حبوث الرتبية الفنية
أثر اس تخدام اسرتاتيجية الشلك ) (vيف حتصيل طلبة قسم الرتبية الفنية ملادة أصول البحث العلمي
كرمي حواس عيل
جنالء خضري حسان
ملخص البحث:
يريم هذا البحث التعرف عىل (أثر اسرتاتيجية خريطة الشلك ( )Vيف حتصيل طلبة قسم الرتبية الفنية ملادة أصول البحث
العلمي)
ولتحقيق هدف البحث وضع الباحثان الفرضية الصفرية التالية:
( ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية حول
اجابهتم عىل فقرات الاختبار التحصييل املعريف ملادة اصول البحث العلمي قبليا وبعداي) .
اتبع الباحثان املهنج التجرييب ذا اجملموعة الواحدة  ،وحتدد جممتع البحث بطلبة الصف الثالث  /قسم الرتبية الفنية  /لكية
الفنون امجليةل البالغ عددمه ( )47طالب ًا وطالبة مت اختيار عينة عشوائية بلغت ( )12طالب ًا وطالبة .
ولغرض قياس اثر اسرتاتيجية الشلك  Vيف حتصيل الطلبة مت اعداد اختبار حتصييل معريف لقياس املعلومات اليت يكتس هبا
الطلبة  ،مت اخضاع الداة اىل اجراءات الصدق والثبات.
والظهار النتاجئ اليت توصل الهيا الباحثان اذ اس تخدما الوسائل االحصائية الآتية ( اختبار ولكوكسن ) الظهار الفروق بني
طلبة اجملموعة اليت خضعت للتجربة قبلي ًا وبعد ًاي  ،ومعادةل
( معامل الصعوبة والمتيزي ) لتحليل فقرات الاختبار التحصييل املعريف فض ًال عن ذكل اس تخدام معادةل (كيودر
ريتشاردسون )20/لثبات الاختبار التحصييل املعريف .
ويف ضوء النتاجئ اليت توصل الهيا البحث احلايل اس تنتج الباحثان عدداً من الاس تنتاجات مهنا-:
 -1أظهرت اسرتاتيجية الشلك  Vاثر ًا اجيابي ًا واحض ًا عىل حتصيل طلبة قسم الرتبية الفنية يف مادة اصول البحث العلمي
 -2اسهمت اسرتاتيجية الشلك ( )Vيف حتفزي الطلبة عىل املشاركة الفعاةل خالل ادلرس ملتابعة ما حتتوهيا من مكوانت.
 -3اسـهم التدريـس ابسرتاتيجية الشلك ( )Vفـي كرس الراتبـة وامجلـود وازاةل امللل ،المر الـذي انعكس اجيا ًاب فـي
النتاجئ.
ويف ضوء ذكل وضع الباحثان عدداً من التوصيات املتعلقة بنتاجئ البحث ،مهنا:
 .1التأكيد عىل اس تخدام اسرتاتيجية الشلك  Vيف تدريس مادة اصول البحث العلمي ملا لها من اثر يف حتقيق اهداف
تدريس املادة .
 .2اضافة اسرتاتيجية الشلك Vاىل مساقات طرائق التدريس والعمل عىل تدريب الطلبة عىل كيفية التدريس يف ضوء
هذه الاسرتاتيجية.
 .3تدريب مدريس الفنون عىل اس تعامل الطرائق احلديثة ،والس امي اس تعامل اسرتاتيجية الشلك  Vابالماكنيات الالزمة
لتنفيذها.
واس تكامالً جلوانب البحث أقرتح الباحثان ما يأيت-:
 .1دراسة اثر اسرتاتيجية الشلك  Vعىل حتصيل الطلبة يف مواد اخرى و مدى بقاء اثر التعمل
 .2دراسة اثر اسرتاتيجية الشلك  Vيف اكتساب املفاهمي الفنية دلى طلبة قسم الرتبية الفنية
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الفصل الول
مشلكة البحث -:
تضع الرتبية احلديثة يف مقدمة أهدافها الفرد املفكر والواعي ال املس تظهر أو ملا يدرسه وذكل اباتحة الفرص املناس بة
لصقل قدراهتم والاس تفادة مهنا يف اجملاالت اخملتلفة كام هتدف اىل حتقيق تاكفؤ الفرص وتقدير الفروق الفردية بني الطالب
و هتيئة الظروف الرتبوية وتوفري الفرص التعلميية الشامةل اليت تساعدمه عىل منو قدراهتم واظهار اس تعداداهتم والوصول اىل
أقىص اماكانهتم وصقل خشصياهتم وتمنيهتا من أجل اعداد جيل قادر عىل مواكبه التطور العلمي
و نتيجة الهامتم الباحثني بواقع التعلمي السائد  ،واطالعهام عىل املشالكت الرتبوية اليت تداولها الرتبويون سواء اكنوا من
جممتع الباحثني أو الآابء  ،تبني أن النظام التعلميي السائد ميثل نظاما تقليداي سلبيا بلك ما حيمهل من مشالكت وعواقب.
اذ ميثل التعلمي التقليدي نظاما تدريس يا قد يكون سلبيا أحيا ًان ملا يمت فيه نقل املعرفة اىل ذهن الطالب كونه وعاء يمت ملؤه
ابملعرفة  ،وهذه املعرفة ال ترتبط غالبا ًابلبناء أملفاهميي دلى الطلبة  ،فمتثل املعرفة اجلديدة رموزا ليس لها معىن ابلنس بة
اليه  ،ذلا جنده مضطرا حلفظ املعرفة اجلديدة بطريقة الية قابةل للنس يان  (.زيتون  ،2002 ،ص)34
والقتصار التدريس عىل طريقة التلقني من شاهنا أن تبدل ذهن املتعمل كام أنه س يبتعد أكرث فأكرث وتقل دافعيته حنو التعمل .
