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ABSTRACT 

 

This experimental study discusses the impact of the "Kreidar" strategy on cooperative 

and collaborative learning, and its impact on the achievement and social studies 

learning skills among the tenth-grade students of basic Education. Due to the low 

level of students, the lack of teaching objectives on the achievement side, and the 

recommendations for the need to develop the teaching of social studies in the 

Sultanate of Oman. The researcher choses a random sample of the tenth-grade 

students, divided into two groups: control and experimental of (30) students each. 

The researcher prepared a list of skills needed to learn social studies curricula, a 

teacher's guide according of the cooperative collaborative learning strategy, and a 

measurement of trends towards social studies. After conducting the survey and 

verifying the validity and stability of the research tools, the fourth and fifth units of 

the book were taught according to "Kreider" strategy, then the two groups were 

tested. The findings revealed that "Kreider" strategy has great effectiveness and 

influence in teaching, where there were statistically significant differences in the 

achievement and skills of learning social studies for the experimental group. The 

researcher made a number of recommendations. 

Key words: "Kreider" strategy, cooperative learning, collaborative learning, social 

studies 
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 ملخص ال

تقاين مع التعاوين إلالتعلم ا مجعللتعلم التعاوين االتقاين، حيث سرتاتيجية "كرايدر" اتناقش هذه الدراسة التجريبية، أثر 
الدراسات االجتماعية لدى طلبة الصف العاشر التعليم األساس. ومهارات تعلم . وأثرها يف حتصيل يف إسرتاتيجية واحدة

ضرورة تطوير تدريس ب ياتوصوجود تداف التدريس على اجلانب التحصيلى، و تدىن مستوى التالميذ، وقصور أهنظرا ل
اختار الباحث عينة عشوائة من طالب الصف العاشر، مت تقسيمها إىل جمموعتني  الدراسات االجتماعية بسلطنة عمان.

ج الدراسات قائمة املهارات الالزمة لتعلم مناه الباحث عدأ( طالبا. 30ضابطة وجتريبية بلغ حجم كل منهما )
بناء مقياس االجتاهات حنو الدراسات و  تقاين لكرايدر.سرتاتيجية التعلم التعاوين اإلادليل املعلم وفق و  االجتماعية.
الوحدتني الرابعة . بعد إجراء الدراسة االستطالعية والتأكد من صدق وثبات أدوات البحث؛ مت تدريس االجتماعية
التجريبية وفق سرتاتيجية "كرايدر"، أجري بعدها اختبار اجملموعتني. أشارت لمجموعة من الكتاب املقرر ل واخلامسة
، حيث ثبت وجود فروق ذات داللة احصائية يف تدريسالذات فاعلية وتأثري كبريين ىف  "؛كرايدر"ن سرتاتيجية النتائج أ
 مجلة من التوصيات. الدراسات االجتماعية لصاحل اجملموعة التجريبية. وقد قدم الباحثومهارات تعلم حتصيل 

 الدراسات االجتماعية ،اإلتقاين ،لتعلم التعاوينا "،كرايدر"سرتاتيجية االكلمات املفتاحية: 
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دراساااااات االجتماعية حبكم طبيعتها تعري قضاااااايا ومساااااائل اجتماعية زا من األبعاد الومنية واملكانية والعالقات؛ ما ال
جيعل منها أموراً ذات خلفيات وأبعاد حتتاج إىل عقول البشاااار للتفاعل معها واإلحساااااس ها ومواجهة مشااااكال ا، ومن 

 (. 1990ا الومنية )أمحد حسني اللقاىن، هنا كان دخوزا يف إطار املناهج املدرسية وخطته

والدراساااااااات االجتماعية هذا املعف تساااااااتهدف بناء اإلنساااااااان من زوايا بددة وذصاااااااصاااااااية تتفق مع طبيعة هذه املواد. 
ونالحظ أهنا مواد شااااااااااااااأن أي مواد أخرى؛ يكون املعيار النهائد لوريفة أي مادة دراسااااااااااااااية هو جدواها ومدى وفائها 

ألمر يعتمد على نظرة التالميذ واملعلم إليها واجتاها م حنوها وأساليب التفكري فيها وكيفية التعامل مع بورائفها. وهذا ا
 م(2002خمتلف مصادر التعلم املتاحة )بمد الطيطد، 

وميكن للفرد أن يتعلم من الدراساااااااات االجتماعية العديد من املفاهيم واالجتاهات والقيم واملهارات الس تعد أسااااااااساااااااية 
هم املاضااد واضاضاار والتنبمل باملسااتقبل. وهى بذل  تشاارتا مع اريها من املواد يف أرضااية مشاارتكة، لكنها تتميو عنها لف

مبفاهيم واجتاهات وقيم ومهارات خاصااااااااااااااة ال ميكن تعلمها؛ إال من خالل فروت الدراسااااااااااااااات االجتماعية. ف ذا كانت 
ورائفها؛ فالعيب ليس فيها ذا ا ولكن العيب يكمن يف الدراسااااااااات االجتماعية وفق هذا التصااااااااور عاجوة عن الوفاء ب

مناهجها وكتبها وطرق تدريساااها، والنظرة القاصااارة لورائفها، الس أصااابحت قاصااارة على اضفظ واالساااتظهار، وما يع  
 م(. 1999ذريب ورائفها )عثمان اجلوار، 

أن املهارات والقدرات الس جيب أن   م( 1999(، فاضااااااال إبراهيم، )1990يرى بعض الباحثني مثل خريي إبراهيم، )
يكتسبها املتعلمون يف مواد الدراسات االجتماعية، تشمل: التعبري عن أنفسهم بوضوح ومنطق، واالنصات لآلخرين، 
اسااااتخدام لهة مهذبة واةافظة على دورهم يف الكالم. ويكون زم دور فاعل يف االجتماعات واملناقشااااات ويف جماالت 

 األنشطة األخرى.

 

 

 

 

 المقدمة
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ومن هذه املهارات تل  الس تتطلب التعامل مع البيئة اةلية، منها: مهارات التعامل مع اآلخرين واملشاااااااااركة، ومهارات 
ذهنية مثل املقارنة والتصااانيف وطرح االسااائلة، الوصاااول اىل اساااتنتاجات، وعمل تنبملات مساااتقبلية. مهارات صااانع القرار 

 الفوائد الس تعود ف م(.1984م، جودت سعادة، 2002)بمد الطيطد، وتقدمي حلول بديلة، واريها من املهارات 

يف مسااااااااعد م على تعلم بتوى تكمن على التالميذ بعد تدريبهم على مهارات تعلم مناهج الدراساااااااات االجتماعية، 
 رائط الىت الدراسات االجتماعية، وعلى حتصيل وتطبيق مفاهيم الدراسات االجتماعية، وكيفية التعامل مع الصور واخل

توخر ها مناهج الدراساااااات االجتماعية. من هنا فان األمر يتطلب من املعلمني؛ تبف اسااااارتاتيجيات وطرائق وأسااااااليب 
 تعليمية متطورة ومهايرة عما ألفناه، حبيث تكفل رفع مستوى فاعلية التعلم وزيادة جدواه.

