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الملخص
يهدف البحث الحالي التعرف على (اثر استتراتييي بتايبي فتي تمييت التيريتر ادستتددلي عمتد
طالبات الصف ادول اليتوسط في يتاد اليررافيت وقتد صتا ت الباحثت الير تي (دتويتد
فروق ذات ددل احصائي عمد يستوى ددل ( ,0,9بين يتوستط دريتات الطالبتات ال تتي
درستتتن وفتتت استتتتراتيي بتتتايبي ويتوستتتط دريتتتات الطالبتتتات ال تتتتي درستتتن وفتتت الطري تتت
ادعتيادي في التيرير ادستددلي .
ولتح يت فتتدف البحتتث ااتتتارت الباحثت اليتتمهو التيربيبتتي وتتتء تحديتتد يررت ق تتا ترريتتت
يران ديرا البحث رتذل تتء ااتيتار طالبتات اليتدارت اليتوستط فتي ماحيت العلتء رييتيت
للبحتث ريتتا تتتء ااتيتتار عيمت البحتتث يتتن طالبتتات الصتتف ادول اليتوستتط يتتن يدرست ثامويت
الحري للبمات في ماحي العلتء للعتاء الدراستي ( 6,71-6,7:وقتد ااتيترت العيمت بصتور
تتابط
قصتتدي واليتروم ت يتتن يييتتوعتين ادولتتى تيريبي ت وعتتددفا ( 6,طالب ت والثامي ت
وعتتددفا ( 6,طالبتتت حيتتث تاليتتتت العيمتتت يتتن ( 8,طالبتتت تتتتء ايتترا الترتتتاف بالتحصتتتيل
الدراسي للعاء الساب والعير ال يمي للطالبات يحسوب بادشهر ويستوى الذرا وتء ااتيار
ااتبتتتار التيريتتتر ادستتتتددلي ادا للبحتتتث وفتتتي مهايتتت التيربتتت استتتتعيلت الباحثتتت اددوات
ادحصتتائي اليماستتب للبحتتث وتوصتتلت التتى ويتتود فتترق لصتتالح اليييوع ت التيريبي ت وفتتي
و المتيي اوصت الباحث بيييوع توصيات ريا اقترحت يييوع ين الي ترحتات فييتا
ياص يو وع البحث .
Summary
Aims current research to identify (after Bybee's strategy in the
development of deductive thinking when students first grade average
in the geographical material) has drafted a researcher hypothesis
(there are no statistically significant differences at the level of
significance (0.05) between the average scores of students who
design team in accordance with the strategy Bybee and average
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grades of students who studied in accordance with the usual method
.of deductive reasoning
To achieve the aim of the research researcher applied Altgerbibi
chose was determined to spend Tikrit, the center of a place to
conduct research as well as selected students of middle schools in
the area of science as a society to look was also selected sample of
students in the first grade average from secondary wisdom school for
girls in the area of science for the academic year (2016-2017 ) the
sample was selected in a deliberate and consisting of the first two
experimental and number (20 students) and the second officer and
the number (20 students), where Isler Beguin sample of 40 female
students who were holding equal chronological age calculated for
students in Months and level of intelligence and thinking deductive
was chosen as a test deductive thinking tool Search At the end of the
experiment the researcher used appropriate statistical tools for
research and reached a difference for the experimental group and in
the light of the outcome researcher recommended the
recommendations of a group also proposed a set of proposals with
.respect to the subject of research

