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أثر ادتخدام طريقة االدتقراء في تدريس الفيزياء في تحصيل طلبة 
 الدنة الثانية من التعليم المتودط مقارنة بالطريقة التقليدية

 عبد اجمليد شنوقة* د.
 د العاطف**ـد.ازت

 راد***ـري مـد.شت
 ملخصال

  
تخصدز  طببدة  فديام طريقة االستقراء في تدديي  اليزييد ء هدف هذا البخث إلى معرفة أثر استخد

السنة الث نزة في مدايس التعبزم المتوسط في القبة، بمدينة الجيائدر، مق يندة ب ليريقدة التقبزديدة، لبعد م 
 .6002د  6002الدياسي 

ط لبد  دط لبدة، دبب دي هزندة البخدث  060تكون مجتمع البخث من طببدة السدنة الث نزدة، دهدد هم 
ذكددددويس،  سددددمي إلددددى مجمددددوهتزن،  20إندددد ث،  41ط لبدددد  دط لبددددة    411اختزددددرت هيددددوائز   التددددي

إند ثس،  يسدي ب ليريقدة االسدتقرائزة، دالث نزدة  62ذكدوي،  62  26إحدداهم  تجريبزدة دهدد  أفرا هد  
ذكددويس،  يسددي ب ليريقددة التقبزديددة. دلتخقزدد  أهددداف  61إندد ث،  14  26ضدد بية دهددد  أفرا هدد  

 :الب حثون األ دات الت لزةاستخدم البخث، 
ددد اسدددتب نة  ببزدددة، دعهدددي هبددى هزندددة البخدددث لمعرفدددة اتج هدد تقم نخدددو طريقدددة التدددديي  التقبزديدددة 4

 المألوفة لديقم في تعبم م  ة اليزيي ء .
 . ببي لمجموع أفرا  العزنة  تخصزبي د اختب ي 6
 .لبمجموهة التجريبزة بعديد اختب ي تخصزبي  6
ة اليزييد ء عهي هبى المجموهة التجريبزة، لمعرفة اتج ه تقم نخو تدديي  مد  د استب نة بعدية، د  1

 .ب ليريقة االستقرائزة
، فدي متوسدط التخصدز  بدزن 0.00ذات  اللة إحص ئزة هند مسدتو      أظقرت نت ئج البخث فرد 

ية التدي طببة المجموهة التجريبزة التي  يسي اليزييد ء ب ليريقدة االسدتقرائزة، دطببدة المجموهدة ال د ب
 يسدي ب ليريقدة التقبزديددة لصد لج المجموهددة التجريبزدة، ممدد  ييدزر إلددى أثدر إيجدد بي السدتخدام طريقددة 

 االستقراء في تديي  اليزيي ء في التخصز  الدياسي.
 
 اظتدرسة العليا لألساتذة ، القبة ، اصتزائر .*
 اظتدرسة العليا لألساتذة ، القبة ، اصتزائر .**

 جامعة دمشق، سوريا كلية الرتبية ،  ***
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 ـ مؼدمة 1

يتوقـــف ؾتـــاح العلليـــة التعليليـــة  الرتبويـــة علـــأل عـــدد مـــن العوامـــن اجساســـية م ـــن   ـــن ا تيـــار اظتنـــا   
 اســتادام طرائــق تــدريس   ســالين تقــوو مناســبة،  اسســتعا ة بالوســائن  الدراســية  بنائ ــا بةريقــة ســليلة،

مـن العوامـن.  يبقـأل اظتعلـإ   ـإ  ـذا العوامـن، ي ـو الـذ  يقــوم التعليليـة  تننولوجيـة التعلـيإ، غذل ذـري  لـ  
 بتنفيذ اظتن    ا تيار اج شةة،  الوسائن التعليلية،   سالين التقوو اظتناسبة.

 يبقــــأل التعلــــيإ شــــش ط شــــشن     شــــاف غ  ــــا  متةــــور ت   دايــــط  م ــــلو ط   ســــاليبط، متــــش را ت  لــــ  
ــــة  العاظتيــــة، ؽتــــا بــــالتةورات اسجتلاعيــــة،  اسقتاــــادية،  ا ل قاييــــة،  اسقتاــــادية،  العلليــــة، ايليــــة  ا،قليلي

ي توجن علأل اظتؤس ـات التعليليـة م ـايرة  ـذا التةـور  التقـدم.  ضـذا يت ـ   ن د ر اظتؤس ـات التعليليـة 
يتوقف اعتدف من التعليإ  سينحار ت تشكيد اظتعلومات ت  د  اهتا، بن تشكيد طريقة اضتاول علي ا،  س

اظتدرسي علأل ا،عداد ظتر لـة معينـة مـن اضتيـاة، بـن  ـو علليـة م ـتلرة باسـتلرار اضتيـاة  اهتـا د ن    عوائـق 
من  جن حتقيق ما يةل  غليط كن يرد،  تنلية ما لديط من غمنا ات  اسـتعدادات ظتواج ـة اظتتةلبـات اظتلحـة 

ياة اجيراد  اصتلاعات  ن حتنل ا معـايري للعادل، الذ  يت إ بالتحول ال ريع  التغري الدائإ، لني سدينن ضت
 تربوية  ابتة.

 لقـــد شـــ د الناـــف اج ـــري مـــن القـــرن العشـــرين ا تلامـــال بالغـــال بتةـــور تـــدريس العلـــوم   ا ـــة الفيزيـــا  
 النيليا  علأل اظت توى الد رل، يقد قامت اظتنظلات العاظتية  اعتيئات الد لية  ايلية جب ود   حبـاث متةـورة 

س الفيزيــا   النيليــا ،   ا ــة علــأل م ــتوى التعلــيإ، ضــدف تقليــن الفعــوة بــ  التقــدم العللــي لتةــوير تــدري
 (.3004وم )ازتد النعد ،  زمالئط،  تدريس العل

 ضــدف ا،عــداد للتنيــف مــع ال ــورة العلليــة  التننولوجيــة  تةبيقــات العلــإ،س دينــن لتعلــيإ الفيزيــا  ت 
  يل فتط مبنشى عن التغريات العللية  التننولوجية اظت تقبلية، اليت تؤ رالوطن العريب  ن يبقأل مبنا عط   ظلط 

ت منـــحل اضتيــــاة ا،  ــــا ية   ــــوس غذل م ــــتقبن  ي ــــن،  لــــن ينــــون  لــــ  غس بــــالتعلإ اظتتليــــز ت عــــادل ديــــوج 
(، 3004،كــن يــوم )ازتــد النعــد ،  زمالئــطبــالتغريات،  تتــديق ييــط اظتعلومــات  اس رتاعــات  اسكتشــايات  

مر الذ  ي تدعي تقرين اظتادة الدراسية من الةالن بقدر ينفي جن تنون  اقعية لديط،  تـوير لـط ير ـا اج
لتتبـع اظتشـنالت  اج ـداف  اس تلامـات الـيت تالئـإ م ـتواا العقلـي،  ت ـري ييـط الرذبـة ت بعـث ر ح اظتبــادرة 

ب،  ت ــاعدا علــأل اظت ــابرة    ــن الشااــية  حتلــن اظت ــؤ لية ت توســيع ا تلاماتــط  قدراتــط علــأل اسســتيعا
 التعا ن،  اس فتاح الذ ين،  اضتنإ الاحي ،  التوجط الذايت   اج ذ بزمام اظتبادرة.

 تنلن مشنلة تدريس مادة الفيزيا  ت  عوبة اظتادة التعليلية  ف  ا،  ت الوسائن  اجسالين التقليدية 
د يــة ت التحاــين ت امتحــان الشــ ادة ال ا ويــة العامــة الــيت خيتار ــا اظتعلــإ ت تدري ــط،  قــد ؾتــد الن ــن اظتت

)بنالوريا(،  يعزى  ل  غذل اعتلاد اظتعلل  ت تدري  إ علأل اجسالين التقليدية ت التـدريس،  قـد ينـون 
)درز  مــار ،  د ر اظتعلــإ تلقينيــال،  ينــون النــات  مــن  ــذا الــتعلإ تعللــا اســتظ اريا لفظيــا يفتقــر غذل اظتعــ  

 (. ت    تشري التوج ات اضتدي ة ت تدريس العلوم غذل 5::2ون عايش، ؛ زيت2:93
 (. 5::2د ر اظتتعلإ بو فط ايور اجساسي لعللية التعليإ ) زيتون عايش، 
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 تعد عللية م اعدة الةالن ت تعلإ اظتفا يإ العللية  استيعاضا من   لويات اجمور اليت جين اس تلام 
ريس،  تقع م ـؤ لية العلـن علـأل حت ـ  اسـرتاتيعيات التـدريس  تةوير ـا،  ا ـة ضا ت ؼتتلف مرا ن التد

ت غتــــال تــــدريس العلــــوم علــــأل عــــاتق اظتعلــــإ بشــــنن  ــــا   النظــــام الرتبــــو  بشــــنن عــــام )كيــــوان   ــــن، 
2::3 .) 

