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Abstract 

     The modern era witnesses a great intellectual development in all aspects so it is not 

accepted that the function of school is just to supply the students with numerous facts. It 

becomes clear that knowledge cannot be limited and taught to the students in a limited period. 

Hence, it becomes needful that students must be able to teach themselves continuously in 

response to the necessities and requirements of the era. This requires a rearrangement of 

knowledge in specific classes that affect the life of students and reflect the various challenges 

in all aspects of life. These challenges and changes surely affect the educational systems. 

Accordingly, the modern societies face a difficult challenge in the educational field. 
  الفصؿ االوؿ

 التعريؼ بالبحث
 ( problem of the research)أواًل: مشكمة البحث 

زاء ىذا التزايد المستمر في المعرفة لـ يعد مقبكال أف   يتسـ العصر الحديث باالنفجار المعرفي في شتى المجاالت كا 
نو ال يمكف حصر المعرفة كحقائقيا تقتصر كظيفة المدرسة عمى تزكيد الطبلب بقدر معيف مف الحقائؽ، إذ أصبح كاضحان أ

كتعميميا لمطبلب في مدة محددة، ليذا ظيرت الحاجة إلى طبلب قادريف عمى تعميـ أنفسيـ بصفة دائمة استجابة لضركرات 
العصر كمتطمباتو، كاقتضى ذلؾ إعادة تنظيـ ىذه المعارؼ كالمعمكمات في فئات محددة، كتترؾ بصمات كاضحة في حياة 

تحديات كاسعة في جميع مجاالت الحياة بشكؿ عاـ، كمف المؤكد أف تؤثر ىذه التحديات كالتغيرات في  الطبلب، كتعكس
 (. 18-2004:15النظـ التربكية، كبناءن عمى ذلؾ فإف المجتمعات المعاصرة تكاجو تحديان صعبان في الميداف التربكم )صالح، 

طبلب يؤدم بيـ إلى الممؿ كالضجر مف المادة دكف فالتمقيف مف جانب المدرس كالحفظ كاالستظيار مف جانب ال
تحقيؽ أىداؼ الدرس المرجكة، فمـ يعد مقبكال مف المدرس تزكيد الطبلب بالمعمكمات فقط بؿ يجب أف يرقى إلى أحداث 

 (.20: 2008األثر المطمكب فييـ )عطية، 
لتعميمية في مجتمعنا لمكاكبة خصائص كيرل الباحثاف إف المسؤكلية الكبيرة تقع عمى عاتؽ المؤسسات التربكية كا 

ىذا العصر كمتطمباتو كمساعدة الطبلب عمى استيعاب الكـ اليائؿ مف المعرفة كاستخداميا في حياتيـ الكظيفية، كنتيجة 
لكجكد قصكر في األساليب كالطرائؽ التي تيتـ بالعمميات العقمية كتطكيػرىا كاقتصارىا عمى حفظ المعمكمات كتسميػعيا، مما 

دل إلى عرقمة التفكيػػر لػدل الطبلب مف دكف تحقيػػؽ األىداؼ المنشكدة كاستيعاب المادة العممية ك تكظيفيا في الحياة أ
 العممية. 

( أف االعتماد في 210: 1997كالجغرافية إحدل المكاد الدراسية التي تعاني مف ىذه المشكمة، إذ يؤكد )شمبي، 
التي تركز عمى الجانب النظرم كحشك أذىاف الطبلب بالمعمكمات مف دكف التسمسؿ تدريس المادة عمى الطرائؽ التقميدية 

في عرض األفكار أك إدراؾ العبلقات بيف الظكاىر الجغرافية أدل إلى ضعؼ مستكل الطبلب في تحصيؿ المادة كتطبيقيا، 
ب الذيف يعانكف مف صعكبات كىذا أيضا ما شعر بو الباحثاف مف خبلؿ ممارستيما لمينة التدريس، كصمتيما مع الطبل
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حفظ المادة كاستيعابيا في حيف أف إتباع طرائؽ تدريسية تعتمد التركيز عمى األسئمة قد يسيـ في التخفيؼ مف الحفظ 
 األصـ لمحقائؽ كاستيعابيا بشكؿ جيد، كتككيف اتجاىات إيجابية نحكىا.

( كدراسة 2011( كدراسة المسمماكم )2011) مف خبلؿ اطبلع الباحثاف عمى العديد مف الدراسات كدراسة الحسيني
التي تناكلت التحصيؿ الدراسي في مادة الجغرافية، تبيف كجكد ضعؼ لدل الطبلب في تحصيؿ  ( كالبحكث2013حسف )

تدريسية حديثة مف قبؿ طرائؽ أف العديد مف مدارسنا قد أىممت فكرة استعماؿ إذ مادة الجغرافية لمصؼ الثاني المتكسط، 
أم حفظ  ةفقد اقتصر اىتماميـ عمى استعماؿ طرائؽ التدريس التقميديمستكل الطبلب مرحمة المتكسطة بيدؼ رفع مدرسي ال
كطرائؽ قمة إلماـ أغمب المدرسيف أنفسيـ بالمفاىيـ الجغرافية فضبل عف كاستظيارىا في االمتحانات فقط، لممادة الطبلب 

 .ةتدريسيا بالشكؿ الصحيح لمطبلب في المرحمة المتكسط
كتأسيسا عمى ما تقٌدـ تظير مشكمة البحث بكجكد حاجة إلى إجراء بعض البحكث التجريبية لتطبيؽ طرائؽ حديثة 
ترٌكز عمى الطالب بكصفو محكر العممية التعميمية، كتزكده بالخبرات العقمية الجديدة، كتدعك إلى زيادة دافعيتو، كتجعمو قادران 

صفي كبالتالي رفع مستكل تحصيمو كاحتفاظو بالمادة، كمف بيف تمؾ الطرائؽ تبنى عمى التفكير عف طريؽ زيادة النشاط ال
طبلب الصؼ الثاني المتكسط لعميا تسيـ في معالجة بعض جكانب  الباحثاف أسمكب )األسئمة المتشعبة( عمى عينة مف

ؿ األسئمة المتشعبة في التحصيؿ المشكمة أك الحٌد منيا عمى األقؿ، كيمكف صياغة المشكمة بالسؤاؿ اآلتي )ما أثر استعما
 كاالحتفاظ لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط في مادة الجغرافية(؟

  (Importance of the Research)ثانيًا: أىمية البحث 
يشيد العصر الذم نعيشو تطكران عمميا يشمؿ مجاالت الحياة جميعيا مما يعد بحؽ ثكرة العصر العممية  

ذه التغيرات السريعة سمة مميزة لمعصر الحالي مما فرض كضعا جديدا عمى التربية بضركرة كالتكنكلكجية، إذ أصبحت ى
مراجعة أىدافيا كبرامجيا كتنظيـ مؤسساتيا كأساليب عمميا كتشخيص النكاحي التي تتطمب تغييرا أك تطكيرا، كاقتراح البدائؿ 

، 2010ي جزء مف عمميا كطبيعة أدائيا )عطية، في الطرائؽ كاألساليب المستخدمة عمى كفؽ القكاعد العممية التي ى
247.) 

كنتيجة ليذا التطكر ازداد االىتماـ بالعممية التربكية بعناصرىا المختمفة كبشكؿ متكاصؿ كجاد كذلؾ لما تقدمو التربية 
 (.78: 1989لجكانب الحياة مف إثراء كتقدـ لتحقيؽ التنمية المستمرة لمفرد كالمجتمع )البزاز، 

دكران رئيسان في تثقيؼ اإلنساف عف طريؽ ترقية جميع أكجو الكماؿ التي يمكف ترقيتيا فيي عممية مخططة كلمتربية 
منظمة ترمي إلى مساعدة الطالب عمى النحك السكم المتكامؿ مف النكاحي الجسمية كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية ليصبح 

 (.2003:25، قادرا عمى التكيؼ مع نفسو كمع ما يحيط بو )ابك جادك
كبذلؾ فإف اإلسبلـ جعؿ مف شخصية الرسكؿ )صؿ ا عميو كآلو كسمـ( القدكة كاألسكة الحسنة في األخبلؽ 

ك المَّ  ٍف كىافى يىٍرجي سىنىةه ًلمى ـٍ ًفي رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى ذىكىرى وى كىاٍليىٍكـى اآلًخرى الحميدة، كقد كرد ذكر ذلؾ في قكلو تعالى:( لىقىٍد كىافى لىكي كى
ميؽو عىًظيـ ))سكرة القمـ:اآلية 21المَّوى كىًثيرنا ))سكرة األحزاب: اآلية  نَّؾى لىعىمىٰى خي  (.4(، كقكلو تعالى:( كىاً 

لذلؾ اتخذت دكؿ العالـ المختمفة مف التربية كسيمة لتحقيؽ التفكؽ العممي كالتقني كلبناء الطالب كتطكيره في النكاحي 
 (.1981:1لجسمية كالميارية لكي يتمكف مف مكاكبة ما تحقؽ في ىذه الفترة مف انجازات )قبلدة، المعرفية كاالنفعالية كا

كالمنيج ىك كسيمة التربية كمحتكاىا لتحقيؽ أىدافيا في النمك الشامؿ لمطالب كبناء سمككو كتعديمو لتككيف المكاطف 
كية التعممية التي تحقؽ ىذا البناء لممكاطف مف أجؿ بناء الجيد الذم يريده المجتمع، فالمنيج بيذا يشمؿ جميع األنشطة الترب

 (. 5: 2000الكطف )الشبمي، 
إال أف الكثير مف المدرسيف يفيمكف المنيج عمى انو المقرر الدراسي فقط كلـ يعيركا أىمية إلى استراتيجيات كطرائؽ 

مدرسة حشك أذىاف الطبلب بالمعمكمات التي كأساليب التدريس التي ىي أساس نجاح العممية التربكية، كبيذا أصبح ىدؼ ال
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ليس ليا عبلقة بحياتيـ، إال أف ىذه المعمكمات سرعاف ما ينساىا الطالب الف اإلنساف ينسى ما تـ تمقينو إياه كيتذكر ما 
 (.53-52: 2010كجده بنفسو )المكسكم، 

ينظر إلى التدريس بكصفو حاجة فردية أك كليذا فالتدريس يعد مف أبرز القنكات التي تعتمد عمييا التربية إذ لـ يعد 
إنسانية تتعمؽ بالفرد نفسو فقط، بؿ أصبح يرتبط بالمجتمع كتطكره كنمكه كتحقيؽ أىدافو كأصبح قاعدة كمعياران أساسيا مف 

 (.207: 2001معايير قكة المجتمع كرفاىيتو كتماسكو )البزاز، 
احؿ الدراسية ألنيا مف أكثر المكاد التي ليا ارتباط مباشر في كتأخذ المكاد االجتماعية مكانة كبيرة بيف مناىج المر 

حياة الطبلب كتعطي اإلطار االجتماعي لؤلحداث كالمشكبلت عبر اتصاليا الكثيؽ بالحياة كتفسيرىا لمظكاىر االجتماعية 
لتخطيط كالبناء (، كقد زاد االىتماـ بيذه المكاد في ا24: 1985المختمفة في ضكء ربطيا الماضي بالحاضر )سعادة، 

كالتطكير، كذلؾ ألف اليدؼ الذم تسعى إليو ىك مساعدة الطبلب كتنمية قدراتيـ العقمية عمى اتخاذ القرارات المنطقية في 
 (.233: 2000حؿ مشكبلتيـ الشخصية كاالجتماعية )حميدة كآخركف، 

التفكير مطمب ميـ عند تدريسيا ألف  كأىـ ىذه المكاد ىي الجغرافية ككنيا مف المكاد االجتماعية التي تعد عمميات
تدريس ىذه المادة يعمـ كيؼ نبحث كنحمؿ كنقارف، نفترض، نركب، زيادة عمى مجمكعة مف اإلجراءات الفعمية كالعممية التي 

 (.283: 2011تمارس في درس مادة الجغرافية )أبك دية، 
لب صكرة كتفسيران لعالمة كىي تتناكؿ الظكاىر كتنفرد الجغرافية بككنيا المادة الدراسية الكحيدة التي تعطي الطا

 (، 247: 2010المرئية كتصؼ سطح األرض، ككذلؾ عكامؿ غير مرئية )نفسية كسياسية كدينية( )عبيس، 
بناءن عمى ما تقدـ عرضة يرل الباحثاف أنوي ليس الغرض مف تدريس الجغرافية ىك تزكيد الطبلب بأكبر قدر ممكف 

لخاصة بمكطنيـ كالعالـ الخارجي، بؿ الغرض األىـ ينحصر في بياف عبلقة اإلنساف بمحيطًو مف المعمكمات كالحقائؽ ا
الطبيعي كبياف تأثير العكامؿ الطبيعية في حياة اإلنساف مف جية كمدل تأثير اإلنساف نفسًو في بيئتو، كذلؾ باستغبلؿ 

قة اإلنساف ببيئتو الطبيعية كأساليب تفاعمًو معيا الظكاىر الطبيعية كتسخيرىا لترقية حياتو كتقدـ مجتمعو، فيي تختص بعبل
كآثار ذلؾ التفاعؿ. كمف حيث كانت العممية التدريسية تتطمب مدٌرسان مممان بمادة تخصصو كطرائؽ كأساليب تدريسيا كمكاكبان 

 التغيرات كالتطكرات الحديثة التي يشيدىا ىذا الميداف .
ـ( في دعكتو إلى اإلسبلـ كاف يغير في طريقتو، كأسمكبو مراعيان في لذا نجد أف الرسكؿ )صؿ ا عمية كآلو كسم

غراءان كتنفيران كدعاءان كقسمان كتعزيزان كتدريجان، إلى غير ذلؾ مف  ذلؾ مف يخاطب، ككاف ينكع في أساليبو تشكيقان كتييئةن كا 
سىنىًة (، كقد كرد ذلؾ في قكلة تعالى: )اٍدعي ًإلىى سى 30: 2001األساليب )أبك الييجاء،  ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بّْؾى ًباٍلًحٍكمى ًبيًؿ رى
ـٍ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي  ٰػًدٍليي  (.125)سكرة النحؿ: جزء مف اآلية )كىجٰى

فاستعماؿ المدرس لطريقة التدريس أك األسمكب المبلئـ لمادة الجغرافية ىي الكسيمة التي تساعده في نقؿ ما تتضمنو 
ات كترجمتيا بطريقة تكفؿ لمطالب التفاعؿ مع المادة كالنشاطات المنيجية كتحقيؽ األىداؼ التعميمية المادة مف معرفة كميار 

كحتى يقـك المدرس بدكره عمى أكمؿ كجو فبلبد لو مف معرفة شاممة  (.112: 2011بكؿ سيكلة كيسر )عمكاف كآخركف، 
ـ مع مستكل نضج الطبلب كالمادة الدراسية كاألىداؼ بطرائؽ التدريس كأساليبو كي يستعمؿ الطريقة المناسبة التي تتبلء

