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 : ملخص البحث

المهارات الحياتية في ( IRE)تيجية استرا فاعليةعلى لتعرف يهدف البحث ا   

تم تحديد مجتمع مادة الكيمياء في الرابع العلمي الصف طالب لدى التنور الكيميائي و

للعام الدراسي  3التابعة لمديرية تربية بغداد / الرصافة  ةاالعداديالبحث من المدارس 

من  تم اختبار عينة البحث قصديا  و االولالفصل الدراسي ضمن م 2018/2019

الب العينة بعد عدد ط حيث بلغفي اعدادية الوارثين طالب الصف الرابع العلمي 

تم مكافأة المجموعتين في بعض و ( طالب22( طالب لتكون )22استبعاد الراسبين)

مقياسا  للمهارات الحياتية البحث فقد أعد الباحث  أدواتأما فيما يخص ، المتغيرات

التنور الكيميائي مكون من مقياس ، ورات مها 1موزعة على ( فقرة 22كون من )م

وبعد فقرة( موزعة على ثالث مجاالت وتم التحقق من صدق وثبات المقياسين  20)

بأن اعتماد أظهرت نتائج البحث وانتهاء التجربة تمت معالجة البيانات االحصائية 

في ي التنور الكيميائوالمهارات الحياتية ايجابي في  فاعليةلها  (IRE)استراتيجية 

وفي ضوء ذلك وضع الباحث عددا  من التوصيات والمقترحات  مادة الكيمياء 

 المتعلقة بنتائج البحث .
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Enlightenment Among The Fourth Scientific Students In 

The Subject Of Chemistry 

Assist. Prof. Dr.  Ayid Khudhair Dhayie 

D.G. of Baghdad Education –Al-Rasafa-3 

Abstract 

The research aims to identify the effectiveness of a strategy IER 

in life skills and chemical enlightenment among the fourth 

science students in the subject of chemistry. The research 

community was determined from the secondary schools of the 

Baghdad-Rusafa Education Directorate -3 for the academic year 

2018 – 2019 with first study courseThe research sample was 

intentionally chosen from the fourth-grade scientific students in 

the Al-Waritheen secondary school . The number of students in 

the sample after excluding those who failed , reached (52) 

students to be (26) students . The two groups were equivalent in 

some variants. As for the research tools, the researcher prepared 

a life skills scale consisting of (65) items divided into skills, and 

a scale of chemical enlightenment consisting of (50) items 

distributed in three domains The validity and reliability of the 

two measurements were verified, and after the end of the 

experiment, the statistical data were processed. The results of 

the research showed that adopting a strategy of (IRE) has 

positive effectiveness in life skills and chemical development in 

chemistry . Accordingly, the researcher put forward a number of 

proposals and recommendations related to the results of the 

research .                                                                   

 (بالبحث التعريف الفصل األول)

   -مشكلة البحث :/  أولا 
اتفقتتتت اراء التربتتتويين والمهتمتتتين بوتتتأن التربتتتوث علتتتى ضتتترورة استتتتثمار المتتتوارد 

البورية على كافة االصعدة باعتبار ان العقل البورث هتو االستتثمار االكثتر ربحتا  فتي 

شتتعارات تعلتتيم الحفتتاظ علتتى البيحتتة وحمايتتة مواردهتتا وت ويرهتتا ومتتن هنتتا اصتتبحت 

تن  كيف يتعلم وكيف يفكر هتي االكثتر رواًتا  حيتث    البال  لمدرستي ومدرستاتيمك 

 من اإللمام بت وير طرائق تتدريسمادة الكيمياء وخاصة ل  االعداديةكافة في المرحلة 

وتحسينها ليكون مادة  معتمتدة علتى الوستائل وااشتكال والصتور التوضتيحية الكيمياء 

من خالل تقديم المعلومات واافكار والمفاهيم ااساسية  بال الب  ذات الفائدة الخاصة

فضال  عن اكسابهم الصفات االًتماعية المرغوبتة القتيم والمهتارات الكيمياء  في كتاب

 ال التبالتي تؤكتد دور الحديثة وعلى الرغم من انتوار طرائق التدريس  ااخالقياتو
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فتتي مدارستتنا يقتصتتر علتتى الكيميتتاء  فتتي العمليتتة التعليميتتة  ال أنتتل متتا يتت ال تتتدريس

والحفظ وعتدم االعتمتاد علتى اعتقتادات ال التب بأنتل قتادر علتى تحتد مستار  االستماع 

توقعاتتل المتعلقتة و من خالل سلوك المبتادرة والمثتابرة لديتل حياتل و دارتل بنواط كبير

ال بمهاراتتتتل الستتتلوكية ومتتتدى كفايتهتتتا للتعامتتتل بنجتتتائ متتتع التحتتتديات البيحيتتتة وااحتتتو

والموتتاركة فتتي التترأث متتن وًتتود موتتكلة تستتتحق البحتتث وزيتتادة فتتي التأكتتد المحي تتة 

متادة ( متدرس ممتن يدرستون 20اختار الباحث عينة است العية عووائية مكونة من )

 ووًل لهم االسحلة المفتوحة اآلتية  :  الخامس العلمي / االحيائي  للصف الكيمياء 

وهيل  ؟مياد  الكيمييا  فيي تيدري   هاباا ما تتبع/ ما الطريقة التدريسية التي غال9س 

 . (IRE)عن استراتيجية معلومةلديك 

 ؟ الكيميا هل تهتم بتوظيف المهارات الحياتية في تدري   / 0س 

 ؟ الكيميائي التنور معرفة عن هل لديك /  3س 

يستتتخدمون  الكيميتتاء  %( متتن مدرستتي ومدرستتات 90وقتتد توصتتل الباحتتث التتى أن )

%( متنهم ال 100رة ويؤكتدون علتى الحفتظ واالستتجواب الحتي و ن )طريقة المحاضت

ال يهتمتون %( 82ما بينوا ان )ك (IREيمتلكون اث معلومة أو فكرة عن استراتيجية )

% ( 100بتوظيف المهارات الحياتية كونهم ليس لديهم اث معرفة بها كمتا اكتدوا ان ) 

عتدم ذلتك التى عت وفهم عتن  ويرًتع الستببالتنور الكيميائي لديهم معلومات عن ليس 

دختتولهم فتتي دورات تأهيليتتة رغتتم تتتأليف الكتتتاب الجديتتد ممتتا يتتؤثر  لتتى تتتدني مستتتوى 

لتتدى ال تتالب ومتتن هنتتا تبلتتورت موتتكلل البحتتث التنتتور الكيميتتائي المهتتارات الحياتيتتة و

لدى الباحث وسعى للبحث عن  استتراتيجية تتدريس  يأمتل أن يتحقتق فيهتا تعلمتا  فعتاال  

خروج من أطار التدريس االعتيادث وبناءا  على ذلتك صتاا الباحتث موتكلل ونو ا  وال

 -البحث بالسؤالين اآلتيين :

الخييام  طييال  المهييارات الحياتييية عنييد فييي  (IRE)اسييتراتيجية  فاعليييةمييا  -9

 ؟العلمي / الحيائي 

الخييام  طييال  عنييد التنييور الكيميييائي فييي  (IRE)اسييتراتيجية  فاعليييةمييا  -2

 ؟ العلمي / الحيائي 

 -:أهمية البحث  / ثانياا 

في وقتنا الحاضر ت ورا  في كافة المجاالت التكنلوًية الكيمياء  يوهد تدريس

واالقتصادية واالًتماعية من أًل مواكبة روئ العصر واالنفتائ على كل ما هو 

ًديد ومت ور وعلى المستوى العالمي خاصتا  بعد المستجدات االخيرة التي حصلت 

المناهج  لذلك أصبح من الضرورث أن توًل العملية التعليمية  وخصوصا في ت وير

االهتمام  لى الجانب الفكرث لل الب  نتيجة للحاًة التي فرضتها طبيعة الحياة 

المعاصرة التي نعيوها والتي امتازت بالتدفق المعرفي الهائل ، والت ور التقني 

ل التعليم من تلقين وتسارع االكتوافات واالختراعات مما أظهر حاًة ملحة لنق

المعلومات  لى الفهم واالستيعاب الى ما هو ضرورث اعداد أفراد يواكبون حصيلة 

               هذا الت ور و توظيف العلم في حياتهم بامتالكهم لمهارات معينة.     

نجد ان التربية العلمية على مسايرة حقيقة للتقدم لذلك  ( 120:  2002ال غبي ، )

لتكنولوًي من خالل  كساب المهارات الحياتية الالزمة لل الب المتنور العلمي وا
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علميا حيث أصبح من الضرورث دمج المهارات الحياتية في المناهج التعليمية إلعداد 

طالب قادر على المواًهة في كل الظروف والمستجدات كونها الركي ة ااولى 

أكدت الندوة العلمية الرابعة عام ك لذلللتعليم والقاعدة ااساسية للمراحل التعليمية 

ت الحياتية في المقررات الدراسية كونها ( في عمان ضرورة  دراج المهارا2002)

الفكرية  موتصرف طاقاته ماحتياًاته يتلبتعمل على تنمية شخصيات ال الب و

القدرات واالستعدادات العقلية وكيفية ممارستها بالحياة كما تنمي لديهم والجسمية 

 (  122:  2001,  الدين عدس)  ية مثل مهارة التواصل والتفاعل مع اآلخرين اليوم

 ن عملية تنمية المهارات الحياتية في أث مرحلة دراسية وهذا اامر ال ويرى الباحث 

يقتصر على مادة بعينها دون المواد ااخرى , فهي مسؤولية موتركة ال يمكن أن 

انها تعمل على تبسيط مهام الكيمياء  تبفي ك تهايعفى منها أث مقرر وتأتي أهمي

التعليم وتسهيلل وتساعده على تخ ين المعلومات المماثلة ب ريقة فاعلة وعلى تنظيم 

 تجعلها ذات فائدة  وأكثر ارتباطا . البنية المعرفية للمتعلم و

لذا يقع على عاتق المسؤولين والمهتمين بالوأن التربوث االستجابة لما يحدث من 

ن قضايا المجتمع والبيحة ذات العالقة بالعلم والتكنولوًيا الذث يؤدث دورا  حولهم م

ويكون   الباساسيا  في اعداد الفرد المتنور علميا  وتكوين اتجاهات ايجابية لدى ال

معرفة المفاهيم والمبادئ قادرا  على مواًهة الموكالت التي تعترضل في حياتل 

ة إلعداد الفرد للحياة اليومية التي تواًهل في الالزم العلمية وطرق التفكير العلمي

بيحتل ومجتمعل والخبرات العلمية )معارف، مهارات ، اتجاهات ، أساليب تفكير( التي 

ينبغي لل الب ان يكتسبها فت يد مستوى وعيل العلمي وقدرتل على فهم ومسايرة 

يحتل ل وبالحركة العلمية وت وراتها وبما ينعكس على سلوكل ايجابيا  تجاه نفس

 ( 22 -23:  2002: ياسين) ومجتمعل" .

