع التعلم والخبرة بهدف جعل تعلمهم اكثر  .3

 .فاعلية
تنظيم المعارف والخبرات بطريقة يستطيع الطلبة من خاللها ربط المعارف والخبرات الجديدة مع المعرفة المتوافرة لديه لتصبح  .4

 .ذات معنى وقابلة للنقل للمواقف الجديدة من خالل اجراء تشابهات مناسبة لما في مخزونة
ومنظمات متقدمة من ، ومخططات مفاهيمية، ومساعدات تذكر، وخطوط عريضة، تدريب الطلبة والمتدربين على بناء أطر .5

 .اجل توظيفها في بناء خبرات تعليمية وتدريبية
   دور الطالب المعرفي 

وربطها بالخبرات الموجودة لديه ، ورمزها، الطالب ان يجعل التعلم ذا معنى اذا قام باالنتباه للخبرات الجديدةيستطيع 
، وتخزينها في ذاكراته وخبراته واسترجاعها من خالل استعمال مساعدات التذكر ونقلها لمواقف جديدة، بهدف جعلها ذات معنى

فعندما يطور خبره ناقصة الى خبرة اكثر اكتماال ، الفه في الموضوع الذي يقدم له وبذلك تتغير معرفة المتعلم عندما يصبح اكثر
وعمليات ، وحقائق، ينتقل من كونه قادرا على التنظيم والتطبيق لقواعد محددة، واالنتقال من مستوى بسيط الى مستوى اكثر تقدما

، محددة الى تطوير واختبار صورة جديدة للفهم واالداءاختصاصي يستخلص القوانين العامة والحاالت الأو  الى التفكير كخبير
 (216- 2008:215، قطامي واخرون) .(االنتقال من الفكر الى العمل) طرائق التفكيرأو  عندما تخفق المعارف المألوفة

  اهم منظري النظرية المعرفية: المحور الثاني
 .:اوزبل

   وكانت له عدة اصدارات ، نيويورك في الواليات المتحدة االمريكية –وترعرع في بروكلين  1918ولد ديفيد اوزوبل في عام
( وله عدة مقاالت وبحوث ونشر كتاب مع تلميذه روبنسون بعنوان التعلم 2002 – 1952) كتاب من عام (22) منها

توفي عام واوضح فيه نوعين من التعلم باالستقبال ذي المعنى والتعلم باالكتشاف ذي المعنى و  1969المدرسي في عام 
  (201 :2009، عالونه. )2008
  :(Jean piaget) جان بياجة

وعندما بلغ الحادية ، وقد نشر اول مقالة علمية له في العاشرة من عمره 1896نيوشتل(عام ) هو باحث سويسري ولد في
وبعد ثالث سنوات ونال الشهادة الجامعية االولى في سن الثامنة عشر، ، عشر عمل مساعدا في مختبر التاريخي الوطني
، ،و بدأ أبحاثه في العشرينات من القرن الماضي(2012:93، زيادو  خالد. )حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الطبيعية
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طور نظريته المعرفية بالمالحظة الفعلية لألطفال مستعمال ، وكان له أعظم تأثير على نظريات التطور المعرفي المعاصرة
وكان بياجه منصب اهتمامه على جانب المعرفة واالشكال العقلية والمنطقية وبعد الدراسة ، نةمجموعة من االسئلة المر 

 والمالحظة اكد بياجه على ما يلي:
 .ان التطور العقلي يكون نتيجة تفاعل العوامل الوراثية مع العوامل البيئية .1
 تعلم يستخدم التطور العقلي ولكن ال يشكله.فال، ان عملية التعلم والنمو العقلي منفصلتان كل منهما عن االخرى .2
( بمعنى ان البيانات والمعلومات المدخلة ال بد Readiness) ولذلك اكد بياجه على مبدأ االستعداد، ان النضج يسبق التعلم .3

ان من هناك عمليتان معرفيتان اساسيت، وفي ظل نظرية التطور عند بياجه، ان تكون عند المستوى الفعلي لتطور الطالب
 (124 :2011، زيدو  العدوان. )مرحلة الى اخرى هما التمثيل والمواءمة

: في عملية التمثيل يحاول الفرد ان يستبقي فهمه الحالي للعالم سليما ال يمس حتى وان ادى ذلك الى Assimilation التمثل -أ
أو  تالءم تماما مع نظرته الحالية الى العالمالى تشوية المعرفة الجديدة من اجل ان تأو  تشوية االدراكات الحسية الجديدة

 .فكرته عنه
اذ في المواءمة يقوم الطفل بتعديل مفاهيمه حتى توافق وتوائم االدراكات الحسية ، المواءمة عكس التمثيل :المواءمة -ب

