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كلمة العدد
التنافس وآليات والبحث والتواصل

ثنائية حضارية   ، التواصل  والبحث عن   ، البحث  مع  التواصل   
بسبل  واالرتقاء   ، بواقعها  للنهوض  ؛  الواعية  املجتمعات  هبا  تستعني 
االتصال املجتمعي عىل خمتلف ُصُعدِه : الطبيعية ، والعلمية ، والعملية ، 

وسواها.
ومن املسلَّم به أن هذه الثنائية تصنع تنّوًعا مثرًيا للمجتمع العام   
تبادل  عرب  ؛  فيهام  املتأصل  التنّوع  تثري  نفسه  الوقت  ويف   ، واألكاديمي 

اخلربات ، وتالقح األفكار ، والعمل اجلامعي الفاعل.
املعارف  ــؤون  ش لقسم  التابع  كربالء  ــراث  ت مركز  ويسعى   
البحثية  نافذته  عرب  املقّدسة  العباسية  العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية 
األكاديمية املحّكمة - أعني : جملة تراث كربالء - إىل استقطاب الباحثني 
"االستشارية  اهليأتني  أعضاء  وجيتهد   ، معهم  التواصل  عرب  املتخّصصني 
بالتواصل  االكتفاء  وعدم  تلك  التواصل  نوافذ  تنويع  إىل  والتحريرية" 
التقليدي كانتظار إرسال الباحثني أبحاَثهم ، أو استكتاهبم بشكل مبارش 
، بل عملوا عىل تنويعها ، ولعل أوىل تلك النوافذ ؛ اإلعالن عن )مسابقة 

الساقي لألبحاث األكاديمية( التي كان اإلعالن عنها ألمور منها :
املسابقات  إطار  يف  املشاركة  عرب  الباحثني  بني  التنافس  روح  تفعيل   -

العلمية ذات الطابع البحثي املتخّصص.
سعي  يصنعها  جديدة  ورؤى  بأفكار  املتخّصصة  الرتاثية  املكتبة  إثراء   -

الباحثني إىل استكشاف كّل ما هو جديد.



- تكريم األقالم التي تستحق التكريم ؛ بوصفه دافًعا من دوافع التعزيز 
االجيايب لدى الباحثني ، وتأشري األقالم اجلاّدة ذات التفّوق العلمّي.

ومن اجلدير بالذكر أّن حماور البحث يف اجلائزة هي نفسها أبواب   
املجلة اخلمسة )املجتمعي ، العلمي ، األديب ، الفني"اجلاميل" ،التارخيي( 
يف  البحوث  صياغة  رشائط  نفسها  هي  فيها  البحثية  الصياغة  ورشائط   ،
املجلة ؛ ألّن خُمرجات اجلائزة هي ُمدخالت املجلة ؛ إذ سيتّم نرش األبحاث 
الفائزة يف ضمن أعداد املجلة ويشار إىل كوهنا من األبحاث الفائزة ؛ تكرياًم 

هلا ولقلم كاتبها.
اهليأتني ومن  ، بل سيعمل أعضاء  النافذة ليست األخرية  وهذه   
الباحثني  ينفع  ما  كّل  تنشيط  واملعنوية عىل  املادية  املركز  إمكانات  خالل 

املتخّصصني.
واهلل من وراء القصد



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

التي  واملعنوية  املادية  الرتاكامت  من  مجلًة  البرشية  السالالت  تكتنز   -1
 : الفرد  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة  ثقافًة  بوصفها  ؛  سلوكياهتا  يف  تشخص 
قوالً  وفعاًل وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا  وعىل 
املكانية   رقعتها  تتحّدد  ؛  التأثريية  وإمكاناهتا  الرتاكامت  تلك  فاعلية  قدر 
والطول  والضيق   السعة   : ثنائية  تأيت  ذلك  ومن  الزمانية  وامتداداهتا 

والقرص  يف دورة حياهتا. 
لذا يمكننا توصيف الرتاث بحسب ما مر ذكره : بأنه الرتكة املادية واملعنوية 
لساللة برشية معينة يف زمان معني يف مكان معني . وهبذا الوصف يكون 

تراث أي ساللة: 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
به  بالرتاث والوعي  املعرفة  التعالق بني  أّن   : كان وعيه بمعطياهتا بمعنى 
بقوة األول ويضعف بضعفه ومن هنا يمكننا  الثاين  تعالق طردي يقوى 
املسترشقني وسواهم  بعض  كتابات  تولدت يف  التي  االنحرافات  تعّرف 
توّلد  فمرة  منهم  املسلمني  سيام  وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  ممّن 
توّلد  ومرة  الرشقيني  لساللة  كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف 

بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل أو حتريف قراءته أو تأويله. 



2- كربالء : ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب بل 
هي كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها ، وتتشّكل مع 
جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي إليها ؛ أي : العراق والرشق  
؛  فمرة  عليها:  وقعت  التي  احليف  مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا 
ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ ومرة ؛ألهنا 
كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة ؛ألهنا 
اجلزء الذي ينتمي إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات فكل مستوى 
من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
تراثها واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو 

املنزوع عن سياقه . 
3- وبناًء عىل ما سبق بيانه تصدى مركز تراث كربالء التابع للعتبة العباسية 
املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهومًا 

متنوعة تسعى  إىل : 
ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها   -

الثالثة : املدنية ، واجلزء من العراق ، واجلزء من الرشق .
عن  رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
ومديات  التاريخ  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية 
تعالقها مع جماوراهتا وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ 

ثقافيًا ومعرفيًا . 
اجراء النظر إىل مكتنزاهتا : املادية واملعنوية وسلكها يف مواقعها   -

التي تستحقها ؛ بالدليل . 
تعريف املجتمع الثقايف : املحيل واإلقليمي والعاملي : بمدخرات   -



تراث كربالء وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا . 
ظل  يف  ؛  بأنفسهم  الرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
افتقادهم إىل الوازع املعنوي  واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما يسجل هذا 

السعي مسؤولية رشعية وقانونية . 
يؤرش  مما  السابقني؛  برتكة  االلتحام  وتعميق  الرتاثية  التوعية   -

ديمومة النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت .
التنمية بأبعادها املتنوعة  : الفكرية ، واالقتصادية  وما إىل ذلك   -

فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة ويقوي العائدات اخلرضاء . 
فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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فاعلية التدريس ابستخدام  )STSE ( يف التحصيل واحلكم اخللقي لدى طالبات الصف الثاين املتوسط يف مادة علم األحياء كربالء املركز

 امللخص      
      إن العرص الذي نعيشه هو عرص العلم والتكنولوجيا ، إذ تتواىل االكتشافات العلمية وتطبيقاهتا 

التكنولوجية األمر الذي يؤثر يف حياة الفرد واملجتمع سلبا وإجيابا.
املعرفة  لتطوير جمتمعاهتا ماديا وفكريا عىل أساس           لذا أخذت األمم تسعى بكل طاقاهتا 
العلمية املتنوعة والرصينة وكيفية احلصول عليها ونقلها وفهمها لذا أخذت تقاس حضارة البلد 

وثقافته بمدى تقدمها يف ميدان العلوم والتكنولوجيا .
  STSEومن هنا جاءت فكرة البحث حيث هدف البحث التعرف إىل اثر التدريس بمنحى       
يف التحصيل واحلكم اخللقي لدى طالبات الصف الثاين املتوسط يف مادة علم األحياء/ كربالء 

املركز .
لتحقيق هدف البحث وضع الباحث الفرضيتني الصفريتني اآلتيتني:-

1- ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( بني متوسط درجات طالبات 
املجموعة التجريبية الاليت يدرسن عىل وفق منحىSTSE ومتوسط درجات حتصيل املجموعة 

الضابطة الاليت درسن عىل وفق الطريقة االعتيادية يف اختبار التحصيل.
2- ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.01( يف مراحل احلكم اخللقي بني 
املجموعة  طالبات  وبني   STSEمنحى وفق  عىل  يدرسن  الاليت  التجريبية  املجموعة  طالبات 

الضابطة الاليت درسن عىل وفق الطريقة االعتيادية يف اختبار احلكم اخللقي.
        أستخدم التصميم التجريبي ذو الضبط اجلزئي للمجموعتني املتكافئتني احدمها جتريبية 
للبنات يف حمافظة  الرفاه  ثانوية  الباحث  اختار   ، البعدي  التحصيل  اختبار  واألخرى ضابطة يف 
كربالء املقدسة وهي من املدارس احلكومية والنهارية ضمن مديرية تربية كربالء املقدسة للعام 
الدرايس 2012/ 2013 قصديا والتي احتوت عىل ثالث شعب ملرحلة الصف الثاين املتوسط 
تضم )100( طالبة ، اختريت شعبتان بطريقة عشوائية )السحب العشوائي( لتمثل شعبة)ب( 
املجموعة التجريبية وشعبة )ج( املجموعة الضابطة ، بلغ حجم العينة  )60( طالبة، مثلت )30( 
طالبة منهم املجموعة التجريبية التي درست عىل وفق منحى STSE، ومثلت )30( طالبة منهم 
املجموعة الضابطة التي درست عىل وفق الطريقة التقليدية. كوفئت املجموعتان بالعمر الزمني، 

الذكاء، درجة مادة األحياء للصف األول املتوسط املعدل العام واملستوى التعليمي للوالدين.
كذلك قام الباحث بضبط املتغريات الدخيلة التي حيتمل تأثريها يف نتائج البحث )مثل          

تدريس املجموعتني يف الصف- ويف اليوم والوقت نفسه..... الخ(



29 شوال 1436هـ /أب  2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد الثاين/اجلزء الثاين

       حدد الباحث املادة العلمية التي درسها وهي الفصول اخلمسة األوىل من كتاب علم األحياء 
من                 وللفرتة  سلوكيا  هدفا   )102( املادة  هلذه  وصاغ   )2012 )ط3،  املتوسط  الثاين  للصف 

10/3/ 2012 ولغاية 1/13/ 2013 وعدد اخلطط )30 خطة( 
اعد الباحث أداتني األوىل اختبار التحصيل وتألف بصورته النهائية من )40( فقرة من اختيار من 
متعدد ذي ثالث بدائل تم التحقق من صدقه الظاهري بعرضه عىل جمموعة من املحكمني ذوي 
بلغ  إذ  ريتشاردسون -20  كيودر-  معادلة  باستخدام  والثبات  االختصاص ومن صدق حمتواه 
)81%( وُحِسَبت معامل الصعوبة ومعامل التمييز وفعالية البدائل اخلاطئة جلميع فقرات االختبار
القضايا)D.I.T.(لـ  حتديد  اختبار  الباحث  وتبنى  اخللقي  احلكم  اختبار  فهي  الثانية  األداة  أما 

)املالكي، 2013( لغرض معرفة احلكم اخللقي لدى الطالبات.
وّجه الباحث إحدى املدرسات من محلة شهادة املاجستري يف طرائق تدريس األحياء بالتدريس حتت 
إرشافه حيث قام بعدة زيارات ميدانية هلا كام تبنى الباحث عمل اخلطط الدراسية للمجموعتني 

التجريبية والضابطة.
بعد االنتهاء من التجربة ُحللت النتائج إحصائيا باستخدام االختبار التائي) T.TEST( لعينتني 

مستقلتني ، اختبار مربع كاي لالستقاللية.
عىل   STSE منحى  وفق  عىل  درسن  الاليت  التجريبية  املجموعة  طالبات  تفوق  النتائج  أظهرت 
التحصيل  اختبار  يف  االعتيادية  الطريقة  وفق  عىل  درسن  الاليت  الضابطة  املجموعة  طالبات 

ومراحل احلكم اخللقي.
ويف ضوء نتائج البحث أوىص الباحث ببعض التوصيات منها:-

لزيادة جودة  املتوسطة وذلك  مادة علم األحياء ملرحلة  تدريس  استخدام منحىSTSE يف   -1
ثقافة الطلبة وكيفية توظيفهم للمعرفة.

.STSE2- رضورة اهتامم املدرسات برفع مستوى األحكام اخللقية لطالباهتن باستخدام منحى
3- رضورة إبالغ وتوجيه هيأة اإلرشاف واإلعداد والتدريب لالطالع عىل مثل هذه البحوث 

ولغرض عمل دورات مستمرة هليئات التدريس بغية االطالع عليها.
واستكامال لبحثه اقرتح الباحث ما ييل:-

1- إجراء دراسة مماثلة عىل مواد علم األحياء يف املرحلة اإلعدادية.
2- إجراء دراسات تكشف فاعلية منحى STSE يف متغريات متعددة مثل التنور العلمي، الثقافة 

العامة، التفكري اإلبداعي، الثقة بالنفس، االجتاه نحو األحياء. 

