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هرم االفضلية يف تنمية االستطالع االحيائي لدى اثر اسرتاتيجية 
 طالبات الصف الثاني املتوسط 

 الكاتب أسامةأ.د. وفاء محمود يونس                       أ.م.د. مرا 
 جامعة الموصل            جامعة الموصل                  

 كمية التربية لمعموم الصرفة                    كمية التربية لمعموم الصرفة
 رحمه طالل سمطان . أ

 جامعة الموصل/كمية التربية لمعموم الصرفة
  الممخص:   
اأَلحيائي لدى طالبات  تنمية االستطالع ييدف البحث ِإلى معرفة َأثر استراتيجيَّة ىرم اأَلفضميَّة في  

 الصف الثاني متوسط.
 تناولت متغيرات بحثيا.  فرضيتين صفريتين اتف البحث وضعت الباحثولمتحقق من ىد       

تم اختيار عينة البحث من طالبات الصف الثاني المتوسط في متوسطة المقاصد لمبنات في مدينة 
(، تم اختيارىا قصدًيا من مجتمع البحث، وبمغ مجموعة ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓالموصل لمعام الدراسي )

( طالبة لكل مجموعة تجريبية وُأخرى ٓٗ( طالبة موزعات عمى مجموعتين بواقع )َٓٛأفرادىا )
 ضابطة. 

 اتالع اأَلحيائي وقد اعتمدت الباحثمقياس االستطل ولتحقيق ىدف البحث تطمب أداة          
( كونو مقياًسا حديثًا ويناسب المرحمة العمرية والدراسية، وتكون المقياس من ٕٚٔٓمقياس )عمي، 

المقياس ( فقرة، اتسم ٖٓ( تساؤاًل تم توزيعيا عمى ست مجموعات، وتكون بصيغتو النيائية من )ٕٔ)
(كما استخرجت القوه التمييزية وكانت ضمن الحدود المقبولة 8ٕٛٓبالصدق والثبات؛ ِإذ بمغ ثباتو )

 لجميع الفقرات.
تنمية  يجابّي فيفاعميو استراتيجيَّة ىرم اأَلفضميَّة واثرىا الِ  اتضوء نتائج البحث استنتجت الباحث في
 .توسطلدى طالبات الصف الثاني م أَلحيائيستطالع االا

 تنمية االستطالع االحيائي(. ىرم االفضمية،استراتيجية  الكممات المفتاحية: )االثر،
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   Abstracts: 

  The research aims to find out the effect of the priority pyramid strategy on 

the development of biological reconnaissance among second-grade 

intermediate students. 

       In order to verify the objective of the research, the researchers developed 

two null hypotheses that dealt with the variables of their research. 

The research sample was selected from second-grade students in the middle 

school in Al-Makassed Intermediate School for Girls in the city of Mosul for 

the academic year (2021-2022). It was deliberately chosen from the research 

community. The group of its members was (80) students divided into two 

groups, with (40) students for each experimental group and the other. female 

officer. 

          To achieve the goal of the research, a tool was required for the bio-

reconnaissance scale. The researchers adopted the (Ali, 2017) scale, as it is a 

modern scale and is suitable for the age and school stage. The scale consisted 

of (12) questions distributed into six groups, and its final version consisted of 

(30) items. The scale was characterized by honesty. constancy; Its stability 

reached (0.82) and the discriminatory power was extracted and it was within 

the acceptable limits for all paragraphs. 

In light of the results of the research, the researchers concluded the 

effectiveness of the priority pyramid strategy and its positive impact on the 

development of biological reconnaissance among second-grade intermediate 

students. 

Keywords: (impact, pyramid of preference strategy, development of 

biological survey). 

 Problem of the Researchلبحث مشكمة ا
ُيعدُّ العصر الحالي ىو عصر العمم والتكنولوجيا والتغيرات السريعة، وَأبرز سمات       

ىذا العصر التطور اليائل والتسارع العممي لممعارف وتجددىا بصورة مستمرة، ِإذ 
ازدادت المعرفة زيادة ىائمة وصارت العموم المختمفة وتطبيقاتيا من ضروريات العصر، 

 بيعية ىو حاجة ممحة في ظل التطور العممي والتكنولوجي.وصار تدريس العموم الط
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وعمم اأَلحياء مادة َأساسية في منظومة العموم الطبيعية وقد حدثت فييا تغييرات        
كمية ونوعية خالل السنوات القميمة الماضية وتضمينيا رسومًا وَأشكااًل وَأسئمة وَأنشطة 

ئية وضرورة تنميتيا لدى طمبتنا بوصفيا َأبرز تعميمية، ونظرًا ألىمية المفاىيم اأَلحيا
َأىداف تدريس عمم اأَلحياء لكافة المراحل الدراسية تواجو الطمبة صعوبات في استيعاب 

كبيرة من المدرسين ىذا الكم من المفاىيم اأَلحيائية ويتطمب ىذا الواقع جيودًا 
اجة ِإلى استعمال ، وىنا تبرز الحاالستطالع االحيائي لدييم تنمية والمدرسات في

طرائق وَأساليب تدريسية حديثة تقدم محتوى المادة العممية بشكل يتناسب مع قدرات 
الطالبات العقمية وخصائصين وتراعي الفروق الفردية، وتجعل عممية التعميم والتعمم 
 َأكثر فاعمية وايجابية، ِإذ تجد َأنَّ َأغمب المدرسات يتخذن انفسين محورًا لعممية التعميم
دون تفعيل دور الطالبات في التحري عن الحقائق واستكشافيا بَأنفسينَّ ورغبتينَّ في 

 االستطالع عن المزيد.
عمى دراسات سابقة تناولت االستطالع اأَلحيائي مثل  اتكما اطمعت الباحث         
م( وجدت فييا ضعًفا في االستطالع اأَلحيائي ٖٕٔٓم( ودراسة )السراج ٕٚٔٓ)عمى 

لدى الطالبات عند قياسو لطالبات المرحمة المتوسطة وعدم اىتمام المدرسات بتنمية 
وفقدان عنصر التشويق  الجوانب الوجدانية وعدم العناية بالرغبة لمتعمم عند الطالبات

واالستكشاف، كما َأثبتت نتائج الدراسات الحديثة َأنَّو بالمكان تنمية االستطالع 
واالستكشاف عند الطالبات باستعمال استراتيجيات حديثة التي ُتعدُّ ِإحدى الوسائل 
الفعالة التي من شَأنيا َأن تعتني بالجوانب الوجدانية، وتمبي رغبات استطالع العممي 

تطبيق  اتمن َأبعاد المشكمة، ارتأت الباحثوبناًء عمى ما تقدَّم ياء في عمم اأَلح
استراتيجيَّة حديثة تالئم الواقع التعميمّي الحالي في مدارسنا وتعتني بالحاجات التعميمية 
لمطالبات؛ لذا وقع اختيارىا عمى استراتيجيَّة ىرم األَفضميَّة وتمثمت مشكمة البحث 

 جابة عن السؤال اآلتي: الحالي في الِ 
لدى طالبات الصف  ستطالع اأَلحيائيالتنمية  ا ميَّة فيما َأثر استراتيجيَّة ىرم األَفض

 الثاني متوسط؟
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 أهمية البحث
بحاجة ِإلى تربية عممية تصنع فردًا )مواطنًا مستقاًل واعيًا ، ناقدًا ، مما الشك فيو نحن 

غير مترىل ، ذا تخيل وخيال -اجتماعيًا ، مبادرًا مقومًا ، ميتمًا ، ذا حساسية ، مسؤواًل 
أوسع ... لمواجية القرن الحادي والعشرين بمتطمباتو وتحدياتو المستقبمية االقتصادية 
واالجتماعية والديمقراطية والثقافية والسياسية .ومن ىنا ينبغي أن ال ننظر ِإلى التربية 

تمرة متطورة دينامية تتأثر بالتغيرات والتربية العممية كأنَّيا ثابتة بل ىي عممية مس
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية ومن ثُمَّ فيي ضرورية ليس فقط لنساننا 

 )مواطننا( الذي أوتي حظًا عظيمًا ... بل لجميع أبناء الوطن سواء.
 (ٕٔ -ٔٔ: ٕ٘ٓٓ)زيتون،

واكتساب المفاىيم العممية  ووجد مربو العموم انفسيم امام طرائق وأساليب حديثة لتعميم
ذات العالقة بالمحتوى المعرفي التعميمي ولمواكبة التقدم المستمر، منيا ما يعتمد عمى 
التعمم التعاوني باستراتيجياتو المختمفة؛ ِإذ اثبتت الكثير من الدراسات والبحوث َأنَّ 

سواء َأكان ما  استعمال التعمم التعاوني يحقق َأىدافا تعميمية ترتبط بالمجال المعرفي
يتعمَّق باكتساب المفاىيم َأو زيادة في المستوى التحصيمي لمطمبة، كما أنيا تحقق َأىداف 
مرتبطة بالمجال الوجداني مثل تنمية االتجاىات العممية وتنمية العالقات الشخصية بين 

   ة. اأَلفراد، وتيتم بالمجال النفس حركي متمثمة بزيادة نشاط الطمبة ومشاركتيم الفعال
 (ٕٖٚ: ٕٔٔٓ)خطايبة، 

 The aim of the researchهدف البحث 
ستطالع التنمية ا ستراتيجيَّة ىرم األَفضميَّة فيييدف البحث لمعرفة َأثر ا       
 .ي لدى طالبات الصف الثاني متوسطاأَلحيائ

 The research hypothesisفرضيات البحث 
 اآلتية:لتحقيق هدف البحث تم صياغة الفرضيات 

 :ول . الفرضية ال 1
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( بين متوسطي درجات ٘ٓ.ٓاليوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 
االختبارين القبمي والبعدي في االستطالع االحيائي لممجموعة التجريبية التي درست 

 باستعمال استراتيجيَّة ىرم األَفضميَّة.
 :نية.الفرضية الثا2

( بين متوسط درجات تنمية ٘ٓ.ٓاحصائية عند مستوى داللة )ال يوجـد فـرق ذو داللة 
االستطالع اأَلحيائي لطالبات المجموعة التجريبية التي درست وفق استراتيجيَّة ىرم 

 االفضمية وطالبات المجموعـة الضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية.
 Limitation of the Researchحدود البحث  

 بما يأتي: تحدد البحث الحالي
.طالبات الصف الثاني المتوسط في المدارس المتوسطة والثانوية النيارية لمبنات في ٔ