المرجعي ليجعله متفقا  فالمثير في هذه الحالة ال يتعرض اال ألقل قدر من التشويهات بسبب ان الفرد يستعمل اطاره، الجديدة
 (170 :2009، مجيد. )مع الواقع

 المحور الثالث: االستراتيجيات 
وهي مشتقة بدورها ، االنجليزية ((Strategyليس لها اي كلمة مرادفة في العربية ومصدرها كلمة  ان كلمة استراتيجية 

لكلمة اإلغريقية هذه مكونة من شقين ( وا(Generalship( وتعني الجنرالية (Strategyمن كلمة إغريقية قديمة هي 
إلى أسلوب أو  فالمعنى اللغوي، يشير في مجمله إلى فن قيادة الجيوش، ( وتعني يقودStratos، و)( وتعني جيش(Ageinهما

وفي األدبيات التربوية نجد أن استراتيجيات التدريس تأخذ مسميات ، القائد العسكري والتكتيك الذي يقود إلى تحقيق هدف ما
 (2007:210، ريان. )... الخ.استراتيجيات التعليم والتعلمأو  األنشطة التعليميةأو  خرى كإجراءات التدريسأ
 (25: 2010، اليعقوبي: )ويشير إلى معنيين عامان لكلمة استراتيجية في المجال التربوي هما 
 لوسائل المتاحة بطريقة مثلى لتحقيق األهداف وفية ينظر إلى االستراتيجية على أنها فن استعمال اإلمكانات وا :المعنى األول

  .المتوخاة بدرجة عالية من اإلتقان
 وبها نستعمل كافة اإلمكانات ، وفية ينظر إلى االستراتيجية على أنها خطة محكمة البناء ومرنة التطبيق :المعنى الثاني

 والوسائل المتاحة بطريقة مثلى إلتقان األهداف المتوخاة 
 ستراتيجية يــــــوادي ا :المحور الرابع

 Masachikan Nakaneاستراتيجية يوادي احدى استراتيجيات مساعدات التذكر فقد طورها ياباني تربوي يدعى 
 Ryoyo Istitute ofعاما في العديد من المدارس اليابانية بما فيها معهد  70الغراض التدريس وقد استعملها الكثر من 

Kyoto, Japan وتفترض هذه االستراتيجية ان ، درسة تجريبه تضم الطلبة من مرحلة الروضة وحتى الثانويةويعد هذا المركز م
وان يكتسب الطالب االجراء ، الرموز والكلمات الموجودة في المشكلة تلميحات الستخالص جوهر المشكلة للوصول للحل

 (299 :2013، قطامي) المطلوب دون رهبة التعرض لمعلومات جديدة
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   امس: المفاهيمالمحور الخ
 مقدمة:.

وتحول التعلم إلى معنى حقيقي داخل عقول المتعلمين في مستوى ، أن دراسة المفاهيم تزود المتعلم بالخبرات والحقائق
سوف يسهل من دراسة المحتوى ، إذ أنه عملية ربط المفاهيم بمحتوى المادة التعليمية وترتيبها ترتيبا منطقيا، فهمهم للحقيقة

ترتيب  وبالتالي نجد أن، لذي بدوره يسهل من فهم المادة المراد تعلمها وذلك من خالل وضعها بصيغة أفكار رئيسيةالمعرفي وا
، مرعي والحيلة. )وتنظيم المادة التعليمية على شكل مفاهيم سوف يعمل على استبقاء اثر التعلم مدة أطول في ذهن المتعلم

2013:212-214) 
 تكوين المفاهيم

إذ تمارس فيها جميع الوظائف العقلية األساسية وتتطلب عمليات عقلية ، معقداوين المفاهيم نشاطا تعد عملية تك
 :ويتكون المفهوم العلمي من (133 :2000، حميدة وآخرون. )كونها عملية مرحلية إذ إنها أولى مراحل تنمية المفهوم، متتابعة

 يها المفهوم.وهو رمز يشير الى الفئة التي ينتمي ال :اسم المفهوم -1
 (400 :2010، البرعي) تعريف المفهوم: وهو العبارة التي تحدد وتصف الخصائص األساسية للمفهوم. -2
  وتنقسم الى امثلة ايجابية تنطبق على المفهوم وامثلة سلبية ال تنطبق عليه. :أمثلة المفهوم -3
 درجة الصفة.أو  تلف المفاهيم فيما بينها طبقا لقيمةقيمة المفهوم: هي عبارة عن مدى وجود الصفة لمفهوم معين حيث تخ -4

