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هجلة األستار

فاعلية أنوورج فشايش في اكتساب هفاهين هادة االجتواعيات لذى
ّتالهيز الصف الخاهس االبتذائي
ّ علي عطية عزاب العتابي. د. م
2/الوذيشية العاهة لتشبية بغذاد الشصافة/ وصاسة التشبية
0الولخص
يرمي البحث الحالي إلى التعرؼ بػ ( فاعمية أنمكدج فراير في اكتساب مفاىيـ مادة االجتماعيات لدل تالميذ الصؼ

 في مدرسة الزمرد األساسية التابعة، ) طالب نا مف طالب الصؼ الرابع األدبيٛ٘(  تككنت عينة البحث مف،) الخامس االبتدائي
 أختار الباحث عشكائيان شعبة (ب) لتمثؿ.)ٕٓٔٚ – ٕٓٔٙ (  لمعاـ الدراسي.  الثانية/ لممديرية العامة لتربية بغداد الرصافة

 كقد كافأ. كعددىا (ٖٗ) تمميذان، كشعبة (جػ) لتمثؿ المجمكعة التجريبية الثانية،  كعددىا(ٕٗ) تمميذان،المجمكعة التجريبية األكلى
 (العمر الزمني محسكبان باألشير: كىي،الباحث بيف مجمكعتي البحث قبؿ البدء بالتجربة في عدد مف المتغيرات إحصائيان

 ثـ حاكؿ الباحث ضبط عدد مف المتغيرات الدخيمة التي قد تؤثر في المتغيريف. )كمستكل الذكا ء كالتحصيؿ الدراسي لألبكيف

 كقد صاغ الباحث (ٕٓ) ىدفان سمككيان في ضكء، كحدد الفصؿ األكؿ كالثاني مف الكتاب المقرر تدريسو في التجربة،التابعيف
َّ  كبعد ذلؾ، كعرضت عمى مجمكعة مف المتخصصيف كالمحكميف،األىداؼ العامة كمحتكل المادة العممية
أعد الباحث خططان
 كبالطريقة التقميدية، باستعماؿ أنمكذج فراير لطالب المجمكعة التجريبية،أنمكذجية في تدريس المادة المحددة لمتجربة

 كعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف في طرائؽ التدريس كالقياس،(االعتيادية) لتالميذ المجمكعة الضابطة
َّ  ك. كدرس مجمكعتي البحث بنفسو،كالتقكيـ
 يتككف مف (ٕٓ) فقرة، أعد الباحث اختبا انر الكتساب المفاىيـ في مادة االجتماعيات

.مف االختيار مف متعدد

Effectiveness Model Vreir at acquisition Concepts Matter Social Studies
I have Students Class Fifth Primary
M. Dr. Ali Atyiah Adhb AL – Attabi
Ministry of Education/ Directorate the public For breeding
Baghdad Rusafa / 2
Abstract:
The current research aims to identify the (effective Onmodj Fryer in acquiring the concepts
of material sociology at the fifth-grade elementary students), formed the research sample of 58
students from fourth grade literature students at the School of basic emerald of the General
Directorate for Educational Baghdad's Rusafa / second. For the academic year (1026-1022).
I chose the researcher randomly Division (b) to represent the first experimental group and number
(21) students, and Division (c) to represent the second experimental group and number (24)
students. Find the two sets of students was rewarded before starting experience in a number of
statistical variables, namely, (chronological age measured in months and the level of intelligence
and educational attainment of the parents). Then try researcher adjust the number of extraneous
variables that may affect the variables followers, and select the first quarter and the second from
the textbook taught in the experiment, formulas (10) behaviorally target in light of the overall
objectives and content of scientific material, and offered a group of professionals and arbitrators,
and then prepared Researcher plans exemplary in teaching the material-specific experience, using
the model Fryer for the students of the experimental group, the traditional way (normal) for the
control group students, and presented to a group of arbitrators and experts in teaching methods
and measurement and evaluation, and studied two groups of research himself. The researcher
developed a test to gain concepts in social studies material consists of (10) items of multiple
choice.
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الفصل الول /التعريف بالبحث:
مشكمة البحث:

تعد مادة االجتماعيات مف المكاد الدراسية األساسية التي تدرس في مختمؼ المراحؿ

الدراسية ،فيي تمكف التالميذ مف االطالع عمى الدكر الحضارم كالجغرافي كالكطني المتنا كما قدمتو
مف أفكار كأراء في شتى مجاالت العمـ كالمعرفة  ،لكف كاقع مدارسنا اليكـ يشير إلى أف طرائؽ
تدريسيا في اغمب األحياف مازالت تعتمد الحفظ كBالتمقيف كاإللقاء ،كأكثر المعمميف ما زالكا متمسكيف

بالطريقة التقميدية في تدريس مادة االجتماعيات  ،إذ إف صعكبة مادة االجتماعيات تبرز في أنيا

تتصؿ بأزمنة كمكاقع جغرافية  ،كحقب تاريخية تككف في العديد مف الحاالت بعيدة عف الظركؼ
الزمنية الحالية لمتالميذ  ،ك عمى ىذا نجد الكثير مف التالميذ يبدكف شككاىـ مف صعكبة تعمـ مادة
االجتماعيات ّمما أدل إلى انخفاض مستكل تحصيميـ فييا .كيرل الباحث أف ىذه المادة ما تزاؿ
أسيرة الطرائؽ التقميدية التي تؤكد الجكانب النظرية كالشكمية كالحفظ كالتمقيف بدال مف االىتماـ بالمتعمـ
 ،ذلؾ أف تحسيف مستكل التحصيؿ ليس بالعممية السيمة التي تضطمع بيا التربية  ،فيي تحتاج إلى

تحقيؽ ذلؾ بتييئة خبرات كأنشطة تناسب المراحؿ المختمفة لدل التالميذ.

كىذا ما أكده (سالمة ك آخركف  )ٕٜٓٓ،إذ يعزك انخفاض المستكل العممي لممتعمميف الى المعمميف
الذيف يعتمدكف الطرائؽ التقميدية كالمحاضرة دكف غيرىا  ،مما تجعؿ المتعمـ مستقبالن لممعمكمة ال
يكظؼ تفكيره في الكصكؿ لممادة  ،فيي تمقى عميو دكف جيد يبذؿ منو  ،ك لذلؾ كثي انر ما ينصرؼ

عقمو عف الدرس كتجعمو حافظا لممعمكمة ك مرددان ليا (سالمة ك آخركف . ) ٗٙ :ٕٜٓٓ،

كيمكف تحديد مشكمة البحث في بالسؤاؿ اآلتي  :هل ألنموذج فراير فاعمية في اكتساب مفاهيم

مادة الجتماعيات  ،لدى تالميذ الصف الخامس البتدائي في العراق ؟

أهمية البحث:

حد كبير في عصرنا الحالي كاكتسبت انجازاتو صفات جديدة ،
اتسع نطاؽ التطكر إلى ّ
كأصبحت أىميتيا تفكؽ كؿ ما تحقؽ في أم عصر سابؽ  ،كأصبح ىذا التقدـ العممي مف
الخصائص الميمة التي تتميز بيا المجتمعات اإلنسانية .كالتربية بمفيكميا كغاياتيا الشؾ في أنيا

تتأثر بمعطيات ىذا العصر األمر الذم يؤثر بدكره في تدريس المكاد االجتماعية بصفة عامة  ،كال

شؾ في َّ
أف التغيرات التي طرأت عمى المجتمع قد انعكست في تدريس المكاد االجتماعية ككتبيا ،
كأساليبيا التي تتناكؿ بحكـ طبيعتيا دراسة اإلنساف كالبيئة التي تحيط بو ،إذ إف اإلنساف دائـ التغير

كالتطكر في جكانب حياتو كافة  ،لذا ترتب عمى الباحثيف كالمربيف المشتغميف بيذا النكع مف الدراسات

تجديد معمكماتيـ كتطكيرىا  ،كترقية مياراتيـ لخدمة أنفسيـ كتالميذىـ لمكاكبة التغيرات سكاء في

