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يهدف البح��ث الحايل اىل معرفة اثر اس�تراتيجية
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الكلامت املفتاحية :خرائط الس��لوك  -التحصيل -
الوعي االثري – التاريخ.

Abstract:

خرائط السلوك يف التحصيل وتنمية الوعي االثري The research aims at identifying the

ل��دى طالب الصف الراب��ع االديب مبادة التاريخ effect of the strategy of behavior maps ،
ولتحقيق اه��داف البحث صاغ الباحث الفرضيات on achievement and the development

الصفري��ة الخاص��ة مبتغ�يرات البح��ث ،اتب��ع of archaeological awareness among the
الباح��ث املنهج التجريبي ،تأل��ف مجتمع البحث fourth grade students in terms of history.

م��ن ط�لاب الص��ف الراب��ع االديب يف املدارس To achieve the research objectives, the
االعدادي��ة والثانوية التابعة للمديري��ة العامة لرتبية researcher formulated the zero hypotheses

محافظ��ة دياىل للع��ام ال��درايس for the research variables. The researcher ،2018-2017

تألف��ت عين��ة البحث من ( )69طالب��اً بواقع (followed the experimental method. The )34

للمجموعة التجريبية ،و( )35طالباً يف املجموعة research community consisted of fourth
الضابطة  ،اس��تعمل الباحث الوس��ائل االحصائية grade students in secondary and secondary

للحزم��ة االحصائي��ة  ، spssاثبت��ت نتائج البحث schools (34) for the experimental group,
وج��ود ف��روق ذات دالل��ة احصائي��ة لصال��ح and (35) students in the control group, the

املجموع��ة التجريبية يف زي��ادة تحصيل الطالب researcher used the statistical means of the
وتنمي��ة الوع��ي االثري ،ومن خالل ذلك اس��تنتج statistical package( spss), the results of the

الباح��ث ان لخرائط الس��لوك دور فع��ال يف زيادة research showed the existence of differences
تحصي��ل الط�لاب وتنمي��ة الوعي االث��ري ضمن The researcher concluded that the maps of
حدود البح��ث  ،واوىص بعدد من التوصيات منها behavior have an effective role in increasing

تضمني مفردات مادة التاريخ للصف الرابع االديب students’ achievement and development of
مواضي��ع خاصة بالوع��ي االثري  ،واق�ترح اجراء archaeological awareness within the limits

دراس��ة تتناول الوعي االثري لدى مدريس التاريخ of research. He recommended a number of
وعالقت��هبتنمي��ةاالتج��اهنح��وم��ادةالتاري��خ.

recommendations, including the inclusion

808

«أثر استراتيجية خرائط السلوك في التحصيل وتنمية الوعي االثري»..

م .سلوان عبد أحمد

of the vocabulary of the date material for

•مشكلة البحث

 the fourth grade literary topics of awarenessان دراس��ة التاريخ متكن املتعل��م من التعرف عىل
 And suggested that a study be conductedالحضارات القدمية واس��تقصاء اخب��ار االمم ،كام

 on the archaeological awareness of historyميكننا م��ن القاء الض��وء عىل مش��كالت الحارض
 teachers and its relation to the developmentعىل اعتبار أن لهذه املش��كالت جذورا ً يف اعامق
 of the trend towards history.امل��ايض وفه��م هذه املش��كالت ث��م تفرسها ،اال

  Keywords: Behavior maps - Collectionانن��ا كثريا ً ما نرى املتعلمني يضيقون ذرعاً بدراس��ة Archaeological awareness - Historyالتاري��خ وق��د يرجع الس��بب يف ذل��ك إىل اجتامع
البع��د امل��كاين والزم��اين يف التاري��خ ذل��ك ألن

❊

❊

❊

التاري��خ مغلق باملايض الذي ال ميكن الرجوع اليه
وال ميكنن��ا التعب�ير عنه اال يف اطر لفظي��ة تعرب بها
احداث وقعت يف عصور مضت وانتهت( .اللقاين

وبرنس ،1988ص .)115

وأ َّن تدري��س التاري��خ ال يزال يواج��ه العديد من
املش��كالت والقضايا والتحدي��ات ،ومن ضمنها

اس��تعامل االس�تراتيجيات ،والطرائق ذات الطابع
النظري التقليدي ،وغياب الوس��ائل واألس��اليب

الحديث��ة يف تدريس��ه األم��ر الذي كان ل��ه األثر

الس��لبي الواض��ح يف العملي��ة التعليمي��ة وع�لى
املس��توى ال��درايس للطلب��ة يف تل��ك امل��ادة

(ب��دوى 2014ص .)93،

فاملش��كلة تكمن يف الواقع الذي يجسد صورة غري

س��ارة تظهر معاملها يف انخفاض تحصيل الطالب
يف تلك املادة  ،إذ يرى عابد أ ّن الحديث عن ضعف
التحصي��ل يف املواد االجتامعية بش��كل عام يعني
الحدي��ث عن ضع��ف التحصيل يف م��ادة التاريخ
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بشكل خاص اذ ان الكثري من الطلبة ال يقبلون عىل املجتم��ع بحضارت��ه فمن خ�لال الوع��ي االثري

تل��ك املادة ألنهم يعدونها غ�ير ذات فائدة لذا فأن تربز الش��خصية التاريخية للف��رد  ،خاصة يف الفرتة
الضعف امر مفروغ منه ( عابد ) 264 : 2008 ،

وذلك للتحديات التي تواجه املجتمع العراقي بعد

ونتيجة لخ�برة الباحث يف مجال تدري��س التاريخ عام . 2003

واطالعه عىل بعض الدراسات السابقة التي بحثت ان غي��اب الوعي االثري ل��كل امة هو هدر الرتاث

يف طرائ��ق تدري��س التاري��خ ومنها دراس��ة ( )  ،االثري او التفريط فيه وهو امر كان وال يزال قامئاً يف
ودراس��ة ( )  ،ودراس��ة ( )  ،اذ اظه��رت تل��ك الوطن الع��ريب  ،ويف غيبة هذا الوعي يرض مبعايري

الدراس��ات ان م��ن بني األس��باب التي تق��ف وراء التقدم الصحيح للرتاث االثري  ،فقد امتدت االيدي
هذا التدين ه��و :طبيعة املادة الدراس��ية ،واهداف العابث��ة من داخل البل��د وخارج��ه لتخريب ونهب

تدريس��ها ومدى مناسبتها ملس��توى الطلبة وكذلك االثار ( نور الدين  ،1992،ص )78

طريقة التدريس املس��تعملة وكيفية اس��تعاملها ،أو وانطالق��ا م�ما تقدم ي��رى الباحث أ ّن هن��اك حاجة
ح��ة إىل مواكب��ة كل م��ا هو حدي��ث وجديد يف
القصور يف اس��تعاملها ،وكذلك إهامل اس��تخدام مل ّ

الوس��ائل التعليمية ،ومقابلته لعدد من مدريس مادة اسرتاتيجيات التدريس ،وطرائقه  ،إذ مل يعد مقبوال
التاريخ يف املدارس االعدادية لغرض التعرف عىل التمسك بالطرائق التقليدية ألنها مل تعد كافية لتلبية

طرائق التدريس السائدة  ،تبلورت لديه رؤية ومعرفة متطلبات العملي��ة التعليمية والرتبوية .وعليه تكمن
واضحة بالطرائق واالس��اليب التدريسية التي يتبعها مشكلة البحث باإلجابة عىل السؤال االيت-:

املدرسني يف تدريس املادة اذ تبني أكرث املدرسني  -اثر اسرتاتيجية خرائط السلوك يف التحصيل وتنمية

ما زالوا متمسكني بالطريقة التقليدية يف تدريسه .إذ الوع��ي االثري ل��دى طالب الص��ف الرابع االديب
إن صعوب��ة التاريخ تربز يف انه يتصل بأزمنة ومواقع مبادة التاريخ .

جغرافي��ة تكون يف العديد من الح��االت بعيدة عن

•اهمية البحث :

الظروف الزمني��ة الحالية للط�لاب وعىل هذا نجد مام الش��ك فيه أن املناهج تعترب إحدى املكونات

الكث�ير م��ن الطالب يبدون ش��كواهم م��ن صعوبة الجوهري��ة للنظام الرتب��وي  ،وأهم الس��بل فاعلي ًة

تعلم م��ادة التاريخ مام أدى إىل انخفاض مس��توى وإنج��ازا ً ألغراض��ه الرتبوي��ة يف املجتمع  ،وألن
تحصيلهم فيها ( املوسوي  ،2011 ،ص)45

الرتبي��ة هي عملية إنس��انية واجتامعية ثقافية تعمل

ومتثل االثار مصدرا ً مهامً من مصادر دراسة التاريخ يف بيئ��ة مجتمع م��ن املجتمع��ات البرشية ،وهذا

 ،والوع��ي به��ذه االث��ار يعد جانب��اً مه�ماً ملعرفة م��ا يلزم أن يكون بني الرتبي��ة وبيئتها ارتباط صدق

810

«أثر استراتيجية خرائط السلوك في التحصيل وتنمية الوعي االثري»..

م .سلوان عبد أحمد

وانت�ماء وتنعك��س بدورها ع�لى العملي��ة الرتبوية يبحث ع��ن أفضل الطرائ��ق التعليمية الس��تعاملها
ومحدداتها من خالل الفلسفة واألهداف واملناهج بهدف مس��اعدة املتعلم عىل تحقيق أهداف التعلم
واألمن��اط واملضم��ون واألس��لوب واألدوات بكفاية وفاعلية من طريق الحوار ،واملناقشة الجادة

والسياس��ة الرتبوية والكثري من محدداتها املختلفة بأس��لوب تربوي ،إذ أن هذا النوع من املواقف يعد

( .الخوال��دة.)11 :2007،

مجاالً خصب��ا لرتبية املتعلم  ،ولي��س مجرد تلقينه

ويؤدي املنهج دورا ً كبريا ً يف إعداد الجيل الناش��ئ املعارف  ،فهو يتعلم كيف يتح ّدث  ،وكيف يستمع

مب��ا يتفق مع فلس��فة املجتم��ع ومبادئ��ه ،وهو أداة لآلخري��ن  ،وكي��ف مي ّيز ب�ين الحقائ��ق واملفاهيم
فعالة يف معالجة املشكالت التي يعانيها املجتمع ، ،وكيـ��ف يكـ��ون منظمـ��اً فـي عرض أف��كاره مام
وملقابل��ة التحديات الت��ي تواجهه ،لذلك يجب أن يساعده عىل توظيفها وتطبيقها بسهولة(.عبداألمئة

تس��عى املناه��ج إىل اعتب��ار أ ّن ه��دف الرتبية هي وآخرون ،2011،ص. )14

لكل عمل يرمي إىل تنمية ويسهم التاريخ يف تشكيل افكار املجتمع وتوجهاته
املقدمة املنطقية الواقعية ّ

شخصية التلميذ.

