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Abstract
The research aims at knowing “The Effect of Using the Project
Method and the Cooperative Learning by Integrated Strategy on
Developing Concepts and skills in Maps Subject by the Students at the
Teachers Training Institute for Girls in Mosul City and their Interests
Towards Geography”.
The researchers have presented three main Zero hypotheses so as to
achieve the aim of the research. The sample of the research consists of 32
students from the fifth class in 2005-2006 study year. They have been
distributed on two groups that were equal in (the variables of age,
intelligence, students’ achievement of geography and maps in the fourth
class, the total average of the students in the fourth class, the pre
application of the acquision test of the geographical concepts of maps
material; the pre application of the notes form for measuring the
geographical skills of maps material and the pre application of the
instrument of measuring interests to geography).
The researchers have prepared three instruments in order to achieve
the aim of the research.
The needful statistical processes have been procedured through the use
of Z-Test to two independent samples. The results have signified to the
superiority of the second experimental group in developing Concepts and
skills, and in the interests towards geography.
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ممخص البحث

ييدؼ البحث إلى معرفة أثر استخداـ طرم قتي المشركع كالتعمـ التعاكني باإلستراتيجية

التكاممية في تنمية المفاىيـ كالميارات في مادة الخرائط لدل طالبات معيدم إعداد المعممات في

مدينة المكصؿ كميميف نحك الجغرافية.

كلتحقيؽ ىدؼ البحث كضع الباحثاف ثالث فرضيات صفرية رئيسية  .كتككنت عينة البحث

مف ( )32طالبة مف طالبات الصؼ الخامس في قسمي االجتماعيات في معيدم إعداد

المعممات لمعاـ الدراسي ( )2006 - 2005كزعف إلى مجمكعتيف متكافئتيف في متغيرات العمر
الزمني ،الذكاء ،درجات الطالبات في مادة الجغرافية كالخرائط لمصؼ الرابع ،المعدؿ العاـ

لدرجات الطالبات في الصؼ الرابع ،التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي لممفاىيـ الجغرافية لمادة
الخرائط ،التطبيؽ القبمي الستمارة المالحظة لقياس الميارات الجغرافية لمادة الجغرافية ،التطبيؽ

القبمي ألداة قياس الميؿ نحك الجغرافية.
كاعد الباحثاف ثالث أدكات،

األكلى اختبار تحصيمي لممفاىيـ ،كا

ألداة الثانية استمارة

مالحظة لقياس الميارات الجغرافية لمادة الخرائط ،كاألداة الثالثة أداة لقياس الميؿ نحك الجغرافية.

كأجريت المعالجات اإلحصائية الالزمة باستخداـ االختبار الزائي ) (z-testلعينتيف مستقمتيف

كدلت النتائج عمى تفكؽ المجمكعة التجريبية الثانية

الجغرافية.

أوالً :مشكمة البحث

في تنمية المفاىيـ كالميارات كالميؿ نحك

أهمية البحث والحاجة إليه

شخص الباحثاف مف خالؿ زيارتيما الميدانية لمعيدم اعداد المعممات في مدينة

المكصؿ كاحتكاكيما مع مدرسي مادة الجغرافية كالخرائط في المعيديف بركز قناعة لدييـ في

ضعؼ استيعاب كاكتساب المفاىيـ كالميارات في مادة الخرائط لدل طالبات الصؼ الخامس في
قسـ االجتماعيات فضال عف قمة رغبتيف في مادة الجغرافية كتحققا مف ذلؾ مف خالؿ لقائيما

بعدد مف الطالبات بمساعدة اإلدارة كمدرسي المادة في المعيديف ،كمف خالؿ االطالع عمى

سجالت الدرجات لتؿؾ الطالبات ،استنتجا اف الطالبات لدييف قصكر في االستيعاب كاالكتساب
كاالحتفاظ بالمفاىيـ الخاصة بمكضكعات الخرائط كذلؾ مف خالؿ انخفاض درجاتيف في تمؾ

المكضكعات ،كما كشخصا الباحثة مف خالؿ مصاحبتيما مدرسي المادة كمشاىدتيا لعدة دركس

اف ىناؾ ضعفان كترددان في تأدية

ميارات الخرائط مف قبؿ الطالبات كيسكد جك عدـ االىتماـ

كاالىماؿ كعدـ التنافس عمى الرغـ مف تكجييات كجيكد المدرسيف التقميدية  .كما كالحظا اف لدل
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الطالبات ميكالن ضعيفة نحك الدراسة في قسـ االجتماعيات اذ اف اعدد الطالبات في االقساـ
االخرل يفكؽ عدد الطالبات في ىذا القسـ.

مف ىذا المنطمؽ سعا الباحثاف الى ايجاد الحمكؿ الناجحة لمثؿ ىذه الظاىرة مف خالؿ

استخداـ طرائؽ كاستراتيجيات تدريسية حديثة نسبيا تحقؽ االىداؼ التربكية المرسكمة لمادة

الجغرافية كالخرائط ،كبذلؾ يمكف تحديد مشكمة البحث بالسؤاؿ االتي:
 -ما اثر استخداـ طريقتي

المشركع كالتعمـ التعاكني باالستراتيجية التكاممية في تنمية

المفاىيـ كالميارات في مادة الخرائط لدل طالبات معيدم اعداد المعممات في مدينة

المكصؿ كميميف نحك الجغرافية.

ثانياً :أهمية البحث والحاجة اليه

إف التدريس ىك عممية تفاعؿ حية متبادلة بيف المعمميف كا لمتعمميف كعناصر البيئة التي

تؤدم الى اكتساب المعرفة اكتسابا حقيقيا يؤدم إلى النمك العقمي كاتساع االفؽ ،كبفقداف ىذا

التفاعؿ يصبح التدريس عممية غير مجدية( .عيد )58 :1999 ،كالتدريس عممية مقصكدة ترتبط
ارتباطا كثيقا في احداث تغييرات ايجابية في سمكؾ المتعمميف ،كىك مرتبط ارتباطان كثيقان باالىداؼ

التربكية بمختمؼ مستكياتيا المعرفية كالعاطفية كالحركية ،كاف تحقيؽ مثؿ ىذه االىداؼ ما ىك اال

معيار نجاح العممية التربكية التعميمية ( .الحمراني )13 :2005 ،لقد أشار المقبؿ ( )2001إلى
أف المعمـ قائد العممية التعميمية كالمكجو لمت

عمميو ،كيشجعيـ عمى االكتشاؼ كاالستنتاج

كالتطبيؽ ،كمف مسؤكلياتو اختيار طرائؽ تدريس كأساليب كاستراتيجيات حديثة تجرد المتعمـ مف

األجكاء التعميمية التقميدية ( .المقبؿ :2001 ،انترنيت ) لذا ظيرت دراسات عديدة منيا دراستي

شبر ( )2000كمراد ( )2003أكدتا عمى ضركرة االه تماـ بإعداد كتدريب الطمبة المعمميف
كالعمؿ عمى رفع مستكاىـ العممي كالميني كتزكيدىـ بكؿ ما ىك حديث بميداف التعميـ كالتعمـ

كمنيا ما يخص الطرائؽ التدريسية الحديثة( .شبر( ،)264 :2000 ،مراد)30 :2003 ،

كيرل الباحثاف ضركرة االرتقاء كاالرتفاع بمستكل تطكر كاعداد مع لـ المكاد االجتماعية

عامة كمادة الجغرافية بمكضكعاتيا المختمفة خاصة كتنمية قدراتو كامكانياتو المختمفة كضركرة
تزكيده كاطالعو عمى مختمؼ الطرائؽ التدريسية الحديثة كالمناسبة لتدريس تمؾ المادة ،كالتي

يجعؿ مف خالليا المتعمـ محكر العممية التعميمية التعممية ،إذ تقع

عمى عاتؽ معمـ الجغرافية

تحفيز متعمميو عمى النظر كالتأمؿ بالحقائؽ كالتكصؿ إلى تعميمات كىذا ال يتحقؽ لدل

المتعمميف إال بتنمية خبراتيـ كمياراتيـ كمفاىيميـ كأفكارىـ

 .إذ تعد الجغرافية إحدل المكاد

االجتماعية كتدرس اإلنساف في الحاضر كالماضي كعالقاتو باإلنساف كبا لبيئة التي يعيش فييا .

(شكاقفة)22 :1985 ،
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كتبرز أىمية الجغرافية ككنيا تدرس اإلنساف كعالقتو بمجتمعو كبيئتو كما ينتج عف تمؾ
العالقة مف مشكالت كعالقات  )Baker, 2005: INT( .كتعد مادة الجغرافية ذات أىمية في

معرفة كفيـ المعمكمات كالمعارؼ كالحقائؽ كالمفاىيـ الجغراؼية التي تساعد في فيـ البيئة بمختمؼ

ظكاىرىا الطبيعية كالبشرية كاالجتماعية( .محمكد كآخراف)15 :2002 ،
كما كتيدؼ الجغرافية إلى تطكير فيـ اإلنساف لنفسو كلمحيطو لمعمؿ عمى تقدميا نحك
األفضؿ لخمؽ تفاعؿ بينيما لمصمحة حاضرة كمستقبميو تساعد الدارسيف عمى حؿ مشكالتيـ

البيئية المتنكعة كتنمية معرفتيـ كمياراتيـ الجغرافية كفيميـ التطكرات كالعكامؿ كالعالقات التي
أدت إلى خمؽ تمؾ المشكالت( .الكمزة)26 :1987 ،
كيشير سعادة ( )1983إلى اف تدريس الجغرافية ييدؼ إلى تنمية كاكساب المفاىيـ

كالمعمكمات كالقيـ كاالتجاىات كالميكؿ لدل المتعؿميف في مختمؼ المراحؿ الدراسية كتنمية التفكير
الناقد كالقدرة عمى المالحظة كالتعميؿ كادراؾ األسباب كالنتائج كالقدرة عمى تصكر الظكاىر
الطبيعية كالبشرية لدييـ( .سعادة)192-161 :1983 ،

يضيؼ ) Thorne (2002أف مادة الجغرافية تعمؿ عمى تنمية ميارات متنكعة كرسـ

الخرائ ط كاألشكاؿ كالرمكز كمالحظة الظاىرات الطبيعية كالبشرية كتفسيرىا
كجمع البيانات كتحديد المشكالت كالقدرة عمى التفكير المنطقي لدل المتعمميف
)(Thorne, 2002: INT
حيث تعتبر الخرائط مف أىـ أدكات الجغرافية التي تساعد عمى فيـ المعمكمات كالحقائؽ

.