المحتكل التعميمي كاثرائو ك في مجاؿ طرائؽ التدريس كاستراتيجياتو ( .أبك سرحاف )ٕٕ٘ :ٕٓٓٓ ،
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فالمكاد االجتماعية تشكؿ ميدانان مف المياديف الرئيسة في المراحؿ الرئيسة في التعميـ  ،كتنبع

أىميتيا بحكـ طبيعتيا فيي تعرض قضايا كمسائؿ اجتماعية ليا مف اإلبعاد الزمانية كالمكانية

كالعالقات ما يجعؿ منيا أمك انر ذات خمفيات كأبعاد تحتاج الى عقكؿ البشر لمتفاعؿ معيا كاإلحساس
بيا  ،كما أنيا مكاد ذات طبيعة ككظيفة حيكية تستيدؼ بناء اإلنساف مف زكايا محددة كمخصصة

تتفؽ مع طبيعتيا  ،فمف ىنا كاف دخكليا في إطار المناىج المدرسية كخطتيا الزمنية  ( .المقاني

كآخركف . ) ٖٜٔ : ٕٓٓٙ ،

كيرل الباحث َّ
أف دراسة مادة االجتماعيات تمكننا مف االستدالؿ عمى أحداث الماضي بما تتـ

معرفتو مف حقائؽ تاريخية كجغرافية ك كطنية جزئية  ،كما نقكـ بجمع الحقائؽ كتنظيميا  ،ثـ اشتقاؽ

استنتاجات جديدة نفيـ مف خالليا األحداث المعاصرة كالظركؼ المحيطة بيا .

لقد فرضت الظركؼ الراىنة ك المتمثمة بالثكرة المعمكماتية عمى جميع األصعدة أف تكاكب التربية ليذه

التغيرات  ،مما برزت الحاجة الى إيجاد أساليب أفضؿ لألداء كإعداد المدرسيف كتييئة اإلمكانات
المطمكبة لنجاح عمؿ المؤسسات التربكية  ،كاتباع الطريقة العممية كالمنيجية في التعميـ  ،كالحاجة

إلى حؿ المشكالت القائمة في التعميـ كتزكيد المتعمميف بميارات حؿ المشكالت  .كتبني استراتيجيات

التقكيـ المناسبة  ،كالحكـ بمكضكعية عمى مدل تحقيؽ األىداؼ كاتقانيا  .ككذلؾ تحديد األىداؼ
بدقة ككضكح كاختيار الطرائؽ كاألساليب المناسبة لتحقيؽ األىداؼ  ،كتكجيو الجيكد لتحقيؽ أفضؿ

النتائج ،كنتج عف ذلؾ كمو تكجيو استراتيجيات ك نماذج التدريس نحك االىتماـ بنمك المتعمـ كاتجاىاتو
كجعمو قاد ار عمى مجابية التحديات الكبيرة التي تنير عقمو كفكره ككجدانو(ركاشدة.) ٔٗٛ : ٜٜٔٛ ،

كمف االتجاىات الحديثة الميمة في التدريس استعماؿ نماذج تدريسية تتيح فرصان أماـ المعمـ

في تنمية الجانب المعرفي كالعقمي لدل التالميذ  ،كذلؾ بتطكير البنى المعرفية لدييـ  ،كزيادتيا

بالتفاعؿ مع المكاقؼ التعميمية التي تييأ ليـ كتزكيدىـ بركائز أساسية لتطكير أساليب تفكيرىـ ،

كاست ارتيجياتيـ مف خالؿ تكافر بيئة تعميمية غنية بالمثيرات كاستعماؿ النماذج المالئمة  ،إلثارة
تفكيرىـ  ،كمساعدتيـ عمى البحث كالدراسة كاالستنتاج ( قطامي كقطامي .)ٕٔ : ٜٜٔٛ ،

كيرل الباحث أف التدريس عمى كفؽ أنمكذج فراير ،ىك تمبية لحاجات التالميذ التعميمية التعممية

كحاجاتيـ الذىنية كالنفسية  ،فعمى المعمـ استعماؿ أنمكذج فراير ليتيح الفرصة أماـ التالميذ لتنمية
جكانب مختمفة لدييـ مثؿ الجكانب المعرفية ك االجتماعية كالنفسية كالخمقية  .كلتنظيـ جكانب عممية

التعميـ كتككيد عالقاتيا مع بعضيا .

كيعد أنمكذج فراير نمطان حديثان في المجاؿ التربكم يعتمد عمى النظرة الكاسعة كالشاممة لجميع
عناصر العممية التعميمية كمدل تأثير ىذه العناصر في النتائج كمحاكلة التحكـ فييا كتعديميا

لمكصكؿ إلى أفضؿ النتائج ( .سركز كخميؿ . )ٖٖٔ :ٜٜٔٙ ،
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كأف أنمكذج فراير ىك الكؿ المركب مف مجمكعة الكيانات أك العناصر التي تربطيا ببعضيا البعض
عالقات تبادلية شبكية  ،كتؤثر كتتأثر بعكامؿ البيئة التي تقع ضمف حدكدىا ك تعمؿ معا عمى تحقيؽ

أىداؼ محددة  ،كيتمثؿ دينامية عمميا بأنمكذج النظـ األساس الذم يتككف مف المدخالت كالعمميات
كالمخرجات كيمكف ضبط عمؿ النظاـ عف طريؽ التغذية الراجعة (.زيتكف.)ٕٗ :ٕٓٓٔ،

كيرل الباحث أف استعماؿ أنمكذج فراير في التدريس بكصفو أداة لمتعميـ كالتعمـ يسيؿ تنظيـ

المحتكل بطريقة كظيفية ذات معنى  ،مما يؤدم الى نكاتج ايجابية لعممية التعمـ  ،كيصنع إطا انر
ترتكز عميو المناقشة بيف المعمـ كالمتعمـ  ،ككذلؾ يستعمؿ في عممية ربط األجزاء المختمفة مف
األنمكذج بعضيا البعض كيساعد عمى تنمية ركح التعاكف بيف المعمـ كالمتعمـ  ،كيساعد المتعمميف

عمى أف يصبحكا أكثر فاعمية ككفاءة في عممية التدريس  .كيعد اكتساب المفاىيـ أحد عكامؿ التككيف
العقمي ،كلو أىمية خاصة في تقكيـ األداء الذم يرتبط بالنشاط العقمي كينظر إليو عمى أنو محؾ
ّ
أساسي يمكف في ضكئو كمف خاللو تحديد المستكل التالميذ .كقد بحث عدد مف التربكييف مفيكـ
ّ
اكتساب المفاىيـ بطرائؽ مختمفة كلعؿ ابرز االتجاىات في تحديد ىذا المفيكـ ىك ربطو بمفيكـ

التعمـ المدرسي ،فقد استعممت اختبارات اكتساب المفاىيـ لتحديد ما تعممو المتعمـ بعد أف تعرض لنكع
معيف مف التعميـ أم بعد أف درس منيجان دراسيان معينان  ،أك تمقى برنامجان تعميميان خاصان( .الخالدم
)ٜٛ :ٕٓٓٛ

كتعد المرحمة االبتدائية مرحمة ميمة في سمسمة المراحؿ التعميمية تستدعي تكافر متطمبات خاصة

لمتالميذ  ،سكاء أكانت في مكاقؼ التعميـ أـ في الخبرات التي تقدـ أـ في إعداد مكاد دراسية تالئـ
مستكل تفكيرىـ  ،كيجب أف تشتمؿ ىذه الرعاية التربكية كالنفسية لرفع المستكل التعميمي ،إذ إف

التطكر ال يأتي مف عكامؿ نضج التالميذ فقط بؿ ىناؾ عكامؿ تربكية كاجتماعية كثقافية أخرل تسيـ
في تطكر البنى المعرفية في ىذه المرحمة (ريمرز ٔ.)ٖٔٓ: ٜٔٙ
تتجمى أهمية البحث من خالل ما يأتي :

 تأكيد فاعمية األنمكذج عمى التدريس كفقان لحاجات التالميذ كاىتماماتيـ كطبيعة مادة االجتماعياتكاإلمكانات البيئية كالمادية المتكافرة في المدرسة  ،كىذا يعني االىتماـ بالفركؽ الفردية بينيـ.

