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 اثر استعمال طريقة االستقصاء الموجه في تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي ودافعيتهم لتعمم مادة العموم
 م.م. مهدي محمد جواد

 جامعة بابل/ كمية التربية االساسية
 ممخص البحث

تدائي ييدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ )اثر طريقة االستقصاء الموجو في تحصيؿ تالميذ الصؼ الرابع االب  
.)  ودافعيتيـ لتعمـ مادة العمـو

 يقتصر البحث الحالي عمى: 
 عينة مف تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي في المدارس االبتدائية النيارية لمبنيف في مركز مدينة الحمة. –1
لمصؼ الرابع  التاسعة( مف كتاب العمـو المقرر تعميمو –الثامنة  –السابعة  –الوحدات األربع األخيرة )السادسة  –2

 االبتدائي.
 ـ. 2012 – 2011الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  –3

 ة:اآلتيومف اجؿ تحقيؽ ىدفا البحث صيغت الفرضيتيف 
( بيف متوسط درجات تحصيؿ تالميذ المجموعة التجريبية 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) –1

ريقة االستقصاء الموجو ومتوسط درجات تحصيؿ تالميذ المجموعة الضابطة الذيف يتعمموف الذيف يتعمموف العمـو بط
 العمـو بالطريقة التقميدية.

( بيف دافعية تالميذ المجموعة التجريبية الذيف يتعمموف العمـو 0.05ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) –2
 يذ المجموعة الضابطة الذيف يتعمموف العمـو بالطريقة التقميدية. بطريقة االستقصاء الموجو ودافعية تالم

ولمتحقؽ مف فرضيات البحث، اختار الباحث عشوائيا مف مجتمع بحثو وعينتو )مدرسة زىرة المدائف االبتدائية  
شعبة )ب( لتمثؿ ( تمميذا، و 33لمبنيف(، ثـ اختار عشوائيا شعبة )أ(، لتمثؿ المجموعة التجريبية البالغ عدد تالمذتيا )

 ( تمميذا.33المجموعة الضابطة البالغ عدد تالمذتيا )
 –نصؼ السنة في مادة العمـو  اختباردرجات  –تـ أجراء التكافؤ بيف مجموعتي البحث في متغيرات )العمر الزمني  
(. –الذكاء   الدافعية لتعمـ العمـو
محددة في التجربة، كما اعد خططا تدريسية لتمؾ ( ىدفا سموكيا غطت الموضوعات ال90وقد اعد الباحث ) 

مف متعدد  ختيار( فقرة مف نوع اال30ا تحصيميا مكوننا مف )اختبار الموضوعات، ولمتحقؽ مف ىدفا البحث اعد الباحث 
  تـ التثبت مف صدؽ فقراتو وثباتيا ومعامالت صعوبتيا وقوة تمييزىا.و  )ثالثية البدائؿ(

 ( والمكوف بصيغتو النيائية مف2002) لباحث عمى مقياس الدافعية لتعمـ العمـو الذي أعدتو إبراىيـكما اعتمد ا 
ومف ثـ تـ جمع  الدافعية لتعمـ العمـوومقياس لتحصيمي ا ختباروبعد أجراء التجربة تـ تطبيؽ كؿ مف اال، ( فقرة20)

 :ةاآلتيوسائؿ اإلحصائية لمتثبت مف صحة الفرضيات الصفرية فظيرت النتائج ال استخداـالبيانات وتحميميا إحصائيا ب
بيف متوسط درجات تحصيؿ تالميذ المجموعة التجريبية الذيف ( 0.05) يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة –1

الذيف يتعمموف العموـ  يتعمموف العمـو بطريقة االستقصاء الموجو ومتوسط درجات تحصيؿ تالميذ المجموعة الضابطة
 .ولصالح المجموعة التجريبيةلبعدي ا لتحصيميا ختباربالطريقة التقميدية في اال

بيف دافعية تالميذ المجموعة التجريبية لمتعمـ ودافعية طالب  (0.05) يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة – 2
 .لح المجموعة التجريبيةالمجموعة الضابطة لمتعمـ ولصا

 .وفي ضوء نتائج الدراسة توصؿ الباحث إلى عدد مف االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
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 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 أوال: مشكمة البحث:
وتعميـ العمـو بشكؿ خاص ليس مجرد نقؿ المعرفة ، يؤكد التربويوف في التربية العممية عمى أف التعميـ بوجو عاـ  

عقميا ووجدانيا ومياريا( وبتكامؿ شخصيتو مف مختمؼ ) بؿ ىو عممية تعنى بنمو التمميذ، التمميذ() العممية إلى المتعمـ
فالميمة األساسية في تعميـ العمـو ىي تعميـ التالميذ كيؼ يفكروف ال كيؼ يحفظوف المقررات والكتب والمناىج ، جوانبيا

دراك إذ تؤكد الفمسفة الحديثة في تعميـ العمـو عمى الدور ، يا أو توظيفيا في الحياةالدراسية عف ظير قمب دوف فيميا وا 
وتؤكد عمى التعمـ بدؿ التعميـ عبر مراحؿ نمو ، الفعاؿ واإليجابي لمتمميذ بوصفو مركز الثقؿ في العممية التعميمية ومحورىا

، التي تعد مرحمة أساسية وميمة في نمو التمميذ (ةسن 12 – 9) التمميذ المختمفة ومف ىذه المراحؿ مرحمة الطفولة المتأخرة
 . (5 :1999، خمؼ) (9 :2007، عياش) ففييا يكتسب الميارات الالزمة لزيادة تأىيمو واستقاللو ونيجو المعرفي

ال فأحسف المناىج والكتب والبرامج والنشاطات العممية المدرسية قد ، ولعؿ معمـ العمـو ىو المفتاح الرئيس لتحقيؽ ذلؾ
وسيمتو معوضا أي نقص أو  استخداـتحقؽ أىدافيا ما لـ يكف معمـ العمـو متميزا مميما في طريقة تدريسو وأسموب تعميمو و 
 .(127 :2007، قطاوي) تغيير محتمؿ في المناىج والكتب والبرامج المدرسية واإلمكانيات المادية والفنية األخرى

انييا إلى أحداث تغييرات أساسية في سموؾ المتعمـ، واكتسابو المعمومات عممية التعميـ في بعض معإذ تيدؼ   
والمعارؼ والميارات واالتجاىات والقيـ االجتماعية والتربوية مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية التي تسعى إلى أحداث تمؾ 

مومات المطموبة لتحقيؽ التغير السموكي التغيرات السموكية المرغوبة، كما ويتوجب عمى المعمـ أف يقـو بنقؿ المعارؼ والمع
التعميمي بطريقة غير شائعة تغير اىتماـ المتعمـ ورغبتو وتدفعو إلى التعمـ مع األخذ بالحسباف صفات المتعمـ وخصائصو 

 (.43: 2002النفسية واالجتماعية والعقمية والجسمية )البكري، 
حظ بوضوح االتجاه السمبي لمتالميذ حياؿ ما يقدـ ليـ وتعثرىـ في أف المتتبع لتعميـ العمـو في مدارسنا االبتدائية يال  

فيمو وتذوقو فضال عف ذلؾ أف النمط السائد في التعميـ ىو الحفظ والتمقيف مّما أضعؼ روح التفكير واإلبداع والتذوؽ األمر 
و الذي يعتمد عمى التفكير، الذي يدعونا إلى تغيير فكري، ليحؿ نمط جديد في مدارسنا ىاالستقصاء واالستكشاؼ الموج

 (.2000:183لتشكؿ اإلنساف المنتج والمبتكر، المتذوؽ والمبدع )شحاتة، 
وبالرجوع إلى نتائج بعض المؤتمرات العممية والندوات التربوية المحمية ضمف ىذا المجاؿ وجد أف ىنالؾ ضعفًا في   

 استخداـىذا الضعؼ ىو  أسبابعمـ المادة العممية واف احد مستوى التحصيؿ الدراسي لمتالميذ وضعفا في دافعية التالميذ لت
طرائؽ وأساليب تعميـ ال يتوقع لنتائجيا زيادة الدافعية والتحصيؿ الدراسي لدى التالميذ، إذ أنيا تجعؿ مف المعمـ وعاءًا لنقؿ 

ماـ بتنمية دافعيتو ومياراتو وقدراتو العقمية تمؾ المعمومات فقط دوف االىت استرجاعالمعمومات، وتطمب مف التمميذ تذكر و 
 (.     5: 2000)السامرائي، 

ـ، في حيف نظمت كمية  2001فقد نظمت كمية التربية، الجامعة المستنصرية المؤتمر القطري األوؿ لمعمـو التربوية   
، كما نظمت كمية التربية، جامعة ـ2001المعمميف )كمية التربية األساسية حاليا(، جامعة ديالى المؤتمر العممي الثالث 

جامعة تكريت العديد مف الندوات العممية عف  -ـ المؤتمر العممي الرابع، في حيف نظمت كمية التربية بنات2002ديالى 
تطوير التعميـ، فقد أكدت ىذه المؤتمرات جميعيا عمى تطوير العممية التعميمية في القطر والنيوض بيا وتطوير قابميات 

ات تدريسيـ ورفع مستوى الطمبة العممي والتربوي وذلؾ مف اجؿ رفع استراتيجيلمعمميف والمدرسيف وطرائؽ و وميارات ا
 المستوى التعميمي في المؤسسات التربوية ومنيا المدارس االبتدائية.

انسب  اختيارفي  وسعيًا مف الباحث في التصدي لما ورد في الجوانب السابقة، وانطالقًا مف باب الفضوؿ العممي  
أفضمية بعض طرائؽ  ختبارالطرائؽ التدريسية الحديثة التي تتالئـ مع متطمبات التربية العصرية، وكمحاولة بسيطة ال

، تـ  طريقة تعميمية قميمة التطبيؽ في مدارسنا ىي طريقة االستقصاء الموجو، كمحاولة لزيادة الدافعية  اختيارتدريس العمـو
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، )إذ أف تطور العمميات العقمية لت عمـ العمـو والتحصيؿ الدراسي لدى طالب تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي في مادة العمـو
 (.  72: 2000( )وطفة، ةإجرائيوالوظائؼ التعميمية تكوف حالة مؤكدة عندما يتعيد المعمـ تالميذه في سياؽ أنظمة تعميمية 

، وبناء عمى ما سبؽ تنطمؽ م  شكمُة البحث الحالي مما وجده الباحث مف شكوى المرّبيف وما سمعو مف معممي العمـو
بأف درَس العمـو ال يحقؽ األغراَض المنشودة وال تمبي الطرائؽ التعميمية التقميدية إلى رفع مستوى التحصيؿ لدى المتعمميف 

المعمـ  استخداـكوف ىذه الطرائؽ تعتمد عمى التمقيف وعدـ وزيادة خبراتيـ وميوليـ العممية ودافعيتيـ لمتعمـ وذلؾ مرّده إلى 
 في التعميـ. -لميارات التفكير واألساليب الحديثة

  :ةاآلتيعف األسئمة  باإلجابة وتبرز مشكمة البحث الحالي  
؟.  -1  ما اثر االستقصاء الموجو في التحصيؿ لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي في مادة العمـو
 االستقصاء الموجو في الدافعية لتعمـ العمـو لدى تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي؟. ما اثر -2

 ثانيًا: أهمية البحث: 
يعيش العالـ اليـو عصر التطور والتقدـ العممي وذلؾ بظيور التقنيات الحديثة التي سادت مف خالليا الحالة العممية 

كما أف التطور الحاصؿ في مجاالت العمـو ، جو حياة المجتمعاتوأصبح العمـ سمة تطبع كؿ أو ، في كؿ مجاالت الحياة
وأصبح لزامًا عمى كؿ مجتمع يسعى الى التقدـ والرقي والمحاؽ بركب ، وتطبيقاتيا اخذ يؤثر في تقدـ الحياة ووسائميا

ا تقدمو مف خدمة في كؿ مف اجؿ التمتع بكؿ وسائؿ الحضارة وم، تقنياتو استخداـالحضارة أف يتزود بزاد العمـ ويتقف 
 (.1 :2004، اؿ زويد) المجاالت

اذ يقاس تقدـ الدوؿ ، وقد أصبحت تنمية القدرات العقمية لممتعمميف اليدؼ الرئيس لمعممية التربوية في جميع دوؿ العالـ
  (.161 :2001، الحيمة) بمقدار قدرتيا عمى تنمية عقوؿ أبنائيا

عماًل ، وأجرت المزيد مف البحوث، وأنفقت األمواؿ الطائمة، ؿ جيودًا مضنيةولتحقيؽ ذلؾ بذلت العديد مف الدو 
، الطيطي) بمبادئ التربية اليادفة والتي تسعى إلى تنظيـ تفكير المتعمميف واالستفادة مف طاقاتيـ اإلبداعية واستثمارىا

2007: 49.) 
تنمية شاممة متكاممة مف جميع الجوانب الروحية  وفي ظؿ ىذا التقدـ تقع عمى التربية مسؤولية تربية الفرد وتنميتو

تيدؼ إلى ، والعقمية والجسدية والنفسية واالجتماعية بحيث ال يطغى جانب عمى أخر فيي تنمية متزنة مع الشموؿ والتكامؿ
واف مف أىداؼ  كما، (21،:2008، الحيمة) أعداد الفرد الصالح إعدادًا شاماًل متكاماًل متزنًا ليكوف نافعًا لنفسو ولمجتمعو

إذ تيتـ المدرسة المعرفية الحديثة بتنمية ، تدريس العمـو ىو زيادة دافعية المتعمميف العممية وتكويف ميوؿ عممية جديدة لدييـ
الدافعية لمتعمـ ألنيا غاية ووسيمة في الوقت نفسو فيي غاية ألنيا ترتبط بالنمو الشامؿ لممتعمميف وفي ضوءىا تختار 

تعمـ المناسب لتنمية الجوانب السموكية لدى المتعمميف وىي وسيمة بوصفيا قوة دافعية تحقؽ لممتعمميف مواقؼ وخبرات ال
ولممعمـ بشكؿ عاـ ومعمـ العمـو بشكؿ خاص دورميـ في زيادة دافعية ، اشباعات سارة وتجعؿ الدراسة محببة الييـ

مناسبة مف النشاط المشبع لميوليـ ومساعد في دفع ىؤالء  المتعمميف ذوي االستعدادات العممية وتوجيو المتعمميف إلى أنواع
وذلؾ مف خالؿ مشاركتيـ الفعالة في عممية التعمـ إذ ، (97 :2008، عطية) المتعمميف إلى حب العمـو والتفوؽ في دراستيا

، نبياف) عند المتعمـتعد المشاركة اإليجابية لممتعمـ في الموقؼ التعميمي أحد المؤشرات الدالة عمى وجود دافعية لمتعمـ 
2008: 89 .) 

وبناء عمى ما سبؽ فأننا بحاجة إلى نوع مف التربية العممية التي تكّوف لدى أفراد المجتمع العقمية القابمة لمناقشة كؿ 
ه إال أمر نقاشًا عمميًا والعقمية الفاحصة التي تفحص األدلة التي نبني عمييا أحكامنا والتي ال تقبؿ أي رأي ميما يكف مصدر 

كما إف مف أىـ أىداؼ التربية العممية ىي تزويد المتعمميف الناشئيف ، بعد االطمئناف إلى انو قد بني عمى الحقائؽ الصحيحة
، وزارة التربية) بالحقائؽ العممية التي تساعدىـ عمى تكويف االتجاىات العقمية السميمة نحو بيئتيـ وكيفية السيطرة عمييا

2008:2). 
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وعمى المستوى العالمي تطورٌا جذريًا فالعمـ لو تركيبو الخاص الذي يميزه عف ، العمـو في وقتنا الحاضرويشيد تعميـ 
مجاالت المعرفة المنظمة األخرى وجوىر ىذا التركيب يظير في مادة العمـو والطرائؽ التي يستخدميا العمماء في الوصوؿ 

مادة وطريقة( وليذا ) ال يتأتى إال عف طريؽ تعميـ العمـو وطبيعة العمـ فالميتموف بتعميـ العمـو يؤكدوف باف فيـ العمـ، إلييا
فأف االتجاه المعاصر في تعميـ العمـو يؤكد عمى أف التطور يجب أف ييدؼ إلى فيـ محتوى العمـ واألساليب التي يتبعيا 

 .(2010:11، طو) العمماء في الوصوؿ إلى ىذا المحتوى والطرائؽ التي تتبع في تعميمو
إف مف ابرز القضايا الرئيسة في تعميـ العمـو في المرحمة االبتدائية ىي مسألة التركيز عمى كؿ مف الميارات العممية 

وذلؾ لكي ، بحيث تشكؿ منيجا عمميا لدييـ، وعممية الفيـ ويأتي ذلؾ مف خالؿ تنمية ميارات األطفاؿ العقمية واتجاىاتيـ
إذ يقوؿ المؤيدوف ليذا االتجاه إف تنمية ىذه القدرات سيمكف األطفاؿ ، ؿ مشكالتويتمكنوا مف الفيـ والبحث في محيطيـ وح

ويتقصوف ، واف يفيموه ويفسروه منطقيا واف يعرفوا كيؼ يبحثوف عف البرىاف، ة لمعالـ المتغير الذي يعيشوف فيوستجابمف اال
 (.55 :1988، ىارلف) ؿ في مختمؼ مناحي نشاطيـب، واف يستخدموا ذلؾ ليس في ميداف العمـو فحسب، الدليؿ واإلثبات

وليذا يجب ، ولو انو حفظ شيئا ال يفيمو فانو ينساه بعد مدة وجيزة، وبطبيعة الحاؿ إف اإلنساف ال يتعمـ ما ال يفيمو
ذا كاف، أف يقـو تعميـ العمـو أساسا عمى الفيـ الواعي لكؿ ما يتعمـ وبخاصة ما يتعمؽ منو بالمادة العممية اليدؼ مف  وا 

تعميـ العمـو ىو فيـ المادة العممية فانو يمـز أال يقؼ التربويوف عند مجرد سرد الحقائؽ بؿ يجب أف ييدؼ التعميـ إلى بياف 
 (.114 :1982، عميرة) بحيث توصؿ المعرفة إلى تكويف بعض المفاىيـ، العالقة التي تربط ىذه الحقائؽ ببعضيا
لذلؾ توجب ، تسييؿ التعمـ وتنشيطو وتوجييو وتيسيره وبالتالي ضماف حدوث التعمـ إف ىدؼ التعميـ بصفة أساسية ىو

، المتعمـ نشطا وفاعال بحيث تجعمو يجني مف عممية التعمـ بمقدار ما يبذؿ فييا مف جيد وعمؿ الطريقة التي تجعؿ استخداـ
ىو فيـ المعرفة وطرائؽ التفكير التي يستطيع المتعمـ ، إلى أف أىـ مستمزمات تعميـ العمـو المنظـ (1987، رايؼ) وقد أشار

