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 Abstract  of the Research البحث:ممخص  
فدي  حردي   وفد  الدتعمؼ الخبرا دي سالتددري فاعميةيهدف البحث الحالي الى التعرف عمى )         

(، اقتردر البحدث عمدى طالبدات الردف الخدامس مدادة اححيدا فدي   طالبات الرف الخامس العمسدي
 ،التابعة لمسديرية العامة لتربيدة الديؾانيدة ،ةالسدارس الثانؾية  واحعدادية الشهاري ،العمسي اححيائي في

 . (2018 -،2017)لمعام الدراسي 
اسدددتخدمل الباحثدددة التردددسيؼ التجريبدددي ذا الزدددبع الجزئدددي لمسجسدددؾعتيؽ السترددداف تيؽ ذا  دددي  اح تبدددار 
البعددددي، السجسؾعدددة التجريبيدددة والسجسؾعدددة الزدددابظة ، ووفقددداي لهدددةا التردددسيؼ ا تيدددرت عيشدددة الدراسدددة 

( طالبة قدسل عذدؾائياي 60لمبشات( ، وقد بمغل عيشة الدراسة ) الفردوسفي مدرسة )اعدادية  قردياي 
 ،التجريبيدة  وقدد،لتسثد  السجسؾعدة ،القرعدة (  ،عذدؾائياي ) بظريقدة ،عمى مجسدؾعتيؽ ا تيدرت إحددا سا

ددددؽ  السدددادة السقددددررة باسدددتعسال  ،،( طالبدددة30ضدددسل ) ثدددد  وا تيددددرت ا  دددر  لتس الددددتعمؼ الخبرا ددديدرس 
ددؽ  السددادة نفدددها باسددتعسال الظريقددة احعتياديددة . 30السجسؾعددة الزددابظة وقددد ضددسل ) ( طالبددة درس 

و احمهدات، والددة ا  ،  لآلبدا كؾف دل السجسؾعتدان فدي متغيدرات : العسدر الزمشدي ، حردي   الدراسدي 
ي  الدةي اح تبدار التحرد& أعدت الباحثة أداة لمبحدث ،والتحري  الداب  )الفر  الدراسي احول ( 

(  فقدددرة مؾضدددؾ ية مدددؽ ندددؾم ا تيدددار مدددؽ متعددددد ذي البددددائ  اربعدددة 50 ردددؾن بردددؾر ا الشهائيدددة مدددؽ)
معالجددة البيانددات احرددائيا  ؾبددمل الباحثددة الددى نتددائه البحددث والتددي  ددي  فددؾق طالبددات السجسؾعددة 
التجريبيددة عمددى طالبددات السجسؾعددة الزددابظة فددي اح تبددار التحردديمي ، وفددي ضددؾ  الشتددائه  ر ددل 

 الباحثة بسجسؾعة مؽ احستشتا ات والتؾبيات والسقترحات.
 ، التحري  التعمؼ الخبرا ي الرمسات السفتاحية :
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Abstract: 
The current research aims to identify (the effectiveness of teaching 

according to experiential learning in the achievement of fifth-grade 

students of science in biology), the research was limited to fifth-grade 

biological-science students in secondary and preparatory day schools of 

the" General, Directorate" of Diwaniyah, "Education" for, the "academic" 

year" (2017,-2018") . 

The," researcher" used the experimental, design with, partial control for the 

two equal groups with the post-test, the "experimental group" and the 

control group", and" according" to this design" the study" sample" was 

intentionally" chosen in" (Al-Firdaws Preparatory School for Girls). The 

lottery) to represent the experimental group, which included (30) female 

students who studied the prescribed subject using experiential learning, and 

the other was chosen to represent the control group, which included (30) 

female students who studied the same subject using the usual method. The 

two groups were rewarded in the variables: chronological age, academic 

achievement of fathers and mothers, intelligence, and previous 

achievement (first semester). The researcher prepared a research tool, the 

achievement test, which in its final form consists of (50) objective 

paragraphs of a type of multiple choice with four alternatives treatment 

Statistically the data The researcher reached the results of the research, 

which is the superiority of the students of the" experimental" group, over" 

the students" "of the" control" group" in the" achievement" test, and in light 

of, the results, the researcher came up with a set of conclusions, 

recommendations and suggestions .  
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 االول الفرل

 البحث:ب التعريف
 The problem of the Research       :: البحث مذكمة :أوال

لري  دتسر حالة احندان برؾرة طبيعية ،عميا أن يتعرف الى    ما  ؾ  ديد مدؽ أسدالي         
الحيددداة ، ابدددة  مدددػ احسدددالي  التدددي  ترددد  مباندددرة بعسددد  ذلدددػ احنددددان ، ولدددةلػ يجددد  عمدددى  ددد  

ال  خررا ،  ابة أن التقدم العمسي والترشؾلؾ ي الربير متخرص أن يبحث عؽ الجديد في مج
يتظمدد  مددؽ الجسيددث البحددث عددؽ الجديددد فددي مجددال عسمهددؼ ليؾاكبددؾا ذلددػ التقدددم والتظددؾر. فددشحؽ اليددؾم 

 عمديؼ و عمدؼ  سددنا بافداق  عميسيدة واسدعة ومتشؾعدة ومتقدمدة  دداعد اسدالي  بحا ة أكثر مدؽ قبد  الدى 
 عمدؼ مدرسدات مدؽ معمؾمدات مدؽ ةالباحثد  سعتدا مدا  دالل ومدؽ ،ثدرا  معمؾمدا هؼ إطالبشدا عمدى 

 اعدداديات محافغدة لدبعض السيدانيدة الزيدارات وبعدض الخبدرة ذوي  مدؽ ا تردا  ومذدرفيؽ اححيا 
 عمى  عتسد احعدادية السرحمة في اححيا  عمؼ  دريس إن الباحثة فتعتقد ،الستعمسيؽ ومتابعة الديؾانية

 ذدجيث  وعددم واحسدتغهار، الحفد  عمدى الستعمسديؽ قابميدة عمدى  عتسدد إلقائيدة بظريقدة السدادة  قدديؼ
 ؼالسذددار ة الشذددظة فددي أدا  الخبددرة السبانددرة ، لتشسيددة مهددارا هؼ و ظددؾير السعرفددة لددديه   الظمبددة عمددى

  دا ت  قددم مدا عمدى وبشدا ي  ،أدا  السهام والخبرات حكتددا  السعرفدة عؽ  الستعمؼ واحبتعاد بؾضؾح
  دالل مدؽ احعداديدة السرحمدة فدي اححيدا  عمدؼ  ددريس  حدديؽ إلدى الحا دة مؽ بعةنا البحث فررت
 البحث مذكمة  تحد لةا ، الستعمسيؽ  حري  مدتؾ   يرفث لع التدريس وف  التعمؼ الخبرا ي و   شاول
فدي  حردي  طالبدات الردف الخدامس  وفد  الدتعمؼ الخبرا دي سالتددريفاعميدة  مدا :التدالي الدداال فدي

 ؟دة اححيا  في ما العمسي
 Importance of the Research : :البحث أهسية :ثانيا
     اهمية البحث الحالي   تجمى: 

