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متوسطالالثاني  
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 ملخص البحث
لجى التفكيخ السشصقي الربعة في ستخاتيجية االركاف ااالتجريذ ب لبحث إلى معخفة فاعميةىجؼ ا    

مغ  ب( قرجيا الذعبتيغ )أ، الباحث  اختارالبحث  ىجؼولتحقيق ، لرف الثاني الستػسطا شالب
 (2018 –2017لمعاـ الجراسي )لمسجيخية العامة لتخبية الشجف االشخؼ  التابعة)متػسصة الستشبي لمبشيغ( 

شالبًا( درسػا عمى وفق استخاتيجية 38كانت الذعبة )أ( تسثل السجسػعة التجخيبية وقج تزسشت ) اذ،
شالبًا درسػا بالصخيقة ( 37االركاف االربعة، والذعبة )ب( تسثل السجسػعة الزابصة وقج تزسشت )

سعمػمات كػفئت السجسػعتيغ في متغيخات مغ حيث : العسخ الدمشي، والحكاء، وال، وبعجما التقميجية
ببشاء  الباحث ،كسا قاما  الحكاء واختبار التفكيخ السشصقي ختباراالدابقة، ودرجات اختبار نرف الدشة، و 

،وبعج انتياء زمغ التجخبة ( فقخة 40) اختبار التفكيخ السشصقي  في الفيدياء الحي تكػف مغ اداة البحث وىي
اختبار التفكيخ د فخوؽ دالة احرائيا في بػجػ وقج اوضحت عمى مجسػعتي البحث تع تصبيق اداة البحث 

 .ولراح السجسػعة التجخيبية  ،السشصقي 
  العمػـ ،تحريل  ،األركاف االربعة  ، استخاتيجية، التجريذ ، فاعمية  الكلسات السفتاحية :

 
The effectiveness of teaching using the four pillars strategy in the 

achievement of science for second-grade intermediate students 
Assist L. Mohsen Mohammed Shanaba 

The General Directorate of Education in Najaf 

Abstract 

The aim of the research was to identify the effectiveness of teaching in the 

strategy of the four staff in the logical thinking of the second grade students. To 

achieve the goal of the research, the researchers chose the two populations (A, 

B) of the Mutnabi middle school of the Directorate General of Education Najaf 

for the academic year 2017-2018, (37) students studied in the traditional way, 

and after the two groups were rewarded with variables in terms of age, 

intelligence, , Previous information, and test scores (40). After the end of the 

experiment, the research tool was applied to the two sets of research. It was 

shown that there were statistically significant differences in the logical thinking 

test , And the discovery of the experimental group . 

  Keywords: effectiveness, teaching, strategy, the four pillars, achievement, 
science  
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 مذكلة البحث: /اولا 
ة الستخجاـ شأصبح العاَلُع  ثة حتى يتخمَّى ق ججيجة لمتجريذ تتسيَّد بالحجاخائاآلَف في حاجة ماسَّ

العامميغ في السجاؿ التعميسي، فُشالحظ أنو في أي ق تقميجية قجيسة قاـ باستخجاميا كل خائتساًما عغ أي ش
مجرسة يدتكسل الصالب تعميسو دوف أف يكتدب أي إمكانيات عقمية متسيدة، مثل استخجاـ السشاىج 

التي نقرج بيا السخحمة التي صالب في ىحه السخحمة التعميسية، وال، اللية، والتحميمية، واالستشتاجيةاالستج
 يذعخ بسمل مغ السػاد التي يجرسيا وُيخيج أف يدتكسل االمتحانات لمشجاح فقطتدبق الجراسة الجامعية، 

عمع الفيدياء عمًسا بو كثيخ مغ السرصمحات العمسية الرعبة، التي دائًسا تحتاج إلى وضع  جوُيع،
شػا مغ فيسيا وإدراكيا، ثعَّ  التػضيحات والتقخيبات في السعشى لكي ترل إلى عقػؿ التالميح، حتى يتسكَّ
الُقجرة عمى تػضيف ىحه السرصمحات في الحياة العادية التي يعيذػنيا، لكغ أغمب الُسعمِّسيغ لع يدالػا 

بالحياة مع عالقتيا  دياءمعتسجيغ عمى الصخؽ واألساليب التقميجية في تجريديع لمسػاد العمسية، وخاصًة الفي
في تجريديا، وذلظ بيجؼ مداعجة  ةخاصب الي، وأسائقال بج أف يقػـ بتصبيق شخ  يحاالعامة أو السجتسع، ل

ا في الحياة، الصمبة عمى اإلدراؾ السعخفي الكامل ليحه  ليع ميارات عقمية  تعصيسالتي السادة السيسة ججًّ
ويجوية، وتداعجىع عمى بشاء التكػيغ العقمي اإليجابي نحػ جسيع العمـػ األخخى، ومغ َثعَّ ستتحقَّق 

شطػمة التخبػية التعميسية إلعجاد فخد يتسيَّد بالتشػيخ العمسي والعقمي، ما األىجاؼ التي وضعتيا الحكػمة لمس
 الباحث قاـ  ، ولمتأكج مغ مذكمة البحثسع يتسيَّدوف بالفاعمية والكفاءةيتختَّب عميو إنتاج أفخاد في السجت

السجيخية ػف في بعسل مقابالت مع ثالثة مذخفيغ متخرريغ واثشي عذخ مجرًسا لسادة الفيدياء، يعسم
 وقج ألقى عمييع الباحث سؤاليغ ميسيغ، استذف مغ خالليا الشتائج الدابق ذكخىا.، التعميسية في نجف

 ما واقع تجريذ مادة الفيدياء ومجى استخجاـ السجرسيغ لصخائق واستخاتيجيات حجيثة ؟ الدؤال الول:
 السجرسيغ ؟ بشطخ االعتبار مغ ؟ وىل يؤخح ما مدتػى االىتساـ بالتفكيخ لجى الصالب: الدؤال الثاني

اإلجابات عغ ىحه األسئمة بصخيقة مشفرمة مغ العيشة الدابق ذكخىا، وكانت الشتيجة  الباحث وقج تمقَّى 
 ىكحا:

ىشاؾ خسدة وثسانػف في السائة مغ الُسعمسيغ ال يدالػف يتبعػف األساليب والصخؽ التعميسية القجيسة ميسا -1
لظ مدتػى الصالب لمسعخفة، وىحا يجعل ىشاؾ تأثيًخا سمبيًّا عمى ندبة اختمفت الخصط التعميسية، وكح

انخفاًضا ممحػًضا في   دببق بالسرصمحات الفيديائية، ما يالتحريل لجى أي شالب، خاصًة فيسا يتعم
 السدتػى العقمي لجى الصالب.

