اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية االتجاه لدى طالبات الصف الرابع العلمي
م.م نسرين حمزة

م.م غادة شريف

اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية االتجاه لدى طالبات الصف الرابع العلمي
في مادة الكيمياء
م.م نسرين حمزة

م.م غادة شريف
جامعة بابل -كلية التربية األساسية
ملخص البحث

HGEDESHEIRF1978 @yhoo.COM

يرمي هذا البحث الى تعرف :ـ

 -1اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل لدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء0
 -2اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في االتجاه نحو مادة الكيمياء لدى طالبات الصف الرابع العلمي من خالل التحقق من صحة الفرضيتين
االتيتين :ـ
 1ـ ليس هناك فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي يدرسن مادة الكيمياء باستراتيجية التساؤل

ا لذاتي ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي يدرسن المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي .

 2ـ ليس هناك فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي يدرسن مادة الكيمياء باستراتيجية
التساؤل الذاتي ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي يدرسن المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في مقياس االتجاه نحو
مادة الكيمياء.
وقــد عتبع ـت الباحثتــان المــنهر التجريبــي فــي بحثهماالحاليئمنــق مــنهر مالئــر لتحقيــق هــدف البحــف وفرضــيتيق واجراءاتــق وهــذا مــا دفــع
الباحثتان الى ععتماد واحد من التصامير التجريبية ذات الضبط الجزئي كونق مالئماً لظروف بحثهما.

عختارت الباحثتان المدارس امعدادية والثانوية النهارية للبنات فقط في مركز محافظة بابل البالغ عددها ()58مدرسة موزعة على

مناطق المركزئوأختارت الباحثتان بالطريقة العشوائية (ثانوية التحرير للبنات) وتحتوي على ثالف شعب للرابع العلمي هي(أئبئج)
وبالطريقة نفسها أختارتا الباحثتان شعبتين منها عينة لبحثهمائوبالطريقة نفسها أختارت شعبة (ب) لتكون المجموعة التجريبية وتدرس

مادة الكيمياء بأستعمال استراتيجية التساؤل الذاتي ئوأختارتا شعبة (أ) لتكون المجموعة امخرى (الضابطة) وتدرس مادة الكيمياء
بالطريقة االعتياديةئوبلغ عدد طالبات المجموعتين ( )85طالبة بواقع( )22طالبة في شعبة (أ)و()22طالبة في شعبة(ب)ئ وبعد
استبعاد الطالبات الراسبات البالغ عددهن( )5طالبئأصبح عدد أفراد العينة النهائي( )80طالبةئبواقع( )28طالبة في شعبة(أ)
و()28طالبة في شعبة(ب) .

تر تكافؤ مجموعتي البحف في العمر الزمني للطالبات محسباً لألشهر والدرجات النهائية لمادة الكيمياء لنصف السنة والتحصيل

الدراسي لإلباء واالمهات تر تحديد المادة العلمية لموضوعات البحف بالفصول الثالثة الرابع والخامس والسادس من مادة الكيمياء
الصف الرابع العلمي قامت الباحثتان بأعداد أداتي البحف وهما االختبار التحصيلي وقد صيغة من نوع االختيار المتعدد تر استخراج

الصدق والثبات لق واالدة االخرى مقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء اذا تكونق من  53فقرة موزعة على اربعة ابعاد .
توصل البحف الى النتائر اآلتي :
 -1تفوق طالبات المجموعة التجريبية التي درست باالستخدار استراتيجية التساؤل الذاتي على مجموعة الضابطة التي تدرست باالستخدار
الطريقة االعتيادية باختبار التحصيل لمادة الكيمياء .
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 تفوق طلبات المجموعة التجريبية التي درست باالستخدار استراتيجية التساؤل الذاتي على طالبات المجموعة الضابطة تدرست-2
. باالستخدار الطريقة االعتيادية في مقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء
. في ضوء ذلك توصل البحف الى عدد من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 استراتيجية ئ التساؤل الذاتي ئ التحصيل ئ االتجاه النفسي: الكلمات المفتاحية
Abstract
This research aims to know:
1 .The effect of self-questioning strategy in achievement among students in the fourth grade science
chemistry 0

2 .Following a strategy of self-questioning in the direction towards chemistry with fourth grade
students through the scientific validation of the following two hypotheses:
1- there is not a statistically significant difference between the average scores of the experimental
group students who are studying chemistry strategy of self-questioning and the average score of the
control group students who are studying the same material in the usual way in the achievement test.

2- there is not a statistically significant difference between the average scores of the experimental
group students who are studying chemistry strategy of self-questioning and the average score of the
control group students who are studying the same material in the usual way in the direction towards
the scale chemistry.

Researchers experimental approach has been followed in the present their research, because it is an
appropriate approach to achieve the goal of research and Frdite, procedures and this prompted
researchers to adopt one of the part-tuning experimental designs being appropriate to the
circumstances of their research.

Chose researchers junior high school and high school day for girls only in Babel province of (85)
distributed over the center regions of school, opting researchers randomly (minor editing for girls) and
has a three-pronged scientific fourth is (a, b, c) In the same way chosen to researchers two
divisions, including a sample of their research, the same way chose Division (b) to be the
experimental group and taught chemistry using self-questioning strategy, and have chosen Division

(a) to be the other group (control group) and taught chemistry in the usual way, and the number of
students of the two groups (53 students) by ( 26) a student at the Division (a) and (27) a student at
the Division (b), and after excluding students Alraspat of their number (3) students, the number of
final respondents (50 students), the rate of (25) students in the Division of (a) and (25) a student at
the Division (b) .
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The Equal two sets of search in the chronological age of the students Mahspa months and the final
grades for chemistry for the half year and the educational attainment of the parents have been

identified scientific material to research topics fourth, fifth and sixth of chemistry third chapters fourth
grade science the researchers numbers of the two tools of research and two achievement test was a
version of the kind of choice multi been extracted validity and reliability to him and the instrument
scale toward the other direction if the chemistry is formed of 34 items distributed among four
dimensions.

The research found the following results:
1 .outweigh the students in the experimental group that studied the use of self-questioning strategy
to the control group which Tst use the usual way to test the collection of material chemistry.

2 .outweigh the experimental group which studied the use of self-questioning strategy on the
students of the control group requests Tst use the normal way in scale trend toward chemistry.
In light of this research reached a number of conclusions and recommendations and proposals.
Keywords : self questioning,. Strategy, achievement , direction
الفصل االول

أوالً  :مشكلة البحث

التعريف بالبحث

عن للتطور الحاصل للمواد العلمية ومادةالكيمياء خاصة انعكاسـاتق الواضـحة التـي ادت الـى بـروز العديـد مـن الصـعوبات التـي

تواجــق تــدريس مــادة الكيميــاءوالتي يمكــن عن نحــددها فــي محــورين رئيســين امول طبيعــة مــاده الكيمياءوالثــاني ي ـرتبط بــالطرائق وامســاليب
التدريسية التي يستخدمها المدرسون في تـدريس المـادة(عبراهير ئ2008ئص)11حيـف أصـبحت هـذه الطرائقوامسـاليب عـاجزة عـن مسـايرة
التغيرات الكبيرة التي يمر بها العالر نتيجة تضاعف المعرفـة العلميـة والتكنولوجيـة اممـر الـذي تطلـب تربيـة متجـددة تعمـل علـى اسـتخدار
أساليب متعددة من طرائق التدريس مجل النهوض ومواكبة تلك التغيرات(أبو الكشك2002.ئص.)5

وتعد مشكلة انخفاض تحصيل الطلبة في مادةالكيمياءعحدى مشاكل التعلير الرئيسية في المراحل الدراسية وهذا ماتؤكده نسب النجاح
في تحصيل طلبة الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء للسنوات ( ) 2011- 2002في عمور محافظةبابل ئ وهي نسب يمكن
رفعها على مستويات أعلى ئ وان مانراه في تدريس الكيمياءبصوره خاصة هو التركيز على حفظ المعلومات وتلقينها واكتفاء الطلبة
بتلقي المادة الدراسية ئ عن ضعف اعتماد المدرس اإلستراتيجيات الحديثة في تدريس مادة الكيمياء وقلة اطالع المدرس على ما هو
جديد من الموضوعات أدى على ظهور نتائر

انعكست سلباً على مستوى تحصيل الطالبات في مادة الكيمياء( الخليلي

وآخرونئ1222ئص) 22ئ وقد راجعت الباحثتان شعبة االحصاء في المديرية العامة لتربية بابل ووجدت بأن نسب النجاح في مادة
الكيمياء للصف الرابع العلمي للسنتين الماضيتين(  2010-2002ئ  )2011-2010لر تتجاوز ( ) %30للدور االول مما يدل على
أن هناك مؤش اًر واضحاً النخفاض نسب النجاح .
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وهذا ماتممالحظتهمن قبل الباحثتان من خالل لقائهما بعدد من

مدرسات ماده الكيمياء والمشرفين االختصاصيين(*)وقد تر

استطالعأرائهر من خالل توجيق سؤال مفتوح لهر ( ماهيامسباب التي أدتإلى انخفاض قدرةطالبات الصف الرابع العلميعلى استيعاب
مادة الكيمياء ؟ وبتحليل نتائر االستطالع تبين امتي -:
 -1اعتماد اغلب الطرائق التدريسية وامساليبالمستخدمة في تعلر مادة الكيمياءعلى أسلوب الحفظ والتلقين التي قد تؤديإلى
النسيان .