 (م.ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓمدينة الموصل لمعام الدراسي )
 (م.ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ.الفصل الدراسي اأَلوَّل من العام الدراسي)ٕ
لطالبات .المادة العممية وتشمل: الفصول االربعة من كتاب العموم المقرر تدريسو ٖ

 الطبعة اأُلْولى( ٕٚٔٓالصف الثاني المتوسط  )داود وآخرون، 
 تحديد المصطمحات

 :Strategic Priority Hierarchyاستراتيجيَّة هرم اأَلفضميَّة  
 عرَّفاها كال من:

 ( :2١16امبو سعيدي وهدى)  .4
وح عمييم، " قيام الطمبة بتحديد النقاط التي ترتبط بشكل َأكبر مع السؤال الرئيس المطر 

بمعنى آخر تحديد أفضمية اأَلفكار بالنسبة لمسؤال المطروح عمييم مع تحديد مبررات 
 (ٗٓٔ: ٕٙٔٓ)امبو سعيدي وىدى،                                     لذلك".
 (:2١18القصير ) .2
تعممي يقوم بو الطمبة بشكل جماعي مع زمالئيم اآلخرين،   -نشاط تعميمي       

وفييا يطرح المدرس سؤاال ويقوم الطمبة بتحديد أفضل اأَلفكار المرتبطة بالسؤال 
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المطروح  وترتيبيا في شكل ىرمي، آذ تتدرج اأَلفكار المنظمة في الشكل اليرمي من 
ي قمة اليرم ِإلى اأَلقل ارتباًطا بالسؤال وتتخذ قاعدة اأَلكثر ارتباًطا بالسؤال وتوضع ف

 اليرم مكانا ليا، كما عمى الطمبة تبرير طريقة تنظيم ىذه اأَلفكار  .
 (ٕٛٔٓمع )القصير،  اتفضميَّة الَّذي تتفق فيو الباحثالتعريف النظري ليرم األَ 

 التعريف الجرائي لستراتيجية هرم اأَلفضميَّة:
لتدريس المجموعة التجريبية من  اتة اِلجراءات التي تتبعيا الباحثعىي مجمو          

عينة البحث  في مادة العموم بشكل جماعي مع بعضيم بعًضا، وىي ِإحدى 
استراتيجيات التعمم النشط ،وفييا يطرح سؤال عممي وتعمل الطالبات عمى تحديد افضل 
اأَلفكار المرتبطة بالسؤال المطروح ومن ثم ترتيبيا بشكل ىرمي، فُتدِرج الطالبات 

المنظمة في الشكل اليرمي، من َأكثرىا ارتباًطا بالسؤال في قمة اليرم ِإلى اأَلقل  اأَلفكار
ارتباًطا بالسؤال وتتخذ قاعدة اليرم مكانًا ليا، كما عمى الطالبات تفسير طريقة ترتيب 

 ىذه اأَلفكار.
 Curiosityالستطالع 

 عرَّفه كل من:
 (:2١١5.القبيالت )1

لمبحث عن مزيد من المعمومات والتفسيرات دون تخوف "المثابرة واالستطالع بإصرار 
 (ٙٗ: ٕ٘ٓٓ)القبيالت،           من كثرة المعمومات التي توصل ِإلييا اِلنسان. 

 (:2١١7.عودة)2
"بأنَّو الفضول َأو الرغبة في المعرفة واكتشاف، وفيم البيئة، واالنجذاب نحو المثيرات 

 (ٕٔٔ: ٕٚٓٓ)عودة،                                            الجديدة".
 التعريف اإلجرائي الستطالع اأَلحيائي:

ىو رغبة طالبة الصف الثاني المتوسط في التقصي والكشف عن المزيد من         
المعرفة والحقائق العممية ويقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة خالل اجابتيا عمى 

 ليذا الغرض. اتع االحيائي الذي اعتمدتو الباحثمقياس االستطال
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 خمفية نظرية
خيرين تحوالت رئيسة في النظر لمعممية التعميمية األَ شيد البحث التربوي خالل العقدين 

من الباحثين، وتضمن ذلك التحول من إثارة التساؤل حول العوامل الخارجية المؤثرة 
عمى التعمم مثل متغيرات المعمم كشخصيتو ، ووضوح تعابيره ، وحماستو ، وطريقة 

مِّم مثل معرفتو السابقة ، ثنائو ، ِإلى إثارة التساؤل حول ما يجرى بداخل عقل الُمَتعَ 
وفيمـو الـساذج ، وقدرتو عمى التذكر، وقدرتو عمى معالجة المعمومات ، ودافعيتو ، 
وانتباىو ، وَأنماط تفكيره ، وكل ما يجعل التعمم لديو ذا معنى ، وقد أسيم الباحثون 
ة بمساىمات كبيرة وواضحة فـي ىـذا المجال ، وظير ذلك من خالل تركيزىم عمى كيفي

تشكيل ىذه المعاني لممفاىيم العممية عنـد الُمَتَعمِّم ، ودور الفيم السابق في تشكيل ىذه 
المعاني ، واستند الباحثون في ىذا التوجـو ِإلى مدرسة فمسفية تسمى بالنظرية البنائية 

Constructivism Theory  .       ،الخميمي وآخرون(ٜٜٔٙ :ٕ٘٘) 
م يبني معرفتو بنفسو مثمما يقوم النبات بصنع غذائو بعممية الُمَتَعمِّ  نَّ أَ ويؤكد بياجيو 

 لممعمومة فحسب بل ميسر قاًل االبناء الضوئي لذا لم يعد المعمم من وجية نظر البنائية ن
المعرفة تختمف لدى اأَلفراد )الُمَتَعمِّمين( باختالف  نَّ أَ  الحسبانلعممية التعميم ويأخذ ب

ن أَ ىتماميم ومشاركتيم( وعمى المعمم الماىر في البنائية وجودىا في بنيتيم المعرفية وا
الُمَتَعمِّمين قد يكون لدييم معرفة سابقة غير مكتممة َأو غير  نَّ أَ  الحسبانويأخذ ب عتنيي

ألَنَّيا قد تعيق تعمميم واكتسابيم  ؛بيا عتنيصحيحة )تصورات خاطئة( يجب أن ي
 (ٕٗ: ٕٚٓٓ)النجدي وآخرون، لممعرفة الصحيحة. 

 مبادئ البنائية:
 تية:ترتكز البنائية عمى المبادئ اآل

الُمَتَعمِّم يبني  نَّ ألَ  ؛معرفة الُمَتَعمِّم السابقة ىي محور لالرتكاز في عممية التعمم -ٔ
 معرفتو في ضوء الخبرات والمعارف السابقة.
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المحيطة بو مع البيئة الخارجية و ا باستعمالو لحواسـيبني الُمَتَعمِّم معرفتو ذاتيً  -ٕ
وتزويده بالمعمومات والخبرات التي تمكنـو مـن الربط بين المعمومة الجديدة مع المعنى 

 العممي الصحيح.
ذ يتم ِإعادة ترتيب اأَلفكار وتنظيميا إِ  ؛يحدث التعمم تغيير في بنية الفرد المعرفية ال-ٖ

 عند دخول معمومات جديدة.
بل يتم بالمشاركة والتفاعل االجتماعي مع  ال يتم بناء المعرفة بمعزل عن اآلخرين -ٗ

 اآلخرين.
ذا كان ما يتم تعميمو لممتعممين من إِ فضل وجو أَ يكون التعمم َأكثر فاعمية ويتم عمى  -٘

 (ٗٗ: ٕٚٓٓ)زيتون،  الواقع ومن البيئة المحيطة بيم.
 :التعمم النشطالمحور الثاني : 

لعممية التعميم والتعمم ِإلى الحاجة لنوع من  زمات الكثيرةلقـد أدى الواقع التعميمي ذو األَ 
التعميم يحقـق فاعمية التعميم، ويزيـد المشاركة بين أطراف العممية التعميمية داخل 

 المدرسة، وىـو التعمم النشط.
(، في العقد األخير من القرن Active Learningظير مصطمح التعمم النشط )

بو بشكل كبير في القرن الحادي والعشرين، كأحـد االتجاىات  ت العنايةالعشرين، وزاد
 التربوية والنفسية المعاصرة في التدريس والتعمم وجودة نواتجو.

يشير مصطمح التعمم النشط ِإلى العممية التي ينشط فييا الُمَتَعمِّمـون في عممية التعمم من 
ن في حل المشكالت، والقدرة خالل القراءة، والكتابة، والتفكير، والمناقشة ، ويشتركو 

عمى التحميل والتركيـب والتقويم، وحتى عيد قريب لم يكن ىناك تعريف شائع لمتعمم 
النشط . فيناك من يعتقد أن جميع طرائق التعمم نشطة، بينما ىي في أغمب األحوال 

 (ٜ: ٕٗٔٓ)خميفة،وىدان،تعتمد عمى المحاضرة واللقاء.
 خصائص التعمم النشط:

النشـط خصائص يتميـز بـيـا عـن سـائر أساليب التعمـم ومـن ىـذه الخصائص ولمتعمم 
 : أتيماي
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 يجابي، ييتم بوضع الُمَتَعمِّم في حالة دائمة من النشاط والعمل.إِ .تعمم ٔ
. تعمم ذو معنى، تترابط فيو الخبرات السابقة بالمعارف الجديدة التي يكتسبيا بروابـط ٕ

ِإذ يطبقيا الجديدة التي يكتسبيا في حياتو عمى المواقـف التي  ؛َعمِّملـيـا داللتيـا عنـد الُمتَ 
 تواجيو.

.تعمـم تشـاركي، يقوم عمى المشاركة بين جميع أطراف العممية التعميميـة لتحقيق ٖ
 اأَلىداف.

تعمـم تشـاركي، يقوم عمى المشاركة بين جميع أطراف العممية التعميميـة لتحقيق 
 اأَلىداف.

تعاوني، يتعاون الُمَتَعمِّمون مع بعضيم بعًضا تحت إشراف المعمم ِلنجاز الميام .تعمم ٗ
 الموكمة إلييم، وفي ظل ىذا التعاون يكتسب الُمَتَعمِّمون صفات محببة.

. تعمـم متنـوع لمصادر التعمم، يوفر التعمم النشط مصـادر تعمم متعـددة تتيـح لمطالب ٘
 ذا فيـو يستخدم المواد المحسوسة والخبرات المباشرة.التعامل مع الخبرات المباشرة، ل

.تعمـم ممتع، يحقق المتعة والبيجـة لدى الُمَتَعمِّمين، ألَنَّو ييتم بشخصية الُمَتَعمِّم وميولو ٙ
  ويوفر لو اأَلنشطة التعميمية التي تمتعو وتساعده عمى التعمم واِلنجاز. 

