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اثر اسرتاتيجية زمن االنتظار يف حتصيل طالبات الصف األول املتوسط يف مادة اجلغرافية

الباحثة  :داجدة داخل زيدان

أ .د  .عائدة خملف مهدي

"مستخمص البحث"
يحاكؿ البحث معرفة (اثر استراتيجية زمف االنتظار في تحصيؿ طالبات الصؼ األكؿ المتكسط فػي مػادة الجارافيػة
كلتحقيػػؽ ذلػػؾ اتتمػػدت الباحثػػة تصػػميمان تجريبيػان ذا الهػػبط الجزاػػي كىػػك تصػػميـ (المجمكتػػة التجريبيػػة كالمجمكتػػة
الهابطة ذات االختبار البعدم كاختارت الباحثة طالبات الصؼ األكؿ المتكسط مف (متكسطة البتكؿ لمبنػات التابعػة
لممديريػػة العامػػة لمتربيػػة فػػي محافظػػة باػػداد – الكػػرخ الثالثػػة  /باػػداد لمعػػاـ الدراسػػي ( , 5132 – 5135ك لاػػرض
تطبيؽ التجربة تككنت العينة مف ( 31طالبة ,بكاقػ ( 13طالبػة فػي المجمكتػة التجريبيػة التػي تػدرس تمػ كفػؽ
استراتيجية زمف االنتظار ك( 12طالبة في المجمكتة الهػابطة التػي تػدرس بالطريقػة االتتياديػة  .كافػات الباحثػة
طالبات مجمكتتي البحث قبؿ البدء بالتجربة في تدد مف المتايرات ىػي (اختبػار المعرفػة السػابقة ,مسػتكل الػذكاء,
العمر الزمني باألشير ,درجات مادة الجارافية لمككرس االكؿ

" الفصؿ األكؿ "
اكال  :مشكمة البحث The research Problem
يتكقؼ مردكد العممية التعميميػة تمػ مقػدار مػا تحققػو مػف اىػداؼ كيمثػؿ التحصػيؿ الدراسػي جانبػا اساسػيا مػف
ىذه االىداؼ تم الرغـ مف اف التحصػيؿ الدراسػي يعتمػد تمػ العمميػات العقميػة اال انػو يشػكؿ االسػاس الػذم تبنػ
تمية ساار االىداؼ االخرل
لذلؾ يعػد التحصػيؿ الدراسػي ذا اىميػة كبيػرة فػي حيػاة الفػرد كاسػرتو ل فيػك لػيس تجػاكز مراحػؿ دراسػية متتاليػة
بنجاح كالحصكؿ تم الدرجات التي تؤىمو فحسب ل بؿ اف ارتفاع مسػتكل التحصػيؿ لػدل الفػرد يعطػي انطباتػان لػو
بػػالتفكؽ كالنجػػاح ل كيعػػزز الثقػػة بػػالنفس ل كيرف ػ مػػف مسػػتكل الطمػػكح كامكانياتػػو كقدراتػػو العاليػػة كانػػو قػػادر تم ػ
النجاح كاالنجاز .
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كال يزاؿ التحصػيؿ الدراسػي مػف المكاهػي التػي نالػت اىتمػاـ البػاحثيف كالمػربيف كذلػؾ بكاسػطة رصػد تبػايف درجػات
التحصيؿ بيف الطمبة كالتي تعتمد تم قدرات الطالب مف خبرة كميارة كتدريب كتبايف في االفكار .
كتعد الجارافية أحدل العمكـ االجتماتية التي تربط بػيف اننسػاف كالبياػة منػذ أقػدـ العصػكر كحتػ كقتنػا الحاهػر ,
فهػ ن تػػف ذلػػؾ تعػػد مػػف العمػػكـ التكامميػػة التػػي تػػربط بػػيف العمػػكـ الطبيعيػػة كاالجتماتيػػة حيػػث أف تمػػـ الجارافيػػة ذك
طبيعة كنظره شمكلية ينفرد بيا الجارافي في دراستو لمجارافية في رؤية الحقااؽ كالع قات سكاء فػي انطػار الزمنػي
أك المكاني ككذلؾ المفاىيـ كالحقااؽ كالمعارؼ المتنكتػة كينظػر إلػ ت قػة اننسػاف بالبياػة بػالنظرة التكامميػة ال
سيما اف ك ن منيما يؤثر في األخر( .شمبي  , 3553 ,ص55
كقد لمست الباحثة مف خ ؿ خبرتيا المتكاهعة اف ىناؾ هعؼ بصكرة تامة في كافة المػكاد الدراسػية كالجارافيػة
بصكرة خاصة مف حيث االط ع تم درجات الطالبات كنسب النجاح لطمبة لمصؼ االكؿ المتكسط لمػادة الجارافيػة
لمديرية باداد /الكرخ الثالثة * ل تكاـ السابقة تمػ التػكالي( %51,55ل  %53,13ل  %53,35ل %55,32
(  5115ل 5131ل 5131ل 5135

كىػػذا مؤشػػر كاهػػا تم ػ انخفػػاض مسػػتكل التحصػػيؿ الدراسػػي فػػي ىػػذه

المادة  ,كقد إشارت دراسة كؿ مف (حميػد ل 5131كدراسػة (تمػي  5135كدراسػة (لطيػؼ ل 5132إلػ كجػكد
هعؼ في مستكل التحصيؿ لممتعمميف في مادة الجارافيةل كتزل ىذا الهعؼ إلػ طرااػؽ التػدريس التػي تقػكـ تمػ
انلقاء كالحفظ دكف مراتاة الفركؽ الفردية مما أدل إل تدني مستكل التحصيؿ .
مما جعؿ الباحثػة تشػعر بالحاجػة إلػ إجػراء دراسػة حديثػة مت امػة مػ متطمبػات العصػر تعمػؿ تمػ تحسػيف كرفػ
مستكل التحصيؿ الدراسي في مادة الجارافية كباألخص مرحمة االكؿ المتكسط لما ليا مف اىمية فػي تمػر الطالػب,
كمف ىذه االستراتيجيات الحديثة استراتيجية ( زمف االنتظار  ,لذا تصكغ الباحثة مشكمة البحث بالسؤاؿ االتي :
"ىؿ الستراتيجية زمف االنتظار أثر في تحصيؿ مادة الجارافية لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط ؟
ثانيان :أىمية البحثImportance of the Research : :
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إف تمػػـ الجارافيػػة يتنػػاكؿ دراسػػة كتحميػػؿ الع قػػات المتبادلػػة بػػيف اننسػػاف كبياتػػو الطبيعيػػة ل كمػػا ينػػت تنيػػا مػػف
تاثيرات في المجاالت السياسية كاالقتصادية كاالجتماتية كالثقافية  ( .المسعكدم  , 5131,ص31
كمػ النظػرة الحديثػػة لمجارافيػة كمناىجيػػا أصػبحت لمجارافيػػة مكانػة أساسػػية فػي العمميػػة التعميميػة ككنيػػا
تختزؿ التعقيد البياي تم تكجيو النشاط التعميمي كتسيؿ تممية التعميـ كتبسطيا لتصبا أكثر حيكيػة كاقػؿ جمػكدا
( Bruner,1960,P85
كىذا ماكدت بػو المػؤتمرات التػي تقػدت هػركرة االىتمػاـ بالجارافيػة كتحسػيف طرااػؽ كأسػاليب تدريسػيا ل فكانػت
المػػؤتمرات كمنيػػا المػػؤتمر الثقػػافي العربػػي الثالػػث المنعقػػد فػػي باػػداد تػػاـ 3553ل كمػػؤتمر خبػراء الجارافػػي العربػػي
المنعقػد فػػي القػػاىرة تػػاـ 3525ل كمشػػركتات جارافيػػة أخػػرل فػي كنػػدا كاسػػتراليا كنيكزلنػػدا كالبرازيػػؿ كىكنػػن ككنػػن ل
ككميا أكدت أىمية الجارافيػة ك تمػ زيػادة الػكتي بمػا يحػيط بالطمبػة مػف شػكاىد كظػكاىر ت مػس حيػاتيـ اليكميػة.
( التميميل 3555ل 53
كتعػػد طرااػػؽ التػػدريس مػػف األدكات الفعالػػة فػػي العمميػػة التربكيػػة ذلػػؾ أنيػػا تمعػػب دك ارن أساسػػيا كفعػػاالن فػػي تنظػػيـ
الحصة الدراسية ل كال يستطي المدرس االستاناء تنيا (.األحمد كآخرل 55 : 5113
كتكمػػف أىميػػة طرااػػؽ التػػدريس فػػي ث ثػػة جكانػػب أساسػػية  :المػػدرس ل كالمػػتعمـ  ,كالمػػادة الدراسػػية  ,فبالنسػػبة
لممدرس تعينو تم الكصكؿ إل أىدافو بكهكح كبتسمسؿ منطقي ل إما المتعمـ فإنو يتيا لو إمكانيػة متابعػة المػادة
الدراسية بتدرج مريا ل كما أنيا تكفر فرصة االنتقاؿ المنظـ مف فقرة إل أخرل ل أما مف حيث المػادة الدراسػية فػإف
اليػػدؼ األسػػاس مػػف التعمػػيـ ىػػك نقػػؿ المػػادة أك المعمكمػػات أك المعػػارؼ إل ػ المتعممػػيف بيػػدؼ تنميػػة شخصػػياتيـ
لإلسياـ في تنمية المجتم  (.المكسكم 43-42 : 5115 ,
لذا تم المدرس معرفػة طرااػؽ التػدريس كاسػتراتيجيات التعمػيـ المتنكتػة ككيفيػة اسػتعماليا ل فيػي تسػاتده بػ
شؾ في معرفة الظركؼ التدريسية المناسبة لمتطبيؽل حت تصبا تممية التعميـ شيقة كممتعػة لمطمبػة كمناسػبة
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لقػػػدراتيـ ككثيقػػػة الصػػػمة بحيػػػاتيـ اليكميػػػة كحاجػػػاتيـ ل كميػػػكليـ ل كرغبػػػاتيـ ل كتطمعػػػاتيـ المسػػػتقبمية (.تكفيػػػؽ
كالحيمةل53 ,5115
اف اتتماد طريقة حديثة في التدريس ليا فاتميػة فػي تحسػيف مسػتكل إدراؾ المتعممػيف ل كرفػ قػدراتيـ العقميػة ل ك
تحصيميـ العممي كذلؾ مف خ ؿ استبقاء أثر التعمـ في أذىانيـ لمدة أطكؿ ل كيػتـ ذلػؾ تػف طريػؽ تخطػيط مسػبؽ
نجراءات التدريس مف قبؿ المػدرس باتتمػاد طرااػؽ متنكتػة فػي التػدريس تحقػؽ التفاتػؿ المطمػكب بػيف المػدرس ك
المتعمميف كالمادة التعميمية التعميمة داخؿ غرفة الصؼ.
لذا أجريت محػاكالت تايػر تػدة السػتحداث اسػتراتيجيات تدريسػية تػذلؿ الصػعكبات كتحقػؽ األىػداؼل شػممت ىػذه
المحػػاكالت الم ػكاد الدراسػػية برمتيػػا كمػػف بينيػػا مػػادة الجارافيػػةل الف طرااػػؽ التػػدريس تعػػد تنص ػ ارن مػػف العناصػػر
الرايسة لممني