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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Abstract

         The time at which we live is the time of science 
and technology as the scientific inventions and their 
technological applications successively follow one another  
the matter which affects an individual›s life both negatively 
and positively.
          Nations with all their power tried to develop their 
societies both physically and mentally on the basis of the 
grave and varied scientific knowledge and the way it can 
be obtained and the transferring and comprehending it. 
The civilization  development and culture of the country is 
therefore  measured by the extent of development it gets in 
the fields of science and technology.
         Accordingly  the idea and the problem of the research 
arose as the research aimed at showing the effect of teaching 
by using )STSE( approach in achievement and moral 
judgment  with second-year female intermediate students 
in biology / Karbala – center . To achieve this goal  the 
researcher put forward the following two null hypotheses : 
1-There is no statistically significant difference at the level 
of )0.05( between the marks average for the female students 
of the experimental group taught following the )STSE( 
approach and the marks average obtained by the students 
taught following the ordinary method in the achievement 
test . 
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2- There is no statistically significant difference at the level 
of ) 0.01( in the stages of the experimental group taught fol-
lowing the (STSE( approach and the female students of the 
group taught following the ordinary method in the moral 
judgement test . 
     The experimental design with the partial control for the 
two parallel groups :
One is experimental and the other is control in the dimen-
sional achievement test were was used . The researcher in-
tentionally chose Al- Rafah secondary school for girls in the 
holy Karbala which is considered one of the governmental 
day schools falling under the administration of the holy 
Karbala general educational directorate for the years 2012 / 
2013 . The school included three sections of the )100( second 
– year intermediate students ; two sections were randomly 
chosen (ramdom lot( . Section (B( represented the experi-
mental group and section (C( represented the control group 
. The sample consisted of )60( students ; )30(  students were 
taught following the (STSE( approach while )30( students as 
the control group were taught following the ordinary meth-
od . The two groups were paralleled by the  chronological age  
intelligence  the mark obtained in biology for the first – year 
intermediate school  the general average mean and the edu-
cational level of parents . 
           The researcher also controlled the interferred varia-
bles which might affect the results of the research ) such as 
teaching the two groups in the class – on the day and at the 

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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time specifiedetc . ( 
       The researcher specified the material he taught which 
consisted of the first five sections of the biology textbook for 
the second – intermediate students   ) 3rd edition  2012 ( ; he 
put forward )102( behavioural goals for the period 3.10.2012 
/13.1.2013  and the number of plans was )30( .
         The researcher prepared two means  the first was the 
achievement test the final version of which consisted of )40( 
items of a multiple – choice type with three distracters . 
Its face validity was  obtained by handing it to some juries 
specialists in the field ; its content validity and reliability 
were obtained by using Kuder – Richardson equation – 20. 
It was )81% ( . The difficulty coefficient  the discrimination 
coefficient and the missing alternatives power for all the 
items were obtained . 
    The second means was the moral judgement test and the 
researcher adopted the (D.I.T( of Al- Maliky  2013 ( to know 
the  moral judgement with  the students . 
                 The researcher employed a female teacher with M.Sc. in 
biology teaching under his supervision as he made a number 
of field visits to her ; he also put forward and adopted the 
teaching plans for the two groups  the experimental and the 
control . 
                 After the end of the experiment  the results were 
statistically calculated by using the ) T . Test( for two separate 
samples and K- square for independency .
         The results showed a superiority of the students of the 
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experimental group taught following the )STSE( approach 
over the students of the control group taught following the 
ordinary method in the achievement test and the stages of 
the moral judgement . 
     In the light of the results of the research  the researcher put 
forward the following recommendations : 
1-It is advisable to use the (STSE( approach in teaching the 
biology textbook for the intermediate stage so as to improve 
the cultural knowledge of students and the way they should 
be guided to get knowledge . 
2-The female teachers are supposed to improve the level of 
the moral jodgement for their female student by using the 
(STSE( approach  .
3- The guidance  the preparation and training commission 
should be informed of such researches so as to hold sessions 
and training programmes for the teaching staff. 
     To continue researching in the same field the researcher 
suggested the following :    
1- Carrying out a similar study on biology textbooks for the 
preparatory stage . 
2- Carrying out studies showing and detecting the effect 
of various variables such as the )STSE( approach as to 
enlightenment  public culture  creative thinking self – 
confidence and orienting towards biology .                    

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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مشكلة البحث 

التبدالت والتغريات يف شتى  للعديد من  العربية  البلدان  بلدنا كبقية  يتعرض            
العلمية  املجاالت وخاصة فيام يتعلق باجلوانب االجتامعية والدينية والنفسية وكذلك 
واخللقية  واالجتامعية  العلمية  املنظومة  يف  التغريات  من  الكثري  إىل  بدورها  أدت  التي 
السيام يف ظل الظروف الراهنة والتي سينعكس تأثريها عىل الفرد وخاصة طلبة املرحلة 
بمرحلة  يمرون  لكوهنم  األزمات  هبذه  للتأثر  عرضة  املجتمع  فئات  أكثر  املتوسطة 
املراهقة التي تعد من أدق مراحل النمو اإلنساين نظرا ملا تتصف به من تغريات رسيعة 
)االنفعايل(  والنفيس   والعقيل واالجتامعي  النمو اجلسمي  أثارها عىل مظاهر  تنعكس 
كافة )امحد وصاحب، 2012(. كذلك يعاين طلبة املرحلة املتوسطة عامة من انخفاض 
استقرائهم  وعدم  والتكنولوجيا  للمعرفة  توظيفهم  يف  وضعف  العلمي  مستواهم  يف 
)املحتسب،  واملجتمع  والتقنية  العلم  بني  واملتبادلة  الرضورية  للعالقات  واستنتاجهم 

2004( )عمر،1999(  
      أن االهتامم باجلانب املعريف دون االهتامم باجلوانب الوجدانية واملهارية يعزى 
االنفتاح  ذلك  إىل  أضف  التدريس.  واسرتاتيجيات  طرائق  أمهها  من  عدة  ألسباب 
الكبري الذي شهده البلد مؤخرا املتزامن مع ضعف يف ثقافة املواطن بشكل عام وخاصة 

االجتامعية والدينية )عوض، 2004)
 STSEE لذا شعر الباحث بوجود مشكلة حقيقية حاول التغلب عليها باستخدام منحى

عسى أن يسهم يف رفع املستوى العلمي واخللقي للطلبة.
بمنحىSTSEE  يف  التدريس  فاعلية  ما مدى  البحث احلايل يف  تقدم تربز مشكلة  مما 

حتصيل طالبات الثاين متوسط يف مادة علم األحياء واحلكم اخللقي لدهين.  
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أمهية البحث 

          أن العرص الذي نعيشه هو عرص العلم والتكنولوجيا إذ تتواىل االكتشافات العلمية 
وتطبيقاهتا التكنولوجية األمر الذي يؤثر يف حياة كل أفراد املجتمع بحيث أصبح كل 
واحد منهم يستخدم الكثري من تطبيقات التقدم العلمي كتطبيقات الثورة االلكرتونية 
عىل  وفكريا  ماديا  جمتمعاهتا  لتطوير  طاقاهتا  بكل  تسعى  األمم  أخذت  واملعلوماتية. 
احلضارة   جماالت  يف  تقدمها  أصبح  بل  الرصينة،  املتنوعة  العلمية  املعرفة  من  أساس 
يقدر بمدى تقدمها يف ميدان العلوم والتكنولوجيا لذا فقوهتا وتطور حياة شعبها تقاس 

بمقدار ما حترزه من تقدم علمي وتكنولوجي.
     لذا يف ظل هذا التقدم العلمي تقع عىل الرتبية والرتبية العلمية وما تفرزه من ثقافة 
علمية  تنشئة  الطالب  تنشئة  اىل  هيدف  وأخالقي  وهتذيبي  وعلمي  تربوي  تغيري  مهمة 
القادرة  البرشية  الكوادر  بإعداد  يأيت  وهذا  وسليمة  صحيحة  قيمة  أخالقية  اجتامعية 
يعد  لذا  احلياة،  جماالت  شتى  يف  املتسارع  العلمي  التطور  هذا  ومسايرة  مواكبة  عىل 
التدريس هو فن حيازة املعلومة واملهارة وظيفيا والتأكد منها أي املعرفة بشكلها الكمي 
املتنوع والنوعي ثم ربطها بالبيئة لتكون أكثر استقرارا يف ذاكرة الطالب مما تولد جودة 
تنمية  بالعمل عىل  املعريف واملهاري والوجداين. ويمكن أن يتحقق ذلك  التحصيل  يف 
وإثراء  طاقاهتم  وتفجري  دافعيتهم  وإثارة  مواهبهم  وصقل  وتعديلها  الطالب  خربات 
يكونوا  حتى  اجلوانب  مجيع  من  ومتوازنا  متكامال  شامال  أعدادا  وأعدادهم  أفكارهم 

أفرادا نافعني ألنفسهم وجمتمعاهتم واإلنسانية مجعاء )زيتون،2008()احليلة،2003)
الدراسية يف بالدنا لتواكب هذا  املناهج  السنوات األخرية تم تغيري وتطوير         ويف 
التطور العلمي اهلائل والرسيع . لذا يرى الباحث رضورة أعادة النظر يف إسرتاتيجيات 
وطرائق تدريس املواد العلمية املتبعة حاليا والتي يؤّكد اغلبها عىل احلفظ األصم للامدة 
النوعي  التطور  هذا  مع  تتامشى  واسرتاتيجيات  طرائق  نتبع  أن  ينبغي  لذا  الدراسية، 
والكمي والتي تفسح املجال أمام الطلبة للتعلم بحرية. عند تعلم املعرفة مهنيا ووظيفيا 
وميدانيا وبشكلها الكمي والنوعي وجلانبيها  النظري والعميل مما جتعلهم  حمور العملية 

التعليمية ومشاركني نشيطني فيها)عبد الصاحب،2011)
         لذا أصبح من الرضوري مواكبة كل ما هو جديد من اسرتاتيجيات وطرائق تدريس 

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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حتى تواكب متطلبات العملية التعليمية اجلديدة ويف ضوء الرؤية احلديثة، لكن االهتامم 
باملناهج وطرائق التدريس لوحدها ال يكفي بل البد من وجود مدرس كفوء ومثقف 
واٍع ذي نظرة علمية وضمري حي وخملص وبرؤيا متفتحة ينظر للجميع بنفس املنظار، 
شخصية  وسامت  تدريسية   ومهارات  علمية  كفاءات  يمتلك  إن  ينبغي  لذلك  أضف 
املتنوعة بشكل كمي  الطلبة اخلربات واملعارف واملهارات  االثر يف إكساب  متميزة هلا 
العقلية  وقدراهتم  تفكريهم  أساليب  وينمي  شخصياهتم  هتذيب  عىل  ويعمل  ونوعي 
ومهاراهتم االجتامعية أي يعمل عىل زيادة وحتسني ثقافة الفرد املتنوعة حتى يمكنه من 
التكيف مع احلياة لغرض االستمرار هبا وهبذا سيكون حقق معظم األهداف الرتبوية 

املنشودة ) صربي،2005)
إن مرحلة املتوسطة املكملة للمرحلة االبتدائية والتي تسمى بمرحلة التعليم األسايس 
)9سنوات= 6 ابتدائية+ 3 متوسطة( يمتاز طالهبا بامليل للتفاعل االجتامعي وتويل قيادة 
املجموعات يف املجتمع باملشاركة الفعالة يف النشاط االجتامعي داخل وخارج املدرسة، 
لذا يكتسب هذا البحث أمهيته من كونه بحثًا يتناول اثر تطبيق العلم والتقنية يف املجتمع 
والبيئة STSEE يف تدريس مادة األحياء بوصفه احد املناحي التي تلقي عناية متزايدة 
من كثري من دول العامل املتقدمة والنامية. أن هلذا املنحى تأثرًيا اجيابًيا يف العملية الرتبوية 
بنحو عام وتدريس املواد العلمية بشكل خاص بام فيها علوم احلياة ألهنا متد املجتمع 
يف  هبا  واالسرتشاد  توظيفها  يمكنه  أخالقية  وقيم  علمية  بمعرفة  مزود  مثقف  بجيل 

مواجهة وحل كافة مشكالت احلياة واملجتمع والبيئة املعارصة واملستقبلية.
لذا تتجىل أمهية البحث بام ييل:-

الفرد  مشكالت  وحل  معاجلة  يف  خاصة  احلياة  وعلوم  عامة  العلمية  املواد  أمهية   -1
الصحية واجلسمية والعقلية والنفسية مما ختلق مواطنًا كفوًء مثابًرا مثقًفا وقائًدا .

العلمي  التطور  تالئم  لكي  الدراسية  املناهج  تطوير  يف  البحوث  هذه  مثل  تسهم   -2
والتقني املتزايد واملتسارع لغرض خلق جيل جيد

3- ينبغي اطالع أعضاء اهليئات التدريسية عىل ذلك لتوضيح العالقة الرتابطية التفاعلية 
مما  واملجتمع  الفرد  ثقافة  حتسني  لغرض  والبيئة   واملجتمع  والتقنية  العلم  بني  املتبادلة 
حيسن من أنامط سلوكه اليومي لكي يتفاعل مع اآلخرين والبيئة بشكل علمي ومفيد 

ومتزن
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أثناء وضع وتنفيذ اخلطط  الساحة  البحوث إشارة مضيئة يف طريق  4- تعد مثل هذه 
الرتبوية ومؤلفي املناهج واملدرسني عامة

5- قلة مثل هذه الدراسات يف بلدنا وان وجدت فهي يف طي النسيان حيث تقبع يف 
بطون الكتب او الرسائل الراقدة عىل الرفوف أو يف األجهزة االلكرتونية

6- تطور نظرة الفرد واملجتمع والدولة للثقافة العلمية والرتبوية وفق القيم الساموية 
والتي تفيد حياتنا احلارضة واملستقبلية.

 
هدفا البحث

هيدف البحث إىل :
تعرف اثر التدريس بمنحى STSEE  يف التحصيل  لدى طالبات الصف الثاين املتوسط يف 

مادة األحياء .
تعرف  اثر التدريس بمنحى STSEE يف احلكم اخللقي لدى طالبات الصف الثاين املتوسط 

يف مادة األحياء .
فرضيتا البحث 

        لتحقيق هدف البحث البد من اختبار صحة الفرضيتني الصفريتني اآلتيتني:-
درجات  متوسط  بني   )0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال   -1
ومتوسط   STSEE تفاعل  منحى  وفق  عىل  يدرسن  الاليت  التجريبية  املجموعة  طالبات 
درجات طالبات املجموعة الضابطة الاليت يدرسن عىل وفق  الطريقة االعتيادية  يف اختبار 

التحصيل .
2- ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.01( يف مراحل احلكم اخللقي 
طالبات  منحىSTSEEوبني  وفق  عىل  درسن  الاليت  التجربيبة  املجموعة  طالبات  بني 

املجموعة الضابطة الاليت درسن عىل وفق الطريقة االعتيادية يف اختبار احلكم اخللقي.
حدود البحث  

يقترص البحث احلايل عىل:
1- احلد البرشي:- طالبات الصف الثاين املتوسط ، عينة تتألف من)60( طالبة.

2- احلد املكاين:- مدارس كربالء/ املركز/ النهارية . 