 نتيجددددددةيددددددتؼ  اللددددددا البشددددددا  السترامدددددد  لذخردددددديا السددددددتعمؼ  والددددددةيتعميسددددددي السؾقددددددف الجعلللللل   .1  
وقيدددددام  التجدددددار  اسدددددتخدام يحتا هدددددا السددددددرس عدددددؽ طريددددد  يحفز دددددا التدددددي احدائيدددددةالدوار لدددددالتشفيدددددة 

فدددددددي   حديثدددددددة أسدددددددمؾ  قدددددددديؼ  مدددددددث البي دددددددة التعميسيدددددددة السحيظدددددددة و فاعمدددددددالسهدددددددام تعمؼ بددددددد دا  االسددددددد
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قدددددد  ددددددهؼ فدددددي حددددد  بعدددددض الردددددعؾبات الستعمقدددددة بدددددتعمؼ الردددددؼ الهائددددد  مدددددؽ السفددددداليؼ فدددددي  التددددددريس
 . مقررات العمؾم و عدي  الترؾرات البديمة السترؾنة إزائها

فيهدددددا السدرسدددددؾن بذدددددك   دددددادف مددددددث  فمددددددفة ومشهجيدددددة يتفاعددددد  الدددددى لفدددددل انتبدددددا  السدرسددددديؽ .2
الظدددددددال  فدددددددي التجربدددددددة السباندددددددرة مدددددددؽ أ ددددددد  زيدددددددادة السعرفدددددددة و ظدددددددؾير مهدددددددارات التفريدددددددر العميدددددددا 

يتعمسددددؾا حبتعدددداد عددددؽ الددددتعمؼ الددددةي يفددددره عمددددى  الظمبددددة و عمدددديسهؼ   يدددد  وا و ؾضدددديق الكدددديؼ
 ، فهدددددي محاولدددددة لمتغمددددد  عمدددددى أو دددددا القردددددؾر فددددديأدا  السهدددددام والخبدددددرات حكتددددددا  السعرفدددددة

 أسالي  التدريس الذائعة.

فالسشددددددا ه التجريبيددددددة  حعددددددد ا سدددددداس لتحقيدددددد  الددددددتعمؼ ا مثدددددد  ، ومددددددؽ فؾائددددددد ا  عزيددددددز الدافعيددددددة . 3
لدددددد  الستعمسددددديؽ نتيجدددددة مدددددرور ؼ بخبدددددرة واقعيدددددة و غةيدددددة را عدددددة فؾريدددددة ، و تظمددددد  احسدددددتفادة مدددددؽ 

والددددددتعمؼ الخبرا ددددددي الخبددددددرات الدددددددابقة لمستعمسدددددديؽ مددددددؽ أ دددددد   عزيددددددز الددددددتعمؼ الحددددددالي والسدددددددتقبمي ، 
 .لفل انتبا  القائسيؽ عمى التعميؼ  يرفث

الؾبؾل  ,ميداني أو  ظبيقي  ا  يذجث  ,ذا يا  وذلػ مؽ  الل برنامه التعمؼ الخبرا ي  شسيتا .4
 عمسية  ,لظال  مؽ  براتبا ذلػ ا ,لر  ما يسر ,بالت م  والتفرير ,مخر ات  عميسية مقرونة,الى 

 . برة أو السسارسة والسذار ة و السعالجة و التعسيؼ والتظبي الخمؽ  الل  حيا ية ,أو

 Aim of the Research The : ثالثا: هدؼ البحث

فدي  حردي  طالبدات  وفد  الدتعمؼ الخبرا دي سالتدريدد فاعميدة) عمدى   عدرف إلى البحث يهدف      
 (،اححيا  ،مادةفي   الخامس العمسي ،الرف

 ، ،The hypothecs of the Researchن البحث: ،رابعا: فرضية

 اح ية : ،بحة الفرضية ،التحق  مؽ،

در دددات  حردددي  ،متؾسدددع ،( بددديؽ 0.05)،عشدددد مددددتؾ   ،دحلدددة احردددائية ،ح يؾ دددد فدددرق ذو،      
ددؽ  ،الال ددي التجريبيددة ، ،السجسؾعددة ،طالبددات متؾسدددع و ، وفدد  الددتعمؼ الخبرا ددي مددداد  عمددؼ اححيددا درس 

ؽ  ،الال ي الزابظة ،عة السجسؾ ، حري  الظالبات ،در ات ،  . ،بالظريقة التقميدية،ماد  ذا ها درس 
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 Limitation of the        K                                    ، البحث :،حدود ،خامدا: 
Research 

 اح ي:،البحث عمى ،يقترر ،
  ،الحكؾميدددة ،الردددباحية،والثانؾيدددة  ،السددددارس احعداديدددة العمسدددي فدددي ،الخدددامس ،طالبدددات الردددف،.1

  (.لسديرية  ربية الديؾانية )السر ز
 .(2018-.2017)  .الرؾرس الثاني )الفر  الثاني( لمعام الدراسي 2
 ،واححدداس ،التشدي  العربي،الدادس  ،.مادة الرؾرس الثاني ) الفر  الخامس :الشق  ، الفر 3

 ،اإلحيدائي ،لعمسديالخامس ا،لمرف  ،عمؼ اإلحيا  ،والغدد ( مؽ  تا ،الهرمؾنات  ،الفر  الدابث 
 ( 2017، 5)  ط

 
 ،The Terms : السرطمحات،تحديد ،سادسًا: 

 :  ( Experiential Learning ) التعمؼ الخبرا ي أواًل:
مذار ة الستعمؼ نخريا في أدا  السهام والخبرات حكتدا  السعرفة  (Horton,2001) " عرفها 

ا أستسث ف ندى ، وأر  ف  ة ر ، وأعس  بشفدا مؽ  الل  جربتها إذ يشظم  مؽ مبدأ أن
 ( Horton,2001:13)"ف فهؼ
الفمدفة التي يدتخدمها السربؾن مؽ أ    ذجيث "  (Northern Illinois University,2011)عرفها

 .السذار ة الشذظة في أدا  الخبرة السبانرة ، لتشسية مهارا هؼ و ظؾير السعرفة لديهؼ   الظمبة عمى
(Northern Illinois University , 2011 )  

 
 ؾ فمدفة ومشهجية يتفاع  ( Association for Experiential Education , 2011 ) ا عرفه

فيها السدرسؾن بذك   ادف مث الظال  في التجربة السبانرة مؽ أ   زيادة السعرفة و ظؾير 
 " مهارات التفرير العميا و ؾضيق الكيؼ

(Association for Experiential Education  ,2011) 
  رؾن  أنعمى  ف،الر“ ارج  ،نخرياي  ،بها الظال  ،ريس التي ،الخبرة،( "2014سعادة ،  (اعرفه

يدعى ، "التي "ة،السشذؾد“ لأل داف "قيسة،"أمؾراي    زي ،“ بحيث "الدراسية الستظمباتد،مؽ ضسؽ 
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 ظبيقي  ا  ،داني أو مي،،برنامه ،، الل مؽذا يا  وذلػ " شسيتا ،الى  "الظال  و ادي،"إليها 
ذلػ  ،لر  ما يسر با،والتفرير / "بالت م  ،مقرونة: عميسية  ،الى مخر ات ،عمى الؾبؾل،يذجث 

  . ( 31:  2014) سعادة ،  ،حيا ية" عمسية أو " ، برات"مؽ  ،لظال ا
يعتسد عمى  ؾد   شذظةلا سذار ةالوضث  عميسي يتسيز بسدتؾ  عال مؽ    اح رائي :التعري
سؾقف اللمسدرس في  ا دائيةوار احدلمستعمؼ في حدث التعمؼ مؽ  الل   الذخرية  ر ةالسذا