المبحث االول
-:  مشكلة البحث: ً اوال
توايه ياد اليررافي العديد ين اليشر ت بسبب الطرائ التدريسي اليتبع في تدريت فتذ
الياد حيث يستعيل البي يدرسي ياد اليررافي الطرائ الت ليدي في التعلتيء ال ائيت علتى
الحيت وادستت هار وترييتتب دور الطالتب وترليتب دور اليتتدرت ويعتل دور ي صتور علتتى
م ل اليعلويات وافرا ها في اذفان الط ب والت يد التتاء بيايتا بته الرتتاب اليدرستي وبتذل
ت ررت يع ء يحاور العيليت التعليييت وفتي ي تديتها الطالتب حيتث امحصتر افتيايته علتى
تتعيت يهاراتتته اليرريتت وتتتدمى
حي ت اليعلويتتات ورييي ت الحصتتول علتتى الع يتت وبتتذل
. يستوى ابداعه
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ان طري التدريت ررن اساسي ين ارران العيلي التعلييي ويتن ا لهتا يتتء توصتيل اليتاد
الى اذفان الطلب وبيا ان الييتي يترير بصتور ستريع لتذا ييتب تطتوير طرائت التتدريت
ويعلها تثير مشاط اليتعلء بحيث تهدف الى تعديل سلوره بيا يت ئء يت الييتيت التذع يعتي
فيه .
(لبيب  ,رشدع واارون  7191:76 ,وبما ً على يات دء ارتأت الباحث ال يتاء بدراست (اثتر
استراتييي بايبي في تميي التيرير ادستددلي عمتد طالبتات الصتف ادول اليتوستط فتي يتاد
اليررافي لعلها تستهء فتي تمييت التيريتر لتدى الطالبتات وتيعتل اتيتافهن اييتابي محتو يتاد
اليررافي .
ثانيا ً  :اهمية البحث-:
تمبث افيي البحث ين افيي اليررافي بوصيها ياد دراستي لهتا طبيعتهتا اليييت وافتدافها
التربوي ت وفتتذ ادفتتداف دييرتتن اارايهتتا التتى حي ت العيتتل اد باستتتعيال طرائ ت ووستتائل
تدريسي تت ئء ي طبيعت يو توعاتها ودروستها وافتدافها حيتث ان ميتال العيليت التعليييت
يرون باشرا اربر عدد ين ادوات التعلء فالعيلي التتي تشتتر فيهتا اتواص ادمستان وع لته
وروحه ترون ارثر فاعلي في التعلء ين العيلي التي ديشتتر فيهتا ستوى الع تل ( .اديتين ,
6 , 7181
وتعد يمافو الدراسات اديتياعي ين ارثر اليواد الدراسي يماسب لتميي التيرير لدى الطلبت
ليتا تتيتت بتته يتن متتى فتتي يو توعاتها ويشتتر تها الحياتيت و وافرفتا اليتريتتر ييتتا يتتتيح
للطلبتتت يعاليتهتتتا وفهيهتتتا وادرا الع قتتتات بيمهتتتا  ,ودييرتتتن تح يتتت ذلتتت اد باستتتتاداء
استراتيييات تدريسي يماسب تستهء فتي تعلتيء الطلبت يهتارات التيريتر وترستبهء ال تدر علتى
ييارستها وتطبي ها ( .العاتري 6 : 6,77 ,
ل د هرت م ريات تعلء رثير وتأثرت طترق التتدريت بهتاو اصتبحت فتذ الم ريتات تيثتل
ادوات يهي ييرن ان تسهء في رف يستوى عيليتي التعلء والتعلتيء وحتل يشتارلها ويتن فتذ
الم ريات (الم ري البمائي التي تتيت بشعبي ربير لدى التربويين باعتبارفتا م ريت يديتد
في التربي تحول الترري فيها يتن العوايتل الاارييت التتي تت ثر فتي تعلتء الطلبت ليتيته فتذا
الترري الى العوايل الداالي التي ت ثر في فذا التعلء ( .عبتد  : : 6,,1 ,ول تد هترت
يييوع ين ادستتراتيييات التتي امطل تت يتن اليلستي البمائيت يمهتا استتراتييي دور التتعلء
التي اتاذت اشرادً يتعدد ث ثي ورباعي واياسي ( .الطماوع 71 : 6,,7 ,
ان استراتييي دور التعلء دت تصر على ادفتيتاء بيحتتوى اليتاد العلييت واميتا تررت علتى
اليامب العليي والطري التي يتعلء بها الطالب فهي اسلوب يعرض اليتعليين ليحتص اليتاد
العليي وتيربتها عيليا ً حيث تيعلهء يرتشيون ثء يبمتون عليهتا ويتن ثتء تهتتء بتمييت يهتارات
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التيريتتر واليهتتارات العلييت لتتدى اليتعليتتين وتمستتيء يت الريييت التتتي يتتتعلء بهتتا الطلبت ويتتن
ا ل فذ الدور ي توء الطلبت اميستهء بعيليت ادست صتا التتي تت دع التى التتعلء فتي يواقتف
يديد استمادا ً الى الم ري البمائي ( .اليواود 6,7 : 6,,: ,
ان تطتتوير التتتعلء تترور حتيي ت ليوارب ت التطتتور الترمولتتويي والعليتتي الستتري حيتتث ان
الهتتدف المهتتائي للتتتعلء فتتو تميي ت التيريتتر بيتتا يتتتيح لليتتتعلء التتتيرن يتتن اليتطلبتتات اليعرفي ت
واليهاري والويدامي ليوايه فذ التحديات ( .يحي الدين 77 : 6,,7 ,
يعد التيرير ادستددلي ميط ين امياط التيرير واستات يتن استت التطتور اليعرفتي وادرت تا
اليررع ليا له ين افيي في ارتستاب اليعرفت وحتل اليشتر ت وصتم ال ترارات ودرتباطته
اليويب ببعض اليتريترات الميستي والع ليت والتربويت رالتذرا والتحصتيل ادبتداع والتريتف
الذع تسعى الي سسات التربوي الى تطوير وتدعييه عمد الطلب ( .سعيد 9: :7111 ,
وترى الباحث ان اليدرس في الي سس ادولى التي تسهء ي ادسر في بما افراد الييتي
تتترور ياستتت داتيتتتار
وتعلتتتييهء بيتتتا يتتتت ئء يتتت فلستتتي الييتيتتت وعاداتتتته لتتتذل فمتتتا
استراتيييات تدريسي توفر يواقف تعلييي تعتيد في اطواتها على العيل تين يييوعتات
يتعاوم ت رد على عيليات التيرير وتسهء بشرل فعال في ترستي اليتاد التعليييت فتي ع تول
الطلب ت ولعتتل الدراس ت الحالي ت باستتتاداء استتتراتييي بتتايبي تستتهء فتتي يتتاد اليعرف ت لتتدى
الطالبات وتعيل على تميي التيرير ادستددلي لديهن .
ثالثا هدف البحث -:
يهدف البحث الحالي الى التعرف -:
اثراستتراتييي بتتايبي فتي تمييت التيريتتر ادستتددلي عمتتد طالبتتات الصتف ادول اليتوستتط فتتي
ياد اليررافي
رابعا  :فرضية البحث -:
دتويد فروق ذات ددل احصائي عمد يستوى ددل ( ,,,9بين يتوسط دريتات الطالبتات
ادتي درسن وف استراتييي بتايبي ويتوستط دريتات الطالبتات ادتتي درستن وفت الطري ت
ادعتيادي في التيرير ادستددلي .
خامسا  :حدود البحث -:
يتحدد البحث الحالي بادتي -:
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 -7اليصول ادربع ادولى ين رتاب اليررافيت الي ترر تدريست للصتف ادول اليتوستط
للعاء الدراسي (, 6,71 -6,7:
 -6طالبات الصف ادول اليتوسط في احدى اليدارت المهاري في يررت ق تا ترريتت
,
 -7اليصل الدراسي ادول للعاء الدراسي 6,71 -6,7:
سادسا  :تحديد المصطلحات -:
قايت الباحث بتحديد يصطلحات البحث ادساسي وفي -:
استراتيجية بايبي  -:عرفها
 ( يتون  -: 6,,, ,في احدى استراتيييات التدريت ال ائي على الم ري البمائيت ,وفتتي عبتتار عتتن يمحمتتي دائتترع بتتين يراحتتل التعلتتيء  ,تعتيتتد بمحتتو يباشتتر علتتى
التحرع وادست صا والبحث  ,وفي د تاتلف رثيرا عن الطري ادست صائي
 التعاومي التي تتيرر حول الطالب ,يتون 78 :6,,, ,
 (ابرافيء  -: 6,,8 ,في استراتييي تعتيد على اليهد اليترافئ بين رل ين الطالتبواليدرت يتياعل ين ا لها رل يمهيا للرشف عن ايابات لتسا دت اليتعليين وت دء
لهء اليعلويات التي تيرمهء يتن ا لهتا اديابت عتن تستا دتهء والتطبيت فتي يواقتف
يديد ( ,ابرافيء 9 :6,,8 ,
التنمية  -:عرفها
 (ستتلييان  -: 7116 ,امهتتا عيلي ت ياطتتط لهتتا تستتتهدف تعبئ ت اديرامتتات البشتتريالاطتط الي ئيت لهتا وتمييتذفا بهتدف تح يت
واليادي اليويود في الييتي ثء و
اليائد اليريو يمها ,
(سلييان 67: 7116,
 ( السالء ويرعي  -: 718, ,بامها التطور والترييتر والميتو ( ,الستالء  ,ويرعتي ,98 : 718,
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التفكير االستداللي  -:عرفه
 (ابتترافيء  -: 6,,9,تل ت العيلي ت التتتي ييرتتن بواستتطتها اشتتت اق متيي ت صتتادق يتتني تتديات يعطتتا ييتتترض صتتحتها باستتتاداء قواعتتد اليمطتت ( ,ابتترافيء  6,,9 ,أ
761:
 (الستتايرائي  ,والعتتامي  -: 711, ,بامتته العيلي ت الع لي ت التتتي تمشتتط عمتتديا يوايتتهادمسان يشرله يا تتطلب يمته يعاليت واتاتاذ قترار واديابته عتن التستا دت واييتاد
الحلول الي ئيه ,
 (السايرائي  ,والعامي 9 : 711,,الجغرافية  -:عرفها
 (ابو سرحان  -: 6,,8 ,في دراست ستطح ادرض ويتا عليهتا يتن توافر طبيعيتوع قات التأثير والتأثر بيمها وبين ادمسان ( ,ابو سرحان 68: 6,,,,
المبحث الثاني
اوال  -:خلفية نظرية
ثانيا  -:دراسات سابقة
اوال  -:خلفية نظرية -:
دور التعلء فتي استتراتييي للتتعلء البمتائي ييتارت الطالتب فيهتا دورا اييابيتا اثمتا اليواقتف
التعليييت يتتن ات ل التياعتتل المشتتط بتتين اليتتدرت والطالتتب بادعتيتتاد علتتى ادمشتتط العلييت
وذلت يتتن ايتتل ت تتديء الييتتافيء والي تتايين العلييت ويتتتء ذلت يتتن ات ل ثت ث يراحتتل فتتي
يرحل ادسترشاف  ,ويرحل ت ديء الييهوء ويرحل تطبيت الييهتوء  ( ,ادستير : 6,,8 ,
, 67
مراحل دورة التعلم الخماسية – انموذج بايبي –
 -1مرحلة االنشغال
ان الهدف ين فذ اليرحل فو تحيي الطلب واثار ف ولهء وافتيايهء فتي يو توع
الدراس ويرون دور اليدرت ال ادثار لدى الت ييذ وتوليد الي ول وطترل استئل
يثيتتر للتيريتتر يتتن ايتتل اثتتار تستتا دت واستتتيابات ترشتتف يتتا لتتديهء يتتن يعلويتتات
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وابتترات ستتاب وريتتف ييرتترون تيتتا اليو تتوع واستتتادايها لترري ت افتيتتاء الطلب ت
على اليهيات ال ح ( ,صادق 67: 6,,7 ,
 -2مرحلة االستكشاف
ان الهتتدف يتتن يرحلتت ادسترشتتاف فتتو ت ويتتد الطلبتت ب اعتتد اساستتي تيرتتمهء يتتن
ادستيرار في استرشاف بمي الييافيء والعيليات واليهارات ورذل فتي فتذ اليرحلت
ييب توفير يواد يحسوس وابترات يباشتر قتدر اديرتان باد تافه التى امهتا تهتدف
الى تروين ابرات يستاديها الطلب واليدرت ليماقش الييافيء والعيليات واليهارات
ويرتتون اليتتدرت فتتو اليس ت ول عتتن اعطتتا توييهتتات رافيتته ويتتواد يماستتبه تتعلتت
بالمشتتاط واعطتتا الوقتتت الرتتافي واليتترص دست صتتا ي ئيتتات اليو تتوع بمتتا علتتى
افرار الطلب عن ال وافر ورمتيي دمريات الطلبت فرريتا ويستييا فتي المشتاط فتأمهء
يرومتتون ع قتتات ويشتتافدون امياطتتا ويحتتددون يتريتترات ويستيستترون عتتن احتتداث ,
وقد يرون ين اليماسب تويي تيرير الطلب يتن قبتل اليتدرت عمتديا يبتد ون ببمتا او
اعاد تيسيراتهء  ,اذا احتاج ادير ين يه اارى  ( ,الاوالد 668 : 6,,1 ,
 -3مرحلة التفسير
فتتي فتتذ اليرحل ت يويتته اليتتدرت تيريتتر الطلب ت بحيتتث يبمتتي الطلب ت الييهتتوء بطري ت
تعاومي ت ويتتن ايتتل تح ي ت ذل ت ي تتوء اليتتدرت بتهيئ ت بيئ ت الصتتف اليطلوب ت وبعتتدفا
يطلتتب اليتتدرت يتتن الطلبتت ت ويتتد باليعلويتتات التتتي ييعوفتتا  ,ويستتاعدفء علتتتى
يعاليتهتتا وتم ييهتتا ع ليتتا بعتتد ذلتت ي تتوء بت تتديء اللرتت اليماستتب وال يتت للييهتتوء
للوصول الي فالطلب فما يرر ون على متائيهء ادولي التي حصلوا عليها يتن عيليت
ادسترشاف التي قايوا بتمييذفا  ( ,ال ييرع 68: 6,7, ,
 -4مرحلة التوسع
التوس ت يرتتون يتيرر ت ا حتتول الطالتتب ويهتتدف التتى يستتاعدته علتتى التم تتيء الع لتتي
للابتترات التتتي حصتتل عليهتتا عتتن طري ت ربطهتتا بابتترات ستتاب يشتتابه حيتتث امهتتا
ترشف تطبي ات يديد ليتا يترى تعليته وييتب ان تترتبط الييتافيء التتي يترى بمائهتا
بأفرار وابرات اارى ليعل الطلب ييررون فييا ورا تيريترفء الترافن وييتب علتى
الطلب ت استتتعيال لر ت الييهتتوء ة تتاف بعتتد ااتتر لتته وفتتذ اليرحلتته يماستتب ليستتاعد
الطلب على تطبي يا تعليو وذل بأثرا اديثله او ت ويدفء بابرات ا تافي دثتأر
يهتتارات است صتتا ااتترى لتتديهء وعلتتى اليتتدرت ان يعطتتي الطلب ت وقتتتا رافيتتا لرتتي
يطب تتوا يتتا تعليتتو فتتي يواقتتف يديتتد وربتتط الييهتتوء ي ت الييتتافيء او اليو تتوعات
ادارى ,
 -5مرحلة التقويم
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ييرع الت ويء في رل طور يتن اطتوار دور التتعلء الاياستي ولتيت فتي مهايتهتا ف تط
حيتتث يرتتون دور اليتتدرت ي ح ت الطلب ت فتتي تطبي ت الييتتافيء واليهتتارات اليديتتد
وت يتتيء يعرفتت الطلبتت ويهتتاراتهء والستتيال لهتتء بت يتتيء يعتترفتهء ويهتتاراتهء العيليتت
واليياعي ( ,اطايب 797 -79, : 6,,9 ,
مميزات دورة التعلم الخماسية
تيتا دور التعلء الاياسي عن يرفا ين ادستراتيييات في اليوامب ادتي
-

