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2. There is not such a
significant
relation
also
Abstract
between the two group in
This research aims
the test of sustaining
know (the effectiveness of
geographic concepts.
using class activities in
The research has been
acquiring and sustaining
conducted on the first- year
geographical concepts by
intermediate and secondary
the students of the firstmorning schools for girls,
year intermediate schools).
belonging to the general
To achieve this aim, the
directory of education in
researcher has constructed
Karbala.
tow nil hypotheses:
The sample, which was
1.Statistically there is no
chosen from the first- year
significant relation at(0,05)
students
of
summaye
level between the average
intermediate
school,
marks of the experimental
randomly consists of (68)
group taught by using class
students.
activities
and
of
the
The material to be tested
controlled group taught by
was the first four chapters
traditional method in the test
from
the
textbook
of
of acquiring geographical
geography, principles of
concepts.
general geography for the

In the light of the findings
obtained, the researcher put
forward the
following
recommendations:
1.Concentrating on class
activities as a fundamental
component
of
lesson
planning.
2.Having booklets or leaflets
to explain the goals of
educational class activities
for all stages to help
teachers of social sciences
when
teaching
these
subjects.
3.Constructing
training
courses for teachers of
geography to be aware of
the importance and use of
these educational class
activities
The researcher suggests
that the following studies
should be carried out: 1.Conducting a similar study
for other different stages
and other variables such as
creative
thinking
and
problem solving.
2. Conducting a similar
study for other subjects.
باستعمال األنشطة الصفٌة وبٌن متوسط
ًدرجات طالبات المجموعة الضابطة الت
ًدرست بالطرٌقة االعتٌادٌة التقلٌدٌة ف
.اختبار اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة
 ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند-2
) بٌن متوسط,0,5(مستوى داللة
درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة
التً درست باستعمال االنشطة الصفٌة
وبٌن متوسط درجات طالبات المجموعة

firstyear
intermediate
schools (20) geographical
concepts were identified,
and (112) behavioral goals .
The test of acquiring
geographical
concepts
consists of (60) items of
multiple- choice type in
agreement with the three
processes of measuring the
acquiring
of
concepts(defining
the
concept- recognizing the
conceptapplying
the
concept) the test was
assured for its validity,
reliability and psychometric
features.
The data were analyses
by using(t-test) the results
showed
that
the
experimental group which
was taught by using class
activities has surpassed the
second group taught by
traditional method in both
tests acquiring geographical
concepts
test,
and
sustaining
geographical
concepts test.
ملخص البحث
ٌهدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على
ً(فاعلٌة استعمال االنشطة الصفٌة ف
اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة واالحتفاظ بها
.)لدى طالبات الصؾ االول المتوسط
 صاغ الباحثان,لتحقٌق هدؾ البحث
:الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن االتٌتٌن
 ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة عند-1
) بٌن متوسط درجات,0,5(مستوى
طالبات المجموعة التجرٌبٌة التً درست

الضابطة التً درست بالطرٌقة
االعتٌادٌة التقلٌدٌة فً اختبار االحتفاظ
بالمفاهٌم الجؽرافٌة.
اقتصر البحث الحالً على طالبات
الصؾ االول المتوسط فً المدارس
المتوسطة والثانوٌة النهارٌة التابعة
للمدٌرٌة العامة لتربٌة كرببلء للعام
استخدم
الدراسً(.)2,12-2,11
الباحثان التصمٌم التجرٌبً ذا الضبط
الجزبً ,واختٌرت متوسطة سمٌة
بصورة قصدٌة ,ثم اختٌرت شعبتٌن من
أصل ثبلث شعب للصؾ االول المتوسط
بالطرٌقة العشوابٌة ,بلػ عدد أفراد
العٌنة( )66طالبة ,وبعد أن حدد الباحثان
المادة العلمٌة متمثلة بالفصول االربعة
األولى من كتاب مبادئ الجؽرافٌة العامة
للصؾ األول المتوسط ,وفً ضوء
محتواها قام الباحثان بتحدٌد المفاهٌم
الجؽرافٌة البالػ عددها( )2,مفهوما ً
جؽرافٌاً ,وتم صٌاؼة ( )112هدفا ً
سلوكٌا ً للفصول االربعة االولى ,وأعد
الباحثان خططا ً تدرٌسٌة للموضوعات
المراد تدرٌسها ,بواقع( )22خطة ٌومٌة
لكل مجموعة (التجرٌبٌة والضابطة) ,قام
الباحثان ببناء اختبارا الكتساب المفاهٌم
الجؽرافٌة تؤلؾ من( )6,فقرة اختبارٌة
الفصل االول
Research
مشكلة البحث
Problem OF The
ان استقراء سرٌعا ً لما أظهرته البحوث
والدراسات فً مجال طرابق واسالٌب
تدرٌس المواد االجتماعٌة والجؽرافٌة
بشكل خاص ٌشٌر الى ان طرابق
التدرٌس ما زالت اسٌرة المفهوم التقلٌدي
الذي ٌعتمد على حفظ المعلومات
والحقابق ,فالمدرس هو محور العملٌة
التعلٌمٌة والناقل للمعرفة فً حٌن ٌكون
الطالب متلقٌا ً للمادة دون المشاركة بشكل
فاعل فً عملٌة التعلٌم وهذا ما اكدته
دراسة (القرةؼولً )2 :2,,4,ودراسة
ودراسة
)1
(الشكرجً:2,,5,
(الجبوري.) 3-2 :2,,6,

من نوع االختٌار من متعدد ,وتم التؤكد
من صدقه وثباته ,وخصابصه
الساٌكومترٌة.
وبعد انتهاء التجربة تمت معالجة البٌانات
باستخدام االختبار التابً لعٌنتٌن
مستقلتٌن( (t-testوأظهرت النتابج,
تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة التً
درست باستعمال االنشطة الصفٌة على
طالبات المجموعة الضابط التً درست
بالطرٌقة التقلٌدٌة فً كل من اختبار
اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة واالحتفاظ.
وفً ضوء النتابج التً توصل الٌها
الباحثان أوصى الباحثان بعدد من
التوصٌات منها:
 -1التركٌز على األنشطة التعلٌمٌة
الصفٌة ,واالهتمام بها كمكون اساسً
من مكونات الخطة الدراسٌة.
 -2أعداد كتٌبات أو نشرات توضح
اهداؾ االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة لمختلؾ
المراحل الدراسٌة إلفادة مدرسً
ومدرسات المواد االجتماعٌة منها فً
أثناء تدرٌسهم لهذه المواد.
وتم اقتراح عدد من المقترحات منها:
إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة فً
مراحل دراسٌة ومتؽٌرات أخرى مثل
التفكٌر االبداعً وحل المشكبلت.
وتجدر اإلشارة الى ان واحداً من هذه
االسباب اٌضا هو عدم استعمال االنشطة
التعلٌمٌة وخاصة الصفٌة منها .وذلك قد
ٌعود إلى عدم اإلٌمان الحقٌقً لدى
المدرس بقٌمة االنشطة واهمٌتها ,واحٌاناً
عدم قدرتهم على تنظٌمها ورٌادتها أو
عدم توافر اإلمكانات المادٌة المناسبة
لتحقٌق متطلبات األنشطة ,وهذا ما ٌنبؽً
أن ٌدركه مدرسو المواد االجتماعٌة فً
المرحلة المتوسطة على وجه الخصوص
عند تدرٌسهم لها ,فهذه المقررات تؽلب
علٌها صفة الدراسة النظرٌة وتحفل
بالعدٌد من المعلومات والمصطلحات
والبٌانات
والمفاهٌم
والحقابق
واإلحصاءات والخرابط والرسوم البٌانٌة
والصور التوضٌحٌة ,من هنا فؤن

االنشطة التعلٌمٌة تعمل على تفعٌل
تدرٌسها والخروج بها من الجانب
النظري التلقٌنً ,الى الجانب العملً
القابم على مشاركة المتعلمٌن واٌجابٌتهم
فً تعلمها ,وزٌادة درجة تحصٌلهم فٌها,
الٌه
توصلت
ما
وهذا
)66
دراسة(النداوي:2,,6,
ودراسة(سلمان )3, :2,,6,ودراسة
ودراسة
)2
(القرؼولً:2,,,,
(محسن. )53 :2,,2,
مما تقدم اصبح لدى الباحثان شعور
بضرورة البحث عن انسب الطرق
واالسالٌب وافضلها فً تدرٌس مادة
الجؽرافٌة فً المرحلة المتوسطة ,فاختار
الباحثان هذا الموضوع بالبحث
والدراسة ,خاصة وانه على حد علمهما
ال توجد دراسة تناولت استعمال األنشطة
الصفٌة فً تدرٌس مادة الجؽرافٌة
لطالبات المرحلة المتوسطة بشًء من
التفصٌل ,فجاءت هذه الدراسة لتسلط
الضوء على موضوع تزاٌد االهتمام به
من خبلل العدٌد من الدراسات والندوات
والمإتمرات التربوٌة بشكل واسع لعلها
تسهم فً معالجة اكتساب المفهوم بالشكل
االمثل.
ً
وبناءا على ذلك تبلورت مشكلة
البحث فً السإال االتً:
هل الستعمال االنشطة الصفٌة فاعلٌة فً
اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة واالحتفاظ بها
لدى طالبات الصؾ االول المتوسط ؟
أهمٌة البحث The Importance Of
the Research
زاد االهتمام فً العقود االخٌرة على
تعلم المفاهٌم ,فقد اتجه المربون فً
المإسسات التربوٌة الى توجٌه العملٌة
التعلٌمٌة لتتوافق مع السٌاسة التعلٌمٌة
الجدٌدة التً تإكد على ضرورة تعلم
المفاهٌم فً مختلؾ المواد الدراسٌة,
وٌإكد العلماء والباحثون ان مساعدة
الطلبة فً مختلؾ المراحل التعلٌمٌة على
تعلم المفاهٌم بطرٌقة فعالة ,هً ؼاٌة
اساسٌة من ؼاٌات التعلٌم المدرسً.

(صوالحة وخالد )46 :2,,5,حٌث
ٌتجه التعلم المدرسً فً جزء كبٌر منه
الى تعلٌم المفاهٌم وتطوٌرها ,الن
المفاهٌم تشكل قاعدة ضرورٌة للسلوك
المعرفً األكثر تعقٌداً ,كالمبادئ
والتفكٌر وحل المشكبلت ,ولعل
االفتراض القابل بضرورة المفاهٌم
وامكانٌة تؽٌٌرها أو تعدٌلها أو تهذٌبها,
بطرق تعلٌمٌة مختلفةٌ ,بطن احد
االهداؾ التعلٌمٌة الهامة التً تسعى الى
المإسسات
تحقٌقها
التعلٌمٌة(.بطرس)36:2,,6,
اذ ٌساعد تعلم المفاهٌم الطالب على
التزود بمعظم اساسٌات التفكٌر وتجعله
قادراً على ادراك االشٌاء والحقابق
ضمن اطار مفاهٌمً ٌجعله اكثر
فاعلٌة)Klausmeir,1980:p4(.
وتشٌر ( هٌلدا تابا ) ان تعلم الحقابق
والمعلومات لٌست سوى ادوات اولٌة
ٌمكن من خبللها تكوٌن المفاهٌم للمتعلم
والتً تشكل فً مجموعها الهٌكل
المعرفً للعلم والتً تعمل على تنظٌم
المناهج القابمة على اساس المفاهٌم.
((Taba,1967:21
واحتلت المفاهٌم فً الدراسات
االجتماعٌة مكانة مهمة لدى متخصصً
التربٌة ,حٌث توجه اهتمام بعض
الباحثٌن الى دراسة بعض نماذج تعلٌم
المفهوم أو الطرابق التعلٌمٌة لمعرفة
مدى فاعلٌتها فً تدرٌس مفاهٌم المواد
وٌعقوب:1866,
االجتماعٌة(.سعادة
)466
وتمثل المفاهٌم وحدة بناء اي علم وتشكل
قاعدة اساس للتعلم والتعلٌم ,وهناك فوابد
عدٌدة الستخدام المفاهٌم فً الدراسات
االجتماعٌة تتمثل بما ٌلً:
 -1تعد بمثابة خرابط الطرق للعالم
االجتماعً ,وهً عملة نقدٌة ثابتة القٌمة
للعملٌات الذهنٌة .
 -2تستخدم كنقطة ارتكاز عند انتقال
الطالب من صؾ إلى اخر .

 -3تساعد على تنظٌم الخبرة العقلٌة
المباشرة.
وؼٌر
المباشرة
(السكران)44:2,,6,
وتمثل المفاهٌم الجؽرافٌة من اهم
مستوٌات البناء المعرفً الذي تبنى علٌه
باقً مستوٌات المعرفة من مبادئ
وتعمٌمات ونظرٌات ومن خبللها ٌمكن
تنظٌم المخزون المعرفً للطالب بحٌث
معنى.
ذي
التعلم
ٌصبح
(الطٌطً )85 :2,,1,ولم تصبح
وظٌفة المدرسة مقتصرة على تزوٌد
التبلمٌذ بمعارؾ وحقابق ومعلومات
دون التطرق الى استخدامها كممارسات
وتطبٌقات فً حٌاة الفرد المتعلم ولهذا
اقتضى ذلك اعادة تنظٌم هذه الحقابق
والمعارؾ والمعلومات وتبوٌبها الى
مفاهٌم اساسٌة تمكن الفرد المتعلم من
التحكم بها وممارستها عن طرٌق
االنشطة المختلفة ,وامام التطور العلمً
الهابل تبلور اتجاهان:
االتجاه االولٌ :تمثل فً المفاهٌم
والمبادئ والتً ٌمكن من خبللها فهم
العدٌد من الحقابق والمعارؾ الجزبٌة
االتجاه الثانًٌ :تمثل فً كٌفٌة االهتمام
بالتعلم الذاتً من خبلل تطبٌق هذه
المفاهٌم فً صورة نشاطات وأداءات( .
سعٌد وعبد هللا)2,6 :2,,6,
وٌرى جانٌه ان تدرٌس المفاهٌم
ٌحتاج الى مجموعة من االستراتٌجٌات
التً تستخدم فً ضبط اإلحداثٌات التً
ترتبط بالموقؾ التعلٌمً ومنها :
المادة التعلٌمٌة .
الكتاب المدرسً .
النشاطات المختلفة التً ٌقوم بها المدرس
النشاطات المختلفة التً ٌقوم بها الطالب.
(الطٌطً)131: 2,,4,
ولكً ٌحدث التعلم البد ان ٌكون المتعلم
نشٌطا ً واٌجابٌاً ,والمدرس الجٌد هو الذي
ٌثٌر نشاط الطالب العقلً وٌجعل من
النشاط جزءاً ال ٌتجزأ من عملٌة التعلم
نفسها مع التنوع فً االنشطة فً كل
موقؾ من مواقؾ التعلم ( .خاطر