 -2قلق خبرة المدرسات وخاصةالمبتدئات منهن في عتباع طرائق تدريسية تسهل تعلممادة الكيمياءحيثتقور معظمهن بشرح مادة الدرس
لالقتصاد في الوقتوالجهد مما يؤدي على صعوبة فهر الطالبات للمفاهير العلمية التي يتضمنها
المحتوى.
 -5صعوبة االحتفاظ بالمفاهير العلمية التي تتضمنها مادة الكيمياءكونها متنوعة وكثيرةفيسبب قلة تذكرها واكتسابها ئ باإلضافة الى
تغيير المناهر العلمية وعدر مواكبتها لمستوى الطالبات لذا ينبغي البحف عن نماذج وطرائق تدريسية جديدة .

 -3كثافة المادة العلمية وضخامة الكتاب .
ل ذا تكمن مشكلة البحف الحالي في التساؤل اآلتي  :ما اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية االتجـاه لـدى طالبـات
الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء ؟
ثانيا  :اهمية البحث -:

يعد علر الكيمياء من اهر العلور التي غيرت حياة االنسان وساهمت في تطويره حيف ان علر الكيمياء يتعامل مع المواد التي تتكون من

عناصر ومركبات وكل هذه المواد لها ترتيب خاص وتفاعالت وتحوالت وتصاحب التفاعالت طاقة لذلك فان علر الكيمياء هو علر يهتر

بدراسة ترتيب المادة والتغيرات التي تحدف لها والطاقة المصاحبة لهذه التغيرات ولعلر الكيمياء اهمية بالغة في كونق يدخل في جميع
نشاطات الكائنات الحية ويسهر في كافة مناشط الحياة وبواسطة علر الكيمياء يتر تحويل المواد الطبيعية الخار الى مواد تلبي احتياجات
االنسان فاستطاع الكيميائي ان ينتر من الفحر والنفط بعض المواد الجديدة كاالصباغ والعقاقير والعطور واللدائن ( البالستك) والمطاط
الصناعي وساهمت الكيمياء في المجال الذري والصناعي وغير ذلك من المجاالت الكثيرة التي تساهر بها الكيمياء ئ كما تبتكر مواد

ومركبات ساعدت في تقدر ورقي االنسان ورفاهيتق فالكيمياء بحر واسع وغريق وطويل االمواج اليصل الى القمة الكيميائية اال من
هضر علر الكيمياء باجمعها .
ومن منطلق اهمية الكيمياء كانت اهمية تدريس الكيمياء في المرحلة الثانوية حيف تكمن اهداف تدريس الكيمياء في كونق يساعد
المتعلمين على كسب مهارات عقلية مناسبة مثل تحليل التفاعالت وتفسيرها وتصمير التجارب وادراك العالقات واقتراح النماذج وحل

التمارين وكتابة التقرير العلمي ئ ويساعد المتعلمين على كسب الميول واالتجاهات ويساعد على اكتساب قد اًر مناسباً من المعرفة
العلمية والمبادىء والقوانين والنظريات الكيميائية وترتيب االلكترونات فيها وانواع الروابط بينها عند تكوين الجزيئات ...الخ( .ابو زينة

ئ2001ئص . )82
وامسئلة اداة المدرس في تحقيق اهدافق التربوية والتعليمية وعامال مهما من عوامل التفوق في عرض درسق وفي توجيق طلبتق ئكما

ان تعدد فرص استعمال االسئلة في الدرس الواحد يجنبهر السلبية ويزيد من استجابتهر للموقف التعليمي وكشف حقائقق ومضامينق
ليصبح في اذهانهر اك ثر بيانا واقوى ثباتا ئاذ ان تركيز انتباه الطالب هدف يسعى المدرس في استحضاره باستعمالق االسئلة(سعدئ
ئ1220رئص.)153
(*) عدد (  ) 11من مدرسات مدارس الثانوية والمشرفين االختصاصيين في مديرية محافظة بابل .
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وامسئلة تنجز وظيفتها وتبلغ هدفها وتساعد على تحقيق نتاج تعليمي مرغوب فيق وتحفز الطالب على االستجابة الفورية التي
تتطلبها المواقف الجديدة والخبرات المفاجئة (.الشبليئ2010رئص)2

وهي بال شك تقوي شخصية الطالب وتقوي عالقتق باالخرين ئوتمده بالعون في فحص القضايا التي تواجهق فحصا دقيقا

وعميقائفاستعمال االسئلة فرصة تشبع لديق حاجة البحثوحباالستطالع(.الفنيشئ1222رئص()182مال عثمانئ1222رئص. )50
كما انها تحفز المتعلر لكي يستنتر ما الذي يجب ان تكون عليق االجابة ئوتجعلق يستخدر العمليات العليا للتفكير االبداعي ئنظ ار لما
تفرضق هذه االسئلة من تفكير عند المتعلمين واعطائهر الوقت الكافي في تقدير االجابات ئالنها تساعد في اثارة التفكير االبداعي

عندهر ئلذا يفضل تشجيع هذا االتجاه في صياغة االسئلة وممارستها في التدريس.

وهذا النوع من االسئلة التي تثير التفكير تعود المتعلمين على مواجهة الحياة بشكل اكثر واقعية وموضوعية ئويمكن اعتماد هذا
النوع في التدريس من اجل تنمية ابداعية المتعلمين النها تساعد في حفز المتعلمين على انفتاح الذهنية والتفكير االبداعي ئوتمنحهر
الفرصةالن يفكروا في اتجاهات متعددة اليجاد اجوبة مختلفة ئزيادة على ذلك فإنها تثير المناقشات بين المعلر والمتعلمين وبين

المتعلمين انفسهر من جهة ثانية(.مرعي والحيلة ئ2002ر ئ ص. )20

فليست االسئلة في الحقيقة طريقة منفردة في التعلير ئبل ان الطرائق جميعها ال بد ان يتخللها عدد من االسئلة ئففي بعضها يكون
عدد االسئلة كثي اًر ئوفي بعضها اآلخر يكون قليالً ئوالسؤال فن التعلير ئفكفاية المدرس تظهر بطريقة توجيهها وكيفية صوغها واثارة

الطلبة لتلقيها وفهمها واالجابة عنها ئوقد قيل :من ال يحسن االستجواب ئال يحسن التعلير (.مرعي ئوالحيلةئ2002رئص. )28

ومن الضرورة تعلير الطلبة ان يتعلموا كيف يتعلمون ئوعلى ان يصبحوا مستقلين في تعلمهر ئوان يفكروا النفسهر ئواهر الوسائل

لتنمية تلك االسئلة التي تثير تفكيرهر ( .عطيةئ2010رئص)112

تعرف طالبق ئ لذا يمكن
تُع ُّد امسئلة وال سيما الصفية وسيلة ممتازة لالتصال والتفاعل بين المدرس وطلبتق من خاللها يمكن للمدرس ّ
تعرف مدرسهر ئوان استعمال هذا االسلوب التفاعلي يتيح للطالب ذوي المستويات المرتفعة في تعزيز تعلمهر من خالل
للطالب من ّ

اشرافهر على عمليات الشرح والتوضيح لنقاط معينة من المحتوى الدراسي ئويفيد في التعرف على الطالب الضعاف علميا و اعطائهر
اهتماما خاصا من المدرس .

تعرف جوانب النجاح في برامجهر وخطتهر وطريقتهر في التدريس ونواحي
وبالنسبة للمدرسين فإن هذا االسلوب يمكنهر من
ّ
القصور فيها ئاما المدرسون الذين لر يعتادوا استعمال اسلوب طرح االسئلة فإنهر ال يقدمون عليق حماية النفسهر من الحرج نظ ار الن
هذا االسلوب يتطلب من المدرس ممارسة اكثر من المران والخبرة قبل ان يصبح عضوا مشاركا مسيط ار على الموقف التعليمي 0
(ابو جالل ئ1222ر ئص)225

ويرى جابر ( ) 2000ان االسئلة تؤدي وظيفة كبيرة داخل الصف فهي تساعد الطلبة على االندماج في الدرس بنشاط كما انها

تمثل وسيلة فعالة في تنمية استقاللية الطلبة في التعلر الذي يعد اهر االتجاهات الحديثة في التربية زيادة على ذلك فان االسئلة
المستعملة في التدريس تؤثر على نحو مباشر في مهارات التفكير .وقد وجد ان هناك عالقة قوية بين مستويات التفكير التي تظهر في
اجابات الطالب عن اسئلة المدرس وبين انواع االسئلة التي يوجهها المدرس ئفالمدرس الذي يوجق اسئلة من نوع تذكر الحقائق ال

تجعل الطالب يفكر تفكي ار ابتكاريا .ويرى ايضا "انق كلما طرح المدرسون اسئلة اكثر واستعملوا انواعا مختلفة منها فإن تعلير الطلبة

يكون جيدا " كما يرى ان متابعة المدرس الجابة الطالب يمكن ان تتر عن طريق اعادة صياغة السؤال عند عجز او اخفاق الطالب في
اعطاء استجابة من نوع ما عن سؤال المدرس وجعل السؤال اكثر وضوحا او التركيز على الجوانب المهمة فيق .وال ينصح بكثرة
استعمال هذا االجراء ويفضل بدال عنق طرح اسئلة اعمق لجعل الطالب يتوصل الى االجابة الصحيحة (.جابرئ2000ر ئص22ـ )22
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وهناك نوع من االسئلة تعرف بالنظار التعليمي الذي يزود الطالب بتعليمات وارشادات تحثق على التفكير واشتقاق المعلومات من
تلقاء ذاتق ئكأن يطلب المدرس من الطالب ان يفكر في وضع االسئلة التعليمية في اثناء دراستق او قراءتق لدرس تعليمي ئثر االجابة
عنها (.دروزة ئ2000رئص223ـ )228
وهناك ايضاً اسئلة العرض والمناقشة ئوهي جملة االسئلة التي يعدها المدرس والطالب بهدف توفير مناخ مناسب الستيعاب