مف خالليا تحقيؽ األداء المطموب الذي يتجاوز مجرد تذكر الحقائؽ إلى القدرة عمى حؿ المشكالت واالستقصاء والتوصؿ 
 (.33-11 :1987، رايؼ) إلى االستنتاجات العممية

ة لمتربية وبدأت حركة التجديد وتولدت اتجاىات تدعو وقد أصبح البحث عف أساليب بديمة وطرائؽ جديدة حاجة ممح
إلى نظاـ ثائر يبحث عف أساليب وتقنيات جديدة يمكف عف طريقيا تعمـ أعداد اكبر مف المتعمميف تعممًا بواسطة اإلمكانات 

ثارة التفكير ات تربوية وتقنيات حديثة ىدفيا زياداستراتيجيأسفرت ىذه الدعوة عف تبني  إذ، المتوفرة نفسيا ة التحصيؿ وا 
  .وتقوية الدافعية العممية لمتعمـ

الف لكؿ ، ويصعب بطبيعة الحاؿ أف تقترح طريقة مثمى أو أسموبًا يصمح لتحقيؽ األىداؼ جميعيا والغايات المنشودة
فيناؾ مدى أسموب مآخذ ومحاسف فقد يكوف أسموبا ناجحا في موقؼ تعميمي وغير فاعؿ في موقؼ تعميمي آخر ومع ذلؾ 

واسع مف الطرائؽ واألساليب والوسائؿ التي يمكف أف يختارىا أو يستعمميا المعمـ لتحقيؽ األىداؼ أذا كاف يمتمؾ الكفاءات 
 .(49: 2000، مرعي والحيمة) المػػناسب لمػػمواقؼ التعميمية وتحديدىا األسػػموب اختيارالتعميمية والقدرة عمى 

طرائؽ وأساليب تعميـ طورت  استخداـبوية إلى أمكانية تحقيؽ األىداؼ اآلنفة الذكر مف خالؿ وتشير األدبيات التر 
 :2009، عفانة) لذا طور عمماء النفس والتربية الكثير مف الطرائؽ واألساليب ليذا الغرض، أصال لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ

133.) 
وذلؾ (، 136 :2001، زيتوف)  العمـو ؽ فاعمية في تعميـمف أكثر تمؾ الطرائ (االستقصاء) وتعد طريقة التقصي أو

فاالستقصاء يجعؿ ، مف خالؿ أشراؾ المتعمـ في المناشط التي تؤدي إلى الحصوؿ عمى المعرفة وتجعمو كذلؾ نشطا وفاعال
 (.373 :1999، الحيمة) يستنتج مستخدما معموماتو في عمميات عقمية وعممية تنتيي بالوصوؿ إلى النتائجو  المتعمـ يفكر

بؿ تركز في الوقت ، فالمعمـ الذي يستعمؿ طريقة االستقصاء في التعمـ يجد أنيا ال تركز كثيرا عمى جمع الحقائؽ فقط
كما أنيا تساعدىـ عمى ، ذاتو عمى الميارات واالتجاىات الضرورية لقياـ المتعمميف بعمميات االستقصاء في فيـ العمـو
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فالتعميـ باالستقصاء طريقة أساسية في التنقيب عف أي شيء يمكف ، تي تظير في حياتيـإجابات لممشكالت ال إيجاد
  (.187 :1989، نشواف) ه بالتجريب في العمـواختبار مالحظتو و 

أي االتجاه الذي ال يركف ، إف االستقصاء يبدأ باندىاش المتعمـ مما يشاىد أو يسمع وىذا يؤدي إلى االتجاه ألتساؤلي
وال يعتمد عمى التأويالت القديمة لمظواىر الجديدة وعدـ ، إلجابة السطحية والى فكرة العامؿ الواحد في تفسير الظواىرإلى ا
ويكوف لدى المتعمـ الرغبة في البحث بنفسو فتتولد لديو اإلرادة لممعرفة ومف ثـ  .عمى آراء اآلخريف كحقائؽ نيائية عتماداال

وبذلؾ يمتزج الفكر بالخياؿ ونجد ، أي التعرؼ عمى طرؽ جديدة لرؤية األشياء، ضياتوضع الحموؿ الممكنة والفر 
 يجادإذ يستعيف بالخياؿ إل، ومف ثـ الحدس، المستقصي يمر بمرحمة االندىاش واإلحساس بالمشكمة والتفكير العقمي فييا

 :1999، الحيمة) الصحيح لمموقؼ المدىش ويستبعد الخاطئة منيا لمتوصؿ إلى التفسير، الحؿ ويضع الفرضيات ويجربيا
373-374.) 

ويكتسب المتعمـ بالتدريج عف طريؽ االستقصاء ميارات مثؿ المالحظة والمقارنة والتفسير وصياغة الفرضيات 
 (.200-195 :1989، نشواف) وىذه تعد مف غايات تعميـ العمـو، والتجريب يستطيع توظيفيا فيما بعد بمفرده

فيذا ال يعني أف يترؾ المعمـ تالميذه ليستقصوا (، المتعمـ) ف كوف العممية االستقصائية تتمركز حوؿوعمى الرغـ م
وصياغة ، وتخطيط المشكمة، عممية التعمـ بالتقصي (توجيو) بؿ لممعمـ دورا أساسيا في، ويكتشفوا لوحدىـ دوف توجيو

، لمتالميذ ويعينيـ عمى البحث والتنقيب طقيا وعمميا. فيو موّجووالمتسمسمة من، الجديدة والمتعددة اإلجابة (الفكرية) األسئمة
 (.143-137 :2001، زيتوف) أو األسئمة الفكرية المفتوحة (المشكمة) والتقصي واالكتشاؼ مف خالؿ المواقؼ

ات معينة ولكنو تفاعؿ عقمي بيف معموم، أما بالنسبة لمدرس ذاتو في الطريقة االستقصائية فيو ليس نسقا منطقيا جاىزا
وىذا يتطمب مزاولة أنشطة ، وتمثؿ المعمومات في الغالب مشكمة تحتاج إلى التحميؿ والتعميؿ، ومجموعة مف التالميذ والمعمـ

، الفنيش( )المعرفة) وذلؾ مف اجؿ أنتاج، فكرية مثؿ التعريؼ والتساؤؿ والمالحظة والتصنيؼ والتعميـ والتحقيؽ والتطبيؽ
1975: 181)  

ا سبؽ إف طريقة االستقصاء تشجع التالميذ عمى التفكير كعمماء مبدعيف لمتوصؿ إلى حموؿ رائعة لكثير نستنتج مم
إذ أف حالة الدافعية تستثير نشاطو وطاقتو ، دافعية المتعمـ( العالـ المبدع) حيث تحكـ تأدية ىذا الدور، مف القضايا العممية

ويستخدـ المعمـ ، طاقاتو وتوظيفيا بيدؼ تحقيؽ المتعة التربوية استخداـلالندماج في المواقؼ والخبرة التي تواجيو بيدؼ 
 ىذه الدافعية لدى تالميذه فيستثير ويقوي اندماجيـ في المواقؼ التعميمية والتخمي عف مواقؼ السمبية واالنعزاؿ والمشاىدة

 (.89 :2004، قطامي)
  :ةاآلتيالؿ المسوغات البحث الحالي تبرز مف خ وفي ضوء ما تقدـ فاف أىمية  

  .يساعد في كشؼ مواىب التالميذ وقدراتيـ وتنميتيا وتوجيييا الوجية الصحيحة -
  .مساعدة التالميذ عمى حؿ مشكالتيـ السموكية أو التحصيمية -
نماء الخياؿ وتطوير أفكارىـ وكسب الميارة -   .مساعدة التالميذ عمى تيذيب مشاعرىـ وخبراتيـ الوجدانية وا 
  .فادة وزارة التربية مف نتائج ىذا البحث في تعميـ مادة العمـوإمكانية إ -
  .أىمية طريقة االستقصاء الموجو في إفضاء سمة التفاعؿ واالندماج داخؿ الصؼ -
  .مساعدة معممو ومعممات مادة العمـو في قياس دافعية تالمذتيـ مف خالؿ مقياس الدافعية لتعمـ العمـو -

 ثالثا: هدفا البحث:
 .اثر طريقة االستقصاء الموجو في تحصيؿ تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي في مادة العمـو تعرؼ – 1
 .تعرؼ اثر طريقة االستقصاء الموجو في دافعية تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي لتعمـ مادة العمـو – 1
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 رابعا: فرضيتا البحث:
  :تيفاآلتيلتحقيؽ ىدؼ البحث وضع الباحث الفرضيتيف   

بيف متوسط درجات تحصيؿ تالميذ المجموعة التجريبية ( 0.05) يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ال – 1
الذيف يتعمموف العمـو بطريقة االستقصاء الموجو ومتوسط درجات تحصيؿ تالميذ المجموعة الضابطة الذيف يتعمموف 

 .العمـو بالطريقة التقميدية
 يتعمموف بيف دافعية تالميذ المجموعة التجريبية الذيف (0.05) ئية عند مستوى داللةال يوجد فرؽ ذو داللة إحصا – 2

  .العمـو بطريقة االستقصاء الموجو ودافعية تالميذ المجموعة الضابطة الذيف يتعمموف العمـو بالطريقة التقميدية
 خامسا: حدود البحث.

 :يقتصر البحث الحالي عمى  
 .البتدائي المتواجديف في المدارس االبتدائية النيارية لمبنيف في مركز مدينة الحمةعينة مف تالميذ الصؼ الرابع ا .1
مف كتاب العمـو المقرر تعميمو لمصؼ الرابع  (التاسعة –الثامنة  –السابعة  –السادسة ) األخيرة الوحدات األربع .2

 .االبتدائي
 .ـ(2012 – 2011) الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي .3

 حديد المصطمحات.سادسا: ت
 االستقصاء الموجهأوال:  

  :عرفو كؿ مف
" طريقة يستخدميا المعمـ في التدريس تعرض فييا المعمومات بشكؿ سؤاؿ يتطمب حؿ لموقؼ  :(2005) العبيدي - 1

 (.15: 2005، العبيدي) مثير يستوجب أجراء عمميات تفكيرية مف قبؿ المتعمـ مع أشراؼ وتوجيو مف قبؿ المعمـ "
متسمسمة مترابطة تؤدي لزيادة المستوى المعرفي  ةإجرائي" تمؾ الطريقة التي تقـو عمى خطوات  :(2007) سالمة - 2

 .(44: 2007، سالمة) العممي لدى الطمبة "
يرىـ طريقة يستخدميا المعمـ بيدؼ جعؿ التالميذ يفكروف وينتجوف مستخدميف معموماتيـ وطريقة تفك :جرائيالتعريف اإل

 .لموصوؿ إلى نتائج منطقية وبتوجيو مف قبؿ المعمـ
 ثانيا: التحصيل
  :عرفو كؿ مف

" انو درجة االكتساب التي يحققيا المتعمـ او مستوى النجاح الذي يحرزه او يصؿ اليو في مادة  (:2000) عالـ -1
 . (305 :2000، عالـ) دراسية أو مجاؿ دراسي معيف "

ويمكف قياسو بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب ، ما يتعممو الطالب بعد فترة زمنية " انو محصمة (:2000) أبو جادو -2
التي يضعيا المعمـ ويخطط ليا لتحقيؽ أىدافو وما يصؿ  ة ستراتيجيوذلؾ لمعرفة مدى نجاح اال، تحصيمي اختبارفي 

 (.469 :2000، أبو جادو) إليو الطالب مف معرفة تترجـ الى درجات"
ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا تالميذ الصؼ الرابع ، الدراسي الذي يحققو التالميذ نجازمقدار اإل :جرائيالتعريف اإل

 .التحصيمي المعد ليذا الغرض ختباراالبتدائي في مادة العمـو مف خالؿ إجاباتيـ عمى فقرات اال
 ثالثا: الدافعية لمتعمم

  :عرفيا كؿ مف
أي قوة الحماس أو الرغبة لمقياـ ، " القوة التي تحرؾ وتستثير التمميذ لكي يؤدي العمؿ المدرسي :(1991) االزيرجاوي - 1

وفي ، أو في درجة مثابرتو واستمراره في األداء العممي، وىذه القوة تنعكس في كثافة الجيد الذي يبذلو التمميذ، بمياـ الدرس
  (.45 :1991، اإلزيرجاوي) ت وميارات في الدرس"مدى تقديمو ألفضؿ ما عنده مف قدرا
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، : " حالة داخمية في المتعمـ تدفعو إلى االنتباه والتفاعؿ مع ما يجري في المواقؼ التعميمية(1997) الخوالدة -2
  (.210 :1997، الخوالدة) واالستمرار في المشاركة إلى أف تتحقؽ لديو األىداؼ "

التي يحصؿ عمييا التالميذ مف خالؿ إجاباتيـ عف فقرات مقياس الدافعية لتعمـ العمـو الذي  الدرجة: جرائيالتعريف اإل
 .اعتمده الباحث ليذا الغرض

 
 الفصل الثاني

 دراسات سابقة:  اوال: 
بذؿ الباحث جيدًا حثيثًا في الحصوؿ عمى دراسات سابقة تناولت االستقصاء الموجو بوصفو متغيرًا مستقاًل وكؿ مف 

  .لـ يجد مثؿ ىذه الدراسات (وحسب إطالعو) إال أنوُ ، حصيؿ والدافعية لتعمـ العمـو بصفتيما متغيريف تابعيف معاً الت
  :لذا قاـ الباحث بتقسيـ الدراسات التي حصؿ عمييا إلى قسميف ىما

 القسم األول: دراسات تناولت االستقصاء الموجه:
 (1996 –دراسة )أبو قمر  – 1

طريقة االستقصاء الموجو عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي لمادة العمـو وعمى اتجاىاتيـ  اـاستخداثر 
 .نحوىا

طريقة االستقصاء الموجو عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي في  استخداـىدفت الدراسة معرفة اثر    
طالبا وطالبة في أربع شعب صفية وفي  (189) سة مفتألفت عينة الدرا .األردف لمادة العمـو وعمى اتجاىاتيـ نحوىا

قسـ كؿ  .طالبة (97) طالبا ومجموع الطالبات (92) مدرستيف أحداىما لمذكور واألخرى لإلناث وكاف مجموع الطمبة الذكور
الباحث قاـ  .منيما عشوائيا عمى مجموعتيف تجريبية درست بطريقة االستقصاء الموجو وضابطة درست بالطريقة االعتيادية

المفاىيـ العممية والثاني  اختباريف األوؿ اختبار وأعد ، حصة (16) بتدريس المجموعات كافة في وحدة مف كتاب العمـو لمدة
  .يف قبؿ وبعد التجربةختبار مقياس االتجاىات نحو العمـو كما وطبؽ اال

نة أوساط درجات المجموعات التجريبية والضابطة في كؿ مجموعة وكذلؾ لمقار  (t – Test) اختبارالباحث  استخدـ
  .و تحميؿ التبايف األحادياستخدامأوساط درجات المجموعات قبؿ وبعد التجربة فضال عف 

ناث) وأظيرت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطمبة  مف المجموعة التجريبية والطمبة (ذكور وا 
ناث ذكور) كما وأشارت النتائج إلى ، مف المجموعة الضابطة في تحصيميـ لممفاىيـ العممية ولصالح المجموعة التجريبية (وا 

ومتوسط درجات المجموعة  (الذكور) أنو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية
ا يؤكد انو ال يوجد اثر لمجنس في تحصيؿ المفاىيـ العممية في ىذه في تحصيميـ لممفاىيـ العممية مم (اإلناث) التجريبية
 (.3: 1996، أبو قمر) الدراسة

 (2005 –دراسة )العبيدي  – 2
طريقة االستقصاء الموجو في اكتساب المفاىيـ العممية لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة  استخداـأثر 

 العمـو العامة 
طريقة االستقصاء الموجو في اكتساب المفاىيـ العممية لدى تالميذ الصؼ  استخداـإلى معرفة اثر ىدفت الدراسة 

 :ةاآلتيوذلؾ مف خالؿ التحقؽ مف الفرضية  .الخامس االبتدائي في مادة العمـو العامة
جريبية الذيف يدرسوف ( بيف متوسط درجات تالميذ المجموعة الت0، 05) ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى

المادة العممية وفؽ طريقة االستقصاء الموجو ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف المادة نفسيا وفؽ 
 .اكتساب المفاىيـ العممية في مادة العمـو العامة اختبارالطريقة االعتيادية عمى 
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الواقعة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى بصورة قصدية ميدانا اختيرت مدرسة مصطفى جواد االبتدائية لمبنيف 
(، ب(، )أ) تمميذا مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي موزعيف عمى شعبتيف (60) تكونت عينة البحث مف، لمتجربة

 (أ) وشعبة، تمميذا تـ تدريسيا بطريقة االستقصاء الموجو (30) عشوائيا مجموعةً  تجريبيةً  تكونت مف (ب) واختيرت شعبة
تـ أجراء التكافؤ بيف أفراد ، تمميذا أيضا تـ تدريسيا بطريقة التدريس االعتيادية (30) مجموعةً  ضابطة وتكونت مف

 (.الذكاء، العمر الزمني باألشير، التحصيؿ الدراسي السابؽ) المجموعتيف في متغيرات
ا الكتساب اختبار وأعد ، ريس مجموعتي البحث بنفسوإذ قاـ الباحث بتد، وبعد تييئة مستمزمات البحث طبقت التجربة

مف متعدد  ختيارية لكؿ مفيـو مف نوع االاختبار مفيوما عمميا وبواقع ثالث فقرات  (22) المفاىيـ العممية التي حددت بػ
الصدؽ  إيجادتـ (، التطبيؽ، التمييز، التعريؼ) وبأربعة بدائؿ تقيس جوانب محددة الكتساب تمؾ المفاىيـ والتي تمثؿ

كما أوجد ، ختبارالظاىري وصدؽ المحتوى ومعامؿ السيولة والقوة التمييزية وفاعمية البدائؿ الخاطئة لكؿ فقرة مف فقرات اال
مت النتائج وحم، في نياية التجربة ختبارطبؽ اال، (0ر87) فبمغ (20 –كيودر ريتشاردسوف ) معادلة استخداـثباتو ب

أظيرت النتائج تفوؽ أفراد المجموعة  .لعينتيف مستقمتيف لمعرفة اكتساب المفاىيـ العممية (t – Test) استخداـاحصائيا ب
وطرح الباحث نتائجو وعددا مف التوصيات  .التجريبية عمى أفراد المجموعة الضابطة في اكتساب المفاىيـ العممية

 .ث( :2005، العبيدي) نتائجوالمقترحات عمى ضوء تمؾ ال
 القسم الثاني: دراسات تناولت الدافعية لتعمم العموم:

 (1999 –دراسة )خمف  -1
 كؿ مف األسئمة االستكشافية واألسئمة التوكيدية في التفضيؿ المعرفي ودافعية الطالب لتعمـ العمـو استخداـتعرؼ أثر 