الجغرافية ،كىي الساعد األيمف لمعمـ الجغرافية ،كتساعد في تقريب الظكاىر الجغرافية المختمفة
إلى أذىاف المتعمميف ،كتثير اىتماـ المتعمميف بما يدرسكنو كتجعؿ التعمـ اقرب إلى تحقيؽ

أىدافو ( .السيد )166 :1999 ،كيؤدم فيـ الخرائط إلى تنمية كاكتساب عدد مف الميارات
كالقراءة كالتفسير كالتحميؿ كالرسـ كالتمثيؿ كاالستنتاج لدل المتعمـ

( .سعادة-115 :1985 ،

)118
كفي االتجاه نفسو يشير شكر اهلل

( )1980إلى أف لمخرائط أىمية كبيرة فيي تعطي

فرصة لممتعمـ لكي يكتسب المفاىيـ الجغرافية المتصمة بالجيات كالمكاف إذ تشمؿ

معمكمات تساعد المتعمميف عمى تخيؿ المكاف نفسو ،كىي تنمي لدل المتعمـ التفكير الجغرافي .
(شكر اهلل)83 :1980 ،
لقد برزت الحاجة لمبحث عف الطرائؽ كاألساليب كاالستراتيجيات التدريسية الحديثة ،التي

تساعد معممي الجغرافية في فترة إعدادىـ كتدريبيـ عمى التعميـ حتى يصبحكا معممكف ذك كفاءة

عالية قادريف عمى تأدمة دكرىـ التربكم المنشكد  .مف تمؾ الطرائؽ طريقة المشركع كطريقة التعمـ
التعاكني باإلستراتيجية التكاممية.
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فطريقة المشركع تجربة ليا غايات كنشاطات ترمي إلى االنتا ج ،يحققو المتعمميف برغبة

مف أنفسيـ في كسط اجتماعي ،إذ يختار المتعمـ مكضكع المشركع بمحض حريتو كارادتو  ،كتعتبر
ىذه الطريقة مثاؿ لمحرية الذم تدعك إليو التربية الحديثة( .القاضي كمحمد.)58 :1980 ،

كىي طريقة مناسبة لمختمؼ المكاد الدراسية كلمختمؼ االختصاصات كخاصة إذ تـ

استخداميا كفؽ خطكاتيا ككفؽ مبادئيا الصحيحة( .الدليمي ككامؿ)35 :2004 ،
لقد حظيت ىذه الطريقة باه

تماـ عدد مف الباحثيف ،إذ أكد دريؾ كآخركف

) Drake & others (1996عمى األثر االيجابي لطريقة المشركع عمى أدكات المعرفة كربط
المعرفة بمشكالت كاقعية ىامة كأكدا أيضا عمى آف ىذه الطريقة أكسبت عينو دراستيـ ميارات

عمميات العمـ ،كدكر ىذه الطريقة في تحسيف اتجاىات المتعمميف نحك مادة العمكـ (Drake & .

) others, 1996نقال عف مصدر (احمد.)32 :2000 ،

كما أكدت احمد ( )2000عمى دكر طريقة المشركع في تطكير التفكير العممي لممتعمميف

كدكرىا في تحسيف معتقداتيـ المعرفية ( .احمد :2000 ،ؿ) كأشار جاريمك )Jarimo (2001

إلى أف المتعمميف الذيف تعممكا بطريقة المشركع اظيركا تحصيال أعمى مف الذيف تعممكا بالطريقة

التقميدية(Jarimo, 2001: INT) .

أما التعمـ التعاكني فيك مف الطرائؽ التدريسية التي تحاكؿ أف تشرؾ المتعمميف في

الحصكؿ عمى العمـ كالمعرفة مف اجؿ التصدم لمتحديات الحديثة التي تكاجو سير تحقيؽ

األه داؼ التربكية التعميمية ،كىك مف الطرائؽ التي تراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف
)(Dumas, 2002: INT
حيث أشار ميمس ) Millis (1996إلى أف التعمـ التعاكني ىك احد الطرائؽ التدريسية

.

التي أكصت بو عدد مف البحكث كالدراسات ،لما لو مف اثر ايجابي في تحفيز المتعمميف كاث ارة
دافعيتيـ عمى تعمـ المادة التعميمية كتطكير الميارات االجتماعية الضركرية كيقضي عمى حاالت

الممؿ كيخفؼ مف االنطكائية كالعزلة لدل المتعمميف(Millis, 1996: INT) .

كما كأكد كؿ مف ستيفف كجيمس ) Steven & James (1998عمى أف البيئة الدراسية

عندما تككف ذات أجكاء تعا كنية تحقؽ تعمـ فعاؿ يفكؽ التعمـ في الطرائؽ التقميدية
)(Steven & James, 1998: INT
كأضاؼ البيمي كآخراف ( )1997أف التعمـ التعاكني يزيد مف التفاعؿ االيجابي بيف

.

أعضاء المجمكعات الكاحدة كيزيد مف التكاصؿ مع اآلخريف كبذلؾ يككف تحقيؽ األىداؼ أسيؿ

كأسرع( .البيمي كآخراف )309 :1997 ،كأشار ادامس ) Adams (1990إلى أف التعمـ التعاكني

ينمي القدرات اإلبداعية كاالتجاىات االيجابية نحك المدرسة كالقدرة عمى التحكـ بالكقت
)(Adams, 1990: 24-25
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كفي االتجاه نفسو أكدت السيد

( )2003عمى أف التعمـ التعاكني يعزز التفاعؿ

االجتماعي بيف المتعمميف كيقمؿ مف القمؽ كالتكتر عند بعض المتعمميف كيزيد مف فرص التعمـ
كيزيد مف تكافؤىا لدل المتعمميف( .السيد :2003 ،انترنيت)
كما كقد أثبتت عدد مف الدراسات منيا دراسة مطر

كالفاعؿ لمتعمـ التعاكني في تنمية الجكانب االنفعالية مف قيـ

( )1992عمى األثر االيجابي

كاتجاىات كميكؿ لدل المتعمميف .

(مطر )212 :1992 ،كأشار القبيؿ ( )1995أنو عمى الرغـ مف تعدد استراتيجيات التعمـ
التعاكني إال أنيا تتفؽ مع بعضيا عمى تقسيـ المتعمميف عمى مجمكعات غير متجانسة في

الضركرة ،كجميع

التحصيؿ ،كيتعمـ المتعممكف مف بعضيـ البعض دكف مساعدة المعمـ إال عند

تمؾ االستراتيجيات تتطمب أىداؼ جماعية كمسؤكلية فردية كانسجاما بيف أعضاء المجمكعات

حتى تؤدم إلى نتائج ايجابية( .القبيؿ)7 :1995 ،

كتعتبر اإلستراتيجية التكاممية (جيكسكا ) احد استراتيجيات التعمـ التعاكني التي يتـ فييا

كيعمـ كؿ عضك ما تعممو مف المادة
تقسيـ المادة العممية عمى عدد أعضاء المجمكعة الكاحدةُ ،
إلى أعضاء مجمكعتو حتى يتـ إتقاف المادة العممية كاممة مف قبؿ جميع أعضاء المجمكعة

الكاحدة (Felder, 1994: INT) .كحظيت ىذه اإلستراتيجية باىتماـ الباحثيف حيث أكدت البزاز

( )1998عمى كجكد فرؽ ذك داللة إحصائ

ية في أربع سمات لمشخصية ىي

(العصبية،

العدكانية ،االستثارة ،االجتماعية ) بيف أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كلصالح المجمكعة

التجريبية( .البزاز)115 :1998 ،

كيرل الباحثاف أف االرتقاء بمستكل العممية التعميمية التعممية كتحقيؽ النمك المتكامؿ

لممتعمـ ال يتـ إ ال بتحقيؽ األىداؼ التربكية التعميمية بمستكياتيا المختمفة ،منيا المعرفية ،كالتي
تتحقؽ بإكساب المتعمميف المفاىيـ كالمعمكمات كالحقائؽ ،كاألىداؼ الكجدانية

(االنفعالية ) كالتي

تتحقؽ بإكساب كتنمية الميكؿ كاالتجاىات كالقيـ ،كاألىداؼ النفس حركية (األدائية ) كالتي تتحقؽ

بإكساب كتنمية الميارات العقمية كالجسمية كاالجتماعية.

كلممفاىيـ أىمية في عممية التدريس فيي تقمؿ مف الكقت كالجيد الذيف يصرفاف عمى

التعمـ ،فيي تجعؿ الفرد يستجيب لمجمكعات عديدة مف المثيرات مف دكف الحاجة الف يستجيب

لكؿ مثير أك مكقؼ عمى انفراد( .تكؽ)121 :1984 ،

ىذا كأضاؼ الخكالدة كمحمد ( )1988أف المفاىيـ تساعد في فيـ الحقائؽ كالمعمكمات

لدل المتعمـ ،إذ تساعده عمى كضع نظاـ لترتيب كؿ الخبرات التي مرت بو ألنيا تشكؿ نظاما

لحفظ المعاني ككضع المعمكمات في مكانيا المعرفي المناسب( .الخكالدة كمحمد)5 :1988 ،

كما أشار خرمشة ( )1997إلى أف المفاىيـ تساعد عمى ربط عمميات كبيرة مف أجزاء

المعمكمات المنفصمة بالتركيب العقمي لممتعمـ مما يساعد عمى تصنيفيا كاكساب المتعمميف
ميارات المقارنة كالربط كاالستنتاج كاكتشاؼ العالقات( .خريشة)102 :1997 ،
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أما الميارات فتبرز أىميتيا في ككنيا تزيد مف مستكل إتقاف األداء فيستطيع المتعمـ أف
يحسف أداءه نحك األفضؿ مف خالؿ التدريب كالممارسة ،كما أنيا تؤدم إلى كسب ميكؿ نحك
الدراسة إذ أف العالقة بيف الميارات كالميؿ عالقة تبادلية ،فالميؿ يؤدم إلى اكتساب ميارات

جديدة كالميارات تؤدم إلى اكتساب ميكؿ جديدة( .الفايؼ)11 :1989 ،
اف الميارات تكتسب بشكؿ عاـ مف خالؿ التعمـ كالتعميـ بدءا مف مرحمة رياض األطفاؿ
حتى المراحؿ المتقدمة في الدراسة ،كبذلؾ اسيـ جميع المكاد الدراسية في تنميتيا كاكتسابيا

لممتعمميف ،كالجغرافية ىي احد أىـ المكاد التي تساىـ بشكؿ فاعؿ في بناء اإلنساف

كتنمية

مياراتو المختمفة كالمتنكعة( .النايؼ)170 :1996 ،
حيث تحتؿ ميارات قراءة الخرائط كالجداكؿ كالرسكـ البيانية كاستخداميا كتفسيرىا كرسـ