االفكار والمعلومات البارزة من خالل العرض0

واالسئلة الذاتية وسيلة فعالة لزيادة الفهر ئوالقدرة على التعلر لدى الطلبة في مختلف المراحل الدراسية ئفعندما يحدد الطلبة اسئلة قبل

البدء بقراءة النص يتعلمون بشكل افضل مما لو اجابوا عن اسئلة تقدر لهر من المدرس اذ وجد ان االسئلة التي ينتجها الطالب تثير
الدافعية بشكل اكبر من تلك التي يوجهها المدرس وأسئلة الطالب الذاتية اكثر ثباتا في الذاكرة ئ ويمكن استرجاعها في المواقف الحية
بشكل افضل ئ وقد ع از الكثير من الباحثين هذا االمر الى ان الطالب في عملية انتاج االسئلة يكون متعلما ايجابيا يالحظ المشكلة

ئويبحف عن حل لها ئوبالنتيجة تصبح خبرة عملية يمارسها بدافع داخلي ئوليس بتأثير خارجي ئومثل هذه الخبرات من الصعب

نسيانها بسهولة.

). (Gourney,1999 ,P: 85_93

و ان استراتيجيات ماوراء المعرفة من استراتيجيات التعلر غير المباشر وهي اساليب واجراءات يتبعها المعلر لكي يمكنق في بيئتق
المعرفية وتنسيق عملية التعلر للمتعلر واالستفادة مما تعلمق في مواقف جديدة (جروان ئ 1222ئص. )555
والطلبة يستخدمون ما وراء المعرفة بفعالية ويكونون على وعي بسلوكياتهر الخاصة ومدركون لتفكيرهر عندما يقومون باداء مهمة معينة
ويمكن ان يستعملوا هذا الوعي بالسيطرة على مايفعلونق والتحكر فيق والمدرسون يجب ان يساعدوهر على ان يتعلموا استراتيجيات ماوراء

المعرفة من خالل مساعدة الطلبق على ان يخططوا عملية التعلر كما انها تجعل الطلبق اكثر نشاطاً ومن ثر تحسن ادائهر وخصوصاً
الطالب االقل مهارة في االداء .

ومن استراتيجيات ماوراء المعرفة استراتيجية التساؤل الذاتي التي قد تعتبر من افضل االستراتيجيات التي تساعد الطلبق في تنمية قدراتق

العقلية واتجاهق نحو مادة الكيمياء  .وكما تفيد هذه االستراتيجية في تحقيق العديد من االهداف منها تركيز االنتباه على العناصر
المطلوب تعلمها ئ االثارة واالنتباه في عملية التعلر والتفكير في حل المشكالت وبالتالي تنمية( االنترنت) مهارات التفكير
ويعد التساؤل الذاتي من االستراتيجيات المهمة لتنمية الوعي ماوراء المعرفي فبعض االسئلة تتطلب اكثر من مجرد استدعاء لفظي ئاو
تعرف على الحقائق ئعذ من المفيد للطالب ان يوجق لنفسق مجموعة من االسئلة قبل المهمة ئوفي اثنائها ئوبعدها ئوالتي من شانها

تسير الفهموتشجيعق على التفكير في العناصر المهمة في المادة المقروءة كاالفكار الرئيسة والعنوان والخبرة السابقة (العتور وآخرون
ئ2008ئص.)2
كما ان استراتيجية طرح االسئلة الذاتية تساعد على استعمال مهارات ما وراء المعرفة بصورة فاعلةئفعندما يطرح الطلبة على

انفسهر اسئلة ذاتية ئيسهل عليهر مراقبة فهمهر للمادة ئويجعل معرفتهر في المادة اكثر واقعيةئ بمعنى انهر يعرفون مدى معرفتهر بالمادة
من عدر معرفتهر بها ئولكن يجب ان تتضمن هذه االسئلة ما يتعلق بالفهر ئوالتحليل والتطبيق ئحتى يدور اثرها مدة اطول ئويكون

استيعاب الطلبة لها استيعابا عميقا وتنفذ هذه االستراتيجية عادة بتحويل العنوان الى تساؤالت قبل البدء بعملية فهر الموضوع المطروق
بهدف البحف عن اجابات لهذه التساؤالت ).(King,1992,P:303_323
وقد تباينت رؤى التربويين حول االسئلة الذاتية فمنهر من رأى بانهاعملية فطرية تنمو مع المتعلر بشكل طبيعي ئفالطفل في مرحلة
ما قبل المدرسة اكثر طرحا لالسئلة من المتعلر في الصفوف االولى ئوهذا ناشئ عن حاجة الطفل الى المعرفة ئفإذا توافرت المعرفة
واشبع المتعلر حاجاتق قلت اسئلتق ئواستعمال االسئلة الذاتية في عملية الفهر يرتبط بخبرة المتعلر السابقة عن موضوع النص ئومدى
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سهولتق ئوصعوبتق وفي احيان كثيرة ال ترقى اسئلة الطلبة الى مستويات عليا ئعذ يدور معظمها في مستوى التذكر والمعرفة المباشرة
المحدودة االجابة ئأو تكون هذه االسئلة ضيقة االفق ئاو ال تتعلق بالنص
).(Rosenshine&Chapman,1996,p:181-221

أن
ونظر فريق آخر الى االسئلة الذاتية على ّأنها مهارة يمكن اكتسابها وتنميتها بالممارسة والتدريب ئواشار  Moch,1987الى ّ
التطور العلمي الذي حصل للبشرية وأدى الى كل هذه االختراعات يعود الفضل بق الى تساؤالت كانت تدور في اذهان علماء ومفكرين
ئ بحثوا عن اجابات لها ومثال على ذلك :ان قانون الجاذبية االرضية الذي توصل اليق (نيوتن)بدأ بسؤال لماذا سقطت التفاحة الى

اال سفل ولر ترتفع الى االعلى ؟وقد وجد الكثير من الباحثين ان االسئلة الذاتية استراتيجية تدريسيةمن استراتيجيات االستيعاب القرائي
يمكن ان يتعلمها الطلبق ئوانها يمكن ان ترسخ عمليات الفهر وتشجعها ئوتحفز التوجيق الذاتي في اثناء عملية التعلر ئ وتجعل الطلبق
اكثرقدرة على المعرفة بعملياتق المعرفية.
يتفق معظر الباحثين على ان االسئلة الذاتية تثير اهتمار الطالب بالنص المعد وتدفعق الى التمييز ما بين ما يعرف ئوما يحتاج

الى معرفتق ئفي الوقت نفسق ان الطلبة يراقبون فهمهر للنص ئويتفاعلون مع النص لبناء المعنى ئلذا فقد صنفت االسئلة الذاتية
تصنيفات
متعددة منها :تصنيف( كيرلووميليت) الذي يتضمن :االسئلة التي تكون اجاباتها موجودة في النص بشكل مباشر ئوالتي يتر االجابة
عنها من المعرفة السابقة للطالب ئاو التي يمكن استنتاج اجاباتها من النص ئاو التي يمكن االجابة عنها بالنقاش الصفي الموسع ئ
والتي تحتاج الى البحف في مصادر خارجية حتى تتر االجابة عنها . (Kirylo&Millet,2 000, p:179_186).

وبناء على ما تقدر يمكن عجمال أهمية البحف في الجوانب اآلتية :
ً
 -1تعد استراتيجية التساؤل الذاتي من االستراتيجيات الحديثة وغير المطروقة في العراق على حد علر الباحثتان في مادة الكيمياء لذا سيتر
تجريبها لعلها تسهر في رفع مستوى التحصيل وتنمية االتجاه لدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء .
-2

قد يسهر هذا البحف في تزويد المدرسين في المرحلة الثانوية بطريقة تدريسية غير تقليدية قد تساعد في اكتساب الطلبة مهارات التفكير

العلمي.

 -3ضرورة التفاعل ما بين المدرس والطالب في العملية التعليمية
والن استراتيجية التساؤل الذاتي من استراتيجيات ماوراء المعرفة لذا ارتأت الباحثتان ان تجرباها في مادة الكيمياء لطالبات الصف
الرابع العلمي ومعرفة مدى فاعليتها في التحصيل واالتجاه نحو المادة0
ثالثا  :هدفا البحف
يرمي هذا البحث الى تعرف :ـ

 -3اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل لدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء0
 -6اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في االتجاه نحو مادة الكيمياء لدى طالبات الصف الرابع العلمي
خالل التحقق من صحة الفرضيتين االتيتين :ـ
فرضيتا البحف

642

 .من

مـــجلــــة العلــــوم االنسانية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  /المجلد  /23العدد األول  -آذار 2026 /
 1ـ ليس هناك فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي يدرسن مادة الكيمياء باست ارتيجية
التساؤل الذاتي ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي يدرسن المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في االختبار التحصيلي .
 2ـ ليس هناك فرق ذو داللة احصائية بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي يدرسن مادة الكيمياء باستراتيجية
التساؤل الذا تي ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي يدرسن المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في مقياس االتجاه نحو

مادة الكيمياء.