كؿ مف األسئمة االستكشافية واألسئمة التوكيدية في التفضيؿ المعرفي  تخداـاسىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ أثر  
  .ودافعية الطالب لتعمـ العمـو في بغداد

 طالبًا مف الصؼ األوؿ المتوسط موزعيف عمى مجموعتيف تجريبيتيف األولى تضـ (129) تكونت عينة الدراسة مف 
  .طالبًا وتدرس بأسموب األسئمة التوكيدية (64) ثانية تضـطالبًا وتدرس بأسموب األسئمة االستكشافية وال (65)

 في التفضيؿ المعرفي يتكوف مف اختبارقاـ الباحث بإعداد األسئمة االستكشافية واألسئمة التوكيدية ثـ قاـ بإعداد  
، سترجاعاال) لمعرفيمف أنماط التفضيؿ ا    عبارة رئيسة يتبع كؿ منيا أربع فقرات فرعية تمثؿ كؿ واحدة نمطاً  (22)

  .وعرضت عمى مجموعة مف الخبراء (التطبيؽ، المبادئ، التكميؿ
فقرة وعرضت فقراتو أيضًا عمى مجموعة مف الخبراء  (48) وقاـ الباحث بإعداد مقياس الدافعية لمتعمـ يتكوف مف 

 ختباراال استخدـفي الدافعية و  اختبارث إلى وفي نياية التجربة تعرضت عينة البح .واستمرت التجربة فصاًل دراسيًا كامالً 
  :التائي بوصفو وسيمة إحصائية وأظيرت النتائج ما يمي

إلى صالح المجموعة التجريبية  وتميؿ ىذه الفروؽ، توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيتيف .1
  .األولى التي درست بأسموب األسئمة االستكشافية

  .سترجاعال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبيتيف في نمط اال .2
نمط التكميؿ ولصالح المجموعة  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبيتيف في .3

  .التجريبية األولى التي درست بأسموب األسئمة االستكشافية
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبيتيف في نمط التطبيؽ وىذه الفروؽ لصالح  توجد .4

 األسئمة االستكشافية استخداـالمجموعة التجريبية التي درست ب
جموعة نمط المبادئ ولصالح الم   توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعتيف التجريبيتيف في  .5

  (.4 – 1 :1999، خمؼ) التجريبية الثانية
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 (2002 –دراسة )إبراهيم  - 2
 اثر طريقة تمثيؿ األدوار في تحصيؿ تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي ودافعيتيف لتعمـ العمـو

يف ىدفت الدراسة التعرؼ عمى اثر طريقة تمثيؿ االدوار في تحصيؿ تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي ودافعيت  
  .في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، أجريت الدراسة في العراؽ، لتعمـ العمـو

( تمميذة في المجموعة الضابطة 31) بواقع وزعت عشوائيًا عمى مجموعتي البحث ( تمميذة61) بمغت عينة البحث
 .العمـو بطرقة تمثيؿ األدوار تمميذة في المجموعة التجريبية التي درست (30و) التي درست العمـو بالطريقة التقميدية

واستمرت  (.الذكاء، معمومات سابقة اختبار، العمر الزمني) اجري التكافؤ عمى طالب مجموعتي البحث في متغيرات 
 .دراسيًا كامالً  فصال التجربة
مـ العمـو واستخرجت صدقيما تحصيمي والثانية مقياس لقياس الدافعية لتع اختبارت الباحثة أداتاف االولى استخدم 

التائي لعينتيف مستقمتيف ومعادلة معامؿ الصعوبة ومعامؿ تمييز الفقرة  ختباروثباتيما واستعممت وسائؿ إحصائية منيا اال
 .ومعامؿ ارتباط بيرسوف

 :ةاآلتيأسفرت الدراسة عف النتائج  
وسط درجات تحصيؿ تمميذات المجموعة التجريبية بيف مت (0.05) يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1

المواتي يدّرسف العمـو بأسموب تمثيؿ األدوار ومتوسط درجات تحصيؿ تمميذات المجموعة الضابطة المواتي يدّرسف 
  .العمـو بالطريقة االعتيادية ولصالح المجموعة التجريبية

تمميذات المجموعة التجريبية المواتي يدّرسف فعية بيف دا (0.05) يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
العمـو بأسموب تمثيؿ األدوار ودافعية تمميذات المجموعة الضابطة المواتي يدّرسف العمـو بالطريقة االعتيادية ولصالح 

 (.104 – 2002:1، ابراىيـ) المجموعة التجريبية
 موازنة الدراسات السابقة  ثانيا: 

وذلؾ لمتعرؼ عمى أوجو التشابو ، صؿ مناقشة الدراسات السابقة بعد أف تـ عرضيايتضمف ىذا الجزء مف الف
وستجري مناقشتيا مف خالؿ النقاط التي يرى الباحث ، ولبياف مدى االستفادة منيا في ىذا البحث، واالختالؼ فيما بينيا

  :أنيا أكثر أىمية وفائدة وىي
 األهداف  -1

طريقة االستقصاء الموجو عمى  استخداـإلى معرفة اثر  (1996، أبو قمر) في دراسات القسـ األوؿ ىدفت دراسة  
، العبيدي) تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف األساسي في األردف لمادة العمـو وعمى اتجاىاتيـ نحوىا. في حيف ىدفت دراسة

ممية لدى تالميذ الصؼ الخامس طريقة االستقصاء الموجو في اكتساب المفاىيـ الع استخداـإلى معرفة اثر  (2005
 االبتدائي في مادة العمـو العامة. 

( إلى بياف اثر كؿ مف األسئمة االستكشافية واألسئمة 1999، خمؼ) أما في دراسات القسـ الثاني فقد ىدفت دراسة  
إلى بياف اثر طريقة  (2002، ابراىيـ) في حيف ىدفت دراسة، التوكيدية في التفضيؿ المعرفي ودافعية الطالب لتعمـ العمـو

 .تمثيؿ األدوار في التحصيؿ والدافعية لتعمـ العمـو
البحث الحالي فقد استيدؼ إلى تعرؼ أثر طريقة االستقصاء الموجو في التحصيؿ الدراسي والدافعية لتعمـ  أما  
  .العمـو
 حجم العينة:  -2

 حيث كانت أصغر عينة في دراسة، لبًا وطالبةطا (189 – 60) تراوح حجـ العينة في دراسات القسـ األوؿ ما بيف  
 (189) حيث بمغت (1996، ابو قمر) في حيف كانت أكبر عينة في دراسة، تمميذا (60) اذ بمغت (2005، العبيدي)

  .طالبًا وطالبة
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 سةحيث كانت أصغر عينة في درا، طالباً  (129 – 61) أما دراسات القسـ الثاني فقد تراوح حجـ العينة فييا بيف  
  .طالباً  (129) حيث بمغت (1999، خمؼ) في حيف كانت أكبر عينة في دراسة، طالباً  (61) اذ بمغت (2002، ابراىيـ)
 تمميذا في كؿ مجموعة. (33) بواقع تمميذا (66) أما البحث الحالي فبمغ حجـ العينة فيو 
 التكافؤ  -3

، التكافؤ الذي تـ إجراؤه بيف طالب عينة ىذه الدراسة( نوع 1996، أبو قمر) في دراسات القسـ األوؿ لـ تذكر دراسة
العمر ، التحصيؿ الدراسي السابؽ) ( التكافؤ بيف تالميذ عينة البحث في متغيرات2005، العبيدي) في حيف أجرت دراسة

جموعاتيا الذكاء( أما دراسات القسـ الثاني فبعضيا أجرت التكافؤ اإلحصائي في عدد مف المتغيرات بيف أفراد م، الزمني
، خمؼ) بينما لـ تذكر دراسة(، 2002، إبراىيـ) الذكاء( كما في دراسة، المعمومات السابقة لمادة العمـو، العمر الزمني) مثؿ

 .نوع التكافؤ الذي تـ إجراؤه بيف طالب عينة ىذه الدراسة (1999
، نصؼ السنة في مادة العمـو اختبار درجات، العمر الزمني) ةاآلتيالبحث الحالي فكافئ الباحث في المتغيرات  أما
 (.الدافعية لتعمـ العمـو، الذكاء

 أدوات البحث  -4
أبو قمر( مقياس ) ا تحصيميا الكتساب المفاىيـ العممية أضاؼ إليواختبار ت الدراسات السابقة في قسميا األوؿ استخدم

في التفضيؿ المعرفي ومقياس الدافعية لمتعمـ  اختباربعضيا  استخدـأما دراسات القسـ الثاني فقد ، االتجاىات نحو العمـو
كما في  ا تحصيميا ومقياسا لقياس الدافعية لتعمـ العمـواختبار البعض  استخدـفي حيف (، 1999، خمؼ) كما في دراسة

 (.2002، ابراىيـ) دراسة
  .ومقياسا لقياس الدافعية لتعمـ العمـو، ألتحصيمي في قياس التحصيؿ الدراسي ختباراال استخدـالبحث الحالي ف أما

 المرحمة الدراسية:  -5
، ألعبيدي) حيث تـ أجراء دراسة كؿ مف، المتوسطةو  تنوعت المراحؿ الدراسية في الدراسات السابقة ما بيف االبتدائية

 (1999، خمؼ( و)1996، أبو قمر) ي حيف تـ أجراء دراسة كؿ مفعمى المرحمة االبتدائية ف (2002، إبراىيـ( و)2005
 . عمى المرحمة المتوسطة

  .ابراىيـ( في تطبيقو عمى المرحمة االبتدائيةو) ألعبيدي() أما البحث الحالي فاتفؽ مع دراستي كؿ مف
 المادة الدراسية  -6

مادة العمـو كمادة دراسية ألجراء التجربة عمى طالب  اتفقت جميع الدراسات السابقة بقسمييا األوؿ والثاني في تناوؿ
  .عينة البحث

البحث الحالي فاتفؽ مع الدراسات السابقة في تناوؿ مادة العمـو كمادة دراسية إلجراء التجربة عمى تالميذ عينة  أما
 .البحث مع اختالؼ الصؼ والمرحمة الدراسية

 مدة التجربة:  -7
أما دراسات القسـ الثاني فكانت مدة ، ؿ الفترة الزمنية التي استغرقتيا ألجراء التجربةلـ تذكر دراسات القسـ األو  

 .التجربة فييا فصال دراسيا كامال
 .مف حيث استغراقو فصال دراسيا كامال إلجراء التجربة البحث الحالي فاتفؽ مع الدراسات السابقة في القسـ الثاني أما 

 الوسائل اإلحصائية:  -8
 نجد أف، ففي دراسات القسـ األوؿ، فرضياتيا ختبارتيا الدراسات السابقة الاستخدموسائؿ اإلحصائية التي تنوعت ال 

، العبيدي) ت دراسةاستخدمفي حيف ، التائي وتحميؿ التبايف األحادي كوسيمة إحصائية ختباراال استخدـ (1996، ابو قمر)
اما في دراسات القسـ الثاني فقد  .التائي ومعادلة كيودر ريتشاردسوف ومعادلة صعوبة الفقرة وقوة تمييزىا ختباراال (2005
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التائي ومعامؿ ارتباط بيرسوف ومعادلة  ختبارواال(، 1999، خمؼ) التائي كوسيمة إحصائية في دراسة ختباراال استخدـ
  (.2002، ابراىيـ)   ة في دراسةمعامؿ الصعوبة ومعامؿ تمييز الفقر 

( لعينتيف مستقمتيف ومعامؿ ارتباط بيرسوف ومعادلة صعوبة T-test) التائي ختباراال استخدـالبحث الحالي ف أما 
  .الفقرة وقوة تمييزىا

 النتائج:  -9
وجو في تحصيؿ واكتساب المفاىيـ أظيرت نتائج دراسات القسـ األوؿ التي ىدفت إلى بياف أثر طريقة االستقصاء الم 

إف لطريقة االستقصاء الموجو أثر ذو داللة (، 2005، العبيدي( و)1996، ابو قمر) العممية والمتمثمة بدراستي كؿ مف
دراسات القسـ الثاني التي التي تناولت الدافعية لتعمـ العمـو  أما، إحصائية في تحصيؿ الطالب واكتسابيـ لممفاىيـ العممية

 الدافعية لتعمـ العمـو اختبارتفوؽ المجموعة التجريبية عمى الضابطة في  (2002، ابراىيـ) ر تابع فقد أظيرت دراسةكمتغي
تفوؽ المجموعة التجريبية االولى عمى  (1999، خمؼ) في حيف أظيرت دراسة، طريقة تمثيؿ األدوار ستخداـنتيجة ال

 األسئمة االستكشافية. ستخداـالمجموعة التجريبية الثانية نتيجة ال
  .البحث الحالي فاتفقت مع نتائج الدراسات السابقة أما نتائج 

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:  ثالثا: 
  :أفاد الباحث مف الدراسات السابقة في عدة جوانب منيا

برازىا1   .. إظيار المشكمة وا 
 .. صياغة الفرضيات2
  .بيف مجموعات البحث في عدد مف المتغيرات . إجراءات التكافؤ3
  .. منيجية البحث4
  .. بناء أداة البحث5
  .الوسائؿ اإلحصائية المناسبة إلجراءات البحث اختيار. 6
 .عمى المصادر ذات العالقة بموضوع البحث االطالع. 7
 

 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 

 اإلجراءات التي تطمبيا البحث لموصوؿ إلى ىدفا والتحقؽ مف وكما يأتي:اتبع الباحث عددًا مف   
 أوال: المنهج التجريبي

عبد الحفيظ ) يعد المنيج التجريبي أكثر مناىج البحث العممي دقة وكفاءة في الوصوؿ إلى نتائج موثوؽ بيا
مؿ ذات العالقة بموضوع الدراسة إذ يستطيع الباحث أف يجري تغيير عامؿ أو أكثر مف العوا، (2000:125، ومصطفى

يتالئـ  وقد اختار الباحث ىذا المنيج ألنو، عمى نحو منتظـ مف اجؿ تحديد األثر الناتج مف ىذا التغير في المتغير التابع
 ..ومتطمبات بحثو

ج عمؿ وبرنام، التصميـ التجريبي المالئـ لمبحث الحالي فيو التصميـ ذو الضبط الجزئي وىو عبارة عف مخططأما 
والتوصؿ إلى نتائج مفيدة في ، فروض بحثو اختبارويشتمؿ عمى الخطوات التي يتبعيا الباحث في ، لكيفية تنفيذ التجربة

ونوع ، التصميـ التجريبي المالئـ عمى أىداؼ التجربة اختيارويتوقؼ ، والتابعة، تفسير العالقات بيف المتغيرات المستقمة
 – 233 :2003، منسي) والظروؼ التي يتـ في إطارىا إجراء الدراسة التجريبية، ة في الدراسة التجريبيةالمتغيرات المستعمم

  :يوضح التصميـ( 1) والجدوؿ رقـ(، 234
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 (1) الجدوؿ
 التصميـ التجريبي ذو الضبط الجزئي لمبحث الحالي

 البعدي ختباراال المتغير التابع المتغير المستقؿ القبمي ختباراال المجموعة
طريقة االستقصاء  مقياس الدافعية لتعمـ العمـو التجريبية

 الموجو
 التحصيؿ

 الدافعية لتعمـ العمـو
 تحصيمي اختبار

 مقياس الدافعية لتعمـ العمـو
 التحصيؿ الطريقة التقميدية مقياس الدافعية لتعمـ العمـو الضابطة

 الدافعية لتعمـ العمـو
 تحصيمي اختبار

 مقياس الدافعية لتعمـ العمـو
 ثانيا: إجراءات البحث 

يمثؿ مجتمع البحث الحالي تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي في المدارس االبتدائية النيارية لمبنيف لمعاـ  :مجتمع البحث – 1
 .والتي تقع ضمف حدود مركز مدينة الحمة (2012 – 2011) الدراسي

 لى قسميف:وتنقسـ إ :عينة البحث – 2
وقد ، مدرسة ابتدائية لمبنيف (130) بمغ عدد المدارس االبتدائية النيارية لمبنيف في مركز مدينة بابؿ :عينة المدارس -أ 

 .مدرسة زىرة المدائف االبتدائية لمبنيف( بطريقة عشوائية لتكوف ميدانا لمبحث الحالي) اختار الباحث
قد تـ بالطريقة ، و ( تمميذا موزعيف عمى شعبتيف73) ائف االبتدائية لمبنيفتضـ مدرسة زىرة المد :عينة التالميذ –ب  

 كمجموعة ضابطة والبالغ عددىا (ب) وشعبة (37) كمجموعة تجريبية والبالغ عددىا (أ) شعبة اختيارالعشوائية 
وتستثنى إجاباتيـ مف  التجربةإذ يشركيـ الباحث في ، ( تالميذ7) بضمنيـ التالميذ الراسبيف البالغ عددىـ تمميذا (36)

 :( يبيف ذلؾ2) إجراءات البحث والتكافؤ والجدوؿ
 (2) جدوؿال

 عدد تالميذ مجموعتي البحث
 عدد التالميذ بعد االستبعاد عدد التالميذ المستبعديف عدد التالميذ قبؿ االستبعاد الشعبة المجموعة
 33 4 37 أ التجريبية
 33 3 36 ب الضابطة
 66 7 73  المجموع

 
 رابعا: تكافؤ مجموعتي البحث. 

