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  خالد عبيد علوان

 ٌ   ابلب ة في جامع صفي الدين الحلي / بيةإلى مجلس كلية التر قدمها رسالة

  )يةالعرب طرائق تدريس اللغة(في  ماجستير تربية جزء من متطلبات نيل درجة وهي

  2011للسنة  1700رقم القرص في المكتبة المركزية  

  إشراف     

ُست      الدكتور دالمساع اذاأل

  الجبوري هالل فخري كريم

  المستخلص

ث½ر معرفة إلى الحالي البحث يرمي         َ  تحص½يل يف½ المتقدم½ة والمنظم½ات اف الموج½هباالكتش½ ال½تعلم أ

ِ  وبغي½ة ، اللغ½ة العربي½ة عدقوا مادة في العلمي الخامس الصف طالب  الباح½ث اخت½ار المرم½ى ه½ذا تحقي½ق

 بواق½ع طال½ب) 100( فيه½ا البحث عينةبلغت  التي تجربته، لتطبيق اميدان للبنين الثورة إعدادية عشوائيا

 المجموع½ة ف½ي اطالب½) 36(و الض½ابطة، والمجموع½ة األولى التجريبية المجموعة من كل في البطا) 32(

 ف½ي ت½ؤثر ق½د الت½ي المتغي½رات في الثالث المجموعات هذهبين  اإحصائي الباحث كافأ ثم ة،الثاني التجريبية

ً  الط½الب أعم½ار: وهيالتجربة  نتائج  الدراس½ية الس½نة نص½ف امتح½ان ف½ي ودرج½اتهم بالش½هور، محس½وبة

  .واألمهات لآلباء الدراسي والتحصيل) 2010-2011(

: وه½ي) بل½وم( تص½نيف نم½ مس½تويات خمس½ة عل½ى اموزع½ اس½لوكي اغرض½) 50( الباح½ث ص½اغ ثم       

 الش½½ارحة،( المتقدم½½ة المنظم½½ات م½½ن نم½½اذج وأع½½د) والتركي½½ب والتحلي½½ل، التطبي½½ق، والفه½½م، المعرف½½ة،(

ُّغ½ة قواع½د موض½وعات ألحد تدريسية خطط ثالث اأيض وأعد) المفهومية والخرائط  وف½ق عل½ى العربي½ة الل

 والطريق½½ة المتقدم½½ة، المنظم½½ات وطريق½½ة الموج½½ه، كتش½½افاال طريق½½ة: وه½½ي ال½½ثالث التدريس½½ية الطرائ½½ق

 عل½ى ك½ل ذل½ك ع½رضث½م  ،ال½ثالث البح½ث مجموعات علىعشوائية  بطريقة الباحثُ  وزعها التي التقليدية

 لمعرف½ة والنفس½ية؛ التربوي½ة والعل½وم العربي½ة، اللغ½ةت½دريس  بطرائ½ق ص½ينوالمتخص الخب½راء نم½ نخبة

 ف½يأع½ده  الذي التحصيلي لالختبار المواصفات جدول أعد ثم .تجربةال موضوعات ومالءمتها تهاصالحي

م½½½وزع  فق½½رة) 40( ويح½½½وي والثب½½ات، بالص½½½دق انم½½از ال½½ذي الس½½½تة العربي½½ة اللغ½½½ة قواع½½د موض½½وعات

عين½½ة  عل½½ى طبق½½ه ث½½م متع½½دد، م½½ن االختي½½ار ن½½وع م½½ن) بل½½وم( تص½½نيف م½½ن المح½½ددة الخمس½½ة المس½½تويات

  .للبنين الحلةإعدادية  في العلميالخامس  الصف طالب من طالب) 105( تبلغُ  استطالعية
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 متس½½اوية غي½½ر للعين½½ات األح½½ادي التب½½اين تحلي½½ل: (اآلتي½½ة ةاإلحص½½ائي الوس½½ائل الباح½½ث واس½½تعمل     

 ، الفق½½رة تميي½½ز معام½½ل ومعادل½½ة الفق½½رة، ص½½عوبة معام½½ل ومعادل½½ة ،)2ك½½ا( ك½½اي عمرب½½ واختب½½ار الحج½½م،

  ب½راون، -س½يبرمان ارتب½اط ومعام½ل بيرس½ون، ارتب½اط ومعام½ل الص½حيحة، غي½ر البدائل فاعلية ومعادلة

  ).شيفيه وطريقة نباخ، كرو الفا ومعادلة ،20رتشاردسون -كودر ومعادلة

 عين½½ة عل½½ى التحص½½يلي االختب½½ار طب½½ق ال½½ثالث البح½½ث بنفس½½ه مجموع½½ات الباح½½ث سدر أن وبع½½د        

 بطريق½ة درس½ت الت½ي الثاني½ة المجموع½ة التجريبي½ة ط½الب متقد: إلى توصل النتائج تحليلِ  وبعد البحث،

 الموج½½½ه، االكتش½½½اف بطريق½½½ةدرس½½½ت  الت½½½ي األول½½½ى التجريبي½½½ة المجموع½½½ة عل½½½ى المتقدم½½½ة المنظم½½½ات

م التحص½½½يل، ف½½½ي - التقليدي½½½ة بالطريق½½½ة درس½½½ت الت½½½ي الض½½½ابطة والمجموع½½½ة ّ المجموع½½½ة  ط½½½الب وتق½½½د

  .اأيض التحصيل في الضابطة المجموعة على األولىالتجريبية 

  : بـــ الباحث يوصي الحالية الدراسة نتائج ضوء وفي 

 والمف½اهيم األفك½ار بمقدم½ة واض½حة تتض½من العربي½ة اللغ½ة قواع½د مادة درس المدرسين إثراء  -1

  .ستدرس التي للموضوعات والمهمة الرئيسة،

 ،الطرائ½½½ق عل½½½ى مالطالعه½½½ العربي½½½ة؛ اللغ½½½ة لمدرس½½½ي تدريبي½½½ة دورات إلقام½½½ة واإلع½½½داد الت½½½دريب - 2

  .التدريس في الحديثة واألساليب

 أخ½ر، دراس½ية مراح½ل ف½ي الطلب½ة تحصيل في الحالية للدراسة مماثلة دراسات إجراء الباحث واقترح  

  :منها العربية اللغة فروع من أخر وفروع

 دقواع½ م½ادة نح½و الطلبة اتجاهات تنمية في الموجه واالكتشاف المتقدمة بالمنظمات مالتعل أثر -1

ّم أثر - 2 العربية اللغة  الطلب½ة مي½ول تنمي½ة ف½ي الموج½هواالكتش½اف  المتقدم½ة بالمنظم½ات ال½تعل

  .العربية اللغة قواعد مادة نحو
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The Effect of Learning  by Orient Discovery and Advanced 

Organizations in The Achievement of Eleventh Grade Male 

Students, Scientific – Sector, in Arabic Grammar Subject"  

"This Thesis was submitted to the council of education college / Safi AL-
Deen  AL-Hilli  in education – Arabic Teaching Methods"  

Khaled Obeid Alwan 

Supervised by:  

Assistant Prof. Dr. Karim Fakhri Helal AL-Japuri  

Abstract  

         The current study aims at investigating the effect of learning by 
oriented discovery and advanced organizations in the achievements of 
eleventh grade male students, scientific – sector, in Arabic grammar subject. 
In order to achieve this goal, the researcher selected  randomly Althorn 
secondary  for  the boys to apply his experiment, which the search sample 
amounted to (100) students by (32) students in each of the first 
experimental and control group, and (36) students in the second 
experimental group, and then the researcher requite statistically between 
the three groups in the variables may affect the findings of the experiment 
and it: the age of students measured in months, their grades in the half-year 
exam (2010-2011), and academic achievement to parents. 

Then the researcher formulated (50) behavioral purposes distributed on five 
levels from classification of Bloom (knowledge, comprehension ,application, 
analysis, and installation), and prepared models of advanced organizations: 
(explanatory, and concepts maps), and also prepared three  teaching plans 
for  one from the specified subjects of Arabic grammar (wildcard) in 
accordance with the three teaching plans: oriented discovery, the advanced 
organizations, and the traditional way, that the researcher distributed them 
by the random way in the three research groups Then displayed it all on 
agroup of experts and professionals in teaching methods of Arabic language,  
and educational and psychological sciences, to determine their validity and 
relevance of the experiment subjects. 



  
�–

            132016  
 

 

Then the researcher put the specification table of the achievements test that 
he prepared it to the subject six in the specific Arabic language, which 
marked by  valid and reliable, and contains (40) items distributed on five 
levels of classification of Bloom from type of multiple-choice, then applied it 
on the exploratory sample of (105) students from eleventh grade male 
students, scientific – sector in the Hilla secondary  for Boys. 

And the researcher used the following statistical means: One way analysis of 
variance, Chi-Squire Test, difficulty and discrimination coefficient, equation 
of  incorrect alternatives, correlation coefficient of Pearson, Coefficient of 
Spearman-Brown, equation of Kauder Richardson –20, equation of Cronbac, 
and method  of  sheffe. 

Having studied the researcher himself three research groups applied the 
achievement test on the research sample, and after the results  analyzing, 
the researcher found to: students of the second experimental group, which 
studied by the organizations developed way advance on the first 
experimental group which studied by the oriented discovery, and the 
control group, which studied by the traditional way, and advancement of 
the first experimental group on the control group in achievement. In light of 
the findings of the current research study, the researcher recommends 
to:The teachers enrichment to  Arabic  grammar  with an clear introduction 
include the main ideas and concepts to the subjects to be studied 
later.Urged the specialized devices and educational to establish  a training 
courses for teachers of Arabic language, to inform them ways of modern 
methods in teaching. 

The researcher suggested working similar studies to the current study in 
students achievement and other study phases, and the branches from 
branches of the Arabic language in addition to the material of Arabic 
language grammar. From some of these proposals:       The effect of learning 
by oriented discovery and advanced organizations in the development of 
students attitude toward the subject of Arabic language grammar.The effect 
of learning by oriented discovery and advanced organizations in the 
development of students tendencies toward the subject of Arabic language 
grammar. 
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  الطالب قدمها رسالة

  الحار محمد جاسم محسن علي

  بابل جامعة في اإلنسانية للعلوم التربية كلية

  ) االجتماعيات تدريس طرائق في تربية( الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2013للسنة  2450 رقم القرص في المكتبة المركزية

  بإشراف

  الدكتور المساعد األستاذ

  الجبوري هالل فخري كريم

  المستخلص

  ).الجودة معايير ضوء في المتوسط األول للصف التاريخ كتاب تقويم: (إلى البحث هذا يهدف     

 األول للص½ف التأريخ كتاب في الجودة معايير توافر درجة مستوى ما: اآلتي السؤال على اإلجابة عبر

  ؟ وسطالمت

 ف½ي المتوسط األول للصف التاريخ مادة يدرسون الذين والمدرسات المدرسين البحث مجتمع شمل     

 ’ومدرس½½ة م½½درس) 206( ع½½ددهم الب½½الغ األش½½رف النج½½ف محافظ½½ة ف½½ي والثانوي½½ة المتوس½½طة الم½½دارس

  ).2013-2012( الدراسي للعام

 وبنس½½½½بة ’ومدرس½½½½ة مدرس½½½½اً ) 62( م½½½½ن مكون½½½½ة عين½½½½ة الباح½½½½ث اخت½½½½ار البح½½½½ث ه½½½½دف ولتحقي½½½½ق     

 فق½½رة) 89( م½½ن األولي½½ة ص½½ورتها ف½½ي تكون½½ت وق½½د للبح½½ث، أداة االس½½تبانة الباح½½ث اس½½تعمل%).35(

 أص½½بحت له½½ا الظ½½اهري الص½½دق واس½½تخراج الخب½½راء عل½½ى عرض½½ها وبع½½د مج½½االت،) 8( عل½½ى موزع½½ة

  .مجاالت) 6( على موزعة فقرة) 68( من مكونة النهائية بصورتها

 والوس½½½ط ،spss اإلحص½½½ائية وال½½½رزم ك½½½اي، مرب½½½ع(  البح½½½ث ف½½½ي المس½½½تعملة إلحص½½½ائيةا الوس½½½ائل    

 م½½ا طريقه½ا م½ن الباح½½ث اس½تنتج النت½ائج عل½½ى والحص½ول األداة تطبي½ق بع½½د  المئ½وي وال½وزن الم½رجح،

         -:يأتي

  للمجاالت بالنسبة

 المعتم½د للمح½ك مس½اوية نس½بة وه½ي%) 80( بنس½بة المقدم½ة مج½ال ف½ي الجودة معايير تحقق -1

  .بالجودة يتصف المجال هذا أن على يدل مما للتقويم،

  



  
�–

            152016  
 

  

 المعتم½د المح½ك م½ن أعل½ى نس½بة وه½ي%) 83,33( بنس½بة المحتوى مجال في الجودة معايير تحقق -2

  .بالجودة يتصف المجال هذا أن على يدل مما للتقويم،

 المح½ك م½ن أق½ل نس½بة يوه½) 33,33( بنس½بة الم½ادة ع½رض أسلوب مجال في الجودة معايير تحقق -3

  .بالجودة يتصف ال المجال هذا أن على يدل مما للتقويم، المعتمد

 المعتم½د المح½ك م½ن أعل½ى نس½بة وه½ي%) 92,85( بنس½بة األنش½طة مج½ال في الجودة معايير تحقق -4

  .بالجودة يتصف المجال هذا أن على يدل مما للتقويم،

 المعتم½½د المح½½ك م½½ن أعل½½ى نس½½بة وه½½ي%) 100( بنس½½بة التق½½ويم مج½½ال ف½½ي الج½½ودة مع½½ايير تحق½½ق -5

  .بالجودة يتصف المجال هذا أن على يدل مما للتقويم،

 م½ن أعل½ى نس½بة وه½ي%) 100( بنس½بة الفن½ي وإخراج½ه الكتاب لغة مجال في الجودة معايير تحقق -6

  .بالجودة يتصف المجال هذا أن على يدل مما للتقويم، المعتمد المحك

  للكتاب بالنسبة -ب

 م½ن أعل½ى نس½بة وه½ي) 83,82( بنس½بة المتوس½ط األول للص½ف الت½أريخ كتاب في الجودة معايير ققتح

  .بالجودة يتصف الكتاب أن على يدل مما للتقويم، المعتمد المحك

  التوصيات

  :منها التوصيات من بعدد الباحث أوصى البحث نتائج ضوء وفي

  . المادة عرض أسلوب مجال في النظر إعادة -1

  .تأليفها و الكتب إعداد عملية في التأريخ مدرسي إشراك -2

  .المتوسط األول للصف التاريخ بكتاب خاص للمدرس دليل إعطاء -3

ر إعطاء -4 َّ   .المتوسط األول للصف التأريخ بكتاب خاص للطلبة تأريخي مصو

 م½½ن دراس½ية وح½دة ك½ل بداي½ة ف½ي ل½ه الخاص½½ة واأله½داف بدايت½ه، ف½ي للكت½اب العام½ة األه½داف وض½ع -5

  .  وحداته

  .التاريخ بكتب خاصة جودة معايير وضع -6

 بع½د ال½دول ه½ذه تج½ارب م½ن اإلفادة لغرض العربية الدول في تدرس التي التاريخ كتب على االطالع -7

  .العراق في الواقع مع تكييفها
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  :منها المقترحات بعض الباحث اقترح البحث لهذا استكماالً /  المقترحات

 نتائجه½ا ومقارن½ة الت½أريخ م½ادة مش½رفي م½ن مك½ون مجتم½ع على نفسه للكتاب ماثلةم دراسة إجراء -1

  .الحالية الدراسة بنتائج

 المن½اهج ف½ي المختص½ين الخب½راء م½ن مك½ون مجتم½ع عل½ى نفسه للكتاب مماثلة أخرى دراسة إجراء -2

  .الحالية الدراسة بنتائج نتائجها ومقارنة المدرسية

 فيم½ا الدراس½ات ه½ذه نت½ائج ومقارن½ة المتوس½ط الث½اني للص½ف الت½أريخ بلكتا مماثلة دراسات إجراء -3

  .بينها
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Abstract  

        The aim of This research is : (evaluation of history book of the first 
grade intermediate in the light of the quality standards. 

By answering the following question :what is the level of presence of  
quality standards in history book of the first grade intermediate    ؟

        The research community included teachers who are teaching history 
material of the first intermediate grade' in the intermediate school and 
secondary school in the city of Najaf and their number of is (206)teacher , 
for the year (2012-2013 ).  

       To achieve the aim of this research the researcher chose a sample wich 
consists of (62) teacher which compose (35%) of research community.The 
researcher used questionnaire  as a tool for search, in its  primary 
preliminary form ,the tool consisted of  (89) items distributed to (8) fields , 
and after its submission to the jure and obtaining   of its face validity  the 
final form of the ques�onnaire (68) items distributed on (6)fields .Statistical 
means used in the research (Chi square, the statistical set(spss), the 
weighted average, weight percentile. 
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  After application the questionnaire and obtaining the results, the 
researcher concluded the following: 

A- the field 

1- In the field of the introduction; the quality criteria present with about 
(80%) and this percentage equal to the threshold that is used for evolution 
and this indicates that this field excel with quality   . 

2- In the field of the content; the quality criteria present with about (83,33) 
and this percentage is more than the threshold that is used for evolution 
and this indicates that this field excel with quality .      

3- In the field of the style of  presentation ; the quality criteria present with 
about (33,33) and this percentage is less than the threshold that is used for 
evolution and this indicates that this field does not excel with quality          . 

4-In the field of the activities; the quality criteria present with about 
(92,85%) and this percentage is more than the threshold that is used for 
evolution and this indicates that this field excel with quality 

    .  5- In the field of the evolution; the quality criteria present with about 
(100%) and this percentage is more than the threshold that is used for 
evolution and this indicates that this field excel with quality     . 

6-In the field of the book language and the design; the quality criteria 
present with about (100%) and this percentage is more than the threshold 
that is used for evolution and this indicates that this field excel with quality .

  B- The bookThe quality standards are present in history book of the first 
grade intermediate with about (83,82%) and this percentage is more than 
the threshold that is used for evolution and this indicates that this book 
excel with quality     .  

Recommendations 

1- Reconsidering the field of the style of the presentation of the material   .
which quality standards did not realized in the book   .  

2- Engaging history teachers in the process of preparing and writing books . 
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3- Providing teachers a special  guide for history  book for the first grade 
intermediate  .  

4-Providing students a special historical atlas with history book of the first 
grade intermediate. 

5-Putting the general goals of the starting point of book writing , and special 
goals at the at the starting of each  of its study units. 

6-  Creating  quality standards special for history books  

7- Viewing the history books in Arab countries for the purpose of getting 
benefit from the experiences of these  

countries after its adaptation to the environment in Iraq. 

SuggestionsIn order to complete this research; the researcher suggest the 
following suggestions : 

1- Studying the some book in a population including overseers of history and 
comparing the results study. 

2- Studying the some book in a population consisting of experienced with 
curriculum and comparing the results study  . 

3- Studying the history book of the second intermediate grad and comparing 
the results of these studies with each other         .  
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  بها تقدمت رسالة

  العجيلي ناصر حسين فيحاء

  بابل جامعة - المعلمين كلية مجلس الى

  التاريخ / االجتماعية المواد تدريس طرائق في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2003للسنة   140تبة المركزية رقم القرص في المك

  المستخلص

 ازمن½½ة ف½½ي وقع½½ت اح½½داثاً  االبت½½دائي الخ½½امس للص½½ف االس½½المي العرب½½ي الت½½اريخ م½½ادة تتض½½من           

 ف½ي تحض½ر ل½م الت½ي التاريخي½ة المفاهيم عن فضالً  الحالي، وعصرهم التالمذة ادراك عن بعيدة تاريخية

 ام½½راً  اس½½تخدامها عل½½ى التالم½½ذة وت½½دريب فيه½½ا الخ½½رائط اماس½½تخد يجع½½ل مم½½ا س½½ابقاً، التالم½½ذة اذه½½ان

 متوق½½ف اس½تخدامها ف½أن واالرتف½اع، واالتج½اه للمك½ان رم½½وز عل½ى تق½وم الخ½رائط كان½ت ولم½ا ض½رورياً،

 م½ن تض½منته وم½ا الخريط½ة محتوي½ات تفس½ير الس½هل م½ن يك½ون لك½ي الرموز، لهذه التالمذة ادراك على

، ٍ  الخريط½ة لمحتوى فهماً  واكثر والمالحظة المشاهدة على دقة اكثر لمالمتع يجعل الخريطة ورسم معان

  .واستخدامها وفائدتها ورموزها

 التالم½ذة وت½دريب الخ½رائط رس½م ان اس½اس عل½ى رس½مها ومهارة بالخرائط التاريخ معلمي اهتمام ويقل

 ه½ذه ف½ي عن½دهم بدأي االبتدائية المرحلة تالمذة ان متناسين االساسية الجغرافية معلم مهمات من عليها

 الزم½اني، البع½د وادراك تك½وين وبداي½ة المك½اني البع½د وادراك الحق½ائق وادراك المفاهيم تكوين المرحلة

 الكثي½ر عليه½ا يبن½ى الت½ي االساسية والمفاهيم االدراكات هذه وبناء تنمية التاريخ معلم على تحتم والتي

  .التاريخية االسس من

 الخ½امس الص½ف تالم½ذة تحص½يل ف½ي الخ½رائط رس½م مه½ارة تعل½يم ث½رأ معرف½ة ال½ى الح½الي البح½ث يهدف

  .التاريخ مادة في االبتدائي

 الت½ي التجريبي½ة المجموع½ة تالم½ذة تحص½يل متوس½ط ب½ين احصائية داللة ذا فرق ال يوجد البحث فرضية

 الت½ي الض½ابطة المجموع½ة تالم½ذة تحص½يل متوس½ط وب½ين الخ½رائط رس½م مه½ارة تعل½يم باس½تخدام تدرس

  .االعتيادية بالطريقة رستد

 للعام بابل محافظة في) االبتدائي الخامس الصف( االبتدائية المرحلة تالمذة على الحالي البحث يقتصر

 .م2003-2002 الدراسي

 العرب½ي الت½اريخ كت½اب م½ن) والثال½ث والث½اني االول( االول½ى الفص½ول تضمنت: الدراسية المادة -

  .م2003-2002 الدراسي للعام االسالمي
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 .الحالي البحث وهدف لطبيعة مناسباً  كونه البعدي، االختبار ذا التجريبي التصميم الباحثة اعتمدت     

 باب½ل، محافظ½ة ف½ي التربي½ة لمديري½ة التابع½ة االبتدائي½ة الم½دارس بتالم½ذة البح½ث مجتم½ع الباحث½ة حددت

  .اسيةاالس البحث عينة اختيار في العشوائية الطريقة واستخدمت

 وتألف½ت تلمي½ذة،) 64( وبواق½ع للبن½ات االبتدائي½ة االم½ام مدرس½ة تلمي½ذات اختي½ار ال½ى الباحث½ة وتوصلت

 مه½ارة تعل½يم بطريق½ة درس½ت تلمي½ذة،) 32( وبواق½ع التجريبي½ة المجموع½ة: هم½ا مجم½وعتين من العينة

 ف½½ي االعتيادي½½ة ةبالطريق½½ درس½½ت تلمي½½ذة،) 32( بواق½½ع الض½½ابطة والمجموع½½ة للتالم½½ذة، الخ½½رائط رس½½م

 االبت½دائي، الراب½ع للص½ف الع½ام الدراس½ي التحص½يل بمتغي½رات، المجموعت½ان كوفئ½ت الخرائط، استخدام

 بل½½غ الس½½لوكية االه½½داف م½½ن ع½½دداً  الباحث½½ة اش½½تقت .واألم ل½½ألب التعليم½½ي والمس½½توى الزمن½½ي، والعم½½ر

  .سلوكياً  هدفاً ) 131( عددها

 مه½ارة تعل½يم باس½تخدام درس½ت الت½ي التجريبي½ة للمجموع½ة يةالتدريس½ الخط½ط م½ن اق½ل ع½دداً  اعدت كما

  .االعتيادية بالطريقة درست التي الضابطة للمجموعة التدريسية الخطط من وعدداً  الخرائط، رسم

 للبح½ث، اداة ليك½ون متعدد، من االختيار فقرات من فقرة) 40( من مكوناً  تحصيلياً  اختباراً  الباحثة بنت

 مس½½توى حس½اب وت½م والمختص½½ين، الخب½راء م½ن ع½½دد عل½ى االختب½ار بع½½رض االداة ص½دق م½ن وتحقق½ت

 قيمت½½ه بلغ½½ت ال½½ذي االختب½½ار ثب½½ات واس½½تخراج. االختب½½ار فق½½رات م½½ن فق½½رة لك½½ل التميي½½ز وق½½وة الص½½عوبة

  .النصفية التجزئة طريقة باستخدام) 0.74(

 تعل½يم بطريقة درست تيال التجريبية المجموعة تحصيل متوسط ان اآلتية النتائج الى الدراسة توصلت

 بل½غ بينم½ا ،)28.375( بل½غ اذ الض½ابطة المجموع½ة تحص½يل متوس½ط من اكبر كان الخرائط رسم مهارة

 عل½ى ت½نص الت½ي الص½فرية الفرض½ية رفض½ت وبه½ذا ،)22.125( الض½ابطة المجموع½ة تحص½يل متوسط

 درس½½ت الت½½ي يبي½½ةالتجر المجموع½½ة تالم½½ذة تحص½½يل متوس½½ط ب½½ين احص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال ان½½ه

 بالطريق½ة درس½ت الت½ي الض½ابطة المجموع½ة تحص½يل متوس½ط وب½ين الخ½رائط رس½م مهارة تعليم بطريقة

  .االعتيادية

 ومعادل½½ة ،) T-test( واختب½½ار 2ك½½ا مرب½½ع :اآلتي½½ة االحص½½ائية الوس½½ائل دراس½½تها ف½½ي الباحث½½ة اعتم½½دت

  براونوسيبرمان &  بيرسون،

  :منها صياتالتو من بمجموعة الباحثة اوصت وقد

 الدراس½½ة مرحل½½ة ف½½ي الت½½اريخ م½½ادة ت½½دريس ف½½ي الخ½½رائط رس½½م مه½½ارة تعل½½يم اعتم½½اد ض½½رورة -1

  .االبتدائية

 مه½½ارات تنم½½ي تدريبي½½ة انش½½طة عل½½ى االبتدائي½½ة المرحل½½ة ف½½ي الت½½اريخ من½½اهج احت½½واء ض½½رورة -2

  :منها المقترحات من مجموعة الباحثة اقترحت كما .جيد بشكل الخرائط استخدام

 المتوس½طة المرحل½ة طلب½ة تحصيل في الخرائط رسم مهارة تعليم اثر لمعرفة تجريبية دراسة ءاجرا -1

  .القطر محافظات بعض في الحالية للدراسة مماثلة دراسة اجراء -2 .التاريخ مادة في
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  كاظم حمزة شيماء

  بابل جامعة - االساسية التربية كلية مجلس الى قدمتها رسالة

  )االجتماعية  العلوم تدريس طرائق( التربية في ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

   2004للسنة 308رقم القرص في المكتبة المركزية 

  ستخلصمال

 والعقلي½½ة، الجس½½مية، بجوانبه½½ا وشخص½½يته ثقافت½½ه وتك½½وين االنس½½ان لبن½½اء اساس½½ية اداة التربي½½ة     

 لتنمي½½ة ممي½زة وعملي½ة والمه½½ارات، المع½ارف إلث½راء مس½تمرة عملي½½ة وه½ي واالجتماعي½ة، واالنفعالي½ة،

  .واالمم والجماعات االفراد بين العالقات وبناء الفرد

 بن½½اء ف½½ي ج½½اد هامواس½½ كبي½½رة خ½½دمات م½½ن يؤدي½½ه لم½½ا التعل½½يم خ½½الل م½½ن اال تتحق½½ق ال التربي½½ة واه½½داف

  .وتطويره المجتمع

 االساس يعد الذي المعلم قبل من المتعلمين عند والمهارات المعرفة تنمى بها التي العملية هو والتعليم

 ان اذ اع½داده، نوعي½ة ال½ى يع½ود وظيفت½ه اداء ف½ي المعلم نجاح وان التربوية، العملية عليه ترتكز الذي

 عل½ى بواجبات½ه القي½ام عل½ى ق½ادراً  يجعل½ه الع½الم دول ف½ي والمربين المسؤولين قبل من بأعداده االهتمام

 وااليم½ان ب½القيم ومس½لح والثقاف½ة، بالعلم مزود جديد جيل بناء في الفعالة المساهمة وعلى وجه، اكمل

  .ومجتمعه نفسه خدمة ألجل

 عملي½ة التق½ويم الن ذل½ك اع½داده لبرن½امج تق½ويم عملي½ة وج½ود م½ن الب½د كان المعلم اعداد ألهمية ونظراً 

 ع½ن تط½ويره ال½ى نه½دف تعليمي، برنامج أي في ضرورية وخطوة واحد، وقت في وعالجية تشخيصية

 يس½اعد ذل½ك الن في½ه، والض½عف الق½وة جوان½ب لمعرف½ة البرنامج ذلك لواقع شاملة بدراسة القيام طريق

 والعم½ل المعل½م، ع½دادا برنامج تطوير لهم ليتيح كفاءته، مستوى معرفة على البرنامج عن المسؤولين

 الم½½واد معلم½½ي اع½½داد برن½½امج تق½½ويم مس½½تهدفة الدراس½½ة ه½½ذه فج½½اءت االع½½داد نوعي½½ة تحس½½ين عل½½ى

 تحدي½د - 1 -خ½الل: من وذلك والتدريسيين الطلبة نظر وجهة من االساسية التربية كلية في االجتماعية

 لتحس½ين مقترح½ات وض½ع -3   .البرن½امج ف½ي الض½عف جوان½ب تحدي½د -2  .البرن½امج ف½ي الق½وة جوانب

  .البرنامج
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 التربي½½ة كليت½½ي ف½½ي االجتماعي½½ة العل½½وم ف½½رع ف½½ي الرابع½½ة الص½½فوف طلب½½ة البح½½ث مجتم½½ع ش½½مل وق½½د 

) 124( ع½½ددهم والب½½الغ 2004-2003 الدراس½½ي للع½½ام المستنص½½رية والجامع½½ة باب½½ل، جامع½½ة االساس½½ية

 ف½ي االساس½ية التربي½ة كليت½ي ف½ي االجتماعي½ة العل½وم ف½رع ف½ي التدريس½يين ايض½اً  ويشمل وطالبة، طالباً 

  .تدريسياً ) 32( عددهم والبالغ المستنصرية والجامعة بابل، جامعة

 ح½ول وتدريس½يين طلبة من العينة افراد بآراء المتعلقة البيانات لجمع اداة االستبانة الدراسة واعتمدت

 بيرس½½½ون، ارتب½½اط ومعام½½½ل المئوي½½ة، النس½½½بة وباس½½تعمال .االجتماعي½½½ة الم½½واد معلم½½½ي اع½½داد برن½½امج

  :ومنها بحثها نتائج الى الباحثة توصلت المئوي الوزن ومعادلة المرجح، الوسط ومعادلة

  البرنامج في الطلبة آراء: اوالً 

  :البرنامج في القوة جوانب -أ

  .الطلبة رغبة اساس على القسم اختيار يكون ان -1

  .كافية التربوي المنهج لمفردات المخصصة الساعات -2

  .كافية الجمعي التطبيق مدة -3

  .وكفؤا ناجحاً  معلماً  تعد المنهج مفردات -4

  :البرنامج في الضعف جوانب -ب

  .الثانية السنة في التخصص يكون ال ان -2 .الطلبة ببيئة مرتبطة غير المنهج مفردات -1

  .لحداثةبا تتسم ال المستخدمة التربوية والتقنيات التعليمية الوسائل -3

  .البرنامج في الرياضية النشاطات ممارسة قلة -4

  :البرنامج في التدريسيين آراء: ثانياً 

  :البرنامج في القوة جوانب -أ

  .العلمية الطلبة حاجات تلبي المنهج مفردات -1      

  .كافية الفردي والتطبيق المشاهدة مدة - 2

  .السبورية الملخصات استخدام شيوع -3

  .كافية والتربوي العلمي بالجانب لمتخصصينا االساتذة زيارات -4

  :البرنامج في الضعف جوانب -ب

 .والكلية القسم مكتبة في متوافرة غير والمراجع المصادر -1
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  .الفردية الفروق تراعي ال التربوية والتقنيات التعليمية الوسائل -2

  االجتماعية؟ المواد تدريس اصول في خاصة تدريبية دورة في اشتركت -3

  .االجتماعية العلوم فرع هو واحد فرع في والجغرافية التاريخ فرعي دمج دمع -4

 واوص½ت االول½ى، الس½نة ف½ي التخص½ص جع½ل عل½ى التأكي½د بض½رورة الباحثة اوصت النتائج ضوء وفي

 تدريس½½هم ف½½ي التدريس½½يون يس½½تخدمها الت½½ي الت½½دريس طرائ½½ق ف½½ي التن½½وع عل½½ى التأكي½½د بض½½رورة ايض½½اً 

  .التعليمية للعملية المصاحبة العلمية باألنشطة الهتماموا البرنامج، لمقررات

 دراس½½ة واج½½راء أخ½½ر، دراس½½ية لب½½رامج مماثل½½ة دراس½½ة اج½½راء الباحث½½ة تقت½½رح البح½½ث له½½ذا واس½½تكماالً 

  .اخر كليات في مماثلة
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“Evaluating the Program of Training Social Subjects Teachers in 
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Shaymaa Hamzah Kadhiums  

Submitted to the Council of the College of Basic Education, University of 
Babylon  

In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of  master of 
Education in Methods of Teaching Social Sciences, History.  

Abstract 

The education is a basic mean to build the human, his culture and 
personality with its physical, mental, emotional and social sides. It is a 
continuing process to enrich the knowledge and skills and it's a significant 
process to develop the individual and building up the relationships among 
individuals, groups and nations. 

The education can’t achieve its aims but through the learning due to its large 
services and serious contribution to build and develop the society. Learning 
is the process in which the knowledge and skill of the education have been 
developed by the teacher who is the base on which the educational process 
based on his success, in performing his job, depends on the type of his 
training. As the regard to train him by the responsible and teachers in the 
world, makes him able to do his duties completely and his active 
contribution to build well-educated new generation to serve himself and his 
society.Because of the significance of the teacher training, there must be an 
evaluating process to his training program. That the evaluating is both a 

diagnostic and meditative process at the same time. It is a necessary step in 
every educational program, we aim to develop it through making a 
comprehensive study to that program.This makes us able to know its strong 
and weak sides which help the program responsible to know its ability level 
to give them the chance to develop the teacher training program and 
working to improve the type of  this training.  

 



  
�–

            262016  
 

 

      So this study comes to reform the social subjects teacher training 
program in the college of basic education from the teachers and students 
viewpoints through the following: 

1  - Determining the strong sides of the program. 

2-Determining the weak sides of the program. 

3- Putting suggestions to improve the program. 

The research sample includes forth class students of social sciences 
department of both basic education colleges of Babel and AL- Mustansiriya 
University for the academic year 2003-2004. The number of the students is 
(124) and the number of the teachers is (32 ).  

The study depends in the questioner as a mean to collect the data related to 
the sample individuals opinions about the social subjects teachers training 
program. 

By using the percentage, Person connection factor, the probable mean 
equation and centenarian weight equation, the researcher concludes her 
research results: 

First: Students opinions about the program  A) Strong sides of the program: 

-Choosing the department must coordinate with the students will. 

- The hours that dedicated to the educational course are enough. 

- The period of the university training is enough. 

The items of the course prepare a successful teacher. 

B) Weak sides of the program: 

- The items of the course are related to the student environment. 

The specialization must be in the second year. 

The practicable teaching means and educational techniques are modern. 

4- Practicing sport activities in the program. 
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Second teachers opinions about the program 

A) The strong sides of the program. 

- The items of the course fulfill the scientific needs of the students. 

- The period of individual practice and watching is enough. 

- The common use to the blackboards notices are enough. 

- Teachers visiting whom are specialists of the educational and scientific 
sides are enough. 

B- The weak sides of the program 

- he references are available in both college and department libraries. 

-The educational techniques and teaching means take intoconsideration the 
individual differences. 

- Taking part in a special training course of the principles of teaching the 
social subjects. 

- Combining the geography and history branches into one branch with the 
social sciences branch. 

Depending on these results, the researcher recommends the necessity for 
making the specialization in the first year and stressing on the variety of 
teaching methods which are used by the teachers, when they teach the 
program courses and the interest of the scientific activities joining with the 
teaching process. 

Concluding this research , the researcher suggests to make a similar study to 
another teaching program and making a similar. 
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  قدمها  رسـالة

  حبيب الرزاق عبد أمجد

  بابل جامعة األساسية التربية كلية مجلسالى 

  )االجتماعية المواد تدريس طرائق( التربية في ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2005للسنة  422رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

 المختلف½ة الدراس½ية المراح½ل ف½ي الت½اريخ م½ادة لدراس½ة االم½م تولي½ه ال½ذي المتزايد االهتمام ان  

 ب½½ين واس½½عاً  ج½½دالً  هن½½اك ان اال ، ش½½عوبها حي½½اة ف½½ي الت½½اريخ م½½ادة ألهمي½½ة االم½½م ه½½ذه ادراك م½½ن ي½½أتي

 ذات لتص½بح موض½وعاته انتق½اء طبيعةو ودراسته تدريسه كيفية حول والباحثين والمؤرخين المهتمين

  .  للمتعلمين وفائدة قيمة

 دون المعرفي½ة الحق½ائق عل½ى تؤك½د بأنه½ا عام½ة بص½ورة الكت½ب ال½ى االنتق½ادات توج½ه ما وكثير  

 عام½ة للكتب الدراسية الموضوعات انتقاء في السياسية التدخالت عن فضالً  ، وتنميتها بالقيم االهتمام

  .  السياسية وتوجيهاتها الحاكمة االنظمة يخدم بما خاصة التاريخ ولكتب

 اه½½داف تحقي½ق ف½ي كب½½رى اهمي½ة ذات االجتماعي½ة الم½½واد كت½ب م½ن كغيره½½ا الت½اريخ كت½ب وتع½د  

 تمكن½ه الت½ي واالتجاه½ات الق½يم وغرس وطنه بتراث وربطه للمواطنة النشء اعداد الى الرامية التربية

 تحقيق½½اً  ال½½ديمقراطي الح½½وار ولغ½½ة االنس½½انية عالق½½اتوال المحب½½ة تس½½وده مجتم½½ع ف½½ي بس½½الم الع½½يش م½½ن

  .  العامة الخبرات يكسبهم الذي المعرفي الجانب عن فضالً  ، الوجداني للجانب

 الحي½اة لحق½ائق اعم½ق وفه½م اكث½ر معرف½ة ال½ى خط½وة بع½د خطوة الطفل تقود التاريخ دراسة ان  

 الطف½ل فيه½ا يك½ون الت½ي س½نة) 12-9( نم½ المت½أخرة الطفول½ة مرحلة في خاصة ومالبساتها االجتماعية

 ل½½ذلك ، الس½½ابق م½½ن اكب½½ر مس½½ؤوليات من½½ه تتطل½½ب الت½½ي االجتماعي½½ة الحي½½اة معت½½رك دخول½½ه اب½½واب عل½½ى

 ق½½يم م½½ن يحمل½½ه بم½½ا االس½½تعداد ه½½ذا ويتمث½½ل ، المرحل½½ة ه½½ذه بع½½د لم½½ا مس½½تعداً  الطف½½ل يك½½ون ان ينبغ½½ي

 ال½½ذي االس½½اس ه½½ي ف½½القيم.  والقيمي½½ة كري½½ةالف الص½½راعات ام½½ام الوق½½وف م½½ن تمكن½½ه س½½ليمة واتجاه½½ات

 م½½ن اساس½½ياً  ركن½½اً  الق½½يم تمث½½ل كم½½ا ، المقب½½ول وغي½½ر المقب½½ول الس½½لوك ب½½ين للتميي½½ز االف½½راد علي½½ه يرتك½ز

  . االجتماعي واالستقرار التوازن في فاعالً  دوراً  وتؤدي مجتمع ألي الثقافة اركان
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 ع½ن االجاب½ة ض½وء ف½ي االبتدائي½ة للمرحل½ة التاريخ كتابي في القيم على التعرف البحث هذا يهدف ذلكل

  :  اآلتية التساؤالت

   ؟ العراق جمهورية في االبتدائية للمرحلة التاريخ كتابي محتوى يتضمنها التي القيم ما . أ

   ؟ مجاالتها بحسب القيم هذه تترتب كيف . ب

   ؟ االبتدائية للمرحلة المقررة الكتب بحسب القيم هذه تترتب كيف . ت

 للع½½ام الع½½راق جمهوري½½ة ف½½ي االبتدائي½½ة للمرحل½½ة المق½½ررة الت½½اريخ كت½½ب محت½½وى تحلي½½ل البح½½ث يتن½½اول

  . م2005-2004 الدراسي

 وح½دة الفك½رة واس½تخدمت ، الوص½في البح½ث ط½رق اح½دى ه½ي الت½ي المحت½وى تحلي½ل طريقة استخدمت

 ووض½½عت ، التحلي½½ل نت½½ائج لتفري½½غ خاص½½ة اس½½تمارة وص½½ممت.  للتع½½داد وح½½دة التك½½رار وك½½ان ، للتحلي½½ل

  .   موضوعياً  التحليل يكون لكي وقواعد خطوات

 وعل½م الت½دريس طرائ½ق ف½ي المحكم½ين م½ن مجموع½ة عل½ى عرض½ت اس½تبانة خالل من الصدق استخرج

 المج½االت ه½ذه عل½ى موزع½ة فرعي½ة قيمة) 72( و قيمياً  مجاالً ) 11( على تحتوي التي والتاريخ النفس

 موض½وعات م½ن عين½ة بتحلي½ل خارجي½ان محل½الن ب½ه ق½ام م½ا خ½الل م½ن اس½تخرج فقد التحليل ثبات اما ،

 ثاني½ة بطريق½ة الثب½ات اس½تخرج ،كما المحللة الموضوعات مجموع من%) 10( مقدارها بنسبة التاريخ

 لنس½بة وتحقيق½اً  ، يوم½اً ) 60( تبل½غ زمني½ة فت½رة عب½ر نفس½ه الباح½ث قب½ل م½ن التحلي½ل اع½ادة طري½ق ع½ن

 بلغ½ت ،وق½د محكمين على استبانة في%) 10( بلغت المحللة المادة من عينة رضتع الثبات من عالية

  .الدراسة هذه بغرض تفي عالية اتفاق معامالت

) Holsti( هولس½تي معادل½ة واستخدمت ، المستخرجة القيم تكرارات لحساب المئوية النسبة استخدمت

  .  السائدة القيم ديدلتح العام بالمتوسط االستعانة وتمت ، التحليل ثبات الستخراج

 الع½رب القادة بدور االعتزاز ، السيطرة ، العدوان: ( هي وبالترتيب القيم ان التحليل نتائج اظهرت لقد

 ، العل½½م ، العرب½½ي والت½½اريخ بالحض½½ارة االعت½½زاز ، واالس½½تقالل التح½½رر ، االجنبي½½ة لألطم½½اع التص½½دي ،

 والمالئك½ة ب½اÿ االيم½ان ، ال½وطني والت½اريخ لحض½ارةبا االعت½زاز العربي½ة، الوح½دة ، واالستبداد التسلط

 ، الخلق½½½ي االلت½½½زام ، واالس½½½تقرار االم½½½ن ، واالنت½½½اج العم½½½ل ، ب½½½التعليم االهتم½½½ام ، المنفع½½½ة ، والرس½½½ل

  )  السماء برسالة التبشير ، والتصميم العزم ، التقوى ، بالمعرفة االهتمام االطالع،

 ف½ي ج½اءت الذاتي½ة الق½يم مجموع½ة ان التحلي½ل نت½ائج اظه½رت فق½د القيمي½ة المجموعات الى بالنسبة اما

 المجموع½½ات وتراوح½½ت ، االخي½½رة المرتب½½ة ف½½ي الص½½حية الق½½يم مجموع½½ة ج½½اءت فيم½½ا ، االول½½ى المرتب½½ة

  .  المجموعتين هاتين بين المتبقية

 ف½ي قومي½ةال الق½يم مج½ال ج½اء فق½د المق½ررة الكت½ب بحس½ب القيمي½ة المجاالت ترتيب يخص فيما اما     

 الق½يم مج½ال ج½اء بينم½ا ، االبت½دائي الخ½امس للص½ف االس½المي العربي التاريخ كتاب في االولى المرتبة

  ، االخرى القيمية المجاالت المجالين هذين بين وتراوحت ، االخيرة المرتبة في الوطنية
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 للص½ف العرب½ي نلل½وط والمعاص½ر الح½ديث الت½اريخ كت½اب ف½ي القيمي½ة المجاالت ترتيب يخص فيما اما 

 ف½ي الجمالي½ة الق½يم مج½ال ج½اء بينم½ا االول½ى المرتب½ة ف½ي الذاتية القيم مجال جاء فقد االبتدائي السادس

  .  المجالين هذين بين االخرى المجاالت تراوحت وقد االخيرة المرتبة

  : منها التوصيات من عدداً  الباحث اوصى وقد

 الق½½½يم تتض½½½من بحي½½½ث االبتدائي½½½ة المرحل½½½ة ف½½½ي يخالت½½½ار لت½½½دريس العام½½½ة األه½½½داف ص½½½ياغة اع½½½ادة .1

  . العصر وروح الراهنة المرحلة متطلبات مع يتالءم بما باستمرار وتحديثها جميعاً  والمجاالت

 االبتدائي½ة للمرحل½ة الت½اريخ كت½ابي ف½ي العربي½ة القومي½ة الق½يم لمج½ال بها المبالغ األهمية من التقليل .2

  . العراقي الشعب وتطلعات الوطنية المصلحة دميخ بما الوطنية بالقيم وتعزيزها

  :  منها الحالية الدراسة تستكمل التي والدراسات البحوث من عددٍ  اجراء الباحث اقترح كما

  .   المتوسطة للمرحلة التاريخ كتب في السائدة للقيم تحليلية دراسة  .1
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The Prevalent values at the history books for the primary stage 

Analytical Study  

A Thesis submitted by 

Amjad Abd Al-Rzaq 

To the council of college of 

Basic collage of Education at Babylon University as impartial fulfillment for   
the Requirements of getting M . Ed Degree in(History methods of teaching(  

Abstract  

           The Nations have great attention to study a history material at the 
different studying stages, it comes by these nations have awareness the 
importance of a history material in the life of Nation’s people. But there is a 
great controversy among the interested, historians and researchers about 
how is it teaching, studying, and the nature of choosing its topics to become 
have value and interest for the learners Criticisms have raised to the books 
in general, because it is affirmed on the knowledge facts without interest in 
values and development them. 

       In addition to political interferences to select studying topics for books in 
general, and for history books in particularly; in order to serve governing 
regimes and its political attitudes         . 

History books considered as other from the social material books have great 
important to achieve the education’s aims in which it could prepare the 
citizenship people, connected with his country heritage, instill the values 
and attitudes in which they could life peacefully at society ful with love, 
humanity relationships, and the language of democracy dialogue to achieve 
the sentimental aspect; besides knowledge aspect in which they earn 
general good things. 

The studying of history leads the child step by step to more knowledge and 
deep understand of social life facts and its ambiguities; specially at the late 
childhood stage (9-12) years, in which the child will be at the beginning to  
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entrance the real social life that need to more responsibilities by him. The 
child must be ready to what will come after this stage it represents by 
preparation what do you have from values and correct attitudes in which he 
could face the intellectual and valuable conflicts. 

      The values are basic the individuals based on them to recognize between 
the acceptable behavior and unacceptable behavior; as well as the values 
represent a basically basis from the cultural bases for any society and values 
have an active role in the equilibrium and stability social. 

  This research aims to identify the values in both the two books; the history 
at primary stage through of answering the following questions: 

A. What are the values of two books history at the primary stage in Iraq 
Republic؟ 

B.  How values are arranged according to its fields؟ 

C. How values are arranged according to curriculum books at the primary 
stage؟ 

        The research has analyzed the content of curriculum books at the 
primary stage in Iraq Republic for (2004 – 2005 ).  

It is used the method of analysis the content which one of the description 
research methods, it is used the thema as a unit to analysis, and it is used 
the frequency as a unit to enumeration. It is designed a special list to fill in 
the analysis results, and it is put steps and bases. In order to make the 
analysis subjective, it is resulted the validity by inventory has shown by a 
group of arbitrators and experts in the studying methods, psychology, and 
history. 

       This list contains (11) value fields and (72) branch value distributed on  

these fields, while the reliability analysis has resulted by two outer cthe 
average of analyzed topics, as well as with a second method the reliability 
has resulted by re-analysis by the researcher himself at period me (60) 
days, according to achieve high rate of reliability, a sample of lanalyzed  
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material (10%) inventory has shown on the arbitrators, and it has high 
concurrence coefficient enough for this study . 

     The percentage has used to account the repetition of resulted values, 
Holsti Equation has used to resulted analysis reliability, and it has based on 
general mean to limit the dominated values. 

The analysis results have appeared the values as following arrange: 

aggression, control, pride of Arab leaders, facing of foreign greedy, 
liberation and independence, pride of civilization and Arab history, science, 
mastery and domination, Arab Unity, pride of civilization and national 
history, believe in Allah, angels and messengers, benefit, attention of 
education, work and production, security and settlement, moral obligation, 
acquaintance, attention of knowledge, piety, intention and determination, 
and preaching of Allah mission . 

 While the value groups, the analysis results have appeared a group of 
self-value it comes at first class, the healthy values group comes at last class, 
and the rest groups have alternated between these two groups . 

 As regards with arrange of value fields according to the curriculum 
books; the field of nationality values comes at first class in the Islamic Arab 
History Book for Primary Fifth class, while the field of patriotism values 
comes at last stage, and other fields values have alternated between these 
two fields. As regards with arrange of fields values in the Recent and present 
History Book of Arab Homeland, the self-values field has come at the first 
class while the aesthetical values field has come at the last class, and other 
fields has alternated between these two fields. 

 The researcher has recommended with many of recommendations 
through of the results have achieved them. 
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  العجرش فالح حاتم حيدر

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلـى قدمها رسالة

  ) االجتماعية العلوم تدريس طرائق(  التربية في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2005للسنة  479المركزية  رقم القرص في المكتبة 

  المستخلص

 الحض½½ارة واجه½½ة فه½½و ، المختلف½½ة العل½½وم ظالله½½ا ف½½ي تتفي½½أ غض½½ة وواح½½ة ، ح½½ي عل½½مٌ  الت½½اريخ        

 الطال½ب عن½د الرفيع½ة المنزل½ة ل½ه وغ½دت ، المعرف½ة ه½واة قل½وب عل½ى استولى أن عجب فال ، اإلنسانية

  .  الشعب وجمهرة والعالم

 حرك½½ة دراس½½ة عل½½م فالت½½اريخ والتق½½دم، التط½½ور معرك½½ة ف½½ي المجتمع½½ات أدوات م½½ن مهم½½ة أداة والت½½اريخ

  .للبشرية وذاكرة للبحث منهج وهو التطور، اتجاهات ورصد الزمن

 المتبع½ة والطرائ½ق ، الت½اريخ م½ادة طبيع½ة إل½ى تع½زى ، الت½اريخ مادة تعلم في صعوبة هناك ذلك وبرغم

 والتقني½ات الوس½ائل اس½تخدام ف½ي الواض½ح والقص½ور لق½ين،والت الحف½ظ تعتم½د ما غالباً  التي تدريسه في

 وم½ن ، المعاص½ر والتقن½ي العلم½ي التقدم نواتج من نتاجاً  يعد الذي الحاسوب ومنها ، الحديثة التعليمية

 عناص½½ر م½½ن فيه½½ا لم½½ا  التعليمي½½ة العملي½½ة ف½½ي منه½½ا يس½½تفيد أن يمك½½ن الت½½ي والتقني½½ة التعليمي½½ة الوس½½ائل

  . التعليم وسائل من غيرها عن تميزها صائصوخ واإلثارة التشويق

 المعلم½ات إع½داد معهد طالبات تحصيل في الحاسوب استعمال اثر(  معرفة إلى الحالي البحث يهدف لذا

  ) .  التاريخ مادة في

  :اآلتية الفرضية الباحث وضع الهدف هذا من وللتحقق

 إع½داد معه½د طالب½ات تحص½يل متوس½ط ب½ين) 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال(      

 إع½داد معه½د طالب½ات درج½ات متوس½ط وب½ين الحاس½وب باس½تعمال الت½اريخ مادة يدرسن الالئي المعلمات

 تص½ميما الباح½ث اخت½ار ذل½ك م½ن وللتحق½ق). التقليدي½ة بالطريق½ة الت½اريخ م½ادة يدرس½ن الالئي المعلمات

 ليك½ون البح½ث مجتم½ع من الصباحي بابل لمعلماتا إعداد معهد عشوائياً  وحدد جزئي، ضبط ذا تجريبياً 

 المجم½½وعتين م½½ن ك½½ل ف½½ي طالب½½ة)  45(  وبواق½½ع طالب½½ة،)  90( أفراده½½ا ع½½دد بل½½غ إذ للبح½½ث، عين½½ة

 درج½ات مع½دل(  متغيرات في البحث مجموعتي طالبات بين تكافؤاً  الباحث أجرى .والضابطة التجريبية

 محس½½½وباً  الزمن½½½ي والعم½½ر ، 2005-2004 الدراس½½½ي للع½½ام األول الدراس½½½ي الفص½½½ل ف½½ي الت½½½اريخ م½½ادة

  ) . لألمهات الدراسي والتحصيل ، لإلباء الدراسي والتحصيل ، بالشهور
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 الت½اريخ كت½اب من والسابع والسادس الخامس بالفصول المتمثلة ، العلمية المادة الباحث تحديد وبعد  

 2005-2004 الدراس½ي للع½ام والمعلم½ات المعلم½ين إعداد دمعاه األول للصف المقرر اإلسالمي العربي

 تعليمي½اً  برنامج½اً  أع½د ث½م ، أه½داف) 110( ع½ددها بل½غ ال½ثالث للفصول سلوكية أهدافاً  ، الباحث صاغ ،

 تدريس½½½ية وخطط½½½اً  ،) Power - Point( بوين½½½ت الب½½½ور تطبيق½½½ات باس½½½تخدام الحاس½½½وب بواس½½½طة

 الت½دريس طرائ½ق ف½ي والمختصين الخبراء من مجموعة ىعل منها نماذج وعرض ، البحث لمجموعتي

  .  والتاريخ النفس وعلم والتقويم والقياس

 فق½رة)  40(  م½ن تك½ون إذ ، التجرب½ة إتم½ام بع½د الطالب½ات مستوى لقياس تحصيلياً  اختباراً  الباحث أعد

 الخب½راء م½ن مجموعة على عرضه خالل من صدقه من وتحقق ، متعدد من االختيار نوع من اختبارية

 ك½ربالء معلم½ات إع½داد معه½د طالبات من استطالعية عينة على بتطبيقه ثباته من وتحقق ، والمحكمين

  ) .   0.82(  االرتباط قيمة كانت وقد ، الصباحي

س   ّ  ، أس½½ابيع)  8(  اس½½تمرت الت½½ي ، التجرب½½ة م½½دة خ½½الل بنفس½½ه البح½½ث مجم½½وعتي الباح½½ث در

  .   البحث مجموعتي طالبات على البعدي التحصيلي تباراالخ الباحث طبق التجربة إنهاء وبعد

 لعينت½ين النه½ايتين ذو الت½ائي االختب½ار: (  اآلتي½ة اإلحص½ائية الوس½ائل الباح½ث اس½تخدم النت½ائج ولتحليل

 ، ك½ـاي مرب½ع ، ب½راون س½بيرمان معادل½ة ، االختب½ار ثب½ات لحس½اب بيرس½ون ارتب½اط معام½ل ، مستقلتين

  :  مفادها نتيجة إلى الباحث توصل) .  الفقرة تمييز معامل معادلة ، الفقرة صعوبة معادلة

 درس½ت الت½ي الض½ابطة المجموع½ة عل½ى الحاس½وب باس½تعمال درست التي التجريبية المجموعة تفوق( 

 ومنه½½ا ، ع½½دة وبتوص½½يات باس½½تنتاجات الباح½½ث خ½½رج النتيج½½ة ه½½ذه ض½½وء وف½½ي) .  التقليدي½½ة بالطريق½½ة

 الباح½ث اقت½رح الح½الي للبح½ث واس½تكماالً .  الت½اريخ مادة تدريس في اسوبالح استعمال أسلوب اعتماد

  .أخرى دراسية مراحل وعلى الطالب على الحالية للدراسة مماثلة أخرى دراسات إجراء
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The Effect of Computer's Using of the Students' Achievement at 

Girls Teachers Preparing Institute of History Material  

Haider Hatem Falih al echeresh 

Submitted to the Council of Basic Education College, University of Babylon 
as a Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in 

Education  

)Teaching Methods of Social Sciences(  

Abstract  

 The history is considered an important tool of the societies tools in 
the progressive and development battle. The history is science to study the 
time's movement and to watch the attitudes' development, it is concern 
with the study of societies and its development, it is a method to research 
and humanity memory.                                                                       

 In spite of that, there is a difficult in teaching the history material, due 
to the nature of history material, and followed teaching methods in its teach 
which always depend on the  memorization and dictation, clearly shortage 
in use of means and modern techniques , some of them the computer is 
considered one of the contemporary scientific and technical progressive 
products, and it is of technical and teaching means because it have eager 
and interesting elements and it have features different of other teaching 
means.                                                                        

 The present research aims to know ( the effect of using the computer 
in achievement of students of girls teachers prepared institute of history 
material To fulfill this, the researcher has put the following  hypothesis:                         
(There is no difference has sta�s�cal significance at level (0.05) between the 
mean of students' marks of  girls teachers prepared institute who are 
studying the history material by using the computer and the mean of 
students' marks of  girls teachers prepared institute who are studying the 
history material by traditional method To fulfill that, the researcher has 
chosen the experimental design has partial control ( experimental group , 
control group and post-test), randomly he has limited from the research's  
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society a sample (90) girls student, at (45) girls student in each two groups 
experimental and control.                                                                                                                      

   The researcher has equivalent statistical between the girls' students two 
groups of research by using T-test and (K2) in the changes of ( the average of 
history material marks at the first studying term of 2004-2005, me age 
counted by months, qualification of fathers studying, and   qualification of 
mothers studying); there is not differences have    statistical significance 
between the two groups in these changes              

       After the researcher has limited the scientific material, 
represented by the chapter fifth, sixth and seventh of Islamic Arab 
History has studied of first class of girls and boys teachers prepared 
ins tute of academic year 2004-2005, the researcher has formed 
behavior aims in the light of the general aims and the content of 
studying material, depending on the first three levels of intellectual 
field ( remembering, understanding, and application) from 
classifica�on (Bloom) (110) goals, then he has prepared learning 
program by using the computer program (power-point), and the 
researcher has prepared studying plans of each two research's 
groups To measure the effect of using the computer in the 
achievement, the researcher has prepared post achievement test in 
the light of behavior aims , the contents of three chapters of the 
studying materials, and according to the test plan which prepared by 
the researcher, the test has (40) items from the type of mu -test, 
and it has validity and reliability . 

 To analysis the results the researcher used the following statistical 
means:                                                                                                                     

T-Test has two ends of two independence samples ,Person correlation 
coefficient to count the test's reliability ,equation of Superman 
Brown,(K2),the equations of the difficulty item ,the equation of item 
distinction coefficient  The period of experiment has lasted (8) weeks from 5 
/ 2 / 2005 to 5 / 4 / 2005, the researcher has reached to the following result                           
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     the experimental group has studied by the computer get higher marks 
than control group has studied by traditional methods                                 

 In the light of these results; the researcher has recommended with 
many recommendations some of the it is necessary to provide the schools 
and institutes with minimum of computer devices in order to give a chance 
to the studying Body members to use them in the leaning process.                                            

 Completely to the present research the researcher has suggested to 
make another studies similar to the present study on the students of classes 
and different studying stages.                                                                   
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  الجبوري كاظم جويد سعد

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس الى مقدمة رسالة

  )االجتماعية العلوم تدريس طرائق(  التربية في ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2005للسنة  481رقم القرص في المكتبة المركزية

  المستخلص

 االقتص½ادي للتق½دم األساس½ي المعي½ار لكونهم½ا، العالم بلدان في والتعليم بالتربية االهتمام ازداد  

 ال½دول ب½دأت ل½ذلك، العصر سمة اصبح العلمي فكيروالت بالعلم االهتمام ان وبما، والثقافي  واالجتماعي

 القديم½ة مفاهيمه½ا م½ن وخرج½ت التربي½ة وتط½ورت، والتقن½ي العلمي التفوق أجل من بينها فيما تتسابق

  .الجديدة ومفاهيمه العصر روح لتواكب وطرائقها أساليبها من تغير وأخذت والمحدودة

 والق½درة التربوية التقنيات استعمال من تفادةاالس بمدى مرتبط وازدهارها التربية تطور أن إال  

 الت½½دريس وطرائ½½ق والمن½اهج التربوي½½ة الب½½رامج تط½وير خ½½الل م½ن التعليمي½½ة العملي½½ة ف½ي توظيفه½½ا عل½ى

 تع½د الت½ي والمص½ورات) التاريخي½ة( التعليمي½ة األف½الم منه½ا والت½ي، بكفاءة التعليمية الوسائل واستعمال

 لم½ا، التربوي½ة الممي½زات أكث½ر عل½ى الحص½ول طريقه½ا ع½ن يمك½ن الت½يو الحديث½ة التربوي½ة التقنيات من

  .وفعالة مباشرة بصورة فيها والتأثير الحواس مخاطبة على قدرة من يملكانه

، بالغ½ة أهمي½ة والمص½ورات التعليمي½ة التاريخي½ة األف½الم من كل تكتسب التاريخ مادة تعليم وفي  

 التالمي½½ذ إدراك مس½توى ع½½ن بعي½دا يجعل½ه مم½½ا مج½رد بش½كل البعي½½د الماض½ي ع½ن يتح½½دث الت½اريخ لك½ون

 ف½ي للتالمي½ذ حي½ة ص½ورة تق½دم أن والمص½ورات التاريخية التعليمية األفالم استطاعت ولقد. له وفهمهم

 بس½يطة خط½وة الدراس½ة ه½ذه جاءت هنا ومن .تشويقا أكثر بشكل الماضية التاريخ أحداث على التعرف

  عـــلى التعرف إلى الحالية الدراسة هدفت إذ، االبتدائية رحلةالم في التاريخ درس تيسير طريق على

 ف½ي االبت½دائي الخ½امس الص½ف تلمي½ذات تحص½يل ف½ي والمص½ورات التعليمي½ة التاريخي½ة األفالم فاعلية( 

  ).  اإلسالمي العربي التاريخ مادة

 عن½½د ائيةإحص½½ دالل½½ة ذو ف½½رق هنال½½ك ل½½يس: اآلتي½½ة الفرض½½ية ص½½حة ف½½ي التحق½½ق خ½½الل م½½ن            

 باس½تعمال درس½ت الت½ي التجريبي½ة المجموع½ة تلميذات تحصيل متوسط بين) 0.05( قدرة داللة مستوى

 درس½ت الت½ي الض½ابطة المجموع½ة تلمي½ذات تحص½يل ومتوس½ط والمص½ورات التعليمي½ة التاريخي½ة األفالم

  .التقليدية بالطريقة
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 تجريبي½ة األول½ى(  مجم½وعتين م½ن جزئ½ي ض½بط ذا تجريبي½ا تصميما الباحث اختار ذلك ولتحقيق        

 االبتدائي½½ة الكرام½½ة مدرس½½ة وه½½ي التجرب½½ة عليه½½ا لتطب½½ق عش½½وائيا عين½½ة اخت½½ار كم½½ا) ض½½ابطة واألخ½½رى

) 62( م½ن البحث عينة تألفت وقد.  الهندية مركز ناحية – الهندية قضاء – كربالء محافظة في للبنات

 ولتحقي½ق، الض½ابطة المجموع½ة ف½ي تلمي½ذة) 31(و التجريبي½ة لمجموعةا في تلميذة) 31( بواقع تلميذة

: اآلتي½ة المتغي½رات ف½ي بي½نهن الباح½ث كاف½أ، االمكان قدر البحث مجموعتي أفراد بين االحصائي التكافؤ

، االبت½دائي الراب½ع الص½ف ف½ي الع½ام المعدل ودرجات، باألشهر محسوبا للتلميذات الزمني العمر، الذكاء

 ومهن½½ة، األب مهن½½ة وف½½ي، ل½½ألم الدراس½½ي التحص½½يل ومس½½توى، ل½½ألب الدراس½½ي التحص½½يل مس½½توى وف½ي

  .لألسرة الشهري الدخل ومستوى، األم

 العرب½½½ي الت½½½اريخ كت½½½اب م½½½ن والث½½½اني األول الفص½½½لين لمواض½½½يع العلمي½½½ة الم½½½ادة تحدي½½½د وبع½½½د  

 عرض½ها تم، سلوكيا هدفا) 120( فكانت، الفصلين لمواضيع السلوكية األهداف الباحث صاغ االسالمي

 لبي½½½ان، والت½½½اريخ والتق½½½ويم والقي½½½اس الت½½½دريس طرائ½½½ق ف½½½ي والمختص½½½ين الخب½½½راء م½½½ن نخب½½½ة عل½½½ى

 األف½½الم م½½ن ع½½دد تقطي½½ع خ½½الل م½½ن التاريخي½½ة التعليمي½½ة األف½½الم عل½½ى الباح½½ث اعتم½½د ث½½م، ص½½الحيتها

 لعرض½ها مدمج قرص على يتعليم فلم في مونتاجها ثم والثقافية منها والوثائقية السينمائية التاريخية

 مج½ال ف½ي المختص½ين من نخبة على المنتجة األفالم عرض تم وقد VCD سيدي الفيديو جهاز بواسطة

 عل½ى عرض½ت ذلك وبعد، الفنية الناحية من األفالم هذه سالمة لبيان. واخراجها األفالم ومونتاج تقطيع

 وق½½د التعل½½يم ف½½ي ص½½الحيتها ح½½ول مآرائه½½ الب½½داء، والت½½اريخ ال½½نفس وعل½½م الت½½دريس طرائ½½ق ف½½ي خب½½راء

 ال½½ورق عل½½ى التاريخي½½ة المص½ورات بع½½ض الباح½½ث أع½د كم½½ا ،%) 81(بلغ½½ت اتف½اق نس½½بة عل½½ى حص½لت

  .مصورة) 14( عددها وكان زاهية وبألوان المقوى

 وخ½الل،  التجرب½ة م½دة خ½الل البح½ث مجم½وعتي بنفس½ه الباح½ث درس التجرب½ة تطبيق ولغرض  

 م½ن تكون، والثبات بالصدق متسما متعدد من االختيار نوع من بعديا صيلياتح اختبارا الباحث أعد ذلك

 مع½½امالت حس½½بت ث½½م .ص½½دقها لبي½½ان الخب½½راء م½½ن مجموع½½ة عل½½ى عرض½½ها ت½½م اختباري½½ة فق½½رة) 40(

 تص½حيحه بع½د التحص½يلي االختب½ار ثب½ات معام½ل واس½تخراج، ب½دائلها وفاعلي½ة تمييزها وقوى صعوبتها

 تلمي½½½½ذات عل½½½½ى التجرب½½½½ة نهاي½½½½ة ف½½½½ي طب½½½½ق وال½½½½ذي ،%)83( بل½½½½غ إذ ب½½½½راون – س½½½½يبرمان بمعادل½½½½ة

 T-test(( مس½تقلتين لعينت½ين الت½ائي االختب½ار باس½تخدام احص½ائيا البيان½ات معالج½ة وبع½د. المجموعتين

 متوس½½ط ب½½ين) 0.05( ق½½درة دالل½½ة مس½½توى عن½½د احص½½ائية دالل½½ة ذي ف½½رق وج½½ود: ال½½ى الباح½½ث توص½½ل

، والمص½ورات التعليمي½ة التاريخي½ة ألف½الم باس½تعمال درس½ت التي بيةالتجري المجموعة تلميذات تحصيل

 المجموع½ة لمص½لحة  التقليدي½ة،  بالطريق½ة درست التي الضابطة المجموعة تلميذات تحصيل ومتوسط

  .التجريبية

 األف½½الم م½½ن مس½½تمدة تعليمي½½ة تاريخي½½ة أف½½الم باع½½داد الباح½½ث أوص½½ى البح½½ث نت½½ائج ض½½وء وف½½ي  

 تعليمي½ة أفالم½اً  بوص½فها، الم½دارس ف½ي وتوفيره½ا العربية السينما بها تزخر التي يةالسينمائ التاريخية

 اقت½رح الحالي½ة للدراس½ة واستكماال. التاريخ تعليم مجال في الواضحة لقلتها نتيجة، التعليم في تستعمل

  .أخرى دراسية مراحل وعلى الذكور على الدراسة هذه ألهداف مماثلة دراسة إجراء الباحث
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Abstract                                                                     

       The important in the education and preceptorial increased in the world 
countries, because this is consider a base balance for the progress, 
economical and cultured. The importance in preceptorial and learning ideas 
became the face for the progress, for that the different countries begin 
racing for take the best progress in the technical and learning progress.  
These effective caused to progressing in educational and destroyed the last 
conception and limited by a changing in manners and methods to tailing the 
soul progress and new concepts  But the progress in education and 
preceptorial bonded in the range for benefiting for the educational 
techniques using and the ability for benefiting from the prospering process 
by the progress in educational programs, the method for educated, using 
the prospering methods in high efficiency for example preceptorial films 
(historical) and the  photographic which consider from the educational 
recently techniques to take the educational properties, by effective the 
environment in direct method.  
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       In the historical learning all the preceptorial films (historical) and the 
photographics take direct high importance In the preceptorial history all 
learning films (historical) and photographic accepted high important, 
because the history talked about the last past in the bar shaping therefore 
consider far more on the mind for pupils and understood for him, the 
learning films and photo graphics could be give live picture for pupils in the 
acknowledgment on the events for history in the hungering method                         
From here the studying was coming as a simple step on the way for history 
in the primary stages, the major purpose for this study  referring to  
(Studying the effect of preceptorial films (historical) and the photographic in 
attended for pupils of primary school  (fifth stage)    in the Islamic Arabic 
history subject) by improving that in the zero hypothesis                         
No different have been found in the statistical process at the level value 
(0.05) explain the medium of the experimental group which studied by the 
preceptorial films (historical) and photographic, and the medium average for 
the pupils groups studied in the traditional method .             

For to complete that the researcher choices experimental design have the 
partial mixing from two groups first experimental and the other exactly. And 
choices random sample for the experimental the environmental is al-
Karamaa school for females, the sample of research is (62 pupils  classified 
to (31) in experimental group and (31) in exactly group to a ained on the 
statistical equivalent between the groups for in the research.                                                      

The researcher had been put the equivalent in different changes: 
intelligence, the timer ages for females calculated in months, the general 
rank for the fourth primary stage, the attained for the fathers and mothers, 
the father working and mothers finally the pocket money monthly for the 
families of females   .  

         After determination the preceptorial substance for the two courses first 
and second from the history Arabic  Islamic book, the researcher designed 
the manner events for two courses, the value for manner aims are about 
(120). Which appeared on the team of supervisors that worked in the 
preceptorial, measurement, evaluating and historical? To explain truly, then 
the researcher depends on preceptorial films (historical) by the designed in  
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cleavage number of historical cinemas films and cultured, then programmed 
in preceptorial film copied on compact disk, after this process will display on 
the mirror for vide compact disk (VCD) the procedures films displayed on the 
group worked specify in tearing and producers films.                                                                 

      To explain the safety from the besides perishing, then displayed on good 
staff for the learning methods, psychology, and history, for take the opinions 
in the truly learning. The ratio for agreement is about (  %), the researcher 
prepared some of  photographics history  on papers and painted in different 
coloured  bright , the number of these  are about (  ) history photographic. 

     To successfully  the  experience the researcher studying two groups 
through the periods have (6) weeks, through that the researcher  ready good 
test for attended in good choice for different improvement and faithfully , 
forma�ed from (40)  experience tests then appeared on staff groups for 
explain faithfully, then calculated the forms difficult to recognizing the 
experience steps and the activity and  eliciting  the coefficient  for attended 
test in Spirmann- Perwann equa on, which have value (83%), the 
experiment ended on the two groups of pupils And when the data treated 
statistically by using the fare way testing for two independent samples 
which called (T-test). The conclusion for the study is  The different in the 
sta s cal   sign at the level (0.05) between the medium for the females 
(pupils) which studied by using the learning films (historical) and 
photographics, the average for the exact group and static group consider for 
the experience group In the fact for these results of the search the 
researcher insisted on using the preceptorial films (historical) will take from 
the cinema historical films that reached the Arabian cinema for helping the 
schools, which suffered from the deficiency in preceptorial films in the 
history field.       

To complete study the researcher suggested similar proceeding for the aim 
study on the males and on different stages.                                               
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  الفتالوي كاظم حسن فالح

  بابل بجامعة األساسية التربية كلية مجلس إلىرسالة مقدمة 

  )االجتماعية العلوم تدريس طرائق( تربيةال في ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2005للسنة  484رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

 ع½دة قن½وات عل½ى الناشئة إلى أهدافها إيصال في وتعتمد، والمجتمع للفرد مهمة عملية التربية         

 يش½مل وه½و التربي½ة ةوسيل المنهج عد ويمكن. المدرسة داخل المقصود المخطط التعليم أهمها من لعل

 واقع إلى التربوية الدولة فلسفة يترجم وهو، الطلبة إلى المدرسة تهيئها التي التربوية الخبرات جميع

  .تعليمي

 له½ا الت½ي الم½واد م½ن ألنه½ا كاف½ة الدراس½ية المراح½ل من½اهج ف½ي كبي½رة مكان½ة االجتماعية المواد وتأخذ 

 اتص½الها خ½الل م½ن والمش½كالت لإلح½داث االجتم½اعي ط½اراإل تعط½ي فهي. الطلبة حياة في مباشر ارتباط

  . المختلفة االجتماعية الظواهر وتفسيرها بالحياة الوثيق

 يس½عى الت½ي لأله½داف نظ½را،  االجتماعي½ة الدراس½ية الم½واد من½اهج ب½ين مهمة مكانه التاريخ يحتل      

 عب½½ر ح½½دثت الت½½ي تط½½وراتوال، وحاض½½ره بماض½½يه الطال½½ب تعري½½ف عل½½ى تقتص½½ر ال فأهداف½½ه. لتحقيقه½½ا

  .  مستقبله واستشراق مجتمعه تطور في يسهم فعاال عنصرا يكون أن على تحفزه أنها بل، الزمن

 التدريس½½ية الطرائ½ق اس½½تخدام م½ن الب½½د الت½اريخ م½½ادة ت½دريس م½½ن المتوخ½اة األه½½داف ولتحقي½ق  

. المنش½ود التعلم قيقلتح السبل وأيسر اقصر لكونها الطلبة نضج ومستوى الموضوع لطبيعة المناسبة

 عل½ى تعتم½د الت½ي،  الت½اريخ لمادة تدريسهم في التقليدية الطرائق يتبعون المدرسين من العديد الزال إذ

  . المقرر المنهج بمفردات حرفيا يتمسك الذي التقريري األسلوب

 المواق½ف ف½ي والتفاع½ل المس½اهمة ف½ي الطلب½ة دور تب½رز ال الت½دريس ف½ي التقليدية األساليب وهذه      

 واالس½½½تعدادات الق½½½درات ف½½½ي الطلب½½½ة ب½½½ين الفردي½½½ة الف½½½روق مراعاته½½½ا ع½½½دم ع½½½ن فض½½½الً . التعليمي½½½ة

 طرائ½½ق اس½½تخدام ع½½ن البح½½ث . الحديث½½ة العلمي½½ة التط½½ورات م½½ع انس½½جامها ع½½دم ك½½ذلك. واالهتمام½½ات

 عل½ى م½لتع.  للت½دريس قبلي½ة اس½تراتيجيات ل½ذلك نتيج½ة فظه½رت. الم½ادة ه½ذه لت½دريس جديدة وأساليب

 كونه½ا،  الجي½د الت½دريس متطلبات من واحدة القبلية االستراتيجيات وتعد. والتعلم التعليم عملية تسهيل

  .  به تقوم التي التوقعي او التمهيدي الدور خالل من التعلم نحو الدافعية إثارة على الطلبة تساعد

 ف½½ي سيدرس½ونه لم½ا نفس½½يا موتهي½ئه تدريس½ه الم½راد الموض½½وع ع½ن عام½ة بفك½½رة الطلب½ة ت½زود فه½ي   

  .  للدرس والتقويم والتحليل التخطيط في وأدلة مؤشرات المدرس وتعطي، الصف
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 Behavioral الس½½½½لوكية األه½½½½داف اس½½½½تراتيجية القبلي½½½½ة االس½½½½تراتيجيات ه½½½½ذه ب½½½½ين م½½½½ن ان      
objectives أوص½½ى فق½½د.  التربي½½ة ف½½ي الب½½احثين ل½½دى واستحس½½انا قب½½وال الق½½ت االس½½تراتيجية فه½½ذه 

 تع½½د الس½½لوكية فاأله½½داف)  وكالس½½كو،  وميك½½ر،  جاني½½ه(  أمث½½ال الس½½لوكيين الم½½ربين م½½ن ع½½دد بإتباعه½½ا

 اتس½½مت الت½½ي،  والتعليمي½½ة التربوي½½ة العام½½ة األه½½داف إل½½ى وجه½½ت الت½½ي االنتق½½ادات م½½ن لكثي½½ر مخرج½½ا

 م½½ن دي½½دالع خ½½الل م½½ن تجس½½دت نش½½يطة حرك½½ة التربي½½ة ش½½هدت وق½½د والتج½½رد والغم½½وض . بالعمومي½½ة

 تص½ف وأدائي½ة س½لوكية ألف½اظ ف½ي ص½ياغتها حي½ث من السلوكية األهداف مجال في والدراسات األبحاث

  .  والقياس للمالحظة قابلة تكون بحيث.  فيه المرغوب السلوك إلحداث المتعلم سيعمله الذي ما

 اس½تثارة طريقه½ا ع½ن يمك½ن والت½ي  Questions pre- paratory القبلي½ة التحض½ير أس½ئلة إن      

 الت½½ي األس½½ئلة مجموع½½ة وه½½ي.  له½½م الم½½درس يح½½ددها الت½½ي التعليمي½½ة األه½½داف وتحقي½½ق الطلب½½ة تفكي½½ر

 نهاي½ة ف½ي له½م وتعط½ى. الجديد الدرس موضوع محتويات تغطي الدرس قبل الطلبة إلى المدرس يعدها

 أي أو المق½رر ابالكت½ عل½ى اعتم½ادهم خ½الل م½ن البيت في تحريريا عنها اإلجابة منهم يطلب ثم الدرس

 الواجب½ات لممارس½ة الطلب½ة رغب½ة إلث½ارة الجدي½دة الوس½ائل م½ن وه½ي. بالموضوع عالقة له أخر مصدر

  . لهم تعطى التي البيتية

 وق½د، ال½تعلم ف½ي ايجابية فاعلية وذات حديثة تدريسية طريقة فهي الجماعية المناقشة طريقة أما       

 الدراس½ات ه½ذه اتف½اق لع½دم ونتيج½ة االس½تراتيجيتين ه½اتين اماستخد اثر لمعرفة عديدة دراسات اجريت

 الجماعي½ة المناقش½ة طريق½ة م½ع منهما كل وكفاءة اثر لبيان دراسة اجراء الى االمر يدعو،  النتائج في

 اهمي½ة تكم½ن عرض½ه سبق ما ضوء في.  المعلومات واستبقاء التحصيل في.  التاريخ مادة تدريس في

  .  الحالي البحث

  : بحثال هدف

 المناقش½½ة طريق½½ة م½½ع قبليت½½ين اس½½تراتيجيتين اس½½تخدام اث½½ر معرف½½ة إل½½ى الح½½الي البح½½ث يرم½½ي         

  واستبقائه اإلسالمي العربي التاريخ مادة في المتوسط الثاني الصف طالب تحصيل في الجماعية

  : البحث فرضيات

  : التحصيل-1

 درج½ات متوس½ط ب½ين)  0ر05(  دالل½ة مس½توى عن½د احصائية داللة ذو فرق يوجد ال:  االولى الفرضية

 التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب تحص½½يل درج½½ات ومتوس½½ط االول½½ى التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب تحص½½يل

  .  التجربة نهاية في سيطبق الذي البعدي  التحصيلي االختبار في الثانية

 درج½ات متوس½ط ب½ين) 0ر05(  دالل½ة مس½توى عن½د احص½ائية دالل½ة ذو ف½رق يوجد ال:  الثانية الفرضية

 ف½ي الض½ابطة المجموع½ة ط½الب تحص½يل درج½ات ومتوس½ط االول½ى التجريبي½ة المجموع½ة طالب تحصيل

  . التجربة نهاية في سيطبق الذي البعدي التحصيلي االختبار
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 درج½ات متوس½ط ب½ين)  0ر05(  دالل½ة مستوى عند احصائية داللة ذو فرق يوجد ال:  الثالثة لفرضيةا 

 ف½ي الض½ابطة المجموع½ة ط½الب تحص½يل درج½ات ومتوس½ط  الثاني½ة التجريبية المجموعة طالب تحصيل

  .  التجربة نهاية في سيطبق الذي البعدي التحصيلي االختبار

 ب½ين) 0ر05( دالل½ة مس½توى عن½د احص½ائية دالل½ة ذو ف½رق يوجد ال:  االولى الفرضية االستبقاء -5

 ط½الب تحصيل درجات متوسط وبين ولىاال التجريبية المجموعة طالب تحصيل درجات متوسط

  .   االستبقاء في الثانية التجريبية المجموعة

 درج½ات متوس½ط ب½ين) 0ر05( دالل½ة مس½توى عن½د احص½ائية دالل½ة ذو ف½رق يوج½د ال:  الثاني½ة الفرضية

 ف½½ي الض½½ابطة  المجموع½½ة ط½½الب تحص½½يل متوس½½ط وب½½ين االول½½ى التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب تحص½½يل

  .   االستبقاء

 درج½ات متوس½ط ب½ين) 0ر05( دالل½ة مس½توى عن½د احص½ائية دالل½ة ذو ف½رق يوج½د ال:  الثالث½ة لفرضيةا

 ف½ي الض½ابطة المجموع½ة ط½الب تحص½يل درج½ات ومتوس½ط الثاني½ة التجريبي½ة المجموع½ة طالب تحصيل

  . االستبقاء

  :  على الحالي البحث يقتصر

 الهندي½½ة قض½½اء ف½½ي)  2005 – 2004( الدراس½½ي للع½½ام المتوس½½ط الث½½اني الص½½ف ط½½الب م½½ن عين½½ة-1

  . كربالء محافظة

 التربي½ة وزارة قب½ل م½ن تدريس½ه المق½رر االس½المي العرب½ي الت½اريخ كتاب من والثاني األول الفصلين-2

  ) .   2005 – 2004( الدراسي للعام

  .   الجماعية المناقشة طريقة مع القبلية التحضير واسئلة السلوكية االهداف استراتيجيتي-3

  : البحث ءاتاجرا

 واختب½ار.  وضابطة تجريبيتين مجموعتين فيه الجزئي الضبط ذا تجريبيا تصميما الباحث استخدم      

 النب½وغ متوس½طة ف½ي المتوس½ط الث½اني الص½ف طالب من عينة على التجربة تطبيق تم.  بعدي تحصيلي

 الم½½دارس ب½½ين م½½ن ياعش½½وائ الباح½½ث اختاره½½ا ان بع½½د – ك½½ربالء محافظ½½ة – الهندي½½ة قض½½اء ف½½ي للبن½½ين

  . القضاء في والثانوية المتوسطة

 ع½½دد والب½½الغ ال½½ثالث الش½½عب ب½½ين م½½ن)  ج½½ـ( ش½½عبة الباح½½ث اخت½½ار العش½½وائي الس½½حب وبطريق½½ة       

 االه½½داف اس½½تراتيجية طالبه½½ا م½½ع واس½½تخدم االول½½ى التجريبي½½ة المجموع½½ة لتمث½½ل طالب½½ا) 28( طالبه½½ا

 طالبه½ا ع½دد والب½الغ) أ( شعبة الباحث اختار نفسه وباألسلوب ةالجماعي المناقشة طريقة مع السلوكية

 طريق½ة م½ع القبلي½ة التحض½ير اسئلة طالبها مع واستخدم الثانية التجريبية المجموعة لتمثل طالبا) 27(

 طالب½ا) 28( طالبه½ا ع½دد الب½الغ)  ب(  ش½عبة الباح½ث اخت½ار الس½ابق وباألس½لوب.   الجماعي½ة المناقشة

 المجموع½ات طالب بين الباحث كافأ.  التقليدية الطريقة طالبها مع واستخدم الضابطة المجموعة لتمثل

  ،  لالم الدراسي التحصيل،  لألب الدراسي التحصيل،  الزمني العمر(     االتية المتغيرات في الثالث
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 ج½½اتدر.  الس½½ابق الدراس½½ي للع½½ام المتوس½½ط االول للص½½ف النه½½ائي االمتح½½ان ف½½ي الت½½اريخ م½½ادة درج½½ات

 تك½ن ول½م.  االم مهن½ة،  االب مهنة،  الذكاء اختبار درجات  التاريخ مادة في السابقة المعلومات اختبار

  ) . 0ر05(  داللة مستوى عند احصائية داللة ذوات الفروق

  :  البحث أدوات

  :  العلمية المادة -1

 الص½½ف لطلب½½ة ريس½½هتد المق½½رر االس½½المي العرب½½ي الت½½اريخ كت½½اب م½½ن والث½½اني االول الفص½½لين وتتض½½من

  )  2005 -2004( الدراسي للعام المتوسط الثاني

  :  السلوكية االهداف -2

) 186( ص½ياغة ت½م الس½لوكية وااله½داف للتجرب½ة المح½ددة الدراس½ية للم½ادة العلم½ي المحتوى ضوء في

 الثالث½ة وللمس½تويات،  Bloom بل½وم تص½نيف م½ن العرف½ي المجال مستويات على اعتمادا سلوكيا هدفا

 الخب½½رة ذوي م½½ن المحكم½½ين م½½ن مجموع½½ة عل½½ى عرض½½ت وق½½د،  التطبي½½ق،  الفه½½م،  المعرف½½ة.  وه½½ي

    . صياغتها ودقة صحتها من التأكد لغرض واالختصاص

 ص½½ياغة ت½½م للتجرب½½ة المح½½ددة الدراس½½ية للم½½ادة العلم½½ي المحت½½وى ض½½وء ف½½ي : القبلي½½ة التحض½½ير اس½½ئلة

  الخبرة ذوي نم المحكمين من مجموعة على عرضت وقد سؤال)  186(

 الط½الب ال½ى إعطاؤها وتم.  النهائية بصيغتها.  صياغتها ودقة صحتها من التأكد لغرض واالختصاص

 مص½در أي او المق½رر المدرس½ي الكت½اب عل½ى باالعتم½اد بيت½ي كواجب عليها االجابة لغرض الدرس قبل

 واعادته½ا تص½حيحها رضلغ½ التالي½ة الحص½ة بداي½ة في المدرس الى واعادتها بالموضوع عالقة له اخر

  . الطالب الى

  :  التدريسية الخطط -3

 اس½½تراتيجية باس½½تخدام ت½½درس الت½½ي االول½½ى البح½½ث بمجم½½وعتي خاص½½ة تدريس½½ية خطط½½ا الباح½½ث اع½½د

 اس½ئلة اس½تراتيجية باس½تخدام درس½ت الت½ي والثاني½ة الجماعي½ة المناقش½ة طريق½ة م½ع الس½لوكية االهداف

 التقليدي½ة بالطريق½ة درس½ت الت½ي الض½ابطة والمجموع½ة الجماعية المناقشة طريقة مع القبلية التحضير

 ص½الحيتها وم½دى س½المتها لمعرفة واالختصاص الخبرة ذوي على التدريسية الخطط جميع عرض وتم

  . للتطبيق وصياغتها

   -: البعدي التحصيلي االختبار-5

  ال½ثالث ومس½توياتها، لوكيةالس½ االه½داف ض½وء ف½ي بعدي تحصيلي اختبار ببناء الباحث قام             

 ن½وع م½ن االختب½ار وك½ان.  التجرب½ة مدة خالل المحددة المادة ومحتوى)  التطبيق – الفهم – لمعرفة ا(

 ص½دق م½ن التأك½د وتم .بدائل وبأربعة النهائية بصيغتها اختبارية فقرة)  50( ويضم متعدد من االختيار

 ت½½م فق½½د االختب½½ار ثب½½ات أم½½ا. واالختص½½اص ةالخب½½ر ذوي م½½ن مجموع½½ة عل½½ى عرض½½ه خ½½الل م½½ن االختب½½ار

    وبعد نفسها االحصائي التحليل عينة درجات اعتمد اذ. النصفية التجزئة طريقة باستخدام حسابه



  
�–

            482016  
 

  

) 0.84( الثب½½ات معام½½ل بل½½غ بيرس½½ون ارتب½½اط معادل½½ة واس½½تعمال، ال½½درجات ووض½½ع،  االجاب½½ات تص½½حيح

 غي½ر لالختبارات بالنسبة جيد ثبات معامل وهو )0.91(بلغ براونسبيرمان &  بمعادلة تصحيحه وعند

 تت½½½راوح وج½½½دها االختب½½½ار فق½½½رات م½½½ن فق½½½رة ك½½½ل ص½½½عوبة معام½½½ل الباح½½½ث حس½½½ب ان وبع½½½د، المقنن½½½ة

  .مقبولة تعد االختبارية الفقرات جميع ان يعني وهذا) 0.68( و)0.31(بين

  :البحث نتائج

  احص½½ائيا معالجته½ا وتم½½ت االجاب½ات يحتص½½ح ث½م ال½½ثالث المجموع½ات عل½½ى االختب½ار تطبي½½ق وبع½د       

 المجموع½½ة لص½الح 0ر05( دالل½ة مس½توى عن½½د احص½ائية دالل½ة ذي ف½رق وج½½ود البح½ث نت½ائج ف½أظهرت

  .  واالستبقاء التحصيل في. االولى التجريبية المجموعة على الثانية التجريبية

 المجموع½½½ة لص½½½الح) 0ر05( دالل½½½ة مس½½½توى عن½½½د احص½½½ائية دالل½½½ة ذي ف½½½رق وج½½½ود ك½½½ذلك واظه½½½رت

 دالل½½ة ذي ف½½رق وج½½ود وك½½ذلك. واالس½½تيفاء التحص½½يل ف½½ي الض½½ابطة المجموع½½ة عل½½ى االول½½ى التجريبي½½ة

 ف½ي الضابطة المجموعة على الثانية التجريبية المجموعة لصالح) 0ر05( داللة مستوى عند احصائية

  .واالستبقاء التحصيل

  -:منها التوصيات من عددا الباحث قدم البحث نتائج ضوء وفي

 المرحل½½½ة ف½½½ي الت½½½اريخ لم½½½ادة الدراس½½½ية الفص½½½ول مق½½½دمات ف½½½ي الس½½½لوكية االه½½½داف تض½½½مين -1

  .المتوسطة

 ه½½ذه ان اذ الكت½½اب فص½½ول م½½ن فص½½ل ك½½ل قب½½ل االس½½المي العرب½½ي الت½½اريخ م½½ادة ف½½ي اس½½ئلة وض½½ع -2

  .موضوع كل في االساسية المادة الى الطلبة انتباه تركيز في ستساهم االسئلة

 ف½½ي اس½½تخدامها كيفي½½ة يوض½½ح دلي½½ل م½½ع الت½½دريس قب½½ل م½½ا اتيجياتاس½½تر يتض½½من ك½½راس اص½½دار -3

  .التاريخ مادة مدرسي على يوزع التدريس

  :منها المقترحات من عدداً  الباحث قدم كما

 دراس½ية م½واد وف½ي التحص½يل غي½ر متغي½رات عل½ى الحالي½ة للدراس½ة مماثل½ة أخرى دراسات إجراء      

  . أخرى قبلية استراتيجيات واستخدام معا واإلناث الذكور وعلى. أخرى دراسية ومراحل أخرى
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ABSTRACT 

 Education is an important process for both the individual and society.  
In communicating its objectives to the young it employs several channels, 
notably planned and purposive instruction.  The curriculum can be regarded 
as a tool of education as it incorporates all the educational experiences that 
the school provides to students. It translates the state's educational 
philosophy into the reality of teaching. 

 Social subjects occupy a large space in the curricula of all the academic 
stages due to the fact that they have a direct relationship with the lives of 
students.  These topics provide the social framework of events and issues 
through a close link with life and explanation of the various social 
phenomena History  occupies an important place among the various 
academic subjects in view of the goals it aims at achieving.  

Its objectives are not confined to acquainting students with their past and 
present and the developments that take place through time.  It stimulates 
them into becoming active elements contributing to the development of 
their society and envisaging its  future prospects.                                                       
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       To achieve the desired objectives of teaching the subject of history it is 
necessary to use methods appropriate to the nature of the subject and the 
level of maturity of the students.  Such methods would be the simplest and 
shortest ways towards reaching  the desired goals .Many teachers still 
follow conventional  methods in teaching the subject of History, which 
adopt an expository style relying closely on the items of the prescribed 
curriculum.                                                                                       

 These conventional methods of instruction do not place emphasis on 
the role of students in participation in and interaction with instructional 
situations.  In addition, they do not take into account individual differences 
among students as to capability, readiness and interests .They do not keep 
abreast of modern developments, which was one of the direct causes of lack 
of acquirement and failure of retention of the subject-matter of history                         
Thus, the need has arisen to explore the employment of new methods and 
techniques for teaching this subject.  As a result, there have come into being  
teaching pre-strategies that seek to facilitate the process of teaching and 
learning.  Pre- strategies are regarded as among the requirements of 
adequate teaching.  They help activate pupils  motivation towards learning 
through the preparatory and anticipatory role they play.  They furnish  
pupils with a broad idea about the subject to be studied and prepare them 
psychologically for what they will be studying in the classroom. 
Furthermore, they provide the teacher with indicators and guidelines for 
planning, analyzing and evaluation of the subject.                                                                           

    The behavioral objectives method is one of these pre-strategies. It has 
been accepted and appreciated by educational researchers.It has been 
recommended by a number of behavioral educators such Janet, Meager and 
Glasgow. Behavioral objectives are regarded as a way out from  many 
criticisms that have been leveled at the general educational and teaching 
objectives that are characterized by broadness, ambiguity and abstractness.  
Education has witnessed a vigorous activity that took shape in several 
researches and studies in the area of behavioral objectives, which focused 
on formulating these objectives in behavioral and performance terms 
describing what a learner will learn to produce the desired behavior in such 
a way as to be capable of observation and measurement.                                                             
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       Preparatory questions, through which the students' thinking can be 
stimulated and the instructional objectives set by the teacher can be 
realized, are a set of questions prepared by the teacher before the lesson 
and cover the contents of the new lesson.  These questions are given to the 
pupils at the end of the lesson hour and  the pupils are required to answer in 
writing at home with reference to the prescribed textbook and any other 
related books.  This is a new technique designed to stimulate the pupils' 
desire to practice homework that is given to them.                                                                         

Collective discussion is regarded as an obsolete teaching method.  However, 
if prepared in the correct way, it can be transformed into a modern effective 
and positive teaching method.  The pupil will then become the center of the 
teaching process, which is consistent with the modern concepts of 
education.                                                                               

Several studies have been conducted to determine the implications of the 
use of these two strategies.  Since  these studies are not agreed in their 
conclusions, it has become necessary to carry out a study to show the effect 
and efficiency of each of these strategies in conjunction with  the collective 
discussion method of teaching the subject of history in the acquirement  and 
retention of information. In the light of the above exposition the present 
research acquires its importance.                                                                                                         

The research objective                                                                                             

The present research aims to determine the effect of using two pre-
strategies in conjunction with the collective discussion method on 
acquirement and retention by Intermediate second-year pupils of the 
subject of  Islamic Arab History. 

The research hypotheses Acquirement 

First hypothesis: There is no sta�s�cally significant difference at 0.05 
between the average acquirement marks of pupils of the first experimental 
group and average acquirement marks of the pupils of the second 
experimental group at the  acquirement post-test conducted at the end of 
the experiment.                                                                                     
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Second  hypothesis: There is no sta�s�cally significant difference at 0.05 
between the average acquirement marks  of pupils of the first experimental 
group and average acquirement marks of pupils of the control group at the 
acquirement post-test conducted at the end of the experiment. 

Third hypothesis: There is no sta�s�cally significant difference at 0.05 
between the average acquirement marks  of pupils of the second 
experimental group and average acquirement marks of pupils of thecontrol 
group at the acquirement post-test conducted at the end of the experiment 

Retention. 

First hypothesis: There is no sta�s�cally significant difference at 0.05 
between the average acquirement marks  of pupils of the first              
experimental group and average acquirement marks of pupils of the second 
group in retention.                                                                            

Second hypothesis: There is no sta�s�cally significant difference at 0.05 
between the average acquirement marks  of pupils of the control group  in 
retention .                                                                                                               

Third hypothesis: There is no sta�s�cally significant difference at 0.05 
between the average acquirement marks  of pupils of the second 
experimental group and average acquirement marks of pupils of the control 
group in preservation Scope of the research 

The present research is confined to                                                                      

1-A sample of  intermediate second year pupils for the academic year 2004 – 
2005 at Hindiya Qadha, Kerbala Governorate. 

2-Chapters One and Two of the  Islamic Arab History textbook prescribed by 
the Ministry of Educa on for the academic year 2004 – 2005 . 

2. Two behavioral objectives strategies and preparatory questions, 
together with collective discussion method. 

. First semester of the academic year 2004 – 2005 
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Research procedures 

   The researcher used an experimental partial control design 
comprising three experimental groups and an acquirement post-test.  The 
experiment was applied to a sample of intermediate second-year pupils 
from Al-Nubough Intermediate School for Boys at Hindiya Qadha, Kerbala 
Governorate, randomly selected from the intermediate and secondary 
schools in the Qadha.  

      Through a random drawing method, the researcher selected Section C, 
out of the three sec�ons, which comprised 28 pupils, to represent the first 
experimental group on whom to employ the behavioral objectives strategy 
together with the collective discussion method.  By the same method the 
researcher selected Sec on A, comprising 27 pupils, to represent the second 
experimental group and on whom to employ the preparatory questions  and 
the collective discussion methods.  Again, by the same method, the 
researcher selected Sec on B, comprising 28 pupils, to represent the control 
group and on whom to employ the conventional method.  The researcher 
matched the pupils of the three groups in the following variables: age, 
educational attainment of the father, educational attainment of the mother, 
marks gained in the subject of history at the final examination of first-year 
intermediate for the previous year, previous marks in historical knowledge 
test, intelligence test marks, father's occupation and mother's 
occupa�on.The differences were not sta�s�cally significant at 0.05 level. 

Research tools 

1-The scientific material 

This consists of Chapters One and Two of the Islamic Arab History textbook 
prescribed for Intermediate second-year pupils for the academic year 2004 – 
2005. 

2-Behavioral objectives 

    In light of the scientific content of the study material specified  for the 
experiment and the behavioral objec ves, 186 behavioral objec ves were  
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formulated based on the traditional scope of Bloom's classification and also 
for the three levels: namely, knowledge, comprehension and application.  
These objectives were presented to a group of experienced and specialized 
judges to ascertain their veracity and precise formulation in their final form. 

3 . Preparatory questions In  light of the scientific content of the study 
material specified for the experiment, 186 ques�ons were formulated. 
These questions were presented to a group of experienced and specialized 
judges to ascertain their veracity and precise formulation in their final form.  
They were given to the pupils before the lesson hour to answer them as 
homework by relying on the prescribed textbook or any other related 
sources and hand them to the teacher at the beginning of the second lesson 
hour to correct them and return them to the pupils. 

4- Instruction plans 

The researcher prepared instructional plans for the first experimental group 
who are taught by the use of behavioral objectives strategy with the 
collective discussion method; the second group who are taught by the use of 
preparatory questions strategy with the collective discussion method; and 
the control group who are taught by the conventional method.  Three 
samples of the instructional plans were then submitted to experienced and 
specialized individuals to determine their soundness and eligibility for 
application. 

5-Acquirement post-test  

    The researcher built an acquirement post-test in the light of behavioral 
objectives.  The test was of a type involving selection from several items.  It 
consisted of 50 test items in their final form and giving four alterna�ves. 

Statistical techniques 

    The veracity of the test was confirmed by presenting it to a group of 
experienced and specialized individuals.  The constancy of the test was 
calculated by using the "halving method".  The marks of the statistical 
analysis sample itself were adopted.  After correcting the answers and  
giving  the marks the constancy co-efficient,  having been calculated  by  
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using Pearson Correla on, amounted to 0.84, which a er correc on by 
Spearman- 

Brown equa on, became 0.91.  This is an acceptable constancy co-efficient 
with respect to unformulated tests. The researcher then calculated the 
difficulty coefficient of each item of the test and found them to be varying 
between 31% and 68%, which means that all the test items can be regarded 
as acceptable. 

Result of the acquirement research 

     The test was applied to the three groups and the results were corrected 
and treated statistically with the following statistical techniques: analysis of 
unilateral differential and Sheffe method. The results of the research 
showed that there is a statistically significant difference at level 0.05 in favor 
of the second experimental group against the first test group in acquirement 
and retention.  They also showed that there is a statistically significant 
difference at level 0.05 in favor of the first experimental group against the 
control group in acquirement and retention.  The results again showed that 
there is a statistically significant difference at level 0.05 in favor of the 
second experimental group against the control group in acquirement and 
retention In light of the research results the researcher made the following.  

recommendations: 1-Incorporation of behavioral objectives in the 
introductions of the study chapters of the subject of History in the 
Intermediate school stage.2-Setting out questions on the subject of Islamic 
Arab History before each chapter of the textbook.  These questions will help 
pupils to focus their attention on the fundamental material of the subject . 

3-Issuing a booklet containing the pre-study strategies with a guide 
explaining their use in teaching to be distributed to teachers of History. 

The researcher also made other suggestions including: 

 Conducting another study on the lines of the present study on 
variables other than acquirement and on other study subjects for other 
school stages, to be applied for both males and females and employing 
other pre-strategies. 
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  قدمها رسالة

  الكالبي حبيب جادر مهدي

  بابل جامعة – االساسية التربية كلية مجلس إلى

  )االجتماعية العلوم تدريس طرائق( التربية في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2005للسنة  489رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

 س½وره ف½ي كبي½رة مس½احة ان ه½ي ذل½ك ، الك½ريم الق½رآن ف½ي  واض½حة تب½رز أساسية حقيقة ثمة  

 الع½½رض ب½½ين وتن½½درج مختلف½½ة واتجاه½½ات أبع½½اداً  اتخ½½ذت الت½½ي التاريخي½½ة لإلح½½داث خصص½½ت ق½½د وآيات½½ه

 م½ن تخل½و تك½اد ال س½وره ج½ل ان بحي½ث. الماض½ية البش½رية لتجارب الواقعي القصصي والسرد المباشر

  .  ما لحدث اشارة او تاريخية لواقعة قرآنية شواهد

ّ  وتوزيع½ه الق½رآن اعج½از م½ع ينس½جم ، منطق½ي ام½رٌ  وهذا    لتغطي½ة وس½وره آيات½ه لمس½احات الف½ذ

   عليم خبير أماله دقيقاً  وناقالً  ، صادقاً  شاهداً  يعد فهو ، كافة البشرية حياة في االساسية المسائل

   َّ ِن  التعليمي½ة العملي½ة عل½ى يض½في ، مهم½اً  ام½راً  يع½دُ  الت½اريخ مادة تدريس اثناء واهدهش ادراج إ

 كت½اب وهو مصدر اوثق في وردت النها التاريخية بالواقعة التصديق تمام للمتعلم يعطي اذ ايجابياً  بعداً 

  .  المجيد هللا

 حاج½½ة اش½½باع او ذهن½½ي ت½½رف لمج½½رد ، ش½½واهده يق½½دم ال ، الك½½ريم الق½½رآن ف½½ان ذل½½ك ع½½ن فض½½الً   

 يتمعنوا ان اجل من ، هذه التاريخية معطياته يقدم انما ، والمشاهدات والصور القصص الى المتعلمين

 الت½½ي االه½½داف ال½½ى توص½½لهم الت½½ي واالس½½اليب ال½½نظم ص½½وب  وي½½وجههم ، به½½ا ويتفك½½روا ويت½½دبروا فيه½½ا

 لم½ادة دراس½تنا ف½ي متكام½ل جم½نه اص½ول لن½ا يق½دم ، هذه رؤيته وفق الكريم القرآن ان. االسالم رسمها

 الق½يم اس½تخالص مرحل½ة ال½ى التاريخي½ة لألح½داث والتجمي½ع الع½رض مرحل½ة م½ن ينقلن½ا حي½ث ، الت½اريخ

 المتعلم½ين نف½وس ف½ي تغ½رس القرآني½ة الشواهد ان يدل وهذا ، ونتائجها الحوادث واسباب ، والقوانين

 المحاججة و والمقارنة النقد الى تستند كيرتف طريقة وتكسبهم االستداللي العلمي والتفكير البحث روح

 االض½واء من½ه لنقت½بس الت½اريخ لم½ادة دراس½تنا ف½ي اليه نسعى ما غاية وهذا والبراهين االدلة وتقويم ،

 حياتنا مسيرة في نقطعه ان علينا يتوجب الذي الطويل الطريق لنا لتنير الماضية الوقائع اشعلتها التي

 الت½½ي والعث½½رات العقب½½ات م½½ن ممك½½ن ق½½در اكب½½ر متج½½اوزين واالش½½ارات المواق½½ف من½½ه نس½½تمد ، العملي½½ة

  .   تواجهنا
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 تدريس½½ية واس½½اليب طرائ½½ق واتب½½اع التاريخي½½ة الم½½ادة اس½½تيعاب ف½½ي ص½½عوبة لوج½½ود وب½½النظر

 ف½ي اثره½ا لمعرف½ة ، قرآني½ة ش½واهد م½ن يماثله½ا بم½ا الت½اريخ م½ادة مواض½يع  الباح½ث رب½ط ل½ذا  تقليدية

  .  المادة هذه يف التالميذ تحصيل

  :  اآلتي السؤال عن لالجابة البحث جاء ذكره تقدم ما على وبناءاً   

 العرب½ي الت½اريخ م½ادة ف½ي االبتدائي الخامس الصف تالميذ تحصيل في القرآنية الشواهد أثر ما  

   ؟ االسالمي

 له½دفا( مدرسة واختيرت جزئي ضبط ذا تجريبياً  تصميماً  الباحث اختار البحث لهدف وتحقيقاً   

 ش½½عب م½½ن ش½½عبتان واختي½½رت ، عش½½وائية بص½½ورة باب½½ل محافظ½½ة مرك½½ز ف½½ي الواقع½½ة)  للبن½½ين االبتدائي½ة

  .  ايضاً  عشوائية بصورة المذكورة المدرسة في الموجودة االبتدائي الخامس الصف

 الباح½½ث وزع ،) ج(و) أ( الش½½عبتين عل½½ى بالتس½½اوي م½½وزعين تلمي½½ذاً ) 90( العين½½ة حج½½م بل½½غ  

 الطريق½ة) ج( وش½عبة ، القرآني½ة الش½واهد اس½لوب) أ( ش½عبة نص½يب فك½ان عش½وائية صورةب الطريقتين

  .  التقليدية

 محس½وب الزمن½ي العم½ر: ( اآلتي½ة المتغي½رات في البحث مجموعتي تالميذ بين الباحث كافأ وقد  

 وبع½د)  هاتواالم لآلباء الدراسي والتحصيل ، السابق للعام التالميذ لدرجات العام والمعدل ، بالشهور

 لموض½وعات) الخاص½ة( الس½لوكية االه½داف الباح½ث ص½اغ) التجرب½ة موض½وعات( العلمي½ة المادة تحديد

 ثم سلوكياً  هدفاً ) 117( فكانت االبتدائي الخامس للصف المقرر التاريخ كتاب من والثاني االول الفصل

 التربوي½ة والعل½وم خالت½اري ت½دريس طرائ½ق ف½ي والمختص½ين الخبراء السادة من مجموعة على عرضها

  .  صالحيتها لبيان والنفسية

 قرآني½½ة آي½½ة) 60( فكان½½ت التاريخي½½ة للموض½½وعات المناس½½بة القرآني½½ة الش½½واهد الباح½½ث واخت½½ار  

 للموض½½وعات انموذجي½½ة تدريس½½ية خطط½½اً  الباح½½ث واع½½د.  للتجرب½½ة المح½½ددة الموض½½وعات ب½½ين موزع½½ة

  .  صالحياتها لبيان صينالمتخص الخبراء من مجموعة على وعرضت التاريخية

 فص½الً  اس½تمرت التي التجربة مدة خالل بنفسه البحث مجموعتي الباحث درس التجربة تطبيق ولغرض

 بالص½دق متص½فاً  متع½دد م½ن االختي½ار ن½وع م½ن موض½وعياً  تحصيلياً  اختباراً  الباحث واعد. كامالً  دراسياً 

  .   صالحيتها لتبيان الخبراء من مجموعة على عرضها ثم فقرة) 40( من تكون والشمول والثبات

 التجزئ½½ة بطريق½½ة الثب½½ات معام½½ل الباح½½ث واس½½تخرج ، تمييزه½½ا وق½½وى ص½½عوبتها مع½½امالت حس½½بت ث½½م

 ب½راون س½بيرمان بمعادل½ة صحح ثم%) 76( مقداره فكان بيرسون ارتباط معامل وباستخدام ، النصفية

  .  المجموعتين على البعدي التحصيل اختبار الباحث طبق التجربة مدة انتهاء وبعد ،%) 86( فاصبح

   ، مستقلتين لعينتين التائي االختبار باستخدام احصائياً  البيانات معالجة وبعد
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  :  اآلتي الى الباحث توصل

 تالمي½ذ على التحصيل في القرآنية الشواهد اسلوب وفق درست التي التجريبية المجموعة تالميذ تفوق

 مس½½توى عن½½د احص½½ائية دالل½½ة ذا الف½½رق وك½½ان التقليدي½½ة طريق½½ةبال درس½½ت الت½½ي الض½½ابطة المجموع½½ة

)0.05  (  

   الباحث اوصى النتائج ضوء وفي

    القرآنية الشواهد اسلوب ومنها التاريخ مادة تدريس في اسلوب من اكثر اعتماد ضرورة -

  .  التاريخي المدلول ذات القرآنية اآليات بنصوص التاريخ كتب مناهج تضمين -

  .  الحالية الدراسة من االجتماعية المواد مناهج اعداد في المختصة للجانا استفادة -

 مختلف½½ة دراس½ية مراح½ل ف½ي عين½ات عل½ى مماثل½ة دراس½ة اج½راء الباح½ث اقت½رح البح½ث له½ذا واس½تكماالً 

  .   اخرى دراسية ومواد
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The Effect of the Qura'anic Witnesses on the comprehension of 

the pupils of the fifth class primary school in the Islamic Arabic 

history 

Athesis submitted by 

Mehdi Jadir Habeeb AL- Kilabi 

The board of the basic education collage in Babel university . It's apart  of 
the demands to get an M.A. degree in education (methods of teaching of the 

social sciences( 

Abstract 

There is an essential  fact in Holy Qura'an that many verses in it  are devoted 
to historical events which take deferent ways and directions , Some of them 
are displayed directly and some are told in stories dealing with human 
beings'  past . So , most of the verses have Qura'anic witnesses for historical 
events or hints  .  