الخرائط كالرسكـ كاألشكاؿ مكانو ىامة بيف الميارات األساسية لمادة الجغرافية كالتي ينبغي تعمميا
كاكسابيا لجميع المتعمميف ،إ ذ أنيا تنمي لدييـ المالحظة كجمع كاعادة تنظيـ البيانات كعرضيا
كتصنيفيا كاكتشاؼ العالقات كأكجو الشبو كاالختالؼ ،كتساعد المتعمـ في االنتقاؿ بتفكيره مف

المستكل السيؿ الذم يقتصر عمى تذكر الحقائؽ إلى المستكل األعمى الذم يتضمف نقدىا

كتقكيميا مرك ار بالمستكل التفسيرم المتعمؽ بمقارنتيا( .خريشة كغازم)118-117 :1997 ،
لقد احتمت الميكؿ كتنميتيا مكانا بار از في العممية التعميمية التعممية ،ككنيا تمبي حاجات
المتعمميف ،كىي مظير عاـ مف مظاىر نمك الفرد كتختمؼ مف فرد إلى آخر كتتأثر بالبيئة التي

يعيش فييا األفراد كبالعادات كالتقا ليد السائدة فالفرد يقبؿ عمى الدراسة كالعمؿ الذم يجمب إليو
الرضا ،لذلؾ فالميكؿ ليا أىمية كبيرة في زيادة دافعية الفرد نحك التعمـ
)158

( .عبد النكر:1978 ،

إف العممية التربكية التعميمية التعممية ليا دكر أساسي في تمبية ميكؿ كحاجات المتعمميف

كتنميتيا ،لذا فاف إىـ اؿ ميكؿ المتعمميف يؤدم إلى أضرار تربكية ،منيا عدـ ميؿ المتعمميف إلى
المدرسة أك إلى الدراسة مما يؤدم إلى تشتيت اىتماماتيـ( .زيتكف)73 :1987 ،
في ضكء ما تقدـ تتبمكر أىمية البحث الحالي باالتي:

 - 1تطكير طرائؽ تدريس مادة الجغرافية كالخرائط ،كتشجيع المدرسيف في معاىد

إعداد

المعمميف كالمعممات عمى استخداميا.
 - 2يعد البحث الحالي منطمقا لبحكث مستقبمية تتناكؿ متغيرات أخرل.

 - 3يساعد معممي المستقبؿ عمى تحقيؽ األىداؼ التربكية المرسكمة لممكاد االجتماعية عامة
كلمجغرافية خاصة.
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 - 4ينفرد ىذا البحث عمى حد اطالع الباحثاف بتناكلو ألثر استخداـ طريقة المشركع كالتعمـ
التعاكني باإلستراتيجية التكاممية في تنمية المفاىيـ كالميارات في مادة الخرائط كتنمية

الميؿ نحك الجغرافية.

 - 5تأتي أىمية البحث الحالي في انو يتناكؿ المستكيات الثالثة لألىداؼ التربكية التعميمية
التعممية التي أكد عمييا بمكـ )( (Bloomالمعرفية كالكجدانية االنفعالية كالنفس -حركية
(األدائية)).

ثالثاً :هدف البحث

ييدؼ البحث إلى معرفة اثر استخداـ طريقة المشركع كالتعمـ التعاكني باإلستراتيجية

التكاممية في تنمية المفاىيـ كالميارات في مادة الخرائط لدل طالبات معيدم إعداد المعممات في

مدينة المكصؿ كميميف نحك الجغرافية.

رابعاً :فرضيات البحث

مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث صاغت الباحثة الفرضيات الصفرية اآلتية:

الفرضية األولى:

" ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية

األكؿل التي

درست بطريقة المشركع كمتكسط درجات المجمكعة التجريبية الثانية التي درست بالتعمـ التعاكني

باإلستراتيجية التكاممية في تنمية المفاىيـ الجغرافية".
الفرضية الثانية:

" ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات أداء المجمكعة التجريبية

األكؿل

التي درست بطريقة المشركع كمتكسط درجات أداء المجمكعة التجريبية الثانية التي درست بالتعمـ

التعاكني باإلستراتيجية التكاممية في تنمية الميارات الجغرافية".

الفرضية الثالثة:
" ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية

األكؿل التي

درست بطريقة المشركع كمتكسط درجات المجمكعة التجريبية الثانية التي درست بالتعمـ التعاكني

باإلستراتيجية التكاممية في تنمية الميؿ نحك الجغرافية".

خامساً :حدود البحث

اقتصر البحث عمى:

 - 1طالبات الصؼ الخامس في قسمي االجتماعيات في معيدم إعداد المعممات في مدينة
نينكل كالمكصؿ.
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 - 2مادة الخرائط المقررة لطمبة الصؼ الخامس في أقساـ االجتماعيات في معاىد إعداد
المعمميف كالمعممات في العراؽ.

 - 3الفصميف الدراسييف األكؿ كالثاني مف العاـ الدراسي (.)2006-2005

سادساً :تحديد المصطمحات

حدد الباحثاف المصطمحات اآلتية:

 /1طريقة المشروع

عرفيا كؿ مف:
 - 1الغامدي ()2002
بأنيا " :امتداد لدراسة مشكمة أك مكضكع كتقكـ عمى ايجابية المتعمـ كاستغالؿ
االتجاىات كالميكؿ لديو".

نشاطو كتنمية

(الغامدم :2002 ،االنترنيت )

 - 2الدليمي وزينب ()2003
بأنيا" :طريقة تدريس تقكـ عمى اختيار المتعمـ لمشركع بحسب ميكلو كحاجاتو".
(الدليمي كزينب)44 :2003 ،
 - 3الدليمي وسعاد ()2003
بأنيا" :طريقة تدريس تقكـ عمى أساس فمسفة الخبرة التم تعطي اىتماما لممتعمميف كتجعؿ أساس
(الدليمي كسعاد)91 :2003 ،

التعمـ مشركعا يختاره المتعممكف".

التعريف اإلجرائي لطريقة المشروع
عمؿ مخطط منظـ يكجو بو مدرسك مادة الخرائط طالبات الصؼ الخامس في قسمي

االجتماعيات في معيدم إعداد المعممات في مدينة المكصؿ النجاز مشاريع فردية كفؽ خطكات
المشركع اآلتية:
األكؿل اختيار المشركع :إذ يختار المدرس مشركعا مف المادة المقررة كالثانية التخطيط :

إذ تضع كؿ طالبة خطة عمؿ عمى انفراد تتناسب مع مستكياتيف تكضح فييا خطكات العمؿ

كاألدكات الالزمة لذلؾ كالكقت  ....الخ تحت أشر اؼ المدرس كالثالثة التنفيذ  :إذ تنفذ الطالبات
المشركع كفؽ الخطة المكضكعة ثـ تأتي الخطكة الرابعة كىي التقييـ  :كتتـ باشتراؾ كؿ طالبة مع
المدرس كيككف انفراديا أيضا".
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 /2التعمم التعاوني

عرفو كؿ مف:

 -1جونسون واخران ()2002

بأنو" :االستخداـ التعميمي لممجمكعات اؿصغيرة بحيث يعمؿ الطالب مع بعضيـ البعض

لزيادة تعمميـ كتعمـ بعضيـ البعض إلى أقصى حد ممكف"( .جكنسكف كاخراف)5 :2002 ،
 -2محمود وآخران ()2002

بأنو " :استراتيجيات مختمفة يعمؿ الطالب بكساطتيا بشكؿ مجمكعات مختمفة مف أربعة

إلى ستة يكتسبكف مف خالليا المعرفة كيحصمكف عمى التعزيز الجماعي كأحيانا يعطكف درجات

تعتمد عمى التحصيؿ األكاديمي لمجمكعاتيـ"( .محمكد كآخراف)100 :2002 ،

سيعتمد البحث الحالي إحدل ستراتيجيات التعمـ التعاكني كىي اإلستراتيجية التكاممية

التي عرفيا كؿ مف :

 -1مارتن )Martin (1992

بأنيا" :إستراتيجية تعميـ ناجحة تتـ بتقسيـ الصؼ الدراسي إلى فرؽ صغيرة ذات قابميات

كمستكيات مختمفة ككؿ عضك في الفريؽ مسؤكؿ عف تعمـ كتعميـ جزء مف المادة العممية أك

النشاط المككؿ إليو داخؿ جك مف االنجاز كاالرتياح"(Martin, 1992: INT) .
 -2رونكو )Ronkow (1998

بأنيا" :استراتيجية تعؿيمية تقكـ عمى تقسيـ الكاجب أك المكضكع الدراسي إلى أجزاء عمى

عدد الطالب في كؿ مجمكعة ،ككؿ عضك يصبح خبي انر في ىذه األجزاء ثـ تعمؿ فرؽ الخبراء
معا بغية اكتشاؼ أفضؿ طريقة لمساعدة اآلخريف عمى تعمميا ثـ يقكمكف بتدريس أعضاء

المجمكعة األخريف".

)(Ronkow, 1998: INT

التعريف اإلجرائي لإلستراتيجية التكاممية

كىي تقسيـ مدرسي مادة الجغرافية كالخرائط لطالبات الصؼ الخامس في قسمي

االجتماعيات في معيد إعداد المعممات في مدينة المكصؿ إلى مجمكعات تتراكح ( )3-2طالبو

في كؿ مجمكعة غير متجانسات في ا لتحصيؿ الدراسي كيقسـ كؿ مكضكع مف مكاضيع الخرائط
عمى عدد الطالبات في كؿ مجمكعة ،ثـ يدرس مدرس المادة كؿ جزء مف المادة إلى طالبات

المجاميع المختمفة حتى يصبحف خبيرات في ىذا الجزء كتدرس الطالبات الجزء الذم تعممنو

لباقي طالبات مجمكعتيا كىكذا لباقي أجزاء المادة ا لدراسية كباقي طالبات المجاميع كفي نياية
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الدرس يجرم المدرس اختبارات لتقكيـ أداء المجمكعات في المكضكع ككؿ كيككف التقكيـ جماعيان
أم أف درجات التقكيـ تعطى لممجمكعة ككؿ كليس لطالبة معينة كتتـ المنافسة بيف الفرؽ.

 /3التنمية
عرفيا كؿ مف:
 -1الحمي وآخرون ()1985
بأنيا  " :عممية تغيير في الجكانب االجتماعية كالثقافية كالتربكية كتأتي نتيجة تفاعؿ
العامميف المادم كالبشرم كتستند عمى راس الماؿ البشرم كالمادم كنظاـ تربكم سميـ يفجر
الطاقات البشرية كالمادية"(.الحمي كآخركف)151 :1985 ،

 -2طراونة ()2004

بأنيا" :تحقيؽ زيادة سريعة تراكمية كدائمة عبر فترة مف الزمف".
(طراكنة)137 :2004 ،
التعريف اإلجرائي لمتنمية
الزيادة الحاصمة في درجات طالبات الصؼ الخامس في قسمي االجتماعيات في
معيدم إعداد المعممات في مدينة المكصؿ في االختبارات كالمقاييس البعدية لممفاىيـ كالميارات
لمادة الخرائط كالميؿ نحك الجغرافية.
 /4المفاهيم
عرفيا كؿ مف:
 -1الخوالدة وآخرون ()1997
بأنيا" :السمات أك الخصائص الجكىرية التي تميز األشياء أك األحداث أك األسماء عف

بعضيا البعض ،كترسـ صكرة ذىنية لمنطكؽ الشيء ذاتو".

