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 ملخص البحث
 في:   (PQ5R)استراتيجية  يهدف البحث الى التعرف فعالية

 في مادة االجتماعيات.تحسين تحصيل طالب الصف الثاني متوسط  -1
 . عند تدريس مادة االجتماعياتالتفكير التبادلي لدى طالب الصف الثاني متوسط   -2

ًا، وتم تكافؤ المجموعتين في )العمر، طالب(  32وضابطة وكل مجموعة احتوت )  ةًا تم توزيعهم الى مجموعتين تجريبيطالب  ( 64بلغ عينة البحث ) 
( فقرة نوع اختيار من متعدد واختبار  40الذكاء، التحصيل السابق، والمعدل العام، والتفكير التبادلي القبلي(، تم اعداد اختبار تحصيلي من )

 ( فقرة . 20)للتفكير التبادلي تكون من
والمجموعة    (PQ5R)استراتيجية بالتجريبية التي درست  متوسطي المجموعتين بين  ( 0.05عند) وجود فرق ذو داللة إحصائية :بينت النتائج

 واختبار التفكير التبادلي ولصالح المجموعة التجريبية في االختبار التحصيليالضابطة التي درست بالطريقة المعتادة  
 أفضل من الطريقة التقليدية  للطالب  ( يزيد من التحصيل الدراسيPQ5Rباستعمال إستراتيجية )  الجتماعياتإن تدريس مادة ا واستنتج الباحث  

 وكذلك يزيد من تفكير الطلبة التبادلي. 
 مادة االجتماعيات، التفكير التبادلي. ، التحصيل، (PQ5R) الكلمات المفتاحية: استراتيجية 

Research Summary 

The research aims to identify the effectiveness of the PQ5R strategy in: 

1- Improving the achievement of second-grade intermediate students in social studies. 

2- The reciprocal thinking among second-grade students is average when teaching social studies. 

The sample of the research reached (64) students, they were distributed into two experimental and control 

groups, and each group contained (32) students, and the two groups were equal in terms of (age, intelligence, 

previous achievement, general average, and tribal reciprocal thinking. 

An achievement test was prepared from (40) items of a multiple choice type and a test for reciprocal thinking 

consisting of (20) items. 

The results showed: There was a statistically significant difference at (0.05) between the averages of the two 

experimental groups that were studied with the strategy (PQ5R) and the control group that was studied in the 

usual way in the achievement test and the test of reciprocal thinking in favor of the experimental group 

The researcher concluded that teaching social studies using the (PQ5R) strategy increases students ’academic 

achievement better than the traditional method, as well as increases students’ reciprocal thinking. 

Key word: Strategy( PQ5R), Achievement, Sociology subject, Reciprocal thinking. 

 الفصل االول
 مشكلة البحث

 العلمية التطورات مع تنسجم ال االعتيادية او التقليدية و اصبحت مع التغير الجديد في المناهج للمواد االجتماعيات قد ال تناسبه الطرائق      
 تبرير على وقدرته مجموعات ، ضمن على العمل الطالب التي كم طرحت مواضيع مادة االجتماعيات بأسلوب يثير قدرة الجديدة  والمعرفية
،  وهذا ما يدعى بالتفكير التبادلي  والعمل الجماعي وصواًل لحل المشكلة  والتعاون  والتفاعل صالحية إستراتيجيات الحلول مدى واختبار األفكار

المناسبة والمتنوعة للمشكالت التي تواجهه، كما انه يسعى دوما إلى تطوير  يمتلك القدرة على إيجاد الحلول   التفكير التبادلي و ان الفرد صاحب
بادلي  معلوماته وتصحيح األفكار الخاطئة التي تحدث عند الطلبة أحيانًا وذلك من خالل توظيف القيم المعرفية المناسبة، وقد يكون التفكير الت

اإلحداث والوقائع والمشكالت والحكم عليها من دون فهم أو إدراك جيد مما لدى بعض الطلبة الذي يحصل لديهم من خالل النظر إلى   سطحياً 
تصورًا   األسس العلمية الرصينة التي تعطي على يكون مبنياً  إذ التبادلي عميقاً   قد يكون التفكير  يؤدي إلى استنزاف قدرات الفرد أو المجتمع أو

المعطيات وفق  على  للواقع  والمخطط واضحًا  المدروسة  ،  العلمية  ومحمد  )رزوقي،  مسبقًا  مادة .(32:ص  2018لها  تدريس  يحتاج  وعليه 
إطار مفاهيمي عقلي جيد   تكوين في  حيث إنها تساعد االجتماعيات الى استراتيجية تساعد على استيعاب المعلومات المكتوبة بشكل كامل،

أمل الباحث تحقيق ما ذكر هي استراتيجية الخطوات السبع  في صياغة نواتج التعلم، ومن بين هذه االستراتيجيات التي ي تساعد للموضوع، كما
( احدى استراتيجيات ما وراء المعرفة وقد شاع استخدامها في اآلونة األخيرة؛ نظرًا لفعاليتها في بناء تفكير الطلبة وبعض  PQ5Rالمطورة)

ل شيوع هذه اإلستراتيجية في الميادين المعرفية والحياتية المهارات القرائية لديهم عن طريق تنشيط واكتشاف العالقات والمعارف السابقة ومن خال
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المواقف الصفية المختلفة، مما زاد من قيمتها كنمط من أنماط التدريس التي  التعلمية في العملية التعليمية تبين للمربين أهمية استخدامها في
المقررة   المواد  في  التدريس  واستراتيجيات  لتنويع طرائق  المدرس  او  يستخدمها  النظري  الطابع  عليها  يغلب  التي  الدراسة  المواد  وفي معظم 

 يعتمد مازال مدارسنا تدريس مادة االجتماعيات في (.ومع ما ذكر من اهمية مادة االجتماعيات ، ان الواقع277:ص2019العلمي)خضيرات،
المتوسطة ، المحاضرة، على المدارس  فهم،   دون  وتكرارها المعلومات وحفظ الطالب، سلبية عيوبها أبرز من التي  والتلقين وخصوصا في 

 على  القائمة تدريس مادة علم االجتماعيات استراتيجيات مدرسي ومدرسات وقد يعد من احد االسباب الى استعمال وبالتالي نسيان المعلومات
 الحديث في ظل   ، التدريس دى الطلبة  وهذا يؤدي الى ضعف التحصيل والتفكير ل  ، الحياة العصرية  ال تواكب واالستظهار التي الحفظ