ان مفهوم
وبٌستان)65 :2,1,,
النشاط فً المنهج ٌركز على الفلسفة
التً تتلخص فً أن اٌجابٌة المتعلم ال
تتحقق أال عندما ٌشترك الطالب نفسه فً
حل مشكبلت ذات معنى بالنسبة له ,وال
تتم إال أذا أخذ الطالب دورا إٌجابٌا
ونشٌطا فً عملٌة التعلٌم ,كما ال ٌتحقق
كل ذلك أال إذا كان الموقؾ الذي ٌتفاعل
فٌه الفرد متفقا مع مٌوله الحقٌقٌةٌ( .ونس
واخرون )238 :2,,4,اذ ان االنشطة
الصفٌة تسهم فً تنمٌة العدٌد من
المهارات لدى الطبلب وهذه المهارات ال
ٌمكن تنمٌتها من خبلل االعتماد على
الكتاب المدرسً ونقل ما ٌحتوٌه الى
الطالب بل تحتاج هذه المهارات الى
القٌام بالعدٌد من االنشطة مثل كتابة
البحوث القصٌرة والتقارٌر وإجراء
والندوات
والمناظرات
المسابقات
المدرسٌة
واالذاعة
والمسرحٌات
والصحؾ المدرسٌة ,وفً ظلها ٌبحث
الطالب وٌثٌر التساإالت وٌناقش وٌحاور
وٌمٌز بٌن الحقابق وٌربط بٌن االسباب
والنتابج .الجمل )116 :2,,5,ولما
كان جون دٌوي قد اكد على ان المعرفة
نتاج تفاعل الفرد مع المشكبلت الحٌة
المرتبطة بالواقع وان االنشطة تعتبر
االختبارات العملٌة لؤلفكار ,مما ٌستلزم
توفٌر قدر كبٌر من النشاط ٌمارسه
الطالب فً مجاالت متنوعة تنمً لدٌه
مفهوما ً اٌجابٌا ً للذات وقبول االخرٌن.
(العجمً )168 :2,,6,وٌمكن للمدرس
ان ٌإدي االنشطة الصفٌة من خبلل
اسالٌب عدٌدة منها المحاضرة والشرح,
والعروض التوضٌحٌة ,وعرض االفبلم
والصور واالشكال ,وٌكون المدرس هو
المنظم للخبرات التعلٌمٌة وٌتحدد دوره
بتحدٌد النتاج التعلٌمً المراد تحقٌقه من
الخبرة ,واتاحة الفرصة للطلبة الستٌعاب
الخبرات والتركٌز على زٌادة االبنٌة
المعرفٌة ,وٌستطٌع ان ٌإدي االنشطة
الصفٌة بتحدٌد العملٌات الذهنٌة التً
ٌرٌد تطوٌرها لدى الطلبة وتنشٌط

اهتمامهم وتحدٌد الذٌن تتدنى مساهمتهم
والعمل على زٌادة فاعلٌتهم ,فالطالب
لكً ٌتعلم البد ان ٌحتاج شًء ,وان
ٌبلحظ شٌبا ً وان ٌقوم بعمل شًء وان
شًء (الهاشمً
ٌحصل على
والدلٌمً )31 :2,,6,ان استعمال
االنشطة الصفٌة لطلبة المرحلة
المتوسطة من الممكن ان ٌسهم فً
اعدادهم اعداداً ٌتناسب مع مستوى
نضجهم العقلً والفكري ,فالمرحلة
المتوسطة تتمٌز بخصابص معٌنة منها
ان الطالب فٌها تتشعب وتنمو مهاراته
وتتكون مٌوله وتقوى قدراته على
التفكٌر( .العارؾ )218 :1883,وتعتبر
المرحلة المتوسطة وهً المرحلة الثانٌة
من التعلٌم وعادة ما ٌتراوح عمر الطالب
فً هذه المرحلة بٌن ( )15 -12سنة
وهذه من اخطر واعقد المراحل التعلٌمٌة
والتربوٌة ,لذا فبلبد ان ٌكون المدرس
لدٌه خلفٌة كافٌة فً مجال علم نفس النمو
تساعده على التعامل مع طالب هذه
المرحلة( .الحمٌدان )23 :2,,5,ولهذه
المرحلة اٌضا ً نوع من الخصوصٌة
تتمثل فً حدوث تؽٌرات جوهرٌة على
الطالب ,هذه التؽٌرات عضوٌة ونفسٌة
بنفس الوقت ,حٌث نجد ان هناك تؽٌرات
واضحة أصبحت تتضح على اهتماماته
ومٌوله وطبٌعة استعداداته ,حٌث ٌكون
الطالب فً هذه المرحلة بؤشد الحاجة الى
االنشطة التً تساعده على االستقبلل
الوجدانً واالجتماعً والمهنً وتفرٌػ
طاقاته بؤسلوب مقبول علمٌا ً واجتماعٌا ً .
(العتوم )1,3-1,2 :2,,6,وبناء على
ما تقدم تتضح اهمٌة البحث الحالً
بالنقاط االتٌة  -1 -:اهمٌة استعمال
االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة فً تحقٌق
اهداؾ تدرٌس الجؽرافٌة لما له من دور
فً استثارة دافعٌة الطالبات نحو تعلم
الجؽرافٌة وفاعلٌته فً اكتساب المفاهٌم
والمهارات العقلٌة ٌ -2 .ولً التربوٌون
المفاهٌم اهتماما ً بالؽا ً ألنها من الواجبات
الربٌسة التً ٌنبؽً ان ٌركز علٌها

المدرس فً تدرٌسه لما لها من دور
فاعل فً ربط كمٌة هابلة من اجزاء
المعلومات المنفصلة وتصنٌفها لتسهٌل
عملٌتً التعلٌم والتعلم وزٌادة تحصٌل
التبلمٌذ -3 .من المإمل ان تفتح هذه
الدراسة الطرٌق امام دراسات اخرى فً
مجال االنشطة التعلٌمٌة ذات الصلة
بالمواد االجتماعٌة أو ؼٌرها من المواد
الدراسٌة -4 .اهمٌة المرحلة المتوسطة,
كون الطالب ٌمر فٌها بمرحلة حاسمة فً
مجاالت النمو المختلفة ,وفٌها تكون
الفرصة سانحة لتوجٌهه توجٌها ً ٌنمً
مٌوله ونشاطاته ,كما تعد حلقة مهمة فً
سلسلة المراحل التعلٌمٌة -5 .عدم وجود
دراسة سابقة– فً حدود علم الباحثان–
تناولت فاعلٌة االنشطة الصفٌة فً
اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة واالحتفاظ
بها فً المرحلة المتوسطة.
هدؾ البحث Research Aims of
the
ٌهدؾ البحث الحالً الى معرفة فاعلٌة
استعمال االنشطة الصفٌة فً اكتساب
المفاهٌم الجؽرافٌة واالحتفاظ بها لدى
طالبات الصؾ االول المتوسط .
فرضٌتا البحث Hypothesis of the
Research
لؽرض تحقٌق هدؾ البحث ,وضع
الباحثان الفرضٌتٌن الصفرٌتٌن االتٌتٌن:
 -1ال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند
مستوى ( ),0,5بٌن متوسط درجات
الطالبات فً المجموعة التجرٌبٌة التً
تدرس باستعمال االنشطة الصفٌة
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة
التً تدرس بالطرٌقة االعتٌادٌة فً
اختبار اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة .
 -2ال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة عند
مستوى ( ), ,,5بٌن متوسط درجات
المجموعة التجرٌبٌة التً تدرس
باستعمال االنشطة الصفٌة وبٌن متوسط
درجات المجموعة الضابطة التً تدرس
باستعمال الطرٌقة االعتٌادٌة فً اختبار
االحتفاظ بالمفاهٌم الجؽرافٌة .

حدود البحث Limitation of the
Research
ٌقتصر البحث الحالً على  -1 :طالبات
الصؾ االول المتوسط فً المدارس
المتوسطة والثانوي النهارٌة فً مركز
-2
المقدسة.
كرببلء
محافظة
موضوعات كتاب مبادئ الجؽرافٌة
العامة المقرر تدرٌسه لطلبة الصؾ
االول المتوسط للعام الدراسً -2,11
 2,12فً العراق -3 .الفصل الدراسً
األول للعام الدراسً . 2,12-2,11
تحدٌد المصطلحات Definition of
the Terms
اوالً :الفاعلٌة Effectiveness
عرفها كل من:
 )webb,1974( -1بؤنها " القدرة على
تنفٌذ وتحقٌق االهداؾ المرجوة .
(اخوارشٌدة)68 :2,,6,
(-2بدوي)1866,بؤنها "القدرة على
احداث اثر حاسم فً زمن
محدد"(بدوي)126 :1866,
التعرٌؾ االجرابً للفاعلٌة :االثر الذي
تحدثه االنشطة الصفٌة على اكتساب
المفاهٌم الجؽرافٌة واالحتفاظ بها بمادة
مبادئ الجؽرافٌة العامة المقررة للصؾ
االول المتوسط .
ثانٌا ً  :االنشطـة الصفـٌة Activities
of Classroom
عرفها كل من :
( -1العتوم " )2,,6,هو كل فعل أو
اجراء ٌقوم فٌه المدرس أو المتعلم أو
االثنٌن معاً ,لتحقٌق اهداؾ تربوٌة
معٌنة ,وتنمٌة المتعلم تنمٌة شاملة
متكاملة "( .العتوم)166 :2,,6,
(-2سمارة والعدٌلً " )2,,6,هو ذلك
النشاط الذي ٌتم داخل ؼرفة الصؾ
سواء كان نشاطا ً تعلٌمٌا ً من قبل المدرس
أم نشاطا ً تعلمٌا ً من قبل الطالب " .
(سمارة والعدٌلً)166 :2,,6,
التعرٌؾ االجرابً لؤلنشطة الصفٌة:
كل فعالٌة او نشاط تعلٌمً مخطط لها
مسبقا ً من قبل الباحثة التً وردت ضمن

حدود هذا البحث ,والتً استعملت فً
تدرٌس طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً
البحث الحالً لفهم واكتساب المفاهٌم
الجؽرافٌة المتضمنة للفصول االربعة
االولى من كتاب مبادئ الجؽرافٌة العامة
لطلبة الصؾ االول المتوسط.
ثالثا ً  :االكتساب Acquisition
عرفه كل من :
 " (Davis,1977( -1قدرة الطالب
على التمٌٌز بٌن االمثلة التً تنتمً الى
المفهوم ,واالمثلة التً ال تنتمً إلٌه
وتحدٌد الخصابص والشروط الكافٌة
لٌكون اي مثال هو مثال ذلك المفهوم"
)(Davis,1977; 13
( -2االزٌرجاوي " )1881,مساعدة
المتعلم على جمٌع االمثلة الدالة على
المفهوم أو تصنٌفه بطرٌقة تمكنه من
التوصل الى المفهوم المنشود".
(االزٌرجاوي)36 :1881,
التعرٌؾ االجرابً لبلكتساب  :قدرة
طالبات الصؾ االول المتوسط (عٌنة
البحث) على تعرٌؾ وتمٌٌز وتطبٌق
المفاهٌم الجؽرافٌة الواردة فً كتاب
مبادئ الجؽرافٌة العامة التً تضمنتها
الفصول الخاضعة لتجربة البحث وتقاس
بالدرجات التً ٌحصلن علٌها فً اختبار
االكتساب البعدي الذي ٌتم تطبٌقه عند
انتهاء التجربة.
رابعا ً  :المفهوم Concept
عرفها كل من :
( -1ابو ختلة " )2,,5,تصور عقلً
فً شكل رمز أو كلمة أو جملة ٌستخدم
للداللة على شًء أو موضوع أو ظاهرة
معٌنة" ( .ابوختلة)248 :2,,5,
( -2الناشؾ " )2,,8,كلمة أو مصطلح
أو عملٌة أو عبارة تشٌر إلى مجموعة
صفات أو خصابص تعطً معنى وفهماً
خاصٌن"( .الناشؾ)3, :2,,8,
التعرٌؾ االجرابً للمفهوم  :هو رمز
او تصور عقلً أو مصطلح لظاهرة
جؽرافٌة ذات خصابص مشتركة لها
صلة بموضوعات كتاب مبادئ

الجؽرافٌة العامة المقرر للصؾ االول
المتوسط
 Retentionخامسا ً  :االحتفاظ عرفه
كل من :
 " (Webster,1971) -1قابلٌة الفرد
على االحتفاظ بالمعلومات واستمرارٌة
استخدامها بعد تعرضه للخبرات ألجل
التعلم".
إعادة
أو
االسترجاع
))Webster,1971; 938
( -2محمود " )1864,حفظ الخبرات
السابق تحصٌلها وابقابها كامنة لحٌن
الحاجة إلى االنتفاع بها بعد مدة تنقضً
بٌن اكتساب الموضوع واستعادته مرة
اخرى"( .محمود)566 :1864,
التعرٌؾ االجرابً لبلحتفاظ  :مقدار ما
تحتفظ به طالبات االول المتوسط (عٌنة
البحث) من المعلومات والمفاهٌم
الجؽرافٌة التً تم اكتسابها خبلل فترة
التجربة ,مقاسا ً بالدرجات التً تحصل
علٌها الطالبات فً االختبار التحصٌلً
البعدي الذي ٌعاد تطبٌقه مرة ثانٌة بعد
مرور (ٌ )14وم من تطبٌقه فً المرة
االولى دون المرور بخبرة تعلٌمٌة بٌن
االختبارٌن.
Geographicسادسا ً
:
الجؽرافٌةعرفها كل من :
( -1دبور والخطٌب " )186,,دراسة
االرض وما علٌها من ظواهر طبٌعٌة
وعبلقات التؤثٌر بٌنها وبٌن االنسان
"(.دبور والخطٌب)56 :186,,
( -2االمٌن واخرون " )1862,دراسة
توزٌع الظواهر المختلفة (طبٌعٌة-
بشرٌة) على سطح االرض أو جزء منه,
وتحلٌل العبلقات واالرتباطات الموجودة
(االمٌن
مكانٌاً".
بٌنهما
واخرون)16 :1862,
اما تعرٌؾ الباحثة االجرابً للجؽرافٌة
فهو  :مجموعة من الحقابق والمعلومات
والمفاهٌم والمبادئ والمهارات التً
تضمنتها الفصول االربعة االولى من
كتاب مبادئ الجؽرافٌة العامة المقرر

تدرٌسه للصؾ االول المتوسط للعام
الدراسً (2,12 -2,11م ).
سابعاً :المرحلة المتوسطة:
وهً المرحلة التً تلً المرحلة
االبتدابٌة وتسبق المرحلة االعدادٌة
ومدتها ثبلث سنوات وتشمل سنوات
العمر بٌن ( 14-12سنة) وٌكون التعلٌم
فً هذه المرحلة لمدة ثبلث سنوات,
للصفوؾ االول والثانً والثالث المتوسط
الفصل الثانً
اوالً :خلفٌة نظرٌة
االنشطة التعلٌمٌة -التعلَّمٌة (الصفٌة)
مفهوم النشاط المدرسً:
أن اصل كلمة النشاط فً اللؽة ٌعود إلى
الفعل (نشط) فٌقال( :نشط) الرجل
بالكسر(نشاطا) وبالفتح فهو (نشٌطا),
وقوله تعالى" :والناشطات نشطا" ٌعنً
النجوم تنشط من برج كالثور(الناشط),
ونشط كسمع ,نشاطا وبالفتح فهو نشٌط,
أي طابت نفسه للعمل وؼٌره( .ابن
منظور)261 :2,,,,
وهو اٌضاً" كل نشاط ٌقوم به المدرس أو
الطالب أو كبلهما معا بؽرض تحقٌق
اهداؾ معٌنة داخل حجرة الدراسة ".
(الطناوي)43 :2,,8,
وعرؾ الباحثان النشاط هو عبارة عن
تفاعل الطالب مع بٌبته ,وٌإدي هذا
التفاعل الى اكتساب خبرات ذات معنى
وفابدة بالنسبة للطالب بما ٌنعكس اٌجابٌاً
على المجتمع والبٌبة التً ٌعٌش فٌها
وٌحقق اهداؾ المنهج المدرسً.
وبناء على ما سبق ٌمكن القول إن مفهوم
النشاط فً المنهج الحدٌث ٌعتمد أساسا ً
على :
 -1إٌجابٌة الطالب وفاعلٌته فً الموقؾ
التعلٌمً.
 -2ممارسة الطبلب لنشاط ذي معنى من
خبلله تكتسب المعلومات والمعارؾ,
على خبلؾ تلك الحقابق التً المعنى لها
بالنسبة للتعلم فً المنهج التقلٌدي.
 -3ارتباط مواقؾ الخبرة التً تهٌا
الطالب وكذلك النشاط الذي ٌمارسه