 -تقدم يمكن تلخيص أهمية البحث باالتي: وبناء على ما

فتي  (IRE)استتراتيجية ندرة البحوث التي اعتمدت يعتقد على حد علم الباحث  -1

وعلتتتى مستتتوى المرحلتتتة  متتادة الكيميتتاء فتتتي التنتتتور الكيميتتائي والمهتتارات الحياتيتتة 

 .  االعدادية

خالل هذا البحث ان يستفاد ااشراف التربتوث وذلتك متن ختالل عقتد يمكن من  -2

( IREمن أًل تدريبهم على استتخدام استتراتيجية ) الكيمياء  دورات تدريبة للمدرسي

 لدى ال الب.التنور الكيميائي وفق خ واتها ل يادة  المهارات الحياتية و

تنتتادث بضتترورة  يتتأتي هتتذا البحتتث استتتجابة لالتجاهتتات التربويتتة الحديثتتة التتتي  -3

تتتوفير حتتد مقبتتول متتن المهتتارات الحياتيتتة والتتتي تتتتالءم متتع طبيعتتة ال تتالب والمنتتاهج 

 الدراسية وفق المت لبات الحديثة .

يمكتتن أن يستتتفيد متتن مقيتتاس المهتتارات الحياتيتتة كتتل متتن الموتترفين التربتتويين  -2

ستتابها فتتي  كالكيميتتاء  بتضتتمينها المهتتارات الحياتيتتة ومدرستتيالكيميتتاء  لت تتوير كتتتب

 لل الب كما تقيدهم  في زيادة الوعي بأبعاد وأهمية المهارات الحياتية السليمة.

لتحقيتق ذاتتل  الكيميائيتةكونل ينقل  ال الب الى المعرفتة التنور الكيميائي أهمية  -2

وشعوره  بالثقة بالنفس من خالل  الدور االيجابي لل فتي المجتمتع وهتذا  بتدوره يعت ز 
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عتتن  ا  مجتمعتتل متتن التفكيتتر ب تترق علميتتة صتتحيحة بعيتتد شتتعوره بالمستتؤولية اتجتتاه

 الخرافات.

الذث تقترحتل الدراستة يمكتن ان يفيتد القتائمين علتى التنور الكيميائي ان مقياس  -2

االعداديتة بعتد ت بيتق فتي المرحلتة الكيميتاء  ت وير المنتاهج الدراستي وال ستيما كتتاب

وقتتد تصتتبح هتتذه لعلمتتي الرابتع اطتتالب الصتتف  وبمتتا يستتاهم فتي اكستتاب  تنتوع التعلتتيم

 المعرفة هي ااهداف السلوكية التي يتوقع من ال الب اتقانها في نهاية الدرس.

 

" فاعليتتة استتتراتيجية  لتعتترف علتتىيهتتدف البحتتث ا :فرضيييات  و هييدا البحييث /ثالثيياا 

(IRE في المهارات الحياتية والتنور الكيميائي لدى طالب الصف الرابع العلمي فتي )

 مادة الكيمياء"

 لغرض التحقق من صحة هدف البحث ثم صياغة الفرضيتين  الصفريتين اآلتيتين و

( بتتين متوستتط درًتتات 0,05ال يوًتتد فتترق ذو داللتتة  حصتتائية عنتتد مستتتوى) -1

ومتوستتط  (IRE)وفتق استتتراتيجية علتتى طتالب المجموعتتة التجريبيتتة التذين يدرستتون 

االعتياديتة فتي علتى وفتق ال ريقتة  درًات طالب المجموعة الضاب ة الذين يدرسون

 . المهارات الحياتية  مقياس

( بتتين متوستتط درًتتات 0,05ال يوًتتد فتترق ذو داللتتة  حصتتائية عنتتد مستتتوى) -2

ومتوستتط  (IRE)وفتق استتتراتيجية علتتى طتالب المجموعتتة التجريبيتتة التذين يدرستتون 

درًات طالب المجموعة الضاب ة الذين يدرسون علتى وفتق ال ريقتة االعتياديتة فتي 

 .لكيميائياالتنور مقياس 

 

 -يقتصر البحث على: :حدود البحث/رابعاا 

 االعداديتتةمتتدارس الفتتي أحتتدى العلمتتي الرابتتع الصتتف طتتالب  الحييدود البشييرية : -1

  الثالثة ةمديرية تربية بغداد / الرصافالتابعة لل

 م(.2019-2018ن العام الدراسي )االول م الفصل الدراسي الحدود الزمانية : -2

الثالثتتة االولتتى متتن كتتتاب الكيميتتاء للصتتف الرابتتع  الفصتتول الحييدود المعرفييية : -3

 العلمي .

 ويتضمن  الحدود الموضوعية : -2

 المهتتتارة الغذائيتتتة - والصتتتحية  المهتتتارات الحياتيتتتة تتضتتتمن )المهتتتارة البيحيتتتة -

المهتارات  –مهارة  ًتراء التجتارب  - واتخاذ القرار مهارة حل الموكالت -والوقائية 

 .مهارات العمليات الحسابية (  –الخرين مهارات التواصل مع ا –اليدوية 

مجتتاالت التنتتور الكيميتتائي يتضتتمن ) المجتتال المعرفتتي ، المجتتال المهتتارث ،  -

 ( السلوكيالمجال 
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 -:تحديد المصطلحات/:خامساا 

  عرفل كل من  -: الفاعلية -1

( :  القدرة على التأثير المتوقع التي يمكن أن تحدثتل المعالجتة 2009)مجدث ،  -

ة لبلتتوا ااهتتداف وتحقيتتق النتتتائج الم لوبتتة ومعرفتتة ت تتابق المخرًتتات متتع التجريبيتت

 (  122: 2009ااهداف بأفضل صورة ممكنة ) مجدث ، 

العلمتتي  الرابتع تتالب التذث يحتدث لالتتأثير المتوقتتع   -ويعيرا الباحيث الثيير ايرائيياا:

حقيتتق لت( IREالمجموعتتة التجريبيتتة نتيجتتة لتعرضتتهم المتغيتتر المستتتقل استتتراتيجية )

 المهتتارات الحياتيتتة ويقتتاس بمقيتتاس  وفقتتا  لمعتتايير محتتددة مستتبقا   ااهتتداف الم لوبتتة

  الكيمياء . لمادة الكيميائي التنور و

   عرفها كل من : -: الستراتيجية

يقتتوم بهتتا المتتدرس عبتتارة عتتن خ تتة شتتاملة ومتكاملتتة ( : " 2013)دعمتتس،  -

يتتة الموقتتف التعليمتتي  لتتى ظم ومتسلستتل متتن بداتالتتتي تحتتدث بوتتكل منتتوداختتل الصتتف 

 (13:  2013نهايتل لتحقيق ااهداف التدريسية المعدة مسبقا ". )دعمس، 

مجموعتتة الخ تتوات االًرائيتتة والتحركتتات  -ايرائييياا: السييتراتيجيةعييرا الباحييث يو

الستلوكية  بتدءا  متن صتوا ااهتدافاثناء تنفيذ مهامل التدريستية  درسيقوم بها المالتي 

   .التقويم  لىووضع  ًراءات التنفيذ وصوال  واعداد الخ ط لتعليمية وتحديد الوسائل ا

 عرفها كل من :(IRE)استراتيجية   -2

احد االستراتيجيات التي تهدف لتحقيق التفاعتل والحتوار  (:"0292 حر  ,)  -

بكافتتة توًيتتل مجموعتتة متتن ااستتحلة   والتواصتتل بتتين المتتدرس وال تتالب متتن ختتالل

والتمهيتد لستياق  مستتوى ال تالبحستب متدرًتة تكون بورط ان  انواعها وتصنيفاتها

ًديتتد ومفيتتد لحصتتولهم علتتى التغذيتتة الراًعتتة وتع يتت  االستتتجابة الصتتحيحة وتعتتديل 

ومناقوتتهم فيهتا ثتم واراءهتم مع السمائ لهتم بتالتعبير عتن أفكتارهم االستجابة الخاطحة 

                   (                                  202: 2010, )حرب ".  تقويمهم 

 لها الباحثهي االستراتيجية التي استعم -:إيرائيا(IRE) استراتيجيةعرا الباحث ي 

تعتمد على متسلسلة من قيا   خ واتثالث تتكون من المجموعة التجريبية وطالب مع 

 وت ويدهم بتغذية راًعة.لل الب ثم مناقوة االستجابات و ثم متنوعة ال ااسحلةتوًيل 

                                            عرفة كل من : : الحياتية المهارات  -3

 والتصتتترفات والستتتلوكيات االداءات(   : مجموعتتتة متتتن 0292ابيييو حميييادات ،)

 محي تل مع االيجابي التكيف من تمكنلالمت لبات ااساسية التي يحتاج  ليها ال الب و

قيتق التتوازن النفستي والتفاعتل متع العتي  الستليم لتحعلتى  وتجعلتل قتادرا   فيتل والتتأثير

 (21: 2011) ابو حمادات ،        ااشياء بدقة و مهارة                       

االداءات ومجموعتتة متتن الستتلوكيات  : أيرائييياا المهييارات الحياتييية الباحييث ا ويعيير

والتتتي يمكتتن ان يمارستتها مختلتتف متتن حتتين اختتر واالنوتت ة التتتي تكتتون ذات طتتابع 

التتتي تمكتتنهم متتن مواًهتتة موتتكالت حيتتاتهم اليوميتتة الرابتتع العلمتتي  طتتالب الصتتف 

 اغتراض المعتد المهتارات الحياتيتة مقيتاس فتيعليهتا  يحصتل التتي بالدرًتة وتقتاس

 البحث
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 عرفل كل من -:التنور الكيميائي 

 والمهاراتواالتجاهات واساليب التفكير ,المعرفة من اادنى الحد: ( 0290 محجز،)

 ا تفسيرا  علميا  من قيا  وتفسيره وطبيعتهاالظواهر فهم منال الب  تمكن يالت الكيميائية

 بالبيحتة المتعلقتة الكيميائيتة الموتكالتبوتأن  الصتحيحة القترارات أتختاذ علتى والقتدرة

                                                                    .اليوميتتتتتة حياتتتتتتل فتتتتتي تواًهتتتتتل التتتتتتي والمجتمتتتتتع والتكنولوًيتتتتتا

 (20:  2012،  محج ) 

معرفتتة بقتتدر متتن ال الرابتتع العلمتتي طتتالب  المتتام التعريييف اريرائييي للتنييور العلمييي :

والت بيقيتتتة واالتجاهتتتات  ائيتتتةالكيمالمهتتتارات وعمليتتتات العلتتتم و الكيميائيتتتةلمفتتتاهيم ل

 الكيميائيتتةوالموتتكالت والقضتتايا نحتتو كتتل متتن العلتتم والتكنولوًيتتا والبيحتتة  اإليجابيتتة

المستتخدم فتي هتذا التنور الكيميائي بالدرًة التي يحصل عليها في مقياس ذلك ويقاس 

 . البحث 

 

 (النظري ودراسات سابقةالطار  الفصل الثاني)

 الطار النظري المحور الول / 

في بداية الحديث البد من الت رق الى سبب تسميتها بـ  :(IRE) استراتيجيةأولا : 

 ,Initiation)من اول الحروف لعبارة  مأخوذةها كون (IRE)استراتيجية 

Response, Evaluation التقويم( وفي بعض  –االستجابة  –( اث بمعنى )البداية

(  كونها Triadic Dialogueالحوار الثالثي )االدبيات ي لق عليها باستراتيجية 

رية الى النظ (IRE)تتكون من ثالث مراحل أو خ وات متتالية تستند استراتيجية 

البنائية االًتماعية التي ترتك  على بناء المعرفة على التفاعل االًتماعي حيث 

اوضحوا ان عملية التعلم تتضمن عوامل عدة منها العوامل الثقافية, العوامل اللغوية, 

التفاعل مع اآلخرين وان يكون تعلم الفرد في  طار ال بيعة االًتماعية.                  