(صربي ،وراجي،2011 ،ص .)59

،وذل��ك نظرا ً لطبيع��ة ارتباطه��ا الوثي��ق باملجتمع

والتغي�يرات الحادث��ة يف يف امل��ايض والح��ارض

فق��د ركز املؤمتر الرتب��وي األول للعل��وم الرتبوية واملستقبل (.الجمل ،2005ص.)1

والنفس��ية املنعقد يف الجامعة املس��تنرصية للفرتة وتظهر أهمية إحدى أدوات منهج املواد االجتامعية

(  ) 29 – 28آذار  2001ع�لى وجوب العمل عىل يف كونها تعطي إهتامم كبري بتنمية األمناط السلوكية

تنمية وتطوير املناهج الدراس��ية وتحديثها بش��كل والقيم والتوجهات املرغ��وب فيها ،وكذلك تعمل
مس��تمر وتطوير عمليتي التعليم والتعلم عن طريق ع�لى تنمية ق��درة الطالب ع�لى فه��م املعلومات
اس��تخدام أمناط وأساليب وطرائق تدريسية حديثة .واملفاهيم والتعميامت املستمدة من حقول العلوم

(الجامعة املستنرصية:2001ص.)15

االجتامعية ،وكذلك أنها تسعى إلعداد الفرد الفعال

ويع ّد املنهج الدرايس وس��يلة املدرسة يف تحقيق بعقل��ه وروح��ه وش��خصيته  ،وتجعل��ه ق��ادرا عىل

األهداف الرتبوية ألي مجتمع  ،إذ من طريقه ميكن املش��اركة الفاعل��ة يف خدمة املجتم��ع ( .خرض،

ترجم��ة األه��داف الرتبوية إىل مواق��ف  ،وخربات  ،2006ص.)28

س��لوكية يتفاع��ل معها املتعلم��ون  ،ويتعلمون من وتعد طرائ��ق التدريس مكوناً اساس��ياً من مكونات
نتائجه��ا ول�كي تحقق الرتبي��ة أهدافها م��ن طريق املنه��ج الدرايس الذي يش��مل االه��داف الرتبوية

املدرس��ة  ،فإنها تحت��اج إىل املعلم الناجح الذي واملحت��وى واالنش��طة الرتبوية والتقوي��م .لذا جاء
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االهت�مام بعملية التدريس والتخطي��ط لها بوصفها افضل طرائق واساليب املتابعة والتقويم يف العملية
املدخل االسايس لتحقيق اهداف املنهج من خالل التعليمية (.كوجك ،2006 ،ص.)310

توظيف محتواه وانش��طته املتعددة ،وتساعد الطلبة وخرائط الس��لوك ترتكز ع�لى ان التعل��م هو تغيري
عىل اكتس��اب الخربات التي ع��ن طريقها يتعلمون السلوك الناتج عن االستجابات للمثريات الخارجية

ويتعدل س��لوكهم واتجاهاته��م ،ولهذا يعد املنهج يف البيئ��ة الس��لوكية الت��ي تجع��ل م��ن املتعل��م
وطرائ��ق التدريس جزءان متداخ�لان مرتابطان غري كالصن��دوق  ،وت��رى ان العملي��ات الخارجية هي

قابلني لالنفصال( .زايروداخل.)138 :2013،

عملية متاحة  ،ويجب التأكد من البحث عن العالقة

وتستعمل اسرتاتيجيات التدريس من قبل املعلمني بني الس��بب والنتيجة التي ميكن تأسيها باملالحظة
من أجل تحسني فهم الطلبة ،والتعلم بهدف تحقيق .))Gilbert&Dabbagd،2005،p.32

االس��تخدام الفاعل للمعلومات واملعرفة املتوفرة ،وللوعي االثري اهمية كبرية يف الحفاظ عىل الرتاث
ومساعدة الطلبة عىل مامرسة الضبط الذايت خالل واالث��ار وتنمية املعرفة بقيمة ه��ذا الرتاث واملنافع
عمليات التفكري (العتوم واخرون،2011،ص )49االقتصادية واالجتامعية لها  ،واحرتام البيئة اذ ينبغي

وتعت�بر اس�تراتيجية خرائ��ط الس��لوك اح��دى عىل كل ش��خص يف املجتم��ع املحيل من خالل

االسرتاتيجيات الحديثة التي تهتم بإكساب السلوك تعزيز الس��لوكيات االخالقي��ة (.الهياجي ،2017 ،
املس��تهدف فهي عب��ارة عن تركي��ب هيكيل ميكن ص .)629

للمدرس�ين بناءه حيث يس��اعد املدرسني عىل ان وتنمي��ة الوعي االث��ري لدى املتعلم ام��ر يف غاية

تكون لديه رؤيه واضحة عام يحاول انجازه وبذلك االهمية كون��ه يغرس الكثري من املفاهيم الس��ليمة

تس��هل م��ن دور املعلم يف اكتس��اب الس��لوكيات واملعلوم��ات املفيدة التي يس��هل فيام بعد تنميتها
املرغوبة باإلضافة اىل جعله يس��تغل وقت الدرس وتعميقها برشط ان نأخذ بالوسائل واالساليب ابلتي
املحدد بشكل افضل .))Wooly 1995.p.26 .

تتناس��ب ومراحل منوه العقيل والجس��مي فينش��أ

وميكن اس��تخدام خرائط السلوك يف التعليم وتعلم م��دركاً لتاريخ وحضارة ب�لاده (.نور الدين ،1992

س��لوك جدي��د او تعديل وتغيري س��لوك معني اعتاد ص .)85

عليه املتعلم  ،وتستخدم ايضاً يف تصميم وتخطيط ومام تقدم تتجىل أهمية هذا البحث مبا يأيت :

املناهج واختيار انسب االهداف وتحديد االوليات  -1أهمية مادة التاريخ بالنسبة لطالب الصف الرابع

يف املحتوى  ،واختيار انس��ب طرائق التعلم والتي األديب

تحق��ق االهداف املنش��ودة  ،كام تفي��د يف اختيار  -2حاج��ة املدارس املاس��ة يف الوق��ت الحارض
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ويف املراحل الدراس��ية كافة اىل استعامل الطرائق ذاتها بالطريقة االعتيادي��ة يف اختبار الوعي االثري
واالس�تراتيجيات الحديث��ة الت��ي تس��اعد عىل رفع البعدي.

مستوى وعي الطالب السيام وأن املنهج الحديث  .3ال يوج��د ف��رق ذو داللة إحصائية عند مس��توى
يؤكد عىل استعامل الطرائق التدريسية غري التقليدية ( )0،05ب�ين متوس��ط درجات ط�لاب املجموعة
والتي هدفها بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة .التجريبي��ة الذي��ن يدرس��ون م��ادة التاري��خ وف��ق

 -3أهمية املرحل��ة االعدادية بصورة عامة والصف اس�تراتيجية خرائ��ط الس��لوك بني االختب��ار القبيل
الرابع األديب بصورة خاصة ففي هذه املرحلة يستعد والبعدي للوعي االثري .

الطال��ب لالنتق��ال اىل املرحل��ة الحي��اة الجامعية  .4ال يوج��د ف��رق ذو داللة إحصائية عند مس��توى
وينطلق اىل ميدان الحياة العملية.

( )0،05ب�ين متوس��ط درجات ط�لاب املجموعة

هدف��ا البحث -:يه��دف البحث الح��ايل اىل معرفة الضابط��ة الذين يدرس��ون م��ادة التاري��خ بالطريقة
اثر اس�تراتيجية خرائط السلوك يف التحصيل وتنمية التقليدي��ة ب�ين االختبار القب�لي والبع��دي للوعي
الوع��ي االثري ل��دى طالب الص��ف الرابع االديب االثري .
مبادة التاريخ .

•فرضيات البحث-:

•حدود البحث :

يتحدد البحث الحايل مبا يأيت :

 .1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مس��توى  .1ط�لاب الصف الراب��ع أألديب للع��ام الدرايس

( )0،05بني متوس��ط تحصيل طالب املجموعة  2018-2017يف امل��دارس اإلعدادي��ة الصباحية
التجريبي��ة الذي��ن يدرس��ون م��ادة التاري��خ وفق الحكومي��ة التابع��ة للمديرية العام��ة لرتبية محافظة

اس�تراتيجية خرائ��ط الس��لوك وب�ين متوس��ط دياىل .

تحصي��ل ط�لاب املجموع��ة الضابط��ة الذي��ن  .2الفص��ول االرب��ع االخ�يرة من كت��اب ( تاريخ
يدرس��ون امل��ادة ذاته��ا بالطريق��ة االعتيادية يف الحضارة العربية االسالمية ) املقرر تدريسه للصف

االختب��ار التحصي�لي.

الرابع األديب.