هدف البحث وفرضيته:

يرمي ىذا البحث إلى التثبت مف فاعمية أنمكذج فراير في اكتسػاب مفػاىيـ مػادة االجتماعيػات لػدل

تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي .كلتحقيؽ ىدؼ البحػث ،فقػد صػيغت الفرضػية اآلتيػة  :ال تكجػد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات تالميذ المجمكعة التجريبية الػذيف يدرسػكف مػادة
االجتماعي ػػات عم ػػى كف ػػؽ أنم ػػكذج ف اري ػػر ،كمتكس ػػط درج ػػات تالمي ػػذ المجمكع ػػة الض ػػابطة ال ػػذيف

يدرسكف المادة نفسيا (الطريقة التقميدية) في اكتساب مفاىيـ مادة االجتماعيات.
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حدود البحث:
اقتصر البحث عمى :

ٔ -تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في المدارس االبتدائية في مدينة بغداد تربية الرصافة  /الثانية
 .لمعاـ الدراسي( . ) ٕٓٔٚ –ٕٓٔٙ

ٕ -الفصؿ األكؿ كالثاني مف كتاب مادة االجتماعيات المقرر لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.
ٖ -أنمكذج فراير .

تحديد المصطمحات:

الفاعمية:

عرفيا كؿ مف :

العمرك(ٕٕٓٓ)( :بأنيا مقدار التغير المرغكب فيو الذم يحدث نتيجة إجراءات الدراسة

التجريبية)( .العمرك ٕٕٓٓ )ٛ :

عصر (ٖٕٓٓ)( :يعبر عف الفاعمية في الدراسات التجريبية عامةن بحجـ أك بقياس مقدار األثر

الذم تحدثو المتغيرات المستقمة في المتغير أك المتغيرات التابعة التي يقكـ عمييا تصميـ بحثو).

(عصر ٖٕٓٓ )ٙٗٙ:

يعرفها الباحث نظرياً( :بأنيا القدرة عمى تحقيقا ألىداؼ المحددة طبقا لمعايير محددة كتزداد

الكفاية كمما أمكف تحقيؽ األىداؼ تحقيقنا كامالن).
ويعرفها الباحث إجرائياً( :بأنيا األثر الذم أحدثو التدريس باستعماؿ أنمكذج فراير في المتغير
التابع لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي).
أنموذج فراير:
عرفو كؿ مف:

محمد (٘ (: )ٜٔٚبأنو نتاج لمتفاعؿ بيف الجيد المبذكؿ لتييئة المكاقؼ التعميمية لممتعمـ كما

يمارسو مف نشاط في ىذا السبيؿ ) ( محمد ٘) ٕٖ: ٜٔٚ

الجزار (ٕٕٓٓ) ( :بأنو تحميؿ الكممات "اسـ المفيكـ" الى خصائص أساسية كأخرل غير

أساسية ،كيجعمكف فيميـ أكثر تحديدان مف خالؿ اختيار أمثمو كال أمثمة عف المفيكـ  ،كلتسييؿ تطبيؽ
األنمكذج يتككف مف أربعة مربعات ،يتكسطيا اسـ المفيكـ في دائرة ) ( الجزار ٕٕٓٓ . ) ٘ٓ :

العزاكم (ٕٕٔٓ ) ( :بأنو أنمكذج يقكـ عمى تحديد أكجو الشبو كاالختالؼ بيف المفيكـ الجديد
كالمفاىيـ األخرل التي يجكز تعمميا ) ( العزاكم ٕٕٔٓ . ) ٖٗ :

يعرفو الباحث نظريان ( :بأنو المخطط التعميمي الذم يساعد التالميذ عمى تعمـ االمثمو الخاصة بمفيكـ
معيف  ،كالذم يتـ مف خاللو أدراؾ مجمكعة مف المفاىيـ المختمفة ) .
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يعرفو الباحث إجرائيان (:بأنو مجمكعة الخطكات التعميمية التي يقكـ بيا المعمـ عند البدء بتعممو مادة
االجتماعيات لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي  ،بتحديد المفيكـ كتعر ِ
يفو كتحديد الصفات المميزة
لممفيكـ  ،كبعدىا تقديـ المثاؿ المنتمي كالمثاؿ غير المنتمي لممفيكـ ) .

اكتساب المفاهيم :
عرفها كل من :

 العمر (ٓ( :)ٜٜٔبأنو مدل معرفة التمميذ بما يمثؿ المفيكـ كبما ال يمثمو مف خالؿ انتباىو عمىفعاليات كنشاطات المعمـ ،مف ثـ يقكـ بمعالجة المعمكمات بطريقتو الخاصة)( .العمرٓ)ٕٕٓ :ٜٜٔ

 قطامي (  (:) ٜٜٔٛبأنو كمية المثيرات التي يمكف لمتمميذ أف يكتسبيا مف مالحظتو لممفيكـ مرةكاحدة  ،كيستعيدىا بالصكرة نفسيا التي أكتسبيا ) .

( قطامي ) ٔٓٙ : ٜٜٔٛ

يعرفه الباحث نظرياً (:أمكانية التالميذ في التعرؼ عمى المفاىيـ كاكتسابيا كفقان لبنيتيـ المعرفية
كتمثيميا في مكاقؼ تعميمية مختمفة ) .

يعرفه الباحث اجرائياً (:قدرة تالميذ عينة البحث عمى التذكر كاستيعاب تطبيؽ المفيكـ في كتاب مادة

االجتماعيات لمصؼ الخامس االبتدائي  ،كالمشمكلة بالبحث مقاسان بالدرجات التي يحصمكف عمييا

في اختبار االكتساب البعدم ) .
مادة الجتماعيات:

تعرؼ بأنيا (:دراسة الحياة االجتماعية لمبشر سكاء عمى نحك مجمكعات  ،أك مجتمعات  ،كقد عرؼ

أحيانان كدراسة التفاعالت االجتماعية كىك تكجو أكاديمي جديد نسبيان تطكر أكائؿ القرف التاسع عشر
كييتـ بالقكاعد كالعمميات االجتماعية التي تربط كتفصؿ الناس ليس فقط كأفراد  ،لكف كأعضاء

جمعيات كمجمكعات كمؤسسات ) .

المرحمة البتدائية:

التعميمي في العراؽ  ،إذ تبدأ الدراسة فييا مف الصؼ
تعرؼ بأنيا (:المرحمة األساسية ضمف السمـ
ّ
االبتدائي  ،بعد ذلؾ يمنح التمميذ الشيادة االبتدائية بعد
االبتدائي  ،كتنتيي في الصؼ السادس
األكؿ
ّ
ّ
تخرجو مف ىذه المرحمة كمدتيا ست سنكات ) .

