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 الممخص
أىداؼ تدريس العمـو في الوقت الحالي؛ ألنيا ميارات تنمية عمميات العمـ مف أىـ 

الدراسة إلى معرفة مدى  ىذه عقمية يستخدميا المتعمـ مف أجؿ الوصوؿ إلى المعرفة. ىدفت
اكتساب طمبة الصؼ الحادي عشر لبعض عمميات العمـ في مادة األحياء في ضوء بعض 

مف طمبة 535 وف مجتمع الدراسة مف تك ، ونوع عمميات العمـ.االجتماعي المتغيرات مثؿ: النوع
الصؼ الحادي عشر بمدارس والية شناص بمحافظة شماؿ الباطنة،  بينما بمغت عينة الدراسة 

. استخدـ اختبار عمميات العمـ والذي طالبا وطالبة؛ تـ اختيارىا بالتقنية العشوائية الطبقية 110
دؽ االختبار مف خالؿ صدؽ فقرة مف نوع االختيار مف متعدد؛ وتـ قياس ص 18تكوف مف 

المحتوى بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف، كما تـ قياس ثبات اإلتساؽ الداخمي لمعرفة مدى 
.  0.79، حيث بمغ 20ردسوف ااالتساؽ بيف فقرات االختبار مف خالؿ حساب معادلة ريتش

حيث بمغت النسبة أظيرت نتائج الدراسة أف أداء الطمبة في اختبار عمميات العمـ كاف منخفضا، 
 وىو دوف المستوى المقبوؿ تربويا، ،% 51.5العامة الكتساب الطمبة لميارات عمميات العمـ 

%، بينما احتمت عممية االستنتاج 7<عممية ضبط المتغيرات المرتبة األولى بنسبة  واحتمت
إحصائية  وجود فروؽ ذات داللة         كما أوضحت النتائج ، % 43.9المرتبة األخيرة بنسبة 

بيف أداء الذكور واالناث عمى اختبار عمميات العمـ لصالح   α ≤ 0.05  داللة عند مستوى
الطمبة  ألداء  α ≤ 0.05  اإلناث، وأيضا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 تبعا لنوع عمميات العمـ لصالح العمميات التكاممية.  ـعمى اختبار عمميات العم

 

 

 

 

Abstract 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 7102ديسمرب    –عاشر  العدد ال  -  33 جمللد ا      801

 
 

 

The 11
th

 Grade students’ acquiring of Science Process Skills in 

Biology in Shinas Schools of North Albatinah 

Recently, Science process development is one of most important 

science teaching objectives, because they are intellectual skills used by 

learners towards investigating the knowledge. This study aimed to 

investigate the extent of the 11
th

 Grade students’ acquiring of science 

process skills in biology with regard to gender and type of science 

process. The study population were 535 students from Shinas schools of 

North Albatinah, and study sample were 110 students selected randomly 

by strata technique. The study tool was science process test which 

consists 18 multiple questions. The content validity of the test was 

measured, and internal consistency reliability was measured by 

Richardson 20 formula, and the reliability coefficient was 0.79. The study 

findings showed that the students’ performance in science process was 

low, and the total percentage was 51.5%, which is unsatisfied. The first 

place was variables control with 70%, whereas inference ranked last 

place with 43.9%. In addition, findings showed that there are statistical 

significance on acquiring science process at  ≥α  0.05 between male and 

female with favor of female, and a statistical significance at  ≥α  0.05 

among science process with favor of integrated operations. 

 

 

 

 المقدمة
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تواجو التربية في الوقت الحالي تحديات عديدة منيا التدفؽ العممي والتقني في شتى 
مجاالت الحياة، وعميو فإف النظاـ التربوي يجب أف يوجو نحو أداء دور أساسي في مواجية الكـ 

ؿ مف المعمومات والمعرفة مف خالؿ إعداد المعمـ والمتعمـ معا لمواجية تمؾ التحديات. اليائ
وحاليًا تقـو األنظمة التعممية بتطوير الكثير مف المجاالت ومنيا المناىج الدراسية وطرؽ 
التدريس. وقد شيد تدريس العمـو في العديد مف الدوؿ ومف بينيا سمطنة عماف اىتماما كبيرا 

ولو مف طبيعة العمـ وبنيتو؛ ونتيجة ليذا االىتماـ ظيرت أساليب تدريس حديثة، يستمد أص
وأصبح الطالب محورا في عممية التعميـ، ولـ يعد دور معمـ العمـو نقؿ المادة وتمقينيا؛ إنما يييئ 
الفرص أماـ الطمبة لتنمية ميارات التفكير العممي والتقصي واالكتشاؼ، واالىتماـ بتنمية التفكير 

 (.1996 ،وعمميات العمـ ) زيتوف

نظريات التعمـ المستند إلى الدماغ توصي بضرورة االىتماـ بتنمية أنماط التفكير 
المختمفة لدى المتعمميف، حيث تؤكد عمى أف المتعمـ يتعمـ بشكؿ أفضؿ عندما يقـو باإلجراءات 

دة والطريقة، فبناء شقي العمـ وىما: الماوىذه النظريات تؤكد عمى أىمية  واألنشطة بنفسو،
. التطور المعرفي في ىذه النظريات  المعرفة وطريقة الوصوؿ إلييا أصبح أساسا لتقدـ العمـو
 تعتمد عميو طرائؽ التدريس الحديثة خاصة الميارات العقمية التي تعتمد عمييا عمميات العمـ

 (. 2009)أمبوسعيدي & والبموشي، 

ممية يمكف التدرب عمييا بأسموب مناسب منذ عمميات العمـ ىي قدرات عقمية وميارات ع
الصغر، حيث تساعد الفرد عمى حؿ مشكالتو بطريقة صحيحة. تصنؼ عمميات العمـ إلى 
عمميات عمـ أساسية تتمثؿ في: المالحظة، والقياس، والتصنيؼ، واالستنتاج، والتنبؤ، واستخداـ 

قراء، واإلستنباط، وعمميات عمـ تكاممية األرقاـ، والعالقات المكانية والزمانية، واإلتصاؿ، واالست
تتمثؿ في: التفسير، والتعريفات اإلجرائية، وضبط المتغيرات، وفرض الفروض، والتجريب 

 (.2006 ،)سميماف
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ونظرا لما لعمميات العمـ مف أىمية في جعؿ المتعمـ محورا لمعممية التعميمية كونيا تجعمو 
األساس الذي تبنى عمييا المعرفة العممية والتفكير  منتجا لممعرفة ال مستيمكا ليا، حيث تعتبر

، فقد أجريت  الشخصي، أصبح استخداـ عبارة عمميات العمـ متضمنا في معظـ برامج العمـو
( التي أوضحت نتائجيا أف ?@@8رواشدة وخطايبة )العديد مف الدراسات حوليا ومنيا دراسة 

ء عمى اختبار عمميات العمـ، كما أظيرت الطمبة لـ يصموا لممستوى المقبوؿ تربويا في األدا
 الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى ميارات عمميات العمـ تعزى إلى النوع. 

