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 يف االستيعاب املفاهيمي رقمت املطورةؤوس املالراثر اسرتاتيجيت 
 يف مادة العلوم لدى طالباث الصف االول املتوسط

 م.أنتظار جواد كاظم
 كمية العموم االسالمية –جامعة كربالء 

Dr.en.ah84@gmail.com 

 الوظتخلص:

فٙ يبظح  االقزٛؼبة انًفبًْٛٙ ٚٓعف انجسث انسبنٙ انٗ يؼؽفخ أثؽ اقزؽارٛدٛخ انؽؤٔـ انًؽلًخ      

، ٔارطػد انجبزثخ يٍ انًعٚؽٚخ انؼبيخ نزؽثٛخ ثغعاظ انكؽش/ انؼهٕو نعٖ ؼبنجبد انصف االٔل انًزٕقػ

نهجُبد يٛعاًَب نٓب، ٔكبَذ اظاح انجسث  ٔاضزبؼد ثشكم لصع٘ ثبَٕٚخ انعسٗيدزًؼًب نجسثٓب،  انثبنثخ

مؽح اضزجبؼٚخ، ٔثؼع رؽجٛمّ ػهٗ ػُٛخ انجسث ( ف04(، يكٌٕ يٍ)االقزٛؼبة انًفبًْٛٙ )أضزجبؼ

ٔيؼبندخ انجٛبَبد ازصبئًٛب، أظٓؽد انُزبئح رفٕق انًدًٕػخ انزدؽٚجٛخ ػهٗ انعبثؽخ، ٔغنك ثكجت 

 ٚخ.انؼهٕو فبػهٛخ االقزؽارٛدٛخ ٔأثؽْب فٙ اكزكبة انًفبْٛى 

 ، انًفبْٛى(.االقزٛؼبة، انًؽٕؼح انكهًبد انًفزبزٛخ: ) انؽؤٔـ انًؽلًخ

The effect of the developed numbered heads strategy on conceptual 

comprehension in science for first-grade intermediate students 

Antizar jawad kazim 

Karbala University - College of Islamic Sciences 

Abstract: 
      The current research aims to know the effect of the conceptual 

comprehension strategy of numbered heads in science for first-grade 

intermediate students, and the researcher took the General Directorate of 

Education in Baghdad Karkh / Third as a community for her research, and 

intentionally chose Al-Duha High School for Girls as a field for her, and the 

research tool was (conceptual comprehension test) , consisting of (40) test 

items, and after applying it to the research sample and processing the data 

statistically, the results showed that the experimental group outperformed the 

control group, due to the effectiveness of the strategy and its impact on 

acquiring scientific concepts. 

Keywords: (developed numbered heads, comprehension, concepts). 
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 :مشكمة البحث 
بمدارسنا في مختمف مراحميا مشاكل عدة منيا ما  العموم يواجو تدريس مادة       

, ومن خالل ما يالحظ عمى العموم , ومنيا ما يتعمق بطرائق تدريسيايتعمق بمناىج 
, انيا ما زالت تعتمد عمي استعمال الطرائق جاه العام في تدريس مادة العموماالت

 ية في تدريسيا واالىتمام بخطط المعمومات واستظيارىا , ويركزالتدريسية التقميد
اذ وغالبا ال يكترثوا بالمفاىيم  العموم عمى الحقائق الواردة في كتب العموم مدرسي 

 ( 3: 5105 ،ناصر). يعدوىا ضمن الحقائق
مما زال الكثير من المدرسين يجيمون طرائق التدريس الحديثة وان مدرس اليوم       
سو مدرس االمس متمسك بالطريقة التقميدية التي تعتمد عمى األلقاء والحفظ ىو نف

وتتحصر ميمتيا في الناحية العقمية عمى نقل المعارف والمعمومات الى عقول الطمبة , 
وفي ظل ىذه الطريقة ما زال دور الطمبة سمبيا يستقيمون المعمومات ويسجميا في 

, مما يفقد المادة عنصر االثارة اعتياصن اذىانيم اذ ال يعالجوىا او يشاركون في
 (00: 5119)كانون،                                                 .والتفوق

كل ما سبق عرضو جعل الباحثة تعتمد انو من الضروري التفكير في اتباع         
 . استراتيجيات وطرائق وأساليب تدريسية حديثة اكثر نفعاً 

، والتي تعد تعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة المطورةرت الباحثة باسلذا قر           
ىي احدى االستراتيجيات الحديثة التي قد تساعد في التغمب عمى المشكالت التي تعيق 

وعن معرفة اثرىا في تدريس  وترفع من مستوى استيعابيم ،العموم فيم الطمبة لمادة 
 يمكن تحديد البحث بالحالي بالسؤال التالي: ، ولذا االول المتوسطلمصف  العموم مادة 

االستيعاب المفاىيمي  في مادة العموم في المرقمة المطورة رؤوس ال ما اثر استراتيجية
 لدى طمبة الصف االول المتوسط؟
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 اهمية البحث: 
يعيش العالم اليوم تحديات عديدة ومتشابكة عمى المستوى العالمي والمحمي المتمثل     

عممية واالنفتاح عمى كل الدول نتيجة سرعة االتصاالت والتطور في مختمف بالثورة ال
 (05:  5117)برقي،  المجاالت.

