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أثر استخدام ثالث استراتيجيات تدريسية في تحصيل طمبة الصف األول
في معيد الطبي التقني في مادة األحياء
الممخص

م.ميعاد ناظم رشيد

تعد مادة األحياء من العموم الميمة لما ليا من عالقة مع العموم االخرى مثل الطب والكيمياءوغيرىا أي إن الحاجة
الكبيرة لألحياء وتطبيقاتيا الواسعة في العموم األخرى أدت إلى اىتمام كبير في ىذا العمم.
في طرق تدريسيا خاصة في مجال بناء وتنمية المفاىيم اإلحيائية؛ لذا فإن تدريس المادة اإلحيائية بشكل صحيح
لممفيوم يبقى أث ار فاعال في ذىن المتعمم ،ومن ىنا جاءت أىمية التنوع في طرق التدريس وأساليبو واختيار

اإلستراتيجية المناسبة الكتساب المفاىيم والمعارف ،فإستراتيجية التدريس الجيدة ىي التي تيتم بالتمييز بين تعميم
المفاىيم عندما يتم استيعابيا وفيميا جيدا وبين حفظيا وترديدىا دون استيعاب أو فيم كامل.
ومن ىنا تباينت ىذه االستراتيجيات في موقع التعريف ،واألمثمة والالأمثمة فقد يبدأ المدرس بإعطاء المفيوم
ثم يعرض لو أمثمة وقد يقوم مدرس آخر بتدريس المادة بشكل مغاير فقد يكتفي بإعطاء المفيوم والمثال.

في ىذا البحث تم إجراء دراسة تجريبية تيدف إلى معرفة أثر استخدام ثالث استراتيجيات تدريسية ىي

(مثال ـ تعريف ـ المثال)( ،مثال ـ المثال ـ تعريف)( ،تعريف ـ مثال ـ المثال) في تحصيل طمبة الصف األول في
معيد الطبي التقني في مادة األحياء .ولتحقيق ىدف البحث تم وضع الفرضيات اآلتية:
 -1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط تحصيل الطالب الذين يدرسون بإستراتيجية (مثال ـ تعريف ـ
المثال) ومتوسط تحصيل الطالب الذين يدرسون بإستراتيجية (مثال ـ المثال ـ تعريف).

 -2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط الطالب الذين يدرسون بإستراتيجية (مثال ـ تعريف ـ المثال)
ومتوسط الطالب الذين يدرسون بإستراتيجية (تعريف ـ مثال ـ المثال)
 -3ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط الطالب الذين يدرسون بإستراتيجية (مثال ـ ال مثال ـ تعريف)
ومتوسط تحصيل الطالب الذين يدرسون (تعريف ـ مثال ـ المثال) حيث اقتصر البحث عمى طمبة الصف

األول في معيد الطبي التقني لمعام الدراسي  ،2112-2111تم اتباع تصميما لثالث مجموعات تجريبية
تضبط إحداىما األخرى وكوفئت المجموعات الثالث في متغيرات العمر الزمني ،التحصيل السابق لمادة
األحياء ،وبعد تحميل نتائج االختبار ألتحصيمي باستخدام االختبار الثاني وعند مستوى ( )1010كانت
النتائج كاآلتي:
 )1تفوق المجموعة التجريبية األولى عمى المجموعة التجريبية الثانية.
 )2تفوق المجم وعة التجريبية األولى عمى المجموعة التجريبية الثالثة ولم يكن ىناك فرق ذو داللة إحصائية
بين المجموعتين.

 )3تفوق المجموعة التجريبية الثالثة عمى المجموعة التجريبية الثانية ولم يكن ىناك فرق ذو داللة إحصائية
بين المجموعتين.

وفي ضوء النتائج توصي الباحثة:
 -1استخدام إستراتيجية (مثال ـ تعريف ـ المثال) عند تدريس الموضوعات اإلحيائية.
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 -2ضرورة استخدام تحرك (الالمثال) عند تدريس أي موضوع مع عدم اإلسراع في إعطائو.

المحور األول:

 مشكمة البحث :يشيع بين أغمب القائمين بالتدريس عدم الفرق بين تقديم المادة الدراسية أي

إلقاء المحاضرة وبين طرق التدريس الحديثة أي الوصول إلى الفيم الصحيح لمطمبة أثناء
الدرس مع التدريسي لمحصول عمى قدر ٍ
كاف من المعرفة .والمالحظ أن التدريس في المعيد
الطبي التقني يقتصر عمى إلقاء المحاضرة فقط باإلضافة إلى ذلك نجد أن لفظة االختبار

بعيدة عن القائمين عمى تدريس إستراتيجية التعميم من خالل إعطاء المادة عن طريق
المفيوم والمثال والالمثال إليصال المادة العممية المطموبة بالشكل الصحيح وىي تعد مشكمة

بحد ذاتيا.

 أىمية البحث :إن المجتمعات المتقدمة اعتمدت عمى التربية وسيمة لنشر التغيير العممي
واالجتماعي بين األجيال حيث أن التربية والتعميم متأثرة بالتغييرات الجارية ومتييئة ألي

تطور يحصل في المجتمع.