تراعي ال درات الع لي للطلب ف ت دء للطالب اد يا يستطي ان يتعليه ,
يسير التعلء فيها ين الي الى الرل وفذا يتواف ي طبيع الطالب الذع يعتيتد علتى
الطري ادست رائي عمد تعلء ييافيء يديد ,
تتتدف الطالتتب للتيريتتر يتتن ا ت ل استتتعيال ييهتتوء ادت ت ان التتذع يعتتد بيم ل ت التتداف
الرئيت محو البحث عن الي يد ين اليعرف العليي ,
تميي يهارات التيريتر عمتد الطلبت ويهتار العيتل تتماستب يت الريييت التتي يتتعلء بهتا
الطلب ,
( ادسير77 :6,,8 ,
تعطتتي للطالتب فرص ت للتتتعلء التتذاتي وتيعيتتل دور فتتي عيلي ت التتتعلء فالطالتتب يبحتتث
ويرتشف ,
تعطي للطالب فرص لليماقش اليياعي والحوار ادييتابي يت ي ئته الطلبت او يت
اليدرت ييا يميي لر الحوار السليي لديه ويعله مشطا ,
تعطي للطلب فرص للتعلء ين يييوعتات يتبايمت وفتذا يميتي لتديهء رول التعتاون
ويهارات العيل اليياعي ,
تساعد الطالب على التالص ين تيرر حول ذاته وذلت يتن ات ل ابتدا رأيته ايتاء
ي ئه ( ,اطايب 796 :6,,9 ,

التفكير االستداللي -:
التيرير ادستددلي فو احتد امتواع التيريتر الريت ع تتوصتل بته عتن طريت اليمطت التى حتل
يشترل حت ذفميتتا او اتاتاذ قترار او الوصتتول التى قتتامون عتاء او قاعتد وذلت بادمت تال يتتن
الي ئيات الى الرليات (ادست را او ين الرليات التى الي ئيتات (ادستتمتاج ( ,الرريترع
67 : 6,,1 ,
انماط التفكير االستداللي

718

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )9تشرين (2112)1

التفكيررر االسررتنباطي  -:فتتو اددا اليعرفتتي للع تتل التتذع يستتتالص بواستتط اليتترد حتتادت
ااص ين حتادت عايت يستلء بهتا  ,فاليستتمبط د يبحتث واميتا يستعى للوصتول التى ح تائ
ييهول حتى ييدفا ,
التفكير االستقرائي  -:وفو ادستددل ين الااص الى العاء وادست را فو طري ت الوصتول
الى ادحراء العاي بواسط الي ح ه واليشتافد وبته مصتل التى ال تايا الرليت التتي تستيي
ال تتوامين العليي ت او ال تتوامين الطبيعي ت يتتن اليشتتافدات والي ح تتات واديثلتته الااص ت ( ,
البررع والرسوامي 68 : 6,,7 ,
التفكيررر االسررتنتاجي  -:وفتتو يتتا استتتادء التتذفن فيته قواعتتد يستتليا بصتتحتها عمتتد امت التته يتتن
الح ائ اليعلوي الى الح ائ الييهول ليصل بها التى ي صتود  ( ,اليرفتور 18 :7111 ,
خطوات التفكير االستداللي
-

-

-

-

الشعور بويتود يشترل أع الشتعور ب ترور التصترف واد لتء يرتن فمتا دافت التى
حلها ,
تحديد ابعاد اليشرل أع تحليلها الى عماصر وت دير قييت رتل عمصتر وييت البيامتات
واليعلويات واسترياع الذرريات الياتلي ثء يحاول التأليف بين اولئت والم تر فييتا
يمطوع عليه فذا التأليف ين يعمى ,
فتترض اليتتروض او اقتتترال حلتتول ي قت ت ولتتت ح ان العماصتتر اليويتتود يتتدررات
رامت او ذرريات دتعطي الحل واميا تعين على اقتراحه وان رل يحاول للحتل ييرتن
اعتبارفا فر ا ,
يماقش الحلول او ربل اليروض ويماقشتها داتبار صتح رتل يمهتا بيتا يت دع التى
استبعاد بع ها والتيس بالبعض ادار ,
التح تتت يتتتن صتتتح التتترأع ادايتتتر او الحتتتل المهتتتائي وذلتتت بادستتتتيرار فتتتي ييتتت
الي ح ات والبيامات او التمب بيا ييرن ان يترتتب علتى فتذا اليترض يتن متتائو فتأن
ابدت الي ح ات والواقت فتذا التمبت رتان اليترض صتحيحا واد ويتب استتبعاد التى
ير ,
التعييء فو تطبي الحل على الحادت اليياثل  ( ,رايح 781 – 781 : 7111 ,

مميزات التفكير االستداللي
 يتء فيه ادمت ال ين اليعلوء الى الييهول , يساعد في الوصول الى يعلويات وحلول وارتشافات يديد , ي ت ي ويود صعوب او يشرل توايه اليرد او اليياع وتحتاج الى حل ,719
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 د يحتاج الى الترتيب أع فو تيرير ع لي وليت عيلي , امت عيليت يمط يت أع تصتدر المتتائو بواستطته بال ترور يتن الي تديات وذلت وفتال واعد اليمط ي دون الحاي الى تيريب ,
 ييتا بالدق وتتيثل في تحديد راف اليصطلحات واةليا التتي تت تيمها الي تديات ,( ميء 6, : 6,,1 ,
الدراسات السابقة
دراسة الحسو ( )1992
-

-

-

فدفت الى يعرف اثر استاداء اسلوبين ين ادستتيواب فتي تمييت التيريتر ادستتددلي
لتتدى الطالبتتات فتتي يتتاد اليررافي ت  ,ترومتتت عيم ت الدراس ت يتتن ( 88طالب ت بواق ت
( 7,طالب يييوع تيريبي اولى درستت باستتاداء استئل ادستتيواب اليعتد وفت
اليستتتويات الث ث ت لتصتتميف بلتتوء و ( 77طالب ت لليييوع ت التيريبي ت الثامي ت التتتي
درست باستاداء اسئل ادستيواب اليعد وف اليستويين ادوليتين يتن تصتميف بلتوء
و( 61طالبتتت لليييوعتتت ال تتتابط التتتتي درستتتت بالطري تتت ادعتياديتتت  ,توصتتتلت
الدراس الى المتائو ادتي -:
ويتتود فتترق ذع ددل ت احصتتائي فتتي تميي ت التيريتتر ادستتتددلي بتتين يتوستتط دريتتات
اليييوعتتتت التيريبيتتتت ادولتتتتى ويتوستتتتط دريتتتتات اليييوعتتتت ال تتتتابط ولصتتتتالح
اليييوع التيريبي ادولى ,
دتويد فروق ذات ددل احصائي في تمييت التيريتر ادستتددلي بتين يتوستط دريتات
اليييوع التيريبي الثامي ويتوسط دريات اليييوع ال ابط ,
ويتتود فتترق ذو ددل ت احصتتائي بتتين يتوستتط دريتتات اليييوع ت التيريبي ت ادولتتى
ويتوسط دريات اليييوع التيريبي الثامي ولصالح اليييوع التيريبي ادولى ,
ويود فرق ذو ددلت احصتائي بتين اداتبتارين ال بلتي والبعتدع لليييوعت التيريبيت
ادولى ولصالح اداتبار البعدع ,
ديويتتد فتترق ذو ددل ت احصتتائي بتتين دريتتات اداتبتتارين ال بلتتي والبعتتدع بالمستتب
لليييوع التيريبي الثامي واليييوع ال ابط  ( ,الحسو  : 7111 ,د  .ت

