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الملخص0

يرمي البحث الحالي إلى معرفة أثر استراتيجية داخؿ وخارج الدائرة في تحصيؿ مادة االجتماعيات لتالميذ
الصؼ الخامس االبتدائي،ولتحقيؽ ىدؼ البحث صاغ الباحث الفرضية الصفرية اآلتية:
ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة( )،،،0بيف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية
التي تدرس مادة االجتماعيات عمى وفؽ استراتيجية داخؿ وخارج الدائرة ومتوسط درجات تحصيؿ تالميذ المجموعة

الضابطة التي تدرس المادة نفسيا عمى وفؽ الطريقة التقميدية.

اقتصر البحث الحالي عمى تالميذ المدارس الحكومية االبتدائية النيارية لمبنيف في مدينة بغداد لمعاـ الدراسي
 ، 6،02/6،02وقد اعتمد الباحث عمى تصميـ تجريبي ذي الضبط الجزئي (مجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة) ذات االختبار البعدي ،واختار الباحث مدرسة ابف النديـ االبتدائية التابعة لممديرية العامة لتربية محافظة
بغداد الرصافة الثانية لمعاـ الدراسي( )6،02/6،02وذلؾ لغرض تطبيؽ التجربة ،وتألفت عينة البحث مف ()0،

تمميذاً وبواقع ( )0،تمميذاً لممجموعة التجريبية التي تدرس باستراتيجية داخؿ وخارج الدائرة و( )0،تمميذاً لممجموعة

الضابطة التي تدرس عمى بالطريقة التقميدية ،وكافأ الباحث تالميذ مجموعتي البحث قبؿ البدء بالتجربة في متغيرات

(العمر الزمني والمعرفة السابقة والذكاء )وحددت المادة التعميمية المراد تدريسيا التي تضمنت الفصميف األوؿ والثاني
مف كتاب االجتماعيات المقرر تدريسو لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي،وقد صاغ الباحث ( )0،ىدفا سموكياً عمى

وفؽ تصنيؼ بموـ لممجاؿ المعرفي ولممستويات الثالثة األولى (معرفة  ،فيـ ،تطبيؽ).

أعد الباحث اختبا اًر تحصيمياً موضوعياً مف نوع االختيار مف متعدد تكوف مف ( )0،فقرة عمى وفؽ الخارطة
وَ
االختبارية ،طبقت التجربة في الفصؿ الدراسي االوؿ مف العاـ الدراسي( )6،02/6،02وبواقع ثالث حصص
اسبوعياً ،ولكال المجموعتيف

وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ( )،،،0بيف متوسط درجات تالميذ

المجموعة التجريبية الذيف درسوا عمى وفؽ استراتيجية داخؿ وخارج الدائرة وبيف متوسط درجات المجموعة الضابطة
الذيف درسوا المادة نفسيا بالطريقة التقميدية ولمصمحة المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي.
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Following the strategy inside and outside the circle in the
collection of material socializing with fifth graders
Dr. Abbas Ali Creidi
Ministry of Education / Baghdad Education Directorate
Rusafa / 2
Abstract:
The current research aims to identify the impact of the strategy of inside and outside
the circle in the achievement of social studies at the fifth grade primary school .
To achieve the point of this research the scholar applied the null hypotheses :
There is no statistically difference significant between the average scores of the
experimental group students who have studied the social studies by strategy of inside
and outside the circle and between the average scores of the control group who studied
the same material in the trditional method in the achievement .
The current research confined on the students of public primary day schools in
Baghdad for the academic year (2016/2017), the scholar depended on a partial seizure
experimental design (the experimental group and a control group of the post-test),and
the scholar chose the primary shchool Ibn Al-Nadim one of the Education directorate
/Al-Russafa the second / Baghdad, for the academic year (2016/2017) and that for the
purpose of application the experiment , the sample consisted of (80) students , by (40)
one in the experiment group that taught according to the strategy of inside and outside
the circle, and (40) of the student in the control group that taught by the traditional
method .
The scholar equalized between the two groups before starting the experience in some
variables (pre-knowledge test, IQ level ), the material that going to be taught has been
identified which included the first two chapters of the social studies book that going to
be taught to the fifth grade primary, then the scholar formed the behavioral goals that
included (80) behavioral goal in light of the overall goals and according to (Bloom)
classification for the knoledge domain of three levels (knoledge, understanding,
application) .
The scholar prepared an achievement objective test a multiple-choice type that
included (30) paragraph according to the map test.
The experience applied in the academic year (2016/2017) by three lessons per week for
each group .
The result showed that there are statistically diffrences significant at the level of
(0,05) between the average scores of the experimental group students who have studied
by strategy of inside and outside the circle and between the average scores of the control
group who studied the same material in the trditional method and the advantage of the
experimental group in the achievement .
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الفصل االول /التعريف بالبحث:
مشكمة البحث:

إف التطور الذي يشيده عصر العمـ والتكنولوجيا في مختمؼ جوانب الحياة ،ىػو عصػر يتميػز
َ
بالتغيرات السريعة المذىمة في المعرفػة العمميػة واألسػاليب التكنولوجيػة ،قػد ألقػى ىػذا التطػور والتغيػر

عمػػى التربيػػة مسػػكولية كبيػرة فػػي إعػػداد اهنسػػاف وتزويػػده بالمعمومػػات والخبػرات والمعػػارؼ والميػػارات
التي تساعده عمى مواكبة ىذا التطػور والتقػدـ العممػي والتكيػؼ معػو ،وأصػبحت التربيػة مطالبػة اليػوـ
اكثر مف أي وقت مضى أف تبذؿ كؿ جيودىا مف أجؿ إعػداد اهنسػاف القػادر عمػى التفكيػر السػميـ

البناء المزود بالمعرفة والميارات األساسية التي تمكنو مف تحقيؽ المالئمة الذكية مع طبيعة عصره،
والبيئة مف حولو وما يط أر عمييا مف تغيرات سريعة ومتالحقة (رزوقي و وفاء)0 ،6،02،

ولكي تكوف التربية مستوعبة لروح العصر فالبد أف تكوف مناىجيػا مواكبػة لػروح التطػورات التػي

تحػػدث فػػي المجتمػػع الػػذي تسػػتمد منػػو التربيػػة أىػػدافيا ،وتتغيػػر بتغيره(الوكيػػؿ )6، ،6،،،،وذلػػؾ،

ألف المنػػاىج الد ارسػػية يمكػػف مػػف خالليػػا تحقيػػؽ مػػا تصػػبوا اليػػو التربيػػة مػػف األىػػداؼ هعػػداد الفػػرد
َ
والمجتمع (ابراىيـ)2 ،0800،
ػنف الط ارئػؽ التدريسػية تمثػؿ حمقػة الوصػؿ
وبما أف المناىج تعد وسيمة التربية في تحقيؽ اىدافيا ف َ
بػيف المػنيج والمػتعمـ ،لػذلؾ عػػدت الط ارئػؽ التدريسػية مػف بػيف عناصػػر المػنيج ومدخالتػو التػي تػػكثر
في العناصر األخرى (.الياشػمي وطػو ، )60 ،6،،8،وبػرزت الحاجػة الػى ابتكػار أسػاليب وط ارئػؽ
تدريسية فعالة تنسجـ وخصائص التطػور التكنولػوجي عمػى نحػو يمكػف مػف تطػوير قػدرات المتعممػيف

العقمية والنفسية والوجدانية.

وقد جاءت نتائج المكتمرات والندوات لتككد ىذه الحاجة ومنيا عمػى سػبيؿ المثػاؿ ال الحصػر مػا

أوصػػى بػػو المػػكتمر العممػػي الثالػػث عشػػر المنعقػػد فػػي كميػػة التربيػػة األساسػػية/الجامعة المستنص ػرية
لممدة مف  00-68اذار  6،00والذي أكد عمى أىمية تحسيف ورفع نوعية التعميـ مف خالؿ تطػوير
االستراتيجيات والطرائؽ واألساليب التدريسية (المكتمر العممي الثالث عشر)2 ،6،00،

ولكف المالحظ عمى واقع تدريس المواد االجتماعية باف الطرائؽ التقميدية ىي السائدة واف المعمـ

ىو مصدر المعمومات والخبرات واف المتعمـ ىو متمقي سمبي لياً،وىذا ما أكدتو د ارسات عديػدة منيػا

ػأف اطمػػب الط ارئػػؽ المسػػتعممة فػػي تػػدريس المرحمػػة االبتدائيػػة
(د ارسػػة الزبيػػدي )6،06،حيػػث أكػػدت بػ َ
ىػػي ط ارئػػؽ التػػي تيػػتـ بالمػػادة أكثػػر مػػف اىتماميػػا بالتمميػػذ ،وكػػذلؾ اعتمػػاد المعممػػيف عمػػى ط ارئػػؽ
أف
تقميدي ػػة ال تخاط ػػب دافعي ػػة التممي ػػذ ،وى ػػذه ط ارئ ػػؽ تجع ػػؿ م ػػف التممي ػػذ يعتم ػػد كميػ ػا عم ػػى المعم ػػـ ،و َ
في ،والحفظ ،واستظيار المعمومات ،وال تخاطب التفكير عند
الطرائؽ المعتمدة تخاطب الجانب المعر َ

التالميذ (الزبيدي)20 ،6،06،
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وقد الحػظ الباحػث مػف خػالؿ خبرتػو المتواضػعة فػي مجػاؿ التعمػيـ لممرحمػة االبتدائيػة والمشػاركة
في الدورات والدروس التدريبية التي تنظميا و ازرة التربية ىو اعتماد معظـ معممي المواد االجتماعيػة

عمى الطرائؽ التقميدية .

واسػػػتجابة لمػ ػػا دعػػػت اليػػػو المػػػكتمرات والنػػػدوات والد ارسػ ػػات يػ ػػأتي ى ػػذا البح ػػث لتجريػػػب إحػ ػػدى

االستراتيجيات الحديثة في التدريس لعميا تسيـ في تحقيؽ األىداؼ المرسومة لتدريسيا.

