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يف حتصيل طالب الصف الرابع  Round Robinأثر اسرتاتيجية 
 العلمي يف مادة األحياء 

 عالء جمال حسين الجرجري                  د. زياد بدر حمد المعاضيديم.
dr.zeyadhamad78@uomosul.edu.iq  

 كمية التربية لمعموم الصرفة/جامعة الموصل
 الملخص:

في تحصيؿ طبلب الصؼ الرابع  Round Robinثر استراتيجية أىدؼ البحث التعرؼ إلى       
  .العممي في مادة األحياء

( طالبا مف طبلب الصؼ الرابع العممي تـ اختيارىـ عشوائيا مف مجتمع 55البحث )بمغت عينة      
إذ وقع االختيار عمى ثانوية عامر عبداهلل التطبيقية في مدينة الموصؿ لمعاـ الدراسي  ،البحث

( وقسمت إلى مجموعتيف متكافئتيف بعدد مف المتغيرات )حاصؿ الذكاء والمعدؿ العاـ 0202-0200)
وعّدت األولى تجريبية  بقة والتحصيؿ في مادة األحياء لمسنة السابقة والعمر باألشير(.لمسنة السا

والثانية ضابطة درست  ,( طالباً 05وبمغت ) Round Robinدرست مادة األحياء وفقًا الستراتيجية 
 ( طالبًا.02المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية وبمغت )

بتييئة المستمزمات الضرورية لمبحث والمتمثمة بتحديد المادة العممية، وصياغة  افوقاـ الباحث     
األىداؼ السموكية لممادة المحددة، وأعداد الخطط التدريسية الخاصة بتدريس المجموعتيف التجريبية 

والطريقة االعتيادية، فضبل عف قيامو بتوفير  Round Robinوذلؾ وفقا الستراتيجية  ,والضابطة
 ئؿ التعميمية واألدوات المختبرية الخاصة بتطبيؽ التجربة. الوسا
اختبار تحصيمي في مادة األحياء والذي أعده  ىي ةذلؾ أدا تطمبولتحقيؽ ىدؼ البحث       
( فقرة اختبارية موضوعية مف نوع االختيار مف متعدد 02وتكوف بصيغتو النيائية مف ) افالباحث

لرسـو الصماء، وقد اتسـ االختبار بالصدؽ والثبات وتـ استخراج والمقارنة المحددة والتأشير عمى ا
مستوى الصعوبة والقوة التمييزية لفقراتو وكانت جميعيا ضمف المدى المقبوؿ لمصعوبة والتمييز، فضبل 

التي حصؿ عمييا البيانات  افالباحث حمؿ، و عف فعالية البدائؿ الخاطئة لفقرات االختيار مف متعدد
 ختبار التائي لعينتيف مستقمتيف.ماؿ االإحصائيًا باستع

يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي التحصيؿ لممجموعتيف التجريبية  ودلت النتائج إلى انو
بعدد مف االستنتاجات منيا  افوفي ضوء ىذه النتائج خرج الباحث، والضابطة ولمصمحة التجريبية

األحياء لطبلب الصؼ الرابع العممي  مادة  في تدريس Round Robinمكانية تطبيؽ استراتيجية إ
 في نظاـ التعميـ العراقي.
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 .(مادة األحياء ،الرابع العممي،  Round Robinاستراتيجية ):  الكممات المفتاحية
The effect of the Round Robin strategy on the achievement of fourth 

grade students in science in biology 

dr. Ziad Badr Hamad Al-Maadidi      Alaa Jamal Hussein Al-Jarjri 

College of Education for Pure Sciences/University of Mosul 

Abstracts: 
      The aim of the research is to identify the impact of its impact on the 

achievement of fourth-grade students in biology. 

     The research sample amounted to (55) students from the fourth scientific 

grade students who were randomly selected from the research community. 

The choice was made on Amer Abdullah Applied Secondary School in the 

city of Mosul for the academic year (2021-2022) and it was divided into two 

equal groups with a number of variables (intelligence quotient and general 

average for the year). Previous and achievement in biology for the previous 

year and age in months). The first was considered an experimental one who 

studied biology according to the Round Robin strategy, and amounted to (25) 

students, and the second was an officer who studied the same subject in the 

usual way and amounted to (30) students. 

     The researchers prepared the necessary supplies for the research, namely 

defining the scientific material, formulating the behavioral objectives of the 

specific subject, and preparing teaching plans for teaching the experimental 

and control groups, according to the Round Robin strategy and the usual 

method, in addition to providing educational aids and laboratory tools for the 

application of the experiment. 

     To achieve the goal of the research, a tool was required, which is an 

achievement test in biology, which was prepared by the researchers, and in its 

final form it consisted of (40) objective test items of the type of multiple 

choice, specific comparison, and marking on deaf drawings. All of them are 

within the acceptable range of difficulty and discrimination, as well as the 

effectiveness of the wrong alternatives for the multiple choice items, and the 

researchers analyzed the data obtained statistically by using the t-test for two 

independent samples. 

     The results indicated that there is a statistically significant difference 

between the average achievement of the experimental and control groups and 

in favor of the experimental, and in light of these results, the researchers 

came out with a number of conclusions, including the possibility of applying 

the Round Robin strategy in teaching biology to fourth-grade students in the 

Iraqi education system. 

Keywords: (Round Robin strategy, fourth scientific, biology). 
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 (مشكمة البحث واهميتهالفصل االول )
 أوال: مشكمة البحث

 جميع عمى كبير تأثير ليا كاف كبيرة وتكنولوجية عممية ثورة اليـو العالـ يعيش     
 وانعكاساً  المعرفة لتطور فرصة الحديثة االتصاؿ تقنيات تطور أوجد فقد الحياة، جوانب

 مراحؿ في التعميـ نوعية تحسف أف شأنيا مفالتي  ـ،والتعمّ  التعميـ لعممية جديدة مفاىيـل
 في طريقة فقط ليس النظر إعادة المدرسيف فرض عمى طريؽ عف المختمفة، التعميـ
 التعميـ مف جديدة فرص استثمار وضرورة إمكانية في بؿ ـ،والتعمّ  التعميـ لعممية فيميـ
 التدريس طرائؽاستراتيجيات و  أف حقيقة دراؾإ عمييـ ينبغي كما التطورات، تمؾ نتيجة
 تمثؿ ياػػػػػػػػػبأن ىميتياأ وتزداد الراىف، الوقت يف التعميمية البيئة في بارز عنصر ىي
)جري . ادائيـ مستوى ىػػػػػػػػػػػػػػعم رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي بشكؿ تؤثر قد لممتعمميف ةػػػػػػػػػػػػػػفرص

 (2018:13واخروف،
 كؿّ  عف البحث في جيداً  يألوا لـ التدريس طرائؽ مجاؿ في العامميف فّ إف لذا     
 صبحأ ىنا ومف  ،ـعمميتي التعميـ والتعمّ  تطوير عمى تعمؿ التي والطرائؽ ساليباأل

 تدريس طرائؽو  ف استراتيجياتم حديث ىو ماكّؿ  عف يبحث اف المدرس عمى لزاماً 
 محدوداً  ودوره متمقياً  المتعمـ مف تجعؿ التي القديمة االساليب عف خبلليا مف يبتعد
 (2019:20)الحسناوي،. فقط اتػػػػػػػػػػػػػػػػػالمعموم وتمقي االصغاء ىػػػػػػػػػػعم ماً ػػػػػػػػػػػػوقائ
فمف غير المعقوؿ أف يظؿ مدرسينا يمارسوف مينتيـ بالطريقة التي كاف يمارسيا      

مف سبقيـ في القرف الماضي، فمكؿ عصر سمات تميزه وقسمات تحدد مبلمحو، واف 
االنفجار المعرفي وثورة المعرفة ىي أبرز ما يميز ىذا العصر، حتى تحّوؿ االقتصاد 

د الطبيعية التقميدية، إلى اقتصاد مبني عمى مف اقتصاد مبني عمى االلة والموار 
 Economyالمعرفة، ونتيجة لذلؾ سمي ىذا العصر بعصر اقتصاد المعرفة 