القػاعج السشصكية لمتفكيخ، ىشاؾ ثسانػف في السائة مغ الُسعمسيغ ليذ لجييع السعخفة الستعسقة ألدنى -2
لحلظ يجرسػف الفيدياء بدصحية كبيخة، وخاصًة أثشاء قياميع بقخاءة الجروس لمصمبة أو مداعجة أي شالب 

 االمتحانات.حكبة د الصالب لخػض عمى التحريل الجراسي وإعجا
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 -تع تحجيج السذكمة  بالدؤاؿ التالي:وعميو 

مادة العلهم الجزء الثاني ) الفيزياء( تحريل  الربعة  في استراتيجية الركانفاعلية التدريس ب ما))
 ((؟لطالب الرف  الثاني متهسط

 
 :اآلتية بالشقاط البحث أهسية تحديد يسكن اهـسيـة البـحـث: /ثانياا 

 في حجود عمع الباحث أف ىحا البحث ىػ أوؿ بحث محمي تشاوؿ استخاتيجية االركاف االربعة مع -1 
 0في مادة العمـػ لجى شالب الرف الثاني الستػسط متغيخ التحريل

االركاف االربعة فسغ السسكغ أف يدتفيج السخترػف في مجاؿ تصػيخ  استخاتيجيةذا ثبتت فاعمية ا -1
السشاىج الجراسية مغ نتائج ىحا البحث وتصبيقيا في البخامج التعميسية ألعجاد السعمسيغ قبل الخجمة وبعجىا 

. 

 اذ  ،الباحث   ني متػسط الحي قاـ  ببشائومغ اختبار تحريل الفيدياء  لمرف الثامسكغ االستفادة  -3
  مػاصفات االختبار الجيج الباحث   راعى فيو

 
فاعمية التجريذ باستخاتيجية االركاف االربعة في  يجؼ البحث الى التحقق مغي: هدف البحث /ثاا لثا

 لجى شالب الرف الثاني متػسطتحريل مادة العمـػ 
 

 رابعاا/ فرضية البحث
 :اآلتية الرفخية الفخضية صحة تثبيت مغ البج البحث ىجؼ مغ متحققل

درجات شالب  السجسػعة  ي ( بيغ متػسص0.05ؽ ذو داللة إحرائية عشج مدتػى داللة )ػجج فخ يال  )
 (مادة العمـػ تحريل في اختبار  وشالب السجسػعة الزابصة التجخيبية 

 عمى  اقترخ البحث الحاليحدود البحث :/خامداا 
محافطة  تخبيةتػسصة والثانػية التابعة لالحجود البذخية: شالب الرف الثاني متػسط لمسجارس الس-1

 الشجف االشخؼ
 الحجود السػضػعية: الجدء الثاني )بكافة فرػلو الدتة( مغ  كتاب العمـػ لمرف الثاني متػسط-2
 ( ـ.2018-2017مغ العاـ الجراسي) الكػرس الثاني-3

  -:تحديد مرطلحات البحثسادسا/
 عخفيا كال مغ effectiveness :الفاعليةاول/ 
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مكياس يعخؼ مغ خاللو ـ مجى تاثيخ متغيخ او " عخَّؼ الفاعمية بأنيا :(2004شحاته  وزيشب, )-1

)شحاتو "0التي يتػقع تحكيقيانجازات الحكع عمى مجى اإلالعسمية التي يتع فييا  متغيخيغ عمى التػابع 
 ( 230، 2003وزيشب،

 
بانيا القجرة عمى تحقيق الشتيجة السصمػبة وفق محكات محجدة سمفا اوىي القابمية  (: 2011)علي,-2

 ( 39، 2011)عمي ،عمى تحقيق االىجاؼ  والػصػؿ الى الشتائج السقرػدة.           
 (2003)شحاتو وزيشب،تعخيف ال الباحث  تبشى: انظريو 
)استخاتيجية  يا عشج الكياـ بتشفيح التجخبة ثيخات التي مغ السسكغ حجوث: التأاجرائيا بانها الباحث ويعرفها   

تطيخ مغ حداب متػسط درجات الصالب لالختباريغ التحريمي س االربعة(عمى عيشة البحث التياالركاف 
 0والسشصقي عمى السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية

 
 مغ وعخفو كل: التدريس ثانيا/

نذاط   متػاصل  ودائع  مغ السجرس ىجفو  استثارة دافعية التعمع   "بانو :(2002)مرعي والحيلة, -1
                                                     0"لمستعمع  مغ تعجيل سمػكو ومغ تكػف قج تحققت االغخاض التجريدية  ىوشخحو  باسيل الصخؽ ليتدش

 (23، 2002)مخعي والحيمة،
نذاط أو أنذصة يفعميا ُمعمع، "قاما مًعا بػضع تعخيف لمتجريذ بأنو : (2011عفهن والفتالوي,ال )-2

داعج الصمبة لكي يرمػا إلى األىجاؼ التخبػية التي تع تحجيجىا في االستخاتيجية يلتجريذ مادٍة ما، حتى 
 (93: 2011) العفػف والفتالوي،."التعميسية

 (93: 2011) العفػف والفتالوي،مع تعخيف     الباحث يتفق  التعريف الشظري:
تبعيا ابأنو السجسػعة الكاممة مغ العسميات واإلجخاءات التي تخز مجاؿ التعميع،  :اجرائيا الباحث ويعرفه 

الباحث الحي اخح دور السجرس مدتعيشا بااستخاتيجيتو  اليراؿ وتفييع مػضػعات الفيدياء لصمبة الرف 
 الثاني متػسط 

 
 عخفيا كال مغالستراتيجية: ثالثا/

1-( brown,1989)  بانيا مخاحل لمتعمع  الحجيث السبشي عمى نذاط  اجتساعي واكاديسي  وبيئي يقـػ:
 (brown,1989:79) تيجؼ اليو السشاىج الجراسية  بو الصالب لكي يتعمع ما

ادارة الجرس قػاعج عامة واصػؿ اساسية متجاخمة تشطع خصػات السعمع في : بانيا " (2005أبه جادو )-2
 ( 159:  ،2005) أبػ جادو،0"قيا  ليرل بيع  الى اىجاؼ السشيجومغ ثع تعميع التالميح عمى وف

 (2005) أبػ جادو،تعخيف  الباحث تبشى  التعريف الشظري:
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أف االستخاتيجية ىي الخصة العامة والصخيقة الُسحكسة والسجروسة التي تذسل ب  اجرائيا الباحث رفها ويع

بتػضيفيا و بسذاركة نذصة مغ قبل شالب الرف الثاني  قاـ الباحث والتينذاًشا أو مجسػعة أنذصة، 
 متػسط ضسغ مجسػعات محجدة وزمغ محجد   

 عخفيا كال مغ استراتيجية األركان األربعة: رابعا/ 
خصة لمتجريذ معتسجة عمى فكخة أف يتع تمقيغ الصالب العمع "إنيا  :(2016وهدى,أمبهسعيدي )-1

لسادة ليا بشذاط، حتى يدػد جػ مغ الحساس والفخحة بالرفػؼ التعميسية، حتى يعخؼ الصالب أف ا
 "0ترػرات أخخى غيخ جامجة

