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التخطيطية ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف بالطريقة
التقميدية في التحصيؿ في مادة التاريخ .
 .2ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى()5 ,55بيف متوسط درجات
طمبو المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف باستخداـ المنظمات المعرفية
التخطيطية ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف بالطريقة
التقميدية في االتجاه نحو مادة التاريخ .
وأجري تكافؤ بيف طمبة مجموعتي البحث في متغيرات عدة وىي (العمر الزمني
محسوباً بالشيور ودرجات مادة التاريخ لمعاـ الدراسي السابؽ ,ومستوى الذكاء

والتحصيؿ الدراسي لآلباء والتحصيؿ الدراسي لؤلميات).

واستعمؿ الباحثاف اختبا اًر تحصيمياً بعدياً موضوعياً مف نوع االختيار مف متعدد

كاداه لمبحث مكوف مف( )45فقره لبياف مدى تحصيؿ الطمبة في ماده التاريخ ,وبنيا
مقياساً مكوناً مف( )35فقره لمتعرؼ عمى اتجاىات الطمبة نحو ماده التاريخ .
وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 .1وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )...5ولصالح
المجموعة التجريبية التي درست باستعمال المنظمات المعرفية التخطيطية

عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في درجات اختبار
التحصيل.

 .2وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )...5ولصالح
المجموعة التجريبية التي درست باستعمال المنظمات المعرفية التخطيطية
عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية في مقياس االتجاه

نحو ماده التاريخ.

في ضوء ىذه النتائج خرج الباحثاف باستنتاجات متعددة منيا.
 .1اف استخداـ إستراتيجية المنظمات المعرفية التخطيطية

في تدريس مادة

تاريخ أوربا الحديث والمعاصر مع طمبة الصؼ الخامس االدبي في المرحمة
اإلعدادية لو اثر كبير وفاعؿ في رفع مستوى تحصيميـ مقارنة مع الطريقة
التقميدية.
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كما أوصى الباحثاف عده توصيات منيا.

 .1مف الممكف االعتماد عمى استراتيجية المنظمات المعرفية التخطيطية في
تدريس مادة التاريخ االوربي الحديث والمعاصر لمصؼ الخامس االدبي .
واقترح الباحثان

 .1اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى الطمبة في الجامعات .

مشكمة البحث
مادة التاريخ مف المواد الدراسية الميمة في حياة المتعمـ وتدرس في كافة
المراحؿ الدراسية ولكف المبلحظ عمى ىذه المادة ما يشوبيا مف الجفاؼ وعدـ
الوضوح ألنيا مادة بعيدة عف حياة المتعمـ وتربط حاضره بماضيو خبلؿ تجسير
المستقبؿ .ىذا مف جانب ومف جانب آخر أف ىذه المادة كثيرة األحداث والوقائع
والمعمومات وتزداد األىمية حينما تدرس الموضوعات التي تتعمؽ بالتاريخ الحديث
وتبرز الصعوبة حينما تتناوؿ تمؾ المعمومات التي ليا عبلقة بحياة األمـ والشعوب
وىي بعيدة نسبياً عنا .

والمشكمة تكوف أكثر تعقيداً عندما تكوف األساليب وطرائؽ التدريس المتبعة

في مادة التاريخ االوربي الحديث و المعاصر ىي طرائؽ تقميدية تعتمد عمى تمقيف
المتعمميف المعمومات التاريخية وحفظيا واستظيارىا في أوقات محدودة وىذا ما أكدتو
عدة دراسات مثؿ دراسة ( الوادعي  , 2557العتابي . ) 2559
وفي ضوء ذلؾ قاـ الباحثاف

بمراجعة ميدانية لما تيسر مف البحوث

والد ارسات الحديثة التي أجريت عمى النطاؽ المحمي والعربي ومف ىذه الدراسات (
دراسة عبجؿ  , 2558ودراسة الشحي  , ) 2554فوجد أنيا تستخدـ استراتيجيات
حديثة في التدريس ولكف نتائجيا كانت متفاوتة بعضيا ايجابي واآلخر سمبي مما دفع
الباحثاف أف يحاوال تجريب إستراتيجية حديثة في التدريس وىي المنظمات المعرفية
التخطيطية .
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وتتجمى مشكمة البحث في اإلجابة عف السؤاؿ االتي  ,ىؿ إلستراتيجية
المنظمات المعرفية التخطيطية اثر ايجابي عمى التحصيؿ واالتجاه لدى طمبة الصؼ
الخامس األدبي في مادة التاريخ ؟
أىمية البحث

لقد شيد العالـ انفجا اًر معرفياً وثورة تقنية نعيشيا اليوـ بأساليب ووسائؿ

مختمفة لـ تقتصر أىميتيا عمى سموؾ المتعمميف فحسب بؿ كاف ليا الدور الفاعؿ
والمؤثر في زيادة معموماتو وسرعة إيصاليا إليو ورفع مستوى كفاءتو ومسايرتو كما
يتجسد مف تطورات عمى الصعيد العممي والتقني .
والتاريخ ىو أحد العموـ التي تيتـ بالعبلقة بيف اإلنساف ومحيطو ولو أىمية
بارزة في حياة األمـ والشعوب فيو السجؿ لما حققو اإلنساف ولو داللة ومغزى وقاعدة
الحاضر وأساس التطمع لممستقبؿ .
ويذكر المسعودي اف التاريخ عمـ يستمتع بو العالـ والجاىؿ وانو يجعؿ المرء
يتعرؼ في وقت قصير عمى ما كاف واف دراستو ليست مجرد سرد لؤلحداث والوقائع
التاريخية وانما نوع مف أنواع المعرفة يفيد الناس في حياتيـ ( الجمؿ.)8: 2555 ,
وتدريس التاريخ ينبغي أف ال يقتصر عمى سرد الوقائع واألحداث التي وقعت
في الماضي وانما ينبغي أف يسيـ في تفسير األحداث الحالية واستخبلص الدروس
والعبر التي يمكف مف خبلليما التطمع نحو المستقبؿ كما أف دراستو تساعد عمى فيـ
العبلقات بيف اإلنساف وبيئتو خبلؿ مراحؿ التاريخ المختمفة ( الجبار) 13: 2559,
.
وقد أجريت العديد مف الدراسات التي اعتمدت عمى االستراتيجيات كمتغيرات
مكممة مقارنة بالطرائؽ التقميدية وكانت نتائجيا ايجابية في التحصيؿ مثمت ( دراسة
ال لمدراسات التي تناولت
النجدي  1999ودراسة محمد  ) 2511واستكما ً

االستراتيجيات المختمفة يرى الباحثاف ضرورة تجريب إستراتيجية المنظمات المعرفية

التخطيطية .
وىذه اإلستراتيجية تعمؿ عمى تحقيؽ التكامؿ والترابط بيف المعمومات السابقة
لدى المتعمـ والمعمومات الجديدة المقدمة إليو في أي موضوع مف موضوعات الدرس
276

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

 ,واستراتيجية المنظمات المعرفية التخطيطية تنمي أيضاً عند المتعمميف عمميات عدة
كالمبلحظة واالستقراء والذكاءات ( . (Bargess , 2008) ) Denolli , 1997