 (2000:667، قطامي)
 تشــكيل المفاهيم 

وتعد قضية مركزية من قضايا التربية الحديثة النها من ، تحتل عملية تشكيل المفاهيم وانماط تدريسها مكانة مميزة
بنية المعرفية للمناهج الدراسية اذ ان المفاهيم تتشكل الموضوعات ذات االهمية البالغة في دراسة عمليات التفكير ومن تشكيل ال

عند االنسان منذ مرحلة الطفولة وتعتمد اساسًا في تشكيلها على المؤثرات والمواقف والتجارب التي يتعرض لها االنسان في 
 (78 ص:، 2001، زيتون. )الظروف الحياتية المتنوعة والتي يدركها من خالل تفاعله مع االشياء المحيطة به

  انــواع المفاهيم 
ومن ، فهناك المفاهيم الزمنية والمفاهيم المكانية ثم المفاهيم الجديدة، تختلف انواع المفاهيم باختالف النظرة اليها

: الفرعية وكاالتيأو  ثم هناك المفاهيم االساسية والمفاهيم الثانوية، التقسيمات االخرى للمفاهيم المادية والمفاهيم المحدودة
 (2010:168، وقطاوي ياداتالز )
، مفاهيم الوقت معقدة ومجردة وكثير منها محدد بل ويحمل التفسيرات العديدة مثل زمن بعيد (:الوقت) المفاهيم الزمنية  -1

اما بعضها االخر مثل فصل الصيف _ شهر حزيران _ يوم الجمعة الساعة الثانية بعد ، العصور الحديثة، العصور القديمة
فتره فاصلة من الوقت مرتبطة بنقطة بداية أو  وتتابع حدث معين، فاهيم تعطي الوقت المحدد لشيء مافهي م ... الظهر
 .محددة

 ان هذه المفاهيم مجرده وغير محددة ويتم تنميتها لدى الطلبة بصورة بطيئة.  :المفاهيم المكانية -2
منها الضمان ، ا والتي ينبغي للطلبة تعلمهاهناك العديد من المفاهيم االجتماعية التي ظهرت حديث :المفاهيم الجديدة  -3

 ...الخ. التمييز العنصري -االجتماعي 
 المادية مثل البحيرة ويمكن ان تتمثل مثل هذه المفاهيم عن طريق المالحظةأو  وتتمثل في المفاهيم الواقعة :المفاهيم المادية -4

 .الخبرة غير المباشرةاستخدام الوسائل التعليمية وايضا عن طريق أو  الخبرة المباشرةأو 
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العدالة ، هي اكثر تجريدا وصعوبة من المفاهيم المادية ومن هذه المفاهيم في الدراسات االجتماعية :المفاهيم المحددة -5
 .والحرية والديمقراطية

 . الخ... التصنيع _التغير االجتماعي  _النزاع  -مثل السيادة  :مفاهيم أساسية  -6
 اهيم وتعليمهاالمف الصعوبات التي تواجه تعلم 

 :2011، امبو سعيدي وسلمان: )تنتمي الصعوبات الخاصة بتعلم المفاهيم وتعليمها بشكل عام الى فئتين رئيستين هما
90 – 91) 
وضعف طرائق ، ولغة التعليم، خارجة عن نطاق الطلبة مثل المناهج غير المالئمة، الصعوبات الناجمة عن عوامل خارجية :أوالً 

 .تدريسها
 . والوجداني واالجتماعي للطلبة، مثل العوامل المرتبطة بالنمو المعرفي، الصعوبات الناجمة عن عوامل داخلية :ثانياً 
 طرائق تدريــــس المفاهيم 

حيث ان ، عتبار ان تعلم المفاهيم يسهل عملية التعلمافي العملية التعليمية، ب رئيسا ان عملية تعلم المفاهيم تأخذ مكانا
 ( 80- 66 :2011، نادية، باوزير) .اسيتين لعرض المعلومات الخاصة بالمفهوم وتعليمه للطلبةهناك طريقتين أس

  االحتفاظ :المحور السادس 
، وان احدى عمليات الحفظ عملية التكرار اذ ان كال من التكرار الذهني الذي يتخيل بها االفراد انفسهم يصدرون السلوك 

  (2010:124، رامي، قطامي. )هارات الحركيةالتكرار الحركي اللذين يخدمان المأو 
 طرائق االحتفاظ: 

 هناك عدة طرق لالحتفاظ:
 .: اي تذكر الشخص لخبرات سابقة تذكرا كامالً االستدعاء -1
 (116-2008:115، ربيع) .: وهنا التذكر ال يكون كامال وبتفصيالته بل بشكل عامالتعرف -2
 