بحٌاته ومطالبه وحاجاته فً المجتمع
(ٌونس
فٌه.
ٌعٌش
الذي
واخرون)132 :2,,4,
وٌرى الباحثان ان االنشطة تمثل
ممارسات المدرس والطالب داخل ؼرفة
الصؾ ,بهدؾ اثراء الخبرات التعلٌمٌة
المطلوب اكتسابها له واضفاء المتعة
والتشوٌق وتعمل على استثارة الطالب
للعمل االبداعً وعلى المشاركة الفعالة
فً عملٌة التعلٌم والتعلم وهذا بدوره
ٌإدي الى اثراء المناهج الدراسٌة
بالخبرات التعلٌمٌة الجدٌدة .
دواعً استخدام االنشطة التعلٌمٌة:
هناك العدٌد من المبررات التً تدعو الى
استخدام االنشطة التعلٌمٌة والتً منها:
 -1التعلٌم عن طرٌق التلقٌن وهو اسلوب
التعلم السابد فً معظم مدارس التعلٌم
والتً تعود الطالب على التردٌد والحفظ
وال ٌساعده على البحث والتفكٌر
واالبداع.
 -2االستجابة لبلتجاهات العالمٌة
المتؽٌرة فً عالم التربٌة وثورة التقنٌات
الحدٌثة فً مصادر التعلم ,االمر الذي
ادى إلى ضرورة إعادة النظر فً
اسالٌب التعلم.
 -3الرإٌة التكاملٌة للمنهج والنشاط
المدرسً ,لتحقٌق مفاهٌم مشتركة بٌن
المدرس والطالب.
 -4التفكٌر العلمً وما ٌمثله من تحدي
لنظم التعلٌم( .علً)241 :2,11,
اهداؾ االنشطة التعلٌمٌة – التعلَّمٌة:
 -1تنمً االنشطة الصفٌة االتجاهات
االٌجابٌة لدى الطبلب ,كحب العمل
والمشاركة
 - 2توجٌه الطبلب ومساعدتهم على
كشؾ قدراتهم ,ومٌولهم ,والعمل على
تنمٌتها وتحسٌنها.
 -3توسٌع خبرات الطبلب فً مجاالت
عدٌدة لبناء شخصٌاتهم وتنمٌتها.
 -4تنمٌة المهارات واالتجاهات السلوكٌة
السلٌمة للطبلب ,وتنمٌة االعتماد على
النفس.

 -5مساعدة الطبلب على تفهم مناهجهم
واستٌعابها وتحقٌق اهدافها( .مرعً
والحٌلة)261 :2,11,
وظابؾ النشاط المدرسً:
 -1الوظابؾ النفسٌة :حٌث تسهم
االنشطة فً تنمٌة المٌول والمواهب
وتحقٌق مستوى مبلبم من التكٌؾ مع
البٌبة ,وتعتبر دافعا ً للتعلم ,وتنمً فً
الطالب الثقة بالنفس ,واٌقاظ القدرة
الذاتٌة لدى الطبلب وحفزها على االبداع
والنمو والتفوق( .العجمً:2,,6,
)186
 -2الوظابؾ التربوٌة:
أ -تساعد على الربط بٌن الجانب النظري
والجانب التطبٌقً ,فالكثٌر مما ٌدرسه
الطالب داخل ؼرفة الصؾ ٌبقى دون
داللة أو معنى حتى ٌثبت له صحته أو
خطبه ,والسبٌل الى ذلك أن ٌشاهد
الطالب ما ٌدل على ما قدم له من
معارؾ وما ٌثبتها بشكل عملً.
ب -تنمٌة مهارات االتصال والتواصل
مع اطراؾ العملٌة التعلٌمٌة التعلّمٌة
والمادة التعلٌمٌة ,حٌث ٌوفر النشاط
المدرسً بمختلؾ اشكاله للطالب فرصة
ممارسة مهارات االتصال والتواصل
المختلفة والتدرب علٌها.
ج -تنمٌة مهارات معرفٌة لدى الطالب
حٌث ان االنشطة تثٌر االهتمام وتدفع
الى التساإل ,مما ٌعد اسلوبا ً جٌداً لتعلٌم
(مرعً
التفكٌر.
كٌفٌة
الفرد
والحٌلة)68 :2,,8,
 -3الوظابؾ االجتماعٌة :حٌث تساهم
االنشطة المدرسٌة فً تنمٌة اتجاهات
ومهارات اجتماعٌة وشخصٌة هامة مثل
الصداقة والمحبة ,وتحمل المسإولٌة,
والتعاون واحترام رأي االخرٌن,
والقوانٌن.
االنظمة
واحترام
(العتوم)168 :2,,6,
انواع االنشطة التعلٌمٌة
صنؾ (الزبٌدي )2,1,,االنشطة
الى:

 -1انشطة ٌمارسها المدرس مع الطلبة
داخل المدرسة :وهً تلك االنشطة
الصفٌة التً ٌقوم بها المدرس أثناء
تدرٌس المادة الدراسٌة (جؽرافٌة,
تارٌخ) وتشمل االنشطة ما ٌلً:
ٌشرح موضوع ما (النبات الطبٌعً فً
العالم).
ٌصؾ ظاهرة ما (الخسوؾ والكسوؾ).
ٌقارن بٌت مفهومٌن (الطقس والمناخ).
ٌعرض فلما لموضوع ما (ٌعرض فلم
لموضوع الزالزل).
 -2انشطة ٌمارسها الطالب داخل
المدرسة :وهً تلك االنشطة الصفٌة التً
ٌقوم بها الطالب داخل المدرسة أثناء
تدرٌس المادة الدراسٌة وهً:
ٌعرض موضوعا جؽرافٌا( من خبلل
رسم توضٌحً ٌعرض خطوات استخدام
النفط ومشتقاته ) ٌرسم مخططا لشًء ما
(ان ٌرسم مخطط لظاهرة الخسوؾ
والكسوؾ).
ٌصؾ ظاهرة ما (ان ٌصؾ ظاهرة
التجمعات السكانٌة بالقرب من النهر).
(الزبٌدي2,1,,ص)166
(محمود)2,,6,
وٌصنؾ
كما
االنشطة الى انواع هً:
 -1التصنٌؾ على اساس حجم
المشاركٌن فً النشاط :تركزت فً ثبلثة
انواع انشطة تعلم جماعٌة تتمثل بدرجة
كبٌرة باالستماع لشرح المدرس
وتوجٌهاته المرتبطة بمادة التعلم,
وأنشطة تعلم المجموعات الصؽٌرة مثل
االشتراك فً مشروع أو تحرٌر مجلة
الفصل ,واالنشطة الفردٌة الناتجة عن
وعً الطبلب بجوانب المادة التً ٌلزم
زٌادة تعلمهم فٌها ,مثل تنفٌذ رسوم أو
اعداد تقرٌر أو تلخٌص .
 -2التصنٌؾ على اساس الحواس التً
تستخدم النشاط :حٌث ان بعض االنشطة
سمعٌة مثل االستماع لتسجٌل صوتً,
وبعضها بصرٌة مثل مشاهدة عرض
لصور شفافة أو فٌلم تعلٌمً ,وبعضها
حركٌة مثل عمل نماذج واجراء تجارب

البٌانٌة.

ورسم الخرابط والرسوم
(محمود)426-425 :2,,6,
بٌنما ٌقسم (قطاوي )2,,6,االنشطة
التعلٌمٌة الى:
 -1انشطة التقدٌم (االنشطة االولٌة):
تهدؾ الى اثارة دافعٌة التعلٌم وانتباه
الطلبة اذ ان نشاط العقل مرتبط باالنتباه
كما ان االنتباه ٌجعل االشٌاء واضحة
جلٌة امام العقل وٌجعل الموقؾ التعلٌمً
بكل عناصره فً بإرة شعور الطالب
وكلما كانت هذه االنشطة مبتكرة وجذابة
ازداد اقبال الطلبة على التعلم ,وٌمكن فً
هذا المجال استخدام ما ٌلً:
قراءة مقال فً صحٌفة تتناول حدثا
جارٌا.
استخدام الخرابط والكرات االرضٌة.
عرض اٌة قرآنٌة أو حدٌث شرٌؾ له
عبلقة بموضوع الدرس.
 -2االنشطة التطوٌرٌة (التنموٌة)  :وهً
االنشطة التً ٌتم من خبللها تحقٌق
االهداؾ التعلٌمٌة فً جمٌع المجاالت
المعرفٌة واالنفعالٌة والنفس حركٌة,
وتشكل هذه االنشطة المحور الربٌسً
لؤلنشطة الصفٌة ,وٌتم من خبللها ترجمة
االهداؾ السلوكٌة الى مواقؾ تعلٌمٌة
تحقق نموا فً معارفه وقٌمه واتجاهاته,
وتتعدد مثل هذه االنشطة لتشمل ما ٌلً:
التوزٌع على الخرابط الصماء.
المقارنة والموازنة.
تحلٌل فقرة ,نص ,خرٌطة ,رسم بٌانً,
مفهوم أو جدول احصابً.
 -3االنشطة الختامٌة :وهً االنشطة
االجمالٌة أو التلخٌصٌة التً تثٌر
مجموعة من االسبلة المهمة :من اٌن
بدأنا؟ وما الخطوة التالٌة؟ وتهدؾ الى
التؤكد من تحقٌق االهداؾ السلوكٌة
المخططة للدرس ,ومدى استٌعاب الطلبة
للحقابق والمفاهٌم ,ومن ثم مبلحظة من
ٌحتاج منهم لمتابعة خاصة ,ومن االمثلة
على ذلك:
توجٌه اسبلة للطلبة حول اهم النقاط التً
ٌود المدرس التركٌز علٌها.

كتابة خبلصة الموضوع فً دفتر
التحضٌر( .قطاوي)3,1-3,, :2,,6,
واعتمد الباحثان فً تحدٌد االنشطة
التعلٌمٌة الصفٌة على التصنٌفات المبٌنة
فً اعبله وبما ٌناسب طالبات البحث
والمحتوى الدراسً للفصول االربعة
االولى من كتاب مبادئ الجؽرافٌة العامة
للصؾ االول المتوسط .
اما طبٌعة االنشطة المستخدمة بحسب
اجراءات البحث فهً :انشطة متنوعة
تتضمن اشكال بٌانٌة ورسوم توضٌحٌة-
التخٌل -عمل نماذج -االلؽاز الصورٌة-
المقارنة -استراتٌجٌة الحظ اعكس اشرح
 قراءة فقرة من مصدر خارجً.االنشطة
اختٌار
معاٌٌر
التعلٌمٌة(الصفٌة):
 -1ارتباط االنشطة باألهداؾ التربوٌة
والتعلٌمٌة للمنهج.
 -2طبٌعة المحتوى التعلٌمً والموضوع
الدراسً فً حالة االنشطة التعلٌمٌة
الصفٌة.
 -3مدى قابلٌة المدرس على التخطٌط
لؤلنشطة وتنفٌذها.
 -5استخدام االنشطة كمصدر للتعلم.
(الفتبلوي)85 :2,,6,
ً
 -6ان ٌستخدم المدرس عدد متنوعا من
االنشطة التعلمٌة فً التدرٌس وٌرجع
ذلك الى عدة اسباب-:
أ -جذب انتباه الطلبة ألطول فترة ممكنة,
فالطلبة وخاصة صؽار السن منهم ال
ٌستطٌعون متابعة نشاط معٌن مهما كانت
اهمٌته اال لفترة محددة ,فالمدرس الناجح
هو الذي ٌحرص على تنوٌع االنشطة
التعلٌمٌة وال ٌكتفً بنشاط تعلٌمً واحد
حتى ٌضمن استمرار جذب انتباه طبلبه
واهتمامهم بما ٌقدمه.
ب -مراعاة الفروق الفردٌة بٌن
هللا:2,,6,
وعبد
الطلبة(.سعٌد
()2,,الطناوي)44 :2,,8,
خصابص النشاط الجٌد:
ٌمتاز النشاط الصفً الجٌد بمجموعة
من الخصابص والسمات مثل:

ٌ -1ثٌر التفكٌر وٌستدعً خبرات
الطالب السابقة.
 -2واضح ال ٌحتاج الى كثٌر من الشرح
والتوضٌح.
 -4متدرج فً بنابه من المعلوم الى
المجهول.
ٌ -5جد الطلبة متعة وهم ٌنفذه .
(نبهان)2,2 :2,,6,
 -6ان تشجع على االكتشاؾ والبحث
والتساإل.
 -6ان تكون متنوعة فً اهدافها
واستخداماتها ومجاالت تطبٌقها( .ابو
جبللة)128 :2,,6,
انواع االنشطة المستخدمة فً البحث
الحالً :
ارتؤى الباحثان استخدام عدد من
األنشطة ؼٌر التقلٌدٌةٌ ,مكن تنفٌذها
داخل ؼرفة الصؾ والتً تنقل الطالب
من حالة االنفعال إلى حالة التفاعل
واالٌجابٌة وذلك من خبلل المشاركة
الفعلٌة للطلبة فً العملٌة التعلٌمٌة أثناء
الحصة الدراسٌة ,وتهدؾ إلى إمداد
الطبلب ببٌبة تعلٌمٌة نشطة ,تتحدى
قدراتهم ,وتنمً القدرات االبتكارٌة
لدٌهم ,وتستثٌر فً الطبلب الرؼبة فً
دراسة المادة من ناحٌة وحبها واالبداع
فٌها من ناحٌة أخرىٌ ,تعرضون من
خبللها لموضوعات وأفكار وقضاٌا
معرفٌة جدٌدة ,وتزوٌدهم بنوع من
الخبرات الجدٌدة التً تختلؾ عن
الخبرات المقدمة لهم فً الفصل الدراسً
المعتاد ,من حٌث المحتوى ,والمستوى,
والجدة واالصالة الفكرٌة ,ومن هذه
االنشطة هً:
اوالً :االلؽاز الصورٌة
تتمٌز النشاطات التعلمٌة التً تستخدم
االلؽاز الصورٌة بؤنها ٌمكن ان تستخدم
كنقطة بدء جدٌدة لبلبتداء بتدرٌس بعض
الموضوعات والمفاهٌم والمبادئ العلمٌة
وخاصة أنها ال تتطلب وقتا ً أو جهداً
كبٌراً من المدرس أو الطالب ,وتبعث
االلؽاز الصورٌة الحٌوٌة والنشاط فً

النشاطات التعلٌمٌة وبالتالً تجعل التعلم
اكثر متعة ورؼبة ومٌبلً لدى الطلبة .
(زٌتون)516 :2,,5,
وتهدؾ االلؽاز الصورٌة الى تزوٌد
الطلبة بطرق جدٌدة ومثٌرة لعرض أو
مراجعة المحتوى الدراسً ,وٌعطى هذا
النشاط للطلبة أسلوب التعلم الحركً
فرصة االداء ,وٌمنحهم فرصة لبناء
مهاراتهم( .السلطً)113 :2,,8,
وٌقترح( )Piltz & Sundبعض
التوصٌات التربوٌة العلمٌة التً ٌنبؽً
للمدرس مراعاتها عند استخدامها وهً:
 -1تحدٌد الهدؾ من استخدامها ,فقد
تستخدم األلؽاز الصورٌة لتقدٌم وحدة
دراسٌة أو لتقوٌم مدى فهم الطلبة
للمعرفة العلمٌة التً تعلمها.
 -2تصمٌم اللؽز بحٌث ٌحث الطلبة على
تولٌد إجابات إبداعٌة ,وٌتحقق ذلك من
خبلل كون اللؽز ؼرٌبا ً أو ال ٌنسجم مع
ما ٌؤلفه الطلبة.
 -3رسم اللؽز الصوري على شفافٌة,
وثم عرضه للطلبة ,وهذا ٌسمح لرإٌته
بوضوح من جهة ,وٌجذب الطلبة
وٌشدهم إلٌه من جهة أخرى.
(زٌتون)516 :2,,5,
ثانٌاً :التخٌل
تقوم هذه االستراتٌجٌة على اثارة
خٌال الطلبة لمحتوى المادة موضوع
التعلم والعبلقات الكامنة فً هذا المحتوى
واستخدام صور تخٌلٌة لها ,فالخٌال من
االمور المهمة للطالب ,ومن خصابص
الفرد التخٌل والخٌال الجامح ,ولتربٌة
الخٌال عند الطالب اهمٌة تربوٌة بالؽة
وٌتم من خبلل سرد القصص العلمٌة
الخٌالٌة لبلختراعات والمستقبل ,فهً
تعتبر مجرد بذرة لتجهٌز عقل الطالب
واالبتكار
وذكابه لبلختراع
(.السعٌد)126 :2,1,,
ان التخٌل العقلً ٌسهّل عمل الذاكرة
من حٌث تخزٌن المعلومات وتذكرها,
نتابج
اظهرت
حٌث
دراسات(&Bowor,1972

