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ملخص البحث :
يهدد البثدل للتعدع :لد أثدع ستدتعاجيجية السعتدل السددا ا تدل التثلديل وال يددل
نثو مادة السي ياء لطالب اللف الخامس العل ل.
ولغعض التثقق ما صثة هد البثل ثم صياغة الفعضيتيا اللفعيتيا اآلجيتيا
 -0ال يوجد تعق ذو داللة سحلائية :ند مستوى( )0,05بيا متوتط درجات
طالب ال ج و:ة التجعيبية الذيا يدرتون وتق ستتعاجيجية السعتل السا ا ومتوتط
درجات طالب ال ج و:ة الضابطة الذيا يدرتون :ل وتق الطعيقة اال:تيادية تل
اال تبار التثليلل تل مادة السي ياء.
 -8ال يوجد تعق ذو داللة سحلائية :ند مستوى( )0,05بيا متوتط درجات
طالب ال ج و:ة التجعيبية الذيا يدرتون وتق ستتعاجيجية السعتل السا ا ومتوتط
درجات طالب ال ج و:ة الضابطة الذيا يدرتون :ل وتق الطعيقة اال:تيادية تل
مقياس ال يل نثو مادة السي ياء .
جم ا تبار :ينة البثل قلديا ُ ما س:دادية العاتديا للبنيا التابعة ل ديعية جعبية بغداد
العصاتة  3/أذا كان :دد طالب اللف الخامس العل ل -التطبيقل ()33طالب
موز:يا :ل شعبتيا وبالتعييا العشوائل جم ا تيار شعبة (ب) بواقع ( )82طالب
لل ج و:ة التجعيبية و()82طالب لل ج و:ة الضابطة.جم مساتأة ال ج و:تيا تل
بعض ال تغيعات التل قد جسون ذات جأثيع تل ال تغيع ال ستقل منها ( الذكاء  ،الع ع
الزمنل  ،التثليل السابق تل مادة السي ياء للسورس األول  ،مقياس ال يل نثو مادة
السي ياء ) .وقد ا تار الباحل التل يم التجعيبل ذا الضبط الجزئل ل ج و:تيا
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جضبط أحداه ا األ عى ك ا حددت ال ادة أثناء مدة التجعبة أذا ش لت الفلول
، 6 ط،  التطبيقل- األربعة األ يعة ما كتاب السي ياء لللف الخامس العل ل
) هدتا ً تلوكيا ً ك ا وجم802( ددها: م وجم صياغة األهدا السلوكية وبلغ8106
د الباحل: أما تي ا يخص أدوات البثل تقد أ. تيا:داد الخطط التدريسية لل ج و:س
ية ما: تقعة ما نوع األتئلة ال وضو26 ) تقعة31( ا تبارا جثليليا ً مسون ما
تقعات) ما نوع األتئلة ال قالية وتق2 ( نوع اال تبار ما متعدد بأربعة بدائل
الخارطة أال تباريه سما األداة الثانية مقياس ال يل نثو مادة السي ياء تتم بناء ال قياس
 تقعة ) وقد جم التأكد ما صدقه وثباجه وبعد معالجة البيانات21 ( ال تسون ما
دد ما الوتائل اإلحلائية أظهعت نتائج البثل جفوق طالب: سحلائيا ً باتتخدام
ة:ل ال ج و: ة التجعيبية الذي درتوا وتق ستتعاجيجية السعتل السا ا:ال ج و
تيادية تل اال تبار التثليلل ومقياس ال يل:الضابطة التل جدرس وتق الطعيقة اال
نثو مادة العلوم وتل ضوء ذلك وضع الباحل ج لة ما التوصيات ك ا أقتعح أجعاء
.دراتات الحقة اتتس االً للبثل
Effect of the hot chair strategy in achievement and tendency
towards chemistry for the students of the clas
Fifth Scientific
Dr. Ayed Khudair Al-Tai
Abstract :
The research aims to identify: the impact of the hot chair
strategy in the achievement and the tendency towards chemistry
for students of the fifth grade scientific.In order to validate the
research objective and then formulate the following two zero
hypotheses:
1- There is no statistically significant difference at (0.05)
between the average score of the students of the experimental
group who study according to the strategy of the hot chair and
the average grades of the control group students who study
according to the usual method in the achievement test in
chemistry.
2. There is no statistically significant difference at (0.05)
between the average score of the students of the experimental
group who study according to the strategy of the hot chair and
the average score of the control group students who study
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according to the normal method in the inclination scale towards
chemis
The sample was randomly selected from the Rafidain
Preparatory School for Girls, which is affiliated to the
Department of Education of Rusafa (3), where the number of
students in the fifth grade applied 53 students divided into two
divisions and the random selection was chosen (B) (29) students
for the experimental group and (24) students for the group The
two groups were rewarded for some variables that may have an
effect on the independent variable (intelligence, temporal age,
previous chemistry attainment of the first class, inclination
towards ch
The researcher chose the experimental design with partial
control of two groups that control each other as defined during
the period of the experiment. The last four chapters of the book
of chemistry for the fifth grade applied scientific, 6, 2016. The
behavioral goals were formulated and reached 218 behavioral
goals. Teaching of both groups. As for the research tools, the
researcher prepared a statistical test consisting of (50) paragraph
(46) of the type of the objective questions of the type of multitest with four alternatives (4 paragraphs) of the type of essay
questions according to the experimental map.40 paragraphs) of
the type of essay questions according to the experimental map.
The second instrument is the measure of inclination towards the
chemistry. The measurement is made up of (40 paragraphs). It
has been verified for its validity and stability and following the
statistical processing of the data Using a number of statistical
methods, the results of the study showed that the students of the
experimental group studied according to the strategy of the hot
chair on the control group, which is taught according to the
usual method in the achievement test and the inclination of
science. Conduct subsequent studies to complement the
research.
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الفصل األول
التعريف بالبحث
أوالً:مشكلة البحث -:
بالعغم ما التغييع الثاصل تل مثتوى ال واد العل ية وسضاتة العديد ما ال واضيع
العل ية البثتة تضال :ا نظام التنوع للدراتة اإل:دادية للفعع العل ل بيا التخلص
اإلحيائل والتطبيقل سال سن مدرتو السي ياء الزالوا يعانون ما وجود قلور تل
طعائق التدريس ال تبعة تل جدريس ال ادة وهذا بالتالل يوثع تل مستوى التثليل
للطالب وقلة ال يل لديهم نثو السي ياء م ا حول هذه ال ادة سل مجعد معلومات
جعط لهم ما دون أن جتاح له سمسانية لفهم بنية جلك ال ادة تضالً :ا أنها ال جشجع
:ل جفعيل دور الطالب دا ل اللف ويعتقد الباحل أن ال درتيا يؤكدون ال ثتوى
ال ععتل تل جدريس ال ادة أكثع ما اهت امهم بالطالب ودواتعهم النفسية ال ستسبة
التل جستسب ما البيئة التل جثيط به ،والخبعات التل ي ع بها  ،وما الل بعة
الباحل ال تواضعة تل مجال التدريس ولتثديد ال شسلة أكثع دقة  :د الباحل :ل
سجعاء دراتة اتتطال:ية ش لت ( )01مدرس ومدرتة ل ادة السي ياء لللف
الخامس العل ل  -التطبيقل تل بعض ال دارس اإل:دادية التابعة ل ديعية العامة لتعبية
بغداد العصاتة  3/وبعد مناقشة الباحل لنتائج االتتبانة وجد سن  %23ما ال درتيا