 الفصل الثالث
 منهج البحث واجراءاته

ن هذا الفــصل عرضًا لإلجراءات المتبعة في هذا البحــث وذلك بتحديد المنهج المناســـب واختيار التصــميم التجريبي يتضم
المالئــم وطـــريقة اختيار العـينة وتكافؤ المجموعتين وعرضًا لمتطلبات البحث وأدواته وكيفية تطبيقها والوسائل االحصائية التي 

 وعلى النحو االتي:، استعملت لتحليل النتائج
 اوال: منهج البحث 

اذ ان قيمة البحث ونتائجه ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنهج التي يتبعه ، يعد منهج البحث ذو أهمية في البحوث العلمية 
التجريبي لمالءمته مع طبيعة هدف البحث الرامي الى تعرف اثر استراتيجية يوادي في  المنهجلذا اعتمدت الباحثة ، الباحث

 كتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف االول متوسط ا
 التصميم التجريبي  :ثانيا

ألن االختيار السليم يضمن للباحث  .إن اختيار التصميم التجريبي يعد أولى الخطوات التي على الباحث تنفيذها 
  (58 :1968، الزوبعي) .الوصول إلى نتائج دقيقة وصحيحة

 اذ يتكون من مجموعتين هما: ، باحثة على التصميٍم التجريبٍي ذي ضبط جزئي لمالئمه مع ظروف البحثاعتمدت ال
 أي المجموعة التي تدرس وفق استراتيجية يوادي() وهي المجموعة التي تتعرض للمتغير المستقل :المجموعة التجريبية 
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 ع التصميم التحصيل الذي يقصد منه قياس االثر وهي التي تدرس بالطريقة التقليدية، وكذلك يض :المجموعة الضابطة
 المترتب على المتغير التابع مقاسا باختبار اكتساب المفاهيم 
 (1) شكل

 التصميم التجريبي ذو الضبط الجزئي للبحث
 اداة القياس المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة *العشوائية

 التجريبية ع
 استراتيجية
 يوادي

م اكتساب المفاهي-
 التاريخية

 االحتفاظ-
 اختبار اكتساب المفاهيم

  الضابطة ع
 

 مجتمع البحث وعينته  :ثالثا
  مجتمع البحث -1

الذين يشكلون موضوع مشكلة الدراسة وهو جميع العناصر ذات ، األشخاص جميعهمأو  ويقصد بالمجتمع " اإلفراد
ويتكون مجتمع البحث الحالي  ،(217 :2011، عباس) ا النتائج "العالقة بمشكلة الدراسة التي يسعى الباحث الى ان يعمم عليه

التي تقع في قضاء الحلة والتابعة الى المديرية العامة  من طالبات الصف االول متوسط في المدارس المتوسطة والثانوية النهارية
رة المديرية العامة لتربية محافظة ولتحديد مجتمع البحث قامت الباحثة بزيا 2016_ 2015لتربية محافظة بابل للعام الدراسي 

ــ كلية التربية األساسية ملحق) بموجب كتاب، بابل شعبة االحصاء ( للتعرف على 1) تسهيل المهمة( الصادر من جامعة بابل ـ
 ( مدرسة ثانوية15و) ( مدرسة متوسطة18) ( مدرسة بواقع30) إذ بلغ مجموعها الكلي، اعداد المدارس ومواقعها

 :حثعينة الب - 2
وتعميمها على مجتمع ، والهدف منها استخالص النتائج، هي مجموعة صغيرة من مجتمع له خصائص مشتركة :العينة 

 :وعينة الطالبات ألجل ذلك قامت الباحثة بتحديد عينة البحث من خالل عينة المدارس، (45، 2002، أبو حويج) أكبر
دة من بين المدارس النهارية المتوسطة والثانوية للبنات في مركز يتطلب البحث الحالي اختيار مدرسة واح :عينة المدارس - أ

اختارت  *ولتحقيق ذلك وباستعمال طريقة السحب العشوائي، قضاء الحلة التابعة الى المديرية العامة لتربية محافظة بابل
 لتكون عينة أساسية لبحثها ومجاال لتطبيق التجربة.  (متوسطة المروج للبنات) الباحثة مدرسة

وبعد تحديد المدرسة التي ستطبق فيها التجربة زارت الباحثة تلك المدرسة مستصحبة معها كتاب تسهيل  :عينة الطالبات - ب
وقد وجدت ان المتوسطة تضم ، ( لتسهيل مهمتها فيها1) الملحق، المهمة الصادر من المديرية العامة لتربية محافظة بابل