وكاف ، عمى الرغـ مف أف جميع تالميذ عينة البحث مف مدرسة واحدة ومف وسط اجتماعي واقتصادي متماثؿ إلى حد ما  
 :ةاآلتيولكف حرص الباحث عمى تكافؤ المجموعتيف في المتغيرات ، توزيعيـ عمى الشعب عشوائياً 

 بالشهور. العمر الزمني لمتالميذ محسوباً  -1
( وتـ تحويؿ عدد السنيف إلى 1) حصؿ الباحث عمى أعمار التالميذ مف خالؿ البطاقة المدرسية الخاصة بيـ ممحؽ

شيرا في حيف بمغ متوسط أعمار تالميذ  (113, 636)    إذ بمغ متوسط أعمار تالميذ المجموعة التجريبية، أشير
لحساب داللة الفروؽ  لعينتيف مستقمتيفT–Test)) التائي ختباراال استخداـوتـ  .( شيرا113, 393) المجموعة الضابطة

 :يبيف ذلؾ (3) بيف متوسطات أعمار المجموعتيف والجدوؿ
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 (3) الجدوؿ
 التائي ألعمار تالميذ مجموعتي البحث ختبارنتائج اال

حجـ  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ  التبايف
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05) عند

غير دالة  2, 000 0, 242 64 4, 248 18, 051 113, 636 33 التجريبية
 3, 936  15, 496 113, 393 33 الضابطة إحصائيا

وبمغ متوسط أعمار ، ( شيرا113, 636) تجريبية بمغأف متوسط أعمار تالميذ المجموعة ال (3) يتضح مف الجدوؿ
( اصغر مف القيمة التائية 0, 242) اذ كانت القيمة التائية المحسوبة، ( شيرا113, 393) تالميذ المجموعة الضابطة

 .وىذا يدؿ عمى اف مجموعتي البحث متكافئتاف إحصائيا في العمر الزمني، (64) بدرجة حرية (2) الجدولية
 .الذكاء -2

رافف لممصفوفات المتتابعة  اختبارالتجريبية والضابطة مف حيث الذكاء بتطبيؽ  المجموعتيفتـ تحقيؽ التكافؤ بيف 
تـ تطبيقو عمى  لكونو قد ختبارعمى ىذا اال ختياروقد وقع اال، Coloured Progressive Matrices (CPM) الممونة

فضال عف سيولة تطبيقو عمى عدد كبير مف ، ا انو يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ والثباتكم، البيئة العراقية ألكثر مف مرة
 .ويصمح لمفئات العمرية بما ينسجـ وعينة الدراسة، األشخاص ألنو غير لفظي

ي( و 2) عمى تالميذ مجموعتي البحث وأجراء المقارنات بيف درجات المجموعتيف ممحؽ ختباروبعد تطبيؽ اال  جادا 
لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف في ىذا المتغير أظيرت ( T–Test) التائي ختباراال استخداـمتوسط ذكاء المجموعتيف ب

 :يبيف ذلؾ (4) وجدوؿ .النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعتي البحث
 (4) جدوؿ

 الذكاء لتالميذ مجموعتي البحث تباراخالتائي لدرجات  ختبارنتائج اال
حجـ  المجموعة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ  التبايف
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05) عند

غير دالة  2, 000 0, 780 64 3, 716 13, 81 20, 6 33 التجريبية
 2, 391 5, 72 20, 0 33 الضابطة احصائيا

( درجة وبمغ متوسط درجات 20, 6) ( إف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية بمغ4) يتضح مف الجدوؿ  
 ( اصغر مف القيمة التائية الجدولية0, 780) إذ كانت القيمة التائية المحسوبة، ( درجة20, 0) تالميذ المجموعة الضابطة

 .الذكاء اختبارا يدؿ عمى اف مجموعتي البحث متكافئتاف إحصائيا في درجات وىذ .(64) ( وبدرجة حرية2)
 نصؼ السنة لمعاـ الدراسي اختبارلمصؼ الرابع االبتدائي في  (العمـو) درجات تالميذ مجموعتي البحث في مادة -3

(2011 – 2012.) 
نصؼ السنة التي حصؿ عمييا مف سجالت  ختباراعتمد الباحث في تكافؤ المجموعتيف في درجات مادة العمـو ال  

لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تالميذ  التائي ختباروباستعماؿ اال، (3) المدرسة ممحؽ
ميذ وجد الباحث انو ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات تال، نصؼ السنة ختبارمجموعتي البحث ال

 ( يبيف ذلؾ.5) والجدوؿ، (64) ودرجة حرية، (0,05) عند مستوى داللة، المجموعتيف
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 (5) الجدوؿ
 التائي لدرجات نصؼ السنة لتالميذ مجموعتي البحث في مادة العمـو ختبارنتائج اال

حجـ  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ  التبايف
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  يةمة التائالقي
 الجدولية المحسوبة (0,05) عند

غير دالة  2, 000 0, 454 64 1, 570 2, 467 8, 696 33 التجريبية
 1, 679 2, 820 8, 515 33 الضابطة احصائيا

متوسط درجات ( درجة, وبمغ 8, 696) ( أف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية بمغ5) يتضح مف الجدوؿ
التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ بيف  ختباروعند استعماؿ اال، ( درجة8, 515) تالميذ المجموعة الضابطة

( 0, 454) ( إذ كانت القيمة التائية المحسوبة0,05) اتضح اف الفرؽ ليس بذي داللة إحصائية عند مستوى، المتوسطيف
( وىذا يدؿ عمى إف مجموعتي البحث متكافئتاف إحصائيا في 64) ( وبدرجة حرية2) جدوليةاصغر مف القيمة التائية ال

 نصؼ السنة. ختباردرجات مادة العمـو ال
 .الدافعية لتعمم العموم -4

بعد أف أجرى عميو بعض التعديالت التي ) (2002) طبؽ الباحث مقياس الدافعية لتعمـ العمـو الذي أعدتو ابراىيـ
ثـ  عمى أفراد عينة البحث قبؿ بدء التجربة لمتحقؽ مف تكافؤ المجموعتيف في ىذا المتغير (دد مف المحكميفنصح بيا ع

 ودرجت البيانات في الجدوؿ (4) مجموعتي البحث ممحؽتالميذ استخرج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات 
(6). 

 (6) جدوؿ
 لتالميذ مجموعتي البحث س الدافعية لتعمـ العمـومقياالتائي لدرجات  ختبارنتائج اال

حجـ  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ  التبايف
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05) عند

غير دالة  2, 000 1, 209 64 5, 74 33, 05 27, 69 33 التجريبية
 4, 26  18, 22 26, 21 33 الضابطة احصائيا

وبمغ متوسط درجات ، ( درجة27, 69) أف متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية بمغ (6) يتضح مف الجدوؿ
 ( اصغر مف القيمة التائية الجدولية1, 209) ( درجة, اذ كانت القيمة التائية المحسوبة26, 21) تالميذ المجموعة الضابطة

 .وىذا يدؿ عمى أف مجموعتي البحث متكافئتيف إحصائيا في ىذا المتغير .(64) جة حريةوبدر  (2)
 ضبط المتغيرات الدخيمة غير التجريبية:خامسًا: 
، بعد التأكد مف السالمة الداخمية مف خالؿ أجراء التكافؤ بيف تالميذ مجموعتي البحث في المتغيرات اآلنفة الذكر  

مة نتائجو وعودتيا الى المتغير المستقؿ فقد حاوؿ جاىدا ضبط المتغيرات الدخيمة التي قد ومف اجؿ تحقؽ الباحث مف سال
 : وكما يأتي، الف ضبطيا يؤدي إلى نتائج أكثر دقة، تؤثر في سالمة التجربة

 .تـ تنظيـ جدوؿ الدروس األسبوعي لمجموعتي البحث لضماف تكافؤ الوقت المخصص لكؿ الدروس -1
اندثار تجريبي وعامؿ النضج التي تعرقؿ سير التجربة وتؤثر في ، ث الى حوادث مصاحبةلـ تتعرض مجموعتي البح -2

 .المتغيرات التابعة
 وسموكيـ مع التجربة بشكؿ طبيعي. التالميذ حرص الباحث عمى سرية البحث وذلؾ ضمانا الستمرار نشاط  -3
 العمـو تحت إجراءات وظروؼ متشابية. التحصيمي ومقياس الدافعية لتعمـ  ختبارتـ تطبيؽ أداتي البحث اال -4
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 سادسًا: مستمزمات البحث:
 :تحديد المادة العممية -1

مف كتاب العمـو لمصؼ  (السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة) الوحدات :حددت المادة العممية لموضوعات البحث بػ  
 .الرابع االبتدائي

 صياغة األهداف السموكية: -2
فيي تعد األساس في كؿ خطوة أو فّعالية مف  وكية أمرًا في غاية األىمية في عممية التدريستعد األىداؼ السم   

فّعاليات التدريس فبيا يعرؼ المعمـ لماذا ُيعّمـ وماذا ُيعّمـ وكيؼ يعّمـ؟ كذلؾ تحديد األسموب التدريسي والوسيمة المناسبة 
ني نواتج األىداؼ المرغوب فييا في عممية التعمـ فيي وتع، لمموقؼ التعميمي زد عمى ذلؾ وضع الخطط الكفيمة بذلؾ

تـ صياغة (، 83: 2008، عطية) متعددة مف حيث أنواعيا ومجاالتيا ومستوياتيا وسعتيا وشموليا والزمف الالـز لتحقيقيا.
صنيؼ بمـو حسب ت، ( ىدفًا سموكياً 90) وقد بمغ عددىا، األىداؼ السموكية لممادة المقرر تدريسيا خالؿ فترة التجربة

لمتأكد مف صالحية ىذه األىداؼ وسالمة صياغتيا ، و (5) كما في ممحؽ، تذكر وفيـ وتطبيؽ() لممستويات الثالثة االولى
( وأجريت بعض التعديالت البسيطة في ضوء أرائيـ 6) عرضت عمى عدد مف الخبراء ممحؽ، وشموليا لممحتوى

 .%(100 -%80) نسبة اتفاؽ تراوحت بيف اعتمادومقترحاتيـ ب
 أعداد الخطط التدريسية:  -4

ىي مجموعة مف اإلجراءات التنظيمية المكتوبة والتدابير التي يتخذىا المعمـ وىي ليست قواعد  :الخطة التدريسية  
 وىي وسيمة وليست غاية وتتسـ بالمرونة واالستعداد لمتعديؿ والتطوير بحسب متطمبات التدريس، جامدة تطبؽ بصورة حرفية

فقد اعد ، يمكف اف تسير بنجاح إال بالتخطيط المسبؽ لمدرس ولما كانت العممية التدريسية ال .(264: 2004، زيتوف)
وقد َعرضت الخطط  (7) ممحؽ  ( خطة تدريسية24) الباحث الخطط التدريسية لموضوعات التجربة المقرر تدريسيا وكانت

وممحوظاتيـ اجرى الباحث  آرائيـوبعد اطالع الباحث عمى ، (6) التدريسية عمى مجموعة مف السادة المحكميف ممحؽ
 .التعديالت الالزمة

 سابعًا: أداتي البحث:
 التحصيمي: ختبار: اال-أوال 

ات التحصيمية جزءا أساسيا مف برامج القياس والتقويـ التي يعتمدىا المدرس في الصؼ لتعرؼ نواتج ختبار تعد اال  
تحصيمي يستعمؿ في قياس تحصيؿ  اختبارولما كاف مف مستمزمات البحث الحالي أعداد (، 160 :2000، جةالب) التعمـ

 اختبارتحصيمي مقنف يحقؽ أغراض ىذا البحث فقد قاـ الباحث بأعداد  اختبارونظرا لعدـ وجود ، التالميذ في نياية التجربة
ولما تتسـ بو مف خصائص ، ات مف موضوعية وشموليةختبار لما تتميز بو ىذه اال، ددمف متع ختيارتحصيمي مف نوع اال

فقرة راعى في أعدادىا شموليا لمحتوى المادة العممية وتمبيتيا  (30) وعمى أساس ذلؾ قاـ الباحث بأعداد، الصدؽ والثبات
  :ةاآلتيطوات وتحقيقيا أغراض البحث وحسب الخ، لألىداؼ السموكية التي أعدىا الباحث

 :يةختبار االأعداد الخريطة  – 1
لتحصيمي إذ توفر لممدرس او الباحث عمى حد ا ختبارمف المتطمبات الميمة في أعداد اال يةختبار االتعد الخريطة   

يو اختبار الباحث بأعداد خريطة  وعميو قاـ (316 :1999، الحيمة) ختبارسواء درجة عالية مف ضماف صدؽ محتوى اال
 .(7) كما في جدوؿ، األخيرة مف كتاب العمـو المقرر لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي تضمنت الوحدات األربع
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 (7) جدوؿ
 (جدوؿ المواصفات) يةختبار االالخريطة 

 الفصوؿ
عدد 
 الدروس

األىمية 
 النسبية

 لسموكيةوزف األىداؼ ا
المجموع 
 الكمي

 تطبيؽ فيـ تذكر
36 % 56 % 8 % 

 ختبارعدد فقرات اال
 6 1 3 2 % 20 4 (االنساف والمالبس) الوحدة السادسة
 6 1 3 2 % 20 4 االنساف والنفط() الوحدة السابعة

 10 1 5 4 % 35 7 االنساف والمواصالت() الوحدة الثامنة
 8 1 4 3 % 25 5 االنساف واالرض والقمر() الوحدة التاسعة

 30 4 15 11 % 100 20 المجموع
 :ختبارصياغة فقرات اال –2

ا تحصيميا موضوعيا مف نوع اختبار اعد الباحث ، مف اجؿ قياس تحصيؿ تالميذ مجموعتي البحث في مادة العمـو  
يو في ضوء األىداؼ السموكية ومستوياتيا وموزعة عمى الوحدات األربع اختبار فقرة  (30) مؤلفا مف، مف متعدد ارختياال

  .(8) األخيرة مف كتاب العمـو المقرر لتالميذ الصؼ الرابع االبتدائي انظر الممحؽ
 :ختبارصدق اال – 3

ىو الذي يقيس ، الصادؽ ختبارومعنى ذلؾ اف اال ى قياس ما وضع مف اجموعم ختبارىو قدرة اال ختبارصدؽ اال  
الذي اعده الباحث  ختبارولمتحقؽ مف كوف اال (184 :2002، سالمة) لقياسيا باألساسالموضوع او الصفة التي وضع 

عمى مجموعة  ختبارقاـ الباحث بعرض فقرات اال ،التي أعد مف اجميا والتثبت مف صدقو الظاىري لألىداؼصادقا ومحققا 
وبعد أخذ  .ومدى قياسو وشمولو ختبار( لبياف آرائيـ حوؿ صالحية وسالمة فقرات اال6) مف الخبراء والمتخصصيف ممحؽ

لتحقيؽ  الباحث بنظر االعتبار اشارة عدد منيـ الى اعادة صياغة بعض الفقرات وتغيير بعض البدائؿ في فقرات أخرى
 ختباروبيذا عد اال، عمى القبوؿ مف قبؿ السادة المحكميف ختبارتبيف لو حصوؿ جميع فقرات اال، عنصر الوضوح فييا

بمحتوى المادة الدراسية واالىداؼ  ختبارمف مدى ارتباط فقرات اال بالتحقؽكما قاـ الباحث  .صادقا مف الناحية الظاىرية
تمثيؿ الفقرات لمحتوى المادة ، ومف خالؿ ذلؾ تبيف لمباحث، يةختبار ة المعدة ليا مف خالؿ اعداد الخريطة االالتدريسي

                            (.258: 1997امطانيوس,) صادقا مف حيث المحتوى ختبارالدراسية واالىداؼ السموكية وىكذا يعد اال
 :ختبارأعداد تعميمات اال – 4

سيمة وواضحة ، مراعيا فييا اف تكوف ختبارقاـ الباحث بأعداد التعميمات الخاصة بكيفية االجابة عف فقرات اال  
كما قاـ  .(2001:65، آخروفو  العجيمي) ومفيومة وقصيرة وقادرة عمى ايصاؿ ما ىو مطموب اجراءه مف قبؿ التالميذ

  .                   ح طريقة االجابةالباحث بتضميف التعميمات مثاؿ محموؿ يوض
 التجربة االستطالعية:  - 5

طبؽ ، ووضوحيا ومستوى صعوبتيا وقوة تميزىا وحساب معامؿ الثبات ختبارلغرض التحقؽ مف سالمة فقرات اال  
ى جواد االبتدائية النيارية ( تمميذا مف تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي في مدرسة مصطف40) عمى عينة مكونة مف ختباراال

بعد أف تأكد الباحث مف دراسة ىذه العينة الموضوعات ، ـ2012/ 4/ 16في مركز مدينة الحمة يـو االثنيف المصادؼ 
 فأتضح اف الفقرات كانت واضحة وغير غامضة لمتالميذ واف متوسط الوقت المستغرؽ في اإلجابة ىو، المشمولة بالتجربة

 .( دقيقة38)
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 :ختبارحميل اإلحصائي لفقرات االالت – 6
وذلؾ مف خالؿ الكشؼ عف الفقرات الضعيفة والعمؿ  ختبارىي تحسيف اال ختباراف الغاية مف تحميؿ فقرات اال  

، حيث ختبارالفقرات المناسبة لال اختيارعمى اعادة صياغتيا واستبعاد غير الصالح منيا، وىذا ما يجعؿ الباحث قادرا عمى 
ية التي يجيب عمييا كؿ المفحوصيف، وكذلؾ ليس مف ختبار يرى بعض المختصيف انو ليس مف المنطؽ ابقاء الفقرات اال

( وعمى ىذا االساس 128: 2002ية التي يفشؿ جميع المفحوصيف في االجابة عنيا )عودة، ختبار المنطؽ ابقاء الفقرات اال
 لمعرفة مستوى صعوبة الفقرة، وقوة تمييزىا وفاعمية بدائميا غير الصحيحة، وكما يأتي:  ختبارفقرات االقاـ الباحث بتحميؿ 

 معامل الصعوبة: –أ 
 (380 - 790وجد انيا تنحصر ما بيف ) ختباربعد قياـ الباحث بحساب معامؿ صعوبة كؿ فقرة مف فقرات اال  
 ختبارمقبولة مف حيث درجة صعوبتيا، اذ يرى بمـو اف فقرات اال ختباريع فقرات اال( وىذا يعني إف جم9الممحؽ ) انظر

 (                 1993:289(. )عودة، 0.80 - 0.20تعد مقبولة إذا كاف معامؿ صعوبتيا يتراوح بيف )
 قوة تمييز الفقرة: –ب 

(، حيث 9( ممحؽ )0.62 - 0.33وجد انيا تنحصر ما بيف ) ،ختبارعند حساب قوة تمييز كؿ فقرة مف فقرات اال  
                 0( 2001:71( فأكثر )العجيمي وآخروف، 0.30يشير ايبؿ الى اف الفقرات تعد جيدة اذا كانت قوتيا التمييزية )

 فعالية البدائل غير الصحيحة: –ج 
 (0.25-) -( 0.10-)بيف  فوجد أنيا تتراوح ما ختبارحسب الباحث فعالية البدائؿ الخطأ لكؿ فقرة مف فقرات اال  
( وكمما كانت الجاذبية سالبة وكبيرة كاف المموه أكثر جاذبية وفعالية وينصح باإلبقاء عميو في الفقرة )النبياف، 10ممحؽ )
            (، وبيذا قرر الباحث اإلبقاء عمى البدائؿ الخاطئة كما ىي دوف تغيير.435: 2004

 :ختبارثبات اال – 7
، النتائج نفسيا اذا ما اعيد عمى المجموعة نفسيا وفي الظروؼ نفسيا ختباريعني اف يعطي اال ختباراف ثبات اال  

 ،سالمة) اذا كاف صادقا فال بد اف يكوف ثابتا ختباراي اف اال، والعكس صحيح، اف يكوف صادقا ختبارواليعني ثبات اال
2002: 188.)  