فيي ترتبط بالمحتكل ارتباطان كثيقان كتحقؽ األىداؼ التعميمية ( .نشكافل34 ,5113

كتعد طرااؽ التدريس الحديثة اشبو بالجسػكر التػي يصػؿ بيػا الػ تقػكؿ ط بػو كالنكافػذ التػي يفتحيػا ليػركا مػف
خ ليػػػػػػا تػػػػػػكالـ جديػػػػػػدة كليتفػػػػػػاتمكا مػػػػػػ المتعػػػػػػارؼ كالحيػػػػػػاة بطرااػػػػػػؽ مختمفػػػػػػة كانظمػػػػػػة رمزيػػػػػػة متعػػػػػػددة .
(قدكره ل 45ل5115
كليذا البد مف إف تسع طرااؽ التدريس الحديثة باستعماؿ كؿ ما ىػك جديػد كفعػاؿ مػف االسػتراتيجيات كالنمػاذج
التدريسية كاألساليب كاألنشطة كالفعاليات التي تجعؿ مف المتعمـ محك ارن لمعمميػة التعميميػة حيػث اف الطمبػة يتعممػكف
حػػػكالي ( %51ممػػػا يسػػػمعكف ك( %11ممػػػا يشػػػاىدكف ك( %51ممػػػا يسػػػمعكف كيشػػػاىدكف ك( %31ممػػػا
يعممكف كيقكلكف لذلؾ تم المدرس النػاجا جعػؿ طمبتػو يعممػكف كيتكممػكف كيفكػركف فػي أنفسػيـ فالتػدريس الجيػد
ىػػػػػػػك الػػػػػػػذم يسػػػػػػػتيدؼ تنميػػػػػػػة قػػػػػػػدره الفػػػػػػػرد تمػػػػػػػ اكتسػػػػػػػاب الخبػػػػػػػرات كاسػػػػػػػتخ ص الحقػػػػػػػااؽ بنفسػػػػػػػو.
(تبد الكريـ 315 ,5113,
كلػػيس مػػف المبالاػػة القػػكؿ اف نجػػاح المعمػػـ فػػي ام مكقػػؼ صػػفي بصػػكرة خاصػػة ل كفػػي التػػدريس بصػػكرة تامػػة
يتكقؼ تم قدرتو في استخداـ االسامة  .اف فف االسامة يعد س حا فعاال في يػد المعمػـ ل كقػد قيػؿ اف لػدل المعمػـ
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سػػتة اشػػخاص أمنػػاء ىػػـ  :مػػاذا ؟ل كلمػػاذا؟ ل كمت ػ ؟ ل ككيػػؼ ؟ل كايػػف ؟ل كمػػف ؟ل يخدمكنػػو فػػي تقػػديـ المعرفػػة
لممتعمميفAggarwal 2007( .
كبالنظر ال تبايف االسامة الصفية في أىدافيا كمسػتكياتيا  ,كت قػة ذلػؾ بخصػااص المتعممػيف العقميػة كالنفسػية
مف جية  ,كبطبيعة المادة الدراسػية مػف جيػة اخػرل  ,تؤكػد االتجاىػات الحديثػة تمػ أف الاػرض مػف السػؤاؿ لػيس
تمقي الجكاب الصحيا مف المتعمـ فحسب بؿ تكجيو المتعمـ كحثو تم التفكير بانتظاـ كممارسة العمميػات العقميػة.
(العاني 43 :3532,
كتعد استراتيجية زمف االنتظار ىي مف االستراتيجيات الحديثة كالتي تحػث تمػ التفكيػر كالتامػؿ بكاسػطة الصػمت
غيػػر المقػػاط مػػف قبػػؿ المعمػػـ كالطالػػب ل كقػػد طػػكر مفيػػكـ زمػػف االنتظػػار( Wait Timeمػػف قبػػؿ مػػارم بػػاد ركم
 Mary budd Roweتاـ 3972ل فقػد كجػدت المعممػكف الػذيف يجيػزكف ثػ ث ثػكاف مػف الصػمت زمػف االنتظػار
بعد طرح المعمـ لسؤالو كاستجابة الطالب ل اف ىذه المدة الزمنيػة تنبػو المػتعمـ ل تػف طريػؽ اتطػاء الطمبػة الفرصػة
الهركرية السترجاع المعرفة القبمية المناسبة كصياغة االسػتجابات الناتجػة تػف التفكيػر ل ككظيفػة المعمػـ اف يػدير
كيرشد ما يحدث قبؿ كفك ار بعد كؿ مدة صمت ل حت تكتمؿ العممية  ( .قطامي 531ل5131
كما انيا مف االستراتيجيات التي تتمركز تم المدرس كالطالب معان ل فالمدرس ىػك الػذم يكجػو تمميػة الػتعمـ
ل كيشػػارؾ الط ػ ب فػػي النقػػاش ل كيمػػارس الط ػ ب الػػتعمـ بانفس ػيـ تػػف طريػػؽ انجابػػة تػػف األسػػامة المطركحػػة
تمييـ ل كمناقشتيا فيما بينيـ كتحديد الصااب منيا ( .زيتكفل 533 ,5111
كقد اثبتت كثير مف الدراسات اف المعمميف يطرحكف اثناء تدريسػيـ تػددان كبيػ ار مػف االسػامة الصػفية كاف معظػـ ىػذه
االسامة كانت مف نكع اسامة الحفظ كالتذكر التي ال تتطمػب اال فيمػا سػطحيا لممػادة ل كاف القػدرة تمػ تكجيػو اسػامة
جيػػدة ليسػػت مكىبػػة فطريػػة ل كلكػػف ىػػي ميػػارة يمكػػف اف تكتسػػب كتنمػػي بالممارسػػة ل لػػذلؾ فػػاف المعممػػيف الػػذيف ال
يجدكف صياغة االسامة الصفية يجدكف صعكبة كبيرة في تعميـ طمبتيـ ( .الحادر ل 3553ل45

155

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )54

اكدت دراسة أتػككد ككلػيف ( Atwood & WILEN, 1991فػي الكاليػات المتحػدة االمريكيػة كالتػي جػاءت بعنػكاف
فعالية زمف االنتظار في تدريس الدراسات االجتماتية لاف زيادة زمف االنتظار يمكػف اف تحفػز تمػ التفكيػر التػاممي
ل كمشػػاركة الطمبػػة ل ككجػػد اف تحسػػف اسػػتجابات الطمبػػة ل كاف مشػػاركاتيـ فػػي المكاقػػؼ الصػػفية تػػزداد بزيػػادة زمػػف
االنتظار بعد طرح السؤاؿ .
كاشارة دراسػة ايجػاف ككػكب كانستاسػيا ( Egan ;cobb &Anastasia

الػ المعممػيف اف يركػزكا تمػ اتطػاء

كقت لمتفكير مف جانب الطمبة كيعممكف حقيقة تم احتراـ تقؿ الطالب في غرفة الصؼ كىػذا يشػج تمػ االحتػراـ
المتبػػػػػػػػػػا دؿ بػػػػػػػػػػيف المعمػػػػػػػػػػـ كالطالػػػػػػػػػػب ل بػػػػػػػػػػؿ يمتػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػذا االحتػػػػػػػػػػراـ الػػػػػػػػػػ خػػػػػػػػػػارج غرفػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػؼ .
(مجمة جامعة النجاح ل بحاث ل5ل5131
حيث اف المعمميف الذيف يستخدمكف زمف االنتظار ل تزيد فعالية تدريسػيـ فػي تنفيػذ المكاقػؼ الصػفية نػدما يكػكف
متكسط كقت االنتظار طكي ل لذا فاف المتعمميف الذيف لـ يجيبػكا تػف االسػامة سػابقان تصػبا مشػاركتيـ فػي النقػاش
اكثػػر فاتميػػة ل كزيػػادة مسػػتكيات المشػػاركة ىػػذه تنػػت مػػف ارتفػػاع تقػػديرات المعممػػيف لقػػدرات المتعممػػيف العقميػػة تنػػد
تكجيو مختمؼ انكاع االسامة بصػكرة تامػة ل كاالسػامة المثيػرة لتفكيػر الطػ ب بصػكرة خاصػة تظػؿ ىنػاؾ حاجػة الػ
العممية التي يطمػؽ تمييػا ( زمػف االنتظػار  Wait timeل كىػي التػي تػـ تاكيػدىا فػي االبحػاث الرااػدة التػي نفػذتيا
 Mary Budd Roweفي االتكاـ ( 3525ل3535ل Jacobson et .al ,2006(. 3542
كتاتي أىمية المرحمة المتكسػطة ككنيػا مرحمػة تمريػة يمػر الطػ ب فييػا كيتعرهػكف لتايػرات تقميػة كفسػيكلكجية
كاجتماتيػػة كنفسػػية ناتجػػة تػػف مرحمػػة المراىقػػة ,بمعن ػ أنيػػا مرحمػػة مػػي د نفسػػي جديػػد حسػػب رأم بعػػض تممػػاء
النفس( .تبد الرحيـ533 ,3542 ,
حمقػػة كصػػؿ بػػيف المرحمػػة االبتداايػػة كانتداديػػة كاليػػػدؼ العػػاـ كاألسػػاس ليػػذه المرحمػػة ىػػك مكاصػػمة االىتمػػػاـ
بالمعرفة كالميارات كاالتجاىات كالعمؿ تم تحقيؽ تكامميا كمتابعة تطبيقاتيا تمييدان لممرحمة المقبمػة كتعػد انتقالػو
حقيقية كطفرة نكتية ينتقؿ فييا الت ميذ ,إذ يق تم تاتؽ ىذه المرحمة ميمات كبيرة كليا أىػداؼ لعػؿ مػف أىميػا
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تنمية قدرة المتعممػيف تمػ التفكيػر المػنظـ فػي كػؿ مػا يمارسػكنو كمػا يقكمػكف بػو مػف تمػؿ كنشػاط كزيػادة قػدرتيـ
(جميكرية العراؽ 35 ,3535,

تم البحث العممي .

كبناء تم ما سبؽ تتجم أىمية البحث باالتي :
 - 3أىمية استخداـ استراتيجية تدريسية حديثة لمكاكبة التطكر المعرفي .
 أىميػة الجارافيػة ككنيػػا مػف العمػػكـ اننسػانية لكىػي بػػذلؾ مػادة أساسػػية فػي المرحمػة المتكسػػطة ل اذ تعمػؿ تمػتكسي كتطكير قدرات المتعمميف كتزكيدىـ بالمعرفة كالثقافة .
 - 1نطمػػا لمسػػاىمة جديػػدة فػػي الفهػػاء التربػػكم بزيػػادة التحصػػيؿ الدراسػػي لمػػادة الجارافيػػة فيػػك مػػف األىػػداؼ
األساسية في مؤسساتنا التربكية .
 - 5تسيـ ىذه الدراسة بتعزيز ثقة الطالب بنفسة لتنظيـ افكاره كتمؽ كدقة انجابة تف طريؽ زمف االنتظار .

ثالثان :ىدؼ البحث:

the research Aim

يرمي ىذا البحث إل معرفة اثر اسػتراتيجية زمػف االنتظػار فػي تحصػيؿ طالبػات الصػؼ االكؿ المتكسػط فػي مػادة
الجارافية العامةل كلتحقيؽ ىذا اليدؼ كهعت الباحثة الفرهية الصفرية اآلتية :
ليس ىناؾ فػرؽ ذك داللػة إحصػااية تنػد مسػتكل داللػة ( 1.15بػيف متكسػط درجػات تحصػيؿ طالبػات (المجمكتػة
التجريبية المكاتي يدرسف مادة الجارافية العامػة تمػ كفػؽ اسػتراتيجية ( زمػف االنتظػار كمتكسػط درجػات تحصػيؿ
طالبات(المجمكتة الهابطة المكاتي يدرسف المادة نفسيا تم كفؽ الطريقة التقميدية .
رابعان :حدكد البحثthe research Limitation :
حدد البحث باالتي :
.3

طالبات الصؼ األكؿ المتكسط في المدارس المتكسطة النيارية التابعة لممديرية العامة لتربية باداد (الكرخ الثالثة

 .5مكهكتات الفصكؿ الث ثة االخيرة مف كتاب مبادئ الجارافية العامة لمصؼ االكؿ المتكسط المقرر تدريسػو مػف قبػؿ
كزارة التربية .
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 .1الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي(. 5132 – 5135
خامسان :تحديد المصطمحات Determination the terms :
اكالن .األثرEffect :
أ  -اصط حان ترفو كؿ مف:
(الحفنػػي  : 3553,ىػػك مقػػدار التايػػر الػػذم يط ػ أر تم ػ المتايػػر التػػاب

بعػػد تعرهػػو لتػػاثير المتايػػر المسػػتقؿ .