( ن التعلم IREك الكثير من ااسس التي تقوم عليها استراتيجية )لذلك نجد ان هنا

االًتماعي أكثر نواطا من التعلم الفردث كونل يكون اقل في اكتساب المعرفة 

والمهارة من التعلم المبني على التفاعل االًتماعي الذث يساعد بدوره على بناء 

يا من خالل التفاعل المعرفة كما يجب أن يتعلم الفرد كيف يكون متعلما ايجاب

االًتماعي والتي  تؤكد على المعارف المنظمة التي تراكمت وال ت ال تتراكم عبر 

تفاعل ال الب مع  ااحقاب ويكمل بعضها بعضا أما المبادئ التي تقوم عليها هي

أقرانل في البيحة يع ز نموه المعرفي ويحف ه وتفاعل العوامل االًتماعية )ال الب 

عوامل الفردية كلها تعد كمفتائ للنمو المعرفي لل الب كما تؤكد على فيما بينهم( فال

 ( 22:  2012, زينب  النواط االًتماعي وتأثيره المهم في وعي ال الب. )ياسين و

( من االستراتيجيات الحديثة في التدريس التي تعتمد على IREلذلك تعد استراتيجية )

( mehan الب ويعد العالم مهان )الحوار والمواركة االًتماعية بين المدرس وال

 (Lightbown, p$ spada,2006:112أول من وضع دعائم هذه االستراتيجية )

 واهم خ واتها هي : 

( Iواختصارا  لها  الحرف االول )( : initiationالخطو  األولى : مرحلة البداية )

ستوى بورط ان في هذه الخ وة يوًل المدرس مجموعة من ااسحلة متدرًة الم
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تغ ي الدرس بأكملل مستعينا بأنواع االسحلة كافة مع مراعاة موضوع الدرس 

وطبيعة الفحة العمرية ومنها أسحلة التوضيح تكون اإلًابة عامة أو غامضة أو ناقصة 

وأسحلة التبرير )ناقدة أو تأملية( ويع ي ال الب  ًابتل صحيحة كانت أو خاطحة 

ف على وًهات نظر متعارضة وأسحلة البحث عن وأسحلة حوارية ًدلية التعر

ااسباب وهذا النمط من ااسحلة يهتم بربط ااسباب والنتائج والظواهر بمسببها 

وأسحلة تتناول التخمينات أو المترتبات وهذا النمط من ااسحلة يرتبط بقدرة ال الب 

داخل الصف  دور المدرس في هذه الخ وة توًيل  دارة المناقوة.على التوقع والتنبؤ

اختبار الوقت المناسب ل رئ ااسحلة  يقاف المناقوة في الوقت المناسب وتقديم 

توضيحات للمادة بأكملها تذكير ال الب بااسحلة الم لوب  ًابتها دور ال الب في 

      (221: 2011)عبيدات وسهيلة,.  هذه المرحلة القيام باانو ة المكلف بها

( في R: واختصارا  لها الحرف االول ) (Responseة : )الستجاب /الخطو  الثانية 

هذه الخ وة يستجيب ال الب اث مثير من المدرس, كأن يجيب عن ااسحلة والتعليق 

على ما يقولل المدرس واستيضائ عن أث فاعلية من فعاليات الدرس وتعد هذه 

كد من مواركة الخ وة مهمة الن فيها يتم المناقوة الحقيقية, وهنا على المدرس التأ

الجميع من خالل  عادة السؤال بصيغة أُخرى مناسبة وتقديم التلميحات عدم مقاطعة 

ال الب في أثناء اإلًابة ودور المدرس في هذه الخ وة عدم السخرية من  ًابات 

ال الب االستماع باهتمام  لى  ًابات ال الب. توجيع ال الب على  ع اء استجابة 

ة في المناقوة أما دور ال الب تفسير وشرئ اافكار تجنب صحيحة والمواركة الفاعل

 االندفاع وتوخي الصحة والدقة في اإلًابات المقدمة.          

في  (E( : واختصارا  لها الحرف االول )Evaluationالخطو  الثالثة : التقويم )

رها هذه الخ وة يقّوم المدرس استجابة ال الب ويقدم لهم التغذية الراًعة باعتبا

 حدى الوسائل التي تستخدم من اًل ضمان تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقل من 

الغايات وااهداف التي تسعى العملية التعليمية  لى بلوغها وبمختلف اشكالها منها 

التغذية الراًعة اإلعالمية التغذية الراًعة التفسيرية التغذية الراًعة التع ي ية 

لمعلم في هذه الخ وة تع ي  اإلًابة الصحيحة التغذية الراًعة التصحيحية دور ا

 صالئ نقاط الضعف عند ال الب عن طريق توًيل ااداء بعض اانو ة تقويم 

استجابة ال الب عند قيامهم بالعمل اما دور ال الب يتعرف على ًوانب القوة 

       (288:  2012)النوايسة,. بعض اانو ة اإلضافيةوالضعف ذاتيا . أداء 

    : المهارات الحياتية :ثانياا 

لعل من اامور البالغة ااهمية أن ننتبل  لى أن المهارات الحياتية التي تميّ  ال الب    

باكتساب المهارات الالزمة التي تساعده على التفاعل االًتماعي واالعتماد على 

نفسل نفسل فضال  على انها من المت لبات االساسية التي يحتاج  ليها لكي يتوافق مع 

ومع المجتمع الذث يعي  فيل ويتعاي  معل ورغم تعدد التعاريف ووًهات النظر اال 

ان هناك اتفاق عام وشامل كون ان مفهومها  يتضمن عدة ًوانب أبرزها االستعداد 

لحل الموكالت ومواًهتها والمساعدة على التكيف وااليجابية وانها تومل مجموعة 

لجوانب النفسية والمادية والعقلية  لذلك برزت من القدرات المتنوعة والمتضمنة ل

أهمية تعلمها في ضوء التحديات المتعددة من تحقق التكامل بين المدرسة والمجتمع 
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وتكسب ال الب خبرة مباشرة من خالل التفاعل المباشر بااشخاص والظواهر 

ال الجيد وتوفر االثارة والتوويق الرتباطها بواقعل وتنمي التفاعل االًتماعي واالتص

مع اآلخرين فضال  على انها ت ود ال الب ب رائق متعددة للحصول على المعلومات 

                                                        ذاتيا من مصادرها ااصلية وتكسبل القدرة على التحكم االنفعالي تحمل المسؤولية.

 ( .180: 2002)مسعود،

هناك اضافة الى اهمية المهارات الحياتية كونها تنمي ومما سبق يرى الباحث ان 

القدرة على مواًهة موكالت الحياة والتخ يط الجيد للمستقبل كما تساعد على تنميل 

االبتكار واإلبداع وهذا يسهم في توطيد العالقة بين ال الب  وأسرتل عن طريق 

تحديات وتتمثل مروره بخبرات منهجية تكنولوًية تعينل على مواًهة المواقف وال

تلك المهارات في البحث الحالي بمهارات غذائية ،ومهارات حل الموكالت 

،ومهارات وقائية ،وصحية وغيرها من المهارات ااخرى التي تمكن المتعلم من 

   .القيام بإعمالل بإتقان  

هناك العديد من الخصائص التي يمكن للمهارات خصائص المهارات الحياتية :  

تتمتع بها كونها ذات طابع خاص ومن اهم ذلك ان المهارات الحياتية  الحياتية ان

مهارات فردية متراب ة تتمثل في تنفيذ الفعل تنفيذا فعليا وتراكمية ومحصلة تأثير 

معرفية تتمثل و البيحة المحي ة وااسرة والمدرسة فضال  غن كونها ارتقائية متصلة

خصائص خاصة حسب طبيعة المهارة في كيفية القيام بالعمل لذلك نجد ان هناك 

 وامكانية تنميتها ومن ابرز تلك الخصائص 

هناك اتفاق عام ال ينبغي النظر  لى المهارات كغاية في حد ذاتها بل أنها  -9

وسائل لتحقيق غايات ابعد لدى ال الب أو وسائط للتعلم في المواقف الجديدة 

  الموابهة

مالم يتم تع ي ها بالتدريب  المهارات تكون عرضة للنسيان بعد اكتسابها -0

 وباالستخدام المستمر 

ال يمكن الج م بأن هناك مهارة تختص بمادة دراسية معينة اث ان مجاالتها  -3

 واسعة ومتداخلة بين كافة المواد الدراسية 

المهارة والمحتوى الدراسي مرتب ان ارتباط وثيق الصلة بمعنى يرتبط كل  -4

 ن تدريس أث منهما بمع ل عن ااخر منهما بااخر ويكملل ومن ثم ال يمك

يجب أن يكون هناك خ ة منهجية منظمة وشاملة ومتدرًة لتدريسها ضمن  -5

المستويات المختلفة بدءا من المرحلة االبتدائية وحتى نهاية المرحلة الثانوث وتختلف 

               نسبة كل من الجانب العقلي والحركي في كل مهارة تبعا ل بيعتها                       

 (                                                                                      21 -20:  2002) عبد الع ي  ،

وضعت عدة تصنيفات للمهارات الحياتية وفق معايير تصنيف المهارات الحياتية   : 

( صنفها  prince,1995تصنيف  ) تصنيفية حسب راث الباحث والقائم بالعمل منها

 لى مهارة التفاعل مع اآلخرين ، التغذية السليمة ،ممارسة العادات الصحيحة ،ترشيد 

االستهالك  ،أدارة ااموال ، الحصول على وظيفة ، التعامل مع الخدمات االًتماعية 

 (                          (prince,1995:29، تجنب ااخ اء  
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ا مهارات القراءة والفهم الكامل ،اكتساب المعلومات ( صنفه 2002أما )حسين ، 

       الفعالة ، استخدام المن ق ،النجائ الوظيفي ،العالقات اإلنسانية الجيدة                                 

 (   22: 2002)حسين ، 

( ذهب ليصنف المهارات الحياتية الواًب توفرها في كتب  2018،  عبوداما ) 