المحفزة للدافعية  استراتيجيات تعلم  التدريسية على   الكوادر اطالع قلة التي تتطور سنة بعد اخرى ، يأتي متزامنا مع   المتقدمة العلمية المناهج
ذات الخطوات السبعة المطورة وهي   (PQ5R)لذا يأمل الباحث من خالل تجريب استراتيجية    التعليمية العملية محور  الطالب وجعل والتفكير

)افحص، اسأل، اقرأ، تأمل، سمع، راجع، اكتب(ان يتحسن تحصيل طلبة الصف الثاني متوسط في مادة االجتماعيات والعمل على اكسابهم 
بالسؤال االتي:  ما فعالية  البحث  التبادلي وبذلك تصاغ مشكلة  التفكير  الثاني  في تحصيل    (PQ5R)استراتيجية   مهارات  طالب الصف 

 في مادة االجتماعيات وتفكيرهم التبادلي؟. متوسط 
 اهمية البحث

تميز والتكنولوجية العلمية الثورة تعد      التي  الظاهرات  أهم  هذا  العصر من  نجم عن  و  المعرفي الحالي  العديد من  االنفجار  والتكنولوجي 
التطور على العملية التعليمية التعلُّمية، حيث شمل هذا التطور المناهج وطرق التدريس؛ حتى  التغيرات في كافة المجاالت، وقد انعكس هذا  

ية تستطيع المناهج أن تواكب هذا التطور السريع، وتتماشى مع عصر االنفجار المعرفي والثورة التكنولوجية الهائلة ويقتضي من النظم التربو 
ودورها كأحسن نتاج فكري توصل إليه اإلنسان، إذ تبني الدول المتقدمة    المجتمع وإثبات وجودهاأن تكون ضرورة حياتية وقاعدة أساسية لتطوير  

التأقلم مع كل  والنامية آمااًل كبيرة على النظم التربوية إيمانًا منها بأنها العنصر الحاسم إلحداث التنمية بجميع أبعادها وزيادة قدرة الفرد على  
(.وعليه تتحمل التربية مسؤوليات  220:ص  2020ولوجية وان يكون فرد منتج ومطور لمجتمعه )عامر،  ما ُيستجد من تطورات علمية وتكن

في   تتمثل في كيفية إيصال هذا الكم الهائل من المعرفة والمعلومات إلى المتعلمين لحل المشكالت التي تواجههم، فالتربية هي العامل األساس
ؤكد أهمية تمكن المتعلم  من التكيف مع التحوالت المعرفية إلعداده إنسانًا مسلحًا بالعلم الذي يدفعه هذا التطور الذي وصل إليه العلم اليوم، وت

امها  للمشاركة في خدمة مجتمعه، ولهذا اتجهت التربية الحديثة نحو المتعلم من خالل تفعيل دوره التعليمي ومشاركته الفّعالة، فضاًل عن اهتم
حديثة التي تراعي مستوى نمو المتعلمين وحاجاتهم وميولهم وقدراتهم وخبراتهم السابقة، فضاًل عن إثارة اهتمامهم الواضح باستراتيجيات التدريس ال

المتابعة    نحو المادة الدراسية، فطرائق التدريس الجيدة والفّعالة هي التي يكون فيها نشاط المتعلم محوريًا وأساسيًا مع اقتصار دور المدرس على
 اهميتها وتظهر المؤسسات التربوية في كبيرة مكانة المناهج لذا تتبؤا(.18- 17: ص2019الدراسية )شناوة وعبد األمير،  والتوجيه للمناهج

وبنائه  بأعداد الفرد يهتم نه ال وذلك كبيرة المنهج اهمية فان ووسيلتها التربوية العملية تعد اصل  اهدافها  والتي تحقق التي الرئيسية االداة  كونها
والبحوث خالل تطور كمفهوم المنهج وان الدراسات في وخاصة   الدراسات  الطلبة   بطبيعة المنهج ارتبط حيث والنفسية التربوية مجاالت 

 وتكنولوجيا واالستراتيجيات واالساليب طرائق التدريس على يطلع ان للمدرس البد صحيحة بصورة المنهج تنفيذ  ولغرض والبيئة السيكولوجية
 اجل  من واالتجاهات والقيم المعرفة وكذلك اجتماعية( اكاديمية، ، )يدوية ،عقلية، اكتساب الطلبة المهارات على يساعده مما الحديث التدريس

 52 ص : 2015 وجبير، )العرنوسيواالسرة والمدرسة المجتمع داخل بأنفسهم وثقتهم واهميتهم قيمتهم من وتزيد مفكرين طلبة ان يجعلهم
المواد.ومن بين  ( المناهج ، مناهج   المواد اكثر من وتعد االنسانية، المجتمعات بتطور متطورة متقدمة دراسية فهي مواد  االجتماعية تلك 

االجتماعية مكانا  الدراسات مناهجوتحديات مستمرة،   مشكالت من يستجد وما احداث من االجتماعي االطار في لما يجري  الواقع في المتأثرة
مناهج المواد الدراسية المختلفة إذ إن مادة التاريخ رصيد من الخبرة له وظائف يمكن توظيفه لبناء االنسان عقليا ووجدانيا ولكي متميزا بين  

نها  يحقق ذلك ينبغي ان يعنى بالتاريخ بوصفه ِعلمًا يستهدف جمع المعلومات وتسجيلها وتفسيرها وابراز الترابط وتوضيح العالقات السببية بي
ي اضواء من الماضي على ما هو كائن في الحاضر من عالقات ومشكالت وتفسير التطور الذي طرأ على حياة االمم ، الن التاريخ  مما يلق

وإن الطالب البد وأن يفهم (.13:ص  2013،  يهتم بدراسة المجتمعات وتطورها وما طرأ عليها من تحوالت في شتى نواحي الحياة )العجرش
ما هو اال امتداد للماضي القريب والبعيد، وان الحاضر الذي يعيشه في الوقت الحاضر سيصبح تاريخا في   بأن الحاضر الذي يعيش فيه

عبدهللا،  المستقبل وان التاريخ ليس شيئا مات واندثر وانما اليزال حيّا لكونه ذا صلة وثيقة بالحاضر الذي نعيشه وبذلك يتحقق التعلم الحقيقي )
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يقيَّ يحدث عندما يتوصل الطالب إلى المعلومة بنفسه، حيث يربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة التي لديه،  إنَّ التعلم الحق(.26:ص  2013
وذلك في هيكل معرفيٍّّ يجعل التعلم لديه ذا معنى, ويمكنه من خالل هذا الهيكل فهم وتفسير ما يحيط به من ظواهر وحقائق علميَّة ، لذا  

