مجلة الفتح ...........................................................................العدد واحد وسبعون  .ايلول لسنة 7102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

أثر اسرتاتيجية التعلم النشط يف حتصيل طلبة كلية الرتبية األساسية ملادة علم
النفس الرتبوي

م .محمد عدنان محمد العزاوي mohammed.adnanm@yahoo.com
كلية التربية االساسية  /جامعة ديالى
الكلمة المفتاحية  :التعلم النشط Key words : Active Learning
تاريخ استالم البحث 1122/5/12 :
DOI : 10.23813/FA/71/15
FA-201709-71C-63

ملخص البحث :
هدف البحث الحالي الى دراسة اثر استراتيجيات التعلم النشط  ،استراتيجية (فكر-
زاوج -شارك) في تحصيل طلبة كلية التربية االساسية في مادة علم النفس التربوي  ،للعام
الدراسي  7102-7102وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين تجريبية وعدد افرادها ()54
طالبا ً وطالبة ومجموعة ضابطة وعدد افرادها ( )52طالبا ً وطالبة  ،واستعمل الباحث
االختبار التحصيلي اداة للدراسة الحالية مكون من ( )51فقرة اختبارية  ،واظهرت نتائج
البحث وجود فرق ذو داللة احصائية لصالح طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا وفق
استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) في االختبار التحصيلي.
واستنتج الباحث ما يأتي:
 -0فاعلية استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) في رفع مستوى تحصيل الطلبة في
مادة علم النفس التربوي.
 -7ان استعمال استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) تثير دافعية الطلبة بشكل
مستمر.
 -3يؤدي استعمال استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) الى طرح األفكار من قبل
الطلبة ومشاركتها مع اقرانهم مما ينعكس ايجابا ً الى زيادة ثقة الطلبة بأنفسهم .
 -5استراتيجية التعلم النشطط (فكطر-زاوج-شطارك) تحقطق مطا تسطعى اليطر التربيطة الحديثطة مطن
خالل جعل الطلبة محور العملية التعليمية التعلمية.
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The Effect of Active Learning Strategy in the Achievement of The
Students of the college of Basic Education In Psychology
Instructor : Mohammed Adnan Mohammed Al- Azawi
Abstract :
The following researcher aims at studying the effect of active learning
strategies (think ,combine and participate ) in the achievement of the
students of the college of Basic Education in psychology . The sample
of the study is composed of two experimental groups with 45 girl and
boy students , and a controlling group with 46 girl and boy students .
The researcher used the achievement test as a tool for the present
study and it consists of 40 items . The researcher showed a statistical
difference in favor of the experimental group who studied in
accordance to the strategy of active learning .
The researcher had reached to the following conclusions
1- The efficiency of active learning strategy in raising the level of the
students
achievement in psychology .
2- Using active learning strategy raises the motivation of the students
continuously .
3- Using active learning strategy leads to reveal the ideas of the
students among
each other , increasing there by their self-trust .
4- Active learning strategy achieves what modern education tries to do
by making the students the center of the teaching process .
الفصل االول
:مشكلة البحث
تُعد مادة علم النفس التربوي من المواد االساسية إلكساب الطلبة المهارات التربوية
والتعليمية الخاصة بمهنة التعليم من خالل فهم ظاهرتي التعلم والتعليم والعوامل المؤثرة
فيهما وتفسير نواتج االحداث التي تتخلل العالقة بين التعلم والتعليم وبين المعلم والمتعلم
 وهذا يتطلب نقل،وتنظيم وصياغة المعرفة واستعمالها وتطبيقها في المواقف التعليمية
المعرفة العلمية الى الطلبة بوساطة استراتيجيات وطرائق تدريس فعالة بعيداً عن أسلوب
.ًااللقاء وآليـــــــــــة الحفـــــــــظ واالستظهار المتبعة حاليا
) ان طرائق التدريس التي يتبعها بعض التدريسيين ما تزال هي7104، ويشير (حسين
.)5 ص،7104، الطريقة التقليدية القائمة على الحفظ واالستظهار (حسين
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ويشير (علي وعبدهللا  )7103،ان التعليم الجامعي يتضمن عدة أنماط تدريسية اال ان كثيراً
من أعضاء هيئة التدريس يركزون في تدريسهم على طرائق وأساليب تقليدية مثل أسلوب
االلقاء ومن النادر استعمالهم الستراتيجيات وطرائق تدريس فعالة تقوم على أسس ومعايير
جودة التعليم (علي وعبدهللا ،7103،ص.)003
وأشارت (البياتي )7112 ،ان ضعف مواكبة بعض أعضاء هيئة التدريس للتطورات العلمية
في مجال تخصصهم وأتباع طرائق التدريس التقليدية تُعد من أهم عوامل انخفاض المستوى
العلمي عند الطلبة (البياتي  ،7112،ص)040
ويؤكد (الكناني  )7111،ان ضعف التحصيل الدراسي لدى الطلبة ناتج عن استعمال طرائق
تدريس تقليدية ال تثير دافعية الطلبة نحو التعلم (الكناني ،7111 ،ص.)7
ويشير تقرير وزارة التربية  7115الى ان أحد جوانب المشكالت والتحديات التي تواجر
القطاع التربوي في العراق هي قلة او انعدام االلمام بالمهارات التربوية لدى المعلمين
وضعف اعدادهم وتأهيلهم لمزاولة مهنة التعليم.
ويرى الباحث ان مستوى أداء المعلمين يرتبط بمستوى تحصيلهم الدراسي خالل مدة االعداد
لمهنة التعليم ومن ضمنها مادة علم النفس التربوي ،وعلى هذا األساس فأن استعمال
استراتيجيات وطرائق تدريس حديثة يؤدي الى تنمية مختلف جوانب التعلم لدى الطلبة
(المعرفية – النفس حركية – الوجدانية) ويثير دافعية الطلبة نحو التعلم وينعكس بشكل
إيجابي على مستوى التحصيل لديهم.
وبنا ًء على ما تقدم فأن البحث الحالي يحاول اإلجابة عن السؤال االتي:
ما إثر استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) في تحصيل طلبة كلية التربية األساسية
في مادة علم النفس التربوي ؟
اهمية البحث :
ان عجلة التطوير في النظام التربوي الحالي في كليات التربية ال تزال تسير بوتيرة
منخفضة مما ترتب علير وجود الكثير من المشاكل التي تتراكم في ظل رؤية غير واضحة
لكيفية التعامل مع هذه المشاكل السيما في ظل انر ال تزال اساليب الشرح وااللقاء هي
السائدة دون االمتداد الى اساليب وانشطة تعليمية تعلمية حديثة لذا يجب تحرير التعليم من
االساليب التقليدية (سلمان ،7104،ص.)7
وتُعد كلية التربية االساسية احدى أهم المؤسسات التعليمية التي يقع على عاتقها اعداد الطلبة
لمهنة التعليم ضمن ثالثة جوانب رئيسة هي الجانب التخصصي الدقيق والجانب الثقافي العام
والجانب التربوي المهني ،وتُدرس مادة علم النفس التربوي ضمن الجانب التربوي المهني
وتهدف الى اكساب الطلبة المهارات التربوية الالزمة لمهنة التعليم.
وعلم النفس التربوي من المواد المهمة بالنسبة للطلبة المعلمين ،ألنر يحتوي على العديد من
الخبرات والمفاهيم التربوية والنفسية والعلمية التي تغني خبراتهم في مهنتهم المستقبلية،
بوصفر مسؤوال عن حث التالميذ وتحفيزهم وقيادتهم وتوجيههم واختبارهم وتقويمهم ،لذا
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البد من العناية الكبيرة في تنمية قدرات الطالب المعلم على تعلم هذه المادة من خالل
استعمال االستراتيجيات وطرائق التدريس الفعالة (وزارة التربية ،7112،ص.)3
ويشير ديفيد اوزوبل  David P. Ausubelان دراسة علم النفس التربوي تمثل سمة او
تأشيرة دخول في معترك الحياة التدريسية بكافة مستوياتها ،اذ تيسر لمن يقوم بالتدريس ان
يمتلك بصيرة نافذة لمالحظة ما يحدث داخل غرفة الصف الدراسي (االزيرجاوي ،0220 ،
ص.)71
ويُعد المعلم من اهم عن اصر مدخالت العملية التعليمية واكثرها اثرا" على الطلبة لذلك فأن
اي اصالح للعملية التعليمية يتطلب البدء بالعناية بأعداده وتدريبر واالرتقاء بمستواه
االقتصادي والعلمي واالجتماعي ،فال يوجد اصالح للعملية التعليمية ما لم يتم العناية بالمعلم
(العزاوي  ،7107،ص.)07
وأشارت بعض الدراسات التي اختصت بتقويم أداء الطلبة المطبقين والمعلمين الى وجود
ضعف بالمهارات التربوية الالزمة لمهنة التعليم لدى المطبقين والمعلمين ،ويعود سبب هذا
الضعف الى عدة أسباب منها استعمال طرائق وأساليب تدريس تقليدية ،قلة استعمال التقنيات
التربوية الح ديثة ،المناهج الحالية ال تواكب متغيرات العصر الحالي ومن تلك الدراسات
