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 جامعة سومر / كمية التربية االساسية
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  :ممخص ال
ؼ عمى أثر ستراتيجية معموماتي المتسمسمة في تحصيؿ طالب الصؼ لتعر  الحالي اييدؼ البحث     

مجموعة التجريبية عتيف إحداىما الإذ اشتممت عينة البحث عمى مجمو ,الثاني المتوسط في مادة العمـو
( طالبًا، اختار 43) الطالبعدد ، واألخرى المجموعة الضابطة بمغ ( طالباً 43) وكاف عدد الطالب

قسـ تربية  ذي قارلمبنيف التابعة إلى المديرية العامة لمتربية في محافظة  متوسطة الشموخ الباحثاف 
, مف مجتمع البحث، لباحثاف ولتعاوف ادارة المدرسة لقربيا مف سكف اقصدية قضاء الرفاعي , بصورة 

( معموماتي المتسمسمةستراتيجية )يتضمف متغيرًا مستقاًل و إذ اعتمد الباحثاف منيج البحث التجريبي 
ومتغير تابع )التحصيؿ(، اختار الباحثاف التصميـ التجريبي لضبط متغيرات البحث, وقبؿ المباشرة 

ف بيف مجموعتي البحث لمحصوؿ عمى نتائج دقيقة بالمتغيرات االتية: بتطبيؽ التجربة كافأ الباحثا
اختبار المعمومات  السابقة, و , لموالديف  التحصيؿ الدراسيو )العمر الزمني لمطالب محسوبًا بالشيور, 

لمذكاء(. وعند اجراء التكافؤ بيف مجموعتي البحث, قاـ الباحثاف بإعداد متطمبات  Daniel'sاختبار و 
ند االنتياء مف تطبيؽ التجربة طبؽ خطط واىداؼ واختبارات لمجموعتي البحث، وع البحث مف
اداة بحثيما عمى مجموعتي البحث، وبعد تحميؿ النتائج إحصائيًا حصؿ الباحثاف عمى بيانات  الباحثاف

 ( لعينتيف مستقمتيف,t –Testلمجموعتي البحث, وتمت معالجة تمؾ البيانات إحصائيًا بواسطة اختبار )
ستراتيجية عمى طالب المجموعة الضابطة وفؽ  وأظيرت النتائج تفوؽ طالب المجموعة التجريبية

 .يـ في مادة العمـو تحصيمفي  (معموماتي المتسمسمة)

 .(, التحصيلستراتيجية معموماتي المتسمسمة )االكممات المفتاحية : 

mailto:r.baish@uos.edu.iqr
mailto:r.baish@uos.edu.iqr
mailto:murtadha.ibrahim@uos.edu.iq


 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 

 

 

 
922 

The effect of my sequential information strategy on the 

achievement of second-grade intermediate students in science 

Dr. Raed Bayesh Katran Al-Rikabi     Mortada Ibrahim Ahmed Al- Husseinawi 

Sumer University / College of Basic Education 

Abstract : 

The current research aims to identify the effect of my sequential information 

strategy on the achievement of second-grade intermediate students in science 

subject, the research sample included two groups, the first one was the 

experimental group with a number of students of (34), and the other group was 

the control group with a (36) students . 

The researchers chose Al-Shumoukh Intermediate School for Boys affiliated 

to the General Directorate of Education in Dhi Qar Governorate, Al-Rifai 

District Education Department, this school was chosen intentionally due to its 

proximity to the researchers’ residence and the cooperation of the school 

administration. The researchers adopted the experimental research method, 

and it includes an independent variable, which is a strategy (my sequential 

information) and a dependent variable, which is (the achievement). The 

researchers chose the experimental design to control the research variables. 

Before starting the experiment, the researchers do a parity between the two 

research groups to obtain accurate results with the following variables:  (The 

students' chronological age in months, the parents' academic achievement, the 

previous knowledge test, and the (Daniel's IQ test). When making parity 

between the two research groups, the researchers prepared the research 

requirements of plans, objectives and tests for the two research groups. Upon 

completion of the application of the experiment, the researchers applied their 

research tool on the two research groups. After analyzing the results 

statistically, the researchers obtained data for the two research groups. 

 These data were processed statistically by (T-test) for two independent 

samples. The results showed the superiority of the experimental group 

students compared with the students of the control group according to the (My 

Sequential Information) strategy in their achievement in science subject. 

Keywords:  (My sequential information strategy, Achievement). 
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  :التعريف بالبحث  االول : المبحث

تأثرت العممية التعميمية تأثيرا كبيرا في السنوات االخيرة بسبب جائحة كورونا وانعكس 
لحياة بشكؿ عاـ وفي التربية والتعميـ بشكؿ خاص , وىػػذه تأثيرىا عمى كؿ مجاالت ا

التأثيرات سببت انخفاض مستوى فيـ الطمبة في اغمب المواد الدراسية وخاصة  في مادة 
العموـ , مما اوجػػػب عمى المسؤوليف عف العممية التعميمية العمؿ عمى ايجاد الطرائؽ 

, (  40:  4103) العنبكي , داء الطمبة .ًمـ وتحسيف االممكنة لرفع كفاية التعميـ والتع
اال اف النظـ تتطمب اعادة النظر لمواكبتيا العالـ اليوـ  يشيد ثورة عممية ىائمة  لكوف

عمى مواكبة التطور العممي اليائؿ والكبير ,  اً التعميمية السائدة ال زاؿ معظميا غير قادر 
دية المتبعة عمى تطوير تمؾ  كما اف ىناؾ ضعفا في االساليب وطرائؽ التدريس االعتيا

الميارات والخبرات العممية عند الطمبة , وعدـ قدرتيا عمى اكسابيـ  المفاىيـ العممية  
( اف واقع المؤسسات التربوية 4:  4104وتطوير اساليب تفكيرىـ . ) التميمي , 

ي التعميمية الحالي وخاصة  المدارس  المتوسطة ال تمبي الطموح بؿ ىي تحت الطموح ف
, وعدـ قدرتيا  لعمـو بشكؿ خاصعامة ومادة ا صيؿ لجميع المواد الدراسية مجاؿ  التح

عمى رفع مستوى التحصيؿ لدى الطمبة باستخداـ المعرفة في حؿ المشكالت مف خالؿ 
التمييز بيف الميـ واالىـ , اذ اف طرائؽ التدريس التقميدية ال تشجع المتعمـ عمى التفكير 

الباحثاف االطالع عمى العديد مف نتائج الدراسات التي اثبتت و البحث, مما حدى ب
ضعؼ مستوى تحصيؿ الطمبة في مادة العموـ  وىو ما أكدتو دراسة )الكرعاوي , 

( , وكذلؾ ال زاؿ النظاـ التعميمي يعتمد عمى  4105ودراسة ) الحيدري ,  , (4100
شتى المراحؿ وتتصؼ ىذه  الطرائؽ التقميدية في تدريس المواد الدراسية المختمفة في

الطرائؽ بسمبية الطالب واالعتماد عمى المعمـ فقط وقمة االحتفاظ بالمعمومات , 
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وانخفاض مستوى التحصيؿ وقمة انتباه الطالب والتركيز عمى الحفظ وعدـ االىماـ 
 . االخرى بالجوانب

 بناء عمى ما سبق  حدد الباحثان مشكمة البحث من خالل التساؤل االتي : 
 ستراتيجية معموماتي المتسمسمة في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في أثر ا م

 مادة  العموم ؟
اف ستراتيجية معموماتي المتسمسمة مف ستراتيجيات النظرية ثانيا : اىمية البحث : 

البنائية وىي مف ستراتيجيات تحسيف الذاكرة بال شؾ اف ربط المعمومات وتنظيميا في 
ستراتيجية عمى تقديـ معمومات الى تذكرىا نحو اسرع وتقـو ىذه الذاكرة يساعد عم

متسمسمة لمطالب ويتـ ربطيا بنحو متسمسؿ مع التأكد مف ربط المعمومات بنحو 
واف مفيوـ معالجة  ( 404:  4102,  واخروف ,) زاير,متسمسؿ تسمسال منطقيا 

 المتعمـفة التي يقوـ بيا وتجييز المعمومات المتسمسمة يشير الى العمميات العقمية المختم
في تجييز المعمومات عمى  المتعمـمف خالؿ تناولو لممعمومات , وتؤثر طريقة 

االستجابة التي يقوـ بيا وىذه العمميات العقمية ىي االنتباه واالدراؾ والتفكير وحؿ 
المشكالت واالستدالؿ وتكويف المفاىيـ ويساعد في فيـ العمميات التي تفسر سموؾ 

( اعتمد  0653)الشرقاوي ,  , وتحديد اسموبيـ في معالجة المعمومات يفالمتعمم
الباحثاف ستراتيجية معموماتي المتسمسمة لتدريس العموـ التي قد تعالج المشكالت 

اسي لدى الطمبة لذلؾ يعد البحث الحالي محاولة ر المتسببة في انخفاض التحصيؿ الد
يجية معالجة وتجييز المعمومات ستراتبذلؾ اصبحت تجريبية لمعرفة أثر ذلؾ . 