الفصل الثاني /الخمفية النظرية ودراسات سابقة:
الخمفية النظرية:

يعكد السبب في استعماؿ النماذج في العممية التربكية إلى أمكانية إخضاعيا لمتجربة ،

كالقياس؛ ك َّ
ألف مف الممكف استعماليا في التدريس مف طريؽ التعمـ كالبيئة التعميمية .كىذه النماذج
يمكنيا مساعدة المتعمميف عمى تمثيؿ ما تقدـ ليـ مف خبرات تعميمية كاستيعابيا لضماف استمرار
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انتاجيـ .كترمي ىذه النماذج إلى الكصكؿ بالمتعمـ إلى حالة التكازف المعرفي  ،كالنماذج التعميمية
تكفر مناخان مالئمان لمتعمـ يضمف الكصكؿ إلى نتائج مرغكب فييا ( الزند ٕٗٓٓ . ) ٕٖٜ :

كتمتاز النماذج بأنيا تستند إلى تحميؿ خصائص المتعمميف  ،مف حيث السف  ،كالجنس ،

كالقدرات العقمية كالجسمية كالتعميمية لمفئة المستيدفة كالمتعمميف ( الزند ٕٗٓٓ . ) ٕٗٚ :

 -األنموذج التدريسي ( تعريفه وخصائصه ) :

َّ
يسي ىك خطة تكجييية تقترح اعتمادان عمى نظرية تعمـ معينة  ،كىك
إف األنمكذج التدر ّ
مجمكعة نكاتج كاجراءات مسبقة تسيؿ عمى المعمـ عممية تخطيط نشاطاتو التدريسية عمى مستكل
األىداؼ ،كالتنفيذ ،كالتقكيـ .كطبقان ليذا المنحنى يترتب عمى المعمـ في حاؿ تبنيو لألنمكذج

التدريسي ،أف يمارس نماذج سمككية محددة  ،مثؿ  :استثارة اىتماـ المتعمـ كتكجيو انتباىو كتزكيده
بالتغذية الراجعة ( .قطامي ٕٕٓٓ)ٕٔٚ :

يسي أيضان  ،تمثيؿ مبسط لمجاؿ مف مجاالت التدريس لمخركج بعدد مف
كيقصد باألنمكذج التدر ّ
االستنباطات كاالستنتاجات  .كيتضمف األنمكذج عالقات بيف مجمكعة مف العناصر التي يتألؼ منيا

المجاؿ مكضكع التدريس كالدراسة  .كيمكف لنا في بعض األحياف تمثيؿ تمؾ العالقات عمى شكؿ
صكرة أك مخططات ،أك أشكاؿ تكضيحية .كاألنمكذج التدريسي عبارة عف كسائؿ كأدكات كمخططات
تدريسية تمثؿ النظرية عمى صكرة خطكات كممارسات صفية ( قطامي كآخركف ٕٕٓٓ . ) ٔٚٔ:

أنموذج فراير :

اىتمت فراير مع مجمكعة مف زمالئيا بتعمـ  ،حيث افترضت أنمكذجان الكتساب المعرفة ،

كىذا األن مكذج ىك احد نتائج مشركع كبير لمتعميـ  ،حيث أُجرم بجامعة كسكنسف مارسف بأمريكا ،

كذلؾ بكساطة فريؽ مف الباحثيف في قسـ عمـ نفس يتككف مف فراير ككمكزمايركا كآخريف فأنمكذج

فراير أنمكذجا تكجيييان لممعمميف لكي يستعممكنو لمساعدة التالميذ ليتعممكا مكاد جديدة مف خالؿ
استعماؿ الخكاص كغير الخكاص التعريفية لممكاد .
كيتضمف أنمكذج فراير المراحؿ اآلتية :

أ .تحميؿ المفيكـ .

ب .تعميـ المفيكـ .

جػ  .قياس اكتساب المفيكـ  (.سميف كرشا ٕٔٔٓ ) ٕٗ :

أبعاد أنموذج فراير :
ٔ.تعريؼ المفيكـ .

ٕ.خصائص المفيكـ .
ٖ.األمثمة الدالة .
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ٗ .األمثمة غير دالة .

كيتـ عادة استعماؿ أنمكذج فراير عندما يسعى المعمـ لتقديـ قائمة عامة بالمفاىيـ الميمة الكاردة في

الكحدة التي يتعمميا التالميذ  ،كيتـ ذلؾ بعد أف يقكـ المعمـ بميامو التدريسية أك االنتياء مف الدرس

كشرحو  ،يعكد المعمـ إلى األنمكذج عدة مرات  ،كذلؾ لتأكيد المعمكمات كتدعيميا التي قدميا في
أثناء الشرح كما أف عرض ىذه المفاىيـ تمثؿ تمخيصان لما كرد في الكحدة أك المكضكع مف معمكمات

ميمة ) Macceca , Stephanie ٕٓٓٚ ,pٖ٘ ( .

كيمكف أف نحدد إجراءات ىذا األنمكذج كفقان لمخطكات اآلتي :

ٔ .تحديد المفاىيـ الرئيسية بالكحدة كعالقتيا بالمفاىيـ األخرل المرتبطة بيا .

ٕ  .تكضيح مدل االتفاؽ أك االختالؼ بيف المفاىيـ الجديدة أك المفاىيـ التي يمتمكيا التالميذ بالفعؿ
.

ٖ .تقديـ مجمكعة مف األمثمة الشارحة كالمصغرة لممفيكـ الجديد .

ٗ .تقديـ مجمكعة مف األمثمة كالالمثمة حكؿ المفيكـ كطرح مجمكعة مف األسئمة عمى التالميذ لتمييز
األمثمة مف الالمثمة  ( .عبد البارم ٕٔٔٓ ) ٖٕٔ :
مزايا استعمال أنموذج فراير :

يمكف تمخيص المزايا التي يتمتع بيا أنمكذج فراير في اآلتي :

ٔ.يعتمد أساسان عمى النشاط كالحيكية  ،كالتفاعؿ كالتدريب  ،بمعنى َّ
أف المتعمـ مشارؾ ايجابي في

المكقؼ التعميمي .

جك مف الحرية كالنشاط،
ٕ .دكر المعمـ يقتصر عمى تشجيع المتعمميف كتكجيييـ  ،كاثارة ىمميـ في ًّ
كاؼ لمتفكير فيما يتعممكنو .
كاعطاء كقت ن
ٖ .إشعار المتعمميف بأىمية دكرىـ  ،كتشجيعيـ عمى إظيار خبراتيـ السابقة المرتبطة بمكضكع

بالحسباف البدء بالمعرفة السابقة لمساعدة المتعمميف عمى التعمـ الجديد .
الدرس  ،كأف نأخذ
ُ
ٗ .تساعد عمى ربط بيف القضايا المعاصرة كالمفاىيـ في أثناء التطبيؽ كتنميتيا مف خالؿ المكقؼ
التعميمي .

٘ .تدريس الطالب عمى المكضكعية في إصدار األحكاـ  ،كالتخمص مف األحكاـ االنطباعية

الشخصية.

 .ٙتستخدـ فييا عبارات الثناء كالتشجيع مع مجمكعات التالميذ ذكم األداء المتميز  ،كالمانع مف
استخداميا مع بقية المجمكعات مصحكبة ببعض التكجييات .

 .ٚاستبقاء تعمـ المفاىيـ العممية لمدة أطكؿ ( ديمكمة التعميـ ) .
 .ٛتنمية قدرة التالميذ عمى تطبيؽ ما تعممكه في مكاقؼ جديدة ( انتقاؿ أثر التعمـ ) .
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أوجه القصور في استعمال أنموذج فراير :
يمكف تحديد أكجو القصكر عند استخداـ ىذا األنمكذج كتطبيقو في قاعة الصؼ  ،كمنيا :

ٔ .قد تسبب أحيانان سيطرة الفرد عمى المجمكعة  ،ألنو يكجد بعض التالميذ لدييـ حب السيطرة
كاالستئثار بالعمؿ .

ٕ .يكجد بعض أنكاع التالميذ يصيبيـ السخط كعدـ الرضا حيف يطمب منيـ العمؿ في مكاقؼ
تعاكنية.

ٖ .يكجد بعض مف التالميذ مف يعمؿ بقدر أقؿ مف العمؿ كبجدية أقؿ مما يعرض الفريؽ لممعاناة

أك فشؿ الميمة .

ٗ .قصر زمف الحصة كعدـ المركنة في تنظيـ الجدكؿ المدرسي .

٘ .عدـ تكافر اإلمكانيات لعمؿ كسائؿ تعميمية مساعدة عمى تنفيذ األنمكذج .
 .ٙزيادة أعداد التالميذ داخؿ الفصؿ .
اكتساب المفاهيم :
تعددت اآلراء في االستدالؿ عمى اكتساب المفيكـ  ،ففي ىذا الشأف أشار ( كاظـ ٗ ) ٜٔٚإلى أف
تقكيـ تعمـ المفيكـ يتضمف :

ٔ .تعريؼ المفيكـ .

ٕ .التمييز بيف األمثمة االيجابية كالسمبية لممفيكـ  ( .كاظـ ٗ) ٔٔٓ : ٜٔٚ

أما (  ) Bounderفقد رأل انو مف الممكف قياس اكتساب المفيكـ عف طريؽ :
ٔ .معرفة أسـ المفيكـ .