ال جوجد لديهم اطالع بإتتعاجيجية السعتل السا ا والسبب تل ذلك يعود :دم
مشاركة الطالب تل التثضيع اليومل وكثعة س:داد الطالب تل اللف الواحد
وال طالبة بتس لة ال نهج قبل الفتعة ال قعرة ك ا وجد سن  %23ما مدرتل السي ياء
تل اللف الخامس العل ل  -التطبيقل ال ي تلسون مععتة أو تسعة أو مجعد اطالع
:ا ال يل وكيفية جوظيفه تل مادة السي ياء.وأيضا وبناءاً :ل ما أشارت سليه نتائج
العديد ما الدراتات لواقع مادة السي ياء وجثليل الطالب أذا أكدت العديد ما
الدراتات ومنها (ال السل  ) 8103 ،أن أتباب ضعف مستوى التثليل تل مادة
السي ياء هو ا:ت اد الطعائق التدريسية اال:تيادية تضال :ا :دم اتتخدام ال ختبع
والوتائل التعلي ية ال شوقة وما هنا جبلورت مشسله البثل لدى الباحل وتع
للبثل :ا ستتعاجيجية جدريسية يأمل أن يثقق تيها جعل ا ً تعاالً والخعوج ما أطار
التدريس اال:تيادي (التقليدي).
وبناءاً :ل ذلك صاغ الباحل مشسله البثل بالسؤال األجل -
ما أثر استخدام إستراتيجية الكرسي الساخن في التحصيل والميل نحو مادة الكيمياء
لطالب الصف الخامس العلمي  -التطبيقي؟
ثانياً :أهمية البحث
التعبية  :لية مست عة ال جنتهل :ند جخعج الفعد تل أي مؤتسة جعبوية مه ا كانت
درجته والسبب ألن اإلنسان يعيش تل :الم دائم التغييع والتطور وهذا أمع يقتضل أن
جسون التعبية مست عة تهل أداة ال جت ع تل بناء حياة أتضل ووتيلته األتاتية تل
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جثقيق آماله وبناء مستقبله ول ا كانت الثورة ال ععتية ت ة ما ت ات هذا العلع تال
بد لها سن ج تد سل الع لية التعبوية وبعامجها وأنظ ة التعليم ومد الجها و :لياجها
ومخعجاجها ،بوصف التعبية مسؤولة :ا جأهيل األجيال ل واجهة ال تغيعات ومواكبة
مظاهع التطور التل يشهدها العالم (:طية .)822 8101،وأن حياة الطالب جستند
سل اكتساب التعبية العل ية اللثيثة والبثل :ا كيفية جن يتها مع جقدمه الع عي
التل جستسب أوالً ما مثيطه األتعي وجنتقل تل ما بعد سل مجال ال درتة والخبعات
ال ستسبة و أن التعلم يعد أحد الع ليات األتاتية التل يجعيها الطالب تل ال واقف
اللفية  ،وي ثل العكيزة ال ه ة تل الع لية التعلي ية سذ سنه ينلب تل نشاط يقوم به
الطالب تل ال واقف التل جثدث تل غعتة اللف أو ال ختبع أو ال سعح أو أي مسان
آ ع لذا تأن  :لية التعلم جتض ا جهيئة بعات وم ارتات شخلية واجت ا:ية جديدة
تلي ة جتيح تعصة جعلم السلوك السوي وجسويا مدركات جديدة واكتساب أن اط
تلوكية جديدة تل حل ال شسالت وجعلم ضبط االنفعاالت والتواتق النفسل ( .ال فتل ،
)6 8101
وجع ّد ال ِسي ياء ما العلوم ال ه ة التل جثدث جأثيعا تل حياجنا اليومية وجُسا:د :ل
جبسيط مسونات العالم ال عقد الذي نَعيشهُ ،سذ أن دراتة السي ياء ججعل الطلبة َيثسون
ويَدركون ما موجود تل بيئتهم وأنها جشبع ميولهم ورغباجهم لل ععتة والتجعبة
واالتتسشا (.زنسنة) 3 8113،
أن ال تتخدام طعائق التدريس وأتاليبها أه ية بالغة وجأثيعا واضثا تل جنفيذ ال نهج
سذ سن أتضل منهج بلورة :امة وأتضل كتاب مدرتل بلورة اصة وأتضل
وتائل وسمسانيات أ عى مهيأة لتنفيذ ال نهج قد جفشل سن لم جسا الطعائق واألتاليب
ال تبعة تلي ة جناتب ال تعل يا وطبيعة ال ادة الدراتية والظعو واإلمسانيات
ال تاحة  ،ب ا يتطلب سل ام ال درس بطعائق التدريس العامة والخاصة تضال :ا
امتالكه ال ادة العل ية تل مجال جخلله (.الت ي ل)023 8112،
ان طعائق التدريس لها أه ية لذا :قدت السثيع ما ال ؤج عات والندوات و أجعيت
:دة بثوث ودراتات أكدت ضعورة جطويع ال ناهج وا:ت اد االتتعاجيجيات الثديثة
منها ال ؤج عات والندوة الوطنية الثانية :ا االتتعاجيجيات التعبوية لل دة ما (– 31
 )8112/ 3 / 30التل جناولت الواقع التعبوي تل الععاق بساتة جوانبه ،وبثثت
الندوة تل طعائق وجدريب ال عل يا قبل الخدمة وتل سثنائها وكيفية االرجقاء بالواقع
التعلي ل ب ا ينسجم مع حضارة الععاق وما وصلت سليه الدول ال تقدمة  -جبن
التقعيع الوطنل لج هورية الععاق الخاص بتطويع التعبية كثيعاً ما األتسار التل
جشيع سل ججعيب و اتتثداث :دد ما األن اط الجديدة تل ال جاالت التعبوية ال ختلفة
و سقام ة هذه التجارب والن اذج :ل أتس :ل ية وججعيبية تلي ة وجقويم نتائجها
وجع يم ما يللح منها تل سطار جبنل ال ستثدثات والتجديدات التعبوية "
( معكز البثوث التعبوية ) 83 8112 ،
تع لية جطويع مهارات الطلبة وقدراجهم وزيادة جثليلهم الدراتل ال جأجل ما ا:ت اد
مناهج حديثة تثسب  ،بل ما االهت ام بالعكا األتاس الذي يوازي ال نهج ما أركان
الع لية التعلي ية ال ت ثل بالطعائق واألتاليب التدريسية نظعاً لفعاليتها تل جعج ة
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مثتوى ال ادة سل أداء جعبوي :ل ل اجت ا:ل  ،وب دى ما جسهم به تل ن و شخلية
الطلبة وجطويع مهاراجهم العقلية واالجت ا:ية والجس ية ألنها جعجبط ارجباطا ً قويا ً
باألهدا وال ثتوى ألنها هل التل جثدد  :ل كل ما ال درس والطالب تل الع لية
التعلي ية  ،ك ا أنها جثدد األتاليب والوتائل واألنشطة الواجب اتتع الها .
( الوكيل ) 22 ، 8110 ،
لددذلك يددعى الباحددل م ددا جددم جقدي دده ضددعورة س:طدداء دراتددة السي يدداء تددل ال عحلددة
اإل:دادية ال سانة التل جستثقها ألنها جسا:دهم :ل سثدارة اهت دامهم ب دا يثديط بهدم تدل
البيئة والعغبة تدل ال زيدد مدا ال ععتدة سذ يتوقدع تدل هدذه ال عحلدة سن جتشدسل العدادات
وجن ددو ال يددول واالتددتعدادات وجتفددتح القدددرات وجستسددب ال هددارات ،وجت ثددل التقاليددد
واألن اط السلوكية طبقا ً ل ا جوتعه البيئة ال ثيطة بال تعلم لل تعلم بعناصدعها ال ختلفدة
لذلك جشسل ال يول دوراً مه ا ً تل ا تيار ال تعلم لنوع التخلص تل الدراتدة ويدعجبط
التثلدديل الدراتددل لل تعل دديا ارجباط دا ً ايجابي دا ً ب يددولهم ويت يددز ال يددل بددان لدده ناحيددة
ايجابيددة  ،تددنثا ال ن يددل أال لاشددياء التددل ججددذب لنددا السددعور ،ونثددا نشددعع وندددرك
ميولنا ون يل سل أشياء نستطيع أداءها ( .السنانل.)062 0222،
وما هنا جبلدورت أه يدة البثدل لددى الباحدل وتدع للبثدل :دا اتدتعاجيجيات حديثدة
ججعل ال تعلم نشطا ً وتا:الً تل الددرس ومنهدا ستدتعاجيجية السعتدل السدا ا ويأمدل أن
جثقق تيها جعل ا ً تا:الً يجعل ال تعل يا أكثدع مشداركة تدل الع ليدة التعلي يدة ويزيدد مدا
جثليلهم وميلهم نثو مدادة السي يداء تدل آن واحدد .وبنداء :لد مدا جقددم ي سدا جلخديص
أه ية البثل الثالل باالجل -
 -0أه ية السي ياء الذي أصبح يشدسل مثدوراً مه دا ً تدل السثيدع مدا ال جداالت التدل
جعلته مجاالً لبا ً لانشطة العل ية والتطبيقية .
 -8ندرة البثوث والدراتات التعبوية التدل ا:ت ددت ستدتعاجيجية السعتدل السدا ا
تل التثليل الدراتل وال يل نثو مادة السي ياء:( .ل حد :لم الباحل).
 -3اتتجابة ل ا ينادي به التعبويون ما ضعورة س:دادة النظدع تدل طعائدق جددريس
السي ياء تل ال عحلة اإل:دادية واتتخدام االتتعاجيجيات التدريسية الثديثدة التدل جؤكدد
التفا:ل بيا ال درس والطالب وجعله مثور الع لية التعلي ية.
 -2أه يددة جشددسيل ال يددل لدددى طددالب اللددف الخددامس العل ددل – التطبيقددل وسن ائدده
بوصفه هدتا ً اتتعاجيجيا ً ما أهدا جدريس السي ياء
 -3اإلتادة ما مقياس ال يل نثو مادة السي يداء ل عحلدة اإل:داديدة بدايدة ونهايدة كدل
كورس .
ثالثاً :هدف البحث:
يهد البثل للتعع :لد  -أثدع ستدتعاجيجية السعتدل السدا ا تدل التثلديل وال يدل
نثو مادة السي ياء لطالب اللف الخامس العل ل  -التطبيقل.
رابعاً :فرضيتا البحث:
لغعض التثقق ما هد

