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تهعيف استخاتيجية التجريذ التبادلي في تجريذ مادة العمـه وأثخه في تحريل طالبات 

 الرف الثاني الستهسط وتشسية وعيين الرحي  
 

 هللا دمحم احسج الخحػ ـ.ـ. عبج

  العامة لتخبية نيشػى العخاقية / السجيخية  وزارة التخبية
 ( 0202/ 99/ 02 ، قبل للنشر يف    0202/ 1/  91 ) قدم للنشر يف 

 
 

 
 السمخص: 

في تحريل ىجؼ البحث الحالي التعخؼ عمى " تػضيف استخاتيجية التجريذ التبادلي في تجريذ مادة العمـػ وأثخه      
شالبات الرف الثاني الستػسط وتشسية وعييغ الرحي". اقترخ البحث عمى شالبات الرف الثاني الستػسط في مخكد 

. واختار الباحث الترسيع التجخيبي الحي يعتسج عمى مجسػعتيغ متكافئتيغ ، 9191-9102محافطة نيشػى لمعاـ الجراسي 
( شالبة درست باستخجاـ 72مى مجسػعتيغ األولى تجخيبية تزع )( شالبة تع تػزيعيغ ع29تكػنت عيشة البحث مغ )

( شالبة درست باستخجاـ الصخيقة االعتيادية ، أعج الباحث اختبارا لمتحريل 73التجريذ التبادلي والثانية ضابصة تزع )
ػسط ، ولكياس ( فقخة ، مغ نػع االختيار مغ متعجد لمفرػؿ األربعة مغ كتاب العمـػ لمرف الثاني الست71مكػف مغ )

( فقخة ثالثي البجائل ، وقج 79( السكػف مغ )9102تشسية الػعي الرحي لجى الصالبات تبشى الباحث مكياس )عبجالمصيف،
تحقق الباحث مغ صجؽ االختباريغ وثباتيسا ، وأصبح السكياساف جاىداف لمتصبيق عمى شالبات السجسػعتيغ، أضيخت 

            عة التجخيبية في التحريل وفي تشسية الػعي الرحي .الشتائج اإلحرائية تفػؽ شالبات ألسجسػ 

الرحي.الػعي  التحريل، التبادلي،التجريذ  السفتاحية:الكمسات   
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Employing the reciprocal teaching strategy in teaching 
science and its impact on the achievement of second-

grade intermediate students and development their health 
awareness 

 

 

Abstract:   

       Current search goal is to identify “Employing the reciprocal teaching strategy in teaching 

science and its impact on the achievement of second-grade intermediate students and 

development their health awareness”. The research was limited on intermediate second 

grade female students in the center of Nineveh governorate for the academic year 2019-

2020. The researcher choose experimental design which depend on two equal groups, the 

sample of research has formed of (72) female student they were distributed on two groups 

the first experimental includes (37) female student have studied by using reciprocal teaching 

and the second control includes (35) female student have studied by the usual way, the 

researcher prepared a test achievement in science formed frome (30) paragraph, kind of 

multiple choice for the four chapters of the second intermediate grade science textbook. 

And to measure the health awareness development among female students, the researcher 

adopted a scale (Abdullatif,2016) formed from (32) paragraph three-way alternatives. And 

the researcher verified the validity and reliability of the two tests, and the two scales are 

ready for application on the two groups female students, the statistical results showed the 

superiority of the experimental group female students in achievement and in developing 

health awareness.  

 ث:   مذكمة البح 

عجيج مغ دوؿ العالع مغ مالمح فمدفة دوليع االجتساعية وما يترل بيا التشصمق الخؤى التعميسية في     
في عرخ العػلسة واالنفتاح بيغ الثقافات والحزارات، واف التعميع لع يعج تخفا فكخيا مغ تغيخات متدارعة 

، فرار لداما أفتسيد بيا ال وانسا البج اف يعي التصػرات والتغيخات التي تتصػر  عرخ الحي نعيذو اليـػ
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الشطع التخبػية مغ العسمية التخبػية، اذ اف نيزة االمع واستسخارىا في الخقي والتقجـ تعتسج عمى ما تقجمو 
                                                                 وعمسية.اىجاؼ وسياسات وخصط وبخامج تخبػية 

ألف أساليب  مسمة،الصمبة يشطخوف الى عسمية التعمع بأنيا عسمية ومغ الحقائق السمسػسة أف غالبية      
وماتداؿ الصخيقة االعتيادية تدتعسل في  التعمع،ة رغبة الصمبة نحػ التجريذ تخمػ تساما مغ التذػيق أو اثار 

واستخجاع السعمػمات لغخض الشجاح  والتمقيغ،تجريذ العمػـ في مؤسداتشا التعميسية التي تخكد عمى الحفظ 
لحا أصبح مغ الزخوري عمى السجرس اتباع األساليب الحجيثة في  الشيائية.في االختبارات الفرمية أو 

بل تػضيف  لحفطيا،الف ميستو لع تعج مقترخة عمى االلقاء والذخح وتمقيغ الصالب السعمػمات  التجريذ،
                                                           التعمع.شخائق التجريذ الحجيثة لتحقيق أىجاؼ 

العمـػ و  االحياء ستػسصة في مادةال الجراسي لمسخحمة ومغ خالؿ اشالع الباحث عمى مدتػى التحريل    
لدشػات عجيجة وجج اف ىشاؾ انخفاض في مدتػى التحريل عمى الخغع مغ و كػنو مسارس لسيشة التجريذ 

الستحققة في تمظ السادة معمال ذلظ بالجرجة األساس الى استخجاـ الصخؽ  السشخفزة ندب الشجاح
ويبخر  ،ة في التجريذ مشعكدا ذلظ عمى الستعمسيغاالعتيادية في التجريذ وعجـ استخجاـ استخاتيجيات حجيث

في الرفػؼ وقمة  الى كثخة أعجاد الصمبة صعػبة استخجاـ تمظ االستخاتيجيات ةأغمب الكػادر التجريدي
                                                              األسبػعي لمسادة.   الػقت السخرز لمجرس وعجد الحرز

والتي تكػف في  صمبةفي حياة الأساسية  مخحمةىي الستػسصة  العسخية لمجراسة سخحمةال السعمػـ أفمغ و     
فيع بحاجة الى اكتداب  وتصبيقيا،أمذ الحاجة الى معمػمات سميسة وصحيحة عغ الرحة السجرسية 

حمة أكثخ الذائعة فيع في ىحه السخ  األمخاض مغ مختمف فة التي تحدغ مغ صحتيع ونسػىع وتقيييعالسعخ 
واالمخاض والحػادث وبشاء عمى ذلظ البج أف تتػفخ شخوط الرحة السجرسية مغ خالؿ  لإلصاباتعخضة 

التغحية الرحية الدميسة والذخاب الجيج والساء الشطيف وتػفيخ كل وسائل الدالمة والخجمات العالجية 
    الرحي.والتثكيف 

تعج أداة فعالة ومتسيدة لالرتقاء برحة السجتسعات ( بأف الػعي الرحي  9103أشار ) صالح ،  قجف     
، اذ أف كثيخ مغ الجوؿ الستقجمة يشطخ الى الرحة في السجارس عمى أنيا استثسار بذخي ، ووششي 

ئتو بل مع بي فخدرحي ال يقترخ عمى تحقيق تكيف اليدتحق كل ما يبحؿ فيو مغ مػارد ، ودور الػعي ال
لخجمات الرحية الستاحة في السجتسع واالستفادة مشيا عمى أكسل ال فييا أفز صمبةيتعجى ذلظ اكداب ال
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وجو ، وبحلظ أصبح الػعي الرحي جدء مغ الػعي العاـ ، لحا فالػعي الرحي السجرسي الذامل قج 
يداعج الستعمسيغ عمى تصػيخ الدمػؾ الرحي السبشي عمى الشطخيات العمسية ، والسيارات الرحية الدميسة 

 (       91: 9103ديغ الشػاحي البجنية ، والشفدية ، واالجتساعية ، والعقمية ليع . )صالح، التي تؤدي الى تح

السؤسدات التخبػية مرجرا لشذخ الػعي الرحي بيغ الصمبة عغ شخيق ما تقجمو ليع عبخ  وبيحا أصبح   
دميسة التي تحاوؿ السشاىج الجراسية التي تذتسل عمى السعارؼ الرحية والسيارات واالتجاىات والعادات ال

ومغ أكثخ السشاىج ىي مشاىج العمػـ وعمع االحياء التي تسثل أحج السياديغ  فييع،اكدابيا لمصمبة وغخسيا 
بحكع أىجافيا وشبيعة مػضػعاتيا التي تيجؼ الى تسكيشيع  لمصمبة،األساسية لتشسية الػعي الرحي والبيئي 

القػاعج األساسية لمسحافطة عمى أجداميع وبيئتيع واكتداب العادات واالتجاىات العمسية  إدراؾمغ 
                                                                                 (10 :9101 زيتػف،)  السشاسبة.

ستػسصة عمى السدتػى السحمي ، ولقمة الجراسات التي تشاولت الػعي الرحي لجى شالبات السخحمة ال     
) التجريذ التبادلي ( استخاتيجيةجاـ لحى أرتأى الباحث استخوما لو مغ أىسية عمى واقع العسمية التخبػية ، 

والتي تؤكج عمى التعمع ذو السعشى ودراسة أثخىا في التحريل الجراسي ومجى مداىستيا في حل مذكمة 
 ومغ ىشا الى معخفة أثخىا في تشسية الػعي الرحي لجى الصالبات، باإلضافة ،انخفاض مدتػى التحريل

ىل لمتجريذ التبادلي أثخ في عغ الدؤاؿ التالي )  باإلجابةمذكمة البحث الحالي والتي تتحجد تبمػرت 
                                  الجراسي لجى شالبات السخحمة الستػسصة في مادة العمػـ وتشسية الػعي الرحي لجييغ ( .التحريل 

                                                             :لبحثا أىسية ثانيا:
فيػ األداة  أبعادىا،بجسيع الكثيخ مغ التخبػييغ أف السشيج يسثل الخكغ األساسي لمعسمية التخبػية  يؤكج   

ونطخا لسا لمتخبية مغ أىسية بالغة في احجاث  أىجافيا،التي تدتسج مشو التخبية قػتيا وتدتشج اليو في تحقيق 
فقج  متدايج، باىتساـفقج حطي السشيج  البمجاف،التغيخات االجتساعية واالقترادية والدياسية ألي بمج مغ 

: 9112 العالع. )التسيسي،خيت لتصػيخه في مختمف دوؿ والت العجيجة التي أجااالىتساـ في السح تجمى ىحا
3)                                                                                              

فقج زاد االىتساـ  والتعميع.التخبية ونتيجة لمتصػر الحاصل في جسيع مجاالت الحياة ومشيا مشطػمة     
بذكل كبيخ بأىسية جعل الستعمع ىػ محػر التعمع وأف دور السجرس ىػ محاولة تدييل وتبديط عسمية 

ىػ مخكد العسمية التعميسية أف يجرؾ الستعمع نفدو بأىسية عسمية ويتصمب اعتبار السجرس  التعمع ودعسيا
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 والبمػشي، فييا. )أمبػسعيجيلتأمل والتفكيخ التعمع التي يقػـ بيا وفيسيا وتفديخىا واكتذاؼ أبعادىا وا
9100 :102)       

ضيخت الحاجة الى تصػيخ األشخ السدتخجمة في التجريذ مغ خالؿ استخجاـ  مغ ىحا السشصمق    
ويخجح أف التعمع عسمية يقـػ فييا  التعمع،الحي يؤكج عمى أىسية دور الستعمع في عسمية  البشائي،السشطػر 