 لقـــد ا تلـــت علليـــة تعلـــإ اظتفـــا يإ العلليـــة ت ار  ـــة اج ـــرية منا ـــة مرموقـــة ت البحـــث الرتبـــو ،  قـــد 
ية  تدريس العلوم غذل بعض الاعوبات ت بنـا  بعـض اظتفـا يإ للت حبوث  دراسات ك رية ت الرتبية الع شار 

العللية  تنوين ا  اكت اضا،  يعود  لـ  بـالةبع لن رهتـا  تنوع ـا  تفا هتـا مـن  يـث الاـعوبة    التعقيـد    
 ـذا الاـعوبات غذل  ا ـد    (. كلـا  دينـن  ن تعـود 2::2 هنا ػت وسة    ذري ػت وسة )زيتون عايش ، 

 ك ـر مـن اجسـباب التاليــةم معللـو العلـوم   ف ــ إ، اظتنـا   ذـري اظتالئلـة، طرائــق التـدريس التقليديـة ال ــائدة 
(.  من الةرائق التدري ية  اجمناف :::2  ساليب ا، كا،لقا ،  اياضرة،  الشرح،  العرض ) زيتون عايش، 

علإ لعــدد مــن اظت ــارات اضتياتيــة طرائــق التعلــيإ التفاعليــة الــيت تركــز علــأل التعليليــة القــادرة علــأل غك ــاب اظتــت
التوا ـــن بـــ  اصتلاعـــة  تبـــادل اجينـــار  توليـــد ا  تال ق ـــا،   ـــي تعـــد  ك ـــر دديقراطيـــة مـــن بعـــض الةرائـــق 

 اج رى.
ا تـزاسل  "تعـد ت رتيـع اجمـاكن  ت رتيـع العاـور  ك ـر  تعتلد الةرائق التفاعلية علأل لغـة اظتشـاي ة الـيت

اسقتااد ت الوقت  ال رعة (، كلا تفيد  ذا اللغة ت ":::2 )غبرير بشري،    سع تاريال من لغة التحرير"
ت اجدا ،  عتا  ي لية مواج ة اظتوقف  ج ا لوجط،  بالتارل تي ري عللية اظتشاركة ت الف إ  اظتشاعر  غعداد 

اظتشورة اظتشرتكة ت العلن  تنقية جـو العالقـات ا،  ـا ية جو الاداقة  ر ح التعا ن ت العلن،  هتيئة ير  
. كلــا تعــود (:::2 ــا" )عليــان رحبــي،  زميلــط، مــن ســو  الف ــإ  ال ــن  ؽتارســة الدديقراطيــة ت العلــن  ذري 

الةلبة علأل كيفية اسستفادة من العللية التعليلية بش ف  إ،  يتعللون  ي ا كيف ي ت ري ن د ايع   ف ـ إ، 
 .(3008،  زميلط، بش ف  إ )تيس علين متعلل  يعللون   ف  إ  كيف يابحو 

الـيت تعتلـد علـأل التفاعـن اصتلـاعي،  الـيت لن الةرائق التفاعلية اظتتنوعـة " تانف طريقة اسستقرا  من ض
يإ اجساســي دينــن لللعلــإ  ن ي ــتادم ا ت رتيــع اظترا ــن  ت معظــإ اظتــواد الدراســية بــد ا مــن مر لــة التعلــ

، ن  ك ـر الةرائـق التدري ـية تف ـيال( . كلا تعد مـ 3003" ) بشارة جربائين،  زميلط، ليإ اصتامعي غذل التع
 .علإ  طلبتط،  ب  الةلبة   ف  إظتا تؤديط من تفاعن ينر   اجتلاعي ب  اظت

مـن  ــذا اظتنةلـق جــا ت  ـذا الدراســة لتنشـف عــن  أيـة اســتادام  سـالين تدري ــية  دي ـة تــؤد  غذل 
 ن لللفا يإ العللية،  الريـع مـن م ـتوى حتاـين الةلبـة، ج نـا تنا لنـا موضـوعال ميـدا يال ي ـدف استيعاب  ي

 للن    اج داف العامة للتعليإ.غذل ضر رة اتباع طرائق يعالة ت التدريس، لتحقيق اج داف اظتوضوعة ل
 بع  إ  جتا زهتا  قد س ظ البا  ون من  الل  ربهتإ ت التدريس، اليت قاربت ال ال   سنة عند 

عند بع  إ ار ر،  عالقت إ اظتباشرة بالتنوين اظت تلر ظتعللي العلـوم للتعلـيإ اظتتوسـحل  ال ـا و ،  ن  نـاك 
  بة عالية من اظتعلل  سيزالون ي تادمون اجسالين التقليدية ت التعليإ الـيت تعتلـد علـأل ج ـد اظتعلـإ ت 

، مـن ركة الفاعلـة ت العلليـة الرتبويـةاظتتعلل   منح إ ير ة اظتشـا  قن اظتعلومات د ن اس تلام بإ ارة تفنري
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 ــذا اظتنةلــق تنــا ل البحــث موضــوعال ميــدا يال ي ــدف غذل النشــف عــن   ــر اســتادام طريقــة اسســتقرا ،   ــي 
غ ــدى طرائــق التــدريس التفاعليــة الــيت تــتال م مــع   ــداف مــادة الفيزيــا   طبيعــة ػتتوا ــا اظتعــرت،  تقــوم علــأل 

شاركة الفاعلة ب  اظتعلإ  اظتتعلإ، جهنا تتليز با تقال التفنري من اصتز  غذل النن  من ال ـ ن غذل الاـعن اظت
القواعــــد  التعليلــــات،  تعتلــــد علــــأل اضتــــوار  اسستقاــــا   غذل مــــن اي ــــوس غذل اجملــــرد،  مــــن اظتال ظــــات 

  اظتناقشة  استنتاج اظتعلومات  تف ري ا .
 ـ مشؽؾة اليَث 2

بــا  ون مــن  ــالل ا،طــالع علــأل الدراســات ال ــابقة  الدراســة اسســتةالعية  التدري ــية ظتــادة س ــظ ال
الفيزيا ،  ن معظإ الدراسات  شـارت غذل  ن  ذلـن طرائـق التـدريس اظت ـتادمة ت مـدارس التعلـيإ اظتتوسـحل 

دام الةرائـــق ت مـــادة الفيزيـــا ، ي ـــود ا الـــنلحل التقليـــد  الـــذ  ي ـــتإ بنقـــن اظتعلومـــات   فظ ـــا د ن اســـتا
،جابة  تتعلأل مشنلة البحث ت ا التفاعلية اليت ت اعد علأل  ث    ان الةلبة  غعةائ إ ير ة اظتشاركة.

 معن ال ؤال الرئي ي التارل
ما   ر استادام طريقة اسستقرا  ت التحاين الدراسي ظتادة الفيزيا  لدى طلبـة ال ـنة ال ا يـة مـن التعلـيإ 

 ؟ر العا لةصتزائاظتتوسحل ت مدارس مدينة ا
 ـ أهؿقة اليَث 3

 تتعلأل  أية البحث ت النقاف التاليةم
 تنلية القدرة علأل جتريد الظوا ر  الف إ  اسكتشاف  اسبتنار. د  أ 

 تقدو اضتلول  اظتقرت ات اظتناسبة لتةوير طرائق التدريس اظتشلوية  اليال. ب د
 ي تفيد من  ذا الدراسة بافة  ا ةم ج د 

   إ الفئة اظتعنية بالتةبيق اظتيدا  لةرائق التدريس. ن:المعبمو  -

   إ الفئة اظتنلفة بإعداد اظتعلل . األس تذة المكونون: -
باعتبـــار إ اظترشـــدين  اظتـــوج   الرتبـــوي  القـــائل  علـــأل تنظــــيإ  الموجقدددون  الميتيدددونسالتربويون: -

 الربام  الدراسية  تةبيق ا.

 ـ  مصطؾَات اليَث 4

ــ -4-1 ــدسو طروؼ غتلوعــة مــن اج شــةة  ا،جــرا ات اظترتبةــة  اظتت ل ــلة الــيت خيةــحل عتــا " :ة الً
اضتاــر  علــي، ) "لــط بتحقيــق اج ــداف علــأل  كلــن  جــط اظتــدرس،  ينفــذ ا ت ذريــة الاــف،  الــيت ت ــل 

2::5.) 

د  ـي الةريقـة اظتشلويـة ت اظتـدارس، الـيت ذالبـال مـا تعتلـ :الطروؼة الًؼؾقدوـة ااعتًقايوـة    -4-2
 علأل ا،لقا  من قبن اظتعلإ  اسستلاع من جا ن اظتتعلإ،    مبشاركة ب يةة من طرف اظتتعلل  

 ،  الشرح  الو ف ....اخل . ا،لقا اظتتفوق ، م ن اياضرة 
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م شــنن مــن  شــنال التفنــري،   ــتالا بواســةتط اســتنتاجات عامــة ا ةالقــال مــن  ــاست االسددتقراء -
 ت م ار العلوم التعريبية.  ا ة،  حيتن مركزال  ساسيال 

م طريقة تعلن علأل اس تقال بفنـر اظتـتعلإ   نـا  سـري الـدرس مـن اصتـز  غذل النـن، اليريقة االستقرائزة -
 تبــ  علــأل  ســاس التــدرج اظتنةقــي ت الو ــول غذل النتيعــة عــن طريــق مال ظــة اجم لــة  اظتعةيــات   اظتواز ــة 

  ون. اظتقار ة   استاال  القاعدة    القا

الةرائق اليت يتقاسإ يي ا العن  اظتعلإ  اظتتعلإ،  ي  إ كالأـا مبقـدار معـ  مـن م "اليريقة التي هبزة -
 (. 3008النشاف،  تشلن طرائق اضتوار  اظتناقشة  اسستقرا   اسستنتاج ...اخل." )بشارة جربائين،  زميلط، 

ت اصتزائــر(  تــد م  ربــع ســنوات، بعــد اظتر لــة  التعلــيإ ) م اظتر لــة ال ا يــة مــن  طــوارالتعبددزم المتوسددط -
 اسبتدائية اليت تد م ستس سنوات.