دراسة (التميمي  )7102،دراسة (عبد هللا  )7100،دراسة (جري.)7115،
وأشارت (الخفاجي  )7105،ان طرائق التدريس المتبعة حاليا ً أدت الى ضعف أداء الطلبة
في مرحلة التطبيق العملي ويجب اعتماد استراتيجيات وطرائق تدريس حديثة من قبل
أعضاء هيئة التدريس (الخفاجي  ،7105،ص.)00
ويعد (شبير )0292 ،أن ضعف التحصيل الدراسي من المشكالت األكاديمية التي يعاني منها
الطلبة إما لصعوبة المواد أو لطريقة التدريس غير المناسبة للمقرر أو عدم استيعاب الطلبة
للمقررات الدراسية وفهمها الفهم السليم (شبير . )0292 ،
وإلعداد الطلبة إلتقان مهنة التعليم ضمن الجانب التربوي والمهني يجب رفع مستوى
تحصيلهم الدراسي في مختلف المواد التربوية بشكل عام ومادة علم النفس التربوي بشكل
خاص من خالل استعمال استراتيجيات وطرائق تدريس حديثة تثير دافعية الطلبة للتعلم
وتراعي الفروق الفردية بينهم وتنمي مختلف جوانب التعلم لديهم  ،وجعل المتعلم يشارك
بفاعلية داخل قاعة المحاضرة ،ومن تلك االستراتيجيات (التعلم النشط).
ان االتجاهات التربوية المعاصرة تنادي بضرورة توفير بيئة تعليمية نشطة يقوم فيها المتعلم
بالدور االيجابي اثناء عملية التعلم ويكون محور العملية التعليمية التعلمية من خالل استعمال
استراتيجيات التعلم النشط (عبد الوهاب ،7115 ،ص.)072
ويبين جبران ( ) 7117ان التعلم النشط يثير دافعية الطلبة نحو التعلم ويعمل على تزويد
الطلبة بالتغذية الراجعة الفورية فضالً عن بقاء المعلومات أطول فترة ممكنة في الذاكرة،
وتظهر أهمية التعلم النشط من النتائج االيجابية التي يحدثها عند المتعلم من حيث اكتساب
المعرفة والمهارات واالتجاهات اإليجابية (جبران  ،7117،ص.)71
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ويشير (ابو رياش  )7112،ان الحاجة إلى التعلم النشط ظهرت من خالل عجز الطلبة من
إدماج المعلومات الجديدة بصورة حقيقية في عقولهم مع المعلومات السابقة بعد كل نشاط
تعليمي تقليدي (أبو رياش  ، 7112 ،ص.)701
ويتضمن التعلم النشط عدة استراتيجيات تعمل على حصول الطلبة على المعلومات الجديدة
وترتيبها ودمجها مع المعلومات السابقة ضمن البناء المعرفي لدير لينتج تعلم ذا معنى لديهم ،
ومن هذه االستراتيجيات هي استراتيجية (فكر-زاوج-شارك) التي اعتمدها الباحث في
الدراسة الحالية.
وتُعد استراتيجية ( فكر – زاوج – شارك ) من االستراتيجيات التي تستعمل لتنشيط ما لدى
الطلبة من معرفة سابقة للموقف التعليمي  ،وتستعمل ألحداث رد فعل حول موضوع ما
(.)Guilford ، C . T . F ، 2002،p ،70
ويُعد دور عضو هيئة التدريس في هذه االستراتيجية مرشداً وموجها ً ومنظما ً لعملية التعلم
داخل قاعة المحاضرة ويقع العبء األكبر على الطلبة في الوصول للمعلومات والحقائق
ولهذا تعرف هذه االستراتيجية بانها من أكثر االستراتيجيات التي يكون فيها التدريس
متمركزاً حول المتعلم (الشمري والدليمي ،7100 ،ص.)2
وتعتمد هذه االستراتيجية على عدد من المراحل وهي (التفكير – المزاوجة – المشاركة):
المرحلة األولى  :التفكير Thinning
يطرح المدرس سؤاال أو مسالة ترتبط بموضوع الدرس على الطلبة ويطلب من الطلبة ان
يفكر كل منهم بمفرده خالل دقيقة واحدة ،والكالم والتجوال غير مسموح بهما في وقت
التفكير.
المرحلة الثانية  :المزاوجة Pairing
يطلب المدرس من الطلبة أن ينقسموا إلى أزواج  ،ويناقشوا ما فكروا فير  ،ويمكن أن يكون
التفاعل خالل هذه المدة االشتراك في اإلجابة بينهم  ،ويفكروا معا في السؤال المطروح ،
وتستغرق هذه الخطوة من ثالث إلى خمس دقائق.
المرحلة الثالثة  :المشاركة Sharing
وفيها يعبر الطلبة لفظيا عن إجاباتهم عن طريق المناداة عليهم  ،من قبل المدرس للمشاركة
في أفكارهم  ،التي توص لوا إليها من خالل الخطوتين السابقتين  ،ومن خالل رفع األيدي
تؤخذ اإلجابات .
( جابر  ، 0222 ،ص .)Gunter et al , 1999 , p , 10 (، )20
وتتصف استراتيجية (فكر – زاوج – شارك) بعدد من المميزات حددها المختصين
والباحثين ومنها:
 -0تتيح الفرصة للطلبة لكي يكونوا نشيطين في عملية التعلم ،مما يساعدهم على بقاء إثر
التعلم اطول فترة ممكنة.
 -7تساعد على تنمية االتجاهات االيجابية نحو مادة التعلم.
 -3تعزز المشاركة الفاعلة بين الطلبة والمعلم وبين الطلبة أنفسهم.
 -5تزيد من الوعي بالتحصيل وتنمي مستويات التفكير العليا.
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 -4تتيح للطالب فرصة تعلم طرائق وأساليب مختلفة لحل نفس المشكلة ،والقدرة على
التوصل معا إلى العالقات المختلفة.
 -2تحافظ على استمرارية اثارة دافعية الطلبة نحو التعلم.
 -2تهيئ مناخا تعليميا ً مفعما بالنشاط والفعالية.
وفي ضوء ما تقدم يمكن أن تظهر أهمية البحث الحالي في االتي -:
 -0إدراك أهمية استراتيجيات التعلم الحديثة التي اسهمت في رفع مستوى تحصيل الطلبة.
 -7قد تساهم الدراسة الحالية في االرتقاء بتأهيل الطلبة لمهنة التعليم من خالل اكتسابهم
للمهارات التربوية بشكل فعال.
 -3قد تساعد الدراسة الحالية في تقديم بعض المقترحات ألعضاء هيئة التدريس حول أهمية
استعمال استراتيجيات التعلم النشط ومنها استراتيجية (فكر-زاوج-شارك).
 -5تطوير اداء أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع التغيرات في مجال التعليم .
 -4إمكانية االستفادة من النتائج التي يسفر عنها البحث الحالي في تطوير برامج إعداد
وتدريب المعلمين.
هدف البحث-:
يهدف البحث الحالي إلى:
معرفة اثر إستراتيجية التعلم النشط ( فكر – زاوج – شارك ) في تحصيل طلبة كلية التربية
االساسية في مادة علم النفس التربوي.
فرضية البحث :
 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى (  ) 1014بين متوسط تحصيل طلبةالمجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة علم النفس التربوي باستعمال استراتيجية التعلم
النشط (فكر-زاوج-شارك) وبين متوسط تحصيل طلبة المجموعة الضابطة الذين يدرسون
المادة ذاتها بالطريقة التقليدية .
حدود البحث  :يقتصر البحث الحالي على :
 طلبة المرحلة الثانية – قسم التاريخ – كلية التربية االساسية . مفردات مادة علم النفس التربوي – الفصل الدراسي االول – الدراسة الصباحية – العامالدراسي .7102-7102
 -يعتمد تدريس المجموعة التجريبية بإستراتيجية التعلم النشط(فكر – زاوج – شارك ).
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مصطلحات البحث:
أوال -التعلم النشط :
عرفه (سعادة واخرون :) 1112,
بأنر عبارة عن طريقة تعلم وطريقة تعليم في آن واحد اذ يشارك الطلبة في االنشطة
والمشاريع بفاعلية كبيرة  ،من خالل بيئة تعليمية غنية متنوعة تسمح لهم باإلصغاء
االيجابي ،والحوار البناء  ،والتفكير الواعي  ،والتأمل العميق لكل ما تتم قراءتر أو كتابتر او
طرحر من مادة دراسية بين بعضهم بعضا( سعادة واخرون  ، 7112،ص.) 33
التعريف االجرائي -:
الخطوات واالجراءات التي اعتمدها الباحث في الدراسة الحالية لتدريس طلبة المجموعة
التجريبية بهدف رفع تحصيلهم الدراسي في مادة علم النفس التربوي.
ثانيا  -التحصيل :
عرفه (عالم  : )1111,بأنر درجة االكتساب التي يحققها فرد أو مستوى النجاح الذي يحرزه
أو يصل إلير في مادة دارسية أو في مجال تعليمي او تدريس معين (عالم،7111 ،
ص.)314
التعريف االجرائي -:
بانر ما يحصل علير طلبة المرحلة الثانية في قسم التاريخ من درجات في مادة علم النفس
التربوي مقاسا ً بالدرجة التي يحصل عليها الطالب باالختبار التحصيلي الذي سيطبقر الباحث
في نهاية التجربة.
ثالثا :علم النفس التربوي-:
عرفه محمد( :)1112بأنر فرع من فروع علم النفس الذي يعنى بدراسة السلوك اإلنساني في
المواقف التربوية  ،ويزودنا بالمعلومات والمفاهيم والمبادئ والطرق التجريبية والنظرية
التي تساعد في فهم عملية التعلم والتعليم و تزيد من كفاءتها"(محمد  7115،ص.)71
التعريف االجرائي:
هو المعارف والموضوعات والمفاهيم والحقائق التي تتضمنها مفردات مادة علم النفس
التربوي حسب قطاعية التعليم المعتمدة في كلية التربية االساسية – قسم التاريخ لطلبة
المرحلة الثانية التي تعطى للمجموعتين التجريبية والضابطة طيلة مدة التجربة للفصل
الدراسي االول من العام الدراسي(.)7102-7102
الفصل الثاني
دراسات سابقة
يتضمن هذا الفصل عرض عدداً من الدراسات التي لها عالقـة بموضوع الدراسة
الحالية ،وقد قام الباحث بمراجعة بعض الدراسـات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة
بهدف تعرف أهم النتائج والمؤشرات العامـة التي أسفرت عنها تلك الدراسات واالفادة منها
في اإلجراءات واألساليب اإلحصائية ،جدول ( )0يبين الدراسات السابقة ونتائجها:
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جدول ( )2يبين الدراسات السابقة
ت