Knowledge،(2014:4. )مصطفى 
كنيـ مف السيطرة عمى مإلى تعميـ الطبلب الميارات التي ت المدرسوفولذلؾ اتجػو      

والميارات المتعمقة بتطوير طرؽ الحصوؿ ، الذاتيـ ميارات التعمّ  أمور حياتيـ، مثؿ
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 .عػمى المعرفػة واالنفتػاح العقػمي عمى المستقبؿ ألف التعمـ النياية لو
 (2009:19)الحارثي،

 السنوات خبلؿ والعممية العممية التحديثات أىـ مف النشط التعّمـ استراتيجيات وتعد    
 المعمومات توصيؿ في ومبتكرة جديدة طرقا والمعمميف لمطمبة وفرت فقد القميمة الماضية،

 تعميـ وىو االساس اليدؼ النشط التعّمـ استراتيجيات حققت فقد لذا تقميدية، غير بطرؽ
 كما حياتيـ، مصير قيادة في الذات عمى االعتماد وكيفية التفكير والقيادة فف الطمبة
 (2021:9)عبد السبلـ، .في ىذا المجاؿ الدراسات مف العديد أظيرت

، بعبلقتو المباشرة بحياة االنساف غيره مف العموـيتميز عف  األحياءولما كاف عمـ      
لجسمو  اإلنسافيزداد فيـ مف جميع جوانب شخصيتو االنسانية ف اإلنسافانو يدرس و 

تفسير الظواىر التي  ويستطيع مف خبللووعقمو ونفسو وسموكو والعوامؿ التي تؤثر فيو، 
 . وما يمكف أف يتخذه تجاىيا أسبابيا فيحددتحدث في محيط جسمو، 

إلى اف ىناؾ  والتي أشارتوبالرجوع إلى نتائج بعض الدراسات ضمف ىذا المجاؿ      
ىذا  أسباب، واف احد لطمبة المرحمة الثانويةضعفا في مستوى التحصيؿ الدراسي 

راسي تدريس ال يتوقع لنتائجيا تنمية التحصيؿ الد وأساليبالضعؼ ىو استخداـ طرائؽ 
تجعؿ مف المدرس تركز عمى مؿء عقوؿ الطمبة بالمعمومات و  أنيا إذلدى الطبلب، 
مومات فقط المعمومات، وتطمب مف الطالب تذكر واسترجاع تمؾ المعىذه وعاءا لنقؿ 

 .و الخاصةقدراتو  ومياراتدوف االىتماـ بتنمية 
عدـ  حوؿ التربويوالعامميف في المجاؿ بعض المدرسيف  خبلؿ استطبلع آراءومف      

العممي،  الرابعلمصؼ  األحياءـ في بعض مواضيع منيج مقدرة الطبلب عمى التعمّ 
ما تحتويو المادة مف معمومات ومفاىيـ ومصطمحات كثرة  أشاروا اف سبب ذلؾ ىو

واف العديد مف مدرسي مادة االحياء يعتمدوف في تدريسيـ عمى استراتيجيات  ، عممية
ىو المدرس، وىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات التي أجريت  تدريسية محورىا األساس

(، التي 0220( ودراسة عزيز وميدي )2004في العراؽ مثؿ دراسة )المعاضيدي, 
أشارت جميعيا إلى استخداـ المدرسيف لطرائؽ تدريسية تعتمد عمى المدرس فقط مثؿ 
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تتيح  لرابع العممياألحياء لمصؼ ا فصوؿ كتاب عمى الرغـ مف كوف طريقة المحاضرة،
 األحياءكتاب  مواضيعنشطة، واف طالب مشاركة الجعؿ مياـ تعميمية و  ألداءالفرصة 

عمى التعامؿ  تأكيدىاإلى  إضافة، ومعارفو التي يمتمكيا مياراتو تساعد عمى استخداـ
 وىذه الميزات ،ؼ عمييار مع المواقؼ بنظرة بعيدة عف الحدود المألوفة والمعايير المتعا

، وكذلؾ فاف ىذه الخصائص قد تساىـ في التعّمـ النشط تتبلئـ مع خطوات ومراحؿ
 .بإحدى استراتيجيات التعّمـ النشطتوفير فرص مناسبة لتنمية التفكير عند التدريس 

 استخداـفي تطوير العممية التعميمية مف خبلؿ   افوانطبلقا مف رغبة الباحث     
، ويكوف ىو محور تفاعبل مع العممية التعميمية رأكثجعؿ الطبلب تتدريس  استراتيجية

 Round) استراتيجية تـ اختيار  اذلىذه االستراتيجية والعنصر النشط فييا، 
Robin)طبلب عينة مف التحصيؿ الدراسي لدى مستوى  لتنميةمحاولة ك مف قبميما
مشكمة  افالباحث حددما سبؽ فقد عمى  وبناءاً ، األحياءفي مادة  الرابع العمميالصؼ 
 :التالي بالسؤاؿ مابحثي

 في العممي الرابع الصف طالب تحصيل في Round Robin تيجيةااستر  أثر ما -1
 .االحياء مادة

 :اآلتية البحث الحالي في النقاط  أىميةيمكف تحديد و     
( عمى مستوى جامعة يفدراسة حديثة )عمى حد عمـ الباحث ىذا البحث عدي .2

الباحثيف والمختصيف في ىذه الجامعات  أنظارو يحاوؿ لفت نّ إالموصؿ، بالتالي ف
 الدراسات والبحوث في ىذا المجاؿ. إجراءإلى 

 افيعد البحث محاولة لرفد المكتبة العراقية والعربية بجيد عممي جديد قدمو الباحث .0
 في ىذا المجاؿ.

األحياء ـ تعميـ وتعمّ يجابية نحو إيتوقع أف تسيـ ىذه الدراسة في تنمية اتجاىات  .0
 .في جميع المراحؿ الدراسية لدى الطمبة

المنيجية  مادة عمـ االحياءيمكف االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في تحسيف كتب  .0
 عند إعادة تخطيطيا مف قبؿ المختصيف في وزارة التربية.
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الممكف أف جاىزة لمدرسي األحياء مف  أنموذجية تدريسية ةخط ىذه الدراسة وفرست .5
 .إلعداد الخطط التدريسية في ىذا المجاؿ تكوف أساساً 

 ثالثا: أهداف البحث وفرضياته
 ييدؼ البحث الحالي إلى دراسة:   
 الرابعفي التحصيؿ الدراسي لدى طبلب الصؼ  Round Robinاستراتيجية ثر أ

 العممي في مادة األحياء.
 :اآلتية يةمف أىداؼ البحث تـ صياغة الفرضولمتحقؽ    

  ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط تحصيؿ طبلب المجموعة
ومتوسط تحصيؿ طبلب   Round Robinباستراتيجية التجريبية التي درست 

 المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية.
 رابعا: حدود البحث

 يقتصر البحث الحالي عمى:     
 .العممي الرابعطبلب الصؼ الحدود البشرية:  .2
النيارية لمبنيف بمركز محافظة  واإلعداديةالمدارس الثانوية  الحدود المكانية: .0

 .2022-2021)مدينة الموصؿ( لمعاـ الدراسي  نينوى 
مف كتاب عمـ  والثالث والخامس الفصميف األوؿ والثانيالحدود الموضوعية:  .0

 العممي. الرابعاألحياء لمصؼ 
 .2022-2021مف العاـ الدراسي  األوؿالفصؿ الدراسي الحدود الزمانية:  .0

 خامسا: تحديد المصطمحات      
 كل من: اعرفه التدريس: استراتيجية .1
 المدرس بيا يقـو التي اإلجراءات تصؼ خطة بأنّيا  (2008شريخ ) أبو 

 في التدريس استراتيجيات وتستند المرجوة، التعمـ نتاجات تحقيؽ بغية والمتعمـ
 (2008:8)ابو شريخ، .التعّمـ ونظريات نماذج إلى األساس
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 قبؿ مف واستخداميا تخطيطيا يتـ اجراءات بأنيا( 2018) العفون ومايخان 
 وتحقيؽ أكثر بكفاءة التعمـ عمى الطالب لمساعدة مثمى بطريقة المدرس
 (2018:242،)العفوف ومايخاف .المنشودة التعميمية االىداؼ