رابعاً :حدود البحث Limits of The Research
يقتصر البحف الحالي على:

 .1الحد البشري-:

طالبات الصف الرابع العلمي /مدرسة ثانوية التحرير للبنات .

 .2الحد الزماني-:

الفصل الدراسي الثاني للعار الدراسي 2012 -2011

 .3الحد المكاني-:

المدارس الثانوية النهارية الخاصة بالبنات في مركز محافظة بابل.

 .4الحد المعرفي-:

الفصول الثالثة ( الرابع والخامس والسادس ) من كتاب الكيمياء المقرر تدريسق للصف الرابع العلمي من و ازرة التربيةئ ط 5ئ لسنة

.2010

خامساً :تحديد المصطلحات Limiting of The Terms
أوالً  :االستراتيجية :

عرفها اكسفورد (  : )6991العمليات التي يوظفها المتعلر لتعينق في اكتساب المعلومات واستخدامها ئ(اكسفورد

،6991ص.)16

عرفها قطامي ( : )6991الخطوات التي يستخدمها المعلر من اجل مساعدة المتعلر على اكتساب خبرات في موضوع معين

قطامي ئ1225ئ ص. )582

عرفها ( زيتون ( ) 1006 ،بانها مجموعة من اإلجراءات المخططة سلفا والموجهة لتنفيذ التدريس بغية تحقيق أهداف معينة وفق
ماهو متوافر من االمكانات) ( زيتون ئ  2001ئ ص . ) 222
 وفي ضوء التعريفات السابقة تعرف الباحثتان االستراتيجية عجرائيا بأنق : مجموعة االساليب واالنشطة والوسائل والطرق التعليمية التي يؤدي استخدامها الى حدوف التعلر .ثانياً  :التساؤل الذاتي :

عرفها عدس ( : )6991اسئلة يضعها طالب تتناول المادة الدراسية التي يدرسونها قبل القراءة وبعدها ( عدس ئ 1222ئ ص)133

.

عرفها كوستا وآخرون ( : )6991االسئلة التي يوجهها المتعلر الى ذاتق قبل التعلر واثنائق لتيسير الفهر والتشجيع على التفكير في
العناصر المهمة في المادة التي يدرسها المتعلر (كوستا وآخرون ئ1225ئص. )22
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 -وفي ضوء التعريفات السابقة تعرف الباحثتان التساؤل الذاتي إجرائيا بأنه :

 -عملية توظيف قد رات الطالبات في طرح االسئلة على ذاتهن لفهر الموضوع المطروق وذلك بجمع المعلومات ومعالجتها لالجابة

على االسئلة الالتي طرحنها على انفسهن ويتر ذلك بثالف مراحل وهي مرحلة ماقبل التعلر ومرحلة اثناء التعلر ومرحلة بعد التعلر .
ثالثاً  :التحصيل Achievement
عرفق كل من-:

 -1قاموس أكسفورد ( )Oxford , 1998بأنق :النتيجة المكتسبة النجازأوتعلر شيء ما بنجاح وبجهد ومهارة ( Oxford , 1998 ,

. )p: 10

( -2عالم  )1001،بأنه  :درجة أو مستوى النجاح الذي يحرزه الطالب في مجال دراسي عار او متخصص فهو يمثل اكتساب المعارف
والمهارات والقدرة على استخدامها في مواقف حالية أو مستقبلية وهو الناتر النهائي للتعلر (عالر ئ 2002ئص. )125

وفي ضوء التعريفات السابقة تعرف الباحثتان التحصيل إجرائيا بأنه :

مستوى االنجاز المعرفي الذي تحققق طالبات الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء مقد اًر بالدرجات التي يحصلن عليها في االختبار
التحصيلي المعد من قبل الباحثة لهذا الغرض.

رابـعـاً  :االتجـاه نحو مادة الكيمياءTowred of method Chemestry

عرفه( :)Tapia &Marsh , 2004بأنق "تعبير عن الميول الفكرية لإلفراد و المبنية على تفاعالت تنر عن اإلدراك و الشعور

ممزوجة بنوايا و نزعات سلوكية يمكن قياسها بعدة طرق منها استقصاء اآلراء حول قضية ما " ( Tapia &Marsh 2004,
.)p:212

عرفه(عدنان  :)1002 ،بأنق "نزعات تؤهل الفرد لالستجابة بأنماط سلوكية محددة نحو أشخاص أو أفكار أو حوادف أو موضوعات "
(عدنان ئ  2008ئ ص .)182

 -وفي ضوء التعريفات السابقة تعرف الباحثتان االتجاه نحو مادة الكيمياء إجرائيا بأنه :

محصلة استجابات طالبات الصف الرابع االعدادي (عينة البحف) نحو طبيعة مادة الكيمياء و االستمتاع بها و قيمتها وأسلوب المدرسة

في تدريسهائ و ذلك بالقبول أو الرفض ئ ويقاس عجرائيا بالدرجة التي تحصل عليها الطالبات من خالل عجاباتهن على فقرات مقياس

االتجاه نحو مادة الكيمياء الذي أعدتق الباحثتان مغراض البحف.

الفصل الثاني
الدراسات السابقة

تتنــاول الباحثتــان فــي هــذا الفصــل بعــض الد ارســات مرتبــة حســب تسلســلها الزمنــي ويتضــمن الفصــل أيضــا عرضــا لتلــك الد ارســات
وموازنتها بالدراسة الحالية وفيما يأتي عرض موجز لها:

 -6دراســة الزهــاوي (( :)1006اثــر اســتخدار أنمــوذج ســكمان فــي التحصــيل والتفكيــر العلمــي لــدى طــالب الثــاني المتوســط فــي مــادة
الكيمياء)
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أجريــت الد ارســة فــي الع ـراق فــي العــار الد ارســي  2001-2000فــي جامعــة بغــدادئ وهــدفت علــى التعــرف علــى اثــر
استخدار أنموذج سكمان في التحصيل والتفكير العلمي لدى طالب الثـاني المتوسـط فـي مـادة الكيميـاء مـن خـالل التحقـق مـن الفرضـيات
الصفرية اآلتية:
 -1ال يوجد فرق ذو داللة عحصائية عند مستوى ( )0008بين متوسط درجـات تحصـيل طلبـة المجموعـة التجريبيـة الـذين يدرسـون علـى وفـق
أنموذج سكمان وبين متوسط درجات تحصيل طالب المجموعة الضابطة الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية في مادة الكيمياء.
 -2ال يوجــد فــرق ذو داللــة عحصــائية عنــد مســتوى ( )0008بــين متوســط الــدرجات التفكيــر العلمــي لــدى طــالب المجموعــة التجريبيــة الــذين
يدرسون على وفق أنموذج سكمان وبـين متوسـط درجـات التفكيـر العلمـي لطـالب المجموعـة الضـابطة الـذين يدرسـون علـى وفـق الطريقـة
االعتيادية في مادة الكيمياء.
وتألف مجتمع البحف من طالب الصف الثاني المتوسط في المدارس النهارية التابعـة لمديريـة بغـداد /الرصـافةئ وتكونـت عينـة
البحـف مـن ( )22طالبـاً مـوزعين علــى مجمـوعتينئ المجموعـة التجريبيــة وتضـر ( )30طالبـاً درسـت وفقـاً منمــوذج سـكمان االستقصــائي.
والمجموعة الضابطة وتضر ( )52طالباً درست وفقاً للطريقة االعتيادية .ودرست المجموعتان من قبل الباحثة.
وقامــت الباحثــة بإعــداد اختبــارين احــدهما :للتحصــيلئ واآلخــر :للتفكيــر العلمــي طبقــا فــي نهايــة التجربــة التــي اســتغرقت الفصــل
الدراسي الثاني للعار الدراسي ()2001-2000ئوباستخدار االختبار التائي) (T-testأظهرت نتائر الدراسة ما يأتي:
 وجود فرق ذي داللة عحصائية عند مستوى ( )0008بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبيـة ومتوسـط درجـات طـالب المجموعـةالضابطة في اختبار التحصيل العلمي لمادة الكيمياء لصالح المجموعة التجريبية.
وجود فرق ذي داللة احصائية عند مستوى ( )0008بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعـة
الضابطة في اختبار التفكير العلمي لمادة الكيمياء لصاح المجموعة التجريبية ايضا ( الزهاوي ئ2001ئص. )20
 (:)1001( Bongratz&Shoemakerاثر برنامج تعليمي قـائم علـى عـدد مـن اسـتراتيجيات االسـتيعاا القرائـي  ،ومـن

 -2دراسة

بينها استراتيجية االسئلة الذاتية في تحسين مهارات الفهم القرائي واتجاهاتهم نحو التعليم االستراتيجي) .
أجريت هذه الدراسة في شمال الينوي االمريكية ئورمت الى معرفة اثر برنامر تعليمي قائر على عدد من استراتيجيات االستيعاب
القرائي ئومن بينها استراتيجية انتاج االسئلة الذاتية في تحسين مهارات الفهر القرائي ئواتجاهات الطلبة نحو التعلير االستراتيجي .
تكونت عينة البحف من ( )31طالبا في الصف الثالف المتوسطئو()22طالبا في الصف الرابع المتوسط طبق عليهر اختبا ار قبلياً

في مستوى االستيعاب القرائي للوقوف على مستوى الطلبة في االستيعاب قبل التجربة أجرى الباحف مقابالت قبلية للوقوف على

مدى معرفة الطلبة في استراتيجيات االستيعاب القرائي ئواتجاهاتهر نحوها .