2 Regier, 2012):)  الصخؽ التعاونية بيغ العمع والتعميع، األركاف األربعة بأنيا إحجى عخؼ استخاتيجية
ومغ خالليا يتع التػفيخ لمصمبة الفخص السختمفة، لكي يتعمسػف بذكل معخفي ونقجي، وىي استخاتيجية ليا 

 Regier, 2012 ى نتائج ألي سؤاؿ يتع تػجييو لو.مجسػعة مسيدات أىسيا حرػؿ الصالب وتػصمو إل
:67)) 

 مغ عخفو كال التحريل: خامداا/

ع مػاد تعميسية أو اإلنجاز الجيج  مغ خالؿ تعم  مقجار  تحجيج عسمية يتع فييا "بأنو  :(2000عالم , ) -1
 ( 305،  2000عالـ ، ) 0"لظ مغ خالؿ احجى االختبارات والسقاييذ، وذتحريل معمػمات

التي مغ خالليا يتع تحجيج   ما اتقشو الصالب في مػاضيع  العسمية البارعة"بأنو  :( 2011جادو, )ابه -2
                                                        ( 411، 2011ابػ جادو،)   0" مشو في تحديغ اساليب التعميع وجػدة التخصيط ةمعصاة لو ويسكغ االفاد

 ( 411، 2011)ابػ جادو،تعخيف الباحث : يتبشى التعريف الشظري 
: األداة التي يدتخجميا الُسعمع بكفاءة حتى يدتصيع أف يقجـ لمصمبة السعمػمة بذكل اجرائيا الباحث وعرفه 

شالب عيشة الجراسة في  الستػسط مجسػع درجات ومغ ثع حداب ،بذفافية، صحيح ليسخوا باالختبارات
 اختباريغ مغ نػع  متعجد

 األركان األربعة:السفههم العام لستراتيجية  الفرل الثاني:
 التي يتسكغ فييا الصَّمبة مغ أف ُيذاركػا في أيِّ لتعاونية بيغ العمع والتَّعميع، ىي إحجى الخصط ا

 نذاط جساعي.
  ُتَعج  ىحه الخصة ىي األكثخ شيػًعا ألنيا تشاسب أيَّ فئة مغ الصَّمبة الحيغ يتَّدسػف بالخسػؿ

 تخكيدىع.الجراسي وبحاجة إلى تشذيط حتى يدتعيجوا 
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  ،ىحه االستخاتيجية ليا الُقجرة عمى مداعجة العسمية التجريدية لتصػيخ مياراتيا الخاصة باالستساع

 وشخؽ الصَّمبة في التػاصل فيسا بيشيع، كسا أنيا ُتشسِّي الحػارات المفطية وروح الشَّقج.
 فات واضحة مغ خالؿ ىحه الخصة تتزح وجية الشطخ الخاصة بالصالب، ألف ىشاؾ دائًسا اختال

 في رأي الصَّالب وقيسو.
  ىحه الخصة تقػـ بتذجيع الصَّالب عمى أف يتخح قخاره، كسا تذجعو عمى تقجيع التبخيخ أليِّ قخار

 يتخحه مغ خالؿ كتابة نرػص قريخة تشصمق مشيا السشاقذة مع الصالب.
  أف يقـػ باستخجاع ُيسكغ تصبيق ىحه الخصة في مشترف العاـ الجراسي، ألنيا تداعج الصَّالب عمى

 معمػماتو.
 .يتع استخجاـ ىحه الخصة لكل شالب بو نقاط ضعف وال يدتصيع تحريل الجروس 
 يتع استخجاـ ىحه الخصة حتى تتع إثارة انتباه الصَّالب عشجما ُيراب بحالة خسػؿ دراسي 

. ( HOPKINS, G. 2003 :120)                                                                
 الخطهات التشفيذية لخطة األركان األربعة:

 :  عداداإلأوَّلا
 .الكياـ بتجييد سبػرة بحيث تكػف عمى ُمدتػى رؤية كل الصَّمبة 
 راسي الكياـ بتقديع ا مجاميع، أو عمى حدب العجد الُكمِّي لمصَّمبة في كل  دةخس عمىلرف الجِّ

 صف.
  راسي.عسل ُممرقات أربعة لكي يتع وضع كل ُممرق  بكل ُركغ في الفرل الجِّ

 ثانياا: طرح مذكلة
 .تتع كتابة سؤاؿ أو مذكمة في الدبػرة بػضػح كامل حتى يخاه كل شالب 
 .تخؾ أربعة أماكغ إلجابات مختمفة، ووضع ىحه اإلجابات عمى كل ركغ مغ أركاف الفرل 

 ثالثاا: مرحلة تشفيذ
  إجابة الدؤاؿ.يتع إعصاء مجة دقيقتيغ أو ثالث دقائق لكي يفكخ في 
  يصمب الُسعمِّع مغ الصَّمبة الكياـ بتخشيح أحجىع حتى يشتقل إلى الخكغ، إذا اتفقت اإلجابات مع

 بعزيا.
  يفتح الُسعمِّع السشاقذة والتحاور بيغ كل أفخاد األركاف السختمفة الحيغ اتفقػا مع اإلجابات السػضػعة

 بكل ركغ في الفرل.
 رابعاا: مرحلة تقييم

 خحمة يدتصيع الُسعمِّع أف يدتسع إلى آراء الصَّمبة وتقجيع التبخيخات الختياراتيع والكياـ في ىحه الس
 بتقييسيا.
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  ة ويذجع مغ أجاب ىحه اإلجابة الرحيحةثع                                                              0ُيعمغ الُسعمِّع عغ أكثخ اإلجابات صحَّ

 REGIER,2012 :98)  )                                                                   ز
 الفوائد من تطبيق خطة األركان األربعة:

 .عندما يشعر الطَّالب أن لديه وقتًا لكي يفكر، فسوف يقدم أفضل إجابة موجودة لديه 

 خالؿ السذاركة الفعَّالة داخل  العسل عمى جعل كل الصَّمبة يديخوف في مدار صحيح واحج مغ
 الفرل، وبيحه الصَّخيقة لغ يكػف ىشاؾ شالب متكمِّع، واآلخخ صامت.

  يتع عسل ىحه االستخاتيجية بعج الػقت السخرز لمتعميع، ما ُيحفِّد الصَّالب عمى شخح ما ُيخيج
 بحخية في مشاقذات مفتػحة لسػضػًعا ما.

  أكثخ عشجما يجخمػف في مشاقذة مع مغ ُيساثميع في يذعخ الصَّمبة في معطع األحياف بارتياح
 الُعسخ، أكثخ مغ أف يجخمػا في مشاقذة مع مغ ىع أكبخ مشيع.