ٕ .معرفة الصفات كالخصائص المميزة لممفيكـ .

ٖ .التمييز بيف األمثمة المنتمية كغير المنتمية  ( .السكراف ) ٕٓٓ : ٜٜٔٛ
كيمخص ( الديب  ، ) ٜٔٛٙعدة طرائؽ يمكف استخداـ كاحدة منيا أك أكثر لالستدالؿ عمى تككيف

المفيكـ  ،كىذه الطرائؽ ىي :

ٔ .كضع الشيء مع مجمكعة مف األشياء عمى أساس التمييز بيف عناصرىا .
ٕ .التنبكء .

ٖ .التفسير .
ٗ .حؿ المشكالت ( الديب . ) ٜٖ : ٜٔٛٙ

كقد بينت ( دركزة ٘ ) ٜٜٔاألسمكب المستعمؿ مف أجؿ تأكيد حدكث عممية تعمـ المفيكـ ىك
بالسؤاؿ الذم تختبر بو قدرة التمميذ عمى :
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ٔ .تعريؼ المفيكـ كتابة أك لفظان عندما يعطي اسمو  ،أك يطمب منو ذكر اسـ المفيكـ كتابة أك لفظان
عندما يعطي لو تعريفو .

ٕ .تطبيؽ المفيكـ في مكاقؼ تعميمية جيدة .

ٖ .أكتشاؼ الخصائص الحرجة لمفيكـ غير متعمـ مسبقان أك اشتقاؽ تعريؼ ليذا المفيكـ كذلؾ مف
خالؿ أعطاء المتعمـ أمثمو جديدة يراىا ألكؿ مرة  ( .دركزة ٘) ٔٗ : ٜٜٔ

كمف العرض السابؽ يتبيف أف ىناؾ أراء تشير إلى أف اكتساب المفيكـ يتضمف :

ٔ .أعطاء تعريؼ لممفيكـ كتحديد خصائصو أك صفاتو األساسية .
ٕ .التمييز بيف األمثمة المنتمية لممفيكـ كالغير منتمية إلية .
ٖ .تطبيؽ المفيكـ في مكاقؼ تعميمية جديدة .

كىذا ما سيعتمده الباحث في إعداد اختبار اكتساب المفاىيـ التي شمميا البحث الحالي .

-دراسات سابقة:

دراسة الغريباوي ( : ) 7002
أثر نماذج ىميدا تابا كفراير كريجيمكث في اكتساب مفاىيـ قكاعد المغة العربية كاستبقائيا  ،كانتقاؿ

أثر التعمـ لدل طالبات معاىد إعداد المعممات .أجريت ىذه الدراسة في العراؽ بمحافظة بغداد ،

أتبعت الباحثة طريقة شيفية لمعرفة اتجاه الفركؽ بيف مجمكعات البحث األربعة (الغريباكم :ٕٓٓٚ

ق،ك،م).

دراسة فراير ( : ) Frayer 0720
أجريت ىذه الدراسة في الكاليات المتحدة االمريكية  ،كرمت إلى معرفة أثر عدد مف االمثمة كتأكيد

فيـ الصفة التعريفية عمى تمكف تالميذ الصفيف الرابع كالسادس االبتدائي مف المفاىيـ اليندسية.

كأعدت الباحثة اختبا انر مف نمط االختيار مف متعدد كاختبا انر آخر مف نمط اكماؿ الفراغات  ،ككؿ
اختبار يتككف مف ( ٔٔ ) فقرة  ،جميعيا متعمؽ بتعميـ المفيكـ ( ٓ. ) Frayer ٜٔٚ
دراسة شارلز ( : ) Charles 0721

المقارنة بيف أنمكذج فراير كأسمكب الكتاب المدرسي في اكتساب المفيكـ  .كقد استخدـ الباحث
أسمكب تحميؿ التبايف لتحميؿ النتائج  ،أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذم داللة إحصائية بيف القراء

الجيديف كالضعفاء الذيف استخدمكا أنمكذج فراير كالذيف استخدمكا طريقة الكتاب المدرسي لمصمحة

أنمكذج فراير )Charles , ٜٖٔٚ, p ٜٜ٘( .

كحدد الباحث جكانب اإلفادة مف الدراسات السابقة باالتي :

ٔ .تحديد مشكمة البحث .

ٕ .تحديد حجـ العينة كالتغيرات التابعة .
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ٖ .الصياغة الكاضحة لمفرضية الصفرية .
ٗ .كيفية إعداد أداة البحث كتصنيفيا .

٘ .كيفية اختيار الكسائؿ االحصائية المناسبة .

 .ٙاإلفادة في تحميؿ نتائج البحث الحالي كتفسيرىا .

الفصل الثالث /إجراءات البحث:
منهج البحث:

اتبع الباحث المنيج التجريبي في إجراءات بحثو  ،ذلؾ لمالئمة أىداؼ بحثو الحالي  ،إذ يبنى
منيج البحث التجريبي عمى األسمكب العممي  ،كيبدأ بكجكد مشكمة ما تكاجو الباحثيف تتطمب منيـ

البحث عف األسباب كالظركؼ الفاعمة ،ذلؾ بإجراء التجارب عمى أثرىا ( داكد كأنكر ٓ: ٜٜٔ
.)ٕٗٚ

أولً /التصميم التجريبي:

كالمقصكد بالتصميـ التجريبي ىك إعداد خطة لجمع المعمكمات كتحميميا ( ىماـ ٗ) ٜٔ: ٜٔٛ

 .كيرمي إلى التعرؼ بمجمكعات البحث  ،كاختيار الكسائؿ اإلحصائية المالئمة ( منسي ٕٓٓٓ
) ٕٖٗ:

لذلؾ اعتمد الباحث عمى كاحد مف التصاميـ ذم ضبط الجزئي بمجمكعتيف متكافئتيف ،أحدىما

تجريبية ،كاألخرل ضابطة باختبار بعدم  ،فجاء التصميـ عمى شكؿ جدكؿ (ٔ) اآلتي:
جدول ( )0التصميم التجريبي
المجموعة
التجريبية
الضابطة

المتغير التابع
اكتساب المفاهيم

المتغير المستقل
أنموذج فراير
ــــــ

األداة
اختبار بعدي

ثانياً /مجتمع البحث وعينته:

يشتمؿ مجتمع البحث الحالي عمى تالميذ المرحمة االبتدائية كما مكضح في حدكد البحث

عينة البحث:

اشتممت عينة البحث عمى (٘ )ٛتمميذان مف الصؼ الخامس االبتدائي الذيف تـ اختيارىـ بالطريقة

العشكائية بكاقع (ٕٗ) شعبة أ  )ٖٗ( ،شعبة ب  ،مف مدرسة الزمرد األساسية ،كالجدكؿ (ٕ) يكضح

ذلؾ.