ومن ىنا جاءت أىمية التعميم المعاصر إلعداد الفرد إعدادا سميما ومتكامال يمكنو من

التكيف معيا.
مقابمة تحديات عصره و ّ
ويتضح دور األحياء الميم في العموم األخرى وخاصة المجال الطبي حيث أن دور األحياء

امتد إلى العموم األخرى حيث ان العصر الراىن وىو عصر التقدم المتسارع في جميع مجاالت

العموم الحديثة.

أما المناىج الدراسية الحديثة من خالليا يتم التوصل إلى تطوير قدرات الطمبة لموصول

إلى المعرفة العممية وليس ىناك طريقة واحدة أو أسموب واحد في التدريس ليكون كافيا لتحقيق

األىداف المختمفة لتدريس األحياء( .كاظم ،)011،0980،والتي تتصف بكونيا مثيرات تعميمية
حيث أن كل نشاط عقمي يبدأ بإدراكات حسية ويعتمد عمييا وىي أساس تكوين المعاني والفيم

السميم (كاظم )994 ،0980،ولقد أثبتت نتائج كثيرة من ان استخدام تمك الوسائل عمى شتى
المستويات الدراسية وقد ادى الى ترسيخ التعميم في الذاكرة (الحسن )66 ،0990 ،ويبقى
مضمون المنيج الدراسي ومحتوى الكتاب المدرسي بال فائدة إذا لم يتم استخدام الطريقة أو

األسموب المناسب الذي يقوم بإيصال المادة إلى أذىان الطمبة ويجعميم يتفاعمون معيا( .عبد

العزيز .)096،0969 ،فيذكر (ممدوح )0988 ،أنو يمكن أن يصور إستراتيجية التدريس في
مستويين:
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ـ المستوى األول :ىو المستوى العام إلستراتيجية التدريس وىذا يعبر عن الخطوات

اإلجرائية التي يسير وفقيا المدرس أثناء التدريس.

ـ المستوى الثاني :ىو المستوى الخاص إلستراتيجية التدريس (سميمان،)049 ،0988 ،

وىو ما يركز عميو البحث الحالي فيقصد بو تحركات المدرس أثناء التدريس كأن يقدم أوال مثاال

ثم ال مثال .ويميز (عايش زيتون  )0986بين ثالث صور لإلستراتيجية في تقديم المفاىيم

العممية منيا:

 -0تقديم تعريف لفظي لممفيوم العممي.

 -9ذكر الصفات والخصائص المميزة لممفيوم العممي.

 -4تقديم أمثمة عمى المفيوم العممي من قبل المدرس أو الطمبة.

 -2إجراء مناقشة بين المدرس والطمبة لمعرفة مدى تذكرىم لمتعريفات واألمثمة
والخصائص السابقة لممفيوم.

 ىدف البحث :ييدف البحث إلى معرفة أثر استخدام ثالث استراتيجيات تدريسية في تحصيل
طمبة الصف األول في معيد الطبي التقني/بغداد في مادة األحياء.

 فرضيات البحث:

 -0ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية
(مثال ـ تعريف ـ المثال) ومتوسط درجات الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية (مثال ـ

المثال ـ تعريف).

 -9ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط متوسط درجات الطمبة الذين يدرسون
بإستراتيجية (مثال ـ تعريف ـ المثال) ومتوسط درجات الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية

(تعريف ـ مثال ـ المثال).

 -4ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية
(مثال ـ المثال ـ تعريف) ومتوسط درجات الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية (تعريف ـ
مثال ـ المثال).

 حدود البحث :يقتصر البحث الحالي عمى:

 -0طمبة الصف األول في معيد الطبي التقني/بغداد لمعام الدراسي.9009-9000

 -9الفصل الدراسي األول من العام الدراسي (9009-9000الوحدة األولى،الوحدة الثانية)
 -4تحديد المصطمحات -0 :اإلستراتيجية التدريسية:
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ـ عرفيا (سميمان  :)0988ىي مجموعة تحركات المدرس داخل الصف التي تحدث
بشكل منتظم ومتسمسل تيدف إلى تحقيق األىداف التدريسية المعدة مسبقا.

ـ التعريف اإلجرائي :ىي مجموعة التحركات التي تم اتباعيا في شرح المفاىيم
اإلحيائية لطمبة الصف األول لممجموعات الثالث تم تدريس الطمبة (مثال ـ تعريف ـ
المثال) والمجموعة الثانية (مثال ـ المثال ـ تعريف) والمجموعة الثالثة (تعريف ـ مثال ـ

المثال).

التحصيل:عرفو( الطائي": )9004،ما تحقق من أىداف وضعت لممادة الدراسية
المشمولة بالبحث من خالل الدرجات التي حصل عمييا طالب عينة البحث في

االختبار ألتحصيمي.

ـ التعريف اإلجرائي :ىو ما حصل عميو طالب عينة البحث من درجات في االختبار

الفصمي من كتاب األحياء لمصف األول.