ال استراتيجيات حديثة في التدريس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، ولتنمية قدرة الطالب على التفكير أصبحت الحاجة ملحًة إلى استعم
العشوائية والتخبط،  التدريس تجعل منه عملية مخططة تخلو من  في  استراتيجيات  َتبّني  أن  إذ  التحصيلي،  القرار وتحسين مستواهم  واتخاذ 

 - ويجمل الباحث اهمية البحث باالتي:(.31: ص 2013رجوة، خالل طرح األسئلة المتنوعة )قطامي،  وتضمن الوصول إلى تحقيق األهداف الم
 في مادة االجتماعيات. في تحسين تحصيل طالب الصف الثاني متوسط   (PQ5R)استراتيجية  فعاليةالسعي للتعرف على  -1
 اهمية التفكير التبادلي في حياة االفراد وتطوير المجتمع.  -2
 حث لم تجري دراسة سابقًا محلية وربطها في  متغير التفكير التبادلي. وبحسب علم البا -3
 للتفكير التبادلي لطلبة الصف الثاني متوسط فقراته تدور حول المعرفة التاريخية . توافر اختبار  -4
االستراتيجيات   المنبثقة من النظرية البنائيةمسايرة االتجاهات التربوية الحديثة التي تدعو الى اعطاء دور ايجابي لالستراتيجيات الحديثة   -5

 .فوق المعرفية
 يمكن ان توجه هذه الدراسة انظار المسؤولين عن العملية التعليمية الى اهمية التفكير التبادلي لطلبة .  -6
 ماعيات. يأمل الباحث ان تكون هذه الدراسة المتواضعة بوابة الى بحوث ودراسات تربوية اخرى في طرائق تدريس مادة االجت -7

 اهداف البحث
 في:   (PQ5R)استراتيجية  يهدف البحث الى التعرف فعالية

 في مادة االجتماعيات.تحسين تحصيل طالب الصف الثاني متوسط  -3
 . عند تدريس مادة االجتماعياتاكساب  التفكير التبادلي لدى طالب الصف الثاني متوسط   -4

 فرضيتي البحث 
 باستراتيجية  ( بين متوسط درجات تحصيل طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -1

(PQ5R)  .   وبين متوسط تحصيل طالب المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية 
2-  ( ذو داللة إحصائية عند مستوى  بين متوسط در 0.05ال يوجد فرق  المجموعة  (  لدى طالب  التبادلي   التفكير  اختبار مهارات  جات 

 وبين متوسط تحصيل طالب المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية   .    (PQ5R)باستراتيجية التجريبية الذين يدرسون 
 حدود البحث 

 يقتصر هذا البحث على:       
  - 2018للعام الدراسي )  التابعة للمديرية العامة لتربية األنبار )الرمادي(: المدارس المتوسطة والثانوية النهارية الحكومية  الحدود المكانية .1

2019 .) 
 (. 2019 -2018)في محافظة األنبار )الرمادي( للعام الدراسي  الثاني متوسط : طالب الصف الحدود البشرية .2
 (. 2019 - 2018)اعيات المقرر تدريسها لطلبة الصف الثاني للعام الدراسيموضوعات كتاب االجتم: الحدود الموضوعية .3
 (. 2019  -2018): الكورس الدراسي الثاني من العام الدراسي الحدود الزمانية .4

 تحديد المصطلحات 
التابعة التي يبنى عليه تصميم تحدثه المتغيرات المستقلة في المتغيرات   الذي المرغوب في الدراسة التجريبية التغير مقدار   الفاعلية : -1

 (. 336: ص2018البحث التجريبي )خماس، 
في   (PQ5R)باستراتيجية  حجم التغير الحاصل بالتحصيل طالب الصف الثاني متوسط في مادة االجتماعيات، بعد التدريس  التعريف اإلجرائي:  

 متوسطي درجات مجموعتي التجريبية والضابطة .  (، بينµ²مربع ايتا فترة تطبيق التجربة، ويقاس إحصائيًا بمعامل التأثير )
 إلحدى تطبيق هو هنفس واسمها النصوص المكتوبة، تذكر الطالب على  ة لمساعد التذكر طرائق معينات إحدى :  (PQ5R)استراتيجية   -2

 من فصل للمتعلم تذكر يمكن ففيها الطريقة، هذه تطبيق خطوات من األولى اسم األحرف يلخص إذ االحرف ، طريقة يوه التذكر، معينات
 (. 277:ص 2019الخطوات)خضيرات، تتبع إذا يمدرس كتاب
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: توظيف تقنية تدريسية في تدريس طالب المجموعة التجريبية للصف الثاني متوسط  بخطواتها السبع ذاتيا )افحص، اسأل،  التعريف االجرائي
االسالم، الفصل   قبل  العربية الجزيرة شبه  بالتجربة وهي الباب الثاني )الفصل الثالث: أحوالاقرأ، تأمل، سمع، راجع، اكتب( مع المادة المشمولة  

المكرمة( في كتاب االجتماعيات من أجل التوصل إلى   مكة  الشريفة في النبوية السيرة من  ،الخامس االسالم، الفصل قبل مكة الرابع: تاريخ
 استيعاب أفضل للمادة الدراسية.  

محصلة ما يتعلمه الطالب بعد مرور مدة زمنية معينة، هو مستوى محدد من االداء في العمل المدرسي يقوم به المدرسين او   التحصيل: -3
 (. 39:ص 2019اسماعيلي،عن طريق اختبارات مقننة وكليهما)

الخبرة التراكمية اثر تطبيق استخراجية تدريس معينة ويقاس بالدرجات التي يحصل عليها طالب عينة البحث في االختبار   اإلجرائي:التعريف  
 التحصيلي البعدي الذي أعده الباحث بعد دراستهم لمادة االجتماعيات .