 ،الغافخي )سابقة.مغ معمػمات  ما لجيوالستعمع بالسقاـ األوؿ بإيجاد عالقة بيغ الججيج الحي تعمسو وبيغ 
9112: 8) 

ومغ جية أخخى أصبح مغ الخصأ حذػ أذىاف الستعمسيغ وعقػليع بقػالب جاىدة مغ السعمػمات اذ      
 السثمى.عقػليع بالصخيقة  يدسح ليع باستخجاـ يعتبخ أمخ في غاية الخصػرة الف ذلظ يقيج تفكيخىع وال

                                                                                        (87 :9101 العشكبي،)

تؤكجه وتدتشج اليو استخاتيجية التجريذ التبادلي بسا تشزػي عميو مغ أنذصة تعميسية تعدز  وىحا ما     
الجور اإليجابي لمستعمع ، االمخ الحي يداعج الستعمسيغ عمى ادراؾ االتجاه الرحيح نحػ السعخفة الججيجة 

ي يشعكذ عمى زيادة السعخفية ، وزيادة فاعمية تحريميا واستيعابيا ، االمخ الحوتسثيميا داخل بشيتيع 
كسا تعج استخاتيجيات التجريذ التبادلي  (9109:398،جراسي عمى نحػ إيجابي .) العالفالتحريل ال

ولقج أكجت العجيج مغ نتائج السعخفة ، التي تخكد عمى التفاعل االجتساعي ،  ما فػؽ احجى استخاتيجيات 
مدايا عجيجة ، أىسيا اكتداب ميارات الجراسات عمى أىسية استخجاـ ىحه االستخاتيجيات لسا ليا مغ 

 )الجسل،اجتساعية مثل التعاوف وتحسل السدؤولية وااللتداـ تجاه عسمية التعميع واالستقالؿ الحاتي . 
كالجراسة التي بحثت عغ أثخىا في متغيخات عجيجة مثل التحريل وبقاء التعميع واثارة الجافعية ( 9113:22

شالب فاعمية التجريذ التبادلي في تحريل وميل ( 9107 العذساوي،دراسة ) مثل:وأثبتت فاعميتيا 
استخجاـ استخاتيجية  أثخ( 9102 ،)بذاراتودراسة  االحياء.الرف األوؿ متػسط واتجاىيع نحػ مادة 

في تجريذ العمػـ عمى التحريل العمسي وبقاء أثخ التعمع واثارة الجافعية لجى شمبة التجريذ التبادلي 
 .                                       األساسرف الدابع ال

حيث يقع عبء التعمع فييا عمى  فقط،ويعج التجريذ التبادلي استخاتيجية تعمع وليذ استخاتيجية تجريذ     
فيي تداعج كل الحيغ يعانػف صعػبات في التعمع عمى مدانجتيع في تعمسيع في بيئة  السجرس،الستعمع ال 

وتشفح مغ خالؿ تقديع الستعمسيغ الى  ،التفاعل اإليجابي بيشيعو  الجساعيوف والعسل تفاعمية تتدع بالتعا
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 بيشيع.الخسدة الى الثسانية وتػزع األدوار فيسا  ما بيغمجسػعات تعاونية غيخ متجاندة يتخاوح عجد أفخادىا 
االمخ الحي يديع في دعع تعمسيع مغ خالؿ اتاحة الفخصة لكل فخد مغ أفخاد السجسػعة بأبجاء رأيو 

 فيسيع،كسا أنيا تداعج الستعمسيغ عمى مخاقبة أدائيع وتحجيج مدتػى  والشقاش،ومذاركتو في الحػار 
 (327: 2011)الشسخاوي،  علجييواستجعاء السعارؼ الدابقة 

اذ نادى بو ديششا  بعيج،مغ أولػيات اىتساـ السجتسعات مغ زمغ ىي صحة االنداف  مغ السعمػـ أفو      
واإلسالـ بسا أشتسل عميو مغ تعميسات تيتع برحة االبجاف  الرحة،اإلسالمي الحشيف وأكج عمى عالقة 

" " خح مغ صحتظ لدقسظ ومغ حياتظ لسػتظ " وقاؿ  وسمع(كسا قاؿ )رسػؿ هللا صمى هللا عميو  والػججاف،
                                                (03 :9103 )صالح، “.نعستاف مغبػف فييسا كثيخ مغ الشاس الرحة والفخاغ 

سيسا وشخؽ الػقاية مشيا ، الفالػعي الرحي يداعج عمى تفيع السذاكل الرحية واالجتساعية      
وتعج السشاىج العامة والذخرية والرحة السجرسية والبيئة والشطافة ، السذاكل التي تتعمق بالرحة 

ة حيث تداىع الجراسية ومشيا مشاىج العمـػ واالحياء أحج عشاصخ الػعي الرحي في السؤسدات التعميسي
عمى تغييخ وتعجيل السػاقف الرحية غيخ االمشة الى مػاقف صحية امشة ، مغ خالؿ  مبةفي زيادة قجرة الص

نطسة وقػاعج صحية جيجة لحياتو ، مسا يؤدي الى زيادة ميارتو وقجرتو الرحية في ضػء الحقائق اتباع أ
والسعمػمات التي تع فيسيا واستيعابيا ، فتكػف لو الخغبة في تشفيح القػاعج والقػانيغ الرحية وسبل 

                                                           (71 :9101 )زيتػف،السحافطة عمى البيئة والػقاية مغ االمخاض . 

الستعمسيغ السفاليع العمسية عمى أف يكتدب  ال يقترخكسا أف األساس مغ تجريذ السػاد العمسية     
أال وىػ تشسية الػعي  ذلظ،أىسية عغ  ال يقلبل أف االمخ لو جانب مدتيجؼ اخخ  فقط،برػرة سميسة 

والسيارات األساسية  السعخفة،الرحي الحي يعج جانبا ميسا في حياتيع الحي يختبط بػعييع الرحي حػؿ 
كسا يعشى  والسيارات، بالسعخفة،الػعي الرحي  تخبية الرحية اذ يعشىلتحقيق نطخة متكاممة لجييع عغ ال

الػعي الرحي والسيارات القاعجة األساسية في  السعخفة،وتذكل  واالجتساعي، الفخدي،أيزا بالتصػيخ 
                                              (02 :0227 )كػلب، الرحية.لتحقيق نطخة متكاممة لمتخبية 

                                                يأتي:وبشاء عمى ما تقجـ تبخز أىسية البحث الحالي بسا 

تعج استخاتيجية التجريذ التبادلي مغ االستخاتيجيات الحجيثة في التجريذ كػنيا تتخح مدارا بعيجا   -0
كل البعج عغ الصخيقة االعتيادية التي تعتسج عمى الحفظ والتمقيغ ومغ السؤمل أف يكػف البحث 
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عييغ سشجا لسجرسي ومجرسات االحياء ولصالبات ىحه السخحمة مغ اجل زيادة تحريميغ وتشسية و 
 الرحي.

 الستػسصة.أىسية تشسية الػعي الرحي لصالبات السخحمة  -9
 التشػيو نحػ تجريب السجرسيغ والسجرسات عمى تعميع متسيد يتساشى مع التصػر التخبػي الحجيث.  -7

  البحث: ىجؼ  ثالثا:  

التجريذ التبادلي في تجريذ مادة العمػـ وأثخه في  استخاتيجيةتػضيف ييجؼ البحث التعخؼ عمى    
  الرحي.تحريل شالبات الرف الثاني الستػسط وتشسية وعييغ 

  البحث:فخضيات  رابعا:

  يأتي:ىجؼ البحث تع صياغة فخضيتيغ صفخيتيغ وكسا لمتحقق مغ   

 بيغ متػسط درجات شالبات السجسػعة    ( 1.13)عشج مدتػى داللة  إحرائيةفخؽ ذو داللة  يػجج ال-0

السجسػعة  ومتػسط درجات شالبات التبادلي،التجريذ  استخاتيجيةالتجخيبية المػاتي يجرسغ عمى وفق  
                     الزابصة المػاتي يجرسغ عمى وفق الصخيقة االعتيادية في اختبار التحريل البعجي. 

تشسية الػعي الرحي  فخوؽ  ( بيغ متػسصي1.13عشج مدتػى داللة ) إحرائيةاليػجج فخؽ ذو داللة -9
السجسػعة التجخيبية المػاتي يجرسغ عمى وفق استخاتيجية التجريذ التبادلي، وشالبات لجى شالبات 

 السجسػعة   

                                                               الزابصة المػاتي يجرسغ عمى وفق الصخيقة االعتيادية.  

  البحث:حجود  خامدا:

  عمى:يقترخ البحث الحالي     

    الرف الثاني الستػسط في السجارس الحكػمية الشيارية التابعة لمسجيخية العامة لتخبية نيشػى  شالبات-0

                                                      (.9191-9102في مجيشة السػصل لمعاـ الجراسي )     

                                          (. 9102/9191)الجراسي األوؿ مغ العاـ الجراسي  الفرل-9
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مغ كتاب العمػـ السقخر تجريدو لمرف الثشي الستػسط لمعاـ الخابعة والخامدة  الػحجتيغ-7
(9102/9191) 

  السرظمحات:تحجيج  سادسا: 

  من:عخفو كل  أوال: التحريل

  (:0222) عالـ-أ

 أو يرل اليو في  ،يحخزهدرجة االكتداب التي يحققيا الستعمع أو مدتػى الشجاح الحي  بأنو "    
                                               (713 :9111 )عالـ، التعميسي.السادة الجراسية أو السجاؿ 

  (:0202) الدمخي-ب

 " مجى اكتداب الصالب لمحقائق والسفاليع والسبادئ والشطخيات التعميسية في مخحمة دراسية أو صف    

                                                                   (92 :9107 الدمخي،) معيغ.دراسي 

 التحريمي،حرل عمييا الصالبات في االختبار ىي الجرجات التي ت :اجخائياالتحريل  الباحث ويعخؼ 
بعج االنتياء  الجراسة،الحي أعجه الباحث في مػضػعات مادة العمػـ السحجدة مدبقا ضسغ إجخاءات ىحه 

                                                                             التبادلي.التجريذ  باستخجاـمغ تجريذ الػحجة 

  من:وعخفو كل  التبادليالتجريذ  استخاتيجية ا:ثاني

  (:0229) الجليسي-أ

تفاعمية تعاونية تدتيجؼ تفاعل الستعمع وتشذيصو لخبختو الدابقة واالستفادة مغ ىحه  استخاتيجيةبأنيا "      
  (90 :9112 )الجليسي، الخئيدة.الخبخات في بشاء السعخفة الججيجة واستشباط األفكار 

  (:0229) حسادة-ب

والتفاعل بيشو وبيغ السعمع وأقخانو بعزيع  لمستعمع،" أسمػب تجريذ يقـػ عمى السذاركة اإليجابية      
 )حسادة، التشبؤ(. التػضيح، األسئمة،تػليج  )التمخيز،أربع مخاحل متكاممة ومتتابعة ىي  إشارالبعس في 

9112: 717)                                                                                                 
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مجسػعة مغ اإلجخاءات التي تتبعيا مجرسة االحياء في السػقف  :اجخائياويعخؼ الباحث التجريذ التبادلي 
حيث يتبادلػف األدوار شبقا الرفي عمى شكل حػار بيغ السجرسة والصالبات أو بيغ الصالبات أنفديغ ب

السادة وتشسية الػعي  استيعاببيجؼ  التمخيز( التػضيح، التداؤؿ، )التشبؤ،لالستخاتيجيات الفخعية 
                       لجييغ.الرحي 

  من:وعخفو كل  الرحي الهعي-ثالثا

 (:,Connie 0222)-أ 

التي يعير  ييخات صحية في البيئةاحجاث تغيقرج بو تبشي الفخد لعادات صحية سميسة تعسل عمى     
 ((Connie,2001: 2                                                           ابي

 : (0226) زايجه أبه-ب

بسا  العسخية،ىػ السعخفة والفيع وتكػيغ السيػؿ واالتجاىات لبعس القزايا الرحية السشاسبة لمسخحمة     
 ( 99: 9112،زايجهعكذ إيجابا عمى الدمػؾ الرحي. )أبػ يش

تتػزع عمى  التي ىػ عبارات تسثل السعمػمات والدمػكيات الرحية :اجخائياويعخؼ الباحث الهعي الرحي 
 الرحي(،والدمػؾ  مشيا،واالمخاض الػقائية  الرحية، )السعخفةمجاالت الػعي الرحي الستسثمة في 

لتحجيج مجى وعييع بتمظ السعمػمات  الستػسط،جيب عمييا شالبات الرف الثاني ضسغ استبانة ت
                         والدمػكيات.