ولكون العرص احلايل يشهد تطور ًا يف مجيع جوانب املعرفة ذلا جيب الاهامتم البالغ ابملتعمل  ،والطرائق والاسرتاتيجيات
املس تخدمة يف التدريس حبيث خيتار املعمل الطريقة التدريس ية املناس بة طبق ًا لطبيعة املتعمل من جانب  ،وطبيعة املادة
ادلراس ية من جانب أخر وسعيـا مـن الباحثـني دلراسة هذه املشلكة  .وانطالقا مـن بـاب الفضول العلمي فـي اختيـار
الطرائق التدريس ية احلديثة التـي هتـدف الـى ااتحة الفرصة للمتعلمني للتفاعل املبارش مـع اخلبـرات املعرفيـة بعيدا عن
الطرائق التقليديـة ،مت اختيار اسرتاتيجية الشلك ( )Vاليت تربـط اجلانب أملفهويم (النظري) واجلانب االجرايئ (العميل)
التـي تؤكدها الاجتاهـات احلديثة فـي التدريس  ،فضال عن ندرة الحباث التـي أجريت الختبـار فعاليتـها علـى املستـوى
احمللـي ملادة أصول البحث العلمي حبسب عمل الباحثـني وفـي ضوء ما سبـق فان ادلراسـة احلالية حتاول االجابـة عن السـؤال
التايل :
"هل السرتاتيجية الشكـل ( )Vاثـر فـي حتصيـل طلبة فسم الرتبية الفنية ملـادة أصول البحث العلمي ؟"
أمهية البحث  -:تمتثل أمهية البحث احلايل يف :
 -1اماكنية افادة اجلهات اخملتصة اكلباحثني واملش تغلني يف العملية التعلميية الرتبوية من نتاجئ هذا البحث.
 –2تعد اسرتاتيجية الشلك ( )Vمن االسرتاتيجيات الفكرية احلديثة اليت ححت ِّفز وهتئي أذهان الطلبة للتفكري والنشطة
العقلية واليت تس تحق البحث والتجريب .
 -3قد يؤدي اس تخدام االسرتاتيجيات والطرائق التدريس ية احلديثة يف التعلمي واكتساب املعلومات وحتصيلها.
 -4رفد املكتبة الرتبوية مبعلومات حبثية والس امي حول اسرتاتيجية الشلك (.)V
 -5يامتىش هذا البحث احلايل مع الاجتاهات الرتبوية احلديثة اليت تسعى لتجريب اسرتاتيجيات تدريس ية حديثة.
هـدف الـبحـث  - :هيدف هذا البحث اىل :
"تعرف أثر اسرتاتيجية خريطة الشلك ( )Vيف حتصيل طلبة قسم الرتبية الفنية ملادة أصول البحث العلمي ".
فرضية البحث -:وللتحقق من هدف البحث وضع الباحثان الفرضية الصفرية الآتية:
( ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية حول
اجابهتم عىل فقرات الاختبار ألتحصييل املعريف ملادة أصول البحث العلمي قبليا وبعداي) .
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حـدود البحـث -:يقترص البحث احلايل عىل :
 -1طلبة الصف الثالث  /قسم الرتبية الفنية  /لكية الفنون امجليةل  /جامعة بغداد املس مترون ابدلراسة للعام ادلرايس
.2015-2014
 -2مادة أصول البحث املقرر تدريسها للعام  2015-2014وحتددت مبوضوعات أدوات مجع البياانت واملعلومات
التالية  ( -:الاس تبيان – املقابةل – املالحظة – الاختبار )
 -3اسرتاتيجية خريطة الشلك (. )V
حتـديـد املصطلحات
 -1الثر Effect
لغة :
 عرفه (ابن منظور )1956 ،"مأخوذ من أثرت اليشء – بفتح اهلمزة والثاء املثلثة – أي :نقلته أو تبعته ،ومعناه عند أهل اللغة :ما بقي من رمس اليشء
ورضبة الس يف ،وجيمع عىل أآاثر ،مثل  :سبب وأس باب" (ابن منظور،1956 ،ص )25
اصطالحا" :
 عرفه (حشاتة والنجار)2003،"حمصةل تغري مرغوب أو غري مرغوب فيه حيدث يف املتعمل نتيجة لعملية التعمل املقصود".
(حشاتة والنجار، 2003،ص)22
 وعرفه (ابراهمي )2009،"هو قدرة العامل موضوع ادلراسة عىل حتقيق نتيجة اجيابية،ولكن اذا انتقلت هذه النتيجة ومل حتقق فأان العامل قد يكون
من الس باب املبارشة حلدوث تداعيات سلبية"( .ابراهمي ،2009،ص ) 30
ويف ضوء ذكل يعرفه الباحثان اجرائيا:
"هو التغري املعريف املوجه اذلي حيدث دلى الطلبة  ،نتيجة لتعرضهم للمتغري املس تقل ( اسرتاتيجية خريطة شلك ،) v
ويقاس ابالختبار ألتحصييل املعد لهذا الغرض " .
 -2اسرتاتيجية الشلك (Cognitive Vee Shape model )V
 عرفته ()1992Gurley"بناء ختطيطي يوحض العالقة بني االحداث والش ياء والعنارص املفاهميية و االجرائية اليت تؤدي اىل فهم التناسق يف االحداث
والش ياء لفرع من فروع املعرفة"( Gurley,1992,p53).
 وعرفه ( ألعبيدي وأآخرون) 2006 ،" ختطيطٌ يوحض العالقة بني اجلوانب االجرائية واجلوانب املفاهميية النظرية ،عىل جانيب احلرف(  ،) Vعىل وفق افرتاضات
واحداث ترتبط وتتفاعل فامي بيهنا،وصوال ابملتعمل اىل تكوين بنيوي سلمي حول املفاهمي"
( ألعبيدي وأآخرون،2006 ،ص ) 131
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 وعرفه (اخلطيب وأآخرون) 2008 ،" أداة لتخطيط ادلروس هتدف لتوضيح التفاعل القامئ بني اجلانب النظري واجلانب العميل والتاكمل بيهنام ،ويبدأ اباثرة
سؤال من قبل املدرس وعندها يبدأ الطالب بتصممي أمنوذج (  ) Vويضع النظرايت واملفاهمي املتعلقة ابلسؤال عىل اجلانب
اليرس من المنوذج ،ويضع املعرفة والاس تنتاجات املعرفية وترتيب وتصنيف البياانت عىل اجلانب المين منه".
( اخلطيب وأآخرون، 2008 ،ص ) 9
 وعرفه (عطية) 2009 ،" أحد مناذج التدريس اليت تعمتد عىل طبيعة املعرفة وبنيهتا ،وتوحض التفاعل القامئ بني البناء أملفهويم لفرع من فروع املعرفة
والبناء املهنجي هل ،كام تشدد عىل التفاعل املس متر بني ما يمت مالحظته ،وما يمت اجراؤه ،واس تنباطه من مفاهمي".