 (.39: 2004دريسيا )محمد كمحمكد، المتكخاة مف ت
كقد كردت صيغة السؤاؿ في القرآف الكريـ ألنو كسيمة مف كسائؿ إثارة العقؿ كتنمية التفكير، فيك لـ يقـ بتقرير 

قكد إلى االستنتاجات كالبراىيف، كىذا األسمكب يعمي مف الحقائؽ مباشرة بؿ كاف يعمد إلى السؤاؿ المثير لمتفكير الذم ي
مكانة العقؿ كيرفع مف دكره في البحث كالنظر المبني عمى الدليؿ، ليقكد بذلؾ اإلنساف إلى اإليماف القائـ عمى الحجة 

 (.167-159: 1999كالدليؿ كالبرىاف )الجبلد، 
ًف اٍلًجبىاًؿ فىقيٍؿ كمف اآليات القرآنية التي تتضمف معنى السؤاؿ كأسمكب الت يىٍسئىميكنىؾى عى ساؤؿ اآليات الكريمة اآلتية: )كى

بّْي نىٍسفنا( )سكرة طو: اآلية  ًف السَّاعىًة أىيَّافى ميٍرسىٰػيىا( )سكرة النازعات: اآلية 105يىٍنًسفييىا رى يىٍسئىميكنىؾى عى  (. 42( ك)كى
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سئمة كطبيعتيا التي تيثار فيي تعٌد مف الكسائؿ الميمة إفَّ جكىر الطرائؽ كاألساليب التدريسية يكمف في مستكل األ
في نجاح العممية التدريسية، كيتكقؼ النجاح عمى نكعية األسئمة، فيي مف معايير التعمـ الجيد، كالمدرّْس الجيد ىك الذم 

ثارة التفكير، كحفز العمؿ، كالسؤاؿ ىك ركح العممية ا لتدريسية بؿ ىك كؿ يجيد صياغة األسئمة كطرحيا، كشحذ الخياؿ، كا 
 (.292: 2011شيء فييا )الياشمي كعطية، 

( بأف األسئمة الجيدة تعد فف تعميمي رفيع المستكل كعند ممارستو يجب أف تتكفر لدل Sund ،1975كيرل )
المدرس بصيرة كاضحة بأفكار طبلبو لكي يتفيميـ، مف خبلؿ معرفة صعكباتيـ كبالتالي يمكف لو أف يضع السؤاؿ الذم 

 (. Sund ،1975 ،p:116دل تفكيرىـ )يتح
كمف ىنا يرل الباحثاف أف لؤلسئمة الصفية أىمية كبيرة لتصبح كاحدة مف االستراتيجيات التدريسية إذا ما أحسف 
أعدادىا بشكؿ مناسب لتككف أداة جيدة نستطيع بكاسطتيا إيصاؿ ما نريد مف معمكمات إلى الطبلب كقياس ما نيدؼ إلى 

فعميا في صقؿ القدرات العقمية لمطالب فيي تعد كسيمة ممتازة لبلتصاؿ كالتفاعؿ بيف المدرس كطبلبو  تحقيقو إضافة إلى
كمف خبلليا يمكف التعرؼ عمى طبلبو، كتمكنيـ مف التعرؼ عمى كفاية مدرسيـ، كأف استعماؿ ىذا األسمكب التفاعمي يتيح 

الشرح كالتكضيح لنقاط معينة مف المحتكل الدراسي، كأف ىذا لمطبلب المتفكقيف في تعزيز تعمميـ مف خبلؿ متابعة عمميات 
عطائيـ اىتمامان خاصان مف المدرس.  األسمكب يفيد في التعرؼ عمى الطبلب الضعفاء عمميان كا 

كمف أىـ ىذه األسئمة ىي األسئمة المتشعبة )التباعدية( التي تككف عكس التقاربية، إذ تستيدؼ طيؼ كاسع مف 
أنيا تؤدم إلى إجابات طكيمة كمتنكعة منيـ، كىذا النكع مف األسئمة مثالية لبناء ثقة المتعمميف  إجابات الطبلب، كما

 (.224: 2009بإجاباتيـ، ألنيا في الغالب ليست إجابات صحيحة أك خاطئة )سبلمة كآخركف، 
يذا البحث، فالمقصكد كالباحثاف ىنا يسمطاف الضكء عمى نكع محدد مف األسئمة كىي األسئمة المتشعبة ككنيا مادة ل

باألسئمة المتشعبة األسئمة المتباعدة كىي عكس األسئمة المتقاربة كنطاقيا كاسع كيستعمميا المدرس إلثارة استجابات 
الطبلب، كىذا النكع مف األسئمة يثير استجابات متعددة. كيؤدم إلى صقؿ ميارات اإلصغاء عند الطبلب كتدربيـ عمى 

يشجع عمى حمكؿ جديدة غير مألكفة كاستجابات خبلقة، كعمى المدرس االلتزاـ بالمركنة في قبكؿ إدارة المناقشات الصفية ك 
 استجابات جميع الطبلب. 

كاختار الباحثاف المرحمة المتكسطة إلجراء تجربة بحثيما، كىي تمثؿ مرحمة انتقالية مف مرحمة الطفكلة إلى مرحمة 
حمة المراىقة، إذ تمتاز ىذه المرحمة بالنمك الكاضح المستمر نحك النضج الرشد كالنضج، أم أنيا تضـ طبلب في بداية مر 

في جكانب الشخصية كمظاىرىا كافة، كالسيما النضج العقمي كبذلؾ فاف طبلب ىذه المرحمة بحاجة إلى تنمية قدراتيـ، 
شباع ميكليـ بالقدر الكافي مف القيـ كالسمككيات كالمعارؼ، حتى يتمكنكا  مف مكاصمة تعميميـ نحك مراحؿ كاستعداداتيـ، كا 

 (. 324-323: 1995أعمى )زىراف، 
 كبناءن عمى ما مر ذكره تتجمى أىمية البحث الحالي باآلتي: 

إف البحث الحالي يحاكي التقدـ العممي كالتطكر التكنكلكجي في العالـ في المجاالت جميعيا كالسيما في مجاؿ طرائؽ  -1
 كبير. تدريس الجغرافية كالتي تطكرت بشكؿ 

إف تعميـ الجغرافية يجب إف يتعدل حدكد تحفيظ الطبلب كتمقينيـ بؿ يجب أف يككف ىناؾ دكر ميـ لمطبلب أنفسيـ في  -2
 عممية التعميـ كعميو فأنو يجب تفعيؿ دكر المتعمـ ليتـ تحقيؽ اليدؼ مف تعميـ مادة الجغرافية. 

الباحثاف( في العراؽ في اختصاص طرائؽ تدريس الجغرافية، عمى )حد عمـ  -قد يعد البحث الحالي أكؿ بحث تجريبي  -3
ييدؼ إلى معرفة اثر استعماؿ األسئمة المتشعبة في التحصيؿ كاالحتفاظ لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط في مادة 

 الجغرافية. 
تغيرات نفسية جسمية  يعد ىذا البحث ميمان لمتطبيؽ في المرحمة المتكسطة ألنيا بداية مرحمة المراىقة، اذ تصاحبيا -4

 لمطبلب كيحتاج الطالب إلى رعاية كاممة نظران لكجكد مشكبلت مصاحبة ليذه المرحمة.
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 ((objectives of the researchثالثا: ىدفا البحث: 
 ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى: 

 متكسط. اثر استعماؿ األسئمة المتشعبة في تحصيؿ مادة الجغرافية لدل طبلب الصؼ الثاني ال -1
 اثر استعماؿ األسئمة المتشعبة في االحتفاظ بالمعمكمات الجغرافية لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط.  -2

 ((hypotheses of the researchرابعا: فرضيتا البحث: 
تحصيؿ الطبلب في المجمكعة  بيف متكسط درجات( 0.05ت داللة إحصائية عند مستكل )ال تكجد فركؽ ذا -1

يدرسكف مادة الجغرافية عمى كفؽ األسئمة المتشعبة كمتكسط درجات تحصيؿ الطبلب في التجريبية الذيف 
 المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية 

( بيف متكسط درجات احتفاظ الطبلب بالمعمكمات 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -2
التجريبية الذيف يدرسكف مادة الجغرافية عمى كفؽ األسئمة المتشعبة كبيف متكسط  الجغرافية لدل طبلب المجمكعة

 درجات الطبلب في المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف المادة نفسيا عمى كفؽ الطريقة االعتيادية.
 ((Limitation of the researchخامسا: حدود البحث: 

 يقتصر البحث الحالي عمى: 
 ؼ الثاني المتكسط .: طبلب الصالحد البشري
 ( .2014 – 2013: الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي )الحد الزماني
 : المدارس المتكسطة )الدراسة النيارية( الخاصة بالبنيف في محافظة بابؿ مركز ناحية المدحتية الحد المكاني
العربي المقرر تدريسو لمصؼ الثاني : الباب األكؿ )الفصؿ الثاني ك الثالث( مف كتاب جغرافية الكطف الحد المعرفي

 . 2014، لسنة 31المتكسط مف لدف كزارة التربية، جميكرية العراؽ، ط
 ((Defimition of the termsسادسا: تحديد المصطمحات: 

 ( بأنيا:2007:عرفيا )زيتوف، Complex questionsأوال: األسئمة المتشعبة 
الفردية المتنكعة، كىي غير محددة بتذكر المعمكمات العممية  تؤدم إلى الكصكؿ إلى اإلجاباتاألسئمة التي "

  (.352: 2007كىذه األسئمة تسمى أيضا ذات التفكير المتباعد كمف ثـ تسمى باألسئمة المنتجة" )زيتكف، المعركفة، 
 أما التعريؼ اإلجرائي 

عينة البحث لمحتكل الفصميف  ىي األسئمة التي سكؼ يعتمدىا الباحثاف في تدريس طبلب المجمكعة التجريبية مف
جغرافية الكطف العربي الخاضعة لمتجربة كتمتاز عف غيرىا مف أنكاع األسئمة األخرل مف حيث أف  كتابالثاني كالثالث مف 

ىذه األسئمة التي يطرحيا المدرس عمى طبلبو، ينتج منيا إجابات فردية متعددة كمتنكعة كمتميزة كغير تقميدية كغير محددة 
 .كير الطبلب كمف ثَـّ إلى إبداعيـد ىذه األسئمة عمى اتساع أفؽ تفإذ تساع

 ( بأنة:2011: عرفو )ألجبللي، achievementثانيًا: التحصيؿ 
األداء الفعمي لمفرد في المجاؿ األكاديمي الناتج عف عممية النشاط العقمي المعرفي لمطالب كيستدؿ عمية  مستكل"

 .(25: 2011الشفكية في نياية العاـ الدراسي" )ألجبللي،  عممية أكعمى االختبارات ال اإلجابةمف خبلؿ 
  أما التعريؼ اإلجرائي

الدرجات التي يحصؿ عمييا طبلب الصؼ الثاني المتكسط )عينة البحث( في االختبار التحصيمي ألبعدم الذم 
ة الكطف العربي لمصؼ الثاني أعده الباحثاف عمى كفؽ المحتكل المعرفي لمفصميف )الثاني كالثالث( مف كتاب جغرافي

  .(2014 – 2013، لسنة )29العراؽ، طالمتكسط في جميكرية 
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 ( بأنة:2004:عرفو )الجبلد، retentionثالثًا: االحتفاظ 
عف طريؽ  "بأنو استرجاع أك استدعاء المعمكمات كالخبرات التي تـ تحصيميا مف قبؿ في مختمؼ ظركفيا السابقة

 (.270، 2004" )الجبلد، الصكر الذىنية كاأللفاظ
 أما التعريؼ اإلجرائي 

ىك مقدار ما يحتفظ بو الطبلب )عينة البحث( مف المعمكمات التي تـ اكتسابيا خبلؿ مدة التجربة مقاسا بالدرجات 
التي يحصمكف عمييا بعد إعادة تطبيؽ االختبار عمييـ بعد مركر أسبكعيف مف تطبيقو في المرة األكلى مف دكف تعريض 

  .بلب ألية خبرات سابقة بيف االختباريف الط
 رابعا: الصؼ الثاني المتوسط:

 التعريؼ اإلجرائي
الثانية مف حيث الترتيب ضمف المرحمة المتكسطة التي تاتي بعد المرحمة االبتدائية كالمككنة مف ثبلث  السنةىي 

 الخ.0000اء كالكيمياء كالرياضيات سنكات كالدراسة فييا عامة كالجغرافية كالتاريخ كالتربية الكطنية كالفيزي
  ( بأنيا:2007:عرفيا )قطاوي، Geographyخامسًا: الجغرافية 

"دراسة العبلقة بيف اإلنساف كالبيئة الطبيعية كأساليب تفاعمو مع ىذه األرض أك البيئة كأثار ذلؾ التفاعؿ كلذلؾ 
 (.22: 2007تجمع الجغرافية بيف الجانبيف الطبيعي كالبشرم " )قطاكم، 

 أما التعريؼ اإلجرائي:
في ىذا البحث )مادة جغرافية الكطف العربي( التي يدرسيا طبلب الصؼ الثاني المتكسط، التي  الجغرافيةتعني 

 ـ . 2014 – 2013يتضمنيا كتاب الجغرافية المقرر تدريسو مف قبؿ كزارة التربية جميكرية العراؽ لمعاـ الدراسي 
 

 الفصؿ الثاني
 ػريػػة ودراسات سابقةجوانب نظػػػػػػ

يتضمف ىذا الفصؿ قسميف: القسـ األكؿ: جكانب نظرية تخص األسئمة الصفية كالمتشعبة كالتحصيؿ كاالحتفاظ، 
 القسـ الثاني: دراسات سابقة عربية كأجنبية ذات عبلقة بالدراسة الحالية، ككاالتي:

 Aspects of the theory المحور األوؿ: جوانب نظرية:
 Questions and classroom complexئمة الصفية والمتشعبة أواًل: األس

  Questions classroomاألسئمة الصفية:-أ
ة، طبسي بمغة التعبير عنو جكاب، كيتـ إلى تحتاج استفيامية جممة أنو كالغبارم عمى شعيرة أبك يعرفو السؤاؿ

 ، فيعرفانو بأنودكعي الخكالدة (، أما128: 2009كالغبارم،  الطبلب فيميا )أبك شعيرة يستطيع بحيثككاضحة، كمباشرة، 
 المكقؼ بداية في يككف السؤاؿ بالكتابة، كقد أك بالمساف لو ـ، ليستجيبكاىآخريف غير  إلى أشخاص أك شخص يكجيو طمب

  (.374: 2003في نيايتو )الخكالدة كعيد،  خبللو، أك الصفي، أك
خبلؿ األسئمة، لكي تبنى الحياة عمى أسس كقكاعد سميمة تبتعد اإلسبلمي أىمية الحكار كالجداؿ مف  الديفكلقد أكد 