واستراتيجية المنظمات المعرفية التخطيطية قد تساعد عمى تنمية اتجاىات
الطمبة نحو المادة ىذا ما أكدتو دراسات ( امبو سعيدي والشحي  , 2554والقصيؼ
 ) 2552و( أمبو سعيدي وعوض  ) 124: 2554و( دراسة الحربي :2515,
 )145و( دراسة السعدي  , ) 98 : 2512فعند تطبيقيـ ليذه االستراتيجية أظيرت
النتائج وجود اتجاىات ايجابية مف قبؿ الطمبة نحو المادة وتأسيساً عمى ما تقدـ يرى
الباحثاف ضرورة استعماؿ إستراتيجية المنظمات المعرفية التخطيطية في مادة التاريخ

لمعرفة مدى ايجابيتيا لدى الطمبة سواء في التحصيؿ أو االتجاه نحو مادة التاريخ .
ىدف البحث -:
ييدؼ البحث الحالي إلى -:
" التعرؼ عمى فاعمية استعماؿ استراتيجية المنظمات المعرفية التخطيطية في
تحصيؿ طمبة الصؼ الخامس األدبي في مادة التاريخ واتجاىاتيـ نحوىا " .
فرضيات البحث -:

لتحقيؽ ىدؼ البحث وضعت الفرضيتاف اآلتيتاف -:
 .1ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى()5 ,55بيف متوسط درجات
طمبو المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف باستخداـ المنظمات المعرفية
التخطيطية ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف بالطريقة
التقميدية في التحصيؿ في مادة التاريخ .
 .2ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى()5 ,55بيف متوسط درجات
طمبو المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف باستخداـ المنظمات المعرفية
التخطيطية ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف بالطريقة
التقميدية في االتجاه نحو مادة التاريخ .
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حدود البحث -:

يقتصر البحث الحالي عمى -:
 -1عينة مف طمبة الصؼ الخامس األدبي في المدارس النيارية الحكومية
التابعة إلى مديرية تربية محافظة ديالى – بعقوبة المركز لمعاـ الدراسي (
. ) 2513-2512
 -2الفصوؿ الثبلثة األولى مف مادة التاريخ المقرر مف قبؿ و ازرة التربية لمعاـ
الدراسي

( . ) 2513 – 2512

تحديد المصطمحات :
الفاعمية :
 عرفيا المنيف 1983" أنيا مدى صبلحية العناصر المستخدمة ( المدخبلت) لمحصوؿ عمى
النتائج المطموبة (المخرجات) "  ( .المنيؼ ) 355: 1983 ,
 -عرفيا  :اخوار شيدة 2..6

" أنيا الحصوؿ عمى اكبر المخرجات مف اقؿ مدخبلت وتعريؼ الفاعمية

نسبي يختمؼ باختبلؼ تصور المقيـ لو" ( .اخوار شيده )79: 2556 ,
المنظمات المعرفية التخطيطية Craphic , organizers
 عرفيا :امبو سعيدي 2..6" إستراتيجية تنظيـ المعمومات عمى ىيئة مخططات وأشكاؿ ورسوـ
إلظيار العبلقات بينيا وابراز كيفية ارتباطيا مع بعضيا  ,ليسيؿ عمى
المتعمميف فيميا واستعماليا"  ( .امبو سعيدي  ,وعوض ) 126: 2556 ,
.
 -عرفيا Robinson , etal 1998

" وىي عبارة عف عرض مكاني لمعمومات نص ما والتي يمكف تقديميا

لمطمبة كنوع مف المساعدة لدراسة ذلؾ النص " ( Rohinson , et al , .
) 1998 :17
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اجرائياً " استراتيجية يتم من خالليا تنظيم المعمومات

والحقائق والمبادئ التاريخية عمى ىيأة مخططات واشكال ورسوم إلظيار
بعض العالقات االرتباطية مع بعضيا اآلخر ليسيل عمى طمبة المجموعة
التجريبية وتغيير اتجاىاتيم "

التحصيل Achievement
 -عرفو Webster 1971 :

" انو انجاز أو أداء لمطالب داخؿ الصؼ لعمؿ ما مف الناحيتيف الكمية

والنوعية أو يصاغ انجاز الطالب كماً ونوعاً وخبلؿ فصؿ دراسي معيف" .
( )Webster , 1971 :106

 Good 1973" انو معدؿ االتقاف في أداء الميارات والمعارؼ المكتسبة " ) ( Good , 1973 :7
التعريف االجرائي :

مجموع ما يحصل عميو طمبة عينة البحث من معمومات وحقائق ومبادئ

في االختبار التحصيمي الذي اعده الباحثان مقاساً بالدرجات بعد دراستيما
لمفصول الثالثة األولى من كتاب مادة التاريخ .

التاريخ History
 عرفو :ابن خمدون د .ت" بأنو ( ذكر األخبار الخاصة بعصر أو جيؿ ) " (ابف خمدوف د ت :
ص.)32
 Wolsh 1960بأنو " سرد ذات مغزى يتعمؽ باألعماؿ والتجارب اإلنسانية التي حدثت في
الماضي " (. )Wolsh ,1960 : 72
التعريف االجرائي :
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المعمومات والحقائق والمبادئ والمفاىيم التي تضميا الفصول الثالثة األولى
من مادة التاريخ المقرر تدريسو من قبل وزارة التربية لطمبة الصف

الخامس االدبي سنة . 2.13-2.12
االتجاه :

 عرفو  :الجمل 1999" وىو حالة مف االستعداد العقمي تولد تأثي اًر ديناميكياً عمى استجابة الفرد

تساعده عمى اتخاذ الق اررات المناسبة  ,سواء أكانت بالرفض أـ باإليجاب فيما

يتعرض لو مف مواقؼ ومشكبلت" ( .الجمؿ,عمي احمد)7: 1999,
 أبو جادو 1993" ىو النظـ الدائمة مف التقنيات االيجابية أو السمبية والمشاعر االنفعالية
وميوؿ االستجابة مع أو ضد موضوعات اجتماعية معينة  ,وىي مشاعر
الفرد تجاه األشياء أو الحوادث أو األشخاص اآلخريف أو األنشطة"  ( .صالح
محمد أبو جادو ) 214: 1993 ,
التعريف االجرائي
" مجموع ما يحصل عميو طمبة المجموعتين التجريبية والضابطة بعد

اإلجابة عن فقرات مقياس االتجاه نحو مادة التاريخ الذي اعده الباحثان

مقاساً بالدرجات" .
جوانب نظرية ودراسات سابقة

أوالً  :المنظمات المعرفية التخطيطية

األصول الفمسفية والنفسية لممنظمات المعرفية التخطيطية :
تعد المنظمات المعرفية التخطيطية مف االستراتيجيات التي يمكف استعماليا في
مساعدة المتعمميف عمى تنظيـ بنائيـ المعرفي (امبو سعيدي والبموشي : 2559 ,