مغ الزخوري أف يتعمَّع كل شالب أف باستصاعتو أف يدتسع إلى آراء اآلخخيغ، حتى ولػ كانت ىحه 
خ لجيو مبجأ ضخورة معخفة   2010)بجوي، الخأي اآلخخ.اآلراء تختمف عغ رأيو، ومغ ىشا سػؼ يتخسَّ

 الفرل الثالث: اجراءات البحث   ( 366:

 of Research procedures إجراءات البحث : 
يتزسغ ىحا الفرل عخض لسشيجية البحث مغ حيث اختيار الترسيع التجخيبي وتحجيج مجتسع البحث  

 وعيشتو وتكافئيا ثع تصبيق التجخبة واختيار الػسائل اإلحرائية السشاسبة وعمى الشحػ االتي :
 Experimental Design أول : الترسيم التجريبي :

ج أمخ في غاية األىسية في البحػث التجخيبية ، إذ  يداعج في اختيار الترسيع التجخيبي السشاسب يع    
مالحطة التغيخات الػاقعة في الحجث   ،والترسيع التجخيبي ىػالحرػؿ عمى اجابات لفخضيات البحث

ترسيسا تجخيبيا يعخؼ بالترسيع  الباحث (، ولحلظ اعتسج (Haertal&Brabara,2003:207وتفديخىا 
ي التجخيبي ذي الزبط الجدئي لمسجسػعتيغ الستكافئتيغ ) الزابصة والتجخيبية ( ذواتي االختبار البعج

 ( .1وكسا مػضح في  السخصط رقع) لكياس التحريل في مادة العمػـ 
 الستغيخ التابع الستغيخ السدتقل التكافؤ السجسػعة

 الدمشي .. العسخ 1 التجخيبية
 . الحكاء .2
 ػ التحريل الدابق.3

 التفكيخ السشصقي  االركاف االربعة استخاتيجيةشخيقة 
 الصخيقة االعتيادية الزابصة 

 الترسيع التجخيبي السدتخجـ في البحث الحالي (1مخصط)
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 The Research Sample and Populationثانياا : مجتسع البحث وعيشته 

اشتسل مجتسع البحث عمى السجارس الحكػمية الشيارية الستػسصة -تحديد مجتسع البحث : . أ
 الباحث (. لحا زار 2018-2017والثانػية التابعة لسجيخية تخبية الشجف االشخؼ لمعاـ الجراسي )

( مجرسة 48أف ىشاؾ ) االسجيخية العامة لتخبية الشجف االشخؼ لسعخفة أسساء ىحه السجارس ووجج
 0ؼفي مخكد محافطة الشجف  االشخ 

 تع اختيار عيشة البحث عمى الشحػ التالي : -اختيار عيشة البحث : . ب
يصبق فييا التجخبة برػرة لمجرسة  الباحث مغ بيغ عجد مغ السجارس اختار  عيشة السجارس : .1

الكتاب  سامعي فتمظ السجرسة مرصحبا الباحث قرجية، وىي متػسصة )الستشبي لمبشيغ( زار 
انيا تزع اربع شعب لمرف الثاني  اووجج،امة لتخبية الشجف االشخؼ الرادر مغ السجيخية الع

 -قرجيًا لكي تكػف ميجانًا ألجخاء البحث لألسباب االتية: متػسط، وتع اختيار ىحه السجرسة
 وتقجيع التدييالت الالزمة إلجخاء البحث الباحث استعجاد إدارة السجرسة لمتعاوف مع  . أ

سا ساعج في تكافؤ ب. معطع تالميح السجرسة يشحجروف مغ مدتػى ثقافي واجتساعي متجانذ تقخيبا م
 مجسػعتي البحث.

( شالبًا وقج  75تكػنت عيشة البحث مغ شالب شعبتي )أ ، ب( والبالغ عجدىع )  عيشة الصالب: .2
( شالبًا التي 38مسجسػعة التجخيبيػة  والبالغ عجدىع )ك )أ(  ،تع اختيارىسا بالتعييغ العذػائي
األركاف األربعة، في حيغ شعبة )ب( تسثل السجسػعة  استخاتيجيةتجرس مػادة العمـػ عمى وفػق 

واستبعج ، ( شالبًا التي تجرس السادة نفديا بالصخيقة االعتيادية37الزابصة والبالغ عجدىع )
الصالب الخاسبيغ إحرائيًا عشج تحميل البيانات  ، كي ال تؤثخ خبخاتيع الدابقة في نتائج البحث 

ىسا شالباف راسباف في كل شعبة . وبيحا و ولمسحافطة عمى سالمة التجخبة ومػضػعيتيا . 
 ( 1)( شالبًا ، كسا مػضح في ججوؿ  71عيشة ) ال تكػنت

 تػزيع شالب مجسػعتي البحث حدب الذعب  . (1ججوؿ )

عجد الصالب قبل  السجسػعة الذعبة ت
 االستبعاد

عجد الصالب بعج 
 االستبعاد

مجسػع الصالب قبل 
 االستبعاد

مجسػع الصالب                                
 بعج االستبعاد

 36 38 التجخيبية أ 1
75 71 

 35 37 الزابصة ب 2
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 اجراءات الزبط في التجربة  :ثالثا : 

اف التجارب التي تتكػف مغ مجسػعتيغ االولى تجخيبية  -متغيرات مرتبطة بخرائص افراد التجربة: -1
والثانية ضابصة، يتصمب فييا مخاعاة التكافؤ مغ حيث الخرائز والستغيخات ألفخاد السجػعتيغ ،والتي 

 الباحث وقج كافأ  ,لحكيقي لمستغيخ السدتقل بػضػح تؤثخ في الستغيخ التابع ،وذلظ لغخض ضيػر االثخ ا
و لمتحقق مغ تكافؤ السجسػعتيغ شبق االختبار  , ( بستغيخات )العسخ الدمشي ، الحكاء ، التحريل الدابق

 0لعيشتيغ مدتقمتيغ t-testالتائي 
 لعيشتيغ مدتقمتيغ لسجسػعتي البحث t-testنتائج اختبار ( 2ججوؿ )

 عجد السجسػعة الستغيخ
 الصالب

الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

 اإلحرائيةالجاللة  الكيسة التائية
0005عشج مدتػى   

 الججولية السحدػبة

العسخ 
 الدمشي

 11.034 165.944 36 التجخيبية
 غيخ دالة 1.990 0.186

 9.727 165.486 35 الزابصة

 لحكاء
 3.112 18.528 36 التجخيبية

دالةغيخ  1.99 0.17  
 3.447 18.657 35 الزابصة

التحري
ؿ 

 الدابق

 11.405 61.972 36 التجخيبية
 غيخ دالة 1.99 0.33

 35 62.914 12.406 

 :قج تؤثخ في سالمة التجخبة وكاآلتي والتي -: ضبط الستغيرات الدخيلة - 2

 تعج شخيقة اختيار عيشة البحث مغ العػامل التي تؤثخ في البحػث التجخيبية وتدتشج : اختيار العيشة .1
إجخاءات اختيار العيشة عمى األغخاض التي يحاوؿ البحث تحكيقيا ، وكحلظ وصف دقيق لمسجتسع 