 :خمفية نغخية ودراسات سابقة

  التبادلي:التجريذ  استخاتيجية أوال:

التي تسثل  التخبػي،التجريذ التبادلي مغ اىع االستخاتيجيات الستقجمة في السيجاف  استخاتيجيةتعج       
فيي بسثابة عشرخ مؤثخ في تشسية سمػكيات ما وراء  الفاعمة.عالمة فارقة في استخاتيجيات التجريذ 

ويتع ذلظ مغ  التفكيخ.بسا يتزسشو ذلظ مغ إجخاءات تشطيسية يسكغ مغ خالليا إدارة عسميات  السعخفة،
صالب الججيجة بالسعمػمات السػجػدة خالؿ تخسيخ مبجأ التخاكسية في التعميع القائسة عمى ربط معمػمات ال

وتقػيع عسميات  والسخاقبة، التخصيط،وعسميات  التفكيخ،ار الػاعي الستخاتيجيات واالختي قبل،لجيو مغ 
فيي تقػـ عمى  لمستعمسيغ،وتعج ىحه االستخاتيجية بسخاحميا األربعة مغ أحج االستخاتيجيات الجاذبة  التفكيخ.
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كػنو تعتسج عمى  التعمع،السعمع والصالب عمى حج سػاء في عسمية أساس السدتػيات السذتخكة بيغ 
                                                                                        ( 072: 9100)كيمي،  السدتسخ.والتقييع  السشاقذة،

لسداعجة الستعمسيغ عمى  ،0281التي شػرتيا باليشدكار وبخاوف عاـ عج استخاتيجية التجريذ التبادلي وي    
تيجية لجى اوتشسي ىحه االستخ  ومعمسيع،الفيع وبشاء السعشى مغ خالؿ السشاقذات والحػار بيغ الستعمسيغ 

كسا وتديج مغ دافعيتيع  التفكيخ،والقجرة عمى ضبط  بالحات،وتجعع لجييع الثقة  الحاتية،الصمبة السيارات 
                                                      .  (Faster & Rotoloni,2008 )واالستقخاءتعمع ومسارسة أنذصة االكتذاؼ واالستقراء لم

  التبادلي:مسيدات استخاتيجية التجريذ 

   السذاركة.ورغبتيع في الجراسة وتذجع الزعاؼ عمى  صمبةمغ دافعية ال تديج-0

  واالكتذاؼ. ستقراءلال صمبةالفخصة اماـ ال تػفيخ-9

  والختامي.وتؤكج عمى التقػيع البشائي والسبجئي  والتعديد،التغحية الخاجعة  تػفخ-7

 (973 :9112عصية، ) واحجة.ة تعتسج عمى شخيق وال أثخاءبيئة تعمع أكثخ  تػفخ-1

  التبادلي:أىجاؼ استخاتيجية التجريذ 

  وىي:يدعى التجريذ التبادلي الى تحقيق مجسػعة مغ األىجاؼ     

جانبي الجماغ عشج الصالب مغ خالؿ تفاعميع في مجسػعات وتجريبيع عمى السيارات مثل  تشذيط-0
االمخ الحي يديج مغ قجرة الجماغ بكمية عمى التفاعل مع ىحه  والتشبؤ(وشخح األسئمة والتػضيح  )التمخيز
                                                                                              السثيخات.

االستخاتيجيات الفخعية لمتجريذ التبادلي ويتع ذلظ مغ خالؿ التػجيو واإلرشاد وتصبيق ىحه  تجعيع-9
                                                                             القخاءة.االستخاتيجيات أثشاء 

            الشز.الصالب كي يكػنػا عمى وعي ويتأممػا االستخاتيجيات التي تدتخجـ عشج قخاءة  إلرشاد-7

                الفخعية.الصالب في مخاقبة فيسيع لمشز باستخجاـ استخاتيجيات التجريذ التبادلي  تداعج-1

                                             الجراسية. ؼف الرفػ ية التعمع في مختمعسم تعديد-3
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الفيع القخائي مثل العخض والتداؤؿ الحاتي وعسل االرتباشات والترػر جدءا مغ استخاتيجيات  تسثل-2
                                                         (032 :9101 )عبجالباري، والتقػيع.والتمخيز 

  التبادلي:عشاصخ التجريذ 

حيث تتفق  تتابعي،أو أنذصة ثانػية أو فخعية يػضفيا السجرس بذكل  استخاتيجياتوتكػف عمى شكل    
  وىي:أغمب السرادر عمى أف عجد ىحه األنذصة ىػ أربعة 

  :التشبؤ-0

في ىحا العشرخ يعسج الصمبة الى شخح تشبؤاتيع أو تػقعاتيع حػؿ بجاية مػضػع دراسي معيغ وىحه    
مع التخكيد أثشاء  بعج،حي لع يجرس لالتشبؤات تختبط بأفكار أخخى تخز القدع األخخ مغ ىحا السػضػع وا

                         لمسداعجة.الصمبة عمى التػقع مغ خالؿ تقجيسو الجراسة ويدتصيع السجرس مداعجة 

  األسئمة: تهليج-0

مجسػعة مغ األسئمة عمى زمالئيع تتعمق بسا يجرسػنو مغ السادة  بإلقاءويقػـ الصمبة في ىحا العشرخ     
 يتداءلػف خالؿ ىحه األسئمة امكانيتيع عمى فيع ىحه السادة فكمسا مخو بفكخة ججيجة  ويختبخونو مغ العمسية
كل ىحه التداؤالت السعخوضة يحاولػف وبعج  ومتى(لساذا حرل كيف حرل ىحا وأيغ  حرل،)ماذا 
كداب القجرة عمى صياغة أسئمة ذات مدتػى عاؿ اىحه العسمية تداعج الصمبة عمى  عشيا، باإلجابةالكياـ 

وغيخ  مغ التفكيخ وكحلظ القجرة عمى تحميل السادة السجروسة والتسكغ مغ التفخيق بيغ السعمػمات السيسة
 السيسة.

  :التهضيح-2

وفي ىحا العشرخ يتعخؼ السجرس عمى الرعػبات التي واجييا الصمبة في فيسيع لمسػضػع الجراسي    
أو السفاليع الججيجة وغيخ  الفيع؟السرصمحات الرعبة  )ماىيفيعسل عمى عخض األسئمة عمييع مثل 

                الجراسي.وىحا يسثل معخفة السعػقات التي تػاجييع في فيع السػضػع  لكع(السعخوفة بالشدبة 

  :التمخيص-4
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السػضػع الجراسي بتغيخات مغ عشجىع عمى شكل جسل أو فقخات وفي ىحا العشرخ يمخز الصمبة      
)دونالج  معشى.تػضح ما يحتػيو مغ أفكار أولية أو أساسية أو ثانػية بذخط أف تكػف مفيػمة وذات 

                                                                                          (317 :9117 واخخوف،

  الرحي: الهعيثانيا: 

بالسعمػمات والحقائق الرحية وأيزا احداسيع بالسدؤولية نحػ  صمبةيعج الػعي الرحي الساـ ال    
يغيخ الػعي الرحي السسارسة الرحية عغ قرج نتيجة الفيع  اإلشاروفي ىحا  غيخىع،صحتيع وصحة 

ويعشي الػعي الرحي أيزا أف تتحػؿ تمظ السسارسات الرحية الى عادات تسارس بجوف شعػر  واالقشاع،
أو تفكيخ بسعشى اخخ الػعي الرحي ىػ اليجؼ الحي يجب أف ندعى لمتػصل اليو ال أف تبقى السعمػمات 

                                                                                   فقط.الرحية كثقافة 

 مكهنات الهعي الرحي:

مغ أىع مكػنات الػعي الرحي ىي مجسػعة السعارؼ والسعتقجات التي يكػنيا الستعمع عغ األمػر       
السدمشة كالتجخيغ واالدماف فاف والقزايا والسذكالت الرحية واالمخاض وكسا في السذكالت الرحية 

 مكافحة

وعادات االفخاد الدمػكية في مجاالت محجدة وحجخ األساس في ىحا ذلظ تعتسج عمى تغييخ أنساط الحياة 
التغييخ ىػ السعخفة والتي نعشييا ىشا مجسػعة السعمػمات والخبخات والسجركات التخاكسية التي يحرل عمييا 

الػقاية مغ  الرحية والتي تذكل عامال ميسا في واآلراءػؿ الحقائق االنداف مغ السرادر السػثػقة ح
                                           (  31:  0222) الدكخي ،  وتخقيتيا.الرحة  السخض ورافجا مغ روافج

  الرحي:أىجاؼ الهعي 

 وتجعمو قادرا عمى الستعمع مغ التستع بشطخة عمسية صحيحة تداعجه في تفديخ الطػاىخ الرحية  تسكغ-0

                                    مشو.عغ أسباب االمخاض وعمميا بسا يسكشو مغ تجشبيا والػقاية  البحث   

        الرائبة.رصيج معخفي يدتفيج مشو الستعمع مغ خالؿ تػضيفو ليا في اتخاذ القخارات الرحية  أنيا-9

       بالرحة.روح االعتداز والتقجيخ والثقة بالعمع كػسيمة مغ وسائل الخيخ وبالعمساء الستخرريغ  خمق-7
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يج مشيا كػنيا نذاط غيخ الستعمع الخغبة في االستصالع وتغخس فيو حب اكتذاؼ السد تػلج لجى  أنو-1
                                                        (2 :9112 العخبي،يتدع بالتصػر الستدارع. )جامج 

  الرحي:مجاالت الهعي 

بالسحافطة عمى  الرحة،ويتسثل ىحا السجاؿ بتػعية الستعمع بأىسية  الرحية:السجاؿ األوؿ / السعخفة 
واالبتعاد عغ  الخياضي،ومداولة الشذاط  والخاحة، والشػـ، السفيجة،وتشاوؿ األغحية  باستسخار،نطافة الجدع 

ولكي يحافظ الستعمع عمى  الزخورية،وأخح الػقت الالـز لمخاحة خاصة ساعات الشػـ  والتجخيغ،الكحػؿ 
يعخضو  وتجشب كل ما اإليجابي،صحتو عميو أف يحخص عمى سالمة بجنو وبيئتو مغ خالؿ الدمػؾ 

                  (21 :9117 بعالجيا. )الستػكل،مغ أعخاض وأمخاض واإلسخاع  ما يريبووالسبادرة في اكتذاؼ  لمسخض،

( الى تكخيذ يـػ عالسي 0218وألىسية صحة االنداف فقج دعت مشطسة الرحة العالسية في عاـ )    
ويتع كل  نيداف،يجخي االحتفاؿ سشػيا بيػـ الرحة العالسي في الدابع مغ ( 0231ومشح عاـ ) لمرحة،

الت التي تثيخ القمق وتحطى اعاـ اختيار مػضػع ليػـ الرحة العالسي لمتخكيد عمى مجاؿ مغ السج
                                   (02 :9110 العالسية،الرحة  )مشطسةباألولػية في سمع مشطسة الرحة العالسية. 