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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3- احلد ألزماين :- العام الدرايس )2012-2013 ( م . 
4-احلد املعريف:- تدريس الفصول اخلمسة األوىل من كتاب األحياء املقرر تدريسه للصف 

الثاين املتوسط  من قبل وزارة الرتبية )ط.3( لسنه 2012 م.
حتديد املصطلحات  

     قام الباحث بتعريف مصطلحات البحث بحسب ورودها يف عنوان البحث وكام يأيت:- 
STSEEأوال/ منحى

 ومعناه منحى تفاعل العلم والتقنية واملجتمع والبيئة     
عرف منحى تفاعل العلم والتقنية واملجتمع والبيئة كلٌّ من:- 

1- )القحطاين، 2002( :- مدخل حديث يعنى بدراسة املشكالت والقضايا البيئية ذات 
الصلة بالعلم والتقنية واملجتمع وتأثريها عىل أفراد املجتمع.)القحطاين، 2002)

2- )إبراهيم ، 2004( بأنه: مدخل تدريس يدور حول التفاعل بني العلم والتقنية واملجتمع 
هدفه االنتقال من جمرد حتصيل املعارف واخلربات إىل ربطها بالظواهر واملشكالت الواقعية 

التي يتفاعل معها املتعلم يف حياته اليومية.)إبراهيم،2004)
Operational Definition التعريف اإلجرائي

     يعرف الباحث منحى تفاعل العلم والتقنية واملجتمع والبيئة بـ :- توجه يستند إىل تدريس 
مناهج علمية متطورة مصاغة وفق التفاعل بني العلم والتقنية واملجتمع والبيئة بحيث تزود 
وزيادة  احلياة  مشكالت  ملواجهة  تقنية  وثقافة  علمية  تربية  املتوسط  الثاين  الصف  طالبات 
الزمن  التكيف واالستمرار عرب  واملهاري والوجداين لدهين لغرض  املعريف  اجلانب  فعالية 

مع البيئة املحيطة هبن .
ثانيا/ احلكم اخللقي

      عرفه:- 
الفرد واجلامعة وترتبط هذه  التي حتكم سلوك  املبادئ واملعايري  )طراون، 1990( جمموعة 

املبادئ بتحديد ما هو خطأ وما هو صواب يف موقف معني) نقال عن الفرجيي، 2009)
Operational Definition التعريف اإلجرائي

   الدرجة التي حتصل عليها طالبات جمموعتي البحث بعد أجابتهم عىل اختبار حتديد القضايا 
لـ)رست( والتي حُتدد املرحلة اخللقية هلن .

Achievementثالثا/ التحصيل
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عرفه كلٌّ من:-  
1-)أبو جادو،2009( حمصلة ما يتعلمه الطالب بعد فرتة زمنية معينة ويمكن قياسه بالدرجة 
التي حيصل عليها يف اختبار حتصييل ملعرفة مدى نجاح اإلسرتاتيجية التي يضعها وخيطط هلا 

املدرس ليحقق أهدافه وما يصل إليه الطالب من معرفة ترتجم إىل درجات.
2-) اجلاليل،2011 ( مستوى األداء الفعيل للطالب يف املجال األكاديمي الناتج عن عملية 
النشاط العقيل املعريف له ويستدل عليه من إجاباته عىل جمموعة اختبارات حتصيلية نظرية أو 

اختبارات حتصيلية مقننة .
Operational Definition التعريف اإلجرائي

يف  عليها  حيصلن  التي  بالدرجة  مقاسًا  تعليمية  إهداف  من  الطالبات  حققته  ما  مقدار  هو 
االختبار التحصييل النهائي الذي أعده الباحث للامدة العلمية التي تدرس. 

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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الفصل الثاين / أوال/ خلفية نظرية:
 املقدمة:      

       إن ارتباط العلم والتقنية مع املجتمع والبيئة يسعى  إىل تطوير املجتمع  نحو 
التطور  وان   ، والتقني  العلمي  بالتقدم  االجتامعي  النهوض  اقرتن  وبذلك  األفضل 
الرسيع يف املجتمع والزيادة املطردة يف املعرفة حتتم إن يظهر تطورًا يف جمال أعداد مناهج 

العلوم وطرائق تدريسها . 
باستمرار  املدرس  أمام  يطرح  واملستمر  الرسيع  والتقني  العلمي  فالتقدم          
مشكالت جديدة عليه إن يقوم بمواجهتها وإجياد احللول هلا األمر الذي جيعل املدرس 
الفعالة  واالسرتاتيجيات  التعليم  طرائق  أكثر  اكتشاف  إىل  وملحة  مستمرة  حاجة  يف 
وكلام كانت تلك الطرائق او االسرتاتيجيات أكثر ارتباطا بطبيعة عملية التعلم املدريس 
التي تؤثر فيها كانت أكثر نجاحا وفاعلية  وبالعوامل املعرفية واالنفعالية واالجتامعية 

)نشوايت، 2005 ، ص: 13- 14)
 Science والبيئة  باملجتمع  والتقنية  العلم  ربط  فكرة  انترشت  لذا        
الفكرة  انطلقت  حيث   )Technology Society Environment  )STSEE
العلم يف حياة اإلنسان  التقنية، مما  يؤديه  الذي تؤدية  بالدور  العلم  ارتباط  أساسا من 
اليومية يف العرص الراهن حيث انحرصت فكرة املنحى يف انخراط املتعلمني يف التجارب 

والقضايا ذات العالقة املبارشة يف حياهتم.                  
        ومدخل STSEE)مدخل تفاعل العلم والتقنية واملجتمع والبيئة( من أكثر مناهج 
اخلمسينيات  يف  العلوم  مناهج  إىل  وجه  الذي  للنقد  نتيجة  حمتواها  وتطوير  العلوم 
والستينيات يف عدم تركيزها عىل العالقة املتبادلة بني العلم والتكنولوجيا وعدم إظهار 
اجلانب االجتامعي للعلم ووجود تعارض بني حمتوى ومنهاج البيئة األساس يف أعادة 

بناء مقاصد الرتبية العلمية من رياض األطفال وحتى املرحلة الثانوية)زيتون،2000)
لإلنسان  أتاحت  العظيم  العلمي  بمنهجها  اخلالدة  اإلنسانية  اإلسالم  رسالة  أن         
التسامح(  الثاين:)  بالعني(  والعني  بالسن  ثالثة من األخالق األول:)السن  مستويات 
والثالث:) كل ما يعزز قيم اإلصالح والنصح للميسء( قال تعاىل ) وجزاء سيئة سيئة 
مثلها فمن عفا وأصلح فأجره عىل اهلل انه ال حيب الظاملني( )الشورى،40( وقد ربط 
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الدين  إنام  بقوله)  واألخالق  الدين  بني  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  الكريم  الرسول 
املعاملة( حيث متثل األخالق صورة الدين وجوهره)الفرجيي،2009)

خصائص منحى العلوم والتقنية واملجتمع والبيئة
1- امتداد التعلم ليتعدى الفصل املدريس واملدرسة ايضا .

2- الرتكيز يف تأثري العلوم والتقنية عىل املتعلمني نفسهم والبيئة.
3- النظر ملحتوى العلوم بوصفه يتعدى املفاهيم التي يمكن للمتعلم تعلمها .
4- التأكيد عىل الوعي البيئي و املهني وخاصة املهن املتعلقة بالعلوم والتقنية .

5- حتديد السبل التي نتوقع  أن يكون هلا اثر يف العلوم والتقنية يف املستقبل)زيتون،2002(.

صفات املتعلمني يف ظل منحى تفاعل العلم والتقنية واملجتمع والبيئة
1- يدافعون عن القرارات واألعامل باستخدام نقاشات عقالنية تركز عىل األدلة .

2- يقدرون العامل اإلنساين واملادي والروحاين .
3- يستعملون مبدأ الشك والتفكري املنطقي يف استقصاء العامل املحسوس .

4- يقدرون البحث العلمي وحل املشكالت التقنية والبيئية .
5- يدركون فوائد التقدم العلمي والتقني وآثاره السلبية .

6- حيللون التفاعالت بني العلم والتقنية واملجتمع والبيئة  .
7- يربطون بني العلم والتقنية والنشاطات اإلنسانية األخرى .

8- يأخذون بعني االعتبار اجلوانب السياسية واالقتصادية واألخالقية للعلم والتقنية 
وعالقتها مع القضايا الشخصية والعاملية )العمري،1995( .

العالقة بني العلم والتقنية واملجتمع البيئة كام موضح باملخطط األيت :

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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العلم
مادة وطريقة للبحث والتقيص ، يستند إىل تزويد املتعلم 

باملعرفة العلمية)حقائق، مفاهيم، تعميامت، قوانني، مهارات(

                                

الكائنات احلية وعالقتها ببعضها ومع املكونات 
غري احلية من جهة ثانية لغرض التفاعل والتكيف واالستمرار 

 التقنية                                                                                         املجتمع
التطبيق العميل للمعرفة العلمية، وهي جسم        إطار عام حيدد العالقات التي تنشأ 

بني عدد من 
من املعرفة تطور ضمن ثقافة معينة، اعتامدا       األشخاص يستقرون يف بيئة معينة تنشأ 

بينهم
عىل طرائق ووسائل تلك الثقافة                  جمموعة من الرغبات واملنافع حتكمهم جمموعة

                                                  من القيم والقواعد املنظمة لسلوكهم

النظريات املفرسة لألحكام اخللقية
الفرد  1- طور فرويد نظرية شاملة تفرس تطور احلكم اخللقي، وافرتض أن شخصية 
مؤلفة من ثالثة أجزاء)اهلو، األنا، األنا العليا)الضمري(( وهبذا فان نشوء التطور اخللقي 
تبدأ جذوره األوىل يف ظهور )األنا العليا( حيث  أن ضمري الفرد يتكون يف السنوات 

اخلمس األوىل من الطفولة.
2- أما نظرية التعلم االجتامعي فقد أسهمت أعامل باندورا وولرتز يف تفسري السلوك 
أن  افرتضا  حيث  أعامرهم،  من  مبكرة  مرحلة  منذ  األطفال  عند  يظهر  الذي  اخللقي 
األطفال يتعلمون كيف يترصفون بأخالقية من مالحظة النامذج التي ال تعاقب بسبب 
سلوكها الالخلقي فتعرض الطفل خلربة العقاب باإلنابة يؤدي به اىل جتنب هذا السلوك 

البيئة
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الصدق  قول  أو  املساعدة  أو  املشاركة  مثل  خلقية  استجابة  األطفال  يكتسب  وعندما 
فان التعزيز الذي يقدم للطفل يعمل عىل تكرار هذا النمط من االستجابات)الرياموي 

وآخرون، 2011)
3- أما النظرية املعرفية فقد ربطت بني البناء الفكري وبني املفاهيم اخللقية لألفراد يف 
املستويات العمرية املختلفة، فالنمو اخللقي يرتبط بسلسلة من املراحل شبيهة بمراحل 
النمو املعريف اإلدراكي للفرد، وهو احد نواحي تكيف الفرد املعريف مع تغيريات بيئته 

وواقعه االجتامعي وكام موضح أدناه
التابعة)10-6(  اخللقية  )اقل من 5 سنوات(  ب- مرحلة  اخللقية  قبل  ما  أ- مرحلة 

ج- مرحلة اخللقية املستقلة)10 سنوات فأكثر(.
النمو اخللقي ، إذ اخذ كولربك نظرية بياجيه  أما  نظرية كولربك فتعد األكثر تأثريا يف 
التطور  يف  عامة  مراحل  هناك  بأن  فرويد  مع  واتفق  فيها،  التطوري  التفكري  وعدل 
السيكولوجي غري انه اختلف معه يف انه تعامل مع التفكري واألسباب أكثر من تعامله 
مع دوافع ديناميكية أو سلوكيات ظاهرية، وضع كولربك ثالثة مستويات للنمو اخللقي 

يتضمن كل مستوى مرحلتني خلقيتني ذات خصائص نامئية معينة وكاآليت:-
املستوى األول:- ما قبل التقليدي ويتضمن املرحلة األوىل: العقاب والطاعة، املرحلة 

الثانية: املكافأة الشخصية
اللطيفة،  البنت  اجليد/  الولد  الثالثة:  املرحلة  ويتضمن  التقليدي  الثاين:-  املستوى 

املرحلة الرابعة: القانون والنظام
االجتامعي،  العقد  اخلامسة:  املرحلة  ويتضمن  التقليدي:-  بعد  ما  الثالث:  املستوى 

املرحلة السادسة: مبادئ الضمري
       بذل جيمس رست جهودا كبرية من اجل تطوير طريقة جديدة لقياس احلكم اخللقي 
بصورة موضوعية موثوقة حتى تكون اقل استهالكا للوقت واجلهد)اليعقويب، 2012( 

حيث قام هو وزمالؤه ببناء أنموذج  أطلق عليه نموذج املكونات األربع  وهي:  
1- احلساسية اخللقية:- تعني تفسري املوقف واختاذ الدور يف مكونات املوقف، وختيل 

سلسلة من اإلحداث املبنية عىل السبب والنتيجة وأدراك مكونات املشكلة اخللقية.
2- احلكم اخللقي:- ويعني اختاذ القرار أو احلكم بشأن الفعل األنسب خلقيا، والذي 
يمكن تسويغه عىل أساس القيم اخللقية                                                                                                 

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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3- الدافعية اخللقية :- درجة االلتزام بالسلوكيات اخللقية بدرجة عالية من االتساق 
وتفضيل قيم خلقية  عىل أخرى                 

بالشجاعة  والتحيل  اخللقية  املهمة  يف  االستمرار  وتعني   -: اخللقية  الشخصية   -4  
والتغلب  عىل التعب واالغراء.