ًف الرًَّحيـً الرٍَّحمٰىفي عف الغمكض كقد كردت في القراف الكريـ في قكلو تعالى  افي  ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمٰى  ۞ كىأىنَّييفَّ اٍليىاقيكتي كىاٍلمىٍرجى
ا تيكىذّْبىافً  بّْكيمى ًء رى زىاءي  ۞ فىًبأىمّْ آالى ٍحسىٰػفي  ىىٍؿ جى ٍحسىٰػًف ًإالَّ اإٍلً ا تيكىذّْبىافً  ۞ اإٍلً بّْكيمى ًء رى  ،58 اآليات: الرحمف سكرة) ۞ فىًبأىمّْ آالى

ًمقىتٍ كفي قكلو تعالى)) ،(61 ،60 ،59 ًبًؿ كىٍيؼى خي كفى ًإلىى اإٍلً  (.17(( )سكرة الغاشية: اآلية أىفىبلى يىنظيري
لزرنكجي( ك)الغزالي( ك)القابسي( ك)ابف خمدكف( فقد آمنكا بضركرة أما أعبلـ الفكر العربي اإلسبلمي أمثاؿ )ا

بعاده عف أسمكب القير كالتمقيف، لذا نراىـ اعتمدكا طريقة الحكار كالمناقشة  التركيز عمى إثارة فكر الطالب كتفتح ذىنو كا 
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المخطط لو، كتككف اإلجابات التي تشكؿ األسئمة جكىرىا، إذ يقـك الطالب عمى ربط المعطيات بعضيا ببعض لبمكغ اليدؼ 
 (.58-1998:57مثيرة ألسئمة جديدة تكمؿ سابقتيا الغتناء المكضكع )الطراكنة، 

كيرل الباحثاف مف خبلؿ ما تقدـ أٌف األسئمة الصفية ليا دكر كبير في عممية التدريس قديما كحديثان، بؿ ىي ال تحدد 
التعميمية كيمارس مينة التدريس البد لو مف أف ييتقف عممية طرح  بمكاف أك زماف، كمف المبلحظ أٌف كؿ مف يتصدل لمعممية

 األسئمة كييحسف صياغتيا. 
كلؤلسئمة أىمية كبيرة في مكضكعات الجغرافية، حيث أنيا تتعمؽ بالمكاف في الغالب كاف تحديد األماكف عمى 

رفة عدد مف الرمكز فالخارطة عبارة عف الخارطة مف القضايا اليامة بالنسبة لتدريس الطبلب، كاف بنائيا يحتاج إلى مع
تمثيؿ رمزم لؤلمكنة، كالطبلب بحاجة إلى تحديد أماكنيـ كأماكف اآلخريف عمى الخارطة، كيعد التعرؼ عمى عدد مف 
تقانيـ لقراءتيا، كفؾ رمكزىا مف المتطمبات التي تنقؿ المدرس إلى تنمية ميارة بناء الخارطة عمى  الخرائط المتنكعة كا 

بسيطة أكال، كمف ثـ يمكف تكميفيـ برسـ خارطة لمكقع منزليـ أك مكقع مدرستيـ ثـ لجيرانيـ، كىكذا يتدرج معيـ  مستكيات
 (. 35 -34: 2004باألسئمة ليصمكا الى بناء الخارطة المألكفة لمبمد الذم يعيشكف فيو )الغزالي، 

 :Questions complexاألسئمة المتشعبة: )) -ب
الطالب أف يؤدم تفكيران أصيبلن كقيمان، حيث تجعؿ مف الطالب يتنبأ كيحؿ مشكبلت حياتو تتطمب ىذه األسئمة مف 

كالمعمكمات كالتعبيرات الجمالية استنادان إلى معايير داخمية كخارجية، كتمثؿ ىذه األسئمة مستكل مف كيحكـ عمى األفكار 
 (.136: 2009كقعيا مسبقان )أبك شعيرة كالغبارم، مستكيات التفكير الناقد، كلذلؾ فأف استجابات الطبلب ليا ال يمكف ت

كترمي األسئمة المفتكحة النيائية )المتشعبة( إلى تفكير ابتكارم أصيؿ، إذ يجابو الطبلب بمكاقؼ شكمية تدفعيـ إلى 
ـ (، فيي تحفز الطبلب عمى متابعة التعم1986:69كضع الحقائؽ كاألفكار في تنظيمات جديدة إليجاد حؿ مقنع )حميدة، 

كعممياتو، كتشجيعيا عمى التكسع في المكضكعات العممية كالتعمؽ فييا، كممارسة عمميات عقمية تفكيرية عميا إبداعية عند 
(، إذ تتطمب تخيبلن كتفكيران مف جانب الطبلب أكثر مما تتطمبو غيرىا 353 :2007اإلجابة عف السؤاؿ المتشعب )زيتكف، 

ى استعماؿ كؿ ما تتضمنو خبرتيـ الشخصية في مجاالت الحياة المختمفة فيي مف األسئمة، كىي تشجع كذلؾ الطبلب عم
 (.72 :1986تدرؾ إف المدرس ليس في ذىنو إجابة محددة يتكقع منو أف يكررىا )حميدة، 

كاف السؤاؿ ذك النياية المفتكحة )المتشعب( يخمؽ عند الطبلب حالة التفكير المتعمؽ الذم يتطمب قدرات عقمية 
ىك مألكؼ، كىذا يأتي مف التحديات التي تحدثيا ىذه األسئمة التي يقدميا المدرس إلثارة تفكير  التفكير عماتبتعد في 

(، كيعطي ىذا النكع مف األسئمة حرية كاستقبللية كبيرة في اإلجابة. فيك يسمح 38 :1981الطبلب كتخيبلتيـ )اآللكسي، 
جابة الحقيقية التي يمكف اف يعطييا الطالب )مرعي كالحيمة، بإجابات مختمفة، بحيث يصعب عمى المدرس التنبؤ باإل

2009 :68.) 
أثارة التفكير لدل الطبلب مف خبلؿ إعداد المدرسكف لؤلسئمة المتشعبة بشكؿ جيد تقكدىـ لئلجابة، األمر كأف عممية 

التفكير بأنكاعو المختمفة،  الذم يؤدم إلى مستكيات أعمى في التحصيؿ، كبذلؾ تتيح األسئمة فرصة كبيرة لمطبلب لممارسة
 (.Pollack ،1989 ،p: 53الناقد، كالذاتي، كالبتكارم، كاإلبداعي فضبلن عف االحتفاظ بالمادة مدة أطكؿ )

( انو يمكف زيادة مستكل دافعية الطمبة عف طريؽ األسئمة التباعدية ذات النيايات 2006كقد أكضح )خميؿ، 
نمية ميارات التفكير العميا، كيبلحظ إف معظـ الكتب كالدراسات التي تتحدث عف المفتكحة )المتشعبة(، فيي تساعد عمى ت

األسئمة الصفية تشير إلى إف طريقة األسئمة كاألجكبة تؤدم إلى تنشيط الطمبة ذكم التحصيؿ المتدني ككذلؾ الطمبة ذكم 
 (.110: 2006التحصيؿ المرتفع. كتزيد مف رغبتيـ في التعمـ )خميؿ، 

ف إف استخداـ مثؿ ىذه األسئمة مف قبؿ المدرس تسمح لو بالتحدث بقدر اقؿ أثناء الدرس، فمف كيرل الباحثا
الصعب أف يككف مراقبا عمميا لمطبلب، كيقكد حصة بطريقة معينة، كيدير الصؼ، ككذلؾ يخطط لطرائؽ كأساليب معينة 
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لطبلب كعمؿ تقكيـ نكعي الستجابة كؿ طالب أثناء الدرس، ففي ىذه الطريقة سيككف لديو الكقت الكافي لتحميؿ إجابات ا
 لمسؤاؿ المطركح. 

 خصائص األسئمة المتشعبة: 
 ( خصائص األسئمة المتشعبة باآلتي:2009) قطاميلقد حدد 

 أسئمة مفتكحة تتطمب إجابات مفتكحة غير محددة. .1
مف مكاف قبؿ اإلجابة عف السؤاؿ أسئمة تتطمب التفكير باتجاىات متعددة، كيحتاج األمر إلى كجكد خمفية عممية في أكثر  .2

 بطريقة عممية ككذلؾ األمر يحتمؿ كجيات النظر المتعددة حسب النظر إلى زاكية المشكمة.
 تحتاج األسئمة المتشعبة إلى كقت طكيؿ لمناقشة األفكار كاالستماع إلى اآلراء المتعددة في المكقؼ الكاحد. .3
ب كحؿ المشكبلت كتكليد األفكار كحسف االستماع إلى اآلراء المخالفة تسيـ األسئمة المتشعبة في تنمية التفكير المتشع .4

 كالقدرة عمى الحكار.
بداعاتيـ في المجاالت المختمفة، كتدربيـ عمى ميارات تنمية التفكير. .5  تكشؼ عف قدرات الطمبة كا 
مى النظر إلى ما كراء السؤاؿ تمكف الطمبة مف الربط كاالستنتاج كالتصنيؼ كالتحميؿ كاالستدالؿ كاتخاذ القرار كالقدرة ع .6

 كليس مجرد التكقؼ عند ظاىرة السؤاؿ.
 تشجع عمى البحث كالتقصي كتذكي ركح التنافس االيجابي في المكاقؼ الصفية المختمفة. .7
نتاج المعرفة كالمشاركة في تكظيفيا حسب مقتضيات الحاجة. .8  تمكف المتعمـ مف مسايرة ثكرة المعمكمات كا 
مع ما تسعى إليو النظـ التربكية المعاصرة مف جعؿ المتعمـ محكر لعممية التعمـ كتدريبو عمى  تتفؽ األسئمة المتشعبة .9

 التفكير بأبعاده المختمفة.
: 2009تستدعي قبكؿ جميع إجابات الطمبة مع أعطائيـ الحرية الكافية لمتعبير عف آرائيـ. )قطامي كالشديفات،  .10

234-235) 
  صياغة السائمة المتشعبة:السمبيات الواجب االبتعاد عنيا عند 

جابات متنكعة حكؿ السؤاؿ المطركح، يجب  كحتى يتحقؽ اليدؼ مف األسئمة المتشعبة، كىك أثارة تفكير الطبلب كا 
 عمى المدرس أف يتجنب األمكر اآلتية:

مف الطبلب أف  عدـ طرح األسئمة الشبيية باأللغاز قد تستدعي تركيضان عقميان كلكنيا عديمة القيمة، فالسؤاؿ الذم يطمب .1
 قيمة حقيقية ليا. يضعكا عنكاناف لقصة معينة يعد مثاالن لؤلسئمة المفتكحة النياية التي ال

عدـ طرح األسئمة التي تعمك في مستكاىا قدرات الطبلب العقمية ككفاءتيـ فتنمية األصالة في التفكير ىك اليدؼ األكؿ  .2
 كاألخير مف استعماؿ األسئمة المفتكحة النياية.

 كز لممدرس أف يطمب مف الطبلب اإلجابة دكف سابقة إنذار، فيذا التصرؼ يخمؽ عند الطبلب التكتر كالقمؽ.اليج .3
 عدـ االنحياز لمجمكعة عمى حساب الطبلب اآلخريف. .4
 (.4: 1996عدـ االستخفاؼ باألسئمة التي يطرحيا الطبلب كال باإلجابة عنيا. )الخميمي كآخركف،  .5

  التحصيؿAchievemen: 
تحصيؿ بمفيكمة الحديث اكتساب الطرائؽ العممية الصحيحة التي يمكف مف خبلليا الكصكؿ الى الميارات يعد ال

المدرسية بصكرة منظمة، كىك ييتـ بجانبيف أساسييف مف نكاتج التعمـ ىما الجانب المعرفي كالجانب الميارم، كاف االىتماـ 
ني كمما الشؾ فيو أف عممية التحصيؿ المعرفي ليست عممية آلية بالجانبيف السالؼ ذكرىما يعني االىتماـ بالجانب الكجدا

نما ىي فف مف الفنكف الذىنية، لو أصكلو كقكاعده كمناىجو، كالتحصيؿ المعرفي يقـك عمى النظرة  ميكانيكية بحتة كا 
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ربط بيف المكاد بعضيا الفاحصة كالكعي كاإلدراؾ كاالستيعاب كالتحميؿ كالتركيب كالمقارنة كالتطبيؽ كالتعميـ كالتمييز كال
 (.113: 2000ببعض كبينيا جميعان كبيف مظاىر الحياة )الجميؿ، 

إذ يكلي رجاؿ التربية كالمعنيكف بالتدريس، التحصيؿ الدراسي اىتمامان كبيران نظران ألىميتو في حياة الطالب، 
ة تحديد مقدار تقديـ الطبلب في الدراسة كالتحصيؿ كسيمة تقكيـ أساسية في العممية التربكية، فيك معيار أساس، يتـ بمكجب

كتكزيعيـ عمى أنكاع التعميـ المختمؼ ككذلؾ اختيار البرامج التدريسية التي تناسبيا، كما يساعد في تحسيف أساليب التعمـ 
ير كالتعميـ كتيتـ المؤسسات التربكية بالتحصيؿ لككنو يعد مؤشران عمى مدل تقديميا نحكه األىداؼ التربكية، فيكة يظ

 (.50: 1999نتاجات التدريس التي ألت إلييا ىذه المؤسسات )الظاىر، 
كلقد اىتمت بعض الدراسات إليجاد العبلقة بيف نمط تقديـ األسئمة كالتحصيؿ الدراسي لدل الطبلب، مثؿ دراسة 

: 2011ب )أبك دية، صيؿ الطبل)ىيكز( كالتي أثبتت أف أسمكب التدريس القائـ عمى التساؤؿ يحقؽ نتيجة كبيرة في نمك تح
54.) 
  االحتفاظ :Retention  . 

إف مف يمعف النظر في تعريفات االحتفاظ، يجد أنيا تعطينا معنى التذكر في استرجاع أك استدعاء ما تعممو 
الطبلب مف خبرات كتجارب كمعمكمات خبلؿ مدة معينة، بعد التعمـ كاالكتساب، لذا فعبلقة التعمـ باالحتفاظ عبلقة كثيقة، 

ذ ال يمكف االحتفاظ بالمعمكمات دكف تعمـ، كال يمكف تعمـ شيء إذا لـ تكف ىناؾ قدرة عمى االحتفاظ كالتذكر )عبد الخالؽ، إ
1989:324 .) 

ذا تأممنا في عممية حدكث التعمـ كحصكلو، كجدنا انو يحتاج إلى بعض الدافعية أك اإلثارة التي بدكرىا تحدد التمقي  كا 
طالب االلتفات إلى بعض المثيرات كالمنبيات في المكاقؼ التدريسية، كيقـك بعممية إدراؾ كالمشاركة، كىنا عمى ال

المفيكمات، ثـ بعد ذلؾ يحاكؿ تخزيف المعمكمات بشكؿ رمكز في الذاكرة بعيدة األمد، التي ينبغي أف يككف باستطاعتو 
 (.75: 1999استرجاع ىذه المعمكمات مف الذاكرة عند الحاجة إلييا )الحيمة، 

كزيادة عمى ما تقدـ، تكجد ىناؾ مصطمحات أخرل تعطي المفيـك نفسو لبلحتفاظ، كقد استعممت في بعض 
الدراسات كالبحكث، )كاالستبقاء، كالتحصيؿ اآلجؿ، أك التحصيؿ المؤجؿ(، كىي ال تختمؼ عف االحتفاظ في شيء، ألنيا 

الطبلب تذكرىا كاسترجاعيا بعد مركر مدة معينة مف  تشترؾ جميعيا في ىدؼ كاحد، كىك معرفة المعمكمات التي يستطيع
 الزمف. 