اسم الباحث

عنوان الدراسة

حجم
العينة
011

منهج
البحث
التجريبي

التجريبي

0

الزعبطططططي ،عبيطططططر إثططر برنططامج الططتعلم النشططط
وفططططق النظريططططة المعرفيططططة
علي
االجتماعيطططة علطططى درجطططة
الكفططططططططططاءة االجتماعيططططططططططة
والتحصططيل الدراسططي لططدى
طلبططططططة الصططططططف الثالططططططث
األساسي

7

حسن أثر التعلم النشط في تنمية
الباوي،
التفكير االبتكاري لدى
حميد حسن
طالب المرحلة االعدادية
في مادة التاريخ

21

3

ابو عواد ،فريال أثر استراتيجيات التعلم
النشط في تنمية الفاعلية
محمد واخرون
والتحصيل
الذاتية
االكاديمي لدى طلبة كلية
العلوم التربوية

42

التجريبي

5

هناء إثر استراتيجية فكر زاوج
الشمري
جالب شارك في تحصيل مادة
خضير
،وغازي كريم التاريخ واالحتفاظ بها
لطالب الصف الرابع
شرموط الدليمي
االدبي

25

التجريبي
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ادوات
الدراسة
اختبار
تحصيلي.
مقياس الكفاءة
االجتماعية

ابرز نتائج الدراسة

 –0وجود فرق ذو داللة
إحصططائية لصططالح أفططراد
المجموعة التجريبية
 – 7عططدم وجططود فططروق
ذات داللططططططة إحصططططططائية
تعطططزى إلططططى الجططططنس أو
التفاعططططل بططططين الطريقططططة
والجنس
وجود فرق ذي داللة
اختبار
إحصائية عند مستوى
مينيسوتا
لصالح
()1014
للتفكير
المجموعة التجريبية)
االبتكاري
في تنمية التفكير
على
االبتكاري
الضابطة
المجموعة
التي درست المادة
نفسها بالطريقة التقليدية
وجود فرق ذي داللة
مقياس
لصالح
الفاعلية الذاتية إحصائية
المجموعة التجريبية في
واختبار
الذاتية
الفاعلية
تحصيلي
والتحصيل الدراسي
اختبار
تحصيلي