 (ٕٚ_ ٔٚ: ٕٛٔٓ)خيري،
 تعمم النشط:استراتيجيات ال

استراتيجيات التعمم النشط تشمل مـدى واسع من األَنشطة التي تشارك في العناصر 
اأَلساسّية، الَّتي تحـث الطالب عمى أن يمارسـوا ويفكـروا حـول األشياء التي يتعممونيـا 

ىذه االستراتيجيات في حث الطالب عمى أن ينشغموا  عملويمكن أن تست ويمارسونيا
لناقد والبداعي، والتحدث مع أقرانيم َأو المجموعات الصغيرة َأو الصـف. في التفكير ا

كذلك تجعميـم ينشغمون في أن يعبروا عن َأفكارىم خالل الكتابة واكتشاف القيم والمواقف 
)أبو  الشخصية وتقديم واستقبال التغذية الراجعة والتأمـل خـالل عمميات التعمم. 

 (٘ٗ: ٕ٘ٔٓالحاج،المصالحة،
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 Pyramid preferenceاستراتيجيَّة هرم اأَلفضميَّة 
ىي من االستراتيجيات التي تقوم عمى العمل الجماعي والتعاوني بين الطمبة وىي واحدة 

 (ٗٓٔ: ٕٙٔٓ) امبو سعيدي والحوسنية،  من استراتيجيات القائمة عمى التعمم النشط 
ألَنَّيا احد متغيرات بحثيا الميمة وحاولت  ؛بشيء من التفصيل اتوستتطرق ِإلييا الباحث

 جيدىا في البحث عن المصادر ِإلى انيا قميمة في ىذا الجانب. 
فـكـرة االستراتيجيَّة تقوم عمى قيام الطمبة  نَّ ( أَ ٕٙٔٓ)أمبو سعيدي والحوسنية، والحظ

بتحديد النقاط التي  ترتبط بشكل َأكبر مع السؤال الرئيس المطروح عمييم. بمعنى اخـر 
إذ تنظم  ؛تحديـد أفضـمية اأَلفكار بالنسبة لمسؤال المطروح عمييم مع تحديد مبررات لذلك

م الطمبة بتصميمو بأنفسيم بشكل الطالبة اأَلفكار بشكل ىرمي يقدم من المدرس َأو يقو 
إذ يضع الطمبة اأَلفكار اأَلكثر ارتباًطا بالسؤال في قمة اليرم ثم  رسم َأو بشكل مجسم،

ا عن السؤال في قاعدة اليرم .وعمى الطمبة تقديم تفسيرات اأَلقل ارتباًطا ثم اأَلكثر بعدً 
 (ٗٓٔ: ٕٙٔٓ)أمبو سعيدي والحوسنية،      رم.عن سبب تنظيماتيم لأَلفكار في الي

 فوائد تطبيق استراتيجيَّة هرم اأَلفضميَّة:
 :لوحظ عند تطبيق االستراتيجية في التدريس انيا تقدم فوائد لممتعممين اوجزت بالتالي

 ئ مواقف تعميمية حية لممتعممين.. تييِّ ٔ
 اِلنتاج التعميمي. . تحفز الُمَتَعمِّمين عمى سعةٕ
 . تساعد عمى الكشف عن ميول الُمَتَعمِّمين والعمل عمى إشباع احتياجاتيم.ٖ
 . توجو كال من المعمم والُمَتَعمِّم لطرائق الحصول عمى المعرفة.ٗ
 . تنمي الرغبة في البحث والتفكير والتعمم حتى التقان.٘
 بنفسو.. تعطي قيمة لمميام التي ينتجيا الُمَتَعمِّم ٙ

 (ٓٛ٘ٔ: ٜٕٔٓ، فاضل؛ وعبد اليادي)
 الستطالع العممي 

حد مكونات المجال الوجداني واالنفعالي ومن اأَلىداف االستطالع العممي أَ  عدُّ يُ 
المرغوبـة التي تسعى التربية العممية ِإلى تحقيقيا في تدريس العموم، وأنو عامل مـؤثر 
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وتشير األدبيات العممية ِإلى  لمبحث عن المجيول،بالنسبة لتعمـيم الُمَتَعمِّمين وحافز ليم 
أن الُمَتَعمِّمين ذوي االستطالع العممي يكون أداءىم أفضل من نظرائيم الذين يممكون 

وذلـك نظرًا الستطالعيم المستمر في رصد الحوادث واألشياء  استطالعًا عمميًا َأقل
 فاىيم العممية بدرجة أفضل.والستعماليم َأكثر من حاسة ومن ثُمَّ يحققون تعممًا لمم

 (۷۷: ۸۸۱۱)زيتون، 
 مالحظات في تنمية حب الستطالع العممي : 

رعاية ثقافة حب االستطالع تمنح التعميم إمكانيات ىائمة لتحسين حياة  نَّ إِ        
. وىنا نستعرض خطوات البد من تجذرىا في مجتمع التعميم لخمق حب البوخبرات الط

 ىي عمى النحو اآلتي: االستطالع وحب التعمم،
و اكتسب معرفة نَّ أَ نشعر الطالب ب نَّ أَ ىم . تقميل التركيز عمى أداء االختبار ولكن األَ ٔ

 جديدة، لتصل بو ِإلى دائرة حبو لمتعمم والتعميم. 
. تشجيع المبادرة والتجريب واالستكشاف. من الميم أن تكون ىذه الخصائص جزءًا ٕ

 .بلمطالمن التجربة اليومية المتجددة 
 . توفير مساحة لمتعمم العميق عن طريق تجارب التعمم اأَلكثر جاذبية.ٖ
. تشجيع المخاطر )اآلمنة( في السعي وراء المعرفة َأو االكتشاف ، بوصفيا وسيمة ٗ

رائعة لنشر ثقافة حب االستطالع. وسيكون لدى الطالب مستويات متفاوتة من تقبل 
 بيا. روح المخاطر و تجاوز القمق المرتبط

. تشجيع الطمبة عمى فن طرح اأَلسئمة القوية، وَأحياًنا االستفزازية والمقنعة ، فاأَلسئمة ٘
ىي دعوات لإلبحار في عالم حب االستطالع، طرح َأسئمة مفتوحة يولد مزيدا من 

 اأَلسئمة وربما يزود المعممين والطمبة بالتفكير االبداعي.
القزطالع ِغ ثؼعُٙ ثؼًعب. فست االقزطالع ٌزجبظي زجُٙ ٌ الة. ئربزخ اٌفؽصخ ٌٍط6

٠ؼع ثّثبثخ ػعٚح ئ٠دبث١خ ِؼع٠خ ث١ٓ اٌطٍجخ رثُ ثزجبظي اٌطٍجخ شغفُٙ ثبٌّؼؽفخ اٌّكزىشفخ 

ّٟ ٔسٛ االش١بء عؼقْْٛ ٠جعٞ اٌّٚأ  ِغ ثؼعُٙ ثؼًعب،  الغريبة وغير  ؼظ اٌفؼً اإِل٠دبث
 . البالمألوفة التي يبدييا الط

 (ٖٙ: ۷۱۸۷)الشيخ ،                                                       
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 العممي: خصائص الستطالع
 يتميز االستطالع العممي بخصائص مميزة وىي كاالتي:

 حد خصائص الفكر النشيط الذي يدفع الُمَتَعمِّم نحو مزيد من التعمم. أَ و نَّ إِ . ٔ
 واالستكشاف.ُيَعدُّ القاعدة اأَلساسّية لإلبداع . ۷
 عمار.و شائع عند جميع الناس وفي جميع األَ نَّ إِ . ۳

Kozlowiski, 2005:224)) 
 (ٔدراسات تناولت استراتيجية ىرم األفضمية جدول رقم )

اقُ اٌجبزث        

ٚاٌكٕخ 

ِٚىبْ 

 اٌعؼاقخ

 ٘عف اٌعؼاقخ
ِزغ١ؽاد 

 اٌعؼاقخ

ػ١ٕخ 

اٌعؼاقخ 

ٚاٌّؽزٍخ 

 اٌعؼاق١خ

ٚاٌٛقبئً  االظٚاد

 االزصبئ١خ 
 إٌزبئح

خجؽ ٚػجع 

0202 

 (اٌؼؽاق)

فبػ١ٍخ 

اقزؽار١د١خ 

٘ؽَ األفع١ٍخ 

فٟ ػبظاد 

اٌؼمً إٌّزح 

ٌعٜ غبٌجبد 

اٌصف اٌؽاثغ 

اٌؼٍّٟ فٟ ِبظح 

 اٌف١ؿ٠بء

٘ؽَ 

 االفع١ٍخ

ػبظاد 

اٌؼمً 

 إٌّزح

 

اٌصف 

اٌؽاثغ 

 اٌؼٍّٟ

ِبظح 

 اٌف١ؿ٠بء

 غبٌجخ 47

ِم١بقب ٌؼبظاد اٌؼمً 

ِىْٛ ِٓ إٌّزح 

 ( فمؽح77)

اٌسم١جخ اإلزصبئ١خ 

)ٚثؽٔبِح 

(Microsoft 

Excel) 

 .ِؽثغ وب0ٞ

.ِؼبظٌخ ِؼبًِ 3

 ر١١ّؿ اٌفمؽاد

.ِؼبًِ اؼرجبغ 7

 ث١ؽقْٛ

.ِؼبظٌخ 5

 اٌفبوؽٚٔجبش

 األثؽ.ِؼبظٌخ زدُ 6

رفٛق غبٌجبد 

اٌّدّٛػخ اٌزدؽ٠ج١خ 

اٌالرٟ ظؼقٓ 

ثبقزؽار١د١خ ٘ؽَ 

األفع١ٍخ ػٍٝ 

غبٌجبد اٌّدّٛػخ 

بثطخ اٌالرٟ اٌع

ظؼقٓ ثبٌطؽ٠مخ 

االػز١بظ٠خ فٟ 

 ػبظاد اٌؼمً إٌّزح

Mohamm

ed 

And Hadi 

2019 

 (إٌٙع)

 

اثؽ اقزؽار١د١خ 

٘ؽَ االفع١ٍخ 

ػٍٝ رسص١ً 

غالة اٌؼٍَٛ 

فٟ ر١ّٕخ اٌس١بح 

اٌجشؽ٠خ فٟ 

ِدبي اٌصسخ 

ٚاٌطبلخ فٟ 

 إٌٙع

 