 :االحتفاظ والتعمـ 
استرجاع أك استدعاء ما تعممو الطبلب مف خبرات كتجارب كمعمكمات خبلؿ مدة معينة بعد التعمـ كيعني 

كما ال يمكف تعمـ شيء كاالكتساب، لذا فعبلقة التعمـ باالحتفاظ عبلقة كثيقة إذ ال يمكف االحتفاظ بمعمكمات دكف تعمـ، 
 (. 1989:324دكف القدرة عمى االحتفاظ كالتذكر )عبد الخالؽ 

ف التعمـ يؤدم إلى رفع مستكل تحصيؿ الطبلب كزيادة احتفاظيـ بالخبرات التدريسية مف خبلؿ إتقانيـ لممكاد  كا 
 (.2000:17الدراسة كانتقاؿ أثر التعمـ. )عبد ا، 

ح التعمـ إنما يشار بو إلى عممية استقباؿ المعمكمات في ذاكرة المدل الطكيؿ ثـ كعندما يشار إلى تعبير أك مصطم
 (. 1983:360استرجاعيا. )دافيدكؼ، 

كمما سبؽ يتضح لنا أف ىناؾ صبلت قكية بيف الذاكرة كالتعمـ كاالستبقاء فكؿ تعمـ يتضمف ذاكرة ما فأننا إذا لـ 
 (.2000:17يع تعمـ شيء )عبد ا، فإننا لف نستط السابقةتنا نتذكر شيئان مف خبرا

 Previous studes المحور الثاني / دراسات سابقة:
 أواًل / دراسات تناولت المتغير المستقؿ:  

 حكؿ األسئمة بشكؿ عاـ كمف ثـ يعرج عمى األسئمة المتشعبة كمتغير مستقؿ. الباحث سيتطرؽ
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 (:2008دراسة عبد الوىاب ) -1
 في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العاـ في مادة التاريخ(. )أثر استعماؿ األسئمة المتشعبة

أيجريت في العراؽ، جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشكرة، كرمت الدراسة إلى معرفة أثر استعماؿ األسئمة 
( طالبة، كزعت عمى 75المتشعبة في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العاـ في مادة التاريخ، تككنت عينة الدراسة مف )

مجمكعتيف األكلى تجريبية درست باستعماؿ األسئمة المتشعبة كاألخرل ضابطة درست بالطريقة التقميدية، كقد كافأت الباحثة 
الـ، درجات  بيف طالبات المجمكعتيف في متغيرات )العمر الزمني لمطالبات محسكبا باألشير، التحصيؿ الدراسي لؤلب كا 

( فقرة، طبقتو عمى 50دة التاريخ كقد أعدت الباحثة اختبارا تحصيميان مف )العاـ الدراسي السابؽ لمصؼ الثالث في ما
طالبات المجمكعتيف لقياس التحصيؿ في نياية التجربة التي استمرت ثبلثة أشير، كبعد أف عالجت الباحثة البيانات 

جمكعة التجريبية عمى طالبات إحصائيا باستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تكصمت الباحثة إلى تفكؽ طالبات الم
 .(73-18: 2008)عبدالوىاب، المجمكعة الضابطة في التحصيؿ 

 (:2010دراسة الجنابي ) -2
)أثر استعماؿ األسئمة المتشعبة والسابرة في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط في مادة تاريخ 

 الوطف العربي الحديث والمعاصر(.
اؽ، جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشكرة، كرمت إلى التعرؼ عمى )أثر استعماؿ األسئمة أيجريت في العر 

المتشعبة كالسابرة في تنمية التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط في مادة تاريخ الكطف العربي الحديث 
متكسط قسمت إلى ثبلث مجمكعات،  ( طالبة مف طالبات الصؼ الثالث90كالمعاصر(، تككنت عينة الدراسة مف )

( طالبة لكؿ مجمكعة درست المجمكعة التجريبية األكلى باستعماؿ 30مجمكعتيف تجريبيتيف كمجمكعة ضابطة، بكاقع )
األسئمة المتشعبة كدرست المجمكعة التجريبية الثانية باستعماؿ األسئمة السابرة، كدرست المجمكعة الضابطة بالطريقة 

كافأ الباحث بيف طالبات المجمكعتيف في متغيرات )العمر الزمني لمطالبات محسكبان باألشير، التحصيؿ االعتيادية، كقد 
الـ، درجات العاـ الدراسي السابؽ لمصؼ الثاني في مادة التاريخ، كاختبار الذكاء )رافف( اعد الباحث ، الدراسي لؤلب كا 

عمى خمسة اختبارات رئيسة ىي: استنتاج كمعرفة االفتراضات أك ( فقرة مكزعة 45اختبار لقياس التفكير الناقد يتككف مف )
 المسممات كاالستنباط كالتفسير، كتقديـ الحجج، استعمؿ الباحث تحميؿ التبايف األحادم، إذ أسفرت النتائج عف ما يأتي:

 د.تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية األكلى عمى طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير الناق .1
 تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية الثانية عمى طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير الناقد. .2
تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية األكلى عمى طالبات المجمكعة التجريبية الثانية في اختبار التفكير الناقد  .3

 (.10-9: 2010)الجنابي، 
 (:2011دراسة المحمداوي ) -3

األسئمة الشفوية عمى وفؽ تصنيؼ سميث في اكتساب المفاىيـ الجغرافية لدى طبلب الصؼ الرابع األدبي  )أثر استعماؿ
 وتفكيرىـ اإلبداعي(.

أيجريت في العراؽ، جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشكرة، كرمت الى التعرؼ )أثر استعماؿ األسئمة الشفكية 
غرافية لدل طبلب الصؼ الرابع األدبي كتفكيرىـ اإلبداعي(، اختارت عمى كفؽ تصنيؼ سميث في اكتساب المفاىيـ الج

الباحثة عينة عشكائية مف طبلب الصؼ الرابع األدبي ثانكية محمد باقر الحكيـ مف مدارس قاطع الكرادة التابعة لممديرية 
( طالبان في 30طالبان بكاقع ) (90(، تككنت عينة الدراسة مف )2011-2010العامة لتربية الرصافة الثانية لمعاـ الدراسي )

كؿ مجمكعة مف مجمكعات البحث الثبلث، كلتحقيؽ ذلؾ اختارت الباحثة تصميمان تجريبيا لثبلث مجمكعات تجريبية تدرس 
المجمكعة التجريبية األكلى باستعماؿ األسئمة )التقاربية( كتدرس المجمكعة التجريبية الثانية باستعماؿ األسئمة )التباعدية( 

تدرس المجمكعة التجريبية الثالثة مع األسئمة )التقاربية ك التباعدية(، كقد كافأت الباحثة بيف طبلب المجمكعات  ككذلؾ
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الـ، درجات العاـ الدراسي السابؽ  الثبلث في متغيرات )العمر الزمني لمطبلب محسكبا باألشير، التحصيؿ الدراسي لؤلب كا 
لذكاء )رافف(، طبؽ الباحث اختبار اكتساب المفاىيـ، كطبؽ مقياس التفكير لمصؼ الثالث في مادة الجغرافية، كاختبار ا

)المحمداوي، اإلبداعي السيد خير ا استعممت الباحثة تحميؿ التبايف األحادم كاختبار )تككي( في معاممة نتائج بحثيا 
2011 :79). 

 ثانيًا / دراسات تناولت المتغير التابع:
 ث المتغير التابع كىك التحصيؿ كاالحتفاظ مف خبلؿ دراسات سابقة تناكلتيما .سيتطرؽ الباح المحكركفي ىذا 

 (:2010دراسة أألبيض ) .1
 )أثر منشطات اإلدراؾ في التحصيؿ واالحتفاظ لدى طبلب الصؼ الرابع األدبي في مادة الجغرافية(.

لبحث تعرؼ عمى )أثر يرمي ىذا اأيجريت في العراؽ، الجامعة المستنصرية، رسالة ماجستير غير منشكرة، 
منشطات اإلدراؾ في التحصيؿ كاالحتفاظ لدل طبلب الصؼ الرابع األدبي في مادة الجغرافية(، كاختار الباحث بالطريقة 
العشكائية المديرية العامة لتربية بغداد الرصافو / الثالثة، ثـ اختار إعدادية قتيبة لمبنيف بصكرة عشكائية أيضا، مكانان إلجراء 

طالبان 28طالبان لممجمكعة التجريبية األكلى )المتضمنة( ك 28طالبان بكاقع  56عدد أفراد العينة بشكؿ نيائي  بموكقد  التجربة،
تجريبيان ذا الضبط الجزئي يتككف مف  لممجمكعة التجريبية الثانية )المنفصمة(، كلتحقيؽ ىدؼ البحث اختار الباحث تصميما ن

ية المتضمنة( ك)الثانية التجريبية المنفصمة( كقد كافأ الباحث بيف مجمكعتي مجمكعتيف تجريبيتيف )األكلى التجريب
البحث)عينة الدراسة( إحصائيان في متغيرات العمر الزمني، التحصيؿ السابؽ في مادة الجغرافية مستكل الذكاء كالمعرفة 

فقرة اختباريو اشتمؿ عمى خمسيف فقرة مف أٌعد الباحث اختباران مككنان مف خمسيف ، السابقة في المادة العممية قيد الدراسة
عداد جدكؿ المكاصفات،  النكع المكضكعي كالختيار مف متعدد، كاستخرج الباحث صدؽ االختبار بعرضو عمى المحكميف كا 
ا، إما ثباتو فقد استعمؿ التجزئة النصفية، كلتحميؿ النتائج استخدـ الباحث االختبار التائي في معالجة نتائج التجربة إحصائي

(T-test) :إما النتيجة التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة فيي 
تفكؽ تحصيؿ المجمكعة التجريبية الثانية التي درست عمى كفؽ )المنشطات اإلدراكية المنفصمة( عمى أداء المجمكعة  - أ

ند مستكل التجريبية األكلى التي درست عمى كفؽ )المنشطات اإلدراكية المتضمنة( في االختبار التحصيمي النيائي ع
 ( كبفرؽ ذم داللة إحصائية.         54( كدرجة حرية )05، 0داللة )

تفكؽ تحصيؿ المجمكعة التجريبية الثانية التي درست عمى كفؽ المنشطات اإلدراكية المنفصمة عمى أداء المجمكعة  - ب
عند مستكل داللة التجريبية األكلى التي درست عمى كفؽ المنشطات اإلدراكية المتضمنة في اختبار االحتفاظ 

 77-13: 2010( كبفرؽ ذم داللة إحصائية )األبيض، 54( كدرجة حرية )0.05)
 (:2012دراسة سكراف ) .2

 (.شارؾ( في تحصيؿ مادة الجغرافية واالحتفاظ بيا لدى طبلب الصؼ الثاني المتوسط -زاوج -)أثر إستراتيجية )فكر
( في تحصيؿ مادة الجغرافية كاالحتفاظ بيا لدل طبلب شارؾ-زاكج-يرمي ىذا البحث تعرؼ )أثر إستراتيجية )فكر

(، كلتحقيؽ ذلؾ اعتمد الباحث تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي، كىك تصميـ المجمكعة التجريبية المتكسطالصؼ الثاني 
( طالبا مقسمة عمى مجكعتي: شعبة )ج( تمثؿ 64كالمجمكعة الضابطة ذات االختيار البعدم تككنت عينة الدراسة مف )

( طالب 32شارؾ(، كشعبة )أ( تضـ )-زاكج-( طالب تدرس عمى كفؽ إستراتيجية )فكر32المجمكعة التجريبية التي تضـ )
( أشير اذ بدأت في يـك األحد 3تدرس عمى كفؽ الطريقة التقميدية، قاـ الباحث بتدريس المجمكعتيف ك استغرقت التجربة )

(، ككافأ الباحث في العمر الزمني، كدرجات مادة 15/1/2012) ( كانتيت يـك األحد المكافؽ16/10/2011المكافؽ)
الجغرافية لمسنة السابقة، كالذكاء، كتحصيؿ اإلباء كاألميات، كاستعمؿ الباحث الكسائؿ اإلحصائية اآلتية معادلة الصعكبة 

ألبعدم عمى المجمكعة (، كمربع كام، كقاـ الباحث بإجراء االختبار t-testكمعادلة معامؿ التمييز كاإلخبار التائي )



   م2014/أٌلول            جامعة بابل /األساسٌةكلٌة التربٌة  مجلة     11العدد/

132 

(، في الساعة الثامنة صباحان كأسند المراقبة إلى قسـ مف مدرسي 16/1/2012التجريبية، كالضابطة يـك االثنيف المكافؽ )
 كاستنتج الباحث ما يأتي. ، ( يكمان 21المدرسة، حتى يتمكف مف التجكاؿ كالمراقبة بيف الشعبتيف، كأعاد االختبار بعد مركر )

شارؾ(، تخمؽ جكان ديمقراطيان بيف الطبلب كالمدرس بعيدان عف الجك التسمطي في  -زاكج -ية )فكرإف إستراتيج .1
 الصؼ.

شارؾ( تؤدم إلى تحسيف جكىرم في تحصيؿ الطبلب كاحتفاظيـ بالمعمكمات  -زاكج -إف إستراتيجية )فكر .2
 كترسيخيا في أذىانيـ أفضؿ مف استعماؿ الطريقة التقميدية.

شارؾ( تجعؿ الطالب مكاظبان عمى الدركس ألنو يعدىا شيئان جديدان بالنسبة، لو  -زاكج -رإف إستراتيجية )فك .3
 (. 73-2012:9كحافز، كدافعية نحك التعمـ كالتحصيؿ كاالحتفاظ )سكراف، 

  :موازنة الدراسات السابقة بالدراسة الحالية 
 ارتئا الباحث أف يكازف بيف الدراسات السابقة عمى كفؽ ما يأتي:

 / ىدؼ الدراسة: أوالَ 
تباينت الدراسات السابقة في أىدافيا فيما يخص المتغير المستقؿ، فمنيا ما ىدفت إلى معرفة أثر استعماؿ  

( رمت إلى التعرؼ عمى أثر 2010(، أما دراسة )الجنابي، 2008األسئمة المتشعبة في التحصيؿ كدراسة )عبدالكىاب، 
مية التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط في مادة تاريخ الكطف في تن كالسابرةاستعماؿ األسئمة المتشعبة 

( فرمت الى معرفة أثر استعماؿ األسئمة الشفكية عمى كفؽ تصنيؼ 2011العربي الحديث كالمعاصر، كدراسة )المحمداكم، 
ت الدراسات في أىدافيا كذلؾ، إذ سميث في اكتساب المفاىيـ، ، أما ما يخص المتغير التابع )التحصيؿ كاالحتفاظ(، فتباين

التعرؼ عمى أثر منشطات اإلدراؾ في التحصيؿ كاالحتفاظ لدل طبلب الصؼ الرابع ( إلى 2010ىدفت دراسة )أألبيض، 
شارؾ( في تحصيؿ مادة -زاكج-التعرؼ عمى أثر إستراتيجية )فكر( إلى 2012األدبي في مادة الجغرافية، كدراسة )سكراف، 

إلى إف الدراسة الحالية ىدفت الى معرفة اثر األسئمة المتشعبة فاظ بيا لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط، الجغرافية كاالحت
 في التحصيؿ كاالحتفاظ.

