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يف حتصيل مادة االجتماعيات عند تالمير  أثس أمنوذج ديك وكازي
  الصف السادس االبتدائي

 

 م. هدى هادي خميس
 الممخص

اليدؼ مف البحث الحالي ىك التعرؼ عمى أثر نمكذج ديؾ ككارم عمى تحصيؿ طالب الصؼ 
( طالبنا لممجمكعة التجريبية ، ك ٖٔ( طالبنا قسمكا إلى مجمكعتيف ، )ٔٙالمقدس في مادة الجغرافيا. )

( طالبنا لممجمكعة الضابطة. فايؼ الكالديف( ، ككجدت الباحثة فرقان ذات داللة إحصائية عند ٖٓ)
 ٝ( نمكذج ديؾ ككارم.٘ٓ.ٓ)

Abstract 

The aim of the current research is to identify the impact of the 

Dick and Carrey model on the achievement of sacsten-grade 

students in the subject of geography. (61) Students divided into 

two groups, (31) students for the experimental group and (30) 

students for the control group. Faef parents), and the researcher 

found a statistically significant difference at (0.05%) the Dick and 

Carey model. 

  البحثمشكمة 
(كمف  ٕٕ، ص  ٕٓٓٓفيـ بخصائص المختمفة ) السكراف ، ليككنكا أفراد كتعري

كالحاجات الفعمية لمعمميات  يستطيع اف يدرس الثقافيات االجتماعياتالكاضح أف معمـ 
إذ يتـ مف خالليا اتصاؿ  (ٙٔص ،ٖٜٛٔ الختـ، كسر )الجبر كالسياسية.االقتصادية 

كبناءن عمى قكاعد  معينة،التمميذ بمادة ىذا المنيج بعد أف تختاره كتنظـ طبقان لفمسفة 
إنيا بمثابة كضع البذرة في  بيا،ية   ركرة العنا  التدريس كمف ىنا كخطكرتيا كض
عدادىا بعناية كدقة ليذا  األرض لتثمر بعد أف يتـ اختيا  )الشافعي الغرض.رىا كا 

  (.ٕٖٔص  ،ٜٜٙٔ كآخركف،
   البحثأهمية 

فالتربيػػة كىػػي كسػػيمة لحػػؿ ، كتكاجػػو التربيػػة تحػػديات كبيػػرة كمػػؤثرة فػػي ىػػذا العصػػر 
كذلػػػػؾ نتيجػػػػة التطػػػػكرات الجذريػػػػة كالشػػػػاممة فػػػػػي جميػػػػع جكانػػػػب حػػػػػياة الفػػػػرد االقتصػػػػادية 
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( فالعصػر الحػالي يتصػؼ بػالتغيير  ٘،   ص  ٕٗٓٓكالثقافية كاالجتماعية ) نشكاف ، 
مـ كالتقنية ككاف ليذا التغيير السػريع األخػذ باالتجػاه السريع كالتطكر اليائؿ في مجاؿ الع

العممػػي عمػػى نطػػاؽ كاسػػع فػػي التقػػدـ العممػػي كميػػاديف الحيػػاة المختمفػػة كالتطبيػػؽ العممػػي 
 (  ٔٔ، ص  ٜٜٜٔلنتائج البحث في في شتى المجاالت ) النجدم كآخركف ، 

 (.ٚص ت،ب  )زيداف،   
التػػػي يسػػػتخدميا المعمػػػـ لتكصػػػيؿ  ككمنػػػا يعمػػػـ أف طريقػػػة التػػػدريس (.ٗٔكتتمتػػػع ص

( ،  ٕٔ، ص  ٜٕٓٓالمعرفة تعتبر كسػيمة ميمػة كمكممػة لمعمميػة التعميميػة كنجاحيػا ، 
كلممعمػػـ دكر ناشػػط فػػي اسػػتخداـ الطرائػػؽ المتنكعػػة ، كىػػذا يقػػكـ عمػػى ثقتػػو بنفسػػو  كثقػػة 

حقيػػػؽ المتعممػػػيف بػػػو ، كمعرفػػػة األىػػػداؼ التػػػي يريػػػد تحقيقيػػػا كاألسػػػاليب التػػػي يعتمػػػدىا لت
األىداؼ ، كفي طميعتيا نظرتو إلى تالميػذه ، كقيمػة ، أف تػ ثر المتعممػيف بمعمميػـ أمػر 

( ، كالمعمػػػـ ىػػػك  ٘ٚٔ، ص  ٕٛٓٓمختمػػػؼ بسػػػبب الفػػػركؽ الفرديػػػة بيػػػنيـ ) مػػػاركف ، 
الركيزة األكلػى الػذم يفيػـ كيكجػو ، كيسػتطيع أف يرفػع الػركح المعنكيػة لػدييـ ، كيسػتطيع 

ظيار اختالفاتيـ ، كعمى المعمـ أف يضع جيده أف يساعدىـ عمى التعبي ر عف أنفسيـ كا 
( .  ٖ٘ٙ، ص  ٕٗٓٓلخدمة اليدؼ العاـ لمتربية كىك تطػكير التمميػذ ككػؿ ) محمػد ، 

أف دكر المعمػػػـ أصػػػبح أكثػػػر أىميػػػة مػػػف أم كقػػػت مضػػػى خاصػػػة مػػػع ثػػػكرة المعمكمػػػات 
كؿ ذلؾ ألقى عمػى  ،يا كسرعة انتشارىا ككذلؾ التطكر اليائؿ في كسائؿ التعميـ كارتباط