 It is definitely Logical to find the Qura'anic verses cover the basic 
needs of the human beings'  life because the Holy Qura'an is considerd as 
real witness and accurate means which is written by Almighty God . It is 
important to apply the Qura'anic witnesses in teaching the history as they 
make the pupils believe in the historical events and supply them with 
appositive impression as it is the speech of God  .  

The Holy Qura'an doesn't display these witnesses for fun or reading 
entertainment , but it shows them to be studied and examined so as to 
achieve the goals and means which Islam call for.The Holy Qura'an presents 
a full view for studying history . It takes us from the display stage for the 
events to the stage of abstracting the values and laws , and to the reasons of 
the events and their results, so this means that the Qra'anic witneses make 
the Learners search and think scientifically and give them a way of thinking 
that can make them criticize , differentiate and debate, and evaluate the 
evidences and the proofs and this is what we want when we study the 
history because we want to take the past as example for us in our practical 
life. 
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  Because of the difficulty in comprehending the information of the history 
material due to the lack of the good curriculums and following the 
traditional means of teaching, the researcher        connected the history 
material with its counterpart in holy Qura'an to know its effects up on the 
pupils in this courseAccording to the information above , the researcher 
answers the following question   :  

What is the effect of the Qura'anic witnesses on the comprehension of the 
pupils of the 5th class primary school in the Islamic Arabic history ؟   

        To achieve the goal of the research , the researcher chose a methodical 
partitive  design , so he randomly chose (AL HADAF primary school for boys ) 
in babel city centre . randomly also , two 5th classes were chosen in that 
primary school . the Sample consists of 90 pupils divided on two classes  A 
and C . The researcher applied the method of the Qura'anic witnesses on 
class ( A ) and applied the traditional method on class ( c   (  

        The researcher put in regard ( the age in months, the average marks of 
the last year and the education level of the parants). After determining the 
scientific material , the researcher put the humour aims that concern the 
materials in the first and the second course in the textbook of history for the 
5 th class. The result was ( 115 ) humour aims which were presented to a 
group of experts in methods of teaching history and educational sciences to 
determine their suitability .The researcher chose the Qura'anic witnesses 
which are suitable with the historical materials. They were ( 60 ) Qura'anic 
verses distributed on the materials of the experiment  . The researcher put 
ideal teaching plans for the historical materials which were shown to a 
group of  special experts to determine their suitability  . For the sake of 
applying the experiment , the researcher studied the two groups of the 
research during its time which was one complete studying course. The 
researcher made an objective calculating test ( multiple – choice ) which has 
the validity , the reliability and the generic feature . this test consisted of ( 
40 ) items that were shown to a group of experts to determine their validity 
. Then the difficulties and the distinctive were counted and the researcher 
appointed the stable factors by using the method of parting  
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into halves, so it scored ( 76 % ) then mended by using Spearman Brown 
method to score ( 86%). 

After the end of the experiment , the researcher applied the dimensional 
comprehension test on two groups, and after dealing the outcomes 
statistically by applying the T test on two independent groups, the 
researcher got the following  : The pupils of the experimental group who 
studied according to the Qura'anic witnesses had better results 
comparatively with the  basic group which followed the traditional method 
of teaching, so the deference was at the level of about ( 0.05)  .  

According to the previous results, the researcher recommended  :  

following more than one method in teaching the history material including 
the method of the Qura'anic witnesses  . consolidating the history 
curriculums with the Qura'anic verse that refer to history. 

-The concerned committees should make use from the experiment in 
forming the social materials curriculums  .  

To reinforce the research , the researcher suggested to make a similar study 
on deferent classes and various studying materials  . 
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  رسالة ماجستير مقدمة

  ضياء عزيز محمد الموسويمن قبل الطالب 

  ) العربية اللغة تدريس طرائق( الى مجلس كلية التربية االساسية  في جامعة بابل 

  2006للسنة  603رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

 ، الع½½ون يس½½تمد منه½½ا ، األعل½½ى ودس½½تورها العربي½½ة العل½½وم دعام½½ة العربي½½ة اللغ½½ة قواع½½د تع½½د  

  . العربية اللغة قواعد عن بنفسه يستقل علم يوجد وال دائما إليها ويرجع ، القصد ويستلهم

 وه½½ي أه½م غاي½ة إل½ى للوص½ول مهم½ة وس½يلة وإتقانه½ا ، العرب½ي اللس½ان عل½وم أه½م م½ن إنه½ا إذ  

 ووس½½يلة ، المش½رع وأداة ، البالغ½½ي وعم½اد ، اللغ½½وي س½الح أنه½ا ع½½ن فض½ال ، س½½ليمة بعربي½ة التح½دث

  .  كافة ةواإلسالمي العربية العلوم إلى والمدخل ، المستعرب

م الت½½ي المهم½½ة الوس½½يلة ه½½ي إنم½½ا ، فحس½½ب دراس½½ية م½½ادة ليس½½ت فه½½ي   ّ  ، الطلب½½ة ألس½½نة تق½½و

 م½½ن وتمك½½نهم ، ل½½ديهم اللغوي½½ة الث½½روة وتنم½½ي ، األس½½اليب دق½½ة عل½½ى وتع½½ودهم ، الخط½½أ م½½ن وتعص½½مهم

 فه½م م½ن وتمك½نهم ، المتواص½ل التفكي½ر عل½ى وت½دربهم ، ص½حيحا اس½تعماال والتراكي½ب األلف½اظ استعمال

  .  والغامضة المعقدة التراكيب

 ص½½عوبتها م½ن الش½½كوى أن إالّ  كبي½رتين وأهمي½ة مكان½½ة م½ن الم½½ادة ه½ذه تحتل½ه مم½½ا ال½رغم عل½ى  

 القي½½ام ك½½ان ل½½ذا ، عن½½ه الط½½رف غ½½ض أو تجاهل½½ه يمك½½ن ال أم½½را ب½½ات ، فيه½½ا المتعلم½½ين مس½½توى وت½½دني

 الطرائ½ق طبيعة المهمة األسباب بين من وكان ضروريا أمرا الشكوى هذه أسباب عن تكشف بدراسات

 والس½أم المل½ل لدي½ه تول½د ب½ل ال½تعلم ف½ي االس½تمرار دواف½ع الم½تعلم ل½دى تخلق ال التي المتبعة التدريسية

  .  التطبيقي بالجانب االهتمام دون من واالستظهار التلقين على العتمادها

 أثرهم½ا لتع½رف) والبع½دي ليالقب( بنوعيه التحضير تجريب الدراسة هذه في الباحث حاول وقد  

 المتوس½½ط الث½½اني الص½ف ط½½الب ل½دى التحص½½يل به½ذا واالحتف½½اظ العربي½½ة اللغ½ة قواع½½د م½ادة تحص½½يل ف½ي

 وأخ½رى تج½ريبيتين مجم½وعتين مجموع½ات ث½الث ذا تجريبي½ا تص½ميما الباح½ث اخت½ار ذل½ك م½ن وللتحقق

 فكان½ت المقدس½ة ك½ربالء ين½ةمد ف½ي المتوس½ط الث½اني الص½ف ط½الب من عينة عشوائيا واختار ، ضابطة

 ، المجموع½ات ث½الث ب½ين عش½وائيا وزع½وا طالب½ا)  90(  البحث عينة بلغت إذ.  للبنيين القدس مدرسة

  .  مجموعة كل في طالبا)  30(  بواقع

 الدراس½ي والتحص½يل  الزمن½ي العم½ر: ( متغي½رات ف½ي ال½ثالث البح½ث مجموعات طالب بين كافأ  

  ) .  2005  ـ 2004    السابق الدراسي العام في ربيةالع اللغة ودرجات ، لألبوين
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 وأع½½دّ  ، التجرب½½ة ف½½ي المح½½ددة الس½½بعة الموض½½وعات غط½½ت س½½لوكيا ه½½دفا)  68(  الباح½½ث أع½½دّ   

 الت½ي ال½ثالث البح½ث مجموعات طالب تحصيل ولقياس ، للتجربة المحددة للموضوعات تدريسية خططا

)  9(  اس½½تمرت الت½½ي التجرب½½ة نهاي½½ة ف½½ي مجموع½½اتال ط½½الب اختب½½ر ث½½م وم½½ن ، نفس½½ه الباح½½ث درس½½ها

 االختب½½ار اتس½½م وق½½د ، متنوع½½ة أس½½ئلة ثالث½½ة ف½½ي فق½½رة)  30(  عل½½ى اش½½تمل تحص½½يلي باختب½½ار أس½½ابيع

 االحتف½اظ لقي½اس يوم½ا)  15(  م½رور بع½د البح½ث عين½ة عل½ى االختب½ار أعي½د ثم ومن ، والثبات بالصدق

 ك½½اي ومرب½½ع ، األح½½ادي التب½½اين تحلي½½ل باس½½تعمال حص½½ائياإ دراس½½ته بيان½½ات الباح½½ث وع½½الج. بالتحص½½يل

 وطريق½ة ، بيرس½ون ارتب½اط ومعام½ل ، الب½دائل وفعالي½ة ، تمييزه½ا وق½وة الفق½رة ص½عوبة ومعام½ل) 2كا(

  . التائية القيمة استخراج ومعادلة التائي، واالختبار براون، ـ سبيرمان ،ومعادلة شيفيه

  :  يأتي كما النتائج تكان ، إحصائيا النتائج حلل أن وبعد  

 والمجموع½ة التج½ريبيتين المجم½وعتين ب½ين)  0، 05(  مس½توى عن½د إحص½ائية دالل½ة ذي ف½رق وجود ـ

 وتفوق½ت ، الض½ابطة المجموع½ة عل½ى األول½ى التجريبي½ة المجموع½ة تفوق½ت إذ ، التحص½يل في الضابطة

 عل½½ى الثاني½½ة التجريبي½½ة ع½½ةالمجمو وتفوق½½ت ، الض½½ابطة المجموع½½ة عل½½ى الثاني½½ة التجريبي½½ة المجموع½½ة

  . األولى التجريبية المجموعة

 متوس½½ط ف½½ي الض½½ابطة والمجموع½½ة التج½½ريبيتين المجم½½وعتين ب½½ين إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال ـ½½

  . التحصيل في االحتفاظ درجات

 االختب½ار ف½ي ال½ثالث البح½ث مجموعات طالب درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذي ارتباط وجود ـ

 وج½ود إل½ى االرتب½اط مع½امالت ق½يم تش½ير إذ  بالتحص½يل االحتف½اظ اختب½ار ف½ي ومتوسطاتهم ، حصيليالت

 القبل½ي(   بنوعي½ه التحض½ير اس½لوبي اس½تعمال بض½رورة الباح½ث أوص½ى.  االختبارين بين وثيقة عالقة

 أس½½½اليب باس½½تعمال والمدرس½½½ات المدرس½½ين اهتم½½½ام وزي½½ادة ، البع½½½دي التحض½½ير وبخاص½½½ة)  والبع½½دي

  .   والبعدي القبلي التحضيرين من متنوعة
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The Effect of pre and post preparations on the 8 class student’s 

Achievement and Retention of Arabic Language 

Dhia’ Aziz M. AL – Musawi 

A Thesis submitted to : 

The college of Education – Babylon University 

In partial Fulfillment of the Requirements for the master degree 

)Methods of Teaching Arabic Language (  

Abstract 

      Arabic grammar is regarded as the backup of Arabic language sciences 
and its supreme law wherefrom help is obtained, intention is inspired, and 
assistance is sought whenever there was a need for that. 

       Arabic Grammar is one of the most essential aspects of the Arabic 
tongue where having a command of it is a vital means to get to an even 
more sublime end which is speaking Arabic properly let alone its being the 
linguist's support, the rhetorician's backup, the legislator's instrument, the 
Arabist's means, and the introduction to all the Islamic literature.It is not 
only a study material, but it is the essential means by which students' 
tongues are properly orientated, makes them linguistically less prone to 
commit mistakes, renders them aware of the accurate styles, develops their 
linguistic wealth, enables them to use correct structures and utterances, and 
enables them to come to grips with the ambiguous and intricate structures 
.The subject is undoubtedly one of the most significant issues; however, 
many find it very difficult to cope with. This difficulty has become an issue 
that no one can deny , hence it has become a substantial matter to probe 
deeply into the causes of that difficulty.One of these causes is the nature of 
methodology adopted which in turn create , inside the learners the motives 
to continue learning but what really happens is that instead it generates a 
kind of boredom since it depends on spoon-feeding rather than application.   
The researcher tries ,among other things, the experimentation of 
antecedent and prepara�on to know their effect on the 8 Class Students' 
Achievement and retention of Arabic Language. 
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The study aimed at knowing the effect of pre and post prepara�ons on the 8 
class students' achievement and retention of Arabic language. To check that 
the researcher chose an experimental pattern of three experimental groups 
.He chose, at random, a sample of 8 class students from Karbala province 
from Al-Quds School for boys .The sample included some (90) students 
distributed haphazardly on three groups, (30) students each. 

Research groups were homogenous, i.e. students are of the same age, their 
parents have the same educational qualification, and their Arabic language 
marks for the year 2004-2005 are very near. 

The researcher set a (68) behavioral targets covering 7 par cular topics 
which are set in the test and set a teaching plan for the set topics in order o 
check the three groups achievement which he has made himself. The 
researcher, then, tested the students of these groups at the end of the 
experiment which lasted (9) weeks by conduc ng an achievement test 
including (30) paragraphs in the form of 3 different questions, the test was 
characterized by credibility and constancy. The students were retested after 
(15) days to check their reten on of the achievement.The research handled 
his material statistically by using Kai square, alternatives efficiency, Pierson 
coefficient, and Chewier method. After analyzing the data statistically, they 
were as follows:There is a difference of statistical significance at the level of 
(0.05) between the 2 groups and the control group whereby the first 
experimental group exceeded the control group and the second 
experimental group exceeded the first group. 

 *There is no difference of sta�s�cal significance between the 2 
experimental groups and the control group in the retention and 
achievement means of grades. In the light of the research results, the 
researcher has recommended that the pre and post preparations be used 
and especially the after preparation, the teachers' interest be augmented by 
using various styles of antecedent and after preparation.The researcher 
recommended also that future studies be conducted to complete this 
research which needs further search. 
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  بها تقدمرسالة 

  جعاز ثامر نجاح

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى

 أجنبية لغة اإلنجليزية اللغة تدريس طرائق في ماجستير تربية درجة نيل متطلبات من وهي جزء

  2006للسنة  604رقم القرص في المكتبة المركزية 

َص                                                    َخل   ألمُست

 المباش½ر، غي½ر الك½الم يس½تخدم. اإلنجليزي½ة اللغ½ة ف½ي المباش½رة غي½ر باألس½ئلة الدراسة هذه تتعلق      

 فيه½ا بم½ا المباش½ر، غي½ر الك½الم إل½ى للجمل½ة الرئيس½ة األن½واع جمي½ع تحوي½ل ويمك½ن التح½اور ف½ي ع½ادة،

 عند آنه ألمشكلة. االختيار أسئلة و -whال وأسئلة النفي أو اإليجاب أسئلة على تشتمل والتي األسئلة

 تت½أثر التغيي½رات وه½ذه التغيي½رات م½ن العدي½د أج½راء يتع½ين المباش½رة غير إلى المباشرة األسئلة تحويل

 ال½½زمن وإرج½½اع اإلش½½ارية الس½½مات أش½½ياء، ثالث½½ة تت½½رابط وهن½½ا. المباش½½ر الللس½½ؤ اإلش½½ارية بالس½½مات

ّغ½ة الدارس½ين الع½راقيين الجامع½ة لطلب½ة الص½عوبة م½ن ن½وع يشكل وهذا. الزمني والتعاقب  اإلنجليزي½ة لل

  .أجنبية لغة

ّغ½½ة الدارس½½ين الع½½راقيين الجامع½½ة طلب½½ة مق½½درة تح½½ري إل½½ى الدراس½½ة ه½½ذه ته½½دف       لغ½½ة اإلنجليزي½½ة لل

 يفت½رض. ألخطائهم الرئيسة األسباب إلى والتوصل المباشرة غير األسئلة واستعمال تمييز على أجنبية

ّغ½½ة الدارس½½ين الج½½امعيين الع½½راقيين الطلب½½ة بع½½ض آن الباح½½ث  يس½½تطيعون ال أجنبي½½ة لغ½½ة اإلنجليزي½½ة لل

 مس½½توى عل½½ى ج½½ازهمٳن يك½½ون أن يتوق½½ع ٳن½½ه بي½½د. المباش½½رة وغي½½ر المباش½½رة االس½½ئلة ب½½ين م½½ا التميي½½ز

 تشخيص½ياً  اختب½ارا الفرض½يات ه½ذه اس½اس على الباحث صمم  .االِنتاج مستوى على منه أفضل التمييز

ّغ½ة الدارس½ين الع½راقيين الكلي½ة طلب½ة م½ن طال½ب مائة من عينة إلى وقدمه  ف½ي أجنبي½ة لغ½ة اإلنجليزي½ة لل

ّغة قسمي من الرابعة المرحلة  التحلي½ل أدى. باب½ل و القادس½ية ج½امعتي في التربية كليتي اإلنجليزية، ألل

ُغ½½وي اإلحص½½ائي  الع½½راقيين الجامع½½ة طلب½½ة ب½½أن س½½تنتاجاالِ  إل½½ى االختب½½ار لِفق½½رات الطلب½½ة إلجاب½½ات والل

  .  االِنتاج مستوى على اكبر صعوبة ويواجهون المباشرة غير األسئلة تمييز في صعوبة يواجهون

  :التالية عواملال إلى تعود الطلبة أخطاء إن الباحث وجد كما

ُّغتين بين ما ألتناقل. ٴ  التطبيق في يتمثل كما الل ُّغ½ة لِخب½رات الخ½اطي ُّغ½ة ف½ي األص½لية الل ½راد الل  المُ

  . اإلنجليزية اللغة، تعلمها

ٴ  التي التواصل استراتيجيات.  .يقصدون ما إيصال لغرض المتعلمون إليها يلتجي
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 أومص½ممي المدرس½ين قبل من معين لموضوع لمخصصا االِهتمام بنقص والمتمثل التعلم سياق.      3

  المنهجية. الكتب

ُّغات بين ما ألتناقل.    4   ُّغة نحو قواعد بنقل والمتمثل الل ُّغة ٳلى العربية الل   .األنجليزية الل

 وفرض½ياتها وأه½دافها الدراس½ة لمش½كلة األول الفص½ل خصص. فصول خمسة في الدراسة هذه تقع     

 غي½ر األس½ئلة ووظ½ائف لص½يغة نظري½ا عرض½ا الث½اني الفص½ل يمث½ل. منه½ا والفائ½دة وح½دودها ٳجراتها و

 ال½ذي التشخيص½ي لٳِلختب½ار وص½فا الثال½ث الفصل يمثل.  التحاور في وظائفها على التأكيد مع المباشرة

ُّغة الدارسين العراقيين الجامعة طلبة من الرابعة المرحلة لطلبة قدم  سميق في أجنبية لغة اإلنجليزية لل

ُّغ½ة ُلخ½½ص.  والقادس½ية باب½ل ج½امعتي ف½ي اإلنجليزي½ة الل  المنظ½½ورين م½ن االختب½ار نت½ائج الراب½ع الفص½ل ي

ُّغوي اإلحصائي ½ددت الطلبة أخطاء تحليل جرى. والل ُ  الفص½ل ي½وجز أخي½را،و. له½ا المحتمل½ة ألس½باب وح

 بع½ض وض½ع ج½رى عليه½ا بن½اءً . الدراسة هذه خالل من ٳليها الباحث توصل ألتي االستنتاجات الخامس

  .المستقبلية البحوث بعض واقتراح التعليمية المضامين
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DIFFICULTIES FACING IRAQI EFL UNIVERSITY LEARNERS IN  

LEARNING INDIRECT QUESTIONS  

A THESIS SUBMITTED TO THE COUNCIL OF THE COLLEGE OF BASIC 
EDUCATION, UNIVERSITY OF BABYLON, IN PARTIAL FULFILMENT OF THE 

REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION IN METHODS 
OF TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE  

Najah Thamir J'aaz  

ABSTRACT  

 

    This study is concerned with English indirect questions. Indirect speech is 
normally used in conversation and all the main sentence types can be 
converted into indirect speech, including questions, which fall into Yes-No, 
Wh-, and alternative questions. The problem is that in converting direct into 
indirect questions several changes are required and affected by the deictic 
features present in the direct question. Three things are related here, deictic 
features, tense back-shift and tense sequence. This creates a sort of 
difficulty to Iraqi English as a Foreign Language (henceforth, EFL) university 
learners. 

   This study aims at investigating the ability of Iraqi EFL university learners 
to recognise and use indirect questions and to arrive at the main causes of 
their errors. The researcher hypothesizes that some Iraqi EFL learners do not 
distinguish direct from indirect questions. They face difficulty in converting 
direct questions into ndirect ones. Yet, their achievement at the recognition 
level is expected to be better than theirs at the production level. 

    Based on these hypotheses the researcher devised and administered, 
with the modifications of a jury of experts,  a diagnostic test to a sample of a 
hundred Iraqi EFL university learners at their fourth year from the 
Departments of English, Colleges of Education, Universities of Babylon and 
Al-Qadissiya. The statistical and linguistic analysis of the subjects' responses 
to the items of the test has led to the conclusions that Iraqi EFL  
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learnerencounter difficulty in recognizing  indirect questions and more     
difficulty at the production level .  

    The researcher has also found out that the subjects' errors are attributed 
to the following factors: 

 .Interlingual transfer as represented by the wrong application of the former 
native language experiences into the Target Language (English henceforth, 
TL     . 

 .Communication strategies that learners resort to in order to communicate 
what they mean. 

 .Context of learning as represented by the lack of attention given to a 
certain topic by learners or textbook designers. 

 .Intralingual transfer in the form of the transferring Arabic grammar  rules 
into English. 

    This study encompasses five chapters. Chapter One is dedicated to the 
Problem, Aims, Hypotheses, Procedures, Limits, and Value of the study. 
Chapter Two represents the theoretical survey of the form and functions of 
indirect questions. Chapter Three stands for a description of the diagnostic 
test that has been administered to the fourth year of Iraqi EFL university 
learners. Chapter Four sums up the results of the test from the statistical 
and linguistic perspectives. Finally, Chapter Five outlines the conclusions 
arrived at  by the researcher in this study. 
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  بها تقدم رسالة

  حليل أبو عبيس كريم

  بابل جامعة -  التربية كلية مجلس إلى

  ) التاريخ تدريس قطرائ(  التربية في/  الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2006للسنة  686رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

 مراحل½ه مختل½ف ف½ي الماض½ي بدراس½ة تعن½ى االجتماعية المواد أحدى بوصفها التاريخ مادة إنّ   

ٌ  والت½اريخ المتوالي½ة عص½ورها عب½ر وتق½دمها المجتمع½ات تطور أداة وهو للحاضر جذراً  بوصفه  واجه½ة

 ويبل½غ المعرف½ة أه½ل اهتمام يستقطب أن عجب فال.  للبشرية وذاكرة للبحث ومنهج انيةاإلنس للحضارة

 الت½ي الدراس½ات م½ن العدي½د وهن½اك.  الن½اس عام½ة أم الم½درس أم الطال½ب عن½د س½واء.  الرفيعة المنزلة

 نق½ص هن½اك الزال لكن ذلك لتنفيذ المتواصل التربية سعي ورغم.  التاريخ مادة تدريس لتطوير أجريت

 ل½½دى التحص½½يل ف½½ي التراج½½ع إل½½ى أدت ل½½ذلك المع½½دة التربوي½½ة والب½½رامج المدرس½½ي التعل½½يم ف½½ي وقص½½ور

 م½واطنين ليكون½وا ي½ؤهلهم ال½ذي المس½توى إل½ى للوص½ول ب½النفس والثقة القدرة امتالكهم وعدم الطالب

  . المجتمع في فاعلين

 ال طلبتن½ا إن الق½ول إل½ى م½نهم البعض دفع إذ التربوي المجال في العاملين من الكثير عليه اتفق ما هذا

 تج½½ارب عل½½ى يعتم½½دون وإنم½½ا المناس½½ب الح½½ل إل½½ى والوص½½ول المش½½كلة تحلي½½ل ف½½ي عق½½ولهم يس½½تخدمون

 وتحم½½ل أرائه½½م ع½½ن للتعبي½½ر الق½½وه تم½½نحهم الت½½ي ب½½النفس الثق½½ة ام½½تالكهم لع½½دم وذل½½ك غي½½رهم وأراء

 ف½½ي ش½½ائعة أم½½راض ه½½ي الت½ي االتكالي½½ةو والت½½ردد الخ½½وف بس½½بب إل½يهم يوك½½ل م½½ا تنفي½½ذ ف½½ي المس½ؤولية

 يعرف½ه ال م½ا ويع½رف ش½يء ك½ل يعرف المدرس أنّ  ترى التي التقليدية التربية إلفرازات نتيجة مجتمعنا

  . غيره

 ال½دور تعطي½ه الت½ي والمحاض½رة  اإللق½اء عل½ى التقليدي المدرس اعتماد وراء كان الموقف هذا  

  . التسلطية بإجراءاته طالبه لدى يةوالمعرف العقلية القدرات من الحد في البارز

 واللفظي½½ة التحاض½½ر ه½½و العلم½½ي الط½½الب مس½½توى ض½½عف أس½½باب أنّ  الترب½½ويين م½½ن الكثي½½ر ي½½رى ل½½ذلك

      المفرطة

 التي للحرية الحي التطبيق هي تعد التي الحقة التربية يمثل الحوار الن جاد حوار إلى بحاجة نحن إذن

  . والمجتمع الفرد لتقدم األساس هي
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 الط½الب تفاع½ل ليك½ون المناس½بة الت½دريس وطرائ½ق الب½رامج تحدي½د إل½ى والدراسات البحوث اتجهت لذا

 أساس½يه م½ادة تع½د الت½ي الت½اريخ م½ادة وبال½ذات االجتماعي½ة الدراس½ات مج½ال ف½ي وبخاص½ة ايجابي½اً  فيها

 مش½كالت ح½ون إرش½ادهم خ½الل م½ن بأنفس½هم ثق½تهم وتنمي½ة الطلب½ه تحص½يل  زيادة في وهادفة ومناسبة

  . الحقائق وتقصي والتمحيص النقد على يقوم علمي بأسلوب ودراستها مجتمعهم

 ومعل½م بعام½ة االجتماعي½ة الم½واد معل½م ع½اتق عل½ى تق½ع المس½ؤولية أصبحت  تقدم ما خالل من  

 التع½رف إل½ى ته½دف الت½ي والبحوث الدراسات متابعة خالل ومن الهدف ذلك تحقيق في بخاصة التاريخ

 البح½ث يه½دف . بأنفس½هم ثقتهم وزيادة الطلبة تحصيل في الصغيرة والمجاميع الصفي الحوار اثر على

 معه½د الثالث الصف طالب تحصيل في الصغيرة والمجاميع الصفي الحوار اثر على التعرف إلى الحالي

  . بأنفسهم ثقتهم وزيادة التاريخ مادة في المعلمين إعداد

   -:  اآلتية الصفرية الفرضيات ثالباح وضع الدراسة هدف تحقيق ولغرض

 م½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين الط½½الب تحص½½يل درج½½ات متوس½½ط ب½½ين إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د ال .1

 نفس½ها العلمي½ة الم½ادة يدرس½ون الذين الطالب تحصيل درجات ومتوسط الصفي الحوار بطريقة التاريخ

  ) .  0.05(  مستوى عند) المحاضرة( التقليدية بالطريقة

 م½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين الط½½الب تحص½½يل درج½½ات متوس½½ط ب½½ين إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د ال .2

 العلمي½½ة الم½ادة يدرس½ون ال½ذين الط½½الب تحص½يل درج½ات ومتوس½ط الص½½غيرة المج½اميع بطريق½ة الت½اريخ

  ) . 0.05(  مستوى عند) المحاضرة( التقليدية بالطريقة نفسها

 م½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين الط½½الب تحص½½يل درج½½ات متوس½½ط نب½½ي إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د ال .3

 نفس½ها العلمي½ة الم½ادة يدرس½ون الذين الطالب تحصيل درجات ومتوسط الصفي الحوار بطريقة التاريخ

  ) . 0.05(  داللة مستوى عند الصغيرة المجاميع بطريقة

 م½½ادة س½½ونيدر ال½½ذين الط½½الب تحص½½يل درج½½ات متوس½½ط ب½½ين إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د ال .4

 نفس½ها العلمي½ة الم½ادة يدرس½ون الذين الطالب تحصيل درجات ومتوسط الصفي الحوار بطريقة التاريخ

  ) . 0.05(  داللة مستوى عند بالنفس الثقة في) المحاضرة( التقليدية بالطريقة

 م½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين الط½½الب تحص½½يل درج½½ات متوس½½ط ب½½ين إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د ال .5

 العلمي½½ة الم½ادة يدرس½ون ال½ذين الط½½الب تحص½يل درج½ات ومتوس½ط الص½½غيرة المج½اميع بطريق½ة يخالت½ار

  .) 0.05(  داللة مستوى عند بالنفس الثقة في) المحاضرة( التقليدية بالطريقة نفسها

 م½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين الط½½الب تحص½½يل درج½½ات متوس½½ط ب½½ين إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د ال .6

 نفس½ها العلمي½ة الم½ادة يدرس½ون الذين الطالب تحصيل درجات ومتوسط الصفي لحوارا بطريقة التاريخ

  ) . 0.05(  مستوى عند بالنفس الثقة في الصغيرة المجاميع بطريقة

 الف½رات محافظ½ات في المعلمين إعداد معاهد  الثالثة المرحلة طالب على الحالي البحث يقتصر  

  . الصباحية لدراسةا/  م) 2006-2005( الدراسي للعام األوسط
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 الحض½ارة ت½اريخ كت½اب م½ن والتاسع والثامن والسابع السادس الفصول تضمنت والتي الدراسية المادة

  . م) 2006-2005( الدراسي للعام اإلسالمية العربية

  ) . 1985(  الشوك بليغ قبل من والمعدل) 1978( عالم ألبي بالنفس الثقة مقياس  

 متغي½½رين لوج½½ود وذل½½ك)  2×  3(  الع½½املي الن½½وع م½½ن للبح½½ث ي½½اتجريب تص½½ميما الباح½½ث اخت½½ار  

 والثالث½½ة تجريبيت½½ان مجموعت½½ان هن½½اك  فأص½½بحت  الص½½غيرة والمج½½اميع الص½½في الح½½وار هم½½ا مس½½تقلين

 عين½ة واخت½ار  األوس½ط الف½رات محافظ½ات ف½ي المعلم½ين إع½داد بمعاه½د البح½ث مجتم½ع حدد وقد ضابطة

 الص½باحية الدراس½ة/  باب½ل محافظ½ة ف½ي للبني½ين المعلم½ين إع½داد عه½دم ف½ي تمثل½ت إذ ، عشوائياً  البحث

 عين½ة تمث½ل الت½ي الش½عب عش½وائي بش½كل اخت½ار الثال½ث للص½ف ش½عب أرب½ع يضم وكان التجربة إلجراء

  :  اآلتي النحو وعلى البحث

  . لصفيا الحوار بطريقة المقررة المادة تدرس التي األولى التجريبية المجموعة تمثل)  ج(  شعبة .1

 المج½½½اميع بطريق½½½ة المق½½½ررة الم½½½ادة ت½½½درس الت½½½ي الثاني½½½ة التجريبي½½½ة المجموع½½½ة تمث½½½ل)  أ(  ش½½½عبة .2

   الصغيرة

  . التقليدية بالطريقة المقررة المادة تدرس التي الضابطة المجموعة تمثل)  ب(  شعبة .3

  . مجموعة لكل طالباً ) 33( بواقع طالباً ) 99( من البحث عينة تكونت .4

  : اآلتية بالمتغيرات المجاميع افؤتك تم

  م) 2006-2005( الدراسي للعام التاريخ مادة في األول الفصل درجات -أ

   الوالدين مهنة-ه للوالدين العلمي المستوى-د   الزمني العمر -ج  القبلي االختبار -ب

 ب½النفس ثق½ةال لمقي½اس القبل½ي التطبي½ق -ح     الرس½وب س½نوات ع½دد -ز األس½رة في الطالب ترتيب -و

 ه½ذه ف½ي المج½اميع ه½ذه ب½ين إحص½ائية ذات ف½روق توج½د ال بأنه النتائج أظهرت التكافؤ إلجراء ونتيجة

  . المتغيرات

 ألربع½ة متع½دد م½ن  االختب½ار ن½وع م½ن فق½رة) 50( م½ن يتكون تحصيلي اختبار ببناء الباحث قام         

 االختب½ار ه½ذا ثب½ات اس½تخراج ث½م الص½عوبة لومعام½ التمييزي½ة والق½وة االختب½ار ص½دق إجراء وتم بدائل

 ط½½الب م½½ن طال½½ب) 100( م½½ن تتك½½ون اس½½تطالعية عين½½ة عل½½ى طبق½½ه إن بع½½د النص½½فية التجزئ½½ة بطريق½½ة

  . القادسية محافظة في للبنين المعلمين إعداد معهد الثالث الصف

 والجامعي½½ة وي½½ةالثان للمرحل½½ة المع½½د ع½½الم ألب½½ي) أ( فئ½½ة ب½½النفس  الثق½½ة مقي½½اس الباح½½ث اعتم½½د ك½½ذلك

 وص½½دق المقي½½اس ص½½دق اس½½تخرج أن بع½½د فق½½رة) 34( م½½ن والمتك½½ون الش½½وك بلي½½غ قب½½ل م½½ن والمع½½دل

 العين½ة عل½ى تطبيقه تم أن بعد النصفية التجزئة بطريق المقياس ثبات استخرج ثم للمقياس  االستجابة

 بنفس½ه ال½ثالث لمج½اميعا بت½دريس الباحث قام. التحصيلي االختبار عليها طبق التي نفسها االستطالعية

 وطرائ½ق المن½اهج مج½ال ف½ي المختص½ين الخب½راء وبأش½راف بنفس½ه أع½دها التي التدريسية الخطط وفق

    من الثاني الفصل استغرقت التي التجربة انتهاء وبعد. والنفسية التربوية العلوم قسم في التدريس
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(  الت½ائي االختب½ار باستخدام إليها صلتو التي النتائج الباحث حلل ، م)  2006-2005(  الدراسي العام

T-Test  (اآلتي النحو على النتائج فظهرت مستقلتين لعينتين :-        

 متوس½ط ب½ين التحص½يل ف½ي إحص½ائية دالل½ة ذات ف½روق وج½ود تب½ين فق½د األول½ى الفرض½ية يخ½ص ما .1

 ط½الب درج½ات طومتوس الصفي الحوار بطريقة درست التي األولى التجريبية المجموعة طالب درجات

 طريق½½ة ولص½½الح)  المحاض½½رة(  التقليدي½½ة بالطريق½½ة نفس½½ها الم½½ادة درس½½ت الت½½ي الض½½ابطة المجموع½½ة

  . األولى الفرضية رفضت وبذلك الصفي الحوار

 متوس½ط ب½ين التحص½يل ف½ي إحص½ائية دالل½ة ذات ف½روق وج½ود تبين فقد الثانية الفرضية يخص فيما .2

 ومتوس½ط الص½غيرة المج½اميع بطريق½ة الم½ادة   درس½ت الت½ي لثانيةا التجريبية المجموعة طالب درجات

)  المحاض½½½رة(  التقليدي½½ة بالطريق½½½ة نفس½½ها الم½½ادة درس½½½ت الت½½ي الض½½ابطة المجموع½½½ة ط½½الب درج½½ات

  . الصفرية الفرضية رفضت وبذلك الصغيرة المجاميع ولصالح

 متوس½ط ب½ين التحص½يل ف½ي ةإحص½ائي دالل½ة ذات ف½روق وج½ود تب½ين فقد الثالثة الفرضية يخص فيما .3

 درج½ات ومتوس½ط الصفي الحوار بطريقة العلمية المادة درست التي األولى التجريبية المجموعة طالب

 المج½½اميع ولص½½الح الص½½غيرة المج½½اميع وبطريق½½ة نفس½½ها الم½½ادة درس½½ت الت½½ي الثاني½½ة المجموع½½ة ط½½الب

  .  الصفرية الفرضية رفضت وبذلك الصغيرة

 لص½الح ب½النفس الثق½ة ف½ي إحص½ائية دالل½ة ذات ف½روق وج½ود تب½ين فقد الرابعة الفرضية يخص فيما .4

 الض½ابطة المجموع½ة درج½ات ومتوسط الصفي بالحوار المادة درست التي األولى التجريبية المجموعة

 وب½½ذلك الص½½في الح½½وار طريق½½ة ولص½½الح)  المحاض½½رة(  التقليدي½½ة بالطريق½½ة نفس½½ها الم½½ادة درس½½ت الت½½ي

  .  رابعةال الفرضية رفضت

 ب½ين ب½النفس الثق½ة ف½ي إحص½ائية دالل½ة ذات ف½روق وج½ود تبين فقد الخامسة الفرضية يخص ما أما .5

 الص½½غيرة المج½½اميع بطريق½½ة الم½½ادة درس½½ت الت½½ي الثاني½½ة التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب درج½½ات متوس½½ط

 ولص½½الح ةالتقليدي½½ بالطريق½½ة نفس½½ها الم½½ادة درس½½ت الت½½ي الض½½ابطة المجموع½½ة ط½½الب درج½½ات ومتوس½ط

  . الخامسة الفرضية رفضت وبذلك الصغيرة المجاميع طريقة

 متوس½ط ب½ين ب½النفس الثقة في إحصائية داللة ذات فروق توجد فال السادسة الفرضية يخص ما أما .6

  الحوار بطريقة التاريخ مادة درست التي األولى التجريبية المجموعة.  طالب درجات

 المجم½وعتين ولص½الح نفس½ها المادة درست التي الثانية جريبيةالت المجموعة درجات ومتوسط الصفي

  . السادسة الفرضية قبلت فقد وبذلك

 به½ا ت½م الت½ي والكيفي½ة الط½ريقتين م½ن ك½ل عليه½ا تق½وم الت½ي والمب½ادئ األس½س الدراس½ة بين½ت كما      

 بع½ض الدراس½ة منتتض½ كما التعليمية مؤسساتنا في منها االستفادة إمكانية الباحث يرى لذا.  التطبيق

 لهم½ا يتوق½ع لم½ا الصغيرة بالمجاميع والحوار الصفي الحوار طريقتي تطبيق في تسهم التي المقترحات

 الكف½اءة في½ه تت½وفر متط½ورا مجتمع½ا يعد مما الطلبة عند بالنفس والثقة التحصيل في ايجابية نتائج من

 الباح½½ث خ½½رج ذل½½ك عل½½ى وبن½½اءً  ، التق½½دم عجل½½ة دف½½ع ف½½ي فع½½ال بش½½كل المش½½اركة عل½½ى الق½½ادرة البش½½رية

  . منها بتوصيات
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 ف½½ي  الص½½غيرة والمج½½اميع الص½½في الح½½وار ومنه½½ا الحديث½½ة الت½½دريس طرائ½½ق اس½½تخدام عل½½ى التأكي½½د .1

 ل½½دى التحص½½يل زي½½ادة ف½½ي الطرائ½½ق ه½½ذه ألهمي½½ة  الت½½اريخ م½½ادة وب½½األخص االجتماعي½½ة الم½½واد ت½½دريس

  . بأنفسهم ثقتهم وزيادة الطلبة

 الحديث½½ة الت½½دريس طرائ½½ق  مج½½ال ف½½ي  االختص½½اص ذوي م½½ن ب½½الخبرة وتزوي½½دها الم½½دارس تهيئ½½ة .2

 عل½½½ى والمعلم½½½ات المعلم½½½ين لت½½½دريب)  الص½½½غيرة والمج½½½اميع الص½½½في الح½½½وار طريقت½½½ي(  وب½½½األخص

  . سليم بشكل الصف غرفة في استخدامها

  .  الطرائق هذه لتنفيذ الضرورية والوسائل باألدوات المدارس تزويد .3

 إل½ى ت½ؤدي  بكلم½ات  ألطلب½ه ج½رح  ع½ن واالبتع½اد  التس½لط وع½دم للطالب المعلم احترام على التأكيد .4

  . بأنفسهم لثقتهم الطلبة فقدان

ُخر بحوث إجراء:  منها بمقترحات الباحث تقدم ذلك على وبناءً    : وهي البحث لهذا استكماالً  أ

 التحص½يل ف½ي أثره½ا عل½ى للتعرف سالجن متغير بحسب الحالية للدراسة مماثلة دراسة إجراء .1

  . الجامعية والمرحلة  والمعلمات المعلمين إعداد معاهد في بالنفس والثقة

 ف½ي ب½النفس والثق½ة التحص½يل زي½ادة ف½ي أثره½ا عل½ى للتع½رف الحالي½ة للدراسة مماثلة دراسة إجراء .2

  . الثانوية المرحلة

 زي½ادة ف½ي وأثرهم½ا الص½غيرة والمج½اميع فيالص½ الح½وار طريقت½ي حول الدراسات من المزيد إجراء .3

 م½ن المزي½د إج½راءو. االجتماعي½ة الم½واد ومنه½ا الدراس½ية الم½واد مختل½ف ف½ي ب½النفس والثق½ة التحصيل

 دور يتبل½½ور بينم½½ا التعليمي½½ة للعملي½½ة كمح½½ور الم½½تعلم عل½½ى تؤك½½د الت½½ي التجريبي½½ة والبح½½وث الدراس½½ات

  . والتوجيه باإلرشاد المدرس
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Effect of Using Classroom Dialogue and Small Groups in the 

Student of Third Class Learning in Teachers Preparation Institute 

in the History Subject and Increase their Confidence  

Kareem Ubeis Abu Haleels 

Submitted to the Council of Education College, University of Babylon as a 
Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in 

Education / Methods of History Teaching  

  

ABSTRACT  

  

The Problem of the Research 

 History described as one of the social studies, deals with the study of 
the past in all its different periods. Also it is the root of the present. It is the 
tool of developing and progressing societies across the continuous times. It 
is the facade of human civilization, a system for research and the man kind 
memory. No wonder to attract the interest of the knowledge specialists and 
get the high position, whether with the student, the teacher or the 
common.There are many of studies made for developing teaching History. I 
spite of continuous education effort for carrying out that, but still there is a 
shortage and lack in the school teaching and prepared an educational 
programs for, that led to taking back of students' learning and having no 
ability and self-confidence to get the level that makes them active citizens in 
the society, that what many of the workers in the educational field agreed 
on. That pushes some of them to say that our students do not use their 
minds to analyze the problem and reach the solution, yetthey depend on 
other's experience and opinions that due to lack in their self-confidence 
which gives them the power to express their opinions and be responsible to 
execute their duties because of fear and hesitate and depending on others 
these are the common diseases in our society as a result of the old moods of 
education which assume that the teacher knows every   thing  much more 
than any one else. 



  
�–

            762016  
 

 

 That's why the traditional teacher depending on lecturing and teaching the 
lessons which gives him the essential role to limit the mental and 
informational abilities of the students through his harsh procedures, that's 
why many educationalists see the weak points of the students are listening 
and boring of extra speeches. 

 So we need a serious conversion because it represents the true 
education, this is the live apply for freedom which regards as the scale of 
progress of individual and society. So studies and researches oriented to 
determine appropriate programs and methods of teaching in order to 
activate the students positively, specially in social studies and particularly 
history which regard as political subject which is suitable and fruitful to 
increase the students' comprehension status and self-confidence through 
guiding them to identify their society problems and study them scientifically 
based on criticism, evaluating and tracing truth. 

 According to that, responsibility lays now on the teacher of social 
studies and history studies in particular to achieve that goal by tracing the 
studies and researches which aim to identify the impact of class 
conversation and small groups in students' achievements and increasing 
their self-confidence. 

The Aim of the Research 

 The research aims to identify the impact of class conversation and 
small groups on students' achievement, third grade teachers institute 
history department, and increase their self-confidence. 

Research Theses 

 In order to obtain the aim of the studying the researcher put the 
zeroed theses as follows: 

. there are no statistical average differences of achievement among students 
who study the subject by the conversational method and those who study 
the same subject by the traditional one (lecture. 
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        There are no statistical average differences of achievement among 
students who study the subject by the small groups' method and those who 
study the same subject by the traditional one (lecture. 

. there are no statistical average differences of achievement among students 
who study the subject by the class conversation method and those who 
study the same subject by small groups. 

. there are no statistical average differences of achievement among students 
who study the subject by the class conversation method and those who 
study the same subject by the traditional one (lecture) in relation to the 
scale of self-confidence which is going to be applied at the end of the 
experiment. 

. There are no statistical average differences of achievement among 
students who study the subject by the small groups' method and those who 
study the same subject by the traditional one (lecture) in relation to the 
scale of self-confidence which is going to be applied at the end of the 
experiment. 

There are no statistical average differences of achievement among students 
who study the subject by the class conversation method and those who 
study the same subject by the small groups' in relation to the scale of self-
confidence which is going to be applied at the end of the experiment. 

Research Limits 

A. The research limits on students of third grade, teachers institutes in the 
Middle Euphrates for (2005-2006) morning studies. 

B. The studying subject contains the sixth, seventh, eighth and ninth 
chapters of the History of Islamic Arabic Civiliza on for (2005-2006 ( 

C. Self- Confidence Scale for Abe Allam (1978) modified by Baleegh Alshouk 
(1985). 

Research Procedures The researcher chooses a designed sample for 
research, working type ( 2 X 3 ) that due to two variable independent  
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factors; the class conversation and small groups, so we have two 
experimental groups and the third is the standard, the environment of the 
research has been determined to be the teachers institutes in the Middle 
Euphrates, the sample selected randomly from the teachers institute for 
boys in Babil / Morning Studies to apply the experiment which contained 
four classes from the third grade as follows 

1- Class (G) represents the first experimental group which studies the 
subject according to the class conversation method. 

2- Class (A) represents the second experimental group which studies the 
subject according to the small groups .The sample consists (99) students, 
(33) students for each group, there  was preceding exam for the sake of 
stability and truth. 

Equivalence has been made with some variables: 

a) The marks of first semester of history for (2006-2005). 

b) Preceding exam. 

c) Timing age. 

d) Parents' educational status. 

e) Parents' profession. 

f) Organizing the student in his family. 

g) Number of failure years. 

h) Preceding apply for self-confidence scale. 

Because of equivalence procedure the results shows no statistical 
differences have been found among these variables. 

Research's Tool 

The researcher has built a collec ve test contains (50) items, a test which 
done by one to four alternatives, then a test of the test's trueness, 
distinctive ability and difficulty factor, later on find out stability of the test  
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through half's division method which applied on fact-finding sample 
contains (100) students from the third grade teacher ins tute for boys in Al-
Qadissyia province. 

The researcher depends on the self-confidence scale group (A) for Abe Allam 
which is designed for secondary and college students modified by Baleegh 
Alshouk including (34) items a�er finding out the trueness of the scale, 
distinctive ability, difficulty factor and true response for the scale then find 
out scale stability by half's division method after applying on the same fact-
finding group sample which have been through collective test already. 

 The researcher lectured the three groups himself according to 
teaching plans he made under supervision of experts in methods and 

curriculums of teaching in the department of psychological and educational 
studies . 

 When the experiment has ended in the second semester of the year 
(2006-2005) the researcher analyzed the results he had got using the      

 (T test) for two independent samples the results appeared as such: 

 In relation to the first thesis, there are statistical differences in 
achievement in marks' average between the first sample group which 
adopted the class conversation method and the standard sample group 
which  

adopted the traditional method (lecture) in the same subject, the result was 
positive for the class conversation, so the first thesis has rejected. 

       In relation to the second thesis, there are statistical differences in 
achievement in marks' average between the second sample group which 
adopted the small groups' method and the standard group which adopted 
the traditional method (lecture) in the same subject, the result was positive 
for the small groups, so the second thesis has rejected. 

 In relation to the third thesis, there are statistical differences in 
achievement in marks' average between the first sample group which 
adopted the class conversation method and the second sample group which  
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adopted the small groups in the same subject, the result was positive for the 
small groups, so the third thesis has rejected. 

 In relation to the fourth thesis, there are statistical differences in self-
confidence scale between the first sample group which adopted the class 
conversation method and the standard group which adopted the traditional  

method (lecture) in the same subject, the result was positive for the class 
conversation, so the fourth thesis has rejected. 

In relation to the fifth thesis, there are statistical differences in self-
confidence scale between the marks' average of the second sample group 
which adopted the small groups' method and the standard group which 
adopted the traditional method (lecture) in the same subject, the result was 
positive for the small groups, so the fifth thesis has rejected. 

In relation to the sixth thesis, no statistical differences in self-confidence 
scale between marks' average of the first sample group which studied 
history subject by the class conversation method and the second sample 
group which studied the same subject, the results were positive for both of 
them, so the sixth thesis accepted. 

As the study shows the fundamentals and principles on which both of the 
two methods stand, the way has been applied, the possibility of getting 
benefit from both methods in our educational establishments, also there are 
some suggestions to apply the class conversation and small groups methods 
because of the expected positive results in achievement and self-confidence 
of the students which prepared advanced society which have the human 
merits enabling him to participate in progress wheel, as such the researcher 
get out with some recommendations: 

.Confirmation on using the new methods of teaching among  them the class 
conversation and small groups methods in teaching the social subjects 
specially history, for the importance of these methods to increase the 
students' achievements and self-confidence. 

. Preparing and supply the schools with experts of modern teaching 
methods specially (class conversation and small groups methods) to train  
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teachers to use them in their classrooms.. upply the schools with means of 
teaching to execute these methods. 

Imply the curriculums personality scales to measure their tendencies and 
self-confidence, preparing specified scientific staff to train the students on 
these new methods. Confirmation on teacher's respects towards student 
and don't be dominant and be far of using some words which hurt the 
students leading to loose their self-confidence.As mentioned above, the 
researcher has some suggestions like: doing other researches as completion 
for this one asa-Making a similar study like the current one according to sex 
factor to the influence in achievement and self-confidence in teachers' 
institutes (males and females) and university level. 

b-Making a similar study like the current one to identify it's impact on 
achievement and self-confidence in secondary level. 

c-Doing many researches about class conversation and small groups 
methods and their impact on increasing achievement and self-confidence in 
different subjects including the social ones.d-Doing more studies and 
experimental researches which confirm the learner as a core of the 
educational process while the role of the teacher limits on guiding and 
directing     . 
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م رسالة َّ   بها تقد

  العبادي محسن كاظم محمد

  بابل جامعة -  التربية كلية مجلس إلى

  التاريخ تدريس طرائق التربية في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2007للسنة  691في المكتبة المركزية  رقم القرص 

  المستخلص

 تحص½½يل ف½½ي والغل½½ق التهيئ½½ة مه½½ارتي اس½½تخدام  اث½½ر"  عل½½ى التع½½رف إل½½ى الح½½الي البح½½ث يه½½دف       

 ص½اغ الدراس½ة ه½دف ولتحقي½ق ،"  نحوه½ا واتجاه½اتهم الت½اريخ مادة في المتوسط الثاني الصف طالب

  :  اآلتية الصفرية الفرضيات الباحث

 م½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب تحص½½يل ف½½ي إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال-1

 بالطريق½ة يدرس½ون ال½ذين الض½ابطة والمجموع½ة تحص½يل و والغل½ق التهيئ½ة مه½ارتي باستخدام التاريخ

  . التقليدية

 ادةم½½ يدرس½½ون ال½½ذين التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب اتجاه½½ات ف½½ي إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال-2

 يدرس½ون ال½ذين الض½ابطة المجموع½ة ط½الب اتجاه½ات وب½ين والغل½ق التهيئ½ة مه½ارتي باستخدام التاريخ

   .التقليدية بالطريقة

 ويقتص½ر ، جزئ½ي ض½بط ذا تجريبي½اً  تص½ميماً  الباحث اختار وفرضياته الحالي البحث هدف ولتحقيق    

(  الدراس½ي للع½ام الحل½ة مدين½ة ك½زمر ف½ي المتوس½ط الث½اني الص½ف ط½الب م½ن عين½ة عل½ى الحالي البحث

 للص½½ف تدريس½½ه المق½½رر اإلس½½المي العرب½½ي الت½½اريخ كت½½اب م½½ن الموض½½وعات وبع½½ض)  2006 -2005

 نفس½ه للع½ام الث½اني الدراس½ي الفص½ل م½ن)  والخ½امس والراب½ع الثال½ث(  الفص½ول وه½ي المتوسط الثاني

 الش½½عب م½½ن عش½½وائياً  لمجموعت½½انا اخت½½ار المجم½½وعتين لك½½ال طالب½½اً )  44(  م½½ن البح½½ث عين½½ة تكون½½ت.

 والغل½½ق التهيئ½ة مه½ارتي وف½ق عل½ى ت½درس الت½ي التجريبي½ة للمجموع½ة)  أ(  الش½عبة فج½اءت الدراس½ية

 إحص½½ائيا المجم½وعتين ب½ين التك½½افؤ واج½ري التقليدي½ة الطريق½½ة وف½ق عل½ى ت½½درس الت½ي)  ج(  والش½عبة

 التاريخي½ة المعلومات،  الزمني العمر(  اتمتغير في كأي ومربع)  T-Test(  التائي االختبار باستخدام

 الت½اريخ م½ادة ف½ي الط½الب درج½ات ، الس½ابق الدراس½ي التحص½يل ، الت½اريخ م½ادة نحو االتجاه ، السابقة

 ال ان½ه اإلحصائية المعالجات أظهرت وقد)   األبوين مهنة ، لألبوين الدراسي التحصيل ، السنة لنصف

  . المجموعتين بين المتغيرات ههذ في إحصائية داللة ذات فروق توجد
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 50(  عل½ى واش½تمل متعدد من االختبار نوع من تحصيلي اختبار أعداد في فتمثلتا البحث أداتا أما      

 للس½½نة المتوس½½ط الث½½اني الص½½ف لط½½الب تدريس½½ها المق½½رر الدراس½½ية الم½½ادة فص½½ول عل½½ى وزع½½ت فق½½رة) 

 االختب½½ار ص½½ـدق وم½½ن وتمييزه½½ا الفق½½رات ص½½عوبة م½½ن تأك½½دال ت½½م وق½½د ،)  2006 – 2005(  الدراس½½ية

  .  وثباته

 وأوج½د الباح½ث أع½ده فقرة)  30(  من مؤلف التاريخ نحو االتجاه لقياس فكانت الثانية األداة أما       

   األداتين الباحث طبق التجربة إنهاء وبعد.  التجربة بدء قبل تطبيقه وتم وثباته وصدقه تمييزه معامل

 باس½تخدام إحص½ائياً  وتحليله½ا وتص½حيحها البيان½ات جم½ع وبع½د)  االتج½اه ومقياس ألتحصيلي تباراالخ( 

 مت½½½رابطتين لعينت½½½ين)  T-Test(  الت½½½ائي واالختب½½½ار مس½½½تقلتين لعينت½½½ين)  T-Test(  الت½½½ائي االختب½½½ار

  : يأتي ما البحث نتيجتي أظهرت

 التهيئة مهارتي باستخدام درست يالت التجريبية المجموعة بين إحصائية داللة ذو فرق وجود -1

 الت½½اريخ بم½½ادة تحص½½يلهم ف½½ي التقليدي½½ة بالطريق½½ة درس½½ت الت½½ي الض½½ابطة والمجموع½½ة والغل½½ق

  . التجريبية المجموعة ولصالح

 التهيئة مهارتي باستخدام درست التي التجريبية المجموعة بين إحصائية داللة ذو فرق وجود -2

 الت½اريخ م½ادة نح½و اتج½اههم ف½ي التقليدي½ة بالطريق½ة درس½ت التي الضابطة والمجموعة والغلق

  . التجريبية المجموعة ولصالح

  . والمقترحات والتوصيات االستنتاجات من عدد إلى الباحث توصل السابقة النتائج ضوء وفي    
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The Impact of Using Preparation and Closure Skills upon 

Academics  Achievement of Second  Year Intermediate Students in 

History Subject and their Attitude towards it "  

A thesis presented by the student  

Mohammed Kadhim Mihsin Al-Ebadi  

To the college of Education Council Babylon University 

its apart of the requirements to obtain adegree of M.Ed., Methods .  
teaching Histor  

abstract  

 This research aims to be aware of " The effect of using the two skills of 
Prepara on and Closure in Achievement of 2nd intermediate year students 
in history subject and tending towards it ". To fulfill the research aim, The 
researcher has formulated the following null hypotheses  :  

 There is no difference of statistic indication in Achievement of  
experimental group students who study history subject by using the two 
skills of preparation and Closure and the control group who study by the 
traditional method     .  

 There is no difference of statistic evidence ( indication ) in Attitude of 
experimental group that study history subject by using the two skills of 
preparation and Closure and between the attitudes of control group that 
study by the traditional method      .  

          In order to fulfill the research aims and its hypotheses , the 
researcher has chosen experimental design of partial mixture  

.The present research has restricted to sample of 2nd intermediate year 
students at the centre of Hilla town for the academic year 2005 / 2006 some 
subjects from Arabic Islamic history text-book imposed to be taught for 2nd 
intermediate year students. They are : 3rd, 4th, and 5th chapters at the 2nd 
term ( semester ) of the same academic year  .  
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        The sample is formed of 44 students ; 22 students for each group . The 
two groups are randomly distributed among branches . Branch ( A ) students 
become the experimental group (who ) study according to the two skills of 
preparation and Closure  .  

 Branch (C) students study according to traditional method Equality has 
been statistically performed between the two groups by using T-Test and ( 
Chi - Square ) in differentiations of         ( prior historic information , tending 
towards history subject , prior studying Achievement, mid-year students 
marks in history subject, parents studying Achievement, the parents 
occupation   . The statistic handlings ( treatments ) showed that there is no 
say differences of statistic evidence ( indication ) in these differentiations of 
the two groups . The research materials are : the preparation acquired test 
of such a kind of mul ple choice  including 50 items distributed over the 
chapters of studying subject imposed to be taught for 2nd intermediate year 
students for the academic year 2005 / 2006  

      It has been ensured of the difficulties of the items , their distinction its 
Validity its assertion and its application before the experiment starting  .  

After the experiment has been finished the researcher applies the two 
material ( achievement test and attitude scale ) .After data collecting and 
correcting statistically analyzing by using T-Test for two independent sample 
and two connective sample the two results of the research showed the 
following There is a significant difference of statistic indication between the 
experimental group that study by using the two skills of preparation and 
closing and the control group that study by the traditional method in their 
Achievement of history subject and for the benefit of the experimental 
group .  

 There is a significant difference of statistic indication between the 
experimental group that study by using the two skills of preparation and 
Closure and the control group that study by the traditional method in their 
Attitude towards history subject and for the benefit of the experimental 
group In the light of previous results , the researcher has approached to 
numerous of conclusions , recommendations , and suggestions   .  
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مها رسالة ّ   قد

  الطائي عبود خليل نعيم

  بابل جامعة في التربية كلية مجلس إلى

  ) العربية اللغة تدريس طرائق(تربية  ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2006للسنة  696رقم القرص في المكتبة المركزية 

  لمستخلصا

ُدهش½½ك بألفاظه½½ا، تس½½حرك الت½½ي اللغ½½ات م½½ن العربي½½ة اللغ½½ة           قلب½½ك، بمج½½امع وتأخ½½ذ بمعانيه½½ا، وت

 ف½ي القمة بلغت وقد.  وأمثاالً  ومحاورة وخطابة شعراً : المختلفة التعبير مجاالت في إليها تصغي حينما

 عذب½ة وكلم½ات ، متآخي½ة وعبارات جزلة ،بألفاظ ،والمعقولة ،المحسوسة المختلفة المعاني عن التعبير

 وبالغ½ة الكلم½ة، فص½احة مج½ال ف½ي ناص½يتها يملك½ون م½ن ليتح½دى ؛ الكريم القرآن بها نزل اللغة هذه ،

 ب½النقص أنفس½هم عل½ى ،وش½هدوا بالتص½ديق ل½ه وأذعنوا بالعجز جميعهم فأقرّ  األسلوب ،وجمال المعنى

  .                واس½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½تكبر وتع½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½امى م½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½نهم تجاه½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ل م½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½½ن إال

 ف½½ي العجي½½ب التط½½ور عل½½ى أعانه½½ا م½½ا الخال½½دة المعج½½زة ه½½ذه م½½ن تس½½تقي أن العربي½½ة اللغ½½ة واس½½تطاعت

    درجة بعدها ليس الرقي من درجة الكريم بالقرآن فبلغت وأساليبها ، ومفرداتها ، وتراكيبها ، صيغها

 وجم½½ال الفك½½رة جم½½ال م½½ن في½½ه م½½ا ت½½ذوق ألنّ  ؛ واجتماعي½½ة نفس½½ية أهمي½½ة ونث½½ره بش½½عره ول½½ألدب     

 النفس½ية والفرحة الدائم بالسرور يشعرنا الذي الجمال حبّ  يورث ، الموسيقي النغم وجمال ، األسلوب

 الخل½ق ف½ي العلي½ا والمث½ل ب½القيم واالتص½ال ، نق½رأ لم½ا والقب½يح الجمي½ل ب½ين التميي½ز ملكة فينا ويخلق ،

  .  والسلوك

 أن يمك½ن ال الث½روة ه½ذه ولك½ن وفكري½ة، لغوي½ة بث½روة تزودنا األدبية النصوص أنّ  فيه الشك ومما     

 ف½ي ش½يء ك½لّ  ليس½ت ألنه½ا ؛ الفق½رة أو الجمل½ة أو والبي½ت المف½ردة اللفظ½ة عن½د وقوفن½ا ف½ي إليه½ا نصل

 الع½ام المعن½ى ألن بالك½ل الب½دء إل½ى وي½دع م½ن الناقدين ومن ، منه صغير وجزء ، بعضه إنها ، التفسير

 الك½½ل وأنّ  المفص½½ل إل½½ى المجم½½ل م½½ن يس½½ير اإلنس½اني اإلدراك أنّ  وبم½½ا الغاي½½ة، ه½½و وفهم½½ه األس½½اس ه½و

 تق½ديم أس½لوب إخض½اع الباح½ث ارت½أى أجزائه من جزء أي في توجد أنْ  يمكن ال خصائص على يحتوي

   للتجريب الجزئي المعنى على الكلى المعنى

 تحص½يل ف½ي الجزئ½ي المعن½ى على الكلي المعنى تقديم أثر معرفة : إلى الحالي البحث ويهدف           

  .         والنصوص األدب مادة في األدبي الخامس الصف طالب
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 اخت½ار نفس½ها وبالطريق½ة ، بن½ينلل الث½ورة إعدادي½ة عش½وائياً  الباح½ث اخت½ار البحث، هدف ولتحقيق     

 لتمث½½ل) أ( وش½½عبة طالب½½اً،) 36( طالبه½½ا ع½½دد الب½½الغ التجريبي½½ة المجموع½½ة لتمث½½ل ،) ب( ش½½عبة الباح½½ث

 ف½ي المجم½وعتين ط½الب ب½ين تكافؤاً  الباحث أجرى . طالباً ) 35( طالبها عدد البالغ الضابطة المجموعة

 امتح½ان ف½ي العربي½ة اللغة مادة ودرجات ، بالشهور اً محسوب للطالب الزمني العمر: ( اآلتية المتغيرات

 لألب½وين الدراس½ي والتحصيل ، السنة نصف امتحان في والنصوص األدب مادة ودرجات السنة، نصف

 الس½لوكية األه½داف الباح½ث ص½اغ التجربة، مدة أثناء في ستدرس التي الدراسية المادة تحديد وبعد) . 

  .                             وكياً سل هدفاً ) 112( فكانت للموضوعات،

 وع½½رض التجرب½ة م½دة أثن½اء ف½ي تدريس½ها المق½رر للموض½وعات تدريس½ية خطط½اً  الباح½ث أع½دّ  وق½د     

.                            ومالءمتها صدقها لمعرفة والمتخصصين الخبراء من نخبة على أنموذجيتين خطتين الباحث

س وقد      ّ  وبع½د ، أس½ابيع) 9( اس½تمرت التي التجربة مدة خالل ، بنفسه البحث مجموعتي الباحث در

ّق ، التجربة انتهاء   .   المجموعتين طالب على النهائي التحصيلي االختبار الباحث طب

 ،) 2ك½½ا( ك½اي ،ومرب½ع T – Test  الت½ائي االختب½ار:  اآلتي½½ة اإلحص½ائية الوس½ائل الباح½ث اس½تعمل     

 التميي½ز معامل ومعادلة الصعوبة معامل ومعادلة ، براون سبيرمان ومعادلة ، بيرسون ارتباط ومعامل

ل إحصائياً  النتائج تحليل وبعد ،   :  إلى الباحث توصّ

ست التي التجريبية المجموعة تفوق ِّ ر  بط½ال عل½ى الجزئ½ي المعن½ى عل½ى الكل½ي المعن½ى تقديم بأسلوب دُ

س½ت الت½ي الض½ابطة المجموعة ِّ ر  ذا الف½رق وك½ان الكل½ي، المعن½ى عل½ى الجزئ½ي المعن½ى تق½ديم بأس½لوب دُ

   النتائج هذه ضوء وفي ،) 0,05( داللة مستوى عند إحصائية داللة

  :  يأتي بما الباحث أوصى

 األدبي½½ة النص½½وص ش½½رح ف½½ي الجزئ½½ي المعن½½ى عل½½ى الكل½½ي المعن½½ى تق½½ديم أس½½لوب اعتم½½اد ض½½رورة .1

  . إغفالها يمكن ال جيدة نتائج حقق ألنه وذلك وتحليلها؛

 ش½½رح ف½½ي األس½½لوب ه½½ذا عل½½ى والنص½½وص األدب لم½½ادة الدراس½½ية والمن½½اهج الكت½½ب م½½ؤلفي اعتم½½اد .2

  .  وتحليلها األدبية النصوص

 المعن½½ى عل½½ى الكل½½ي المعن½½ى تق½½ديم أس½½لوب التربي½½ة كلي½½ات ف½½ي العربي½½ة اللغ½½ة أقس½½ام ب½½رامج تض½½مين -3

  .  وتحليلها األدبية النصوص شرح في يالجزئ

  :  اآلتي إجراء الباحث واقترح

ُخر صفوف في مماثلة تجريبية دراسة إجراء .1   .  اإلعدادية المرحلة من أ

 طالب½ات تحص½يل ف½ي الجزئ½ي المعن½ى عل½ى الكل½ي المعن½ى تق½ديم أث½ر لمعرف½ة تجريبي½ة دراس½ة إج½راء .2

  .  الطالب على اقتصر الحالي البحث ألنّ  صوصوالن األدب مادة في األدبي الخامس الصف
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Effect of Presenting the Entire Meaning to the partial meaning in 

Collection of Fifth Literary Class students in Literature and Texts. 

A Thesis Submitted to the College of Education University of Babylon in 
partial Ful Fillment of the Requirements for the Degree of Master of    

Education in Methods of Teaching Arabic.  

Naeem Khalil Abaod AL-Taee  

Abstract 

      Arabic Language is one of that charming you with its utilities and 
surprizing you with its meaning whenever you listen to it in the different 
expression fields : poetry ,essay ,conversation and proverbs, It reaches the 
top of expression for sensible rcasonable different meanings with wonderful 
phrases   . This language is the language of holly Quran that makes it perfect 
and faccinating .This immortal marvel shab , items, there fore , Arabic 
language raises Holly Quran as advanceas possible   .  

Literature has social importance that createsinas . different ration aptitnde 
between beanty and ugly of what we read . Besides, communicating values 
and high virtues in morality and behavior there is on donbt that litrary 
patterns prondes us with linguistic and scentfic fortune , but this forture. 
Cannot be obtiamed because it is not every thingin explanation but it is part 
of it and it is small part fit .Starting with all since thegeneral meaning is the 
basis and under stauding it is the aim . since the human recogmtion is from 
general to detail and the all contain properities that cannot befound in any 
part of it the researcher under going the punciple of presentation of general 
meaning to partial meaning  .  

Objectives 

     Know tedge of effect of general meaning presentation to the partial 
meaning in obtaining of the subject of literature and patterns .To achiere 
the aim of the present research , the researcher chose AL- Throwre  
saondary school for boys randomly in the same way , the researcher chose 
the class   . (B) to represent the experimented group which has (36) students 
and the class (A) tore resent the controlled group which has (35) students . 
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Equiralence made btween the two groups wich ineludes : (age, marks of 
literature and patterns in the mid year examnation and education for 
parents  

   The researcher form (112) behanoral aims for the subjects the teaching 
plans for the subjects whats is taught are made during the experiment  .  

Tow typical plans are show by the researe her to the group of experts and 
specialists to determine its validity , reliability and objectirity   . The 
researcher teaches the two groups himself during the experiment which 
lasts (9) weeks and a�er finishing the final collec�ng test to the students of 
the two groups   :  

      The sta s c devices which used in three study are : T.Test,K2  , 
connection coefficient of pierson , equation of spierman Brown , difficuity 
coefficient equation and discrimination of presenting the partial meaning to 
the entire meaning   . cofficrent , After analyzing there suslts statistically , 
there searcher reaches to excellance supervisity of the experimental group 
(0.05), which is tawght the approach of preen ng the en re meaning to the 
partal memry , to the controlled group which is taught the approach 

     According to the arrived results, the researcher reccomonds that   :  

Adopting the approach of presenting the entire meaning to the partial 
meaning to the partial meaning is necessary in the explanation of the litrary 
patterns and and their analysis because it achieves the best results which 
cannot ignored . 

 .The writers and anthors of different books and textbooks for the literature 
and patten adopt this approach in the explanation of the litrary patterns and 
their analysis . 

 .Including this approach in the p Suggestion srogramnes of divisions of 
Arabic language in College of Education  In the light of the arrived 
conclusions, the researcher suggests that The same experimental study is 
applied to other classes of the secondary stage Extra experimental study is 
made to reflect the effect of presenting the entire meaning to the partial 
meaning in achievement of the fifth litrary class for girls  .  
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  هبة كاظم غني جيهان

  االجتماعيات) تدريس الماجستير (طرائق درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2008للسنة  945رقم القرص  في المكتبة المركزية 

  المستخلص

ً  الدراس½½ة ه½½ذه ج½½اءت    القي½½ادات بدراس½½ة المتعلق½½ة المهم½½ة الموض½½وعات أح½½د لتن½½اول محاول½½ة

ً  واألزمات ، اإلدارية  الت½ي األهداف من العديد تأشير تم فقد ، خاصة بصورة الجامعات وأزمات ، عامة

 ث½مّ  وم½ن ، العراقي½ة الجامع½ات ف½ي اإلداري½ة القي½ادات أنماط على التعرف:  وهي ، الدراسة إليها تسعى

 الت½½ي المش½كالت وأه½½م ، العراقي½ة اإلداري½½ة القي½ادات تحته½½ا تنض½وي الت½½ي القيادي½ة النظري½½ة ن½وع تحدي½د

 اإلداري½ة القي½ادات ل½دى  اإليجابي½ة الخص½ائص أه½م تحدي½د ومحاول½ة ، العراقي½ة اإلدارية القيادات تواجه

 تحدي½د وك½ذلك ، األزمات في داريةاإل القيادات تفضلها التي الرئيسة الخصائص أهمية وتحديد العراقية

 األزم½ات خص½ائص عل½ى والتع½رف األزم½ات ظ½روف ف½ي والع½املين اإلداري½ة القي½ادات ب½ين العالق½ة نوع

 القي½ادات تل½ك خص½ائص وأه½م ، خاص½ة بص½ورة العراقي½ة الجامعات في واألزمة عامة بصورة العراقية

   .األزمات مواجهة أثناء في

 كبي½راً  تح½دياً  األخي½رة تش½كل حي½ث ، األزم½ات أثن½اء االس½تجابة تفح½ص ف½ي الموض½وع أهمي½ة تبرز وهنا

 ال½½دين وص½½الح الموص½½ل جامع½½ات ف½½ي( المبحوث½½ة المنظم½½ات ف½½ي اإلداري½½ة للقي½½ادات بالنس½½بة ومص½½يرياً 

 مباش½ر بشكلٍ  تقع تأثيرها وتقليل األزمة وإضعاف ، أكبر والخطورة كبيرة مسؤوليتها أن إذ) . ودهوك

  .  األزمة مواجهة في وإمكاناتها اإلدارية اتالقياد عاتق على

 ت½½م والت½½ي والفرعي½½ة الرئيس½½ة الفرض½½يات م½½ن العدي½½د تحدي½½د ت½½م ، الدراس½½ة أه½½داف ولتحقي½½ق  

  .  إيجابية خصائص العراقية الجامعية اإلدارية القيادات تمتلك:  وأهمها اختبارها

  . ثانياً  حياتها دورة تأشير في الدقة وعدم ، أوالً  قياسها بصعوبة العراقية األزمة تتسم  

 أس½لوب وب½ين العراقي½ة اإلداري½ة للقي½ادات اإليجابية الخصائص بين معنوية ارتباط عالقة توجد  

 مواجه½½ة كيفي½½ة ع½½ن واض½½ح تص½½ور امتالكه½½ا بع½½دم الجامعي½½ة اإلداري½½ة القي½½ادات تتص½½ف. األزم½½ات إدارة

 االس½½½تنتاجات م½½½ن مجموع½½½ة ل½½½ىإ التوص½½½ل إل½½½ى وق½½½ادت.  عدي½½½دة جوان½½½ب إل½½½ى ذل½½½ك ويع½½½ود ، األزم½½½ة

    . المبحوث للميدان الموجهة والمقترحات
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Building and Application Program to develop the  Sufficient 

teaching Skills of the students  history dept.  fourth year in College 

of Education Methods of  teaching of  Social Science  

Jihan Ghani K adhim  

Abstract 

      The educational operation is a social one that depends on the 
interaction between the individual and his environment under the direction 
of the teacher . The offer of education to its duties in a society that runs for 
renovation will not be without the efficacy of those who gear it . However 
education has a role in fascinating the operation of education but that will 
not be achieved without a suitable and good teacher . Also the operation of 
rehabilitating a teacher is considered a serious and dangerous matter that 
involved those who are interested in it in the past , nowadays and in the 
future . From this , my research under the title (Building a program to 
develop the sufficient educational skills The research is divided into six 
sections . The first section dealt with the regard problem of research and its 
importance . I found many studies that personified the weakness that the 
teachers suffer from in applying the educational skills . I referred to the 
insufficiency in the pedagogical skills , also insufficiency in methodic that 
help in getting the skills I found that the educational skills have a great 
importance in the social studies . I exposed many definitions for skills . The 
second section contains many of the previous studies . As for the third 
section it is dealt with the pedagogical research and its procedures from the 
corner of my choice for the suitable research and the way I prepared it in 
building the research so as to build a measurement for measuring the 
educational skills and to ensure the goal  .  

I really reached building a measurement which has 63 skills from the 
educational skills . Also the researcher in this research did her best in 
determining the steps of building the program and comparing between the 
two programs . I also found the fitness of the test and exposed the statistics 
means  .  
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     In the fourth section I exposed the results that the research reached and 
it surpassed the experimental group . The researcher could explain the half 
top from the skills i . e , 50% from the educa�onal skills . In the fi�h sec�on I 
exposed many results and recommendations like  :  

 .Different activities through teaching history   .  

 .Developing the application should cover all the sides  .  

 .continuing the developing in methodic and their ways that should be built 
according to the requirements   . . Training and preparing teachers so as to 
follow and designing different and many ways depend essentially on the 
skills .  

The sixth section contains the training program in developing skills after 
exposing a detailed explanation in the theoretical side and the time of the 
program and its application as well as the assessment we depend on in 
exposing the whole program  .  
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  قدمتها رسالة

(هللا يرحمها ويسكنها فسيح جناته) حسين طارق زينب

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى

  العربية) اللغة تدريس في (طرائق ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2008للسنة  1007ة  رقم القرص في المكتبة المركزي

  المستخلص

 وه½ي ، ونهض½ته ورقي½ه بنموه ترتبط إنسانية سمة وهي البشر، بني بين للتخاطب وسيلة اللغة        

 عملي½ة ف½ي اآلخ½ر ع½ن منهم½ا أي فص½ل نس½تطيع ال باللغة مرتبط والتفكير ، اإلنساني الفكر لتطور نتاج

ُخ½زن والجم½ل المفردات وهذه ، الجمل ثم ومن ، تالمفردا تشكيل في أهمية لها فاللغة ، األشياء فهم  ت

 عن½½د اس½ترجاعها ث½م وم½ن اللغ½ة تخ½زين خالله½ا م½ن ي½تم إذ ، اللغ½ة وع½اء بمثاب½ة ه½ي الت½ي ال½ذاكرة ف½ي

  . الضرورة

 ب½ه ب½دأت ال½ذي الك½ريم الق½ران لغ½ة ألنه½ا وذل½ك ؛ إغفاله½ا يمك½ن ال بأهمي½ة تتمت½ع العربية واللغة        

 ً  الق½ران فك½أن ، الثب½ات وروح ، الحي½اة س½ر آيات½ه ف½ي تعاط½ت وكأنما ، الخالدة حياتها يف جديدةً  مرحلة

 باللغة النهوض أهمية تأتي هنا فمن ، لنزوله التالية العصور كل لغة العربية جعلت التي الروح الكريم

ً  قراءةً  كلها بفروعها العربية  تحقي½ق ف½ي همتس½ كله½ا بفروعه½ا دراس½تها وان. واستماعاً  وكالماً  وكتابة

 الت½ي المختلف½ة قدرات½ه إنم½اء م½ن تمكن½ه للطال½ب ص½الحة حي½اة تحقي½ق وهي ، لها رسمت التي األهداف

  .  عليا ومثل سامية أهداف بلوغ على تعينه

 م½ن غي½ره م½ع ويؤل½ف العربي½ة اللغ½ة ف½روع بقي½ة حول½ه ت½دور الذي األساسي المحور هو واألدب       

 م½½ن األدب أهمي½½ة وت½½أتي واإلفه½½ام، الفه½½م ه½½ي واح½½دة غاي½½ة تحقي½½ق إل½½ى ته½½دف متكامل½½ة وح½½دة الف½½روع

 يحم½ل ف½ن وه½و اللغ½ة، أدات½ه تعبي½ر إال ه½و م½ا والنثري½ة الش½عرية بنصوص½ه ف½األدب. ذاته½ا اللغة أهمية

 ع½ن بعي½دةٍ  أو قريب½ةٍ  أج½واء إل½ى وينقلهم½ا خاص½اً  إحساس½اً  فيهم½ا ويثي½ر التفكي½ر، على والسامع القارئ

 تل½ك م½ن أي½اً  أن إال والنص½وص، األدب دراس½ة تط½وير بقص½د الدراس½ات م½ن العدي½د ري½تأج ولقد.الخيال

 من التعليمية العملية محور الطالب يجعل الذي ، التفكير تنمية في الكورت برنامج تتناول لم الدراسات

 ه½½متجعل التفكي½½ر مه½½ارات الطلب½½ة تعل½½يم أن الباحث½½ة وت½½رى العلي½½ا، التفكي½½ر مه½½ارات عل½½ى تدريب½½ه خ½½الل

 ق½½دراتهم م½½ن يزي½½د وك½½ذلك ايج½½ابي، بش½½كل والمعلوم½½ات ، المختلف½½ة المع½½ارف م½½ع التعام½½ل عل½½ى ق½½ادرين

 طالب½½ات تحص½½يل ف½½ي أث½½ره لمعرف½½ة للتجري½½ب الك½½ورت برن½½امج إخض½½اع الباحث½½ة ارت½½أت ل½½ذلك اإلبداعي½½ة،

  .  اإلبداعي تفكيرهن وتنمية ، اإلعدادية المرحلة
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  :إلى الحالي البحث ويهدف

  .والنصوص األدب مادة في العام الرابع الصف طالبات تحصيل في الكورت برنامج أثر تعرف. 1

  .العام الرابع الصف طالبات لدى اإلبداعي التفكير تنمية في الكورت برنامج أثر تعرف. 2

 اخت½ارت نفس½ها وبالطريق½ة للبن½ات، الطليع½ة إعدادي½ة عش½وائياً  الباحث½ة اخت½ارت البح½ث هدفي ولتحقيق

ً ) 41(طالباته½½½ا ع½½½دد الب½½½الغ التجريبي½½½ة المجموع½½½ة ،لتمث½½½ل)أ(عبةش½½½ الباحث½½½ة  لتمث½½½ل) د(وش½½½عبة ،طالب½½½ة

ً ) 40(طالباتها عدد البالغ الضابطة المجموعة   .طالبة

  :  اآلتية المتغيرات في البحث مجموعتي طالبات بين تكافؤاً  الباحثة أجرت  

  .بالشهور محسوبا للطالبات الزمني العمر. 1

  . لآلباء سيالدرا التحصيل. 2

  . لألمهات الدراسي التحصيل. 3

/  2006 الدراس½ي للع½ام المتوس½ط الثال½ث للص½ف ال½وزاري االمتح½ان ف½ي العربية اللغة مادة درجات. 4

2007     

 الس½لوكية األه½داف الباحث½ة ص½اغت التجرب½ة، م½دة أثن½اء ف½ي ستدرس التي الدراسية المادة تحديد وبعد

  .   سلوكياً  هدفاً  )248( فكانت العشرين للموضوعات

 وعرض½½ت التجرب½ة، م½دة أثن½اء ف½ي تدريس½ها المق½رر للموض½وعات تدريس½ية خطط½اً  الباحث½ة أع½دت وق½د

 وق½½د مالءمته½½ا و ص½½دقها لمعرف½ة والمتخصص½½ين الخب½½راء م½½ن نخب½ة عل½½ى انم½½وذجيتين خطت½½ين الباحث½ة

س½½ت ّ  وبع½½د أس½½بوعاً،) 23( اس½½تمرت الت½½ي التجرب½½ة م½½دة خ½½الل بنفس½½ها، البح½½ث مجم½½وعتي الباحث½½ة در

 طالب½½ات عل½½ى اإلبداعي½½ة الق½½درة واختب½½ار النه½½ائي، التحص½½يلي االختب½½ار الباحث½½ة طبق½½ت التجرب½½ة، انته½½اء

  .البحث مجموعتي

 ومعام½ل ك½اي، مربع و مستقلتين، لعينتين التائي االختبار :اآلتية اإلحصائية الوسائل الباحثة استعملت

 إحص½½ائياً  النت½½ائج تحلي½½ل وبع½½د التميي½½ز، ق½½وة معام½½ل معادل½½ة و الص½½عوبة، ومعادل½½ة بيرس½½ون، ارتب½½اط

  : إلى الباحثة توصلت

 طالب½½ات عل½½ى الك½½ورت برن½½امج باس½½تعمال درس½½ن الالئ½½ي التجريبي½½ة المجموع½½ة طالب½½ات تف½½وق .1

  . التحصيل في التقليدية بالطريقة درسن الالئي الضابطة المجموعة

 طالب½½ات عل½½ى الك½½ورت برن½½امج لباس½½تعما درس½½ن الالئ½½ي التجريبي½½ة المجموع½½ة طالب½½ات تف½½وق .2

  .اإلبداعي التفكير في التقليدية بالطريقة درسن الالئي الضابطة المجموعة
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  : يأتي بما توصي الباحثة إليها توصلت التي النتائج ضوء في    

 الس½تعمالها الك½ورت برن½امج اس½تعمال خط½وات عل½ى ومدرس½يها العربي½ة اللغ½ة مادة مدرسات اطالع. 1

  .العام الرابع الصف لطالبات والنصوص األدب مادة تدريس عند

 زي½½½اراتهم أثن½½اء ف½½ي التفكي½½ر تنمي½½ة ب½½رامج اس½½½تعمال أهمي½½ة الترب½½ويين المش½½رفين تأكي½½د ض½½رورة. 2

  . ومدرساتها العربية اللغة لمدرسي الميدانية

 العربي½ة ةاللغ½ ت½دريس ف½ي وتطبيق½ه من½ه لالس½تفادة  البرنامج على للمدرسين تدريبية دورات تنظيم. 3

  .خاصة بصورة والنصوص واألدب ، عامة بصورة

 الثانوي½ة الم½دارس ف½ي واس½تعماله مس½تقالً  منهج½اً   بوص½فه) الك½ورت( التفكي½ر تعل½يم برنامج اعتماد. 4

  . اإلبداعي التفكير تنمية و التحصيل، زيادة في أهمية من له لما المعلمين ومعاهد

  :  يأتي ما لباحثةا تقترح الحالي البحث لجوانب استكماالً 

ُخ½ر ص½فوف ف½ي والنص½وص األدب م½ادة ف½ي الك½ورت لبرن½امج تجريبي½ة دراسة إجراء.1  المرحل½ة م½ن أ

  . اإلعدادية

ُق½½ارن ، تجريبي½½ة دراس½½ة إج½½راء.2  مث½½ل ، األخ½½رى التفكي½½ر تنمي½½ة وب½½رامج ، الك½½ورت برن½½امج أث½½ر ب½½ين ت

  . والنصوص األدب ةماد في) Master Thinking( وبرنامج ، الست القبعات برنامج

 اإلعدادي½ة المرحل½ة ط½الب تحص½يل ف½ي الك½ورت برن½امج استعمال أثر لمعرفة تجريبية دراسة إجراء .3

   الطالبات على اقتصر الحالي البحث ألن ، والنصوص األدب مادة في

 ف½½ي واألدب½½ي العلم½½ي الف½½رعين طلب½½ة ب½½ين التعليم½½ي الك½½ورت برن½½امج أث½½ر ف½½ي مقارن½½ة دراس½½ة إج½½راء. 

  . العام الرابع للصف والنصوص األدب مادة في حصيلالت

  .المتفوقين وغير المتفوقين الطلبة بين الكورت برنامج اثر في مقارنة دراسة إجراء. 5
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The Effect of the (Cort) in Developing the Creative Thinking and 

the Achievement at the fourth year Secondary School in Literature 

Texts  

A Thesis  

Submitted to the Council of the College of the Basic Education College as a 
Partial Fulfillment to the Requirements of a Master Degree in Methodical 

Teaching in Arabic Language  

Zainab tiareq Hussein  

Abstract  

      Language is a means of conversation a among human beings. The man 
can not achieve a chive his humanity lest he uses his ability in verbal signs of 
his speaking language. Without his Language, he can not develop his 
thoughts, or express them. Language is a humanistic feature which is joined 
with his development, advance and progress. It is the result of his 
development in humanistic thought. The thinking and language are joined 
together and we can not separate between them in the   process of 
understanding things. Language is important in constructing words, and 
then sentences. These words and sentences are storing in the memory 
which is the vessel of the language: staring language and recovering it in the 
necessity. The Arabic language is important because it is the language of the 
Koran that it begins new stage in its immortal life. As it given in its verses 
the  secret of life and the spirit of the stability. As the Koran is the spirit 
which makes the Arabic language the language for all ages that follows its 
descent. From here, the importance of developing Arabic language in all 
fields: reading, writing, speaking and listening came. Teaching it in all fields 
contributes in achieving the aims drawing for it ,one of these aims is 
achieving a good life for the student which enables him to develop his 
different abilities that help him in getting high aims and proverbs . 

      The literature is the main center which the rest of the Arabic language 
turns on it and constitutes with the other branches completed unity aiming 
to a achieve one purpose which is the understanding . 
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    The importance of the literature comes from the significance of the 
language itself .Thus, the literature with its poetic versions is the expression 
that the language is its means . 

It is the art which makes the reader and the listener thinking, motivating 
special feeling and carrying them to atmosphere of imagination. 

           Many studies were carried out to develop the literature and the 
versions but no one of them deals with Cortés programmer in developing 
the thought which makes the student the Centre of the educational process 
throughout his training in high thinking skills. The researcher sees that 
learning the students the thinking skills give them the ability to deal with 
different knowledge's, in formation in good ways and also increase their 
productive ability. Thus, the researcher submits Cort,s programmer for 
testing to know its effect on the preparatory students achievement and 
develop their productive thinking. 

   This study aims at: 

- Knowing the effective of Cort, s programmer on the   achievements of the 
fourth year students in the literature and versions. 

- Identifying the effect of Cort,s programmer on developing productive 
thinking for the fourth year students. 

  For achieving the aims of the study , the researcher chose AL- Taliya prep 
oratory school randomly ,and in the same way she chose class A to 
represent the experimental group (41) students (girls)and class D for 
criterion group (40) students (girls. 

  The researcher made an equality between the students of the two groups 
in the following variables: 

- The age of the students accounted by months. 

- The learning achievement for their fathers. 

-The learning achievement for their mothers. 

-  
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The marks of the Arabic language in the final test for the third year in the 
academic year 2006-2007. 

       After limiting the learning material, the researcher puts the behavioral 
aims for 20 subjects. The aims are (248) .The researcher  

prepared plans for teaching these subjects through the lime of the 
experiment. She presented two typical plans to the jury and experts to know 
the reliability and validity of the plans. 

         The researcher taught the two groups by herself during the time of the 
experiment which lasted (23) weeks. A er ending  the experiment , the 
researcher applied the final achievement test and the test of the productive 
ability to the two groups of the study  .  

       The researcher used the statistical tools: ((T)) test formula for two 
different groups, the Pearson's formula, facility value and discrimination 
power. 

After the analysis of the results statistically , the researcher reached to the 
following points:Surpass the students of the experimental group who 
studied the subjects by using Cort,s  programmer to the students of the 
criterion group who studied by the classical way in achievement. 

Surpass the students of the experimental group who studied by Cort,s 
programme to the students of the criterion group who studied by the 
classical in the productive thinking  .  

      On the light of the preceding results, the researcher girls the following 
recommendations: 

- The teachers of the Arabic language must be aware of the steps of using 
Cort,s programmer  in teaching literature and versions for     the fourth year 
classes .- The educational supervisors must assure the importance of Cort,s 
programmer  of developing thinking in their visits for the teachers of Arabic 
language    . 

- 
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 Training sessions must organize for the teachers on the programmed  so 
that the teachers can benefit from it apply it in teaching Arabic language 
generally , literature and versions specially. 

    The programmed of productive learning (Cort) must be adopted and used 
in the preparatory schools and teachers institutes because it is important in 
increasing the students achievement and developing their productive 
thinking.To complete the sides of the study , the researcher suggested the 
following: 

- An experimental study must be carried out for the Cort,s  programme in 
the preparatory stage. 

- An experiment study must be made to compare between the effect of 
Cort,s programme and other  programmes of developing thinking , such as: 
the six hats and master thinking programme  .  

An experimental study must be done to know the effect of using Cort,s 
programme in the achievement of the students of the preparatory stages ( 
the boys) in the Arabic language because this study is limited for girls only A 
comparative study must be carried out between the students  of the literary 
and scientific branches in the effect of Cort,s programme. 
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  الخفاجي عبـد محـمد جنـان

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى قدمتها رسالة

  )االجتماعية العلوم تدريس طرائق( في ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2008للسنة  1019ة المركزية  رقم القرص في المكتب

  المستخلص

 مي½ادين ش½مل ال½ذي الس½ريع التق½دم وعص½ر المعرفي االنفجار عصر هو نعيشه الذي العصر إن  

 ه½ي التكنولوجي½ة والث½ورة العلم½ي التق½دم يس½ببه ال½ذي األبعاد الشامل السريع التغير إن إذ كافة، الحياة

 قط½اع ومنه½ا الحي½اة مج½االت س½ائر عل½ى ثاره½اآ تت½رك حي½ث الحاض½ر عص½رنا مجتمعات سمات أهم من

  .والتعليم التربية

 ال½ذي المجتم½ع وثقاف½ة أه½داف م½ن وأه½دافها مادته½ا تأخ½ذ للف½رد وثق½افي اجتماعي تطور عملية التربية

 ف½½ي التربي½½ة أداة باعتباره½½ا كبي½½رة أهمي½½ة الدراس½½ية المن½اهج الحديث½½ة التربي½½ة أول½½ت فق½½د ل½½ذا في½½ه، تنش½أ

 إع½داد معهد مرحلة في االجتماعية المواد منه المناهج هذه بين ومن والتربوية العلمية أهدافها تحقيق

 له½ذه التخص½ص نح½و االنحي½از أص½بح حي½ث األخي½رة، الس½نوات ف½ي عليه½ا التأكي½د ت½م والت½ي المعلمات،

 مج½االً  تعد إذ ألهميتها نظراً  التربية مجال في المختصون إليها يصبوا التي األهداف أهم من هي المواد

 الم½اد مه½ارات وبخاص½ة المه½ارات م½ن العدي½د وإكس½ابهم للطلب½ة واالهتمام½ات المي½ول تنمي½ة في خصباً 

  .االجتماعية

 م½ن وه½ي العلمي½ة، والدراس½ات المجتمع½ات بنطل½ون متط½ورة مدرس½ية م½واد ه½ي االجتماعي½ة المواد إن

 ف½إن ل½ذا مش½كالت، م½ن ي½دور ولم½ا أح½داث م½ن مجتمعن½ا ف½ي يج½ري لم½ا حساس½ية الدراسية المواد أكثر

 يط½ور أن يمك½ن جدي½د ك½ل وراء بالسعي دائماً  مهتمون االجتماعية المواد تدريس ميدان في المختصين

  .المجتمع في فاعلية أكثر ويجعلها المواد تلك من

 مج½االً  الم½واد ه½ذه تن½ال أن يج½ب ل½ذا الدراس½ية المن½اهج م½ن كبي½رة نس½بة تمث½ل االجتماعي½ة الم½واد وإن

 الطلب½ة لتزوي½د تدريس½ها وطرائق أساليب تطوير بهدف الرصينة العلمية والبحوث الدراسات في أوسع

 تط½ويراً  يتطل½ب االجتماعي½ة ب½المواد المتزاي½د االهتم½ام هذا إنة المناسب التعليماتو والحقائق بالمفاهيم

    دافاأله من الكثير تحقيق يمكن التقويم نتائج وبناءً  دراسية، مرحلة كل خالل مستمراً 

 الق½½½وة ن½½½واحي وإظه½½½ار وعالجه½½½ا، الض½½½عف ن½½½واحي اكتش½½½اف إمكاني½½½ة التق½½½ويم يهي½½½ئ إذ التربوي½½½ة،

 إع½½داد معاه½½د طالب½½ات تحص½½يل مس½½توى تق½½ويم الض½½روري م½½ن الباحث½½ة وج½½دت هن½½ا وم½½ن.وت½½دعيمها

َّ  لمعرف½½ة االجتماعي½½ة الم½½واد ت½½دريس أص½½ول م½½ادة ف½½ي األوس½½ط الف½½رات منطق½½ة ف½½ي المعلم½½ات  مس½½تواهن

  .وعالجها الضعف نواحي عند فوالوقو
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  :البحث هدف

 الف½½رات منطق½½ة ف½½ي المعلم½½ات إع½½داد معاه½½د طالب½½ات تحص½½يل مس½½توى تق½½ويم ال½½ى الح½½الي البح½½ث يه½½دف

  :اآلتي السؤال على اإلجابة خالل من االجتماعية المواد تدريس أصول مادة في األوسط

 أص½½ول م½½ادة ف½½ي األوس½½ط الف½½رات منطق½½ة ف½½ي المعلم½½ات إع½½داد معاه½½د طالب½½ات تحص½½يل مس½½توى م½½ا .1

  .االجتماعية المواد تدريس

  :البحث حدود

 معاه½د ف½ي واالجتماعي½ات العربي½ة اللغ½ة قس½م/ الرابع½ة المرحل½ة طالب½ات عل½ى الحالي البحث يقتصر .1

  .األوسط الفرات منطقة في المعلمات إعداد

 الم½½واد ت½½دريس أص½½ول ت½½ابك م½½ن والثال½½ث والث½½اني األول الفص½½ل تض½½منت والت½½ي الدراس½½ية الم½½ادة .2

  .2008 – 2007 لعام السابعة، الطبعة االجتماعية،

  .2008 – 2007 الدراسي العام .3

  :وإجراءاته البحث منهج

 وبع½د وأهداف½ه، الح½الي البح½ث موض½وعات وطبيع½ة ي½تالءم ألنه الوصفي البحث منهج الباحثة اعتمدت

 حج½م بل½غ البح½ث، مجتم½ع م½ن االس½تطالعية ين½ةالع أف½راد اس½تبعاد بع½د األص½لي الطالب½ات مجتمع تحديد

ً ) 74( األساسية التطبيق عينة   .طالبة

) 130( وكان½ت االجتماعي½ة الم½واد ت½دريس أص½ول مادة لموضوعات السلوكية األهداف الباحثة صاغت

 الم½½½واد ت½½½دريس طرائ½½½ق ف½½½ي والمختص½½½ين الخب½½½راء م½½½ن مجموع½½½ة عل½½½ى عرض½½½ها ت½½½م س½½½لوكياً، ه½½½دفاً 

 ص½½½ياغتها س½½½المة ف½½½ي آرائه½½½م لبي½½½ان والجغرافي½½½ة والت½½½أريخ والنفس½½½ية التربوي½½½ة والعل½½½وم االجتماعي½½½ة

  .للمادة وشمولها

بل½½ت وق½½د ُ  الخب½½راء آراء م½½ن ف½½وق فم½½ا%) 80( موافق½½ة نس½½بة عل½½ى حص½½لت الت½½ي الس½½لوكية األه½½داف ق

 عن½½و م½½ن تحص½½يلياً  اختب½½اراً  الباحث½½ة بن½½ت ذل½½ك بع½½د س½½لوكياً، ه½½دفاً ) 120( النهائي½½ة بص½½يغتها فأص½½بحت

َّ  والثبات بالصدق متصفاً  بدائل ألربعة متعدد من االختيار   اختبارية فقرة) 40( من تكون

 معام½½ل .بيرس½½ون ارتب½½اط معام½½ل  :اآلتي½½ة إلحص½½ائية الوس½½ائل الباحث½½ة اس½½تخدمت :اإلحص½½ائية الوس½½ائل

  .لمئويةا النسبة. كاي مربع معامل .الخاطئة البدائل فاعلية .الفقرة تمييز معامل.   الفقرة صعوبة

  :اآلتية النتائج الى الدراسة توصلت :الدراسة نتائج

 ع½½داد معاه½½د ف½½ي واالجتماعي½½ة العربي½½ة اللغ½½ة قس½½م ف½½ي الراب½½ع الص½½ف طالب½½ات درج½½ات متوس½½ط إن .1

 عليه½ا المعتم½د الصغرى النجاح درجة من أقل وهو)   ( بلغ األوسط الفرات منطقة في المعلمات

  %).50( وهو
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  :يلي ما الباحثة تاستنتج ذلك ضوء وفي

 المعلم½ات إع½داد معاه½د ف½ي واالجتماعي½ة العرب½ي اللغ½ة قس½م طالب½ات كفاية مستوى في ضعف وجود.1

  .الضعف هذا لمعالجة الكفيلة السبل إيجاد يتطلب مما االجتماعية المواد تدريس أصول مادة في

 يس½تند وإنم½ا واالس½تيعاب الفه½م خ½الل م½ن ي½تم ال االجتماعي½ة الم½واد ت½دريس أصول مادة تدريس إن.2

  . المعاهد مدرسات قبل من المتبع األسلوب وهو اآللي الحفظ إلى

  :الباحثة أوصت النتائج ضوء وفي

َّ  االجتماعي½½ة الم½½واد لمدرس½½ات التدريبي½½ة ال½½دورات م½½ن اإلكث½½ار.1  واألس½½اليب الطرائ½½ق عل½½ى وإطالعه½½ن

  . االجتماعية المواد أصول مادة تدريس في الحديثة

  . العليا الشهادات حملة من المعلمات إعداد معاهد في التدريسية المالكات جعل .2

 بالكت½½½ب وإغنائه½½½ا والثقاف½½½ة للمعرف½½½ة مرك½½½زاً  بوص½½½فها بالمكتب½½½ات المعاه½½½د إدارات عناي½½½ة ض½½½رورة .3

  .الحديثة

  :المقترحات

دة مقترحات الباحثة قدمت     :منها عِ

 الدراس½½ة بنت½½ائج نتائجه½½ا ومقارن½½ة القط½½ر، مس½½توى عل½½ى الحالي½½ة للدراس½½ة مماثل½½ة دراس½½ة إج½½راء.1

  .الحالية

  .األوسط الفرات منطقة في المعلمين إعداد معاهد طالب على الحالية للدراسة مماثلة دراسة إجراء.2

 نظ½½ر وجه½½ة م½½ن المعلم½½ات إع½داد معاه½½د ف½½ي االجتماعي½½ة الم½½واد ت½دريس م½½ادة لتق½½ويم دراس½½ة إج½راء.3

  .والطالبات المدرسات
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  بها رسالة تقدمت

  خضير عباس نسرين

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى

  أجنبية لغة االنجليزية اللغة تدريس طرائق في تربية ماجستير درجة نيل متطلبات من جزءاً 

  2008للسنة 1023رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

ِ  أح½د بوص½فه للمفع½ول الداللي½ة األدوار م½ع بالتعام½ل الحالي½ة الدراس½ة تتعل½ق         الض½روريةِ  العناص½ر

ِ  للفعلِ    .تعلمه في صعوبة  اإلنجليزية اللغةِ  طلبة يواجه الذي  اإلنجليزية الجملة في المتعدي

 - أجنبي½½ة لغ½½ة بوص½½فها - االنجليزي½½ة اللغ½½ة دارس½½ي الع½½راقيين الجامع½½ة  طلب½½ة أداء الدراس½½ة تتح½½رى    

  :اآلتية الفرضيات الدراسة قدمت األساس هذا وعلى. للمفاعيل الداللية األدوار إنتاج و تمييز على

 ي½½ةالدالل األدوار أجنبي½½ة لغ½½ة االنجليزي½½ة للغ½½ة الدارس½½ين العراقي½½ون الجامع½½ة طلب½½ه يمي½½ز م½½اال غالب½½ا.1

  .مباشر وغير المباشر للمفعول

ّمين أكثر. 2 ُفرقون ال المتعل ر المباشر المفعول بين ي ّ ز المباشرَ  المفعول و المتأث َ ج ْ ن   .المُ

فة في صعوباتَ   الطلبة هؤالء مثل يواجه. 3 ِ ر ْ ِ  مع   .المجرور للمفعول  الداللية األدوار

  .اإلنتاج مستوى على أداءهم من أفضل التمييز مستوى على الطلبة أداء يكون أن يتوقع. 4

 طلب½ة م½ن  طال½ب مائ½ة من  مؤلفة عينة على تشخيصي اختبار الباحثة أجرت الفرضيات من وللتحقق 

 االنجليزي½ة اللغ½ة قس½م ف½ي الراب½ع الص½ف م½ن أجنبي½ة لغ½ة االنجليزي½ة للغة الدارسين العراقيين الجامعة

. 1:اآلتي½ة النت½ائج األخط½اء تحلي½ل أظه½ر وق½د ).2008-2007( الدراس½ي للعام بابل جامعة التربية كلية

َشلَ   الداللي½ة األدوار تميي½ز ف½ي  أجنبي½ة لغة بوصفها  االنجليزية اللغة دارسو العراقيون الجامعة طلبة ف

 الكل½½يِّ  المجم½½وع م½½ن%) 27.8( المخط½½وءة إجاب½½اتهم نس½½بة بلغ½½ت إذ المباش½½ر وغي½½ر المباش½½ر للمفع½½ول

  .%)63.6( المخطوءة لألجوبة

ِ  المفع½ول ب½ين يخلطون العراقيين الجامعة طلبة ممعظ ِ  المباش½ر ر ّ  المباش½رَ  المفع½ول و المت½أث

ز َ ج ْ ن   .واإلنتاج التمييز مستويي على%)  22.2( المخطوءة إجاباتهم نسبة  إن إذ المُ
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½½نُ  الت½½ي المخط½½وءة أألجوب½½ة تمث½½ل            ِ ك َنْ  يُمْ ½½بَ  أ َ س ْ ُن ميي½½ز ف½½ي  الص½½عوبة إل½½ى ت َ   الداللي½½ة األدوار ت

  %).63.6( المخطوءة لألجوبة الكليِّ  العددِ  من%)  18.24( المجرور للمفعول

 يواجه½½ون لك½½نهم للمفاعي½ل، الداللي½½ة األدوار وإنت½½اج تميي½ز ف½½ي ص½½عوبات  طلب½ة ه½½ؤالء يواج½ه          

 اق½ل بةنس½ وه½ي%) 33.7( الص½حيحة إجاب½اتهم نس½بة  بلغ½ت حيث اإلنتاج مستوى على أكثر صعوبات

  %).39.2( التمييز مستوى على مثيلتها من بكثير

  :آالتية العوامل إلى الطلبة أخطاء تعزى

  ).1.7(% هي العامل هذا بسبب األخطاء نسبة كانت إذ األم اللغة تأثير. أ

  %). 59.7( أخطائهم نسبة شملت حيث التعلم استراتيجيات تأثير. ب

  ).13.6(% ائهمأخط نسبة شملت حيث التعليم سياق تأثير. ج

  ).25(%هي العامل هذا بسبب األخطاء نسبة كانت إذ االتصال استراتيجيات. د

ُت         مل س فصول خمسة الدراسةِ  هذه شْ ِ ُر  واأله½داف الدراس½ة مش½كلة لمناقشة منها األول الفصل ك

 لحاتالمص½ط تع½اريف و الدراس½ة ه½ذه م½ن الفائ½دة و البح½ث وح½دود المتبع½ة اإلج½راءات و والفرضيات

 الفص½ل ويتن½اول. للمفاعي½ل  والداللي½ة النحوي½ة ل½ألدوار نظري½ا عرض½ا الث½اني الفص½ل يتض½من. الرئيس½ة

 كلي½ة اإلنجليزي½ة اللغ½ة قس½م ف½ي الراب½ع الص½ف طلب½ة عل½ى الباحث½ة أجرت½ه ال½ذي لالختب½ار وص½فا الثال½ث

 و وص½الحيته م½ادةال واختي½ار وتص½ميمه االختب½ار أه½داف الوص½ف ه½ذا ويتض½من.  باب½ل جامعة التربية

ت½½ائِجَ  الراب½½ع الفص½½ل يلخ½½ص. المعتم½½دة الدرج½½ة حس½½اب خط½½ة وأيض½½ا البح½½ث عين½½ه و ثقت½½ه َ  و االختب½½ار ن

 و الدراس½½ة إليه½½ا توص½½لت الت½½ي النت½½ائج ف½½يلخص األخي½½ر الفص½½ل أم½½ا. أخط½½ائِهم وأس½½باب الطلب½½ة أخط½½اء

  . التعليمي بالجانب عالقة لها التي المضامين و المقترحات
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Abstract 

        The study chiefly deals with the semantic roles of the object as one of 
the essential elements of the English sentence of transitive verb which form 
a problematic area for EFL learners. 