( دراسة حوؿ الفروؽ بيف الطمبة في اكتساب عمميات العمـ الذيف   Ebou،1997) أجرى
(، ودراسة العالقة بيف GLP) شاركوا في منيج العمـو القائـ عمى مشروع المختبر العالمي

اكتساب عمميات العمـ، والمرحمة، والنوع، وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ  زيادة في األداء عمى 
العمميات لمطمبة مع الزمف، كما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ بيف أداء الطمبة والطالبات في 

فروؽ دالة بيف أداء طمبة عينة األداء عمى اختبار عمميات العمـ لصالح الطالبات، كما وجدت 
( إلى >@@8الدراسة والصؼ الدراسي لصالح الطمبة ذي الصؼ األعمى. كما توصمت الدرابيع )

عدـ وصوؿ الطمبة لممستوى المقبوؿ تربويا في اكتساب عمميات العمـ، كما وجدت أف عمميات 
لطالب أعمى منيا عند العمـ تتطور مف الصؼ السابع إلى العاشر، وأف ىذه القدرة كانت عند ا

الطالبات،  وأظيرت الدراسة وجود ارتباط ذو داللة إحصائية بيف قدرة الطمبة في ممارسة 
عمميات العمـ وبيف تحصيميـ الدراسي العاـ، وأف ىذا االرتباط يكوف أكثر وضوحا بيف القدرة 

ورة االىتماـ ويتضح مما سبؽ ضر عمى ممارسة عمميات العمـ وبيف تحصيؿ الطمبة في العمـو . 
بمبادئ نظريات التعميـ المستند إلى الدماغ وتطبيقاتيا التربوية، وأيضا اإلىتماـ بعمميات العمـ 
وتنميتيا لدى المتعمميف؛ لذا تأتي ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى اكتساب طمبة الصؼ الحادي عشر 

 في شناص لميارات عمميات العمـ.

 مشكمة الدراسة
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تواجو المعمميف تدني مستوى التحصيؿ الدراسي لدى  إف مف أبرز المشكالت التي
(. 2006الطمبة، اضافة إلى ضعؼ امتالكيـ لميارات عمميات العمـ في مادة العمـو )سميماف، 

، وىذا ما أكدتو نتائج طالبات الصؼ حياء غير مرضيةمستويات تحصيؿ الطمبة في مادة األ
، =978/>978ء في العاـ الدراسي الحادي عشر في مدرسة شناص لمبنات في مادة األحيا

% وىو دوف الحد المقبوؿ، كما أظيرت نتائج 60حيث بمغت النسبة المئوية لدرجات الطالبات 
تقدـ سمطنة عماف عربيا في مادة في العمـو والرياضيات  2015الدراسة الدولية تيمس عاـ 

، ى الدوؿ العربية المشاركةالعمـو لمصفيف الرابع والثامف حيث احتمت المرتبة الرابعة عمى مستو 
ولكف ما زاؿ ىناؾ قصور في امتالؾ الطمبة لميارات عمميات العمـ بشكؿ جيد، وىذا يعود إلى 

 ضعؼ طرائؽ التدريس المستخدمة.

، ومناقشتيـ حوؿ  وفي ضوء االستطالع الذي أجري عمى عدد مف معممات العمـو
ات التعمـ المعرفية، أشارت المعممات إلى الصعوبات التي تواجييـ وتقؼ عائقا أماـ تنمية مستوي

أف اىـ األسباب ىي استحواذ المعمـ عمى معظـ مجريات الحصة، وعدـ إتاحة الفرصة أماـ 
الطمبة لممشاركة في عممية التعمـ بشكؿ أكبر خاصة في األنشطة العممية. كما أظير االستطالع 

ي الغالب عمى اإللقاء والمحاضرة أف الطرائؽ التدريسية يسودىا الطابع التقميدي وتعتمد ف
واالىتماـ بالجانب النظري، كما اتضح وجود قصور في معرفة معممات العمـو لتمؾ الميارات 
عطاء إجابات عامة حوؿ الموضوع دوف تقديـ إجابات دقيقة.  وتطبيقيا في األنشطة المدرسية، وا 

تيجيات التدريس، كما أكدت العديد مف نتائج الدراسات التي أجريت في مجاؿ استرا
( إلى ضعؼ أداء عينة الدراسة 2002وقياس عمميات العمـ لدى المتعمميف مثؿ دراسة )السيفي، 

دراسة . كما أوضحت عمى اختبار عمميات العمـ، وأف النتائج كانت دوف المستوى المقبوؿ تربويا
اصة في األداء ( إلى وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف طمبة المدارس العامة  والخ1992الشناؽ )

عمى اختبار عمميات العمـ لصالح طمبة المدارس الخاصة، كما أشارت إلى وجود فروؽ ذات 
داللة إحصائية بيف متوسط اكتساب طمبة الصؼ العاشر لعمميات العمـ وذلؾ لصالح الطالب 
الذكور، في حيف لـ تجد الدراسة فروؽ ذات داللة في اكساب الطمبة لميارات عمميات العمـ 

 مكف أف يعزى لمتفاعؿ بيف نوع المدرسة والنوع . ي

( دراسة ىدفت إلى استقصاء مدى فيـ Thompson، 1992كما أجرى طومسوف )
مشاركا مف طمبة  9: طمبة المدارس الثانوية  لبعض عمميات العمـ، وتكونت عينة الدراسة مف
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اتيـ ومشاركاتيـ في الصفوؼ السابع حتى العاشر تـ تقسيميـ إلى أريع مجموعات حسب اىتمام
، وكشفت نتائج الدراسة عف تدني مستوى فيـ المجموعات األربع  لعمميات       حصص العمـو

 العمـ .