المدرسي مف اجؿ تحسيف مستوى التحصيؿ الدراسي لدييـ  باالندماجالمتسمسمة تعني 
مف خالؿ استخداـ طرؽ تمقينيو ومناىج تدريس مبنية عمى اسس معرفية , تتوافؽ مع 

اصبح الحث  .( Sieiger , 1980  ) متطمبات وخصوصية ىذه الفئة مف الطمبة . 
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ماـ  بالتحصيؿ الدراسي محط انظار الجميع ابتداء مف االسرة والمجتمع عمى االىت
والمدرس والطالب نفسو واصبح ىو المقياس االساسي الذي يعتمد عمية لمعرفة نسبة 
الذكاء والتفكير ونبوغ الطالب وقدرتو وتفوقو وانو اصبح المؤشر لنجاح الطالب في 

تفاعؿ والتعايش مع االخريف في المستقبؿ , المدرسة والحياة االجتماعية والقدرة عمى ال
لذا اكد المربوف عمى اىمية التدريس اذ انو احد الوسائؿ التي تعمؿ عمى تحقيؽ 
التواصؿ الحضاري لمجنس البشري عف طريؽ نقؿ الخبرة والميارات واالفكار الى 

  (  04:  4112) شبر, واخروف ,                 االجياؿ القادمة .
 ى ما سبق تتجمى اىمية البحث فيما يأتي :وبناء عم 
اف ىذه الدراسة تعد االولى مف نوعيا في مادة العمـو في العراؽ )عمى حد عمـ  .0

   الباحثاف (, كونيا مف  الستراتيجيات الحديثة التي استخدميا الباحثاف  ستراتيجية
 معموماتي المتسمسمة ()
الثاني المتوسط في مادة  قد تسيـ الدراسة في رفع مستوى تحصيؿ طمبة الصؼ .4

 العموـ.
ؼ عمى اثر ستراتيجية معموماتي التعر   الحاليييدؼ البحث :  البحث ىدفثالثا : 

 المتسمسمة في تحصيؿ طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة العمـو .
 -االتية : الصفرية في ضوء الدراسة صاغ الباحثاف الفرضية:  رابعا : فرضيات البحث

( بيف متوسط درجات طالب 1,12روؽ ذات داللة احصائية عند مستوى )ال توجد ف    
المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف مادة العموـ  باستخداـ ستراتيجية معموماتي المتسمسمة 
ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف المادة نفسيا باستخداـ 

 . التحصيؿختبار االطريقة االعتيادية في 

   -يقتصر البحث  عمى الحدود االتية  : :ا : حدود البحث خامس
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الحد ّْ البشري : طالب الصؼ الثاني المتوسط / في متوسطة الشموخ لمبنيف /  -0

 التابعة الى قسـ تربية قضاء الرفاعي / المديرية العامة لتربية  محافظة  ذي قار 

بية قضاء الرفاعي / الحد ّْ المكاني : متوسطة الشموخ لمبنيف / التابعة لقسـ  تر  -4

 المديرية العامة لتربية محافظة ذي قار . 

 ( ـ . 4144ػػػ4140الحد الزماني :  الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )  -4

مف كتاب العمـو لمصؼ الثاني  اربع فصوؿ دراسية في وحدتيفالحد ّْ المعرفي :  -3

وحدة الثانية , القوة المتوسط وىما : ) الوحدة االولى , الحركة والقوة (, ) وال

 بواقع فصميف لكؿ وحدة دراسية . والطاقة (

  : سادسا : تحديد المصطـمحات

  :          ( Effect )     االثر -1
محصمة تغيير مرغوب أو بأنُو :" (2008) سمارة , وعبد السالم , كل من عّرفو  -

وعبد السالـ ,".    )سمارة غير مرغوب فيو يحدث في الطالب نتيجة لعممية التعميـ

 ,4115  :24.)  
 يع رؼ الباحثاف االثر اجرائيًا بأنو : التعريف االجرائي  : 

التغير الذي يطرأ عمى طالب الصؼ الثاني المتوسط )افراد المجموعة التجريبية ( في 
مادة العموـ مف خالؿ التوصؿ الى النتائج الذي يطمح الييا بعد تدريسيـ بستراتيجية 

سمة ومعرفة اثرىا عمى تحصيميـ وفؽ االداة التي اعدىا الباحثاف ليذا معموماتي المتسم
 الغرض .
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         (   :       The Strategyستراتيجية : )  -2

" مجموعة الخطوات  بانيا :(  2012) حمادنو , وعبيدات , عرفو كل من  -
قؼ واالجراءات المنظمة التي يقوـ بيا المدرس والطمبة داخؿ الصؼ لتنفيذ المو 

 ( 404: 4104وعبيدات ,  التعميمي " . )حمادنو ,
 يع رؼ الباحثاف الستراتيجية بأنيا :التعريف االجرائي : 

داخؿ غرفة الصؼ ,  افمجموعة مف الخطوات واالجراءات المتسمسمة التي يتبعيا الباحث
مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ محددة مسبقا , وجعؿ عممية التعمـ اكثر سيولة ,عند طالب 

 .في مادة العمـو الثاني المتوسط مف اجؿ رفع مستوى تحصيميـ الصؼ 
 ( :  My Sequential Informationمعموماتي المتسمسمة :   )  - 3

التي تعتمد  مجموعة مف الخطوات البنائية المنظمة:"  بأنيا( 2018عرفيا )الركابي , 
نطؽ يستعمميا عمى نظـ المعمومات بنحو متسمسؿ وربطيا مع بعضيا استنادا الى الم

اعتماد خمس خطوات ىي ) التقديـ الباحث مع تالميذ المجموعة التجريبية ب
 (                                                                41:  4105التقويـ ( ".           )الركابي , ,والتمخيص, والشرح ,والتطبيؽ ,و 

 راتيجية معموماتي المتسمسمة بأنيا : يع رؼ الباحثاف ستالتعريف االجرائي :  
ىي مجموعة مف الخطوات المتسمسمة تسمسالً  منطقياً  تعتمد اساساً  عمى       

وربطيا بالمعمومات عند طالب الصؼ الثاني المتوسط المعمومات المخزونة مسبقا 
الجديدة وتضمنت خمس خطوات ىي ) التقديـ , والتمخيص , والشرح , والتطبيؽ , 

جموعة ) الم         قويـ ( التي سوؼ يتعمميا طالب الصؼ الثاني المتوسط فيوالت
 . افالباحث وفؽ االداة التي اعدىاتحصيميـ  التجريبية (  مادة العموـ  لمعرفة اثرىا في

   Achievementالتحصيل :    -4
كػف : بأنو " محصمة ما يتعممو الطالب بعػد مػرور مػدة زمنيػة ويم (2008) ابو جادو ,  -

قياسػو بالػػدرجات التػػي يتحصػػؿ عمييػا فػػي االختبػػار التحصػػيمي وذلػؾ لمعرفػػة مػػدى نجػػاح 
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االسػػتراتيجية التػػي يخػػػطط الػػػييا المػػػدرس لتحقػػػػيؽ اىػدافػػػو ومػػػا يصػػػؿ الػيػػػو الطػالػػػب مػػػف 
 ( 342: 4115معرفة تترجـ الى درجات ".                         ) أبو جادو , 

 : يّعرف الباحثان التحصيل اجرائياً  التعريف االجرائي :

ىو الدرجة الكمية التي يمكف اف يحصؿ عمييا طالب الصؼ الثاني المتوسط في 
المجموعتيف ) التجريبية والضابطة ( بعد دراسة موضوعات مادة العمـو لمصؼ الثاني 
المتوسط  عف طريؽ اجاباتيـ عمى فقرات اختبار التحصيؿ الذي اعده الباحثاف 

 البحث .  ألغراض
 -الثاني : اطار نظري ودراسات سابقة  : المبحث

 اطار نظري :  المحور االول  :
 -اوال :  النظرية البنائية   :

تعود البدايات األولية لمنظرية البنائية إلى المفكر سقراط نشأة النظرية البنائية : – 1
تبعو كانت الذي المتعمـ عمى بناء معنى خاص بو لممعرفة،  الذي رأى ضرورة مساعدة

الفكرة، وفي مطمع القرف العشريف اقترح جوف ديوي أف العممية التعميمية  قاـ بتطوير ىذه
يجب أف تبدأ مف المعرفة اآلنية لممتعمـ مع األخذ بعيف االعتبار المعرفة السابقة 