م مقــدار اظتعــارف  اظت ــارات الــيت ينت ــب ا اظتــتعلإ مــن دراســتط ظتقــررات اظتن ــاج ت التخصددز  الدياسددي -
 .با تباراتاظتدرسة،  يقاس 

 ـ أهداف اليَث 5

التحاين الدراسـي لـدى طلبـة ال ـنة ال ا يـة مـن ي دف البحث غذل كشف مدى   ر طريقة اسستقرا  ت 
 مم الفيزيائية   ل  من  الل مايليالتعليإ اظتتوسحل ) ا،عداد ( ت مادة العلو 

قيــــاس حتاــــين الةلبــــة قبــــن التعربــــة  بعـــــد ا ت بعــــض در س مــــادة العلــــوم الفيزيائيــــة بةريقـــــة  -0-4
 اس تبار.
   جتريب ــا علــأل طلبــة العينــة التعريبيــة، لقيــاس تنظــيإ غتلوعــة مــن الــدر س  يــق طريقــة اسســتقرا -0-6

 ياعلية الةريقة،  قياس   ر ا ت التحاين الدراسي.
ـــدي إ قبـــن  ال ـــابةة ت الةرائـــق اظتشلويـــة )اسعتياديـــة معريـــة ءرا  طلبـــة اجمللـــوعت  التعريبيـــة -0-6 ( ل

   من التعربة.بعد اس ت ا اسستقرا التعربة،  معرية ءرا  اجمللوعة التعريبية ت طريقة 

 مسوغات اليَـث ـ  6

 مسوغات اخًقاس طروؼة اعدًؼراء الًػاتؾقة. -6-1

 طنيـــال ت غعـــداد ة بالقبـــة، اصتزائـــر العا ـــلة، اظتدرســـة الو يـــدة اظتتاااـــة تعـــد اظتدرســـة العليـــا لألســـاتذ
(.  قد ضيات، علومييزيا ، كيليا ، ريا)معللي( التعليإ اظتتوسحل  ال ا و  ت اظتواد العللية  تنوين  ساتذة )

س ظ البا  ون  ن  ذلن الةلبة الوايدين غلي ا من ال ا ويات دييلون غذل اضتفظ،   ادرال ما ي شلون  يشاركون 
ت الدرس،  ليس عتإ القدرة علأل التحلين  اسستنتاج مع ا تفا  التعا ن بين إ، اجمر الذ   رجعط البا  ون 

كا ـت تلقينيـة، جتعـن الةالـن م ـتلعا يـد ن اظتعلومـات د ن اظتشـاركة غذل  ن طرائق التدريس اليت تعللـوا ضـا  
 ت الو ول غلي ا. 

 ت اخًقاس أقسام الًعؾقم ادلًودطمسوغا -6-2
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يعتلد التدريس ت  ق ـام التعلـيإ اظتتوسـحل علـأل الو ـف  التف ـري لتحديـد الشـر ف  اجسـباب  -2-6-4
 ياس اظتقادير    ف  اائا ا.اليت تتوقف علي ا ظا رة ما، مع موا لة التدرج ت ق

يعـد سـن طلبـة  ـذا اظت ـتوى بدايـة لللرا قــة،   ـي مر لـة تشـنن اسجتا ـات  اظتيـوست  القــيإ  -2-6-6
تنليـــة بلـــذا، ي ـــتدعي  ـــذا اجمـــر العلـــن  اظت ـــتقلة الـــيت يتحـــول يي ـــا منـــحل التفنـــري مـــن اي ـــوس غذل اجملـــرد.

 ن التعليإ.القدرات العقلية للةلبة بد ال من  ذا اظتر لة م

 ـ فرضقات اليَث وأدىؾًه 7

 فرضقات اليَث -1 - 7

بــ   يــراد ; 6لــيس  نــاك يــرق ت  تــائ  اس تبــار البعــد  للتحاــين عنــد م ــتوى الدسلــة  -2-4-4
 .ال(  ال ابةة ) كورال  غ ا ال(اجمللوعت  التعريبية )  كورال  غ ا 

ر ; بـ   كـو 6ين عنـد م ـتوى الدسلـة يـرق ت  تـائ  اس تبـار البعـد  للتحاـ ليس  نـاك -2-4-6
 .اجمللوعت  التعريبية  ال ابةة

; بـ  غ ــاث 6لـيس  نـاك يـرق ت  تـائ  اس تبـار البعـد  للتحاـين عنـد م ـتوى الدسلـة  -2-4-6
 العينت  التعريبية  ال ابةة.

 أدىؾة اليَث  -2- 7

يزيائيــة ت م ــتوى التحاــين مــدى   ــر اســتادام طريقــة ا،ســتقرا  ت تــدريس العلــوم الف مــا -2-6-4
 لدى طلبة التعليإ اظتتوسحل؟

 ءرا ( الةلبة ؿتو استادام طريقة اسستقرا  ت تدريس مادة الفيزيا ؟ ي غجتا ات ) ما -2-6-6
 ءرا ( الةلبة ؿتو الةريقة اسعتيادية لدي إ ت التعلإ؟ما  ي غجتا ات ) -2-6-6    

 ـ الدسادات السابؼة 8

( بدراســـــة هتـــــدف غذل حتديـــــد   ـــــر التااـــــا  طريقـــــة التـــــدريس  3002د )قامـــــت  نـــــ  رشـــــي -4-4
باسستقرائية  اسستنتاجية  اظتناقشة ت اكت اب طالبات الاف التاسع اجساسي ت منةقة  ابلس التعليليـة  
ظتفــا يإ العلــوم.  جريــت التعربــة علــأل عينــة عشــوائية عــدد  يراد ــا مئتــان  ست ــون طالبــة، درســت طالبــات 

التعريبية البالغ عدد ن مئة   ربعال  سبع  طالبة بالةرائق التدري ية ال الث لنن ختاا)كيليا ،  اجمللوعة
  يا (، ييلا درست اجمللوعة ال ابةة البـالغ عـدد ا سـتال  سـبع  طالبـة اظتـادة التعليليـة اظتاتـارة باسـتادام 

 الةريقة التقليدية.

 ين ا تبار حتايلي لنن من النيليا   اج يا .   لقياس مدى يعالية التدريس بالةرائق ال الث، ب
 تو لت الدراسة غذل   ر للةريقة اظت تادمة )اسسـتقرائية، اسسـتنتاجية  اظتناقشـة(    دسلـة غ اـائية عنـد 

 .ف التاسع اجساسي ظتفا يإ العلومت اكت اب طالبات الا 0.06م توى 
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 ر كن مـن طـريقيت اسسـتقرا   اسسـتنتاج (، بدراسة  دي ا قياس  3002قام شا ر  بحي، ) -6- 4
علــأل حتاــين طلبــة مــدارس ا،ديــان ت منةقــة القــدس ت النحــو. ا تــريت عينــة الدراســة عشــوائيا مــن شــعن 

 الاف العاشر بلغ عدد ا ذتا ية   ربع  طالبا   طالبة. 

تعريبيـــــة ت   دل تظ ـــــر النتـــــائ ، ير قـــــا  ات دسلـــــة غ اـــــائية بـــــ  متوســـــةات اجمللـــــوعت  ال ـــــابةة  ال 
العلليات الذ نية ال الث )تذكر، ي إ، تةبيق(،     ن حتاين الةلبة  و  ف ط بنلتا الةريقت  اسستقرائية 

  اسستنتاجية.
(، دراســــة ضــــدف اظتقار ــــة بــــ  يعاليــــة طــــريقيت اسســــتقرا   2:98  جـــرت ياطلــــة  اــــا  ة )  -6- 4

لدراسـة ذتـا   ذتـا   طالبـة مـن طالبـات الاـف اج ل  اسستنتاج ت تدريس مفـا يإ كيليائيـة. تلـت عينـة ا
غتلوعت ، درست غ داأا بالةريقة اسسـتقرائية  اج ـرى  غذلال ا و  ت مدينة اربد، اجردن. ق لت العينة 

ت حتاــــين  06‚0بالةريقـــة اسســــتنتاجية.  لـــيس  نــــاك يـــر ق  ات دسلــــة غ اـــائية عنــــد م ـــتوى الدسلــــة 
 طريقيت التدريس اسستقرائية  اسستنتاجية. طالبات اجمللوعت ،   ن

(، هتدف غذل ا تبار   ر كن من طريقة اسكتشـاف 3004)غبرا يإ الزذيب،  ت دراسة قام ضا  -4-1 
ت التحاـــين  تنليـــة التفنـــري الناقـــد ت   ـــدة الفقـــط مـــن مقـــرر الرتبيـــة اظتوجـــط،  اظتناقشـــة  العاـــف الـــذ ين 
 ن اجساسي ت لوا  النورة، باجردن.ا،سالمية، لدى طلبة الاف ال ام

طبقــت الدراســة علــأل عينــة عشــوائية عــدد  يراد ــا مئــة  ت ــعة  ت ــعون طالبــا  طالبــة، ق ــلت غذل  ربــع 
غتلوعــات، الــ الث اج ذل من ــا جتريبيــة تعللــت بــالةرائق التعريبيــة، اسكتشــاف اظتوجــط، اظتناقشــة،  العاــف 

 ، يتعللت بالةريقة التقليدية.عةأل الرتتين.  ما اجمللوعة الرابالذ ين عل
 العاـف الـذ ين ت التـدريس،  قد  ظ رت  الدراسة   ن استادام طرائق اسكتشاف اظتوجط،  اظتناقشـة، 

باظتعلومـات لفـرتة طويلـة ذل الزيادة ت التحاين  تنلية التفنري الناقد لدى الةلبة،  جتعل إ حيتفظـون يؤد  غ
 .من الزمن
بدراسة جتريبية ت الاف ال ا  ا،عـداد  بدمشـق، هتـدف   (،7::2ب ) لقد قام ينال يعقو  -4-0

غذل النشف عن مدى ياعلية الةرائق التفاعلية )اظتناقشة، دت ين اجد ار،  العاف الذ ين(    ر ا ت حتاين 
عينة  طالب الاف ال ا  ا،عداد  ت مقرر الرتبية ا،سالمية،  مواز ت ا بفاعلية الةرائق التقليدية. تنو ت

،  ضــابةة، عــدد 86البحــث مــن مئــة  ست ــ  طالبــا  طالبــة،  زعــت غذل غتلــوعت ، جتريبيــة  عــدد  يراد ــا 
  يراد ا ست ة  سبعون.