 -0األحياء :ىي دراسات الكائنات الحية من حيث شكميا وتكوينيا ونشوئيا وتطورىا

وتوارث الصفات فييا وظائف أعضائيا ،وتاريخ حياتيا ،وعالقتيا ببيئتيا التي تعيش
فييا(.السعدي وجماعتو)00 ،9006،

المحور الثاني :الدراسات السابقة  :دراسة موسى0998 ،

(موازنة أثر استخدام ثالث استراتيجيات تدريسية في اكتساب الطالب التعميمات اليندسية)

أجريت ىذه الدراسة في مصر وكانت ترمي إلى موازنة أثر استخدام االستراتيجيات

(الصياغة ـ األمثمة ـ الالأمثمة ـ التبرير)( ،الصياغة ـ التبرير ـ األمثمة ـ الالأمثمة)( ،الصياغة،

التبرير) في التدريس في اكتساب الطالب التعميمات اليندسية .وتكونت عينة البحث من ()090

طالبا وطالبة من طمبة الصف الثامن بالحمقة الثانية من التعميم األساسي ،حيث قسمت عمى

ثالث مجموعات األولى درست باستخدام اإلستراتيجية (الصياغة ـ األمثمة ـ الالأمثمة ـ التبرير)

والثانية درست باستخدام اإلستراتيجية (الصياغة ـ التبرير ـ األمثمة ـ الالأمثمة) والثالثة درست

باستخدام اإلستراتيجية (الصياغة ـ التبرير) وقد قام الباحث بإعداد اختبارين من نوع االختبار من
متعدد أحدىما قبمي واآلخر بعدي ،ولمعالجة البيانات إحصائيا استخدم الباحث تحميل التباين ذا

اتجاه واحد ،وقد أوضحت النتائج أن إستراتيجية (الصياغة ـ األمثمة ـ الالأمثمة ـ التبرير) تسيم

بقدر أكبر من إستراتيجية (الصياغة ـ التبرير) في اكتساب عينة البحث لمتعميمات اليندسية في
مستويات التذكر والفيم وىذا يعود إلى استخدام تحركي (األمثمة ـ الالأمثمة) في تدريس

التعميمات وأوضحت النتائج أن إستراتيجية (الصياغة ـ التبرير ـ األمثمة ـ الالأمثمة) تزيد من
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اكتساب الطمبة التعميمات في مستوى الفيم عن إستراتيجية (الصياغة ـ التبرير) وىذا يعود إلى
استخدام (األمثمة والال أمثمة)( ،موسى)16 ،0989 ،
 -9دراسة حسين 0992،

(اثر استخدام استراتيجيين تدريسية في تدريس التعميمات اليندسية)

أجريت ىذه الدراسة في السعودية غرضيا اثر موازنة استخدام االستراتيجيين
(التوكيد،مثال،المثال)( ،التوكيد،مثال) في التدريس في اكتساب طالب الصف األول المتوسط

لبعض التعميمات المتعمقة باليندسة وتكونت عينة البحث( )60طالبا من طالب الصف األول
وزعيم الباحث عمى مجموعتين متكافئتين في التحصيل السابق في الرياضيات كل منيما من

( )40طالبا حيث تدرس إحدى المجموعتين التعميمات المتعمقة باليندسة باستخدام
إستراتيجية

(التوكيد-مثال-المثال)

بينما

تدرس

المجموعات

األخرى

باستخدام

إستراتيجية(التوكيد -مثال) وقد قام الباحث بإعداد اختبار تحصيمي مكون من ( )48سؤاال
قسم إلى قسمين _:األول يتكون من أربعة عشر سؤاال تقيس إدراك الطالب في مستوى
المعرفة والثاني متكون من األربعة عشر سؤاال األخيرة في االختبار التي ترمي إلى قياس

إدراك الطالب في مستوى الفيم ولمعالجة البيانات إحصائيا استخدم الباحث اختبار ()t-test

وتوصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إدراك طالب المجموعة األولى

لمتعميمات اليندسية المحددة في ىذه الدراسة وبين إدراك نظرائيم طالب المجموعة الثانية

لمتعميمات نفسيا في مستوى المعرفة والفيم وذلك لصالح المجموعة األولى التي استخدمت

إستراتيجية (التوكيد-مثال-المثال)

المحور الثالث :إجراءات البحث

 أوًال :التصميم التجريبي :ان التصميم التجريبي المالئم لو أىمية كبرى ،ألنو يضمن
لمباحث الييكل السميم لمبحث ويوصمو إلى نتائج يمكن أن يحول عمييا في اإلجابة عما

طرح في مشكمة البحث والتحقيق في فرضياتو (الزوبعي )004 ،0980 ،ولقد استخدم

في ىذا البحث التصميم التجريبي لممجموعات المتكافئة ذات االختيار ألبعدي وىو من

تصاميم الضبط التجريبي (فان دالين.)498 ،0977 ،

-0ويمكن توضيح التصميم التجريبي األول (الفرضية األولى)بالمخطط اآلتي:

 .0المجموعة
األولى

التجريبية

التكافؤ

مثال ـ تعريف ـ ال مثال

274

اختبار بعدي

اختبار

التحصيل

العدد  909المجلد األول 9002

مجلة األستاذ

 .9المجموعة
الثانية

التجريبية

اختبار
مادة

اإلحياء

م  0241هـ

الدراسي
مثال ـ ال مثال ـ تعريف

اختيار بعدي

-9توضيح التصميم التجريبي الثاني (الفرضية الثانية)بالمخطط اآلتي:
-0المجموعة

التجريبية

-9المجموعة

التجريبية

األولى

الثالثة

التكافؤ
اختبار
مادة

االحياء

مثال ـ تعريف ـ ال مثال

تعريف-مثال -المثال

اختبار
بعدي

اختيار

اختبار

التحصيل
الدراسي

بعدي

-4توضيح التصميم التجريبي الثالث (الفرضية-الثالثة)بالمخطط اآلتي:
-0المجموعة

التجريبية

-9المجموعة

التجريبية

الثانية

الثالثة

التكافؤ
اختبار
مادة

االحياء

مقال ـ ال مثال ـ تعريف

تعريف-مثال -المثال

اختبار
بعدي

اختيار

اختبار

التحصيل

الدراسي

بعدي

 ثانيا :عينة البحث :تم تحديد معيد الطبي التقني/بغداد عشوائيا ،ثم بعد ذلك تم اختيار
ثالث شعب في المعيد وزعت االستراتيجيات التدريسية الثالثة عشوائيا عمى الشعب

فالشعبة األولى تدرس بإستراتيجية (مثال ـ تعريف ـ المثال) والشعبة الثانية تدرس
بإستراتيجية (مثال ـ المثال ـ تعريف) أما الشعبة الثالثة فتدرس بإستراتيجية (تعريف ـ

مثال ـ المثال) وبعد استبعاد الطمبة الراسبين إحصائيا ،بمغ عدد عينة البحث ()80

طالبا وطالبة عمى المجموعات الثالث كما في الجدول (.)0
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جــدول ()0

توزيع أفراد عينة البحث عمى المجموعات الثالث
عدد الطالب

المجموعـــة

عدد الطالب

النسبة المئوية

عدد الطالب

قبل االستبعـاد

المستبعديــن

بعد االستبعــاد

التجريبية األولى

41

7

98

%41

التجريبية الثانية

40

2

96

%44

التجريبية الثالثة

40

2

96

%44

المجموع

91

01

80

 ثالثا :تكافؤ المجموعات :لغرض الحصول عمى ثالث مجموعات متكافئة وألجل السيطرة
عمى بعض المتغيرات التي تؤثر عمى التجربة ،تم اجراء عممية التكافؤ في (التحصيل

السابق في مادة األحياء) وفيما يمي عرض ليذه المتغيرات وطريقة التكافؤ بينيا:

 .0التحصيل السابق في األحياء :يقصد بو الدرجات النيائية لمادة األحياء التي حصل

عمييا أفراد عينة البحث لمعام الدراسي  9000-9000وكما ىو مبين في الجدول

(.)9كما في الممحق ()9

جــدول ()9

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والدرجات النيائية ألفراد عينة البحث لمعام الدراسي
9000-90009

العدد

س

ع

المجموعــة
التجريبية األولى

98

61.041

00.761

التجريبية الثانية

96

62.994

9.201

التجريبية الثالثة

96

64.177

00.681

وباستخدام تحميل التباين من الدرجة األولى) (ANOVAوسيمة إحصائية لممجموعات

الثالث اتضح أن قيمة (ف) المحسوبة ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01مما يدل

عمى ان المجموعات الثالث متكافئة في متغير التحصيل الدراسي السابق في األحياء.
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جــدول ()4

تحميل التباين لمدرجات النيائية ألفراد عينة البحث في مادة األحياء
مجموع المربعات

درجة الحرية

تقدير التباين

مصدر التباين
بين المجموعات

91.494

9

09.098

داخل المجموعات

8102.018

77

000.160

0.000

 رابعا :أدوات البحث

 -0تحديد المادة العممية :لقد تم تحديد المادة العممية التي ستدرسيا المجموعات الثالث

في مادة األحياء لمعام الدراسي  9000ـ  9009وقد تم تحديد الوحدات االولى والثانية

في التدريس .

 -9تحديد األغراض السموكية :تعد صياغة األىداف التربوية الخطوة األولى والميمة في
إعداد أي برنامج تعميمي إذ أنيا الموجو في اختيار المادة الدراسية وطريقة التدريس
ومعيارىم وأساسي في عممية التقويم حيث تم عرض اإلغراض السموكية عمى عدد من

الخبراء كما في الممحق ()0

 -4إعداد الخطط الدراسية :لما كان البحث يقتصر عمى تدريس في مادة األحياء في
الموضوعات من كتاب مادة األحياء وبثالث استراتيجيات تدريسية تطمب إعداد خطط

دراسية يومية لكل مجموعة وعرضيا عمى نخبة من الخبراء واجراء التعديالت عمييا.

 -2االختبار التحصيمي :يعد التقويم عنص ار أساسيا في المنيج من حيث عممية تحديد
مدى تحقيق األىداف التي خطط ليا.