(الخكالدة كآخركف)125 :1997 ،
 -2قطامي وآخرون ()2001
بأنيا " :بنيو ذىنية تتمثؿ عادة في كممة كاحدة أك كممة كعدد محدد مف األلفاظ المساعدة
عمى إعطاء التعريؼ".

(قطامي كآخركف)58 :2001 ،

 -3خطايبة ()2005

بأنيا" :كممة أك عبارة تستعمؿ لكصؼ مجمكعة مف األشياء أك األفكار المترابطة".
301

اثر استخدام طريقتي المشروع والتعمم التعاوني باإلستراتيجية التكاملية في تنمية مفاهيم ومهارات...

(خطايبة)39 :2005 ،
التعريف اإلجرائي لممفاهيم

مجمكعة مف المصطمحات أك الرسكـ أك األشكاؿ أك األفكار التي تكضح ظاىرة معينة

مكجكدة في الفصكؿ األربعة لممفردات المقررة لمادة الخرائط لمصؼ الخامس في قسمي
االجتماعيات في معيدم إعداد المعممات ،كيتـ التعبير عف نمكىا مف خالؿ زيادة درجات

الطالبات في اختبار التحصيؿ البعدم لممفاىيـ الجغرافية الذم أعده الباحثاف.
 /5المهارات
عرفيا كؿ مف:

 -1الكبيسي وصالح ()2000

بأنيا" :درجة مف الكفاءة كالجكدة في األداء".

(الكبيسي كصالح)101 :2000 ،

 -2قطامي ونايفة ()2001
بأنيا  :أم نشاط سمككي ينبغي عمى المتعمـ أف يؾ تسب فيو سمسمة مف االستجابات
الحركية كتتضمف جانبيف األكؿ نفسي إدراكي كالثاني حركي.

(قطامي كنايفة)76 :2001 ،

التعريف اإلجرائي لممهارات

أداءات كاجراءات تقكـ بيا طالبات الصؼ الخامس في قسمي االجتماعيات في معيدم

إعداد المعممات في مدينة المكصؿ بدقة كسرعة كفيـ كاختصار بالجيد كالكقت يعبر عنيا كميا
مف خالؿ ارتفاع الدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبات في استمارة المالحظة التي أعدتيا الباحثة
ألغراض البحث كيتـ معرفة نمكىا مف خالؿ زيادة درجات الطالبات في االختبار البعدم

لمميارات.

 /6الخرائط
عرفيا كؿ مف:

 -1المقاني وآخرون ()1990

بأنيا " :تمثيؿ لظكاىر سطح األرض أك جزء منو عمى سطح مستكم بمقياس رسـ

كمسقط معيف كرمكز معينو".

(المقاني كآخركف)177 :1990 ،

 -2مشوقة ()1994
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بأنيا  " :حصيمة طريقة عممية كفنية بصكرة منتظمة يتـ مف خالليا تمثيؿ سطح األرض

الكركم كفيـ محتكياتيا كسرعة إدراكيا يبسطاف فيـ الكاقع الذم تمثمو".

(مشكقة)10 :1994 ،

التعريف اإلجرائي لمخرائط

مكضكعات الخرائط الجغرافية المنظمة في الفصكؿ الرابعة لممفردات المقررة مف قبؿ

ك ازرة التربية في العراؽ لمصؼ الخامس في اقساـ االجتماعيات في معاىد إعداد المعمميف

كالمعممات كلمعاـ الدراسي (.)2006-2005
 /7معهد إعداد المعممات
عرفتو:

 -1وزارة التربية ()1988

بأنو " :مؤسسة تربكية تعمؿ عمى إعداد معممات كيككف القبكؿ فيو بعد إنياء الدراسة

المتكسطة كعمى كفؽ ضكابط معينة كتككف مدة الدراسة فيو

( )5سنكات الثالثة األكؿل تككف

الدراسة فييا عا مة كالرابعة كالخامسة يككف تكزيع الطالبات بحسب االختصاصات المكجكدة

كالمقررة مف ك ازرة التربية".

(ك ازرة التربية)7 :1988 ،

 /8الميل

عرفو كؿ مف:

 -أبو دنيا ()1996

بأنو" :شعكر يصاحب انتباه الفرد لمكضكع خارجي كاف ىذا الشعكر يميز الفرد عف غيره

مف األفراد كيمثؿ لد يو نكعا مف االىتمامات تحدد ماىية المكضكعات التي ينتبو إلييا الفرد في

يسر كحرية".

(أبك دنيا)46 :1996 ،

 -3النجدي وآخرون ()1998

بأنو" :اىتمامات كتنظيمات كجدانية تجعؿ المتعمـ يعطي اىتماما لمكضكع معيف كيشترؾ

في أنشطة عقمية أك عممية ترتبط بو كيشعر بقدر مف االرتياح في ممارستو ليذه األنشطة".

(النجدم كآخركف)78 :1999 ،

التعريف اإلجرائي لمميل نحو الجغرافية
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اىتمامات كرغبات طالبات الصؼ الخامس في قسمي االجتماعيات في معيدم إعداد
المعممات في مدينة المكصؿ لممارسة نشاطات تتعمؽ بالمكاضيع الجغرافية يتـ معرفة نمكىا مف
خالؿ زيادة درجات الطالبات في االختبار البعدم الداة قياس الميؿ نحك الجغرافية الذم أعدتو

الباحثة ألغراض البحث.

دراسات سابقة

اطمعت الباحثة عمى العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية كحاكلت أف تختار منيا ما

يناسب مكضكع بحثيا ،كقد ارتأت تقسيميا إلى ثالثة محاكر

تـ تناكليا كفؽ تسمسميا الزمني

ككاألتي:

المحور األول  :دراسات تناولت استخدام طريقة المشروع في تدريس مواد دراسية

مختمفة

 -1دراسة أحمد ()2000
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية تعميـ العمكـ المبني بطريقة المشركعات عمى
فيـ الصؼ التاسع لممفاىيـ العممية كالتفؾ ير العممي كمعتقداتيـ المعرفية حكؿ العمـ في مدارس

جنكب عماف التابعة لككالة الغكث الدكلية.

تككنت عينة الدراسة مف ( )182طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي ،قسمكا

إلى أربع شعب ،شعبتيف ضابطة درست بالطريقة التقميدية كشعبتيف تجريبيتيف درست بطريقة

المشركعات تـ اختيارىـ عشكائينا.
كانت أدكات الدراسة:
.1

اختبار فيـ المفاىيـ العممية.

.2

اختبار التفكير العممي.

.3

اختبار المعتقدات المعرفية حكؿ العمـ.

كباستخداـ تحميؿ التغاير الثالثي أظيرت النتائج:
.1
.2

ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعتيف فيما يتعمؽ بضـ
اىيـ العممية.
المؼ

يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعتيف فيما يتعمؽ بالتفكير

العممي كلصالح المجمكعة التجريبية التي درست بطريقة المشركعات.
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.3

كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعتيف فيما يتعمؽ بمعتقداتيـ
المعرفية حكؿ العمـ كلصالح المجمكع ة التجريبية التي درست بطريقة المشركعات .

(أحمد : 2000 ،ؾ-ؿ)

 -2دراسة جاريمو (Jarimo )2001
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر المشركعات في تحصيؿ طالب الثانكية في مادة عمكـ
الحياة في المدارس الثانكية في سيدني في استراليا.
تككنت عينة الدراسة مف ( )289طالبنا ،كزعكا عشكائينا إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة

شممت المجمكعة التجريبية ( )150طالبنا درسكا بطريقة المشركعات ،كمجمكعة ضابطة شممت

( )139طالبان درسكا بالطريقة التقميدية.
كانت أداة الدراسة:

أختبار تحصيمي مكضكعي مف نكع اختيار مف متعدد كباستخداـ االختبار التائي

( )T-testأظيرت النتائج:
 كجكد فرؽ داؿ إحصائينا بيف متكسط درجات المجمكعتيف كلصالح المجمكعة التجريبية
()Jarimo, 2001 : INT

التي درست بطريقة المشركعات.

المحور الثاني :دراسات تناولت استخدام التعمم التعاوني باستخدام اإلستراتيجية التكاممية

(جيكسو) في تدريس المواد االجتماعية عامة والجغرافية خاصة
 -1دراسة البش ()2002

ىدفت ىذه لدراسة إلى معرفة أثر استخداـ التعمـ التعاكني باستخداـ اإلستراتيجية

التكاممية التعاكنية (جيكسك ) في تحصيؿ طالب الصؼ األكؿ االعدادم في مادة الجغرافية في
منطقة الفجيرة في دكلة األمارات العربية المتحدة.
تككنت عينة الدراسة مف ( )89طالبنا تـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف ،مجمكعة تجريبية تضـ

( )47طالبنا درسكا بطريقة التعمـ التعاكني باستخداـ اإلستراتيجية التكاممية

(جيكسك ) كمجمكعة

ضابطة تضـ ( )42طالبان درسكا بالطريقة التقميدية.
كانت أداة الدراسة:


اختبار تحصيمي مككف مف ( )42فقرة مف نكع اختيار مف متعدد.



كجكد فرؽ داؿ إحصائينا بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كالضابطة كلصالح

كباستخداـ االختبار التائي ( )T-testأظيرت النتائج:

المجمكعة التجريبية التي درست بطريقة التعمـ التعاكني( .البش : 2002 ،أنترنت)
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 -2دراسة القحطاني ()2002
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية التعمـ التعاكني في تحصيؿ الطالب كتنمية
اتجاىاتيـ نحك التاريخ بالمرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية.

تككنت عينة الدراسة مف ( )72طالبان تـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف أحداىما تجريبية شممت

()36

طالبان ،كاألخرل ضابطة شـ لت ( )36طالبان.
.1

كانت أدكات الدراسة:

استبانة تتعمؽ بمعمـ الدراسات االجتماعية لمعرفة كاقع التعمـ التعاكني كأىميتو

كاستخدامو.
.2

استبانة تتعمؽ بطالب المجمكعة التجريبية لدراسة اتجاىاتيـ نحك التعمـ التعاكني.

.3

اختبار تحصيمي مككف مف ( )45فقرة مف نكع اختيار مف متعدد.