تو لت الدراسة غذل يـرق جـو ر  بـ  متوسـحل حتاـين طلبـة اجمللوعـة التعريبيـة،  متوسـحل حتاـين طلبـة 
 التفاعلية.التعريبية اليت تعللت بالةرائق لااحل اجمللوعة 06‚0ة ال ابةة،عند م توى دسلة اجمللوع
(، هتدف غذل تشايا  اقع التفاعن الافي، من 3005صتابر  ار الدين )ا ت دراسة   فية  -4-2

  الل ا،جابة عن الت اؤل  التالي م ما  اائا التفاعن الافي ت اظتدرسة اصتزائرية اليوم؟
  ما العوامن اظتؤ رة ييط؟
 ن التنوع اضتا ن ت طرائق التدريس لدى معللي اظتدرسة اصتزائرية   ساتذهتا تو لت الدراسة غذل  
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يفتقد غذل اطتاائا اظتن عيـة الرتبويـة،  تةغـأل علي ـا اطتاـائا الذاتيـة،  اطتـربة اظت نيـة  اظت ـتوى اجكـادديي 
 لللدرس.
م الةرائق التفاعلية  من ب  الدراسات  ي ا  اجحباث اليت تنا لت اسرتاتيعية    يعالية استادا -4-2

(، هتــدف غذل النشــف عــن يعاليــة 3003   ر ــا ت التحاــين الدراســي، دراســة  بــو ياــر ظريفــة اطتةيــن )
اظتناقشة ت تنلية التحاين  اسجتاا ؿتو ا،بداع لدى طالب الاف ال ا  ال ا و  اجديب ت مادة  تيعيةاسرت ا

 طالبـة، ق ـلت بالت ـا   غذل غتلـوعت  جتريبيـة  تاسجتلاع مبار. طبقت الدراسة علأل عينة مؤلفة مـن سـ
 ضابةة. تو لت الدراسة غذل  تائ  من  أ ا، حتقيـق يعاليـة اسـتادام اسـرتاتيعية اظتناقشـة ت تنليـة اسجتـاا 
ؿتـو ا،بــداع ت مــادة اسجتلــاع، ظ ــور عالقــة ارتباطيــط دالــة ا اــائيا بــ  التحاــين  اسجتــاا ؿتــو ا،بــداع ت 

 اع   ل  باستادام اظتناقشة.مادة اسجتل

(، ضــدف غذل 3007 ت دراســة قــام ضــا علــي بــن  ويشــن الشــعيلي  ػتلــد بــن علــي البلوشــي ) -4-4
تقَاي بعض العوامن اظتؤدية غذل تد  التحاين ت مادة الفيزيا  من  ج ة  ظر اظتعلل   اظتشري  ت سلةنة 

 ذتا يــة عشــر مشــريا  مشــرية.  ظ ــرت ال  معللــة ر معللــعلــان. تنو ــت عينــة الدراســة مــن مئتــ   ســتة عشــ
 تـــائ  الدراســـة،  ن مـــن بـــ  العوامـــن اظتؤديـــة غذل تـــد  حتاـــين الةـــالب ت مـــادة الفيزيـــا ، مـــن  ج ـــة  ظـــر 
اظتعللــ   اظتشــري  تعــود غذل اســتادام اظتعلــإ طرائــق تدري ــية تعتلــد علــأل ا،لقــا   الَ ــرد   اياضــرة،  عــدم 

 لتدري ية كاظتناقشة  اسكتشاف.ا،ك ار من اجسالين ا
(، بدراســة هتــدف غذل التحــر  عــن جــو ر مشــنالت تــدريس 2::2كلــا قــام ســنادة   ــن ) -4-0

الفيزيــا    بعاد ــا ت اظتــدارس ال ا ويــة بال ــودان. طبقــت الدراســة علــأل عَينــة تشلفــت مــن ا نــ    ربعــ  معللــال 
مـادة الفيزيـا  باظتر لـة ال ا ويـة تعـود غذل  ن  نـاك ظتادة الفيزيا .   ضحت النتـائ  ان   ـإ مشـنالت تـدريس 

  بة عالية من معللي الفيزيا  ذري متااا  يي ا،   ن   داف تدريس الفيزيا  ت  د  اهتا ذـري  اضـحة 
 لدي إ، ؽتا جيعل إ يعزيون عن غجرا  التعارب التةبيقية العرضية.

ن   ــداي ا، حتديــد الاــعوبات الــيت (  كــان مــ2::2 ت دراســة قــام ضــا  يــدر عبــد اللةيــف) -4-40
البحـث مـن مئـ   اج ت الةلبة عند دراست إ ظتادة الفيزيا ،  الل التعلـيإ مـا قبـن اصتـامعي. تنو ـت عينـة 

بتعـز، الـيلن .  مـن بـ  مـا  ظ رتـط  تـائ   2::2-0::2بنليـة الرتبيـة للعـام الدراسـي    ال ة  ست  طالبال 
الب عنــد دراســت إ ظتــادة الفيزيــا  ت تعلــيل إ مــا قبــن اصتــامعي، الدراســة مــن  ــعوبات رئي ــية  اج ــت الةــ

لتـدريس تعتلـد علـأل الشـرح ; من  يراد العينة(،  اسـتادام طرائـق ل73.8عدم استادام الوسائن التعليلية )
 ; من  يراد العينة(.6.:7 لوا من اصتا ن العللي )النظر    
، ضـــدف حتديـــد مشـــنالت تعلـــيإ مـــادة (9::2 مـــا الدراســـة الـــيت قـــام ضـــا الشـــياب قاســـإ ) -4-44

الفيزيــا  لةــالب الاـــف ال ــا  العللـــي ت اجردن، مــن  ج ـــة  ظــر اظتعللـــ   اظتعللــات،   لـــ  مــن  ـــالل 
 ستبا ة حتو  مشنالت تعليإ مادة الفيزيا ، تنو ت من سبع  ست   يقرة. تلت عينة البحث اغعداد 

 ستة  ت ع  معللاَ  معللة.
 ، اليت تواجط عللية تعليإ مادة الفيزيا ،  ي عدم معرية اظتعلل  بشسالين ت من ب    إ اظتشنال
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 التدريس اضتدي ة  الل غعداد إ اجكادديي، ؽتا ي عف مين الةالب لدراسة مادة الفيزيا .
ـــــف : التعقزددددد  هبدددددى الدياسددددد ت ـــــا    مـــــن ؼتتل ـــــ  مـــــن عـــــرض الدراســـــات ال ـــــابقة، ا تلـــــام الب يتب

ويات، بشسـالين التــدريس التفاعليـة، الــيت تـؤد  غذل اســتيعاب  ي ـن لللفــا يإ التاااـات  اظترا ـن  اظت ــت
العللية،  الريع من م ـتوى حتاـين الةلبـة،    بتـت معظـإ  ـذا الدراسـات تفـوق اجمللوعـات التعريبيـة علـأل 
اجمللوعات ال ابةة. كلا  ظ رت الدراسات ال ـابقة سـيادة اصتا ـن النظـر  علـأل اصتا ـن العللـي ت تعلـيإ 

 لفيزيا ،  ضعف م ايرهتا لإلجتا ات اضتدي ة ت التدريس.ا
 قــد  يــاد البــا  ون مــن  ــذا الدراســات بــاسطالع علــأل اجد ات اظت ــتادمة يي ــا  النتــائ  الــيت تو ــلت  
غلي ــــا.  قــــد دتيــــز  ــــذا البحــــث عــــن الدراســــات ال ــــابقة باســــتادام  داتــــ  معــــا  أــــام اس تبــــار التحاــــيلي 

 علل ، ت    استادمت الدراسات ال ابقة  داة  ا دة للقياس. النشف عن اجتا ات اظتت
 مـفج اليَث وإجراءاته - 9

استادم البا  ون ت  ذا الدراسة اظتن   الو في التحليلي لتوظيف  اقع اسـتادام طريقـة اسسـتقرا  ت 
ةريقـة ل ـبحل اظتتغـريات تدريس الفيزيا  لدى طلبة التعليإ اظتتوسحل،  استادام اظتن   التعرييب س تيـار   ـر ال

 اظت تقلة.
 ادلًغريات ادلسًؼؾة -9-1

 مًغريات الطروؼة -9-1-1

 درست اجمللوعة التعريبية ضا لقياس مدى   ر ا. اليريقة االستقرائزة: -0-4-4-4  

 درست اجمللوعة ال ابةة ضا. اليريقة االهتز  ية: -0-4-4-6  

  ن تشلن اصتن  ، الذكور  ا، اث.ر عي عند ا تيار العينة  مًغري اجلـ : -9-1-2
ــ : -9-1-3 ــًغري السـ اســـتبعد الةلبـــة الـــذين ســـبق عتـــإ الرســـوب ت ســـنة مـــن ســـنوات الدراســـة،                                                            مـ

متقاربــة الةلبــة يقعــون ت  علــار زمنيــة ك ــر   ســن م ــبق )اطتام ــة(،  بالتــارل كــان كــذل  الــذين د لــوا ت 
 سنة( 24)متوسحل العلر

درست اجمللوعة ال ـابةة مـن قبـن معلـإ الاـف  التعريبيـة مـن قبـن   ـد  ادلعؾم: مًغري -9-1-4
 البا   .