 , ) 441وىي مستنبطة مف نظرية التعمـ ذات المعنى التي قدميا اوزوبؿ والتي تؤكد
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عمى أف التعمـ يحدث عندما يكوف ىناؾ تفاعؿ بيف المعرفة السابقة والبلحقة  ,وأكد
أيضاً أف لكؿ فرد بنية معرفية وعند تعمـ الفرد لمعرفة جديدة فانو يحاوؿ ربطيا ببنيتو

المعرفية السابقة  ,وتكوف الروابط واضحة لدى المتعمـ كمما سيمت عممية الدمج ,

ومف ىنا جاءت أىمية التركيز عمى المعمومات األساسية لدى الفرد أو المتعمـ .
(المواتية ) 68: 2558 ,
أنواع المنظمات المعرفية التخطيطية :
لقد ظيرت تصنيفات متنوعة لممنظمات المعرفية التخطيطية لكف منيا تنوعت
وتعددت أشكاليا  ,ويمكف تصنيفيا الى أربعة أنواع رئيسة ىي :
 .1المنظمات المعرفية التخطيطية المتسمسمة او المتتابعة :
 .2المنظمات التخطيطية الدائرية :Circle Organizer
 . 3المنظمات التخطيطية المرتبة او اليرمية :Hierarchical Organizer
 .3المنظمات التخطيطية التصورية :Mind Organizer
مجاالت استعمال المنظمات المعرفية التخطيطية :

لقد بدأ استعماؿ المنظمات المعرفية التخطيطية عمى يد أوزبؿ في صورة واحدة

فقط ىي خرائط المفاىيـ  ,وأقتصر استعماليا عمى التعمـ والتعميـ فقط  ,ولكف بعد
تطور المنظمات المعرفية التخطيطية  ,وظيور أنواع متعددة منيا تعددت أيضاً
مجاالت استعماليا فأصبحت تستخدـ في عمميات التخطيط والتقويـ أيضاً  ,وفيما

يمي استعراض موجز ليذه االستعماالت:
 . 1التخطيط :

إف التخطيط ألي أمر يتطمب تحديد اإلجراءات العممية والمتطمبات المراد
توفيرىا في كؿ عممية  ,وعادة ما يمجأ األفراد الى استعماؿ نظاـ القوائـ الذي يعتمد
عمى كتابة اإلجراءات والخطوات بشكؿ عامودي  ,وفي ىذا المجاؿ تعد المنظمات
المعرفية التخطيطية أسموباً مبسط ًا في تنظيـ المعمومات المطموبة بشكؿ واضح

ودقيؽ ( .العريمي . ) 57 : 2558 ,
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 . 2التقويم :

تُعد عمميات التقويـ مف العمميات الميمة في أي مجاؿ  ,إذ إنيّا تعطي صورة
عف مدى تحقؽ األىداؼ المرسومة في مجاؿ ما  ,وفي التعمـ والتعميـ فإنو يمكف
استعماؿ المنظمات المعرفية التخطيطية في التقويـ القبمي والبعدي  ,ويحتاج المدرس
الى التقويـ القبمي بشكؿ خاص عندما تكوف المعرفة الجديدة معتمدة عمى معرفة

سابقة بشكؿ مباشر ( .امبو سعيدي والبموشي ) 124: 2559 ,
 -3التعميم والتعمم :
اف استعماؿ المنظمات المعرفية التخطيطية في التعمـ والتعميـ تساعد عمى
تنمية الميارات عند المتعمـ ومنيا ميارة الفكرة الرئيسة وميارة التمييز بيف األفكار
الرئيسة والثانوية لمموضوع  ,وكذلؾ ميارة تحديد العبلقات بيف الروابط واألفكار ,
وبذلؾ تساعد المنظمات المعرفية عمى تنظيـ افكار المتعمميف في موضوع دراسي ,
وبذلؾ تمكنو مف عرض الموضوع شفوياً أو كتابياً مما يسيؿ عممية التذكر بسبب

وضوح العبلقات والروابػط بيف أجزاء الموضوع ( .المواتية ( ) 53: 2558 ,الحربي

)13 : 2515 ,
االتجاه Attitude :
يعد مصطمح االتجاىات ترجمة عربية لمصطمح  Attitudeفي المغة االنكميزية
واف العالـ االنكميزي ىربت سبنسر ) (H.Spencerأوؿ مف استعمؿ مصطمح
االتجاىات  1862في كتابو المسمى المبادئ االولية اذ قاؿ (اف وصولنا الى أحكاـ
صحيحة في مسائؿ مثيرة لكثير مف الجدؿ  ,يعتمد الى حد كبير عمى اتجاىنا
الذىني ونحف نصغي الى ىذا الجدؿ او نتشارؾ فيو) ويمكف القوؿ اف مفيوـ االتجاه
مف أبرز المفاىيـ في عمـ النفس االجتماعي ويركز االتجاه عمى دراسة ظاىرة ما في
واقعيا الحالي ومتابعة ذالؾ خبلؿ مدة زمنية الحقة بقصد معرفة تطور االتجاه
المتعمؽ بتمؾ الظاىرة مف أجؿ التطمع لما يحدث في المستقبؿ ( .زىراف : 1977 ,
.)145-144
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أنواع االتجاىات :

تصنؼ االتجاىات النفسية عمى وفؽ األنواع اآلتية :

 اإلتجاه القوي . االتجاه الضعيؼ . االتجاه االيجابي االتجاه السري . االتجاه السمبي . االتجاه العمني . االتجاه الجماعي . االتجاه الفردي . االتجاه العاـ . االتجاه النوعي .طرائق قياس االتجاه :

تشير البحوث والدراسات الى وجود طرائؽ متعددة نذكر منيا ما يأتي :

 -1طريقة التعبير المفظي لمفرد
 -2طرائؽ تعتمد عمى المبلحظة
 -3طرائؽ تعتمد عمى قياس التعبيرات االنفعالية لمفرد
ثانياً  :دراسات سابقة
استعمؿ

الباحثاف

دراسات

سابقة

منيا

 Dicecco &Gleansonوالجدوؿ ( )1يشير إلى ذلؾ :
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جدوؿ ()1
جدوؿ الدراسات السابقة

ت

1

عنوان
الدراسة

اسم الباحثان
والبمد وسنة
االنجاز

مجتمع وعينة الدراسة

ىدف الدراسة
الدراسة

اثر استعمال

صالح مجيد

تيدف

بعض

المنظمات

كاظم السعدي

2.12

معرفة

استعمال

التخطيطية

جامعة

اكتساب

المفاىيم

الى

طالب الصف االول
المتوسط في محافظة

مفاىيم

مكون

النيضة لمبنين في

اختبارية

( )6.طالب يمثمون

من متعدد

في اكتساب

كربالء

التاريخية

المفاىيم

كمية التربية

الصف االول المتوسط

التاريخية

لمعموم

طالب

متوسطة

كربالء المقدسة بواقع

من ( )4.فقرة
نوع

معامل ارتباط بيرسون
معادلة سبيرمان براون

واالختبار التائي .

من

االختيار

لدى طالب

االنسانية

الصف

العراق

التجريبية

طالب

 وجود فرق ذي داللة
احصائية عند مستوى

داللة ( )...5لصالح
المجموعة

التجريبية

التخطيطية

عمى

التي درست بالمنظمات

عينة البحث ()3.