( عطية، 2009 ،ص ) 275
ويف ضوء ذكل يعرفه الباحثان اجرائيا:
"يه مجموعة الحداث التعلميية اليت يصممها وينفذها الباحثان حلل مشلكة تعلميية ملقرر أصول ومناجه البحث العلمي وتقوم
عىل التفاعل بني اجلانبني أملفاهميي والعميل "
 -3التحصيل Achievement
 عرفه (عالم )2000 ،" درجة الاكتساب اليت حيققها الفرد ،أو مس توى النجاح اذلي حيرزه أو يصل اليه يف مادة دراس ية أو جمال تعلميي أو
تدرييس معني " (عالم  ،2000 ،ص)305
 وعرفه (عبادة )2001،" ذكل املس توى اذلي وصل اليه الطالب يف حتصيهل للمواد ادلراس ية"(عبادة.)146 ، 2001 ،
 وعرفه (أبو جادو )2003 ،" حمصةل ما يتعلمه الطالب بعد مرور مدة زمنية معينة  ،وميكن قياسه ابدلرجة اليت حيصل علهيا الطالب يف اختبار حتصييل
وذكل ملعرفة مدى جناح الاسرتتيجية اليت يضعها وخيطط لها املدرس ليحقق أهدافه  ،وما يصل اليه الطالب من معرفة
(أبو جادو  ، 2003 ،ص )455
ترتمج اىل درجات "
ويف ضوء ذكل يعرفه الباحثان اجرائيا:
ادلرجات اليت حيصل علهيا طلبة عينة البحث يف الاختبار ألبعدي ملوضوعات مادة أصول البحث العلمي بعد مرورمه
ابخلربات التعلميية املصممة وفق اسرتاتيجية الشلك .V
 -4أصول البحث العلمي ويعرف اجرائيا بأنه :
" احد املواد املهنجية لطلبة الصف الثالث يف قسم الرتبية الفنية يف لكية الفنون امجليةل  /جامعة بغداد ويدرس
بواقع ساعتني أس بوعيا"
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الفصل الثاين
االطــــــار النظري
نظرية أوزبل يف التعمل ذي املعىن :
تعترب نظرية ((ديفيد أوزبل)) يف التعمل ذي املعىن ) (Meaninyful Learningمن ابرز النظرايت املعرفية (الابس متولوجية)
وقد حاول ( أوزبل) أن جيمع بني أساليب تنظمي املادة ادلراس ية اجلديدة وأساليب تقدميها  ،اذ هيدف اىل مساعدة املدرسني
يف اعداد وتصممي املادة ادلراس ية  ،وطريقة تقدميها يك يمتكنوا من ايصال اكرب مكية من املعلومات عىل حنو فعال وذي معىن
(نشوايت  ، 1984،ص.)56
ويتحقق التعمل ذو املعىن يف الساس من خالل ربط التعمل اجلديد مع الفاكر اليت توجد يف البناء املعريف للمتعمل ،
حيث يمت دمج املعلومات اجلديدة عن طريق استيعاب املعلومات بعمليات التضمني  ،اليت تعين اجياد عالقات بني املادة
اجلديدة وبني ما هو موجود يف البنية املعرفية مبا يسهم يف تعديل وتطوير هذه البنية وال يتحقق التعمل ذو املعىن اذا اكن
بناء املادة يفتقر اىل الوضوح والثبات والتنظمي والربط ابملادة اجلديدة لن ذكل ميكن أن يعيق قدرة املتعمل عىل الاحتفاظ
ابملادة واس تدعاهئا ( .أبو جادو ،1998 ،ص)365-364
اذ يشري الكثريون اىل رضورة توافر عدد من الرشوط الحداث التعمل ذي املعىن مثل :
 -1أن يكون املتعمل مس تعدا ذهنيا ملثل هذا النوع من التعمل  ،أي ال يفرض عليه فتكون بذكل املعلومة اجلديدة اليت
يس تظهرها مجموعة مفككة من الرموز اللفظية .
 -2جيب أن تكون املعلومة اجلديدة مرتبة منطقي ًا  ،غري عشوائية.
 -3أن تتاح الفرصة للمتعمل ليقوم بربطها ببنيته املعرفية بشلك جوهري غري قرسي  ،ليكون التعمل أساسا لتعمل الحق.
(اخللييل وأآخرون،1996،ص)151
كام أن معلية التعمل ذات املعىن حتدث عندما يرتبط املوضوع التعلميي ابلعمليات االدراكية املعرفية بطريقة منظمة وترامكية .وتبىن
عىل بعدين أساسني هام :
البعد الول  :ويرتبط بطريقة تقدمي املعلومات وتمتثل ابلتعمل الاس تقبايل والتعمل الاس تكشايف  ،ويشري التعمل ابالس تقبال اىل
معلية تنظمي املعلومات عىل حنو منطقي  ،وتقدميها للمتعمل بصورهتا الهنائية فيقوم املتعمل بربطها ودجمها يف بنيته املعرفية  ،أما
التعمل ابالكتشاف فيقوم املتعمل ابكتشاف املعلومات جزئي ًا أو لكي ًا ومن مث يقوم بربطها ودجمها يف بنيته املعرفية .
البعد الثاين  :ويرتبط ابلوس يةل اليت يس تخدهما املتعمل للتعمل الاس تظهاري والتعمل ذي املعىن ،فاذا اس تطاع املتعمل ربط
املعلومات اجلديدة مبعلوماته السابقة  ،وأدت هذه العملية اىل تعديل بنيته املعرفية  ،فان التعمل ذا املعىن قد مت ،أما أذا حاول
املتعمل تذكر املعلومات اجلديدة يف املوقف التعلميي فأن التعمل هنا س يكون حفظ واس تظهار فقط ،وال حيدث يف هذه احلاةل
أي تعديل أو تغيري يف بنيته املعرفية ( .عبد الرمحن وعبد الكرمي ،1999،ص.)97
وعىل أساس ذكل مصم (أوزبل ) أسلواب جديد ًا للتعمل ذي املعىن اسامه (املنظم املتقدم) ويه معلومات خمترصة تعطى للمتعمل
ترتبط مبوضوع أو مادة دراس ية ( قطايم  ، 1998 ،ص.) 263
وتتضمن املنظامت املتقدمة أمه الفاكر واملبادئ الرئيسة اجملردة الشامةل للمحتوى التعلميي املراد تعلمه  ،و ترتابط فهيا املعلومات
بطريقة هرمية ومنطقية  ،اذ تأيت الفاكر العامة الشامةل أوال مث املفاهمي و الفاكر القل مشولية فالقل حىت نصل بعد ذكل
للجزء اذلي ميثل املفاهمي الولية النوعية ( رسااي ، 2007 ،ص ) 112
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ولمهية البنية املعرفية للمتعمل ورضورة تعديلها يف ضـوء املعلومات واملعـارف اجلديدة  ،قدم ) (Novak & Gowinيف
جامعة (كورنيل ) يف الواليـات املتحدة المريكية اسرتاتيجيات تدرس ية لتنظمي املعرفة وذكل بنـاء عىل نظريـة (أوزبـل ) يف
التعلـم ذي املعىن ،ومن هذه الاسرتاتيجيات يه اسرتاتيجية الشلك ((Wandersae ,1994, p 27) )V
اسرتاتيجية الشلك (: )V
يه احدى تطبيقات أفاكر (أوزبل) يف التعمل ذي املعىن  ،وتعود بداايت ظهور الشلك ( )Vاىل الس بعينيات ،وقد أظهرها
العامل " بوب جوين" لمتثل العنارص الابس متولوجية املتضمنة يف بنية املعرفة  ،والابس متولوجية تعين نظرية املعرفة أو عمل املعرفة
ويه فرع من فروع الفلسفة اليت تتعامل مع طبيعة املعرفة وبنيهتا .