 كما  كيستكعبيا،المعمـ مسؤكليات عميا أف يتعامؿ معيا 
  البحثهدف 

 الصؼ السادس االبتدائي مادة االجتماعيات عند تالميذي أثر ديؾ ككارم ف :
  البحثحدود 

 تربية الرصافة محافظة  فيدارس  ـ داخؿ  السادس طاؿ : المكاني الحد-1 
  .ٕٕٕٓ – ٕٕٔٓاالكؿ مف العاـ الدراسي الدراسي  :الزماني الحد- 2
، لمعػػػاـ   ٗمػػػف كتػػاب مػػػادة االجتماعيػػات ، طاألكؿ  الفصػػؿ الحددد الموعدددو ي:-3
ٕٜٓٔ  . 
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  المصطمحاتتحديد 
 األثر : ،ٜٜٖٔ :ٕٕ.) 

 ب نو الدليؿ عمى لممعمكمات في مادة  إجرائيًا: الباحثةعرفه تو 
  تدريس المفاىيـ عف طريؽ منظكمة تتضح فييا العالقات -ديك وكاري: أنموذج"

  (ٖٗص  ،ٜٕٓٓ )فرج، ".بيف المفاىيـ المعطاةكافة 
  ذلؾ المسػتكل الػذم كصػؿل إليػو  التمميػذ فػي تحصػيمو لممػكاد (ٜٔٚٔعاقؿ )عرفو" :

الدراسية كما يستدؿ عمى ذلؾ مف مجمكع الدرجات التي تحصؿ عمييا في اختبػار 
 : ص(. ٜٛٛٔالشيادة النيائية أك نصؼ العاـ" )عاقؿ، 

( ب نو: "انجاز أك كفاءة في األداء في ميارٍة Good, Carer, 1973كما عرفو )
 .(Good, Carer, 1973)أك ملعرفٍة ما" 

في مف ميارات  لتالميذ: ب نو مستكل حصيمة ما تـ تعممو اجرائياً  الباحثةعرفه تو 
 كمعمكمات، كمعرفة ذلؾ مف خالؿ تنظيـ اختبار تحصيمي.

 الجانب النظري والدراسات السابقة
 الجانب النظري:المحور االول: 

العمػمي لنجػاح بحثو  الباحثةإف عمػمػية كتابة كتحديد اإلطار النظػرم مما يحتاجو 
عداده بصكرة صحيحة كدقيقة، ألنو األسػاس الذم يستند الػيػو فػي الكثير مػف  العمػمي كا 
إجراءاتو البحثية، مػع مراعاة أف تككف ىػذه األدكات مػعدة ب مغة كاضحة كسمسة بعيدة 

ػف اإلسياب فػيما ال طائؿل مػنو، كاضعان ُنصب عينيو الصدؽ كاألمانة فػي القكؿ ع
 كالنقؿ، كلػيُكف ىدفو األسمى كاالعمػى خدمة العمػـ كطمبتو.

  وكاريأنموذج ديك 
نمكذجان لمتصميـ التعميمي فػي  ٜ٘ٛٔعاـ  Dick and Careyقدما ديؾ ككارم  

 John)الػػذم عرضػػو  (the Systematic design of instruction)كتابيمػا 
wedman)  فيييق لة بيييا    ييي  نOvercoming resistance to forma / 

instructional development process ونمي ج  يكيو وري لل بميميملت  بي ملميق 
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، )محمػػػد  التعمػػػيـ.الجيػػػدة لتطػػػكير  النمػػػاذجكالػػػذم يتخػػػذ مػػػف الشػػػكؿ الػػػدائرم ىػػػك أحػػػد 
  (ٜٛص  : ٕٗٓٓ

حػاكال مػف خاللػو جمػع معظػـ األفكػار كالمبػادئ التػي  انمكذجػاكقد قدـ ديػؾ ككػارم 
إال أف األنمػػػكذج  الماضػػػي،قػػػدميا عممػػػاء التصػػػميـ التعميمػػػي فػػػي الثمانيػػػات مػػػف القػػػرف 

 )الزنػد،  تطبيقػو.امتاز باختصاره كببساطتو مما القى نجاحان ال ب س بو لكؿ مػف حػاكؿ 
 (ٖٛٚص  ،ٕٗٓٓ

  وهي: وكاريخصائص أنموذج ديك 
  هي:ويتكون أنموذج ديك وكاري من ثمانية خطوات إجرائية 

  تصميمه:تحديد األهداف العامة لممساق الدراسي المراد  -1
  منها:تحميل المهمات التعميمية الجزئية التي يتكون -2

تشػػػمؿ عمػػػى  كمػػػا األىػػػداؼ،كتيػػػدؼ ىػػػذه المرحمػػػة تحديػػػد الميػػػارات المتضػػػمنة فػػػي 
كتكضيح الخطكات كالميارات التي  التعمـ،( لتحديد نكاتج تحميؿ الميمات )تحميؿ إجرائي

 (ٓٛ، صٕٚٓٓسرايا، ) ميارية.أك كجدانية أك  بع كتستخدـ لتحقيؽ ىذه النكاتج،تت
 كآخػػػركف، )الفمػػػيح  اليػػػدؼ.كيكمػػػف الميػػػارات التػػػي عمػػػى المػػػتعمـ أف يتعمميػػػا فػػػي 

  (ٜٖٔص  ،ٜٕٓٓ
  المرجع:اختبار تقويمي أدائي المرجع أو محكي  بناء-4

حيػػػػػث يكػػػػػكف ىػػػػػذا االختبػػػػػار مقيػػػػػاس مباشػػػػػر لمسػػػػػمكؾ المكصػػػػػكؼ فػػػػػي األىػػػػػداؼ 
 )الحيمػػػػة،كاالختبػػػػارات محكيػػػػة المرجػػػػع ك المػػػػكاد نيايػػػػة الػػػػدرس أك تكػػػػكف أثنػػػػاء الػػػػدرس. 