دراسة عباس () 2116
فدفت الى التعرف على اثتر استتعيال دور التتعلء فتي ارتستاب الييتافيء الب يت واستتب ائها
لدى طالبات الصف الاايت اددبي  ,ترومت عيم الدراست يتن يييتوعتين ادولتى تيريبيت
تتابط بلت عتتددفا ( 77طالبت
عتتددفا ( 76طالبت درستتت بأستتتاداء دور التتتعلء والثاميت
درست وف الطري الت ليديت  ,ا هترت متتائو الدراست ويتود فترق ذو ددلت احصتائي بتين
71:
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اليييتتوعتين فتتي ااتبتتار ارتستتاب الييتتافيء واستتتب ائها ولصتتالح اليييوع ت التيريبي ت التتتي
درست بأستاداء دور التعلء ( ,عبات 7,1: 6,,: ,
دراسة عبد الحميد ()2112
فدفت الى يعرف اثر استتراتييي دور التتعلء فتي تتدريت الييتافيء الب يت علتى التحصتيل
اليورع والي يل لط ب اليرحل الثامويت  ,بلرتت عيمت الدراست ( :,طالبتا ي ستيين التى
يييوعتين احدافيا تيريبي تدرت باستاداء دور التعلء وادارى ابط تتدرت بالطري ت
الت ليديتته  ,ا هتترت المتتتائو تيتتوق ط ت ب اليييوع ت التيريبي ت التتتي درستتت باستتتاداء دور
التتتعلء علتتى اليييوع ت ال تتابط التتتي درستتت باستتتاداء الطري ت الت ليدي ت  ( ,الاريتتامي ,
7,: : 6,7,
دراسة الجبوري ()2113
فدفت الى يعرف اثر ادحداث الياري ي ال را ات الااريي فتي تمييت التيريتر ادستتددلي
لتتدى طت ب الصتتف الاتتايت اددبتتي فتتي يتتاد التتتاري  ,ترومتتت عيمت الدراست يتتن ( :,
طالتتب بواق ت ( 7,طالتتب لليييوع ت التيريبيتت درستتوا علتتى وف ت ادحتتداث الياري ت ي ت
ال تترا ات الااريي ت و( 7,طالتتب لليييوع ت ال تتابط درستتوا بالطري ت ادعتيادي ت  ,اعتتد
الباحتتث ااتبتتار للتيريتتر ادستتتددلي واستتتعيل الباحتتث اداتبتتار التتتائي ) t- testروستتيل
احصائي ليعالي البيامات وتء التوصل الى المتائو ادتي -:
 تيتتوق طت ب اليييوعت التيريبيت التتذين يدرستتون يتتاد التتتاري علتتى وفت ادحتتداثالياري ت ي ت ال تترا ات الااريي ت علتتى ط ت ب اليييوع ت ال تتابط التتذين يدرستتون
الياد ميسها بالطري ادعتيادي في ااتبار التيرير ادستددلي البعدع ,
 تيتتوق طت ب اليييوعت التيريبيت التتذين يدرستتون يتتاد التتتاري علتتى وفت ادحتتداثالياريتتت يتتت ال تتترا ات الاارييتتت فتتتي ااتبتتتار التيريتتتر ادستتتتددلي ال بلتتتي والبعتتتدع
ولصالح البعدع ,
 عتتدء ويتتود فتترق بتتين دريتتات اداتبتتارال بلي والبعتتدع لط ت ب اليييوع ت ال تتابطوذل لعتدء يثتول فتذ اليييوعت التى ادستلوب اليتبت فتي التيربت واعتيتادفء علتى
الطري الت ليدي ,
(اليبورع - : 6,77 ,ل
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المبحث الثالث
اوال  :منهج البحث واجراءاته :
اعتيدت الباحث على اليمهو التيريبي لي ئيته لهدف البحث حيث ييتتا فتذا اليتمهو بتيوقته
على ير ين امتواع اليمتافو فتي دريت الث ت التتي ييرتن توافرفتا فتي تيستير الع قتات بتين
اليتريرات دسييا الع قات السببي التي تصعب دراستها بريتر التيربت ( ,عتود  ,ويرتاوع
71,: 7116 ,
ثانيا  :اجراءات البحث :
التصررميم التجريبري  -:فتتو ياطتتط وبرمتتايو عيتتل لريييت تمييتتذ التيربت ( ,داوود  ,وامتتور,
 69:: 711,وعيلي ااتيار ترور لرتل بحتث تيريبتي  ,اذ يتوفر للباحتث ستب رييلت
للوصتتول التتى المتتتائو اليريتتو ( ,ال وبعتتي  ,والرمتتاء  7,6: 7187 ,وييرتتن ال تتول عتتدء
ويود تصييء تيريبي يبل حد الريال في ال بط  ,دن بط اليتريرات ايتر بتال الصتعوب
متيي لطبيع ال وافر اليع د لرومها تتصل بادمسان وال تيء وادا قيتات واليهتن  ( ,فيتاء
787 : 7188 ,
ومتيي ليا ت دء اعتيدت الباحث على تصتييء تيريبتي ذع
البحث وبالشرل ادتي -:
اليييوع
التيريبي
ال ابط

ااتبار قبلي
تيرير استددلي

تبط ي ئتي ي ئتء ل تروف فتذا

اليترير اليست ل
استراتييي بايبي
الطري ادعتيادي

ااتبار بعدع
تيرير استددلي

التصميم التجريبي للبحث
ثالثا  :مجتمع البحث وعينته :
ييتي البحث ي صد ب اليييوعت الرليت يتن العماصتر التتي يستعى اليهتا الباحتث لرتي يعيتء
عليهتتا المتتتائو ذات الع ق ت باليشتترل اليدروست ( ,عتتود  761 : 7181 ,وي تتء ييتي ت
البحتث طالبتات الصتف ادول اليتوستط فتي يدرست ثامويت الحريت للبمتات فتي يررت ق تتا
ترريت في يحاف ص ل الدين وقد ترون ييتي البحث ين ( 969طالب ,
718

مجلة جامـــعة تكريت للعلوم االنسانية المجلد ( )24العدد ( )9تشرين (2112)1

عينة البحث :
العيم في ي ين الييتي يتء ااتيارفا لتيثيل ذل الييتي الذع ااتيترت يمته ( ,اليت ال
 61 : 6,77 ,فين يتطلبتات فتذا البحتث ااتيتار احتدى اليتدارت اليتوستط فتي يحاف ت
ص ل الدين وين يدارت البمات على ان دي ل عدد شعب الصتف ادول اليتوستط فيهتا عتن
شعبتين وقد ااتيرت قصديا ثاموي الحري للبمات التابع لليديري العاي لتربي ص ل التدين
ق ا ترريت وذل ل سباب ادتي -:
 ان الباحث احدى يدرسات فذ اليدرس ييا يساعد على ادحتيا بسري التيرب , يوق اليدرس ال ريب ين يم ل الباحث , عدد شعب الصف ادول يتوسط في فذ اليدرس يساعد على ايرا التيرب ,عدد طالبات اليدرس في الصف ادول اليتوسط ( 86طالب يو عتات فتي شتعبتين  ,شتعب
(أ وشعب (ب ولرل شعب ( 67طالب استبعدت الباحث الطالبات الراسبات احصائيا وذلت
دعت تتاد الباحثت ان لتتديهن ابتترات ستتاب عتتن اليتتاد الدراستتي ييتتا يت ثر علتتى متتتائو البحتتث
فأصبح يييوع الطالبات ( 8,طالبت يو عتات علتى المحتو ادتتي ( 6,طالبت فتي الصتف
ادول (أ ريييوع تيريبي تدرت وف استتراتييي بتايبي و( 6,طالبت فتي الصتف ادول
ابط تتدرت بالطري ت ادعتياديت وقتد تتء ااتيتار الشتعبتين عشتوائيا وريتا
(ب ريييوع
يو ح في اليدول (. 7
جدول ( )1توزيع طالبات عينة البحث
اليييوع
التيريبي
ال ابط
اليييوع

العدد الرلي للطالبات
قبل ادستبعاد
67
67
86

عدد الطالبات
الراسبات
7
7

العيم المهائي
6,
6,
8,

ان استتتبعاد الطالبتتات الراستتبات بهتتدف تتبط الست ي الدااليت للتيربت ولرتتن الباحثت اب تتت
الطالبات داال الصف حيا ا على الم اء اليدرسي ,
رابعا  :تكافؤ مجموعتي البحث
قايتتت الباحث ت بتتأيرا عيلي ت الترتتاف فتتي بعتتض اليتريتترات التتتي ت ت ثر علتتى متتتائو التيرب ت
اعتيادا على ايرا ات ال بط ادحصائي وين فذ اليتريرات يا يأتي -:
 العير ال يمي للطالبات يحسوبا بادشهر ,711
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 ااتبار يستوى الذرا , ي يات التيرير ادستددليالعير ال يمي للطالبات يحسوبا بادشهر
يبلت يتوستط اعيتار طالبتات اليييوعت التيريبيت (  797,8شتهرا ويبلت يتوستط اعيتتار
طالبتتات اليييوع ت ال تتابط (  797,8شتتهر واليتتدول ( 6يو تتح ذل ت وعمتتد استتتعيال
لعيمتتتين يستتت لتين ليعرفت ددلت اليتتروق ادحصتتائي بتتين
اداتبتتار التتتائي (t-test
اعيار طالبتات يييتوعتي البحتث ات تح ان اليترق لتء يرتن ذو ددلت احصتائي عمتد يستتوى
( ,,,9اذ رامتتت ال يي ت التائي ت اليحستتوب ( ,,:7اصتترر يتتن ال يي ت التائي ت اليدوليتته (
 6,,8:بدري حري ( 78وفذا يدل على ان اليييوعتين التيريبي وال تابط يترافئتتان
في العير ال يمي واليدول ( 6يو ح ذل ,
يتتدول ( 6اليتوستتط الحستتابي وادمحتتراف اليعيتتارع وال يي ت التائي ت اليحستتوب واليدولي ت
دعيار طالبات يييوعتي البحث يحسوب بادشهر,
اليييوع