(سالمة وأآخرون  ،2009 ،ص .)287
والشلك ( )Vنوع من خمطط مفاهميي عىل شلك ( )7ابللغة العربية او احلرف ) (Vابللغة الانلكزيية  ،ليساعد املتعمل عىل
الربط بني اجلانبني العلمي والنظري فامي يتصل ابلتعامل مع احلوادث والظواهر  ،أي مساعدة املتعلمني عىل فهم معلية انشاء
املعرفة ( .الكبييس  ، 2008 ،ص)195
كام تعد اسرتاتيجية الشلك ( )Vبناء لوسائل برصية ترتبط الناحية االجرائية لي نشاط مثل العمل املعميل ابلنوايح
املفاهميية املتضمنة فيه  ،وبذكل يكتسب اجلانب العلمي معىن حيامن يرتبط ابلنس بة للمعرفة السابقة للمتعمل .
)(Esiobu &sogibo , 1995, p 992
مكوانت اسرتاتيجية الشلك ()V
أوال  /السؤال الرئيس  :يعمل السؤال الرئيس عىل توجيه املتعمل للوصول اىل املتطلبات املعرفية واس تدعاء املعلومات من
بنيته املعرفية اخلاصة  ،وغالبا ما يصاغ ابس تخدام  :ما ؟ ماذا؟ كيف  ،اذ يوجه السؤال الرئيس املتعمل اىل حفص الش ياء
والحداث والنظرايت واملفاهمي الالزمة لبناء املعرفة اجلديدة وتوجهيه من البداية اىل الهناية اىل املتطلبات املعرفية .
اثني ًا  /االحداث والش ياء:
الحداث  :يه الفعال اليت تظهر يف ادلراسة ويقوم الطالب بتسجيلها  ،ويكون قادر ًا عىل ختطيط واستيعاب اي دراسة
يقوم هبا  .والحداث أما طبيعية أو معدة من قبل الطالب كام يف التجارب املعملية .
الش ياء  :ويه خمتلف الدوات واملواد اليت تسمح للحدث ابلظهور .
اثلث حا  /اجلانب اليرس  :اجلانب أملفاهميي أو النظري -:ويعرف أيضا ابجلانب التفكريي ويتضمن :
 -1النظرايت :ويه نظام عام يش متل معرفة منظمة توحض العالقات بني املفاهمي واملبادئ يف صورة ذات معىن ،
واليت متكن الطالب من تفسري مالحظاته وان يرشح التفاعالت بني املفاهمي والحداث واملتطلبات املعرفية
 -2املبادئ  :ويه عالقة بني مفهومني أو أكرث ترشدان اىل فهم الحداث  ،وتسهم يف اجناز اجلانب االجرايئ .
 -3املفاهمي  :جتريد للعنارص املشرتكة بني عدة أحداث أو أش ياء  ،ويكون لهذا التجريد امس أو رمز أو مصطلح ،
وهذه املفاهمي تشمل الك من املفاهمي اليت س بق وان تعلمها الطالب واملفاهمي اليت نريد أن يتعلمها من خالل ادلرس.
رابع ًا  /اجلانب المين  :اجلانب االجرايئ أو العميل  .يوحض اجلانب االجرايئ الطريقة العملية يف التدريس والنقطة الساس ية
يف اخلريطة  ،اذ أننا نصل اىل املعرفة من خالل ما جنمعه من بياانت .وهذا اجلانب يتضمن :
 -1املتطلبات املعرفية  -:متثل اجاابت للس ئةل املقرتحة يف البداية  ،اذ تعد تعماميت يتوصل الهيا املتعمل من خالل
التفاعل بني اجلانب النظري والبياانت املعاجلة اليت مت التوصل الهيا من خالل النشطة اليت حتتوي الش ياء واالحداث
.
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 -2املتطلبات القميية  -:ومتثل العاطفة والشعور جزء ًا أساس يا فهيا  ،ويكون هذا الشعور أما اجيابي ًا أو سلبي ًا  ،وتعطي
املتطلبات القميية االجابة عن قمية السؤال  ،ويشري(  ) Novak & Gowin,1984اىل أن اجلانب االجرايئ يف خريطة
الشلك  Vهيدف اىل توضيح الطريقة العملية يف التدريس .
 -3التحويالت  -:متثل التحويالت اعادة تنظمي وترتيب التسجيالت يف شلك أكرث معىن  ،فالتسجيالت ليس لها
معىن فهيي بياانت خام و البد من اعادهتا وصياغهتا بشلك هل معىن .
 -4التسجيالت  -:ويه مجموعة من املالحظات اليت يقوم املتعمل جبمعها من خالل تدوين الحداث أو الش ياء بأدوات
مجع البياانت اخملتلفة  (.علاميت و أبو جالةل  ، 2001،ص)306-303
والشلك التايل يوحض مكوانت اسرتاتيجية الشلك ()v

اس تخدامات اسرتاتيجية الشلك (:)V
 .1ترتيب وتسلسل أفاكر التدرييس وذكل بتحديده لعنارص جانيب اسرتاتيجية الشلك (.)V
 .2التخطيط لدلروس وذكل بتحديد النقاط اليت يرتهبا ويبدأ هبا ادلرس.
 .3تعد وس يةل ايضاح تساعد عىل توضيح مفاهمي ادلرس.
 .4لربط اجلانب أملفاهميي (النظري) ابجلانب االجرايئ (التطبيقي) الن النظرية والتطبيق شقان مرتابطان ومتالزمان يف معلية
التدريس .
 .5بناء املعرفة وتسلسل املفاهمي ومتثيلها و مواءمهتا مع بعضها مما حيقق الفهم والاستيعاب.
 .6توجيه احتياجات الطلبة للتعمل الصحيح( .أبو جالهل  ، 1991،ص)213
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 .7تفيد يف حتليل املصادر الولية للمعلومات وصو ًال اىل ختطيط تعلميي مناسب .
 .8حل مشلكة التسلسل املعريف من خالل حتديد املفاهمي واملبادئ املطلوبة الدراك أو فهم الحداث والش ياء موضوع
ادلراسة وتقدميها بطريقة متسلسةل عند معل التسجيالت والتحويالت.