 .2ال يوج��د ف��رق ذو داللة إحصائية عند مس��توى  .3الفص��ل الدرايس الثاين ( الكورس الثاين) للعام

( )0،05ب�ين متوس��ط درجات ط�لاب املجموعة . 2018-2017
التجريبي��ة الذي��ن يدرس��ون م��ادة التاري��خ وف��ق

•تحديد املصطلحات-:

اس�تراتيجية خرائط الس��لوك وبني متوسط درجات اوالً :االثر :عرفه كل من:

ط�لاب املجموعة الضابطة الذين يدرس��ون املادة ( .1ص�بري  -: )2002الق��درة عىل بلوغ األهداف
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املقص��ودة والوص��ول إىل النتائ��ج املوج��ودة مس��بقا يف ضوء اإلمكانات املتاح��ة ويعتمدها

ويس��تخدم ه��ذا املصطلح يف مج��ال املعالجات م��ع ط�لاب عين��ة البح��ث األساس��ية لتحقيق

التعليمية  ،وطرائق وأساليب واسرتاتيجيات ومناذج املخرجات التعليمية املرغوبة ) .
التدريس( .صربي  ، 2002ص)204

ثالثاً :خرائط السلوك :عرفها كل من :

( .2الس��عدون -: )2012كمي��ة التغ�ير املقصود رابعاً  :التحصيل :عرفه كل من:

إحداثه يف املتغري التابع بفعل تأثري املتغري املستقل ( .1اب��و ج��ادو  : )2009،أن��ه محصلة م��ا يتعلمه
عليه ( .السعدون  ، 2012،ص)22

الطالب بعد مرور مدة زمنية وميكن قياسه بالدرجات

 .3التعريف االجرايئ :وهو مقدار التغري الذي تحقق التي يحصل عليها يف اختبار تحصييل ذلك ملعرفة
عند طالب املجموعة التجريبية(عينة البحث) بعد مدى نجاح االس�تراتيجية الت��ي يخطط لها املدرس
تدريس��هم وفق خطوات اسرتاتيجية خرائط السلوك لتحقيق أهدافه وما يصل الية الطالب من معرفة ترتجم

واستثامر قدراتهم لتنمية الوعي االثري.
ثانياً :االسرتاتيجية  :عرفها كل من -:

اىل درجات «(.ابو جادو ،2009،ص .) 425

( .2ع�لام  -:)2010،أنه الدرجة التي يحققها الفرد

 .1الهاشمي والدليمي :2008انها خطة منظمة او مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصل إلية يف مادة

ميكن تعديله��ا ومتابعتها  ،هدفها تحس�ين اداء دراسية أو مجال تعليمي “(.عالم ،2010،ص) 305
الفرد اثناء التعلم ،وهي مجموعة منت االجراءات  .3التعري��ف االج��رايئ للباح��ث  :وه��و مق��دار
واالس��اليب واالنش��طة الت��ي يتبعه��ا املعل��م املعرفة التي اكتس��بها او االنج��از الذي حققه افراد

داخ��ل الصف لتحقيق االه��داف التي وضعها  .عين��ة البحث مقاس��ا باالختب��ار التحصييل ومحدد

(الهاشمي والدليمي  ، 2008ص )19

بالدرجات.

( .2زاي��ر وس�ماء ) 2013هي :خطة موس��عة خامساً :الوعي االثري :عرفه كل من :

تتضم��ن مجموعة من الخطوات املبنية من أطر (.1نور الدين  -:)1992انه ادراك االنس��ان ملعنى
نظري��ة مختلف��ة ،وتجمع ه��ذه الخطوات تحت الرتاث واهميت��ه واملحافظة عىل هذا الرتاث (.نور

مس��مى واح��د يطلق عليه��ا االس�تراتيجية ليتم الدين  ،1992 ،ص)77
ً

تطبيقها يف ميادين التعليم (زاير وسامء( .2 ،2013،محمد  ،وزيك -:)2008هو ادراك الفرد وفهمه

ص )127

لل�تراث واهميته االجتامعية واالقتصادية  ،وهو من

 .3التعري��ف االج��رايئ :ه��ي مجموع��ة م��ن ادأب السلوك (محمد ،وزيك ،2008ص )109

اإلج��راءات املتسلس��لة الت��ي يعده��ا الباحث  .3التعريف اإلج��رايئ :ادراك طالب الصف الرابع
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االديب (عين��ة البح��ث) ألهمي��ة ال�تراث واالث��ار  .3التعل��م الجامع��ي :ويرى اتباع ه��ذا املجال ان
املتضمنة يف محتوى كتاب تاريخ الحضارة العربية التعلم يحدث عن طريق اثارة القضايا واملشكالت

االسالمية .

خامساً :التاريخ :عرفه كل من :

( .1الس��خاوي -:)1981البحث عن وقائع الزمان،

الت��ي تعرتضه يف حياته  ،ويتم باملالحظة او التعلم

باملحاكاة(.سالمة واخرون  ،2009ص)185
•عنارص خرائط السلوك:

من حي��ث التع�ين والتوقيت ،وموضوعه االنس��ان اوالً :توفري دافعية للتعلم واثارة رغبته لتعلم س��لوك

والزمان( .السخاوي،1981،ص)10

املستهدف:

( .2املس��عودي:)1984هو عملي��ة تحقي��ق يف فعملي��ة التعلم ه��ي عملية ذاتية تح��دث من داخل

الحادث��ة التاريخي��ة ،وهذا يتم عن طري��ق رحلة او الف��رد  ،وال ميك��ن فرضه��ا م��ن الخ��ارج فلي��س
مشاهدة(.املسعودي ،1984،ص)84

باستطاعتنا اجبار الفرد عىل تعلم أي يش اذا مل تكن

 .3التعري��ف االجرايئ -:هو املحتوى املعريف من لديه الدافعية والرغبة يف التعلم  ،وهذا هو االساس
املوضوع��ات واملعلومات والحقائ��ق واملفاهيم والخطوة االوىل يف خريطة السلوك.

للموضوع��ات الدراس��ية يف ف�ترة التجرب��ة الت��ي ثاني��اً :توف�ير املتطلبات التي متكن منت اكتس��اب
يتضمنها كت��اب تاريخ الحضارة العربية االس�لامية السلوك:

للصف الرابع االديب واملق��رر من قبل وزرة الرتبية فبع��د ان تتول��د الرغب��ة ل��دى املتعلم ومامرس��ته

للعام الدرايس (.) 2018-2017

االكتس��اب الس��لوك املطلوب ليصبح بحاجة اىل

•االسس النظرية التي تستند اليها خرائط السلوك :البيئة التعليمية التي توفر له كل ما يلزمه من متطلبات

 .1االش�تراط الكالس��ييك :تقوم مبادئ االش�تراط لتعلم هذا السلوك ومن اهم هذه العوامل هي-:

الكالسييك او ما يسمى ايضاً االشرتاط االستجايب  .1توفري املعلومات الالزمة واملرتبطة بالسلوك.

عىل تكوين العالقات بني املثريات القبلية والسلوك  .2توفري االمكانات واملوارد واملصادر الالزمة.
االستجايب.

 .3تعلم املهارات املرتبطة بالسلوك.

 .2االش�تراط االجرايئ :وينصب االهتامم فيه عىل  .4ازال��ة املعوق��ات الت��ي ق��د تح��ول دون تعلم
تحليل الس��لوك وعالق��ة هذا الس��لوك باملتغريات السلوك.

البيئي��ة القبلي��ة والبعدي��ة ومتثل املث�يرات البعدية  .5تشجيع ثقة املتعلم يف قدرته عىل تعلم السلوك.
الدور االس��ايس يف عملية تحليل السلوك وتعديله ثالثاً :تشجيع وتعزيز وثبات السلوك :

(.محمد ،2004 ،ص)69

فبع��د ان تعل��م الس��لوك املطلوب فان��ه من املهم
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ان نضمن اس��تمرار هذا الس��لوك وثباته ،مبعنى ان املعنى منه واملفاهيم املتضمنة به.

العم��ل عىل منع فت��ور املتعل��م  ،والتأكيد عىل ان  .3تس��اعد يف بقاء املعلومات يف الذاكرة اكرب فرتة
يصبح هذا الس��لوك جزا ً طبيعياً من مكونات سلوك ممكن��ة  ،ألنه��ا تجن��ب التعلم القائم ع�لى الحفظ

الف��رد يف حياته اليومية .وم��ن عوامل تعزيز وثبات واالستظهار للمعلومات.

السلوك هي:

 .1االستمرار يف مامرسة هذا السلوك.
 .2عوامل داخلية من املتعلم نفسه .

 .4تسهم يف زيادة تحصيل الطلبة للامدة الدراسية.

 .5تسهم يف تنمية االتجاهات االيجابية نحو املادة
الدراسية(.الجمل  ،2005ص.)400

 .3عوام��ل خارجي��ة م��ن االرسة واملعلم�ين والوع��ي االثري هو نقط��ة البداية يف العمل االثري

واالصدقاء.

فه��و يهيء املن��اخ البرشي املناس��ب لكل مراحل

تعزيز .

م��ن وجهة النظ��ر العلمية والعملية عىل حد س��واء

 ،2006ص.)312-310

دور املدرسة يف تنمية الوعي االثري:

 .4م��ا يتلق��اه املتعلم م��ن تغذية راجعة واس��اليب االثار وحس��ن عرض االثار عىل ال��درب الصحيح
 .5م��ؤرشات اخرى من البيئة واملجتمع (.كوجك( ،نور الدين  ،1992 ،ص.)77

ولبناء خرائط الس��لوك يجب عىل املدرس ان يقوم يتمثل دور املدرسة بتنمية الوعي االثري مبا يأيت:

بتحديد الخربة املراد تعلمها للطلبة بش��كل يحدد  .1اعادة النظر يف مناهج التاريخ مع مراعاة اال تأيت

في��ه ادوار الطلب��ة وان يراعي يف اختي��اره لألهداف هذه املناهج مس��ايرة لبعض التطورات يف التاريخ
واملحفزات ان تكون مرتبطة بنوع النشاط املامرس املعارص الن ذلك قد يؤدي اىل حذف موضوعات
من جهة اخرى  ،الن ذلك يساعد عىل تشجيع تقدم او تشويه حقائق.

الطلبة اىل درجة كبرية  ،كام يجب ان يكون الهدف  .2رضورة تدري��س مناه��ج التاري��خ يف املرحل��ة
الذي يختاره مناسباً ملستوى استعداد الطلبة العقلية (االبتدائية واالعدادية والثانوية ) يف اطار التسلس��ل
وان ينس��جم م��ع خريط��ة الس��لوك امل��راد بناءها .الزمني.

(كوافحة  ،2004،ص)63

•اهمية خرائط السلوك لدى املتعلم

 .3ان تعنى مناهج التاريخ بتعميق انتامء الطلبة نحو

تراثهم  ،وحرصهم عىل حامية هذا الرتاث.

 .1تق��دم امل��ادة العلمي��ة يف صورة ش��بكية  ،مام  .4ان ت��زود كتب التاريخ ببع��ض الصور من ودائع
يساعد املتعلم عىل فهمها بسهولة.

الفنون والعصور القدمية.