وفػ ػي م ػػا تق ػػدـ تكم ػػف مش ػػكمة البح ػػث الح ػػالي ف ػػي اهجاب ػػة ع ػػف السػ ػكاؿ اآلت ػػي :ى ػػؿ ىن ػػاؾ أث ػػر

ػدائي ف ػ ػػي م ػ ػػادة
هس ػ ػػتراتيجية داخ ػ ػػؿ وخ ػ ػػارج ال ػ ػػدائرة ف ػ ػػي تحص ػ ػػيؿ ط ػ ػػالب الص ػ ػػؼ الخ ػ ػػامس االبت ػ ػ َ
االجتماعيات؟

أهمية البحث:

لقػػد أصػػبت انتشػػار التعمػػيـ والتربيػػة فػػي بمػػداف العػػالـ المختمفػػة معيػػا اًر أساسػػياً لمتقػػدـ االجتمػػاعي

والثقافي فييا ،وأصبت االىتماـ بالعمـ والتفكير العممػي مػف أساسػيات تقػدـ المجتمعات،فأخػذت الػدوؿ

تتسابؽ فيما بينيا مف اجؿ التفوؽ في المجاؿ العممي والتقني ،وعدت التقػدـ فػي ميػداف العمػـ مفتاحػاً

لمتقدـ والتطور في المجاالت كافة(.محمد ومجيد)02 ،0880،

ونظ اًر لما لمتربية مف أىمية بالغة في إحداث التطورات فػي المجتمػع ،كونيػا المسػكولة عػف إعػداد

إف أي ػػة محاول ػػة
أفػ ػراد المجتم ػػع ،وأف تق ػػدـ المجتم ػػع أو تخمف ػػو مػ ػرتبط بق ػػوة التربي ػػة أو ض ػػعفيا  ،ل ػػذا َ
لمنيػػوض بػػالمجتمع  ،ثواحػػداث تغي ػرات فيػػو سػػتكوف معدومػػة مػػا لػػـ تجػػد منطمقيػػا فػػي العمػػؿ التربػػوي

(وطفة )28 ،6،،0،

إف االتجاىػػات الحديثػػة فػػي التربيػػة أولػػت العنايػػة إلػػى ط ارئػػؽ التدريسػػية ،ونظػػرت إلييػػا عمػػى أنيػػا
َ
حجر الزاوية في العممية التعميمية ،وذلؾ لما ليا مف أىمية كبيرة في تحقيؽ أىدافيا ،وترجمة أىداؼ
المنيج الدراسي إلى مفاىيـ واتجاىات وميوؿ التي تتطمع المدرسة إلى تحقيقيا.

وليذا سعت مجتمعات العالـ المختمفة إلى االىتماـ بالتربية ومكسساتيا مف أجؿ إعداد ابنائيا وتقديـ

أجياؿ متنورة عقميا وعمميا وثقافيا ،وقادرة عمى مواجية متطمبات العصر .

ويعد المنيج وسيمة التربية في تحقيؽ ميمتيػا ،والوصػوؿ بيػا إلػى مسػتوى التطػور والتعقيػد الػذي

يحصؿ في مجاالت الحياة كافة ،وتعد المناىج أداة التربية في صناعة المتعمميف ثواعدادىـ وتنميتيـ
بما يتالئـ وحاجاتيـ في جميع المجاالت المعرفية والميارية والوجدانية (.عطية)00 ،6،،0،

وتككد االتجاىات التربوية المعاصرة أىمية التعمـ القائـ عمى النشاط الذي يعتمػد عمػى ايجابيػة

المػتعمـ فػي أف يػتعمـ بنفسػو ،ويكتػػب المعمومػات والمعػارؼ ،ويػتقف الميػػارات مػف تػوافر بيئػات طنيػػة
بالخبرات التي تزيد مف فرص المتعمميف لمتعمـ والفيػـ ،إذ يكونػوا مشػاركيف نشػطيف فػي اثنػاء العمميػة

التعميمية(.اليماني)02 ،6،،8،
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ومػػف اج ػػؿ الوصػػوؿ إل ػػى نتاجػػات تربوي ػػة مواكبػػة ل ػػروح العصػػر ،ومحقق ػػة لطموحػػات الترب ػػوييف،
ويك ػػوف ال ػػتعمـ عممي ػػة أساس ػػية ف ػػي حي ػػاة الف ػػرد يج ػػب أف نخت ػػار االس ػػتراتيجيات المناس ػػبة والمالئم ػػة

ظؿ عصر متسارع في جميع المجاالت والسيما عمى الصعيد المعرفي
لمموقؼ التعميمي الصفي في َ
والنفسي(.الياشمي وطو)68 ،6،،0،
و َّ
اف حسػػف اختيػػار الطريقػػة التدريسػػية المالئمػػة ىػػي أداة نجػػاح فػػي تػػدريس المػػادة الد ارسػػية ،فػػأثر

المعمػػـ لػػـ يعػػد قاص ػ اًر فػػي نقػػؿ المعػػارؼ والمعمومػػات إلػػى األذىػػاف ،ولكنػػو تعػػدى ذلػػؾ إلػػى توجيػػو
المتعمميف ،ومراعاة طبيعتيـ ومابينيـ مف فروؽ فردية وتشخيص صػعوبات الػتعمـ لػدييـ ،وفػي ضػك

ذلؾ يقوـ باختيار وسائؿ وأدوات تعمؿ عمى إثارة التفاعؿ بيف المتعمميف والمعمـ.
(الطناوي )20 ،6،،8،

ويشػػير (الوكيػػؿ وبشػػير)  088،إلػػى َّ
أف ط ارئػػؽ التػػدريس ت ععػػد أكثػػر عناصػػر المػػنيج الد ارسػػي

تحقيقاً لميداؼ ،ألنيا ىػي التػي تحػدد دور كػؿ مػف المعمػـ والمػتعمـ فػي العمميػة التعميميػة ،وىػي التػي
تحدد األساليب والوسائؿ واألنشطة الواجب القياـ بيا (الوكيؿ وبشير)00 ،088،،

ومف ىذه االستراتيجيات الحديثػة فػي التػدريس التػي تجعػؿ المػتعمـ محػور العمميػة التعميميػة ىػي

استراتيجية داخؿ وخارج الدائرة.

وتع ػػد اس ػػتراتيجية داخ ػػؿ ال ػػدائرة وخارجي ػػا إح ػػدى اس ػػتراتيجيات ال ػػتعمـ التع ػػاوني الحديث ػػة ،حي ػػث

تعطي ىذه االستراتيجية الوقػت المناسػب لمتفكيػر ،وتشػغؿ الطػالب بشػكؿ نشػط وايجػابي فػي التفكيػر
في األسئمة المختمفة مع الشركاء المختمفيف.

وتتجمى أىمية التعمـ التعاوني في انو يتعمـ المتعمميف بشكؿ أفضػؿ عنػدما يشػاركوف فػي الػتعمـ

بشكؿ نشط ،ليس ىناؾ طريقة افضػؿ لجعميػـ ينخرطػوف فػي الػتعمـ مػف تضػمينيـ فػي أنشػطة الػتعمـ

التعاوني التي ستحثيـ عمى العمؿ في أزواج أو في مجموعات ،وكذلؾ المتعمميف الناجحوف يفيموف

أف العمػػؿ مػػع اآلخ ػريف يعطػػييـ أفكػػا اًر جديػػدة ،ويسػػاعدىـ عمػػى التأمػػؿ ،وتوسػػيع تفكيػػرىـ ،وتعمميػػـ

فضالً عف ذلؾ قػدرة الػتعمـ التعػاوني عمػى نمػو ميػارة االنسػجاـ مػع اآلخػريف التػي نػاد ار مػا تتضػمف
في نتائج التعمـ العادي.

وتتمثؿ أىميػة الػتعمـ التعػاوني إلػى أنػو يقمػؿ المنافسػة والعزلػة بػيف المتعممػيف ،وينمػي التحصػيؿ

والعالقات االيجابية بينيـ  ،ويساعد التعمـ التعاوني عمى توظيؼ ممارسات محتوى التعمـ والميارات

التعاونية في سػياؽ بيئػة طبيعيػة لممتعممػيف العػادييف وذو صػعوبات الػتعمـ الػذيف يواجيػوف صػعوبات
التحصيؿ والتفاعؿ االجتماعي(.بدوي)600 ،6،0،،

ػاوني مث ػػاالً لمت ػػدريس الم ػػنظـ ال ػػذي يمك ػػف اس ػػتخدامو لتش ػػجيع ال ػػتعمـ النش ػػط
ويع ػػد ال ػػتعمـ التع ػ ر
لممتعممػػيف والػػذي يعػػده المعممػػيف والبػػاحثيف بعػػداً ميم ػاً فػػي الػػتعمـ ،حيػػث يمكػػف مػػف خاللػػو إعطػػاء
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المتعممػػيف ميػػاـ لممناقشػػة وحػػؿ المشػػكالت  ،وكػػذلؾ يسػػاعد الػػتعمـ التعػػاوني المعممػػيف عمػػى اسػػتخداـ
األنشطة المساعدة لممتعممػيف عمػى الػربط بػيف مسػتوى التػدريس المػادي والمسػتوى المجػرد مػف خػالؿ
تفػػاعالت اهق ػراف واألنشػػطة المصػػممة بعناية،ويسػػاعد الػػتعمـ التعػػاوني عمػػى تنمػػي الح ػوار الصػػفي

ولغة المتعمميف الشفيية(.بدوي)600 ،6،0،،

إ َّف اختيار الباحث ليذه الفئة العمرية مف تالميذ المرحمة االبتدائية ،كونيا فئػة تشػيد تغيػ اًر نوعيػاً

فػػي حيػػاة التالميػػذ ،مػػف حيػػث تنػػوع الم ػواد الد ارسػػية وعػػددىا ،وصػػيغة االختبػػارات التحريريػػة لمم ػواد
الد ارسػػية التػػي تتضػػمنيا مقارنػػة بالصػػفوؼ األربعػػة األولػػى مػػف ىػػذه المرحمػػة ،وىػػذا يتطمػػب االىتمػػاـ
بتمؾ المرحمة ،وجعؿ المتعمميف يعرفوف الكثير عف حياتيـ ،وتنمية اتجاىاتيـ العممية .

ثالثاً /هدف البحث:

يرمي البحث الحالي إلى معرفة :

أثػػػر إسػ ػػترتيجية داخػ ػػؿ وخػ ػػارج الػ ػػدائرة فػ ػػي تحصػ ػػيؿ مػ ػػادة االجتماعيػ ػػات لتالميػ ػػذ الصػ ػػؼ الخػ ػػامس
االبتدائي.

رابعاً /فرضية البحث:

ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى( )،،،0بػػيف متوسػػط درجػػات تحصػػيؿ تالميػػذ

المجموع ػػة التجريبي ػػة الت ػػي ت ػػدرس م ػػادة االجتماعي ػػات عم ػػى وف ػػؽ اس ػػتراتيجية داخ ػػؿ وخ ػػارج ال ػػدائرة
ومتوسط درجات تحصػيؿ تالميػذ المجموعػة الضػابطة التػي تػدرس المػادة نفسػيا عمػى وفػؽ الطريقػة

التقميدية .

خامسا /حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي باالتي:
 -0تالمي ػ ػػذ الص ػ ػػؼ الخ ػ ػػامس االبت ػ ػػدائي ف ػ ػػي الم ػ ػػدارس االبتدائي ػ ػػة الحكومي ػ ػػة ف ػ ػػي مديري ػ ػػة تربي ػ ػػة
بغداد/الرصافة الثانية.

 -6الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 6،02/6،02

 -0الفصػػؿ األوؿ والثػػاني مػػف كتػػاب االجتماعيػػات المقػػرر تدريسػػو لمصػػؼ الخػػامس االبتػػدائي ط/0
 6،00و ازرة التربية /جميورية العراؽ.

سادساً /تحديد المصطمحات:

 -0االستراتيجية:عرفها كل من:

أ) ( )Webster,1971بأنيا:

فف تصميـ الخطط واألساليب المنظمة لتحقيؽ ىدؼ معيف()Webster,1971,299

ب) (عطية)6،،0،بانيا:
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"خط السير الموصؿ الى اليدؼ وتشمؿ الخطوات األساسية التي خطػط ليػا المػدرس لغػرض تحقيػؽ
األىداؼ المحددة"(.عطية)0، ،6،،0،
ويعرفيا الباحث إجرائياً بأنيا:

مػا خطػط لػػو المعمػـ (الباحػث) مػػف أسػاليب ثواجػراءات لتػػدريس طػالب المجموعػة التجريبيػػة مػف عينػػة
البحث لممادة المشمولة بالبحث بيدؼ تحقيؽ ما رسمو مف أىداؼ.

