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ممخص الدراسة :

ىدف البحث الحالي إلى تنمية التحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
باستخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد في تدريس الدراسات االجتماعية واكتساب بعض ميارات
البحث الجغرافي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد في
تدريس الدراسات االجتماعية  ،وفي ضوء نتائج الدراسة االستطالعية ونتائج الدراسات السابقة
تحددت مشكمة البحث الحالي في وجود ضعف بمستوى تالميذ الصف األول اإلعدادي في
التحصيل المعرفي ،واكتساب بعض ميارات البحث الجغرافي ،ونظ ار ألىمية استراتيجية التعمم
بالتعاقد وخطواتيا التي من الممكن أن تساىم في عالج ضعف التحصيل المعرفي واكتساب
التالميذ لبعض ميارات البحث الجغرافي يسعى البحث الحالي إلي محاولة استخداميا لعالج
نواحي القصور لدييم  ،وتوصي الدراسة بضرورة تقديم االستراتيجيات القائمة عمي التعمم الذاتي
كاستراتيجية التعمم بالتعاقد بحيث تالئم قدرات التالميذ وتمبي حاجاتيم في توسيع وتعميق
معارفيم وأفكارىم وضرورة االىتمام بميارات البحث الجغرافي في المرحمة اإلعدادية وما يتطمب
ذلك من مراجعة مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية لتضمينيا تدريبات وأنشطة
تحفز التالميذ عمي استخدام ميارات البحث الجغرافي.

الكممات المفتاحية :إستراتيجية التعمم بالتعاقد – التحصيل المعرفي – ميارات البحث الجغرافي.

The aim of the current research is to develop the cognitive
achievement of first-grade middle school pupils by using the contract
learning strategy in teaching social studies and to acquire some
geographic research skills among first-grade middle school students
using the contract learning strategy in the teaching of social studies, and
in light of the results of the exploratory study and the results of previous
studies, the research problem was identified. The current existence of
weakness in the level of first-grade intermediate students in cognitive
achievement, and the acquisition of some geographical research skills,
and given the importance of the contract learning strategy and its steps
that may contribute to treating poor cognitive achievement and the
students ’acquisition of some geographic research skills. The current
research seeks to try to use it to remedy the deficiencies. They have,
and the study recommends the necessity of presenting strategies based
'on self-learning, such as a contract learning strategy, to suit students
capabilities and meet their needs in expanding and deepening their
knowledge and ideas, and the need to pay attention to geographical
research skills in the preparatory stage, and what this requires from
reviewing social studies curricula in the preparatory stage to include
training and activities that motivate students I have to use geographical
search skills.
 Keywords: contract learning strategy - cognitive achievementgeographic research skills.
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مقدمة البحث:

العصر الذي نعيش فيو يحتاج إلى فرد يتمتع بالمرونة قادر عمى تكييف ظروفو
وحاجاتو مع المتغيرات السريعة التي تحدث في بيئتو؛ حتى يستطيع أن يساير ىذا التغير السريع
والمستمر ،وأن يكون قاد ار عمى تقديم الفريد والجديد ،وىذا يتطمب االىتمام بالتعميم وتطويره
ليحقق ذلك ،بحيث ال يصبح ىدف التعميم تنمية الجانب المعرفي فقط لدى المتعمم ،بل يتعدى
ذلك إلى تنميتو اجتماعيا ونفسيا ،وفي نفس الوقت توفير بيئة مواتية المناسبة لجميع المتعممين،
وبصفة خاصة المتعممون ذوو القدرات واإلمكانات المتميزة والتعرف عمييم ،وتنمية مياراتيم
وصقل مواىبيم ،وتعد المناىج الدراسية أداة التعميم لتحقيق ذلك ،والدراسات االجتماعية كغيرىا
من المناىج تعنى بتنمية المتعمم في جميع جوانبو ،ومراعاة الفروق الفردية بين المتعممين.

والدراسات االجتماعية تتعامل بشكل أساسي مع الناس ،من حيث عالقاتيم ببعضيم،
وط رائق معيشتيم من جية ،وعالقاتيم بالبيئة المحيطة بيم من جية أخرى ،وتشتق الدراسات
االجتماعية محتواىا بشكل ثانوي من ميادين العموم االجتماعية :كالجغرافيا ،والتاريخ ،واالقتصاد،
وعمم االجتماع ،وعمم اإلنسان ،وعمم السياسة( .محمد حميد ،صالح خميفة.)40 ،4102 ،
وتدريس الدراسات االجتماعية يعاني من سيادة المفظية والبعد عن تنمية الميارات
البحثية واالتجاىات اإليجابية ،والقيم المرتبطة بالمادة ،مثمما عند معظم دارسي تمك
المادة من اتجاىات سالبة نحوىا ،والسيما نحو ميارات البحث والتفكير ،فإن الحاجة
ممحة الستخدام مداخل تقنية حديثة ،تتمحور حول المتعمم لتدريس الجغرافيا وتحقيق أىدافيا.
(كرامي محمد .)5 ، 4119 ،
وتعد الميارات البحثية من ميارات الدراسات االجتماعية األساسية التي تساعد التالميذ
عمى اكتساب الميارات والخبرات والمعمومات ومعالجتيا ،ومن ثم تحقيق األىداف األساسية
لتدريس الدراسات االجتماعية واتاحة الفرصة لمتالميذ لمفيم والمتابعة ،والمشاركة والمساىمة في
تعمميم  ،كما أشارت دراسة كل من :ثناء جمعة ( ،)4119ودراسة فاطمة أحمد ( )4105إلى
أىمية تنمية ميارات البحث الجغرافي؛ لكونيا تضفي الطابع الوظيفي لمادة الدراسات
االجتماعية ،وتجعميا أكثر ارتباطا بالحياة الواقعية لمطالب ،والى فاعمية التقنيات الحديثة في
تنمية تمك الميارات.
وتعتمد استراتيجية التعمم بالتعاقد عمى االتفاق المتبادل بين المعمم والمتعمم والتفاوض
بينيم وتحرير عقود التعمم التي تساعدىم عمى اتخاذ ق اررات حول تعمميم ،وتزيد من دافعية
المتعممين عمى المسئولية والبحث واالعتماد عمى الذات وزيادة حماسيم نحو تعمميم ،تعزز الفكر
حول التعمم الحالي وممارسات التقييم.
مما سبق يسعي البحث الحالي لمتعرف عمى فاعمية استخدام استراتيجية التعمم
بالتعاقد في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية التحصيل المعرفي والكتساب بعض ميارات
البحث الجغرافي.