البثل جم صياغة الفعضيتيا اللفعيتيا اآلجيتيا -
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 -0ال يوجد تعق ذو داللة سحلائية :ند مستوى( )0,05بديا متوتدط درجدات طدالب
ال ج و:ددة التجعيبيددة الددذيا يدرتددون وتددق ستددتعاجيجية السعتددل السددا ا ومتوتددط
درجات طالب ال ج و:ة الضابطة الذيا يدرتون :لد وتدق الطعيقدة اال:تياديدة تدل
اال تبار التثليلل تل مادة السي ياء .
 -8ال يوجد تعق ذو داللة سحلائية :ند مستوى( )0,05بديا متوتدط درجدات طدالب
ال ج و:ددة التجعيبيددة الددذيا يدرتددون وتددق ستددتعاجيجية السعتددل السددا ا ومتوتددط
درجات طالب ال ج و:ة الضابطة الذيا يدرتون :لد وتدق الطعيقدة اال:تياديدة تدل
مقياس ال يل نثو مادة السي ياء .
خامساً :حدود البحث:
يقتلع البثل :ل -
 -1طددالب الخددامس العل ددل – التطبيقددل تددل أحدددى مدددارس مديعيددة جعبيددة بغددداد /
العصاتة .3
 -2الفلول األربعة األ يعة كتاب السي ياء ط  ،6لسنة 8106م
 -3الفلل الدراتل الثانل ما العام الدراتل 8102-8106م.
سادساً :تحديد المصطلحات:
 -2إستراتيجية الكرسي الساخن  :عرفها كل من
 (قطيط:)1122،هل  :لية جبادل األدوار بيا ال تعل يا أنفسهم بثيل يجلس أكثعما طالب تل ال ج و:ة :ل السعتل بهد ال شاركة الفا:لة تل اإلجابة والنقاش
(قطيط)2 8103،
(زاير  ) 1122،بأنها ما طعائق التدريس التل جعت د :ل طعح األتئلة ماالطالب :ل أحد زمالئهم الذي يجلس :ل السعتل السا ا أو :ل ال درس نفسه
حين ا يؤدي هذا الدور ويسون مثور األتئلة موضو:ا ً مثدداً للطالب و جستع ل هذه
الطعيقة ل ناقشة قضايا :امة أو إلثارة جفسيع الطالب .
(زايع . )823 8102 ،
ويعرف الباحث إستراتيجية الكرسي الساخن إجرائيا -بأنها مج و:ة ما الخطوات
ال عجبة وال تسلسلة اتتخدمها الباحل مع طالب ال ج و:ة التجعيبية والغعض منها
جعليم الطالب صياغة وطعح األتئلة وجبادل األتسار وجشجيعهم :ل ال ناقشة و :ل
جو ما النقاش التفا:لل تل أثناء  :لية اإلجابة والقيام باألنشطة التعلي ية التل جع ل
:ل زيادة التثليل الدراتل لديهم :ل وتق الخطط التل أ:دجها الباحثة بهذا
اإلجعاء.
 -8التحصيل :عته كل ما
 (الزيود وآخرون  : )1112،بأنه " اتتيعاب الطالب ل ا جعل وه ما حقائقو بعات تل مادة دراتية معينة ويقاس بالدرجات التل يثلل :ليها الطالب تل
اال تبارات التثليلية"
(الزيود )23 8113،
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 (العبادي )1116 ،بأنه" ما مقدار ما يستسبه ال تعل ون ما الثقائق وال فاهيموالتع ي ات وال هارات بعد دراتة موضوع أو وحده أو مقعر دراتل"
(العبادي)00 8116 ،
يعرف الباحث التحصيل إجرائيا بأنه -:ناجج ما حلل :ليه طالب اللف الخامس
اإل:دادي :ينة البثل ما درجات تل اال تبار التثليلل ل ادة السي ياء ال عد لهذا
الغعض
 -8الميل :عته كل ما
عطا هللا (  ) 1112بأنه  ":مجموعة منن االهت امدات التدل جعبدع :دا شدعور
الطالب ما الل تعاليات والنشاطات تدواء كاندت :قليدة أو  :ليدة جدعجبط بده ويشدعع
بقدر ما االرجياح تل م ارتته لهذه األنشطة : ( .طا هللا ) 010 ، 8110 ،
(البنندري : " ) 1112 ،بددارة :دددا شددعور يلدداحب انتبددداه الفددعد واهت امددده
ب وضوع ما وهو تل جوهعه اججاه نفسل يت يز بتعكيز االنتباه تدل موضدوع معديا أو
تل ميدان اص تاالنتبداه بهدذا ال عند أهدم :نلدع مدا :ناصدع ال يدل تغالبدا مدا ينتبده
الفددددددددددعد سلدددددددددد مددددددددددا ي يددددددددددل سليدددددددددده وي يددددددددددل سلدددددددددد مددددددددددا ينتبدددددددددده لدددددددددده"
(البدري . )022 8113،
يعننرف الباحننث الميننل نحننو مننادة الكيمينناء إجرائيننا بأنننه -:اهت امددات ورغبددات طلبددة
اللددف الخددامس العل ددل  -التطبيقددل :ينددة البثددل ل ارتددة نشدداطات وتعاليددات جتعلددق
بال واضيع مادة السي ياء ويقاس بالدرجات التل يثللون :ليها تل مقياس ال يدل نثدو
السي ياء الذي أ:ده الباحثة لهذا الغعض .
الفصل الثاني( الخلفية النظرية )
المحور األول  :إستراتيجية الكرسي الساخن -:
جعد ما االتتعاجيجيات الثديثة تل التدريس التل يسون تيها للطالب دور أتاس
ونشط ولل درس دور ال يسع لندوة النقاش وال قيم ل ستويات الطالب والتل ي سا
اتتخدامها تل أي موضوع مه ا كان ك ا أنها جعد ما الطعائق النشطة و لوصا َ
:ندما يثتاج ال درس جعتيخ قيم ومعتقدات معينة تضالً :ل أنها جن ل العديد ما
اللف
دا ل
الطالب
يثتاجها
التل
الضعورية
ال هارات
والتل ي سا اتتخدامها للثلول :ل جعلم نشط (زايع وآ عون)828 8102،
وجؤيد النظعية البنائية نشاط ال تعلم أذا جعى أن ال تعلم يسون معارته الخاصة
ويخزنها بدا له وما مبادئها التعلم النشط سذ ي ارس ال تعلم النشط تل معالجته
ال علومات لتغييع أو جعديل بنيته العقلية ليسشف ال تعلم بنفسه ال ععتة ،وقد زاد
االهت ام بالتعلم النشط مع بداية القعن العشعيا لثاجة االججاهات التعبوية ال عاصعة
التل لها األثع البالغ تل  :لية التعلم ،وال ضعورجه تل جوتيع بيئة جعلم نشطة يقوم
تيها ال تعلم بالدور االيجابل تل أثناء التعلم ( .زيتون)02 8113،
وجوكد ستتعاجيجية السعتل السا ا التفا:ل بيا ال درس والطالب أذا ال ي سا
التعكيز :ل الطالب وحده تل الع لية التعلي ية و ال :ل ال درس تل س:طاء ال ادة
التعلي ية واألتضل سن يسون هناك جفا:ل بيا الطالب وال درس دا ل غعتة اللف
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وما الل جوجيه ال درس للطالب وجوزيع األتئلة ،وسثارة جفسيعهم وجشجيعهم :ل
التفا:ل مع ال ادة ال طعوحة بطعيقة نشطة وتهلة (أبو ش س )8 8112،
ameeratalward.wordpress.com
مهارات إستراتيجية الكرسي الساخن وطرائق تنفيذها
ان ستتعاجيجية السعتل السا ا جسا:د :ل جن ية العديد ما ال هارات الضعورية
ومنها مهارة القعاءة ومهارة طعح األتئلة ومهارات جبادل األتسار ومهارات
التفضيل و لوصا ً :ندما يعاد ما ال درس التفليل ب وضوع معيا أو مفاهيم
:ل ية معينة وما أهم هذه الطعائق
الطريقة األولى :الكرسي الساخن للمدرس  -:تل هذه الطعيقة يجلس ال درس تل
السعتل ال خلص له والهد منه جشجيع الطالب :ل جسويا األتئلة التل جسون
مثور ال ناقشة تل الدرس جم يسون بالطعيقة السابقة نفسها يسون ال درس تل
ال نتلف ويشجعهم :ل جسويا أتئلة مفتوحة غيع مثددة باإلجابة واحد سي ب عن
ذلك جتقبل أكثع ما سجابة وهذا يدل :ل :دة وجهات نظع ( .منتديات م لسة ال علم
www.teacher-sa.com )2-3 8108،
الطريقة الثانية  :الكرسي الساخن للمتعلم  -وهذه الطعيقة يطلب ال درس ما طالب
متطوع ما ذاجه ج يز ب وضوع أو مفهوم أو مثتوى معيا أو مهارة معينة بالجلوس
تل السعتل السا ا بشعط سن يسون السعتل تل ال نتلف وبقية الطالب يثيطون به
سي ب عن يسون وضع السعتل تل ال نتلف وهنا يجيب الطالب :ا أتئلة الطالب
ال تعلقة بشعح موضوع معيا وهنا يشتعط أن ال جسون األتئلة سجاباجها بسل ة واحدة
يفضل سن جسون سجابة األتئلة مطولة نو:ا ً ما
ومثدد سي ب عن
(الش عي .)81 8100،
الطريقة الثالثة  :الكرسي الساخن في نظام المجموعات  -:وتل هذا النوع يتم الع ل
وتق طوات سجعائية مثدد ويفضل التزامها بشعوط مثدد أذا يقسم ال درس
الطالب سل مج و:ات صغيعة ( )6-3طالب بعد أن قعاءة الدرس قعاءة دقيقة
ويقسم الدرس سل تقعات بثيل يختص كل طالب بفقعة معينة ويجلس أوال طالب
متطوع ما ذاجة ما كل مج و:ة تل السعتل السا ا تل ال نتلف والبقية يثيطون
به ويوجهون سليه أتئلة مفتوحة أما :ا الدرس كامال ،أو :ا تقعة يختص بها الطالب
الجالس تل السعتل السا ا ويتبادلون األدوار تي ا بينهم بعد جشجيع ما ال درس
ويسون دور ال درس ال عاقبة والتوجيه للطالب ( زايع وآ عون-823 8102،
.)822
الطريقة الرابعة  :الطريقة في التدريس  -وتل هذا النوع يتم أ بار الطالب :ندما
يجلس تل السعتل السا ا بأنه تو يسأل ثالثة أتئلة وهنا ما حقه اإلجابة
والت عيع بعد ذلك ينتقل ويأجل طالب آ ع هذه الطعيقة جستخدم تل الدروس التل
جن ل جعتيخ القيم وال بادئ وال عتقدات تضال :ل ذلك سن هذا النوع يستخدم دائ ا
األتئلة ال فتوحة بعد أ:طاء مقدمة :ا الدرس جم طعح السؤال ويتبعه ثم ل اذا
(منتديات م لسة ال علم www.teacher-sa.com )2-3 8108،
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لهذا يعى الباحل سن الطعيقة الثالثة ما ستتعاجيجية السعتل السا ا :ل نظام
ال ج و:ات أمسانية جطبيقها مع طالب ال ج و:ة التجعيبية وتق الخطوات اإلجعائية
اآلجية -
 -0اإل:داد والتخطيط ال سبق للدرس ما الل التععيف بإتتعاجيجية السعتل
السا ا وما جتض نه ما طوات وكيفية جنفيذها دا ل اللف .
-8جقسيم طالب اللف الخامس العل ل – التطبيقل ال ج و:ة التجعيبية
سل 6مج و:ات :دد أتعاد كل مج و:ة  3طالب .
-3جس ية ال ج و:ات :ل أت اء ال فاهيم السي يائية ال تض نة تل الفلول قيد
كاألجل  -ال ج و:ة األول (القوا:د) ال ج و:ة الثانية (األمالح)
التجعبة
ال ج و:ة الثالثة (الثوامض) ال ج و:ة العابعة(الثعكيات السي يائية) ال ج و:ة
الخامسة(البولي عات) ال ج و:ة السادتة (الهيدروكاربونات)
-2بعد جنظيم جلوس الطالب تل ال ج و:ات يتم جعييا رئيس لسل مج و:ة (والغاية
ما وجود رئيس لسل مج و:ة هو إلدارة الثوار ويسون موجه لاتئلة ويعطل
اإلجابات النهائية بعد التبادل تل اآلراء مع أ:ضاء ال ج و:ة وجدويا ال الحظات
كاتة التل جخص  :ل األنشطة التعلي ية) وبعد ذلك يوضع السعتل تل منتلف
اللف .
-3يبدأ تيع الدرس بستابة ال ثاور العئيسة :ل السبورة وبشسل متسلسل حسب
جعجيب الستاب.
-6بعد ذلك جأجل معحلة الت هيد يتم تيها جذكيع طالب ال ج و:ة التجعيبية ب ض ون