تفوق طالب المجموعة
التجريبية على طالب
المجموعة الضابطة في
التحصيل واالحتفاظ
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موازنة الدراسات السابقة-:
 -0اماكن اجراء الدراسات السابقة :اجريت دراسة (الزعبي )7112،في االردن
ودراسة (الشمري وغازي  )7100 ،ودراسة (الباوي  )7107 ،في العراق ودراسة (ابو
عواد واخرون )7107،في فلسطين ،والدراسة الحالية اجريت في العراق.
 -7منهجية الدراسة :اعتمدت كافة الدراسات في منهجيتها المنهج التجريبي ،واتفقت
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اتباعها المنهج التجريبي.
 -3عينة الدراسة  :تباينت الدراسات السابقة في تحديد حجم العينة فدراسة
(الزعبي )7112،بلغ حجم العينة ( )011ودراسة (الشمري وغازي  )7100 ،بلغ حجم
العينة ( )25ودراسة (الباوي  )7107 ،بلغ ( )21ودراسة (ابو عواد واخرون )7107،بلغ
حجم العينة (. )42
 -5اداة البحث :اعتمدت دراسة (الزعبي )7112،مقياس الكفاءة االجتماعية واختبار
تحصيلي اما دراسة (الشمري وغازي  )7100 ،فقد اعتمدت اختبار تحصيلي ،واعتمدت
دراسة (الباوي )7107 ،اختبار مينيسوتا للتفكير االبتكاري ،واعتمدت دراسة (ابو عواد
واخرون ) 7107،مقياس الفاعلية الذاتية واختبار تحصيلي ،واعتمدت الدراسة الحالية على
االختبار التحصيلي كأداة للبحث الحالي.
 -4الوسائل االحصائية :تنوعت الدراسات من حيث استعمالها الوسائل اإلحصائية
لمعالجة البيانات ،لتعدد أهداف هذه الدراسات واختالف إجراءاتها ،واستعملت بعض
الدراسات الوسائل اإلحصائية المناسبة كاالختيار التائي ،والمتوسط الحسابي ،واالنحراف
المعياري ،والوسط المرجح ،والوزن المئوي ،وتحليل التباين األحادي ،ومعامل ارتباط
بيرسون ،ومعادلة ألفا كورنباخ ،ومربع كاي.
جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة :
 -0التعرف على منهجية الدراسات السابقة واإلفادة منها في منهجية الدراسة الحالية.
 -7تحديد مجتمع البحث والعينة.
 -3تحديد وبناء أداة الدراسة الحالية.
 -5التعرف على الوسائل االحصائية وأسلوب تحليل النتائج.
 -4صياغة االستنتاجات والتوصيات والمقترحات فيما توصل البحث إلير من نتائج.
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الفصل الثالث
إجراءات البحث
أوال :منهج البحث
اعتمد الباحث المنهج التجريبي؛ ألنر المنهج المناسب لتحقيق هدف البحث.
ثانيا :التصميم التجريبي
يُع ّد اختيار التصميم التجريبي المناسب لطبيعة البحث ضرورة أساسية  ،لما لر من أهمية في
نجاح البحث  ،لذا اعتمد الباحث التصميم التجريبي ذي المجموعة التجريبية والضابطة ذي
الضبط الجزئي ،لكونر مالئما لظروف بحثر الحالي والشكل ( )0يوضح ذلك.
المتغير التابع

المتغير المستقل
المجموعة
استراتيجية التعلم النشط
التجريبية
(فكر –زاوج-شارك)
بعدي
التحصيل
الضابطة
شكل( )2التصميم التجريبي للبحث
ثالثا :مجتمع البحث وعينته
يشمل مجتمع البحث طلبة كلية التربية االساسية /جامعة ديالى الدراسة الصباحية للعام
الدراسي  ،7102-7102واقتصرت عينة البحث على طلبة قسم التاريخ -المرحلة الثانية
الدراسة الصباحية وتم اختيار قسم التاريخ الن الباحث تدريسي في القسم  ،واعتمد الباحث
الطريقة العشوائية البسيطة في تحديد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  ،وحددت
الشعبة (أ) كمجموعة تجريبية وعدد طلبتها ( )54طالبا وطالبة وحددت الشعبة (ب)
كمجموعة ضابطة وعدد طلبتها ( )52طالبا ً وطالبة  ،وتم استبعاد طالب ( )0واحد فقط من
الشعبة (ب) لكونر من الراسبين واعتقاد الباحث بانر لدير خبرة سابقة عن الموضوعات التي
تدرس في اثناء التجربة  ،وبهذا يكون عدد الطلبة في الشعبة (ب) ( )52طالبا ً وطالبة.
رابعا :تكافؤ مجموعتي البحث-:
أجرى الباحث التكافؤ في عدد من المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج البحث وجدول ( )7يبين
ذلك :
 -1العمر الزمني.
 -2الذكاء.
 -3المعلومات السابقة (االختبار القبلي).
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جدول ()1
تكافؤ مجموعتي البحث حسب متغير (العمر الزمني – الذكاء-المعلومات السابقة)
المتغير المجموعة

العدد

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

54
52
54
52
54

030.74
079.49
72.03
72.14
31.54

01.42
9.22
5.97
4.4
4.12

52

79.22

4.50

العمر
الزمني
الذكاء
المعلوم
ات
السابقة

القيمة التائية
درجة
الحرية المحسوبة الجدولية

الداللة
االحصائية

0.729

غير دالة
احصائية

92

0.202
0.479

7

غير دالة
احصائية
غير دالة
احصائية

خامسا :مستلزمات البحث:
 -0تحديد المادة العلمية  :حدد الباحث مفردات مادة علم النفس التربوي حسب قطاعية
كلية التربية االساسية للتعليم ،كما في جدول (: )3
جدول ( )3يبين مفردات مادة علم النفس التربوي
المفردات حسب قطاعية التعليم
الفصل
الفصل االول

اساسيات علم النفس التربوي

الفصل الثاني

الدافعية في التعلم

الفصل الثالث

الذاكرة والنسيان

الفصل الرابع

انتقال إثر التدريب

الفصل الخامس

التغذية المرتدة

الفصل السادس

التعلم

 -7صياغة االهداف السلوكية :قام الباحث بصياغة االهداف السلوكية وفق تصنيف بلوم
لألهداف المعرفية وبمستوياتر الستة (تذكر – استيعاب – تطبيق – تحليل – تركيب – تقويم)
وتم اعداد ( )91هدفا ً سلوكياً ،وتم عرضها على الخبراء من ذوي االختصاص ،ملحق (.)0
 -3الخطط التدريسية  :قام الباحث بأعداد الخطط التدريسية للمجموعتين التجريبية
والضابطة بصورة متساوية وبما يتالءم مع استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك)
للمجموعة التجريبية ،والطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة ،وتم عرض نموذجين
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للطريقتين على مجموعة من الخبراء من ذوي االختصاص ،ملحق رقم ( )0لغرض ابداء
مالحظاتهم وآرائهم السديدة في النموذجين.
سابعا :اداة البحث (االختبار التحصيلي)
هو االختبار الذي يصمم لتقدير ما حصل علير الطلبة من المعلومات التي تعلمها او المهارات
التي تدرب عليها  ،وتُعد اختبارات التحصيل من اكثر انواع االختبارات استعماالً لجمع
المعلومات حول ما تعلمر الطلبة في مادة او كثر من المواد التي درسها في مدة زمنية محددة
(العساف ،7112،ص ، )533واعد الباحث اختباراً تحصيليا ً من نوع االختبارات
الموضوعية (اختيار من متعدد) وتم اعداد االختبار التحصيلي البعدي لمجموعتي البحث
التجريبية والضابطة مكونا ً من ( )51فقرة اختيار من متعدد وتم تحديد ( )5بدائل لكل سؤال
لقياس المستويات االربعة االولى (تذكر-استيعاب-تطبيق-تحليل) حسب تصنيف بلوم للمجال
المعرفي ،وفقا ً للخريطة االختبارية جدول ( )5يوضح ذلك:
عدد
الفصل
االهداف
71
االول
01
الثاني
07
الثالث
01
الرابع
9
الخامس
71
السادس
المجموع 01