البنائية المعرفية لبياجيو والبنائية   واالىتمامات لممتعمـ، وىناؾ شكميف مف البنائية
االجتماعية لفيج وتسكي، حيث يرى  بياجيو بأف اكتساب المعرفة يقوـ عمى عممية 
نشطة تتضمف تعديؿ التراكيب المعرفية مف خالؿ عمميات أطمؽ عمييا التمثؿ والموائمة 
والتنظيـ، بينما يرى فيجو تسكي أف اكتساب المعرفة يتـ مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي 

            . الب أنفسيـبيف المعمـ والطالب وبيف الط
(DeAngele,Tuchman,andClark,2009)                                      
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تعد النظرية البنائية نظرية المعرفة والتعمـ , او نظرية  مفيوم النظرية البنائية : – 2
ز صنع المعنى اذ تقدـ شرحا او تفسيرا لطبيعة المعرفة وتكويف التعمـ االنساني , وترتك

عمى القاعدة التي تقوؿ اف المعرفة ال تستقبؿ مف الطالب بجمود وصعوبة ولكنو يبنييا 
بفيمو الفعاؿ لمموضوع المحدد , بمعنى اف االفكار ال توضع بيف يديو , ولكف عميو 
بناء االفكار باالعتماد عمى نفسو , واف المعرفة تتولد لديو مف خالؿ تفكيره ونشاطو 

 ( 452:  4100,  ) العدواف   الذاتي الداخمي .    

ىي نوع مف اقساـ استراتيجيات ونماذج ثانيا :   ستراتيجية معموماتي المتسمسمة : 
النظرية البنائية وكذلؾ مف ستراتيجيات تذكر المعمومات وتحسيف الذاكرة , بال شؾ اف 
التسمسؿ في ربط المعمومات وترتيبيا بشكؿ منظـ يساعد عمى سيولة تذكرىا وبشكؿ 
اسرع , تقوـ ستراتيجية معموماتي المتسمسمة عمى اساس تقديـ معمومات متسمسمة 
لمطالب وتنظيميا بنحو متسمسؿ مع التأكد مف ربط ىذه المعمومات بصورة متسمسمة 
تسمسال منطقيا كتعمـ الكممات ورسـ الحروؼ او التعمـ التسمسمي لألحداث في العمـو 

التاريخ كتسمسؿ سنوات الحروب وغيرىا مف  كرسـ اجيزة جسـ االنساف  , وكذلؾ في
 االرقاـ . 

  : ىناؾ عدة خطوات لستراتيجية خطوات ستراتيجية معموماتي المتسمسمة
 معموماتي المتسمسمة وىي:

يقدـ المدرس مقدمة مبسطة عف المعمومات المراد تعمميا في ىذا الدرس عمى اف  -0
تكويف قصة مصورة او مجموعة يراعي فييا اف تكوف المعمومات مشوقو لمطالب عف 
 مف الصور الممونة تؤدي الى المعمومة المراد تعمميا. 
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يطمب المدرس مف طالبو تمخيص ما فيموه مف المقدمة بطريقتيـ الخاصة وبنحو  -4
 شفوي . 

يشرح المدرس لطالبو التسمسؿ المنطقي لممعمومات المقدمة ليـ مما يساعدىـ عمى  -4
 .  االحتفاظ بيا في ذاكرتيـ

 يطبؽ الطالب ما تعمموه بنحو عممي عمى الموضوعات المتعممة مف قبميـ. -3

يقدـ المدرس اسئمة التقويـ الشفوية التي يتمكف مف خالليا الحكـ عمى مدى اتقاف  -2
 الطالب لما تعمموه .   

 ( 040:  4102واخروف , , ) زاير  

يمة  في النشاط العقمي الذي يعد التحصيؿ احد الجوانب الم: ثالثًا  : التحصيل     
يقوـ بو الطالب , والذي يظير فيو اثر التفوؽ الدراسي ويرتبط مفيوـ التحصيؿ بمفيـو 
التعمـ ارتباطا وثيقا اال اف مفيـو التعمـ اكثر شموال واتساعا فيو يشير الى كافة التغيرات 

يتمثؿ في  في االداء تحت ظروؼ التسمسؿ في المعمومات في داخؿ غرفة الصؼ , فيو
اكتساب الميارات والمعمومات وطرؽ التفكير وتغير االتجاىات والقيـ وتعديؿ اساليب 
التكيؼ ويضـ النواتج المرغوبة وغير المرغوبة , بينما التحصيؿ ىو اكثر ارتباطا 

 (  03:  4113بالنواتج المرغوبة لمتعميـ .     ) الصالح , 
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  -: Previous studiesالمحور الثاني / دراسات سابقة : 

  : دراسات تناولت ستراتيجية معموماتي المتسمسمة-  

 (1جدول )

 الدراسة التي تناولت ستراتيجية معموماتي المتسمسمة 

اسم  ت
 الباحث
 وسنة
 التخرج

 مكان
 اجراء
 التجربة

 ىدف
 الدراسة

 المرحمة
 الدراسية

 حجم
 وجنس
 العينة

 المادة
 الدراسية

 اداة
 البحث

 الوسائل
 ةاالحصائي

 اىم
 النتائج

 الركابي  0
2018 

 التعرف عمى اثر العراق
 استراتيجية 
 معموماتي 

 المتسمسمة في 
 االداء التعبيري 

 عند تالميذ 
 الصف الخامس

 االبتدائي 
 
 

 المرحمة
 االبتدائية

53 
 تمميذا ً 

 

 استعمل  العموم
 الباحث أداة

لقياس مستوى 
تالميذ 

 مجموعتي 
 البحث لألداء
ار التعبيري اختب

 وىو نيائي
اختير  موضوع

 عشوائيا ً 

– tاختبار) 
Test )

 لعينتين 
 مستقمتين

 ومربع كاي 
ومعامل  

 ارتباط 
 بيرسون

توصل  .
الباحث الى 

 تفوق تالميذ 
المجموعة 
التجريبية 

عمى تالميذ 
المجموعة 

الضابطة في 
االداء 

 التعبيري 
 

  -الفصل الثالث : منيج البحث واجراءاتو :
التجريبي لتحقيؽ أىداؼ  المنيجتـ االعتماد عمى : وتصميمو البحث  اواًل / منيج

البحث لكونو مناسباً  جداً  لمتحقؽ مف فرضياتو ,كذلؾ ىو المنيج الذي يساعد في 
اعتمد يقة التغمب عمى أي مشكمة ,الوصوؿ الى حقيقة جديدة , ويستطيع عف طر 

جزئي عمى مجموعتيف الباحثاف في ىذا البحث التصميـ التجريبي ذي الضبط ال
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وفؽ) ستراتيجية معموماتي المتسمسمة (, ومجموعة  افئتيف  مجموعة تجريبية ستدرسمتك
المعد ألغراض ىذا  , في اختبار التحصيؿ) الطريقة االعتيادية (وفؽ درسضابطة ست

 البحث كما موضح في الشكؿ االتي.

 أداة البحث المتغير التابع المتغير المستقؿ المجموعة
 ستراتيجية )معموماتي المتسمسمة( ريبيةالتج

 التحصيؿ
 التحصيؿاختبار 

 الطريقة االعتيادية الضابطة 
 (1شكل )

                                                                                      التصميم التجريبي

 اً  / مجتمع البحث وعينتو : ثاني

يقصد بالمجتمع " األفراد او االشياء أو العناصر اليف ليـ  مجتمع البحث : – 0    
بمغ مجتمع .  ( 031:  4100) أبو عالـ ,  واحدة يمكف مالحظتيا خصائص 
( مدرسة مف قسـ تربية الرفاعي في  04( طالب موزعيف عمى )0211البحث) 

 محافظة ذي قار

مع االصمي لمبحث يقصد بعينة البحث " مجموعة جزئية مف المجت عينة البحث : – 2
, يتـ اختيارىا بطريقة عممية منظمة مف جميع عناصر مفردات المجتمع وبنسبة معينة 
, بحسب طبيعة البحث وحجـ المجتمع االصمي , بحيث تحمؿ نفس الصفات او 

) الجبوري ,   الخصائص المشركة وتعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ البحث التربوي " .
 (   043:  4104والسمطاني , 

متوسطة الشموخ لمبنيف الواقعة في قضاء الرفاعي  اف:اختار الباحث عينة المدارس -أ 
لقربيا مف محؿ سكف الباحثاف  ما/ حي العماؿ  بصورة قصدية لغرض تطبيؽ تجربتي

 وتعاوف ادارة المدرسة .