مشكمة البحث:

تحدد المالحظات اآلتية إحساس الباحث بمشكمة البحث وهي عمى النحو التالي:

 من خالل عمل الباحث معمم ،تبين بعض من القصور في اكتساب بعض ميارات البحثالجغرافي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي.
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 اطالع الباحث عمى كتاب الدراسات االجتماعية الصف األول اإلعدادي  -الوحدة الثانية "رحمة عمى كوكب األرض " وتحميل محتواه وقد تبين أن ىناك بعضا من القصور في
تضمين ميارات البحث الجغرافي ،كما أن الطريقة المتبعة في التدريس تركز عمى الحفظ
واالستظيار وال تساعد عمى تنميتيا لدى التالميذ.
 االطالع عمى البحوث والدراسات السابقة التي تناولت أىمية تنمية التحصيل المعرفي االطالع عمى البحوث والدراسات السابقة التي تناولت أىميـة ميارات البحث الجغرافيكمحـور أساسـي لمنـاىج الجغرافيا فقـد أكـدت نتـائج الد ارس ــات والبح ــوث ومني ــا د ارس ــة:
دراسة أية مصطفى ( ،)4109ودراسة فاطمة أحمد ( ،)4105ودراسة خالد عبد المطيف
( ،)4104ودراسة شيماء عمي ( ،)4104ودراسة فاتن كامل ( ،)4104ودراسة محمود جابر
( ،)4104دراسة خالد عبد المطيف ( ،)4104ودراسة مروة حسين ( ،)4100ودراسة حسن
القرش ،وأحمد عبد الرشيد ( ،)4101ودراسة كرامي محمد( ،)4119ودراسة ثناء أحمد
( ،)4119ودراسة مجدي خير الدين وحمدي محمد ( .)4117وجود ضعف في اكتساب التالميذ
ميارات البحث الجغرافي وقد أرجعت ىذه الدراسات ذلك ألسباب كثيرة منيا طرائق وأساليب
التدريس المتبعة في تدريس الدراسات االجتماعية التي أفقدتيا وظيفتيا وزادت من جفافيا
وعزوف التالميذ عن دراستيا.
وفي ضوء نتائج الدراسة االستطالعية ونتائج الدراسات السابقة تحددت مشكمة البحث
الحالي في وجود ضعف بمستوى تالميذ الصف األول اإلعدادي في التحصيل المعرفي،
ونظر ألىمية استراتيجية التعمم بالتعاقد وخطواتيا التي
ا
واكتساب بعض ميارات البحث الجغرافي،
من الممكن أن تساىم في عالج ضعف التحصيل المعرفي واكتساب التالميذ لبعض ميارات
البحث الجغرافي يسعى البحث الحالي إلي محاولة استخداميا لعالج نواحي القصور لدييم.

أسئمة البحث:
يحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيس:

ما فاعمية استخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية
التحصيل المعرفي واكتساب بعض مهارات البحث الجغرافي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي؟

ويتفرع منه سؤاالن فرعيان وهما:

 ما فاعمية استخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد في تدريس الدراسات االجتماعية لتنميةالتحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ؟
 ما فاعمية استخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد في تدريس الدراسات االجتماعية الكتساببعض ميارات البحث الجغرافي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ؟

هدفا البحث:

يهدف البحث الحالي إلى:

 تنمية التحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام استراتيجية التعممبالتعاقد في تدريس الدراسات االجتماعية.
 اكتساب بعض ميارات البحث الجغرافي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي باستخداماستراتيجية التعمم بالتعاقد في تدريس الدراسات االجتماعية.
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أهمية البحث:

يستمد البحث أهميته من:
 األهمية النظرية :يسعى البحث إلى تقديم إطار نظري يتناول استراتيجية في التعمم قائمةعمى نشاط المتعمم ومشاركتو الفاعمة في اكتساب خبرة التعمم الخاصة ببعض ميارات البحث
الجغرافي.
 األهمية التطبيقية :قد يفيد البحث الحالي من خالل االستراتيجية المقدمة كال من: oالطالب :تعطي الحرية التامة لمتمميذ في اختيار بدائل عديدة في التعمم ،قد يكون منيا
المحتوى ،وأسموب تقديمو ،والوسائل المعينة ،وطريقة التدريس ،واألنشطة التي يقوم بيا
لتدعيم تعممو ،ىذه الحرية من شأنيا أن توفر جوا يساعد عمى مراعاة الميول والقدرات
ومواجيتيا بما يناسبو من ذلك.
 oالمعممين :مواكبة االتجاىات الجديدة لمدراسات الحديثة التي تتركز عمى إتاحة بدائل متطورة
لمتعمم
 oموجهي الدراسات االجتماعية :يحاول ىذا البحث توجيو عنايتيم بضرورة محاولة تدريب
المعممين عمى استخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد.