 -6داخل وخارج الدائرة:عرفها كل من:
أ) (الشمري)6،00،

"نشاط بسيط يمكف الطالب مف إجراء محادثة جماعيػة فػي وقػت قصػير وتمكػنيـ مػف تبػادؿ األفكػار

لغرض أو ىدؼ محدد" (.الشمري)0، ،6،00،
ب) (امبو سعيدي وىدى)6،02 ،

وىي استراتيجية تقوـ عمى تبادؿ األفكار لغرض أو ىػدؼ معػيف ،وتيػدؼ إلػى مسػاعدة الطمبػة عمػى

اكتساب ميارات طرح األسئمة ،التنبك ،التحدث بيدوء والتحرؾ مف اجؿ ىدؼ(.امبو سػعيدي وىػدى،
)000 ،6،02

ويعرؼ الباحث استراتيجية داخؿ وخارج الدائرة إجرائياً بأنيا:

مجموعػػة الخطػػط واهج ػراءات والوسػػائؿ التػػي اتبعيػػا الباحػػث فػػي التخطػػيط لسػػير الػػدرس مػػع تالميػػذ
المجموعة التجريبية اثناء فترة التجربة مف اجؿ الوصوؿ إلى األىداؼ المنشودة.

 -0التحصيل :عرفه كل من:

أ) ( )Alderman,2007بأنػػو:إثبات القػػدرة عمػػى االنجػػاز مػػاتـ اكتسػػابو مػػف الخبػرات التعميميػػة التػػي
وضعت مف اجمو)Alderman,2007,101( .

ب) (شػحاتة وزينػب :) 6،،0 ،بأنػو " مقػدار مػا يحصػػؿ عميػو الطالػب مػف معمومػات أو معػػارؼ أو
المعػػد بشػػكؿ يمكػػف معػػو قيػػاس المسػػتويات المحػػددة "
ميػػارات ،بمعب ػ ارً عنيػػا بػػدرجات فػػي االختبػػار ب
(شحاتو وزينب)08 ،6،،0،

ويعرفػػو الباحػػث إجرائيػاً بأنػػو :االنجػػاز الػػذي يحققػػو أفػراد عينػػة البحػػث فػػي مػػادة االجتماعيػػات مقيسػاً
بالدرجات التي يحصموف عمييػا بعػد اسػتجابتيـ الختبػار التحصػيؿ الػذي أعػدهع الباحػث ويطبػؽ نيايػة

تجربة البحث.
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الفصل الثاني /اطار نظري ودراسات سابقة:
أولػػى التربويػػوف اىتمامػاً مت ازيػػداً للنشػػطة والفعاليػػات التػػي تجعػػؿ الطالػػب محػػو اًر لعمميػػة الػػتعمـ

والتعميـ ،ومف ابرز ىذه األنشطة استخداـ التعمـ التعاوني الذي يعني ترتيب الطالب فػي مجموعػات

وتكمػػيفيـ بعمػػؿ أو نشػػاط يقومػػوف بػػو مجتمعػػيف متعػػاونيف ،واالىتمػػاـ بػػالتعمـ التعػػاوني يعػػود بالفوائػػد
التي يكتسبيا الطمبة لمتحدث في موضوعات مختمفة،كما أف تعمـ يحدث في اجواء مريحة خالية مػف

التوتر والقمؽ ترتفع فييا دافعية الطمبة بشكؿ كبير(مرعي ومحمد) 6،،6،00،

الجذور النظرية لمتعمم التعاوني:

يعػػد الػػتعمـ التعػػاوني مػػف االتجاىػػات الميمػػة فػػي الػػتعمـ عمػػى الػػرطـ مػػف أف فكػرة التعػػاوف التػػي
يقػػوـ عمييػػا ليسػػت فك ػرة حديثػػة ،أنمػػا حثػػت عميػػو األديػػاف السػػماوية ،وجػػاء فػػي القػػرف الك ػريـ قولػػو
تعالى(وتَ َعاوبنوا َعمَى اْلبِِّر والتَّ ْقو ٰى ۖ وَال تَ َعاوبنوا َعمَى ِْ
اهثِْـ َواْل بع ْد َو ِ
اف ) سورة المائػدة اآليػة 6/فالتعػاوف
َ
َ
َ َ
َ َ
كفكػرة لػػيس حػػديثاً بػػؿ امتػػداد تػػاريخي فػػي تراثنػػا ،ولكنػػو كأسػػموب أو شػػكؿ مػػف إشػػكاؿ التعمػػيـ ظيػػرت
جذوره التاريخية نتيجة األبحاث والدراسات الكثيرة التي أثبتت فعالية التعمـ التعاوني في التعمـ ،لػذلؾ

حظ ػػي ى ػػذا الش ػػكؿ م ػػف التعم ػػيـ بالمزي ػػد م ػػف االىتم ػػاـ والعناي ػػة وش ػػغؿ مس ػػاحة واس ػػعة ف ػػي عممي ػػات
التعميـ(.عطية)6،0 ،6،،2،

وعمى ىذا األساس عدت استراتيجيات التعمـ التعاوني مف التعمـ النشط الذي شػددت عميػو النظريػات

المعرفية والسيما البنائية ،فأالساس النظري الذي يستند إليو التعمـ التعػاوني ،ىػو مػزيج بػيف نظريػات

التعمـ التعاوني ونظريات التعمـ االجتماعي التػي تككػد دور االحتكػاؾ بػاآلخريف ،والتفاعػؿ معيػـ فػي
عممية التعمـ المعرفي التي تشدد عمى دور المتعمـ في بنػاء معرفتػو وتنشػيطيا ،واكتشػاؼ المعرفػة أو
إعادة اكتشافيا ويستند إلى وجية نظر البنائية في المتعمـ التػي تػرى أف المػتعمـ فػي النمػوذج البنػائي

متعمـ ايجابي مشارؾ نشط اجتماعي متفاعؿ مع االقراف ،يأخذ ويعطي مع األفراد مف اجؿ اكتسػاب

أف البنائيػػة تككػػد مبػػدأ االجتماعيػػة فػػي بنػػاء المعرفػػة ،و َّ
المعرفػػة وفيميػػا العتبػػار َّ
أف المعرفػػة والفيػػـ
يبنياف اجتماعياً ،وال يبدأ الفرد بتكويف المعرفة بشكؿ فردي انمػا بشػكؿ اجتمػاعي عػف طريػؽ الحػوار

مع اآلخريف ( .عطية)60، ،6،02،

األسس التربوية التي يقوم عميها التعمم التعاوني:
يتأسس التعمـ التعاوني عمى األسس اآلتية:

-0جعؿ المتعمـ نشطاً وفعاالً في التعمـ

 -6زيادة ثقة المتعمـ بنفسو مف خالؿ شعوره بأنو عنصر فعاؿ في مجموعتو.
 -0تنمية القيـ االجتماعية واالحتراـ المتبادؿ ،وتقدير وجيات نظر اآلخريف.

 -0يكدي إلى تبادؿ اآلراء وتفاعميا ،والنظر إلى المادة أو الميمة مف وجيات نظر متعددة.
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 -0إتاحة الفرصة لمطمبة الخبار أفكارىـ مف خالؿ موازنتيا بأفكار اآلخريف.
 -2تنمية القدرة عمى االتصاؿ والحوار والدفاع مف وجية النظر لدى المتعمـ.

 -2إشعار أفراد المجموعة بأف مصيرىـ واحد ،واف فشؿ أي فرد في المجموعة ىو فشؿ لمجميع.
 -0منت الطمبة فرصة لمتعبير عما في أنفسيـ حوؿ الميمة.
المهارات التي تتضمنها استراتيجية داخل وخارج الدائرة:

-0التحدث بيدوء مع اآلخريف

(عطية)002 ،6،،0،

 -6التحرؾ داخؿ المجموعة مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ

 -0تبادؿ المعمومات بيف الطالب  -0االستماع ومساعدة اآلخريف
 -0تمخيص أفكار اآلخريف

خطوات االستراتيجية:

 -2طرح األسئمة

 -0يقسـ المعمـ الطالب عمى مجاميع
 -6تشكؿ كؿ مجموعتيف دائرة داخمية ودائرة خارجية

 -0طالب الدائرة الداخمية يقابموف طالب الدائرة الخارجية وجيا لوجو.

 -0يعطػػي المعمػػـ طػػالب الػػدائرة الداخميػػة بطاقػػات تحتػػوي عمػػى أسػػئمة ثواجابتيػػا فػػي جيػػة واحػػدة مػػف
البطاقة مثؿ (أسئمة اختيار مف متعدد)

 -0يطػػرح كػػؿ طالػػب فػػي الػػدائرة الداخميػػة س ػكاال لمطالػػب الػػذي يقابمػػو ،ثػػـ تتحػػرؾ الػػدائرة الخارجيػػة
وبالطريقة نفسيا ليسأؿ كؿ طالب مجدداً.

 -2تستمر الدائرة الخارجية بالدوراف حتى تكتمؿ الدورة.

 -2يقدـ المعمػـ بطاقػات أخػرى جديػدة ويطمػب مػف الطػالب تبػادؿ األدوار بػيف المجمػوعتيف الداخميػة
والخارجية.

 -0لػػيس مػػف الضػػروري اسػػتخداـ البطاقػػات ،فقػػد يطمػػب المعمػػـ مػػف المجموعػػة الداخميػػة طػػرح أسػػئمة
حوؿ الدرس(.الشمري)0، :6،00،

فوائد استراتيجية داخل وخارج الدائرة:

 -0عندما يمتمؾ الطالب الوقت المناسب لمتفكير(وقت التفكير) فنف نوعية ردودىـ تتحسف.
 -6الطالب ينشغموف بشكؿ نشط في التفكير في األسئمة المختمفة ومع شركاء مختمفيف.
 -0النشاط يشجع عمى بناء مجتمع مف الطالب بينما يدمجوف الحركة والتفاعؿ.