معامل الصعوبة :تم حساب معامالت صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار باستخدام

معادلة الصعوبة ووجدان معامالت الصعوبة تتراوح بين ( 0.99ـ  )0.66وتعد الفقرة

جيدة إذا كانت معامل صعوبتيا تتراوح مابين ( 0.90ـ )0.80

).0970766


(BLLOM,

قوة تمييز الفقرة :ىو قدرة الفقرة عمى التمييز بين األفراد ذوي المستويات العميا واألفراد

ذوي المستويات الدنيا ) (stamley,0979, 210وتم حساب قوة تمييز الفقرة
باستخدام االختبار التائي ) (t -testلعينتين مستقمتين لمتعرف عمى داللة الفروق

بين متوسط درجات المجموعتين العميا والدنيا لكل فقرة من فقرات االختبار.
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صدق االختبار :يقصد بو (أن يقيس االختبار ما افترض أن يقيسو) حيث تم استخدام



ثبات االختبار :يقصد بثبات االختبار ( أن يعطي االختبار النتائج نفسيا إذا ما أعيد

الصدق الظاىري وصدق المحتوى.

تطبيقو عمى األفراد نفسيم في الظروف نفسيا) (الغريب.)160 ،0977 ،

 خامسا :إجراءات التطبيق

 /0تطبيق التجربة :لقد تم تدريس المجموعات التجريبية وفق الخطوات اآلتية:
أ .المجموعة (مثال ـ تعريف ـ المثال).

 -0عرض المقدمة عن الموضوع السابق مع عرض أمثمة عمى الموضوع بحيث
تكون شاممة ومتنوعة.

 -9عرض التعريف لمطمبة.

 -4عرض ال أمثمة ال تؤيد التعريف أو القاعدة ومناقشتيم في ىذه األمثمة.

ب .مجموعة (مثال ـ ال مثال ـ تعريف).

 -0بعد عرض مقدمة عن الموضوع نعرض أمثمة عمى المفيوم اإلحيائي.
 -9عرض ال أمثمة لممفيوم اإلحيائي ال تؤيد التعريف أو القاعدة.
 -4عرض القانون أو التعريف لممفيوم.
 -2إعطاء الطالب واجبا بيتيا.

ج .مجموعة (تعريف ـ مثال ـ ال مثال).

 -0عرض مقدمة لمموضوع السابق وربطو بالموضوع الجديد.
 -9عرض أمثمة متنوعة عن الموضوع.
 -4عرض الال أمثمة لممفيوم اإلحيائي.
 -2إعطاء واجب بيت

 /9تطبيق االختبار :تم تطبيق االختبار عمى المجموعات الثالث في وقت واحد حيث تم
تبميغ الطالب بموعد االمتحان قبل أسبوع من إجرائو.

الوسائل اإلحصائية:

 -0االختبار التائي ) (t- testلمتحقق من صحة الفرضيات الصفرية
ن=
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 -9مربع كاي

قيمة مربع كاي المحسوبة=

-4

معامل صعوبة الفقرة

-2

تحميل التباين)(ANOVA

-1

R
T

= Item Difficulty

تحميل التباين إليجاد االختبار

المحور الرابع :عرض النتائج

 -0النتائج المتعمقة باختبار الفرضية األولى

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط تحصيل الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية

(مثال ـ تعريف ـ المثال) ومتوسط الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية (مثال ـ ال مثال ـ

تعريف).

جدول ()2

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طمبة المجموعتين التجريبيتين
األولى والثانية

المجموعـة

العـدد

س

ع

الموضــوع

الوحدةاالولى :تعريف تجريبية أولى

98

8.894

0.027

تجريبية ثانية

96

7.007

9.87

تجريبية أولى

98

90.00

9.61

تجريبية ثانية

96

01.68

1.720

تجريبية أولى

98

99

9.998

تجريبية ثانية

96

99.79

7.701

اإلحياء

الوحدة الثانية:الخمية
تعريف االحياءوالخمية

ت
4.089
4.704
4.968

يالحظ من الجدول ( )2أن قيمة (ت) المحسوبة ذات داللة إحصائية عن مستوى

( )0701بالنسبة إلى األداء الكمي ولكل موضوع من موضوعي البحث ولصالح المجموعة
التجريبية األولى وبيذا ترفض الفرضية األولى.
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 -9النتائج المتعمقة باختبار الفرضية الثانية

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط تحصيل الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية

(مثال ـ تعريف ـ المثال) ومتوسط تحصيل الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية (تعريف ـ مثال
ـ المثال) تم حساب االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب المجموعتين

التجريبيتين األولى والثانية وكانت النتائج كما مبين في الجدول (.)7
جدول ()1

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالب المجموعتين التجريبيتين
األولى والثالثة وقيمة (ت) المحسوبة

الموضــوع

المجموعــة

العدد

س

ع

الوحدةاالولى :تعريف

تجريبية أولى

تجريبية ثالثة

98
96

8.794

0.027

تجريبية أولى

تجريبية ثالثة

98
96

900.00

9.61

تجريبية أولى

98

99

9.998

اإلحياء

الوحدة الثانية:الخمية
تعريف

والخمية

االحياء

96

تجريبية ثالثة

7.6

09.94

97.028

0.780
1.664
6.780

ت
4.148
0.994
9.049

نالحظ من الجدول ( )1أن قيمة (ت) المحسوبة ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.01
بالنسبة إلى األداء الكمي وبيذا ترفض الفرضية الصفرية الثانية بالنسبة إلى األداء الكمي