 ( 19:  2005) زيتػف ، 0األصمي وتحجيج مفخدات ذلظ السجتسع 
تتعخض التجخبة إلى أي حادث يعخقل سيخىا ويؤثخ في  لع : أحهال التجربة والحهادث السراحبةػ 2

 الستغيخ السدتقل . الستغيخ التابع بجانب أثخ
وفي البحث الحالي لع تحرل حالة انقصاع أو نقل أي شالب باستثشاء حاالت  : ـ الندثار التجريبي3

 .الغياب الفخدية وبشدب متقاربة إلى حج ما
ت أثخ في البحث الحالي، ألف مجة التجخبة كانت قريخة ومػحجة ولع يكغ ليحه العسميا: عامل الشزج ـ4

 لمسجسػعتيغ التجخيبية والزابصة.
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 . التحريل لسادة العمػـفي قياس األداء البعجي ىي اختبار واحجة  اداة  الباحث  جـاستخ:القياس  ةـ أدا5
ضبط بعس الستغيخات التي تعتقج أف دخػليا التجخبة قج يؤثخ  الباحث حاوؿ : ـ اثر اإلجراءات التجريبية6

 في سالمة التجخبة وفيسا يمي عخض ىحه اإلجخاءات التجخيبية التي تع تحجيج أثخىا وىي:
عمى سخية البحث باالتفاؽ مع إدارة السجرسة والسجرسيغ بعجـ  الباحث حخص  سرية البحث : (1

عمى دقة الشتائج، ولكي ال يعسج الصالب عمى  إعالـ الصالب بصبيعة البحث وأىجافو، حخصا
 تغييخ نذاشيع ومعاممتيع، مسا يؤثخ في سالمة الشتائج.

عمى ىحا العامل مغ خالؿ التػزيع الستداوي لمجروس بيغ  الباحث سيصخ  تهزيع الحرص : (2
 .( حرز أسبػعيا لكل مجسػعة3مجسػعتي البحث، التجخيبية والزابصة بػاقع )

/ 6/2كانت السجة الدمشية إلجخاء التجخبة متداوية فقج بجا التجريذ الفعمي بتاريخالسدة الزمشية : (3
 2018\4\19حتى نياية التجخبة بتاريخ ،  2018

عمى تجريذ مجسػعتي البحث ) التجخيبية والزابصة ( في السكاف ذاتو  الباحث حخص السكاف : (4
 في السختبخ.

 تييئة بعس السدتمدمات مشيا :تصمب تصبيق البحث : مدتلزمات البحث  رابعاا 
تع تحجيج الفرػؿ  )االوؿ والثاني والثالث الخابع والخامذ والدادس( مغ كتاب العمػـ لمرف 

 ( 2018 -2017العاـ الجراسي)  وىي الفرػؿ التي تجرس في الفرل الثاني مغ،الثاني متػسط 
الحخكة ، واآلالتالذغل ، والقجرة الذغل ،قػانيغ  الحخكة ،الحخكة ) وتزسغ الفرػؿ السػضػعات اآلتية:

سمػكيا اعتسادا عمى تحميل ىجافًا ( 154برياغة ) الباحث وقج قاـ ،كسا  (الزػء، السػجية والرػت
 –محتػى السادة التي شسمتيا التجخبة وفقا لمسجاؿ السعخفي مػزعة عمى السدتػيات الثالثة األولى ) التحكخ 

، وقج تع عخض ىحه األىجاؼ عمى مجسػعة (  Bloomالتحميل ( مغ ترشيف بمػـ ) -التصبيق –الفيع 
لبياف أرائيع حػؿ دقة  فذ وشخائق تجريذ العمػـمغ السحكسيغ والسختريغ في مجاؿ التخبية وعمع الش

عمى  تأييج صالحية بشدبة أكثخ مغ   الباحث صياغتيا ومجى مالئستيا لسدتػيات الصالب، وقج حرل 
% ( مغ آراءىع معيارا لرالحية األىجاؼ الدمػكية، وتع اعتساد جسيع األىجاؼ مع إجخاء تعجيل في 85)

محتػى الفرػؿ  الدتة مغ كتاب  مغ ػعة مغ الخصط التجريدية مجس الباحث أعج وقج ،صياغة بعزيا 
( واالىجاؼ الدمػكية 2018 - 2017العمػـ السقخر تجريدو لصالب الرف الثاني متػسط لمعاـ الجراسي )

( خصة لمسجسػعة التجخيبية التي 24بػاقع خصة تجريدية لكل حرة دراسية إذ بمغ عجد الخصط التجريدية )
( خصة لمسجسػعة الزابصة التي درست عمى وفق 24و ) االركاف االربعة تيجيةاستخادرست بصخيقة 

الصخيقة االعتيادية ، وتع عخض أنسػذجيغ مغ الخصط عمى مجسػعة مغ السحكسيغ والسختريغ في مجاؿ 
لبياف آرائيع بذأنيا ومجى مالئستيا  السادة، مجرسيمػـ وعجد مغ التخبية وعمع الشفذ وشخائق تجريذ الع
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ة التجريذ ومحتػى السادة وقج اقتخح بعزيع إجخاء التعجيالت عمييا، وبعج األخح بالحدباف مقتخحاتيع لصخيق

 .ت الخصط برػرتيا الشيائيةوآرائيع أصبح
   الباحث لحا اعج  ،(التحريل)التابع  خلكياس الستغي ة يتصمب ىحا البحث إعجاد أدا : البحث  ةأدا / خامداا 
سحتػى السادة العمسية لمفرػؿ الدبعة مغ كتاب العمػـ لمرف الثاني متػسط لمعاـ ل اً وفقتحريل ال اختبار

 (20180 – 2017)الجراسي 

 -:خطهات بشاء الختبار التحريلي

ييجؼ االختبار إلى قياس مدتػى معمػمات شالب الرف الثاني  -الهدف من الختبار التحريلي : -1
 .2018 – 2017متػسط في الفرػؿ الدتة في مادة العمـػ لمعاـ الجراسي 

في ضػء آراء عجد مغ الستخرريغ في العمـػ وشخائق تجريديا، -تحديد عدد فقرات الختبار : -2
( 40سية  كل فرل تع تحجيج فقخات االختبار بػ)واألخح باالعتبار األغخاض الدمػكية السخاد تحكيقيا وأى

 فقخة.
لتحقيق الذسػلية لفقخات االختبار وتسثيميا عيشة السحتػى تع اعجاد  -اعداد الخريطة الختبارية : -3

ججوؿ السػاصفات، وذلظ بحداب وزف السحتػى في ضػء عجد الرفحات لكل فرل مغ الفرػؿ السسثمة 
مػكية في كل مدتػى مغ مدتػيات بمػـ السعخفي السحجدة بثالثة لمسحتػى وحداب وزف األىجاؼ الد

 )3اىجاؼ)تحكخ، فيع، تصبيق، تحميل( ثع حداب عجد الفقخات لكل خمية وكانت الشتائج في الججوؿ )
                      