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 
 

 

 

 
933 

اختار الباحثاف عينة البحث عشوائيًا مف متوسطة الشموخ لمبنيف  عينة الطالب : –ب  
( طالبًا تدرس عمى 43ب الشعبة )ب( المجموعة التجريبية , البالغ عددىـ )ليكوف طال

وفؽ )ستراتيجية معموماتي المتسمسمة (,وليكوف طالب الشعبة )أ( المجموعة الضابطة 
 ( طالبًا ستدرس عمى وفؽ الطريقة االعتيادية.43البالغ عددىـ )

ء التكافؤ بالمتغيرات اآلتية: حرص الباحثاف عمى إجرا: اً / تكافؤ مجموعتي البحث ثالث
لمذكاء, التحصيؿ الدراسي  Daniel's)العمر الزمني لمطالب محسوبًا بالشيور, اختبار 

 (. 4(, جدوؿ )السابؽ لمطالب 

 (2جدول )  
المحسوبة والجدولية لمتغير )العمر الزمني,   ابي واإلنحراف المعياري والقيمة التائيةالمتوسط الحس

 ( لمجموعتي البحثاختبار التحصيل الدراسي السابق كاء,اختبار دانميز لمذ

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

الداللة  مة التائيةالقي
 اإلحصائية

عند 
مستوى 
0,05 

وبة
حس

الم
لية 

جدو
ال

 

  40,80 6,39 164,29 34 التجريبية العمر الزمني
 
 
 
68 

0,421  
 
 
 

2,03 
 

غير دالة 
 24,26 4,93 163,72 36 الضابطة إحصائياً 

اختبار 
الذكاء 

Daniel's 

 0,551 17,20 4,15 20,40 34 التجريبية
 15,57 3,95 19,38 36 الضابطة

 التحصيل
الدراسي 
السابق 
 لمطالب 

 0.960 119,96 10,95 69,09 34 التجريبية
 36 الضابطة

66,47 11,79 139,06 
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و اختبػػػػػػار , اف القيمػػػػػػة المحسػػػػػػوبة لكػػػػػػؿ مف)العمػػػػػػر الزمنػػػػػػي  (4يتبػػػػػػيف مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ )
, 1,220, 1,340( بمغػػػػػػت بالترتيػػػػػػػب )التحصػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػػي السػػػػػػابؽو , الػػػػػػذكاء)دانميز( 

( أي غيػػر دالػػة احصػػائيًا وعنػػػد 4,14( وىػػي اقػػؿ مػػف القيمػػة التائيػػة الجدوليػػة )1,631
لػػذا تػػـ التكػػافؤ فػػي المتغيػػرات أعػػاله لمجمػػوعتي  ( ,35يػػة )( ودرجػػة حر 1,12مسػػتوى )

 البحث )الضابطة والتجريبية(. 
  : عمػػػى تحصػػػيؿ الوالػػػديف الدراسػػػي  افحصػػػؿ الباحثػػػالتحصـــيل الدراســـي لموالـــدين

لطالب مجموعتي البحث مف مصدريف احدىما استمارة المعمومات التػي تػـ توزيعيػا 
الضػػػػػابطة (, واالخػػػػػر مػػػػػف البطاقػػػػػة ) التجريبيػػػػػة و  عمػػػػػى طػػػػػالب مجمػػػػػوعتي البحػػػػػث

 المدرسية , 
 (3جدول )

تكرارات التحصيل الدراسي آلباء واميات طالب مجموعتي البحث وقيمة مربع كاي 
 ( المحسوبة والجدولية2)كا

سي
لدرا

ل ا
صي

لتح
 ا

 
وعة

جم
الم

 
 

ينة
 الع

فراد
ة ا

وع
جم

م
 

  2قيمة مربع كا التحصيل الدراسي لموالدين
الداللة 

االحصائية عند 
 ستوىم
(0,05) 

 
ئية 

بتدا
 وا

تب
ويك

قرأ 
 وي

مي
ا

 

طة
وس

مت
عيد 
 وم

دية
عدا

ا
وق 

ا ف
 فم

معة
جا

رية 
الح

جة 
در

 

وبة
حس

الم
لية 

جدو
ال

 

 االباء
 9 9 9 7 34 التجريبية

غير دالة  7,815 1,05 3
 13 10 7 6 36 الضابطة احصائياً 

 االميات
 15 8 6 5 34 التجريبية

3 0,87 7,815 
غير دالة 

 14 12 5 5 36 الضابطة اً احصائي
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عمى الرغـ مف قياـ الباحثاف  (:/ ضبط المتغيرات غير التجريبية ) الدخيمة  اً رابع
بالتحقؽ مف تكافؤ مجموعتي البحث في بعض المتغيرات التي يعتقد أنيا تؤثر في سير 

وفيما يأتي التجربة , إال أنو حاوال تفادي أثر بعض المتغيرات الدخيمة في سير التجربة 
 بعض ىذه المتغيرات وكيفية ضبطيا: 

لػـ تتعػرض التجربػة فػي البحػث إلػى أي ظػرؼ طػارئ  الحوادث المصاحبة لمتجربـة : -
 أو حادث يعرقؿ سيرىا . 

لـ يحصؿ اي حالة انقطاع أو نقؿ ألي طالب مف افراد كال  االندثار التجريبي : -
التجربة , تـ اختيار مجموعتي  المجموعتيف )التجريبية والضابطة (  طواؿ مدة أجراء

 البحث بالطريقة العشوائية وتـ التأكد مف تكافؤ المجموعتيف .
نظرًا لكوف مدة التجربة موحده بيف مجموعتي البحث وكذلؾ تقارب  عامل النضج : -

أعمار الطالب في المجموعتيف لذا فإف ما يحدث مف نمو سيعود عمى أفراد 
 لـ يكف ليذا العامؿ أثر في البحث .المجموعتيف بالمستوى نفسو , لذا 

عمؿ الباحثاف عمى الحد مف أثر اإلجراءات التجريبية  أثر اإلجراءات التجريبية : -
 التي يمكف أف  تؤثر في المتغير التابع أثناء سير التجربة (.

 ساً  / مستمزمات البحث :   خام
ستدرس لطالب مجموعتي المادة العممية التي  افحدد الباحث تحديد المادة العممية : -1

والثانية( مف  -البحث في أثناء التجربة ، وقد تضمنت المادة العممية وحدتيف )األولى
ـ( ، لمؤلفو 4140, لسنة)  3الجزء الثاني مف كتاب العموـ لمصؼ الثاني المتوسط ,ط 

(, يساعد تحديد المادة العممية الباحث عمى تحديد االىداؼ , 4140, داود واخروف :)
اغة االىداؼ السموكية , ووضع الخطط التدريسية فضاًل عف اعتمادىا في بناء وصي

 فقرات االختبار التحصيمي .
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 (4جدول )
 الوحدات التي شممتيا التجربة وأرقام الصفحات بحسب تسمسميا في الكتاب

 الصفحاث الموضوع الوحدة

 االولي: الحركت والقوة
 (  22-5) الفصل االول :الحركت

 (  33 -23) ثاني :قوانين الحركتالفصل ال

 الثانيت: القوة والطاقت
 (   44 -34) الفصل الثالث: الشغل والقدرة

 (  55 -45) الفصل الرابع: الشغل واآلالث   

اف تحديد االىداؼ التعميمية تتيح امكانية التحكـ في صياغة االىداف السموكية : - 2
جيو اثناء عممية التعمـ وتعطيو فرصو لكي عمؿ المتعمـ وتقييمو ويزوده بمؤشرات تو 

 . (  04:  4102يق وـ اداءه  . ) عبد االمير, ورحيـ , 
في   Bloom ( ىدفاً  سموكياً  اعتماداً  عمى تصنيؼ 044قاـ الباحثاف بصياغة )  

المجاؿ المعرفي لممستويات الثالثة ) المعرفة , االستيعاب , التطبيؽ ( وقد اشتقت ىذه 
بواقع  ف محتوى المادة التعميمية المقررة لموحدتيف ) االولى , والثانية ( ,االىداؼ م

( ىدفًا سموكيًا لمستوى االستيعاب , و 24( ىدفًا سموكيًا لمستوى المعرفة، و )36)
 : (2كما مبيف في الجدوؿ ),  ( ىدفًا سموكيًا لمستوى التطبيؽ40)

 (5جدول )
 ستوياتيا بحسب المحتوى التعميمياالىداف السموكية في المجال المعرفي وم

 

 المحتوى

 

 الفصل

 

 الموضوعاث

  مستوى بلوم ) المجال المعرفي (

 المجموع
 المعرفت

 

 التطبيق االستيعاب

 

 الوحدة

 االولي

 51 10 20 21 الحركت االول

 39 11 20 8 قوانين الحركت الثاني

 الوحدة

 الثانيت

 17 5 3 9 الشغل والقدرة والطاقت الثالث

 25 5 9 11 اآلالث البسيطت الرابع

 132 31 52 49 المجموع      
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التخطيط ىو مجموعة مف التدابير يتخذىا المدرس اعداد الخطط التدريسية :   - 3
لضماف نجاح العممية التعميمية وتحقيؽ أىدافيا , ويتضمف كؿ مف ) االىداؼ , محتوى 

 4114) عبيدات , وأبو السميد ,  التقويـ ( .المادة , طرائؽ التدريس , أساليب القياس و 
 :6 ) 

مف متطمبات البحث اعداد أداة لقياس المتغير التابع )اختبار : البحث  سادساً  / أداة
التحصيؿ( ,وذلؾ لمعرفة مدى تأثير المتغير المستقؿ المتمثؿ ) بستراتيجية معموماتي 

 المتسمسمة ( في ىذا المتغير.