كباستخداـ االختبار التائي ( )T-testأظيرت النتائج:
.1

أىمية التعمـ التعاكني باستخداـ االستراتيجية التكاممية بدرجة عالية عند معممي الدراسات

.2

استخداـ التعمـ التعاكني باستخداـ االستراتيجية التكاممية بدرجة متكسطة مف قبؿ معممي

االجتماعية.

التريس مقارنة باىميتو نظ انر لكجكد بعض الصعكبات.
الدراسات االجتماعية في د

.3

كجكد فرؽ داؿ احصائينا يؤكد عمى تأثير استخداـ التعمـ التعاكني عمى تحصيؿ الطالب

.4

تكجيو الطالب االيجابي نحك التعمـ التعاكني لو أثر كاضح عمى تفاعميـ الصفي.

كتنمية اتجاىاتيـ.

(القحطاني : 2002 ،أنترنت )

المحور الثالث :دراسات تناولت المفاهيم والمهارات الجغرافية
 -1دراسة الشكرجي ()2000
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ دائرة التعمـ في اكتساب المفاىيـ الجغرافية

كاالحتفاظ بيا لدل طالبات الصؼ الرابع العاـ في مدينة المكصؿ.

تككنت عينة الدراسة مف ( )52طالبة قسمت بالتساكم عمى شعبتيف شممت ( )26طالبة
لممجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ طريقة دائرة التعمـ ك ( )26طالبة لممجمكعة الضابطة
التي درست بالطريقة التقميدية.
كانت أداة الدراسة:

 اختبار تحصيمي مككف مف ( )52فقرة مف نكع اختيار مف متعدد.
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كباستخداـ االختبار التائي ( )T-testأظيرت النتائج:
.1

ال يكجد فرؽ معنكم في اكتساب المفاىيـ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عند

.2

يكجد فرؽ معنكم في اكتساب المفاىيـ الجغرافية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

.3

مستكل التذكر.

عند مستكل الفيـ كالتطبيؽ كلصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ دائرة

التعمـ.

يكجد فرؽ داؿ إحصائينا بيف متكسطي احتفاظ الطالبات في المجمكعتيف عند مستكل
التذكر كالفيـ كالتطبيؽ كلصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ دائرة التعمـ .
(الشكرجي : 2000 ،ب  -ث)

 -2دراسة إبراهيم ولجين ()2005

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية تدريس مادة الخرائط العممي في اكتساب طمبة

الصؼ األكؿ قسـ الجغرافية في كمية التربية لبعض المو ارات الجغرافية في المكصؿ .

تككنت عينة الدراسة مف ( )35طالبان كطالبة ،مف طمبة الصؼ األكؿ قسـ الجغرافية في

كمية التربية.

كانت أداة الدراسة:

 اختبار لمميارات الجغرافية مككف مف ( )16فقرة مكزعة عمى ثالثة أسئمة لقياس ()6
ميارات جغرافية ،طبؽ قبميان كبعديان .

كباستخداـ االختبار التائي ( )T-testأظيرت النتائج :
.1

الطمب في االختباريف القبمي كالبعدم في
ة
كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسط درجات

.2

كجكد فرؽ داؿ إحصائينا بيف متكسط درجات الطمبة كالمحؾ الفرضي  %70مف الدرجة
(إبراىيـ كلجيف)134-115 : 2005 ،
الكمية.

اكتساب الميارات الجغرافية .

التصميم التجريبي

إجراءات البحث

ألغراض تحقيؽ ق دؼ البحث اعتمد

الباحثاف التصميـ التجريبي الذم يطمؽ عميو

(المجمكعات المتكافئة ) كالمككف مف مجمكعتيف تجريبيتيف متكافئتيف
.)398

مجتمع البحث
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مجتمع البحث ىك "مجمكعة متكاممة مف االفراد اك ا الشياء اك االعداد ليا خاصية

مشترؾة يمكف مالحظتيا كيراد تحميميا " ( .صبرم كاخركف .)15 :2001 ،لقد تككف مجتمع
البحث مف طالبات الصؼ الخامس في قسمي االجتماعيات في معيدم اعداد المعممات في

مدينة المكصؿ كالبالغ عددىف ( )32طالبة.

عينة البحث

تككنت عينة البحث مف طالبا ت الصؼ الخامس في قسمي االجتماعيات كافة في

معيدم اعداد المعممات في مدينة المكصؿ كالبالغ عددىف

( )32طالبة ،إذ ضمت المجمكعة

التجريبية االكلى التم درست بطريقة المشركع ( )15طالبة في معيد إعداد المعممات -نينكل،
كضمت المجمكعة التجريبية الثانية التي درست بالتعمـ اؿ تعاكني باالستراتيجية التؾ اممية ()17
طالبة في معيد إعداد المعممات -المكصؿ -تـ اختيار ىذه العينة بصكرة قصدية مف اجؿ تحقيؽ

قدؼ البحث ،كتأكد الباحثاف مف عدـ كجكد طالبات راسبات أك مؤجالت عند تطبيؽ إجراءات

م كالبعدية .
التكافؤ كاالختبارات القبؿة
* توزيع الحصص

اتفؽ الباحثاف مع إدارة معيدم إعداد المعممات في المكصؿ في بداية السنة الدراسية

( )2006/2005حكؿ تنظيـ جدكؿ الدركس األسبكعي لمادة الخرائط لممجمكعتيف ،إذ كضعت
المادة في جدكؿ الدركس األسبكعي لممجمكعتيف في يكـ كاحد كذلؾ لعدـ حرماف إحدل

المجمكعتيف مف الدرس ألم ظرؼ كؾما مبيف في شكؿ ()1

الشكل ( :)1توزيع الحصص األسبوعي لمادة الخرائط لممجموعتين

اليوم

الساعة

االثنيف

9.30-8.30

11.30-10.30

المجمكعة التجريبية ()1

المجمكعة التجريبية ()2

* الفترة الزمنية

بدأ تطبيؽ التجربة عمى مجمكعتي البحث في يكـ ( )2005/11/7كاستغرؽ تطبيقيا ()16

اسبكعا ،كبكاقع ( )1حصة أسبكعيا.

تكافؤ مجموعات البحث

تـ اجراء التكافؤ بيف مجمكعتي البحث في متغيرات العمر الزمني كالذكاء  ،كدرجات

الطالبات في مادة الجغرافية كالخرائط  ،كالمعدؿ العاـ لدرجات الطالبات لمصؼ الرابع  ،كالتطبيؽ

القبمي لالختبار التحصيمي ؿلمفاىيـ الجغرافية لمادة الخرائط  ،كالتطبيؽ القبمي الستمارة المالحظة
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لقياس الميارات الجغرافية لمادة الخرائط  ،كالتطبيؽ القبمي الداة قياس الميؿ نحك الجغرافية

باستخداـ االختبار الزائي  Z-Testلعينتيف مستقمتيف كاظيرت النتائج اف المجمكعتيف مت كافئتيف
ككما مكضح في الجدكؿ ()1

الجدول ( :)1نتائج استخدام االختبار الزائي الجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات
المتغيرات

عدد

المتوسط

االنحراف

المجموعة

افراد

التجريبية()1

15

التجريبية()1

15

32,400

32,8824

4,2702

مادة الجغرافية

التجريبية()1

15

61,4000

9,1869

المعدؿ العاـ لدرجات

التجريبية()1

15

66,4000

التجريبية()1

15

22,6000

العمر الزمني
اختبار الذكاء
كالخرائط

الطالبات

التطبيؽ القبمي

لالختبار التحصيمي
لممفاىيـ

التطبيؽ القبمي

الستمارة المالحظة
التطبيؽ القبمي الداة
قياس الميؿ نحك
الجغرافية

التجريبية()2
التجريبية()2
التجريبية()2
التجريبية()2

التجريبية()2

العينة
17
17
17
17

17

الحسابي

المعياري

252,4000

12,6027
4,8668

244,2353

62,4118
62,8235

21,0588

21,5015

6,5101
6,9877
8,4427

3,9242
2,2768

التجريبية()1

15

30,3333

1,0465

التجريبية()1

15

84,1333

9,1952

التجريبية()2
التجريبية()2

17
17

31,0000
80,6471

الزائية

1,5411
6,3633

المحسوبة

الجدولية

1,328

1,97

0,296

1,96

0,355

1,96

1,310

1,96

1,336

1,96

1,445

1,96

1,231

1,96

خامساً :متطمبات البحث

لغرض تطبيؽ البحث ضمف االجراءات المحددة لو تطمب ذلؾ تييثة المتطمبات االتية :

 -1تحديد المادة الدراسية

حدد الباحثاف المادة الدراسية الخاصة بمفردات مادة الخرائط الجغرافية المقررة لطالبات

الصؼ الخامس في قسمي االجتماعيات في معيدم اعداد المعممات في مدينة المكصؿ لمعاـ

الدراسي ( ،)2005-2004اذ اطمع الباحثاف عمى ىذه المفردات بكصفيا دليالن ؿ لمحتكل الذم
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سيتـ تطبيقو في التدريس ،كاطمع الباحثاف عمى المحتكل التعميمي الذم يقدمو مدرسا مادة

الجغرافية كالخرائط في المعيديف ،كتتضمف اربعة فصكؿ كما ياتي :

* الفصل االول

الخطكط كاالشكاؿ النمكذجية كتشمؿ  ( :الخطكط البيانية -االعمدة البيانية -الدائرة البيانية

المؽسمة-اليرـ السكاني).
* الفصل الثاني

الخرائط الطبكغرافية كتشمؿ( :استخداميا-رمكزىا-القطاعات التضاريسية -االنحدارات).
* الفصل الثالث
الخرائط الجيكلكجية كالتضاريسية كتشمؿ ( :التضاريس -تمثيميا).
* الفصل الرابع

الخارطة النمكذجية كخرائط المناخ كالطقس كالنبات الطبيعي كالسكاف.