التبادلي: -4 الفرد على تبرير األفكار واختبار مدى صالحية استر   التفكير  الراجعة ، والتفاعل  هو قدرة  التغذية  الحلول ، وتقبل  اتيجيات 
 (. 45:ص 2014)شوهين،والتعاون والعمل ضمن مجموعات 

قدرة طالب الصف الثاني متوسط  على التعاون والعمل معًا في فريق، وقبول األفكار المختلفة، والسعي للعمل الجماعي  التعريف االجرائي:  
 .اآلخرين، والتغذية الراجعة للوصول الى اجابات االختبار المعد من قبل الباحثفي العمل، وتقبل نقد 

 ومشكالته اإلنسان وقضايا البيئة والمجتمع مع وعالقاته اآلخرين مع وتفاعله عالقاته  في اإلنسان المواد التي تدرسمادة االجتماعيات : -5
 أفراد بين نشأت التي العالقات لتوضع البعض بعضها تربط انها كما نسانية،الطبيعية واإل العلوم جميع بين وصل  حلقة وتعد ومواقفه وأحداث

 (.531: ص2016المجتمع)علوان، 
 بهدف العالم العربي عن والتاريخية الجغرافية المعارف متوسط المحتوي على الثاني الصف االجتماعيات لطالب منهجالتعريف االجرائي:  

 بشكل االجتماعيات كتاب محتوى  تنظيم خالل  من مفاهيم المواطنة الصالحة لغرس  تهدف التي واالتجاهات والمهارات المدنية القيم اكتساب
 . متكاملة ومترابطة معرفية مصفوفة

 طار النظري ودراسات السابقةالفصل الثاني ا
  (PQ5R)اواًل: استراتيجية 

استراتيجيات ما وراء المعرفة و  يطلق عليها خطوات نظام السبع في القراءة وضعها تومس وفرانسيس من تطبيقات النظرية البنائية ومن ضمن 
( وهي إستراتيجية توضيح وتفصيل انتشرت وشاعت في اآلونة األخيرة، كونها تساعد الطالب على حفظ المقروء  1972روبنسون في عام )

راتيجية إلى تطوير الوعي الذاتي للفهم الذي يساعد الطالب على فحص فهمهم بحيث  وتذكره واالحتفاظ به مع بقاء أثره، وتهدف هذه اإلست 
يصبحون على وعي، بماذا يتعلمون، والتحكم في عمليات الفهم القرائي ليس فقط فيما يدرسون من محتوى دراسي في المدرسة، ولكن أيضا  

  Ameri)( Rبإضافة خطوة اخرى التي تبدأ بحرف)  (PQ4R)الستراتيجيةهي تطوير  (PQ5R)استراتيجية   عندما يقرؤون خارج المدرسة، و
& Atari, 2013: p. 110) . 

 -( ومميزاتها:PQ5Rأهمية استعمال إستراتيجية تومس وروبنسون)
 تساعد الطلبة على حفظ المعلومات واستذكارها.  -1
 لمعرفة الجديدة والمعارف السابقة. تنشط المعرفة السابقة لدى الطلبة، وتؤسس الكتشاف العالقات والروابط بين ا -2
 تجعل الطلبة أكثر قدرة على الوعي بتنظيم المعلومات الجديدة، وتيسير انتقالها من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى.  -3
ن الفهم القرائي )عطية،  -4  (. 161: ص 2010تحسِّ

 ( وترجمتها: PQ5Rاألحرف السبع إلستراتيجية )
(التي تعني تفحص معالم النص المقروء بإلقاء نظرة تمهيدية عليه بقصد معرفة األفكار الرئيسية Previewكلمة) ( مأخوذ من(Pالحرف  -1

 له.  
 ( التي تعني طرح األسئلة حول موضوع قيد الدراسة. Question( مأخوذ من كلمة )Qالحرف ) -2
 ( التي تعني اقرأ. Read( األول مأخوذ من كلمة )Rالحرف ) -3
 ( التي تعني تأمل. Reflectالثاني مأخوذ من كلمة )(  Rالحرف ) -4
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 ( التي تعني سمع.Recite( الثالث مأخوذ من كلمة )Rالحرف ) -5
 ( التي تعني راجع.Review( الرابع مأخوذ من كلمة )Rالحرف ) -6
 ( التي تعني اكتب ( write ( الخامس مأخوذ من كلمةRالحرف ) -7
 (. 283: ص 2019)خضيرات، ،  

  (PQ5R)استراتيجية  دور المعلم في
 تخطيط أهداف الدرس وتحديد المعرفة والمهارات األولية التي يحتاج اليها الطالب.   -1
 توضيح خطوات االستراتيجية وتنظيم  عرضها في تسلسل منطقي. -2
 وتقديم الحلول المبدئية وتزويدهم بأسئلة مفتوحة النهاية تشجيع المتعلمين على طرح األفكار -3
 تحسين افكارهم للوصول الى الحلول النهائية مشاركة المتعلمين في -4
 اثارة ملكات المتعلمين للكشف عن المعارف السابقة.  -5
 ادارة الحوار المنظم بالغة سليمه وعدم اهمال او تجاهل اي فكرة او اجابة.  -6
 التغذية الراجعة المعتدلة وعدم االسراف في عبارات الثناء او التأنيب. -7
 المتعلمين جميعهم، مع مراعاة ضبط إدارة الموقف الصفي بجدارةإتاحة الفرصة لمشاركة   -8
 مع اإلستراتيجية وفهمهم لخطواتها وطريقة تطبيقها وتقديم العون لمن يحتاج.  تفقد فاعلية المتعلمين -9

 .(234:ص 2019من خالل بعض األنشطة الصفية وربطها بالخبرات الجديدة)خضيرات ،  تنشيط خبرة المتعلمين السابقة -10
  (PQ5R)استراتيجية الطالب في دور 

 تعرف الهدف من الدرس ونواتج التعلم. .1
 فحص النص المقروء واشتقاق االفكار الرئيسية المساعدة.  .2
 طرح االسئلة واستقصاء المناسب منها.  .3
 توليد االفكار واقامة عالقات وربط مع الخبرة السابقة في المجال المعرفي النفسي. .4
 عامال مساعدًا على حفظ النص مع االحتفاظ به.التسميع مع استخدامه  .5
 (. 161: ص 2010)عطية، المراجعة المستمرة للمعرفة المكتسبة لبقاء اثرها لفترة اطول .6

 Thinking independently ثانيا التفكير التبادلي
اجتماعية، من       مخلوقات  أنهم  البشر  طاقاتهم طبيعة  ويسعون   من ويستمدون  البعض،  عملهم  بعضهم  خالل  من  أفكارهم  تبادل  وراء 

كمجموعات، فالعمل في مجموعات يتطلب القدرة على تبرير األفكار واختبار مدى صالحية استراتيجيات الحلول على االخرين الن العمل في  
هذه يطبقون  الذين  فاألفراد  العقل،  عادات  من  الكثير  لتعليم  صالحة  بيئة  يوفر  تعاونية  يتميزو  مجموعات  اهتمامات  العادة  بإظهار  ن 

 المجموعة، ويتعلمون من بعضهم البعض، ويبنون على أفكار بعضهم البعض، حتى يقوموا بحل للمشكالت التي تواجههم، أفراد جميع
ات يتطلب  فالعمل في مجموع  فالتفكير التبادلي عادة يدرك بها االفراد المتعاونون أننا سويا أقوى بكثير فكريًا وماديًا من أي فرد يعمل بمفرده