جدول ( )2يبين الخارطة االختبارية
نسبة اهمية
معرفة فهم تطبيق
المحتوى
3
5
7
74
0
7
0
07.4
7
7
7
04
0
7
0
07.4
0
7
0
01
5
3
7
74
21
25
9
%211

تحليل المجموع
0
0
0
0
2

21
5
2
5
2
21
21

صدق االختبار:
هو مدى قياس االختبار للشيء الذي وضع ذلك االختبار من اجل قياسر ( , 1966 , P.
 ، )Adams 638ومن الجوانب الضرورية عند اعداد االختبار التأكد من صدقر  ،لهذا
اعتمد الباحث الصدق الظاهري من خالل عرض االختبار على عدد من الخبراء المختصين
وتم االخذ بالمالحظات التي ابداها الخبراء  ،ملحق (.)0
التطبيق االستطالعي لالختبار:
طبق الباحث االختبار التحصيلي على عينة استطالعية مؤلفة من ( )91طالبا ً وطالبة من
طلبة قسم العلوم التربوية والنفسية – كلية التربية للعلوم االنسانية  ،وقد هدف الباحث من
تطبيق االختبار على العينة االستطالعية إلى :
أ -تحديد الزمن المناسب لإلجابة عن االختبار .
ب -مستوى الصعوبة.
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ج -قوة التمييز.
د -فعالية البدائل الخاطئة.
ه -حساب معامل ثبات االختبار .
أ -تحديد الزمن المناسب لإلجابة عن االختبار  :بعد تطبيق االختبار التحصيلي على العينة
االستطالعية  ،وجد الباحث ان متوسط زمن االختبار ( )22دقيقة .
ب -مستوى الصعوبة :هو معرفة نسبة الطلبة الذين يجيبون عن الفقرة إجابة صحيحة
(عودة ،0223 ،ص ،)792وباستعمال معادلة معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار
وجد الباحث أنها تتراوح بين ( ، )1.27 - 1.30ملحق ( )7وذلك يدل على ّ
أن فقرات
االختبار تُ َعد مقبولة إذ يذكر (ّ )Bloom
أن فقرات االختبار تُعد جيدة وصالحة للتطبيق إذا
كانت تتراوح نسبة صعوبتها بين (.)Bloom ,1971, p: 66( )%91 – 71
ج -قوة التمييز :قدرة الفقرة على تميز الفروق بين األفراد الذين يملكون الصفة أو
يعرفون اإلجابة وبين الذين ال يملكون الصفة المراد قياسها أو ال يعرفون اإلجابة الصحيحة
لكل فقرة من فقرات االختبار (عالم ،7111،ص ،)722وبعد أن استخرج الباحث معامل
القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختبار وجد انها تتراوح بين ( )1.37و(،)1.27
واألدبيات تشير إلى ان الفقرة التي يقل معامل قوتها التمييزية عن ( )% 71يستحسن حذفها
أو تعديلها ،ملحق (.)3
د -فعالية البدائل الخاطئة  :عندما يكون االختبار من نوع االختيار من متعدد يفترض أن
تكون البدائل الخاطئة جذابة للتثبت من أنها تؤدي الدور الموكل إليها في تشتيت انتباه الطلبة
الذين ال يعرفون اإلجابة الصحيحة  ،وعدم االتكال على الصدفة (ميخائيل ،0222،ص
_
 .)010وبعد تطبيق معادلة فاعلية البدائل وجد الباحث ان قيمتها تتراوح بين (_1.13و
 )1.02وهذا يعني ان البدائل الخاطئة لفقرات االختبار فاعلة.
ه -حساب معامل ثبات االختبار :لغرض التحقق من ثبات االختبار اعتمد الباحث معادلة الفا
كرونباخ  ،وقد بلغت قيمة الثبات المستخرج من العينة االستطالعية ( )1.97إذ يُعد معامل
الثبات جيداً إذا كانت قيمتر ال تقل عن (( )1.24عودة ،0299 ،ص ، )045وتبين ايضا ً من
خالل العينة االستطالعية وضوح تعليمات االختبار من حيث الصياغة والمضمون  ،وبذلك
اصبح االختبار جاهزاً للتطبيق بصيغتر النهائية على افراد العينة  ،ملحق (.)5
ثامنا :الوسائل اإلحصائية:
استعمل الباحث الوسائل االحصائية االتية :
 -2االختبار التائي لعينتين مستقلتين  T-testغير متساويتين في العدد .
 -7مربع كاي (  )Chi – squareالختبار صالحية االهداف السلوكية والخطط التدريسية
واالختبار التحصيلي.
 -3معامل الصعوبة.
 -5قوة تمييز الفقرات.
 -4فعالية البدائل الخاطئة.
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 -2معادلة الفا كرونباخ استعملت الستخراج معامل الثبات.
الفصل الرابع
اوال :عرض النتائج وتفسيرها -:
استعمل الباحث االختبار التائي لعينتين مستقلتين غير متساويتين في العدد ( )T-testكوسيلة
احصائية لمعرفة مدى داللة الفرق بين متوسطات درجة االختبار التحصيلي البعدي
للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ،فحصلت المجموعة التجريبية على متوسط
حسابي قدره ( )34.20وبانحراف معياري قدره ( ، )4.00وحصلت المجموعة الضابطة
على متوسط حسابي قدره ( )37.27وبانحراف معياري قدره ( ، )2.05فتبين حسب اختبار
( )T-testان القيمة التائية المحسوبة ( )7.21اكبر من القيمة الجدولية ( )0.22بدرجة حرية
( )92وعند مستوى الداللة ( ، )1.14أي ان الفرق دال إحصائيا ً ولصالح المجموعة
التجريبية وبذلك ترفض الفرضية الصفرية والتي تنص بعدم وجود فرق ذو داللة احصائية
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار
التحصيلي ،جدول ( )4يبين ذلك:
جدول ()5
نتائج ( )T-testلداللة الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي
المجموعة