المهارات الذهنية وتومل : )مهارات حل الموكالت ،     رة عامة الى العلوم بصو

مهارات التفكير الناقد واإلبداعي( ومهارات اًتماعية  وتومل )مهارات التواصل 

االًتماعي  ، البيحي وااسرث ، مهارة التفاعل  مع اآلخرين  ( اما المهارات 

مات( ومهارات اامن والسالمة اإلدارية تومل: )مهارات اتخاذ القرار ، ًمع المعلو

: مثل ) اإلسعافات ااولية ، مهارات وقائية ، مهارات بيحية ، صحية (                                         

 (22:  2018،  عبود) 

ومن خالل ما تقدم فقد استفاد الباحث من التصنيفات السابقة ويرى أن المهارات 

 -)المهارة البيحية والصحية    -رات رئيسة وهي :الحياتية قد تصنف  لى سبعة مها

مهارة  ًراء  -مهارة حل الموكالت واتخاذ القرار  -المهارة الغذائية والوقائية 

مهارات العمليات  –مهارات التواصل مع االخرين  –المهارات اليدوية  –التجارب 

 الحسابية (         

 ثالثاا : التنور الكيميائي : 

لتنتتور بصتتورة عامتتة بمراحتل زمنيتتة متعاقبتتة  كبقيتتة المفتتاهيم االختترى قتد متتر مفهتتوم ا

قتتديما  كانتتت بنظتتر لتتل بأنتتل )محتتو أميتتة الفتترد( ويكفتتي ان يقتتال للوتتخص المتتتمكن  متتن 

ترنا هتذا الن مفهتوم  القراءة والكتابة بانل متنور اال ان المفهتوم لتم يعتد مناستبا  فتي عص 

يجيد القراءة والكتابة وانما يومل الوخص االمية لم يعد قاصرا  على الوخص الذث ال 

غير القادر على التعامل مع مستحدثات العلم وال يمتلك المعرفة والمهتارة فتي التعامتل 

 مع الكمبيوتر    

لذلك متن المالحتظ بتان العقتود ااخيترة متن العصتر الحتالي شتهدت وال زالتت ثتورات 

تراعات  ومن ابرزها الثورة علمية كبرى سواء ما تعلق في مجال االكتوافات او االخ

لهتتذا أصتتبح الهتتدف الذريتتة وثتتورة غتت و الفضتتاء والثتتورة البيوتكنولوًيتتة وغيرهتتا 

ثقافتة معلوماتيتة فتي ًميتع   تالبااساسي فتي الفلستفة التربويتة المعاصترة  كستاب ال

وهو ما يعرف بتالتنور مجاالت الحياة وعلى مختلف االصعدة لتحقيق المجتمع العلمي 

انل يختلف من تنور علمي عام الى تنتور علمتي ختاص بمعنتى ان التنتور حيث العلمي 

العلمي العتام يتضتمن انتواع متن التنتور الختاص مثتل: التنتور الرياضتي والتكنولتوًي 

                      (12, 2000,  واسماعيل)صبرث ,  والكيميائي والفي يائي

للت تورات التذث حتدثت فتي  لذلك أكتسب مفهتوم التنتور الكيميتائي أهميتة كبيترة نتيجتة

تدريس مادة الكيمياء  ذ أشار العديتد متن البتاحثين ومدرستي الكيميتاء بوتكل عتام وفتي 

كثير متن اانظمتة التربويتة خصوصتا  تلتك التتي ق عتت أشتواطا بعيتدة فتي الت تورات 

التربوية من خالل نواتج عديدة منها تعت ز العلتوم بصتورة عامتة ) الكيميتاء والفي يتاء 

حياء ( الت تور الوخصتي لكتل طالتب متن ختالل تع يت  ثقتتل بنفستل وقدرتتل وعلوم اال

بينو بتان كما على المتابعة النو ة واتخاذ القرارات المناسبة وممارسة أخالقيات العلم 

منهتا معرفتة بالحقتائق والمفتاهيم وفهتم عديدة مكونات مفهوم التنور الكيميائي  يتضمن 
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مجتمع وفهتم تتاريا العلتم وأدراك عمليتة االستقصتاء العالقة بين العلم والتكنولوًيا وال

العلمي و دراك المعلومات الالزمة لكتي يبقتى اإلنستان بصتحة ًيتدة فضتال  عتن هنتاك 

مبتتادى باتتتت تمثتتل مرتكتت ات اساستتية وضتترورية منهتتا ان تتتدريس الكيميتتاء يجتتب ان 

م يوتتتجع تنتتتوع ال تتتالب وان يلبتتتي حاًتتتاتهم وميتتتولهم كمتتتا يجتتتب ان يتعلمتتتوا المفتتتاهي

نتتواتج ال التتب  ينبغتتي تحقيقهتتا متتن والكيميائيتتة بتتدال  متتن تعلمهتتا موضتتوعات منفصتتلة 

خالل الممارسات التدريسية التي تبدا بـ )سؤال/موكلة( كما ينبغي لمنتاهج الكيميتاء ان 

تتضتتتتتتتتتمن محتتتتتتتتتتوى يتعامتتتتتتتتتل متتتتتتتتتع القضتتتتتتتتتايا االًتماعيتتتتتتتتتة والتكنولوًيتتتتتتتتتة .                        

 (223 -220, 2010)زيتون , 

لذا يرى الباحث ان التنور الكيميائي يستل م قتدرة ال التب علتى القتراءة الناقتدة الدقيقتة 

والفهتم الواضتتح ويوتترط ان يكتتون عنصترا  فتتاعال  فتي المناقوتتات االًتماعيتة كمتتا لتتل 

القتتدرة علتتى الوصتتف العلمتتي والوتترئ التتوافي والتنبتتؤ بتتالظواهر الكيميائيتتة ليستتت يع 

لكيميائية  وان يكون قادرا  على أًتراء التقتويم الموضتوعي تحديد وتوخيص القضايا ا

 لنوعية المعلومات الكيميائية  .

هنتتاك العديتتد متتن المبتتررات والتتدواعي التتتي مبييررات ودواعييي التنييور الكيميييائي : 

 تستل م تحقيق التنور الكيميائي منها 

ت تستتارع العلتتم وطبيعتتة النظتتام العتتالمي الجديتتد: متتن ختتالل مواكبتتة الت تتورا -1

العلميتة فتتي كافتتة مجاالتهتا بوتتكل يستتاعدهم علتتى اللحتاق بكتتل متتا هتو ًديتتد فتتي مجتتال 

 العلم.

تراكمية العلم: من خالل تضتاعف االستكوتافات العلميتة واالبتكتارات فتي متدة  -2

 زمنية قصيرة االمر الذث يؤدث الى بناء تراكمي كبير للعلم.

بب التقدم العلمتي الكبيتر اقتحاميل العلم: من خالل اقتحام المجتمعات بنتائجل بس -3

 كون ان العلم يقتحم الفرد اقتحاما  شاء ام لم يوأ .

سيادة لغة العلم: كون اللغتة توتكل احتد المقومتات االساستية اث مجتمتع او أث  -2

 فرد لفهم العلم 

اًتماعيتتتة العلتتتم: كتتتون العلتتتم يوتتتكل منوتتتط  نستتتانيا لكتتتل فحاتتتتل لتتتدعم العلمتتتاء  -2

 االبتكارات العلمية . والخبراء للوصول الى الم يد من

تفاقم بعض موكالت العلم : نتتج عتن العالقتة التفاعليتة بتين العلتم والتكنولوًيتا  -2

والمجتمع العديد من الموتكالت والقضتايا لتذا فتأن الحتد متن تفاقمهتا ومحاولتة حلهتا لتم 

يتأتى اال من خالل تربية افراد المجتمع تربية عملية تكسبهم القتدر الكتافي متن التنتور.   

 (29-23، 2002صبرث ،وصالئ الدين )

: هنتتاك توتابل واضتتح فتتي صتفات الوتتخص المتنتتور  صيفات الطالييل المتنيور ايميائييياا 

علميتتا  متتع الوتتحض المتنتتور كيميائيتتا  كتتون ال التتب المثقتتف علميتتا وكيميائيتتا  ينبغتتي ان 

 يتصف باالتي:

 ئق العلم .قادر على التفاعل االيجابي مع الظواهر الكونية ب ريقة تنسجم مع حقا -1

قادر على التصور الواسع والممتع من خالل اكساب مفاهيم كيميائية مت تورة عتن  -2

 الكون واساسياتل كنتيجة لتربيتل العلمية.

 ليل اتجاهات االيجابية نحو الكيمياء وعلماءها .  -3
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ادراك الفرد وتذوقل للتفاعل والعالقات المتداخلة بين العلم والتكنولوًيا والمجتمتع  -2

 لألنو ة البورية ذات اإلبعاد الكيميائية . و دراكل 

قتتادر علتتى فهتتم طبيعتتة العلتتم و دراك اآلراء التتتي وضتتعت لتفستتير ذلتتك متتن ختتالل  -2

التقييم الموضوعي للمعلومات الكيميائية متن حيتث مصتادرها وتقيتيم الحجتج المستتندة 

 على ادلة .

فتتي حتتل  قتتادر علتتى استتتخدام خ تتوات ومهتتارات ذات عالقتتة بتتالعلم والتكنولوًيتتا -2

 الموكالت التي تواًل . 

قادر على توظيف وت بيق الحقائق والمفاهيم والقوانين والنظريات العلمية في حل  -1

 (92, 2002)خ ابية ,  الموكالت اليومية التي تواًهل .

ويرى الباحث بتالرغم كثترة الخصتائص وصتفات ال التب المتنتور كيميائيتا  اال ان      

 صنيفها في ثالث مجاالت هي هذه الخصائص والصفات يمكن ت

المجال المعرفي ويوتمل طبيعتة العلتم والمفتاهيم الكيميائيتة الرئيستة والعالقتات  -

 التبادلية بين العلم والتكنلوًيا والمجتمع والبيحة .

 المجال المهارث: ويومل المهارات الكيميائية والت بيقية . -

 ميائية  . المجال الوًداني : ويومل االتجاهات والميول القيم الكي -

 

متتن اًتتل نوتتر التنتتور الكيميتتائي وتحقيقتتل ال بتتد متتن  اسيياليل نشيير التنييور الكيميائييية:

ممارستتة وت بيتتق مجموعتتة متتن االًتتراءات متتن اهمهتتا تضتتيق الفجتتوة بتتين المجتمتتع 

العلمتتي وعامتتة المجتمتتع بواستت ة الثتتورة المعلوماتيتتة والتكنولوًيتتة و تبستتيط العلتتوم 

راحتتل النمتتو التتذهني لل تتالب وبتتذل الم يتتد متتن الجهتتود بكافتتة اشتتكالها بمتتا يتناستتب وم

لتأهيل الكوادر العلمية المتخصصة في المجاالت الحيوية ختارج تخصصتاتهم والعمتل 

الجاد علتى رفتض االفكتار المرفوضتة  واالعتمتاد علتى التخ تيط والمتابعتة المستتمرة 

يتة واالًتماعيتة فضال  عن عقتد النتدوات والمتؤتمرات العلميتة لمناقوتة االبعتاد االخالق

للكيميتتاء واعتتادة النظتتر فتتي بتترامج االعتتالم كافتتة اشتتكالها لتعميتتق المعرفتتة الكيميائيتتة 

 الدائمتة المتجتدد وبنتاء وتنميتة القتدرات البوترية الكفتؤة الالزمتة لنوتر الثقافتة العلميتة

اعتتداد منتتام علمتتي عتتام وتوتتجيع ممارستتة العلتتوم واالبتتداع واالبتكتتار بصتتورة عامتتة 

 (29-21, 2009)الضبع , وعبد الوهاب ,  والكيمياء بصورة خاصة .