طبق الباحف البرنامر التعليمي المكون من ست استراتيجيات بواقع استراتيجية كل ثالثة اسابيع ئثر طبق اختبا ار بعديا ومقابالت
بعدية .
وبعد تحليل البيانات احصائيا أسفرت الدراسة عن النتائر اآلتية :

1ـ ال توجد فروق ذوات داللة احصائية تعزى الي استراتيجية من االستراتيجيات المستهدفة في البرنامر .
2ـ تحسن مستويات االستيعاب القرائي لدى الطلبة .
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 5ـ ان استراتيجية االسئلة الذاتية جاءت في المركز االول من حيف مجموع العالمات  .اذ ان الطلبة في الصف الثالف زاد استعمالهر
لالسئلة الذاتية من ()%25الى ()%25ئوكذلك طلبة الصف الرابع من ()%22الى (. )%52

3ـ اشارت نتائر المقابالت البعدية الى توظيف الطلبة استراتيجيات الفهر المستهدفة في مواقف قرائية اخرى ئوال سيما استراتيجية
االسئلة الذاتية

).(Bongratz&Shoemaker,2002,p:42-225

 -3دراســة البــاوي و ثــاني ( ( :)1001أثــر اســتخدام أنمــوذجي الــتعلم البنــائي و بوســنر فــي تعــديل التصــورات الخاطئــة لــبع
الفيزيائية لدى طالا معاهد إعداد المعلمين واتجاهاتهم نحو المادة)

المفــاهيم

استهدفت هذه الدراسة تعرف أثر استخدار أنموذجي التعلر البنائي و بوسنر في تعديل التصورات الخاطئة لبعض المفاهير الفيزيائية لدى

طالب معاهد ععداد المعلمين واتجاهاتهر نحو المادةئ وقد أجريت هذه الدراسة في العراق.

استخدر الباحثان التصمير التجريبي ذا االختبار القبلي والبعدي من مجموعتين تجـريبيتين .و تألفـت عينـة البحـف  :مـن طلبـة معهـد
ععـداد المعلمـين فـي بعقوبـة بوصـفق عينـة للمعاهـد بصــورة قصـدية  .و بلغـت عينـة البحـف ( )88طالبـاً ئ عذ ضـمت المجموعـة التجريبيــة

امولــى ( )25طالبـاً والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة ( )22طالبـاً .وقــد جــرى ععــداد أداتــين للبحــف همــا  :أ .اختبــار قبلــي  /بعــدي للمفــاهير

ب .مقياس االتجاه نحو الفيزيـاء .وبالنسـبة الختبـار المفـاهير فكـان مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد ذي البـدائل امربعـة ويعـد هـذا النـوع مـن

أكثر االختبارات الموضوعي ة من حيف االنتشار والصدق والثبات ئأما مقيـاس االتجـاه نحـو مـادة الفيزيـاء فكـان امداة الثانيـة لهـذا البحـف
وقد خضع بناء المقياس لإلجراءات السايكومترية (التمييز ئ الصـدق ئ الثبـات)  .وقـد تـر تحديـد ثالثـة مجـاالت للمقيـاس هـي (قيمـة مـادة
الفيزياء ئ االستمتاع بمادة الفيزياء ئ مدرس مادة الفيزياء ) وقار احد الباحثين بتـدريس المجموعـة بنفسـق وتـر تقـدير ( )23حصـة د ارسـية

وبمعدل ( )5حصص لكل مجموعة خالل امسبوع
وقد استخدر الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية :

 -االختبار التائي لعينتين مستقلتين الستخراج داللة الفرق بين المجموعتين التجريبيتين.

 االختبار التائي لعينتين مترابطتين  :الستخراج داللة الفرق للمجموعة الواحدة للمقارنة بين االختبار القبلي والبعدي استخدار معامل ارتباط بيرسون استخدر لحساب ثبات نصفي الختبار المفاهير:معادلة رولون) (Rolon Formulaوقد استخدمت لحساب معامل ثبات مقياس االتجاه نحو مادة الفيزياء .وتوصلت الدراسة على النتائر اآلتية:
 أن استخدار امنموذجين يسهر في تعديل التصورات الخاطئة فكالهما يعطي للطالب دو اًر فاعالً في الدرس .-

عند المقارنة بـين درجـات الطـالب فـي االختبـارين القبلـي والبعـدي ولكـل مجموعـة علـى انفـراد لـر تظهـر فـروق ذات داللـة عحصـائية

بــين اســتخدار أنمــوذج بوســنر وأنمــوذج الــتعلر البنــائي فــي تعــديل التصــورات الخاطئــة وقــد يعــزى ذلــك علــى أن امنمــوذجين يؤكــدان علــى
الجانــب العملــي فــي اكتســاب المفــاهير اكتســاباً صــحيحاً ويعتقــد الباحثــان أن أنمــوذج الــتعلر البنــائي أســهر فــي ععطــاء طــالب المجموعــة
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التجريبية امولى أدوا اًر جديـدة غيـر مألوفـة مـن خـالل عمليـة تعاونيـة تعتمـد علـى عنجـاز ورقـة العمـل التـي تتطلـب عيجـاد الحلـول للمشـكلة

المطروحــة وتقــدير التفســير العلمــي لهــا فيكــون للطــالب دور عيجــابي فــي العمليــة التعليميــة فالطالــب يقــور بالمالحظــة والمقارنــة والتفســير

ومزاولة عمليات تفكيرية مختلفة وهذا ينمي لديق االتجاه اإليجابي نحو العلر والعلماء (الباوي وثاني ئ  2002ئ ص:
موازنة الدراسات السابقة
بعــد أن أستعرضــت الباحثتــان الد ارســات الســابقة ســتحاوالن الكشــف عــن أوجــق الشــبق وامخــتالف بينهــا وبــين الد ارســة الحاليــة فــي النقــاط
اآلتية:

1ـ لر تتفق الدراسة الحالية في مكان عجرائها معدراسة () Bongratz&Shoemaker 2002التي أجريت في امريكا وأتفقـت الد ارسـة
الحالية في مكان أجرائها مع دراستي الباوي والزهاوي فقد أجريتا في العراق .
2ـ ـ تباينــت الد ارســات الســابقة فــي أهــدافها فد ارســة الزهــاوي ()2001رمــت تعــرف (اثــر اســتخدار أنمــوذج ســكمان فــي التحصــيل والتفكيــر
العلمــي لــدى طــالب الثــاني المتوســط فــي مــادة الكيميــاء )ئود ارســة  )1001( Bongratz&Shoemakerرمــت تعــرف ( اثــر برنــامج
تعليمي قائم على عدد من استراتيجيات االستيعاا القرائي  ،ومن بينها استراتيجية االسئلة الذاتية في تحسين مهـارات الفهـم القرائـي

واتجاهاتهم نحو التعليم االستراتيجي ئ ودراسة الباوي و ثاني ()1001رمت تعرف ( أثـر اسـتخدام أنمـوذجي الـتعلم البنـائي و بوسـنر
فـي تعــديل التصــورات الخاطئــة لـبع

المفــاهيم الفيزيائيــة لــدى طــالا معاهـد إعــداد المعلمــين واتجاهــاتهم نحــو المـادة) أمــا الد ارســة

الحالية فقد رمت تعـرف (اثر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية االتجاه لدى طالبات الصـف الرابـا العلمـي فـي

مادة الكيمياء).

5ـ ـ د ارســة الزهــاوي طبقــت علــى عينــة مــن الثــاني متوســط فــي مــادة الكيمياءئود ارســة Bongratz&Shoemakerطبقــت علــى الثالــف
وال اربــع متوســط فــي مــادة االســتيعاب الق ارئــي ئود ارســة البــاوي وثــاني طبقــت علــى عينــة مــن طــالب معاهــد اعــداد المعلمــين فــي المفــاهير

الفيزيائية ئوالدراسة الحالية طبقت على عينة من طالبات الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء.

 3ـ أتفقت الدراسات السابقة في المنهر المتبع فيها وهو المنهر التجريبي ئ واتبعت الدراسة الحالية المنهر نفسق.
 8ـ أسـتعملت الد ارسـات السـابقة وسـائل عحصــائية متعـددة منهـا معامـل أرتبـاط بيرســونئ وامختبارالتـائيئ ومربـع كـاي  .وأسـتعملت الد ارســة
الحالية عدة وسائل أحصائية منها :معامل أرتباطبيرسونئومربعكاي ئوامختبارالتائي.
جوانا االفادة من الدراسات السابقة

أفادت الباحثتان من عطالعهما على الدراسات السابقةئ ويمكن تحديد هذه اإلفادة بالنقاط اآلتية :

 -6تحديد مشكلة الدراسة الحالية ومرماها.

 -1اإلطالع على المصادر ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالي.