 .9تس تخدم يف القراءة الناقدة للبحوث املقرتحة يف خمتلف اجملاالت .
 .10تعد أداة لتحليل اس تجاابت املتعلمني أثناء املقابالت الشخصية .
 .11تس تخدم كداة مهنجية  ،اذ ميكن اس تخداهما لتطوير املهنج من خالل حتليل املواد ادلراس ية وفقا للس ئةل التالية :
أ -ما السؤال الرئيس اذلي تدور حوهل دراسة معينة أو موضوع معني ؟
ب -ما املفاهمي الساس ية املراد تعلمها يف هذه املادة أو املوضوع ؟
ت -ما الطرائق املس تخدمة لالجابة عىل السؤال الرئيس ؟
ث -ما املتطلبات املعرفية الرئيسة لتعمل هذه املادة أو املوضوع ؟
(سالمة وأآخرون ، 2009 ،ص)290
ج-ما املتطلبات القميية الرئيسة لتعمل هذه املادة أو املوضوع ؟
أهداف اسرتاتيجية الشلك V
– 1تساعد الطلبة يف تعمل كيف تبىن املعارف واملفاهمي وذكل من خالل السامح للطلبة بتصور مفاهميهم حنو موضوع ادلرس.
– 2تساعد الطلبة عىل طرح الس ئةل وكذكل عىل ختطيط وتصممي وتنفيذ النشطة وتفسري النتاجئ.
 – 3تمني دلى الطلبة العديد من اذلاكءات اكللغوي والبرصي املاكين واملنطقي الراييض واجلسدي والاجامتعي .
 – 4تعمل عىل اكساب الطلبة العديد من معليات العمل مثل املالحظة والتفسري والاس تنتاج والتصنيف واس تخدام الرقام
والتنبؤ وفرض الفروض.
 – 5تساعد عىل التعرف عىل الفهم اخلاطئ دلى الطلبة وتعديهل .
-6تساعد الطلبة عىل ربط املفاهمي حباجاهتم الشخصية من خالل ابراز دور املفاهمي يف حياة الفرد واجملمتع ،ويكون ذكل
ابرزا يف املتطلبات القميية ( .أبو سعيدي و البلويش)265 : 2011 ،
ادلراسات السابقة :
دراسة فراج ()2001
"اثر اس تخدام امنوذج شلك  Vاملعريف يف تمنية همارات التفكري املنطقي والتحصيل ادلرايس يف مادة العلوم دلى تالميذ
املرحةل املتوسطة ابلسعودية "
هدفت ادلراسة اىل تعرف عىل اثر اس تخدام شلك  Vاملعريف عىل التحصيل ادلرايس يف مادة العلوم وتمنية همارات التفكري
املنطقي وتكونت عينة ادلراسة من ( )37طالب ًا مكجموعة جتريبية )29( ،طالب ًا مكجموعة ضابطة .وأسفرت نتاجئ ادلراسة
عىل تفوق اجملموعة التجريبية يف التحصيل املعريف عىل اجملموعة الضابطة و عن منو بعض همارات التفكري املنطقي دلى افراد
اجملموعة التجريبية (.فراج )2001 ،
الفصل الثالث
مهنجية البحث واجراءاته
س يتناول هذا الفصل عرضا ملهنجية البحث واجراءاته و،سوف يتناولها الباحثان ابلتفصيل عىل النحو الآيت :
مهنج البحث -:اس تخدم الباحثان مهنج البحث التجرييب
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التصممي التجرييب :
هو اال سرتاتيجية اليت يضعها الباحث مجلع املعلومات الالزمة وضبط العوامل واملتغ ريات اليت ميكن أ ن تؤثر يف
تصنيف املعلومات وا جراء التحليل املناسب لال جابة عن أ س ئةل البحث مضن خطة شامةل
(عودة،وفتحي،1992،ص.)129
وقد اختار الباحثان التصممي التجرييب ذي الضبط اجلزيئ لعينة واحدة ذات اختبار حتصييل معريف (قبلي ًا و بعد ًاي).
وان هذا النوع من التصاممي يعد مالمئ ًا الجراءات البحث احلايل وحيقق الهداف املقصودة .واجلدول (  )1يوحض ذكل .
اجلدول (  ) 1يوحض التصممي التجرييب اذلي اعمتده الباحثان يف تصممي اجراءات حبهثم
اجملموعة
التجريبية

الاختبار القبيل
اختبار حتصييل معريف

املتغري املس تقل الاختبار ألبعدي
اسرتاتيجية
الشلك V

اختبار حتصييل معريف

املتغري التابع
اختبار
املعريف

التحصيل

جممتع البحث -:
تألف جممتع البحث احلايل من طلبة الس نة الثالثة – قسم الرتبية الفنية  /لكية الفنون امجليةل – جامعة بغداد للعام
ادلرايس ( )2015-2014اذلين يدرسون مادة أصول البحث العلمي والبالغ عددمه (  47طالب ًا و طالبة ) موزعني عىل
(أربع ) شعب دراس ية وكام موحض يف اجلدول التايل -:
جدول ( )2يوحض جممتع البحث من طلبة الصف الثاين  /قسم الرتبية الفنية
الاانث
اذلكور
اجملموع
الصفوف
%
العدد
%
العدد
13
61,53
8
38,46
5
أ
11
72,72
8
27,27
3
ب
11
54,54
6
45,45
5
ج
12
58,33
7
41,66
5
د
47
29
18
اجملموع
عينة البحث -:
مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية من طلبة الصف الثالث بلغت ( )12طالب ًا وطالبة يشلكون نس بة قدرها
( )%25من جممتع البحث  .واجلدول ( )3يوحض ذكل.
جدول ( )3يوحض عينة البحث احلايل
اجملموع
الطالبات
الطالب
اجملموعة
%
العــــــــدد
%
العـــــــــــدد
12
التجريبية
%58
7
%42
5
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متغريات البحث -:
مت حتديد متغريات البحث احلايل واملمتثل اباليت -:
 -1املتغري املس تقل:التدريس بأسلوب اخلطط ادلراس ية عىل وفق اسرتاتيجية الشلك . V
 -2املتغري التابع :وهو املتغري املالحظ يف حتصيل الطلبة ملتطلبات مادة ( أصول البحث العلمي) اذ مت قياسه من خالل -:
اخضاع الطلبة (عينة البحث) لالجابة عن فقرات الاختبار التحصييل املعريف.