٘ؽَ -

 االفع١ٍخ

اٌس١بح -

اٌجشؽ٠خ 

فٟ ِدبي 

 اٌصسخ

غالة 

 اإلػعاظ٠خ

ِبظح 

 42اٌؼٍَٛ

 غبٌت

اضزجبؼ رسص١ٍٟ 

( 72ِىْٛ ِٓ )

قإاي اضز١بؼ ِٓ 

 ِزؼعظ

اٌسم١جخ اإلزصبئ١خ 

(pass-10 )

ٚثؽٔبِح 

(Microsoft 

Excel) 

ٕ٘بن فؽق فٟ 

رسص١ً 

اٌّدّٛػزبْ 

اٌزدؽ٠ج١خ 

ٚاٌعبثطخ، ٚغٌه 

فٟ صبٌر 

اٌّدّٛػخ اٌزدؽ٠ج١خ 

اٌزٟ غجك ػ١ٍٙب 

اقزؽار١د١خ ٘ؽَ 

 االفع١ٍخ
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 (ٕتناولت االستطالع االحيائي جدول رقم )دراسات 
اقُ اٌجبزث 

ٚاٌكٕخ ِٚىبْ 

 اٌعؼاقخ

 ٘عف اٌعؼاقخ
ِزغ١ؽاد   

 اٌعؼاقخ

ػ١ٕخ اٌعؼاقخ 

 ٚاٌّؽزٍخ

 االظٚاد

ٚاٌٛقبئً 

 االزصبئ١خ

 إٌزبئح

 0204ػٍٟ 

 (اٌؼؽاق)

اثؽ 

اقزؽار١د١خ 

اٌّسطبد 

اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

اوكبة 

غبٌجبد 

اٌصف اٌثبٟٔ 

اٌّزٛقػ 

اٌّفب١ُ٘ 

االز١بئ١خ 

ٚر١ّٕخ 

اقزطالػُٙ 

 االز١بئٟ

اقزؽار١د١خ 

 اٌّسطبد

اضزجبؼ اوكبة 

 اٌّفب١ُ٘

اضزجبؼ 

االقزطالع 

 االز١بئٟ

اٌصف اٌثبٟٔ 

 ِزٛقػ

 ِبظح اٌؼٍَٛ

 غبٌجخ 62

.اضزجبؼ 0

اوكبة 

اٌّفب١ُ٘ 

االز١بئ١خ 

ِىٕٛٔب ِٓ 

 ( فمؽح36)

.ِم١بـ 0

االقزطالع 

االز١بئٟ 

ِىٕٛٔب ِٓ 

 ( ركبؤال00)

اٌٛقبئً 

 االزصبئ١خ

.االضزجبؼ 0

اٌزبئٟ ٌؼ١ٕز١ٓ 

ِكزمٍز١ٓ  

.االضزجبؼ 0

اٌزبئٟ ٌؼ١ٕز١ٓ 

ِزؽاثطز١ٓ              

.ِؼبظٌخ اٌفب 3

وؽٚٔجبش 

.ِؼبظٌخ وٛظؼ 7

ؼ٠زشبؼظ  –

قْٛ                     

.ِؼبظٌخ 5

اؼرجبغ 

 ث١ؽقْٛ

فبػ١ٍخ رعؼ٠ف 

االز١بء 

ثبقزؽار١د١خ 

رعؼ٠ف زع٠ثخ 

ِثً 

اقزؽار١د١خ 

اٌّسطبد 

اٌزؼ١ّ١ٍخ، 

ٚأثؽ٘ب 

اإل٠دبثٟ فٟ 

اوكبة غبٌجبد 

اٌصف اٌثبٟٔ 

اٌّزٛقػ 

اٌّفب١ُ٘ 

االز١بئ١خ 

ٚر١ّٕخ 

اقزطالػٙٓ 

 االز١بئٟ

اٌؼؿٚٔٝ 

0203 

 (ِصؽ)

فبػ١ٍخ ّٔٛغج 

ؼزٍخ اٌزعؼ٠ف 

فٟ فُٙ 

اٌّفب١ُ٘ اٌؼٍَٛ 

ٚاٌز١ّٕخ ثؼط 

ِٙبؼاد 

االقزمصبء 

ٚزت 

االقزطالع 

اٌؼٍّٟ ٌعٜ 

اضزجبؼ ٌفُٙ 

اٌّفب١ُ٘ 

 اٌؼ١ٍّخ 

اضزجبؼ ٌز١ّٕخ 

ِٙبؼاد 

 االقزصبء 

ٚزٟ 

االقزطالع 

 اٌؼٍّٟ

اٌصف األٚي 

 االػعاظٞ

 اٌؼٍَٛ

 غبٌت 20

 ٚ غبٌجخ

.اضزجبؼ اٌفُٙ 0

 اٌؼٍّٟ ٌٍّفب١ُ٘

.اضزجبؼ 0

ِٙبؼاد 

االقزمصبء 

اٌؼٍّٟ فٟ 

 اٌؼٍَٛ

.ِم١بـ زت 3

االقزطالع 

 اٌؼٍّٟ

ٚخٛظ فؽٚق 

ظاٌخ ث١ٓ 

اٌّدّٛػز١ٓ 

اٌزدؽ٠ج١خ 

ٚاٌعبثطخ فٟ 

وً ِٓ فُٙ 

اٌّفب١ُ٘ 

اٌؼ١ٍّخ 

ِٚٙبؼاد 

االقزمصبء 
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رال١ِػ 

اٌّؽزٍخ 

 االػعاظ٠خ

 

.رس١ًٍ 0

اٌزجب٠ٓ ازبظٞ 

االردبٖ                 

.اضزجبؼ 0

اٌزبئٟ ٌؼ١ٕز١ٓ 

 ِكزمٍز١ٓ

.ِؽثغ ا٠زب 3

(n² )

 "d.زكبة"7

.ِؼبًِ 5

اؼرجبغ 

 "ث١ؽقْٛ"

اٌؼٍّٟ، ٚزت 

االقزطالع 

اٌؼٍّٟ ٌصبٌر 

اٌّدّٛػخ 

١خ فٟ اٌزدؽ٠ج

اٌزطج١ك 

اٌجؼعٞ، 

ٚٚخٛظ اؼرجبغ 

ظاي ِٛخت 

ث١ٓ وً ِٓ 

ِٙبؼاد 

االقزمصبء 

اٌؼٍّٟ ٚاٌفُٙ 

اٌؼٍّٟ ٚزت 

االقزطالع 

 اٌؼٍّٟ

 
 منهجية البحث واجراءاته

بيا  تفضال عن اِلجراءات التي قامفي البحث  المعتمدةيتضمن ىذا الفصل المنيجية 
وتحديد مجتمع البحث وعينتو وتييئة المستمزمات  و ابحثي َأىدافتحقيق ل اتالباحث

جراءات التكافؤ الفراد عينتو، وتطبيق التجربة،   واعتمادواأَلدوات الخاصة بالبحث، واِ 
 -:يعمى وفق ما يأتالوسائل اِلحصائيَّة المناسبة، 

 Experimental designالتصميم التجريبي:  -اول:
 وبرنامج عمل لكيفية تنفيذ التجربة(.التصميم التجريبي عبارة عن )مخطط 

                 ( ٚٛٗ: ٕٚٓٓعبد الرحمن و عدنان ، )                               
وتصميم التجربة يتطمب درجة عالية من الميارة والكفاءة؛ لذا يتوجب حصر جميع 

تحديد العامل المستقل المراد  العوامل والمتغيرات ذات العالقة بالظاىرة المدروسة وكذلك
(. ٙ٘: ٕٔٓٓالتعرف عمى دوره وتأثيره في الظاىرة وضبط العوامل اأُلخرى. )ربحي، 

التصميم التجريبي ذي المجموعتين  اتِإلى طبيعة البحث استعممت الباحثواستنادا 
المتكافئتين ذات االختبارين القبمي والبعدي الذي يضم مجموعتين متكافئتين في عدد 
من المتغيرات تتخذ َأحداىما مجموعة تجريبية تدرس مادة العموم عمى وفق استراتيجيَّة 
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وفق عمى  ومىرم اأَلفضميَّة في حين تتخذ المجموعة الثانية مجموعة ضابطة تدرس العم
 .الطريقة االعتيادية

 ثانيا: مجتمع البحث وعينته:
 مجتمع البحث:-1

شياء َأو اأَلشخاص َأو الحوادث، وىو المجموعة يقصد بالمجتمع " اي تجمع من األَ 
يعرف َأيًضا (. و ٜٓ: ٕ٘ٔٓالشاممة التي يجري اختيار العينات منيا " )النجار، 

وُتَعدُّ عممية تحديد  تخص ظاىرة معينة ، مجموعة من العناصر َأو المفردات التي
تحديدا لموصول ِإلى نتائج  َأكثرمجتمع البحث الخطوة اأَلكثر اىمية في جمع بيانات 

 (.ٖٚ: ٜٕٓٓ)طعمة، وحنتوش ، تجيب عن َأسئمة البحث َأو تسعى الختبار فرضياتو.
الثاني من جميع طالبات الصف تكون يوقد تم تحديد مجتمع البحث الحالي الذي  

طالبة من  (ٖٛ٘.٘ٔ( الذي يبمغ عددىم )ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓالمتوسط لمعام الدراسي )
طالبات المدراس المتوسطة والثانوية لمبنات في مدينة الموصل بموجب كتاب تسييل 

 ة.مدرس( ٛٙموزعات عمى مدارس محافظة نينوى والبمغ عددىم ) اتميمة الباحث
 عينة البحث:اختيار  -2
العينة ىي مجموعة جزئية من المجتمع الحصائي يتم جمع البيانات من خالليا مباشرة  

.وينبغي ان تكون العينة ممثمة لممجتمع، وان يكون حجميا مناسبًا، و يتم اختيارىا 
  "بطريقة عشوائية 

 (٘ٔٔ: ٕ٘ٔٓ)النجار، 
ك لألسباب باختيار المدرسة قصديا وىي مدرسة )المقاصد ( وذل ِإذ قامت الباحثات

 اآلتية :
وتقديم التسييالت المناسبة ال جراء  اتاستعداد ِإدارة المدرسة لمتعاون مع الباحث -ٔ

 التجربة 
  ات.في داخل المدرسة التعاون مع الباحثمدرسة مادة العموم بداء إِ -ٕ
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بترتيبيا لكي  اتالباحث تجراء التجربة وقد قامتضم المدرسة قاعة دراسية مييئة لِ -ٖ
 . ىرم اأَلفضميَّة ودرست فييا أيضا المجموعة الضابطةتالئم تنفيذ استراتيجيَّة 