(الحفني 551,ل3553
( السقاؼ ل : 5113ىك ما يراه مف معػالـ اك بصػمات اك اثػار فػي الشػيء المػؤثر فيػو لفينػاؾ مػؤثر كمػؤثر فيػو
بمعن متاير مستقؿ كمتاير تاب

(.السقاؼ ل 5113ل35

ب -اجراايا  :ىك الفرؽ الحاصؿ في معدؿ درجات التحصػيؿ بػيف المجمكتػة التجريبيػة (زمػف االنتظػار كالمجمكتػة
الهابطة (الطريقة االتتيادية في مادة الجارافية ألعامو لمصؼ األكؿ المتكسط .
ثانيان – االستراتيجية Strategy(:
ب – اصط حا ترفو كؿ مف:
).1971

 : Webestrsانيػػػػػػػػا فػػػػػػػػف اسػػػػػػػػتعماؿ الخطػػػػػػػػط المنظمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي حػػػػػػػػؿ مشػػػػػػػػكمة معينػػػػػػػػة

Webestrs.1971.p299(.
(حمادنو كتبيدات ل  : 5135ىي مجمكتة مف خطكات كاجراءات يقكـ بيا المعمـ بشػكؿ مػنظـ كمتػرابط كمتسمسػؿ
بحيث تككف شاممة كتنسجـ م متطمبات الدرس ( .حمادنة كتبيدات ل5ل5135
ب -اجراايا :بانيا مجمكتة مػف انجػراءات كاألنشػطة كاختيػار األسػاليب التعميميػة لتحقيػؽ األىػداؼ كتحديػدىا مػف
خ ؿ تنفيذ الباحثة الستراتيجية زمف اال نتظار في تحصيؿ طالبات الصؼ األكؿ المتكسط لمادة الجارافية .
ثالثان  -زمف االنتظار ( Wait time
أ-اصط حا ترفيا كؿ مف :
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( : Mary.1972ىي المدة الزمنية لصمت المعمـ كالتي تمي طرحة لمسػؤاؿ (زمػف االنتظػار االكؿ كالػزمف الػذم
يتب استجابة الطالب االكل (زمف االنتظار الثاني Mary.1972.94-81 ( .
( ابك دية ل : 5133انو مف االساليب التي تستعمؿ لتشػجي االجابػات االطػكؿ كاالتمػؽ لتكقػؼ ( 5-1ثػكاف بعػد
تكجيو السؤاؿ ل بحيث يؤدم ال اجابات اطكؿ كاكثر تمقان في التفكير (ابك دية ل353ل5133
ب-اجراايا :ىي الزمف الذم ينباي منحو لمطمبة بعد طرح المعمـ لمسؤاؿ لكاستعماؿ ميارة االنتظػار لتمقػي االجابػات
الدقيقةل حيث اف التػكؽ التكقػؼ اك الصػمت( pauseبعػد طػرح السػؤاؿ يعطػي الطمبػة فرصػة لمتفكيػر فػي اجابػاتيـ
مما يشد انتباه الجمي .
رابعان  -التحصيؿ (Achievement
أ  -اصط حان ترفو كؿ:
(جابمف ل 5112ل : Chaplinمستكل محدد مف االنجاز اك براتة في العمؿ المدرسي يقػاس مػف قبػؿ المعممػيف ل
اك باالختبارات المقررة  (.العيسكم كاخركف ل 5112ل31
(ترفو ابػك ديػة ل : 5133ىػك مجمػكع مػا اكتسػبو الطػ ب مػف ميػارات كمعػارؼ كمكاقػؼ فػي فتػرة زمنيػة معينػو ل
مقارنو بمجمكتة الميارات كالمعارؼ كالمكاقؼ كالقيـ المطمكب اكتسابيا (.ابك دية ل 5133ل555
ب-اجراايػان  :االنجػػاز الػػذم تحققػػو طالبػػات الصػػؼ (االكؿ المتكسػػط تينػػة البحػػث مقيسػان بالػػدرجات التػػي يحصػػمف
تمييا بعد استجاباتيف الختبار التحصيؿ الذم اتدتو الباحثة كيطبؽ نياية تجربة البحث
خامسان  -الجارافية Geography :
أ  -اصط حان ترفو:
( كاتكؾ ل : 5115العمـ الذم يػدرس الظػكاىر الطبيعيػة كالبشػرية كالبيكلكجيػة كاالنسػانية المكجػكدة تمػ سػطا
االرض  (.كاتكؾ ل 5115ل325
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(تبػػد تمػػي كاخػػركف ل: 5135تمػػـ المكػػاف كيقصػػد بالمكػػاف الػػذم تاخػػذ الظػػاىرة تم ػ سػػطا االرض ككػذلؾ يػػدرس
البياة كاالنساف كت قة كؿ منيما باألخر (.تبد تمي كاخركف ل  5135ل 5
ب-اجرااي ػان :انيػػا مجمكتػػة مػػف الحقػػااؽ كالمفػػاىيـ كالمبػػادئ كالق ػكانيف التػػي تتهػػمنيا الظ ػكاىر الطبيعػػة كالبشػػرية
المتعمقة بكككب االرض المتهمنة الفصكؿ الث ثة االخيرة لمبادئ جارافية الصؼ اال كؿ المتكسط .
سادسان  -المرحمػة المتكسػطة  :ىػي المرحمػة التػي تمػي المرحمػة االبتداايػة كتسػبؽ المرحمػة االتداديػة كمػدتيا ثػ ث
سنكات كتشمؿ سنكات العمر بيف (35 – 35سنو كىي مكممة لمػا يػدرس الطالػب فػي المرحمػة االبتداايػة كتزكيػده
بمعمكمات اكس مما درسو في الماة كالثقافة العامة (.جميكرية العراؽ ل5114
سابعا:الصؼ االكؿ المتكسط :
ترفتػػو كزارة التربيػػة (: 5114ىػػك انتقػػاؿ الطابػػة مػػف المرحمػػة االبتداايػػة الػ المرحمػػة المتكسػػطة ل كالصػػؼ االكؿ
المتكسط االكؿ ليذه المرحمة .

(جميكرية العراؽ ل كزارة التربية ل5114
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دراسات سابقة

جملة البحوث الرتبوية والنفسية
" الفصؿ الثاني "

يتناكؿ ىذا الفصؿ ترهان لمدراسػات السػابقة ل ثػـ المكازنػة بػيف ىػذه الدراسػات كالدراسػة الحاليػة ل كترهػان لمجكانػب التػي
افادت الباحثة في دراستيا مف خ ؿ اط تيا تم ىذه الدراسات ك كاآلتي :
أكالن  :دراسات تناكلت أستراتيجية زمف االنتظار
-3دراسة خميفة كابك محفكظ (5135
(مستكل القدرة التصنيفية كزمف االنتظار تند طػرح االسػامة لػدل معممػات الصػؼ السػادس االساسػي كت قتيمػا بتحصػيؿ
طالباتيف في التربية االجتماتية
اجريػػت الدراسػػة فػػي كميػػة العمػػكـ التربكيػػة ل جامعػػة الشػػرؽ االكسػػط – االردف كىػػدفت الدراسػػة ال ػ معرفػػة مسػػتكل القػػدرة
التصػنيفية كزمػػف االنتظػار لػػدل معممػات الصػػؼ السػػادس االساسػي كت قتيمػػا بتحصػيؿ طالبػػاتيف فػي التربيػػة االجتماتيػػة .
كقاـ الباحثاف ببناء اختبار القدرة التصنيفية ال نكاع االسامة بحسػب تصػنيؼ بمػكـ لممجػاؿ المعرفػي ل كبنػاء اختبػار تحصػيمي
لمباحث التاريخ كالجارافية كالتربية الكطنية ل كاداة قياس زمف االنتظار المستارؽ في تكجيو االسامة باسػتخداـ السػاتة ذات
العقارب اك المؤشرات تقيس الثانية كاجزاءىا ل كقد تـ التاكد مف صدقيا كثباتيػا  .اقتصػرت تينػة الدراسػة تمػ ( 15معممػة
مػػف معممػػات مجتم ػ الدراسػػة ل ك ( 355طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ السػػادس االساسػػي ل باسػػتخداـ االحصػػااي (ت t-
testلعينػة كاحػدة مرتبطػة ل كاختبػار كػام تربيػ (  X2ل كقػد اظيػرت الدراسػة النتػاا االتيػة  - :كجػكد فػركؽ ذات داللػة
احصػػااية بػػيف متكسػػط القػػدرة التصػػنيفية كالمسػػتكل المقبػػكؿ تربكيػػا لصػػالا المسػػتكل المقبػػكؿ تربكيػػا ل كبػػيف متكسػػط زمػػف
االنتظار كالمستكل المقبكؿ تربكيا كلصالا المستكل المقبكؿ تربكيا ل كجكد ت قة ارتباطية ايجابية دالة احصاايا بػيف القػدرة
التصػنيفية النػكاع االسػػامة مػػف جيػػة ل كزمػف االنتظػػار المسػػتارؽ فػػي تكجيػػو االسػػامة مػف جيػػة اخػػرل لػػدل معممػػات التربيػػة
االجتماتية لمصؼ السادس االساسي كبيف تحصيؿ طالبات الصؼ نفسو فػي المػادة نفسػيا – كجػكد فػرؽ داؿ احصػاايا بػيف
نسبة االسامة ذات المستكيات الدنيا كنسبة االسامة ذات المستكيات العميا لصالا االسامة ذات المستكيات الدنيا.
-5دراسة ( Rileyل3542
( اثر زمف انتظار المعمـ كتنكع االسامة المعرفية تم تحصيؿ الط ب في مادة العمكـ
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ىدفت ىذه الدراسة ال التعرؼ تم اثر كمف انتظار المعمـ م اخت ؼ المستكيات لمعرفة االسامة تم تحصيؿ الط ب فػي
العمكـ ل اجريت الدراسة في الكاليات المتحدة االمريكيػة ل كاظيػرت النتػاا الػ ارتفػاع تحصػيؿ الطػ ب الػذيف اسػتخدـ معيػـ
اسامة تشمؿ خميطان في المستكل المعرفي المػنخفض كالمرتفػ مقارنػة بتحصػيؿ الطػ ب الػذيف اسػتخدمكا معيػـ اسػامة تشػمؿ
خميطان بالمستكل المعرفي المنخفض كالمرتف مقارنة بتحصيؿ الط ب الػذيف قػدـ ليػـ اسػامة ( %311فػي المسػتكل المرتفػ
كتحصيؿ الط ب الذيف قدـ ليـ اسامة ( %311مف المستكل المنخفض  .كما اظيرت الدراسة ايظان اف كمما زاد زمػف انتظػار
تف (1ثكاف كمما ادل ال حدكث تاثير ايجابي في استيعاب الط ب .
كاسػػػتخدمت الدراسػػػة االختبػػػار التػػػااي كتحميػػػؿ التبػػػايف فػػػي تحميػػػؿ النتػػػاا
(Riley ,1986,335
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" الفصؿ الثالث "