  (ٖٓٔص  ،ٕٔٓٓ
  اختيارها:التعميم أو  استراتيجيات تطوير-5

التعميميػػػة التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي عمميػػػة الػػػتعمـ لتسػػػيؿ تعمػػػـ  االسػػػتراتيجياتيػػػتـ تحديػػػد 
التعميميػػػة  اسػػػتراتيجيةكمػػػا أف يػػػتـ تحديػػد  كاالمتحانػػات كاالسػػػتراتيجية النيائيػػػة،األىػػداؼ 

  (ٜٖٔص  ،ٜٕٓٓ كآخركف، )الفميح المحتكل.يعتمد عمى طبيعة المادة أك 
  التعميمية:المواد  اختيار-6
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تكضح ىذه المرحمػة تصػميـ المػكاد التعميميػة كالكسػائط التعميميػة المناسػبة لمكضػكع 
كريػػػـ،  )محمػػػد االحتياجػػػات.كمػػػا يػػػتـ تطػػػكير المػػػكاد كالكسػػػائط التعميميػػػة لتمبػػػي  الػػػدرس،
  (ٕٓ٘ص  ،ٕٔٔٓ

  التكويني: ممية التقويم  تصميم-7
الطمبة نحك األىداؼ  كيعني استخداـ التقكيـ أثناء عممية التدريس لتحديد مدل تقدـ

لممعمػـ عػف سػير تعمػـ الطمبػة  (Feedback)كتقديـ التغذية الراجعػة  المنشكدة،التعميمية 
كيضػػـ ثػػالث مراحػػؿ ىػػي ثػػـ المراجعػػة مػػف خػػالؿ التغذيػػة  المػػتعمـ،بيػػدؼ تحسػػيف أداء 

  (.ٖٗص  ،ٕٕٔٓ كآخركف، )الركاضية الراجعة.
  النهائي:البرنامج وتصميم  مراجعة-8

مػػػػف خالليػػػا يعػػػاد النظػػػػر بشػػػكؿ كامػػػؿ فػػػػي خطػػػكات التصػػػػميـ  التكػػػكيني،التقػػػكيـ  
ح يالفمػ)  التقػكيـ.كتتـ عمميػة القبػكؿ أك الػرفض لمبرنػامج بنػاء عمػى نتػائج ىػذا  التعميمي،
  (ٔٗٔص  ،ٜٕٓٓ كآخركف،

 التحصيل الدراسي 
كالمعرفية كالكجدانية، كقد كردت العديد مف التعاريؼ التي مف خالليا تـ تكضيح 

 مفيـك التحصيؿ:    
( بػ لنو اصطالحا يقصد بو الدرجة ألك العالمة التي ٕٗٓٓ ،نصر اهللعرفو )  

ألك ام امتحاف مدرسي في مادة  اليو،يحصؿ عمييا الطالب في ام امتحاف مقنف يقدـ 
 (.    ٘ٔ: ٕٗٓٓ، نصر اهللب )معينة درسيا الطال

 َأنواع التحصيل الدراسي 
أصبح مفيكـ التحصيؿ الدراسي متضمنا لمجمكعة مف الميارات كاالتجاىات  

كالحقائؽ كالقيـ، فضال عف تضمنو كبناء عمى ذلؾ تـ تقسيـ التحصيؿ الدراسي إ لى 
 ثالثة ألنكاع رئيسة كىي كاالتي:

 :التحصيل الدراسي المعرفي -1
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النكع مف التحصيؿ يتضمف مجمكعة مف العمميات العقمية لمطمبة في كافة ىذا 
مستكياتيا، مف حيث عممية استرجاع المعمكمات كالمفاىيـ التي تمت قراءتيا مف قبؿ 
الطالب بقصد فيميا كتطبيقاتيا كالقياـ بتحميؿ ما بينيا مف عالقات متشابكة، كبالتالي 

 (.ٕٓٔٓ:٘ٔ ،الحداثة كالمكضكعية. )األسطؿالحكـ عمى مضمكنيا مف ناحية الدقة ك 
( في تقسيـ المجاؿ المعرفية إ لى ست مستكيات كىي (Bloomكقد قاـ العالـ بمكـ 

 كاالتي:
 ة رؼ كل المع 
 ـ  ق الؼ 
 ؽ م طب الت 
   
  ،سعادة كابراىيـ( ٜٜٔٔ: ٖٕٚ.) 