االختيار العشوائي  ات( قاعات دراسية ممَّا يتيح لمباحثٙتحتوي المدرسة عمى )-ٗ
 لمجموعتي البحث

من رقعة جغرافية واحدة ممَّا يضمن التقارب في المستوى الثقافي  الطالباتمعظم -٘
( ه،د) الشعبتين عشوائيًا باختيار  اتالباحث تواالجتماعي أَلفراد العينة وقد قام

ِإذ اختيرت الشعبة )د(  ؛دراسية شعب( ٙالعشوائي البسيط من مجموع )القرعة سموب بأُ 
( ٙٛعينة الدراسة من )ت تكو كمجموعة تجريبية والشعبة )ه( كمجموعة ضابطة  و 

بعاد من التجربة طالبتان من المجموعة التجريبية وَأربع ة قبل االستبعاد ، إذ تم استطالب
ة( والسبب يعود ِإلى ن راسبات )معيدات السنطالبات من المجموعة الضابطة ألَنَّي

 ( يبين عينة البحث.ٖوالجدول ) خبرة سابقة من العام الماضي تالكينَّ ام
 (3الجدول )

 يبين توزيع َأفراد عينة البحث

 الطالباتعدد  المجموع الكمي
 بعد الستبعاد

البات عدد الط
الكمي قبل 
 الستبعاد

 الشعبة المجموعة

 
8١ 

 د التجريبية 42 4١
 ه الضابطة 44 4١

 
 البحث: ثالثا: التكافؤ بين مجموعتي 

لذا  ؛مر ضروري عند استعمال التصميم التجريبيأَ التكافؤ بين َأفراد عينة البحث  عدُّ يُ 
بقاء األثر  عممية التكافؤ في عدد من المتغيرات بِإجراء اتالباحثت قام ذات التأثير، وا 

 -لممتغير المستقل وىي كما يأتي: 
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 نتائج الختبار التائي لمعمر الزمني محسوبًا باأَلشهر لمجموعتي البحث     

 عدد َأفراد العينة المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

التائية  القيمة
 الجدولية

مستوى 
 الدللة

 8.755 177.١5 4١ التجريبية
1.199 

عند 1.991
مستوى 

(١.١5)  
 غير دال

 7.2١6 174.9١ 4١ الضابطة

 
 نتائج تحميل مربع كآي لمستوى تحصيل آباء َأفراد العينة في المجموعتين

ابتدائية  المجموع المجموعة
 معهد ثانوية فما دون

 كمية فما فوق
قيمة مربع كآي 

 المحسوبة
قيمة مربع كآي 

 الجدولية
مستوى 
 الدللة

 ٚٔ ٛ ٘ٔ 4١ التجريبية
ٕ.ٗٓٓ 

٘.ٜٜٔ 
 (٘ٓ.ٓعند )

 غير دال
 ٖٕ ٛ ٜ 4١ الضابطة

 
 نتائج تحميل مربع كآي لمستوى تحصيل األمهات َأفراد العينة لممجموعتينيبين 

 
 

ابتدائية  المجموع المجموعة
كمية معهد  ثانوية فما دون

 فما فوق
قيمة مربع كآي 

 المحسوبة

قيمة 
مربع 
كآي 
 الجدولية

مستوى 
 الدللة

 ٗٔ ٗ ٕٕ 4١ التجريبية

ٓ.ٓ٘ٛ 

٘.ٜٜٔ 
عند 

مستوى 
(ٓ.ٓ٘) 

 غير دال
 ٘ٔ ٗ ٕٔ 4١ الضابطة
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 التكافؤ في المعدل العام  لممجموعتين( t-test)نتائج الختبار التائي 

عدد َأفراد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الدللة

 13.124 69.1١١ 4١ التجريبية
 غير دال 1.991 ١.١25

 13.421 69.175 4١ الضابطة
 التكافؤ في الذكاء لممجموعتين (t-Test) نتائج الختبار التائي

َأفراد عدد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الدللة

 17.١42 115.75 4١ التجريبية
١.849 

عند 1.991
مستوى دللة 

(١.١5) 
 غير دال

 11.367 113.١١ 4١ الضابطة

  الختبار القبمي لالستطالع اأَلحيائييبين نتائج الختبار التائي التكافؤ في 
 لممجموعتين

عدد َأفراد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

القيمة 
التائية 
 المحسوبة

القيمة 
التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الدللة

 7.864 54.١5١ 4١ التجريبية
 غير دال 1.991 1.93١

 6.687 57.2١١ 4١ الضابطة
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 رابعا: السالمة الداخمية
َأرادت الباحثة التأكد من ضبط بعض المتغيرات التي قد تؤثر في سالمة        

جراءات التكافؤ بين مجموعتي البحث؛ أَلنَّ  التجربة. عمى الرغم من التوزيع العشوائي واِ 
ه المتغير التابع يتأثر بمتغيرات متعددة غير المتغير المستقل ولذلك البد من ضبط ىذ

تاحة المجال لممتغير المستقل وحده بالتأثير عمى المتغير التابع  ويعد ضبط المتغيرات واِ 
المتغيرات واحدا من اِلجراءات الميمة في البحث التجريبي وذلك لتوفير درجة مقبولة 
من الصدق الداخمي لمتصميم بمعنى أن يتمكن الباحث من عزو معظم التباين في 

 .متغير المستقل في الدراسة وليس ِإلى متغيرات ُأخرىالمتغير التابع ِإلى ال
    (ٜٛٔ ،ٜٕٓٓ )عطوي،

 ومن ىذه المتغيرات ىي:
.ظروف التجربة والحوادث المصاحبة ليل: لمحد من ىذا المتغير ولضمان تطبيق ٔ

التجربة بعدالة لكمتا المجموعتين اتفقت الباحثة مع ِإدارة المدرسة عمى تنظيم جدول 
 .اأُلسبوعيَّة لمادة العموم  بأوقات متقاربة قدر اِلمكانالدروس 

جراء التكافؤ لمعينة قد َأسيما في الحد من ىذا النضج.ٕ : ِإنَّ التوزيع العشوائي واِ 
 المتغير؛ ِإذ ِإنَّ جميع الطالبات يخضعن لعوامل نمو واحدة.

ميارات الفيم العميق8 : استعممت الباحثة َأداتا البحث )اختبار ِإكساب َأدوات القياس.ٖ
ِٚم١بـ االقزطالع األ ز١بئٟ( ػٍٝ ِدّٛػزٟ اٌجسث اٌزدؽ٠ج١خ ٚاٌعبثطخ، ٚرُ رطج١مٙب 

 ػٍٝ اٌّدّٛػز١ٓ فٟ آْ ٚازع.

 )أمطبع ثؼط أ فؽاظ اٌؼ١ٕخ( ٚ٘ػا ٌُ ٠سصً فٟ أثٕبء ِعح ئِخؽاء . االندثار التجريبي4
فردية التي تعرضت ليا التجربة في مجموعتي البحث باستثناء حاالت الغياب ال

 مجموعتي البحث وغالًبا ما كانت متساوية.
 السالمة الخارجية:

يقصد بالسالمة الخارجية امكانية تعميم نتائج البحث عمى عينات ُأخرى خارج عينة 
( ومن ىذه ٗٚٔ: ٕٔٔٓالبحث8 وفي مواقف تجريبية ُأخرى. )عباس وآخرون8 

 المتغيرات:
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 ة:.َأثر اإِلجراءات التجريبي1 
درست الباحثة بنفسيا حاولت الباحثة قدر اِلمكان ِإلى الحد من ىذا المتغير؛ ِإذ        

طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة أثناء مدة التجربة، وىذا يضفي عمى 
التجربة الدقة والموضوعية في نتائجيا، وبذلك تم التأكد من عدم تداخل عوامل ُأخرى 

 في نتائج التجربة.
 .سرية البحث :2

 حرصت الباحثة عمى سرية البحث باالتفاق مع ِإدارة المدرسة ومدرسة مادة العموم.
 .مدة التجربة:3

( وانتيت ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٗٔكانت مدة التجربة متساوية لممجموعتين؛ ِإذ بدأت يوم اأَلحد )
 (.ٕٕٕٓ/ٔ/ٕٓيوم الخميس )

 .البيئة التعميمية :4
لمجموعتين في مختبر مادة العموم في المدرسة لغرض تم تطبيق التجربة لكال ا      

 الحد من ىذا المتغير وتأثيره عمى نتائج البحث.
 Research requirementsمستمزمات البحث خامسا: 

عاف اٌجسث ٚفؽظ١برٗ رطٍت ِٓ اٌجبزثخ ر١ٙئخ ػعظ ِٓ اٌّكزٍؿِبد ٟٚ٘:  ٌزسم١ك أ٘ 

 تحديد المادة العلميت: .1

 اٌؼ١ٍّخ اٌّشٌّٛخ ثبٌجسث ثأؼثؼخ أ فصً ٟٚ٘ اٌكبثغ, اٌثبِٓ,زعظد اٌجبزثخ اٌّبظح 
اٌزبقغ, اٌؼبشؽ, ِٓ اٌىزبة اٌّعؼقٟ اٌّمؽؼ ٌّبظح اٌؼٍَٛ ٌٍصف اٌثبٟٔ اٌّزٛقػ رأ١ٌف 

 اٌطجؼخ اٌثبٌثخ.0204ظ ٚآضؽْٚ ٌكٕخ اٌعوزٛؼ زك١ٓ ػجع إٌّؼُ ظاٚ

 صياغت األَغراض السلوكيت.2
َّٗ ػجبؼح ػٓ خٍّخ اضجبؼ٠خ رصف ٚصفًب ِفصالً ِبغا ثٛقغ  ٠ؼؽف اٌغؽض اٌكٍٛوٟ ثأٔ 

عَّح ؾ١ِٕخ ُِ ٍُِّ أْ  ٠ظٙؽٖ ثؼع رؼٍّٗ ٌّفَٙٛ, أٚ  ِجعأ, أٚ  ئِخؽاء, أٚ  زم١مخ رعؼـ فٟ  ز ؼ  ُّ  اٌ
 .( ٜٓٔ: ٕٕٔٓ( دقيقة. )الحيمة8 ٘ٗقصيرة نسبيًا ال تقل عن )

 ِإعداد الخطط التدريسية:.3
ع الخطوات واِلجراءات والتدابير التي يتخذىا يقصد بالتخطيط الدراسي ىو مجمو       