 التي احدائيةالدوار لالتشفية  نتيجةيتؼ  اللا البشا  السترام  لذخريا الستعمؼ  والةيتعميسي ال
بي ة لسهام و فاعمة مث الوقيام الستعمؼ ب دا  ا التجار  استخدام يحتا ها السدرس عؽ طري  يحفز ا

 . نا ة  ي )الخبرة أو السسارسة ،السذار ة، السعالجة، التعسيؼ ،التظبي (ومكؾ  ةالتعميسية السحيظ
 

 ،الثاني ،الفرل،
 :الدابقةالخمفية الشظرية ودراسات    
  الخمفية الشظرية،السحهر االول : ،  
     : Experiential Learning : لتعمم الخبراتيا،أواًل:   

والفمدفة البشائية والتعمؼ  ،الى مزيه مؽ الرؤ  التربؾية لمفمدفة التجريبية ،تعمؼ الخبرا يو دتشد فمدفة ال
الشذع ، إذ  دعى فمدفة التعمؼ الخبرا ي إلى وضث الستعمسيؽ في مؾاقف واقعية يدسق لهؼ بالتعمؼ مؽ 

، فالتعمؼ  خبرة الجديدة جاربهؼ واكتدابهؼ لمسعرفة ب نفدهؼ ، وربظها بسعارفهؼ و برا هؼ الدابقة لبشا  ال
 :Roberts ,2003) . الخبرا ي يحزود الستعمسيؽ بالسعرفة ويداعد ؼ عمى  ظبيقها في مؾاقف أ ر  

  & Norman)ذات السراح  ا ربعة ،يحعد التعمؼ الخبرا ي اإلبدار الجديد لدورة التعمؼ الخبرا ية3-(6
Jordan , 2006 : 1 )   م  تظبي  عمى رؤيتا لمتعمؼ الخبرا ي 1984التي قدمها ديفيد  ؾل  عام 

لتشسية الذبا  في الؾحيات الستحدة  H Council]  -[ National 4إذ قام مجمس الؾطشي ،
Kolb & Kolb , 2009 : 44)-احمريكية بإ را   عديالت عمى مراحمها في أوائ  ا لفية الجديدة 

ؾنز لمتعمؼ الخبرا ي في الثسانيشات مؽ ، وأضاف لها مرحمة  امدة مدتفيدا  مؽ أعسال فايفر و ( 45
  .القرن العذريؽ بغية استخدامها  ظريقة  عمؼ متظؾرة لتحقي  الشسؾ السترام  والذام  لد  الستعمسيؽ

(Enfield & etal. , 2007 : 3 ) 
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التدي أيدد ا العديدد مدؽ  Learning By Doing ويعتسدد الدتعمؼ الخبرا دي عمدى مبدادع الدتعمؼ بالعسد 
ويعد  ؾن ديؾي ا   الروحي لمتعمؼ الخبرا ي ، الةي دعا الى أ سية الخبرة في التعمؼ و ع  الفالسفة 

السدرسة بي ة غشية بالخبرات حافمة بشذاط الستعمسيؽ وفاعميتهؼ مؽ أ    شسية عقؾلهؼ ومداعد هؼ فدي 
، فقددد  ددان حدد  السذددكالت ب سددالي  مشهجيددة ،  سددا رأ  إن  بددرات الفددرد الحيا يددة لهددا دور فددي الددتعمؼ 

يشغددر لمسدرسددة  سختبددر يددتعمؼ الظددال  فيهددا السهددارات السختمفددة مددؽ  ددالل العسدد  والسسارسددة وليدددل 
والدتعمؼ الخبرا دي يقدؾم عمدى  شفيدة  (Dewey , 2007 : 25-38) . كقاعدة لمسحاضدرات التقميديدة

إذ يعتسدد الدتعمؼ الستعمسيؽ لمتجار  أو انتراكهؼ فدي  بدرات مباندرة  در بع بسذدكالت العدالؼ الحكيقدي ، 
الخبرا ي عمى افتراه أساسي و ؾ ح يؾ د  عمؼ بدون عس  وح عس  بدون  عمؼ ، فالسشا ه التجريبية 
 حعد ا ساس لتحقي  التعمؼ ا مث  ، ومؽ فؾائد ا  عزيدز الدافعيدة لدد  الستعمسديؽ نتيجدة مدرور ؼ بخبدرة 

ت الدابقة لمستعمسديؽ مدؽ أ د   عزيدز الدتعمؼ واقعية و غةية را عة فؾرية ، و تظم  احستفادة مؽ الخبرا
عدؽ طريد  السؾا هدة ،الشاقدد لدد  الستعمسديؽ  ،التفريدر،الحالي والسدتقبمي ، والدتعمؼ الخبرا دي يرفدث مدؽ 

مث الحقائ  ، و ةا يداعد ؼ في اكتدا  السعرفة ب نفدهؼ وعدم اعتسداد ؼ عمدى السدرسديؽ  ،التجريبية،
قدددرا هؼ الةا يددة واكتدددا  مهددارات  ديدددة يسكددؽ  ظبيقهددا فددي مؾاقددف كسرددر لمسعرفددة ، وبالتددالي  شسيددة 

 ( .  (Lewis & Wiliams ,1994 : 5-8  أ ر  وحرؾل عمى  عمؼ لسد  الحياة
يتؼ  ظبي  التعمؼ الخبرا ي دا   الرفؾف الدراسية و ار ها ، فعشد  ظبيقا دا   الرفؾف عمى 

وه والسذروعات والتجار  لتشفية ا مؽ قب  السدرس التخظيع السدب  لا و هي ة ا نذظة والعر 
الستعمسيؽ برؾرة مجسؾعات بغيرة وحثهؼ عمى التفاع  والعس  التعاوني فيسا بيشهؼ ، لزسان مرور 

   .الجسيث بالخبرة السخظع لها و حقي  ا  داف التعميسية السبتغاة
        (45:  2014)سعادة ،    

والةي يعشي أدا  الشذاط ومسارسة  (Do) رئيدة  بدأ بالعس  يترؾن التعمؼ الخبرا ي مؽ ثالثة أ زا 
والةي ي  ي بعد استرسال الشذاط لسرا عة ا نذظة وا عسال  (Reflect) الخبرة ، ثؼ الت م 

لربع ما  عمسا الظمبة بالسؾاقف الحيا ية   والسذاعر و قييؼ التعمؼ و عزيز  ، ويتسؼ بالتظبي 
(Deutch ,2012 : 130)  

 متعمم الخبراتيلخطهات 
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وفيها يقؾم السدرس بذرح الشذاط أو الخبرة التي سيسارسها  Experience) الخبرة )السسارسة-1
الظمبة مؽ أ    ظؾير السهارات الحيا ية السدتهدفة و ذجيعهؼ عمى مسارسة بشث القرار أثشا  

  . استرذاف ا نذظة وحثهؼ عمى التفرير
حستفدار عؽ  برات الستعمسيؽ وردود أفعالهؼ حؾلها ويقؾم السدرس با Share السذار ة -2 