لصمبة الحياء، باالىتساـ برحة اـ واويطيخ دور التخبية الرحية بذكل واضح مغ خالؿ مشاىج العمػ     
ومتابعة سمػكيع باستسخار وتقجيع خجمات وقائية وعالجية وتثكيفية ونذخ الػعي الرحي أثشاء دراستيع لو 

ثيع عمى السذاركة واحياء السشاسبات واشالعيع وح الرحية،ذخات بيشيع بأساليب متشػعة كالسمرقات والش
                                                                                       العالسية.الرحية 

وكيفية  باألمخاض صمبةتشسية الػعي الرحي لجى ال ييجؼ الى مشيا: السجاؿ الثاني / االمخاض والهقاية
وتعخيفيع  السعجية،والتعخؼ عمى االمخاض السعجية وغيخ  مشيا،انتقاليا ومشعيا والحج مغ انتذارىا والػقاية 

                                                     :باآلتيوالتي يسكغ اجساليا  لمسخض،بالعػامل السدببة 

  والفصخيات. الصفيميات، البكتخيا، الفيخوسات،مثل  الحيهية: السدببات-0

زيادة الجىػف تؤدي الى  مثل، أمخاض،ىي مدببات يؤدي زيادتيا أو قمتيا الى  :الغحائية السدببات-0
ونقز الساء يدبب الجفاؼ في  األشفاؿ،نقز البخوتيغ يؤدي الى اليداؿ عشج  الذخاييغ،الدسشة وترمب 

                                                                       الكػليخا.حاالت الشدالت السعػية أو 
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)االختالالت  الػضيفيةأو  لألندجةوىي التغيخات التخكيبية  :والهعيفية البيه كيسيائية السدببات-2
                                                              ( التي تؤدي الى ضيػر اختالالت مخضية . اليخمػنية

 والخشػبة، والزػء، الحخارة،وتذسل التغيخات في العػامل الصبيعية ) والسيكانيكية:الظبيعية  السدببات-4
 (.الفيزاناتو والبخاكيغ،  واألشخاص،وسقػط األشياء  الحخائق،)والسيكانيكية  واالشعاعات(، والزػضاء،

واالحداس  الحجيثة،وضغط الحياة  العاشفي،مثل الزغط  واالجتساعية:الشفدية  السدببات-5
                                                                              واالدماف. العسل،وعجـ األماف في  بالسدؤولية،

ي مرانع التدسع بالخصاص أو الدرنيخ ف البيئة:قج تكػف خارجية مغ  الكيسيائية: السدببات-6
                                       الكبجي.أو التدسع  الكمى،التدسع البػلي في حاالت مخض  مثل:أو داخمية  البصاريات،

أو االمخاض الشاتجة عغ تشاوؿ  :والخخافاتالشاتجة عن بعض السعتقجات غيخ الرحية  االمخاض-7
                           صحيا.الصعاـ أو الجواء مغ مرادر غيخ مخخرة وغيخ مفحػصة مختبخيا وغيخ مجازة 

                 (02 :9113 وقصاش، )الذاعخ الحميسي.مثل الديالف والدىخي والػـر  الجشدية: االمخاض-8

وىػ مفيػـ جامع ألنساط الدمػؾ والسػاقف القائسة عمى الرحة  الرحي:السجاؿ الثالث / الدمهؾ 
ويعخؼ الدمػؾ الرحي كحلظ عمى أنو كل أنساط الدمػؾ التي  الصبية،استخجاـ الخجمات  ىوالسخض وعم

                (011 :0222 وعبج المصيف، )السذعاف الستعمع.تيجؼ الى تشسية وتصػيخ الصاقات الرحية لجى 

                                                                                       :سابقةدراسات  

  :(0202)العذساوي  دراسة-0

التجريذ التبادلي في تحريل وميل شالب الرف األوؿ  )فاعميةىجفت الجراسة التعخؼ عمى        
شالبا قدسػا بالتداوي الى  (29)تكػنت عيشة البحث مغ  االحياء(،الستػسط واتجاىيع نحػ مادة 

فقخة وتع  (71)مجسػعتيغ تجخيبية وضابصة كسا أعج الباحث اختبارا تحريميا لسجسػعتي البحث مكػنا مغ 
التحقق مغ صجقو وثباتو في حيغ كانت األداة الثانية مكياسا لالتجاه نحػ مادة االحياء وبعج معالجة 

سػعة التجخيبية عمى السجسػعة الزابصة في التحريل البيانات احرائيا أضيخت الشتائج تفػؽ السج
                                                                                        (3 :9107 )العذساوي،االحياء. واالتجاه نحػ مادة 
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   :(0206) الذاوي  دراسة-0

التجريذ التبادلي عمى التحريل الجراسي وتشسية  استخاتيجيات استخجاـة الى قياس ) أثخ ىجفت الجراس     
السعخفي لجى شمبة السخحمة الخابعة في مادة الكياس لجى شمبة قدع العمػـ التخبػية والشفدية  ما فػؽ التفكيخ 

في جامعة البرخة ( ، ولتحقيق ىجؼ البحث وضعت الباحثة فخضيتيغ صفخيتيغ بعجـ وجػد فخؽ ذي 
بيغ متػسط درجات الصمبة في السجسػعتيغ في االختبار البعجي لسادة الكياس والتقػيع  إحرائيةداللة 

الجراسة السعخفة ، وبعج تصبيق أدوات التجخبة وتحميل البيانات احرائيا تػصمت  ما فػؽ وميارات التفكيخ 
ضافة الى فاعميتو استخاتيجية التجريذ التبادلي أثخ فعاؿ في تشسية التحريل الجراسي لجى الصمبة إالى أف 

    (822 :9102 )الذاوي،السعخفة لجى شمبة الجامعة .  ما فػؽ في تشسية ميارات التفكيخ 

 :(0207بذارات ) دراسة-2

تيجية التجريذ التبادلي في تجريذ العمػـ عمى اىجفت الجراسة التعخؼ عمى )اثخ استخجاـ استخ      
التحريل العمسي وبقاء اثخ التعمع واثارة الجافعية لجى شمبة الرف الدابع األساس( ، تكػنت عيشة البحث 

( شالبة في السجسػعة الزابصة 72( شالبة في السجسػعة التجخيبية و )71( شالبة بػاقع )21مغ )
( فقخة 98)أدوات الجراسة التي تكػنت مغ اختبار تحريل مكػف مغ ولتحقيق ىجؼ البحث أعجت الباحثة 

وتع التأكج مغ صجؽ أدوات الجراسة وثباتيا وبعج تحميل البيانات إحرائية أضيخت الشتائج فاعمية 
استخاتيجية التجريذ التبادلي في زيادة التحريل العمسي وبقاء اثخ التعمع لجى شالبات الرف الدابع في 

                                                                                             (                                                         2:  9102)بذارات ، مادة العمػـ .

   الدابقة:جهانب اإلفادة من الجراسات 

سيتع االستفادة مغ الجراسات الدابقة التي عخضت خالصتيا عجد مغ السؤشخات والجالالت واإلفادة     
االمخ بالبحث الحالي مغ حيث بمػرة مذكمة البحث وتحجيج األىجاؼ واختيار العيشة  ما يتعمقمشيا بقجر 

اسات الدابقة قج أفادت الباحث فيو أف الجر  ال شظوالتكافؤ واألدوات والػسائل اإلحرائية وأىع الشتائج ومسا 
كثيخا في التأكيج عمى أىسية البحث الحالي وأف الشتائج التي سيدفخ عشيا ىحا البحث سػؼ يتع مشاقذتيا 

                                                                          الدابقة.وتفديخىا ومقارنتيا بشتائج الجراسات 

   :واجخاءاتومشيجية البحث  
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األولى تجخيبية واألخخى ضابصة  الستكافئتيغ،باحث عمى الترسيع التجخيبي ذي السجسػعتيغ اعتسج ال    
اذ تزسغ ىحا الترسيع مجسػعتيغ متكافئتيغ األولى تجخيبية تجرس وفق  والبعجي.وباالختباريغ القبمي 

  (0وكسا يتزح في الذكل ) الصخيقة االعتيادية،ضابصة تجرس وفق استخاتيجية التجريذ التبادلي واألخخى 

 

 السجسهعة القبمي تظبيقال الستغيخ السدتقل االختبار  البعجي
الػعي مكياس  التجريذ التبادلي التحريل    والػعي الرحي -

 الرحي
 التجخيبية

 الزابظة  الصخيقة االعتيادية  
 ( الترسيع التجخيبي لمبحث0الذكل )

 

 

 

  البحث:تحجيج مجتسع  ثانيا:

والثانػية  مغ جسيع شالبات الرف الثاني الستػسط في السجارس الستػسصةالحالي البحث  حجد مجتسعت   
 ( شالبة00928والبالغ عجدىغ) 9102/9191مجيشة السػصل لمعاـ الجراسي لسخكد  الحكػمية لمبشات

 ( متػسصة وثانػية حدب إحرائية السجيخية العامة لتخبية محافطة نيشػى.   22مػزعات عمى)

                   

  البحث:اختيار عيشة  ثالثا:

دراستو عمييا وفق قػاعج  إلجخاءفيي جدء مغ السجتسع الحي تجخى عميو الجراسة ، يختارىا الباحث    
، تكػنت عيشة البحث مغ شالبات ( 91:  9112)صبخي ، .لكي تسثل السجتسع تسثيال صحيحا خاصة 

قزاء السػصل لمعاـ  –الرف الثاني الستػسط بستػسصة سجى لمبشات التابعة لمسجيخية العامة لتخبية نيشػى 
إدارة السجرسة ومجرسة  إلبجاء ، حيث تع اختيار السجرسة برػرة قرجية ، وذلظ 9102/9191الجراسي 
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يتيح لمباحث ( شعب لمرف الثاني الستػسط 1اوف مع الباحث ، فزال عغ وجػد )االحياء استعجادىا لمتع
( لتسثل السجسػعة التجخيبية باالختيار العذػائي لمذعب مػضػع الجراسة ، وعذػائيا تع اختيار شعبة )

 ( لتسثل السجسػعةجالتي تجرس شالباتيا مادة العمػـ باستخجاـ استخاتيجية التجريذ التبادلي ، وشعبة )
( شالبة في 11( شالبة بػاقع )80الزابصة التي تجرس بالصخيقة االعتيادية ، وبمغ عجد أفخاد السجسػعتيغ )

،  ( شالبات2( ، وبعج استبعاد الصالبات الخاسبات البالغ عجدىغ )ج( شالبة في شعبة )10( و )بشعبة )
                                            ( . 0، كسا مػضح في الججوؿ ) شالبة (29أصبح عجد أفخاد عيشة البحث )

 ( عجد شالبات مجسػعتي البحث قبل وبعج االستبعاد0الججوؿ )

عجد الظالبات بعج 
 االستبعاد

عجد الظالبات 
 السدتبعجات

عجد الظالبات قبل 
 االستبعاد

 السجسهعة الذعبة طخيقة التجريذ

 التجخيبية ب التجريذ التبادلي 40 3 37
 الزابظة ج الصخيقة االعتيادية 41 6 35
 السجسهع  80 2 29

 