 أفضل،ويتدرب عمييا من َأجل ضمان تحقيق تدريس  الدرس،المدرس مسبقا قبل تنفيذ 
  (ٜ :ٕٚٓٓ)سييمة،                                         .وتعمم أفضل
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  Tools of the researchَأداتا البحث سادسا: 
َأداة البحث التربوي من الوسائل التي يستخدميا الباحث في حصولو عمى  عدُّ تُ 

أدوات البحث في قدرتيا  بحثو، وتتباينالمعمومات المطموبة من المصادر المعنية في 
عمى قياس االستجابة المطموبة فاأَلداة التي تقيس استجابة معينة قد ال تكون قادرة عمى 

 (ٖٕٚ :ٕٗٓٓ)العنزي والكندري8 ُأخرى.قياس استجابة 
 مقياس الستطالع اأَلحيائي

بعد االطالع عمى عدد من المصادر والدراسات السابقة التي تناولت االستطالع      
( اعتمدت ٖٕٔٓ( و)السراج،ٖٕٔٓ(   ودراسة )العزونى،ٕٚٔٓالعممي كدراســة )عمي،
( كونو مقياًسا حديثًا ويناسب المرحمة العمرية والدراسية، ٕٚٔٓ،الباحثة مقياس )عمي

من جديد عمى مقياس  ةارتأت الباحثة تطبيق ِإجراءات الخصائص السيكو متري
 االستطالع اأَلحيائي وتم ذلك وفق الخطوات اآلتية:

 :.صدق المقياس1
من اِلجراءات الميمة التي يجب َأن يتأكد منيا واضع المقياس ىو صدق        

 .(ٜٕٛ: ٕٓٔٓالمقياس8 وىو قدرة اأَلداة عمى قياس ما اعدت لقياسو فعاًل. )النجار8 
 .التحليل االحصائي لفقراث مقياس االستطالع األَحيائي: 2

ؽف ػٍٝ ِعٜ ٚظٛذ ٌٍّم١بـ ٌٍٚزؼ ٠خٌٍزسمك ِٓ اٌطصبئص اٌكب٠ى١ِٛزؽ       

اٌزؼ١ٍّبد اٌطبصخ ثٗ ٚوػٌه ٌسكبة اٌٛلذ اٌّكزغؽق ٌإِلخبثخ. غجمذ اٌجبزثخ اٌّم١بـ 

( غبٌجخ فٟ اٌصف اٌثبٟٔ اٌّزٛقػ ِٓ ِزٛقطخ 52ػٍٝ ػ١ٕخ اقزطالػ١خ ِىٛٔخ ِٓ )

فقرات  ئِغ رُ اٌزأوع ِٓ ٚظٛذ اٌط١ّف( اٌّٛافك ٠َٛ 7/00/0200ِىخ ٌٍجٕبد ثزبؼ٠ص ) 
( دقيقة 8 ثم قامت الباحثة ٘ٗقت الذي استغرق لإِلجابة بين بمتوسط )المقياس والو 

بتحميل االختبار ِإحصائًيا ِليجاد القوة التمييزية لمفقرات فضال عن احتساب الثبات كما 
 مبين عمى النحو اآلتي:

 .القوة التمييزية لفقرات المقياس :1
التمييز بين الطالبات ذوات تشير القوة التمييزية ِإلى قدرة فقرات المقياس عمى   

المستويات العميا وذوات المستويات الدنيا بالنسبة لمصفة التي يقيسيا المقياس)الظاىر 
 .(ٜٕٔ: ٕٕٓٓوآخرون8 
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 .ثبات المقياس:2
 .ىو اتساق َأو تجانس المقياس، أي االتساق في قياس الشيء الذي تقيسو َأداة القياس

 ( ٖٕ٘: ٕٓٓٓ)ممحم،                                           
ويعبر عنو ِإحصائًيا بأنو معامل ارتباط بين درجات اأَلفراد وبين مرات ِإجراء االختبار 

 (ٓٗٔ: ٕٕٓٓالمختمفة )الظاىر وآخرون، 
  جراءات تنفيذ التجربةإِ سابعا: 
ل لمعام الدراسي       باشرت الباحثة بتنفيذ التجربة في الفصل الدراسي اأَلوَّ

حيث اجرت عمميات اختبار القاعات  المقاصد لمبنات( في متوسطة ٕٕٕٓ/ٕٕٔٓ)
التجريبية والضابطة وأنيت عممية التكافؤ؛ ثم طبقت الباحثة مقياس االستطالع 

(. درست ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٔٔيس الموافق )اأَلحيائي قبميا عمى مجموعتي البحث يوم الخم
الباحثة مجموعتي البحث بنفسيا طيمة ُمدَّة التجربة وقد بدأ تنفيذ التجربة يوم اأَلحد 

( بواقع حصتين ٕٕٕٓ/ٔ/ٕٓ)( واستمرت لغاية يوم الخميس ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٗٔ)
جراءات سير الدرس لكل من المجموعتين  اسبوعيًا. وقد استعممت الباحثة خطوات واِ 

 .ة والضابطةالتجريبي
 ثامنًا: تطبيق َأداتي البحث :

بعد تييئة المستمزمات واأَلدوات من الباحثة وتم تدريس المجموعتين التجريبية       
تدرس عمى وفق استراتيجيَّة ىرم اأَلفضميَّة والضابطة ودرست عمى وفق الطريقة 

عمى مجموعتي البحث  االعتيادية كما تم ِإجراء االختبارات القبمية لالستطالع اأَلحيائي
وبعد التطبيق واالنتياء من تنفيذ التجربة تم تطبيق اختبار ِإكساب المفاىيم اأَلحيائية 

( و تم تبميغ الطالبات بيوم ٕٕٕٓ/ٔ/ٕٓلمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( يوم )
فاق ِإجراء االختبار وتحديد الفصول المشمولة في االختبار وتحديد قاعة االختبار باالت

مع ِإدارة المدرسة ومدرسة العموم، ِإذ طبقت الباحثة االختبار البعدي  بمساعدة مدرسة 
طبقت الباحثة مقياس االستطالع اأَلحيائي  (  ثمٕٕٕٓ/ٔ/ٕٕالعموم يوم السبت )



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 

 

 
  1609 

( ِإذ ٕٕٕٓ/ٔ/ٖٕالبعدي لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( يوم اأَلحد الموافق )
 االختبار باالتفاق مع ِإدارة المدرسة .تم تحديد يوم ِإجراء 

 تاسعًا: تصحيح َأداتي البحث:
 مقياس الستطالع اأَلحيائي

 تعميمات تصحيح المقياس؛ إذ وزعت الدرجات عمى فقرات المقياس كما يأتي:
( ٜٓ( )دائًما ، َأحياًنا ، ابدًا(  كما ان اعمى درجة ممكن الحصول عمييا )ٖ،ٕ،ٔ) 

 ( درجة.ٖٓدرجة وَأقل درجة )
 عاشرًا: الوسائل اإِلحصائيَّة

  استعممت الباحثة في تحميل البيانات الوسائل اِلحصائيَّة اآلتية :   
  .الستخراج الثبات (Coefficient – Alphaكرونباخ ) –معادلة الفا  .ٔ
 .معادلة حجم األثر.ٕ
 .معادلة السيولة لمفقرات الموضوعية.ٖ
 .الموضوعيةمعادلة قوة تمييز الفقرات .ٗ
مربع كآي ).٘

2)chi- square  . 
 .( لعينتين مستقمتينT- testاالختبار التائي ).ٙ
 .بطريقة اِلعادة  معامل ارتباط بيرسون . الستخراج الثبات.7

 عرض النتائج ومناقشتها
في ضوء ىدف  البحث التي توصمت ِإلييا الباحثات يتضمن ىذا الفصل عرض لمنتائج

 البحث وفرضياتو وتفسير النتائج ومناقشتيا وعمى النحو اآلتي:
 :ول النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية ال -1

( بددين ١0١5ل يوجددد فددرق ذو دللددة احصددائية عنددد مسددتوى دللددة )وتـنص عمــى َأنَّــو "
لطالبات متوسطي درجات الختبارين القبمي والبعدي في مقياس الستطالع اأَلحيائي  

 المجموعة التجريبية التي درست باستعمال استراتيجيَّة هرم اأَلفضميَّة ". 
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المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري  ة اسـتخرجت الباحثـاتولمتحقق مـن ىـذه الفرضـي
لـــدرجات مقيـــاس االســـتطالع اأَلحيـــائي القبمـــي والبعـــدي لممجموعـــة التجريبيـــة . ومـــن ثـــم 

 (ٓٔ( لعينتين مترابطتين وادرجت النتائج في الجدول ) t- testطبقت االختبار التائي )
 لممتوسط الحسابي والنحراف المعياري (t- test)( نتائج الختبار التائي 1١الجدول ) 

 لالختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في مقياس الستطالع اأَلحيائي 

( وىـي ٖٗٗ.ٔٔوبمالحظة الجدول السابق نجد َأنَّ قيمة )ت( المحسوبة البالغة )
( ودرجـــة ٘ٓ.ٓمســـتوى داللـــة )( عنـــد ٖٕٓ.َٕأكبـــر مـــن قيمـــة )ت( الجدوليـــة والبالغـــة )

( وىـــــذا يـــــدل عمـــــى وجـــــود فـــــرق دال ِإحصـــــائًيا ولصـــــالح االختبـــــار البعـــــدي ٜٖحريـــــة )
ـــة  ـــل الفرضـــية البديم ـــة 8وبيـــذا تـــرفض الفرضـــية الصـــفرية الثانيـــة وتقب لممجموعـــة التجريبي

( بددين ١.١5يوجددد فددرق ذو دللددة احصددائية عنددد مسددتوى دللددة ) وتــنص عمــى َأنَّــو "
متوسطي درجات الختبارين القبمي والبعدي في مقياس الستطالع اأَلحيائي  لطالبات 

 المجموعة التجريبية التي درست باستعمال استراتيجيَّة هرم اأَلفضميَّة "
ِإذ وفرت جو من المتعة  ؛اأَلفضميَّةىرم ذلك ِإلى فاعمية استراتيجيَّة  وتعزو الباحثات

والتغيير ال تتوفر في الطريقة االعتيادية وجعمت الطالبات محور العممية التعميمية 
وبدور ايجابي نشط؛ ِإذ ساعدت عمى زيادة تفاعل الطالبات اثناء درس العموم  وزيادة 