و ذجيث الستعمسيؽ عمى التفرير فيسا فعمؾ  وربظا بخبرات الساضي ، حيث يشاقش الستعمسؾن فيسا 
  . بيشهؼ اإلنجازات وردود ا فعال والسالحغات ومذاعر ؼ الشا جة بعد أدا  السسارسة والعس 

رس طمبتا عمى   م  الشتائه و يفية الؾبؾل اليها وفيها يذجث السد Process السعالجة3- 
بالتفرير والتحمي  والسشاقذة ، مؽ أ    حديد الشقاط ا كثر أ سية وربع الخبرة بالسادة العمسية 

  . السدتهدفة وبالسهارات الحيا ية اليؾمية لمستعمسيؽ
يقي وبغروف حياة وفيها يقؾم السدرس بربع الخبرة بالعالؼ الحك Generalization التعسيؼ -4

الظمبة اليؾمية ، وذلػ مؽ  الل  ظبيقها عمى مؾاقف حيا ية مذابهة لمتي  ؼ  عمسها فيها ، ويقؾم 
 السدرس بظرح أس مة يدتفدر فيها عؽ مد  ار باط الخبرات التعمسية التي مروا بها بحيا هؼ اليؾمية

.  
مى  ظبي  ما  ؼ  عمسا مؽ  برات وفيها يقؾم السدرس بتذجيث طمبتا ع Application التظبي  -5 

ومهارات في مؾاقف حيا ية  ديدة ومختمفة عؽ التي  ؼ  عمسها فيها ، ويقؾم السدرس بظرح أس مة 
 . لتظبي  ما  عمسا الظمبة في مؾاقف حيا ية مختمفة

  : ،الخبراتي التعمم في السعمم دور،
  . مرند وميدر لعسمية التعمؼ وح يقؾد ا  1-
عمسيؽ بار را  ا  ظا  أثشا   شفية ؼ لألنذظة والتجار   ي يتعمسؾا مؽ أ ظائهؼ يدسق لمست  2-

  .وح يشدؾ ا طيمة حيا هؼ
يسشق الستعمسيؽ الحرية الرافية لتشفية التجار  وا نذظة  ي يكتذفؾا الحمؾل  غم  السذكالت  3- 

  . التي يؾا هؾنها
  . ر  وفي حالة عجز ؼ عؽ ذلػيسد الستعمسيؽ بالسعمؾمات  الل  شفية ؼ لمتجا 4- 
 . يحفز الستعمسيؽ ويحاف  عمى مدتؾيا هؼ الستقدمة  الل  شفية ؼ لمتجار  وا نذظة 5- 

 (100:  2014سعادة ، )  
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يقؾم بإعداد الخبرات السشاسبة وطرح السذكالت ودعؼ الستعمسيؽ و  ميؽ الدالمة الشفدية   6-
 .والجددية لهؼ 

  .  كبر دا   الرفيعظي لمستعمؼ الدور ا  7-
  . يؾضق لمستعمسيؽ الغره مؽ التعمؼ الخبرا ي  8-
  . يذارك الستعمسيؽ أفرار ؼ ومذاعر ؼ  9-
  . يربع أ داف التعمؼ بالخبرات السبانرة لري يعرف الستعمسؾن ما يفتره الكيام با 10-
   ايحدد التجار  والخبرات التي سيكؾن لمظال  أ رال نخري بها ويهتسؾن به -11

  . يج  أن يكؾن السعمؼ عمى دراية  افية بالقدرات واححتيا ات والخبرات الدابقة لمستعمسيؽ12-  
يخظع  يدا  لمتعمؼ الخبرا ي مؽ  الل التعرف عمى البي ة التعمسية السحيظة والتي  داعد 13- 

 . عمى  شفية التجار  وا نذظة
(Bartle, 2015 : 6) 

  : خبراتيال" مالتعم في ،الستعمم دور"
  . طالسا إنهؼ يحرزون  قدما  في عسمية التعمؼ"لمستعمسيؽ الحرية في الفر  الدراسي "  1-

يشخرط الستعمؼ بسجسؾعة محاوحت أثشا   شفية  لمتجار  وا نذظة وبسا يدسى التجربة والخظ   -2
 ) 100 : 2014سعادة ، )      لري يتعمؼ مؽ أ ظائا

  . سمية وا تسا ية ونخريةيذارك زمالئا في قزايا ع 3- 
  . يقؾم الستعمسؾن بتقييؼ  قدمهؼ الةا ي أو نجاحهؼ في عسمية التعمؼ4- 
  . اعتساد الستعمسؾن عمى زمالئهؼ في  شسية مهارا هؼ و قمي  احعتساد عمى السعمؼ  5-
   . يسارس الستعمسؾن التفرير الشقدي أثشا  أدائهؼ لمتجار  أو بعد انتهائهؼ مؽ  شفية ا 6- 

  .           لتعزيز التعمؼ الحالي والسدتقبمي "الدابقة"الخبرات "الستعمسؾن عمى  ،يعتسد، -7
 . يج  أن يكؾن الستعمؼ مدتعدا  لمتعمؼ وأن  رؾن التجربة في حدود قدرة الستعمؼ8- 
د ؼ يشفة الستعمسؾن التجار  وا نذظة ب نفدهؼ و ةا يداعد ؼ في اكتدا  السعرفة وعدم اعتسا9- 

 عمى السعمؼ  سردر لها
Bartle , 2015 : 5)                           )                                

 التحريل :ثانيا     
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 "الفدرد "حيداة "فدي "كبيدر دور "ولدا الستعمؼ، "حياة في" مهسا  انبا" يسث  "الدراسي "التحري "       
 أولؾيدات "ضدسؽ" يقدث" مر فدث"  حردي  "مددتؾ  " إلدى الؾبدؾل" فدان" لدةا "الدؾعيفي "ومددتقبما

 "مدؽ ؽ درفيعه "بهدا يدتؼ "التدي الؾسديمة " ؾ الدراسي" الظالبات "فتحري  أمؾر ؼ، "وأوليا  "الظالبات"
 كةلػ "و ؾ والسهشية أكاديسية" الفروم "إلى الستعمسيؽ"  قديؼ" في "السعتسد "أساس" و ؾ   ر "بف

 د ؾلدا" وعشدد "مدا وعيفدة "فدي لقبؾلدا "العدالؼ" بمددان "فدي دداتالساس "مختمدف "عميدا  عتسدد "مكيداس
 "الفردر "وعسميدات "السعرفدة "بشدى اكتددا  "الؾاسدث "إطدار  "فدي التحردي " ويذدس  ."الحيداة معتدرك

 "كسا الفرد" نخرية " رؾيؽ في "فاعمية بالغة "العؾام  مؽ "و ي والشفدحر ية والسهارات" "والؾ دان
 "ماندرات "مدؽ ماندر "فهدؾ لمفدرد "واحقتردادية "اح تسا يدة" الكيسدة" يمدةقم ”غيدر در دة "إلدى يحددد
 (13: 2013، الدمخي( الفرد "بمؾغا في" يظسق "الةي "الؾعيفي" والظسؾح "اح تسا ية "الظبقة

  السحهر الثاني :الدراسات الدابقة
حدد عمسهدا بحدث بعد احطالم عمى مجسؾعة مؽ الرسائ  والسجدالت العمسيدة ، لدؼ  جدد الباحثدة عمدى 