حدود البحث:

 الحد الموضوعي :الوحدة الثانية " رحمة عمى كوكب األرض " من كتاب الدراساتاالجتماعية لمصف األول اإلعدادي.
 الحد البشري :مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرسة الشييد احمد عبدالصبورحسن الكومي التابعة إلدارة منفموط التعميمية بمحافظة أسيوط.
لمبحث:المحور األول:استراتيجية التعمم بالتعاقد وتدريس الدراسات االجتماعية.

اإلطار النظري
أوال :ماهية استراتيجية التعمم بالتعاقد:

عرف استراتيجية التعمم بالتعاقد عمى أنيا "مجموعة خطوات تعمل عمى إعطاء المتعمم
الفرصة الختيار األىداف والبدائل لما يريد تعممو ،وتحممو المسئولية وااللتزام نحو التعمم،
وتتضمن كذلك تفريد التعمم وتمبية ألنماط التعمم المختمفة ،من خالل إيجاد أجواء من الحرية
واألمن وتشجيع التنافس مع الذات وتعزيز األفكار اإلبداعية لدى المتعممين ،والتقويم الذاتي".
(ضمياء سالم.)449 ،4107 ،

وتعرف استراتيجية التعمم بالتعاقد بأنيا " ىي مجموعة من اإلجراءات التدريسية منظمة
وممزمة تتم بين المعمم والتالميذ ،من خالل عقد اتفاقية مكتوبة مشتركة بينيما ،تحمل التالميذ
مسئولية تعمميم وأنماطو  ،ومن ثم اتخاذ قرار بشأنيا ،وتتضمن :شروط ومصادر ،وأنشطة،
وأىداف التعمم ،وكيفية تحقيقيا في فترة زمنية معينة ،مقابل حوافز معينة".

ثانيا :أشكال استراتيجية التعمم بالتعاقد:

تتنوع أشكال التعمم بالتعاقد وفقا لطبيعة التعاقد ،وفيما يمي عدد من األشكال المختمفة لمتعمم
بالتعاقد:
 -1التعاقد بين المعمم والفصل الدراسي كمه :

ويكون ذلك غالبا في بداية دراسة المقرر أو البرنامج ،ويناقش المعمم تالميذه جميعيم،
ويتفاوض معيم حول السموكيات التي سيكون عمييا الفصل ،والميام الموكمة لمطالب،
والتسييالت التعميمية والتيسيرات التي سيقدميا ليم وأسموب التقويم الذي سيتم في إطار محدد
باألىداف المرجو تحقيقيا من المقرر أو البرنامج.
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 -0التعاقد بين المعمم ومجموعة صغيرة:

ويتم ذلك بين مجموعة محددة داخل الحجرات الدراسية ،وذلك لدراسة برامج إثرائية أو
عالجية من شأنيا رفع مستوى الطالب وتنمية قدراتو في مجال التعمم ،ويتم تحديد األدوار داخل
المجموعة الصغيرة ،وكذلك سبل التعمم.
 -3جو التعاقد الفردي:

ويتم بين المعمم وكل طالب عمى حدة ،ويتم االتفاق لرفع مستوى الطالب في ميارات
محددة ،أو في المقرر كمو ،ولكل طالب الحق في اختيار ما يناسبو بطريقة فردية.

ثاالثا :خطوات واجراءات التعمم بالتعاقد:
ويمكن تمخيص خطوات التعمم بالتعاقد عمى النحو اآلتي:
)0
)4
)3
)2
)5
)6
)7
)8

تحديد حاجات المتعمم.
تحديد األىداف التعميمية.
تحديد مصادر التعمم واالستراتيجيات.
تحديد زمن االنتياء من تنفيذ األنشطة.
تعيين األدلة الخاصة باإلنجاز.
التأكد من جودة األدلة.
مراجعة األداء مع الخبير أو المرشد.
تقويم ما تم تعممو.( Mohtashami and Noughani, 2007(.

رابعا :مراحل استراتيجية التعمم بالتعاقد:

تمر استراتيجية التعمم بالتعاقد بمراحل ثالثة ،يتفاوض فييا المعمم مع المتعممين ،ويمكن
إيجازىا عمى النحو التالي:
 )1مرحمة االندماج:

وفييا يدرك المتعممون الصورة العامة لما سيدرسونو وما ىو مطموب منيم تعممو والقيام بو،
ويعني ذلك أن يدرك المتعمم األىداف التي يسعى لتحقيقيا ،وتتضمن ىذه المرحمة تفاوضا بين
المتعممين بعضيا بعضا.
 )0مرحمة االستكشاف:

وفييا يستكشف المتعممون المسار الذي سيتحركون فيو عبر الموضوعات والمكونات
الفرعية ،كما يتعرفون مصادر التعمم المستيدفة مثل :الكتاب المقرر ،أو األقراص المدمجة ،أو
مواقع اإلنترنت أو التجارب المعممية ،...ويحددون الخطوات والتتابعات وبدائميا التي يمكن أن
يسيروا فييا إلنجاز المتوقع منيم.
 )3مرحمة التأمل:

وفييا يتأكد المتعمم من بموغو النتائج المستيدفة وأنو تعمم ما ىو متوقع منو ،وأن يعي جوانب
االستفادة مما تعممو ،كما يتجاوز ذلك إلى تعرف تحديات جديدة يثيرىا لما تعممو؛ فتنمو لديو
)الدافعية الذاتية لمتعمم المستمر لترسيخ مبدأ" ماذا بعد (وليم عبيد.)4119 ،
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خامسا :خصائص استراتيجية التعمم بالتعاقد:

تتسم استراتيجية التعمم بالتعاقد بعدد من الخصائص يمكن إيجازىا فيما يمي(:محمد سعيد،
حسن مصطفي.)00-8 ،4101 ،
 -1اإللزامية :يتحمل فييا الطالب أعباء تعممو ،وتمزمو بتحقيق األىداف التي يسعى لتحقيقيا،
وىذا اإللزام في إطار من الحرية في اختيار المواد والوسائل والطريقة التي يحب أن يتعمم
بيا ،وتمزم المعمم عمى وجوب تقديم المساعدة والمواد والوسائل لمساعدة الطالب عمى التعمم
( .)Codde , 2006
 -0وضوح األدوار :تحدد ىذه االستراتيجية مالمح عمل الطالب والمعمم بدقة ،وأدوار
كل منيما في سبيل تحقيق األىداف المنشودة ،وىو ما يتضح بدقة من خالل العقد
المبرم بين الطرفين ،وبذلك يكون التعمم بالعقود من صيغ التعميم التي ال تيمل دور المعمم
بل تزيده فاعمية ،وتوجيو إلى الوجية التي تحقق لو ولطالبو االستقاللية في التعمم.
(.)Knowles, 1986, 32
 -3تنوع مصادر التعمم وطرقه وأساليبه :تتيح استراتيجية العقود الحرية لمطالب في اختيار ما
يراه مناسبا من مصادر وأساليب التعمم وطرائق التدريس لتحقيق األىداف التعميمية المرجوة،
فتنوع المصادر والطرائق واألساليب والوسائل ضرورية إلتاحة البدائل أمام الطالب لالختيار
والتفاوض حوليا.)Harmon, 2001( .
 -4الخصوصية :أنيا طريقة توفر خصوصية أخالقية لعممية التعمم ،حيث يتالقى كل طالب
التوجيو والرعاية واإلرشاد ،في جو من الثقة واألمن ،بعيدا عن التشيير والتجريح.
 -5مراعاة الفروق الفردية :تراعى الفروق الفردية بين التالميذ ،ويظير ذلك من خالل شروط
الوثيقة التي يبرميا المتعمم مع المعمم التي يوافق عمييا فيما يتناسب مع إمكانياتو الفردية.
 -6المرونة :إن ىدف االستراتيجية تحقيق أىداف التعمم ومراعاة مصمحة الطالب .وعميو ،فإن
ىذه الصيغة تتيح لمطالب حرية تغيير البدائل التي يختارىا لتعممو في مرونة تسمح لو
بتحقيق األىداف ،وذلك بتوجيو وارشاد من المعمم Mohtashami and Noughani,
) ) 2007إن تطبيق عقود التعمم يحظى بالموافقة بين المعمم والطالب ،ولمطالب السمطة
عمى اتخاذ الق اررات ،وىو المسؤول عن تعممو ،ويعمل مع المعمم فرديا أو ضمن مجموعات
صغيرة لتنفيذ األنشطة ،واستخداميا يحسن دافعية الطمبة ،ويحفزىم ،ويزيد من شعورىم
بالمسؤولية تجاه المعمم (.)Lemieux, 2001

سادسا :استراتيجية التعمم بالتعاقد وتدريس الدراسات االجتماعية.