 -0ال تحتاج ىذه االستراتيجية لمواد معينة ،لذا مف الممكف أف تدمج بسيولة مع الدروس.
 -0العديد مف الطالب يجدوف ىذه االستراتيجية أكثر أماناً أو أسيؿ لمدخوؿ في مناقشة مع الزميؿ
اآلخر بدالً مف التنافس مع مجموعة كبيرة( .بدوي)020 ،6،0،،
ثانياً /الدراسات سابقة:

174

العذد – 226المجلذ الثاني لسنت 2028م 2419 -هـ

مجلت األستار

بعد مراجعة األدبيات والد ارسػات السػابقة الموجػودة فػي المكتبػات وعمػى شػبكة المعمومػات (االنترنػت)
حد عمـ الباحث.
لـ يعثر الباحث عمى أية دراسة تناولت ىذه اهستراتيجية عمى َ
الفصل الثالث /منهج البحث واجراءته:
منهج البحث:

يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ منيجيػػة البحػػث المتبعػػة فيػػو ثواجراءاتػػو لتحقيػػؽ أىػػداؼ البحػػث الحػػالي بػػدءاً

م ػػف التص ػػميـ التجريب ػػي المعتم ػػد ،مجتم ػػع البح ػػث وعينت ػػو ،وأدوات ػػو ،وانتي ػػاء بالوس ػػائؿ االحص ػػائية

المالئمة لتحميؿ البيانات ومعالجتيا ،وىي عمى النحو االتي:

أوال /المنهج التجريبي:

يقػػوـ البحػػث التجريبػػي عمػػى اسػػتخداـ التجربػػة العمميػػة فػػي د ارسػػة الظػػاىرة أو الموضػػوع ود ارسػػة
متغيراتيػػا حيػػث يػػتمكف مػػف الػػتحكـ فػػي المتغي ػرات بدقػػة ،والسػػيطرة والمحكمػػة عمػػى ظػػروؼ إج ػراء

التجربة(الخرابشة )22 :6،،2،فالبحث التجريبي ىػو أسػموب يعتمػد عمػى محاولػة الػتحكـ فػي جميػع

المتغيرات والعوامؿ التي تكثر بالظاىرة عدا عامؿ واحد وىو تغيير متعمد مضبوط لمشروط المحػددة
لحدث ما ،ومالحظة ىذه التغيرات الناتجة في الحدث ذاتو وتفسيرىا(.الجابري)0،2 :6،00،

ثانيا /التصميم التجريبي:

ىػػو التخطػػيط لمظػػروؼ والعوامػػؿ المحيطػػة بالظػػاىرة التػػي ندرسػػيا بطريقػػة معينػػة ومالحظػػة مػػا
يحدث  ،فيو مخطط وبرنامج عمؿ لكيفية تنفيذ التجربة (عبد الرحمف وعدناف )002: 6،،2 ،

إف الختي ػػار التص ػػميـ التجريب ػػي المناس ػػب لمبح ػػث أىمي ػػة كبيػ ػرة َّ
،ألن ػػو يض ػػمف الييك ػػؿ الس ػػميـ ل ػػو ،
والوصػػوؿ إلػػى نتػػائج يمكػػف أف يعػػوؿ عمييػػا فػػي اهجابػػة عػػف مشػػكمة الد ارسػػة وأسػػئمتيا ،والتحقػػؽ مػػف

فرضػػياتيا (الزوبعػػي و خػػروف  )0،6 :0800 ،وقػػد اعتمػػد الباحػػث التصػػميـ التجريبػػي ذي الضػػبط
الجزئي ذي االختبار البعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة.
المجموعة

المتغير المستقؿ

التجريبية

استراتيجية داخؿ وخارج الدائرة

الضابطة

_________________

ثالثاً /مجتمع البحث وعينته:

المتغير التابع
التحصيؿ

نوع االختبار
بعدي

مخطط( )4تصميم التجريبي لمبحث

أ -مجتمع البحث:

المجتمع يقصد بو جميع مفردات الظاىرة التي يقوـ الباحػث بد ارسػتيا (ممحػـَّ )602 :6،،6،
إف

تحديػػد مجتمػػع البحػػث مػػف الخط ػوات المنيجيػػة الميمػػة فػػي البحػػوث التربويػػة والنفسػػية ،وىػػو يتطمػػب
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اختي ػ ػػار مناس ػ ػػب لمجتم ػ ػػع البح ػ ػػث ،إذ تتوق ػ ػػؼ عمي ػ ػػو عممي ػ ػػة إجػ ػ ػراءات البح ػ ػػث وتص ػ ػػميمو وكف ػ ػػاءة
نتائجو(.شفيؽ  )006 :6،،6،وتالؼ مجتمع البحث الحػالي مػف طػالب الصػؼ الخػامس االبتػدائي

ف ػ ػػي الم ػ ػػدارس النياري ػ ػػة التابع ػ ػػة لممديري ػ ػػة العام ػ ػػة لتربي ػ ػػة بغ ػ ػػداد الرص ػ ػػافة الثاني ػ ػػة لمع ػ ػػاـ الد ارس ػ ػػي
6،02/6،02

ب -عينة البحث:
العين ػػة ى ػػي مجموع ػػة جزئي ػػة م ػػف المجتم ػػع االحص ػػائي ي ػػتـ جم ػػع البين ػػات م ػػف خاللي ػػا بص ػػورة

مباشرة(النجار)60 :6،،2،

وقػػد اختػػار الباحػػث قصػػدياً مدرسػػة ابػػف النػػديـ االبتدائيػػة لتمثػػؿ عينػػة لبحػػث كػػوف الباحػػث يعمػػؿ

ضمف الييئة التعميمية فييا،وتضـ المدرسة ثالث شعب لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي وبالطريقػة
العش ػ ػ ػوائية تػ ػ ػػـ اختيػ ػ ػػار شػ ػ ػػعبة( ب) لتكػ ػ ػػوف المجموعػ ػ ػػة التجريبيػ ػ ػػة والتػ ػ ػػي تتعػ ػ ػػرض الػ ػ ػػى المتغيػ ػ ػػر
المستغؿ(اس ػػتراتيجية داخ ػػؿ وخ ػػارج ال ػػدائرة) وش ػػعبة (ج) لتمث ػػؿ المجموع ػػة الض ػػابطة الت ػػي س ػػيدرس
تالميذىا المادة نفسيا مف دوف التعرض لممتغير المستقؿ ،بؿ تدرس بطريقة التقميدية.

وبمغ عدد التالميذ في المجموعتيف( )00تمميذا ،بواقع ( )06تمميذا في المجموعة التجريبيػة ،و()00
تمميػػذا فػػي المجموعػػة الضػػابطة،وبعد اسػػتبعاد التالميػػذ ال ارسػػبيف إحصػػائيا والبػػالغ عػػددىـ ( )0أصػػبت

عدد أفراد العينة النيائي ( )0،تمميذاً ،بواقع ( )0،تمميذاً لكؿ مجموعة.وجدوؿ ( )0يوضت ذلؾ.
جدول ()4

عدد تالميذ قبل وبعد االستبعاد لمجموعتي البحث
المجموعة

الشعبة

عدد التالميذ قبل االستبعاد

عدد التالميذ الراسبين

عدد التالميذ بعد االستبعاد

التجريبية

ب

18

8

10

الضابطة

ج

14

4

10

رابعاً /تكافؤ مجموعتي البحث:

يرمػػي تكػػافك أفػراد المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة الػػى التحقػػؽ مػػف أنػػو ال توجػػد عوامػػؿ أخػػرى

طير المتغير المستقؿ تكثر في نتائج التجربة ،إذ َّ
إف عدـ ضبط المتغيرات سيقمؿ مف حصر ومعرفة
تأثير المتغيػر المسػتقؿ( .قنػدليجي )82 ،0880 ،ولغػرض ضػبط المتغيػرات ذات األثػر فػي المتغيػر
التابع (التحصيؿ) وعدـ تأثير ىػذه المتغيػرات فػي دقػة نتػائج البحػث ومصػداقيتيا قػاـ الباحػث بػنجراء

عممية تكافك مجموعتي البحث قبؿ الشروع في تطبيؽ التجربة ،وعمى النحو اآلتي:

-0المعرفة السابقة:

ولمتعػػرؼ عمػػى مػػدى امػػتالؾ التالميػػذ لممعمومػػات االجتماعيػػة أعػ َّػد الباحػػث اختبػػا اًر مكون ػاً مػػف

( )6،فقرة موضوعية مف نوع االختيار مف متعدد ،ولمتحقػؽ مػف صػدؽ الفقػرات ووضػوحيا عرضػت
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عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف والمختصػػيف فػػي المػػادة الد ارسػػية وط ارئػػؽ التػػدريس وتػػـ االتفػػاؽ عمييػػا
جميع ػاً ،بمػػغ متوسػػط درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة ( )00،2ومتوسػػط درجػػات المجموعػػة الضػػابطة

( ، ،)00،2وعند اسػتعماؿ االختبػار التػائي لعينتػيف مسػتقمتيف ،حيػث بمغػت القيمػة التائيػة المحسػوبة
( )،،00وىػ ػػي اقػ ػػؿ مػ ػػف القيمػ ػػة التائيػ ػػة الجدوليػ ػػة ( )0،80عنػ ػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة ( )،،،0ودرجػ ػػة
حرية( )20وىذا يشير إلى تكافك مجموعتي البحث في ىذا المتغير ،كما موضت في جدوؿ (:)6
جدول ()8

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث في
اختبار المعرفة السابقة

المجموعة عدد أفراد
العينة
التجريبية
الضابطة

0،
0،

المتوسط االنحراؼ
الحسابي

المعياري

00،2

0،06

00،2

6،28

درجة
الحرية

القيمة التائية
المحسوبة

الداللة

الجدولية اهحصائية
غير دالة

20

0980

،،00

عند مستوى

0005

-8العمر الزمني:
ت ػػـ حس ػػاب أعم ػػار التالمي ػػذ باألش ػػير ولغاي ػػة  6،00 /0،/0فبم ػػغ متوس ػػط أعم ػػار المجموع ػػة
التجريبيػ ػ ػ ػػة()060،82شػ ػ ػ ػػي اًر ،فػ ػ ػ ػػي حػ ػ ػ ػػيف بمػ ػ ػ ػػغ متوسػ ػ ػ ػػط أعمػ ػ ػ ػػار تالميػ ػ ػ ػػذ المجموعػ ػ ػ ػػة الضػ ػ ػ ػػابطة

()066،06ش ػػي اًر ،وعن ػػد اس ػػتعماؿ االختب ػػار الت ػػائي لعينت ػػيف مس ػػتقمتيف ،حي ػػث بمغ ػػت القيم ػػة التائي ػػة
المحسوبة( )،،80وىي اقؿ مف القيمة التائية الجدولية ( )0،80عند مستوى داللة ( )،،،0ودرجة

حرية ( )20وىذا يدؿ عمى تكافك مجموعتي البحث في ىذا المتغير كما موضت في جدوؿ ()0
جدول ()4

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث في متغير العمر

المجموعة عدد أفراد
العينة

التجريبية
الضابطة

0،
0،

المتوسط االنحراؼ

الحسابي

المعياري

6،00 060،82
6،00 066،06

درجة

الحرية

القيمة التائية
المحسوبة

الداللة

الجدولية اهحصائية
غير دالة

20

128

،980

0980

عند مستوى

0005

العذد – 226المجلذ الثاني لسنت 2028م 2419 -هـ

مجلت األستار

-0الذكاء:
وقػػد اختػػار الباحػػث اختبػػار ارفػػف الثالثػػي بػػالفقرات (أ -ب -ج) والػػذي اشػػتمؿ عمػػى ( )02فق ػرة
لمالئمتيا لتالميذ المرحمة االبتدائية،وأثبتت الدراسات فاعميتو مػع األطفػاؿ ممػا يشػجع فػي اسػتعمالو،

كونػػو متسمس ػالً ،كػػؿ فق ػرة مصػػنفة فػػي خمػػس مجموعػػات متسمسػػمة ،كػػؿ مجموعػػة تحػػوي ( )06فق ػرة
متزايدة الصعوبة ،ويمكف تطبيقو جماعيا بتعميمات شفوية بسيطة جػدا (عػالـ ،)082 :6،،،،وبعػد

تصػػحيت بمػػغ متوسػػط درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة ()00،00ومتوسػػط درجػػات المجموعػػة الضػػابطة

( )02،80وعنػ ػ ػػد اسػ ػ ػػتعماؿ االختبػ ػ ػػار التػ ػ ػػائي لعينتػ ػ ػػيف مسػ ػ ػػتقمتيف ،حيػ ػ ػػث بمغػ ػ ػػت القيمػ ػ ػػة التائيػ ػ ػػة
المحسوبة( )00،،وىي اقؿ مف القيمة التائية الجدولية ( )0،80عند مستوى داللة ( )،،،0ودرجة

حرية ( )20وىذا يدؿ عمى تكافك مجموعتي البحث في ىذا المتغير كما موضت في جدوؿ ()0
جدول ()1

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث في متغير الذكاء

المجموعة عدد أفراد
التجريبية
الضابطة

المتوسط االنحراؼ

العينة

الحسابي

المعياري

0،

00،00

2،28

02،80

2،20

0،

درجة
الحرية

القيمة التائية
المحسوبة

الداللة

الجدولية اهحصائية
غير دالة

20

،،00

0980

عند مستوى
0005

خامساً:مستمزمات البحث:

 -0تحديددد المددادة العمميددة  :تػػـ تحديػػد المػػادة العمميػػة التػػي يدرسػػيا الباحػػث لعينػػة البحػػث بالفصػػميف
األوؿ والثاني مف كتاب االجتماعيات المقرر تدريسو لمصؼ الخامس االبتدائي.