ت وتالقى قبواًل منذ بدايات الثمانينات، "التعلم وىف هذا الصااااااااااااااادد، ف ن من بني االساااااااااااااارتاتيجيات التعليمية الس الق
التعاوين" ذل  ألن الكثري من الدراساااات تشاااري إىل اآلثار اإلجيابية للتعلم التعاوين ليس فقط يف التحصااايل املعريف بعامة 

عاون على التهذا النوت من التعليم م(. ويقوم 1994وامساء  ، بل أيضااااااااااااااااً يف جوانب التعلم األخرى ) بمد الديب،
تالميذ  5-3حيث يقساام التالميذ يف جمموعات صااهرية اري متجانسااة، حجم كل جمموعة يرتاوح بني  ،وليس التنافس

يتعاونون يف حل مشااكلة أو دراسااة موضااوت أو الاز عمل معني ، ويتحمل كل تلميذ تعليم نفساا  وزمالئ  ، وينحصاار 
 (.1995تعلم التالميذ والتالميذ )بمد يوسف دور املعلم يف التوجي  والرشاد واضفو والتيسري وتقومي 

م( مخساااة عوامل أسااااساااية يقوم عليها التعلم التعاوين لتاليف التنافس بني اجملموعات، 1995) ،وقد حدد بمد املرساااد
تشااااااامل: االعتماد املتبادل بني أفراد اجملموعة. التشاااااااجيع املتبادل بني أفراد اجملموعة. حتمل املسااااااائولية واةاسااااااابة للفرد. 

مل اجملموعة مع التهذية الراجعة )حلمى الوكيل، التكامل بني مهارات األفراد داخل كل جمموعة. االسااااااااااااااتمرارية يف ع
 م(.2007

بويادة املساعدة والتماس  بني أفراد اجملموعة، وزيادة االتصال اللفظد والشفهد واالشارى بني  ويتصف التعلم التعاوين
ول التأثري إجيابياً يف األفراد أثناء العمل معاً، وأن األفراد يبذلون اجلهد معاً للوصااااااااااااااول إىل ازدف معاً، وأن كل فرد  ا

 ،زمالئ . بذل  توداد الثقة بالنفس وحتقيق الذات وتقديرها وتتعوز الثقة املتبادلة، مبا يع  ارتفات الصحة النفسية )عماد
 م(.2005بمد  السباعد،و  حسن
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هو نوت من التدريس، الذي يملدي إىل وصااول التالميذ إىل مسااتوى من التحصاايل بدد زم مساابقا،  التعلم االتقاينأما 
ساارتاتيجية التعلم التعاوين االتقاين فهد جمموعة من اأما و كشاارل لنجاحهم يف دراسااتهم ملنهج الدراسااات االجتماعية. 

اتيجية التعلم االتقاين بشااااااااااكل جيمع بني اإلجراءات التدريسااااااااااية املأخوذة من إساااااااااارتاتيجية التعلم التعاوين، ومن إساااااااااارت 
 (. 22م: 1999اجلمل،  دعلو اإلسرتاجتيتني يف إسرتاتيجية واحدة )أمحد اللقاين، 

لقد تنوعت البحوث والدراسااااااااااااات، الس اسااااااااااااتخدمت التعلم التعاوين يف زيادة حتصاااااااااااايل التالميذ وزيادة دافعيتهم إىل و 
عاااوين االتقاااين، حيااث ورف )كرايااد(ر التعلم االتقاااين مع التعاااوين يف التعلم. منهااا ساااااااااااااارتاتيجيااة )كراياادر( للتعلم الت

 م(. 1995إسرتاتيجية واحدة )بمد يوسف، 

 بحث:شكلة الم

أكدت بعض الدراسات والبحوث قد ضرورة تطوير تدريس الدراسات االجتماعية، وأمهية إكساب التالميذ املهارات 
ذكرت النشرة الدورية الصادرة عن وقد  م(.2001سيف بن يوسف، ؛ م2001الالزمة لتعلمها )على كايد خريشة، 
م( تدىن مستوى التالميذ، وقصور أهداف التدريس على اجلانب التحصيلى، 2007وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان )

ل  معلما ملقرر وأوصى التقرير ضرورة تطوير تدريس الدراسات االجتماعية بسلطنة عمان. وقد الحظ الباحث حبكم عم
( من التعليم 10 -5الدراسات االجتماعية، ىف مدارس سلطنة عمان؛ تدىن مستوى حتصيل تالميذ املرحلة الثانية )

 األساسد يف جمال الدراسات االجتماعية.

قام الباحث بعمل دراسااااااااة اسااااااااتطالعية، من خالل اسااااااااتبيان لعينة من معلمى الدراسااااااااات  ،ولتأكيد مشااااااااكلة البحث
صااعوبات تدريس مناهج الدراسااات االجتماعية بالصااف  معلما باملنطقة الداخلية، حول 20ة، بلغ عددهم االجتماعي

% من املعلمني يف: وجود صااااعوبات تتعلق بطبيعة مفاهيم الدراسااااات االجتماعية، 90العاشاااار األساااااسااااد. وقد اتفق 
اساااات االجتماعية بسااابب طبيعتها اجلافة. وأسااالوب تدريساااها الذي يعتمد على أداء املعلمني وسااالبية التالميذ حنو الدر 

 إىل حانب عدم توفر الوسائل املعينة الس ميكن أن تقلل من جفاف الدراسات االجتماعية.

تلميذا من مدرساااااااة ابواضسااااااان؛ حول أهم املشااااااااكل يف تعلم  40مت وج  الباحث االساااااااتبيان لعينة من التالميذ بلهت 
 العينة: نسياهنم للمعلومات التارخيية واجلهرافية بسرعة، وعدم تقبلهم موضوعات الدراسات االجتماعية. واتضح من 
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لقراءة تواريخ كثرية وأمساء كثرية، والبة الطابع النظري ىف املادة جتربهم على اضفظ والتسميع، وعدم وجود أدوار زم ىف 
 تعلم املادة. 

يف ضااوء هذه النتائج ومعايشااة الباحث تدريس مناهج الدراسااات االجتماعية باملرحلة األساااسااية لفرتة طويلة، فقد كان 
 لواما علي  إجراء البحث اضايل للتعرف على فاعلية إحدى اسرتاتيجيات التعلم التعاوين، الس تقوم على أساس تنظيم 

دراسات االجتماعية، أماًل يف رفع مستوى  حتصيل فاعلية هملالء التالميذ، املوقف التعليمد بالنسبة للتالميذ يف مادة ال
 وإكساهم املهارات اخلاصة بتعلم هذه املادة.

 الهدف الرئيس للبحث: 

مناقشااااة فاعلية إساااارتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين االتقاين، يف إكساااااب تالميذ الصااااف العاشاااار من التعليم األساااااسااااد 
 ل ومهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية.بسلطنة عمان، التحصي

 الفروض:

الفري األول: توجد عالقة ارتباطي  دالة إحصااااااااائيا بني كل من درجات تالميذ اجملموعة التجريبية ملهارات تعلم مناهج 
 الدراسات االجتماعية وبني درجا م ىف االختبار التحصيلد.

تعلم التعاوين اإلتقاين ىف تدريس وحديت "ُعمان خالل القرون الثالثة الفري الثاين: اسااااااتخدام إساااااارتاتيجية "كرايدر" لل
االوىل من ازجرة"، و"مشكالت واخطار بيئية" من منهج الدراسات االجتماعية للصف العاشر  قق مستوى مناسب 

 من الفعالية ىف كل من التحصيل ومهارات التعلم واالجتاه حنو املادة.