ُيعرؼ االختبار التحصيمي بأنو " إجراء منظـ لقياس التحصيمي :  اوالّ  : بناء االختبار
 قاـ الباحثاف. (  431:  4114) عمي , متعمميف ألىداؼ تعميمية محددة "تحصيؿ ال

لمادة العموـ يتالءـ مع محتوى المادة الدراسية واالغراض  ببناء اختبار التحصيؿ
 السموكية في ضوء اتباع الخطوات التالية :

اف اليدؼ الرئيسي مف االختبار ىو قياس تحصيؿ  ليدف من االختبار :تحديد ا .1
طالب الصؼ الثاني المتوسط لموحدتيف) االولى , والثانية ( , مف كتاب العمـو 

( مستنداً  الى االغراض  4144 – 4140الجزء الثاني , المقرر لمعاـ الدراسي ) 
  السموكية الموضوعة مسبقاً  لذلؾ المحتوى التعميمي .

تـ تحديد المادة العممية التي سوؼ تدرس لمجموعتي تحديد المادة العممية :  .2
البحث ) التجريبية , والضابطة ( , التي تشمؿ الوحدة االولى وتضمنت )الفصؿ 
االوؿ, والفصؿ الثاني ( كذلؾ الوحدة الثانية وتضمنت ) الفصؿ الثالث , والفصؿ 

 4140لثاني المتوسط لمعاـ الدراسي ) الرابع ( , مف كتاب العموـ المقرر لمصؼ ا
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( استناداً  الى االىداؼ السموكية الموضوعة مسبقاً  لذلؾ المحتوى  4144 –
 التعميمي .

المجاؿ المعرفي ضمف  Bloomوفقاً  لتصنيؼ  -صياغة االىداف السموكية : .3
االولى ) المعرفة , واالستيعاب , والتطبيؽ ( , تـ صوغ االغراض  بمستوياتو الثالث

السموكية وتحديد مستوياتيا بعد عرضيا عمى عدد مف المحكميف , وبمغ عددىا في 
 ( غرضاً  سموكياً .  044صيغتيا النيائية ) 

(  31فقرات االختبار ب )  قاـ الباحثاف بتحديدحديد نوع االختبار وعدد فقراتو : ت .4
) االولى , والثانية ( , مف كتاب ىداؼ السموكية المحددة لموحدتيف مف اال فقرة

( وبعد عرض ىذه الفقرات عمى مجموعة  4144 – 4140العموـ لمعاـ الدراسي ) 
(  31مف المحكميف مف ذوي التخصص ,وفي ضوء آرائيـ ومقترحاتيـ بقيت ) 

  فقرة.  

جدوؿ المواصفات لُو فوائد :  اصفات ) الخريطة االختبارية (اعداد جدول المو  .5
عديدة منيا بناء اختبار متوازف مع حجـ الجيد المبذوؿ في تدريس كؿ موضوع , 
واعطاء الوزف الحقيقي لكؿ جزء مف المحتوى حسب اىميتو النسبية , واالىـ ىو 

اعد ( . 215:  4112كؿ كبير .) خطايبة , تحقيؽ صدؽ محتوى االختبار بش
شمؿ محتوى المادة الدراسية، واألىداؼ  اختبار التحصيؿ جدوؿ مواصفات افالباحث

 مف المجاؿ المعرفي لتصنيؼ بمـو كما يأتي : لثالثالسموكية لممستويات ا

ُحدد وزف المحتوى )األىمية النسبية ( باالعتماد عمى عدد الصفحات لكؿ فصؿ  -أ
 عمى وفؽ المعادلة اآلتية :
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 فصل عدد الصفحات لكل                                       
 100× ــــــــــ الوزن النسبي لمحتوى كل فصل =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجموع الصفحات لمفصول                                       

 ( 41: 4112وعدناف ,, )الدليمي                                                 
وفقػػًا  كػػؿ مسػػتوى ولكػػؿ فصػػؿ مػػف الفصػػوؿ االربػػعػػػػػػ ُحػػدد وزف اليػػدؼ السػػموكي فػػي  ب

 لممعادلة اآلتية:

 ( 432: 4101)النجار,                                                          
 ػػػػػ ُحدد عدد أسئمة المجاؿ الواحد باستعماؿ المعادلة اآلتية : ت

 011األىمية النسبية لممجاؿ)الفصؿ( /  xعدد أسئمة المجاؿ= عدد األسئمة الكمي
وزعت األسئمة في كؿ خمية عمى وفؽ ( فقرة , 31ػػػػػ بعد تحديد فقرات االختبار ب) ث

 المعادلة اآلتية:
                                                                                                                 011نسبة اليدؼ السموكي / xأسئمة الخاليا = عدد أسئمة المجاؿ الواحد  عدد           

 ( 44: 4112)الجمبي, 
خمية  وزعت األسئمة في كؿقرة موضوعية  ( ف 31تـ تحديد فقرات االختبار ب )  -ىـ 

 ) محتوى / مستوى ( عمى وفؽ المعادلة االتية  

وزف اليدؼ × وزف المحتوى × عدد االسئمة الكمي   عدد االسئمة في كؿ خمية =

        في المحتوى                         

 ( 013 – 012:  4103) التميمي ,                                      

 

 عدد األىداف السموكية لممستوى الواحد                                   
 100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوزن النسبي لمستوى األىداف =  ـــ

 مجموع األىداف السموكية                                          
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 (6جدول )

 ) جدول المواصفات لالختبار التحصيمي (

عدد  الفصول
 حصص

األىمية 
 النسبية

 النسبة المئوية لألىداف السموكية
 المجموع التطبيق االستيعاب التذكر
49 52 31 132 
38% 39% 23% 100% 

 13 3 5 5 %34 3 االول
 9 2 4 3 %22 2 الثاني
 9 2 4 3 %22 2 الثالث
 9 2 4 3 %22 2 الرابع

 40 9 17 14 %100 9 المجموع  
تعد االختبارات الموضوعية مف نوع االختيار صياغة فقرات االختبار التحصيمي : .6

ير مف أنواع االختبارات مف متعدد اختبارات صادقو وثابتة بدرجة أكبر بكث
( فقرة اختبارية بواقع فقرة 31الموضوعية االخرى وعمى ىذا االساس صيغت )

واحدة لكؿ ىدؼ سموكي جرى تحديده عمى وفؽ جدوؿ المواصفات ، واختار 
األسئمة الموضوعية مف نوع االختيار مف متعدد  اذ وضع لكؿ فقرة أربعة  افالباحث

 لبدائؿ المتبقية فتكوف خاطئة(بدائؿ )بديؿ واحد صحيح أما ا

عد  الباحثاف التعميمات الخاصة باالختبار ت اجابة االختبار والتصحيح :تعميما  .7
 :ف المحدد لإلجابة, وتشمؿ االتيوتضمنت كيفية اإلجابة عف فقرات االختبار والزم
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   : ت قاـ الباحثاف بإعداد صفحة في مقدمة االختبار تتضمف التعميماتعميمات االجابة
الخاصة بكيفية االجابة عمى االختبار لكي يتسنى لمطالب االجابة عمى االسئمة بسيولة 
مف دوف غموض , اذ تضمف عدد فقرات االختبار , واليدؼ منو وتوزيع الدرجات , كما 

 أعطى مثاالً  توضيحياً  لكيفية االجابة .

 : الجابات عف قاـ الباحثاف بوضع تعميمات ومعايير لتصحيح ا تعميمات التصحيح
الصحيحة عف كؿ فقرة مف  االختبار التحصيمي كالتالي ) اعطاء درجة واحدة لإلجابة

, وصفر لإلجابة الخاطئة او المتروكة أو اذا كاف ىناؾ اجابة  فقرات اختبار التحصيؿ
ألكثر مف بديؿ ( , وبذلؾ تراوحت الدرجة الكمية لالختبار مف ) صفر كحد ادنى الى 

 كحد اعمى ( . 31

: "ىو المدى الذي يقيس فيو االختبار ما وضع لقياسو , وبدوف تحقؽ صدق االختبار . 8

 صػػدؽ لالختبػػار فانػػو ال توجػػد ثقػػة فػػي االسػػتدالالت والتضػػمينات التػػي تنبثػػؽ مػػف نتػػائج

 (  024:  4106وعدناف , , المنيزؿ  ) االختبار " .