)أمبو  الحماس وحب االستطالع لديين في البحث عن المزيد من الخبرات؛ ِإذ يرى
أنَّ استراتيجيَّة ىرم األَفضميَّة ىي ِإحدى استراتيجيات   ٕٙٔٓسعيدي والحوسنية ، 

الَّذي المحتوى المعرفي تتسم باتساع  التعمم النشط إضافة ِإلى أن ىذه االستراتيجيَّة 
نيا  طرائق وميارات الطالباتتعميم  المدرسةيتطمب من   .تبتعد عن التقميد وا 

  (٘ٓٔ: ٕٙٔٓسنية ،)أمبو سعيدي والحو 

عدد  الختبار
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الدللة

 القبمي
4١ 

54.١5١ 7.864 
11.434 (2.١23 )

 دال (39)
 5.645 73.35١ البعدي
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 :ثانية.النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية ال2
( بددين ١.١5ل يوجددد فددرق ذو دللددة احصددائية عنددد مسددتوى دللددة )وتـنص عمــى انــو "

متوسط درجات تنمية الستطالع اأَلحيدائي لطالبدات المجموعدة التجريبيدة التدي درسدت 
المجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة وطالبات هرم اأَلفضميَّة وفق استراتيجيَّة 

 ". العتيادية
المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري  ق مـن ىـذه الفرضـية اسـتخرجت الباحثـاتولمتحق

لفرق درجات المقياس البعدي والقبمي لالستطالع اأَلحيـائي لمجمـوعتي البحـث التجريبيـة 
عينتين مستقمتين وادرجت النتائج ل (t- testوالضابطة. ومن ثم طبقت االختبار التائي )

 (ٔٔفي الجدول )
لمتوسط درجات والنحراف المعياري  (t- test)( نتائج الختبار التائي 11الجدول )

 لممجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية الستطالع اأَلحيائي

( وىي َأكبر مـن ٛٙٗ.ٛوبمالحظة الجدول السابق نجد َأنَّ قيمة )ت( المحسوبة بمغت )
( ٛٚ( ودرجــة حريــة )٘ٓ.ٓ( عنــد مســتوى داللــة )ٜٜٔ.ٔقيمــة )ت( الجدوليــة والبالغــة )

وىــذا يــدل عمــى وجــود فــرق دال ِإحصــائًيا فــي تنميــة االســتطالع اأَلحيــائي بــين طالبــات 
طالبــــات المجموعــــة التجريبيــــة وبيــــذا تــــرفض  المجموعــــة التجريبيــــة والضــــابطة ولصــــالح

 الفرضية الصفرية الثالثة.
 بيئة من وفرتو لما اأَلفضميَّة ىرم استراتيجيَّة فاعميةِإلى  النتيجة ىذه اتاحثالب وتعزو
 ىرم الستراتيجيَّة اآللية نَّ إِ  ذإِ  اِليجابيّ  المشترك العمل عمى شجعت تعممية/ تعميمية

 يتم وبو األوسط والجزء والقمة القاعدة مثل أجزاءِإلى  اليرم تقسيم تقتضي اأَلفضميَّة
 ربط خالل من معنى ذو تعمماً  بدوره يحقق الَّذي اليرم في وتسمسميا اأَلفكار وضع

 من عدد مجموعة كل بِإعطاء اتالباحث قامت إذ ؛السابقة بالخبرات الجديدة المفاىيم

 المجموعة المهارة
عدد 
 الفرق البعدي القبمي الطالبات

النحراف 
 المعياري

مستوى  التائيةالقيمة 
 الجدولية المحسوبة الدللة

الستطالع 
 اأَلحيائي

 1١.67516 19.3 73.355 54.١5١ 4١ التجريبية
86468 (1.991 )

 دال (78)
 8.831١4 ١.75 59.388 57.2١١ 4١ الضابطة
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 من غيرىاَأو  َأفكاراً َأو  صوراً َأو  معمومات تحمل بطاقة وكل ، الممونة البطاقات
 وفقاً  اأَلفكار بعض طالبة كل تضيف وَأحياًنا اأَلساسّي، بالسؤال المرتبطة اأَلشكال
 َأعطىممَّا  جيد، متكامل أفضمية ىرم بناء في األخريات مع تتمكن حتى نظرىا لوجية
 بتنظيم بأنفسين وقاموا اليرم شكل حددن من نألَنَّي المسؤولية  بتحمل لمطالبات شعوراً 

 روح ذلك ،يبعثِإلييا  توصمن التي النتائج في المدرسة بيا وناقشن واأَلفكار المعمومات
 عمى الطالبات ساعد وىذا لمحل، جديدة َأفكار طرحِإلى  والسعي الطالبات بين التنافس

 حمولِإلى  والوصول لممشكمة مختمفة جوانب لحل لديين واالستطالع البحث فاقآ فتح
. التجريبية لممجموعة الطالبات عند اأَلحيائي االستطالع مستوى رفع بدوره وىو معتمدة
  ودراسة (ٜٕٔٓاليادي، وعبد فاضل) دراسة مع النتيجة ىذه وتتفق

 (Mohamed Ali & Hadi sh,2019) 
 الستنتاجات والتوصيات والمقترحات

صمت ِإلييا يتضمن ىذا الفصل َأبرز االستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي تو 
 في ضوء نتائج البحث وعمى النحو االتي: اتالباحث

 Conclusionsاول: الستنتاجات 
 ما يأتي:  اتائج البحث الحالي استنتجت الباحثفي ضوء نت

. فاعمية استراتيجيَّة ىرم اأَلفضميَّة في تنمية االستطالع اأَلحيائي لدى طالبات الصف ٔ
 الثاني المتوسط مقارنة بالطريقة االعتيادية.

إمكانية تطبيق استراتيجيَّة ىرم اأَلفضميَّة في تدريس اأَلحياء لطالبات الصف الثاني  .۷
 المتوسط. 

التي تجعل الطالبات َأكثر استمتاعا  في التدريس .اعتماد استراتيجيَّة ىرم اأَلفضميَّةٖ
 وتشويقا لمدرس وتفاعال مع المادة الدراسية، كونيا ىيأت بيئة دراسية تعاونية وتفاعمية

 ممتعة.
 Recommendationsثانيا: التوصيات 

 بما يأتي:  اتناء عمى ما تقدم ذكرت وصي الباحثب
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.تشجيع مدرسي ومدرسات مادة عمم اأَلحياء الستعمال استراتيجيَّة ىرم اأَلفضميَّة في ٔ
 التدريس عامة وفي درس اأَلحياء خاصة. 

لممرحمة المتوسطة من وحـدة  اقامة دورات تدريسية لمدرسي ومدرسات مادة اأَلحياء. ۷ 
االعداد والتدريب في المديرية العامـة لتربيـة نينوى لتـدريبيم عمى استعمال االستراتيجيات 

 الحديثة ومنيا استراتيجيَّة ىرم اأَلفضميَّة.
. توجيو مدرسي اأَلحياء ومدرساتيا لممرحمة المتوسطة عمى مراعاة الجوانب الوجدانية ٖ

 مى حب االستطالع اأَلحيائي.لطمبتيم وتشجيعيم ع
  Propositionsثالثا: المقترحات 

 ِإجراء الدراسات المستقبمية اآلتية : اتكماال لمبحث الحالي تقترح الباحثاست
تنمية في  ِإجراء دراسات مقارنة بين استراتيجيَّة ىرم اأَلفضميَّة وبين استراتيجيات -ٔ 

 االستطالع اأَلحيائي. 
تصميم برنامج تدريبي يقوم عمى استراتيجيَّة ىرم األَفضميَّة لمدرسي ومدرسات مادة  -ٕ

 ودافعيتيم نحو التعمم.تنمية االستطالع االحيائي لدى الطمبة العموم وأثره في 
استعمال ىرم األَفضميَّة في تدريس عمم اأَلحياء لطالبات المرحمة  توظيف  -ٕ

 .بقاء المعموماتواثرىا في التحصيل واست العدادية
 المصادر العربية                             

العامة، دار ابن األثير  المدخل ِإل  طرائق التدريس(،ٕٓٔٓإبراىيم، فاضل خميل) .ٔ
 لمطباعة والنشر، العراق.

استراتيجيات التعمم (، ٕٙٔٓأبو الحاج، سيا احمد والمصالحة، حسن خميل ) .ٕ
لة، مركز ديبونو لتعميم التفكير، دبي/ النشط : َأنشطة وتطبيقات عممية، الطبعة اأَلوَّ

 االمرات العربية.
الطبعة الثامنة ،مكتبة  طرق التدريس العامة6(،ٜٜٜٔأحمد، محمد عبدالقادر) .ٖ

 القاىرة. النيضة المصرية،
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  النشط التعمم استراتيجيات(:ٕٙٔٓ)  الحوسنية عمي بنت ىدى سعيدي، امبو .ٗ
 عمان المسيرة، دار التطبيقية، االمثمة مع استراتيجيَّةٓٛٔ

طرائق تدريس (،ٜٕٓٓأمبو سعيدي،عبداهلل بن خميس والبموشي،سميمان بن محمد) .٘
،الطبعة اأُلْولى، دار الميسرة لمنشر والتوزيع العموم )مفاهيم وتطبيقات عممية(

 والطباعة،عمان.
(،أثر استعمال بعض استراتيجيات التعمم النشط ٖٕٔٓعبدالرحمن ) التركي،نازك .ٙ

في تنمية التفكير ودافعية التالميذ ذوي صعوبات التعمم بدولة الكويت،بحث 
 مصر.ٖٗ/مركز الرشاد النفسي،العددمجمة الرشادالنفسيمنشور،

،دار  أساسيات عمم النفس التربوي(ٜٗٛٔتوق ،محي الدين وعبدالرحمن عدس) .ٚ
 ايمي،مصر.جون و 

(: فاعمية استراتيجيَّة ىرم اأَلفضميَّة في عادات العقل ٕٕٓٓجبر وخير اهلل عبد ) .ٛ
، مجمة العموم التربويةالمنتج لدى طالبات الصف الرابع العممي في مادة الفيزياء، 

 ، جامعة ذي قار ، العراق ٕ، العدد ٓٔالمجمد 
المشكالت النظرية  (،تدريس العموم بأسموب حلٕٓٓٓالحارثى،إبراىيم احمد) .ٜ

 والتطبيق ،الطبعة اأُلْولى،مكتبة سفير، الرياض.
 الطبعة واستراتيجياتو، التدريس طرائق(: ٕٕٔٓ) محمود، محمد د الحيمة، .ٓٔ

 .المتحدة العربية االمارات لمنشر، الجامعي الكتاب دار الرابعة،
المسرة لمنشر  ،الطبعة الثالثة،دارتعميم العموم لمجميع(،ٕٔٔٓخطابية ،عبداهلل) .ٔٔ

 اأُلردن.-والطباعة ،عمان 
(، التعمم النشط لدى المعاقين ٕٗٔٓخميفة، وليد السيد ووىدان، سرباس ربيع ) .ٕٔ

البرامج[، الطبعة اأُلْولى، دار -النظريات-سمعيا في ضوء عمم النفس المعرفي]المفاىيم
 الوفاء لمطباعة والنشر، السكندرية.