 و ددددي "البحددددث "متغيددددرات "حددددد "أو دراسددددة مساثمددددة لمبحددددث الحددددالي محميدددداي لددددةلػ عددددره الدراسددددات 
   الدراسات الستعمقة

 الثالث الفرل
 :"البحث" مشهجية":أوال"    
و دفددا الرامددي الددى  "البحددث "لظبيعددة "مالئسددا "اكثددر" نددا  "التجريبددي "الباحثددة السددشهه"اعتسدددت "    

الردددف  "لدددد  طالبدددات"اححيدددا   "مدددادة "فدددي  حردددي "الدددتعمؼ الخبرا دددي  التددددريس وفددد  معرفدددا فاعميدددة
 ."اححيائي "الخامس العمسي"
 :التجريبي "ثانيًا: الترسيم"

 مالحغدة "مدث مدا، لحددث" السحدددة "لمذدروط "ومزدبؾط" قرددي"  غيدر "التجريبدي التردسيؼ يسثد 
 (  .108: 2015مجي،قشدي( "و فدير ا "الحدث" ذات في الؾاقعة "التغيرات"

 السجسهعة"
 التكافؤ

 "الستغير
 السدتقل"

 التابع"رالستغي"

السجسهعة ’
 التجريبية”

التعمم  بأشهر محدهبا ”العسر -
 الخبراتي

 التحريل
 لمهالدين الدراسي التحريل -
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 لمبحث التجريبي الترسيم  )2 ( مخطط

 

 :البحث مجتسع :ثانيا
طالبدات الردف الخدامس العمسدي اححيدائي  يذدس  البحدث مجتسدث فد ن البحدث  دةا فدي             

 القادسدية لمعدام محافغدة  ربيدة لسديريدة التابعدة الحكؾميدة الشهاريدة والثانؾيدة لسددارس احعداديدة
 .(2018 -( 2017الدراسي

 :البحث عيشة :ثالثا
 الظالبات عيشة 2- السدارس، عيشة 1- :و سا قدسيؽ إلى البحث عيشة الباحثة قدؼ

 ( عدد أفراد عيشة البحث 1جدول )                                         

 السجسهعة الذعبة
 عدد الطالبات قبل
 استبعاد الراسبين

 عدد الطالبات
 السدتبعدين

 لكمي بعدالعدد ا
 االستبعاد

 ""30 ""4 "34" "الزابطة" أ
 "30" "3" ""33 "التجريبية" ب

 ""60 "7" 63 "السجسهع"

 
 "البحث "مجسهعتي "تكافؤ" :رابعا
 :"آح ية" الستغيرات "مؽ مجسؾعة في" والزابظة "التجريبية "البحث "مجسؾعتي "الباحثة" تكاف 

 "لظالبدات "اححيدا " لسدادة الدداب  "الدراسدي" التحردي  "،ب ندهر "محددؾبا "الزمشدي بدالعسر "التردافا(
 .)  .           لمؾالديؽ "الدراسي" التحري  "الة ا ، ا تبار "، اححيائي"الخامس العمسي  الرف
 الدخيمة الستغيرات ضبط :خامدا
 فدي ر داث "قدد يرا دا التدي "التجريبيدة "غيدر "الستغيدرات ضدبع "السددتظام رقدد "ثدةالباح لحاولد      
 :اآل ي الشحؾ وعمى" التجربة  "سالمة

  االحياء مادة في الدابق التحريل -"

 الزابطة السجهعة
 الذكاء -
 اختبار -

 طريقة
 يةالتقميد
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 التجريبي، احندثار الكياس، أدوات الحرص،  ؾزيث السادة، مدرس الدراسية، السادة الزمشية، السدة (
 .(62 : 2016)حسز  وا رون، .)الفيزيكية الغروف التعميسية، الؾسائ 
 البحث مدتمزمات :سادسا
 :الدراسية السادة تحديد -1
 حدددت التربؾيدة، الغايدات  حديدد فدي ا ساسدية السهسدات مدؽ الدراسدة مؾضدؾعات  حديد إن        
 مددة  دالل  )"والزدابظة "التجريبيدة "( "البحدث مجسدؾعتي"لظالبدات  "درسدل التدي العمسيدة السدادة

        الدراسي لمعام الثاني الفر  في "التجربة"
الخدامس " الردف "لظالبدات " دريددا "رالسقر  اححيا  مادة كتا  مفردات وف  (2017-2018 ”  (

 :ذلػ يبيؽ( 3)  ومخظع" .اححيائي"العمسي "
 
 
 
 
 
 

 االحيائي"الخامس  "لمرف "االحياء "كتاب "من األخيرة "الثالثة الفرهل" محتهى ( 3)مخطط

بمغدل  سدمؾ ية اأغراضد الباحثدة بداغل الدراسدية السدادة  حديدد بعدد :الدمهكية األغراض صياغة"-2
 .اغرض  (225)
 :اليهمية التدريدية الخطط اعداد-3

  ظدة (16) عددد ا بمد  اذ )والتجريبيدة الزدابظة( البحدث لسجسؾعتي التدريدية الخظع اعداد      
 "الخظدع "ب عدداد "الباحثدة "مدلقا اذ مجسؾعدة، "لرد " احسدبؾم" ثدالث حردص فدي بؾاقدث "يددية در 

 الباحثدة "اعددت فقدد "الزدابظة "السجسؾعدة امدا ،)الدتعمؼ الخبرا دي ( السددتق  لمستغيدر وفقدا التجريبيدة
 .احعتيادية لمظريقة وفقا  ظظها
 :البحث أداة :سابعا
 :التحريمي االختبار :أوال

 "السادة"" "الفرل"
 "الشقل" "الخامس"
 "التشديق العربي واالحداس" "الدادس"
 "الهرمهنات والغدد" "الدابع"
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 نهاية عشد البحث مجسؾعتي طالبات  حري  لكياس  حريمي ا تبار إعداد البحث م ويتظ    
 د معتس  حريمي ا تبار الباحثة التحري  ف عدت في الستغير السدتق    ثير مد  لسعرفة التجربة

 والثبات بالردق متدسا الدراسية، السادة ومحتؾ   السحددة الدمؾ ية اح داف عمى ذلػ في
 :اآل ية الخظؾات التحريمي اح تبار بشا  نس  وقد .البحث عيشة مث  مويتال والسؾضؾ ية،

     :"االختبار "من الهدؼ "تحديد" - أ
 لمسؾضؾعات اححيائي"الخامس  "الرف "طالبات " حري  "قياس " ؾ "اح تبار "مؽ الهدف "

 ها غدرا إلدى اسدتشادا (2018-2017  (الدراسدي لمعدام السقدرر اححيدا  كتدا  مدؽ الدراسدية
 .التعميسي السحتؾ   لةلػ مدبقا السؾضؾعة الدمؾ ية

 
 :الفقرات عدد تحديد -ب

 لمسدادة البحدث حددود ضدسؽ مؾضدؾعات عمدى مؾزعدة فقدرة (50) بدددد اح تبدار فقدرات الباحثدة حدددت
 السحكسديؽ مدؽ بعددد احسدتعانة  دالل مدؽ وذلدػ  كيددها سدؾف التدي الددمؾ ية وا غدراه الدراسدية

 مدرسديؽ وبعدض "والتقدؾيؼ "الكيداس "فدي والسخترديؽ "العمدؾم " ددريس "ائد طر  "فدي والسخترديؽ
 .اححيا 