 .2تسهم يف تحقيق القراءة الفعالة للنص واستخراج  .5تش��جيع الطلبة عىل اعداد اللوح��ات الجدارية
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التي تعالج موضوعات اثرية.

الثانوية للبنات يف محافظة املنيا ،وتم تقسيم العينة

 .6االهت�مام بزي��ارة الطلب��ة للمتاح��ف االثري��ة إىل مجموعت�ين تجريبية واألخ��رى ضابطة ،بواقع
ومرافقتهم من قبل متخصص اثار لتحقيق االهداف ( )100طالب��ة لكل مجموع��ة  ،اتبعت الباحة عىل

املرجوة(.نور الدين ،1992،ص )81

املنه��ج الوصفي واملنهج التجريبي ،واس��تعملت

 .1دراسة العيسوي 2009

ومقياس االتج��اه نحو مادة عل��م االجتامع ،اثبتت

دراسات سابقة للمتغري املستقل

أدات�ين هام مقي��اس الوعى بالقضاي��ا االجتامعية،

هدف��ت الدراس��ة اىل معرف��ة فاعلي��ة اس��تخدام نتائج الدراس��ة فاعلية اس�تراتيجية خرائط الس��لوك

اس�تراتيجية خرائ��ط الس��لوك لتنمي��ة بع��ض القيم يف تدريس عل��م االجتامع لتنمي��ة الوعى بالقضايا
املتضمنة يف محتوى م��ادة االقتصاد املنزيل لدى االجتامعي��ة واالتج��اه نح��و امل��ادة ل��دي طالب

طالب��ات الص��ف االول االعدادي ،اتبع��ت الباحثة املرحلة الثانوية.
املنهج الوصفي والتجريبي  ،اعدت الباحثة اداتني

•دراسات سابقة للمتغري التابع

ه�ما( اختبار تحصي�لي  ،ومقياس القي��م ) تكونت  .1دراسة عبد الفتاح 2000

عين��ة الدراس��ة م��ن ( )80طالب��ة تم تقس��مهن اىل هدفت الدراس��ة اىل فاعلية نش��اط يف الدراس��ات
مجموعت�ين تجريبي��ة وضابطة بواق��ع ( )40طالبة االجتامعي��ة لتنمي��ة الوع��ي االث��ري ل��دى تالميذ
يف كل مجموعة  ،اثبتت نتائج الدراس��ة اىل فاعلية الصف الخامس االبت��دايئ  ،اتبعت الباحثة املنهج

اسرتاتيجية خرائط السلوك يف تنمية القيم املتضمنة التجريبي ذا التصميم التجريبي ملجموعتني تجريبية
ملادة االقتصاد املنزيل.

 .2دراسة الشناوي 2015

ومجموع��ة ضابطة بواق��ع ( )40يف كل مجموعة ،
اعدت الباحث��ة اختبار يقيس الوعي االثري  ،اثبتت

هدفت الدراس��ة إىل بيان فاعلية اسرتاتيجية خرائط نتائج الدراس��ة اىل فعالية برنامج النش��اط يف تنمية
الس��لوك يف تدري��س علم االجت�ماع لتنمية الوعي الوعي االثري  ،وتحس��ن مس��توى اداء التالميذ يف

بالقضاي��ا االجتامعي��ة واالتجاه نحو امل��ادة ،لدى اختبار املعلومات املتصلة باألثار.

طالب املرحل��ة الثانوية  ،والكش��ف ع��ن العالقة  .2دراسة عبد العال ()2005

بني تنمي��ة الوعى بالقضاي��ا االجتامعي��ة واالتجاه هدفت الدراسة اىل فاعلية تدريس العلوم باستخدام

نح��و م��ادة عل��م االجتامع ل��دى ط�لاب املرحلة كل من خرائط السلوك والبنائية االجتامعية يف تنمية
الثانوي��ة ،وتكون��ت عينة البحث م��ن ( )200طالبة الرتبية االخالقية ووعي ط�لاب املرحلة االعدادية

من طالبات الصف الثالث الثانوي مبدرس��ه مغاغة باملش��كالت الصحية املع��ارصة ،اتبع��ت الباحثة
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املنهج التجريبي  ،تألفت عينة الدراسة من ( )122طالباً بواقع ( )40طالباً يف املجموعة التجريبية االوىل

الت��ي تدرس وفق اس�تراتيجية خرائط الس��لوك  ،و( )40طالباً يف املجموعة التجريبي��ة الثانية التي تدرس

وفق التعلم البن��ايئ االجتامعي (االمنوذج التوليدي)  ،و( )42طالباً يف املجموعة الضابطة ،تكونت اداة
الدراس��ة من اختبار الوعي باملش��كالت الصحية املعارصة  ،ومقياس املواق��ف االخالقية ،اثبتت نتائج

الدراس��ة ان اس��تعامل التعلم البنايئ االجتامع��ي ادى اىل زيادة ادراك الط�لاب للمواقف االخالقية التي

تتضمن قيامً معيناً مثل (االمانة والتسامح  ،وحامية البيئة)والتي تعترب من جوانب الرتبية االخالقية  ،وكذلك
وعي الطالب باملشكالت الصحية املعارصة من خالل التعلم البنايئ االجتامعي .

 .3دراسة جمعة ،واحمد

هدفت الدراسة اىل فاعلية برنامج مقرتح قائم عىل الرتبية املتحفية لتنمية الوعي االثري والحس الوطني
لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم االسايس بسلطنة عامن ،ومعرفة ابعاد الوعي االثري  ،اعتمد الباحثان

املنهج الوصفي التحلييل  ،واملنهج التجريبي وتحدد البحث من تالميذ الصف التاسع االسايس مبدرسة

ابو االسود الدؤيل بسلطنة عامن  ،اثبتت نتائج الدراسة وجود فروق ذو داللة احصائية لصالح املجموعة
التجريبية  ،وكذلك وجود فروق احصائية لصالح االختبار البعدي عىل مقياس الحس الوطني

منهجية البحث وإجراءاته

اوالً  :منهجية البحث  :اتبع الباحث املنهج التجريبي من أجل إنجاز هدف بحثه؛ ألنَّ ُه املنهج املناس��ب

إلج��راءات البح��ث ويعد م��ن أدق البحوث العلمية التي ميك��ن أ ْن تدرس العالقة بني املتغري املس��تقل
واملتغري والتابع ( .الجابري ،2011ص  ) 308وهو طرائق متعددة ميكن من خاللها الحصول عىل بيانات

ترمي للحصول عىل معلومات بطرائق ثابتة لها أهميتها وميكن االعتامد عليها(.ابو عالم ،2011ص )5

ثانياً  :اختيار التصميم التجريبي  :من أهم الرضوريات التي يواجهها الباحث عندما يصمم تجربته ويجب
أن تكون له القدرة والتصور عىل ضبط جميع العوامل التي لها األثر يف املتغري التابع( .فان دالني 1985

،ص  ،)352وق��د اعتمد الباحث تصمي��م املجموعتني املتكافئتني يف بع��ض املتغريات وباختبار قبيل
وبعدي والشكل ( )1يوضح ذلك .
املجموعة
التجريبية

الضابطة

االختبار القبيل املتغري املستقل

اختبار الوعي
االثري القبيل

اسرتاتيجية خرائط
السلوك
الطريقة التقليدية

املتغري التابع

اداة البحث

التحصيل وتنمية اختبار التحصيل
الوعي االثري اختبار الوعي االثري
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شكل ( )1التصميم التجريبي للبحث

ثالثاً  :مجتمع البحث  :هو كافة مفردات الظاهرة التي هي تحت الدراسة وقد يتألف هذا املجتمع من عدة
افراد او عدة جامعات ويتوقف ذلك عىل مشكلة موضوع الدراسة (حجاج ، 2008ص ،)3يتكون مجتمع

البحث من طالب الصف الرابع األديب يف املدارس الثانوية واالعدادية الحكومية النهارية التابعة للمديرية
العامة لرتبية دياىل للعام الدرايس (. ) 2018 – 2017

رابع��ا  :عينة البحث  :هي منوذج يش��مل جانباً او جزءا ً من وحدات املجتم��ع االصيل املعني بالبحث،

وممثلة له وتحمل صفاته املشرتكة ،وهذا النموذج يغني الباحث عن دراسة كل وحدات مفردات املجتمع

االصل(الكبي�سي،2008،ص ،)167ومتثل املجتم��ع متثيالً صادقاً يختارها الباحث بأس��اليب مختلفة
(قندلج��ي،2008ص  ، )93وقد اخت��ار الباحث (اعدادية بلدروز للبنني)  ،لغ��رض تطبيق التجربة فيها ،

ذلك ألبداء إدارة املدرس��ة اس��تعدادا ً للتعاون مع الباحث ،واحتوائها عىل ش��عبتني للصف الرابع االديب.
ووجود وسائل تعليمية مالمئة .

وقبل البدء يف التدريس زار الباحث املدرسة ووجد أنها تضم شعبتني للصف الرابع هام (أ ،ب)  ،وبطريقة

الس��حب العش��وايئ ، )1(1أصبحت ش��عبة (ب ) متثل املجموعة التجريبية التي تدرس التاريخ عىل وفق
اس�تراتيجية خرائط الس��لوك ،وش��عبة ( أ) متثل املجموعة الضابط��ة التي تدرس املادة نفس��ها بالطريقة
التقليدية.