 )Paivio,1971ان الطبلب عندما
ٌطلب منهم تشكٌل صور ذهنٌة (تخٌل)
للمفردات التً تعرض علٌهم وٌطلب
منهم االحتفاظ بها فً الذاكرة ,فؤن عملٌة
استرجاع المفردات سهلة وسرٌعة على
نحو دراماتٌكً ,وتعتمد سرعة تذكرها
على الوسابل واالسالٌب التً ٌستخدمها
الطبلب فً التخٌل ( .الزؼول والزؼول
)186 :2,,6,
فوابد التدرٌس بالتخٌل:
 -1نظراً للقدرة على التخٌل التً ٌتمتع
بها كل طالب فإن التدرٌس بالتخٌل
ٌشرك الطلبة جمٌعا ً فً الموقؾ التخٌلً
مشاركة حقٌقٌة فاعلة ألن الطالب حٌنما
ٌطلب منه ان ٌتخٌل نفسه مهندساً ,أو
مدرساً ,أو نحلة ,أو فراشة فإنه ٌكون
جزءاً من الموضوع وطرفا ً فاعبلً فٌه
وبذلك تتوفر فرص متكافبة للجمٌع فً
المشاركة فً موضوع الدرس.
 -2ان الخبرة التً تكتسب بالتخٌل هً
خبرة اشبه بخبرة حٌة حقٌقٌة مما ٌجعلها
اكثر ثباتا ً فً ذهن الطالب ومقاومة
للنسٌان ,وعلى هذا االساس فهو تعلم
إتقانً( .عبٌدات والسمٌد)163 :2,,6,
 -3ان التعلٌم بالخبرة ٌنمً القدرة على
التفكٌر اإلبداعً وتنمٌة المهارات
االبداعٌة فً التفكٌر فضبلً عن معرفة
الحقابق واكتشاؾ العبلقات بٌن االشٌاء.
 -4تسهٌل عملٌة تذكر وتخزٌن
المعلومات بالذاكرة واالحتفاظ بها لفترة
طوٌلة( .عطٌة) 241 :2,,8,
ثالثاً :االشكال البٌانٌة والرسوم
التوضٌحٌة
تعتبر االشكال البٌانٌة من وسابل التعلٌم
المهمة فً الدراسات االجتماعٌة وبشكل
خاص فً مادة الجؽرافٌة ,وٌستطٌع
المدرس ان ٌجعل كل منها موضع تؤمل
وبحث لٌدرك الطلبة الؽرض منها,
ولٌستفٌدوا منها الفابدة المطلوبة,
ولعرضها شروط مثل الدقة العلمٌة
والبساطة والوضوح وان تكون مناسبة
وان تكون المساحة
للموضوع

التخطٌطٌة مناسبة للعرض وذات الوان
واصفة ومعبرة ( .عابد-235 :2,,5,
)242
وهً وسٌلة تعبر بشكل بصري عن
عبلقات احصابٌة وكذلك تعطً الطالب
تصوراً سرٌعا ً وسهبلً ودقٌقا ً لهذه
العبلقات ,اما انواعها :
 -1الخطوط البٌانٌة :Line Graphs
تبٌن العبلقة بٌن مجموعتٌن من البٌانات
أحدهما على محور رأسً ,والثانٌة على
محور افقً ,وكل نقطة على الخط
البٌانً لها قٌمة على المحورٌن ,وٌوصل
منحن.
هذه النقاط بخط
ٍ
 -2االعمدة البٌانٌة :Bar Lineتستخدم
االعمدة فً حالة المقارنة بٌن
موضوعات متشابهة لفترات زمنٌة
مختلفة ,وتتمٌز االعمدة بسهولة قراءتها
خاصة اذا استخدمت االلوان المختلفة.
 -3الدوابر .Circle Graphs
 -4الصور البٌانٌة Picture Graphs
( .سبلمة)141 :2,,5,
اما الرسوم التوضٌحٌة :فهً رسوم
مبسطة لئلٌضاح عن طرٌق الخطوط
واالشكال الهندسٌة التً ال تطابق الواقع
تمام المطابقة ,فهً شدٌدة التجرٌد,
بمعنى انها تركز على العناصر االساسٌة
المراد تعلمها وتستبعد ما عداها من
العناصر والتفاصٌل ؼٌر المهمة فً
توضٌح الفكرة ,وعادة ما تنفذ على سطح
ذي بعدٌن كالورق والخشب وؼٌرها,
ومن امثلتها رسم توضٌحً لطبقات
الكرة االرضٌة أو رسم توضٌحً ألحد
االسلحة فً القرون الوسطى.
(زٌتون)146 :2,,3,
دواعً استخدام الرسوم التوضٌحٌة
فً الموقؾ التعلٌمً:
 -1تستخدم لجمٌع المراحل الدراسٌة
والمواضٌع الدراسٌة لتؤكٌد واٌضاح
فكرة علمٌة محددة.
 -2تستخدم فً حال عدم توفر الخبرة
المباشرة كبدٌل ناجح نتٌجة لسهولة
استخدامها والحصول علٌها .

 -3ان توظٌؾ استخدام الرسوم
االٌضاحٌة ضمن استراتٌجٌة مرسومة
ٌحقق الؽرض االساسً من استخدامها
العبلقات
وادراك
كالفهم
والتمٌٌز(.الدشتً)164 :1868,
اهمٌة الصور والرسوم التوضٌحٌة فً
عملٌة التعلٌمٌ ,مكن اجمالها فً االتً:
 -1تجذب انتباه الطالب وتستثٌر
اهتمامه ,وهذه الخصابص من اهم
الخطوات المإدٌة الى التعلٌم.
 -2تساعد الطالب على تفسٌر وتذكر
المعلومات المكتوبة التً تصحبها.
 -3تزاد اهمٌتها كلما كانت وثٌقة الصلة
باهتمامات الطالب وحٌاته.
 -4تساعد الرسوم التوضٌحٌة الطالب
على تتبع الفكرة المعروضة وتكوٌن
مفهوم كلً متكامل عن الموضوع.
(الحٌلة)165-164 :2,,6,
رابعاً :النماذج
وهً محاكاه أو تقلٌد اصطناعً مجسم
لشًء ما ,اي ثبلثً االبعاد ,بمعنى له
طول وعرض وارتفاع كامل التفاصٌل
أو مبسط ,وعملٌة التجسٌم قد تكون
بصناعة النموذج بحجم الموضوع
الحقٌقً مثل النماذج المجسمة لبعض
انواع الطٌور ,أو بتصؽٌره كالكرة
االرضٌة ,والنموذج قد ٌكون جزءاً من
وحدة واحدة كنموذج عٌن االنسان أو
عرضً جٌولوجً لطبقة ارضٌة ,أو
جزءاً واحداً من مجموعة كاملة كنموذج
والبركان.
االرضٌة
الكرة
(زٌتون) 136 :2,,3,
دواعً استخدام النماذج فً عملٌة
التعلم:
ً
خامسا :الخرابط والكرة االرضٌة
تعد الخرابط والكرات االرضٌة من
المواد التعلٌمٌة المهمة التً ال ٌمكن
االستؽناء عنها فً تعلٌم المواد
االجتماعٌة وخاصة الجؽرافٌة ,وٌمكن
ان تستخدم فً كل موقؾ ٌقتضً وضع
الطالب امام المكان الذي ٌجري الحدٌث
عنه أو جرت االحداث أو الظواهر فٌه.

اما الكرات االرضٌة فهً عبارة على
اشكال مجسمة تعرض الكرة االرضٌة
بشكل مصؽر ,وتقوم على االسس التً
تقوم علٌها الخرابط المسطحة من حٌث
الدقة فً الرسم ,واعتماد مقاٌٌس الرسم,
والمحافظة على العبلقات بٌن المساحات.
وتعد من بٌن افضل الوسابل لتوضٌح
دوران االرض وحدوث اللٌل والنهار
والفصول االربعة( .عطٌة:2,,6,
دواعً استخدام الخرابط
)156
والكرات االرضٌة فً عملٌة التعلم:
ٌ -1كاد ال ٌخلو منها اي فصل دراسً,
وتعتبر الخرابط اكثر مبلزمة للمواد
االجتماعٌة وخاصة الجؽرافٌة.
 -2تؤتً اهمٌة الخرابط باستخداماتها
الٌومٌة ,فهً تهم كل شخص ,المدرس,
الطالب ,السٌاحة ,رجل السٌاسة
وؼٌرهم ,اال ان تحقٌق الفابدة والؽرض
منها ٌتوفر بالقدرة على قراءة الخرابط
خاصة وان لها لؽة خاصة عن طرٌق
الرموز التً تعبر عن مفاهٌم ومعانً
الخرٌطة.
 -3ان الفابدة من استخدام الخرابط
تتحقق اذا ما عرؾ الطالب بالتحدٌد
الؽرض من استخدام الخرٌطة.
ٌ -4فضل فً استخدام الكرات االرضٌة
فً حال دراسة القارات والمحٌطات
الطول.
ودوابر العرض وخطوط
(الدشتً) 168-166 :1868,
سادساً :استراتٌجٌة الحظ اعكساشرح
تتضمن هذه االستراتٌجٌة ثبلث
خطوات ربٌسة وهً كما ٌلً:
 -1جذب انتباه الطلبة نحو شًء معٌن
من البٌبة أو من خبلل عرض معٌن أو
ؼٌر ذلك ,حٌث ٌحاولون مشاهدة
الظاهرة المطروحة بدقة والتفكٌر بكٌفٌة
حدوثها والبدابل الممكنة لحدوث ذلك.
 -2حث الطلبة على عكس االشٌاء أو
العناصر أو المبررات لحدوث الظاهرة
والحادثة ,واستنتاج ماذا ٌحدث ولو كان
االمر عكس ذلك ,ان هذه الخطوة تعزز
االفكار وتثٌر التفكٌر والتساإل لدى

الطلبة ,مما ٌضعهم فً حالة من عدم
التوازن التً تعد مهمة فً احداث انشطة
فكرٌة وخروج افكار ؼٌر روتٌنٌة.
 -3التوصل الى النتاجات والمبررات فً
ضوء توجٌهات المدرس ,وذلك بعد
تجمٌع االفكار ومناقشتها جماعٌاً ,حٌث
ٌقوم المدرس فً هذه الحالة بتوضٌح
المبررات أو خواص الظاهرة المشاهدة
واصول وجودها أو اسباب حدوثها مع
التركٌز على الطروحات المستنتجة من
(عفانه
االخرٌن.
افكار
والخزندار)136-136 :2,,8,
سابعاً :المقارنة
تمثل المقارنة عنصراً هاما ً فً العملٌة
التعلٌمٌة ألنها تجعل من السهل فهم
االفكار الجدٌدة من خبلل ربطها باألفكار
المؤلوفة ,اذ ٌصؾ أوجه التشابه بٌن
الموضوع الجدٌد المراد تعلمه,
وموضوع آخر مؤلوؾ لدى الطالب.
فهً مهارة
(الزند)284 :2,,4,
تنظٌمٌة عقلٌة تهدؾ الى البحث عن
نقاط االلتقاء وجوانب االختبلؾ فً
االمور او االحداث او االشٌاء ,اما عن
اهم اهداؾ مهارة المقارنة فإنها تتلخص
فً ان ٌكون الطالب بعد قٌامه باألنشطة
المطلوبة ذات العبلقة بهذه المهارة,
قادراً على ان ٌمٌز بٌن اوجه الشبه
ونقاط االختبلؾ بٌن االشٌاء واالفكار او
المفاهٌم او الحوادث واآلراء ,وبالنسبة
الهم مجاالت تطبٌق مهارة المقارنة فإنها
تتمثل فً اٌجاد الطرٌق االقصر
واالقرب واالسهل ,من اجل التفاعل مع
البٌبة ,كما ان اٌجاد نقاط الشبه
واالختبلؾ ٌساعد الطبلب فً تنظٌم
معلوماتهم الجدٌدة والقدٌمة فً ان واحد,
فهً تصلح للتطبٌق فً اٌة مادة دراسٌة
ومع اي نوع من الطبلب بصرؾ النظر
عن قدراتهم او مستواهم التعلٌمً ,ألنها
فً نهاٌة المطاؾ تثٌر التفكٌر لدٌهم .
(سعادة)2,4 :2,,6,
ثانٌاً :دراسات سابقة Previous
Studies

اوالً :دراسات عربٌة
 -1دراسة (محسن)2,,3
(اثر بعض األنشطة التعلٌمٌة فً قدرة
تلمٌذات الصؾ الثانً االبتدابً على
تركٌب الكلمات فً مادة القراءة) جرت
الدارسة فً مدٌنة بابل فً العراق
وهدفت الى معرفة أثر بعض االنشطة
التعلٌمٌة فً قدرة تلمٌذات الصؾ الثانً
االبتدابً على تركٌب الكلمات فً مادة
القراءة ,عبر التحقق من الفرضٌة التالٌة:
(ال ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة بٌن
متوسط قدرة التلمٌذات البلبً ٌتعلمن
مادة القراءة باستعمال بعض االنشطة
التعلمٌة ومتوسط قدرة التلمٌذات البلبً
ٌتعلمن مادة القراءة بالطرٌقة التقلٌدٌة).
اتبعت الباحثة المنهج التجرٌبً
واختارت تصمٌما ً تجرٌبٌا ً ذا ضبط
جزبً ,اختٌرت عشوابٌا ً مدرسة خولة
بنت االزور للبنات مٌدانا ً للتجربة,
وبلؽت عٌنة الدراسة ( )62تلمٌذة وزعن
على مجموعتٌن تم تكافإ المجموعتٌن
المتؽٌرات(التحصٌل
احصابٌا ً فً
الدراسً ,والمعلومات القرابٌة ,والعمر
الزمنً ,والدخل الشهري ,ومهنة االب
واالم ,والتحصٌل الدراسً لبلب
والتحصٌل الدراسً لبلم).
استمرت الدراسة فصبلً دراسٌا ً كامبلً,
قامت الباحثة نفسها بتدرٌس تلمٌذات
المجموعة التجرٌبٌة باستعمال بعض
االنشطة التعلٌمٌة (الصور ,الرسوم,
اللوحة الخملة) والمجموعة الضابطة
بالطرٌقة التقلٌدٌة .واعدت اختباراً بعدٌا ً
تضمن قطعة امبلبٌة من كتاب (قراءتً
الجدٌدة) الذي تكون من ( )6,كلمة
لقٌاس قوى استٌعابهن لما تم تعلٌمهن
خبلل مدة التجربة بعد التؤكد من صدقه
وثباته .
استخدمت الباحثة االختبار التابً
لعٌنتٌن مستقلتٌن ,ومربع كاي ,ومعامل
ارتباط بٌرسون ,كوسابل احصابٌة ,وقد
اسفرت النتابج عن :تفوق المجموعة
التجرٌبٌة على المجموعة الضابطة عند