 :يالتحصيل الدراسي الوجدان -2
ىذا النكع مف التحصيؿ يتضمف مجمكعة مف أمكر كقضايا تقكـ ب ثارة العكاطؼ   

كالمشاعر لدل االفراد، حيث ألف التحصيؿ في ىذه الحالة يتعامؿ مع ما في القمب مف 
حيث يككف ليا ت ثير عمى مظاىر سمككية كألنشطة  كاحاسيس،اتجاىات كقيـ كمشاعر 
 :ككاالتيصنيؼ ىذا المجاؿ إ لى مستكيات عدة بت ((Krathol مختمفة، كقد قاـ كراثكؿ

 .مستكل االستقباؿ 
 .مستكل االستجابة 
 .مستكل التقييـ 
 .مستكل التنظيـ 
 ( .ٜٜٔٔكابراىيـ ، سعادةمستكل تشكيؿ الذات الكسـ بالقيمة: ٖٕٜ .) 

 التحصيل الدراسي المهارى أو النفس الحركي: -ٖ
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كمف الضركرم تكفير معيار يتـ مف خاللو  اداء في  ،لجسـ األنساف، مثؿ حركة 
ىذا المجاؿ إ لى  ( بتقسيـSimpson (فترة زمنية ألك في االداء، كقاـ العالـ سيمبسكف

    كاالتي:مستكيات مختمفة كىي 
 .مستكل االدراؾ الحسي 
 .مستكل الميؿ ألك االستعداد 
 .مستكل االستجابة الظاىرية المعقدة 
  (.ٖٖٚ :ٜٜٔٔاالبداع. )سعادة كابراىيـ ،مستكل االصالة ألك 

كتكتمؿ المعرفة كتحصيؿ المتعمـ باتحاد كمزج ىذه االحداث التعميمية خالؿ 
 الدرس لمكصكؿ الى تحقيؽ أىداؼ الدرس المنشكدة. 

 الدراسي:العوامل المؤثرة في التحصيل 
ىناؾ مجمكعة مف العكامؿ التي يككف ليا ت ثيرا كبيرا عمى التحصيؿ الدراسي 

 كاالتي:لمطمبة كىي 
يعتمد التحصيؿ الدراسي في بعض األحياف عمى المستكل الثقافي كاالجتماعي  -ٔ

 كاالقتصادم لمطالب. 
في بعض االحياف قد يعتمد التحصيؿ الدراسي لمطالب عمى التحصيؿ الدراسي  -ٕ

  لألبكيف
ف عْد التحصيؿ الدراسي ذاتي يتمثؿ بالطالب نفسو ثـ البيئة االسرية يمك -ٖ

 لمطالب.
استعماؿ اساليب كطرائؽ تدريسية حديثة، كاستخداـ الكسائؿ التكنكلكجية  -ٗ

 التعميمية الحديثة كذلؾ عامال مؤثرا في التحصيؿ.
عمى  الميارات كالخبرات كالمعارؼ التي يمتمكيا المعمـ، كالتي تؤىمو لجعمو قادرا -٘

 ادارة الصؼ تربكيا كتعميميا تؤثر في تحصيؿ الطالب.
يت ثر كذلؾ التحصيؿ الدراسي لمطمبة بالفركؽ الفردية التي مف حيث القدرات  -ٙ

 كاالمكانيات العقمية كالعمر الزمني.
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نكعية بناية المدرسة، ككؿ ما يتكفر فييا مف ساحات كمرافؽ كألنشطة )دكيؾ،  -ٚ
ٕٓٓٛ :ٜٚ-ٛٓ.) 

 : الدراسات السابقة:المحور الثاني
 : (2212دراسة البيعاني ) --1

أجريت ىذه الدراسة في العراؽ في كمية التربية األساسية ، ىدفت الدراسة إلى 
( ٕٖ) ، كزعت عمى المجمكعة التجريبية التي بمغ عددىا( طالبان ٕٙمف )معرفة أثر 

التجريبية ككارم  ، درست المجمكعة( طالبان ٖٓة الضابطة بمغ عددىا )، كالمجمكعطالبان 
، تـ تكافؤ المجمكعتيف في متغيرات لضابطة درست بالطريقة االعتياديةأما المجمكعة ا

اختبار التائي لعينتيف  ، باستخداـلذكاء، كتحصيؿ األبكييفالعمر الزمني ، درجة ا
 كمربع كام كخرجت الدراسة بالنتائج اآلتية :   بيرسكف، كمعامؿ ارتباط مستقمتيف

( مما يدؿ ٓٙكبدرجة حرية ) (ٓ ,٘ٓ)م داللة إحصائية عند مستكل كجكد فرؽ ذ
كا باستعماؿ أنمكذج منحى النظـ عمى تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية الذيف درس

 االعتيادية.عمى حساب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا كفؽ الطريقة  ككارم( )ديؾػل
 (ٕٓٔٓ، )البيضاني

  السابقة:جوانب االفادة من الدراسات 
مف اطالعو عمى الدراسات السابقة في الجكانب اآلتية: تحديد مشكمة  الباحثةأفاد 

البحث الحالي، كىدفو، كاالطالع عمى المصادر ذات العالقة بمكضكع فضالن عف 
 اختيار إلجراءات البحث الحالية.االطالع عمى أدكات القياس، ك 

 واجراءاته
 المنيج التجريبي لتحقيؽ اىداؼ بحثو.  الباحثة تاعتمدأواًل: منهج البحث: 

التصػػػػػميـ التجريبػػػػػي ذك المجمػػػػػكعتيف  الباحثػػػػػة تأعتمػػػػػد ثانيدددددًا: التصدددددميم التجريبدددددي:
 ( اآلتي:ٔالمتكافئتيف باختبار قبمي كبعدم، فجاء التصميـ عمى ما )

 (1شكل )
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    المجمو ة
 انموذج ديك وكاري التجريبية