الدرس السابق مع التأكيد :ل أه ية الدرس الثالل أي ب عن العبط بيا الدرس
السابق بالدرس الجديد.
-2تل هذه الخطوة يتم جقديم النشاط ال ناتب للطالب :ا طعيق جقسيم مادة الدرس
سل ( ) 3تقعات :ددها بعدد ال ج و:ات بشعط سن جختص كل مج و:ة بقعاءة تقعة
واحدة و يتم ا تيار الطالب بشسل :شوائل ما قبل ال درس ويسون الشلء نفسه
بالنسبة لبقية ال ج و:ات وبعد االنتهاء ما قعاءة الفقعات كاتة  ،بعدها جضع كل
مج و:ة تؤاليا .
-2تل هذه الخطوة يتم :عض الدرس بطعيقة ال ناقشة وجأجل أه ية طعيقة ال ناقشة
تل جعل روح التفا:ل بيا الطالب حيل يشهد الدرس جفا:ال التتا ما الطالب
والتوصل سل معلومات قي ة بطعيقة مثببة سليهم والوصول بهم سل أ:ل درجة ما
االتتفادة العل ية هنا قوم الباحل باالتتعانة بالعتوم وال خططات التوضيثية
وال توتعة تل متناول اليد وجلخيص النقاط ال ه ة :ل السبورة تضالً :ا  :ل
ارطة مفاهي ية يسا:د الطالب تل الستابة
-2تل هذه الخطوة يتم جقويم الدرس ما الل طعح مج و:ة أتئلة :ل الطالب
ويجب التنويه هنا أن طعيقة طعح األتئلة تل ستتعاجيجية السعتل السا ا جختلف
:ا بقية الطعائق ال تبعة تل التدريس مثال جستخدم هذه الطعيقة األتئلة ال فتوحة
التل جب دأ ب قدمة ثم ل اذا لهذا كله سن ستتعاجيجية السعتل السا ا جعد ما
االتتعاجيجيات التل ججعل ما التعلم متعة والبعد :ا العجابة وجسا:د :ل جذب انتباه
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الطالب وجعتيخ ال علومات تل أذهانهم.ك ا أنها جثعص :ل اإل:داد والتأهيل الجيد
لطالب والتطويع الدائم وال ست ع ليسونوا مسلثيا بال هارات وال عار التل جؤهلهم
ل ستقبل مشعق وسيلال ال علومة بسهولة وطعيقة مثببة للنفس جج ع بيا الفائدة
وال تعة وهل طعيقة م يزة وال يستغن :نها تل اغلب الدروس وسنها جأ ذ تائدجيا
بأن الطالب يق ون ب هارة القعاءة والتعكيز.ثم ال شاركة الج ا:ية واتتنباط األتئلة
(قطيط )2 8103،
.المحور الثاني  :الميل نحو مادة الكيمياء يعد البثل :ا ميول الطلبة واكتشاتها
ما أهدا جدريس السي ياء والسبب يعود سل أنها جسا:د تل جوجيهم نثو التخلص
ال ناتب تل التعلم كالً وتق ميوله واتتعداداجه  ،وال يول تواء أكانت تطعية أم
مستسبة تهل :امل قوة ودتع لإلنسان نثو أي جهد أو نشاط يبذله ويتوقف :ليه نجاح
التعليم ،والتعليم ال يعطل ث اره ما لم ينتج :نه جعلم  ،والتعلم ال يسون سال سذا كانت
هناك اتتجابة ما جانب ال تعلم أي هناك داتع يدتع سليه تال يل داتع يثدد اتتجابة
الفعد بطعيقة انتقائية ،لذا تان غعس ال يول وال سا:دة :ل ن وها جزء مهم ما مهام
التعبية ( ملثم  ) 362 8111 ،وي سا جععيفه بأنه شعور يلاحب انتباه الفعد
واهت امه ب وضوع ما وهو تل جوهعه اججاه نفسل يت يز بتعكيز االنتباه تل موضوع
معيا أو ت ل ميدان اص تاالنتباه بهذا ال عن أهم :نلع ما :ناصع ال يل تغالبا ما
ينتبه الفعد سل ما ي يل سليه وي يل سل ما ينتبه له" َّ
وسن اتتث ار ال يول :امل مهم تل
 :لية التعلم؛ ألنها ملدر الدواتع التل جدتع الطالب سل النشاطات كلها ،تالتعلم ال
ين و سال سذا نتج :نه جع لم ،والتعلم ال يسون سال سذا كانت هنالك اتتجابة ما جانب
الطالب ،أي سذا كان هنالك داتع يدتع سليهاَّ ،
وسن ضعورة العناية بال يول يعود سل أنها
جثقق ذاجية الطالب ألنها جعجبط بشخليتهم وجختلف ال يول :ا االججاهات تل أنها
ميول شخلية نثو شلء ما ،كالسي ياء مثالً ،سما االججاهات تهل اتتجابة الطالب
نثو قضية جدلية وهناك نز:ة شخلية :ند الطالب لالنجذاب نثو نشاط معيا ما
النشاطات العل ية ال ختلفة ،وجشععها باالرجياح تل أثناء م ارتتها لهذه النشاطات
(البدري )022 8113،
خصائص الميل  :هناك العديد ما الخلائص التل يت تع بها ال يل نذكع منها
 -0جسوينات ال يول غالبدا ً مدا ج يدل سلد االتدتقعار النسدبل ويختلدف بدا تال الع دع ،
الجنس.
 -8ال يدل بلدورة :امدة قابدل للقيداس والتقدويم سمدا مدا دالل االتدتجابات اللفظيدة أو
مالحظات أوجه السلوك والنشاطات العل ية التل يقوم بها اإلتعاد .
 -3ال يل يقتعن بالسلوك تالطالب الذي لديه ميول :ل ية تانده ي دارس نشداطه وميولده
واهت اماجه بالعلوم أكثع مدا ال دواد اإلنسدانية التدل ال ي يدل سليهدا  ( .النجددي وآ دعون
)22 0220،
 -2ال يل لددى الطدالب الدبعض ايجدابل والدبعض األ دع تدلبل والدبعض معغدوب بده
واأل ع غيع معغوب به وال يل بلورة :امة ذو صبغة انفعالية أكثع منها :قلية .
 -6ال يددل يسددا:د :لد اكتسدداب مهددارات جديدددة والسددبب يعددود ألن العالقددة بدديا ال يددل
وال هارة :القة جبادلية  ( .زيتون .) 006 – 003 ، 8113 ،
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أهمية الميل :
لل يول بلورة :امة أه ية كبيعة تل حياة ال تعلم وجشسيل شخليته العل ية ك دا أنهدا
جؤدي ل سا:دجه ال تيار التخلص الذي يناتدبه أو يتفدق مدع ميولده وقابلياجده وقدراجده
تتعطيه تعصة أكبع للنجاح تل جثقيق الهد الذي يسع سليه م دا لدو ا تدار جخللدا ً
ال ي يل سليده وي سدا جثديدد أه يدة ال يدول بأنهدا جدعجبط ال يدول بدالتعلم تسل دا زاد ال يدل
:ند الطالب زاد جعل ها وازدادت رغبته تدل ال ععتدة وأه يدة ال يدل جظهدع مدا طعيدق
النشاطات التلقائية للطالب تضالً :لد أنهدا جسدون داتعدا ً إلبددا:هم .يسدا:د ال يدل :لد
جثسيا التعلّم والتعلديم وذلدك مدا طعيدق االتدتعانة ببدعامج اإلرشداد والتوجيده .يسدا:د
ال يل الطالب :ل النجاح و:ل التفوق تدل التثلديل الدراتدل يبند ال يدل :لد مدا
يثبدده الطالددب ومددا ال يثبدده مددا ال هددا والنشدداطات .تنجددد أندده يفضددل بعددض ال هددا
ويعغب تيها ويجد تل ذلك سشبا:ا لثاجاجه ك ا أنه يشعع بثعية تي ا يفعلده ،ونجدد أنده
ال ي يل سل مها آ عي :( .بد الهادي )012 0222 ،
دور المدرس وطرائق التدريس في تنمية ميول الطالب :
يعى الباحل سن ال درس ال فتاح العئيس لنجاح الع ليدة التعلي يدة كلهدا  ،وهدو العامدل
األتاس تل جشسيل ال يول وجن يتهدا لددى الطدالب الدذيا يقدوم بتددريبهم ويعدد ال ددرس
ما أهدم العوامدل التدل جسدا:د :لد ن دو ال يدول العل يدة لدذا وجهدت األنظدار سلد دور
ال درس تل جفجيع طاقدات ال تعل ديا وقددراجهم وجن يدة ال يدول العل يدة  ،النهدا جلدف
دواتددع لسددلوكهم العل ددل  ،تلددم يعددد كاتي دا ً سن يثلددل ال ددتعلم :ل د ال علومددات العل يددة،
وسن ا ينبغل سن يسون لديهم ميول :ل ية ايجابية نثوها جددتعهم لالتدتفادة واإلتدادة منهدا
تددل الثيدداة وان طعائددق التدددريس التددل يطبقهددا ال دددرس قددد جسددون :ددامالً تددل جن يددة
ال يول والتي ا سذا :د ال تعلم :نلعاً مشاركا ً وتا:الً تل  :لية التعلديم والدتعلم لدكذلك
يعى الباحدل أن ستدتعاجيجية السعتدل السدا ا احدد اتدتعاجيجيات الدتعلم النشدط رب دا
أته ت تل جثفيز وسثارة ال يل نثو السي ياء وجغييدع ميدول الطدالب وجعدل الددروس
أكثع سثارة ومتعة.
العالقة بين التحصيل والميول :يعى الباحل هناك العديد ما البثوث والدراتات
التعبوية التل أثبتت سن هنالك :القة كبيعة بيا ال يول والتثليل ،و:ليه تان ما
ال فتعض سن جؤدي جن ية ال يل نثو مادة السي ياء سل جثليل :ال تل السي ياء
ويثت ل سن جسون اثأر ال يول :ل التثليل واضثة تل ال دى الطويل أكثع منها تل
ال دى القليع و:ليه يجب العناية بتن ية ال يول للثلول :ل جثليل :ال؛ ألنه
يجعل الع لية التعلي ية حيوية ومست عة ،وم ِّ ا جقدم يستنتج الباحل األجل
 -0سن ال درّس الفا:ل وال ت يز له الدور األكبع تل جن ية ميول الطالب وذلك ما
طعيق سثارة داتعتيهم واهت امهم بال ادة .
 -8سن ال يول نثو مادة السي ياء يزيد ما انتباه الطالب وجشويقهم للتعع :ل
ال زيد ما ال فاهيم السي يائية واكتساب ال ععتة الالزمة ومثاولة البثل واالتتزادة
ما معيا الثياة العل ية والتطبيقية واتتع االجها ال تنو:ة.
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 -3اتتع ال الوتائل التعلي ية واألدوات ال ختبعية ال تنو:ة وال ناتبة يزيد ما
سكساب ال يول للطالب التي ا تل مادة السي ياء ما طعيق جشويقهم وجفا:لهم مع جلك
الوتائل واألدوات لقد جبيا سن ا تيار ال يول ي سا سن يسون :ل أتاس التثليل
الن معظم الطالب ي يلون سل ال واد الدراتية التل يستطيعون أدائها بنث ٍو جيد وان
ما مقدار التبايا تل التثليل العل ل ي سا سن يعزى سل جبايا الطالب تل ميولهم
العل ية .
الفصل الثالث منهجية البحث وإجراءاته
أوالً  :منهج البحث ا:ت د الباحل ال دنهج التجعيبدل  ،ألنده ال دنهج ال ناتدب لتثقيدق
أهددا بثثده سذ يعت ددد هدذا ال ددنهج :لد األتدلوب العل ددل أذا يبددأ بوجددود مشدسلة مددا
جواجدده البدداحثيا جتطلددب مددنهم البثددل :ددا األتددباب والظددعو ال ؤديددة سليهددا وذلددك
بدددددددإجعاء التجدددددددارب ل ععتدددددددة أثعهدددددددا وبالتدددددددالل الوصدددددددول سلددددددد نتائجهدددددددا .
(الجابعي . ) 822 ، 8100 ،
ثانيا ً  :التصميم التجريبي جم ا تيار التل يم التجعيبل ذا الضبط الجزئدل واال تبدار
البعدددددي ل ج ددددو:تيا مسددددتقلتيا ج ثددددل أحددددداه ا ال ج و:ددددة التجعيبيددددة واأل ددددعى
ال ج و:ة الضابطة ومخطط ( )0يوضح ذلك
ال تغيع ال ستقل
جساتؤ ال ج و:تيا
ال ج و:ة
التدريس :ل وتق
التجعيبية  -الذكاء
 الع ع الزمنل مثسوبا ً باألشهع ستدددددددددددددددددددتعاجيجيةالتثلددديل الدراتدددل السدددابق تدددل السعتل السا االضابطة مادة السي ياء للسورس األول.
التدريس :ل وتق
 ال يل نثو مادة السي ياءالطعيقدددددددددددددددددددددددددددة
اال:تيادية.