على التفكير باالتساق مع اآلخرين، والتواصل بشكل كبير مع اآلخرين والحساسية تجاه احتياجاتهم، والقدرة على تبرير األفكار واختبار  القدرة  
رة شخص مدى صالحية استراتيجيات الحلول عند اآلخرين، واإلصغاء والسعي وراء الرأي الجماعي والتخلي عن فكرة ما من أجل العمل على فك

 . (104:ص   2015آخر، والتعاطف والعطف والقيادة الجماعية واإليثار)الرابغي،
 وباإلمكان  إكساب الطلبة التفكير التبادلي وتعويدهم عليه من خالل : 

يتعلم فيها الطالب المحتوى ، ويكونون مسؤولين عن التأكد من أن جميع أفراد المجموعة ينجحون    بناء أوضاع تعليمية وتعاونية وتبادلية ،  (1
 .  في إتمام  المهام الموكلة اليهم ، وبمعنى آخر ) لكي ينجح كل فرد في المجموعة بصورة إنفرادية ، يجب أن ينجحوا جميعهم بصورة جماعية(

ليتم توفير مزيج ثري من الثقافات واللغات واألنماط والمنهجيات ووجهات النظر ومستويات   تعمد تكوين مجموعات عمل متعددة المزايا ؛  (2
 ينبغي أن يتعاملوا مع عادات العقل ويمارسوها . –في جلسات العمل  -التطور ، ولكي يسوي الطالب اختالفاتهم 

 ا، قبل القيام بالعمل ذاته. وضع معايير مناسبة لتقييم العمل الجماعي الفعال ، وتبليغ مجموعات العمل به  (3
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 جعل الطلبة يراقبون إسهاماتهم وإسهامات اآلخرين في العمل الجماعي.    (4
للقيام بعملية التأمل في مدى حسن عمل األفراد والمجموعات بعضهم مع بعض   –بعد إتمام المهمة التعاونية    –اعطاء الوقت الكافي للطلبة    (5

ما الذي أدى إلى نجاح المجموعة ؟ ،  كيف أسهم كل فرد من أفراد المجموعة في النجاح في حل ، ومحاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية)  
 المشكلة ؟ ...( . 

،   حول مالحظاتهم ، ولكن من غير إصدار أحكام  )الكبيسي، والعاملي  –واحد منهم لآلخر    –تشجيع الطلبة على إعطاء تغذية راجعة    (6
 ( . 172:ص  2018

 - أن من صفات صاحب التفكير التبادلي هي:
 له قدرة على االقناع ألنه يملك اسلوب دبلوماسي لبق وتصرف حسن .  -1
 قدرته على استنباط ما يفكر فيه االخرون يمكنه من تقديم الحلول والبدائل وتقريب وجهات النظر اذا ما احتدم نقاش أو نزاع. -2
 خرين من زمالء العمل أو افراد االسرة والمجتمع عامة. لديه خارطة كاملة في التعامل مع اال -3
يبتعد عن التصرفات االجتماعية الخرقاء فال يضحك عاليًا من غير سبب وال يتحدث عن نفسه كثيرا و يختار الوقت المناسب للحديث   -4

 دبلوماسي.
الحساسهم بشكل الئق ومقبول ويستطيع استقراء ما بداخل النفس  رهيف الحس يتصرف ويتفهم مشاعر من يحتك بهم ويخالطهم ويستجيب  - 5

    البشريه.     
 له القدرة على مواجهة االحباطات والتحكم بالعواطف وضبطها .       -6

لمعلومات  أن االصغاء وحسن االستماع، والتفاهم مع االخرين،ومحاولة الوصول معهم إلى قاعدة مشتركة للعمل في قيادة جماعية وتبادل ا       
 (  138:ص  2018واالفكار معهم، وتوخي المصلحة العامة كلها تدل على ما عند الكائنات البشرية من سلوك حاذق ماهر )رزوقي، وسهيل، 

 الدراسات السابقة
  (PQ5R)استراتيجية  اوال:

في اكتساب المفاهيم الفيزيائية ومستوى    (PQ4R)(:هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية  2020دراسة)العمري، والعبيدي، -1
( طالبَا من طالب الصف الحادي عشر تم توزيعهم عشوائًيا إلى  40الكفاءة الذاتية لدى طلبة الصف الحادي عشر، وتكونت عينة الدراسة من)

( طالبًا، تم إعداد اختبار اكتساب المفاهيم الفيزيائية، وتطوير مقياس الكفاءة 20أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة وكل منهما )مجموعتين،  
توى الذاتية في تعلم الفيزياء ، أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لطريقة التدريس في اكتساب المفاهيم الفيزيائية وفي مس

 ذاتية، وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية.  الكفاءة ال
( في التحصيل والتفكير االستداللي لدى طالب PQ5Rهدفت الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية مقترحة )  (:2019دراسة )عبدالكريم، -2

إلى مجموعتين )تجريبية وضابطة(    ( طالبًا وقد تم توزيعهم بالتساوي 76الصف الرابع العلمي في مادة الرياضيات، تكونت عينة البحث من )
تفكير  كوفئت في متغيرات )العمر الزمني باألشهر، الذكاء، التحصيل السابق في الرياضيات، اختبار المعلومات السابقة في الرياضيات، اختبار ال

( فقرة، واألخر اختبار التفكير 40)االستداللي القبلي(، ،تم إعداد اختبارين من نوع االختيار من متعدد، احدهما اختبار تحصيلي مكون من  
( فقرة، وتم التحقق من الصدق والثبات وحساب معامل الصعوبة والقوة التمييزية وفعالية البدائل الخاطئة وبينت النتائج 30االستداللي مكون من )

واختبار التفكير االستداللي وصالح  ( بين متوسط درجات المجموعتين في اختبار التحصيلي  0.05وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى)
 المجموعة التجريبية.