 اختبار التحصيل التحصيل
  العابطة

 
 
 

 ثالثًا: مجتمع البحث و ينته:
 \ ككفاءة نتائجو، كُيعّرؼ مجتمع البحث كذلؾ بانو مجمكعة األفراد الذم يجرم

مف يسمي مجتمع البحث بػ )مجتمع  الباحثيفاالىتماـ عمييـ في دراسة معينة، كمف 
 (.٘ٔ: ٕٚٓٓاألصؿ( )السعداكم كاخركف، 

محافظة بغداد في  االبتدائي تالميذ السادسكيشتمؿ مجتمع البحث الحالي عمى 
-ٕٕٔٓ، لمعاـ الدراسي )  االبتدائية  محمد القاسـمدرسة  / تربية الرصافة الثانية 

 ـ(.ٕٕٕٓ
  كبكاقع شعبتيف مف (محمد القاسـ) مدرسة العينة بشكؿ عشكائي مف  الباحثة
، تمميذ( ٖٓبكاقع )ديؾ ككارم األكلى تمثؿ التي تدريس عمى  االبتدائي سادسال
ثانية تمثؿ المجمكعة الضابطة التي تدرس عمى كفؽ الطريقة التقميدية بكاقع كال
 .تمميذ( ٖٔ)

 رابعًا: تكافؤ مجو تي البحث )السالمة الداخمية لمتصميم التجريبي(:
قبؿ الشركع ببدء التجربة تكافؤا إحصائينا بيف طالب مجمكعتي  الباحثةأجرل 

 البحث في بعض المتغيرات منيا:
معادلة االختبار  الباحثة: طبؽ الزمني لمطالب محسوبًا بالشهورالعمر  - أ

  حمؿ النتائج كتكصؿ ( لعينتيف مستقمتيفTالتائي)
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 الباحثةلقد م: 2221-2222معام الدراسي السابق ل االجتما ياتالدرجة  - ب
المجمكعتيف كبمساعدة  بتالميذالخاصة صة بالدرجة النيائية مف ألفراد الخا

 إدارة المدرسة.
إعداد لجنة مف  مادة االجتماعيات  كتاب، كىي المكضكعات التي تتضمنيا خامسًا: 

 ـ ٜٕٔٓلسنة    ٗ  كزارة التربية الطبعة
( ٜٙأىدافان سمككية بمغ عددىا الكمي ) الباحثةصاغ  سادسًا: االهداف السموكية:

 ىدؼ.
 كتـ االخذ بجميع مالحظاتيـ كاصبحت  سابعًا: الخطط الدراسية:

، التحصػػيؿفػػي انمػػكذج ديػػؾ ككػػارم لمعرفػػة أثػػر : التحصدديلاختبددار  البحددث: أداةثامنددًا: 
، كسػػػعادا )الػػػدليمي اختيدددار ندددوع فقدددرات االختبدددار، لمتحصػػػيؿتلطمػػػبل ذلػػػؾ بنػػػاء اختبػػػاران 

( فقػػرة، كعػػرض عمػػى ٖٓ(؛ كتكػػكف االختبػػار بصػػكرتو االكليػػة مػػف )ٖٙ – ٕٙ: ٖٕٓٓ
االمتثػػػاؿ آلرائيػػػـ كمالحظػػػاتيـ كتعػػػديؿ صػػػيا ة مجمكعػػػة مػػػف المحكمػػػيف كالخبػػػراء، كتػػػـ 

 بعض الفقرات كبعض البدائؿ.
)األسئمة( اة مف نكع إجابة؛ كبمغ عدد فقرات صياغة فقرات االختبار:  - أ

 ( فقرة.ٖٓاالختبار )
تعميمات خاصة عمى كيفية  الباحثةكضع  تعميمات اإلجابة ومفتاح التصحيح:-ج

ؾ بإعطاء مثاؿ تكضيحي في بداية كرقة كذل التحصيؿاإلجابة عمى فقرات اختبار 
 االختبار، كتضمنت 

أف الغرض األساسي مف ىذا التطبيؽ ىك التطبيق االستطال ي لالختبار: -ه
 ةالباحثةكعمى ىذا األساس طبؽ ضكح فقرات االختبار، كحساب الزمنمعرفة مدل ك 

، كقد ت كد االبتدائي تمميذ مف تالمذة السادس( ٕ٘االختبار عمى عينة مككنة مف )
مف كضكح التعميمات كفقرات االختبار كقد تـ حساب الكقت الزمني المستغرؽ  الباحثة

إلجرائو مف خالؿ احتساب زمف إجابة الطالب جميعيـ عمى االختبار، كبعد حساب 
 ( دقيقة.ٓٗالمتكسط ليما كجد أف المدة الزمنية عف فقرات ىك )
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بان تنازليان مٍف أعمى درجة لألدنى بعد تصحيح إجابات الطالب بترتيبيا ترتي -و
تـ حساب فعالية البدائؿ الخاطئة بعد تطبيؽ المعادلة فعالية البدائل الخاطئة: 

الخاصة بذلؾ لمعرفة مقدار جذب الممتحنيف لمبدائؿ المكجكد، ككانت النتائج تتراكح 
عمى فعالية ( كالبدائؿ لجميع الفقرات كانت سالبة، مما يدؿ ٛٔ.ٓ-ػػػػػػػػػ  ٖٓ.ٓ-بيف )