مني البحث كاجراءاتو
يتهمف ىذا الفصؿ ترها لمني البحث كانجػراءات العمميػة المسػتعممة مػف حيػث اتتمػاد التصػميـ التجريبػي
المناسػػب كتحديػػد مجتم ػ البحػػث كتينتػػول كاج ػراءات التكػػافؤ انحصػػااي بػػيف مجمػػكتتي البحػػث كهػػبط المتاي ػرات
الدخيمة التي تؤثر في س مة التجربة كمستمزمات البحػث كأداة البحػث كمػا يتعمػؽ بيػا مػف صػدؽ كثبػاتل كاجػراءات
تطبيؽ التجربة كاستعماؿ الكسااؿ انحصااية المناسبة كتم النحك اآلتي:
أكال :مني البحثCurriculum of Research :
اتبعت الباحثة المني التجريبي لتحقيؽ ىدؼ البحثل ألنو مني م اـ نجراءات البحػث كالتكصػؿ الػ النتػاا
تاييػػر متعمػػد بشػػركط معينػػة فػػي العكامػػؿ التػػي يمكػػف أف تػػؤثر فػػي الظػػاىرة
كيقػػكـ ىػػذا المػػني تم ػ اسػػاس إج ػراء ن
مكهكع البحثل كم حظة آثار ىذا التايير كتفسيرىا كالكصكؿ ال الع قػات المكجػكدة بػيف األسػباب كالنتػاا لفيػك
مػػني يقػػكـ تمػ التجربػػة كالم حظة(تطيػػةل . 335 :5131كلمتصػػميـ التجريبػػي أىميػػة كبيػػرة ألنػػو يكفػػؿ لمباحػػث
األنمػػكذج المناسػػب فػػي الكصػػكؿ الػ نتػػاا يمكػػف أف تسػػاتده فػػي انجابػػة تمػػا طرحتػػو مشػػكمة البحػػث مػػف أسػػامة
كالتحقؽ مف فرهياتو  (.ممحـ ل  5115ل ص554
ثانيا :التصميـ التجريبي The Experimental Design
يقصد بالتصميـ التجريبي مخطط كبرنام تمؿ الختبار صحة الفركضل يعزؿ فيػو الباحػث المتايػرات الدخيمػة
كيػػدرس أثػػر المتايػػر المسػػتقؿ تم ػ التػػاب بايػػة التاكػػد مػػف مػػدل صػػحة معمكمػػة معينػػة اك لمحاكلػػة التكصػػؿ ال ػ
التعميمػػات التػػي تحكػػـ سػػمكؾ المتايػػر التػػاب (تطػػكمل . 355 :5115كأف كظيفػػة التصػػميـ التجريبػػي انػػو يقػػيـ
شركطان لممقارنات المطمكبة الختبار فرهية التجربة ,كانو يتيا لمقػااـ بالتجربػة بكاسػطة التحميػؿ انحصػااي لمبيانػات
إتطاء تفسير منطقي لنتاا الدراسة مف خ ؿ الهبط الكافي بحيث يتسن تقكيـ تاثيرات المتاير المسػتقؿ بشػكؿ ال
لػػػبس فيػػػو (الحسػػػيني ,كتػػػادؿ . 115: 5115 ,كقػػػد اختػػػارت الباحثػػػة التصػػػميـ التجريبػػػي ذم الهػػػبط الجزاػػػيل
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مجمكتػػة التجريبيػػة تػػدرس مكهػػكتات المػػادة تم ػ كفػػؽ اسػػتراتيجية زمػػف االنتظػػار كالمجمكتػػو الهػػابطة تػػدرس
مكهكتات المادة ذاتيا بالطريقة االتتيادية .
ثالثان  :مجتم البحث كتينتو Population &Sample of the research
 -3مجتم البحث : population of the research
يقصػػد بػػو جميػ االف ػراد اك األشػػياء اك الطمبػػة الػػذيف يشػػكمكف مكهػػكع مشػػكمة البحػػث (تبػػاس كآخػػركفل:5133
 . 533أف أكل الخطكات في اختيار العينة ىك تحديػد المجتمػ مكهػكع الدراسػة ,كالمجتمػ ىػك المجمكتػة األكبػر
الذم يفترض أف نعمـ نتػاا الدراسػة تميػو (المنيػزؿ ,كتػايش , 34: 5115,يتكػكف مجتمػ البحػث مػف طالبػات
الصػػؼ االكؿ المتكسػػط فػػي جمي ػ المػػدارس المتكسػػطة كالثانكيػػة النياريػػة الحككميػػة لمبنػػات التابعػػة لمديريػػة تربيػػة
محافظة باداد الكرخ.1 /
 -5تينة البحث Sample of The Research(:
تُعػػرؼ العينػػة بانيػػا" :مجمكت ػ ُة ُجزايػػة مميػػزة كمنتقػػاة مػػف مجتم ػ البحػػث ل فيػػي مميػػزة ل ألنيػػا تمتم ػ ُؾ خصػػااص
المجتم ػ ن نفسػػو كمنتقػػاة ل ألنيػػا تنتخػػب مػػف مجتم ػ ن البحػ ن
ػث تم ػ كفػػؽ أسػػاليب كاج ػراءات معينػػة " ( .الحمػػداني ,
ُ
كاخركف 5112 ,ل ص 355كالعينة جزء مف المجتم تتكافر فيػو الخصػااص كالمكاصػفات نفسػيا لػذلؾ المجتمػ
(الجابرم, 555 :5133,
كقػػد اختػػارت الباحثػػة قصػػديا (متكسػػطة البتػػكؿ لمبنات قامػػت الباحثػػة بزيارتيػػا معتمػػدة تم ػ كتػػاب تسػػييؿ الميمػػة
الصادر تف المديرية العامة لتربية باداد الكػرخ الثالثػة كذلػؾ لمػا كجػدت مػف تعػاكف  ,رأت الباحثػة أف تػدد شػعب
الصؼ األكؿ المتكسط في المدرسة بمات ست شعب ىي (أل بل جل دل ىػ ل ك كفي هػكء التصػميـ التجريبػي كػاف
لزامان تم الباحثة أف تختػار شػعبتيف تشػكاايان لتمثػؿ مجمػكتتي البحػثل كبطريقػة السػحب العشػكااي ظيػر التكزيػ
اآلتي  :المجمكتة األكل ىي المجمكتة التجريبيػة التػي تػدرس باسػتراتيجية زمػف االنتظػار ككػاف مػف نصػيب شػعبة
(ج كالمجمكتة الثانية ىي المجمكتة الهابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية ككاف مف نصيب شعبة (د .
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إذ بمن تدد إفراد تينة البحث ( 43طالبة بكاق ( 53طالب نة في شعبة (ج  ,ك( 51طالبػة فػي شػعبة ( د  ,كبعػد
أف تـ استبعاد بيانات الطالبات الراسػبات إحصػاايا الحتمػاؿ امػت كيـ الخبػرة فػي المػادة الدراسػية مػف العػاـ الماهػي
كالبػالن تػددىـ ( 4طالبػػات مػ السػماح ليػػـ بالػدكاـ فػي مجمػػكتتي البحػث حفاظػان تمػ النظػاـ المدرسػي كاسػػتمرار
تدريسػػيـ ل كبػػذلؾ بمػػن تػػدد أفػراد تينػػة الطالبػػات فػػي مجمػػكتتي البحػػث بعػػد االسػػتبعاد ( 31طالبػػةل بكاقػ (13
طالبػػة فػػي شػػعبة (ج التجريبيػػة التػػي تػػدرس باسػػتراتيجية زمػػف االنتظػػار ك( 12طالبػػة فػػي شػػعبة (د التػػي تػػدرس
بالطريقة االتتيادية.
رابعان :تكافؤ مجمكتتي البحث Equivalent of the Groups Research :
إف تعػػدد المتايػرات المػػؤثرة فػػي المكهػكتات التربكيػػة كتشػػابكيا ل يجعػػؿ مػػف الصػػعب تمػ البػػاحثيف التربػػكييف
الحصكؿ تم مجمكتة تجريبية ك مجمكتػة هػابطة متكافاػة فػي المتايػرات التػي قػد تػؤثر فػي الع قػة بػيف المتايػر
المستقؿ كالمتايػر التػاب (الرشػيدمل . 313: 5111كيعػد التكػافؤ بػيف المجمكتػات ىػك جػكىر الطريقػة التجريبيػة
فبدكف التكافؤ يستحيؿ معرفة أثار المتاير المستقؿ بشكؿ ال لػبس فيػو (الحسػيني ,كتػادؿ . 115: 5115 ,كتميػو
فقد حرصت الباحثة تم إجراء التكافؤ بيف مجمكتتي البحث في المتايرات اآلتية :
 . 3اختبار مستكل الذكاء . IQ .Test .
 . 5اختبار المعرفة السابقة لمادة الجارافية . Pre-Knowledge test .
 . 1درجات مادة الجارافية لمككرس االكؿ .

. Degrees of geographical material for the first

 . 5العمر الزمني محسكبان بالشيكر . the Age in months .
خامسان  :هبط المتايرات الدخيمة Control of Extraneous variables:
يعد هبط المتايرات الدخيمة كاحدة مف انجراءات الميمة في البحكث التجريبػي مػف اجػؿ تػكفير درجػة مقبكلػة مػف
الصدؽ الداخمي لمتصميـ التجريبي (ممحـ ل. 31 :5131
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كلاػرض الحفػاظ تمػ سػ مة التجربػةل حاكلػت الباحثػة هػػبط بعػض المتايػرات الدخيمػة التػي يعتقػد بانيػا تػؤثر فػػي
س مة التجربة ككآالتي:
 -3الس مة التجريبية :
قامػػت الباحثػػة بالتاكيػػد تم ػ الس ػ مة الداخميػػة لمتاي ػرات البحػػث تػػف طريػػؽ اج ػراءات التكػػافؤ بػػيف طالبػػات
مجمكتتي البحث كاجراءات هبط بعض المتايرات األخرل كمنيا :
-3أ  -مدة التجربة Sample selection:
كانت مدة التجربة متساكية لمجمكتتي البحػث ل إذ بػدأت يػكـ االربعػاء المكافػؽ /5132 / 5/55كانتيػت يػكـ
الخميس المكافؽ5132/5/53
-3ب -العمميات المتعمقة بالنه Processes related to maturity :
يشمؿ ىذا العامؿ كؿ التايرات البيكلكجية اك النفسية اك العقمية التي تط أر تم الفرد الذم يخه لممعالجة في
اثناء تنفيذ الدراسة اك البحثل مما يؤثر في دقة النتاا ل كمف ىذه المتايرات زيادة العمر كالتعب كتقمص
االىتماـ(تباس كآخركفل. 332 :5133
كلـ يكف ليذه العمميات أثػر فػي البحػث الحػالي ل ألف مػدة التجربػة كانػت قصػيرة كمكحػدة لممجمػكتتيف التجريبيػة
كالهابطة.
-3ج. -االندثار التجريبي Experimental extinctio(:
كيقصد بو األثر المتكلد تف ترؾ أك انقطاع تدد مػف طػ ب مجمػكتتي البحػث فػي اثنػاء مػدة التجربػة ,فيترتػب
تميو التاثير في نتاا التجربة (تبد الرحمف كزنكة . 535 : 5113 ,كفي البحث الحالي لـ تحصػؿ حالػة انقطػاع
أك نقؿ أم طالبة باستثناء حاالت الاياب الفردية كبنسب متقاربة إل حد ما.
-3د.-أداة القياس Measurement too( :
استعممت الباحثة أداة قياس مكحدة لمجمكتتي البحث ,كىك اختبار التحصيؿ ,المككف مف ( 51فقرة.
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-3ق -الجنسGender ( :
تـ هبط ىذا المتاير لككف تينة البحث مف البنات فقط.
 -5الس مة الخارجيةExternal Validity( :
قامت الباحثة بالتاكد مف الس مة الخارجيػة مػف حيػث هػبط المتايػرات الدخيمػة التيحاكلػت الباحثػة قػدر انمكػاف
تفادم أثر تدد المتايرات الدخيمة في سير التجربةل ثـ نتااجيال كفيما ياتي اجراءات هبط بعض ىذه المتايرات :
 -3اثر االجراءات التجريبية After experimental procedures( :
مػػف خصػػااص التجربػػة الحقيقيػػة الهػػبط كالػػتحكـ كيعنػػي فييػػا تثبيػػت تػػدد مػػف الخصػػااص المتعمقػػة بػػالمكقؼ
البحثي ,التي قد تظيػر فػي أثنػاء بحػث الع قػة بػيف المتايػر التجريبػي كالمتايػر التػاب (ممحػـ  121: 5111,كاف
هبط ىذه انجراءات لو أىمية كبيػرة فػي البحػكث التجريبيػة  ,كتػدـ االىتمػاـ ليػا قػد يػؤثر فػي نتػاا التجربػة (تبػد
الحفػػيظ كمصػػطف  . 331 : 5111 ,لػػذا حرصػػت الباحثػػة تم ػ هػػبط تػػدد مػػف المتاي ػرات لهػػماف سػػير التجربػػة,
كس متيا ,كدقة نتااجيا ,كتمثؿ ذلؾ تم النحك اآلتي:
-3-5أ سرية البحثSecret Search ( :
لارض هبط ىذا المتاير اتفقت الباحثة م إدارة المدرسة تم تدـ إخبار الطالبات بطبيعة الميمة التػي تقػكـ بيػا
الباحثة  ,كذلؾ بإخبارىـ بانيا ُمدرسػة مػف هػمف مػ ؾ المدرسػة حرصػان تمػ سػير التجربػة بشػكؿ طبيعػي لمكصػكؿ
إل نتاا دقيقة.
 -3-5ب الكسااؿ التعميميةEducational means( :
كانػت الكسػػااؿ التعميميػػة لممجمػكتتيف التجريبيػػة كالهػػابطة كاحػده كتتمثػػؿ بالسػػبكرة كاألقػ ـ الممكنػػة كالخػرااط
كجياز الداتا شك كمصدر خارجي كتاب( جارافية المدف .
-3-5ج تكزي الحصصDistribution of lessons in the daily schedule ( :
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تمت السيطرة تم ىذا المتاير مف خ ؿ التكزيػ المتسػاكم لمػدركس بػيف مجمػكتتي البحػث ,فقػد كانػت الباحثػة
تػػدرس أربػ حصػػص أسػػبكتيان بمعػػدؿ حصػػتيف لكػػؿ مجمكتػػة تمػ كفػػؽ جػػدكؿ الػػدركس األسػػبكتي المعػػد مػػف إدارة
المدرسة كقد تـ تكزي مجمكتتي البحث تم األياـ االربعاء كالخميس.
-3-5د التدريس Teaching) :
ألجؿ تفادم احتماؿ تداخؿ تاثير ىذا العامؿ في نتاا التجربة فقد درست الباحثة بنفسػيا طالبػات مجمػكتتي البحػث
(التجريبية كالهابطة طكاؿ مدة التجربة .
 -3-5ق المادة الدراسية Determining the subject( :
لقد سيطرة الباحثة تم تفػادم اثػر ىػذا العامػؿ تػف طريػؽ تكحيػد مكهػكتات مػادة الجارافيػةل إذ اتتمػدت الباحثػة
تمػػ سػػياؽ مكهػػكتات الكتػػاب المدرسػػي (مبػػادئ الجارافيػػة العامػػة المقػػرر تدريسػػو لمسػػنة الدراسػػية – 5135
 ,5132كالذم هـ الفصكؿ الث ث األخيرة مف الكتاب .
 -3-5ك بياة الصؼClassroom environment ( :
طبقت الباحثة تجربتيا في مدرسة كاحده"( متكسطة البتكؿ كدرست مجمكتتي البحث في صفكؼ متجػاكرة كليمػا
المكاصػفات نفسػيا تقريبػان مػف حيػث انهػاءة ,كالتيكيػة ,كنػكع كتػدد المقاتػد ,كنػكع السػبكرة ألجػؿ تثبيػت أثػر ىػػذه
المتايرات في النتاا .
سادسا -إتداد مستمزمات البحثCreate search requirements ( :
تعد تممية تيياة مستمزمات البحث مف أكلػ الهػركريات التػي يحتاجيػا الباحػث قبػؿ تطبيػؽ التجربػةل كقػد ىياػت
الباحثة المستمزمات األساسية لمتجربة كىي كما ياتي :
أ -تحديد المادة العممية Material Specification ( :