( في مقرر علم  PQ5R(:هدفت الدراسة تحديد فعالية تدريب مهارات التعلم بعد التخرج باستخدام استراتيجية )Elias,et al.,2019دراسة) -3
الثالث ثانوي في ايران، واستخدم تصميم   ( طالبًا من الصف30النفس التحفيزي. في هذا البحث تم استخدام مجموعة واحدة  تكونت من )

لتعلم بعد االختبار القبلي والبعدي معها ، كانت أداة القياس استبيان برناردفاينر لتحفيز اإلنجاز األكاديمي. أظهرت النتائج أن تدريب مهارات ا
 ي. (  زاد من دافعية الطالب الذكور ولصالح التطبيق البعدPQ5Rالتخرج باستخدام استراتيجية )

:هدفت إلى تحسين مهارات ما وراء المعرفة خالل تعلم العلوم عن طريق دمج استراتيجيات   (Corbima & Setiawati, 2018)دراسة -4
PQ4R    وTPS    طالًبا من طلبة الصف الحادي عشر، قسموا إلى    (240)لدى طلبة المرحلة الثانوية في أندونيسيا. تكونت عينة الدراسة من
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  PQ4Rضابطة، وطور الباحثان اختباًرا، وتم التأكد من صدقه وثباته. أظهرت نتائج الدراسة أن عملية دمج استراتيجية  مجموعتين تجريبية و 
ساعدت على تحسين مهارات ما وراء المعرفة حيث كان أداء طلبة المجموعة التجريبية عالٍّ مقارنة بأقرانهم طلبة المجموعة    TPSمع استراتيجية  

 الضابطة. 
 سات التفكير التبادلي ثانيًا: درا

(: هدفت الدراسة إلى الكشف عن التفكير التبادلي لدى طلبة الجامعة والموازنة في التفكير التبادلي وفق النوع )ذكور 2014دراسة)حمود، -1
المعرفي لدى طلبة الجامعة. تّم إناث(، والتخصص )علمي /إنساني( لدى طلبة الجامعة؛ باإلضافة إلى الكشف عن اإلدارة المعرفية، والتقويم  /

( طالب وطالبة جامعية واستعمل   400بناء اختبار التفكير التبادلي واختبار اإلدارة المعرفية ومقياس التقويم المعرفي وتطبيقها على عينة بلغت )
( يتفوق طلبة الجامعة الذكور  2ر تبادلي. ( يتصف طلبة الجامعة بأنهم ذوو تفكي1تّم التوصل إلى النتائج األتية :   (spss) الحقيبة اإلحصائية

( يتصف طلبة  4( يتفوق طلبة الكليات العلمية على طلبة الكليات اإلنسانية في التفكير التبادلي  3على زميالتهم اإلناث في التفكير التبادلي.  
 الجامعة بأنهم ذوو إدارة معرفية. 

ة بين التفكير التبادلي والحساسية العاطفية عند طلبة الجامعة، واستخدم  (: هدفت الدراسة التعرف على العالق 2019دراسة)سليم وحسن،  -2
وتم التحقق من صدقة وثباتة ، بلغت عينة   ( وتم التحقق من صدقه وثباته ، ومقياس الحساسية العاطفية2014اختبار للتفكير التبادلي )حمود,

 لبحث وجود عالقة ارتباطية دالة بين التفكير التبادلي والحساسية العاطف.( طالبا وطالبة من طلبة جامعة ديالى. واظهرت نتائج ا 400البحث )
 الفصل الثالث اجراءات البحث

  تباادليللتفكير التصااااااااااااااميم االختباارين القبلي والبعادي  و المنهج شااااااااااااااباه التجريبي  تم اعتمااد      
 (.1)المخططكما موضح في البعدي واختبار التحصيل 

 التجريبي للبحث (  التصميم شبه 1) المخطط
  المتغير     التكافؤ               المجموعة 

 المستقل  
 المتغير التابع    

 التجريبية 
 
  

 العمر الزمني.  -1
 المعدل العام . -2
 الذكاء. -3
   لالجتماعيات  المعرفة السابقة -4
 القبلي.  تبادليالتفكير ال -5
 التحصيل الدراسي لألبوين . -6

  ستراتيجيةا
(PQ5R ) 

اختبار  -1
 . البعدي التحصيل

اختبار التفكير   - 2
 الطريقة التقليدية   الضابطة    البعدي تبادليال

 وعينتهمجتمع البحث 
- 2018للعام الدراسي)    ،  االنبارفي المدارس التابعة لمديرية تربية    الصف الثاني المتوسطتكون مجتمع البحث من جميع طالب            

وذلك لتوفر جميع الشروط  المطلوبة تقريبا إضافة إلى قرب المدرسة من سكن الباحث    لمغيرة بن شعبة للبنينمدرسة اتم اختيار  و( ،   2019
( وتوزع  3وعددهم)   والتي شملت شعبتين )أ ، ب( وتم استبعاد الطالب الراسبين إحصائيا  اً ( طالب67حيث كانت عينة البحث تتكون من )

 ًا. طالب( 32وضابطة وكل مجموعة احتوت ) ةًا الى مجموعتين تجريبيطالب (64الباقي)
( فقرة، واعمار الطالب مقاسًا باألشهر قبل بدء التجربة، والمعدل العام في  20)في التفكير التبادلي القبلي المكون من ) تكافؤ المجموعتين وتم

  ت في درجات االجتماعيات في العام الماضي)الصف االول متوسط(، ام متغير الذكاء فقد استخدمالسنة السابقة، والمعلومات السابقة تمثل
( فقرة متنوعة من حيث المحتوى، منها  50اختبار )اوتيس لينيون( للقدرات العقلية الذي اعده ارثر اوتيس وروجر لينيون والذي يتكون من )

( دقيقة، وقد صيغت الفقرات على  35ى هيئة صور وأشكال، ومدة تطبيق االختبار هي )( فقرة عل14( فقرة رمزية و)14( فقرة لفظية و)22)
( على البيئة العراقية للمرة األولى على المرحلة  1990وعرب من قبل القريشي )، شكل اختيار من متعدد من خمس بدائل )أ، ب، ج، د، ه( 
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، وطبق من قبل )الكاظمي، 1( 2015من قبل المختصين من قبل الخفاجي )الثانوية ويتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات، وبعد تعديله  
 ( االتي تكافؤ المجموعتين: 1، و يبين الجدول) (  للمرحلة المتوسطة وكلهم تأكدوا من صدقه وثباته2018

 للمجموعتين في متغيرات التكافؤ والتباين( القيمة التائية والوسط الحسابي  1جدول )  

                   المجموعة      
 تغيرات الم

الداللة  القيمة التائية  ( طالب 32الضابطة)   طالب  (32التجريبية) 
 الجدولية محسوبة لا التباين  الوسط  التباين  الوسط  االحصائية 

 2.00 0.6562 9.44 11.75 8.56 11.25 تبادلي التفكير ال
درجة في 

 62حرية

غير دال 
عند مستوى  

0.05 
 0.3040 288.16 179.84 350.52 181.22 العمر باألشهر 
 0.5241 131.4 60.61 122.51 59.11 المعدل العام

 0.3197 136.41 68.12 143.19 67.16 المعرفة السابقة
 0.3915 5.92 20.91 6.72 21.16 درجة الذكاء 
 الدراسة: مستلزمات 