 -6صياغة األهداف السدموكية :تعػد األىػداؼ السػموكية الخطػوة األولػى فػي إعػداد الخطػط الد ارسػية
واالختبارات التحصيمية  ،كما انيا تعد الموجو في اختيار معينات التدريس وط ارئػؽ التػدريس  ،وىػي
المعيار األساسي في تقويـ العممية التعميمية (ىنداـ )000 ،0806

ويعػػرؼ اليػػدؼ السػػموكي بأنػػو نػواتج التعميميػػة المتوقعػػة مػػف التالميػػذ بعػػد عمميػػة التػػدريس ويمكػػف أف

يمحظيا المعمـ ويقيسيا (الخزرجي)20 :6،00،

وبعػػد اطػػالع الباحػػث عمػػى األىػػداؼ التربويػػة العامػػة ،والمػػادة العمميػػة فقػػد صػػاغ الباحػػث()0،ىػػدفاً

ػي ،وىػػي( :المعرفػػة
سػػموكياً ،موزعػػة بػػيف المسػػتويات الثالثػػة األولػػى مػػف تصػػنيؼ بمػػوـ لممجػػاؿ المعرفػ ر
،والفيػ ػػـ ،والتطبيػ ػػؽ)وتـ التثبػ ػػت مػ ػػف صػ ػػالحية األىػ ػػداؼ بعرضػ ػػيا عمػ ػػى مجموعػ ػػة مػ ػػف المحكمػ ػػيف

ممحؽ( )0وتـ االتفاؽ عمييا جميعاً.
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 -0إعداد الخطط التدريسية  :التخطػيط ىػو مجموعػة مػف اهجػراءات والتػدابير التػي يتخػذىا المعمػـ
لضماف نجاح العممية التعميمية التعممية وتحقيؽ أىػدافيا (زيتػوف )680 :6،،0،ولمػا كانػت العمميػة

التدريسػػية ال يمكػػف أف تحقػػؽ أىػػدافيا وتصػػؿ إلػػى النجػػاح اال بػػالتخطيط المسػػبؽ ،فقػػد َّ
أعػػد الباحػػث

( )66خط ػػة تدريسػػػية  ،تػػػـ عػ ػػرض أنمػػػوذجيف مػػػف الخط ػػط عمػ ػػى مجموع ػػة مػػػف المحكمػػػيف لبيػ ػػاف
صالحيتيا ،وممحؽ( )6يمثؿ أنموذج خطة تدريسية .

سادساً /أداة البحث:

-4االختبار ألتحصيمي:

َّ
إف م ػػف متطمب ػػات البح ػػث الح ػػالي إع ػػداد اختب ػػار تحص ػػيمي لقي ػػاس تحص ػػيؿ تالمي ػػذ عين ػػة البح ػػث

لمحتػػوى المػػادة ،وقػػد تػػـ إعػػداد اختبػػار مػػف نػػوع االختيػػار مػػف متعػػدد ،مكػػوف مػػف (  ) 0،فق ػرة ذات
ثالثة بدائؿ ،باالعتماد عمى محتوى المادة واألىداؼ السموكية .
 -8إعداد جدول المواصفات (الخارطة االختبارية):

ػبي لك َّػؿ جػزء مػف
جدوؿ المواصفات ىو جدوؿ يػربط بػيف األىػداؼ بػالمحتوى ،ويبػيف الػوزف النس ر
األجزاء المختمفة ،ومدى تحقيقيا للىداؼ السموكية لممادة الدراسية (الفػتالوي )6،0 :6،،0،وعميػو
ػيمي عمػى مختمػؼ أجػزاء
قاـ الباحث بنعداد جدوؿ المواصفات لغػرض توزيػع فقػرات االختبػار التحص ر
المػادة الد ارسػػية ،وعمػػى جميػػع األىػػداؼ السػػموكية الموزعػة بػػيف مسػػتويات بمػػوـ المعرفيػػة (معرفػػة،فيـ،
تطبيؽ) وكما موضت في جدوؿ (: )0
جدول()5

جدول المواصفات
الفصل

عدددددددددددددد األهميددددة عدددددد األهددددداف السددددموكية لكددددل عدد فقرات كل مستوى
األهداف النسبية

فصل

معرفة

فهم

تطبيق

عدددددددددددددد
الفقرات

معرفدددددة فهدددددددددددددم تطبيددددددق
%50

%44

%44

األول

41

%80

2

1

1

4

8

4

1

الثاني

11

%20

48

84

44

48

7

5

81

المجموع

20

%400

10

85

45

45

4

1

40

التحصيمي:
 -4صياغة فقرات االختبار
ّ

اختػػار الباحػػث نوعػػا مػػف االختبػػارات الموضػػوعية ،وىػػو االختيػػار مػػف متعػػدد ،وىػػذا النػػوع مػػف

االختبارات يتصؼ بالشػموؿ ،وتصػحيت فق ارتػو اليتػاثر بػالحكـ الػذاتي لممصػحت  ،ثواجابػة الفقػرة تكػوف
مف بدائؿ ،مما يقمؿ مف نسبة التخميف ويحقؽ ثباتاً عالياً (االسدي وفارس)002 :6،00،
121

مجلت األستار

العذد – 226المجلذ الثاني لسنت 2028م 2419 -هـ

وقد راعى الباحث في وضع البدائؿ أف تكوف ثػالث ،بواقػع بػديؿ صػحيت واثنػاف خاطئػاف،مع م ارعػاة
التوزيع المنطقي لإلجابة الصحيحة بيف البدائؿ والتجانس بينيا قدر اهمكاف.

صدق االختبار:

الصػػدؽ ىػػو مػػف الصػػفات األساسػػية لالختبػػار الجيػػد ويكػػوف االختبػػار صػػادقا إذا قػػاس الوظيفػػة
التي وضع مف اجميا (اليويػدي)02 :6،00،ومػف اجػؿ التحقػؽ مػف صػدؽ االختبػار اعتمػد الباحػث

اآلتي:

 -0صػػدؽ المحتوى:يكػػوف االختبػػار صػػادقاً إذا كانػػت األسػػئمة التػػي يتضػػمنيا تمثػػؿ األىػػداؼ التػػي

درس ػػيا المعم ػػـ ولك ػػي نتحق ػػؽ م ػػف ى ػػذا ن ػػوع م ػػف الص ػػدؽ ينبغ ػػي ل ػػو أف يحم ػػؿ الم ػػادة الد ارس ػػية إل ػػى

عناصرىا ،ثوالى األىداؼ التػي درسػيا ،ثػـ يضػع األسػئمة ،بحيػث تتناسػب مػع األىػداؼ التػي حققيػا،

ومػػع الػػزمف الػػذي أسػػتغرقو فػػي تػػدريس المػػادة (اليويػػدي )00 :6،00،ويعػػد جػػدوؿ المواصػػفات مػػف

مكشرات صدؽ المحتوى وأفضؿ وسيمة لتحقيقو ،ويشػير (الجاللػي  )6،00،بأنػو عػف طريقيػا يمكػف
تمثيؿ كػؿ محتػوى الد ارسػي واألىػداؼ المرسػومة وبأوزانيػا الفعميػة التػي نفػذت داخػؿ الصػؼ الد ارسػي

(الجاللي)02 :6،00،

ػيمي عم ػػى مجموع ػػة م ػػف المحكم ػػيف
 -6ص ػػدؽ الظ ػػاىري :ول ػػذلؾ ع ػػرض الباح ػػث االختب ػػار التحص ػ ر
وال مختصيف في مجاؿ التربية ،وطرائؽ التدريس ،واالجتماعيات ،لبياف رائيـ ،ومقترحػاتيـ فػي مػدى
صػدؽ قيػاس ىػذه الفقػرات ،وحصػمت نسػػبة االتفػاؽ ( )%0،فػأكثر ،وأبقيػت فقػرات االختبػار جميعيػػا

دوف حذؼ ،وبيذا يكوف االختبار ذا صدؽ ظاىري.