 -2تحديد المفاهيم الجغرافية
بعد اف حدد الباحثاف مادة الخرائط التي سيتـ تدريسيا ،حددت

( )43مفيكما ،كلغرض

التأكد مف صحتيا كشمكليا ،عرض الباحثاف المفاىيـ عمى لجنة المحكميف انظر ممحؽ

كفي ضكء ارائيـ لـ ِ
يجر أم تعديؿ اك حذؼ اك اضافة انظر ممحؽ (.)1

(،)16

 -3تحديد المهارات الجغرافية
حدد الباحثاف ( )6ميارات جغرافية رئيسية متفرع منيا ميارات فرعية ،كاصبح مجمكعيا

ق عمى لجنة المحكميف انظر ممحؽ ( ،)16كفي ضكء ارائيـ لـ ِ
يجر
( )16ميارة فرعية كعرض ا
أم تعديؿ اك حذؼ اك اضافة انظر ممحؽ (.)6
يغة األهداف السموكية
 -4صا
يمكف تعريؼ االىداؼ السمككية بانيا  " :اىداؼ اجرائية كتمثؿ االىداؼ الخاصة لكؿ مادة

دراسية كلكؿ درس محدد كتصاغ ىذه االىداؼ في عبارات تصؼ االداء المتكقع مف المتعمـ بعد
االنتياء مف دراسة درس مف الدركس اليكمية "( .جامؿ.)100 :2000 ،
في ضكء محتكل مادة الخرائط الجغرافية المقررة تـ ما ياتي -:
أ  -اعد الباحثاف ( )53ىدفا سمككيا معرفيان باالعتماد عمى تصنيؼ بمكـ في المجاؿ
المعرفي ،كاقتصرت عمى المستكيات االربعة االكلى (تذكر ،فيـ ،تطبيؽ ،تحميؿ ).
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ب -اعد الباحثاف ( )16ىدفا ادائيا باالعتماد عمى تصنيؼ بمكـ في المجاؿ النفسحركي اك
االدائي (الميارم).

كعرض الباحثاف االىداؼ السمككية المعرفية االدائية عمى مجمكعة مف المحكميف انظر

ممحؽ ( )16لبياف ارائيـ في صياغة تمؾ االىداؼ كمدل مالئمتيا إذ اعتمد الباحثاف نسبة اتفاؽ

( )%80بيف المحكميف معيا ار لصالحية اليدؼ كمالئمتو ،كفي ضكء ارائيـ تـ اجراء تع ديالت

بسيطة لصياغة بعض االىداؼ السمككية المعرفية كشممت االىداؼ (،42 ،36 ،35 ،32 ،30

 .)52 ،45اما االىداؼ االدائية فمـ ِ
يجر عمييا أم تغيير إذ قبمت كما ىي مف قبؿ المحكميف،
انظر ممحؽ ( ، )7 ( )2كالتي تـ في ضكئيا اعداد الخطط التدريسية كاعداد فقرات االختبار

التحصيمي لممفاىيـ الجغرافية كاعداد استمارة المالحظة لقياس الميارات الجغرافية .
 -5إعداد الخطط التدريسية

اعد الباحثاف نمكذجيف لمخطط التدريسية ،النمكذج االكؿ خطة تدريسية بطريقة المشركع

كالنمكذج الثاني خطة تدريسية لمتعمـ التعاك ني باالستراتيجية التكاممية كع رض الباحثاف ىذيف
النمكذجيف عمى لجنة المحكميف انظر ممحؽ ( ،)16إذ جرل تعديميا في ضكء مالحظاتيـ انظر

ممحؽ ( ،)13كفي ضكء ذلؾ اعد الباحثاف ( )16خطة تدريسية بطريقة المشركع ك ( )16خطة
تدريسية لمتعمـ التعاكني باالستراتيجية التكاممية لتطبيقيا في تجربة البحث.

سادساً :أدوات البحث

لغرض تحقيؽ ىدؼ البحث تطمب ذلؾ اعداد ادكات لقياس المتغيرات التابعة لمبحث

كتضمنت ما ياتي :

 -1اختبار تحصيمي لممفاهيم الجغرافية لمادة الخرائط

نظ انر لعدـ كجكد اختبار مقنف لممفاىيـ يتميز بالصدؽ كالثبات عمى كفؽ المفردات المقررة

لمادة الخرائط كاالىد اؼ السمككية المعرفية التي صاغ ىا الباحثاف ،فقد اعد ا اختبا انر تحصيميان
لممفاىيـ مف نكع اختيار مف متعدد ،الذم يعد مف افضؿ انكاع االختبارات التي القػت قبكؿ

العامميف في ميداف التربية كالتعميـ كاكثرىا شيكعا كيقيس بكفاءة نكاتج التعميـ (Grounlund, .
)1981: 47
كصاغ الباحثاف ( )53فقرة لالختبار التحصيمي لممفاىيـ بحيث تغطي جميع الجكانب االساسية
لمكاضيع مادة الخرائط الجغرافية .

لقيس المهارات الجغرافية لمادة الخرائط
 -2استمارة المالحظة ا
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اطمع الباحثاف عمى العديد مف ادكات قياس الميارات في مختمؼ المكاد كالعمكـ بعامة

(الدباغ،

 )2000كمادة الجغرافية بخاصة (الطائي( ،)2001 ،يكسفاني ،)2005 ،كنظ ار لعدـ كجكد اداة
جاىزة لقياس الميارات الجغرافية لمادة الخرائط تحقؽ ىدؼ البحث ،اعد الباحثاف استمارة

المالحظة لقياس ( )16ميارة جغرافية أنظر ممحؽ ( ،)7تتمتع بمستكل مف الدقة كالسرعة في

االداء.

 -3أداة قياس الميل نحو الجغرافية

اطمع الباحثاف عمى العديد مف أدكات قياس الميؿ نحك مختمؼ المكاد الدراسية (مطر،)1992 ،

(المكسكم ،)2001 ،كنظ ار لعدـ كجكد أداة قياس لمميؿ تحقؽ ىدؼ البحث الحالي ،اعد الباحثاف

أداة قياس لميؿ طالبات الصؼ الخامس في قسمي االجتماعيات في معيدم إعداد المعممات في

مدينة المكصؿ نحك مادة اؿ جغرافية ،كقد تطمب ذلؾ مف الباحثي ف عددان مف اإلجراءات إلعداد

األداة.

سابعاً :تطبيق التجربة

 - 1اتفؽ الباحثاف مع إدارتي اؿمعيديف عمى تطبيؽ التجربة ،كاتفؽا مع مدرسي مادة الخرائط

في المعيديف إذ عقد الباحثاف لقاءا ت متعددة مع المدرسيف قبؿ البدء بالت طبيؽ اطمع

خالليا الباحثاف عمى الخطط التدريسية.

 - 2قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة ،طبؽ الباحثاف االختبار التحصيمي لممفاىيـ الجغرافية كاستمارة
المالحظة لقياس الميارات الجغرافية كاداة قياس الميؿ نحك الجغرافية عمى مجمكعتي

البحث كلمفترة (ش )6 ،3 ،2 ،مف شير تشريف الثاني لمعاـ
االجابات انظر ممحؽ (.)14

 - 3بدأ تطبيؽ التجربة بتاريخ

 .2005كتـ تصحيح

 7تشريف الثاني لمعاـ  2005عمى مجمكعتي البحث ،إذ

درست المجمكعة التجريبية االكلى بطريقة المشركع كدرست المجمكعة التجريبية الثانية

بالتعمـ التعاكني باالستراتيجية التكاممية ،كتـ التدريس عمى كفؽ الخطط التدريسية .

 - 4تكقؼ تطبيؽ التجربة مكقتا لمفترة مف

 12شباط لغاية  25اذار لمعاـ  2006بسبب

انشغاؿ الطالبات بفترة التطبيؽ في المدارس االبتدائية .

 - 5عادت تجربة البحث بعد رجكع الطالبات الى المعيديف في
لمعاـ .2006

312

 27اذار لغاية  24نيساف

أ.د .موفق حياوي عمي & د .رنا غانم حامد حمدي الطائي

 - 6طبؽ الباحثاف األدكات الثالثة المعدة ألغراض البحث تطبيقا بعديا عمى مجمكعتي

البحث كاستمر التطبيؽ لمفترة ( )15 ،14 ،11 ،10 ،9 ،8في شير ايار لمعاـ ،2006

كتـ تصحيح اإلجابات انظر ممحؽ (.)14

 - 7تـ إيجاد الفرؽ بيف التطبيؽ القبمي كالبعدم انظر ممحؽ (.)15

ثامناً :الوسائل اإلحصائية

 -1االختبار الزائي ) (z-testلعينتيف مستقمتيف استخدمت ىذه الكسيمة الجراء التكافؤ بيف
مجمكعتي البحث في متغيرات

(العمر الزمني ،الذكاء ،درجات الطالبات في مادة الجغرافية

 ،التطبيؽ القبمي

كالخرائط لمصؼ الرابع ،المعدؿ العاـ لدرجات الطالبات في الصؼ الرابع

لالختبار التحصيمي لممفاىيـ الجغرافية لمادة الخرائط ،التطبيؽ القبمي ألستمارة المالحظة لقياس

) ككذلؾ

الميارات الجغرافية لمادة الخرائط ،التطبيؽ القبمي الداة قياس الميؿ نحك الجغرافية

الختبار داللة الفرؽ بيف الدرجات القبمية كالبعدية لالختبار التحصيمي لممفاىيـ الجغرافية كاستمارة
المالحظة كاداة قياس الميؿ نحك الجغرافية لمجمكعتي البحث كفؽ المعادلة اآلتية:

( X1  X 2 )  ( u 1  u 2 ) O
1

 2
n1
n2
2

2

Z

(المنيزؿ)77 : 2000 ،

 -2االختبار التائي ) )t-testلعينتيف مستقمتيف استخدمت ىذه الكسيمة في حساب معامؿ التميز
لفقرات اداة قياس الميؿ نحك الجغرافية  .كفؽ المعادلة اآلتية:

X1  X 2

 1S12  N 2  1S22  1
1 



N1  N 2  2
N
N
 1
2 
(عكدة كخميؿ ،1988 ،ص )249
1

N

t

 -3معادلة كودر ريتشاردسون(Kuder Richardson-20) 20-

استخدمت الستخراج قيمة الثبات لالختبار التحصيمي لممفاىيـ كفؽ المعادلة اآلتية:

n  pq 
1 2 
n  1 
1 

r

()Gronlund, 1981: 99-100

 -4معامل ارتباط بيرسون Pearson
313

اثر استخدام طريقتي المشروع والتعمم التعاوني باإلستراتيجية التكاملية في تنمية مفاهيم ومهارات...

استخدـ لحساب ثبات اداة قياس الميؿ نحك الجغرافية كفؽ المعادلة االتية :

x1 x2  nx1 x2

r

) (x  nx12 )(x22  nx22
2
1

(ممحس)259 :2000 ،

 -5معادلة كوبر )(Cooper

استخدمت لحساب ثبات استمارة المالحظة لقياس الميارات الجغرافية بيف احد ا لباحثيف

كمالحظ ككما يأتي:

NP
 100
NP  NNP
()Cooper, 1974: 27

P

عرض النتائج ومناقشتها

أو ًال :النتائج الخاصة بالفرضية األولى
كالتي نصيا:

" ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية األكلى التي

درست بطريقة المشركع كالمجمكعة اؿ تجريبية الثانية التي درست بالتعمـ التعاكني باإلستراتيجية

التكاممية في تنمية المفاىيـ الجغرافية".

كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية طبؽ الباحثاف االختبار الزائي ( )Z - testلعينتيف مستقمتيف،

كتبيف أف القيمة الزائية المحسكبة تساكم ( )6.925كىي اكبر مف القيمة الزائية الجد كلية البالغة

( )1.96عند مستكل داللة ( )0.05ككما مبيف في الجدكؿ (.)2

الجدول ( :)2نتائج استخدام االختبار الزائي لمفرق بين متوسط درجات المجموعتين في تنمية المفاهيم
الجغرافية لمادة الخرائط

المجموعة

عدد األفراد

تجريبية ()1

15

تجريبية ()2

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

16.0000

5.8431

17

لمنمو

27.3529

لمنمو

2.6443

كعميو ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ الفرضية البديمة القائمة

إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية األكلى كالثانية في تنمية

كلصالح المجمكعة التجريبية الثانية"
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القيمة الزائية
المحسوبة

الجدولية

6.925

1.96

"يكجد فرؽ ذك داللة

المفاىيـ الجغرافية
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كيعزك الباحثاف ىذا التفكؽ إلى فاعمية التعمـ التعاكني باإلستراتيجية التكاممية في تنمية

المفاىيـ الجغرافية لدل طالبات المجمكعة التجريبية الثانية إلى ما تتمتع بو ىذه اإلستراتيجية مف

مزايا تجعؿ طالبات المجـ كعة الكاحدة متفاعالت كمتعاكنات مع بعضيف اذ اف لكؿ طالبة في
المجمكعة مسؤكليتاف ىي تعمـ المادة المخصصة ليا كتعميميا لباقي عضكات مجمكعتيا،

باإلضافة إلى كجكد التنكع كعدـ التجانس في تحصيؿ طالبات المجمكعة الكاحدة يؤدم إلى

التعاكف مف جميع العضكات إذ تساعد الطالبا ت ذكات التحصيؿ العالي ذكات التحصيؿ الكاطئ
مما يؤدم إلى تعزيز التفاعؿ المباشر كالمشجع بينيف .كىذا ما انعكس ايجابيا عمى تفكقيف.

ثانياً :النتائج الخاصة بالفرضية الثانية
كالتي نصيا:

" ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات أداء المجمكعة التجريبية األكلى

التي درست بطريقة المشركع كالمجمكعة التجريبية الثانية التي درست بالتعمـ التعاكني

باإلستراتيجية التكاممية في تنمية الميارات الجغرافية"

كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية طبؽ الباحثاف االختبار الزائي ( )Z - testلعينتيف مستقمتيف،

كتبيف أف القيمة الزائية المحسكبة تساكم ( )12.138كىي اكبر مف القيمة الزائية الجدكلية البالغة

( )1.96عند مستكل داللة ( ،)0.05ككما مبيف في الجدكؿ (.)3

الجدول ( :)3نتائج استخدام االختبار الزائي لمفرق بين متوسط درجات اداء المجموعتين في تنمية المهارات
الجغرافية لمادة الخرائط

المجموعة

عدد األفراد

تجريبية ()1

15

تجريبية ()2

17

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

17.7333

2.4043

لمنمو

34.2941

لمنمو

5.0095

كعميو ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ الفرضية البديمة القائمة

إحصائية بيف متكسط درجات

القيمة الزائية
المحسوبة

الجدولية

12.138

1.96

"يكجد فرؽ ذك داللة

أداء المجمكعة التجريبية األكلى كالثانية في تنمية الميارات

الجغرافية كلصالح المجمكعة التجريبية الثانية".

كيعزك الباحثاف ىذا التفكؽ إلى فاعمية التعمـ التعاكني باإلستراتيجية التكاممية في تنمية

الميارات الجغرافية ،إذ مف أجراءتيا تجزئة الميارة الكمية كتكزيعيا ع لى عدد طالبات المجمكعة
الكاحدة كتقع عمى عاتؽ كؿ طالبة تعمـ كتعميـ جزء مف الميارة عندئذ سكؼ تتدرب الطالبة عمى

أداء أجزاء الميارة كسكؼ تختزؿ األخطاء نتيجة التكرار كفي الحصيمة سكؼ تستطيع جميع
طالبات المجمكعة الكاحدة أداء الميارة كاممة بدقة جيدة كبأقؿ زمف.
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ثالثاً :النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة
كالتي نصيا:

" ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية األكلى التي

درست بطريقة المشركع كمتكسط درجات المجمكعة التجريبية الثانية التي درست بالتعمـ التعاكني
باإلستراتيجية التكاممية في تنمية الميؿ نحك الجغرافية".
كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية طبؽ الباحثاف االختبار الزائي لعينتيف مستقمتيف ()Z - test

كتبيف أف القيمة الزائية المحسكبة تساكم ( )3.270كىي اكبر مف القيمة الزائية الجدكلية البالغة
( )1.96عند مستكل داللة ( ،)0.05ككما مبيف في جدكؿ (.)4
الجدول ( :)4نتائج استخدام االختبار الزائي لمفرق بين متوسط درجات المجموعتين في تنمية الميل نحو
الجغرافية

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري
14.9866
16.6991

المجموعة

عدد األفراد

تجريبية ()1

15

41.8000

تجريبية ()2

17

60.1176

لمنمو

لمنمو

كعميو ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ الفرضية البديمة القائمة

القيمة الزائي
المحسوبة

الجدولية

3.270

1.96

"يكجد فرؽ ذك داللة

إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية األكلى كالثانية في تنمية الميؿ نحك الجغرافية
كلصالح المجمكعة التجريبية الثانية".
كيعزك الباحثاف ىذا التفكؽ إلى فاعمية التع لـ التعاكني باإلستراتيجية التكاممية في تنمية

الميؿ نحك الجغرافية لما تتمتع بو ىذه اإلستراتيجية مف مزايا إذ مف خالؿ عمؿ عضكات

المجمكعة الكاحدة سكؼ تنمك عالقات اجتماعية كشخصية بيف طالبات المجمكعة الكاحدة
باإلضافة إلى أف ىذا العمؿ المتعاكف يؤدم الى إقامة عالؽ

ات عمؿ جيدة داخؿ المجمكعة

كيعطي الطالبات حرية ،كمجاؿ اكبر لتبادؿ اآلراء كيزيد مف ثقة الطالبات بأنفسيف كيخمؽ أجكاء
مف اإلثارة كالتشكيؽ بعيدا عف الممؿ كاالنطكاء كالعزلة داخؿ المجمكعات مما ادل الى تفكؽ

المجمكعة التجريبية الثانية في تنمية الميؿ نحك الجغرافية.
كقد اختمفت ىذه النتيجة مع دراسة

(إبراىيـ )1999 ،التي تناكلت اثر التعمـ التعاكني

باإلستراتيجية التكاممية في تحصيؿ تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في مادة التاريخ كميكليـ
نحكىا في مدينة المكصؿ.
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أوالً :االستنتاجات

االستنتاجات والتوصيات

في ضكء نتائج البحث تكصؿ الباحثاف إلى االستنتاجات اآلتية:

 - 1اف التعمـ التعاكني باإلستراتيجية التكاممية ذا فاعمية عالية جدا في تنمية الميارات
الجغرافية .لدل طالبات معيد إعداد المعممات المكصؿ.
 - 2اف التعمـ التعاكني باإلستراتيجية التكاممية ذا فاعمية عالية في تنمية المفاىيـ الجغرافية لدل
طالبات معيد إعداد المعؿمات المكصؿ.

 - 3كاف التعمـ التعاكني باإلستراتيجية التكاممية ذا فاعمية في تنمية الميؿ نحك الجغرافية ؿ دل
طالبات معيد إعداد المعممات المكصؿ.

ثانياً :التوصيات

في ضكء نتائج البحث أكصى الباحثاف باالتي:

 - 1قياـ مديرية اإلعداد كالتطكير في ك ازرة الت ربية بتنظيـ دكرات لتدريب مدرسي كمدرسات
مادة الجغرافية كالخرائط في معاىد إعداد المعمميف كالمعممات عمى الطرائؽ التدريسية

الحديثة كمنيا التعمـ التعاكني باإلستراتيجية التكاممية.

 - 2قياـ كحدة اإلعداد كالتدريب في المديرية العامة لتربية نينكل بتييئة مختبرات كقاعات
ؿألنشطة في معاىد إعداد المعمميف كالمعممات .
 - 3عمى مخططي منيج الجغرافية كالخرائط في ك ازرة التربية تخصيص ساعات إضافية

كاثرائية لمكضكعات مادة الخرائط لمصؼ الخامس في اقساـ االجتماعيات في معاىد اعداد

المعمميف كالمعممات.
 - 4قياـ مديرية المناىج في ك ازرة التربية بجعؿ ماد
كالعممي.

ة الخرائط مادة مستقمة بشكمييا النظرم

 - 5تطبيؽ مدرسي كمدرسات مادة الجغرافية كالخرائط في معاىد إعداد المعمميف كالمعممات
طريقة التعمـ التعاكني باإلستراتيجية التكاممية عند تدريس مكضكعات الخرائط.
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المصادر

أوالً :المصادر العربية

 )1إبراىيـ ،فاضؿ خميؿ كلج يف سالـ مصطفى ( )2005فاعمية تدريس مادة الخرائط العممي
في اكتساب طمبة الصؼ األكؿ قسـ الجغرافية كمية التربية لبعض الميارات

الجغرافية ،مجمة التربية والعمم لمبحوث التربوية واإلنسانية  ،مجمد ( ،)12عدد (،)1
كمية التربية /جامعة المكصؿ .134-115 :
 )2أبك دنيا ،نادية عبد ق ( )1996الميكؿ االستكشافية كعالقتيا ببعض العمميات العقمية

المعرفية ،مجمة دراسات تربوية واجتماعية  ،مجمد ( ،)2عدد ( ،)4 ،3كمية التربية
جامعة حمكاف.70-39 :

 )3احمد ،أماني يكسؼ مكسى

( )2000استقصاء فاعمية تعميم العموم المبني بطريقة

المشروعات عمى فهم طمبة الصف التاسع لممفاهيم العممية والتفكير العممي ومعتقداتهم

المعرفية حول العمم  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،الجامعة األردنية ،عماف -األردف.

 )4البزاز ،ىيفاء ىاشـ ( )1998اثر استخدام التعمم التعاوني عمى بعض سمات الشخصية ،
رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية  /جامعة المكصؿ.
 )5البش ،محمد عمي ( )2002اثر استخدام التعمم التعاوني في تحصيل طالب الصف األول

اإلعدادي في مادة الجغرافية (انترنيت )
6) http://www.fez.gov.ae/twjeeh/geography/beash/Co%20Learn.htm.
 )7البيمي ،محمد عبد اهلل كآخراف ( )1997عمم النفس التربوي وتطبيقاته  ،مكتبة الفالح
لمنشر كالتكزيع ،عماف -األردف.