ويتترى الباحتتث لنوتتر التنتتور الكيميتتائي داختتل المدرستتة البتتد متتن توتتكيل لجنتتة علميتتة  

صتتورة عامتتة والكيميتتاء إلعتادة النظتتر فتتي مناهجنتتا الدراستتية وخاصتتة منتتاهج العلتتوم ب

بصورة خاصة وفق المعايير التي تتماشى متع ت تورات الحديثتة فضتال  عتن االستتفادة 

من تجتارب التدول المتقدمتة فتي مجتال الكيميتاء وهتذا يوتترط بمحتور االول ان يكتون 

الهدف الرئيسي من تدريس الكيمياء  هو نور التنتور الكيميتائي  بكتل مكوناتتل وابعتاده 

 ل الدراسية .ولجميع المراح
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   -سابقة:دراسات  : المحور الثاني ثالثاا /

 :(IRE)دراسات تناولت استراتيجية 

 (   0294دراسة ) العزاوي ،  
( وتم اًراءها في المديرية العامة  2012) الع اوث ،  اسم الباحث مكان اًراءها: -

 لتربية بغداد/ الكرم . 

التقويم( في تحصيل مادة  –االستجابة  –استراتيجية )البداية اثر هدف الدراسة :  -

 .التاريا لدى طالب الصف الرابع اادبي 

طالب الصف الرابع اادبي في المدارس المرحلة الدراسية والمادة والعينة :  -

/ عينة الدراسة تاريا الحضارة العربية اإلسالمية  / مادة اإلعدادية في محافظة بغداد

 (.طالبا   29)

 ( فقرة20اختبارا  تحصيليا  كأداة للبحث يتكون من ) :ادوات الدراسة  -

 +كأثمربع  لعينتين مستقلتين + T-testاالختبار التائي الوسائل االحصائية :  -

كرونبام+ الخصائص السايكومترية  –معادلة الفا  +20ريتواردسون  -معادلة كيودر

 ) الصعوبة والتميي  وفاعلية البدائل الخاطحة (. 

تفوق طالب المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة التاريا راسة: نتائج الد -

 باستراتيجية ) 

التقويم ( على طالب المجموعة الضاب ة الذين يدرسون المادة  –االستجابة  –البداية 

 نفسها بال ريقة التقليدية في التحصيل.

 

 :المهارات الحياتية دراسات تناولت 

 ( 0298)عبود ، دراسة 

( وتم اًراءها في المديرية العامة 2018)عبود ، احث مكان اًراءها:اسم الب -

 .3لتربية بغداد/ الكرم 

تعلمي على وفق نماذج النظرية البنائية في -اثر تصميم تعليميهدف الدراسة : -

تحصيل مادة الكيمياء والمهارات الحياتية والتعلم المنظم ذاتيا  غد طالبات الصف 

 الثاني المتوسط . 

طالبات الصف الثاني المتوسط  في المدارس  رحلة الدراسية والمادة والعينة  :الم -

 .طالبة (  20المتوسط في محافظة بغداد / مادة الكيمياء / عبنة الدراسة ) 

فقرة ( من نوع االختيار من 20اختبار تحصيلي مكون من )  ادوات الدراسة : -

فقرة ( + مقياس التعلم المنظم 18متعدد + مقياس المهارات الحياتية مكون من ) 

 .فقرة ( 22ذاتيا  مكون ) 

في اًراءات البحث SPSS تم االعتماد الحقيبة االحصائية الوسائل االحصائية :  -

 وتحليل النتائج . 

وًود فرق دال احصائيا  في متغيرث التحصيل الدراسي في مادة  نتائج الدراسة:-

منظم ذاتيا  بين مجموعتي البحث التجريبية الكيمياء والمهارات الحياتية والتعلم ال

 .والضاب ة 



  2021لخامس والثمانون . اذار لسنة مجلة الفتح ....................................................................... العددا 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    
 

 

-130- 
 

حسب علم الباحث لتم يتتم العثتور علتى اث دراستة دراسات تناولت التنور الكيميائي : 

 (2012تجريبية تناولت التنور الكيميائي برغم من وًود دراسة وصفية ) سعيد ، 

 

 (البحث إيرا ات الفصل الثالث)

هتتدفا البحتتث لتحقتتق متتن باحتتث متتنهج البحتتث التجريبتتي اختتتار ال ميينها البحييث : /أولا 

بتين متغيترات  المناسب للكوف عن طبيعتة العالقتاتالوحيد وج المنه و ًراءاتل كونل 

عدا المتغير الذث يهتتم الباحتث والضبط مادراسة المن خالل المستقلة والتابعة البحث  

                                                  بدراسة تأثيره .

الضبط الج ئتي من نوع التصميم التجريبي الباحث  اختار -:التصميم التجريبي/  ثانياا 

تضتتتبط أحتتتدهما ااختتترى لمجمتتتوعتين مستتتتقلتين متستتتاويتين العتتتدد تمثتتتل أحتتتداهما 

التتي  المجموعتة الضتاب ة (IRE)التتي تتدرس وفتق استتراتيجية المجموعة التجريبية 

 (.  1ا موضح في مخ ط )تدرس وفق ال ريقة االعتيادية  كم
 المتغير التابع المتغير المستقل تكافؤ المجموعتين المجموعة

 التجريبية 
 الذاا   -

 المعلومات السابقة  -

 مقياس المهارات  الحياتية   -

 الكيميائيالتنور مقياس  -

 

 التدري  على وفق 

 المهارات الحياتية  -9 (IRE) استراتيجية

 الكيميائي التنور -0

 الضابطة 
 على وفق  التدري 

 الطريقة العتيادية.

 التصميم التجريبي للبحث (9مخطط )

في  الرابع العلمي طالب تكون مجتمع البحث من  -:مجتمع البحث وعينت  /ثالثاا 

للعام   3الرصافة/ عة للمديرية العامة لتربية بغدادللبنين التابالوارثين  اعدادية

بصورة  االعداديةتم اختيار ذا ا الولالفصل الدراسي ا (م2019-2018الدراسي )

فضال  تعاون ادارة المدرسة لقربها من سكن الباحث و لت بيق تجربة البحث قصديل

بالتعيين  قاعتين دراسيتين مما اتائ للباحث اختيار اكثر من قاعة دراسية عن وًود 

المجموعة ( 2) وقاعة( لتمثل المجموعة التجريبية 1)قاعة اختيرت حيث العووائي 

  .توزيع أفـراد العـينة ( يوضح1وًدول )ب ة الضا

 عينة البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة طال توزيع  (9يدول)

 القاعة المجموعة
قبل  الطال عدد 

 الستبعاد
 المستبعدين الطال  عدد

بعد  الطال عدد 

 الستبعاد

 02 ) تارك (  9 02 9 التجريبية

 08 0 الضابطة
راسل  9تارك +  9)  0

) 
           02 

   50 3 55 المجموع

 

فتتي بدايتتة الفصتتل لتحقتتق متتن ذلتتك قتتام الباحتتث   -تكييافؤ مجمييوعتي البحييث: /رابعيياا 

ت بيتق أًتراء  من تكافؤ مجمتوعتي البحتث وقبتل وفي ااسبوع ااول  االولالدراسي 

 ذلك ( يوضح  2وًدول )التجربة 
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 البحث الدللة ارحصائية لتكافؤ طال  مجموعتي( 0يدول )
 المتغير

 

 المتوسط العدد المجموعة

 الحسابي

 مستوى الدللة القيمة التائية التباين

 الجدولية المحسوبية

 التجريبية الذاا 

 الضابطة

02 

02 

19،92 

0،92 

2،91 

1،00 

2،08 

 

 غير دالة عند 3،19

 مستوى دللة

المعلومات  2،25

 السابقة 

ماد  في 

  الكيميا  

 التجريبية

 ابطةالض

02 

02 

8،84 

3،89 

8،9 

0،3 

2،91 

 

المهارات 

  الحياتية 

 التجريبية

 الضابطة

02 

02 

1،22 

4،13 

2،5 

13،9 

2،91 

 

التنور 

 الكيميائي 

 

 التجريبية

 الضابطة

02 

02 

92،93 

2،95 

95،2 

1،30 

2،34 

اويتين متست مستتقلتين لعينتتين التتائي االختبتار باستخدام  حصائيا البيانات معالجة وبعد

فتي وًتد  ن  القيمتة التائيتة المحستوبة حيتث لمعرفة داللة الفرق بتين المتوست ين العدد 

وهتتذا  ( 20عنتتد درًتتة حريتتة )أقتتل متتن القيمتتة التائيتتة الجدوليتتة كتتل متغيتترات التكتتافؤ 

 .تم تحديدها التي متغيرات ال ن مجموعتي البحث متكافحتان  حصائيا  في  يتضح 

 

لتحقق من قام الباحث بضبط هذه المتغيرات  غير التجريبية:ضبط المتغيرات الدخيلة 

 تأثير في نتائج البحث : كونها يعتقد ذات درًة مقبولة من الصدق 

متادة الكيميتاء : طبتق الباحتث تجربتتل فتي غرفتة المختبتر الختاص ببيئة الصف -1

 ة لمالئمتها من حيث اإلنارة والتهوية ونوعية ااثتاث وعتدد المتواد واادوات وااًهت

 المتوفرة في المدرسة.

: قتام الباحتتث بتتالتحقق متن ذلتتك متتن ختالل متابعتتة الغيابتتات  النيدثار التجريبييي -2

الفرديتتة وتبليتتغ االدارة يوميتتا  فضتتال  غتتن ذلتتك تتتم انق تتاع طتتالبين عتتن التتدوام فقتتد تتتم 

 استبعادهم من التجربة . 

:  اتفتتتق الباحتتتث متتتع ادارة المدرستتتة عتتتن ترتيتتتب الجتتتدول  توزييييع الحصيييص -3

وتتكل يضتتمن تكتتافؤ الوقتتت المخصتتص للتتدرس الواحتتدة بصتتورة متناوبتتل للقتتاعتين ب

 لمجموعتين البحث .

قتتتام الباحتتتث بنفستتتل تتتتدريس :  والوسيييائل التعليمييية المييياد  الدراسييييةطبيعييية  -2

  مجموعتي البحث وباستخدام الوسائل التعليمية نفسها .