الجغرافيا كمادة دراسية بما تحويو من معارف ومفاىيم وحقائق إذا لم يتم إيصاليا إلي
التمميذ بشكل مبسط وسيل قد تجد نفسك كمعمم أمام مجموعة من الصعوبات ،مثل ضعف
التفا عل بين التالميذ والمادة ،وقد يشعر عددا ليس بالقميل من التالميذ بأن مادة الدراسات
االجتماعية صعبة ومجردة وعمى وجو الخصوص عند التطرق إلي دراسة الظواىر الطبيعية
والجيومرفولوجية ،خاصة تالميذ المرحمة اإلعدادية ،وذلك لكون المعمم ىو المصدر الرئيسي
لممعرفة ،والمتع مم مجرد متمقي ،وىذا يتناقض مع االتجاىات التربوية الحديثة ومتطمبات العصر
الحالي ،التي تدعو إلي إيجابية المتعمم ،وتعزيز التعمم القائم عمى إعمال العقل والتفكير،
باإلضافة إلي تدني اكتساب التالميذ لميارات البحث الجغرافي ،لذا قد تكون استراتيجية التعمم
بالتعاقد م خرجا لممعمم والتمميذ ،فيي تقدم لممعمم طريقة إليصال المعمومات الجغرافية بصورة
عامة ومتسمسمة ومبسطة ومختصرة.
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كما أن استراتيجية التعمم بالتعاقد تعد نقمة لمتالميذ في تعمم الدراسات االجتماعية،
فيي قد تنقميم من التعمم التقميدي الذي يعتمد عمي التمقي والحفظ وعدم اإليجابية في التعمم ،إلى
مرحمة أكثر نشاطا وايجابية وأكثر متعة وتشويقا في عممية التعمم ،فالدراسات االجتماعية تتطمب
أن يحوي التالميذ ما بيا من مفاىيم جغرافية ،أو معمومات ،أو حقائق ،أو ميارات بحثية ،وفي
نفس الوقت يستوعب كافة الرسومات والصور والخرائط الموجودة في الكتاب المدرسي التي تم
إعدادىا مسبقا دون أي من مشاركة التالميذ ،لذا قد يجد التالميذ صعوبة في استيعاب كل ذلك،
أما استراتيجية التعمم بالتعاقد تتيح فرصة كبيرة لمشاركة وفاعمية التالميذ في تحديد موضوع
الدرس وأجزائو الفرعية وما تحويو ىذه األجزاء من معمومات ثم يقوم المتعمم بجمع وتحديد وتنظيم
وتحميل وتقويم المعمومات المرتبطة بأجزاء الدرس ،فنجد أن الدراسات االجتماعية تقدم المعارف
واستراتيجية التعمم بالتعاقد طريقة مبسطة إليصال تمك المعمومات الجغرافية والحقائق إلى التالميذ
لذا فاستراتيجية التعمم بالتعاقد مكمل أساسي وفاعل في اكتساب التحصيل وميارات البحث
الجغرافي لمادة الدراسات االجتماعية.

المحور الثاني :استراتيجية التعمم في تدريس الدراسات.
أوال :تعريف مهارات البحث الجغرافي:

وعرفت ميارات البحث الجغرافي " أنيا قدرة المتعمم عمى تحديد مصادر المعمومات
الجغرافية ،وجمع وتنظيم وعرض وتفسير المعمومات الجغرافية ،وتحميل المشكمة الجغرافية،
واستخدام شبكة األنترنت ،وذلك إلتاحة الفرصة لمتالميذ في فيم ومتابعة الطاىرات والتغيرات
الطبيعية الموجودة عمى سطح األرض" (آية مصطفي.)48 ،4109 ،
وعرفيا "خالد عبدالمطيف" مركز عمى الجوانب البحثية بأنيا "مجموعة األنشطة
التي يقوم بيا الطالب خالل تعاممو مع المادة الجغرافية عن فيم ودراية ،وبكفاءة ويسر،
بيدف جمع وتسجيل وتنظيم وعرض ،وتفسير ،وتقويم المعمومات الجغرافية"
(خالد عبد المطيف.)469 -468 ،4104 ،
مما سبق يمكن تعريف مهارات البحث الجغرافي كما يمي:
"ىي مجموعة االداءات واإلجراءات العقمية والحركية المتصمة ،تعتمد عمى األنشطة
الجغرافية ،يكتسبيا التمميذ من خالل دراستو لمادة الجغرافيا ،ويقوم بيا عن دراية وفيم وسيولة
وكفاءة تيسر إلحداث تعمم فعال ،تمكنو من التطبيق العممي لمجغرافيا باستقصاء الظواىر
والعمميات والقضايا الجغرافية ،وتتضمن ميارات تمارس داخل الفصل وخارجو مثل ميارة تحديد
مصادر المعمومات وجمع وتسجيل وتنظيم وتفسير وعرض وتقويم المعمومات الجغرافية وحل
المشكالت الجغرافية واعداد التقارير الجغرافية واستخدام شبكة اإلنترنت".
ثانيا :تصنيف مهارات البحث الجغرافي :في ضوء ما أشارت إليو الدراسات والبحوث
السابقة يمكن تحديد مجموعة من الميارات البحث الجغرافي التي يمكن إكساب بعضيا لتالميذ
المرحمة اإلعدادية الموضحة عمى النحو التالي في الجدول رقم(:)4

ثالثا :خصائص مهارات البحث الجغرافي:

تتميز الميارات البحثية في الجغرافيا بعدد من الخصائص التي تنبع من طبيعة الفكر
الجغرافي المعاصر ،واالتجاىات الحديثة في تعميم وتعمم الجغرافيا ،باعتبار أن تمك الميارات ىي
أحد األعمدة الرئيسية لتنمية الفكر الجغرافي ،وقد حدد كل من(:خالد عبد المطيف،4104 ،
( ،)475شيماء عمي )38-37 ،4104 ،أىم ىذه الخصائص فيما يمي:
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)1
)0
)3
)4
)5

الشمولية:
اتساع األفق:
اإليجابية:
التنوع:
التداخل:

)0
)4
)3
)2
)5

الميارات البحثية ىي العنصر المشترك في المجاالت العممية المختمفة.
تحقيق التكامل بين دراسة الجغرافيا داخل وخارج المدرسة.
تعمل عمى تحقيق أىداف تدريس الجغرافيا.
تساعد عمى تنمية األسموب العممي في البحث والتفكير.
تترك أثر إيجابي في مختمف مواقف التعمم.

رابعا :أهمية مهارات البحث الجغرافي في تدريس الجغرافيا:

إجراءات البحث:
مواد البحث وادواته:
أوال :مواد البحث :

أ) قائمة ميارات البحث الجغرافي.
ب) كتيب التمميذ معد وفق استراتيجية التعمم بالتعاقد.
ج) دليل المعمم.
د) كراسة األنشطة والتدريبات.