ومف أبرز الجيود التي بذلت في ىذا المجاؿ عمى المستوى المحمي مشروع التطوير 
اسية، التربوي الحالي في سمطنة عماف، وما ينطوي عميو مف تعديؿ في مختمؼ المناىج الدر 

وتضميف ميارات عمميات العمـ فييا، وقياـ العديد مف المؤتمرات والندوات والمؤتمرات العممية 
أوصى      ، والتي 9779المحمية مثؿ: مؤتمر اصالح التعمميـ الثانوي المنعقد بمسقط عاـ 

لرؤية بضرورة تطوير المناىج العمانية وضرورة اشتماليا عمى ميارات التفكير العممي، ومؤتمر ا
 عداد كوادر بشرية عمانية متطورة.إ( الذي دعا إلى 9797المستقبمية لالقتصاد العماني )

 أسئمة الدراسة 
 ؟ما مستوى أداء طمبة الصؼ الحادي عشر في مادة األحياء في اختبار عمميات العمـ-
د بيف متوسط درجات أفرا  α ≤ >7.7ىؿ توجد فروؽ ذات داللو احصائية عند مستوى داللة -

 العينة في اختبار عمميات العمـ تعزى لمنوع االجتماعي؟
بيف متوسط  درجات   α ≤  >7.7ىؿ توجد فروؽ ذات داللو احصائية عند مستوى داللة - 

 أفراد العينة في اختبار عمميات العمـ تعزى لنوع عمميات العمـ؟

 منهجية الدراسة
                    اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي.                 

 مجتمع الدراسة
شمؿ مجتمع الدراسة طمبة الصؼ الحادي عشر في مدارس والية شناص التابعة لمديرية 

-=978 طالبا وطالبة لمعاـ الدراسي >:> التربية والتعميـ بمحافظة الباطنة شماؿ والبالغ عددىـ
 يوضح مجتمع الدراسة حسب النوع والمدرسة. 8والجدوؿ .  <978

 2ل جدو
 توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنس والمدرسة

 عدد الطمبة المدرسة الجنس
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 240 (89-88سعد بف أبي وقاص لمبنيف) ذكور
 75 (89-88ابف األثير لمبنيف) 

 220 (89-87شناص لمبنات) اناث

 535  المجموع

 اعتمدت الدراسة عمى كتاب األحياء المقرر عمى طمبة الصؼ الحادي عشر لمتعميـ ما
وحدات كتاب األحياء الموزعة عمى الفصميف الدراسييف وعددىا  2بعد األساسي، ويبيف الجدوؿ 

 أربع وحدات دراسية. 
 1جدول 

 توزيع محتوى كتاب األحياء لمصف الحادي عشر حسب الفصل والوحدة ومكوناتها

 دراسةعينة ال
تـ اختيار عينة الدراسة عشوائيا بالتقنية الطبقية، حيث قسـ مجتمع الدراسة إلى طبقات 
تمثؿ مدارس التعميـ ما بعد األساسي في والية شناص وعددىا ثالث مدارس. بمغ عدد عينة 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب   : طالبا وطالبة مف تمؾ المدارس، ويبيف الجدوؿ 110الدراسة 
 درسة والجنس.الم

 3جدول 

 حسب المدرسة والجنس توزيع أفراد عينة الدراسة

 مكونات كؿ وحدة العنواف الوحدة الفصؿ الدراسي

 االنزيمات - مكونات المادة الحية لكائنات الحيةتداوؿ المادة في ا األولى األوؿ

 المناعة والمرض - تصنيؼ الكائنات التنوع والتكيؼ الثانية 

 النقؿ في النبات - النقؿ في الحيواف اليات النقؿ في الكائنات األولى الثاني

 التكاثر في النبات - التغذية في النبات عمميات حيوية في النبات الثانية 
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 عدد الطمبة المدرسة الجنس

 40 (89-88) سعد بف أبي وقاص لمبنيف ذكور

 20 (89-88) ابف األثير لمبنيف 

 50 (89-87) شناص لمبنات اناث

 110  المجموع

الحيواف، والنقؿ في النبات مف  اختيرت وحدة النقؿ في الكائنات الحية بفصمييا النقؿ في
الفصؿ الدراسي الثاني مف كتاب األحياء لمصؼ الحادي عشر لمتعميـ ما بعد األساسي؛ ليتـ 

قياس      نظرأ ألف المحتوى المعرفي ليا واألنشطة المتضمنة يمكف اختبار عينة الدراسة فييا، 
ريسيا مع إجراءات الدراسة. كؿ عمميات العمـ خالليا؛ إضافة إلى شموليتيا وتزامف وقت تد

عمميات العمـ التي تـ اختبارىا لدى أفراد العينة شممت العمميات األساسية: المالحظة، 
  والتصنيؼ، واالستدالؿ، والتنبؤ، والتكاممية مثؿ: التفسير، وضبط المتغيرات، وفرض الفروض.

 أدوات الدراسة
 اختبار عمميات العمم

اختبارًا لقياس ميارات عمميات العمـ بعد إعداد قائمة  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اعداد
بعمميات العمـ وعددىا تسعة، منيا عمميات عمـ أساسية وعددىا ستة، وعمميات عمـ تكاممية 
وعددىا ثالثة، بحيث تالئـ الفقرة عممية العمـ المراد قياسيا. تضمنت فقرات االختبار عددًا مف 

مفردة  18األحياء لمصؼ الحادي عشر. تكوف االختبار مف عمميات العمـ التي ركز عمييا منيج 
بواقع تسعة مفردات لعمميات العمـ األساسية، وتسع مفردات لعمميات العمـ  مف االختيار المتعدد

  التكاممية.

ىدؼ ىذا االختبار إلى معرفة مدى اكتساب طمبة الصؼ الحادي عشر لبعض عمميات 
األحياء. أما حدود االختبار فقد اقتصر عمى تسع عمميات العمـ األساسية والتكاممية في مادة 

لمعمـ منيا ست عمميات أساسية: المالحظة، واستخداـ األرقاـ، والتصنيؼ، واالستدالؿ، 
واالستنتاج، والتنبؤ، وثالث عمميات عمـ تكاممية وىي: التفسير، وفرض الفروض، وضبط 

 يات العمـ عمى العمميات التي شمميا.توزيع فقرات اختبار عمم 4 المتغيرات. يبيف الجدوؿ
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 4جدول 

 توزيع عمميات العمم عمى فقرات االختبار

تمت صياغة تعميمات االختبار لتوضيح ىدؼ الدراسة، وحث الطمبة عمى اإلجابة 
بموضوعية ودقة، وتحديد زمف االختبار. وصممت فقرات االختبار باستخداـ أسئمة  االختيار 