مستوى( ),0,5فً تحصٌل تلمٌذات
الصؾ الثانً فً مادة القراءة .
(محسن:2,,3,ص ج)46-
 -2دراسة (النداوي)2,,6
(أثر التدرٌس بتحرٌك األنشطة الصفٌة
فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة واستبقابها
لدى طالبات الصؾ الثانً المتوسط) .
أجرٌت الدراسة فً مدٌنة بعقوبة فً
العراق ,وهدفت إلى معرفة أثر تحرٌك
االنشطة الصفٌة فً اكتساب المفاهٌم
التارٌخٌة واستبقابها لدى طالبات الصؾ
الثانً المتوسط.
اختارت الباحثة المنهج التجرٌبً ,ذا
ضبط جزبً للمجموعات التجرٌبٌة
الثبلث ,بلػ افراد العٌنة( )8,طالبة
بواقع( )3,طالبة لكل مجموعة ,كوفبت
الباحثة بٌن المجموعات التجرٌبٌة الثبلث
فً متؽٌرات (الذكاء ,والعمر الزمنً,
والتحصٌل السابق لمادة التارٌخ للصؾ
االول المتوسط ,واختبار المعرفة السابقة
بالمفاهٌم التارٌخٌة للصؾ الثانً
المتوسط) .واستمرت التجربة فصبلً
دراسٌا ً كامبلً درست الباحثة مجموعات
البحث بنفسها ,طبقت الباحثة فً نهاٌة
التجربة اختباراً ٌتؤلؾ من( )5,فقرة من
نوع االختٌار من متعدد ,وتؤكدت من
صدقه وثباته ,وباستخدام تحلٌل التباٌن
األحادي ومعادلة شٌفٌه ,اظهرت النتابج
ما ٌلً:
 -1تفوق المجموعة التجرٌبٌة االولى
التً درست باستعمال األنشطة التمهٌدٌة
على المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة التً
درست باستعمال األنشطة البنابٌة
والمجموعة التجرٌبٌة الثالثة التً درست
باستعمال االنشطة الختامٌة فً اختبار
اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة واستبقابها .
 -2لم ٌظهر فرق بٌن المجموعتٌن
التجرٌبٌة الثانٌة والمجموعة التجرٌبٌة
الثالثة فً اختبار اكتساب المفاهٌم
التارٌخٌة واستبقابها ( .النداوي:2,,6,
)65-1,
ثانٌاً :دراسات االجنبٌة

ارنسدورؾ

 -1دراسة
)Arnsdrof
(تعلٌم قراءة الخرابط والمفاهٌم
الجؽرافٌة مع المشارٌع)
أجرٌت الدراسة فً الوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة بجامعة كالٌفورنٌا ,وهدفت
الى معرفة اثر االسبلة وسلسلة من
التجارب التعلٌمٌة فً تطوٌر قدرات
تبلمٌذ الصؾ الخامس االبتدابً على
استٌعاب المفاهٌم الجؽرافٌة ومهارة
قراءة الخرٌطة باستخدام الطرٌقة
االستكشافٌة مقارنة بالطرٌقة التقلٌدٌة.
اتبع الباحث المنهج التجرٌبً وتكونت
عٌنة البحث من( )234تلمٌذاً من تبلمٌذ
الصؾ الخامس االبتدابً ,وقد قسمت
عٌنة البحث على( )1,صفوؾ من اربع
مدارس ابتدابٌة مختلفة .ضمت
المجموعة التجرٌبٌة( )144تلمٌذا
موزعٌن على ست صفوؾ ,اما
المجموعة الضابطة ضمت( )8,تلمٌذا
موزعٌن فً اربعة صفوؾ ,اعد الباحث
برنامجا تعلٌمٌا ٌتؤلؾ من( )13رسما
توضٌحٌاً ,استؽرقت مدة التجربة()6
اسابٌع اذ اعطى خبللها معلومات مكثفة
فً مهارات قراءة الخرابط واالشكال
للمجموعة
االحصابٌة
والجداول
التجرٌبٌة ,استخدم الباحث الوسابل
االحصابٌة معادلة كٌودر -رٌتشادسون
 (KR.فً حساب الثبات,
(20
واالختبار التابً ) )t-testلتحلٌل
النتابج ,وقد اظهرت نتابج البحث تفوق
المجموعة التجرٌبٌة التً درست
بالطرٌقة االستكشافٌة على المجموعة
الضابطة( Arnsdrof,1964;p75-.
)82
 -2دراسة ثورموند ( Thurmond,
)1985
(تطوٌر نشاطات لتطوٌر مهارات
الخرابط التً تسهل التحوالت بٌن
مراحل التطور اإلدراكً) .
),1964

أجرٌت الدراسة فً الوالٌات المتحدة
االمرٌكٌة فً جامعة نبراسكا ,تهدؾ
الدراسة الى-:
 -1تحدٌد مهارات الخرٌطة األكثر
اقتراحا ً إلدخالها فً برامج المواد
االجتماعٌة فً المرحلة االبتدابٌة.
 -2تحدٌد المعاٌٌر فً تسلسل االنتقال
بٌن المراحل االدراكٌة اعتماداً على
نظرٌة بٌاجٌه عن التطور االدراكً.
 -3تقدٌم نشاطات متنوعة لتدرٌس
مهارات الخرابط تظهر خصابص
معاٌٌر بٌاجٌه عن التطور االدراكً.
ضمت عٌنة الدراسة على اعضاء
الهٌبة التدرٌسٌة كمجٌبٌن عن فقرات اداة
البحث والتً اعتمدت االستبانة لجمع
المعلومات والبٌانات ,وقد توصلت
الدراسة الى أن المهارات األكثر اقتراحا ً
إلدخالها ضمن المواد االجتماعٌة
هً(االتجاه ,والتحدٌد ,والمقٌاس,
والرموز) وباالعتماد على هذه المهارات
المقترحة وعلى معاٌٌر بٌاجٌه عن
مراحل التطور االدراكً ,تم تطوٌر
( )24مهارة خرابطٌة الى جانب
نشاطات أخرى متنوعة نظمت فً
مصفوفة ,ولجؤ الباحث الى لجنة خبراء
محكمٌن لتحدٌد كون معاٌٌر بٌاجٌه عن
مراحل التطور االدراكً موجود فً
صٌاؼة المهارات التً تضمنتها
ال.
أم
المصفوفة
((Thurmond,1985;p2258
ثالثاً :موازنة الدراسات السابقة والدراسة
الحالٌة
 -1اهدؾ الدراسات السابقة:
تباٌنت الدراسات السابقة من حٌث
الهدؾ وٌؤتً ذلك تبعا ً لمتؽٌراتها
والمرحلة الدراسٌة التً تناولتها وطبٌعة
مشكلتها ,وقد اختلفت الدراسة الحالٌة
عن الدراسات السابقة من حٌث هدفها,
فقد هدفت الدراسة الحالٌة إلى معرفة
فاعلٌة استعمال االنشطة الصفٌة فً
اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة واالحتفاظ بها
لدى طالبات الصؾ االول المتوسط.

 -2مكان إجراء الدراسة:
أجرٌت الدراسات العربٌة فً العراق,
اما دراسة ()Arnsdrof,1964
و( )Thurmond,1985أجرٌت فً
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ,أما الدراسة
الحالٌة فقد أجرٌت فً العراق .
 -3تصمٌم البحث:
استخدمت اؼلب الدراسات السابقة
التصمٌم التجرٌبً ذات الضبط الجزبً
واالختبار(البعدي ,القبلً ,البعدي),
فبعض الدراسات تكونت من مجموعتٌن
أحدهما تجرٌبٌة واألخرى ضابطة
كدراسة (محسن )2,,3,وتكونت بعض
الدراسات من ثبلث مجموعات تجرٌبٌة
(النداوي)2,,6,
كدراسة
و( ,)Arnsdrof,1964أما البحث
الحالً فاستخدم التصمٌم التجرٌبً ذو
الضبط الجزبً واالختبار البعدي
الكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة واالحتفاظ
بها ,وتكونت عٌنة البحث من مجموعتٌن
أحدهما تجرٌبٌة واألخرى ضابطة .
 -4الوسابل االحصابٌة:
تباٌنت الدراسات السابقة لوسابلها
اإلحصابٌة التً استعملت فً تحلٌل
بٌاناتها ,تبعا ً لتباٌن هذه الدراسات من
حٌث اهدافها وفرضٌاتها وتصامٌمها
التجرٌبٌة ,وحجم العٌنات فٌها ,أما
البحث الحالً فقد استعمل عدة وسابل
إحصابٌة مثل االختبار التابً(,)t-test
ومعامل ارتباط بٌرسون ,ومعادلة
سبٌرمان -براون لثبات االختبار,
ومعادلتً الصعوبة والتمٌٌز ومربع كاي
فً معالجة البٌانات.
الفصل الثالث
 -1العمر الزمنً لطالبات مجموعتً
البحث محسوبا باألشهر :وكما موضح
فً جدول()1

منهجٌة البحث واجراءاته Research
Methodology
and
Procedures
تضمنت منهجٌة البحث وصفا ً لعٌنة
البحث ,وبناء اداة البحث ,وصدق االداة
وثباتها ,والوسابل االحصابٌة المستخدمة
فً تحلٌل النتابج وعلى النحو اآلتً:
مجتمع البحث وعٌنته Research
Population and Sample
ٌمثل مجتمع البحث الحالً المدارس
المتوسطة والثانوٌة للبنات النهارٌة فً
مركز محافظة كرببلء التابعة للمدٌرٌة
العامة لتربٌة محافظة كرببلء المقدسة
للعام الدراسً( ,)2,11-2,1,والبالػ
عددها( )36مدرسة وقد اختار الباحثان
قصدٌا ً متوسطة سمٌة للبنات ,وهً
احدى المدارس التابعة للمدٌرٌة العامة
لتربٌة محافظة كرببلء المقدسة.
بلػ عدد طالبات عٌنة البحث ( )63طالبة
بواقع ( )36طالبة فً شعبة (ب) و()36
طالبة فً شعبة (ج) ,وبعد أن تم استبعاد
الطالبات الراسبات من العام الماضً
وعددهن( )5إحصابٌا ً من بٌانات التجربة
التجربة
سبلمة
على
للحفاظ
وموضوعٌتها ,مع السماح لهن بالدوام
حفاظا ً على النظام المدرسً فبلػ عدد
أفراد عٌنة البحث ( )66طالبة .
تكافإ مجموعتً البحث Equivalent
of Studying Groups
حرص الباحثان قبل الشروع بتطبٌق
التجربة على تكافإ مجموعتً البحث
إحصابٌا ً فً بعض المتؽٌرات التً قد
تإثر فً نتابج التجربة وهذه المتؽٌرات
هً:

جدول()1
تكافإ مجموعتً البحث فً العمر الزمنً محسوبا ً باألشهر
درجة
االنحرا
التباٌن
الوسط
المجموعة حجم
الحرٌة
ؾ
الحسابً
العٌنة
المعٌاري
66
4084 24036 14205,
التجرٌبٌة 34

القٌمة التابٌة
المحسوبة
,01,

الجدولٌة
20,,

4061 23015 142062
34
الضابطة
 -2تحصٌل الطالبات الدراسً فً مادة الجؽرافٌة للصؾ السادس االبتدابً للعام
الدراسً(:)2,1,-2,,8
جدول()2
تكافإ طالبات مجموعتً البحث فً مادة الجؽرافٌة للصؾ السادس االبتدابً.
درجة القٌمة التابٌة
االنحرا
التباٌن
الوسط
المجموعة حجم
الحرٌة
ؾ
الحسابً
العٌنة
المحسوبة الجدولٌة
المعٌاري
20,,
,02,
66 15064 246066 64065
34
التجرٌبٌة
63086

155026

12046

34
الضابطة
 -3مستوى الذكاء:
اختٌارات واحدة صحٌحة واألخرى
المجموعتٌن(التجرٌبٌة
تكافإ
تم
خاطبة وبعد االنتهاء من تطبٌقه تم
والضابطة) من حٌث متؽٌر الذكاء
تصحٌحه على وفق األنموذج المعد لهذا
دانٌلز()Danial
اختبار
بتطبٌق
االختبار بإعطاء درجة واحدة لئلجابة
لبلستدالل على االشكال لقٌاس ذكاء
الصحٌحة وصفر لئلجابة الخاطبة
طالبات مجموعتً البحث ,وتم اعتماد
وعوملت الفقرات المتروكة معاملة
هذا االختبار ألنه شابع االستخدام ولكونه
الفقرات الخاطبة ,وحسبت درجات
مقننا على البٌبة العراقٌة ,وٌتمتع بدرجة
الطالبات لئلجابة الصحٌحة لكل
عالٌة من الصدق والثبات ,وٌمتاز
مجموعة ,وباستعمال االختبار التابً(t-
بسهولة تطبٌقه لعدد كبٌر من االشخاص
 )testلعٌنتٌن مستقلتٌن ظهر عدم وجود
فً إن واحد ,وهو واحد من االختبارات
فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن
ؼٌر اللفظٌة ,وٌمكن تطبٌقه على الفبات
مجموعتً البحث فً متؽٌر الذكاء ,كما
بالبحث.
الخاصة
العمرٌة
موضح فً جدول(.)3
(العبٌديٌ )126-1,5 :2,,4,تكون
االختبار من ( )45فقرة لكل فقرة ستة
جدول()3
نتابج االختبار التابً لطالبات مجموعتً البحث فً اختبار الذكاء
درجة
الحرٌة

المجموعة

حجم
العٌنة

الوسط
الحسابً

التباٌن

التجرٌبٌة

34

26066

38062

االنحرا
ؾ
المعٌاري
66
6031

الضابطة

34

260,,

560,8

6056

القٌمة التابٌة
المحسوبة الجدولٌة
20,,
,046

مستوى
الداللة
ؼٌر
دالة

مستوى
الداللة
ؼٌر
دالة

مستوى
الداللة
ؼٌر
دالة

 -4التحصٌل الدراسً لآلباء:
بعد اختبار داللة الفرق بٌن المتوسطات باستعمال مربع كاي ,تبٌن انه لٌست هناك فروق
ذوات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة( ),0,5ودرجة حرٌة( )2بٌن تكرارات التحصٌل
الدراسً آلباء طالبات مجموعتً البحث ,وكما موضح فً الجدول(.)4
جدول()4
قٌمة مربع كاي المحسوبة والجدولٌة للتحصٌل الدراسً لآلباء مجموعتً البحث
مستو
المجمو حجم ٌقرأ ابتدا متوسط اعداد بكالورٌو درجة قٌمة كا2
ى
س فما الحر
ٌة
ة
العٌ وٌك بٌة
عة
المحسو الجدو الداللة
ٌة
فوق
تب
نة
لٌة
بة
 5088ؼٌر
,03
1,
1,
5
6
التجرٌب 3 34
دالة
2
ٌة
8
1,
4
5
الضابط 6 34
ة
 -5التحصٌل الدراسً لؤلمهات:
بعد اختبار داللة الفرق بٌن المتوسطات باستعمال مربع كاي ,تبٌن انه لٌست هناك فروق
ذات داللة إحصابٌة عند مستوى داللة( ),0,5ودرجة حرٌة( )2بٌن تكرارات التحصٌل
الدراسً لؤلمهات مجموعتً البحث ,وكما فً الجدول(. )5
جدول()5
قٌمة مربع كاي المحسوبة والجدولٌة للتحصٌل الدراسً ألمهات طالبات مجموعتً البحث
مستو
المجمو حجم ٌقرأ ابتدا متوسط اعداد بكالورٌو درجة قٌمة كا2
ى
س فما الحر
ٌة
ة
العٌ وٌك بٌة
عة
المحسو الجدو الداللة
ٌة
فوق
تب
نة
لٌة
بة
 5088 ,026ؼٌر
2
6
8
3
1,
التجرٌ 4 34
دالة
بٌة
6
1,
4
8
الضابط 4 34
ة
متطلبات البحث
قام الباحثان باالتً:
 -1تحدٌد المادة العلمٌة (المحتوى)وهً
الفصول االربعة االولى من كتابمبادئ
الجؽرافٌة العامة ,المقرر تدرٌسه للصؾ
االول المتوسط للعام الدراسً(-2,11
.)2,12
 -2تحدٌد المفاهٌم الجؽرافٌة:
لؽرض تحقٌق هدؾ البحث تم تحدٌد
المفاهٌم الجؽرافٌة التً تضمنتها المادة
الخاضعة للتجربة ,والبالػ عددها ()2,
مفهوما ً جؽرافٌاً ,تم عرضها على شكل
استبانة على مجموعة من الخبراء