 ة الختبارية  لالختبار التحريليالخارط(3جدول )
عجد  السػضػعات ت

 الرفحات
االىسية 

 الشدبية
مجسػع  اؼ الدمػكيةجمدتػى االى

 االسئمة

 تحكخ

40% 

 فيع

27% 

 تصبيق

25% 

 تحميل

8% 

 9 1 2 2 4 %22 14 الفرل االوؿ 1

 4 0 1 1 2 %13 8 الفرل الثاني 2

 4 0 1 1 2 %11 7 الثالث الفرل 3
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4 

4 

 8 الفرل الخابع

8 

13% 

13% 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

 

4 

 8 1 2 2 3 %16 10 الخامذ الفرل 5

 11 1 3 3 4 %25 16 الفرل الدادس 6

 40 3 10 10 17 %100 63 السجسػع 

 
نطخًا لتبايغ مدتػيات وشبيعة األىجاؼ السخاد قياسيا تع إعجاد فقخات  -صهغ فقرات الختبار : -4

فقخة وبأربعة بجائل أحجاىا يسثل اإلجابة الرحيحة،  40االختبار السػضػعي )االختيار مغ متعجد( بػاقع 
 ية في مػاقف ججيجة. وتكيذ مدتػى التحكخ ومعخفة الحقائق العمسية واستيعابيا وتصبيق السعخفة العمس

 -صهغ تعليسات الختبار : -5

تزسشت السعمػمات الخاصة بالصالبة واليجؼ مغ االختبار وعجد  -تعليسات خاصة بالطالب : -أ 
فقخاتو وكيفية اإلجابة عغ الفقخات السػضػعية وتجشب اختيار أكثخ مغ إجابة لمفقخة الػاحجة، أو 

 تخؾ فقخة مغ دوف إجابة. 
عتسج في ترحيح تع إعجاد مفتاح اإلجابة الرحيحة لجسيع فقخات االختبار أُ -تعليسات الترحيح : -ب 

فقج أعصيت درجة واحجة لمفقخة الرحيحة وصفخ لإلجابة الخاشئة أو الستخوكة بالشدبة  االختبار،
درجة وىي الجرجة  40إلى األسئمة السػضػعية، وبيحا تكػف الجرجة الكمية لألسئمة السػضػعية 

 الكمية لالختبار. 
التعميسي السخاد قياسو وقجرتو لزساف صجؽ االختبار التحريمي وتسثيمو لمسحتػى -صدق الختبار : -6

في الكذف عغ مجى ارتباط فقخاتو بسحتػى اليجؼ الحي تكيدو، اعتسج صجؽ السحتػى وما يترل بو مغ 
صجؽ ضاىخي، وتع التحقق مغ صجؽ السحتػى لالختبار التحريمي عبخ تحجيج فقخاتو وفقًا لججوؿ 

سحتػى لالختبار، كسا اف صجؽ السحتػى ( الحي يعج مؤشخًا مغ مؤشخات صجؽ ال4 السػاصفات، الججوؿ )
قج تحقق ضاىخيًا وذلظ بعخض االختبار واألىجاؼ الدمػكية الخاصة بو مع محتػى السادة التعميسية عمى 

وشمب مشيع إبجاء رأييع في وضػح صػغ الفقخات،  ي العمػـ وشخائق تجريديا عجد مغ السحكسيغ ف
تػى السادة التعميسية ، وانتساء الفقخات لمسػضػع ولمسدتػى ومشاسبة البجائل، وشسػلية فقخات االختبار لسح

السعخفي لكل فقخة، ووفقَا آلرائيع عجلت بعس فقخات االختبار وبجائمو، مغ حيث الرػغ فقط، وقج حرمت 
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( فسا فػؽ لجسيع الفقخات، وبيحا عج االختبار ذا صجؽ 82%الفقخات بريغتيا الشيائية عمى اتفاؽ )

 محتػى وضاىخي . 
شالب  30شبق االختبار عمى عيشة استصالعية مكػنة مغ  -يق الستطالعي األول لالختبار :التطب -7

(.  لمتحقق مغ وضػح تعميسات االختبار وفقخاتو، 17/4/2018مغ شالب ثانػية رمزاف يػـ الثالثاء )
مسا يجؿ عمى وأسفخت نتائج التصبيق عغ قمة استفدارات الصالب أثشاء اإلجابة عمى فقخات االختبار 

 دقيقة( . 48وضػحيا، وكحلظ وضػح تعميساتيا واف معجؿ الػقت السدتغخؽ لإلجابة )
شبق االختبار عمى عيشة  -يل اإلحرائي لفقرات الختبار( :التطبيق الستطالعي الثاني )التحل -8

ط  تع ( شالب مغ شالب الرف الثاني متػس  260التحميل اإلحرائي )االستصالعية( البالغ عجدىا )
اختيارىع عذػائيا" مغ مجتسع البحث وليذ عيشتو مغ خسذ مجارس  مغ مجارس مجتسع البحث يـػ 

( بعج االتفاؽ مع إدارات السجارس عمى مػعج االختبار وقبل أسبػع 18،19/4/2018األربعاء والخسيذ )
  0مغ التصبيق

ًا بتختيب درجات العيشة تختيبُا تشازليًا وبعج إتساـ عسمية الترحيح تع تحميل فقخات االختبار إحرائي        
يغ الستصخفتيغ، وتع %( مغ الجرجات الجنيا لتسثال السجسػعت27%( مغ الجرجات العميا و )27واختيخت )

 -حداب اآلتي:

تع حداب معامل صعػبة كل فقخة مغ فقخات االختبار بتصبيق معادلة معامل  -:بة الفقرةمعامل صعه  -أ
الرعػبة، وكاف اليجؼ مغ حداب معامل صعػبة فقخات االختبار ىػ ححؼ الفقخات التي يقل معامل 

%، وبمغ معامل صعػبة الفقخات 80% وتمظ الفقخات التي يدداد معامل صعػبتيا عغ 20صعػبتيا عغ 
 ، وبيحا تعج جسيع فقخات االختبار جيجة ومعامل صعػبتيا مشاسبًا.( 0.57  - 0.39غ ) بي
شخيقة السجسػعتيغ الستصخفتيغ في حداب معامل التسييد لفقخات  الباحث اتبع  -:معامل تسييز الفقرة -ب

% في كل مجسػعة فبمغ عجد 27السجسػعتيغ الستصخفتيغ في الجرجة الكمية بشدبة  ااالختبار وقج حجد
( شالب، وعشج حداب معامل التسييد لكل فقخة 70الصالب في كل مجسػعة مغ السجسػعتيغ الستصخفتيغ )

، واف ىحه (0.56 -0.39بيغ ) مغ فقخات االختبار بتصبيق السعادلة الخاصة بيا، وجج اف قيستيا تتخاوح
سدتػيات تعج مؤشخًا جيجًا لقبػؿ الفقخات، إذ اف الستخرريغ يعجوف الفقخة مقبػلة إذا كاف معامل التسييد ال
 .تسييدية ولحلظ لع يححؼ ايًا مشيا( فأكثخ، لحا تعج فقخات االختبار مقبػلة مغ حيث قجرتيا ال0.20)
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في االختبارات السػضػعية مغ نػع االختيار مغ متعجد يكػف البجيل الخاشئ فعااًل   -:فعالية البدائل -ج