       This study investigates the Iraqi EFL university students' performance in 
recognizing and producing  the semantic roles of the object. Accordingly, it is 
hypothesized that: 

 .Most of EFL students classify most of the semantic roles of the direct object 
as affected and most of the indirect object as recipient . 

- Such subjects face difficulties in distinguishing between affected and 
effected direct objects . 

- Most subjects face difficulties in identifying the semantic roles of the 
prepositional object  .Subjects' achievement at the production level is 
expected to be worse than their achievement at the recognition one.           
  To validate the hypotheses a diagnostic test has been designed and applied 
to a sample of 100 Iraqi EFL university learners at their fourth stagefrom the 
Department of English, College of Education, 
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 University of Babylon(2007-2008). Linguistic analysis of the subjects' 
responses to the items of the test has yielded the following conclusions   :  

 .Iraqi EFL university students have failed to recognize the semantic roles of 
direct and indirect objects. These confusions have led them to produce 
(27.8%) of the total number of incorrect responses . 

 The majority of Iraqi EFL university students confuse between affected and 
effected direct object since the rate of their incorrect responses is (22.2%) at 
both levels.The erroneous responses that can be attributed to the 
complexity in seman�c iden�fica�on of the preposi�onal object are(8.24%) 
of the total number of the incorrect responses The subjects' performance in 
the whole test has indicated that EFL university students encounter more 
difficulties in recognizing  and producing the semantic roles of the object, 
but they face more difficulties at the production level than that of the 
recogni on one as the rate of their correct responses (33.7%) is lower than 
that at the recogni on one (39.2%). 

The subjects' errors have been found to be attributed to the following 
factors :І.Intralingual transfer where the rate of their errors constitutes 
(59.7%. 

ІІ.Communica�on strategies where the rate of their errors forms (25%   .  

ІІІ.The context of learning where the rate of their errors represents (13.6%. 

ІV.Interlingual interference where the rate of their errors is (1.7%). 

        This study comprises five chapters, the first of  which is devoted to the 
discussion of the problem, aims, hypotheses, procedures, limits, value of the 
study, and definitions of basic terms. Chapter Two introduces a theoretical 
survey of the syntactic and semantic roles of the object. Chapter Three 
describes the test: its objectives, design, material selection, validity, 
reliability, subjects, as well as the scoring scheme adopted. Chapter Four 
summarizes the results of the test, the subjects' errors, and causes of their 
errors. Finally, Chapter Five comprises the general conclusions, pedagogical 
implications , and some suggestions for further studies. 
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 ذهب األمير عبد مجيد سهاد

 بابل جامعة – األساسية التربية كلية مجلس إلى قدمتها رسالة

 )العامة العلوم دريست طرائق(تربية  ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2008للسنة  1024رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

 الق½ت ل½ذا أيض½اً، تنتجه½ا ب½ل فق½ط المعرف½ة تمث½ل ألنه½ا ل½يس كبي½رة أهمي½ة ذات المف½اهيم تع½د             

 وواض½عي فسال½ن وعلم½اء الترب½ويين ل½دى متزاي½داً  اهتماماً  التعليمية للمادة المفاهيمية والبنى المفاهيم

 م½ن وتدريس½ها العلمي½ة المف½اهيم بأهمي½ة ال½وعي وأن وتعلمه½ا المف½اهيم تعل½يم في تبحث التي النظريات

 م½ن العدي½د تحفي½ز إل½ى أدي½ا ق½د أخ½رى جه½ة من المتعلمون بها يتعلم التي بالكيفية االهتمام وتزايد جهة

  .تعلمها عملية تسهل أن شأنها من فعالة تعليمية نماذج وضع على التربويين

 واس½تظهارها المعلومات تلقين عن تبتعد التي الحديثة الطرائق وفق وعلى العلوم تدريس من وانطالقاً 

 أي½ة تج½ر ل½م أن½ه كم½ا العل½وم ت½دريس ف½ي الحديثة االتجاهات من تعد التي المفاهيم باكتساب تهتم والتي

 األحي½اء م½ادة ف½ي لمف½اهيما اكتس½اب ف½ي وأيل½ي جي½رالك أنم½وذج أثر حول خاصة بصفة بالعراق دراسة

  :معرفة إلى الحالي البحث هدف لذلك

 الخ½امس الص½ف طالب½ات ل½دى االحيائي½ة المف½اهيم اكتس½اب ف½ي وأيل½ي جي½رالك أنم½وذج اس½تخدام أثر .1

  .العلمي

 الخ½امس الص½ف طالب½ات ل½دى االحيائي½ة المف½اهيم اس½تبقاء ف½ي وأيل½ي جي½رالك أنم½وذج اس½تخدام أثر .2

  :اآلتية الصفرية الفرضيات الباحثة وضعت البحث هدفي تحقيق أجل ومن. العلمي

 المجموع½ة طالب½ات درج½ات متوس½ط ب½ين) 0.05( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال .أ 

 المجموع½½ة طالب½½ات درج½½ات ومتوس½½ط وأيل½½ي جي½½رالك أنم½½وذج وف½½ق عل½½ى يدرس½½ن الل½½واتي التجريبي½½ة

  .المفاهيم اكتساب اختبار في االعتيادية طريقةال وفق على يدرسن اللواتي الضابطة

 المجموع½ة طالبات درجات متوسط بين) 0.05( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال .ب

 المجموع½½ة طالب½½ات درج½½ات ومتوس½½ط وأيل½½ي جي½½رالك أنم½½وذج وف½½ق عل½½ى يدرس½½ن الل½½واتي التجريبي½½ة

 تص½½ميم اختي½½ر وق½½د .االس½½تبقاء اختب½½ار ف½½ي ادي½½ةاالعتي الطريق½½ة وف½½ق عل½½ى يدرس½½ن الل½½واتي الض½½ابطة

 إلج½راء باب½ل محافظ½ة مرك½ز ف½ي للبن½ات الخنس½اء إعدادي½ة قص½دياً  اختيرت كما جزئي ضبط ذو تجريبي

  .التجربة
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 طالب½ة) 32(و التجريبي½ة للمجموع½ة طالب½ة) 32(  بواق½ع طالبة) 64( من البحث عينة تألفت            

س½½ وق½½د الض½½ابطة للمجموع½½ة ّ  ودرس½½ت وأيل½½ي جي½½رالك أنم½½وذج وف½½ق عل½½ى التجريبي½½ة المجموع½½ة تدر

 بالش½هور، الزمن½ي العم½ر: متغي½رات ف½ي المجموعت½ان كوفئت. االعتيادية بالطريقة الضابطة المجموعة

  .لألبوين الدراسي التحصيل الذكاء، درجات السابق، التحصيل

 وأع½دت س½لوكياً  ه½دفاً ) 130( فكان½ت األحي½اء بمواضيع الخاصة السلوكية األهداف الباحثة صاغت وقد

س½ت البح½ث، لمجم½وعتي أنموذجي½ة تدريسية خططاً  أيضاً  َّ  خ½الل البح½ث مجم½وعتي بنفس½ها الباحث½ة ودر

 ن½وع م½ن المف½اهيم الكتس½اب اختب½اراً  الباحث½ة وأع½دت. ك½امالً  دراس½ياً  فص½الً  اس½تمرت الت½ي التجربة مدة

 ومس½توى التميي½ز عل½ى وقدرت½ه وثبات½ه صدقه من تحققال تم. فقرة) 50( من مكوناً  متعدد من االختيار

  .الخطأ بدائلها وفعالية الفقرات صعوبة

 لقي½اس البح½ث مجم½وعتي طالب½ات عل½ى بع½دياً  االختب½ار بتطبي½ق الباحثة قامت التجربة مدة انتهاء وبعد

. الم½ادةب االحتف½اظ لقي½اس أس½بوعين م½رور بع½د أخ½رى مرة االختبار تطبيق أعادت ثم المفاهيم اكتساب

 من للتحقق وذلك مستقلتين لعينتين) T-test( التائي االختبار باستخدام إحصائيا البيانات معالجة وبعد

  :اآلتية النتائج ظهرت البحث فرضيات صحة

 الل½½واتي الطالب½½ات درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0.05( دالل½½ة مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د .1

 الطريق½ة وفق على يدرسن اللواتي الطالبات درجات ومتوسط يليوأ جيرالك أنموذج وفق على يدرسن

  .المفاهيم اكتساب اختبار في االعتيادية

 الل½½واتي الطالب½½ات درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0.05( دالل½½ة مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د .2

 الطريق½ة وفق على يدرسن اللواتي الطالبات درجات ومتوسط وأيلي جيرالك أنموذج وفق على يدرسن

  .االستبقاء اختبار في االعتيادية

 م½ادة ت½دريس ف½ي وأيل½ي جي½رالك أنم½وذج اس½تخدام بض½رورة الباحثة أوصت الدراسة نتائج ضوء وفي

 العلم½ي المس½توى ولرف½ع االحيائي½ة المف½اهيم تعل½م ف½ي دور م½ن له½ا لم½ا اإلعدادي½ة المرحل½ة ف½ي األحياء

 ك½½ال وعل½½ى أخ½½رى دراس½½ية وم½½واد أخ½½رى مراح½½ل عل½½ى مماثل½½ة دراس½½ات إج½½راء الباحث½½ة اقترح½½ت ك½½ذلك

 التفكي½½ر وتنمي½½ة العلمي½½ة والمي½½ول العلمي½½ة االتجاه½½ات مث½½ل أخ½½رى تابع½½ة متغي½½رات واس½½تخدام الجنس½½ين

  .العلمي
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Effect of Employing Gerlak and Ely Model in the Acquisition Bio 

Concepts and Retention it to The Female Students of The Fifth 

Scientific Class  

A Thesis Presented  By  

Suhad Majeed Abdul-Amir Dahab 

To The Council of Basic Education College, Babylon University  

As a Partial fulfillment of the Requirements of the Degree of Master in 
Education  

)Teaching Methods of General Science( 

Abstract  

       Concepts are considered of great importance not only the represent 
knowledge but also produce it as well therefore the interest in concepts and 
conceptual constructions structure material is increased. Teachers and 
psychologists who put theories in this field are greatly interested in 
concepts . 

The increased interest in the people who are learning concepts and the 
importance of concepts pushed a lot of scientists who work in the field of 
teaching active instructional designs to ease the process of learning. 

Teaching science according to these new methods of teaching which try to 
be away from learning by rot and interested in learning concepts which is 
considered a new method of teaching science. 

There has not been any study in Iraq that is interested precisely in teaching 
science and the study of the effect of Gerlack and Ely model in  

the acquisition of concepts in Biology, therefore this study aims to  

identify the following :  The effect of using Gerlack and Ely model to a quire 
the biological concepts by the students of the fifth preparatory class. 
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. The effect of using Gerlack and Ely model in reinforcing these concepts into 
the students mind. And in order to reach the aims of the study, the 
researcher had put the following zero hypotheses: 

a. There is no defiance with a sta�s�c findings at the level of (0, 05) between 
the average of marks taken by the students of the experimental group who 
study according to the Gerlack and Ely model and the average of the marks 
taken by the controlling groups who study according to the normal method 
in the test of the a question of concepts 

b. There  is no difference of sta�s�cs finding in the level of (o.o5) 
between the marks taken by the students of the experimental group who 
study according to Gerlack and Ely model and the average of the marks 
taken by the controlling group who study according to the normal method in 
the test of reinforcing concepts  .  

An experimental design was selected with partial control  and AL-Khansa'a  
preparatory school in the center of Babylon province was selected on 
purpose to apply the experiment. The sample of study consist of (64) female 
students , (32) female students for the experimental group and (32) female 
students for controlling group. The experimental group studied according to 
Gerlack and Ely model and the controlling group according to the normal 
method. The two groups were evaluated according to the variation of age in 
months, the pervious knowledge, intelligence degrees and the level of study 
of parents. 

 The researcher has put special behavioral aims  in Biology subjects to be 
(13o) ones; and she prepared typical prac cal plans model for teaching the 
two groups. The researcher studied by herself the two groups during the 
time of study which last foe about (3) months and devised a mul ple choice 
test type consist of (50) item that is credibility, reliability, its ability to 
distinguish, the level of the difficulty of this items, and the effectiveness of 
wrong alternatives. 
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The researcher devised a test for the two group to check the level of a 
question of concepts and she repeated the test another time, two weeks 
later to check the suability of knowledge in the student minds. After 
studying the data statistically using the T-test for two separated samples to 
check the hypotheses of the study, the following results appear: 

There is a difference with a sta�s�c findings at the level of (0, 05) between 
the average marks of the two groups targeted in the test of acquisition of 
concepts. 

. There is a difference of sta�s�c findings at the level of (0, 05) between the 
average marks of the two groups in the test of reinforcement. 

According to the results of the study, the researcher recommended that it is 
essential to use Gerlack and Ely model in teaching biology subject in the 
preparatory schools due to the effect of learning biological concepts and to 
raise the standard of knowledge. The researcher suggests doing move 
studies in this field on other stages and other subjects and for boys and girls 
using other related viral like, tendencies,  scientific direction and scientific 
thinking. 
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  األسدي الشهيد عبد رشيد عقيل

  األساسية جامعة بابل  التربية الى مجلس كلية بها تقدم ماجستير رسالة

  العربية) اللغة تدريس (طرائق

  2008للسنة  1025رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

½½هم البش½½ر بن½½ي عل½½ى وتع½½الى س½½بحانه هللا به½½ا أنع½½م إلهي½½ة هب½½ة اللغ½½ة        اتص½½ال أداة فه½½ي. به½½ا وخصّ

 األم½ة وح½دة مقوم½ات أه½م م½ن وه½ي الت½راث، وحافظ½ة التفكي½ر، ودعام½ة والشعور، الفكر بناء ووسيلة

 الوس½ائل رأق½د ومن وحاضرها، األمة ماضي بين التواصل في ووسيلتها وبقائها، بنائها دعائم وأرسخ

  .  شعب إلى شعب ومن جيل إلى جيل من الثقافة نقل على

 وكن½وز الت½راث، ولغ½ة الك½ريم، الق½رآن لغ½ة فه½ي والمنث½ور، ب½المنظوم تكامل½ت لغ½ة العربي½ة واللغة      

 ص½درها اتس½ع إذ العط½اء، عل½ى الق½درة تمتل½ك الت½ي المرن½ة الحي½ة اللغات ومن األصيلة، العربية الثقافة

½دت اللغ½ات، م½ن لغيره½ا يت½وافر ال م½ا واإلتق½ان اإلحك½ام من فبلغت العربية، غير اظاأللف لتقبل ّ  آث½اراً  فخل

ً  س½تبقى  ع½½ن حاض½رنا يفص½ل إذ ثق½افي، فك½ري ض½ياع إل½ى يس½لمنا به½ا األخ½ذ وع½دم. ال½دهر ط½وال ماثل½ة

ا فضالً  ماضينا ّ  إل½ى األزمن½ة بمرور األمر بنا ينحرف إذ بالخطر، منذرة نتائج من اإلهمال هذا يعقب عم

 أعظ½م فم½ا الحني½ف دينن½ا أسس من أساس أهم يفقدنا بعداً  عنها والبعد الكريم، القرآن لغة عن االنعزال

د أمة ّ   .  وبحثاً  وتواصالً  تدريساً  بها الالئقة المكانة وتنزلها لغتها تمج

لجاتن½ا، يوخف½ ش½ؤوننا، ع½ن التعبي½ر عل½ى ق½ادرة العربي½ة لغتن½ا لجعل دؤوباً  السعي كان وهكذا      َ  مخت

 تراثن½½ا عظم½ة لن½ا تنكش½ف معرفته½ا فف½ي. اإلنس½½انية الحض½ارة تواك½ب ك½ي والمعرف½ة، العل½م ومس½تجدات

 إذا الحقيق½ة نج½افي ال ولعلن½ا الخال½د، اإلنس½اني للت½راث اللغ½ة ه½ذه ص½در اتسع فلقد حضارتنا، وإنسانية

 اعتن½½ى لق½½د. اللغ½½ات أق½½دم ف½½ي رالتط½½و أص½½ول يض½ارع فتاريخه½½ا طفول½½ة له½½ا يع½½رف ل½½م الت½½اريخ إنّ : قلن½ا

 خ½الل م½ن قوانينه½ا، وتثبي½ت أحكامه½ا وترس½يخ قواع½دها باستقراء العربية دراستهم في العرب العلماء

 أس½رار على للوقوف القول من والمأثور والشعر الشريف النبوي والحديث القرآني النص إلى الرجوع

  . العربية

½ه وخصائص½ها، اللغ½ة س½مات حاوي½اً  بوص½فه التعبي½ر سدر أهمية من البحث هذا أهمية وتأتي        ّ  ألن

 االس½تعمال مرحل½ة إل½ى والق½وانين القوال½ب مرحل½ة م½ن به½ا والخ½روج اللغة دعم ضرورات من ضرورة

ا التعبير في الكاتب حرية مع اللغة هذه سالمة بشروط مقيداً  يكون الذي ّ   .نفسه في عم

 م½ن إليه½ا نس½عى الت½ي النهائي½ة المحص½لة وهو اإلنساني، االتصال وسائل من وسيلة التعبير ويعدّ       

 والرواي½ة، التعق½ل وأث½ر ـ½ والكتابي½ة والكالمي½ة واالستماعية القرائية ـ اللغة مهارات تعليم تحقيق خالل

  .    المعاني عن التعبير وأفانين القول الستجادة وثمرة الفكري، النمو ومظهر
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 علي½ه هللا ص½لى( الرس½ول أق½وال وكان½ت واآلراء، األفك½ار ع½ن اإلبانة في يؤديه فيما أهميته وتكمن     

ُقتدى مثاالً ) وسلم وآله  الطب½اع له½ا الن½ت م½أثورة خط½ب فل½ه المع½اني، ودق½ة التص½وير براع½ة ف½ي به½ا ي

ة ّ ّة، والنفوس الفظ  س½اعات ف½ي ون½وراً  ثبات½اً  المت½رددة والقل½وب الواهي½ة، الع½زائم منه½ا واستمدت الضال

  .  المحن

 بل½½وغ ع½½ن ع½½اجزاً  بمهام½½ه القي½½ام ع½½ن قاص½½راً  تدريس½½ه زال فم½½ا التعبي½½ر أهمي½½ة م½½ن ال½½رغم وعل½½ى      

 األدبي½ات أك½دت وق½د. مس½تمرة زال½ت ما ـ والمدرسين المعلمين من ـ الضعف هذا من فالشكوى أهدافه،

ت الض½½عف ه½ذا ّ  إل½½ى يس½½يرة بنظ½½رة ذل½½ك مالحظ½½ة ك½½نويم. ت½واجههم الت½½ي المش½½كالت م½½ن تدريس½½ه وأع½½د

 مس½توى ت½دني م½ن يلح½ظ م½ا ه½و ص½عوبة األمر يزيد والذي المكتوبة، والعبارات والجمل الطلبة كتابات

   ؟ الطلبة أوساط بين به فكيف العربية، اللغة مدرسي بين التعبير

 والنحوي½½ة فيةوالص½½ر اللغوي½½ة األخط½½اء م½½ن الخالي½½ة الفص½½يحة العب½½ارات اس½½تعمال ص½½عوبة وتع½½دّ        

 ق½رن، نص½ف م½ن أكث½ر من½ذ الش½كوى انطلق½ت وق½د. الطلب½ة لدى التربوية المشكالت أعقد من واإلمالئية

ق½دت األخي½رة الس½½نوات ف½ي وتزاي½دت ُ  وق½½د التربوي½ة، األوس½½اط ف½ي والمحاض½رات الن½½دوات أجله½ا م½½ن فع

  .والجامعات المدارس لخريجي اللغوي المستوى تدني إلى جميعها أشارت

 بوص½فها التعبير مهارة ومنها العربية اللغة مهارات اكتساب في الضعف مشكلة تتجلى هنا ومن       

 إن(الجهري½ة وال½ـقراءات ن½ادر أم½ر فص½يح عرب½ي إل½ى فاالستماع. الرئيسة العربية اللغة مهارات إحدى

ُذكر، وجود لها ليس)وجدت  أو الخ½اص الح½ديث ف½ي نطق½اً  توظيفها نلحظ كنا وان بأهميتها، قيست إذا ي

  .واللحن باألغالط محشواً  يأتي العام

ف ض½رورة الباح½ث وجد هذا على وبناءً        ّ  ف½ي العربي½ة اللغ½ة أقس½ام طلب½ة ل½دى التعبي½ري األداء تع½ر

 أدائه½½½م ع½½½ن موض½½½وعية بص½½½ورة للكش½½½ف بينهم½½½ا موازن½½½ة دراس½½½ة وإج½½½راء واآلداب، التربي½½½ة كلي½½½ات

  .التعبيري

  : البحث هدافا

ف إلى ثالبح يهدف       ّ  واآلداب التربي½ة كليات في العربية اللغة أقسام طلبة لدى التعبيري األداء تعر

  :اآلتية األسئلة عن اإلجابة خالل من وذلك

 جامع½½ات ف½½ي واآلداب التربي½½ة كلي½½ات ف½½ي العربي½½ة اللغ½½ة أقس½½ام طلب½½ة ل½½دى التعبي½½ري األداء م½½ا .1

  ؟ األوسط الفرات

 الف½رات جامع½ات ف½ي واآلداب التربي½ة كلي½ات ف½ي العربي½ة اللغ½ة مأقس½ا طلب½ة لدى التعبيري األداء ما .2

  ؟ التصحيح محك فقرات بحسب األوسط

  ؟ واآلداب التربية كليات في العربية اللغة أقسام طلبة بين التعبيري األداء في فرق هناك هل .3
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  :  البحث حدود

 الف½رات ف½ي واآلداب التربي½ة كلي½ات ف½ي العربي½ة اللغ½ة أقس½ام ف½ي الرابعة الصفوف طلبة من عينة      

  ).م2008 – 2007(  الدراسي للعام ،)والقادسية والكوفة، وبابل، كربالء،(األوسط

  : وعينته البحث مجتمع

ً  طالب½½اً )646(البح½½ث مجتم½½ع بل½½غ        التربي½½ة كلي½½ات ف½½ي العربي½½ة اللغ½½ة أقس½½ام ب½½ين يتوزع½½ون وطالب½½ة

ً  طالب½½اً )50(عش½½وائياً  الباح½½ث اخت½½ار. األوس½½ط الف½½رات جامع½½ات ف½½ي واآلداب  كليت½½ي طلب½½ة م½½ن وطالب½½ة

 العين½½ة اس½½تبعاد وبع½½د االس½½تطالعية، العين½½ة ليمثل½½وا القادس½½ية جامع½½ة_واآلداب باب½½ل، جامع½½ة_التربي½½ة

، طالب½½اً )592(الكل½½ي البح½½ث مجتم½½ع أص½½بح ،)4(وع½½ددهم المخفق½½ين والطلب½½ة االس½½تطالعية ً  وم½½ن وطالب½½ة

 العين½½ة ع½½دد فبل½½غ كلي½½ة ك½½ل م½½ن%)30(بنس½½بة عين½½ة الباح½½ث أخ½½ذ جميع½½ه الدراس½½ة مجتم½½ع تمثي½½ل أج½½ل

ً  طالباً  )178(االساسية   .  وطالبة

 العين½½ة عل½½ى التحص½½يل اختب½½ار الباح½½ث طب½½ق واألساس½½ية االس½½تطالعية البح½½ث عينت½½ي تحدي½½د وبع½½د     

، طالباً )50(عددها البالغ االستطالعية ً  نفس½ها، ين½ةالع عل½ى االختب½ار إع½ادة ت½م أي½ام عش½رة وبعد وطالبة

 طالب½اً )178(ع½ددها الب½الغ األساس½ية العين½ة عل½ى طبقه وثباته االختبار صدق من الباحث تحقق وعندما

 ً   .األوسط الفرات في واآلداب التربية كليات طلبة من وطالبة

 الت½½ائي واالختب½½ار ،)Pearson(بيرس½½ون ارتب½½اط معام½½ل: منه½½ا إحص½½ائية وس½½ائل الباح½½ث اس½½تعمل    

)T.Test.(واآلداب التربي½ة، لكلي½ات العربية اللغة أقسام طلبة مستوى ضعف البحث نتائج أظهرت وقد 

ة توصيات الباحث وقدم .التعبير في األوسط الفرات في ّ   :منها عد

 تس½½بق الت½½ي الدراس½½ية المراح½½ل ف½½ي وموض½½وعي ج½½اد بش½½كل التعبي½½ر م½½ادة بت½½دريس االهتم½½ام .1

  .الجامعية الدراسة

ّة مناظرات تنظيم على العمل .2  لتنمية العراقية الجامعات طلبة بين ثم الواحدة الجامعة طلبة بين ثقافي

ة دراسات الباحث واقترح.التعبير مادة نحو الطلبة رغبة ّ   :منها عد

 م½½ادة نح½½و واآلداب التربي½½ة كلي½½ات ف½½ي العربي½½ة اللغ½½ة أقس½½ام طلب½½ة اتجاه½½ات لقي½½اس دراس½½ة إج½½راء .1

  .التعبير

 ف½ي واآلداب التربي½ة كلي½ات ف½ي العربي½ة اللغ½ة أقس½ام تش½مل الحالي½ة اس½ةللدر مماثلة دراسة إجراء .2 

  .القطر عموم
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Abstract                                                               

        by the poem and the prose. It is the culture. It is a living  language 
which has the ability to accept an Arabic words. It is the language of the 
Holy Quran, the heritage and the culture. Without language, we loose the 
cultural thinking and we may separate us  from the communication between 
the past and the future. This case leads us to the isolating from the Holy 
Quran   .  

        In their Arabic studies, the Arabic scientist took care of the Arabic 
Language by establishing its rules, reading its grammar and fixing its laws. 
Thus, these studies related to the text of the Quran and the prophetic 
traditions and to the a achievements of speech to stand on the Arabic 
secrets  

          The importance of the present study comes from the importance of 
the expression lesson because it has the  characteristics of the Arabic 
Language and its features . 

         The expression accounts as a means of human communication and it is 
the final thing that we want to reach it by achieving the process of learning 
the language skills , reading , listening , speaking and writing  .  

   The importance of the research appears from what the study has occurred 
in showing the thoughts and opinions and the prophet Mohammed's talks  ( 
God's blessing and peace be upon him ) are good examples in the skill of 
picturing and the accuracy of meanings. 

          In spite of the importance of the expression but its teaching is still 
insufficient in achieving its rules and achieving its purposes. Thu ,studies 
assured this problem and they considered the problems of teaching it is 
what they face the teachers.   

         Over a half century, this problem was appeared and it is increased at 
the last year, many meetings and lectures are put to deal with thisproblem  

and they point to the weakness of the students of the collage in the Arabic 
Language Departments  .  
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The purpose of the study; This study aims at answering the following 
questions :- 

- What is the expressional performance of the students  of the Arabic 
Language Departments at the Collage of Education in the middle of AL_Forat  
University ؟   

- What is the expressional performance of the students of Arabic Language 
Departments at the Collages of Arts in the middle AL_Forat Universities ؟   

Is there a different in the expressional performance of the students between 
the Arabic Languages Departments at the Collages of Education and Arts  

Limits of the study  :-  

A sample of the fourth year classes at Arabic Departments in the Collages of 
Education and Arts in the middle AL_Forat Universities  (Karbalaa, Babylon, 
Kufa and AL_Qadisya) for the academic year    ( 2007 -2008)     The 
population and the sample of the study  

           The popula on of the study is ( 646 ) students ( male and female) 
from the Arabic Departments at the Collages of Education and Arts in the 
Universi es of the middle AL_Forat. The researcher chose (50) students 
randomly as the pilot sample from the Collages of Education and Arts. After 
removing the pilot sample and the failed students of the pasted year { ( 4 ) 
students }, the popula on of the study has become ( 592 ) students. In order 
to represent the population of the study, the researcher took a sample of 30 
% from each collage. Thus, the  pilot sample is ( 178 ) students ( male and 
female. 

         After limiting the pilot and the basic samples, the researcher applied 
the test on the pilot sample ( 50 ) students ( male and female ). After ten 
days, the researcher applied the test again on the same sample. The 
researcher applied the test on the basic sample ( 178 ) students , from the  

Collages of Education and Arts in the middle AL_Forat Universities, after 
proving the validity of the test. 
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      The results have proved the weakness of the students at the Arabic 
Language Departments in the Collages of Education and Arts in the middle 
expression. 

          The researcher puts the following recommendations  

1  - Paying attention to the teaching of composition seriously and subjectively 
in the levels preceding the university. 

2-Making of cultural debates among the individual university students, and 
among the students of the Iraqi universities to improve the students, desire 
towards composition He suggest many studies for the future  :-.  

Making of identical study of the present one including the departments of 
Arabic in the Collages of Education and Arts all over the country. 

2-Carrying out of a study for measuring the directions of the Arabic 
Departments students in the Collages of Education and Arts towards 
composition. 
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  عبد كاظم سلوى

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى قدمتها رسالة

  )العربية اللغة تدريس طرائق( في ماجستير  درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2011 للسنة 1772 تبة المركزيةرقم القرص في المك

  المستخلص

 بأنه½ا تتس½م الت½ي العربي½ة اللغ½ة ف½روع ب½ين به½ا يحظ½ى رفيع½ة ومنزل½ة متمي½زة مكان½ة العربي لألدب    

عين في منها فرع كل يصب متكاملة واحدة وحدة َ   .اآلخر م

 تمت½د س½حرية اعص وكأنه به، المحيط وعالمه لذاته، وفهمه اإلنسان، شخصية تكوين في األدب يُسهم 

ماً  والسعي والتطوير التجديد لمحاولة ُدُ   .الحياة ركب في ق

 رغب½تهم وتش½بع ذاته½م الطلبة يثبت خالله فمن ، اإلعدادية المرحلة لطلبة بالنسبة كبيرة أهمية ولألدب

 منه½ا ينه½ل الت½ي والش½عراء األدب½اء تج½ارب م½ن األدب يقدم½ه بم½ا شخص½يتهم باس½تقاللية اإلحس½اس في

ا لتصبح الحميدة والخصال العليا والمثل القيم الطلبة ً   .شخصيتهم من جزء

ُس½½هم كم½½ا  آب½½ائهم بت½½راث ووص½½لهم ال½½ذهني، نش½½اطهم وتجدي½½د الط½½الب ف½½راغ أوق½½ات م½½لء ف½½ي األدب ي

ُنم½½ي مم½½ا العربي½ة الثقاف½½ة مص½½ادر ف½½ي البح½½ث إل½½ى ودفعه½½م وأج½دادهم،  واإلط½½الع، الق½½راءة ح½½ب ل½½ديهم ي

ٍ  جديدة وأفكار وتراكيب وأساليب بألفاظ ويمدهم اللغوية، ثروتهم من ويزيد  واس½تعمال مبتك½رة، ومع½ان

  .والكتابة القراءة في صحيحاً  استعماالً  العربية اللغة

 بع½ض بس½بب له دراستها عند المشكالت بعض من تعاني الطالبة زالت فما  األدب درس ألهمية ونظراً 

 ذات الطالب½½ات بع½½ض يجع½½ل مم½½ا األدب½½ي نصال½½ ش½½رح ف½½ي المدرس½½ات تتبعه½½ا الت½½ي التدريس½½ية الطرائ½½ق

 الباحث½½ة ارت½½أت فله½½ذا االدب½½ي، ال½½نص ش½½رح ف½½ي المش½½اركة دون م½½ن فق½½ط متلقي½½ات فه½½ن س½½لبي موق½½ف

 الص½لة ،وتوثي½ق للتجري½ب والنص½وص االدب ت½دريس طريق½ة ض½من)المعجم½ي المعنى( أسلوب إخضاع

 الطالب½ة وجع½ل جوانبه كل من دبياأل النص دراسة لتتم وإمالء وصرف نحو من ومستوياتها اللغة بين

 .الواح½دة للمف½ردة المالئم½ة المع½اني واختي½ار المعج½م اس½تعمال عل½ى وت½دريبها التعليمي½ة العملي½ة محور

 الص½ف طالب½ات ل½دى اللغوي½ة الق½درة تنمي½ة ف½ي المعجم½ي المعن½ى أث½ر:(معرفة إلى الحالي البحث هدفي

       ).والنصوص األدب مادة في اإلعدادي الرابع

           

  

  



  
�–

            1192016  
 

 

  : البحث فرضيات -

 االختب½ارين ف½ي التجريبي½ة المجموع½ة درج½ات متوس½ط ب½ين إحص½ائية داللة ذو فرق هناك ليس -1

 تنمي½ة ف½ي)المعجم½ي المعن½ى( باس½تعمال والنص½وص األدب م½ادة يدرسن الالئي والبعدي القبلي

  .اللغوية القدرة

 االختب½ارين ف½ي الض½ابطة ع½ةالمجمو درج½ات متوس½ط ب½ين إحص½ائية دالل½ة ذو ف½رق هناك ليس -2

 الق½½درة تنمي½½ة ف½½ي)التقليدي½½ة بالطريق½½ة(والنص½½وص األدب م½½ادة يدرس½½ن الالئ½½ي والبع½½دي القبل½½ي

  .اللغوية

 الالئ½ي التجريبي½ة المجموع½ة طالب½ات درج½ات متوس½ط ب½ين إحص½ائية دالل½ة ذو فرق هناك ليس -3

½½½نَ   طالب½½½ات رج½½½اتد متوس½½½ط ،و)المعجم½½½ي المعن½½½ى(باس½½½تعمال والنص½½½وص االدب م½½½ادة يدرسْ

نَ  الالئي الضابطة المجموعة   .البعدي االختبار في)التقليدية بالطريقة(نفسها المادة يدرسْ

  :البحث حدود

  .بابل محافظة مركز في النهارية الثانوية أو االعدادية المدارس من عينة-

 للس½½نة باب½½ل محافظ½½ة الثانوي½½ة أو االعدادي½½ة الم½½دارس ف½½ي االدب½½ي الراب½½ع الص½½ف طالب½½ات م½½ن عين½½ة-

  2011-2010 الدراسية

 اله½½ذلي، ذؤي½½ب إب½½و(وه½½ي االع½½دادي الراب½½ع للص½½ف والنص½½وص االدب كت½½اب موض½½وعات م½½ن ع½½دد-

 م½ن ،ونص½وص) الص½ديق بك½ر اب½و ووص½ية ال½وداع حج½ة خطب½ة(والنث½ر الري½ب، ب½ن ومال½ك والخنساء،

 االم½ام ،ورس½الة االش½عري موس½ى اب½ي ال½ى الخط½اب ب½ن عم½ر ورس½الة النبوي، والحديث الكريم القران

  بثين½½ة، وجمي½½ل والف½½رزدق، االم½½وي، العص½½ر ف½½ي واالدب االش½½تر، ب½½ن مال½½ك ال½½ى) الس½½الم علي½½ه( عل½½ي

  ).االموي العصر في النثر(و االخيلية، وليلى ربيعة، ابي بن وعمر

  .2004-العربية اللغة مجمع اعداد-الوسيط المعجم-

 التجريبي½½ة(للمجم½½وعتين جزئ½ي ض½½بطٍ  ذا يبي½اً تجر تص½½ميما الباحث½ة اخت½½ارت البح½ث ه½½دف ولتحقي½ق     

 الش½½عب ع½½دد وك½½ان لبحثه½½ا، مي½½داناً  لتك½½ون للبن½½ات الخنس½½اء اعدادي½½ة عش½½وائيا ،واخت½½ارت)والض½½ابطة

 درس½½نَ  والت½ي طالب½½ة)34(وع½ددها التجريبي½½ة المجموع½ة لتك½½ون عش½وائياً )ب(ش½½عبة واختي½رت ش½عبتين،

 وع½½½½دد الض½½½½ابطة المجموع½½½½ة) أ( ،وش½½½½عبة)المعجم½½½½ي ب½½½½المعنى( باس½½½½تعمال والنص½½½½وص األدب م½½½½ادة

  .التقليدية بالطريقة والنصوص االدب مادة درسنَ  والتي طالبة)34(طالباتها

 والض½½ابطة التجريبي½½ة البح½½ث مجم½½وعتي طالب½½ات ب½½ين المتغي½½رات م½½ن ع½½دد ف½½ي التك½½افؤ الباحث½½ة أج½½رت

  .بالشهور محسوبا الزمني العمر- :وهي

                          .2011-2010الدراسي للعام السنة نصف امتحان في العربية اللغة مادة درجات -3

  2011-2010 الدراسي للعام السنة نصف امتحان في والنصوص األدب مادة درجات -4

  .الطالبات تمتلكها التي المعلومات لمعرفة الباحثة أعدته الذي القبلي االختبار درجات -5
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 دالل½ة مس½توى عن½د المتغي½رات تل½ك ف½ي المجم½وعتين نب½ي إحص½ائية داللة ذا فروق هناك تكن ولم        

 وص½اغت الث½اني الفص½ل ف½ي المق½ررة والنص½وص األدب لم½ادة الدراسية المادة الباحثة وحددت).0 ،05(

رض½½ت ث½½م .ه½½دفاً )171( وكان½½ت موض½وع)13( المح½½ددة للموض½½وعات الس½½لوكية االه½½داف الباحث½ة  عل½½ى عُ

 المح½½½ددة الموض½½½وعات لك½½½ل تدريس½½½ية خطط½½½اً  الباحث½½½ة واع½½½دت ص½½½الحيتها، لبي½½½ان الخب½½½راء م½½½ن نخب½½½ة

 مجم½وعتي الباحث½ة درست وقد. للتدريس صالحيتها لبيان النموذجيتين التدريسيتين الخطتين ،وعرضت

  ).2011-5 -5(الى)2011-3 -1( من التجربة مدة واستمرت بنفسها، البحث

 اإلجاب½ة ذي المق½الي الن½وع م½ن لةاس½ئ خمس½ة ب½ين موزع½ة فق½رة)50( م½ن متكون½اً  اختباراً  الباحثة أعدت

 طبق½½ت التجرب½½ة نهاي½½ة وف½½ي .وثبات½½ه ص½½دقه م½½ن تحقق½½ت درج½½ة،)100(الكلي½½ة درجت½½ه وكان½½ت المح½½ددة،

  ).2011-5 -12(يوم البعدي االختبار

 ص½½عوبة ومعام½½ل ك½½اي، مرب½½ع ،و الت½½ائي االختب½½ار( اإلحص½½ائية الوس½½ائل بحثه½½ا ف½½ي الباحث½½ة اس½½تعملت

 توص½لت النت½ائج تحلي½ل وبع½د ).بيرس½ون  ارتب½اط ومعام½ل المقالية، الفقرات زتميي قوة ومعامل الفقرة،

  :الى الباحثة

 المجموع½ة عل½ى) المعجم½ي المعن½ى(بـ والنصوص األدب مادة درست التي التجريبية المجموعة تفوق-

                                 .   اللغوية القدرة في )التقليدية بالطريقة(بـ والنصوص األدب مادة درست التي الضابطة

 الطالب½½ات انتب½½اه ج½½ذب ش½½أنها م½½ن ت½½دريس طرائ½½ق إتب½½اع-: الباحث½½ة توص½½ي البح½½ث نتيج½½ة ض½½وء وف½½ي

  :ياتي ما الباحثة تقترح الحالي البحث لجوانب  واستكماالً .والنصوص األدب لدرس وتشويقهن

  ) األدبي والتذوق يري،التعب االداء(مثل أخر متغيرات في الحالية للدراسة مماثلة دراسة إجراء-
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"The effect of lexical meaning in the development of language 

ability in the fourth grade girls students in the Article  of  literature 

& texts" 

Thesis  presented  by  

Salwa Kadhum  Abd  

To the College of Basic Education at the University of Babylon, It is part of 
the requirements of the Master degree of (methods of teaching the Arabic 
language( d position and high status as compared with  the branches of 
Arabic language which is characterized as a single unit integrated which  all 
of them hade closely linked together  

 literature contributes in the formation of human personality, and his 
understanding of himself an his world around him, like a magic wand 
stretches to try to change and renewal and development and to move 
forward in the furtherance of life. 

the literature has a  great importance for secondary school girl students, by 
it the student  proves itself and  saturate its desire  in the feeling of its 
character independence  afforded to literature from the experiences of 
writers and poets, including the student, which absorb some of the values 
and ideals and good character to become part of her personality. 

Literature also contributes to fill in the leisure time of students and 
rejuvenate mental, and connect with the legacy of their parents and 
grandparents, and push them to look in the sources of Arab culture, which 
fosters a love of reading and viewing, 
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Abstract  

The Arabic literature has a privilege and increases the wealth of language 
and provide them with the wording and the methods and structures and 
new ideas and meanings, innovative, and the use of Arabic language  true 
used in reading and writing. 

Because of this importance of studying the literature, students  still suffer 
from some problems when they studying it  because of some methods of 
teaching followed by the teachers to explain the literary text, which makes 
the student with a negative attitude is requested only to participation in 
explaining the literary text, hence we felt the researcher subject the style of 
(meaning lexical) in the way of teaching literature and texts for testing, and 
documenting the link between  

language and levels of some and the exchange and dictate to be a study of 
the literary text in all its aspects and make the student-centered education 
and training on the use of the dictionary and choosing the meanings 
appropriate for the single one . 

-Aim of the research: 

Current research aims to find out: 

- The effect of lexical meaning in the development of language ability in the 
fourth grade girls students in the Article  of  literature & texts( 

- Research hypotheses: 

- There is no difference with a statistically significant between the post and 
after  tests of the experimental group, which taught the use of literature and 
texts (lexical meaning) in the development of language ability. 

  There is no difference with a statistically significant between the post and 
after  tests of the students group, which teaches literature and texts (in the 
traditional way) in the development of language ability. 

   -  
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There is no difference with a statistically significant  between the average 
scores of the experimental group which will examine the substance of 
literature and texts (lexical sense), and the average score for the control 
group that will study the article itself (the traditional way) in the post-test. 

Search Limits: 

- A sample of students in the fourth literary in Babylon province for the 
academic year 2010-2011 

- Topics of the book of literature and texts for fourth grade preparatory 
They (Abu Dhu'ayb Hudhali, AL- Khansaa, Malik Ben AL-Reeb, and prose 
(Hijjat Al Wadaa and testament of Abu Bakr), and the texts of the Koran and 
the Hadith, and a message Umar AL-Khattab to Abu Musa al-Ash'ari, a 
message of Imam Ali (peace be upon him) to Malik bin Ashtar, and literature 
in the Umayyad period, and Farazdaq, and Jamil Buthaina, Omar bin Abi 
Rabia, Leila Alakhilah, and (prose in the Umayyad period.( 

- Dictionary of mediator - to prepare the Arabic Language Academy -2004    .

   To achieve the aim of the research , the researcher chose experimentally 
design for the two groups (experimental and control group), and chose a 
random Al- Khansaa middle school  for girls, and the number of people (2) 
Division, was selected Division (b) randomly  

assigned to be the experimental group and number (34) student, which will 
examine the substance of   literature and   texts (in the sense lexical  

), and the Division (a) is the control group and the number of students (34) 
students will examine the substance of literature and texts in the traditional 
way. 

Researcher conducted a parity between the two groups of students research 
the experimental and control group in a number of variables: 

  - chronological age measured in months. 

  - degrees of Arabic language in the half-year exam for the academic year 
2010-2011. 

  -  
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Marks for literature and texts in the exam-half of the academic year 2010-
2011 the scores of  the post   test prepared by the researcher. 

        There were no differences with  statistically significant at the level of 
significance (05, 0). Iden�fied the researcher subject the material of 
literature, the texts prescribed in Chapter II, and formulated a researcher 
behavioral objec�ves of the specific topics of (13) theme and the (171) 
target. And then presented to the experts to demonstrate the validity of, 
and prepared the researcher plans for teaching each specific topics, and 
presented plans to the experts to demonstrate the validity to teach. The 
researcher studied two groups of research itself, and continued duration of 
the experiment (01/03/2011) to (05/05/2011). 

At the end of the experiment the researcher has provided post-test day (12-
5-2011) consis�ng of (50) items distributed on five ques�ons, and degree 
college (100) degrees, the kind of pans with a specific answer and display to 
the experts to make sure of the sincerity and firmness . 

Researcher used statistical methods in their search (Altaai test for two 
independent samples, and Chi-square, and the coefficient of difficulty of the 
paragraph, and the coefficient of the power of discrimination essay 
paragraphs, and Pearson's correlation coefficient, and testing of two 
samples Altaai interrelated After analyzing the results reached the 
researcher to The experimental group than students who studied literature 
and text . 

material (b lexical meaning) to the control group students, who studied 
literature and material to the texts (in the traditional way) in the post-test In 
light of the search result researcher recommends : .  

- The followers of modern teaching methods that will attract the attention 
of students and make them Anxious to study the literature . 

As a complement to aspects of current research suggests a researcher with 
the following Conducting a similar study of the current study in other 
variables (such as expressive performance, literary taste : 
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  الحسناوي رشيد عبد االمير حيدر

مها رسالة ّ   بابل جامعة في األساسية الـتربية كلية مجلس إلى قد

  ) االجتماعية العلوم تدريس طرائق( ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء يوه

  2011للسنة  1826رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

 ف½½ي الس½½ت القبع½½ات اس½½تراتيجية باس½½تعمال الت½½دريس فاعلي½½ة(  إل½½ى التع½½رف الح½½الي البح½½ث يه½½دف      

  ).  األوربي التاريخ مادة في األدبي الخامس  الصف طالب تحصيل

  -: اآلتية الصفرية الفرضية الباحث وضع ، البحث هدف ولتحقيق      

 المجموع½½ة ط½½الب تحص½½يل متوس½½ط ب½½ين) 0,05( مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق هن½½اك ل½½يس" 

 ط½الب تحص½يل ومتوس½ط الس½ت القبع½ات باس½تراتيجية األورب½ي الت½اريخ م½ادة يدرس½ون الذين التجريبية

  ". التقليدية بالطريقة نفسها المادة يدرسون الذين ةالضابط المجموعة

 اح½½داهما لمجم½½وعتين الجزئ½½ي الض½½بط ذا التجريب½½ي التص½½ميم الباح½½ث اخت½½ار ذل½½ك م½½ن وللتحق½½ق      

 عش½وائية بصورة بابل محافظة مركز في علي االمام اعدادية اختيار وتم ، ، ضابطة واالخرى تجريبية

ن بلغت إذ للدراسة عينة لتكون ّ لت ، طالباً ) 60( فيها البحث ةعي ّ   التجريبي½ة المجموعة) أ(شعبة فيها مث

ل½½ت الس½½½ت، القبع½½ات اس½½تراتيجية باس½½½تعمال درس½½وا طالب½½اً ) 30( وع½½ددها ّ  المجموع½½½ة) ب( ش½½عبة ومث

  . التقليدية بالطريقة درسوا  طالباً ) 30( وعددها الضابطة

 االختب½ار باس½تعمال) والض½ابطة التجريبي½ة( تينالمجم½وع أف½راد ب½ين إحص½ائياً  تكافؤاً  الباحث أجرى     

 ، بالش½½½هور، محس½½وب الزمن½½ي العم½½ر: ( اآلتي½½ة المتغي½½½رات ف½½ي) ك½½اي ومرب½½ع( ،)  T-Test(  الت½½ائي

 الخ½امس للص½ف الس½نة نص½ف امتح½ان ف½ي األورب½ي التاريخ مادة في البحث مجموعتي طالب ودرجات

 تك½½ن ول½½م ،) لألب½½وين الدراس½½ي والتحص½½يل ، ءال½½ذكا واختب½½ار ، 2011-2010 الدراس½½ي للع½½ام األدب½½ي

 الفص½ول ض½مت ، س½لوكياً  ه½دفاً ) 110( الباحث أعدّ ) 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذوات الفروق

  ، التجرب½½ة ف½½ي المح½½ددة الفص½½ول لموض½½وعات تدريس½½ية خطط½½اً  وأع½½دّ  ، التجرب½½ة ف½½ي المح½½ددة االربع½½ة

 5/2011/ 5  الخم½يس ي½وم إل½ى 2/2011/ 28 االثن½ين ي½وم م½ن بدءاً  أسابيع عشرة التجربة واستمرت

 م½ن الباح½ث تأك½د أن بع½د فقرة)  50( من المكون التحصيلي االختبار الباحث طبق التجربة انتهاء بعد،

  .وثباته صدقه
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 ارتب½½اط ومعام½½ل ، )T-Test الت½½ائي االختب½½ار:  اآلتي½½ة اإلحص½½ائية الوس½½ائل الباح½½ث اس½½تعمل وق½½د     

 المقالي½½ة، والفق½رات الموض½وعية للفق½½رات الص½عوبة معام½ل ومعادل½ة)   2ك½½ا(  ك½اي ومرب½ع ، بيرس½ون

 ، الخاطئ½½ة الب½½دائل فاعلي½½ة ومعادل½ة، المقالي½½ة والفق½½رات الموض½½وعية للفق½رات التميي½½ز معام½½ل ومعادل½ة

½½ض،  البيان½½ات معالج½½ة ف½ي))  T-Test  الت½½ائي االختب½½ار اس½½تعمال وبع½د ّ  ةرئيس½½ نتيج½½ة ع½½ن البح½ث تمخ

مت ّ َّ :   مفاده تجريبياً  دليالً  قد  ت½دريس ف½ي فاعليتها إحصائية بداللة أثبتت الست القبعات إستراتيجية أن

  . األدبي الخامس الصف لطالب األوربي التاريخ مادة

 الت½اريخ م½ادة ت½دريس ف½ي الس½ت القبع½ات إس½تراتيجية باعتم½اد الباح½ث أوص½ى النتائج ضوء وفي      

ُس½س عل½ى الت½اريخ م½ادة مدرس½ي وباطالع، األدبي الخامس الصف لطالب عاصروالم الحديث األوربي  أ

 التربوي½½ة الن½½دوات أو ال½½دورات خ½½الل م½½ن وذل½½ك ، الس½½ت القبع½½ات إس½½تراتيجية والس½½يما التفكي½½ر ب½½رامج

 الحالي½ة للدراس½ة مماثل½ة دراس½ة اج½راء الباح½ث اقت½رح ، البح½ث لهذا واستكماالً  ،  الخاصة أوالنشرات

  . بالنفس والثقة ، االتجاه مثل أخرى متغيرات وعلى ، أخرى دراسية وصفوف مراحل في
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Teaching Activity by Using Six Hats Strategy in Learning of 

Students of Fifth Literary Class in European History Subject 

Haider Abdul Ameer Rasheed Al-Hessnawi  

: University of Babylon / Basic Eucation  

Abstract  

The current research aims to know ( teaching activity by using Six Hats 
strategy in learning the students of fifth literary class in European history 
subject. 

 To achieve the aim of the research , the researcher has put the 
following zero hypothesis  : -  

       " There is no difference with sta�s�c indica�on in level ( 0,05) between 
the average learning the students of experimental group who study 
European history subject by Six Hats strategy and average learning the 
students of controlling group who study European history subject with 
traditional method". 

 To prove that , the researcher has chosen the experimental design 
with partial discipline for two groups , the first is experimental and the other 
is a controlling . Al-Imam Ali preparatory school in the city Centre of Babylon 
has been randomly chosen to be the sample of the study . The sample of the 
study has become ( 60 ) students , sec on ( A ) represents the experimental 
group, their number are ( 30 ) students who study by using Di-Bono strategy 
and sec on ( B ) represents the controlling group , their number are ( 30 ) 
who study with traditional method. The researcher has done a statistic 
equivalence between the two roups     ( experimental and controlling ) by 
using ( T-Test) and ( Kai Square ) in the following alternatives time age 
counted by months , students' marks of two groups in European history 
subject in mid-year examination for fifth literary class for academic year 
2010 – 2011  ,intelligence test , parent's qualification ) , there were no 
differences with sta�s�c indica�on in level ( 0.05  .  
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      The researcher has prepared ( 110 ) behavioral aims , covered the four 
chapters specified in the experiment and he prepared teaching plans for 
specified chapters subjects in the experiment . The experiment lasted ten 
weeks started from Monday 28/2/2011 ll Thursday 5/5/2011 . A er the 
experiment had been finished , the researcher applied learning test which 
contains ( 50 ) items  a er the researcher made sure of its correctness and 
steadiness   .  

 The researcher has used the following statistic means :( T-Test ), 
Pierson  connecting coefficient , Kai square , the equation of difficult 
coefficient for objective and critical items and the equation of recognition 
coefficient for objective and critical items and the equation of wrong 
alternatives activity . After using ( T-Test) in treating the data , the study 
search a main result which presented an experimental proof which is  : Six 
Hats strategy has proved with statistic indication its activity in teaching the 
European history subject for the students of fifth literary class.Due to the 
results , the researcher recommended of making sure of depending Six Hats 
strategy in teaching the modern and contemporary European history subject 
for students of fifth literary class with knowledge of teachers of history on 
thinking programs bases especially the sixth hats strategy by courses , 
educational symposiums and special bulletins. For continuity of this research 
, the researcher has suggested a similar study for current one in other stages 
and classes and to on other variables such as direction and self-confidence  . 
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  حمد شهيد محمد دىه

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس الى قدمتها رسالة

  االجتماعية العلوم تدريس طرائق في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2011للسنة  1861رقم القرص في المكتبة المركزية 

  

  المستخلص

  :الى الحالي البحث يهدف

 م½ادة ف½ي األدب½ي الراب½ع الص½ف طالب½ات تحص½يل في اإلبداعي لتفكيرا باستعمال التدريس فاعلية معرفة

  .الجغرافية

  :كاألتي هي التي البحث فرضية الباحثة صاغت ذلك من وللتحقق

 طالب½½ات تحص½½يل درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0,05( مس½½توى عن½½د احص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق التوج½½د    

 ومتوس½½ط االب½½داعي التفكي½½ر مه½½ارات تعمالباس½½ الجغرافي½½ة م½½ادة يدرس½½ن الالت½½ي التجريبي½½ة المجموع½½ة

  .  التقليدية بالطريقة الجغرافية مادة يدرسن الالتي الضابطة المجموعة طالبات تحصيل درجات

 للبن½ات الخنس½اء إعدادي½ة عش½وائيا اخت½ارت كم½ا، جزئ½ي ض½بط ذا تجريبيا تصميما الباحثة اختارت     

 المجموع½ة لتمثل) ب( وشعبة، التجريبية المجموعة ثللتم) أ( شعبة الباحثة اختارت نفسها وبالطريقة

  .مجموعة كل في طالبة) 34( الطالبات عدد وكان الضابطة

  :اآلتية المتغيرات في البحث مجموعتي طالبات بين تكافؤا الباحثة أجرت    

  .بالشهور محسوبا للطالبات الزمني العمر-1

  .تلألمها الدراسي التحصيل-.لآلباء الدراسي التحصيل-2

    م2011-2010 الدراسي للعام السنة نصف اختبار في الجغرافية مادة درجات -.الذكاء اختبار-
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 الس½لوكية األه½داف الباحث½ة صاغت التجربة مدة أثناء في ستدرس التي الدراسية المادة تحديد وبعد   

 ه½½دفا) 110( كان½½تف وتقنياته½½ا الجغرافي½½ة اس½½س كت½½اب م½½ن والخ½½امس الراب½½ع الفص½½لين لموض½½وعات

 أنم½½وذجيتين خطت½½ين الباحث½½ة واع½½دت،  ص½½الحيتها لبي½½ان الخب½½راء م½½ن مجموع½½ة عل½½ى عرض½½ت س½½لوكيا

  .صالحيتها لبيان الخبراء من مجموعة على عرضت

س½½ت      ّ ر َ  وبع½½د أس½½ابيع) 9( اس½½تمرت الت½½ي التجرب½½ة م½½دة خ½½الل بنفس½½ها البح½½ث مجم½½وعتي الباحث½½ة ود

  .البحث مجموعتي طالبات على أعدته الذي التحصيلي االختبار الباحثة طبقت التجربة انتهاء

، ك½½اي ومرب½½ع،  مس½½تقلتين لعينت½½ين الت½½ائي االختب½½ار: اآلتي½½ة االحص½½ائية الوس½½ائل الباحث½½ة اس½½تعملت    

، الخاطئ½ة الب½دائل وفعالي½ة، التميي½ز ق½وة ومعادل½ة،  الصعوبة معامل ومعادلة،  بيرسون ارتباط ومعامل

  :الى توصلت إحصائيا ئجالنتا تحليل وبعد

 المجموع½ة طالب½ات عل½ى االب½داعي التفكير باستعمال درست التي التجريبية المجموعة طالبات تفوق   

  .التقليدية بالطريقة درست التي الضابطة

  :يأتي بما توصي الباحثة اليها توصلت التي النتائج ضوء وفي

  .  األدبي الرابع الصف لطالبات الجغرافية مادة تدريس في اإلبداعي التفكير إعتماد -1

  .الجغرافية مادة تدريس في وتطبيقه اإلبداعي التفكير على للمدرسين تدريبية دورات تنظيم -2

 أثن½½اء الت½½دريس ف½½ي اإلب½½داعي التفكي½½ر اس½½تعمال أهمي½½ة عل½½ى الترب½½ويين المش½½رفين تأكي½½د ض½½رورة -3

  . الجغرافية مادة ومدرسات لمدرسي الميدانية زياراتهم

 الت½ي والوس½ائل الط½رق عل½ى اإلعدادي½ة للمرحل½ة الجغرافي½ة مادة ومدرسات مدرسي اطالع ضرورة -4

  . التدريس في الستعمالها اإلبداعي التفكير تنمية على تعمل

  :يأتي ما الباحثة تقترح الحالي البحث لجوانب واستكماال    

 اقتص½ر الح½الي البح½ث الن،  األدبي الرابع الصف طالب على الحالية للدراسة مماثلة دراسة إجراء -1

 م½ادة ف½ي االخرى الدراسية المراحل في الحالية للدراسة مماثلة دراسات إجراء -2. فقط الطالبات على

  . اخرى دراسية مواد في الحالية للدراسة مماثلة دراسة إجراء -. الجغرافية
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EFFECTIVENESS OF THE EDUCATING BY USING INNOVATIVE 

THINKING IN TRAINING OF FOURTH CLASS FEMALE STUDENTS 

OF GEOGRAPHY  

A thesis submitted by  

HUDA MOHAMMED SHAHEED HAMAD 

To the council board of basic education college / Babylon University as a 
partial fulfillment of attaining M.Sc.  in (Methods of teaching the social 

sciences(  

ABSTRACT  

    

This research aimed to  :  

   Knowing the effectiveness of teaching by using innovative thinking on a 
community of students of fourth class of preparatory in Geography . 

To achieve this goal the researcher chose Alkhansaa Female Preparatory 
School  and with the same method the researcher used  department (A) to 
represent experimental group, and department (B) to represent the 
adjus ng group , no of students were (34) in each group . 

The researcher proceeds a correlation between the two groups in the 
following changes  :  

- Age of students (by month.( 

- Education of their dads . 

Education of their mothers. 

Test of intelligence. 

- Marks of Geography in mid year exam of 2010-2011. 

After specifying the text subject will be studied during the experiment , the 
researcher mold the behavioral objectives for the subjects of the two  
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chapters, the fourth and the fifth, from the source (Basis of Geography and 
its Techniques)  to be  (110) behavioral objec ves were subjected to experts 
to show their validity, the researcher prepared to ideal plans were offered 
to group of  experts to show it’s validity . 

The researcher studied the two groups of research by herself during the 
experiment which con nued to (9) weeks, a er all the researcher applied 
the results test she applied on the two groups of students of  research . 

   The researcher used the following statistical means:  Taee  test for two 
independent groups , Kai square , Pearson correlation factor , equation of  
difficulty factor, equation of  distinguishing force,  after analyzing the results 
statistically the researcher reached out to the following results Success of  
students of experimental group which is studied with the method of 
innovative thinking against the stipulation group which is studied by 
conventional means  .In the light of the results the researcher reached to , 
she recommended with: 

-Relying on innovative thinking in teaching Geography for the students of 
artificial fifth class . 

-Holding training courses for innovative thinking and applying it in teaching 
Geography. 

-Necessity of affirming the teaching supervisor on the importance of 
applying innovative thinking in education during their practical visits to 
teachers of Geography  .  

- Necessity of briefing teachers of Geography of preparatory school  on 
methods and means that help in growing of innovative thinking to use them 
in teaching In order to accomplish the sides of the research , the researcher 
suggests the following :- Practicing a study (similar to our study) on the 
students of artificial fourth class , because this research was done on female 
only . 

2- racticing similar studies on other classes in Geography . 

3- Practicing similar study in other text subjects   . 
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  الــكالبــي عــباس ديكان عـــقـيـل

  بـابـل جامعة في األساسية الــتـربـيـة كـلـيـة مــجـلس إلـــى بـــها تــقــدم رســـــالــــة

  )االجتماعية العلوم تدريس طرائق(مــاجـسـتــيــر  درجــة نــيــل متطلبات مـن جـزء وهـي

  2012 للسنة 1938رقم القرص في المكتبة المركزية  

  المستخلص

  :  يأتي ما تعرف إلى البحث هذا يهدف    

 العربي½½ة الحض½½ارة ت½½اريخ م½½ادة ف½½ي األدب½½ي الراب½½ع الص½½ف ط½½الب تحص½½يل ف½½ي اإلدراك منش½½طات أث½½ر -1

  .اإلسالمية

  .األدبي الرابع الصف طالب لدى التاريخ مادة نحو الميل تنمية في اإلدراك منشطات أثر -2

  : اآلتيتين الفرضيتين الباحث وضع الهدفين هذين من التحقق اجل ومن    

 ط½الب درج½ات متوس½ط ب½ين) 0،05( مس½توى عن½د إحص½ائية دالل½ة ذو ف½رق يوج½د ال:  األولى الفرضية

 باس½½½تعمال اإلس½½½المية العربي½½½ة الحض½½½ارة ت½½½اريخ م½½½ادة يدرس½½½ون ال½½½ذين األول½½½ى التجريبي½½½ة جموع½½½ةالم

 الم½ادة يدرس½ون ال½ذين الثاني½ة التجريبي½ة المجموع½ة درجات ومتوسط ، المنفصلة اإلدراكية المنشطات

  .البعدي التحصيلي االختبار في المتضمنة اإلدراكية المنشطات باستعمال نفسها

 المي½ل درج½ات متوس½ط ب½ين) 0،05( مس½توى عن½د إحص½ائية دالل½ة ذو ف½رق يوج½د ال:  ني½ةالثا الفرضية

  اإلس½½المية العربي½½ة الحض½½ارة ت½½اريخ م½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين األول½½ى التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب ل½½دى

 التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½الب ل½½دى المي½ل درج½½ات ومتوس½ط ، المنفص½½لة اإلدراكي½ة المنش½½طات باس½تعمال

 .المي½½ل مقي½½اس عل½½ى المتض½½منة اإلدراكي½½ة المنش½½طات باس½½تعمال نفس½½ها الم½½ادة يدرس½½ون ذينال½½ الثاني½½ة

 مجم½½½وعتين م½½½ن تك½½½ون الجزئ½½½ي الض½½½بط ذا تجريبي½½½اً  تص½½½ميماً  الباح½½½ث اخت½½½ار البح½½½ث ه½½½دفا ولتحقي½½½ق

 واخت½½ار ،)متض½½منة تجريبي½½ة( الثاني½½ة والمجموع½½ة) منفص½½لة تجريبي½½ة( األول½½ى المجموع½½ة ، تج½ريبيتين

 مدين½½ة ح½½دود ف½½ي للبن½½ين والثانوي½½ة اإلعدادي½½ة بالم½½دارس تمث½½ل ال½½ذي البح½½ث مجتم½½ع ب½½ين م½½ن عش½½وائياً 

 طالب½اً ) 66( نهائي بشكل العينة حجم بلغ إذ بحثه، عينة لتكون للبنين الجزيرة إعدادية األشرف النجف

 ب½½ين إحص½½ائياً  الباح½½ث كاف½½أ وق½½د .التج½½ريبيتين المجم½½وعتين م½½ن مجموع½½ة لك½½ل طالب½½اً ) 33( وبواق½½ع

 ت½½اريخ م½½ادة ودرج½½ات ، بالش½½هور محس½½وبا للط½½الب الزمن½½ي العم½½ر( متغي½½رات ف½½ي البح½½ث مجم½½وعتي

 لآلب½اء الدراسي والتحصيل ،2011-2010 الدراسي للعام السنة نصف في اإلسالمية العربية الحضارة

  ).الذكاء اختبار ودرجات ، واألمهات ،
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 ت½½اريخ كت½½اب(م½½ن األخي½½رة الس½½تة ب½½األبواب تمثل½½ت والت½½ي العلمي½½ة الم½½ادة الباح½½ث ح½½دد أن وبع½½د     

 بل½وم تص½نيف م½ن الستة المستويات وفق على سلوكياً  هدفاً ) 120( صاغ) اإلسالمية العربية الحضارة

)Bloom (،  ًالتلخيص½½ات أس½½لوب وف½½ق عل½½ى تدريس½½ية وخطط½½ا )لط½½الب) منفص½½لة إدراكي½½ة كمنش½½طة 

 بل½غ ، الثاني½ة التجريبي½ة المجموعة لطالب) متضمنة إدراكية منشطةك(و ، األولى التجريبية المجموعة

 طرائ½ق مجال في والمتخصصين الخبراء من مجموعة على منها نماذج عرض تم ، خطة) 23( عددها

 النه½ائي التحصيل ولقياس  اإلسالمي والتاريخ ، التربوي النفس وعلم ، والتقويم والقياس ، التدريس

 فق½رة) 50( م½ن تك½ون تحص½يلياً  اختب½اراً  الباح½ث أع½د ،) البحث عينة( ريبيتينالتج المجموعتين لطالب

 أخ½رى فق½رات) 10(و ، ب½دائل ألربع½ة متع½دد من االختيار نوع من موضوعية منه فقرة) 40( اختبارية

 واس½½تخرج ، الخب½½راء م½½ن مجموع½½ة عل½½ى عرض½½ه خ½الل م½½ن الظ½½اهري ص½½دقه م½½ن التحق½½ق ت½½م ، مقالي½ه

  .االختبار إعادة بطريقة ثباته

 البع½دي و القبل½ي الميل لقياس اإلسالمية العربية لحضارة تاريخ نحو للميل مقياساً  الباحث أعد         

 لقي½اس من½ه فقرة) 35( ، فقرة) 40( من النهائية بصيغته تكون ، التجريبيتين المجموعتين طالب لدى

 م½½ن الظ½اهري ص½دقه م½ن التحق½ق ت½م ، كاش½½فة من½ه فق½رات) 5(و ، التاريخي½ة الموض½وعات نح½و المي½ل

 البيان½ات جم½ع وبعد االختبار، إعادة بطريقة ثباته واستخرج ، الخبراء من مجموعة على عرضه خالل

 نح½½½½و المي½½½½ل ومقي½½½½اس التحص½½½½يلي االختب½½½½ار م½½½½ن لك½½½½ل التج½½½½ريبيتين المجم½½½½وعتين بط½½½½الب المتعلق½½½½ة

 لعينت½½ين الت½½ائي كاالختب½½ار ص½½ائيةاإلح الوس½½ائل باس½½تعمال إحص½½ائياً  وتحليله½½ا ، التاريخي½½ة الموض½½وعات

 الب½½دائل فعالي½½ة و ، التميي½½ز وق½½وة ، الفق½½رة ص½½عوبة معام½½ل ومعادل½½ة ،) 2ك½½ا( ك½½اي ومرب½½ع ، مس½½تقلتين

 وأس½½½فرت مت½½½رابطتين، لعينت½½½ين الت½½½ائي واالختب½½½ار ،) Person( بيرس½½½ون ارتب½½½اط ومعام½½½ل ، الخاطئ½½½ة

  : اآلتية النتائج عن الدراسة

 االختب½½ار ف½½ي الثاني½½ة التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب عل½½ى األول½½ى التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب تف½½وق -1 

 الت½½ي الجدولي½ة القيم½ة م½ن اكب½ر وه½ي ،) 4,37( المحس½½وبة التائي½ة القيم½ة بلغ½ت البع½دي،إذ التحص½يلي

  ).1,96( بلغت

 مقي½اس ف½ي الثاني½ة التجريبي½ة المجموع½ة ط½الب على األولى التجريبية المجموعة طالب تفوق -3

  القيمة من اكبر ،وهي)6,62(المحسوبة التائية القيمة بلغت إذ المادة، نحو الميل
 

 بض½½رورة اوص½ى الباح½½ث إليه½ا توص½½ل الت½ي النت½½ائج ض½وء وف½½ي). 1,96( تبل½غ الت½½ي لجدولي½ةا -4

    منشطات استعمال

 ولمختل½ف ، الت½اريخ ض½منها وم½ن المختلف½ة التعليمي½ة الم½واد ت½دريس ف½ي فاع½ل بشكل اإلدراك -5

 أث½½½ر لمقارن½½ة الحالي½½ة للدراس½½ة مماثل½½ة دراس½½½ة إج½½راء الباح½½ث اقت½½رح و .دراس½½يةال المراح½½ل

  .أخرى متغيرات و تدريسية وأساليب طرائق مع والمتضمنة المنفصلة اإلدراكية المنشطات
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The Effect of  Cognitive Activators in Achievement and  

Development the Interest for the Students of The literary Fourth 

Class in the History Material  

A Thesis Submitted  

Aqeel Degan Abbas AL-Kelaby  

To the Council of Basic Education College, University of Babylon as a Partial 
Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master in Education  

Teaching Methods of Social Science  

Abstract 

The current research aims to know the following: 

1- The influence of using the cognitive activators in the achievement of the 
literary fourth class in the Islamic Arabic civilization history  subject  .  

2- The influence of using the cognitive activators in developing  the student's 
interest of  the literary fourth class in the Islamic Arabic civilization history  
subject  .  

The researcher has set up two theories to achieve these two aims : 

The First theory : There is no difference in the  statistics denotation in the 
level (0.05) between the average of students degrees of the first empiricism 
group whom studying the Islamic Arabic civilization history  subject by using 
the a detached cognitive activators, and the average of students degrees of 
the second empiricism group whom studying the same subject by using the 
an embedded cognitive activators in the afterwards learning test in the 
Islamic Arabic civilization history  subject. 

The Second theory : There is no difference in the  statistics denotation in the 
level (0.05) between the average of the interest degrees of the first 
empiricism group students, whom studying the Islamic Arabic civilization 
history  subject by using the a detached cognitive activators, and the 
average of interest degrees of the second empiricism group whom studying  
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  the same subject by using the an embedded cognitive activators on the 
interest's scale in the Islamic Arabic civilization history  subject. 

To achieve the research goal the research choose experimental designing of 
partial control consisted of two experimental groups. The first (separated 
experimental group)and (integrated experimental group) and that the 
researcher choose Al-Jazeera Secondary school for males randomly from the 
research's society which represented by the Secondary school and 
secondary schools for males inside Al-Najaf Al-Ashraf borders, to be the 
research's sample. The number of its members is eventually (66) students, 
(33) students for each group of the two experimental groups. 

The researcher equalled statistically the variables between the two 
research's groups ( The students ages counted with the months, 2010-2011 
midyear's degrees for the Islamic Arabic civilization history  subject, the 
parents educational achievements, the cleverness test's degrees. When the 
researcher specified the scientific subject which represented by the last six 
chapters of the curriculum book (Islamic Arabic civilization history), he 
composed (120) behavior aims according to  the six levels of Bloom's 
classification, and teaching plans, according to the summaries style (a 
detached cognitive activators) for the first experimental group,  

and (an embedded cognitive activators) for the second experimental group, 
reached (23) teaching plans the researcher introduced samples of them on 
experts and specialists in the teaching plans, measurement and evaluate , 
the educational psychology and the Islamic history. 

To quantify the final achievement of the two experimental groups (the 
research's sample), the researcher set an achievement  test consisting of  

 (50) tes ng clause, (40) clause are per nent (to choose from numerous) and 
(10) clause are essay, this test was checked of its face validity by introducing 
it on a group of experts, and getting its stability by using the retest way . 

The researcher set an interest scale toward the Islamic Arabic civilization 
history  subject to scale the after and before interest of the two 
experimental groups, this scale is contained (40) clause, (35) of them are to  
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scale the interest toward the history subjects, and (5) clause are discovers to 
check validity of the responding. , this test was checked of its face validity by 
introducing it on a group of experts, and getting its stability by using the 
retest way . 

After collecting the data of the two experimental groups for the 
achievement test and the interest scale toward the history subjects, and 
analyzing them statistically by using the statistical tests ( the T test for two 
independent samples, Kai's square (K2), the difficulty level equation, the 
recognition clause equation, effectiveness of  distractions equation, Person's 
coefficient test and the T test for two related samples) the researcher 
obtained the following results  

-There is difference in the  statistics denotation in the level (0.05)  

between the average of students degrees of the first empiricism group 
whom studying the Islamic Arabic civilization history  subject by using the a 
detached cognitive activators, and the average of students degrees of the 
second empiricism group whom studying the same subject by using the an 
embedded cognitive activators in the afterwards learning test in the Islamic 
Arabic civilization history  subject. 

    There is difference in the  sta�s�cs denota�on in the level (0.05) between 
the average of the interest degrees of the first empiricism group students, 
whom studying the Islamic Arabic civilization history  subject by using the a 
detached cognitive activators, and the average of  

interest degrees of the second empiricism group whom studying the same 
subject by using the an embedded cognitive activators on the interest's scale 
in the Islamic Arabic civilization history  subject. 

In the light of  the obtained results the researcher got many inferences and 
some of them are  :  

The student's activity increased when he summarize by himself what did he 
read (A Detached Cognitive Strategy ) because this process grows his 
independency, self-trust, and keeping him away of the dependent. 
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       The cognitive activators working to increase the students interest 
toward The researcher adduced some recommendations The necessity of 
using the cognitive activators in effective way in teaching the various 
educational subjects including the history subject for the different study 
stages . 

The necessity of working on inclusion the strategies of the cognitive 
activators within the teaching methods curriculum, which teaches to the 
Education and Social Science colleges, and the institutes of School-Teachers 
Preparing, whom preparing to became teachers in the schools. 

As a completion for this theses, Make a similar study for the current study, 
to know the effect of the cognitive activators in teaching the other social 
subjects.. 
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  العطار جاسم عالء الهدى نور

مت رسالة   ّ   بابل بجامعة االساسية التربية كلية مجلس الى بها تقد

  االجتماعيات تدريس طرائق في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2012للسنة  2200قم القرص في المكتبة المركزية ر

  المستخلص

 ف½½ي المعرف½½ي واالنفج½½ار والتكنول½½وجي العلم½½ي التق½½دم ه½½و الحاض½½ر عص½½رنا س½½مات أب½½رز م½½ن  

 تفكي½½ر عل½½ى العلم½½ي االس½½لوب بس½½يطرة والتكنولوجي½½ا العل½½م عص½½ر اتس½½م وق½½د الحي½½اة مج½½االت مختل½½ف

 ف½ي تس½هم بكونها جميعها الدراسية المراحل جميع في مةمه مكانة التاريخ لمادة وان وعمله، االنسان

 كان½½ت الت½½ي والعب½ر واالح½½داث ال½دروس م½½ن االس½تفادة خ½½الل م½½ن والعل½م بالثقاف½½ة المس½لح االنس½½ان بن½اء

 تط½½وير ف½ي فع½اال دورا االنس½ان ه½½ذا لي½ؤدي والحاض½رة الماض½ية االزم½½ان ف½ي والش½عوب االم½م لتج½ارب

، المج½½االت ف½½ي المجتم½½ع ً  او الطال½½ب ال½½ى اس½½بابها تع½½ود ص½½عوبات ع½½دة الت½½اريخ ت½½دريس واج½½هوي كاف½½ة

 والتلق½ين الحف½ظ عل½ى تعتم½د م½ا غالب½ا والت½ي تدريسها في المتبعة والطرائق المادة طبيعة او التدريسي

 ت½دريس ف½ي الس½ائد االتج½اه وان الحديث½ة، التربوي½ة والتقني½ات الوسائل استعمال في الواضح والقصور

 ه½ذه وف½ي االلقائي½ة الطريق½ة اس½تعمال ه½و الحاض½ر الوق½ت ف½ي التاريخ مادة وخاصة ةاالجتماعي المواد

 مم½ا وه½ذا الت½دريس عملية في سلبيا الطالب ودور التربوية العملية محور هو المدرس يصبح الطريقة

 ي½ؤهلهم ال½ذي المس½توى ال½ى الوص½ول عل½ى الق½درة ام½تالكهم وع½دم الطلب½ة تحصيل في التدني الى ادى

 ومنه½ا الع½الي التعل½يم مؤسس½ات اهتم½ت ولهذا. التربوية العملية في وفاعلين ناجحين مدرسين اليكونو

 الخف½اجي( دراس½ة ومنها الطلبة مستوى في والتدني الضعف اسباب لمعرفة دراسات بإجراء الجامعات

 وع½½امال الحض½½اري البن½½اء ادوات م½½ن مهم½½ة اداة التربي½½ة وتع½½د )2009 – رزوق½½ي( ودراس½½ة) 2008 –

 قائم½ة التربوي½ة العملي½ة والن الع½الم، ف½ي والثقافي½ة واالقتص½ادية االجتماعية التغيرات احداث في فاعال

 ك½ل وتنص½ب بينهم½ا يتوس½ط او ب½المنهج وبربطهم½ا والمعل½م الم½تعلم هم½ا اساس½يين ط½رفين على اساسا

 ه½و التعل½يم م½ن واله½دف الط½رق، واوض½ح الس½بل بأفض½ل الم½تعلم ال½ى المعرف½ة ايصال اجل من الجهود

 ق½½½دراتهم غاي½½½ة ال½½½ى يرف½½½ع وان تحقيقه½½½ا الم½½½راد التربوي½½½ة االه½½½داف بل½½½وغ عل½½½ى المتعلم½½½ين مس½½½اعدة

 مهم½ة وان فردي½ة، ف½روق م½ن بي½نهم م½ا االعتب½ار بنظ½ر االخذ مع توقعاتهم مستوى والى واستعداداتهم

   التعليم

 خ½الل م½ن وتطويره½ا الطلب½ة لعق½و تنمي½ة مهامه½ا اص½بح ب½ل فق½ط، والمعرف½ة العل½م نش½ر تع½د لم العالي

  .التطوير على االقدر هي الجامعة تكون وبهذه وخارجها الجامعة داخل العلمي البحث
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  :الى الحالي البحث يهدف

 االساس½ية التربي½ة كلي½ات التاريخ اقسام في االولى المرحلة طلبة تحصيل مستوى على التعرف  

  الرسالة عصر مادة في العراقية الجامعات/ 

  :على الحالي البحث يقتصر

  .العراقية الجامعات في االساسية التربية كليات/  التاريخ اقسام االولى المرحلة طلبة -1

 ف½ي االساس½ية التربي½ة كليات التاريخ اقسام االولى للمرحلة الرسالة عصر تاريخ مادة مفردات -6

 ت½أليف راش½دةال والخالف½ة النبوي½ة الس½يرة ف½ي الوس½يط كت½اب م½ن والمس½تلة العراقي½ة الجامعات

  .2007 لبنان،/  بيروت العلمية، الكتب دار ،1 ط المالح، يحيى هاشم الدكتور

  .2012 – 2011 الدراسي للعام تدريسه المقرر -7

 واهداف½ه، البح½ث ه½ذا موض½وعات وطبيع½ة يتالءم النه الوصفي، البحث منهج الباحثة اعتمدت  

 عين½ة حج½م بل½غ البح½ث لمجتم½ع االس½تطالعية ةالعين½ افراد واستبعاد االصلي الطلبة مجتمع تحديد وبعد

 طالب½ا) 261( الب½الغ البح½ث مجتم½ع م½ن عش½وائيا اختي½ارهم ت½م وطالبة طالبا) 231( االساسية التطبيق

 عل½½ى عرض½½ها وت½½م س½½لوكيا ه½½دفا) 129( الرس½½الة عص½½ر لم½½ادة الس½½لوكية االه½½داف ع½½دد بل½½غ.وطالب½½ة

 أغل½ب نال½ت وق½د ذل½ك، يوض½ح) 4( ملحق والتاريخ ةوالنفسي التربوية العلوم في الخبراء من مجموعة

 م½ن االختيار نوع من تحصيليا اختبارا الباحثة اعدت%).75( بنسبة وموافقتهم الخبراء قبول االهداف

 م½ن مجموع½ة عل½ى عرض½ها تم اختباريا فقرة) 50( من تكون والشمول والثبات بالصدق متصفا متعدد

   تمييزها، وقوى صعوبتها امالتمع حساب وبعد صالحيتها، لبيان الخبراء

 فبل½½غ بيرس½½ون ارتب½½اط معام½½ل وباس½½تخدام النص½½فية التجزئ½½ة بطريق½½ة الثب½½ات معام½½ل الباحث½½ة اس½½تخرجت

 االختب½½ار تطبي½½ق وبع½½د) 0.83( فاص½½بح ب½½راون – س½½بيرمان بمعادل½½ة المعام½½ل ه½½ذا ص½½حح ث½½م) 0.71(

 معام½½ل( اآلتي½½ة االحص½½ائية وس½½ائلبال بمعالجته½½ا قام½½ت بيان½½ات عل½½ى وحص½½لت االجاب½½ات الباحث½½ة جمع½½ت

 تميي½ز ق½وة معادل½ة الفق½رة، ص½عوبة معادل½ة ك½اي، مرب½ع ب½راون، – س½بيرمان معادل½ة بيرس½ون، ارتب½اط

  ).الخاطئة البدائل فعالية معادلة الفقرة،

 طلب½½ة تحص½½يل مس½½توى ان:اآلتي½½ة النت½½ائج ع½½ن البح½½ث وأس½½فر احص½½ائيا النت½½ائج بتحلي½½ل الباحث½½ة وقام½ت

 الرس½الة عصر مادة في العراقية الجامعات/  االساسية التربية كليات في التاريخ أقسام لىاالو المرحلة

 النج½اح درج½ة م½ن أقل وهو) 47.57( التحصيلي االختبار في الطلبة درجات متوسط بلغ اذ ضعيفا كان

  ).50( وهي الكليات في المعتمدة الصغرى
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THE EVALUATION OF THE ACHIEVEMENT OF HISTORY 

DEPARTMENTS STUDENTS IN BASIC EDUCATION COLLEGE / 

IRAQI UNIVERSITIES IN HISTORY OF THE ERA OF THE LETTER  

A Thesis Submitted to the Council of College of Basic Education – University 
of Babylon in Partial Fulfillment of the requirements for the degree master 

of education methods of teaching of social materials  

Noor Al-Huda Alaa Jassim Al-Atar  

  

Abstract  

resulting decline in student achievement and not having the  

 ability to reach the level that qualifies them to be successful teachers and 
actors in the educational process. This is concerned with higher education 
institutions, including universities to conduct studies to find the causes of 
weakness and decline in the level of students, including a study (al-Khafaji - 
2008) and study (Razzouqi – 2009). 

 The education an important tool cultural building and a catalyst in 
bringing about social changes, economic and cultural rights in the world, and 
because of the educational process based primarily on both sides two basic 
learner and the teacher and linking together curriculum or mediates 
between them and focus all efforts in order to deliver knowledge to the 
learner the best ways and said roads, and the goal of education is to help 
learners to achieve the educational goals to be achieved and that the lift to 
the very abilities and aptitudes and to the level of their expectations, taking 
into consideration with each of the individual differences, and that the 
mission of higher education is no longer the dissemination of science and 
knowledge, but also become functions of the development of the minds of 
students and develop them through research within and outside the 
university and this university is to be more capable of development. 
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Objective of this research: 

The current research aims to: 

Identify the level of the first phase of the collection of students in 
departments of history Basic Education colleges / universities in the subject 
of the era of the Iraqi letter. 

Research the limits: 

Current research is limited to: 

  - Students of the first phase of history departments / faculties of Basic 
Education in Iraqi universities. 

  - Vocabulary of the era of the letter date material for the first phase history 
sections faculties of Basic Education in Iraqi universities that taken mediator 
of the book in the Biography of the Prophet and the rightly guided caliphate 
by Dr. Hashim Yahya Almallah, i 1, Scien�fic Library, Beirut / Lebanon, 2007. 

  - The second chapter of the academic year 2011 to 2012. 

Research methodology and procedures: 

Adopted the researcher methodology descriptive, because it is consistent 
with the nature of the topics current research and its goals, and then 

determine the student community the original and the exclusion of the 

sample reconnaissance for the research community The sample application 
is the basic (231) students were randomly selected from the research 
community's (261) male and female students. 

     The number of behavioral goals for the era of the le er material (129) 
target behavior was displayed on a group of experts in educational sciences 
and psychological history and extension (4) makes clear, it has won the most 
goals, acceptance and approval by the experts (75%. 

 Prepared a researcher achievement test of the type of multiple-choice 
Characterized by honesty, consistency and comprehensiveness are from (50) 
paragraph test were presented to a group of experts to demonstrate their  
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validity, and after accounting for transactions difficult and the forces of 
distinguished, extracted researcher reliability coefficient in a retail mid-term 
and using the Pearson correla�on coefficient reached (0.71 ) and then 
corrected this parameter equation Spearman - Brown, bringing (0.83) and 
after applying the test the researcher collected the answers and got the data 
processed by statistical means the following: 

1 - Pearson correlation coefficient. 

2 - Equivalent Spearman - Brown. 

3 - Chi-square. 

4 - The equation of the difficulty of the paragraph. 

5 - Equivalent discrimination power of the paragraph. 

6 - The effectiveness of alternatives to the wrong equation. 

The researcher analyzed the results statistically and search returned the 
following results: 

The level of collection of students the first stage in the history sections of 
Basic Education colleges / universities in the subject of the era of the Iraqi 
letter was weak, with average scores of students in the  achievement test 
(47.57) which is less than the degree of success in small colleges are 
accredited (50.( 

Based on these results to the researcher reached the following conclusions: 

- The article does not have the era of the letter the importance that it 
deserves by the students in Iraqi universities. 

- The length of time devoted to teaching the era of the letter is the one 
chapter which is not sufficient to cover the full curriculum vocabulary. 

  - lack of knowledge of the former students of the goals of teaching the age 
of the message. 
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For non-teaching material the age of the message on the modern methods 
in teaching the material. 

- The students do not have adequate information on the material taught 
since the age of the message this article in the elementary and secondary 
schools in the form of a short Topics included in the materials of history. 

In light of the findings the researcher recommended the following : 

Increase the amount of time to teach the age of the message and make it a 
full year instead of one chapter to achieve the goals envisaged in this article. 

- Use of teaching aids for the link between the events and facts to retain the 
information longer in the mind of the student. 

- Encourage students to ask questions and discuss and not to throw water 
and lectures by the faculty. 

- That the objectives of the teaching of the era of the message is clear to the 
students and faculty. 

- Work on the organization of scientific debates among students of history 
departments in the faculties of Basic Education for Iraqi universities. 

The researcher proposed the following: 

- A similar study of the current study in the Faculties of Education in Iraqi 
universities. 

  - Further studies and research to know the difficulties of teaching the age of 
the message. 

- A study to evaluate the teaching of the era of the message in the 
Departments of History / Basic Education colleges / universities in Iraq from 
the perspective of teachers and students. 

- Evaluating the level of the collection of colleges of education students with 
the basic level of achievement students of colleges of education in the 
subject of the era of the letter (comparative study. 
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  الخفاجي رشيد إبراهيم رياض

م رسالة ّ   بابل جامعة في األساسية الـتربية كلية مجلس إلىا به تقد

  العربية اللغة تدريس طرائق الماجستير في درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2012للسنة  2201المكتبة المركزية  رقم القرص في

  المستخلص

 الخ½امس الص½ف ط½الب تحص½يل في بوسنر أنموذج استعمال اثر" التعرف الى الحالي البحث يهدف    

  " العربية اللغة قواعد مادة في األدبي

  : اآلتية الصفرية الفرضية الباحث ضع و البحث هدف لتحقيق و

 ط½½الب تحص½½يل درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0،05( مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق هنال½½ك ل½½يس    

 ط½½الب تحص½½يل متوس½½ط و بوس½½نر انم½½وذج باس½½تعمال القواع½½د يدرس½½ون ال½½ذين التجريبي½½ة المجموع½½ة

  . التقليدية بالطريقة نفسها المادة يدرسون الذين الضابطة المجموعة

 اح½½½داهما مجم½½وعتينل الجزئ½½½ي الض½½بط ذا التجريب½½½ي التص½½ميم الباح½½½ث اخت½½ار ذل½½½ك م½½ن للتحق½½ق و    

 عل½ى باب½ل محافظ½ة ف½ي المس½يب قض½اء ف½ي الص½ديق ثانوي½ة اختي½ار ت½م و ، ض½ابطة االخرى و تجريبية

 المجموع½ة) أ( الش½عبة فيه½ا مثل½ت طالب½ا) 68( البح½ث عين½ة بلغ½ت اذ للدراسة عينة لتكون قصدي نحو

) ب( الش½½½عبة مثل½½½ت و ، بوس½½½نر انم½½½وذج باس½½½تعمال درس½½½وا طالب½½½اً ) 34( طالبه½½½ا ع½½½دد و التجريبي½½½ة

  . التقليدية بالطريقة درسوا طالباً ) 34( طالبها عدد و الضابطة المجموعة

 االختب½½ار باس½تعمال  الض½½ابطة و التجريبي½ة المجم½وعتين اف½½راد ب½ين احص½ائيا تك½½افؤاً  الباح½ث اج½رى    

 درج½ات و ، ربالش½هو محس½وباً  الزمن½ي العم½ر) :االتي½ة المتغي½رات ف½ي) 2كا( مربع و) T-Test( التائي

 ط½½الب درج½½ات و ، الس½½نة نص½½ف اختب½½ار ف½½ي العربي½½ة اللغ½½ة قواع½½د م½½ادة ف½½ي البح½½ث مجم½½وعتي ط½½الب

   السابق الدراسي للعام العربية اللغة مادة في البحث مجموعتي

 دالل½½½½ة ذوات الف½½½½روق تك½½½½ن ل½½½½م و ،) الدراس½½½½يين األم تحص½½½½يل و االب تحص½½½½يل و) 2011_ 02010

  .) 0،05( مستوى عند احصائية
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  َّ َّ  ، س½½لوكياً  ه½½دفاً ) 92( الباح½½ث اع½½د ً  خطط½½اً  وأع½½د  الت½½ي العربي½½ة اللغ½½ة قواع½½د لموض½½وعات تدريس½½ية

َّ  المص½وغة، السلوكية واألهداف الكتاب محتوى ضوء في التجربة في ستدرس  تحص½يلياً  اختب½اراً  وأع½د

ن ع½½ددمت م½ن االختي½½ار ن½½وع م½ن العربي½½ة اللغ½ة قواع½½د م½ادة ف½½ي نهائي½اً  ّ  م½½ن تثب½½ت ، فق½رة) 30( م½½ن تك½و

س ان وبع½د فقرات½ه، تميي½ز وق½وى الخاطئ½ة بدائل½ه وفاعلي½ة فقرات½ه ص½عوبة ومس½توى وثباته صدقه َّ  در

 إل½ى 2/2012/ 22 ي½وم م½ن ب½دءاً   أس½ابيع تس½عة استمرت التي التجربة مدة أثناء الموضوعات الباحث

 احص½½ائياً  البيان½½ات الباح½½ث ع½½الج ذل½½ك وبع½½د التحص½½يلي االختب½½ار بتطبي½½ق وانته½½ت 4/2012/ 26  ي½½وم

 ق½دمت رئيس½ة نتيج½ة ع½ن البح½ث تمخ½ض اذ ، مس½تقلتين لعينت½ين) T-TEST( الت½ائي االختبار باستعمال

 اللغ½ة قواع½د م½ادة ت½دريس ف½ي فاعليت½ه احص½ائية بدالل½ة اثب½ت بوسنر انموذج أنّ :  مفاده تجريبيا دليالً 

  . االدبي الخامس الصف لطالب العربية

 اللغ½ة قواع½د مادة تدريس في بوسنر أنموذج استعمال بضرورة الباحث أوصى النتيجة ضوء وفي     

 ف½ي حديث½ة اس½تراتيجيات اس½تعمال عل½ى المدرس½ين تش½جيع و ، األدب½ي الخ½امس الص½ف لطالب العربية

 لتأكي½دا و ، المختلف½ة التعليمي½ة الم½واد ت½دريس ف½ي بوس½نر أنم½وذج اس½تعمال على التأكيد و ، التدريس

 ف½ي ألهميت½ه التعليمي½ة الم½واد ت½دريس ف½ي التعاوني½ة النماذج احد بوصفه بوسنر أنموذج استعمال على

 ف½½ي بوس½½نر أنم½½وذج اس½½تعمال ك½½ذلك و عموم½½اً، الدراس½½ية والم½½واد خصوص½½اً، التحص½½يل مس½½توى رف½½ع

 ك½½راس إص½دار و ، العلمي½½ة الم½ادة أغن½½اء ف½ي متع½½ددة فوائ½د م½½ن ل½ه لم½½ا،   العربي½ة اللغ½½ة م½واد ت½دريس

 ال½تعلم ف½ي حديث½ة تدريس½ية اس½تراتيجيات وتض½مينه والثانوي½ة االبتدائية المدارس على وتوزيعه خاص

  .بوسنر أنموذج فيها بما

خر بحوث إجراء الباحث اقترح ، البحث لهذا واستكماالً       ْ  مختلف½ة دراس½ية ص½فوف في عينات على أ

ُخ½ر دراس½ية نم½اذج و بوس½نر انم½وذج ب½ين موازن½ة دراسة إجراء و أخر، دراسية ومراحل ،  وإج½راء. أ

ف دراسة ّ ُخر متغيرات في بوسنر انموذج أثر على للتعر   . المادة نحو الميل و االحتفاظ:  مثل أ
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M. S – G

  التميمي حمزة مرزة إبراهيم

  بابل جامعة في اإلنسانية للعلوم التربية كلية إلى مجلس  مقدمة رسالة

  التربوي النفس في علم الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2013للسنة  2377رقم القرص في المكتبة المركزية

  المستخلص

 تربي½½ة  فهاأه½½دا أس½½مى وم½½ن التربوي½ة المؤسس½½ات واج½½ب م½½ن أن التربي½ة ق½½ادة م½½ن كثي½½ر ي½رى          

 وت½½وفر ، ال½½زمن تختص½½ر حل½½وال يج½½دوا أن يمك½½نهم والمب½½دعون ف½½المفكرون ، المبدع½½ة المفك½½رة العق½½ول

 وتنام½½ت تق½دمت كلم½½ا تعقي½دا ت½½زداد الت½ي المجتمع½½ات تواجهه½ا الت½½ي المختلف½ة للمش½½كالت والجه½د الم½ال

 وتحق½ق ، األم½م هضت½ن وبه½م ، ومفي½د جدي½د ه½و م½ا المعرف½ة إل½ى يض½يفون أنه½م ع½ن فض½ال ، المعرف½ة

 ق½½دراتهم وإل½½ى طاق½½اتهم إل½½ى حاجته½½ا تتجاه½½ل زال½½ت م½½ا مجتمعاتن½½ا أن إال ، المي½½ادين ش½½تى ف½½ي أه½½دافها

 وتطف½ئ المب½دعين أم½ام المعوق½ات تض½ع الي½وم إل½ى والتعليمية التربوية مؤسساتنا ومازالت ، اإلبداعية

 ال زال½ت م½ا وأنه½ا  ، المبدعة العقول تقوده متسارع علمي بتقدم يحفل عصر في ، لديهم اإلبداع جذوة

 التحص½½يل يحقق½½ون ال م½½نهم كبي½½را ع½½دد هن½½اك يك½½ون فربم½½ا ، الطلب½½ة تفكي½½ر أس½½اليب إل½½ى اهتمام½½ا تعط½½ي

 تفكي½رهم أس½اليب أن إل½ى ذلك يعود وإنما ، العقلية  قدراتهم في لنقص ال  إليه يطمحون الذي الدراسي

 مف½½ردات م½½ع ربم½½ا أو الم½½درس، أس½½لوب أو ، التق½½ويم طريق½½ة أو ، الت½½دريس طريق½½ة م½½ع تنس½½جم ال ق½½د

  .  المنهج

 الت½ي التربوي½ة العملي½ة ف½ي أهمي½ة م½ن لهم½ا وم½ا البحث متغيري في تكمن فإنها البحث أهمية أما       

 البح½ث ف½إن وعلي½ه ، وتقدم½ه مج½تمعهم بناء مسؤولية لتحمل يؤهلهم بمستوى أفراد تخريج إلى تهدف

 ال½ذات حكوم½ة ومس½توى األف½راد أولئ½ك ب½ه يتمتع الذي الجاد اإلبداع مستوى ىعل التعرف يروم الحالي

 الص½ف طلبة لدى الجاد اإلبداع مستوى .-1:   على التعرف إلى الحالي البحث يهدف ،إذ لديهم العقلية

  . اإلعدادي الخامس

  . اإلعدادي الخامس الصف طلبة لدى العقلية الذات حكومة مستوى .2

 عل½ى اإلع½دادي الخ½امس الص½ف طلبة لدى الجاد اإلبداع مستوى في اإلحصائية داللةال ذات الفروق .3

  )  أدبي ، علمي(  والتخصص ،)   إناث ، ذكور(  الجنس متغيري وفق

 الخ½½½امس الص½½ف طلب½½ة ل½½دى العقلي½½ة ال½½ذات حكوم½½ة مس½½توى ف½½ي اإلحص½½ائية الدالل½½ة ذات الف½½روق.4

  ) . أدبي ، علمي(  والتخصص ،)  اثإن ، ذكور(  الجنس متغيري وفق على اإلعدادي

 الص½ف طلب½ة ل½دى العقلي½ة ال½ذات وحكوم½ة الج½اد اإلب½داع ب½ين االرتباطي½ة للعالق½ة اإلحص½ائية الداللة.-5

    . اإلعدادي الخامس
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 مقي½½اس ض½وء عل½ى الج½اد اإلب½½داع لقي½اس األول:  مقياس½ين الباح½ث أع½½د البح½ث أه½داف ولتحقي½ق      

 وفاش½يون جيانك½ارلو من كل قبل من والمعد الجاد، اإلبداع لقياس)   cm3( قليةالع للدافعية كاليفورنيا

 النس½خة(  لس½تيرنبرغ العقلي½ة ال½ذات حكوم½ة مقياس ضوء على العقلية الذات حكومة لقياس والثاني ،

) 380( م½ن تت½ألف عين½ة عل½ى تطبيقهم½ا ت½م ، المقياس½ين لكال والثبات الصدق حساب وبعد ،)  الطويلة

 باب½ل محافظ½ة مرك½ز ف½ي اإلع½دادي الخ½امس الصف طلبة من واألدبي العلمي الفرعين من وطالبة طالبا

 م½½ن طالب½½ة)  74( و طالب½½ا)  55( و ، العلم½½ي الف½½رع م½½ن  طالب½½ة)  130( و ،  طالب½½ا) 121( وبواق½½ع

 الثن½ائي التب½اين وتحلي½ل ،) Z( اختب½ار باس½تخدام إحص½ائيا وتحليله½ا البيان½ات جم½ع وبعد.  األدبي الفرع

 إل½½ى الح½½الي البح½½ث توص½½ل  ،)  T(  واختب½½ار ، بيرس½½ون ارتب½½اط ومعام½½ل ، الموزون½½ة غي½½ر لألوس½½اط

  : اآلتية النتائج

  . الجاد اإلبداع في مرتفع بمستوى اإلعدادي الخامس الصف طلبة يتمتع .1

 الهرم½ي ، التش½ريعي( الترتي½ب وحس½ب اآلتية األساليب يفضلون اإلعدادي الخامس الصف طلبة إن .2

  ) .الفوضوي  ، المتحرر ، القضائي ، الخارجي ،

 اإلع½دادي الخ½امس الص½ف طلب½ة ل½دى  الج½اد اإلب½داع مس½توى ف½ي إحص½ائية دالل½ة ذات فروق توجد .3

 عل½ى إحص½ائية دالل½ة ذات ف½روق توج½د وال ،  العلم½ي التخص½ص ولص½الح التخص½ص متغي½ر وفق على

  . الجنس متغير وفق

  . والتخصص الجنس حيث من الطلبة يالتتفض في تباين هناك .4

 والتخص½ص الج½نس متغي½ر إل½ى تع½زى إحص½ائية دالل½ة ذات ف½روق وج½ود إل½ى تشر لم أساليب هناك .5

  . بينهما التفاعل وال

 كم½ا وهي ،  العقلية الذات حكومة أساليب من وعدد الجاد اإلبداع بين موجبة ارتباطية عالقة هناك .6

  ) . األقلي ، القضائي ، الهرمي ، المتحرر ، شريعيالت(  الترتيب وبحسب يأتي

 وهم½ا  العقلي½ة ال½ذات حكوم½ة أس½اليب م½ن وأس½لوبين الجاد اإلبداع بين سالبة ارتباطية عالقة هناك .7

  ) . والملكي ، العالمي(  الترتيب بحسب

: (  ه½ي األس½اليب وه½ذه ، الجاد اإلبداع مع إحصائيا دالة  ارتباطية عالقة لها تكن لم أساليب هناك .8

  ) . والتنفيذي ، والفوضوي ، الخارجي

  . والمقترحات والتوصيات االستنتاجات من عدد وضع تم النتائج هذه ضوء وعلى
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The Serious Creativity and its relationship with The Mental Self – 

Government for secondary fifth class  

A Thesis submitted to  

The council of the College of Education of The Humanity at the    

University of Babylon as a partial fulfillment of the Master Degree 

Requirements in the field of Educational Psychology  

Prepared By  

Ibraheem Marza  Hamza AL . Tamimi  

Abstract : 

              More leaders of education are thinking that the 

educational establishment obligation , and high for its aims are 

educating  of the creativity thinking minds . The thinkers  and 

creative  can be find solves that to abbreviate the time , and save 

the money and hard for the different of problems that the societies 

to face it , and which are rivalry complex whenever the knowledge 

are bring forward and to grow , as well as, they are adding  a new 

and useful to knowledge ,  and the nation get up by them , and 

carry out its aims in field various . But our society  

still disregard  its need for their power and their creativity abilities 

, and the our establishment educational and learning today put 

hindrances in front of creativity and put out of a creativity 

firebrand  for them in a period are to be full of in fast scientific 

produce which leading it the creativity minds , as well as , that it 

still don’t give to thinking styles for the students important ,  

perhaps there are a big number from them don’t carry out the 

learning method , or evaluation method , or teacher's style , or the 

curriculum wards  .  

           The importance of this study comes from the importance of 

the two study variables in the educational process which is to aim 

to graduating individuals in level that is fitting for carry 

constructive liability of their society and its bringing forward , so  
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that this study is wanting to know to serious creativity level , 

which those individuals to enjoy it and the mental self – 

government level for them , then this study aimed to knowing at  

1. The level of serious creativity of student of the fifth elementary 

school  .  

2.  The level of mental self – government of student of the fifth 

elementary school   .  

3.  Assessing the significant difference of the level of serious 

creativity of student of the fifth elementary school , according on 

variable gender (male , female) and specialization variable 

(scientific , literary  .  

4.  Assessing the significant difference of the level of mental self– 

government of student of the fifth elementary school ,according on 

variable gender (male , female) and specialization variable 

(scientific , literary  .  

Assessing the significant difference relation between  serious 

creativity and mental self – government of student of the fifth 

elementary school   .  

         To achieve the objectives of this study the researcher make 

ready two scales ,the first according to the California mental 

motivation measurement , of measuring the  level ofserious 

creativity , which is making ready from  Giancarlo & Facione . And 

the second to measuring the  level of mental self – government 

according to the scale of  mental self – government which is 

making ready from Sternberg  .  

          After find validity and reliability of the two scales , the 

investigator has applied it to sample (380) of the fifth grade 

students in elementary level in the center of Babylon  , after 

collecting data analyzing it statistically and using (Z) test , and two 

way analysis of variance of unweighted means , and pearson 

product moment correlation coefficient , and (t) test    .  
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This study has come to the following results  :  

1.  The fifth elementary students possess high level in the  serious 

creativity  .  

2.  The fifth elementary students are favoring the styles , that were 

putting in order (legislative , hierarchic , external , judicial , liberal , 

anarchic). 

3.  There are  significant difference  statistical of the level of 

serious creativity of student of the fifth elementary school ,  

according specialization variable as the scientific  and there are 

not significant difference  statistical according gender variable  .  

 There are difference in favorites of the students depending on the 

gender and specialization  .  

. There are many styles don’t mark to being significant statistical 

depending gender  specialization or the reaction between them    .  

. There are positive relation between serious creativity and the 

styles , that were putting in order (legislative, liberal , hierarchic, 

judicial , anarchic , oligarchic  .  

There are negative relation between serious creativity and two 

styles , that were putting in order (global , monarchic  .  

. There are many styles don’t connect with the serious creativity 

significant  statistical relation that were (external , anarchic , 

executive  .  