كما ىو معروف ان التربية ىي المؤثر الرئيسي في حياة االفراد والمجتمع وذلك       
لكونيا عممية ىادفة ومقصودة تمكن الفرد من تعميم نفسو وتنمية قدراتو في كيفية 

لمعمومات المتطورة بصورة مستمرة , فضال عن كونيا عممية تغير سموك الفرد اكتساب ا
 )مينا،وتنمية تشخيصو وتوجيو الوجيو الصحيحة نحو خدمة مجتمعو وتطويره. 

5113 :4 ) 
, وذلك لكونو قادرا عمى ان ينتشي جيال في التربية وقد اخذ المنيج مكانة مرموقة     

طور الحضاري ويحمل مشعل النور لألجيال القادمة تربويا واعيا متعمما يساير الت
 (51: 5111 ،الوكيل)

والمفاىيم تساعد المتعمم عمى وضع النظام لترتيب المعمومات والخيرات        
والتجارب وتشكل نظام لحفظ المعاني ووضع المعمومات في مكانيا المعرفي المناسب 

 ( 85:  5111 ،)الجير وسر الختم. لجعميا اكثر وضوحاً 
ت الباحثة ان تمقي الضوء عمى احدى االستراتيجات الحديثة لمتعمم وقدا ارتأ       

ويعد التعميم التعاوني من اىم مداخل التعميم النشط المتمركزة حول الطالب    ،النشط
 (547: 5101حيث يعد مجموعة فرعيو من انشطة التعميم النشط .)بدوي،

قمة المطورة من االستراجيات التي تساعد عمى وتعد استراتيجية الرؤوس المر        
ايجاد وتفاعل ايجابي بين الطمبة , وتحضير واقعيتيم في اثناء التعمم كما انيا تنيي 
 الثقة بالنفس وذلك بالقدرة عمى التعبير عن الرأي وتعود الطمبة اتباع القواعد وتنمية

 ( 04: 8442،)ٚعٚؽ نعٚٓى االردبْبد, ٔرشدٓى ػهٗ انؼًم االٚدبثٙ.
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وتعمل استراتيجية الرؤوس المرقمة المطورة  عمى اعطاء كل عضو في       
الفريق رقما, ثم يوغر التعاون في مسألة ما, ثم يدعو المدرس رقما عشوائيا 
والطالب في كل مجموعة لديو ىذا الرقم , يعمل الطالب كمتحدث رسمي يمثل 

طالب مستعد لإلجابة مجموعتو في االجابة عمى السؤال يجب ان يكون كل 
 (haydan T,Mehead.L,Hunter,w 2010,47. ) ألحتمالية اختيار رقمة

 : رٙثبٜرجؽؾ االًْٛخ ٔيًب رمعو 
هٛخ انٗ ًلع ٕٚخّ ْػا انجسث االَعبؼ نهًٓزًٍٛ ثبنزؽثٛخ انؼهًٛخ ٔانؼ .1

  .انًؽٕؼح اقزؽارٛدٛخ انؽؤٔـ انًؽلًخ
انًؼزبظح  انؼهٕو ٛت رعؼٚف يسبٔنخ انزغهت ػهٗ أخّ انمصٕؼ فٙ اقبن .8

   ٔانشبئؼخ فٙ انًعاؼـ
انزٙ  ًزٕقؽخان انًؽزهخْٙ اال ٔ انعؼاقخانزٙ ٚكزؽٛك فٛٓب  اًْٛخ انًؽزهخ .3

 . االثزعائٛخ ٔاالػعاظٚخ رؼع زهمخ ٔصم ثٍٛ انًؽزهزٍٛ
ًب زٕل ٛاقٓبو يزٕاظغ فٙ ؼفع انًكزجخ انزؽثٕٚخ ثًؼهٕيبد ثسثٛخ ٔال ق .0

   .انًؽٕؼح انًؽلًخ دٛخ انؽؤٔـٛاقزؽار
 .زكبة انطجؽاد ٔانًٓبؼاد ٔانًؼبؼفأًْٛخ أقزؼًبل انًفبْٛى فٙ انزؼهى ٔاك .5

  :هذف البحث
 خٔـ انًؽلًؤاقزؽارٛدٛخ انؽ يؼؽفخ اثؽانٗ ٚٓعف انجسث انسبنٙ         

فٙ يبظح انؼهٕو نعٖ ؼبنجبد انصف االٔل  االقزٛؼبة انًفبًْٛٙفٙ  انًؽٕؼح

 .انًزٕقػ
  :ثحذود البح

  : ٚمزصؽ انجسث انسبنٙ ػهٗ
 ٔل انًزٕقػ.ؼبنجبد انصف األ -1
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ازعٖ انًعاؼـ انثبَٕٚخ انُٓبؼٚخ نهجُبد انزبثؼخ نهًعٚؽٚخ انؼبيخ نهزؽثٛخ  -8

  .انثبنثخ –ثغعاظ انكؽش 
 (.8484 -8412)انفصم انعؼاقٙ االٔل فٙ انؼبو  -3
 . انؼهٕو يبظح فٙ كزبة  ُخعًزانًفبْٛى انؽئٛكٛخ انً -0

 : تحديد المصطمحات
 األثر/ عرفه :          

 )شحاثة والبخار(:
)ىو محصمة تغيير مرغوب او غير مرغوب فيو يحدث في المتعمم ,        

نتيجة لعممية التعمم اي ما تراه من مقدار التغيير الذي يحدث عمى المؤثر 
 لنجارشحاتو وافيو المتغير التابع بعد تعرضو لممؤثر المتغير المستقبل(. )