 -3املتغريات ادلخيةل:ويه متغريات غري جتريبية ( طارئة) قد تؤثر يف نتاجئ التجربة ،مما يتطلب حتديدها والس يطرة علهيا
لتحقيق السالمة ادلاخلية للتصممي التجرييب ،وامه هذه املتغريات يه:
 ماكن تطبيق التجربة :مت حتديد قاعة أصول البحث العلمي ماك ًان لتطبيق التجربة .
 مدرس املادة  :متت الس يطرة عىل املتغري من خالل قيام احد الباحثني بتدريس اجملموعة اليت خضعت للتجربة
يف ضوء اخلطط التدريس ية اليت أعدت مس بقا لهذا الغرض
 اخلربة السابقة  :من اجل معرفة اخلربات السابقة اليت ميتلكها طلبة الصف الثالث  /قسم الرتبية الفنية يف مادة
أصول البحث العلمي  ،جلأ الباحثان اىل اجراء اختبار حتصييل معريف قبيل لعينة البحث قبل الرشوع بتطبيق
اسرتاتيجية الشلك  .Vو مت تأشري درجاهتم ابالختبارين لغرض االفادة مهنا يف أظهار النتاجئ بعد تطبيق اجراءات
البحث
أداة البحث :يتطلب حتقيق هدف البحث احلايل توافر ما يأيت:
 -1اختبار حتصييل معريف
 -2اعداد خطط تدريس ية عىل وفق اسرتاتيجية الشلك . V
الاختبار ألتحصييل املعريف -:قام الباحثان ابعداد اختبار حتصييل معريف استندا يف بنائه عىل املصادر والدبيات اليت
تناولت تصممي الاختبارات وهو ما يتعلق بكتب القياس والتقومي  ،فض ًال عن املصادر اليت تناولت مادة أصول البحث
العلمي  ،وكذكل ادلراسات والدبيات اليت تناولت اس تخدام طرائق تدريس ال س امي ما يتعلق بكيفية تصممي الاختبارات
التحصيلية املعرفية.وتكون الاختبار من( )38فقرة موزعة عىل أربعة أس ئةل يف ضوء الهداف التعلميية والسلوكية وحمتوى
املادة العلمية احملددة يف التجربة ،اذ مت اعداد فقرات هذا الاختبار من نوع الاختبارات املوضوعية اليت ترتكز عىل امالء
الفراغ مبا يناس به  ،و أس ئةل الصح واخلطأ ،و أس ئةل االجابة اخملترصة  ،وأس ئةل التعداد وبواقع ( 23فقرة ) للسؤال الول
،و(6فقرات ) للسؤال الثاين  ،و( 5فقرات ) للسؤال الثالث  ،و ( 4فقرات ) للسؤال الرابع .
مؤرش الصدق -:
عرضت صورة الاختبار بصيغته الولية عىل مجموعة من اخلرباء من ذوي الاختصاص يف جماالت (طرائق تدريس،
الرتبية الفنية ،القياس والتقومي ) للتعرف عىل مدى صالحية فقرات الاختبار وعىل قدرهتا يف قياس الهداف اليت وضعت
لجل قياسها .وقد اس تخدم الباحثان معادةل ( هولس يت ) الجياد االتفاق بني اخلرباء عن لك سؤال من أس ئةل الاختبار
التحصييل املعريف  .وكام يف اجلدول ( .) 4
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جدول ( )4يوحض معامل االتفاق بني اخلرباء
صاحلة
الاس ئةل
%
العدد
%77
7
الول
% 100
9
الثاين
% 88
8
الثالث
%100
9
الرابع

غري صاحلة
العدد
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ـــــــــــــ

%
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــ
ــــــــــــــ

حباجة اىل تعديل
%
العدد
%22
2
ــــــــــــ
ــــــــــ
%11
1
ــــــــــــــ
ـــــــــــ

وبعد ذكل قام الباحثان ابلتعديل عىل وفق املالحظات اليت أبداها السادة اخلرباء حول بعض الس ئةل مث أعادهتا اىل
بعضهم فنالت االتفاق التام .
الفحص التجرييب لالختبار
قام الباحثان ابجراء حفص جترييب عىل عينة اس تطالعية بلغت ( ) 15طالب ًا وطالبة من الصف الثالث/قسم الرتبية
الفنية يف لكية الفنون امجليةل و ممن مل خيضعوا للتجربة لغرض التعرف عىل وضوح التعلاميت والفقرات ومالمئهتا للطلبة،
وحتديد زمن االجابة عىل املقياس .ولتسهيل االجراءات االحصائية فقد رتبت ادلرجات تنازليا من أعىل درجة اىل أدىن
درجة مث اختريت العينتان املتطرفتان العليا وادلنيا بنس بة ( )%27حلساب معامل صعوبة الفقرات ومعامل متيزي الفقرات .
واكن الوقت املس تغرق لالجابة ( ) 30دقيقة ،ومت حساب متوسط الوقت ابس تخدام املعادةل الآتية :
زمن اجابة أول طالب  +زمن اجابة أآخر طالب
الزمن = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2
 20د  40 +د
= ــــــــــــــــــــــــــــــــ =  30دقيقة
( الزوبعي  ،وأآخرون ،1981ص) 74
2
وقد حدد الباحثان مؤرشات الصعوبة والمتيزي وكام ييل-:
أ -معامل صعوبة الفقرات- :
مت حتديد معامل الصعوبة من خالل حساب النس بة املئوية لالجاابت الصحيحة عىل لك فقرة  ،وقد مت اس تخدام
معادةل معامل الصعوبة حلساب صعوبة لك فقرة اذ ظهر أن مؤرشات الصعوبة لفقرات الاختبار ألتحصييل املعريف تراوحت
بني (.)%70 -%36
ويعد هذا الاختبار مؤرش ًا جيد ًا لصالحية الاختبار ألتحصييل املعريف ،اذ (أن الاختبارات التحصيلية تعد جيدة
أذا اكن مس توى صعوبة فقراهتا يرتاوح ما بني(( . )%80 -%20بلوم،1983،ص)107
ب -معامل متيزي الفقرات -:
قام الباحثان ابجياد معامل المتيزي لفقرات الاختبار ابس تخدام معادةل المتيزي وتراوحت درجات المتيزي فهيا مابني (-%40
. ) %76ويعد مؤرش ًا جيد ًا عن قوة متيزي فقرات الاختبار ألتحصييل املعريف .