              According to these results just researcher many 

conclusions , recommendations and have been conducted  .  
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  السويدي عباس فاضل عباس

م رسالة ّ   بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى بها تقد

  االجتماعيات تدريس طرائق في تربية ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2013للسنة 2662رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

 الث½اني الص½ف ط½الب تحصيل في الداللية الخريطة استعمال اثر على التعرف الحالي البحث يهدف      

 الص½فريتين الفرضيتين الباحث وضع البحث هدفا ولتحقيق الجغرافية مادة نحو الميل ميةوتن المتوسط

  :االتيتين

 المجموع½½ة ط½½الب درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0,05( مس½½توى عن½½د احص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال  -1

 درج½ات ومتوس½ط الداللي½ة الخريط½ة باس½تعمال العرب½ي ال½وطن جغرافي½ة م½ادة يدرس½ون الذين التجريبية

 التحص½يل ف½ي االعتيادي½ة الطريق½ة وف½ق على الجغرافية مادة يدرسون الذين الضابطة المجموعة طالب

  .الجغرافية مادة في

 المجموع½½½ة ط½½½الب درج½½½ات متوس½½½ط ب½½½ين) 0,05(مس½½½توى عن½½½د احص½½½ائية دالل½½½ة ذو ف½½½رق اليوج½½½د -2

 الض½½ابطة موع½½ةالمج ط½½الب درج½½ات ومتوس½½ط الداللي½½ة الخريط½½ة باس½½تعمال يدرس½½ون ال½½ذين التجريبي½½ة

  .الجغرافية مادة نحو الميل تنمية في االعتيادية الطريقة وفق على يدرسون الذين

 التجريبي½ة(البح½ث لمجم½وعتي الجزئ½ي الض½بط ذا التجريب½ي التصميم الباحث اختار ذلك من وللتحقق   

 لثانوي½½ةوا المتوس½½طة الم½½دارس ب½½ين م½½ن للبن½½ين القم½½م متوس½½طة عش½½وائياً  الباح½½ث واخت½½ار) والض½½ابطة

 للع½½ام طالب½½اً ) 60(العين½½ة حج½½م بل½½غ وق½½د باب½½ل محافظ½½ة ض½½من المحاوي½½ل قض½½اء ف½½ي الموج½½ودة النهاري½½ة

 تطب½½ق الت½½ي التجريبي½½ة المجموع½½ة لتمث½½ل) ب(ش½½عبة اخت½½ار نفس½½ها وبالطريق½½ة) 2013-2012(الدراس½½ي

 اس½½تبعد ق½½دو االعتيادي½½ة بالطريق½½ة ت½½درس الت½½ي الض½½ابطة المجموع½½ة لتمث½½ل) أ(وش½½عبة التجرب½½ة عليه½½ا

 لك½½ونهم الض½½ابطة المجموع½½ة م½½ن واح½½داً  وطالب½½اً  التجريبي½½ة المجموع½½ة م½½ن إحص½½ائيا ط½½البين الباح½½ث

  خبرة يمتلكون وهم الجغرافية مادة في الماضي العام من راسبين

 ف½ي) والض½ابطة التجريبي½ة(المجم½وعتين اف½راد ب½ين احص½ائياً  الباح½ث وكاف½أ البح½ث، نت½ائج ف½ي تؤثر قد

  .القبلي الميل مقياس-3.السابقة المعرفة اختبار -2.بالشهور محسوباً  العمر -1 -:تيةاال المتغيرات

  .الذكاء اختبار -5.الوالدين تحصيل -4
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 وق½ارات االول الب½اب م½ن والراب½ع الثال½ث بالفص½لين تمثل½ت الت½ي العلمي½ة الم½ادة الباح½ث حدد ان وبعد  

 ص½½اغ المتوس½½ط الث½½اني للص½½ف العرب½½ي ال½½وطن جغرافي½½ة كت½½اب م½½ن الث½½اني الب½½اب م½½ن الجدي½½د الع½½الم

 الباح½½ث اع½½د وق½½د) بل½½وم(تص½نيف م½½ن االول الثالث½½ة المس½½تويات ض½وء ف½½ي س½½لوكياً  ه½½دفاً ) 130(الباح½ث

 ع½دد عل½ى منه½ا بع½ض وع½رض ، التجرب½ة م½دة أثن½اء في ستدرس التي للموضوعات تدريسية◌ً  خططا

  . ومالئِمتها صدقِها مدى ةمعرف اجل من والمتخصصين والمحكمين الخبراء من

-7( بت½اريخ وانته½ى) م 2013-2-20( بت½اريخ ب½دأ ،أذ بنفسه البحث مجموعتي الباحث درس وقد      
  ).م5-2013

 ن½½وع م½ن اختباري½½ة فق½رة) 50( م½ن ت½½ألف تحص½يلياً  اختب½اراً  التجرب½½ة نهاي½ة ف½ي الباح½½ث طب½ق وق½د      

 وق½وة الفق½رات صعوبة ومعامل وثباته صدقهِ  من لتأكدا بعد البحث عينة طالب على متعدد من االختيار

  .متريةالسيكو خصائصه اي◌ِ  تمييزها

) والض½ابطة التجريبي½ة(البحث مجموعتي على طبق الجغرافية مادة نحو للميل مقياساً  الباحث اعد كما 

 الجغرافي½½ة موض½½وعات نح½½و المي½½ل لقي½½اس من½½ه فق½½رة) 30(فق½½رة،)34( م½½ن النهائي½½ة بص½½يغته وتك½½ون

 الخب½راء م½ن مجموع½ة عل½ى عرضه خالل من الظاهري صدقه من التحقق تم كاشفة، منه فقرات)4(،و

 التجريبي½ة المجموع½ة بط½الب المتعلق½ة البيان½ات جم½ع وبع½د النص½فية التجزئ½ة بطريق½ة ثبات½ه واس½تخرج

 الجغرافي½½½ة الموض½½½وعات نح½½½و المي½½½ل ومقي½½½اس التحص½½½يلي االختب½½½ار م½½½ن لك½½½ل الض½½½ابطة والمجموع½½½ة

 ع½½ن الدراس½½ة وأس½½فرت البيان½½ات معالج½½ة ف½½ي) T-test( الت½½ائي االختب½½ار باس½½تعمال احص½½ائياً  اوتحليله½½

  :االتية النتائج

 أذ التحص½½يلي االختب½½ار ف½½ي الض½½ابطة المجموع½½ة ط½½الب عل½½ى التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب تف½½وق -1

  ).2(البالغة الجدولية القيمة من اكبر وهي) 2،61( المحسوبة التائية القيمة بلغت

 م½ادة نح½و المي½ل مقي½اس ف½ي الض½ابطة المجموع½ة ط½الب عل½ى التجريبي½ة المجموعة طالب قتفو -2

  ).       2(البالغة الجدولية القيمة من اكبر وهي) 3،14(المحسوبة التائية القيمة بلغت أذ الجغرافية

 الت½½دريس ف½½ي الحديث½ة االس½½تراتيجيات اس½½تعمال عل½ى بالتأكي½½د الباح½ث اوص½½ى النتيج½½ة ه½ذه ض½½وء وف½ي

 تطويري½½ة تدريبي½½ة دورات وعق½½د الجغرافي½½ة م½½ادة ت½½دريس ف½½ي الداللي½½ة الخريط½½ة اس½½تراتيجية والس½½يما

 ف½ي الحديث½ة االس½تراتيجيات اس½تعمال كيفي½ة عل½ى ت½دريبهم اجل من الجغرافية مادة ومدرسات لمدرسي

  الحالي½½ة اس½½ةللدر مماثل½½ة دراس½½ة إج½½راء  الباح½½ث اقت½½رح الدراس½½ة له½½ذه واس½½تكماالً  التعليمي½½ة، المواق½½ف

 مراح½½ل ف½½ي اخ½½رى مماثل½½ة دراس½½ة واج½½راء ،) الوطني½½ة والتربي½½ة واالجتم½½اع واالقتص½½اد الت½½اريخ(ف½½ي

  .العلمية المادة نحو) العلمي والتفكير العلمي االتجاه تنمية( مثل اخرى متغيرات وفي اخرى دراسية
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Following the use of semantic map in the collection of second-

graders average and the development of geographic tendency 

toward material  

Message made by the student 

Abbas Fadhil Abbas Al Suwaidi 

To the Council of the College of Basic Education at the University of Babylon 
It is part of the requirements of Education Master's degree in teaching 

methods / sociology  

Abstract 

      The present study aims to identify the impact of the use of semantic 
map in the collection of second-graders medium and tendency toward 
material development To achieve the target geographic research 
development researcher following two hypotheses: 

- There is no statistically significant difference at the level (0.05 between the 
average scores of the experimental group students who are studying the use 
of geographic map material semantic and average scores of the control 
group students who are studying the geographical material in the usual way 
in the collection in a geographical article. 

  - There is no statistically significant difference at the level (0.0 between the 
average scores of the experimental group students who are studying the use 
of semantic map and average scores of the control group students who are 
studying in the usual way in the development of a tendency towards 
geographical material. 

     To investigate, chose researcher Experimental Design The disciple partial 
sets of research (experimental and control) and chose the researcher 
randomly medium peaks for boys among middle and high school day in 
spend Mahawil in Babil Province has reached the size of the sample (60) 
students for the academic year (2012-2013) in the same way chose Division 
(b) to represent the experimental group which they apply the experience  
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and the Division of (a) to represent the control group taught the way normal 
has ruled researcher asking  statistically from the experimental group and a 
student and one of the control group because they Raspin last year in an 
article geographical they have the experience may affect the search results, 
and statistically rewarded researcher between members of the two groups 
(experimental and control) in the following variables: 

  - measured in months old. 

- test prior knowledge. 

- a measure of the tendency of tribal. 

- Collection of the parents. 

- IQ test. 

    After that select the researcher scientific material represented by 
chapters III and IV of Part I and continents of the New World of Part II of the 
book geographic Arab world for Grade average coined the researcher (130) 
target behaviorally in the light of the three levels of the first classification 
(Bloom) has been prepared by researcher plans teaching Topics to be 
studied during the duration of the experiment, and display some of them on 
a number of experts, arbitrators and specialists in order to find out whether 
they are true and suitability. 

The researcher studied the two sets of search itself, as it began on (2012-
2013) and ended on (07/05/2013. 

      The researcher applied at the end of the experiment a test consisted of 
(50), paragraph test mul ple choice type of sample students a er making 
sure of his sincerity and firmness and paragraphs difficulty coefficient 
indistinguishable strength and it psychometric properties. 

 As a promising researcher measure of the tendency toward substance 
geographical dish on my research (experimental and control) and the final 
form of (34) paragraph, (30), paragraph him to measure the tendency  
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towards Topics geographical, and (4) paragraphs of it revealing, has been 
verified sincerity virtual during the presentation to the group of experts and 
extracted firmness way retail midterm and after the collection of data on 
students of the experimental group and the control group for each of the 
achievement test and measure the tendency to topics geographic and 
analyzed statistically using the test Alta?a (T-test) in data processing and 
resulted in the study on the following results: 

  - outweigh the experimental group students to students in the control 
group achievement test as calculated T value (2.42) which is greater than the 
tabular value of (2. 

- more than the experimental group students on the control group students 
in the measure of the tendency toward geographical material as calculated T 
value (3.14) which is greater than the tabular value of (2 ).  

      In the light of this result the researcher recommended definitely on  

the use of modern strategies in teaching and in particular the strategy map 
semantic in teaching geography and holding training courses developmental 
for teachers and teachers substance geographical order to train them on 
how to use modern strategies in educational situations, and an update to 
this study researcher suggested conducting a similar study for the study 
current (history, economics, sociology and civics), and perform other similar 
study in other stages of study in other variables (such as the development of 
scientific direction and scientific thinking) about the scientific material. 
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اري سهيل خضير عبيد جعفر ّ   المس

   بابل جامعة / األساسية التربية كلية مجلس إلى بها تقدم رسالة

  )العامة ومالعل تدريس طرائق(في  الماجستير شهادة نيل متطلبات من جزء وهي

  2013لسنة ل 2678القرص في المكتبة المركزية  رقم

  المستخلص      

 م½ن الط½الب تمك½ن جدي½دة تعليمي½ة طرائق ظهور العشرين القرن من الثاني النصف شهد لقد            

 االهتم½ام إل½ى باألس½اس يه½دف ال½ذي) الف½ردي ال½تعلم( أس½لوب الطرائق هذه ومن أنفسهم على االعتماد

 ال½تعلم أس½اليب إح½دى التعليمي½ة المجمع½ات إن ، التعليمية العملية محور وجعله عليه والتركيز علمبالمت

 الظ½روف وتهيئ½ة الم½درس وتوجي½ه وبإش½راف م½ا موض½وع ح½ول بالخبرات المتعلم تزود وإنها الفردي

 الف½ردي مال½تعل أس½لوب تؤك½د الحديث½ة التربي½ة وان ، قدرات½ه وحس½ب نفس½ه الم½تعلم يعتمد لكي المناسبة

 أن الباح½ث ارتأى لذلك االعتيادية التدريس طرائق تمنحه ال ما وهذا التعلم في للطالب حرية يمنح فهو

 واكتس½ابهم نش½اطاتهم وممارس½ة ال½تعلم ف½ي الحري½ة الط½الب تم½نح طريق½ة اس½تخدام ح½ول دراسة يجري

 بحث½ه ب½إجراء الباح½ث مقا تقدم ولما أفضل تعلم إلى الوصول اجل من أفضل بشكل والمهارات الخبرات

 ل½دى واالستبقاء التحصيل في الكيمياء مادة تدريس في التعليمية المجمعات استخدام فاعلية( الموسوم

 وض½ع وق½د البل½د ف½ي الرائ½دة البح½وث م½ن الباح½ث عل½م حسب تعد والتي) المتوسط الثاني الصف طالب

  : اآلتيتين الفرضيتين الباحث

 ف½½ي ال½½درجات  ف½½روق متوس½½طي ب½½ين) 0.05( دالل½½ة مس½½توى عن½½د يةإحص½½ائ دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال-1 

 ف½½ي ال½½درجات  ف½½روق ومتوس½½طي التعليمي½½ة المجمع½½ات باس½½تخدام يدرس½½ون ال½½ذين للط½½الب التحص½½يل

  .  الكيمياء مادة في االعتيادية بالطريقة يدرسون الذين للطالب التحصيل

 التحص½½يل ف½½ي ال½½درجات  روقف½½) 0.05( دالل½½ة مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال -3

 التحص½يل ف½ي ال½درجات  ف½روق ومتوس½طي التعليمي½ة المجمعات باستخدام يدرسون الذين للطالب

 .  الكيمياء مادة استبقاء في االعتيادية بالطريقة يدرسون الذين للطالب
  :  على الحالي البحث اقتصر -4

     م)2013-2012(   يالدراس للعام بابل محافظة مركز في المتوسط الثاني الصف طالب -1

 للص½½ف المق½½رر الكيمي½½اء كت½½اب م½½ن) الس½½ابع ، الس½½ادس ، الخ½½امس( االخي½½رة الثالث½½ة الفص½½ول -2

 . م)2013-2012( الدراسي للعام المتوسط الثاني
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 إح½½داهما لمجم½½وعتين البع½½دي واالختب½½ار الجزئ½½ي الض½½بط ذا التجريب½½ي التص½½ميم الباح½½ث إتب½½ع        

 المتوس½½طة الم½½دارس مجم½وع م½½ن البح½ث مجتم½½ع وت½½ألف  للبح½ث  ميماً تص½½ ض½ابطة واألخ½½رى تجريبي½ة

 فيه½ا التجرب½ة إلج½راء) اإليم½ان طري½ق( متوسطة تعيين وتم  بابل محافظة مركز في الحكومية النهارية

 ، نفس½½ها بالطريق½½ة المتوس½½ط الث½½اني الص½½ف م½½ن ش½½عبتين تعي½½ين وج½½رى العش½½وائي الس½½حب بطريق½½ة

) 58( البح½ث عين½ة بل½ـغت وق½د الض½ابطة المجموع½ة تمثل واألخرى يبيةالتجر المجموعة تمثل إحداهما

 وأج½½رى الض½½ابطة المجموع½½ة ف½½ي طال½½ب) 29(و التجريبي½½ة المجموع½½ة ف½½ـي طالب½½اً ) 29( وبواق½½ع طالب½½ـاً 

 ، لألب½وين الدراس½ي والتحص½يل باألشهر، محسوباً  الزمني العـمر( المتغيرات فـي تكافؤاً  بينهما الباحث

  ) . الكيمياء لمادة السنة نصف درجات والـذكـاء، ، لألمهات سيالدرا التحصيل

 البح½½ث مس½½تلزمات م½½ن لكونه½½ا التجريبي½½ة المجموع½½ة لت½½دريس تعليمي½½ة مجمع½½ات) ث½½الث( الباح½½ث اع½½د

 وه½ي) الثاني الدراسي للفصل( المتوسط الثاني للصف المقرر الكيمياء كتاب من موضوعات واستعمل

 ، ومالءمته½ا ص½دقها من للتحقق  الخبراء على وعرضها المجمعات هذه اءلبن األخيرة الثالثة الفصول

س ح½½ين ف½½ي ّ  النه½½ائي التحص½½يلي االختب½½ار وأع½½د االعتيادي½½ة بالطريق½½ة الض½½ابطة المجموع½½ة الباح½½ث در

 نهاي½ة وبع½د ل½ه الخاطئ½ة الب½دائل وفعالي½ة التمييزي½ة والق½وة الص½عوبة ومعام½ل وثبات½ه ص½دقه م½ن وتأكد

 ي½½وم البع½½دي التحص½½يلي االختي½½ار بع½½دها الباح½½ث طب½½ق 2013/ 24/4 المواف½½ق ربع½½اءاأل ي½½وم التجرب½½ة

  . 30/4/2013 الموافق الثالثاء

 ف½½ي االس½½تبقاء لقي½½اس أخ½½رى م½½رة البع½½دي التحص½½يلي االختب½½ار تطبي½½ق أعي½½د اس½½بوعين م½½رور وبع½½د

  .  14/5/2013 الموافق الثالثاء يوم في الكيمياء مادة في المعلومات

 البح½½½ث بيان½½½ات لمعالج½½½ة أخ½½½رى احص½½½ائية وس½½½ائل م½½½ع)  t-test( الت½½½ائي االختب½½½ار باح½½½ثال واس½½½تعمل

  : اآلتية النتيجة إلى ،وتوصل

رس½ت التي التجريبية المجموعة طالب تفوق ُّ  الض½ابطة المجموع½ة عل½ى التعليمي½ة المجمع½ات بطريق½ة د

  . الكيمياء ةماد في المعلومات واستبقاء التحصيل في االعتيادية بالطريقة درست التي

 م½ادة ت½دريس ف½ي التعليمي½ة المجمع½ات طريق½ة اس½تخدام فاعلي½ة تب½ين الح½الي البح½ث نتيج½ة ض½وء وفي

 م½ن البح½ث عين½ة م½ن) التجريبي½ة( المجموع½ة لط½الب بالنس½بة المتوس½ط الث½اني الص½ف لطالب الكيمياء

 االعتيادي½ة بالطريق½ة ةمقارن½ ل½ديهم الكيمياء مادة في المعلومات واستبقاء التحصيل مستوى رفع خالل

ست التي ّ ر  مدرس½ي ت½دريب بض½رورة الباح½ث أوص½ى وق½د البح½ث عينة من) الضابطة( المجموعة بها دُ

 إع½دادها وكيفي½ة خطواته½ا وإتق½ان التعليمي½ة المجمع½ات طريق½ة اس½تخدام عل½ى الكيمياء مادة ومدرسات

 للتحق½ق أخ½رى دراس½ية م½وادو مراح½ل عل½ى الح½الي للبح½ث مماثل½ة بح½وث إجراء الباحث اقترح وكذلك

 التحص½يل غي½ر أخ½رى تابع½ة متغي½رات ف½ي التدريس في التعليمية المجمعات طريقة استخدام فاعلية من

  . واالستبقاء
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The Prevalent values at the history books for the primary stage 

Analytical Study 

A Thesis submitted by 

Amjad Abd Al-Rzaq 

To the council of college of 

Basic collage of Education at Babylon University as impartial fulfillment for   
the Requirements of getting M . Ed Degree in(History methods of teaching( 

  

Abstract 

   The second half of  the twentieth century witnessed the appearance of 
many new methods of teaching that enable student to depend on 
themselves in the process of learning. Among these many methods (the 
method of individuals learning), which is mainly targeting the learner and 
focusing on him in the process of learning and teaching. The learner is 
involved in the teaching activities that suit his needs and abilities. 

and that modern education emphasizes learning style of individual he is 
given the freedom to learn and this is not what gives him teaching methods 
usual so felt researcher to undertake a study on the use of method gives 
students the freedom to learn and practice their activities and acquire 
expertise and skills better in order to reach better learn and to provide the 
researcher to conduct his research marked ( effective use of complexes 
education in teaching chemistry at the collection and retention of students 
in second grade average ) , which is the knowledge of a researcher from the 
leading research in the country for the development researcher hypotheses 
following  :  

1- There is no statistically significant difference at the level of 
significance (0.05) between the average scores of students 
who are studying collection using complexes educational and  
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2- average achievement scores of students who are studying in 

the usual way in chemistry  .  

3- There is no statistically significant difference at the level of  
4- significance (0.05) between the average scores of students who are 

studying collection using complexes educational and average scores  
5- of students who are studying in the usual way in the retention of 

chemistry .  

Present search limited to  :  

 average second - graders at the center of the province of Babylon for the 
academic year ( 2012-2013 ) m. 

    the last three chapters (V, VI , VII ) from the book of chemistry for the 
second grade average for the academic year ( 2012-2013 ) m. 

Follow the experimental design researcher The partial seizure and post - test 
design research and the research community consisted of middle school day 
in the center of the province of Babylon He chose researcher (medium 
through faith ) in a manner drawing random were selected divisions of the 
second grade average in the same way , one representing the experimental 
group and the other represents the control group reached the research 
sample (58 students) and by (29 ) students in the experimental group and 29 
students in the group control researcher conducted between them evenly in 
the variables ( chronological age measured in months , and collection of 
parents , mothers achievement , and intelligence, half-year degrees. 

Promising researcher (three) complexes educational for being accessories 
research and use themes from the book of chemistry for second grade 
average ( second semester ), a three chapters recent presentation to the 
experts to verify the truthfulness and relevance , and prepared achievement 
test the final and make sure his sincerity and firmness and coefficient of 
difficulty and strength discriminatory and effective lternatives are wrong At 
the end of the experiment on 24 / 4 / 2013 conducted a researcher then 
choose dimensional grades on Tuesday 30/26/2013  .  
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 Two weeks after re- apply again achievement test to measure retention in 
the collection and use researcher test Alta?a ( t – test) on Tuesday  
14/5/2013  .  

 The test used Alta?a ( t - test ) as a means to address the statistical research 
data , and reached the following conclusion  :  

       Outweigh the experimental group students who studied educational 
complexes manner to the control group , who studied in the usual way in 
the collection and retention of information. 

     In the light of the result of current research shows that the use of 
complexes education in teaching chemistry for students of second grade 
average, shares in Ziad achievement and retention of subject have been 
researcher recommended the need to train teachers and teachers of 
chemistry on the use of way complexes educational and mastery of steps 
and how to prepare as well as researcher suggested research similar to the 
current research on the stages and other study materials to verify the 
effectiveness of the Modular Instruction in another subsidiary variables un 
the achievement  and retention The Researcher  
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متها رسالة ّ   قد

  الربيعي محمد جاسم سارة

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى

  العامة العلوم تدريس في طرائق الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2013للسنة  2988رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

   على التعرف إلى الحالي البحث يهدف 

 ل½½دى  العلم½½ي والتفكي½½ر  التحص½½يل  ف½½ي المتع½½ددة  ال½½ذكاءات  عل½½ى  قائم½½ة  تدريس½½ية اس½½تراتيجيات اث½½ر

 ص½½وغ ت½½م البح½½ث ه½½دف م½½ن التحق½½ق ولغ½½رض(  الكيمي½½اء م½½ادة ف½½ي  المتوس½½ط  الث½½اني الص½½ف  طالب½½ات

  -: اآلتيتين الفرضيتين

 المجموع½½½ة درج½½½ات متوس½½½ط ب½½½ين)  05,0( مس½½½توى عن½½½د إحص½½½ائية دالل½½½ة ذو ف½½½رق يوج½½½د ال -1

  عل½½½ى قائم½½½ة تدريس½½½ية اس½½½تراتيجيات وف½½½ق عل½½½ى الكيمي½½½اء م½½½ادة يدرس½½½ن الل½½½واتي التجريبي½½½ة

 نفس½½ها الم½ادة يدرس½½ن الل½واتي طةالض½½اب المجموع½ة درج½½ات متوس½ط وب½½ين المتع½ددة ال½ذكاءات

  . التحصيل في التقليدية الطريقة وفق

 المجموع½½½ة درج½½½ات متوس½½½ط ب½½½ين) 05,0( مس½½½توى عن½½½د إحص½½½ائية دالل½½½ة ذو ف½½½رق يوج½½½د ال -2

  عل½½½ى قائم½½½ة تدريس½½½ية اس½½½تراتيجيات وف½½½ق عل½½½ى الكيمي½½½اء م½½½ادة يدرس½½½ن الل½½½واتي التجريبي½½½ة

 نفس½ها الم½ادة يدرس½ن الل½واتي الض½ابطة ع½ةالمجمو درجات متوسط وبين،  المتعددة الذكاءات

  .العلمي التفكير في التقليدية الطريقة وفق

 ت½½م إذ،  ك½½امالً  دراس½½ياً  فص½½الً  اس½½تغرقت تجرب½½ة الباحث½½ة أج½½رت الفرض½½يتين ه½½اتين ص½½حة م½½ن وللتحق½½ق

ُختي½½ر: اآلتي½½ة اإلج½½راءات اعتم½½اد  متك½½افئتين لمجم½½وعتين)  الجزئ½½ي الض½½بط ذي(  التجريب½½ي التص½½ميم أ

،  الكيمي½اء م½ادة ف½ي العلم½ي والتفكي½ر للتحصيل البعدي االختبار ذا،  ضابطة واألخرى تجريبية حدهماا

 بابل تربية لمديرية التابعة المدارس إحدى في المتوسط الثاني الصف طالبات على البحث هذا واقتصر

 باب½ل محافظ½ة رك½زم ف½ي للبن½ات) الف½رات متوس½طة(  طالب½ات م½ن عش½وائياً  البح½ث عين½ة اختيار تم إذ، 

 للع½ام المتوس½ط الث½اني الص½ف طالب½ات م½ن طالب½ة) 56( م½ن وتألف½ت البح½ث تجرب½ة لتنفي½ذ مجاال لتكون

 درس½½ت الت½½ي التجريبي½½ة المجموع½½ة م½½ن ك½½ل ف½½ي طالب½½ة)   28(  وبواق½½ع، م) 2013 -2012( الدراس½½ي

 الت½ي الض½ابطة المجموع½ةو،  المتع½ددة ال½ذكاءات عل½ى قائمة تدريسية استراتيجيات باستخدام الكيمياء

  .التقليدية الطريقة باستخدام الكيمياء درست
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 المتغي½½ر ف½½ي ت½½أثير ذات تك½½ون ق½½د الت½½ي المتغي½½رات بع½½ض ف½½ي البح½½ث مجم½½وعتي مكاف½½أة تم½½ت          

 األول للص½½ف الكيمي½½اء م½½ادة ف½½ي الطالب½½ات تحص½½يل – باألش½½هر محس½½وباً  الزمن½½ي العم½½ر: (  المس½½تقل

 نص½ف ف½ي المتوس½ط الث½اني للص½ف الكيمي½اء م½ادة ف½ي الطالب½ات تحص½يل –)  الس½ابق العام(  المتوسط

 ع½ن فض½الً )  ال½ذكاء اختب½ار – الكيمي½اء م½ادة ف½ي الس½ابقة المعلوم½ات اختب½ار  -)  الحالي العام(  السنة

 البح½½ث مجم½½وعتي بت½½دريس قام½½ت الباحث½½ة ان علم½½اً  البح½½ث س½½المة اج½½ل م½½ن األخ½½رى المتغي½½رات ض½½بط

 للع½½ام المتوس½½ط الث½½اني للص½½ف الكيمي½½اء كت½½اب م½½ن األخي½½رة ال½½ثالث بالفص½½ول العلمي½½ة لم½½ادةا وح½½ددت

 الح½½½½وامض:  الس½½½½ادس الفص½½½½ل(و) الم½½½اء:  الخ½½½½امس الفص½½½½ل( وه½½½½ي، م) 2013 -2012( الدراس½½½ي

 ف½ي السلوكية األهداف حددت كما) ، مركباته وبعض الكاربون:  السابع الفصل(و)  واألمالح والقواعد

 الالزم½½½ة التدريس½½½ية الخط½½½ط إع½½½داد ت½½½م كم½½½ا،  س½½½لوكياً  ه½½½دفاً ) 189( ع½½½ددها وبل½½½غ معرف½½½يال المج½½½ال

 اختب½اراً  الباحث½ة أع½دت فق½د البح½ث أدوات إل½ى بالنس½بة أما) ، والضابطة التجريبية( البحث لمجموعتي

 مقي½اس بن½ت ذل½ك ع½ن فض½الً ،  متع½دد م½ن االختي½ار ن½وع م½ن فقرة)  50(  من تكون البحث لمجموعتي

 العراقي½½ة للبيئ½½ة مناس½½بة،  متع½½دد م½½ن االختي½½ار ن½½وع م½½ن فق½½رة) 30( م½½ن تك½½ون ال½½ذي العلم½½ي فكي½½رالت

  . باعتماده الخبراء رأي إلى إضافة) ،  المتوسط الثاني( الدراسية والمرحلة

بق½½ت     ُ  ب½½دأت إذ،  م)  2013 – 2012( الدراس½½ي الع½½ام م½½ن الث½½اني الدراس½½ي الفص½½ل ف½½ي التجرب½½ة ط

،  م) 2013/ 5/ 5(  المواف½½ق األح½½د ي½½وم وانته½½ت،  م)  2013/ 3/ 3(  المواف½½ق ح½½داأل ي½½وم التجرب½½ة

 االختب½½½ار م½½½ن ك½½½ل الباحث½½ة طبق½½½ت التجرب½½½ة انته½½اء وبع½½½د،  مجموع½½½ة لك½½ل أس½½½بوعيا حص½½½تين وبواق½½ع

 إحص½½ائياً  البيان½½ات ولمعالج½½ة،  البح½½ث مجم½½وعتي طالب½½ات عل½½ى العلم½½ي التفكي½½ر ومقي½½اس التحص½½يلي

 مع½½ادالت،  متس½½اويتين مس½½تقلتين لعينت½½ين الت½½ائي االختب½½ار: (  اآلتي½½ة اإلحص½½ائية الوس½½ائل اس½½تخدمت

 ارتب½½اط معام½½ل،  بيرس½½ون ارتب½½اط معادل½½ة،  الخاطئ½½ة الب½½دائل وفعالي½½ة الفق½½رات تميي½½ز وق½½وة الص½½عوبة

 النت½ائج إل½ى التوص½ل وت½م)  المقي½اس فق½رات ارتباط معنوية لمعرفة التائي االختبار ، براون -سبيرمان

  -: اآلتية

  التجريبية المجموعة بين)  0,05(  بمستوى إحصائية داللة ذي فرق وجود -1

 الس½½تراتيجيات وفق½½اً  درس½½ن الل½½واتي التجريبي½½ة المجموع½½ة طالب½½ات تفوق½½ت إذ، الض½½ابطة والمجموع½½ة

 للطريق½ة وفق½اً  درس½ن الالئ½ي  الض½ابطة المجموعة طالبات على المتعددة الذكاءات على قائمة تدريسية

 دالل½½ة ذي ف½½رق وج½½ود. للبح½½ث األول½½ى الص½½فرية الفرض½½ية رف½½ض ت½½م وبه½½ذا،  التحص½½يل ف½½ي تقليدي½½ةال

 طالب½½ات تفوق½½ت إذ،  الض½½ابطة والمجموع½½ة التجريبي½½ة المجموع½½ة ب½½ين)  0,05(  بمس½½توى إحص½½ائية

 عل½ى المتع½ددة ال½ذكاءات عل½ى قائم½ة تدريس½ية الس½تراتيجيات وفقاً  درسن اللواتي التجريبية المجموعة

 رف½ض ت½م وبه½ذا،  العلمي التفكير في التقليدية للطريقة وفقاً  دُرسن الالئي الضابطة المجموعة طالبات

  . للبحث الثانية الصفرية الفرضية

 ال½ذكاءات عل½ى قائم½ة تدريس½ية اس½تراتيجيات اعتم½اد أن الباحث½ة استنتجت النتائج هذه ضوء وفي     

  ،  الكيمياء مادة في العلمي كيروالتف التحصيل في ايجابي اثر لها المتعددة
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  -: منها عدة توصيات الباحثة أوصت ذلك ضوء وفي

 م½ن له½ا لم½ا  الكيمي½اء م½ادة ت½درس ف½ي المتع½ددة ال½ذكاءات على قائمة تدريسية استراتيجيات اعتماد -

  .  للطالبات العلمي والتفكير التحصيل رفع في فاعل دور

 للمدرس½ين مكثف½ة دورات وعم½ل المتع½ددة ال½ذكاءات ي½ةنظر ض½وء ف½ي دراس½ية من½اهج محتوى وضع -

  .المتعددة الذكاءات استراتيجيات استعمال على وتدريبهم والمدرسات

 اس½½تخدام عل½½ى المدرس½½ين لمس½½اعدة الحديث½½ة التربوي½½ة التقني½½ات وت½½وفير الدراس½½ية القاع½½ات تهيئ½½ة -

  .المتعددة الذكاءات نظرية على القائمة االستراتيجيات ومنها الجديدة االستراتيجيات
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The Effect Of Teaching Strategies Based On Multiple Intelligences 
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Female Students In Secondary Schools In Teaching Chemistry  

A Thesis Submitted By The Student : 

Sara Jassim Mohammed Alrubai'y 
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As a Partial fulfillment of the Requirements of  Master Degree In 

Teaching Methods of General Sciences  

Abstract 

  The current research aims to recognizing (The Effect Of Teaching Strategies 
Based On Multiple Intelligences upon achievement And Scientific Thinking 
For  Second Class 'S Female Students In Secondary Schools In teaching 
Chemistry) in order to investigate the goal of the research it's been applying 
these two hypothesis  :-   

There is no sta�s�cal difference on the level (0.05) between the average of 
scores of experimental groups student that study chemistry according to 
teaching strategies based on multiple intelligences with average scores of 
the controll group studying by the traditional method of teaching . 

5- There is no statistical difference on the level (0.05betweentheaverage 
of scores of experimental groups student that study chemistry according 
to teaching strategies based on multiple intelligences with average 
scores of the controll group studying by the traditional method in 
scientific thinking. 

To verify the above mentioned hypothesis , the researcher applying an 
experiment lasts for one studying course , that was by depending the 
following procedures   :  

Its has been choosing the experimental design (of partial adjusting ) for two 
equivalent groups controll and experimental groups , of the dimensional test  
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for achievement and scientific thinking tests in chemistry , the research was 
limited on students of second class in a secondary school belong to the 
Directorate of Education in Babylon.  The sample was chosen randomly of 
the female students of Al-Furat Secondary school for girls in the center of 
Babylon governorate to be a good field of applying the research , the sample 
consists of (56) students of the academic year 2012-2013, based on (28) 
female students for the both groups , the experimental group that studied 
chemistry by using  teaching strategies based on multiple intelligences , and 
the controll group that studied chemistry by using traditional method . 

     The reseracher equalizing the two groups of the research in some 
variables that may have an effect on the independent variable : (the age by 
months – comprehension of female students in chemistry for the 1st class 
(the previous year)- comprehension of students in chemistry in second class 
in the mid of year (current year)-  investigating the previous information in 
chemistry – investigating  the cleverness , in addition to adjusting the other 
variables for the safety of the research and the researcher has taught the 
two groups and specified the scientific topics by the three chapters of 
chemistry of the second class. P 3, 3013 , fi�h (chapter : The Water), and 
(the sixth chapter : Acids , bases and salts ) and (seventh chapter: Carbon 
with some compounds ), also she specified some behavioral goals in 
cogni�ve field and reached  to (189) goals, also its been done preparing the 
teaching plans for the both groups of the research ( experimental and 
controll), according to the tools of the research , the researcher prepared a 
test for the two groups of (50) item of the choice mul , plus she has built 
the scale of scien�fic thinking that consists of (20) item of the choice type 
multi, appropriate for the Iraqi environment and the class level (second 
class) of the secondary school, in addition to depending the opinion of the 
experts. 

The experiment was applied in the second course of the year (2012-2013), 
the experiment started on Sunday (3/3/2013) and ended on Sunday 
(5/5/2013), based on two lectures weekly per group, a er the end of the 
experiment , the researcher applied both of the achievement test and test of 
the scientific thinking on the females students of both groups, to treating  
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the data statistically , these statistical means were used :( T test for two 
independent equaled samples, equivalents of power and force of 
recognizing items and activity of fault replacements , Person correlation 
equation , Spearman correlation coefficient , Brown, T test for knowing the 
moral of correlation of scale's items ), then the researcher reached to the 
following results : 

1- There are sta�s�cal difference of (0.05) for the behalf of the 
experimental group , that the female students of experimental group  
exceeded the other ones of the controlling group, that is because the 
experimental group have studied according to teaching strategies 
based on multiple intelligences while the control group have studied 
according to traditional methods in comprehension , therefore the 
first null hypothesis was dismissed in the research  .  

2- There are sta�s�cal difference of (0.05) for the behalf of the 
experimental group , that the female students of experimental group  
exceeded the other ones of the controlling group, that is because the 
experimental group have studied according to teaching strategies 
based on multiple intelligences while the control group have studied 
accordingto ordinary methods in scientific thinking , therefore the 
second null hypothesis was dismissed in the research. 

In the end of the above mentioned results the researcher has concluded that 
depending strategies of teaching based on multiple intelligences has a 
positive effect on achievement and scientific thinking in chemistry , in the 
end of that , the researcher has applied couple of recommendations and 
suggestions related with the results of the research    .  
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swom 

  الخفاجي حمزة ستار إحسان

  بابل بجامعة األساسية الـتربية كلية مجلس إلى قدمتها رسالة

  اعياتاالجتم تدريس طرائق في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2013للسنة  2700رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

 واس½تبقاء التحص½يل ف½ي) SWOM( س½وم اس½تراتيجية استعمال أثر(  معرفة إلى البحث هذا يرمي     

  ). الطبيعية الجغرافية مادة في األدبي الخامس الصف طالبات لدى المعلومات

  :اآلتيتين الصفريتين تينالفرضي الباحثة وضعت البحث هدف ولتحقيق  

 طالب½½½ات تحص½½½يل درج½½½ات متوس½½½ط ب½½½ين) 0,05( مس½½½توى عن½½½د إحص½½½ائية دالل½½½ة ذو ف½½½رق يوج½½½د ال-1

 درج½ات ومتوس½ط) س½وم اس½تراتيجية(ب½ـ الطبيعي½ة الجغرافي½ة مادة يدرسن اللواتي التجريبية المجموعة

  . االعتيادية بالطريقة ةالطبيعي الجغرافية مادة يدرسن اللواتي الضابطة المجموعة طالبات تحصيل

 بالمعلوم½ات االس½تبقاء درج½ات متوس½ط ب½ين) 0,05( مس½توى عن½د إحص½ائية دالل½ة ذو ف½رق يوجد ال-2

) س½½وم اس½½تراتيجية( ب½½ـ الطبيعي½½ة الجغرافي½½ة م½½ادة يدرس½½ن الل½½واتي التجريبي½½ة المجموع½½ة طالب½½ات ل½½دى

 م½½½ادة يدرس½½½ن الل½½½واتي طةالض½½½اب المجموع½½½ة طالب½½½ات ل½½½دى بالمعلوم½½½ات االس½½½تبقاء درج½½½ات ومتوس½½½ط

  .  االعتيادية بالطريقة الطبيعية الجغرافية

 النهاري½ة والثانوي½ة اإلعدادي½ة الم½دارس ف½ي األدبي الخامس الصف طالبات من بعينة البحث هذا يتحدد

 لطالب½½ات تدريس½½ه المق½½رر الطبيعي½ة الجغرافي½½ة م½½ادة كت½½اب وموض½وعات ، باب½½ل محافظ½½ة لمرك½½ز التابع½ة

بعت.2013 - 2012الدراسي للعام الثاني للفصل العراق في ألدبيا الخامس الصف ّ  التص½ميم الباحثة ات

 والثانوي½ة اإلعدادي½ة الم½دارس م½ن البح½ث مجتم½ع وت½ألف للبح½ث، تصميماً  الجزئي الضبط ذا التجريبي

 ت½يال)  للبن½ات الزرق½اء إعدادي½ة مدرس½ة( عش½وائياً  الباحثة واختارت.  بابل محافظة مركز في النهارية

 المجموع½½½ة لتمث½½½ل) أ( ش½½½عبة عش½½½وائياً  واختي½½½رت األدب½½½ي، اإلع½½½دادي الخ½½½امس للص½½½ف ش½½½عبتين تض½½½م

 طالب½½½ة) 54( البح½½½ث عين½½½ة وبلغ½½½ت الض½½½ابطة، المجموع½½½ة) ب( ش½½½عبة مثل½½½ت ح½½½ين ف½½½ي، التجريبي½½½ة

ً ) 27(بواقع   . الضابطة المجموعة في طالبة) 27(و، التجريبية المجموعة في طالبة

 ف½ي مس½تقلتين لعينت½ين الت½ائي االختب½ار باستعمال إحصائياً  البحث مجموعتي لباتطا بين الباحثة كافأت

   الجغرافية مادة ودرجات بالشهور، محسوباً  الزمني والعمر، الذكاء اختبار درجات:(اآلتية المتغيرات
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 ف½ي) ك½اي( مربع وباستعمال ،)م2012/2013( الحالي الدراسي للعام السنة نصف اختبار في الطبيعية

 الت½ي العلمية المادة موضوعات الباحثة حددت أن وبعد) .واألمهات لآلباء، الدراسي التحصيل متغيري

ة أثن½اء ف½ي ستدرس½ها ّ ت، الس½لوكية األه½داف الباحث½½ة ص½اغت فص½ول، بثالث½ة التجرب½½ة م½د ّ  الخط½½ط وأع½د

 أج½رت ث½م ص½الحيتها، على للحكم والمتخصصين الخبراء من مجموعة على وعرضتها، لها التدريسية

 طالب½ات تحص½يل قي½اس لغ½رض .آرائه½م ض½وء ف½ي للتطبي½ق ج½اهزة الخطط وأصبحت الالزمة التعديالت

س½تها الت½ي الموض½وعات ف½ي البحث مجموعتي ّ تَ  ، نفس½ها الباحث½ة در ّ  م½ن ت½ألف تحص½يلياً  اختب½اراً  أع½د

 م½½ن اتفق½½ر) 10(و ،)متع½½دد م½½ن االختي½½ار( ن½½وع م½½ن موض½½وعية فق½½رة) 40(منه½½ا اختباري½½ة فق½½رة) 50(

 ثبات½½ه، وحس½اب، االختب½½ار ص½دق م½½ن الباحث½ة وتأك½½دت،   القص½يرة اإلجاب½½ة ذات المقالي½ة الفق½½رات ن½وع

  ). والمقالية، الموضوعية( الفقرات صعوبة ومعامالت، التمييزية القوى ومن

ق½½ت أس½½ابيع،) 9( اس½½تمرت الت½½ي التجرب½½ة إنه½½اء وبع½½د َّ  طالب½½ات عل½½ى التحص½½يلي االختب½½ار الباحث½½ة طب

 لغ½رض أس½ابيع ثالث½ة بعد التحصيلي االختبار تطبيق أعادت ثم والضابطة، التجريبية البحث تيمجموع

 االختب½ار باس½تعمال إحص½ائياً  ومعالجته½ا الطالب½ات إجابات نتائج تحليل وبعد، المعلومات استبقاء قياس

 البح½ث تيمجم½وع ب½ين) 0.05( مس½توى عن½د الف½رق دالل½ة لمعرف½ة) t-test( مس½تقلتين لعينت½ين التائي

  :يأتي ما اتضح

 لطالب½½½ات) المعلوم½½½ات واس½½½تبقاء التحص½½½يل،( درج½½½ات متوس½½½ط ب½½½ين إحص½½½ائية دالل½½½ة ذي ف½½½رق وج½½½ود

 ب½ـ  الطبيعي½ة الجغرافي½ة مادة درسن اللواتي التجريبية المجموعة طالبات ولمصلحة، البحث مجموعتي

    -:هي االستنتاجات نم عدد إلى الباحثة توصلت النتائج ضوء وفي .)SWOM( سوم استراتيجية(

   الجغرافية مادة في الطالبات لدى المعلومات واستبقاء تحصيل من تزيد سوم استراتيجية إن -1

،  التدريس½ية العملي½ة مح½ور الطالب½ة جع½ل عل½ى التأكي½د في األدبيات معظم إليه تذهب ما صحة -2

 أكدت½ه م½ا وه½ذا ، ال½تعلم عملي½ة ف½ي الفعال½ة الطالب½ة مش½اركة مؤك½دة،  تنته½ي ومنه½ا تبدأ منها

  . سوم إستراتيجية

   -:منها البحث، بنتائج المتعلقة التوصيات من عدداً  الباحثة وضعت ذلك ضوء وفي

 تحص½يل زي½ادة لغ½رض الطبيعية الجغرافية مادة تدريس في سوم استراتيجية استعمال ضرورة -1

  . لديهن المعلومات واستبقاء الطالبات

 االس½½½تراتيجيات اس½½تخدام كيفي½½ة عل½½ى الخدم½½ة أثن½½اء ف½½ي ةالتدريس½½ي المالك½½ات ت½½دريب عل½½ى العم½½ل-2

   التدريسية للكوادر تدريبية دورات إقامة خالل من سوم استراتيجية وبضمنها الحديثة التدريسية

 ت½دريس ف½ي االعتيادي½ة التدريس½ية الطرائ½ق ع½ن واالبتع½اد الدراسة هذه نتائج من االستفادة ضرورة-3

 البح½½ث لجوان½½ب واس½½تكماالً . األدب½½ي الخ½½امس الص½½ف لطالب½½ات عي½½ةالطبي الجغرافي½½ة م½½ادة موض½½وعات

 ف½ي أخ½رى دراس½ية مراح½ل عل½ى الحالي½ة للدراس½ة مماثل½ة دراس½ة إج½راء -1-:ي½أتي م½ا الباحثة اقترحت

   الجغرافية مادة

  .أخرى تابعة متغيرات تنمية في سوم استراتيجية أثر على للتعرف دراسة إجراء -2
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The Effect of using (SWOM) strategy in the Recognition and 

retention of information for the fifth year students in the material of 

natural geography.  

Thesis  presented  by 

Ehsan Sttar Hamzah 

To the College of Basic Education at the University of Babylon, It is part of 
the requirements of the Master degree of Methods of Teaching the Socialite 

Abstract 

This research aims to know (the Effect of Using (SWOM) strategy in the 
collection and retention of information for the fifth grade literary students 
in the material of natural geography. 

To achieve the goal of the research, the researcher developed the following 
two zero hypotheses: 

There is no sta�s�cally significant difference at the level (0.05) between 
the  collection of  average scores of experimental group students who are 
studying natural geographical material (SWOM strategy) and average 
achievement scores of the group  of control students who are studying 
natural geographical in the usual way. 

. There is no sta�s�cally significant difference at the level (0.05) between 
the average scores of retention of the information with the group  of 
experimental students who are studying the natural geographic with 
(SWOM strategy) and the average grades retention of the information to the 
group of control students who are studying natural geographical material in 
the usual way. 

 This research determined with sample of literary fifth-grade students in the 
preparatory and secondary diurnal schools which belongs to the center of 
the province of Babil and with themes of the natural geography book to be 

taught to for literary fifth grade students in Iraq for the second semester of 
the academic year 2012-2013. 
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   The researcher used the experimental design of partial control to research 
design, and the community of the research consisted of preparatory and 
secondary a diurnal school which belongs to the center of the province of 
Babil. The researcher chose randomly (Al-Zarqaa preparatory school for 
girls), which includes two classes of preparatory literary fifth grade, and 
randomly selected class (a) to represent the experimental group, while class 
( b) represented the control group, and research sample reached (54) 
students of (27) students at the experimental group and (27) students in the 
control group. 

     The researcher equalize among the two group of students of search 
statistically using the t- test for two independent samples at the following 
variables: (test scores intelligence, chronological age measured in months, 
and scores of natural geography in the mid year exam for the current 
academic year (2012/2013), and using the box (Kai) in the two variables 
educational attainment of parents . 

After the researcher has identified the Topics of scientific material to be 
studied during the duration of the experiment in three chapters, the 
researcher drafted the behavioral objectives, and prepared lesson plans for 
it, and it presented to a group of experts and specialists to judge of its 
validity, and conducted the necessary adjustments and the plans became 
ready for application in the light of their views. 

  For the purpose of measuring the achievement of female groups research 
in the subjects that studied by the researcher herself, she prepared 
achievement test consist of (5) paragraph test (40), of it are objec ve 
paragraph from type (multiple choice), and (10) paragraphs from the type of 
essay paragraphs with a short answer, The researcher confirmed the 
veracity of the test and count of its persistence and also from the 
discriminatory powers and coefficients of difficultness of  paragraphs 
(objectivity and essay ).  

    A er the ending of the experiment which lasted 9 weeks, the 
achievement test has applied on the two experimental and control students 
groups of the research, and then the researcher reapplied  of the  
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achievement test after three weeks for the purpose of measuring the 
retention of information, and after analyzing the results of answers of 
students and processed its statistically using.  

the t- test for two independent samples to see significant difference at the 
level (0.05) between the two sets of research, clarify the following: 

There is a statistically significant difference between the average scores of 
(achievement, and retention of information) for the two sets of students 
research, with the interest of the experimental group students who studied 
natural geography by(SWOM strategy  .  

In light of the results that this research has reached the researcher 
concluded a number of conclusions, including :-  

•The SWOM strategy increase collection and retention of information with 
students in a geography. 

•Correctness of what the most of the literarily emphasis on making student 
core teaching process, starting and ending from it, confirming the student's 
active participation in the learning process, and this is what confirmed by 
SWOM strategy. In light of this, the researcher has developed a number of 
recommendations concerning the results of research, including  :-  

Need to use SWOM strategy in the teaching of natural geography for the 
purpose of increasing the collection and retention of students to have the 
information .2- Work on training of teaching staff during service on how to 
use modern teaching strategies including SWOM strategy through the 
establishment of training courses for teaching staff. 

3- Need to take advantage of the results of this study and stay away from the 
usual teaching methods in the teaching of natural geography topics for the 
students of the fifth literary grade. 

For research complementing aspects the researcher proposed the following :

-1- To conduct a similar study to the current study on other study stages in 
geography. 2- To conduct a study to identify the impact of SWOM strategy in 
the development of other subsidiary variables. 
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  البجري حمزه حسين رغد

  بابل جامعة في التربية كلية إلى مجلس  مقدمة رسالة  

  التربوي النفس علم في تربية ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014للسنة  3017رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

 الواس½ع االهتم½ام نال½ت الت½ي القض½ايا م½ن المعرفة اكتساب في ودورها المعرفية المعتقدات تعد  

 يتمث½ل ال½ذي المتزاي½د االهتم½ام مج½االت إح½دى تعد ولهذا ، قريب وقت منذ التربويين النفس علماء بين

  .  للفرد الشخصي المعرفي النمو في

 وال½تعلم المعرف½ة طبيع½ة ح½ول الطلب½ة وتص½ورات وأفكار آراء هي المعرفية بالمعتقدات ويقصد  

 معرفي½ة بطريق½ة وتعمل ، للتنبؤ قابلة اتجاهات في تتقدم التي المعرفة عن الطلبة نظر اتوجه إنها أي

  .  معرفية وراء وما

 عملي½½ات ف½½ي األف½½راد ب½½ين الفردي½½ة الف½½روق معرف½½ة ف½½ي كبي½½راً  دوراً  المعرفي½½ة األس½½اليب وتش½½كل  

 إنه½ا ب½ل ، العامة لعقليةا للقدرة مؤشرات كونها ليست وذلك المشكالت وحل والتفكير واإلدراك االنتباه

  .  المختلفة الموضوعات مع تعامالتهم في تميز التي األساليب احد تمثل

 واألس½½½لوبين المعرفي½½½ة المعتق½½½دات ب½½½ين العالق½½½ة عل½½½ى التع½½½رف ه½½½ي الح½½½الي البح½½½ث ومش½½½كلة  

  .  اإلعدادي السادس الصف طلبة لدى) التدقيق – والفحص المدركات تكوين( المعرفيين

 ف½ي ودوره½ا االيجابي½ة المعرفي½ة الطلبة معتقدات معرفة خالل من الحالي البحث ةأهمي وتتجلى  

 االنتب½½اه عمليت½½ي ف½½ي تأثيره½½ا وكيفي½½ة) والت½½دقيق – والفح½½ص الم½½دركات تك½½وين( المع½½رفيين األس½½لوبين

 اكتش½½اف عل½½ى يس½½اعد  إذ المعرفي½½ة أس½½اليبهم معرف½½ة ع½½ن الناتج½½ة بي½½نهم الفردي½½ة والف½½روق واإلدراك

 الح½الي البح½ث يس½تهدف ذل½ك عل½ى وبن½اءاً  وتنميته½ا الكامن½ة الق½وة نواحي واستثمار العقلية تهمإمكانيا

  :  على التعرف إلى

 اإلحص½ائية الدالل½ة ذات الف½روق.  اإلعدادي السادس الصف طلبة لدى المعرفية المعتقدات

  :  وفق على اإلعدادي السادس الصف طلبة لدى المعرفية المعتقدات في

  ) . أدبي – علمي( التخصص . ب) . إناث – ذكور( الجنس . أ

  .   اإلعدادي السادس الصف طلبة لدى) والالتحليلي – التحليلي( المدركات تكوين أسلوب بعدي.
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 ل½دى) والالتحليل½ي – التحليل½ي( الم½دركات تك½وين أس½لوب بع½دي في اإلحصائية الداللة ذات الفروق .4

  :  وفق على اإلعدادي السادس الصف طلبة

  ) . إناث – ذكور( الجنس . أ

  ) .  أدبي – علمي( التخصص . ب

  .  اإلعدادي السادس الصف طلبة لدى) التدقيق – الفحص( أسلوب بعدي .5

 الس½ادس الص½ف طلب½ة ل½دى) الت½دقيق – الفح½ص( أس½لوب بع½دي ف½ي اإلحص½ائية الداللة ذات الفروق.6

  :  وفق على اإلعدادي

  ) . إناث – ذكور( الجنس . أ

  ) . أدبي – علمي( التخصص -ب 

 وال½½ال – التحليل½ي( الم½½دركات تك½وين أس½½لوب م½ن وك½½ل المعرفي½ة المعتق½½دات ب½ين االرتباطي½½ة العالق½ة .7

  .   اإلعدادي السادس الصف طلبة لدى) التدقيق – الفحص( وأسلوب) تحليلي

 المعرفي½½ة داتالمعتق½½ لقي½½اس أداة:  ه½½ي أدوات ث½½الث اس½½تعمال تطل½½ب الح½½الي البح½½ث أه½½داف ولتحقي½½ق

 ، الس½ابقة والدراس½ات باألدبي½ات االستعانة خالل من ببنائها الباحثة قامت األداة هذه وجود لعدم ونظراً 

 – والفح½ص الم½دركات تكوين( المعرفيين األسلوبين لقياس) 2003 ، سلمان( مقياسين الباحثة وتبنت

 مؤلفة عينة على بتطبيقها قامت ثالثةال المقاييس وثبات صدق من الباحثة تحققت أنْ  وبعد ،) التدقيق

ً  طالباً ) 307( من  الدراس½ي للع½ام باب½ل محافظ½ة مرك½ز ف½ي اإلع½دادي الس½ادس الص½ف طلب½ة م½ن وطالبة

 ارتب½½اط ومعام½½ل ، ك½½اي مرب½½ع اس½½تعمال ت½½م إحص½½ائياً  وتحليله½½ا البيان½½ات جم½½ع وبع½½د ،) 2013-2012(

 واختب½ار ، بايسيلایر بوينت ارتباط ومعامل ، لتينمستق لعينتين) t-Test(  التائي واالختبار ، بيرسون

)Z (الثقة فترة ومعادلة ، المتعدد االرتباط ومعامل ، الثنائي التباين وتحليل ، واحدة لعينة  .  

  :  اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت

  . ) 0.05( مستوى عند دالة ايجابية معرفية معتقدات لديهم اإلعدادي السادس الصف طلبة إن.1

 عل½ى اإلع½دادي الس½ادس الص½ف طلب½ة ل½دى المعرفي½ة المعتقدات في إحصائية داللة ذات فروق توجد.2

  )العلمي( الذكور ولصالح) 0.05( مستوى عند دالة) والتخصص – الجنس( متغيرات وفق

 عن½د دال الم½دركات تك½وين أسلوب من) التحليلي البعد( ذوي من اإلعدادي السادس الصف طلبة إن .3

  .  التحليلي البعد ولصالح) 0.05( ىمستو

 عل½ى) والالتحليل½ي – التحليل½ي( المدركات تكوين أسلوب بعدي في إحصائية داللة ذات فروق توجد .4

  ) .  العلمي( التحليلين الذكور ولصالح) 0.05( مستوى عند دال) والتخصص – الجنس( متغيرات وفق
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 دال) الت½دقيق – الفح½ص( أس½لوب م½ن) الفح½ص( بع½د ذوي م½ن اإلع½دادي الس½ادس الصف طلبة إن .5

  ) .  الفحص بعد( ولصالح) 0.05( مستوى عند

 متغي½½رات وف½½ق عل½½ى) الت½½دقيق – الفح½½ص أس½½لوب( بع½½دي ف½½ي إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د .6

  ) . العلمي) (الفحص بعد( ذوي من الذكور ولصالح) 0.05( مستوى عند دال) والتخصص – الجنس(

 – التحليل½ي( المدركات تكوين وأسلوب المعرفية المعتقدات بين إحصائياً  دالة تباطيةار عالقة توجد .7

  ) التدقيق – الفحص( وأسلوب المعرفية المعتقدات وبين ،) والالتحليلي

  :  ومنها التوصيات من عدداً  الباحثة وضعت النتائج ضوء وفي

 المعرفي½ة معتقداتهم على التعرف كيفية حول للطلبة تدريبية برامج اعداد التربويين المرشدين على .1

  .  والتعلم المعرفة طبيعة حول الخاطئة المعتقدات من بدالً  االيجابي االتجاه في وتحسينها واكتشافها

 إل½ى الالتحليل½ي البع½د مث½ل المعرفي½ة األس½اليب م½ن العدي½د لتنمي½ة ارش½ادية برامج تطبيق على العمل .2

  .  الفحص بعد ىإل التدقيق وبعد ، التحليلي البعد

 بأس½½لوبي المتمثل½½ة المعرفي½½ة األس½½اليب تنمي½½ة اج½½ل م½½ن وت½½وجيههم اإلعدادي½½ة المرحل½½ة طلب½½ة توعي½½ة .3

  ) . التدقيق – الفحص( وأسلوب) والالتحليلي – التحليلي( المدركات تكوين

 طلب½½ة ل½½دى الت½½دقيق – والفح½½ص الم½½دركات تك½½وين أس½½لوب ينم½½ي بم½½ا الدراس½½ية المن½½اهج تض½½مين .4

  .  واإلنساني العلمي التخصص من كالً  يالئم بما اإلعدادية مرحلةال

  .  المدرسين من المختلفة المعرفية اساليبهم في الطلبة بين الفردية الفروق مراعاة .5

  :   الحالي البحث إلجراءات استكماالً  المقترحات من عدداً  الباحثة وضعت

 البح½½ث ه½ذا يتناوله½½ا ل½م أخ½رى بمتغي½½رات القته½اوع المعرفي½½ة المعتق½دات ب½ين مقارن½½ة دراس½ة إج½راء.1

  .  المشكالت وحل ، والذكاء ، الناقد كالتفكير

 متغيرات مع) التدقيق – والفحص المدركات تكوين( المعرفيين األسلوبين بين مقارنة دراسة إجراء.2

  ) .  الشخصية وسمات ، الذاكرة مثل( أخرى

 طلب½½ة ل½½دى الت½½دقيق – والفح½½ص الم½½دركات ك½½وينت أس½½لوب ينم½½ي بم½½ا الدراس½½ية المن½½اهج تض½½مين.3

   . واإلنساني العلمي التخصص من كال يالئم بما اإلعدادية المرحلة
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The Cognitive Beliefs And Its Relationship With Cognitive Styles 

Conceptualization And The Focusing- Scanning of Student In The 

Sixth Preparatory Class  

A Thesis Raghad Hussein Hamza Albajra: 

The Council of College of Education at the University of Babylon as a Partial 
Fulfillment Arts Master Degree Requirements in the Field of Educational 

Psychology  

  

ABSTRACT  

 Cognitive beliefs and their role in acquiring knowledge are considered 
widely important issues among educational psychologists for a short time 
.So they are considered one of the increasingly important fields that 
represent in cognitive personal growth for an individual  .  

    Cognitive beliefs mean the opinions , thoughts and conceptions of 
students about the nature of knowledge and learning , in other words they 
are points of view of students on knowledge that go towards directions that 
can be forecasted and it works in cognitive and beyond the cognitive 
method  .  

     Cognitive methods form a great role to know the individual differences 
among individuals in processes of attention , conception and thinking and 
solving the problems , not because they are indications for general mental 
ability , but they represent  one of the methods that recognize in their deals 
with different subjects. The problem of the current research is to recognize 
the relationship between cognitive beliefs and both cognitive styles (making 
perceptions and examination – checking out) for sixth preparatory class 
students . 

  The importance of this research is obvious through recognizing the positive 
cognitive students' beliefs and their role in the two cognitive styles (making 
perceptions  and examination – checking out) and how to affect the 
attention and conceptions and individual differences between them resulted  
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from knowing their cognitive ways , it helps to discover their mental abilities 
and to invest potential power and then develop it . According to this , the 
current research aims to know  :-  

  -   Cognitive beliefs for sixth preparatory class students. 

2- The differences with statistic indication in cognitive beliefs for sixth 
preparatory class students due to  : -  

    A- Gender (males  -  females) 

    B- Specialization (scientific  -  literary) 

- The dimensions of the two styles of making perceptions (analytical non 
analytical) for sixth preparatory class students  .  

- The difference of statistic indication in two dimensions of making 
perceptions (analytical – non analytical) for sixth preparatory class students 
according to  :-  

    A- Gender (males  -  females) 

    B- Specialization (scientific  -  literary  )  

The two dimensions of style (examination – checking out) for sixth 
preparatory class students  .  

6- The differences of statistic indications in both styles (examination - 
checking out) for sixth preparatory class students according to  :  

  A- Gender (males – females) 

  B- Specialization (Scientific  -  Literary)  

Connected relationship between cognitive beliefs and each styles of making 
perceptions (analytical – non analytical) and the style (examination – 
checking out) for sixth preparatory class students . 

 To achieve the objectives of the current research , it should require to 
use three devices (a device to measure cognitive beliefs and since this device  
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is not exist , so the researcher has constructed it by helping with previous 
literary works and studies . 

     The researcher has adopted two scales (Selman , 2003) to measure both 
cognitive methods (making perceptions and examination – checking out) . 
After the researcher has inquired the truth and stability of three scales , she 
has applied them on a sample of (307) male and female  students of sixth 
preparatory class in city centre of Babylon for academic year (2012 – 2013) . 
After collecting the data and analyzing them statistically , Kai square , 
Berson Connection Coefficient and (t-Test) have been used for two 
independent samples and Point Bysiryal Connection Coefficient and (Z-Test) 
for one sample and to analyze the binary difference and multiple connection 
coefficient and trust period equation  .  

 The study has reached to the following results  :-  

 1- Sixth preparatory class students have positive cognitive beliefs indicating 
the level (0.05 )  

There are statistic indication differences in cognitive beliefs for sixth 
preparatory class students due to varieties (gender – specialization) 
indica�ng the level (0.05) for males (scien�fic) 

3- Sixth preparatory class stude ca�ng the level (0.05) for benefit of 
analytical dimension  .  

There are nts with (analytical dimension) style of making perceptions  indi 

3-  statistically indication differences in both styles of making 
perceptions  (analytical and non analytical) according to varieties  

4- (gender – specialization) indica�ng the level (0.05) for the benefit of 
males (scientific)  .  

 5- Sixth preparatory class students with (examination) of styles 
(examination – checking out) indica�ng the level (0.05) for benefit of 
(examination dimension)   

  -  
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6-There are statistically indication differences in (examination style - 
checking out) according  to varieties (gender – specialization) indicating level 
(0.05) for males of (examina�on dimension) (scien�fic)  .  

6- 7- There is a connected relation indicating statistically between 
cognitive beliefs and the style of making perceptions (analytical – non 
analytical) and cognitive beliefs and the style of (examination – 
checking) out     Due to the results , the researcher has put a number of 
recommendations , some of them are  :-  

 1-  The educational guides  should prepare training programs for students 
on how to recognize their cognitive beliefs and to find them out and to 
develop them in positive direction instead of wrong beliefs about the nature 
of knowledge and learning .It should apply guidance programs to develop 
many cognitive methods such as non-analytical dimension into analytical 
one and after checking out into examination   .  

The preparatory stage students should make them  aware and direct them in 
order to develop the cognitive methods represented by both styles of 
making perceptions (analytical and non-analytical) and the style of 
(examination  - checking out) 

- 4  Studying curricula should have methods that develop the style of 
making perceptions and examination – checking out for sixth stage students 
that should be fit with scientific and human specialization. 

Individual differences among students should be taken in consideration in 
their different cognitive styles from teachers  .  

       The researcher has put a number of suggestions to complete the 
procedures of the current research  :  

   1 - Doing a comparison study between cognitive beliefs and their relation 
with other varieties that the research hasn't referred to such as critic 
thinking , intelligence and solving problems    .2 - Doing a comparison study 
between both cognitive style (making perceptions and examination – 
checking out) with other varieties such as    (memory  , personal features . 
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  العبادي فيصل عباس مقدمتها هدى أطروحة

  بابل جامعة في اإلنسانية للعلوم التربية كلية مجلس الى

  التربوي النفس علم في فلسفة دكتوراه درجة نيل متطلبات من جزء وهي

 2015 للسنة  3421  المركزية المكتبة في القرص رقم

 المستخلص

 م½½ن أهميت½½ه أم½½ر ك½½ل يكتس½½ب اذ المجتم½½ع، عل½½ى الخطي½½رة الظ½½واهر م½½ن التعليمي½½ة الض½½غوط تع½½د        

 االجتماعي½ة الجوان½ب ف½ي الس½يما حياته في وتأثيرها تعقيدها ومدى للفرد، يحدثها التي المشكلة طبيعة

 والنفس½ية االجتماعي½ة الحي½اة ه½ذه وتمت½د الحي½اة، ف½ي والفاعلة المؤثرة الجوانب تمثل لكونها والنفسية

 إنح½½راف واحتم½ال الف½رد يواجه½½ا مش½كالت ظه½ور تش½هد أن الممك½½ن م½ن الت½ي الحي½½اة اح½لمر جمي½ع ف½ي

 تقاب½ل الت½ي المراهق½ة مرحل½ة وخاص½ة في½ه يع½يش ال½ذي المجتم½ع ف½ي المقبول عن وتصرفاته سلوكياته

 م½½ن ك½½ان ل½½ذا للف½½رد، الش½½املة التغيي½½رات مرحل½½ة بكونه½½ا المراهق½½ة مرحل½½ة تتس½½م اذ اإلعدادي½½ة، مرحل½½ة

ض المتوقع ّ  الض½غوط مش½كلة المشكالت هذه ومن النمو، أثناء في النفسية و السلوكية للمشكالت التعر

 الص½ف ف½ي زمالئه مع وعالقته مدرسيه، مع الطالب عالقة في الضغوط هذه مصادر تكمن اذ التعليمية

 ب½ةاإلجا ع½دم م½ن كقلق½ة له½ا يتع½رض الت½ي االكاديمي½ة الض½غوط م½ع تعامل½ه كيفي½ة م½ع ،وأيضا الدراسي

 التعليمي½ة الض½غوط مظ½اهر ام½ا ض½عيفة، عالم½ات على الحصول من وخوفه له توجه التي االسئلة على

)  الفس½يولوجية والمظ½اهر الس½لوكية والمظ½اهر االنفعالي½ة المظ½اهر( وهي جوانب ثالث في تتجلى فهي

 يتض½منه اوم½ التفكك½ي الس½لوك ه½و آخ½ر س½لبي بس½لوك إرتباطه عن فضالً  هذا الطالب، على تظهر التي

 التص½رف واض½طراب الس½لوك واض½طراب االنتب½اه وقص½ور النش½اط ف½رط اض½طراب( هي اضطرابات من

 كونه½ا ف½ي أهمي½ة م½ن له½ا لم½ا الش½ريحة ه½ذه تعاني½ه م½ا دراس½ة المه½م م½ن ك½ان لذا ،)الجريئه المقاومة

 البح½ث به½ذا ي½امالق إل½ى الباحثة دفع مما الرشد، مرحلة ستطلبها التي وللمسؤولية  للنضج الفرد تهيئ

 :على التعرف الى هدف الذي

 .اإلعدادية المرحلة طلبة لدى التعليمية الضغوط مصادر مستوى .1
  . االعدادية المرحلة طلبة لدى التعليمية الضغوط مصادر في االحصائية الداللة ذات الفروق .2

 ):التخصص النوع،( متغير وفق على .3

 .اإلعدادية حلةالمر طلبة لدى التعليمية الضغوط مظاهر مستوى .

 االعدادي½½ة المرحل½½ة طلب½½ة ل½½دى التعليمي½½ة الض½½غوط مظ½½اهر ف½½ي االحص½½ائية الدالل½½ة ذات الف½½روق .4

  )التخصص االنوع،( متغير وفق على
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  .اإلعدادية المرحلة طلبة لدى التفككي السلوك انتشار نسبة .5

 متغي½ر وف½ق عل½ى عدادي½ةاال المرحل½ة طلب½ة لدى التفككي السلوك في االحصائية الداللة ذات الفروق .6

 ):التخصص االنوع،(

 م½½ن االعدادي½½ة المرحل½½ة طلب½½ة ل½½دى التعليمي½½ة الض½½غوط مص½½ادر ف½½ي االحص½½ائية الدالل½½ة ذات الف½½روق .7

 ):التخصص النوع،( متغير وفق على العاديين واقرانهم المفكك السلوك ذوي

 ذوي م½ن االعدادية المرحلة طلبة لدى التعليمية الضغوط مظاهر في االحصائية الداللة ذات الفروق .8

 ):التخصص النوع،( متغير وفق على العاديين واقرانهم المفكك السلوك

 مظ½½اهر ومقي½½اس التعليمي½½ة، الض½½غوط مص½½ادر مقي½½اس ببن½½اء الباحث½½ة قام½½ت األه½½داف ه½½ذه ولتحقي½½ق

 هريالظ½ا الص½دق م½ن التحقق تم وقد التفككي السلوك اضطراب تشخيص ومقياس التعليمية، الضغوط

 معادل½ة و  االختب½ار إع½ادة ه½ي بط½ريقتين من½ه التحق½ق ت½م فق½د الثب½ات ام½ا البحث ألدوات البناء وصدق

 اض½طراب تشخيص مقياس تطبيق تم البحث ألدوات والثبات الصدق من التحقق وبعد كرونباخ، – الفا

) 600( م½ن لف½ةالمؤ البح½ث عينة على التعليمية للضغوط والمظاهر المصادر ومقياس التفككي السلوك

 جم½ع ،وبع½د الديواني½ة محافظ½ة ف½ي الحكومي½ة الم½دارس في اإلعدادية المرحلة الطلبة من وطالبة طالباً 

 ،االختب½ار التب½اين ، المعي½اري االنح½راف الحس½ابي، المتوس½ط(  باس½تعمال إحص½ائيا ومعالجتها البيانات

 األحادي، التباين تحليل بيرسون، ارتباط لمعام، مستقلتين لعينتين التائي االختبار ،واحدة لعينة التائي

 التالية النتائج الى التوصل تم)  الثالثي التباين تحليل الثنائي، التباين تحليل

 ان½½اث) 18(و ذك½½ور) 26( م½½نهم التفكك½½ي الس½½لوك ذوي م½½ن وطالب½½ة طالب½½اً ) 44( تش½½خيص .1

  .انساني تخصص) 28(و علمي تخصص) 16(و

 ال½½ذكور ل½½دى التعليمي½½ة الض½½غوط مص½½ادر مس½½توى ف½½ي إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق وج½½ود .2

  .الذكور ولصالح واالناث

 ولص½½الح التخص½½ص ل½½دى التعليمي½½ة الض½½غوط مص½ادر مس½½توى ف½½ي إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق وج½ود .

  اإلنساني التخصص ولصالح واإلنساني العلمي

 ال½½ذكور ل½½دى التعليمي½½ة الض½½غوط مظ½½اهر مس½½توى ف½½ي إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق وج½½ود .3

 .الذكور ولصالح الناثوا

 التخصص في التعليمية الضغوط مظاهر مستوى في إحصائية داللة ذات فروق ال توجد .5

 .الذكور ولصالح واالناث الذكور بين التفككي السلوك مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود .6

 التخص½ص ص½الحول التخصص½ين بين التفككي السلوك مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود .7

 . التوصيات من بعدد الباحثة أوصت البحث، بهذا العالقة ذات للفوائد واستكماالً  .اإلنساني
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Resources and Manifestations Of  Educational Stress For 

Secondary Stage Students With Disruptive Behavior and Their 

Normal Peers 

Education for Human sciences  at the University of Babylon as a Partial 
Fulfillment of PHD Requirements in the Field of Educational Psychology 

Prepared by:  

Huda Abbas  Al-ebadi 

 

Abstract  

Stresses of learning are considered dangerous phenomena in society as each 
activity gets its importance from the nature of the problem that the activity 
causes, the range of its complexity and its effective on the life of that learner 
especially social and psych iatrical nature as they represent the active and 
effective sides of his life. This social and psychiatrical life extends through all 
stages of life that may witness emitting  new problemes which may incline 
the learner to deviate from his good conduct and behavior during the leener 
life in preparatory  school .teenage life is characterized by extensive changer 
so its expected that the teener faces behavioral and psychiatrical problems 
during his live because of the quick technological developments in all fields 
of life such as media communication and internet . the problem of 
pedagogical stresses is one of these problems as the origins of these stresses 
are hiding in the learner relationship with his teachers and collegues as well 
as the way the learner deals with these academic stresses such ashis worry 
of unability to pass the exam and getting low marks. There are three 
phenomena of these stresses ; reflexive behavior which is disruptive 
behavior and its embeded disorders such as disorder of extra activating , 
lack of attention , behavior disorder and behavior of loold resistance so it is 
very important to study what this age category suffer from which is very 
important to prepare individuals for maturity and for the responsibility that 
the manhood requires , the reason that mad the researcher prepare this 
dissertation under the following aimes ؛   
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A. Diagnose students of disruptive behavior . 

B. Knowing 

1.  The level of pedagogical stresses resources for the preparatory  stage 
students . 

2.  The level of pedagogical stresses phenomena for the preparatory – stage 
students . 

3 . The distribution rate of disruptive behavior for the preparatory – stage 
students. 

4.  the statistical differences in the resources of pedagogical stresses for the 
preparatory – stage students in accordance with the variable of ( gender and 
specialization) 

5.  the statistical differences in the phenomena of pedagogical stresses for 
the preparatory – stage students in accordance with the variable of (species 
and specialization) 

6 . the statistical differences in the disruptive behavior of the preparatory – 
stage students in accordance with the variable of (species and 
specialization )  

7.  the statistical differences of pedagogical stresses resources for the 
preparatory students of disruptive with the variable of (species and 
specialization To achieve these aims , the researcher built ascale for the 
resources of pedayogical stresses and ascale for the phenomena of 
pedagogical stresses as well as ascale for diagnosing dis order of disruptive 
behavior  .  

The superficial truth and the truth of creating dissertation means were 
proved , but fixity was proved in tw .ways ؛ 

The re-test and alfa-krunbakh  equation .afer fixity and truth of dissertation 
means had been proved , scale of diagnosing disorder of disruptiuep 
behavior and scale of resources and phenomena of pedagogical stresses on 
600 samples of governmental preparatrvy male and female students in  
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diwaniyon governorate were applied . after data had been gathered and 
manipulated statistically by using ( Arithmatic mean , normality deviation , 
asymmetry , one – sample T.test , two-separate sample T.tes , person 
coefficient , mono asymmetric analysis , Diasymmetric analysis , 
Triasymmetric analysis) , the fllowing results were achieved؛Diagnose 44 
male and female disrup ve behavioral students , 26 male, 18 female , 16 
scientific branches , 28 humanitarian branches  . There are statistical 
differences in level of male and female pedagogical stresses resources. It's 
for the sake of male  

. There are statistical differences in level of scientific and humanitarian 
pedagogical stresses resources . it's for the sake of humanitarian bronch. 

There are statistical differences in level of male and female pedagogical 
stresses phenomena. It's for the sake of male  .  

. There are no statistical differences in he level of pedagogical stresses 
phenomena related to specializatin    

 There are statistical differences in the level of disruptive behavior 
between male and female and for the sake of male.There are statistical  

differences in the level of disruptive behavior between the two branches 
and it's for the sake of humanitarian branch . 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
�–

            1852016  
 

 

  بابل جامعة/  االنسانية للعلوم التربية كلية مجلس إلى

  التربوي النفس علم في تربيةال الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  جنجون حسين زهير محمد

  2015 للسنة    3453   المركزية المكتبة في القرص رقم

  المستخلص                                                     

 وذل½ك المختلف½ة البش½رية المجتمع½ات قب½ل م½ن الكبي½ر االهتم½ام االخ½رين وبذات بذاته الفرد وعي يتطلب

  .اجتماعيا منهم المقبول السلوك بعيد مدى الى يحدد خريناال وذوات لذواتهم االفراد فهم الن

 الداخل½½½ة المعلوم½½½ات ت½½½دفق عل½½½ى والس½½½يطرة مس½½½اره وتع½½½ديل ال½½½ذات لض½½½بط المعرفي½½½ة العملي½½½ات وتع½½½د

، االف½راد ل½دى المعلوم½ات تجهي½ز ف½ي المعرفي½ة للمنظوم½ة الرئيس½ية المكون½ات م½ن العقل الى والخارجة

  : على فالتعر الحالي البحث استهدف وقد

  . العاديين واقرانهم المتميزين الطلبة لدى الذاتي الوعي درجة  .1

  .العاديين واقرانهم المتميزين الطلبة لدى المعلومات تجهيز درجة  .2

  :للمتغيرات تبعا الذاتي الوعي درجة في االحصائية الداللة ذات الفروق  .3

  ).العاديين - المتميزين( العينة نوع  - أ

  ).اناث -رذكو( الجنس  - ب

  .العلمي) الخامس -الرابع( المرحلة  - ت

  :للمتغيرات تبعا المعلومات تجهيز درجة في االحصائية الداللة ذات الفروق  .4

  ).العاديين -المتميزين( العينة نوع - أ

  ).اناث -ذكور( الجنس - ب

  العلمي) الخامس -الرابع(المرحلة - ت

 ف½ي الع½اديين واق½رانهم المتمي½زين الطلبة لدى المعلومات زوتجهي الذاتي الوعي درجتي بين العالقة .5

  .  االعدادية المرحلة
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 االعدادي½½ة الم½½دارس لطلب½½ة الح½½الي البح½½ث مجتم½½ع م½½ن االساس½½ية البح½½ث عين½½ة اختي½½ار ت½½م وق½½د        

 بالطريق½½½ة الع½½½اديين وأق½½½رانهم المتمي½½½زين الطلب½½½ة م½½½ن العلم½½½ي والخ½½½امس الراب½½½ع وللص½½½فين والثانوي½½ة

 المرحلة تضمنت حين في المدارس عينة االولى المرحلة شملت فقد، مرحلتيين على وكانت ائيةالعشو

) 8( فيه½½ا البح½½ث أدات½½ا طبق½½ت الت½½ي الم½½دارس مجم½½وع بل½½غ اذ،  االساس½½ية الطلب½½ة عين½½ة أختي½½ار الثاني½½ة

 إناث½اً و ذك½وراً  الطلب½ة م½ن) 358( بلغت فقد األساسية البحث عينة حجم أما ،) 23( مجموع من مدارس

  .وإناثاً  ذكوراً  العاديين الطلبة من ومثلهم المتميزين من) 179( وبواقع

 هم½ا مج½الين عل½ى موزع½ة فق½رة) 40( الباحث صاغ االساسية البحث عينة لدى الذاتي الوعي ولقياس

 عل½½ى االط½½الع بع½½د وذل½½ك فق½½رة) 15( ول½½ه االخ½½رين ب½½ذات وال½½وعي فق½½رة) 25( ول½½ه بذات½½ه الف½½رد وع½½ي

 م½ن عدد على وعرضت ، المتغير هذا تخص التي  السابقة والدراسات والمقاييس االدبياتو النظريات

 ك½اي ومرب½ع المئوية النسبة استخدام وبعد محكماً ) 14( وبواقع النفس وعلم التربية مجال في الخبراء

 م½ن الس½يكومترية الخصائص استخراج وبعد الفقرات، بعض تعديل مع المقياس من فقرة أي تخذف لم

 أف½راد ل½دى المعلوم½ات تجهي½ز يخص فيما أما ، النهائي للتطبيق جاهزاً  المقياس أصبح) وثبات صدق(

 فلس½½طين دول½½ه ف½½ي طبق½½ه ال½½ذي) 2009، عل½½وان( مقي½½اس الباح½½ث تبن½½ى فق½½د،  االساس½½ية البح½½ث عين½½ة

 والمج½½ال فق½½رة) 25( ول½½ه العقل½½ي المج½½ال ه½½ي مج½½االت ث½½الث عل½½ى موزع½½ة فق½½رة) 77( م½½ن والمك½½ون

 الس½يكومترية الخص½ائص اس½تخراج وبع½د فقرة،) 22( وله الجسمي والمجال فقرة) 30( وله جدانيالو

 وج½ود لع½دم أو التمييزي½ة قوته½ا لضعف أما فقرة عشره أحدى) 11( حذفت) والثبات الصدق( للمقياس

 تجهي½½ز مقي½½اس تمث½½ل فق½½رة) 66( عل½½ى ابقي½½ت وبه½½ذا بالمقي½½اس الكلي½½ة والدرج½½ة الفق½½رة ب½½ين عالق½½ة

 البيان½ات وجم½ع االساس½ية البح½ث عينة على النهائية بصغتيهما المقياسان طبق ذلك وبعد ، معلوماتال

 برن½امج الباح½ث اس½تعمل احص½ائيا البيان½ات ولمعالجة) Excel( أكسل االحصائي البرنامج في وتفريغها

 ك½½اي ب½½عمر( االحص½½ائية الوس½½ائل اس½½تعملت اذ، البح½½ث أه½½داف لتحقي½½ق) SPSS( االحص½½ائية الحقيب½½ة

 اختب½ار الثالث½ي التب½اين وتحلي½ل كرونباك والفا بيرسون ارتباط ومعامل مستقلتين لعينتين) ت( وأختبار

  )واحدة لعينة) ت(

  :  النتائج اهم أظهرت وقد

 كان½ت اذ ،) والمتمي½زين الع½اديين( االعدادي½ة المرحل½ة طلب½ة ل½دى ال½ذاتي لل½وعي ع½الٍ  مستوى وجود - أ

 مس½½½½توى عن½½½½د) 1,96( البالغ½½½½ة الجدولي½½½½ة القيم½½½½ة م½½½½ن اكب½½½½ر) 27,046( غ½½½½ةالبال المحس½½½½وبة القيم½½½½ة

    ).0,05(داللة

 اذ ،) والمتمي½زين الع½اديين( االعدادي½ة المرحل½ة طلب½ة ل½دى المعلوم½ات لتجهي½ز ع½ال مستوى وجود - ب

 هدالل½ مس½توى عند) 1,96( البالغة الجدولية القمية من اكبر) 5,279( والبالغة المحسوبة القيمة كانت

 لص½الح وك½ان) العين½ة ن½وع( لمتغير تبعاً  الذاتي الوعي في احصائية داللة ذات فروق وجود- ت).0,05(

 اكب½ر وه½ي) 117,152( المحسوبة) ف( قيمة بلغت اذ ، العاديين الطلبة حساب على المتميزين الطلبة

  ).357،  1( حرية ودرجة) 0,05( داللة مستوى عند) 3,84( والبالغة الجدولية القيمة من
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 دال½ة الف½روق ه½ذه وكان½ت) الج½نس( لمتغي½ر تبعاً  الذاتي الوعي في أحصائية داللة ذات فروق وجود. 2

 القيم½ة م½ن اكب½ر وه½ي) 41,786( المحس½وبة) ف(قيم½ة بلغ½ت اذ ، االن½اث حس½اب عل½ى ال½ذكور لص½الح

  )  .357،  1( حرية ودرجة) 0,05( داللة مستوى عند) 3,84( الجدولية

 الف½روق ه½ذه وكان½ت) المرحل½ة( لمتغي½ر تبع½اً  ال½ذاتي ال½وعي ف½ي احص½ائية دالل½ة ذات ف½روق توجد .3  

 المحس½وبة) ف( قيم½ة بلغ½ت اذ العلم½ي الراب½ع حس½اب عل½ى العلم½ي الخامس الصف مرحلة لصالح دالة

 ودرج½½ة) 0,05( احص½½ائية دالل½½ة مس½½توى عن½½د) 3,84( الجدولي½½ة القيم½½ة م½½ن اكب½½ر وه½½ي) 184,504(

  ) .357، 1( حرية

، الج½نس، العينة نوع( للتفاعل بالنسبة الذاتي الوعي مستوى في احصائية داللة ذات فروق وتوجد. 4

) 2,37( والبالغ½½ة الجدولي½½ة القيم½½ة اكب½½رمن وه½½ي) 58,328( المحس½½وبة) ف( قيم½½ة بلغ½½ت اذ) المرحل½½ة

  ) .  357، 4( حرية ودرجة) 0,05( احصائية داللة مستوى عند

 حس½½اب عل½½ى المتمي½½زين الطلب½½ة لص½½الح المعلوم½½ات تجهي½½ز ف½½ي احص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق وج½½ود. - ث

 والبالغ½½ة الجدولي½½ة القيم½½ة م½½ن اكب½½ر وه½½ي) 4,296( المحس½½وبة) ف( قيم½½ة بلغ½½ت اذ الع½½اديين الطلب½½ة

  )357، 1( حرية ودرجة) 0,05( احصائية داللة مستوى عند) 3,84(

 ه½½ذه دالل½½ة وكان½½ت) الج½½نس( لمتغي½½ر تبع½½اً  م½½اتالمعلو تجهي½½ز ف½½ي احص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق وج½ود. 2

 م½ن اكب½ر وه½ي) 72,814( المحس½وبة) ف( قيم½ة بلغ½ت اذ ال½ذكور حس½اب عل½ى االن½اث لص½الح الفروق

  ).357، 1(حرية ودرجة) 0,05( احصائية داللة مستوى عند) 3,84( الجدولية القيمة

 الص½½ف لص½½الح دال½½ة الف½½روق ه½½ذه وكان½½ت) المرحل½½ة( متغي½½ر تبع½½اً  احص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د. 3

 م½½ن اكب½½ر وه½½ي) 8,254( المحس½½وبة) ف(قيم½½ة بلغ½½ت اذ العلم½½ي الراب½½ع حس½½اب عل½½ى العلم½½ي الخ½½امس

  )  357، 1( حرية ودرجة) 0,05( احصائية داللة مستوى عند) 3,84( الجدولية القيمة

، العين½½ة ن½½وع( للتفاع½½ل بالنس½½بة المعلوم½½ات تجهي½½ز مس½½توى ف½½ي احص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د. 4

 والبالغ½ة الجدولي½ة القيم½ة م½ن اكب½ر وه½ي) 18,531( المحس½وبة) ف( قيمة بلغت اذ) المرحلة، الجنس

  ) .357، 4( حرية ودرجة) 0,05( داللة مستوى عند) 2,37(

 اذ المتميي½½زين الطلب½½ة ل½½دى المعلوم½½ات وتجهي½½ز ال½½ذاتي ال½½وعي ب½½ين احص½½ائية دالل½½ة ذات عالق½½ة وج½½ود

 ارتب½½½اط بمعام½½½ل الخ½½½اص) ت( اختب½½ار اس½½½تعمال وبع½½½د) 0,871( بيرس½½½ون ارتب½½اط لمعام½½½ قيم½½½ة بلغ½½ت

 مس½½توى عن½د)1,96( الجدولي½ة القيم½ة م½ن اكب½ر وه½ي) 24,19( بلغ½ت ق½د) ت( قيم½ة ان وج½د بيرس½ون

  . احصائية داللة
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Self-awareness and its relation with information supply for 

distinguished students and their normal lepers' counter parts in 

preparatory stage . 

Massage presented 

Education and Human Science / University of Babylon . It is part of 
requirement to gain Master certificate in Education Psychology .  

Muhammad Zuhair Hussein Jan June 

ABSTRACT 

It requires the person's awareness himself and other selves .Huge care by 
different human societies . that because the understanding of persons to 
their selves and other selves determines to a great extent their rational 
behavior sociologically  .  

The cognitive steps to control self and modify its way and control the wide 
information (input – output) to brain from the main parts for cognitive 
system in providing information for persons the search aimed at recognizing  

 Level of self-wariness degree of distinguished students and their normal 
peers  .  

Level of degree of information supply among distinguished students and 
their normal peers  .  

3(  Differences with statistic sign in level cognition according to   :  

a. Sample sort . (for the distinguished – normal) 

b. Gender (males – females) 

c. The stage (4th – 5th) scien�fic  .  

4(  Differences with statistic sign in the level degree of information supply 
according to  :  

a. Sample sort (for the distinguished – normal) 
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b. Gender (males – females) 

c. The stage (4th – 5th) scientific  

5(  Relation between the level self-awareness and information supply that 
distinguished and their normal peers in the preparatory stage have  .  

The sample of basic search has been chosen from today search society for 
the students of preparatory and secondary scien�fic 4th and 5th , the 
distinguished and their normal peers in a random way . It was on two stages 
. The first stage covered the schools sample while the second stage covered 
the students sample . The schools that applied the search are (23) , while the 
basic search sample (358) male and female and (179) form the dis nguished 
and the same of the ordinary male and female  .  

To measure the self-awareness tool the search wrote (40) paragraph divided 
in to two ways fields sides the awareness of the person himself which has 
(25) paragraphs and the awareness of others selves (15) paragraphs on 
seeing theories , artworks and scales measurements and the previous 
studies on this variable , offered on number of experts in education field and 
Psychology . each has (14) experts , a er using Pi and – square No paragraph 
is omitted from the measurement . some paragraphs are renovated . after 
deriving , the Psychometric properties of the measure of (righteousness and 
stability) . the measure becomes ready to final applying concerning the tool 
of informa on supply , the searcher took the measure (2009 Alwan) who 
applied it in Pales ne which consists of (77) paragraph divided on three 
fields , the mental field which has (25) paragraphs , a�er deriving the 
Psychometric properties of the measure (truth – stability) . (11) paragraphs 
have been omitted rather to the weak discriminative strength or there is 
rela on between the paragraph and the total degree in the measure so (66) 
paragraph are left that represent the measure of information supply after 
that the tow measures in their final were  search sample , collecting the 
datas and adding them in the statistic program (Excel) and the treat the 
datas statistically . the searcher used the statistic bag program (spss) to fulfil 
this search subjects   .  

 



  
�–

            1902016  
 

 

    The statistic means used (square Kai and (T) test) for tow independent 
samples and (correlation co efficiency Berson and Alpha cronback and the tri 
difference analysis (T) test for one sample. 

The results   :  

A. High – level existence of self-awareness – in the students of preparatory 
level (normally and the distinguished.( 

The counted value (27.046) is more than tabular value (1.96) at level (0.05. ( 

B. There is existence of high level to provide information of preparatory 
stage study (normal and the dis nguished) since the counted value (5.279) is 
more than the tabular value )1.96) at formula level (0.05 ( 

C. There are differences of statistic signs in the self awareness and it was for 
sake of distinguished students more than the normal students . the value (F) 
which is counted (117.152) is more than the (tubular value (3.84) at formula 
level (0.05) and freedom degree (357.1) and the formula of these differences 
for the sake of males than the females  .  

The value (F) counted (41.786) and it is bigger than the tabular value (3.84) 
at formula level (0.05) and freedom degree (356.1) for the 5th class scien�fic 
. while the 4th class scien�fic (F) counted (184.504) which is bigger than 
tabular value (3.84) at statis c formula level (0.05) and freedom degree 
(357.1) . There are three differences of sta�s�c formula at the self-
awareness level concerning (sample sort , gender ,stage) . value (F) counted 
(58,328) and it is bigger than the Tabular value (2.37) at statistic formula 
level (0.05) and freedom degree (257.4)  .  

 There are differences of statistic formula in information supply for the 
sake of the distinguished students more than the normal students value (F) 
counted (4.296) and it is bigger than the tabular value (3.84) at sta s c 
formula level (0.05) and freedom degree (357.1) and the formula of these 
difference for the sake of females than the males , value (F) counted 
(72.814) and is bigger than the tabular value (3.84) at sta s c formula level 
(0.05) and freedom degree (357.1) and for the 5th class scien�fic  .  
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    There are differences of statistic formula in the level information supply 
concerning interaction (sample sort , gender , stage) where the value (F)  

counted (18.531) which is bigger than the to bular value (2.37) at formula 
stage (0.05) and freedom degree (357.4)  .  

5- there is areolation of statistic formula between the self-awareness and 
information supply at distinguished and normal students where the value of 
, Berson (0.871) and a er using test (T) specialized in Berson , is found that 
value (T) reached (24.19) which is bigger than tabular value (1.96) at sta s c 
formula level (0.05) and freedom degree (177). 

Concerning the relation between the self-awareness and information supply 
of normal students ,it is found  it is found, Berson reached (0.716)  

. after using test (T) specialized  Berson , it is found that value (T) counted 
(16,27) and it is bigger than the to bular value (1,96) at sta s c c formula 
level (0.05) and freedom degree (177). 

The searcher presented a group of advices and suggestions like: 

  putting programs to develop self-awareness , especially for the 
preparatory students since they are prepared for universities  .  

 Organizing training sessions for teachers to know the self-awareness 
and information supply and how to invest them in teaching  

The suggestions 

 Doing a search about the variables of this search on different samples 
of other stages students  .  

 Doing a search to know the relation between the self-awareness and 
other variables like studding habits and strategies beyond knowledge and 
learning motive and official satisfying.  
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  بابل جامعة ، االساسية التربية كلية

  المعمــوري غــالي جــدوع واثــق

  )االجتــماعيات ريـــــــستد طـــــرائق( في ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2013 للسنة 2701 المركزية المكتبة في القرص رقم

  مستخلصال

 التاريخي½½ة المف½½اهيم تع½ديل ف½½ي النش½ط ال½½تعلم فاعلي½ة عل½½ى التع½رف إل½½ى الح½الي البح½½ث يه½دف           

   دبياال الرابع الصف لطالب بها واالحتفاظ االسالمية العربية الحضارة تاريخ مادة في المخطوءة

  :  االتيتين الصفريتين الفرضيتين صيغت البحث اهداف ولتحقيق

 التاريخي½½ة المف½½اهيم تع½½ديل  ف½½ي) 0‚05( دالل½½ه مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال:  اوالً 

 المجموع½½ات اس½½تراتيجية وف½½ق عل½½ى يدرس½½ون ال½½ذين التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب ب½½ين ، المخط½½وءة

  .  االعتيادية بالطريقة يدرسون الذين الضابطة عةالمجمو وطالب ، الثرثارة

 التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب ب½½ين) 0‚05( دالل½½ه مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال: ثاني½½اً 

 ال½½ذين الض½½ابطة المجموع½½ة وط½½الب ، الثرث½½ارة المجموع½½ات اس½½تراتيجية وف½½ق عل½½ى يدرس½½ون ال½½ذين

  .المعدلة التاريخية بالمفاهيم حتفاظاال اختبار في االعتيادية بالطريقة يدرسون

 بواق½½ع عش½½وائياً  اختي½رت فق½½د البح½ث عين½½ة ،أم½ا الجزئ½½ي الض½بط ذو الجريب½½ي التص½ميم الباح½½ث واخت½ار

    كربالء محافظة مركز في للبنين المدى ثانوية من طالباً ) 25(تضم شعبة كل ، دراسيتين شعبتين

 الدراس½ي للع½ام االول الدراس½ي الفص½ل تغرقتاس½ تجرب½ة ب½أجراء الفرض½يات ص½حة م½ن التحق½ق تم وقد

 تحدي½½د المتض½½منة التجرب½½ة مس½½تلزمات الباح½½ث أع½½د أن بع½½د ،2012/  11/ 4 ي½½وم ف½½ي 2013 – 2012

 الخط½½ط وكتاب½½ة ، الس½½لوكية األه½½داف وص½½وغ ، المك½½ررة التاريخي½½ة المف½½اهيم وحص½½ر ، العلمي½½ة الم½½ادة

 أع½½½دالباحث فق½½½د البح½½½ث أدوات إل½½½ى بالنس½½½بة م½½½اأ ، ، والض½½½ابطة التجريبي½½½ة للمجم½½½وعتين التدريس½½½ية

 االختب½ار تكونَ  وبذلك  ، مفهوماَ ) 36( يضم المخطوءة التاريخية للمفاهيم تشخيصي أحدهما اختبارين

 عالج½½ي واالخ½½ر ، مفهوم½½ا تق½½يس فق½½رة ك½½ل متع½½دد م½½ن االختي½½ار ن½½وع م½½ن موض½½وعية فق½½رة) 36( م½½ن

 مخط½وءاً  مفهوم½اً ) 18( يض½م والذي االول االختبار صهاشخ التي المخطوءة التاريخية المفاهيم لتعديل

 ع½ن يقاس مفهوم وكل ، متعدد من االختيار نوع من موضوعية فقرة)  54( فقراته وعدد الطالب لدى

 الص½½عوبة ومعام½½ل والثب½½ات الص½½دق حس½½اب ت½½م وق½½د) وتطبي½½ق تميي½½ز، ، تعري½½ف( فق½½رات ث½½الث  طري½½ق

    :مرحلتين على البحث اجري وقد .باريناالخت من لكل البدائل وفاعلية والتمييز
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   -:  تشخيصية إحداهما

 ال½ذي التشخيص½ي االختبار تطبــيق فيها تم حيث نفسها البحث عينة على المرحلة هذه إجراءات طبقت

 تطبي½½ق م½½ن االنته½½اء وبع½½د ، البح½½ث عين½½ة ط½½الب به½½ا يخط½½ئ الت½½ي التاريخي½½ة المف½½اهيم لتش½½خيص اع½½د

% 34 فيه½ا الخط½أ نسبة تجاوزت التي المفاهيم وهي المخطوءة المفاهيم دوتحدي تصحيحه تم االختبار

 ه½ذه تج½اوز مخط½وءاً  مفهوم½ا)  36(  أص½ل م½ن مفهوم½اً ) 18( هن½اك أن وتب½ين االجاب½ات، مجم½وع من

  . النسبة

   -: عالجية واألخرى

 راتيجيةاس½ت وف½ق عل½ى التجريبي½ة المجموع½ة درست إذ البحث عينة على المرحلة هذه إجراءات طبقت

 المجموعت½½ان وكوفئ½½ت.  االعتيادي½½ة الطريق½½ة وف½½ق عل½½ى الض½½ابطة والمجموع½½ة ، الثرث½½ارة المجموع½½ات

 للع½ام المتوس½ط الثال½ث للص½ف الت½اريخ م½ادة ودرج½ات ، باألش½هر  الزمن½ي العم½ر(  المتغي½رات بواسطة

   )  الذكاء واختبار ،  ةالتاريخي للمفاهيم التشخيصي واالختبار ، للوالدين الدراسي والتحصيل ، السابق

 العربي½ة الحض½ارة تاريخ كتاب من االولى الستة االبواب مفردات جميع دراسة من الطالب انتهاء وبعد

 المخط½½وءة التاريخي½½ة المف½½اهيم تع½½ديل باختب½½ار المجموعت½½ان اختب½½رت االدب½½ي الراب½½ع للص½½ف االس½½المية

 المجم½½وعتين ب½½ين احص½½ائية دالل½½ة ذي ف½رق وج½½ود ال½½ى النت½½ائج اش½ارت البيان½½ات تحلي½½ل ،وعن½½د البع½دي

 ل½½دى المخط½½وءة التاريخي½½ة المف½½اهيم تع½½ديل ف½½ي التجريبي½½ة المجموع½½ة ولص½½الح والض½½ابطة التجريبي½½ة

 ولص½½½الح والض½½½ابطة التجريبي½½½ة المجم½½½وعتين ينب½½½ احص½½½ائية دالل½½½ة ذي ف½½½رق وج½½½دت كم½½½ا ، الط½½½الب

 م½ا الباح½ث استنتج ذلك ضوء وفي. المعدلة ةالتاريخي بالمفاهيم االحتفاظ اختبارف التجريبية المجموعة

  . االدبي الرابع الصف طالب لدى  المخطوءة التاريخية المفاهيم من كبيرة نسبة وجود  : يأتي

ٍ  ساعد  الثرثارة المجموعات استراتيجية فاعلية  -1  التاريخي½ة المف½اهيم تع½ديل ف½ي واض½ح وبنح½و

  . بها مواحتفاظه االدبي الرابع الصف طالب لدى  المخطوءة

 تس½اعد ال الس½ابقة التعليمي½ة المراح½ل ف½ي المس½تخدمة االعتيادية التدريس واساليب طرائق ان -2

  . الطالب لدى المخطوءة المفاهيم تعديل على

  :  منها التوصيات ببعض الباحث خرج كما

  . بالتدريس  البدء  قبل المخطوءة التاريخية المفاهيم تشخيص. 1

 المجموع½ات اس½تراتيجية باس½تعمال الط½الب عن½د التاريخي½ة للمفاهيم لخطأا الفهم معالجة على العمل.2

  :أجراء ، منها بمقترحات الباحث خرج البحث نتائج ضوء وفي. الثرثارة

  . اخرى دراسية ومراحل صفوف في  المخطوءة التاريخية المفاهيم لتشخيص دراسة.  1

 او الناق½½د التفكي½½ر تنمي½½ة ف½½ي  الثرث½½ارة المجموع½½ات اس½½تراتيجية اس½½تخدام اث½½ر ع½½ن مماثل½½ة دراس½½ة.  2

  . المختلفة االعدادية المرحلة بصفوف التاريخ مادة في االبتكاري
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The effect of active learning  in adjusting the mistaken historic 

concepts  in  history  subject of ArabــIslamic  civilization  and 

retain  it  for  the literary  fourth class  A thesis  

basic  Education College  Babylon  university 

In  Partial  Fulfillment  of the  Requirements  for the degree of  master 
methods  of  social sciences teaching 

Wathiq jaddoa Ghali  

ABSTRACT  

In order to achieve the goals of research the zero hypotheses  and the 
fallowing  Sub hypotheses have been formulated ــ   :  

–The fast major hypotheses : There is no difference with statistical 
significance at ( 0 . 05 ) level in adjus�ng the mistaken historical concepts 
between experimental group students who study according chattering 
groups strategy and controller  group students who study in the usual  way  .  

– The second major hypotheses : There is no difference with statistical 
significance at (0 . 05) level between experimental group students who 
study according chattering groups strategy and controller  group students 
who study in the usual  way in retention test of mistaken  historical concepts 
. 

The tow hypotheses have been verified by making experiment lasted the 
first semester  after the research prepared requirements the  experiment 
including  identifying the scientific material ,limitation of reduplicate 
historical concepts , formulation of behaviorism goals and writing of 
educational plans for experimental and controller groups . for tools 
ofresearch , the researcher prepared tow tests , the first one is diagnostic for 
mistaken historical concepts include ( 36 )concepts . so the test consisted of 
(36) subjec ve items which is mul ple test and each item measures concept 
. the second  test  is remedial for adjusting mistaken historical concepts 
include ( 18) concepts which is mul ple test and has ( 54) subjec ve items 
each concept measured  by three items (( application , definition , example  
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. validity , stability , differentiation . coefficient  of  difficulty and activity of 
alternatives  have been  calculated for each of the tests . The research 
sample has been selected  randomly for two classes , each  class  contains 
(25) students from AI  Mada secondary  school  for  boys in the central of ــ 
Karbala  city and the research was applied in two stages  :  

-Diagnostic stage : after  applying the diagnostic  test which by historical  
concepts diagnosed that  the research sample students make mistaken in it  .  

The researcher no ced that students mistake exceeded( 34%) in (18) 
mistaken concepts  which are distributed among the first six chapters of 
Arab Islamic civilization history  book for literary fourth class ــ   .  

– remedial stage : The procedures of his stage applied on research sample 
since the experimental  groups was studied according to chattering  groups 
strategy and controller group in usual way  .  

The two groups were matched by variables ( age in months , degree of 
science and math’s for the first secondary class 2006 .  2007ــ    

education for parents , previous information , intelligence ) . After the 
students finish the study of first six sections syllabus of Arab Islamic history 
book for the literary fourth class two groups were tested by adjusting 
mistaken historic concepts test . when analyzing the date the results 
indicated to rejectthe  first and second null hypotheses and accept the 
alternative hypotheses which refer to difference with statistic significance 
between controller and experimental groups for experimental group in 
adjusting mistaken historic concepts . There is also difference with statistic 
significance between  experimental and controller groups for experimental 
group in retention test of mistaken historic concepts . As a complement to 
this research a number of recommendations  and proposals  have been 
formulate.  
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  الجليحاوي حسن هادي نوفل

مها رسالة ّ   بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى قد

  العربية اللغة تدريس طرائق في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

 2011للسنة  1812رقم القرص في المكتبة المركزية 

  

The   Effect  of Using  the competitive learning in advance the  

fourth Art Class Student in Art and text subject  

A  thesis  submitted to 

The council  of the  college  of  Basic Education  University  of  Babel  In 
partial   Fulfillments   of  the Requirement  For master  degree  in methods  

of  Teaching  the Arabic  language  Grammar . 

Nawfal Hadi Hasan AL chlaihawi 

    

Abstract           

The aim of the current search to the ID impact of the use of learning 
competitive in the collection of fourth-grade students literary in the subject 
of literature and texts, so Arta researcher to subject learning competitive 
experience to see its impact in the collection of fourth-grade students 
literary in the subject of literature and texts, and to achieve the goal of 
research chose the researcher randomly middle Sheikh Ahmed Waeli In the 
same way chose the researcher of the Division (a), to represent the 
experimental group's number of students (28) students, and the Division (b) 
to represent the control group's number of students(28) students, bringing 
the number of members of the sample to a final (56) students. 
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 The researcher parity between the two groups of students research the 

following variables : 

1 . Chronological age of students measured in months . 

2 . Academic achievement to parents . 

3 . Educational attainment of mothers . 

4 . Degrees in the Arabic language exam Ministerial third grade average for 
the academic year 2009 / 2010  

5 - degrees in Arabic language Achtbarncef year for fourth grade literary 
academic year (2010-2011 ( 

6 - Marks for literature and texts in the test half-year to fourth grade literary 
academic year (2010-2011 ( 

After determining the subject to be studied during the period of the 
experiment, the researcher formulated the behavioral objectives of the 
subjects was eight (112) a target behavior. 