 ثانيَا: عينة الدراسة 
 مف حيث الحجـ كالجنس، كيمكف تمخيصيا حسب النقاط اآلتية:  الدراساتلقد تباينت العينة في 

 حجـ العينة: . أ
)الجنابي، ك (2011دراسة )المحمداكم،  ت في الدراسات السابقة، فكانت أكبر العينات فيتباينت حجـك العينا

( طالباى، أما الدراسة الحالية فتبمو 56إذ بمغت ) (2010( طالباى كأصغرىا كانت في دراسة )األبيض، 90إذ بمغت ) (2010
 ( طالبان.75عينتيا )

 ب. جنس العينة:
متغيريف إذ منيا مف أجرم عمى اإلناث، كمنيا مف أجرم عمى الذككر، كما تبايف جنس العينة في دراسات ال  

)سكراف، (، ك2010(، ك)أألبيض، 2011)المحمداكم،  أجرم عدد منيا عمى اإلناث كالذككر معا، فقد أجريت دراسة
راسة الحالية أما في الد عمى اإلناث،( 2010)الجنابي، ك(، 2008، عبد الكىاب) دراسة مفعمى الذككر، ككؿ (، 2012

 فأف العينة مككنة مف الذككر فقط.
 ثالثَا/ التصميـ التجريبي:
في عدد المجمكعات، فيناؾ دراسات استعممت مجمكعتيف احدىما تجريبية كاألخرل  السابقةتباينت الدراسات 

لحالية (، كىذا ما يتفؽ مع الدراسة ا2012)سكراف، (، ك2010(، ك)أألبيض، 2008)عبدالكىاب، ضابطة كدراسة 
 (.2011(، ك)المحمداكم، 2010كدراسات اتخذت مجمكعتيف تجريبيتيف كمجمكعة ضابطة كما في دراسة )الجنابي، 
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 رابعَا/ مكاف الدراسة:
كىذا ما يتفؽ مع الدراسة الحالية فقد أجريت في العراؽ ػػ محافظة بابؿ في العراؽ  السابقة الدراسات جميعأجريت 

 )مركز ناحية المدحتية(.
 امسَا/ المواد الدراسية:خ

(، 2011ك)المحمداكم، (، 2010)أألبيض، تناكلت الدراسات السابقة مكاد دراسية متنكعة، فقد اختصت دراسة 
أما الدراسة ( في مادة التأريخ، 2010)الجنابي، ك(، 2008دراسة )عبد الكىاب، في مادة الجغرافية، أما  (2012)سكراف، ك

 رافية الكطف العربي.الحالية فقد اختصت بمادة جغ
 سادسَا/ التكافؤ اإلحصائي بيف أفراد العينة:

ذكرت بعض الدراسات أنيا أجرت التكافؤ اإلحصائي في عدد مف المتغيرات بيف أفراد مجمكعاتيا. كلـ تذكر 
حكث التربكية أنيا لـ تجر التكافؤ اإلحصائي الذم يعٌد أمرا ميما في الب ذلؾالدراسات األخرل ىذا اإلجراء، كليس معنى 

التجريبية كيعتقد الباحث إف السبب في ذلؾ ىك أٌف غالبية البحكث المنشكرة ال تذكر إجراءات التكافؤ اإلحصائي كتكزعت 
المتغيرات التي حاكؿ الباحثكف في الدراسات السابقة إجراء التكافؤ اإلحصائي فييا بيف العمر الزمني، كالتحصيؿ السابؽ 

 ذكاء، كالتحصيؿ الدراسي لآلباء كاألميات، كالجنس، كالمستكل العممي، كاختبار استداللي.)المعرفة السابقة(، كال
 النتائج:سابعَا/ 

اتفقت عمى تفكؽ المجمكعات التجريبية التي اتبعت طرائؽ كأساليب حديثة في  نتائج إلىتكصمت الدراسات السابقة 
 التدريس عمى المجمكعات الضابطة.

 ئية:ثامنًا / الوسائؿ اإلحصا
تباينت الدراسات السابقة في استعماؿ الكسائؿ اإلحصائية فقد اعتمدت في تحميؿ بياناتيا عمى كسائؿ إحصائيةو 

التبايف، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمربع كام، كمعادلة سبيرماف(. أما  كتحميؿ(، T-Testمختمفةو منيا: )االختبار التائي )
ؿ اإلحصائية اآلتية: )االختبار التائي لعٌينتيف مستقمتيف، مرٌبع كام، معامؿ ارتباط الدراسة الحالٌية فقد اعتمدت عمى الكسائ

 براكف، معادلة صعكبة الفقرة، معادلة تمييز الفقرة، معادلة فاعمية البدائؿ الخاطئة(. –بيرسكف، معادلة سبيرماف 
 

 الفصؿ الثالث
 منيجية البحث وأجراءاتة

جراءاتو، إذ يتناكؿ التصميـ التجريبي المعتمد، كلتحديد مجتمع البحث يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنيجية الب حث كا 
التكافؤ اإلحصائي بيف طبلب مجمكعتي البحث، كضبط المتغيرات الدخيمة التي قد  عممياتكاختيار عينتو، ككيفية إجراء 

عداد الخطط المادة العممية التي ستدرس في أثناء التجربة، كصياغ كتحديدتؤثر في سبلمة التجربة،  ة األىداؼ السمككية، كا 
جراءات إعداد اختبار ألتحصيؿ، كاالحتفاظ، كالكسائؿ اإلحصائية،   .كفيما يأتي تفصيؿ لئلجراءات المذككرة آنفان التدريسية، كا 

  (:Research Methodologyأواًل:منيج البحث:)
عد البحث التجريبي أقرب البحكث لحؿ اتبع الباحثاف المنيج التجريبي لمناسبتو لطبيعة البحث كأىدافو، إذ ي

صبلحية لحؿ المشكبلت التعميمية النظرية كالتطبيقية كتطكير بيئة التعميـ  األكثرالمشكبلت بالطريقة العممية كالمدخؿ 
 (.421: 2010كأنظمتو المختمفة )ممحـ، 
  (Experimental Design Selection) ثانيًا: التصميـ التجريبي:

اإلستراتجية التي يضعيا الباحث لجمع المعمكمات البلزمة، كضبط المتغيرات التي  بمنزلةيبٌي يعد التصميـ التجر 
لذلؾ لجأ (، 123: 2005يمكف أف تؤثر في ىذه المعمكمات كمف ثـ اإلجابة عف فركض البحث )الصافي كعبد الرحمف، 
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إذ يتناسب كظركؼ بحثو كعمى النحك  الباحثاف إلى اعتماد تصميـ تجريبي يقع في حقؿ التصاميـ ذات الضبط الجزئي
  اآلتي:

 لمبحث التصميـ التجريبي( 1شكؿ )

  (Research Population and Sample)ثالثًا: مجتمع البحث وعينتو: 

 : مجتمع البحث - أ
(، 176: 1981إف أكؿ خطكة ينبغي مراعاتيا عند اختيار العينة ىي تحديد المجتمع األصمي )الزكبعي كآخركف، 

ى المفردات التي يتككف منيا ىذا المجتمع إذ ال يمكف اشتقاؽ نتائج تتعمؽ بمجتمع معيف حتى يتـ التعرؼ بدقة كافية عم
قاـ الباحثاف بزيارة المديرية العامة لتربية محافظة بابؿ بمكجب كتاب )تسييؿ الميمة( (، إذ 389: 1985)فاف داليف، 

جميع طبلب الصؼ الثاني المتكسط يمثؿ مجتمع البحث الحالي كمية التربية لمعمـك اإلنسانية، ك  –الصادر مف جامعة بابؿ 
مبينة فكانت المدارس عمى ما مركز ناحية المدحتية(،  -في المدارس المتكسطة كالثانكية النيارية لمبنيف )في محافظة بابؿ 

 ( .1في جدكؿ )
 (1جدوؿ )

 / محافظة بابؿ ناحية المدحتيةالمدارس الثانوية والمتوسطة النيارية لمبنيف في مركز 
 ـ(2014-2013لمعاـ الدراسي )

 المكقع عدد الطبلب الشعب عدد المدرسة ت
1- 
2- 
3- 
4- 

 ثانكية الحكيـ لمبيف
 متكسطة المدحتية لمبنيف
 متكسطة الحمزة لمبنيف

 ثانكية الحمزة الغربي )ع( التعميـ الديني لمبنيف

4 
5 
4 
1 

172 
192 
163 
32 

 حي أألمير
 حي أألمير
 حي الحسيف
 حي الحسيف

  559 14  المجمكع
( مدارس، منيا مدرستاف 4المدارس الثانكية كالمتكسطة النيارية لمبنيف بمو ) عدد فٌ أ(، 1مف جدكؿ )يظير 

 ( .559ثانكيتاف، كمدرستاف متكسطتاف كعدد الطبلب )

 عينة البحث:-أ
 : عينة المدارس -1

إف دراسة مجتمع البحث األصمي يتطمب كقتان كجيدان شاقان كتكاليؼ مادية أكثر، كيكفي أف يختار الباحثاف عينة  
(، إذ قاـ الباحثاف باختيار ثانكية 270: 2011مثمة لممجتمع بحيث تحقؽ أىدافو كتساعد عمى انجاز ميمتو )ممحـ، م

 الحكيـ لمبنيف في )ناحية المدحتية( لتككف عينة لمبحث كمجاالن لتطبيؽ التجربة بصكرة قصديو كلؤلسباب اآلتية:

 اختيار عينة الطبلب: -2
ييا التجربة، زار الباحثاف ثانكية الحكيـ لمبنيف مستصحباف معيما كتاب )تسييؿ بعد تحديد المدرسة التي ستطبؽ ف

( طالبان 172لتربية بابؿ فكجدك عدد طبلب الصؼ الثاني المتكسط في المدرسة ىك ) العامةالميمة( الصادر مف المديرية 
( طالبان لكؿ 42كاف عدد طبلبيا )( طالبان لكؿ مف شعبة )أ، ب( أما شعبة )ج، د( 44مكزعيف عمى أربع شعب كبكاقع )

 االختبار ألبعدي المتغير التابع المتغير المستقؿ االختبار القبمي المجموعة
  التجريبية

 المعمومات
 السابقة

 التحصيؿ األسئمة المتشعبة
+ 

 االحتفاظ

 اختبار
 التحصيؿ
+ 

 االحتفاظ

 عتياديةالطريقة اال الضابطة
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بطريقة السحب العشكائي البسيط إحدل الشعب األربع كىي شعبة )ب( لتمثؿ المجمكعة التجريبية  الباحثافشعبة، ثـ اختار 
التي تدرس عمى كفؽ أألسئمة المتشعبة، كباألسمكب نفسو اختار شعبة )أ( لتمثؿ المجمكعة الضابطة التي تدرس عمى كفؽ 

 يبيف ذلؾ. ( 2جدكؿ )ك العتيادية )التقميدية(، كاستبعد الباحثاف شعبتي )ج، د( مف التجربة، الطريقة ا
 (2جدوؿ )

 عدد طبلب مجموعتي البحث قبؿ االستبعاد وبعده
 
 
 
 

قد اختارا المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بالسحب العشكائي إال إف احتمالية عدـ تكافؤ  الباحثافعمى الرغـ مف إف 
المجمكعتيف كاردة، مما دعاىما إلى القياـ ببعض إجراءات التكافؤ التي قد تنشأ بعضيا بسبب خصائص العينة إذ أف ضبط 

الضركرية كالميمة في البحكث التجريبية مف اجؿ تكفير درجة مقبكلة مف المتغيرات الدخيمة يعد كاحدا مف اإلجراءات 
الصدؽ الداخمي لمتصميـ التجريبي، فالمتغيرات الدخيمة ىي متغيرات مف شأنيا أف تؤثر في المتغير التابع )العزاكم، 

2008 :115) 
، كمف ىذه 13/10/2013خ كقد تـ التكافؤ بيف إفراد مجمكعتي البحث قبؿ بداية التجربة كالتي بدأت بتأري

 المتغيرات ىي:
 .العمر الزمني لمطبلب محسوبًا بالشيور -1

كقد حصؿ الباحثاف عمى المعمكمات بكساطة البطاقة (، 13/10/2013)لغاية  تـ احتساب أعمار الطبلب بالشيكر
بايف كالقيمة التائية ثـ استخرجا متكسط األعمار كالتالمدرسية، كاستمارة كزعيا عمييـ، كاحتساب أعمارىـ بالشيكر، 

لعينتيف مستقمتيف كمف خبلؿ مبلحظة النتائج تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات ( T.Test)المحسكبة باستعماؿ االختبار التائي 
( مما يعني تكافؤ مجمكعتي 05، 0داللة إحصائية بيف متكسطات أعمار الطبلب في المجمكعتيف عند مستكل داللة )

 ( يكضح ذلؾ:3ؿ )البحث في ىذا المتغير، كالجدك 
 (3جدوؿ )

 يبيف تكافؤ طبلب مجموعتي البحث في متغير العمر الزمني محسوبًا بالشيور
 العدد المجموعة

 الوسط الحسابي
 التبايف

 االنحراؼ المعياري
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمتاف التائيتاف
 الجدولية المحسوبة (05، 0)

غير دالة  021، 2 293، 0 73 459، 8 56، 71 297، 162 37 التجريبية
 616، 9 479، 92 684، 161 38 الضابطة إحصائيا

 
 الجغرافية السابقة:  المعمومات -2

تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي القبمي عمى طبلب مجمكعتي البحث، مف أجؿ معرفة ما يممكو طبلب عينة  
( فقرة اختباريو مف نكع االختبارات 30، كتككف االختبار مف )البحث مف معمكمات سابقة عف مادة جغرافية الكطف العربي

، ( فقرات مف نكع )مؿء الفراغات(10ك)مف نكع االختيار مف متعدد ذم البدائؿ الثبلث،  فقرات( 10المكضكعية بكاقع )
قيمة التائية المحسكبة ( فقرات مف اختبار الصكاب كالخطأ، كبعد استعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف تبيف أف ال10ك)
( مما يشير إلى أف المجمكعتيف 73( كبدرجة حرية )05، 0( عند المستكل )021، 2( كىي أقؿ مف الجدكلية )082، 0)