 :السهاصفات جدول اعداد-ج
 "مدؽ  ) الددابث ا  يرة ) الخدامس،  الددادس، ا ربعة الفرؾل نسمل ا تباريا  ارطة الباحث اعد

 حددد و  ( 2019- ( 2018لعددام "العمسددي اححيددائي "الخددامس "لمرددف" "اححيددا "عمددؼ " كتددا 
،  "،التر يد  ” حميد  " ظبيد ، احسدتيعا ، معرفدة،( السعرفدي لمسجدال بمدؾم  ردشي  السددتؾيات

 .)"والتقؾيؼ
 (  جدول السهاصفات السعد ألغراض االختبار التحريمي 2جدول )             

 األهداؼ
 "الدمهكية"

 
 السحتهى    %

 "السعرفة"
 (9 ) 

 "االستيعاب"
 (100  ) 

 "التطبيق"
 (19  ) 

 "التحميل"
 (10 ) 

 "التركيب"
 (9 ) 

 "التقهيم"
 (4 ) 

سهع
سج
ال

 

39 % 43% 8% 4% 4% 2% 

1 37% 7 8 2 1 1 0 19 
2 44 % 9 9 2 1 1 0 22 
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 عمدى سددةمعت سدمؾ يا (غرضدا225) البالغة الدمؾ ية ا غراه مجسؾم مؽ غرضا (( 50ا تيار  ؼ

 فهدؼ،  دة ر،( الددمؾ ية ا غراه لسدتؾيات السسثمة السؾابفات  دول  اليا مؽ اح تبارية الفقرات
 .)"التقؾيؼ"، "التر ي "، حمي  ' ظبي ،

 :االختبار فقرات صهغ-د
 ذي متعددد مدؽ اح تيدار ندؾم مدؽ ا تباريدا فقدرة (50) مدؽ مكدؾن   حرديمي ا تبدار الباحثدة اعددت
 لكيداس الدراسدية السدادة وأ سيدة الددمؾ ية ا  دداف بحدد  أعدداد ا الباحثدة حددت ولقد بدائ ، أربعة
 ،"الفهدؼ ،"السعرفدة( "السعرفدي "السجدال "مددتؾيات بحدد  الخابدة الددمؾ ية ا  دداف  حقد  مدد 

 .بمؾم  رشي  مؽ ") التر ي  ، التقؾيؼ"،  حمي  "التظبي ،
 :االختبار تعميسات- د 
 : يكاح و ي تباراح   عميساتثة الباح دتحد
 :اإلجابة تعميسات -1

 مدؽ يتبعهدا ومدا ا تباريدا فقدرة كد  اقدرأ اح تبدار، ورقة عمى ونعبتػ اسسػ كتابة مؽ   كد         
 در دة الردحيحة لإل ابدة و ردؾن  ا ربعدة، البددائ  بديؽ مدؽ الردحيحة اإل ابدة ا تدر بعشايدة، بددائ 
 السترو ة أو الخاط ة لإل ابة  رؾن  اذ  ظا، تبريع  تر ا والةي  أس مة  سيث عؽ ا   فقع، واحدة

 قدد اندػ مدؽ   كد فقع، لإل ابة الربا  قمؼ استخدام در ة، بفر بدي  مؽ أكثر عمى الحاوية أو
 .)بدقة اح تبار فقرات  سيث عؽ أ بل

 ،"بدحيحة "إ ابتهدا  ردؾن  "التدي "لمفقدرة "واحددة "در دة "الباحثدة  رردل  الترػحي  تعميسػات -2
 "مدؽ أكثدر " حسد  "التدي" أو السترو دة" الفقدرة و عامد  " اط دة، "إ ابتهدا  ردؾن " التدي "مفقدرةل" وبفر"

 الرمية الدر ة  تراوح وبةلػ متعدد، مؽ اح تبار لفقرات بالشدبة الخاط ة الفقرة "معاممة "واحدة" إ ابة
 .(  فقرة50)  ي اح تبار فقرات عدد ( در ة50 -0) مؽ بالسد  التحريمي لال تبار

3 19% 4 4 1 0 0 0 9 
 50 0 2 2 5 21 20 %100 السجسهع



                                                                                                              
 
 
 

 115  الجبوريعلي حسين حمزية  .م.م 
 

 المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية 2021لسنة   3العدد 

 كدان إذا بدادقا اح تبدار ويكدؾن  الجيدد اح تبدار مؾابدفات مدؽ الرددق يعدد  :االختبػار صػدؽ-و
 "أعددت الباحثدة الدةي "اح تبدار "يكدؾن  ولري "، (168 :2013 الجبؾري،(.قياسا أ   اعد ما يكيس
 :"مؽ التحق  " ؼ" ا ما مؽ وضث الةي "لمهدف "ومحققا "بادقا

 :"الظاهري  "الردؽ -"أ
 ا ولية بريغتا اح تبار فقرات بعره الباحثة قامل "اح تبار "بدق مؽ التحق  ا   ومؽ      
 "لأل دداف" ومالئستهدا "الفقدرات" سدالمة مدد  "عمدى لمحكؼ "السختريؽ السحكسيؽ مؽ مجسؾعة عمى

  .البحث و دف البحث "عيشة" ومدتؾ  
 :السحتهى  صدؽ -ب

 مانرا يعد الةي السؾابفات  دول وف  عمى يميالتحر اح تبار فقرات بإعداد الباحثة قامل      
 .السحتؾ   بدق مانرات مؽ
 :لالختبار االستطالعي التطبيق-د
 :أولي استطالعي تطبيق -1

 مدؽ طالبدة( 40) مددؽ مدردؾنددة أولديددة اسدتظال ية عديدشددة عددمى التحرديمي اح تبدار  دظدبديدد   ددؼ     
اعدادية أمير السامشيؽ  في2018 /17/4 السؾاف " الثالثا  "في "اححيائي "العمسي" "الخامس الرف

  ددةا مددؽ والدغددره اح تبدار، أ ددرا  مدؾعددد عددمى الدسددرسدددة أدارة مدددث اح فداق  دددؼ أن لمبشدات بدعدددد
 إعادة الغامزة الفقرات  ذخيص اح تبار،  عميسات وضؾح اح تبار، فقرات وضؾح( : دؾ اح تبار

 .)اح تبار فقرات عمى لإل ابة السدتغرق  لزمؽا ضبع بياغتها،
 :ثاني استطالعي تطبيق -2
 فددي طالبدة( 100) مددؽ مكدؾندة ثدانيدة استظال ية عديدشدة عدمى التحريمي اح تبار الباحثة طبقل   
 مدؾعدد عمى السددارس إدارة مدث اح فاق لمبشات وبعدد الظميعةفي اعدادية  18/4/2018  احربعا  يؾم
 :اآل ية السعادحت باستخدام اإلحرائي التحمي  ا را   ؼ وبعد ا. تباراح
 :الرعهبة معامل -أ

  ظبيد   دالل مدؽ "التحرديمي "اح تبدار "لفقدرات الردعؾبة معامد  بحددا " الباحثدة "لقامد "    
 الرعؾبة معادلة
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 (بيؽ  حيتراو  بعؾبتها معام  كان اذا بالحة اح تبارية الفقرات  عد اذ  (0.41-0.69) 
      (114: 2013  الهانسي،)( 0.20-0.80