 ,5113 ,55) 
 التعريف النظري:      
ىو ما يراه من معالم أو بصمات أو آثار في الشيء المؤثر فيو ، فيناك )      

 (.ُمؤِثر و ُمؤَثر فيو  بمعنى متغير مستقل ومتغير تابع
 : التعريف االجرائي

)ىو النتيجة المتوقع ظيورىا عمى سموك المتعممين بعد اتماميم دراستو 
   ).ميمية باستعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة المطورةمادة تع

 استراتيجية الرؤوس المرقمة/ عرفها:
 (:5117زيتون )

)ىي احدى استراتيجيات التعمم التعاوني يتمثل في اعطاء كل طالبة رقم خاص 
بيا، وبعد ذلك بقسم الفصل الى مجموعات وعند انتياء المدرس من الشرح يطرح 
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عة المناقشة ثم يختار الرقم الذي يجيب عمى السؤال ويتم تطبيق سؤال يترك لممجمو 
 ( 35: 5117ىذه االستراتيجية وفق خطوات مترابطة ومتسمسمة(. )زيتون، 

 التعريف النظري:
) االستراتيجية التي تعمل عمى استعمال االرقام كرؤوس تعميمية تعممية لممتعممين 

 بغية تفعيل دورىا خالل طرح مادة الدرس(.
 لتعريف اإلجرائي:ا
)مجموعة الخطط واإلجراءات والوسائل التي اتبعتيا الباحثة في التخطيط  

والتنفيذ لسير الدرس وفقًا لمتطمبات استراتيجية الرؤوس المرقمة والتعامل بيا 
   مع متطمبات المجموعة التجريبية وصوال لتحقيق االىداف المنشودة(

 االستيعاب المفاهيمي/ عرفه:
 ني(:)المشيدا

)تكوين معرفي منظم ومتعمم لممدركات الشعورية والتصورات والتقييمات الخاصة 
 (  09: 5100بالذات، يبموره الفرد ويعتبره تعريفًا نفسيًا لمذاتو(. ) المشيداني، 

 التعريف النظري:
)ىو تقديم تبريرات مدعمة لمظواىر والحقائق والبيانات، ويدعم آراءه أو يسوغيا 

 شواىد عممية (.بحجج سميمة و 
 : التعريف االجرائي

 )استعمال المعرفة بشكل فعال من قبل طالبات الصف االول المتوسط في مادة
 العموم(.

  / عرفها:الوفاهُن 
 (:انكجٛكٙ ٔصبنر)
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ثبَّ ضؿٌ ٔزفظ الَؽجبػبد فٙ انػاكؽح ػٍ ؼؽٚك ركٍٕٚ اؼرجبؼبد ثُٛٓب )

 (22: 8444، . )انكجٛكٙ ٔصبنر (ثزشكٛم ٔزعاد يٍ انًؼبَٙ
 دراطاث طابمت -ًظزَت  جىاًب

 قجُكؽ) أظاؼ ػُعيب انًؽٕؼح انًؽلًخ انؽؤٔـ القزؽارٛدٛخ ٔفًمب انزعؼٚف عأث        

 نهُشؽ كبخبٌ ظٚؽ فٙ زبنٛب. كبنٛفٕؼَٛب خبيؼخ فٙ قبثك ٔأقزبغ. ظكزٕؼاِ -( كبخبٌ

 نّ ُقًر ٔانػ٘ ،1224 ػبو فٙ قكُٛؽ ؼٔخؽ انجؽٔفٛكٕؼ ثًكبػعح. انًُٓٙ ٔانزؽٕٚؽ

 انًعؼقخ يعٚؽٔ ؼفط زٛث يعؼقزّ، فٙ انزؼبَٔٙ انزؼهى فٙ ْٔٛبكهّ ضؽؽّ ثزؽجٛك

. كثًٛؽا ٚزجؼَٕٓب انزٙ انًُبْح ػٍ انطؽٔج ٚكزؽٛؼٌٕ ال أَٓى ؾاػًٍٛ يكبػعرّ،

 (.(Kagan ,1994,PX1انزؼبَٔٙ انزؼهى ثطصٕص

 رأثٛؽ أقبـ ػهٗ ْٛكم كم ٚمٕو زٛث انٓٛبكم، يزؼعظح انؽؤٔـ لٕح اكزشف ىث     

 ضالل يٍ انًعؼـ ٔظؼٓب انزٙ انزؽثٕٚخ األْعاف َسٕ انؽهجخ أضػ فٙ انكبثمخ انٓٛبكم

 أصجسذ انٓٛبكم كبَذ ئغا انزؽثٕ٘ انطٛؽ يٍ ثبنكبيم اندًبػٛخ انصفخ رأضػ يدًٕػبد

 انعؼٔـ ْٔٙ 1224 ػبو فٙ غنك رٕظٛر رى ٔلع انعؼـ، نجُبء األقبقٛخ انهجُبد

 .يُبقت ثشكم األْعاف خًٛغ رسعٚع ػهٗ بػعرك انزٙ انٓٛبكم يزؼعظح

 انزًبؼٍٚ لبػعح رؽٕٚؽ فٙ يسزؽًفب انؼبنى فٙ كبخبٌ اقزؽارٛدٛبد اَزشبؼ صجرٔأ     

 انًزمعو ٔانزعؼٚت انزؼهى ٔفؽد ٔانزٙ ، انٓٛكهٛخ االقزؽارٛدٛبد أٔ كبخبٌ القزؽارٛدٛبد