 

      -مستلزمات البحث تشمل:خامساا / 

الرابع للصف الكيمياء  من كتابالمادة العلمية شملت  -:تحديد الماد  العلمية -1

-2018) السنة الدراسيةمن  االولالل الفصل الدراسي ختدرس التي العلمي 

 ( يوضح ذلك3ًدول )م( 2019
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 العلمي  الرابعللصف الكيميا   ( محتوى اتا 3يدول )

 –رقم الصفحة من  محتوى الفصل الفصل

 الى

 32 -5 ساسية في الكيميا المفاهيم ال الفصل الول

 23 -39 الغازات الفصل الثاني

 82-24 المعادلت والحسابات الكيميائية الفصل الثالث

 

 قتتام الباحتتث بصتتياغة -:واعييداد الخطييط اليومييية   صييوا األهييداا السييلواية -2

التي شتملتها طبيعة المادة الدراسية ووحداتها الثالثة اعتمادا  على  ( هدفا  سلوكيا  112)

انتل يعتد متن أكثتر التصتنيفات الستتة للمستويات وفق تصنيف بلوم المعرفي وربة التج

كما وأعــد الباحـث الخ ط التدريسية لمجموعتـتين البحتث شيوعا  وتفصيال  واستعماال  

%(  للحكتتتم علتتتى صتتتالحية الخ تتتط 80وقتتتد اعتمتتتد علتتتى  نسبتتتـة اتفتتتاق أكثتتتر متتتن )

لكتل مجموعتة بأعتداد الخ تط اليوميتة وفي ضوء ذلك قام الباحتث واالهداف السلوكية 

متتن مجمتتوعتي البحتتث  وقتتد عتترض علتتى مجموعتتة متتن المحكمتتين والمختصتتين فتتي 

الست الع آرائهم ومالحظاتهم ومقترحتاتهم وفتي ضتوء الكيمياء  مجال طرائق تدريس

 ما ابداه اًريت التعديالت الالزمة عليها، وأصبحت ًاه ة للتنفيذ.

 

   -:خامساا: أدا  البحث

ت لتتب البحتتث اعتتداد مقيتتاس للمهتتارات الحياتيتتة  مقييياس المهييارات الحياتييية :/ أولا 

 لقياس المتغير التابع االول وحسب الخ وات التالية:

: يهدف المقياس  لى قياس المهارات الحياتية لتدى طتالب الهدا من المقياس  -1

 . مادة الكيمياء في  الرابع العلمي  الصف 

: بعد اطالع الباحث على عدد من اادبيتات  استحديد المجالت الرئيسة للمقي -2

والدراستتات الستتابقة الخاصتتة بالمهتتارات الحياتيتتة تتتم اعتتداد استتتبيانا أوليتتا متتن النتتوع 

الرابتتع المفتتتوئ ) متتا هتتي المهتتارات الحياتيتتة الضتترورية المالئمتتة ل تتالب الصتتف 

وطرائتتق الكيميتتاء (  تتتم عرضتتها علتتى عتتدد متتن المحكمتتين والمختصتتين فتتي العلمتتي

علتى ان %(  تم االتفاق 80وبعد ًمع االًابات واعتمادا  على نسبة االتفاق )تدريسها 

)المهتتارة  -( مجتتاالت وهتتي كتتاالتي :1مقيتتاس المهتتارات الحياتيتتة يتكتتون متتن )يكتتون 

 -مهارة حل الموتكالت واتختاذ القترار  -المهارة الغذائية والوقائية  -البيحية والصحية  

 –مهتتارات التواصتتل متتع االختترين  –مهتتارات اليدويتتة ال –مهتتارة  ًتتراء التجتتارب 

 مهارات العمليات الحسابية (

: بعد تحديد المجاالت الخاصة بمقياس المهارات  صياغة فقرات المقياس -3

فقرات ( فقرات  2علما  ان تم اضافة ) فقرة ( 22 الحياتية قام الباحث بصياغة )

ب وتم استعادهن احصائيا  كاشفة والغاية من ذلك الكوف عن صدق استجابة ال ال

( وقد اعتمد الباحث على معايير مهمة اثناء الصياغة منها  2موزعة كما في ًدول )

ومناسبة مادة الكيمياء مراعاة الدقة العلمية وان تكون واضحة وممثلة لمحتوى 
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لمستوى ال الب وكانت صياغة الفقرات باتجاه اإليجابي  والسلبي بحيث تحاكي 

لل الب عند مواًهتهم اث موقف من المواقف المرتب ة بالمهارات السلوك الفعلي 

  .الحياتية

 

 المهارات الحياتية ) اليجابية والسلبية (عدد فقرات مقياس (  4يدول ) 
عدد الفقرات  المجال

 الكلية

عدد الفقرات 

 اليجابية

 عدد الفقرات السلبية

 0 2 8 والصحية  المهارات البيئية

 3 5 8 والوقائية  يةالمهارات الغذائ

مهارات حل المشكالت واتخاذ 

 القرار 

8 5 3 

 0 2 8 مهار  ايرا  التجار  

 3 5 8 المهارات اليدوية 

 5 92 95 مهار  التواصل مع الخرين 

 3 2 92 مهار  العمليات الحسابية 

 09 44 25 المجموع

 

حتث علتى ثالثتة للتأكتد متن ذلتك اعتمتد البا صدق مقياس المهيارات الحياتيية : -2

عرض المقياس على مجموعتة متن المحكمتين والمتخصصتين فتي وهي أنواع للصدق 

والعلتوم التربويتة والنفستية إلبتداء آرائهتم حتول فقترات الكيميتاء  مجال طرائق تدريس

المقيتتاس ومتتدى انتمتتاء الفقتترة للمجتتال التتذث وضتتعت فيتتل ومالئمتهتتا ل تتالب الصتتف 

لجانتب اللغتوث والعلمتي  وفتي ضتوء آراءهتم فضتال عتن صتحتها متن ا الرابع العلمي 

ومالحظاتهم اعيد صياغة بعض منهتا وتعتديل التبعض االختر ولتم يتتم حتذف أث فقترة 

%( ،وبتذلك تعتد ًميتع الفقترات مقبولتة لتذلك يعتد 80من فقرات المقياس نسبة اتفتاق )

 المقياس صادقا ظاهريا

احتث تعليمتات : أعتد الب المهيارات الحياتييةمقياس وتصحيح صياغة تعليمات  -2

اإلًابة عن فقرات المقيتاس توضتح كيفيتة اإلًابتة عتن فقراتتل متن ختالل وضتع مثتال 

توضيحي التأكيد على عدم ترك أث فقترة متن فقترات المقيتاس دون اإلًابتة عليهتا امتا 

(  3،2،1( بحيث تع ى الدرًتة ) Likert ح استخدم الباحث طريقة )تعليمات التصحي

التثالث  ) تن بتق علتي تمامتا   ، تن بتق علتي احيانتا  ، ال لكل استجابة من االستتجابات 

تن بتتق علتتي ( للفقتترات االيجابيتتة وتكتتون عكستتها تمامتتا فتتي حالتتة الفقتترات الستتلبية 

 ي احيانا  ، تن بق علي تماما   (( ) ال تن بق علي، تن بق عل3،2،1)

 التطبيق ألستطالعي :   -2

ض منل التعرف على وضتوئ فقترات : الغر التطبيق الستطالعي األول للمقياس -أ  

مقياس المهارات الحياتية وتقدير الوقت المستغرق لإلًابة لذلك طبق الباحث المقيتاس 

 اعداديتة( طالب تم اختيارهم عوتوائيا متن 22على عينة است العية أولية مكونة من )

متن ختارج عينتة مجتمتع البحتث وتبتين أن فقترات المقيتاس وتعليماتتل  النهروان للبنين 

 ( دقيقة.20واضحة وان الوقت المستغرق لإلًابة )
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: لغتتتترض استتتتتخراج الخصتتتتائص  التطبيييييق السييييتطالعي الثيييياني للمقييييياس -ب 

تتتم اعداديتتة البتتراق للبنتتين ( طالتتب متتن 100الستتايكومترية تتتم ت بيتتق المقيتتاس علتتى ) 

اختيارها بصورة عووائية بعد تصحيح اًابات ال تالب وترتيتب التدرًات تنازليتا  تتم 

%( عليا ودنيا بوصفها أفضتل نستبة للموازنتة بتين مجمتوعتين متبتاينتين متن 21ذ )اخ

   -:المجموعة الكلية  ثم قام الباحث بإيجاد 

الصدق البنائي لفقرات مقياس المهارات الحياتيتة : تتم التحقتق متن ذلتك بإيجتاد  -

لمقيتاس االتساق الداخلي لفقرات و يجاد العالقة بين درًات الفقرات والدرًتة الكليتة ل

باستخدام معامل ارتبتاط بيرستون وتبتين ان ًميتع فقترات المقيتاس دالتة  حصتائيا عنتد 

( اذا بلغتتتت القيمتتتة الجدوليتتتة لمعامتتتل 98وبدرًتتتة حريتتتة )( 0،02)مستتتتوى داللتتتة 

 (.112،0االرتباط )

لمعرفتتة معنويتتة الفقتترات :  القتتوة التميي يتتة لفقتترات مقيتتاس المهتتارات الحياتيتتة -

قيتتاس عمتتد الباحتتث علتتى استتتخدام الوستتيلة اإلحصتتائية  المالئمتتة ومتتدى بقائهتتا فتتي الم

وذلتتك متتن ختتالل الختبتتار داللتتة الفتترق بتتين متوستت ات درًتتات بالقيمتتة المجمتتوعتين 

 الستبعةالعليا والتدنيا ومقارنتة القتيم التائيتة المحستوبة لكتل فقترة متن فقترات المجتاالت 

( وهتذا 2ولية والبالغة )( وهي اعلى من القيم الجد 83322 -23133تراوحت ) حيث 

يدل وًود فرق ذو داللة احصتائية بتين درًتات المجموعتة العليتا والتدنيا  وهتذا يعنتي 

 وًود قوة تمي ية مناسبة لفقرات مقياس المهارات الحياتية .  