  بانيا "مجموعة مف الفعاليات والخطوات والوسائؿ  اجرائيا انيعرفها الباحثبينما
 ."واالنشطة التي اتبعيا الباحث في تدريسو لطمبة المجموعة التجريبية

 كل من : التعمم النشط : عرفه .2
  ( مايرز و جونزMyers & Jones ,2006  عمى أنو البيئة التعميمية )

التي تتيح لمطمبة التحدث و األصغاء الجيد و القراءة و الكتابة و التأمؿ 
العميؽ, ذلؾ مف خبلؿ استخداـ تقنيات و أساليب متعددة مثؿ المشكبلت , 
والمجموعات الصغيرة , والمحاكاة , و دراسة الحالة , ولعب الدور, وغيرىا مف 

الطبلب أف يقوموا بتطبيؽ ما تعمموه في عالـ الواقع  األنشطة التي تتطمب مف
 (30-2011:29. ) سعادة واخروف ,

 قدرة طبلب المجموعة التجريبية عمى االندماج اجرائيا بانه " انويعرفه الباحث
في العممية التعميمية مف خبلؿ مشاركتيـ االيجابية والفعالة في المياـ الصفية 

بينيـ ات والمفاىيـ العممية عبر تفعيؿ الحوار المعدة ليـ وذلؾ لتحصيؿ المعموم
وتطوير قدراتيـ عمى التنظيـ واالستنتاج وتحميؿ ومعالجة والتعمـ االيجابي 

  االفكار". 
 : يعرفها كل من : Round Robinراوند روبن  .3
  (Clowes, 2011)  بأنيا نموذج مف استراتيجيات التعّمـ التعاوني تعمؿ

عمى تنمية تكويف الفريؽ والميارات االجتماعية وميارات االتصاؿ وميمة لبناء 
المعرفة وتعد طريقة لمتعّمـ, و تساعد عمى تنمية ميارات لمتفكير ومعالجة 

 المعمومات.
 تعتمد عمى نشاط طبلب استراتيجية تعميمية اجرائيا بانها " انويعرفها الباحث

خطوات  في انجاز مياميـ الصفية باتباعيـ وتعاونيـ الصؼ الرابع العممي



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 

500 

 Roundمحددة يرسميا ليـ مدرس مادة االحياء عمى وفؽ استراتيجية 

Robin . 
 سات سابقة(: االفصل الثاني )اطار نظري ودر 

 : Round Robinمفهوم استراتيجية 
االختصاص في مناىج العموـ وتدريسيا أف األىداؼ يرى التربويوف وأصحاب      

والغايات التعميمية والتربوية تتغير باستمرار نتيجة لتغيير متطمبات المجتمع وظروفو 
في مجاؿ نتج عف التغييرات وىذا التغيير  ،االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية

ى غير اكتساب المعارؼ أف العموـ أصبح ليا وظيفة أخر  واأكدو  ،ـالتعميـ والتعمّ 
فيي نشاط يجعؿ المتعمميف يجمعوف بيانات ومعمومات عممية ويعبروف  ،والمعمومات

 .تحميؿ ىذه النتائج ومناقشتيا معاعف نتائجيا ثـ 
ويرى التربويوف في مناىج العموـ وتدريسيا أف األىداؼ والغايات التعميمية التربوية      

غير وتتطور باستمرار, نتيجة لتغير متطمبات المجتمع وظروفو االجتماعية والثقافية تت
 (2007:13)زيتوف, .واالقتصادية والسياسية

ـ النشط التي تستند عمى  مف استراتيجيات التعمّ  Round Robin استراتيجيةوتعد      
استراتيجية تقـو  النظرية البنائية، وتسمى باستراتيجية التدوير و استراتيجية، و ىي

فكرتيا عمى طرح المدرس سؤاال  واحدة عمى كؿ مجموعة، وعمى كؿ طالب أف يشارؾ 
باي اضافة لئلجابة الى أف تكتمؿ الحمقة ويعود الدور مجددا، بشرط أف ال يعيد إجابة 
زميمو . وتيدؼ ىذه االستراتيجية إلى كشؼ التصورات البديمة والمشاركة في األفكار 

 (2016:548امبو سعيدي والحوسنية,)ة االستماع .وتقوية ميار 
مف االستراتيجيات التدريسية التي تيدؼ إلى  Round Robinكما تعد استراتيجية      

تشجيع الطبلب عمى حسف االستماع واإلنصات, وتدريبيـ عمى التقويـ الذاتي أثناء 
 (2015:20جواىر,القراءة وتقويـ األقراف مف خبلؿ المتابعة . )

بأنو "أحد  Round Robin( إستراتيجية (Hormah 2011 وعرؼ          
ـ التعاوني التي أنشاىا سبنسر كاجاف وفي تركيب االستراتيجية يكوف استراتيجيات التعمّ 
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الطبلب فييا عمى شكؿ مجموعات صغيرة تستجيب لسؤاؿ أو مشكمة شفوية يمقيو 
دوري دوف تجاىؿ أي فرد، والمبدأ المدرس عمييـ ويشجع أفراد المجموعة لئلجابة بشكؿ 

ىنا كؿ عضو لديو الفرصة لمتحدث و نقؿ وجية نظره لآلخريف وال يوجد أحد يييمف 
 (Hormah,2011:28. )عمى النشاط الجماعي"

: بانيا المسار الذي يسمكو المدرس لتدريس طمبتو، و  (2013المولى )بينما ذكر      
 يستخدـ مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ التعميمية التي يحددىا المدرس عندما يخطط لدرسو.

 (2013:112)المولى،
تعد استراتيجية المساجمة الحمقيػة مػف االستراتيجيات التي يمكف استخداميا لتبادؿ و      

المجموعػة لػو دوره في المشاركة وتقديـ مساىمة مكتوبة األفكار, إذ إف كؿ طالب في 
لميمة المجموعة, فيسأؿ المدرس الطبلب سؤاال لو إجابات متعددة, ويكتب كؿ طالب 
إجابة أو جزءا مف اإلجابة, ويمرر الورقة إلي الطالب التالي, ويطمب مف أحد الطبلب 

 (Alyassen,2014:94-95) في المجموعة مناقشة ما كتبتو مجموعتو  .
مف استراتيجيات  انيا Round robinستراتيجية المف خبلؿ دراستو  افيرى الباحثو      
 ،د عف الدور السمبيعطي فرصة لمطالب أف يبني معرفتو بنفسو واالبتعات النشط،ـ التعمّ 

في يو ويزيد االعماؿ االبداعية لد، ى اكتساب ميارات التفكير العمياعم الطالبإذ يشجع 
واالفكار فيما  اي تنمية العبلقات االجتماعية بيف الطمبة ومناقشة الحموؿ المجموعة

ـ و عمى التعمّ  الطالبحفز تكما و ، شجع عمى حؿ المشكبلتتو  ،بينيـ مف دوف نقد
يضا تزيد ىذه أو  ،عطي لمطالب الثقة بالنفستو ، داؼ العممية التعميمية التعمميةىأتحقيؽ 

فكار وتحميؿ بحيث يكوف الطالب قادرا عمى توليد األاالستراتيجية مف االندماج بالعمؿ 
 النتائج وتقييميا .