124

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )54

حػػددت الباحثػػة قبػػؿ البػػدء بالتجربػػة الم ػادة العمميػػة التػػي سػػكؼ تدرسػػيا مجمػػكتتي البحػػث اتتمػػادان تم ػ سػػياؽ
مفردات الكتاب المدرسػي (مبػادئ الجارافيػة العامػة المقػرر تدريسػو لطػ ب الصػؼ األكؿ المتكسػط لمسػنة الدراسػية
 ,5132 – 5135كالذم تهمف الفصكؿ الث ثة االخيرة.
ب -صياغة األىداؼ السمككية Formulation Behavioral Objective) :
أف اليػػدؼ السػػمككي ىػػك تبػػارة أك جممػػة تصػػؼ التايػػر المطمػػكب احداثػػو فػػي سػػمكؾ المػػتعمـ نتيجػػة الخبػػرة
التعميمية التعممية ,كيمكف م حظتو أك قياس(سػ مةكآخركف . 23 :5115,كمػف شػركط اليػدؼ السػمككي اف يبػدأ
بفعؿ سمككي مصكغ بما يكها سمكؾ الطمبة كمف األفهؿ اف يقتصر تم نتاج تعميمي كاحػد كيكػكف قصػير المػدل
كمحدد الااية كسيؿ التحقيؽ (محجكبل. 325 :5115
لػػذا اتػػدت البػاحػػثة أىػدافػػان سػمككية فػي هػػكء الػفػػصكؿ الث ثػة االخيػرة مػف كتػاب مبػادئ الجارافيػة العامػةل كتمػ
كفؽ تصنيؼ بمكـ لممجاؿ المعرفي بمستكياتو الث ثة االكلػ (المعرفػة ,الفيػـ ,التطبيػؽ  ,كقػد بمػن مجمػكع األىػداؼ
السمككية ( 321ىدفان سمككيان يكاق ( 35ىدؼ لمستكل المعرفػة ك( 53لمسػتكل الفيػـ ك( 13لمسػتكل التطبيػؽ,
كلتاكد مف ص حية كس مة صياغة األىداؼ السمككية كالمستكل الذم تقيسو ,ترهتيا الباحثة تمػ مجمكتػة مػف
ذكم الخبػػرة كاالختصػػاص فػػي الجارافيػػة كطرااػػؽ التػػدريس كالقيػػاس كالتقػػكيـ ممحػػؽ ( , 4كفػػي هػػكء م حظػػاتيـ
كأراءىـ أجرت تمييا الباحثة بعض التعدي ت منيا حذؼ المستكل الراب (التحميؿ كذلؾ اكثر الخبراء دتكا الػ ىػذا
التعديؿ كتـ صياغتيا تم كفؽ التعدي ت الجديدة .
ج .إتداد الخطط التدريسية planning Instruction Preparation( :
كيعد مف أكثر ميػاديف العمػؿ تعقيػدان,
يعد التدريس نشاط أنساني ىادؼ كمخطط (شبر كآخركفُ . 55 :5135,
فػػالمعمـ يػػؤدم تممػػو م ػ مجمكتػػات مػػف األف ػراد (المتعممػػيف المختمفػػيف فػػي جكانػػب متعػػددة ,كمػػف أجػػؿ قيػػادتيـ
كتكجيييـ حت يصمكا ال الػتعمـ المرغػكب فيػو ,يقتهػي منػو التخطػيط لعممػو حتػ يػاتي بالنتػاا المرجػكة (سػ مة
كآخػػػركف. 53 :5115,كتعػػػرؼ الخطػػػط التدريسػػػية :بانيػػػا تخطػػػيط لفعاليػػػات الػػػدرس فػػػي المسػػػتقبؿل ككشػػػؼ تػػػف
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االىػػداؼ التػػي يريػػد المػػدرس تحقيقيػػا بالطريقػػة التػػي سيسػػمكيا كاألدكات التػػي يسػػتعمميا (ابػراىيـ كآخػػركفل:3545
. 55كتحقؽ خطة لتػدريس اكبػر قػدر مػف األىػداؼ كاقػؿ تػدد مػف األخطػاء كتهػمف لنػا اسػمكبا معينػا فػي انتخػاب
المكاد الدراسية كالتدريسية كالفعاليات كتنظيميا كىي تكجو انتباه المدرس الػ افهػؿ طرااػؽ التػدريس ككيفيػة الػربط
الصحيا بيف الدرس السابؽ كال حؽ كتحدد المفاىيـ كالحقااؽ التي يريد اف يكتسبيا الطمبة كصػياغتيا فػي اىػداؼ
إجرااية كاهحة (ابك سرحافل. 534 :5111
لذا فقد أتدَّت الباحثػة مجمكتػة مػف الخطػط التدريسػية اليكميػة لمكهػكتات الفصػكؿ الخػامس كالسػادس كالسػاب
مف كتاب الجارافية المقػرر تدريسػو لمصػؼ األكؿ المتكسػػػػػػػػط لمعػاـ الدراسػي ( 5132–5135كبمػن تػددىا (15
خطػػة تدريسػػػػػػػػػية لممجمكتػػة التجريبيػػة كالهػػابطة ل ترهػػت الباحثػػة انمػػكذج مػػف ىػػذه الخطػػط تم ػ مجمكتػػة مػػف
الخبراء كالمحكميف مف ذكم االختصاص في مادة الجارافية كطرااػؽ تػدريس كخاصػتا طرااػؽ تػدريس االجتماتيػات ل
كذلؾ لبياف آراايـ حكؿ مدل م امة الخطط كانسجاميا م محتػكل المػادة ل كتمبيتيػا لاىػداؼ السػمككية كتحقيقيػا
ألغراض البحث ل كفي هكء آراايـ تـ تعديؿ بعض المفردات الكاردة في الخطط.
سابعا  -أداة البحػث The Instrument Preparing test:
مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث ,البد لمباحث مػف اتتمػاد أدكات سػكاء كانػت معػدة سػابقان أـ يقػكـ الباحػث ببناايػا,
كأدكات البحػػػث تسػػػتخدـ تػػػادة لجمػػػ البيانػػػات ,كقيػػػاس الظػػػاىرة التػػػي يعمػػػؿ الباحػػػث تمػػػ قياسػػػيا فػػػي بحثػػػو
(الجابرم 53 :5133,كقد تككف ادكات البحث مقياس تقدير أك اختبار اتجاىات أك اختبػار ذكػاء أك اختبػار قػدرات
أك اختب ػارات شخصػػية أك اختبػػا ارن تحصػػيميان أك اختبػػار اكتسػػاب أك غيرىػػا مػػف األدكات (الزكبعػػي ,كمحمػػد:3543 ,
. 341
أ -إتداد االختبار التحصيمي:
يشػػير (أبػػك صػػالا  5111إلػ أف االختبػػار ىػػك إج ػراء مػػنظـ لتحديػػد مقػػدار مػػا يتعممػػو الطالػػب(.أبك صػػالال
5111ل ص, 315إذ إنػػو العمميػػة التػػي يػػتـ فييػػا تحميػػؿ محتػػكل المػػادة الدراسػػية كصػػياغة األىػػداؼ السػػمككية ثػػـ
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اتخاذ قرار في نكع الفقرات التي يراد تهمينيا ل ختبػار( .قطػاميل5113لص 515كاالختبػارات إحػدل ىػذه األدكات
الميمػػة كالشػػااعة فػػي قيػػاس التحصػػيؿ كفػػي الحكػػـ تمػػ مػػا تػػـ اكتسػػابو( .ممحػػـل 5115ل ص 512ل(األمػػاـ ك
آخركفل,3551ص54
كلمعرفة أثر المتايػر المسػتقؿ (اسػتراتيجية زمػف االنتظػار فػي رفػ المسػتكل التحصػيمي فػي مػادة الجارافيػة لػدل
تينػػة البحػػث مقارنػػة بالطريقػػة االتتياديػػة قامػػت الباحثػػة بإتػػداد اختبػػار يقػػيس مقػػدار مػػا تػػـ تحصػػيمو مػػف المعرفػػة
الجارافية ل كقد اختارت الباحثة االختبارات المكهكتية مف نػكع (االختيػار مػف متعػدد ل ككنيػا تتسػـ بدرجػة تاليػة
مف الصدؽ كالثبات كالمكهكتية في التصحيا
كقد مر إتداد االختبار بالخطكات اآلتية:
أ -3-تحديد ىدؼ االختبار: Identifying Aim for Test :
قبؿ البدء في تصميـ أك إتداد االختبار التحصيمي ينباي تمػ معػد االختبػار إف يحػدد الاػرض الػرايس الػذم
كهػ مػػف اجمػػو االختبػػار كذلػػؾ الف ىػػذه الخطػػكة ىػػي التػػي تكجػػو بقيػػة الخطػكات التاليػػة لتمػ اتتبػػار أف أىػػداؼ
االختبارات التحصيمية كاستخداماتيا تتنكع بحسب أىداؼ تممية التقكيـ (.ت ـ ل315: 5112
كىدؼ االختبار التحصيمي في ىذا البحث ىك قياس مقدار ما تـ اكتسػابو مػف المعرفػة الجارافيػة التػي تتهػمنيا
الفصكؿ الث ث االخيرة مف كتاب مبادئ الجارافية العامة المقرر لمعاـ الدراسي . 5132/ 5135
أ -5-تحديد مستكيات االختبار:
تعد خطكة تحديد المستكل أك المجاؿ المراد قياسو مف الخطكات األساسية في بنػاء االختبػار التحصػيمي ل فبعػد
أف يحدد المدرس اليدؼ مف االختبػار تميػو أف يعػرؼ مػاذا يقػس مػف خػ ؿ ىػذا االختبػار(ت ـ ل5112لص315
للذا قامت الباحثة بتحديد مستكيات االختبار بالمجػاؿ المعرفػي  Cognitive Domainلتصػنيؼ بمػكـ (. Bloom
( بمكـ ,3545,ص 35
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أ-1-إتػػػػداد جػػػػدكؿ المكاصػػػػفات (الخريطػػػػة االختباريػػػػة
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map
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Prepare

Specifications
حت نهمف أف يككف االختبار التحصيمي صادقا في قياسو لكؿ مف االىداؼ السمككية كالمحتكل المقػرر ,تمينػا
استخداـ إجراء منظـ لمحصكؿ تم تينة ممثمة مف أداء الطالبػات تكشػؼ لنػا تػف مػدل تحقػؽ األىػداؼ التػي قمنػا
بالتدريس مف أجميا ,كجدكؿ المكاصفات يحقؽ لنا ذلؾ ,كىػك جػدكؿ ذك بعػديف ,يشػتمؿ بعػده األفقػي تمػ األىػداؼ
التعميمية أك السمككية  ,بينما يتهمف بعده الرأسي مخططان لمحتكل المقرر كمكهػكتاتو ,كمػا يشػمؿ تمػ األىميػة
النسبية لكؿ مػف األىػداؼ كالمحتػكل ,كتسػتخدـ األىميػة النسػبية فػي تحديػد تػدد األسػامة التػي يجػب اف تقػيس كػؿ
ىػدؼ فػي كػؿ محتػكل (تمػر كآخػركف . 533 :5131,كيعػرؼ جػدكؿ المكاصػفات بانػو :مخطػط تفصػيمي يتهػمف
تكزي فقػرات االختبػار تمػ االفكػار الرايسػية لممػادة ل كاالىػداؼ السػمككية التػي يسػع االختبػار الػ قياسػيا كتمػ
كفؽ االىمية النسبية لكؿ منيا(تبد الرحمفل. 313 :5133
أ 1-صياغة فقرات االختبار Formulation items test :
اتدت الباحثة اختبا ارن مكهكتيان مف نكع االختيار مف متعدد  ,كىك مككف مف ( 51فقرة يمي كؿ فقرة أربعػة بػدااؿ,
إذ تشػػػتمؿ مفػػػردات االختيػػػار مػػػف متعػػػدد تمػػػ تبػػػارة تقدميػػػة أك أكثػػػر (أصػػػؿ الفقػػػرة تتبعيػػػا قاامػػػة مػػػف انجابػػػات
المقترحػػة ,كتختػػار الطالبػػة انجابػػة الصػػحيحة مػػف بينيػػا كتسػػم ىػػذه انجابػػات المقترحػػة بالبػػدااؿ ككظيفػػة العبػػارة
التقدميػػة تػػرض الميمػػة الكاجػػب أداؤىػػا أك السػػؤاؿ المػػراد إجابتػػو ,أمػػا البػػدااؿ فانيػػا تشػػتمؿ تمػػ إجابػػة كاحػػدة
صػػحيحة ,كأمػػا بقيػػة البػػدااؿ فانيػػا تسػػم الممكىػػات ,ككظيفػػة ىػػذه المشػػتتات تقػػديـ إجابػػة أك حمػػكؿ تبػػدك مقبكلػػة
ظاىريان لمطالبة التي ال تعرؼ انجابة ,كلكف يجب أف ال تبدك كذلؾ لمطالبة التػي تعػرؼ انجابػة .
(ت ـ54: 5131 ,
أ5-تعميمات االختبار:
كهعت الباحثة التعميمات اآلتية-:

135

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )54

 -3تعميمات انجابة :
لكي يعطي االختبار نتاا جيدة البػد مػف أتػداد تعميمػات كاهػحة الصػياغة فػي االختبػار كذلػؾ لتحديػد المطمػكب
مػػف المفحكصػػيف بصػػكرة كاهػػحة كمحػػددة ل فيػػذه التعميمػػات تكهػػا اآلداء المطمػػكب فػػي االختبػػار كتبػػيف طريقػػة
االجابة كمكانيا (سميمافل. 345 :5112
كمف ىذه التعميمات :
• كتابة االسـ كالشعبة في كرقة االسامة.
• انجابة في كرقة األسامة نفسيا.
• قراءة كؿ فقرة بدقة.
• إتطاء مثاؿ تكهيحي لفقرات االختبار.
 -5معايير التصحياCorrection standards :
أتػػػدت الباحثػػة إجابػػة نمكذجيػػة لجميػ الفقػرات االختباريػػة ل إذ أتطيػػت درجػػة كاحػػدة لإلجابػػة الصػػحيحة كصػػفر
لإلجابة الخاطاة أما الفقرات المترككة أك التي تـ اختيار أكثر مف بديؿ ليا فتعامؿ معاممة الفقػرات الخاطاػة ل كبػذلؾ
تراكحت الدرجة الكمية ل ختبار التحصيمي بالمدل مف ( 51-1درجة ل ألف تدد فقرات االختبار ىي ( 51فقرة .
ب -التحقؽ مف ص حية الفقرات االختبارية :
 -3صدؽ االختبار ( : Test Validity
يقصػػػد بصػػػدؽ االختبػػػار قدرتػػػو تمػػػ قيػػػاس السػػػمة المػػػراد قياسػػػيال كال يقػػػيس شػػػياا آخػػػر بػػػدال منيػػػا اك مشػػػاركا
ليا(خهػػرل . 135 :5115كيعػػد الصػػدؽ مػػف األمػػكر التػػي يجػػب اف يتاكػػد منيػػا مصػػمـ االختبػػارل كيمثػػؿ احػػد اىػػـ
الكسااؿ التي تحكـ تم ص حية األخبار( الزيكد كىاشـ.ل. 351 :5115
كمف اجؿ التثبت مػف صػدؽ االختبػار كمعرفػة مػا إذا كػاف قػاد ارن بالفعػؿ تمػ قيػاس مػا كهػ مػف اجمػو ل اسػتعممت
الباحثة الصدؽ الظاىرم كالمحتكل ككاالتي:
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-3أ-الصدؽ الظاىرم (: Face Validity
يقصد بالصػػدؽ الظاىرم المظير العاـ ل ختبار مف حيػث المفػردات ككيفيػة صػياغتيا كمػدل كهػكحيال ككػذلؾ
يتناكؿ تعميمات االختبار كدقتيا كدرجة كهكحيال كمكهعيتيا كمدل مناسػػػػػػػػػػػػػبة االختبػار لماػرض الػذم كهػ مػف
اجػػػمو (الع ػزاكم ل . 51 :5113يتحػػدد ىػػذا النػػكع بػػالمظير العػػاـ ل ختبػػار ككسػػيمة مػػف كسػػااؿ القيػػاس (.مجيػػد
كتياؿ , 51 :5135 ,كلذلؾ يطمػؽ تميػو الصػدؽ الصػكرم أك الشػكمي ,كيعػد االختبػار صػادقان أذا كػاف تنكانػو يػدؿ
تم ما يقيسو

(ممحـ. 121 :5113 ,

كقد ترهت الباحثة فقرات االختبار تم مجمكتة مف الخبراء كالمختصيف في المناى كطرااؽ تػدريس الجارافيػة
كالقيػػاس كالتقػػكيـ ,بيػػدؼ معرفػػة آراايػػـ فػػي صػ حية فقػرات االختبػػار كسػ مة صػػياغتيا كالمسػػتكيات التػػي تقيسػػيا
االىداؼ السمككية كمدل م ءمتيا لمسػتكيات طالبػات تينػة البحػث ,كبعػد تسػمـ االجابػات تنيػا تػدلت الباحثػة فػي
هكء آراء الخبراء تددان مف الفقػرات ,مػف حيػث الصػياغة كالماػة ,كقػد تػدت الفقػرات صػالحة اذ حصػؿ تمػ مكافقػة
( %41مػػف اراء الخب ػراء كلػػـ تحػػذؼ ام فقػػرة كبيػػذا فػػاف تػػدد الفق ػرات بقػػي كمػػا ىػػك ( 51فقػػرة جميعيػػا صػػالحة
لقياس التحصيؿ الدراسي في مادة الجارافية .
 -3ب -صدؽ المحتكل (: Content- Validity
يتهمف صدؽ المحتكل بصفة أساسية الفحص المػنظـ لمحتػكل االختبار(أسػامة االختبػار لتحديػد مػا إذا كػاف
ياطػػي العينػػة الممثمػػة لممجػػاؿ السػػمككي المطمػػكب قياسػػو ,فيػػك يػػرتبط بقهػػية العينػػة ,فػػإذا كانػػت العينػػة (مفػػردات
االختبػػػػػار تمثػػػػػؿ المجتمػػػػػ االصػػػػػؿ(أم كػػػػػؿ االىػػػػػداؼ الممكنػػػػػة فػػػػػإف االختبػػػػػار يكػػػػػكف صػػػػػادؽ المحتػػػػػكل(تمر
كآخػػركف355 :5131,

كيشػػير(الدليمي كالميػػداكم 5115,إلػػ أف جػػدكؿ المكاصػػفات يػػؤمف صػػدؽ محتػػكل

االختبار ,كذلؾ ألف مفردات االختبار المعتمد تم جدكؿ المكاصفات تاطي جمي أجزاء المػادة ككػ ن حسػب أىميتػو
ككزنػػػػو الحقيقي(الػػػػدليمي كالميػػػػداكم 13 :5115,لػػػػذا اتػػػػدت الباحثػػػػة االختبػػػػار التحصػػػػيمي فػػػػي هػػػػكء جػػػػدكؿ
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المكاصػػفات – خريطػػة اختباريػػة – صػػممت ليػػذا الاػػرض ,كتػػـ ترهػػيا م ػ االختبػػار تم ػ الخب ػراء كبػػذلؾ تمكنػػت
الباحثة مف التثبت مف صدؽ المحتكل لفقرات االختبار كص حيتيا.
ج -تطبيؽ االختبار التحصيمي البعدم تم العينة االستط تية:
Achievement post-test on the exploratory sample application
ترمػػي الباحثػػة مػػف التطبيػػؽ االسػػتط تي األكؿ ال ػ التحقػػؽ مػػف كهػػكح فق ػرات االختبػػار كتعميماتػػو كتشػػخيص
الفقرات الاامهةل كمعرفة الزمف الذم تستارقو الطالبات لإلجابةل لذا طبقت الباحثػة األختبػار التحصػيمي تمػ تينػة
استط تية ل بمن تددىا( 11طالبة مف طالبات مجتم البحث حيث زارت الباحثػة متكسػطة السػيدة حكيمػة كاتفقػت
مػػ ادارة المدرسػػة كمدرسػػة المػػادة تمػػ أجػػراء االختبػػار  ,بعػػد تاكػػدىا مػػف دراسػػة ىػػؤالء الطالبػػات لممكهػػكتات
المشمكلة في التجربة ,تـ اجراء االختبار االستط تي يكـ االحػد المكافػؽ  ,5132/5/33فاتهػا اف الفقػرات كانػت
كاهحة كغير غامهة لدل الطالبات كاف متكسط الكقت المستارؽ لإلجابة ىك (  15دقيقة.
د -التحميؿ االحصااي لفقرات االختبار التحصيمي:
تعػػػد تمميػػػة تحميػػػؿ فقػػػرات االختبػػػار مػػػف األسػػػاليب الميمػػػة التػػػي يمكػػػف أف تحسػػػف جػػػكدة فقػػػرات االختبػػػارات
التحصيمية ,كىي كسػيمة هػركرية كميمػة لمكشػؼ تػف تمػؾ الفقػرات التػي لػـ تػؤد كظيفتيػا المتكقعػة ,كتحديػد مػدل
جػكدة كفاتميػػة كػػؿ فقػػرة مػػف فقػرات االختبػػار ,فمكػػؿ فقػرة خصااصػػيا المميػػزة ,كمػػف ىػػذه الخصػػااص ,صػػعكبة الفقػػرة
كتمييزىا بيف الط ب فيما يقيسو االختبار(ت ـ. 553 :5131,
كلاػػػرض إجػػػراء التحميػػػؿ انحصػػػااي لفقػػػرات االختبػػػار قامػػػت الباحثػػػة بعػػػد أف طبقػػػت االختبػػػار تمػػػ تينػػػة التحميػػػؿ
االحصااي البالن حجميا ( 311طالبة بػاجراء تصػحيا نجابػات العينػة االسػتط تية بإتطػاء درجػة كاحػدة لإلجابػة
الصػػحيحة ل كصػػف ارن لإلجابػػة الخاطاػػة ل كمعاممػػة الفق ػرات المترككػػة ل كالفق ػرات التػػي كهػػعت ليػػا أكثػػر مػػف ت مػػة
معاممة الفقرات الخاطاة ل كبعد تصحيا اجابات الطالبات قسمت الباحثة الطالبػات إلػ مجمػكتتيف تميػا كدنيػا الفاػة
العميػػا ( %51كالفاػػة الػػدنيا ( %51تعطينػػا حجم ػان كتمػػاي ازن دقيق ػان تػػف معامػػؿ الصػػعكبة كالتمييػػز كفعاليػػة البػػدااؿ
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المخطاػػة كيشػػير(تكدة ل  3551اذا كػػاف تػػدد الطػػ ب ( 311فاقػػؿ يمكػػف قسػػمة الطمبػػة إلػػ فاتػػيف ىمػػا فاػػة
تميا( %51كفاة دنيا( %51ال نيا تزكدنا بمعمكمات دقيقة جػدان تػف المجمػكتتيف ( .تػكدة ل 3551ل ص545
ثـ حسبت الباحثة الخصااص السايككمترية لمفقرات ,كىي معامؿ سيكلة الفقرة ,كمعامؿ صعكبة الفقػرة ,كقػكة تمييػز
الفقرة ,كفعالية البدااؿ الخاطاة لمفقرة ,كيمكف تكهيا ذلؾ بالتفصيؿ ,ككما ياتي :
د -3-معامؿ سيكلة /صعكبة الفقرات Item Difficult Equation :
أف فقػرات االختبػار يجػب أف ال تكػكف سػيمة جػدان إذ يسػتطي جميػ أفػراد العينػة انجابػة تنيػا ,كاف ال تكػكف
صعبة جػدان فيفشػؿ فػي انجابػة تنيػا جميػ أفػراد العينػة ,كتمػ كجػو العمػكـ يجػب أف تحقػؽ الفقػرة الكاحػدة أقصػ
درجة مف التكازف بيف السيكلة كالصعكبة (مجيد ,كتياؿ , 55 :5135 ,كيعتمػد تقػدير معامػؿ صػعكبة الفقػرة تمػ
النسبة الماكية لعدد الط ب الذيف أجابكا تف الفقرة إجابة صحيحة (ت ـ , 553 :5131 ,كيشير مسػتكل سػيكلة
الفقرة إل النسبة الماكيػة لعػدد الطػ ب الػذيف أجػابكا إجابػة صػحيحة تػف الفقػرةل كىػذا يعنػي انػو كممػا زادت النسػبة
الماكية لإلجابات الصحيحة تم الفقرة دؿ ذلؾ تمػ سػيكلة الفقػرةل ككممػا زادت النسػبة الماكيػة لإلجابػات الخاطاػة
تمػ الفقػػرة دؿ ذلػػؾ تمػ صػػعكبة الفقػػرة ,كبعػػد اسػػتعماؿ معادلػػة السيكلة/الصػػعكبة لكػػؿ فقػػرة مػػف فق ػرات االختبػػار,
كجدت الباحثة أف معامؿ السيكلة قد تراكح ما بيف ( , 1,21 -1,54كمعامؿ الصػعكبة تراكحػت بػيف ( - 1,51
1,35

جدكؿ ( , 35إذ يشير ت ـ ال أف الحكـ تم درجة سيكلة/صعكبة الفقرة االختبارية تعتمػد تمػ نػكع