 و( وبطريقة السحب العشوائي البسيط اختارت الباحثة شعبة، هـ، د، ـج، ب، أ) للصف الثاني المتوسط وهي شعبست 
و( فتمثل المجموعة ) باستراتيجية يوادي( أما الشعبة األخرى) هـ( لتمثل المجموعة التجريبية التي ستدرس طالباتها)

 .الضابطة التي ستدرس طالباتها الطريقة التقليدية
( طالبة 33) هـ( التي مثلت المجموعة التجريبية) إذ ضمت شعبة، بة( طال65) وبلغ عدد طالبات لمجموعتي البحث

( طالبة إحصائيًا بسبب الرسوب في الصف نفسه من 4) وبعد استبعاد، ( طالبة32) الضابطةو( التي مثلت المجموعة ) وشعبة
، ( طالبة61) البحث من المجموعة التجريبية والضابطة فبلغ عدد طالبات مجموعتي ( طالبات2) مجموعتي البحث وبواقع

 (3) ( طالبة للمجموعة الضابطة وكما مبين في الجدول30و) طالبة للمجموعة التجريبية (31) وبواقع
 

                                                           

استعملت الباحثة طريقة السحب العشوائي البسيط اذ كتبت اسماء المدارس المتوسطة في قضاء الحلة مركز محافظة بابل  *

 المروج للبنات متوسطةعلى اوراق صغيرة ووضعتها في كيس وسحبت واحدة منها، فكانت تحمل أسم 
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 (3) جدول
 توزيع عينة البحث قبل االستبعاد وبعد على المجموعة التجريبية والضابطة

 العدد بعد االستبعاد عدد المستبعدات العدد الكلي الشعبة المجموعة
 31 2 33 هـ يبيةالتجر 

 30 2 32 و الضابطة
 61 4 65  المجموع

، وتحديد أثر المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر في دقة نتائج التجربة، للحصول على نتائج دقيقة :رابعا: تكافؤ مجموعتي البحث
ق بالمتغيرات التي لها ينبغي للباحثة تكوين مجموعات متكافئة فيما يتعل، المستقل العاملوتعرضها لتأثير عوامل غير 

 (398: 1985، فان دالين) عالقة بالبحث
حرصت الباحثة على أجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث للحد من تأثير بعض العوامل التي قد تؤثر فــــــي السالمة 

لذلك أجرت الباحثة ، مجموعتينعلى الرغم من االختيار العشوائي الذي يضمن تكافؤ ال، الخــــــارجية للمجموعتينأو  الـــــداخلية
 لضبط المتغيرات الذي يعتقد انها ذات عالقة وبالشكل االتي:  التكافؤ بين مجموعتي البحث

 العمر الزمني للطالبات محسوبا بالشهور.  -1
 . 2016-2015درجات مادة التاريخ في نصف السنة للعام الدراسي  -2
 التحصيل الدراسي لإلباء.  -3
 .التحصيل الدراسي لألمهات -4
 اختبار المعلومات السابقة في تاريخ الحضارات القديمة  -5
 الذكاء.  -6

 ( عن طريق: 1، 2، 3، 4) وقد حصلت الباحثة على بيانات المتغيرات
 االستعانة بالبطاقة المدرسية  -1
  2016 -2015سجل الدرجات للعام الدراسي  -2
 ، (5) ملحق رقم، الباحثة لهذا الغرض استمارة أعدتها -3
 .رافن( للذكاء المالئم للبيئة العراقية) فقد طبقت الباحثة اختبار، (6) المتغير أما -4

  :خامسا: ضبط المتغيرات الدخيلة
 :لقد تم تحديد متغيرات البحث بالشكل االتي

 .استراتيجية يوادي() المتغير المستقل للمجموعة التجريبية -1
 .االكتساب واالحتفاظ() المتغير التابع -2
 لة التي تؤثر في سالمة التصميم التجريبي والمتغير التابع.المتغيرات الدخي -3

لكّنها تؤثر ، وال تخضع لسيطرة الباحث، ُيعنى بالمتغيرات الدخيلة هي تلك المتغيرات التي ال تدخل في تصميم الدراسة 
 (29 :2007، الشربيني) تؤثر في المتغير التابع، أو ودقة نتائجها، في سالمة التجربة

 لبات البحثمتط :سادساً 
  إعداد الخطط التدريسية -4

ألنها تهدف إلى تحديد اإلجراءات ودراسة اإلمكانيات ، تعد عملية التخطيط للتدريس عملية أساسية وجوهرية في التعليم 
ط هو والتخطي (،65 :2001، أبو الهيجاء) والموارد المتوفرة واستغاللها بشكل يحقق األهداف المنشودة خالل فترة زمنية معينة
والتخطيط إجرائيا ، التعلمية وتحقيق أهدافها–مجموعة من اإلجراءات التي يتخذها المدرس لضمان نجاح العملية التعليمية 