مقدمة السؤاؿ وىي عبارة عف سؤاؿ أو موقؼ  جزأيف: أ(المتعدد حيث تتكوف كؿ مفردة مف 
( أف تكوف عباراتو واضحة ، ال تحتمؿ 8عممي معيف وقد روعي عند صياغتو الشروط اآلتية: 

( أف تكوف المادة العممية التي :( أف تكوف في مستوى الطمبة، 9أكثر مف تفسير واحد صحيح، 
كؿ سؤاؿ عممي أربع بدائؿ ، وقد روعي فييا  ؿ؛ يميالبدائ يقدميا السؤاؿ صحيحة عمميا. ب(

( أف توجد إجابة صحيحة واحدة فقط مف بيف 9( أف يكوف طوؿ البدائؿ مناسبا، 8الشروط اآلتية 
( أف تكوف البدائؿ ;( أف تكوف عبارتيا سيمة الفيـ وبعيدة عف الغموض، :البدائؿ األربع، 

 لتحصيؿ.المشتتة محتممة الصحة مف وجية نظر الطمبة متدني ا

 صدق االختبار
تـ حساب صدؽ محتوى االختبار بنوعيو: صدؽ البند وصدؽ التمثيؿ مف خالؿ عرضو 
عطاء المالحظات حوؿ صدؽ محتوى  عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف؛ إلبداء الرأي وا 

د وق)عمميات العمـ(.        ؛ لمعرفة مدى قياس ىذا االختبار لمموضع المراد قياسو  ىذه األداة
 تـ تعديؿ األسئمة في ضوء آراء المحكميف.

  العممية ارقاـ الفقرات عدد الفقرات
 االساسية المالحظة 1,2 2
  التصنيؼ 3,4 2
  االستدالؿ 5,6 2
  االستنتاج 7,8,9 3
  التنبؤ 10,11 2
  استخداـ االرقاـ 12,13,14 3
 التكاممية تفسير البيانات 15,16 2
  ضبط المتغيرات 17 1
  فرض الفروض 18 1
  المجموع 18 18
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 ثبات االختبار
تـ حساب ثبات االتساؽ الداخمي الختبار عمميات العمـ؛ ويقصد بو مدى االتساؽ بيف 

ختبار بصورتو األولية طبؽ االفقرات االختبار بعضيا مع بعض ومع االختبار بشكؿ عاـ. 
طالبة مف الصؼ  7:ية المؤلفة مف مفردة عمى عينة الدراسة اإلستطالع 97 والمكوف مف

الحادي عشر في مدرسة شناص لمبنات، والتي تـ استبعادىا مف عينة الدراسة في المرحمة 
النيائية. ىدفت العينة اإلستطالعية إلى التعرؼ عمى الخصائص السيكومترية لالختبار مف حيث 

ت اإلختبار، وتحديد الزمف معامالت الصعوبة والتمييز لمفقرات، باإلضافة إلى حساب معامؿ ثبا
المناسب لإلجابة عف فقرات االختبار، والكشؼ عف المفردات الغامضة لمطالبات، وقد تـ التعديؿ 
عمى بعض المفردات في االختبار وقد تـ التعديؿ عمى بعض المفردات في االختبار وحذؼ 

 بعض األسئمة التي قؿ تمييزىا عف الصفر .

والتمييز لمفقرات، حيث يعتبر معامؿ الصعوبة لمفقرة  وقد تـ حساب معامالت الصعوبة
ىو نسبة الطمبة الذيف أجابوا إجابة صحيحة عف الفقرة، وتـ حساب معامؿ التمييز كمعامؿ 
ارتباط بيف األداء عمى الفقرة والعالمة الكمية عمى اإلختبار، ويوجد في المالحؽ معامالت 

->;      حت معامالت الصعوبة لفقرات االختبار التمييز والصعوبة لفقرات االختبار.حيث تراو 
، ويمكف توزيع الفقرات وفؽ معامالت صعوبتيا إلى ثالث فئات:الفئة األولى: الفقرات % 7@

وعددىا تسع فقرات وتعتبر ممتازة  %7<->;التي تراوحت قيـ معامالت صعوبتيا مف 
 %7?-8<  مالت صعوبتيا مفالصعوبة، الفئة الثانية: وتشمؿ الفقرات التي تراوحت قيـ معا

وعددىا أربعة فقرات وتعتبر جيدة الصعوبة.الفئة الثالثة: وتشمؿ الفقرات التي تراوحت قيـ 
ومعظـ الفقرات التي تتسـ  وعددىا سبع فقرات وتعتبر سيمة.% 7@-8?معامالت صعوبتيا مف 

ولة فيي متعمقة بعمميات بالصعوبة متعمقة بعمميات العمـ التكاممية، أما الفقرات التي تتسـ بالسي
 العمـ األساسية.

، وقد تـ حذؼ فقرتيف مف فقرات % 7<.7-7.87أما معامالت التمييز فقد تراوحت بيف 
-        االختبار ذات معامالت تمييز أقؿ عف الصفر، وىي الفقرة الثالثة التي بمغ تمييزىا

الي يصبح العدد الكمي لفقرات ، وبالت 0.42 -والفقرة الثامنة عشر والتي بمغ تمييزىا  0.15
لحساب  20تـ استخداـ معادلة ريتشاردسوف  جراء العينة االستطالعية.فقرة بعد إ 18االختبار 

معامؿ ثبات االتساؽ الداخمي لإلختبار لمتأكد مف االتساؽ بيف فقرات االختبار، حيث بمغ معامؿ 
 ، وىي قيمة تعد كافية لتطبيؽ أداة الدراسة.0.79الثبات 
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 مستوى المقبول تربويا لإلختبارال
تـ تحديد المستوى المقبوؿ تربويا لالختبار في ضوء الدراسات السابقة مثؿ: دراسة 

ى اعتبار المستوى ( تـ االتفاؽ عم2002): السيفي1995)) ؛ الدرابيع1998)رواشدة وخطابية )
 مناسبا ألىداؼ االختبار.% 60  المقبوؿ تربويا

 حدود الدراسة
نتائج ىذا الدراسة عمى جميع طمبة الصؼ الحادي عشر في مادة األحياء  سيتـ تعميـ

 في والية شناص بمحافظة الباطنة شماؿ.
 نتائج الدراسة

االحصاء الوصفي لمبيانات التي تـ تجميعيا مف أفراد العينة بعد تطبيؽ اإلختبار مف 
ت تتوزع بشكؿ طبيعي، خالؿ إيجاد قيـ مقاييس النزعة المركزية والتشتت؛  توضح أف البيانا