    توصل )رست ( إىل طريقة موضوعية لقياس احلكم اخللقي متثلت يف اختبار حتديد 
القضايا يرمز)D.I.T. ( )سلطان،2009)

ثانيا/  من دراسات سابقة:
1- )دراسة امبو سعيدي ورضية ،2005( 

الدرايس  التحصيل  الدراسة يف ُعامن وهدفت إىل معرفة منحىSTSEE يف    أجريت 
الصف  طالبات  من  طالبة   )143( العينة  حجم  وبلغ  العلوم  مادة  نحو  واالجتاهات 
جنوب  منطقة  مدارس  إحدى  من  عشوائية  بطريقة  اخرتن  العام،  التعليم  من  التاسع 
املنحى  تطبيق  ظروف  لتوفر  قصدية  بطريقة  املدرسة  وأختريت  عامن  بسلطنة  الباطنة 
املنحى  باعتامد  احدامها جتريبية درست  الدراسة بني جمموعتني  عينة  فيها وقد قسمت 
وضمت )72( طالبة واألخرى ضابطة )71( طالبة وجلمع البيانات املطلوبة للدراسة 
اعد اختبار حتصييل تكون يف صورته النهائية من)8( فقرات من نوع االختيار من متعدد 
املقال كام اعد مقياس لالجتاهات  و)11( فقرة من نوع اإلكامل و)12( فقرة من نوع 
نحو مادة العلوم تكون من )31( فقرة يف صورته النهائية وتم التحقق من صدق أدوات 
الدراسة بعرضها عىل جمموعة من املحكمني وجرى حساب ثبات االختبار التحصييل 
ومقياس االجتاهات باعتامد معادلة الفا كرونباخ لالتساق الداخيل بني الفقرات بلغت 

قيمة الثبات )0.85( ولالختبار التحصييل)0.86( 
املجموعة  ولصالح  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  التحصييل  االختبار  نتائج  اظهرت 
التجريبية .كذلك بالنسبة لالجتاهات ايضا لصالح املجموعة التجريبية.)امبو سعيدي 

ورضية ،2005( 
2-) دراسة العبيدي ،1995( 

        أجريت الدراسة يف كلية الرتبية ابن رشد جامعة بغداد هدفت التعرف إىل مستوى 
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والعمر  الذات  ومراقبة  الديني  باالجتاه  وعالقته  العراقي  للمراهق  اخللقي  النمو 
باألعامر)14،16،17،18( سنة وبلغت  املراهقني  الدراسة من  تألفت عينة  واجلنس، 
)300( طالب وطالبة يف املدارس النهارية يف حمافظة بغداد، وبعد انتهاء مدة الدراسة 
الباحث،  أعده  الذي  الديني  االجتاه  ومقياس   )D.I.Tالقضايا حتديد  )اختبار  وُطبق 
املتعدد  واالنحدار  الثنائي  التباين  )حتليل  التالية  االحصائية  الوسائل  واستخدمت 
العراقي  للمراهق  اخللقية  األحكام  إن  النتائج  وأظهرت  توكي(  واختبار  كاي  ومربع 
سائدة يف مستوى العرف والقانون للمرحلتني الثالثة والرابعة يف ضوء نظرية )كولربك( 
للنمو اخللقي غري أن أكثر استجابات املراهقني كانت يف املرحلة الرابعة إذ كانت نسبتهم 
)93%( تليها املرحلة الثالثة بنسبة)7.2%( كام أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات 
عالقة  ُوجدت  حني  يف  والعمر،  اجلنس  متغريي  خيص  فيام  اخللقي  النمو  يف  داللة 
ومراقبة  الديني  االجتاه  وهي  األخرى  البحث  ومتغريات  اخللقي  النمو  بني  ارتباطيه 

الذات)العبيدي، 1995(.
جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:-

1- االطالع عىل كثري من الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث احلايل.
أدوات  عىل  االطالع  عن  فضال  املستخدمة  اإلحصائية  الوسائل  من  االستفادة   -2

البحث التي استعملها الباحثون اآلخرون كأدوات تشخيصية.
3- االطالع عىل املصادر واملراجع ذات العالقة بموضوع البحث احلايل.

 4- مناقشة نتائج البحث احلايل.
5- استفاد الباحث من التوصيات واملقرتحات يف الدراسات السابقة الغناء بحثه. 

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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الفصل الثالث/  إجراءات البحث
من  البحث  يف  الباحث  اعتمدها  التي  لإلجراءات  عرضا  الفصل  هذا  يتضمن          
حيث اعتامد التصميم التجريبي وحتديد جمتمع البحث واختيار العينة املمثلة له  وتكافؤ 
جمموعتيه وحتديد املادة العلمية وختطيط دروسها، وصياغة األهداف السلوكية وأعداد 

أدوات البحث واستخدام الوسائل اإلحصائية املناسبة لتحليل البيانات وكام ييل:

أوال: اختيار التصميم التجريبي   
و  البحث    أسئلة  اإلجابة عن  يمكن هبا  التجريبي خطة شاملة  التصميم  يعد           
فرضياته و توضح كيفية التعامل مع املشكلة التي تعرتض عملية البحث و املتغريات 
واختيار  البحثي  املوقف  لضبط  املستعملة  اإلجراءات  و  ضبطها  أو  قياسها،  الالزم 

الطريقة املالئمة لتحليل البيانات. 
و اختار الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط اجلزئي ذا املجموعتني ملالءمته مع ظروف 

التجربة ، واإلمكانات املتاحة وكام موضح يف اجلدول )1(:

               جدول ) 1 ( يوضح التصميم التجريبي للبحث

املتغري التابع املتغري املستقل

تكافؤ املجموعات

املجموعة

التحصيل  التدريس بمنحى 
STSEE التجريبية

احلكم اخللقي التدريس بالطريقة 
االعتيادية الضابطة

ثانيا:  جمتمع البحث وعينته 
حدد الباحث جمتمع البحث وهو طالبات الصف الثاين املتوسط للمدارس الثانوية يف 
حمافظة كربالء للعام الدرايس)2012- 2013( وُاختريت عينة البحث قصديا حيث 
كافة  املدرسة  أدارة  لتوفري  التجربة  ميدانا إلجراء  لتكون  للبنات  الرفاه  ثانوية  ُحددت 
عدد  بلغ  وقد  التجربة   لتطبيق  األحياء  مدرسة  والستعداد  احلايل  البحث  مستلزمات 
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التجريبية  املجموعة  لتكون  عشوائيا  )ب(  الشعبة  اختريت  طالبة   )68( العينة  أفراد 
الطالبات  استبعاد  بعد   )30( شعبة  كل  طالبات  عدد  وبلغ  الضابطة  املجموعة  و)ج( 

الراسبات من النتائج النهائية كام يف جدول )2)
جدول ) 2 ( يبني توزيع طالبات عينة البحث

عدد الطلبة املستبعدينعدد الطلبة قبل االستبعادالشعبةاجملموعة
عدد الطلبة

 بعد االستبعاد
35530بجتريبية
33330جضابطة

ثالثا: تكافؤ جمموعتي البحث   
احلسايب  املتوسط  ُحسب  حيث   ، إحصائيا  البحث  جمموعتي  تكافؤ  الباحث  أجرى 

واالنحراف املعياري لدرجات املتغريات اآلتية كام موضح يف جدول ) 4 (.
1- العمر الزمني : ُحسبت أعامر الطالبات باألشهر لغاية 2012/10/1

املتوسط  األول  للصف  العام  املعدل  الباحث عىل  : حصل  للطالب  العام  املعدل   -2
للطالبات من سجالت املدرسة

املتوسط  الباحث عىل درجة األحياء للصف األول   3- درجة علم األحياء : حصل 
للطالبات من سجالت املدرسة 

4- درجة الذكاء : طبق الباحث اختبار رافن للمصفوفات املقنن للبيئة العراقية من قبل 
الدباغ وآخرون ، 1983 ( عىل طالبات عينة البحث وقد ُحسبت  الدباغ وآخرين  ) 

الدرجة املئينية لدرجات االختبار .
للوالدين  التعليمي  املستوى  عن  املعلومات  مُجعت   : للوالدين  التعليمي  املستوى   -5
من  استامرة مجع املعلومات املوزعة عىل طالبات عينة البحث كام موضح يف جدول)3( 

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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جدول )3(  املستوى التعليمي مقابل عدد سنوات الدراسة للوالدين
املستوى 
التعليمي

يقرا أمي
دبلوم كليةمعهدإعداديةمتوسطةابتدائيةويكتب

دكتوراهماجستريعايل

عدد سنوات 
الدراسة

2118171615129630

كأي  مربع  قيمة  ُحسبت   ، البحث  جمموعتي  عىل  طبق   -: اخللقي  احلكم  اختبار   .6
الثالثة والرابعة لسيادهتام لدى عينة البحث، إذ بلغت قيمة كأي  للمرحلتني اخللقيتني 
املحسوبة )0.10( وهي اقل من القيمة اجلدولية البالغة)3.84( عند درجة حرية)1( 

ومستوى داللة)0.05( أي أهنا غري دالة .

يف  للمجموعتني  املعياري  واالنحراف  احلسايب  والوسط  التائية  القيمة   )  4  ( جدول 
متغريات التكافؤ

 املجموعة

املتغريات

التجريبية

( 30 ( طالبا

الضابطة

القيمة التائية ( 30 ( طالبا
املطلقة الوسط 

احلسايب
االحنراف 
املعياري

الوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

169.12911.820171.51614.0300.724العمر
60.3877.03262.4836.6381.207املعدل العام

58.9689.52761.8078.3321.249درجة األحياء
30.16114.51929.51613.1880.183درجة الذكاء

10.4525.8429.7744.5150.511املستوى التعليمي لآلباء
املستوى التعليمي 

6.0974.3467.1615.1780.877لألمهات

يتضح من اجلدول السابق أن القيم التائية املحسوبة اقل من ت اجلدولية عند مستوى 
داللة )0.05( ودرجة حرية ) 58 ( والبالغة ) 2.004 ( وهذا يعني أن املجموعتني 



49 شوال 1436هـ /أب  2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد الثاين/اجلزء الثاين

متكافئتان يف املتغريات املدروسة.

رابعا: السالمة اخلارجية للتصميم التجريبي:
       ُضبطت بعض املتغريات التي تتعلق باإلجراءات التجريبية والتي قد تشارك املتغري 
املستقل وتؤثر يف املتغري التابع وذلك حفاظًا عىل سالمة التصميم التجريبي وحصوالً 

عىل نتائج دقيقة، وكام يأيت :-
1- املدة الزمنية : استنفدت طالبات املجموعتني التجريبية والضابطة املدة الزمنية نفسها 
يف التجربة يف العام الدرايس )2012 – 2013 ( بدأت يف 2012/10/1 وانتهت يف 

2013/1/13م . 
2- املادة الدراسية : درست طالبات جمموعتي البحث التجريبية والضابطة مادة دراسية 
موحدة متثلت بالفصول اخلمسة األوىل من كتاب األحياء املقرر تدريسه للصف الثاين 
املتوسط أثناء العام )2012-2013 ( ضامنًا لتساوي املجموعتني فيام يتعرضون له من 
درس  كل  يف  املعطاة  املادة  كمية  تكون  أن  عىل  الباحث  وحرص   . إحيائية  معلومات 

متساوية بالنسبة ملجموعتي البحث . 
جدول  تنظيم  عىل  املدرسة  إدارة  مع  الباحث  اتفق  احلصص:  توزيع   -3
مادة  والضابطة  التجريبية  املجموعتان  تدرس  بحيث  األسبوعي  احلصص 
يوم  كل  متتاليني  درسني  ويف   ) اخلميس   ، )األحد  نفسها  األيام  يف   األحياء 

وبواقع ) 2 ( حصة أسبوعيًا لكل جمموعة .
4- رسية البحث: اتفق الباحث مع إدارة املدرسة عىل رضورة احلفاظ عىل رسية التجربة 
وعدم إخبار الطلبة ضامنًا الستمرار نشاطهم وسلوكهم مع التجربة بشكل طبيعي بغية 

الوصول إىل نتائج تتسم بالدقة واملوضوعية . 
5- االندثار التجريبي : مل ترتك أي طالبة جمموعتها يف أثناء التجربة ومل ينتقل أي منهم 

إىل الشعب األخر ال يعد هذا العامل مؤثرًا يف املتغريين التابعني للبحث .
قد  حادث  أي  إىل  تتعرض  مل  التجربة  أن   : املصاحبة  واحلوادث  التجربة  ظروف   -6
املسبق  اإلعداد  حيث  املستقل،  املتغري  بجانب  التابع  املتغري  يف  ويؤثر  سريها  يعرقل 

للتجربة، والتخطيط لتنفيذها، أبعد تأثري عامل احلوادث املصاحبة .

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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عينة  لطلبة  العشوائي  التوزيع  استخدام  إن   : بالنضج  املتعلقة  العمليات  ضبط   -7
البحث فضاًل عن خضوعهم للتجربة يف املدة الزمنية نفسها، حّد من تأثري هذا العامل 

يف املتغريين التابعني للبحث . 
خامسا : مستلزمات البحث:

1- حتديد املادة العلمية: حددت املادة العلمية ملوضوعات البحث بالفصول اخلمسة 
األوىل للصف الثاين املتوسط ، ط3 ، للعام الدرايس )  2012- 2013  ( 

2- صياغة األهداف السلوكية:  
ِصيغت األهداف السلوكية ملحتوى الفصول اخلمسة األوىل، وقد بلغ عددها )102( 
تطبيق(  فهم،  )تذكر،  األوىل  الثالثة  للمستويات  بلوم  تصنيف  حسب  سلوكيا،  هدفا 
يف  الفهم،)15(  مستوى  يف  التذكر،)48(هدفا  مستوى  يف  هدفا   )39( عددها  وكان 
السادة  عىل  السلوكية  األهداف  قائمة  9(،عرضت  ملحق    ( يف  كام  التطبيق،  مستوى 
املحكمني ملحق للتأكد من صياغة اهلدف السلوكي واملستوى الذي يقيسه ويف ضوء 
آرائهم ثم تعديل بعض من األهداف السلوكية وحتديد مستوياهتا وأصبح العدد النهائي                  

) 102 ( هدفا سلوكيا موزعة عىل الفصول اخلمسة. 
3- أعداد اخلطط الدراسية: 

 STSEE اعد الباحث )30( خطة دراسية للمجموعة التجريبية عىل وفق منحى      
و)30( خطة تدريسية للمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية، عرض الباحث خطتني 
مطابقة  ومدى  فيها  آرائهم  لبيان   )  9  ( ملحق  اخلرباء.  من  جمموعة  عىل  نموذجيتني 
العرض مع التدريس بمنحى STSEE بالنسبة للمجموعة التجريبية واعتمدت نسبة 

اتفاق 80% فأكثر. 
سادسا :  أداتا البحث 

لقياس  أداتني  الباحث عىل  اعتمد  البحث  الباحث من أسئلة  يتحقق  أن       من أجل 
لدى  اخللقي  احلكم  اختبار  واألخرى  التحصيل  اختبار  إحدامها  البحث  متغريات 

الطالبات وفيام ييل عرٌض للكيفية التي جتعل هاتني األداتني صاحلتني للتطبيق  
1- بناء اختبار التحصيل:- 

    وألن البحث احلايل هيدف إىل التعرف عىل التحصيل الدرايس لدى طالبات الصف 
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بأتباع  الدرايس   التحصيل  اختبار   ببناء  الباحث  قام  األحياء   مادة  يف  املتوسط  الثاين 
اخلطوات اآلتية :- 

أ- حتديد هدف االختبار:- أن اخلطوة األوىل واألساسية يف أعداد االختبار هي حتديد 
الغرض أو األغراض التي هيدف االختبار إىل قياسها .