تدريس العموم في مراحل التعميم (،ٜٜٙٔالخميمي،خميل يوسف وأخرون) .ٖٔ
 ،دار القمم لمنشر والتوزيع ،دبي،االمارات العربية المتحدة.العام
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(، التعمم النشط، الطبعة اأُلْولى، مؤسسة ٕٛٔٓخيري، لمياء محمد ايمن ) .ٗٔ
 يسطرون لمطباعة والنشر والتوزيع، الجيزة.

الثاني (، كتاب العموم لمصف ٕٚٔٓداؤود، حسين عبد المنعم واخرون ) .٘ٔ
 المتوسط، الطبعة الثالثة، المديرية العامة لممناىج قسم التحضير الطباعي، العراق.

البحث العممي أسسه 6 مناهجه (:  ٕٔٓٓربحي ، مصطفى عميان )  .ٙٔ
جراءاته 6  بيت اأَلفكار الدولية ، عمان . وأساليبه واِ 

التعمم النشط )المفهوم والستراتيجيات6 (، ٕٕٔٓرفاعي، عقيل محمود) .ٚٔ
 ، دار الجامعة الجديدة لمنشر، السكندرية.وتقويم نواتج التعمم(

،الطبعة العربية  أساليب تدريس العموم(،ٕ٘ٓٓزيتون ،عايش محمود ) .ٛٔ
 االردن.-االولى،الصدار الخامس،دار الشروق لمنشر والتوزيع،عمان

التعمم والتدريس من (، ٖٕٓٓزيتون، حسن حسين وزيتون، كمال عبد الحميد) .ٜٔ
، دار عالم الكتب لمنشر المممكة العربية لنظرية البنائية6 الطبعة اأُلْول منظور ا
 السعودية

 النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم(،ٕٚٓٓزيتون،حسن حسين) .ٕٓ
 االردن.-،دار الشروق لمنشر والتوزيع ،عمان

،الطبعة  تربوي منظور البنائية(،ٜٜٙٔزيتون،عايش حسن وزيتون،كمال) .ٕٔ
 مصر.-اأُلْولى،منشأة المعارف،االسكندرية

،دار ٔ(االتجاىات والميول العممية،طٜٛٛٔزيتون،عايش محمود) .ٕٕ
 .عمارلمنشروالتوزيع،عمان،اأُلردن

(،اثر أنموذج ويتمي في اكتساب المفاىيم ٖٕٔٓالسراج،ريم سالم مصطفى ) .ٖٕ
6)رسالة اأَلحيائية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط وتنمية استطالعين العممي

 .كمية التربية،جامعة تكريت،العراقماجستير غير منشورة(6
، التعمم النشط بين النظرية والتطبيق( ٕٙٓٓجودت وآخرون )، سعادة  .ٕٗ

 الطبعة اأُلْولى، دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان.
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 ، والعشرين الحادي القرن في التدريس استراتيجيَّة( : ٕٚٓٓ)السميد أبو سييمة .ٕ٘
  اأُلردن. ، عمان ، الفكر دار

 والتعمم التعميم أساليب ،(ٕٕٔٓ) حممي عباس والجمل، محمد أسامة سيد، .ٕٙ
 .دسوق والتوزيع، لمنشر وااليمان العمم دار اأُلْولى، الطبعة النشط،

 واستراتيجيات المتقدمة التدريس ،استراتيجيات(ٕٓٔٓ)حسن شاىين،عبدالحميد .ٕٚ
 بنيمور،جامعة التربية كمية( منشورة غير ماجستير رسالة) التعمم وَأنماط التعمم

 (.،مصر السكندرية
 ،المنيج(ٕٚٔٓ) نصرت، سويمم والتركي العتيبي ،معاذ الشيخ .ٕٛ

 .التعميمية،الشارقة لمتنمية العرب التربويين مجمع.اسسو،فمسفتو،ميزاتو:التعميمي
 ،دار اأُلْولى الجمال،الطبعة وتذوق البداع(ٕٚٓٓ)حسين ،قاسم صالح .ٜٕ

 .اأُلردن-دجمة،عمان
 الحصاء طرق( : ٜٕٓٓ)حسين إيمان  وحنتوش8  ياسين حسن ، طعمة .ٖٓ

 .م8ٕٜٓٓ  اأُلردن ، عمان ، والتوزيع لمنشر ، صفاء دار ، الوصفي
 في الدائري البيت مخطط استراتيجيَّة ،اثر(ٕٕٔٓ)محمد أحمد طنطاوي،وفاء .31

االعدادي،  الثاني الصف تالميذ لدى العموم لتعمم والدافعية العميق الفيم تنمية
ل ،العدد التربوية العموم بحوث مجمة  .اأَلوَّ

(،فاعمية نموذج رحمة التدريس ٖٕٔٓ،حسام الدين محمد عبد اليادي)ي العزون .ٕٖ
في فيم مفاىيم العموم وتنمية بعض ميارات االستقصاء وحسب االستطالع العممي 

)رسالة ماجستير .مصر ،جامعة طنطا،لدى تالميذ المرحمة العدادية، كمية التربية 
 غير منشورة (

 طرقو ـ أدواتو ـ مفاىيمو العممي البحث أساليب:  عزت جودت ، عطوي .ٖٖ
 .مٜٕٓٓ اأُلردن ، عمان ، الثقافة دار ، الثالث األصدار ،  اِلحصائيَّة

(، َأثر استراتيجيَّة المحطات التعميمية في ٕٚٔٓ) عمي، شيماء موفق حياوي .ٖٗ
ِإكساب طالبات الصف الثاني المتوسط المفاىيم اأَلحيائية وتنمية استطالعين 
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كمية التربية لمعموم الصرفة، جامعة  )رسالة ماجستير غير منشورة(6اأَلحيائي، 
 الموصل، العراق.

 التحصيل(. ٕٗٓٓ. )الرحمن عبد اهلل عبد والكندري، عويد فريح العنزي، .ٖ٘
 العموم مجمة وطالباتيا، الثانوية المرحمة طالب لدى بالنفس بالثقة وعالقتو الدراسي

 .)ٕ) العدد ،ٕٖ مجمد الكويت، جامعة االجتماعية،
 لممرحمة الفمسطينية العموم مناىج محتوى ،تقويم(ٕٔٔٓ)احمد تياني عودة، .ٖٙ

 ،كمية(منشورة غير ماجستير رسالة)العالمية، المعايير ضوء في العميا اأَلساسّية
 .االزىر،غزة التربية،جامعة

 التعاونية االستقصائية باألَنشطة التدريس فاعمية"،(ٕٚٓٓ)مميجى عودة،ثناء .ٖٚ
 التعمم نحو واالتجاه العممي االستطالع وحب العمم عمميات بعض تنمية في

 ،الجمعية"STC برنامج ضوء في االبتدائي التعميم مرحمة تالميذ لدى التعاوني
 (.ٖ)،العدد(ٓٔ)،المجمد العممية التربية العممية،مجمة التربية المصرية

 تحصيل في اأَلفضميَّة ىرم استراتيجيَّة فاعمية(: ٜٕٔٓ) حسن نور فاضل، .ٖٛ
 اأَلساسّية التربية كمية مجمة االدبي، الخامس الصف طالب لدى الجغرافية مادة

  بابل جامعة( ٕٗ)    العدد اِلنسانية، و التربوية لمعموم
 اأَلساسّية المرحمة في العموم تدريس ،أساليب(ٕ٘ٓٓ)عيسى القبيالت،راجي .ٜٖ

-والتوزيع،عمان لمنشر الثقافة دار اأُلْولى، الطبعة األطفال، رياض ومرحمة الدنيا
 .اأُلردن

 في اأَلفضميَّة  ىرم استراتيجيَّة فاعمية(: ٕٚٔٓ) حمزة عمي فلاير القصير، .ٓٗ
 الرابع الصف طالبات لدى االستداللي التفكير وميارات اأَلحياء عمم مادة تحصيل
 التربية كمية القادسية، جامعة( منشورة غير ماجستير رسالة) العممي،

 عارف والجبوري، محمد مشرق والجبوري، حميد محمد المسعودي، .ٔٗ
 دار اأُلْولى، الطبعة التدريس، ميزان في التدريس وطرائق ،المناىج(ٕ٘ٔٓ)حاتم

 .،عمان والتوزيع لمنشر الرضوان
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 ،ٗ ط والتربية، النفس عمم في والتقويم القياس( : ٜٕٓٓ) محمد، سامي ممحم، .ٕٗ
 .اأُلردن والطباعة، والتوزيع لمنشر المسيرة دار

 أصوليا) التدريس في حديثة ،استراتيجيات(ٕٙٔٓ)سعيد بن بنت ريا المنذري، .ٖٗ
 لمنشر الفجر دار اأُلْولى، ،الطبعة(العربية المغة تدريس في وتطبيقاتيا الفمسفية
 .عمان سمطنة- مسقط والتوزيع،

 برمجية تطبيقات مع التحميمي االحصاء(. ٕ٘ٔٓ. )صالح جمعة نبيل النجار، .ٗٗ
SPSS، اأُلردن عمان، والتوزيع، لمنشر الحامد دار ،ٔ ط. 

 محيي عمي وراشد، اليادي عبد منى وسعودي، الرحمن عبد أحمد النجدي، .٘ٗ
 الرابعة، الطبعة المعاصر، العالم في  العموم تدريس في المدخل ،(ٕٕٓٓ)الدين
 .القاىرة العربي، الفكر دار

ضوء  في العموم لتعميم حديثة ،اتجاىات(ٕٚٓٓ)النجدي، أحمد واخرون .ٙٗ
 الفكر الرابعة، دار المعايير العالمية وتنمية التفكير، النظرية، البنائية، الطبعة

 مصر-العربي، القاىرة
 المصادر األجنبية
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