 -4النتائج المتعمقة باختبار الفرضية الثالثة

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط تحصيل الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية

(مثال ـ ال مثال ـ تعريف) ومتوسط تحصيل الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية (تعريف ـ

مثال ـ المثال) تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب

المجموعتين التجريبيتين الثانية والثالثة وكانت النتائج كاآلتي في جدول (.)8
جدول ()6

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالب المجموعتين التجريبيتين
الثانية والثالثة وقيمة (ت) المحسوبة

الموضـوع

المجموعـة

العدد
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الوحدةاالولى :تعريف تجريبية ثانية

96

7.007

9.87

تجريبية ثالثة

96

7.1

0.780

تجريبية ثانية

96

01.68

1.702

تجريبية ثالثة

96

08.94

1.664

االحياء تجريبية ثانية

96

99.79

7.701

تجريبية ثالثة

96

6.780 96.028

اإلحياء

الوحدة الثانية:الخمية
الوحدة الثانية:الخمية
تعريف

والخمية

م  0241هـ

0.194

9.018
0.669

يالحظ من الجدول ( )6أن قيمة (ت) المحسوبة ليست داللة إحصائية عند مستوى

( )0.01في كل من األداء الكمي وبيذا تقبل الفرضية الثالثة بالنسبة إلى األداء الكمي في
الموضوع األول وترفض بالنسبة إلى الموضوع الثاني وبيذا تكون الفرضية البديمة كاآلتي:

 -0اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط تحصيل الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية
(مثال ـ ال مثال ـ تعريف) ومتوسط تحصيل الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية (تعريف ـ

مثال ـ المثال) بالنسبة إلى األداء الكمي.

 -9يوجد فرق ذو دال لة إحصائية بين متوسط تحصيل الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية

(مثال ـ ال مثال ـ تعريف) ومتوسط تحصيل الطمبة الذين يدرسون بإستراتيجية (تعريف ـ

مثال ـ المثال) بالنسبة إلى الموضوع الثاني.

يالحظ من النتائج التي توصمت إلييا الباحثة أنو يفضل استخدام إستراتيجية (مثال ـ

تعريف ـ المثال) حيث أدى استخداميا إلى زيادة تحصيل الطمبة في ىذه المواضيع
.التوصيـــات:

توصي الباحثة بالنتائج اآلتية:

 -0ضرورة التأكيد عمى استخدام (مثال ـ تعريف ـ المثال) عند تدريس الموضوعات
اإلحيائية.

 -9العمل عمى استخدام أي من االستراتيجيات (مثال ـ تعريف ـ المثال) أو (تعريف ـ مثال ـ
المثال) عند تدريس الموضوعات العممية.

المقترحــات :تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية:

 -0أثر استخدام ثالث استراتيجيات تدريسية في نمو اتجاىات الطمبة نحو مادة األحياء.
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 -9أثر استخدام أي من االستراتيجيات التدريسية السابقة في تحصيل الطمبة تؤخذ فييا
متغيرات أخرى مثل الجنس ،تساوي عدد األمثمة مع عدد ألألمثمة

المصـــادر

 -0حسين،جابر عبداهلل،0992 ،اثر استخدام االستراتيجيين (التوكيد-مثال-المثال)(،التوكيد-مثال)في التدريس
عمى اكتساب تالميذ الصف األول المتوسط لبعض التعميمات المتعمقة باليندسة ،مجمة كمية التربية

بالمنصورة،العدد الرابع،الجزء الرابع .

 -9الحسن ،محمد ىاشم ،0990 ،استخدام تقنيات التعميم في مرحمة التعميم األساسي ،مجمة التربية الجديدة،
العدد الخامس.

 -4الزوبعي ،عبدالجميل إبراىيم ،ومحمد أحمد الغنام ،0980 ،مناىج البحث في التربية ،الطبعة األولى،

مطبعة جامعة بغداد ،بغداد.

-2السعدي ،حسين عمي وجماعتو،9006،أساسيات عمم اإلحياء،مطبعة اليازوري،عمان،األردن.
 -1سميمان ،ممدوح محمد ،0988 ،أثر إدراك الطالب -المعمم لمحدود الفاصمة بين طرائق التدريس وأساليب
واستراتيجيات التدريس ،مجمة رسالة الخميج العربي ،العدد الرابع والعشرون ،البحرين

 -6الطائي،حسين عميوي ، 9004،اثر استخدام التغذية الراجعة الفورية والمؤجمة في تحصيل طالب الخامس
اإلعدادي في مادة عمم التجويد في االعداديات اإلسالمية ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ابن رشد ،جامعة بغداد.
 -7عبدا لعزيز ،صالح ،0996 ،التربية الحديثة ،الطبعة الثالثة ،دار المعارف.

 -8الغريب ،رمزية ،0977 ،التقويم والقياس النفسي والتربوي ،مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.