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

التجريبية
الضابطة

54
52

34.20
37.27

4.00
2.05

92

الداللة
القيمة الثابتة
المحسوبة الجدولية االحصائية
دالة
0.22
7.21
احصائية

تتفق نتيجة البحث الحالي حسب جدول ( )4مع جميع الدراسات السابقة التي استعملت
استراتيجيات التعلم النشط ومنها دراسة (الباوي )7107،ودراسة(غفور  )7107 ،ودراسة
(علي ) 7104،ودراسة (محمود  ، )7102،ويمكن ان تعزا النتيجة الحالية الى ان
استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) تساعد على زيادة الصلة بين الطلبة من جهة
وبين الطلبة والمدرس من جهة ثانية مما جعل التدريس أكثر فاعلية  ،وأقدر على تلبية
احتياجات الطلبة  ،كذلك جعلت الطلبة محوراً لعملية التعلم مما لر االثر الكبير في اثارة
دافعيتهم واثارة نشاطهم ألنر يتطلب منهم إجابات تتعدى حدود التذكر ومما انعكس ايجابا ً
على مستوى تحصيلهم الدراسي وتحفيز أفكارهم ،فضالً عن ذلك إن التدريس باستعمال
التعلم النشط يبعث على النشاط والفاعلية من خالل تقصي الحقائق والمعلومات التي يقوم بها
الطلبة أنفسهم ومما ينتج عنر تعلم ذا معنى لديهم  ،وقد تكون مفردات مادة علم النفس
التربوي التي درَّسها الباحث تصلح للتدريس باستعمال استراتيجية (فكر-زاوج-شارك) أكثر
من غيرها من المفردات الدراسية االخرى  ،وقد تكون المرحلة الجامعية تصلح للتدريس
باستعمال استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) أكثر من المراحل الدراسية األخرى .
ثانيا :االستنتاجات – التوصيات  -المقترحات
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االستنتاجات :
 -0فاعلية استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) في رفع مستوى تحصيل الطلبة في
مادة علم النفس التربوي .
 -7ان استعمال استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) تثير دافعية الطلبة بشكل
مستمر.
 -3يؤدي استعمال استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) الى طرح األفكار من قبل
الطلبة ومشاركتها مع اقرانهم مما ينعكس ايجابا ً الى زيادة ثقة الطلبة بأنفسهم .
 -5اسططتراتيجية الططتعلم النشططط (فكططر-زاوج-شططارك) تحقططق مططا تسططعى اليططر التربيططة الحديثططة مططن
خالل جعل الطلبة محور العملية التعليمية التعلمية.
التوصيات :
تعريف أعضاء هيئة التدريس بأهمية استراتيجيات التعلم النشط بشكل عام
-0
واستراتيجية (فكر-زاوج-شارك) بشكل خاص.
ضرورة إدخال استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) ضمن مقررات دورات
-7
طرائق التدريس في الجامعات ألجل تدريب اعضاء هيئة التدريس على تلك االستراتيجيات
الحديثة في التعليم.
تطبيق استراتيجية التعلم النشط (فكر –زاوج-شارك) من قبل أعضاء هيئة التدريس
-3
في كلية التربية األساسية.
تحديث وتغير مناهج كلية التربية األساسية بما يتوافق مع استراتيجيات التعلم الحديثة
-5
ومنها استراتيجيات التعلم النشط.
ا
لمقترحات :
اجراء دراسة مماثلة في اقسام ومراحل دراسية أخرى .
-0
إجراء دراسة لمعرفة أثر استراتيجية التعلم النشط في تكوين االتجاهات نحو مادة علم
-7
النفس التربوي .
إجراء دراسة لمقارنة استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) باستراتيجيات
-3
تعلم اخرى مثل التعلم المستند الى المشكلة – العصف الذهني .
اجراء دراسة للكشف عن فاعلية استراتيجية التعلم النشط (فكر-زاوج-شارك) في
-5
متغيرات أخرى مثل تنمية التفكير االبتكاري  ،التفكير الناقد .
المصادر:
أبو رياش  ،حسين محمد  ، 7112 ،التعلم المعرفي  ،ط ، 0دار الميسرة للنشر
-0
والتوزيع  ،عمان  ،األردن .
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 -7ابو عواد ،فريال محمد  ،واخرون  ،7107،اثر استراتيجيات التعلم النشط في تنمية
الفاعلية الذاتية والتحصيل االكاديمي لدى طلبة كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث
الدولية  ،بحث منشور  ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ، 79العدد . 0
االزيرجاوي  ،فاضل محسن  ، 0220 ،اسس علم النفس التربوي  ،دار الكتب
-3
للطباعة والنشر  ،الموصل  ،العراق .
 -5الباوي  ،حسن حميد حسن ،7107،أثر التعلم النشط في تنمية التفكير االبتكاري لدى
طالب المرحلة االعدادية في مادة التاريخ  ،رسالة ماجستير  ،غير منشورة  ،كلية التربية
للعلوم اإلنسانية – جامعة ديالى.
البياتي ،رنا حكمت  ،7112،واقع التعليم العالي في العراق ،رسالة ماجستير (غير
-4
منشورة) ،كلية اآلداب  ،جامعة بغداد .
 -2التميمي  ،ليث حمودي ابراهيم ،7102 ،مدى ممارسة الطلبة المطبقين في اقسام
الجغرافية للمهارات الالزمة للتدريس  ،بحث منشور  ،مجلة البحوث التربوية والنفسية ،
العدد  ، 59جامعة بغداد .
جابر  ،جابر عبد الحميد جابر ، 0222 ،استراتيجيات التدريس والتعليم  ،ط ، 0دار
-2
الفكر العربي  ،القاهرة .
جبران ،وحيد ،7117،التعلم النشط كمركز تعلم حقيقي  ،منشورات مركز االعالم
-9
والتنسيق ،فلسطين.
 -2جمهورية العراق ،وزارة التربية  ، 7115 ،تقرير ،الوضع الحالي للتربية والتعليم
والرؤى الجديدة .
 -01حسين  ،عبد الرزاق سرحان  ،7104 ،اثر استراتيجية التعلم لإلتقان في تحصيل
ط لبة المرحلة الثالثة قسم التاريخ كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة االنبار  ،بحث منشور ،
الموقع االلكتروني لدائرة البحث والتطوير –المجالت االكاديمية العلمية
. http://www.iasj.net/iasj
 -00الخفاجي  ،ابتسام جعفر جواد  ،7105 ،توافر معايير اعداد المعلم في الطلبة

المطبقين لقسم العلوم العامة كليات التربية االساسية من وجهة نظر التدريسيين واالدارات
المدرسية  ،بحث منشور  ،مجلة جامعة بابل /العلوم االنسانية  /المجلد /77العدد .5
 -07الزعبي ،عبير علي  ،7112 ،إثر برنامج التعلم النشط وفق النظرية المعرفية
االجتماعية على درجة الكفاءة االجتماعية والتحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الثالث
االساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،االردن ،الجامعة االردنية ،عمان.
 -03سعادة  ،جودت احمد وآخرون  ، 7112 ،التعلم النشط بين النظرية والتطبيق،
االردن  ،دار الشروق .
 -05سلمان ،هدى محمد ،7104،واقع كليات التربية في ضمان الجودة ألساتذة طرائق
التدريس بأقسام العلوم التربوية والنفسية ،بحث منشور ،مجلة البحوث التربوية والنفسية،
العدد  ،54جامعة بغداد.
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 -04شبير ،وليد شالش ( .)0292مشكالت الشباب والمنهج اإلسالمي في عالجها،
بيروت ،مؤسسة الرسالة.
 -02الشمري ،هناء خضير جالب ،والدليمي ،غازي كريم شرموط ،7100،اثر