الجدول ( )7يوضح توزيع تالميذ عينة البحث
الشعبة

المجموعة

أ
ب

التجريبية
الضابطة

العدد الكلي للتالميذ قبل
االستبعاد
64
64
المجموع
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ثالثاً /تكافؤ مجموعتي البحث:

عمى الرغـ مف أف مجمكعتي البحث اختيرت مف مجتمع متجانس كمف أكساط اجتماعية متقاربة،

كأف التكزيع العشكائي يضمف تكافؤ مجمكعات البحث إال أف الباحث كزيادة في الحرص عمى سالمة

التجربة .أجرل تكافؤا بيف مجمكعتي البحث في المتغيرات التي يعتقد أنيا قد تؤثر في نتائج التجربة،
بسبب الفركؽ الفردية بيف التالميذ  ،فقد ذكر ( عبيدات  )ٜٜٔٛ ،أف المتغير التابع يتأثر
بخصائص األفراد الذيف تجرم عمييـ التجارب كلذلؾ يفترض بالباحث أف يجرم تجربتو عمى

مجمكعات متكافئة ،بحيث ال تككف ىناؾ أية فركؽ بيف أفراد المجمكعات التجريبية كالضابطة إال
بدخكؿ المتغير التجريبي عمييـ( .عبيدات)ٕٗٚ : ٜٜٔٛ

رابعاً /ضبط المتغيرات الدخيمة:

كىك تعرض أفراد التجربة لحادث يككف لو تأثير في المتغير التابع ،زيادة عمى تأثير المتغير

المستقؿ( .الزكبعي  )ٜ٘ : ٜٔٛٙكيقصد بالحكادث المصاحبة  :الحكادث الطبيعية التي يمكف
حدكثيا في أثناء مدة التجربة  ،مثؿ الككارث  ،كالفيضانات  ،كالزالزؿ  ،كاألعاصير  ،كالحكادث

األُخرل كالحركب كالتظاىرات كاالضطرابات كغيرىا  ،مما يعرقؿ سير التجربة  ،كلـ تتعرض التجربة
في ىذا البحث إلى أم ظرؼ طارئ أك حادث يعرقؿ سيرىا . ،كيؤثر في المتغير التابع بجانب أثر

المتغير المستقؿ  ،لذا يمكف القكؿ إ َّف أثر ىذا العامؿ أمكف تفاديو .
خامساً /تحديد المادة العممية:

حدد الباحث الفصؿ األكؿ كالثاني مف فصكؿ كتاب مادة االجتماعيات المقرر تدريسو لتالميذ

الصؼ الخامس االبتدائي لمعاـ الدراسي ٕ٘ٔٓ ، ٕٓٔٙ /كالتي سيتـ تدريسيا في أثناء مدة

التجربة ،كىذه المكضكعات ىي عمى النحك اآلتي  (:الفصؿ األكؿ :مكقع كطننا العراؽ /الفصؿ
الثاني :جغرافية العراؽ).

سادساً /صياغة األهداف السموكية:

يتطمب تنفيذ األنمكذج التحديد المسبؽ لألىداؼ التعميمية كالسمككية إذ يعتمد في تحديدىا تحديد

المادة التعميمية كشركط تعمميا (ىندم  . )ٔٛٛ : ٜٜٔٛترجـ الباحث األىداؼ العامة لمفصميف

األكؿ كالثاني إلى أىداؼ سمككية عمى نحك كاضح كاصفة سمككان أك نشاطان محددان يؤديو التالميذ ،إذ

تـ تكزيعيا عمى كفؽ المستكيات الستة لتصنيؼ بمكـ (  )Bloomالمعرفي .كقد بمغ عددىا (ٕٓ)

غرضان سمككيان ،كقد عرضت األىداؼ السمككية مع المحتكل عمى مجمكعة مف الخبراء
كالمتخصصيف في العمكـ التربكية كالنفسية إلعطاء آرائيـ كمالحظاتيـ .إذ عدلت صياغة بعض

األغراض في ضكء اآلراء التي ارتآىا الخبراء.
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سابعاً /إعداد الخطط التدريسية:

إف إعداد الخطط التدريسية ىك اقتراح منظـ لسمسمة مف اإلجراءات كالخطكات لغرض تحقيؽ

األىداؼ التربكية المنشكدة لمعممية التعميمية مف خالؿ التخطيط اليكمي الدقيؽ المنظـ لبمكغ اليدؼ.
كاف عممية التخطيط لمدرس ليست عمميات نقؿ لممعمكمات مف المعمـ إلى المتعمـ عمى نحك آلي  ،بؿ

إنيا عمميات تشكيؿ كاعادة تنظيـ لمبنى العقمية كالنفس حركية لشخصية المتعمـ  ،كما يساعد عمى
تفادم كثير مف المشكالت الصفية كيمنع االرتجاؿ في التدريس كيجعؿ عممية التعميـ ممتعة

لممتعمميف  ،ككذلؾ إعادة تنظيـ لمحتكل المادة التعميمية عمى نحك يجعميا أكثر مالءمة لحاجات

المتعمميف  ،كجعؿ المتعمـ قاد انر عمى تييئة األنشطة كالكسائؿ  ،كطريقة تنفيذىا  ،بما يتطمب الدرس
لكي يسير العمؿ الصفي عمى نحك منتظـ لتحقيؽ األىداؼ التربكية كالمشاركة الفاعمة لممتعمميف
كاختيار أساليب التقكيـ المناسبة لممكقؼ التعميمي كاالىـ ىك ترجمة األىداؼ العامة إلى أىداؼ

سمككية مصاغة بعبارات قابمة لممالحظة كالقياس ( .مرعي ك الحيمة )ٖٔ٘: ٕٓٓٚ
أعد الباحث خططان تدريسية يكمية لممكضكعات الدراسية َّ
كفي ضكء ذلؾ َّ
لكؿ مجمكعة مف مجمكعتي

البحث ،بمغ عددىا (  )ٖٙخطة تدريسية  ،كقد عرض نماذج منيا عمى مجمكعة مف الخبراء في
العمكـ التربكية كالنفسية لالستفادة مف آرائيـ فييا ،كلتحديد مدل مالءمتيا لمحتكل المادة كاألىداؼ

السمككية التي تمت صياغتيا كالتحقؽ مف مدل سير ىذه الخطط مع الخطكات المتبعة مع المجمكعة
التجريبية.

ثامناً /أداة البحث:

اعد الباحث اختبا انر بعديان لقياس مدل فاعمية أنمكذج فراير في اكتساب المفاىيـ لدل تالميذ
ّ
الصؼ الخامس االبتدائي عينة البحث ،يتككف ىذا االختبار مف (ٕٓ) فقرة معتمد الباحث عمى
األدبيات كالدراسات السابقة .كقاـ الباحث بإجراءات استخراج الخصائص السايككمترية لممقياس
كالمتمثمة بػ(الصدؽ – الثبات) .كاعتمد الباحث عمى ثالثة بدائؿ ،يمثؿ أحدىما ىك الجكاب الصحيح.

مفتاح التصحيح:

تحتسب الدرجات لكؿ مستجيب عمى االختبار عمى كفؽ ما يمي تككف درجة عمى اإلجابة

الصحيحة كصفر لإلجابة الخاطئة ،كبذلؾ فالدرجة القصكل ىي (ٕٓ) كالدرجة الدنيا (صفر).

الصدق الظاهري:

م كا ْف كاف مرتبطان بمسألة ما إذا كاف المقياس يبدك ظاىريان بأنو قياس جيد
إ َّف الصدؽ الظاىر ّ
أـ ال ،فإ َّف ىذا الحكـ يستند إلى ما ىك ظاىر مف المقياس)ٖ) Cronbach&Meehl ,ٜٔ٘٘,p
كانوَّ سيككف أكثر إقناعان أك ثباتان إذا أرسؿ المقياس إلى عينة مختارة بعناية مف المحكميف  .كىـ
الذيف يقرركف في النياية بأف ىذا المقياس أداة قياس جيدة لمصفة التي كضع مف أجؿ قياسيا أـ
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ال)  ) William &Trochim ٕٓٓٙلذا قاـ الباحث بعرضو عمى مجمكعة مف األساتذة التدريسييف،
المتخصصيف في القياس كالتقكيـ كعمـ النفس كطرائؽ التدريس لمتحقؽ مف صالحية فقرات االختبار

لقياس مدل فاعمية أنمكذج فراير في اكتساب المفاىيـ لدل أفراد عينة البحث

أجمع األساتذة

التدريسييف مف الخبراء المحكميف عمى صالحية ىذا االختبار كمالئمتو في تحقيؽ اليدؼ الذم كضع
مف اجمو  .كتجاكزت نسبة اتفاقيـ عمى ٓ . % ٛماعدا بعض الفقرات فقد تـ حذفيا مف االختبار

لعدـ صالحيتيا  ،كبذلؾ أصبح عدد الفقرات لالختبار المستخدـ في البحث الحالي (ٕٓ) فقرة .
ثبات المقياس:

يعد الثبات أحد الشركط األساسية التي تؤكد صدؽ االختبار ( ثكرندايؾ كىيجف .) ٔ٘: ٜٜٔٛ
كاستخدـ الباحث طريقة التجزئة النصفية  ،لعدـ سماح الكقت بإعادة تطبيؽ االختبار مرة أخرل عمى

العينة نفسيا ،فضالن عف صعكبة ايجاد نفس الظركؼ نفسيا عند إعادة تطبيقو كالسيما ما تتمتع بو

عينة البحث مف خصائص تمنع ذلؾ  ،كذلؾ عف طريؽ تقسيـ االختبار الى نصفيف متعادليف ،

كذلؾ مف طريؽ الحصكؿ عمى درجات لمفقرات الفردية كالزكجية ( الغريب ٘. ) ٙ٘ٚ : ٜٔٛ

كاستعماؿ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد الثبات  ،الذم يبمغ معامؿ ارتباطو (٘ ، )ٓ7ٚكعند
تصحيحو بمعامؿ ثبات سبيرماف (٘ ، )ٓ7ٛكعميو يمكف أف نعتمد عمى ىذا االختبار .