 -ألفتتا )تتتم حستتاب ثبتتات المقيتتاس ب ريقتتة  ثبييات مقييياس المهييارات الحياتييية :  -

لقيتتاس خاصتتية معينتتل أو صتتفة حيتتث بلغتتت  وهتتو معامتتل ثبتتات يستتتخدم( كتترو نبتتام 

( ، وهتتو معامتتل ثبتتات عتتال وهتتذا يتتدل علتتى أن المقيتتاس 0،88معامتتل الثبتتات الكلتتي )

يتمتتتع بدرًتتة ثبتتات عاليتتة يمكتتن ت بيقهتتا علتتى عينتتة البحتتث النهائيتتة كمتتا تتتم استتتخدام 

فتي  الرابع العلمتي طريقة اعادة االختبار حيث تم ت بيقل على عينة من طالب الصف 

يتوم ( متن 12طالتب ( بعتد مترور متدة ) 22والبتالغ عتددهم ) النهروان للبنين  اعدادية

الت بيق االول حسب راث متخصصين في القياس والتقتويم وباستتخدام معامتل ارتبتاط 

( وهتو 0،90بيرسون بين الت بيق االول والت بيتق الثتاني تبتين ان معامتل االرتبتاط  )

 (91: 2001وث ، ) الع ا . معامل ارتباط ًيد ومناسب

 

في هذا البحتث التنور الكيميائي من اًل قياس متغير : الكيميائيالتنور ثانياا / مقياس 

متتن ختتالل االدبيتتات  العلمتتيالتنتتور وبعتتد اطتتالع الباحتتث علتتى العديتتد متتن مقتتاييس 

لعتدم وًتود مقيتاس ًتاه  وقتد تتم اعتداد المقيتاس وفتق الخ توات  والدراسات الستابقة

 التالية : 

يهتتدف المقيتتاس  لتتى قيتتاس مستتتوى التنتتور الكيميتتائي ميين المقييياس : الهييدا  -9

 ل الب الصف الرابع العلمي 

لتحديتتد ذلتتك تتتم االستتتعانة بخبتترة  واراء : تحديييد المجييالت الرئيسيية للمقييياس -0

مجموعتتة متتن المحكمتتين والمختصتتين وموتترفي ومدرستتي المتتادة فتتي مجتتال الكيميتتاء 

التنور الكيميتائي والهتدف متن المقيتاس تتم  وطرائق تدريسها بعد اطالعهم على مفهوم
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االتفاق على صياغة فقترات المقيتاس وفتق ثتالث مجتاالت وهتي ) المجتال المعرفتي ، 

   المجال الوًداني ، والمجال المهارث (

تم صياغة الفقرات وفق المجاالت التي تم تحديدها :  صياغة فقرات المقياس -3

ن المجال االخر لذلك قام الباحث مسبقا  وكان كل مجال يتمتع بخصوصية يختلف ع

( وقد اعتمد الباحث على معايير لكل 2فقرة ( موزعة كما في ًدول ) 20بصياغة ) 

              مجال

 ( عدد الفقرات مجالت مقياس التنور الكيميائي وطبيعة صياغتها 5يدول ) 
عييييييييدد الفقييييييييرات  المجال

 الكلية

 طبيعة صياغة الفقر                      

نوع الختيار مين متعيدد وببربعية بيدائل ويتمييز هيذا  فقر  32     المجال المعرفي 

 النوع بانها ذات صدق وثبات عالي

تمثيييل التجاهيييات والقييييم والمواقيييف التيييي يمكييين أ   اتفقر92      المجال الويداني 

 يتخذها الفرد تجاه موضوع ما 

يمكييين أ  يمارسييي  الفيييرد إزا  تمثيييل السيييلوك اليييذي  اتفقر92       السلوايالمجال 

 بعض المواقف.

 فقر 52                                            المجموع

وللتحقق متن صتدق مقيتاس التنتور الكيميتائي صدق مقياس التنور الكيميائي  : -2

قام الباحث باستخراج الصتدق الظتاهرث متن ختالل عترض المقيتاس بصتيغتل ااوليتة 

والمختصتتين فتتي مجتتال الكيميتتاء وطرائتتق تدريستتها أن  علتتى مجموعتتة متتن المحكمتتين

الغرض من ذلك لمعرفة مدى مالئمة وصالحية الفقرات فتي مقيتاس التنتور الكيميتائي 

ولتتم يتتتم حتتذف أث فقتترة متتن وفتتي ضتتوء وأراءهتتم تتتم تعتتديل  صتتياغة بعتتض الفقتترات 

 %( ،وبتتذلك تعتتد ًميتتع الفقتترات مقبولتتة لتتذلك يعتتد80فقتترات المقيتتاس نستتبة اتفتتاق )

 .المقياس صادقا ظاهريا

: أعتتد الباحتتث تعليمتتات صييياغة تعليمييات وتصييحيح مقييياس التنييور الكيميييائي -2

اإلًابة عن فقرات المقياس حسب طبيعة كتل مجتال متن مجتاالت المقيتاس الثالثتة متن 

خالل وضع مثال توضيحي التأكيد على عتدم تترك أث فقترة متن فقترات المقيتاس دون 

لتصحيح فيما يخص المجال المعرفي تع ى لل الب درًتة اإلًابة عليها اما تعليمات ا

واحده لإلًابة الصحيحة عن كل فقرة من فقرات المقياس وصتفر لإلًابتة الخاطحتة أو 

 ( 30-1المتروكة وبذلك تكون الدرًة تتراوئ من ) 

اما المجالين الوًداني والسلوكي بما ان االًابة ستكون اختيار بديل واحتد متن البتدائل 

( 1،2،3)موافتتق ، غيتتر متأكتتد ، غيتتر موافتتق( لتتذلك أع يتتت ااوزان اآلتيتتة )الثالثتتة 

( . وبتتذلك تكتتون 3،2،1للفقتترات االيجابيتتة امتتا الفقتترات الستتلبية وعلتتى النحتتو االتتتي )

( للمجتتتالين الوًتتتداني والستتتلوكي امتتتا الدرًتتتة الكليتتتة  10-1الدرًتتتة تتتتتراوئ متتتن ) 

 .( 122للمقياس وان درًة المقياس الكلية تكون )

 وكان بمرحلتين هما  التطبيق الستطالعي لمقياس التنور الكيميائي  :  -2

تم اختيارهم (  12تم ت بيقل على عينة تألفت من ) طالب  المرحلة الولى : -

عووائيا من اعدادية النهروان للبنين وتبين أن فقرات المقياس وتعليماتل واضحة وان 
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التأكيد من وضوئ التعليمات وال يوًد  كذلك تم( دقيقة 32الوقت المستغرق لإلًابة )

 أث تساؤل من قبل طالب الصف الرابع العلمي .

متن طالتب( 100تم ت بيتق المقيتاس علتى عينتة مكونتة متن ) المرحلة الثانية : -

اعدادية البراق للبنين تم اختيارها بصتورة عوتوائية بعتد تصتحيح اًابتات ال تالب ثتم 

   -قام الباحث بإيجاد :

بعتتتد ت بيتتتق المعالجتتتات  زيييية لفقيييرات مقيييياس التنيييور الكيمييييائي  :القيييو  التميي -9

االحصتتائية الخاصتتة بتتذلك االمتتر تبتتين االمتتر ان ًميتتع فقتترات المقيتتاس كانتتت القيمتتة 

( 0302( عند مستوى دالتة )13980التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية البالغة )

 ها دالة احصائيا  . ( لذلك ان ًميع13323-23031وقد تراوحت قيمها بين )

استتتخدم معامييل التسيياق لفقييرات مقييياس التنييور الكيميييائي  : لتحقييق ميين ذلييك  - 0

الباحتتث معامتتتل ارتبتتتاط بيرستتون وقتتتد تبتتتين أن قيمتتتة معامتتل االرتبتتتاط يتتتتراوئ بتتتين 

( وعند مقارنة القيمة التائية لمعامالت االرتباط متع القيمتة الجدوليتة 03112-03111)

( ان ًميعهتتتتا دالتتتتة 98( بتتتتدرًات حريتتتتة )0302نتتتتد مستتتتتوى )( ع13980البالغتتتتة )

 (21: 2001)الكاشف،   . حصائيا

 تم احتساب ثبات المقياس بال رق اآلتية :ثبات مقياس التنور الكيميائي : -

أ/ طريقتتة الفتتا كرونبتتام : تتتم حستتاب ثبتتات المقيتتاس متتن ختتالل خ تتوات اولهتتا ثبتتات  

والخ تتوة الثانيتتة استتتخرج المقيتتاس ( 0393المقيتتاس ككتتل حيتتث بلغتتت قيمتتة الثبتتات )

( امتتا المجتتال الوًتتداني 0388حستتب المجتتاالت فقتتد كانتتت قيمتتة المجتتال المعرفتتي )

                                                              ( . 0392( امتتتتتا المجتتتتتال الستتتتتلوكي فقتتتتتد كانتتتتتت نستتتتتبة الثبتتتتتات تراوحتتتتتت )0390)

 (.181: 2012، )العلمي

عادة ت بيق المقياس : تم اعادة ت بيق مقياس التنور الكيميائي على العينتة ب/ طريقة  

( يومتا  وتتم أيجتاد العالقتة بتين درًتات 12ذاتها وبفاصتلل زمنيتة عتن الت بيتق ااول )

%( وهو معامل ثبتات ًيتد 90الت بيقين االول والثاني حيث بلغ معامل ارتباط  وبلغ )

 .(231:2003لعساف،)اًدا  ومؤشرا  فيما لثبات المقياس 

 

للتوصتل التى  spssاستعمل الباحتث الحقيبتة اإلحصتائية :الوسائل ارحصائية  /سادساا 

 نتائج بحث

 

 (عرض النتائا وتفسيرها الفصل الرابع)

البحتث ستيتم اختيتتار   افاًتتل التأكتد متن تحقيتق هتتد :وتفسييرها  عيرض النتيائااولا/ 

 -: ويتضمن محورين صحة الفرضيتين الصفريتين

رصتتتتد درًتتتتات  بعتتتتد:  بالمهييييارات الحياتييييية المحييييور الول : النتييييائا المتعلقيييية 

المجمتتوعتين )التجريبيتتة والضتتاب ة( أظهتترت النتتتائج اإلحصتتائية وًتتود فتترق بتتين 

فتتتي مقيتتتاس المجموعتتتة الضتتتاب ة والمجموعتتتة التجريبيتتتة   طتتتالبمتوستتتط درًتتتات 

-Tاالختبتتار التتتائي  )ث الباحتتداللتتة هتتذا الفتترق استتتعمل  والختبتتارالمهتتارات الحياتيتتة 

Test(.2كما موضح في ًدول) العدد  ( لعينتين مستقلين متساويين 
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  ماد  الكيميا  في  البحثمجموعتين ل مقياس المهارات الحياتيةنتائا  (2يدول )

 القاعة المجموعة
عدد 

 الطال 

المتوسط 

 الحسابي

النحراا 

 المعياري

درية 

 الحرية

الدللة  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة حصائيةار

 2،94 9،01 02 9 التجريبية

52 

 

4،30 

 

3،91 

مستوى 

الدللة 

(2025 )

دال 

 احصائياا 

 02 0 الضابطة

0،02 1،94 

كتون القيمتة التائيتة المحستوبة ( يتبين ان هتذا الفترق دال  حصتائيا 2من خالل ًدول )

اث بمعنتى االولتى  الفرضتية الصتفريةوبتذلك تترفض اكبر من القيمتة التائيتة الجدوليتة 

علتتى (IRE)تفتتوق طتتالب المجموعتتة التجريبيتتة التتتي درستتت باستتتخدام استتتراتيجية 

ويمكتتن متتادة الكيميتتاء طتتالب المجموعتتة الضتتاب ة التتتي درستتت بال ريقتتة االعتياديتتة ل