 ٔانًزغٛؽ انعُٚبيٛكٙ ثبألقهٕة االقزؽارٛدٛبد ْػِ ُػؽفذ أًٚعب،. انزصًٛى ؼؽٚك ػٍ

 (Kagan, 1994, p. 1 ) .انًكزمؽ ٔغٛؽ

 :الوطىرة خطىاث تٌفُذ اطتزاتُجُت الزؤوص الوزلوت

 ٚؿٚع أٌ ًٔٚكٍ ؼالة، أؼثؼخ يٍ يدًٕػبد ئنٗ انؽهجخ انًعؼـ ىٛمكر .1

 .قزخ أٔ ضًكخ ئنٗ انؼعظ
ًًب انًدًٕػخ فٙ ػعٕ كم ئػؽبء ٚزى .8  نؼعظ ٔفًمب أٔ ،(0-1) يٍ ؼل

 ٕػخانًدً أػعبء
 .نهزفكٛؽ انٕلذ ٔٚؼؽٙ قإااًل انًعؼـ ٚكأل .3
 ززٗ اإلخبثخ ػهٗ ٕٔٚافمٌٕ يدًٕػبرٓى ظاضم شفًٕٚب انؽهجخ ُٚبلش .0

 (. 25, 8411انشًؽ٘ , ) .اإلخبثخ يٍ انُٓبٚخ فٙ ؼبنت كم ٚزًكٍ
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 ( يوضح استراتيجية الرؤوس المرقمة المطورة1شكل )
 :الوطىرة هبادئ اطتزاتُجُت الزؤوص الوزلوت

  .ؽاثػ االخزًبػٙانز .1
  .انًكأنخ انفؽظٚخ .8
  .انًشبؼكخ ػهٗ لعو انًكبٔاح .3
 .انزفبػم فٙ ٔلذ ٔازع .0
 (kagan,1994,156)ٕٚبد . يزؼعظح انًكز .5

 كوا َىضحها:الوطىرة اهذاف اطتزاتُجُت الزؤوص الوزلوت 

  .انمعبء ػهٗ اندًٕظ انفكؽ٘ .1
  .رًُٛخ لعؼاد انزؼجٛؽ ٔااللُبع انهفظٙ .8
  .اػٙرًُٛخ انزفكٛؽ االثع .3
  .رفدٛؽ ؼبلبد انًزؼهًٍٛ .0
 .رٕفٛؽ يكبزبد اكجؽ نهزفكٛؽ .5
  .اربزخ فؽصخ ندًٛغ انًزؼهًٍٛ  .6
 (7: 8442 )اثٕقؼع ٔانجهٕشٙ،رًُجخ يٓبؼاد انزفكٛؽ انؼهًٙ .  .7
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 الذراطاث الظابمت:
عٌىاى 

 الذراطت

اطن الباحثت 

وهكاى وطٌت 

 الذراطت

العٌُت 

 وعذدها

الىطائل  األداة الهذف 

 االحصائُت

 لٌتائجا

اثز 

اطتزاتُجُت 

الزؤوص 

الوزلوت فٍ 

عمُل هادة 

الجغزافُت لذي 

طالباث الصف 

الثاًٍ 

 الوتىطط

 أطواعُل

(4102) 

 العزاق

 ( طالبت41)

الوزحلت 

 الوتىططت

تهذف الً هعزفت 

اثز اطتزاتُجُت 

الزؤوص الوزلوت 

فٍ عمُل هادة 

الجغزافُت لذي 

طالباث الصف 

 الثاًٍ الوتىطط

اختبار 

 تحصُلٍ

االختبار  -

التائٍ لعٌُتُي 

 هظتملتُي

 بُزطىى. -

 طبُزهاى. -

وجىد فزق دالت 

احصائُا بُي 

هتىطط درجاث 

الوجوىعت 

التجزَبُت 

والوجوىعت 

الضابطت فٍ اختُار 

التحصُل البعذٌ 

لصالح الوجوىعه 

 التجزَبُت

اثز تىظُف 

اطتزاتُجُت 

الزؤوص 

الوزلوت فٍ 

تٌوُت الوفاهُن 

العلوُت 

وههاراث 

ُز العلوٍ التفك

 فٍ العلىم

لذي طلبت 

الصف 

الخاهض 

 شةاالطاطٍ بغ

 أبى طلوت

(4103) 

 فلظطُي

 ( تلوُذًا97)

الوزحلت 

 االبتذائُت

تهذف الً هعزفت 

اثز تىظُف 

اطتزاتُجُت 

الزؤوص الوزلوت 

فٍ تٌوُت الوفاهُن 

العلوُت وههاراث 

التفكُز العلوٍ فٍ 

العلىم لذي طلبت 

الصف الخاهض 

 االطاطٍ بغشة

ختُار ا -

للوفاهُن 

 -       العلوُت

اختُار 

لوهاراث 

 التفكُز العلوٍ

االختبار  -

التائٍ لعٌُتُي 

 هظتملتُي

 بُزطىى. -

 طبُزهاى -

أظهزث الٌتائج 

وجىد فزوق لصالح 

الوجوىعت 

التجزَبُت فٍ 

 االختبارَي

 هىاسًت بُي الذراطاث الظابمت والذراطاث الحالُت :

