
خالصة البحث

تینسون في التحصیل الدراسي في مادة علم –اثر انموذجي كلوزمایر ومیرل ( یھدف البحث الحالي الى معرفة 
).االحیاء لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

مجموعتین (جزئيالضبط الولتحقیق ھدف البحث اعتمدت الباحثة المنھج التجریبي وتصمیما تجریبیا ذا 
.واختبارا قبلیا وبعدیا لقیاس التحصیل الدراسي لدى الطالبات)موعة ضابطة تجربیتن ومج

في مدینة االولى/اختارت الباحثة مدرسة التراث العربي من بین المدارس التابعة للمدیریة العامھ لتربیة الكرخ 
ث مجموعات على ثالتوزعنطالبة) ٨٠(تكونت من المتوسط ، واختارت عینة من طالبات الصف الثانيبغداد

.)مجموعتان تجربیتن ومجموعة ضابطة(

لزمني ، والتحصیل الدراسي العمر ا: في عدد من المتغیرات وھي حث الثالثةالباحثة بین مجموعات البكافأت
.والتحصیل الدراسي لالبوین ، السابق

تذكر ( المعرفي سلوكیا لمحتوى الموضوعات على وفق تصنیف بلوم في المجال غرضا )  ٧٩(ت الباحثة صاغ
على مجموعة من في اثناء التجربة عرضت واعدت خططا تعلیمیة للمواضیع التي ستدرسھا ) ، فھم ، تطبیق 

.الخبراء والمحكمین في طرائق تدریس العلوم 

تم فقرة وكان من نوع االختیار من متعدد) ٦٣(تكون من ) بعدیا وقبلیا ، ( صیلي اعدت الباحثة اختبار تح
) .٠.٩٣٤(حیث بلغ لصدق الظاھري لھ ، وصدق المحتوى وكذلك ثباتھایجاد ا

تحلیل التباین االحادي اختبار (-:استعملت الباحثة في اجراءات بحثھا وتحلیل نتائجھ الوسائل االحصائیة االتیة
ومن النتائج ) رمان براون ،واختبار شفیھ، معادلة معامل الصعوبة،معامل ارتباط بیرسون ، معامل سبیكاي

-:التي تم التوصل الیھا 

التجریبیة االولى واللواتي درسن على وفق انموذج كلوزمایر وطالبات المجموعة تفوق طالبات المجموعة 
تینسون على طالبات المجموعة الضابطة واللواتي درسن –التجریبیة الثانیة اللواتي درسن وفق انموذج میرل 

وتساوي المجموعة التجریبیة االولى اللواتي درسن وفق انموذج كلوزمایر مع . على وفق الطریقة التقلیدیة
اوصت في ضوء نتائج البحث .تینسون –المجموعة التجریبیة الثانیة اللواتي درسن على وفق انموذج میرل 

ئیة لطالبات تینسون التعلیمین في تعلم المفاھیم االحیا–التاكید على استعمال انموذجي كلوزمایر ومیرل الباحثة
واوصت بالقیام بدورات تاھل المدرسین والمدرسات على كیفیة تعلم المفاھیم االحیائیة على .المرحلة الثانویة
التعلیمین واجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة وذلك باستعمال ) تینسون –كلوزمایر ومیرل (وفق انموذجي 

.دا تابا التعلیمیةنماذج تعلیمیة اخرى كنموذج جانییھ وبرونر وھیلی

ز