 -3عجراءات التكافؤ اإلحصائي بين طالبات مجموعتي الدراسة في بعض المتغيرات.
 -6اختيار الوسائل اإلحصائية المناسبة إلجراءات الدراسة الحالية.
 -5تحليل نتائر الدراسة الحالية وتفسيرها.
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الفصل الثالث

منهج البحث واجراءاته

يتضمن هذا الفصل منهر البحف وامجراءات المتبعة في تحديد مجتمع البحف وأختيار العينة وكيفية بناء امداة وصدقها وثباتها
وتطبيقها والوسائل امحصائية التي أعتمدت في التعامل مع البيانات والنتائر وعلى النحو اآلتي:
أوالً ـ منهج البحث :

عتبعــت الباحثتــان فــي بحثهمـ ا الحــالي المــنهر التجريبيئوذلــك لكونــق يــتالءر ومتطلبــات البحــف الحــالي وتحقيــق أهدافــقئوالتثبت مــن صــحة

فرضيتيق.
ثانياً ـ التصميم التجريبي :

عن عختيار التصمير التجريبي يعد أولى الخطوات التي تقع على عـاتق الباحـف وينبغـي تنفيـذهائمنامختيار السـلير يضـمن الوصـول علـى

نتائر دقيقةئويتوقف تحديد نوع التصمير على طبيعة الموضوعئوعلى ظروف العينةئوأن توافر درجة كافية من ضبط المتغيرات أمر بالغ
الص ـ ـ ــعوبة بحك ـ ـ ــر طبيع ـ ـ ــة الظـ ـ ـ ـواهر التربوي ـ ـ ــة المعق ـ ـ ــدة(الزوبعيئ :1251ص  )85وق ـ ـ ــد عتبعـ ـ ـ ـت الباحثت ـ ـ ــان الم ـ ـ ــنهر التجريب ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي
بحثهماالحاليئمنق منهر مالئر لتحقيق هدف البحف وفرضيتيق واجراءاتق
وهذا ما دفع الباحثتـان الـى ععتمـاد واحـد مـن التصـامير التجريبيـة ذات الضـبط الجزئـي كونـق مالئمـاً لظـروف بحثهمـا فجـاء التصـمير كمـا

في جدول (.)1

جدول()1
يوضح التصمير التجريبي للبحف
المجموعة

التجريبية
الضابطة

المتغير التابا

المتغير المستقل
استراتيجية التساؤل
الذاتي

التحصيل

االتجاه نحو المادة

الطريقة االعتيادية

يقصد بالمجموعة التجريبية :المجموعة التي تتعـرض طالباتهـا للمتغيـر المستقل(اسـتراتيجية التسـاؤل الـذاتي) عنـد تدريسـهامادة الكيميـاءئ
وبالمجموعـة الضــابطة :المجموعـة التــي التتعـرض طالباتهــا للمتغيـر المســتقل وتــدرس مـادة الكيميــاء بالطريقـة االعتياديــة فـي حــين يقصــد
بالتحصيل المتغير التابع الذي يقاس بوساطة أختبار تحصيلي موحد لطالبات المجموعتين التجريبية والضابطة.
ويقصد باالتجاه نحو المادة :المتغير التابع اآلخر الذي يقاس بواسطة اختبار معد من قبل الباحثتان .
ثالثا ـ مجتما البحث وعينته:

عختــارت الباحثتــان المــدارس امعداديــة والثانويــة النهاريــة للبنــات فقــط فــي مركــز محافظــة بابــل البــالغ عــددها ()58مدرســة موزعــة علــى

منــاطق المركزئوأختــارت الباحثتــان بالطريقــة العش ـوائية (ثانويــة التحريــر للبنــات) وتحتــوي علــى ثــالف شــعب لل اربــع العلمــي هــي(أئبئج)
وبالطريقـة نفسـها أختارتــا الباحثتـان شــعبتين منهـا عينـة لبحثهمائوبالطريقــة نفسـها أختــارت شـعبة (ب) لتكـون المجموعــة التجريبيـة وتــدرس
مــادة الكيميــاء بأســتعمال اســتراتيجية التســاؤل الــذاتي ئوأختارتــا شــعبة (أ) لتكــون المجموعــة امخــرى (الضــابطة) وتــدرس مــادة الكيميــاء
644

مـــجلــــة العلــــوم االنسانية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية  /المجلد  /23العدد األول  -آذار 2026 /
بالطريقــة االعتياديــةئوبلغ ع ــدد طالبــات المجمــوعتين ( )85طالبــة بواقــع( )22طالبــة فــي شــعبة (أ)و()22طالبــة فــي شــعبة(ب)ئ وبعــد
اس ــتبعاد الطالب ــات ال ارس ــبات الب ــالغ ع ــددهن( )5طالبئأص ــبح ع ــدد أفـ ـراد العين ــة النه ــائي( )80طالب ــةئبواقع( )28طالب ــة ف ــي ش ــعبة(أ)
و()28طالبة في شعبة(ب) كما مبين في جدول (.)2
جدول ()1

عدد طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل االستبعاد وبعده
عدد الطالبات قبل

عدد الطالبات

عدد الطالبات بعد

االستبعاد

الراسبات

االستبعاد

1

12

6

12

المجموعة

الشعبة

التجريبية

ا

12

الضابطة

أ

11

عن سبب استبعاد الطالبات الراسباتبأعتقاد الباحثتان بأنهر يمتلكن معرفـة سـابقة فـي الموضـوعات التـي سـتدرس فـي أثنـاء التجربـةئ وهـذه

الخبرة قد تؤثر في دقة نتائر البحف علماً أن الباحثتينأستبعدتاالطالبات ال ارسـبات مـن النتـائر فقـطئ وأبقتـا علـيهن فـي داخـل قاعـة الصـف

حفاظاً على النظار المدرسي.

ـ عينة الدراسة :
أ.

العينــة امســتطالعية :أختــارت الباحثتاناعداديــة الزرقــاء للبنــات( لكونهــا مــن وســط اجتمــاعي وثقــافي واحد)مســتخراج ثبــات امداة ومعرفــة

وضوح فقرات امختبار والوقت المستغرق لألجابة عليق.
ب .عينــة الطالبــات امساســية:أعتمدت الباحثتــان مجتمــع البحــف بأكملــق عينــة لبحثهمــا بعــد عســتبعاد الطالبــات ال ارســبات وعــددهن( )5وبــذلك
أصبح عدد العينة امساسية للبحف ( )80طالبة بواقع ( )28طالبة في كل شعبة.
رابعاً ـ تكافؤ مجموعتي البحث :

حرصت الباحثتان قبل الشروع ببدء التجربة على تكافؤ طالبات مجموعتي البحف عحصـائيا فـي عـدد مـن المتغيـرات التـي يعتقـد أنهـا قـد

تــؤثر فــي ســالمة التجربةئوهــذه المتغي ـرات هــي :العمــر الزمنــي للطالبــات محســوبا بالشــهور ئ ودرجــات مــادة الكيميــاء فــي امتحــان نصــف
السنةوالتحصــيل الد ارســي لآلبــاءئ واممهــاتئ وحصــلت الباحثتــان علــى البيانــات عــن المتغي ـرات المــذكورة أعــاله مــن عدارة المدرســةئوفيما
يأتي توضيح لعمليات التكافؤ اإلحصائي في المتغيرات بين مجموعتي البحف:
-1العمر الزمني للطالبات محسوباً بالشهور:

بل ـ ـ ــغ متوس ـ ـ ــط أعم ـ ـ ــار طالب ـ ـ ــات المجموع ـ ـ ــة التجريبي ـ ـ ــة( )69991ش ـ ـ ــه اًرئ ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ــين بل ـ ـ ــغ متوس ـ ـ ــط أعم ـ ـ ــار طالب ـ ـ ــات المجموع ـ ـ ــة

الضـ ـ ـ ــابطة()103شـ ـ ـ ــه اًرئوعند أسـ ـ ـ ــتعماالمختبارالتائي لعينتـ ـ ـ ــين مسـ ـ ـ ــتقلتين لمعرفـ ـ ـ ــة داللـ ـ ـ ــة الفـ ـ ـ ــرق عحصـ ـ ـ ــائيا بـ ـ ـ ــين أعمـ ـ ـ ــار طالبـ ـ ـ ــات

المجموعتينئأتضــحأن الفــرق لــيس بــذي داللــة عحصــائية عنــد مســتوى()0008عذ بلغــت القيمــة التائيــة المحســوبة( )6941وهــي أصــغر مــن

القيمـة التائيــة الجدوليــة البالغـة()1025ئوبدرجــة حريــة()35ئوهــذا يـدل علــى أن المجمــوعتين التجريبيــة والضـابطة متكافئتــان أحصــائياً فــي

العمر الزمنيئوجدول()5يوضح ذلك.
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جدول ()3

نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في العمر الزمني
عدد افراد

المتوسط

الحسابي

المعياري

التجريبية

12

69991

1929

2399

الضابطة

12

103

1916

2292

المجموعة

العينة

االنحراف

التباين

القيمة التائية

درجة

الحرية

المحسوبة

مستوى
الداللة

الجدولية

ليست بذي
6941

41

داللة

إحصائية عند

6911

مستوى
0902

-1الدرجات النهائية لمادة الكيمياء لنصف السنة:
بعد تحليل البيانات المتعلقة بهذا المتغير بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبيـة()2691درجةئ في حين بلـغ متوسـط درجـات

طالبــات المجموعــة الضــابطة( )2191درجةئوبإســتعمال االختبــار التــائي لعينتــين مســتقلتين لمعرفــة داللــة الفــرق عحصــائيا بــين درجــات

طالبات المجموعتينئ تبين الفرق ليس بذي داللة عحصـائية عنـد مسـتوى( )0008عذ بلغـت القيمـة التائيـة المحسـوبة()00122وهـي أصـغر
م ـ ــن القيم ـ ــة التائي ـ ــة الجدولي ـ ــة البالغـ ــة()1025ئ وبدرجـ ــة حريـ ــة()35ئ وهـ ــذا يـ ــدل علـ ــى أن طالبـ ــات المجمـ ــوعتين التجريبيـ ــة والضـ ــابطة
متكافئتانإحصائياً في هذا المتغير وجدول( )3يوضح ذلك.