 ادلًغريات الًابعة -9-2

ــًغري الًَصــق  -9-2-1 قي ــت علليــة التحاــين بــإجرا  ا تبــارين قبلــي  بعــد  لللعلــوعت   :م
 التعريبية  ال ابةة.

 حدوي اليَث -11

تنا لت الدراسة تدريس يان من بر ام  مادة العلوم الفيزيائية لل ـنة ال ا يـة مـن التعلـيإ اظتتوسـحل مبدينـة  
  م،  تقيد البا  ون ت  ل 3008-3007من العام الدراسي زائر  الل الش ر الرابع)غبرين(اصت
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 اظتادة العللية. - 
 الرب ام  اسسبوعي. -ب
 ـ جمًؿع اليَث11

 البــالغ عــدد إ  حــث مــن طلبــة الاــف ال ــا  مــن متوســةات القبــة، اصتزائــر العا ــلة،تنــون غتتلــع الب 
 .طالبا  طالبة 30:

 ـ تقـة اليَث12

ا تــار البــا  ون عينشـــة عشــوائية غتلوع ــا مئـــة  ســتة  ست ــون طالبـــال ) كــورال  غ ا ــال(، تشـــنلت مــن طلبـــة  
 ية متوسحل. اسـتبعد ا ـين عشـر طالبـال متوسةت  من غتتلع البحث، ضلت ست ة  ق ام من طلبة ال نة ال ا

 كورال ( غذل غتلوعت ،  70غ ا ال   95) ،(255( علأل  ساس متغري ال ن،    زع ما تبقأل من العينة )23)
بالةريقـــــة  وا( تعلَّلـــــال  كـــــور  35  ال غ ا ـــــ 59( طالبـــــال، )83غ ـــــداأا ضـــــابةة  عـــــدد  يراد ـــــا ا نـــــان  ســـــبعون)

  ال ــون  غ ا ــال  سـتة ون( طالبــال، ) سـت   ال ـ83 يراد ـا ا نــان  سـبعون)اسعتياديـة،  اج ـرى جتريبيــة  عـدد 
 بالةريقة اسستقرائية .  كورال(، تعلَّإ  يراد ا

قد ر عي التنايؤ ت التحاين ب  اجمللوعت  بنا  علأل عالمـات ا تبـار الفاـن اج ل  ال ـا  مـن العـام 
 .3008-3007الدراسي  ف ط 

 لتنايؤ ت اس تبار القبلي علأل العينة .كلا راعأل البا  ون  ي ال ا
 ـ أيوات اليَث13

تةبيق ا تبار حتايلي قبلي ظتعرية مدى تنايؤ العينة،  التشكد من التنـايؤ ت التحاـين بـ   -46-4
 اجمللوعت  ) التعريبية  ال ابةة (، اظتش و ة بنا  علأل عالمات ا تبار الفان اج ل  ال ا  قبن التعربة.

لتـــدريس الـــيت اســـتبا ة   ليـــة سجتا ـــات ءرا  طـــالب العينـــة قبـــن التعربـــة  ـــول طريقـــة ا تةبيـــق -46-6
 .                       اعتاد ا التعشلإ ضا

 .بعد التعربة  ول طريقة اسستقرا تةبيق استبا ة  ا ية سجتا ات ءرا  طالب العينة التعريبية  -46-6
 اجمللوعت ، التعريبية  ال ابةة. تةبيق ا تبار بعد  لقياس التحاين علأل -46-1
 المع لجة اإلحص ئزة -46-0
 اسستبا ت   اس تبارين علأل ػتنل  من ق لي الرتبية  تعليإ بعرض قام البا  ون  -46-0-4

 ،  استفاد البا  ون من مال ظات اينل   ، اصتزائر العا لة العلوم باظتدرسة العليا لألساتذة بالقبة
  اقرت اهتإ.
للبيا ـــات اظت ـــتقلة س تبـــار الفـــر ق بـــ  اظتتوســـةات  (Tا تبـــارات )البـــا  ون اســـتادم  -46-0-6

 اضت ابية لعالمات غتلوعيت الدراسة ت اس تبار التحايلي اظتةبق قبن التعربة .
 للبيا ات اظت تقلة س تبار الفر ق ب  اظتتوسةات  (Tا تبارات )البا  ون استادم  -46-0-6

 غتلوعيت الدراسة ت اس تبار التحايلي اظتةبق بعد التعربة. اضت ابية لعالمات
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 ـ نًائج اليَث14

نًائج تطيقق اعدًيانة الؼيؾقة آلساء مجقع أفراي العقـة وتديهم مىـة وأسبعـة    -14-1

 وأسبعون  طاليًا حول الطروؼة اعتًقايوة.

 
 س4الجددل ي م  

 
 يمث  نت ئج االستب نة القببزة آلياء أفرا  العزنة

 النسبة ٪ اهرف ال النسبة ٪ ال النسبة ٪ نعم البند

4 11 60.02 06 26.40 4 00.02 

6 60 46.40 02 22.22 64 40.11 

6 66 66.66 44 24.44 61 42.22 

1 1 6.24 464 44.40 46 04.66 

0 64 40.11 22 06.24 10 62.24 

2 466 04.22 04 0.02 01 06.24 

2 62 60 06 26.40 42 44.44 

4 404 20 6 40.11 4 00.02 

0 64 40.11 40 00.02 62 60 

40 64 40.11 41 04.66 66 66.66 

44 64 40.11 400 20.11 42 44.44 

46 02 64.40 02 64.40 66 66.66 

46 64 40.11 44 24.44 64 40.11 

41 62 60.00 22 06.24 66 66.66 

40 20 14.22 21 11.11 60 46.40 

 
 
 
 
 
 
 
 

 م دي ن  تائ  اسستبا ة القبلية ررا   يراد العينة(2الشنن )
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 س6الجددل ي م  
 ط ل س N  =20نت ئج أياء االستب نة القببزة لذكوي هزنة البخث   

 النسبة ٪ اهرف ال النسبة ٪ ال النسبة ٪ نعم البند

4 61 10.0 66 06.66 1 2.22 

6 4 46.66 14 40.00 1 2.22 

6 42 62.22 61 10.00 60 66.66 

1 1 2.22 06 42.22 1 2.22 

0 1 2.22 66 06.66 61 10.00 

2 06 42.22 1 2.22 1 2.22 

2 61 10.00 64 12.22 4 46.66 

4 11 26.66 4 46.66 4 46.66 

0 60 66.66 62 20.00 1 2.22 

 النسبة ٪ اهرف ال النسبة ٪ ال النسبة ٪ نعم البند



 0202 – الثانيالعدد  - الثامنلمجلد ا...……...............…….. علم النفسمجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية و 
 
 

  
 

311 

40 46 60.00 66 06.66 42 62.22 

44 1 2.22 14 40.00 4 46.66 

46 60 66.66 61 10.02 42 62.22 

46 1 2.22 10 22.22 42 62.22 

41 42 62.22 64 12.22 42 62.22 

40 64 12.22 42 62.22 42 62.22 

 
 طالن( N  =70(  تائ   را  اسستبا ة القبلية لذكور عينة البحث )3الشنن رقإ )
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 ط لبةس N  =41 نة القببزة إلن ث هزنة البخث  نت ئج آياء االستبز س6الجددل ي م  
 النسبة ٪ اهرف ال النسبة ٪ ال النسبة ٪ نعم البند

4 60 66.44 20 24.16 01 1.22 

6 46 41.60 14 02.41 61 64.02 

6 42 40.00 21 22.40 01 1.22 

1 0 00 22 00.14 04 0.60 

0 61 64.02 11 06.64 42 40.00 

2 40 00.61 1 1.22 0 000 

2 46 41.60 21 22.40 4 0.06 

4 21 22.40 60 66.44 0 00 

0 44 0.06 11 06.64 66 64.40 

40 42 40.00 06 24.00 42 40.00 

44 61 64.02 06 24.00 4 0.06 

46 62 16.42 66 64.40 42 40.00 

46 61 64.02 14 02.41 46 41.60 

41 60 66.44 14 02.41 42 40.00 

40 66 64.40 14 02.41 1 1.22 

 طالبة( N  =95(  تائ  ءرا  اسستبيا ة القبلية ، اث عينة البحث )4الشنن رقإ )
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 حتؾق  نًائج اعدًيانة الؼيؾقة لالساء ومـاقشًفا  -14-2

 م( ما يلي4،3،2س ظ البا  ون من  الل اصتدا ل ال ابقة )
، :، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2يــة البنــود )الن ــن اظتئويــة ررا   يــراد العينــة معظل ــا عاليــة جذلب أ د

،(، راي ــة الةرائــق التدري ــية الــيت ت ــع علــأل عــاتق اظتعلــإ غياــال اظتعلومــات غذل 25، 24، 23، 22، 20
 اظتتعلإ بشسلوب تلقيين، د ن  ن تتاح لط ير ة التفاعن  اظتشاركة يي ا  استنباف قواعد ا .