               
 :الفقرة تسييز قهة - ب
 "اذا ،"التسييز "قؾة معادلة " ظبي  " الل مؽ التحريمي اح تبار لفقرات التسييز معام  الباحثة حدبل
( 0.22) عدؽ  سييز دا معامد  يزيدد التدي الفقدرة  عدد اذ("0.48 -"0.33) بديؽ  تدراوح" "قيستها "ان "و د

 . (114: 2013 الهانسي،)  مقبؾلة
 :الخاطئة البدائل فاعمية -ج

 "الخاط دة "البددائ  "فاعميدة لحددا  الخاط دة البددائ  فاعميدة معادلدة بتظبيد  قامدل الباحثدة       
 انهدا أي سدالبة قيسدة ذات  سيعهدا كاندل السعادلدة  ظبيد  بعد الباحثة فؾ دت" التحريمي "لال تبار
 اح تبار فقرات  عد لةلػ العميا، السجسؾعة طالبة مؽ اكثر الدنيا السجسؾعة طالبات مؽ عدد  ةبل
 .مقبؾلة

 :"التحريمي" االختبار "ثبات"–ك 
ئه اذا مدددا اعيدددد عمدددى الظالبدددات ذا هدددؽ فدددي الثبدددات  دددؾ قددددرة اح تبدددار عمدددى اعظدددا  نفدددس الشتدددا      

الغروف ذا ها، وان معام  الثبات اح تبار  ؾ السانر اححرائي عمى دقة اح تبار، ويكؾن  يداي 
الباحثددة  "اسددتخدمل"(،Fraenkel&Wallen,2006,P:150وعاليددا  مسددا اقتربددل قيستددا مددؽ الؾاحددد)

( و ددؾ معامدد  0.88اذا بمغددل قيستددا ) "يميالتحردد" "ا تبددار "لحدددا  ثبددات" رونبدداخ  "ألفددا "معادلددة
 ثبات عالي.

 :لالختبار الشهائية الرهرة -ي
 مدؽ و  كدد" التحرديمي "اح تبدار "لفقدرات "الددايكؾمترية "الخردائص" اسدتخر ل الباحثدة أن بعدد

 فقدرات عدؽ لإل ابدة السددتغرق  الؾقدل وحددا  اإل ابدة  عميسدات ووضدؾح الفقدرات  سيدث وضدؾح
 فقر  (50) مؽ و الف لمتظبي   ا ز البحث مجسؾعتي لظال  التحريمي  تباراح اببق اح تبار،
 .ا تبارية
 التجربة إجراءات تطبيق :ثامشا
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( 2018-2017) الدراسدية الددشة مدؽ الثداني "الدراسدي الفرد  "فدي التجربدة الباحثدة "طبقدل" 1-
 طالبة( 60) مؽ كؾنةالس البحث عيشة عمى( 2018""/"20/2)  السرادف الثالثا  يؾم في "و حديدا
السردادف  حدداح يدؾم ولغايدة والتجريبيدة الزدابظة السجسدؾعتيؽ مدؽ كد  طالبدة فدي (30) بؾاقدث

 ثالث حرص في وبؾاقث أسابيث ثسان بؾاقث كامميؽ نهريؽ التجربة استغرقل أي (،22/4/2018)
 .البحث مجسؾعتي لر  مؽ الؾاحد ا سبؾم

 در دة( الددابقة  الدراسدي التحردي  فدي البحدث ؾعتيبسجسد الخابدة البياندات الباحثدة"ل  سعد 2-
 ذلدػ الدى واضدافة لمؾالدديؽ الدراسدي التحردي  و دةلػ اححيدا  مدادة فدي لمظالبدات ) ا ول الردؾرس
 .اعدادية الظميعة لمبشاتاإلدارة الرسسية الدجالت مؽ ب نهر محدؾبا الزمشي العسر
 (21/2/2018)  السردادفاحربعدا   يدؾم يفد ) دانيميدز( الدة ا  ا تبدار بتظبيد  قامدل الباحثدة 3-

 .ا تبار و ظبي 
 الخبرا ي التعمؼ وف  عمى "التجريبية "السجسؾعة " دريس " ؼ 4-
 .احعتيادية الظريقة وف  عمى الزابظة السجسؾعة " دريس  ؼ 5-
 السردادف خسديسال ( ويدؾم فدي البحدث مجسدؾعتي لظالبدات التحرديمي اح تبدار  ظبيد   دؼ 6-

 " ظبيد  "مدؽ" أيدام ثالثدة قبد  "اح تبار "بسؾعد" الظالبات "ب  بار وقامل الباحثة ،(26/4/2018)
 فقدرات عدؽ باإل ابدة البدد  قبد  بدقدة اح تبدار  عميسدات قدرا ة "الظالبدات "مدؽ وطمبدل "اح تبدار
 .سابقا السعدة الشسؾذ ية لإل ابة  وفقا اإل ابات  رحيق و ؼ اح تبار،
 "ةاإلحرائي "الهسائل :"تاسعا

 "معامد  "،"التسييدز "معادلدة ،"الرعؾبة" معام " كاي، مربث" ،"مدتقمتيؽ "لعيشتيؽ "التائي "اح تبار("
 كيدؾدر معادلدة بدروان، – سدبيرمان معادلدة الخاط دة، البددائ  فاعميدة معادلدة ،"بيرسدؾن  "ار بداط

 (20 ريتذاردسؾن 

 الرابع الفرل
 :وتفديرها الشتائج عرض
 الشتائج عرض :أوأل

 :اح ي الشحؾ وعمى الفرضية الرفرية بحة ا تبار  ؼ البحث  دف مؽ التحق   مؽ أ 
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 التائيدة والكيسدة الحددابي الستؾسدع الباحثدة بحددا  قامدل  الردفرية الفرضدية بدحة مدؽ لمتحقد  -
 "السجسؾعدة "طالبدات "در دات "متؾسدع بديؽ "لمسقارندة مددتقمتيؽ لعيشتديؽ التدائي اح تبدار باسدتعسال
 مبديؽ كسدا ،"التحرديمي "اح تبدار "فدي الزدابظة" "السجسؾعدة "طالبدات "در ات "ؾسعومت "التجريبية

 .(3)  دول في
 "لدرجات "ومدتهى الداللة  "والجدولية "التائية والسحدهبة "والقيسة "السعياري "واالنحراؼ "والتباين  "الحدابي"الستهسط "( 3جدول )

 """ريلالتح "في اختبار"والزابطة "التجريبية "السجسهعتين 

 العدد السجسهعة"
 "الستهسط"

 "الحدابي"

 "االنحراؼ

 السعياري 

 مدتهى 

 الداللة

 درجة "

 الحرية

 الداللة "القيسة التائية"

 الجدولية" السحدهبة اإلحرائية

 10.14 32.06 30 التجريبية"

 تدال  2 41.2 58 0.05

 4.48 27.73 30 الزابطة

 
السجسددددؾعتيؽ  "طالبددددات "در ددددات "متؾسددددظي"بدددديؽ "( يتبدددديؽ أن  شدددداك فرقددددا 3ومددددؽ  ددددالل الجدددددول )

حيث بم  متؾسع در دات السجسؾعدة التجريبيدة  "التجريبية "السجسؾعة "لرالق" "والزابظة "التجريبية"
سعرفة دحلدة الفدرق (، ول27.73بيشسا بم  متؾسع در ات السجسؾعة الزابظة  ؾ ) ، (32.06 ؾ )