The researcher prepared teaching plans of the subjects to be taught during 
the duration of the experiment, the researcher presented two plans 
Onmozcetin on a group of experts and professionals to know the 
truthfulness and relevance 

Researcher studied two groups of research himself, during the period of the 
experiment, which lasted (eight) weeks, began on 2/3/2011 and ended the 
experiment 10/5/2011  

After the end of the experiment, applied researcher achievement test-finals, 
the students of the two sets of research test of a damaged (25) paragraph of 
the type of objective tests (multiple choice, fill in the blanks, and the 
coupling between the two lists) to students in the research sample after 
making sure of the sincerity and firmness . 
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The researcher used the following statistical methods : 

1 - Alta?a test for two independent samples . 

2 - Chi-square (Ka 2 .( 

3 - Pearson's correlation coefficient . 

4 - coefficient of the equation of difficulty  

 5 - the equation of power plants Tmiizafiqrh  

6 - the equation of the effectiveness of alternatives error  

After analyzing the results statistically, the researcher to : 

The experimental group than students who have studied the material and 
literature texts using competitive learning to the students of the control 
group, who studied the traditional way in the collection . 

   In light of the findings of the researcher recommends the following : 

Confirm the use of competitive learning in the teaching of literature and 
texts, because of the effect in pulling the attention of students . 

2 - continue to hold meetings and courses for awareness training for 
lectureship and inservice teachers on how to use the competitive style of 
learning and inform them of the steps of learning is competitive, not only on 
teaching methods that rely on memorization and preservation . 

3 - Thaoh grades and classrooms, furniture and educational tools necessary 
to help the       D teacher to teach with competitive learning strategy . 

4 - To encourage teachers of Arabic to use this strategy in view of the 
demonstrated positive signs of student achievement  

5 - supervisors need to confirm the importance of using competitive 
learning in the course of field visits for teachers of Arabic language and 
Madrsadtha . 
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-6  less than the benefit of the use of competitive learning if the group has 
expanded to more than eight individuals and increase if interest rates fell in 
number and be er Matkon number of 4-5 individuals . 

7 - the need to apply competitive learning strategy in teaching students of 
Arabic in the Faculties of Education and Basic Education, which contributes 
to the training cadre of teaching an integrated strategy (competitive 
learning .( 

As a complement to aspects of current research suggests a researcher with 
the following : 

In the light of the results of the current research, the researcher suggests the 
following : 

1  - Conducting a similar study of the current study in the last stages of the 
study . 

2 - Conducting a similar study of the current study to the students . 

Conducting a similar study of the current study in other subjects . 

  - a study to identify the impact of competitive learning in other variables 
such as critical thinking and the development trends, and others . 

- a similar study to determine the impact of the use of competitive learning 
in mixed classes (males - females . 

  - . conduct a similar study to determine the impact of the use of competitive 
learning in other branches of the Arabic language  

  - a study of the competitive balance between learning and other types of 
learning such as learning the survey 
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  الجبوري مهدي صبيح فاطمة

  بابل جامعة في اإلنسانية للعلوم التربية كلية مجلس إلى قدمتها رسالة

  )االجتماعيات تدريس طرائق( في تربية ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 للسنة 3172  المركزية المكتبة في القرص رقم

  بأشراف

  الدكتور المساعد األستاذ

  الجبوري هالل فخري كريم

  المستخلص

  :على التعرف الى البحث يهدف      

  .التاريخ مادة في المتوسط االول الصف طالبات لدى التحصيل في التفكير تسريع أنموذج فاعلية -1

 م½ادة ف½ي المتوس½ط األول الص½ف طالب½ات ل½دى الوج½داني ال½ذكاء ف½ي التفكي½ر تس½ريع أنموذج فاعلية -2

  :  اآلتيتين الصفريتين الفرضيتين الباحثة وضعت البحث هدفا من وللتحقق.  يخالتار

 المجموع½ة طالبات تحصيل درجات متوسط بين) 5،(. مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال. 1

 طالب½½ات تحص½½يل درج½½ات ومتوس½½ط ، التفكي½½ر تس½½ريع أنم½½وذج باس½½تعمال الت½½اريخ م½½ادة ف½½ي التجريبي½½ة

  .البعدي التحصيلي االختبار في االعتيادية الطريقة باستعمال نفسها المادة في طةالضاب المجموعة

 ل½دى الوج½داني ال½ذكاء درج½ات متوس½ط ب½ين) 0،05( مس½توى عن½د إحص½ائية دالل½ة ذو فرق يوجد ال. 2

 درج½ات ومتوس½ط ، التفكي½ر تس½ريع أنم½وذج باس½تعمال الت½اريخ م½ادة ف½ي التجريبي½ة المجموع½ة طالبات

 ف½ي االعتيادي½ة الطريق½ة باس½تعمال نفس½ها الم½ادة ف½ي الضابطة المجموعة طالبات لدى لوجدانيا الذكاء

  .  الوجداني الذكاء مقياس

 التجريبي½½½ة البح½½½ث لمجم½½½وعتي الجزئ½½½ي الض½½½بط ذا التجريب½½½ي التص½½½ميم اتبع½½½ت ذل½½½ك ولتحقي½½½ق       

   الهاشمية قضاء في النهارية والثانوية المتوسطة المدارس من البحث مجتمع وتألف والضابطة،

 للص½½ف ش½عب ارب½½ع تض½م والت½½ي للبن½ات المي½½امين متوس½طة عش½½وائيا واخت½ارت باب½½ل، لمحافظ½ة التابع½ة

   لتمثل) د( وشعبة التجريبية المجموعة لتمثل) ب( شعبة اختارت نفسها وبالطريقة ، المتوسط االول
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 التجريبي½½ة المجموع½½ة ف½½ي ةطالب½½) 35( بواق½½ع طالب½½ة) 70( البح½½ث عين½½ة وبلغ½½ت الض½½ابطة المجموع½½ة

  .الضابطة المجموعة في طالبة) 35(و

 الختب½ار التاريخ مادة درجات(  متغيرات في البحث مجموعتي طالبات بين إحصائيا تكافؤاً  وأجرت     

 ،وال½½ذكاء األمه½½ات و لآلب½½اء، الدراس½½ي والتحص½½يل بالش½½هور، محس½½وباً  الزمن½½ي والعم½½ر ، الس½½نة نص½ف

  ).  الوجداني

 المق½رر الت½اريخ كت½اب م½ن) والس½ادس والخامس الرابع( بالفصول المتمثلة العلمية، المادة يدتحد وبعد

 للفص½½½ول س½½½لوكية أه½½دافاً  ص½½½اغت ،2014 – 2013 الدراس½½ي للع½½½ام المتوس½½ط األول للص½½½ف تدريس½½ه

 ث½م ،)Bloom( بل½وم تص½نيف م½ن ال½ثالث المستويات وفق على سلوكيا هدفاً ) 130( عددها بلغ الثالثة

 الخب½½½راء م½½½ن مجموع½½½ة عل½½½ى منه½½½ا نم½½½اذج وعرض½½½ت ، البح½½½ث لمجم½½½وعتي تدريس½½½ية خطط½½½اً  تأع½½½دَ 

 ال½½½نفس وعل½½م االجتماعي½½½ات ت½½دريس وطرائ½½½ق الت½½اريخ مج½½½ال ف½½ي االختص½½½اص ذوي م½½ن والمحكم½½ين

  . والتقويم والقياس

ت) البح½½ث عين½½ة( والض½½ابطة التجريبي½½ة المجم½½وعتين لطالب½½ات النه½½ائي التحص½½يل ولقي½½اس       َّ  أع½½د

 فق½رة) 40( م½ن تك½ون إذ ، التجرب½ة إتم½ام بع½د الطالب½ات تحصيل مستوى لقياس بعديا تحصيلياً  اختباراً 

 عل½½ى عرض½½ه طري½½ق ع½½ن ص½½دقه م½½ن وتحقق½½ت ، ب½½دائل ألربع½½ة متع½½دد م½½ن االختي½½ار ن½½وع م½½ن اختباري½½ة

 لاألو الص½ف طالب½ات م½ن اس½تطالعية عين½ة عل½ى بتطبيق½ه ثبات½ه و والمحكم½ين، الخب½راء م½ن مجموعة

 بمعامل النصفين بين الثبات واستخرج النصفية التجزئة بطريقة للبنات الفواطم متوسطة من المتوسط

 وت½½م) 0,89(بل½½غ ،اذ ب½½راون -س½½بيرمان معام½½ل باس½½تعمال تص½½حيحه وت½½م) 0,81(فك½½ان بيرس½½ون ارتب½½اط

  . الخاطئة البدائل فعالية و الفقرات تمييز ومعامل صعوبة معامل حساب

ت       َّ  م½ن للتحق½ق منه½ا فق½رات) 5( فق½رة،) 30( م½ن المقي½اس يتكون الوجداني، للذكاء قياساً م وأعد

 والمحكم½ين، الخب½راء م½ن مجموع½ة عل½ى عرض½ه خ½الل م½ن ص½دقه م½ن التحق½ق ،وت½م االستجابة صدق

 أمن½½ة متوس½½طة م½½ن المتوس½½ط األول الص½½ف طالب½½ات م½½ن اس½½تطالعية عين½½ة عل½½ى بتطبيق½½ه ثبات½½ه وم½½ن

 ب½راون، -سبيرمان بمعامل صححته ثم ،)0,79(فكان بيرسون ارتباط بمعامل باتالث واستخرج الصدر،

 الكلي½ة بالدرج½ة فقرة كل درجة ارتباط وعالقة المقياس فقرات تمييز معامل حساب وتم ،)0,88(بلغ اذ

  . الكلية بالدرجة البعد ارتباط ومعامل بالبعد، الفقرة ارتباط ومعامل للمقياس،

س½ت  َّ  النت½½ائج ولتحلي½ل أس½ابيع، عش½رة اس½تمرت الت½ي التجرب½½ة م½دة ف½ي بنفس½ها ثالبح½ مجم½وعتي ودر

 مس½½½تقلتين، لعينت½½½ين النه½½½ايتين ذا) t-test(  الت½½½ائي االختب½½½ار( اآلتي½½½ة اإلحص½½½ائية الوس½½½ائل اس½½½تعملت

 ومعادل½½ة ك½½اي، ومرب½½ع ب½½راون، -س½½بيرمان ومعام½½ل االختب½½ار، ثب½½ات لحس½½اب بيرس½½ون ارتب½½اط ومعام½½ل

 وتوص½½لت). الخاطئ½½ة الب½½دائل فعالي½½ة ومعادل½½ة الفق½½رة، تميي½½ز معام½½ل ومعادل½½ة رة،الفق½½ ص½½عوبة معام½½ل

   اآلتية النتائج إلى الباحثة

 طالب½½ات تحص½½يل درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0،05( مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د .1

   درجات ومتوسط ، التفكير تسريع أنموذج باستعمال التاريخ مادة في التجريبية المجموعة
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 ف½½ي االعتيادي½½ة الطريق½½ة باس½½تعمال نفس½½ها الم½½ادة ف½½ي الض½½ابطة المجموع½½ة طالب½½ات تحص½½يل .2

  .التجريبية المجموعة ولصالح البعدي التحصيلي االختبار

  

  : االتي استنتجت النتيجتين هاتين ضوء في

 رف½ع ف½ي يس½هم القديم½ة الحض½ارات ت½اريخ ت½دريس عملي½ة ف½ي التفكي½ر تس½ريع أنم½وذج استعمال إن. 1

 ال½تعلم عملي½ة ف½ي للتجديد تقبال اكثر كونهن المتوسط االول الصف لطالبات الدراسي التحصيل توىمس

  .االساليب وتنوع تدريسه وطرائق التاريخ بمادة يتعلق ذلك كان اذا والسيما

 بع½½ض منه½½ا تع½½اني الت½½ي النفس½½ية المش½½كالت بع½½ض معالج½½ة عل½½ى التفكي½½ر تس½½ريع أنم½½وذج يس½½اعد -2

 م½ن وذل½ك التحص½يل مس½توى رف½ع ام½ام عائقا تشكل والتي واالنطواء والخوف الخجل وأهمها الطالبات

  :منها التوصيات من العديد الى توصلت و. مجموعات ضمن العمل خالل

 الطالب½½ة م½½ن تجع½½ل الت½½ي االعتيادي½½ة الت½½دريس طرائ½½ق ع½½ن كب½½ديل التفكي½½ر تس½½ريع أنم½½وذج اس½½تعمال. 1

  .لها مكتسبة وغير الدرس أثناء تاريخية تمعلوما من عليها يلقى لما مستقبلة مجرد

ُمية – التعليمة للعملية محوراً  الطالبة من تجعل التي الحالي البحث نتائج من واإلفادة. 2   . التعل

  -: االتي اقترحت الحالي للبحث واستكماالً  

 أخ½رى تعليمي½ة ونمـــ½ـاذج التفكي½ر تســـــــــــــ½ـريع أنم½وذج اس½تعمال أث½ر لمقارنة بحث إجراء .1

 للبح½ث مماث½ل بحث وإجراء.  الوجداني والذكاء التحصيـــــــــل في فاعلية أيهما على للوقوف

 . اخرى دراسية مواد وفي التاريخ مادة في أخرى دراسية مرحلة في الحالي
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Abstract  

This study aim to identify the following: 

1- Effectiveness of paragon for accelerating thinking in achievement to 
schoolgirls for first intermediate cases in history. 

2- Effectiveness of paragon for accelerating thinking in sentimental 
intelligence to schoolgirls for first intermediate class in history. 

To investigate the aims of the present study, the researcher hypothesizes 
the following: 

1- There is on sta�s�cally significant difference at level (0.05) between the 
mean of achievement marks of schoolgirls in the experimental group in 
history by using a paragon for accelerating thinking and the mean of the 
achievement marks of schoolgirls in the control group in the same material 
by using the traditional method in pot- test achievement. 

3- There is on sta�s�cally significant difference at level (0.05) between 
the mean of marks to the sentimental intelligence to the schoolgirls 
in the experimental group in history by using the paragon for  
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4- accelerating thinking and the mean of marks of sentimental 

intelligence to the schoolgirls in the control  
5- group in the same material by using the traditional way in the scale of 

sentimental intelligence. 

To achieve this, the researcher has followed the experimental design of 
partial accuracy to the experimental and control groups. The population of 
this research contains the morning secondary and intermediate schools of 
AL- Haimiya in Babylon governorate. The researcher randomly chose AL- 
Meyamin intermediate for girls which consist of four sections for first class. 
Section (B) was chosen randomly to represent the experimental group and 
section (D) to represent the control group. The total number of the sample is 
(to) schoolgirls which is divided into (35) schoolgirls for the experimental 
group and (32) schoolgirls for the control groupThe researcher used 
statistical valiancy between the schoolgirls of the two groups in variables 
(The marks of history in Mid- Year Exam, the age accounted with months, 
the Parents Education and Sentimental intelligence). 

The researcher has specified chapters four , five and six from the textbook to 
be applied in the first Intermediate class in the academic year 2013 – 2014. 
Then, She formulated behavioral aims for the three chapters which are (130) 
aims according to the three Bloom’s classification. She also planned for 
teaching the two groups and displayed these plans for the jury members in 
history specialization and methods of teaching social sciences and 
psychology. 

To measure the final achievement to the sample of the research, the 
researcher has arranged post achievement test to measure the level of 
school girls achievement after accomplishing the experiment. 

The test consists of (40) items which is a mul test to four alterna ve. To 
measure the face validity the researcher displayed it to a group of jury 
member then she applied it on some of the schoolgirls to reliability in AL- 
Fawatim intermediate school. She used some statistical instruments such as 
Pearson correla�on coefficient which is (0.811) then it was corrected by 
using Spirman – Brawn coefficient which is (0.890) then the difficulty  
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coefficient, item Discrimination coefficient and the effective distracters are 
accounted . 

     The researcher has prepared a scale for the sentimental intelligence, it 
consists of (30) items. Five items of the scale are used to inves gate the true 
responses then face validity is accomplished by displaying it to a group of 
jury. A pibt lest was administered on the schoolgirls in the first intermediate 
class from (A mina AL- Sadir intermediate school for girls ). To get the 
reliability, the researcher used Pearson correlation coefficient which is 
(0.790) then it was corrected by using spirman – Brown coefficient which is 
(0.886). the researcher accounted. Items discrimina�on coefficient and the 
relationship of make correlation to every mark with the total mark to the 
scale. 

       The researcher studied the two groups of experiment by herself through 
the period of experiment which lasted (10) weeks in order to reach the 
results, so she used various statistical instruments such as: 

Pearson coefficient, Spirman coefficient , ki- Sequar and t- lest. 

The present study has reached to the following results: 

1- There is sta�s�cally significant difference at the level (0.05) between the 
mean of the mark achievement for the experimental group in history by 
using the par ago accelerating thinking and the mean of mark achievement 
for the experimental group in the same material by using the traditional 
method in the post achievement test. 

2- There is sta�s�cally significant difference at the level (0.05) between the 
mean of the sentimental intelligence mark to the schoolgirls of the 
experimental group in history by using the paragon accelerating thinking 
and the mean of the sentimental intelligence mark to schoolgirls of the 
experimental group in the same material by using the tradition of method 
according to the scale of the sentimental intelligence. 

According to the above results, the researcher conclude the following: 

-  
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The using of the paragon that accelerate thinking in the process of teaching 
history (The ancient civilizations history) contributes in raising the level of 
achievement of schoolgirls in first intermediate class due to they accept . 

      the renewing materials in the process of learning specially if it is related 
to history and methods of teaching it and varying its techniques. 

2- The paragon that accelerate thinking helps to tackle the Psychological 
problems that school girls suffered specially the shyness, fear and the 
retirement that constitutes obstructions front of the  raising the level of 
achievement through working as groups.According to what mentioned 
above, the current study has reached to the following recommendations  .

Using paragon to accelerate thinking as an alternative for teaching 
traditional methods that made a schoolgirls a recipient to what she is given 
from the historical information during the lesson. 

2- Getting benefit from the current study that make the schoolgirl basic in 
the process of learning (learning- teaching.( 

The researcher has reached to the following suggestions: 

1- Making a comparison research to compare the effect o- paragon that 
accelerate thinking and pedagogical sample (models) to know what is more 
effective in the achievement and seniti mental intelligence. 

Making similar research to the present study to anther stage in history. 
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  الصليخي ابراهيم فليح مروة

  بابل جامعة –االنسانية للعلوم التربية كلية مجلس إلى مقدمة رســـالة

  التربوي النفس علم في تربية ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2016 للسنة 4045   المركزية المكتبة في القرص رقم

  إشراف

  الدكتور المساعد  تاذاالس

  الجبوري هالل فخري كريم

  المستخلص

 وم½½ن عن½ه، غن½ى ال اليومي½ة الف½رد حي½اة م½ن رئيس½ا وج½زء اجتماعي½ا نش½اطاً  الش½فهي االتص½ال يع½د     

 مج½ال ف½ي كثي½رة مكاس½ب ويحق½ق للمعرفة، كثيرة ميادين أمامه تتفتح الشفهي التواصل مهارات يمتلك

 ف½رص م½ن وك½م خاطئ½ة، بطريق½ة أص½درت احكام من وكم ضاعت، حقوق نم فكم االجتماعية، العالقات

 االتص½ال عل½ى الفرد قدر على تؤثر التي المحددات ومن الشفهي، التواصل قصور بسبب ضاعت للتعلم

 الفس½يولوجية والمح½ددات والح½واجز والمعتق½دات والتقالي½د اللغة، من وتمكنه الفرد لباقة: هي الشفهي

  .سمعيةوال البصرية كاإلعاقة

 ازاء ب½القلق ش½عوره أو الف½رد قب½ل م½ن الم½درك الخوف مستوى بأنه الشفهي االتصال بمخاوف ويُقصد

  .  اخرين اشخاص أو أخر شخص مع مرتقب أو حقيقي شفهي اتصال موقف

 وق½د اهداف½ه تحقي½ق اج½ل م½ن المجتم½ع اوج½دها الت½ي مراحلها بمختلف الجامعة دور يبرز هنا ومن     

 مرحل½ة فالمراهق½ة حي½اتهم، عل½ى س½لبا او ايجاب½ا ت½ؤثر الت½ي االنفع½االت من العديد تهاطلب حياة تصاحب

 ب½ين مهم½ة انتق½ال وفت½رة االنس½ان، حي½اة ف½ي اساس½ية ومرحل½ة كاف½ة الف½رد شخص½ية جوانب تشمل نمو

 ال½نفس عل½ى االعتم½اد ط½ور ال½ى اآلخ½رين عل½ى االعتم½اد ط½ور م½ن االنسان فيها ينتقل والرشد الطفولة

 عالقات½ه فتتس½ع واس½ع، نط½اق عل½ى خارجي½ة اجتماعي½ة حي½اة الى باألسرة محددة عالقات من ينتقل كما

  .المعرفة ادارة على القدرة لدية وتظهر باآلخرين اهتمامه ويزداد االجتماعية

 لدى المعرفة بإدارة وعالقتها الشفهي االتصال مخاوف لمعرفة الحالي البحث مشكلة جاءت ولهذا     

 العالقة طبيعة بمعنى واالتصال المعرفة بين العالقة معرفة في البحث اهمية وتتجلى .بابل ةجامع طلبة

 يكتسب االتصال طريق فعن عمليات، هو االتصال كان اذا أي والمعرفة، االتصالية العمليات بين

 ياة،الح في والظواهر االشياء عالم عن للتعبير ورموز ومعان دالالت من تحمله وما اللغة االنسان

 طريق وعن وظواهرها، الحياة لموضوعات المختلفة المفاهيم ويمثل التفكير في النمو على فيساعد

   التعلم، موضوعات بخصائص المتصلة المعرفة االنسان يكتسب االتصال
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ف إلى الحالي البحث يستهدف ذلك على بناءاً  و ّ   : تعر

  . الجامعة طلبة لدى الشفهي االتصال مخاوف -1

 متغي½ر وف½ق عل½ى الجامع½ة طلب½ة ل½دى الش½فهي االتص½ال مخاوف في االحصائية الداللة ذات الفروق -2

  ).اناث ذكور،( الجنس

  .الجامعة طلبة لدى المعرفة ادارة -3

 الج½½نس متغي½½ر وف½½ق عل½½ى الجامع½½ة طلب½½ة ل½½دى المعرف½½ة أدارة ف½½ي االحص½½ائية الدالل½½ة ذات الف½½روق -4

  ).اناث ذكور،(

  .الجامعة طلبة لدى المعرفة وادارة الشفهي االتصال اوفمخ بين عالقة توجد هل -5

 الش½فهي االتص½ال مخ½اوف لقي½اس أداة: هم½ا أدات½ين استعمال تطلب الحالي البحث أهداف ولتحقيق     

 وه½½الل)  (1997 س½½كايرم،( تعري½½ف الباحث½½ة وتبن½½ت ،)1985 ماكروس½½كي،( مقي½½اس الباحث½½ة تبن½½ت وق½½د

 تطبيقهم½ا ت½م المقياسين وثبات صدق من الباحثة تحققت أن وبعد ،المعرفة ادارة مقياس لبناء) 2014

 وتحليله½ا البيان½ات جم½ع وبع½د باب½ل، جامعة طلبة من وطالبة طالباً ) 375( من مؤلفة البحث عينة على

 واح½دة، لعين½ة) Z( واختبار مستقلتين، لعينتين) t-Test( بيرسون، ارتباط معامل استعمال تم إحصائياً 

  . الثنائي نالتباي وتحليل

  : اآلتية النتائج إلى البحث توصل

  ).  0,05( مستوى عند دال الشفهي االتصال مخاوف لديهم بابل جامعة طلبة أن. 1

 متغي½½رات وف½½ق عل½½ى باب½½ل جامع½½ة ل½½دى الش½½فهي االتص½½ال مخ½½اوف ف½½ي إحص½½ائياً  دال½½ة ف½½روق توج½½د. 2

  ).  0,05( داللة مستوى عند) والتخصص  -الجنس(

  )0,05( داللة مستوى عند بابل جامعة طلبة لدى المعرفة ادارة مستوى ارتفاع. 

 - الجنس( متغيرات وفق على بابل جامعة لدى المعرفة ادارة في إحصائياً  دالة فروق توجد. 

  ).  0,05( داللة مستوى عند) والتخصص

 بابل ةجامع طلبة لدى المعرفة وادارة الشفهي االتصال مخاوف بين ضعيفة ارتباطية عالقة وجود. 5

   ).0,05( داللة مستوى عند

  :ومنها التوصيات من عدداً  الباحثة وضعت النتائج ضوء وفي

 زيادة على تعمل والتي، المراهقين على المفروضة واالجتماعية النفسية القيود من التقليل -1

  .معهم الوالدين تعامل خالل من التواصل مخاوف
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، الجامعة طلبة لدى الشفهي االتصال مخاوف حدة يضتخف في الطلبة تساعد إرشادية برامج أعداد -2

  .التربوي واإلرشاد التوجيه في متخصصون يعدها

 من للتخلص الشخصية مجال في مختصين من نفسية ومحاضرات ندوات إقامة على العمل -3

  .الطلبة لدى التواصل مخاوف

  :ومنها المقترحات من عدداً  الباحثة وضعت النتائج ضوء وفي

  .األخرى الدراسية المراحل لدى المعرفة بإدارة وعالقتها الشفهي االتصال خاوفم دراسة -1

  .الجامعة طلبة لدى بالنفس بالثقة وعالقتها الشفهي االتصال مخاوف دراسة -2

، الدراسي التحصيل، اإلبداع مثل أخرى ومتغيرات الشفهي االتصال مخاوف بين العالقة دراسة -3

  .االجتماعي والقلق
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Abstract  

The Oral Communication consider to be a Social activity and indispensable 
essential part of individual daily life, those who have oral communication 
skill, wide scopes of cognition will be open to them in future, it also achieve 
many gains in the scope of social relations .due to lacks of oral 
communications, many of rights has been wasted, many of decisions has 
been issued by mistake and many of cognition chances get lost. One of the 
barriers that influence on the One's ability of oral communication is : One's 
tact and his fluency of the language ,traditions, believes and physiological 
barriers like optical and audible retardation  .  

The Oral communication apprehension identify as it is the level of realized 
phobia by the one's or feeling by anxiety towards real situation or an 
expected of oral communication with another person or persons . 

Thus the role of university by its all stages that is originated by the society 
appears here in order to fulfilling the targets of the society. The life of 
university students could be accompanied by a lot of emotions that effects 
on their life positively or negatively . 

Adolescence is a growth stage that comprise the entire aspect of one's 
character  and it is a basic period of human life , also it is a significant 
transitional period between infancy and  adulthood , in which the human 
convert  from the state of depending on others to a state of self-reliance  
and converting from relation limited to the family for an external social life 
of wide-range , therefore his social relations will extend and his concerns 
about others will increase and his ability of cognition management will 
emerge. 

Hence the problem of the current research comes to realize the Oral 
communication apprehension and it's relevant to cognition management for 
the students of Babylon University  . 
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       The significant of this research patent in recognize the relation between 
the cognition and communication , it means the nature of the relation 
between communication processes and cognition , indeed if the 
communication is a processes ,so the human will acquire the language via 
communication with what language has of denotations ,meanings and 
symbols that express things and phenomenon world in life, that will led to 
develop in cogitation and represent  the variant concepts for the life items , 
by that the human acquire the cognition which is relevant to learning 
subjects characterizations ,through communication, thereof  the current 
research is aiming to identify the followings : 

- Oral Communication apprehension for the university students. 

- Variances of statistical significance of the Oral communication  

    apprehension for the university students according to the gender  

    Variable (Male & Female  . 

 Cognition management for university students. 

 Variances of statistical significance of cognition excitation for     

    University students according to the gender Variable (Male & Female. 

 Is there any relation between Oral communication apprehension  and   

    Cognition management for university students. 

The research reaches the following conclusions :-  

 The students of Babylon university have Oral communication   

    apprehension  Grade- D at (0.05) level. 

 There is variance statistically significance at Oral communication   

Apprehension for Babylon University according to variables of   

(Gender – Majoring) at significance level (0, 05 .)  

 Rising of cognition management level for the students of Babylon    
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   University at significance level (0, 05 .)  

 There is variance of statistically significance in cognition management  

     For the Babylon University according to variables of (Gender  -  

     Majoring) at significance level (0, 05) . 

 There is weak correlation relevance between Oral communications  

    Apprehension and cognition management for the students of Babylon  

    University at significance level (0, 05 .(Based upon the aforementioned 
results the researcher set a number of recommendations they are  :-  

 Reduce the social and psychological restrictions that imposed on the 

    Teenagers, which is lead to increasing Oral communication  

    apprehension through the way of treating by the parents  . 

 Preparing indicative programs that help students in reducing the Severity of 
Oral communication apprehension for the university students, these 
programs shall be made by specialist of advising and  Education Counseling .

 provoking of arrange symposiums and psychological lectures by  Specialist 
at the field of personality to get rid of Oral communication   Apprehensions 
of the students  . 

In the light of the results, the researcher set a number of suggestions they 
are Deliberating the Oral communication apprehension and its relevant   :-   

    Cognition management for the other study stages. 

Deliberating the Oral communication apprehension and its relevant to  

    self- Confidence for the university students . 

Deliberating the pertinence between Oral communication 
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  الشجيري حسن حمزة داود

  بابل جامعة –االنسانية للعلوم التربية كلية مجلس الى مقدمة رســـالة  

  التربوي النفس علم في تربية ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 للسنة 3171 المركزية المكتبة في القرص رقم

  المستخلص

 أهمي½½ة اي½الء م½½ن علي½هُ  يؤك½½د وم½ا ال½½راهن العص½ر لخصوص½½ية اس½تجابة بوص½½فهِ  التمك½ين ي½أتي          

 وتعقي½½دها البيئي½½ة التغي½½رات س½½رعة ألن وأهمه½½ا، المعرفي½½ة الموج½½ودات أب½½رز ك½½ونهم لألف½½راد اس½½تثنائية

 الحديث½ة االستثمار أشكال دأح خالل من التحديات مواجهة بقصد أفرادها تمكين المؤسسات على أوجب

  .التغيرات هذه مواجهة في البشري العنصر أهمية على تركز التي

 الم½دارك م½ن ع½دد خ½الل م½ن يب½رز ال½ذي الج½وهري ال½داخلي الح½افز بأن½ه النفس½ي ب½التمكين ويُقصد     

 العم½ل، أهمي½ة أو المعن½ى( مثل وظائفهم في بها يقومون التي المهمات نحو األفراد مواقف تعكس التي

  ).والتأثير التصرف، وحرية واالستقاللية والكفاءة،

 تكنولوجي½ة علمي½ة ث½ورة ال½ى المعرف½ة تح½ول مباش½رة أنت½اج وس½يلة التربي½ة أص½بحت الس½بب ولهذا     

 عل½ى الق½ادرة البش½رية الق½وى ونوعي½ة مس½توى على تتوقف العصر هذا في التقدم درجة أن على فضالً 

 نوعي½ة به½ا تقرر إذ األمم حياة في مؤثرة قوة التربية وتعد. ممكنة صورة بأفضل الموارد تلك استغالل

 مواطني½½ه تش½½كيل عب½½ر األساس½½ية مقومات½½ه عل½½ى المحافظ½½ة ف½½ي المجتم½½ع أداة فه½½ي واتجاهاته½½ا الحي½½اة

  .وتعبئتها واستثمارها وموارده طاقاته عن والكشف

 الوجداني½ة والمش½اركة والص½دق المان½ةا ق½يم في½ه تتمث½ل م½درس وج½ود م½ن البد التعليم عملية وإلنجاح 

  . النفسية الواجهة من معافى سليماً  يكون االفق واتساع االنفعالي بالثبات يتسم للطلبة

 مدرس½ي لدى النفسية بالصحة وعالقته النفسي التمكين لمعرفة الحالي البحث مشكلة جاءت ولهذا     

 معين½ة اس½تراتيجيات تبن½ي م½ن المدرس½ين كينتم معرفة في الحالي البحث أهمية وتتجلى. بابل محافظة

 التمك½ين أن إذ التربوي½ة األه½داف تحقيق اجل من دافعيتهم من وتزيد المدرسين كفاءة زيادة إلى تهدف

 متمي½ز دراس½ي أنج½ار لتحقي½ق جه½د م½ن لدي½ه م½ا أقص½ى لب½ذل الم½درس س½عي إلى ذاتياً  يهدف نشاطُ  هو

 عل½ى وبن½اءاً  للم½تعلم والمتع½ة باإلث½ارة الش½عور وراء س½عياً  ذاته إلرضاء داخله من نابعة ذاتية وبرغبة

ف إلى الحالي البحث يستهدف ذلك ّ  ف½ي الفروق 2.بابل محافظة مدرسي لدى النفسي التمكين – 1: تعر

  :متغيرات وفق على النفسي التمكين

  ). إناث ذكور،( الجنس – أ

  ).األدبية العلمية،( المدرس يدرسها التي المقررات – ب
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  .بابل محافظة مدرسي لدى النفسية الصحة – 3

  :متغيرات وفق على النفسية الصحة في الفروق – 4

  ).إناث ذكور،( الجنس – أ

  ).األدبية العلمية،( المدرس يدرسها التي المقررات – ب

  .بابل محافظة مدرسي لدى النفسية والصحة النفسي التمكين بين العالقة -5

 ونظ½½راً  النفس½ي التمك½ين لقي½½اس أداة: هم½ا أدات½ين اس½½تعمال تطل½ب اليالح½ البح½½ث أه½داف ولتحقي½ق     

 الس½ابقة، والدراس½ات باألدبي½ات االس½تعانة خ½الل م½ن المقي½اس ببن½اء الباح½ث ق½ام االداة هذه وجود لعدم

 ص½½دق م½½ن الباح½½ث تحق½½ق أن وبع½½د النفس½½ية، الص½½حة لقي½½اس) 2011 الكعب½½ي،( مقي½½اس الباح½½ث وتبن½½ى

½½ة مدرس½½اً ) 520( م½½ن مؤلف½½ة البح½½ث عين½½ة عل½½ى تطبيقهم½½ا ت½½م المقياس½½ين وثب½½ات ّ  مدرس½½ي م½½ن ومُدرس

) t-Test( بيرس½ون، ارتب½اط معام½ل اس½تعمال ت½م إحص½ائياً  وتحليله½ا البيان½ات جم½ع وبع½د بابل، محافظة

  . الثنائي التباين وتحليل واحدة، لعينة) Z( واختبار مستقلتين، لعينتين

  : اآلتية النتائج إلى البحث توصل

  ).  0,05( مستوى عند دال نفسي تمكين لديهم بابل محافظة مدرسي أن .1

 متغي½رات وف½ق عل½ى باب½ل محافظ½ة مدرس½ي ل½دى النفس½ي التمك½ين ف½ي إحص½ائياً  دال½ة فروق توجد ال. 2

  ).  0,05( داللة مستوى عند) يدرسها التي والمقررات  -الجنس(

  ).0,05( داللة مستوى عند بابل محافظة مدرسي لدى النفسية الصحة مستوى انخفاض. 3

 متغيرات وفق على بابل محافظة مدرسي لدى النفسية الصحة في إحصائياً  دالة فروق توجد ال 

  ).  0,05( داللة مستوى عند) يدرسها التي والمقررات -الجنس(

 عند بابل محافظة مدرسي لدى والنفسية والصحة النفسي التمكين بين ضعيفة ارتباطية عالقة وجود 

  ). 0,05( داللة وىمست

  :ومنها التوصيات من عدداً  الباحث وضع النتائج ضوء وفي

 اإلعداد معهد يقيمها التي التنشيطية الدورات في والسلوكية الفنية المدرسين مهارات تعزيز 

 من يزيد المهارات واكتساب العمل، مهمات أداء في كفاءتهم لزيادة التربية مديريات في والتدريب

 محاضرات بتقديم المدارس في العاملين التربويين المرشدين دور تفعيل. النفسي مكينبالت الشعور

  .النفسية للصحة الوقائي المنهج معطيات ضوء في للمدرسين أسبوعية

 على الحالي للبحث مماثلة دراسة إجراء: ومنها المقترحات من عدداً  الباحث وضع النتائج ضوء وفي

 مع وعالقته النفسي التمكين مفهوم تتناول دراسة إجراء .ئيةاالبتدا المدارس معلمي من عينة

  .التربوي المناخ أو اإلبداع أو االنفعالي الذكاء مثل أخرى متغيرات



  
�–

            2152016  
 

  

The Psychological Empowerment and its Relationship With Mental 

Health to Teachers of Babylon Province  

A Thesis submitted to: 

The Council of College of Education at the University of Babylon as a Partial 
Fulfillment of Master Degree in Education Requirements in the Field of 

Educational Psychology  

Da'wood Hamza Hassan Al-shu'jairy 

  

Abstract 

     The ability can be described as a response to the requirements of the 
modem era. It requires an exceptional significance by individuals being the 
most important mental available. The psychological empowerment means 
the vital interior motive which appears through the individuals attitudes 
towards the tasks they fulfill such as : meaning or  its important  efficiency , 
independence  , freedom of  behavior  , impact  . Therefore , education  has  
become  a direct production  device  changing  knowledge to technological  
scientific  revolution . This depends on the standard  and quality of  human  
power  . Education has influenced nation's life . To make the education 
process successful, there must  be  a teacher who is qualified  honesty and 
truth  . The emotional contribution of  the students  is described by 
behavioral stability  from a psychological view . Here lies the problem of this 
study, to know the psychological empowerment  and its relation to 
psychological health by teachers of Babylon province . 

     The study aims to know the teacher's abilities to adopt certain strategies 
to increase their efficiency and emotive to full fit the educational aims. The 
teacher exerts all his efforts to achieve a remarkable contribution to his 
school to satisfy his self-feeling interest by the learners. As such this study 
aims to know  - Psychological empowerment of Babylon province teachers. 

- The statistical differences for؛ 

A- Gender (male, female.       
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B-Syllabus teachers teach (scientific and humanities . 

- Psychological health of Babylon province teachers. 

- The statistical difference of psychological health related to؛ 

A-Gender (male, female 

B- Syllabus teachers teach (scientific, humanistic 

-The relation between psychological ability and heath for Babylon province 
teachers  .  

To full fit there aims, the research adopts two techniques. The first is the 
measure the psychological ability making we of the available literature and 
previous studies . 

Al-Kabi model ( 2011)  is adopted to measure the mental health . There two 
techniques are applied to a sample of 520 male and female teachers in 
Babylon Province. The data and analyzed by using Pearson Correlation (t-
Test) for two independent samples and (Z-Test) for  one sample. The 
confusions the study manes at one as follows  - Teachers of Babylon province 
have a significant psychological empowerment (0,05). 

 there are no significal statistical difference for such teachers as for as 
gender and syllabus ane concerned (0,05).The decrease of mental health 
standard  for teacher of  Babylon province (0,05). 

there are no significant statistical differences for such teacher as for as 
gender and syllabus one concerned (0,05 ). there is a weak cewelahos 
between the psychological empowerment and mental health for s 

Reinforcing the teacher's physical and behavioral skills through different uch 
teachers (0,05).The study recommends courses by educational 
directorates؛Activity the educationalists roles through presenting weekly 
lessons for teachers The study suggests adopting     .  

- A similar study to primary teachers                                                             

  - Another study to deal with the concept of psychological empowerment in 
it reliant other variable such as; intelligence and certainty 
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  الموسوي خضير عدنان ليث

  بابل جامعة/ اإلنسانية للعلوم التربية كلية مجلس الى مقدمة رسالة

  التربوي النفس علم في تربية ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 للسنة 3167 المركزية المكتبة في القرص رقم

  المستخلص

 تعق½داً  ت½زداد حي½اة ف½ي متميزاً  جيالً  وإعداد المختلفة الدراسية المراحل في التعليم عملية تحسين إن    

 وث½½½ورة المعرف½½½ي، والتفج½½½ر المتس½½½ارع، الحي½½½وي التكنول½½½وجي ب½½½التطور يتمي½½½ز ال½½½ذي الق½½½رن ه½½½ذا ف½½½ي

½½د والعولم½½ة، واالتص½½االت، المعلوم½½ات ّ ُع  نوعي½½ة يتطل½½ب وه½½ذا األهمي½½ة، بالغ½½ة تربوي½½ةال القض½½ايا م½½ن ي

 ف½ي يفض½ل الطلب½ة م½ن الكثي½ر ف½إن ال½تعلم، مواض½ع وف½ي لل½تعلم، فاعل½ة وأس½اليب الت½دريس م½ن متميزة

 وإتب½½اع والنت½½ائج، الحل½½ول إل½½ى والتوص½½ل المعلوم½½ات، عل½½ى الحص½½ول ف½½ي المعل½½م عل½½ى اإلعتم½½اد تعلم½½ه

 الج½اهزة الخط½ط وتنفيذ  وإتباع المعلم، إلى االستماع في التعلم وقت معظم وقضاء وتعليماته،  أوامره

ّم½½وا الطلب½½ة ه½½ؤالء مث½½ل أن أي إل½½خ،... يض½½عها الت½½ي  طريق½½ة بس½½بب مناس½½ب غي½½ر بش½½كل ولألس½½ف تعل

ض½ون فه½م ل½ذا تعلمه½م، ف½ي المعرفي½ة الس½يطرة ق½وة م½ن األول½ى الرتبة اعتماد المعتمدة، التدريس ّ  يتعر

 والت½ي المناس½ب بالش½كل االمتحان أسئلة أغلب عن اإلجابة في لونويفش كثيرة، أكاديمية صعوبات إلى

ّم من الثاني المستوى( الفهم يقيس الذي النوع من تكون ½ل  الحف½ظ عل½ى معت½ادين ألنه½م وذل½ك ،)بل½وم سُ

 أو ال½ذاكرة عل½ى يعتم½د ال½ذي ال½نمط م½ن يك½ون له½م بالنس½بة األس½ئلة م½ن المفض½ل ف½النوع واالستظهار،

ا التذكر، ّ  الدراس½ية للم½ادة العمي½ق الفه½م على قدراتهم وتقيس قابلياتهم تتحدى التي الفكرية ئلةاألس أم

ونها فهم والتقويم، والتركيب والتحليل ّ د، النوع من يعد ّ   .عنه اإلجابة يصعب والذي المعق

 ال½ذاتي، ال½تحكم ف½ي ودوره½ا المعرفي½ة الس½يطرة ق½وة بدراس½ة االهتم½ام إلى الحاجة دعت هنا ومن      

 قب½ل والتفكي½ر التوق½ف من½ا يتطل½ب وه½ذا الحي½اة، ه½ذه ف½ي ج½داً  ض½روري أمر نفعله فيما التفكير أن كذل

 توجيه½اً  وتوجيهه½ا وض½بطها عليه½ا الس½يطرة يمكن½ه ال ذات½ه يفه½م ل½م إن ف½الفرد ما، سلوكٍ  على اإلقدام

 ه½½دفت لكل½½ذ. تواجه½½ه الت½½ي الص½½عوبات عل½½ى والتغل½½ب أهداف½½ه ص½½ياغة م½½ن ب½½ذلك ي½½تمكن وال ص½½حيحا،ً

ف إلى الحالية الدراسة ّ   :تعر

  .اإلعدادي الخامس الصف طلبة لدى المعرفية السيطرة قوة -1

 اإلعدادي الخامس الصف طلبة لدى المعرفية السيطرة قوة في اإلحصائية الداللة ذات الفروق -2

  .والتخصص الجنس متغيري وفق على

  .اإلعدادي الخامس الصف طلبة لدى الذاتي التحكم - 3    

 على اإلعدادي الخامس الصف طلبة لدى الذاتي التحكم في اإلحصائية الداللة ذات لفروقا -4

  .والتخصص الجنس متغيري وفق
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. اإلعدادي الخامس الصف طلبة لدى الذاتي والتحكم المعرفية السيطرة قوة بين االرتباطية العالقة -5

 الذاتي، للتحكم مقياس ببناء وقام ةالمعرفي السيطرة قوة مقياس الباحث تبنى البحث أهداف ولتحقيق

 من وطالبة طالباً ) 508( من مكونة عينة على تطبيقهما تم المقياسين، وثبات صدق من التحقق وبعد

 منها) 5( مدرسة،) 12( من العشوائية الطبقية بالطريقة اختيارهم تم اإلعدادي، الخامس الصف طلبة

 البنين مدارس مجموع من%) 28( نسبة تمثل وهي البنات، مدارس من) 7( و البنين مدارس من

  .والبنات

  :اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت

  .االعدادي الخامس الصف طلبة لدى معرفية سيطرة قوة وجود -1

 والتخصص الجنس متغيري وفق على المعرفية السيطرة قوة في احصائياً  دالة فروق وجود -2

  .العلمي التخصص لصالح

  .االعدادي الخامس الصف  طلبة لدى ذاتي تحكم وجود -3

  .االناث لصالح والتخصص الجنس متغيري وفق على الذاتي التحكم في احصائياً  دالة فروق وجود -4

 الخامس الصف طلبة لدى الذاتي والتحكم المعرفية السيطرة قوة بين االرتباطية العالقة ضعف -5

  .االعدادي

  .والمقترحات صياتالتو من عدداً  الباحث وضع النتائج ضوء وفي
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Cognitive Holding Power and it’s Relation With the Self- Control 

for the Fifth Class of the Secondary School Students  

Thesis A 

Submitted to the Council of the College of Education for Human Sciences, 
University of Babylon in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Degree of Master of Education in Psychology Educational  

Laith Adnan Khodhyer Al- Mosawy  

Abstract 

The research is about the cognitive colding power and self- control which 
are the main concepts in the present study . 

In this century, the improvement of the education process in various stages 
of study and preparation of a distinct generation in increasingly complex life, 
which is characterized by rapid technological development, the explosion of 
knowledge, information communication revolution, and globalization is 
vital, and this requires a distinct quality of effective methods of teaching and 
learning in situations of learning. Many students prefer depend on the 
teacher to get the information, solutions and results. 

Unfortunately such students have learned y improperly because of the 
teaching method and the adoption of the first level of cognitive holding 
power in their learning. This they are exposed to many academic difficulties, 
and they fail to answer the exam questions which measure the 
understanding of (the second level of the ladder Bloom). They are 
accustomed to the Memorization by heart, and the favorite  questions for 
them are those that depend on the memory or remembering .The 
intellectual that examine for analysis and understanding consider complex, 
and are difficult to answer. 

Hence, the need arises to pay attention to the power of cognitive control 
and their role in self-control. Therefore thinking about what we're doing is 
very necessary in this life, and this requires to stop and think before taking  
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taking any decision. The individual that did not understand him/ herself can 
not control and direct it correctly, and can not formulate the objectives and 
overcome the difficulties he/ she is facing. Therefore, the current study aims 
at:Measuring cognitive holding power for  secondary school students at 
their fifth year. 

 Identifying the statistical differences in the level of cognitive holding power 
for those  students according to the variety in sex and academic 
specialization . - Measuring self- control for such students. 

- Identifying the statistical differences in the level of self- control for them 
according to the variety in sex and academic specialization. 

- Correlation between the cognitive holding power and self-control . 

     To achieve these goals, the researcher has adopted one questionnaire, 
and build the ather second. 

After achieving the reliability and validity for the two questionnaires, they 
are applied on a sample of  students. They are chosen randomly from (12) 
secondary schools of which (5) schools for males and (7) schools for females 
which represent (28% ) from the total schools of both males and females. 

After collecting the data and processing them statistically by using statistical 
instruments, the researcher has got the following results: 

- The students have cognitive holding power. 

- There are differences between males and females in cognitive holding 
power in general as well as for the scientific field and literary one for 
scientific field .- The students have self- control. 

- There are differences between males and females in self- control in general 
as well as for the scientific field and literary one for females. 

- There are no correlation between the cognitive holding power and self-
control for secondary school students at their fifth year    .In the light of 
results a number of conclusions and recommendations can be inferred. 
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ــر حسـين مـحمـد أحـمـد َّ ـب   شُ

  بابل جامعة/  اإلنسانية للعلوم التربية كلية مجلس إلى  مقدمة أطروحة

  التربوي النفس علم في الدكتوراه شهادة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 للسنة2833 المركزية المكتبة في لقرصا رقم

  المستخلص

ُعدّ         العص½ر ه½ذا يش½هد حي½ث الح½الي عص½رنا به½ا يتمي½ز الت½ي الس½مات أب½رز م½ن المعرفي االنفتاح ي

 المتالحق½ة واالختراع½ات االكتش½افات نتيج½ة العلمي½ة المعرف½ة في والهائلة السريعة التطورات من كثيرا

 بعملي½½ة تق½½وم الع½½الم ف½½ي المتقدم½½ة التعليمي½½ة األنظم½½ة معظ½½م محاول½½ة ف½½ان ليوبالت½½ا المج½½االت جمي½½ع ف½½ي

 عملي½ة عل½ى المعرف½ي ال½نفس عل½م اهتم½ام انص½ب ل½ذلك،  المتزاي½د التط½ور بتي½ار للحاق الطلبة مساعدة

 وعل½ى ال½تعلم عملي½ة ف½ي االيجابي ودوره المتعلم على التركيز بات وبالتالي،  فيها المتعلم ودور التعلم

 والحص½ول المعرف½ة ع½ن البح½ث كيفي½ة ه½و المه½م الن،  ال½تعلم عملي½ة نت½اج ف½ي الك½م ول½يس ي½تعلم كيف

 وأله½داف مؤقت½ة لفت½رة حفظه½ا ول½يس،  مثم½راً  توظيف½ا وتوظيفها الطرائق وبأقصر وقت اقل في عليها

 ل½م إذ،  المعرف½ة مج½االت مختل½ف ف½ي للمعلومات  الهائل االنفجار عصر في اليوم ألننا وذلك،  محدودة

 إل½½ى والب½½احثين بالعلم½½اء دف½½ع مم½½ا،  والتلق½½ين ب½½الحفظ والمعلوم½½ات المع½½ارف ام½½تالك الس½½هل م½½ن يع½½د

 أدى مم½ا  وه½ذا،  المعرف½ة تحص½يل ف½ي المتعلم½ون يتبعه½ا الت½ي األس½اليب تقص½ي ف½ي المتزاي½د االهتمام

 م½ن مجموع½ة بوصفها طلبةال تعلم بأساليب تهتم العالمية التربوية األوساط  في متعددة اتجاهات بروز

 البيئ½½ة م½½ن إل½½يهم ال½½واردة للمعلوم½½ات اس½½تقبالهم ف½½ي المتعلم½½ون يس½½تخدمها والت½½ي الممي½½زة األداءات

 س½بيل فعل½ى للط½الب العام½ة االس½تراتيجيات م½ن نوعا تعد التعلم أساليب وان،  ومعالجتها بهم المحيطة

 كتوجه½ات توص½ف وك½ذلك معالج½ةلل عمي½ق مس½توى أو س½طحي كمس½توى األس½اليب هذه توصف المثال

 ال½تعلم أس½اليب تع½د ل½ذلك ، اإلنتاجي½ة إلع½ادة والتوج½ه،  المعن½ى نح½و والتوجه،  التحصيلي التوجه مثل

  يق½½وم إذ،  خاص½½ة والطلب½½ة عام½½ة االف½½راد حي½½اة ف½½ي الكبي½½رة ألهميته½½ا نظ½½راً  المهم½½ة الموض½½وعات م½½ن

 يمك½ن الت½ي الممكن½ة الطرائق أحدى وان.  الطلبة عند والتحصيلية المعرفية الجوانب بين الربط بعملية

 ال½ذي األس½لوب أو الطريق½ة دراس½ة ه½ي الطلب½ة به½ا ي½تعلم الت½ي األس½اليب أو الطرائ½ق تحديد خاللها من

 تط½½وير وراء الكامن½ة العلي½ا المعرفي½½ة العقلي½ة العملي½ات إح½½دى التفكي½ر يع½د إذ،  الطلب½½ة ه½ؤالء ب½ه يفك½ر

 مص½اعب م½ن الحي½اة ف½ي يواجه½ه م½ا عل½ى به½ا يتغل½ب الت½ي الفعال½ة لحل½ولا واكتش½اف اإلنس½انية الحياة

 ه½½ذا،  التفكي½½ر عملي½½ة عل½½ى مبني½½ة البش½½رية حققته½½ا الت½½ي العلمي½½ة االنج½½ازات معظ½½م إن ب½½ل،  ومش½½كالت

،  تفاعالت½ه كاف½ة عل½ى ت½ؤثر كامن½ة ق½وة يع½د المتعلم به يفكر الذي األسلوب أو الطريقة إن إال باإلضافة

  ،  وأرقاها المعرفة مراتب أعلى بأنه كيرالتف ويوصف
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 واس½تمرار وجود ضرورة باعتباره بل ؛ فحسب اإلنسان لتقدم أداة كونه إلى أهميته ترجع وال          

 ع½ن دفاع½ه وأس½اليب المختلف½ة معيش½ته لط½رق مفكرا يكن لم ما اإلنسان الن األرض على اإلنسان بقاء

 التفكي½ر إن جان½ب إل½ى ه½ذا،  ورق½ي تق½دم من حققه ما يحقق إن اعاستط وما البقاء له كتب لما،  نفسه

 الت½ي الوس½ائل إح½دى التفكي½ر الن الخ½ارجي عالم½ه م½ع التكي½ف عل½ى الف½رد مساعدة في كبيرة أهمية له

 ع½ن التعبي½ر ف½ي الم½تعلم وخاص½ة الف½رد يس½اعد كم½ا ذات½ه وتنمي½ة وتحس½ين لتحقي½ق اإلنس½ان يستخدمها

  . مواهبه وتنمية فرديته

 الن،  التعليمي½ة العملي½ة ف½ي كبي½رة أهمية والالعقالني العقالني التفكيريين والسيما التفكير ألساليب إن

 أكث½ر وتجعله،  لهم المناسبة التدريس طريقة اختيار على تساعده طلبته تفكير أساليب المدرس معرفة

 إن كم½ا،  للط½الب ت½وافرةالم التعليمي½ة الف½رص م½ن تزي½د ث½م وم½ن للمعلوم½ات إلقائ½ه طريق½ة ف½ي مرونة

 وه½ذا،  التعليمي½ة العملي½ة ف½ي إس½هاماتهما عن أهمية يقل ال آخر دوراً  التعلم وأساليب التفكير ألساليب

 عن½½دهم المفض½½ل التفكي½½ر بأس½½لوب المتعلم½½ين معرف½½ة إن إذ،  العام½½ة الحي½½اة مج½½االت ف½½ي يظه½½ر ال½½دور

    األسلوب هذا مع المتوائمة المهنية األعمال انتقاء على يساعد

 التفكي½ر أس½اليب إن وس½الجو م½ارتون أمث½ال المعرف½ي ال½نفس عل½م مج½ال ف½ي والب½احثون العلم½اء ويرى

،  المهن½ي والعم½ل المدرس½ي األداء ف½ي التغي½ر بع½ض فه½م عل½ى ال½نفس علم½اء تس½اعد أن يمك½ن والتعلم

  . العقلية القدرات في الفروق إلى الخطأ بطريق يعزى أن يمكن الذي

 التفكي½ر تناول½ت الت½ي الدراس½ات نت½ائج وك½ذلك ال½تعلم أس½اليب تناول½ت الت½ي الدراسات نتائج تباينت وقد

 أس½½اليب ب½½ين العالق½½ة تناول½½ت دراس½½ة تت½½وافر ل½½م الباح½½ث عل½½م وبحس½½ب ، الالعقالن½½ي والتفكي½½ر العقالن½½ي

 والمهني½ة ةالتعليمي½ الحي½اة ف½ي المتغي½رات ه½ذه ألهمي½ة ونظ½را والالعقالن½ي العقالن½ي والتفكيرين التعلم

 وأس½اليب التعلم أساليب بين االرتباطية العالقة طبيعة بمعرفة الحالي البحث مشكلة برزت فقد،  للطلبة

  . اإلعدادية المرحلة طلبة لدى التفكير

         :                                                                                    على التعرف الحالي البحث وهدف

  . اإلعدادي الخامس طلبة لدى البعد ثالثي التعلم أسلوب:  أوالً 

 الج½½نس متغي½½ري وف½½ق عل½½ى البع½½د ثالث½½ي ال½½تعلم أس½½لوب ف½½ي اإلحص½½ائية الدالل½½ة ذات الف½½روق:  ثاني½½اً 

   والتخصص

  . اإلعدادي مسالخا طلبة لدى والالعقالني العقالني التفكيرين أسلوبا:  ثالثاً 

 الجنس متغيري وفق على والالعقالني العقالني التفكيرين في اإلحصائية الداللة ذات الفروق:  رابعاً 

  . والتخصص

 الجنس متغيري وفق على العقالني والتفكير السطحي التعلم ألسلوب االرتباطية العالقة:  خامساً 

  . والتخصص

 الجنس متغيري وفق على الالعقالني والتفكير السطحي التعلم ألسلوب االرتباطية العالقة:  سادساً 

  . والتخصص
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 الجنس متغيري وفق على العقالني والتفكير العميق التعلم ألسلوب االرتباطية العالقة:  سابعاً 

   والتخصص

 الجنس متغيري وفق على الالعقالني والتفكير العميق التعلم ألسلوب االرتباطية العالقة:  ثامناً 

   والتخصص

 الجنس متغيري وفق على العقالني والتفكير الستراتيجي التعلم ألسلوب االرتباطية العالقة:  تاسعاً 

  . والتخصص

 الجنس متغيري وفق على الالعقالني والتفكير الستراتيجي التعلم ألسلوب االرتباطية العالقة:  عاشراً 

  . والتخصص

  : تاليةال المقاييس الباحث استخدم فقد البحث ألهداف وتحقيقا

  ) .  Antwestel, 1983(  التعلم أساليب قائمة  .1

  ) . Ellis, 1982(  الالعقالنية األفكار قائمة  .2

  . العقالني للتفكير) Kramarski,1989( مقياس  .3

  . العقالني للتفكير) Nikolaou,1999( مقياس  .4

 هما معاً  المقياسين يضم واحد مقياس ببناء الباحث قام،  ألليس الالعقالنية األفكار قائمة خالل ومن

 على بالبحث الخاصة المقاييس تطبيق وتم،  الالعقالني التفكير ومقياس العقالني التفكير مقياس

 مركز في اإلعدادية المدارس طلبة من وطالبة طالباً ) 300( والبالغة للبحث اإلحصائي التحليل عينة

 المجموعتين أسلوب(  هما بأسلوبين مقياس كل لفقرات التمييزية القوة استخراج وتم،  بابل محافظة

 الصدق من نوعين المقياسين في توفر كما ،)  الكلية بالدرجة الفقرة عالقة وأسلوب،  المتطرفتين

 وتحليل االختبار إعادة(  هما بطريقتين الثبات من التحقق وتم)  البناء وصدق الظاهري الصدق(  هما

  ) . التباين

 طالبا) 250( والبالغة األساسية البحث عينة على تطبيقها تم البحث اتأدو إعداد استكمال وبعد

 الطبقية بالطريقة اختيارها تم والتي بابل محافظة مركز في اإلعدادية المدارس طلبة من وطالبة

 ، كاي مربع اختبار(  اآلتية اإلحصائية الوسائل استخدام تم البحث أهداف ولتحقيق ، العشوائية

 معادلة ، كيودر معادلة،  بيرسون ارتباط معامل معادلة ، سلایر باي بونيت دلةمعا ، فاي معامل

 معامالت لداللة التائي االختبار ، مستقلتين ولعينتين واحدة لعينية التائي االختبار ، براون سبيرمان

  ) . التفلطح،  االلتواء،  المتعدد التباين تحليل ، األحادي التباين تحليل ، االرتباط

  : هي إليها الباحث توصل التي واالستنتاجات النتائج همأ ومن

 االستراتيجي األسلوب يليه ثم العينة طلبة قبل من استعماالً  األكثر هو كان العميق األسلوب ان .1

  . السطحي األسلوب وأخيراً 
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 ينةلع فقط دالة كانت الجنس لمتغير تبعا التعلم أساليب مقياس على العينية إفراد بين الفروق .2

  . فقط العميق التعلم أسلوب وفي الذكور

   التخصص لمتغير تبعا التعلم أساليب مقياس على العينة افراد بين الفروق .3

  . جميعها دالة كانت)  وأدبي - علمي( 

  . الالعقالني التفكير تستخدم وال العقالني التفكير تستخدم العينة إفراد .4

 الجنس لمتغير تبعا والالعقالني العقالني التفكيرين مقياس ىعل إحصائياً  دالة فروق هناك تكن لم .5

    إحصائياً  دالة كانت الالعقالني التفكير مقياس على الذكور عينة باستثناء)  إناث -  ذكور( 

 التخصص لمتغير تبعا والالعقالني العقالني التفكيرين مقياس على إحصائياً  دالة فروق هناك كانت .6

  . العلمي الحولص)  وأدبي - علمي( 

 أي،  السطحي التعلم وأسلوب)   التخصص - الجنس(  متغيرين بين سالبة دالة عالقة توجد .7

 والعكس العقالني التفكير مستوى انخفض السطحي التعلم أسلوب مستوى ارتفع فكلما عكسية العالقة

  . صحيح

 هو وكما السطحي التعلم أسلوب بمستوى ارتفاع رافقه الالعقالني التفكير مستوى ارتفع كلما .8

  . العينة ولكل والعلمي واإلناث الذكور عينة لدى ظاهر

  . البحث متغيرات ولكل العقالني والتفكير العميق التعلم أسلوب بين دالة ارتباطيه عالقة هناك.9

(  التخصص لمتغير تبعا الالعقالني والتفكير العميق التعلم أسلوب بين دالة ارتباطيه عالقة هناك.10

 لمتغير تبعا الالعقالني والتفكير العميق التعلم أسلوب بين ارتباطيه عالقة توجد وال)  أدبي -  علمي

  . والمتميزين العادين والطلبة التخصص

 متغيرات ولجميع العقالني والتفكير االستراتيجي التعلم أسلوب بين دالة ارتباطيه عالقة هناك.11

  . البحث

 لعينة تبعا الالعقالني والتفكير االستراتيجي التعلم أسلوب بين سالبة دالة ارتباطيه عالقة توجد.12

  . ككل وللعينة اإلناث لعينة دالة ارتباطيه عالقة توجد وال واألدبي والعلمي الذكور

 واقترح التوصيات ببعض الباحث أوصى للبحث واستكماال إليها التوصل تم التي النتائج ضوء وفي

  . المقترحات من مجموعة

  

  

  



  
�–

            2252016  
 

  

A Three-Dimensional Learning Style and Its Relation with the 

Rational and Irrational Thoughts for the Fifth Class of the 

Secondary School Students 

A Dissertation 

Submitted to the Council of the College of Education for Human Sciences, 
University of Babylon in Partial Fulfillment of the Requirements for the 

Degree of Doctorate of Education in Psychological Education 

Ahmed Muhammad Hussein Shubbar  

  

Abstract  

The cognitive explosion is considered one of the most important feature 
that characterizes our era where witnesses huge developments in scientific 
cognitive due to the successive innovations in all fields. Consequently, most 
of the advance educational systems undertake to help the student to join 
the increasing developments.  Therefore, the cognitive psychology focuses 
not only on the learning process but also on the learner's positive role. This 
means that we are after the way how the learner learns rather than the 
quantity. The important thing is that how the learner gets the knowledge in 
a short time and how to invest  it in a fruitful way but not temporary 
memorization. Since we live in the cognitive explosion time, it is difficult to 
learn the students by memorization and dictation . 

This motivates the philosophers and researchers to investigate the styles 
which the learners follow to get the knowledge. Accordingly, the 
international educational circles pay attention to the learning styles which 
the learners use in receiving the incoming knowledge from their 
environment. Learning styles is considered a kind of the public strategies for 
the students. These styles are described as surface level or deep level for 
treatment. In addition, they  like the achievement approach, the meaning 
approach and the reproductively approach. In consequence of that, the 
learning styles are regarded significant topics for their great importance in  
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the life of individuals and students because they lead to the process of 
joining between the cognitive and achievement aspects for the student. One 
of the ways through which we can determine the style by which the student 
learns is studying the style or way by which these students think. Thinking is 
considered one of the high cognitive mental operations behind life 
development. It also enables to discover the effective solution for the 
problems which counter us through the life. Most of the scientific 
achievements which the human fulfill based on thinking process. 
Additionally, the style or way by which the learner thinks is regarded as a 
potential power which influences all his/her activities. Thinking is described 
as the highest degree of knowledge. It's importance is not only considered 
as a tool for human advance but is also necessity for his/her existence. It 
also helps the human to adapt with the outside world because thinking is 
one of the means which human could use to confirm their self especially the 
learner ones. The style of thinking especially the rational and irrational 
thinking have great importance in the educational process because they 
help the teacher to know his  students' thinking styles. Consequently, they 
help him to choose the suitable way in teaching them. There is also another 
important role for thinking styles which reveals in our public life. This means 
that if the learners know their preferable thinking style it will help them to 
choose their vocational works which fit with that style of thinking. 
Philosophers and researchers in cognitive  psychology like Marthon and 
Salgo see that styles of learning and thinking could help the psychologists to 
understand some of the changes in the performance of the teachers which 
can be wrongly attributed to the dissimilarities in the mental faculties.  
Thus, the results of students which deal with learning styles differ from 
those which deal with the rational and irrational thinking. To the 
researcher's knowledge, there is no study which deals  with the relation 
between learning styles and rational and irrational thinking. Therefore, the 
problem of the present study arises by knowing the nature of the 
correlation relation between learning styles and thinking styles for the 
students of secondary school. The present study aims                                 :

                           First: Threefold dimensions learning style for the 
secondary fifth class students. 
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Second: The statistics sign differences in threefold dimensions learning style 
according to the sex and specialization variables   . 

Third: Rational and irrational thinking styles for the preparatory fifth stage 
students. 

Forth: The statistics sign differences in rational and irrational thinking 
according to the sex and specialization variables              . 

Fifth: The correlation relation between surface learning style and rational 
thinking for according to the sex and specialization variables. 

Sixth: The correlation relation between surface learning style and irrational 
thinking for according to the sex and specialization variables. 

Seventh: The correlation relation between deep learning style and rational 
thinking for according to the sex and specialization variables . 

Eighth: The correlation relation between deep learning style and irrational 
thinking for according to the sex and specialization variables. 

Ninth: The correlation relation between strategic learning style and rational 
thinking for according to the sex and specialization variables. 

Tenth: : The correlation relation between strategic learning style and 
irrational thinking for according to the sex and specialization variables. 

To fulfill the objects of the research, the researcher uses the following 
scales: 

 Inventory Learning Styles for Entwistle, 1983                                

 Inventory Irra onal Thinking for Elis, 1982. 

 Gramariskey Scale, ( 1989 ) for Ra onal Thinking. 

 Incola Scale, ( 1999 ) for Ra onal Thinking. 

Through the inventory of irra onal thinking for ( Elis, 1982), the researcher 
adopts one scale which includes the scales mentioned above. These scales 
are applied to sta s cal analy c sample which consists of     ( 300) students .  
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All of them are chosen from Babylon center schools. Then, the 
discrimination force for each scale is found out by two styles: (two group 
style and the paragraph relation with the total mark ) and intended two 
types of validity ( apparent validity and construction validity ) in the two 
scales.  The verity is achieved by two ways which are ( analyzing the 
differences and repeating the test). After completing the preparation of 
research tools, the scales are applied to the essential research sample which 
consists of (250) students chosen randomly from Babylon center schools. To 
achieve the research aims, the following means are used: (Kay Square, Fay 
Coefficient, Bonet Bye Seral Equation, Coefficient Equation, Correlation 
Pearson, Al Facronyagh Equation, Spearman Brown Equation, T- Test for One 
Sample  and Two Independent Samples, T- Test for Correlation  Coefficient 
Notion Analyzing the National Difference, Analyzing the Multi- Difference, 
Tukey Test, Curvednes sand broaden . 

The important results which the researcher gets are                             :   

The deep style is the one which is most used by the sample then the  

strategic style and finally the surface one . 

 The differences between the individuals of the samples on the style of 
learning scale according to the six variable was sign of males in the learning 
deep style . 

 The difference between the individuals of the sample on the styles of 
learning scale according to the specialization variable ( literary- scientific) 
was sign of all. 

 The individuals of the sample use the rational thinking rather than the 
irrational one . 

. There was no statistics sign differences on the rational and irrational 
thinking scale according to the sex variable (males-females) except for the 
males sample on rational thinking scale was statistics sign. 

. There was statistics sign differences on the rational and irrational 
thinking scale according to the specialization variable ( literary  -  
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scientific for the scientific branch. 

. There is a negative sign relation between the two variables ( sex, 
specialization ) and the surface learning style ( i.e.) forward relation. This  

means that whenever the learning style level arises the rational thinking 
lowers and the vice versa. 

      Whenever the irrational thinking level arises, the surface learning style 
level goes along with as apparent for the males and females sample, 
scientific branch, normal students and the sample as a whole. 

. There is a sign correlation relation between the deep learning style and the 
deep thinking and all the research variables. 

. There is a sign correlation relation between the deep learning style and 
irrational thinking according to the specialization variable (literary-scientific) 
and there is no correlation relation between the deep learning style and the 
irrational thinking according to the specialization variable and the normal 
and brilliant students. 

.There is a sign correlation relation between the strategic learning style and 
the rational thinking and for all the variables of the research          . 

.There is a sign correlation relation between the strategic learning  style and 
the irrational thinking according to the males sample, literary-scientific 
branches and there is no correlation relation for the male sample,  and the 
sample as a whole      . 

In the light of the results which are achieved, the researcher recommend 
and proposes some suggestions. 
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  الشمري جواد علي حسن زينب

  بابل جامعة/  اإلنسانية للعلوم التربية كليةالى  مقدمة رسالة

  )االجتماعيات تدريس طرائق( في تربية ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء  وهي

  2014 للسنة 3333  المركزية المكتبة في القرص رقم

  إشراف

  الدكتور ساعدالم األستاذ

  الجبوري هالل فخري كريم

  

  المستخلص

  : على التعرف إلى الحالي البحث يهدف      

 الخ½½امس الص½½ف طالب½½ات ل½½دى التركيب½½ي التفكي½½ر تنمي½½ة ف½½ي المكع½½ب اس½½تراتيجية اس½½تعمال فاعلي½½ة      

  . الجغرافية مادة في األدبي

  : اآلتية ةالصفري الفرضية الباحثة وضعت  البحث هدف من وللتحقق     

 المجموع½½ة طالب½½ات درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 05,0( مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال     

 متوس½½ط وب½½ين المكع½½ب اس½½تراتيجية وف½½ق عل½½ى الطبيعي½½ة الجغرافي½½ة م½½ادة يدرس½½ن الل½½واتي التجريبي½½ة

 التفكي½ر تب½اراخ ف½ي ، االعتيادي½ة بالطريق½ة نفس½ها الم½ادة يدرس½ن الل½واتي الض½ابطة المجموع½ة درج½ات

   البعدي التركيبي

 إعدادي½½ة عش½½وائيا وح½½ددت الجزئ½½ي الض½½بط ذا تجريبي½½اً  تص½½ميماً  الباحث½½ة اخت½½ارت ذل½½ك ولتحقي½½ق     

 م½ادة ت½درس الت½ي التجريبي½ة المجموع½ة لتمث½ل) ج( ش½عبة اخت½ارت نفس½ها وبالطريقة ، للبنات المسيب

 م½½ادة ت½درس الت½½ي الض½ابطة المجموع½½ة ث½للتم) أ( وش½عبة ، المكع½½ب اس½تراتيجية وف½½ق عل½ى الجغرافي½ة

 طالب½½ة)  29(    بواق½½ع ، طالب½½ة)  58(  البح½½ث عين½½ة بلغ½½ت االعتيادي½½ة الطريق½½ة وف½½ق عل½½ى الجغرافي½½ة

 مجم½وعتي طالب½ات ب½ين إحص½ائياً  تك½افؤاً  الباحث½ة أج½رت ) .ج( للشعبة طالبة)  29(   و ،)  أ(  للشعبة

 الجغرافي½ة م½ادة ودرج½ات ، بالشهور محسوباً  للطالبات لزمنيا العمر:    ( اآلتية المتغيرات في البحث

 التركيب½ي التفكير واختبار ، الذكاء اختبار ودرجات ، م2014 – 2013 الدراسي للعام السنة نصف في

  .)  واألم لألب الدراسي والتحصيل ،
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 م½ن الثالث½ة بالفص½ول ل½ةالمتمث التجرب½ة م½دة أثن½اء ف½ي س½تدرس الت½ي الدراس½ية الم½ادة تحديد وبعد     

 الخ½امس ، الراب½ع ، الثالث(  األدبي الخامس الصف لطالبات تدريسها المقرر الطبيعية الجغرافية كتاب

 الس½تة المس½تويات وف½ق على سلوكياً  هدفا) 120( عددها بلغ الثالثة للفصول سلوكية أهداف صاغت).

 والبالغ½½ة البح½½ث لمجم½½وعتي يس½½هاتدر المق½½رر للموض½½وعات تدريس½½ية خطط½½ا أع½½دت ث½½م بل½½وم لتص½½نيف

 المتخصص½ين والمحكم½ين الخبراء من مجموعة على منها نماذج وعرضت ، مجموعة لكل خطة) 27(

  .والنفسية التربوية العلوم و االجتماعيات تدريس وطرائق الجغرافية في

 س½½½ونوأبرام هاريس½½½ون لنظري½½ة وفق½½½اً  التركيب½½ي التفكي½½½ر اس½½لوب مقي½½½اس عل½½ى الباحث½½½ة اعتم½½دت     

 قب½ل االختب½ار طبق½ت حي½ث ، اختباري½ة فق½رة) 36( م½ن تك½ون وال½ذي) 1995 حبي½ب( ل½دن م½ن والمُعرب

 فق½رات لنص½ف الثب½ات معام½ل بلغ إذ وثباته صدقه من التأكد وتم ، التجربة انتهاء وبعد بالتجربة البدء

 أص½½بح ذلكوب½½) 0، 94( بل½½غ ال½½ذي ب½½راون و س½½بيرمان بمعام½½ل الباحث½½ة وص½½ححت) 0، 89( االختب½½ار

  .   للتطبيق جاهزاً  االختبار

 ، ك½½امالً  دراس½½ياً  فص½½الً  اس½½تمرت الت½½ي التجرب½½ة م½½دة أثن½½اء ف½½ي البح½½ث مجم½½وعتي الباحث½½ة درس½½ت      

  .  م  24/4/2014 الموافق الخميس يوم في البعدي التركيبي التفكير اختبار بتطبيق وانتهت

 لعينت½ين) t- test( اختب½ار معادل½ة: (  اآلتية حصائيةاإل الوسائل الباحثة استعملت النتائج ولتحليل     

 تص½حيح ومعادل½ة ، التمييزي½ة الق½وة ومعادل½ة ، بيرس½ون ارتب½اط ومعام½ل ،)  2كا(  ومربع ، مستقلتين

  :اآلتية النتيجة إلى الباحثة وتوصلت ) . وبراون سبيرمان

 المجموع½½ة  طالب½½ات اتدرج½½ متوس½½ط ب½½ين) 05,0( مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د     

 متوس½½ط وب½½ين المكع½½ب اس½½تراتيجية وف½½ق عل½½ى الطبيعي½½ة الجغرافي½½ة م½½ادة يدرس½½ن الل½½واتي التجريبي½½ة

 التفكي½ر اختب½ار ف½ي ، االعتيادي½ة بالطريق½ة نفس½ها الم½ادة يدرس½ن الل½واتي الض½ابطة المجموع½ة درج½ات

 :منه½ا التوصيات من بعدد باحثةال أوصت البحث إليها توصل التي النتيجة ضوء وفي البعدي التركيبي

 اس½تراتيجية اس½تعمال عل½ى الجغرافي½ة م½ادة ومدرس½ات لمدرس½ي الخدم½ة أثن½اء تدريبي½ة دورات إقامة -

   الدراسية المراحل مختلف في طلبتهم مع وتطبيقها الجغرافية دروس إعداد وفي التدريس في المكعب

              طرائ½½ق م½½ع الطبيعي½½ة الجغرافي½½ة م½½ادة يست½½در ف½½ي المكع½½ب اس½½تراتيجية اس½½تعمال عل½½ى التأكي½½د -2   

  -: دراسات إجراء واقترحت  . التركيبي التفكير تنمية في أهمية من لها لما األخرى التدريس

 ح½½ل ، التحص½½يل( مث½½ل أخ½½رى متغي½½رات ف½½ي المكع½½ب اس½½تراتيجية اس½½تعمال فاعلي½½ة ع½½ن للكش½½ف - 1

 تنمي½½ة ، الجغرافي½½ة المه½½ارات اكتس½½اب ، ال½½تعلم أث½½ر لانتق½½ا ، والمي½½ول االتجاه½½ات تنمي½½ة ، المش½½كالت

  ) .العلمي الميل ، العلم عمليات ، اإلبداعي التفكير

 عين½ات وعل½ى مختلف½ة تعليمي½ة مراح½ل ف½ي المكع½ب اس½تراتيجية اس½تعمال فاعلي½ة على للتعرف -3

 . مختلفة
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The effectiveness of using the cube strategy in the 

development of synthetic thinking students in the  fifth grade 

literary Geographic article  

Thesis presented To College of Education Council for the Humanities at the 
University of Babylon, which is part of Neil Masters degree requirements in 

breeding 

Of 

Social studies teaching methods 

Zainab Hassan Ali jwad AL-shimmery  

Abstract  

                  

   This research aims to recognize the effectiveness of the cube strategy in 
developing the structural thinking of the female students of fifth 
preparatory /literary section in geography . 

To verify the research aim, the researcher has developed the following null 
hypothesis  :  

There is no difference is statistically significant at the level of significance 
(0,05) between the average level students who are studying natural 
geographical material on the strategy according to the cube of the 
experimental group and between the average scores of the control group 
who were studying the same material in the usual way, in the test thinking 
dimensional compositionalIn order to achieve that, the researcher has 
chosen a trial design with partial control , and has selected Al-Musaib 
Preparatory school for girls, randomly. She also has chosen class A to 
represent the control group whose students study geography according to 
the traditional method, and class C to represent the trial group  whose 
students study geography according to the cube strategy. Moreover, The 
research sample is amounted at 58 students  , class A (29 students) and class 
C (29 students  . 
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     The researcher has conducted a statistical equivalence between the 
students of both groups in the following variables   :  

)students' age in months , grades of mid-year exam of geography 2013-2014, 
intelligence test grades , test of structural thinking and academic 
achievements for parents . 

      A�er selec�ng the topics (chapters : 3, 4 and 5 of geography for fi�h 
preparatory / literary section) which will be taught during the experiment, 
the researcher has developed 120 behavioral objec ves for the three 
chapters according to the six levels of Bloom taxonomy, then she has 
prepared (27) teaching plans for the selected topics for thwo groups of the 
research, after that, she submitted samples to a group of experts and 
arbitrators specialized in geography and teaching methods of social studies 
and psycho and educational sciences . 

Furthermore, she relied on the structural thinking test according to Harrison 
and Bramston theory , translated into Arabic by (Habeeb 1995) which 
consists of 36 test items. She applied the test before and after the trial, its 
validity and liability were verified, the reliability coefficient, for half of the 
test items, was (0, 89), the researcher corrected the test using Spearman-
Brown coefficient which is amounted at (0,94).  Therefore, the test was 
ready for application.The researcher has taught the two groups of the 
research during the period of experiment which was for a full semester. 
Then she applied the structural thinking test on Thursday April 24th,2014 . 

    In order to analyze the results, she used the following statistical methods 
:  (T-test equation for two independent groups, Chi-Square , Peterson 
Correlation coefficient , Discriminatory force equation,  Spearman-Brown 
formula  . (The researcher has reached to the following result   :  

 There is a difference is statistically significant at the level of 
significance (0,05) between the average level students who are studying 
natural geographical material on the strategy according to the cube of the 
experimental group and between the average scores of the control group 
who were studying  
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the same material in the usual way, in the test thinking dimensional 
compositional In the lights of result reached by the researcher, she 
recommended  

-Inform  the teachers of geography about the mechanisms of using the cube 
strategy and how to make preparation . 

-Conduct training courses for teacher of geography to train them using cube 
strategy in teaching geography    .  

-Connect the natural geography with daily life and self-experiences of 
students by using modern teaching methods such as the cube strategy .

Emphasis on using the cube strategy in teaching natural geography along  

with the other teaching methods, for its importance to increase and develop 
the structural thinking And she proposed another studies such as  :.  

Conduct another study to reveal the effectiveness of cube strategy in other 
variables such as (achievement, solve problem, development of trends and 
tendencies, transfer of learning effect , acquisition of geographical skills, 
development of creative thinking, science processes and scientific tendency (

Conduct a similar study to recognize the effectiveness of using the cube 
strategy at different educational stages and samples . 
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  المرشدي حمزه جفات عدي

  بابل جامعة في االنسانية للعلوم التربية كليةالى  مقدمة رسالة

  ) االجتماعيات تدريس طرائق(  التربية في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 سنةلل  3203  لمركزيةا المكتبة في القرص رقم

  المستخلص

  : على التعرف الى الحالي البحث يهدف      

 جامعة في اإلنسانية للعلوم التربية كلية تدريسي لدى اللفظية غير االتصال مهارات توافر مدى. 1

  . الطلبة نظر وجهة من بابل

 غير اإلتصال لمهارات بابل ةجامع في اإلنسانية للعلوم التربية كلية تدريسي امتالك في الفروق. 2

  . الدراسية المرحلة بحسب الطلبة نظر وجهة من اللفظية

 غير االتصال لمهارات بابل جامعة في اإلنسانية للعلوم التربية كلية تدريسي امتالك في الفروق. 3

  الجنس؟ متغير بحسب الطلبة نظر وجهة من اللفظية

 والجغرافية التأريخ قسمي من والرابعة الثالثة تينالمرحل طلبة البحث عينة شملت  البحث إجراءات

) 662(  عددهم والبالغ 2014-2013 الدراسي للعام بابل جامعة اإلنسانية للعلوم التربية كلية في

  . وطالبة طالبا

 أفراد بآراء المتعلقة البيانات لجمع أداةً  مغلقة استبانة وأعد الوصفي البحث منهج الباحث استعمل

 للعلوم التربية كلية تدريسي لدى اللفظية غير االتصال مهارات توافر مدى عن طلبةال من العينة

  .بابل جامعة اإلنسانية

 الوسط معادلة،  بيرسون ارتباط معامل،  كاي ومربع SPSS االحصائية الحزمة وباستعمال    

   : أدناه النتائج الى  التوصل تم،  المئوي الوزن معادلة،  المرجح

 اللفظية غير االتصال مهارات بابل جامعة في االنسانية للعلوم التربية كلية في يسينالتدر امتالك

 والتي العليا المجموعة فكانت المتطرفتين المجموعتين طريقة الباحث استعمل فقد،  متوسط بمستوى

 بدرجة التدريسين يمتلكها)  2.65-2.94(  بين المرجحة اوساطها قيم تراوحت فقرة) 14( من تتألف

- 1.13(  بين المرجحة اوساطها تتراوح أيضا فقرة)  14(  من تتألف التي الدنيا والمجموعة،  كبيرة

  . متوسطة بدرجة التدريسين فيمتلكها الفقرات باقي اما،  ضعيفة بدرجة التدريسين يمتلكها) 1.79
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  . المرحلة لمتغير وفقا احصائية داللة ذات فروق توجد ال 

  .  الذكور لصالح الجنس لمتغير وفقا احصائية داللة ذات فروق وجود. 3

  : أهمها من االستنتاجات من عدد وضع تم أعاله النتائج ضوء وفي

  . الطلبة مع تفاعلية عالقات بإقامة التدريسيين بعض اهتمام قلة. 1

 إعداد فترة أثناء في اللفظية غير االتصال مهارات وتطوير بتنمية متخصصة برامج وجود عدم. 2

  . الجامعي اذاألست

 االتصال مهارات استعمال وأهمية بجدوى الجامعي التدريس مجال في العاملين بعض إيمان عدم. 3

  . اللفظية غير

 اهتمام أيَ  يعطي ال أنه لدرجة المحاضرة فترة طيلة بالحديث التدريسيين من البعض استشار. 4

  .  الخ . . . والمصورات الخرائط كاستعمال األخرى والوسائل لألساليب

 واإليماءات الحركات تحمله ما يفهمون أو يدركون ال الطلبة بأن التدريسيين بعض اعتقاد. 5

  . معاني من الجسد بلغة عليه يصطلح ما وكل واإلشارات

 ما إذا الجسد لغة تؤديه الذي بالدور حديثا الملتحقين السيما األساتذة من البعض معرفة عدم. 6

  .متقن بشكل استعملت

 تنمية إلى بدوره يؤدي والذي الطلبة وتركيز انتباه تحقيق من يزيد الجسد لغة استعمال إن. 7

  . واإلبداع والتأمل التحليل نحو التفكيرية قدراتهم

 فاعل دور من يمتلكه لما سواء حد على والطلبة لألستاذ بالنسبة اإلصغاء أهمية الدراسة كشفت. 8

  . التعليمية العملية أهداف تحقيق في

 مختلف على النتائج أفضل تحقيق في معا اللفظية وغير اللفظية اللغتين استعمال يساعد أن يمكن. 9

  . والنفسية واالجتماعية األكاديمية المستويات

  . اتصالية مهارات من يمتلكه ما على عمله في األستاذ نجاح يتوقف. 10
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  : أهمها من التوصيات من عدد وضع تم كما

 لدى اللفظية غير االتصال مهارات لتنمية تدريبية دورات وإقامة تعليمية رامجب إعداد ضرورة. 1

  . التدريسيين

  .   والتدريسيين الطلبة لدى اللفظية غير االتصال مهارات ممارسة ثقافة نشر على العمل ضرورة. 2

 يؤديها التي ةالكبير والفوائد الفاعل الدور حول والدراسات الكتب بأحدث الجامعية المكتبات تزويد. 3

  . وتواصل تفاهم كلغة اللفظية غير االتصال مهارات استعمال

 والحركات اإلشارات( اللفظية غير االتصال مهارات لتدريس خاص دراسي فصل تحديد على العمل -4

  . األساسية التربية وكلية التربية كلية في) الجسد لغة بأنه إليه يشار ما وكل واإليماءات

(  العليا الدراسات في اللفظية غير االتصال مهارات تتناول مادة  تدريسب الباحث يوصي -5

  ) . والدكتوراه الماجستير

  .اآلتية المقترحات يقدم نتائج من الباحث إليه توصل ما ضوء وفي

  .واألقسام الكليات باقي في مماثلة دراسة إقامة  -1

  . اآلخرى المراحل في مماثلة دراسة إقامة  -2
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The availability of non-verbal communication skills teaching at the 

Faculty of Education of the Human Sciences University of Babylon 

from the perspective of student  

Uday chafat Hamza AlMorshedi 

To the council of the college of Education for Human Sciences at the 
University of Babylon , It is part of the requirements of the Master's degree 

in Education 

)Methods of teaching history( 

Abstract  

The current research aims to identify 

 .The availability of non-verbal communication skills teaching  at the College 
of Education for the Humanities in Babylon university from the perspective 
of students. 

 .differences in the possession of the College of Education teaching for the 
Humanities in Babylon university for non-verbal communication skills from 
the perspective of the students according to grade  . 

 .differences in the possession of the College of Education teaching for the 
Humanities in Babylon university for non-verbal communication skills, 
according to the variable of sex؟ 

       Included research community students third and fourth stages of the 
sections of history and geography in the College of Education in the 
Humani es University of Babylon for the academic year 2013-2014 totaling 
(662) students The researcher  used the research  descriptive approach and 
The study . 

questionnaire as a tool to collect data on the views of members of the 
sample of students about the availability of non-verbal communication skills 
teaching at the College of Education for the Humanities University of 
Babylon And using  the statistically bag SPSS and the chi-square, and  
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Pearson correlation coefficient, and the weighted average equation, and the 
equation of weight percentile, researcher reached the following conclusions : 

      Owns the teachers in the College of Education in the Humanities in 
the university of  Babylon  non-verbal communication skills at median  level 
, The researcher used the extremist groups method , there are fourteen 
items whose value of the weighted averages between ( 2.94-2.65) owning 
the teachers at larg degree and there are fourteen items whose value of the 
weighted averages between (1.59-1.13) owning the teachers at weak degree 
. the items remain it's own at a median degree  .  

 No sta�s�cally significant differences at the level of significance (0.05) 
according to the variable phase . 

 There are significant differences were statistically significant at the 
level of significance (0.05) according to the sex variable to the males  . 

 In light of the above results have been a number of conclusions, including: 

A .Disinterest faculty to establish interactive relationships with students . 

b.  Lack of specialized software development and the development of non-
verbal communication skills in numbers during the period of a university 
professor . 

c- Lack of faith of most workers in the field of university teaching the 
usefulness of the importance of using non-verbal communication skills . 

d. Monopoly of teaching for the duration of the lecture by talking to the 
degree that he does not give any attention to the methods and other means 
such as using maps and drawings. . . Etc .. 

e. Most of the faculty believe that students do not realize or understand 
what was done to the movements and gestures and signals and all that it 
makes up the meaning of the language of the body . 

f. Lack of knowledge of a large number of professors, the role played by 
body language if used. 
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g. Use body language to increase the achievement of students' attention and 
concentration, which in turn leads to the development of the thinking 
abilities towards analysis, reflection and creativity. 

Have also been a number of recommendations including : 

 The need to develop educational programs and set up training courses 
for the development of non-verbal communication skills with the teaching 
staff . 

 Need to work on spreading the culture of the practice of non-verbal 
communication skills among students and faculty . 

 Provide university libraries with the latest books and studies on the 
active role and the significant benefits performed by the use of non-verbal 
communication skills as a language of understanding and 
communication.work on a specialized dictionary of signals in all disciplines, 
according to the vocabulary of both articles The need to raise the rates of 
admission to universities so that at least 80% average for admission to the 
colleges of education in order to attract the elements with higher mental 
capacity to overcome the issue of low-level scientific education in the 
university . 

 Work to open a special section for teaching the skills of non-verbal 
communication (signals and movements, gestures and all what is referred to 
as body language) in the Faculty of Education and Basic Education . 

 The researcher recommends teaching material dealing with non-
verbal communication skills in postgraduate (Masters and PhD.( 

The most important findings of the researcher of the results offers the 
following proposals. 

- the establishment of a similar study in other faculties and departments . 

2- the establishment of a similar study in other phases . 

- the establishment of a similar study in the College of Basic Education at the 
University of Babylon. 
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  بابل جامعة/  ةاالنساني للعلوم التربية كلية

  التربوي النفس علم في فلسفه دكتوراه درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  الزبيدي عبيد كريم نورس

  2014 سنةلل 3240 المركزية المكتبة في القرص رقم

  المستخلص

 الق½درات عم½ل تفس½ير حاول½ت الت½ي النماذج من حطب ألبو المعلوماتي الرباعي االنموذج يعد           

 ان وبم½ا المعلوم½ات، ه½ذه تنظيم وكيفية ومستواها الفرد يتلقاها التي المعلومات نوع حيث من العقلية

 الق½راءة،(  االكاديمي½ة ال½تعلم ص½عوبات وخاص½ة المعلوم½ات تنظيم هو التعلم لصعوبات الرئيسي السبب

 وف½ق لعقلي½ةا الق½درات اهمي½ة معرف½ة البح½ث هذا خالل من الباحثة حاولت فقد)   والرياضيات ، الكتابة

 ، الكتاب½½½ة(  الص½½عوبات ه½½ذه ف½½½ي ومس½½تواها المعلوم½½ات ن½½وع حس½½½ب المعلوم½½اتي الرب½½اعي االنم½½وذج

 وف½½ق عل½½ى العقلي½½ة الق½½درات ب½½ين العالق½½ة ع½½ن الكش½½ف ال½½ى الحالي½½ة الدراس½½ة ه½½دفت وق½½د) والرياض½½يات

 طلب½ة ل½دى اضياتالري تعلم  وصعوبات  اليدوية الكتابة صعوبات لذوي  المعلوماتي الرباعي االنموذج

 الق½درات ب½ين عالقة هناك هل-:االتي السؤال في الدراسة مشكلة تحددت وقد.   المتوسط الثاني الصف

 الس½يمانتي ، الرم½زي ، الش½كلي(  المعلومات نوع حيث من المعلوماتي الرباعي االنموذج وفق العقلية

 تعل½½م وص½½عوبات اليدوي½½ة ب½½ةالكتا بص½½عوبات)  منظوم½½ات ، عالق½½ات ، فئ½½ات ، وح½½دات(  ومس½½تواها) 

 ولتحقي½ق. المتوسط الثاني الصف طلبة من وطالبة طالب) 398( من البحث عينة وتكونت .الرياضيات

:  ه½ي للبح½ث ث½الث أدوات بن½اء اهمه½ا م½ن ل½ذلك الالزم½ة االج½راءات بع½ض اتخاذ تم فقد البحث أهداف

 تعل½½م ص½½عوبات واختب½½ار ، اليدوي½½ة ب½½ةالكتا ص½½عوبات واختب½½ار ، المعلوم½½اتي الرب½½اعي االنم½½وذج اختب½½ار

  : هي اهمها  النتائج من مجموعة الى البحث توصل وقد .الرياضيات

 طالب½½اً ) 78( ع½½ددهم بل½½غ وق½½د المتوس½½ط الث½½اني الص½½ف ف½½ي اليدوي½½ة الكتاب½½ة ص½½عوبات ذوي طلب½½ة يوج½½د

 ً  اغل½½ب نوا ،) 121( ع½½ددهم بل½½غ وق½½د الرياض½½يات تعل½½م ص½½عوبات ذوي طلب½½ة يوج½½د وايض½½ا  ، وطالب½½ة

 الق½درات في ضعف لديهم الرياضيات تعلم وصعوبات اليدوية الكتابة صعوبات من يعانون الذين الطلبة

 ، فئ½ات ، وح½دات(  ومس½تواها)  الس½يمانيتة ، الرمزي½ة ، الش½كلية(  المعلوم½ات ن½وع حي½ث م½ن العقلية

 الرب½اعي االنم½وذج وف½ق  العقلي½ة الق½درات ب½ين عالق½ه وج½ود ايض½ا ظهر وقد ،) المنظومات ، العالقات

 حي½½ث الش½½كلي االختب½½ار م½½ع(   المعلوم½½ات الن½½وع ف½½ي فكان½½ت اليدوي½½ة الكتاب½½ة ص½½عوبات م½½ع المعلوم½½اتي

 أما).  المنظومات مع فكانت  المستويات في ،واما االختبارات بقية من اكبر االرتباط  معامالت ظهرت

 االختب½½ار م½½ع المعلوم½½ات ن½½وع ف½½ي تفكان½½ الرياض½½يات تعل½½م ص½½عوبات م½½ع العقلي½½ة الق½½درات عالق½½ة ع½½ن

 بع½دد االطروح½ة خلص½ت النت½ائج تل½ك ض½وء وعلى).  المنظومات مع فكانت المستويات في اما الرمزي

  .والتوصيات االستنتاجات من
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Mental Abilities Based Upon Quartet Knowledge the Model And 

Their Relation to the Dysgraphia And Dyscalculia of the Eighth 

Students. 

A Dissertation Submitted to the council of College of Education for Human 
Sciences Babylon University in Partial Fulfillment of the Requirements for 

the Degree of Philosophy in Educational Psychology. 

Nawras Kareem Obead 

  

Abstract 

The specimen quartet informational Abu Hatab models that tried to 
interpret the work of mental capacity in terms of the type of information 
received by the individual, level and how to organize this information, 
including that the main reason for learning difficulties is to organize 
information and special learning difficulties Academy (reading, writing, and 
mathematics) has tried researcher through this research to know the 
importance of mental capacity in accordance with the specimen quartet 
informational depending on the type and level of information in these 
difficulties (writing, and math.) 

The present study aimed to reveal the relationship between the mental 
capacity to quadruple the specimen according to the informational 
difficulties with handwriting difficulties and learning of mathematics at the 
second grade average. The study identified a problem in the following 
questions: 

- Are there any students in the second phase of the Mediterranean suffer 
from difficulties handwriting؟ 

- Do you have the second average students with handwriting difficulties 
mental abilities according to the specimen quartet Alalomata in terms of the 
type of information (formal, Avatar, Alsiimanath) and level (modules, 
classes, relationships, systems. 

- 
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 Are there any students in the second grade average suffer from difficulties 
in learning mathematics. 

- Do you have the second average students with learning difficulties, mental 
math abilities according to the specimen quartet Alalomata in terms of the 
type of information (formal, Avatar, Alsiimanath) and level (modules, 
classes, relationships, systems.( 
- Is there a relationship between mental abilities in terms of the type of 

information (formal, Avatar, Alsiimanath) and level (modules, classes, 
relationships, systems) in accordance with the specimen quartet 
informational and handwriting difficulties among the students of the second 
medium. 

- Is there a relationship between mental abilities in terms of the type of 
information (formal, Avatar, Alsiimanath) and level (modules, classes, 
relationships, systems) in accordance with the specimen quartet 
informational and learning difficulties of mathematics among the students 
of the second medium. 

- Is there a percentage contribution of mental abilities in terms of the type 
of information (formal, Avatar, Alsiimanath) and level (modules, classes, 
relationships, systems) in accordance with the specimen quartet 
informational difficulties in predicting handwriting among the students of 
the second medium . 

- Is there a percentage contribution of mental abilities in terms of the type 
of information (formal, Avatar, Alsiimanath) and level (modules, classes, 
relationships, systems) in accordance with the specimen quartet 
informational predict difficulties in learning mathematics among the 
students of the second medium . 

The sample consisted of 389 students from the second grade students 
average. To achieve the objectives of the research has been to take some 
necessary measures to that of the three most important building tools to 
search a (test specimen quartet informational, and test handwriting 
difficulties, and the difficulties in learning mathematics test ) .  
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The research found a set of results, including  :-  

There are students with difficulties handwriting in phase II medium was 
numbered (78) students, and also there are students with learning 
difficul�es, mathema�cs has been numbered (121), and that most of the 
students who .suffer from difficulties handwriting and difficulties in learning 
mathematics with impaired mental capacity in terms of the type of 
information (formal, Avatar, Alsiimanath) and level (modules, classes, 
relationships, systems), has also emerged that there is a relationship 
between mental abilities according to the specimen quartet informational 
difficulties with handwriting was in the type of information (with the test 
formal emerged as transactions link is greater than the rest of the tests, 
either in levels was with systems). As for the relationship with the mental 
capacity of learning difficulties in mathematics was the kind of information 
with either symbolic test levels were in with systems). As with regard to the 
difficulties of writing Benba according to the specimen has emerged that 
tests Mtenbat three are good. as well as the difficulties of writing for math 
learning difficulties. In light of these findings thesis concluded with a 
number of conclusions and recommendations and proposals . 

Most of the students suffer from poor organization of information and this is 
what emerged through the test specimen quartet informational, and that 
those who suffer from the difficulty of writing are from individuals who have 
obvious problems in the organization of information any appeared grades 
on the form quartet and sessile, either for students who suffer from 
difficulties learn math problems have also appeared in the organization of 
information through the test specimen quartet, and also appeared that 
those who who suffer from difficulties in writing, mostly suffering from 
difficulties in learning mathematics. In light of these findings concluded the 
letter with a number of conclusions and recommendations and proposals. 
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  الجبوري عبيد رضا حامد

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية الى  مقدمة رسالة

  العربية اللغة تدريس طرائق/ ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 لسنة 3230 المركزية المكتبة في القرص رقم

  المستخلص

 واالداء القرائ½½ي االس½½تيعاب ف½½ي اإلدراك مج½½ال توس½½عة فاعلي½½ة معرف½½ة إل½½ى الح½½الي البح½½ث يرم½ي        

  .القراءة مادة في االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى التعبيري

 اخت½ار نفس½ها وبالطريق½ة للبن½ين، دناني½ةالع مدرسة عشوائياً  الباحث اختار البحث، هدف ولتحقيق      

 ، االدراك مج½½ال توس½½عة باس½½تعمال الق½½راءة م½½ادة ت½½درس الت½½ي التجريبي½½ة المجموع½½ة لتمث½½ل) أ( ش½½عبة

س الت½ي الض½ابطة المجموع½ة لتمثل ،) ج( وشعبة ّ  عين½ة وبلغ½ت التقليدي½ة، بالطريق½ة الق½راءة م½ادة ت½در

 المجموع½½ة ف½½ي تلمي½½ذاً ) 31(و ، التجريبي½½ة المجموع½½ة ف½½ي تلمي½½ذاً ) 33( بواق½½ع ، تلمي½½ذاً ) 64( البح½½ث

  .الضابطة

 العم½½ر:     اآلتي½½ة المتغي½½رات ف½½ي  البح½½ث مجم½½وعتي تالمي½½ذ ب½½ين إحص½½ائياً  تك½½افؤاً  الباح½½ث أج½½رى      

 والتحص½يل ، الس½نة نص½ف اختب½ار في العربية اللغة مادة ودرجات ، بالشهور محسوباً  للتالميذ الزمني

 الباح½ث ص½اغ ، التجربة مدة أثناء في ستدرس التي الدراسية المادة تحديد وبعد ،)  للوالدين الدراسي

  .سلوكياً  هدفاً ) 95( فكانت ، للموضوعات السلوكية األهداف

       َّ   خطت½ين وع½رض التجربة مدة أثناء في تدريسها المقرر للموضوعات تدريسية خططاً  الباحث أعد

  . ومالءمتهما صالحيتهما لمعرفة لمتخصصينوا الخبراء من نخبة على أنموذجيتين

س       ّ  ، أس½½ابيع) 10(  اس½½تمرت  الت½½ي التجرب½½ة م½½دة أثن½½اء ف½½ي البح½½ث مجم½½وعتي نفس½½ه الباح½½ث در

 ي½½½وم ف½½½ي التعبي½½½ر واختب½½½ار م،23/4/2014  ي½½½وم ف½½½ي القرائ½½½ي االس½½½تيعاب اختب½½½ار بتطبي½½½ق وانته½½½تْ 

  .م 24/4/2014

  -: فكانتا البحث أداتا أما

 الباح½ث أعدّ  البحث مجموعتي تالميذ لدى القرائي االستيعاب لقياس:  القرائي ستيعاباال اختبار -1

: االس½½تيعاب مس½½تويات تض½½منت أس½½ئلة اربع½½ة ب½½ين موزع½½ة فق½½رة) 24( م½½ن مكون½½اً  بع½½ديا اختب½½ارا

  .الكلمة معنى واستيعاب والتطبيقي، والتفسيري، الحرفي،
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 الباح½½ث أج½½رى البح½½ث مجم½½وعتي تالمي½½ذ ل½½دى لتعبي½½ريا األداء لقي½½اس:  التعبي½½ري االداء اختب½½ار -2 

 معي½½اراً  اعتم½½د اجاب½½اتهم ولتص½½حيح في½½ه، للكتاب½½ة المجم½½وعتين لكلت½½ا موح½½د موض½½وع ف½½ي بع½½دياً  اختب½½اراً 

ه جاهزا ّ  الخ½امس الص½ف تالمي½ذ ل½دى التحري½ري التعبي½ر تص½حيح ف½ي واعتمده ،)2011( عام جبار اعد

  . االبتدائي

(  ك½اي ومرب½ع مس½تقلتين، لعينت½ين الت½ائي االختب½ار:  اآلتي½ة اإلحص½ائية لوس½ائلا الباحث استعمل       

 ومعادل½ة ، الموض½وعية للفق½رات والتميي½ز الص½عوبة معام½ل ومعادلة ، بيرسون ارتباط ومعامل ،) 2كا

  : إلى الباحث توصل إحصائياً  النتائج تحليل وبعد الصحيحة، غير البدائل فاعلية

 القرائ½½ي االس½½تيعاب ف½½ي الض½½ابطة المجموع½½ة تالمي½½ذ عل½½ى التجريبي½½ة مجموع½½ةال تالمي½½ذ تف½½وق       

  . التعبيري واألداء

  :منها توصيات بعدة أوصى الباحث اليها توصل التي النتائج ضوء وفي

 ت½½دريس ف½½ي التفكي½½ر ب½½رامج عل½½ى االبتدائي½½ة المرحل½½ة ف½½ي ومعلماته½½ا العربي½½ة اللغ½½ة معلم½½ي ت½½دريب ـ½½1

  .المرحلة هذه في المقروء استيعاب على التالميذ قدرة لتنمية اإلدراك، جالم توسعة ومنها القراءة

 التعبي½ريّ  األداء تنمي½ة في القراءة دروس توظيف أهمية إلى ومعلماتها العربية اللغة معلمي توجيه ـ2

  .االبتدائية المرحلة تالميذ عند

؛ الخ½امس فالص½ ف½ي والتعبي½ر الق½راءة تعليم في اإلدراك مجال توسعة اعتماد ـ3 ّ  م½ن ل½ه لم½ا االبت½دائي

  .والتعبير القراءة هما اللغة، تعليم يتوخاهما مهمتين مهارتين تنمية في وفاعلية مفيدة، مزايا

  : منها المقترحات من عدداً  الباحث واقترح

ُخر مواد في مماثلة دراسات إجراء ـ1   .العربية اللغة مواد من أ

ُخر متغيرات في مماثلة دراسة إجراء ـ2   .الناقد والتفكير القرائي الميل: مثل أ
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The effectiveness of expansion of the field of cognition in reading 

comprehension and expressive performance of students in the 

fifth grade reading material  

A thesis submitted  

Hamid Reza Obaid al-Jubouri  

By the Committee of the College of Basic Education of 

Babylon University 

As a partial fulfillment of the requirements to get  Master Degree Teaching 
Methods of Arabic Language  

  

Abstract  

        Current research aims to find out the effectiveness of the expansion of 
the field of cognition in reading comprehension and expressive performance 
of students in the fifth grade reading material . 

        To achieve the goal of the research, researcher selected randomly 
School Adnaniyah for boys, and in the same way chose Division (a) to 
represent the experimental group taught reading material using the field 
expansion perceptive, and the Division of (c), to represent the control group, 
who teaches reading material in the traditional manner, and reached the 
research sample (64) pupils, by (33) students in the experimental group, and 
(31) students in the control group . 

        The researcher conducted parity statistically among students two sets 
of research in the following variables: (chronological age of the students 
measured in months, and the degrees of the Arabic language in the test half 
a year, and the educational attainment of the parents), and then select the 
subject to be studied during the duration of the experiment, coined the 
researcher behavioral objectives of topics, was (95) behavioral objec ves . 
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       Researcher prepared plans for teaching topics scheduled to be taught 
during the duration of the experiment and offer two plans Onmozcetin the 
elite group of experts and specialists to learn disqualified and 
appropriateness . 

       The researcher studied the same two sets of search during the duration 
of the experiment, which lasted 10 weeks, and ended up applying the test in 
reading comprehension test on 23/04/2014 and 24/04/2014 expression in 
the day .The two tools Search Vkanta. 

- reading comprehension test: to measure reading comprehension among 
students prepared two sets of research researcher Uday test consisted of 24 
items distributed among four levels of comprehension questions included: 
the literal and interpretive, and applied, and to absorb the meaning of the 
word. 

- test performance, expressive: to measure performance expressionist 
pupils sets of search conducted researcher test Uday in unifying theme for 
both groups to write it, and to correct their answers adopted a standard 
ready prepared Jabbar year (2011), and adopted in the correct expression of 
editorial at the fifth grade primary . 

        Use researcher statistical means of the following: samples t-test for 
two independent samples, and Chi-square (Ca 2), and Pearson correla on 
coefficient, and the equation coefficient of difficulty and discrimination of 
the paragraphs of objectivity, and the equation of the effectiveness of 
alternatives is correct, and after analyzing the results statistically researcher 
concluded : 

       Superiority of the experimental group students on the students of the 
control group in reading comprehension and expressive performance . 

In light of the findings the researcher recommended a number of 
recommendations including: 

- training teachers of Arabic language and its parameters in the primary 
stage of thinking on programs in teaching reading, including the expansion  
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of the field of cognition, to develop the students' ability to absorb readable 
at this stage. 

steering Arabic language teachers and parameters to the importance of the 
employment reading lessons in the development of expressive performance 
at primary school pupils. 

- adoption of the expansion of cognition in teaching reading and expression 
in the fifth grade; advantages because of its useful and effective in the 
development of important Mhartin Atuchihama language education, namely 
reading and expression . 