 ( .4التجريبية كالضابطة متكافئتاف في المعرفة السابقة ينظر جدكؿ )

 بعد االستبعاد تبعدوفسالم قبؿ االستبعاد الشعبة المجموعة
 37 7 44 ب التجريبية
 38 6 44 أ الضابطة

 75 13 88 المجموع
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 (4جدوؿ )
 يبيف تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في متغير

 
 المعمومات الجغرافية السابقة 

 )رافف(:  اختبار الذكاء -3
لقد كقع االختيار عمى ىذا االختبار لككف تـ تطبيقو عمى البيئة العراقية ألكثر مف مرة، كما انو يتمتع بدرجة عالية 
مف الصدؽ كالثبات، فضبل عف سيكلة تطبيقو عمى عدد كبير مف األشخاص ألنو غير لفظي، كيصمح لمفئات العمرية بما 

 .( 396، ص2000)عبلـ، ينسجـ كعينة البحث 
لعينتيف مستقمتيف اتضح إف الفرؽ ليس بذم داللة إحصائية عند مستكل ( T.Test)كعند استعماؿ االختبار التائي 

(، كبدرجة 021، 2( اصغر مف القيمة التائية الجدكلية البالغة )489، 1(، ككانت القيمة التائية المحسكبة )05، 0داللة )
 ( يكضح ذلؾ.5كافئتاف إحصائيا في اختبار الذكاء، كالجدكؿ )( كىذا يدؿ عمى أف المجمكعتيف مت73حرية )

 (5جدوؿ )
 يبيف تكافؤ طبلب مجموعتي البحث في اختبار الذكاء

 (: 2013-2012الدرجات النيائية لمادة الجغرافية لمعاـ الدراسي السابؽ) -4
اـ الدراسي حصؿ الباحثاف عمى درجات طبلب )عينة البحث( لمادة الجغرافية لمصؼ األكؿ المتكسط لمع 

( لعينتيف مستقمتيف، أظيرت النتائج عدـ T.Testالمدرسية، كباستعماؿ االختبار التائي ) السجبلتـ( مف 2013-ـ2012)
مما يدؿ عمى أف مجمكعتي البحث ، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مجمكعتي البحث )التجريبية كالضابطة(

 (: 6جدكؿ )متكافئتاف في ىذا المتغير، ككما ىك مكضح في 
 (6جدوؿ )

 يبيف نتيجة االختبار التائي لدرجات طبلب المجموعتيف )التجريبية والضابطة(
 2014 -2013 في مادة الجغرافية لمعاـ الدراسي السابؽ

عدد أفراد  المجموعة
 العينة

االنحراؼ  التبايف الوسط الحسابي
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (05، 0)

 73 528، 9 788، 90 540، 66 37 التجريبية
غير دالة  021، 2 991، 0

 890، 11 388، 141 078، 64 38 الضابطة احصائياً 

 
 

عدد أفراد  عةالمجمو 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

درجة  التبايف
 الحرية

، 0مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 05

 غير دالة إحصائيا 021، 2 082، 0 73 353، 12 567، 12 37 التجريبية
 460، 12 500، 12 38 الضابطة

عدد أفراد  المجموعة
 العينة

االنحراؼ  التبايف الوسط الحسابي
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (05، 0)

 049، 6 597، 36 324، 34 37 تجريبيةال
73 

غير دالة  021، 2 489، 1
 279، 6 429، 39 210، 32 38 الضابطة احصائياً 
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 التحصيؿ الدراسي لموالديف: -5
ف الطبلب تـ الحصكؿ عمى المعمكمات الخاصة بالمستكل التعميمي آلباء عينة البحث مف البطاقة المدرسية كم

 بكساطة استمارة معمكمات كزعيا الباحثاف عمييـ.أنفسيـ 
 التحصيؿ الدراسي لآلباء . - أ

بيف مجمكعتي البحث، كبذلؾ لـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائية  ( لمعرفة الفركؽ2مربع كام )كا الباحثافأستعمؿ 
( 7طة في مستكل تحصيؿ اآلباء، كجدكؿ )( بيف المجمكعة التجريبية كالضاب4(، كبدرجة حرية)05، 0عند مستكل داللة )

 يكضح ذلؾ.
 (7جدوؿ )

 يبيف تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيؿ الدراسي لآلباء
 
 

 المجموعة

 مستوى تحصيؿ اآلباء

 يقرأ
 ويكتب

 إعدادية متوسطة ابتدائية
 أو
 معيد

بكالوريوس 
 فما فوؽ

 العدد
 

درجة 
 الحرية

 قيمة
 (2)كا

 المحسوبة

 قيمة
 (2)كا

 ةالجدولي

مستوى 
 داللة
 

  37 6 6 8 8 9 التجريبية
 
4 

 
 

0 ،949 

 
 
9 ،49 

 
 
0 ،05 

 38 6 7 10 9 6 الضابطة

 75 12 13 18 17 15 المجموع الكمي

 التحصيؿ الدراسي لؤلميات: - ب
ية بيف مجمكعتي البحث، كبذلؾ لـ تظير فركؽ ذات داللة إحصائ ( لمعرفة الفركؽ2مربع كام )كا الباحثافأستعمؿ 

( 8( بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في مستكل تحصيؿ اآلباء، كجدكؿ )4(، كبدرجة حرية)05، 0عند مستكل داللة )
 يكضح ذلؾ.

 (8جدوؿ )
 يبيف تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيؿ الدراسي لؤلميات

 
 المجموعة

 مستوى تحصيؿ األميات
 تقرأ
 وتكتب

 ابتدائية 

طة
وس
مت

 

 إعدادية
 أو معيد

 بكالوريوس  
 فما فوؽ

 المجموع
 الكمي

درجة   
 الحرية 

 قيمة
( 2)كا

 المحسوبة

 قيمة
 (2)كا

 الجدولية

مستوى  
 داللة

  37 5 6 6 8 12 الضابطة
 
4 

 
 

0 ،620 

 
 
9 ،49 

 
 

0.05 
 38 5 5 10 8 10 التجريبية
 75 10 11 16 16 22 الكمي المجموع

 
 الدخيمة. المتغيرات ضبط خامسًا:

 سيطرة في مة٘الـ األمكر مف ك٘أثره، ك معرفة يراد الذم العامؿ عدا ما ا٘جميع العكامؿ تثبيت بالضبط دكيقص
نجاح عممة عمى الباحث  ينبغي عممية، لذا قيمة ذات نتائج إلى بدراستو، كتؤدم عالية ثقة يكسب الباحث ا٘تجربتو، كب كا 
 ا٘كيثبت التابع المتغير في تؤثر المتغير المستقؿ)التي غير األخرل( كالعكامؿ يتعرؼ عمى المتغيرات أف الباحث عمى

 . (198: 2009م، عطك )
 



   م2014/أٌلول            جامعة بابل /األساسٌةكلٌة التربٌة  مجلة     11العدد/

138 

 البحث: متطمبات سادسًا:
 البحث الحالي ما يأتي: متطمباتشممت  

 .المادة العممية  -1
 الكطف جغرافية (كتاب مفردات كفؽ عمى التجربة أثناء في لمطبلب ا٘سيدرس التي بالبحث المشمكلة العممية المادة

 التدريسية الخطط عمى اعتمد( ك 2013ة )لسن 30ط /الثاني المتكسط التربية لمصؼ كزارة مف قبؿ تدريسو المقرر العربي(
 االكؿ كالثاني . الكتاب لفصكؿ قبمة مف المعدة

 . والسموكية العامة داؼھاأل -2
 الدراسية لممادة العامة داؼھألا - أ

 تتفؽ د في اختيار المحتكل التعميمي، كتنظيمو كترتيبو، بطريقةتكمف أىمية األىداؼ التربكية العامة في أنيا تساع
ة، كما تساعد في التعرؼ عمى الطرائؽ التدريسية المناسبة كاالجتماعي الطالب، كدكافعو كقدراتو، كخمفيتو الدراسية كاستعداد
 ( .2002:116 الحيمة،) ا٘لقياس البلزمة التقكيـ كطرائؽؼ، دا٘األ ذه٘لتحقيؽ 
 التي الغايات تمثؿ داؼ٘األ التعميمية، ألف العممية إلى بالنسبة مية٘األ في غاية العامة داؼ٘األ ةصياغ كتعد 

 (.2000:76التربكية )ألشبمي،  العمميات خبلؿ مف طبلب في ا٘المدرس تحقيؽ يرمي
 السموكية . األىداؼ صياغة - ب

 ف٘ذ في كاضحان  يككف فاعمية، إذ أكثر لتعمـكا التعميـ عممية يجعؿ أمران  ا٘كاختيار السمككية داؼ٘األ تحديد يعد
لتحقيقو )أبك لبدة،  المناسبة الضركرية كاألساليب كالكسائؿ بالمكاد فكر قد يككفة ك يحقق أف يحاكؿ الذم دؼ٘المدرس اؿ

اشتقا ، الثاني المتكسط جغرافية الكطف العربي لمصؼ مادة في العامة داؼ٘األ الباحثاف عمى إطبلع ( كبعد2008:273
 ا٘عدد بموة، الجغرافي كتاب مف كمحتكاىا الدراسي لمفصميف الثاني كالثالث مادةال ضكء في السمككية داؼ٘األ مف عددان 

 لتصنيؼ المعرفي المجاؿ مف المستكيات الثبلثة األكلى عمى مكزعة النيائية ا٘صيغت في سمككيا دفا٘( 138)
 . ذلؾ يكضح( 9) كجدكؿ ،(تطبيؽ ـ،٘)تذكر، ؼ (Bloom)بمـك

 (9جدوؿ )
 الدراسية مف المجاؿ المعرفي المادة ومحتوى األولى لثبلث( امستويات )بمـو عمى السموكية داؼھاأل يبيف توزيع

 إعداد الخطط التدريسية . -3
سمة مف سمات العصر الحديث كعممية مف العمميات الميمة كالرئيسة التي تنظـ جيكد  لمتدريسيعد التخطيط 

العممي كالتقني اليائؿ، كييدؼ إلى استغبلؿ المكارد المتاحة بالتعقيد الناتج عف التقدـ  يتميزالمدرس في ىذا العصر الذم 
استغبلالن مف شأنو أف يحقؽ أقصى استثمار ليذه المكارد مف خبلؿ الربط بيف األىداؼ كاإلمكانات كالزمف كالجيد 

 (.2011:35)الطناكم، 
س مف مفاىيـ كمعارؼ كخبرات ليـ كنفسيان كماديان لتعميـ طبلبو كتكصيؿ ما في الدرك  تربكيان ييي  المدرس  كالتخطيط
 ( . 148: 2010)اليماني كعبلء، 

 
 محتوى المادة الدراسية

مجموع األىداؼ السموكية  لؤلىداؼ السموكية مستويات
 لكؿ
 فصؿ

 تذكر
43% 

 فيـ
36% 

 تطبيؽ
21% 

 98 23 34 41 (الخصائص الطبيعيةالفصؿ الثاني )
 40 6 15 19 ة(االقتصادي الحياةالفصؿ الثالث )

 138 29 49 60 المجموع
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كفي ضكء محتكل الفصميف الثاني كالثالث مف كتاب )جغرافية الكطف العربي( المقرر تدريسو عمى طبلب الصؼ 
جمكعة ( خطة تدريسية لمم18( خطة تدريسية لممجمكعة التجريبية ك)18الثاني المتكسط كاألىداؼ السمككية، تـ إعداد )

عرض نماذج مف الخطتيف مع مقدمة تكضح )األسئمة المتشعبة( عمى مجمكعة مف الخبراء كالمتخصصيف  كتـالضابطة، 
 في مجاؿ التربية كعمـ النفس كطرائؽ تدريس االجتماعيات 

 : سابعًا: أعداد أداة البحث
حثاف االختبار التحصيمي، كذلؾ لمتعرؼ الحالي إعداد أداة لقياس المتغير التابع، لذلؾ اعد البا البحثمف متطمبات 

 عمى مدل تحقيؽ أىداؼ البحث كفرضياتو، كفيما يأتي تكضيح خطكات بناء ىذه األداة:
 أعداد االختبار التحصيمي:  .1

يعد االختبار التحصيمي مف الكسائؿ الميمة التي تستعمؿ في تقكيـ تحصيؿ الطبلب كأكثرىا شيكعا كاستعماالن في 
يقيا يمكف معرفة مستكل النجاح الذم يحققو الطالب في مجاؿ دراسي عاـ أك متخصص )اإلماـ المدارس إذ عف طر 

(، كقد فضؿ الباحثاف االختبارات المكضكعية ألنيا تمتاز بدرجة ثبات عالية كاف إجابات الطبلب 59: 1990كآخركف، 
: 2009دكف ذاتية أك تحيز )عباس كآخركف، فييا التتاثر بقدراتيـ المغكية أك الكتابية فضبلن عف إف تصحيحيا يعمؿ مف 

261 .) 
 كفيما يأتي تكضيح لمخطكات التي مر بيا إعداد االختبار التحصيمي: 

 صياغة فقرات االختبار التحصيمي  .2
  ( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد لبلختبار التحصيمي50اعد الباحثاف )

 صدؽ االختبار:  .3
( . كقد عمؿ الباحثاف صدقيف 105: 2008اجمو )سماره كالعديمي،  ما كضع مف قياس عمىىك قدرة االختبار 

 .لبلختبار كىما
 

 الصدؽ الظاىرم: - أ
كىك المظير العاـ لبلختبار مف حيث نكع االختبار ككيفية صياغة الفقرة كمدل كضكحيا فضبلن عف تعميمات  

النكع مف الصدؽ عف طريؽ عرض  ( . كقد تكصؿ الباحثاف إلى ىذا130: 1990االختبار كدقتيا )اإلماـ كآخركف، 
 االختبار عمى المحكميف، كقد أشار عدد منيـ عمى إعادة صياغة بعض الفقرات لعدـ تحقيؽ عنصر الكضكح فييا .