ب- حتديد املحتوى:- ُحدد املحتوى للامدة العلمية عىل وفق مفردات الفصول اخلمسة 
األوىل من الكتاب الذي تدرس به طالبات الصف الثاين املتوسط يف مادة األحياء.

ج- إعداد اخلارطة االختيارية )جدول املواصفات(:-
الفصول  ملحتوى  مواصفات  جدول  أعداد  التحصييل  االختبار  مستلزمات  من         
الثالث  املستويات  املتوسط وحسب  الثاين  اخلمسة األوىل  من كتاب األحياء للصف 

لألهداف السلوكية )املعرفة ، الفهم، التطبيق( وكام موضح باجلدول ) 5 ( 
جدول) 5 (يوضح مواصفات اختبار التحصيل

عدد احملتوى
األمهية احلصص

النسبية%

عدد 
األهداف 

الكلي

اجملموعوزن األهداف السلوكية

الكلي

بعد

التقريب

عدد االسئلة

تذكر

%38

فهم

%47

تطبيق

%15

738.884567215الفصل االول

316.67203317الفصل الثاين

الفصل الثالث
316.67183317

316.67123317الفصل الرابع

4-211.11722الفصل اخلامس

181001021718540اجملموع

أ – حساب نسبة أمهية املحتوى للموضوع بالقانون اآليت : 

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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 عدد احلصص الالزمة لتدريس املوضوع

                                            
100 X                                                               = نسبة أمهية املحتوى للموضوع

                                                                           العدد الكيل للحصص 

ب – حساب نسبة أمهية اهلدف السلوكي بالقانون اآليت : 
 
عدد األهداف السلوكية لكل جمال

                                        
 100 X                                                                   = نسبة أمهية اهلدف السلوكي

                                                                       جمموع األهداف السلوكية 
ج- حساب عدد األسئلة لكل حمتوى أو فصل بالقانون اآليت : 

            عدد الفقرات الكيل  X  األمهية النسبية للمحتوى 
                             

عدد األسئلة لكل مستوى = 
  100                               

     
د – حساب عدد األسئلة لكل خلية بالقانون اآليت : 

 
 جمموع األسئلة للمجال الواحد X نسبة اهلدف السلوكي

     
عدد األسئلة لكل خلية = 

 100                               
 ) العجييل  وآخرون : 2001 ، ص: 24 (   

االختبار  فقرات  قياس  مدى  به   يقصد   -:Test Validity االختبار   صدق   -2
لليشء الذي وضع االختبار من اجل قياسه )الظاهر وآخرون  ،1999 ، ص:132 ( 
ُعرض االختبار عىل جمموعة من اخلرباء لبيان رأهيم واعتمد الباحث حدا أدنى لقبول 
الفقرة نسبة اتفاق 88% فام فوق وقد ُعدلت بعض الفقرات يف ضوء آرائهم ومقرتحاهتم 
وباستخدام مربع كاي تم التأكد من صدق فقرات االختبار كام موضح يف جدول )6( 

وبناًءا عىل ذلك حتقق الصدق الظاهري.
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جدول ) 6 ( يوضح صدق فقرات االختبار ألتحصييل باستخدام مربع كاي

عدد  فقرات اختبار التحصيل
اخلرباء

عدد 
املوافقني

قيمة مربع 
كاي 
احملسوبة

النسبة 
املئوية

18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،6،1
25،24،23،22،21،20،19،31،30،29،28،2

،7
،38،37،36،35،34،33،32،،40

888%100

26،39،5،2،3،4
874.5%88

              قيمة مربع كاي  اجلدولية )3.84) 
وبدرجة حرية )1( وعند مستوى داللة 0.05 

3- صدق املحتوىContent validity:-  تم التوصل إليه عن طريق عمل جدول 
املواصفات

4- صياغة تعليامت االختبار تتضمن ما يأيت:
عنه حيث  اإلجابة  وكيفية  باالختبار  اخلاصة  التعليامت  اإلجابة: وضعت  تعليامت  أ- 
تضمنت اهلدف من االختبار وعدد فقراته وتوزيع الدرجات عليها، مع مثال عن كيفية 

اإلجابة.
ب- تعليامت التصحيح:

أعدت نموذجية جلميع فقرات االختبار ، حيث أعطيت درجة واحدة لإلجابة الصحيحة 
وصفر لإلجابة اخلاطئة. أما كل من الفقرة املرتوكة بدون إجابة والفقرة املجاب منها  
بأكثر من إجابة  فقد عوملت معاملة الفقرة اخلاطئة، وبذلك تراوحت الدرجة الكلية 
لتلك الفقرات من )40( حدًا أعىل إىل )صفر( حدًا أدنى. وصحح  فقرات االختبار 

الباحث نفسه. 
 5- العينة االستطالعية:- ُطبق االختبار عىل عينة استطالعية من طالب الصف الثاين 
الفقرات  مجيع  أن  تبني  وقد   ، الرقيم  ثانوية  يف  طالبة   )100( العينة  بلغت  املتوسط، 

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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واضحة وان معدل اإلجابة )45( دقيقة .
6- حتليل فقرات االختبار  Item Analysis:- لغرض التحليل اإلحصائي لفقرات 
االختبار التحصييل طبق الباحث االختبار عىل عينة استطالعية من جمتمع البحث مكونة 

من ) 100 ( طالبة وسيقوم الباحث باإلجراءات آالتية :-
Item Difficulty Coefficient  أ-  معامل صعوبة الفقرات

        استخرج الباحث معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ووجدها تنحرص 
بني)  0.43 -  0.80   (  .هذا يعني أن مجيع فقرات االختبار مقبولة من حيث درجة 
صعوبتها إذ تعد الفقرات مقبولة أذا كان معامل صعوبتها يرتاوح بني)0.80-0.20)

 .)66 :p ، 1971 ، Bloom(
Item Discrimination Power ب-  القوة التمييزية للفقرات

  ) أهنا ترتاوح بني ) 0.29  - 0.74  فقرة وجد  متييز كل         عند حساب معامل 
فام   %20 التميزية  قدرهتا  كانت  أذا  جيدة  تعد  الفقرة  أن  Brownإىل  براون   ويشري 

 .)104 :p ، 1981 ، Brown(فوق
ج-  فعالية البدائل اخلاطئة)املموه(

      حسب الباحث فعالية البدائل اخلطأ لفقرات االختيار من متعدد فوجدها ترتاوح 
مابني)-0.11-  -0.25( وكلام كان املموه أكثر جاذبية ينصح باإلبقاء عليه يف الفقرة.

)النبهان،2004،ص:435)
-: Test Reliability 7

          استخدم الباحث معادلة )كيودر ريتشاردسون - 20( حلساب ثبات الفقرات 
املوضوعية وقد بلغت قيمة معامل الثبات املحسوب )81‚0( .

2- اختبار احلكم اخللقي )اختبار حتديد القضايا(:-
       تبنى الباحث اختبارًا جاهزًا أعده )املالكي،2013( يتكون اختبار حتديد القضايا 
بصورته القصرية من ثالث قصص ، تتضمن كل قصة مأزقا معينا او تتكون من تعارض 
ثالثة  هناك  إحدامها ويف هناية كل قصة  ان خيتار  الطالب  تستلزم من  قيمتني خلقيتني 
الطالب أن يؤرش عىل احد هذه االختيارات كام لو كان هو الشخصية  اختيارات عىل 
ثالثة:  اختيارات  أي يؤرش واحدا من  ينبغي عليه عمله،  ما  لتقرير  القصة  الرئيسة يف 
عمل  فيعارض  الثالث  أما  حمايد،  الثاين  القصة،  شخصية  به  تقوم  أن  جيب  ما  األول 
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أمهية  تقدير  إىل  ينتقل  البدائل  احد هذه  الطالب عىل  أن يؤرش  القصة، وبعد  شخصية 
)12( فقرة او قضية عىل مقياس ليكرت من )1-3( )مهم جدا، مهم، غري مهم(، ثم 
يرتب أهم اربع قضايا عىل نحو متسلسل من حيث أمهيتها لديه)األكثر أمهية بالدرجة 
الثانية..... وهكذا( ويعطى الدرجات)4،3،2،1( عىل  بالدرجة  األوىل، األكثر أمهية 
التوايل هلذه االختيارات األكثر أمهية. حيتوي اختبار حتديد القضايا عىل مؤرشات لتحديد 
درجات الطالبات ومستويات احلجم اخللقي لدهين كام يأيت: 1- مؤرش درجة)p( يمثل 
مستوى أخالقية املبادئ، يتكون من حاصل مجع الفقرات)5أ،5ب،6( يف مراحل النمو 

اخللقي يف نظرية كولربك
االجتامعي)املرحلتان  العرف  مستوى  بني  انتقاليا  جانبا  يمثل   )A( درجة  مؤرش   -2

الثالثة والرابعة( ومستوى ما بعد العرف االجتامعي)املرحلتان اخلامسة والسادسة(
3- مؤرش درجة)M( يمثل مدى اختيار الطالبة للعبارات عديمة املعنى وهو يكشف 
حيصل  الذي  والطالب  االختبار  فقرات  عن  اإلجابة  يف  الطالبة  موضوعية  مدى  عن 

عىل)4( درجات أو أكثر يف هذا املؤرش تلغى استامرته من املجموعة.

سابعا: إجراءات تطبيق التجربة
أ- تطبيق االختبار عىل عينة البحث:-

          بدأت التجربة يف 2012/10/3 وانتهت يف 2013/1/13  وقبل انتهاء التجربة 
اخلمسة  الفصول  اختبارًا شاماًل سُيجرى هلم يف  هناك  بأن  الطالبات  املدرسة  أخربت 
األوىل التي درسوها . طبق االختبار عىل جمموعتي البحث يف   2013/1/10  يوم 
عىل  بنفسه  الباحث  ارشف  وقد  للبحث  التابعة  الفصول  دراسة  إكامهلم  بعد  اخلميس 
عملية تطبيق االختبار وبمساعدة مدرسة املادة من اجل املحافظة عىل سالمة التجربة 
التجريبية  للمجموعة  درجة  أعىل  أن  الباحث  وجد  التصحيح  عملية  إجراء  وبعد 
 )19( التجريبية  للمجموعة  درجة  وأدنى  الضابطة)38(  وللمجموعة   )40( هي 

وللمجموعة الضابطة)12( ملحق )5(.
ب- تطبيق اختبار حتديد القضايا :- 

         طبق االختبار بتاريخ 1/12/ 2013 يوم السبت عىل عينة البحث

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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ثامنا: الوسائل اإلحصائية   

    استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية:-
1. االختبار التائي لعينتني مستقلتني 

حيث :  

م1 : متوسط املجموعة األوىل / ع1 : االنحراف املعياري هلا
م2 :  متوسط املجموعة الثانية / ع2 : انحرافها املعياري

ن : عدد أفراد إحدى املجموعتني          )خريي،1997،ص223)
2.  معادلة كيودر ريتشاردسون- KR [ 20-20 [ حلساب ثبات اختبار التحصيل   

حيث أن:
n= عدد الفقرات املوضوعية. 

النسبة بني عدد املجيبني عن الفقرة بصورة صحيحة إىل جمموع املجيبني.  =p
q= النسبة بني عدد املجيبني عن الفقرة بصورة غري صحيحة إىل جمموع املجيبني. / 

(111 :p ، 1972 ، Stanley & Kenneth( .التباين لالختبار ككل =
    Chi- Square )x2( 3. مربع كاي

استخدم لغرض أجياد صدق االختبار، األهداف السلوكية، ولالختبار احلكم اخللقي
                                                        =X2

                                                                                            E        
حيث أن: X2= مربع كاي   / O= التكرار املالحظ.

           م1-م2 
   ت= ــــــ         عندما ن1= ن2

2
1 + ع2

         ع2
        ــــــ

            ن-1

O-E^2
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)  115 :p  ،  2000 ، Hewitt(       .التكرار املتوقع  =E
4.معادلة معامل صعوبة الفقرة:-

   حيث ان:
ص = صعوبة الفقرة.

م= جمموعة اإلفراد الذين اجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة يف كل من املجموعتني العليا 
والدنيا.

ك= عدد الطلبة يف املجموعة العليا والدنيا.)الظاهر واخرون، 2002، ص128)

5. معادلة قوة متييز الفقرة   

        ت=

حيث ان:   
    ت : معامل التمييز

    ن ع : عدد اإلجابات الصحيحة يف املجموعة العليا
    ن د  : عدد اإلجابات الصحيحة يف املجموعة الدنيا

    ن  :عدد أفراد إحدى املجموعتني              
                                          )عودة ،2002،ص: 288)

6. معادلة فعالية البدائل اخلاطئة:- 
                   ن ع م -  ن د م

 
                                     ن   

م
ك ص=

ن ع – ن د

ن

فعالية البدائل =

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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حيث إن:                       
ن ع م = عدد الذين اختاروا البديل يف الفئة العليا.
ن د م = عدد الذين اختاروا البديل يف الفئة الدنيا.