 يوضح نتائج اإلحصاء الوصفي  >والجدوؿ 
 5جدول 

 مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت الستجابات أفراد العينة

 110 العدد

 9.46 المتوسط
 4.33 االنحراؼ المعياري

 18.75 التبايف
 0.18 االلتواء

 0.42 الخطأ المعياري
 0.84- التفمطح

يتضح مف البيانات السابقة أف توزيع بيانات العينة ىو أقرب لمتوزيع الطبيعي المعتدؿ، 
مع   1+،1-وىو أقرب لمتوزيع الطبيعي؛ ألنو يقع بيف  0.18حيث إف قيمة االلتواء تساوي 

، أي الفقرات التي حصمت عمى درجات عالية، أما قيمة اليميفوجود بيانات منحرفة  قميال نحو 
، وقيمة االنحراؼ المعياري 0.42وقيمة الخطأ المعياري يساوي  18.75إنو يساوي التبايف ف
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، ومف خالؿ ىذه القيـ يتضح إف العينة متجانسة والبيانات تتمركز حوؿ 4.33فإنيا تساوي
 المتوسط غير متطرفة.

 2الشكل 

 الرسم البياني لتوزيع بيانات أفراد العينة

 

 

 

 

 

 2الشكل 

 ع بيانات الذكور في عينة الدراسةالرسم البياني لتوزي

 

 

 

 

 

 

 3الشكل 

 اإلناث في عينة الدراسة الرسم البياني لتوزيع بيانات
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يتضح باف ىناؾ التواء سالب في بيانات الذكور، مما  2مف خالؿ النظر إلى الشكؿ 
مى فيدؿ ع 3يدؿ عمى وجود درجات منخفضة أكثر لدى الذكور عف اإلناث، أما الشكؿ البياني

حصوؿ اإلناث عمى درجات عالية مقارنة بالذكور وىذا يتضح مف خالؿ وجود التواء موجب في 
 البيانات.  

 نتائج السؤال األول
ما مستوى أداء طمبة الصؼ الحادي عشر  " لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ والذي ينص عمى

  في مادة األحياء في اختبار عمميات العمـ"؟

 تربويا لإلختبار في ضوء الدراسات السابقة كدراسة الدرابيع تحديد المستوى المقبوؿتـ 
 أو %  60(، حيث تـ اإلتفاؽ عمى اعتبار المستوى المقبوؿ تربويا 2002(؛ السيفي )1995)

تـ حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، مناسبا ألىداؼ االختبار،  و 18.6
عمـ: المالحظة، والتصنيؼ، واالستنتاج،  واستخداـ والنسب المئوية لكؿ عممية مف عمميات ال

األرقاـ،  واالستدالؿ، والتنبؤ، وتفسير البيانات، وضبط المتغيرات، وفرض الفروض، ولإلختبار 
الكمي؛ وذلؾ مف أجؿ تحديد أداء الطمبة عمى تمؾ العمميات وعمى المجموع الكمي لمفقرات، 

 .يوضح ذلؾ =والجدوؿ 

 6جدول 

سابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ألداء الطالبات عمى اختبار المتوسطات الح
 عمميات العمم لكل عممية ولالختبار ككل.

 عمميات العمـ العدد المتوسط االنحرافات النسبة الرتبة
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 ضبط المتغيرات 1   0.71 0.45 70% 1
 التنبؤ 2  1.23 0.74 60% 2
 المالحظة 2  1.13   0.77 55.9% 3
 التصنيؼ 2  1.09 0.67 53.6% 4
 فرض الفروض 1  0.52 0.50 51.8% 5
 التفسير 2  1.01 0.76 50% 6
 االستدالؿ 2  0.96 0.68 47.2% 7
 استخداـ األرقاـ 3  1.43 1.04 46.9% 8
 اإلستنتاج 3 1.34 1.12 43.9% 9
 مجمؿ الفقرات 18 9.46 4.33 51.5 9

ب المئوية ألداء الطمبة عمى اختبار عمميات العمـ أف النس =ويتضح مف نتائج الجدوؿ 
، وجاءت عممية 14.23كانت منخفضة بشكؿ عاـ، حيث بمغ المتوسط الحسابي لالختبار ككؿ 

%، وجاءت 60%، جاءت بعدىا عممية التنبؤ 70ضبط المتغيرات في المرتبة األولى بنسبة 
، وجاءت بعدىا %53.6بنسبة  ، يمييا عممية التصنيؼ%55.9بعدىا عممية المالحظة بنسبة 
وجاءت بعدىا عممية  %50 يمييا عممية التفسير بنسبة % 51.8عممية فرض الفروض بنسبة 

وجاءت في المرتبة % 46.9يمييا عممية استخداـ االرقاـ بنسبة % 47.4االستدالؿ بنسبة 
 .% 43.9األخيرة عممية االستنتاج بنسبة 

 نتائج السؤال الثاني
ىؿ توجد فروؽ ذات داللو احصائية عند " ؤاؿ الثاني والذي ينص عمىلإلجابة عمى الس

بيف متوسط درجات أفراد العينة في اختبار عمميات العمـ تعزى لمنوع"؟  α ≤0.05مستوى داللة 
استخدـ اختبار )ت( لممجموعات المستقمة اليجاد الفروؽ بيف المتوسطات لمكشؼ عف أثر متغير 

 .<ات العمـ كما في الجدوؿ النوع عمى أداء اختبار عممي

 7جدول 

 نتائج اختبار ليفين لمفروق في التجانس بين مجموعتي  أفراد العينة تعزى لمتغير النوع

%(>@مستوىالثقة ) قيمة)ت( مستوى درجة مستوى  Fقيمة    
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   الداللة عند 
 Fقيمة 

 اقؿ اعمى الداللة الحرية

 المتوسط
 

0.14 0.71 106 
103.6 

0.00 
0.00 

-8.77 
-8.80 

-6.88 
-6.88 

-4.35 
-4.35 

 8جدول 
 النوعن المتوسطات ألداء الطمبة عمى اختبار عمميات العمم تبعا  لمتغير نتائج اختبار )ت( لمفروق بي

          ف لعدـ وجود فروؽ ذات ييتضح إف ىناؾ تجانس في التبايف بيف المجموعت
          ، حيث مستوى الداللة Fداللة احصائية باستخداـ اختبار ليفيف الذي يعتمد عمى قيمة

              ، حيث اف? األوؿ في الجدوؿ صؼبيانات ال، وبذلؾ نأخذ 0.79عندىا يساوي
0.00 =p ،  t = -8.77 (df=106)  ويتضح مف نتائج الجدوؿ بأف ىناؾ فروؽ ذات داللة

إحصائية  في متوسطات أفراد العينة في اختبار عمميات العمـ بيف الذكور واالناث لصالح 
متوسط الحسابي لمذكور، حيث المتوسط ف المتوسط الحسابي لإلناث أعمى مف الإاإلناث، حيث 

، بينما المتوسط الحسابي لإلناث SD =3.36، واالنحراؼ المعياري M =6.92الحسابي لمذكور 
M=12.53 واالنحراؼ المعياري ،SD= 3.2 . التبايف في         حجـ األثر والذي يبيف حجـ

 (Cohen, 1989)بير حسب وىو حجـ ك 1.69المتغير التابع الذي يحدثو التغير المستقؿ بمغ 
 ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة.في ضوء ىذه النتائج   .