 لدراسات السابقة:ا
 البحوث والدراسات التى تناولت التعليم التعاوني فى مجال الدراسات االجتماعية: 

 دإسرتاتيجية ذات فاعلية عالية ىف زيادة التحصيل األكادمي أكدت دراسات هذا اةور على أن اسرتاتيجية التعلم التعاوين
( وصالح الدين سامل 1994وجابر زايد ) ، Eugen(1990) ىف كافة فروت الدراسات االجتماعياة. مثل دراسات إجين

( وخالد 1999(،  وملكة صابر )1999، وعفاف محاد )Kimeng, et.al 1999  ( وكم إنج وآخرون1998)
 . مما يدعم البحث اضاىل (2003( وأشرف عبد اللطيف )2001عمران )
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اإلعدادية، وأشاااااااارت إىل فاعلية ( الس أجريت على تالميذ املرحلة 2001من الدراساااااااات مثل دراساااااااة خالد عمران  )
من  التعلم التعاوين ىف تنمية حتصاااااايل املفاهيم مما يويد من اضصاااااايلة املعرفية للتالميذ، مما ميكننا من التنبمل مبسااااااتوى عال  

التحصاااااايل  ىف ضااااااوء نتائج التحصاااااايل. وهذا يعترب مملشاااااار لاح للدراسااااااة اضالية الىت تتبف اساااااارتاتيجية التعلم التعاوين 
  اإلتقاين، مما يدعم ويرفع مستوى التحصيل لدى عينة البحث.

اهات اإلجيابية حنو بينت بعض دراساااااااااات هذا اةور، أن اسااااااااارتاتيجية التعلم التعاوين؛ ذات فاعلية عالية ىف تنمية االجت
( ،   1994زايد )   -، وجابر Eugen(1990)املادة الدراساااااااية وحنو اسااااااارتاتيجية التعلم التعاوين مثل: دراساااااااات إجين 

، وأشاااارف عبد اللطيف Kim-Eng (1999(، وكم إنج )1998(، وصااااالح الدين سااااامل )1995والسااااعيد اجلندي )
تدريسية ميكن أن تسهم ىف زيادة حتصيل ذوى القدرات البسيطة من  (. وأن اسرتاتيجية التعلم التعاوين طريقة2003)

. Kim-Eng( 1999)املتعلمني ، فضااااًل عن فاعليتها اململكدة مع ذوى املساااتويات املرتفعة حتصااايلياً مثل دراساااة كم إنج 
   (..Jamesc, H 1999)إىل حرية ومشاركة  ؛حيث يتحرا املتعلم من سكون  املعتاد مع الطرق التقليدية

 (1990) اعتمدت معظم دراسات هذا اةور على اختبارات تقيس فاعلية التعلم التعاوين ىف التحصيل األكادميى إجين
Eugen (1994) نو ، والمب وآخر  Lamo & Others(، وإبراهيم 1994(، وفتحية حسف )1994زايد ) ،، وجابر 

، Kim-Eng( 1999)(، وكم إنج 1998(، وصااااااااالح الدين سااااااااامل ) 1997( وفهيمة سااااااااليمان ) 1995القاعود )
 (. 2003(، وأشرف عبد اللطيف )2001(،  وخالد عمران )1999( وملكاة صابر )1999وعفاف محاد )

 Lamo(  1994اعتمدت بعض دراسات هذا اةور على مقاييس اجتاهات حنو املادة مثل دراسات المب وآخرون )

& Others ( 1999( وكم إنج ) 1995والسعيد اجلندى Kim-Eng( وأشرف عبد اللطيف )كما اعتمدت 2003 )
 . Eugen (1990)إجين  ةأخرى على مقاييس اجتاه حنو اسرتاتيجية التعلم التعاوين مثل دراس

تنمية التحصاايل وتعلم الدراسااات االجتماعية، وهذا مل الدراسااة اضالية تسااتخدام إساارتاتيجية التعلم التعاوين اإلتقاين ىف 
 تتعري ل  أية دراسة سابقة ىف هذا اةور.
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 التعلم التعاوني كاستراتيجية تعلم تركز على المتعلم:
اتفقت الدراسات على كوهنا اسرتاتيجية تعلم تسهيل التعلم؛ حيث يكون املتعلم هو العامل الرئيسد واألساسد فيها، 

يعمل املتعلمون معا يف جمموعات صاااااااااااااهرية، اري متجانساااااااااااااة من أجل حتقيق هدف بدد. ويصااااااااااااابح كل متعلم حيث 
مساااائوال عن لاح أو فشاااال جمموعت ، وأثناء تفاعلهم الفعال معا تنمو لديهم مهارات شااااخصااااية واجتماعية إجيابية حنو 

، ، فتحية حسااااااااا 1993، ، ومد ة حسااااااااان1992، فاطمة مطر، Slavin, R. E. 1993, 120بعضاااااااااهم البعض  )
 (. Maria, A. A & Pini, C. 1994 ؛1994

رهر التعلم االتقاين ملعاجلة القصور ىف طرق التدريس السائدة، الس اعتمدت كثريا على التدريس دون  :يالتعلم االتقان
ب. وقد عرف على االهتمام بوصاااول الطالب ملساااتوى التمكن واإلتقان ىف األداء أو املهارات الس يراد إكسااااها للطال

ان   األداء اةكم للوصااااااااااااااول إىل مسااااااااااااااتوى بدد لعمل ما من الناحية الكمية والنوعية وهناا من عرف  على ان  حتقيق 
املتعلم جمموعة من األهداف األسااااااساااااية عندما يفرم من تعلم مادة من املواد التعليمية، أو حتصااااايل الطالب للمساااااتوى 

مادة دراساااااااااية بددة ،ساااااااااواء كانت هذه املادة مفاهيم او حقائق أو قيم أو مهارات املطلوب الذي  دده املعلم لتعلم 
 .أدائية

 تقاني:العالقة بين التعلم التعاوني والتعلم اإل

إن هاتني االسااااااارتاتيجيتني من اكثر االسااااااارتاتيجيات الس كان زما النصااااااايب األكرب من التأييد الرتبوي وجذبت اهتمام 
العاملني ىف جمال التدريس حيث اهنما يشاااااااارتكان ىف كثري من اخلصااااااااائل والساااااااامات الس جتعلهما مكملني لبعضااااااااهما 

كيد على دور املعلم كمرشد تعليمد وعامل مساعد ىف عملية البعض مثل معيار تقومي نتائج التعلم لدى الطالب، والتأ
 التعليم والتعلم ، هذا باإلضافة إىل مرونة تطبيق كل منها ىف التعليم والتعلم 

 والتعلم التعاوين يساااااااااهل تطبيق التعلم اإلتقاين حيث أن كال منهما يساااااااااهل ويكمل نواحد النقل ىف اآلخر وذل  ما
أن التعلم التعاوين واإلتقاين معا يسااااهالن عملية التطبيق وتعاجلان مشاااااكل  التطبيق من  Mevarech & Susak أكده

وجتعالن االسارتاتيجية اكثر ارتباطا باألهداف املراد حتقيقها منهما معا ودمج االسارتاتيجيتني معا يسااعد على اكتسااب 
 ت العليا من التحصيل.الطالب الكثري من املهارات وتويد من إجادة الطالب ، ومتكنهم من املستويا
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 استراتيجية كرايدر للتعلم التعاوني واإلتقاني:

 الس تسري وفق اخلطوات اآلتية : للتعلم االتقاين Gus keyسرتاتيجية جيوسكى Kreider,1992  تبف كرايدر
 حتديد األهداف التعليمية. -
 تعليمات الوحدة األوىل. -
 التقومي املرحلد األول الذي يرتتب علي : تقدمي االثراءات، وتقدمي التعديالت.  -
 التقومي النهائد. -
   التقومي املرحلد الثاين. -
 تعليمات الوحدة الثانية. -

 كما تبف كرايدر سرتاتيجية للتعلم التعاوين متثلت ىف اخلطوات اآلتية:
 حتديد األهداف . -
 األوىل .تعليمات الوحدة  -
 ممارسة الطالب لألنشطة املطلوبة . -
 اختبارات فردية للطالب . -
 التقومي النهائد وتقدمي التعويو املناسب . -
 االنتقال للوحدة الثانية . -
تتمثل  تقاينللتعلم التعاوين اإل "كرايدر"أطلق عليها اساااااارتاتيجية  ،ساااااارتاتيجية جتمع بني الساااااارتاتيجيتني "كرايدر"وقدم 

 يلد:خطوا ا فيما 
 )أ( حتديد االهداف التعليمية للوحدة االوىل .

 )ب( تقدمي تعليمات الوحدة مصحوبة باالنشطة التعليمية املناسبة .
 جراء التصويبات.إ)ج( التقومي املرحلد األوىل يرتتب علي : تقدمي االثراءات لكل طالب وللطالب ككل. و 

 الثاىن. د)د( تقدمي التقومي املرحل
 تعويو فردى ومجاعى للطالب )ذاتيا من قبل الطالب انفسهم()ها(  تقدمي 

 )و( التقومي النهائى.
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 )ر(  االنتقال للوحدة الثانية ....وهكذا حىت ينتهى الربنامج املعد. 

وقد أكدت بعض الدراسات فاعليتها ىف تنمية املهارات والوصول بالطالب اىل مستوى التمكن ىف املهارات ومن هذه 
وبعض الكتابات الىت اكدت على أمهية وفاعلية اجلمع بني االسرتاتيجيتني ومنها  (Kreider,1992)سة الدراسات درا

  على اجلمع بني التعلم التعاوين والتعلم اإلتقاين.  Davidson &Wilson :43)-(34مااكده 

الس  تم بالبحث عن  ،من السرتاتيجيات التدريسية  ينتقاومن هنا يتضح  أن اسرتاتيجية كرا يدر للتعلم التعاوين واإل
 ويصل إىل مستوى التمكن  ،جل أن جيعل اخلربة مفهومةأمن  ؛الذي يتطلب من املتعلم القيام بعمليات عقلية ،املعف

 
عند اجلمع و  فالتعلم اإلتقاين يسهل تطبيق العلم التعاوين، والتعلم التعاوين يساعد ىف تطبيق التعلم اإلتقاين، .واإلتقان

 م(.2004)عثمان اجلوار،  ألخرىاكمل تمنهما  فان كال ؛بينهما وتطبيقيهما معا
 منهج الدراسة

استخدمت الدراسة املنهج الوصفد يف مجع وحتليل البيانات املرتبطة بالبحث، والتوصل إىل قائمة مهارات تعلم مناهج 
 الدراسات االجتماعية، والتعرف على أساليب بناء أدوات البحث ومواده التعليمية. 
 واإلجابة على تساؤالت  .املنهج التجرييب: يف تطبيق اإلسرتاتيجية املقرتحة للتعرف على صحة فروي البحث 

 أدوات البحث:
 )أ(  االختبار التحصيلى . 

 )ب( واختبار مهارات التعلم .
 )ج(  مقياس االجتاهات حنو مناهج الدراسات االجتماعية. 

 خطوات البحث واجراءاته :
صااااااااااااااة االطالت على الكتابات والبحوث والدراسااااااااااااااات السااااااااااااااابقة واألدبيات الس تناولت التعلم التعاوين وخا -

 إسرتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين اإلتقاين.
 التوصل لقائمة مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية، وإجياد صدقها وثبا ا. -
"عمان خالل القرون الثالثة األوىل من ازجرة"، و"مشاااااااكالت وأخطار  :وضاااااااع دليل للمعلم لتدريس وحديت -

 وإجياد صدق  وثبات . بيئية"، من منهج الدراسات االجتماعية املقرر،
 اختيار عينة البحث، وتقسيمها إىل جمموعتني جتريبية وضابطة . -
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 تطبيق أدوات البحث قبليا على اجملموعتني التجريبية والضابطة . -
تدريس الوحدتني باالستعانة بدليل املعلم وفق اسرتاتيجة كرايدر للتعلم التعاوين االتقاين ، للمجموعة التجريبية  -

 تدرس اجملموعة الضابطة بالطريقة املعتادة .بينما 
 .تطبيق أدوات الدراسة بعديا -
 صد النتائج، وحتليلها، وتفسريها .ر  -
 تقدمي التوصيات واملقرتحات . -

 متثلت اخلطوات يف: : البحثإجـراءات 
 أواًل : إعداد قائمة املهارات الالزمة لتعلم مناهج الدراسات االجتماعية .

 دليل املعلم وفق إسرتاتيجية التعلم التعاوين االتقاين لكرايدر.ثانيا : إعداد 
 ثالثا : بناء أدوات الدراسة وضبطها واملتمثلة يف:

 بناء االختبار التحصيلد. -
 اختبار لقياس بعض مهارات تعلم الدراسات االجتماعية. -
 بناء مقياس االجتاهات حنو الدراسات االجتماعية . -

 تبار مهارات تعلم الدراسات االجتماعية:بناء االختبار التحصيلى واخ

 مت بناء االختبار التحصيلى وفقاً للخطوات التالية: 
 تعليمات االختبار .  -2                   حتديد ازدف من االختبار .   -1
 جدول األمهية النسبية ملوضوعات الوحدة  -4            حدود االختبار .  -3
 صيااة مفردات االختبار .  -6                    جدول مواصفات االختبار .  -5
 صالحية الصورة املبدئية لالختبار  -8            تقدير درجات االختبار . -7
 التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلى . -9
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  د( توزيع مفردات االختبار التحصيل1جدول )                                    

 أرقـام المفـردات المستوى م
عدد 
 المفردات

النسبية 
 المئوية

 18، 5، 17، 26، 16، 15، 29، 28، 27، 3، 2، 1 التذكـر 1
،4 ،14 

14 40% 

 ، 8، 20، 19، 21، 32، 33، 7، 6 الفهـم 2
9 ،21 ،30 

11 
31.42

% 

 ، 34، 35، 24، 25، 12، 11، 10 التطبيـق 3
13 ،23 ،22 

10 28% 

 %100 35 اجملماوت  

 
 التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلى واختبار المهارات : 

( تلميذاً مل يساابق زم دراسااة الوحدتني "عمان خالل القرون 30أجرى الباحث جتربة اسااتطالعية على جمموع  قدرها )
 دف:هالثالثة األوىل من ازجرة"، و"مشكالت وأخطار بيئية" 

 ا حساب معامل ثبات االختبار . 1
 ا حساب معامل صدق االختبار . 2
 ا حساب معامل السهولة والصعوبة ملفردات االختبار . 3
 ا حتديد معامل التمييو ملفردات االختبار . 4
 ا حتديد زمن االختبار التحصيلى . 5

 حساب معامل ثبات االختبار التحصيلى  واختبار المهارات:
 أسلوب إعادة تطبيق االختبار:  -أ

( تلميذا ال خيضاااعون للتجربة امليدانية، ع أعيد تطبيق 30مت تطبيق االختبار على جمموعة من التالميذ وعددهم )
( يوماً، ومت حسااااااااااااااااب معامل االرتبال بني التطبيق األول والتطبيق الثاين 15نفس االختبار على نفس اجملموعة بعد )

 بالطريقة التالية: 
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 االرتبال.  ر = معامل حيث 

 س = درجات التالميذ يف التطبيق األول.  
 ص = درجات التالميذ يف التطبيق الثاين.  