استراتيجية (فكر-زاوج-شارك) في تحصيل مادة التاريخ واالحتفاظ بها لطالب الصف
الرابع االدبي ،بحث منشور ،مجلة البحوث التربوية والنفسية  ،العدد  ، 33جامعة بغداد .
 -02عبد هللا  ،سماء ابراهيم  ،7100 ،تقويم اداء الطلبة المطبقين في قسم علوم الحياة كلية
التربية كالر من وجهة نظر الهيئة التدريسية في المدارس المتوسطة  ،بحث منشور  ،مجلة
كلية التربية االساسية  ،العدد .27
 -09العساف  ،صالح بن حمد  ،7112،مدخل الى البحث في العلوم السلوكية  ،ط،5مكتبة
العبيكان  ،المملكة العربية السعودية.
 -02عالم ،صالح الدين محمود  ،7111،القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتر
وتطبيقاتر وتوجيهاتر المعاصرة ،ط ،0دار الفكر العربي ،القاهرة.
 -71علي ،سجى عبد مسرهد ،7104 ،إثر استراتيجية ليمان (فكر-زاوج-شارك) في
تحصي ل تلميذات الصف الخامس االبتدائي ومستوى طموحهن في مادة الجغرافية ،بحث
منشور ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية – جامعة بابل ،العدد .73
 -70علي ،اسماعيل ابراهيم  ،عبد هللا  ،كفاح محسن  ،جودة االداء االكاديمي في ضوء
مهارات التدريس لدى اساتذة الجامعة  ،بحث منشور ،المؤتمر الرابع لضمان الجودة
واالعتماد االكاديمي المنعقد في جامعة الكوفة للمدة من . 7103/5/3-7
 -77عودة  ،أحمد سليمان  ،القياس والتقويم في العملية التدريسية  ،دار األمل للنشر
والتوزيع  ،األردن . 0223 ،
 -73غفور ،كمال إسماعيل  ،7107 ،اثر استخدام استراتيجية فكر زاوج شارك في
اكتساب المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثالث معهد اعداد المعلمين  ،بحث منشور ،
مجلة ديالى  ،العدد (.)44
 -75الكناني  ،حميد كامل ،7111،اثر المعرفة المسبقة باألهداف في تحصيل طالبات
الصف الثاني المتوسط في مادة التربية االسالمية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية
التربية ابن رشد – جامعة بغداد.
 -74محمود  ،احمد محمد  ،7102 ،أثر استراتيجية (فكر-زاوج-شارك) في تحصيل طلبة
الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ  ،بحث منشور  ،مجلة الفتح  ،العدد ()
 -72ميخائيل  ،امطانيوس  ،القياس والتقويم في التربية الحديثة  ،ط ، 0جامعة دمشق ،
. 0222
 -72وزارة التربية ، 7112 ،علم النفس التربوي  ،ط 03معاهد المعلمين ،مطبعة وزارة
التربية ،العراق .
28- Admas , Georgia – Sacbs , measurement and Evaluation in
Education psychology and guidance , New York , hoit , 1966.
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29- Bloom, B.S Hastings, J.T, and Maolaus G.F. Hand book on
Formative and Summative Evaluation of Student Learning, New York
Mc Grow Hill, 1971.
30- Guiford country schools. GCS , TE ,( 2002 ) instructional
strategies for English learners " sample think – pair – share activities
" return to activity strategies , available at : www . searcheric org ( inl
– 11 – 2004).
– 31- Gunter , et al., (1999) Strategies for Reading to LEARN ,Think
Pair Share in Instruction : A Models Approach , 3 edition , Boston ,
Allyn & Bacon , 279.
المالحق
ملحق ()2
أسماء السادة الخبراء المختصين الذين استعان الباحث بخبراتهم
التخصص

مكان العمل

ت

أ.د .خالد جمال حمدي

طرائق تدريس

جامعة ديالى /رئيس قسم العلوم
التربوية والنفسية

-7

أ.م.د .سلمى مجيد حميد

طرائق تدريس

جامعة ديالى  /كلية التربية االساسية

-3

أ.م.د .اقبال مطشر عبد
الصاحب

طرائق تدريس

الجامعة المستنصرية  /كلية التربية

أ.م.د .اخالص علي حسين

علم النفس
التربوي

جامعة ديالى /رئيسة قسم االرشاد
التربوي والنفسي

-4

أ.م.د .اشراق عيسى عبد

طرائق تدريس

جامعة ديالى  /كلية التربية االساسية

-2

أ.م.د .سميرة محمود

طرائق تدريس

جامعة ديالى  /كلية التربية االساسية

-2

م.د .فراس نبيل

طرائق تدريس

جامعة ديالى  /كلية التربية االساسية

-9

م .وسام عماد عبد الغني

أصول تربية

رئاسة جامعة ديالى

-0

-5

االسم واللقب العلمي
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ت
0
7
3
5
4
2
2
9
2
01
00
07
03
05
04
02
02
09
02
71

ملحق ( )1يبين معامل صعوبة الفقرات
صعوبة الفقرة
ت
صعوبة الفقرة
1.45
70
1.30
1.53
77
1.41
1.42
73
1.32
1.20
75
1.47
1.55
74
1.42
1.20
72
1.33
1.32
72
1.53
1.42
79
1.20
1.52
72
1.59
1.22
31
1.50
1.55
30
1.42
1.20
37
1.50
1.53
33
1.23
1.45
35
1.45
1.55
34
1.20
1.41
32
1.52
1.59
32
1.37
1.27
39
1.32
1.52
32
1.41
1.40
51
1.59
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ت
0
7
3
5
4
2
2
9
2
01
00
07
03
05
04
02
02
09
02
71

ملحق ( )3يبين القوة التمييزية للفقرات
قوة تمييز الفقرة
ت
قوة تمييز الفقرة
1.59
70
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ملحق ( )2يبين االختبار التحصيلي
 -2يشير الهدف األول لعلم النفس التربوي الى :
أ -الجانب الحركي  .ب-الجانب السيكولوجي .ج-الجانب العملي .د-الجانب النظري.
 -1حدد المكون الرابع للمنظومة األساسية للعملية التعليمية كما اقترحها روبرت جليزر :
أ-األهداف التربوية  .ب-التقويم التربوي .ج-الدافعية  .د-علم النفس التربوي .
 -3إذا شعرت أن تلميذا أصابه قلق شديد نتيجة معاملة أحد المعلمين له فهل ينتقل قلقه إلى
:
ب-بعض المعلمين .
أ-المدرسة .
ج-جميع المعلمين  .د-جميع ما ذكر سابقاً.
 -2الذاكرة المسؤولة عن حفظ وخزن المعلومات لمدة طويلة اشهر او سنين هي :
أ-الذاكرة بعيدة المدى .ب-الذاكرة الحسية  .ج-الذاكرة قصيرة المدى  .د-الذاكرة العاملة
المؤقتة.
 -5تؤكد النظرية المعرفية في تفسير الذاكرة على جانب :
أ-التخزين  .ب-التعرف  .ج-االستعادة  .د-الترميز .
 -2حسب النظرية التي قدمها العالم (ثورندايك) فأن انتقال اثر التعلم يحدث بين موقفين من
مواقف التعلم وموقف اخر حسب ما يوجد من :
أ-عناصر قليلة  .ب-عناصر مختلفة  .ج-عناصر كثيرة  .د-عناصر متماثلة .
 -2ان المرحلة األولى الستعادة المعلومات حسب النظرية المعرفية هي:
أ-الترميز  .ب-التعلم  .ج-االنتباه  .د-االسترجاع .
 -0من أساليب الدافعية التي تعتمد على استثارة القلق المعرفي لدى الطلبة :
أ-عرض االحداث الجارية  .ب-طرح األسئلة التحفيزية  .ج-الحدث المتناقض  .د-تمثيل
األدوار .
 -9ان آلية عمل استراتيجية المعالجة المتسلسلة للمعلومات تعتمد على:
أ -معالجة اكثر من مثير تعليمي مرغوب فير  .ب-معالجة مثير تعليمي محدد غير
مرغوب فير .
ج-معالجة مثير تعليمي محدد مرغوب فير  .د-معالجة مثير تعليمي غير محدد وغير
مرغوب فير .
تتم معالجة التباين بين االشباع المتوقع للحاجة واالشباع الفعلي للحاجة من خالل
-21
:
أ-الوظيفة الباعثة  .ب -الوظيفة التوقعية  .ج-الوظيفة التهذيبية  .د-الوظيفة االستثارية .
جميع العبارات التالية هي أساليب غير علمية يتبعها المعلم لعدم دراسته علم
-22
النفس التربوي بأستثناء عبارة واحدة فقط هي:
أ-العقاب البدني  .ب -التلقين  .ج-المحاولة والخطأ  .د-التعلم الذاتي .
حدد نوع الترميز الذي يتم فيه تمثيل األشياء من حيث (الحجم والشكل واللون):
-21
أ-الترميز البصري  .ب-الترميز الصوتي  .ج-ترميز المعنى  .د-الترميز الحركي .
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جميع العبارات التالية تمثل ابعاد انتقال إثر التدريب بأستثناء عبارة واحدة فقط

