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بطريقة العروض العملية في تحصيل طلبة المرحلة الثانوية  األحياءتدريس مادة  أثرهدفت هذه الدراسة لمعرفة 

 ودافعيتهم نحو التعلم في العراق.

لبيان تأثير  ،قبلي وبعدي وباختبارينوقد اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي لمجموعتين غير متكافئتين 

( في المتغيرين التابعين )التحصيل التقليديةالمعالجة التجريبية )طريقة العروض العملية والطريقة االعتيادية 

والدافعية( وكان افراد الدراسة هم طالبات الصف الخامس العلمي لثانوية الفردوس للبنات في العراق في العاصمة 

 .2016-2015بغداد للعام الدراسي 

لشعبة )أ( وعدد افراد تم اختيار شعبتين عشوائيا تكون احداهما مجموعة تجريبية وهي ا ،الدراسةولجمع بيانات 

لتكون مجموعة ضابطة وهي الشعبة )ج( وعدد افراد  فاختيرتاما الشعبة الثانية  ،( طالبة32الدراسة فيها )

 ( طالبة.28الدراسة فيها )



االداة االولى كانت اختبارا تحصيليا للتعرف على اثر تدريس  ،تم تطوير اداتين ألجل تحقيق اهداف الدراسة

اما االداة الثانية فكانت استبانة لمعرفة اثر تدريس مادة  ،ريقة العروض العملية في التحصيلمادة االحياء بط

 وقد تم التحقق من صدق اداتي الدراسة وثباتهما. ،االحياء بطريقة العروض العملية في دافعيتهم نحو التعلم

( ANCOVAالتغاير المصاحب ) تحليل باستخدامتم تفريغ البيانات وتبويبها في جداول ثم تدقيقها وتحليلها 

 النتائج. إلى( لمعالجة البيانات احصائيا وصوال SPSSثم استخدام الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية )

 مجموعة نتائج كان اهمها هو: إلىتوصلت هذه الدراسة 

في وجود فروقات ذات داللة احصائية بين متوسط درجات الطالبات للمجموعتين التجريبية والضابطة  -

( وهذه 43.54( المحسوبة )Fحيث بغت قيمة )ولصالح المجموعة التجريبية،  ،االختبار التحصيلي

 (.α = 0.05القيمة ذات داللة احصائية عند مستوى )

وجود فروقات ذات داللة احصائية بين متوسط استجابة طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة  -

( Fحيث بلغت قيمة ) ،استبانة قياس الدافعية نحو التعلمعلى اداة ولصالح المجموعة التجريبية 

 ( α = 0.05( وهذه القيمة ذات داللة احصائية عند مستوى )87.617المحسوبة )

 تم تقديم عدة توصيات ومقترحات من قبل الباحث هي: ،نتائج الدراسة وفي ضوء

االيجابية في رفع التحصيل  استخدام طريقة العروض العملية في تدريس مادة االحياء نظرا لجوانبها -

 والمستوى العلمي والمعرفي للطلبة وكذلك لرفع مستوى دافعيتهم نحو التعلم.

تدريب وتوجيه المعلمين على كيفية استخدام طريقة العروض العملية في تدريس مادة االحياء من خالل  -

 توظيفها في عملية التدريس. إلمكانيةاعداد دورات تدريبية خاصة تتناول طريقة العروض العملية 



ان تقوم وزارة التربية العراقية بضرورة توجيه مؤلفي كتب العلوم بضرورة تضمين طريقة العروض  -

في رفع مستوى تحصيل الطلبة وتنمية  ألهميتهاوادلة المعلمين وذلك نظرا  ،العملية في المناهج الدراسية

زارة التربية في جمهورية العراق لتنظيم عقد الدورات وكذلك دعوة المسؤولين في و  ،دافعيتهم نحو التعلم

وتزويدهم بالوسائل والمجسمات  ،طريقة العروض العملية الستخداموتدريب المعلمين  إلعدادالالزمة 

 اجراءات هذه الطريقة. الستكمالوالنماذج واالجهزة الالزمة 

اجراء دراسات حول استخدام طريقة العروض العملية في تدريس بقية المناهج الدراسية بمجاالتها العلمية  -

في التحصيل والدافعية نحو التعلم لدى الطلبة وكذلك  أثرهاواالنسانية في عدة مراحل تعليمية لمعرفة 

وغيرها مما تؤكد عليها الفلسفات المتغيرات االخرى كالتفكير العلمي والتفكير الناقد والتفكير االبداعي 

 التربوية الحديثة.
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Abstract 

This study sheds light the effect of teaching biology by practical demonstration 

means for high school students on their achievement and motivation towards 

learning in Iraq. 

The study is based on a semi – experimental  approach for two unequal groups with 

two tests a post- test and a pretest to show the influence of the experimental treatment 

(formula) including: practical tools approach and the traditional approach on (within 

) the dependent variables ( the achievement and the motivation) . 

The sample (specimen) consisted of grade female class at al-firdous high school in 

Baghdad for the academic year 2015-2016. Randomly, two classes were chosen for 

this experimental, a class of 32 female students and another of 28 female student. 

In order to achieve the targets (objective) of the study, two tools were developed: 

first; an achievement test to identify the effect of teaching the course of biology by 

practical means. 



second; a questionnaire to identify the effect of teaching biology course by practical 

means and its motivation towards learning, thus, the study has verified both tools. 

Data were tabulated and analyzed using helped (SPSS) to obtain the results 

The study has concluded the following; 

1. The availability of differences (there are statistical differences) between the 

average marks of those female students in the experimental formula and in the 

achievement test. 

The value of (f) is approximately ( 43.54 ) which represents a statistical 

evidence of ( a=0.05 ). 

2. There are statistical differences between the average marks on the response of 

female students, concerning the questionnaire of motivation to learning. thus, 

the estimated value of ( f ) is ( 87.617 ) and this value represents a statistical 

evidence of ( a=0.05 ). 

In accordance with the results of the study, the researcher has suggested the 

following recommendations. 

 

1. Using practical tools approach in teaching biology course due to its positive 

significance in raising the standard of education and motivation among 

students. 

2. Training teachers on how to apply this approach in teaching biology courses. 

3. The ministry of education in Iraq is to guide teachers of science to include the 

practical tools approach in the textbooks of high school students for its 

significance in raising learning standards to motivate students to learn. 

In addition, the necessity of preparing training courses for teachers and 

maintaining all facilities for successful educational process. 



4. More researches should be implement to use the practical tools approach for 

all grades and to use other variables such as the scientific, critical and creative 

thinking, which is followed nowadays by modern educational philosophy. 

 