 -9فان دالين ،ديجول ،0977 ،ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون ،مناىج البحث في التربية وعمم النفس،
مكتبة االنجمو المصرية ،القاىرة.

 -00كاظم ،أحمد خيري وسعد يس زكي ،0980 ،تدريس العموم ،دار النيضة العربية ،القاىرة.

 -00موسى ،فؤاد محمد ،0989 ،أثر استخدام بعض االستراتيجيات في التدريس في اكتساب التالميذ
لمتعميمات اليندسية ،المجمة العربية لمبحوث التربوية ،العدد الثاني ،المجمد التاسع.

المصادر بالمغة اإلنكميزية
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Bloom. B.S and others, 1791, Hand book on formative and summative
Evaluation of student Learning, New York.
2. stately, Julinc and Kenneth D. Hopkins, 1792, Educational and
psychological measurement and Evaluation, N-J, prentice- Hall.
3. Senezana Seagrove ,2111 , The effect of teaching methods on cognitive
achievement retentions and attitudes among in biology studying , Cypriot
journal of education sciences ISSN , volume 6, page 191-181.
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الممحق ()0

التحصيل السابق لمادة األحياء لممجموعات التجريبية الثالث
ت

المجموعة

المجموعة

المجموعة

ت

المجموعة

المجموعة

المجموعة

0

71

61

89

09

71

60

60

4

60

60

11

90

60

61

69

()0
70

9

61

2

60

1

10

6

80

7

89

8
9

60

00

10

09

71

00
04
02
01
06
07
08

61
17
14
61
90
10
81

()9
91
70
12
60
12
68
61
60
61
60
71
60
66
80
70
61

()4

90

19

99

16

94

69

92

18

91

61

96

12

97

79

98

16
60

()0
12
61
18
16
60
18
17

()9
18
11
18
71
71
10

17

69
60
11
61
81
12
61

الممحق()9
ت

االسم والمقب العممي

التخصص

مكان العمل

-0

أ.م.د.يحيي قاسم

احياء محيرية

المعيد الطبي التقني
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حسين
-9

أ/.م.د.سموى صبر

عموم الحياة

المعيد الطبي التقني

-4

أ.م.د.منتيى عبد الكريم عموم الحياة

المعيد الطبي التقني

-2

محسن

أ/.م.د.جاسم السالمي

كمية التربية /ابن رشد

طرائق تدريس العربي

الممحق ()9

التحصيل السابق لمادة األحياء لممجموعات التجريبية الثالث
ت

المجموعة

المجموعة

المجموعة

ت

المجموعة

المجموعة

المجموعة

0
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00
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60
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60
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61
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17
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61
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10
81

61
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60
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60
12
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61
60
61
60
71
60
66
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70
61
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19
11
16
69
18
61
12
79
16
60
69
60
11
61
81
12
61

09
90
90
99
94
92
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96
97
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71
12
60
61
18
16
60
18
17
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60
18
61
11
18
71
71
10