عشجما يجحب عجدًا مغ الصالب مغ السجسػعة الجنيا يديج عمى عجد الصالب في السجسػعة العميا، ويكػف 
جسيع الفقخات البجيل أكثخ فعالية كمسا زادت قيستو في الدالب، وبعج تصبيق معادلة فعالية البجائل الخاشئة ل

، كسا ائل الخاشئة فعالةالسػضػعية، وجج اف معامالت فعالية جسيع البجائل سالبة، وبحلظ عجت جسيع البج
 (4في الججوؿ )

 التفكير السشطقي فاعلية البدائل الخاطئة (4) جدول

 د ج ب أ الفقرات د ج ب أ الفقرات
1  -0.20 -0.13 -0.11 21 -0.17  -0.13 -0.20 
2 -0.19 -0.14  -0.13 22  -0.13 -0.14 -0.11 
3 -0.14  -0.16 -0.13 23  -0.19 -0.13 -0.11 
4  -0.11 -0.17 -0.17 24 -0.13 -0.17  -0.24 
5  -0.20 -0.16 -0.14 25  -0.11 -0.11 -0.19 
6 -0.16 -0.14  -0.17 26 -0.23 -0.11 -0.14  
7 -0.19 -0.23  -0.14 27 -0.13  -0.20 -0.11 
8 -0.13 -0.11 -0.19  28 -0.17 -0.11  -0.14 
9 -0.11  -0.14 -0.21 29  -0.11 -0.16 -0.19 

10 -0.21 -0.14  -0.16 30 -0.14 -0.13 -0.11  
11 -0.23 -0.14 -0.13  31  -0.17 -0.17 -0.14 
12 -0.13 -0.17  -0.21 32 -0.11  -0.13 -0.17 
13 -0.13  -0.24 -0.17 33  -0.11 -0.13 -0.21 
14 -0.14 -0.24 -0.17  34 -0.13  -0.14 -0.14 
15 -0.23  -0.13 -0.19 35 -0.13  -0.14 -0.16 
16 -0.13 -0.19  -0.16 36 -0.19 -0.11 -0.13  
17  -0.17 -0.14 -0.19 37 -0.17 -0.16  -0.13 
18 -0.17 -0.20  -0.11 38 -0.17 -0.11  -0.14 
19 -0.19  -0.24 -0.13 39 -0.13  -0.24 -0.11 
20 -0.13  -0.17 -0.14 40 -0.26  -0.14 -0.27 
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يذيخ الثبات إلى مجى الجقة واالتداؽ بفقخات االختبار وقج حدب الباحث -ثبات الختبار التحريلي : -د

 0لتحريمي بصخيقتيغثبات االختبار ا
لكػف االختبار يتزسغ فقخات مػضػعية اختيار مغ متعجد، واحتدب  -:(K-R 20د معادلة )اساعت -1

وىػ  (0.86(( وبمغت قيستو260معامل الثبات بتصبيق السعادلة عمى استجابات العيشة االستصالعية )
معامل ثبات جيج ومقبػؿ عمى وفق السعاييخ التي تذيخ إلييا أدبيات الكياس والتقػيع، بأف قيع معامالت 

( تعج مقبػلة وىحا يجؿ عمى أف فقخات االختبار تحطى بجرجة جيجة مغ 0.70الثبات التي تديج عمى )
 الثبات.

إلى نرفيغ  االختبارباستخخاج الثبات بيحه الصخيقة بتجدئة  الباحث قاـ -:طريقة التجزئة الشرفية -2
( فقخة والشرف الثاني يتكػف مغ الفقخات الدوجية وعجدىا 20األوؿ يتكػف مغ الفقخات الفخدية وعجدىا )

مغ تكافؤ نرفي  الباحث وقبل إجخاء عسمية حداب معامل االرتباط بيغ الشرفيغ تأكج  ،( فقخة أيزا20)
، وىي ( 1045عساؿ االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ والكيسة التائية السحدػبة البالغة )باست  االختبار

( وكاف معامل 38( ودرجة حخية )0005( عشج مدتػى داللة )20042اصغخ مغ الكيسة الججولية )
بخاوف  –( وىػ يسثل الثبات لشرف السكياس وباستعساؿ معجلة سبيخماف 0072االرتباط بيغ الشرفيغ )

وباالعتساد  ،( 289: 2010)الكبيدي،   0(0084لترحيحية الستخخاج معامل الثبات الكمي والحي بمغ )ا
 ( ونتيجة التجدئة الشرفية فإف االختبار يعج ثباتو جيجًا.20 -عمى نتائج معادلة )كيػدر ريتذاردسػف 

السعامل عمى السدتػى  إذ يؤكج ىحا-: ين باستعسال معادلة الفا كرونباخالثبات بطريقة تحليل التبا -3
(، ألنو يعتسج عمى حداب 297: 2010اإليجابي لتجانذ اإلجابات عمى عسػـ الفقخات )الكبيدي،

االرتباشات الجاخمية  بيغ درجة عيشة الثبات لكل فقخة والجرجات عمى إي فقخة أخخى مغ جية ومع 
بمغ معامل الثبات السدتخخج (، وقج 87: 2012الجرجات الكمية لالختبار مغ جية أخخى )مجيج وياسيغ،

 ( وىػ معامل ثبات جيج .85,0بيحه الصخيقة )

( 40تألف االختبار برػرتو الشيائية مغ ) -:التحريل في مادة العلهم الرهرة الشهائية لختبار -9
 0( بجائل لكل فقخة 4ع )فقخات بػاق

( مغ SPSSاالجتساعية والشفدية )تع استعساؿ الحقيبة اإلحرائية لمعمػـ  -الهسائل اإلحرائية: سادساا/
 في معالجة البيانات.( Microsoft Excel 2013( وكحلظ بخنامج )spss 17) اإلصجارخالؿ 
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 -عرض الشتائج وتفديرها:الفرل الرابع :

الركان الربعة في تحريل مادة العلهم  باستراتيجيةسعرفة فاعلية التدريس ل) -:اولا: عرض الشتائج  
نتائج االختبار التحريمي البعجي بيغ شالب السجسػعتيغ  تع مقارنة ،لدى طالب الرف الثاني متهسط(

( مقارنة بستػسط درجات  29.111)  متػسط درجات االختبار البعجي لمسجسػعة التجخيبيةإذ بمغ 
( . ولسعخفة الجاللة اإلحرائية ليحا الفخؽ  20.971)  البعجي لمسجسػعة الزابصة البالغ االختبار