 )8تكؽ ،محي الديف ( )1984نمك المفاىيـ عند عينة مف األطفاؿ األردنييف ،مجمة دراسات

العموم االجتماعية والتربوية  ،مجمد ( ،)11عدد ( ،)2الجامعة األردنية ،عماف-
األردف.136-119 :

 )9جكنسكف ،ديفيد كآخراف

( )2002التعمم التعاوني  ،ترجمة مدارس الظيراف

األىمية،

مطبكعات مؤسسة عبد الحميد شكماف ،األردف .
)10

الحمي ،احمد حقي كآخركف ( )1985مبادئ التربية ،جامعة بغداد ،بغداد.

)11

الحمراني ،انتصار كاظـ جكاد ( )2005سيكولوجية التدريس ووظائفه  ،دار اإلخكة

)12

لمنشر كالتكزيع ،عماف -األردف.
خريشة ،عمي كايد

( )1997اثر الجنس كالمستكل

المرحمة األساسية العميا في األردف لممفاىيـ الزمنية،

التعميمي في اكتساب طمبة
مجمة دراسات العموم التربوية ،

مجمد ( ،)24عدد ( ،)1الجامعة األردنية ،عماف .117-101 :
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)13

خريشة ،عمي كغازم خميفة ( )1997فعالية استخداـ الجداكؿ كالرسكـ البيانية في

فيـ طالب الصؼ السادس األ ساسي في األردف لممعمكمات الجغرافية ،مجمة أبحاث

اليرموك لمعموم اإلنسانية واالجتماعية  ،مجمد ( ،)13عدد ( ،)2جامعة اليرمكؾ،

األردف.128-117 :

( )2005تعميم العموم لمجميع  ،ط  ،1دار المسيرة لمنشر

)14

خطايبة ،عبد اهلل محمد

)15

الخكالدة ،محمد محمكد كمحمد عقيؿ الطيطي ( )1988دراسة مقارنة بيف امتالؾ

كالتكزيع كالطباعة ،عماف -األردف.

المعمميف لمفاىيـ مناىج التربية اإلسالمية لمصؼ السادس االبتدائي كبيف اكتساب

طمبتيـ ليا ،مجمة رسالة الخميج  ،عدد ( ،)26مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج،

)16

الرياض.19-4 :

الدباغ ،أفراح ياسيف محمد جاسـ ( )2000اثر استخدام مواد البروتوكول (التسجيالت

التربوية) في إكساب الطمبة /المدرسين بعض المهارات المختبرية وتنمية اتجاهاتهم نحو

مادة عموم الحياة ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة ،كمية التربية /جامعة المكصؿ.

)17

الدليمي ،طو عمي حسيف كزينب حسيف نجـ الشمرم ( )2003أساليب تدريس التربية

)18

 )1987( ----------الميكؿ العممية عند طمبة الصؼ الثالث اإلعدادم

)19

)20
)21

)23

)24

اإلسالمية ،ط ،1دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،عماف -األردف.

كالثالث الثانكم األكاديمي في بعض المدارس الحككمية في األردف،

مجمة دراسات

العموم التربوية ،عدد ( ،)15الجامعة األردنية ،عماف .83-71 :

سعادة ،جكدت احمد ( )1983األىداؼ العامة لمدراسات االجتماعية العربية في

المرحمة الثانكية ،المجمة العربية لمعموم اإلنسانية  ،مجمد ( ،)3عدد ( ،)11جامعة

الككيت.192-161 :

 )1985( ----------أىمية تدريس ميارات الخرائط كالكرات األرضية ،مجمة

الباحث ،عدد ( ،)40األردف.124-115 :

السيد ،يسرل مصطفى

( )2003استراتيجيات تعميمية تساهم في تنمية التفكير

اإلبداعي ،مركز االنتساب المكجو ،أبك ظبي (انترنيت )
22) http://www.khayma.com/yousry/cretivity.htm.
شبر ،خميؿ ابراىيـ ( )2000اثر ربط اإلعداد الميني لمطمبة المعمميف بالمحتكل

العممي لممناه ج المدرسية في تحصيؿ تالميذىـ ،المجمة التربوية  ،مجمد ( ،)14عدد

(.290-263 :)54

شكر اهلل ،عبد الرضا عبد اهلل ناجي ( )1980المهارات في تعمم الجغرافيا  ،طبع ككالة

المطبكعات ،الككيت.
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)25

)26

الشكرجي ،لجيف سالـ مصطفى ( )2000اثر استخدام دائرة التعمم في اكتساب المفاهيم

الجغرافية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف الرابع العام ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية

التربية /جامعة المكصؿ.

شكاقفة ،سعكد ( )1985رأم في طريقة تدريس جغرافية الصؼ األكؿ اإلعدادم،

مجمة رسالة المعمم  ،مجمد ( ،)26عدد ( ،)2ك ازرة التربية كالتعميـ ،عماف -األردف:

.27-22

)27

صبرم ،عزاـ كآخركف

)28

طركانو ،خميؼ يكسؼ ( )2004اساسيات في التربية  ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،

)29

عبد النكر ،فرنسيس ( )1978التربية والمناهج ،دار النيضة ،مصر .

)30
)31

كالتكزيع ،عماف -األردف.

( )2001اإلحصاء في التربية  ،ط  ،1دار صفاء لمنشر

عماف -االردف.

عكدة ،احمد سميماف كخميؿ م كسؼ الخميمي ( )1988االحصاء لمباحث في التربية

والعموم االنسانية ،دار االمؿ لمنشر كالتكزيع ،عماف -االردف.

عيد ،يحيى اسماعيؿ ( )1999لماذا ينبغي لممعمـ اف ينمك عمميا كمينيا،

مجمة

رسالة المعمم  ،مجمد ( ،)39عدد ( ،)2ك ازرة التربية كالتعميـ ،عماف -االردف-58 :

.65

)32

الغامدم ،عثماف صالح ( )2002اعداد الدروس  ،جدة -المممكة العربية السعكدية،

)34

33) http://www.slah.jeeran.com/salh7.htm.
فاف داليف ،ديكبكلدب ( )1985مناهج البحث في التربية وعمم النفس  ،ترجمة محمد

)35

القبيؿ ،فايز محمد الفندم ( )1995اثر استخدام التعمم التعاوني في تحصيل طمبة

(انترنيت )

نبيؿ نكفؿ كاخركف ،ط ،3مكتبة االنجمك المصرية ،القاىرة .

الصف التاسع االساسي في مادة الجغرافيا مقارنة بالطريقة التقميدية

)36

)38
)39

غير منشكرة) ،جامعة اليرمكؾ ،االردف .

(رسالة ماجستير

القحطاني ،سالـ بف عمي سالـ ( )2002فاعمية التعمم التعاوني في تحصيل الطالب

واتجاهاتهم في الدراسات االجتماعية بالمرحمة المتوسطة ( .االنترنيت )
37) http://www.fedu.uaen.ac/JfoE/issue17-htm.
قطامي ،يكسؼ كنايفو قطامي ( )2001سيكموجية التدريس  ،ط  ،1دار الشركؽ
لمنشر كالتكزيع ،عماف -االردف.
قطامي ،يكسؼ كاخركف

( )2001اساسيات تصميم التدريس  ،ط  ،1دار الفكر

لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف -االردف.
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( )2000المدخل في عمم النفس

)40

الكبيسي ،كىيب مجيد كصالح حسف الداىرم

)41

الكمزة ،رجب احمد ( )1987المواد االجتماعية بين التنظير والتطبيق  ،ط  ،1مكتبة

)42

الؿقاني ،احمد حسيف كاخركف ( )1990تدريس المواد االجتماعية  ،ط  ،3عالـ الكتب

التربوي ،ط ،1دار الكندم لمنشر كالتكزيع ،عماف -االردف.
الطالب الجامعي ،بيركت .
لمطباعة ،القاىرة -مصر.

)43

محمكد ،صباح كاخراف ( )2002طرق تدريس الجغرافيا  ،ط  ،2دار االمؿ لمنشر

)44

مراد ،سمير يكسؼ ( )2003تطكير برنامج التربية العممية في خطة اعداد المعمـ

كالتكزيع ،عماف -االردف.

بؾلية التربية بجامعة قطر ،مجمة مركز البحوث التربوية  ،عدد ( ،)23جامعة قطر :

.50-29
)45
)46

مشكقة ،زكر ( )1994الفركؽ في ادراؾ الخرائط الييسكمترية دراسة تجريبية ،مجمة

مؤته لمبحوث والدراسات ،مجمد ( ،)9عدد ( ،)6جامعة مؤتة ،االردف .30-9 :

مطر ،فاطمة خميفة ( )1992تاثير استخد اـ التعمـ التعاكني في تدريس كحدة في
الحركة المكجية عمى الجكانب االنفعالية لمطالب في برنامج اعداد المعمميف،

مجمة

البحوث التربوية ،عدد ( ،)11تكنس.225-198 :
)47
)49

المقبؿ ،عبد اهلل ( )2001التربية والتعميم( ،انترنيت )
48) http://www.salim.kacem.free.fr/.strateg.htm.
ممحـ ،سامي محمد ( )2000القياس والتقويم في التربية وعمم النفس  ،ط  ،1دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف -االردف.
( )2000االحصاء االستداللي وتطبيقاته في الحاسوب

)50

المنيزؿ ،عبد اهلل فالح

)51

المكسكم ،عكاطؼ ناصر ع لي ( )2001اثر استخدام الحاسوب لتدريس الفيزياء في

باستخدام الرزم االحصائية ) ،(spssدار كائؿ لمنشر ،عماف -االردف.

التحصيل واالستقصاء وتنمية الميل نحو الفيزياء لدى طالب الرابع العام

)52

 ،رسالة

ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية -ابف الييثـ /جامعة بغداد.

النايؼ ،عزيز كاظـ ( )1989المهارات الجغرافية التي يكتسبها الطمبة في المرحمة

المتوسطة من وجهة نظر المدرسين والمدرسات ( ،رسالة ماجستير غير منشكرة ) ،كمية
)53

التربية االكلى /جامعة بغداد.
النجدم ،احمد كاخركف

( )1999تدريس العموم في العالم المعاصر المدخل في

التدريس ،دار الفكر العربي ،القاىرة -مصر.
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. العراؽ- بغداد،مطبعة ك ازرة التربية

) اثر استخدام خرائط المفاهيم في اكتساب2005(  داليا فاركؽ عبد الكريـ،يكسفاني

 رسالة ماجستير غير،

)54
)55

تمميذات الصف الخامس االبتدائي لبعض المهارات الجغرافية

. جامعة المكصؿ، كمية التربية االساسية،منشكرة
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