ؼاقخ انكبثمخ يٍ زٛث انًُٓدٛخ فدًٛؼٓب اقزطعيذ ارفمذ انعؼاقخ انسبنٛخ يغ انع -1

 انًُٓح انزدؽٚجٙ 

ظؼاقزّ ) ػُٛخ اضزهفذ انعؼاقبد انكبثمخ فٙ زدى انؼزجخ ٔخُكٓب اغ ثهغ زدى  -8

( رهًٛػا , ايب 32( )  8415( ؼبنجخ ٔظؼاقخ ) اثٕ قهًٛخ  64( )8410اقًبػٛم 

 . ( ؼبنجخ21انعؼاقخ انسبنٛخ فجهغ ػعظْب )

) اقًبػٛم  بد انكبثمخ يٍ زٛث انًبظح ٔانًؽزهخ انعؼاقٛخ فعؼاقخ رٛبَٛذ انعؼاق -3

 8415( فٙ يبظح اندغؽافٛخ ػهٗ انًؽزهخ انًزٕقؽخ , ٔظؼاقخ )اثٕ قهًٛخ 8410

اقخ انسبنٛخ فمع ايب انعؼ ،( فٙ يبظح انؼهٕو نهصف انطبيف االقبقٙ االثزعائٙ
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ٔػهٗ انًؽزهخ االػعاظٚخ  أٔؼثب ٔايؽٚكب انسعٚث ٔانًؼبصؽ ربؼٚصاخؽٚذ فٙ يبظح 

 ) انطبيف االظثٙ (

( اضزٛبؼا رسصٛهٛب , ٔاظٔاد ظؼاقزّ ) اثٕ قهًٛخ 8410ظؼاقخ ) اقًبػٛم اظاح  -0

( ثاػعاظ اضزٛبؼ ثبنًفبْٛى انؼهًٛخ ٔاضزٛبؼا ثبنًٓبؼاد انزفكٛؽ انؼهًٙ, ايب  8415

 ٚخ . انؼهٕو انعؼاقخ انسبنٛخ فمع اػعد انجبزثخ اكزكبثب نهًفبْٛى 

 اًب االفادة هي الذراطاث :جى
, ثؼعو ٔخٕظ ا٘ ظؼاقخ ردؽٚجٛخ انسبنٛخ ثبرجبع انًُٓح انزدؽٚجٙ اكعد انعؼاقخ .1

 .انجسث يؽبثمخ فٙ اقزؽارٛدٛخ انؽؤٔـ انًؽلًخ ػهٗ ػُٛخ
ندغؽافٛخ ,انؼهٕو, اًهذ اقزؽارٛدٛخ انؽؤٔـ انًؽلًخ )رُٕع انعؼاقبد انزٙ اقزؼ .8

زؽارٛدٛخ انؽؤٔـ انًؽلًخ كبقزؽارٛدٛخ زعٚثخ ركؼٗ يًب ٚإكع اًْٛخ اق ،(انهغخ انؼؽثٛخ

ٔغنك يٍ ضالل يشبؼكخ انفبػهخ , َٔشبؼّ  ،انٗ خؼم انًزؼهى يسٕؼ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ

 فٙ ػًهٛخ انزؼهى . 
 .ٔاالفبظح يُٓب فٙ رؽجٛك انزدؽثخ االؼالع ػهٗ انعؼاقبد انكبثمخ .3
 .انؼهًٛخ نخثبألظثعلخ ٔانؼًم ػهٗ ظػى أًْٛزّ رسعٚع يشكهخ انجسث انسبنٙ  .0

 هٌهج البحث وإجزاءاته
 اتبعت الباحثة المنيج التجريبي لمالءمتو اجراءات بحثيا

 التصميم التجريبي:
 ،تصميم المجموعتين المتكافئتين كتصميم تجريبي  ةحثاستخدمت البــا       

 آالتي:( 0)وكما ىو موضح فــي الشكل 
 المتغير المجموعة

 التابع المستقل

 االستيعاب المفاهيمي المطورة الرؤوس المرقمة استراتيجيــة يــةالتجريب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         الضابطة      

 التصميم التجريبي (1شكل )
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 مجتمع البحث:
 لمتوسطةامــن المدارس االول المتوسط  الباتط ةحددت البــاحث

 (.5151 -5109لمعام الدراسي ) بغدادمدينة  فــي والثانوية
 عينة البحث:

 قصديًا لتطبيق تجربتيا فــييا. الضحى لمبناتمدرسة  ةاختارت البــاحث
 ( طالبة41وعددىا ) وبطريقة السحب العشوائي شعبة )أ( كمجموعة ضابطة

  ة.( طــالب40) وعددىا وشعبة )ج( تجريبيــة
 (2جدول )

 توزيع الطالبات
 المجموع العينة بةالشع مج
 81 41 ج ت
 44 أ ض

 
 تكافؤ مجموعتي البحث:

 (3جدول)

 مج متغيرات ال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى الداللة  Tالقيمة 
 الجدوليــة المحسوبة (4045)

 العمر الزمــني
 4,326 123,674 ت

1.472 
 غير دالة 1.984

 5.875 153,763 ض

 العموم ة درجة ماد
 7,654 65,341 ت

4.821 
 9,491 69,876 ض
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 ( يوضح تكافؤ مجموعتي البحث2شكل)