 تم التحقق من صدق االختبار عن طريق :
 يسمى ىذا الصدؽ  ( 2009ٌو كل من )الزاممي , واخرون , الصدق الظاىري :عرف "

بصدؽ المحكميف , ويمكف التوصؿ الى صدؽ االختبار أو المقياس بناءً عمى ما اتفؽ 
عمية المحكموف , الف ىذا النوع مف الصدؽ يقيس ما ُوضع ألجمو و ال يقيس شيئاً  

 ( 431:  4116 واخروف , ,) الزامميبديالً  عنو أو مضافاً  إليو ".اخر 
وبغية التحقؽ مف صدؽ االختبار ظاىريًا تـ عرضو بصيغتو األولية والمكونة مف       

( فقرة , عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي الخبرة واالختصاص في طرائؽ 31)
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تدريس العموـ والقياس والتقويـ ومدرسي المادة ومشرفي االختصاص ليعبروا عف آراءىـ 
و ووضوحيا وسالمة بنائيا وشموليتيا لممحتوى الذي تقيسو ، ومدى في دقة صياغة فقرات

قياسيا لمستويات األغراض السموكية المحددة ليا ، وفي ضوء مالحظاتيـ ومقترحاتيـ 
َعد ؿ الباحثاف وأعاد صياغة بعض فقرات االختبار أو البدائؿ التي تحتاج الى تعديؿ ، 

( ومستوى داللة 0( عند درجة حرية )4)كا وقد استخدـ النسبة المئوية وقيمة مربع كاي
( لتحميؿ استجابات المحكميف عمى فقرات االختبار حيث حصمت جميع الفقرات 1,12)

عمى موافقة المحكميف المختصيف عمى صالحيتيا لقياس ما وضعت لقياسو وبنسبة 
( ومستوى 0( دالة إحصائيًا عند درجة حرية )4% ( فأكثر، كذلؾ كانت قيمة )كا51)
( لذلؾ ُأبقَيت 4,53( كوف القيمة المحسوبة أكبر مف القيمة الجدولية )1,12اللة )د

 ( فقرة31فقرات االختبار )
  : يقصد بيذا النوع مف الصدؽ  أجراء تحميؿ منطقي لمواد صدق المحتوى

االختبار وفقراتو لتحديد مدى تمثيميا لموضوع االختبار ولمواقؼ التي تقيسيا 
أي أف يكوف االختبار شاماًل لجميع أجزاء المحتوى وأىدافو )األىداؼ السموكية( 

مكانية قياسو.     )الجاسـ ،   (.35-33:  4102وا 

يمكف التحقؽ مف صدؽ محتوى االختبار التحصيمي مف خالؿ اعداد جدوؿ       
المواصفات الذي يأخذ بعيف االعتبار االىمية النسبية لكؿ موضوع , ويراعي المستويات 

لنواتج التعمـ , وىذا يعطي صورة صادقو لبناء فقرات االختبار التحصيمي , المختمفة 
الموضوعات ومستويات االىداؼ  . ويقيس تحصيؿ الطمبة مف خالؿ االىتماـ بكافة 

 (  401:  4101العبسي , )
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 الستطالعي لالختبار التحصيمي  :اجراءات التطبيق ا -9
 : الوقت الالـز إلجابة الطالب , لغرض تحديد  التطبيق االستطالعي االول

ووضوح فقرات االختبار , باإلضافة الى وضوح تعميمات االجابة , تـ تطبيؽ 
مف طالب الصؼ الثاني المتوسط  اً ( طالب 41االختبار عمى عينة مكونة مف ) 

, مف غير عينة البحث ) متوسطة الشيخ عبد الصاحب اليادي  لمبنيف ( في 
اء الرفاعي في محافظة ذي قار, وذلؾ يـو االربعاء التابعة الى تربية قسـ قض

( , اتضح لمباحثاف بعد اجراء التجربة االستطالعية  4144/ 3/  04الموافؽ )
االولى اف فقرات االختبار كانت واضحة , ومفيومو لمطالب , لعدـ وجود أي سؤاؿ 

االختبار او استفسار بشأف الفقرات مف الطالب ,  واف الوقت الالـز لإلجابة عمى 
دقيقة ,  46 بمغت( دقيقة واف متوسط الزمف لإلجابة كاف  32 – 41تراوح بيف ) 

أي ما يقارب حصة  دراسية واحدة , وتـ حساب متوسط الوقت مف طريؽ حساب 
 فقرات االختبار. ذيف أكمموا ت الذي استغرقو الطالب جميعيـ المتوسط الوق

 زمن الطالب الثاني +...+زمن الطالب األخيرة زمن الطالب األول+           
                              دقيقة            39= 1170/30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط الزمن =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العدد الكمي لمطالب                                       
 ( 104: 2015)المحمداوي, 

 : يقصد بو " استخراج معامؿ السيولة والصعوبة  التطبيق االستطالعي الثاني
فاعمية البدائؿ , ثـ استخداـ نتائج ىذا التحميؿ لتقويـ الفقرات والتمييز , وتحديد 

بقصد تحسينيا اذ وجد ضعؼ في تركيبيا او صوغيا او لمتخمص منيا اذا لـ 
تستطيع عمؿ ذلؾ , بمعنى الحكـ عمى مدى صالحيتيا مف عدميا مف تحقيؽ 

 ( 436:  4100) النجار ,      أىداؼ االختبار". 
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مف وضوح فقرات االختبار وتعميماتو , طبؽ الباحثاف االختبار مرة بعد التأكد         
مف ( طالب مف طالب ) متوسطة النوارس البنيف (  011اخرى عمى عينة مكونة مف ) 

بواقع ثالث شعب مف المدرسة التابعة لقسـ تربية قضاء الرفاعي غير عينة البحث  
, واف الغرض مف التطبيؽ  التابعة لممديرية العامة لمتربية في محافظة ذي قار

االستطالعي الثاني ىو اجراء التحميؿ االحصائي والتأكد مف الخصائص السايكومترية 
 لالختبار )معامؿ  صعوبة الفقرة , وتمييز الفقرة , وفعالية البدائؿ , والثبات ( , 

إف اليدؼ مف تحميؿ فقرات  : التحميل اإلحصائي لفقرات االختبار التحصيمي  -10
تبار ىو تحسيف االختبار وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى نواحي القصور في فقراتو االخ

والكشؼ عف الفقرات الضعيفة ومعالجتيا أو استبعاد الغير الصالح منيا ،لذلؾ بعد 
 اف( طالباً  ، صحح الباحث011أجراء التجربة االستطالعية الثانية والتي بمغ عددىا )

حيحة ، وصفر لإلجابة الخاطئة او المتروكة ، ثـ اإلجابات بإعطاء درجة لإلجابة الص
   .( 3وكانت )  (, إلى أدنى درجة45رتب الدرجات تنازليًا مف أعمى درجة وكانت )

ثـ ُحساب معامؿ  ومف أجؿ إجراء التحميالت اإلحصائية  ، (003:4113)عالـ ،:
 الصعوبة وقوة التمييز وفاعمية البدائؿ الخاطئة كما يأتي:

يقصد بو نسبة الطمبة الذيف أجابوا لصعوبة لفقرات االختبار التحصيمي : معامل ا  -أ
إجابة خاطئة عف الفقرة إلى العدد الكمي لمطمبة )المجموعة العميا و المجموعة الدنيا( و 

   كمما أنخفض مؤشر الصعوبة أزداد مؤشر السيولة)عالقة عكسية( . 
 (21-32: 4100)اليادي،

وبة لمفقرات الموضوعية وجد أَف مستوى الصعوبة يتراوح باستخداـ معامؿ الصع      
( ، وىو معامؿ صعوبة مقبوؿ بحسب المعيار 03( ، ممحؽ )1,24 – 1,45بيف )
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( 1,51-1,41الموضوع ، اذ أف الفقرات تعد جيدة إذا تراوح مستوى صعوبتيا بيف )
                                        (  34: 4100)العطايا، بيذا فقرات االختبار التحصيمي جيدة ومناسبة.     

يعد معامؿ تمييز الفقرات الدرجة  : معامل التمييز لفقرات االختبار التحصيمي   -ب 
التمييز بيف إجابات الطمبة مف ذوي المستوى التي تحدد قدرة الفقرة االختبارية عمى 

 (                                444: 4104وآخروف ، , )الزاممي العالي و إجابات الطمبة مف ذوي المستوى المنخفض . 