ثانيا :إعداد أدوات البحث :

إعداد االختبار التحصيمي:
أ)
ب) إعداد اختبار ميارات البحث الجغرافي:

إجراءات التجربة:

اتخذت التجربة اإلجراءات التالية لتنفيذىا:

 مجموعة الدراسة:

تم تحديد مجموعة الدراسة من تالميذ الصف األول اإلعدادي وعددىم ( )36بمدرسة الشييد
احمد عبدالصبور حسن الكومي اإلعدادية بقرية أم القصور التابعة إلدارة منفموط التعميمية

بمحافظة أسيوط ،لمعام الدراسي 4109/4108م.
 المدة الزمنية لتجربة الدراسة:

روعي توحيد عامل الزمن عند تدريس وحدة الدراسة لمجموعة الدراسة ،فقد تم التدريس
يوم السبت الموافق 4108/00/01م وحتى يوم الخميس الموافق4108/04/6م  ،وقد
استغرق تدريس وحدة الدراسة أربعة أسابيع والجدول رقم ( )09التالي يوضح خطة تنفيذ وحدة
الدراسة المقررة عمى تالميذ الصف األول اإلعدادي الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي
 4109/4108م
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 منهج الدراسة:

تم استخدام المنيج شبو التجريبي في تطبيق أدوات وتجربة البحث ،ذو المجموعة
الوحدة لمتعرف عمى استخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية
التحصيل واكتساب بعض ميارات البحث الجغرافي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،وعدد العينة
( )36تمميذا

تطبيق أدوات البحث:

 التطبيق القبمي لالختبارات عمى مجموعة البحث

تم تطبيق أدوات الدراسة قبميا عمى تالميذ المجموعة الدراسة بتاريخ 4108/00/46م وقد
شممت االتي:

 تطبيق اختبار التحصيل المعرفي لمجموعة الدراسة ،وتم تصحيح االختبار ورصد النتائج،وتم معالجتيا إحصائيا.
 تطبيق اختبار ميارات البحث الجغرافي لمجموعة الدراسة ،وتم تصحيح االختبار ورصدالنتائج ،وتم معالجتيا إحصائيا.

بعد االنتياء بدأ الباحث بتنفيذ الدراسة عمميا ،وقد بدأت التجربة بتاريخ 4108/00/46م
وقد استغرقت التجربة أربعة أسابيع بواقع اربع حصص أسبوعيا.
 التطبيق البعدي لالختبارات عمى مجموعة البحث:
بعد االنتياء من تدريس وحدة" رحمة عمى كوكب األرض" لمجموعة البحث باستخدام
استراتيجية التعمم بالتعاقد في تدريس الدراسات االجتماعية
تم تطبيق االختبار التحصيمي ،واختبار ميارات البحث الجغرافي عمى تالميذ الدراسة وقد
روعي أن يكون التطبيق تحت نفس الظروف والشروط التي خضع ليا التطبيق القبمي.

نتائج البحث:

لتحقيق أىداف الدراسة وفي ضوء منيج وعينة الدراسة وعمى ضوء ما أسفرت عنو
المعالجات اإلحصائية ،تعرض ما تم من نتائج يقوم الباحث بعرضيا عمى النحو التالي:

 يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ الصف األول اإلعدادي في التطبيقينالقبمي والبعدي لمستوى التذكر باختبار التحصيل المعرفي ،وذلك عند مستوى داللة ،1.10
لصالح متوسط در جات التالميذ في التطبيق البعدي وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة تغريد
طريريش ( ،)4106ودراسة خالد عبد المطيف (.)4104
 يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ الصف األول اإلعدادي في التطبيقينالقبمي والبعدي لمستوى الفهم باختبار التحصيل المعرفي ،وذلك عند مستوى داللة ،1.10
لصالح متوسط درجات الطالب في التطبيق البعدي وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة تغريد
طريريش ( ،)4106ودراسة خالد عبد المطيف (.)4104
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 يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ الصف األول اإلعدادي في التطبيقينالقبمي والبعدي لمستوى التطبيق باختبار التحصيل المعرفي ،وذلك عند مستوى داللة
 ، 1.10لصالح متوسط درجات الطالب في التطبيق البعدي وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة
تغريد طريريش ( ،)4106ودراسة خالد عبد المطيف (.)4104
 يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ الصف األول اإلعدادي في التطبيقينالقبمي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي ،وذلك عند مستوى داللة  ،1.10لصالح متوسط
درجات الطالب في التطبيق البعدي وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة تغريد طريريش (،)4106
ودراسة خالد عبد المطيف (.)4104
 يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ الصف األول اإلعدادي في التطبيقينالقبمي والبعدي الختبار مهارات البحث الجغرافي ،وذلك عند مستوى داللة  ،1.10لصالح
متوسط درجات الطالب في التطبيق البعدي وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة آية مصطفى
( ،)4109ودراسة فاطمة أحمد ( ،)4105ودراسة خالد عبد المطيف ( ،)4104ودراسة
شيماء عمي ( ،)4104ودراسة فاتن كامل ( ،)4104ودراسة محمود جابر ( ،)4104دراسة
خالد عبد المطيف ( ،)4104ودراسة مروة حسين ( ،)4100ودراسة حسن القرش ،وأحمد
عبد الرشيد ( ،)4101ودراسة كرامي محمد( ،)4119ودراسة ثناء أحمد ( ،)4119ودراسة
مجدي خير الدين وحمدي محمد (.)4117