 م2016/ كانون أول           جامعة بابل /تربوية واإلنسانية األساسية للعلوم الكلية التربية  مجلة        30العدد/

112 

 أساليب القياس والتقويم.، طرائق التدريس، محتوى المادة، يتضمن سلسلة من العمليات المحددة بالعناصر التعليمية األهداف
 ( 2007:9عبيدات، وأبو السميد، )

ومحتوى المادة الدراسية وقد بلغ عدد تلك  البحث وعليه أعدت الباحثة خطة تدريسية لكل حصة ولكل مجموعة من
 .خطة( لكل مجموعة من مجموعات البحث16) الخطط

 سابعا: اداة البحث
 اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية

س االكتساب واالحتفاظ، ويعد اختبار االكتساب مجموعة استعملت الباحثة اختبار اكتساب المفاهيم التاريخية اداة لقيا 
تعد االختبارات من اكثر ادوات التقويم شيوعا في المؤسسات  االسئلة منها قياس قدرة الطلبة التحصيلية حيثأو  من الفقرات

، عبد الهادي) فية والمهاريةالتربوية التعليمية في العالم حيث تستعمل لقياس قدرات الطلبة ونستدل من خاللها على قدراتهم المعر 
ليقيس ( فقرة بصيغته االولية من نوع االختيار من متعدد 48) وعليه فقد أعدت الباحثة اختبار مكونا من ،(51 :2002

 .المستويات الثالثة الكتساب المفهوم
 تاسعا: ثبات االختبار

بيق االختبار على العينة نفسها وفي الظروف يقصد بثبات االختبار تشابه نتائج االختبار مع نفسها بمعنى لو أعيد تط 
 (2008:291، عطية. )كلما أعيد تطبيقه متشابة بعد مدة مالئمة فأنها تعطي نتائج متقاربة فال تتغير استجابة المقيس عليها

 عاشرا: تطبيق اختبار اكتساب المفاهيم
في متوسطة المروج في  (لتجريبية والضابطةا) طبقت الباحثة االختبار بصيغته النهائية على طالبات مجموعتي البحث 

 .(15/4/2015) يوم الخميس المصادف
 احدى عشر: تطبيق اختبار االحتفاظ

 29/4/2015يوم الخميس  (التجريبية والضابطة) للمرة الثانية على طالبات مجموعتي البحث االختبارطبقت الباحثة 
 .أي بعد مرور اسبوعين

 الوسائل االحصائية :اثنا عشر
 .لمعالجة البيانات احصائياً  االحصائية االتية في اجراءات بحثها وتحليل نتائجها الوسائلستعملت الباحثة ا
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج: 

  :أواًل: عرض النتيجة ذات الداللة االحصائية
 اختبار اكتساب المفاهيم-أ

( 0,05) د فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةال يوجـــ) لغرض التحقق من الفرضية الصفرية التي تنص على انــه 
لطالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن مادة تاريخ الحضارات القديمة باستراتيجية  المفاهيمبين متوسط درجات اكتساب 

 (.قليديةيوادي ومتوسط درجات اكتساب المفاهيم لطالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن المادة ذاتها بالطريقة الت
مجموعتي البحث وتصحيح اإلجابات ثم استخراج الوسط الحسابي واالنحراف  طالباتطبقت الباحثة االختبار على  

( لعينتين t-test) وباستعمال االختبار التائي(، 18) ملحق( التجريبية والضابطة) المعياري والتباين لدرجات طالب المجموعتين
إذ بلغ  ((0,05) فأتضح أن الفرق دال إحصائيا ولصالح المجموعة التجريبية عند مستوى، مستقلتين تم إيجاد القيمة التائية

 وبلغ متوسط المجموعة الضابطة، (21,25) وبتباين (4,16) ( وبانحراف معياري35,16) متوسط المجموعة التجريبية
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اكبر من القيمة التائية  (3,137) بةوكانت القيمة التائية المحسو ، (39,81) وبتباين (6,31) وبانحراف معياري (30,73)
 .يوضح ذلك (19) والجدول( 68) ( وبدرجة حرية2,000) البالغة الجدولية

 (19) جدول
 االختبار التائي لمجموعتي البحث في اختبار اكتساب المفاهيم

 المجموعة
عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التباين
درجة 
 الحرية