أجري حساب معامؿ تمييز الفقرات باستخداـ المعادلة الرياضية الخاصة بيا , ووجد     
 ( , وبذلؾ تعد فقرات االختبار03( ، ممحؽ )1,45 – 1,44)أَف نسبتيا تتراوح بيف 

%( فما فوؽ 41التحصيمي مميزة ، إذ تعد الفقرة مقبولة إذا كانت القوة التمييزية ليا )
 (442:  4103)الخطيب ، .(Ebelبحسب تصنيؼ )

تـ حساب فعالية البدائؿ  : فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيمي -ج
ة لفقرات االختبار التحصيمي وكانت نتائج تطبيؽ معادلة البدائؿ لجميع الفقرات الخاطئ

{( وىذا يعني اف البدائؿ الخاطئة 1,30-}   { ، 1,13-سالبو ، ووجدنيا تتراوح بيف )}
قد موىت عمى الطالب الضعيفيف مما يدؿ عمى فعالية البدائؿ الخاطئة لالختبار 

 . التحصيمي
يقصد بالثبات أتساؽ الدرجات التي يحصؿ عميو  تحصيمي :ثبات االختبار ال -11

 ( 045:  4112الدليمي , وعدناف , . )اإلفراد إذ ما طبؽ عمييـ االختبار أكثر مف مرة
 إذ تحقؽ الباحثاف مف ثبات االختبار بطريقتيف:  

تعرؼ التجزئة النصفية بأنيا األداة التي تعطي نتائج  أ, طريقة التجزئة النصفية : 
ولحساب ثبات متقاربة أو نفس النتائج إذ ما طبقت أكثر مف مرة في ظروؼ مماثمة ، 

االختبار بيذه أعتمد الباحث درجات العينة االستطالعية في االختبار الذي طبؽ والتي 
( ورقة إجابة ثـ جمعت الفقرات الفردية لكؿ طالب عمى جية والفقرات  011بمغت ) 
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( 1,54تخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف )بات االختبار باسالزوجية عمى جية اخرى، وبمغ ث
(، ويعد االختبار ثابتًا ،إذا كانت قيمة 1,64ثـ صحح بمعادلة سبيرماف براوف وبمغ )

وبذلؾ ُتعد قيمتُو جيدة ومناسبة لذا يُعد االختبار ثابتًا.  )عالـ   ( فأكثر,1,34ثباتو )
،005:4105     ) 

إذ تـ حساب ثبات االختبار التحصيمي باستعماؿ (: 20) –ريتشاردسون  –كيودر ب . 
( الف جميع فقراتو موضوعية  مف نوع االختيار مف 41 –معادلة )كيودر ريتشاردسوف 

متعدد  . إذ أنيا الطريقة االكثر شيوعًا الستخراج ثبات فقرات االختبار التي تعطي 
قيمة معامؿ الثبات درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفرًا لإلجابة الخطأ إذ بمغت 

( ويشير إلى معامؿ ثبات مقبوؿ مف الناحية العممية 1,63لالختبار التحصيمي )
( , إذ تشير البحوث في مجاؿ القياس والتقويـ الى 04لالختبارات التحصيمية , ممحؽ)

 4104وأكثر( .    )عالـ ، 1.41أف االختبار يكوف ثابتًا  ، إذ كانت قيمة ثباتو )
:004) 

اإلبقاء عمى جميع فقرات االختبار وأصبح االختبار جاىزًا لمتطبيؽ في صيغتو  وبيذا تـ
      النيائية عمى عينة البحث.

 ًا: إجراءات تطبيق التجربة :سابع
وانتيت يوـ االربعاء (, 43/4/4144بدأ تطبيؽ التجربة يوـ السبت الموافؽ )  - أ

 ( . 43/3/4144الموافؽ ) 
االنتياء مف تدريس المادة العممية المحددة لمجموعتي بعد  تـ تطبيؽ االختبار  -ب  

 اف( , وأشرؼ الباحث4144/ 3/  45البحث في وقت واحد في يوـ الخميس الموافؽ )
طالب تـ ال, بعد تصحيح اجابات  ية تطبيؽ االختبار التحصيمي بنفسييماعمى عمم

 .الحصوؿ عمى درجاتيـ ومعالجتيا احصائيا 
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 ية :تاسعًا: الوسائل اإلحصائ

 .باعتماد الوسائؿ االحصائية  (spss) برنامجفي البحث  افاستعمؿ الباحث    

 الرابع المبحث
 عرض النتائج وتفسيرىا

ؽ ذو داللة و وجد فر ال تالفرضية الصفرية )  لمتحقؽ مفأواًل : عرض النتائج : 
( بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية 1,12إحصائية عند مستوى داللة )

لذيف درسوا مادة العموـ عمى وفؽ استراتيجية معموماتي المتسمسمة وبيف متوسط درجات ا
طالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في االختبار 

ولمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة استخراج التحصيمي المعد ألغراض ىذا البحث , 
التبايف واالنحراؼ المعياري لطالب مجموعتي البحث , الباحثاف المتوسط الحسابي و 

ريبية الذيف درسوا باستراتيجية فظير أف  متوسط درجات طالب المجموعة التج
( ,واالنحراؼ المعياري 03,20( وأف  التبايف بمغ )44.16معموماتي المتسمسمة ( بمغ ))

درسوا بالطريقة  (  , وأف  متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف4,50بمغ )
( 4,33( , واالنحراؼ المعياري بمغ )4,13( , وأف  التبايف بمغ )41,21االعتيادية بمغ )

( لعينتيف مستقمتيف , أظيرت النتائج t –Testعند استعماؿ االختبار التائي ) ,
( أكبر مف 4,404إحصائيًا , وأف  القيمة التائية المحسوبة ) ةؽ دالو اإلحصائية وجود فر 

(, وجدوؿ 35( ودرجة حرية )1.12( عند مستوى داللة )4,14ة الجدولية البالغة )القيم
 ( ُيوضحا ذلؾ : 5)
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 ( 7جدول )

والقيمة التائية المحسوبة والجدولية ودرجة الحرية المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين 
 لومستوى الداللة االحصائية لدرجات طالب عينة البحث في اختبار التحصي

عدد  المجموعة ت
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

درجة  التباين
 الحرية

 القيمة التائية
الداللة 

االحصائية 
عند مستوى 

0,05 
 الجدولية المحسوبة

.14 3.81 33.09 34 التجريبية 1
51 

 دالة 2,03 3.313 68

 2.66 30.50 36 الضابطة 2
7.0
6 

 

ؽ ذي داللة احصائية بيف متوسطي درجات و ( , السابؽ وجود فر 4وؿ)نالحظ مف الجد
طالب مجموعتي البحث ) التجريبية والضابطة ( , في اختبار التحصيؿ ولصالح 
المجموعة التجريبية وىذه النتيجة تدؿ عمى تفوؽ طالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا 

المجموعة الضابطة الذيف درسوا عمى وفؽ استراتيجية معموماتي المتسمسمة عمى طالب 
عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيؿ وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية 

 .االولى وتقبؿ الفرضية البديمة

التي الصفرية أشػارت النتائج المعروضػة المتعمقة بالفرضية  ثانياً  : تفسير النتائج :
طالب المجموعة الضابطة في  تمخضت إلى تفوؽ طالب المجموعة التجريبية عمى

 :األسباب اآلتية ممكف أف يعود إلىىذا التفوؽ مف ال افاختبار التحصيؿ ، ويعزو الباحث
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. إف التدريس وفؽ استراتيجية معموماتي المتسمسمة يجعػؿ الطالب ىػو مركز العممية 0
 .التعميمية 

عمى بقاء المعمومات  .  إف التدريس وفؽ استراتيجية معموماتي المتسمسمة  قد يساعد4
 .في ذىف الطالب لفترة أطوؿ ألنو يناقش ىذه المعمومة مع زميمو 

 : في ضوء نتائج البحث استنتج الباحثاف:  ثالثًا: االستنتاجات
تدريس طالب الصؼ الثاني المتوسط عمى وفؽ استراتيجية معموماتي المتسمسمة كاف لُو 

 أثرًا إيجابيًا في رفع تحصيميـ الدراسي.
في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا ىذا البحث يوصي الباحثاف  : رابعًا: التوصيات  

 باآلتي:       
( ضرورة اقامة دورات تدريبية وبرامج تدريسية لمدرسيف مادة العموـ بنحٍو عاـ 0

وُمدرسي مادة الفيزياء بنحٍو خاص لغرض تزويدىـ باألساليب والطرائؽ التدريسية 
جية معموماتي المتسمسمة ( لالستفادة منيا في رفع مستوى تحصيؿ الحديثة كػ )ستراتي

الطالب ، وكذلؾ تزويد المدارس بالطرائؽ الحديثة كوف الطريقة االعتيادية أصبحت ال 
 تجدي نفعًا.