المتوسط

المجموعة الضابطة

لممجموعة
و()3.

لممجموعة

الضابطة

اثر استخدام

دراسة

Dicecco

استخدام

الشكمية

التخطيطية

&

Gleanson

الشكمية التخطيطية في

معالجة صعوبات التعمم

المتوسط .

تكونت عينة البحث

استخدام

في معالجة

2..2

لمنصوص من الخامس

صعوبات

الواليات

حتى الثامن في المرحمة

من ( )26طالباً من

مكتوبة وتوزع عمى

الشكمية

المتوسطة

الصف الخامس حتى
الثامن المتوسط الذين

الطالب لمساعدىم

الضابطة .

لمنصوص

االمريكية

يعانون من صعوبات

الترابطية الشكمية

المنظمات

2

كربالء

طالب

االول

أدوات الدراسة
 اختبار اكتساب

المنظمات التخطيطية في
لدى

الوسائل اإلحصائية

أىم نتائج الدراسة

التعمم

من الخامس

المتحدة

تيدف الدراسة إلى اثر

طالب الصفوف من

استخدم

األمد

المنظمات

الخامس حتى الثامن

في التعمم

حتى الثامن
في المرحمة
المتوسطة
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ان معالجة طويمة
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خالل

مقاالت

في اكتساب المعرفة

معامل ارتباط بيرسون

معادلة سبيرمان براون

وجود

ذي

فرق

داللة

احصائية لصالح المجموعة

التجريبية

بالمنظمات

التي
عمى

درست

التخطيطية
المجموعة
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منيجية البحث واجراءاتو
أوالً  -:منيجية البحث . Research methodology

بما أف البحث الحالي ييدؼ إلى التثبت مف فاعمية المنظمات المعرفية

التخطيطية عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الخامس األدبي في مادة التاريخ واتجاىيـ
نحوىا  ,فاف اختيار المنيج الذي يتبعو الباحثاف في معالجة الموضوعات التي يقوـ
بدراستيا ىو المنيج التجريبي
ثانياً  -:التصميم التجريبي . Experimental Design

نتائج البحوث التجريبية تتوقؼ عمى اختيار التصميـ التجريبي

المناسب

ويعد أولى الخطوات التي يقوـ بيا الباحث فمكؿ بحث تجريبي
ألىداؼ البحث ُ ,
تصميـ خاص بو  ,لضماف الوصوؿ إلى الدقة في النتائج  ( .الزوبعي وآخروف ,
. ) 152: 1981
والتصميـ التجريبي يتطمب كفاية وقدرة مف الباحثاف عمى الدراسة والوصؼ
الدقيؽ لئلجراءات واألساليب التي يستخدميا في اإلجابة العممية عف مشكمة بحثو
وكذلؾ يتوقؼ االختيار عمى طبيعة المشكمة والظروؼ التي تكتنؼ العينة وعمى
زماف ومكاف إجراء التجربة  ,وبما انو ال يوجد تصميـ تجريبي يبمغ حد الكماؿ مف
الضبط بسبب صعوبة ضبط كؿ المتغيرات الي تؤثر ( عمياف وغنيـ -52: 2554 ,
 ) 54في الظاىرة التربوية والنفسية وبما أف اإلنساف مف أبرز أسبابيا الرئيسة وىو
دائـ التغيير ويصعب إخضاعو لمضبط ( عبلـ  . ) 24: 2556 ,فقد اختار
الباحثاف تصميماً تجريبياً ذا ضبط جزئي وجداه يتبلءـ مع البحث الحالي وفيو
مجموعتاف إحداىما تجريبية التي يتعرض طمبتيا إلى المتغير المستقؿ

(

المنظمات المعرفية التخطيطية) واألخرى ضابطة والتي ستدرس بالطريقة االعتيادية
.
وفي ختاـ التجربة يتعرض طمبة المجموعتيف إلى اختبار يقيس التحصيؿ
ومقياس يقيس اتجاه الطمبة نحو مادة التاريخ .
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المجموعة
التجريبية
الضابطة
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المتغير المستقؿ
المنظمات

االختبار البعدي
المعرفية

التخطيطية

التحصيؿ االتجاه نحو مادة التاريخ

الطريقة االعتيادية

الشكل ()1

التصميم التجريبي لمبحث

ثالثاً  -:مجتمع البحث وعينتو . Studying Population
أ -مجتمع البحث :

يقصد بمجتمع البحث ( مجموعة مف األحداث والعناصر الذيف ليـ خصائص معينة

مشتركة قابمة لممبلحظة والقياس ( داود ) 17: 1995 ,
لذلؾ قاـ الباحثاف

بزيارة إلى شعبة التخطيط في المديرية العامة لتربية

محافظة ديالى بموجب كتاب تسييؿ ميمة صادر مف كمية التربية لمعموـ اإلنسانية /
شعبة الدراسات العميا لغرض تحديد مجتمع البحث المتكوف مف طمبة الصؼ الخامس
األدبي في المدارس الثانوية واإلعدادية النيارية والمختمطة التابعة لممديرية العامة
لتربية محافظة ديالى – مركز قضاء بعقوبة واشتمؿ العاـ الدراسي ()2513-2512
وبمغ عددىا ( )27بواقع (  )13إعدادية و (  )14ثانوية والبالغ عدد طمبتيا (1328
)  .الجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ :
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الجدول ()2

عدد المدارس الثانوية واإلعدادية النيارية والمختمطة وعدد طمبتيا
عدد
عدد طمبة الصف

الصف

ت

اسم المدرسة

.1

اعدادية الشريف الرضي لمبنين

3.

.2

اعدادية التحرير لمبنات

6.

.16

.3

االعدادية المركزية

45

.17

اعدادية المعارف

.4

اعدادية الزىراء لمبنات

83

.18

ثانوية فاطمة

23

.5

ثانوية بالط الشيداء لمبنين

48

.19

ثانوية المحسن

32

.6

ثانوية العدنانية لمبنات

5.

.2.

ثانوية طرفة بن العبد

18

.7

ثانوية نزار

22

.21

ثانوية النسائي

31

.8

ثانوية السالم

25

.22

اعدادية الطمع النضيد

1..

.9

ثانوية جمانة

33

.23

اعدادية زينب الياللية

36

 .1.ثانوية عاشة

57

.24

اعدادية الخيزران

25

 .11اعدادية جمال عبد الناصر

5.

.25

اعدادية ثويبة االسممية

67

 .12اعدادية القدس

61

.26

اعدادية ام صبية

62

 .13ثانوية االمال

39

 .14ثانوية ابن النديم

5.

.27

ثانوية العروة الوثقى

26

الخامس االدبي

طمبة

ت

اسم المدرسة

.15

ث آمنة بنت وىب

48

اعدادية ديالى لمبنين

165
42

الخامس

االدبي

1328

المجموع

ب -عينة البحث Studying

ويرى الباحثاف أف اختيار العينة يعد مف أبرز إجراءات الدراسة ألنو يتطمب جمع

المعمومات وتحميميا ومف الممكف تعميميا عمى مجتمع أوسع  ,لذا اختار الباحثاف
قصدياً مدرستي (النسائي والمحسف المختمطتيف ) لتكونا ميداناً إلجراء البحث .