 صدؽ المحتكل: - ب
كيسمى صدؽ المحتكل أك المضمكف كيتناكؿ فقرات االختبار كمحتكياتيا كترتيبيا كتمثيميا لمحتكل المادة الدراسية 

(، كقد 262: 2009تدريسية المحددة كفقان لمكزف النسبي أك درجة األىمية لكؿ جزء منيا )عباس كآخركف، كباألىداؼ ال
تكصؿ الباحثاف لتحقيؽ ذلؾ عف طريؽ عمؿ الخارطة أالختباريو، كحصمت فقرات االختبار التحصيمي جميعيا عمى نسبة 

 %( كبيذا عد االختبار صادقا بفقراتو.95)
  )الخارطة االختبارية( إعداد جدوؿ المواصفات .4

مخططان تفصيميا يتضمف العناكيف الرئيسة لمكضكعات المادة الدراسية، كاألىمية النسبية  االختباريةتمثؿ الخريطة 
 ( .80: 2002لكؿ مكضكع كعدد الفقرات المخصص لو )الظاىر كآخركف، 

ة كاألخر: عمكدم يمثؿ المكضكعات تتككف الخريطة االختبارية مف بعديف احدىما: أفقي يمثؿ األىداؼ السمككي
الدراسية، كينتج مف تقاطعيما عدد مف الخبليا تشير إلى ارتباط مكضكع معيف مف المكضكعات الدراسية بمستكل معيف مف 

 (.2005:80مستكيات األىداؼ السمككية )الزيكد، 
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طبيؽ التجربة، معتمداف عمى لذلؾ أعد الباحثاف خريطة اختباريو شممت المكضكعات التي تـ تدريسيا في أثناء ت
 ( )التذكر، الفيـ، التطبيؽ( .Bloomاألىداؼ السمككية في المستكيات الثبلثة مف تصنيؼ بمـك )

استخراج األىمية النسبية كعدد الفقرات في كؿ فصؿ كاألىمية النسبية لكؿ مستكل مف  كتتطمب الخريطة االختبارية
 ( يكضح ذلؾ . 10تكل مف خبلؿ استعماؿ القكانيف اآلتية، كجدكؿ )المستكيات المعرفية كعدد الفقرات في كؿ مس

 كؿ فصؿ  عدد الصفحات في                           
 100 ×األىمية النسبية لمفصؿ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  –أ 

 العدد الكمي لمصفحات                                     
  

 عدد األىداؼ في كؿ مستكل                                   
  100 ×األىمية النسبية لكؿ فصؿ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ –ب 
 عدد األىداؼ الكمي                                        

 األىمية النسبية لمفصؿ  ×عدد الفقرات في كؿ فصؿ = عدد الفقرات الكمي  –ت 
 األىمية النسبية لممستكل  ×عدد الفقرات في كؿ مستكل = عدد الفقرات الكمي  – ث

 ( .24: 2001)العجيمي كآخركف،  
 (10جدوؿ )

 الخارطة أالختباريو لمستوى األىداؼ السموكية والمحتوى الدراسي لمادة
 جغرافية الوطف العربي لمصؼ الثاني المتوسط

عدد  الفصؿ
 الصفحات

األىمية 
النسبية 

 مفصوؿل

عدد  عدد الفقرات االختبارية المجموع عدد األىداؼ السموكية
الفقرة 
 الكمي

 %8تطبيؽ  %44فيـ  %48تذكر  %26تطبيؽ  %31فيـ  %43تذكر 

 29 4 12 13 97 27 31 39 %56 40 األوؿ
 21 4 8 9 41 10 14 22 %44 31 الثاني
 50 8 20 22 138 37 45 61 %100 71 المجموع

 عميمات االختبار تتضمف ما يأتي:صياغة ت .5
 تعميمات اإلجابة: - أ

 وضعت التعميمات الخاصة باالختبار وكيفية اإلجابة عنو واشتممت عمى مثاؿ محموؿ يوضح كيفية اإلجابة .
 تعميمات التصحيح: - ب

ابة الخطأ أو أعد الباحثاف مفتاح اإلجابة لجميع فقرات االختبار إذ أعطيت درجة واحدة لئلجابة الصحيحة وصفرًا لئلج 
 (. 50الفقرة المتروكة مف دوف إجابة والفقرة المجاب عمييا بأكثر مف إجابة، وبذلؾ أصبحت الدرجة الكمية لبلختبار )

 العينة االستطبلعية: .6
تستيدؼ التجربة االستطبلعية بمكغ المرحمة النيائية لبلختبار التحصيمي إذ تتحقؽ باكتماؿ ىذه المرحمة صفات 

الذم يقيس فعبلن ما كضع لقياسو فضبلن عف تمكيف الباحثاف مف استكماؿ نمذجة االختبار بالكشؼ عف  االختبار الجيد
مستكل صعكبة فقراتو كقدراتيا عمى التمييز بيف الطبلب كفعالية البدائؿ الخاطئة كالتحقؽ مف ثباتو كتحديد كقت اإلجابة 

 عنو ككضع التكجييات المناسبة لو. 
( طالب مف طبلب الصؼ 100بؽ الباحثاف االختبار التحصيمي عمى عينة مككنة مف )كلتحقيؽ ىذه األىداؼ ط

بعد أف تثبت  5/12/2013بتاريخ )في مركز ناحية المدحتية( محافظة بابؿ، الثاني المتكسط في متكسطة المدحتية لمبنيف 



   م2014/أٌلول            جامعة بابل /األساسٌةكلٌة التربٌة  مجلة     11العدد/

141 

لتجربة، إذ اتفقا معيـ مسبقان عمى الباحثاف مف إكماؿ المدرسيف في المدرسة أعبله مف تدريس المكضكعات المشمكلة في ا
  ( دقيقة.45ىذا األمر، فقد تـ تحديد متكسط الكقت المستغرؽ في اإلجابة ىك )

 تحميؿ فقرات االختبار  .7
 :Scanell ،1975 ،pاف الغاية مف التحميؿ اإلحصائي لفقرات االختبار ىو تحسيف االختبار وصبلحيتو لمتطبيؽ )

 كؿ االتي:( وسيتناوليا الباحثاف بالش215
  أكالن: معامؿ صعكبة الفقرات

يحسب مستكل صعكبة الفقرة مف خبلؿ النسبة المئكية لئلجابات الصحيحة عمى تمؾ الفقرة، فإذا كانت ىذه النسبة 
( كاستخرج الباحثاف 45: 2001عمى سيكلة الفقرة أما أذا كانت منخفضة فأنيا تدؿ عمى صعكبتيا )جبلؿ،  تدؿعالية فأنيا 
(. ىذا يعني إف جميع فقرات االختبار 0.72- 0.29تتراكح بيف ) فكجداىاصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار معامؿ ال

، Bloom( )0.80-0.20مقبكلة مف حيث درجة صعكبتيا إذ تعد الفقرات مقبكلة أذا كاف معامؿ صعكبتيا يتراكح بيف)
1971 ،p: 66.) 

 ثانيًا: القوة التمييزية لمفقرات 
عمى التمييز بيف الطبلب الجيديف كالطبلب غير الجيديف في مجاؿ معيف مف المعارؼ )ممحـ،  الفقرةدرة يقصد بيا ق

إلى إف Brown( كيشير براكف 0.77- 0.22( كعند حساب معامؿ تمييز كؿ فقرة كجد إنيا تتراكح بيف )239: 2010
 (.Brown ،1981 ،p: 104% فما فكؽ )20الفقرة تعد جيدة إذا كانت قدرتيا التميزية 

 ثالثًا: فعالية البدائؿ الخطأ )المموه(
إف مف شركط الممكه أف يككف جذابا كمغريا لمطبلب الضعاؼ كيشجعيـ عمى اختياره، إذ إف درجة التشابو كالتقارب 

المفحكص غير المتمكف مف اختياره لمبديؿ الصحيح، كمف المفيد ىنا أف يككف عدد الذيف الظاىرم بيف الممكىات يشتت 
 (.2010:240(، )ممحـ، 2002:131جذبيـ الممكه في المجمكعة الدنيا اكبر منو في المجمكعة العميا)الظاىر كآخركف، 

ككمما كانت (، 0.53- - 0.01-الخطأ لكؿ فقرة مف فقرات االختبار فكجداىا تتراكح مابيف ) حسب الباحثاف فعالية البدائؿ
 (.2004:435ية كفعالية كينصح باإلبقاء عميو في الفقرة )النبياف، الجاذبية سالبة ككبيرة كاف الممكه أكثر جاذب

 ثبات االختبار: .8
يقصد بالثبات أف يعطي االختبار النتائج نفسيا أذا أعيد عمى المجمكعة نفسيا كفي الظركؼ نفسيا كىك مف  

ختبار بطريقة التجزئة (، كقد تـ حساب ثبات اال83: 2008العديمي، الصفات المرغكب تكافرىا في االختبار)سماره ك 
النصفية آذ جزئت فقرات االختبار إلى نصفيف متكافئيف، كباستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسكف استخرج معامؿ الثبات كقد بمو 

( كبما اف حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ال يقيس التجانس الكمي لبلختبار ألنو يقسـ الدرجات عمى قسميف 0.76)
، 0براكف فكاف معامؿ الثبات ) –ات لنصؼ االختبار، صحح معامؿ الثبات باستعماؿ معادلة سبيرماف لذلؾ فيك معامؿ ثب

( تعد جيدة )عكدة، 67، 0(، كىك معامؿ ثبات عاؿ كجيد بالنسبة لبلختبارات غير المقننة التي اذا بمو معامؿ ثباتيا )86
 ية.( . كبذلؾ عد االختبار صالحا لمتطبيؽ بصكرتو النيائ2005:266

 ثامنًا: إجراءات تطبيؽ التجربة          
 تطبيؽ االختبار عمى عينة البحث: - أ

بتكزيع استمارة معمكمات كزعيا  13/10/2013كبعد استكماؿ متطمبات التجربة، بدأت تجربة البحث يـك األحد في 
بار الذكاء في يـك الثبلثاء المكافؽ الباحثاف عمى عينة التجربة، كبعدىا قاما باختبار المعمكمات السابقة، كمف ثـ طبقا اخت

 ، كبعدىا قاما بتدريس المجمكعتيف. 15/10/2013
كقبؿ انتياء التجربة أخبر الباحثاف الطبلب بأف ىناؾ اختباران شامبلن سيجرم ليـ في الفصميف الثاني كالثالث التي 

مبنيف يـك األحد المصادؼ تمت دراستييما كطبؽ االختبار عمى مجمكعتي البحث في مدرسة ثانكية الحكيـ ل
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( بعد الظير بعد أف ىيئا الباحثاف قاعة االختبار باالتفاؽ مع أدارة المدرسة كقد اشرؼ الباحثاف 1الساعة ) 29/12/2013
ككاف بنفسيما عمى عممية تطبيؽ االختبار كبمساعدة بعض مدرسي المدرسة مف اجؿ المحافظة عمى سبلمة التجربة، 

قاما الباحثاف بتصحيح إجابات الطبلب بإعطاء درجة كاحدة لئلجابة ، كبعدىا ( دقيقة45)الكقت المخصص لبلختبار
الصحيحة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كصفر لئلجابة غير الصحيحة، كعامؿ الباحثاف الفقرات المترككة كالفقرات التي 

ة ككذلؾ اإلجابات الناقصة معاممة اإلجابة كضعت ليا أكثر مف إشارة كالفقرات التي لـ تكف اإلشارات عمى بدائميا كاضح
 غير الصحيحة.

(، أما المجمكعة الضابطة 22( كأدنى درجة )49ككانت النتيجة لصالح المجمكعة التجريبية إذ بمغت أعمى درجة )
 (.20( كأدنى درجة )46فبمغت أعمى درجة )

 تطبيؽ االختبار لقياس االحتفاظ:  -ب
( في الساعة الكاحدة بعد الظير أم بعد مركر 2014/ 12/1يـك األحد بتاريخ ) طبؽ الباحثاف االختبار مرة أخرل

أسبكعيف عمى تطبيؽ اختبار التحصيؿ عمى عينة البحث نفسيا لمعرفة مدل احتفاظيـ لممادة العممية المدركسة، إذ طبؽ 
ألسئمة نفسو قد يساعد الطبلب عمى االختبار نفسو مع تغيير في تسمسؿ ترتيب األسئمة العتقاد الباحثاف بأف بقاء ترتيب ا

( كأدنى درجة 49تذكر تسمسؿ اإلجابات الصحيحة ككانت النتيجة أيضان لصالح المجمكعة التجريبية إذ بمغت أعمى درجة )
 ( .15( كأدنى درجة )46(، أما المجمكعة الضابطة فبمغت أعمى درجة )22)

 تاسعًا: الوسائؿ اإلحصائية: 
 اإلحصائية اآلتية في إجراءات كتحميؿ البيانات:  استعمؿ الباحثاف الكسائؿ

 ( لعينتيف مستقمتيف T.Testاالختبار التائي ) .1
استعمت ىذه الكسيمة لمعرفة داللة الفركؽ اإلحصائية بيف مجمكعتي البحث عند التكافؤ اإلحصائي كفي تحميؿ 

 النتائج.
   
 
   
 
 
 
 
 

 اذ تمثؿ: 
 : الكسط الحسابي لمعينة األكلى . 1-س
 : الكسط الحسابي لمعينة الثانية . 2-س
 : االنحراؼ المعيارم لممجتمع األكؿ . 1ع
 : االنحراؼ المعيارم لممجتمع الثاني . 2ع
 : عدد أفراد العينة األكلى . 1ف
  : عدد أفراد العينة الثانية .2ف
 
 

 2-سػػػػػػػػ  1-س     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

   
 ( —+  — ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )    1 1 22ع   ( 2ػػػػػ  2+ )ف 21( ع1ػػػػػ  1)ف  
   2ف 1ف   2ػػػػػػ  2+ ف 1ف  
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 Chi – square( مربع كاي 2اختبار )كا .2
ؽ بيف مجمكعتي البحث عند التكافؤ اإلحصائي في متغيرم التحصيؿ استعممت ىذه الكسيمة لمعرفة دالالت الفرك 

 الدراسي لآلباء كاألميات . 
 
   = مج ػػػػػػػػػػػػػػػػ  2كا   

 اذ تمثؿ:
 ؿ: التكرار المبلحظ 

 ؽ: التكرار المتكقع          
 معامؿ ارتباط بيرسوف: .3

استعممت ىذه الكسيمة  لحساب ثبات االختبار 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػ     ر = 

        
 

 إذ تمثؿ: 
 ف: عدد أفراد العينة 

 س: قيـ المتغير األكؿ 
 ص: قيـ المتغير الثاني 

 ( 264-2011:216)الياسرم،        
 معامؿ الصعوبة: .4

 ت صعكبة فقرات االختباراستعممت ىذه الكسيمة لحساب معامبل
  إذ تمثؿ: 

 ص: معامؿ الصعكبة لمفقرة  
 ـ: عدد الطبلب الذيف أجابكا عمى المفردة إجابة صحيحة  

 ؾ: العدد الكمي لمطبلب الذيف طبؽ عمييـ االختبار في المجمكعتيف )العميا كالدنيا( 
 معامؿ قوة التمييز:  .5

 تمييزية لفقرات االختبار: استعممت ىذه الكسيمة لحساب معامبلت القكة ال
  
  

 ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعامؿ التمييز = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 اذ تمثؿ:   
 يا (:عدد الطبلب الذيف أجابكا إجابة صحيحة عف الفقرة في المجمكعة العمع)ف 

 2ؽ( –)ؿ  

 ؽ

 

 [  2)مج ص( - 2[ ] ف مج ص 2)مج س( – 2] ف مج س

 )مج س( )مج ص(  –ف مج س ص 

 

 م             
 ص = ــــــــ  
             
  

 

 (د)ف -( ع)ف 

 2    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف    1   
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 (: عدد الطبلب الذيف أجابكا إجابة صحيحة عف الفقرة في المجمكعة الدنيا د)ف 
 (   254-2010:113)ف(: عدد طبلب كؿ مف المجمكعتيف )العميا كالدنيا( )عبلـ،  
 فعالية البدائؿ الخاطئة   .6

تحصيؿ )االختيار مف استعممت ىذه الكسيمة اإلحصائية لمعرفة فعالية البدائؿ غير الصحيحة لفقرات اختبار أل
 متعدد( 

 فعالية البديؿ غير الصحيح =
 إذ تمثؿ:

 ف ع ب = عدد الطبلب الذيف اختاركا البديؿ المخطكء مف المجمكعة العميا. 
 ف د ب = عدد الطبلب الذيف اختاركا البديؿ المخطكء مف المجمكعة الدنيا . 
 ف = عدد أفراد إحدل المجمكعتيف العميا أك الدنيا  
 Spearman - brownبراوف  –لة سيبرماف معاد .7

 استعممت ىذه الكسيمة اإلحصائية في عممية تصحيح ثبات اختبار ألتحصيؿ .      
     