االوؿ يتضمف ، إلى نصفيف ختبارحيث جزء الباحث فقرات اال، بطريقة التجزئة النصفية ختباروقد تـ حساب ثبات اال
 باستعماؿ ختبارثـ حسب معامؿ االرتباط بيف جزئي اال، درجات الفقرات الفردية والثاني يتضمف درجات الفقرات الزوجية

 (11) ممحؽ (0.90) فبمغ (براوف –سبيرماف ) ثـ صحح بمعادلة (0.81) وقد بمغ معامؿ الثبات(، بيرسوف) ارتباط معامؿ
 :2000، عالـ) ( أو أكثر0.80) اذا كانت قيمة ثباتو بالثباتيتصؼ  ختبارحيث اف اال، وعميو تعد ىذه الدرجة جيدة

534.)  
 عموم: مقياس الدافعية لتعمم ال –ثانيا 

وبعد إطالع الباحث عمى عدد مف المقاييس في ، مف ضمف أىداؼ البحث الحالي التعرؼ عمى دافعية أفراد عينتو لتعمـ العمـو
 (الصؼ الخامس االبتدائي) ( لكونو قد طبؽ عمى المرحمة االبتدائية2002) ه عمى المقياس الذي أعدتو ابراىيـاختيار وقع  المجاؿىذا 

  :اآلتيفقرة وعمى الرغـ مف حداثة ىذا المقياس ارتأى الباحث التحقؽ مف صدقو وثباتو وعمى النحو  (20) ا المقياس مفإذ يتكوف ىذ
 صدق المقياس: -1

فقرة عمى مجموعة مف الخبراء لمتأكد مف صالحيتيا وعدـ  (20) عرض الباحث مقياس ابراىيـ المكوف مف  
العمـو عمى وفؽ تعريؼ الدافعية المرفؽ مع المقياس والمرحمة الدراسية المقرر  لتعمـالتالميذ صالحيتيا في قياس دافعية 

وقد تمت  .عمييا مف حيث كوف العبارة مالئمة أو تحتاج إلى تعديؿ أو حذؼ واقتراح البديؿ المناسب ليا ختبارإجراء اال
% ليصبح  100حصمت عمى نسبة اتفاؽ و  فقراتفعدلت بعض ال، اإلفادة مف آراء الخبراء ومقترحاتيـ بشأف فقرات المقياس
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وبذلؾ عدت جميع الفقرات صالحة ، لمتالميذ (الرابع االبتدائي) المقياس اكثر مناسبة لممرحمة العمرية والمرحمة الدراسية
 .(12) ممحؽ لتعمـ العمـوالتالميذ لقياس دافعية 

 . ثبات المقياس: 2
والتحقؽ مف صدقو مف قبؿ الباحث مف تو مف قبؿ الباحثة مف جية عمى الرغـ مف التحقؽ مف صدؽ المقياس وحداث 

عينة أسموب اإلعادة مف خالؿ تطبيقو عمى  مادةاعتأيضًا وذلؾ بجية أخرى إال أف الباحث ارتأى التحقؽ مف ثباتو 
لمبنيف ومف ثـ إعادتو بعد مضي ىـ مف مدرسة صفي الديف الحمي االبتدائية اختيار ( تمميذا، تـ 40مف ) مكونةاستطالعية 

%( وتعد مثؿ ىذه النسبة جيدة 86معادلة ارتباط بيرسوف بمغت نسبة الثبات ) استخداـأسبوعيف مف التطبيؽ األولي وب
 وبذلؾ أصبح المقياس جاىزًا لمتطبيؽ.

 تعميمات التصحيح. -3
درجتاف  (2) حيث ُتعطى، ج تصحيح المقياساعتمد الباحث عمى نموذ، لمقياس الدافعية المستخدـ ثالثة بدائؿ 

وتنعكس الصورة ، لمبديؿ غير موافؽ بالنسبة لمفقرات اإليجابية (صفر، و)درجة لمبديؿ غير متأكد (1، و)لمبديؿ موافؽ
 .أما الفقرات المتروكة والفقرات التي ليا أكثر مف إشارة إلى بدائميا فقد أىممت .لتوزيع الدرجات عمى الفقرات السمبية

  .الوسائؿ اإلحصائية -:سابعاً 
  -:ةاآلتيالباحث الوسائؿ اإلحصائية  استخدـتحقيقًا ليدؼ البحث الحالي  

 . T – Testالتائي  ختبار. اال1
 التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة التكافؤ بيف مجموعتي البحث في بعض المتغيرات منيا ختباراالالباحث  استخدـ 

في حساب  استخدـو ، (نصؼ السنة اختبارفي  العمـو درجات تالميذ مجموعتي البحث في مادة، الذكاء، العمر الزمني)
ولممقارنة بيف متوسطات درجات تالميذ مجموعتي البحث عمى مقياس ، التحصيمي البعدي ختباردالالت الفرؽ بينيما في اال

  .الدافعية لتعمـ العمـو
  2س - 1س                                                                
 =  (2 – 2+ ف 1ف) ت  

 ( 1 + 1)  2ع (1 – 2ف) + 2( ع1 – 1ف)                                              

  2ف  1ف       2 – 2+ ف 1ف                      
 -:إذ تمثؿ

  .ابي لمعينة األولى( الوسط الحس1س) 
  .( الوسط الحسابي لمعينة الثانية2س) 
  .( عدد أفراد العينة األولى1ف) 
  .( عدد أفراد العينة الثانية2ف) 
  .( التبايف لمعينة األولى2ع) 
  .( التبايف لمعينة الثانية2ع) 
  (.260ص  :1977، البياتي) 
 . معادلة معامل الصعوبة  2

  .التحصيمي ختبارفي حساب صعوبة كؿ فقرة مف فقرات اال لمعادلةات ىذه استخدم  
   ـ                                     
   = ص     
 ؾ                                    
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  -:إذ تمثؿ
  .ص( صعوبة الفقرة) 
  .العميا والدنيا موعتيفمجموع األفراد الذيف أجابوا عف الفقرة بصورة صحيحة في كؿ مف المج (ـ) 
  (.75ص :1981، الزوبعي) .  ؾ( مجموع األفراد في المجموعتيف العميا والدنيا) 
 

 . معامل تمييز الفقرة 3
  

 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا –عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا                     
 معامؿ التمييز =

 عدد أفراد إحدى المجموعتيف                                                        
 (.340: 1979، أبو لبدة)

 . معامل ارتباط بيرسون    4
 . ختبارفي حساب معامؿ ثبات اال استخدـ 

  (مج ص( )مج س) –ف مج س ص                                      
 ر =  
     
  [ 2مج ص() – 2[ ] ف مج ص 2مج س() – 2ف مج س ]                           

 -:إذ تمثؿ
 ر( معامؿ ارتباط بيرسوف ) 
  .ف( عدد أفراد العينة) 
  .ص( قيـ المتغيريف، س) 
  (.183: 1977، البياتي) 
 
 فعالية البدائل الخاطئة: -6
 مف متعدد.  ختياررات االفاعمية البدائؿ الخاطئة لفق يجاداستعممت إل 
 ف د ـ –ف ع ـ   

 ؼ= _____________
       ف    

 إذ تمثؿ:
 ؼ( فعالية البديؿ) 
 ف ع ـ( عدد األفراد الذيف اختاروا البديؿ مف المجموعة العميا) 
 ف د ـ( عدد األفراد الذيف اختاروا البديؿ مف المجموعة الدنيا) 
 ف(عدد أفراد إحدى المجموعتيف) 
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

 : عرض النتائج:أوال
 الفرضية االولى: – 1

( ظير اف متوسط 13)  مجموعتي البحث الممحؽلتالميذ التحصيمي البعدي  ختباراال درجاتمف خالؿ مقارنة   
المجموعة تالميذ درجات  ( في حيف بمغ متوسط6, 54) ( بتبايف24, 12) المجموعة التجريبية قد بمغتالميذ درجات 
التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ بيف ىذيف  ختباراال استخداـ( وب11, 87) ( بتبايف20, 03) الضابطة

 :( يبيف ذلؾ8) المتوسطيف تبيف وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف المجموعتيف والجدوؿ
 (8) جدوؿ

 التحصيمي ختبارلدرجات تالميذ مجموعتي البحث في اال التائي ختبارنتائج اال
حجـ  المجموعة

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ  التبايف
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05) عند

 ئيادالة احصا 2, 000 5, 527 64 2, 55 6, 54 24, 12 33 التجريبية
 3, 44  11, 87 20, 03 33 الضابطة

 بدرجة حرية (2)  ( اكبر مف القيمة التائية الجدولية5, 527) ( إف القيمة التائية المحسوبة8) يتبيف مف الجدوؿ 
مجموعتي تالميذ ( مما يدؿ عمى أف ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات 0, 05) ( وعند مستوى داللة64)

 .ولصالح المجموعة التجريبيةالبحث 
لذا ترفض الفرضية الصفرية االولى وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة بوجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسط درجات  
المجموعة تالميذ متوسط درجات و  المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف مادة العمـو بطريقة االستقصاء الموجوتالميذ 

 .التحصيمي البعدي ختبارف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في االالضابطة الذيف يدرسو 
 الفرضية الثانية: – 2

والذي تـ تطبيقو بعد التجربة  (14) مجموعتي البحث ممحؽلتالميذ مف خالؿ مقارنة درجات مقياس الدافعية لمتعمـ   
تالميذ افعية لتعمـ العمـو ظير اف متوسط درجات في الد (طريقة االستقصاء الموجو) المتغير المستقؿ تأثيرلمعرفة 

 30) المجموعة الضابطةتالميذ ( في حيف بمغ متوسط درجات 18, 05) ( بتبايف35, 60) المجموعة التجريبية قد بمغ
توسطيف تبيف وجود التائي لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ بيف ىذيف الم ختباراال استخداـ( وب16, 69) ( بتبايف28,

 :( يبيف ذلؾ9) فرؽ ذو داللة إحصائية بيف المجموعتيف والجدوؿ
 (9) الجدوؿ

 التائي لدرجات تالميذ مجموعتي البحث في التطبيؽ البعدي لمقياس الدافعية لتعمـ العمـو ختبارنتائج اال

 
 

حجـ  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ  التبايف
 المعياري

 درجة
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05) عند

 دالة احصائيا 2, 000 7, 213 64 4, 24 18, 05 35, 60 33 التجريبية

 4, 08  16, 69 28, 30 33 الضابطة



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

172 

 بدرجة حرية (2)  ية الجدولية( اكبر مف القيمة التائ7, 213) ( اف القيمة التائية المحسوبة9) يتبيف مف الجدوؿ 
مجموعتي تالميذ ( مما يدؿ عمى اف ىناؾ فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط درجات 0, 05) ( وعند مستوى داللة64)

لذا ترفض الفرضية الصفرية الثانية وتقبؿ الفرضية البديمة القائمة بوجود فرؽ ذي داللة  .البحث ولصالح المجموعة التجريبية
العمـو بطريقة االستقصاء الموجو  يدرسوف المجموعة التجريبية الذيفتالميذ بيف دافعية  (0.05) مستوى داللة احصائية عند

 .المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف العمـو بالطريقة التقميديةتالميذ ودافعية 
 ثانيا: تفسير النتائج:

ت النتائج إلى ارتفاع مستوى تحصيميـ وتفوقيـ عمى إذ أشار ، إف االستقصاء الموجو أفاد تالميذ المجموعة التجريبية 
التحصيمي ومقياس الدافعية لتعمـ العمـو الذيف أجراىما ليـ الباحث في نياية  ختبارتالميذ المجموعة الضابطة في اال

  :ةاآلتي سبابويعزو الباحث ذلؾ إلى األ، التجربة
ذلؾ الف ىذه الطريقة ساعدت عمى تنمية ميارات ، ـ مادة العمـوكفاءة وفاعمية طريقة االستقصاء الموجو في تعمي – 1

وىذا ما يتماشى مع  .التقصي واالستكشاؼ واالستدالؿ والتجريب والميارات الفكرية والثقة بالنفس لدى التالميذ
مومات االتجاىات الحديثة في التعميـ كما إف ىذه الميارات ساعدت تالميذ المجموعة التجريبية عمى اكتساب المع

  .المطموبة وبالتالي تفوقوا عمى تالميذ المجموعة الضابطة
، والفضوؿ ىنا يعني الميؿ إلى معرفة األشياء، إف طريقة االستقصاء الموجو ساعدت عمى تنمية الفضوؿ لدى التالميذ – 2

  .فالمعرفة لدييـ ممتعة وغالبًا ما تكوف مفيدة مما أدى إلى زيادة دافعيتيـ لتعمـ العمـو
  .إف االستقصاء الموجو أوجد لدى التالميذ تحديًا لمواجية المشكمة أو المشكالت التي طرحيا المعمـ أثناء الدرس – 3
  .عمى أنفسيـ فنّمى لدييـ القدرة عمى مواجية المواقؼ الصعبة دوف خوؼ أو تردد عتمادتعمـ التالميذ اال – 4
  .التالميذ بعضيـ لبعض بانتباه مع احتراـ لألفكار واآلراء المطروحة االستقصاء الموجو عمى إصغاء شجعت طريقة – 5
جو حر غير  إيجادإف الحرية في إطالؽ الحموؿ واألفكار عزز الثقة لدى تالميذ المجموعة التجريبية مما ساعد عمى  – 6

  .وّلد لدييـ حب المادة والتفوؽ فييا وزيادة اندفاعيـ لتعمميا، مقيد
 

 مسالفصل الخا
 المقترحات –التوصيات  –االستنتاجات 
 االستنتاجات:

  :في ضوء النتائج التي تمخض عنيا البحث الحالي استنتج الباحث ما يأتي 
االستقصاء الموجو تؤدي إلى االرتقاء بمستوى التحصيؿ الدراسي والدافعية لمتعمـ لدى تالميذ الصؼ الرابع  إف طريقة – 1

  .تعميـ مادة العمـواالبتدائي عندما تستخدـ في 
إف الطرائؽ واألساليب التعميمية التي محورىا التمميذ قد تعطي نتائج أفضؿ مف غيرىا التي محورىا المعمـ أو المادة  – 3

 . التعميمية
  .يااسترجاعاالستقصاء الموجو ساعدت في زيادة قدرة التالميذ عمى تخزيف المعمومات و  اف طريقة – 4
يضفي عمى الدرس الحيوية والتشويؽ واستعماؿ ميارات التفكير في ربط االستقصاء الموجو  طريقةؿ استعمااف  – 5

 .األفكار والتعبير عنيا
يتماشى مع متطمبات العصر في التطور العممي ويساعد عمى تحقيؽ اتجاه االستقصاء الموجو  طريقةاف استعماؿ  – 6

فو أال وىو إتاحة فرص كافية وتييئة نشاطات متعددة إلشراؾ أىداو  رئيس مف اتجاىات الفكر التربوي المعاصر
 .في عممية التعمـ التالميذ
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 :التوصيات
 : في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي 

 .االستقصاء الموجو مف قبؿ المعمـ في تعميـ مادة العمـو في المرحمة االبتدائية استعماؿ طريقة – 2
  .االستقصاء الموجو لتعزيز معموماتيـ السابقة ومواكبة المستجدات دمة عمى طريقةتدريب معممي العمـو أثناء الخ – 1
  .وخاصة توفير المختبرات، االستقصاء الموجو في المدارس االبتدائية توفير مستمزمات تطبيؽ طريقة – 2
 .عمى تشجيعيا وتطويرىاالتي يطرحيا التالميذ ويعمموا  (الفرضيات) توصية المعمميف والمعممات بأف يتقبموا األفكار – 3

 المقترحـات 
 :استكمااًل لمبحث الحالي يقترح الباحث إجراء 
 . دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مراحؿ وصفوؼ دراسية أخرى – 1
  .دراسة مماثمة تستخدـ فييا أساليب تعميـ أخرى محورىا التمميذ – 2
  .س الذكورإجراء دراسة مماثمة عمى مدارس اإلناث بدال مف مدار  – 3
مثؿ التفكير الناقد أو التفكير االستداللي ، االستقصاء الموجو في متغيرات أخرى إجراء دراسة مماثمة لمعرفة اثر طريقة – 4

  .عمى مراحؿ دراسية أخرى
 

 المصادر:
افعيتيف الخامس االبتدائي ود  اثر طريقة تمثيؿ األدوار في تحصيؿ تمميذات الصؼ، (2002) ىديؿ ساجد، ابراىيـ -1

 (رسالة ماجستير غير منشورة، )كمية المعمميف، جامعة ديالى، لتعمـ العمـو
 .،عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، 2ط، عمـ النفس التربوي، (2000) صالح محمد عمي، أبو جادو -2
جو عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف االساسي طريقة االستقصاء المو  استخداـاثر (، 1996) محمد حسيف، ابو قمر – 3

  .رسالة ماجستير منشورة، نابمس، كمية التربية، جامعة النجاح الوطنية، لمادة العمـو وعمى اتجاىاتيـ نحوىا
 .عماف، المطابع التعاونية جمعية عماؿ، 1ط، مبادئ القياس النفسي والتقويـ التربوي، (1979) سبع محمد، ابو لبدة -4
أداة تكماف في تقييـ األساليب التدريسية لتدريسي كميتي  استخداـأثر ، (2004) حسيف يوسؼ محيميد، دآؿ زوي -5

، المعيد العربي العالي لمدراسات التربوية والنفسية، بغداد، اليندسة في جامعة الموصؿ وعالقتو بتحصيؿ طمبتيـ
  .رسالة ماجستير غير منشورة()

 .،الموصؿ، دار الكتب لمطباعة والنشر، عمـ النفس التربوي أسس، (1991) حسف فاضؿ محسف، االزبرجاوي -6
دار ، اصوؿ تدريس المغة العربية بيف النظرية والممارسة لممرحمة االساسية الدنيا، (2000) عبد الفتاح حسف، البجة -7

 0عماف، الفكر
، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، 2ط، العمـو والرياضياتاساليب تعميـ ، (2002) امؿ وعفاؼ الكسوائي، البكري -8

 .االردف
، االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعمـ النفس، (1977) زكريا زكي اثناسيوسو  عبد الجبار توفيؽ، البياتي -9

  .بغداد، مطبعة مؤسسة الثقافة العالمية
 0عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، مي نظرية وممارسةالتصميـ التعمي، (1999) محمد محمود، الحيمة -10
دار المسيرة لمنشر ، تكنموجيا التعميـ مف اجؿ تنمية التفكير بيف القوؿ والممارسة، (2001) محمد محمود، الحيمة -11

 .والتوزيع والطباعة
جامعة اليرموؾ ، ديـ محمد ذبياف الغزاويتق، 4ط، نظرية وممارسة() تصميـ التدريس، (2008) محمد محمود، الحيمة -12

  .عماف، كمية التربية دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة –
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 .جميورية اليمف، مطابع وزارة التربية والتعميـ، 1ط، طرائؽ التدريس العامة، (1997) محمد محمود وآخروف، الخوالدة -13
، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ات والمقاييس النفسيةختبار اال، (1981) عبدالجميؿ ابراىيـ واخروف، الزوبعي -14

 .دار الكتب لمطباعة، جامعة الموصؿ
، العدد الثاني، مجمة كمية المعمميف، بغداد، عصؼ الدماغ وأثره في تحصيؿ الطمبة، (1994) ىاشـ جاسـ، السامرائي -15