ال تغيع التابع
التثليل
-0
الدراتل.
ال يددددددددددل
-8
نثددددددددددو مددددددددددادة
السي ياء

مخطط ( )2التصميم التجريبي للبحث
ثالثاً :مجتمع البحث وعينته جسون مجت ع البثل ما ال دارس اإل:دادية التابعة
ل ديعية جعبية بغداد  /العصاتة  3للعام الدراتل 8102/8106م  .وجم ا تبار :ينة
البثل قلديا ما س:دادية العاتديا للبنيا وقد لوحظ أن هناك ثالثة طالب راتبيا
ما الشعبة (ب) وطالبيا ما شعبة ( أ) وقد جم اتتبعاده سحلائيا ً ما بيانات التجعبة
مع سبقاءه تل صفه حفاظا ً :ل نظام ال درتة وك ا هو موضح تل جدول()0
جدول( )2توزيع طالب عينة البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة
ال ج و:ة

الشعبة

التجعيبية
الضابطة
ال ج وع

ب
أ

:دد الطالب قبل
االتتبعاد
21
16
32
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رابعاً :تكافؤ مجموعتي البحث والغاية منهدا جعدل مج دو:تل التجعيبيدة والضدابطة
متساتئيا ج اما ً أي متشابهتيا تل ج يع ال تغيعات :دا ال تغيع ال سدتقل ال دعاد دراتدة
أثعه  ،لذلك جم جساتؤ تل بداية الفلل الدراتل الثانل وتل األتدبوع األول مدا جطبيدق
التجعبة يوم األحد بتاريخ  8102/8/02وتل ما يلل :عض ألجعاء جسداتؤ مج دو:تل
البثل بال تغيعات اآلجية -
 -2اختبننار الننذكاء  :أ تددار الباحددل ا تبددار رأتددا الخ اتددل لل لددفوتات ال تتابعددة،
ال سون ما ( )61تقعة ،طبق اال تبار :لد :يندة البثدل يدوم الثالثداء ال واتدق / 80
 8102 /8وبعد جلثيح أوراق اإلجابات حسبت الدرجة السلية وبعد معالجة البيانات
سحلددائيا باتددتخدام اال تبددار التددائل لعينتدديا مسددتقلتيا وبددذلك جعددد مج و:تددا البثددل
متساتئتيا سحلائيا ً تل هذا ال تغيع وجدول ( )8يوضح ذلك.
جدول( )1تكافؤ مجموعتي البحث في متغير الذكاء
عدد
الطالب

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

المجموعة الشعبة
التجريبية

ب

12

الضابطة

أ

12

22،22
22،22

2،26
22،22

22

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

1،2,2

10111

مستوى
الداللة
()1012
غير دال

-8العمر الزمني محسوبا ً باألشهر جم حساب أ :ار طالب مج و:تل البثل
باألشهع ،لغاية يوم األربعاء ال واتق  8102/ 8 /03وبعد معالجة البيانات سحلائيا
باتتخدام اال تبار التائل لعينتيا مستقلتيا وبذلك جعد مج و:تا البثل متساتئتيا
سحلائيا ً تل هذا ال تغيع وجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول()2تكافؤ مجموعتي البحث في درجة العمر الزمني محسوبا ً باألشهر
المجموعة الشعبة
التجريبية
الضابطة

ب
أ

عدد
الطالب

المتوسط
الحسابي

12
12

121،61
121،22

االنحراف
المعياري
22،12
22،21

درجة
الحرية
22

مستوى
القيمة التائية
الداللة
()1012
المحسوبة الجدولية غير دال
1،221
10111

 -3التحصيل الدراسي السابق في مادة الكيمياء للكورس األول  -جدم الثلدول
:ل درجات طالب اللف الخامس العل دل – التطبيقدل مج دو:تل البثدل التجعيبيدة
والضددابطة ل ددادة السي يدداء للعددام الدراتددل 8102-8106م مددا تددجل درجددات سدارة
ال درتة  ،وبعد معالجة البيانات سحلائيا باتدتخدام اال تبدار التدائل لعينتديا مسدتقلتيا
وبذلك جعد مج و:تا البثل متسداتئتيا سحلدائيا ً تدل هدذا ال تغيدع والجددول( )2يوضدح
ذلك.

-612-

مجلة الفتح  ....................................................................العدد الخامس والسبعون  .ايلول لسنة 8102
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq

جدول( )2تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي السابق في مادة الكيمياء
للكورس األول
المجموعة الشعبة
التجريبية
الضابطة

ب
أ

عدد
الطالب

المتوسط
الحسابي

12
12

,2،2,1
,2،,12

االنحراف
المعياري
2،2,
,،21

درجة
الحرية
22

مستوى
القيمة التائية
الداللة
()1012
المحسوبة الجدولية غير دال
10111 1،212

-2مقياس الميل نحو مادة الكيمياء -:قام الباحل ببناء مقياس ال يل نثو مادة
السي ياء وال تسون ما ( 21تقعة ) أذا طبق ال قياس تل يوم الخ يس ال واتق /00
: 8102/01ل مج و:تل البثل التجعيبية والضابطة وهم طالب اللف الخامس
العل ل – التطبيقل وبعد جلثيح اإلجابات اتتخعجت درجة كل طالب وبذلك جعد
مج و:تا البثل متساتئتيا سحلائيا ً تل هذا متغيع والجدول ( )3يوضح ذلك.
جدول( )2تكافؤ مجموعتي البحث في درجة مقياس الميل نحو مادة الكيمياء
المجموعة الشعبة
التجريبية
الضابطة

ب
أ

عنننننننننندد المتوسننننننط االنحنننننراف درجننننننة
الحرية
المعياري
الطالب الحسابي
12
12

,2،2,1
,2،,12

2،2,
,،21

22

القيمة التائية
المحسوبة
1،212

الجدولية
10111

مسنننتوى
الداللننننننة
()1012
غير دال

خامساً :مستلزمات البحث تشمل:
-0تحدينند المننادة العلميننة  -شد لت ال ددادة العل يددة الفلددول التددل جدددرس ضد ا الخطددة
السنوية ل ثتوى السي ياء الل السورس الثدانل مدا السدنة الدراتدية ()8102-8106
لللف الخامس اإل:دادي وجدول ( )6يوضح ذلك

الفصول
الرابع
الخامس
السادس
السابع

جدول ( )6المادة العلمية قيد التجربة
اسم الفصل
الحركيات الكيميائية
الحوامض والقواعد واألمالح
كيمياء البوليمرات
الهيدروكاربونات االروماتية

-1صوغ األهداف السلوكية -:قام الباحل بلياغة األهدا السلوكية ا:ت اداً :ل
مثتوى ال ادة التعلي ية التل ش لتها التجعبة وبلغت ( )802هدتا ً تلوكيا ً :ل وتق
جلنيف بلوم ال ععتل ألنه يعد ما أكثع التلنيفات شيو:ا ً وجفليالً واتتع االً ألن
ما ال تعذر كتابة أتئلة جيدة ما دون مععتة أهداتها التعلي ية .
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جدول (  ) ,األهداف السلوكية وأوزانها موزعة على الفصول
المستوى
التذكر

الفهم

التطبيق

التحليل

التركيب

التقويم

المجموع

الفصل
21
صفر
2
1
2
21
21
الرابع
2,
2
2
1
,
22
22
الخامس
21
صفر
1
2
2
11
11
السادس
22
1
2
2
2
22
21
السابع
122
2
21
21
11
21
22
المجموع
النسنننننننبة %211 %10122 %10122 %10122 %10211 %102,6 %1022,
المئوية

 -3أعننداد الخطننط التدريسننية اليوميننة  -جددم س:ددداد (  ) 03طددة جدريسددية لسددل
مج و:ددة مددا مج ددو:تل البثددل الضددابطة والتجعيبيددة جشد ل ال ددادة الدراتددية ال قددعر
جدريسها ما كتاب السي ياء للخامس العل ل الل السورس الثانل وجم :عض أن دوذج
منها :ل مج و:ة ما ال ثس يا وال ختلديا تدل السي يداء وطعائدق جدريسدها لإلتدادة
ما بعاجهم وآرائهم تل مدى صالحيتها وقدد اقتدعح بعضدهم سجدعاء بعدض التعدديالت
:ليها وجم الثلول :ل مواتقة (  )%23منهم  ،لتأ ذ صيغتها النهائية .
سادساً :أداة البحث :
أوالً :أعننداد االختبننار التحصننيلي  :اجبددع الباحددل الخطددوات التاليددة أل:ددداد اال تبددار
التثلددديلل ل دددادة السي يددداء لعيندددة البثدددل وهدددم طدددالب اللدددف الخدددامس العل دددل -
التطبيقل -
تحدينند الهنندف الننرئيس مننن االختبننار -:ان هددد اال تبددار هددو قيدداس مسددتوى
جثليل طالب اللف الخامس العل ل  -التطبيقل ل ادة السي ياء تل السورس الثانل .
تحديند المننادة العلمينة جثددددت ال دادة العل يددة بالفلدول األربعددة األ يدعة مددا
كتدداب السي يدداء لللددف الخددامس العل ددل – التطبيقددل ال قددعر جدريسدده للعددام الدراتددل
( )8102-8106الطبعة (  )6لسنة( .)8106
تحديد عدد فقرات االختبار -:لتثديد :دد تقعات اال تبدار التثلديلل يجدب أن
يعا : :ع ال تعل يا  ،وزما اال تبار  ،ونوع األتدئلة وندوع األهددا التدل يقيسدها
وبعد ا ذ أراء مج و:ة ما ال ثس يا وال تخللديا تدل السي يداء وطعائدق جدريسدها
جم االجفاق :ل ان جسون :دد تقعات اال تبار ( 31تقعة).
أعننداد الخارطننة االختياريننة (جنندول المواصننفات ) لتوزيددع تقددعات اال تبددار
بلورة متساوية و:ادلة بيا تلول ال ادة وس:طاء كل تلدل وزنده الثقيقدل ا:ت دادا
سلددددد الدددددزما الدددددذي أجفدددددق تدددددل جدريسددددده يفضدددددل اتدددددتخدام الخارطدددددة اال تياريدددددة
(الدلي ل و:دنان )30 8113 ،
وبددذلك جددم جوزيددع تقددعات اال تبددار التثلدديلل :ل د تلددول ال ددادة الدراتددية بلددورة
موضو:ية ودقيقة ك ا موضح تل الجدول (.)2
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جدول ( )2جدول مواصفات االختبار التحصيلي حسب الفصول الدراسية
الفصول

الرابع
الخامس
السادس
السابع
المجموع

التطبيق التحليل التركيب
الفهم
التذكر
المستويات
المحتوى
10122 10122 10211 102,6 1022,
عدد الفقرات
عننننننننننندد النننننننننننوزن
الصفحات النسبي
صفر
صفر
2
1
1
10212
2
%
2
2
2
2
2
10122
22
%
صفر
2
2
2
2
10222
22
%
2
2
1
2
21
1026,
26
%
1
2
2
22
12
%211
,,