 ابعا: تكافؤ مجسهعتي البحث: ر

حخص الباحث قبل تصبيق التجخبة التحقق مغ تكافؤ شالبات مجسػعتي البحث في بعس الستغيخات      
والتي قج تؤثخ في سالمة التجخبة ودقة نتائجيا، وىحه الستغيخات ىي حاصل الحكاء وقج اختار الباحث 

لمبيئة العخاقية ( كػنو مشاسبا لعيشة البحث فيػ مقشغ 0221اختبار الحكاء لمجكتػر احسج زكي صالح )
ويتالءـ مع ىجؼ الجراسة، والعسخ الدمشي محدػبا بالذيػر، ودرجة العمػـ لمرف األوؿ الستػسط، 

 (.                                          9واختبار الػعي الرحي القبمي وكسا مػضح في الججوؿ )

 بيغ مجسػعتي البحث التكافؤ( متغيخات 9الججوؿ)

درجة  الجاللة
 الحخية

ت 
 الججولية

ت 
 السحدهبة

االنحخاؼ 
 السعياري 

الستهسط 
 الحدابي

 الستغيخات السجسهعة العجد

 حاصل الحكاء التجخيبية 72 36.2703 5.9658 0.598   
  الزابصة 73 35.3429 7.1658    متكافئتيغ
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 العسخ باألشيخ التجخيبية 37 168.7838 13.8847 0.138   
  الزابصة 35 168.2571 18.2262    متكافئتيغ
درجة العمـه  التجخيبية 37 70.8108 10.2654 0.240 1.99 70 متكافئتيغ

 الزابصة 35 70.2000 11.2819 لمرف األوؿ
الهعي الرحي  التجخيبية 37 54.8108 10.8777 0.501   متكافئتيغ

 الزابصة 35 53.3429 13.8626 القبمي
 

يتبيغ مغ الججوؿ أعاله الكيع )التائية( السحدػبة لمستغيخات جسيعيا أقل مغ الكيسة الججولية والبالغة      
( وىحا يعشي أنو ال يػجج فخؽ داؿ احرائيا بيغ 21( ودرجة حخية )1.13( عشج مدتػى داللة )0.22)

تيغ في ىحه عتاف متكافئوبحلظ عجت السجسػ  التكافؤ،متػسصي السجسػعتيغ عشج كل متغيخ مغ متغيخات 
                                                                                              الستغيخات.

  البحث: أداتا خامدا:

  التحريمي: االختبار-0

أعج قائسة باألىجاؼ الدمػكية الػاجب  التجخبة،بعج قياـ الباحث بتحجيج السادة السقخر تجريدو خالؿ     
( ىجفا ضسشت السدتػيات الثالث األولى لترشيف 81تحكيقيا خالؿ فتخة تصبيق التجخبة وقج بمغ عجدىا )

وبشاء عمى األىجاؼ والسحتػى السقخر تع اعجاد الخارشة  تصبيق(، فيع، تحكخ،)بمػـ في السجاؿ السعخفي 
( أسئمة يكيذ مدتػى التحكخ 01( سؤاؿ بػاقع )71تكػف مغ )االختبارية )ججوؿ السػاصفات( والحي 

                    ذلظ:( يػضح 7( أسئمة يكيذ مدتػى التصبيق والججوؿ )2( سؤاؿ يكيذ مدتػى الفيع و)01و)

 لالختبار التحريمي  السػاصفات(( الخارشة االختبارية )ججوؿ 7ججوؿ )             

السجسهع 
022% 

األغخاض  
 الدمهكية 

ندبة  
 التخكيد %

عجد 
 الحرص 

 السحتهى 

    %22التحكخ  %40 لفيما %05 التظبيق 
 الفرل الدابع 7 90 9 7 0 2
 الفرل الثامغ  1 92 7 1 9 2
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 الفرل التاسع 1 92 7 1 9 2
 الفرل العاشخ 7 90 9 7 0 2

 السجسػع  01 %100 10 14 6 71
 صجؽ االختبار: -أ

األىجاؼ الدمػكية والسقخر تجريديا خالؿ التجخبة مع ججوؿ السػاصفات عمى  تع عخض قائسة     
مجسػعة مغ الخبخاء والسحكسيغ في مجاؿ اختراص العمـػ التخبػية والشفدية وشخائق التجريذ ولع يتع 
ححؼ أي ىجؼ مغ األىجاؼ وبشاء عمى ذلظ تع اعجاد االختبار التحريمي وعخضو عمى لجشة الخبخاء 

غة االختيار مغ متعجد ويكػف ( سؤاال بري71تكػف االختبار التحريمي بريغتو الشيائية مغ )ذاتيا وقج 
                                                      فقخاتو.لكل فقخة مغ  (واحج- )صفخدرجة  بإعصاء ترحيحو

  االستظالعية:العيشة 

 متػسط مغ شالبات الرف الثاني( شالبة 21مغ )مكػنة ية تع تصبيق االختبار عمى عيشة استصالع    
الخشيجية لمبشات لغخض حداب الدمغ السدتغخؽ لإلجابة عمى االختبار ودقة تعميسات في متػسصة 

تيغ ثع تختيب الجرجات السدتحرمة اوقاـ الباحث بترحيح استجاب البحث،االختبار ومجى مالئستو لعيشة 
( شالبة في كل فئة 73وبػاقع ) ودنيا، اديسيا الى فئتيغ عميوتق درجة،مغ أعمى درجة الى أدنى تشازليا 

كانت العيشة أقل مغ  إذا%( لكل فئة 31اذ يجػز لمباحث اعتساد ندبة ) الرغيخة،كػنيا مغ الفئات 
تع حداب معامل صعػبة الفقخة وتسييدىا مغ قبل الباحث وقج  ( وقج022 :9111 )الشبياف، (.011)

 – 1.72بيغ )تسييد الفقخات فقج تخاوحت قػة ( اما 1.21 – 1.72خات بيغ )تخاوحت مجى صعػبة الفق
اذ اشارت الشدب السحدػبة  البجائل،وتع التحقق مغ فعالية البجائل السسػىة بتصبيق قانػف فعالية  (،1.29

تجعي مسا يعشي أف البجائل السسػىة جسيعيا جيجة وفعالة مسا يد سالبة.لمبجائل ولجسيع الفقخات الى أنيا 
                                                                                 تغييخ.ابقائيا دوف أي 

      االختبار:ثبات -ب

تقارب الجرجات السدتحرمة عغ االختبار الػاحج عشج االجخاء  ويقرج بثبات االختبار التحريمي     
، (91-ػدر ريتذاردسػف يمعادلة )ك االختبار استخجـ الباحثالدمغ، وإليجاد قيسة ثبات السختمف في 

وقج  (921 :9112 (. )ممحع،0-والتي تدتخجـ عادة عشجما تكػف إجابة الصالبة عغ الفقخة السعيشة )صفخ
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لرحة البيانات التي سيتع الحرػؿ عمييا  ات مقبػؿ( وىػ معامل ثب1.22معامل الثبات لالختبار )بمغ 
                                 .عمى أفخاد العيشة الفعمية لمبحث ويؤكج صالحية االختبار لمتصبيق

  الرحي:الهعي  اختبار-0

والسعج لكياس الػعي  (9102 عبج المصيف،)الباحث مكياس الػعي الرحي السعج مغ قبل  اعتسج      
( فقخة وفقا لمسجاالت االتية )السعخفة 79الرحي لجى شمبة الرف الثالث الستػسط ويتألف السكياس مغ )

وتزسيغ كل مجاؿ عجد مغ الفقخات الفخعية السعبخة  الرحي(والدمػؾ  مشيا،واالمخاض والػقاية  الرحية،
 درجات،( 7مػافق ) الحاتي:الثالثي وبريغة التقجيخ  وحجدت بجائل االستجابة واوزانيا بسيداف التقجيخ عشو،

                                             واحجة.( درجة 0غيخ مػافق ) درجتاف،( 9مػافق الى حج ما )

  :ختباراالصجؽ -أ

  لغخض التحقيق مغ الرجؽ الطاىخي لمسكياس تع عخضو عمى لجشة الخبخاء والسحكسيغ في مجاؿ      

العمـػ التخبػية والشفدية وبشاء عمى آرائيع لع يتع ححؼ و  الرحة وعمع االحياء وشخائق تجريدو اختراص  
                     %(.83والتي أيج صالحيتيا السحكسػف بشدبة ) السكياستعجيل أي فقخة مغ فقخات أو 

  :ختباراالثبات -ب

مغ شالبات الرف  بصخيقة إعادة االختبار لعيشة الثباتلغخض التحقق مغ ثبات السكياس تع اجخاء      
تع إعادة تصبيقو مخة  األوؿ،وبعج أسبػعيغ مغ تاريخ التصبيق  شالبة،( 19عجدىغ ) الستػسط البالغالثاني 

ولمتعخؼ عمى شبيعة العالقة بيغ درجات التصبيقيغ األوؿ والثاني تع استخجاـ  ،أخخى عمى العيشة نفديا
 مشاسب.، وىحا يجؿ عمى حرػؿ أداة الجراسة عمى ثبات (1.22ارتباط بيخسػف الحي بمغت قيستو ) معامل

                                                                             (009 :9112 )الكبيدي،

فقخة بسؤشخات الرجؽ  (79وبيحه اإلجخاءات اتدست أداة الجراسة بريغتيا الشيائية والسكػنة مغ )     
حيث تخاوحت درجة مكياس  شالبة،وحدبت الجرجة الشيائية لمسكياس بجسع الجرجة الكمية لكل  والثبات،

وبحلظ أصبح أداتا  درجة،( 22( درجة وبحلظ يربح درجة السكياس الكمي )22-0الػعي الرحي مغ )
 البحث جاىدتاف لمتصبيق. 

     الفقخات:تسييد  معامل-ج
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يقرج بقػة تسييد الفقخة قجرتيا عمى التسييد بيغ الصمبة ذوي السدتػيات العميا والجنيا لمرفة التي     
بيغ قػة تسييد الفقخات وجج أنيا كانت  وبعج حداب (Stanley  ،0229: 131)االختبار. يكيديا 

ويخى الدوبعي أف  والجنيا،( مسا يعشي أف فقخات االختبار تسيد بيغ السجسػعتيغ العميا 1 .81( و)19.1)
                                                                                      (8 :0280الدوبعي واخخوف ،)(. 1، 93كانت قػة تسييدىا أعمى مغ ) إذاالفقخات تكػف مسيدة 

  التجخبة:تظبيق  سادسا:

 الستغيخات،بعج استكساؿ اإلجخاءات الالزمة بتكافؤ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في عجد مغ     
فزال عغ تييئة مجسػعة مغ الخصط التجريدية وفق استخاتيجية التجريذ التبادلي والصخيقة االعتيادية 

السقخرة لسادة قامت مجرسة السادة بتجريذ السػضػعات  الرحي(والػعي  )التحريل،واعجاد االداتيغ 
                                                                               يمي:العمـػ لمرف الثاني الستػسط وكسا 

( فقج باشخ الباحث بالتييئة لمتجخبة في 9102/9191أجخيت الجراسة في الفرل األوؿ لمعاـ الجراسي )-0
مغ خالؿ تصبيق اختبار الحكاء عمى مجسػعتي البحث في يػـ متػسصة سجى لمبشات في مجيشة السػصل 

( تاله تصبيق مكياس الػعي الرحي عمى السجسػعتيغ يػـ االثشيغ السػافق 01/00/9102االحج السػافق )
(00/00/9102 .)                                                                                          

( أسابيع لغاية يـػ 2( والتي استسخت )07/00/9102السػافق)تصبيق التجخبة في يـػ األربعاء  بجأ-9
             ( بػاقع حرتيغ أسبػعيا حدب الججوؿ الجراسي السخرز مغ قبل الػزارة.3/0/9191االحج السػافق)

 سابعا: الهسائل اإلحرائية: 

 الرحي.ثبات مكياس الػعي  إليجادارتباط بيخسػف  معادلة-0   

 التحريمي.ثبات أداة االختبار  إليجاد 91-ػدر ريتذاردسػف يك معادلة-9   

 التكافؤ بيغ مجسػعتي البحث والتعخؼ عمى داللة الفخؽ   إلجخاءالتائي لعيشتيغ مدتقمتيغ  االختبار-7   

  البحث.بيغ نتائج     

  السػضػعية.التسييد لمفقخات  معادلة-1   

  (911 :9112 )ممحع،       معادلة فعالية البجائل السسػىة.                -3   
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   وتفديخىا:عخض الشتائج 

مشاقذة الشتائج التي تع التػصل الييا مغ خالؿ التحميل االحرائي ألسئمة الجراسة يتشاوؿ ىحا الفرل      
                                                             الجراسة.وفخضياتيا إضافة الى التػصيات في نتائج 

ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج  "الشتائج الستعمقة بالفخضية الرفخية األولى والتي تشص بأنو  أوال:
( بيغ متػسط درجات شالبات السجسػعة التجخيبية المػاتي يجرسغ عمى وفق 1.13مدتػى داللة )

التجريذ التبادلي، ومتػسط درجات شالبات السجسػعة الزابصة المػاتي يجرسغ عمى وفق استخاتيجية 
                                                       الصخيقة االعتيادية في اختبار التحريل البعجي ".