  .الجامعة المستنصرية
 .االردف، اربد، دار االمؿ لمنشر والتوزيع، 2ط، طرائؽ التدريس العامة وتنمية التفكير، (2000) اشـ وآخروفى، السامرائي -16
فاعمية التدريس بالعصؼ الذىني في تحصيؿ طالبات الصؼ الثاني ، (2008) ابتساـ حسيف محمد سعيد، الطويؿ -17

كمية التربية ، خ الحديث وتنمية التفكير االبتكاري لدييفمعيد اعداد المعممات في منطقة الفرات االوسط في مادة التاري
 (.رسالة ماجستير غير منشورة، )جامعة بابؿ، األساسية

 .عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، 3ط، تنمية قدرات التفكير االبداعي، (2007) محمد حمد، الطيطي -18
طريقة االستقصاء الموجو في اكتساب المفاىيـ العممية لدى  استخداـاثر ، (2005) ثائر سمماف طامي، العبيدي – 19

رسالة ماجستير غير ، )جامعة ديالى، كمية التربية االساسية، تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العمـو العامة
 (.منشورة

 .بغداد، مكتب احمد الدباغ ،مبادئ القياس والتقويـ التربوي، (2001) صباح حسف وآخروف، العجيمي -20
الدار العربية ، التربية االستقصائية محاولة لتسميط اضواء جديدة عمى العممية التربوية(، 1975) احمد عمي، الفنيش – 21

 .ليبيا، جامعة طرابمس، كمية التربية، لمكتاب
 . عماف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، أساسيات القياس في العمـو السموكية، (2004) موسى، النبياف -22
 دمشؽ.، منشورات جامعة دمشؽ، القياس والتقويـ في التربية الحديثة، (1997) امطانيوس ميخائيؿ -23
كؿ مف االسئمة االستكشافية واالسئمة التوكيدية في التفضيؿ المعرفي  استخداـاثر ، (1999) كريـ بالسـ، خمؼ – 24

 0 (اطروحة دكتوراه غير منشورة، )ابف الييثـ، كمية التربية، جامعة بغداد، الب لتعمـ العمـوودافعية الط
 ج، مجمة المعمـ الجديد، خميؿ ابراىيـ حماش :ترجمة، المناىج العممية في تدريس العمـو(، 1987) فريدريؾ، رايؼ – 25

 .وزارة التربية، بغداد(، 44) المجمد(، 4)
كمية العمـو ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، االصدار الرابع، اساليب تدريس العمـو(، 2001) دعايش محمو ، زيتوف – 26

  .الجامعة االردنية، التربوية
 .االردف، عماف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع والطباعة، اساليب تدريس العمـو، (2004) عايش محمود، زيتوف -27
 .عماف، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، ميـ العمػـو والرياضياتتع، (2002) سالمة, عبد الحافظ -28
 0عماف، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، اساليب تدريس العمـو والرياضيات، (2007) عبد الحافظ، سالمة – 29
  .الدار المصرية المبنانية، مصر، 4ط، لتطبيؽتعميـ المغة العربية بيف النظرية وا، (2000) حسف، شحاتة -30
 .عماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، مفاىيـ عممية واساليب تدريسيا، (2010) بساـ عبد اهلل، طو -31
( طرؽ البحث العممي والتحميؿ االحصائي في المجاالت 2000) اخالص محمد ومصطفى حسيف، عبد الحفيظ – 32

 مصر.، القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، بوية والنفسية والرياضيةالتر 
 .عماف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، ات الحديثة في التدريس الفّعاؿستراتيجياال، (2008) محسف عمي، عطية -33
دار المسيرة لمنشر ، لمتعددةالتدريس الصفي بالذكاءات ا، (2009) عزو اسماعيؿ ونائمة نجيب الخزندار، عفانة -34

 .عماف، 2ط، والتوزيع والطباعة
دار ، القياس والتقويـ التربوي والنفسي اساسياتو وتطبيقاتو وتوجيياتو المعاصرة، (2000، )صالح الديف محمود، عاّلـ -35

 الفكر العربي.
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 .القاىرة، دار المعارؼ(، 7) ط، لتربية العمميةتدريس العمـو وا(، 1982) فتحي الديبو  ابراىيـ بسيوني، عميرة – 36
 .عماف، دار االمؿ، 3ط، القياس والتقويـ في العممية التدريسية، (1993) احمد سميماف، عودة -37
 0عماف ، دار االمؿ لمنشر والتوزيع، 3ط ، القياس والتقويـ في العممية التدريسية، (2002) احمد سميماف، عودة -38
  .عماف، دار الفكر، طرؽ تدريس العمـو لممرحمة االساسية، (2007) آماؿ نجاتي وعبد الحكيـ محمود الصافي، اشعي -39
 األردف.، عماف، دار الفكر، 1ط، ميارات التدريس الفّعاؿ، (2001) نايفة، قطامي -40
 .عماف، دار الفكر، طرؽ تدريس الدراسات االجتماعية، (2001) محمد ابراىيـ، قطاوي -41
يا أسسو  مفاىيميا وعناصرىا، المناىج التربوية الحديثة(، 2000) محمد محمود الحيمةو  توفيؽ احمد، مرعي -42

 .عماف، دار الميسرة، وعممياتيا
 .دار المعرفة الجامعية ػ قناة السويس، مناىج البحث العممي، (2003، )محمود عبد الحميـ، منسي -43
 .عماف، دار اليازوري، االساليب الحديثة في التعميـ والتعمـ، (2008) يحيى محمد، نبياف -44
، دار الفرقاف، جامعة الممؾ سعود، كمية التربية(، 1) ج، الجديد في تعميـ العمـو(، 1989) حسيف يعقوب، نشواف – 45

 .الرياض
، مجمة رسالة المعمـ، يـ العمـو في المدرسة االبتدائية واالعداديةالتطورات الحديثة في تعم(، 1988) ويف، ىارلف – 46

 . عماف(، 1) العدد(، 29) المجمد، ترجمة د. حسيف عبد الفتاح
المديرية ، اىداؼ ومفردات مادة عمـو الحياة لمراحؿ التعميـ العاـ وفقًا لمسمـ التعميمي الجديد، (2008) وزارة التربية -47

  . العراؽ، بغداد، ىج والكتبالعامة لممنا
 :ص، )العدد الحادي والثالثوف، مجمة التقدـ العممي، دور التكنولوجيا التربوية في تنمية الذكاء، (2000) عمي، وطفة -48

72 - 75.)  
 

 (1الممحق )
 التكافؤ بأال عمار لتالميذ مجموعتي البحث محسوبة بالشيور

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 العمر ت العمر ت العمر ت العمر ت
1 112 18 115 1 114 18 116 
2 112 19 109 2 111 19 109 
3 110 20 117 3 118 20 118 
4 116 21 114 4 113 21 117 
5 107 22 114 5 119 22 114 
6 112 23 116 6 110 23 119 
7 118 24 111 7 107 24 112 
8 108 25 107 8 117 25 119 
9 111 26 113 9 113 26 110 
10 112 27 113 10 109 27 114 
11 116 28 112 11 115 28 115 
12 116 29 117 12 112 29 117 
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13 116 30 129 13 115 30 105 
14 111 31 116 14 115 31 107 
15 111 32 118 15 115 32 107 
16 108 33 116 16 118 33 110 
17 117   17 112   

 113, 636ي: المتوسط الحساب
 18, 051التبايف: 

  4, 248االنحراؼ المعياري: 

 113, 393المتوسط الحسابي: 
االنحراؼ         15, 496التبايف: 

 3, 936المعياري: 
 

 (2الممحق )
 الذكاء اختباردرجات تالميذ مجموعتي البحث في 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 22 18 19 1 16 18 18 
2 26 19 13 2 18 19 21 
3 24 20 12 3 20 20 22 
4 23 21 22 4 19 21 23 
5 26 22 17 5 18 22 20 
6 24 23 20 6 25 23 21 
7 17 24 21 7 23 24 16 
8 20 25 16 8 20 25 22 
9 17 26 22 9 17 26 19 
10 23 27 19 10 19 27 21 
11 20 28 23 11 23 28 20 
12 20 29 16 12 15 29 19 
13 17 30 20 13 18 30 25 
14 22 31 26 14 22 31 21 
15 22 32 23 15 18 32 21 
16 16 33 26 16 20 33 22 
17 26   17 19   

         20, 60المتوسط الحسابي: 
 13, 81التبايف: 

 3, 716االنحراؼ المعياري: 

 20, 00المتوسط الحسابي: 
 5, 72التبايف: 

 2, 391االنحراؼ المعياري: 
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 ـ2012-2011لمعاـ الدراسي درجات تالميذ مجموعتي البحث في مادة العمـو لنصؼ السنة

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 10 18 10 1 10 18 7 
2 10 19 10 2 6 19 5 
3 10 20 7 3 9 20 8 
4 10 21 9 4 10 21 10 
5 10 22 10 5 10 22 9 
6 5 23 8 6 9 23 10 
7 6 24 10 7 7 24 10 
8 7 25 10 8 8 25 10 
9 10 26 5 9 9 26 5 
10 10 27 6 10 8 27 8 
11 7 28 9 11 10 28 10 
12 9 29 9 12 6 29 8 
13 8 30 8 13 5 30 10 
14 8 31 8 14 10 31 10 
15 10 32 9 15 8 32 10 
16 10 33 9 16 10 33 9 
17 10   17 7   

         8, 696 المتوسط الحسابي:
 2, 467التبايف: 

 1, 570االنحراؼ المعياري: 

 8, 515المتوسط الحسابي: 
 2, 820التبايف: 

 1, 679االنحراؼ المعياري: 
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 درجات تالميذ مجموعتي البحث عمى مقياس الدافعية القبمي

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت لدرجةا ت
1 31 18 33 1 18 18 26 
2 33 19 25 2 32 19 17 
3 18 20 27 3 24 20 28 
4 28 21 30 4 24 21 27 
5 22 22 36 5 34 22 25 
6 22 23 38 6 24 23 27 
7 24 24 36 7 28 24 24 
8 20 25 37 8 27 25 30 
9 18 26 34 9 24 26 30 
10 23 27 34 10 22 27 22 
11 30 28 36 11 28 28 24 
12 22 29 28 12 28 29 22 
13 23 30 28 13 34 30 22 
14 23 31 29 14 31 31 20 
15 23 32 27 15 32 32 24 
16 20 33 25 16 32 33 25 
17 31   17 30   

         27, 69 المتوسط الحسابي:
 33, 05التبايف: 

 5, 74االنحراؼ المعياري: 

 26, 21ط الحسابي: المتوس
 18, 22التبايف: 

 4, 26االنحراؼ المعياري: 
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 مف كتاب العمـو لمصؼ الرابع االبتدائي. (التاسعة، الثامنة، السابعة، السادسة) األىداؼ السموكية الخاصة بالوحدات

 :جعؿ التمميذ قادر عمى أف
المستو        وكيةاألىداؼ السم      ت

 ى
 غير حصال

 صالح
يحتاج 

  الى
 تعديؿ

    تذكر يذكر فوائد المالبس  1
    فيـ يوضح كيؼ تقينا المالبس حر الصيؼ 2
    فيـ يوضح كيؼ تقينا المالبس برد الشتاء 3
    فيـ يبيف بعض اوجو التشابو واالختالؼ بيف المالبس 4
    تذكر يذكر بعض انواع المنظفات المستخدمة لتنظيؼ المالبس 5
    تذكر يذكر بعض انواع المواد التي تصنع منيا المالبس 6
    فيـ يبيف مصدر حصوؿ االنساف عمى المالبس 7
    تذكر يذكر فائدة المغزؿ 8
    تذكر يذكر فائدة الّنوؿ 9
    تذكر يذكر مصدر الحصوؿ عمى اصباغ االقمشة 10
    تذكر يذكر مـ يتكوف القماش 11
    تطبيؽ لمكشؼ عف مكونات القماش يجري تجربة 12
    تذكر يذكر مصدر الحصوؿ عمى خيوط كؿ مف القطف والحرير والصوؼ 13
    فيـ يشرح كيفية صنع خيوط القماش 14
    فيـ المغزؿ اآللي في مصانع صناعة المالبس استخداـيعمؿ  15
    فيـ يبيف المقصود بصناعة السدو 16
    تطبيؽ بياف كيفية الحصوؿ عمى االصباغ مف النباتاتيجري تجربة ل 17
    تذكر ات النفطاستخداميعدد بعض فوائد و  18
    تذكر يعدد بعض االجيزة التي تعمؿ بوساطة النفط 19
    تذكر يذكر مصدر الحصوؿ عمى النفط 20
    فيـ يعمؿ سبب استخراج االنساف لمنفط 21
    فيـ ج النفط مف باطف االرضيوضح كيفية استخرا 22
    فيـ يبيف الفرؽ بيف النفط الخاـ والنفط النقي 23
    تذكر يذكر بعض طرؽ نقؿ النفط بعد استخراجو مف باطف االرض 24
    فيـ يبيف الى ايف ينقؿ النفط بعد استخراجو مف باطف االرض 25
    يـف يبيف سبب نقؿ النفط الخاـ الى محطات تنقية النفط 26
    فيـ يميز بيف تصدير النفط واستيراد النفط 27
    فيـ يعمؿ سبب تصدير بعض البمداف لمنفط واستيراد بعضيا اآلخر لو 28
    فيـ يعمؿ سبب وضع الغاز السائؿ في قناني الغاز 29
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    فيـ يقارف بيف سائؿ النفط وغاز النفط 30
    تذكر  و الطعاـيذكر بعض انواع الوقود المستخدـ في طي 31
    فيـ يقارف بيف طرؽ طيو الطعاـ  32
الخشب وسائؿ  استخداـغاز النفط عمى  استخداـيعمؿ سبب افضمية  33

 النفط في طيو الطعاـ 
    فيـ

    فيـ يعمؿ سبب اختالؼ انواع المواصالت 34
    فيـ يعمؿ سبب اختالؼ انواع المواصالت البرية 35
    فيـ يبيف اىمية عدـ جموس االطفاؿ بالقرب مف سائؽ السيارة 36
    فيـ يعمؿ سبب ربط حزاـ االماف اثناء الجموس في السيارة وىي تمشي 37
    تذكر ات السيارات استخداميذكر بعض  38
    فيـ يعمؿ سبب مد االنساف لمطرقات وتعبيدىا 39
    فيـ واالنفاؽيعمؿ سبب بناء االنساف لمجسور  40
    فيـ يعمؿ سبب مرور السيارات بسرعة اكبر عند الجسور واالنفاؽ 41
    تذكر يذكر بعض وسائؿ النقؿ البري القديمة المستخدمة قبؿ صنع السيارات  42
يذكر بعض االماكف التي يتوجب عمى االنساف بناء الجسور وشؽ  43

 االنفاؽ فييا 
    تذكر

    تذكر احتراؽ البنزيف في السيارة يذكر بعض نواتج 44
    تذكر يعدد بعض اضرار الدخاف الناتج مف السيارات  45
    فيـ يبيف بعض االضرار التي تسببيا لنا السيارات 46
    فيـ يعمؿ سبب وضع عالمات مختمفة لممرور عمى الطريؽ 47
    تذكر سيارة االسعاؼ  استخداـيذكر الغرض مف  48
    تذكر يذكر بعض انواع الوقود المستخدـ في تسيير القطارات  49
يوضح سبب افضمية القطار عمى السيارة في حمؿ اعداد اكبرمف  50

 الركاب والبضائع
    فيـ

    تذكر يذكر فائدة السكة الحديدية 51
    تذكر ات السففاستخداميعدد بعض فوائد و  52
    فيـ فوؽ سطح الماءيعمؿ سبب طفو السفينة  53
يذكر بعض االشياء التي يمكف اف تطفو فوؽ سطح الماء وبعض  54

 االشياء التي تغوص فيو
    تذكر

يجري تجربة لبياف طفو بعض االجساـ فوؽ سطح الماء وغوص  55
 بعضيا فيو

    تطبيؽ

    تطبيؽ يجري تجربة لبياف قدرة الماء عمى دفع بعض االشياء فوؽ سطحو 56
    تذكر يعرؼ االجساـ الطافية  57
    تذكر يعرؼ االجساـ المغمورة 58
    فيـ يشرح كيفية جعؿ بعض االجساـ المغمورة في الماء تطفو عمى سطحو 59
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يجري تجربة لبياف امكانية جعؿ بعض االجساـ المغمورة في الماء  60
 تطفو عمى سطحو

    تطبيؽ

    تطبيؽ تدفع االجساـ الى االعمى يجري تجربة لبياف اف لمماء قوة  61
    فيـ يعمؿ سبب طفو الباخرة المصنوعة مف الحديد فوؽ سطح الماء  62
    تذكر يذكر بعض طرؽ تحرؾ القوارب والسفف فوؽ سطح الماء 63
    فيـ يشرح كيفية تحرؾ بعض القوارب والسفف فوؽ سطح الماء 64
    فيـ سطح الماء وتحتويفسر قدرة الغواصة عمى التحرؾ فوؽ  65
    تطبيؽ يجري تجربة لبياف قدرة الغواصة عمى التحرؾ فوؽ سطح الماء وتحتو 66
    تذكر يعدد الجيات االصمية 67
    فيـ يعمؿ سبب كوف الطائرة اسرع وسيمة لمنقؿ 68
    تذكر يعدد وسائط تعرؼ البحارة عمى الجيات االصمية في البحر 69
لطائرات التي تتحرؾ بوساطة المراوح والطائرات التي تتحرؾ يميز بيف ا 70

 بوساطة المحركات النفاثة
    فيـ

    تذكر يذكر اسـ المكاف المخصص القالع وىبوط الطائرات 71
    تذكر ات الطائراتاستخداميذكر بعض فوائد و  72
    فيـ حركةيميز بيف االشياء الذاتية الحركة واالشياء الغير ذاتية ال 73
    تذكر يعرؼ الجاذبية االرضية 74
    تذكر يذكر بعض االمثمة عمى قوة الجاذبية االرضية 75
يشرح كيفية التعرؼ عمى كؿ مف قوة الجاذبية االرضية وقوة  76

 المغناطيس وقوة الرياح
    فيـ

    فيـ يقارف بيف االرض والمغناطيس مف حيث جذبيما لالشياء 77
    فيـ بيف وقت اضاءة كؿ مف الشمس والقمر لالرضيميز  78
    فيـ يقارف بيف الشمس والقمر مف حيث القرب والبعد عف االرض 79
    فيـ يقارف بيف الشمس واالرض والقمر مف حيث الحجـ 80
    فيـ يميز بيف النجـ والكوكب 81
    فيـ يقارف بيف االرض والقمر مف حيث الدوراف 82
    فيـ بب حدوث الميؿ والنيار يعمؿ س 83
    فيـ يعمؿ عدـ قدرة االنساف عمى العيش عمى القمر 84
    تذكر يذكر اسـ الواسطة التي صنعيا االنساف لموصوؿ الى القمر 85
    فيـ يشرح آلية عمؿ الصاروخ 86
    فيـ يشرح كيفية وصوؿ االنساف الى القمر  87
    فيـ انات مف االوكسجيف عمى ظيرهيعمؿ حمؿ رائد الفضاء اسطو  88
    فيـ يشرح كيفية عودة رواد الفضاء الى االرض 89
    فيـ  يعمؿ حمؿ رواد الفضاء عينات مف صخور القمر الى االرض 90
 