 ىذه البدائؿ.
 :التحصيلالصيغة النهائية الختبار -ز

بعد أف تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار، كثباتو، كصعكبة فقراتو كتمييزىا، أصبح 
( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد، ٖٓاالختبار جاىزان بصيغتو النيائية، كالمككف مف )

( دقيقة كتـ كضع ٕٗف قدره )ككؿ فقرة ليا ثالثة بدائؿ كاحدة منيا صحيحة كبزم
( كحسبت درجة كاحدة لكؿ فقرة ٓٔتعميمات كاضحة يتضمف مثاؿ محمكؿ، ممحؽ )

 (.ٖٓصحيحة كصفر لمفقرة الخاطئة كبيذا تككف درجة االختبار الكمية )
 تاسعًا: الوسائل 

 فقرات االختبار، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الفا كركنباخ(.
 واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات  رض النتائج وتفسيرها
 أوال:  رض النتائج وتفسيرها:

 ): الصفريةالفرعية 
 كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ تفريغ بيانات 
 

     المجمو ة
 

 االحصائية 
  

 31 39.31 3.79 
 دالة 1.99 3.741 59

 32 35.71 5.67 
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 أف:كمف خالؿ االطالع عمى الجدكؿ اعاله يتبيف 
( كالمتكسط الحسابي لممجمكعة ٖٔ.ٜٖالمتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية )

( كدرجة ٜٜ.ٔ( أعمى مف القيمة التائية الجدكلية البالغة )ٔٗٚ.ٖ)( ٔٚ.ٖ٘الضابطة )
 ىذا كجكد  يعني،(ٜ٘حرية ىي )

التػي سػاعدت  انمكذج ديؾ ككػارمأف سبب ىذه النتائج يرجع لطبيعة  الباحثة رلتك 
قضػػايا كأمػػكر تغطػػي  مػػف خػػالؿ تناكلػػو، كذلػػؾ التحصػػيؿفػػي  االبتػػدائي سػػادسال تالميػػذ

ىذه المرحمة، كال تغفػؿ الػدكر الفاعػؿ لميػكليـ، أك اتجاىػاتيـ؛  تالميذاىتمامات كحاجات 
، كقد أتاحت ىذه الطريقة التدريسية االبتدائي السادستالميذ مما كاف ليا أثر كبير عمى 

كف مػػػف تػػػدني المسػػػتكل التعميمػػػي عمػػػى المثػػػابرة كاالصػػػغاء الػػػذيف يعػػػان التالميػػػذالفرصػػػة 
 كالتقصي كالبحث.

 ثانيًا: االستنتاجات:
 مف استنتاج اآلتي: الباحثةفي ضكء كؿ ما سبؽ أعاله تمكف 

  انمكذج ديؾ ككارم أثر. إمكانية تطبيؽ ٔ
 تالميذ التحصيؿ عند. إف ليذا الطريقة تدريسية األثر البيف كالكبير في تنمية ٕ

 .االبتدائي السادس
عمى الشعكر ب نيـ  التدريس عمى كفؽ ىذا الطريقة تدريسية يشجع الطالب .ٖ

مصدر المعمكمات، ينعكس ذلؾ عمى زيادة الثقة بالنفس كالتحفيز لتقديـ 
 األفضؿ كالبحث عف النجاح كتحقيؽ الذات.

 ثالثًا: التوصيات:
 باآلتي: الباحثةفي ضكء النتائج أعاله يكصي 

عمى عدـ االقتصار عمى الطرائؽ  معممي مادة االجتماعيات. ضركرة تكجيو ٔ
، كالتركيز عمى الطرائؽ كاالستراتيجيات الحديثة، كمنيا التعميـالتقميدية في 

 .انمكذج ديؾ ككارم
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 لتالميذ السادس االجتماعيات. اعتماد ىذا الطريقة تدريسية في تدريس مادة ٕ
 .االبتدائي

 المقترحات:رابعًا: 
 في ضكء ما سبؽ

المراحؿ في  االجتماعياتالرسـك في فيـ  انمكذج ديؾ ككارم أثر. إجراء لمعرفة ٔ
 .الدراسية األخرل مف المرحمة المتكسطة أكاالعدادية

في التحصيؿ لطالب المرحمة  انمكذج ديؾ ككارم أثر أثر. إجراء دراسة لمعرفة ٕ
 المتكسطة.

 :المصادر
(: العكامؿ المؤدية الى تػدني التحصػيؿ فػي الرياضػيات ٕٓٔٓكماؿ ) االسطؿ، .ٔ

رسػالة  بغػزة،دارس ككالػة الغػكث الدكليػة لدل تالمذة المرحمػة االساسػية العميػا بمػ
 ماجستير  ير منشكرة لجامعة االسالمية  زة.