(  هدفًا من األهداف الساالوكية 120)تم صااياغة    بالقساام االول من كتاب االجتماعيات الفصااول الثالث والرابع والخامس,: تحدد المادة العلمية
،وعرضات االهداف السالوكية على مجموعة من ذوي الخبرة   (15، التطبيق=   45، الفهم=   60: )التذكر=  الثالث االولىو أعتمد المساتويات  

موافقة الخبراء على االهداف حيث كانت لحساااااب الفروق بين الموافقين والمعارضااااين على الفقرات وتبين   2واسااااتخدم اختبار كا  واالختصاااااص
أعّد و ، وتم ( اي توجد فروق 0.05عند )( ومساااااتوى داللة احصاااااائية  1( عند درجة حرية )3.841القيم المحساااااوبة اكبر من القيمة الجدولية)

، كما أعّد خططا تدريساية للمجموعة الضاابطة باساتخدام  الطريقة المعتادة (PQ5R)  ساتراتيجيةاخططا تدريساية للمجموعة التجريبية باساتعمال 
 (2انفسهم، وتم اعداد االختبار التحصيلي وفق الجدول) . وقد تم عرض نماذج من هذه الخطط على مجموعة المحكمين

 ( جدول المواصفات )الخارطة االختبارية( الخاصة باالختبار التحصيلي2جدول )

 الفصول
عاااااااااااااااااااااااااااااادد  
 الصفحات 

وزن  
 المحتوى 

 المجموع مستويات االهداف
 %12.5تطبيق %37.5فهم %50تذكر % 100

 16 2 6 8 % 37.5 18 الثالث 
 8 1 3 4 % 20.83 10 الرابع 

 16 2 6 8 % 41.67 20 الخامس
 40 5 15 20 % 100 48 المجموع

اربع ، وتم تحيق الصدق  ( فقرة اختباريه موضوعية من نوع االختيار من متعدد ذي البدائل  40عد الباحث )أ بعد إكمال إعداد جدول المواصفات  
بعمل الخارطة االختبارية، بعدها تم تطبيق االختبار على عينة من  صدق المحتوى  من    الظاهري بعرضه الى مجموعة الخبراء، وتم تحقق

، اما التطبيق الثاني طبق ( دقيقة40الوقت المستغرق لإلجابة كان ) و    لمعرفة وضوح االختبار( طالباً 20مؤلفة من )  طالب الصف الثاني
(  % 63، %39تراوح بين) والتمييز (%71 -% 38التي تراوحت )  لسهولةمعامالت الصعوبة وا( طالبًا  من غير عينة البحث إليجاد  100على)

ن قد موهت عددا من  أوهذا يعني  كلها كان معامل تميزها سالبة ،   البدائل الخاطئة،    وهي ضمن الحدود المقبولة كما تشير ادبيات الموضوع

 
 132ص الكاظميجي في دراسة  افورد القريشي والخ - 1
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طريقة    لاستعم ، وتم التأكد من ثبات بايع الفقرات بدون تغييرالطالب ذوي المستويات الضعيفة مما يدل على فعاليتها وعليه تم اإلبقاء على جم
(K–R 20 )( وهي قيمة عالية 0.88)  وبلغ . 

 -( فقرة ومن تلك الفقرات:20تم اعداد اختبار التفكير التبادلي بعد مراجعة عدد من الدراسات واعد )  :التبادلي التفكير مهارات اختباراعداد 
 

مجموعة من الطلبة  -1
 ركزوا على الرسم المجاور

ها تمثل عوامل واقروا بان
 نشأت...... المؤثرة  في

 االثار. -أ

 الحضارات.  - ب

 االهرامات.  - ت

  المدن  - ث
مجموعة من الطلبة   -2

على الصورة  ركزوا 
ها  واقروا بان المجاورة

 تمثل: 
 فم ثعبان. -أ

 كهف.  -ب 

 حيوان متحجر   -ت 

 نحت   - ث
 

شاهد طالب الصورة    -3
وقرروا   في كتاب التاريخ

 انها تمثل:

 مقطع من فلم.  -أ

 قبيلة عربية.  -ب 

 لوحة فنية.  -ت 

  بدو رحل   -ث 

واكثر على قبول فقراته وتم   %80على مجموعة المحكمين واتفقوا بنسبة وتم عرض االختبار
 تطبيق كافة الخطوات المذكورة الختبار التحصيلي. 

 نتائج البحثالفصل الرابع 
المجموعة التجريبية الذين  طالب ( بين متوساط درجات تحصايل 0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصاائية عند مساتوى ) مناقشةة الفرضةية االول :

 .المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية   طالبوبين متوسط تحصيل   (PQ5R)باستراتيجية  يدرسون 
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 ،طالب المجموعتين على االختبار التحصاااايلي البعدي سااااابي لدرجاتوللتحقق من صااااحة الفرضااااية الصاااافرية األولى، تم حساااااب المتوسااااط الح
وبانحراف    ،(30.65بينما متوسااط المجموعة التجريبية )  ،(5.81( وبانحراف معياري )25.  25)     فكان متوسااط درجات المجموعة الضااابطة

في التحصاااااايل كما هو مبين في الثاني متوسااااااط ( والذي يشااااااكل فرقًا ظاهريًا في المتوسااااااطات الحسااااااابية ألداء طالب الصااااااف  7.41معياري )
 .(2المخطط  )

 
لعينتين مختلفتين متساويتين في العدد    t-testولمعرفة الداللة اإلحصائية للفرق بين المتوسطين الحسابيين السابقين، استخدم االختبار التائي   

 ( 3جدول )  ب الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعتينلحسا
 بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل  للفروق نتائج االختبار التائي  (3جدول )  

 العدد المجموعة
 المتوسط
 الحسابي 

 التباين 
درجة 
 الحرية

t-test الداللة 
 عند مستوى 

 الجدولية المحسوبة     0.05

 37.54 31.35 32 التجريبية 
  إحصائياً دال  2.00 3.127 62

 26.11 26.87 32 الضابطة
وتكون قاعدة القرار   (62)( ودرجة حرية  0.05عند مسااتوى )  (،2.00( اكبر من القيمة الجدولية )3.127) القيمة المحسااوبة(  3الجدول)  يبين

وهذا يدل على تفوق ، )رفض الفرضاااية الصااافرية وقبول الفرضاااية البديلة ( الذي يحتم وجود فرق ذو داللة إحصاااائية بين متوساااطي المجموعتين
في التدريس على طالب المجموعة الضاابطة اللذين درساوا بالطريقة المعتادة  (PQ5R)  ساتراتيجيةاطالب المجموعة التجريبية الذين درساوا وفق 

  -على التحصيل بالنسبة للمجموعة التجريبية نطبق المعادلة الخاصة بها: (PQ5R) ستراتيجيةوإليجاد حجم تأثير افي االختبار التحصيلي. 