 (4جدول )
 مستوى تــحصيل الوالدين

متوسط مج الوالدين
ة فما 

 دون

 ةاعدادي
 

 وريوسمبكم دبموم
 

 مجموع
 

قيمة كاي 
 المحسوبة

قيمة كاي 
 الجدوليــة

 الداللة

  4,88 41 12 9 12 8 ت اإلبــاء
7,82 

 غير دالة

 44 14 9 00 14 ض
 غير دالة 4,14 41 8 14 05 11 ت األمهات

 44 14 9 00 14 ض
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 ( يوضح مستوى تحصيل االبوين3شكل)

 
 تهيئة مستمزمات البحث:

 :تــحديد المادة العمميــة -0
 تــحديد االغراض السموكيــة:  -5
  عداد الخطط التــدريسيــة:إ -3

 البحث: ةداإعداد أ سادسًا:
 لالستيعاب المفاهيمي:عداد اختبــار إ
 :تحديد المفاهيم 

( مفيوما من المفاىيم الخاصة بالمادة , وفي 05حددت الباحثة ) 
وكيا ضمن مستويات )تعريف , ( ىدفا سم36ضوء ىذه المفاىيم تم تحديد )

 1قهكهخ 

 8قهكهخ 

 3قهكهخ 

59.4

59.6

59.8

60

60.2

60.4

60.6

60.8

61

 االثبء
 االيٓبد
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( فقرة اختبارية 36, تطبيق( وفي ضوء ىذه األىداف تمت صياغة )تمييز
 )االختيار من متعدد( بأربعة بدائل . من نوع

 : صدق االختبار
الظاىري وصدق المحتوى بعرضو  االختبار مــن صدق ةتــحققت البــاحث

% فاكثر كمعيار 81عمى مجموعة مــن المحكمين واعتمدت نسبة اتفاق 
 لصالحيــة االسئمة وفــقراتيا. 
 :تمييز فقرات االختبار

( , اما 1,70 – 1,47ت ما بين )تراوحت معامالت صعوبة الفقرا 
وكانت جميعيا ( 1,75 – 1,39معامالت التمييز فقد تراوحت ما بين )

 ضمــن المدى المقبول. 
 ثبات االختبار:

وبذلك اصبح االختبــار  ( وىي تــدل عمى ثبــات عال1.87حيث بمغ ) 
 جاىزًا لمتطبيق بصيغتو النيائيــة.

 لبحث:ا ةألداالتطبيق النهائي : سابعًا 
بتطبيق اختبــار  ةبعد االنتياء مــن تطبيق تجربة قامت البــاحث

وصححت اإلجابــات وفــق ، وعتي البحثعمى مجماالستيعاب المفاىيمي 
بإعطاء درجة واحدة لإلجابة  ةالبــاحث التصحيح الذي اعدتو مفتاح

 .الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة
الباحثة برنامج الحزمة االحصائية  أستعممت تاسعًا: الوسائل االحصائيــة:

spss. 
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 :وتفسيرها عرض نتائج البحث
وأدرجت النتائج البيانات  ةاستخرجت البــاحثفرضية البحث ولمتــحقق مــن     

 االتي: (5فــي جدول )
 (5جدول )

 االستيعاب المفاىيميختبــار نتائج ا
االنحراف  الحسابي المتوسط ينةالع المجموعة

 المعياري
درجة 
 الحرية

الداللة عند   القيمة التائيــة
 الجدوليــة المحسوبة (4,45مستوى )

  1,714 29,37 41 التجريبيــة
79 11,459 1.984 

لصالح دال 
 المجموعة التجريبية

 3,449 23,15 44 الضابطة

 

 
 ( يوضح نتائج مجموعتي البحث4شكل )

لصالح و و داللة إحصائيــة ومــن الجدول السابق يتضح وجود فرق ذ
 يبيــة.المجموعة التجر 

 

65

70

75

80

 انزدؽٚجٛخ
 ظبثؽخ

 0فئخ 
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     تفسير النتائج :
      ويمكن تفسير نتائج البحث بما يأتي:

 اقترحيا التي األنشطة إلى المتعممين انتباه جذب عمى اإلستراتيجية ىذه عممت  .0
 .نشاط كل في الفصل متعممي جميع تمخص أنيا حيث ، الدرس أثناء المدرس

 الالحق والتركيز األسماء تبني تقميد عن بعيًدا الطالبات الستراتيجيةا ىذه تبقي .5
 .ضعيفة أو مميزة أو محددة أسماء عمى

 ميارة تنمي متبادلة مجموعات في والعمل التعاون االستراتيجية ىذه تشجع .3
 .االجتماعي التعايش

 عند الصحيحة اإلجابة في التفكير إلى المطورة المرقمة الرؤوس إستراتيجية تدفع .4
 .المعني العدد من األفراد أحد اختيار

 االستنتاجات:
 .االستيعاب المفاىيمي في زيادةستراتيجية اإلفاعمية  .0
نجاح الفرد في المجموعة  وأدت الى. طالباتالنشاط  عممت عمى تفعيليا ن  إ .5

 . نجاح مجموعاتيموبالتالي 
نحو بعضيم وتقوي اتجاىاتيم  الباتالطالعالقات االجتماعية بين  سنح  تُ  .3