 ائيةالقيمة الت
مستوى الداللة 

 (0.05عند )
 21.25 4.61 35.16 31 التجريبية

59 
 الجدولية المحسوبة

 دالة إحصائية
 2.000 3.137 39.81 6.31 30.73 30 الضابطة

وهذا يدل على تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست مادة تاريخ الحضارات القديمة باستراتيجية يوادي على 
عة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية، وبذلك ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على انــه ال يوجـــد فرق طالبات المجمو 

( بين متوسطي درجات اكتساب المفاهيم لطالبات المجموعة التجريبية الالتي 0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة
اتيجية يوادي ومتوسط درجات اكتساب المفاهيم لطالبات المجموعة يدرسن مادة تاريخ الحضارات القديمة باستعمال استر 

الضابطة الالتي يدرسن المادة ذاتها بالطريقة التقليدية، ان ذلك يدل ان استراتيجية يوادي كانت لها أثرا ايجابي في رفع مستوى 
 اكتساب المفاهيم لدى الطالبات في مادة تاريخ الحضارات القديمة.

  :تفاظعرض نتائج االح -ب
 ال يوجـــد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة) لغرض التحقق من الفرضية الصفرية الثانية التي تنص على انــه 

( بين متوسط درجات احتفاظ المفاهيم لطالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن مادة تاريخ الحضارات القديمة 0,05)
 (.فاظ المفاهيم لطالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن المادة ذاتها بالطريقة التقليديةباستراتيجية يوادي ومتوسط درجات احت

( يومًا من تطبيق االختبار اكتساب المفاهيم التاريخية األول طبقت الباحثة اختبار االحتفاظ على 14) وبعد مرور 
نحراف المعياري والتباين لدرجات طالبات طالبات مجموعتي البحث وتصحيح اإلجابات ثم استخراج الوسط الحسابي واال

( لعينتين مستقلتين ثم أيجاد القيمة التائية. فأتضح أن الفرق دال t-test) وباستعمال االختبار التائي، (19) المجموعتين ملحق
 محسوبة( إذ كانت القيمة التائية ال59) ( وبدرجة حرية0.05) إحصائيًا ولصالح المجموعة التجريبية عند مستوى داللة

  (20) ( كما هو مبين في جدول رقم2.000) أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة، (2.923)
وهذا يدل على تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست مادة تاريخ الحضارات القديمة باستراتيجية يوادي على 

ك ترفض الفرضية الصفرية التي تنص على انــه ال يوجـــد فرق طالبات المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية، وبذل
( بين متوسطي درجات احتفاظ المفاهيم لطالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن 0.05) ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة

لبات المجموعة الضابطة الالتي مادة تاريخ الحضارات القديمة باستعمال استراتيجية يوادي ومتوسط درجات احتفاظ المفاهيم لطا
مما يدل على أن استراتيجية يوادي كان لها أثر ايجابيًا في رفع مستوى االحتفاظ لدى ، يدرسن المادة ذاتها بالطريقة التقليدية

 .الطالبات الصف االول في مادة تاريخ الحضارات القديمة
 (20) جدول

 اظ للمعلوماتاالختبار التائي لمجموعتي البحث في اختبار االحتف

 المجموعة
عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التباين
درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
مستوى الداللة 

 (0.05عند )
 30.03 5.48 32.84 31 التجريبية

59 
 الجدولية المحسوبة

 دالة إحصائية
 2.000 2.923 37.21 6.1 28.5 30 الضابطة
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 :يجة ذات الداللة العمليةعرض النت :ثانيا 
لغرض قياس حجم التأثير الذي يعكس تأثير المتغير المستقل استراتيجية يوادي عمدت الباحثة الى حساب حجم االثر 

الموجودة في الدراسة ويعني ان حجم  المتغيرين الخاصة بحساب الحجم ان حجم االثر يقيس قوة العالقة بين المعادلةوباستعمال 
التغير الناتج عن تدخل المتغير المستقل أو  دليل عن مقدار اهمية نتيجة الدراسة مثل قوة العالقة بين متغيرينأو  االثر هو رقم
، أوجدت (2004:53، عبد المجيد. )مقايس حجم االثر االحصائية حسب عينة البحث باستعمال احد وذلك التابعفي المتغير 

  .(21) ل في المتغير التابع وأدرجة البيانات في الجدولالباحثة الداللة العملية ألثر المتغير المستق
 (21) جدول

 االكتساب() حجم األثر للمتغير المستقل في المتغير التابع

 المجموعة
 عدد
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

حجم األثر 
 للمتغير المستقل

قيم حجم 
 األثر

 31 يةالتجريب
 كبير 0.82 59 3.137 4.61 35.16

 30 الضابطة
 اذ بلغ حجم األثر (اكتساب المفاهيم) استيراتيجة يوادي( في المتغير التابع) أتضح ان هناك أثر للمتغير المستقل