بلغ عدد طالب املجموعتني ( )69بواقع ( )34طالباً يف شعبة (ب) و( )35طالباً يف شعبة (أ) ،ومل يسجل
الباحث أي حاالت رسوب موجودة يف الشعبتني لذا ابقيت االعداد كام يف الجدول ()1
الجدول()1

عدد طالب مجموعتي البحث
املجموعة

الشعبة

عدد الطالب

الضابطة

أ

35

التجريبية

املجموع

ب

34

69

((( تم السحب العشوايئ بكتابة أسامء الشعب يف أوراق صغرية ووضعها يف كيس وسحب منها ورقتان  ،فكانت الشعبة
				
( ب ) لتمثل التجريبية والشعبة ( أ ) لتمثل الضابطة .
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خامس��اً  :تكافؤ مجموعت��ي البحث  :بع��د اختيار  .2درج��ات الكورس االول مب��ادة التاريخ :توصل
املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة  ،وجعل الباح��ث اىل درجات ط�لاب العام الس��ابق ملادة

درجة التكافؤ مقبولة فيام بينهم أي انتقائها ومقارنتها التاري��خ ملجموعت��ي البحث التجريبي��ة والضابطة

باملتغ�يرات الت��ي له��ا تأثري ع�لى التجرب��ة ماعدا من سجالت املدرسة حيث قام الباحث مبعالجتها
املتغري املراد دراس��ة أثره وهو املتغري املس��تقل .احصائياً إذ بلغ متوس��ط درجات أف��راد املجموعة

(عبدالرحمن وعدنان،2008ص ،)221لذا حرص التجريبي��ة ()34،382وبانحراف معياري()7،611

الباح��ث قب��ل ال�شروع بالتدريس الفع�لي وتطبيق أما املتوسط الحسايب للمجموعة الضابطة فقد بلغ

التجربة عىل تكاف��ؤ طالب املجموعتني يف بعض ( )32،857وبانحراف معياري( )6،903وللتحقق
املتغريات التي يعتقد أنها قد تؤثر يف نتائج التجربة م��ن تكافؤ املجموعت�ين التجريبي��ة والضابطة يف
ويحد من أثرها عىل املتغري املستقل وهي-:

التحصيل الدرايس للسنة السابقة أستخدم الباحث

 .1العم��ر الزمن��ي للط�لاب محس��وب بالش��هور :االختب��ار الــتــ��ايئ ( ) t-testلعينت�ين مس��تقلتني
حص��ل الباحث عىل البيانات املتعلقة بهذا املتغري حي��ث اتضح م��ن النتــائ��ج أَ َّن القـــيم��ة الــتائية
من خالل البطاقة املدرس��ية للطالب وتم حس��اب املحس��وبة() أصغ��ر من القيم��ة التائي��ة الجدولية

أعامرهم بالش��هور اذ بلغ متوسط أعامر املجموعة ( )2عن��د مس��توى ِدالل��ة ( )0،05وبدرج��ة حرية

التجريبي��ة( )200،705ش��هرا ً ،وبأنحراف معياري ( )58وهذا يعن��ي أن هناك تكافؤ بني املجموعتني

( )8،874ومتوس��ط أع�مار املجموع��ة الضابطة إحصائياً يف درجات العام السابق جدول ()2

( )201،285ش��هرا ً ،وبأنحراف معياري( .3 )8،508درج��ات اختبار الذكاء :اعتم��د الباحث اختبار

وباس��تعامل االختب��ار الت��ايئ ( ) t-testلعينت�ين راف��ن ( )Ravenلل��ذكاء ذا املصفوف��ات املتتابعة
مس��تقلتني ملعرف��ة دالل��ة الف��روق اإلحصائي��ة واملقنن للبيئة العراقي��ة( .الدباغ واخرون :1983،
اتضح ع��دم وجود فروق ذات ِدالل��ة إحصائية بني  ،)143ويتك��ون ه��ذا االختبار من( )60س��ؤاالً ،

املجموعتني عند مس��توى داللة ( )0،05إذ كانت ويتضم��ن خم��س مجموع��ات (أ ،ب ،ج ،د ،ه)

القيم��ة التائي��ة املحس��وبة ( )0،277وهي أقل من وتحت��وي كل مجموع��ة ع�لى ( )12مصفوفة وان
القيمة التائي��ة الجدولية والتي بلغت ( )2عند درجة كل مصفوف��ة تحتوي عىل ( )6من املصفوفات يف

حري��ة ( )67م�ما يدل عىل أ َّن ط�لاب املجوعتني أس��فلها يعمل الطالب عىل اختب��ار إحداها لتكون

�ين احصائي��اً يف متغ�ير العم��ر الزمني كام الجواب املناس��ب وتكون مكملة للمصفوفة التي
متكا ِفئ َ

موضح بالجدول()2

يف األع�لى ( .ح�ماد  )1: 2008وكان املتوس��ط
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الحس��ايب للمجموعة التجريبية ( )31،735وبانحراف معياري ( )12،797وقد بلغ املتوس��ط الحسايب

للمجموع��ة الضابطة( ،)30،028وبانحراف معياري( )13،971وكانت القيمة التائية املحس��وبة () وقد
بلغ��ت القيمة التائية الجدولية ( )2وبهذا كانت القيمة التائية املحس��وبة أصغر من القيمة التائية الجدولية

مبس��توى دالل��ة ( )0،05وبدرجة حرية ( )67لذا ال توجد فروق ذات ِداللة إحصائية بني مس��توى الذكاء
لطالب املجموعتني وه��ذا يدل عىل ان الطالب متكافئني يف املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة

كام يف الجدول ()2

الجدول ()2

املتغريات التي كوفئت بها مجموعتي البحث
املتغريات
العمر الزمني

التجريبية 34 =n/

املنوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

درجة مستوى
القيمة التائية
الضابطة35 =n /
الحرية الداللة
املتوسط االنحراف املحسوبة الجدولية
()0،05
الحسايب املعياري

200،705

8،874

درجات الكورس االول مبادة
التاريخ
34،382

7،611

32،857

12،797

30،028

درجات اختبار
الذكاء

31،735

201،285

8،508

0،277

6،903

0،872

13،971

0،529

2

67

غري دالة
احصائياً

سادساً – مستلزمات البحث :

 .1تحديد املادة العلمية :عمل الباحث عىل تحديد املادة الدراسية الثالث فصول االخرية من كتاب تاريخ
الحضارة العربية االس�لامية للصف الرابع االديب التي س��يقوم بتدريس��ها ملجموعت��ي البحث (التجريبية
والضابطة ) والتي كان مقرر تدريس��ها ضمن الكورس الثاين للعام الدرايس . 2018-2017وكام موضح

بالجدول ()3
جدول ()3

املادة العلمية املشمولة بالتجربة
الفصول

الفصل
السادس

عدد الصفحات
125 -106

املواضيع

املدن من غري االمصار (واسط – بغداد – القاهرة) املدن العربية التي كانت موجودة قبل ظهور االسالم(مدينةالقدس الرشيفة)
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الفصل
السابع

الفصل
الثامن

160 - 126

179 - 161
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الحياة الفكرية والعلمية:
عوامل ازدهار الحركة الفكريةالعلوم النقلية والعقليةالعلوم اللسانية واالنسانيةالفلسفة والعلوم االجتامعية-العلوم العقلية

تفاعل وتأثري الحضارة العربية االسالمية مع الحضارات
االنسانية.
قنوات انتقال الحضارة العربية االسالميةعوامل تراجع الحضارة العربية االسالمية

صياغة االهداف الس��لوكية  :الهدف الس��لويك هو ما يُنتظَر من املتعلم أن يقوم به بوص ِف ِة محصلة

للمه�مات التعليم��ة التي يقوم بها يف ال��درس املرام تعلي َم�� ُه واالفكار واملفاهي��م املوجودة فيه

(الخزاعلة واخرون ، 2011ص.)40

قام الباحث بالعمل عىل صياغة األهداف الس��لوكية وذلك من خالل محتوى موضوعات املادة الدراسية

الت��ي تناولها خ�لال التجربة والتي طبقها عىل عينة البحث والتي تناولت املس��تويات األربع من تصنيف
بل��وم للمج��ال املع��ريف ( املعرفة  ،والفهم  ،والتطبي��ق  ،والتحليل)  ،ومن أج��ل التحقق من صالحيتها

��ت ع�لى مجموع ٍة من الخ�براء املتخصصني يف طرائ��ق تدريس التاريخ وم��ادة التاريخ والقياس
ُ ،عرِضَ ْ
والتقويم وذلك من أجل التأكد من صحة تصنيف األهداف الس��لوكية وتغطيتها ملحتوى املادة الدراسية
َت عىل عينة التجربة.
التي طُ ِبق ْ

 .3إع��داد الخطط التدريس��ية  :يعترب التخطيط الدرايس تجس��يدا ً ذهنياً يصور ما س��يقوم به املدرس وما
سيس��تخدمه من وس��ائل وأدوات تعليمية  ،لتحقيق مهامت معينة وإلحراز أهداف س��بق تعيينها ،فالخطة

الدراس��ية تشتمل تعيني األهداف وانتقاء طرائق وأساليب يتم تنفيذها وتقويم مدى استحصال الطلبة لتلك

االهداف( .االمني،1992ص.)123

ان عملي��ة التدريس تقتيض وضع الخطط املس��بقة لكونه��ا عمالً فنيناً دقيقاً  ،ويعترب التخطيط األس��اس

املنطق��ي للتدري��س  ،ومتكن املدرس م��ن التخطيط يعني إتقانَ�� ُه للكثري من املهارات التدريس��ية مثل
تحلي��ل مضمون املادة الدراس��ية  ،وصياغة األهداف التعليمية  ،وتجربة الوس��ائل التعليمية املناس��بة ،

وإعداد االختبارات التحريرية والش��فوية( .قطاوي،2007ص ) 432لذا أع َّد الباحث الخطط التدريس��ية

الخاصة باملادة الدراس��ية املتضمنة يف فرتة تطبيق التجربة يف املجموعة التجريبية مبا يتألم مع خطوات
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اس�تراتيجية خرائ��ط الس��لوك والخط��ط التقليدية مبثاب��ة س��ؤال متبوع بع��دد من البدائ��ل املقرتحة،

الخاص��ة باملجموع��ة الضابط��ة  ،وت��م عرضه��ا والت��ي هي مبثاب��ة إجابات احدها يك��ون صحيحاً

مجموع�� ٍة م��ن املتخصص�ين يف طرائ��ق تدريس واالخريات خاطئة او قريبة من الصواب ،ويس��مح
التاري��خ ومادة التاريخ والقياس والتقويم وذلك من هذا النوع م��ن الفقرات االختباري��ة بقياس قدرات

أجل التأكد من مالمئتها ملحتوى املادة الدراس��ية متع��ددة عند الطلبة وتقوميها ،ك�ما انها تكون اكرث
التي تطبق عىل عينة البحث.