 مف أربعة مراحؿ وىي : Round Robinىذا وتتكوف استراتيجية      
 مرحمة توليد األفكار دوف نقد أو فرز . (2

 مرحمة توضيح األفكار . (0

 مرحمة تصنيؼ األفكار حيث تجمع األفكار المتشابية في قائمة واحدة . (0
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 ة تقييـ األفكار أي اختيار األفكار وتقييميا .مرحم (0

 بانيا: (Round Robinوفي ضوء ما سبق يمكن استنتاج خصائص استراتيجية )
 ـ التعاوني النشط تعمؿ عمى العصؼ الذىني استراتيجية مف استراتيجيات التعمّ  .2

 ( .6_0يقسـ فييا الطبلب الى مجموعات صغيرة ) .0

 او مشكمة تحتاج ألكثر مف حؿ .تحفز اذىاف الطبلب بطرح سؤاؿ  .0

 تتميز بالتدريب الدوري لمشاركة أفراد كؿ مجموعة . .0

 تمنح المساواة في طرح الحموؿ بيف أفراد المجموعات . .5

 تحقؽ المساواة في الزمف المحدد لئلجابة لكؿ طالب . .6

 يطرح السؤاؿ أو المشكمة بشكؿ شفوي أو مكتوب أو مصور . .7

 .المقاطعة أو النقد أثناء استمطار األفكارالتدوير لكؿ اإلجابات أي عدـ  .8

 (2016:34)الخزندار,
 : Round Robinأهمية استخدام استراتيجية 

 في النقاط التالية: Round Robin استراتيجية استخداـ تتمخص أىمية     
 ،القرار وقدرتيـ عمى حؿ المشكبلت السماح لممجموعة بالتقدـ إلى خطوة صنع (2

عطائيـ الوقت الكافي لمتفكير يار الفروؽ الفردية بطريقة وذلؾ يكوف باخت ،وا 
كما أف كؿ فرد فييا يجب أف ينظر إليو عمى أساس أنو مصدر ميـ  ،سميمة

 إلنتاج األفكار واآلراء لآلخريف.

تحقؽ وظائؼ أكاديمية واجتماعية كونيا تسمح لكؿ فرد مف أفراد المجموعة  (0
اره, وتمنح فرصة المساواة في المشاركة لمجميع, واحتراـ التعبير عف رأيو وأفك

 آراء اآلخريف, واالستفادة منيا واإلضافة إلييا.

عطاء فرصة  (0 تسيـ في تنمية قدرة المتعمميف عمى البناء عمى أفكار زمبلئيـ, وا 
لمطبلب في التفكير بحرية وتنظيـ أفكارىـ, كما أف وجود أشكاؿ مختمفة 

درس والطبلب اختيار الشكؿ أو النمط المناسب ليـ. لبلستراتيجية يتيح لمم
(Kagan,2009:22-25) 
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إلى  الطبلببتقسيـ  المدرسمناسبة لتبلميذ المرحمة االبتدائية, حيث يقوـ  (0
مجموعات صغيرة, ويطرح سؤال أو قضية أو مشكمة تثير تفكيرىـ, فينتجوف 

خبلؿ تسجيؿ  عمى أفكار زميمو, مف طالبويشاركوف بأفكارىـ, بحيث يبني كؿ 
أفكارىـ في ورقة واحدة, فيمكف استخداميا في إنتاج أفكار غير مألوفة . 

(Kagan,2016:30) 

 :Round Robin مميزات استراتيجية
 بما يأتي : يمكف تمخيصيابمزايا عدة  Round Robinتتميز استراتيجية      
 سيمة وبسيطة لمتطبيؽ . .2

 . مفيدة لمتعبير عف األفكار واآلراء .0

 تطبيقيا لجميع المراحؿ الدراسية ولجميع المناىج والمواد التعميمية  . يمكف .0

 تساىـ في بناء العبلقات الشخصية واالجتماعية بيف المتعمميف. .0

(Kagan and Kagan,2009:27) 

 تجعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية  . .5

 االتصاؿ.تنمي ميارات التفكير والقدرة عمى حؿ المشكبلت وتنمية ميارات  .6

 (2021:54السبلـ, )عبد

 حقؽ االىتماـ الفردي لكؿ طالب .ت .7

 تمنح المساواة لممشاركة بيف ضعيفي التحصيؿ ومرتفعي التحصيؿ . .8

 تساعدىـ عمى احتراـ اآلراء وتقبؿ وجيات نظر اآلخريف . .9

(Thomas and Kothari,2015:129) 

تربوية تتعمؽ بمحتوى استغبلؿ وقت الحصة الزمني بشكؿ فعاؿ لتنفيذ نتاجات  .22
 المواد الدراسية .

التقميؿ مف الفوضى والشغب الذي قد يحدث في الصؼ مف اجراء اساليب  .22
 التدريس التقميدية, نتيجة انيماؾ كؿ متعمـ في عممية التعمـ .
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تشجيع المتعمميف عمى االبداع والتحري والبحث واثارة التفكير مف اجراء تحميؿ  .20
 المواضيع التعميمية.

ع المتعمميف عمى تحميؿ الرسالة التعميمية وفيميا وتذكرىا في أي وقت تشجي .20
 حياتي .

كؿ متعمـ في الصؼ لو فرصة حقيقية مف وقت الحصة لبموغ النتاج التربوي,  .20
 (2013:7محاسنة والعازمي,ولكؿ متعمـ .)

ىي مف االستراتيجيات البسيطة  Round Robinف استراتيجية أ افويرى الباحث     
وتعد صالحة لجميع المراحؿ الدراسية, إذ تعمؿ عمى جعؿ الطالب  ،وسيمة التطبيؽ

داخؿ غرفة  ومتفاعميف مشاركيفويجعؿ مف جميع الطبلب  ،ـمركزا لعممية التعميـ والتعمّ 
ؾ إضافة إلى ذل ،ويكشؼ التصورات البديمة والمشاركة في األفكار بيف الطمبة ،الصؼ

وتساعد الطبلب  ،وتكسب الطمبة ميارات اجتماعية ،تحفز العصؼ الذىني لمطالب
و  ،وحسف االستماع ،وعمى احتراـ الذات واحتراـ اآلخريف وعدـ النقد ،عمى بناء المعرفة
( عمى  Round Robinومف الممكف أف تعمؿ ىذه االستراتيجية )  ،زرع الثقة بالنفس

 تنمية ميارات النظاـ والترتيب.
 : Round Robinدور المدرس في استراتيجية 

 :ميدوار ميمة في ىذه االستراتيجية منيا ما يألممدرس      
 يقسـ طبلب الصؼ عمى مجموعات صغيرة . -2

 يوضح مفيـو االستراتيجية و خطواتيا لمطبلب . -0

 يكوف مرشدا و موجيا لمطبلب لمتفاعؿ فيما بينيـ . -0

مشكمة متعددة الحموؿ مف أجؿ توليد يطرح سؤاال متعدد االجابات أو يعرض  -0
 االفكار مف قبؿ الطبلب .

 تعزيز و تقويـ األفكار والحموؿ مع طبلب الصؼ . -5

 مناقشة الحموؿ و األفكار و تدويف اإلجابات الصحيحة عمى السبورة. -6

 (53: 2021السبلـ, )عبد
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تمخص ( يRound Robinأف دور المدرس في ىذه االستراتيجية ) افويرى الباحث     
 باآلتي:
يصمـ األنشطة و  يقسـ الطبلب إلى مجموعات صغيرة، ويحدد الزمف، .2

 ويحدد دور الطالب في التقويـ. والمواقؼ، ويحدد نوع التقويـ لكؿ نشاط،

 .فيوـ وخطوات االستراتيجية لمطبلبيوضح م .0

 .مشجعًا لتفاعؿ الطبلب فيما بينيـيكوف مرشدًا وموجيًا و  .0

 .ه االستراتيجيةفي ىذناقؿ لممعرفة المدرس  .0

 .يساعد الطمبة عمى التعمـ .5

 يشجع الطالب عمى التعاوف مع زمبلئو في المجموعة . .6

يكوف المدرس مدربا يدربيـ عمى كيفية استخراج المعمومات بأنفسيـ مستخدميف  .7
 عمميات العمـ.

 يكوف المدرس مبلحظا و موثقا لممعمومات . .8

 يربط المحتوى العممي بالحياة الواقعية . .9

 الفصؿ بطريقة تخدـ عممية التعمـ والتعميـ .ينظـ  .22

 تشجيع الطبلب عمى المشاركة في أىداؼ الدرس واألنشطة العممية . .22

يتفاعؿ مع الطبلب لتشجيعيـ عمى التفاعبلت اإليجابية لكي يستطيع مف  .20
 خبلليا التعرؼ عمى افكارىـ .