( لعيشتيغ مدتقمتيغ  وضيخ وجػد فخؽ ذو داللة إحرائية بيغ متػسط  t - testاستعسل االختبار التائي ) 
درجات السجسػعة التجخيبية ومتػسط درجات السجسػعة الزابصة، إذ بمغت الكيسة التائية السحدػبة 

( وبجرجة حخية 0005( عشج مدتػى داللة )1099التائية الججولية البالغة ) ( وىي اكبخ مغ الكيسة5.523)
األركاف األربعة في تحريل  استخاتيجية( لرالح السجسػعة التجخيبية . ويعدى ىحا الفخؽ إلى فاعمية 69)

الفخضية الرفخية   ايخفز الباحث ( يػضح ذلظ ، وعميو فاف 5، والججوؿ )  الصمبة في مادة العمػـ
( 0005احرائية عشج مدتػى)الفخضية البجيمة والتي تشز عمى انو تػجج فخوؽ  ذات داللة  االولى ويكبال

التي درست باستخجاـ تقشية االركاف االربعة ومتػسط درجات  سط درجات السجسػعة التجخيبيةبيغ متػ 
 مـػ الفيدياء .السجسػعة الزابصة التي درست بالصخيقة التقميجية في تحريل ع

هعة التجريبية القيسة التائية السحدهبة والجدولية لشتائج الفرق بين الختبار التحريلي البعدي في مادة العلهم بين السجس(5جدول )

 والسجسهعة الزابطة

النحراف  الستهسط العدد السجسهعة
 السعياري 

 القيسة التائية
 0.05مدتهى الدللة عشد 

 الجدولية السحدهبة

 التجريبية
36 29.111 4.725 

 دالة 1099 5.523

 الزابطة
35 20.971 7.370 

 
التي أضيخت وجػد فخؽ ذو   الباحث إلييا  التي تػصليتزح مغ خالؿ الشتائج  ثانياا: تفدير الشتائج:

الفيدياء في تحريل مادة  تجخيبيةداللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة لرالح السجسػعة ال
االركاف االربعة تعج شخيقة مذػقة لمتجريذ أدت  استخاتيجيةاف شخيقة  -1والتفكيخ السشصق يعػد الى  :

إلى إثارة اىتساـ الصالب وتذػيقيع مسا زاد مغ رغبتيع في التعمع والسذاركة االيجابية في الحرز 
 الجراسية  وجعمت مغ التمسيح عشرخا فاعال وحيػيا داخل الرف الجراسي.
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االركاف االربعة خمقت جػا" مغ األلفة والتعاوف بيغ الصالب  وأدت إلى تعديد  استخاتيجيةاف شخيقة  -2

االتجاىات االيجابية لجييع نحػ البيئة السجرسية والتخمز مغ السذاعخ الدمبية نحػىا مسا اثخ ايجابيا" في 

 أدائيع العمسي .

يخ اجتساعيغ  عمى االنجماج ف التعمع بصخيقة شخيقة إستخاتيجية االركاف االربعة ساعج الصالب الغا -3

ا ساعج ذلظ عمى االتراؿ والتفاعل مع  زمالئيع اآلخخيغ وبالتالي ساىست في إكدابيع حريمة لغػية  مس

 .الشاجح 

 :البحث تع التػصل إلى  سفخ عشياافي ضػء الشتائج التي -:ثالثا : الستشتاجات 

االركاف االربعة في تحريل مادة الفيدياء مقارنة بالصخيقة  استخاتيجيةستعساؿ شخيقة افاعمية التجريذ ب

 االعتيادية.

مجسػعة مغ  الباحث   عشو نتائج  البحث الحالي استخمز في ضػء ما أسفخت-ت :رابعاا : التهصيا
التػصيات التخبػية التي قج تعسل عمى إثخاء العسمية التعميسية وإفادة القائسيغ عمييا وخاصة في تجريذ 

 مادة العمـػ  وذلظ مغ خالؿ ما يأتي : 
االركاف   باستخاتيجيةقة فتح دورات تصػيخية لتجريب الييئات التجريدية عمى التجريذ بصخيقة شخي-1

 االربعة.
ػ تزسيغ مشاىج دورات التصػيخ لمسعمسيغ في السؤسدات التعميسية عجد مغ  الصخائق والشساذج -2

 االركاف االربعة. استخاتيجيةالتجريدية الحجيثة ومشيا شخيقة 
االركاف االربعة بػصفيسا مغ التقشيات الحجيثة والديمة في مشاىج شخائق  استخاتيجيةاعتساد شخيقة -3

 مبة كميات التخبية ومعاىج السعمسيغ عمى اعتسادىسا في التجريذ.تجريذ العمػـ وتجريب ش
 :  إجخاء الباحث قتخح ياستكساال ليحا البحث -خامدا : السقترحات :

 بعة  في مخاحل دراسية أخخى.ر االركاف اال استخاتيجيةدراسات أخخى حػؿ استعساؿ شخيقة -1
تشسية  االركاف االربعة مع شخائق واستخاتيجيات أخخى في استخاتيجيةدراسات لسقارنة اثخ شخيقة  -2

  0التحريل
تفكيخ دراسة مساثمة لمجراسة الحالية في متغيخات أخخى، التفكيخ البرخي ،التفكيخ العمسي ،ال -3

 0االستجاللي ، اتخاذ القخار
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 اولا: السرادر العربية

 0,دار يافا للشذر4التربهي,ط(:علم الشفس 2005,صالح دمحم علي,) ابه جادو   
  دار السديخة ، 1، ط استراتيجيات التعلم الشذط( : 2016، ) ىجىأمبػ سعيجي ، عبج هللا و  ،

 .عساف ، األردف
  عساف دار الفكخ ،الشذط التعلم(: 2010،مدعج رمزاف،) بجوي، 
 ( 2005زيتػف ، عاير محسػد : )دار السذخؽ، عساف. 1، ط أساليب تدريس العلهم ، 
 (، 2004شحاتو ، حدغ ، وزيشب الشجار: )الجار  1، ط معجم السرطلحات التربهية والشفدية ،

 السرخية المبشانية ، القاىخة ، مرخ  .
  مشاهج وطرائق تدريس العلهم( : 2011)،العفػف ، نادية حديغ وفاشسة عبج األميخ الفتالوي  ،

 ، مكتبة التخبية األساسية ، بغجاد . 1ط
 ،دار السديخة لمشذخ والتػزيع،عسافمهسهعة السرطلحات التربهية(، 2011الديج،) دمحم عمي ، 
 ( ، 2000عالـ ، صالح الجيغ محسػد : )دار الفكخ 1، طالقياس والتقهيم التربهي والشفدي ،

 العخبي ، القاىخة .
 (، 2010الكبيدي ،وىيب مجيج،)بغجاد، مؤسدة  الحراء التطبيقي في العلهم الجتساعية،

 مختزى لمكتاب العخاقي. مرخ
 ،دار السديخة  طرائق التدريس العامة(: 2002ومحسػد دمحم الحيمة،)ال مخعي ،تػفيق احسج،

 ،عساف.
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