(  26، 8، 4العينــة ت البنــود )  ينــة عــن   ــبة  كــورتباعــد   ــبة ءرا  غ ــاث العس ــظ البــا  ون  ب د
 بالريض لتل  البنود،   رجع  ل  غذل  ن لإل اث رذبة  جر ة  كرب من الذكور ت اظتشاركة ت الدرس

(،  ن  ذلبيـة  يـراد العينـة يعـدش ن مـادة الفيزيـا  مـادة  ـعبة...  قـد  رجـع 9يال ـظ ت البنـد ال ـامن ) دج 
 يقة اظتعتلدة ت التدريس.البا  ون  ل  غذل الةر 

 ؟ي لا  س ولة ون درس الفيزيا   ك ر ي طريقة التدريس اليت ترا ا مناسبة لين ما مالسؤال الميتوح  د 

 كا ت  ذلن ا،جابات تنرارال منحارة تم
 ا،ك ار من التعارب  اسعتلاد علأل الةلبة ت غؾتاز ا. د 4  
  إ ب  ولة  ك ر.اسستدسل باجم لة   نا  الدرس ليف د 6  
 ي   اجملال للةلبة لإلستف ار،  طرح اجسئلة  مناقشة اررا  اظتةر  ة. د 6  

لدي إ،  عدش البا  ون  ذا النتيعة تشكيدال لرذبة اظتتعلل  ت التعلإ بالةرائق التفاعلية لتنلية  رية التفنري
 . ول غذل القا ون العاملومات  الو قاد تقاي اضتقائق  اسعتلاد علأل النفس ت استنتاج اظتع

ــ -14-3 ـــنً ـــائج تطيق ـــق اعدًيان ـــة اليعدو ـــة الًٍرويقـة آلساء اجملؿوت ــًا ـ ة اإناث

  = N 72وذكوسًا،

 س1الجددل ي م  
 يمث  نت ئج االستب نة البعدية آلياء المجموهة التجريبزة

 النسبة ٪ أ يي ال النسبة ٪ ال النسبة ٪ نعم البند

4 14 22.22 4 44.44 42 66.66 

6 20 44.66 1 0.02 4 44.44 

6 20 46.66 1 0.02 4 44.44 

1 20 46.66 0 00 46 42.22 

0 21 44.40 0 00 4 44.44 

2 14 22.22 46 42.22 46 42.22 

2 14 22.22 42 66.66 4 44.44 

4 20 46.66 1 0002 4 44.44 

0 02 22.24 1 0.02 46 42.22 

 النسبة ٪ أ يي ال النسبة ٪ ال النسبة ٪ نعم البند

40 20 46.66 4 44.44 1 0.02 
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44 20 46.66 4 44.44 1 0.02 

46 21 44.40 4 44.44 0 00 

46 11 24.44 64 64.40 0 00 

41 02 22.24 46 42.22 1 0.02 

40 02 22.24 4 44.44 4 44.44 

42 10 00.02 42 66.66 42 66.66 

42 06 26.66 1 0.02 42 66.66 

44 20 46.66 0 00 46 42.22 

40 06 26.66 1 0.02 42 66.66 

 
 ( دي ن  تائ  اسستبا ة البعدية ررا  اجمللوعة التعريبية5الشنن رقإ )
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 س0الجددل ي م  

 س N  =62نت ئج اآلياء البعدية لذكوي المجموهة التجريبزة   
 

 النسبة ٪ أ يي ال النسبة ٪ ال النسبة ٪ نعم البند

4 60 00.02 4 66.66 4 66.66 

6 61 22.22 1 44.44 4 66.66 

6 61 22.22 1 44.44 4 66.66 

1 61 22.22 0 00 46 66.66 

0 64 22.24 0 00 4 66.66 

2 61 22.22 1 44.44 4 66.66 

2 64 22.24 0 00 4 66.66 

4 64 22.24 0 00 4 66.66 

0 60 00.02 1 44.44 46 66.66 

40 64 22.24 4 66.66 0 00 

44 64 22.24 4 66.66 0 00 

46 66 44.40 1 44.44 0 00 

46 60 00.02 42 11.11 0 00 

41 64 22.24 4 66.66 0 00 

40 61 22.22 1 44.44 4 66.66 

42 42 11.11 46 66.66 4 66.66 

42 61 22.22 1 44.44 4 66.66 

44 64 22.24 0 00 4 66.66 

40 61 22.22 1 44.44 4 66.66 
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 ( 6الشنن رقإ )
 ( N  =47 تائ  اررا  البعدية لذكور اجمللوعة التعريبية ) 
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 س2الجددل ي م  

 س N  =62نت ئج اآلياء البعدية  إلن ث المجموهة التجريبزة   
 ٪النسبة    أ يي ال ٪النسبة     ال ٪النسبة    نعم البند

4 64 22.24 0 00 4 66.66 

6 62 400 0 00 0 00 

6 62 400 0 00 0 00 

1 62 400 0 00 0 00 

0 62 400 0 00 0 00 

2 61 22.22 4 66.66 1 44.44 

2 60 00.02 42 11.11 0 00 

4 66 44.40 1 44.44 0 00 

0 62 400 0 00 0 00 

40 66 44.40 0 00 1 44.44 

44 66 44.40 0 00 1 44.44 

46 66 44.40 1 44.44 0 00 

46 61 22.22 46 66.66 0 00 

41 64 22.24 1 44.44 1 44.44 
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 النسبة ٪   أ يي ال النسبة ٪    ال النسبة ٪   نعم البند

40 66 44.40 1 44.44 0 00 

42 61 22.22 1 44.44 4 66.66 

42 64 22.24 0 00 4 66.66 

44 66 44.40 0 00 1 44.44 

40 64 22.24 0 00 4 66.66 

 
 ( N  =47، اث اجمللوعة التعريبية ) (  تائ  اررا  البعدية  7الشنن رقإ )
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 اء اجملؿوتة الًٍرويقة ومـاقشًفاحتؾق  نًائج اعدًيانة اليعدوة آلس -14-4

اجمللوعــة التعريبيــة كل ــا  (، غن الن ــن اظتئويــة ررا   يــراد7، 6، 5)ذدات األي دد م  يال ــظ مــن اصتــدا ل
علــــن  ك ــــر،  تعلــــن علــــأل غيقــــا   حتريــــ  تــــدعو غذل اســــتادام طرائــــق تقــــوم علــــأل  ســــاس دايعيــــة الةلبــــة لل

  .  ومات  اظتفا يإ  جت يد ا ميدا يامشاعر إ  ا تلاماهتإ،  تديع إ غذل تةبيق اظتعل
اتقــة   ادلًودط احلسابي لالخًياس الؼيؾـي لؾؿٍؿـوتًا الًٍرويقـة والضـابطة     -14-5

 اليَث .

 اظتقرر، قدمت من قبن معلإ الاف    د البا     ظتدة  ال ة  سابيع در سال ت الفيزيا  لللن     ر
 قبلي لنن  يراد عينة البحث،  كا ت النتائ  كلا   اظتعتاد تدريس العينة باظتتوسةة. بعد ا  جرى ا تبار

 (م30يلي )العالمة من 
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 س2الجددل ي م  
 القببي لعزنة البخث يمث  المتوسط الخس بي لالختب ي

 ة ال  بيةالمجموه المجموهة التجريبزة المتوسط الخس بي

 40.42 40.66  لإلختب ي القببي

 تطيقق اعخًياس اليعدي لؾًَصق  -14-6

ث، ـبعد تدريس اجمللوعة التعريبية  يق الةريقة اسستقرائية،  جر  ا تبار حتايلي لنـن  يـراد عينـة البحـ
 (م30  كا ت النتائ  كلا يلي )العالمة من اب متوسحل العالمات لنن غتلوعة،ـون حب ـام البا  ـ ق

 س4الجددل ي م  
 يمث  متوسط هالم ت االختب ي البعدي لبمجموهتزن التجريبزة دال  بية

متوسدددددددددددط هالمددددددددددد ت المجموهدددددددددددة  البز ن ت
 التجريبزة 

 متوسط هالم ت المجموهة ال  بية

 اإلختب ي البعدي
 

 إن ث ذكوي إن ث ذكوي

46.02 46.22 40.62 40.62 

 40.620 46.220 المتوسط

 نًائج اعخًياس اليعدي لؾًَصق  ومـاقشًفا حتؾق  -7ـ14

 (  ال ظم9(  )8مبقار ة  تائ  اصتد ل  )
تقدمت اجمللوعة التعريبية ت حتايل ا، ت    بقي حتاين اجمللوعة ال ابةة تقريبال  ابتال،    ل  ما  أ د