(، وهد قيمة تدل  على درجة ثبات %0.85وحبساااااااااااب معامل اإلرتبال مت اضصاااااااااااول على معامل الثبات بلغ )
 عالية . 

 أسلوب التجزئة النصفية :  -ب
دمها ميثل األساائلة الفردية، واآلخر ميثل األساائلة الووجية. ومت حساااب وتعتمد على جتوئة االختبار إىل نصاافني؛ أح

والس تنل (، 386: 1978)فملاد البهى الساااااااااايد، للتجوئة النصاااااااااافية  Rulonالثبات باسااااااااااتخدام معادلة رولون 
  :على

      
                                                    

 رأأ : على معامل ثبات االختبار .  يدل الرمو 
 ق : على تباين فروق درجات النصفني ) األسئلة الفردية والووجية ( 2ت  
 : تباين االختبار ككل  2ت  

 صدق المحكمين 

 مت عري االختبار على جمموعة من اةكمني يف جمال املناهج وطرق تدريس 

االجتماعيات ، والقياس والتقومي الرتبوي، وكانت آراؤهم تشااري إىل مناساابة مفردات االختبار ملا وضااعت لقياساا ، 
 ومالئمة املفردات ملستوى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي.

 الصـدق الذاتـى 
 =  معامل ثبات االختبار           معامل الصدق الذايت

 (  )باستخدام معادلة رولون(  0.80ومعامل ثبات االختبار = )  
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  0.89=  0.80إذا معامل الصدق الذايت =      

 بذل  أصبح االختبار جاهواً للتطبيق . 

 مقياس االتجاه نحو مناهج الدراسات االجتماعية:

العاشاار من التعليم األساااسااد بساالطنة عمان حنو مادة الدراسااات االجتماعية مت للتعرف على اجتاهات تالميذ الصااف 
حتديد جمموعة من العبارات الس تتفق مع التعريف اإلجرائد لالجتاهات ىف الدراساااااااااااااااة اضالية ، وقام الباحث ب عداد 

  مقياس االجتاهات حنو الدراسات االجتماعية.

ويتمثل هذا البعد ىف مدى  حب التلميذ ملادة الدراســــــــات االجتماعية: االهتمام واالســــــــتمتا  بمادة  البعد األول:
الدراسااات االجتماعية وحرصاا  على املشاااركة ىف األنشااطة اخلاصااة باملادة، ومدى تفضاايل  ضصااة الدراسااات االجتماعية 

يذ ىف مواصلة على اريها من اضصل، ومدى شعوره بالسعادة عند دراستها، وحرص  على تنمية معلومات ، ورابة التلم
 دراسة الدراسات االجتماعية عند دخول  اجلامعة، ومدى اهتمام  مبذاكرة املادة وتفضيل  للمادة عن اريها من املواد. 

ويتمثل هذا البعد ىف نوت معاملة معلم الدراساااااااااااااااات االجتماعية البعد الثاني: معلم مادة الدراســـــــــــات االجتماعية: 
للتلميذ ، ومدى تقبل التالميذ لطريقة املعلم املتبعة أثناء اضصااااااااااااااة، ومدى تقبل التلميذ للمعلم أو عدم تقبل  أو مدى 

 مساعدة معلم الدراسات االجتماعية  ىف التهلب على املشاكل الىت تواجه . 

ويتمثل هذا البعد ىف مدى معرفة وإدراا التلميذ ئدة محتوى مادة الدراســــــــــات االجتماعية: البعد الثالث: قيمة وفا
ألمهية الدراساااات االجتماعية ىف اضياة اليومية والعملية، ومدى قيمة الدراساااات االجتماعية بالنسااابة للمجتمع، ومدى 

يساااااااااتخدموهنا ىف حيا م اليومية ،ومدى فائدة الدراساااااااااات االجتماعية ىف إكسااااااااااب التالميذ الكثري من املهارات الىت 
 إدراا التالميذ للجوانب التطبيقية لبعض املوضوعات من مناهج الدراسات االجتماعية. 

)اةاور( ألهنا األكثر تكراراً وشاااااااااااااايوعاً ىف الدراساااااااااااااااات واألحباث الىت تناولت االجتاه حنو مادة  مت اختيار هذه األبعاد
كل بعد من أبعاد االجتاه حنو مادة الدراسااااات االجتماعية عدد من العبارات الىت   واندرج حتت .الدراسااااات االجتماعية

قسااااااااااامت إىل عبارات موجبة و أخرى ساااااااااااالبة، وتتطلب اساااااااااااتجابات معينة من أفراد العينة، وهذه العبارات تعد مبثابة 
( عبارة، وأمام كل 65ة )مثريات يساااتجيب زا املفحوصاااني، ومجعها ىف مقياس واحد بلغ عدد عبارات  ىف صاااورت  األولي

 أرفض ا أرفض بشدة( حيث خيتار التلميذ بديل واحد أمام  –موافق ا اري متأكد  –عبارة مخسة بدائل )موافق بشدة 
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اجلدول التاىل يوضاااح أبعاد مقياس االجتاه . حتت االختيار املناساااب(  √)كل عبارة من عبارات املقياس بوضاااع عالمة 
 لعبارات املرتبطة بكل بعد ونسبتها املئوية. وأرقام وعدد ا ،ادةاملحنو 

 األبعاد الرئيسية وفقاالجتاه حنو مادة الدراسات االجتماعية  (2جدول )

 أبعاد المقياس م
أرقام عبارات 

 األبعاد
العبارات 
 الموجبة

العبارات 
 السالبة

مجمو  
 العبارات

الوزن 
 النسبي

 %33.33 18 9 9  18ا1 االهتمام واالستمتات باملادة 1

2 
معلم مادة الدراسات وطرق 

 التدريس
 %33.33 18 9 9  36ا 19

 %33.33 18 8 10 54ا 37 قيمة وفائدة املادة  3
 %100 54 26 28 54 اجملموت

  %100 %51.48 %15.85  النسبة املئوية

   

 التالميذ هدف حتديد مايلى:مت جتريب املقياس على عينة عشوائية من  :التجربة االستطالعية للمقياس

 .مدى دقة ووضوح تعليمات املقياس: وقد أبدى التالميذ ارتياحهم وفهمهم لتعليمات املقياس -
 .كلمات الىت سببت لبسا لدى التالميذالمدى سالمة عبارات املقياس لهويا ووضوحها: مت تعديل   -
 حساب زمن املقياس: -