حيء
العيم

اليتوسط
الحسابي

ادمحراف
اليعيارع

دري
الحري

التيريبي
ال ابط

6,
6,

797,8
797,8

6,87
6,8:

78

ال يي التائي

اليحسوب
,,:7

اليدولي
6,,8:

الددل
عمد
يستوى
(,0,9
ير دال
احصائيا ً

ااتباريستوى الذرا
ااتتتارت الباحث ت ااتبتتار رافتتن (  ravenلليصتتيوفات اليتتابع ت لرومتته ي تتمن علتتى البيئ ت
العراقي ت ولرومتته يتتر لي تتي وييرتتن تطبي تته علتتى يييوعتته ربيتتر يتتن ادفتتراد ( ,التتدبا, ،
 61: 7187يتألف اداتبار ين ( :,يصيوف رل يصيوف فيها تترون يتن اشترال حتذف
ي يمها ويتويب على الطالب ان ي وء بتحديد الي الماقص ين بين عدد يتن ادحتيتادت
 ,صتتحح بواق ت دري ت واحتتد للي تتر الصتتحيح وصتتير للي تتر الاطتتأ او اليترور ت او التتتي
تعتتددت ادياب ت عمهتتا وبهتتذا ترتتون الدري ت الرلي ت ( :,دري ت وفتتي تتو اديابتتات تحتتدد
دريات الذرا  ,يدول ( 7يو ح ذل ,
وقد بل اليتوسط الحستابي لليييوعت التيريبيت (  79,9فتي حتين بلت اليتوستط الحستابي
لليييوع ال ابط (  7:,9وعمد يعالي تل البيامات احصائيا بأستعيال اداتبار التتائي
(  t-testلعيمتتتين يستتت لتين ا هتترت المتتتائو عتتدء ويتتود فتتروق ذات ددل ت احصتتائي بتتين
6,,
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يييتتوعتي البحتتث اذ بلرتتت ال يي ت التائي ت اليحستتوب (  ,,17وفتتي اقتتل يتتن ال يي ت التائي ت
اليدولي ت البالر ت ( 6,,8:عمتتد يستتتوى ددل ت ( ,,,9بدري ت حري ت ( 78وبتتذل ترتتون
يييوعتا البحث يترافئتين في يترير الذرا واليدول ( 7يو ح ذل ,
يتتدول ( 7اليتوستتط الحستتابي وادمحتتراف اليعيتتارع وال يي ت التائي ت اليحستتوبه واليدولي ت
لدريات الذرا ليييوعتي البحث التيريبي وال ابط ,
اليييوع

حيء
العيم

اليتوسط
الحسابي

ادمحراف
اليعيارع

دري
الحري

79,7
7:,9

7,,78
7,,67

78

6,
التيريبي
6,
ال ابط
ي يات التيرير ادستددلي

ال يي التائي

اليحسوب
,,17

اليدولي
6,,8:

الددل
عمد
يستوى
(,0,9
ير دال

لرتترض ترتتاف اليييتتوعتين فتتي التيريتتر ادستتتددلي قايتتت الباحث ت بتطبي ت ي يتتات التيريتتر
ادستتتددلي بصتتيرته المهائي ت علتتى افتتراد اليييتتوعتين قبتتل بداي ت التيرب ت  ,وبعتتد تصتتحيح
اديابات ويي الدريات التي حصلت عليهتا رتل طالبت ويعايلتهتا احصتائيا  ,بلت اليتوستط
الحستتابي لليييوع ت التيريبيت ( 79واليتوستتط الحستتابي لليييوع ت ال تتابط ( 7:وعمتتد
يعاليتت تلتت البيامتتات احصتتائيا بأستتتعيال اداتبتتار التتتائي ( t –testلعيمتتتين يستتت لتين
ا هرت المتائو عدء ويود فروق ذات ددل احصائي بين يييتوعتي البحتث اذ بلرتت ال ييت
التائي اليحسوب ( ,,89وفي اقل ين ال يي التائي اليدولي البالر ( 6,,8:عمد يستتوى
ددل ( ,,,9بدري حري ( 78وبذل ترون يييوعتا البحث يترافئتين في يتريتر التيريتر
ادستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتددلي
ويدول ( 8يو ح ذل ,
يتتدول ( 8اليتوستتط الحستتابي وادمحتتراف اليعيتتارع وال يي ت التائي ت اليحستتوب واليدولي ت
لدريات التيرير ادستددلي ليييوعتي البحث التيريبي وال ابط ,
اليييوع

حيتتتتتتتتتء اليتوستتتتط ادمحتتتراف دريتتتتتتتت
الحسابي اليعيارع الحري
العيم

التيريبي

6,

79

7,:1

ال ابط

6,

7:

8,,7

78

6,7

ال يي التائي

اليحستتتتتتو اليدولي
ب
6,,8:
,,89

الددلتتتتتتتتتت
عمتتتتتتتتتتتتتتتتد
يستتتتتتتتوى
(,,,9
ير دال
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خامسا  :ضبط المتغيرات الدخيلة
حاولت الباحث قدر اديران تيادع اثر بعض اليتريرات الدايلت فتي ستير التيربت ويتن فتذ
اليتريرات يا يأتي -:
أ -اليتتتروق فتتتي ااتيتتتار العيمتتت  -:يتتتن اتتت ل ايتتترا الترتتتاف ادحصتتتائي بتتتين طالبتتتات
يييوعتي البحث في ثت ث يتريترات حاولتت الباحثت قتدر اليستتطاع تيتادع اثتر فتذا
اليترير في متائو البحث ,
ب -ادا ال يتتات  -:رامتتت ادا ال يتتات واحتتد لطالبتتات يييتتوعتي البحتتث وفتتي ااتبتتار
التيرير ادستددلي
ت -اثر اديرا ات التيريبي -:
 -7اليدرت  :قايت الباحث بتدريت يييوعتي البحث بميسها ييتا ي تيي علتى متتائو
البحث دري ين الدق واليو وعي ,
 -6اتي ت الباحث ي ادار اليدرس على عدء اابار الطالبتات بطبيعت البحتث وفدفته
ري د يترير مشاطهن اوتعايلهن ي التيرب ,
 -7يد التيرب  :رامت يد التيرب يوحتد ويتستاوي لطالبتات يييتوعتي البحتث اذ
بدأت يوء
 -8الث ثتتتتا (  6,7:/ 7,/77وامتهتتتتت يتتتتوء الث ثتتتتا (  6,71/7/ 7,حيتتتتث
استيرت فص دراسيا راي ,
 -9بمايتتت اليدرستتت  :طب تتتت التيربتتت فتتتي يدرستتت واحتتتد وفتتتي صتتتيين يتيتتتاورين
ويتشابهين ين حيث اليساح وعدد الي اعد والشبابي ,
 -:تو ي ت الحصتتص  :تتتء تو ي ت الحصتتص بشتترل يتستتاوع بتتين يييتتوعتي البحتتث
بواق درسين اسبوعيا وريا يو ح في يدول (9
يدول ( 9تو ي دروت اليررافي بين طالبات يييوعتي البحث
التوقيت
الدرت
اليييوع
اليوء
يمتهي
يبدأ
7,07, 1089
الثالث
ال ابط
ادحد
7706, 7,079
الراب
التيريبي
7,07, 1089
الثالث
التيريبي
الث ثا
7706, 7,079
الراب
ال ابط
سادسا  :مستلزمات البحث