The researcher suggested a number of proposals, including: 

- conduct similar studies in other articles of the Arabic language. 

- conducted a similar study in other variables such as: the tendency reading 
and critical thinking. 

- conduct a similar study of the cur 
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  المعموري عبيد ثامر سارة

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى

  العربية اللغة تدريس طرائق في الماجستير شهادة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 لسنة المركزية تبةالمك في 3262 القرص رقم

  المستخلص

 واختباراً  الجزئي الضبط ذوات التجريبية التصاميم حقل في يقع تجريبيا تصميما الباحثة اعتمدت

ُخرى تجريبية إحداهما البحث لمجموعتي نهائياً    .  ضابطة واأل

 محافظة مركز ،اربعين شارع في الواقعة)  للبنات الخنساء إعدادية(  عشوائياً  الباحثة اختارت     

 ثالثاً  طالباتها عدد البالغ التجريبية المجموعة لتمثل) أ( شعبة اختارت نفسها وبالطريقة، بابل

  .طالبة وعشرين ثالثاً  طالباتها عدد البالغ الضابطة المجموعة لتمثل) ب( وشعبة، طالبة وعشرين

 لم½ادة الس½نة نص½ف اختب½ار جاتدر: (اآلتية المتغيرات في المجموعتين طالبات بين الباحثة كافأت     

 ف½ي العربي½ة اللغ½ة مادة درجات، للوالدين الدراسي التحصيل، بالشهور محسوباً  الزمني العمر، البالغة

    ) .2014-2013 الدراسي للعام السنة نصف اختبار

س التي للموضوعات سلوكياً  هدفاً  وسبعين خمسة الباحثة وصاغت        ّ ُدر  التجرب½ة م½دة أثناء في ست

ت َّ  والمتخصص½½ين الخب½½راء م½½ن نخب½½ة عل½½ى وعرض½½تها البح½½ث مجم½½وعتي لت½½دريس يومي½½ة خطط½½اً  وأع½½د

  . األدبي الخامس الصف لطالبات ومالءمتها صالحيتها لمعرفة

ن½½اً  للتحص½½يل اختب½½اراً  الباحث½½ة أع½½دت فق½½د البح½½ث أدات½½ا أم½½ا      ّ  اختب½½اراً  واع½½دت، فق½½رة خمس½½ين م½½ن مكو

  .الخبراء من فقراته صالحية من التأكد تم أنْ  بعد سؤاالً  نوعشري احدى من مكوناً  للتذوق

 ثماني½½ة(اس½½تمرت الت½½ي التجرب½½ة م½½دة انته½½اء بع½½د البح½½ث مجم½½وعتي عل½½ى األدات½½ين الباحث½½ة وطبق½½ت    

/ 8 المواف½½ق الخم½½يس ي½½وم ف½½ي وانته½½ت ، 2014/  18/2 المواف½½ق الثالث½½اء ي½½وم ف½½ي ب½½دأت إذ)، اس½½ابيع

ست، االختبارين بتطبيق 4/2014 ّ   . البحث مجموعتي بنفسها الباحثة در

(  ك½اي ومربع مستقلتين، لعينتين التائي االختبار: (اآلتية اإلحصائية الوسائل الباحثة واستعملت       

 غي½½ر الب½½دائل فاعلي½½ة ومعادل½½ة، والتميي½½ز الص½½عوبة معام½½ل ومعادل½½ة بيرس½½ون، ارتب½½اط ومعام½½ل ،)2ك½½ا

    ،)الصحيحة
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 درس½ت الت½ي التجريبي½ة المجموع½ة طالب½ات تف½وق: إلى الباحثة توصلت إحصائياً  النتائج تحليل وبعد   

 درس½ت الت½ي الض½ابطة المجموع½ة طالب½ات عل½ى، ب½المقلوب التفكي½ر استراتيجية باستعمال البالغة مادة

  . التقليدية بالطريقة نفسها المادة

 الطلبة، لميول تبعا بالمقلوب التفكير استراتيجيات واختيار التدريس، طرائق تنويع ضرورة -6

 ومن حديثة استراتيجيات على الطالبات تعرف ضرورة - .الدراسية المواد وطبيعة وقدراتهم،

 على ينعكس مما المعارف من قدر اكبر مع للتعامل  بالمقلوب التفكير استراتيجية ضمنها

  .تحصيلهن
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The effectiveness of thinking upside down in achievement and 

Literary taste among the fifth-grade students in material rhetoric  

A thesis submitted  

By the Committee of the College of Basic Education ofBabylon University  

As a partial fulfillment of the requirements to get  Master Degree Teaching 
Methods   of Arabic Language  

Sara Thamer Obead 

                                                     Abstract  

This research aims to find out the effectiveness of thinking upside down in 
achievement and Literary taste among the fifth-grade students in material 
rhetoric   . To achieve this, the researcher adopted a determined 
experimentally located in the field of experimental designs animate partial 
seizure and final test of the two sets of search, one experimental and the 
other officer. 

         Researcher has chosen randomly (junior Khansa Girls) located in the 
street of forty, the center of the     province of Babylon, and in the same way 
chose section  (a) to represent the experimental group of the number of her 
students The twenty-three students,  and the section of (b) to represent the  
control group of the number of her students twenty-three students. 

       Researcher rewarded between students in the two groups following 
variables: (test scores for the half-year rule of rhetoric, chronological age 
measured in months, educational attainment of the parents, degrees in 
Arabic language test in half a year for the academic year (2013-2014) And a 
researcher dra ed  (75) goals  behaviorally topics that will be examined 
during the duration of the experiment and prepared plans daily to teach the 
two sets of research and presented to a select group of experts and 
specialists to determine  their validity and appropriateness for students of 
the fifth grade literary. The Adata research ,Researcher   has prepared a test 
of the collection consisted of fifty paragraphs, and prepared for a taste test  
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consisted of twenty-one question after it was confirmed of the validity of its 
paragraphs by experts    .The researcher applied two sets of instruments on 
the search after the expiration of the experiment, which lasted (eight 
weeks).The researcher  began on Sunday in the positions corresponding to 
16/02/2014, and ended on Tuesday  6 /4 / 2014, the researcher studied two 
groups of their own Search And Researcher  used the following statistical 
methods: t-test for two independent samples, and the chi-square (Ca 2), and 
Pearson correlation coefficient, and the coefficient of difficulty and 
discrimination, and the equation of the effectiveness of the alternatives is 
correct,  and then analyze  .  the results statistically researcher reached the 
superiority  of the experimental  group students who studied material 
rhetoric using a strategy of thinking upside down  on  the student of the 
control group which studied the same material in the  traditional way  In 
light of these results the researcher recommended the following : 

need to focus on the teaching of rhetoric and give serious  high in teaching 
because they represent one of the basic sources of wealth for the language 
learner     .  

  the need for teaching thinking upside down because it fosters among 
students of the preparatory stage inclination towards the material and  

lead to acts of thought to generate the maximum amount of creative ideas 
which contribute to raising the level of the students They at this stage they 
require efficiencies of advanced functionality and varied list of training 
planned scientifically and educationally, which contribute to the 
development of their cognitive abilities  

-  confirm the adoption of the strategy of thinking upside down in rhetoric 
and other subjects in the preparatory stage because of their role in 
achieving the educational goals .She suggested the researcher conducting 
the following studies : - a similar study of the current study in the last stages 
of the study  - a similar study of the current study in other subjects                .  

-a similar study of the current study in other variables belonging.                 
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  شميس حسين جواد إيمان

  بابل جامعة/ األساسية الـتربية كليةالى  بها تقدمت رسالة

  االجتماعيات تدريس طرائق في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 لسنة 3275 المركزية المكتبة في القرص رقم

  

  المستخلص

 الص½½ف طالب½½ات تحص½يل ف½½ي المحوس½بة التعليمي½½ة الحقيب½ة أث½½ر معرف½ة إل½½ى الح½الي البح½½ث يه½دف       

  :اآلتية الصفرية الفرضية الباحثة وضعت الهدف هذا ولتحقيق الجغرافية مادة في المتوسط األول

 االول½ى التجريبي½ة المجموع½ة ج½اتدر متوس½ط بين) 0,05(مستوى عند إحصائية داللة ذا فرق يوجد ال

 المجموع½½ة درج½½ات ومتوس½½ط ، المحوس½½بة التعليمي½½ة الحقيب½½ة باس½½تعمال الجغرافي½½ة م½½ادة ت½½درس الت½½ي

  . التحصيل في) التقليدية( االعتيادية بالطريقة نفسها المادة تدرس التي الضابطة

 التابع½ة النهاري½ة لمتوس½طةا المدارس في المتوسط األول الصف طالبات على الحالي البحث أقتصر    

 األخي½½½رة ال½½½ثالث الفص½½½ول وعل½½½ى. م) 2014- 2013( الدراس½½½ي للع½½½ام باب½½½ل لتربي½½½ة العام½½½ة للمديري½½½ة

  .العامة الجغرافية كتاب من) والسابع والسادس الخامس(

 ذات) والض½ابطة التجريبي½ة( للمجم½وعتين الجزئ½ي الض½بط ذا التجريب½ي التص½ميم الباحثة استعملت     

 اختي½رت ذاته½ا وبالطريق½ة العش½وائي الس½حب بطريق½ة للبن½ات الفرات متوسطة اختيرت البعدي باراالخت

) أ( التجريبي½ة المجموع½ة أح½داهما لتمث½ل البح½ث عين½ة لتك½ون المتوس½ط األول الصف من) د،أ( شعبتان

 تجريبي½ةال المجموع½ة ف½ي طالب½ة) 30( بواق½ع طالبة)  60(العينة أفراد عدد فبلغ). د( ضابطة واألخرى

رس½½ت والت½½ي  المجموع½½ة ف½½ي طالب½½ة) 30(و المحوس½½بة التعليمي½½ة الحقيب½½ة باس½½تعمال الجغرافي½½ة م½½ادة دُ

 تدريس½ية خطط½ا الباحث½ة أع½دت حي½ث االعتيادية الطريقة وفق على نفسها المادة دُرست التي الضابطة

 لتجريبي½½½ةا(  البح½½½ث مجموعت½½½ا كوفئ½½½ت وق½½½د .  التجرب½½½ة م½½½دة خ½½½الل تدريس½½½ها المق½½½رر للموض½½½وعات

 للع½½ام الس½½نة نص½½ف امتح½½ان ف½½ي الجغرافي½½ة م½½ادة درج½½ات(ه½½ي المتغي½½رات م½½ن بمجموع½½ة)  والض½½ابطة

 التحص½½يل بالش½½هور، محس½½وباً  البح½½ث مجم½½وعتي لطالب½½ات الزمن½½ي العم½½ر ،) 2014-2013(الدراس½½ي

 بالبح½ث لةالمش½مو الدراس½ية للم½ادة س½لوكية أه½دافاً  الباحث½ة وأع½دت) الذكاء اختبار للوالدين، الدراسي

 ذوي م½½½ن الخب½½½راء م½½½ن مجموع½½½ة عل½½½ى بعرض½½½ها الباحث½½½ة وقام½½½ت س½½½لوكياً  ه½½½دفا) 119( بلغ½½½ت وق½½½د

  .االختصاص
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 تكنولوجيا في المتخصصين بمساعدة وذلك محوسبة تعليمية حقائب ثالث الباحثة وصممت   

 التعليمية األفالم( هي تعليمية بدائل ثالثة على تحتوي المحوسبة التعليمية الحقيبة وكانت المعلومات

  .البدائل هذه لعرض وسيلة الحاسوب استعمال وتم)المكتوبة المادة، الصوتية التسجيالت،

 بأربعة متعدد من االختيار نوع من فقرة) 50( من مؤلف تحصيلي اختبار فكانت البحث أدوات أما

 بلوم تصنيف من األول الثالث المستويات على موزعة خاطئة األخرى والثالثة صحيحة أحداهن بدائل

 أما والمحكمين، الخبراء من مجموعة على بعرضهِ  صدقهِ  من الباحثة تحققت وقد ، المعرفي للمجال

) 0,722(بلغ حيث بيرسون االرتباط معامل باستعمال النصفية التجزئة بطريقة استخرج فقد الثبات

 وذلك )0,839( التصحيح بعد تثبا معامل بلغ حيث التصحيح تم براون - سبيرمان معادلة وباستعمال

 عن النتائج أسفرت وقد) للبنات الوائلي( متوسطة طالبات من استطالعية عينة على تطبيقهُ  بعد

  :اآلتي

 االولى التجريبية المجموعة درجات متوسط بين) 0,05(مستوى عند إحصائية داللة ذا فرق يوجد-1

 المجموعة درجات ومتوسط ، المحوسبة ةالتعليمي الحقيبة باستعمال الجغرافية مادة تدرس التي

  . التحصيل في) التقليدية( االعتيادية بالطريقة نفسها المادة تدرس التي الضابطة

َّ  الالّتي التجريبية المجموعة طالبات تفوق -2  الحقيبة وفق على العامة الجغرافية مادة درسن

 الطريقة وفق على نفسها المادة نِّ درس الالّتي الضابطة المجموعة طالبات على المحوسبة التعليمية

  :وهي االستنتاجات من عدد إلى التوصل وتم. التحصيلي االختبار في االعتيادية

 عدم حالة من أفضل بشكل المعلومات اكتساب من زاد المحوسبة التعليمية الحقيبة استعمال ان -2

  .استعمالها

 األوقات مختلف وفي تجريبيةال  المجموعة معلومات تطوير في ساهم قد الحاسوب استعمال ان -3

  .الرسمي الدوام أوقات خارج حتى

  .وأدائها تفاعلها من وزادت امامها السبيل سهلت التعليم عملية في المتعلمة ايجابية- 3   

  . الفردي التعلم في الباحثة من المعدة المحوسبة التعليمية الحقيبة فاعلية-4

  . التعلم اثر قالانت في جيدة نسباً  التجريبية المجموعة حققت-5

 تحويها  التي والبحثية االستقصائية المواقف خالل من االبتكار و اإلبداع  على الحقيبة تشجع -6

  . الحقيبة

  .للتعلم الدافعية لديهن  وتولد تفكيرهن في للدارسات استقاللية الحقيبة وفرة  - 7   

 بمن يلحقن بان ملزمات ليس تعلمال بطيئات الدارسات فان، الدارسات سلوك  الحقيبة تراعي -  8   

  . صحيح والعكس التعلم في االسبقية لهن كانت
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  : يأتي بما الباحثة توصي الحالي البحث عنها أسفر التي النتائج ضوء وفي 

  . الجغرافية مادة تدريس في المحوسبة  التعليمية الحقائب باستعمال الفردي التعليم أسلوب اعتماد. 1

 المحوسبة  التعليمية الحقائب تصميم كيفية على التربية كليات في الجغرافية أقسام طلبة تدريب. 2

  . وإنتاجها

  . وإعدادها المحوسبة  التعليمية الحقائب تصميم كيفية حول للمدرسين تدريبية دورات عقد. 3

 للمراحل  محوسبة تعليمية حقائب إنتاج إمكانية حول ، التعليمية المؤسسات مع والتنسيق التعاون. 4

  . المختلفة الدراسية

 تحصيل في أثرها واستقصاء ، أخرى لمراحل الجغرافية مادة في  محوسبة تعليمية حقائب تصميم. 5

  . الطلبة

، التعليمية الوسائل قسم  التربية مديرية في  المحوسبة التعليمية بالحقائب خاصة مكتبة إنشاء. 6

  .  الفردي التعليم برامج إلنتاج مركزاً  تعد أن يمكن

 الكلية إلى الجزئية ومن السهل إلى الصعب من الدراسية المادة تعلم في التدرج مبدأ اعتماد. 7

  . والمعرفة والدراية الخبرة المتعلم وإلكساب التعلم دقة لضمان

    وإتقانها  المعرفة وتطوير تحسين في ألهميتها التعليمية بالعملية الحديثة التقنيات اعتماد. 8

 لها لما السلوكية، وأهدافها التعليمية بدائلها بجميع المحوسبة التعليمية الحقيبة استعمال رةضرو. 9

  .الناشئة تعليم في فائدة من

 الفرصة يعطي األسلوب هذا لكون وأنواعه المتعددة بإشكاله الذاتي التعلم استعمال ضرورة. 10

  . طموحه ويحقق لإلبداع للمتعلم

  :  يأتي ما الباحثة تقترح لحاليا البحث لجوانب واستكماال

 صفوف في الجغرافية مادة في المحوسبة  التعليمية الحقيبة باستعمال تجريبية دراسة إجراء-1

ُخرى   . واإلعدادية المتوسطة  المرحلة من أ

ُقارن ، تجريبية دراسة إجراء-2  التعليمية والحقائب ، المحوسبة التعليمية الحقيبة استعمال أثر بين ت

  . الجغرافية لمادة  الدراسي التحصيل في ، ياديةاالعت

 المرحلة طالب تحصيل في  المحوسبة التعليمية الحقيبة استعمال أثر لمعرفة تجريبية دراسة إجراء-3

 دراسات إجراء-4 فقط الطالبات على اقتصر الحالي البحث ألن ، الجغرافية مادة في المتوسطة

 ألن واالقتصاد االجتماع وعلم التاريخ في المحوسبة  التعليمية الحقيبة استعمال أثر لمعرفة تجريبية

  .فقط الجغرافية مادة على اقتصر الحالي البحث
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EFFECT OF USING THE COMPUTERIZED EDUCATIONAL BAG ON 

THE MARKS OF THE INTERMEDIATE FIRST GRADE'S FEMALE 

STUDENTS IN GEOGRAPHY  

A thesis submitted by the student . 

EAMAN G. HUSSEIN SHUMEIS  

To the council board of basic education college / Babylon university as a 
partial fulfillment of the requirement to attain M.Sc. in methods of teaching 

sociality.  

Abstract  

The current research aimed to knowing effect of using the computerized 
educational bag on the marks of the intermediate first grade's female 
student in geography. 

The research was limited to female students of the intermediate and 
preparatory schools belong to the state directorate of education in Babylon 
for the educa onal year (2013-2014) and applied on the last three chapters 
of geography .The researcher has used the experimental design of partial 
control for the two groups ( the controlling and experimental groups), 
Alfurat intermediate school for female student was elected by the randomly 
tracking, also the two sections(A , D)  from the first intermediate grade were 
elected by the same method to let one of them represent the controlling 
group and the other the experimental group. Accountability of the 
popula on was ( 60) female students as (30) of them were in the 
experimental group and were studying geography by using the 
computerized bag and (30) students were studying the same material by 
using the ordinary method and the researcher prepared teaching plans for 
the planned to be taught subjects during period of the experiment. 

The two groups of the research (controlling and experimental) were 
rewarded by punch of variables (degrees of geography in the mid- year 
exam for the year 2013-2014, the age of the female students were by 
months, education of the parents, cleverness test) also the researcher 
prepared behavioral goals for the curriculum subjects included in this  
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research and they were (119) behavioral goals and the researcher showed 
them to some specialist experts . 

The researcher has designed three computerized educational bags with the 
assistance of specialists of information technology each bag contains three 
educational alternatives are (educational films, records , written subjects) by 
using computer as a show device. 

Tools of the research were result test consists of (50) items of choosing one 
correct of other three wrong distributed on the first three levels of Blom 
classification for the cognitive field , the researcher has verified its truth by 
experts and referees, while the consistency was determined by half-
par��oning by using Pearson coefficient which was (0.722) and by using 
Spearman-Brown equation to correct the results to make the consistency 
coefficient of (0.839 .( 

That was after applying over a reconnaissance sample of the intermediate 
school (Alwaely for females) and the results were as follow: 

There is sta�s�cal evidence difference on the level (0.05) between the 
average degrees of the female students of experimental group that studying 
geography according to the computerized educational bag and the average 
degrees of the controlling group that studying the samesubject using the 
ordinary method in the result test for the advantage of the experimental 
group. 

High rates for the experimental group students that studied geography 
according to the computerized educational group passed over the resultsof 
the controlling group students that study the same subject using the 
ordinary method in the results test . 

Some conclusions were been obtained as follow : 

-Using the computerized educational bag increased earning information 
much better than teaching without computer. 

-Using the computerized educational bag has participated in developing the 
experimental group in all different times even out of formal teaching time. 



  
�–

            2592016  
 

 

Submitting the scientific material in variable visual and audible methods has 
achieved goals ever been achieved by the ordinary methods in teaching . 

Positivity of the learned persons facilitates the road ahead and increased his 
interaction and performance. 

Existence of the feed-back and its one of the elements of the computerized 
educational bag and continuous to correct the path of the learner toward 
good learning . 

The researcher submitted couple of recommendations like: 

Using the individual teaching method by using computerized educational 
bags in teaching geography .Training of the students of geography colleges 
on how to design the computerized educational bag and how to produce 
them. 

Holding training courses for teachers about how to design and prepare the 
computerized educational bags.Cooperation and coordination with 
educational organizations about possibility of producing computerized 
educational bags for different studying grades  . 
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pq4r

  داود محمد علياء

  بابل جامعة في األساسية التربية كليةالى  قبل من مقدمة رسالة

  العامة العلوم تدريس طرائق في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 للسنة 3331المركزية بةالمكت في  القرص رقم

  المستخلص

 ل½دى واالس½تبقاء  التحص½يل ف½ي PQ4R استراتيجية اثر )على التعرف الى الحالي البحث يهدف        

 الفرض½يتين ص½ياغة ت½م البح½ث ه½دف ولتحقي½ق(  األحي½اء عل½م م½ادة في المتوسط الثاني الصف طالبات

  : اآلتيتين

 طالب½½ات درج½½ات متوس½½ط ب½½ين)  0,05(  دالل½½ة مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال -7

)) PQ4R     الس½½تراتيجية  وفق½½ا األحي½½اء عل½½م م½½ادة يدرس½½ن الل½½واتي المتوس½½ط الث½½اني الص½½ف

 للطريق½ة  وفق½ا نفس½ها المادة يدرسن اللواتي المتوسط الثاني الصف طالبات درجات ومتوسط

  .  التحصيل في  التقليدية

 طالبات درجات متوسط بين)  0,05(  داللة مستوى عند يةإحصائ داللة ذو فرق يوجد ال -8

)) PQ4R     الستراتيجية  وفقا األحياء علم مادة يدرسن اللواتي المتوسط الثاني الصف

 للطريقة  وفقا نفسها المادة يدرسن اللواتي المتوسط الثاني الصف طالبات درجات ومتوسط

  .  االستبقاء في  التقليدية

 اعتم½اد ت½م إذ، الث½اني الدراس½ي الفص½ل ف½ي تجرب½ة الباحثة أجرت الفرضيتين تينها صحة من وللتحقق

  : اآلتية اإلجراءات

 تجريبي½½½ة اح½½½دهما متك½½½افئتين لمجم½½½وعتين)  الجزئ½½½ي الض½½½بط ذا(  التجريب½½½ي التص½½½ميم اختي½½½ار ت½½½م     

 الم½½دارس إح½½دى ف½½ي المتوس½½ط الث½½اني الص½½ف طالب½½ات عل½½ى البح½½ث ه½½ذا واقتص½½ر،  ض½½ابطة واألخ½½رى

 للبن½ات) الوق½ار متوس½طة(  طالب½ات من عشوائياً  البحث عينة اختيار تم إذ،  بابل تربية لمديرية التابعة

 الدراس½ي للع½ام المتوس½ط الث½اني الص½ف طالب½ات م½ن طالب½ة) 123( م½ن وتألف½ت بابل محافظة مركز في

 مجموع½½ةال لتمث½½ل عش½½وائي بش½½كلٍ ) ب( ش½½عبة اختي½½ار وت½½م ش½½عب، ارب½½ع عل½½ى موزع½½ة)2014 -2013(

 والتي الضابطة المجموعة أما، PQ4R استراتيجية باستخدام درسن طالبة) 31( ضمت وقد التجريبية

  . التقليدية الطريقة باستخدام درسن طالبة) 30( من تكونت فقد) أ(شعبة بطالبات تمثلت
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 ف½ي الطالب½ات تحص½يل – باألش½هر محسوباً  الزمني العمر: (  متغيرات في البحث مجموعتي كوفئت    

 األحي½اء عل½م م½ادة ف½ي الطالب½ات تحص½يل –)  الس½ابق الع½ام(  المتوس½ط األول للص½ف األحياء علم مادة

 عل½م م½ادة ف½ي الس½ابقة المعلوم½ات اختب½ار -)  الح½الي الع½ام(  الس½نة نص½ف في المتوسط الثاني للصف

 اج½ل م½ن األخ½رى المتغي½رات ض½بط ع½ن فض½الً ) للوال½دين الدراس½ي التحص½يل -ال½ذكاء اختب½ار – األحياء

 بالفص½½ول العلمي½½ة الم½½ادة وح½½ددت البح½½ث مجم½½وعتي بت½½دريس قام½½ت الباحث½½ة ان علم½½اً  البح½½ث س½½المة

 وه½ي) 2014 -2013( الدراس½ي للع½ام المتوس½ط الث½اني للص½ف األحي½اء عل½م كت½اب م½ن األخيرة الثالث

 الكائن½ات ب½ين العالق½ة:  التاس½ع الفص½ل(و)  الحبلي½ات:  الث½امن الفص½ل(و) الحيوانات:  السابع الفصل(

 كم½ا،  س½لوكياً  هدفاً ) 181( عددها وبلغ المعرفي المجال في السلوكية األهداف حددت كما) ، ومحيطها

 أدوات إل½ى بالنس½بة أما) ، والضابطة التجريبية( البحث لمجموعتي الالزمة التدريسية الخطط إعداد تم

 متع½دد م½ن االختي½ار ن½وع من فقرة) 50( من تكون البحث لمجموعتي اختباراً  الباحثة أعدت فقد البحث

  .االختبار لهذا البدائل وفعالية والصعوبة التمييز ومعامل وثبات صدق حساب تم وقد بدائل أربعة ذو

  : اآلتية النتائج إلى التوصل وتم

 طالب½½ات درج½½ات متوس½½ط ب½½ين)  0,05(  دالل½½ة مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق وج½½ود -1

 ومتوس½ط PQ4R الس½تراتيجية وفق½ا األحياء علم مادة يدرسن اللواتي المتوسط انيالث الصف

 التقليدي½ة للطريق½ة وفق½ا نفس½ها الم½ادة يدرس½ن اللواتي المتوسط الثاني الصف طالبات درجات

  .التجريبية المجموعة ولصالح التحصيل اختبار في

 الص½ف طالب½ات درج½ات سطمتو بين) 0,05( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق وجود -2

 درج½ات ومتوس½ط PQ4R الستراتيجية وفقا األحياء علم مادة يدرسن اللواتي المتوسط الثاني

 ف½½ي التقليدي½½ة للطريق½½ة وفق½½ا نفس½½ها الم½½ادة يدرس½½ن الل½½واتي المتوس½½ط الث½½اني الص½½ف طالب½½ات

  . التجريبية المجموعة ولصالح االستبقاء اختبار
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The Effect of  the Strategy (PQ4R) in ACHIEVING AND IN retention 

for female students of second intermediate class in subject of 

Biology 

A thesis submitted by the student : 

Alyaa Mohammed Daoud 

To The Council of the College of Basic  Education (University of Babylon) as a 
Partial Fulfillment of the Requirements of degree of Master of Education 

Methods of General science 

Abstract  

     The current research aims to recognizing (The Effect of  the Strategy 
(PQ4R) in achieving and in reten on for female students of second 
intermediate class in subject of Biology) in order to investigate the goal of 
the research it's been applying these two hypothesis  :-   

1- There is no sta�s�cal difference on the level (0.05) between the averages 
of marks of student in the experiment group who are studying biology by 
using strategy (PQ4R) and the averages marks of the other group who are 
studying according to the traditional way in achievement. 

2- There is no sta�s�cal difference on the level (0.05) between the averages 
of marks of student in the experiment group who are studying  biology by 
using strategy (PQ4R) and the averages marks of the other group who are 
studying according to the traditional  way in retention . 

To verify the above mentioned hypothesis, the researcher applying an 
experiment lasts for one studying course , that was by depending the 
following procedures  :  

Its been choosing the experimental design (of partial adjusting ) for two 
equivalent groups adjusting and experimental group, the research 
waslimited on students of second class in a secondary school belong to the 
Directorate of Education in Babylon.  The sample was chosen randomly of 
the female students of( Al-wekar Secondary) school for girls in the center of 
Babylon governorate to  
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be a good field of applying the research , the sample consists of (123) 
student of the  studying year 2013-2014, distributed among four studies 
sections, chosen randomly section (B) to represent experimental group 
based on (31) female, which studied according to strategy (PQ4R) and 
section (A) to represent control group based on (30) female which studies 
according to normal method. 

We equalizing the two groups of the research in some variables : (the age by 
months – comprehension of female students in biology for the 1st class (the 
previous year)- comprehension of students in biology in second class in the 
mid of year (current year)-  investigating the previous information in biology 
– test  the cleverness , the achievements for parents ) , in addition to 
adjusting the other variables for the safety of the research and the 
researcher has taught the two groups and specified the scientific material by 
the three chapters of biology of the second class (2013-3014), The 
researcher taught the two groups of the research after determining the 
scientific material that included the last three chapters (the seventh, eighth 
and ninth) from the second-intermediate class Biology text book, also she 
specified some behavioral goals in cogni�ve field and reached  to (181) 
goals, also its been done preparing the teaching plans for the both groups of 
the research ( experimental and adjusting), according to the tools of the 
research , the researcher prepared a test for the two groups of (50) item of 
the choice multi, type with four alternatives , and verify from psychometric 
properties of the two tools. 

The experiment was applied in the second course of the year (2013-2014), 
the experiment started on Sunday (16/2/2014) and ended on monday 
(21/4/2014), based on two lectures weekly per group, a er the  

end of the experiment , the researcher applied both of the achieving test 
and retention on the females students of both groups, to treating the data 
statistically , these statistical means were used :( T-test for two unequal 
independent samples, equivalents of power and force of recognizing items 
and activity of fault replacements , Person correlation equation , Spearman 
correlation coefficient - Brown, Cooper equation , Kuder Richardson  
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Equation–20( KR-20), then the researcher reached to the following 
results:There are sta�s�cal difference on the level (0.05) between the 
averages of marks of student in the experiment group who are studying 
biology by using strategy (PQ4R) and the averages marks of the other group 
who are studying according to the traditional way in achievement, for the 
behalf of the experimental group . 

- There are sta�s�cal difference on the level (0.05) between the averages of 
marks of student in the experiment group who are studying  biology by 
using strategy (PQ4R) and the averages marks of the other group who are 
studying according to the traditional  way in retention, for the behalf of the 
experimental group . 

In the light of the thesis results , the researcher has introduced many 
recommendations, they are  : strategy (PQ4R) ought to be used in the 
teaching biology because of its    role in developing the level of the scientific 
Performance of the Learner.Teachers ought to be completed training 
courses in modern methods of teaching to improve and develop the 
background of their knowledge to be talents and reactors. 

And the student has introduced many suggestions , they are  :  

 He would like to suggest carrying out similar thesis about other 
subjects and stagesHe would also like to suggest carrying out a thesis about 
other variations of science Principles in order to strategy (PQ4R) more about 
the ac on of  strategy (PQ4R ).  
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  الجنابي حسين الكاظم عبد رائد

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى بها تقدم رسالة

  العامة العلوم تدريس طرائق في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 سنةلل 2830  المركزية المكتبة في لقرصا رقم

  المستخلص

 ح½اول  العل½م ه½ذا ألهـ½ـمية ،ونظرا الكيمياء علم السيما العلوم بين كبيرة أهمية الطبيعية للعلوم        

 االبتع½اد ومحاول½ة تدريس½ه ف½ي مناســ½ـبة اس½تراتيجيات و وأساليب طرائق أيجاد التربوييـن مـن الكثير

 يع½د ال½ذي م½ارازانو أنم½وذج الحديث½ة االس½تراتيجيات ت½ـلك ب½ين وم½ن التقلي½ـدية ألساليبوا الطرائق عن

  .     التدريس فـي جديـدة طريقة

 العلم½ي الراب½ع الص½ف  ط½الب تحص½يل ف½ي مارازانو  أنموذج أثر على التعرف الحالي البحث يهدف    

  -:  اآلتية الصفرية الفرضيات تصيغ البحث هدف من وللتحقق الكيمياء، مادة نحو اتجاههم وتنمية

 ط½½الب         درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0,05( دالل½½ة مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½د ال – ۱

 درج½ات متوس½ط وب½ين م½ارزانو أنم½وذج وف½ق عل½ى الكيمي½اء مادة يدرسون الذين التجريبية المجموعة

 االختب½½ار ف½½ي التقليدي½½ة الطريق½½ة وف½½ق عل½½ى نفس½½ها الم½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين الض½½ابطة المجموع½½ة ط½½الب

  .                         التحصيلي

 ط½½الب  درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0,05( دالل½½ة مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال -3

 متوس½ط وب½ين م½ارزانو  أنموذج وفق على الكيمياء مادة يدرسون الذين التجريبية المجموعة

 التقليدي½ة الطريق½ة وف½ق عل½ى نفس½ها المادة درسوني الذين الضابطة المجموعة طالب درجات

  .                    الكيمياء مادة نحو االتجاه تنمية في

 المجموع½ة ط½الب درج½ات متوس½ط ب½ين) 0,05(دالل½ة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال –3

 و القبل½½ي التج½½اها مقي½½اس  ف½½ي م½½ارزانو أنم½½وذج وف½½ق عل½½ى الكيمي½½اء م½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين التجريبي½½ة

  .                                       البعدي

 المجموع½ة ط½الب درجات متوسط بين) 0,05( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال – 4

 و القبل½½ي االتج½½اه مقي½½اس  ف½½ي التقليدي½½ة الطريق½½ة وف½½ق عل½½ى الكيمي½½اء م½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين الض½½ابطة

  .    البعدي
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  -:  اآلتية باإلجراءات الباحث قام البحث هدف قولتحقي

  .عينته واختيار البحث مجتمع تحديد:  أوالً  

ن½ة اختي½ار ت½م         ّ  للبن½½ين الفيح½اء إعدادي½ة ف½ي العلم½ي الراب½ع الص½ف ط½الب م½ن عش½وائيا البح½ث عي

 المجموع½ة لتمث½ل )ب( الش½عبة عش½وائياً  واختي½رت ، بابل محافظة في  للتربية العامة  للمديرية التابعة

 طالب½½ا) 30( بواق½½ع التجريبي½½ة المجموع½½ة لتمث½½ل) د( الش½½عبة واختي½½رت طالب½½ا،) 30( بواق½½ع الض½½ابطة

  :  اآلتية بالمتغيرات البحث مجموعتي بين التكافؤ ،وأجري

  .باألشهر محسوباً  للطالب الزمني العمر  -1

  .الذكاء مستوى اختبار  -2

–2012( الدراس½ي للع½ام الس½نة نص½ف اختب½ار ف½ي العلمي الرابع للصف الكيمياء مادة درجات  -3

2013. (  

  .لألب الدراسي التحصيل -.4

  .لألم الدراسي التحصيل  -5

  .السابقة المعلومات اختبار  -6

  الكيمياء مادة نحو االتجاه مقياس درجات  -7

  -: هما للبحث أداتين بناء تم: البحث أدوات:  ثانياً   

ُع½½½½د التحص½½½يلي؛ االختب½½½ار.1  الفق½½½½رات م½½½ن فق½½½½رة) 41( منه½½½ا فق½½½رة) 50( يض½½½½م تحص½½½يلي تب½½½اراخ أ

 ص½دقه م½ن التحق½ق تم المقالي، االختبار نوع من فقرات) 9(و متعدد من االختيار نوع من الموضوعية

 الب½دائل وفعالي½ة تميي½ز وق½وة الص½عوبة معام½ل م½ن األخ½رى الس½ايكومترية خصائص½ه ع½ن فض½الً  وثباته

  .وفعاليتها الخاطئة

 فق½رة) 52( يض½م الذي الكيمياء مادة نحو االتجاه مقياس بناء تم الكيمياء؛ مادة نحو التجاها مقياس.2

) ليك½رت( مقي½اس بحس½ب المقي½اس وص½مم) ،ومهاري½ة وانفعالي½ة ، معرفي½ة( مج½االت ثالثة بين موزعة

 ص½دق م½ن التحق½ق تم كما). أوافق وال أحيانا، وأوافق أوافق،( فقرة لكل بدائل لثالثة المتضمن الثالثي

   -: في البحث في المستخدمة اإلحصائية الوسائل وتمثلت وثباته المقياس

  .والتباين المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط معادلة  -1

  .البحث مجموعتي تكافؤ إليجادt-test   التائي االختبار معادلة  .2

  .البحث لمجموعتي الوالدين تحصيل لتكافؤ كاي مربع معادلة  .3
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  .والمقالية الموضوعية التحصيلي االختبار لفقرات الخاطئة البدائل فعالية دلةمعا  .4

  .والمقالية الموضوعية التحصيلي االختبار فقرات تمييز قوة معامل  .5

  .  التحصيلي االختبار ثبات لحساب) نباخ كرو -ألفا( معادلة  .6

  وصدقه المقياس فقرات ارتباط لحساب بيرسون ارتباط معامل  .7

                                              -: يأتي ما البحث نتائج أظهرت وقد

  .التحصيل متغير في التجريبية المجموعة لصالح إحصائياً  دال فرق وجود

 .الكيمي½½اء م½½ادة نح½½و االتج½½اه تنمي½½ة متغي½½ر ف½½ي التجريبي½½ة المجموع½½ة لص½½الح إحص½½ائياً  دال ف½½رق وج½½ود

  .التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي تباريناالخ بين إحصائيا دال فرق وجود

 النت½ائج ه½ذه ض½وء وف½ي. الضابطة للمجموعة والبعدي القبلي االختبارين بين إحصائيا دال فرق وجود

 أكث½ر كون½ه الكيمي½اء ت½دريس ف½ي)  ال½تعلم ألبع½اد(  م½ارازانو أنم½وذج اس½تخدام بض½رورة الباحث أوصى

  .    الطالب تحصيل مستوى لرفع التقليدية الطريقة من وفاعلية  أثراً 
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Effect of using Marzano Model in the education of students of the 

fourth class scientific stream class and developing their interest in 

the Chemistry subject  

A thesis Submitted 

To the Council of College of Basic Education-Babil University 

As a part of requirements to attain the Master Degree in Methods of general 
Science Teaching 

Ra’ed Abdul Kathum Hussein Al-janabi  

  

Abstract 

The natural science, especially the chemistry, has great importance among 
sciences. Many educators have tried to find proper methods and strategies 
in teaching chemistry and avoid using traditional methods. Among these 
modern strategies is Marzano Model which is considered a new method for 
teaching. 

The current study is designed to examine the effect of Marzano Model on 
the education of students of the fourth class scientific stream class and 
developing their interest in the Chemistry subject. To verify the goal of this 
study, the following null hypotheses are drafted: 

- There is no statistical significant difference at the level 0.05 between 
students studying chemistry based on Marzano Model and those students in 
the control group studying the same subject using the traditional method 

There is no statistical significant difference at the level 0.05 between the 
marks of students studying chemistry in the experimental group based on 
Marzano Model and the marks of students in the control group studying the 
same subject using the post-test measurement. 

-There is no statistical significant difference at the level 0.05 between the 
marks of students studying chemistry in the experimental group based on 
Marzano Model using pre-test and  post-test measurement. 
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-There is no sta�s�cal significant difference at the level 0.05 between the 
marks of students studying chemistry in the control group based on 
Marzano Model using pre-test and  post-test measurement. 

To achieve the goal of the study, the researcher conducted the following 
procedures:First: identify the study population and select the sampleThe 
sample of the study was selected randomly from the students of the fourth 
class scientific stream in the Al-fayha’a Preparatory School belonging to the 
Babil Education Department. The Class B was selected randomly to 
represent the control group which constitutes of (30) students, while the 
Class D was selected as the experimental group which contains (30) 
students. The equivalency between the two groups where made in terms 
the following variables: 

-Age of students per months 

-Test the level of clevernes 

Marks at the Chemistry subject in the 2012-2013 mid-year exam-Father’s 
education  Mother’s education Previous information   

Marks measuring interest in chemistry. 

Second: two study tools were developed: 

-Achievement test: it contains (50) items, 41 of them were objec ve and 9 
were narrative . 

 Measurement of achievement for chemistry. It contains (52) items 
distributed among three fields (cognitive, behavioral, and emotional). This 
measurement is designed based on Likert scale which consists of three 
alternatives for each item: agree- sometimes agree- don’t agree. 

The statistical means used in this study includes: 

-Equation of arithmetic mean and deviation  

-T-test equation to find the equivalence of the two groups 

-Chi-squared equation for the equivalence of parents 
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- 

Wrong alternat eactivity coefficient 

-Coefficient of distinction between objective and narrative tests 

-Coefficient of Cornbrash's Alpha to calculate the constant 

7- Pearson Coefficient to verify the measurement . 

The results revealed that there issignificant statistical difference for the 
experimental group in the education variable 

-significant statistical difference for the experimental group in the chemistry 
education 

-significant statistical difference between the pre and post tests for the 
experimental groupsignificant statistical difference between the pre and 
post tests for the control group 

In the light of the results the researchers suggested the following : 

-The use of Mazano Model in the teaching of chemistry if more effective 
from the traditional method for teaching students 

-More studies should be conducted. Also, teachers of chemistry should be 
introduced to modern teaching models. 
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  حميد كريم زينب

  بابل جامعة في اإلنسانية للعلوم التربية كلية الى

  النفس وعلم التربية في شهادة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 لسنة 2899 في المكتبة المركزية  القرص رقم

  

  صالمستخل

  : يأتي ما على التعرف الحالي البحث استهدف

  .    الجامعة في التدريس صالحية اختبار في للمتقدمين التدريس قلق مستوى-

 الجامعة في التدريس صالحية اختبار في للمتقدمين التدريس قلق في االحصائية الداللة ذات الفروق-

 ماجستير( العلمية والدرجة) اناث_  ذكور( والجنس) علمي_  انساني( التخصص متغيرات وفق على

  ) .    دكتوراه_  

  .    الجامعة في التدريس صالحية اختبار في للمتقدمين المبدعة الشخصية سمات-

 التدريس صالحية اختبار في للمتقدمين المبدعة الشخصية سمات في االحصائية الداللة ذات الفروق-

 والدرجة) اناث_  ذكور( والجنس) علمي _ انساني( التخصص متغيرات وفق على الجامعة في

  ) .  دكتوراه_   ماجستير العلمية

 صالحية اختبار في للمتقدمين المبدعة الشخصية وسمات التدريس قلق بين االرتباطية العالقة-

     الجامعة في التدريس

ً  تدريسياً ) 260( من البحث عينة وتكونت-  ينالمتقدم من عرضية بصورة اختيارهم تم وتدريسية

) إناث  – ذكور( والجنس) علمي – انساني( التخصص بحسب الجامعة في التدريس صالحية الختبار

 ، والكوفة ، وكربالء ، بابل( هي جامعات أربع من) دكتوراه – ماجستير( العلمية والدرجة

  ).والقادسية

 قلق لقياس) Sinclair , Nicolle , 1981( مقياس الباحثة تبنت الحالي البحث أهداف ولتحقيق-

  . المبدعة الشخصية سمات لقياس) 1981( هللا خير ومقياس ، التدريس
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-  

 ثباتهما من وتحققت البناء وصدق الظاهري الصدق بطريقة المقياسيين صدق من الباحثة وتحققت  

  . كرونباخ -الفا بطريقة

 التائي الختباروا بيرسون ارتباط ومعامل كاي مربع: (  االحصائية الوسائل الباحثة واستعملت-

.   البحث بيانات لتحليل)  الموزونة غير لألوساط الثالثي التباين وتحليل  كرونباخ -  الفا ومعادلة

  -: منها النتائج من مجموعة الى البحث وتوصل

  .  التدريس قلق لديهم ليس الجامعة في التدريس صالحية الختبار المتقدمين ان-

  .  عةالمبد الشخصية بسمات يتمتعون انهم-

 التدريس صالحية اختبار في للمتقدمين التدريس قلق مستوى في احصائية داللة ذات فروق التوجد-

 والدرجة) إناث  – ذكور( والجنس) علمي  - إنساني( التخصص متغيرات وفق على الجامعة في

  ) .دكتوراه – ماجستير( العلمية

 اختبار في للمتقدمين المبدعة خصيةالش وسمات التدريس قلق بين سالبة ارتباطية عالقة توجد-

  .الجامعة في التدريس صالحية
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Teaching  Anxiety  And Its Elation ship To Personality Traits Of 

Creativity  Applicants To Test The Validity Of Teaching At The 

University  

A Thesis submitted to 

The council of the College of Education of The Humanity at the  University of 
Babylon as a partial fulfillment of the Master Degree Requirements in the 

Education and Psychology  

Zainab  Kareem Hameed  

abstract 

The current research aimed to identify the following : 

- The level of teaching anxiety for applicants  to test the validity of 
teaching at the university. 

- Statistically significant differences in teaching  anxiety for applicants 
to test the validity of teaching at the university according to the variables of 
specialization ( humantic-scientific ) and sex (male _ females) and degree 
(master _ PhD.( 

- Creative personality traits for applicants to test the validity of 
teaching at the university  .  

-Statistically significant differences in the personality traits of creative for 
applicants to test the validity of teaching at the university according to the 
variables of specialization   (humanist- scientific) and sex (male _ females) 
and Degree (master _ PhD).  

-Correlation between anxiety teaching anxiety and creative personality 
traits for applicants to test the validity of teaching at the university. 

The sample consisted of ( 260 ) pedagogy and teachers  were selected in a 
cross from the applicants to test the validity of teaching at the university , 
according to specialization (humanist - scientific ), and sex (male - female)  
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and degree (master - PhD) from four universities are  Babylon , Karbala, Kufa 
, and Qadisiyah . 

-To achieve the objectives of the present research adopted a researcher 
adaptive scale (Sinclair, Nicolle, 1981) to measure teaching anxiety, and 
Scale ( Khairallah , 1981 ) to measure personality traits crea ve    .  

 The researcher realized the validity of tow scale by honesty and 
construction validity and achieved stability Alpha – Cronbach . 

  The researcher used statistical methods ( chi-square and Pearson 
correlation coefficient and t- test and the equation of Alpha - Cronbach and 
thread approaches anova to analysis of the research data  . 

The research found a set of results, from it  :-  

-The validity to test of applicants for teaching at the university have no 
teaching anxiety   .  

-Enjoy personal creative features   

-There are no statistically significant differences in the level of teaching 
anxiety applicants to test the validity of teaching at the university according 
to the specialization variables (humanitc - scientific) and sex (male - female) 
and degree (master – PhD) . 

-There is a negative correlation between teaching  anxiety and teaching 
creative personality traits for applicants to test the validity of teaching at 
the university. 
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  العبادي جمعة مصطفى كريم احمد

مها رسالة ّ   / جامعة بابلاألساسية الـتربية كليةالى مجلس  قد

  2014 للسنة 2820 المركزية المكتبة في القرص رقم

  

  المستخلص

 عل½ى الت½دريس طرائ½ق ف½ي العربي½ة اللغ½ة لمدرس½ي ت½دريبي برن½امج بن½اء إل½ى الح½الي البح½ث هدف     

  ـ: هي و األسئلة من مجموعة عن اإلجابة خالل من وذلك الشاملة الجودة معايير وفق

 ف½½ي عربي½ةال اللغ½ة لمدرس½½ي ت½دريبي برن½امج ف½ي تت½½وافر ان يج½ب الت½ي الش½½املة الج½ودة مع½ايير م½ا     

   ؟ الخدمة أثناء في التدريس طرائق

   ؟ العربية اللغة تدريس جودة معايير ما

  نظرهم؟ وجهة من التدريس جودة لمعايير العربية اللغة مدرسي ممارسة درجة ما

 م½½وزعين باب½½ل محافظ½½ة ف½½ي ومدرس½½اتها العربي½½ة اللغ½½ة  مدرس½½ي بمجم½½وع البح½½ث مجتم½½ع تح½½دد وق½½د

)  المس½يب قض½اء ـ½ المحاوي½ل قض½اء ـ½ الهاش½مية قض½اء ـ½ الحل½ة قض½اء(  وه½ي إداري½ة وحدات بينأربع

ن½½ة مجم½½وعهم م½½ن س½½حبت وق½½د ومدرس½½ة مدرس½½اً ) 1536( ع½½ددهم والب½الغ ّ  بنس½½بة الطبقي½½ة بالطريق½½ة عي

  . ومدرسات مدرسين) 307(  بلغت وقد% ) 20(

 ف½ي العربي½ة اللغ½ة درس½يلم الت½دريبي البرن½امج لج½ودة مع½ايير لبن½اء األول½ى اس½تبانتين الباح½ث واعتمد

   الت½دريب وأس½اليب طرائ½ق  ـ½  المحت½وى  ـ األهداف(( وهي مجاالت بسبعة حددت وقد التدريس طرائق

 ،))  التق½ويم أس½اليب  ـ½  المعرف½ة مص½ادر و األنش½طة  ـ½  التدريبي½ة البيئ½ة  ـ½ البرنامج في المدربون  ـ

 البرن½½امج لبن½½اء ج½½اهزة فأص½½بحت  ، اءالخب½½ر م½½ن مجموع½½ة عل½½ى عرض½½ها بع½½د ص½½دقها م½½ن التأك½½د وت½½م

 ج½½ودة لمع½½ايير العربي½½ة اللغ½½ة مدرس½½ي ممارس½½ة مس½½توى لتحدي½½د واألخ½½رى  ، أساس½½ها عل½½ى الت½½دريبي

 اس½تعمل وق½د) 0.83(  بلغ الذي وثباتها  صدقها من التأكد بعد البحث عينة على طبقت وقد ، تدريسها

 أمارس½½ها ـ½½ متوس½½طة بدرج½½ة أمارس½½ها ـ½½ عالي½½ة بدرج½½ة أمارس½½ها(  وه½½ي ب½½دائل بثالث½½ة مقياس½½ا الباح½½ث

 تدريس½ها ف½ي الج½ودة لمع½ايير العربي½ة اللغة مدرسي ممارسة درجة تحديد من والغاية)  ضعيفة بدرجة

  ، التدريبية البرامج بناء في مراعاته يجب الذي األول األساس تعد التي التدريبية الحاجة تحديد هو
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  الش½املة الج½ودة معايير اساس على المقترح برنامجه بناء في شرع إجراءاته الباحث أكمل ان وبعد   

 م½ن يتأك½د ك½ي الخب½راء م½ن مجموع½ة عل½ى عرض½ه ث½م ، للمدرسين التدريبية الحاجة مراعيا بناها التي

 الباح½ث توص½ل  النت½ائج ض½وء ،وفي التعديالت بعض إجراء بعد عليه موافقتهم جاءت ،وقد  صالحيته

  : منها اجاتاالستنت من مجموعة إلى

 العربي½ة اللغ½ة مدرس½ي لت½دريب المخصص½ة الحاض½ر الوق½ت في الخدمة أثناء في التدريب برامج ان. 1

  . وبنائها هيكلتها في النظر إعادة إلى وبحاجة قليلة

 انته½اء بع½د المي½دان ف½ي ومتابعت½ه ، ومناقش½ته  الت½دريب عملي½ة اثن½اء في المتدرب فاعلية تقدير ان. 2

   للمتدربين الجيدة التقويمية الوسائل من هي والتقارير البحوث مهوتقدي البرنامج

 الت½دريس طرائق على التدريب الى بحاجة االداب كليات في تخرجوا الذين العربية اللغة مدرسي ان. 3

  . اعدادهم و دراستهم مدة أثناء في عليها يطلعوا لم ألنهم

   ـ:يأتي ما الباحث أوصى االستنتاجات ضوء وفي

 والت½½دريب اإلع½½داد معاه½½د تقيمه½½ا الت½½ي التدريبي½½ة ال½½دورات ف½½ي المقت½½رح الت½½دريبي البرن½½امج تم½½اداع. 1

  .  العربية  اللغة لمدرسي العراق في التربوي

  .وتخطيطها العراق في العربية اللغة لمدرسي تدريبية برامج إعداد ضرورة. 2

  . وتقويمها  يةالتدريب البرامج  بناء في الشاملة الجودة معايير اعتماد. 3

   ـ: األتي اقترح وأخيرا

 اللغ½½ة مدرس½½ي ت½½دريب ف½½ي فاعليت½ه وقي½½اس الباح½½ث أع½½ده ال½ذي المقت½½رح الت½½دريبي البرن½½امج تطبي½ق. 1

  .  التدريس طرائق على العربية

ُخر االختصاصات في الشاملة الجودة معايير وفق على  تدريبية برامج بناء. 2   .األ

  الخدم½ة أثن½اء ف½ي المدرس½ين لت½دريب المخصص½ة التدريبي½ة الب½رامج بن½اء في الجودة معايير اعتماد. 3

  . وتقويمها
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Construction of a training program for teachers of the Arabic 

language in teaching methods in accordance with quality 

standards  

A thesis submitted by : 

Ahmed Karim Mustafaal-Abadi 

Basic College of Education  

Abstract 

     Current research aims to build a training program for teachers of Arabic 
language in teaching methods according to the quality standards through 
answering a series of questions, namely: 

 .What's comprehensive quality standards that must be available in a 
training program for teachers of the Arabic language in teaching methods 
during the service؟ 

 .What quality standards for the teaching of the Arabic language؟ 

 .What degree of implementation of Arabic language teachers teaching 
quality standards؟Have been identified research community a total of Arabic 
language teachers in the province of Babylon, spread over four 
administrative units, namely: (Hillah, the Hashemite, Mahaweel, Musayyib) 
and totaling (1536) has also been withdrawn sample of the total community 
by (20%) amounted (307) teacher. 

The researcher adopted two referendums to build standards for the quality 
of the training program for teachers of the Arabic language in teaching 
methods has identified seven fields, namely, ((content goals methods and 
techniques of training instructors in the program environment training 
activities and sources of knowledge evaluation methods)), was sure sincerity 
after the presentation to a group of experts, making ready to build on the 
basis of the training program , and the other to determine the level of 
practice of Arabic language teachers to teach quality standards, has been  
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applied to the sample after the confirmation of sincerity and persistence 
which amounted to (0.83). 

      The researcher used measure of three alternatives, namely, (I work with 
a high degree do I work moderately weak degree) and the purpose of 
determining the degree of exercise Arabic language teachers to quality 
standards in teaching is to determine the need for training which is the first 
foundation that must be taken into account in building programstraining, 
having completed the researcher procedures prescribed in the construction 
of its proposal on the basis of comprehensive quality standards built by 
taking into account the need for training for teachers, and after that, the 
researcher building program proposed and presented to a group of experts 
to ensure validity, came approval it after making some adjustments. The 
researcher reached after this study was to a set of conclusions, including: 

. The in-service training programs at the present time for training a few 
Arabic language teachers and the need to reconsider the structure and 
construction. 

. To assess the effectiveness of trainee during the training process and 
discussed, and follow-up in the field after the end of the program and 
providing research and reports are of the calendar means good for the 
trainees. 

 .The Arabic language teachers who graduated from the faculties of Arts 
need training in teaching methods because they did not learn about them 
during the period to prepare them.In light of the findings recommended the 
following: 

The adoption of the proposed training program in the training courses 
organized by the institutes of educational preparation and training in Iraq 
for Arabic language teachers ..The need to prepare and plan training 
programs for teachers of Arabic in Iraq. 

 .Adoption of the comprehensive quality standards in building training 
programs and straightened And finally suggested the following    

 



  
�–

            2792016  
 

 

     The application of the proposed training program prepared by the 
researcher and measure its effectiveness in the training of teachers of Arabic 
language teaching methods. 

 .Building training programs in accordance with the overall quality standards 
in other jurisdictions .Adoption of quality standards built by the researcher 
in the construction of customized training programs to train teachers in-
service and straightened. 
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  بابل جامعة/  اإلنسانية للعلوم التربية كلية

  التربوي النفس علم في/  ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

      الدده الحسين عبد رزاق وهاب

  2014للسنة  2917رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

 ح½رم ال½ذي والس½يما التلمي½ذ يحتاج½ه الذي األمن مصادر أهم من االجتماعية المساندة مفهوم يعد       

 عل½ى بالض½رورة ي½نعكس واله½ادف البن½اء االيج½ابي السلوك لهذا إدراكه وإن ،احدهما أو الوالدين نعمة

 يمك½ن اس½تثمار أفض½ل يع½د ال½ذي بت½دائياال التعل½يم أهمي½ة م½ن وانطالق½ا ، والعقلي½ة النفسية حياته مجال

 نم½و ف½ي الزاوي½ة حج½ر باعتب½اره والص½حة باالزده½ار تتمت½ع مجتمع½ات بن½اء اجل من تستثمره أن للدول

    وتطوره، المجتمع

 والس½½رعة المدرك½½ة االجتماعي½½ة المس½½اندة ب½½ين العالق½½ة ع½½ن الكش½½ف الحالي½½ة الدراس½½ة اس½½تهدفت ل½½ذا

) 222( م½ن الدراس½ة مجتم½ع وتك½ون. رسمية غير جهات من مدعومةال المدارس تالمذة لدى اإلدراكية

 الص½½ف ف½½ي يدرس½½ون تلمي½½ذة) 109(و تلمي½½ذاً ) 113( بواق½½ع الج½½نس بحس½½ب م½½وزعين وتلمي½½ذة تلمي½½ذاً 

 مجتم½½ع اف½½راد جمي½½ع اختي½½ار ت½½م فق½½د البح½½ث مجتم½½ع لمحدودي½½ة ونظ½½راً . االبت½½دائي والس½½ادس الخ½½امس

    البحث،

 احص½½ائي تحلي½½ل كعين½½ة وتلمي½½ذة تلمي½½ذاً ) 99( ت½½وزيعهم ف½½ي العش½½وائي بق½½يالط االس½½لوب الباح½½ث اعتم½½د

 ولتحقي½½ق. اس½½تطالعية تجرب½½ة كعين½½ة وتلمي½½ذة تلمي½½ذاً ) 20(و اساس½½ية كعين½½ة وتلمي½½ذة تلمي½½ذاً ) 103(و

 الص½½لة ذات واألجنبي½½ة منه½½ا العربي½½ة الس½½ابقة والدراس½½ات األدبي½½ات عل½½ى االط½½الع ت½½م  البح½½ث أه½½داف

 المع½د المقي½اس تبني تم بموجبه والذي للقياس، أدوات من تضمنته وما المدركة ماعيةاالجت بالمساندة

 قياس½½ه ألج½ل وض½ع م½ا قي½اس ف½ي دق½ة واألكث½ر األنس½ب باعتب½اره) Malecki ,et al,2000( قِب½ل م½ن

  .العمرية للفئة والمناسب

 تعريب½½ه بع½½د) UlisesThomas,2003( قِب½½ل م½½ن والمع½½د اإلدراكي½½ة الس½½رعة اختب½½ار الباح½½ث واعتم½½د 

   النتائج من عدد إلى البحث وتوصل.العربية للنسخة

 المس½اندة م½ن مرتف½ع مس½توى رس½مية غي½ر جه½ات م½ن المدعوم½ة الم½دارس تالم½ذة ل½دى أن تب½ين منها

 ف½ي المعلم½ين مس½اندة مج½ال وت½اله األول½ى المرتب½ة األس½رة مساندة مجال نال وقد المدركة، االجتماعية

    مستوى التالميذ لدى أن وتبين الصف، زمالء من المساندة الثالث مجاللل مستوى يوجد لم حين
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 متغي½ر وف½ق عل½ى المدرك½ة االجتماعي½ة بالمس½اندة يتعل½ق فيم½ا أم½ا أإلدراكي½ة الس½رعة اختبار في مرتفع

   تظهر ولم اإلناث، ولصالح إحصائية داللة ذات فروق وجدت الجنس

 أيض½½ا وظه½½رت الج½½نس، متغي½½ر وف½½ق عل½½ى اإلدراكي½ة عةبالس½½ر يتعل½½ق فيم½½ا إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½روق

  المسان بين دالة ارتباطية عالقة

 

The Perceived Social support and Its Relation to the Perceptual 

Speed Among the Schoolchildren Backed by the Informal 

Organization"  

Council of  College of Education for  Human Sciences at Babylon University in 
partial fulfillment  of the Requirements for the Degree of  Master of 

Educational Psychology"  

Wahab  Razaq Abdul-Hussein Aldadh  

Abstract 

The concept of social support of the most important sources of security 
needed by the student, in particular, who denied the grace of the parents or 
one of them, though aware of this positive behavior constructive and 
meaningful reflect necessarily on the field of his emotional and mental, and 
the basis of the importance of primary education, which is the best 
investment countries can invest in order to build communities enjoy 
prosperity and health as a cornerstone in the growth and development of 
society, so the current study aimed to detect the relationship between 
perceived social support and speed perception among schoolchildren 
backed views informally. The study popula on consisted of (222) male and 
female pupils distributors by sex by (113) pupils and (109) pupils studying in 
fifth and sixth grade primary. Given the limited research community has 
been selected all members of the research community, as the researcher 
style class random distribu on (99) pupils sample sta s cal analysis and 
(103) pupils sampled basic and (20) pupils sampled experience 
reconnaissance. to achieve the objectives of the research were found on the 
literature and previous studies of Arab and foreign-related backstopping 
social conscious, and its contents from the tools to measure, under which  
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was adopted measure prepared by    (Malecki, et al, 2000) as the most 
appropriate and accurate in measuring mode for measured and appropriate 
for the age group. adopted researcher speed test perception and prepared 
by (UlisesThomas, 2003) a er the Arabiza on of the Arabic version. 

The research found a number of results, including : 

 Found that among schoolchildren backed unofficial high level of social 
support perceived, has won the field of family support ranked first, followed 
by the area of supporting teachers while there is no level to the third area of 
support from classmates, and found that students' high level in the test 
speed of perception Regarding backstopping social perceived on according 
to the sex variable and found statistically significant differences in favor of 
females, did not show statistically significant differences with respect to the 
speed of perception on according to the variable of sex, and also appeared 
correlation function between social support perceived speed of perception 
and in the light of these findings, concluded the message to a number of 
cancel 
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Risk

 

  بابل بجامعة األساسية التربية كلية مجلس إلى مقدمة رسالة

  العامة العلوم تدريس طرائق في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 للسنة 3100 المركزية المكتبة في القرص رقم

  المستخلص

 التفكي½ر وتنمي½ة التحص½يل ف½ي)  Risk( رس½ك ببرن½امج التدريس فاعلية معرفة الى الحالي البحث هدف

 ص½½ياغة ت½½م البح½½ث ه½½دفي ولتحقي½½ق األحي½½اء، م½½ادة ف½½ي العلم½½ي الخ½½امس الص½½ف ط½½الب ل½½دى الناق½½د

  : اآلتيتين نالصفريتي الفرضيتين

 ط½½الب درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0,05( دالل½½ة مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال:  األول½½ى

  ومتوس½½ط) ) Risk رس½½ك برن½½امج وف½½ق عل½½ى الدراس½½ية الم½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين التجريبي½½ة المجموع½½ة

 التقليدي½ة الطريق½ة وف½ق على نفسها الدراسية المادة يدرسون الذين الضابطة المجموعة طالب درجات

  . التحصيلي االختبار في

 درج½ات ف½ي الف½روق متوس½ط بين) 0,05( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال:   الثانية

 رس½ك برن½امج وف½ق على المادة يدرسون الذين التجريبية المجموعة لطالب والبعدي القبلي االختبارين

Risk ( (ال½ذين الض½ابطة المجموع½ة لط½الب البع½دي و لقبل½يا االختب½ارين درجات في الفروق ومتوسط 

  .الناقد التفكير تنمية اختبار في التقليدية الطريقة وفق على نفسها الدراسية المادة يدرسون

 وض½ابطة تجريبي½ة متك½افئتين بمجم½وعتين الجزئ½ي الض½بط ذا التجريب½ي التصميم الباحث استخدم       

 بالم½دارس( تمث½ل ال½ذي البح½ث مجتم½ع م½ن عش½وائياً  البح½ث عين½ة اختي½ار ت½م التص½ميم ه½ذا وفق وعلى

)  بابل لتربية العامة المديرية الى التابع القاسم قضاء مركز في الحكومية النهارية والثانوية االعدادية

)  160(  المدرس½ة ف½ي  العلم½ي الخ½امس الص½ف ط½الب ع½دد بل½غ إذ ،) للبن½ين القاسم إعدادية(  وكانت

 لتمث½ل)  القرع½ة طري½ق ع½ن ب½التعيين( عش½وائياً ) ج( ش½عبة اختي½ار وت½م ش½عب بعأر بين موزعين طالبا

    وفق على درسوا طالباً )  36( من تكونت والتي التجريبية المجموعة

) 38( م½ن تكون½ت فق½د) أ( ش½عبة بط½الب تمثل½ت الت½ي الضابطة المجموعة أما ،)   Risk( رسك برنامج

   ،التقليدية الطريقة وفق على درسوا طالباً 
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 الوال½دين، تحص½يل االش½هر، محس½وب العم½ر:  اآلتي½ة المتغي½رات ف½ي المجموعتين بين الباحث كافأ     

 األربعة بالفصول العلمية المادة وحدد  الناقد التفكير تنمية واختبار االحياء، مادة في السابق التحصيل

 3ط( العلم½½ي الخ½½امس للص½½ف األحي½½اء عل½½م كت½½اب م½½ن)  الس½½ابع الس½½ادس، الخ½½امس، الراب½½ع،( األخي½½رة
 ه½دفاً )  165( النهائي½ة بص½ورتها ع½ددها بلغ اذ الفصول لهذه السلوكية األهداف صياغة وتم)  2013،

 وفيم½ا والض½ابطة، التجريبي½ة المجم½وعتين م½ن لك½ل تدريس½ية خط½ة)  24( الباح½ث اع½د وك½ذلك سلوكياً 

دَ  فقد البحث بأداتي يتعلق َ م َ  عل½م م½ادة في تحصيلي باختبار تمثلت التي ثالبح أداتي بناء إلى الباحث ع

 حس½اب ت½م وق½د بدائل أربعة ذي متعدد من االختيار نوع من  موضوعية فقرة)  50( من مكون االحياء

 وت½م الخاطئ½ة الب½دائل وفعالي½ة التميي½ز، ومعام½ل الصعوبة، ومعامل المحتوى، صدق و الظاهري صدقه

 ب½راون – س½بيرمان بمعادل½ة التص½حيح بع½د بل½غ إذ نص½فيةال التجزئ½ة بطريقت½ي االختب½ار ثبات استخراج

 الثاني½½½ة األداة أم½½½ا)  0,82( وبل½½½غ)  20( س½½ون ريتش½½½ارد -كي½½½ودر معادل½½ة وف½½½ق عل½½½ى وك½½ذلك) 0,81(

 المه½ارات وف½ق عل½ى فقرة)  72( من النهائية بصورته تكون الذي الناقد التفكير تنمية باختبار فتمثلت

 البن½½اء، وص½½دق الظ½½اهري ص½½دقه حس½½اب وت½½م الناق½½د للتفكي½½ر) س½½روكال واطس½½ون( م½½ن ك½½ل ح½½ددها الت½½ي

ُخرج فق½½د االختب½½ار ثب½½ات أم½½ا ، الص½½عوبة ومعام½½ل التميي½½ز، ومعام½½ل االرتب½½اط، ومعام½½ل ُس½½ت  بطريقت½½ي أ

 -كي½ودر معادل½ة وفق وعلى)  0,84( براون – سبيرمان بمعادلة التصحيح بعد بلغ إذ النصفية التجزئة

  ).0,88( بلغ) 20(ريتشاردسون

 اذ اسابيع) 8( مدى وعلى 2014- 2013 الدراسي للعام الثاني الفصل في التجربة تطبيق تم      

 24( الموافق الخميس يوم ونهايته)  1/3/2014( الموافق السبت يوم الفعلي التدريس بداية كانت

 باستخدام إحصائيا الباحث عليها حصل التي النتائج وتحليل البحث اداتي تطبيق وبعد)  4/2014/

 على درسوا الذين التجريبية المجموعة طالب تفوق النتائج أظهرت)  Microsoft Excel( برنامج

 التقليدية الطريقة وفق على درسوا الذين الضابطة المجموعة طالب على) Risk( رسك برنامج وفق

 إمكانيةب الباحث أوصى البحث نتائج ضوء وفي ، الناقد التفكير وتنمية التحصيل اختباري في

 العلمي الخامس للصف األحياء علم مادة تدريس في)  Risk( رسك برنامج مهارات بعض استخدام

 إجراء اقترح وكذلك للطالب، الناقد التفكير وتنمية التحصيل مستوى رفع في ايجابي اثر من له لما

 راحلولم أخرى متغيرات في)  Risk( رسك برنامج مهارات بعض فاعلية لبيان مماثلة دراسة

 . أخرى دراسية
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The effectiveness teaching of programme (Risk) in the 

achievement and the development of critical thinking among 

students in fifth-grade science in Biology.  

 .ABSTRACT 

This study determines the effectiveness teaching of programme (Risk) in the 
achievement and the development of critical thinking among students in 
fifth-grade science in Biology. To achieve the two aims of the study, the 
following zero-hypotheses have been formulated: 

The first: There is no difference statistically significant at the level of 
significance (0.05) between the average scores of the experimental group 
students who are studying subject according to a programme (Risk) and the 
average score for the control group students who are studying the same 
subject to the usual way in accordance with the achievement test. 

Second: There is no difference statistically significant at the level of 
significance (0.05) between the average differences in grades of pre- and 
post- test for the students of the experimental group who are studying 
material on according to programme (Risk), and the average differences in 
degrees of pre- and post- test for the control group students who are 
studying material in the usual way in the development of critical 
thinking.The researcher uses the experimental design of a partial disciple 
with two equal groups, experimental and control.  In according to this 
design, a sample was selected randomly which is represented by (Al-Qasim 
Secondary School for Boys which belongs to the Directorate of Education of 
Babylon). The number of students are (160) students divided into four 
sections. Section (C ) is picked randomly (appointed by lot) to represent the 
experimental group, which includes (36) students who have studied in 
accordance with the program of (Risk), while the control group, represented 
by Sec on (A), consists of (38) students whom have studied in the way 
normal. 

The researcher equated between the two groups in the following variables: 
age, the parents' education, olden Achievement, and testing of critical 
thinking. The researcher selects the scientific material, four chapters (IV, V,  
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VI, VII), from a Biology textbook for fifth-grade science (third edi on, 2013). 
The behavioural aims for these chapters are dra ed which consist of (165) 
aims. Also, he prepares 24 Plans of teaching for each of the experimental 
and control groups. Regarding research tools, the researcher sets tools that 
are represented by tes ng achievement which consists of( 50) items of 
multiple-choice type with four alternatives for each one. The researcher 
calculates the Face Validity, as well as the Content Validity, coefficient of 
difficulty, coefficient of discrimination, and the effectiveness of wrong 
alternatives. The stability of the test is extracted by using half reached which 
reaches after the correction equation of Spearman–Brown (0.81), as well as 
according to the equation( Kuder - Richardson Formulas  20))which reaches 
(0.82). The second tool has been the tes ng of cri cal thinking, which is in 
its final form of 72 paragraphs on according to the skills iden�fied by both 
(Watson & Glaser),  critical thinking. The researcher calculates the Face 
Validity, certified construction, and coefficient of discrimination and 
difficulty of this test. The stability of the test has been extracted by the retail 
midterm reached after the correction equation Spearman - Brown (0.84), as 
well as according to the equation (Kuder - Richardson Formulas  20) is (0.88). 

Experience has been applied in the second quarter of the academic year 
2013 -2014, where the beginning of the actual teaching on Saturday 
01/03/2014 and the end on Thursday 24/04/2014. By analysing the results 
statistically using (Microsoft Excel), the results show the superiority of the 
students of the experimental group who have studied the programme in 
accordance with (Risk) programme on the control group students who have 
studied the normal way in accordance with the test achievement and critical 
thinking. 

In light of the results, the researcher recommended the possibility of using 
some of the skills of programme (Risk) in teaching Biology for fifth-grade 
science for its positive impact in raising the level of achievement and critical 
thinking of students. He also suggested making a study to demonstrate the 
effectiveness of some skills of programme (Risk) in other variables and other 
stages. 
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Marzano

  بابل جامعة/ األساسية التربية كلية مجلس 

  )العامة العلوم تدريس طرائق( في جستيرالما درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  الگريطي عبيد محمد رشــــا

  2014 للسنة 3099المركزية المكتبة في القرص رقم

  المستخلص

 المتوس½½طة المرحل½½ة ف½½ي الفيزي½½اء كت½ب وأنش½½طة أس½½ئلة تض½½من م½دى معرف½½ة الح½½الي البح½½ث ه½دف      

  :االتيين التساؤلين عن اإلجابة خالل من ذلك ويتم مارزانو أنموذج ضوء في العقلية للمهارات

 أنم½وذج ض½وء ف½ي العقلي½ة للمه½ارات المتوس½طة المرحلة في الفيزياء كتب أسئلة تضمن مدى ما: أوال

  .مارزانو

 أنم½وذج ض½وء في العقلية للمهارات المتوسطة المرحلة في الفيزياء كتب أنشطة تضمن مدى ما: ثانيا

  .مارزانو

 تتض½من قائم½ة ع½ن ت½ألف ال½ذي العقلية للمهارات مارزانو تصنيف داةأ تبني أن الباحثة من تطلب وقد 

 أس½ئلة تحلي½ل بموجبه½ا ت½م والت½ي فرعي½ة عقلي½ة مهارة) 21(و الرئيسة العقلية المهارات من فئات) 8(

 إذ، م 2014 -2013 الدراس½½ي للع½ام المتوس½½طة المرحل½ة ف½½ي الثالث½ة للص½½فوف الفيزي½اء كت½½ب وأنش½طة

 الفيزي½½اء كت½½ب وأنش½½طة أس½½ئلة ف½½ي توافره½½ا ال½½الزم العقلي½½ة المه½½ارات دي½½دلتح الخب½½راء عل½½ى عرض½½ت

 الفك½½رة واعتم½½دت) المحت½½وى تحلي½½ل( الوص½½في الم½½نهج الباحث½½ة اس½½تخدمت وق½½د المتوس½½طة للمرحل½½ة

 الباحث½½ة وم½½ع خ½½ارجيين محلل½½ين م½½ع االتف½½اق ف½½ي التحلي½½ل ثب½½ات حس½½اب وت½½م للتس½½جيل وح½½ده الص½½ريحة

 هولس½تي معادل½ه منه½ا والرياض½ية اإلحصائية الوسائل بعض البحث اعتمدو الزمن من فترة بعد نفسها

   والتكرارات المئوية والنسب

  . البحث إليها توصل التي النتائج ومن

   فقد العقلية المهارات في التكرارات أعلى سجلت المتوسط الثالث الصف كتاب أسئلة إن .1

 عل½ى توزع½ت العقلي½ة لمه½اراتا قائم½ة ف½ي ورد مما% ) 37,94( وبنسبة تكرار) 151(تضمن .2

  الص½ف كت½اب أس½ئلة احتل½ت ح½ين ف½ي فرعي½ة عقلي½ة مه½ارة) 12( و رئيسة عقلية مهارات) 6(

 قائم½ة ف½ي ورد مم½ا% ) 27,39( وبنس½بة تكرار) 109( بواقع األخير الترتيب المتوسط الثاني

 .  رعيةف عقلية مهارة) 11(و رئيسة عقلية مهارات) 7( على وتوزعت العقلية المهارات
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 مئوي½½ة وبنس½½ب تك½½رار) 161( بواق½½ع تك½½رار أعل½½ى عل½½ى الرئيس½½ة التولي½½د مه½½ارات فئ½½ة حص½½لت .3

 تك½½رارات) 3( بواق½½ع تك½½رار اق½½ل عل½½ى الرئيس½½ة التركي½½ز مه½½ارات فئ½½ة وحص½½لت%) 40,45(

 .)0,75( مئوية وبنسبه
 بهوبنس½ تك½رار) 148( بواق½ع تك½رار أعل½ى عل½ى الفرعي½ة االس½ترجاع مه½ارة حص½لت ح½ين في  .4

 تك½½رار اق½½ل عل½½ى الفرعي½½ة)  والتص½½نيف الترمي½½ز( مه½½ارات نال½½ت ح½½ين ف½½ي%) 37,18( مئوي½½ة

  .كافة الكتب أسئلة في%)  0,25( مئوية ونسبه منهما لكل تكرار) 1( بواقع

 العقلي½ة المه½ارات ف½ي التكرارات أعلى على المتوسط األول الصف كتاب أنشطة حصلت وقد            

) 5( عل½ى توزع½ت العقلي½ة المه½ارات قائم½ة ف½ي ورد مما%) 41,28( وبنسبة رتكرا) 45( تضمنت فقد

 الثال½½ث الص½½ف كت½½اب أنش½½طة احتل½½ت ح½½ين ف½½ي فرعي½½ه، عقلي½½ه مه½½ارات) 8(  رئيس½½ه عقلي½½ه مه½½ارات

) 4( عل½½½ى توزعـــــ½½½ـت%) 25,69( مئوي½½½ة وبنس½½½به تك½½½رار) 28(  بواق½½½ع األخي½½½ر الترتي½½½ب المتوس½½½ط

 أعل½½ى الرئيس½½ة التولي½½د مه½½ارات فئ½½ة نال½½ت وق½½د. فرعي½½ة عقلي½½ة اراتمه½½) 9( و رئيس½½ه عقلي½½ه مه½½ارات

)  التق½ويم، التكام½ل، الت½ذكر( مه½ارات فئ½ة ونال½ت%) 47,70( مئوي½ة وبنسبه تكرار) 52( بواقع تكرار

 مه½ارة حص½لت بينم½ا ، م½نهم لك½ل%) 0,92( مئوي½ة ونس½به تك½رار) 1( بواق½ع تك½رار اقل على الرئيسة

 مه½ارات وحص½لت%) 40,36( مئوي½ة وبنس½بة تك½رار) 44( بواق½ع تكرار أعلى على الفرعية االستدالل

 التركي½ب، التوس½ع، األنم½اط وتحدي½د الس½مات تحديد، التمثيل، التصنيف، االسترجاع، المشكالت تحديد(

  .كافة الكتب أنشطة في%) 0,92( مئوية وبنسبه تكرار) 1( بواقع تكرار اقل على) والتأكد

  :يأتي ما استنتاج يمكن البحث إليها توصل التي النتائج ضوء وفي

 كت½½ب ب½½اقي م½½ن العقلي½½ة بالمه½½ارات اهتمام½½ا أكث½½ر المتوس½½ط الثال½½ث الص½½ف الفيزي½½اء كت½½اب أس½½ئلة إن. 1

  .حظاً  األقل فكان المتوسط الثاني الصف كتاب إما، مارزانو أنموذج ضوء في الفيزياء

 ب½اقي م½ن العقلي½ة بالمهارات اهتماما أكثر توسطالم األول الصف كتاب فكان الفيزياء كتب أنشطة إما. 

 أنم½وذج ض½وء في العقلية بالمهارات اهتماما اقل فكان المتوسط الثالث كتاب إما األخرى الفيزياء كتب

   حيث تتباين الثالث الكتب أسئلة في المتضمنة العقلية المهارات إن. مارزانو

 ال½ثالث الكت½ب  بأنش½طة المتض½منة العقلي½ة المه½ارات إن. الدراس½ية بالمرحل½ة تقدمنا كلما بالتزايد تأخذ

  .الدراسية بالمرحلة تقدمنا كلما وتتناقص تتباين

 معق½دة وغي½ر البس½يطة والفرعي½ة الرئيس½ة بالمه½ارات ته½تم الثالث½ة الفيزياء كتب وأسئلة أنشطة إن. 5

  .التفكير من الدنيا المستويات ذات أي التفكير

  : وهي التوصيات من عدد باحثةال قدمت البحث نتائج ضوء وفي

 م½½ع يتناس½½ب بم½½ا تمام½½ا وأهمل½½ت ض½½عيف اهتم½½ام نال½½ت الت½½ي العقلي½½ة للمه½½ارات الفيزي½½اء كت½½ب تض½½مين•

  . العلمية المادة طبيعة
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 يتناس½ب بم½ا ض½عيفا اهتمام½ا نال½ت والت½ي ت½رد ل½م الت½ي العقلية للمهارات الفيزياء كتب أنشطة تضمين•

  .العقلية المتعلمين وقدرات وطبيعتها

  . المتعلمين عند والمجرد الحسي التفكير تثير التي بالمهارات واألنشطة األسئلة إثراء•

  .  منها عدة مقترحات الباحثة اقترحت البحث لهذا واستكماال* 

  .اإلعدادية للمرحلة الفيزياء كتب وأنشطة أسئلة بتحليل تعنى مماثلة دراسة إجراء•

  . مارزانو أنموذج ضوء على دائيةاالبت للمرحلة العلوم كتب تحليل•

 ف½½ي ال½واردة العقلي½ة للمه½½ارات مراعاته½ا وم½دى واإلعدادي½½ة المتوس½طة للمرحل½ة الفيزي½½اء كت½ب تق½ويم•

  مارزانو أنموذج
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Mental skills involved in questions of physics books and activities 

for the intermediate stage in the light of a Marzano Specimen 

A letter was introduced to the College of Basic Education / University of 
Babylon  

It is partial fulfillment of the requirements for the degree of master of 
methods teaching in General Science 

Rasha Mohamed Obaid Alchriti  

 

Abstract 

 The goal of current research to know include extent questions and activities 
of physics books at the intermediate level for mental skills in the light of 
Marzano specimen by answering the following questions: 

First: What is the content extent questions of physics books at the 
intermediate level for mental skills in the light of the Marzano specimen. 

Second: What is the content extent activities of the physics books of at the 
intermediate level for mental skills in the light of the Marzano specimen. 

      Which required the researcher to adopt a tool Tsif Marzano for Mental 
skills is a list containing the (8) categories of major mental skills and (21) the 
subsidiary mentality skill under which the analysis of questions and 
activities of physics books for three classes in the middle and stage of the 
academic year 2013-2014 AD as presented to the experts to determine the 
mental skills required in questions and Activities physics Books of phase 
medium The researcher used the descriptive method (content analysis) and 
adopted the outright idea alone to score was calculated the analysis stability 
in agreement with external analysts external and with the researcher herself 
and adopted Find some means of statistical and mathematical ones 
equalization Holster The percentages of iterations and the findings of the 
research. 
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   Questions of third grade book recorded the highest occurrences in mental 
skills were included (151) and recurrence and rate (37.94%) than in the 
mental skills were distributed to (6) major mental skill and (12) sub-skill 
mentality while the question of the second class book occupied latter 
arrangement by (109) recurrences and rate (27.39%) than in the list of 
mental skills and distributed to (7) major mental skills and(11) sub-mental 
skills. The category of major obstetrics skills has got a high recurrence rate 
(161) recurrence and percentage (40.45%) the category of major focus skills 
have got on the lower recurrence rate (3) recurrences and percentage (0.75) 
has got the sub retrieval skill has got on the highest repeat rate (148) 
recurrences and percentage (37.18%), while the sub skills (coding and 
classification) won on the lower -recurrence of the reality of (1) recurrence 
for each one and percentage (0.25%) in all ques ons of the books  .  

  Activities of the first class book has got the highest frequencies in 
mental skills were included (45) recurrence and rate (41.28%) than in the list 
of mental skills were distributed to (5) major mental skills (8) branches 
mental skills, while the activities of the third class Book occupied the latter 
arrangement reality (28) the frequency and percentage (25.69%) were 
distributed to (4) major mentality skills and (9) subset mental skills. the 
category of major obstetric skills have won higher recurrence rate (52) 
recurrence and the percentage (47.70%) and won skills category (remember, 
integra on, calendar) the main on lower recurrence rate (1) the frequency 
and percentage (0.92%) for each of them , while the skill of reasoning sub 
has got higher recurrence rate (44) the frequency and percentage (40.36%) 
and got the skills (problem identification, retrieval, classification, 
representation, identifying.  

features and identify patterns and expansion, installation and be sure) on 
the lower repe on rate (1) repeat and The percentage (0.92%) in the 
activities of all the books. 

In light of the findings of the research can be concluded as follows: 
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    Physics book that questions for the third grade are more   interested in 
the mental skills of the rest of the books in the light of Marzano, specimen 
either second grade book inter mental was less fortunate. 

.  either Activities physics book was more interested in the first class of 
mental skills than the rest of the other physics books either third inter 
mediate book was less interested in the mental skills in the light of 
Marzano. 

.  Mental skills that contained in the questions of three books vary 
increasingly as we got with the phase of study. 

 .Mental skills that included the activities of the three books vary, and 
diminishes as we get with the phase of study. 

Activities and questions of three physics books concerned with the main 
skills and simple branch and uncomplicated thinking any The lower levels of 
thinking.In light of the results the researcher presented a number of 
recommendations including, including: •Include Physics books of mental 
skills for which she received little attention and neglected completely 
commensurate with the nature of the scientific article. 

• Include activities physics books for mental skills that are not listed and for 
which she received poor attention commensurate with the nature and 
mental capacities of learners  . 

Questions and activities to enrich the skills that evoke sensory and abstract 
thinking when learners 

 *As a complement to this research the researcher suggested a number of 
proposals, including the researcher. 

• Conduct a similar study means analyzing questions and activities of physics 
books for the preparatory phase. 

• Analysis of science books for the primary stage in the light of a Marzano 
specimen .  calendar of physics books for middle and junior high stage and 
the extent of the observed mental skills contained in the Marzano specimen  

    



  
�–

            2932016  
 

  

  بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى

  الجاسمي الكريم عبد عماد حيدر

  )العامة العلوم تدريس طرائق( في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 للسنة 3100 زيةالمرك المكتبة في القرص رقم

  المستخلص

 الكيمي½اء م½ادة ف½ي واالس½تبقاء التحص½يل ف½ي ال½ذاكرة منش½طات أث½ر معرفة الى الحالي البحث يهدف    

 الص½½فريتين الفرض½½يتين الباح½½ث وض½½ع البح½½ث، ه½½دفا م½½ن وللتحق½½ق.المتوس½½ط االول الص½½ف ط½½الب ل½½دى

  : اآلتيتين

 التجريبي½ة المجموعة درجات متوسط بين)  05,0( مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق هناك ليس. 1

 الض½ابطة المجموع½ة درج½ات متوس½ط وب½ين  ال½ذاكرة منش½طات وفق على الكيمياء مادة يدرسون الذين

  .التحصيل في التقليدية الطريقة وفق على نفسها المادة يدرسون الذين

 التجريبي½ة المجموعة تدرجا متوسط بين)  05,0( مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق هناك ليس. 2

 الض½ابطة المجموع½ة درج½ات متوس½ط وب½ين ال½ذاكرة منش½طات وف½ق عل½ى الكيمياء مادة يدرسون الذين

  . االستبقاء في التقليدية الطريقة وفق على نفسها المادة يدرسون الذين

 المجموع½ة لتمث½ل) د( شعبة اختار نفسها وبالطريقة ، للبنين الجزائر متوسطة عشوائياً  الباحث اختار 

 المجموع½½ة لتمث½½ل)  ه½½ـ( وش½½عبة ، ال½½ذاكرة منش½½طات وف½½ق عل½½ى الكيمي½½اء م½½ادة ت½½درس الت½½ي التجريبي½½ة

  . التقليدية الطريقة وفق على نفسها المادة تدرس التي الضابطة

  ) .  هـ( شعبة في طالباً ) 38(و ،) د( شعبة في طالباً ) 36( بواقع ، طالباً ) 74( البحث عينة بلغت

 الزمن½½ي العم½½ر: (  اآلتي½½ة المتغي½½رات ف½ي البح½½ث مجم½½وعتي ط½½الب ب½ين إحص½½ائياً  تك½½افؤاً  الباح½½ث أج½رى

-2013الدراس½½ي للع½½ام الس½½نة نص½½ف اختب½½ار ف½½ي الكيمي½½اء م½½ادة ودرج½½ات ، بالش½½هور محس½½وباً  للط½½الب

 التجرب½ة م½دة أثن½اء ف½ي ستدرس التي الدراسية المادة الباحث حدد) .  الذكاء اختبار ودرجات م،2014

  .  المتوسط االول للصف الكيمياء كتاب من والسادس الخامس الفصالن وهي

ا وخمسين مئة) 150( الباحث صاغ        ً  المعرف½ي المج½ال ف½ي الخمس½ة المس½تويات عل½ـى موزعاً  هدف

  ). والتركيب والتحليل، والتطبيق، والفهم، المعرفة،: (بلوم لتصنيف
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     َّ ½ت الت½ي للموض½وعات يةتدريس½ خط½ة عش½رة س½ت الباح½ث أعد َ س ٍ ر  عل½ى موزع½ة التجرب½ة م½دة ف½ي دُ

ضَ  البح½½ث مجم½½وعتي ِ ½½ر ُ  ص½½الحيتهما لمعرف½½ة والمتخصص½½ين الخب½½راء م½½ن نخب½½ة عل½½ى منهم½½ا اثن½½ان وع

  .  ومالءمتهما

س ّ  ك½½امالً، دراس½½ياً  فص½½الً  اس½½تمرت الت½½ي التجرب½½ة م½½دة أثن½½اء ف½½ي البح½½ث مجم½½وعتي نفس½½ه الباح½½ث در

  .م16/4/2014 الموافق االربعاء يوم في التحصيلي االختبار بتطبيق وانتهتْ 

 ،ومعام½ل مس½تقلتين لعينت½ين) test.t(اختب½ار معادل½ة: ( اآلتية اإلحصائية الوسائل الباحث استعمل     

 التميي½ز ق½وة ومعادل½ة ، الص½عوبة معامل ومعادلة براون، -سبيرمان تصحيح ،ومعادلة بيرسون ارتباط

  : إلى توصل إحصائياً  النتائج تحليل وبعد) .  طئةالخا البدائل فعالية ومعادلة

 المجموع½ة ط½الب عل½ى ال½ذاكرة منش½طات باس½تعمال درس½ت الت½ي التجريبي½ة المجموعة طالب تفوق. 1

  .التحصيلي االختبار في الضابطة

 المجموع½ة ط½الب عل½ى ال½ذاكرة منش½طات باس½تعمال درس½ت الت½ي التجريبي½ة المجموعة طالب تفوق. 2

.  : منها االستنتاجات من عدداً  الباحث استنتج البحث نتائج ضوء وفي .االستبقاء اختبار في الضابطة

  . الكيمياء مادة في المتوسط االول الصف طالب تحصيل زيادة في أسهم الذاكرة منشطات اعتماد ان

½ن ال½ذاكرة منشطات اعتماد ان. 2 َّ  لت½يوا ذاك½رتهم ف½ي المعلوم½ات اس½تبقاء عل½ى الق½درة م½ن الط½الب مك

  : يأتي بما الباحث ويوصي .بالسابقة الجديدة المعلومات ربط في تساعدهم

  .الكيمياء مادة مدرسي لدن من الكيمياء مادة تدريس في الذاكرة منشطات اعتماد. 1

  التربوية الكليات تدريس طرائق مفردات ضمن الذاكرة منشطات ادخال. 2

  :  يأتي ما الباحث يقترح للبحث واستكماالً  

  . أخرى دراسية مواد في الحالية للدراسة مماثلة دراسة إجراء. 1

 ودافعية الناقد، التفكير: مثل أخرى متغيرات في الذاكرة منشطات أثر لمعرفة مماثلة دراسة إجراء. 2

  . وغيرها الكيمياء مادة نحو والميل المدرسي، اإلنجاز
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The effect of doping in memory retention and achievement in 

chemistry among the students of the first grade average 

Haider Imad Aljasmi  

To the Council  of Basic College of Education in Babylon University 

As a Partial fulfillment of the Requirements to get Master Degree In 

Methods of Teaching General Sciences 

Abstract  

   The current research aims to determine the impact of doping in memory 
retention and achievement in chemistry among students in the first grade 
average . 

    To achieve the target of the search, the researcher put Elsafreeten 
following two hypotheses : 

 .There is no difference sta�s�cally significant at the level (0,05) between 
the average scores of the experimental group who are studying chemistry in 
accordance with the dope on memory and between the average scores of 
the control group who are studying the same article according to the 
traditional method of collection . 

 .There is no difference sta�s�cally significant at the level (0,05) between 
the average scores of the experimental group who are studying chemistry in 
accordance with the dope on memory and between the average scores of 
the control group who are studying the same article according to the 
traditional method of retention . 

   Researcher randomly chosen medium for Boys Algeria, and in the same 
way chose Division (d) to represent the experimental group, which is 
studying chemistry at the memory according to the dope, and Division 

 (e) to represent the control group taught according to the same article on 
the traditional way . 
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  Total sample (74 students), by (36) students in the Division (d), and (38) a 
student at the Division (e  

   The researcher conducted a statistical parity between the two groups of 
students in search of the following variables: (chronological age of the 
students measured in months, and degrees in chemistry test half a year to a 
year Aldrase2013-2014m, and IQ scores). Select researcher subject to be 
studied during the duration of the experiment, a fifth and sixth chapters of 
the Book of Chemistry for first grade average . 

        Coined the researcher (150) one hundred and sixty goals, divided into 
five levels in the cognitive domain of Bloom's Taxonomy (knowledge, 
comprehension, application, analysis, and installation .( 

       Sixteen researcher prepared a plan for teaching subjects studied in the 
duration of the experiment spread over two sets of search and display two 
of them on the elite group of experts and specialists to learn disqualified 
and appropriateness .The researcher studied the same two sets of search 
during the duration of the experiment, which lasted an entire semester, and 
ended in the application of the achievement test on Wednesday, 
16/04/2014 AD.The researcher used the following statistical methods: (test 
equation (test.t) for two independent samples, and Pearson correlation 
coefficient, and the equation correct Sbierman- Brown, and difficulty 
coefficient equation, and the equation of the power of discrimination and 
the effectiveness of alternatives to the wrong equation). After analyzing the 
results statistically to reach :outweigh the students of the experimental 
group that studied the use of memory on the dope control group students in 
the achievement test . 

outweigh the students of the experimental group that studied the use of 
stimulants memory on the students in the control group test retention. 

In light of the results of research researcher concluded a number of 
conclusions, including : 

 .that the adoption of dope memory contributed to the increased collection 
of first-grade students in the average chemistry . 
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 that the adoption of dope memory enabled students of the ability to retain 
information in their memories and that will help them in linking new 
information precedent . 

   The researcher recommends the following : 

 .adoption dope memory in the teaching of chemistry teachers from 
thermoplastic material chemistry . 

 .enter dope memory within the vocabulary of the educational methods of 
teaching colleges  

   As a complement to research researcher suggests the following : 

 .conduct a similar study of the current study in other subjects . 

 .conduct a similar study to determine the impact of doping memory in 
other variables such as: critical thinking, and achievement motivation of 
school, and a tendency toward material chemistry and others. 
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  بابل جامعة في األساسية الـتربية كلية مجلس إلى

  )االجتماعيات تدريس طرائق( في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  الزبيدي كريم عالوي سالم

  2014 للسنة   المركزية المكتبة في القرص رقم

  

  تخلصالمس

 ف½ي المعلوم½ات واس½تبقاء تحصيل في روبنسون استراتيجية أثر" تعرف إلى الحالي البحث يهدف      

  ".  األدبي الخامس الصف طالب لدى التأريخ مادة

  : اآلتيتين الصفريتين الفرضيتين صياغة تم البحث هدفي ولتحقيق

 المجموع½½ة ط½½الب درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0، 05( مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د ال-1

 و) روبنس½½ون( بإس½تراتيجية والمعاص½ر الح½½ديث وامريك½ا اورب½ا ت½أريخ م½½ادة يدرس½ون ال½ذين التجريبي½ة

 ف½½ي التقليدي½½ة بالطريق½½ة نفس½½ها الم½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين الض½½ابطة المجموع½½ة ط½½الب درج½½ات متوس½½ط

  . التحصيل

 المجموع½½ة ط½½الب درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0، 05( مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د ال-2

) روبنس½½ون( بإس½½تراتيجية والمعاص½½ر الح½½ديث وامريك½½ا اورب½½ا ت½½أريخ م½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين التجريبي½½ة

 ف½½ي  التقليدي½½ة بالطريق½½ة نفس½½ها الم½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين الض½½ابطة المجموع½½ة ط½½الب درج½½ات ومتوس½½ط

  .المعلومات استبقاء

 إح½½داهما لمجم½½وعتين؛ الجزئ½½ي الض½½بط ذا التجريب½½ي التص½½ميم الباح½½ث إخت½½ار ذل½½ك م½½ن وللتحق½½ق      

 الكبي½ر المج½ر قض½اء/ ميس½ان محافظ½ة ف½ي زي½دون ابن اعدادية اختيار وتم ، ضابطة واالخرى تجريبية

ن½½ة بلغ½½ت إذ البح½½ث عين½½ة لتك½½ون قص½½دية بص½½ورة ّ ل½½ت ، طالب½½اً ) 50( فيه½½ا البح½½ث عي ّ ) ب(ش½½عبة فيه½½ا مث

لت روبنسون، بإستراتيجية درسوا طالباً ) 25( وعددها التجريبية المجموعة ّ  المجموع½ة) أ( ش½عبة ومث

  .    التقليدية بالطريقة درسوا  طالباً ) 25( وعددها الضابطة

:  اآلتية المتغيرات في) والضابطة التجريبية( المجموعتين أفراد بين إحصائياً  تكافئاً  الباحث أجرى

 ، الذكاء إختبار ودرجات ، التأريخ دةما في السنة نصف ودرجات بالشهور، محسوب الزمني العمر(

  .) 0.05( مستوى عند إحصائية داللة ذات الفروق تكن ولم) لألبوين الدراسي والتحصيل
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 وأع½½½دّ  ، التجرب½½½ة ف½½½ي المح½½½ددة االربع½½½ة الفص½½½ول ض½½½مت ، س½½½لوكياً  ه½½½دفاً ) 111( الباح½½½ث أع½½½دّ       

  أس½½½½ابيع) 8( التجرب½½½ة واس½½½½تمرت ، التجرب½½½ة ف½½½½ي المح½½½ددة الفص½½½½ول لموض½½½وعات تدريس½½½½ية خطط½½½اً 

 طب½½½½ق التجرب½½½½ة انته½½½½اء بع½½½½د، 4/2014/ 13  االح½½½½د ي½½½½وم إل½½½½ى 2/2014/ 16 االح½½½½د ي½½½½وم م½½½½ن ب½½½½دءاً 

 الموض½½½½½وعية الفق½½½½رات م½½½½ن فق½½½½رة) 40( فق½½½½رة) 50( م½½½½ن المك½½½½ون التحص½½½½يلي االختب½½½½ار الباح½½½½ث

 م½½½½ن قالتحق½½½½ إل½½½½ى الباح½½½½ث عم½½½½د االختب½½½½ار ص½½½½دق م½½½½ن التحق½½½½ق أج½½½½ل وم½½½½ن مقالي½½½½ة فق½½½½رات) 10(و

 م½½½ن الباح½½½ث تحق½½½ق وق½½½د المحت½½½وى، وص½½½دق الظ½½½اهري الص½½½دق هم½½½ا الص½½½دق أن½½½واع م½½½ن ن½½½وعين

 أس½½½½تعمل فق½½½½د المقالي½½½½ة الفق½½½½رات أم½½½½ا الموض½½½½وعية، للفق½½½½رات النص½½½½فية التجزئ½½½½ة بطريق½½½½ة الثب½½½½ات

  .نباخ كرو -الفا معادلة

 ومعام½½½½½ل ،)) t-test الت½½½½½ائي االختب½½½½½ار:  اآلتي½½½½½ة اإلحص½½½½½ائية الوس½½½½½ائل الباح½½½½½ث أس½½½½½تعمل وق½½½½د     

 الص½½½عوبة معام½½½ل ومعادل½½½ة ، نب½½½اخ ك½½½رو -الف½½½ا ومعادل½½½ة ،) 2ك½½½ا( ك½½½اي ومرب½½½ع ، بيرس½½½ون ارتب½½½اط

 الموض½½½½½وعية للفق½½½½½رات التميي½½½½½ز معام½½½½½ل ومعادل½½½½½ة المقالي½½½½½ة، والفق½½½½½رات الموض½½½½½وعية للفق½½½½½رات

)  t-test(الت½½½½ائي االختب½½½½ار اس½½½½تعمال ،بع½½½½د الخاطئ½½½½ة الب½½½½دائل فاعلي½½½½ة ومعادل½½½½ة، المقالي½½½½ة والفق½½½½رات

  . البيانات معالجة يف

  :اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت 

 الت½½½½ي التجريبي½½½½ة المجموع½½½½ة ولص½½½½الح) 0,05( مس½½½½توى عن½½½½د إحص½½½½ائية دالل½½½½ة ذات ف½½½½روق وج½½½½ود

 بالطريق½½½½½ة درس½½½½ت الت½½½½ي الض½½½½ابطة المجموع½½½½ة عل½½½½½ى روبنس½½½½ون اس½½½½تراتيجية باس½½½½تعمال درس½½½½ت

  .المعلومات واستبقاء التحصيل في التقليدية

  :منها عدة، باستنتاجات الباحث خرج النتيجة هذه ضوء في

 متحفزاً  الطالب تجعل أي واالنتباه، والتركيز والمتابعة التشويق للطالب اإلستراتيجية هذه أتاحت -1

  .التعليمية المادة عرض مواصلة على وانجذابه

 اتاالتجاه به تنادي ما وهذا، التعليمية العملية محور الطالب تجعل روبنسون إستراتيجية -9

  . التدريس في الحديثة

  :منها عدة، بتوصيات الباحث خرج النتيجة هذه ضوء في

 واالستفسار المناقشة في األكبر الدور وإعطاؤه التعليمية العملية في الرئيس المحور الطالب جعل -1

  صحيحة بصورة وتوظيفها إبداعية األكثر األفكار واستنباط والحلول اإلجابات عن البحث وفي

الع ةضرور -2 ّ سي إط ّ  المادة، تدريس في والمعاصرة الحديثة واألساليب بالطرائق التاريخ مدر

 القدرة يعطيهم كافٍ  تدريب على يحصلوا لكي دورات بفتح وذلك روبنسون استراتيجية وباألخص

  .استعمالها على

 وصفوف مراحل في الحالية للدراسة مماثلة دراسة إجراء الباحث أقترح ، البحث لهذا واستكماال 

   الميول بالنفس، الثقة ، االبداعي كالتفكير أخرى متغيرات وعلى ، أخرى دراسية
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The Effect of  the Robinson Strategy in Achievement and retention 

history in formation in the fifth class literary 

To the Council  of Basic College of Education in Babylon University 

As a Partial fulfillment of the Requirements to get Master Degree In 

Methods of Teaching sociology 

Salam Alawee Akreim ALZubeidy 

Abstract 

The study aims to know' The Effect of  the Robinson Strategy in 
Achievement and retention history in formation in the fifth class literary ' 

following null hypothesis:-                                                                            

1  - There is no difference between statistically significant at the level 
(0.05)among at the rate of the students marks in experimental group which  
are taught history by Robinson Strategy and at the rates  of the studying 
marks in controlled group according to traditional approach. 

2- There is no difference between statistically significant at the level 
(0.05)among the rate of the students marks in experimental group which  
are taught history by Robinson Strategy and the rates  of the studying marks 
in controlled group according to traditional approach in staying the 
information. 

       To investigate , the researcher has chosen the experimental design a 
control part, two One is a pilot and the other officer, has bin Zeedoon in the 
province of Missan/District center Almajar-Al kabeer means to be a sample 
of the study, amoun ng to a sample search (50) students, represented the 
Division (B) the experimental group and the (25) studied by using of a 
Robinson Strategy, and represented the Division (A) the control group and 
number (25) students have studied in the tradi onal way. 

    The researcher conducted a statistically equal between members of two 
groups (experimental and control) using the(t- test), (The Chi-square) in the  
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following variables:(Chronological age calculated in months, level students 
the two sets of research in history in the exam half-year for Grade average 
for the academic year 2013 to 2014, and tes ng of intelligence, academic 
achievement of parents), and no differences were with statistical 
significance level (0.05. 

        Researcher prepared (111) a target behavior, included four Chapter in 
the experiment, prepared plans for teaching specific topics in the classroom 
experience, and lasted (8) weeks seemed to experience the day today 
Sunday,(16-2-2014 Sunday, 13-4- 2014,a er )the end of the experiment The 
researcher applied the achievement test consisting of (50) a er the 
paragraph that confirmed the researcher of his sincerity and steadfastness. 

      The researcher has used means the following statistical: The(t- test) , 
Pearson's correlation coefficient, and Kay square and alpha-Equation and 
the Equation of the factor essay and objectivity of difficulty the equation 
coefficient of difficulty of the Euphrates objectivity, and the neutralization 
coefficient of discrimination of the Euphrates objectivity, the equation of 
the effectiveness of alternatives wrong, and after using the(t -test), in data 
processing, resulted in a major search result provided empirical evidence 
that: Robinson Strategy proved statistically in terms  

of its effectiveness in the teaching of the history to fifth class literary grade 
students. 