 نتائج السؤال الثالث 

المتوسطات  العدد الجنس 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

قيمة 
 )ت(

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

حجـ 
 األثر

المجموع 
الكمي 
 لمفقرات

 1.69 0.00 106 -8.77 3.36 6.92 59 ذكر
 3.25 12.53 49 أنثى
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ىؿ توجد فروؽ ذات داللو احصائية عند  لإلجابة عمى السؤاؿ الثالث والذي ينص عمى"

ـ تعزى لنوع بيف متوسط  درجات أفراد العينة في اختبار عمميات العم α ≤ 0.05مستوى داللة

عمميات العمـ"؟ تـ استخداـ اختبار )ت( لمعينات المستقمة لمقارنة مستوى أداء الطمبة عمى 

  ذلؾ. @اختبار عمميات العمـ بنوعي عمميات العمـ األساسية والتكاممية حيث يوضح الجدوؿ

 9جدول 

 نتائج اختبار ليفين لمفروق في التجانس بين مجموعتي استجابات أفراد العينة 

 تعزى لمتغير نوع عمميات العمم

مستوى  Fقيمة 

 الداللة 

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

%(>@الثقة ) مستوى قيمة)ت(   

اعمى   اقؿ 

 المتوسط
 

1.19 
    

 0.27 
        

106 
102.3 

0.00 -8.99 
-8.99 

-5.60 
-5.60 

-3.58 
-3.58 

 20جدول 

 الطالبات عمى اختبار عمميات العمم نتائج اختبار)ت( لمفروق بين متوسطات ألداء 

 مقارنة بنوعي عمميات العمم

حجـ 
 األثر

مستوى 
 الداللة

 قيمة
)ت(   

درجة 
 الحرية

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

عدد 
 الفقرات

نوع 
 العممية

 األساسية 14 14.82 5.28 107 17.54 0.00 2.52

 التكاممية 4 4.61 2.18

داللة         ي التبايف بيف المجموعتيف لعدـ وجود فروؽ ذات يتضح إف ىناؾ تجانس ف
الداللة              حيث مستوى  Fاحصائية باستخداـ اختبار ليفيف الذي يعتمد عمى قيمو 

 0.00        ف إ، حيث @ األوؿ في الجدوؿ صؼ، وبذلؾ نأخذ بيانات ال0.27عندىا  يساوي
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 =p ، t = 17.54 (df =107)= الجدوؿ باف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية  في مف نتائج
متوسطات أفراد العينة في اختبار عمميات العمـ بيف عمميات العمـ األساسية والتكاممية لصالح 
عمميات العمـ األساسية، حيث إف المتوسط الحسابي لمعمميات األساسية أكبر مف المتوسط 

، واالنحراؼ M =14.82معمميات األساسية الحسابي لمعمميات التكاممية، فالمتوسط الحسابي ل
، واالنحراؼ M =4.01، بينما المتوسط الحسابي لمعمميات التكاممية SD =5.28المعياري 
حجـ األثر والذي يبيف حجـ التبايف في المتغير التابع الذي يحدثو  ؛،SD =2.10المعياري 

 ي ضوء ىذه النتائجف . (Cohen, 1989)وىو حجـ كبير حسب 2.52 التغير المستقؿ بمغ 
  ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة.

 مناقشة نتائج السؤال األول
 " ما مستوى أداء طمبة الصف الحادي عشر في اختبار عمميات العمم؟"

أظيرت نتائج الدراسة تدني مستوى الطالب في اختبار عمميات العمـ مقارنة مع المستوى 
التالية: التفسير، المالحظة، االستنتاج، التصنيؼ، وفرض الفروض،  المقبوؿ تربويا في العمميات

االستدالؿ، استخداـ األرقاـ.  كما أظيرت نتيجة الدراسة وصوؿ الطالب لممستوى المقبوؿ تربويا 
 في عمميتي ضبط المتغيرات والتنبؤ.

احتمت عممية ضبط المتغيرات أعمى مستوى مف حيث أداء الطمبة مقارنة مع باقي 
، ىذه النتيجة كانت مفاجئة، ومخالفة لمدراسات السابقة التي جاءت ىذه %70عمميات بنسبة ال

العممية في المراتب األخيرة؛ ألف ىذه العممية يقصد بيا تحديد العوامؿ واختيارىا مف ضمف 
المتغيرات التي يجب أف تبقى ثابتة، ومف تمؾ التي يجب أف تتغير مف أجؿ تنفيذ استقصاء 

كشؼ ىذه العممية قدرة الطالب عمى الربط بيف السبب والنتيجة والربط بيف المفاىيـ في مقترح، وت
األسئمة والواقع، وىذا يتطمب مستوى عاؿ مف الميارات العقمية لحؿ أسئمة الدراسة التي تضمنت 

اث ىذه العممية، وقد تعود ىذه النسبة لسيولة السؤاؿ وقدرة الطمبة عمى الربط بيف المفاىيـ واألحد
 الحياتية؛ لذا كاف مف السيؿ تمييز االجابة .

وىذه العممية تعني قدرة الطمبة عمى ، %60 واحتمت عممية التنبؤ المرتبة الثانية بنسبة 
توقع حدوث شيء باالعتماد عمى المعمومات التي لدييـ، وىذه النتيجة يمكف أف يكوف السبب 
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ألحياء في مرحمة التعميـ ما بعد األساسي ورائيا ىو احتواء األنشطة االستقصائية في كتاب ا
 عمى أسئمة التنبؤ قبؿ البدء في أداء األنشطة، وىذه األسئمة  مف شأنيا أف تثير تفكير الطالب.