التطبيق الستطالعي:

تـ تطبيؽ اختبار ىذا البحث  .لمعرفة كضكح فقراتو لدل المستجيبيف عميو  ،كالصعكبات التي
يمكف أف تكاجييـ  ،لغرض تالفييا قبؿ تطبيؽ االختبار بصكرتو النيائية عمى عينة البحث  .كمعرفة

الزمف الذم يمكف أف يستغرقو المستجيب في استجابتو عمى ىذا االختبار  .لذا الباحث قاـ بتطبيقو

عمى عينو عشكائية بسيطة بمغت (ٓٔ) تالميذ .كبعد التطبيؽ ىذا تبيف َّ
أف تعميمات االستجابة
كاضحة لدييـ  ،كما لـ تظير لدل أفراد ىذه العينة االستطالعية أية صعكبة في االستجابة  .كبمغ

متكسط زمف االستجابة عمى المقياس(ٖ٘ دقيقة).

الوسائل اإلحصائية :تـ استعماؿ الكسائؿ اإلحصائية اآلتية في تحميؿ بيانات البحث :
ٔ .االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف إليجاد الفركؽ بيف مجمكعتي لبحث .
ٕ .معامؿ ارتباط بيرسكف

ٖ .معادلة سبيرماف بركاف لتصحيح الثبات .

الفصل الرابع /نتائج البحث وتفسيرها:
نتائج البحث:

البعدم المعركضة في الجدكؿ (ٖ) أ َّف متكسط درجات التالميذ في
يتضح مف نتيجة االختبار
ّ
م (ٕٔ ، )ٔ7أما متكسط درجات التالميذ في
المجمكعة التجريبية بمغ(٘ٗ ، )ٔٛ7كاالنحراؼ المعيار ّ
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م (ٕٗ ، )ٔ7كعند استعماؿ االختبار
المجمكعة الضابطة  ،فبمغ ( ، )ٔ٘7ٚٚكاالنحراؼ المعيار ّ
التائي ( )Ttestلعينتيف مستقمتيف لممكازنة بيف ىذيف الكسطيف ظير إف القيمة التائية المحسكبة
بمغت (ٕٖ )ٜ7عند مستكل داللة (٘ٓ ، )ٓ7بدرجة حرية (ٖ ، )ٛكىذه القيمة اكبر مف القيـ التائية

الجدكلية البالغة ( )ٔ7ٜٛكىذا يدؿ عمى تفكؽ تالميذ المجمكعة التجريبية عمى تالميذ المجمكعة
الضابطة الذيف يدرسكف المادة نفسيا بالطريقة التقميدية (االعتيادية ).لذلؾ ترفض الفرضية الصفرية

التي نصت عمى أف ليس ىناؾ فركؽ ذا داللة إحصائية بيف متكسط درجات تحصيؿ تالميذ
المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف مادة االجتماعيات باستعماؿ أنمكذج فراير كمتكسط درجات
تحصيؿ تالميذ المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف المادة نفسيا بالطريقة التقميدية (االعتيادية).
الجدول ()1
المتوسط الحسابي والنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية لدرجات المجموعتين
(التجريبية والضابطة) في الختبار البعدي

المجموعة
التجريبية
الضابطة

عدد أفراد
العينة
64
64

المتوسط
الحسابي
54065
55055

االنحراف
المعياري
5045
5064

درجة
الحرية
44

القيمة التائية
الجدولية
المحسوبة
2044

5024

مستوى الداللة
() ,0,5
دالة

تفسير النتائج:
يعزل تفكؽ المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف مادة االجتماعيات باستعماؿ أنمكذج فراير عمى
المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف المادة نفسيا بالطريقة التقميدية ( االعتيادية) .إلى فاعمية أنمكذج

فراير في تدريس مادة االجتماعيات فإ َّف أنمكذج فراير أدل إلى إثارة التالميذ كاىتماميـ كتشكقيـ
كاندماجيـ مع المادة الدراسية

كاف أنمكذج فراير ساعد عمى زيادة مستكل المشاركة بيف التالميذ كالتعاكف فيما بينيـ لتحقيؽ

األىداؼ التعميمية كقد أكدت النظريات المعرفية أ َّف المشاركة الجماعية تساعد عمى نمك عمميات

اإلدراؾ كاالنتباه كالتذكر كالفيـ كتجعؿ المتعمـ راغبان في التعمـ  ،كقاد ار عميو.

الفصل الخامس /الستنتاجات – التوصيات – المقترحات:
الستنتاجات:

في ضكء نتائج البحث يمكف لمباحث أف يستنتج ما يأتي :

ٔ .فاعمية األنمكذج في اكتساب مفاىيـ مادة االجتماعيات لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.
 .7ىناؾ حاجة عند تالميذ المرحمة االبتدائية إلى نماذج تدريسية ترفع مستكل التعمـ.

 .1استعماؿ األنمكذج لمتدريس يساعد المعمـ عمى إعداد خطط التدريس كاعتماد االختبارات

التككينية ،كليس فقط االختبار البعدم.
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التوصيات:
في ضكء النتائج يضع الباحث التكصيات آالتية :

ٔ .تأكيد المعمميف باستعماؿ أنمكذج فراير في تدريس مادة االجتماعيات لما لو مف أىمية في رفع
مستكل التالميذ.

ٕ .اطالع المشرفيف التربكييف عمى إعداد األنمكذج كتدريسو .
ٖ .تكجيو المشرفيف التربكييف بتدريب المعمميف عمى كيفية إعداد كاستعماؿ األنمكذج مف طريؽ
إشراكيـ بدكرات تطكيرية خالؿ خدمتيـ التعميمية .

ٗ .حث المعمميف مف خالؿ اإلشراؼ التربكم عمى االبتعاد عف الطرائؽ التقميدية اإلفادة مف الطرائؽ
ك النماذج الحديثة بما يتكاكب مع متطمبات العصر الراىف.

المقترحات :

في ضكء ما سبؽ كاستكماالن لمبحث الحالي يقترح الباحث ما يأتي :

ٔ .إجراء بحث مماثؿ لمبحث الحالي في مكاد دراسية أخرل أك مراحؿ دراسية أخرل .

ٕ .إجراء بحث مماثؿ لمبحث الحالي في متغيرات أخرل مثؿ متغير التحصيؿ ك تنمية ميارات

التفكير اإلبداعي  . . .الخ .

ٖ .إجراء بحث مماثؿ لممقارنة بيف أنمكذج فراير ك مع طرائؽ كاستراتيجيات تدريسية أخرل في

المتغيرات نفسيا.
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المصادر العربية واألجنبية :
ٔ .أبك سرحاف  ،عطية عكدة (ٕٓٓٓ)  ،دراسات في اساليب تدريس التربية االجتماعية كالكطنية  .طٔ ،دار
الخميج لمنشر كالتكزيع  ،عماف.
ٕ .ثكرندايؾ  ،ركبرت  ،كالزابيث ىيجف ( ٔ : ) ٜٜٔالقياس كالتقكيـ في عمـ النفس  ،عماف مركز الكتاب
األردني لمنشر.