 يب  مدى   ر استادام طريقة اسستقرا  ت التحاين مقار ة بالةريقة اسعتيادية.
 ليس  ناك يرق ت التحاين  يق اصتنس باستادام الةريقت .  ب د
 الًَؼق م  فرضقات اليَث ـ 15

لدراسي ب  اجمللوعة التعريبية ليس  ناك يرق ت التحاين ا :الًَؼق م  الػرضقة األوىل -15-1
 ;.6دسلة  كورال  غ ا ال(  اجمللوعة ال ابةة )  كورال  غ ا ال( ت اس تبار البعد  عند م توى )

 س 0الجددل ي م  
    وانزن االحص ء لبيرضزة األدلىيمث  نت ئج تيبز

     التباين متوسحل العالمات  عإ العينة

 اجمللوعة
 التعريبية 

 اجمللوعة
 ال ابةة

 اجمللوعة
 التعريبية

 اجمللوعة
 ال ابةة

 اجمللوعة
 التعريبية

 اجمللوعة
 ال ابةة

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق 
 اظتتوسحل

β T
C

 T
t

 

83 83 24.77 20.37 4.37 7.99 4.5 0.87 5.58 3.05 

Tصتد ل  ن قيلة يال ظ من ا
C  كرب من T

t ( اصتد ليةT
C 

< T
t   6( عند م توى دسلة ، ; 

 دم حتقق الفرضية اج ذل،     ن اجمللوعة التعريبية اليت تعللت بةريقة اسستقرا  تفوقت علأل ـ   ع
 اجمللوعة ال ابةة .
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اجمللـــوعت   م لــيس  نــاك يــرق ت التحاــين الدراســي بــ   كــورتخقدد  مددن اليرضددزة الث نزددةال 40-6
 .;6 تبار البعد  عند م توى دسلة التعريبية  ال ابةة ت اس

 س40الجددل ي م  
 ليرضزة الث نزةا لد يمث  نت ئج تيبز   وانزن االحص ء 

     التب ين متوسط العالم ت حجم المجموهة

المجموهددددددددة 
 جريبزدددددددددددددةالت

 ذكوي

المجمددوه
 ة

 ال  بية
 ذكوي

 المجموهة
 التجريبزة
 ذكوي

 المجموهة
 ال  بية
 ذكوي

المجمددوه
 ة

 التجريبزة
 ذكوي

المجمددوه
 ة

 ال  بية
 ذكوي

فددددددددددددددددددددر  
 المتوسط

β T
C

 T
t

 

62 61 46.02 40.62 1.00 2.02 6.60 4.40 6.00 6.44 

Tيال ــظ مــن  تــائ  اصتــد ل العاشــر  ن قيلــة  
C    كــرب مــن T

t يــة )اصتد لT
C 

< T
t  عنــد م ــتوى )

حل لاا ت متوسحل عالمات التحاين   و ما يف ر  جود يرق،    عدم حتقق الفرضية ال ا ية،  ; 6دسلة 
ن  كـــور اجمللوعـــة التعريبيـــة الـــذين تعللـــوا بةريقـــة اسســـتقرا  قـــد تفوقـــوا ت  كـــور اجمللوعـــة التعريبيـــة،    غ

 يقحل بالةريقة اسعتيادية . التحاين علأل  كور اجمللوعة ال ابةة اظتتعللة
 الًَؼق م  الػرضقة الٌالٌة - 15-3

ليس  ناك يرق ت التحاين الدراسي ب  غ اث اجمللوعت  التعريبية  ال ابةة ت اس تبار البعد  عنـد 
 ; 6م توى الدسلة 

 س44الجددل ي م  
 يمث  نت ئج تيبز   وانزن اإلحص ء لبيرضزة الث لثة

     التب ين لعالم تمتوسط ا حجم المجموهة

إندددددددددددددددددددددد ث 
 المجموهة
 التجريبزة

إنددددددددددددددددددددددددد ث 
المجموهددددددة 

 ال  بية

إندددددددددددددددددددددددددددد ث 
المجموهددددددددة 

 التجريبزة

إندددددددددددددددددددددددددد ث 
المجموهدددددددة 

 ال  بية

إندددددددددددددددددددددددددددد ث 
 المجموهة
 التجريبزة

إنددددددددددددددددددددددددد ث 
 المجموهة
 ال  بية

فددددددددددددددددددر  
β T المتوسط

C
 T

t
 

62 14 46.22 40.62 6.22 2.64 6.00 0.04 6.60 6.44 

Tن قيلــة (  22يال ــظ مــن اصتــد ل رقــإ ) 
C 

 اي ــوبة  كــرب مــن 
T

t
Tاصتد ليــة )  

C 
< T

t   عنــد )
 غ ـــاث عـــدم حتقـــق الفرضـــية ال ال ـــة، دسلـــة علـــأل  جـــود يـــرق ت التحاـــين لاـــاحل    ،;6م ـــتوى الدسلـــة 

ن غ ــاث اجمللوعــة التعريبيــة اللــوايت تعللــن بةريقــة اسســتقرا ، قــد تفــوقن علــأل غ ــاث اجمللوعــة التعريبيــة،    غ
  ابةة اللوايت تعللن بالةريقة اسعتيادية يقحل.اجمللوعة ال
 ـ اخلالصة واعقرتاحات 16

ن استالا البا  ون من  ذا الدراسة مدى   ر طريقة اسستقرا  ت التحاين الدراسي،  يت    ل  م
 البعد  للتحاين،  ت  متوسحل عالمات اس تبارين القبلي    جود ير ق  ات دسلة غ اائية ت

 م ا دينن تقدو اسقرتا ات التاليةاسة  استنادال غذل  تائع  د د  ذا الدر 
 اعتلاد استادام الةرائق التفاعلية بشنن عام  طريقة اسستقرا  بشنن  ا ، ت تدريس  -42-4
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العلـــوم الفيزيائيـــة بـــد ال مـــن اظتر لـــة اج ذل مـــن التعلـــيإ اظتتوســـحل لتنليـــة شااـــية الةالـــن اظتـــتعلإ    ـــط علـــأل 
 .ت اظترا ن الدراسية الال قةعلي ا  ع،  ليعتادالتفنري  ا،بدا 

تنييــف اظتن ـــاج الدراســـي ت الفيزيـــا  علـــأل  ســـس التـــدريس بةريقـــة اسســـتقرا  الـــيت ت ـــ إ ت  -42-6
 البنا  الفنر  لدى اظتتعلإ  هتتإ مبشاركتط الفعالة.

ال  اسســـتقرا  تـــدرين معللـــي العلـــوم الفيزيائيـــة علـــأل طرائـــق اســـتادام التـــدريس اضتدي ـــة علومـــ -42-6
  او ال ت   نا  يرتة غعداد إ.

، ختفــيض عـــدد الةلبــة اظتتعللـــ  ت الاــف بقـــدر ي ـــل  لللعلــإ التفاعـــن مــع كـــن اظتتعللـــ  -42-1
 . اظتتعلل  مع بع  إ

 
 ادلراجع

 ادلراجع العربقة

"االكتي ف الموجه دالعصد  الدذهني فدي تنمزدة مقد يات  (،3004غبرا يإ  زتد سالمة الزعيب،) -
"، تيكزر الن  د دالتخصز  في م  ة التربزة االسالمزة لد  طببة المرحبة األس سزة العبز  فدي األي ن ال

 رسالة دكتوراة ذري منشورة، جامعة علان العربية للدراسات العليا، اجردن .
"، الفياــن،  التواصدد ، مراحبدده دأنواهدده، دأثددرم فددي العمبزددة التعبزمزددة(، " :::2غبريــر بشــري، ) -
 .لرياض، ا384العدد 

فع لزددة اسدددتراتزجزة المن  يددة فدددي تخصددز  طدددالب (،" 3003 بــويار ظريفــة ســـالمة اطتةيــن، ) -
ذـري  ، رسـالة ماج ـتريالص  الث ني الثد نوي فدي مد  ة هبدم اإلجتمد ع داتج هد تقم نخدو اإلبدداع بمصدر"

 .منشورة، جامعة القا رة، مار

ر  دأسد لز  داسدتراتزجز ت حديثدة طد(،" 3004اعتـاد ، علـي راشـد، )  زتد النعدى، مـ  عبـد -
 ، الةبعة اج ذل، دار الفنر العريب، القا رة .في تديي  العبوم"

منشــورات  طرائدد  تددديي  الج رافزدد  ليببددة  ببددوم التأهزدد  التربددوي"(، " 5::2اضتاــر  علــي، ) -
 .جامعة دمشق، سوريا

الثد نوي العبمدي، ميكالت تعبم م  ة اليزيي ء لبص  الثد ني  "(، 9::2الشياب معن قاسـإ، ) -
 .رة، جامعة الريموك، غربد، اجردن، رسالة ماج تري ذري منشو من دجقة نظر المعبمزن "

المن هج التربوية لبمرحبة األدلزة من التعبزم األس سي" "(، 3008بشارة جربائين، غلياس  شتا ، ) -
 ، منشورات جامعة دمشق.