االختبار المستعمؿ ,أم ما أذا كاف االختبار مرجعي المعيار أـ مرجعي المحؾ ,فاالختبار مف نكع األكؿ ييدؼ تػادة
لمتمييز األقص بيف المختبريف فيما يقيسو( ,ت ـل . 335 :5112
د -5-قكة تمييز الفقرة (Descrimination of Items
يقصد بمعامػؿ التمييػز قػدرة الفقػرة تمػ تمييػز الفػركؽ الفرديػة بػيف الطػ ب الػذيف يعرفػكف انجابػة الصػحيحة,
كبيف الذيف ال يعرفكف انجابة الصػحيحة لكػؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػار ,أذ أف كػؿ فقػرة البػد مػف أف تكػكف ليػا قػدرة
تم التمييز بيف مف يحصمكف تم درجات كاطاة كمف يحصمكف تم درجات تالية (مجيػد كتيػاؿ . 15 :5135,
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كتنػػػد حسػػػاب الباحثػػػة القػػػكة التمييزيػػػة لكػػػؿ فقػػػرة مػػػف فقػػػرات االختبػػػار كجػػػدتيا تتػػػراكح بػػػيف (  1,55-1,55ل
كبخصػػكص ىػػذه النسػػب المسػػتخرجة فقػػد اتتمػػدت الباحثػػة تمػ المحػػؾ الػػذم كهػػعو أيبػػؿ ( Ebelلقػػيـ معػػام ت
التمييز المقبكلة التػي تشػير إلػ أف معامػؿ التمييػز التػي تكػكف ( –51,1فػاكثر فقػرات اختباريػو جيػدة جػدان ,كالتػي
تتراكح بيف ( 1,15 -11,1فقرات جيدة إل حد مقبكؿ ,كالتي تتراكح بيف( 55,1-51,1فقػرة حديػة تخهػ إلػ
التحسيف ,كالتي تككف اقؿ مف( 35,1فقػرة هػعيفة ,تحػذؼ أك يػتـ تحسػينيا( .مجيػد كتيػاؿ . 11 :5135,كىػذا
يعني أف فقرات االختبار تعد جيدة تدا بعض الفقرات التي خهعت لمتعديؿ كىي ( 55ل53ل51ل35ل. 35
د -1-فعالية البدااؿ الخاطاة (: Effectiveness of Distrectiors
يعتمد استخراج فعالية البدااؿ الخاطاة في اسامة االختيار مف متعػدد تمػ درجػة التشػابو الظػاىرم بػيف البػدااؿ
كتم قدرة الممكىات في جذب انتباه الطمبػة كاختيػارىـ إياىػا كبػدااؿ اجابػات صػحيحة كالبػديؿ الػذم ال يختػاره اغمػب
طمبة المجمكتتيف العميا كالدنيا يعني أنو بديؿ غيػر فعاؿ(كػاظـل . 315 :5113أف لمبػدااؿ فػي فقػرات االختبػار مػف
متعدد صفات كاتتبارات فنية ,تند اختيارىا مػف المفػركض أف تكػكف فعالػة بمػا فيػو الكفايػة الف يخطػب الػبعض بيػا
كليس الجمي  ,ف فاادة مف بديؿ يخطي فيو الجمي أك يعرفو الجمي ( مجيد كتياؿ15 :5135,
كتنػػد حسػػاب الباحثػػة لفعاليػػة البػػدااؿ الخاطاػػة كجػػدت بانيػػا تتػػراكح بػػيف (  1,55-/ 1,15-كىػػذا يعنػػي أف
البدااؿ الخاطاة قد جذبت إلييا تددان مف طالبات المجمكتػة الػدنيا أكبػر مػف تػدد طالبػات المجمكتػة العميػا ل كبػذلؾ
تقرر انبقاء تم البدااؿ الخاطاة تم ما ىي تميو مف دكف تايير .
د.5-ثبات االختبار(Reliability of the test
يعرؼ ثبات االختبار بانو مدل الدرجة التػي يصػؿ بيػا الػ النتيجػة نفسػيا لدارسػيف متعػدديف باسػتعماؿ المػادة
العمميػػػة نفسػػػيا كباسػػػتعماؿ الطريقػػػة كاالسػػػمكب نفسػػػييما (قطػػػاميل . 51 : 5115كيػػػدؿ ثبػػػات االختبػػػار تمػػػ
االتسػػػػػػػػػػػاؽ كاالتفاؽ كالدقة بيف نتااجو فػي الحػاالت المتعػددة التػي يطبػؽ فييػا ىػذا االختبػار كتمػ االفػراد انفسػيـ
(دركزةل. 341 :3553
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ق -االختبار بصكرتو النيااية (Test in final form
بعد انياء االجػراءات المتعمقػة باالختبػار اصػبا االختبػار بصػكرتو النياايػة يتكػكف مػف سػؤاؿ كاحػد كمػف (51
فقرة مف نكع االختيار مف متعدد بكاق درجة كاحدة لإلجابة الصحيحة كصفر لإلجابة الخاطاة اك المترككة .
ثامنا :الكسااؿ انحصااية Statistical Tools
استعممت الباحثة الكسااؿ انحصااية اآلتية في معالجة البيانات :
 -3االختبػػار التػػااي ( t-testلعينتػػيف مسػػتقمتيف (Samples t-test for two independent :
)samples
 -5معادلة سيكلة/صعكبة الفقرة )Item Difficulty Equation
 -1معامؿ تمييز الفقرة Item Discrimination Equation
 -5فعالية البدااؿ Effective Of Distracters
 -5معادلة كيكدر – ريتشاردسكف (51
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يهػػـ ىػػذا الفصػػؿ ترهػػان لمنتػػاا التػػي تكصػػؿ إلييػػا البحػػث الحػػالي تم ػ كفػػؽ فرهػػيتو مػػف خ ػ ؿ المكازنػػة بػػيف
متكسطات مجمكتتي البحث في االختبار التحصيمي البعدم .
أكالن  :ترض النتاا
كلمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرهػػية الصػػفرية تػػـ حسػػاب متكسػػطات درجػػات طالبػػات مجمػػكتتي البحػػث فػػي االختبػػار
التحصػػػيمي البعػػػدم  ,فظيػػػر أف متكسػػػط درجػػػات طالبػػػات المجمكتػػػة التجريبيػػػة قػػػد بمػػػن (  15,315درجػػػة
كاالنحراؼ المعيارم (  5,532في حيف بمػن المتكسػط الحسػابي لػدرجات طالبػات المجمكتػة الهػابطة( 52,255
كاالنحراؼ المعيارم (  5,342كبمات القيمة التااية المحسكبة(  3,111كىػي اكبػر مػف القيمػة التاايػة الجدكليػة
البالاة(  5,111تند مستكل داللة ( 1.15كبدرجة حرية ( 33
كبيػػذا تػػرفض الفرهػػية الصػػفرية األكل ػ التػػي تػػنص تم ػ

(كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػااية تنػػد مسػػتكل داللػػة

( 1,15بيف متكسطي درجات طالبات المجمكتة التجريبية المكاتي درسف الجارافيػة تمػ اسػتراتيجية زمػف االنتظػار
تم طالبات المجمكتة الهابطة المكاتي درسف بالطريقة االتتيادية في مادة الجارافية ك قبكؿ الفرهية البديمة .
ثانيا :تفسير النتيجة Result Interpretation:
اسفرت النتيجة تف رفض الفرهية الصفرية ,كىذا يعني تفكؽ طالبات المجمكتة التجريبية فػي االختبػار التحصػيمي
البعدم التي درست باستراتيجية زمف االنتظار تم طالبات المجمكتة الهابطة التي درسػت المػادة نفسػيا بالطريقػة
االتتيادية ,كترل الباحثة اف ىذه النتيجة قد تعكد ال االسباب اآلتية :
 .3انتياج ىذه االستراتيجية بالتدريس يقكم احساس المتعمـ بذاتو ال نو يشارؾ بفاتمية في صن المعرفة.
 .5حفزت االستراتيجية تم مشاركة جمي الطالبات تمػ اخػت ؼ مسػتكياتيف كقػدراتيف المعرفيػة فػي االجابػة تػف
األسامة  ,كىي تهمف مشاركة متساكية لكؿ الطالبات في الصؼ ,كىذا ما يجعؿ الطالبة نشػطة كمسػتمعة كمشػاركة
لقياميا بعمميات تقمية تتطمب التفكير .
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 . 1مػػف خ ػ ؿ تطبيػػؽ االسػػتراتيجية ( زمػػف االنتظػػار لمسػػت الباحثػػة اف ىنػػاؾ مشػػاركة ايجابيػػة لػػدل الطالبػػات
بكاسطة االسػامة التػي تطرحيػا المدرسػة  ,ككػذلؾ المناقشػة كتبػادؿ اال راء ممػا يسػما لمطالبػات بعهػيما االسػتفادة
مف خبرات كقدرات بعهيـ.
 .2لمسػػت الباحثػػة اف السػػتراتيجية (زمػػف االنتظػػار اثرىػػا فػػي ازديػػاد التفاتػػؿ بػػيف الطالبػػات فيمػػا بيػػنيـ كانخفػػض
السمكؾ المتمركز تم المعمـ .
 .3ساتدت ىذه االستراتيجية تم انخفاض الفشؿ في االستجابة مف قبؿ الطالبات .
 .4لمست الباحثة اف متاير كقت االنتظار يجعؿ االبطػاء منطقيػا كذلػؾ ال تطػاء الطالبػات فرصػة لمتفكيػر بمعػدؿ 1
ثكاف اك اكثر .
 .5اف اسػػػتعماؿ اسػػػتراتيجية (زمػػػف االنتظػػػار ليػػػا دكر فعػػػاؿ فػػػي تحسػػػيف ميػػػارات االجابػػػة تمػػػ السػػػؤاؿ كزيػػػادة
كالتحصيؿ.
 .35تساتد االسػتراتيجية تمػ تػكافر بياػة تعميميػة تبعػث تمػ التفكيػر كالتامػؿ ,كيمكػف اف يسػيـ ذلػؾ فػي تحسػيف
قدرة الطالبات تم االستيعاب كالتركيز .
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(االستنتاجاتلالتكصياتلالمقترحات
اكال :االستنتاجات Conclusions
في هكء النتيجة التي تكصؿ الييا البحث ته الباحثة االستنتاجات األتية:
 .3اف استراتيجية (زمف االنتظار اثبتت تميزىا همف حدكد البحث الحالي لػدل طالبػات الصػؼ االكؿ المتكسػط فػي
زيادة تحصيميف لممعمكمات الجارافية مقارنة م الطريقة االتتيادية بالتدريس.
 .5تايير دكر المعمـ في التدريس همف استراتيجية (زمف االنتظار  ,فمـ يعػد المػدرس الممقػف لممعمكمػات كالحقػااؽ
كالمفػػاىيـ ,بػػؿ اصػػبا يحتػػؿ مكقع ػان اخػػر فيػػك المرشػػد كالمكجػػو كالمشػػخص لحاجػػات الطمبػػة الفرديػػة ممػػا يزيػػد مػػف
تحصيؿ الطمبة لممعمكمات.
 .1اف استراتيجية (زمف االنتظار جعمت المعمـ اكثر حرصان تم تككيف اسامة كاهحة ل كمحػددة االجابػة ل كمثيػرة
لمتفكير ل كمراتاة زمف االنتظار لمتفكير بانجابة .
 .5اف زيادة المعدؿ لكقػت االنتظػار الػ  1ثػكاف اك اطػكؿ كالمسػتخدـ مػف قبػؿ المعممػيف بعػد السػؤاؿ كبعػد االجابػة
يكفر سياؽ يتحاكر فية المعممكف كالطمبة معا لخدمة اغراض الحكار .
إف استراتيجية (زمف االنتظار تعمؿ تم تكطيد الع قة بيف الطالب كالمدرس.
َّ .5
 .2أف تػػدريس الجارافيػػة تم ػ كفػػؽ اسػػتراتيجية زمػػف االنتظػػار يتطمػػب كقتػان أكثػػر ممػػا يتطمػػب التػػدريس بالطريقػػة
التقميدية .
 .3يسيـ التدريس تم كفؽ اسػتراتيجية زمػف االنتظػار فػي كسػر الرتابػة كالجمػكد كازالػة الممػؿ األمػر الػذم انعكػس
ايجابيان في النتاا .
ثانيان  :التكصيات Recommendations
في هكء النتاا كاالستنتاجات التي تكصمت الييا الباحثة تكصي بما ياتي:
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 .3هركرة اىتماـ كزارة التربية بطرااؽ التدريس الحديثة .
 .5حػػث المشػػرفيف كاالدارة المدرسػػػية تمػػ تػػدريب المدرسػػػيف تمػػ اسػػتعماؿ ىػػػذه االسػػتراتيجية كتشػػجيعيـ تمػػػ
تكظيفيا داخؿ الصؼ.
 .1تزكيد مخططػي كمطػكرم كمنفػذم المنػاى بنتػاا الدراسػات التػي اثبتػت فاتميػة ىػذه االسػتراتيجية حتػ يتسػن
ليـ تطكير المناى كطرااؽ التدريس في هكء ىذه االستراتيجية .
 .5هركرة تحسيف طرااؽ التعمػيـ المعتػادة التػي تعتمػد تمػ الحفػظ كالتػذكر كاسػتعماؿ صػين تعميميػة جديػدة مبتكػرة
تسيـ في تحسيف تممية التعمـ.
 .5االىتماـ بمرحمة الصؼ االكؿ المتكسط ,ألنيا مف المراحؿ الميمة في التعميـ كىػي بدايػة مرحمػة جديػدة لمطػ ب
اذ ينتقمػػكف فييػػا مػػف المرحمػػة االبتداايػػة الػ المرحمػػة الثانكيػػة ,ام فييػػا تتحػػكؿ تمميػػة التفكيػػر الػ تمميػػة تقميػػة
نشطة كالتركيز فييا تم تدريس المفاىيـ التي بدكرىا تيتـ بالجكانب العقمية لمطمبة .
 .2هركرة اىتماـ كزارة التربية باتاده النظر في الكقت المخصػص لمحصػة الكاحػدة ,كالعمػؿ تمػ زيػادة الكقػت بمػا
ال يقؿ تف ساتة لمحصة الكاحدة ليتمكف المدرسيف كالمدرسكف مف تطبيؽ استراتيجيات التدريس الحديثة.
ثالثان :المقترحات Propositions
استكماالن لنتاا ىذا البحث تقترح الباحثة إجراء الدراسات المستقبمية اآلتية :
 .3اج ارء دراسة مماثمة تتناكؿ استراتيجية زمف االنتظار في متاير اخر ؾ(اكتساب المفػاىيـ -التحصػيؿ-االتجػاه -
الميكؿ -تنمية انكاع التفكير  -الدافعية. .....
 .5اجراء دراسة مقارنة بيف استراتيجية زمف االنتظار م استراتيجية حديثة اخرل.
 .1اثر استراتيجية زمف االنتظار في تخصصات اخرل كالتاريخ كالرياهيات كالفيزياء.....الخ.
 .5اجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في مراحؿ دراسية مختمفة.
 .5اجراء دراسة ماثمة لمدراسة الحالية في مدارس مختمطة ذككر كاناث.
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(The Effect of Lead Time Strategy on the First Intermediate Class Pupils'
Achievement in Geography )
Student numbers: Sajidah Dakhil Zaidan
Supervised by Prof. Dr. Aidh Muklif Mahdi, Ph.D.
ABSTRACT
The study aims at finding out the effect of the lead time strategy on the first
intermediate class pupils' achievement in geography
The partial experimental design of two groups, experimental and control, with
pre-post tests is used. The sample is represented in (73) female pupils. The
sample is divided into two groups (37) experimental group and (36) control one.
The sam ple is selected from first intermediate