ري لجرجات ولغخض التحقق مغ ىحه الفخضية استخخج الباحث الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيا    
 مدتقمتيغ،ومغ ثع تصبيق االختبار التائي لعيشتيغ  والزابصة.تحريل الصالبات في السجسػعتيغ التجخيبية 

                                                                         (.1وأدرجت الشتائج في الججوؿ )

   والستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لمسجسػعتيغ التجخيبية والزابصة  نتائج االختبار التائي( 1ججوؿ )

 في درجات التحريل

الستػسط  العجد السجسػعة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعياري 

مدتػى   الكيسة التائية
 الججولية السحدػبة الجاللة

دالة اصالح  0.22 1.117 7.7118 90.1323 72 التجخيبية
 التجخيبية

    1.1222 02.7192 73 الزابصة
 

وىي أكبخ مغ الكيسة  (1.117أف الكيسة التائية السحدػبة بمغت ) ( يتزح1ومغ مالحطة الججوؿ )    
وجػد فخؽ ذو  (، ويجؿ عمى21( وعشج درجة حخية )1.13( عشج مدتػى داللة )0.22التائية الججولية )

ات شالبات السجسػعة داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات تحريل شالبات السجسػعة الزابصة ودرج
اختبار التحريل البعجي لرالح السجسػعة التجخيبية التي استخجمت استخاتيجية التجريذ التجخيبية في 

                                                                                              الصالبات.ابي في زيادة تحريل وىحا يعشي أف استخاتيجية التجريذ التبادلي كاف ليا أثخ إيج التبادلي.
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تدػدىا  لمتعمع،بأف استخاتيجية التجريذ التبادلي بسا تػفخه مغ بيئة إيجابية ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة     
فالصالبات  السختمفة.وروح التشافذ بيغ السجسػعات  الػاحجة،روح التعاوف بيغ شالبات السجسػعة 

 العمسية،الستبايشات في مدتػيات تحريميغ يعسمغ عمى تذجيع بعزيغ البعس عمى اكتداب العخفة 
)التشبؤ،  الخسذ:فكل واحجة مشيغ تسارس االستخاتيجيات  الجرس،والعسل عمى السذاركة الفعالة في 

وفي كل خصػة تتبادؿ الصالبات الحػار والشقاش بأسمػب جساعي  (،التمخيزالتداؤؿ، التػضيح، التخيل و 
مشطع حػؿ السػاضيع السصمػب تعمسيا في محاولة مشيغ لمػصػؿ الى التسيد وإنجاز السيسة التعميسية 

ومغ جية أخخى فاف عخض السادة برػرة مشتطسة مغ خالؿ الخصػات الفخعية  مجسػعة.وكأفزل 
 الحاكخة،التبادلي كل ذلظ يؤدي الى تخديغ السعمػمة برػرة مشتطسة داخل الستزسشة في التجريذ 
                                                                  التحريل.مسا يؤدي بالشتيجة الى رفع مدتػى  االمتحاف،واستخجاعيا بديػلة وقت 

ودراسة  االحياء،( في 9107 العذساوي،) اليو دراسة كل مغ ما تػصمتلحا فاف ىحه الشتيجة تتفق مع     
مغ أف التجريذ  العمػـ،في مادة  (9102 )بذارات،ودراسة  والتقػيع،في الكياس  (9102 الذاوي،)

                                                   التحريل.باستخجاـ استخاتيجية التجريذ التبادلي يؤدي الى زيادة 

" ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية الشتائج الستعمقة بالفخضية الرفخية الثانية والتي تشص عمى أنو  ا:ثاني
تشسية الػعي الرحي لجى شالبات السجسػعة التجخيبية  فخوؽ  ( بيغ متػسصي1.13عشج مدتػى داللة )

المػاتي يجرسغ عمى وفق استخاتيجية التجريذ التبادلي، وشالبات السجسػعة الزابصة المػاتي يجرسغ عمى 
                                                                                  وفق الصخيقة االعتيادية ".  

ولمتحقق مغ الفخضية الرفخية الثانية استخخج الباحث الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري      
لجرجات مكياس تشسية الػعي الرحي القبمي والبعجي لمسجسػعتيغ التجخيبية والزابصة وإيجاد الفخؽ 

                                          االتي.ومغ ثع تصبيق االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ وكسا مبيغ في الججوؿ  بيشيسا،

   ت ( يػضح نتائج االختبار التائي لستػسصي درجات مكياس تشسية الػعي الرحي لجى شالبا3ججوؿ )

 السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة

االنحخاؼ  الكيسة التائية الجاللة
السعياري 

 لمفخؽ 

 السجسهعة العجد الستهسط الحدابي
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   القبمي البعجي الفخؽ   السحدهبة الججولية دالة لرالح
 التجخيبية 72 54.8108 65.2973 10.4865 10.5109 2.650 0.22 السجسػعة
 الزابظة 73 53.3429 57.0571 3.7714 10.9895   التجخيبية

 

( وىي أكبخ مغ الكيسة التائية 9.231( يتزح أف الكيسة التائية السحدػبة بمغت )3مغ الججوؿ )     
ويجؿ عمى وجػد فخؽ ذو داللة  (،21( وعشج درجة حخية )1.13( عشج مدتػى داللة )0.22)الججولية 

إحرائية بيغ متػسصي تشسية الػعي الرحي لجى شالبات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة ولرالح 
السجسػعة التجخيبية التي درست وفق استخاتيجية التجريذ التبادلي مسا يذيخ الى وجػد أثخ استخاتيجية 

بل س الفخضية الرفخية الثانية وتقوبيحا تخف ت،الصالباالتجريذ التبادلي في زيادة الػعي الرحي لجى 
                                                                                                .بجيمتيا

ويعدو الباحث ىحه الشتيجة الى فاعمية استخاتيجية التجريذ التبادلي في تدويج شالبات السجسػعة     
وتقجيع األسئمة مغ  مباشخ،التجخيبية بقجر مشاسب مغ السعمػمات التي تختبط بسذكالتيع الرحية بذكل 

بذكل عاـ وصحتيع مجى تأثيخ ىحه السذكالت عمى حياتيع  إدراؾاذ ساىع ذلظ في  اليػمية،حياتيع 
وفيع الطػاىخ السحيصة بيع مسا  العامة.بذكل خاص وتكػيغ اتجاىات إيجابية نحػ الرحة والدالمة 

عسل عمى زيادة الشسػ في الػعي الرحي واكدابيع صػرة واضحة مشصكية عغ التخبية الرحية الدميسة 
                                                                            بأكسمو.التي تعسل عمى تحديغ الحياة الرحية لألفخاد والسجتسع 

في ىحه السخحمة العسخية أكثخ اىتساما في شكميا الخارجي الجسالي لحلظ  لقػؿ باف الصالبةويسكغ ا     
مثل أسباب الدسشة واالىتساـ بالخياضة لمسحافطة عمى رشاقة فيي تعيخ اىتساما واسعا بالسػاضيع الرحية 

 والخاحة.واالىتساـ بالشطافة الذخرية والعامة لػقاية الجدع مغ االمخاض وتشطيع أوقات الجراسة  الجدع،
وقج يعدى ذلظ الى امتالكيغ لمسعمػمات والسفاليع الرحية ومسارستيا وتخجستيا عمى شكل سمػؾ صحي 

عس الصالبات عمى تصبيق مفاليع السشيج في مػاقف تعميسية ججيجة عغ شخيق تحجيج أي قجرة ب لجييغ،
                                                                الرحي.وضيفة أو فائجة السفيـػ أو تفديخ السفيـػ في السجاؿ 

  والسقتخحات:االستشتاجات والتهصيات 

  االستشتاجات:  
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التي استخاتيجية التجريذ التبادلي في تجريذ مػضػعات العمػـ بتفػؽ السجسػعة التجخيبية  فاعمية-0
وفقا الستخاتيجية التجريذ التبادلي عمى السجسػعة الزابصة التي درست وفقا لمصخيقة االعتيادية في  درست

                                                                   الرحي.اختبار التحريل وتشسية الػعي 

     الستػسط.استخاتيجية التجريذ التبادلي في تشسية الػعي الرحي لجى شالبات الرف الثاني  ساىع-9

  التهصيات: 

تذجع الصالبات عمى  والصفيواالىتساـ بتحجيث السشيج السقخر لسادة العمػـ وابتكار أنذصة صفية  -0
  لجييغ.تشسية الػعي الرحي 

يقة فعالة والتي تعسل خ الرف الػاحج عمى تبادؿ األدوار وإدارة السػاقف الرفية بصتذجيع شالبات  -9
  الجراسي.عمى زيادة تحريميغ 

 معشػياتيغ،زيادة مدتػى السذاركة وتفاعل الصالبات مع مجرسة السادة والسػقف التعميسي يخفع مغ  -7
  التحريل.حا بجوره يديج مغ ثقة الصالبات بشفديغ وقجراتيغ مسا يؤثخ إيجابيا في ىو 

                                                                         

  السقتخحات:

استخاتيجية التجريذ التبادلي في تحريل شمبة السخحمة اإلعجادية وتشسية التفكيخ االبتكاري  فاعمية-0
 لجييع.