وعف طريؽ السحب العشوائي البسيط تـ اختيار طمبة الصؼ الخامس األدبي في
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( ثانوية النسائي المختمطة ) لتكوف مجموعة تجريبية ويبمغ عددىـ ( , )31بينما كاف
طمبة ( ثانوية المحسف المختمطة ) تمثؿ المجموعة الضابطة وقد كاف عددىـ
(.)32
وبعد استبعاد طالبتيف مف مدرسة (المحسف) إحصائياً لرسوبيما وكذلؾ تـ

استبعاد طالب واحد مف مدرسة (النسائي) إحصائياً لرسوبو  ,وبذلؾ بمغ عدد أفراد

عينة البحث في المدرستيف ( )65طالباً وطالبة بواقع ( )35طالباً و( )35طالبة.
الجدول () 3

عدد طمبة مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل االستبعاد وبعده
المجموعة

المدرسة

الطمبة عدد

عدد

الطمبة

العدد النيائي

الكمي

الراسبيف

التجريبية

ثانوية النسائي

31

1

35

الضابطة

ثانوية المحسف

32

2

35

63

3

65

المجموع الكمي

رابعاً  :تكافؤ مجموعتي البحث Equivalent of Study
لقد حرص الباحثاف

عمى تحقيؽ التكافؤ بيف مجموعتي البحث الضابطة

والتجريبية إحصائياً في بعض المتغيرات والتي يتوقع أف تؤثر عمى نتائج البحث قبؿ
البدء في عممية التجريب والتكافؤ في المتغيرات -:
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الشكل ()2

مخطط لمنظم دائري يمثل تكافؤ مجموعتي البحث
العوامل المؤثرة في السالمة الداخمية لمتصميم التجريبي لمبحث -:
 -1اختيار أفراد العينة .

اختار الباحثاف العينة بعد أف أظيرت النتائج تكافؤاً بيف مجموعتي البحث

التجريبية والضابطة في مجموعة مف المتغيرات والتي سبؽ التطرؽ إلييا في
الصفحات السابقة مف ىذا الفصؿ .
 -2الحوادث المصاحبة .

ولـ تتعرض التجربة لمثؿ تمؾ الحوادث ويمكف القوؿ إف ىذا العامؿ تـ

تفاديو.
 -3النضج .
أف المدة متساوية بيف مجموعتي البحث لذا لـ يكف ليذا العامؿ أثر عمى أفراد
التجربة.
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 -4االندثار التجريبي .

ولـ تحدث مثؿ تمؾ الحاالت أثناء مدة التجربة لدى مجموعتي البحث التجريبية

والضابطة معاً .

 -5أداة القياس .
لتجنب اثر ىذا العامؿ استعمؿ الباحثاف

األداتيف ذاتيما مع مجموعتي

البحث( التجريبية والضابطة ) االختبار التحصيمي البعدي ومقياس االتجاه وتـ
التطبيؽ في وقت واحد وتـ التصحيح مف قبؿ الباحثاف عمى وفؽ معايير التصحيح
الموضوعة وبذلؾ تـ تجنب أثر ىذا العامؿ .
العوامل المؤثرة في السالمة الخارجية لمتصميم التجريبي
 -1المادة الدراسية .
حدد الباحثاف مادة دراسية موحدة لمجموعتي البحث وىي الفصوؿ الثبلثة
األولى مف مادة التاريخ  /لمصؼ الخامس األدبي المقرر تدريسو لمعاـ الدراسي
()2513-2512
 -2المدرس .

لتبلفي التداخؿ في تأثير ىذا العامؿ عمى سير التجربة لجأ الباحث إلى

تدريس مجموعتي البحث بنفسو الفصوؿ الثبلثة األولى مف مادة التاريخ وىذا ما
يضفي عمى التجربة الدقة والموضوعية .
 -3توزيع الحصص
تمت السيطرة عمى ىذا العامؿ مف خبلؿ االتفاؽ مع إدارتي المدرستيف عمى

ٍ
ودرس الباحث ( 3حصص )
توزيع
المتساو لمحصص بيف مجموعتي البحث ّ
اسبوعياً في كؿ مدرسة لممجموعتيف الضابطة والتجريبية وبذلؾ بمغ مجموع الحصص

(6حصص) .
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 -4مدة التجربة .

كانت مدة التجربة متساوية بيف طمبة المجموعتيف الضابطة والتجريبية  ,إذ

بدأت التجربة يوـ  2512 /15/11وانتيت يوـ 2513 / 1/14

وفي نياية

التجربة تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي البعدي ومقياس االتجاه عمى عينة البحث .

 -5الوسائل التعميمية .
حرص الباحثاف عمى استعماؿ الوسائؿ التعميمية ذاتيا عمى مجموعتي البحث وعمى
ٍ
متساو مثؿ الخرائط والمصورات والطباشير المموف .
نحو
سادساً  :متطمبات البحث

 -1تحديد المحتوى ( المادة العممية ) .
 -2تحديد األىداف .

أ -تحديد األىداف السموكية لممادة .
لغرض تحديد األىداؼ السموكية البد مف االطبلع عمى األىداؼ العامة لتدريس مادة
التاريخ والتي أعدتيا و ازرة التربية لممرحمة اإلعدادية ليذا الغرض  ,وتحدد األىداؼ
السموكية في ضوئيا يضع الباحثاف

البرامج التعميمية واالستراتيجيات الرئيسة

واألنشطة التي تتناسب مع محتوى الفصوؿ األولى مف مادة التاريخ وىي ميداف
التجربة .
وفي ضوء األىداؼ العامة ومحتوى المادة صاغ الباحثاف ( )115ىدفاً سموكياً عمى

وفؽ المجاؿ المعرفي مف تصنيؼ بموـ وتـ عرض تمؾ األىداؼ السموكية بصيغتيا
األولية عمى عدد مف الخبراء والمتخصصيف في مجاؿ التربية وطرائؽ تدريس التاريخ

ومدرسي المادة  , ,سيتـ توضيح كيفية تقسيـ األىداؼ حسب الفصوؿ الثبلثة األولى
مف الكتاب المقرر والجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ .
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جدول ()4

األىداف السموكية موزعة عمى مادة البحث
محتوى

المادة مستويات األىداؼ

مجموع

الدراسية

معرفة

فيـ

تطبيؽ

تحميؿ

السموكية

الفصؿ األوؿ

23

13

7

3

46

الفصؿ الثاني

6

9

5

3

23

الفصؿ الثالث

6

18

6

1

31

المجموع

35

45

18

7

155

األىداؼ

إعداد الخطط التدريسية
اعد الباحثاف عدداً مف الخطط وألجؿ التأكد مف صبلحية تمؾ الخطط ومبلءمتيا
لمحتوى المادة واألىداؼ السموكية عرضت عمى مجموعة مف المتخصصيف في