𝜼𝟐 =  
𝒕𝟐

𝒕𝟐 + 𝒅𝒇  
 =   

(𝟑. 𝟏𝟐𝟕)𝟐

(𝟑. 𝟏𝟐𝟕)𝟐 + 𝟔𝟎 
 =   𝟎. 𝟏𝟒 

 ( المرجعي لتحديد قيمة حجم االثر 4( الجدول )25: ص 2000، )عفانة ويذكر
 المرجع لتحديد مستويات حجم األثر وفقا للتصنيف الثالثي في العلوم النفسية (: 4جدول)

 كبير  متوسط صغير  حجم األثر
 0.14 0.06 0.01 قيمة األثر

 ( كبير.0.14وعند المقارنة يكون حجم االثر)
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 طالب لدى    التفكير التبادلي  ( بين متوسط درجات اختبار مهارات  0.05ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )مناقشة الفرضية الثانية:
، المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية  طالبوبين متوسط تحصيل      (PQ5R)باستراتيجية  المجموعة التجريبية الذين يدرسون  

فرقًا ظاهريًا في المتوسطات    وجود  وتبينطالب المجموعتين    وللتحقق من صحة الفرضية الصفرية األولى، تم حساب المتوسط الحسابي لدرجات
 . (3لمخطط  )كما هو مبين في ا التفكير التبادليفي االختبار الثاني متوسط الحسابية ألداء طالب الصف 

 
لعينتين مختلفتين متساويتين في العدد    t-testولمعرفة الداللة اإلحصائية للفرق بين المتوسطين الحسابيين السابقين، استخدم االختبار التائي   

 ( 5جدول )  لحساب الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين
 بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل للفروق نتائج االختبار التائي (5جدول )

 العدد المجموعة
 المتوسط
 التباين  الحسابي 

درجة 
 الحرية

t-test الداللة 
 عند مستوى 

 الجدولية المحسوبة     0.05

 9.54 15.67 32 التجريبية 
  إحصائياً دال  2.00 3.718 62

 10.78 12.66 32 الضابطة
وتكون قاعدة   (62)( ودرجة حرية 0.05عند مساااااااااااااتوى )  (،2.00( اكبر من القيمة الجدولية )3.718) القيمة المحساااااااااااااوبة(  5الجدول)  يبين

وهذا يدل على ،  القرار )رفض الفرضاية الصافرية وقبول الفرضاية البديلة ( الذي يحتم وجود فرق ذو داللة إحصاائية بين متوساطي المجموعتين
في على طالب المجموعة الضاااابطة اللذين درساااوا بالطريقة المعتادة (PQ5R)  ساااتراتيجيةاتفوق طالب المجموعة التجريبية الذين درساااوا وفق  

على التفكير التباادلي باالنسااااااااااااااباة للمجموعاة التجريبياة نطبق   (PQ5R)  سااااااااااااااتراتيجياةوإليجااد حجم تاأثير ا. اختباار التفكير التباادليالتادريس في 
  -المعادلة الخاصة بها:

𝜼𝟐 =  
𝒕𝟐

𝒕𝟐 + 𝒅𝒇  
 =   

(𝟑. 𝟕𝟏𝟖)𝟐

(𝟑. 𝟕𝟏𝟖)𝟐 + 𝟔𝟐 
 =   𝟎. 𝟏𝟖 

 االثر  كبير.( يكون حجم 4وعند المقارنة بجدول )
 تفسير النتائج

على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في اختبار  (PQ5R)باستراتيجية بينت الجداول تفوق المجموعة التجريبية التي درست 
 - التحصيل والتفكير التبادلي وقد يعود ذلك الى:
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تعلمًا أكثر حرية    لهم  ريتوافحول الطالب، على العكس من الطريقة التقليدية، مما   (PQ5R)استراتيجية  تتمركز عملية التعلم على وفق   .1
إلى العمل واالجتهاد بجد ونشاط، مما يسهم م  يدفعه  م الدراسة من دون تدخل المدرسة إال عند الضرورة، وهذا يكون أكبر حافز له  غرفة   داخل 

 تحصيل.الذلك في زيادة الحفظ ورفع 
وموازنتها بالمفاهيم   مإيجابيا وفعاال في اكتساب مفاهيم جديدة غير معروفة سابقا لديه  الطلبة إلى أن يكون دور     R)(PQ5استراتيجية  تدفع   .2

 . فكير التبادلي لديهمتالورفع  لتركيزمما يسهم ذلك في زيادة اوبسبب مناقشاتهم مع بعض  وكيفية االستفادة منها  موالمعلومات السابقة لديه
مما   المعرفة السابقة لدى الطلبة، وتؤسس الكتشاف العالقات والروابط بين المعرفة الجديدة والمعارف السابقة     (PQ5R)استراتيجية    تنشط .3

  .قد يزيد التحصيل الدراسي لديهم
لى زيادة التفكير التبادلي  والعمل معًا قد يساعد ذلك ع تجعل الطلبة أكثر قدرة على الوعي بتنظيم المعلومات الجديدة،   (PQ5R) استراتيجية   .4

 .لديهم
 االستنتاجات 

 في ضوء النتيجة التي توصل إليها البحث الحالي يستنتج الباحث ما يأتي:
 أفضل من الطريقة التقليدية.  للطالب ( يزيد من التحصيل الدراسيPQ5Rباستعمال إستراتيجية ) جتماعيات إن تدريس مادة اال  -1
يتطلب من المدرس وقت وجهد أكثر من الوقت والجهد المبذول في الطريقة   جتماعياتتدريس مادة اال( في  PQ5Rاستعمال إستراتيجية ) -2

 االعتيادية.  
 بالطريقة التقليدية. طالب الذين يدرسون ( أفضل من تفاعل PQ5Rبإستراتيجية ) الطالبتعاون يفاعل و يت  -3
من التفكير التبادلي  والتشويق للدرس مما يزيد  والتفكير  يولد اإلثارة  ( في التدريس ينشط المعرفة السابقة و PQ5Rاستعمال إستراتيجية )  -4

 . لديهم
 المقترحات والتوصيات: 

، مما يتطلب واعية وذات معنىتفعيل العديد من المهارات ، للوصول إلى درجة جيدة من القراءة ال  بضرورة  نشاط مركب يقتضي  مذاكرة  إن ال-1
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