class pupils

( Al Batol

intermediate school for girls) \ Baghdad\ Al-karkh-3, for academic year 20152016
The researcher has equalized the two groups in several variables: the previous
achievement tests, intelligence, age in months, the scores of geography test of
first course
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(( المصادر العربية
 أبػػك ديػػة  ,تػػدناف أحمػػد ( : 5133أسػػاليب معاصػػرة فػػي تػػدريس االجتماتيػػاتل ط3ل دار أسػػامة لمنشػػر كالتكزي ػ ل
األردف.
 إبراىيـلتاىػػد كآخػػركف ( : 3545مبػػادل القيػػاس كالتقػػكيـ فػػي التربيػػة كتمػػـ الػػنفس ل دار تمػػار لمنشػػر كالتكزيػ ل
تمافل االردف.
 ابػػك سػػرحافل تطيػػة تػػكدة( : 5111دراسػػات فػػي اسػػاليب تػػدريس التربيػػة االجتماتيػػةل ط3ل دار الكهػػاح لمنشػػر
كالتكزي ل تمافل االردفل ـ
 ابك صالا ل محمد صبحي كآخركف ( : 5111القياس كالتقكيـل ط3ل مطاب الكتاب المدرسيل صنعاء .
 االحمػػد ل ردينػػة تثمػػاف كحػػذاـ تثمػػاف يكسػػؼ ( : 5113طرااػػؽ التػػدريس – مػػني كاسػػمكب ككسػػيمة ل ط 3ل دار
المناى لمنشر كالتكزي ل تماف .
 األمػاـ ,مصػػطف احمػػد كآخػػركف : 3551( ,التقػكيـ كالقيػػاس ,كميػػة التربيػػة ابػف رشػػد ,جامعػػة باػػداد ,دار الحكمػػة,
لمطباتة كالنشر ,باداد العراؽ.


بمكـ ل بنجاميف ( : 3545نظاـ تصنيؼ األىداؼ التربكية ل ترجمػة محمػد محمػكد الخكالػدة كصػادؽ إبػراىيـ تػكدة
لط3لدار الشركؽ لمنشر كالتكزي لجدة ل السعكدية.

 الجابرم ,كاظـ كريـ( : 5133مناى البحث في التربية كتمـ النفس  ,باداد ,العراؽ.
 جميكرية العراؽ  ,كزارة التربية ( : 3535مني الدراسة المتكسطة  ,ط ,5باداد  ,مديرية كزارة التربية.
 الجميكرية العراقية  ,كزارة التربية (  : 3533نظاـ المدارس الثانكية  ,المعدؿ برقـ (  51لسنة .3543
 الحسيني ,سعد كتػادؿ تبػد الكػريـ ياسػيف ( : 5115مقدمػة لمبحػث فػي التربيػة ,ط,3دار الكتػاب الجػامعي ,العػيف,
االمارات العربية المتحدة.
 الحفني ,تبد المنعـ ( : 3553مكسكتة التحميؿ النفسي  ,ط , 3دار مدبكلي  ,القاىرة  ,مصر.
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 حمادنػػةل محمػػد محمػػكد سػػارم كل خالػػد حسػػيف محمػػد تبيػػدات ( : 5135مفػػاىيـ التػػدريس فػػي العصػػر الحػػديث
.طرااؽ .أساليب.إستراتيجيات ل تالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزي ل اربدل األردف.
 الحمػػػداني ل مكفػػػؽ كآخػػػركف( : 5112منػػػاى البحػػػث العممػػػي ( الكتػػػاب األكؿ أساسػػػيات البحػػػث العممػػػي ل ط3ل
مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزي ل تماف  ,األردف .
 خهرل فخرم رشيد ( : 5115طرااؽ تدريس الدراسات االجتماتيػة ,دار المسػيرة لمطباتػة كالنشػر كالتكزيػ  ,تمػافل
االردف.
 دركزةل أفناف نظير(: 3553االسامة التعميمية كالتقييـ المدرسي ل ط 5ل مكتبة الفارابي ل تمافل االردف .
 الدليمي ,احساف تميػكم ,ك تػدناف محمػد الميػداكم ( : 5115القيػاس كالتقػكيـ فػي العمميػة التعميميػة ,ط ,5مكتبػة
احمد الدباغ لمطباتة ,باداد العراؽ.
 الرشيدمل بشير صالا ( : 5111مناى البحث التربكم رؤية تطبيقية مبسطة" ل دار الكتاب الحديث.
 زيتكفل حسف حسيف (  : 5111استراتيجيات التدريس (رؤية معاصػرة لطػرؽ التعمػيـ كالػتعمـ  ,ط , 3تػالـ الكتػب
 ,القاىرة.
 الزيكد ل نادر فيمي كتامر تمياف ىشاـ ( : 5115مبادئ القيػاس كالتقػكيـ فػي التربيػة ل ط1ل دار الفكػرل تمػاف ,
األردف .


الزكبعػػي ,تبػػد الجميػػؿ كمحمػػد احمػػد الانػػاـ ( : 3543منػػاى البحػػث فػػي التربيػػة  ,ط ,3مطبعػػة باػػداد  ,باػػداد ,
العراؽ.

 سعكدم  ,من تبد اليادم ( : 3554فاتمية استخداـ نمكذج التعمـ البنااي في تدريس العمػكـ تمػ تنميػة التفكيػر
االبتكارم لدل ت ميذ الصؼ الخامس االبتدااي ,المؤتمر العممي الثاني اتداد معمـ العمكـ لمقرف الحػادم كالعشػريف ,
الجمعية المصرية لمتربية العممية  ,جامعة تيف الشمس.
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 سػ مة ,تػػادؿ ابػػك العػػز كاخػػركف ( : 5115طرااػػؽ التػػدريس العامػػة معالجػػة تطبيقيػػة معاصػػرة ,دار الثقافػػة لمنشػػر
كالتكزي  ,تماف ,االردف.
 سميماف  ,سناء محمد (  : 5112سيككلكجية الفركؽ الفردية كقياسيا  ,ط ,3تالـ الكتب  ,الككيت .
 الشمبي  ,احمد ( : 3553تدريس الجارافيا في التعمـ العاـ  ,ط, 3دار العربية لمكتاب  ,القاىرة.
 تباس ل محمػد خميػؿ كآخػركف ( : 5133مػدخؿ الػ منػاى البحػث فػي التربيػة كتمػـ الػنفس  ,ط , 1دار المسػيرة
لمنشر كالتكزي كالطباتة  ,تماف  ,االردف
 العانيل رؤكؼ تبد الرزاؽ ( : 3532اتجاىات حديثة في تدريس العمكـ ل مطبعة اندارة المحمية ,باداد .
 تبد الحفيظ  ,اخػ ص كمصػطف حسػيف بػاىي ( : 5111طريقػة البحػث العممػي كالتحميػؿ انحصػااي  ,ط ,3مركػز
الكتاب لمنشر ,القاىرة ,مصر.


تبد الرحمف ,انكر حسيف ك زنكة تدناف حقي ( : 5113األنماط المنيجية فػي العمػكـ األنسػانية كالتطبيقيػة ,باػداد
العراؽ.

 تبد الرحمفل احمد محمد( : 5133تصميـ االختبارات ل ط3ل دار اسامة لمنشر كالتكزي ل تماف ل االردف.
 تبد الرحيـ ,طمعت حسف(: 3542االسس النفسية لمنمك االنساني ,ط ,1دار القمـ ,الككيت.
أسس الجارافية كتقنياتيال ط5ل مطبعة المجدل باداد -العراؽ .
 تبد تميل محسف كآخركف (ُ : 5135
 العزاكم ,رحيـ يكنس ( : 5113مقدمة في المني العممي  ,ط ,3دار دجمة لمطباتة كالنشر  ,تماف االردف .
 تطكمل جكدت ( : 5115اساليب العممي مفاىيمػو أدكاتػو طرقػو االحصػاايةل دار الثقافػة لمنشػر كالتكزيػ ل تمػاف ل
األردف ل.
تطية ,محسف تمي( : 5131أسس التربية الحديثة كنظـ التعميـ  ,دار المناى لمنشر كالتكزي  ,تماف  ,االردف.



 ت ـ ,ص ح الديف محمكد ( : 5112االختبػارات كالمقػاييس التربكيػة كالنفسػية  ,ط ,3دار الفكػر  ,األردف ,تمػاف
.
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ت ـ ,ص ح الديف محمكد ( : 5131القياس كالتقكيـ التربكم في العممية التدريسػية ,دار السػيرة لمنشػر كالتكزيػ
كالطباتة ,تماف  ,االردف.

 تمر ,محمكد احمػد كاخػركف ( : 5131القيػاس النفسػي كاالتربػكم  ,ط ,3دار المسػيرة لمنشػر كالتكزيػ كالطباتػة,
تماف االردف.
 تػػكدة  ,احمػػد سػػميماف ( : 3551القيػػاس كالتقػػكيـ فػػي العمميػػة التدريسػػية  ,ط , 5دار االمػػؿ لمنشػػر كالتكزيػػ ,
تماف.
 قطامي  ,يكسؼ  5131 (,ـ  :استراتيجيات التعمـ كالتعميـ المعرفية ,ط , 3دار المسيرة  ,تماف – االردف.
 قطامي ل نايفة ( : 5115تعميـ التفكير لاطفاؿل ط5ل دار الفكر لمنشر كالتكزي لتمافل االردفل ـ.
 كاتكت  ,سحر أميف ( : 5115طرؽ تدريس الجارافيا  ,ط ,3دار دجمة  ,تماف.
 كاظـ ل تمي ميدم( : 5113القياس كالتقكيـ في التعمـ كالتعميـل دار الكندم لمطباتة كالنشر ل تمافل االردف.
 المسػػعكدم  ,محمػػد حميػػد ميػػدم ( : 5131طرااػػؽ تػػدريس الجارافيػػة  ,دار الره ػكاف لمنشػػر كالتكزي ػ  ,تمػػاف ,
األردف.
 ممحـ  ,سامي محمد ( : 5111القياس كالتقكيـ في التربية كتمـ النفس  ,ط , 3دار كااػؿ لمطباتػة كالنشػر ,تمػاف
 ,االردف.
 ممحػػػـ ل سػػػامي محمػػػد(: 5115القيػػػاس كالتقػػػكيـ فػػػي التربيػػػة كتمػػػـ الػػػنفسل ط5ل دار المسػػػيرة لمطباتػػػة كالنشػػػر
كالتكزي ل تمافل االردفل ـ
 ممحـل سامي محمد ( : 5133مناى البحث في التربية كتمـ الػنفسل ط2ل دار المسػيرة لمنشػر كالتكزيػ كالطباتػةل
تمافل األردف .
 شبر ,خميؿ ابراىيـ كأخركف ( : 5135أساسيات التدريس  ,دار المناى لمنشر كالتكزي  ,تماف .
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