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ملخص البحث

ى إن العصر الذي نعيشه هو عصر العلم والتكنولوجيا ، إذ تتوال•
ثر في حياة االكتشافات العلمية وتطبيقاتها التكنولوجية األمر الذي يؤ

.الفرد والمجتمع سلبا وإيجابا

يا لذا أخذت األمم تسعى بكل طاقاتها لتطوير مجتمعاتها ماد•
ية وفكريا على أساس المعرفة العلمية المتنوعة والرصينة وكيف

افته الحصول عليها ونقلها وفهمها لذا أخذت تقاس حضارة البلد وثق
بمدى تقدمها في ميدان العلوم والتكنولوجيا

ثر ومن هنا جاءت فكرة البحث حيث هدف البحث التعرف إلى ا•
في التحصيل والحكم الخلقي لدى طالبات  STSEالتدريس بمنحى

.الصف الثاني المتوسط في مادة علم اإلحياء



ملخص البحث

يتين لتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضيتين الصفر•
-:اآلتيتين

(  0.05)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ال-1•
درسن بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي ي

ومتوسط درجات تحصيل المجموعة STSEعلى وفق منحى
اختبار الضابطة الالتي درسن على وفق الطريقة االعتيادية في

.التحصيل

(  0.01)يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ال-2•
ة الالتي في مراحل الحكم الخلقي بين طالبات المجموعة التجريبي

وبين طالبات المجموعة الضابطة STSEيدرسن على وفق منحى
حكم الالتي درسن على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار ال

.الخلقي



•

تين احدهما تم استخدام التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي للمجموعتين المتكافئ1•
ية الرفاه تجريبية واألخرى ضابطة في اختبار التحصيل ألبعدي ، اختار الباحث ثانو

يرية للبنات في محافظة كربالء المقدسة وهي من المدارس الحكومية والنهارية ضمن مد
قصديا والتي احتوت على ثالث 2013/ 2012تربية كربالء المقدسة للعام الدراسي 
ية طالبة ،تم اختيار شعبتين بطريقة عشوائ( 100)شعب لمرحلة الثاني المتوسط تضم 

الضابطة المجموعة( ج)المجموعة التجريبية وشعبة ( ب)لتمثل شعبة( السحب العشوائي)
طالبة منهم المجموعة التجريبية درست على ( 30)طالبة، مثل ( 60)، بلغ حجم العينة  

طالبة منهم المجموعة الضابطة درست على وفق الطريقة ( 30)، ومثل STSوفق منحى 
ف األول كوفئت المجموعتين بالعمر الزمني، الذكاء، درجة مادة اإلحياء للص. التقليدية

.متوسط المعدل العام والمستوى التعليمي للوالدين واختبار الحكم الخلقي 

تائج البحث كذلك قام الباحث بضبط المتغيرات الدخيلة التي يحتمل تأثيرها في ن•
(الخ..... وفي اليوم والوقت نفسه-مثل تدريس المجموعتين بالصف)

علم من كتاباالولىحدد الباحث المادة العلمية التي درسها وهي الفصول الخمسة •
هدفا سلوكيا ( 102)وصاغ لهذه المادة ( 2012، 3ط)للصف الثاني المتوسط االحياء

(  خطة30)وعدد الخطط 2013/ 13/1ولغاية 2012/ 3/10وللفترة من 

ملخص البحث



ملخص البحث

فقرة من اختيار من ( 40)اعد الباحث أداتين األولى اختبار التحصيل وتألف بصورته النهائية من 
متعدد ذي ثالث بدائل تم التحقق من صدقه الظاهري بعرضه على مجموعة من المحكمين ذوي 

%(  81)بلغ اذ20-ريتشارد سون -االختصاص ومن صدق محتواه والثبات باستخدام معادلة كيودر
اروتم حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز وفعالية البدائل الخاطئة لجميع فقرات االختب