( دقيقة وكان 40( دقيقة، والذي اسااااااتهرق  آخر تلميذ )30لى املقياس )الومن الذي اسااااااتهرق  أول تلميذ ىف اإلجابة ع
 ( دقيقة.45الومن املناسب لإلجابة على املقياس )فدقيقة. بذل   (35)املتوسط اضسايب لومن اإلجابة 

 صدق وثبات املقياس :
 )أ( مت حساب ثبات املقياس باستخدام أسلوب التجوئة النصفية ، وكانت نتائج  كما يلى :

 االجتاهات ( نتائج التجوئة النصفية للتحقق من ثبات مقياس3جدول )

 مستوى الداللة  قيمته نو  االرتباط
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 0.01دال عند مستوي 0.7802** بريسون

 0.01دال عند مستوى  0.8765** سبريمان / براون

 0.01دال عند مستوى  0.6862** جتمان

 وبذل  فهو مناسب للتطبيق على عينة ؛ن مستوى ثبات املقياس مرتفعأ( 3يتضح من اجلدول رقم )

قام الباحث حبساب ثبات املقياس من خالل  ،تالميذ، وللتأكد على ثبات كل بور من باور املقياسالالبحث من 
 :يتاجلدول اآل، كما يف للتأكد من داللة كل بور وللمقياس "؛كرونباخاتساق "ألفا  استخدام معامل 

 ( معامل ثبات املقباس لكل بور واملقياس ككل4جدول رقم )

 مستوى الداللة قيمته نو  االرتباط

 0.01دال عند مستوى  0.9067 كرنباخ للمقياس ككل 

 0.01دال عند مستوى  0.5882 كرنباخ لالهتمام واالستمتات باملادة    

 0.01دال عند مستوى  0.7298 كرنباخ ملعلم الدراسات االجتماعية   

كرنباخ لقيمة وفائدة بتوى الدراسات     
 االجتماعية

 0.01دال عند مستوى  0.4949

مما يعكس صالحية ومناسبة مقياس االجتاهات حنو  ؛( أن معامل ثبات املقياس عال4يتضح من اجلدول السابق رقم )
 مادة الدراسات االجتماعية للتطبيق على عينة من تالميذ الصف العاشر.

 )ب( حساب صدق املقياس :

لقد حتقق صاااادق املقياس من خالل اتفاق السااااادة اةكمني، ومت حساااااب صاااادق االتساااااق الداخلى ةاور وعبارات  
 :يتدول اآلاجل يفكما   ،بور من باور املقياس واملقياس ككلاملقياس من خالل ارتبال كل 
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 صدق االتساق الداخلد( 5جدول )

 مستوى الداللة  ارتباط بيرسون المحور

 0.01دال عند مستوي 0.884 أالهتمام واالستمتات باملادة   

 0.01دال عند مستوى  0.862** معلم الدراسات االجتماعية   

 0.01دال عند مستوى  0.810** وفائدة بتوى الدراسات االجتماعيةقيمة    

 

( الىت 0.01يتضاااح من اجلدول، أن قيمة معامل ارتبال بريساااون؛ اكرب من قيمة معامل ارتبال اجلدولية عند مساااتوى )
 (.28( بدرجات حرية )0.463تساوى )

بعد أْن مت التأكد من صاااااااااادق وثبات مقياس االجتاهات )بريسااااااااااون، وجتمان، وبريسااااااااااون وبراون، وكرنباخ( وصاااااااااادق  
 اةكمني أصبح املقياس مناسبا للتطبيق على عينة البحث من التالميذ.

عرضااا  على اااااااااااااااااا الصاااورة النهائية للمقياس : بعد ان قام الباحث باخلطوات الساااابقة ببناء املقياس ىف صاااورت  االولي  و 6
جمموعة من اخلرباء واملتخصاااااصاااااني وإجياد صااااادق  االحصاااااائى وثبات  ، وحسااااااب زمن تطبيق  ،مت حتديد الدرجة النهائية 

 ( وبذل  أصبح املقياس صاضا للتطبيق .270للمقياس وهى ) 

 وصف المقياس فى صورته النهائية:

ت االجتماعية أصاااابح املقياس ىف صااااورت  النهائية بعد أن مت حساااااب الصاااادق والثبات ملقياس االجتاه حنو مادة الدراسااااا
( عبارة متثل أبعاد االجتاه حنو مادة الدراسااااااااااااااات االجتماعية ، حيث اشااااااااااااااتمل اةور األول )االهتمام 54يتكون من )

( عبارة، واةور الثالث 18( عبارة، واةور الثاىن )معلم الدراساااااااات االجتماعية( على )18واالساااااااتمتات باملادة( على )
 . أيضاً ( عبارة 18على ) ()قيمة وفائدة مادة الدراسات االجتماعية
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 إجراء البحث
بعد االنتهاء من التجريب االسااااااااتطالعد، وإجراء التعديالت الالزمة، وضاااااااابط األدوات إحصااااااااائياً؛ أصاااااااابحت أدوات 

 البحث جاهوة للتطبيق النهائد على جمموعة الدراسة. وفق اخلطوات التالية: 
 لبحث:اتصميم 

، دلقبلد والتعدي لالختبار التحصااايلمع التطبيق ا ،اجملموعة التجريبية واجملموعة الضاااابطة التجرييب على؛اعتمد البحث 
ومقياس االجتاهات حنو مناهج الدراساااات االجتماعية، وبعض مهارات تعلم مناهج الدراساااات االجتماعية، الذي قام 

 إسرتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين االتقاين. :املتهري املستقل الباحث ب عدادهم, وبذل  تكون متهريات البحث كالتايل:
 تابع يتمثل فيما يلد :املتهري ال

 التحصيل .)أ(    
 )ب(  االجتاهات حنو مناهج الدراسات االجتماعية .  
 )ج(  بعض مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية.  

 اختيار مجموعة الدراسة:
 مت اختيار مدرسة ابواضسن التابعة إلدارة التعليمية إلجراء جتربة البحث ها.

الصاااااف الساااااادس االبتدائد بطريقة عشاااااوائية، من بني أربعة فصاااااول باملدرساااااة. وقد وقع اختيار ومت اختيار فصااااالني من 
(. تساااااااوت كثافة فصاااااالد اجملموعتني التجريبية والضااااااابطة حيث بلغ عدد 6/4(، وفصاااااال)6/3الباحث على فصاااااال )

 ( تلميًذا30تالميذ الفصل )
تبار بعض مهارات تعلم مناهج الدراسااااات االجتماعية، مت تطبيق أدوات الدراسااااة املتمثلة يف االختبار التحصاااايلد، واخ

على اجملموعتني التجريبية والضاااااااااااااااابطة يف نفس الوقت. وذل  هدف تشااااااااااااااخيل مدى تكافمل ، ومقياس االجتاهات
جمموعس البحث يف التحصااااايل، قبل تنفيذ إسااااارتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين اإلتقاين. ومت رصاااااد الدرجات، وحسااااااب 

 جملموعتني وداللة الفروق بينهما، باستخدام اختبار"ت" للعينتني كما يف اجلدول اآليت:متوسط درجات ا
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 ( نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة 6جدول )