 يجعؿ الطالب مكتشفا وفعاال في العممية التعميمية . .20

 واألفكار وتدويف االجابات الصحيحة عمى السبورة .يناقش الحموؿ  .20

يعمؿ عمى زيادة دافعية المتعمميف لمتعّمـ, وذلؾ بإتباع أساليب المشاركة  .25
 وتحمؿ المسؤولية واتخاذ القرار والعمؿ التعاوني وتشجيع األفكار الجديدة .

 : Round Robinدور الطالب في استراتيجية 
 , نذكر منيا :ا وبارزاً دور الطالب ميمً في ىذه االستراتيجية يكوف      
 يصغى جيدا لمتعميمات التي يمقييا المدرس عميو في بداية الدرس . .2
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 يتبع تعميمات المدرس عندما يطمب منو تكويف مجموعات تعاونية متكافئة . .0

يستمع لممدرس بتركيز أثناء طرح القضية أو المشكمة و يتبعيا عمى السبورة أو  .0
 الموزعة .داخؿ الورقة 

 يبدأ الطبلب في التفكير في المشكمة أو القضية أو السؤاؿ . .0

 يبدأ أوؿ طالب بتسجيؿ رأيو أو فكرتو شفويا و داخؿ ورقة النشاط المحددة . .5

بعد انتياء الطالب األوؿ مف تسجيؿ فكرتو يمرر الورقة إلى الطالب الثاني إلى  .6
ه يمرر الورقة لمذي يميو أف تدور عمى جميع الطبلب في المجموعة , وعند تعثر 

 عمى أف يأخذ دوره في المرة القادمة .

 (455: 2018يعرض اإلجابات و األفكار عمى الجميع و مناقشتيا .)سبلـ, .7

 : Round Robinخطوات تنفيذ استراتيجية 
وجد اختبلؼ و دبيات والدراسات السابقة عمى بعض المصادر واأل افأطمع الباحث     

 :Round Robinفي خطوات تنفيذ استراتيجية 
 Round( خطوات تطبيق استراتيجية Kagan and Kagan,2009إذ حدد )

Robin : كالتالي 
( مع تعييف كاتب و قائد عمى 6إلى  4يقسـ الفصؿ إلى مجموعات صغيرة ) .2

 كؿ مجموعة .

 يضع المدرس الطمبة في مجاميع غير متجانسة . .0

جزاء متعددة أاجابات متعددة أو موضوعا بو  اسؤال ذعطاء الطبلب إ .0
 لممجموعات .

 يحدد المدرس مقدار الوقت لكؿ شخص لممشاركة . .0

 يقدـ كؿ طالب اجابتو شفييا . .5

جابات افراد مجموعتو بشكؿ دوري حتى انتياء الوقت إيبدأ الكاتب بتسجيؿ  .6
 المحدد .
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فراد مجموعتيـ أحد أيقوـ الطمبة  بتدريب بعضيـ البعض عندما يواجو  .7
 .صعوبة

(Kagan and Kagan,2009:31-33) 
 الدراسات السابقة:

 ( م2020الدوسكي )دراسة  -1
المدعمة بتقنية  Round Robinىدؼ ىذا البحث التعرؼ عمى أثر استراتيجية      

QR code  .في تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس العممي في مادة عمـ األحياء
الباحثة التصميـ شبة التجريبي ذو الضبط الجزئي )مجموعة تجريبية  تواختار 

ومجموعة ضابطة( ذات االختبار البعدي لبلختبار التحصيمي، وقد اختيرت عينة 
البحث قصديا مف طالبات )اعدادية اـ الربيعيف( الصؼ الخامس العممي في محافظة 

( طالبة، وقد وقع 02، وبمغت )دىوؾ والتابعة لممثمية وزارة التربية المركزي في دىوؾ
( طالبة لتمثؿ المجموعة التجريبية، 02االختبار العشوائي عمى شعبة )ب( المؤلفة مف )

( طالبة لتمثؿ المجموعة الضابطة، وتـ اعداد أداة  02وشعبة ) أ ( المؤلفة مف )
( فقرة موضوعية، وقد اشارت 52لبلختبار التحصيمي، وتالؼ االختبار التحصيمي مف )

في  QR codeالمدعمة بتقنية  Round Robinالنتائج إلى وجود أثر الستراتيجية 
التحصيؿ في مادة عمـ األحياء لطالبات الصؼ الخامس العممي لصالح المجموعة 

 التجريبية، وقد تـ وضع عدد مف التوصيات والمقترحات.
  Adigun (2016)دراسة  -0

الدراسة الى معرفة أثر استراتيجية المساجمة الحمقية التدريسية في التحصيؿ  تىدف     
الدراسي لطمبة المدارس الثانوية العميا لمادة الكيمياء في والية اوسوف نيجيريا, إذ اعتمد 

عينة البحث مف  تاالختبار القبمي والبعدي, وتمثم والباحث التصميـ شبو التجريبي ذ
واشتمؿ البحث  طالبا وطالبة، 262دارس الثانوية العميا وعددىـطمبة )ذكور واناث( الم

عمى أداتيف وىما االختبار التحصيمي لمادة الكيمياء ودليؿ تعميمي لممدرسيف حوؿ 
وقد  (ANCOVA) SPSSوقد تـ تحميؿ البيانات باستخداـ ، ةاالستراتيجياستخداـ 
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لضابطة في االختبار اظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة ا
 التحصيمي.

 (إجراءات البحث) الفصل الثالث
مػف حيػث اختيػار  افالباحثػ بيا ىذا الفصؿ عمى جميع اإلجراءات التي قاـ احتوى      
عداد  ووتعييف مجتمع البحثتصميـ   لجمع بيانات البحث مستمزماتالدوات و االوعينتو وا 

بة وعمػػػػى النحػػػػو الموضػػػػح فػػػػي وتطبيػػػؽ التجربػػػػة واسػػػػتخداـ الوسػػػػائؿ اإلحصػػػػائية المناسػػػ
 -أدناه:

 Experimental design التصميم التجريبي:
الوصػػػوؿ اختيػػػار التصػػميـ المبلئػػػـ لمبحػػث أمػػػرا ىامػػػا ألنػػو يضػػػمف الدقػػة فػػػي  يعػػد      

 والتأكػػػد مػػػف صػػػحة النتػػػائج التػػػي توصػػػؿ إلييػػػا وفرضػػػياتو البحػػػث اسػػػئمةعػػػف  إلجابػػػات
 .الباحث
فيميػا محاولػة منيج ييدؼ الى تحميؿ ظاىرة ما و "يعرؼ التصميـ التجريبي بأنو        

في تمؾ الظاىرة ، ويعتمد ىذا المنيج فػي  المؤثرعامؿ التأثير موقؼ معيف او  تحديدثـ 
. نػػػػػػت ماديػػػػػػة اـ انسػػػػػػانيةالعمػػػػػػوـ التػػػػػػي يمكػػػػػػف اف تكشػػػػػػؼ قوانينيػػػػػػا بالتجػػػػػػارب سػػػػػػواء كا

 (2017:83)حللي،

ويعتمػػػد اختيػػػار التصػػػميـ التجريبػػػي عمػػػى عػػػدد مػػػف العوامػػػؿ منيػػػا ىػػػدؼ البحػػػث,       
والحريػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي يمتمكيػػػػػػػػػا الباحػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػروؼ التجربػػػػػػػػػة وطبيعػػػػػػػػػة االفتراضػػػػػػػػػات. 