طرائؽ التدريس ومدرس المادة  ,وبعد األخذ بآرائيـ ومبلحظاتيـ وتعديبلتيـ حوؿ
الخطط المعدة أصبحت الخطط جاىزة  ,وسوؼ تدرس المجموعة التجريبية عمى وفؽ
إستراتيجية المنظمات المعرفية التخطيطية

واتبع عدة خطوات في أثناء تدريس

المجموعة التجريبية مستعيناً ببعض الدراسات ذات العبلقة والتي سبؽ لمباحثاف اف
استعرضاىا في البحث .
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سابعاً  :أداتا البحث :

استعمل الباحثان االختبار التحصيمي ومقياس االتجاه  .كما موضح في الشكل

()3

الشكل () 3

مخطط لمنظم دائري يوضح أداتا البحث

أوالً  :االختبار التحصيمي ) ( Achievement test

يعرؼ االختبار بأنو " إجراء منظـ لتحديد ما تعممو الطمبة " ( ممحـ 194 :2552,
)  ,أو األداة التي تستخدـ في قياس المعرفة والفيـ في مادة دراسية ( مجيد ,

. ) 24: 2512
ونظ اًر لعدـ توفر اختبار جاىز يتصؼ بالصدؽ والثبات

ويغطي الفصوؿ الثبلث

األولى مف مادة التاريخ لذلؾ تـ إعداد اختبار تحصيمي وفؽ ما يأتي- :
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 -1تحديد اليدف من االختبار :

اف اليدؼ مف االختبار الحالي ىو قياس مستوى تحصيؿ طمبة الصؼ

الخامس األدبي في محتوى الفصوؿ الثبلثة األولى مف مادة التاريخ المقرر
لمعاـ الدراسي .2513-2512
 -2إعداد جدول مواصفات( الخارطة االختبارية )

Tables of

Specifications
يعرؼ جدوؿ المواصفات عمى انو عبارة عف مخطط تفصيمي ثنائي البعد
احد ابعاده قائمة االىداؼ والبعد اآلخر يمثؿ عناصر المحتوى الذي يشمؿ
االختبار ( مراد  , )146: 2552,الذي يعد مف أبرز خطوات االختبار ألف
ذلؾ يقيد المدرس أو مف يقوـ بتصميـ االختبار األخذ بنظر االعتبار الشموؿ
وتغطية المحتوى ويتكوف مف ( ) 45فقرة .وجدوؿ ( )5يوضح ذلؾ .
جدول ()5
الخريطة االختبارية ( جدول المواصفات ) لفقرات االختبار التحصيمي واالىداف
عدد

نسبة

معرفة

فيـ

تطبيؽ

تحميؿ

األىداؼ

المحتوى

%39

%33

%19

%9

الفصؿ األوؿ

12

%44

7

6

3

2

18

الفصؿ الثاني

7

%26

4

3

2

1

15

الفصؿ الثالث 8

%35

5

4

2

1

12

%155

16

13

7

4

45

الفصوؿ

المجموع

27

صدق االختبار Test Validity :
مف البديييات التي ينبغي توفرىا في االختبار اف يكوف صادقاً  ,واالختبار الصادؽ
ىو الذي يقيس ما وضع مف أجمو ( ابو جادو . )399: 2553,
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ثبات االختبار :

يعرؼ الثبات بأنو درجة االتساؽ والتجانس بيف نتائج مقياسيف في تحديد

صفة أو سموؾ ( النبياف  , 2554 ,ص) 299
واستعمبل لباحثاف طريقة تحميؿ التبايف باستعماؿ معادلة ( الفا –كرونباخ )
لمتطوير الداخمي لبلختبار  ,واف سبب اختيارىا في االختبارات التي تكوف فييا درجة
إما صحيحة فتأخذ درجة واحدة أو خطأ فتأخذ صف اًر  ,وبمغ معامؿ الثبات (
اإلجابة ّ
 ) 5,873ويعد معامؿ ثبات جيد .
أداة مقياس االتجاه نحو مادة التاريخ
مف متطمبات البحث الحالي التعرؼ عمى اتجاىات الطمبة في مجموعتي
البحث نحو مادة التاريخ الحديث والمعاصر لغرض بناء مقياس االتجاه نحو المادة
قاـ الباحثاف بالخطوات االتية -:
 -1االطبلع عمى االدبيات والدراسات ذات العبلقة بموضوع التاريخ .
 -2الرجوع إلى بعض المقاييس ذات العبلقة بموضوعات االتجاه نحو المادة .
 -3تـ توجيو استبانة استطبلعية إلى مجموعة مف مدرسي ومدرسات التاريخ بمغ
ومدرسة لحصر أىـ الفقرات التي ممكف أف يتكوف منيا
عددىـ ( )25مدرساً ّ
مقياس االتجاه نحو مادة التاريخ .
الصدق :
يعد الصدؽ مف الخصائص الضرورية التي يجب التأكد منيا عند تصميـ
ّ
وبناء المقياس ومدى قدرتو عمى قياس الظاىرة التي يراد معرفتيا ( عبد الرحمف ,
 , 1991ص) 123
الوسائل اإلحصائية
استعمؿ الباحثاف الوسائؿ اإلحصائية المناسبة لبحثيما .
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عرض النتائج وتفسيرىا
أوالً :عرض النتائج  :المتغير األول

فيما يتعمؽ بالفرضية الصفرية األولى بعد تطبيؽ االختبار التحصيؿ البعدي ,
وتصحيح إجابات طمبو مجموعتي البحث (التجريبية والضابطة ) عمى فقرات
االختبار  ,وباستعماؿ االختبار التائي T-testلعينتيف مستقمتيف في معرفة داللة
الفرؽ بيف متوسط درجات مجموعتي البحث  ,ظيرت النتائج .
اف متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية( )31,166ومتوسط درجات

طمبة المجموعة الضابطة ( , )25,155وبعد معالجة النتائج إحصائيا أتضح َّ
أف

ىنالؾ فرقاً ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )5055بيف متوسطي درجات طمبة
المجموعتيف لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستعماؿ المنظمات المعرفية

التخطيطية ,إذ كانت قيمة تاء المحسوبة ( )5,737اكبر مف قيمة تاء الجدولية
( , )3,291وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية  .لوجود فرؽ في درجات التحصيؿ
الدراسي بيف طمبة المجموعتيف التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية .
والجدوؿ ( )6يوضح ذلؾ .
الجدول ()6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمة التائية والداللة اإلحصائية
بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي البعدي
عدد