التقويم
10122

المجموع
%211
مجمنننننننوع
األسئلة
2

صفر

21

صفر

21

صفر

12

صفر

21

صفر

تحديد نوع فقرات االختبار التحصيلي :جنو:ت تقعات اال تبار التثليلل ال عد لهذا
البثل تسانت تقعاجه ما ( )26-0ج ثل أتئلة موضو:ية ما نوع اال تيار مدا متعددد.
الن هددذا النددوع يعددد مددا أتضددل اال تبددارات ال وضددو:ية ،تهددل جقدديس أهدددا :قليددة
يلعب :ل اال تبارات ال وضو:ية األ عى قياتها ،ولتقليل :امل التخ يا ،،تضدالً
:ددا كددون تقددعات هددذا النددوع مددا اال تبددارات ال جتددأثع باألحسددام الذاجيددة لل لددثح و ال
جثتدداج سل د جهددد تددل جلددثيح سجابتهددا و جغطددل أغلددب أجددزاء ال ددادة الدراتددية لسثددعة
تعوع أتئلتها و أنهدا جسدتع ل مدع ج يدع مسدتويات الطلبدة مدا ال عاحدل الددنيا و العليدا
(الزاملل  )383 8112 ،سما الفقعات ما ( )31-22تهل ما نوع األتئلة ال قالية
تعليمننات االختبننار التحصننيلي وتصننحيحه -:جددم وضددع ورقددة جعلي ددات معاتقددة
لورقة اال تبار جض نت معلومات جخص الطالب وجم وضع معاييع لتلثيح اال تبار
سذ أ:طيت درجدة واحددة لإلجابدة اللدثيثة  ،وصدفع لإلجابدة الخاطئدة  ،سمدا الفقدعات
ال تعوكة تتعامل معاملة اإلجابة الخاطئة .وبهدذا جثدددت الدرجدة السليدة لتلدك الفقدعات
األتئلة ال وضو:ية بال دى (صفع  .)26-سما تقعات األتئلة ال قالية تقد جعاوح مداها
ما بيا (صفع )02-درجة سذ أ:طيت الدرجات :ل وتق :دد طوات الثل اللدثيح
ودرجة أه يته بالنسبة لإلجابة السلية  -صدق االختبار -:وقند تنم أيجناد أننواع الصندق
اآلتيننة -:الصنندق الظنناهري وجددم ذلددك مددا ددالل :ددعض تقددعات اال تبددار التثلدديلل
:ل مج و:ة ما ال ثس ديا و ال تخللديا تدل السي يداء وطعائدق التددريس ل ععتدة
مدى مالئ ة اال تبار للطالب وال عحلة الدراتية وقد حللت الفقعة :لد نسدبة اجفداق
أكثع ما  .%23إما صدق المحتوى وجم ذلك ما الل :دعض اال تبدار التثلديلل
ل ادة السي يداء لللدف الخدامس العل دل  -التطبيقدل مدع قائ دة األهددا السدلوكية :لد
مج و:ددة مددا ال ثس دديا و ال تخللدديا بطعائددق جدددريس السي يدداء وحلددلت ج يددع
الفقعات :ل نسبة اجفاق .%23
تطبينننق االختبنننار علنننى العيننننة االسنننتطالعية األولنننى -:جدددم جطبيدددق اال تبدددار
التثلدديلل :ل د ( )02طالددب مددا طددالب اللددف الخددامس العل ددل – التطبيقددل تددل
س:دادية الوارثيا للبنيا التابعة سل ال ديعية العامة لتعبيدة بغدداد  /العصداتة  3وقدد جدم
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احتساب الزما ال ستغعق لإلجابة :ا تقعات اال تبار التثليلل بعصدد زمدا انتهداء
أول طالددب مددا اإلجابددة :ددا تقددعات اال تبددار التثلدديلل وأ ددع طالددب  ،جددم حسدداب
متوتط الزما وقد كان  23دقيقة.
تطبيق االختبنار علنى العيننة االسنتطالعية الثانينة ألجنراء التحلينل ا حصنائي
لفقرات االختبنار التحصنيلي .التدتخعاج الخلدائص السدايسومتعية لفقدعات اال تبدار
التثليلل جدم جطبيقده :لد :يندة مسوندة مدا ( )011طالدب بسدبب قلدة س:دداد الطدالب
للفعع التطبيقل ما س:داديتل التعاث الععاقل للبنيا وس:دادية تهل بدا تدعد السدا:دي
للبنيا التابعتيا سل ال ديعية العامة لتعبيدة بغدداد  /العصداتة  3واشدع الباحدل :لد
جطبيق اال تبار بنفسه بعددها جدم جلدثيح اإلجابدات ورجبدت الددرجات جنازليدا ً ا تيدعت
مج و:تددان مددا درجددات الطددالب األولد ج ثددل ( )%82مددا أ:لد الدددرجات والثانيددة
ج ثددل ( )%82مددا أدند الدددرجات وبعدددها حلددل الباحددل سجابددات ال ج ددو:تيا إليجدداد
الخلائص السايسومتعية لال تبار وك ا يأجل -
ىحساب معامل صعوبة الفقرات  :حسبت األتئلة ال وضو:ية وجد أن
أ-
مستواها يتعاوح بيا( .)1223 -1282ك ا حسبت صعوبة األتئلة ال قالية وجد أنها
جتعاوح بيا ( )1221-1231وبذلك جعد تقعات اال تبار التثليلل جيدة ومقبولة
ومعامل صعوبتها مناتبا ً ألنها جقع ض ا ال دى الذي حدده بلوم وهو (-1281
(بلوم وآ عون )012 0228 ،
.)1221
ب-حساب قوة تميز الفقرات :جم حساب للفقعات ال وضو:ية و وجد ان أن نسبتها
جتعاوح بيا ( .)1228 – 1283ك ا حسبت القوة الت ييزية للفقعات ال قالية وجد أنها
جتعاوح بيا ( )1236-1282وهو مؤشع جيد لقبول الفقعات ما حيل قدرجها
الت ييزية ولم يثذ أي منها.سذ سن الفقعة الجيدة سذا كان معامل الت ييز لها اكبع ما
( .)Eble, 1972:269
()1281
ج -فعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار -:كانت نتائج لج يع الفقعات ال وضو:ية
والبالغ :ددها  26تقعة تالبه وهذا يعنل أن البدائل الخاطئة جذبت سليها سجابات أكثع
ما طالب ال ج و:ة الدنيا مقارنة بإجابات طالب ال ج و:ة العليا  ،وبناءاً :ل ذلك
جقعر اإلبقاء :ل بدائل الفقعات.
 ثبات االختبار التحصيلي :جم حساب ثبات الفقعات ال وضو:ية بطعيقتيا أوله اطعيقة سلفا – كعونباخ أذا وجد سن قي ة معامل الثبات ( )1222وثانيه ا طعيقة جثليل
التبايا توجد سن قي ة معامل الثبات = ( )1221وجعد هذه القي تان جيدة لال تبارات
ألن معامالت ثبات اال تبارات التثليلية ال قننة ال جقل :ا ()%23
(:ودة.)032 0222 ،
ولغعض التأكد ما ثبات جلثيح األتئلة ال قالية جم تثب ( )01أوراق بلورة
:شوائية ،وأ:يد جلثيثها ما قبل مدرتيا أثنيا متخلليا تل جدريس السي ياء
للخامس العل ل وباتتخدام معادلة بيعتون ثم حساب معامل االرجباط أظهعت النتائج
سن نسبة االجفاق بيا الباحل وال درس األول بلغ ( )%1،23وبيا الباحل وال درس
الثانل بلغ( .)%1،22ال لثح األول وال لثح الثانل بلغ ( )%1،26و بيا الباحل
ونفسه :بع الزما بلغ ( )%1،22وبذلك أصبثت ج يع معامالت االرجباط :الية
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م ا يدل :ل ارجفاع مستوى ثبات التلثيح للفقعات ال قالية.وتل ضوء اإلجعاءات
السابقة أصبح اال تبار بليغته النهائية جاهزاً للتطبيقإذ جسون اال تبار ما ()31
تقعة جنو:ت بيا ( 26تقعة موضو:ية) و ( 2تقعات مقاليه) .
ثانيا ً مقياس ال يل نثو مادة السي ياء
الميل نحو مادة الكيمياء
تحديد الهدف الرئيسي من مقياس الميل نحو مادة الكيمياء  :يهد
-1
ال قياس سل قياس ميل طالب اللف الخامس العل ل  -التطبيقل نثو مادة السي ياء .
 -2االطالع :ل األدبيات التعبوية والدراتات السابقة اطلع الباحل :ل
األدبيات والدراتات السابقة التل جناولت ال يل ل ععتة طعيقة س:داد ال قياس وقد
رو:ل :ند صوغ تقعات ال قياس العديد ما الشعوط منها سن جسون لغتها بسيطة
وتقعاجها قليعة ومباشعة و ج ثل تسعة واحدة وجبتعد :ا الفقعات التل جث ل أكثع
ما معن  .وان تقعاجها مستوبة بليغة ال تسلم مثل (أحب سن  ،اهتم بك ) تضالُ :ا
ججنب اتتع ال (كل ات مثل تقط ومجعد ،وبالضبط ،وغالبا ،وسطالقا ،وال احد)
(:ابد وسبعاهيم.)82 0222 ،
 -3تعليمات ا جابة عن االختبار وتصحيحه جم أ:داد جعلي ات اإلجابة :ا
ال قياس وج ثل معلومات :امة :ا الطالب وطعيقة اإلجابة :ا الفقعات والوقت
ال خلص لإلجابة سما التلثيح تسيتم التلثيح :ل أتاتا ً (: )0 ،8 ،3ل
التوالل سذ جعطل  3درجات للبديل (مواتق) ودرجتان للبديل ( غيع مواتق ) درجة
واحدة للبديل ( ال ادري ) .
 -4التطبيق االستطالعي لمقياس الميل نحو مادة الكيمياء  -:وكان ب عحلتيا
المرحلة األولى  :تطبيق االختبار على العينة االستطالعية األولى  .لغعض التأكد
ما وضوح تقعات مقياس ال يل وجعلي ات اإلجابة وحساب زما اإلجابة  ،قام الباحل
بتطبيق ال قياس :ل :ينة اتتطال:ية ال سونة ما(  )03طالب ما طالب الخامس
العل ل – التطبيقل ما س:دادية الوارثيا للبنيا التابعة ل درية جعبية بغداد  /العصاتة3
ووجد متوتط الوقت الالزم لإلجابة :ا تقعات ال قياس أن جعادل (  )31دقيقة .
المرحلة الثانية  :تطبيق االختبار على العينة االستطالعية الثانية  :جم جطبيق
ال قياس :ل :ينة مسونة ما ( 31طالب) ما طالب اللف الخامس العل ل –
التطبيقل ما س:دادية التعاث الععاقل التابعة ل درية جعبية بغداد  /العصاتة  3لغعض
حساب ثبات مقياس ال يل نثو مادة السي ياء ا:ت د الباحل معامل كعونباخ ك الفا
لثساب االجساق الدا لل لل قياس ما درجة العينة االتتطال:ية سذ بلغ ( )1 ،23
ويعد ثباجا ً جيداً حيل جشيع األدبيات سل أن اال تبار يتلف بالثبات سذا كانت قي ته
ثابتة ( ) 1،21أو أكثع وهذا مؤشع جيد لثبات ال قياس
(الجلبل)088 8112،
-2صدق مقياس الميل نحو مادة الكيمياء  -:وما أجل التثقق ما صدق مقياس
ال يل نثو مادة السي ياء ال عد لطالب اللف الخامس العل ل  -التطبيقل جم اتتخعاج
اللدق الظاهعي أذا قام الباحل بععض مقياس ال يل نثو مادة السي ياء ال تسون
اتبع الباحث الخطوات التالينة ألعنداد مقيناس
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ما ( )23تقعة بلورة أولية وبعد ا ذ أراء مج و:ة ما ال ثس يا وال تخلليا
تل السي ياء وطعائق جدريسها :دلت بعض تقعات ال قياس وقبلت الفقعات التل
حللت :ل نسبة ( )%23تأكثع ،ولم جثلل ( ) 3تقعات :ل مواتقتهم ،وبهذا
أصبثت تقعات ال قياس بليغته النهائية ( )21تقعة وجم ا:ت اد مقياس لبسعت
الثالثل الذي يضم ثالثة بدائل لإلجابة :ا تقعاجه وهل( مواتق  ،غيع مواتق  ،ال
ادري )  .أما اللدق البناء يعد مؤشعاً :ل قدرجها لقياس ال فهوم نفسه الذي جقيسه
الدرجة السلية وي سا ّ :د :القة الفقعة بالدرجة السلية لل قياس ك ثك لقياس صدق
تقعات ال قياس تل حالة :دم جواتع مثك ارجل () Anastasia, 1982: 211
والتتخعاج هذا النوع ما اللدق وباتتخدام معامل ارجباط ( بيعتون) بيا درجة
كل تقعة والدرجة السلية لل قياس سذ جعاوحت قي تها ( )1233 -1228وبهذا اإلجعاء
أصبح :دد تقعات مقياس ال يل نثو مادة السي ياء يتسون ما (  )21تقعة  ،وبهذا
يسون ال قياس صادقا ً ما حيل البناء
سابعا ً  :الوسنائل ا حصنائية :ا:ت دد الباحدل :ددداً مدا الوتدائل اإلحلدائية بثسدب
الهد ما الوتيلة اإلحلائية وطبيعة النتائج و:ل النثو اآلجل
 – -0االختبار التنائي ( )T-testلعينتنين مسنتقلتين  :أ:ت دد لثسداب جسداتؤ ستدعاد
مج و:تل البثل ( التجعيبية والضابطة)
 -8معادلة كوبر :لثساب درجة االجفاق بيا مج و:ة ال ثس يا وال تخلليا.
 -3معامنننل الصنننعوبة :أ:ت دددد لثسددداب معامدددل اللدددعوبة للفقدددعات ال وضدددو:ية
وال قالية تل اال تبار التثليلل
 -2القوة التمييزية :أ:ت د لثساب القوة الت ييزية للفقعات ال وضدو:ية وال قاليدة
تل اال تبار التثليلل
 -3فعالينننة البننندائل الخاطئنننة :أ:ت دددد لثسددداب تعاليدددة البددددائل الخاطئدددة للفقدددعات
ال وضو:ية تل اال تبار التثليلل.
 – -6معادلنننة ألفنننا – كرونبنننا  :ا:ت دددد لثسددداب معامدددل ثبدددات تقدددعات اال تبدددار
التثليلل ومقياس الميل نحو مادة الكيمياء
 -2معامننل ارتبنناط بيرسننون  :ا:ت ددد لثسدداب ثبددات جلددثيح الفقددعات ال قاليددة تددل
اال تبار التثليلل وثبات مقياس الميل نحو مادة الكيمياء
 -2معادلننة حجننم األثننر :ا:ت دددت لثسدداب بيددان حجددم التددأثيع لل تغيددع ال سددتقل تددل
ال تغيع التابع (التثليل وال يل )
الفصل الرابع عرض النتائج وتفسيرها
أوالً  :عرض النتائج ويتضمن محورين -:
المحور األول  :النتائج المتعلقة بالتحصيل الدراسي ( /ال يوجد تعق ذو داللة
سحلائية :ند مستوى( )0,05بيا متوتط درجات طالب ال ج و:ة التجعيبية الذيا
يدرتون وتق ستتعاجيجية السعتل السا ا ومتوتط درجات طالب ال ج و:ة
الضابطة الذيا يدرتون :ل وتق الطعيقة اال:تيادية تل اال تبار التثليلل تل مادة
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السي ياء ) ، .وللتثقق ما صثة الفعضية اتتخدم الباحل اال تبار التائل لعينتيا
مستق لتيا ل ععتة داللة الفعق بيا متوتطل درجات ال ج و:تيا التجعيبية والضابطة
 ،جدول ( )2يوضح ذلك .
جدول ()2
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي
المجموعة الشعبة
التجريبية
الضابطة