، وتقوي الرابطة بين الطالب والمدرس أثناء الحصة الدراسية  البعض
 .كذلك  وخارجيا

وتقبل االختالف  الطالباتظاىرة التعصب لمرأي والذاتية بين  من تقميل ياإن   .4
بينيم ، وكذلك زيادة قدرتيم عمى تقبل وجيات النظر المختمفة مما زاد في 

 تحصيميم .
 وقت الدرس األصمي .تستغرق وقت اكبر من  .5
 تتطمب مصادر ووسائل تعميمية وقاعات دراسية كبيرة . .6
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 التوصيات: 
العموم لكونيا تعمل عمى تفعيل دور  في تدريس مادة يااستعمال .0

 .المتعمم
اإلستراتيجية  ىذهالستعمال  العموم العمل عمى تشجيع مدرسي مادة  .5

 . باتالالطلما أثبتتو من دالالت ايجابية عمى تحصيل  نظراً 
عمى المطالعة الحرة وارتياد المكتبات المدرسية  الباتالطتشجيع  .3

وممارسة داخل المدرسة  تصبح القراءة سموكاً كي  والعامة منيا
 . وخارجيا

 في أثناء ستراتيجيةاإلعن  المختمفة معموماتبال الباتالطتزويد  .4
بية ، وتدريبيم عمى استعماليا في التر فييا طرائق التدريس مادة دراستيم
 .شراف المدرسينإتحت و  العممية

 المقترحات:
 أجراء دراسة مماثمة لمعرفةـ :

 فــي تنميــة ميارات عمميات العمم المتكاممة. المطورة الرؤوس المرقمةاثر  .0
نحو مادة واالتجاه فــي تنميــة ميارات التفكير  المطورة الرؤوس المرقمةاثر  .5

 .العموم 
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 المصادر
 يةالعربية واالجنب

( , اثؽ ًَٕغج ثبكؽ انجُبئٙ فٙ 8415, َغى فالذ ضًبـ , )َبصؽ .1

ؼقبنخ يبخكزٛؽ غٛؽ هؽبنجبد انصف انثبَٙ انًزٕقػ , االقزٛؼبة انًفبًْٛٛ

 كهٛخ انزؽثٛخ , اثٍ ؼشع ,خبيؼخ ثغعاظ . يُشٕؼح
, ظاؼ ظخهخ ,ػًبٌ  ؼؽق رعؼٚف ربؼٚص( , 8442كبَٕد , قسؽ ايٍٛ ) .8

 , االؼظٌ .
انًشكالد انًكزمجهٛخ ٔرعؼٚف ( 8442يسًع , ) ثؽلٙ ,َبصؽ ػهٙ .3

 , يكزجخ االَدهٕ انًصؽٚخ , انمبْؽح , يصؽ .  انؼهٕو 
, يكزجخ  1, غ لعبٚب فٙ انًُبْح انزؼهى(, 8443يُٛب , فبٚؿ يؽاظ , ) .0

 االَدهٕ انًصؽٚخ , انمبْؽح . 
رؽٕٚؽ انًُبْح , اقجبثّ , اقبنٛجّ , ( , 8444انٕكٛم , زهًٙ ازًع , ) .5

 , ظاؼ انفكؽ انؼؽثٙ , انمبْؽح . ّ , يؼٕلبرّضؽٕار
,يؽجؼخ انكزبة ,  انًمعيخاثٍ ضهعٌٔ ػجع انؽزًٍ ثٍ يسًع )ظ.د(  .6

 ثٛؽٔد .
اردبْبد (، 8444اندجٛؽ , قهًٛبٌ يسًع, قؽ انطزى   ػثًبٌ ػهٙ ) .7

، ظاؼ انًؽٚص نهُشؽ ٔانزٕؾٚغ , انؽٚبض زعٚثخ فٙ رعؼٚف انًٕاظ االخزًبػٛخ

. 
اردبْبد ٔرؽجٛمبد زعٚثخ فٙ انًُبْح ( 8411) ػهٙ, يسًٕظ انكٛع .2

, ظاؼ انًٛكؽح , نهُشؽ ٔانزٕؾٚغ ٔانؽجبػخ , ػًبٌ  11, غ ٔؼؽق انزعؼٚف

 , االؼظٌ .
انزؼهى انُشػ ثٍٛ انُظؽٚخ (, 8446قؼبظح, خٕظد ازًع ٔاضؽٌٔ, ) .2

 , ظاؼ انشؽٔق نهُشؽ ٔانزٕؾٚغ , االؼظٌ , ػًبٌ . ٔانزؽجٛك
,ظاؼ انفكؽ نهُشؽٔانزٕؾٚغ,  انزؼهى انُشػ (,8414ثعٔ٘ , ؼيعبٌ قؼع ) .14

 ػًبٌ , االؼظٌ . 
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,  0, غ رصًٛى انزؼهى َظؽٚخ ٔيًبؼقخ( , 8442انسٛهخ يسًع يسًٕظ ) .11

 ظاؼ انًٛكؽح , ػًبٌ , االؼظٌ . 
يؼدى انًصؽهسبد (، 8443شسبرّ، زكٍ , ٔانجطبؼ , ؾُٚت ,) .18

 . , ظاؼ انؼؽثٛخ نهجُبئٛخ ,انمبْؽح ,يصؽ  انزؽثٕٚخ ٔانُفكٛخ
االقزؽارٛدٛبد انسعٚثخ فٙ انزعؼٚف (,8442ػؽٛخ , يسكٍ ػهٙ ,) .13