سابعاً  :أداتا البحث :

ثباتاً من غريها( .الجلبي، 2005 ،ص  ،)226وهذا

النوع م��ن االختب��ارات س��هلة التصحيح وضعف

االداة االوىل  :االختب��ار التحصييل :هو اداة منظمة عامل التخمني فيها  ،وميكن تحليل نتائجها بسهولة
لقي��اس عين��ة من الس��لوك  ،اذ تحتوي ه��ذه االداة (االمام وآخرون ،2003 ،ص.)54

ع�لى مجموعة من االس��ئلة او الفقرات تتوجه نحو  .2خطوات اعداد االختبار التحصييل:

قياس مفهوم او مجال او اداء معني(.قطامي  2009أ .تحدي��د املادة العلمية :وتش��مل الفصول الثالث

 ،ص  ،)354وتعت�بر اختب��ارات التحصيل من اهم االخ�يرة م��ن كت��اب (تاري��خ الحض��ارة العربي��ة
االدوات لجم��ع املعلومات الالزمة لعملية التقويم االسالمية).

الصف��ي (ابو ج��ادو  ،2003ص ،)412ويش��كل ب .تحديد مجال االهداف السلوكية :شمل االختبار

االختب��ار التحصي�لي أح��د أدوات التقوي��م األكرث التحصييل قياس املس��تويات األربع��ة األوىل من

شيوعاً واستخداماً يف قياس تحصيل الطلبة  ،لكونه تصنيف بل��وم (  ) Bloomللمج��ال املعريف وهي
إجرا ًء منظامً لتحديد مقدار ما تعلمه الطلبة ( ملحم ( التذك��ر ،الفه��م والتطبي��ق والتحلي��ل)  ،وذل��ك
، 2000 ،ص . ) 194

ملالءمته��ا لطبيعة النمو املع��ريف لطالب املرحلة

 .1صياغ��ة فق��رات االختب��ار التحصي�لي :مب��ا ان الراب��ع األديب .لذا اع��د الباحث اختب��ارا تحصيليا
االختب��ارات البعدية تهدف بص��ورة عامة اىل معرفة يتك��ون من ( 30فقرة) تغط��ي املحتوى واالهداف

فعالي��ة الربنام��ج بع��د االنتهاء م��ن عملي��ة التعلم السلوكية للامدة العلمية.

م��ن خالل قي��اس ما اكتس��به الطالب م��ن مهارات ج .إع��داد الخريط��ة االختباري��ة :تع��د الخريط��ة

واتجاه��ات( .الع��اين ،1988 ،ص )16ل��ذا ق��ام االختباري��ة م��ن املتطلب��ات االساس��ية يف اع��داد
الباحث بأعداد فق��رات االختبار التحصييل يتكون االختبارات التحصيلية ،ألنها تتضمن توزيع فقرات

م��ن ( )40فق��رة من نوع االختيار م��ن متعدد وهذا االختب��ار ب�ين االف��كار الرئيس��ة ملحت��وى املادة
النوع م��ن االختبارات يتألف م��ن نص صغري وهو الدراسية واالهداف الس��لوكية التي يسعى االختبار
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لقياس��ها ،ويش��ار عاد ًة يف هذا الجدول اىل نسب مئوية تعكس االهمية النس��بية لكل مجال من مجاالت
املحتوى وكل منط من امناط السلوك فيه( .االمني، 2001،ص)38

وقام الباحث بأعداد الخريطة االختبارية يف ضوء تحليل املحتوى ،عىل اس��اس عدد االهداف املتضمنة

فيه للمستويات االربع من تصنيف بلوم( املعرفة – الفهم –التطبيق – التحليل) باتباع الخطوات االتية:

 .1تم استخراج االهمية النسبية لكل فصل بحسب عدد االهداف الواردة فيه.
 .2استخراج االهمية النسبية لألهداف السلوكية

 .3تحديد عدد االسئلة الكيل لالختبار=  40فقرة

 .4ومن خالل عدد الفقرات الكيل ت َّم استخراج عدد الفقرات لكل من األهداف السلوكية.

 .5عدد الفقرات لكل فصل=نسبة اهمية املستوى الواحد xنسبة اهمية املحتوى  xعدد الفقرات الكيل.

 .6تجمع عدد االسئلة يف كل خانة لكل حقل من حقول االهداف السلوكية(معرفة ،فهم ،تطبيق ،تحليل)
الستخراج عدد االسئلة لكل مستوى من املستويات الستة من املجال املعريف لتصنيف بلوم( .الصامدي

وماهر،2004،ص  )79وجدول ( )3يوضح ذلك .

جدول ()3

الخربطة االختبارية (جدول املواصفات)
معرفة
%43

فهم
%34

تطبيق
%11

تحليل
%12

فصل 6

19

%27

3

3

1

1

8

فصل7

34

%48

6

5

2

2

15

فصل8

18

%25

3

2

1

1

7

املجموع

71

%100

12

10

4

4

30

الفصول

نسبة اهمية
عدد
الصفحات املحتوى

املجموع

د .صدق االختبار :ويعني ان االختبار يقيس ما صمم لقياس��ه ،ويكون صادقاً اذا كان ممثالً لجميع
اجزاء املادة الدراس��ية  ،وممثالً لجميع مس��تويات االهداف الس��لوكية املحددة ،ومناس��ب للفئة

العمرية التي صمم لقياس التحصيل لديها(.الزغلول ،2012ص ، )325ولغرض التحقق من توافر
هذه الخاصية يف االختبار التحصييل استعمل الباحث نوعني من الصدق هام:
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.1الص��دق الظاهري  :ويه��دف اىل قياس االختبار الوقت الذي يس��تغرقه االختبار ت��م تطبيق االختبار

ظاهري��اً والحكم ظاهرياً من حيث مراجعة الفقرات عىل ( )20طالب اختريوا عشوائياً من طالب الصف
ومدى وضوحها ،ودق��ة التعليامت املتعلقة بكيفية الراب��ع األديب يف إعدادي��ة دار الندوة للبنني وطلب

االجاب��ة عىل االس��ئلة ونوعيتها ودرج��ة صعوبتها .منه��م اإلجابة عن االختبار  ،وأتضح من خالل هذا
(املياح��ي،2011،ص )140وق��د عرض االختبار التطبيق أن متوس��ط الوقت لإلجابة هو ( )40دقيقة

بصورت��ه األولي��ة ع�لى املتخصص�ين يف طرائ��ق وه��ذا الوق��ت ميثل امل��دى ب�ين اول طالب واخر
تدري��س التاري��خ  ،والقي��اس والتقوي��م  ،والتاريخ طالب يف االجابة عن االختبار.

إلب��داء آرائهم بصالحية فق��رات االختبار ،وعدلت ز .تحلي��ل فقرات االختبار :ان عملية تحليل فقرات
بعضها يف ض��وء آرائهم وتم اإلبق��اء عىل الفقرات االختب��ار تتضم��ن اس��تخراج معامالت(الس��هولة

االخرى دون تعديل.

والصعوب��ة والتميي��ز ،وتحدي��د املموه��ات

 .2صدق املحتوى  :ويعني الدرجة التي يقيس بها واملش��تتات) ،ث��م اس��تعامل نتائ��ج ه��ذا التحليل
االختبار ما صمم من اجل قياسه يف املجتمع ،ويعد لتقويم اس��ئلة االختب��ار وذلك للحك��م عىل مدى
من اهم ان��واع الصدق يف االختب��ارات التحصيلية صالحيته��ا من عدمه يف تحقيق اه��داف االختبار.

(عبد الرحمن ،والعجي�لي ،1990ص ، )127وتم (الكبي�سي،2008،ص ، )135وم��ن اجل تحقيق

التثبت من ذلك عن طريق اعداد الخريطة االختبارية ذل��ك اجرى الباح��ث االختبار ع�لى ( )100طالباً

لضامن متثي��ل الفقرات ملحتوى املادة الدراس��ية من طالب الصف الراب��ع االديب يف اعدادية االمام
واالهداف السلوكية ،وعليه يعد االختبار صادقاً من الزهري  ،وميكن أ ّن نوضح ذلك مبا يأيت :
حيث املحتوى.

 .1معام��ل الصعوب��ة  :ويقصد به مس��توى التعقيد

ه��ـ .تعلي�مات االختب��ار  :وه��ي ارش��ادات مهمة ال��ذي يواجه الطال��ب يف االجاب��ة الصحيحة عن
ورضورية توجه الطالب وترش��ده يف اداء االختبار .الفق��رة االختباري��ة وما اذا كان عالياً أو متوس��طاً .

(ملح��م ،2011،ص  ،)230وق��د ت��م وض��ع وتحدد درجة الصعوبة يف ضوء نسبة الذين اجابوا
التعلي�مات الخاص��ة لالختبار وكيفي��ة االجابة عنه اجاب��ة خاطئة عن تلك الفقرة أو الس��ؤال (الزاميل

بش��كل واضح ومفهوم ومناسب ملستوى الطالب ،واخرون  ،)398 : 2009 ،ويعد استخراج معامل

وعليه وضع الباحث تعلي�مات االختبار يف مقدمة الصعوبة ذا اهمية كونه من خالل التعرف عىل نسبة
االختبار مع مثال توضيحي.

الذي��ن يجيبون اجاب��ة صحيحة ،والذي��ن يجيبون

و .التطبيق االس��تطالعي لالختبار :بغية التثبت من اجابة خاطئ��ة (مجيد وعي��ال ،2012ص )31لذا
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فق��د تم ترتي��ب درج��ات العينة االس��تطالعية بعد ما بني ( .) -

التصحي��ح ترتيب��اً تنازلياً ،واختريت نس��بة من تلك  .3فعالي��ة البدائل الخاطئة  :ينبغي أن تكون البدائل

العينة ومقداره��ا ( )%27منها متثل الطالب الذين الخاطئ��ة م��ن أس��ئلة االختيار م��ن متع��دد جذابة
حصل��وا عىل أع�لى الدرج��ات (مجموع��ة عليا) للمجيب�ين والس��يام ألف��راد املجموع��ة الدنيا يف

و( )%27منه��ا متثل الطالب الذي��ن حصلوا عىل اإلجابة كذلك ينبغ��ي أن تكون نتيجة يف كل بديل
أدىن الدرجات (مجموعة دنيا) بوصفها أفضل نسبة خاطئ سالبة  ،وبعد استخدام معادلة فعالية البدائل

للموازن��ة ب�ين مجموعتني متباينتني م��ن مجموعة الخاطئة لجميع فقرات االختبار  ،وجد أن معامالت
العينة الكلية لدراس��ة (الخصائص الس��ايكومرتية) فعالي��ة جميع البدائل س��البة  ،وبذلك عدت جميع
اإلحصائية ،وبعد حس��اب معامل صعوبة كل فقرة البدائل الخاطئة مناسبة .