 (2011:313،رضا)
تصػػميما تجريبيػػا مػػف نػػوع المجموعػػات المتكافئػػة ذات االختبػػار  افوقػػد اعتمػػد الباحثػػ    

 .البعدي
 Research Community and Sampled مجتمع البحث وعينته:

 مجتمع البحث: -1
المجتمػػػػع االحصػػػػائي الػػػػذي تجػػػػرى عميػػػػو الدراسػػػػة ويشػػػػمؿ كػػػػؿ انػػػػواع المجتمػػػػع "       

معينػػػػػػػػػػػة".  أو األفػػػػػػػػػػػراد الػػػػػػػػػػػذيف ينصػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػييـ االىتمػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػػػةالمفػػػػػػػػػػػردات 
 (2019:158المحمودي،)
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وفي واقع األمر, إف دراسة مجتمع البحػث األصػمي كمػو يتطمػب وقتػا طػويبل وجيػدا شػاقا 
وتكػػاليؼ ماديػػة مرتفعػػة . ويكفػػي أف يختػػار الباحػػث عينػػة ممثمػػة لمجتمػػع البحػػث بحيػػث 

 (2013:153)عمياف، تحقؽ أىداؼ البحث وتساعده عمى إنجاز ميمتو .
وتحدد مجتمع البحث الحالي بأنو جميع طبلب الصؼ الرابع العممي في المدارس       

( 2022_2021اإلعداديػػة والثانويػػة النياريػػة لمبنػػيف فػػي مدينػػة الموصػػؿ لمعػػاـ الدراسػػي )
 ( مدرسة إعدادية وثانوية.36( طالبا والذيف توزعوا عمى )6780والبالغ عددىـ )

 عينة البحث: -2
العينة ىي عبارة عف مجموعة مف الوحدات المستخرجة مػف المجتمػع اإلحصػائي,       

بحيػث تكػػوف ممثمػػة بصػػدؽ ليػػذا المجتمػػع, وبعبػارة اخػػرى فالعينػػة مجموعػػة مػػف الوحػػدات 
 (2016:95عطية،) التي يجب أف تتصؼ بنفس مواصفات مجتمع الدراسة. 

 وفيما يمي وصؼ الختيار عينة البحث:    
 ارس:عينة المد -أ

عمػػػػى أسػػػػماء المػػػػدارس اإلعداديػػػػة والثانويػػػػة لمبنػػػػيف فػػػػي  افبعػػػػد اف تعػػػػرؼ الباحثػػػػ      
وبعػػد الحصػػوؿ عمػػى كتػػاب تسػػييؿ ميمػػة صػػادر مػػف المديريػػة العامػػة  ،محافظػػة نينػػوى

لتربية نينػوى ومعنونػا إلػى إدارات المػدارس اإلعداديػة والثانويػة النياريػة لمبنػيف فػي مركػز 
باختيػار ثانويػة عػامر عبػداهلل التطبيقيػة لمبنػيف قصػديا لكػي  افالباحثػقاـ ، محافظة نينوى

 تكوف ميدانا إلجراء البحث وذلؾ لؤلسباب التالية:
 عدد طبلب المدرسة مناسب إلجراء التجربة. -2
وجود المدرسة في حي سكني يمثػؿ شػريحة مػف المتوسػط العػاـ لفئػات المجتمػع مػف  -0

 فية.الناحية االقتصادية واالجتماعية والثقا
إبػػػداء اسػػػتعداد إدارة ومدرسػػػي مػػػادة األحيػػػاء لمتعػػػاوف فػػػي إجػػػراء التجربػػػة فػػػي ىػػػذه  -0

 المدرسة.
مبنػػػػى المدرسػػػػة مناسػػػػب مػػػػف حيػػػػث حجػػػػـ الفصػػػػوؿ وتكامػػػػؿ التجييػػػػزات ومناسػػػػبتيا  -0

 لمعممية التعميمية.
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 احتواء المدرسة عمى مختبر لمادة األحياء. -5
فػػػي المدرسػػػة لمعػػػاـ الدراسػػػي  وقػػػد بمػػػغ عػػػدد طػػػبلب الصػػػؼ الرابػػػع العممػػػي المسػػػجميف   
 طالبًا. 140( 2022_2021)

 عينة الطالب: -ب
وبطريقػػػػػة عشػػػػػوائية شػػػػػعبتيف مػػػػػف الشػػػػػعب األربعػػػػػة لكػػػػػي تمثػػػػػؿ  افاختػػػػػار الباحثػػػػػ      

مجمػػوعتي البحػػث, إذ تػػـ اختيػػار شػػعبة ) أ ( لتكػػوف المجموعػػة التجريبيػػة والتػػي سػػتدرس 
, وشػعبة ) ب( لتكػوف المجموعػة الضػابطة التػي Round Robin استراتيجيةعمى وفؽ 

) التقميديػػة(, وقػػد تػػوزع طػػبلب الصػػؼ الرابػػع     سػػتدرس باسػػتخداـ الطريقػػة االعتياديػػة 
 العممي الناجحيف والراسبيف عمى الشعبتيف كما موضح  في الجدوؿ التالي:

 عدد أفراد عينة البحثيوضح  (1) جدول

 التدريسطريقة  المجموعة الشعبة
عدد الطالب 

قبل 
 االستبعاد

عدد 
الطالب 
 الراسبون

عدد الطالب 
بعد 

 االستبعاد

 Roundإستراتيجية  التجريبية أ

Robin 
 25 ال يوجد 25

 30 ال يوجد 30 الطريقة االعتيادية الضابطة ب
 55 صفر 55 المجموع الكمي لمطبلب

 :(االختبار التحصيمي) اعداد اداة البحث
 Round استراتيجيةتطمب البحث الحالي إعداد اختبار تحصيمي لمعرفة اثر       

Robin اف. لذا قاـ الباحثفي تحصيؿ طبلب الصؼ الرابع العممي في مادة االحياء 
 بإعداد اختبار تحصيمي تبعا لمخطوات التالية:

 تحديد المادة العممية: .1
تـ اختيار الفصؿ األوؿ والثاني والثالث والخامس مف كتاب األحياء المقرر       

( فصوؿ تضمنيا 10مف مجموع ) (2021-2022لمصؼ الرابع العممي لمعاـ الدراسي )
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عمما أف الفصؿ الرابع محذوؼ مف الكتاب المقرر حسب تعميمات وزارة  الكتاب المقرر.

 التربية العراقية.
 لسموكية:تحديد األغراض ا .2
بصياغة األغراض السموكية ذات العبلقة بمحتوى المادة العممية  افقاـ الباحث      

(. التحميؿ-التطبيؽ –الفيـ  –وحسب تصنيؼ بموـ لممجاؿ المعرفي لمستويات )التذكر 
( غرضا سموكيا موزعة بواقع 109وقد بمغ عدد األغراض السموكية بصيغتيا األولية )

( 23( غرضا في مستوى الفيـ، و)34مستوى التذكر، و )( غرض سموكيا في 37)
  .التحميؿ( غرضا في مستوى 15غرضا في مستوى التطبيؽ و)

قائمة األغراض السموكية عمى لجنة الخبراء والمحكميف  افبعدىا عرض الباحث      
مف ذوي االختصاص في مجاؿ عمـ النفس وطرائؽ التدريس، لغرض الحكـ عمى 
جراء  سبلمة صياغتيا ومدى تمثيميا لؤلىداؼ التعميمية المؤشرة إزاء كؿ منيا وا 

 التعديبلت المناسبة.
 إعداد جدول المواصفات: .0
ت بأنو "مخطط تفصيمي يبيف فيو محتوى المادة الدراسية يعرؼ جدوؿ المواصفا      

بشكؿ عناويف رئيسية مع تحديد نسبة التركيز ونسبة األغراض السموكية وعدد األسئمة 
منقؿ ) المخصصة لكؿ جزء، ومف فوائده انو يوفر صدقا كبيرا لبلختبار".