(  األخذ بنظاـ المجموعات التعاونية , مف قبؿ المدرسيف والمعمميف بوصفُو نظامًا 4
 شاركًا وفعااًل .  يجعؿ مف الطالب محبًا لمدرس مُ 

 استكمااًل ليذا البحث يقترح الباحثاف إجراء البحوث اآلتية ::  خامسًا: المقترحات

إجراء دراسة مماثمة باستعماؿ ستراتيجية معموماتي المتسمسمة في متغي رات ُأخر منيا   (0
 (., التحصيؿ الدراسي )الجنس ، التفكير الحاذؽ ، التفكير المنتج

راتيجية معموماتي المتسمسمة في تدريس مواد دراسية اخرى غير مادة دراسة اثر ست (4
 .لرفع مستوى تحصيؿ الطالب العمـو 
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 المصادر

 اواًل : المصادر العربية : 
, دار المسيرة 3,ط عمم النفس التربوي( : 4115أبو جادو , صالح محمد عمي )  (0

 , عماف . 
ي العموم النفسية والتربوية مناىج البحث ف( :  4100أبو عالـ , رجاء محمود )  (4

 , دار نشر الجامعات , القاىرة , مصر .  3ط, 
: ميارات التفكير العميا : التفكير (  4103التميمي , أسماء فوزي حسف )  (4

 , مركز ديبونو لتعميـ التفكير , عماف , االردف .  0ط,  التفكير الناقد –االبداعي 
ية انموذج التعميـ التوليدي في ( : فاعم 4104التميمي , وساـ نجـ محمد )  (3

" رسالة  اكتساب المفاىيـ التاريخية واستبقائيا لدى طمبة الصؼ االوؿ المتوسط ",
 , كمية التربية , جامعة القادسية. ماجستير غير منشورة "

،  0ط ،االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية"( : " 4102الجاسـ ، نياد محمد ) (2
 بغداد .دار العصر الزاىر  ، 

المناىج  ( : 4104الجبوري , عمراف جاسـ محمد , والسمطاني , حمزة ىاشـ )  (3
 , دار الرضواف , عماف .  0ط المغة العربية , وطرائق التدريس

اساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية ( 4112الجمبي, سوسف شاكر, ) (4
 , مؤسسة عالء الديف , دمشؽ, سوريا. 0ط,  والتربوية

مفاىيم التدريس في ( :  4104نو , محمد محمود , وعبيدات , خالد ) حماد (5
 , عالـ الكتب الحديثة , االردف . العصر الحديث, طرائق , اساليب , استراتيجيات

( : فاعمية استراتيجية المظمة العنقودية في 4105الحيدري , عائدة عبود حسيف )  (6
بحث ط في مادة العموـ  , التفكير االبداعي لدى طالبات الصؼ االوؿ المتوس
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,  30, العدد منشور ,مجمة كمية التربية االساسية لمعموم التربوية واالنسانية 
 جامعة بابؿ .

, دار المسيرة ,  0ط ,  تعميم العموم لمجميع( :  4112خطايبة , عبداهلل محمد )  (01
 عماف . 

،  0ط"  " مبادئ القياس والتقويم في التربية( : 4103الخطيب  ، معف مراد ) (00
 مكتبة دار الثقافة ، عماف.

القياس والتقويم ( :  4112الدليمي , احساف عميوي , وعدناف محمد الميداوي )  (04
 , مكتبة الدباغ لمطباعة , بغداد .  4طفي العممية التعميمية , 

اثر استراتيجية معموماتي  ( : 4105الركابي , جاسب صاحب ياسر , )  (04
"رسالة , عند تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي  المتسمسمة في االداء التعبيري

 العراؽ .  , ماجستير غير منشورة "
مفاىيم ( :  4116الزاممي , عمي عبد جاسـ , وعمي كاظـ , وعبداهلل الصارمي )  (03

, مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ,  0, ط وتطبيقات في التقويم والقياس التربوي
 الكويت . 

 مفاىيم وتطبيقات في التقويم والقياس التربوي "( : 4104) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (02
 ، مكتب الفالح ، الكويت. 4، ط "
تطبيقات تربوية مقترحة عمى وفق ابعاد ( :  4102زاير , سعد عمي , واخروف )  (03

 مطباعة والنشر. بغداد . مكتبة االمير ل, التربية المستدامة 
مفاىيم ومصطمحات في : ( 4115سمارة , نواؼ احمد , وعبد السالـ موسى ) (17

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة , عماف , االردف. 0, ط العموم التربوية
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(  4112شبر , خميؿ ابراىيـ , وجامؿ , عبد الرحمف , وعبد الباقي ,  ابو زيد  )  (05
 االردف . –, دار المناىج لمنشر والتوزيع , عماف  0ط , ساساسيات التدري: 

, " العمميات المعرفية وتناول المعمومات " (: 0653الشرقاوي , انور محمد ) (06
 مكتبة االنجمو المصرية , القاىرة . 

,  عومل التحصيل الدراسي في المرحمة الجامعية( :  4113الصالح , مصمح )  (41
 , مؤسسة الوراؽ , عماف .  0ط
تعميم الرياضيات ( :  4102بد االمير , عباس ناجي , ورحيـ يونس كرو ) ع (40

 , دار االياـ , عماف .  0طتطبيقات ,  –استراتيجيات  –مفاىيم 
,  التقويم الواقعي في العممية التدريسية( :  4101العبسي , محمد مصطفى )   (44

 دار المسيرة , عماف , االردف .
مية استراتيجية دورة التعمـ في اكتساب المفاىيـ فاع :"(  4100العدواف , زيد )   (44

, مجمة جامعة النجاح الجغرافية لدى طمبة الصؼ العاشر االساسي في االردف 
 ( , عماف .  01( العدد )  42, مجمد )  ) العموم االنسانية ( لألبحاث ,

استراتيجيات التدريس في ( :  4114عبيدات , ذوقاف , وأبو السميد, سييمة )  (43
 دار الفكر , عماف . رن الحادي والعشرين دليل المعمم والمشرف التربوي , الق

، دار  0، ط " مفاىيم القياس و التقويم "( : 4100العطايا  ، سناء فاروؽ  ) (42
 اليادي  ، بيروت.

االختبارات والمقاييس التربوية ( :  4113عالـ , صالح الديف محمود )  (43
 والنشر والتوزيع , عماف ., دار الفكر لمطباعة  0, ط والنفسية

, دار الفكر  3, ط القياس والتقويم التربوي والنفسي( : 4104) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (44
 العربي لمنشر والتوزيع , القاىرة , مصر.
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, دار  0, ط تدريسيةالقياس والتقويم التربوي في العممية ال( : 4105) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (45
 المسيرة لمنشر والتوزيع , عماف , االردف.

, دار  4ط,  التربية العممية وتدريس العموم( :  4114عمي , محمد السيد )  (46
 المسيرة , عماف . 

مكتبة  ,الوجيز في تدريس العموم(:  4103العنبكي , عمي مطني عمي )  (41
 المجتمع العربي , عماف .

(: فاعمية التدريس بالخرائط الذىنية في 4100بد السادة )الكرعاوي , ختاـ عدناف ع (40
تحصيؿ طالبات الصؼ االوؿ المتوسط في مبادئ عمـ االحياء وتنمية تفكيرىف 

, كمية التربية , جامعة القادسية ,  رسالة ماجستير غير منشورة,االبداعي 
 القادسية .

طيره لدى الطمبة التفكير المنظومي وت(: 4102المحمداوي , اياد سبياف يوسؼ ) (44
 , حروؼ عراقية لمنشر والتوزيع , بغداد , العراؽ . 0, ط العراقيين

مناىج البحث في ( :  4106المنيزؿ , عبد اهلل فالح , وعدناف يوسؼ العتـو ) (44
 , دار المسيرة , عماف . 0, ط  العموم النفسية والتربوية

تطبيقي مع القياس والتقويم منظور (، 4101النجار, نبيؿ جمعة صالح ) (43
 , دار حامد لمنشر والتوزيع , عماف , األردف .4, ط Sppsتطبيقيات برمجة 

القياس والتقويم ) منظور تطبيقي مع تطبيقات برمجية ( :  4100)  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (42
SPSS ) دار الحامد لمنشر والتوزيع , عماف .   0, ط , 

 ة : ثانياً  : المصادر االجنبي
36)  De  Angelo, C., Touchman ,S., and Clark, D. (2009). 

Constructivism.  Retrived from  http://www. education 

.com/reference/ article/ Constructivism/ at 2 – 2 . 2012 .                                                                                