العينة االستطالعية لتحديد وقت ووضوح تعميمات االختبار وفقراته:
لتحدي ػػد م ػػدى وض ػػوح فقػ ػرات االختب ػػار ،ولمعرف ػػة الم ػػدة الزمني ػػة الت ػػي يس ػػتغرقيا االختب ػػار طب ػػؽ

الباحث االختبار عمى عينة استطالعية مػف ( )0،تمميػذاً مػف تالميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي فػي

مدرسػة البػروج فػي ،6،02/0/0فأتضػػت أف الفقػرات كانػت واضػحة وطيػػر طامضػة لػدى التالميػػذ،أما
الوقت الكمي لالختبار فتـ حسابو بحسب المعادلة اآلتية:

زمن الطالب 40+.......... 5+1+4+8+4
زمن المستغرق =____________________________ = 45دقيقة
40

عينة التحميل اإلحصائي لحساب الخصائص السايكومترية:
إف الغرض مف تحميؿ فقرات األختبار أحصائياً ىو تأكد صالحية فقرات األختبار ،وتحسيف

نوعيتو ،إذ تشير أدبيات القياس النفسي والتربوي الى َّ
أف ىذه العممية تمكف مف أكتشاؼ مواقؼ

الضعؼ في األختبار ،ثواعادة صياطتو ،واستبعاد الفقرات طير الصالحة( Scannell, 1975:
.)p.214
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وى ػػي عممي ػػة اختب ػػار اس ػػتجابات األفػ ػراد عم ػػى فقػ ػرات االختب ػػار وتتض ػػمف ى ػػذه العممي ػػة معرف ػػة م ػػدى
ص ػػعوبة ك ػػؿ فقػ ػرة أو س ػػيولتيا ،وم ػػدى ق ػػدرتيا عم ػػى التميي ػػز ب ػػيف الف ػػروؽ الفردي ػػة لمص ػػفة المقاس ػػة

(العجيمي واخروف )22 :6،،0،وطبؽ االختبار عمى ( )0،،مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي
فػػي مدرسػػة الت ػراث العربػػي ،وقػػد رتبػػت الػػدرجات تنازليػاً مػػف أعمػػى درجػػة إلػػى أدنػػى درجػػة ،واختيػػرت
 %62العميػػا و  %62الػػدنيا تمثػػؿ المجمػػوعتيف فػػي عمميػػة التحميػػؿ اهحصػػائي  ،وتتضػػمف عمميػػة
تحميؿ الفقرات احصائياً اآلتي:

أ -معامل السهولة والصعوبة لمفقرات االختبارية:
ويقصد بمعامؿ السيولة حاصؿ قسمة عدد التالميذ الذيف أجػابوا عػف الفقػرة إجابػة صػحيحة عمػى

العدد الكمي الذي خضع لالختبار(النبياف)008 :6،،0،

وبعد حساب معامؿ السيولة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار،وجد َّ
أف قيمتيا تتراوح مابيف (-،،00

 )،،20لمفقرات ،إذ َّ
إف الفقرات الموضوعية لالختبػار تكػوف مقبولػة إذا تراوحػت درجػة صػعوبتيا بػيف

(، )،،0، -،،6،أمػػا اسػػتخراج معامػػؿ الصػػعوبة ،فيكػػوف عػػف طريػػؽ ( -0معامػػؿ السػػيولة) ،وقػػد

تػ ػراوح معام ػػؿ ص ػػعوبة الفقػ ػرات ب ػػيف ( )،،22 -،،06ولي ػػذا َّ
إف معام ػػؿ ص ػػعوبة الفقػ ػرات مقبول ػػة.

(الدليمي والميداوي)82 :6،،0 ،

ب -القوة التمييز لمفقرات االختبارية:

يعد معامؿ التمييز لمفقرات مف الصفات اليامة في تحميؿ الفقػرات االختباريػة َّ
نالف تمييػز الفقػرات

يسػػاعد عمػػى تحديػػد قػػدرتيا عمػػى التمييػػز بػػيف المتعممػػيف ذوي التحصػػيؿ المػػنخفض والمتعممػػيف ذوي

التحصيؿ المرتفع (النبياف)080 :6،،0،

وبعد حساب القوة التميزيػة لمفقػرات االختباريػة ،وجػد أنيػا تتػراوح بػيف (  )،،00 -،،00وتعػ عد فقػرات

االختبار جيدة اذا كانت قوة تميزىا( )،،0،فأكثر (الكبيسي)020 :6،،2،

وقػػد تبػػيف أف فق ػرات االختبػػار جميعيػػا تتصػػؼ بمعػػامالت تمييػػز جيػػدة ،إذ يػػرى أيبػػؿ (َّ )Eble
أف

فقرات االختبار تعد جيدة إذا كانت قوة تمييزىا ( )،.0،فأكثر) Eble, 1972: p.406(.

ج -فعالية البدائل الخاطئة:

تكػػوف البػػدائؿ الخاطئػػة أكثػػر فعاليػػة كممػػا ازدادت قيمتيػػا فػػي السػػالب ،أي َّ
إف البػػدائؿ الخاطئػػة

لفقػ ػرات االختبػ ػػار تج ػػذب إلييػ ػػا إع ػػداداً مػ ػػف تالمي ػػذ المجموعػ ػػة ال ػػدنيا أكثػ ػػر م ػػف تالميػ ػػذ المجموعػ ػػة
العميا(االماـ واخػروف )000 :088،،وبعػد َّ
أف أجػرى الباحػث العمميػات اهحصػائية الالزمػة لػذلؾ تػـ
حساب فعالية البدائؿ الخاطئة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ،ووجد َّ
أف جميع القيـ كانت سالبة ،وىذا

يعنػػي َّ
أف البػػدائؿ الخاطئػػة فػػي االختبػػار قػػد جػػذبت إلييػػا عػػدد مػػف طػػالب المجموعػػة الػػدنيا أكثػػر مػػف

طالب المجموعة العميا.

121

مجلت األستار

العذد – 226المجلذ الثاني لسنت 2028م 2419 -هـ

ثبات االختبار:
يقصد بالثبات ىو اف االختبار ثابت فيما يعطيو مف نتائج ،بمعنى أنو يعطي النتائج نفسيان إذا
مػ ػػا أعيػ ػػد ىػ ػػذا االختبػ ػػار عمػ ػػى األف ػ ػراد أنفسػ ػػيـ الػ ػػذيف طبػ ػػؽ عمػ ػػييـ ،وبػ ػػالظروؼ نفسػ ػػيا (الكبيسػ ػػي
وربيع)86 :6،،0،

وقد تـ حساب معامؿ ثبػات االختبػار بطريقػة تحميػؿ التبػايف باعتمػاد معادلػة (الفاكرونبػاخ) ،وتكشػؼ

ىذه المعادلة عف مدى االتسػاؽ والتجػانس الػداخمي ،مػف حيػث عالقػة كػؿ فقػرة بػالفقرات األخػرى فػي

االختبار،وبمغ معامؿ الثبات لمفقرات ( )،،22وىي قيمة جيدة ،إذ َّ
إف قيمة ( )،،0،فأكثر ىي قيمة
مرتفعة مف الثبات(عالـ  )000 :6،،،،وبيذا أصبت االختبار جاى اًز لمتطبيؽ .
تطبيق التجربة :

قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ تجربتػػو يػػوـ 6،02/0،/0عمػػى مجمػػوعتي البحػػث بعػػد االنتيػػاء مػػف تييئػػة
متطمبات التجربة  ،تـ تػدريس المجموعػة التجريبيػة باسػتخداـ إسػتراتيجية داخػؿ وخػارج الػدائرة حسػب

الخطط التدريسية اليومية المعدة وممحؽ ( )6يبػيف ذلػؾ  ،وتػـ تػدريس المجموعػة الضػابطة بالطريقػة
االعتياديػػة حسػػب الخطػػط التدريسػػية اليوميػػة المعدة،وبعػػد االنتيػػاء مػػف التجربػػة تػػـ تطبيػػؽ االختبػػار

التحصػ ػػيمي يػ ػػوـ 6،02/0/0عمػ ػػى مجمػ ػػوعتي البحػ ػػث ،وكانػ ػػت درجػ ػػات المجموعػ ػػة التجريبيػ ػػة فػ ػػي
االختبار تتراوح بيف( )0،-60ودرجات المجموعة الضابطة تتراوح بيف (. )62-00

الفصل الرابع /عرض النتائج وتفسيرها:

يتضمف ىذا الفصؿ عرض النتائج التي تـ التوصػؿ إلييػا ،وتػـ فيػو اهجابػة عػف تسػاكالت البحػث

واختبػػار فروضػػو ،حيػػث تػػـ تحميػػؿ نتػػائج البحػػث وتفسػػير النتػػائج ومناقشػػتيا التػػي ليػػا عالقػػة بمجػػاؿ

البحث .

أوالً /عرض النتائج:

أظيػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ بػػيف متوسػػط درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات

تالمي ػػذ المجموع ػػة الض ػػابطة ،وق ػػد بم ػػغ متوس ػػط درج ػػات تالمي ػػذ المجموع ػػة التجريبي ػػة ال ػػذيف درسػ ػوا
بنستراتيجية داخؿ وخارج الدائرة( )62،80ومتوسط درجات تالميذ المجموعػة الضػابطة الػذيف درسػوا

بالطريقػػة التقميديػػة ( )00،00وباسػػتعماؿ االختبػػار التػػائي لعينتػػيف مسػػتقمتيف أظيػػرت نتػػائج َّ
أف الفػػرؽ

داؿ إحص ػػائيا عن ػػد مس ػػتوى ( )،،،0لص ػػالت تالمي ػػذ المجموع ػػة التجريبي ػػة ،إذ كان ػػت القيم ػػة التائي ػػة

( )0،60وىػػي اكبػػر مػػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػػة البالغػػة ( )0،80وبدرجػػة حريػػة ( )20وجػػدوؿ ()2
يوضت ذلؾ.

127

العذد – 226المجلذ الثاني لسنت 2028م 2419 -هـ

مجلت األستار

جدول ()1
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لمجموعتي البحث في االختبار
التحصيمي

المجموعة عدد أفراد

المتوسط االنحراؼ

العينة

الحسابي

المعياري

0،

62980

69،6

00900

0980

التجريبية
الضابطة

0،

درجة
الحرية

القيمة التائية
المحسوبة

الداللة

الجدولية اهحصائية
دالة

20

0960

0980

احصائيا

ثانيا /تفسير النتائج:
أظيرت النتائج وجود فروؽ ذي داللة إحصائية بػيف المجموعػة التجريبيػة والمجموعػة الضػابطة
في تحصيؿ مادة االجتماعيات لصػالت المجموعػة التجريبيػة ،حيػث اىتمػت إسػتراتيجية داخػؿ وخػارج

الدائرة في حصوؿ التالميذ عمى معمومات مفيدة ومركزة عف موضػوع الػدرس ،فضػالً عػف أنيػا تػوفر
إجابػػات محػػددة ومباش ػرة ،كػػذلؾ حافظػػت ىػػذه اهسػػتراتيجية عمػػى اسػػتمرار انتبػػاه التالميػػذ فػػي اثنػػاء

الدرس والخروج عف النمط التقميدي في التدريس ثوا َّف تقسيـ التالميذ في مجموعات منحتيـ ثقة اكبػر
بالمشػػاركة ،اف اسػػتعماؿ ىػػذه االسػػتراتيجية يػػوفر فػػرص المشػػاركة لمتالميػػذ مػػف خػػالؿ طػػرح األسػػئمة
والنقاش ،فيصبت الدرس أكثر وضوحاً و واقعياً ،كذلؾ َّ
فنف ىذه االستراتيجية تثيػر الشػوؽ والحمػاس

لدى التالميذ .

ثالثا /االستنتاجات:
في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي يمكف استنتاج ماياتي:

 -0اف اسػػتعماؿ اسػػتراتيجية داخػػؿ وخػػارج الػػدائرة أدت إلػػى رفػػع مسػػتوى التحصػػيؿ الد ارسػػي لتالميػػذ
الصؼ الخامس االبتدائي في مادة االجتماعيات

 -6اف استعماؿ استراتيجية داخؿ وخارج الدائرة يضع التالميػذ فػي موقػؼ تفػاعمي ،حيػث يػوفر جػو
مف المتعة ويقمؿ مف الخوؼ واالرتباؾ لدى التالميذ.

 -0اسػػتراتيجية داخػػؿ وخػػارج الػػدائرة تجعػػؿ التمميػػذ محػػور العمميػػة التعميميػػة،اما المعمػػـ فيكػػوف دوره
موجو نحو المسار الصحيت في التعميـ.