فاطمػػة  ترجمػػة: االجتماعيػػة،طبيعػػة المػػكاد  (،ٜٙٛٔ) كآخػػركف،ركبػػرت  –بػػار  .ٕ
  مصر. –القاىرة  النيضة،كتبة م حميد،إبراىيـ 

أثر أنمكذج المنحى المنظكمي لديؾ  (،ٕٓٔٓ) اهلل،ميند حسف عبد  البيضاني، .ٖ
ككػػارم فػػػي تحصػػػيؿ طػػالب الصػػػؼ الثػػػاني المتكسػػػط فػػي مػػػادة التػػػاري  العربػػػي 

جامعػػػػة  األساسػػػػية،كميػػػػة التربيػػػػة  منشػػػػكرة،رسػػػػالة ماجسػػػػتير  يػػػػر  اإلسػػػػالمي،
 العراؽ. المستنصرية،

اتجاىػات حديثػة فػي  (،ٖٜٛٔ) عمػي،سميماف محمد كسر الختـ عثمػاف  الجبر، .ٗ
  السعكدية.المممكة العربية  –الرياض  المري ،دار  االجتماعية،تدريس المكاد 

أثر أنمكذج ديؾ ككارم في اكتساب  (،ٕٕٔٓ) ككاف، ساف عبد اهلل  الجبكرم، .٘
رسػػالة  المعممػػات،المفػػاىيـ التاريخيػػة كاالحتفػػاظ بيػػا لػػدل طالبػػات معاىػػد إعػػداد 

كالنفسػػػػية، المعيػػػػد العربػػػػي العػػػػالي لمدراسػػػػات التربكيػػػػة  منشػػػػكرة،ماجسػػػػتير  يػػػػر 
  مصر. – القاىرة
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دار  ،ٔط كاسػػػػػتراتيجياتو،طرائػػػػػؽ التػػػػػدريس  (،ٕٔٓٓمحمػػػػػكد )محمػػػػػد  الحيمػػػػػة، .ٙ
  المتحدة.اإلمارات العربية  العيف، الجامعي،الكتاب 

دار  ،ٕط كممارسػػػة،نظريػػػة تصػػػميـ التعمػػػيـ  (،ٕٕٔٓ)محمػػػد محمػػػكد  الحيمػػػة، .ٚ
 األردف. –عماف  كالتكزيع،الميسرة لمنشر 

الطرائػػػػؽ العمميػػػػة فػػػػي  (،ٖٕٓٓالػػػػكائمي، )كسػػػػعاد  حسػػػػيف،طػػػػو عمػػػػي  الػػػػدليمي، .ٛ
 .التربكية، الجامعة الياشميةكمية العمـك  ،ٔط المغة،تدريس 

(: اسػػػباب المعاممػػػة الكالديػػػة كعالقتيػػػا بالػػػذكاء كالتحصػػػيؿ ٕٛٓٓدكيػػػؾ، نجػػػاح) .ٜ
خرة، )رسػػػػالة ماجسػػػػتير  يػػػػر متػػػػ الدراسػػػػي لػػػػدل اطفػػػػاؿ فػػػػي مرحمػػػػة الطفكلػػػػة ال

 منشكرة(، كمية التربية، عمـ النفس، الجامعة االسالمية.
 ،ٔط المعاصػرة،طرائؽ كأساليب التدريس  (،ٕٙٓٓ) سمماف،محمكد  الربيعي، .ٓٔ

  األردف. –أربد  الحديثة،عالـ الكتب 
 ،ٔط التػػػدريس،لكجيػػػا كتصػػػميـ التكنك  (،ٕٕٔٓ) كآخػػػركف،الركاضػػػية، صػػػالح  .ٔٔ

  األردف. –عماف  كمكزعكف،زمـز ناشركف 
 الكتػػػػػػػاب،دار  ،ٔط التعميميػػػػػػػة،التصػػػػػػػاميـ  (،ٕٗٓٓ) خضػػػػػػػر،كليػػػػػػػد  الزنػػػػػػػد، .ٕٔ

  السعكدية.المممكة العربية  الرياض،
التعمػػػػػػيـ االبتػػػػػػػدائي بالمممكػػػػػػػة العربيػػػػػػػة  ت(، )ب. مصػػػػػػػطفى،محمػػػػػػػد  زيػػػػػػداف، .ٖٔ

 –جػدة  كالتكزيػع،دار الشػركؽ لمنشػر  ،ٔط كاممػة،السعكدية دراسة مكضػكعية 
  السعكدية.المممكة العربية 

دار كائػؿ  ،ٔط معنػى،التصػميـ التعميمػي كالػتعمـ ذك  (،ٕٚٓٓ) عػادؿ، سرايا، .ٗٔ
  األردف. –عماف  كالتكزيع،لمنشر 

(: المػػػنيج المدرسػػػي ٜٜٔٔعبػػػد اهلل محمػػػد ) كابػػػراىيـ،جػػػكدت احمػػػد  سػػػعادة، .٘ٔ
 .األردف عماف، ،ٔط عمرف،دار  الفعاؿ،

، أدكات البحث العممي في بحكث التربية (ٕٚٓٓ)السعداكم محمد كآخركف،  .ٙٔ
 ، دار المكاىب النجؼ األشرؼ، العراؽ.ٔالرياضية، ط
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 ،ٕط االجتماعيػة،، أساليب تدريس الدراسػات (ٕٓٓٓالسكراف، محمد أحمد، ) .ٚٔ
  األردف. –عماف  كالتكزيع،دار الشركؽ لمنشر 

المػػػنيج المدرسػػػي مػػػف منظػػػكر  (،ٜٜٙٔ) كآخػػػركف،إبػػػراىيـ محمػػػد  الشػػػافعي، .ٛٔ
  السعكدية.المممكة العربية  –الرياض  العبيكاف،مكتبة  ،ٔط جديد،

 ،ٕط كالتطبيػػػؽ،(، تعمػػػيـ المغػػػة العربيػػػة بػػػيف النظريػػػة ٖٜٜٔحسػػػف ) شػػػحاتو، .ٜٔ
 القاىرة.-الدار المصرية المبنانية، بيركت

 –بيػػركت  العربػػي،ئػػد دار الرا النفسػػية،معجػػـ العمػػـك  (،ٜٛٛٔ) فػػاخر، عاقػػؿ، .ٕٓ
  لبناف.