وحستب مالحظتل  (IREان استتراتيجية ) عدة منهاأسباب تفسير هذه النتيجة يعود الى 

لمتا يتمتتع بتل طتالب متن نضتج  العلمي في مادة الكيمياءالب الصف الرابع الباحث ل 

التتي ت يتد  العلميتة والحقتائق الكيميائيتة ورغبة في التعرف على الكثير من المعلومتات

من دافعيتهم  نحو المادة اداء بعض االعمال التى تتؤدث التى تكتوين اتجاهتات ايجابيتة 

ل ممارستة اغلبهتا فتي التتدريس كالمهتارات نحو المهارات الحياتيتة وت بيقهتا متن ختال

البيحية متن ختالل ممارستة االنوت ة البيحيتة فضتال  عتن التأكيتد علتى الجانتب الوًتداني 

والسلوكي في اغلب االمثلة الم روحة في التدريس داخل غرفة الصف كل هتذا ًعتل 

تالكهم تع يت  الثقتة بتالنفس وامتواالفة والتعاون الجماعي بتين ال تالب هناك ًوا  من 

 المهارات الحياتيةالكامنة نحو وتنمية طاقاتهم  زمام االمور

بعد رصد درًتات المجمتوعتين  :بالتنور الكيميائي المحور الثاني : النتائا المتعلقة 

)التجريبية والضتاب ة( أظهترت النتتائج اإلحصتائية وًتود فترق بتين متوستط درًتات 

ي مقيتتتاس التنتتتور الكيميتتتائي  طتتتالب المجموعتتتة التجريبيتتتة  والمجموعتتتة الضتتتاب ة فتتت

( لعينتتتتين T-Testوالختبتتتار داللتتتة هتتتذا الفتتترق استتتتعمل الباحتتتث االختبتتتار التتتتائي  )

 (.1كما موضح في ًدول)مستقلين متساويين العدد 

 

  ماد  الكيميا  مجموعتين البحث في الكيميائي لالتنور نتائا مقياس  (2يدول )

 القاعة المجموعة
عييييييييييدد 

 الطال 

 المتوسط 

 يسابالح

 النحراا 

 ريالمعيا

 درية  

 يةالحر 

الدللييييييييييية  القيمة التائية   

 الجدولية المحسوبة ارحصائية

 89،8 84،8 02 9 التجريبية

52 

 

34،9 

 

3،91 

مسيييييييتوى 

الدللييييييييييية 

(2025 )

دال 

 احصائياا 

 02 0 الضابطة

43،8 14،4 

ذلك تتترفض الفرضتتية ( يتبتتين ان هتتذا الفتترق دال  حصتتائيا وبتت1ومتتن ختتالل ًتتدول )

اث بمعنتى تفتوق طتالب المجموعتة التجريبيتة التتي درستت باستتخدام الثانيتة الصفرية 

على طالب المجموعة الضتاب ة التتي التنور الكيميائي مقياس في  (IRE)استراتيجية 
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تأكيتد الباحتث ان ويمكن تفسير هذه النتيجتة  مادة الكيمياء درست بال ريقة االعتيادية ل

متن ختتالل كتابتة التقتتارير اانترنيتتت مجموعتتة التجريبيتة علتتى استتخدام علتى طتالب ال

العلميتتتة واالًابتتتة عتتتن االستتتحلة الم روحتتتة متتتن قبتتتل ال تتتالب فضتتتال  عتتتن الصتتتور 

ًعتتل االنفتتتائ اإلعالمتتي علتتى بقيتتل التتدول ستتهل ًتتدا  وكتتذلك مكتتن والتجتتارب العلميتتة 

الوضتع االقتصتادث  تحستنالعلمية والتكنولوًيتة فضتال  عتن االطالع على الت ورات 

فضتال  عتن الذث أدى  لى ازدهار المكتبات بالكتب وتوفرهتا للقتارئ و مكانيتة شترائها 

الحقتائق والمفتاهيم غنية بأنواع مختلفتة متن ) الكيمياء مثالُ ( الدراسية  ذلك ان المناهج

ان أساستتيا حيتتث  محتتورا  المعتتارف حيتتث أن المعرفتتة العلميتتة كانتتت ومازالتتت توتتكل و

لومتتات أستاس يقتتوم عليتل النوتتاط العقلتي ليكتتون المعلومتات العلميتتة كتل ذلتتك تعلتم المع

قتادرا علتى مواًهتة سيكون متنور علميا  طالب في المرحلة االعداديةساعد في  عداد 

 تحديات العصر وتحسن من قدرتل على أدراك ااشياء بوعي وتدبر. 

 

 متا استنتاجيمكن الباحث  يها لفي ضوء النتائج التي تم التوصل  -الستنتايات:ثانياا / 

 يأتي 

 تالب المهتارات الحياتيتة لفي رفع مستتوى  ةايجابي فاعليةذو  (IRE) استراتيجية -1

 مقارنة بال ريقة االعتيادية .مادة الكيمياء في الرابع العلمي  الصف 

طتتتالب لتتدى زيتتادة التنتتتور الكيميتتائي فتتي  ةايجابيتتت فاعليتتةذو  (IRE)استتتراتيجية -2

 .مادة الكيمياء في بع العلمي الرا الصف 

 

 -وصي الباحث بما يلي:يفي ضوء النتائج التي تم التوصل  ليها  التوصيات:ثالثاُ / 

ضتترورة تتتدريب مدرستتي الكيميتتاء علتتى استتتراتيجيات التتتدريس الحديثتتة وال ستتيما -1

 استراتيجية ارسل سؤاال.

 كونها تتفق مع ااهداف التربوية .

تهيحة من اًل  في التدريسالكيمياء  مدرسيلمختبر من قبل استخدام االتأكيد على -2

الجو داخل غرفة الصف، والعمل على تكوين منام تعليمي اًتماعي يُنمي العالقات 

   والتواصل االًتماعي. اإلنسانية

والتأكيد عليها من قبل مدرسي ورات الحديثة الت  بمواكبة ءالكيميا مورفي توًيل-3

 المرتب ة بتنمية المهارات الحياتية الضرورية . المادة وتبني الموضوعات

التأكيد على واضعي مناهج بصورة عامة والكيمياء بصورة خاصة من اًل  -2

ت وير وتحديث باستمرار من اًل مواكبة مستحدثات العصر حتى يكون حاف ا 

 موجعا لتنمية التنور العلمي بوكل عام والتنور الكيميائي بوكل خاص .

   

      -يأتي: قترئ ماياستكماال  لما توصل  ليل الباحث  لمقترحات:ارابعاا / 

الفي يتاء وعلتوم مادة كأن تكون   ًراء دراسة على مراحل ومواد دراسية أخرى  -9

 .االحياء

فتتي  متتادة الكيميتتاء فتتي  (IRE) ًتتراء دراستتة للتعتترف علتتى فاعليتتة  ستتتراتيجية  -0

   قل والتفكير عالي الرتبة . االكاديمية وعادات الع متغيرات أخرى مثل  الدافعية



  2021لخامس والثمانون . اذار لسنة مجلة الفتح ....................................................................... العددا 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    
 

 

-139- 
 

 للمرحلتتة العلتتوم كتتتاب فتتي المتضتتمنة الحياتيتتة اراتھاًتتراء دراستتة تحليليتتة للتتم -3

      . ة ومدى تحققها لل البوالمتوس  االبتدائية

 ًراء دراسة تتنتاول مستتوى  التنتور الكيميتائي  لتدى مدرستي الكيميتاء وعالقتتل  -4

 بتهم . بالتحصيل واالتجاهات نحو مادة الكيمياء ل ل

 

 المصادر
 أوال : المصادر العربية:

) الوخصتية  المهتارات الحياتيتة( : 2011ابو حمادات ، ناصر التدين ابتراهيم ) -1

 عمان . ، واالًتماعية والمعرفية ( ، دار المسيرة 

 , دار وائل, عمان .قرارات في المناهج(, 2010حرب, ماًد ) -2

رات الحياتيتة فتي الخ تة  توصتيف متادة المهتا( :  2002حسين ، أسامة ماهر ) -3
،  دارة التعلتتيم الثتتانوث ، وزارة التربيتتة والتعلتتيم بالمملكتتة  الدراستتية للتعلتتيم الثتتانوث

 العربية السعودية  

 ، دار المسيرة , عمان. تعليم العلوم للجميع(.  2001خ ابية , عبد هللا محمد) -2

 ء, عمان, دار غيدا االستراتيجيات التعليمية(: 2013دعمس, مص فى نمر ) -2

( : مستتتوى مهتتارات التفكيتتر العلمتتي 2002ال غبتتي ، غستتان محمتتد عبتتد هللا ،) -2

ستالة ماًستتير رلدى طالب الصف الثالث المتوستط فتي المملكتة العربيتة الستعودية ، 
 ، الجامعة االردنية ، عمان.  غير منوورة

االتجاهتتات العالميتتة المعاصتترة فتتي منتتاهج (  , 2010زيتتتون ,عتتاي  محمتتود ) -1
 , دار الوروق, عمان . م وتدريسهاالعلو

( :  المهتارات الحياتيتة المتضتمنة  فتي  مقترر  2001سعد التدين ، هتدى بستام ) -8

رستتالة ماًستتتير غيتتتر لهتتا ،   تتالبالتكنولوًيتتة للصتتف العاشتتر ومتتدى اكتستتتاب ال
 تربية ، الجامعة اإلسالمية ، غ ة، كلية ال   منوورة

نتتور الكيميتتائي فتتي كتتتاب الكيميتتاء ( : ابعتتاد الت 2012ستتعيد ، رشتتوان ًليتتل )  -9

،  12، العتتدد  مجلتتة كليتتة التربيتتة للبنتتات للعلتتوم االنستتانيةللصتتف الثالتتث المتوستتط ، 

 السنة الثامنة .

مفهومتتة  0( :التنتتور التقنتتي 2000صتتبرث , متتاهر و ستتماعيل محتتب الرافعتتي) -10

 (.21،العدد )12،السنة  1،ج مجلة العلوم والتقنيةسبل تحقيقية ، و

التنتور التكنولتوًي وتحتديث (:2002......, وصالئ التدين محمتد توفيتق)....... -11
 ,  االسكندرية . 1المكتب الجامعي الحديث  ط ، التعليم

اضتتواء علتتى ًتتوده ( : 2009الضتتبع , عبتتد التترؤوف وعبتتد الوهتتاب ًتتوده)  -12
 ، الدار العالمية، عمان . التعليم الجامعي

ميتة المهتارات الحياتيتة ااسترية ( : برنتامج لتن2002عبد الع ي  ، منى أمتين ) -13

، معهتتد   رستتالة ماًستتتير غيتتر منوتتورةالفتيتتات المقيمتتات بالمؤسستتات االيوائيتتة ، 

 الدراسات التربوية ، ًامعة القاهرة .  

تعلمتتي علتتى وفتتق –( : تصتتميم تعليمتتي 2018عبتتود ، ًيهتتان فتتارس يوستتف )  -12

مهتارات الحياتيتة والتتعلم نماذج النظريتة البنائيتة واثتره فتي تحصتيل متادة الكيميتاء وال
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