 -0اعتماد العمؿ الجماعي التعاوني داخؿ الصػؼ ،ممػا يػكدي الػى الوصػوؿ إلػى نتػائج أفضػؿ فػي
العممية التعميمية ،ويزيد الدافعية لدى التالميذ،ويساعد عمى بناء مناخ تعاوني داخؿ الصؼ ،ويجعؿ

التواصؿ بينيـ ايجابياً.
رابعا /التوصيات:

بناء عمى النتائج واالستنتاجات التي توصؿ الييا الباحث َّ
فننو يوصي باآلتي:
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 -0ت ػػدريب معممػ ػػي الم ػ ػواد االجتماعيػػػة فػ ػػي المرحم ػػة االبتدائي ػػة عمػ ػػى أالسػ ػػتراتيجيات الحديثػػػة فػػػي
التدريس والسيما استراتيجية داخؿ وخارج الدائرة مف خالؿ دورات التعميـ المستمر.

 -6ضػرورة اىتمػاـ معممػي المػواد االجتماعيػة فػػي اختيػار اسػتراتيجيات تدريسػية تالئػـ الموضػػوعات
الدراسية.

 -0تأكي ػػد و ازرة التربي ػػة ض ػػرورة اس ػػتعماؿ االس ػػتراتيجيات الحديث ػػة ف ػػي الت ػػدريس م ػػف خ ػػالؿ توجي ػػو
المعمميف لذلؾ مف قبؿ المشرفيف االختصاص.

 -0ضرورة التنويع في الطرائؽ المستعممة في تدريس مادة االجتماعيات.
خامسا /المقترحات:

استكماالً لمبحث الحالي يقترح الباحث إجراء دراسات مماثمة تيدؼ إلى معرفة:

 -0أثر استراتيجية داخؿ وخارج الدائرة في متغيرات تابعة أخرى
 -6أثر استراتيجية داخؿ وخارج الدائرة في مواد دراسية أخرى
 -0إجراء بحث مماثؿ لمبحث الحالي عمى تمميذات اهناث.

 -4إجراء دراسة لبياف مدى استعماؿ المعمميف والمعممات لالستراتيجيات الحديثة.

المصادر:
 -0ابراىيـ،عب ػ ػ ػػدالمطيؼ فػ ػ ػ ػكاد ( )0800المنددددددداهج 0اسسدددددددها0تنظيمها وتقدددددددويم اثرهدددددددا،ط، 2مكتب ػ ػ ػػة النيض ػ ػ ػػة
المصرية،القاىرة.

 -6االسدي،سعيدجاس ػػـ وفارس،س ػػندس عزي ػػز( )6،00منددداهج البحدددث العممدددي فدددي العمدددوم التربويدددة والنفسدددية،

ط،0مكتبة دجمة،عماف،االردف.

 -0امبػو سػػعيدي،عبدان بػف خمػػيس وىػػدى بنػت عمػػي الحوسػػنية ( )6،02اسددتراتيجيات الددتعمم النشددط مددع االمثمددة
التطبيقية،ط،6دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ،االردف.

 -0االماـ،مصطفى محمود واخروف ( )088،التقويم والقياس،دار الحكمة لمطباعة والنشر ،بغداد ،العراؽ
-0

بدوي،رمضاف مسعد ( )6،0،التعمم النشط  ،ط ،0دار الفكر ،عماف.

 -2الجابري،كاظـ كريـ رضا()6،00مناهج البحث في التربيدة وعمدم الدنفس،ط،0مكتػب النعيمػي لمطباعػة والنشػر
،بغداد،العراؽ.

 -2الجامعة المستنصرية ()6،00المؤتمر العممي الثالدث عشدر مػف () 00-68اذار،مجمػة كميػة التربيػة االساسػية
،كمية التربية االساسية،

 -0الجاللي ،لمعاف مصطفى( )6،00التحصيل الدراسي،ط،0دارالمسيرة ،عماف،االردف.
 -8الخرابشة،عمر محمد عبدان ()6،،2اساليب البحث العممي،ط،0مطابع الدستور التجارية،عماف ،االردف.

 -0،الخزرجي،سميـ ابراىيـ( )6،00اساليب معاصرة في تدريس العموم،ط ،0دار اسامة،عماف.
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 -00الدليمي،احساف عميوي وعػدناف محمػود الميػداوي( )6،،0القيداس والتقدويم فدي العمميدة التعميميدة،ط، 6مكتبػة
الدباغ،بغداد،العراؽ

 -06رزوقي،رعػػد ميػػدي و وفػػاء طبػػد اليػػادي نجػػـ( )6،02تدددريس العمددوم واسددتراتيجياته  ،ط،0ج،0دار المسػػيرة
لمنشر والتوزيع ،عماف.

 -00الزبيػػدي ،سػػعد محسػػف حم ػزة( )6،06تقػػويـ تػػدريس الجغرافيػػة فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة فػػي ضػػوء معػػايير الجػػودة
الشاممة،رسالة ماجستيرغير منشورة،كمية التربية االساسية،الجامعة المستنصرية.
 -00الزوبعي،عبػػدالجميؿ ومحمػػد احمػػد طنػػاـ( )0800مندداهج البحددث فددي التربيددة  ،ج،0ط،0مطبعػػة جامعػػة بغػػداد
،بغداد،العراؽ.

 -00زيتوف،عايش محمود( )6،،0اساليب تدريس العموم،ط،0دارالشروؽ،عماف.

 -02شػحاتة ،حسػػف وزينػػب النجػار )6،،0(،معجددم المصددطمحات التربويددة والنفسددية،ط ،0الػػدار المصػرية المبنانيػػة،
القاىرة.

 -02الشمري ،ماشي بف محمد( 404)6،00استراتيجية تعمم نشط ،ط،0السعودية.

 -00شفيؽ،محمد( )6،،6البحث العممي ألعداد البحوث االجتماعية،ط،0المكتبة الجامعية ،االسكندرية.
 -08الطناوي،عفت مصطفى()6،،8التدريس الفعال،ط،0دار المسيرة لمنشر والتوزيع،عماف االردف.

 -6،عبػػد الرحمف،انػػور حسػػيف وعػػدناف حقػػي زنكنػػة( )6،،2االنمدداط المنهجيددة وتطبيقاتهددا فددي العمددوم االنسددانية
والتطبيقيه0شركة الوفاؽ لمطباعة ،بغداد،العراؽ.

 -60العجيمي،صباح حسيف واخروف( )6،،0مبادىء القياس والتقويم التربوي ،ط،0دار الصادؽ ،بغداد العراؽ.
 -66العزاوي ،رحيـ يونس كرو( )6،،0مقدمة في منهج البحث العممي،ط،0دار دجمة،عماف

 -60عطية،عمي محسف( )6،،0االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال،ط،0دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف
 )6،02(_________ -60التعمم انماط ونماذج حديثة،ط ،0دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف

 -60عالـ،ص ػػالح ال ػػديف محم ػػود ()6،،،القيددداس والتقدددويم التربدددوي والنفسدددي اساسدددياته وتطبيقاتددده وتوصدددياته
المعاصرة،ط،0دار الفكر العربي،عماف

 -62الفتالوي،سييمة محسف كػاظـ ( )6،،0تفريدد التعمديم فدي اعدداد وت هيدل المعمدم انمدوذج فدي القيداس والتقدويم
التربوي،ط ،0دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف،االردف.

 -62قندليجي ،عامر أبراىيـ ( )0880البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات ،الجامعة المستنصرية ،بغداد.
 -60الكبيسي،عبد الواحد( )6،،2القياس والتقويم تجديدات ومناقشات،ط،0دار جرير لمنشر والتوزيع،عماف

 -68الكبيسي،عبد الواحد وربيع،ىادي مشػعاف ( )6،،0االختبدارات التحصديمية واسدس بنداء وتحميدل أسدئمتها،ط،0
مكتبة المجتمع العربيممنشر والتوزيع ،عماف ،االردف.

 -0،محمد ،داود ماىر ومجيد ميدي محمد( )0880اساسيات في طرائق التدريس،ط ،0جامعة الموصؿ ،العراؽ

 -00مرعي،توفيؽ احمد و محمػد محمػود الحيمػة( )6،،6طرائدق التددريس العامدة ،ط،0دار المسػيرة لمنشػر والتوزيػع
والطباعة،عماف ،االردف.

 -06المسعودي،محمد حميد ميدي ()6،00طرائق تدريس الجغرافيا،دار الرضواف لمنشر والتوزيع،عماف.

 -00ممحـ،سػػامي محمػػد( )6،،6مندداهج البحددث فددي التربيددة وعمددم الددنفس،ط،6دار المسػػيرة لمنشػػر والتوزيػػع ،عمػػاف
،االردف.
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 -00النجار،نبيػػؿ جمعػػة صػػالت( )6،،2االحصدداء فددي التربيددة والعمددوم االنسددانية مددع تطبيقددات برمجيددة،ط،0دار
الحامد لمنشر والتوزيع ،مصر

 -00النبياف ،موسى( )6،،0اساسيات القياس في العموم السموكية،ط، 0دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف.
 -02الياشػػمي،عبد الػػرحمف وطػػو عمػػي حسػػيف الػػدليمي ( )6،،0اسددتراتيجيات حديثددة فددي فددن التدددريس،ط،0دار
الشروؽ لمنشر والتوزيع،عماف.

 -02الياش ػػمي ،عب ػػد ال ػػرحمف و محس ػػف عم ػػي عطي ػػة ( )6،،8مقارنددددة المندددداهج التربويددددة فددددي الددددوطن العربددددي
والعالم،ط،0دار الكتاب الجامعي ،االمارات.

 -00اليويدي،زيد( )6،00اساسيات القياس والتقويم التربوي،ط،0دار الكتاب الجامعي،االمارات العربية المتحدة.
 -08ىنداـ يحيى حامد (  ) 0806تدريس الرياضيات  ،دار النيضو العربيو  ،القاىره.

 -0،وطفة،عمي اسعد( )6،،0معادلة التنوير في التربية العربية(رؤية نقدية في اشكالية الحداثة التربوية) سمسمة
كتب المستقبؿ العربي،مركز دراسات الوحدة العربية،العدد،08بيروت،لبناف.

 -00الوكيػػؿ ،حممػػي احمػػد وحسػػيف بشػػير محمػػود( )088،االتجاهددات الحديثددة فددي تخطدديط وتطددوير مندداهج الرحمددة
االولى،مكتبة الفالح لمتوزيع والنشر،الكويت.

 -06الوكيؿ ،حممي احمد()6،،،تطوير المناهج،دار الفكر العربي ،القاىرة.
 -00اليماني،عبد الكريـ عمي( )6،،8استراتيجيات التعمم والتعميم ،ط،0دار المناىج ،عماف.

44-AL derman, M.Kay,(2007) Motivation for Achievement: Possibilities far
Teaching and Learning, second Edition.
45-Ebel – R, h. (1972) "Essentials of Educational Measure ment", New Jersey.
Englewood cliffs, prentice – Hall.
46-Scannell, D (1975): Testing and measurement in the classroom, Boston,
Houghton.
47-Webster seenth (1971) New collegiate Dictionary Condon,G Bell & Sons.