                                                        العمسية.دراسة مساثمة في التخررات  اجخاء-9

دراسات لمسقارنة بيغ التجريذ التبادلي وغيخىا مغ شخؽ التجريذ الحجيثة في تشسية ميارات  اجخاء-7
                                                                                            السعخفة.التفكيخ ما وراء 

  العخبية: السرادر 

فاعمية بخنامج بالهسائط الستعجدة لتشسية السفاليم والهعي (: 9112أبػ زايجة، حاتع يػسف) -0
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية الرحي في العمـه لجى طمبة الرف الدادس األساسي

 التخبية، الجامعة اإلسالمية، غدة.    
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مدتهى الهعي الرحي ودرجة السسارسات الرحية لجى طمبة السخحمة (: 9112االمامي، بداـ ) -9
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامعة مؤتة، األساسية في مجارس محافغة معاف

   األردف.                
السشاىج الجراسية، مفيهميا، فمدفتيا، نغخياتيا، بشاؤىا، (: 9112التسيسي، عػاد جاسع دمحم ) -7

    ، مكتب الفشػف لمتحزيخ الصباعي، بغجاد، العخاؽ.                                                                                تقهيسيا، تظهيخىا، تشكيحيا
، تشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي من خالؿ استخاتيجيات حجيثة(: 9113الجسل، محسػد جياد ) -1

 دار الكتب الجامعي، العيغ، االمارات العخبية الستحجة.                                                       
، عمع الكتب 0، طتجريذ المغة العخبية بين الظخائق واالستخاتيجيات(: 9112الجليسي، شو ) -3

 الحجيث، أربيل، العخاؽ.                                                                                        
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جيهد الرحافة في نذخ السعخفة الرحية(: 9112الدكخي، دمحم ) -2

                                                       جامعة االماـ دمحم بغ سعػد اإلسالمية، الدعػدية.
(: االختبارات والسقاييذ الشفدية، دار الكتب 0280عبج الجميل إبخاليع واخخوف ) ،الدوبعي -2

 لمصباعة والشذخ، جامعة السػصل، العخاؽ. 
، دار 0، طالتحريل الجراسي ونسحجة العهامل السؤثخة بو(: 9107الدمخي، محسػد جساؿ ) -8

 لخضػاف، عساف، األردف.                                                                                        ا
 ، اليازوري العمسية لمشذخ، األردف.التغحية والرحة(: 9113الذاعخ، عبج السجيج وقصاش رشجي ) -2

يل الجراسي وتشسية التفكيخ أثخ التجريذ التبادلي في التحر(: 9102الذاوي، زيشب فالح سالع ) -01
ما فهؽ السعخفة لجى طمبة قدم العمـه التخبهية والشفدية جامعة البرخة، مجمة كمية التخبية 

 (، جامعة بابل.                                                                                            78) العجداألساسية، 
، بحث مقجـ لمسؤتسخ البشاء الثقافي واالجتساعي لمسهاطن العخبي(: 9112العخبي، عثساف ) -00

 ، كمية االعالـ، جامعة القاىخة.                                                             07العمسي الدشػي الػ 
فاعمية التجريذ التبادلي في تحريل طالب الرف (: 9107العذيساوي، حيجر حديغ حدغ ) -09

، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية بغ الستهسط واتجاىيم نحه مادة االحياءاألوؿ 
 الييثع، جامعة بغجاد، العخاؽ.                                                                                                

، 0، طغخية وتظبيقاتيا العسميةاستخاتيجيات فيم السقخوء أسديا الش(: 9109العالف، سػسغ ) -07
 دار السديخة، عساف، األردف.                                                                               
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أثخ التجريذ باستخجاـ السحظات العمسية عمى التحريل (: 9101العشكبي، وفاء عبج الخازؽ ) -01
سيحات الرف الخامذ االبتجائي، مجمة كمية التخبية واالستبقاء في مادة العمـه العامة لجى تم

 (، جامعة بابل.                                                                                              03، العجد )األساسية
 فاعمية نسهذج التعميم البشائي عمى التحريل في الكيسياء(: 9112الغافخي، عمي بغ سالع ) -03

، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة اإلبجاعي لجى طالب الحادي عذخ من التعميم العاـ
 الدمصاف قابػس.       

تظهيخ التخبية الرحية في مشاىج العمـه في الحمقة الثانية من (: 9117الستػكل، دمحم عمي ) -02
 عة عيغ شسذ.              ، أشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية التخبية، جامالتعميم األساسي في البحث

تعاطي السهاد السؤثخة في االعراب بين طالب (: 0222السذعاف، عػيج عبج المصيف دمحم ) -02
 ، جامعة الكػيت.                                          جامعة الكهيت، مجمة مؤتسخ الخجمة الشفدية والتشسية

لمبشائية االجتساعية في تجريذ الخياضيات فاعمية تظبيق السعمسين (: 9100الشسخاوي، زياد ) -08
، دراسات العمـػ ودورىا في تظهيخ ميارات االتراؿ الخياضي لجى طمبة الدادس األساسي

 (، عساف، األردف.                                                                                          78التخبػية، العجد )
طخائق تجريذ العمـه (: 9100بجهللا بغ خسيذ، والبمػشي، سميساف بغ دمحم )سعيجي، ع أمبػ -09

 ، دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة، عساف، األردف.9، طمفاليم وتظبيقات عسمية
أثخ استخجاـ استخاتيجية التجريذ التبادلي في تجريذ (: 9102بذارات، ميداء محسػد دمحم ) -91

وبقاء أثخ التعمم واثارة الجافعية لجى طمبة الدابع األساسي كمية العمـه عمى التحريل العمسي 
 ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة الشجاح الػششية، فمدصيغ.    الجراسات العميا

(: استخجاـ التجريذ التبادلي لتشسية التفكيخ الخياضي والتهاصل 9112حساده، فايدة احسج )  -90
معاييخ الخياضيات السجرسية، مجمة كمية التخبية، جامعة  الكتابي بالسخحمة اإلعجادية في ضهء

 .  719-711، 0، العجد 93، مجمج أسيهط
تخجسة عبج  استخاتيجيات التعميم )الجليل نحه تجريب أفزل((: 9117دونالج واخخوف، اورليخ ) -99

 هللا أبػ ليفة، مكتبة الفالح لمشذخ والتػزيع، الخياض.    
الهعي الرحي ومرادره لجى طمبة كمية التخبية ابن (: 9112زنكشة، سػزاف دريج احسج ) -97

   (.40الييثم، مجمة جامعة ديالى، العجد )
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، االتجاىات العالسية السعاصخة في مشاىج العمـه وتجريديا(: 9101زيتػف، عاير محسػد ) -91
 دار الذخوؽ لمشذخ والتػزيع، عساف.   

، مخكد 0، طلسجارس األساسيةالتخبية الرحية في ا(: 9103صالح، صفاء تػفيق الحاج ) -93
     ديبػنػ لتعميع التفكيخ، عساف، دبي.                                                                                            

عالع الكتاب الحجيث، ججارا  (،spssاإلحراء في التخبية ونغاـ )(: 9112صبخي، عداـ ) -92
 لمكتاب العالسي لمشذخ والتػزيع، عساف.    

دور مشيج عمم االحياء في تحقيق الهعي الغحائي والهعي (: 9102عبج المصيف، ميادة شارؽ ) -92
، الجامعة (6الرحي لجى طمبة الرف الثالث الستهسط، مجمة كمية التخبية، العجد )

 السدتشرخية.
استخاتيجيات فيم السقخوء، أسديا الشغخية وتظبيقاتيا (: 9101ف )عبجالباري، ماىخ شعبا -98

 ، دار السديخة والتػزيع والصباعة، عساف.                                                                      0، طالعسمية
مشذخ ، دار الرفاء لاالستخاتيجيات الحجيثة في التجريذ الفعاؿ(: 9112عصية، محدغ عمي ) -92

                                                                                                                                                                                                                                                          والتػزيع، عساف.                                                                                                  
الكياس والتقهيم الشفدي اساسياتو وتظبيقاتو وتهجيياتو (: 9111عالـ، صالح الجيغ محسػد ) -71

                                                     ، دار الفكخ العخبي، القاىخة.                         السعاصخة
أسمهب مجرسي االحياء واتجاىاتيم الرحية وعالقتيا بالهعي (: 9117قحصاف، فزل راىي ) -70

 ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة بغجاد، العخاؽ.الرحي لظالبيم
، دار السديخة لمشذخ 1، طالكياس والتقهيم في التخبية وعمم الشفذ(: 9112ممحع، سامي دمحم ) -79

 والتػزيع، عساف.                                                                            
، تقخيخ لجشة تعديد الرحة السجرسية من خالؿ السجارس(: 9110مشطسة الرحة العالسية ) -77

  وزارة السعارؼ، فمدصيغ.خبخاء مشطسة الرحة العالسية حػؿ التعميع والتعديد الرحي الذامل، 
 

  األجشبية:السرادر 
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2- Kelly, M. (2011), Reciprocal Teaching in a Regard or primary school 
Classroom. The University of Auckland.  

3- Kolbe, L. J. (1993). An essential strategy to improve the health and 
education of Americans, preventive medicine, 22 (4)  

4- Stanly,J.C.and Kenneth D.H. (1972) , Educational and 
Psychologyical Measurement and Evaluation ,Englewood Cliffs New 
Jersy Prentice-Hall,Inc.    

 والهعي الرحي القبمي والبعجي لسجسهعتي البحث التجخيبية والزابظةدرجات التكافؤ ونتائج اختبار التحريل 

   الزابظة  السجسهعة     التجخيبية  السجسهعة    
حاصل  ت

 الحكاء
العسخ 

 باألشيخ
درجة 
العمهـ 
صف 
 أوؿ 

وعي 
صحي 

 قبمي

وعي 
صحي 
 بعجي 

اختبار  الفخؽ 
تحريل 

 بعجي

حاصل 
 الحكاء 

العسخ 
 باألشيخ

درجة 
العمهـ 
صف 

 أوؿ

وعي 
صحي 

 قبمي

وعي 
صحي 
 بعجي

اختبار  الفخؽ 
تحريل 

 بعجي

0 45 168 91 75 83 8 06 42 154 86 64 73 9 00 
0 24 159 62 34 30 -4 05 33 158 54 33 34 1 05 
2 42 157 81 67 75 8 04 40 161 72 69 64 -5 02 
4 38 155 74 56 82 26 02 37 160 69 56 67 11 07 
5 34 154 64 53 67 14 09 30 200 58 43 52 11 02 
6 39 157 59 61 74 13 02 35 183 73 50 38 -12 06 
7 39 160 76 62 76 14 00 42 165 84 71 79 8 09 
8 46 167 83 72 87 15 05 43 158 81 50 70 20 07 
9 36 159 67 48 65 17 02 42 164 84 59 73 14 00 

02 33 170 58 50 73 23 09 33 167 66 46 57 11 04 
00 38 169 78 52 59 7 00 25 157 60 32 32 0 02 
00 41 171 86 57 57 0 04 39 186 82 63 57 -6 00 
02 31 153 54 45 39 -6 06 18 200 59 36 44 8 00 
04 41 160 82 62 73 11 02 30 161 64 47 62 15 05 
05 35 190 68 46 63 17 02 44 174 89 68 76 8 04 
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06 33 156 70 49 68 19 05 42 168 70 53 61 8 00 
07 34 210 72 54 41 -13 00 35 194 69 35 51 16 09 
08 30 161 65 49 37 -12 02 34 162 65 53 53 0 06 
09 20 183 56 33 45 12 04 42 174 83 61 43 -18 02 
02 34 172 78 41 56 15 06 30 166 56 32 37 5 06 
00 28 202 63 39 33 -6 00 35 201 68 45 57 12 08 
00 30 158 67 45 61 16 08 43 159 71 70 72 2 00 
02 32 164 69 47 31 -16 00 19 154 52 34 33 -1 04 
04 37 173 57 52 64 12 02 24 165 59 33 42 9 00 
05 38 159 77 57 71 14 02 29 156 57 42 56 14 02 
06 47 182 93 70 92 22 08 34 159 67 66 42 -24 02 
07 40 168 59 61 79 18 05 47 167 91 75 84 9 05 
08 38 154 79 57 77 20 00 35 160 68 65 54 -11 02 
09 36 170 58 63 63 0 09 34 197 65 51 42 -9 07 
22 40 183 72 57 75 18 06 38 169 75 65 73 8 00 
20 43 175 77 62 79 17 04 41 180 68 67 72 5 09 
20 45 193 86 69 84 15 06 46 186 93 71 86 15 02 
22 37 167 69 61 76 15 00 33 162 59 58 64 6 04 
24 32 159 72 57 71 14 02 35 154 80 69 48 -21 02 
25 09 052 57 22 00 00 07 08 058 62 25 49 04 9 
26 40 078 72 60 00 00 00        
27 26 076 68 70 00 00 02        

 

 ممحق االختبار التحريمي
  يأتي:اختخ اإلجابة الرحيحة لكل فقخة مسا 

  ........السكهنات غيخ الحية في الشغاـ البيئي بػ تتسثل-0

  والسشتجاتالسحمالت ب.                                   والسدتيمكات              العػامل الفيديائية  أ.
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 درجة الحخارة الخياح واالمصار  د.                                                    العػامل الكيسيائية فقط    ج.