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

182 
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 اسماء السادة المحكميف واختصاصاتيـ ومكاف عمميـ

 مكاف العمؿ االختصاص االسـ والدرجة العممية ت
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس العمـو العامة . د. اميرة ابراىيـ عباسأ. ـ 1
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس العمـو العامة أ. ـ. د. حميد محمد حمزة 2
 كمية التربية/ جامعة القادسية طرائؽ تدريس الفيزياء أ. ـ. د. ىادي كطفاف العبد اهلل 3
 كمية التربية/ جامعة القادسية طرائؽ تدريس العمـو العامة  أ. ـ. د. كريـ بالسـ خمؼ 4
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابؿ عمـ نفس النمو أ. ـ. د. عماد حسيف المرشدي 5
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابؿ قياس وتقويـ أ. ـ. د. عبد السالـ جودت جاسـ 6
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابؿ فيزياء جزيئية المير خمؼ عرط أ. ـ. د. عبد ا 7
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابؿ وراثة خموية/ عمـو حياة  أ. ـ. د. عباس حسيف الربيعي 8
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابؿ مواد/ فيزياء الحالة الصمبة ـ. د. محمد ىادي شنيف  9
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس االجتماعيات وزرياض كاظـ عز  .ـ 10
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابؿ طرائؽ تدريس المغة العربية صالح ميدي عبود .ـ 11
 كمية التربية/ جامعة القادسية طرائؽ تدريس العمـو العامة مازف ثامر شنيؼ  .ـ 12
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابؿ ؽ تدريس العمـو العامةطرائ وفاء عبد الرزاؽ العنبكي .ـ 13

 
 (7الممحق )

 أنموذج خطة الدرس اليومية لممجموعة التجريبية التي تدرس وفؽ طريقة   )االستقصاء الموجو(
 زىرة المدائف االبتدائية       الػػػػمػػػػػػػػػػادة: العمـو       اسـ المدرسة:

 2012الصؼ والشعبة: الرابع )(         اليـو والتاريخ: / / 
 دقيقة   45المػػػػػوضػػػػوع: االجساـ الطافية واالجساـ المغمورة   الػػزمػػػػػػػف: 

 االىداؼ التعميمية:
 اوال: المجاؿ المعرفي:

 ة:اآلتيس الى مساعدة التالميذ عمى اكتساب المفاىيـ ييدؼ الدر   
 القوة الدافعة لمماء( –االجساـ المغمورة  –)االجساـ الطافية   

 ثانيا: المجاؿ الوجداني:
 الرغبة المستمرة في االستفسار والتساؤؿ وحب االستطالع. (1
 االستمتاع بالمادة العممية. (2
 تقدير دور العمـ في تطور المجتمع. (3
 مة الخالؽ.تقدير عظ (4
 تقدير جيد العمماء. (5

 -تدريب الطالب عمى: ثالثا: المجاؿ المياري:
 الوسائؿ التعميمية والتعامؿ معيا. استخداـ  (1
 اجراء بعض التجارب العممية. (2
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 اكتساب ميارة التفكير.  (3
 اكتساب ميارة جمع المعمومات.  (4

 االىداؼ السموكية:
 موضوع )االجساـ الطافية واالجساـ المغمورة( اف يكوف قادرا عمى أف: يتوقع مف التمميذ بعد االنتياء مف تدريس

 يذكر بعض االشياء التي تطفو فوؽ سطح الماء. (1
 يذكر بعض االشياء التي تغوص في الماء. (2
 يعرؼ القوة الدافعة لمماء. (3
 يعرؼ االجساـ الطافية. (4
 يعرؼ االجساـ المغمورة. (5
 المغمورة في الماء تطفو عمى سطحو.يجري تجربة لبياف امكانية جعؿ بعض االجساـ  (6
 يعمؿ سبب طفو السفينة المصنوعة مف الحديد فوؽ سطح الماء.  (7

 :الوسائؿ التعميمية
قطعة  –صمصاؿ( ) قطعة طيف –مسامير  –كرة  –قطعة مف الفميف  –حوض ماء زجاجي  –اقالـ زيتية ممونة  –سبورة  

 .قطعة مف االسفنج –قطعة مف الحجارة  –قطعة مف الخشب غير المضغوط  –مف الخشب المضغوط 
 :خطوات تنفيذ الدرس

 :المقدمة .1
بحيث يتـ استعراض اىـ ما تـ التوصؿ اليو في الدرس السابؽ وربطو بموضوع الدرس ، يتـ تقديـ الدرس بتمييد بسيط 

 :ةاآلتيالحالي وذلؾ مف خالؿ طرح االسئمة 
 ما المقصود بالقوة الدافعة لمماء ؟/ 1س 
 يؼ يمكف لمقواربوالسفف اف تطفو فوؽ سطح الماء ؟ك/ 2س 
 ىؿ يقوى الماء عمى حمؿ جميع االشياء فوؽ سطحو ؟/ 3س 
 كيؼ يمكف جعؿ االجساـ المغمورة تطفو فوؽ سطح الماء ؟ / 4س 

 وبالنظر الى اىمية موضوع االجساـ الطافي واالجساـ المغمورة في حياتنا سنتعرؼ في ىذا الدرس عمى اىـ :المعمـ
 .خصائص وميزات ىذه االجساـ

 :الطريقة وعرض المادة .2
  :اآلتيسيتـ في ىذه الخطوة عرض الدرس بالطريقة االستقصائية والتي تتضمف خطوات متسمسمة وعمى النحو  

  الشعور بالمشكمة
لمواصالت الحظنا في درس المواصالت البرية اف الطرؽ المخصصة لسير ىذه المواصالت تستطيع حمؿ جميع انواع ا 

، بمعنى اف جميع انواع السيارات والشاحنات والقطارات تبقى فوؽ سطح الطريؽ المخصص ليا وال تغوص داخمو، البرية
في حيف اليستطيع ، بينما نالحظ اف الماء يستطيع حمؿ اشياء قد تكوف كبيرة ومصنوعة مف مواد ثقيمة مثؿ القارب والسفينة

وىنا نود اف نتعرؼ عمى السبب الذي يفسر ىذه المشكمة  .امير وقطع الحجارةحمؿ بعض االشياء الصغيرة مثؿ المس
 .العممية

  تحديد المشكمة
  :اآلتيلكي المشكمة مثار البحث واالستقصاء اكثر وضوحا يمكف اف تصاغ بالشكؿ  
 ولماذا ؟، فوؽ سطحو ولكف ىؿ يستطيع الماء بقوتو ىذه اف يدفع جميع االشياء، اف لمماء قوة تدفع االجساـ الى اعمى -
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 (الفرضيات) توقعات التالميذ
 .ربما يستطيع حمؿ االشياء الصغيرة فقط النيا خفيفة (:1) فرضية 
 .فوؽ سطح الماءربما يستطيع حمؿ االشياء المصنوعة مف الخشب فقط الف الخشب يطفو  (:2) فرضية 
تجويؼ االشياء يساعدىا عمى الطفو الف ، تحتوي عمى تجاويؼربما يستطيع الماء حمؿ جميع االشياء التي  (:3) فرضية 

 .فوؽ سطح الماء
 .تكتب افتراضات التالميذ عمى السبورة لكي تتـ مناقشتيا والتحقؽ مف صحتيا ػػػ

 (فحص الفرضيات) فحص الحؿ التجريبي
ص افتراضاتيـ عف طريؽ التجربة لكي يتـ يتـ تقديـ كافة الوسائؿ الالزمة مف قبؿ المعمـ الى التالميذ والطمب منيـ فح 

ويتـ العمؿ واجراء التجارب عمى شكؿ مجاميع وتحت اشراؼ ، رفض الحموؿ والفرضيات الخاطئة وتثبيت الصحيحة منيا
  .المعمـ

 وعند توصؿ التالميذ بالتجريب لمحؿ الصحيح يتمكتابتو عمى السبورة وتجري ىذه العممية عف طريؽ التجارب التي يجرييا 
 :اآلتيالتالميذ بانفسيـ ومالحظة ما يحدث ومف ثـ اعادة التجربة مرة اخرى مع انواع اخرى مف االشياء وعمى الشكؿ 

 االنشطة االستقصائية لمتالميذ       الميارة العقمية
 :التجريب
 :المالحظة
 :التجريب
 :المالحظة
 :التجريب
 :    المالحظة
  :   التجريب
  : المالحظة

 .سطح الماء رب وضع مجموعة مف المسامير الصغيرة وقطع مف الحجارة فوؽلنج
 .عمى سطحو الحظوا انجميع المسامير وقطع الحجارة تغوص في الماء وال تطفو

 .سطح الماء لنجرب وضع نوعيف مف انواع الخشب المضغوط وغير المضغوط فوؽ
 .المضغوط يغوص في الماء الخشب الحظوا اف الخشب الغير مضغوط يطفو فوؽ سطح الماء بينما
 .لنجرب وضع قطعة مف الطيف عمى ىييئة كرة فوؽ سطح الماء

 .الحظوا اف قطعة الطيف تغوص في الماء
 .لنجعؿ قطعة الطيف مجوفة مثؿ القارب ونجرب وضعيا فوؽ سطح الماء

 .الحظوا اف قطعة الطيف المجوفة تطفو فوؽ سطح الماء
واف تجاويؼ االشياء ىو الذي ، تجريبو اف لمماء قوة تدفع االشياء الى اعمى نستنتج مما سبؽ :االستنتاج

 .يساعدىا عمى الطفو فوؽ سطح الماء
التي تساعدىا عمى الطفو فوؽ ىذا صحيح فتجويؼ القارب وتجويؼ السفينة والتجاويؼ الػموجودة في الخػػشػب ىػػي  :المعمـ

 .تجاويؼ يمكنيا اف تطفو فوؽ سطح الماء ؟ لنجرب ذلؾتي تحتوي عمى ولكف ؟ ىؿ جميع االشياء ال .سطح الماء
 االنشطة االستقصائية لمتالميذ        الميارة العقمية

 :التجريب
 :    المالحظة
 :التجريب
 : المالحظة

 .لنجرب وضع كرة ممموءة باليواء فوؽ سطح الماء
 .الحظوا اف الكرة تطفو فوؽ سطح الماء

 .ة مف االسفنج فوؽ سطح الماءلنجرب وضع قطع
 .الحظوا اف قطعة االسفنج تبدأ بالتدريج بالغوص في الماء

 .ىذا يدؿ عمى انو ليس جميع االشياء التي تحتوي عمى تجاويؼ يمكنيا اف تطفو فوؽ سطح الماء :االستنتاج
، عندما تمتػمئ تجاويػفػيا بالماء ءفاالشياء المجوفة التي تطفو فوؽ سطح الماء سوؼ تغوص في الما، ىذا صحيح :المعمـ

فعندما يمػتمئ تجويػؼ القارب او السفينة بالماء  .بالمقارنة مع وزنيا او عندما يكػوف عدد التجاويؼ الموجودة فييا قميؿ
سطح الماء  التحرؾ فوؽ وعميو فيذه الخاصية ىي التي تجعؿ الغواصة ذات امكانية عمى، ينغمراف في الماء فانيػما سوؼ

 .او الغوص فيو
 .بعدىا يطمب المعمـ مف التالميذ وبحسب ما تـ التوصؿ اليو وما تـ اكتشافو صياغة تعريؼ مناسب لقوة دفع الماء
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  .ىي القوة التي يدفع بيا الماء االجساـ الى اعمى :التالميذ
 التوصؿ الى قرار

 :اآلتيبورة وكيقـو المعمـ بكتابة ما تـ التوصؿ اليو مف قرار عمى الس 
 .ػػػ اف لمماء قوة دافعة تدفع االجساـ الى اعمى

 .ػػػ اف تجاويؼ االشياء ىي التي تساعدىا عمى الطفو فوؽ سطح الماء
اجساما ) الماء وتسمى وبعض االجساـ تغوص في (اجساما طافية) ػػػ بعض االجساـ تطفو فوؽ سطح الماء وتسمى

 (.مغمورة
 يدةتطبيؽ القرار عمى بيانات جد

 :اآلتييتـ تطبيؽ ما تعممو التالميذ اثناء الدرس في مواقؼ جديدة وعمى الشكؿ  
التالميذ عف طريؽ ما تعمموه يقـو المعمـ بػغػمر زجاجة مممػوءة بالماء في حوض فيو ماء الى منتصفو ويطمب مف  – 1

 .الماء التعرؼ عمى كيفية جعؿ ىذه الزجاجة تطفو فوؽ سطح
جعؿ ىذه الكرة تغوص في  مـ بوضع كرة ممموءة باليواء فوؽ سطح الماء ويطمب مف التالميذ بياف كيفيةيقـو المع – 2

  .الماء
 :اآلتييسأؿ المعمـ تالميذه السؤاؿ  – 3
لبقاء القارب طافيا فوؽ سطح فما ىي االحتماالت الواردة ، لو تـ وضع قارب خشبي بشكؿ مقموب فوؽ سطح الماء/ س 

  .الماء
 :التقويـ الختامي .3
في ىذه الخطوة يتـ طرح اسئمة بخصوص الموضوع مثار البحث واالستقصاء لمتعرؼ عمى مدى ما تعممو التالميذ مف   

 :اآلتيمعمومات وك
 عرؼ القوة الدافعة لمماء ؟/ 1س 
 ما الذي يساعد القوارب والسفف عمى الطفو فوؽ سطح الماء ؟/ 2س 
 طافية واالجساـ المغمورة ؟ ما المقصود باالجساـ ال/ 3س 
 ىؿ الغواصة مف االجساـ الطافية اـ مف االجساـ االمغمورة ؟ ولماذا ؟/ 4س 
 كيؼ يمكف جعؿ االجساـ المغمورة في الماء تطفو فوؽ سطحو ؟/ 5س 
  :الواجب البيتي .4
 (مورة ؟ ولماذا ؟المغىؿ الغواصة مف االجساـ الطافية اـ مف االجساـ ) اآلتياالجابة عف السؤاؿ  – 1
  (كيفية تعرؼ البحارة عمى الجيات االصمية) تحضير موضوع الدرس القادـ – 2  

 :مصادر المدرس
 .2011، بغداد، المركز العراقي لثقافة الطفؿ، 4ط ، مبادئ العمـو لمصؼ الرابع االبتدائي، شفاء مجيد وآخروف، جاسـ (1
 .2001، دار الشروؽ لمنشر، ر الرابعاالصدا، اساليب تدريس العمـو، عايش، زيتوف (2
 .1978، بغداد، اتجاىات حديثة في تدريس العمـو، رؤوؼ عبد الرزاؽ، العاني (3
 .2009، عماف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، 1ط ، الجودة الشاممة والجديد في التدريس، محسف عمي، عطية (4
 .االنترنت (5

 :مصادر الطالب
 .2011، بغداد، المركز العراقي لثقافة الطفؿ، 4ط ، مبادئ العمـو لمصؼ الرابع االبتدائي، شفاء مجيد وآخروف، جاسـ (1
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 أنموذج خطة الدرس اليومية لممجموعة الضابطة التي تدرس وفؽ الطريقة االعتيادية
-------------------------------------------------------------- 

       العمـو :الػػػػمػػػػػػػػػػادة        زىرة المدائف االبتدائية :مدرسةاسـ ال
 2012/ /  :التاريخو  اليـو(          ب) الرابع :الشعبةو  الصؼ

   دقيقة 45 :الػػػػػػزمػػػػػػػف    االجساـ الطافية واالجساـ المغمورة :المػػػػػوضػػػػوع
 (موعة التجريبيةنفس اىداؼ خطة المج: )االىداؼ التعميمية
 (نفس اىداؼ خطة المجموعة التجريبية: )االىداؼ السموكية
 :الوسائؿ التعميمية
 اقالـ زيتية ممونة  _ سبورة _ الكتاب المدرسي

 :خطوات تنفيذ الدرس
 :التمييد

ت البرية تمييا بعد تييئة المناخ التعميمي لمدرس يبدأ المعمـ بمراجعة سريعة لمدرس السابؽ الذي تناوؿ موضوع المواصال 
  :ةاآلتيمقدمة بسيطة عف موضوع المواصالت البحرية لربط الموضوع الجديد بسابقو مف خالؿ طرح االسئمة 

 ما ىي اىـ انواع المواصالت البحرية ؟/ 1س  
 ىؿ تطفو جميع االشياء فوؽ سطح الماء ؟/ 2س  
 ما الفرؽ بيف االجساـ الطافية واالجساـ المغمورة ؟/ 3س  
 ما المقصود بالقوة الدافعة لمماء ؟ /4س  
 كيؼ تتحرؾ القوارب والسفف عمى سطح الماء ؟ / 5س  

 :العرض
بعد اف يجذب المعمـ انتباه التالميذ ويستثيرىـ نحو موضوع الدرس مف خالؿ المقدمة يكتب العناويف الرئيسية التي  

  :يتضمنيا الموضوع وىي
 .فوائد المواصالت البحرية – 1
  .اـ الطافية واالجساـ المغمورةاالجس – 2
 .القوة الدافعة لمماء – 3
 .كيفية جعؿ الجسـ المغمور يطفو فوؽ سطح الماء – 4

 :اآلتيبعد ذلؾ يطرح المعمـ السؤاؿ 
 ما ىي فوائد السفف ؟/ س 

 .نقؿ المسافريف :تمميذ
 .نقؿ النفط :تمميذ آخر
 .تستخدـ لمصيد :تمميذ آخر

وبعضيا يستخدـ لنقؿ النفط ومشتقاتو مف ، ف اف بعضيا يستخدـ لنقؿ الناس مف مكاف الى آخراذف مف فوائد السف :المعمـ
سفف )وبعضا منيا يستخدـ لمصيد ويسمى ىذا النوع بػ(، ناقالت النفط) مكاف الى آخر ويسمى ىذا النوع مف السفف بػ

  .ة مف مكاف الى آخرالمختمف بأنواعياكما واف منيا ما يستخدـ لنقؿ البضائع (، الصيد
 :اآلتيبعد ذلؾ يطرح المعمـ السؤاؿ 

 ىؿ تطفو جميع االشياء فوؽ سطح الماء ؟/ س 
 .فبعض االشياء يطفو فوؽ سطح الماء وبعضيا اليطفو، كال :تمميذ
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النوع االوؿ ىي االجساـ التي تطفو فوؽ سطح الماء وتسمى ، اذف فيناؾ نوعاف مف االجساـ .ىذا صحيح :المعمـ
والنوع الثاني ىي االجساـ التي ال تطفو فوؽ سطح الماء بؿ تغوص فيو وىذىا النوع مف االجساـ (، االجساـ الطافية)بػ