حساب حجم األثر ونسبة الكسب المعدل لبالك

لمتحقق من فاعمية استخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد في تدريس الدراسات االجتماعية
لتنمية التحصيل المعرفي واكتساب بعض ميارات البحث الجغرافي لدى تالميذ المرحمة
اإلعدادية ،يمكن تطبيق معادلة الكسب المعدل لبالك ومعادلة مربع إيتا لحساب حجم األثر بين
التطبيقين القبمي والبعدي ،واتضح أن:
-

-

-

أن معدل بالك ألدوات الدراسة يتراوح بين  0.39و  0.63وىي قيم أكبر من النسبة التي
حددىا بالك مما يؤكد عمى فاعمية استخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد في تدريس الدراسات
االجتماعية لتنمية التحصيل المعرفي واكتساب بعض ميارات البحث الجغرافي لدى تالميذ
المرحمة اإلعدادية.
أن مربع إيتا ألدوات الدراسة يتراوح بين  1.90و  1.97وىي قيم كبيرة تؤكد عمى استم اررية
فاعمية استخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية التحصيل
المعرفي واكتساب بعض ميارات البحث الجغرافي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
أن معدل بالك ألدوات الدراسة يتراوح بين  0.31و  0.58وىي قيم أكبر من النسبة التي
حددىا بالك مما يؤكد عمى فعالية استخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد في تدريس الدراسات
االجتماعية لتنمية التحصيل المعرفي واكتساب بعض ميارات البحث الجغرافي لدى تالميذ
المرحمة اإلعدادية.
أن مربع إيتا ألدوات الدراسة يتراوح بين  1.91و  1.97وىي قيم كبيرة تؤكد عمى استم اررية
استخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية التحصيل المعرفي
واكتساب بعض ميارات البحث الجغرافي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
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تفسير نتائج البحث:

 -0يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة عند مستوى
الداللة  1.10في التطبيق القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي ،وذلك لصالح التطبيق
البعدي.
 -4يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مجموعة الدراسة عند مستوى
الداللة  1.10في التطبيق القبمي والبعدي الختبار ميارات البحث الجغرافي ،وذلك لصالح
التطبيق البعدي.
 -3يوجد تأثير الستراتيجية التعمم بالتعاقد في تنمية ميارات البحث الجغرافي لدى تالميذ الصف
األول اإلعدادي (مجموعة الدراسة).

توصيات البحث:

انطالقا من النتائج التي توصمت إليها الدراسة – توصي الدراسة بما يمي:
 -0ضرورة تقديم االستراتيجيات القائمة عمي التعمم الذاتي كاستراتيجية التعمم بالتعاقد بحيث
تالئم قدرات التالميذ وتمبي حاجاتيم في توسيع وتعميق معارفيم وأفكارىم.
 -4ضرورة االىتمام بميارات البحث الجغرافي في المرحمة اإلعدادية وما يتطمب ذلك من
مراجعة مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية لتضمينيا تدريبات وأنشطة تحفز
التالميذ عمي استخدام ميارات البحث الجغرافي.
 -3توجيو أنظار المعممين بالتربية والتعميم إلي االىتمام بتنمية ميارات البحث الجغرافي لما ليا
من أىمية ودور كبير -ألنيا أساس البنية الجغرافية -في تعزيز تعمم التالميذ وبقاء أثر
التعمم.
 -2تدريب معممي الجغرافيا أثناء الخدمة عمي بناء العادات العقمية المنتجة لدي التالميذ
كميارات البحث الجغرافي.
 -5االىتمام بالبيئة الصفية التي يتعمم فييا التالميذ وجعميا بيئة جاذبة لمتالميذ وليست بيئة
منفرة لتحقيق تعمم أفضل.
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قائمة المراجع
أوال :المراجع العربية:
-