م��ن فق��رات االختبار باس��تعامل معادل��ة (معامل ثب��ات االختب��ار :وه��و ان يعط��ي االختب��ار نتائج
الصعوبة) وجد أنه يكون بني (

) إذ يرى ( بلوم) ثابتة بغ��ض النظر عن الزمان وامل��كان الذي يطبق

أن الفق��رات االختبارية تع ُّد مقبول��ة إذا كان معدل فيه(العبيس،2010،ص)211

صعوبته��ا ب�ين (-0،20ـ Bloom، 1971،( )0،80وقد تحقق الباحث من ثبات االختبار مبعادلة « الفا
 ،)P.66وهذا يعني أن فقرات االختبار جميعها تع ُّد كرونباخ « والتي تعد ش��ائعة االستخدام يف حساب
مقبول��ة.

الثب��ات ألنه��ا ت��ؤرش التجانس الداخ�لي الذي هو

 .2معام��ل متييز الفقرات  :ويقصد ب��ه قدرة الفقرة األق��رب اىل مفهوم الثبات لكنها تجزء االختبار اىل
ع�لى التمييز ب�ين املجموعتني العلي��ا والدنيا ،اي أج��زاء بعدد فقراته  ،فكان معام��ل الثبات ()0 ،82
قدرة الفقرة ع�لى متييز الفروق الفردي��ة بني االفراد هو معامل ثبات جيد ألن معامل تفس�يره املش�ترك
يعرف��ون االجابة وب�ين الذي��ن ال يعرف��ون االجابة الذي هو ربع معامل الثبات يس��اوي حوايل ، %69
الصحيحة لكل فقرة من فقرات االختبار ( .الدليمي إذ يش�ير “ فوران “  Foranاىل أن معامل الثبات يعد

وعدن��ان ، )89 :2005،واله��دف م��ن حس��اب جيدا ً إذا كان معامل التفسري املشرتك أكرب من %50

معام��ل التمييز هو اس��تبعاد الفق��رات التي ال متيز ( . ) Foran ، 1961 ، p. 389

بني املستويات العليا والدنيا  ،أو تعديلها وتجريبها االداة الثاني��ة :مقياس الوع��ي االثري -:بعد االطالع
من جديد  ،م��ع اإلبقاء عىل الفقرات املميزة  ،وقد عىل االدبيات والدراسات املتعلقة بالوعي االثري

تب�ّي�نّ أن الفقرات كانت متتاز بالق��درة عىل التمييز مل يج��د الباح��ث اختب��ار للوعي االثري ل��ذا اعد
بني ط�لاب املجموعتني العليا والدنيا حيث كانت الباحث اختبارا ً للوعي االثري.
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عرض النتائج وتفسريها :

نتائج تطبيق االختبار التحصييل :

الفرضي��ة االوىل( :ال يوج��د ف��رق ذو داللة إحصائية عند مس��توى ( )0،05بني متوس��ط تحصيل طالب
املجموعة التجريبية الذين يدرس��ون مادة التاريخ وفق اس�تراتيجية خرائط السلوك وبني متوسط تحصيل

طالب املجموعة الضابطة الذين يدرسون املادة ذاتها بالطريقة االعتيادية يف االختبار التحصييل).

م��ن خالل موازنة نتائ��ج االختبار التحصييل البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة  ،ظهر أن متوس��ط
درجات طالب املجموعة التجريبية الذين درسوا مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية عىل وفق خطوات

اس�تراتيجية خرائط الس��لوك قد بل��غ ( )17،647واالنحراف املعياري ( )2،398يف حني بلغ متوس��ط
درجات املجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية ( )14،857واالنحراف املعياري ()2،439

 .وباستعامل االختبار التايئ (  )T–testلعينتني مستقلتني ظهر أن القيمة التائية املحسوبة كانت ()4،790
وهي أكرب من القيمة التائية الجدولية البالغة ( )2عند مستوى داللة ( )0 ،05وبدرجة حرية ( )67مام يدل

عىل تفوق طالب املجموعة التجريبية الذين درس��وا مادة التاريخ عىل وفق اس�تراتيجية خرائط الس��لوك

ع�لى طالب املجموعة الضابطة الذين درس��وا بالطريقة التقليدية يف اختب��ار التحصيل البعدي والجدول
( )4يوضح ذلك .
جدول ()4

املتوس��ط الحس��ايب واالنحراف املعياري والقيمة التائية املحس��وبة والجدولي��ة ملجموعتي البحث يف

اختبار التحصيل البعدي

حجم املتوسط
املجموعات
العينة الحسايب

االنحراف
املعياري

17،647

2،398

التجريبية
الضابطة

34
35

14،857

2،439

القيمة التائية

درجة
الحرية املحسوبة الجدولية
67

4،790

2

مستوى الداللة (،05
)0
دالة

ويف ض��وء هذه النتيجة ترفض الفرضي��ة الصفرية وتقبل الفرضية البديلة اي أن��ه ( توجد فروق ذات داللة

إحصائية عند مس��توى داللة ( )05،0بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف

االختبار التحصييل .

 .2نتائج اختبار الوعي االثري البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة:

الفرضي��ة الثاني��ة  :ال يوجد ف��رق ذو داللة إحصائي��ة عند مس��توى ( )0،05بني متوس��ط درجات طالب
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املجموعة التجريبية الذين يدرس��ون مادة التاريخ وفق اس�تراتيجية خرائط السلوك وبني متوسط درجات

طالب املجموعة الضابطة الذين يدرسون املادة ذاتها بالطريقة االعتيادية يف اختبار الوعي االثري البعدي.

من خالل موازنة نتائج االختبار البعدي للوعي االثري للمجموعتني التجريبية والضابطة ظهر أن متوس��ط

درجات طالب املجموعة التجريبية الذين يدرس��ون مادة التاريخ عىل وفق اسرتاتيجية خرائط السلوك قد

بلغ ( )14،617واالنحراف املعياري ( )1،414أما املتوسط الحسايب للمجموعة الضابطة الذين يدرسون
املادة نفسها بالطريقة التقليدية فقد بلغ ( )10،257واالنحراف املعياري ( . )0،852وباستعامل االختبار
التايئ ( )T–testلعينتني مستقلتني للموازنة بني هذين املتوسطني تبني وجود فروق دالة إحصائياً ولصالح
املجموع��ة التجريبية إذ بلغت القيمة التائية املحس��وبة ( )15،563وهي أكرب من القيمة التائية الجدولية

البالغ��ة ( )2عند مس��توى دالل��ة ( )0 ،05وبدرجة حري��ة ( )67وهذا يدل عىل تف��وق طالب املجموعة

التجريبية عىل طالب املجموعة الضابطة يف اختبار الوعي االثري البعدي الذي طبق بعد انتهاء التجربة

والجدول ( )5يوضح ذلك .
جدول ()5

املتوس��ط الحس��ايب واالنحراف املعياري والقيمة التائية املحس��وبة والجدولي��ة ملجموعتي البحث يف

اختبار الوعي االثري البعدي

حجم الوسط
املجموعات
العينة الحسايب

االنحراف
املعياري

14،617

1،414

التجريبية
الضابطة

34
35

10،257

0،852

القيمة التائية

درجة
الحرية املحسوبة الجدولية
67

15،563

2

مستوى الداللة (،05
)0
دالة

ويف ض��وء ه��ذه النتيجة ترفض الفرضي��ة الصفرية وتقبل الفرضي��ة البديلة اي أنه (توج��د فروق ذو داللة

إحصائي��ة عند مس��توى ( )0،05بني متوس��ط درجات ط�لاب املجموعة التجريبية الذين يدرس��ون مادة
التاريخ وفق اس�تراتيجية خرائط السلوك وبني متوسط درجات طالب املجموعة الضابطة الذين يدرسون
املادة ذاتها بالطريقة االعتيادية يف اختبار الوعي االثري .ولصالح طالب املجموعة التجريبية.

 .3نتائج اختبار الوعي االثري القبيل والبعدي للمجموعة التجريبية :

الفرضي��ة الثالث��ة  :ال يوجد ف��رق ذو دالل��ة إحصائية عند مس��توى ( )0،05بني متوس��ط درجات طالب
املجموعة التجريبية الذين يدرس��ون مادة التاريخ وفق اس�تراتيجية خرائط الس��لوك ب�ين االختبار القبيل

والبعدي للوعي االثري .

«أثر استراتيجية خرائط السلوك في التحصيل وتنمية الوعي االثري»..
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من خالل موازنة النتائج ب�ين االختبار القبيل والبعدي للوعي االثري للمجموعة التجريبية الذين

يدرس��ون مادة التاريخ وفق خطوات اسرتاتيجية خرائط السلوك قد بلغ املتوسط الحسايب الختبار الوعي

االث��ري القب�لي ( )12،617واالنحراف املعياري ( ، )1،326يف حني بلغ املتوس��ط الحس��ايب الختبار

الوعي االثري البعدي ( )14،617وبانحراف معياري( )1،414يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى

( )0،05بني متوس��ط درجات طالب املجموعة التجريبية الذين يدرس��ون مادة التاريخ وفق اس�تراتيجية
خرائط السلوك بني االختبار القبيل والبعدي للوعي االثري وباستعامل االختبار التايئ (  )T–testلعينتني

مرتابطتني  ،تبني أن القيمة التائية املحس��وبة بلغت ( )12،231وهي أكرب من القيمة التائية الجدولية ()2

عند مس��توى دالل��ة ( )0 ،05وبدرجة حري��ة ( ، )33وهذا يعني إن هناك فرقاً ذا دالل��ة إحصائية ولصالح
اختبار الوعي االثري البعدي والجدول ( )6يوضح ذلك .
جدول ()6

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة التائية املحسوبة والجدولية الختبار الوعي االثري القبيل

والبعدي للمجموعة التجريبية
اختبار الوعي
االثري
املجموعة التجريبية
القبيل

البعدي

الوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

12،617

1،326

14،617

1،414

القيمة التائية

درجة
الحرية املحسوبة الجدولية
33

12،231

2

مستوى الداللة
()0 ،05
دالة

وبذلك ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة أي أنه توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مس��توى

( )0،05بني متوس��ط درجات طالب املجموعة التجريبية الذين يدرس��ون مادة التاريخ وفق اس�تراتيجية
خرائط السلوك بني االختبار القبيل والبعدي للوعي االثري  ،ولصالح االختبار البعدي.