 (kiess, 1989: 513. )(، وهو مستوى تأثير كبير0,82)
 (22) جدول

 االحتفاظ() التابعحجم األثر للمتغير المستقل في المتغير 

 المجموعة
 عدد
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 المحسوبة

 درجة
 الحرية

حجم األثر 
 للمتغير المستقل

قيم حجم 
 األثر

 5,48 32,84 31 التجريبية
 كبير 0.76 59 2.923

 6.1 28,5 30 الضابطة
 اذ بلغ حجم األثر (احتفاظ المفاهيم) راتيجة يوادي( في المتغير التابعاستي) أتضح ان هناك أثر للمتغير المستقل

 (kiess, 1989: 513. )(، وهو مستوى تأثير كبير0,76)
 تفسير النتيجة  

 طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن من خالل النتائج التي أسفر عنها البحث الحالي والتي أظهرت تفوق
عبر اختبار اكتساب المفاهيم لمادة  (بالطريقة التقليدية) الالتي درسن البات المجموعة الضابطةط باستراتيجية يوادي( على)

 : ويمكن أن تعزى ماياتي، تاريخ الحضارات القديمة في الصف االول متوسط
ى الى اسهمت عرض المادة التعليمية على وفق استراتيجية يوادي بصورة متسلسلة ومترابطة ومتدرجة وقد تم عرض المحتو  -1

المستويات الثالثة الدنيا )معرفة، استيعاب، تطبيق، اسهمت في انماء قدرة الطالبات على تنظيم المادة واكتسابها بشكل 
 أفضل من الطريقة المعتادة في التدريس.

ليم ان التدريس على وفق استراتيجية يوادي ساعدت الطالبات على الربط بين المفاهيم الرئيسية والفرعية مما يجعل تع -2
 الطالبات مستمر اي بجعل التعلم ذا معنى.

إن طبيعة عرض المادة التعليمية بصورة متسلسلة ومترابطة ساهمت في تطوير عملية التدريس وتحقيق فاعلية لدى  -3
 المتعلمين وال يتم ذلك إال من خالل تصميم بيئة المتعلم بما يالئم قدراته واتجاهاته ومدركاته.
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 الفصل الخامس
 جات والتوصيات والمقترحاتاالستنتا

 :االستنتاجات :اوال
  :في ضوء نتائج البحث توصلت الباحثة إلى االستنتاجات اآلتية

إن استعمال استراتيجية يوادي في التدريس ساعد على ظهور سلوكيات مرغوب فيها لدى الطالبات منها االنتباه خالل  -1
ثارة شوق الطالب  ات إلى متابعته واإلقبال على دراستهالدرس واالهتمام بمادة التاريخ وا 

تسهم في تأسيس خبرات جديدة تتالقى مع خبرات قديمة وبالتالي ، أن األنشطة والفعاليات المعدة وفق استراتيجية يوادي -2
  .تؤدي إلى تراكمات معرفية جديدة تزيد من الحصيلة المعرفية للمتعلم

لطالبات على المشاركة في فهم مفردات مادة تاريخ الحضارات القديمة كما استعمال هذا االستراتيجية في التدريس شجعت ا -3
 ومن ثم زيادة اكتساب المفاهيم.، زاد من سرعة الحفظ لديهن

 :التوصيات :ثانيا 
 :توصي الباحثة بما يأتي الحاليفي ضوء نتائج البحث  

ألجل اكتسابها والسيما  م وتدريس المفاهيم التاريخيةضرورة استعمال مدرسي ومدرسات التاريخ استراتيجيات تدريسية في تعلي -1
 استراتيجية يوادي التعليمية التي أثبت فاعليتها من خالل البحث الحالي.

على مديريات التربية العامة اقامة دورات لمدرسي ومدرسات مادة التاريخ على كيفية استعمال استراتيجية يوادي وتطبيق هذا  -2
 .ت التي يتم اعدادها للمدرسين والمدرساتاالستراتيجية في الدورا

 ضرورة امتالك مدرسي ومدرسات التاريخ القدرة على ربط المفاهيم التاريخية ودمجها بالخبرة السابقة. -3
  :ثالثا: المقترحات

 :تقترح الباحثة ما يأتي .النتائج التي أسفر عنها البحث الحالي ضوءفي 
 كتساب الطالبات للمفاهيم في المواد الدراسية األخرى. إجراء دراسة مماثلة للتعرف على مدى ا -1
 إجراء دراسة مماثلة لمراحل دراسية أخرى )ابتدائية، ثانوية( في مادة التاريخ ومواد أخرى.  -2
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