  (44: 2019،ومحمد
( فقرة توزعت عمى 40مف ) بتحديد محتوى االختبار حيث تكوف افقاـ الباحث   

وتـ  الموضوعات المعتمدة ضمف حدود البحث واألغراض السموكية التي سوؼ تقيسيا،
استخراج أوزاف ونسب التركيز لكؿ مف المحتوى واألغراض السموكية وعدد الفقرات في 

 كؿ مستوى وكما يأتي:
 
¤  
   

 = وزف المحتوى 

 عدد الصفحات لكؿ فصؿ

 العدد الكمي لمصفحات
 222  

 = وزف كؿ مستوى مف األغراض السموكية
 عدد األغراض لكؿ مستوى

   222 العدد الكمي لؤلغراض السموكية
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 نسبة تركيز األغراض عدد الفقرات في كؿ مستوى = نسبة التركيز لممحتوى ¤ 
 العدد الكمي لؤلسئمة.  السموكية                                           

 
 مواصفات االختبار التحصيمي ( جدول2) جدول

عدد 
 الفصول

عدد  
 الصفحات

 نسبة الهدف
 نسبة المحتوى

 التذكر
33      % 

 فهم
31        % 

 تطبيق
21     % 

 تحميل
15 
% 

 المجموع

 9 1 2 3 3 %      23 10 1ؼ

 7 1 2 2 2 %      18 8 2ؼ

 15 2 3 4 6 %      36 16 3ؼ

 9 1 2 3 3 %      23 10 5ؼ

 40 5 9 12 14 %    100 44 مجموع

 
 بناء فقرات االختبار التحصيمي بصيغته األولية: -4

( فقرة اختبارية بصيغتيا األولية عمى شكؿ اختبارات موضوعية  40الباحث ) عدّ أ      
 :أتيكما ي

 ( فقرة. 32اختبار االختيار مف متعدد ) -2
 ( فقرة. 1اكماؿ الجدوؿ ) -0
 ( فقرة.5خططات الصماء )مإكماؿ التأشير عمى الرسـو وال -0

: ىناؾ مخططاف يحتوياف عمى اكثر مف فقرة, إذ يصبح عدد فقرات االختبار  مالحظة
 ( فقرة .40التحصيمي ) 

 صدق االختبار: -5
حد الشروط األساس لمحكـ عمى صبلحية االختبار، ويعد االختبار أد الصدؽ عّ ي        
 (2011:120وآخروف، عباسإذا كاف يقيس ما وضع لقياسو. ) صادقا
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 افصدؽ المحتوى، حيث قاـ الباحث افولمتحقؽ مف صدؽ االختبار اعتمد الباحث   
بعرض فقرات االختبار مع نسخة مف االىداؼ السموكية عمى مجموعة مف الخبراء 

حية فقرات االختبار والمختصيف في مجاؿ العمـو التربوية والنفسية لبياف آرائيـ في صبل
جراء التعديبلت المناسبة  التحصيمي ومدى مناسبتيا لممحتوى واألغراض السموكية وا 

 عمييا اف لـز التعديؿ.
فأكثر معيارا لصبلحية الفقرات وقبوليا، وقد  (%82)نسبة  افوقد اعتمد الباحث   

بآراء المحكميف في  افخذ الباحثأف أحصمت جميع الفقرات عمى ىذه النسبة وأكثر بعد 
 تحميل فقرات االختبار: -6 .تعديؿ وصياغة الفقرات

تحميؿ فقرات االختبار ىو عبارة عف عممية فحص استجابات أفراد العينة  فّ إ      
وتتضمف ىذه العممية إيجاد  ,االستطبلعية عمى فقرة مف فقرات االختبار التحصيمي

لبدائؿ الخاطئة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار درجات صعوبة الفقرة وقوة التمييز وفعالية ا
 وكانت جميعيا ضمف القيـ العممية المحددة.  التحصيمي

 ثبات االختبار التحصيمي: -7
اعادة االختبار  -طريقة االختبارتـ حساب ثبات االختبار التحصيمي باستخداـ       

استطبلعية في استخراج معامؿ الثبات بإعطاء االختبار لمجموعة  افالباحثحيث قاـ 
، ثـ صححو ودوف نتائجو، وبعد ( طالبا مف طبلب اعدادية االمجاد(20مؤلفة مف 

د إعطاء االختبار نفسو لمطمبة أنفسيـ، وضمف ظروؼ اعاـ و ي (15)فاصؿ زمني 
معامؿ االرتباط  متشابية ثـ صححو حسب القواعد نفسيا ودوف نتائجو وأخيرًا حسب

في المرة األولى، ودرجاتيـ في  الطبلب باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوفبيف درجات 
 المرة الثانية، ويسمى معامؿ االرتباط الذي نحصؿ عميو بيذه الطريقة عامؿ الثبات. 

ويعد ىذا المعامؿ ( 81.5وقد بمغ معامؿ الثبات بعد تطبيؽ المعادلة أنفة الذكر )    
جيدا يمكف االعتماد عميو، وبذلؾ تحقؽ ثبات االختبار واتضح اف متوسط الوقت 

 دقيقة. 50التجريبي كاف 
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 البحث ةتصحيح أدا -8
 البحث وعمى النحو اآلتي: ةبتصحيح أدا افقاـ الباحث      

 لجميع اسئمة( لئلجابة الخاطئة بالنسبة 0( لئلجابة الصحيحة و)1درجة ) افحدد الباحث
  االختبار التحصيمي.

 (النتائج ومناقشتهاعرض )الرابع  فصلال
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين "  والتي نصيا:البحث النتائج الخاصة بفرضية 

 Roundمتوسط تحصيل طالب المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية 

Robin   ومتوسط تحصيل طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة
 ."االعتيادية

 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري افولمتحقؽ مف ىذه الفرضية استخرج الباحث     
طبلب المجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة ، ثـ ل يالتحصيمالختبار ا لدرجات
( كما 0لعينتيف مستقمتيف  وادرجت النتائج في الجدوؿ)( t-test)  االختبار التائي أجري

 :موضح ادناه
وسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار )ت( الختبار متال (3) جدول

 التحصيل

 (2.006( )ت( الجدولية =)53( وعند درجة حرية )0.05*معنوي عند نسبة خطأ)
(، وىي اكبر مف 2.208يتضح مف الجدوؿ اعبله أف القيمة التائية المحسوبة  )     

( 53( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )2.006الجدولية البالغة ) القيمة التائية
داللة إحصائية في بيف المجموعة التجريبية والمجموعة  ذيمما يدؿ عمى وجود فرؽ 

 المجموعة االختبار
عدد 
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 التحصيؿ
 4.879 28.680 25 التجريبية

 داؿ (53( )2.006) 2.208
 5.268 25.633 30 الضابطة
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الضابطة في اختبار التحصيؿ ولصالح المجموعة التجريبية, وبذلؾ ترفض الفرضية 
 الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة.

في تدريس   Round Robinىذه النتيجة إلى فعالية استراتيجية  افاحثويعزو الب     
مادة األحياء، وذلؾ الف ىذه االستراتيجية تراعي الحالة النفسية لممتعمـ وتؤكد عمى 
إشاعة جو ايجابي بيف الطبلب في حجرة الصؼ مف خبلؿ توفير كافة المستمزمات 
واألدوات التي تعمؿ عمى إنجاح الدرس، كما اف ىذه االستراتيجية تتيح لمطمبة قسطا 

اعميف في اكتساب المعرفة بأنفسيـ فيصبحوف قادريف عمى ربط مف الحرية وتجعميـ ف
المعرفة التقريرية النظرية بالمعرفة اإلجرائية التي تتطمب القياـ بعمؿ عدة خطوات مف 
اجؿ الوصؿ إلييا، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ اداء مياـ صفية متنوعة يحاوؿ المدرس مف 

لؾ فاف اعتماد استراتيجية خبلليا تنمية تحصيؿ الطبلب في المادة العممية، وكذ
Round Robin  طريقة التعميـ التعاوني بشكؿ كبير أدى إلى حصوؿ تبادؿ في

الخبرات بيف طبلب المجموعة الواحدة متبايني المستويات العممية مف خبلؿ عمميـ 
ومف خبلؿ تأكيدىا عمى تنمية  Round Robinكمجموعة واحدة، كما اف استراتيجية 

بلب المجموعة التجريبية عمى اكتساب المعمومات والميارات التفكير قد ساعدت ط
 المطموبة بأنفسيـ وبالتالي تفوقوا عمى طبلب المجموعة الضابطة.

 الفصل الخامس )االستنتاجات والتوصيات والمقترحات(:
 اوال : االستنتاجات :

الحيوية إلى الدرس ، وكاف ليا أثر واضح  Round Robinأضافت استراتيجية  .2
وفعاؿ، مما جعؿ الطالب اكثر ايجابية وأكثر حماسا ونشاطا وفاعمية طواؿ وقت 

 الدرس. 

في التحصيؿ بالمقارنة مع  Round Robinوجود أثر إيجابي الستراتيجية  .0
 الطريقة االعتيادية.