-

-

-

-

إبراىيم أحمد الشرع ( :)4106أثر استخدام استراتيجية العقود عمى تحصيل طالبات الصف
السادس األساسي في الرياضيات وفي اتجاىاتين نحو الرياضيات في
األردن ،مجمة دراسات  -العموم التربوية -األردن ،المجمد ( ،)23العدد
عمى
متاح
.779-763
ص
ص
(،)4
 http://search.mandumah.com/Record/761576تم االطالع
بتاريخ :األربعاء  04أبريل  4107م ،في  5:28م.
أحمد حسين المقاني وعمى أحمد الجمل ( :)4103معجم المصطمحات التربوية المعرفة في
المناىج وطرق التدريس ،دار عالم الكتاب ،القاىرة.
آية مصطفي شحاتو( :)4109فاعمية برنامج قائم عمي التعمم اإلليكتروني في تدريس
الجغرافيا لتنمية بعض ميارات البحث الجغرافي لدي تالميذ الصف الثاني
اإلعدادي ،كمية التربية ،جامعة أسيوط.
ثناء أحمد جمعة ( :)4119فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعمم النشط في تنمية
الميارات الجغرافية والميل نحو المادة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية،
رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة عين شمس.
حسن حسن عمي القرش ،أحمد عبد الرشيد حسين عبد الرحمن (:)4101فاعمية استخدام
التعمم النشط في تنمية بعض ميارات التفكير الجغرافي والتحصيل
واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،مجمة
كمية التربية ،جامعة عين شمس ،عدد  ،32جزء  ،2د ،ص .81 -49
حسن شحاتو ،زينب النجار (:)4113معجم المصطمحات التربوية والنفسية ،الدار المصرية
المبنانية ،القاىرة.
حمدي محمد مرسي ،مجدي خير الدين كامل (:)4117فاعمية برنامج مقترح في المتطمبات
الرياضياتية الالزمة لتدريس الميارات الجغرافية لدى الطالب المعممين
شعبة التعميم االبتدائي (مواد اجتماعية) ،مجمة الجمعية التربوية لمدراسات
االجتماعية ،عدد  ،04ص .25 -05
حنان أحمد عبد اهلل الزيد (:)4111فاعمية حقيبة تعميمية مقترحة في التحصيل الدراسي
لمقرر الجغرافيا وتنمية بعض ميارات استخدام الخريطة لدى طالبات
الصف الثاني الثانوي األدبي بمدينة الرياض ،ماجستير غير منشور،
كمية التربية ،جامعة الرياض.
خالد عبد المطيف عمران ( :)4104فاعمية استخدام المدونات التعميمية في تدريس الجغرافيا
عمى التحصيل المعرفي وتنمية ميارات البحث الجغرافي والدافعية لمتعمم
لدى طالب الصف األول الثانوي المجمة التربوية ،كمية التربية ،جامعة
سوىاج ،العدد ( ،)30يناير .ص ص .245-353
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أ.د /عمى كمال عمى معبد
أ.د /مجدى خيرالدين كامل
أ /وائل وجيه جرجس ساويرس

استخدام استراتيجية التعمم
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-

-

-

-

-

شيماء عمي عبد اليادي ( :)4104فاعمية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات
البحث الجغرافي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عين شمس.
ضمياء سالم داود ( :)4107أثر توظيف استراتيجية التدريس القائم عمى التعاقد لتنمية بعض
ميارات ما وراء المعرفة والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى طمبة كمية التربية
لمعموم الصرفة ،المؤتمر الدولي الثالث لكمية التربية جامعة  6أكتوبر
بالتعاون مع رابطة التربويين العرب بعنوان :مستقبل إعداد المعمم وتنميتو
في الوطن العربي مجمة كمية التربية ،جامعة  6أكتوبر ،المجمد (،)4
عمى
متاح
.325-340
ص
ص
أبريل
http://search.mandumah.com/Record/840966
فاتن كامل عبد المقصود ( :)4104برنامج قائم عمى استخدام مصادر المعرفة لمتعمم المدمج
في تدريس الجغرافيا لتنمية بعض ميارات البحث والوعي الحياتي لدى
طالب الصف األول الثانوي ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية،
جامعة الفيوم.
فاطمة أحمد عبده ( :)4105منيج مقترح قائم عمى التقنيات الجغرافية الحديثة لتنمية ميارات
البحث الجغرافي والتفكير البصري لدى طالب المرحمة الثانوية ،رسالة
دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة دمياط.
كرامي محمد بدوى ( :)4119فعالية استخدام مدخل التعمم الخميط في تدريس الدراسات
االجتماعية عمى التحصيل وتنمية ميارات البحث الجغرافي واالتجاه نحو
تكنولوجيا المعمومات لدى تالميذ الحمقة اإلعدادية" ،رسالة دكتوراه ،كمية
التربية ،جامعة سوىاج.
كرستين زاىر حنا ( :)4107فاعمية التعمم بالتعاقد في تنمية ميارات القراءة اإلنترنتية لدى
تالميذ المرحمة اإلعدادية ،مجمة القراءة والمعرفة ،مصر ،العدد (،)094
المجمد السادس عشر ،يوليو .ص ص .416-059مسترجع من
http://search.mandumah.com/Record/819252
لبنى السيد عبدالفتاح ( :)4105فاعمية استخدام استراتيجية التعمم بالتعاقد في تنمية الوعي
البيئي لدى طالب كمية التربية ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة
المنصورة.
محمد حميد المسعودي ،صالح خميفة الالمي ( :)4102طرائق تدريس المواد االجتماعية
مفاىيم وتطبيقات ،دار صفاء ،عمان.
محمد سعيد حسب النبي و حسن مصطفي ( :)4101استراتيجية التعمم بالتعاقد وأدوار
الطالب الجامعي ،ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي لمتعميم العالي،
المنعقد في بيروت – لبنان في الفترة بين أو من  6 :2مايو .4101
متاح عمى  http://search.mandumah.comتم االطالع بتاريخ:
األحد  07أبريل  4107م ،في  01:3م.
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استراتيجية تدريسية قائمة عمى خرائط التفكير لتنمية:)4104(  محمود جابر حسن أحمدالمفاىيم الجغرافية وميارات التفكير الجغرافي لدى تالميذ المرحمة
،24  عدد، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية،اإلعدادية
.056 -007  ص،4104
فاعمية األنشطة الكتابية الحرة في تنمية ميارات الجغرافية:)4100(  مروة حسين إسماعيلالتطبيقية والميل إلى مادة الجغرافيا لدى تالميذ الصف الخامس
،4 ج،35  عدد، جامعة عين شمس، مجمة كمية التربية،االبتدائي
.786 -729 ،4100
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