60
14
69
67
16
69
64
90
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()9
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الممحق()4
االختبار ألتحصيمي
س /0عرف عمم األحياء ،المايكروبايولوجي:
 -0عمم األحياء :ىو عمم دراسة األحياء عمى مختمف مستوياتيا ومواقعيا.
 . -9ىو عمم اإلحياء المجيرية الدقيقة أي ىي كائنات ال ترى بالعين المجردة مثل
البروتوزما والفطريات
س /9إن الغشاء السايتوبالزم يحتوي عمى:
 %10 -0بروتين %40 -2 %20 -4 %60 -9
س/4تكون خزن المعمومات الوراثية في:
 -0النواة  -9السايتوبالزم  -4الخمية  -2بالزما النواة
س /2إن االسواط ىي :
 -0ىي خيوط بروتينية طويمة وحمزونية
 -9ىي خيوط بروتينية قصيرة وحمزونية
 -4ىي خيوط بروتينية قصيرة فقط
 -2ىي خيوط بروتينية حمزونية فقط
س /1إن حجم الكر وموسوم في  DNAىي:
%2 -2 %9 -4 %4 -9
% 0 -0
س/6ان ليفنيوك ترك أكثر من:
400 -9مجير 200 -4مجير 100 -2مجير
900 -0مجير
س /7ما الفرق بين البكتريا اليوائية والالىوائية؟
البكتريا اليوائية :ىي البكتريا الغير ذاتية التغذية تستعمل األوكسجين لمحصول عمى
طاقة.
البكتريا الالىوائية :ىي بكتريا غير ذاتية التغذية بإمكانيا العيش في غياب األوكسجين
الحر وتحصل عمى طاقتيا من خالل عمميات متنوعة قميمة الكفاءة وىي التخمر الالىوائي.
س /8إن حجم خاليا بدائية النواة:
 9 -0مايكرومتير 4 -9مايكرومتير 1 -4مايكرومتير 0 -2مايكرومتير
س /9ما أشير العمماء العرب وأبرز أعماليم؟
 -0ابن الييثم ،عمم الضوء-9 .الجاحظ ،عمم الحيوان -4ابن النفيس ،الطب.
-2ابن سينا ،الطب1 .ا-الرازي ،الطب.
6القزويني ،صنف الحيوانات.7حنين ابن اسحق ،طب العيون.س /00اذكر حركة االسواط واألىداب:
تسير االسواط أو األىداب من الكائنات المتحركة حقيقية النواة وان اسواط الكائنات ىي
أكثر تعقيدا من تمك بدائية النواة ،وان تسعة أزواج من ألياف البروتين المجوفة أو
النبيبات الدقيقة منتظمة حول زوج واحد مركزي ويغمف بغالف غشائي.
س /00ما ىو الكموروبالست:
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ىو تركيب يختص بتوليد الطاقة في الكائنات التي يمكنيا استخدام طاقة الضوء خالل عممية
التركيب الضوئي.
س /09إن درجة الحرارة في البكتريا ىي:
00 -2م
20-4م
40 -9م
90 -0م
س /04إن البكتريا المسؤولة عن الحمى المتموجة ىي:
CO9 %9-2 -0في بيئتيا
CO9 %00-2 -9في بيئتيا
CO9 %00-1 -4في بيئتيا
CO9 %9-1 -2في بيئتيا
س /02عدد العوامل الالحياتية:
 -0العوامل الكيميائية-9 .العوامل الفيزياوية-4 .العوامل الغير مناخية
س /01إن الرقم الييدروجيني يستخدم لقياس :
-0القاعدية -9الحامضية  -4القاعدية الحامضية  -2الحامضية أو القاعدية
س /06إن احتياجات غاز األوكسجين تبمغ:
% 1 -2
%2-4
%9-9
%4 -0
س /07ما الفرق بين كائنات ىوائية مجبرة وكائنات الىوائية مجبرة؟
كائنات ىوائية مجبرة :ىذه الكائنات تحتاج إلى األوكسجين
كائنات ال ىوائية مجبرة :ىذه الكائنات ال تحتاج إلى األوكسجين
س /08ان االحتياجات المعدنية لمكائنات الحية ىي:
 -0الكربون والفسفور
 -9الكربون فقط
 -4الكربون والفسفور والكبريت
 -2الكربون زالفسفور والكبريت والنتروجين
س /09ما ىو تخميق جدار الخمية :
ان الخمية تضاعف مكوناتيا قبل االنقسام حيث قد يخمق  DNAفي بعض انواع البكتريا طوال
حياتيا قبل االنقسام في حين تظير النواع اخرى قدرة تخميق DNAخالل جزء فقط من مدة
حياة الخمية.
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The effect of using three Teaching Strategies in the
Acquisition of Students of First Grade in the Technical
Medical institute in biology
MIaad Nathim Rasheed
LECTURER
ABSTRACT

Biology is considered as an important and a basic science. It has a considerable social
important because of its impact on the progress of others sciences and chemistry.
The urgent need for Biology, and its wide and continuous applications lead to
give a grist attention and developing the Biology concepts. The Biology knowledge is
accumulative and the related concepts are linked with each other.
Hereby come the importance of using various teaching methods, and selecting
the suitable strategy for the a question of concepts and knowledge. the good teaching
strategy is concerned with the distinguish between beaching concepts when they are
understood well and memorizing them without completes understanding, to reach out
this goal effective strategies of teaching concepts should be developed. These strategies
vary in location of definition, example and non-examples. The teacher may star with
giving definition of the concept. Then be presents examples which may be followed by
giving non-examples. Another teacher might do the same actions but in different
arrangement. Others might do on or two actions only.
The researcher, therefore conducted this experimental research which aimed to
know the effect of using three teaching strategies: (an example- a definition- anon
example), (an example- anon example- a definition), (a definition- an example- a non
example) on the achievement of the first- institute of medical technology- Baghdad.
For the verification of this aim, the researcher stated the following hypotheses:
1- There is no statistical significant difference between the achievement mean on
the students who are taught by the strategy (an example- a definition- a non
example) and the achievement mean of those who are taught by the strategy of
(an example- a non example- a definition)
2- There is no statistical significant difference between the achievement mean on
the students who are taught by the strategy (an example- a definition- a non
example) and the achievement mean on those who are taught by the strategy of
(a definition- an example- a non example).
3- There is no statistical significant difference between the achievement mean on
the students who are taught by the strategy of (an example- a non example- a
definition) and the achievement mean of those who are taught by the strategy
of (a definition- an example- a non example)
The present research was limited to the first- institute of medical technologyBaghdad, for the academic year 21111-2112, the equivalency of the groups was
confirmed in the variables of age, previous achievement in Biology. the results of the
achievement test were analyzed by the t- test for two independent samples, and at (1010)
level of confidence, the findings were as the follows:
1- Superiority of the first experimental group over the second experimental group
in the subjects of both.
2- Superiority of the first experimental group over the third experimental group in
the total performance, there was no significant difference between those two
groups.
3- Superiority of the third experimental group over the second experimental
group, while there was no significant difference between those two groups in
regard to the total performance.
In that light of the research findings, the researcher recommended the
followings:
1- Using the strategy of (an example- a definition- a non example) in teaching
the Biology subjects.
2- The importance of using the (a non example) action in teaching any subjects,
taking in consideration that the students has to comprehend the Biology
subject.
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