 االجساـ المغمورة(. )يسمى بػ
 لماذا تطفو بعض االجساـ فوؽ سطح الماء ؟ :المعمـ
 .الف لمماء قوة تدفع ىذه االجساـ الى اعمى :تمميذ
 حمؿ جميع االشياء فوؽ سطحو ؟ ىؿ يقوى الماء عمى  :المعمـ
 .كال :التالميذ
اجساـ طافية وىي االجساـ التي يستطيع الماء حمميا فوؽ سطحو واجساـ مغمورة ، نوعاف فاألجساـكما قمنا سابقا  :المعمـ

 .وىي االجساـ التي ال يستطيع الماء حمميا فوؽ سطحو
 لمماء فما ىو التعريؼ المناسب ليا ؟اذف لو طمب منا اف نعرؼ القوة الدافعة  :المعمـ
 .أي فوؽ سطحو، ىي القوة التي يدفع بيا الماء االجساـ الى اعمى :تمميذ
بينما ال يستطيع حمؿ بعض االجساـ ، نرى اف الماء يستطيع حمؿ بعض االجساـ الكبيرة مثؿ القارب والسفينة :المعمـ

 لؾ برأيكـ ؟ فما ىو تعميؿ ذ .الصغيرة مثؿ المسامير وقطع الحجارة
وبعد حصوؿ المعمـ عمى اجابات التالميذ عف ىذا السؤاؿ يبيف ليـ اف االجابة الصحيحة ىي اف تجويؼ القارب وتجويؼ 

 .السفينة ىما المذاف يساعداف كؿ مف القارب والسفينة عمى الطفو فوؽ سطح الماء
 اذف كيؼ يمكف جعؿ االجساـ المغمورة تطفو فوؽ سطح الماء ؟  :المعمـ
 .بجعميا مجوفة مثؿ القارب والسفينة :تمميذ

بعد اف عرفنا اف القوارب والسفف تطفو فوؽ سطح الماء نود اف نتعرؼ عمى الكيفية التي تتحرؾ  :ثـ يستطرد المعمـ بالقوؿ
 :ثـ يذكر اف القوارب والسفف عمى ثالثة انواع وىي، بيا تمؾ القوارب والسفف عمى سطح الماء

حيث تدفع الرياح االشرعة فتقـو االشرعة بدورىا بدفع ، وىي التي تتحرؾ بوساطة الرياح :الشراعيةالقوارب والسفف  – 1
 . القارب او السفينة بنفس اتجاه الرياح

حيث يدفع المجذاؼ الماء الى الخمؼ فيتحرؾ القارب ، وىي التي تتحرؾ بوساطة المجذاؼ :القوارب والسفف المجذافية – 2
  .ـاو السفينة الى االما

حيث يحرؾ المحرؾ مروحة تقـو بدفع الماء الى ، وىي التي تتحرؾ بوساطة المحرؾ :القوارب والسفف ذات المحرؾ – 3
 .الخمؼ فيتحرؾ القارب او السفينة الى االماـ

  :التقويـ الختامي
 :الدرس ىداؼبأة والمتعمقة اآلتييوجو المدرس االسئمة ، لمتعرؼ عمى مدى استيعاب التالميذ لمموضوع  
 عرؼ القوة الدافعة لمماء ؟/ 1س 
 ما الذي يساعد القوارب والسفف عمى الطفو فوؽ سطح الماء ؟/ 2س 
 الطافية واالجساـ المغمورة ؟  باألجساـما المقصود / 3س 
 كيؼ يمكف جعؿ االجساـ المغمورة في الماء تطفو فوؽ سطحو ؟/ 4س 

 :الواجب البيتي
 .لسابؽ نفسو كما في خطة المجموعة التجريبيةالواجب البيتي ا 

 المصادر:
 نفس مصادر خطة المجموعة التجريبية  
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 (8الممحق )
 التحصيمي بصيغتو النيائية ختباراال

 التحصيمي ختبارتعميمات االجابة عف اال
 عزيزي التمميذ 
تتطمب االجابة عف فقراتو ( لكؿ فقرة درجة واحدة) يةاختبار ف فقرة مؤلؼ مف ثالثي (درجة 30مف ) لمادة العمـو اختبارلديؾ  

 :ةاآلتيالخطوات 
 .شعبتؾ عمى ورقة االجابةو  كتابة اسمؾ الثالثي (1
 .االجابة عف جميع االسئمة دوف ترؾ (2
 .ىدوء لكي يتسنى لؾ تنفيػػػذ المطموبو  عنايةو  بدقة ختبارقراءة كؿ فقرة مف فقرات اال (3
يوضح طريقة  اآلتيوالمثاؿ ، ارسـ دائرة حوؿ االجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ ختبارعف فقرات االلالجابة  (4

 :االجابة
 :عضو السمع عند االنساف ىو :س 
 .االنؼ -ج.     االذف -ب.      العيف -أ  

 التحصيمي ختبارفقرات اال
 نحصؿ عمى خيوط الحرير مف: 1

 الغنـ. -دودة القز.    ج -نبات القطف.    ب -أ
 يحصؿ االنساف عمى اصباغ االقمشة والمالبس مف: 2

 باطف االرض. -الحيوانات.    ج -النباتات.     ب -أ
3 
 

 لتحويؿ القطف او الصوؼ الى خيوط نستخدـ:
 السدو. -المغزؿ.     ج -النوؿ.      ب -أ

 اليدوي النو:تستعمؿ مصانع االقمشة المغزؿ اآللي بدال مف المغزؿ  4
 اقوى.  -اسرع.      ج -اجمؿ.     ب -أ

5 
 

 مف فوائد المالبس لالنساف انيا تقيو مف: 
 العطش.  -الجوع.      ج -البرد.     ب -أ

 لو اردت صبغ قطعة صغيرة مف القماش االبيض فأنؾ سوؼ تستخدـ: 6
 العنب.  -الحميب.     ج -الماء.     ب -أ

 ط مف:يستخرج االنساف النف 7
 اشعة الشمس. -قمـ الجباؿ.     ج -باطف االرض.     ب -أ

 يطمؽ عمى البمداف التي تصدر النفط اسـ: 8
 البمداف النفطية. -البمداف الصناعية.     ج -البمداف الزراعية.     ب -أ

 يشتري المواطف النفط النقي مف:  9
 لنفط. محطة تنقية ا -محطة الوقود.   ج -محطة القطار.    ب -أ

 المكاف الذي يستخرج منو النفط في البحر ىو:  10
 نباتات البحر. -الميناء.     ج -قاع البحر.     ب -أ

 تسمى االجساـ التي تغوص في الماء باالجساـ:  11
 المغمورة. -المبممة.    ج -الطافية.     ب -أ

 السفف الشراعية ىي السفف التي تتحرؾ بوساطة:  12
 الرياح. -البخار.    ج -ب    المجاذيؼ. -أ
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 احدى وسائط تعرؼ البحارة عمى الجيات االصمية ىي:  13
 الطائرة. -الباخرة.    ج -البوصمة.    ب -أ

 يطمؽ عمى المكاف المخصص ألقالع وىبوط الطائرات اسـ:  14
 المسار. -المطار.    ج -الستار.     ب -أ

 تبعا الختالؼ:تختمؼ المواصالت البرية في انواعيا  15
 يا.استخدام -احجاميا.    ج -الوانيا.     ب -أ

 غرض مف اغراض: ربط حزاـ االماف اثناء الجموس في السيارة وىي تسير ىو 16
 السباؽ. -السرعة.    ج -السالمة.     ب -أ

 لغرض تسييؿ حركة مرور السيارات عند تقاطعات الطرؽ يبني االنساف:  17
 االرصفة.  -الجسور.    ج -ب    الموانئ.  -أ

 القطار الذي ال يستخدـ في عممو الفحـ وال البنزيف ىو القطار الذي يعمؿ بػ: 18
 الكيرباء.  -المجاذيؼ.     ج -االشرعة.  ب -أ

 الذي يساعد السفينة عمى الطفو فوؽ سطح الماء ىو: 19
 كثرة اشرعتيا.  -صغر حجميا.   ج -تجويؼ بدنيا.   ب -أ

 لنقؿ اكبر عدد مف الركاب والبضائع نستخدـ: 20
 القطار.  -الدراجة.    ج -الحافمة.     ب -أ

 لكي تتحرؾ البطة فوؽ سطح الماء الى االماـ تقـو بتحريؾ ارجميا الى: 21
 الخمؼ. -االعمى.    ج -االماـ.     ب -أ

ًً مف بمد الى بمد آخر بينيما بحر فانؾ سو  22 ًً  ؼ تركب:لو اردت السفر جوًا
 الطائرة.  -السفينة.    ج -السيارة.    ب -أ

 استطاع االنساف الصعود الى القمر بوساطة: 23
 الصاروخ. -السيارة.    ج -الطائرة.    ب -أ

 القوة التي تساعد االشياء عمى السقوط الى اسفؿ نحو االرض ىي قوة: 24
 .الرياح -جذب المغناطيس.   ج -الجاذبية االرضية.   ب -أ

 االجراـ السماوية التي تضئ مف ذاتيا مثؿ الشمس يطمؽ عمييا اسـ: 25
. -الكواكب.     ج -االقمار.      ب -أ  النجـو

 االشياء الذاتية الحركة ىي االشياء التي تتحرؾ مف ذاتيا مثؿ: 26
 الساعة.  -السمحفاة.     ج -السيارة.      ب -أ

 ىو السبب في حدوث: دوراف االرض حوؿ نفسيا اماـ الشمس 27
 الميؿ والنيار. -الفصوؿ االربعة.   ج -الزالزؿ.    ب -أ

 عدـ وجود اليواء والماء والغذاء عمى سطح القمر يجعؿ االنساف غير قادر عمى:  28
 رؤية القمر. -الوصوؿ الى القمر.    ج -العيش عمى القمر.   ب -أ

29 
 

 وكسجيف عند نزولو عمى سطح القمر ىو:السبب وراء حمؿ رائد الفضاء اسطوانة مف اال
 انعداـ االوكسجيف. -قمة الجاذبية.      ج -كثرة االتربة.     ب -أ

 0تزداد قوة جذب االرض لالجساـ كمما:  30
 ازداد وزنيا.  -ابتعدت عف االرض.    ج -كبر حجميا.    ب -أ
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 (9الممحق )
 صيمي البعدي وقوة تميزىاالتح ختبارمستوى صعوبة فقرات اال

اإلجابات الصحيحة  ت
 %27لممجموعة العميا 

اإلجابات الصحيحة 
 %27لممجموعة الدنيا 

 مستوى الصعوبة 
% 

 قوة التمييز 
% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 

27 
26 
24 
27 
26 
22 
25 
16 
26 
16 
24 
25 
24 
24 
24 
25 
28 
17 
25 
27 
18 
24 
26 
24 
25 
24 
18 
17 
26 
18 

16 
14 
15 
15 
11 
13 
15 
7 
17 
5 
15 
10 
13 
7 
7 
16 
12 
7 
16 
14 
5 
8 
14 
13 
14 
15 
6 
6 
15 
9 

79 
74 
72 
77 
68 
64 
74 
42 
79 
38 
72 
64 
68 
57 
57 
75 
74 
44 
75 
75 
42 
59 
74 
68 
72 
72 
44 
42 
75 
50 

40 
44 
33 
44 
55 
33 
37 
33 
33 
40 
33 
55 
40 
62 
62 
33 
59 
37 
33 
48 
48 
59 
44 
40 
40 
33 
44 
40 
40 
33 
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 (10ممحق )
 التحصيؿ النيائي اختبارفعالية البدائؿ الخطأ لفقرات 

 معامؿ فعالية البدائؿ ت
 ج ب أ

1 -0.10  -0.15 
2  -0.25 -0.10 
3 -0.15  -0.10 
4 -0.10  -0.15 
5  -0.15 -0.10 
6 -0.10 -0.10  
7  -0.10 -0.10 
8 -0.10 -0.15  
9 -0.10  -0.10 
10  -0.10 -0.20 
11 -0.15 -0.10  
12 -0.10 -0.15  
13  -0.10 -0.15 
14 -0.10  -0.10 
15 -0.10 -0.25  
16  -0.20 -0.15 
17 -0.10  -0.15 
18 -0.10 -0.15  
19  -0.10 -0.15 
20 -0.10 -0.10  
21 -0.15 -0.10  
22 -0.10 -0.20  
23 -0.15 -0.10  
24  -0.10 -0.10 
25 -0.20 -0.10  
26 -0.15  -0.10 
27 -0.15 -0.15  
28  -0.20 -0.10 
29 -0.10  -0.10 
30 -0.10 -0.10  
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 (11الممحق )

 التحصيمي ختباردرجات العينة االستطالعية المستخدمة لحساب معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية لال
 الدنيا العميا
درجات  ت

الفقرات 
 س() الفردية

 درجات
الفقرات 
 ص() الزوجية

 درجات  ت الدرجة الكمية
الفقرات 
 س() الفردية

 درجات 
الفقرات 
 ص() الزوجية

درجة ال
 الكمية

1 12 13 25 21 4 3 7 
2 11 11 22 22 7 7 14 
3 9 11 20 23 8 4 12 
4 10 10 20 24 5 7 12 
5 13 8 21 25 7 8 15 
6 6 13 19 26 6 3 9 
7 8 9 17 27 4 5 9 
8 11 6 17 28 9 5 14 
9 9 9 18 29 6 8 14 
10 7 10 17 30 4 4 8 
11 13 11 24 31 5 4 9 
12 11 12 23 32 4 9 13 
13 10 14 24 33 7 4 11 
14 12 12 24 34 5 6 11 
15 12 8 20 35 4 6 10 
16 7 9 16 36 5 6 11 
17 4 12 16 37 4 3 7 
18 9 10 19 38 6 6 12 
19 12 11 23 39 8 5 13 
20 10 8 18 40 2 3 5 

 
 
 
 
 
 
 



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

221 

 (12الممحق )
 مقياس الدافعية لتعمـ العمـو 

 تعميمات االجابة
 :زيزي التمميذع
فإذا كنت ، ثـ تبدي رأيؾ فييا، والمطموب منؾ أف تقرأ كؿ فقرة بدقة وعناية، ىذه مجموعة مف الفقرات الستطالع رأيؾ فييا 

ذا كنت غير متأكد فضع عالمة الصح في العمود غير متأكد، موافؽ عمى الفقرة ضع عالمة صح في العمود موافؽ اما ، وا 
وعميؾ أف تعبر عف رأيؾ بصراحة دوف ، فقرة فضع فضع عالمة الصح في العمود غير موافؽاذا كنت غير موافؽ عمى ال
 أف تترؾ أي فقرة بدوف إجابة 

 :مثاؿ
 غير موافؽ غير متأكد موافؽ الفقرات ت

   /  اشعر بارتياح عندما اكمؿ واجباتي المدرسية  1
 /    اعتقد أف الدراسة في المدرسة غير نافعة  2
  /   اف دراسة العمـو مفيدة جدا لالنساف اعتقد  3

 فقرات مقياس الدافعية لتعمـ العمـو
 غير موافؽ غير متأكد موافؽ الفقرات ت

    اشعر بارتياح عند دراستي مادة العموـ  1
    اعتقد أف دراسة مادة العمـو تزيد مف معموماتي  2
    العممية  أفضؿ مشاىدة أي برنامج في التمفزيوف عمى البرامج 3
    اشعر إف مادة العمـو غير مفيدة لإلنساف 4
    احرص عمى حضور درس مادة العموـ حتى لو كنت مريضا  5
    أريد أف اعرؼ المزيد مف موضوعات العمـو مثؿ الكوف وجسـ اإلنساف  6
    تثير مادة العموـ الممؿ في نفسي  7
    أتضايؽ عند د خولي د روس مادة العمـو  8
    اعتقد أف دراسة مادة العمـو مضيعة لموقت  9

    األعماؿ بطريقة صحيحة  إنجازتساعدني دراسة العموـ عمى  10
    أتمنى أف تحذؼ مادة العمـو مف المواد الدراسية  11
    إف طريقة المعمـ في تعميـ مادة العمـو غير مريحة 12
    دة العمـواشعر بالفرح عندما يغيب معمـ ما 13
    يسعدني مناقشة اصدقائي في موضوعات مادة العموـ 14
    حدوث كثير مف الظواىر الطبيعية المحيطة بنا أسبابتساعدني دراسة العموـ عمى معرفة  15
    دراستي لمادة العمـو تجعمني مكتشؼ لممعمومات  16
    اشعر أف معمومات مادة العمـو سريعة النسياف  17
    اشعر اف درس العمـو طويؿ وممؿ 18
    اشعر بالفرح عندما يطمب مني معمـ العمـو شرح درس العموـ اماـ اصدقائي 19
    اتمنى اف يزداد عدد دروس العموـ 20
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 (13ممحق )
 التحصيمي البعدي ختباردرجات تالميذ مجموعتي البحث في اال

 طةالمجموعة الضاب  المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 20 18 21 1 19 18 23 
2 23 19 23 2 23 19 19 
3 23 20 29 3 25 20 20 
4 25 21 22 4 19 21 21 
5 25 22 25 5 22 22 18 
6 26 23 23 6 16 23 23 
7 27 24 21 7 20 24 18 
8 21 25 23 8 21 25 26 
9 24 26 24 9 22 26 15 
10 25 27 24 10 15 27 21 
11 21 28 26 11 22 28 17 
12 29 29 28 12 27 29 18 
13 27 30 21 13 26 30 15 
14 23 31 28 14 19 31 15 
15 24 32 22 15 18 32 24 
16 26 33 20 16 20 33 21 
17 27   17 13   

         24, 12 المتوسط الحسابي:
 6, 54التبايف: 

 2, 55االنحراؼ المعياري: 

 20, 03المتوسط الحسابي: 
 11, 87التبايف: 

 3, 44االنحراؼ المعياري: 
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 (14الممحق )
 البعدي ختباردرجات تالميذ مجموعتي البحث عمى مقياس الدافعية في اال

 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 35 18 32 1 28 18 30 
2 35 19 36 2 27 19 33 
3 36 20 40 3 26 20 32 
4 40 21 32 4 25 21 30 
5 40 22 34 5 30 22 26 
6 35 23 40 6 32 23 38 
7 34 24 40 7 28 24 33 
8 40 25 40 8 23 25 36 
9 34 26 28 9 17 26 27 
10 36 27 21 10 29 27 29 
11 34 28 32 11 28 28 32 
12 38 29 40 12 28 29 30 
13 40 30 32 13 25 30 27 
14 38 31 40 14 30 31 30 
15 31 32 34 15 23 32 22 
16 40 33 32 16 23 33 30 
17 36   17 27   

         35, 60 المتوسط الحسابي:
 18, 05التبايف: 

 4, 24االنحراؼ المعياري: 

 28, 30المتوسط الحسابي: 
 16, 69التبايف: 

 4, 08االنحراؼ المعياري: 
 
 
 
 
 
 
 
 