ب
أ

القيمة التائية
عننننننننننندد المتوسنننط االنحراف درجننة
الطالب الحسابي المعياري الحرية المحسوبة الجدولية
8،111
3،120
22
2،21 21،22
12
12
2،61 1,،,1

الداللة
ا حصائية

دال
إحصائ
يا

بيّا جدول ( )2سن القي ة التائية ال ثسوبة و هل أكبع ما الجدولية البالغة :ند
مستوى داللة ( )1،13و درجة حعية ( ، )30و بهذا جعتض الفعضية اللفعية
األول أي جفوق طالب ال ج و:ة التجعيبية :ل طالب ال ج و:ة الضابطة تل
التثليل .ك ا  :د الباحل سل حساب حجم األثع لل تغيع ال ستقبل تل متغيعها
التابع التثليل الدراتل ل ادة السي ياء ثم ا:ت اد معادلة حجم األثع ) (dلل تغيع
ال ستقل تل ال تغيع التابع ك ا يوضح تل الجدول (.)2
جدول ()2حجم األثر للمتغير المستقل في متغير تحصيل مادة الكيمياء
حجم
قي ة  dحجم األثع مقدار
ال تغيع التابع
ال تغيع ال ستقل
األثع
:الل
مادة 1،22
ستتعاجيجية السعتل جثليل
السي ياء
السا ا
وباتتخعاج قي ة ) (dالتل جعسس مقدار حجم األثع البالغ ( )1،22وهل قي ة مناتبة
لتفسيع حجم األثع وب قدار (:الل) ل تغيع التدريس وتقا ً ستتعاجيجية السعتل السا ا
تل جثليل مادة السي ياء لللف الخامس العل ل  -التطبيقل ولتثديد حجم ألثع ي سا
االتتعانة قيم حجم األثع سذا كانت  1،21 – 1،81واطئ بين ا ما 1،61 – 1،20
متوتط  1،60،ت ا توق :الل) (Heiman, 2011 : 281
المحور الثاني -:النتائج المتعلقة بمقياس الميل نحو مادة الكيمياء (ال يوجد تعق
ذو داللة سحلائية :ند مستوى( )0,05بيا متوتط درجات طالب ال ج و:ة
التجعيبية الذيا يدرتون وتق ستتعاجيجية السعتل السا ا ومتوتط درجات طالب
ال ج و:ة الضابطة الذيا يدرتون :ل وتق الطعيقة اال:تيادية تل مقياس ال يل
نثو مادة السي ياء ) .وللتثقق ما صثة الفعضية ،أُتتع ل الباحل اال تبار التائل
لعينتيا مستقلتيا ل ععتة داللة الفعق بيا متوتطل درجات ال ج و:تيا التجعيبية
والضابطة  ،جدول ( )01يوضح ذلك
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جدول ()21
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس الميل نحو مادة الكيمياء
المجموعة

الشعبة

التجريبية
الضابطة

ب
أ

القيمة التائية

عنننننننننندد المتوسنننننننط االنحراف درجننننننة
المعياري الحرية المحسوبة
الطالب الحسابي
3،213
,،11 008،80 12
22
12
2،22 212،12