والمتخصصٌن فً الجؽرافٌة وطرابق
التدرٌس بشان صبلحٌة المفاهٌم
وشمولها ,وبعد االخذ بآراء الخبراء تم
إجراء بعض التعدٌبلت الٌسٌرة علٌها.
 -3صٌاؼة االهداؾ السلوكٌة:
ً
تم صٌاؼة( )114هدفا ً سلوكٌا فً ضوء
المادة الجؽرافٌة المحددة فً الفصول
االربعة االولى المقرر تدرٌسها خبلل
مدة التجربة من كتاب مبادئ الجؽرافٌة
العامة للصؾ االول المتوسط ,وقد اعتمد
الباحثان فً صٌاؼة األهداؾ على
تصنٌؾ بلوم ) )Bloomفً المجال

المعرفً ,عرضت مع مستوٌاتها على
مجموعة من الخبراء المحكمٌن للتؤكد
من مدى مراعاة التوافق واالنسجام بٌن
المحتوى واألهداؾ لٌتسنى للباحثان
اعتمادها فً الخطط التدرٌسٌة وفً بناء
فقرات اكتساب المفاهٌم.
وقد اعتمد الباحثان نسبة اتفاق()%6,
فؤكثر من آراء المحكمٌن حول مدى
صبلحٌة االهداؾ السلوكٌة ,وقد اخذ
بآراء ومبلحظات السادة الخبراء(تعدٌل
أو حذؾ أو إضافة) حتى اتخذت
األهداؾ السلوكٌة صٌؽتها النهابٌة
والبالػ عددها(  ) 112هدفا ً .
 -4تهٌبة األنشطة التعلٌمٌة الصفٌة:
عبر عملٌة دراسة المحتوى التعلٌمً
وكتابة االهداؾ السلوكٌة المتمثلة
بالفصول االربعة االولى ,وألجل تلبٌة
متطلبات البحث الحالً تم اعداد االنشطة
التعلٌمٌة الصفٌة لكل موضوع وبرمجتها
بنظام ( )Power Pointلؽرض
تطبٌقها فً الدراسة على طالبات
المجموعة التجرٌبٌة ,كونها المتؽٌر
المستقل فً التجربة بؽٌة التعرؾ على
اثر استعمالها فً اكتساب المفاهٌم
الجؽرافٌة ,ومن هذه األنشطة( :اشكال
بٌانٌة ورسوم توضٌحٌة ,التخٌل ,نماذج,
االلؽاز الصورٌة ,المقارنة ,الحظ اعكس
اشرح ,قراءة فقرة من مصدر خارجً),
كذلك حددت الوسابل التعلٌمٌة وكما
موضحة مسبقا ً فً حدود الحث .
 -5إعداد الخطط التدرٌسٌة:
اعد الباحثان ( )22خطة دراسٌة
للمجموعة التجرٌبٌة التً درست
باستعمال االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة,
وكذلك ( )22خطة للمجموعة الضابطة
التً درست بالطرٌقة التقلٌدٌة ,عرضت
على مجموعة من الخبراء المتخصصٌن
فً طرابق التدرٌس وفً مادة الجؽرافٌة
وبعض مدرسات مادة الجؽرافٌة ,لئلفادة
من آرابهم ومبلحظاتهم وتوجٌهاتهم,
ولتحدٌد مدى مبلبمة هذه الخطط
لمحتوى المادة واالهداؾ السلوكٌة ,وفً

ضوء مبلحظاتهم أجرٌت علٌها بعض
التعدٌبلت.
 -6اختبار اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة
قام الباحثان ببناء فقرات اكتساب
المفاهٌم بحٌث ٌتوافق مع قٌاس المفهوم
وضمن ثبلث مستوٌات وهً (تعرٌؾ
المفهوم) أي تحدٌد الداللة اللفظٌة
للمفهوم ,وتقٌس الفقرة الثانٌة (تمٌٌز
المفهوم) أي التمٌٌز بٌن االمثلة المنتمٌة
للمفهوم والؽٌر منتمٌة الٌه ,وتقٌس الفقرة
الثالثة (تطبٌق المفهوم) أي استخدام
المفهوم فً مواقؾ جدٌدة ,وذلك على
اعتبار هذه المستوٌات الثبلثة نواتج تعبر
عن اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة ,فاذا كان
عدد المفاهٌم الجؽرافٌة هو( )2,مفهوم
جؽرافً ,وبذلك فقد بلػ مجموع فقرات
اختبار اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة ()6,
فقرة ,استهدفت ( )2,فقرة قٌاس تعرٌؾ
المفهوم ,واستهدفت ( )2,فقرة قٌاس
تمٌٌز المفهوم ,واستهدفت ( )2,فقرة
قٌاس تطبٌق المفهوم ,وللتؤكد من صدقه
الظاهري تم عرضه على مجموعة من
المحكمٌن والذي حصل على نسبة اتفاق
اكثر من(.)%6,
 -6التطبٌق االستطبلعً لبلختبار
بعد أن اعد الباحثان فقرات االختبار
والتعلٌمات الخاصة به ولؽرض الكشؾ
عن وضوح تعلٌمات االختبار ووضوح
فقراته وصٌاؼتها ولؽرض حساب الوقت
المستؽرق لئلجابة على االختبار ,قام
الباحثان بتطبٌق االختبار على عٌنة
استطبلعٌة أولٌة تكونت من ( )4,طالبة
من طالبات الصؾ االول المتوسط من
متوسطة(االٌثار للبنات) فً ٌوم االثنٌن
 ,2,11/12/26اشرؾ احد الباحثٌن
على االختبار ,والحظ أن تعلٌمات
اإلجابة وفقرات االختبار كانت واضحة
لدى الطالبات ,وان متوسط الوقت
لئلجابة على االختبار من قبل الطالبات
قد استؽرق( )55دقٌقة ,وبذلك اعتمد
الباحثٌن على التعلٌمات والوقت

المستؽرق لئلجابة عند أجراء االختبار
لعٌنة البحث.
ولؽرض تحلٌل الفقرات إحصابٌا
وحساب كل من معامل الصعوبة وقوة
التمٌٌز وفعالٌة البدابل ومعامل الثبات,
طبقت الباحثة االختبار على عٌنة
استطبلعٌة أخرى تكونت من ()1,,
طالبة من طالبات الصؾ االول المتوسط
من متوسطة (السدرة للبنات) فً ٌوم
االربعاء  ,2,11/12/26بعد إن ابلؽت
الطالبات بموعد االمتحان قبل مدة
محددة ,وقد اشرفت الباحثة على
التطبٌق ,وكانت نتابج التطبٌق كاالتً:
أ -تم حساب معامل الصعوبة من خبلل
تطبٌق معادلة معامل الصعوبة لكل فقرة
من فقرات االختبار ,اتضح انها تتراوح
بٌن( ),066-,041وبهذا تعد فقرات
االختبار مقبولة وصالحة للتطبٌق.
ب-عند حساب القوة التمٌٌزٌة لكل فقرة
من فقرات االختبار باستخدام معادلة قوة
تمٌٌز الفقرة ,وجد إن قوة تمٌٌز الفقرات
االختبارٌة تراوحت بٌن(),064 -,033
وعلٌه تعد جمٌع الفقرات االختبارٌة
مقبولة.
ج -بعد تطبٌق معادلة فعالٌة البدابل ظهر
أن البدابل قد جذبت عدداً اكبر من
طالبات المجموعة الدنٌا أكثر من طالبات
المجموعة العلٌا وبذلك تم إبقاء البدابل
الخاطبة من دون تؽٌٌر.
د -لحساب معامل ثبات االختبار استعمل
الباحثان طرٌقة التجزبة النصفٌة وهً
من أكثر طرق حساب الثبات شٌوعاً,
ارتباط
معامل
وباستعمال
بٌرسون( )Bearsonاستخرج معامل
ثبات نصؾ فقرات االختبار فبلػ
( ),066ولما كان معامل ثبات التجزبة
النصفٌة ال ٌقٌس التجانس الكلً
لبلختبار(ألنه ثبات لنصؾ االختبار)
لذلك اجري التصحٌح باستعمال معادلة
سبٌرمان براون ,فبلػ ( ,),061وهو
معامل ثبات مقبول بالنسبة إلى
االختبارات ؼٌر المقننة ,إذ ٌعد الثبات

مقبول إذا كانت قٌمته بٌن (-,06,
فؤكثر.
),065
ا til
(الكبٌسً:2,,6,ص)2,1
د
setlaHبة النصفٌة
إجراءات تطبٌق االختبار
طبق الباحثان تجربتهما على طالبات
مجموعتً البحث(التجرٌبٌة والضابطة)
فً ضوء االجراءات اآلتٌة:
 -1بعد ان أتم الباحثان ضبط كافة
المتؽٌرات وفق نتابج التحلٌل االحصابً,
باشر احد الباحثٌن بتطبٌق التجربة
للمجموعتٌن(التجرٌبٌة والضابطة) فً
ٌوم االربعاء .2,11/1,/5
 -2حرصت الباحثة على ان ٌتم تدرٌس
مجموعتً البحث على وفق الخطط
الدراسٌة المعدة لذلك مسبقاً ,معتمدة
االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة فً تدرٌس
طالبات المجموعة التجرٌبٌة ,فً حٌن
اعتمدت الطرٌقة التقلٌدٌة فً تدرٌس
طالبات المجموعة الضابطة.
 -3حرص على استعمال الوسابل
التعلٌمٌة ذاتها فً تدرٌس مجموعتً
البحث ,وأعطٌت المادة التعلٌمٌة ذاتها
فً كل مجموعة لضمان تساوي
المجموعتٌن (التجرٌبٌة والضابطة) فٌما
تتعرض له من معلومات ,وأعطً نفس
الواجبات.
 -4انتهت التجربة فً ٌوم الثبلثاء
الموافق  2,12/1/3إذ طبق اختبار
اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة على
مجموعتً البحث(التجرٌبٌة والضابطة)
فً وقت واحد.
 -5اعادة تطبٌق اختبار االكتساب لقٌاس
االحتفاظ بالمفاهٌم الجؽرافٌة بعد
مرور(ٌ )14وم من تطبٌق االختبار
االول ,وذلك لؽرض قٌاس مدى احتفاظ
طالبات مجموعتً البحث للمفاهٌم
الجؽرافٌة ,حٌث طبق فً المتوسطة
والقاعات نفسها فً ٌوم الثبلثاء الموافق
.2,12/1/16
Statistical
الوسابل االحصابٌة
Means

الخاطبة
البدابل
Effectiveness
(ابراهٌم:1868,

فعالٌة
-6
of
(
)Distraction
ص)66
عرض النتابج وتفسٌرها
 -1النتابج المتعلقة باكتساب المفاهٌم:
لؽرض التحقق من الفرضٌة الصفرٌة
األولى والتً تنص على انه (ال ٌوجد
فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى
( ),0,5بٌن متوسط درجات طالبات
المجموعة التجرٌبٌة التً درست
باستعمال االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة
ومتوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة التً درست بالطرٌقة التقلٌدٌة
فً اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة) قامت
الباحثة بحساب المتوسط الحسابً
واالنحراؾ المعٌاري لدرجات طالبات
والمجموعة
التجرٌبٌة
المجموعة
الضابطة ,كما موضح فً الجدول (.)6

استعمل الباحثان فً إجراءات البحث
الوسابل اإلحصابٌة اآلتٌة:
 -1االختبار التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن(T-
( )Testالبٌاتً ) 26, : 1866 ,
 -2اختبار مربع ( كاChi- ( ) 2
( ) Squareالعانً:1862,ص)38
 -3معامل ارتباط بٌرسون (
Pearson
correlation
(مجٌد
)Coefficient
وعٌال:2,11,ص)62
 -4معادلة سبٌرمان – براون (
( ) Spearman- Brownابراهٌم
واخرون :1886 ,ص)66
 -5معادلة معامل الصعوبة ( Item
( ) Difficultyالزوبعً65 : 1861 ,
)
 -6معادلة معامل التمٌٌز ( Item
الزوبعً ,
) Discrimination
) 68 : 1861
الجدول ()6
نتابج االختبار التابً لدرجات االختبار البعدي الكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة
للمجموعتٌن(التجرٌبٌة والضابطة).
الداللة
المتوسط االنحراؾ التباٌن درجة القٌمة التابٌة
المجموعة عدد
اإلحصا
الحرٌة
الحسابً المعٌاري
الطالبات
بٌة
المحسو الجدولٌة دالة
66
بة
2
6025
650,
6066 44062
التجرٌبٌة 34
6
6,05
6066 32044
الضابطة 34
6
وٌبلحظ من النتابج المعروضة فً
الجدول( )6وجود مإشرات لفروق فً
المتوسطات الحسابٌة لدرجات مجموعتً
البحث فً اختبار اكتساب المفاهٌم
الجؽرافٌة ,فبلػ متوسط درجات طالبات
المجموعة التجرٌبٌة ( )44062بانحراؾ
معٌاري ( ,)6066فً حٌن بلػ متوسط
درجات طالبات المجموعة الضابطة
( )32044بانحراؾ معٌاري ()6066
ومن خبلل استخدام االختبار التابً

لعٌنتٌن مستقلتٌن( ,(T-testتبٌن أن
القٌمة التابٌة المحسوبة تساوي ()6025
وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة والتً
تساوي ( )2عند مستوى داللة (),0,5
ودرجة حرٌة ( )66وذلك ٌدل على
وجود فرق ذي داللة إحصابٌة بٌن
المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً
اختبار اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة
ولصالح المجموعة التجرٌبٌة التً
درست باستعمال االنشطة الصفٌة مقارنة

بالمجموعة الضابطة والتً درست
بالطرٌقة التقلٌدٌة ,وبذلك ترفض
الفرضٌة الصفرٌة .
 -2النتابج المتعلقة فً اختبار احتفاظ
المفاهٌم الجؽرافٌة:
لؽرض التحقق من الفرضٌة الصفرٌة
الثانٌة والتً تنص على انه (ال ٌوجد
فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى
( ),0,5بٌن متوسط درجات طالبات
المجموعة التجرٌبٌة التً درست

باستعمال االنشطة الصفٌة ومتوسط
درجات طالبات المجموعة الضابطة التً
درست بالطرٌقة التقلٌدٌة فً االحتفاظ
بالمفاهٌم الجؽرافٌة) ,قام الباحثان
بحساب المتوسط الحسابً واالنحراؾ
المعٌاري والتباٌن لدرجات طالبات
والمجموعة
التجرٌبٌة
المجموعة
الضابطة ,وكما موضح فً الجدول ()6
.