ن   = عدد الطلبة يف الفئتني العليا والدنيا.
)عودة ، 2002، ص291( 
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الفصل الرابع 
 أوال: عرض النتائج  

يتضمن هذا الفصل عرضا شامال لنتائج البحث التي توصل إليها استنادًا إىل ما مُجع 
من بيانات، عىل وفق تسلسل أهداف البحث وفرضياته، مع تفسري علمي ومنطقي هلذه 

النتائج ومناقشتها.
1- نتائج اختبار التحصيل:- 

       للتحقق من الفرضية الصفرية التي تنص عىل انه:- ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
عند مستوى )0.05( يف التحصيل لدى الطالبات الاليت  يدرسن وفق منحى تفاعل 
ومن   . االعتيادية  بالطريقة  يدرسن  الاليت  الطالبات  درجات  ومتوسط    STSEE
التجريبية هو )33.3(  املتوسط احلسايب للمجموعة  أن  مالحظة اجلدول ) 6 ( نجد 
التجريبية  املجموعة  لصالح  واضح  والفرق   )24.7( فهو  الضابطة  للمجموعة  أما 
ومستوى   )58( حرية  درجة  عند    )T – Test( استخدم  الفرق  داللة  من  للتأكد  و 
داللة )0.05( فبلغت القيمة التائية املحسوبة )5.1( وهي اكرب من القيمة اجلدولية 
املعياري  واالنحراف  احلسايب  واملتوسط  التائي  االختبار   )  6  ( جدول   )1.984(

والداللة اإلحصائية ملجموعتي البحث يف اختبار التحصيل

املتوسط العدداملجموعة
احلسايب

االنحراف

املعياري

درجة 
احلرية

مستوى الداللةالقيمة التائية
(0،05( اجلد وليةاملحسوبة

3033.34.5585.11.984التجريبية
دال

إحصائيا
3024.77.7الضابطة

2- نتائج اختبار احلكم اخللقي :- 
      للتحقق من الفرضية الصفرية التي تنص عىل انه:- ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
عند مستوى داللة )0.01( بني متوسط درجات طالبات املجموعة التجريبية الاليت  
درسن وفق منحى STSEE وبني متوسط درجات طالبات  املجموعة الضابطة الاليت 
درسن عىل وفق الطريقة االعتيادية. وللتحقق من صحة الفرضية أستخدم مربع كاي 
اخللقي  احلكم  ملراحل  البحث  تكرارات عدد طالبات جمموعتي  لالستقاللية حلساب 
 )20.55( تساوي  املحسوبة  كاي  مربع  قيمة  أن  نجد   )  7  ( اجلدول  مالحظة  ومن 
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البالغة )9.21( عند درجة حرية)2( ومستوى داللة  القيمة اجلدولية  اكرب من  وهي 
)0.01( وهذا يعني وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح املجموعة التجريبية يف 

اختبار احلكم اخللقي .
جدول )7أ(

رحلة احلكم 
اخللقي

يف 
اجملموعة

التجريبية

يف 
اجملموعة

الضابطة

العدد

العملي

ابلواقع

العدد 
النظري

االفرتاضي
مربع الفرقالفرق

قيمة مربع

كاي

91827207492.25املرحلة الثالثة

19123120111216.05املرحلة الرابعة

P202201724912.25مؤشر

303060603531920.55اجملموع

جدول ) 7 ب( قيمة مربع كاي لداللة الفروق يف اختبار احلكم اخللقي بني جمموعتي 
البحث

املجموعة

مراحل احلكمالعدد
اخللقي

درجة
احلرية

املحسوبة

الداللة
اإلحصائية

0.01

اجلد ولية

قيمة مربع كاي

املرحلة
الثالثة

املرحلة
الرابعة

Pمؤرش
دالة2

20.559.21

309192التجريبية
3019110الضابطة
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ثانيًا: تفسريومناقشة النتائج 
  1-  تشري نتائج البحث اىل تفوق طالبات املجموعة التجريبية الاليت درسن باستعامل 
املجموعة  طالبات  عىل   )  STSEE(والبيئة واملجتمع  والتقنية  العلم  تفاعل  منحى 
بالطريقة االعتيادية يف اختبار التحصيل. والسبب يعود إىل ان  الضابطة الاليت درسن 
الطلبة بتحديد ومعرفة العالقات االرتباطية  هذا املنحى ساعد يف تنمية تفكري وثقافة 
املتبادلة ذات التأثري املبارش بني العلم والتقنية واملجتمع والبيئة وهذا ما زاد يف استيعاب 
العلمي  التقدم  فوائد  وادراك  العلمي  التفكري  عملية  يف  واالتساع  املعنى  ذات  املعرفة 
والتقني وأمهيتهام يف كيفية حل مشكالت الفرد احلياتية والبيئية ذات البعد العلمي  التي 
تواجه الفرد واملجتمع عىل حد سواء وهذا يعطي داللة لتحمل املسؤولية جتاه القضايا 
التقنية واالجتامعية والبيئية اي استخدام العلم يف مجيع جوانب حياتنا وليس بمعزل عنه 
لتندمج يف عامل متنامي تقنيا فنصبح عىل دراية وتصور لكثري من العلمية األمور والتقنية 
حل  يف  التفكري   وحماولة  والتقني  العلمي  التقدم  اكتساب   طريقها  عن  نستطيع  التي 
كافة  مشاكل احلياة ، وهذا يبعدنا عن التفكري الالهويت  ونتجه  نحو التفكري العلمي.  
وبذا نكون قادرين عىل التكيف واالستمرار باحلياة وهذا يتفق مع رسالة )امبو سعيدي 

ورضية،2005 (
2- عند عرض نتائج الفرضية الصفرين  الثانية يظهر أن هناك تفوفا ذا داللة إحصائية 
لصالح املجموعة التجريبية عىل املجموعة الضابطة يف مراحل احلكم اخللقي، ويعزى 
ذلك إىل عملية التفاعل املتبادلة باملعنى احلاصلة بني العلم والتقني  واملجتمع والبيئية 
فالطلبة الذين حيصل لدهيم بناء  ثقايف حول العالقات التفاعلية املتبادلة والرتابط ذات 
املعنى واملفيد بني املكونات الرابعة لدى الطلبة وبشكل ثقايف أخالقي متفق مع القيم 
االجتامعية والساموية وهذا يؤرش عىل نوعية احلكم اخللقي لدى الفرد من حيث اإليامن 
ابو جادو2009(إىل أن   استعداد  الفكري السلوكي حيث أشار)  والتصور والتمثيل 
اخللقي  النمو  تسهيل  وإمكانية  اخللقية  املسائل  الكتشاف  املتوسطة  املرحلة  طالب 
الطالب  انتقال  تدريس موجه حيث تسهل  استخدام  اسرتاتيجيات  لدهيم عن طريق 
من مرحلة خلقية إىل أخرى علام بأن معظم أجزاء مرحلة املراهقة تقع ضمن املستوى 
لنظرية  تبعا  والرابعة  الثالثة  املرحلتني  يضم  والذي  والقانون(  العرف  الثاين)مستوى 
كولربك ولكن انتقال عدد من طلبة املجموعة التجربيبة من املرحلة الثالثة إىل املرحلة 
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الرابعة كذلك انتقال عدد منهم إىل املؤرش ب الذي يمثل املستوى الثالث من النظرية 
التي   )2004  ، )السلامن  دراسة  مع  يتفق  وهذا  والقانون(  العرف  بعد  ما  )مستوى 
أكدت عىل أن اإلحكام اخللقية للمراهق العراقي تتمركز يف املرحلتني الثالثة والرابعة 

من مراحل احلكم اخللقي                                   
ثالثا: االستنتاجات:

 يف ضوء نتائج البحث توصلت إىل االستنتاجات اآلتية:-
1- أن التدريس بمنحى )STSEE ( أسهم يف رفع مستوى التحصيل الدرايس والثقافة 

العلمية لطلبة )الثاين املتوسط( يف مادة علم األحياء. 
احلكم  مستوى  من  رفع  قد   )STSEE( بمنحى  املتوسط  الثاين  طلبة  تدريس  أن   -2

اخللقي لدهيم مع زيادة الثقافة العلمية.
رابعا: التوصيات:-

        يف ضوء نتائج البحث يويص الباحث بام يأيت:-
ومادة  كافة  العلمية  املواد  يف   )STSEE التدريس)  بمنحى  األمثل  االستخدام   -1

األحياء خاصة ولكافة املراحل الدراسية.
2- دعوة مديريات الرتبية بإقامة دورات تدريبية ملدّريس املواد العلمية لرشح خطوات 

التدريس هبذا املنحى.
القرار  اختاذ  مع  والثقايف  العلمي واخللقي  املستوى  برفع  املدرسني  اهتامم  3- رضورة 
تغري  إحداث  عىل  تؤكد  التي  احلديثة  الرتبية  فلسفة  مع  يتفق  والذي  للفرد  األخالقي 
مرغوب ومقصود يف أنامط سلوك الفرد لغرض التكيف واالستمرار مع البيئة واملجتمع.
4- التأكيد عىل مدريس اإلرشاد الرتبوي والباحثني االجتامعيني لغرض تقديم النصح 
خلقية  مشكالت  من  يعانون  الذين  منهم  البعض  وتشخيص  الطلبة  لعموم  واملشورة 

لغرض معاجلتها.
5- تدريب طلبة كليات الرتبية والرتبية األساسية ومعاهد إعداد املعلمني عىل استخدام 

منحى) STSEE( يف التدريس بإقرارها مفردًة ضمن مادة طرائق التدريس .
خامسا: املقرتحات :- 

1- إجراء دراسة مماثلة للبحث احلايل للتعرف عىل اثر منحى )STSEE( يف متغريات 
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والناقد  االبتكاري  العلمي  التفكري  تنمية  أو  البيئي  الوعي  أو  الثقافة  كتنمية  أخرى 
والتفكري العلمي.

يف   )STSEE( منحى  استعامل  عىل  للتعرف  احلايل  للبحث  مماثلة  دراسة  إجراء   -2
مراحل تعليمية خمتلفة وملواد علمية دراسية خمتلفة.
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املصادر العربية:- 
1- إبراهيم، جمدي عزيز)2004( اسرتاتيجيات التعليم وأساليب التعلم،ط1، مكتبة 

االنجلو املرصية، القاهرة.
2- أبو جادو، صالح حممد عيل)2009( علم النفس الرتبوي، ط7، دار املرسة للنرش 

والتوزيع، عامن.
3- امحد، حازم حممد وصاحب اسعد)2012( أسباب تدين مستوى التحصيل الدرايس 
لدى طلبة املدارس الثانوية من وجهة نظر املدرسني واملدرسات والطلبة، جملة رّس من 

رأى/ جملد 8/ العدد 28، جامعة تكريت
استخدام  اثر  اهلاشمي)2005(  نارص  ورضية  مخيس  بن  اهلل  عبد  سعيدي،  امبو   -4
رسالة  جملة  العلوم،  مادة  نحو  واالجتاهات  الدرايس  التحصيل  عىل   STSEEمنحى

اخلليج العريب، العدد 95.سلطنة عامن.
5- احليلة، حممد حممود)2003( التصميم التعليمي نظرية وممارسة، دار املرسة للنرش 

والتوزيع، عامن.
للنرش  املرسة  دار  ط1،  الدرايس،  التحصيل  مصطفى)2011(  ملعان  اجلاليل،   -6

والتوزيع، عامن.
 ، العراقي  للقياس  املتتابعة  املصفوفات  اختبار  الدباغ فخري وآخرون )1983(    -7

جامعة املوصل، مطبعة جامعة املوصل  .
8- الرياموي، حممد عودة واخرون)2011(علم النفس العام، ط4، دار املرسة للنرش 

، عامن.
9- زيتون، كامل )2000( تدريس العلوم يف منظور البنائية، املكتب العلمي للنرش، عامل 

الكتب، القاهرة.
10- زيتون، كامل)2002(تدريس العلوم برؤية بنائية، ط1، عامل الكتب عامن

للنرش  الرشوق  دار  ط6،  العلوم،  تدريس  أساليب  عايش)2008(  زيتون،   -11
والتوزيع، عامن

12- صربي،        )2005)
13- الظاهر، زكريا واخرون )2002( مبادئ القياس والتقويم يف الرتبية، ط1،  مكتبة 

دار الثقافة للنرش، عامن.
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14- العبيدي، نوري جودي)1995( النمو اخللقي للمراهق العراقي وعالقته باالجتاه 
الديني والذات واجلنس والعمر، أطروحة دكتوراه ابن رشد.

15- العجييل، صباح حسني واخرون)2001( مبادئ القياس والتقويم الرتبوي، دار 
الكتب ، مطبعة الدباغ ، بغداد.

16- عبد الصاحب، إقبال مطرش)2011( اثر دورة التعلم وخارطة املفاهيم واإلحداث 
املتناقضة ، ط1، دار صفاء للنرش والتوزيع ، عامن.

طلبة  اجتاهات  عىل    STSEمنحى استخدام  اهلل)1999(اثر  لدين  املعتز  عمر،   -17
املدارس  يف  واملؤجل  الفوري  وحتصيلهم  الفيزياء  مادة  يف  األسايس  العارش  الصف 

احلكومية طولكرم، رسالة ماجستري، نابلس.
18- عودة، امحد سليامن)2002(القياس والتقويم يف العملية التدريسية، ط2، املطبعة 

الوطنية ،عامن.
STSE عىل  اثر تدريس وحدة دراسية وفق منحى  19- عوض،خالد عمر)2004( 
التحصيل وعمليات العلم واالجتاهات لدى طلبة الثاين ثانوي، املؤمتر الثامن ملدريس 

العلوم والرياضيات يف اجلامعة األمريكية، بريوت.
املنطقي  بالتفكري  وعالقته  اخللقي  احلكم  خشن)2009(  الكريم  عبد  الفرجيي،   -20
لدى املراهقني لألعامر 14- 16-18، اطروحة دكتوراه غري منشورة، ابن رشد جامعة 

بغداد.
 STSEمنحى عىل  القائم  العلوم  تعلم  فاعلية  عزمي)2004(  سمية  املحتسب،   -21
الرتبوية  العلوم  جملة   ، العلمي  التنوير  ومتطلبات  األسايس  التاسع  الصف  لطالبات 

والنفسية، دار اإلرساء ، عامن.
22- املالكي، عامر فالح)2013(فاعلية إسرتاتيجية تدريس االقران يف حتصيل مبادئ 
غري  ماجستري  رسالة   ، متوسط  األول  الصف  طالب  لدى  اخللقي  واحلكم  اإلحياء 

منشورة، جامعة القادسية.
دار  ط1،  السلوكية،  العلوم  يف  القياس  أساسيات   )2004( موسى   ، النبهان،   -23

الرشوق للنرش والتوزيع، عامن، األردن.
واملستقبلية  املعارصة  والتكنولوجية  العلمية  24- نرص، حممد عيل)1997(التغيريات 
وانعكاساهتا يف الرتبية العلمية وتدريس العلوم،املؤمتر العلمي األول، جملد 1، اجلمعية 
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املرصية للرتبية العلمية، اإلسكندرية.
علم  نظر  وجهة  من  األخالقي  السلوك  حسن)2012(حتليل  حيدر  اليعقويب،   -25

النفس)رؤية معارصة(رشكة املارد للطباعة، النجف االرشف.
26-Hand book on Formative and )1971( Bloom  ، B. 
S.Summative Evaluation of Student Learning  ،New York   
McGraw- Hill  Book Com.
27- Measurement and Evaluation )1981( Brown،Frederick ، 
g in Education and Psychology ، New York ، Rinehart and 
Winston ،  Inc.
28- An Intro )2000( Howitt ، Dennic & Gramers ، Dunan 
duction to statistics in psychology a complete guide for stu-
dents ، 2nd-Ed. ، London ، prentice- hall
29-Education and )1972( Stanley ، J.& D.H. Kenneth: Psy-
chology Measurement and Evaluation ، 2nd ، New York ، 
Cliffs ، Prentice Hall. 
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املالحق
كتاب  من  األوىل  الثالثة   الفصول  بمحتوى  اخلاصة  السلوكية  األهداف   )1( ملحق 

األحياء للصف الثاين املتوسط بصيغتها النهائية

املستوىاألهداف السلوكيةت
الفصل االول/جعل الطالبة قادرة على ان:

تذكرتعرف علم التصنيف1.