جدول ()4

نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في درجات امتحان نصف السنة لمادة الكيمياء
عدد افراد

المتوسط

الحسابي

المعياري

التجريبية

12

2691

63921

61492

الضابطة

12

2191

6391

62491

المجموعة

العينة

االنحراف

التباين

درجة

الحرية

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة

ليست بذي
41

09691

6911

داللة

إحصائية

عند مستوى
0902

3ـ التحصيل الدراسي لآلبـاء:

يتضــح مــن جــدول ( )8أن مجمــوعتي البحــف التجريبيــة والضــابطة متكافئتانإحصــائياً فــي تكـ اررات التحصــيل الد ارســي لآلبــاءئ عذ أظهــرت
نتائر البيانات بأستعمال اختبار مربع كاي ئأن قيمة (كا )2المحسوبة بلغت( )202وهـي أصـغر مـن قيمـة (كـا )2الجدوليـة البالغـة()2052

عند مستوى ( )0008وبدرجة حرية (.)5
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جدول ()2

تك اررات التحصيل الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث وقيمتا (كا )1المحسوبة والجدولية

12

1

1

2

1

ابتدائية

اومعهد
متوسطة

اعدادية

12

2

2

2

1

العينة

التجريبية
الضابطة

فما فوق

عدد أفراد

بكالوريوس

المجموعة

مستوى التحصيل الدراسي

قيمة كاي

درجة

الحرية*

المحسوبة

مستوى

الجدولية

الداللة

ليست بذي

3

2911

199

داللة

إحصائية

عند مستوى
0902

*دمجت الخليتان (ععدادية أو معهد) و(جامعة فما فوق) مع بعضهما لكون التكرار المتوقع فيهما أقل من (.)8
-4التحصيل الدراسي لألمهات :يتضح من جدول()8أن مجموعتي البحف التجريبية والضابطة متكافئتانإحصائياً في تك اررات التحصيل

الدراسي لألمهاتئ عذ أظهرت نتائر البيانات باستعمال اختبار مربع كايأن قيمة (كا )2المحسوبة()6904أصغر من قيمة (كا )2الجدولية

البالغة ( )2052عند مستوى ()0008ئوبدرجة حرية (.)5

جدول ()1

1

تك اررات التحصيل الدراسي ألمهات طالبات مجموعتي البحث وقيمتا (كا )
المحسوبة والجدولية

المجموع

ة

التجريبة
الضابطة

عدد

افراد

العينة

ابتدائية

متوسطة إعدادية بكالوريوس
فما فوق

12

2

1

2

2

12

2

1

2

2

درجة

الحرية
5

قيمتا كاي
المحسوبة
6904

الجدولية
.

2911

مستوى
الداللة
غير
دال

إحصا
ئيا عند

مستوى
0902

خامساً ـ ضبط المتغيرات الدخيلة :

فضال عما تقدر من اجراءات التكافؤ بين مجموعتي البحف حرصت الباحثتان على ضبط بعض المتغيرات التي يعتقد انهـا قـد

تؤثر في سالمة اجراءات التجربة ونتائجها وكما يلي -:
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 .6ظروف التجربة والحوادث المصاحبة

لــر يحــدف أي ظــرف اثنــاء التجربــة يعرقــل ســيرها بصــورة ســليمة ويــؤثر فــي نتائجهــا اذ كــان لتعــاون ادارة المدرســة اثــر مهــر فــي

استبعاد حصول متغيرات او حوادف في هذا المجال .
 .1اختبار عينة البحث

تر التحقق من تكافؤ المجموعتين المشار اليهما سابقاً .

 .3اداة القياس

استخدار االختبار التحصيلي لمجموعتي البحف .

 .4اثر االجراءات التجريبية

حاولت الباحثتان الحد من اثر بعض العوامل التي قد تؤثر في سالمة سير التجربة وهي -:

أ .المادة الدراسية  -:كانت المادة الدراسية واحدة لمجموعتي البحف والدروس اليومية تسير بصورة متقاربة باوقاتها .

ا .المدرس  -:قامت الباحثتان بتدريس مجموعتي البحف بنفسهما وذلك البعادتاثير خبرة المدرس وصفاتق الشخصية على نتائر

التجربة .

 .2الفتـرة الزمنيــة :درســت الباحثتــان الموضــوعات المحــددة مــن كتــاب الكيميــاء المقــرر بامســتعانة بمدرســة المــادة وبمعــدل موضــوع واحــد
عسبوعياعبتداء من  2012/ 2/18ولغاية 2012/3/25بالتناوب بين الباحثتين.

سادساً ـ مستلزمات البحث :
 -تحديد المادة العلمية :

حددت المادة العلمية لموضوعات البحف بـ  :الفصول الثالثة ( الرابع ئ الخامس ئ السدس)

الفصل الرابع  :الكيمياء العضوية

الفصل الخامس  :الكيمياء النووية
الفصل السادس:الجيوكيمياء
 -االهداف السلوكية :

فعاليات
فعالية من ّ
تعد االهداف السلوكية أم اًر في غاية امهمية في عملية التدريس فهي تعد االساس في كل خطوة أو ّ
التدريس فبها يعرف المعلر لماذا ُيعلّر وماذا ُيعلّر وكيف يعلّر؟ كذلك تحديد امسلوب التدريسي والوسيلة المناسبة للموقف التعليمي زد
على ذلك وضع الخطط الكفيلة بذلكئ وتعني نواتر االهداف المرغوب فيها في عملية التعلر فهي متعددة من حيف أنواعها ومجاالتها
ومستوياتها وسعتها وشمولها والزمن الالزر لتحقيقها (.االمار ئ1220ئ ص) 55 :ئ تر صياغة االهداف السلوكية لمحتوى الفصول
الثالثة االخيرة ( الرابع ئ الخامسئ الكيمياء ) وقد بلغ عددها ( )110هدفاً سلوكياًئ حسب تصنيف بلور للمستويات االربعة االولى

(تذكر وفهر وتطبيق وتحليل) وكان عددها ( )30هدفا في مستوى التذكرئ()50هدفاً في مستوى الفهرئ( )28في مستوى التطبيقئ()18
هدفا في مستوى التحليل كما في ( ملحق ) 2ئ للتأكد من صالحية هذه االهداف وسالمة صياغتها وشمولها للمحتوىئ عرضت على
عدد من الخبراء واجريت بعض التعديالت البسيطة في ضوء ارائهر ومقترحاتهر بإعتماد نسبة اتفاق تراوحت بين(. )%100 -%55
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الخطط التدريسية:

أعــدت الباحثتــان الخطــط التدريســية لموضــوعات مــادة الكيميــاء التــي ســتدرس فــي أثنــاء التجربــةئ فــي ضــوء المقــرر الد ارســي وأهدافــق

السلوكية وعلى وفق استراتيجية التساؤل الذاتي بالنسبة الى طالبات المجموعة التجريبيةئوعلى وفق الطريقة التقليدية بالنسبة الى طالبات

المجموعة الضابطةوقد عرضت هـذه الخطـط علـى مجموعـة مـن الخبـراء والمتخصصـين بالكيميـاء وط ارئـق تدريسـها الملحـق( )1لتحسـين
ص ــياغة تل ــك الخط ــطئ وض ــمان نج ــاح التجرب ــةئ وف ــي ض ــوء م ــا أب ــداه الخبـ ـراء م ــن آراء ومقترح ــات أجري ــت التع ــديالت الالزم ــة عليه ــائ
وأصبحت جاهزة للتنفيذ ملحق(.)5
سابعاًـ اعداد أداتي البحث :
-1االختبار التحصيلي :

يعد االختبار التحصيلي من الوسائل المهمـة التـي تسـتعمل فـي تقـوير تحصـيل الطالبـات واكثرهـا شـيوعا فـي المـدارس وذلـك لسـهولة

اعــداده وتصــحيحق وتطبيقــق

( االمــار وآخــرون ئ1220ئص )82ئ وقــد فضــلت الباحثتــان االختبــارات الموضــوعية النهــا تمتــاز بدرجــة

ثبــات عاليــة وان اجابــات الطالبــات فيهــا التتــاثر بقــدراتهن اللغويــة او الكتابيــة فض ـالًعن ان تصــحيحها يعمــل مــن دون ذاتيــة او تحيــز
(عباس وآخرون ئ2002ئص. )221

وقد اختارت الباحثتان من االختبـارات الموضـوعية االختيـار مـن متعـدد لكـون هـذا النـوع مـن االسـئلة يتميـز بم ازيـا كثيـرة منهـا اليسـر
فــي التص ــحيح م ــع قربه ــا ال ــى ط ــابع التفكيــر زي ــادة عل ــى انه ــا تع ــود الطلب ــة عل ــى الحك ــر الص ــائب ويق ــل فيه ــا عنص ــر التخم ــين (ع ــالر
ئ2002ئص. )22وفيما ياتي توضيح للخطوات التي مر بها اعداد االختبار التحصيلي :

 -1صياغة فقرات االختبار التحصيلي :

اعدت الباحثتان ( )30فقرة من نوع االختيار من متعدد لالختبار التحصيلي ( ملحق. )3
 -2صدق االختبار Test Validity :
صدق االختبار  :هو قدرة االختبـار علـى قيـاس مـا وضـع مـن اجلـق ( سـمارة وعبـد السـالر ئ2005ئص . )108وقـد عملـت الباحثتـان