6,6
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أ -ادا البحث  :قايت الباحث بسلسل اطوات دعتداد ااتبتار التيريتر ادستتددلي وعلتى
المحو ادتي -:
ادط ع على بعض اددبيات في العلوء التربوي والميستي وال يتات والت تويء التتي تاتص
التيرير ادستددلي ل سترشاد بها في صو ،ف رات اداتبار رذل يرايع ي اييت ساب
ل ستياد يمها  ,وعلي قايتت الباحثت بو ت ااتبتار للتيريرادستتددلي يرتون يتن (6:
ف ر وو عت الباحث تعلييات ااص راعتت فيهتا يستتوى الطالبتات يتن حيتث الستهول
والو ول واردت ام ليت ااتبار دراسي بتل فتو ي يتات للتيريتر ادستتددلي لرتي ترتون
ادياب صادق ودقي ,ولتهيئ الي يات للتطبي قايت باديرا ات ادتي -:
تعلييات اداتبار  :تعلييات ادياب
 -7رتاب ادسء والشعب على ورق ادسئل ,
 -6عدء ااتيار ارثر ين بديل واحد ,
 -7اعطا يثال تو يحي لرييي حل ف رات اداتبار ,
دائر حول حرف البديل الصحيح ,
 -8و
تعلييات التصحيح  :اصصت دري واحد ف ط للي تر التتي ترتون ايابتهتا صتحيح وصتير
للتي ترون ايابتها ااطئ وتعايل الي ر اليترور يعايل الااطئ ,
الصدق  -:عيلت الباحث على التح ين صدق اداتبار ويعله ي يت فع يا و ت ل ياسته
ويح ادفداف التتي و ت يتن ايلهتا وللتأرتد يتن الصتدق عر تت الباحثت اداتبتار علتى
يييوعتته يتتن الابتترا والياتصتتين واعتيتتدت فيتته مستتب  %8,فتتأرثر علتتى صتتح ف تترات
اداتبار ورامت لهء بعض الي ح ات وادرا البسيط ولء يتء حذف اي ف ر ,
التجربررة االسررتط عية  -:طب تتت الباحث ت اداتبتتار علتتى عيم ت استتتط عي يروم ت يتتن (7,
طالب ين طالبات الصف ادول اليتوسط في ثاموي الاري للبمتات وتحيتل فتذ العيمت ميتت
يواصيات العيم ادصلي وذل لرترض يعرفت الوقتت التذع تستتررق الطالبتات فتي اديابته
علتتى ف تترات اداتبتتار يتن ات ل تحديتتد الت ين التتذع استتتررقته استترع طالب ت والت ين التتذع
استتتررقته ابطتتأ طالب ت فتتي ادياب ت وتتتء حستتاب يتوستتط الوقتتت فبلت ( 69دقي ت وفتتو يتتن
يماسب ل يابه وتبين ان ف رات اداتبار رامت يييعها وا ح وييهوي ,
التحليل االحصائي لفقرات االختبار  -:ان الررض ين فتذ الاطتو فتو التح ت يتن يستتوى
صعوب وقو تييي وفعالي البدائل للي رات وقد صححت الي رات ثء رتبت ترتيبا تما ليتا يتن
اعلى دري التى ادمتى دريت ثتء ااتيترت العيمتتان اليتطرفتتان العليتا والتدميا بمستب (%61
6,7
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بوصيها اف ل يييوعتين لتيثيتل العيمته رلهتا وييرتن تو تيح ايترا ات التحليتل ادحصتائي
بادتي -:
أ -يعايتتل صتتعوب الي تتر  -:بعتتد حستتاب يعايتتل الصتتعوب لرتتل ف تتر بأستتتاداء يعادل ت
يعايل الصعوب اذ تراوحت قييته بين (, ,,18 -,,78
ب -ال تتو التييي يت للي تترات  -:عمتتد حستتاب ال تتو التييي يت لرتتل ف تتر بأستتتاداء يعادلت
التييي اذ تراوحت بين (  ,,9: -,,77وعلي ترون ف رات اداتبار ييد ,
ت -فعالي البدائل  -:عمديا يرون اداتبار ين موع اداتيار ين يتعدد ييتترض ان ترتون
البتتدائل الااطئت يذابت للتثبتتت يتتن امهتتا تت دع التدور اليورتتل اليهتتا فتتي تشتتتيت امتبتتا
الطالبات ادتي د يعرفن ادياب الصحيح  ,وعدء ادعتياد على الصدف  ,وتح ت
الباحث ين فعالي البدائل الااطئ للي رات اداتباري البال عتددفا ( 6:ف تر أع ان
عدد ادفراد الذين اميذبوا في اليئ الدميا اربر ين عدد ادفراد الذين اميذبوا في اليئت
العليا وبما على ذل عدت ييي البدائل فعال وصالح ,
ث -ثبات اداتبار  -:الي صود به فتو ان يعطتي اداتبتار المتتائو ميستها اذا اعيتد تطبي ته
علتتى اليييوع ت ميستتها يتتن ادفتتراد ( ,الصتتيادع  ,والتتدرابي  788 :6,,8,وقتتد
حسب ثبتات اداتبتار بطري ت التي ئت المصتيي بأستتاداء يعايتل ارتبتاط بيرستون اذ
بل (  ,,11وبعد ذل صحح بأستاداء يعادل سبيريان براون فبل (, ,089
سابعا  -:اجراءات تطبيك التجربة
بدأت التيرب في يوء الث ثا ( 6,7: \7, \ 77بواق ارب حصص استبوعيا وبيعتدل
حصتتتين لرتتل يييوع ت وامتهتتت التيرب ت فتتي يتتوء الث ثتتا ( 6,71/ 7 / 7,علتتى وف ت
اط تط اعتتدت لرتتل درت  ,عليتتا ان الباحثتته قتتد درستتت يييتتوعتي البحتتث بميستتها  ,قايتتت
الباحث بتطبي ي يات التيرير ادستددلي ال بلي على يييوعتي البحث التيريبيت وال تابط
في يوء ادثمين (  6,7:/ 7,/ 7,قبل البد بالتيرب وبعدفا بدأت الباحث بتطبي التيربت
بأستتتعيال استتتراتييي بتتايبي ي ت اليييوع ت التيريبي ت والطري ت ادعتيادي ت ي ت اليييوع ت
ال ابط وبعد ادمتها ين تطبي التيرب التي استيرت فصت دراستيا رتاي قايتت الباحثت
بتطبيتتتت ي يتتتتات التيريتتتتر ادستتتتتددلي البعتتتتدع يتتتتوء ادربعتتتتا ( 6,71 / 7 / 77علتتتتى
يييتتوعتي البحتتث التيريبي ت وال تتابط وبيستتاعد ادار اليدرس ت وبعتتد اعطتتا التعلييتتات
الااصت بريييت اديابت باشترت الطالبتتات باديابت ورتتان ستير اديتحتتان ستلييا دون ع بتتات
وامتهت ييي الطالبات ين ادياب في يوعد اقصا اليد التي حددت بالتيرب ادستتط عي
البالر ( 69دقي ,

6,8
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المبحث الرابع
اوال  :نتيجة البحث
ات تتح يتتن متيي ت البحتتث بعتتد تطبي ت ااتبتتار التيريتتر ادستتتددلي البعتتدع وتصتتحيح ايابتتات
طالبات يييوعتي البحث  ,وريا يو ح في يدول (, :
يتتتدول ( :اليتوستتتط الحستتتابي وادمحتتتراف اليعيتتتارع والتبتتتاين وال ييتتت التائيتتت لتتتدريات
يييوعتي البحث في التيرير ادستددلي ,
اليييوع

حيتتتتتتتتتء اليتوستتتتط ادمحتتتراف دريتتتتتت
الحسابي اليعيارع الحري
العيم

التيريبي

6,

67

9,78

ال ابط

6,

7:

9,,1

78

الددلتتتتتتتتتت
ال يي التائي
عمتتتتتتتتتتتتتتتتد
اليحسوب اليدولي يستتتتتتتتوى
(,0,9
دال
6,,8: :,97
احصائيا ً

وين يدول ( :يت ح ان اليتوسط الحستابي لتدريات طالبتات اليييوعت التيريبيت قتد بلت
( 67في حين بل اليتوسط الحستابي لطالبتات اليييوعت ال تابط ( 7:ايتا ال ييت التائيت
اليحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوب ف تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد بلرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
( :,97وفي اربر ين ال يي التائي اليدولي والتي بلرتت ( 6,,8:عمتد يستتوى ددلت (
 ,,,9ودريت حري ت ( 78ييتتا يتتدل علتتى ويتتود فتتروق ذات ددل ت احصتتائي فتتي يتوستتط
دريات الطالبات ولصالح اليييوعت التيريبيت التتي درستت وفت استتراتييي بتايبي وبتذل
مرفض الير ي الصيري وم بل الير ي البديل ,
ثانيا  :تفسير النتيجة
بعتتتد عتتترض متييتتت البحتتتث تبتتتين تيتتتوق طالبتتتات اليييوعتتت التيريبيتتت التتتتي درستتتت وفتتت
استراتييي بايبي على طالبات اليييوع ال ابطه التتي درستت وفت الطري ت الت ليديت وقتد
يري السبب في فذا التيوق الى عد اسباب -:
 ا هتترت الدراستتت ان التيريتتتر ادستتتتددلي لتتدى طالبتتتات اليييوعتتت التيريبيتتت ارثتتتراييابي ين طالبات اليييوع ال ابط ييتا ي رتد ان استتاداء استتراتييي بتايبي فتي
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التدريت له اثر اييابي وا ح في تميي التيرير ادستددلي اذ ان استاداء استراتييي
بايبي ساعد الطالبتات علتى ال يتاء بتدور مشتط واييتابي فتي عيليت التتعلء ييتا اد يتن
فرص تياعل الطالبات ي الياد ين ا ل اتاح اليرص لهن ليماقش يا يتتعلين يتن
يعلويات والربط بيمها ,
 ان تيوق اليييوع التيريبي على اليييوع ال ابط في ااتبار التيرير ادستتددليلرتتون اليتريتتر اليستتت ل استتتراتييي بتتايبي يتتن ادستتتراتيييات الحديثتت التتتي تيعتتل
الطالب يحور العيلي التعلييي ,
ثالثا  :االستنتاجات
 ان التدريت وف استراتييي بايبي يميي لدى الطالبات يهارات التيرير ادستددلي , ان التتتدريت وفت استتتراتييي بتتايبي تشتتد امتبتتا الطالبتتات وت يتتد يتتن تشتتوقهن لليتتادبوصيها استراتييي حديث وبذل تميي لديهن التيرير ادستددلي ,
 فاعلي ت استتتراتييي بتتايبي فتتي تميي ت التيريتتر ادستتتددلي لتتدى طالبتتات الصتتف ادولاليتوسط في ياد اليررافي ,
رابعا  :التوصيات
في
-