                 In light of the findings the researcher recommended the 
adoption of Robinson Strategy in the teaching of history for fifth grade 
students the average, and inform the school of history on the basis of 
Robinson Strategy and modern Strategy to raise the level of both the 
teacher and the student, through courses or seminars, educational or special 
bulletins, and an update for this search , proposed a researcher conducting a 
similar study of the current study in stages and other classrooms, and on 
other variables such as direction and self-confidence  .  
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  العابدي كاظم مرزة خالد

  بابل جامعة ـ اإلنسانية للعلوم التربية كلية مجلس إلى

  ) االجتماعيات تدريس طرائق(  التربية في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 للسنة 3100 المركزية المكتبة في القرص رقم

  المستخلص

 ف½½½½ي هيرم½½½½ان أنم½½½½وذج اس½½½½تعمال فاعلي½½½½ـة(  عل½½½½ى ال½½½½ـتعرف إل½½½½ى الحال½½½½ـي البح½½½½ث يه½½½½ـدف         

 العربي½½½½ة الحض½½½½ارة ت½½½½اريخ م½½½½ادة ف½½½½ي األدب½½½½ي الراب½½½½ع لص½½½½فا ط½½½½الب ل½½½½دى الناق½½½½د التفكي½½½½ر تنمي½½½½ة

  : األتية الصفرية الفرضيات الباحث صاغ ذلك من التحقق أجل ومن)  اإلسالمية

 درج½½½½ات متوس½½½½ط ب½½½½ين) 0,05(  مس½½½½توى عن½½½½د إحص½½½½ائية دالل½½½½ة ذو ف½½½½رق هن½½½½اك ل½½½½يس -1

 اإلس½½½½المية العربي½½½ة الحض½½½ارة ت½½½½أريخ م½½½ادة درس½½½وا ال½½½½ذين التجريبي½½½ة المجموع½½½ة ط½½½الب

 درس½½½½وا ال½½½½ذين الض½½½½ابطة المجموع½½½½ة ط½½½½الب درج½½½½ات ومتوس½½½½ط)،  هيرم½½½½ان ب½½½½أنموذج(

  . البعدي الناقد التفكير أختبار في األعتيادية بالطريقة نفسها المادة

 درج½½½½ات متوس½½½½ط ب½½½½ين) 0,05(  مس½½½½توى عن½½½½د إحص½½½½ائية دالل½½½½ة ذو ف½½½½رق هن½½½½اك ل½½½½يس -2

 اإلس½½½½المية بي½½½ةالعر الحض½½½ارة ت½½½½اريخ م½½½ادة درس½½½وا ال½½½½ذين التجريبي½½½ة المجموع½½½ة ط½½½الب

  . والبعدي القبلي الناقد التفكير أختبار في)  هيرمان أنموذج(ب

 درج½½½½½ات متوس½½½½½ط ب½½½½ين) 0,05( مس½½½½½توى عن½½½½د إحص½½½½½ائية دالل½½½½½ة ذو ف½½½½رق هن½½½½½اك ل½½½½يس -3

 اإلس½½½½المية العربي½½½½ة الحض½½½½ارة ت½½½½اريخ م½½½½ادة درس½½½½وا ال½½½½ذين الض½½½½ابطة المجموع½½½½ة ط½½½½الب

  . والبعدي بليالق الناقد التفكير أختبار في األعتيادية بالطريقة

 محافظ½½½½ة مرك½½½½ز ف½½½½ي للبن½½½½ين ال½½½½بالغ إعدادي½½½½ة قص½½½½دياً  الباح½½½½ـث أخ½½½½ـتار ذل½½½½ك م½½½½ن وللتحق½½½½ق        

 المدرس½½½ةأدارة  قب½½½ل م½½½ن المس½½½اعدة أب½½½داء بس½½½بب وذل½½½ك،  للبح½½½ث عين½½½ة لتك½½½ون المقدس½½½ة ك½½½ربالء

 ك½½½½½ل ف½½½½½ي طالب½½½½½اً ) 30( بواق½½½½½ع،  طالب½½½½½اً ) 60( العين½½½½½ة حج½½½½½م وبل½½½½½غ،  الباح½½½½½ث س½½½½½كن م½½½½½ن وقربه½½½½½ا

  ) . والضابطة التجريبية( وعةمجم

،  ال½½½ذكاء(  منه½½½ا متغي½½رات ع½½½دة ف½½½ي البح½½ث مجم½½½وعتي لط½½½الب إحص½½ائيا تك½½½افؤاً  الباح½½½ث أج½½رى     

 ودرج½ات،  باألش½هر محس½وباً  الزمني والعمر، لألمهات الدراسي والتحصيل لآلباء الدراسي والتحصيل

  ).  القبلي الناقد التفكير وأختبار،  متوسط الثالث للصف التاريخ مادة
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 لألب½واب الس½لوكية االه½داف الباح½ث ص½اغ، التجربة مدة أثناء في ستدرس التي المادة تحـديد بعد      

 خطط½اً  الباح½ث واعد،  سلوكياً  هدفاً ) 140( فكانت االسالمية العربية الحضارة تأريخ من االولى الثالثة

 عل½½ى عرض½½ت،  أس½½بوعاً ) 12( أس½½تمرت الت½½ي رب½½ةالتج م½½دة أثن½½اء ف½½ي تدريس½½ها المق½½رر للموض½½وعات

،  الت½½دريس وطرائ½½ق،  ال½½نفس وعل½½م،  والتق½½ويم القي½½اس ف½½ي والمتخصص½½ين الخب½½راء م½½ن مجموع½½ة

،  االستنتاج(  وهي رئيسة أختبارات خمس من يتكون الناقد للتفكير أختباراً  الباحث اعد كما. والتاريخ

 م½ن الباح½ث تأك½د،  فق½رة) 60( وبواق½ع) الحج½ج وتقويم،  والتفسير،  واالستنباط،  االفتراضات معرفة

 عين½ة عل½ى تطبيق½ه خ½الل م½ن ثبات½ه م½ن وتحق½ق،  الخب½راء م½ن مجموع½ة عل½ى عرضه خالل من صدقه

  . كربالء محافظة مركز في للبنين والثبات المكاسب مدرستي طالب من أستطالعية

/ 10/ 15 م½ن أس½تمرت الت½ي التجرب½ة دةم½ طيل½ة ف½ي بنفسه البحث مجموعتي الباحث درس             

 اذا فيم½ا للتع½رف نهايتها وفي التجربة قبل الناقد التفكير اختبار خاللها طبق، 2014/ 1/ 5 الى 2013

 الوس½½ائل م½½ن ع½½دداً  الباح½½ث اس½½تعمل،  البح½½ث عين½½ة ط½½الب ل½½دى الناق½½د التفكي½½ر ف½½ي تنمي½½ة هن½½اك كان½½ت

 معادل½½½ة)، 2ك½½½ا( ك½½½اي مرب½½½ع، ومت½½½رابطتين مس½½½تقلتين لعينت½½½ين) te-test( اختب½½½ار  منه½½½ا اإلحص½½½ائية

  ).التمييز معامل،  الصعوبة معامل،  براون -سبيرمان،  بيرسون

  :  االتي الى الباحث توصل إحصائيا البيانات تحليل وبعد 

رس½½ت الت½½ي التجريبي½½ة المجموع½½ة ط½½الب تف½½وق  المجموع½½ة ط½½الب عل½½ى هيرم½½ان أنم½½وذج باس½½تعمال دُ

 الراب½ع الص½ف ط½الب ل½دى الناق½د التفكي½ر تنمي½ة ف½ي االعتيادية الطريقة باستعمال دُرست التي الضابطة

 ع½دة باس½تنتاجات الباح½ث خ½رج النت½ائج ض½وء وفي. اإلسالمية العربية الحضارة تأريخ مادة في األدبي

 ادةم½ ف½ي التجريبية الـمجموعة طـالب لـدى النـاقد التفـكير تنـمية في  هيرمان انمــوذج فاعلية،  منها

 الح½½ـديثة والن½½ـماذج االس½½تراتيجيات اس½½تعمال مس½½ـتلزمات توف½½ـير بض½½رورة الباح½½ث واوص½½ى،  الت½½اريخ

ة مقترح½ات الباح½ث واقت½رح ، العراقي½ة الم½دارس ف½ي هيرم½ان أن½ـموذج ومنه½ا ّ  دراس½½ة إج½راء منه½ا ع½د

  . الجغرافية مثل أخر دراسية مواد على الحالية للدراسة مماثلة
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The activity use of Herman model in developing  the critical 

thinking for fourth year students literary  in  history of Islamic and 

Arabic culture 

Khalid Mirza Kazim 

Council of College Of Education for Humane Science university of Babylon 
and it is a part of master degree in education 

 method of social sciences study 
  

 abstract  

     The research aims to identify (the activity use of herman model  in  
develping  the  ceitical  thinking  for fourth  year students literary  in  history  
of  islmic  and  arabic culture)  thus to make sure about it the researcher 
states the following hypotgeses: 

- There is  no  difference  howing  statistical  eridence  at  the level 
(0.05) between the average of the students (the exprimental group) who 
study ltistory  islamic  and arabic culture with hrrman sample with  marks of  
the students controlling croup who study the same material with the 
traditional method concering the test the coitical thinking  

- There is no  difference  howing  statistical  evidence  at  the  level 
(0,05)  between degrees of  students exprimental group who study ltistory 
islamic and arabic culture  with  hrrman  sample in the test before and after 
the critical thinking  .  

- There is  no  difference  howing  statistical  evidence  at  the level 
(0,05) between marks of students the controling  group who study the 
history islmic arebic culture through  the  traditioal method  in the test 
before and after the critical thinking  .  

   For investigating ,the researcher chooses an exprimental design with 
partial cotrolling then he chooses (Al Balagh preparatory school for boys) 
intentionally which is in the center of  kerbala  governerate to  be  a  sample   
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of   his   research  due  to  firstly  ,  the  cooperation introduced by the school  
administration  secondly , the school is near the researchers bode  .  

        The number of the stuclents is (60) students-(30) students for the 
(experimental group ) and (30)   students for   (the controlling group   (  

The resesearcher does also an equivelant statistic  for  both  groups in 
different variables (quotient  the age, marks of the third year  students and 
astest before the critical thinking . 

         He also states the scientific material presented by the three titles of  
the  book ( History  islamic  and  Arabic  culture)  for  fourth  year students  
(Literary)  I n addi on  , the researcher states (140) behaviur aims then , he 
prepares tow  leaching  plans , They  are  submimted to experts and 
measurement , psychology, methodology history)Another effort , the  
researcher  prepare s a test for critical thinking consists of five major tests . 
they study produces the following results :-  

-There is difference howing sta�s�cal  eridence  at  the  level  (0.05 ( 

between the  average  of  the students (the exprimental group ) who study 
ltistory  islamic  and  arabic  culture with hrrman sample with marks  of  the   
students   controlling   croup  who  study  the  same material with  the  
traditional  method concering the test the coitical thinking  

-There is  difference  howing  sta s cal  evidence at the level (0,05    (

between degrees  of  students exprimental group who study ltistory  

   islamic and arabic culture with hrrman sample in the test before and  

   after the critical thinking  .  

-There is  no  difference or howing  statistical evidence  at the level   

   )0,05  ( between  marks  of students the controling group who study  

the history  islmic arebic culture  through the traditioal  method  in  

   the test before and after the critical thinking 
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There is  no  difference  howing  statistical  eridence  at  the  level   

   )0.05 ( between the average of the students (the exprimental group ( 

   who study ltistory islamic and arabic  culture  with hrrman sample   

   with marks  of   the students controlling croup who study the same  

    material with the traditional method concering the test the coitical   

    thinking . 

        An on the light of  these  results  , the researcher calls for sereral 
deductions- among them –the samply of lterman has its clear positive 
influence  in   developing   the  critical   thinking  to  the  fourth  year 
students (literary) in history  .  

        Then , he recommends the  necessity of using  the  stratigies and 
modren samples and  the  suggest several suggestions like preparing a 
certaion study as the present study on other curriculums for example 
,yeography. 
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  علي هادي كامل ثابت

  بابل جامعة في اإلنسانية للعلوم/  التربية كلية مجلس إلى

  )العربية اللغة تدريس طرائق(  في تربية ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 للسنة 3068المركزية المكتبة في القرص رقم

  المستخلص

 الص½ف ط½الب ل½دى التعبيري األداء في التأملي التفكير مهارات أثر(تعرف إلى الحالي البحث يهدف    

  ).العلمي الرابع

 اخت½ار أيض½اً  نفس½ها وبالطريقة للبنين، النهضة ثانوية عشوائياً  الباحث ،اختار البحث هدف ولتحقيق  

 التفكي½½ر مه½ارات وف½ق عل½ى التعبي½½ر م½ادة ت½درس الت½ي يبي½½ةالتجر المجموع½ة لتمث½ل) ب( ش½عبة الباح½ث

  .االعتيادية بالطريقة التعبير مادة تدرس التي الضابطة المجموعة لتمثل) أ( ،وشعبة التأملي

  ).أ( شعبة في طالباً ) 35(،و) ب( شعبة في طالباً ) 35( ،بواقع طالباً ) 70( البحث عينة بلغت    

 الزمن½ي العم½ر:( اآلتي½ة المتغي½رات ف½ي البح½ث مجم½وعتي طالب بين ئياً إحصا تكافؤاً  الباحث أجرى     

 الدراس½ي ،والتحص½يل الس½نة نص½ف اختب½ار ف½ي العربية اللغة مادة ودرجات بالشهور، محسوباً  للطالب

َّ  التجرب½½ة أثن½½اء ف½½ي س½½تدرس الت½½ي التعبيري½½ة الموض½½وعات تحدي½½د وبع½½د).لألب½½وين  خطط½½اً  الباح½½ث أع½½د

½حت الت½ي التعبيري½ة للموض½وعات تدريس½ية  الخب½½راء م½ن نخب½ة عل½ى أنم½وذجيتين خطت½ين وع½رض ،رُشِّ

  .عليها التعديالت وإلجراء صالحيتها لمعرفة والمتخصصين

س    ّ  ،وانته½تْ  أس½بوعاً )12(اس½تمرت الت½ي التجرب½ة م½دة أثن½اء ف½ي البح½ث مجم½وعتي نفسه الباحث در

  .5/5/2014 يوم في النهائي االختبار بتطبيق

 ،)2ك½ا( ك½اي ومرب½ع ،مس½تقلتين لعينت½ين الت½ائي االختب½ار:( اآلتي½ة اإلحص½ائية الوس½ائل احثالب استعمل
  ) .بيرسون ارتباط ومعامل

  : إلى الباحث توصل إحصائياً  النتيجة تحليل وبعد

 المجموع½ة ط½الب تف½وق إذ، التعبي½ري األداء في) 0,05( داللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق وجود

 الض½ابطة المجموع½ة ط½الب عل½ى ،الت½أملي التفكي½ر مه½ارات وف½ق على التعبير درسوا نالذي ،التجريبية

  .االعتيادية بالطريقة نفسها المادة درسوا الذين
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  :  منها التوصيات من بعددٍ  الباحث أوصى البحث نتيجة ضوء وفي

 حقق½ت ؛ألنها داديةاإلع المرحلة في التعبير مادة تدريس في التأملي التفكير مهارات اعتماد ضرورة.1

  .جيدة نتائج

  .التأملي التفكير مهارات على العربية اللغة مدرسين مدرسات تدريب ضرورة.2

  .إهماله أو به آخر درس استبدال وعدم التعبير بدرس العناية ضرورة.3

  :  منها المقترحات من عدداً  الباحث واقترح

ُخر يةدراس مراحل في الحالية للدراسة مماثلة دراسة إجراء. 1   .أ

ُخر صفوف في الحالية للدراسة مماثلة دراسة إجراء. 2   .  أ

  .المهنية الفروع أو، األدبي الفرع طالب على مماثلة دراسة إجراء. 3
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The effect of the Skills of Reflective Thinking in an expressional 

behavior for fourth Scientific Section  

M .Aletter presented by 

Thabit kamil Hadi  Ali 

the Council of the College of Education / Human Sciences at the University 
of Babylon, and it is part of the requirements of the Master degree of 

Education (methods of teaching Arabic(  

abcitract  

       This research intends to identify the effect of the  Skill The effect of the 
Skills of Reflective Thinking in an expressional behaviors related to for 
fourth Scientific Section in secondary school .and for coupleting the aim of 
the research ,there a searcher chose unscrambly al Nahda secondary School 
for boys section(B)to represent the expremental group which studies 
composition subject according to the skill of Reflective Thinking and be 
choose section(A)to represent the fixed group which studies the 
composition subject in an usual way .the research contained 
(70)students,(35) in sec on(B)and(35) in sec on(A).          The reseache Made 
static may among the two groups of the students for the fallowing,(the eage 
the students ,numbered with months, the marks of Arabic language in mid 
year examination, and the post graduale of the parents .And after limiting 
the expressional topics that are taught during the expremen The researcher 
prepared teaching plans for the t             . The researcher prepared teaching 
plans for the expraessional topics that  

are cared and explained two plans for the an intelligent group for some 
specialists to know its expire and to make re-make for it                              . 

The researcher taught himself the two groups during the exprement  and it 
continued for twelve weeks and it ended by making the final test on the five 
of may 2014.the researcher used the clarify ways                 .          The 
researcher used the following static ways.(the t-teste for two samples, and 
the square of kai and the Berson term .And after the analysis of the result  
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statically, he concluded the following: there are differences statically in the 
level(0,05)in the expressioal behavior, the students of the expremental 
group who studied the composition according to the Reflective Thinking 
related to the students of the fixed group who studied the same subject and 
in the usual way    . 

      According to the result of the research, the researcher recommended 
the following :-                                                

.The necessity of depending the Reflective Thinking in teaching the 
composition subject in secondary school because it resulted respectable 
results                        . 

.The necessity to train the teacher of Arabic language on the skills of 
Reflective Thinking                             . 

.The necessity of the care of the composition subject and it shouldn,t be 
replaced by another subjector beg lected it                                                 .
              

And he suggested number of suggestions :-  

.We should make the same study like in different stages                              .

                                   

 .Making the same study for this study in another classes                            .

                                   

.Making the same study for the litrary students or academic one                 .
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  الشكري حوان مجباس منتظر

  بابل جامعة في ألساسيةا الـتربية كلية مجلس إلى

  )االجتماعيات تدريس طرائق( في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2014 للسنة 3067  المركزية المكتبة في القرص رقم

  المستخلص

 االول الصف طالب تحصيل في المختارة التعليمية الوسائل فاعلية معرفة إلى الحالي البحث رمى 

  :اآلتية الصفرية الفرضية الباحث وضع الهدف هذا ولتحقيق ، التاريخ مادة في المتوسط

 المجموعة في الطالب تحصيل متوسط بين( 0,05( مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال-1

 في الطالب تحصيل ومتوسط المختارة التعليمية الوسائل استعمال وفق على يدرسون الذين التجريبية

  .التاريخ مادة في االعتيادية بالطريقة ونيدرس الذين الضابطة المجموعة

 متوسطة بحثه مجتمع من العشوائية بالطريقة الباحث اختار ، البحث فرضية من وللتحقق    

 المجموعة لتمثل)  ج(  شعبة اختار نفسها وبالطريقة ، الحالي للبحث عينة للبنين الجواهري

   عدد البالغ الضابطة المجموعة لتمثل)  ب(  وشعبة ، طالباً )  44(طالبها عدد البالغ التجريبية

 البحث لعينة النهائي العدد أصبح شعبة كل في الراسبين الطالب استبعاد وبعد،  طالباً )  46(  طالبها

  ).طالبا79(

 في تؤثر أن يمكن التي المتغيرات بعض في البحث مجموعتي طالب بين إحصائياً  الباحث وكافأ       

  :هي لمتغيراتا وهذه ، التجربة نتائج

  . لآلباء الدراسي التحصيل- . بالشهور محسوباً  الطالب عمر-1

  .البحث مجموعتي لطالب السابق الدراسي التحصيل-   لألمهات الدراسي التحصيل -4

  ) .        رافن(  الذكاء اختبار-5

َّ   التجرب½½ة ف½½ي المح½½ددة الموض½½وعات ض½½مت ، س½½لوكياً  ه½½دفاً ) 121( الباح½½ث ص½½اغ وق½½د   اً خطط½½ وأع½½د

 ً  ف½ي التجرب½ة ف½ي س½تدرس الت½ي القديمة الحضارات تأريخ لموضوعات خطة عشرة ست بلغت تدريسية

 م½½ن مجموع½½ة عل½½ى أنم½½وذجيتين خطت½½ين منه½½ا وع½½رض ، الس½½لوكية واأله½½داف الكت½½اب محت½½وى ض½½وء

 بلغ½وا ، والت½أريخ والتق½ويم والقي½اس ال½نفس وعل½م الت½دريس طرائ½ق مج½ال ف½ي والمتخصصين الخبراء

   ، صدقها لمعرفة ، العراق جامعات من جامعة عشرة احدى من ومحكماً  خبيراً  عشرين نم اكثر
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سَ  وقد ، ومالءمتها َّ ر َ ) 8(  اس½تمرت الت½ي التجرب½ة م½دة ط½وال البح½ث مجموعتي طالب نفسه الباحث د

 ، البح½ث مجم½وعتي ط½الب عل½ى التحص½يلي االختب½ار الباحث طبق ، التجربة مدة انتهاء وبعد ، أسابيع

  .استطالعية عينة على تطبيقه خالل من االختبار وثبات صدق ثبت ان بعد

 لعينت½½ين الت½½ائي االختب½½ار : اآلتي½½ة اإلحص½½ائية الوس½½ائل الباح½½ث اس½½تعمل إحص½½ائياً  البيان½½ات ولمعالج½½ة 

  براون سبيرمان ارتباط معامل .بيرسون ارتباط معامل . كاي مربع. مستقلتين

  : يأتي ما إلى باحثال توصل النتائج تحليل وبعد    

سوا الذين التجريبية المجموعة طالب تفوق ِّ ر ) المخت½ارة التعليمي½ة الوسائل(  باستعمال  التاريخ مادة دُ

س½½وا ال½½ذين الض½½ابطة المجموع½½ة ط½½الب عل½½ى ، ِّ ر  اختب½½ار ف½½ي)  االعتيادي½½ة بالطريق½½ة(  الت½½اريخ م½½ادة دُ

(  الدراس½ي التحص½يل اختب½ار ف½ي المحس½وبة ائي½ةالت القيم½ة كان½ت إذ ، التاريخ لمادة الدراسي التحصيل

) 77( حري½½ة وبدرج½½ة) 0,05( دالل½½ة مس½½توى عن½½د) 1,980( البالغ½½ة الجدولي½½ة القيم½½ة م½½ن اكب½½ر) 9,64

  : منها عدة بتوصياتٍ  الباحث أوصى النتائج ضوء وفي التجريبية المجموعة ولصالح

سين حض   ّ   .التاريخ مادة تدريس عند رةالمختا التعليمية الوسائل هذه استعمال على المدر

 االقتص½½ار وع½½دم ، التعليمي½½ة الوس½½ائل اس½½تعمال عل½½ى الخدم½½ة أثن½½اء التدريس½½ية الهيئ½½ات ت½½دريب  

      : منه½½ا المقترح½½ات م½½ن ع½½دداً  الباح½ث واقت½½رح . والحف½½ظ التلق½½ين تعتم½د الت½½ي التدريس½½ية الطرائ½½ق عل½ى

ر متغيراتٍ  في مماثل بحث إجراء َ ُخ   .التاريخية المفاهيم كاكتساب أ

½ر دراس½ية م½واد ف½ي المخت½ارة التعليمية الوسائل فاعلية عن بحث إجراء   َ ُخ  الت½اريخ م½ادة غي½ر أ

  .مختلفة تعليمية ولمراحل
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The effectiveness of teaching aids in the Achiement of selected 

students of the first grade average in History subject 

Message made by 

Mentzer mjbas Hawwan Shukri 

To the Council of Basic Education College / University of Babylon 

It is part of the requirements of Neil Master of Education degree in social 
studies teaching method 

Abstract  

 Current search threw to know the effectiveness of teaching aids in the 
selection of selected students of the first grade average in history , and to 
achieve this goal, the researcher put the null hypothesis of the following  

1  - There are no sta�s�cally significant differences at the level ( 0.05 ( 
between the average student achievement in the experimental group who 
are studying the use of teaching aids according to the chosen and the 
average student achievement in the control group who are studying in the 
usual way in history  .  

    To investigate the hypothesis of the research, researcher selected 
randomly from the community discussed medium Jeweler Boys sample of 
current research , and in the same way chose Division (c ) to represent the 
experimental group of the number of students (44 students) , and the 
Division of (b ) to represent the control group of the number of students (46) 
students , after the exclusion of students who failed in each division became 
final number of the research sample ( 79 students. ( 

The researcher rewarded statistically between the two groups of students in 
search of some variables that could affect the results of the experiment , 
and these variables are: 

- chronological age of the students measured in months  .  

- educational attainment of parents  .  

- 
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 educational attainment for mothers  .  

- Former academic achievement for students of the two sets of search. 

- IQ test ( Raven  . (  

       Was coined by a researcher (121 ) target behaviorally , included specific 
subjects in the experiment and prepared plans for teaching amounted to 
sixteen plan to Topics history of ancient civilizations , which will examine in 
the experiment , in light of the content of the book and behavioral 
objectives , and offer them two plans Onmozcetin a group of experts and 
specialists in the field of teaching methods psychology and measurement 
and evaluation , history , reached more than twenty expert and an 
arbitrator from one of the ten University of Iraq's universities , to see the 
sincerity , and relevance , has studied the same researcher students two sets 
of research for the dura on of the experiment , which lasted 8 weeks , and 
after the end of the probation period , a dish researcher test grades to 
students two sets of search , after the proven reliability and validity of the 
test by applying it to a prospective sample  .  

       To address the data statistically researcher used statistical means the 
following  :  

- t- test for two independent samples  .  

- Chi-square test  .  

- Pearson correlation coefficient  .  

- Spearman correlation coefficient Brown. 

   After analyzing the results , the researcher suggested the following: 

Superiority of the experimental group students who have studied the use of 
history ( teaching aids selected ) , the control group students who have 
studied the material date ( the usual way ) in academic achievement test of 
history , as the value of T calculated in the test of academic achievement ( 
9.64 ) greater than tabular value of $ ( 1.980 ) at the level of significance  
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(0.05) and the degree of freedom (77) and in favor of the experimental 
group  .  

  In light of the findings , the researcher recommended a number of 
recommendations including: 

  *urged teachers to use these teaching aids selected when teaching history. 

  *training faculty in-service on the use of teaching aids , and not only on 
teaching methods that rely rote  .  

  The researcher suggested a number of proposals , including: 

  *conduct similar research in other variables Kakedzab about concepts of 
history  .  

  *conduct research on the effectiveness of educational methods selected in 
subjects other than the substance of history and different stages of learning 
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  بابل بجامعة األساسية التربية كلية مجلس إلى مقدمة رسالة

  )العامة العلوم تدريس طرائق (في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  المرشدي عبيس هاشم إسراء

  2016للسنة  3821لقرص في المكتبة المركزية رقم ا 

     المستخلص                                             

 ل½دى العلم½ي والتن½ور التحص½يل ف½ي المتع½ددة الوس½ائط اس½تعمال أث½ر( عل½ى التع½رف إلى البحث يهدف  

  ). الفيزياء مادة في المتوسط االول الصف طالبات

  : اآلتيتان الصفريتان الفرضيتان صيغت ثالبح هدفي تحقيق اجل من  

 طالب½½½ات درج½½½ات متوس½½½ط ب½½½ين) 0.05( دالل½½½ة مس½½½توى عن½½½د احص½½½ائية دالل½½½ة ذو ف½½½رق يوج½½½د ال      

 المجموع½ة طالب½ات درج½ات ومتوس½ط المتع½ددة الوس½ائط باستعمال درسن اللواتي التجريبية المجموعة

 االول للص½ف الفيزي½اء م½ادة ف½ي التحص½يلي اراالختب½ ف½ي االعتيادي½ة بالطريق½ة درس½ن الل½واتي الضابطة

  .                                                              المتوسط

 طالب½½ات درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0.05( دالل½½ة مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال

 طالب½½ات درج½½ات ومتوس½½ط المتع½½ددة الوس½½ائط باس½½تعمال درس½½ن الل½½واتي التجريبي½½ة المجموع½½ة

 م½ادة ف½ي العلم½ي التن½ور مقي½اس ف½ي االعتيادي½ة بالطريق½ة درس½ن اللواتي الضابطة المجموعة

 تجرب½ة الباحث½ة أج½رت الفرض½يتين ه½اتين ص½حة م½ن ولتحقق .المتوسط االول للصف الفيزياء

 الم½½½نهج الباحث½½½ة اعتم½½½دت -: اآلتي½½½ة اإلج½½½راءات اعتم½½½اد ت½½½م إذ ونص½½½ف ش½½½هرين اس½½½تغرقت

 أح½دهما متك½افئتين لمجم½وعتين) الجزئ½ي الض½بط ذي( التجريب½ي التص½ميم واخت½ارت التجريبي

ُخ½½رى تجريبي½ة  ب½½ين م½½ن) للبن½½ات الف½رات متوس½½طة( عش½½وائياً  الباحث½½ة واخت½ارت ، ض½½ابطة واأل

 محافظ½ة تربي½ة لمديري½ة التابع½ة الحلة مدينة مركز في النهارية والثانوية المتوسطة المدارس

 الدراس½ي للع½ام طالب½ة) 126( المدرس½ة ف½ي المتوس½ط االول الص½ف طالب½ات ع½دد بل½غ ،اذ باب½ل

 بطريق½½ة) أ( ش½½عبة اختي½½ار ت½½م وق½½د) د.ج.ب.أ( ش½½عب اربع½½ه عل½½ى توزع½½ت) م2014-2015(

 ش½عبة اختيار تم نفسها ،وبالطريقة) 32( طالباتها وعدد التجريبية المجموعة لتمثل عشوائية

 طالب½ة) 63( فيهم½ا البح½ث عين½ة وبلغ½ت ،)31( طالباته½ا وعدد الضابطة المجموعة لتمثل) د(

 بواق½ع المجم½وعتين م½ن طالب½ات) 3( الباحثة استبعدت وقد والضابطة التجريبية للمجموعتين

 الع½دد يك½ون وب½ذلك الض½ابطة المجموع½ة م½ن طالب½ة) 1(و التجريبية المجموعة من طالبة) 2(

  . طالبة) 60( هو البحث لمجموعتي النهائي الكلي
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 خب½½رات ام½تالكهن ال½ى االحص½½ائية العملي½ات م½ن الراس½بات الطالب½½ات اس½تبعاد س½بب ويع½ود    

 النت½ائج دق½ة ف½ي ت½ؤثر ق½د والت½ي التجربة مدة غضون في درست التي الموضوعات في سابقة

 كاف½أت وق½د المدرس½ة، نظ½ام عل½ى حفاظ½اً  ص½فوفهن ف½ي المس½تبعدات الطالب½ات بقاء ضمان مع

 العم½ر:( االتي½ة المتغي½رات ف½ي) والض½ابطة التجريبي½ة(عتينالمجمو افراد بين احصائياً  الباحثة

 للطالب½½ات االول النص½ف ودرج½ات للوال½دين، الدراس½½ي والتحص½يل ، باألش½هر محس½وباً  الزمن½ي

 الدراس½ية الم½ادة الباحث½ة وح½ددت ،)ال½ذكاء واختب½ار الس½ابقة، المعلوم½ات واختب½ار المادة، في

 الخ½امس، الراب½ع،( وه½ي المتوس½ط االول للص½ف اءالفيزي½ كتاب من األخيرة األربعة بالفصول

)  150( ع½ددها بل½غ ، األخي½رة للفصول سلوكية أهدافا الباحثة صاغت ثم ،) السابع السادس،

 المعرف½ي، المجال في بلوم تصنيف من االولى الثالث المعرفية للمستويات ممثلة سلوكياً  هدفاً 

 بالنس½بة أم½ا . الض½ابطة والمجموع½ة ةالتجريبي½ المجموعة من لكل دراسية خطة) 16(وأعدت

ت فقد البحث ألدوات َ  ال½ذي التحص½يلي باالختب½ار تمثل½ت األول½ى أدات½ين،  بن½اء الى الباحثة عمد

 عل½ى الب½دائل رب½اعي متع½دد م½ن االختي½ار ن½وع م½ن موض½وعية اختباري½ة فق½رة) 40( من تألف

 التميي½½ز ومعام½½ل دقالص½½ م½½ن التحق½½ق وت½½م ،)المواص½½فات ج½½دول( االختباري½½ة الخارط½½ة وف½½ق

) 0.81( النص½½فية التجزئ½½ة بطريق½½ة الثب½½ات معام½½ل بل½½غ إذ والثب½½ات الب½½دائل وفعالي½½ة والص½½عوبة

 التن½ور بمقي½اس فتمثل½ت الثاني½ة األداة ،أم½ا) 0.93) (20 ريتشاردس½ون-كي½ودر( بمعادل½ة وبلغ

 فق½رات) 4( تتضمن فقرة)  أوافق ال متردد، موافق،( البدائل ثالثي)  44(  من وتألف العلمي

 والمج½½ال  المه½½اري، والمج½½ال المعرف½½ي، المج½½ال( ه½½ي مج½½االت ثالث½½ة ب½½ين توزع½½ت كاش½½فة،

 بطريق½ة وبل½غ) 0.94( النصفية التجزئة بطريقة بلغ إذ وثباته صدقه من التأكد تم ،)الوجداني

) 2015-2014( الدراس½ي للع½ام الث½اني الفص½ل ف½ي التجرب½ة تطبيق تم). 0.89( كرونباخ. الفا

 الخم½½يس ي½½وم ونهايت½½ة) 15/2/2015( المص½½ادف االح½½د ي½½وم الفعل½½ي الت½½دريس بداي½½ة كان½½ت اذ

 لك½½ل اس½½بوعيا حص½½تين بواق½½ع اس½½ابيع) 10( التجرب½½ة اس½½تغرقت اي) 28/4/2015( المص½½ادف

 إحص½½ائياً  الباحث½½ة عليه½½ا حص½½لت الت½½ي النت½½ائج وتحلي½½ل البح½½ث أدات½½ي تطبي½½ق وبع½½د مجموع½½ة،

 التجريبي½ة المجموع½ة طالب½ات تف½وق النت½ائج أظهرت) Excel Microsoft( برنامج باستخدام

 درس½½ت الت½½ي الض½½ابطة المجموع½½ة طالب½½ات عل½½ى المتع½½ددة الوس½½ائط باس½½تخدام درس½½ت الت½½ي

 البح½ث نت½ائج ض½وء وف½ي العلمي، التنور ومقياس التحصيلي االختبار في االعتيادية بالطريقة

 م½½ادة ت½½دريس ف½½ي المتع½½ددة الوس½½ائط اس½½تعمال أمكاني½½ة اهمه½½ا توص½½يات بع½½دة الباحث½½ة أوص½½ت

 والتن½ور التحص½يل مس½توى رف½ع ف½ي إيج½ابي أث½ر م½ن له½ا لم½ا المتوس½ط االول للصف الفيزياء

 ف½½ي المتع½½ددة الوس½½ائط أث½½ر لبي½½ان مماثل½½ة دراس½½ة إج½½راء أقترح½½ت وك½½ذلك ، للطالب½½ات العلم½½ي

ُخرى متغيرات ُخرى دراسية ومراحل أ                                                .                               أ

  

  

  

  

  



  
�–

            3182016  
 

  

Effect of the Using of Multimedia in the Achievement and the 

Enlightenment Scientific among Female Students of The First 

Intermediate Class in Physics 

to the Council of basic College Education in Babylon University 

As a partial fulfillment of the Requirement Master the degree of   Teaching 
Methods of in General science  

Esraa Hashim Obeis AL Morshedi  

Abstract  

The research aime to know (effect of using multimedia in the achievement 
and the Enlightenment Scientific among female students of the first 
intermediate grade class in physics(In order to verify the two goals of the 
study , the following nil hypotheses have been developed   :  

. There is no sta�s�cally significant difference at (0.05) between the 
average of trial group female students' marks, who are studying physics 
according to multimedia, and the average of control group female students' 
marks , who are studying physics according to traditional method in 
achievement test . 

. There is no statistically significant difference at (0.05) between the 
average of trial group female students' marks, who are studying physics 
according to multimedia, and the average of control group female students' 
marks , who are studying physics according to traditional method in 
enlightenment scientific  . In order to verify these two nil hypotheses , the 
researcher conducted an experiment, that  lasted for two months and  half, 
where he depended on the following procedures   :  

experimental design (with partial control) was selected for two equivalent 
groups (experimental group and control group with (post-test). Research 
sample (AL-Forat intermediate school for girls) was randomly selected (by 
lot) from the research community representing intermediate and secondary 
schools in Babil . the total number of 1nd intermediate female students the  
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total number of female students in the school was (126 students) , 
distributed in four classes (A, B, C and D   .  

class (A) was randomly chosen to represent the experimental group (32 
female students) and in the same way , class (D) was chosen to represent 
the control group (31 female students). The research sample was amoun ng 
at (63 female students) for experimental and control groups . Then (3 female 
students) were excluded from the two groups (one student) from 
experimental group , so it's total number became 30 female students and 
two students from control group, so it's total number became (30 students), 
thus the final total number of two research groups were (60 student .( 

The reason behind excluding the flunking students from statistical 
operations is that they have previous experiences about the subjects that 
will be studied during the experiment and which may effects the variables , 
then affects the accuracy of results. It was ensured that the flunking 
students were remaining in their classes to preserve the system in the 
school. After that , the researcher made an equivalence between the two 
groups, statistically, in the following variables : (age in months, parents 
academic achievement, previous achievement in physics , test of previous 
information , Raven IQ- test). Beside adjusting other variables for the 
research integrity, the researcher has taught the two groups by himself . The 
last three chapters (4th,5th,6th and 7th)of physics book for 1nd 
intermediate class (4th edi on , 1435 H.j – 2014 ) were selected as the 
scientific subject . 

The researcher has developed (150) behavioral objec ves. Furthermore, he 
prepared (16) teaching plans for the two groups , and appropriate 
amendments were made on these plans after reviewing by experts. In 
relating to research tools,  the researcher has developed the two research 
tools representing by  an achievement test in physics , this test consisted of 
(44) objec ve items (Mu -choices questions), its face validity , content 
validity, difficulty coefficient, discriminate coefficient and effectiveness of 
false alternatives were calculated. Furthermore, test reliability was 
extracted by two methods : split half method , where it was amounting at  



  
�–

            3202016  
 

 

(0,81) a er the correc on by Spearman Brown formula, and as well as 
according to the equation( Kuder - Richardson Formulas  20))which reaches 
(0.93), the second tool scale scien�fic enlightenment , which consisted of ( 
44 ) fqrahtdhmnt4 (paragraphs of revealing, were distributed among the 
three areas of the (area of  

knowledge, and the master craftsman, and the conscientious) was to make 
sure of his truthfulness and integrity as it reached a midterm retail(0،94) and 
in a way, Alpha .krwnbakh (0،89. ( 

The experiment was applied in the second semester for the academic year 
(2014-2015), where the actual study started on (Saturday) Feb  

15th,2015 and it ended on (Sunday) April 28th,2015. It lasted for (10 weeks) 
(two lessons per-week for each group) . After applying the two  

research tools and analyzing the results by Microsoft Excel , statistically, 
these results showed the superiority of experimental group students who 
were studying according to multimedia upon the control group students 
who were studying according to traditional method in achievement test and 
enlightenment scientific 

Depending on the results, the researcher has recommended that it is 
possible to use mul media in teaching physics for 1nd Intermediate class for 
its positive impacts in increasing the achievement  level and enlightenment 
scientific for students. Moreover, he suggested conducting a similar study to 
explain the effectiveness of multimedia in other variables and for other 
classes and other subjects . 
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PLAN

   بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى مقدمة رسالة

  )العامة العلوم تدريس طرائق (في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

   الالمي اجنيح صبحي دسعي مرتضى

  2015للسنة  3820رقم القرص في المكتبة المركزية 

  المستخلص

 ت½دريس في المتبعة والطرائق االساليب في القصور اوجه بعض وجود في البحث مشكلة تمثلت        

 فردال تنشئة اهمها من والتي الكيمياء لمادة التربوية االهداف تحقيق عدم الى ادى مما، الكيمياء مادة

 تحص½يل مستوى انخفاض الى القصور هذا ادى كما، للمشكالت حلوله في واالبداع التفكير على القادر

  . الجانبين هذين في تهتم جديدة تدريس طرائق عن البحث استدعى مما، الكيمياء مادة في الطالب

 التفكي½ر ي½ةتنم و التحص½يل ف½ي) PLAN( ب½الن اس½تراتيجية فاعلي½ة تقص½ي الى الحالي البحث هدف وقد

  . الكيمياء مادة في المتوسط الثاني الصف طالب لدى اإلبداعي

  : اآلتيتين الصفريتين الفرضيتين صوغ تم البحث هدفي من التحقق ولغرض    

 ط½½½الب درج½½½ات متوس½½½ط ب½½ين) 05,0( دالل½½½ة مس½½½توى عن½½½د إحص½½ائية دالل½½½ة ذو ف½½½رق يوج½½د ال -1

)، PLAN( ب½½الن اس½½تراتيجية وف½½ق ل½½ىع الكيمي½½اء م½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين التجريبي½½ة المجموع½½ة

 وف½½ق عل½½ى نفس½½ها الم½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين الض½½ابطة المجموع½½ة ط½½الب درج½½ات متوس½½ط وب½½ين

  . التحصيل اختبار في االعتيادية الطريقة

 ط½الب درجات متوسط بين) 05,0( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال - 10

)، PLAN( ب½½الن اس½½تراتيجية وف½½ق عل½½ى يمي½½اءالك م½½ادة يدرس½½ون ال½½ذين التجريبي½½ة المجموع½½ة

   وبين
 وف½½ق عل½ى نفس½½ها الم½ادة يدرس½½ون ال½ذين الض½½ابطة المجموع½ة ط½½الب درج½ات متوس½ط - 11

  . االبداعي التفكير تنمية اختبار في االعتيادية الطريقة

 اعتم½½اد ت½½م إذ اس½½ابيع) 10( اس½½تغرقت تجرب½½ة الباح½½ث أج½½رى الفرض½½يتين ه½½اتين ص½½حة م½½ن وللتحق½½ق

  : اآلتية تاإلجراءا

ٌخ½رى تجريبي½ة أحداهما متكافئتين لمجموعتين) الجزئي الضبط ذو( التجريبي التصميم اُختير         واأل

 عش½وائية بطريق½ة باب½ل محافظ½ة مرك½ز ف½ي) ادريس ابن متوسطة( البحث عينة اختيار تم وقد، ضابطة

   النهارية والثانوية طةالمتوس بالمدارس تمثل الذي البحث مجتمع من) القرعة طريق عن التعيين(



  
�–

            3222016  
 

  

 2014( الدراس½ي للعام المتوسط الثاني الصف طالب عدد بلغ حيث ، بابل محافظة مركز في الحكومية

 ارب½½ع ب½½ين م½½وزعين طالب½½اً ) 150( بل½½غ المدرس½½ة وف½½ي طالب½½اً ) 6153( المحافظ½½ة مرك½½ز ف½½ي م)2015 –

، التجريبي½½½ة المجموع½½½ة للتمث½½½ عش½½½وائية بطريق½½½ة) أ( ش½½½عبة اختي½½½ار ت½½½م)، د ج، ب، أ،( ه½½½ي ش½½½عب

 ب½½ين إحص½½ائياً  الباح½½ث كاف½½أ وق½½د، الض½½ابطة المجموع½½ة لتمث½½ل) ب( ش½½عبة اختي½½ار ت½½م نفس½½ها وبالطريق½½ة

 التحص½يل، لألب½وين الدراس½ي التحص½يل باألش½هر، محس½وباً  العم½ر: ( اآلتي½ة المتغيرات في المجموعتين

 اختب½ار ،)Raven( رافن الذكاء اختبار، ةالسابق المعلومات اختبار، الكيمياء مادة في السابق الدراسي

  ).القبلي االبداعي التفكير

 مجم½½وعتي بت½½دريس الباح½½ث ق½½ام ، البح½½ث س½½المة أج½½ل م½½ن األخ½½رى المتغي½½رات ض½½بط ع½½ن فض½½الً        

 الث½اني للص½ف الكيمي½اء م½ادة كت½اب م½ن األخي½رة الثالث½ة بالفص½ول العلمية المادة وحددت بنفسه البحث

  )   السابع والفصل، السادس والفصل، الخامس الفصل: ( وهي ،)م 2014/  هـ 1435 ،5ط( المتوسط

 أع½د ذل½ك ع½ن فض½الً  س½لوكياً  ه½دفاً ) 170( ع½ددها وبل½غ الس½لوكية األه½داف بص½ياغة الباحث قام        

 الخب½راء عل½ى عرض½ها وبع½د والض½ابطة التجريبي½ة المجم½وعتين م½ن لك½ل تدريس½ية خط½ة) 20( الباحث

  . عليها المناسبة التعديالت إجراء تم والمحكمين

دَ  فقد البحث بأداتي يتعلق فيما        َ م َ  تحص½يلي باختب½ار تمثل½ت الت½ي البح½ث أدات½ي بن½اء إل½ى الباحث ع

 ب½دائل أربع½ة ذي متع½دد م½ن االختي½ار ن½وع م½ن موض½وعية فق½رة) 50( من مكون الكيمياء علم مادة في

 الب½دائل وفعالية التمييز، ومعامل الصعوبة، ومعامل الظاهري، والصدق المحتوى صدق حساب تم وقد

   بعد بلغ إذ النصفية التجزئة بطريقة االختبار ثبات استخراج وتم الخاطئة

 االب½½داعي التفكي½½ر باختب½½ار فتمثل½½ت الثاني½½ة األداة أم½½ا)، 0,902( ب½½راون – س½½بيرمان بمعادل½½ة التص½½حيح

 اُس½تخرج فق½د االختب½ار ثب½ات أم½ا البن½اء، ص½دقو الظ½اهري صدقه حساب وتم بإعداده الباحث قام الذي

    سبيرمان بمعادلة التصحيح بعد بلغ إذ) النصفية التجزئة( طريقة االولى بطريقتين

 ب½راون – س½بيرمان بمعادل½ة التص½حيح بع½د بل½غ اذ) االختب½ار اعادة( بطريقة والثانية)، 0,825( براون

)0,888. (  

 الفعل½ي الت½دريس بداي½ة كان½ت اذ) 2015- 2014( الدراس½ي امللع½ الث½اني الفصل في التجربة تطبيق تم 

 اس½½½تغرقت اي)، 20/4/2015( المواف½½½ق االثن½½½ين ي½½½وم ونهايت½½½ه) 15/2/2015( المواف½½½ق االح½½½د ي½½½وم

 وتحلي½½ل البح½½ث أدات½½ي تطبي½½ق وبع½½د، مجموع½½ة لك½½ل اس½½بوعيا حص½½تين وبواق½½ع أس½½ابيع) 10( التجرب½½ة

 ال½ذين التجريبي½ة المجموع½ة ط½الب تف½وق النت½ائج أظه½رت ،إحص½ائيا الباح½ث عليه½ا حص½ل التي النتائج

 وف½ق عل½ى درس½وا ال½ذين الض½ابطة المجموعة طالب على) PLAN( بالن استراتيجية وفق على درسوا

 أوص½ى البح½ث نت½ائج ض½وء وف½ي االب½داعي، التفكي½ر وتنمي½ة التحص½يل اختب½اري في االعتيادية الطريقة

 المتوس½ط الث½اني للصف الكيمياء مادة تدريس في) PLAN( بالن استراتيجية استعمال بإمكانية الباحث

 إج½راء اقت½رح وك½ذلك للط½الب، االب½داعي التفكي½ر وتنمي½ة التحص½يل مس½توى رف½ع ف½ي ايجابي اثر له لما

ٌخ½رى دراس½ية ولمراح½ل أخ½رى متغي½رات ف½ي) PLAN( ب½الن اس½تراتيجية فاعلي½ة لبي½ان مماثلة دراسة  أ

ٌخرى دراسية مواد وفي   . أ



  
�–

            3232016  
 

  

The Effectiveness of Using PLAN Strategy in the Achievement and 

The Improvement Of Creative Thinking  Of Second Intermediate 

Students in Chemistry  

To the Council of College of Basic Education in Babylon University 

As a Partial fulfillment of the Requirements of   Master Degree In 

Teaching Methods of General Sciences  

Mortada Saeed Subhi Ajinih al-Lami 

Abstract 

            The research problem lies in having some deficiencies in the 
methods used for teaching chemistry , which lead to not achieving 
educational objectives such as educating individuals who are capable of 
thinking and creativity in solving their problems. Also these deficiencies lead 
to decrease the level of students' achievement   in chemistry . Therefore, it 
is necessary to find out new teaching methods that taking these two 
problems into consideration    .  

This study aims to find an effective strategy (PLAN) to Achievement and 
Improvement of creative thinking of second intermediate students in 
chemistry . 

In order to verify the two aims of the study , the following zero hypotheses 
have been Improvement : 

. There is no sta�s�cally significant difference at (0.05) between the 
average of experimental group students' marks, who are studying  

chemistry according to (PLAN) Strategy , and the average of control group 
students' marks , who are studying chemistry according to traditional 
method in achievement test . 
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   There is no sta�s�cally significant difference at (0.05) between the average 
of experimental group students' marks, who are studying chemistry 
according to (PLAN) Strategy , and the average of control group students' 
marks , who are studying chemistry according to traditional method in 
testing the creative thinking scale. 

In order to verify these two hypotheses , the researcher conducted an 
experiment, that  lasted for two months and  half, where he depended on 
the following procedures   :  

experimental design (with partial control) was selected for two equivalent 
groups (experimental group and control group with (post-test). Research 
sample (Ibn Idrees Intermediate School, in Babil province center ) was 
randomly selected (by lot) from the research community representing 
intermediate and secondary schools in Babil . the total number of 2nd 
intermediate students in Babil province center for the academic year (2014-
2015) was (6153 students) and the total number of students in the school 
was (150 students) , distributed in four classes (A, B, C and D . ( 

      class (A) was randomly chosen to represent the experimental group and 
in the same way , class (B) was chosen to represent the control group. After 
that , the researcher made an equivalence between the two groups, 
statistically, in the following variables : (age in months, parents academic 
achievement, previous achievement in chemistry , test of previous 
information , Raven IQ- test and post-test of creative thinking . ( 

Beside adjusting other variables for the research integrity, the researcher 
has taught the two groups by himself . The last three chapters  

 (5th,6th and 7th)of chemistry book for 2nd intermediate class (5th edi on , 
1435 H.j – 2014 ) were selected as the scien�fic subject . 

       The researcher has developed (170) behavioral objec ves. 
Furthermore, he prepared (20) teaching plans for the two groups , and 
appropriate amendments were made on these plans after reviewing by 
experts. In relating to research tools,  the researcher has developed the two 
research tools representing by  an achievement test in chemistry , this test  
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consisted of (50) objec ve items (Mu -choices questions), its face validity , 
content validity, difficulty coefficient, discriminate coefficient and 
effectiveness of false alternatives were calculated. Furthermore, test 
reliability was extracted by split half method , it was amoun ng at (0,902) 
after correction by Spearman Brown formula . The researcher developed the 
second tool which was the creative thinking test. He calculated its face 
validity and construct validity, while test reliability was extracted by two 
methods : split half method , where it was amoun ng at (0,825) a er the 
correction by Spearman Brown formula, and re-test method, where it was 
amoun ng at (0,888)  a er the correc on by Spearman Brown formula .The 
experiment was applied in the second semester for the academic year 
(2014-2015), where the actual study started on (Saturday) Feb 15th,2015 
and it ended on (Monday) April 20th,2015. It lasted for (10 weeks) (two 
lessons per-week for each group) . After applying the two  

research tools and analyzing the results by Microsoft Excel , statistically, 
these results showed the superiority of experimental group students who 
were studying according to PLAN strategy upon the control group students 
who were studying according to traditional method in achievement test and 
test of creative thinking development   . Depending on the results, the 
researcher has recommended that it is possible to use (PLAN) strategy in 
teaching chemistry for 2nd Intermediate class for its posi ve impacts in 
increasing the achievement level and creative thinking development for 
students. Moreover, he suggested conducting a similar study to explain the 
effectiveness of (PLAN) strategy in other variables and for other classes . 
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   بابل جامعة/  االساسية التربية كلية مجلس إلى

  )العامة العلوم تدريـــــــس طـــــرائق( ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

   الجمل الرضا عبد كاظم زينب

  2015للسنة 3818رقم القرص في المكتبة المركزية 

    المستخلص                                                

ف الى البحث يهدف   ّ   : تعر

  .العلوم مادة في االبتدائي الخامس تلميذات تحصيل في الكاريكاتيرية الرسوم استعمال أثر .1

  . العلوم مادة نحو االبتدائي الخامس تلميذات  ميل في   الكاريكاتيرية الرسوم استعمال أثر .2

  :اآلتيتان ريتانالصف الفرضيتان صيغت البحث هدفي من وللتحقق -

 المجموع½ة تلمي½ذات درج½ات متوس½ط ب½ين) 0.05( مس½توى عن½د احص½ائية دالل½ة ذو فرق يوجد ال. " 1

 المجموع½½ة تلمي½½ذات  درج½½ات متوس½½ط و  الكاريكاتيري½½ة الرس½½وم باس½½تعمال يدرس½½ن الالت½½ي التجريبي½½ة

  . ".لعلوما لمادة التحصيلي االختبار في االعتيادية بالطريقة  يدرسن الالتي الضابطة

   تلميذات درجات متوسط بين)  0.05( داللة بمستوى احصائية داللة ذو فرق  يوجد ال. 2 

 درج½ات متوس½ط وب½ين ، الكاريكاتيري½ة الرس½وم باس½تعمال يدرس½ن الالت½ي)التجريبية المجموعة(        

 م½½ادة نح½½و المي½½ل مقي½½اس ف½½ي ، االعتيادي½½ة بالطريق½½ة يدرس½½ن الالت½½ي)الض½½ابطة المجموع½½ة( تلمي½½ذات

 لمرك½½ز للبن½½ات االبتدائي½½ة الم½دارس ف½½ي االبت½½دائي الخ½امس الص½½ف تلمي½½ذات عل½ى البح½½ث أقتص½½ر.العل½وم

  ).2015- 2014( الدراسي للعام بابل لتربية العامة للمديرية التابعة المحافظة

 للمجموع½½ات) الجزئ½½ي الض½½بط ذا(التجريب½½ي التص½½ميم واس½½تخدمت  التجريب½½ي الم½½نهج الباحث½½ة اعتم½½دت

   البحث عينة الباحثة اختارت)  والضابطة التجريبية( البحث مجموعتي يتضمن الذي لمتكافئةا

 الجب½½وري نزه½½ان مدرس½½ة( باب½½ل تربي½½ة لمديري½½ة التابع½½ة االبتدائي½½ة الم½½دارس ألح½½دى  قص½½دية بطريق½½ة

 مي½½ذةتل) 40( بواق½½ع االبت½½دائي الخ½½امس تلمي½½ذات م½½ن تلمي½½ذة) 80( تلمي½½ذاتها ع½½دد والب½½الغ ،)  للبن½½ات

  ، ب لشعبة تلميذة) 40(و أ لشعبة
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 لتمث½½ل ب وش½½عبة التجريبي½½ة المجموع½½ة لتمث½½ل) المث½½الي الك½½يس( طريق½½ةبب عش½½وائيا ش½½عبة  اختي½½رت

 المجموع½½ة تلمي½½ذات ع½½دد اص½½بح◌ً  احص½½ائيا الراس½½بات التلمي½½ذات اس½½تبعاد ،بع½½د الض½½ابطة المجموع½½ة

   تلميذة) 38( الضابطة المجموعة تلميذات و تلميذة)38( التجريبية

 والتحص½يل لألب½اء،  الدراس½ي التحصيل باألشهر، الزمني العمر: (بمتغيرات البحث مجموعتي تكافؤ تم

 م½ادة نح½و الميل مقياس السابقة، المعلومات اختبار الرابع، للصف العلوم ،ودرجات لالمهات الدراسي

  )العلوم

 الخ½½امس للص½½ف العل½½وم كت½½اب م½½ن تيناالخي½½ر الوح½½دتين تمث½½ل والت½½ي العلمي½½ة الم½½ادة الباحث½½ة ح½½ددت

 المغناطيس½½½½ي والمج½½½½ال،  المغن½½½½اطيس( فص½½½½ول ثالث½½½½ة تش½½½½مل الخامس½½½½ة الوح½½½½دة وكان½½½½ت االبت½½½½دائي

 ح½ددت كم½ا ،)متمي½ز حي كائن ،واألنسان الجسم اجهزة( فصلين وتشمل السادسة والوحدة)،والكهرباء

 والفه½½م المعرف½½ة،( االول ثالث½½ةال المس½½تويات تض½½منت الت½½ي المعرف½½ي المج½½ال ف½½ي الس½½لوكية  االه½½داف

ا)129( ه½½ا ع½½دد وبل½½غ) ،والتطبي½½ق ً  لمجم½½وعتي الالزم½½ة التدريس½½ية الخط½½ط إع½½داد ،وت½½م◌ً  س½½لوكيا ه½½دف

 المجموع½ة لت½دريس الكاريكاتيري½ة الرس½وم وف½ق عل½ى تدريس½ية خط½ة)20( بواق½ع ع½ددها وك½ان البحث

  . الضابطة المجموعة ريسلتد االعتيادية الطريقة وفق على تدريسية خطة)20(و التجريبية

  :هما للبحث أداتين  إعداد تم

 ومعام½ل ص½دقهِ  من التأكد وتم.متعدد من االختيار نوع من فقرة) 40( من تكون: التحصيلي االختبار-1

 التجزئ½½ة بطريقت½ي االختب½½ار ثب½ات اس½½تخراج وت½م الخاطئ½½ة بدائل½هِ  ،وفاعلي½½ة التمييزي½ة وقوت½½ه ص½عوبته،

 ب½½½راون – س½½½بيرمان بمعادل½½½ة التص½½½حيح بع½½½د بل½½½غ إذ ،20ريتشاردس½½½ون-كي½½½ودر ،ومعادل½½½ة النص½½½فية

)0,891  .(  

   ،ال نعم( البدائل ثالثية  النهائية بصيغته فقرة)30( يضم:  العلوم مادة نحو الميل مقياس-2

ُخرج فق½½د االختب½½ار ثب½½ات أم½½ا فقرات½½ه تميي½½ز ومعام½½ل الظ½½اهري، ص½½دقه حس½½اب وت½½م) ،ال اع½½رف ُس½½ت  أ

  ).0,85(بلغ إذ كرونباخ– فاال معادلة باستخدام

 إذ أس½ابيع) 9( م½دى وعل½ى م) 2015-2014(الدراس½ي للعام الثاني الدراسي الفصل في التجربة طبقت

 الخم½½½يس ي½½½وم التجرب½½½ة ونهاي½½½ة) 23/2/2015( المواف½½½ق االثن½½½ين ي½½½وم الفعل½½½ي الت½½½دريس بداي½½½ة كان½½ت

    )30/4/2015( الموافق

 البيان½½ات معالج½½ة تم½½ت  العل½½وم م½ادة نح½½و المي½½ل ومقي½½اس التحص½يلي لالختب½½ار اإلجاب½½ات تص½½حيح وبع½د

  :النتائج فأظهرت مستقلتين لعينتين)t -Test( التائي االختبار ،باستعمال إحصائياً 

 المجم½وعتين  تلمي½ذات درج½ات متوس½ط بين)0,05(داللة مستوى عند إحصائية وداللة ذ فرق وجود - أ

سن الالتي التجريبية ِّ ر   الض½ابطة المجموعة تلميذات درجات ومتوسط لكاريكاتيريةا الرسوم باستعمال دُ

 المجموع½ة تلمي½ذات لص½الح العلوم لمادة التحصيل متغير في  االعتيادية للطريقة◌ً  وفقا دُرسن لالتي أ

  . التجريبية
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  تلمي½½½ذات درج½½½ات متوس½½½ط ب½½½ين)0,05(دالل½½½ة مس½½½توى عن½½½د إحص½½½ائية دالل½½½ة ذو ف½½½رق وج½½½ود  - ب

س½½½ن ت½½½يالال التجريبي½½½ة المجموع½½½ة ِّ ر  تلمي½½½ذات درج½½½ات ومتوس½½½ط الكاريكاتيري½½½ة الرس½½½وم باس½½½تعمال دُ

رس½½ن لالت½½ي أ  الض½½ابطة المجموع½½ة  العل½½وم م½½ادة نح½½و المي½½ل متغي½½ر ف½½ي  االعتيادي½½ة للطريق½½ة◌ً  وفق½½ا دُ

  . التجريبية المجموعة تلميذات  لصالح

  : أهمها االستنتاجات من  مجموعة الى الباحثة توصلت البحث نتائج ضوء وفي

رس½ن الالت½ي التجريبي½ة المجموع½ة تلمي½ذات تفوق ظهر الكاريكاتيرية الرسوم استعمال أن- ُّ  باس½تعمال د

   االبتدائي الخامس للصف العلوم مادة في التحصيل متغير في الكاريكاتيرية الرسوم

رس½ن الالت½ي التجريبية المجموعة تلميذات تفوق ظهر الكاريكاتيرية الرسوم استعمال أن - ُّ  تعمالباس½ د

  .االبتدائي الخامس للصف العلوم مادة نحو الميل متغير في الكاريكاتيرية الرسوم

 معلم½½½ي م½½½ن التعليمي½½ة للك½½½وادر تدريبي½½ة دورات بإقام½½½ة  أهمه½½ا توص½½½يات بع½½دة الباحث½½½ة اوص½½ت      

 ي½ةالعمل دف½ع في اثر لها التي الحديثة التدريس بطرائق المعرفية خلفيتهم زيادة لغرض وذلك ومعلمات

½ة – التعليمية ّ  تتض½من الكاريكاتيري½ة الرس½وم بع½ض المدرس½ي الكت½اب تض½مين و ، االم½ام نح½و) التعلمي

ُخ½½ر دراس½½ات إج½½راء الباحث½ة واقترح½½ت، ومس½½لي فك½½اهي بش½½كل العلم½½ي المحت½وى  مراح½½ل عل½½ى مماثل½½ة أ

 ءاتال½½ذكا مث½½ل اخ½½رى تابع½½ة متغي½½رات بإدخ½½ال دراس½½ات إج½½راء وك½½ذلك اخ½½رى دراس½½ية وم½½واد دراس½½ية

  ) . العقلية ،المهارات ،االتجاه العلمي التنور المتعددة،
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The effect of using of  caricatures on Female pupils primary fifth 

Class Achievement and Enterest toward science  

A thesis submitted by:  

To the Board of the Faculty of Education at the University of Babylon 

It is part fulfilment of the requirements for gaining a master's degree in 

General science teaching methods  

Zeinab kazem abd ulridha Al jamal  

Abstract 

 The aims of the research is to show: 

 The effect of the use of the   caricatures in the achievement of pupils 
female primary fifth in science . 

 The effect of the use of the caricatures   in the  interest primary pupils 
female  about science . 

To verify the aims of the search was two null hopothesis are؛ 

 "There is no difference in the level of sta�s�cal significance (0.05) between 
the average degrees of female pilot group who are studying the use of 
caricatures and average degrees of female officer group who were studying 
the way normal test in higher grades than the substance of science." . 

There is no difference is significant sta�s�cal level (0.05) between the 
average degrees of pupils female ( pilot group)who were studying the 
caricature , and average degrees of interest pupils female ( Group 
officer)who were studying usual manner, in science. 

- Select a Community Research and selection appointed by: 

limited research current research on primary fifth grade pupils female  in  
primary schools for girls  of the Center for the preservation of the 
Directorate General of Babylon, breeding academic year   (2014 -2015  M) 
.used a researcher experimental design (a partial reset)for groups equal,  
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which includes the two sets of research (experimental waldhabtah ) 
researcher has chosen randomly search sample one of the primary schools 
of the Directorate  of Babylon, breeding, whose number of its pupils (80) a 
pupil of female students in primary fi�h rose (40) a pupilfemale of the 
Division A( 40) a pupilfemale of the Division B, chosen  to represent the 
division aaishwa'ya pilot group and the Division B to represent the group 
officer, after the exclusion of pupils drop-outs statistically, the number of 
pupilsfemale Pilot Group (38), pupilsfemale Group officer (38)schoolgirl  ،  

   The equalization of the two sets of search variables: (old calendar months, 
academic achievement  for parents, and educational attainment of mothers, 
and degrees of science fourth grade, test previous information, the tendency 
toward material science)  The article scientific researcher, which represent 
the last two units of the book of science fifth elementary grade The fifth unit 
include the three chapters (Chapter I :magnet and Chapter II :magnetic field 
and chapter III :electricity)Unit include the sixth chapters (Chapter I :organs 
of the body and Chapter II:human being privileged district), and also 
identified behavioral uses in the area of knowledge, which included the first 
three levels (knowledge, understanding and application (the number of Ha 
(129) behavioral purpose, and the prepara on of the plans for the teaching 
of both sets of research and by (20)plan according to the teaching of the 
cartoons to teach pilot group and20 teaching plan according to standard 
way to teach the group officer ،Preparation of research tools: The tools for 
research are: 

higher grades than Test: was the preparation of a test of both sets of 
research  be of paragraph (40) of the kind of choice of mu -.and make sure 
of labs and difficult, discriminatory and strength, and effective alternatives 
misconceptions  and steadfastness . 

The tendency toward material science: measurement has been building the 
tendency toward material science, which includes (30)A paragraph 
appropriate seminar phase  was to make sure of sincerity, and steadfastness 
and distinguish its paragraphs. 
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Applied experience in the second semester, as it was the beginning of the 
actual teaching (23/2/ 2015) and the end of the Experiment (4/30/ 2015( 

After the correct answers for testing higher grades than measure the 
interest toward science  has been addressed by the use of statistical data. 
Test alta'a)T -test)laiyntyn independent showing results: 

 - There is a difference y  sta�s�cal significance at the level of (0,05 
(between the average degrees of pupilsfemale  who studied in accordance 
with the two pilot caricature paintings and average degrees of female 
students in the group officer of the studied in accordance with the way the 
normal  variable in academic achievement of science  

 - There is a difference is significant at the level of (0,05 (between the 
average degrees of female  pilot group who studied in accordance with 
caricature paintings and average degrees of female students in the group 
officer of the studied in accordance with the way the habitual  inclination in 
variable n hwmadah science In the light of the results of the research 
findings, a researcher at the Inter of conclusions, the most important: 

- The use of the caricatures have contributed to increasing attractive 
drew attention schoolgirls sample search , which led to the collection of 
pupilsfemale primary fifth grade  

-The caricatures have helped increase the tendency toward science for 
primary fifth The researcher recommended the establishment of training 
courses teaching of male and female teachers for the purpose of increasing 
their background knowledge modern teaching modalities that have the 
effect of paying educational process - learning (forward because it is the 
core of educated in the educational process  

The book contains some of the cartoons school include scientific content in a 
comic and entertaining. 

 Researcher studies suggested that other similar seminar on stages of course 
materials, as well as studies of other variables such as the Multilateral 
althka'aat, enlightenment scientific, direction, mental skills  .  
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PDEODE

  بابل بجامعة األساسية التربية كلية مجلس إلى مقدمة رسالة

  )العامة العلوم تدريس طرائق (في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

   حمزة نغماش خضر سماح

  2016للسنة  4004رقم القرص في المكتبة المركزية  

  صالمستخل                                             

 التحص½½½يل ف½½½ي PDEODE ب½½ديودي اس½½½تراتيجية اس½½تعمال اث½½½ر معرف½½ة ال½½½ى الح½½الي البح½½½ث ه½½دف     

 ت½م البح½ث ه½دفي ولتحقي½ق ، الكيمي½اء م½ادة ف½ي المتوس½ط الثاني الصف طالبات لدى االبداعي والتفكير

  : اآلتيتين الصفريتين الفرضيتين صياغة

 التجريبي½½ة المجموع½ة درج½ات متوس½½ط ب½ين) 0,05( مس½توى عن½د إحص½½ائية دالل½ة ذو ف½رق يوج½د ال .1

 درج½½ات متوس½½ط وب½½ين) PDEODE( ب½½ديودي إس½½تراتيجية وف½½ق عل½½ى الكيمي½½اء م½½ادة درس½½ن الل½½واتي

  . التحصيل في االعتيادية الطريقة وفق نفسها المادة درسن اللواتي الضابطة المجموعة

 التجريبي½½ة المجموع½ة ج½اتدر متوس½½ط ب½ين) 0,05( مس½توى عن½د إحص½½ائية دالل½ة ذو ف½رق يوج½د ال .2

 درج½½ات متوس½½ط وب½½ين) PDEODE( ب½½ديودي اس½½تراتيجية وف½½ق عل½½ى الكيمي½½اء م½½ادة درس½½ن الل½½واتي

  . اإلبداعي التفكير في االعتيادية الطريقة وفق نفسها المادة درسن اللواتي الضابطة المجموعة

 وض½ابطة تجريبي½ة تك½افئتينم بمجموعتين الجزئي الضبط ذا التجريبي التصميم الباحثة استخدمت      

 بالم½دارس( تمث½ل ال½ذي البح½ث مجتم½ع م½ن عش½وائياً  البح½ث عين½ة اختي½ار ت½م التص½ميم ه½ذا وفق وعلى

(  وكان½ت)  باب½ل لتربي½ة العام½ة للمديري½ة التابع½ة باب½ل محافظ½ة مرك½ز في النهارية والثانوية المتوسطة

 طالب½½ة)  300(  المدرس½½ة ف½½ي  لمتوس½½طا الث½½اني الص½½ف طالب½½ات ع½½دد بل½½غ إذ ،) للبن½½ات فض½½ة متوس½½طة

 لتمث½½ل)  القرع½½ة طري½½ق ع½½ن ب½½التعيين( عش½½وائياً ) ج( ش½½عبة اختي½½ار وت½½م ش½½عب س½½تة ب½½ين موزع½½ات

 أم½ا ، PDEODE بديودي استراتيجية وفق درسن طالبة)  35( من تكونت والتي التجريبية المجموعة

 وف½½ق عل½½ى درس½½ن طالب½½ة) 36( نم½½ تكون½½ت فق½½د) د( ش½½عبة بطالب½½ات تمثل½½ت الت½½ي الض½½ابطة المجموع½½ة

 ب½ين الباحث½ة كاف½أت ، المجم½وعتين ك½ال ف½ي طالب½ة) 71( للعين½ة الكل½ي العدد ليصبح االعتيادية الطريقة

 في السابق التحصيل الوالدين، تحصيل ، باألشهر محسوب العمر: ( اآلتية المتغيرات في المجموعتين

 احص½ائية دالل½ة ذوات الف½روق تك½ن ول½م) السابقة ماتالمعلو واختبار ، الذكاء واختبار ، الكيمياء مادة

 والس½ادس، الخ½امس،( األخي½رة الثالث½ة بالفص½ول العلمي½ة الم½ادة وح½ددت ،) 0.05( دالل½ة مستوى عند

 الس½لوكية األه½داف ص½ياغة وت½م)  2013، 4ط( المتوس½ط الث½اني للص½ف الكيمي½اء كت½اب من)  والسابع

 خط½ة)  24( الباحث½ة اعدت وكذلك سلوكياً  هدفاً )  166( نهائيةال بصورتها عددها بلغ اذ الفصول لهذه

   والضابطة، التجريبية المجموعتين من لكل تدريسية
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ت فقد البحث بأداتي يتعلق وفيما َ د َ م َ  ف½ي تحص½يلي باختب½ار تمثل½ت الت½ي البحث أداتي بناء إلى الباحثة ع

 ت½م وق½د ب½دائل أربع½ة ذي متع½دد م½ن راالختيا نوع من  موضوعية فقرة)  40( من مكون الكيمياء مادة

 الب½½دائل وفعالي½½ة التميي½½ز، ومعام½½ل الص½½عوبة، ومعام½½ل المحت½½وى، ص½½دق و الظ½½اهري ص½½دقه حس½½اب

 س½بيرمان بمعادلة التصحيح بعد بلغ إذ النصفية التجزئة بطريقتي االختبار ثبات استخراج وتم الخاطئة

 من النهائية بصورته تكون الذي االبداعي التفكير باختبار فتمثلت الثانية األداة أما) 0,860( براون –

ُخرج فق½د االختب½ار ثب½ات أم½ا الظ½اهري،و ص½دقه حس½اب وت½م هللا خير سيد وضعه الذ اجزاء خمسة ُس½ت  أ

  ) .0,896( براون – سبيرمان بمعادلة التصحيح بعد بلغ إذ النصفية التجزئة االختبار اعادة بطريقة

 اذ اس½½ابيع) 8( م½½دى وعل½ى 2015- 2014 الدراس½½ي للع½½ام الث½اني لالفص½½ ف½½ي التجرب½ة تطبي½½ق ت½م      

 23( المواف½ق الخميس يوم ونهايته)  25/2/2015( الموافق االربعاء يوم الفعلي التدريس بداية كانت

 أظه½½رت إحص½½ائيا الباحث½½ة عليه½ا حص½½لت الت½½ي النت½½ائج وتحلي½ل البح½½ث ادات½½ي تطبي½½ق وبع½د)  4/2015/

 PDEODE ب½½ديودي اس½½تراتيجية وف½ق عل½½ى درس½ن ال½½ذين التجريبي½ة مجموع½½ةال طالب½ات تف½½وق النت½ائج

 و التحص½يل اختب½اري ف½ي االعتيادي½ة الطريق½ة وفق على درسن الذين الضابطة المجموعة طالبات على

 ب½½ديودي اس½½تراتيجية اس½½تعمال بإمكاني½½ة الباحث½½ة أوص½½ت البح½½ث نت½½ائج ض½½وء وف½½ي ، االب½½داعي التفكي½½ر

PDEODE مس½½توى رف½½ع ف½½ي ايج½½ابي اث½½ر ل½½ه لم½½ا المتوس½½ط الث½½اني للص½½ف الكيمي½½اء م½½ادة ت½½دريس ف½½ي 

 اس½½تعمال اث½½ر لبي½½ان مماثل½½ة دراس½½ة إج½½راء اقترح½½ت وك½½ذلك،  لطالب½½ات االب½½داعي التفكي½½ر و التحص½½يل

  . أخرى دراسية ولمراحل أخرى متغيرات فيPDEODE بديودي استراتيجية
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Abstract 

 The aim of the research to know the effect of the use PDEODE strategy in 
achievement and creative thinking between students of the second grade 
average in chemistry, and to achieve my aims Find been formulated nill 
hypotheses following cases: 

There is no difference sta�s�cally significant at the level (0.05) between the 
average level students who studied chemistry according  (PDEODE)  strategy 
to the experimental group and the average score of the control group 
students who studied the same material according to the tredinal method of 
collection. 

There is no difference sta�s�cally significant at the level (0.05) between the 
average level students who studied chemistry according (PDEODE) strategy 
to the experimental group and the average score of the control group 
students who studied the same material in according the tredinal method in 
creative thinking.The researcher used the experimental design a partial 
adjustment sets unequal (experimental and control group) were selected 
sample randomly from the research community, which represents the 
(middle school and high school day in Babil  province, center of the General 
Directorate for Educational Babylon) was (Fidha Intermedia School Girls), as 
the number of students grade The second medium in which 300 student 
dispensers between six people were selected Division (c) randomly  
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(appointed by lot) to represent the experimental group, which consisted of 
(35) students studied in accordance with the strategy PDEODE, while the 
control group, which consisted Division (d) lost consisted of (36) students 
studied according to ordinary method to become the total number of 
sample (71) students in both groups, rewarded researcher between the two 
groups in the following variables: (Age calculated in months, the collection 
of parents, former achievement in chemistry, and the IQ test, and test 
information Previous) did not animate the differences statistically significant 
at the level of significance (0.05), and identified the scientific material last 
three chapters (V, VI, and VII) from the book Chemistry second grade 
average (i 4.2013) was the formula on of behavioral objec ves of these 
chapters as numbered in its final form (166) behaviorally aims as well as the 
researcher prepared (24) teaching plan for each of the experimental and 
controling groups, with regard to Bodhati Find researcher has proceeded to 
build the two tools Search represented by the test achievement in the 
material component of the chemistry of (40) a substan ve paragraph of the 
multiple choice ever Four alternatives were apparent sincerity account and 
content sincerity, and the coefficient of difficulty, and the coefficient of 
discrimination, and the effectiveness of the false alternatives were extracted 
test the stability of two ways way retail midterm reaching reliability 
coefficient after correction equation Spearman - Brown (0860) The second 
way is the way (Kiodr- Richardson 20) The total reliability coefficient when 
his account in this equa on (0.75) The second tool Vtmthelt test crea ve 
thinking, which is in its final form of the five parts of the tastiest and put 
(Mr. Khairallah, 1981) was the virtual sincerity account the persistence has 
unearthed a way that re-testing, reaching after correction equation 
Spearman - Brown (0896.( 

      The application of experience in the second semester of the academic 
year 2014 -2015 and over (8) weeks as it was the beginning of the actual 
teaching on Wednesday (02/25/2015) and end on Thursday (04.23.2015) 
and after the application of the two tools of research and analysis results 
obtained by researcher statistically significant results showed superiority of 
the experimental group students who studied according PDEODE strategy on  
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the students of the control group who studied at the tredinal method in test 
achievement and creative thinking, and in the light of the search results 
researcher recommended the possibility of the use of strategy PDEODE in 
the teaching of chemistry grade The second medium because of its positive 
impact in raising achievement and creative thinking to the level of students, 
and also suggested a similar study to demonstrate the effect of the use 
PDEODE strategy in other variables scholarships and other stages 
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4MAT

   بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس

  )العامة العلوم تدريس طرائق( في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

   السالمي خضير كريم علوان انتصار

  2014للسنة  3816م القرص في المكتبةرق

  المستخلص                                                    

  :  في الفورمات انموذج أثر على التعرف إلى الحالي البحث هدف     

  .  األحياء مادة في المتوسط الثاني الصف طالبات لدى اإلحيائية المفاهيم اكتساب .1

  .  األحياء مادة في المتوسط الثاني الصف طالبات لدى اإلحيائية المفاهيم استبقاء .2

  :  اآلتيتين الصفريتين الفرضيتين صوغ تم البحث هدفي من التحقق ولغرض     

 المجموع½ة طالب½ات درج½ات متوسط بين) 05,0( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال. 1

 طالب½ات درج½ات متوس½ط وب½ين ، الفورم½ات انم½وذج وف½ق ىعل½ األحي½اء مادة يدرسن اللواتي التجريبية

 المف½اهيم اكتس½اب اختب½ار ف½ي التقليدية للطريقة وفقاً  نفسها المادة يدرسن اللواتي الضابطة المجموعة

  .اإلحيائية

 المجموع½ة طالب½ات درج½ات متوسط بين) 05,0( داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال. 2

 طالب½ات درج½ات متوس½ط وب½ين ، الفورم½ات انم½وذج وف½ق عل½ى األحي½اء مادة يدرسن ياللوات التجريبية

 المف½اهيم اس½تبقاء اختب½ار ف½ي التقليدية للطريقة وفقاً  نفسها المادة يدرسن اللواتي الضابطة المجموعة

  .اإلحيائية

 اعتم½اد ت½م إذ ك½املين    ش½هرين اس½تغرقت تجرب½ة الباحثة أجرت الفرضيتين هاتين صحة من وللتحقق

 اح½½دهما متك½½افئتين لمجم½½وعتين) الجزئ½½ي الض½½بط ذي( التجريب½½ي التص½½ميم اختي½½ر:  اآلتي½½ة اإلج½½راءات

) للبن½ات فض½ةمتوس½طة ( البح½ث عين½ة اختي½ار ت½م وق½د،  البعدي االختبار ذي ضابطة واألخرى تجريبية

 ال½ذي البح½ث مجتم½ع م½ن) القرع½ة طري½ق ع½ن التع½ين( عش½وائية طبقية بطريقة بابل محافظة مركز في

  .بابل محافظة في الحكومية النهارية والثانوية المتوسطة بالمدارس تمثل

) 300( المدرس½½ة ف½½ي م)2015 – 2014( الدراس½½ي للع½½ام المتوس½ط الث½½اني الص½½ف طالب½½ات ع½½دد بل½غ إذ

  ).و،  هـ ، د ، ج ، ب ، أ( وهي شعب  ست بين موزعات طالبة
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 اختيار تم نفسها وبالطريقة التجريبية المجموعة لتمثل عشوائية بطريقة) أ( شعبة اختيار تم وقد  

 للمجموعتين طالبة) 83( فيهما البحث عينة بلغت إذ ، الضابطة المجموعة لتمثل) ب( شعبة

 الفورمات انموذج وفق على درسن التجريبية المجموعة في طالبة) 42( بواقع،  والضابطة التجريبية

 كلتا في الكلي العدد ليصبح التقليدية بالطريقة درسن الضابطة المجموعة في طالبة) 41(و ،

  .طالبة) 83( المجموعتين

 اختبار باألشهر، محسوباً  العمر: ( اآلتية المتغيرات في المجموعتين بين إحصائياً  الباحثة كافئت وقد 

 السابقة وماتالمعل اختبار ، األحياء علم مادة في السابق الدراسي التحصيل ، Raven( رافن( الذكاء

  ).للوالدين الدراسي التحصيل ، األحياء علم مادة في

ٌخر المتغيرات ضبط عن فضالً        البحث مجموعتي دراسة  تم إنه علماً  ، البحث سالمة أجل من األ

 المتوسط الثاني للصف األحياء علم كتاب من األخيرة الثالثة بالفصول العلمية المادة وحددت بنفسها

 ، الحبليات:  الثامن الفصل ، الحيوانات:  السابع الفصل:        ( وهي م، 2015/  ـه 1436 ،5ط ،

  ).الحية الكائنات بين العالقة: التاسع الفصل

 األهداف صياغة وتم ، الفصول لهذه فرعياً  مفهوماً ) 60(و رئيساً  مفهوماً ) 20( واستحصل    

) 16( الباحثة أعدت ذلك عن فضالً  سلوكياً  فاً هد) 240( النهائية بصورتها عددها بلغ إذ ، السلوكية

 تم والمحكمين الخبراء على عرضها وبعد والضابطة التجريبية المجموعتين من لكل تدريسية خطة

  .المناسبة التعديالت إجراء

 إعداد لغرض مفهوماً ) 20( عددها البالغ الرئيسية المفاهيم اختيار إلى اعتمد فقد البحث أداة أما

 على باالعتماد مفهوم لكل اختبارية فقرات ثالث أعطيت إذ ، اإلحيائية المفاهيم اباكتس اختبار

 فقرة) 60( االختبار فقرات عدد أصبح وبذلك ،) تطبيق ، تمييز ، تعريف( الثالثة المعرفية العمليات

  ).    بدائل أربعة( ذي متعدد من االختيار نوع من اختبارية

 خالل من الظاهري الصدق: هما، الصدق من نوعين استعمل باتهوث االختبار صدق من وللتأكد     

 فقرات حصلت وقد ، العلوم تدريس طرائق في والمحكمين الخبراء من مجموعة  على عرضه

 حذف  تم وبذلك الفقرة لقبول%) 80( نسبة اعتمدت إذ ، لقبولها المطلوبة النسبة على االختبار

 عينة على تطبيقه  تم إذ ، البناء صدق هو الصدق من اآلخر والنوع ، االختبار فقرات من  فقرات)6(

 التحليل اجراء وتم ، بابل محافظة مركز في للبنات السيادة متوسطة طالبات من استطالعية

 االختبار لهذا الخاطئة البدائل وفاعلية والتمييز والسهولة الصعوبة معامل استخراج عبر اإلحصائي

  .الخاطئة للبدائل فاعلية وهناك مميزة جميعها الفقرات ان وظهر

 معام½ل  بل½غ إذ ،) 20 ـ ريتشاردسون كيودرـ( معادلة طريق عن استخراجه تم فقد ، االختبار ثبات أما

 ، الس½½ابقة الدراس½½ات ض½½وء ف½½ي وعالي½½ة مقبول½½ة المع½½امالت ه½½ذه وتع½½د) 91,0( الطريق½½ة به½½ذه الثب½½ات

  .للتطبيق جاهزاً  االختبار اصبح وبذلك
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 ي½وم التجرب½ة ب½دأت إذ م)2015 – 2014( الدراس½ي الع½ام م½ن الث½اني النص½ف ف½ي التجرب½ة تطبيق تم  

 اس½½½تغرقت أي ، م)22/4/2015( المواف½½½ق االربع½½½اء ي½½½وم وانته½½½ت،  م)22/2/2015( المواف½½½ق األح½½½د

 موع½د تحدي½د ت½م التجرب½ة انته½اء وبعد،  مجموعة لكل أسبوعيا حصتين وبواقع أسابيع ثمانية التجربة

  .النتائج تحليل لغرض طالبة كل درجة واستخرجت البحث مجموعتي طالبات على تطبيقه وتم االختبار

 دون م½½ن البح½½ث مجم½وعتي طالب½½ات عل½½ى أخ½رى م½½رة نفس½ه االختب½½ار طب½½ق أس½بوعين م½½رور وبع½د     

 ك½ل ةدرج واستخرجت اإلحيائية للمفاهيم الطالبات استبقاء مدى لقياس وذلك االختبار بموعد إخبارهن

  .النتائج تحليل لغرض المجموعتين كلتا في طالبة

 طالب½½ات تف½½وق النت½½ائج أظه½½رت ، يدوي½½ة بطريق½½ة إحص½½ائياً  عليه½½ا حص½½لنا الت½½ي النت½½ائج تحلي½½ل وبع½½د   

 الل½واتي الض½ابطة المجموعة طالبات على الفورمات ألنموذج وفقاً  درسن اللواتي التجريبية المجموعة

  .واستبقائها اإلحيائية المفاهيم اكتساب اختبار في يةالتقليد للطريقة وفقاً  درسن

 األحي½اء علم مادة تدريس في الفورمات انموذج اعتماد بضرورة  توصي البحث نتائج ضوء وفي      

 الطالبات لدى واستبقائها اإلحيائية المفاهيم اكتساب في ايجابي اثر من لها لما المتوسط الثاني للصف

 ولمراح½ل اٌخ½ر متغي½رات ف½ي الفورم½ات انم½وذج أث½ر لبي½ان مماثل½ة دراس½ة اءإج½ر تقت½رح ذلك عن فضالً 

 .اٌخر دراسية
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ABSTRACT 

        The current research aims to know the effect of using 4 MAT model  

 In acquiring the biological concepts in female students of second 
intermediate class in biology . 

 Retention the biological concepts in female students of second 
intermediate class in biology . 

   To achieve the two aims of the research , the two following zero 
hypotheses  had been formed   .  

 There is no sta�s�c indica�ve difference in an indica�ve level ( 0,05 ) 
between the average of the marks of female students of experimental group 
who study biology according to 4 MAT model and the average of marks of 
students of control group who study the same material according to 
traditional method in testing of acquiring the biological concepts . 
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    There is no statistic indicative difference in an indicative level ( 0,05 ) 
between the average of the marks of female students of experimental group 
who study biology according to 4 MAT model and the average of marks of 
students of control group who study the same material according to 
traditional method in testing of retention the biological concepts . 

  To make sure the correctness of these two hypotheses , the researcher has 
done an experiment lasted two months and it depended the following 
procedures   :-  

    The experimental design ( with partial control )  was chosen for two 
equivalent groups , one of them was experimental and the other was 
control with post-test . The sample of the research ( Fedha Intermediate 
School for Girls ) in the center of Babylon governorate was chosen randomly 
( by lot  ) from the whole research that represented by morning 
governmental intermediate and secondary schools in Babylon governorate . 
The number of students of second intermediate class for academic year 
2014 – 2015 in the school is ( 300 ) female students with six sec ons ( A , B , 
C , D , E ,f   (  

    Section ( A ) was chosen randomly to represent the experimental group 
and in the same way section ( B ) was chosen to represent the control group 
. The number of sample of the research was ( 83 ) students for two groups , 
with ( 42 ) students in the experimental group who studied according to 4 
MAT model and    ( 41 ) students in the control  

group who studied with the tradi onal way .  The total number became ( 83 
) students. 

The researcher made an equivalence statistically between the twogroups in 
the following variations : ( age counted by months , intelligence test (( Raven 
)) , previous education in biology , testing previous information in biology , 
education for the parents  . (  

    Moreover ; controlling the other variations for safety of the research , the 
researcher had studied  the two groups of the research by herself and she  
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specified the scientific material by the last three chapters of biology book 
for second  intermediate class  , edi on 5 1436 H./ 2015 A.D. which are : -  

chapter seven : Animals  , chapter eight : Chordates  ,   chapter nine the 
relation between living creatures       (  

    The researcher had got out ( 20 ) main concepts and ( 60 ) secondary 
concepts for these chapters and then the behavioral aims had been formed, 
its total number was ( 240 ) behavioral aims moreover; the researcher 
prepared ( 16 ) teaching plans for each group  , a er showing them on 
experts and judges , suitable adaptations had been done   . 

    Concerning the tool of the research , the researcher insisted on choosing 
the main concepts which are ( 20 ) concepts to prepare the test of acquiring 
the biological concepts . Three test items were given for each concept 
depending on three knowledgeable processes (definition, recognition, 
applica on) . So , the number of test items became ( 66 ) test items of 
multiple options ( four alternatives       . ( To make sure of rightness the test 
and to prove it , the researcher used two kinds of rightness which are 
appearing rightness through showing them on  a group of experts and 
judges in science teaching methods , the test items had got the required 
ra o to  be accepted. The researcher depended ra o ( 80 % ) to accept the 
item , so ( 6 ) items deleted from the test items . The other type of rightness 
was the rightness of construction . The researcher depended to apply it on a 
sample of female students of Al-Siyada Inter. School for girls in Babylon 
governorate . The analytical statistic had been done through getting out the 
coefficient of difficulty and easiness , recognition and the benefit of wrong 
alternatives for this test . It is appeared that all items are good and there 
was a benefit for wrong alternatives For the stability of the research  had 
been getting out by two ways , the first stability by ( half partition ) , the 
coefficient of steadiness of this method after  correctness by Spearman 
Brown equation   )  

    0,80  . ( This coefficient is accepted and high through previous studies , 
and the second the stability by equation of    ( Qudaer Richardson 20 ) , the  
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coefficient of steadiness by this way was ( 0,84) and it is considered 
accepted and high through previous studies .So the test has got ready to be 
applied . 

    The experiment had been applied in the second half of academic year    
2014-2015 . The experiment started on Sunday 22/2/2015 and ended on 
Wednesday 22/2/2015 . The experiment lasted eight weeks with two classes 
a week for each group . By the end of the experiment , the date of test had 
been specified and applied on the two groups of the research and it got out 
each mark for each student to analyze the results . 

Two weeks later , the researcher had applied the same test again on the 
students of two groups without telling them the date of the test to  

measure the extent of retention the biological concepts for the students and 
each mark for each student had got out in two groups to analyze the results . 

 After analyzing the results that the researcher had got statistically 
manually , the results appeared the superiority of experimental group who 
studied according to 4 MAT model upon the students of control group who 
studied according to traditional way in the tests of acquiring the biological 
concepts and its retention  .  

     Due to the results of the research , the researcher recommended the 
necessity of depending 4 MAT model in teaching biology subject for second 
intermediate class for having a positive effect  in acquiring the biological 
concepts and its retention in the students , moreover ; the researcher 
suggested to do a similar study to show the effect of  4 MAT model in other 
variations and for other school stages . 
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  نعمة كريم محمد

  بابل جامعة االنسانية للعلوم التربية كلية مجلس الى

   التربوي النفس في علم ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2016للسنة  4007رقم القرص في المكتبة المركزية  

            مستخلصال

 يترت½½½ب لم½½½ا،  جوهري½½½ة مش½½½كلة) االكتئ½½½اب، القل½½½ق، الض½½½غوط( الس½½½لبية االنفعالي½½½ة الح½½½االت تع½½½د   

  جه½½½½ة م½½½½ن واالجتم½½½½اعي النفس½½½½ي وتوافق½½½½ه الطال½½½½ب شخص½½½½ية عل½½½½ى س½½½½لبية ت½½½½أثيرات م½½½½ن عليه½½½½ا

 تحص½½½يل مس½½½توى يت½½½أثر إذ، أخ½½½رى جه½½½ة م½½½ن الدراس½½½ي تحص½½½يله ومس½½½توى نش½½½اطاته عل½½½ى وت½½½ؤثر

 الدراس½½½ية الطال½½½ب كف½½½اءة فمس½½½توى الس½½½لبية االنفعالي½½½ة بالح½½½االت كبي½½½ر ح½½½د ال½½½ى الدراس½½½ي الطال½½½ب

 االنفع½½½ال ازداد فكلم½½½ا العامل½½½ة ال½½½ذاكرة عل½½½ى المف½½½روض رف½½½يالمع الع½½½بء مس½½½توى م½½½ع تتناس½½½ب ال

 عج½½½ز ال½½½ى يق½½½ود مم½½½ا، العامل½½½ة ال½½½ذاكرة عل½½½ى المف½½½روض المعرف½½½ي الع½½½بء مس½½½توى ازداد الس½½½لبي

  . االكاديمي االداء في واضح

  :  اآلتي السؤال عن يجيب أن الحالي البحث يحاول، االساس هذا وعلى

 مس½½½توى ف½½½ي احص½½½ائية دالل½½½ة ذات ف½½½روق ال½½½ى ت½½½ؤدي الطلب½½½ة ل½½½دى الس½½½لبية االنفعالي½½½ة الح½½½االت ه½½½ل

         ؟ به يشعرون الذي المعرفي العبء

 وف½½ي،  ال½½تعلم عملي½½ة ف½½ي تناوله½½ا الت½½ي المتغي½½رات دور أهمي½½ة ف½½ي ف½½تكمن البح½½ث ه½½ذا أهمي½½ة أم½½ا  

  وم½½½دى البل½½½د مس½½½تقبل يعتم½½½د اذ) . واالهلي½½½ة الحكومي½½½ة الجامع½½½ات طلب½½½ة( وعينت½½½ه مجتمع½½½ه اهمي½½½ة

 استش½½½راف أردن½½½ا ف½½½اذا.  الطلب½½½ة م½½½ن الفئ½½½ة ه½½½ذه تعل½½½م كف½½½اءة مس½½½توى عل½½½ى كبي½½½رة بدرج½½½ة قدم½½½هت

 النفس½½½½ي وت½½½½وافقهم الجامعي½½½ة المرحل½½½½ة طلب½½½ة تعل½½½½م كف½½½½اءة مس½½½توى معرف½½½½ة علين½½½ا، البل½½½½د مس½½½تقبل

  . الحالي الوقت في واالجتماعي

 تحس½½½ين ف½½½ي رهااس½½½تثما الممك½½½ن م½½½ن والت½½½ي به½½½ا خ½½½رج الت½½½ي النت½½½ائج ف½½½ي البح½½½ث اهمي½½½ة تكم½½½ن كم½½½ا

      ).  الطالب( ومحورها التعليمية العملية

، باب½½½½ل( الحكومي½½½ة الجامع½½½½ات طلب½½½ة م½½½½ن وطالب½½½ة طالب½½½½اً ) 44،  153(  م½½½ن البح½½½½ث مجتم½½½ع وت½½½ألف

 م½½½½ن) 21,343(و ال½½½½ذكور م½½½½ن) 22,811).(البي½½½½ت اه½½½½ل، الحل½½½½ة، المس½½½½تقبل(واالهلي½½½½ة) القادس½½½½ية

 طلب½½½½ة وأم½½½½ا وطالب½½½½ة طالب½½½½اً ) 21، 475(  العلم½½½½ي التخص½½½½ص طلب½½½½ة ع½½½½دد بل½½½½غ ح½½½½ين ف½½½½ي،  اإلن½½½½اث

 تكون½½½½ت فق½½½½د النهائي½½½½ة عينت½½½½ه أم½½½½ا. وطالب½½½½ة طالب½½½½اً ) 22,678( ع½½½½ددهم فبل½½½½غ االنس½½½½اني التخص½½½½ص

  .  واالنساني العلمي التخصصين ومن وطالبة طالباً ) 480( من
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 اآلخ½½½½رين الطلب½½½½ة م½½½½ن) 240(و قص½½½½دية بطريق½½½½ة اختي½½½½ارهم ت½½½½م،  المتف½½½½وقين الطلب½½½½ة م½½½½ن) 240(

 الكل½½½ي المجم½½½وع م½½½ن%)  20(    م½½½ن أق½½½ل وبنس½½½بة  عش½½½وائية بطريق½½½ة اختي½½½ارهم ت½½½م) ديينالع½½½ا(

     .   انسانية كليات وأربع علمية كليات أربع بواقع)  أهلية، حكومية( جامعة كل لكليات

رف الى الحالي البحث وهدف ّ   :    يأتي ما الى تع

 طلب½½½½½½ة ل½½½½½½دى)  كتئ½½½½½½اباال،  القل½½½½½½ق، الض½½½½½½غوط( الس½½½½½½لبية االنفعالي½½½½½½ة الح½½½½½½االت مس½½½½½½توى  -1

  .       واالهلية الحكومية الجامعات

 الجامع½½½½½½½ات طلب½½½½½½ة ل½½½½½½دى)  الم½½½½½½نخفض – الع½½½½½½الي( المعرف½½½½½½ي الع½½½½½½بء مس½½½½½½توى - 12

     واالهلية  الحكومية

 القل½½½½ق و الض½½½½غوط( الس½½½½لبية االنفعالي½½½½ة للح½½½½االت االحص½½½½ائية الدالل½½½½ة ذات الف½½½½روق - 13

    -: وفق على)  واالكتئاب

  )  أناث – ذكور( الجنس -ب)         ينعادي – المتفوقين( الطلبة - أ

  )   أهلية – حكومية( الجامعات -د)         انساني – علمي(التخصص - ج

  -: وفق على) المنخفض – العالي( المعرفي للعبء االحصائية الداللة ذات الفروق  -4

  )  اناث – ذكور(  الجنس - ب)         عاديين – المتفوقين( الطلبة - أ

  )       أهلية – حكومية( الجامعات - د)      انساني – علمي( صالتخص - ج 

 الح½½½½االت لقي½½½½اس) لوفيبون½½½½د( مقي½½½½اس الباح½½½½ث أع½½½½دّ ،  الح½½½½الي البح½½½½ث أه½½½½داف تحقي½½½½ق ولغ½½½½رض  

 وتكييف½½½½½ه ترجمت½½½½½ه بع½½½½½د) االكتئ½½½½½اب، القل½½½½½ق، الض½½½½½غوط(  الثالث½½½½½ة ولمجاالته½½½½½ا الس½½½½½لبية االنفعالي½½½½½ة

 الباح½½½½ث ق½½½½ام ان بع½½½½د،  المعرف½½½½ي الع½½½½بء لقي½½½½اس)  2013،أحم½½½½د( مقي½½½½اس وتبن½½½½ى العراقي½½½½ة للبيئ½½½½ة

 عل½½½½ى البح½½½½ث أدات½½½½ي تطبي½½½½ق ت½½½½م، منهم½½½½ا ك½½½½ل وثب½½½½ات ص½½½½دق وايج½½½½اد المقياس½½½½ين فق½½½½رات بتحلي½½½½ل

، ك½½½½أي مرب½½½½ع(  االحص½½½½ائية الوس½½½½ائل باس½½½½تعمال" احص½½½½ائيا ومعالجته½½½½ا المعلوم½½½½ات وجم½½½½ع، عينت½½½½ه

 نب½½½½½اخ ك½½½½½رو ألف½½½½½ا ومعادل½½½½½ة، نبيرس½½½½½و ارتب½½½½½اط ومعام½½½½½ل، مس½½½½½تقلتين لعينت½½½½½ين الت½½½½½ائي واالختب½½½½½ار

 تي½½½½½ودور وطريق½½½½ة،  بايس½½½½لایر بوين½½½½ت ط ارتب½½½½ا ومعام½½½½ل، التمي½½½½ز ومعادل½½½½ة،   ال½½½½داخلي لالتس½½½½اق

.                                   المتعدد التباين وتحليل واحدة لعينة)  t- Test(    اختبار و) ،  20(   وريتشاردسون

  :                                             اآلتية النتائج الى توصلال تم    

 بمجاالته½½½½½ا)  الوس½½½½½ط دون(م½½½½½نخفض البح½½½½½ث عين½½½½½ة ألف½½½½½راد الس½½½½½لبية االنفع½½½½½االت مس½½½½½توى ان -1

 القيم½½½½ة م½½½½ن اق½½½½ل ه½½½½ي المتحقق½½½½ة القيم½½½½ة ان يعن½½½½ي وه½½½½ذا) االكتئ½½½½اب، القل½½½½ق، الض½½½½غوط(  الثالث½½½½ة

  .الفرضية
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 ل½½½ديهم وطالب½½½ة طالب½½½اً )  318( ع½½½ددهم والب½½½الغ واالهلي½½½ة الحكومي½½½ة الجامع½½½ات م½½½ن طلب½½½ة وج½½½ود -2

 ل½½½ديهم فك½½½ان وطالب½½½ة طالب½½½اً ) 162( ع½½½ددهم الب½½½الغ الطلب½½½ة بقي½½½ة وام½½½ا ع½½½الي معرف½½½ي ع½½½بء مس½½½توى

  .    منخفض معرفي عبء مستوى

   رمتغي وفق على السلبية االنفعالية الحاالت مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود -3

 عن½½½½½½½د) الض½½½½½½½غوط – الجامع½½½½½½½ة( -ب)   0,0 5(  دالل½½½½½½½ة مس½½½½½½½توى عن½½½½½½½د) االكتئ½½½½½½½اب -الج½½½½½½½نس( -أ

  )    0,0 5(  داللة مستوى

  )      0,0 5(  داللة مستوى عند)  عاديين   ذكور   أهلية   انساني  ضغوط(  تفاعل -ج

  )       0,0 5(  داللة مستوى عند)   عاديين   ذكور   أهلية   انساني    قلق(  تفاعل -د 

 الع½½½½بء متغي½½½½ر وف½½½ق عل½½½½ى المعرف½½½½ي الع½½½بء مس½½½½توى ف½½½½ي إحص½½½ائية دالل½½½½ة ذات ف½½½½روق وج½½½ود -4

  )         0,0 5(  داللة مستوى عند االنساني التخصص ولصالح العالي المعرفي

 التوص½½½½½½يات م½½½½½½ن مجموع½½½½½½ة الباح½½½½½½ث ق½½½½½½دم اليه½½½½½ا التوص½½½½½½ل ت½½½½½½م الت½½½½½½ي النت½½½½½½ائج ض½½½½½½وء عل½½½½½ى و

  .    والمقترحات
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The Negative Emotional States of the Talented students who Have 

high and Low Cognitive Load and Their Normal Peers at The 

Governmental and private universities  

A Thesis Submitted to : 

The Council of College of Education For Human Sciences 

at Babylon University in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Degree of Master in Educational Psychology  

Mohammed Kareem Neamah  

Abstract 

    The Negative emotional states constitute (stress, anxiety, depression) 
fundamental problem, because of their negative effects on the student's 
personality , compatibility psychological and social on the one hand, and the 
impact on its activities and the level of school performance on the other 
hand, the level of academic student achievement is influenced to a large 
extent Negative emotional states level of efficiency Student tuition 
commensurate with the level of cognitive load imposed on working memory 
while it is greater the greater the cognitive load imposed on the working 
memory is the level of mental disorder, which leads to a clear deficit in 
academic performance. 

    On this basis, the current research is trying to answer the following 
question: 

    Are Negative emotional states for students lead to statistically significant 
differences in level cognitive load which to feel it ؟   

    The importance of this research lies in the importance of the role of the 
variables addressed in the learning process, and in the importance of 
community and appointed by the (Governmental students universities and 
private) As the future of the country and the level of progress depends 
largely on the level of efficiency of the learning of this group of student 
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 If we want to explore the future of the country, we know the level of 
efficiency of learning Undergraduate students and their agreement 
psychological and social at the moment. 

   The importance of research lies in the results that came out, which could 
be invested in improving the educational process and student-centered. 

    The research community  consisted of  (44. 153) students, " of 
Governmental   university students (Babil, Qadisiyah) and Privates  (future, 
Hilla, Ahl Al-Bayt).(22. 811) males and (21.343) were female, while the 
number of students of scien�fic specializa�on (21.475 ) male "and female 
students and the students of specialization humanitarian, bringing their 
number (22. 678) students," and female students. The final-appointed 
compose  of (480) male "and female students,  scien�fic and humanitarian 
majors. (240) of outstanding students, were selected deliberate manner and 
(240) of the other students (ordinary) were randomized manner. 

    It was selected randomly and by less than (20%) of the total for each 
university colleges (government, private ) with four scientific colleges and 
four humanitarian facultieThe goal of current research to identify the 
following :The  level of Negative emotional states (stress, anxiety, 
depression)  at the Governmental university and private students   .  

The level cognitive load (higher - the low) ) at the Governmental university 
and private students   . 

The difference meaning statistics Negative emotional states (stress, anxiety, 
depression) on below  : -  

)A) students (Talented  - ordinary)  (B) gender (male - female( 

 ) C) specialization (scientific - humanist) (D) universities (government – 
private  (  

The  difference meaning statistics cognitive load   (higher - the low  : ( -  

A)The students (Talented  - ordinary)  (B) – gender (males - females( 

) 
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 C) – specialization  (scientific - humanist) (D) - universities(government–
private   (For the purpose of achieving the goals of current research, the 
researcher used scale (for Ovibund) to Negative emotional states and three 
fields (stress, anxiety, depression) after translated its adaptation for Iraqi  
Environment and a adop ng a measure (Ahmed  .2013) to measure the 
cognitive load , after that, the researcher analyzed the paragraphs of the 
two scale , find the validity and reliability of the two and when was the 
application of the two tools search-appointed,  the collection and processing 
of information statistically "using statistical methods (Chi square test,  the 
test samples t for two independent samples, and Pearson correlation 
coefficient,  the equation Alpha Crow Nbach internal consistency,  the 
equation of Excellence, and the coefficient of Point Beiseraal link, and the 
way Theodore , Richardson (20 ),  test and chose one sample  (T ) and multi-
variation analysis, was reached following results:The level of negative 
emotions of the research sample persons is law (under middle) for its three 
fields (stress , anxiety, depression) , this means that the result value is less 
than the supposed value    .  

Available of Governmental students and private  universi es, totaling (318) 
students "and female students have a high level of cognitive load ,the rest of 
the student's and female students  (162) have a low level of cogni ve load . 

There are statistically significant differences at the level of negative 
emotional states due to the variable  

A-(Gender -Depression) at the level of (0.05) B-(Univercity-Stress) at the 
significance level of (0.05) C- Reaction (stresses , human , private , male , 
normal ) at the significance level of (0.05.( 

d- Reaction (anxiety, human , private , male , normal ) at the significance 
level of (0.05.( 

There are statistically significant differences at the level of cognitive load 
due to the variable of  high cognitive load in favor of humanitarian 
specializa�on at the significance level of (0.05.( 

In the light of the conclusions reached researcher presented a set of 
recommendations and proposals  .  