ٖ .الجزار  ،عبد المطيؼ الصفي ( ٕٕٓٓ )  ،فعالية استخداـ التعميـ بمساعدة الكمبيكتر متعددة الكسائط في
أكتساب بعض المستكيات تعمـ المفاىيـ العممية كفؽ أنمكذج فراير لتقكيـ المفاىيـ  ،التربية (جامعة األزىر) ،العدد
(٘ٓٔ) يناير ؟

ٗ .الخالدم  ،أديب محمد ، )ٕٓٓٛ( .سيككلكجية الفركؽ الفردية كالتفكؽ العقمي ،طٖ ،عماف  ،دار كائؿ .
٘ .داكد ،عزيز حنا كأنكر حسيف ،مناىج البحث التربكم ،جامعة بغداد ،مطابع دار الحكمة لمطباعة كالنشر ،بغداد،
ٓ ٜٜٔـ.
 .ٙدركزة  ،أفناف نظير  ، ) ٜٜٔ٘ ( ،إجراءات في تصميـ المناىج  ،طٔ  ،نابمس  ،جامعة النجاح الكطنية .
 .ٚالديب  ،فتحي ( ، ) ٜٔٛٙاالتجاه المعاصر في تدريس العمكـ  ،طٖ  ،دار القمـ  ،بيركت .

 .ٛركاشدة  ،إبراىيـ  ، ) ٜٜٔٛ( ،مالمح تطكيرية في مناىج عمكـ العاشرة في األردف حسب تقدير الطمبة ،
مجمة البصائر  ،جامعة البنات االردنية األىمية  ،مجمد (ٕ) عدد(ٔ) .
 .ٜريمرز ،ىػ .ىػ .س .ج ىاكيت (ٔ )ٜٔٙدعنا نفيـ مشكالت الشباب ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.
ٓٔ .زيتكف  ،حسف (ٕٔٓٓ) ،تصميـ التدريس رؤية منظكمية  ،طٕ  ،بيركت  ،عالـ الكتب.

ٔٔ .سركز  ،العجيمي كخميؿ  ،ناجي ( )ٜٜٔٙنظريات التعميـ  ،طٕ  ،بنغازم  ،منشكرات جامعة قاريكنس .
ٕٔ .السكراف  ،محمد أحمد (  ، ) ٜٜٔٛأساليب تدريس الدراسات االجتماعية  ،دار الشركؽ  ،عماف .
ٖٔ .سالمة  ،عادؿ أبك العز ك آخركف (، )ٕٜٓٓطرؽ التدريس العامة (معالجة تطبيقية معاصرة) ،طٔ  ،عماف،
دار الثقافة لمنشر ك التكزيع.

ٗٔ .سيمف  ،زيد  ،صاحب رشا ( ٕٔٔٓ )  ،أثر استخداـ أنمكذج فراير في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية لدل طالبات
الصؼ الثاني المتكسط  ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية  ،العدد (ٔ. ) ٜ
٘ٔ .عبد البارم  ،ماىر شعباف (ٕٔٔٓ)  ،إستراتيجيات فيـ المقركء أسسيا النظرية كتطبيقاتيا العممية  ،طٔ ،دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة  ،عماف  ،األردف .
 .ٔٙعبيدات  ،سميماف أحمد (  ، ) ٜٜٔٛأساسيات في تدريس المكاد االجتماعية كتطبيقاتيا العممية  ،طٔ  ،جمعية
عمار المطابع الثقافية  ،عماف .

 .ٔٚالعزاكم  ،عالء جبار ( ٕٕٔٓ)  ،أثر أنمكذج فراير في تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني متكسط في مادة اإلمالء ،
مجمة الفتح  ،كمية التربية األساسية  ،جامعة ديالى  ،العدد ( ٔ٘ ) أيمكؿ .
 .ٔٛعسيرم  ،محمد الياللي ( ٕ٘ٔٓ )  ،أثر استخداـ إستراتيجيتي فراير كالتعارض المعرفي في تنمية المفاىيـ في
مادة الحديث كالكعي بالقضايا المعاصرة لدل طالب المرحمة الثانكية  ،كمية التربية  ،جامعة أـ القرل .

 .ٜٔعصر ،رضا (ٖٕٓٓ) :حجـ األثر :أساليب إحصائية لقياس األىمية العممية لنتائج البحكث التربكية  ،المؤتمر
العممي الخامس عشر لمجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس :مناىج التعميـ كاإلعداد لمحياة المعاصرة  ،المجمد
الثاني  ،القاىرة  ،لمفترة مف ٕٔ_ ٕٕ يكليك.

133

هجلة األستار

العذد – 222الوجلذ الثاني لسنة 2027م 2129 -هـ

ٕٓ .العمر  ،بدر عمر ( ٓ ، ) ٜٜٔالمتعمـ في عمـ النفس التربكم  ،طٔ  ،الككيت تايمز  ،الككيت.
ٕٔ .العمرك  ،عبد العزيز رشيد فيد ( ٕٕٓٓ )  ،فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني في تدريس التربية الفنية
عمى تنمية ميارات االنتاج الفني لدل طالب المرحمة المتكسطة  ،دراسة شبة تجريبية رسالة ماجستير غير منشكرة ،
جامعة اـ القرل  ،مكة المكرمة  ،كمية التربية قسـ المناىج كطرؽ التدريس .

ٕٕ .الغريب  ،رمزية  ، ٜٔٚٛالتقكيـ كالقياس النفسي كالتربكم  ،مكتبة االنجمك المصرية  ،القاىرة
ٖٕ .فندم  ،أسماء كاظـ  ،غيداف  ،سياـ عبد ( ٕٔٔٓ )  ،أثر انمكذجي االنتقاء كفراير في اكتساب المفاىيـ
النحكية لدل طالبات الصؼ األكؿ متكسط  ،مجمة الفتح  ،العدد ( . ) ٗٚ

ٕٗ .قطامي  ،يكسؼ ( ،)ٜٜٔٛسيككلكجية التعمـ ك التعميـ الصفي  ،طٕ  ،عماف ،دار الشركؽ .
ٕ٘ .قطامي  ،يكسؼ (ٕٕٓٓ) :تصميـ التدريس ،الطبعة الثانية  ،عماف  ،دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع.
 .ٕٙكاظـ  ،احمد منير  ،سعيد زكي ( ٗ ، ) ٜٔٚتدريس العمكـ  ،دار النيضة العربية  ،القاىرة .
 .ٕٚمحمد  ،مصطفى عبد السميع (٘ ، )ٜٔٚتكنكلكجيا التعميـ (دراسات عربية)  ،طٔ ،القاىرة  ،مركز الكتاب
لمنشر.

 .ٕٛمرعي  ،تكفيؽ أحمد ك الحيمة ،محمد محمكد ( : )ٕٓٓٚطرائؽ التدريس العامة  ،طٖ  ،عماف ،دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع.
 .ٕٜمنسي ،محمد عبد الحميـ ،مناىج البحث العممي في المجاالت التربكية كالنفسية ،دار المعرفة الجامعية ،جامعة
اإلسكندرية.ٕٓٓٓ ،

ٖٓ .ىماـ ،طمعت ،سيف كجيـ عف مناىج البحث العممي ،طٕ ،مؤسسة الرسالة ،دار عماف ،األردف ٗ ٜٔٛـ.
ٖٔ .ىندم  ،صالح ذياب  ،كاخركف(، )ٜٜٔٛتخطيط المنيج كتطكيره  ،عماف دار الفكر لمنشر كالتكزيع  ،طٔ.
41. Grave M. &Avery,P.(2992). Scaffolding students reading of History. The social
studies,55(4).
44. Kennevan , Forkner&Raymod (2924) .Computerized Business Systems,An
Introduction To Data Processing” , London : John Wiley.
42. Macceca . Stephanie : Reading strategies forsocial studies , Grades 2-5 , Washington
: shell Education 1002 .
48. William , D . H . (1006) : Testing and Evaluation for the sciences . California , wads
warth publishing . co , Inc .
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