جدول ()6
نتابج االختبار التابً لداللة الفروق بٌن درجات طالبات المجموعتٌن (التجرٌبٌة والضابطة)
فً اختبار احتفاظ المفاهٌم الجؽرافٌة.
الداللة
درجة القٌمة التابٌة
التباٌن
المتوسط االنحرا
المجموع عدد
اإلحصا
الحرٌة
الطالبا الحسابً ؾ
ة
المحسوبة الجدولٌة بٌة
المعٌاري
ت
التجرٌبٌة 34

42058

1,046

66 1,8066

34

3,012

6041

6,066

الضابطة

وٌتضح من الجدول ( )6أن متوسط
درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة
التً درست باستعمال االنشطة الصفٌة
فً اختبار االحتفاظ كان()42058
بانحراؾ معٌاري ( )1,046ومتوسط
درجات المجموعة الضابطة التً درست
بالطرٌقة التقلٌدٌة ( )3,012وبانحراؾ
معٌاري (. )6041
بٌن
الفروق
معنوٌة
والختبار
المجموعتٌن ,استعملت الباحثة االختبار
التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن ( (T-testتبٌن
أن القٌمة التابٌة المحسوبة تساوي
( )5043وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة
والتً تساوي ( )20,,عند مستوى داللة
( ),0,5ودرجة حرٌة ( )66وذلك ٌدل
على وجود فرق ذي داللة إحصابٌة فً
اختبار االحتفاظ بالمفاهٌم الجؽرافٌة
ولصالح طالبات المجموعة التجرٌبٌة
وفً ضوء هذه النتٌجة ترفض الفرضٌة
الصفرٌة الثانٌة.

5043

20,,

ثانٌاً :تفسٌر النتابج
Interpretation
من خبلل النتابج التً توصلت إلٌها
الدراسة الحالٌة والتً اظهرت تفوق
طالبات المجموعة التجرٌبٌة التً درست
باستعمال االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة على
طالبات المجموعة الضابطة التً درست
بالطرٌقة التقلٌدٌة فً اكتساب المفاهٌم
الجؽرافٌة واالحتفاظ بهاٌ .مكن أن تعزى
هذه النتابج إلى األسباب اآلتٌة:
 -1إن استعمال االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة
أكثر مبلبمة لمادة الجؽرافٌة وما تحوٌه
من مفاهٌم وحقابق مما جعل الدرس أكثر
واقعٌة من تدرٌس الجؽرافٌة بالطرٌقة
التقلٌدٌة ,إذ ان عرض النشاط أمام
الطالبات أو بمشاركتهن فً اداء النشاط
الصفً بؤنفسهن من (عمل الرسوم
التوضٌحٌة وعرض النماذج وتحدٌد
المواقع من خبلل التؤشٌر على الخارطة
وعمل المقارنات,,,الخ) كل ذلك قد
Results

دالة

ساعد الطالبات كثٌراً على ربط الدرس
السابق بالبلحق ,إذ أصبح الموضوع
متكامبلً وموضحا ً بشكل مشوق ,وازال
الؽموض والملل الذي قد تتعرض له
الطالبات فً أثناء الدرس.
 -2إن تقدٌم انشطة صفٌة بؤسالٌب تعلم
ؼٌر تقلٌدٌة ,جعل الطالبة محوراً نشطا ً
فً العملٌة التعلٌمٌة -التعلَّمٌة من خبلل
تحفٌزها فً توظٌؾ المهارات العقلٌة
والبدنٌة ,إذ تحول دورها من مستقبلة
وخازنة للمعلومات إلى متفاعلة ومنظمة
لهذه المعلومات ,مما قاد إلى تعلم قابم
على المعنى ,وهذا ما ٌزٌد من تحصٌلها
الدراسً.
 -3تعد الحواس مدخل المعرفة العلمٌة
وبوابتها ,فإن اشراك أكثر من حاسة
واحدة خبلل عملٌة التعلم ٌسهل على
الطالب حفظ المادة وإتقانها بشكل ٌحقق
األهداؾ التربوٌة المنشودة ,وهذا ما
تقدمه االنشطة الصفٌة المحوسبة ,بما
توفره من حركة وصوت وألوان ,مما
أسهم فً اٌجاد بٌبة تدرٌسٌة جذابة
ومشوقة ومناسبة لقدرات الطالبات
المختلفة.
ٌ -4رى الباحثان أن سبب فاعلٌة
االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة مقارنة
بالطرٌقة التقلٌدٌة هو أن التعلم باستعمال

االنشطة الصفٌة عملٌة معرفٌة نشطة
تتٌح أمام الطالب الفرصة للمرور
بخبرات تعلٌمٌة استكشافٌة متنوعة
ٌستكشؾ من خبللها المفهوم المراد
تعلمه ,وٌعتبر التعلم وفقها تعلم ذا معنى
ألنه ٌإكد على اهمٌة الممارسة والعمل
مما ٌزٌد من قدرة المتعلم على اكتساب
المفاهٌم واستبقابها ,وتكوٌن أبنٌة معرفٌة
جدٌدة وبذلك ٌحدث نمو معرفً لدى
المتعلم.
الفصل الرابع
عرض النتابج وتفسٌرها
 -1النتابج المتعلقة باكتساب المفاهٌم:
لؽرض التحقق من الفرضٌة الصفرٌة
األولى والتً تنص على انه (ال ٌوجد
فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى
( ),0,5بٌن متوسط درجات طالبات
المجموعة التجرٌبٌة التً درست
باستعمال االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة
ومتوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة التً درست بالطرٌقة التقلٌدٌة
فً اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة) قامت
الباحثة بحساب المتوسط الحسابً
واالنحراؾ المعٌاري لدرجات طالبات
والمجموعة
التجرٌبٌة
المجموعة
الضابطة ,كما موضح فً الجدول (.)6

الجدول ()6
نتابج االختبار التابً لدرجات االختبار البعدي الكتساب المفاهٌم
للمجموعتٌن(التجرٌبٌة والضابطة).
المتوس االنحرا التباٌن درجة القٌمة التابٌة
المجموع عدد
الحر
ؾ
الطالبا ط
ة
ٌة
الحساب المعٌاري
ت
ي
المحسو الجدول
66
ٌة
بة
2
6025
650,
6066 44062
التجرٌبٌة 34
6
6,05
6066 32044
الضابطة 34
6

الجؽرافٌة
الداللة
اإلحصاب
ٌة
دالة

بالمجموعة الضابطة والتً درست
بالطرٌقة التقلٌدٌة ,وبذلك ترفض
الفرضٌة الصفرٌة .
 -2النتابج المتعلقة فً اختبار احتفاظ
المفاهٌم الجؽرافٌة:
لؽرض التحقق من الفرضٌة الصفرٌة
الثانٌة والتً تنص على انه (ال ٌوجد
فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى
( ),0,5بٌن متوسط درجات طالبات
المجموعة التجرٌبٌة التً درست
باستعمال االنشطة الصفٌة ومتوسط
درجات طالبات المجموعة الضابطة التً
درست بالطرٌقة التقلٌدٌة فً االحتفاظ
بالمفاهٌم الجؽرافٌة) ,قام الباحثان
بحساب المتوسط الحسابً واالنحراؾ
المعٌاري والتباٌن لدرجات طالبات
والمجموعة
التجرٌبٌة
المجموعة
الضابطة ,وكما موضح فً الجدول ()6
.

وٌبلحظ من النتابج المعروضة فً
الجدول( )6وجود مإشرات لفروق فً
المتوسطات الحسابٌة لدرجات مجموعتً
البحث فً اختبار اكتساب المفاهٌم
الجؽرافٌة ,فبلػ متوسط درجات طالبات
المجموعة التجرٌبٌة ( )44062بانحراؾ
معٌاري ( ,)6066فً حٌن بلػ متوسط
درجات طالبات المجموعة الضابطة
( )32044بانحراؾ معٌاري ()6066
ومن خبلل استخدام االختبار التابً
لعٌنتٌن مستقلتٌن( ,(T-testتبٌن أن
القٌمة التابٌة المحسوبة تساوي ()6025
وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة والتً
تساوي ( )2عند مستوى داللة (),0,5
ودرجة حرٌة ( )66وذلك ٌدل على
وجود فرق ذي داللة إحصابٌة بٌن
المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً
اختبار اكتساب المفاهٌم الجؽرافٌة
ولصالح المجموعة التجرٌبٌة التً
درست باستعمال االنشطة الصفٌة مقارنة
جدول ()6
نتابج االختبار التابً لداللة الفروق بٌن درجات طالبات المجموعتٌن (التجرٌبٌة والضابطة)
فً اختبار احتفاظ المفاهٌم الجؽرافٌة.
الداللة
درجة القٌمة التابٌة
المتوس االنحرا التباٌن
المجموع عدد
اإلحصا
الحر
ؾ
الطالبا ط
ة
المحسو الجدول بٌة
ٌة
الحسا المعٌار
ت
ي
بً
ٌة
بة
التجرٌبٌة 34

1,046 42058

الضابطة 34

6041 3,012

1,806
6
6,066

وٌتضح من الجدول ( )6أن متوسط
درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة
التً درست باستعمال االنشطة الصفٌة
فً اختبار االحتفاظ كان()42058
بانحراؾ معٌاري ( )1,046ومتوسط
درجات المجموعة الضابطة التً درست
بالطرٌقة التقلٌدٌة ( )3,012وبانحراؾ
معٌاري (. )6041
بٌن
الفروق
معنوٌة
والختبار
المجموعتٌن ,استعملت الباحثة االختبار

66

5043

20,,

دالة

التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن ( (T-testتبٌن
أن القٌمة التابٌة المحسوبة تساوي
( )5043وهً اكبر من القٌمة الجدولٌة
والتً تساوي ( )20,,عند مستوى داللة
( ),0,5ودرجة حرٌة ( )66وذلك ٌدل
على وجود فرق ذي داللة إحصابٌة فً
اختبار االحتفاظ بالمفاهٌم الجؽرافٌة
ولصالح طالبات المجموعة التجرٌبٌة
وفً ضوء هذه النتٌجة ترفض الفرضٌة
الصفرٌة الثانٌة.

ثانٌاً :تفسٌر النتابج
Interpretation
من خبلل النتابج التً توصلت إلٌها
الدراسة الحالٌة والتً اظهرت تفوق
طالبات المجموعة التجرٌبٌة التً درست
باستعمال االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة على
طالبات المجموعة الضابطة التً درست
بالطرٌقة التقلٌدٌة فً اكتساب المفاهٌم
الجؽرافٌة واالحتفاظ بهاٌ .مكن أن تعزى
هذه النتابج إلى األسباب اآلتٌة:
 -1إن استعمال االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة
أكثر مبلبمة لمادة الجؽرافٌة وما تحوٌه
من مفاهٌم وحقابق مما جعل الدرس أكثر
واقعٌة من تدرٌس الجؽرافٌة بالطرٌقة
التقلٌدٌة ,إذ ان عرض النشاط أمام
الطالبات أو بمشاركتهن فً اداء النشاط
الصفً بؤنفسهن من (عمل الرسوم
التوضٌحٌة وعرض النماذج وتحدٌد
المواقع من خبلل التؤشٌر على الخارطة
وعمل المقارنات,,,الخ) كل ذلك قد
ساعد الطالبات كثٌراً على ربط الدرس
السابق بالبلحق ,إذ أصبح الموضوع
متكامبلً وموضحا ً بشكل مشوق ,وازال
الؽموض والملل الذي قد تتعرض له
الطالبات فً أثناء الدرس.
 -2إن تقدٌم انشطة صفٌة بؤسالٌب تعلم
ؼٌر تقلٌدٌة ,جعل الطالبة محوراً نشطا ً
فً العملٌة التعلٌمٌة -التعلَّمٌة من خبلل
تحفٌزها فً توظٌؾ المهارات العقلٌة
والبدنٌة ,إذ تحول دورها من مستقبلة
وخازنة للمعلومات إلى متفاعلة ومنظمة
لهذه المعلومات ,مما قاد إلى تعلم قابم
على المعنى ,وهذا ما ٌزٌد من تحصٌلها
الدراسً.
 -3تعد الحواس مدخل المعرفة العلمٌة
وبوابتها ,فإن اشراك أكثر من حاسة
واحدة خبلل عملٌة التعلم ٌسهل على
الطالب حفظ المادة وإتقانها بشكل ٌحقق
األهداؾ التربوٌة المنشودة ,وهذا ما
تقدمه االنشطة الصفٌة المحوسبة ,بما
توفره من حركة وصوت وألوان ,مما
أسهم فً اٌجاد بٌبة تدرٌسٌة جذابة
Results

ومشوقة ومناسبة لقدرات الطالبات
المختلفة.
ٌ -4رى الباحثان أن سبب فاعلٌة
االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة مقارنة
بالطرٌقة التقلٌدٌة هو أن التعلم باستعمال
االنشطة الصفٌة عملٌة معرفٌة نشطة
تتٌح أمام الطالب الفرصة للمرور
بخبرات تعلٌمٌة استكشافٌة متنوعة
ٌستكشؾ من خبللها المفهوم المراد
تعلمه ,وٌعتبر التعلم وفقها تعلم ذا معنى
ألنه ٌإكد على اهمٌة الممارسة والعمل
مما ٌزٌد من قدرة المتعلم على اكتساب
المفاهٌم واستبقابها ,وتكوٌن أبنٌة معرفٌة
جدٌدة وبذلك ٌحدث نمو معرفً لدى
المتعلم.
 -5إن النتٌجة التً توصلت الٌها الدراسة
الحالٌة ,والتً اظهرت فرقا ً ذا داللة
إحصابٌة فً متؽٌر االحتفاظ بالمفاهٌم
لمصلحة مجموعة االنشطة الصفٌة متفقة
دراسة(محسن)2,,3,
مع
ودراسة(النداوي )2,,6,وذلك الن
التعلم بهذه الطرٌقة هو تعلم ذو معنى,
والتعلم ذو المعنى ٌتم االحتفاظ به افضل
من أي تعلم اخر.
 -6التدرٌس باستعمال االنشطة الصفٌة
قد ٌساعد على بقاء المعلومات فً
الذاكرة مدة أطول وذلك الن الطالب
توصل إلٌها بنفسه أو بمساعدة المدرس
فٌضعؾ فٌها عامل النسٌان ألن ما
ٌتعلمه الطالب من خبرات ومهارات
ومعلومات هً انما نتٌجة جده وجهده لذا
ترسخ عنده زمنا ً طوٌبلً.
الفصل الخامس
االستنتاجات والتوصٌات والمقترحات
اوالً :االستنتاجات Conclusions
فً ضوء نتابج البحث الحالً التً
توصل إلٌها الباحثان نضع االستنتاجات
اآلتٌة:
 -1إن استعمال االنشطة الصفٌة أدى إلى
نتابج اٌجابٌة فً اكتساب المفاهٌم
الجؽرافٌة واالحتفاظ بها.