-

و المتائو التي توصلت اليها الباحث توصي -:

التأريد على استعيال استراتييي بايبي في تدريت ياد اليررافي ليا لهتا يتن ايراميت
في تميي التيرير ادستددلي ,
رور الحتد يتن استتاداء الطرائت الت ليديت فتي التتدريت بشترل عتاء وفتي تتدريت
اليررافيتتت بشتتترل اتتتاص دمهتتتا اصتتتبحت يتتتر فعالتتت ود توارتتتب الثتتتور العلييتتت
والترمولويي ,
فتح دورات تطويري لتدريب الهيئات التدريسي على استعيال اساليب تدريسي عايت
واستراتييي بايبي على يدرسي اليررافي ااص ,
حتتث اليدرستتين علتتى ادفتيتتاء بتعلتتيء التيريتتر بصتتور عايتت والتيريتتر ادستتتددلي
بصور ااص ين ا ل يو وعات ياد اليررافي ,
خامسا  :المقترحات
في

و المتائو التي توصلت اليها الباحث ت ترل يا يأتي -:

 دراس يياثل على يراحل دراسي اارى وعلى ر اليمسين ليعرف اثر استتراتيييبايبي في تميي التيرير ادستددلي ,
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 دراس ت اثتتر استتاليب دراستتي ااتترى لتتتدريت يتتاد اليررافي ت لطالبتتات الصتتف ادولاليتوسط في تميي التيرير ادستددلي ,
 ايرا دراس تتماول اثر استعيال استراتييي بايبي في امواع اارى يتن التيريتر يثتلتميي التيرير ادبداعي والعليي وادبترارع ,
المصادر
 -7ابتترافيء  ,فا تتل اليتتل ( , 6,,8اليتتدال التتى طرائ ت التتتدريت العاي ت  ,دار ابتتن
ادثير للطباع والمشر  ,يايع اليوصل ,
 -6ابرافيء  ,ييدع ع ي (  6,,9أ  ,التيرير ين يم ور تربوع ( تعريي – طبيعتت
– يهارات – تميي امياط الطبع ادولى  ,ال افر  :عالء الرتتب – مشتر – تو يت
– طباع ,
 -7ابتتو ستترحان  ,عطي ت (  , 6,,,دراستتات فتتي استتاليب تتتدريت التربي ت اديتياعي ت
والوطمي ,ط, 7دار الاليو للمشر والتو ي  ,عيان ,
 -8ادستتتير  ,رائتتتد يوستتتف ( , 6,,8اثتتتر دور التتتتعلء فتتتي تعتتتديل التطتتتورات البديلتتت
للييافيء العليي لدى طلب الصتف الستادت واتيافتاتهء محوفتا  ( ,رستال يايستتير
 ,فلسطين ,
رلي التربي – اليايع ادس يي ,
 -9اديتتتين  ,شتتتارر يحيتتتود (  , 7181طرائتتت تتتتدريت اليتتتواد اديتياعيتتت لتتتدورات
اليشرفين واداتصاصيين التربويين  ,و ار التربي  ,يديري ادعداد والتدريب ,
 -:البررع  ,ايل وعياف الرسوامي ( , 6,,7اساليب تعليء العلوء والريا يات الطبعت
ادولى  ,دار اليرر للطباع والمشر والتو ي  ,عيان ,
 -1اليبتتتورع  ,لتتت ع رتتتريء لطيتتتف (  , 6,77اثتتتر ادحتتتداث الياريتتت يتتت ال تتترا ات
الااريي في تميي التيرير ادستتددلي لتدى طت ب الصتف الاتايت اددبتي فتي يتاد
التاري  ( ,رسال يايستير رلي التربي  ,يايع ترريت ,
 -8اليتتواود  ,يتتريء عبتتد التتدايء ( , 6,,:اثتتر استتتراتييي تتتدريت بمائي ت قائي ت علتتى
ميوذج بايبي في التحصيل العليي ويهتارات العلتء ادساستي وادتيافتات محتو العلتوء
لتتدى طلب ت اليرحل ت ادساستتي ياتليتتي داف ت ادميتتا ( اطروح ت درتتتورا يمشتتور
يايع عيان العربي للدراسات العليا  ,ادردن
 -1الحسو  ,ثما يحيى قاسء (  , 7111اثر استاداء اسلوبين ين ادستتيواب فتي تمييت
التيريتتر ادستتتددلي لتتدى الطالبتتات فتتي يتتاد اليررافي ت  ( ,اطروح ت درتتتورا يتتر
يمشور  ,رلي التربي (ابن رشد يايع برداد ,
 -7,اطايب  ,عبد دمحم ( , 6,,9تعلتيء العلتوء لليييت  ,دار اليستير للمشتر  ,عيتان
– ادردن ,
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 -77الاوالتتد  ,ستتالء عبتتد الع ي ت (  , 6,,1فاعلي ت استتتراتييي دور التتتعلء اليعدل ت
وطري تتت الييتتتافيء فتتتي تحصتتتيل طلبتتت الصتتتف ادول الثتتتاموع العليتتتي فتتتي ادحيتتتا
وارتساباتهء ليهارات عيليات التعلء  ,يايع ال البيت – ادردن ,
 -76الاريامي  ,عايد بن حييد بتن بررت ( 6,77فاعليت استتراتييي قائيت علتى التديو
بين دور التعلء والارائط الييافييي في تميي بعض اليهارات المحويت لتدى طت ب
الصف الثالث اليتوسط واتيافاتهء محوفا ( اطروح درتورا رلي التربيت يايعت
اء ال رى  ,الييلر العربي السعودي .
 -77رايح  ,احيد ع ت ( , 7111اصول علء الميت ( الطبع الحادي عشتر ال تافر
 :دار اليعارف ,
 -78يتون  ,ريال عبد الحييتد ( , 6,,,تتدريت العلتوء يتن يم تور البمائيت  ,اليرتتب
العليي للحاسوب والمشر والتو ي  ,ادسرمدري ,
 -79ال وبعي  ,عبد اليليل ابرافيء  ,ودمحم الرماء  :يمافو البحث فتي التربيت  ,ط , 7ج7
 ,يايع برداد , 7187 ,
 -7:ستتعيد  ,عتتدمان حريتتت عبتتد (  , 7111اثتتر استتتاداء ميتتوذيين يتتن ميتتاذج التتتعلء
التعتتاومي فتتي الريييتتا فتتي التحصتتيل وتميي ت التيريتتر ادستتتددلي لتتدى طلب ت الصتتف
ادول قسء الريييا رلي التربي ابن الهيثء ( اطروحت درتتورا يتر يمشتور رليت
التربي ( ابن الهيثء  ,يايع برداد ,
 -71سلييان  ,عدلي (  , 7116ويهات م ر في التميي اليترايل  ,ط , 7ال افر ,
 -78السالء  ,فيصل  ,ويرعي توفي  :قايوت التحليل الميسي  ,الرويت , 718,,
 -71السايرائي  ,يهدع صتالح  ,وييتال عبتد الع يت العتامي  , 711,(,اميتاط التيريتر
لدى طلب رليات التربي  ,يرر البحوث التربوي والميسي  ,يايع برداد ,
 -6,صادق  ,يمير ( , 6,,7فعالي الميوذج البمائي (  SEVEN ESفتي تتدريت العلتوء
فتتي تمييتت التحصتتيل وبعتتض يهتتارات عيليتتات التتتعلء لتتدى ت ييتتذ الصتتف الثتتامي
ادعتتدادع ستتلطم عيتتان ( ,ييل ت التربي ت العليي ت  ,الييلتتد الستتادت العتتدد (, 7
سلطم عيان ,
 -67ال ييرع  ,سعود فباد(, 6,7,اثر استراتييي التتدريت اليستتمد علتى دور التتعلء
الاياسي في تميي يهتارات البرفتان الهمدستي لتدى طت ب الصتف التاست اليتوستط
واتيافتتاتهء محتتو الريا تتيات فتتي دول ت الرويتتت ( رستتال يايستتتير يايع ت عيتتان
العربي ,للدراسات العليا ,ادردن .
 -66الطماوع ,عيت يصطيى ( , 6,,7اساليب التعليء والتتعلء وتطبي اتهتا فتي البحتوث
التربويه  ,يرتب ادميلو اليصري  ,ال افر  ,يصر .
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 -67العتتاتري  ,ستتمدت يايتتد (  , 6,77اثتتر استتتراتييي بتتاير فتتي التحصتتيل وتمييتت
يهتتارات التيريتتر لتتدى ت يتتذ الصتتف الراب ت ادساستتي يتتن ا ت ل يتتاد الدراستتات
اديتياعي دراس تيريبيت فتي يتدارت الحل ت ادولتى يتن يرحلت التعلتيء ادساستي
في يحاف ال ذقي  ( ,اطروح درتورا يايع ديش  ,رلي التربي  ,سوريا ,
 -68عبتتتات  ,ماديتتت حييتتتد ا تتتير ( , 6,,1اثتتتر استتتتعيال دور التتتتعلء فتتتي ارتستتتاب
الييتتافيء الب ي ت واستتتب ائها لتتدى طالبتتات الصتتف الاتتايت اددبتتي ييل ت دراستتات
تربوي العدد الساب  ,و ار التربي  ,العراق ,
 -69عبداللتتت  ,ستتتايي دمحم يحيتتتود ( , 6,,1اثتتتر استتتتاداء ميتتتوذج التتتتعلء البمتتتائي فتتتي
ارتساب ت ييذ الحل الثامي ين التعليء ادساسي بعض الييافيء المحويت واتيافتاتهء
محو استاداء الميوذج ( رسال يايستير رلي التربي  ,يايع الييوء  ,يصر ,
 -6:عتتتود  ,احيتتتد ستتتليان ( , 7181اساستتتيات البحتتتث العليتتتي فتتتي التربيتتت والعلتتتوء
ادمسامي عماصر  ,يمافيته والتحليتل ادحصتائي لبياماتت  ,الطبعت ادولتى  ,يرتبت
اليمار  ,ادردن ,
 -61عتتود  ,احيتتد ستتليان  ,ويرتتاوع فتحتتي (  , 7116اساستتيات البحتتث العليتتي فتتي
التربي والعلوء ادمسامي  ,ط ,6اليمار للمشر  ,عيان ,
 -68الرريرع ,سعدع ياسء عطي ( , 6,,1تعليء التيرير ييهوي وتوييهاته اليعاصر
 ,يطبع اليصطيى  ,برداد ,
 -61اليرفتتور ,دمحم عبتتداللطيف صتتالح ( , 7111يعتتايير التيريتتر  ,الطبعت ادولتتى  ,دار
اليرتبي للطباع والمشر والتو ي  ,ديش ,
 -7,لبيتتب  ,رشتتدع وااتترون ( , 7191ادستتت العايت للتتتدريت  ,دار المه ت العربيت
للطباع والمشر ,بيروت ,
 -77يحتتتي التتتدين  ,الشتتتربيمي ( , 6,,7اثتتتر استتتتاداء اليتتتدال اليم تتتويي بيستتتاعد
الريبيوتر على التحصتيل لتدى الطت ب باليرحلت الثامويت  ,اليت تير العربتي الثالتث
حول اليدال اليم ويي في التدريت والتعلء  ,يرر تطتوير تتدريت العلتوء بيايعت
عين شيت  ,ين  :-9ابريل ,
 -76الي ال دمحم دمحم (, 6,77يبادئ ادحصتا وادحتيتادت للعلتوء ادداريت والتطبي يت
( الطبع الثالث صمعا  ,يايع العلوء والترمولوييا ,
 -77ميء  ,فامي فتحي عبد الرريء ( , 6,,1يستوى التيرير الريا ي وع قتت بتبعض
الذراوات لدى طلبت الصتف الحتادع عشتر برت  ,رستال يايستتير يتر يمشتور ,
,
اليايع ادس يي ,
 -78فيتتاء  ,طلعتتت ( , 7188ستتين ويتتيء عتتن يمتتافو البحتتث العليتتي  ,ط, 7ي سس ت
الرسال  ,دار عيان  ,ادردن ,
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اختبار التفكير االستداللي
ااتارع ادياب الصحيح
 -7احيد اذرى ين دمحم حايد اقل ذرا ين دمحم ايهء ارثر ذرا ا :
أ -دمحم
ب -احيد
ت -حايد
 -6رل العلوء يييد  ,اليررافي علء اذا اليررافي :
أ -روري
ب -يهي
ت -يييد
 -7افمان اقصر ين روان واطول ين افاق ايهن ادقصر :
أ -افمان
ب -روان
ت -افاق
 -8ال طط والر ب ين الحيوامات ادليي اذا :
أ -ييي الحيوامات اليي
ب -ييي الحيوامات ييترس
ت -بعض الحيوامات اليي
 -9عاير امحف ين سايد وابدن ين االد ايهء امحف :
أ -عاير
ب -سايد
ت -االد
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 -:ا لب اليماط السياحي ترون يرت ه بالسائحين اذا :
أ -ييي اليماط السياحي ي دحي بالسران
ب -ليست ي دحي
ت -بع ها ي دحي
 -1رورتب اليتتري اقتترب التتى الشتيت يتتن رورتتب اليشتتترع ورورتب ال فتتر اقتترب يتتن
رورب اليري الى الشيت ايهيا اقرب الى الشيت :
أ -اليري
ب -اليشترع
ت -ال فر
 -8ييي الدول اليصدر للميط مي  ,العراق بلد يصدر للميط اذآ العراق :
أ -اقتصاد عيف
ب -اقتصاد يتوسط
ت -اقتصاد قوع
 -1المبات يتراثر والحيوان يتراثر وادمسان يتراثر اذآ الرائمات الحي :
أ -تميو
ب -تتراثر
ت -تتعلء
 -7,الحديد والمحات وادليميوء يعادن تتيدد بالحرار اذآ اليعادن :
أ -تتيدد بالحرار
ب -تمري بالحرار
ت -تت لص بالحرار
 -77الر في التيار ي دع الى الربح  ,بعض التيار د يرشون في تيارتهء اذآ :
أ -بعض التيار ديربحون
ب -بعض التيار ارباحهء بسيط
ت -ديويد تاير مي د ير
 -76الدودر ين العي ت التي يتء التعايل بها دوليا اذا فو عيل :
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أ -ير يتوفر
ب -يتداول
ت -صعب