  
�–

            3502016  
 

   بابل جامعة/ االنسانية للعلوم  التربية كلية مجلس الى مقدمة رسالة

  التربوي النفس علم في تربية الماجستير شهادة نيل متطلبات من جزء وهي

  الصافي حسين منصور آمنة

   2016للسنة  4001رقم القرص في المكتبة المركزية  

   مستخلصال

ً  الع½½½الم يواجه½½½ا الت½½½ي التح½½½ديات إن  وم½½½ا الكومبي½½½وتر عل½½½م ف½½½ي الكبي½½½ر التكنل½½½وجي للتط½½½ور ونتيج½½½ة

 ف½½ي االنخف½½اض فك½½ان عليه½½ا الس½½يطرة ع½½ن ع½½اجزاً  الف½½رد ع½½لج المعلوم½½ات م½½ن هائ½½ل ك½½م م½½ن ي½½وفره

 وانم½½½ا الجه½½½د ف½½½ي نق½½½ص او ال½½½ذكاء مس½½½توى ف½½½ي االنخف½½½اض ال½½½ى يع½½½ود ال ال½½½ذي التحص½½½يل مس½½½توى

 عم½½½ل عل½½ى س½½½لبي بش½½كل ي½½½ؤثر مم½½ا وه½½ذا مناس½½½بة اس½½تراتيجيات اس½½½تخدام ف½½ي المه½½½ارة ض½½عف إل½½ى

  .لديهم الذاكرة

 ال فه½½½½م الطلب½½½½ة منه½½½½ا يع½½½½اني الت½½½½ي الكبي½½½½رة كالتالمش½½½½ م½½½½ن المعلوم½½½½ة اس½½½½ترجاع عملي½½½½ة وتع½½½½د

 ال½½½ى يع½½½ود وال½½½ذي الس½½½ابقة المعلوم½½½ات ت½½½ذكر ف½½½ي الفش½½½ل م½½½ن وانم½½½ا ال½½½تعلم ص½½½عوبة م½½½ن يت½½½ذمرون

  .المعالجة عملية اثناء الفرد انتباه عدم الى او تخزينها دقة عدم

 ف½½½½ي رةمه½½½½ا االكث½½½½ر ه½½½½م قس½½½½ري كم½½½½ال نزع½½½½ة ل½½½½ديهم ال½½½½ذين أو المتمي½½½½زين الطلب½½½½ة ف½½½½إن وع½½½½ادةً 

 يمت½½½½ازون ك½½½½ونهم به½½½½ا واالحتف½½½½اظ الم½½½½ادة ت½½½½ذكر ف½½½½ي تس½½½½اعد الت½½½½ي االس½½½½تراتيجيات ه½½½½ذه اس½½½½تخدام

  .العاديين أقرانهم من أكثر أطول مدة واالنتباه التركيز على والقدرة الدقيقة بالمالحظة

 االع½½½½دادي الخ½½½½امس طلب½½½½ة عل½½½½ى اج½½½½ري وال½½½½ذي الح½½½½الي البح½½½½ث اس½½½½تهدف فق½½½½د ذل½½½½ك عل½½½½ى وبن½½½½اءً 

  :على التعرف

  .القسري الكمال ذوي من واالدبي العلمي بفرعيه االعدادي الخامس الصف طلبة -1

  :لمتغيري تبعا الطلبة بين القسري الكمال في االحصائية الداللة ذات الفروق-2

  )أدبي،  علمي( الفرع - )انثى،  ذكر( الجنس -

 ذوي ع½½½½دادياال الخ½½½½امس الص½½½½ف طلب½½½½ة ل½½½½دى) الش½½½½كلية/اللفظي½½½½ة( ال½½½½ذاكرة اس½½½½تيعاب مس½½½½توى  -3

  .العاديين واقرانهم القسري الكمال

 المه½½½½½½½ام ف½½½½½½½ي ال½½½½½½½ذاكرة اس½½½½½½½تيعاب مس½½½½½½½توى ف½½½½½½½ي االحص½½½½½½½ائية الدالل½½½½½½½ة ذات الف½½½½½½½روق -5

  .العاديين وأقرانهم القسري الكمال ذوي الطلبة بين) الشكلية/اللفظية(
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 الص½½½½ف طلب½½½½ة ل½½½½دى) الش½½½½كلية/اللفظي½½½½ة( ال½½½½ذاكرة ف½½½½ي المعلوم½½½½ات تش½½½½فير اس½½½½تراتيجيات  -6

  .العاديين وأقرانهم القسري الكمال ذوي من العداديا الخامس

 ال½½½½½ذاكرة ف½½½½½ي المعلوم½½½½½ات تش½½½½½فير اس½½½½½تراتيجيات ف½½½½½ي االحص½½½½½ائية الدالل½½½½½ة ذات الف½½½½½روق -7

 القس½½½½ري الكم½½½½ال ذوي م½½½½ن االع½½½½دادي الخ½½½½امس الص½½½½ف طلب½½½½ة ب½½½½ين) الش½½½½كلية/اللفظي½½½½ة(

 الص½½½½ف م½½½½ن وطالب½½½½ة طال½½½½ب 5080 م½½½½ن الدراس½½½½ة عين½½½½ة وتكون½½½½ت .الع½½½½اديين واق½½½½رانهم

 مدين½½½½ة ف½½½½ي مدرس½½½½ة 56 عل½½½½ى م½½½½وزعين واألدب½½½½ي العلم½½½½ي بفرعي½½½½ه االع½½½½دادي لخ½½½½امسا

  :أداتين الدراسة هذه في الباحثة واستخدمت، بابل محافظة مركز الحلة

 الكمالي½½½½ة لقي½½½½اس الباحث½½½½ة تبنت½½½½ه ال½½½½ذي 1990 وفل½½½½ت هواي½½½½ت ل½½½½ـ القس½½½½ري الكم½½½½ال مقي½½½½اس -1

  .االبعاد المتعدد

  ).الشكلية/اللفظية( الذاكرة في المعلومات تشفير استراتيجيات مقياس -2

  :كاآلتي الدراسة نتائج وكانت

  .ببنائه الباحثة قامت الذي) الكمالية( القسري بالكمال يمتازون الطلبة من عدد هناك -1

  .القسري الكمال في العلمي التخصص ولصالح اإلناث لصالح احصائياً  دالة فروق هناك -2

 الكم½½½½½ال ذوي الطلب½½½½ة ل½½½½دى اللفظي½½½½½ة االس½½½½تراتيجيات ف½½½½ي احص½½½½½ائية دالل½½½½ة ذات ف½½½½روق هن½½½½اك -3

  .العاديين واقرانهم القسري

 االس½½½½½½½½½تراتيجيات ف½½½½½½½½½ي ال½½½½½½½½½ذاكرة اس½½½½½½½½½تيعاب ف½½½½½½½½½ي احص½½½½½½½½½ائية دالل½½½½½½½½½ة ذات ف½½½½½½½½½روق هن½½½½½½½½½اك 4

  .القسري الكمال ذوي لصالح) الشكلية/اللفظية(

 ف½½½ي المعلوم½½½ات تش½½½فير ف½½½ي المس½½½تخدمة االس½½½تراتيجية ن½½½وع ف½½½ي احص½½½ائياً  دال½½½ة ف½½½روق هن½½½اك -4

  .العاديين وأقرانهم القسري الكمال ذوي لدى) الشكلية/ةاللفظي( الذاكرة

 ال½½½½½½ذاكرة ف½½½½½½ي المعلوم½½½½½½ات تش½½½½½½فير اس½½½½½تراتيجيات ف½½½½½½ي احص½½½½½½ائية دالل½½½½½½ة ذات ف½½½½½½روق هن½½½½½اك -5

 القس½½½½½ري الكم½½½½½ال ذوي م½½½½½ن االع½½½½½دادي الخ½½½½½امس الص½½½½½ف طلب½½½½½ة ل½½½½½دى) الش½½½½½كلية/اللفظي½½½½½ة(

 .القسري الكمال ذوي ولصالح العاديين واقرانهم
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Encryption strategies of information in the  (verbal / formal) 

Memory for fifth preparatory students, Who have perfectionism 

and their normal Peers  

)comparison study( 

A Thesis Submitted To 

To The Council of The  College of Education for Human Sciences/ Babylon 
University As A Part of Requirement to Obtain the Master Degree in 

Educational  Psychology  

Amina Mansour Hussain ALsafi  

Abstract  

         The  result of the challenges that the whole world faces as well as  the 
result of the technological development, which supplies a vast amount of 
information  , make the individual helpless to control them ; thus the decline 
in the academic achievement level is not due to a decrease in the level of 
intelligence or lack of effort but it is a result of lack of skills in the use of 
appropriate strategies  which is negatively affect on the function of the 
memory for the individuals   .  

the distinguished students or those who have a trend towards  
perfectionism are the ones who have the real skills to use such strategies 
that help in restoring the material and keep it in their minds because they 
have real observation as well as focusing for a long period of time more than 
their normal peers.Retrieval of information is considered one of the biggest 
problems that most of the students suffer from because they don’t complain 
about the difficulty of learning but it is from the failure in remembering the 
previous  information which is resulted by the lack of accuracy in their 
storage process or lack of attention during the process of treatment by the 
individual ;typically  The current research , which was conducted on the fifth 
preparatory students , aims at the following  :-  

 .Identify the fifth preparatory students in both branches who are 
perfectionism  .  
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 Identify statistically significant differences in perfectionism according to 
such standards  :-  

- Sex (  male  ,  female  )  

- specialization  ( scientific  , literary) 

 .To identify the level of memory capacity ( verbal  / formal ) of 
perfectionism students in comparison with their normal peers  .  

 .Identify statistically significant differences of memory capacity in the ( 
verbal / formal ) tasks among perfectionism in comparison with their normal 
peers  .  

 .Identify the kind of the strategy used in encryption of information in the 
memory      ( verbal & formal ) for perfectionism in comparison with their 
normal peers  .  

 .Identify statistically significant differences of strategy used in encryption of 
information in the memory               

The sample of that study consists of 5630 female & male students in fifth 
preparatory in both of scientific as well as literary braches whom had 
distributed on 56 school in Hilla , city center of Babil. The searcher had used 
two devices in her study  :-  

.She adopted perfic�onism scale for Hawi�  & Filt 1990 to measure  
multidimensional perfection  .  

.The searcher has built a memory task scale ( verbal & formal  .(  

               The results are the following  :- 1. There are some students with 
perfectionism ( perfection  (  

There are statistically significant differences for females in the scientific 
branch  of perfectionism  .  

 .There are statistically significant differences in the verbal task for 
perfectionism students in comparison with their normal peers  .  

. 
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 There are statistically significant differences in memory capacity in both ( 
verbal & formal ) tasks for perfectionism  .  

 .There are statistically significant differences in the kind of the strategy 
used in encryption of information in the memory ( verbal & formal ) for 
perfectionism in comparison with their normal peers  .  

 .There are statistically significant differences in the kind of the strategy 
used in encryption of information in the memory  

As a complement to the research , the researcher had submitted some 
recommendations and suggested some futuristic researches and studies  .  
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   بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى

  العامة العلوم تدريس طرائق في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

ـك   سليم مصطفى علي محمد سجا َ   بــ

   2015للسنة  3246في المكتبة رقم القرص 

  

  المستخلص 

  :  في المعرفي التعارض مخططات أثر على التعرف إلى الحالي البحث هدف

  .  األحياء مادة في العلمي الخامس الصف طالبات لدى اإلحيائية المفاهيم اكتساب .1

  . األحياء مادة في العلمي الخامس الصف طالبات لدى اإلحيائية المفاهيم استبقاء .2

  :  اآلتيتين الصفريتين الفرضيتين صوغ تم البحث هدفي من التحقق ولغرض     

 طالب½½½ات درج½½½ات متوس½½½ط ب½½½ين) 05,0( دالل½½½ة مس½½½توى عن½½½د إحص½½½ائية دالل½½½ة ذي ف½½½رق يوج½½½د ال .1

 مخطط½½½½½½ات اس½½½½½½تراتيجية وف½½½½½½ق عل½½½½½½ى األحي½½½½½½اء م½½½½½½ادة يدرس½½½½½½ن الل½½½½½½واتي التجريبي½½½½½½ة المجموع½½½½½½ة

 يدرس½½½½½ن الل½½½½½واتي الض½½½½½ابطة المجموع½½½½½ة طالب½½½½½ات اتدرج½½½½½ متوس½½½½½ط وب½½½½½ين ، المعرف½½½½½ي التع½½½½½ارض

  .اإلحيائية المفاهيم اكتساب اختبار في التقليدية الطريقة وفق نفسها المادة

 طالب½½½ات درج½½½ات متوس½½½ط ب½½½ين) 05,0( دالل½½½ة مس½½½توى عن½½½د إحص½½½ائية دالل½½½ة ذي ف½½½رق يوج½½½د ال .2

 مخطط½½½½½½ات اس½½½½½½تراتيجية وف½½½½½½ق عل½½½½½½ى األحي½½½½½½اء م½½½½½½ادة يدرس½½½½½½ن الل½½½½½½واتي التجريبي½½½½½½ة المجموع½½½½½½ة

 يدرس½½½½½ن الل½½½½½واتي الض½½½½½ابطة المجموع½½½½½ة طالب½½½½½ات درج½½½½½ات متوس½½½½½ط وب½½½½½ين ، المعرف½½½½½ي التع½½½½½ارض

 م½½½½ن وللتحق½½½½ق. اإلحيائي½½½ة المف½½½½اهيم اس½½½½تبقاء اختب½½½ار ف½½½½ي التقليدي½½½½ة الطريق½½½ة وف½½½½ق نفس½½½½ها الم½½½ادة

 اعتم½½½½½اد ت½½½½½م إذ ك½½½½½املين ش½½½½½هرين اس½½½½½تغرقت تجرب½½½½½ة الباحث½½½½½ة أج½½½½½رت الفرض½½½½½يتين ه½½½½½اتين ص½½½½½حة

ُختي½½½½ر   : اآلتي½½½½ة اإلج½½½½راءات  متك½½½½افئتين لمجم½½½½وعتين) الجزئ½½½½ي الض½½½½بط ذي( التجريب½½½½ي التص½½½½ميم أ

 البح½½½½½ث عين½½½½½ة اختي½½½½½ار ت½½½½½م وق½½½½½د،  البع½½½½½دي االختب½½½½½ار ذي ض½½½½½ابطة واألخ½½½½½رى تجريبي½½½½½ة اح½½½½½دهما

 طري½½½½ق ع½½½½ن التع½½½½ين( عش½½½½وائية بطريق½½½½ة باب½½½½ل محافظ½½½½ة مرك½½½½ز ف½½½½ي) للبن½½½½ات الطليع½½½½ة إعدادي½½½½ة(

 ف½½½ي الحكومي½½½ة النهاري½½½ة والثانوي½½½ة اإلعدادي½½½ة بالم½½½دارس تمث½½½ل ال½½½ذي البح½½½ث مجتم½½½ع م½½½ن) القرع½½½ة

 – 2013( الدراس½½½½½ي للع½½½½½ام العلم½½½½½ي الخ½½½½½امس الص½½½½½ف طالب½½½½½ات ع½½½½½دد بل½½½½½غ إذ ، باب½½½½½ل محافظ½½½½½ة

  ).هـ ، د ، ج ، ب ، أ( وهي شعب خمس بين موزعات طالبة) 224( المدرسة في م)2014
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 نفس½½½½ها وبالطريق½½½½ة التجريبي½½½ة المجموع½½½½ة لتمث½½½ل عش½½½½وائية بطريق½½½ة) أ( ش½½½½عبة اختي½½½ار ت½½½½م وق½½½د   

 طالب½½½½ة) 107( فيهم½½½ا البح½½½ث عين½½½ة بلغ½½½ت إذ ، الض½½½½ابطة المجموع½½½ة لتمث½½½ل) د( ش½½½عبة اختي½½½ار ت½½½م

 وبع½½½½½½د التجريبي½½½½½ة المجموع½½½½½½ة ف½½½½½ي طالب½½½½½½ة) 54( بواق½½½½½ع،  والض½½½½½½ابطة التجريبي½½½½½ة للمجم½½½½½وعتين

 طط½½½اتمخ إس½½½تراتيجية وف½½½ق عل½½½ى درس½½½ن طالب½½½ة) 52( ع½½½ددها أص½½½بح إحص½½½ائياً  ط½½½البتين اس½½½تبعاد

 طالب½½½½½ات ث½½½½½الث اس½½½½½تبعاد وبع½½½½½د الض½½½½½ابطة المجموع½½½½½ة ف½½½½½ي طالب½½½½½ة) 53(و ، المعرف½½½½½ي التع½½½½½ارض

 ك½½½½ال ف½½½½ي الكل½½½½ي الع½½½½دد ليص½½½½بح التقليدي½½½½ة بالطريق½½½½ة درس½½½½ن طالب½½½½ة) 50( ع½½½½ددها أص½½½½بح إحص½½½½ائيا

  .طالبة) 102( المجموعتين

 خب½½½رات كهنام½½½تال إل½½½ى اإلحص½½½ائية العملي½½½ات م½½½ن الراس½½½بات الطالب½½½ات اس½½½تبعاد س½½½بب ويع½½½ود      

 ف½½½ي أث½½½ر له½½½ا يك½½½ون ق½½½د الت½½½ي التجرب½½½ة م½½½دة غض½½½ون ف½½½ي س½½½تدرس الت½½½ي الموض½½½وعات ف½½½ي س½½½ابقة

 حفاظ½½½اً  ص½½½فوفهن ف½½½ي بق½½½ائهن ض½½½مان م½½½ع النت½½½ائج دق½½½ة ف½½½ي ي½½½ؤثرن أن خش½½½ية التابع½½½ة المتغي½½½رات

:  اآلتي½½½ة المتغي½½½رات ف½½½ي المجم½½½وعتين ب½½½ين إحص½½½ائياً  الباحث½½½ة كاف½½½أت وق½½½د ، المدرس½½½ة نظ½½½ام عل½½½ى

 ف½½½½ي الس½½½½ابق الدراس½½½½ي التحص½½½½يل ، Raven( راف½½½½ن( ال½½½½ذكاء اختب½½½½ار باألش½½½½هر، وباً محس½½½½ العم½½½½ر(

 الدراس½½½½ي التحص½½½½يل ، األحي½½½½اء عل½½½½م م½½½½ادة ف½½½½ي الس½½½½ابقة المعلوم½½½½ات اختب½½½½ار ، األحي½½½½اء عل½½½½م م½½½½ادة

  ).للوالدين

 درس½½½½ت الباحث½½½½ة إن علم½½½½اً  ، البح½½½½ث س½½½½المة أج½½½½ل م½½½½ن األخ½½½½رى المتغي½½½½رات ض½½½½بط ع½½½½ن فض½½½½الً      

 عل½½½½م كت½½½½اب م½½½½ن األخي½½½½رة األربع½½½½ة بالفص½½½½ول العلمي½½½½ة الم½½½½ادة وح½½½½ددت فس½½½½هابن البح½½½½ث مجم½½½½وعتي

:  الراب½½½½ع الفص½½½½ل:        ( م،وه½½½½ي 2013/  ه½½½½ـ 1434 ، 3ط ، العلم½½½½ي الخ½½½½امس للص½½½½ف األحي½½½½اء

 الفص½½½½ل ، واإلحس½½½½اس العص½½½½بي التنس½½½½يق الس½½½½ادس الفص½½½½ل ، النق½½½½ل:  الخ½½½½امس الفص½½½½ل ، الحرك½½½½ة

  ).والغدد الهورمونات:  السابع

 وت½½½½م ، الفص½½½½ول له½½½½ذه فرعي½½½½اً  مفهوم½½½½اً ) 60(و رئيس½½½½ياً  مفهوم½½½½اً ) 20( الباحث½½½½ة تخرجتواس½½½½     

 ع½½½ن فض½½½الً  س½½½لوكياً  ه½½½دفاً ) 166( النهائي½½½ة بص½½½ورتها ع½½½ددها بل½½½غ إذ ، الس½½½لوكية األه½½½داف ص½½½ياغة

 وبع½½½½د والض½½½½ابطة التجريبي½½½½ة المجم½½½½وعتين م½½½½ن لك½½½½ل تدريس½½½½ية خط½½½½ة) 24( الباحث½½½½ة أع½½½½دت ذل½½½½ك

  .المناسبة التعديالت إجراء تم حكمينوالم الخبراء على عرضها

ت فق½د البح½ث أداة أما َ ½د َ م َ  لغ½رض مفه½وم) 20( ع½ددها الب½الغ الرئيس½ية المف½اهيم اختي½ار إل½ى الباحث½ة ع

 عل½ى باالعتم½اد مفه½وم لك½ل اختبارية فقرات ثالث أعطيت إذ ، اإلحيائية المفاهيم اكتساب اختبار إعداد

 فق½رة) 60( االختب½ار فق½رات ع½دد أص½بح وب½ذلك ،) تطبي½ق ، تمييز ، تعريف( الثالثة المعرفية العمليات

  ).    بدائل أربعة( ذي متعدد من االختيار نوع من اختبارية

 م½ن الظ½اهري الص½دق هما الصدق من نوعين الباحثة استخدمت وثباته االختبار صدق من وللتأكد     

 فق½رات حص½لت وق½د ، العل½وم ريست½د طرائ½ق في والمحكمين الخبراء من مجموعة  على عرضه خالل

 ل½½م وب½½ذلك الفق½½رة لقب½½ول%) 80( نس½½بة الباحث½½ة اعتم½½دت إذ ، لقبوله½½ا المطلوب½½ة النس½½بة عل½½ى االختب½½ار

 الباحث½ة عم½دت إذ ، البن½اء ص½دق ه½و الص½دق م½ن اآلخ½ر والنوع ، االختبار فقرات من فقرة أي تحذف

   ، بابل محافظة مركز في للبنات ئليالوا ثانوية طالبات من استطالعية عينة على تطبيقه إلى
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 وفاعلي½ة والتميي½ز والس½هولة الص½عوبة معام½ل اس½تخراج خ½الل م½ن اإلحص½ائي التحلي½ل اج½راء وتم     

  .الخاطئة للبدائل فاعلية وهناك مميزة جميعها الفقرات ان وظهر االختبار لهذا الخاطئة البدائل

 إذ ،) النص½فية التجزئ½ة( طري½ق عن الثبات أولهما ريقتينبط استخراجه تم فقد ، االختبار ثبات أما     

 المعام½ل ه½ذا ويع½د) 88,0( ب½راون ـ½ س½بيرمان بمعادل½ة التص½حيح بع½د الطريق½ة بهذه الثبات معامل بلغ

 ريتشاردس½ون كيودر½ـ( معادلة طريق عن الثبات وثانيهما ، السابقة الدراسات ضوء في وعالي مقبول

 حي½½ث م½½ن بعض½½هما ع½½ن مختلف½½ين ق½½انونين وباس½½تخدام الطريق½½ة به½½ذه اتالثب½½ معام½½ل  بل½½غ إذ ،) 20 ـ½½

 ض½وء ف½ي وعالي½ة مقبول½ة المع½امالت ه½ذه وتع½د) 94,0( و) 90,0( ق½انون ك½ل تناولها التي المتغيرات

  .للتطبيق جاهزاً  االختبار اصبح وبذلك ، السابقة الدراسات

 ب½½½½دأت إذ م)2014 – 2013( الدراس½½½½ي الع½½½½ام م½½½½ن الث½½½½اني النص½½½½ف ف½½½½ي التجرب½½½½ة تطبي½½½½ق ت½½½½م     

 م)20/4/2014( المواف½½½½ق األح½½½½د ي½½½½وم وانته½½½½ت،  م)23/2/2014( المواف½½½½ق األح½½½½د ي½½½½وم التجرب½½½½ة

 وبع½½½د،  مجموع½½½ة لك½½½ل أس½½½بوعيا حص½½½ص ث½½½الث وبواق½½½ع أس½½½ابيع ثماني½½½ة التجرب½½½ة اس½½½تغرقت أي ،

 البح½½½½½ث مجم½½½½½وعتي طالب½½½½½ات عل½½½½½ى تطبيق½½½½½ه وت½½½½½م االختب½½½½½ار موع½½½½½د تحدي½½½½½د ت½½½½½م التجرب½½½½½ة انته½½½½½اء

  .النتائج تحليل لغرض طالبة كل درجة واستخرجت

 مجم½½½½وعتي طالب½½½½ات عل½½½½ى أخ½½½½رى م½½½½رة نفس½½½½ه االختب½½½½ار الباحث½½½½ة طبق½½½½ت أس½½½½بوعين م½½½½رور وبع½½½½د

 للمف½½½½اهيم الطالب½½½½ات اس½½½½تبقاء م½½½½دى لقي½½½½اس وذل½½½½ك االختب½½½½ار بموع½½½½د إخب½½½½ارهن دون م½½½½ن البح½½½½ث

  .لنتائجا تحليل لغرض المجموعتين كال في طالبة كل درجة واستخرجت اإلحيائية

 ع½½½½ن فض½½½½الً  يدوي½½½½ة بطريق½½½½ة إحص½½½½ائياً  الباحث½½½½ة عليه½½½½ا حص½½½½لت الت½½½½ي النت½½½½ائج تحلي½½½½ل وبع½½½½د      

 المجموع½½½½ة طالب½½½½ات تف½½½½وق النت½½½ائج أظه½½½½رت ،) Microsoft Excel ـ½½½½ـ2010( برن½½½½امج اس½½½تخدام

 طالب½½½½½ات عل½½½½½ى المعرف½½½½½ي التع½½½½½ارض مخطط½½½½½ات إلس½½½½½تراتيجية وفق½½½½½اً  درس½½½½½ن الل½½½½½واتي التجريبي½½½½½ة

 المف½½½½اهيم اكتس½½½½اب اختب½½½½اري ف½½½½ي التقليدي½½½½ة للطريق½½½½ة وفق½½½½اً  درس½½½½ن الل½½½½واتي الض½½½½ابطة المجموع½½½½ة

  .واستبقائها اإلحيائية

 مخطط½½½½ات إس½½½½تراتيجية اعتم½½½½اد ض½½½½رورة عل½½½½ى الباحث½½½½ة أوص½½½½ت البح½½½½ث نت½½½½ائج ض½½½½وء وف½½½½ي      

 اث½½½ر م½½½ن له½½½ا لم½½½ا العلم½½½ي الخ½½½امس للص½½½ف األحي½½½اء عل½½½م م½½½ادة ت½½½دريس ف½½½ي المعرف½½½ي التع½½½ارض

 اقترح½½½½ت ذل½½½½ك ع½½½½ن فض½½½½الً  الطالب½½½½ات ل½½½½دى واس½½½½تبقائها اإلحيائي½½½½ة مف½½½½اهيمال اكتس½½½½اب ف½½½½ي ايج½½½½ابي

 أخ½½½½رى متغي½½½½رات ف½½½½ي المعرف½½½½ي التع½½½½ارض مخطط½½½½ات أث½½½½ر لبي½½½½ان مماثل½½½½ة دراس½½½½ة إج½½½½راء الباحث½½½½ة

  .أخرى دراسية ولمراحل
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Effect of Knowledge Schemes Conflict in the Acquisition Bio 

Concepts and Retention it to The Female Students of The Fifth 

Scientific Class 

A Thesis Submitted By :  

To the Council of Basic College of Education in Babylon University 

As a Partial fulfillment of the Requirements of   Master Degree In 

Teaching Methods of General Sciences  

Saja Mohammed Ali Mustafa Salim Beck 

     

Abstract 

     The current research aims to recognizing(Effect of Knowledge Schemes 
Conflict in the Acquisition Bio Concepts and Retention it to The Female 
Students of The Fifth Scientific Class ) for the purpose of verification of the 
search target has been the development of the following two hypotheses ـ:  

1.  There is no sta�s�cal difference at the level (0.05) between the 
average of marks taken by the students of the experimental groups that 
study Biology according to the strategy schemes cognitive conflict and 
between the  average of the marks by the controlling groups that study the 
same article according to the method of acquisition in alaotaiajah   .  

2.  There is no sta�s�cal difference at the level (0.05) between the 
average of marks taken by the students of the experimental groups that 
study Biology according to the strategy schemes cognitive conflict and 
between the  average of the marks by the controlling groups that study the 
same article according to the method of acquisition in retention . 

     To validate these hypotheses the researcher conducted experiment 
lasted for an entire semester ,as has been the adoption of the following 
procedures    ـ:
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    Chosen experimental design(of partial adjusting) for two equivalent 
groups taught according to the strategy schemes cognitive conflict, and 
other experimental groups taught according to the method alaotaiadbh, was 
chosen(Junior Vanguard) for girls at the center of Babylon governorate way 
random to be a good field of applying the research, as was the number of 
people five people(A,B,C,D,E),was chosen division (A) way random to 
represent the experimental groups in the same way was chosen group (D) to 
represent the groups    

zabo h ,the research sample, amoun ng to two(107)female students from 
the fi�h grade science for the academic year (2013-2014), out(224) student , 
based on (54) student of the experimental groups ,a er the exclusion of two 
students became sta�s�cally significant number(52) student studying the 
conflict in accordance with the strategic plans of cogni ve, and (53) student 
in groups zabotth, after the exclusion of three female students became 
sta�s�cally significant number(50) student studying in the usual way. 

     The researcher equalizing the two groups of the research statistically in 
some variables that may have an effect on the independent variable : (the 
age by months – investigating  the cleverness – achievement in the previous 
article Biology–  investigating the previous information in Biology –
educational attainment of the parents), in addition to adjusting the other 
variables for the safety of the research and the researcher has taught the 
two groups and specified the scientific topics by the four chapters of Biology 
of the book of neighborhoods, a fi�h grade science Edi�on(3 , 
2013):(Chapter IV: Movement, Chapter V: Transporta on, Chapter VI: 
Coordination nervous system and sense, , Chapter VII: Hormones),and 
extracted(20)a key concept and (60) concept sub  for the purpose of 
preparing test of the a question concepts, then drafted ahdva behavioral 
researcher for specific classes numbered(166)target behaviorally, well 
prepared(24)study plan for the two experimental and control groups, as for 
the research tools were prepared researcher tested the acquisition of 
biological concepts which consisted of (60)paragraph test of mul ple choice 
type, the researcher confirmed the truthfulness of during his presentation to 
a group of experts and arbitrators, and achieved persistence applied to a  
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sample of students in junior high exploratory waeli girls at the center of the 
province of Babylon, the coefficient of difficulty and ease, discrimination 
and the effectiveness of alternatives to this erroneous test. 

     Astkhrah been testing the stability of two ways firstly as retail midterm 
reliability coefficient reached after the correction  equation spearman   ـــ

Brown(0.88) and second: kuder Richardson  equation where stood the 20ـــ 
test the stability of this and when calculated using two different from each 
other in terms of laws that addressed all the variables Law(0.94) and(0.90  .( 

     The experiment was applied in the second course of the year (2013-
2014), the experiment started on Sunday (23/2/2014) and ended on Sunday 
(20/4/2014),Any experiment lasted eight weeks  based on three lectures 
weekly per group, after the end of the experiment , the researcher applied 
the conceptual test on students of the two groups of  

research. After two weeks, she applied the test again on the two groups of 
research to measure the range of students' memorization of concepts,  

After analyzing the results obtained by statistical researcher program 
)Microsoft Excel)the results showed superiority of students who studied 
according to the strategy of conflict cognitive schemes to the control group 
who studied according to the conventional method in a test of acquisition 
and retention of the experimental group and according to the search results 
researcher recommended the need for conflict cognitive schemes strategy to 
adopt in teaching biology for fifth grade science because of their a positive 
impact in the acquisition and retention of article l, as well as the students 
suggested a similar study to demonstrate the effect of cognitive conflict 
schemes in other stages of the study variables and other.  
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  الجبوري سلطان علي نجالء

  بابل جامعة في االنسانية للعلوم التربية كلية مجلس إلى

  لعربية)ا اللغة تدريس (طرائق في تربية ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  2015للسنة 3189رقم القرص في المكتبة المركزية  

   المستخلص

 الص½ف طالب½ات ل½دى القرائ½ي االس½تيعاب ف½ي العقل عادات استراتيجية أثر معرفة إلى البحث هذا يهدف

    .العلمي الرابع

 ام½½ةالع للمديري½½ة التابع½½ة للبن½½ات الح½½وراء إعدادي½½ة عش½½وائياً  الباحث½½ة اخت½½ارت ، البح½½ث ه½½دف ولتحقي½½ق

 ت½½درس الت½½ي التجريبي½ة المجموع½½ة لتمث½½ل) أ( ش½عبة اخت½½ارت نفس½½ها وبالطريق½ة ، باب½½ل محافظ½½ة لتربي½ة

 ت½درس الت½ي الضابطة المجموعة لتمثل)  ب( وشعبة ،  العقل عادات وفق على المطالعة مادة طالباتها

  . االعتيادية الطريقة وفق على المطالعة مادة طالباتها

ً ط) 75( البحث عينة بلغت ً ) 36( بواقع ، البة ً ) 39(و ،) أ( شعبة في طالبة   )  ب( شعبة في طالبة

 الزمن½ي العم½ر: (  اآلتي½ة المتغي½رات ف½ي البح½ث مجم½وعتي طالب½ات ب½ين إحص½ائياً  تكافؤاً  الباحثة أجرت

 نص½½ف ف½ي العربي½ة اللغ½ة م½ادة ودرج½ات للوال½½دين، الدراس½ي والتحص½يل ، بالش½هور محس½وباً  للطالب½ات

  ) .  م2014-2013الدراسي للعام السنة

ُدر الت½½½ي الدراس½½½ية الموض½½½وعات الباحث½½½ة دتَّح½½½د         ثم½½½ان وه½½½ي التجرب½½½ة م½½½دة أثن½½½اء ف½½½ي سَّس½½½ت

 تَّوأع½½د ، س½½لوكي ه½½دفٍ ) 100( فكان½½ت ، الموض½½وعات له½½ذه س½½لوكية أه½½دافاً  وص½½اغت ، موض½½وعات

  . الموضوعات لهذه تدريسية خططاً 

ست ّ  ، ك½امالً  دراس½ياً  فص½الً  اس½تمرت الت½ي التجرب½ة م½دة ن½اءأث ف½ي البح½ث مجم½وعتي نفس½ها الباحث½ة در

 الباحث½ة واس½تعملت.24/4/2014 الموافق الخميس يوم في  القرائي االستيعاب اختبار بتطبيق وانتهتْ 

 ومعادل½½ة ،) 2ك½½ا( ك½½اي ومرب½½ع ، مس½½تقلتين لعينت½½ين) T( الت½½ائي االختب½½ار:  اآلتي½½ة اإلحص½½ائية الوس½½ائل

 ارتب½½اط ومعام½½ل ، الص½½حيحة غي½½ر الب½½دائل فاعلي½½ة ومعادل½½ة ، التمي½½ز ق½½وة ومعادل½½ة ، الص½½عوبة معام½½ل

  ..   براون – سبيرمان ومعادلة ، بيرسون
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  :  إلى توصلت إحصائياً  النتائج تحليل وبعد 

  .القرائي االستيعاب اختبار في الضابطة المجموعة طالبات على التجريبية المجموعة طالبات تفوق

  :  منها التوصيات من بمجموعة الباحثة أوصت البحث نتيجة ضوء وفي

 الم½واد ومعلم½ي ، للمتعلمين بالنسبة تطبيقها وأساليب ، العقل عادات بأهمية الوعي تنمية ضرورة ـ1

  . المختلفة الدراسية

 ف½ي ايج½ابي اث½ر م½ن لها لما ؛ المطالعة مادة تدريس في العقل عادات استراتيجية استعمال ضرورة -2

ّم تحسين   .  االساسية العربية اللغة مهارات احدى بوصفها المطالعة مادة لطالباتا تعل

 االس½½تيعاب عل½½ى القابلي½½ة وتنش½½ط ، التفك½½ر عل½½ى الطالب½½ات تح½½ث الت½½ي األس½½ئلة إث½½ارة عل½½ى التركي½½ز ـ½½3

  .   للطالبات القرائي

 ف½½ي ث½½ةالحدي واالس½½تراتيجيات يتناس½½ب بم½½ا، المراح½½ل ش½½تى ف½½ي التعليمي½½ة المن½½اهج تط½½وير ض½½رورة -4

  .العقل عادات استراتيجية ومنها، التدريس

  :  األتية الدراسات إجراء الباحثة اقترحت البحث لجوانب واستكماالً     

 ل½دى الناق½د التفكي½ر ف½ي العق½ل ع½ادات اس½تراتيجية أثر لمعرفة الحالية للدراسة مماثلة دراسة إجراء ـ1

  .  العلمي الرابع الصف طالب

 االعدادي½ة المرحل½ة ط½الب تحص½يل ف½ي العق½ل ع½ادات اس½تراتيجية أثر لمعرفة تجريبية دراسة إجراء ـ2

 .القرائي االستيعاب في
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The Effect of the Habits of Mind Strategy in Reading 

Comprehension of the Fourth Scientific in the Subject of Reading  

A thesis by 

Najlaa Ali Sultan al-Jubouri  

College of Education Council for the Humanities at the University of Babylon, 
which is part of the requirements for the Degree of Master of Education in 

Methods of Teaching Arabic  

Abstract 

  

    The current research aims to impact the habits of mind Strategy in 
reading comprehension at the fourth-grade science students . 

     To achieve the goal of the research, researcher has chosen randomly 
junior nymph for girls under the Directorate Aunt to raise the province of 
Babylon, and in the same way chose Division (a) to represent the 
experimental group taught her students material reading on according to 
the habits of the mind, and the Division of (b) to represent the control 
group, who teaches her students material reading on according to the usual 
way . 

    The sample of research (75) demanded, by (36), a student at the Division 
(a), and (39) students in the Division of (b) . 

      Researcher conducted a statistical parity between the two groups of 
students in search of the following variables: (chronological age of the 
students measured in months, and educational attainment of the parents, 
and the degrees of the Arabic language in the half-year for the academic 
year 2013-2014 AD). The researcher identified the subject that will be 
examined during the duration of the experiment in which eight themes of 
the book reading for fourth grade science. 

        Identified the researcher subjects that Stdr َ◌ ّ◌s during the duration of 
the experiment, and formulated the goals of behavior for these subjects,  
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(100) target behaviorally, and Oad َ◌ ّ ◌t plans teaching of these subjects, has 
Drat researcher same two sets of search during the duration of the 
experiment, which lasted8weeks . 

     The researcher studied the same two sets of search during the duration 
of the experiment, which lasted an entire semester, and ended with the 
application of the test in reading comprehension on Wednesday, 
23/04/2014. 

     Use researcher statistical means following: test t-(T) for two independent 
samples, and chi-square (Ca 2), and the equa�on coefficient of difficulty, and 
the equation of the power of excellence, and the equation of the 
effectiveness of the alternatives is correct, and the Pearson correlation 
coefficient, and the equation of Spearman - Brown. After analyzing the 
results statistically reach  :  

  Superiority of the experimental group students on the students in the 
control group test reading comprehension. 

    In light of the search result researcher recommended a series of 
recommendations including: 

   - The need to develop an awareness of the importance of the habits of the 
mind, and the methods applied for learners and teachers of various 
subjects. 

 The need to use Habits of Mind strategy in teaching reading, because of 
their Atheraijaa in improving the learning of students reading material as a 
basic Arabic language skills. 

focus on the exciting questions that encourages intellectual capability and 
capacity, and the ability to stimulate reading comprehension of students. 

  - The need to develop educational curricula in various stages, 
commensurate with modern teaching strategies, including strategy Habits of 
Mind. 
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    Complementing aspects of the research suggested that the researcher 
conducting the following studies: 

 to conduct a study similar to the current study to determine the impact of 
the habits of mind in critical thinking among students in the fourth grade 
science . 

 conducting a pilot study to determine the impact of the habits of mind in 
the collection of middle school students in reading material . 
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  بابل جامعة في اإلنسانية للعلوم التربية كلية مجلس الى قدمها رسالة

  ويالترب النفس علم في تربية ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  صالح ناظم عامر

  الدكتور المساعد األستاذ إشراف

  الجبوري هالل فخري كريم

  2016 للسنة 3969   المركزية المكتبة في القرص رقم

  

  المستخلص

 ه½دف. االجتم½اعي التواص½ل بمه½ارات وعالقت½ه ال½ذات ع½ن باإلفص½اح اهتم الذي الحالي البحث إن      

  : تعرف إلى

  .بابل جامعة لبةط لدى الذات عن اإلفصاح قياس -1

 الج½½½½نس متغي½½½ري وف½½½ق عل½½½ى ال½½½ذات ع½½½ن اإلفص½½½اح ف½½½ي اإلحص½½½ائية الدالل½½½ة ذات الف½½½روق  -2

  .والتخصص

  .بابل جامعة طلبة لدى االجتماعي التواصل مهارات قياس - 3    

 متغي½½ري وف½½ق عل½½ى االجتم½½اعي التواص½½ل مه½½ارات مس½½توى ف½½ي اإلحص½½ائية الدالل½½ة ذات الف½½روق-4   

  .والتخصص الجنس

  .بابل جامعة طلبة لدى االجتماعي التواصل مهارات و الذات عن اإلفصاح بين االرتباطية عالقةال-5

 اإلنس½½انية الكلي½½ات م½½ن باب½½ل الجامع½½ة طلب½½ة م½½ن وطالب½½ة طالب½½اً ) 20377( م½½ن البح½½ث مجتم½½ع وت½½ألف  

ن½½ت عينت½½هُ  أم½½ا. والعلمي½½ة ّ ، طالب½½اً ) 407( م½½ن فتكو ً  ـــــ½½ـيارهماختـــ ت½½م. باب½½ل جامع½½ة طلب½½ة م½½ن وطالب½½ة

 ال½½½ذكور، م½½½ن) 163( بواق½½½ع المتناس½½½ب التــــــــــ½½½ـوزيع ذات الطبقي½½½ة العش½½½وائية بالطـــــــــــــــ½½½ـريقة

  .    اإلنسانية الكليات من) 212(و العلمية، الكليات من) 195( وبواقع. اإلناث من) 244(

 المع½½رب ال½½ذات ع½½ن احلإلفص½½ ج½½ورارد مقي½½اس الباح½½ث تبن½½ى البح½½ث أه½½داف تحقي½½ق ولغ½½رض         

 ريجي½½و مقي½اس وتكيي½ف بتعري½ب الباح½ث وق½ام). 1994(جاس½م قب½ل م½ن العراقي½ة البيئ½ة عل½ى والمكي½ف

))Riggio,1986 من التحقق وتم. العراقية للبيئة اللفظية وغير اللفظية االجتماعي التواصل لمهارات 

 وإيج½½اد ت½½م كم½½ا. المتط½½رفتين نوالمجم½½وعتي ال½½داخلي، االتس½½اق بطريقت½½ي لفقراتهم½½ا التميزي½½ة الق½½وة

   بالنسبة النصفية والتجزئة كرونباخ إلفا بطريقتي ثباتهما وإيجاد. البناء وصدق الظاهري صدقهما
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 مه½½ارات لمقي½½اس بالنس½½بة االختب½½ار واع½½ادة كرونب½½اخ الف½½ا وبطريقت½½ي ال½½ذات ع½½ن االفص½½اح لمقي½½اس

  :االتية النتائج الى البحث وتوصل. االجتماعي التواصل

  .بابل جامعة طلبة لدى الذات عن اإلفصاح مستوى انخفاض-1

 الج½نس متغي½ر وف½ق عل½ى ال½ذات ع½ن اإلفص½اح مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود -2        

 العلم½½½ي،( التخص½½½ص متغي½½½ر وف½½½ق عل½½½ى إحص½½½ائية دالل½½½ة ذات ف½½½روق وج½½½ود وع½½½دم. اإلن½½½اث ولص½½½الح

  ).0.05( مستوى عند) اإلنساني

  ).0,05( داللة مستوى عند بابل جامعة طلبة لدى االجتماعي التواصل مهارات فاعارت -3         

 الج½نس متغير وفق على االجتماعي التواصل مهارات مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود -4

 متغي½½½½ر وف½½½½ق عل½½½½ى إحص½½½½ائية دالل½½½½ة ذات ف½½½½روق وج½½½½ود وع½½½½دم ال½½½½ذكور، ولص½½½½الح) إن½½½½اث ذك½½½½ور،(

  ).0,05( داللة مستوى عند) اإلنساني العلمي،(التخصص

 االجتم½اعي، التواص½ل ومهارات الذات عن اإلفصاح بين إحصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة وجود -6

  ).0.05( مستوى عند

  :منها والمقترحات، التوصيات من بمجموعة الباحث وخرج

 العقلي½ة للمه½ارات مام½تالكه عل½ى التركي½ز المستقبل لقادة إعدادها عند العراقية الجامعات على ينبغي -

   السليمة بالشخصية وتمتعهم سواء حد على واالجتماعية

 حي½اة ف½ي دور م½ن له½ا لم½ا والجامعي½ة الثانوي½ة الدراسية المناهج في ومهاراته التواصل مادة تضمين 

  . والمهنية العلمية، الطلبة

 الجتم½اعيا التواص½ل ومهارات الذات عن اإلفصاح من كل مستوى تتبع عرضية دراسة إجراء -

 . الجامعية الدراسة مراحل عبر
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Self- Disclosure and Its Correlation With social communication 

skills to Babylon University students  

A dissertation Submitted To: 

Council of The College of Education for Huamn Sciences Babylon University 
in Apartial Fulfillment for the Requirements Degree of Master in Educational 

Psychology  

Amer Nazim Salih 

Supervisor \ Dr. Karim  Fakhri  Hela  

                                                Abstract  

  

The current research interest to disclose the self and its correlation to the 
social networking skills. Goal to know                                                                    : 

1 .Disclosure of self at the University of Babylon students level. 

2 .statistically significant differences in the level of self-disclosure on the 
variables of sex, according to specialization. 

3 .The level of social communication skills of students of the University of 
Babylon. 

4 .statistically significant differences in the level of social communication 
skills, according to the variables of sex and specialization. 

5 .connectivity correlation between self-disclosure and the University of 
Babylon students of social communication skills. 

Find community of (20 377) students from the University of Babylon 
students of humanitarian and scientific colleges composed. The appointed 
Vtkont of (407) students, students from the University of Babylon. It has 
been chosen randomly stratified by way of a disproportionate distribution 
(163) male, (244) than females. And by (195) of scien�fic colleges, and (212) 
of the human faculties.                                                                                                   
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For the purpose of achieving the objectives of the research are built 
researcher scale Jurard to disclose the self-expressed and conditioner on the 
Iraqi environment by Jassim (1994). The researcher Arabiza on and 
conditioning Reggio scale((Riggio, 1986 to the skills of social communica on 
verbal and non-verbal Iraqi environment. Were verified discriminatory 
power of the paragraphs of each other's way internal consistency, and the 
two extremes. Has also been finding it difficult paragraphs of each of the 
tools. And the creation of virtual honesty and sincerity construction of each 
them. constancy and find my own way Cronbach's alpha and retail midterm. 
The search results are, as follows.                                                                                

1 .there is a low level of self-disclosure at the University of Babylon students  

2.here were statistically significant differences in the level of self-disclosure 
according to the sex variable in favor of females. And the lack of statistically 
significant differences on the variable according to specialization (scientific, 
humanitarian) at the level (0.05.                                                                                (  

3 .The existence of a good level of students at the University of Babylon 
social communica�on skills at the level of significance (0.05.                          .( 

4 .There were statistically significant differences in the level of social 
communication skills, according to the variable sex (male, female) and in 
favor of males, and the lack of statistically significant differences on the 
variable according to specialization (scientific, humanitarian) when the level 

of significance (0.05.                                                                                                       

5 .The presence of correlation statistically significant between self-
disclosure and social communica on skills, at the level (0.05                         .( 

The researcher came out a set of recommendations and proposals, including   

- Should the Iraqi universities when preparing for future leaders to focus on 
possessing mental and social skills for both enjoyment and character sound 

- Include material and communication skills in high school and university 
curricula because of their role in the scientific life of the student, and 
professional  .    An occasional study keep track of all of the disclosure of self 
and social networking skills through the stages undergraduate level                 

                 .  
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   بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى قدمتها رسالة

  الركابي حسين علي يراه هديل

  االجتماعيات تدريس طرائق التربية في ماجستير درجة نيل متطلبات  من جزء وهي

  م2014 للسنة3248   المركزية المكتبة في القرص رقم

  

    مستخلصال                                                  

 التاريخي½½ة المف½½اهيم اكتس½½اب ف½ي بالمحوس½½ اتاب½½ا هيل½د أنم½½وذج أث½½ر عل½½ى التع½رف الح½½ال البح½½ث يه½دف

  األدبي الخامس الصف طالبات لدى واستبقائها

  : اآلتيتان الصفريتان الفرضيتان صيغت البحث هدفا تحقيق اجل ومن

 المجموع½½½ة درج½½½ات متوس½½½طي ب½½½ين) 0,05( مس½½½توى عن½½½د احص½½½ائية دالل½½½ة ذو ف½½½رق اليوج½½½د -1

  انم½½وذج باس½½تعمال والمعاص½½ر ديثالح½½ وامريك½½ا اورب½½ا ت½½اريخ م½½ادة يدرس½½ن الل½½واتي التجريبي½½ة

 نفس½ها الم½ادة يدرس½ن الل½واتي الض½ابطة المجموع½ة طالبات درجات وبين المحوسب تابا هيلدا

  .التاريخية المفاهيم اكتساب اختبار في االعتيادية بالطريقة

 التجريبي½ة المجموع½ة درج½ات متوس½طي ب½ين) 0,05( مس½توى عن½د إحص½ائية داللة ذو فرق اليوجد -2

 وب½½ين المحوس½ب اتاب½ا هيل½دا انم½½وذج باس½تعمال والمعاص½ر الح½ديث اورب½½ا ت½اريخ م½ادة يدرس½ن اتيالل½و

 اختب½½ار ف½½ي االعتيادي½½ة بالطريق½½ة نفس½½ها الم½½ادة يدرس½½ن الل½½واتي الض½½ابطة المجموع½½ة طالب½½ات درج½½ات

  .التاريخية المفاهيم استبقاء

 اختي½½رت كم½½ا) والض½½ابطة تجريبي½½ةال للمجم½½وعتين( الجزئ½½ي الض½½بط ذي التجريب½½ي التص½½ميم اختي½½ار ت½½م

) الحل½ة مدينة حدود( بابل محافظة مركز في) للبنات البنين ام إعدادية( طالبات من قصديا البحث عينة

 لتمث½½½ل) أ(ش½½½عبة اختي½½½رت مجم½½½وعتين عل½½½ى عش½½½وائياً  طالبة،قس½½½مت) 56( الدراس½½½ة عين½½½ة ،وبلغ½½½ت

 واختي½رت،المحوس½ب تاب½ا هيل½دا وذجانم باستعمال درست طالبة) 27( ضمت وقد التجريبية المجموعة

ً ) 29( ضمت وقد الضابطة المجموعة لتمثل) ب( شعبة   . االعتيادية الطريقة باستعمال درست طالبة

  

  

  



  
�–

            3712016  
 

  

 للطالب½½ات الزمن½½ي العم½½ر(  المس½½تقل المتغي½½ر ف½½ي ت½½ؤثر الت½½ي المتغي½½رات ف½½ي المجموعت½½ان كوفئ½½ت     

 الس½نة نص½ف اختب½ار في التاريخ مادة ،ودرجات تواالمها لالباء الدراسي التحصيل باألشهر، محسوبا

 ب½½ين إحص½ائية دالل½ة ذات ف½روق هن½اك تك½ن ول½م)) راف½ن( اختبارال½ذكاء،  2014-2013 الدراس½ي للع½ام

  .المتغيرات هذه في المجموعتين

 ت½اريخ كت½اب م½ن) والس½ابع الس½ادس، الخامس، الرابع( األخيرة بالفصول العلمية المادة الباحثة حددت

 ه½دفاً ) 60( ع½ددها بل½غ األخي½رة، للفص½ول س½لوكية أه½دافا ص½اغت والمعاصر،ثم الحديث وامريكا اوربا

) 27( وأع½½دت المف½½اهيم، اكتس½½اب اختب½½ار أع½½داد لغ½½رض◌ً  رئيس½½ا مفهوم½½اً ) 20( واس½½تخرجت س½½لوكياً،

  .   الضابطة للمجموعة ومثلها التجريبية للمجموعة تدريسية خطة

 التجرب½½ة،إذتكون إتم½½ام بع½½د التاريخي½½ة للمف½½اهيم الطالب½½ات كتس½½ابا م½½دى لقي½½اس اختب½½ار الباحث½½ة أع½½دت

 عرض½ه ض½وء ف½ي ص½دقه م½ن وتحق½ق متع½دد، م½ن االختي½ار ن½وع م½ن أختبارية فقرة) 60( من االختبار

 اعدادي½½ة طالب½ات م½½ن اس½تطالعية عين½½ة عل½ى بتطبيق½½ه ثبات½ه م½½ن وتحق½ق ، الخب½½راء م½ن مجموع½½ة عل½ى

س½ت)، الحل½ة مدين½ة مركز( بابل محافظة في للبنات الثورة ّ  بنفس½ها البح½ث عين½ة مجم½وعتي الباحث½ة در

 اكتس½½اب اختب½½ار الباحث½½ة طبق½½ت التجرب½½ة إنه½½اء وبع½½د أس½½بوع،) 11( اس½½تمرت التجرب½½ة،التي م½½دة ف½½ي

 اس½بوعين م½رور بع½د االختب½ار تطبي½ق أع½ادت ث½م البح½ث عين½ة مجموعتي طالبات على البعدي المفاهيم

  ) .الستبقاءا( الثاني الفرض من للتحقق

 مس½½تقلتين، لعينت½½ين الت½½ائي االختب½½ار: (اآلتي½½ة اإلحص½½ائية الوس½½ائل الباحث½½ة اس½½تعملت النت½½ائج ولتحلي½½ل

 معام½½ل ومعادل½½ة الفق½½رة ص½½عوبة ،معادل½½ة ك½½ـاي مرب½½ع االختب½½ار، ثب½½ات لحس½½اب بيرس½½ون ارتب½½اط معام½½ل

  ).الفقرة تمييز

  :اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت

 عل½½ى المحوس½½ب تاب½½ا هيل½½دا انم½½وذج باس½½تعمال درس½½ت الت½½ي التجريبي½½ة المجموع½½ة طالب½½ات تف½½وق – 1

 المف½اهيم اكتس½اب اختب½ار ف½ي االعتيادي½ة الطريق½ة وف½ق عل½ى درس½ت الت½ي الض½ابطة المجموعة طالبات

  . التاريخية

 عل½½ى المحوس½½ب هيل½½داتابا انم½½وذج  باس½½تعمال درس½½ت الت½½ي التجريبي½½ة المجموع½½ة طالب½½ات تف½½وق – 2

  .  التاريخية المفاهيم استبقاء في االعتيادية الطريقة وفق على درست التي الضابطة المجموعة اتطالب

 ت½دريس ف½ي المحوس½ب تاب½ا هيل½دا انم½وذج اس½تعمال بض½رورة الباحث½ة أوص½ت البحث نتائج ضوء وفي

 المس½توى ولرف½ع التاريخي½ة المف½اهيم اكتس½اب ف½ي دور م½ن ل½ه لم½ا االعدادي½ة المرحلة في التاريخ مادة

 الج½½نس متغي½½ر وبحس½½ب أخ½½ر دراس½½ية وم½½واد مراح½½ل عل½½ى مماثل½½ة دراس½½ات إج½½راء واقترح½½ت العلم½½ي

  . الناقد التفكير وتنمية كالميول تابعة ومتغيرات

  

  

  



  
�–

            3722016  
 

  

The impact of computerized model Hilda Taba in the   acquisition 

and retention of historical concepts student fifth grade literature 

Message submitted to 

the Council of the College of basic education at the University of Babylon 
and is part of the requirements for a master of    education (teaching 

methods of social studies ( 

Studen 

Hadeel rahi Ali Hussein Al-Rikabi 

  

                                                Abstract 

        

aims to identify                                                                                                                                :

1.The impact of the computerized model Hilda tapa to acquire historical 
concepts contained in the book on the history of Europe and America to the 

modern and contemporary literary fifth grade students  . 

2.The impact of the computerized model Hilda tapa in retaining historical 
concepts contained in the book of European and American modern and 

contemporary with the fifth grade students of literature  . 

  :In order to achieve a target letter drafted AlfrdatanAlatetan 

1.There is no statistically significant difference at the level (0.05) between 
the mean scores of the experimental group who were studying material 
history of Europe and America, modern and contemporary using a computer 
and degrees of students who are studying the control group according to the 

usual way to test the acquisition of historical concepts  . 

2.There is no sta�s�cally significant difference at the level (0.05) between 
the mean scores of the experimental group who were studying material 

history of modern and contemporary Europe, the use of computer and  
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degrees of control group students who were studying in the usual way in 
accordance with the retention of historical concepts.                                              

    Was chosen experimental design with a control micro (for the two 
experimental and control groups) also were selected sample Qsidia of 
students (junior or boys for girls) in the center of the province of Babylon 
(the limits of the city of Hilla), and reached the study sample (57 students), 
were randomly divided into two groups selected Division (a) were randomly 
assigned to represent the experimental group were included (27) student 
studied using computer-selected Division (b) to represent the control group 
were included (29) student studied using the usual way.                                       

    Rewarded groups in the variables that might have an impact in the 
independent variable (chronological age of the students measured in 
months, academic achievement for parents before, and degrees of history in 
the test half a year for the academic year 2013-2014), there were no 

statistically significant differences between the groups in these variables   . 

   Identified researcher scientific material chapters recent (fourth, fifth, sixth 
and seventh) of the book on the history of Europe and America, modern and 
contemporary, and then formulated targets behavioral classes recently, 
numbered (107) target behaviorally, and extracted (20) concept president 
for the purpose of test preparation to acquire concepts, and prepared () 
teaching plan for the experimental group and the same for the control group  

The researcher prepared achievement test to measure the extent of the 
acquisition of the students to the concepts of historical after the completion 
of the experiment, since the test (60), paragraph test of mul ple choice, 
check out the truthfulness in the light of the presentation to a group of 
experts and arbitrators, and check its stability applied to the sample 
reconnaissance of students Revolution junior girls in the province of Babylon 
(Hilla city center), the researcher studied two groups of research sample 
itself in a period of the experiment, which lasted(9 )                         
           weeks, and after the termination of the experiment applied 
researcher dimensional learning test students on the two sets of sample 

application and then re-test after a week days to verify the hypothesis II  
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(retention). To analyze the results the researcher used the following 
statistical methods: (t-test for two independent samples, Pearson 
correlation coefficient to calculate the stability of the test, chi-square, the 
equation of difficulty paragraph and paragraph equation coefficient of 
discrimination  .                         

                     

The study found the following results……………………………………………………         
                                                                  

1.outweigh the experimental group that studied the effect of using a 
specimen Hilda tapa computerized control group students who studied 
according to the usual way to test the acquisition of historical concepts.           

2.outweigh the experimental group that studied the effect of using a 
specimen Hilda tapa computerized control group students who studied 
according to the usual way in retaining the historical concepts In light of the 
results the researcher recommended the necessity of the use of computers 
in the teaching of history in middle school because of their role in the 
acquisition of historical concepts and to raise the level of scientific and 
suggested conducting similar studies on the stages and other subjects, 
according to the sex variable and dependent variable Kalmjul and the 
development of critical thinking                                       .                         
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   بابل بجامعة اإلنسانية للعلوم التربية كلية مجلس الى مقدمة رسالة

  التربوي النفس علم في تربية ماجستير شهادة نيل متطلبات من جزء وهي

  حسين هادي مها

   2016 لسنةل 4058  المركزية المكتبة في القرص رقم

   مستخلصال

ب تهماوعالق) بيجز( لـ) العميق - السطحي( التعلم أسلوبي"   جامع½ة طلب½ة لدى المعرفي االستطالع بحُ

  " االسالمية والجامعة بابل

 ف½ي فق½ط ل½يس المس½ؤولين واهتمام½ات أولويات خارطة على كبيرة مساحة يحتل الجامعي التعليم أن   

 م½ن ل½ه لم½ا  واالجتماعي½ة واالقتص½ادية السياسية األوساط في وحتى بل والتربوية، األكاديمية األوساط

 الت½ي المعرف½ة ومص½ادر الخب½رة بيوت يمثل باعتباره والمجتمعات الشعوب حياة في وحاسم ويحي دور

 ف½ي الي½وم الع½الم يعيش½ها الت½ي المذهل½ة المتس½ارعة المتغي½رات م½ع والتواف½ق للتعام½ل الفعال½ة األداة تعد

 م½ا دروبق½ مب½دعيها وعق½ول علم½اء م½ن تمل½ك ما بعدد تقاس األمم نهضة أصبحت، الحياة مجاالت شتى

 التع½رف ف½ي فتتلخص  البحث اهداف اما. المستويات كافة على العلمية االنجازات من األمم هذه تقدمه

  : إلى

 والجامع½½ة باب½½ل جامع½½ة طلب½½ة ل½½دى)  بيج½½ز( ل½½ـ)  العمي½½ق -الس½½طحي(   ال½½تعلم أس½½لوبي مس½½توى:  أوالً 

  .االسالمية

 وف½ق عل½ى الطلب½ة ل½دى)  العمي½ق -الس½طحي( ال½تعلم أس½لوبي ف½ي االحص½ائية الداللة ذات الفروق: ثانياً 

  :المتغيرات

  ). االسالمية - بابل(  الجامعة -1

  ). اناث -ذكور(  الجنس -2

  ).انساني - علمي(  التخصص -3

ب مستوى: ثالثاً     .االسالمية والجامعة بابل جامعة طلبة لدى المعرفي االستطالع حُ

ب في اإلحصائية الداللة ذات الفروق: رابعاً    :متغيرات وفق على الطلبة لدى المعرفي الستطالعا حُ

  ). االسالمية - بابل(  الجامعة -1

  ). اناث -ذكور(  الجنس -2
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  ). انساني - علمي(  التخصص -3 

½½ب) بيج½½ز( ل½½ـ)  العمي½½ق -الس½½طحي(  ال½½تعلم إس½½لوبي ب½½ين االرتباطي½½ة العالق½½ة:  خامس½½اً  ُ  االس½½تطالع وح

  .  االسالمية ةوالجامع بابل جامعة طلبة لدى المعرفي

 وطالب½ة، طالب½أ) 24897( االس½المية والجامعة بابل جامعة في البحث مجتمع افراد مجموع بلغ وقد    

 البح½½ث مجتم½ع م½½ن% ) 82,31(  نس½بة تش½½كل وه½ي باب½ل جامع½½ة م½ن وطالب½½ة طالب½آ) 20492( وم½نهم

 نس½½½بة ش½½½كلت وه½½½ي وطالب½½½ة طالب½½½آ) 4405( االس½½½المية الجامع½½½ة ف½½½ي الطلب½½½ة ع½½½دد وبل½½½غ االص½½½لي،

 وبواق½½ع  البس½يط العش½½وائي باألس½لوب الكلي½ات اختي½½رت وق½د االص½لي، البح½½ث مجتم½ع م½ن%) 69،17(

 ك½ل ف½ي العلمي½ة الكلي½ات م½ن وكليت½ين االنس½انية الكلي½ات م½ن كليت½ين وبواق½ع جامع½ة كل من كليات اربع

 عين½½ة اف½½راد ع½½دد بل½½غ وق½½د المتناس½½ب الطبق½½ي العش½½وائي باألس½½لوب ف½½أختيرت الطلب½½ة عين½½ة أم½½ا. جامع½½ة

 م½½ن وطالب½½ة طالب½½أ) 88( باب½½ل، جامع½½ة م½½ن وطالب½½ة طالب½½أ) 410( م½½نهم وطالب½½ة، طالب½½أ) 498( البح½½ث

  .االسالمية الجامعة

) بيج½ز( ل½ـ) العمي½ق -الس½طحي( ال½تعلم أس½لوبي مقي½اس الباحث½ة تبن½ت الح½الي البح½ث تحقي½ق وألجل    

)Biggs, 2004 (ايج½اد ث½م وم½ن المقي½اس بترجم½ة الباحثة قامت دوق الطلبة لدى التعلم أسلوب لقياس 

 االس½تطالع لح½ب مقي½اس وبن½اء العين½ة، اف½راد عل½ى تطبيق½ه ث½م وم½ن للمقياس السيكومترية الخصائص

 الس½½½يكومترية الخص½½ائص ايج½½اد ث½½½م الجامع½½ة طلب½½ة ل½½½دى المعرف½½ي االس½½تطالع ح½½½ب لقي½½اس المعرف½½ي

 باالس½تعانة احص½ائيأ البيان½ات بمعالج½ة الباحث½ة م½تقا وق½د العين½ة، اف½راد على تطبيقه ثم ومن للمقياس

  :يأتي ما للبيانات االحصائي التحليل نتائج اظهرت وقد SPSS(( ببرنامج

 والجامع½ة باب½ل جامع½ة طلب½ة ل½دى) بيج½ز( ل½ـ) الس½طحي( ال½تعلم أسلوب في أحصائية دالله توجد ال. 1 

 باب½ل جامع½ة طلب½ة ل½دى) بيج½ز( ل½ـ) العمي½ق( ال½تعلم أس½لوب ف½ي أحص½ائية دالل½ة توج½د بينما االسالمية،

 تعل½½م أس½½لوب ل½½ديهم ل½½يس االس½½المية والجامع½½ة باب½½ل جامع½½ة طلب½½ة أن يعن½½ي وه½½ذا اإلس½½المية والجامع½½ة

  .العميق االسلوب هو التعلم في اسلوبهم أن بل سطحي

 مع½½ةوالجا باب½½ل جامع½ة طلب½½ة ل½دى الس½½طحي ال½تعلم أس½½لوب ف½ي احص½½ائية دالل½ة ذات ف½½روق توج½د ال. 2

 احص½ائية داللة ذات فروق توجد ال ،وايضاً )التخصص الجامعة،الجنس،( متغيرات وفق على االسالمية

 الج½نس(و)التخصص الجنس،( و) والجامعة الجنس(بين التفاعل وفق على السطحي التعلم أسلوب في

  .السطحي التعلم أسلوب في) والتخصص والجامعة

 والجامع½½ة باب½½ل جامع½½ة طلب½½ة ل½½دى العمي½½ق ال½½تعلم س½½لوبأ ف½½ي احص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د ال. 3

 ف½½ي احص½½ائية دالل½½ة ذات ف½½روق توج½½د بينم½½ا ،) والتخص½½ص الجامع½½ة( متغي½½رات وف½½ق عل½½ى االس½½المية

 وف½ق عل½ى احص½ائية دالل½ة ذات ف½روق وتوج½د.الذكور ولصالح الجنس وفق على العميق التعلم أسلوب

  بابل جامعة العلمي الذكور حولصال والتخصص والجنس الجامعة بين التفاعل

½ب ف½ي االحص½ائية الدالل½ة. 4 ُ  وه½½ذا االس½المية والجامع½ة باب½ل جامع½½ة طلب½ة ل½دى المعرف½ي اإلس½½تطالع ح

ب االسالمية والجامعة بابل جامعة طلبة تمتع يعني   .  المعرفي االستطالع بحُ
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ب في االحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 5  والجامع½ة باب½ل جامع½ة ب½ةطل ل½دى المعرف½ي اإلس½تطالع حُ

  .والتخصص والجنس الجامعة متغيرات وفق على االسالمية

½½ب الس½½طحي ال½½تعلم اس½½لوب ب½½ين ض½½عيفة العالق½½ة. 6 ُ  باب½½ل جامع½½ة طلب½½ة ل½½دى المعرف½½ي االس½½تطالع وح

  .االسالمية والجامعة

½½ب العمي½½ق ال½½تعلم اس½½لوب ب½½ين الطردي½½ة العالق½½ة. 7 ُ  باب½½ل ةجامع½½ طلب½½ة ل½½دى المعرف½½ي االس½½تطالع وح

  .االسالمية والجامعة

 وخالص½ة والمالح½ق المص½ادر ث½م والمقترح½ات والتوص½يات االس½تنتاجات م½ن بع½دد الدراس½ة وختمت   

  .االنكليزية باللغة الدراسة
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"Two style of learning (Surface - Deep) for (Biggs) and their 

relationship to Epistemic Curiosity at Babylon University and the 

Islamic University students"  

Thesis Submitted to: 

The Council of College of Education for Human Sciences at the  Babylon 
University of in Partial fulfillment of the requirements for the degree of 

Master in educational psychology 

Maha Hade Hussein 

                                                  Abstract 

"Two style of learning (surface - deep) for (Biggs) and their relationship to 
cognitive curiosity at Babylon University and the Islamic University 

students" 

     university Teaching  plays an importans role in the lives of and societies 
.It is considered the base for Experience and knowledge sources which  Have 
been the active means for the treatment of the modern changes in the 

world in all fields of life This study aims at Knowing the: 

1 :Level of learning (Surface-Deep) by (Biggs) for the students University of 
Babylon and Islamic University. 

2 :Statistical Significant  Differences of the two types of learning for the 
students according to the following variables: 

1 .University (Babylon – Islamic  .( 

2 .Gender (Male-Female.( 

3 .Specialization (Scientific – literary.( 

3 :level of cognitive knowledge desire for Babylon and Islamic University. 

4 :Statistical Significant Differences of Cognitive knowledge desire for the 
Students due to the variables: 

1 .University (Babylon - Islamist.( 
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2 .Gender (Male – Female.( 

3 .Specialization (scientific - Literary.( 

5 :Corelation between the two types of learning (Surface-Deep) dy (Biggs) 
and cognitive Knowledge desire for students of University of Babylon and 

Islamic University. 

         The total  Sample  of  both Univevi es is (24897) students: (20492) of 
University of Babylon (82.31% of the total sample ) and (4405) of Islamic 
University (17.69% of the total sample ) the students are chosen randamly 
fram four colleges from each University ,two scientific colleges and two 
literary colleges from each University.As for the sample of the students ,they 
have been chosen randomly.they are (498) students:410 from University of 

Babylon and 88 from Islamic University   

    To fulfill the aims of  the study, the  researcher adopts Biggs (2004) scale 
for  learning (Surface, Deep) to measure the learning means  of the students 
the  translates the scale,  find  out its  psychometric characteristics applies it 
to the sample ,construct a scale for cognitive knowledge desire, finds out its 
psychometric characteristics and applies the sample. The duta  hare  been 

treated statistically using the spss progeaume.the results show: 

1.There is no statistical  significance in the learning style (surface) means by 
(Biggs) for  students  of  University of  Babylon  and Islamic university ,Yet 
there is statistical  significance in the  learning (Deep) means  by  (Biggs) for 
them both.This means that students of both  Universites have on learning 

surface meams but they have deep one  . 

2.There are no statistical  significant differences in the learning  surface 
means  for both Universites according to the  variables (university, gender, 
specialization) Eimilarly, there are no statistical significant differences in the 
learning deep means according to the correlation between  (gender and 
university) ,( gender, Specialization) and (gender, university and 

specialization) in the learning surface means. 

3.There are  no statistical significant differences in the learning deep means 
for  students of  University of  Babylon  and  Islamic University according to  
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the variables (university and specialization), but there statistical differences 
in the learning deep means according to the gender  in favour of scientific 
male students of  Babylon  University.Howevers , there  are statistical  
significant differences due to the correlation between university ,gender and 

 specialization in favor of scientific male students of  Islamic University. 

4 .There is statistical significance in the cognitive knowledge desire for 
students of  both Universities. this means that students of  both University 
are intersted in cognitive knowledge                                                                          

5.There are  no statistical significant differences in the  cognitive knowledge 
desire for both University according to the variables University , gender and 
specialization                                                                                                                     

6.There is  an opposite  relation  between the learning surfuce means and 
cognitive knowledge desire for surfuce of both Universities. 

7.There is similar  relation  between the learning deep means and  cognitive 
knowledge desire for both Universities                                                                       

       The study concluded with a number of conclusions and 
recommendations and proposals and then sources and supplements and 
summary study in English.                                                                                             
         

  



  
�–

            3812016  
 

   بابل جامعة في األساسية التربية كلية مجلس إلى مقدمة رسالة

  ) العامة العلوم تدريس طرائق( في الماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  الحميداوي حربي رسن حيدر رغدة

  2016 للسنة 4038 المركزية المكتبة في القرص رقم

  المستخلص

  : في المخروطية الخرائط أثر على التعرف إلى الحالي البحث هدف

  . األحياء علم مادة في العلمي الرابع الصف طالبات تحصيل  

  . األحياء علم مادة نحو العلمي الرابع الصف طالبات إتجاهات  

  : اآلتيتين الصفريتين الفرضيتين صوغ تم البحث هدف من التحقق ولغرض

 طالب½½ات  درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0,05(  دالل½½ة مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق يوج½½د ال  )1

 طالب½½½ات درج½½½ات ومتوس½½½ط المخروطي½½½ة الخ½½½رائط بأس½½½تعمال يدرس½½½نَ  الل½½½واتي التجريبي½½½ة المجموع½½½ة

  .األحياء علم مادة تحصيل في األعتيادية الطريقة وفق على يدرسنَ  اللواتي الضابطة المجموعة

 طالب½½ات درج½½ات متوس½½ط ب½½ين) 0,05(  دالل½½ة مس½½توى عن½½د إحص½½ائية دالل½½ة ذو ف½½رق وج½½دالي  )2

 طالب½½½ات درج½½½ات ومتوس½½½ط المخروطي½½½ة الخ½½½رائط بأس½½½تعمال يدرس½½½نَ  الل½½½واتي التجريبي½½½ة المجموع½½½ة

 عل½م م½ادة نح½و األتج½اه مقي½اس ف½ي األعتيادي½ة الطريق½ة وف½ق على يدرسنَ  اللواتي الضابطة المجموعة

   األتية اإلجراءات إعتماد تم إذ  تجربة الباحثة أجرت الفرضيتين هاتين صحة من لتحققول.    األحياء

 ت½م وقد) ، وضابطة تجريبية(متكافئتين لمجموعتين)  الجزئي ألضبط ذي(  التجريبي التصميم اُختير   

 بطريق½ة ي½ةالديوان لمحافظ½ة التابع½ة الشامية قضاء في)  للبنات الخنساء اعدادية(  البحث عينة أختيار

     المدرس½½ة ف½½ي) م2015 -2014(  الدراس½½ي للع½½ام العلم½½ي الراب½½ع الص½½ف طالب½½ات ع½½دد بل½½غ إذ،  قص½½دية

 ع½½ن عش½وائية بطريق½ة)  ب(  ش½عبة إختي½ار ت½م وق½½د،  للراب½ع ش½عب س½ت ب½ين موزع½ات طالب½ة) 215( 

 المجموع½ة لتمث½ل)  أ(  ش½عبة أختي½ار ت½م نفس½ها وبالطريق½ة التجريبي½ة المجموع½ة لتمث½ل القرعة طريق

 ف½½ي طالب½½ة)  37(  بواق½½ع،  المجم½½وعتين لكلت½½ا طالب½½ة) 76( فيهم½½ا البح½½ث عين½½ة بلغ½½ت إذ،  الض½½ابطة

َّ  طالب½ة)  35(  الطالب½ات ع½دد أص½بح إحصائياً  طالبتين إستبعاد وبعد  التجريبية المجموعة  عل½ى درس½ن

   طالبات أربع إستبعاد وبعد الضابطة المجموعة في طالبة) 39( و،  المخروطية الخرائط طريقة وفق
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 الع½دد ليص½بح اإلعتيادي½ة الطريق½ة وف½ق على درسن طالبة) 35( عددهن أصبح إحصائياً  المجموعة من

  . طالبة)  70( المجموعتين كلتا في الكلي

 أختب½ار،  باألش½هر محس½وباً  العمر(  اآلتية المتغيرات في البحث مجموعتي إحصائياً  الباحثة كافأت وقد

 نح½و اإلتج½اه مقياس،  السنة نصف في األحياء علم مادة درجات و الذكاء أختبار،  السابقة اتالمعلوم

  ) . للوالدين الدراسي التحصيل،  المادة

 والفص½ول) م2013 \ ه½ـ1434، 3ط، ( األحي½اء عل½م كتاب من األربعة بالفصول العلمية المادة وحددت

 بل½غ إذ أع½اله األربع½ة للفصول سلوكية أهداف ياغةص وتم) ، والعاشر،والتاسع،والثامن،السابع: ( هي

)  48(  ع½½ددها بل½½غ تدريس½½ية خط½½ط إع½½داد ع½½ن فض½½الً  س½½لوكياً  ه½½دفاً ) 190(  النهائي½½ة بص½½ورتها ع½ددها

لتا تدريسية خطة ُ  ع½ددهم الب½الغ الخب½راء م½ن مجموع½ة عل½ى عرض½ها ت½م أن وبع½د البح½ث مجموعتي لك

  .المناسبة والتعديالت اتبالمقترح األخذ تم ومحكماً  خبيراً ) 30(

 عل½م م½ادة ف½ي البح½ث مجم½وعتي طالب½ات تحص½يل لقي½اس تحص½يلياً  أختب½اراً  بناء تم فقد البحث أداتا أما

ا األحياء ً  اإلختب½ار ص½دق من التحقق وتم،  متعدد من اإلختيار نوع من موضوعية فقرة) 59( من مكون

 ت½م فق½د اإلختب½ار ثبات أما المحتوى صدقو،  الظاهري الصدق: هما الصدق من نوعين على باإلعتماد

 تص½½حيحة بع½½د الثب½½ات معام½½ل بل½½غ إذ) ،  النص½½فية التجزئ½½ة(  طري½½ق ع½½ن:  هم½½ا بط½½ريقتين إس½½تخراجه

 إذ 20-ريتشاردس½ون كي½ودر معادل½ة طري½ق ع½ن الثاني½ة والطريق½ة) 0,96( ب½راون – س½بيرمان بمعادلة

دت) 0,92( الثبات معامل بلغ  وبع½د،  الس½ابقة الدراس½ات ض½وء ف½ي ومقبول½ة ةعالي½ المعامالت هذه وعُ

  .للتطبيق جاهزاً  اإلختبار أصبح ذلك

 م½ن مكون½اً  األحي½اء عل½م م½ادة نح½و الطالب½ات إتجاه½ات مقي½اس بن½اء أيض½اً  تم فقد الثانية البحث أداة أما

 ص½½دق م½ن التحق½ق وت½½تم)  المه½اري،  الوج½داني،  المعرف½½ي(  مكون½ات ثالث½ة عل½½ى موزع½ة فق½رة) 50(

 معام½ل ويحس½ب، البن½اء وص½دق الظ½اهري الص½دق:  هم½ا الص½دق م½ن ن½وعين عل½ى باإلعتماد  إلختبارا

  .  كرونباخ – ألفا معادلة تطبيق طريق عن ثباته

 ي½وم التجرب½ة ب½دأت إذ)  م2015 – م2014(  الدراس½ي الع½ام م½ن الث½اني النصف في التجربة تطبيق تم

½دة كان½ت أي)، م2014 \ 4 \ 28( الثالثاء يوم وأنتهت) ، م2014 \ 2 \ 15 الموافق األحد(  التجرب½ة مُ

 الباحث½ة قب½ل م½ن المجموعتين تدريس وتم،  مجموعة لكل اإلسبوع في حصص ثالث بواقع يوماً ) 75(

 تطبي½½ق ت½½م و التحص½½يلي لإلختب½½ار موع½½د تحدي½½د ت½½م التجرب½½ة تطبي½½ق م½½ن اإلنته½½اء ت½½م أن وبع½½د،  نفس½½ها

  . الحالي البحث عينة طالبات على نفسه باليوم حياءاأل علم مادة نحو اإلتجاه مقياس

 اإلتج½اه مقي½اس أم½ا،  التحص½يلي لإلختبار بالنسبة يدوياً  الباحثة عليها حصلت التي النتائج تحليل وبعد

ولج½½ت) Microsoft Excel -2010(  برن½½امج إس½½تعمال ت½½م فق½½د األحي½½اء عل½½م م½½ادة نح½½و  البيان½½ات وعُ

  . مستقلتين لعينتين التائي اإلختبار باألعتماد إحصائياً 

 درس½ن الالت½ي التجريبي½ة المجموع½ة طالب½ات ولص½الح إحص½ائية دالل½ة ذي فرق وجود النتائج وأظهرت

 للطريق½½ة وفق½½اً  درس½½ن الل½½واتي الض½½ابطة المجموع½½ة طالب½½ات عل½½ى المخروطي½½ة الخ½½رائط لطريق½½ة وفق½½اً 

  .األحياء علم مادة نحو اإلتجاه ومقياس التحصيل إختبار في اإلعتيادية
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 عل½½م م½½ادة ت½دريس ف½½ي المخروطي½½ة الخ½رائط طريق½½ة بأعتم½½اد الباحث½ة أوص½½ت البح½½ث نت½ائج ض½½وء وف½ي

 إقت½½راح ع½½ن فض½½الً ،  التربي½½ة م½ديريات ف½½ي الت½½دريس وطرائ½½ق المن½اهج مق½½رر ض½½من وإدراجه½½ا األحي½اء

 التحص½يل يف½ أثره½ا عل½ى للتع½رف مختلف½ة دراس½ية ومراح½ل ع½دة لمواد مماثلة دراسات إجراء الباحثة

  .أخرى متغيرات وفي المادة نحو واإلتجاه

Effect of using Vee Maps in the education of students of the fourth 

class scientific stream class and developing their interest in the 

Biology subject  

A Thesis Submitted 

To The Council Of Basic College Of Education  In Babylon University  As a 
Partial Fulfillment Of The Requirements Of Master Degree In Teaching 

Methods Of General Sciences: 

Raghda Haider Racine Hairby AL- hamidawi 

                                                                                                  

Abstract 

The Current research aims to recognizing                                                                 

- Effect of using Vee Maps in the education of students of the fourth class 
scientific stream class and developing their interest in the Biology subject. 

For the purpose of verification of the aim of the research was to formulate 
the following two null hypotheses are drafted.                                                        

1 (There is no  statistically significant difference at the level of (0.05) 
between the average scores of students who are studying  in  vee maps 
method  and the average score for students who are studying the normal 
method  in achievement test for biology  subject.                                                    

2(There is no  sta�s�cally significant difference at the level of (0.05) betwen 
the average scores of students studying in a  vee maps method  and the 
average score for students who are studying the normal method  in attitude 
 scales towards   biology  subject.                                                                                  

To validate these null hypotheses the researcher as it has been the adoption 
of the follows procedures    :                                                                                            
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Was chosen as the experimental design (A partial adjusting) for two 
equivalent groups taught according to the strategy vee maps and other 
experimental groups taught according to the normal method , was chosen ( 
junior school khansa ) for girls at the shamia in the district in the province of 
diwaniyah deliberate way ,as was the number of people fourth people 
(A,B,C,D,E,F) ,was chosen division (B) way random to represent the 
experimental groups in the same way chosen group (A) to represent the 
groups zabo h ,the research sample ,amoun ng to two (76) students from 
the fourth grade science for the academic year (2014- 2015) ,out (215) 
student ,based on(37) student of the experimental groups ,a er the 
exclusion of two students became sta�s�cally significant number (35) 
student studying the Vee maps in accordance with the and (39) student in 
group zabotth , after the exclusion of four students became statistically 
significant number (35) student studying in the usual way, as it became the 
total number (70) student.                                                                                              

The researcher equalizing the two groups of the research statistically in 
some variables that may have an effect on the independent variable :(the 
age by months ,achievement in the previous article Biology ,investigating in 
cleverness, investigating the previous information in Biology ,educational 
attainment of the parents ,marks measuring interest in biology ) and the 
researcher has taught the two groups and specified the scientific topics by 
the four chapters of Biology of the book of neighborhoods, a fourth grade 
science edi on (3,2013) :(chapter (7,8,9,10), then dra ed target behavioral 
researcher for specific classes numbered (190) target behaviorally well 
prepared (48) study plan for the two experimental and control group.s .           

  -A researcher build achievement test to measure the achievement two 
groups Biology subject after completion of his application of the experiment, 
consisted of (59),subjec ve items  type mul ple choice.                                        

-To verify the of its content, by submitting it to a group of specialists, and 
then applied to the exploration sample to ensure the clarity of its items , 
and was sure of its stability by adoption equation ,Astkhrah been testing the 
stability of wayas retail midterm coefficient reached  after the correction 

equation spearman- Brown (0,96),  The Second Way through kiodr – 
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richardson equation -20 mar (0,92) reached stability coefficient also 
confirmed the distinctive powers  of its items, the coefficient of difficulty, 
and effectiveness of alternatives.                                                                                  

-And a researcher built attitude scale   to measure the attitude of the  
students towards Biology subjects consist of (50) items distributed on three 
fields, to ensure the veracity of items by submitting it to a group of 
specialists, was then applied to the exploration sample  to ensure the clarity 
of its items and have been found coefficient element  by the equation of 

alpha Cronbach                                                                                                                . 

- The experimental applied  in the second term of the academic year (2014-
2015) the trial began on Sunday 15\2\2014 and ended on Tuesday 
28\4\2014 with three classes a week foreach group and the researcher 
taught the two groups by himself.                                                                                

- The data treated statistically by adopting the (t-test)  for two independent 
samples, and the .After analyzing the results obtained by statistical 

researcher program (Microsoft Excel.                                                                       

The results showed                                                                                                        

-There is a statistically significant difference between the scores of students 
of the experimental group which studied in the method Vee Maps and 
control group students who studied in the normal method in favor of the 
experimental group in testing achievement for Biology subject.                             

 -there is  statistically significant difference between the scores of students 
of the experimental group which studied the method  Vee Maps and control 
group students who studied by normal method  in the  attitude  scale  

towards the Biology subject.                                                                                          

 - In light of the results of current research, the researcher recommended 
the adoption of   Vee Maps method  in the teaching of Biology. And included 
in the decision of the curricula and teaching methods in colleges course in 
the directorates of education, Researcher suggested to make similar studies 
in several subjects, and the stages of a study to identify the impact in the 

achievement, and the  attitude towards Biology subject and other variables. 
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  بابل جامعة/  اإلنسانية للعلوم التربية كلية مجلس إلى مقدمة رسالة

  التربوي النفس علم في الماجستير شهادة نيل متطلبات من جزء وهي

  السلطاني دهش شعيل زمان

  2015 للسنة 4026   المركزية بةالمكت في القرص رقم

   مستخلصال

 المتمي½زين االع½دادي الخامس الصف طلبة لدى) ليسلي(ل التعلم اساليب وفق على االستيعاب وراء ما

  العاديين وأقرانهم

 ال½نفس عل½م والس½يما ال½نفس عل½م مج½ال ف½ي ض½جة اح½دث ال½ذي المص½طلح ذل½ك المعرفة وراء ما       

 االحاط½ة اج½ل م½ن ودوؤب مس½تمر بح½ث عل½ى الباحثين جعل مما ،المعرفية النظرية وباألخص المعرفي

 ألهميت½ه وإنما لحداثته فقط ليس االخرى بالمتغيرات وتأثره تأثيره ومعرفة المصطلح هذا متعلقات بكل

 ان ال½½ى العلم½½اء قب½½ل م½½ن وحثيث½½ة س½½ريعة الخط½½وات وب½½دأت .المعرف½½ة اش½½كال لك½½ل والض½½بط ال½½تحكم ف½½ي

  االستيعاب وراء ما ومنها المعرفة وراء ما من انبثقت التي المتغيرات من العديد لى توصلوا

 درج½ة ني½ل متطلب½ات م½ن كجزء) 2015-2014( الدراسي العام خالل بابل بجامعة البحث هذا جرى     

 وراء بم½½½ا يتعل½½ق م½½½ا بك½½ل الطلب½½½ة وع½½ي ف½½ي مش½½½كلته وتكم½½ن. الترب½½½وي ال½½نفس عل½½½م ف½½ي الماجس½½تير

 المش½½كالت ح½½ل ف½½ي االس½½تيعاب وراء م½½ا اس½½تراتجيات فيه½½ا يس½½تخدمون الت½½ي يفي½½ةالك وك½½ذلك االس½تيعاب

 اس½½½تقبال ف½½ي الذهني½½ة المه½½½ارات واس½½تخدامهم المعلوم½½ات باس½½تقبال يقوم½½½ون ح½½ين يواجهونه½½ا الت½½ي

 ،يدرس½ها الت½ي المتغي½رات اهمي½ة م½ن اهميته الحالي البحث يستمد كما.  وخزنها ومعالجتها المعلومات

 يزي½د ال½ذي المناس½ب التعليم½ي لألس½لوب المتعلمين اختيار في اثر له معرفي نشاط تيعاباالس وراء فما

  :إلى التعرف في فتتلخص أهدافه أما. المعلومات معالجة في الطالب كفاءة تطور من

  .العادين وقرانهم المتميزين االعدادي الخامس الصف طلبة لدى االستيعاب وراء ما مستوى .1

  .العادين وأقرانهم المتميزين االعدادي الخامس الصف طلبة دىل التعلم اساليب .2

 وف½ق عل½ى االع½دادي الخ½امس الص½ف ل½دى االس½تيعاب وراء م½ا ف½ي االحص½ائية الداللة ذات الفروق .3

  .النوع متغير

 وف½½ق االع½دادي الخ½امس الص½½ف ل½دى)ليس½لي(ل ال½½تعلم اس½اليب ف½ي االحص½½ائية الدالل½ة ذات الف½روق .4

  .النوع متغير
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 الص½ف طلب½ة ل½دى)ليس½لي(ل ال½تعلم وأساليب االستيعاب وراء ما بين االحصائية الداللة ذات العالقة .5

  .العاديين واقرأنهم المتميزين اعدادي الخامس

 االعدادي½ة الم½دارس في العلمي الخامس الصف من وطالبة طالباً ) 3903( من البحث مجتمع تألف وقد

) 1841)، (2015-2014( الدراس½ي العام خالل الصباحية الدراسة في مستمرين كانوا الذين والثانوية

 الص½½ف طلب½½ة م½½ن وطالب½½ة طالب½½اً ) 310( م½½ن فتكون½½ت البح½½ث عين½½ة أم½½ا. إناث½½اً ) 2062(و ذك½½وراً  م½½نهم

 المجتم½½ع أف½½راد إل½½ى العين½½ة أف½½راد نس½½بة وش½½كلت. إناث½½اً ) 120(و ذك½½وراً  م½½نهم) 190، (العلم½½ي الخ½½امس

 م½½دارس م½½ن) 2(و المتمي½½زين، م½½دارس م½½ن منه½½ا) 2( م½½دارس،) 4( اخت½½ارت وق½½د%). 10( ح½½والي

  .العاديين

 وقام½½ت االس½تيعاب وراء م½ا لقي½اس مقي½اس ببن½اء الباحث½½ة قام½ت البح½ث، أه½داف تحقي½ق وألج½ل        

 الت½ائي االختب½ار م½ن كل باستخدام إحصائيا البيانات معالجة وتمّ ). ليسلي(ل التعلم اساليب قائمة بأعداد

T-test  ن½½½وف س½½½مير معادل½½½ة، بيرس½½½ون ارتب½½½اط معام½½½ل ومعادل½½½ة ، الف½½½ائي واالختب½½½ار واح½½½دة لعين½½½ة 

 اس½تخدمت العين½ة تج½انس ولمعرفة MANOVA،  المتعدد التباين وتحليل، المحكمين صدق الستخراج

 أظه½رت وقد البحث نتائج من التحقق في) SPSS( برنامج الباحثة استخدام طريق عنM.BOX اختبار

  : يأتي ما للبيانات اإلحصائي حليلالت نتائج

 المحس½½½وبة التائي½½½ة القيم½½½ة بلغ½½½ت إذ،البح½½½ث عين½½½ة ل½½½دى االس½½½تيعاب م½½½اوراء مس½½½توى ارتف½½½اع: أوال

  ).1,96( البالغة الجدوليه التائية القيمة من اعلى وهي) 20,517(

 التائي½ة م½ةالقي الن الطلب½ة ل½دى الس½معي ال½تعلم اس½لوب مس½توى ف½ي احص½ائياً  دال½ة ف½روق وج½ود: ثانيا

).                  1,96( البالغ½½½½½½½ة الجدولي½½½½½½½ه التائي½½½½½½½ة القيم½½½½½½½ة م½½½½½½½ن اعل½½½½½½½ى وه½½½½½½½ي) 9,300( ه½½½½½½½ي المحس½½½½½½½وبة

) ف( قيم½½ة الن الن½½وع متغي½½ر وف½½ق االس½½تيعاب م½½اوراء يخ½½ص فيم½½ا احص½½ائيا دال½½ة ف½½روق توج½½د:ثالث½½ا

  ).3,84(والبالغة الجدوليه) ف( مةقي من اعلى وهي) 20,051(والبالغة المحسوبة

 لص½الح) ع½اديين-متمي½زين( الطلب½ة ن½وع لصالح) ليسلي(ل التعلم اساليب في للفروق داللة هناك: رابعا

  المتميزين الطلبة

 ف½ي الن½وع متغي½ر وف½ق)ليس½لي(ل ال½تعلم وأس½اليب االس½تيعاب ماوراء بين ارتباطيه عالقة توجد:خامسا

  .والفعلي البصري االسلوبين

  . والتوصيات والمقترحات االستنتاجات من جملة الى البحث خلص قدو

  

  

  

  

  



  
�–

            3882016  
 

  

Meta-comprehension according to Lisli’s Learning Styles in fifth 

Secondary School Talented Students versus their ordinary peers 

  

Thesis Prepared By 

Zaman Shaeel AL-Sltany  

To the Council of College of Education for Human Sciences at the University 
of Babylon in partial fulfillment of the requirements of M.ED degree in 

educational psychology  

  

Abstract 

Meta-comprehension according to Lisli’s Learning Styles in fifth secondary 
school talented students versus their ordinary peers                                            

               Meta cognition is a concept  that has made an uproar in the field 
of Psychology especially cognitive psychology and in the cognitive theory . 
This motivates researchers for more research in this field in order to identify 
its domain of influence upon other variables as well as the possibility of 
being effected by them . Its significance is due to  its capacity to control all 
forms of knowledge, rather than that fact that it is a modern branch . Things 
have gone so fast and Scientists have begun  to find out more variables 
emanating from meta cognition one of which is meta- comprehension.           

               This research was accomplished at Babylon University during the 
academic year (2014-2015) as a par�al fulfillment of M.A degree in 
Educational psychology.                                                                                                  

The problem tackled in the research lies in students awareness of whatever 
related details to meta-comprehension and the way they use meta-
comprehension strategies to solve problems they face when receiving 
information and using intellectual skills to receive , process and store 

information.                                                                                                                    
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    The significance of the current research is taken from the significance of 
variables studied. Meta-comprehension ,hence fore, is cognitive activity 
which has an effect in learner’s choice of their suitable learning style that 
develops student’s efficiency in processing information.                                        

Meta-comprehension objectives aim at finding out about the following: 

1-  Meta-comprehension level in the fifth’s class talented students of the 
secondary school  versus their ordinary peers . 

2-  Learning styles of the fifth class talented students of the secondary 
school  versus their ordinary peers. 

3-  Meta-comprehension statistical relevant differences of fifth class 
students according to Type Variable. 

4-  Statistical relevant differences in Lisli’s learning styles for fifth class 
students according to Type Variable. 

5-  The statistical relevant relationship between meta-comprehension 
and Lisli’s learning Styles for  fifth class talented students in the secondary 

school versus ordinary peer . 

Research aggrega on was (3903) secondary school students who were 
ongoing at morning schools in the academic year (2014-2015), 

(1841)students among them were boys and (2062) girls. 

Research sample consists of (310)male and female of fi�h class 
students(scien�fic branch) (190)among them were boys and (120) girls. 

The ra o of the sample number  to the community number was (10%.( 

Four schools were chosen (2) among them were for talented students , and 
the other (2)were for ordinary peers.                                                                           

In order to achieve the research objectives, the researcher invented an 
Inventory to measure meta-comprehension and she made a list of Lisli’s 
learning Styles.                                                                                                                  
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Data ,then, statistically processed using T- test , F-test for one sample Person 
equation , Kay’s square for matching and Manova multiple variation analysis 
; and to find out whether samples are matched or not, M.BOX test was used. 

The researcher also used SPSS program to check the validity of construction 
and extracting Constancy using Alpha-Kronbakh for both scales                     . 

The findings of the statistical analysis of data demonstrated the following: 

First: increasing the level of meta-comprehension in the search, where the 
calculated  T. Value was (20,517) )    which is higher than the scheduled  T. 

value (1.96                                                                                                                      .( 

Second: statistically relevant differences were found  in the auditory 
learning style level for the students because the calculated T. value which is  

(9.300) higher than the scheduled  T. value (1.96                                                 .( 

Third: concerning statistically relevant differences , it seems that meta-
comprehension exists according to Type variable because (F) calculated 
value (20,051)  is higher than the scheduled (F) which is (3,84).                          

Fourth: there is a difference relevant to Lisli Learning Styles for student type 
(talented- ordinary)which is considered  with talented students side. 

Fifth: There is a correlation between meta-comprehension and Lisli’s 
learning styles according to Type variable in both visual and actual styles.      
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  اإلعدادية المرحلة طلبة لدى الهوية باضطراب وعالقتهما المغايرة – المسايرة

  البدري سلمان األمير عبد حنين

  بابل بجامعة اإلنسانية للعلوم التربية كلية مجلس إلى قدمت رسالة

  التربوي النفس علم في تربية ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي 

   2016 للسنة 4025 المركزية المكتبة في القرص رقم

   مستخلصال

 المرحل½ة طلب½ة ل½دى) الهوي½ة اض½طراب و المغ½ايرة – المس½ايرة(  ال½ى التع½رف الح½الي البحث يستهدف

) أدب½½½½ي – علم½½½½ي(والتخص½½½ص) إن½½½½اث – ذك½½½ور(الج½½½½نس:  االتي½½½ة المتغي½½½½رات وف½½½ق عل½½½½ى اإلعدادي½½½ة

 – المس½ايرة ب½ين االرتباطي½ة العالق½ة ف½ي اإلحصائية الداللة ذات والفروق ؟)الخامس – رابعال(والصف

 العش½وائية بالطريق½ة العين½ة اختي½ار ت½م وق½د، اإلعدادي½ة المرحل½ة طلبة لدى الهوية اضطراب و المغايرة

 طالب½½اَ ) 300( اإلحص½½ائي التحلي½½ل عين½½ة بلغ½½ت وق½½د وطالب½½ة طالب½½اَ ) 11826(الب½½الغ البح½½ث مجتم½½ع م½½ن

 قام½ت المغ½ايرة – المس½ايرة مفه½ومي ولقي½اس، وطالب½ة طال½ب) 475( النه½ائي التطبي½ق وعينة وطالبة

، المعرف½ي المج½ال( هم½ا مج½االت أرب½ع م½ن يتك½ون وال½ذي المغ½ايرة – المس½ايرة مقي½اس بأعداد الباحثة

 الكل½ي الع½دد ليص½بح،  فق½رة) 15( مج½ال ولك½ل)  االجتماعي المجال، الوجداني المجال، النفسي المجال

) 2010، ال½رحمن عب½د( مقي½اس الباحث½ة تبن½ت فق½د الهوي½ة اض½طراب مقي½اس أم½ا، فق½رة) 60( للفقرات

، ب½½النقص الش½½عور، والش½½ك بالخج½½ل الش½½عور، ب½½النفس الثق½½ة ع½½دم( مج½½االت خم½½س م½½ن يتك½½ون وال½½ذي

 وق½د، فق½رة) 60( اتللفقر الكلي العدد ليصبح فقرة) 12( مجال ولكل) الدور أضطراب، بالذنب الشعور

 دالل½ة ذات ف½روق وج½ود العين½ة، اف½راد لدى المسايرة لدرجة مستوى يظهر لم( يأتي ما النتائج أظهرت

 ب½½ين ج½½دا ض½½عيفة عالق½½ة النت½½ائج واظه½½رت، العين½½ة اف½½راد ل½½دى المغ½½ايرة درج½½ة مس½½توى ف½½ي احص½½ائية

 ب½½ين ض½½عيفة والعالق½½ة. )0,059( بيرس½½ون ارتب½½اط معام½½ل قيم½½ة بلغ½½ت إذ الهوي½½ة واض½½طراب المس½½ايرة

  ).0,10( بيرسون ارتباط معامل قيمة بلغت إذ الهوية واضطراب المغايرة
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"conformity – Non conformity and their relationship to Identity 

Disorder of the  Preparatory stage Students 

.A  Thesis Submitted to: 

To the Council of College of Education for Human Sciences at the University 
of Babylon in Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of M.ED 

in Educational Psychology 

Hanin Abdul Ameer Salman Al-bdiry  By 

  

Abstract                                                                       

         The present study aim ,at investigating (Conformity–Non conformity 
and Identity disorder) by preparatory school students, according to the 
variables :Gender(male-female), Specialization (scientific-literary), Grade 
(fourth-fifth), Statistical significant differences of the correlation between 
conformity – Non conformity and identity disorder by preparatory school 
students. the subjects have been chosen randomly of the Popula on (11826) 
male and female students, the sample of the stahshical analysis is (300) 
male and female students while the final sample is (475) students. To 
measure the concepts conformity -non conformity , the researcher adopts a 
criterion of four levels : (cognitive ,psychological ,emotional and social) each 
of fifteen items, so the criterion consists of sixty items. As of identity 
disorder criterion, the researcher adopts that of Abdul-Raman (2010) which 
is applied, It consists of five levels:(weak self-Confidence, shyness and doubt 
feeling , gull feeling , inferiority sense, and role disorder) . Each is of twelve 
items. So the whole criterion includes sixty items. The conclusions are(There 
are no statistical differences concerning the  conformity level of the sample, 
There are statistical significant differences in the non conformity level of the 
sample The relationship between the conformity and identity disorder is 
very weak. The value of parsons correla on(0,059). The rela onship 
between the Non conformity and identity disorder is very weak. The value 

of parsons correla on(0,10                                                                                        (  
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   بابل جامعة في اإلنسانية علوملل التربية كلية مجلس الى قدمتها رسالة

  التربوي النفس علم في ماجستير درجة نيل متطلبات من جزء وهي

  الجـبوري هـادي نداء

  2016  لسنةل 4024 المركزية المكتبة في القرص رقم

  المستخلص                                                         

 الطع½ام لتن½اول الملح½ة الرغب½ة وب½ين للف½رد النفس½ية الحالة بين قةالعال األكل اضطرابات تمثل           

 ال½دليل وض½عها وق½د ،  بعي½د زمن منذ معروفة فهي جديدة ليست العالقة هذه ان حيث عنه، العزوف أو

 الش½هية ف½رط: ( تتض½من الت½ي ، األك½ل اض½طرابات عنوان تحت  DSM-IV-TR) 2000( المعدل الرابع

Bulimia ، الشهية وفقد Anorexia  .(النفس½ية المظ½اهر م½ن تعتبر التي الجسم بصورة والمرتبطان 

 أو التواف½ق عدم من حالة يعيش أن الفرد على السلبي التأثير من لها يكون قد والتي الفرد لدى الهامة

 حت½ى أو عادي½ة، غي½ر ظ½روف إل½ى الف½رد تع½رض إل½ى اختالله½ا يرج½ع وق½د ، الس½واء ع½دم م½ن حالة في

 ونش½اطه اإلنس½ان س½لوك ف½ي  ي½ؤثر ال½ذي الغ½ذاء بموض½وع الدراس½ة مش½كلة وتتركز . مرضية لظروف

 للمجتم½½ع الممي½½زة العالم½½ات م½½ن  وان والجس½½مية، النفس½½ية حالتي½½ه ف½½ي ي½½ؤثر كم½½ا والعض½½لي،  ال½½ذهني

 بالنحاف½½½ة او بالس½½½منة اإلص½½½ابة م½½½ن الش½½½ديد والخ½½½وف الجس½½½م ب½½½وزن  موس½½½وماً  أص½½½بح أن½½½ه الح½½½ديث

 يع½رف م½ا وتفش½ي ، والغ½ذائي والطب½ي الص½حي ال½وعي انتش½ار ج½راء من وذلك الصحية ومضاعفاتهما

 الطلب½½ة ل½½دى الجس½½م ص½½ورة دراس½½ة ف½½ي فتتمث½½ل الحالي½½ة الدراس½½ة اهمي½½ة ام½½ا. العص½½ر أم½½راض باس½½م

 الوقائي½ة للب½رامج وإالعداد التخطيط في يساعد لها الجيد الفهم الن االكل سلوك على واثرها المراهقين

 المرتبط½ة المرض½ية المخ½اوف أث½ر م½ن والتخفي½ف للجس½م األولي½ة الصورة لتحسين ادفةاله واإلرشادية

 الراب½ع مرحل½ة ف½ي المراهقين شريحة وهي الدراسة عليها تجري التي العمرية الشريحة اهمية ثم. بها

  ال½ى التعرف في الحالية الدراسة  اهداف جاءت وقد.الفرد حياة في المراحل أهم من تعد التي االعدادي

   :  

  .  االعدادي الرابع الصف في المراهقين الطلبة لدى الشهية فقد – فرط.  1

: لمتغي½½ر تبع½½اً  الم½½راهقين الطلب½½ة ل½½دى الش½½هية فق½½د – ف½½رط ف½½ي االحص½½ائية الدالل½½ة ذات الف½½روق.    2

  ).إناث -ذكور( الجنس

  .االعدادي الرابع الصف في المراهقين الطلبة لدى الجسم صورة.    3

 -ذك½ور(الج½نس: لمتغي½ري تبع½اً  الم½راهقين ل½دى الجسم صورة في االحصائية الداللة ذات فروقال.    4

  ).إناث

 الص½½ف طلب½½ة م½½ن الم½½راهقين ل½½دى الجس½½م وص½½ورة الش½½هية فق½½د – ف½½رط ب½½ين االرتباطي½½ة العالق½½ة.    5

  .االعدادي الرابع
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 المتناس½½ب لألس½½لوب ق½½اً وف عش½½وائية بص½½ورة عين½½ة الباحث½½ة اخت½½ارت البح½½ث اه½½داف ولتحقي½½ق        

ً  طالب½½اً ) 450( قوامه½½ا  ولك½½ال) االع½½دادي الراب½½ع الص½½ف( القادس½½ية محافظ½½ة مرك½½ز طلب½½ة م½½ن وطالب½½ة

( لقي½اس ح½ديث مقي½اس وج½ود ولع½دم ،)2016-2015( الدراس½ي ،وللع½ام الصباحية للدراسة الجنسين،

 والرقع½ة والثقافي½ة عمري½ةال المرحل½ة طبيع½ة" م½ع يتواف½ق وبم½ا ،)الجس½م ص½ورة( ،) الش½هية فقد -فرط

 ت½½الف وق½½د ، الس½½ابقة والدراس½½ات األدبي½½ات وف½½ق منهم½½ا لك½½ل مقي½½اس ببن½½اء الباحث½½ة قام½½ت"  الجغرافي½½ة

 التحق½ق وبع½د. فق½رة) 23( من الجسم صورة مقياس وتالف ، فقرة) 24( من الشهية فقد -فرط مقياس

 وبرن½½½½½امج ،)Spss( جتماعي½½½½ةاال للعل½½½½½وم اإلحص½½½½ائية بالحقيب½½½½½ة والثبات،وباالس½½½½تعانة الص½½½½½دق م½½½½ن

)Microsoft-Excel(، االتية النتائج ظهرت:  

 إذ. االع½دادي الراب½ع الص½ف طلب½ة م½ن الم½راهقين لدى الشهية فقد - فرط اضطراب انتشار زيادة.    1

  %).19.55( الشهية بفقد المصابين ونسبة%). 20.88( الشهية بفرط المصابين نسبة كانت

  .المراهقين لدى الشهية فقد - فرط اضطراب في واالناث لذكورا بين فروق التوجد.    2

  .المراهقين لدى الجسم صورة تقبل.    3

  .الجنس لمتغير وفقا الجسم صورة تقبل في إحصائية داللة ذات فروق التوجد.    4

 عالق½½ة توج½½د بينم½½ا الجس½½م وص½½ورة الش½½هية ف½½رط اض½½طراب ب½½ين عكس½½ية ارتباطي½½ة عالق½½ة توج½½د.    5

  .  الجسم وصورة الشهية فقد اضطراب بين طردية يةارتباط

  .والمقترحات والتوصيات االستنتاجات من عدداً  الباحثة وضعت النتائج، هذه على وبناءً 
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Bulimia - anorexia and its   relationship with body image 

in adolescents 

A Thesis Submitted to: 

The Council of College of Education for Human Sciences  at Babylon 
University  in Partial Fulfillment  of the Requirements for the Degree of 

Master in Educational Psychology 

Nidaa Hadi Al-Jubouri 

Abstract 

Eating Disorders represent the relationship between the mental state of the 
individual and the urge to eat or not to eat, whereas, this relationship it’s 
not a new because it has known from a long time and It has been addressed 
in the mandated fourth directory (2000) DSM-IV-TR under the title, Eating 
Disorders, which includes hyper of appetite Bulimia and loss of appetite 
Anorexia                                                                                                                            

Which are linked to the shape of the body which consider to be an 
important element of individual’s psychological manifestations which might 
have a negative impact on the individual and makes him live in a state of 
incompatibility or in the case of non-alike, and this kind of disorder may lead 

the individual to unusual circumstances or even to Illness conditions. 

The study focuses on the type of the food that affects the human behavior 
and his/her mental and muscular activity, in addition to the effects on the 
psychological and physical of the individual                                                               . 

One of the special marks of the modern society it has become marked by the 
body weight and the extreme fear of obesity or thinness and its health 
complications which came by the spread of health, environmental and 

nutritional awareness, and the spread of the so-called Illnesses of the Era. 

The importance of the current study is to examine the body image of the 
adolescents’ students and its impact on the eating behavior because a good 

understanding to it will help in Planning and preparation to setup  
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prevention, and awareness programs that aim to improve the initial image 
of the body and to mitigate the impact of phobias associated with it.                 

Then the importance of the age group that study conducted on is the group 
of the adolescents in the fourth preparatory phase which consider being one 
of the most important stages in human life                                                               . 

The objectives of the current study were to identify the following                      

1. Bulimia – anorexia in  adolescent’s students؛ 

2. statistically significant differences in bulimia – anorexia in   adolescents 
according to the variable: gender (males- females؛( 

3. body image in adolescent’s students؛ 

4. Statistical significance  differences in body image in adolescents according 
to two variables: gender (males- females؛( 

5. The correlation between bulimia – anorexia and body image in 
adolescents of fourth grade preparatory students. To the grade achieve the 
aims, Find researcher sample chosen at random according to the style of the 
dispropor onate strength of (450) students of Qadisiyah province students 
(the fourth preparatory grade) and for both gender, the study of the 
morning, for the academic year (2015-2016), and the lack of a new scale to 
scale bulimia – anorexia, body image, in accordance with the "nature of the 
age, cultural and geographical status”. The researcher has construed a 
measure each of it to accordance with the previous literature and studies. 
The scale of the disorder bulimia- anorexia consists of (24) items and the 
body image scale consists of (23) items. A er verifying the validity and 
reliability of the two scales, and with the help of statistical  of Social 

Sciences (Spss), and software (Microsoft-Excel), the following findings were : 

1. Increased prevalence of hyper – anorexia in adolescents of the fourth 
preparatory grade students disorder. As the proportion of affected 

individuals (20.88%). The propor on of people with anorexia (19.55%؛( 

2. There are no differences between males and females in the hyper - 
anorexia in adolescents disorder                                                                              ؛  
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3. Body image in adolescents is accepted  . 

4. There are no statistically significant differences in body image according 
to gender ؛ 

There is an inverse correlation between hyper and body image disorder 
relationship, while there is a positive correlation between anorexia and 
body image disorder. Based on these results, the researcher developed a 

number of recommendations and suggestions.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