انًالحق

ث
1

االسًاء
أ.د ثناء يحيى قاسى

2

أ.د ياسيٍ حًيذ عيال

3

أ.و.د اقبال يطشز

4
5

و.د عهي عطيت عذاب
و.د يحًذ جثيز جبز

يهحق()1
أسًاء انسادة انًحكًيٍ
يكاٌ انعًم
تخصص
كهيت انتزبيت /ابٍ رشذ
ط.ث جغزافيت
جايعت بغذاد
كهيت انتزبيت /ابٍ رشذ
قياس وتقويى
جايعت بغذاد
كهيت انتزبيت /انجايعت
ط.ث جغزافيت
انًستنصزيت
وسارة انتزبيت
ط.ث انتاريخ
كهيت انتزبيت األساسيت
ط.ث انتاريخ
انجايعت انًستنصزيت
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ممحق ()8
نموذج خطة تدريسية لممجموعة التجريبية
نموذج خطة تدريسية عمى وفؽ استراتيجة داخؿ وخارج الدائرة لتالميذ المجموعة التجريبية

المادة:االجتماعيات

الصؼ والشعبة :الخامس االبتدائي
اليوـ والتاريخ:

الموضوع:موقع العراؽ

اوالً:االهداف السموكية :جعؿ التمميذ قاد اًر عمى أف-:

الوقت 00 :دقيقة

 -0يحدد موقع العراؽ مف العالـ

 -6يكشر موقع العراؽ عمى خريطة العالـ

 -0يحدد الدوؿ التي تجاور العراؽ عمى الخريطة
 -0يبيف اىمية موقع العراؽ

 -0يسمي المنفذ البحري الذي يطؿ عميو العراؽ
 -2يميز بيف التقسيمات االدارية في العراؽ
ثانياً :الوسائل التعميمية:

لتقريب المادة الى اذىاف التالميذ سأعتمد عمى الوسائؿ االتية:

 -0السبورة  -6االقالـ الممونة -0خارطة العالـ والعراؽ -0مجسـ الكرة االرضية
ثالثاً :سير الدرس:

سيكوف سير الدرس عمى النحو االتي:

المقدمة  4( :دقائق)

لتييئة أذىاف التالميذ لمادة الدرس الجديد ،اعتمد عمى طريقة االلقاء.
العرض 85( :دقيقة)
سيكوف وفقاً لالتي:

درسنا ليذا اليوـ ىو موقع العراؽ حيث سنتعرؼ عمػى موقػع وطننػا العػراؽ عمميػاً وموقػع العػراؽ مػف الػوطف العربػي واىميػة ىػذا

الموقع .

المعمـ /العراؽ ىو احد دوؿ العالـ ففي أي قارة يقع؟

التمميذ /يقع العراؽ ضمف قارة اسيا.

المعمػػـ /نعػػـ احسػػنت،يقع العػراؽ ضػػمف قػػارة اسػػيا وىنػػاؾ تسػػمية اخػػرى لمقػػارة ىػػي القػػارة الصػػفراء الحػػظ ذلػػؾ عمػػى مجسػػـ الكػرة

االضية ،في أي جزء يقع العراؽ مف قارة اسيا؟

التمميذ /يقع العراؽ في الجزء الجنوبي الغربي مف قارة اسيا.نحدد موقػع العػراؽ مػف قػارة اسػيا عمػى الخريطػة) وباشػراؾ عػدد مػف

التالميذ.

المعمـ /نعـ احسنتـ بارؾ ان فيكـ جميعاً،

معمومػ ػػة اثرائية(يوجػ ػػد فػ ػػي العػ ػػالـ سػ ػػبع قػ ػػارات ىػ ػػي قػ ػػارة اسػ ػػيا واوربػ ػػا وافريفيػ ػػا وامريكػ ػػا الشػ ػػمالية وامريكػ ػػا الجنوبيػ ػػة والقػ ػػارة

القطبية..................

نحف تعرفنا االف اف العراؽ يقع في قارة اسيا في الجزء الجنوبي الغربي مف القارة ،ىؿ العراؽ مف ضمف الدوؿ العربية؟

تمميذ /نعـ العراؽ مف ضمف الدوؿ العربية؟

المعمـ /في أي جزء يقع العراؽ مف الوطف العربي؟
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تمميذ/يقع في الجزء الشمالي الشرقي مف الوطف العربي.
المعمـ/نعـ احسنت،مف يكرر لي االجابة

تمميذ اخر :يقع العراؽ في الجزء الشمالي الشرقي مف الوطف العربي.
المعمـ/مف يكشر لنا موقع الوطف العربي عمى الخريطة

التمميذ يكشر ذلؾ عمى الخريطة.

المعمـ /جيد جدا

معمومة اثرائية ( الوطف العربي يقع ضػمف قػارتيف ،قسػـ مػف دوؿ الػوطف العربػي تقػع فػي قػارة اسػيا ومػف ضػمنيا العػراؽ والقسػـ

االخر يقع ضمف قارة افريقيا).

واالف سوؼ نتعرؼ عمى الػدوؿ التػي تجػاور وطننػا العػراؽ الف الػوطف مثػؿ البيػت يكػوف لػو جيػراف فػالعراؽ لػو دوؿ تجػاوره مػف

جميع الجيات فمف ىي ىذه الدوؿ ؟

التمميذ/مف الشماؿ تجاور العراؽ دولة تركيا.

المعمـ/نعـ اجابة صحيحة احسنت،مف يعينيا لي عمى الخريطة؟
تمميذ /يعينيا مع مجموعة مف التالميذ عمى الخريطة.

المعمـ احسنت جزاكـ ان خيرا ،ومف الدوؿ االخرى التي تجاور العراؽ؟

تمميذ/مف الجنوب الكويت والسعودية.

المعمـ /احسنت،مف يكشر ىاتف الدولتيف عمى الخريطة؟

تمميذ /يقوـ بتاشير ىاتاف الدولتيف عمى الخريطة.
المعمـ /جيدجدا،ومف الشرؽ ؟

تمميذ /دولة ايراف تجاور العراؽ مف الشرؽ؟
المعمـ /احسنت،ومف الغرب؟

تمميذ /تجاور وطننا العراؽ دولة سوريا واالردف.

المعمـ احسنت بارؾ ان فيؾ،مف يعيف لي دوؿ الشرؽ والغرب التي تجاور وطننا العراؽ؟

تالميذ /يقوـ مجموعة مف التالميذ ويكشر كؿ واحد منيـ دولة عمى الخريطة.

المعمـ /يجاور العراؽ ست دوؿ ىػي تركيػا مػف الشػماؿ وايػراف مػف الشػرؽ والسػعودية والكويػت مػف الجنػوب واالردف وسػوريا مػف

الغرب ،ويطؿ العراؽ عمى منفذ البحري ماىو؟

تمميذ /يطؿ العراؽ عمى الخميج العربي مف جية الجنوب.

المعمـ /احسنت  ،مف يكشر لنا ىذا الجزء الميـ والمنفذا المائي الوحيد لمعراؽ عمى الخريطة.

تمميذ/يكشر ذلؾ عمى الخريطة.

المعمـ/احسنت ،بعد اف تعرفنا عمى موقع العراؽ عالميا وموقع العراؽ مف الوطف العربي والدوؿ التي تجاور العػراؽ،االف سػوؼ

نتعرؼ عمى اىمية موقع العراؽ فماىي اىمية موقع العراؽ؟

تمميذ/يعد العراؽ حمقة وصؿ بيف بيف قارات العالـ القديـ اسيا واوربا وافريقيا.

تمميذ اخر /يعد العراؽ قديما وحديثاً مم اًر لطرؽ النقؿ والتجارة الدولية.

المعمـ/احسنتـ،ونوضت ذلؾ عمى الخريطة،والف سوؼ نتعرؼ عمى التقسيمات االداريػة التػي يتكػوف منيػا وطننػا العػراؽ ،فمػاىي

ىذه التقسيمات؟

تمميذ /يتكوف التقسيـ االداري مف محافظات واقضية ونواحي.

المعمـ/نعـ احسنت،مالمقصود بالمحافظة ىي معمومة تعرفنا عمييا في الصؼ الرابع؟

تمميذ /المحافظة :ىي وحدة ادارية تتميز بخصائص جغرافية طبيعية وبشرية تميزىا عف المحافظات االخرى.
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المعمـ احسنت بارؾ ان فيؾ،ىؿ توجد تقسيمات اخرى؟

التمميذ/نعـ ىناؾ االقضية وىي اصغر مف المحافظة ،وىناؾ نواحي وىي اصغر مف القضاء.

المعمـ/احسنت بارؾ ان فيؾ ،نحف نسكف االف ضمف أي محافظة؟

تمميذ/نسكف في محافظة بغداد وىي عاصمة العراؽ.

المعمـ /اجابة موفقة ،كـ عدد المحافظات في العراؽ؟

تمميذ/ثمانية عشر محافظة في العراؽ.

المعمـ /احسنت،بارؾ ان فيكـ جميعاً،اجابتكـ كانت مميزة ،فمنستمر عمى ىذا المستوى

النشاط 45(:دقيقة)

أقوـ بتقسيـ التالميذ الى مجموعتيف أو أكثر (  )A and Bوكؿ مجموعة تقسـ الى جزئيف داخمي وخارجي يعني مجموعة ()A

تصبت ( A1داخمي و A2خارجي)وكذلؾ الحاؿ في مجموعة ( )Bويمكف اف نسمي المجموعات بأسماء أخرى مف اجؿ اضػافة
نوع مف التنافس والدافعية لمتالميذ ويكوف عدد طالب المجموعة الداخمية بنفس عدد طالب المجموعة الخارجية ويتبادؿ االدوار

بػػيف تال ميػػذ المجموعػػة الواحػػدة (الداخميػػة والخارجيػػة) بػػيف درس واخػػر واحيانػػا خػػالؿ الػػدرس الواحػػد أوزع أوراؽ عمػػى طػػالب
المجموعة الداخمية مػف اجػؿ توجيػو اسػئمة الػى طػالب المجموعػة الخارجيػة ويتحػرؾ طػالب المجموعػة الخارجيػة باتجػاه عقػارب

الساعة او عكسيا فاف كؿ طالب في المجموعة الخارجية يوجو لػو سػكاؿ مػف كػؿ طالػب فػي المجموعػة الداخميػة ويكػوف باشػارة
مف قبؿ المعمـ مثؿ كممة ( حركة،يميف،يسار،جرس تنبيو مف المعمـ وطيرىا مف الحركات) ثـ بعد انتيػاء دورة الػدائرة الخارجيػة

واالستماع إلى إجابات التالميذ أقوـ بتعزيػز اهجابػات الصػحيحة وتصػحيت اهجابػات الخاطئػة ثواعطػاء اهجابػة لمتالميػذ الػذيف
لـ يعرفوا اهجابػة مػف خػالؿ اهجابػة عمػى األسػئمة التػي وجييػا تالميػذ المجموعػة الداخميػة إلػى تالميػذ المجموعػة الخارجيػة مػف

خالؿ ما يقوـ بت المعمـ بعرض لوحة تحمؿ األسئمة واهجابات الصحيحة كممخص سبوري.

رابعاً:التقويم5 (:دقائق):

 -0ما ىي الدوؿ التي تجاور وطننا العراؽ؟
 -6ما أىمية موقع العراؽ؟

خامساً:الواجب البيتي:الموقع الفمكي

141