ويمكف تفسير ىذه النتيجة %  55.9واحتمت عممية المالحظة المرتبة الثالثة بنسبة 
ج الدراسي، كما أنيا عممية دائما ما بسبب سيولة العممية، وبساطتيا، وتكرارىا بكثرة في المني

تكوف في بداية األنشطة االستقصائية التي يقـو بيا المتعمـ في كتاب األحياء، وعمى أسموب 
التدريس المتبع، والذي يركز عمى ىذه العممية  لمعرفة أوجو التشابو واالختالؼ بيف األشياء وىذا 

 كاف سبب األداء المرتفع لمطالب في ىذه العممية. 

ويمكف تفسير ىذا التدني إلى % 43.9واحتمت عممية اإلستنتاج المرتبة األخيرة بنسبة 
ضعؼ الطمبة في الربط بيف األسئمة المقدمة في الدراسة والمعمومات السابقة، وقمة توظيؼ الخبرة 
، وقمة تدريب الطالب عمى ىذا النوع مف عمميات العمـ، وضعؼ الطالب لموصوؿ إلى حاالت 

 حاالت عامة، وعدـ الربط بيف السبب والنتيجة.خاصة مف 

وأظيرت نتيجة الدراسة أف النسبة المئوية لمستوى األداء بالمجموع الكمي لالختبار لمطمبة 
الطمبة في  ، مما يعني انو لـ يصؿ المجموع الكمي ألداء %60وىي نسبة ما دوف % 51.5

دراسات الدرابيع         ىذه النتيجة مع اختبار عمميات العمـ لممستوى المقبوؿ تربويا، واتفقت 
 .Lee, 1991)   (، إال أنو ىذه الدراسة تختمؼ مع دراسة1998؛ رواشدة وخطابية )1995))

الفصؿ بيف جوانب المعرفة والعمـ ويمكف تفسير سبب تدني األداء عمى عمميات العمـ إلى أ( 
ف األسئمة والتي تعتمد عمى الحفظ والطريقة والتفكير، ب( تعود الطالب عمى نوع معيف ووحيد م

والتذكر فقط، ج( قد ال توفر طرؽ التدريس المتبعة مواقؼ مناسبة لممارسة التفكير العممي، د( 
 قمة توظيؼ أساليب االستقصاء العممي مثؿ دورة التعمـ، وطريقة سكماف، والتعمـ بالمعب.

 مناقشة نتائج السؤال الثاني
في متوسطات أداء أفراد  α ≤ 0.05ة عند مستوى ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائي

أشارت النتائج المتعمقة بيذا السؤاؿ  إلى وجود العينة في اختبار عمميات العمـ تعزى لمنوع؟ 
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فروؽ ذات داللة احصائية في اختبار عمميات العمـ بيف الذكور واإلناث، وجاءت ىذه النتيجة 
(، وىناؾ دراسات الدرابيع 1995& خطابية، مختمفة عف نتائج الدراسات مثؿ دراسة)رواشدة 

(، التي أشارت لوجود فروؽ بيف الجنسيف في األداء عمى اختبار 1991(؛ المغربي )1995)
( التي أشارت لوجود فروؽ بيف الجنسيف في 1997عمميات العمـ لصالح الذكور ودراسة )يبوا، 

أي أف ىنالؾ فروقًا دالة إحصائيًا ة؛ األداء لصالح االناث. ىذه النتائج تتفؽ مع الدراسة الحالي
العمـ  بيف متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث لصالح اإلناث في اختبار عمميات

تعزى لعامؿ النوع، وتفسر ىذه النتيجة عمى أف قدرة الطالبات عمى المثابرة والتفاعؿ في عممية 
مات، وبالتالي يحسف مف مستوى التعمـ، وميؿ الطالبات لميدوء يزيد مف استيعابيـ لممعمو 

اكتسابيف لعمميات العمـ، ورغبة اإلناث المستمرة في االستطالع ومعرفة ما ىو جديد تدفع 
 الطالبات إلى ممارسة وتطبيؽ عمميات العمـ في حياتيف اليومية.

 مناقشة نتائج السؤال الثالث
أداء أفراد  في متوسطات α ≤ 0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

أشارت نتيجة الدراسة إلى وجود فروؽ لنوع عمميات العمـ؟   العينة في اختبار عمميات العمـ تعزى
دالة احصائية بيف أداء الطمبة في عمميات العمـ األساسية وأدائيـ في عمميات العمـ التكاممية، 

مية، وتتفؽ ىذه النتيجة حيث إف أدائيـ في عمميات العمـ األساسية أعمى مف عمميات العمـ التكام
ويمكف تفسير ىذه النتيجة الى أف عمميات العمـ  ، (1998(؛ قرني )1995مع دراسة الدرابيع )

االساسية تعتمد عمى الميارات البسيطة مثؿ: المالحظة، والتصنيؼ، واستخداـ األرقاـ، وتأتي في 
النفس السموكي مف أنو ىذه قاعدة ىـر تعمـ العمميات، كما يفسر ذلؾ أيضا بما أشار إليو عمـ 

العممية يجب أف تجزأ إلى خطوات أصغر ويحتاج الطمبة لتعمـ ميارات مف المستوى األدنى قبؿ 
أف يستطيعوا تعمـ ميارات أكثر تعقيدا، بينما عمميات العمـ التكاممية تحتاج الى ميارات تفكير 

 عميا وىذا ما ىو مفقود لدى الطمبة.

 توصيات الدراسة
ائج الدراسة يمكف اقتراح بعض التوصيات التي قد تفيد لالرتقاء بمستوى في ضوء نت

 عمميات العمـ لدى الطالب ومعالجة أوجو القصور بذلؾ.
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 لوزارة التربية والتعميم والمعممين: -
* إعادة النظر في منيج االحياء لمصؼ الحادي عشر لمتعميـ  ما بعد األساسي بحيث تبرز 

 طة بعمميات العمـ.الجوانب األساسية المرتب

* التأكيد عمى الجانب التطبيقي لطرؽ التدريس والبعد عف االسموب التقميدي ،أسموب التمقيف 
وجعؿ المتعمـ ىو محور العممية التعميمية بالفعؿ، واستخداـ طرؽ حديثة في التدريس تعتمد 

 عمى التفكير العممي. 

يب واستخداـ الميارات المتعمقة * اعطاء لمطالب الفرصة لالستكشاؼ واالستقصاء والتجر 
 بعمميات العمـ أثناء أداء األنشطة االستقصائية.