المالكي، )لـ (.D.I.T)إما األداة الثانية فهي اختبار الحكم الخلقي وتبنى الباحث اختبار تحديد القضايا
.لغرض معرفة الحكم الخلقي لدى الطالبات(2013

تحت وجهه الباحث إحدى المدرسات من حملة شهادة الماجستير في طرائق تدريس اإلحياء بالتدريس
ين إشرافه حيث قام بعدة زيارات ميدانية لها كما تبنى الباحث عمل الخطط الدراسية للمجموعت

.التجريبية والضابطة

لعينتين مستقلتين( T.TEST) بعد االنتهاء من التجربة تم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام االختبار التائي
.، اختبار مربع كاي لالستقاللية

على طالبات STSEاظهرت النتائج تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن على وفق منحى 
احل الحكم المجموعة الضابطة الالتي درسن على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل ومر

.الخلقي



-:وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث ببعض التوصيات منها•

في تدريس مادة علم اإلحياء لمرحلة المتوسطة وذلكSTSEاستخدام منحى-1•
.لزيادة جودة ثقافة الطلبة وكيفية توظيفهم للمعرفة

ن خالل ضرورة اهتمام المدرسات برفع مستوى اإلحكام الخلقية لطالباتهن م-2•
.STSEاستخدام منحى

ثل ضرورة إبالغ وتوجيه هيئة اإلشراف واإلعداد والتدريب االطالع على م-3•
هذه البحوث لغرض عمل دورات مستمرة لهيئات التدريس لغرض االطالع

عليها

-:واستكماال لبحثه اقترح الباحث ما يلي•

.إجراء دراسة مما ثلة على مواد علم اإلحياء في المرحلة اإلعدادية-1•

في متغيرات متعددة مثل التنورSTSEأجراء دراسات تكشف فاعلية منحى -2•
.  حو اإلحياءالعلمي، الثقافة العامة، التفكير اإلبداعي، الثقة بالنفس، االتجاه ن

ملخص البحث



-:نتائج اختبار التحصيل•

ال يوجد -:للتحقق من الفرضية الصفرية التي تنص على انه•
في التحصيل لدى ( 0.05)فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

ومتوسط  STSEالطالبات الالتي  يدرسن وفق منحى تفاعل 
ومن. درجات الطالبات الالتي يدرسن بالطريقة االعتيادية 

نجد أن المتوسط الحسابي للمجموعة ( 6) مالحظة الجدول 
(  24.7)أما للمجموعة الضابطة فهو ( 33.3)التجريبية هو 

لة للتأكد من دالووالفرق واضح لصالح المجموعة التجريبية 
– T)الفرق استخدم  Test)  ومستوى داللة ( 58)عند درجة حرية

وهي اكبر من ( 5.1)فبلغت القيمة التائية المحسوبة ( 0.05)
(  1.984)القيمة الجدولية 

Results Presentationعرض النتائج  
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 يوجد ال-:للتحقق من الفرضية الصفرية التي تنص على انه•
بين متوسط ( 0.01)فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

حى درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي  درسن وفق من
STSE ي المجموعة الضابطة الالتطالبات وبين متوسط درجات

فرضية وللتحقق من صحة ال. درسن على وفق الطريقة االعتيادية
البات لالستقاللية لحساب تكرارات عدد طكايتم استخدام مربع 

)ومن مالحظة الجدول مجموعتي البحث لمراحل الحكم الخلقي 
وهي ( 20.55)المحسوبة تساوي كاينجد أن قيمة مربع ( 7

(  2)عند درجة حرية( 9.21)اكبر من القيمة الجدولية البالغة 
وهذا يعني وجود فروق ذات داللة ( 0.01)ومستوى داللة 

.لخلقي لصالح المجموعة التجريبية في اختبار الحكم ااحصائية

-:نتائج اختبار الحكم الخلقي -



•

-:نتائج اختبار الحكم الخلقي -
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