-23
هي:
أ-حدوث االنتقال  .ب-نوع االنتقال  .ج-اتجاه االنتقال  .د-موقع االنتقال .
حدد نوع التغذية الراجعة من خالل العبارة االتية (المعلومات التي يقدمها المعلم
-22
للمتعلم مقترنة بالعمل واثناء عملية التعلم او التدريب) :
أ-نهائية  .ب-متالزمة  .ج-إيجابية  .د-سلبية .
جميع العبارات التالية تمثل العوامل المؤثرة في النسيان بأستثناء عبارة واحدة
-25
فقط هي:
أ-الدافعية .ب-الخبرة الالحقة  .ج-الحماس  .د-األسباب العضوية .
يتحدد علم النفس التربوي بدراسة السلوك اإلنساني في :
-22
أ -المواقف االجتماعية .
ب -المواقف النفسية .
أ -المواقف التربوية .
د -المواقف الشخصية .
عندك تلميذ ال يميل إلى قراءة الكتب فأخبرته بأن قراءة كل كتاب سوف يحصل
-22
على  21111دينار  ,فبدأ بقراءة الكتب وتغير سلوكه نتيجة لـ :
أ -الحافز .
ب -الباعث.
أ -المتغير .
د -االستجابة.
من محاور فاعلية العملية التعليمية :
-20
أ -التلقائية  .ب-المعلم  .ج -الفروق الفردية  .د-المادة الدراسية .
ان اول وظيفة للدافعية هي :
-29
أ -الوظيفة التوقعية .ب -الوظيفة العقابية  .ج-الوظيفة الباعثة  .د-الوظيفة االستثارية .
 -11ان المرحلة األولى لنموذج اتكنسون وشفرين لطرق االحتفاظ بالمعلومات او نسيانها
هي:
أ -تعامل الفرد مع المعلومات .
ب -الذاكرة بعيدة المدى .
ج-الذاكرة قصيرة المدى .
د-المعلومات الواردة .
حدد نوع انتقال اثر التدريب من خالل العبارة (حين يؤدي التدريب على عمل
-12
معين الى إعاقة أداء عمل الحق):
أ -األثر الصفري .
ب -األثر الموجب .
ج -األثر المحايد .
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د -األثر السالب.
حدد النظرية التي تعتقد ان انتقال اثر التعلم يحدث عند جعل األمانة والنظام
-11
والنظافة واالناقة مثال عليا وهدفا عاما لمواد دراسية معينة :
أ -نظرية األنماط المتماثلة .
ب -نظرية تكوين االتجاهات .
ج -نظرية التعميم .
د -النظرية المعرفية .
ان افضل درجة الستثارة الدافعية هي الدرجة :
-13
أ -المميزة  .ب -المرتفعة  .ج-المتوسطة .د-القليلة .
من العوامل الخارجية الستثارة الدافعية :
-12
أ -الحاجات  .ب -األشخاص  .ج-الميول  .د-االهتمامات .
تتمثل ابعاد التغذية الراجعة حسب المصدر بـ :
-15
أ -فورية ومؤجلة  .ب -متالزمة ونهائية  .ج -داخلية وخارجية  .د -اإليجابية والسلبية .
ان اختالف قدرات الطلبة المعرفية والحركية والنفسية تسمى :
-12
أ -التغذية الراجعة  .ب -الدافعية  .ج -الفروق الفردية  .د -الخصائص الشخصية .
ان األساس في نجاح المدرسة او فشلها في تحقيق أهدافها يعتمد على التفاعل
-12
بين :
أ -المعلم واإلدارة المدرسية .
ب -المعلم والمجتمع .
ج -المعلم واولياء أمور الطلبة .
د -المعلم وتالمذتر .
ان المحور األساسي للعملية التعليمية التعلمية حسب مبادئ علم النفس التربوي
-10
هو :
أ -المعلم  .ب-المتعلم  .ج-المادة الدراسية  .د-اإلدارة المدرسية .
 -19جميع العبارات التالية هي من العوامل المؤثرة في فاعلية العملية التعليمية بأستثناء
عبارة واحدة فقط هي :
أ -المادة الدراسية  .ب-السلوك الفعال  .ج -سلوك المعلم والمتعلم  .د -الصفات الطبيعية
للمدرسة .
ان آلية عمل استراتيجية المعالجة المتوازية للمعلومات تعتمد على:
-31
أ -ترميز المثيرات المتزامنة في وقت واحد وعدم االحتفاظ بالمثير المحدد .
ب -ترميز مثير واحد فقط واالحتفاظ بالمثير المحدد .
ج -ترميز المثيرات المتزامنة في وقت واحد واالحتفاظ بالمثير المحدد .
د -ترميز مثير واحد فقط وعدم االحتفاظ بالمثير المحدد .
يعود نموذج التعلم بالمحاولة والخطأ للعالم :
-32
أ -بافلوف .ب -سكنر .ج -ثورندايك .د-كوفكا.

-383-

مجلة الفتح ....................................................................................العدد سبعون  .ايلول لسنة 7102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

 -31إن االستجابة الثابتة والمقاومة لألنطفاء في التعلم  ,هي التي يتم تعزيزها بصورة :
أ -كلية ب -جزئية .ج -تجنبير د -جميع ما ذكر .
من العوامل المؤثرة في حدوث عملية االستبصار :
-33
أ -النضج الجسمي .ب -تنظيم المجال  .ج-الخبرة  .د-جميع ما ذكر سابقاً.
 -32من العلماء الذين يؤكدون أن التغيير في السلوك يعزى إلى المجال الذي يوجد فيه الفرد
هو:
أ -بافلوف .ب -سكنر  .ج -ثورندايك  .د -ليفين .
من المفاهيم األساسية لنظرية االشراط الكالسيكي :
-35
أ -االثر  .ب-التعميم .ج -االستجابة  .د -النضج.
يعتبر أنموذج االشتراط المرجأ افضل انواع االساليب التي استخدمها العالم :
-32
أ -ثورندايك .ب -بافلوف .ج -كوهلر .د-سكنر.
يفسر نموذج االشتراط المتزامن بـ :
-32
أ -تقديم المثير الشرطي بعد تقديم المثير غير الشرطي .
ب -تقديم المثير الشرطي قبل تقديم المثير غير الشرطي.
ج -تقديم المثير الشرطي في نفس الوقت الذي يُقدم فير المثير غير الشرطي.
تقديم المثير الغير شرطي فقط.
د-
من شروط التعلم الجيد :
-30
أ -النضج .ب -الدافعية  .ج -الممارسة .د-جميع ما ذكر سابقاً.
يطلق على عدم ظهور االستجابة الشرطية نتيجة لعدم تعزيزها بالمثير الطبيعي
-39
بـ:
أ -التمييز .ب -االنطفاء .ج -االسترجاع التلقائي .د -التعميم.
 -21يتحدد منحنى التعلم بعدد من العوامل هي:
أ -بداية المنحنى .ب-وسط المنحنى .ج -نهاية المنحنى .د -جميع ما ذكر سابقاً.
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