مكتبػػة دار  ،ٔط كالتطبيػػؽ،المعمػػـ بػػيف النظريػػة  (،ٕٗٓٓ) زكػػي،خالػػد  عقػػؿ، .ٕٔ
  األردف. –عماف  كالتكزيع،الثقافة لمنشر 

أصػػػػػكؿ التربيػػػػػة التاريخيػػػػػة كاالجتماعيػػػػػة  (،ٕٛٓٓ) حسػػػػػف،محمػػػػػد  العمػػػػػايرة، .ٕٕ
  األردف. –عماف  كالتكزيع،دار الميسرة لمنشر  ،ٕط كالفمسفية،كالنفسية 

(: القػػدرات ٕٙٓٓزعػػيالكم، عبػػد العمػػي الجسػػماني، ) عبػػد الػػرحمفالعيسػػكم،  .ٖٕ
العقميػػة كعالقتيػػا الجدليػػة بالتحصػػيؿ العممػػي، مجمػػة مدرسػػة الكطنيػػة الخاصػػة، 

 منشكرات كزارة التربية كالتعميـ، سمطنة عماف.
(: آليػػػات كاسػػػس تشػػػخيص كقيػػػاس التحصػػػيؿ الدراسػػػي، ٕٓٔٓالغػػاكم، احمػػػد) .ٕٗ

 ربية.رسالة الت
(، طػػػرؽ التػػػدريس فػػػي القػػػرف الكاحػػػػد ٜٕٓٓعبػػػد المطيػػػؼ بػػػف حسػػػيف ) فػػػرج، .ٕ٘

 األردف.  عماف، المسيرة،دار  ،ٔط كالعشريف،
تصػػميـ التػػدريس بػػيف النظريػػة  (،ٜٕٓٓ) كآخػػركف،خالػػد عبػػد العزيػػز  الفمػػيح، .ٕٙ

  األردف. –عماف  الحديث،عالـ الكتب  ،ٔط كالتطبيؽ،
دار دجمػة لمطباعػة  ،ٔطرؽ التدريس العامة، ط (،ٜٕٓٓ) كامؿ،دالؿ  قدكرة، .ٕٚ

  األردف. –عماف  كالنشر،
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 االجتماعيػة،(: اإلحصػاء التطبيقػي فػي العمػـك ٕٓٔٓكىيػب مجيػد ) الكبيسي، .ٕٛ
 العراؽ. –بغداد  العراقي،مؤسسة مصر لمكتاب  ،ٔط

طرائػػؽ التعمػػيـ بػػيف النظريػػة كالممارسػػة فػػي ضػػكء  (،ٕٛٓٓ) يكسػػؼ، مػػاركف، .ٜٕ
 ،ٔط األساسػي،بكية الحديثة كتػدريس المغػة العربيػة فػي التعمػيـ االتجاىات التر 

  طرابمس. لمكتاب،المؤسسة الحديثة 
دار  ،ٔط المسػػػػتمر،تفريػػػػد التعمػػػػيـ كالتعمػػػػيـ  (،ٕٗٓٓ) جاسػػػػـ،محمػػػػد  محمػػػػد، .ٖٓ

  األردف. –عماف  كالتكزيع،الثقافة لمنشر 
تصػػػػميـ المػػػػنيج  (،ٕٔٔٓ) العظػػػػيـ،كائػػػػؿ عبػػػػد اهلل كريػػػػـ احمػػػػد عبػػػػد  محمػػػػد، .ٖٔ

   األردف. –عماف  كالتكزيع،دار الميسرة لمنشر  ،ٔط المدرسي،
(: االحصػػػػػػاء االسػػػػػػتداللي كتطبيقاتػػػػػػو فػػػػػػي ٕٓٓٓعبػػػػػػد اهلل فػػػػػػالح ) المنيػػػػػػزؿ، .ٕٖ

دار كائػػػػػػػؿ لمنشػػػػػػػر  ،ٔط (،spssالحاسػػػػػػػكب باسػػػػػػػتخداـ الػػػػػػػرـز االحصػػػػػػػائية )
 االردف. –عماف  كاالعالف،

،المػػػػدخؿ فػػػػي تػػػػدريس  (،ٜٜٜٔ) كآخػػػػركف،أحمػػػػد  النجػػػػدم، .ٖٖ دار  ،ٔط العمػػػػـك
  مصر. –القاىرة  العربي،الفكر 

،في تعمـ  (، الجديدٕٗٓٓ) يعقكب، نشكاف، .ٖٗ دار الفرقػاف لمطباعػة  ،ٖط العمـك
 األردف. –عماف  كالنشر،

(: تػػدني مسػػتكل التحصػػيؿ كاالنجػػاز المدرسػػي اسػػبابو ٕٗٓٓنصػػر اهلل، عمػػر) .ٖ٘
 كعالجو، دار كائؿ لمنشر، عماف، االردف.

دار  ،ٔط الفعاؿ،معمـ الرياضيات  استراتيجيات (،ٕٙٓٓ) زيد، اليكيدم، .ٖٙ
  المتحدة.اإلمارات العربية  –العيف  الجامعي،الكتاب 

37. Good Carer.v.1973, Dictionary of Education 3rd Ed. New 
York: McGraw—Hill. 

 