 -77رثر الاوف ت دع الى عف الشاصي ييا يولد ادحباط اذآ :
أ -عف الشاصي ي دع الى ادحباط
ب -الاوف ي دع الى قو الشاصي
ت -ادحباط يولد الث بالميت
 -78ييل عدمان قطي ين اد ماء وييل االد قطيت اربتر يمته قطيت يحيتود اربتر يتن
قطي االد ايهيا اربر :
أ -قطي عدمان
ب -قطي االد
ت -قطي يحيود
 -79رل الذين يتعاطون اليادرات ييريين اذآ :
أ -ييي الييريين يتعاطون اليادرات
ب -بعض الييريين يتعاطون اليادرات
ت -بعض الييريين د يتعاطون اليادرات
 -7:يحاف ت اليثمتتى اربتتر يتتن يحاف ت الميتتف ويحاف ت الميتتف اربتتر يتتن يحاف ت
الديوامي ايهيا اربر:
أ -الديوامي
ب -الميف
ت -اليثمى
 -71الميال دليل اديتهاد  ,د فشل ي اديتهاد اذآ :
أ -المايح فاشل
ب -الييتهد د ييشل
ت -المايح رسول
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 -78رل الي حون مشيطون بساء ف ل اذآ :
أ -الي حون ير مشيطون
ب -بعض الي حون يو يون
ت -بساء ف ل مشيط
 -71ا لب اليدامين لديهء سعال ولرن بع هء د يشرو ين ايراض اذآ :
أ -رل ين يسعل فهو يدان
ب -رل ين يدان يشرو ين يرض
ت -ليت رل يريض يدان
 -6,ادا ق تدل على التربي الحسمه اذآ :
أ -رل امسان الوق يحبوب
ب -رل امسان الوق يمبوذ
ت -رل امسان الوق ير يحترء
 -67متيي ت لل تتروف اديمي ت الصتتعب ا لتتب الط ت ب يي تتلون التتذفاب التتى اليدرس ت
بالسيارات  ,قاسء يذفب الى اليدرس سيرآ اذآ :
أ -يير ب ائ يالي
اديمي يست ر
ب -الو
ت -اليدرس قريب ين البيت
 -66اذا رامت ييا ادمهار عذب فهي صالح للشرب وييا البحار واليحيطتات يالحت اذآ
:
أ -الييا اليالح ير صالح للشرب
ب -ييا ادمهار صالح للشرب
ت -ييا البحار واليحيطات ير صالح للشرب
 -67يستتاح الستتعودي اربتترين يستتاح الع تراق ويستتاح الستتعودي والعتتراق اربتتر يتتن
يساح الرويت اذآ :
أ -يساح الرويت اربر ين يساح العراق
ب -يساح السعودي اربر ين يساح العراق واربر ين يساح الرويت
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ت -يساح الرويت اربر ين يساح السعودي
 -68ييي المات في الشتا يلبسون الي بت السيير  ,احيتد يلتبت الي بتت الستيير اذا
فو في فصل
أ -الشتا
ب -الصيف
ت -الربي
 -69رل ارييتي قستء اليررافيت لتديهء ابتداع يرتيت  ,يوستف اتريو قستء اليررافيت اذآ
يوسف لدي ابداع
أ -يمتو
ب -يرتي
ت -تعبيرع
 -6:اذا ايطرت السيا يرون اليو ائيا  ,السيا تيطر ادن اذآ اليو .
أ -ائء
ب -صحو
ت -يشيت
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