 -2فاعلٌة استعمال االنشطة الصفٌة
المبرمجة بالحاسوب على ترسٌخ
المعلومات وتسهٌل عملٌة التعلم لدى
طالبات الصؾ االول المتوسط فً مادة
الجؽرافٌة لما لها من ممٌزات وفوابد
فهً مثٌرة للتشوٌق والمتابعة والتركٌز
واالنتباه ,أي تجعل الطالبة متحفزة
ومشدودة على مواصلة عرض المادة
العلمٌة.
التوصٌات
ثانٌاً:
Recommendations
فً ضوء نتابج البحث التً توصل الٌها
بعدد من
البحث أوصى الباحثان
التوصٌات:
 -1ضرورة إطبلع ومعرفة مدرسً
بالطرابق
الجؽرافٌة
ومدرسات
واالسالٌب الحدٌثة والمعاصرة فً
تدرٌس الجؽرافٌة ,ومتابعة كل جدٌد فً
مجال التقنٌات واستخدامها فً التدرٌس,
إذ لم ٌعد المدرس وحده قادر على جذب
انتباه الطلبة الذٌن ٌعٌشون عالم
الفضابٌات والتقنٌة الحدٌثة.
 -2أعداد كتٌبات أو نشرات توضح
اهداؾ االنشطة التعلٌمٌة الصفٌة
وانواعها لمختلؾ المراحل الدراسٌة
إلفادة مدرسً ومدرسات المواد
االجتماعٌة منها فً أثناء تدرٌسهم لهذه
المواد.
 -3إقامة دورات تدرٌبٌة لمدرسً
الجؽرافٌة ومدرساتها لتعرٌفهم بؤهمٌة
األنشطة التعلٌمٌة الصفٌة وأسالٌب
ممارستها.
 -4التركٌز على األنشطة التعلٌمٌة
الصفٌة ,واالهتمام بها كمكون اساسً
من مكونات الخطة الدراسٌة.
ثالثاً :المقترحات Suggestions
ٌقترح الباحثان ما ٌؤتً:
 -1إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة
فً مراحل دراسٌة أخرى.
 -2إجراء دراسات أخرى للكشؾ عن
فاعلٌة االنشطة الصفٌة فً متؽٌرات
أخرى مثل(التحصٌل ,التفكٌر االبداعً,

حل المشكبلت ,المٌول ,انتقال اثر
التعلم ,وؼٌرها).
المصـــــــــادر
أ .المصادر العربٌة:
 .1ابراهٌم ,عاهد واخرون,1868,
مبادئ القٌاس والتقوٌم فً التربٌة ,دار
عمان للنشر والتوزٌع ,مطابع الدستور
التجارٌة ,عمان ,االردن ,ط.1
,2ابن منظور ,ابً الفضل جمال محمد
بن مكرم ,2,,,,دار صادر للطباعة
المجلد()14
بٌروت,
والنشر,
الجزء( ,)14ط.1
,3ابو جبللة ,صبحً حمدان,2,,6,
مناهج العلوم وتنمٌة التفكٌر االبداعً,
دار الشروق للنشر والتوزٌع ,عمان,
االردن ,ط.1
,4أبو ختلة ,اٌناس عمر,2,,5,
نظرٌات المناهج التربوٌة ,دار صفاء
للنشر والتوزٌع ,عمان ,االردن,ط.1
,5اخوارشٌدة ,عالٌة نصٌؾ,2,,6,
المسابلة والفاعلٌة فً االدارة التربوٌة,
دار الحامد للنشر والتوزٌع ,عمان ,
االردن,ط.1
,6االزٌرجاوي ,فاضل حسن,1881,
اسس علم النفس التربوي ,دار الكتب
للطباعة والنشر ,الموصل العراق.
,6بدوي ,احمد زكً ,1866,معجم
مصطلحات العلوم االجتماعٌة ,مكتبة
لبنان ,بٌروت ,لبنان.
,6بطرس ,بطرس حافظ ,2,,6,تنمٌة
المفاهٌم العلمٌة والرٌاضٌة لطفل
الروضة ,دار المسٌرة للنشر والتوزٌع,
عمان ,االردن ,ط.2
,8البٌاتً ,عبد الجبار توفٌق وزكرٌا
اثناسٌوس ,1866,االحصاء الوصفً
واالستدالل فً التربٌة وعلم النفس,
مطبعة مإسسة الثقافة العالمٌة ,بؽداد,
العراق.
,1,الجبوري ,مجهول حسٌن,2,,6,
أثر التدرٌس باستعمال الحاسوب فً
التحصٌل وتنمٌة المٌل لدى طبلب
الصؾ االول المتوسط فً مادة

الجؽرافٌة ,جامعة بابل ,كلٌة التربٌة
االساسٌة ,جامعة بابل ,كلٌة التربٌة
االساسٌة (رسالة ماجستٌر ؼٌر
منشورة).
,11الجمل ,علً احمد ,2,,5,تدرٌس
التارٌخ فً القرن الحادي والعشرٌن,
عالم الكتب ,القاهرة ,مصر ,ط.1
,12الحمٌدان ,ابراهٌم عبد هللا,2,,5,
التدرٌس والتفكٌر ,مركز الكتاب للنشر,
السعودٌة ,ط.1
,13الحٌلة ,محمد محمود,2,,6,
اساسٌات تصمٌم وانتاج الوسابل
التعلٌمٌة ,دار المسٌرة للنشر والتوزٌع,
عمان ,االردن ,ط.3
وابراهٌم
مرشد
,14دبور,
تدرٌس
اسالٌب
الخطٌب,186,,
االجتماعٌات ,دار العدوى ,عمان,
االردن ,ط.2
,15الدشتً ,عبد العزٌز علً,1868,
تكنولوجٌا التعلٌم فً تطوٌر المواقؾ
التعلٌمٌة ,مكتبة الفبلح للنشر والتوزٌع,
الكوٌت ,ط.2
,16الزبٌدي ,صباح حسن,2,1,,
مناهج المواد االجتماعٌة وطرابق
تدرٌسها ,دار المناهج للنشر والتوزٌع,
عمان ,االردن ,ط.1
,16الزؼول ,رافع النصٌر وعماد عبد
الرحٌم الزؼول ,2,,6,علم النفس
المعرفً ,دار الشروق للنشر والتوزٌع,
عمان ,االردن ,ط.1
خضٌر,2,,4,
ولٌد
,16الزند,
التصامٌم التعلٌمٌة -الجذور والتطبٌقات,
الرٌاض ,السعودٌة ,ط.1
,18الزوبعً ,عبد الجلٌل واخرون,
 ,1861االختبارات والمقاٌٌس النفسٌة,
دار الكتب للطباعة ,الموصل ,العراق.
,2,زٌتون ,حسن حسٌن,2,,3,
نموذج رحلة التدرٌس -رإٌة جدٌدة
لتطوٌر طرق التعلٌم والتعلم فً
مدارسنا ,عالم الكتب ,القاهرة ,مصر,
ط .1

عاٌش
,21زٌتون,
محمود,2,,5,اسالٌب تدرٌس العلوم,
دار الشروق للنشر والتوزٌع ,عمان,
االردن ,ط.1
,22سعادة ,جودت احمد وجمال ٌعقوب
ٌوسؾ ,1866,تدرٌس مفاهٌم اللؽة
العربٌة والرٌاضٌات والعلوم والتربٌة
االجتماعٌة ,دار الجبل ,بٌروت ,ط.1
 ,,23جودت احمد ,2,,6,تدرٌس
مهارات التفكٌر ,دار الشروق للنشر
والتوزٌع ,عمان ,ط.1
,24سعٌد ,عاطؾ محمد ومحمد جاسم
عبد هللا ,2,,6,الدراسات االجتماعٌة-
طرق التدرٌس واالستراتٌجٌات ,دار
الفكر العربً ,القاهرة ,ط.1
,25السكران ,محمد احمد,2,,6,
اسالٌب تدرٌس الدراسات االجتماعٌة,
دار الشروق للنشر والتوزٌع ,عمان,
االردن ,ط.1
,26سبلمة ,عبد الحافظ محمد,2,,5,
الوسابل التعلٌمٌة والمنهج ,دار الفكر
للنشر والتوزٌع ,عمان ,االردن ,ط.1
,26السلطً ,نادٌا سمٌح ,2,,8,التعلٌم
المستند الى الدماغ ,دار المسٌرة للنشر,
عمان ,االردن ,ط.1
,26سلمان ,سامً سوسة,2,,6,
ممارسة مدرسً المواد االجتماعٌة
لؤلنشطة التعلٌمٌة المدرسٌة فً المرحلة
المتوسطة ,مجلة جامعة كرببلء العلمٌة,
المإتمر العلمً الرابع.
,28سمارة ,نواؾ احمد وعبد السبلم
العدٌلً ,2,,6,مفاهٌم ومصطلحات فً
العلوم التربوٌة ,دار المسٌرة للنشر
والتوزٌع ,عمان ,االردن.
,3,السٌد ,محمد علً ,2,,6,الوسابل
التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم ,دار
الشروق للنشر والتوزٌع ,عمان,
االردن ,ط.1
,31الشكرجً ,لجٌن سالم ,2,,5,أثر
استخدام المجمعات التعلٌمٌة وفرق التعلم
فً التحصٌل واالتجاهات نحو الجؽرافٌة
لطالبات الصؾ الخامس االعدادي فً

مدٌنة الموصل ,جامعة الموصل ,كلٌة
التربٌة(اطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة).
,32صوالحة ,محمد احمد ومحمد
سلٌمان خالد ,2,,5 ,أثر النمط
المعرفً وطرٌقة التدرٌس فً تعلم
المفاهٌم لدى طلبة الصؾ العاشر
االساسً ,مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة,
جامعة البحرٌن ,كلٌة التربٌة ,العدد()1
المجلد(.)6
,33الطناوي ,عفت مصطفى,2,,8,
التدرٌس الفعال تخطٌطه -مهاراته-
استراتٌجٌاته -تقوٌمه ,دار المسٌرة للنشر
والتوزٌع ,عمان ,االردن ,ط.1
,34الطٌطً ,محمد حمد ,2,,1,تنمٌة
التفكٌر االبداعً ,دار المسٌرة للنشر,
عمان ,االردن ,ط.1
 ,2,,4, .35البنٌة المعرفٌة الكتساب
المفاهٌم -تعلمها وتعلٌمها ,دار االمل
للنشر والتوزٌع ,االردن ,ط.1
,36عابد ,رسمً علً,2,,5,وسابل
المواد التعلٌمٌة -انتاجها وتوظٌفها ,دار
جرٌر للنشر والتوزٌع ,عمان ,االردن,
ط .1
,36العارؾ ,شعلة اسماعٌل,1883,
نظام التعلٌم فً العراق ,دار الحكمة
للطباعة والنشر ,بؽداد.
,36العامري ,جاسم عبد علً
العامري ,2,11,أثر بعض االنشطة
االدبٌة ؼٌر الصفٌة فً تحصٌل طالبات
الصؾ الخامس االدبً فً مادة االدب
والنصوص ,جامعة بابل ,كلٌة
الحلً(رسالة
الدٌن
التربٌة,صفً
ماجستٌر ؼٌر منشورة).
وسهٌلة
ذوقان
,38عبٌدات,
السمٌد,2,,6,استراتٌجٌات التدرٌس فً
القرن الحادي والعشرٌن ,دار الفكر,
عمان ,االردن ,ط.1
,4,العبٌدي ,عبد هللا احمد,2,,4,
دالالت الصدق والثبات الختبار دانٌلز
حولٌة أبحاث الذكاء والقدرات العقلٌة,
بؽداد ,العدد(.)1

,41العتوم ,منذر سامح ,2,,6,طرق
تدرٌس التربٌة الفنٌة ومناهجها ,دار
المناهج للنشر والتوزٌع ,عمان ,االردن,
ط .1
 ,2,,6 ,,42النشاط المدرسً
المعاصر بٌن النظرٌة والتطبٌق ,دار
المناهج للنشر والتوزٌع ,عمان ,االردن.
,43العجمً ,محمد حسٌن,2,,6,
استراتٌجٌات االدارة الذاتٌة للمدرسة
والصؾ ,دار المسٌرة للنشر والتوزٌع,
عمان ,االردن ,ط.1
,44عطٌة ,محسن علً وعبد الرحمن
العملٌة
التربٌة
الهاشمً,2,,6,
وتطبٌقاتها فً اعداد معلم المستقبل ,دار
المناهج للنشر ,عمان ,االردن.
 ,,45محسن علً ,2,,8,الجودة
الشاملة والجدٌد فً التدرٌس,دار الصفاء
للنشر والتوزٌع ,عمان ,االردن ,ط.1
,46عفانة ,عزو اسماعٌل ونابلة نجٌب
الخزندار ,2,,8,التدرٌس الصفً
بالذكاءات المتعددة ,دار المسٌرة للنشر
والتوزٌع ,عمان ,االردن ,ط.2
عبد
مطشر
اقبال
,46علً,
الصاحب ,2,11,أثر دورة التعلم
وخرابط المفاهٌم واالحداث المتناقضة
فً تصحٌح المفاهٌم الجؽرافٌة الخاطبة,
دار صفاء للنشر والتوزٌع ,عمان,
االردن ,ط.1
,46الفتبلوي ,سهٌلة محسن,2,,6,
المنهاج التعلٌمً والتدرٌس الفعال ,دار
الشروق للنشر والتوزٌع ,عمان,
االردن ,ط.1
,48القرةؼولً ,احمد حسن,2,,,,
أثر استخدام النشاطات البلصفٌة فً
تحصٌل طلبة الصؾ الثانً لمعاهد اعداد
المعلمٌن والمعلمات فً مادة التربٌة
االسبلمٌة ,جامعة بؽداد ,كلٌة التربٌة,
ابن رشد(رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة).
,5,القرةؼولً ,نصٌؾ جاسم,2,,4,
أثر استخدام الملخصات العامة فً
تحصٌل طبلب الصؾ الخامس االدبً
فً مادة الجؽرافٌة الطبٌعٌة ,جامعة

بؽداد ,كلٌة التربٌة ,ابن رشد(رسالة
ماجستٌر ؼٌر منشورة).
,51قطاوي ,محمد ابراهٌم,2,,6,
طرق تدرٌس الدراسات االجتماعٌة ,دار
الفكر للنشر والتوزٌع ,عمان ,االردن,
ط .1
,52الكبٌسً ,عبد الواحد,2,,6,
القٌاس والتقوٌم تجدٌدات ومناقشات ,دار
جرٌر للنشر والتوزٌع ,عمان ,االردن,
ط .1
,53مجاهد ,محمد عطوة,2,,6,
المدرسة والمجتمع فً ضوء مفاهٌم
الجودة ,دار الجامعة الجدٌدة ,مصر.
,54مجٌد ,عبد الحسٌن ورزوقً ٌاس
حمٌد عٌال,2,11,القٌاس والتقوٌم
للطالب الجامعً ,مكتبة الٌمامة للطباعة
والنشر.
عبد
محاسن
,55محسن,
الخالق ,2,,3,أثر بعض االنشطة
التعلٌمٌة فً قدرة تلمٌذات الصؾ الثانً
االبتدابً على تركٌب الكلمات فً مادة
كلٌة
بابل,
جامعة
القراءة,
المعلمٌن(رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة).
,56محمود ,محمد مهدي,1864,
دراسة تجرٌبٌة عن أثر بعض المتؽٌرات
على عملٌات التذكر ,مجلة آداب
المستنصرٌة ,العد( ,)3بؽداد.
,56مرعً ,توفٌق احمد ومحمد محمود
الحٌلة ,2,,8 ,المناهج التربوٌة

الحدٌثة ,دار المسٌرة للنشر والتوزٌع,
عمان ,االردن ,ط.6
 ,2,11 ,,56طرابق التدرٌس العامة,
دار المسٌرة للنشر والتوزٌع ,عمان,
االردن ,ط.5
,58الناشؾ ,سلمى زكً,2,,8,
المفاهٌم العلمٌة وطرابق التدرٌس,دار
المناهج للنشر والتوزٌع ,عمان,
االردن,ط1
,6,نبهانٌ ,حٌى محمد,2,,6,مهارة
التدرٌس ,دار الٌازوردي العلمٌة
للطباعة والنشر ,عمان ,االردن.
,61النداوي ,سمٌرة محمود,2,,6,
أثر التدرٌس بتحرٌك االنشطة الصفٌة
فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة واستبقابها
لدى طالبات الصؾ الثانً المتوسط,
الجامعة المستنصرٌة ,كلٌة التربٌة
االساسٌة(رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة).
,62الهاشمً ,عبد الرحمن وطه علً
الدلٌمً ,2,,6,استراتٌجٌات حدٌثة فً
فن التدرٌس ,دار الشروق للنشر
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