 * أف يخطط المعمموف لطالبيـ برنامجا قائما عمى االستقصاء.

توجيو نظر اعداد المناىج الدراسية وتطويرىا بأىمية عمميات العمـ ، ومراعاة ذلؾ عند القياـ  *
في تدريس العمـو سواء كانت تمؾ التي تعقب الوحدات  بتطوير أساليب التقويـ المتبعة حاليا

الدراسية في الكتب المقررة أو االختبارات المدرسية بحيث يمكف أف تسيـ في الكشؼ عف 
 اكتساب الطمبة لعمميات العمـ.

 لمباحثين التربويين:-
ناؾ ليو مف نتائج وجدت الباحثة بأف ىإمف خالؿ اجراءات ىذه الدراسة، وما توصمت        

بعض المشكالت الميمة ذات الصمة بموضوع الدراسة، والتي تحتاج المزيد مف التقصي والبحث 
 -وىي:

* إجراء المزيد مف البحث التربوي في موضوع ىذه الدراسة عمى مناطؽ مختمفة وصفوؼ دراسية 
 أخرى.
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 )اىتمامات * استقصاء مجموعة العوامؿ األكثر أثرا في رفع مستوى عمميات العمـ عند الطمبة 
 وميوؿ واتجاىات واستراتيجيات تدريس وبيئات صفية وغيرىا(.

* اجراء المزيد مف البحوث لمتعرؼ عمى مدى توافر عمميات العمـ في مناىج العمـو لمصؼ 
الحادي عشر، ومدى استخداـ معممي االحياء خاصة ومعممي العمـو عامة لعمميات العمـ 

 داخؿ الغرفة الصفية

 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 7102ديسمرب    –عاشر  العدد ال  -  33 جمللد ا      811

 
 

 

 المراجع
(. أثر التدريب عمى تصميـ جدوؿ االستقصاء في تدريس العمـو عمى 2006شي، سميماف. )البمو 

عمميات العمـ والتحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ التاسع مف التعميـ 
 .46-63   (،1، )مجمة العمـو التربوية والنفسيةالعاـ بسمطنة عماف. 

خرائط المفاىيـ ومستوى الذكاء في  (. أثر التفاعؿ بيف استراتيجية1999الجندي، أميف سعيد. )
التحصيؿ واكتساب بعض عمميات العمـ لدى تالميذ الصؼ الخامس 
. المؤتمر العممي الثالث الجمعية المصرية  اإلبتدائي في مادة العمـو

 لمتربية العممية.  

 . دبي: دار القمـ.تدريس العمـو في مراحؿ التعميـ العاـ(. 1996الخميمي، خميؿ يوسؼ. )

أثر تدريس مادة العمـو بخريطة المفاىيـ عمى كال مف (. 1994ميس، ميا عبد السالـ. )الخ
، رسالة التحصيؿ والتفكير الناقد لدى طمبة الصؼ األوؿ إعدادي

 ماجستير غير منشورة ، جامعو عيف شمس، القاىرة.

 ، القاىرة: دار المعارؼ.8ط .مقدمة في تدريس العمـو(. 1987الدمرداش، صبري. )

سيكولوجية التعمـ بيف المنظور اإلرتباطي والمنظور (. 1996زيات، فتحي مصطفى. )ال
 . القاىرة: دار النشر لمجامعات.المعرفي

، قياس عمميات العمـ لدى طمبة التعميـ العاـ بسمطنة عماف(. 2002السيفي، سعيد عبداهلل. )
 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة السمطاف قابوس.

 ، الرياض، جامعة الممؾ سعود.العمـو في التعميـ العاـ(. 1997الشيراني، عامر. ) 



  محمد بن طالب الكيومي /د           اكتساب طمبة الصف الحادي عشر

 فاطمة بنت خمفان العبريةأ/         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 7102ديسمرب    –عاشر  العدد ال  -  33 جمللد ا      810

 

فاعمية استخداـ خرائط التفكير في التحصيؿ الدراسي لطمبة (. 2012الياشمي، اسحاؽ عبداهلل. )
الصؼ الحادي عشر في مادة األحياء وتنمية ميارات عمميات العمـ 

 مؤتو. ةجامع مية الدراسات العميا، . رسالة ماجستير غير منشورة، كلدييـ

، مسقط: دار 8. ططرائؽ تدريس العمـو(. 2009أمبوسعيدي، عبداهلل و البموشي، سميماف. )
 المسيرة لمنش.

التدريس الفعاؿ لمعمـو الطبيعية لممرحمة الثانوية في ضوء الكفايات (. 1991بخش، ىالة طو. )
 ، جده: دار البالد.8. طالتعميمية

(. أثر استخداـ خرائط المفاىيـ بتدريس مفاىيـ في الكيمياء 2001يب محفوظ. )بمفقيو، نج
العضوية عمى تحصيؿ طالب المرحمة الثانوية واتجاىاتيـ نحو مادة 

، (1)4، مجمة التربية العممية .الكيمياء بدولة االمارات العربية المتحدة
182-158 . 

 القاىرة: دار الشروؽ لمنشر.  ،9. طأساليب تدريس العمـو(. 1996زيتوف، عايش. ) 

(. أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني والخريطة المفاىيمية 2000عبيدات، حيدر موسى. )
، رسالة في الفيـ المفيومي لطمبة الصؼ السابع األساسي في مادة العمـو

 ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف.

ستخداـ خرائط المفاىيـ في تحصيؿ طمبة الصؼ الثامف أثر ا(. 1996عقروؽ، فاتف خميؿ. )
، رسالة األساسي لبعض المفاىيـ المتعمقة بالصوت واالحتفاظ بيا

 ماجستيرغير منشورة، جامعة اليرموؾ، أربد. 

(. فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ عمى كؿ مف التحصيؿ واكتساب ?@@8محمد، زبيدة محمد. )
ذ الصؼ الخامس االبتدائي المتأخريف بعض عمميات العمـ لدى تالمي



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 

 7102ديسمرب    –عاشر  العدد ال  -  33 جمللد ا      818

 
 

 

 ، ، الجمعية المصرية لمتربية المؤتمر العممي الثانيدراسيا في مادة العمـو
 .العممية

أثر استخداـ الخريطة المفاىيمية في مادة العمـو عمى التحصيؿ (. >@@8محمود، رغدة إدريس. )
ة ، رسالواكساب العمميات العممية لدى طمبة الصؼ السادس األساسي

 ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral 
Sciences. (2nd  ed). London: Lawrence Erlbaum 
Associates, Publisher. 

 