فهمتعلل تصنيف العلامء للكائنات احلية 2.

فهمتذكر اآلثار العلمية لثيوفراتس 3.

تذكرتذكر اآلثار العلمية لكارل لينايوس 4.

تذكرتذكر اآلثار العلمية لدارون5.

فهمتوضح التسمية الثنائية6.

فهمتوضح امهية تصنيف الكائنات احلية7.

تذكرتذكر طرق التصنيف8.

فهمتوضح امهية علم التصنيف9.

تذكرتبني اسس علم التصنيف احلديث10.

  فهمترتب مراتب تصنيف الكائنات احلية وفق التسلسل العلمي هلا11.

فهمتصنف الكائنات احلية اىل عواملها12.

تذكرتذكر االساس الذي يعتمد عليه التصنيف الطبيعي13.

فهممتيز بني التصنيف الطبيعي والتطوري14.

تذكرتذكر االساس الذي يعتمد عليه التصنيف التطوري15.

فهمتوضح الصيغة التي يكتب هبا االسم العلمي16.

فهممتيز بني اجلنس والنوع17.

فهمتعلل كون الرواشح حلقة وصل بني الكائنات احلية وغري احلية18.

تذكرتذكر اسم العامل الذي اكتشف الفايروسات 19.

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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تطبيقتعطي مثاالً عىل مرض تسببه الرواشح مل يرد ذكره يف الكتاب20.

تذكرتبني تركيب الراشح21.

فهمتعرف البلعم البكتريي بأسلوهبا اخلاص22.

تذكرتعدد مميزات الرواشح23.

تذكرتعرف االيدز 24.

فهمتناقش طرق انتقا ل مرض االيدز 25.

فهمتوضح كيفية الوقاية من مرض االيدز26.

تذكرتسمي املرض الذي يدمر جهاز املناعة يف جسم االنسان27.

تذكرتعرف انفلونزا اخلنازير 28.

تذكرتذكر كيفية الوقاية من انفلونزا اخلنازير29.

تذكرتذكر اعراض االصابة بانفلونزا الطيور30. 

فهمتفرس سبب اصفرار عيون املصابني بمرض التهاب الكبد الفايرويس31.

تذكرتعرف شلل االطفال 32.

تذكرتذكر اعراض االصابة باحلصبة33.

فهمتفرسما يرافق احيانا االنفلونزا مضاعفات مثل التهاب القصبات34.

تذكرتذكر الصفات العامة لعامل البدائيات35.

تطبيقتعطي مثاالً عىل بكرتيا مرضية مل يرد ذكرها يف الكتاب36.

فهمترشح اشكال البكرتيا بأسلوهبا اخلاص 37.

تطبيقتبني بالرسم تركيب البكرتيا38.

فهمتعلل للبكرتيا دور يف توازن احلياة عىل سطح االرض39.

تذكرتذكر طريقة تكاثر البكرتيا 40.

تذكرتذكر فوائد البكرتيا41.

تذكرتذكر مضار البكرتيا 42.
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تذكرتذكر اسامء بعض االمراض البكتريية التي تصيب النباتات واحليوانات43.

تذكرتذكر اسامء بعض االمراض البكتريية التي تصيب االنسان44.

تطبيقتكتب االسم العلمي لنبات مل يرد ذكره يف الكتاب45.
الفصل الثاين

تذكرتذكر طرق معيشة الطليعيات46.

تذكرتذكر الصفات العامة للطليعيات47.

تذكرتعرف الطليعيات 48.

تذكرتذكر اماكن تواجد الرباميسيوم49.

فهمتصف الرباميسيوم50.

تذكرتذكر دور كل نواة يف الرباميسيوم51.

تطبيقتعطي مثاالً عىل عامل الطليعيات مل يرد ذكره يف الكتاب52.

تطبيقتؤرش عىل اجزاء االميبيا بالرسم مل يرد ذكرها يف الكتاب53.

فهمتصف كيفية حركة الرباميسيوم بأسلوهبا اخلاص54.

تذكرتذكر التكاثر بطريقة االقرتان يف الرباميسيوم55.

تطبيقتؤرش عىل النواة الكبرية مل يرد ذكرها يف الكتاب56.

.57
تبني بالرسم االنشطار الثنائي العريض البسيط يف الرباميسيوم مل يرد ذكره يف 

تطبيقالكتاب

فهمتعلل جلوء الرباميسيوم للتكاثر باالقرتان بعد فرتة من االنشطارات الثنائية58.

تطبيقتتعرف  عىل اليوغلينا بفحصها باملجهر59.

تطبيقتؤرش عىل االنشطار الثنائي الطويل يف اليوغلينا مل يرد ذكره يف الكتاب60.

فهممتيز بني اليوغلينا والرباميسيوم من حيث احلركة61.

فهمتوضح االنشطار الثنائي الطويل البسيط62.

فهمتعرف التكيس بأسلوهبا اخلاص63.

تذكرتعدد صفات األميبيا64.

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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فهمتفرق بني الرباميسيوم واليوغلينا من حيث الشكل والرتكيب65.

الفصل الثالث
تذكرتعرف الفطريات66. 

تذكرتذكر الصفات العامة للفطريات67.

فهمتعلل عدم مقدرة الفطريات عىل صنع غذائها بنفسها68.

تذكرتذكر الفيتامينات التي يمكن انتاجها صناعيا من الفطريات69.

تطبيقتؤرش عىل اجزاء فطر البنسيليوم بعد الرسم مل يرد ذكره يف الكتاب70.

فهمتصف البنسيليوم71. 

فهمتوضح  امهية البنسيليوم بأسلوهبا اخلاص72.

فهمتعرف القبعة يف العرهون بأسلوهبا اخلاص73.

تطبيقتكتب انواعُا من الفطريات مل يرد ذكرها يف الكتاب74.

فهمتوضح وظيفة الغالصم يف العرهون75.

فهمتوضح تركيب عفن اخلبز76. 

فهمتوضح تركيب اخلمرية77.

تذكرتذكر االمراض التي تسببها الفطريات للنبات78.

فهمتعلل تنوع التغذية يف الفطريات79.

فهممتيز نوع التغذية  يف البنسيليوم80.

فهمتصف كيفية تكاثر البنسيليوم 81.

فهمتعرف اخليوط الفطرية بأسلوهبا اخلاص82.

تطبيقتؤرش عىل اجزاء فطر العرهون مل يرد ذكرها يف الكتاب83.

الفصل الرابع
تذكرتذكر صفات عامل النبات84.

تذكر تبني تصنيف عامل النبات85.
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فهمتوضح أمهية الطحالب اخلرض من الناحية العلمية86.

فهممتيز الشعبة التي يندرج حتتها طحلب السبايروجريا87.

تطبيقتذكر مثاالً عىل الطحالب البنية مل يرد ذكره بالكتاب88.

فهممتيز بني الطحالب احلمر والبنية واخلرض89.

تذكرتبني تركيب السبريوجريا90.

فهمتعلل كون الطحالب اخلرض اكثر انواع الطحالب91.

فهممتيز بني االقرتان السلمي واالقرتان اجلانبي92.

فهمتصف طريقة التكاثر الالجنيس يف السبايروجريا93.

فهمتعلل تباين الوان الطحالب احلمر94.

تطبيقتعطي مثاالً عىل الطحالب اخلرض مل يرد ذكره يف الكتاب95.

الفصل اخلامس
فهمتصف احلزازيات96. 

تذكرتذكر مميزات احلزازيات97.

تذكرتعرف الفيوناريا98. 

فهمتوضح تركيب الفيوناريا99.

فهممتيز بني نبات احادي املسكن وثنائي املسكن100.

فهممتيز بني االعضاء الذكرية واالنثوية يف الفيوناريا101.

فهمترشح االخصاب يف الفيوناريا102.

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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ملحق)2( أسامء اخلرباء الذين متّت االستعانُة هبم إلجراء البحث

مكان العملاالختصاصاالسم واللقب العلميت

منهج وطرائق تدريس أ.د. امحد عبدالزهرة1.
كلية الرتبية االساسية/ املستنرصيةالعلوم

منهج وطرائق تدريس أ. د.يوسف فاضل2.
كلية الرتبية االساسية/ املستنرصيةالعلوم

.3
م.د. انور حسن 

عبدالرمحن
مناهج وتقويم تربوي  

جامعة بغداد / ابن اهليثمتربوي

جامعة كربالء / كلية الرتبية للعلوم علم النفس الرتبويأ.م.د.حيدر حسن عيل 4.
الرصفة

جامعة كربالء / كلية الرتبية للعلوم علم نفس النموأ.د.ناجح كريم 5.
الرصفة

.6
أ.م.د. كريم بالسم 

خلف
طرائق تدريس علوم 

جامعة القادسية/ كلية الرتبيةاحلياة

جامعة بابل/ كلية الرتبية االساسيةعلوم احلياةأ.م.د. عباس مغري7.

جامعة القادسية/ كلية الرتبيةطرائق تدريس الفيزياءأ.م.د.هادي كطفان8.

تربية كربالءطرائق تدريس العلومم.م.دنيا جعفر صادق9.

تربية كربالءأحياء عامةم. وفاء عبد احلسني10.

ملحق )3( اختبار التحصيل بصيغته النهائية
ضع دائرة حول احلرف الذي يمثل اجلواب الصحيح لكل عبارة من العبارات اآلتية:

س1- العلم الذي يدرس العالقة التطورية بني الكائنات احلية يسمى:-
أ. علم اخللية     ب. علم التصنيف      ج. علم الوراثة 

 س2/  يسمى التصنيف الذي يعتمد عىل اساس التشابه يف املظهر اخلارجي والرتكيب 
الداخيل بـ :

 أ -  التصنيف الطبيعي .   ب -التصنيف االصطناعي .   ج- التصنيف التطوري .
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 س3/  مل توضع الرواشح ضمن التصنيف للكائنات احلية وذلك الهنا :
أ -  ال متثل  حلقة وصل بني الكائنات البدائية والراقية . 

ب - متثل حلقة وصل بني الكائنات بدائية النواة والكائنات حقيقية النواة. 
ج - متثل حلقة وصل بني الكائنات احلية واملواد غري احلية

س4/ انفلونزا اخلنازير فريوس وبائي ينتقل من انسان آلخر عن طريق :
أ- املاء والطعام  ب- اللمس والتنفس  ج- الدم والعطاس

س5/  تتميز البكرتيا بأهنا : 
أ -  ال حتتوي عىل نواة حمددة . ب - ذات نواة حقيقية . ج-   متعددة اخلاليا . 

البكرتيا  انواع  من  نوع  أي  رائبًا  لبنًا  حتتوي  رشحية   املجهر  حتت  وضعت  لو  س6/  
ستشاهدينها : 

أ -  بكرتيا التفسخ .   ب - بكرتيا املثبتة  .  ج - بكرتيا التخمر . 
س7/ يمكن متييز الفريوس عن البكرتيا بـ :

أ- التكاثر باالستنساخ  ب- التكاثر باالنشطار ج- التكاثر بالتربعم
س8/ تكون البكرتيا رمية او متطفلة الهنا تفتقر اىل :

أ- النواة    ب- اليخضور   ج- االهداب
س9/ تقسم االحياء تبعا لدرجة تطورها من االدنى نحو االرقى كام يأيت :

أ- احليوانات/ النباتات/ الفطريات / البدائيات
ب- البدائيات/ الطليعيات/ الفطريات/ النباتات/ احليوانات
ج- النباتات/ البدائيات/ الطليعيات/ الفطريات/ احليوانات

س10/ حتيط بعض انواع البكرتيا نفسها بغالف واق من املؤثرات اخلارجية مثل:
أ- بكرتيا السحايا  ب- البكرتيا الشوكية   ج- البكرتيا السبورية

س11/ يعطى لكل كائن حي اسم مزدوج يمثل بـ :
 أ- اجلنس والنوع بحروف كبرية .  ب - اجلنس والنوع بحروف صغرية . ج - اجلنس 

والنوع بحروف مائلة .
س12/  تعد البكرتيا من االحياء بدائية النواة وذلك لكوهنا :

أ -  عديمة االنوية. ب - حتتوي نواة واضحة حماطة بغشاء نووي. ج - حتتوي مادة 
نووية منحلة يف السايتوبالزم.  

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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س13   /  من االمثلة عىل بكرتيا مرضية مل يرد ذكرها يف الكتاب املقرر هي:
أ – اجلذام  .    ب – الكولريا .         ج – السل .