 ديف القياس القبلد لالختبار التحصيل

 املتوسط العدد الدراسة عينة
االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 ت
 مستوى
 الداللة

 389. 2.132 13.27 30 التجريبية
58 0.872 

غير دالة 
 613. 3.356 13.90 30 الضابطة إحصائيا

 :ديتضح من اجلدول مايل
االحنراف املعياري للمجموعة  .13.90جملموعة الضاااااااااااابطة ا، 13.27)أ( املتوساااااااااااط اضساااااااااااايب للمجموعة التجريبية 

 مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة بني اجملموعتني. 3.356، للمجموعة الضابطة  2.132التجريبية 
اري دالة إحصائياً د ( وه1.699وهد أقل من )ت( اجلدولية الس قيمتها )  0.872)ب( بلهت قيمة )ت( اةسوبة 

تكافمل وجتانس  مما يشاااااااااااري إىل ؛ريبية والضاااااااااااابطة على االختبار التحصااااااااااايلى( بني اجملموعة التج0.05عند مساااااااااااتوى )
 جمموعس الدراسة التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلد.

 :بالنسبة لتكافمل جمموعس البحث يف اختبار املهارات 
 بني اجملموعتني يف القياس القبلد الختبار املهارات نتائج اختبار "ت" (7) جدول

 المتوسط العدد الدراسة عينة
االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 ت
 مستوى
 الداللة

 697. 3.818 15.67 30 التجريبية
58 0.882 

غير دالة 
 379. 2.076 16.37 30 الضابطة إحصائيا

 
 يتضح من اجلدول:

، وقيمة االحنراف املعياري 16.37جملموعة الضاااااااااااابطة وا، 15.67)أ( بلغ املتوساااااااااااط اضساااااااااااايب للمجموعة التجريبية 
مما يشااااااااااااااري إىل عدم وجود فروق دالة  بني  2.076، بينما بلغ للمجموعة الضااااااااااااااابطة  3.818للمجموعة التجريبية 

 اجملموعتني التجريبية والضابطة.
اري دالة إحصاااائيًا د ( وه1.699ي أقل من )ت( اجلدولية الس قيمتها )أ 0.882 )ب( بلهت قيمة )ت( اةساااوبة 

 تكافمل وجتانس جمموعس الدراسة. مما يشري إىل ؛( بني اجملموعة التجريبية والضابطة0.05عند مستوى )
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 بالنسبة لتكافمل جمموعس البحث يف مقياس االجتاهات حنو الدراسات االجتماعية:أما 

 اختبار "ت" بني اجملموعتني التجريبية والضابطة  (8) جدول
 ىف القياس القبلد ملقياس االجتاهات حنو الدراسات االجتماعية 

 المتوسط العدد الدراسة عينة
االنحراف 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 ت
 مستوى
 الداللة

 2.905 15.913 87.60 30 التجريبية
58 0.765 

اري دالة 
 3.477 19.044 91.07 30 الضابطة إحصائيا

 :ديتضح من اجلدول مايل
، وبلهت قيمة االحنراف 91.07، بينما للمجموعة الضاااااااااابطة 87.60)أ( املتوساااااااااط اضساااااااااايب للمجموعة التجريبية 

مما يشاااااااااري إىل عدم وجود فروق دالة بني  19.044للمجموعة الضاااااااااابطة و ، 15.913املعياري للمجموعة التجريبية 
 اجملموعتني التجريبية والضابطة.

اري دالة إحصااائياً د ( وه1.699وهد أقل من )ت( اجلدولية الس قيمتها )0.765 )ب( بلهت قيمة )ت( اةسااوبة 
 ( بني اجملموعة التجريبية والضابطة على مقياس االجتاهات حنو الدراسات 0.05عند مستوى )

 :التطبيق ألبعدي ألدوات الدراسة

تالميذ الصففا العا ففر اي ففا ففع للمتموعب التتريبيب وبال ريقب بعد االنتهاء من تدريس الوحدتين المقررة على 
المعتادة للمتموعب الضففففففففففففاب بخ تا ت بيا ااتبار مقياس االتتاااا نحو الدرا ففففففففففففاا االتتماعيب بعدياخ وذل  
بهففدا المقففارنففب بين المتموعتين التتريبيففب والضففففففففففففففففاب ففبم للتعرا على مففدت ارتبففا  المت ير التففاب  بففالمت ير 

 ذل  لإلتابب على أ ئلب البحث والتحقا من صحب الفروض.الم تقل، و 
 نتائج البحث؛ مناقشتها وتفسيرها:

 أواًل: خطوات استخالص نتائج البحث
 بعد تطبيق أدوات الدراسة بعديا, مت تصحيح أوراق اإلجابة عن أسئلة االختبارين  ومقياس االجتاهات,

 ومعاجلتها إحصائياً ب تبات اخلطوات التالية:وتسجيل الدرجات يف جداول تفريغ, 
رصد الدرجات اخلام جملموعس البحث يف التطبيق البعدي لالختبارين )التحصيلى ، ومقياس املهارات(،   -

 ومقياس االجتاهات حنو الدراسات االجتماعية.
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يف التطبيق ألبعدي ألدوات  حساب املتوسطات اضسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات تالميذ جمموعس البحث -

 وذل  يف املقارنة بني متوسطد درجات جمموعس البحث يف التطبيق البعدي. ،البحث
( للتحقق من وجود أو عدم وجود فروق بني متوسطد درجات التالميذ يف 0.05) اعتمد البحث على مستوى -

 اهات.التطبيق البعدى الختباري )التحصيلد، ومقياس املهارات(، ومقياس االجت
للكسب املعدل  (Blak)حساب نسبة الكسب املعدل وداللتها اإلحصائية باستخدام معادلة "بلي "  -

 لالختبارين " التحصيلى ومقياس املهارات"، ومقياس االجتاهات حنو الدراسات االجتماعية.
 ثانياً: التحقق من صحة الفروض:
"توجد عالقة ارتباطي  دالة إحصائيا : ينل ذيللتأكد من صحة الفري األول ال اختبار صحة الفري األول للبحث:
يف كما يقيسها االختبار التحصيلد ومستوى حتصيل مهارات كما يقيسها اختبار بني مستوى التحصيل للجانب املعر 

كم يف والختبار صحة هذا الفري مت حساب معامل االرتبال بينهما،  . مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية"
 :يتل اآلدو اجل

 معامل االرتبال بني نتائج االختبار التحصيلد (9جدول )
 اتونتائج اختبار املهار 

 االختبار التحصيلى األدوات
   0.753)**( اختبار مهارات التعلم

 :أعاله يتضح من اجلدول
مما يدل على وجود عالقة مرتفعة بني كل من درجات  ؛معامل ارتبال جوهري وعايل يعد( و 0.753قيمة )ر( بلهت ) 

كما يقيسها اختبار مهارات تعلم مناهج الدراسات   ،اجملموعة التجريبية ملهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية
 ولبذل  يقبل الفري األ .االجتماعية، وبني درجات التالميذ ىف االختبار التحصيلى كما يقيس  االختبار التحصيلى

د عالقة ارتباطي  دالة إحصائيا بني مستوى التحصيل للجانب املعريف كما يقيسها االختبار و لبحث الذي ينل على "وجل
 . ومستوى حتصيل مهارات كما يقيسها اختبار مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية" دالتحصيل