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ثبات الاختبار-:
اس تخدم الباحثان معادةل ) ) Kauder – Richardsonحلساب الثبات الن هذه الطريقة " تس تعمل يف تقدير
درجة الثبات عندما تكون احامتالت االجابة عىل أس ئةل املقياس ( صفر  ) 1،أي ثنائية " ( عبد الرمحن ،1983،ص)210
وقد اكن معامل الثبات (  )%83وهو يعد مؤرش ًا جيد ًا لثبات الاختبار " .اذ أن معامل الثبات ميكن الاعامتد عليه أذا
اكنت قميته ( ( ." )0,90 -0.70العيسوي  ، 1974 ،ص)58
حتديد املادة العلمية :
مت حتديد املادة العلمية اليت قام الباحثان بتدريسها أ ثناء مدة التجربة واليت يه (موضوعات أ دوات
مجع البياانت واملعلومات التالية الاس تبيان  ،واملقابةل  ،واملالحظة ،و الاختبار) اخملصصة للصف الثالث يف
لكية الفنون امجليةل قسم الرتبية الفنية .
حتديد الهداف وصياغهتا سلوكيا :
ان اخلطوة الوىل الكرث أمهية يف تصممي حمتوى تعلميي أآو اختبار ما " يه التوصل اىل وضوح اتم حول ما نرغب يف
أن يصبح الطالب ممتكن ًا منه نتيجة خلربة التدريس " (ثورندايك)186 ،1989 ،
وبعبارة أخرى حتديد الهداف السلوكية اخلاصة بلك من املوضوعات اليت يراد تدريسها .تأسيس ًا عىل ذكل ويف
ضوء الهدف العام لقسم الرتبية الفنية والهداف العامة للموضوعات ادلراس ية فقد قام الباحثان ابس تنباط عدد من الهداف
ليك تكون مرشد ًا يف معلية بناء احملتوى والاختبار ألتحصييل ،بلغ عددها ( )40هدف ًا سلوكي ًا .
وقد عرضت الهداف السلوكية عىل مجموعة من اخلرباء يف جمال الرتبية وطرائق تدريس الرتبية الفنية لبيان أآراهئم
يف سالمهتا ومدى مالءمهتا ملس توايهتا املعرفية ويف ضوء أآراهئم ومالحظاهتم جرت أعاده صياغة الهداف السلوكية وتعديل
املس توى اذلي تقيسه وأبقيت بشلكها الهنايئ ( )40هدفا سلوكيا  .توزعت عىل املوضوعات ادلراس ية بواقع ( )8أهدف
ملوضوع الاس تبيان و ( )15هدف ملوضوع املالحظة و ( )11هدف ملوضوع املقابةل و ( )6أهدف ملوضوع الاختبار .
اعداد اخلطط التدريس ية :
يف ضوء حمتوى املادة التعلميية والهداف السلوكية جرى اعداد اخلطط التدريس ية وقد بلغ عدد هذه اخلطط ( )4خطط
تدريس ية عىل اسرتاتيجية الشلك .V
تطبيق اجراء التجربة :
قام الباحثان يف أثناء تطبيق التجربة مبا ييل :
ابرش الباحثان بتطبيق التجربة عىل عينة البحث يوم  2015/2/24وانهتت يوم  .2015/3/31وقام احد الباحثني بتدريس
عينة البحث عىل وفق اخلطط التدريس ية املعدة لهذا الغرض مس بق ًا.
وطبق الباحثان الاختبار ألتحصييل املعريف بتارخي .2015/4/2
الوسائل االحصائية -:
 -1اختبار ولكوكسن (  )Wilcoxonاس تخدم الظهار نتاجئ الاختبار ألتحصييل املعريف ( قبلي ًا وبعد ًاي )
-2معادةل كودرريشاردسون ) -:Kauder Richardson(20اس تعملت حلساب معامل ثبات الاختبار ألتحصييل
املعريف .
 -3معادةل معامل الصعوبة (  -:) Difficulty- Equationحلساب صعوبة فقرات الاختبار ألتحصييل املعريف .
 -4معادةل معامل المتيزي ( -:)Discrmination Equationحلساب قوة متيزي فقرات الاختبار ألتحصييل املعريف.
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الفصل الرابع
نتاجئ البحث ومناقش هتا
عرض النتاجئ ومناقش هتا -:
يتضمن هذا اجلزء عرض ًا للنتاجئ اليت توصل الهيا الباحثان  ،يف ضوء هدف وفرضية البحث اليت مت وضعها  ،وتفسري النتاجئ
اليت مت التوصل الهيا  ،فض ًال عن الاس تنتاجات والتوصيات واملقرتحات وعىل النحو التايل -:
الفرضية الصفرية " :
( ال توجد فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى دالةل ( )0.05بني متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية حول
اجابهتم عىل فقرات الاختبار ألتحصييل املعريف ملادة أصول البحث العلمي قبليا وبعداي) .
وللتحقق من حصة هذه الفرضية اس تخدم الباحثان معادةل اختبار (ولكوكسن ) الظهار نتاجئ الاختبار ألتحصييل
املعريف ومعرفة الفروق املعنوية بني تطبيق الاختبار ( قبلي ًا – بعد ًاي ) ونتاجئ اجلدول رمق (  )5توحض ذكل .
جدول رمق (  )5يوحض طريقة حتليل درجات الطلبة حول اجاابهتم عىل فقرات الاختبار ألتحصييل املعريف قبلي ًا -بعد ًاي
ابس تخدام اختبار ولكوكسن
الاختبار املهاري
أشارات رتب
ترتيب
الفرق بني الاختبارين الفروق املطلقة
ت
الفروق
الفروق
بعد ًاي
قبلي ًا
1+
1
1
1+
23
24 1
6,56,5
15
1542
27 2
2,5+
2,5
2
2+
24
26 3
2,5+
2,5
2
2+
23
25 4
9,59,5
16
1645
29 5
1212
18
1844
26 6
9,59,5
16
1642
26 7
1313
21
2141
20 8
6,56,5
15
1543
28 9
4+
4
3
3+
22
25 10
55
9
927
18 11
9,59,5
16
1638
22 12
و ( 71,5 = ) -

و ( 10 = ) +
القمية اجلدولية ل (و) = ( ) 14
ومن خالل النظر لنتاجئ اجلدول ( ) 5ميكن تنظميها يف اجلدول () 6
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جدول ( )6ميثل قمي (و) احملسوبة و اجلدولية عند مس توى دالةل ( )0,05حول اجاابت الطلبة عىل فقرات الاختبار
ألتحصييل املعريف قبلي ًا – بعد ًاي
قمية (و) احملسوبة
(و) عند مس توى دالةل
قمية
العينة
اجملموعة
()0,05
اجلدولية
الكربى
الصغرى
داةل احصائيا
14
71,510+
12
التجريبية
ويتضح من خالل جدول (  )6أن هناك قميتني ل(و) احملسوبة احدهام صغرية تساوي ( )10+واثنهيام كبرية (-
 )71,5مت احلصول علهيا ابس تخدام معادةل اختبار (ولكوكسن ) ومن خالل الرجوع اىل القمي اجلدولية يالحظ أهنا تساوي
( )14عند مس توى دالةل ( )0,05عندما يكون جحم العينة ( )12فرد ًا ،ومبا أن القمية احملسوبة الصغرية اقل من القمية
اجلدولية  ،ذلكل ترفض الفرضية الصفرية وتقبل البديةل اليت تنص عىل وجود فروق ذات دالةل احصائية عند مس توى
( )0,05لصاحل الاختبار ألتحصييل املعريف البعدي  .وهذه النتيجة تؤكد عىل فاعلية اس تخدام اسرتاتيجية الشلك  Vاليت
تساعد الطلبة عىل تاكمل احملتوى املتعمل والسلوب اذلي تعلموا به هذا احملتوى ،فهيي جتمع بني الطريقة اليت مت هبا التعمل
واحملتوى اذلي مت تعلمه يف شلك ذي معىن  ،كام أن التعمل وفقا لهذا المنوذج جذب انتباه الطلبة و زاد من دافعيهتم بزايدة
املشاركة نظرا حلداثته ابلنس بة هلم لمتزيه خبصائص هممة ساعدت عىل تعلمي الطلبة تعلامً ذا معىن .