( 0.05"دحلة ) "مدتؾ  "بيؽ الستؾسظيؽ استخدم اح تبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ ومتداويتيؽ وعشد 
 "التائيددة "الكيسددة"مددؽ  "أعمددى"و ددي "( 2.14 ددداوي ) "التائيددة "أن الكيسددة "( فؾ ددد58"حريددة )"ودر ددة "

الردددفرية  "الفرضدددية " دددرفض  "، وعميدددا "إحردددائيا"دال "الفدددرق "( و دددةا يعشدددي أن 2البالغدددة ) "الجدوليدددة
ؽ  أعال  . ومؽ  ةا يدتدل عمى  فؾق أدا  طالبات السجسؾعة التجريبية  الدتعمؼ  عمى وفد الال ي درس 

 .الخبرا ي
 الشتائج تفدير / ثانيا
 " دفددؾق  "عددؽ الرفدريددة بدالدفدرضيددة مدقددةوالدسدتدعد (3)   ددددول فددي الدسعدروضددة الشدتدائددده أسدفددرت    
 الزابدظددة السجدسؾعددة "طالبدات "عددمى الدتعمؼ الخبرا دي "وفد  "عمدى "التجدريددبية" "السجدسؾعددة "اتطالبد

دؽ   "الال دي   ددة  الباحددثة و عدزو ،"الدددراسي" التحددري  "فدي" "احعتياديدة" الظريدقددة" وفد  "عمدى درس 
 :مدشهدا ا أسدب عدددة إلى الدشتدائده

11:40 PM11:43 PM 
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  ض

مذار ة السدتعمؼ نخرديا فدي أدا  السهدام والخبدرات حكتددا  السعرفدة بشفددا مدؽ  دالل  جربتهدا إذ  .1
تسداس مباندر مدث ب  عد  الستعمسديؽ و  يشظم  مؽ مبدأ أنا أستسث ف ندى ، وأر  ف  ة ر ، وأعسد  فد فهؼ

  .بشفدهؼ التجار  و شفية السبانرةالتجار  والخبرات 
السذار ة الشذظة في أدا  الخبرة السبانرة ، لتشسية مهارا هؼ و ظؾير السعرفة     ذجيث الظمبة عمى .2

 والتجريبيددة التظبيكيددةابهؼ السهددارات اكتدددي العسدد  السختبددري والسيددداني و فدد الظمبددةانددتراك  سيددث  لديددا
 . العس 

راك  سيدث الظدال  فدي أندميدا ع والسحافغدةاحستخدام احمثد  لسختبدر اححيدا  فدي السددارس واح تسدام 
 العس  السختبر

عمددددى "يذددددجث  " ددددا  "أو  ظبيقددددي "ميددددداني "برنددددامه " ددددالل "وذلددددػ مددددؽ "ذا يددددا  " طالبددددات  شسيتددددا. 3
مددؽ  "لظالدد ا"بددا ذلددػ  "مددا يسددر"لردد   "والتفريددر "بالت مدد  "مقرونددة " عميسيددة"مخر ددات "الددى  "الؾبددؾل

 "حيا ية"أو  " عمسية " برات"
بتشفية التجار  لمتشفية  الستعمقةالسدرسيؽ والسدرسات عمؼ اححيا  و  السدتسرة ةلتدريبااقاما الدورات .4

 الجان  العسمي السشا ه عمؼ اححيا 
عقد الشدوات والمقا ات مث مدرسيا عمؼ اححيا  لمتدلي  العكبات التي  عي  استخدام الجان  العسمي .5

 في  دري  عؽ اححيا 
 :االستشتاجات :ثالثا

 "العمسدي  "الخدامس "الردف "بداتطال " حردي  رفدث الدتعمؼ الخبرا ديالتددريس وفد   فاعميدة 1-     
 .اححيا " مادة "في "اححيائي

 :التهصيات" :ارابع"
العمسدي  "الخدامس " لمردف "عمدؾم الحيداة" ددريس "فدي " الدتعمؼ الخبرا دي ب سدمؾ اح تسام باسدتخدام  .1
 ."التحري  "مدتؾ   "رفث"دور في "لها مؽ  "لسا اححيائي"
الدتعمؼ  ب سدمؾ لبيان  يفيدة  شفيدة  اححيا ومدرسات  "لسدرسي "الخدمة" دريبية أثشا   "دورات"إ را   .2

 في السؾاقف الرفية . الخبرا ي
واحبتعدداد عددؽ طرائدد  الددتعمؼ الذددائث فددي مدارسددشا  عمددؾم الحيدداةاح تسددام بددالتشؾم فددي طرائدد   دددريس  .3

 برفة عامة .
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لمسعرفدة ب نفددهؼ وعددم  قدديسها لهدؼ فدي بدؾر ها الشهائيدة حتدى يكدؾن  عمسهدؼ اح تسام ببشا  الظمبة  .4
  عمؼ ذات معشى .

عمدددى مدددد  ا تسدددام  اححيدددا إلدددى التر يدددز عشدددد  قدددؾيؼ مدرسدددي أو مدرسدددات  اححيدددا دعدددؾة مذدددرفي  .5
 السدرس باستخدام طرق حديثة ومتشؾعة .

بحيددث  ر ددز أ دددافها وأسددالي  عمددؼ اححيددا  دعددؾة مددالفي السشددا ه ومظؾريهددا إلددى  خظدديع مشددا ه  .6
 حديثة في التدريس . اسالي مؽ  الل التعمؼ الخبرا ي ب  دريدها
 السقترحات :خامدا
 :اآل ية بالسقترحات البحث نتائه الباحثة  دترس 

 في مراح  دراسية أ ر . التعمؼ الخبرا ي ب سمؾ  إ را  دراسات أ ر  حؾل استخدام .1
 الي متخةا متغير الجشس بالحدبان .إ را  دراسة مساثمة لهةا البحث الح .2
 مث طرائ  واسترا يجيات أ ر . التعمؼ الخبرا يإ را  دراسة لسقارنة اثر  .3
 . التعمؼ الخبرا ي ومد   ر يز ا عمى اححيا إ را  دراسة لتحمي  محتؾ   ت   .4
 . عشد الظمبة التعمؼ الخبرا يإ را  دراسة حؾل معؾقات  .5
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 .عسان

 دار الدادس، اإلبدار أولى، الظبعة العمؾم،  دريس أسالي  (،2008حسيد) عايش زيتؾن، .2
 .عسان الذروق،
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 .عسان الرفا ، دار
 دار ،1 ط بدا، السداثرة العؾامد  ونسة دة الدراسدي التحردي  (،2013)  سدال سدؾدمح ألددمخي، .6

 .عسان الرضؾان،
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  . "السشرؾرة " امعة" ية التربية ،مك," ومؾا هة  حديات العؾلسة

 , دار الجامعة الجديدة التعسيؼ الت ممي مفهؾما و ظبيقا ا  (2013حدؽ:)  الذري  ،  الد -8
 اإلسكشدرية

 ، دار الثقافة ، عسان . 1(،التعمؼ الخبرا ي او التجريبي ، ط2014سعاد،  ؾدت أحسد ) -9

 التقميديدة السعمؾمدات مرددر واسدتخدام العمسدي البحدث (،  2015إبدراليؼ ) عدامر قشدديمجي، -10
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