المتوسط

االنحراؼ

القيمة التائية

مستوى

العينة

الحسابي

المعياري

المحسوبة الجدولية

الداللة

التجريبية

35

4,535 31,166

الضابطة

35

4,155 25,155

المجموعة

5,737

3,291

5,551

وتتفؽ نتيجة البحث الحالي في التحصيؿ مع دراسة ( أمبو سعيدي
وعوض )43: 2554,و(الحربي )2515 ,و) )Cliburn,1985و ( &Dicecco
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 )Gleanson ,2002والتي اطمع عمييا الباحثاف  ,رغـ االختبلؼ في البيئة
وطبيعة المادة والمرحمة الدراسية والجنس والتي أظيرت فاعمية استعماؿ المنظمات
المعرفية التخطيطية .
ثانيا-عرض النتائج المتغير الثاني ( االتجاه )
اما ما يخص الفرضية الثانية وبعد عرض مقياس االتجاه عمى مجموعتي
البحث (التجريبية والضابطة )  ,ومف اجؿ التحقؽ مف صحة فرضية البحث
وباستعماؿ االختبار التائي T-testلعينتيف مستقمتيف في معرفة داللة الفرؽ بيف
متوسط درجات مجموعتي البحث  ,دلت النتائج المبينة في الجدوؿ (.)7
جدول ()7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية ومستوى داللة الفروق بين
المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس االتجاه نحو مادة التاريخ
عدد

المتوسط

االنحراؼ

القيمة التائية

العينة

الحسابي

المعياري

المحسوبة الجدولية الداللة

التجريبية

35

14,789 153,366

الضابطة

35

14,835

المجموعة

83,155

مستوى

5,551 3,291 5,283

الحكـ
دالة
إحصائياً

اف متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية( )153,366ومتوسط درجات طمبة
المجموعة الضابطة ( , ) 83,155وبعد معالجة النتائج إحصائيا أتضح أف ىنالؾ
فرقاً ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )5051بيف متوسطي درجات طمبة
المجموعتيف لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستعماؿ المنظمات المعرفية

التخطيطية  ,إذ كانت قيمة التائية المحسوبة ( ) 5,283اكبر مف قيمة تاء الجدولية
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( , ) 3,291وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية ( ,ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )5051بيف متوسط درجات مقياس االتجاه نحو مادة التاريخ لدى
طمبة المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف عمى وفؽ استراتيجيو المنظمات المعرفية
التخطيطية ومتوسط درجات مقياس االتجاه نحو ماده التاريخ لدى طمبو المجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية )
و تتفؽ النتيجة في االتجاه مع نتائج دراسة)(Okebukola , 1992 :36

(

الشحي )2554 ,ودراسة ( عبجؿ  : 2558,ؾ-ؿ ) و دراسة ( العجيمي: 2511 ,
أ -ب)  ,في مجاؿ االتجاه.
وقد اختمفت نتيجة البحث الحالي في االتجاه

مع نتيجة دراسة (عجاج

 ) 2554,ودراسة ( الدليمي  ) 156 :2555 ,المتيف أسفرتا عف عدـ وجود فروؽ
دالة إحصائياً بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة.

تفسير النتائج

َّ .1
إف إستراتيجية المنظمات المعرفية التخطيطية قد شدت انتباه الطمبة نحو
دراسة المادة وفيميا مما جعؿ دروس التاريخ أكثر حيوية.
 .2فسحت ىذه اإلستراتيجية المجاؿ أماـ الطمبة لمقياـ بعمميات ذىنية لممقارنة
بيف المعمومات ,ومعرفة األسباب والنتائج مف خبلؿ ماتضمنتو مف
مخططات.

االستنتاجات
في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا الباحثاف في دراستو الحالية ,استنتج ما
يأتي:
 .1استعماؿ استراتيجيو المنظمات المعرفية التخطيطية لو دور ايجابي في إتجاه
الطمبة نحو ماده التاريخ
 .2استعماؿ أكثر مف نموذج لممنظمات المعرفية التخطيطية يولد اإلثارة والحماس
والتشوؽ نحو مادة الدرس مما يزيد مف تحصيميـ في مادة التاريخ .
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التوصيات

بناءاً عمى ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج  ,نوصي بما يأتي:

 .1مف الممكف االعتماد عمى استراتيجية المنظمات المعرفية التخطيطية في
تدريس مادة التاريخ لمصؼ الخامس االدبي .

المقترحات :
عمى ضوء النتائج يقترح الباحثاف ما يأتي:
 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى طمبة كميات التربية في الجامعاتالعراقية كافة .
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Abstract
The research aims to identify the current (effective use of
epistemological Graphic organizations in the collection of
literary fifth grade students in history and attitudes towards it) In
order to verify this goal researcher formulated the following two
hypotheses:
1. There is no difference statistically significant at the level
(05, 0) between the average achievement scores for the
experimental group students who are studying using
cognitive Graphic
organizations and the average
achievement scores for the control group students who are
studying in the traditional way.
2. There is no difference statistically significant at the level
(05, 0) between the average scale scores of the trend
towards a history of his request for the experimental group
who are studying using cognitive Graphic organizations
and the average scale scores of the trend towards a history
of the control group students who are studying in the
traditional way.
The study found the following results:
1. There is a statistically significant difference at the level of
significance (0.05) and in favor of the experimental group
that studied the use of cognitive Graphic organizations on
the control group, who studied in the traditional way in the
achievement test.
In light of these results came researcher multiple conclusions
from them.
1. The use of strategic Graphic cognitive organizations in
teaching the modern history of Europe and with the
contemporary literary fifth grade students in the middle
school has a big impact and effective in raising the level of
achievement compared with the traditional method.
The researcher also recommended several recommendations.
1. Possible to rely on cognitive organizations Graphic
strategy in teaching modern European history and
contemporary literary fifth grade
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 ابف خمدوف  ,عبد الرحمف (ب ت ) ,مقدمو ابن خمدون ,ط ,1مكتبو
المثنى لمنشر والتوزيع ,ببل تاريخ .
 ابو جادو,صالح محمد عمي(  , )1993عمم النفس التربوي,ط,1دار
الميسرة لمنشر والتوزيع,عماف ,االردف.
 ابو جادو ,صالح محمد عمي ( , )2553عمم النفس التربوي ,ط,1
دار الميسرة لمنشر والتوزيع,عماف ,االردف.
 اخوارشيده ,عالية بنت خمؼ ( ,) 2556المسائمة والفاعمية في االدارة
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أنموذج خطة تدريس يومية عمى وفق إستراتيجية المنظمات المعرفية التخطيطية
في تحصيل طمبة الصف الخامس األدبي في مادة التاريخ واتجاىاتيم نحوىا

المادة  :التاريخ األوربي الحديث

المدرسة :ثانوية النسائي
المعاصر

الموضوع  :الثورة الفرنسية

الصف والشعبة  :الخامس االدبي
اليوم والتاريخ 2.12/ / :م
أوالً  .األىداف السموكية :

جعل الطالب قاد ارً عمى أن :

 .1يذكر سنة وقوع الثورة الفرنسية .
 .2يوضح أحواؿ فرنسا قبيؿ الثورة .
 .3يسمي القائد الفرنسي الذي ساىـ مساىمة فعالة في الثورة .
 .4يعرؼ نظاـ الممكية المطمقة .
 .5يسمي الممؾ الفرنسي الذي قاؿ ( :الدولة أنا) .
 .6يعمؿ أسباب جعؿ الحكـ الفرنسي في القرف الثامف عشر تعسفياً .