حيث أن من هذه املهارات ما  ،أن التالميذ استفادوا كثريا من مهارات التعلم يف التحصيل املعريف ؛هذه النتيجة شريت
ن هذه املهارات مت توريفها يف دليل املعلم إذ إساعد التالميذ على التعلم الذايت وترتيب معلوما م التارخيية واجلهرافية، 

 استفادة التالميذ من أسلوب التدريس وفق إسرتاتيجية كرايدر  بنيكما أن هذه النتيجة ت.  واألوراق الس قدمت للتالميذ
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وتكثيف استخدام الوسائل التعليمية  ،الس اعتمدت كثريا على توفري اخلرائط والكتب اإلضافية ،للتعلم التعاوين اإلتقاين

على مستوى مهارات التعلم وبالتايل الس استعان ها التالميذ ىف التعلم مثل الرسوم واخلرائط واريها مما انعكس  ،واملصادر
 . على التحصيل

من خالل دراستهم  ،أتاح الفرصة للتالميذ لتعلم واكتساب هذه املهارات ؛ن دمج مهارات التعلم مع بتوى الوحدتنيإ
 .إىل جانب زيادة مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية ،انعكس على زيادة التحصيل امم ،للمحتوى

 لفرض الثاني للبحث:اختبار صحة ا
"استخدام اسرتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين االتقاين يف تدريس : ينل ذيللتأكد من صحة الفري الثاين للبحث ال

 .الدراسات االجتماعية  قق مستوى مناسب من الفاعلية ىف التحصيل"
 متوسط درجات اجملموعة التجريبية الس درست باستخدام( 10جدول )

 إسرتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين االتقاين يف االختبار التحصيلى  
 والفاعلية ونسبة الكسب املعدل لبالا

 النهاية العظمى المتوسط البعدى المتوسط القبلى
 ثابت
 بالك

 مستوى الفعالية

 فعالة 1.23 35 29.73 13.27

الس طبقت قبلياً وبعدياً على اجملموعة  د،تقاس فعالية )اسرتاتيجي  التدريس( من متوسط الدرجات لالختبار التحصيل 
 وذل  باستخدام حجم األثر ونسبة الكسب املعدل لبالا.  ؛التجريبية

,  2إىل  1من  ن هذه القيمة تقع ىف املدى الذي حدده "بالا" وهوأيتضح  ؛وحبساب نسبة الكسب املعدل "لبالا"
لذل  ف ن هذه القيمة تدل على أن الربنامج كان  .أي أهنا جتاوزت اضد الفاصل )األدىن( للحكم على فعالية الربنامج

 .واالجتاهات حنو مناهج الدراسات االجتماعية ،ومهارات التعلم ،فعااًل ىف التحصيل
 (( تأثر اإلسرتاتيجية املقرتحة لدى العينة )مربع إيتا11جدول )

 د.ح
 قيمة
 " ت "

 مربع إيتا
(2   ) 

d مستوى حجم األثر 

 كبري 1.91 0.93 20.389 29
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 وحيث أن داللة حجم التأثري املرتبطة بقيمة مربع إيتا زا ثالث مستويات :

   <06.0   2>  01.0 يكون حجم التأثري صهرياً إذا كان •
   <14.0   2>  06.0 يكون حجم التأثري متوسطاً إذا كان •
 .     2>  14.0 يكون حجم التأثري كبرياً إذا كان •

 ( مايأيت:11يتضح مما سبق من اجلدول رقم )
حيث أن مربع ايتا  اً،مرتفع كان  حبساب مربع ايتا لقياس حجم األثر من تدريس الوحدتني وفق اإلسرتاتيجية املقرتحة 

وبذل  فان إسرتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين  0.14بلهت وهو أعلى بكثري من القيمة اجلدولية الس  0.94بلغ 
 .ذات فاعلية وتأثري كبريين ىف تدريس الوحدتني الرابعة واخلامسة على عينة البحث للمجموعة التجريبية ؛اإلتقاين

 نتائج البحث:
 أواًل: مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية:

 بلهت مخس باور رئيسية ويتفرت منها عدد من املهارات الفرعية .توصلت الدراسة اىل قائمة أساسية  .أ
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلد والقياس ألبعدي لصاحل  اجملموعة التجريبية ىف مهارات  .ب

 تعلم مناهج الدراسات االجتماعية لصاحل القياس البعدى .,
اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف مهارات التعلم لصاحل  اجملموعة التجريبية توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  .ت

 ىف القياس البعدى .
ال توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلد والقياس البعدى للمجموعة الضابطة ىف مهارات تعلم مناهج  .ث

 الدراسات االجتماعية .
 ثانياً: التحصيل:

بني القياس القبلد والقياس ألبعدي  للمجموعة التجريبية ىف التحصيل لصاحل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .أ
 القياس البعدى .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف التحصيل  لصاحل جملموعة التجريبية ىف   .ب
 القياس البعدى .
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س البعدى للمجموعة الضابطة ىف التحصيل حنو مناهج ال توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلد والقيا .ا

 الدراسات االجتماعية .
 االتجاهات نحو المادة: :ثالثاً 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلد والقياس ألبعدي للمجموعة التجريبية ىف االجتاهات حنو  .أ
 ي.مناهج  الدراسات االجتماعية لصاحل القياس البعد

االجتاهات حنو مناهج  الدراسات  ةفروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ىف جتربتوجد  .ب
 ي.االجتماعية لصاحل القياس البعد

توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلد والقياس البعدى للمجموعة الضابطة ىف االجتاهات حنو مناهج   ال .ت
 .الدراسات االجتماعية

 توصيات البحث
كشفت نتائج البحث اضايل عن ارتفات مستوى التحصيل ومستوى مهارات تعلم مناهج الدراسات االجتماعية 
واالجتاهات حنو الدراسات االجتماعية نتيجة لتدريس الوحدتني وفق إسرتاتيجية كرايدر للتعلم التعاوين اإلتقاين؛ 

 ولذا يوصد الباحث مبا يلد:
دراسات االجتماعية؛ تركو على إكساب التالميذ مهارات تعلم مناهج الدراسات وضع أهداف ملناهج ال .أ

 االجتماعية .
ضرورة ربط أهداف الدراسات االجتماعية يف املرحلة االساسية؛ بالقضايا واملشكالت الىت تشجع التالميذ   .ب

 على التعامل معها وبالتايل تسهم ىف تعلم كثري من املهارات االجتماعية.
يد الكتاب املدرسد باخلرائط واألشكال البيانية املتنوعة, واإلحصاءات. وتدريب التالميذ على ضرورة توو  .ا

 استعمال اخلريطة يف اضياة اليومية لتنمية مهارات الدراسات االجتماعية.
تعويو منهج الدراسات االجتماعية بأنشطة ومهام تعليمية تسهم يف تنمية التحصيل لدى التالميذ, وتعوي  .ث

 علومات املوجودة بالكتاب املدرسد.نقل امل
رب  الدرا اا االتتماعيب بالبيئب المحي ب بها عن  ريا الزياراا الميدانيب والرحالاخ مما ي عر  .ج

 التلميذ بقيمب المادة وأاميتها فع حياته اليوميبخ وي ها فع تنميب التحصيل.
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