 , ظاؼ صفبء نهُشؽ , ػًبٌ , االؼظٌ . 1, غ انفؼبل
انُظؽٚخ انجُبئٛخ ٔ اقزؽاخٛبد رعؼـ , (8447ؾٌُٕٚ, ػبٚش يسًٕظ ) .10

  , ظاؼ انشؽٔق نهُشؽ ٔانزٕؾٚغ ,ػًبٌ االؼظٌ انؼهٕو

ْٛى ٔانًٓبؼاد فٙ رؼهٛى انًفب ،(8411, ػجبـ َبخٙ )انًشٓعاَٙ .15

 . , رؽجٛمبد ٔايثهخ , ظاؼ انجبؼٔؾ٘ , انؼًهٛخ , ػًبٌ , االؼظٌانؽٚبظٛبد

انًعضم انٗ ػهى  ،(8444, صبنر ازًع انعاْؽ٘ ) انكجٛكٙ ْٔٛت يدٛع .16

  . , ظاؼ انكُع٘ نهُشؽ ٔانزٕؾٚغ , اؼٚع , االؼظٌ 1, غ انُفف انزؽثٕ٘

 . , انؼؽاق حانًعٚؽٚخ انؼبيخ نهًُبْ( 8418ٔؾاؼح انزؽثٛخ ) .17

رًُٛخ انزؼهٛى ثبقزطعاو انسبقٕة قهكهخ  ،(8444انكٛع زكٍ ازًع )  .12

 , يؽكؿ انعؼاقبد انٕزعح ثٛؽٔد , نجُبٌ 82, انؼعظ  كزت انًكزمجم انؼؽثٙ
.  

19. Hayelon.T,maheady.L,Hunter.W,(2010) Traces 
numbered heads maaaly elozens of daily competition and 
behavior on Almhelm of students with disabilities , 
behavioraljournal of education, (19). 
20. Crabtree c. etel (1999): Lessons from History: 
Essential Understandings and Historical Perspectives 
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Students should Acquire ، Los Angles: National Center for 
History in the schools.   
21. Dunna ، R. (1996): Bring History Alive: A source 
Book for Teaching World History ، Los Angeles ، National 
Center for History in   schools . 
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 الوالحك
(0هلحك)  

 اطواء الظادة الخبزاء والوحكوُي
 مكان العمل التخصص الدقيق االسم والمقب العممي ت

كمية التربية لمعموم  جامعة تكريت  عمم النفس التربوي جبوريأ.د حميد سالم ال  .1
 اإلنسانية

كمية التربية لمعموم جامعة ديالى  العموم طرائق تدريس  أ.د خالد جمال حمادي  .2
 اإلنسانية

 جاهعت بغذاد / الكلُت التزبُت أبي رشذ طزائك تذرَض عاهت أ.د داود عبدالسالم صبري   .3

ئك تذرَض اللغت طزا أ.د رحيم عمي صالح  .4

 العزبُت

 جاهعت بغذاد / الكلُت التزبُت أبي رشذ

طزائك تذرَض اللغت  أ.د رقية عبداالئمة  .5

 العزبُت

 جاهعت بغذاد / الكلُت التزبُت أبي رشذ

طزائك تذرَض اللغت  أ.د سعد عمي زاير  .6

 العزبُت

 جاهعت بغذاد / الكلُت التزبُت أبي رشذ

 جاهعت بغذاد / الكلُت التزبُت أبي رشذ يمقياس وتقو  أ.د صفاء طارق حبيب  .7

طرائق تدريس المغة  أ.د ضياء عبداهلل التميمي  .8
 العربية

 جاهعت بغذاد / الكلُت التزبُت أبي رشذ

كمية التربية لمعموم  جامعة تكريت فمسفة تربية أ.د طارق هاشم الدليمي  .9
 اإلنسانية

طرائق تدريس المغة  أ.د فاروق خمف العزاوي  .14
 ةالعربي

 الجامعة المستنصرية

 كمية التربية األساسية
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 (4هلحك)

 درجاث هجوىعتٍ البحث فٍ االختبار البعذٌ

 الوجوىعت الضابطت الوجوىعت التجزَبُت

0 42 44 42 0 40 44 49 

4 10 41 10 4 41 41 41 

1 47 42 47 1 44 42 44 

2 11 43 11 2 44 43 41 

3 47 44 47 3 49 44 44 

4 14 49 14 4 41 49 44 

9 49 42 44 9 44 42 49 

2 11 47 11 2 41 47 41 

7 44 11 47 7 44 11 44 

01 42 10 14 01 44 10 41 

00 11 14 49 00 47 14 49 

04 47 11 11 04 49 11 41 

01 14 12 44 01 44 12 44 

02 49 13 42 02 40 13 41 

03 42 14 10 03 41 19 44 

04 10 19 47 04 44 14 44 

09 47 12 11 09 44 12 49 

02 11 17 47 02 49 17 41 

07 47 21 14 07 41 21 41 

41 14 20 11 41 44   

40 47   40 44   

 0412 الوجوىع :

 47,19الوتىطط الحظابٍ : 

 0,902االًحزاف الوعُارٌ : 

 4,712التباَي: 

 744الوجوىع : 

 41,03الوتىطط الحظابٍ : 

 1,117االًحزاف الوعُارٌ : 

 7,132 التباَي:

 