الجدولية

1011
1

الداللة
ا حصائية

دال
إحصائيا

يبيا جدول ( ) 01أن القي ة التائية ال ثسوبة وهل أكبع ما القي ة الجدولية البالغة
:ند مستوى داللة ( )1،13ودرجة حعية ( ، )30وبذلك جعتض الفعضية اللفعية
الثانية وهذا يدل :ل جفوق طالب ال ج و:ة التجعيبية :ل طالب ال ج و:ة
الضابطة تل مقياس ال يل نثو مادة السي ياء ولبيان حساب حجم األثع لل تغيع
ال ستقل تل متغيعها التابع ال يل نثو مادة السي ياء التأثيع ثم ا:ت اد معادلة حجم
األثع ) (dلل تغيع ال ستقل تل ال تغيع التابع ك ا يوضح تل الجدول (.)00
جدول ()22حجم األثر للمتغير المستقل في متغير الميل نحو مادة الكيمياء
حجم
قي ة  dحجم األثع مقدار
ال تغيع التابع
ال تغيع ال ستقل
األثع
:الل
ستتعاجيجية السعتل ال يل نثو مادة 1،28
السي ياء
السا ا
وباتتخعاج قي ة ) (dالتل جعسس مقدار حجم األثع البالغ ( )1،28وهل قي ة مناتبة
لتفسيع حجم األثع وب قدار (:الل) تل مقياس ال يل نثو مادة السي ياء .
ثانيا ً تفسير النتائج-:
المحور األول :تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية األولى (التحصيل الدراسي) :جفوق
طالب اللف الخامس العل ل  -التطبيقل ال ج و:ة التجعيبية اللذيا درتوا
باتتخدام ستتعاجيجية السعتل السا ا :ل طالب ال ج و:ة الضابطة اللذيا درتوا
بالطعيقة اال:تيادية ل ادة السي ياء يعود سل األتباب اآلجية -
 -0أن ستتعاجيجية السعتل السا ا تا:دت :ل زيادة مستوى ال شاركة
وال ناقشة بيا الطالب وحل الطالب :ل جنظيم أتسارهم بشسل منطقل ومتعابط ما
الل اإلصعار ال ست ع لدى الطالب :ل الوصول سل اإلجابة اللثيثة .
 -8قدمت ستتعاجيجية السعتل السا ا جغذية راجعة تورية لطالب ال ج و:ة
التجعيبية جلثيح أأل طاء تور وقو:ها ما الل الثسم :ل اإلجابات وأثبتت
سالتتعاجيجية تا:ليتها تل جعل الطالب مثور الع لية التعلي ية وهذا ما جؤكده ج يع
الدراتات والطعائق الثديثة وذلك ألن لها القدرة :ل جعل الطالب أكثع مهارة تل
القعاءة وصياغة وطعح األتئلة وجبادل األتسار بينه ا .
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 -3زودت ستتعاجيجية السعتل السا ا طالب ال ج و:ة التجعيبية بالفعص
ال ناتبة لبناء ال ععتة وجشجيعهم :ل االشتعاك تل ال ناقشة مع ال درس واالندماج
مع مثتوى ال ادة التعلي ية وهذا أدى بدوره سل اكتساب الخبعات التعلي ية وجسويا
الشخلية ال تساملة وجن ية مهارات التفسيع العليا.
 -2اتتخدام ستتعاجيجية السعتل السا ا قد شجع الطالب تل أثناء ال واقف
التعلي ية وزاد ما سقبالهم :ل جعلم ال ثتوى التعلي ل وجنفيذ األنشطة بث اس وداتعية
للتوصل سل سجابات صثيثة .
 -3أن ستتعاجيجية السعتل السا ا أدت سل سقامة التعاون ما الل العالقات
الودية بيا الطالب وتا:دت :ل جقوية هذه العالقة بيا الطالب ما الل التناتس
الط وح وهذا بالتالل زاد ما جقبل الطالب لل ادة وجثسيا جثليلهم الدراتل .
المحور الثاني :تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية (الميل نحو مادة الكيمياء )
وي سا سن يعزى جفوق طالب اللف الخامس العل ل – التطبيقل ال ج و:ة
التجعيبية تل مقياس ال يل نثو مادة السي ياء لعدة ا:تبارات منها
 -1قلة الفتعة التل يدرس الطالب تيها الل السورس الثانل سذ سن تتعة ( )01أتابيع
غيع كاتية لن و ميل الطالب نثو مادة السي ياء سذ سن ميل الطالب قد جعتخ تل
السنوات السابقة ل ادة السي ياء ما الل ا تياره للفعع العل ل تيسون حبهم ايجابيا ً
لل ادة
 -2سن حدوث روابط وجدانية بيا طالب اللف الخامس العل ل – التطبيقل
ال ج و:ة التجعيبية ومدرس السي ياء وذلك ألنه وتع لهم بيئة جعلي ية م ا أدى ذلك
سل شعور الطالب بالفعح واالرجياح له  ،وبالتالل أدى سل زيادة اهت ام ورغبة
الطالب بدراتة السي ياء وهذا ما أكدجه نتائج ا تبار مقياس ال يل نثو مادة السي ياء .
 -3سن التدريس :ل وتق ستتعاجيجية السعتل السا ا يجعل الطالب باحل ومفسع
وناقدة لآلراء التل جطعح تل الدرس وجزيد ما مستوى التفا:ل اللفل وهذا ين ل
:ند الطالب سيعاد أتسار أكثع وميل نثو التعع :ل أكثع ما رأي للوصول لإلجابة
اللثيثة .
ثالثا ً االستنتاجات  :تل ضوء نتائج البثل جوصل الباحل سل االتتنتاجات اآلجية
أ  .أثع ستتعاجيجية السعتل السا ا تل رتع مستوى جثليل طالب اللف الخامس
العل ل – التطبيقل تل مادة السي ياء .
ب  .أثدع ستددتعاجيجية السعتددل السددا ا تددل رتدع مسددتوى ميددل طددالب اللددف الخددامس
العل ل – التطبيقل نثو مادة السي ياء..
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رابعا ً :التوصيات تل ضوء النتائج التل جم التوصل تل البثل يوصل الباحل يلل
:-2قد دورات جدريبية أو ورش  :ل ل درتل السي ياء سثناء الخدمة :ل اتتخدام
اتتعاجيجيات جدريس حديثة وما ض نها ستتعاجيجية السعتل السا ا والتدريب :ل
طوات جنفيذها .
-1قيام وزارة التعبية بإصدار كعاس يتض ا اتتعاجيجيات حديثة مثالً ستتعاجيجية
السعتل السا ا التل جبت تا:ليتها تل التدريس مع ن اذج طط لسل اتتعاججيه
لالتتفادة منها سثناء الخدمة.
-2ضعورة جدريب مدرتل :ل اتتع ال السي ياء تل ال عحلة اال:داية :ل
اال تبارات التسوينية وكيفية س:دادها وجطبيقها تل أثناء تيع الع لية التدريسية ،وتبل
اإلتادة ما نتائجها تل رتم :الجات جلثيثية مناتبة .
-2اإلتادة ما مقياس ال يل نثو مادة السي ياء تل بداية السنة الدراتية ونهايتها
ل ععتة مدى جأثيع طعائق التدريس والن اذج التدريسية الثديثة تل ال ادة الدراتية .
خامسا ً المقترحات:اتتس االً ل ا جوصل سليه الباحل يقتعح مايأجل -
 -1سجعاء دراتة للتعع :ل تا:لية ستتعاجيجية السعتل السا ا تدل مدادة السي يداء
تل متغيعات أ عى مثل الذكاءات ال تعددة والداتعية واالججاه نثو ال ادة وغيعه
 -2سجعاء دراتة مقارنة بيا ستدتعاجيجية السعتدل السدا ا وطعائدق جدريسدية أ دعى
وأثعها تل اكتساب ال فاهيم السي يائية .
 -3سجعاء دراتة م اثلة لهذه الدراتة تل معاحل جعلي ية أ عى كال توتطة مثالً .
 -4سجددعاء دراتددة حددول :القددة ال يددول العل يددة ب تغيددعات أ ددعى كددأن جسددون حددب
االتتطالع و :ليات العلم والداتعية العقلية
 -5س:داد بعنامج لتدريب مدرتل السي ياء تل ال عحلة اإل:دادية :ل اتتع ال
اتتعاجيجيات جدريس حديثة ومنها ستتعاجيجية السعتل السا ا ومععتة أثعها :ل
ال درس والطالب .
المصادر
أوالً ال لادر الععبية
البدري  ،ت يعة ( )8113ملطلثات جعبوية ونفسية  ،ط ، 0دار الثقاتة ،

 :ان
بلوم  ،بنياميا وآ عون( )0223جقييم جعلم الطالب التج يعل والتسوينل ،دار

ماكجعوهيل  ،القاهعة.
الت ي ل : ،واد جاتم مث د (  " ) 8112ال نهج وجثليل الستاب "  ،دار

الثوراء  ،بغداد .
الجابعي ،كاظم كعيم رضا( )8100مناهج البثل تل التعبية و:لم النفس،

مطبعة كلية التعبية األتاتية ،بغداد
الجلبل ،توتا شاكع( )8112أتاتيات بناء اال تبارات وال قاييس النفسية

والتعبوية ،ط ،0مؤتسة :الء الديا للطبا:ة ،دمشق.
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الدلي ل  ،أحسان :ليوي و:دنان مث ود ال هداوي ()8113

والتقويم تل الع لية التعلي ية "  ،ط ، 8مستبة اح د الدباغ  ،الععاق.
الزاملل : ،لل :بد جاتم ( " )8112مفاهيم وجطبيقات تل التقويم والقياس

التعبوي "  ،ط ، 0مستب الفالح  ،السويت.
زايع  ،تعد :لل ( )8102ال وتو:ة ال عاصعة ،ط  ،دار الستب والوثائق ،

بغداد .
زنسنة،توزان دريد أح د)" )8113معوقات أجعاء التجارب تل مختبعات

السي ياء وتبل معالجتها"،رتالة ماجستيع غيع منشورة ،جامعة بغداد /كلية التعبية-
أبا الهيثم .
الزيود  ،نادر ته ل ( " )8113مبادئ القياس والتقويم تل التعبية "  ،ط، 3

دار الفسع  : ،ان.
زيتون : ،ايش ( )8113أتاليب جدريس العلوم  ،ط ، 0دار الشعوق  : ،ان

.
الش عي ،ماشل با مث د010 ،8100،اتتعاجيجية تل التعلم النشط ،ط،0

ال لسة الععبية السعودية.
:ابد: ،دنان ،ابعاهيم يعقوب  )0222(،مقياس قلق العياضيات و:القته

ببعض ال تغيعات باالردن ،مجلة اجثاد الجامعات الععبية،العدد التاتع
والعشعون :،ان .
العبادي  ،رائد ليل( " )8116اال تبارات ال ع لية "  ،ط ، 0مستبة

ال جت ع الععبل  : ،ان.
:بد الهادي ،نبيل ،وآ عون ( ) 0222الن و ال ععتل ،ط ،0دار وائل ،

 :ان.
:طا هللا  ،ميشيل كامل (  )8118طعق وأتاليب جدريس العلوم  ،ط، 0

األردن دار ال سيعة
:طية  ،مثسا :لل( )8101االتتعاجيجيات الثديثة تل التدريس الفعال ،

ط ، 0دار اللفاء  : ،ان
:وده  ،اح د تلي ان ( )0222القياس والتقويم تل الع لية التعلي ية  ،ط، 8

دار األمل  ،أربد.
قطيط ،غسان ( )8103اتتعاجيجيات حديثة،ط ،0دار جدة  ،السعودية.

:لم النفس العام  ،ط  ، 2مطبعة
السنانل ،سبعاهيم حسا )0222( ،

اللفدي ،بغداد.
ال السل  ،جواد كاظم تهد ( : )8103تا:لية ستتعاجيجيتيا لإلبداع الجاد تل

جعديل الفهم الخاطئ لل فاهيم السي يائية وجن ية اجخاذ القعار لطلبة الخامس العل ل،
أطعوحة دكتوراه غيع منشورة  ،جامعة بغداد  ،كلية التعبية – ابا الهيثم  ،بغداد .
معكز البثوث التعبوية (  " ) 8112التقعيع الوطنل لج هورية الععاق

جطويع التعبية "  ،بغداد

" القياس
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ال فتل  ،سيناس الد مث د (  " ) 8101تا:لية سن وذج التعلم القائم :ل

ال تعلم تل جثليل طالبات الخامس العل ل وسججاهاجها نثو مادة السي ياء "  ،رتالة
ماجستيع غيع منشورة  ،جامعة بغداد  ،كلية التعبية – ابا الهيثم  ،بغداد .
ملثم  ،تامل مث د ( )8111القياس والتقويم تل التعبية و:لم النفس ،دار

ال سيعة للنشع والتوزيع  : ،ان.
النجدي ،اح د  ،وآ عون ( )0222جدريس العلوم تل العالم ال عاصع

ال د ل تل التدريس ،دار الفسع الععبل  ،ملع
الوكيل ،حل ل اح د ( :)8110جطويع ال ناهج ،دار الفسع الععبل ،القاهعة .

ثانياً :المصادر االجنبية:
1-Anastasia , A. & vrbana , S ( 1988 ) : psychological Testing ,
7 th ed New york prentice Hall
2- Ebel, R.L: Essential of Educational Measurements. 2nd Ed.,
New Jersey, Englewood Cliffs, Prentice-Hall,1972
3-Heiman,G.W(2011):Basic statistics for Behavioral
sciences,6th ed,wadsworth,cengage Learning,Canada.
Hrman , Barry – Scott, (1982) : The RRule of Student
anipulation Ability
ثالثا  :مصادر االنترنيت
أبو ش س ( ،) 8112التعبوييا وأتاجذة الجامعات والخدمة ال دنية ،منتديات

ameeratalward.wordpress.com
أبو ش س التعبوية.
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