 .4نتائج تطبيق اختبار الوعي االثري القبيل والبعدي للمجموعة الضابطة :

الفرضي��ة الرابع��ة  :ال يوج��د فرق ذو دالل��ة إحصائية عند مس��توى ( )0،05بني متوس��ط درجات طالب
املجموع��ة الضابط��ة الذين يدرس��ون م��ادة التاري��خ بالطريق��ة التقليدية ب�ين االختبار القب�لي والبعدي

للوعي االثري .

ومن خالل موازنة النتائج بني االختبار القبيل واالختبار البعدي للوعي االثري للمجموعة الضابطة اللذين

يدرس��ون مادة تاريخ الحضارة العربية االس�لامية بالطريقة التقليدية ظهر أن املتوس��ط الحسايب الختبار
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الوعي االثري القبيل ( )10،200واالنحراف املعياري ( )1،410يف حني بلغ املتوسط الحسايب الختبار

الوعي االثري البعدي ( )10،257واالنحراف املعياري ( )0،852وباس��تعامل االختبار التايئ ()T–test

لعينتني مرتابطتني تبني أن القيمة التائية املحسوبة بلغت ( )0،208وهي أصغر من القيمة التائية الجدولية
البالغ��ة ( )2عند مس��توى داللة ( )0 ،05وبدرجة حري��ة ( ، )34وهذا يعني إنه ال يوجد هناك فرقاً ذا داللة
إحصائية للمجموعة الضابطة بني أألختبار القبيل والبعدي للوعي االثري والجدول ( )7يوضح ذلك .

جدول ()7

املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة التائية املحسوبة والجدولية الختبار الوعي االثري القبيل

والبعدي للمجموعة الضابطة
اختبار الوعي
املجموعة االثري
الضابطة
القبيل

البعدي

الوسط
الحسايب

االنحراف
املعياري

10،200

1،410

10،257

0،852

القيمة التائية

درجة
الحرية املحسوبة لجدولية
33

0،208

مستوى الداللة
()0 ،05

2

دالة

وبذل��ك تقب��ل الفرضية الصفرية أي أنه ( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مس��توى داللة ( )05،0بني

متوسطات درجات طالب املجموعة الضابطة يف اختبار الوعي االثري القبيل والبعدي ) .
تفسري النتائج  :من خالل عرض النتائج يظهر :

• وجود فرق ذو داللة إحصائية بني املجموعة التجريبية الذين درسوا مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية
وبني املجموعة الضابطة الذين درس��وا بالطريقة التقليدية يف االختب��ار التحصييل البعدي وهذا يعود اىل

األسباب اآلتية :

 .1أن تفوق طالب املجموعة التجريبية الذين درس��وا مادة التاريخ عىل وفق اس�تراتيجية خرائط السلوك
يعود هذا اىل ما متتلكه هذه االسرتاتيجية من خصائص إيجابية من حيث إعطاؤه الحرية للطالب يف تطبيق
الخط��وات الخاصة به وإحداث حالة م��ن التفاعل بني الطالبات الطالب مام ي��ؤدي اىل زيادة التحصيل

لديهم .

 .2أس��همت خرائط الس��لوك يف ايجاد ن��وع من التنظيم املش�ترك بني الطالب وامل��درس واملعلومات
املوجودة بالخرائط مام ادى اىل وجود بيئة فصلية قامئة عىل التفاهم الفكري ومعالجة املعلومات بطريقة

ايجابية ،فضالً عن توالد افكار جديدة لدى الطلبة نظرا ً اىل طبيعة خرائط الس��لوك التي تساعد عىل امتداد
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عمليتي التفكري والتعلم.

بني متوس��ط درجات طالب املجموع��ة التجريبية

 .3إن التدري��س بالطريقة التقليدية كان يعتمد عىل الذين يدرسون مادة التاريخ وفق اسرتاتيجية خرائط

الجان��ب النظ��ري م��ن دون االهت�مام بالجوان��ب السلوك بني االختبار القبيل والبعدي للوعي االثري
التطبيقي��ة أي ع�لى اس��لوب الحف��ظ والتلقني وال .وهذا يعود اىل ما يأيت:

ميارس أي جانب تطبيقي من قبل املدرس والطالب  .1أن تف��وق طالب املجموعة التجريبية يف اختبار

يف حني الطالب متلقي يف كثري من األحيان وبالتايل الوع��ي االثري البع��دي عىل القبيل ك��ون املتغري
أدى اىل انخفاض مستوى التحصيل يف املجموعة املستقل ضمن االسرتاتيجيات الحديثة التي تجعل
الضابطة.

الطلب��ة مح��ور العملي��ة التعليمية وهذا م��ا أظهرته

• توج��د ف��روق ذو دالل��ة إحصائي��ة عند مس��توى نتائج الوعي االثري من تفوق االختبار البعدي عىل

( )0،05ب�ين متوس��ط درجات ط�لاب املجموعة القبيل .

التجريبي��ة الذي��ن يدرس��ون م��ادة التاري��خ وف��ق  .2من��ا التفاعل اإليجايب ب�ين الطالب مع الرتاث

اس�تراتيجية خرائط الس��لوك وبني متوسط درجات املوج��ود والعمل املتواص��ل للمحافظة عىل هذا
ط�لاب املجموعة الضابطة الذين يدرس��ون املادة االثار مام زاد الثق��ة بالنفس وبالتايل أدى اىل تنمية
ذاته��ا بالطريقة االعتيادية يف اختب��ار الوعي االثري الوعي االثري.

البعدي وهذا يعود اىل األسباب اآلتية :

 .3أن اس�تراتيجية خرائ��ط الس��لوك اعتمدت عىل

 .1أن اس�تراتيجية خرائط الس��لوك جعلت الطالب أس��لوب التعلم الجامعي بحيث س��هل عملية فهم
محور العملية التعليمية مام أثر بشكل كبري يف إثارة املادة من خ�لال اعتامد قدرات الوعي االثري مام
دافعيتهم وإثارة نش��اطهم مام زاد من قدرات الوعي أدى اىل تنميته لديهم .

االثري وهذا ما أظهرته نتائج البحث الحايل .

• ع��دم وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مس��توى

 .2أن تفوق املجموع��ة التجريبية عىل املجموعة دالل��ة ( )05،0ب�ين متوس��ط درج��ات ط�لاب
الضابط��ة يع��ود اىل أن تطبي��ق خط��وات ه��ذه املجموعة الضابطة بني االختب��ار القبيل واالختبار

االس�تراتيجية يعط��ي الحري��ة لطلب��ة واملرونة يف البعدي للوعي االثري وهذا يعود اىل :

عمليات االستقراء واالستنتاج وهذا ما انعكس عىل  .1أن اعت�ماد املجموع��ة الضابطة ع�لى الطريقة
تنمية الوعي االثري مام س��هل عليهم تنمية السلوك التقليدي��ة وعدم اس��تخدام أي أس��لوب آخر مل ين ِّم
االيجايب ،وتنظيم األفكار

ل��دى الطالب الوع��ي االثري وهذا م��ا أثبتته نتائج

• توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05اختب��ار الوعي االثري القبيل والبعدي مام أدى اىل
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عدم تنمية الوعي االثري لديهم .

المقترحات

 .2إن اعت�ماد أس��لوب التلق�ين والحف��ظ وع��دم
االعتامد عىل القدرات العليا لدى الطالب أدى اىل

تنمية الوعي بشكل ضعيف جدا .
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 .1اجراء دراسة مامثلة يف مراحل دراسية اخرى .

 .3إن عدم التفاعل اإليجايب داخل القاعة الدراسية  .2اجراء دراس��ة مقارنة بني اسرتاتيجية خرائط السلوك
يف املجموع��ة الضابطة وع��دم إرشاك الطالب يف واس�تراتيجيات اخ��رى يف تنمية متغ�يرات اخرى مثل
إيج��اد الحلول املناس��بة لألف��كار واالعتامد عىل الوعي التاريخي والخيال التاريخي.

م��درس امل��ادة أدى اىل عدم تنمي��ة الوعي االثري  .3اجراء دراسة تتناول متغريات مستقلة اخرى يف تنمية

بش��كل كبري  ،بحيث يتناسب مع طالب املجموعة الوعي االثري ومقارنتها بالدراسة الحالية .

التجريبية .

 .4اجراء دراس��ة تتن��اول الوعي االث��ري لدى مدريس
التاريخ وعالقته بتنمية االتجاه نحو مادة التاريخ.

❊

❊

❊

التوصيات
.1رضورة االهت�مام باألث��ار والتأكي��د ع�لى اهمية

الوعي االثري.

 .2تضم�ين مف��ردات م��ادة التاريخ للص��ف الرابع
االديب مواضيع خاصة بالوعي االثري.

 .3االهتامم بتنظيم انش��طة تتضمن زيارات ميدانية
لألث��ار املوج��ودة لتحقيق املعايش��ة املبارشة بني

االثار والطالب .

 .4تنمية الوعي بالثقافة االثرية لدى الطلبة .

 .5ارشاك م��دريس التاري��خ يف دورات تتضم��ن
املحافظة عىل االثار.

 .6التنس��يق ب�ين وزارة الرتبي��ة ووزارة االث��ار

لعق��د مؤمت��رات ون��دوات تتضمن الوع��ي بأهمية
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الرتاث االثري.

 .7ان يراع��ي يف وضع مناهج التاريخ ابراز الصلة

بني علم التاريخ وعلم االثار.

االستنتاجات
 .1ان لخرائط الس��لوك دور فعال يف زيادة تحصيل
الطالب وتنمية الوعي االثري ضمن حدود البحث.

 .2ان تطبيق خطوات اس�تراتيجية خرائط الس��لوك

س��اعد عىل اث��ارة رغبة الط�لاب نح��و املواضيع
االثرية.

 .3ان توفري الوس��ائل التعليمي��ة املتنوعة الخاصة
باألثار العراقية .

 .4ان التدري��س وفق خطوات اس�تراتيجية خرائط
السلوك يبني شخصية االنس��ان مبا يتفق مع تراثنا

العريق.

❊

❊

❊