 ..........الدباحة بهاسظة  البخاميديـه يدتظيع-0

 د. غذاء الجدع                 االىجاب   ج.              االقجاـ الكاذبة  ب.                    االسػاط  أ.

 

 تشتقل  تكهف أفخادىا جالدة وال ال فقخيةحيهانية  مجسهعةىي ....... -2

 شػكية الجمج  د.             أمعائية الجػؼج.               االسفشجيات    ب.            الجيجاف الحمكية   أ.

  .........مائية تشسه ليا جحور خارج الساء لتحرل من خالياىا عمى نباتات-4

 االوكدجيغ  د.                  الساء   ج.              الكاربػف    ثشائي أوكديج  ب.              الغحاء  أ.

 ...........دورة الساء في الظبيعة العسميات االتية  تتزسن-5

 التكاثف واليصػؿ  ب.                                                               التبخخ واليصػؿ أ.

 التبخخ والتكاثف فقط  د.                                                    والتكاثف واليصػؿ التبخخ  ج.

 ...........أنهاع مجاميع الفظخيات  أحجمن  البشدميـهفظخ  يعج-6

  البازيجية د.                  الكيدية    ج.                  البيزية    ب.                   الالقحية    أ.

 ..........ىشية والمبشية تكهف غشية في جمهدالعخقية والج الغجد-7

 البخمائيات  د.                  الصيػر   ج.                      الدواحف   ب.                     المبائغ  أ.

 جحورىا وتجية واوراقيا في الغالب ذات تعخؽ شبكي  نباتاتىي ..........  -8

 ذوات الفمقتيغ  د.         ذوات الفمقة الػاحجة   ج.              مغصاة البحور   ب.            عاريات البحور  أ.

 ...........االمثمة الذائعة لمجيجاف السدظحة ىي  من-9

 البالناريا  د.                     اليايجرا  ج.             الجودة الكبجية    ب.             دودة االسكارس  أ.

 .........أنهاع الظحالب  أشيخيعج من  كيمب-02

  الجايتػمات  د.                        البشية  ج.                    الحسخاء  ب.                    الخزخاء  أ.

 حجخ األساس في مكهنات التخبة  تذكل...........  -00
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 السػاد العزػية  د.               السػاد الالعزػية   ج.            ب. السدتيمكات                 السشتجات    أ.

 أنهاع الظميعيات التي ال تتكاثخ جشديًا  أحج ىي............ -00

 االميبا  د.                         البخاميديـػ ج.                 اليػغميشا   ب.                  الفصخيات  أ.

 التي تستاز بتشاعخىا الذعاعي  فقخيات الالمن  ىي..........   -02

 د. الجيجاف السدصحة                   امعائية الجػؼ  ج.         الجيجاف الخيصية    ب.            يةالجيجاف الحمك أ.

 

 نباتية تحرل فييا عاىخة تعاقب األجياؿ ويكهف الجيل الجشدي فييا ىه الجيل الدائج  مجسهعة..........  -04

 ذوات الفمقتيغ  د.                     مغصاة البحور ج.                الدخخديات   ب.              الحدازيات   أ.

 العمم الحي ييتم بجراسة العالقات الستبادلة بين الكائشات الحية مع محيظيا الخارجي  ىه.........  -05

عمع االحياء  د.                   الشطاـ البيئي  ج.                 عمع البيئة  ب.              عمع االحياء  أ.
 السجيخية 

  ..........البخاميديـهاالفخاد الشاتجة من عسمية االقتخاف في  عجد-06

 افخاد  8د.                        افخاد    2ج.                      افخاد  1ب.                           فخد  9أ.

 ثابتة درجة الحخارة تغيخ اختداال كبيخًا في أجيدة الجدم  فقخيات...........  -07

 الصيػر  د.                        االسساؾ  ج.                      المبائغ  ب.                     الدواحف  أ.

  ........  الرشهبخيات من األمثمة الذائعة لشباتات يعج-08

 عاريات البحور   د.                   مغصاة البحور ج.               ذوات الفمقتيغ ب.           ذوات الفمقة الػاحجة  أ.

  .......... يتم تجويخفي الشباتات الخزخاء خالؿ عسميتي البشاء الزهئي والتشفذ -09

الكاربػف  د.                     الشيتخوجيغ ج.     ثشائي أوكديج الكاربػف   ب.                 االوكدجيغ   أ.
 واالوكدجيغ 

 ........... ًا عشجما الفظخيات جشدي تتكاثخ-02

 ػفخ الخشػبة تت د.              تػفخ الغحاء  ت ج.   تكػف الطخوؼ غيخ مشاسبة  ب.    تكػف ضخوؼ الشسػ مشاسبة  أ.
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 باف الييكل الجاخمي فييا غزخوفي والفم بظشي السهقع  مجسهعة حيهانية فقخية تستاز............... -00

 البخمائيات  د.                      الصيػ ج.            االسساؾ العطسية  ب.             االسساؾ الغزخوفية أ.

 ال بحري تتخح حافغات االبهاغ فيو مهقعًا عمى الدظح الدفمي من الهرقة  نباتىه ............  -00

 الفيػناريا  د.              البػليبػديـػ   ج.         ذبة ذات القخوف الع ب.                     حذيذة الكبج أ.

 ستاز بامتالكيا الحجاب الحاجد التي ت ىي من الفقخيات...........  -02

 المبائغ   د.               البخمائيات    ج.                      الصيػر  ب.                       الدواحف  أ.

 .........  تهجج في الججراف الخمهية لػ الجيالتيشيااللجين السظاطة ذات القهاـ  مادة-04

 الشباتات البحرية  د.              الصحالب البشية  ج.              الصحالب الخزخاء  ب.         الصحالب الحسخاء   أ.

 

 ....... السجاور يسثل دورةالذكل -05

 الشيتخوجيغ في الصبيعةب.                                                             الصبيعة           العشاصخ في أ.

  الساء في الصبيعة د.                                                             االوكدجيغ       -الكاربػف  ج. 

 

 

 .......... األكثخ تشهعا في العالم والتي تعهد الى شعبة الفخاشة من الحذخات -06

 السفرميات   د.             أمعائية الجػؼ   ج.               الخخػيات    ب.                        االسفشجيات   أ.

 صغيخة تهجج عمى سظح الهرقة تدسح بالتبادؿ الغازي والساء  فتحاتىي ............ -07

 المحاء  د.                     .الكامبيـػ  ج                  الثغػر   ب.                    اليا الحارسة  الخ أ.

 .........  يسثلالسؤشخ في االميبا  الجدء-08

  فجػة غحائية  د.               قجـ كاذب     ج.                  الشػاة    ب.                  فجػة متقمرة      أ.
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 ............ السؤشخ لمتخكيب الشديجي في الهرقة يسثل  الجدء-09

 الصبقة االسفشجية  د.                 ديةالصبقة العسا ج.            البذخة الدفمى   ب.              البذخة العميا    أ.

 

 

 

 

 ........... البحخ حيهاف بحخي يشتسي لذعبة  نجم-22

 االسفشجيات د.                  أمعائية الجػؼ ج.                شػكيات الجمج  ب.            الخخػيات    أ.

 

 ممحق مكياس الهعي الرحي

 ت الفقخة مهافق غيخ متأكج غيخ مهافق
 0 الجائسة بشطافة الجدع أمخ ضخوري.العشاية    
 9 تحافظ الخياضة عمى الجدع مغ االمخاض وتشذط الجورة الجمػية.    
 7 البرق عمى األرض وسيمة لشقل االمخاض.    
غدل الػجو وتشطيع أوقات الشـػ ب تجشب لسذ بثػر حب الذباب    

 والتغحية.
1 

 3 الشقاؿ والمعب بو.استعساؿ الياتف يشبغي عجـ االكثار مغ    
يشبغي غدل اليجيغ جيجا بالساء والرابػف قبل تشاوؿ الصعاـ وبعجه وبعج    

 استخجاـ دورة السياه. 
2 

 2 تشطيف االسشاف بالفخشاة أو الخيط بعج وجبات الصعاـ.   
 8 يشبغي قز االضافخ والسحافطة عمى نطافتيا باستسخار.   
 2 الذسذ صباحا في بشاء العطاـ.يداىع تعخيس الجدع ألشعة    
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 01 خالية مغ الدكاف.لمتخمز مغ القسامة يشبغي حخقيا في أماكغ بعيجة    
 00 ضخورة االىتساـ بالشـػ والخاحة لداعات كافية.   
 09 يسكغ الػقاية مغ البميارزيا بالحساية مغ لدع البعػض.   
 07 .مشو بالشطافةعجية ويسكغ الػقاية يعج الدحار مغ االمخاض الس   
 01 ال ضخر في دفغ الشفايات الشػوية في أماكغ بعيجة خالية مغ الدكاف.   
 03 .لألجفافيعػد رفة جفغ العيغ الى تعب في العزالت السحخكة    
ضخورة القزاء عمى الحباب في السشازؿ ألنو أىع واسصة لشقل    

 األمخاض.
02 

 02 وحاجياتو.عجـ استعساؿ أدوات السخيس    
 08 االىتساـ بتعكيع السياه أمخ ضخوري.   
 02 عجـ تشاوؿ الصعاـ والذخاب اال مغ مرادر مفيجة.   
تشطيع أوقات الجراسة والخاحة وعجـ الجمػس أماـ التمفاز والحاسبة    

 لفتخات شػيمة.
91 

 90 السػاد السدتخجمة في الػشع عمى الجمج ليدت صحية.   
 99 التجخيغ وتشاوؿ الكحػؿ والسخجرات سمبيا عمى الجدع.يؤثخ    
 97 قمو لمسخيس في العسميات الجخاحية.التأكج مغ سالمة الجـ قبل ن   
 91 فتح نػافح السشدؿ والقاعة الجراسية بذكل متكخر.   
 93 يكتدب االنداف مشاعة ضج الحربة بعج اإلصابة بيا.   
 92 السصبػخة جيجا.عجـ تشاوؿ المحػـ غيخ    
 92 مخاعات غدل الخزخاوات والفػاكو جيجا قبل تشاوليا.   
استخجاـ السشاديل الػرقية عشج العصاس أو البراؽ ووضعيا في سمة    

 السيسالت بعج استعساليا.
98 

ردـ البخؾ والسدتشقعات القخيبة مغ السشاشق الدكشية لمقزاء عمى    
 البعػض.

92 

 71 الالصقة التياب ممتحسة العيغ.تدبب العجسات    



2227لسنة (، 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 

166 
 

عجـ التبػؿ أو التغػط في العخاء وقخب مرادر السياه وفي الحجائق    
 والحقػؿ السدروعة.

70 

اجخاء الفحز الصبي الجوري السشتطع أو عشج الذعػر بأي أعخاض    
 مخضية.

79 

 

 

 

 

 