األلفة والتعاوف ىيأ جوا مف  Round Robinأف التدريس باستعماؿ استراتيجية  .0
بيف الطبلب والمدرس مف جية وبيف الطبلب انفسيـ مف جية اخرى، وىذا 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 

516 

شجعيـ عمى إبداء الرأي والجرأة في الكبلـ وازاؿ الخوؼ وتبادلوا الخبرات فيما 
 بينيـ مما أدى إلى رفع مستوى التحصيؿ لدييـ.

اشتراؾ          المتعمـ كاف محور عممية التعمـ في ىذه االستراتيجية مع اتاحتيا .0
جميع الطبلب في جميع المياـ الصفية، ومراعاة الفروؽ الفردية في استراتيجية 

Round Robin. 

 ثانيا : التوصيات:
أف تعمؿ وزارة التربية عمى تدريب المدرسيف والمدرسات عمى استخداـ  .2

( بصورة Round Robinاستراتيجيات التعمـ النشط بصورة عامة واستراتيجية )
 خاصة.

 اف( يوصي الباحث(Round Robinبما أف النتائج كانت لصالح استراتيجية  .0
بتييئة الصفوؼ والقاعات والمختبرات باألجيزة والوسائؿ التعميمية البلزمة 
لمساعدة مدرسيف عمـ االحياء عمى التدريس وفؽ استراتيجيات التعمـ النشط 

 .Round Robinالسيما استراتيجية 

 Round Robinبعمؿ دراسات ميدانية عمى تطبيؽ استراتيجية  افيوصي الباحث .0
كأسموب تعميمي تعممي في المواد الدراسية المختمفة بحيث ال تقتصر عمى العمـو 

 فقط وال عمى التحصيؿ فحسب.

 في الدراسة فإنو يقترح ما يمي : افبناء" عمى ما قاـ بو الباحثثالثا : المقترحات : 
في  Round Robinاسة الحالية لتعرؼ أثر استراتيجية إجراء دراسة مماثمة لمدر  .2

فروع العموـ ) الكيمياء، الفيزياء، األحياء(، وفي مراحؿ مختمفة وبيئات دراسية 
 مختمفة مثؿ المختبرات وغيرىا.

في  Round Robinإجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لتعرؼ أثر استراتيجية  .0
لناقد، االتجاه، الفيـ القرائي، المفاىيـ التفكير امثؿ ) متغيرات تابعة اخرى

 العممية(.
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 العربية واالجنبيةالمصادر 
(، المعتز لمنشر 2، ط )التدريس استراتيجيات(. 0228) شاىر، شريخ أبو -

 والتوزيع.

(. 0226امبوسعيدي، عبد اهلل بف خميس والحوسنية، ىدى بنت عمي ) -
، 2، طاالمثمة التطبيقيةاستراتيجية مع  181  -استراتيجيات التعمم النشط

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 مفاهيم( العامة التدريس طرائق(. 0228جري، خضير عباس وآخروف ) -

 الدار العممي المطبعة والبحث العالي التعميـ وزارة، 2ط ، )وتطبيقية نظرية

 .والترجمة والنشر لمطباعة الجامعية

تفعيل استراتيجيات التعمم النشط في دليل (. 2015جواىر, أحمد سعيد ) -
, المممكة العربية السعودية, إدارة التعميـ بمنطقة تدريس مادة القرآن الكريم

 الباحة.

 .الشفري مكتبة الرياض، ،التفكير تعميم ،(0229) احمد إبراىيـ الحارثي، -
فاعمية طرائق التدريس الحديثة في (. 0229)حسناوي، حاكـ موسى عبد ال -

 ، المناىؿ لمطباعة والنشر االلكتروني، االردف.االتجاهات العمميةتنمية 

المدخل إلى منهجية البحث وفن الكتابة مع (. 2017حممي, عبد الرحمف ) -
 لبناف. -مركز نماء لمنشر, بيروت تطبيقات في العموم الشرعية,

أثر استراتيجية التدوير في تنمية (. 2016الخزندار, منى اسماعيؿ نمر ) -
المفاهيم العممية وعمميات العمم في مادة العموم لدى طمبة الصف الرابع 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة االسبلمية, غزة. األساسي

 Round Robin(. أثر استراتيجية 0202الدوسكي, حناف سبلـ عرب ) -
في تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس العممي لمادة  QR Codeالمدعمة بتقنية 

العدد  –مجمة الفنون واألدب وعموم االنسانيات واالجتماع حياء, عمـ األ
(56.) 
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 (،1ط) ،مناهج البحث في التربية وعمم النفس (.2011) كاظـ كريـ، رضا -
 .بغداددار نشر 

, ط النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم(. 2007زيتوف, عايش ) -
 (, عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.1)

, التعمم النشط: بين النظرية والتطبيق(. 2011جودت أحمد وآخروف )سعادة,  -
 (, عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.1ط )

(. أثر استراتيجية المساجمة الحمقية في 2018سبلـ, باسـ صبري محمد ) -
تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية بعض ميارات التفكير الجانبي لدى 

, المجمد جامعة اسيوط –تبلميذ المرحمة االبتدائية, المجمة العممية لكمية التربية 
 (, مصر.2, العدد )الرابع والثالثون

 ،ابو عواد و محمد مصطفى ،العبسي ؛محمد بكر نوفؿ خميؿ؛ عباس، محمد -
 ،النفس وعمم التربية في البحث المناهج الى مدخل (.2011)فلاير محمد 

 عماف. لمنشر، المسيرة دار (،3ط)

 ، مكتبة نور.2، طالنشط التعمم استراتيجيات(. 0202عبد السبلـ، محمد ) -

(.طرائؽ التدريس الشائعة لدى 2012عزيز, حاتـ جاسـ وميدي مريـ خالد ) -
 .221-195: (51مجمة الفتح, ع )أعضاء ىياة التدريس في جامعة ديالى, 

 ،أدواته، البحث العممي في التربية )مناهجه (.2016) محسف عمي، عطية -
 دار المناىج لمنشر والتوزيع، االردف.. وسائمه اإلحصائية(

 استراتيجيتي أثر(. 0228، ىيفاء عدناف )العفوف، نادية حسيف ومايخاف -

المتوسط  الثاني الصؼ تحصيؿ طبلب في الساخف الحمقية والكرسي المساجمة
-007: 222، ع 00، مج مجمة كمية التربية االساسية األحياء، عمـ لمادة
060. 

 واساليبه ومناهجه اسسه) العممي البحث (.2013مصطفى ) ربحي عمياف -
 بيت االفكار الدولية لمطباعة والنشر، االردف. ،(واجراءاته
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(. اثر 2013محاسنة, عمر موسى خمؼ, والعازمي, عميا عطيوي عمي ) -
استخداـ اسموب الطاولة المستديرة المترافقة مع التقويـ في تحصيؿ طالبات 

, مجمة العموم التربويةالصؼ العاشر األساسي في منياج التربية االسبلمية, 
 (.1ج )(, 1) (,العدد21مج )

، دار الكتب، مناهج البحث العممي(. 2019المحمودي، محمد سرحاف عمي ) -
 صنعاء، اليمف.

 ،استراتيجيات التدريس الفعال(. 0220)  عفاؼ عثماف مصطفى ,مصطفى -
 .الطبعة األولى، مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

والوسائؿ التعميمية شائعة الطرائؽ التدريسية (. 0220المعاضيدي, زياد بدر ) -
رسالة , االستخداـ لدى مدرسي ومدرسات مادة االحياء في مدينة الموصؿ

 , كمية التربية, جامعة الموصؿ.غير منشورة دبموم عالي

 وجداول المحتوى (.2019محمد ) و أحمد، نياد عبدالفتاح منقؿ، عموية -
الدليل -واإلعداد والبناء المهارات بين المعيارية واالختبارات المواصفات

 ، مكتبة الممؾ فيد الوطنية، جدة.التطبيقي

, دار الينابيع, الطريقة واالستراتيجية في التعميم(. 2013المولى, حميد مجيد ) -
 دمشؽ.
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