كام أن التعلمي وفقا لهذا الامنوذج جيعل الطالب يقوم بدور اجيايب ابملشاركة يف العملية التعلميية واكتساب همارات العمل
الاس تنتاجات -:
يف ضوء نتاجئ البحث احلايل يس تنتج الباحثان ما ييل :
 -1أظهرت اسرتاتيجية الشلك  Vأثرا اجيابي ًا واحض ًا عىل حتصيل طلبة قسم الرتبية الفنية يف مادة أصول البحث
العلمي
 -2اسهمت اسرتاتيجية الشلك ( )Vيف حتفزي الطلبة عىل املشاركة الفعاةل خالل ادلرس ملتابعة ما حتتوهيا من
مكوانت .
 -3اسـهم التدريـس ابسرتاتيجية الشلك ( )Vفـي كرس الراتبـة وامجلـود وازاةل امللل ،المر الـذي انعكس اجيابيـ ًا
فـي النتاجئ.
التوصيات -:
يف ضوء النتاجئ والاس تنتاجات اليت توصل الهيا البحث ميكن اخلروج ابلتوصيات الآتية-:
 -1التأكيد عىل اس تخدام اسرتاتيجية الشلك  Vيف تدريس مادة أصول البحث العلمي ملا لها من اثر يف حتقيق
أهداف تدريس املادة .
 -2اضافة اسرتاتيجية الشلك  Vاىل مساقات طرائق التدريس والعمل عىل تدريب الطلبة عىل كيفية التدريس يف
ضوء هذه االسرتاتيجية .
 -3تدريب مدريس الفنون عىل اس تعامل الطرائق احلديثة ،والس امي اس تعامل اسرتاتيجية الشلك  Vابالماكنيات
الالزمة لتنفيذها.
 -4تدريب الطلبة عىل اس تخدام اسرتاتيجية الشلك  Vيف مواقف التعمل اخملتلفة  ،لغرض الارتقاء مبس توى أداهئم
يف معلية التعمل .
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املقرتحات-:
اس تكام ًال لهذه ادلراسة يقرتح الباحثان اجراء ادلراسات الآتية:ـ
 -1دراسة اثر اسرتاتيجية الشلك  Vعىل حتصيل الطلبة يف مواد أخرى و مدى بقاء اثر التعمل
 -2دراسة اثر اسرتاتيجية الشلك  Vيف اكتساب املفاهمي الفنية دلى طلبة قسم الرتبية الفنية
املصادر العربية والجنبية :
-1أبو جادو ،صاحل محمد عيل  .عمل النفس الرتبوي  ،ط ، 1دار امليرسة ،عامن 1998
-2ــــــــ  ،صاحل محمد عيل .عمل النفس الرتبوي  ،ط ، 3دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة  ،عامن  ،الاردن،
.2003
 -3أبو جالهل  ،صبحي .فاعلية اس تعامل الشلك ( )Vاملعريف يف ادلراسة املعملية يف التحصيل ومعليات العمل عىل
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The Impact of using the strategy of shape (V) on the Achievement of the
students of the Department of Artistic Education
Kareem Hawas Ali
Najla'a Khudayer Hassan
ABSTRACT
This research aim at finding out the impact of using the strategy of shape V on the
achievement of the students of the Department of Artistic Education in the subject of
"Principles of scientific Research ". This strategy is one of the cognitive strategies used in
this topic .
To verify the aim of the research ,the two researchers have put the following null
hypothesis:There are no significant differences on the level of 0,05 among the average degrees of the
students of the experimental group in their answers on the topics of the pre and post
cognitive achievement tests of the subject of "principles of scientific Research " .
The two researchers have adopted the experimental approach which consists of one
group . the population of the research is restricted by the students of the third stage
Department of Artistic Education College of Fine Arts. The sample consists of 12 students
selected randomly .
To measure the impact of the strategy of shape V on the achievement of students , A
cognitive achievement test for measuring the information acquired by student , has been
made . the tool of the research has been submitted to the procedures of reliability and
discrimination.
The two researchers have used ( Wilcox on signed rank test) to show the differences
among the group's students who apply to the experiment (earlier & later). Coefficient of
Variation and determination is used to analyses the topics of the cognitive achievement
test .
In addition , Kuder-Richardson Formula 20 is adopted to state to check the
consistency of measurements . The two researchers have drawn the following conclusions
:1- - The strategy of shape V has showed an obvious positive impact on the
achievement of the students of the Department of Artistic Education in the subject
of (principles of scientific Research ).
145

 كرمي حواس عيل وجنالء خضري حسان..........................( يف حتصيل طلبة قسم الرتبية الفنية ملادة أصول البحث العلميv) أثر اس تخدام اسرتاتيجية الشلك

2- The strategy of shape V has contributed in motivating students to participate
effectively in the lecture to follow its contents .
3- Teaching with the strategy of shape V breaks boredom & inactivity , which reflects
positively on the results .
According to the conclusions , the two researchers have suggested the following
recommendations :1- - Confirming on the use of the strategy of shape V in teaching the subject of
(principles of scientific Research ) because of its effect on achieving the goals of
the subject .
2- Adding the strategy of shape V to the methods of teaching's systems and training
students on teaching it .
3- Training Arts teachers on using innovative methods especially the strategy oh
shape V .
The two researchers also suggest the following :1- - Studying the impact of the strategy of shape V on the achievement of students in
other subjects.
2- -Studying the impact of the strategy of shape V on acquiring artistic concepts of
student of the Department of Artistic Education.
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