   
 رث =  
 

 إذ تمثؿ:
 رث = معامؿ االرتباط الكمي لبلختبار.

 ر = معامؿ ارتباط بيرسكف )معامؿ الثبات النصفي لبلختبار( . 
 (145-91 :2002)الظاىر كآخركف،      

 
 الفصؿ الرابع 

 عرض النتائج وتفسيرىا:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصؿ إلييا الباحثاف بعد االنتياء مف تطبيؽ إجراءات التجربة عمى كفؽ  

 مف متغيرات البحث كتفسير ىذة النتائج ككاالتي:  متغيرفرضيتي البحث الخاصة بكؿ 
 عرض النتائج: –اواًل 
 االختبار التحصيمي ألبعدم: نتائج تطبيؽ -1

بيف متكسط درجات تحصيؿ الطبلب في ( 0.05األكلى: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) الفرضية
المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف مادة الجغرافية عمى كفؽ األسئمة المتشعبة كمتكسط درجات تحصيؿ الطبلب في 

 مادة نفسيا بالطريقة االعتيادية . المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف ال
االختبار التحصيمي ألبعدم لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، ظير أف متكسط درجات  نتائجمف خبلؿ مكازنة 

( كاالنحراؼ 702، 37طبلب المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف مادة الجغرافية عمى كفؽ األسئمة المتشعبة قد بمو )
( 394، 30يف بمو متكسط درجات المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف بالطريقة التقميدية )( في ح185، 6المعيارم )

( لعينتيف مستقمتيف ظير أف القيمة التائية T – test. كباستعماؿ االختبار التائي )(975، 6كاالنحراؼ المعيارم )
( كبدرجة حرية 0.05عند مستكل داللة ) (2.021( كىي أكبر مف القيمة التائية الجدكلية البالغة )4.814المحسكبة كانت )

( مما يدؿ عمى تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية الذيف درسكا مادة الجغرافية عمى كفؽ األسئمة المتشعبة عمى طبلب 73)

  ن ع ب _ ن د ب 

 ن          

 

 2 

 ر

 1ر+ 
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المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة التقميدية في اختبار التحصيؿ ألبعدم الذم طبؽ بعد انتياء التجربة كالجدكؿ 
 يكضح ذلؾ . (11)

 (11جدوؿ )
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية

 لمجموعتي البحث في اختبار التحصيؿ البعدي
حجـ  المجموعات

 العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 يةالجدول المحسوبة (0.05)

 دالة احصائياً  2.021 4.814 73 6.185 37.702 37 التجريبية
 6.975 30.394 38 الضابطة

كفي ضكء ىذه النتيجة ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ الفرضية البديمة ام أنو، تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية 
ة في االختبار التحصيمي ألبعدم، كىذا يدؿ ( بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالضابط0، 05عند مستكل داللة )

عمى تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية الذيف درسكا المادة عمى كفؽ أألسئمة المتشعبة عمى طبلب المجمكعة الضابطة الذيف 
 درسكا المادة بالطريقة التقميدية في مادة الجغرافية.

 نتائج اختبار االحتفاظ ألبعدي: -2
( بيف متكسط درجات احتفاظ الطبلب 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) التكجدالفرضية الثانية: 

بالمعمكمات الجغرافية لدل طبلب المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف مادة الجغرافية عمى كفؽ األسئمة المتشعبة كبيف 
 قة االعتيادية.الضابطة الذيف يدرسكف المادة نفسيا عمى كفؽ الطري المجمكعةمتكسط درجات الطبلب في 

مف خبلؿ مكازنة نتائج االختبار ألبعدم لبلحتفاظ لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، ظير أف متكسط درجات طبلب 
( كاالنحراؼ المعيارم 36.135المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكا مادة الجغرافية عمى كفؽ األسئمة المتشعبة قد بمو )

( 30.00كعة الضابطة الذيف يدرسكا المادة نفسيا بالطريقة التقميدية فقد بمو )( أما المتكسط الحسابي لممجم6.247)
( لعينتيف مستقمتيف لممكازنة بيف ىذيف المتكسطيف T – test. كباستعماؿ االختبار التائي )(7.359كاالنحراؼ المعيارم )

( كىي أكبر مف القيمة 3.90ائية المحسكبة )تبيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان كلصالح المجمكعة التجريبية إذ بمغت القيمة الت
( كىذا يدؿ عمى تفكؽ طبلب المجمكعة 73( كبدرجة حرية )0.05( عند مستكل داللة )2.021التائية الجدكلية البالغة )

ا التجريبية الذيف درسكا مادة الجغرافية عمى كفؽ األسئمة المتشعبة عمى طبلب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا المادة نفسي
   .( يكضح ذلؾ12ء التجربة كالجدكؿ )الذم طبؽ بعد انتيا االحتفاظبالطريقة التقميدية في اختبار 

 (12جدوؿ )
 المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التائية المحسوبة

 والجدولية لمجموعتي البحث في اختبار االحتفاظ
حجـ  المجموعات

 العينة
الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 اريالمعي

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0.05)

 دالة احصائياً  2.021 3.90 73 6.247 36.135 37 التجريبية
 7.359 0.30 38 الضابطة

ة عند ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ الفرضية البديمة إم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائي النتيجةكفي ضكء ىذه 
( بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعة التجريبية الذيف درسكا المادة عمى كفؽ األسئمة المتشعبة 0.05مستكل داللة )

 عمى طبلب المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة التقميدية في مادة الجغرافية.
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 تفسير النتائج: -ثانيًا 
مى طبلب المجمكعة الضابطة في التحصيؿ كاالحتفاظ، كيمكف أظيرت النتائج تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية ع

 أف يعزل السبب في ذلؾ إلى كاحد أك أكثر مف األسباب اآلتية:
اف المكضكعات التي درست في أثناء التجربة مف المكضكعات التي يصمح تدريسيا عمى كفؽ أسمكب األسئمة  -1

 ي مادة الجغرافية .المتشعبة كتنمي التحصيؿ لدل طبلب الصؼ الثاني المتكسط ف
طبيعة المرحمة الدراسية، إذ تعد مرحمة المتكسطة مف المراحؿ التي تساعد عمى ظيكر مثؿ ىذه النتائج كىذا ما  -2

 ( .2008)عبد الكىاب، أكدتو الدراسات السابقة كدراسة 
حديثا لـ يعيدكا مف قبؿ، أف أسمكب األسئمة المتشعبة شدَّ مف انتباه الطبلب كزاد مف تركيزىـ بكصفو أسمكبا تدريسيا  -3

كبالنتيجة زيادة درجات التحصيؿ كاالحتفاظ بو، كاف فاعمية األسئمة المتشعبة بجعؿ الطبلب في مكقؼ ايجابي 
متفاعؿ مع الدرس اعتمادا عمى اإلصغاء الجيد، بدال مف المكقؼ السمبي الذم ييعتمد فيو عمى المدرس . فضبل عف 

ا معرضكف ألسئمة الباحث مما دفعيـ إلى التفكير كممارسة العمميات العقمية أف طبلب المجمكعة التجريبية كانك 
 لمكصكؿ إلى اإلجابة، مما زاد مف تحصيميـ، كاالحتفاظ بو. 

حررت ىذه األسئمة الطبلب مف قيكد الكتاب المدرسي كجعمتو مصدران مف مصادر المعرفة، فقد كانت إجابات  -4
 سي مرتبطة بمكضكع الدرس. الطبلب تتضمف معارؼ خارج الكتاب المدر 

إفَّ تفكؽ أداء المجمكعة التجريبية قد يرجع إلى اىتماـ المدرس لمعرفتو ما يعانيو الطبلب مف الممؿ كالضجر الذم  -5
تعكدكا عميو مف خبلؿ استعماؿ الطرائؽ االعتيادية في التدريس، كاىتمامو بمعارفيـ السابقة ككضعيا في الحسباف 

 ( . 419: 2007ف، في أثناء التدريس )زيتك 
إف استعماؿ األسئمة المتشعبة تجعؿ عممية التدريس متمركزة حكؿ الطالب كيككف المكقؼ التعميمي مميئان بالمشاركة  -6

 الفاعمة مف جانب الطالب كىذا مف شأنو تحقيؽ زيادة في التعمـ كمف ثـ زيادة في االحتفاظ بالمعمكمات.
كاستراتيجيات التدريس، كالبيئة كالمرحمة الدراسية كالجنس في الدراسات عمى الرغـ مف االختبلؼ في طرائؽ كأساليب  -7

(، كدراسة 2010السابقة، فإفَّ نتيجة الدراسة جاءت متفقة مع نتائج غالبية الدراسات، كدراسة )الجنابي، 
 ( .2011)المحمداكم، 

 
 الفصؿ الخامس

 ك األتي:يتضمف ىذا الفصؿ االستنتاجات كالتكصيات كالمقترحات كعمى النح
 أواًل: االستنتاجات:
 التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية استنتج الباحثاف مايأتي:  النتائجفي ضكء 

األسئمة المتشعبة المستعممة ليا أثر فعاؿ في زيادة التحصيؿ لدل الطبلب كزيادة نسبة االحتفاظ بالمعمكمات الجغرافية  -1
لفرصة لمطبلب في مناقشة اآلراء كطرح األفكار كالتكصؿ إلى اإلجابات في ذاكرتيـ، ككف ىذه الطريقة التعميمية تتيح ا

 الصحيحة، كما كأنيا تعمؿ عمى التشجيع المستمر لمطبلب خبلؿ الدرس.  
الطالب الذم يشتؽ اإلجابة عف األسئمة المتشعبة مف تمقاء نفسو يتعمـ بشكؿ أفضؿ مف الطالب الذم يتمقاىا جاىزة مف  -2

 نت في المرحمة المتكسطة مف التعمـ.  المدرس السيما إذا كا
األسئمة المتشعبة تتفؽ مع أىداؼ التربية الحديثة بصكرة عامة كأىداؼ تدريس الجغرافية بشكؿ خاص، التي تؤكد دكر   -3

 الطالب في العممية التعميمية كضركرة أسيامو بالعمميات العقمية.           
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ي التدريس، لكف ىذا اليمغي دكر المدرس في إدارة الصؼ كاإلشراؼ عمى بالرغـ مف تأكيد استعماؿ األسئمة المتشعبة ف -4
ىذه العممية التعميمية كما يقـك بو مف دكر فعاؿ في تحضير أسئمة متعمقة بمكضكع الدرس تتناكؿ األفكار كالمفاىيـ 

 الرئيسية كالحقائؽ فيو مف أجؿ مقارنتيا مع ما يطرحو الطبلب مف أسئمة.
بة عمى الجك الدراسي الصفي مزيدان مف المتعة كاإلثارة مف جراء اإلجابات غير المتكقعة كالغريبة تضفي األسئمة المتشع -5

 عف األسئمة المطركحة كىذا يسيـ في شد انتباه الطبلب نحك مادة الدرس .
  -ثانيا: التوصيات: 
  التي تكصؿ ألييا الباحثاف يكصي بما يأتي: النتائجفي ضكء 

 المتشعبة لتدريس مادة جغرافية الكطف العربي.  اعتماد استعماؿ األسئمة -1
التأكيد عمى اإلكثار مف األسئمة المتشعبة لما ليا مف أثر في تكسيع أفؽ الطبلب كرفع مستكل تحصيميـ كاحتفاظيـ  -2

  بالمادة العممية .
المتشعبة( كذلؾ  ضركرة تدريب مدرسي كمدرسات مادة الجغرافية عمى أنكاع تصنيفات األسئمة الصفية كمنيا )األسئمة -3

 مف خبلؿ دكرات تدريبية لممدرسيف عمى ىذه األسئمة ككيفية إعداد خطط تدريسية في ضكئيا.
ضركرة تأكيد المشرفيف التربكييف عمى استعماؿ األسئمة المتشعبة في أثناء زياراتيـ الميدانية لمدرسي الجغرافية  -4

 كمدرساتيا.
جكان ديمقراطيان كالتقميؿ مف الجك التسمطي لممدرس في الصؼ مف ضركرة استعماؿ األسئمة المتشعبة مف اجؿ خمؽ  -5

 خبلؿ القبكؿ بإجابات الطبلب كأرائيـ .
تنكع طرائؽ التدريس كأساليبو، كعدـ االقتصار عمى طريقةو، أك أسمكبو كاحدو في التدريس، كالسيما في تدريس مادة  -6

 الجغرافية.
ي المتكسط عمى أسئمة مف مستكيات كأنكاع متعددة كبالخصكص التأكيد عمى احتكاء كتاب الجغرافية لمصؼ الثان -7

 )األسئمة المتشعبة( مف أجؿ زيادة مشاركة الطبلب داخؿ الصؼ.
ضركرة تييئة مستمزمات التدريس الفعاؿ مف قاعات كصفكؼ حديثة كأثاث كأجيزة ككسائؿ تعميمية مف قبؿ كزارة التربية  -8

 طرائؽ كاالستراتيجيات الحديثة.تساعد عمى نجاح عممية التدريس عمى كفؽ ال
  -ثالثا: المقترحات: 
 الحالي يقترح الباحثاف إجراء الدراسات المستقبمية اآلتية: لمبحثاستكماالن 
، Scanellلمتطبيؽ )اف الغاية مف التحميؿ اإلحصائي لفقرات االختبار ىو تحسيف االختبار وصبلحيتو إجراء 

1975 ،p:215شكؿ األتي:( وسيتناوليا الباحثاف بال 
 فقط.دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى طالبات الصؼ الثاني المتكسط، ألف البحث الحالي اقتصر عمى الطبلب  -1
 إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في صفكؼ أيخر مف المرحمة المتكسطة كاإلعدادية لكبل الجنسيف  -2
 (.عية األيخر )التاريخ، االقتصاد، االجتماع، التربية الكطنيةإجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في المكاد االجتما -3
كفي ، كالثقة بالنفس، إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في تنمية بعض القدرات العقمية )كالتفكير، كاالستدالؿ -4

 .... الختنمية بعض المتغيرات كالميكؿ كاالتجاىات نحكه المادة، كحب االستطبلع
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