التالمزددددذ المقددد يات الخز تزددددة  همدددد  إلكسددد ب  لزددد (،" 3003بشـــارة جربائيـــن، علــــار ســـام، ) -
، اظتنظلـة لمي هزم الخواي، داحترام الرأي اآلخر، داحترام الثق فد ت األخدر ، دالعمد  مدن خدالل فريد "

 العربية للرتبية  ال قاية  العلوم، غدارة برام  الرتبية، تو س.
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دأثرهد   تعدي  تصويات بديبة حول مي هزم بنزدة المد  ة(، " 3008تيس سيد علي، شتري مـراد، ) -
"، غتلـة غحتـاد اصتامعـات في أس لز  تعبم طالب العبوم في السنة األدلى مدن التعبدزم الجد معي بد لجيائر

 .  3، العدد 6العربية للرتبية  علإ النفس،اجمللد 

" أثددر التخصددر دطريقددة التددديي  ب السددتقرائزة دالمن  يددة فددي  (،3002 نــ  رشــيد بليبلــة، ) -
"، رسالة ماج تري  س سي في منيقة ن بب  التعبزمزة لمي هزم العبوماكس ب ط لب ت الص  الت سع األ

 ذري منشورة، جامعة النعاح الوطنية،  ابلس، يل ة .

امعـات (، "  اقع التفاعن الافي دا ـن اظتدرسـة اصتزائريـة، غتلـة احتـاد اصت3005جابر  ار الدين، ) -
 .2العدد  3العربية، اجمللد 

سب ب هيدف اليالب التقدمزن لبدياسدة بكبزدة التربزدة بتعدي أ(، " 2::2 يدر عبد اللةيـف، ) -
،  رقـة علـن قـدمت ت اظتـؤدتر العللـي ال الـث ) رؤى م ـتقبلية لللنـا   ت هن االلتخ   بقسم اليزيي ء " 

 ، اسسنندرية، اصتلعية اظتارية لللنا    طرق التدريس، القا رة.2::2الوطن العريب (،  ذ ةس 

أثر اسبوب المستخدم في تقديم الم  ة التعبزمزدة فدي اليزييد ء هبدى  (، "2:93درز  مار ، ) -
 ذـري ؽتشـورة، "، رسـالة ماج ـتريالتعبم داالحتي ظ لمي هزم فزيي ئزة لد  طالب الصد  الث لدث العبمدي 

 جامعة الريموك، غربد، اجردن.

علـار للنشـر  "، دار طبزعة العبم دبنزته، تيبزق ت في التربزدة العبمزدة(، " 2::2زيتون عايش، ) -
 ، علان، اجردن.3 التوزيع، ف

 دار الشر ق، علان، اجردن.أس لز  تديي  العبوم "، (، " :::2، 5::2عايش، ) زيتون -

"، غتلة كلية الرتبية،  ميكالت تديي  اليزيي ء ب لمرحبة الث نوية(، " 2::2سنادة ػتلد   ن،) -
 جامعة اطترطوم، العدد اج ل، ال ودان.

" أثر طريقتدي االسدتقراء داالسدتنت ج هبدى تخصدز  النخدو  (،3002لقادر، ) بحي عبد ا شا ر -
"، رســـالة ماج ـــتري ذـــري منشـــورة، جامعـــة  لدددد  طببدددة الصددد  الع ردددر فدددي مددددايس اإليمددد ن فدددي القددددس

 القدس، يل ة .

"، دار دسد ئ  االتصد ل دتكنولوجزد  التعبدزم(،" :::2عليان رحبي ماةفأل، الدبس ػتلد عبـد،) -
 ، علان، اجردن.2توزيع، ف فا للنشر  ال

"  ياسدة تخبزبزدة لبعوامد  التربويدة (،3007علي بن  ويشن الشعيلي، ػتلد بـن علـي البلوشـي، ) -
المؤ ية إلى تخصز  طالب اليق  ة الع مة لبتعبزم الع م في اليزيي ء، كم  يراه  المعبمون دالميرفون 

 .3العدد  5"، غتلة احتاد اصتامعات العربية، اجمللد 

اختبدد ي فع لزددة كدد  مددن اليريقددة االسددتقرائزة داليريقددة (، " 2:98ة ػتلــد علــي  اــا  ة، )ياطلــ -
االسدددتنت جزة لتدددديي  الميددد هزم، فدددي اكتسددد ب ط لبددد ت الصددد  األدل الثددد نوي األكددد  يمي لميددد هزم  

 ، رسالة ماج تري ذري منشورة، جامعة الريموك، اجردن .كزمز ئزة
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عد دني فدي تخصدز  طدالب المرحبدة الث نويدة فدي مد  ة أثدر الدتعبم الت(، " 3::2كيوان   ـن، ) -
 ، رسالة ماج تري ذري منشورة، جامعة الريموك، غربد، اجردن.الكزمز ء .."

رســــالة  ،ف هبزددددة اليرائدددد  التي هبزددددة فددددي تددددديس التربزددددة االسددددالمزة" (، "7::2يعقــــوب ينــــال،) -
 .ري ذري منشورة، جامعة دمشق، سوريةماج ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «23/31/2111 خت الموافقة على نشره بتاريصدر و  8/4/0222ريخ وصل هذا البحث إلى المجلة بتا»
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 المبخق ت
 .نة  ول طرائق التدريس اسعتيادية( اسستبا ة اج ذل القبلية ررا  العي2ملحق رقإ ) -
طريقـــــة التـــــدريس بةريقـــــة  ( اسســـــتبا ة ال ا يـــــة البعديـــــة ررا  اجمللوعـــــة التعريبيـــــة  ـــــول3ملحـــــق رقـــــإ) -

 .اسستقرا 
 س، القببزة4االستب نة ي م  

نن  ـرا ة   ـدق  ـول العبـارات الـواردة ت  ـذا اسسـتبا ة   غبدا  ر ي  بغليةلن يعزيز  الةالن، 
 ( ت اظتنان الذ  يناسن ر ي .  Xاظتقدمة ل ،   ل  بوضع عالمة )

 اصتنسم     كر                                   أل 
 
 أ يي ال ال نعم م مون العب ية الر م

    يكيي لكي أنجج في االمتخ ن أن أحيظ م  في الكراس 4

      لإلج بة هن أسئبة المعبم أثن ء الديس بسقولة ال يمكنني التوص 6

    مي يكة اليببة في الص  تثزر اليوضى  6

    التجربة غزر ميزد دضز ع لبو ياالهتم   في الديس هبى    1

    التج يب من أكثر الديدس التي يسخي في ذهني هي الخ لزة من 0

    تيس ي دطرح األسئبةييسج لي المج ل لإلس أح  لو 2

    أفقم الديس أكثر، إذا تم في هددء د دن مي يكة اليببة 2

    تخت ج م  ة اليزيي ء إلى اجتق   كبزر دذك ء  4

    ح جة لعرض آياء اليببة في الص  يأي المعبم ك ف، دال 0

    اهتم مي ب لديس سببه الخوف من الرسوب 40

    ي ء م  يدفعني لالكتي فأجد في  يدس م  ة اليزي  ال 44

    حيظ الديدس هن ظقر  ب  يسعد المعبم 46

    يعتمد المعبم هبى اليببة في إنج ع التج يب 46

    أح فظ هبى تركزيي طوال الديس دأرعر ب لمب  ال 41

    تثزر مخ لية يأي المعبم دمن  يته، غ به  40
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 س، البعدية6االستب نة ي م  
  غبدا  ر ي  بنن  ـرا ة   ـدق  ـول العبـارات الـواردة ت  ـذا اسسـتبا ة غليةلن يالن، عزيز  الة

 ( ت اظتنان الذ  يناسن ر ي . Xاظتقدمة ل ،   ل  بوضع عالمة )
 

  كر                                    أل  اصتنس م            
 الأ يي ال نعم م مون العب ية                          الر م

    أيغ  أن أمث   دي المعبم أثن ء مراجعة  يدسي  4

    تبقى المعبوم ت التي أتوص  إلزق  بمي يكتي في الديس ياسخة في ذهني 6

    أح  الديدس اليزيي ئزة التي تعتمد هبى التج يب  6

    أف   التوص  إلى القوانزن دالنت ئج في  يس اليزيي ء بمي يكتي  1

    فقم  ددضوح    تجربة الديس أكثرتجع  ال  0

    أجد بعض األمثبة في م  ة اليزيي ء تتعب  بخز تي الزومزة 2

    يبنى  يس اليزيي ء هبى أمثبة مرتبية ب لوا ع 2

    استوه   يس اليزيي ء هندم  أنجي التج يب بنيسي  4

ول الخبدددتجعبندددي الميدددكبة التدددي يقدددوم هبزقددد   يس اليزييددد ء متيدددو    لمعرفدددة  0
 المن سبة، دتدفعني لببخث هنق 

   

    أرعر ب لخزوية هندم  يسمج لي ب لمي يكة في الديس 40

    يتزج لن  المعبم اليرصة بإبداء آيائن  دمن  يتق  44

    تخت ج م  ة اليزيي ء إلى اليقم أكثر من الخيظ 46

    يكيي أن أفقم  يدس اليزيي ء كي أنجج في االمتخ ن  46

    ييجعني المعبم التوص  إلى الخبول بنيسي  41

    أتوص  إلى النتزجة من خالل المالحظ ت التي أسجبق   40

    األمثبة أستيزع أن أهمم الق نون الذي أتوص  إلزه في الديس هبى بقزة 42

    توصبني المالحظة الد زقة إلى النتزجة بسقولة  42

    في  يس اليزيي ء، تجعبه أكثر دضوح  االهتم   هبى األمثبة المتنوهة  44

    ييسج األست ذ لن  المج ل لالستيس ي دطرح األسئبة  40

 
 
 