 .7يرسـ مخطط ىرمي يمثؿ نظاـ الطبقات في المجتمع الفرنسي قبيؿ الثورة
عمى السبورة .
 .8يصوغ بنقاط آراء مونتسكيو في الحكومة التي يريدىا اف تحكـ فرنسا .
 .9يبيف دور الممؾ لويس السادس عشر إلصبلح الوضع المحمي .
 .15يوضح برأيو اثر العامؿ الديني في تشكيؿ طبقات المجتمع الفرنسي
ثانياً  .الوسائل التعميمية :

 .1المخططات التوضيحية (أنواع المنظمات المعرفية التخطيطية).
 .2جياز عرض فوؽ الرأس .
 .3شفافيات مع أوراؽ لمرسـ .
 .4السبورة و الطباشير األبيض والمموف .
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ثالثاً  .المقدمة 5-2( :دقيقة)
المدخل إلى الدرس :

ابدأ حديثي مع الطمبة باعتباره اوؿ موضوع مف الكتاب المقرر تدريسو فبل بد مف
تييئو أذىاف الطمبة لموضوع الدرس الحالي فابدأه بتوضيح فكره موجزة لمطمبة عف
المنظمات المعرفيو التخطيطيو مف حيث كونيا استراتيجية تدريسيو تعتمد اساس
تقديـ المادة الدراسية عمى شكؿ مخططات معرفيو مختمفة االشكاؿ وارسـ ليـ مخطط
ىرمي عمى السبوره واحاوؿ اف اعطييـ فكرة عنو ىذا المخطط .
رابعاً  .سير الدرس (العرض) 35( :دقيقة)

لـ تكف الثورة الفرنسية التي اندلعت عاـ  1789حدثاً فرنسياً بحتاً  ,وانما تعتبر

الثورة الفرنسية حدثاً أوربياً وعالمياً لما تميزت بو الثورة مف مبادى انسانية ومصاحبو

تمؾ الثوره مف حروب وكذلؾ ما انتجتو مف نظاـ جميوري وموسسات تمثيمية و

دستورية اصبحت مثاؿ يحتذى بيا في بقيو دوؿ العالـ حتى الوقت الحاضر.
بعد ىذا العرض الموجز جداً يخصص المدرس بعض الوقت ( )3-2دقائؽ

لتدريب الطمبة عمى كيفية استعماؿ المنظمات التخطيطية المعرفية ,يطمب مف أحد
الطمبة إعداد مخطط حوؿ الموضوع ثـ يحدد المدرس السنوات داخؿ المخطط :

أهن األحداد الخي
حدثج يف فرنسا

1775

( منظم متسلسل )

1778

بعد عرض ىذا المنظـ عمى الطمبة يقوـ المدرس بتوجيو اسئمة .
المدرس  :ماذا تعني ىذه السنوات في المنظـ التخطيطي الذي أمامكـ ؟
الطالب  :أىـ األحداث التي حدثت في فرنسا .
المدرس  :أحسنت .
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المدرس  :ماذا تمثؿ سنة  1775؟

أحد الطمبة :األزمة المالية الحادة التي ظيرت في فرنسا بعد حرب االستقبلؿ
األمريكية.
المدرس  :بارؾ اهلل فيؾ .
المدرس :سمي المفكر المشيور الذي أيقظ الشعور الوطني عند الفرنسييف سنة
1778؟
الطالب  :فولتير .
المدرس  :أحسنت .
المدرس  :متى حدثت الثورة الفرنسية ؟
الطالب 1789 :ـ .
المدرس  :أحسنت .
وبعد االنتياء مف امبلء المخطط بالمعمومات يقوـ المدرس بتوجيو سؤاؿ.
المدرس  :ارسـ مخطط يمثؿ منظـ ىرمي ؟
الطالب  :يرسـ ىيكؿ المخطط عمى السبورة.
المدرس  :احسنت ,اف اكثر ما يسيئ الى النظاـ السياسي في فرنسا قبيؿ الثورة بانو
يقوـ عمى التمييز االجتماعي الطبقي وما يرافقو مف امتيازات لفئو قميمو مف السكاف
عمى حساب المواطنيف عامة.
المدرس  :لماذا قسـ المجتمع الفرنسي إلى طبقات ؟
الطالب  :تـ التقسيـ حسب الوضع االقتصادي لممجتمع .
المدرس  :أحسنت .
المدرس  :مف يمثؿ رأس اليرـ في المجتمع الفرنسي ؟
الطالب  :السمطة .
المدرس  :أحسنت .
المدرس  :عدد طبقات المجتمع الفرنسي ؟
الطالب  :عدد طبقات المجتمع الفرنسي ثبلث طبقات .
المدرس  :عدد تمؾ الطبقات ؟
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الطالب  :االشراؼ .
طالب آخر  :رجاؿ الديف .
طالب آخر  :العامة .
المدرس  :أحسنتـ .

( منظـ ىرمي )

طبقات المجتمع الفرنسي

األولى

الثانية

الثالثة

أشراف
رجال دين
العامة
وبعد االنتياء مف امبلء المخطط بالمعمومات يقوـ المدرس بتوجيو سؤاؿ.
المدرس  :ارسـ مخطط يمثؿ السبب والنتيجة ؟
الطالب  :يرسـ ىيكؿ المخطط عمى السبورة.
المدرس  :احسنت ,كانت فرنسا تشكو عج از مزمنا في خزينتيا تعود جذوره الى اياـ
لويس الرابع عشر ولـ يعالجيا احد وقد برزت بصوره حاده عاـ 1781-1775ـ.
المدرس  :ماسبب تدىور االحواؿ المالية واالقتصادية في فرنسا؟
الطالب  :الحروب التي خاضتيا فرنسا في عيد الممؾ لويس الرابع عشر.
المدرس  :احسنت.
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طالب اخر :كذلؾ عدـ الموازنة في النفقات والموارد بسسب عدـ دفع الضرائب مف
قبؿ القادريف عمييا .
طالب اخر :ارتفاع اسعار السمع وندره انتاج الحبوب والحنطة مما ادى الى عجز في
انتاج الخبز وارتفاع اسعاره .
المدرس  :احسنتـ جميعا .
( منظم السبب والنتيجة )
السبة

النخيجت

احلروب الخي خاضخها

عجس هسهن يف اخلسينت

عدم ادلىازنت يف النفقاث

حدهىر االحىال ادلاليت

فرنسا

وادلىارد

ضعف القدرة الشرائيت

ارحفاع اسعار السلع

ندرة انخاج احلبىب

عجس كبري يف انخاج اخلبس

( احلنطت )

وارحفاع اسعاره

خامساً  .التقويم 5( :دقائق)

 .1ما ىي أحواؿ فرنسا قبؿ الثورة ؟
 .2أذكر طبقات المجتمع الفرنسي ؟
 .3في أية سنة حدثت الثورة الفرنسية ؟
317

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
سادساً  .تحضير الدرس القادم
مقدمات الثورة الفرنسية

سابعاً  :المصادر

 .1تاريخ أوربا الحديث والمعاصر .
 .2الكتاب المقرر  :التاريخ االوربي الحديث والمعاصر لمصؼ الخامس األدبي
 ,تأليؼ لجنة في و ازرة التربية  , 2512 ,ط4
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