اذا كان  باالنفلونزا  س14/ يمكن متييز طفل مصاب باحلصبة من طفل آخر مصاب 
يعاين من :

أ- رشح وعطاس  ب- طفح جلدي  ج- سعال جاف
س15/ من مميزات الرواشح اهنا : 

أ- تعيش داخل اخلاليا احلية فقط ب- تعيش دائام داخل اخلاليا امليتة ج- تعيش داخل 
البكرتيا فقط.

س16/ تعد الطليعيات من االحياء حقيقية النواة وذلك لكوهنا :
متعددة    - ج  نووي.   بغشاء  حماطة  واضحة  نواة  حتتوي   - ب   . االنوية  عديمة    - أ 

اخلاليا.
س17/ تنتقل األميبيا من مكان آلخر بوساطة: 

أ- االهداب   ب- االقدام الكاذبة  ج- االسواط
س18/ يلجأ الرباميسيوم للتكاثر بطريقة االقرتان وذلك: 

أ -  لزيادة النمو. ب - لقلة الغذاء .  ج - لتجديد نشاطه وفعاليته . 
مستديرة  االمامية  هنايتها  الشكل  مغزلية  واحدة  خلية  من  يتكون  حي  كائن  س19/ 

قليال واخللفية مدببة يسمى :
أ ـ   االميبيا.  ب-  العرهون .  ج-  اليوغلينا .

س20/ تسيطر النواة الصغرية للرباميسيوم عىل :
أ ـ االفعال احليوية.   ب ـ املحتوى املائي.  ج ـ التكاثر.   

س21/ احلالة التي تلجأ اليها اليوغلينا يف التكاثر عند توفر الظروف املناسبة هي: 
أ- التربعم   ب- التكيس   ج- االنشطار.

س22/ لو فحصت عينة من مياه راكدة حاوية عىل مواد عضوية متفسخة كفضالت 
احليوانات حتت املجهر فأنك ستشاهدين :

 أ- االميبا   ب- اليوغلينا  ج- البنسيليوم .
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س23/ عرضت عليك قطعة من اخلبز نامية عليها خيوط كثيفة ذات لون اخرض مزرق 
هي اجسام لكائنات حية تدعى : 

 أ- الطحالب .  ب - الطليعيات.  ج-   الفطريات.
س24/ متتاز اخلمرية عن باقي الفطريات بـ :

 أ- وجود اشباه اجلذور  ب- افراز االنزيامت ج- وجود االبواغ
س25/ العامل الذي اكتشف البنسلني هو:

 أ- فلمنك  ب- ليفنهوك  ج- دارون
املناسبة  واحلرارة  الرطوبة  أ-  اخلبز:  نمو عفن  تساعد عىل  التي  العوامل  من  س26/ 

ب- الرطوبة واحلرارة العالية
ج- الرطوبة واحلرارة املنخفضة 

س27/ التستطيع الفطريات صنع غذائها بنفسها لعدم  احتوائها عىل:
 أ-  مايتوكوندريا.      ب – انزيامت .     ج – املادة اخلرضاء.

س28/ بعض انواع الفطريات يستخدم كغذاء لالنسان مثل:
 أ- الكمأ  ب- البنسيليوم  ج- الفولفكس

س29/ فطر البنسليوم من الفطريات :
أ-رمية التغذية .   ب-  ذاتية التغذية .   ج- طفيلية التغذية.

س30/ ينفرد عامل النبات بصفة مميزة هي احتواؤه عىل
أ-   اشباه اجلذور       ب -  نواة .   ج -    اليخضور.

س31/ يمكن متييز االقرتان السلمي عن اجلانبي بانه حيدث بني خليتني متقابلتني:
أ - خليطني متوازيني .   ب – خليطني خمتلفني .   ج -  لنفس الرشيط

يف  الواردة  غري  املائية  البيئة  يف  املوجودة  اخلرض  الطحالب  عىل  االمثلة  من  س32/ 
الكتاب املقرر. :

أ-   الفولفكس .      ب – الكالميدوموناس.       ج-  السبايروجريا .
س33/ ينتمي السبايروجريا اىل شعبة :

 أ - الطحالب اخلرض.  ب - الطحالب البنية. ج - الطحالب احلمر.
س34/ حتوي النواة يف السبايروجريا عىل:

 أ -  متعددة االنوية.  ب -  نوية واحدة .  ج - نويتان.  

ا.م. د. فاضل عبيد حسون املوسوي
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س35/ حتتوي الطحالب البنية عىل تراكيب متطاولة تشبه االوراق وظيفتها
أ- التثبيت  ب- امتصاص املاء  ج- محاية النبات
س36/ يتم التكاثر اجلنيس يف النباتات بوساطة:

 أ- العقل  ب- الفسائل  ج- االزهار
س37/ اليتم االخصاب يف احلزازيات اال بوجود: 

أ- املاء  ب- الرياح  ج- اشعة الشمس
س38/ يمثل الطور اجلنيس يف احلزازيات  الطور:

 أ- القصري  ب- النادر  ج- السائد
س39/ تعد احلزازيات نباتات بدائية لوجود:

 أ- طور الجنيس ب- طورين جنيس والجنيس ج- طور جنيس
س40/ ان الوظيفة الرئيسية الشباه اجلذور هي:

أ- محل النبات  ب- تثبيت النبات  ج- نقل املاء
                                          

للعينة  التحصييل  االختبار  لفقرات  التميزية  والقوة  الصعوبة  معامل   )  4  ( ملحق 
االستطالعية

القوة التميزية  معامل الصعوبةتالقوة التميزية  معامل الصعوبةت
10.660.29210.640.40
20.750.32220.720.33
30.500.48230.640.48
40.740.29240.680.33
50.500.52250.520.61
60.740.37260.570.40
70.800.33270.610.62
80.500.48280.680.33
90.800.50290.610.55

100.610.48300.590.59
110.500.62310.440.49
120.730.67320.720.48
130.610.55330.700.48
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140.750.33340.480.41
150.430.39350.440.49
160.730.67360.640.48
170.770.74370.500.69
180.490.42380.530.66
190.780.57390.590.46
200.500.33400.640.53

ملحق) 5  ( فعالية البدائل لالختبار التحصييل

ج-بأرقم الفقرة
0. 14--0. 18-

-0. 22-0.14-
0. 14-0. 22--
0. 11--0.14-

--0. 11-0. 14-
0. 18-0. 14---

--0. 14-0. 11-
0. 14--0. 11-
0. 14--0. 22-
0. 18-0. 25--
0. 11-0. 14--
0. 14-0.11--

-0. 14-0. 11-
0. 11--0. 14-

-0. 11-0.22-
0. 14--0. 11-
0. 18---0. 14-
0. 11-0. 18--
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0. 11-0. 11---
0. 18-0. 25--
0. 14-0. 11---
0. 22--0. 14-
0. 22-0. 18--
0. 22--0. 14-

-0. 11-0.22-
-0. 14-0. 11-

0. 11-0. 18--
-0. 22-0.14-
-0. 11-0.22-

0. 22-0. 18--
0. 18---0. 14-
0. 14--0. 22-

-0. 11-0.22-
0. 11--0.14-

-0. 22-0.14-
0. 11-0. 18--

-0. 11-0.22-
0. 22-0. 18--
0. 14--0. 22-
0. 18---0. 14-

ملحق )6( درجات الطالبات يف االختبار التحصييل النهائي
اجملموعة الضابطةتاجملموعة التجريبيةت
140138

240237

339336
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438435

538534

637633

736733

836832

936931

10361030

11351130

12341229

13341328

14341427

15331526

16331625

17321724

18321823

19321922

20322021

21322119

22322218

23322318

24322417

25322517

26322616
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27322716

28262815

29222913

30193012

755اجملموع998اجملموع

24.7املتوسط33.3املتوسط

االحنراف

املعياري
4.5

االحنراف

املعياري
7.7

ملحق )   7  ( مفتاح تصحيح اختبار احلكم اخللقي )اختبار حتديد القضايا(

الفقرات
املرحلة اخللقية

القصة الثالثةالقصة الثانيةالقصة االوىل
1434
2344
32A2
4M44
536M
64M5A
7M23
8643
9A35B

105A45A
1135A4
125A5A3
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ملحق)   8 ( درجات طالبات املجموعة التجريبية يف اختبار احلكم اخللقي

ت
مرحلة الطالبة مراحل احلكم اخللقي

اخللقية 2345A5B6AMP
الرابعة119151121-4

الثالثة2-14922-214

الرابعة3-3173-43-7

الرابعة4-217223137

الرابعة115--528135

الثالثة6111851-316

الرابعة7-4182222-6

الثالثة831193-31-6

الرابعة91515-25117

الرابعة101418-241-6

الرابعة4--4--11-1115

الرابعة122414315118

الرابعة7--1316162-5

الثالثة142139221-15

الرابعة7--152516124

الرابعة1614131254-8

الثالثة1711310-14-15

الرابعة8--18-418-26

الرابعة1916152141-7

الثالثة34---2031194

الثالثة211128123216

2212113463-13Pمؤرش

الرابعة12--23-1314-2
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الثالثة15---24-13115

الرابعة25-217133227

2622123110--14Pمؤرش

الرابعة2716161-51-6

الثالثة24---28-13115

الرابعة29-217223137

الرابعة115--3028135

ملحق )  9  ( درجات طالبات املجموعة الضابطة يف اختبار احلكم اخللقي





and then putting them in their right way and positions 
which it deserves through evidence.
- the cultural society: local, national and international 
should be acquainted with the treasures of Karbala’ 
heritage and then introducing it as it is.
- to help those belonging to that heritage race consoli-
date their trust by themselves as they lack any moral 
sanction and also their belief in western centralization. 
This records a religious and legal responsibility .
- acquaint people with their heritage and consolidat-
ing the relation with the decendants heritage, which 
signals the continuity of the growth in the decedents 
mode of life so that they will be acquainted with the 
past to help them know the future .
- the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tour-
ism and strengthens the green revenues.
And due to all the above, Karbala’ Heritage journal 
emerged which calls upon all specialist researchers to 
provide it with their writings and contributions without 
which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



once more because it is Karbala’, that part of Iraq full 
of struggle and still once more because it is that part 
that belongs to the east , the area against which ag-
gression is always directed. Each level has its degree 
of injustice against its heritage, leading to its being 
removed and its heritage being concealed; it is then 
written in shorthand and described in a way which 
does not actually constitute but ellipsis or a deviation 
or something out of context.
3-According to what has just been said, Karbala’ Heri-
tage Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out 
to establish a scientific journal specialized in Karbala’ 
heritage dealing with different matters and aiming to: 
-the researchers viewpoints are directed to studying 
the heritage found in Karbala’ with its three dimen-
sions: civil, as part of Iraq and as part of the east.
- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala’ 
geographic area all through history and the extent of 
the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively 
on its movement culturally or cognitively .
- having a look at its treasures: materialistic and moral 



And as much as the observer of the heritage of a par-
ticular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation be-
tween knowing heritage and awareness of it is a direct 
one; the stronger the first be, the stronger the second 
would be and vice versa. As a consequence, we can 
notice the deviation in the writings of some oriental-
ists and others who intentionally studied the heritage 
of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the 
details of the treasures of a particular eastern race, 
and some other times resulted from weakening the 
knowledge: by concealing an evidence or by distort-
ing its reading or its interpretation.
2- Karbala’: it is not just a geographical area with 
spatial and materialistic borders, but rather it is ma-
terialistic and moral treasures constituting, by itself, 
a heritage of a particular race, and together with its 
neighbours, it forms the greatest heritage of a wider 
race to which it belongs i.e. Iraq and the east. And in 
this sequence, the levels of injustice against Karbala’ 
increase: once, because it is Karbala’ with all that it 
has of the treasures generating all through history and 



Issue Prelude
 ’Why Heritage ? Why Karbala?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses, in its behav-
iour, as associative culture and by which an individual’s 
activity is motivated by word and deed and also think-
ing; it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights 
and as greater their effect be as unified their location 
be and as extensive their  time strings extend; as a 
consequence, they come binary: affluence and pov-
erty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be 
looked at as a materialistic and moral inheritance of a 
particular human race, at a certain time, at a particular 
place. By the following description,the heritage of any 
race is described:
-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.



writing are the same as those given and followed as 
suggested in the journal due to the fact that the out-
comes of the award are the incomes of the journal . 
       The researches winning will be edited in the forth-
coming issues of the journal and will be referred to as 
being awarded winners as a sort of honour  for their 
writers and also writings . 
       This is not the last window (look) but rather the 
members of the two boards through the financial and 
moral abilities of the centre activate and encourage all 
that is of advantage for specialist researchers . 

May Allah , the Most High , bless



every effort to vary the ways of communication without 
limiting it to traditional communication such as waiting 
for researchers to send their researches , or directly 
requesting them to write about a certain topic , but 
rather they varied such ways of communication , the 
most prominent to which is to announce for ( Al- Saqy  
competition for Academic Researches ) ; the following 
are among the reasons for such an announcement: 
-To help activate the spirit of competition among re-
searchers through scientific competition of a special-
ized research writing type . 
- Enriching the specialized heritage library with new 
thoughts and viewpoints given by researchers to dis-
cover what is new . 
-Honouring those deserving honour as encourage-
ment and impetus for recognized researchers and 
good writings . 
      It is worth noting that the topics and sections for 
which the award is given are the five sections of the 
journal ( the Society section the Science section , the 
Literature section , the Art Aesthetic section and the 
History section ) ; the same conditions of research 



Second Issue Word
Competition

 The Techniques of Researching and Communi-
cation Communicating  with the research and persu-
ingcommunication is acultural duality which educated 
societies resort to for improvement and for develop-
ing ways of society communicationonall its levels : the 
naturalistic , the scientific , the practical and else . 
     It is postulated that this duality makes up an enrich-
ing variety for both the public and academic society 
and at the same time it enriches their built - in vari-
ety , through exchanging experiences , exchanging 
thoughts and the active collective work . 
         Karbala heritage centre as part of the Islamic 
and human knowledge affairs department in the Al-
Abbas holy shrine through its academic researchand 
authorized window :I mean  Karbala Heritage Journal 
proceeded further to attract the specialist researchers 
through communicating with them . Members of the 
two boards , the advisory and the edition boards made 
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