صدقين لالختبار احدهما الصدق الظـاهري وهـو المظهـر العـار لالختبـار مـن حيـف نـوع االختبـار وكيفيـة صـياغة الفقـرة ومـدى وضـوحها
فضـالً عــن تعليمــات االختبــار ودقتهــا ( االمــار وآخــرون ئ 1220ئص . )150وقــد توصــلت الباحثتــان الــى هــذا النــوع مــن الصــدق عــن
طريق عرض االختبـار علـى الخبـراء ( ملحـق ) 1وقـد اشـار عـدد مـنهر الـى اعـادة صـياغة بعـض الفقـرات لعـدر تحقيـق عنصـر الوضـوح
فيهـا  .امـا الصـدق اآلخــر فهـو صـدق المحتـوى وهــو مؤشـر لمـدى تمثيــل الفقـرات لمحتـوى المـادة الد ارســية وباالهـداف التدريسـية المحــددة

(عباس وآخرون ئ2002ئص.)222

وقد توصلت الباحثتان لتحقيق ذلك عن طريـق عمـل الخارطـة االختباريـة ئ وحصـلت فقـرات االختبـار التحصـيلي جميعهـا علـى
نسبة ( )%22وبهذا عد االختبار صادقا بفقراتق .
-3

اعداد جدول المواصفات( الخارطة االختبارية)

من مستلزمات االختبار التحصيلي ععداد الخارطة االختبارية لمحتوى الفصول الثالثةمن كتاب الكيمياء للصف الرابع العلمي وبحسب

المستويات االربعة لالهداف السلوكية (التذكر و الفهـر و التطبيـق والتحليـل)  .حـدد عـدد الحصـص للمحتـوى الد ارسـي واالهميـة النسـبيةئ
كما حددت أوزان االهداف السلوكية بحسـب المسـتويات االربعـة بواقـع ( ) 5203لمسـتوى التـذكر و ( ) 22105لمسـتوى االسـتيعاب و(
 ) 2202لمستوى التطبيق و(  )1502لمستوى التحليل (انظر الخارطة االختبارية) كما في جدول رقر ( 0 ) 2
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جدول رقم ( ) 2

يوضح الخارطة االختبارية (جدول المواصفات) الختبار التحصيل
المحت
وى

عدد

االهمية

الحص

النسبية

ص

عدد االهداف السلوكية

عدد الفقرات االختبارية
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13
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 -4العينة االستطالعية-:

تر تطبيق االختبار على عينة استطالعية من طالبـات الصـف ال اربـع العلميفـي مدرسـة اعداديـة الزرقـاء فـي مركـز محافظـة بابـل ئ بلغـت

العينة ( )100طالبة بتاريخ  2012/3/22ئ واتضح للباحثتان ان ( )32دقيقة كافية لالجابة عن االختبار .
 -8تحليل فقرات االختبار

عن تحليــل الفقـرات هــو عبــارة عــن عمليــة فحــص أو اختبــار اســتجابات امفـراد علــى كــل فقـرة مــن فقـرات االختبــار .ان الغايــة مــن

التحليـل االحصـائي لفقـرات االختبـار هـو تحسـين االختبـار وصـالحيتق للتطبيـق ( )Scanell , 1975 , p: 215وسـتتناولها الباحثتـان
بالشكل اآلتي-:
أوالً :معامل صعوبة الفقرات

يحسب مستوى صعوبة الفقرة من خالل النسبة المئوية لالجابات الصحيحة على تلك الفقرة ئ فإذا كانت هذه النسـبة عاليـة فانهـا

تـدل علــى سـهولة الفقـرة امـا اذا كانــت منخفضـة فانهــا تـدل علــى صـعوبتها(جاللئ2001ئ ص )38واســتخرجت الباحثتانمعامـل الصــعوبة
646
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لكل فقرة من فقرات االختبار فوجدتاها تتـراوح بـين (  ) 0028 - 0033ئهـذا يعنـي ان جميـع فقـرات االختبـار مقبولـة مـن حيـف درجـة
صعوبتها اذ تعد الفقرات مقبولة اذا كان معامل صعوبتها يتراوح بين(.)Bloom, 1971, p: 66()0050-0020
ثانياً :القوة التمييزية للفق ارت

يقصد بها قدرة الفقرة على التمييز بين الطالبات الجيدات والطالبات غير الجيدات ( ملحر ئ  2000ئ ص )252 :وعند حساب

معامــل تمييــز كــل فق ـرة وجــد انهــا تت ـراوح بــين (  ) 0080 - 0058ويشــير ب ـراون  Brownالــى ان الفق ـرة تعــد جيــدة اذا كانــت قــدرتها
التميزية  %20فما فوق(.)Brown, 1981, p: 104
ثالثاً :فعالية البدائل الخطأ(المموه)

ان من شروط المموه ان يكون جذابا ومغريا للتالميذ الضعاف ويشجعهر على عختيارهئ عذ عن درجة التشابق والتقارب الظاهري بين

المموهات يشتت المفحوص غير المتمكن من اختياره للبديل الصحيحئ ومن المفيد هنا ان يكون عدد الذين جذبهر الممـوه فـي المجموعـة
الدنيا اكبر منق في المجموعة العليا( الظاهر واخرون ئ 2002ئ ص) 151:ئ ( ملحر ئ  2000ئ ص.) 252:حسبت الباحثتان فعالية

البدائل الخطأ لكل فقرة من فقرات االختبار فوجدتها تتراوح مابين(. ) 0038- -0008-
 -1ثبات االختبار

يقصد بق ان يعطي االختبار النتائر نفسـها اذا اعيـد علـى المجموعـة نفسـها وفـي الظـروف نفسـها وهـو مـن الصـفات المرغـوب

توافرها في االختبار( سمارة وعبد السالرئ 2005ئ ص )55ئ وقد تر حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية حيف جزئـت فقـرات
االختبــار الــى نصــفين متكــافئين ئ وباســتخدار معامــل ارتبــاط بيرســون اســتخرج معامــل الثبــات وقــد بلــغ ( ) 0022وبمــا ان حســاب الثبــات
بطريقة التجزئة النصفية ال يقيس التجانس الكلـي لالختبـار النـق يقسـر الـدرجات علـى قسـمين لـذلك فهـو معامـل ثبـات لنصـف االختبـار ئ

صحح معامل الثبات باستخدار معادلة سبيرمان– براون فكان معامل الثبات (  ) 0055وهو معامل ثبات عـال وجيـد بالنسـبة لالختبـارات
غير المقننة التي اذا بلغ معامل ثباتها ( ) 0022تعد جيدة .
 -1مقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء

لما كانت الدراسة الحاليـة تهـدف علـى تعـرف اثـر المتغيـرات التجريبيـة فـي اتجـاه الطالبـات نحـو مـادة الكيميـاء كمتغيـر تـابع ئ فـان

ذلك يتطلب قياس اتجاههن نحو مـادة الكيميـاء فـي المجمـوعتين ئ وذلـك بعـد االنتهـاء مـن التـدريس باسـتخدار اسـتراتيجية التسـاؤل الـذاتي
المستهدفة في تجربة البحف .
ونظـ اًر لعــدر تــوفر مقيــاس جــاهز مصــمر علــى وفــق البيئــة التربويــة العراقيــة لقيــاس اتجــاه طالبــات الصــف ال اربــع العلمــي نحــو مــادة

الكيميــاء ئ فقــد ارتــأت الباحثتــان قيامهمــا ببنــاء مقياس ـاً لالتجــاه نحــو مــادة الكيميــاء يتناســب وخصــائص طالبــات الصــف ال اربــع العلمــي

وطبيعة محتوى مادة الكيمياء ئ وقد مرت مراحل بناء المقياس بعدد من اإلجراءات ئ فيما يلي وصف لها :
ا : 6-تحديد الهدف من المقياس والتصور المبدئي لطبيعته :

يهدف المقياس على بيان اثر المتغيرات التجريبية لهذه الدراسة في اتجاه تلميذات الصـف ال اربـع العلمـي نحـو الكيميـاء ئ علـى وفـق

التعريف اإل جرائي الذي طرحتق الباحثتان لمفهور االتجاه نحو مادة الكيمياء ئ والذي يعبر عن محصلة استجابات طالبـات الصـف ال اربـع
العلمــي ( عينــة البحــف ) نحــو طبيعــة مــادة الكيميــاء واالســتمتاع بهــا ود ارســتها وقيمتهــا لهــن وطبيعتهــا مــن حيــف الســهولة والصــعوبة ئ

وأسلوب المدرسة التي تقور بتدريسها وطرائقها ووسائلها التعليمية المستخدمة ئ وذلك بالقبول أو الرفض وكما يقيسها مقياس االتجاه نحـو
مادة الكيمياء الذي أعدتق الباحثتان لهذه الدراسة .
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ا : 1-تحديد أبعاد المقياس

لقد حدد مفهور االتجاه نحو مادة الكيميـاء بعـد اطـالع الباحثتـان علـى العديـد مـن امدبيـات والد ارسـات فـي هـذا المجـال فضـالً عـن

استنارتهما بآراء عدد من الخبراءئ وفي ضوء ذلك فقد تر تحديد أربعة أبعاد تعد أساسية للمقياس هي كاآلتي :
البعد األول  :االتجاه نحو مادة الكيمياء واالستمتاع بها :

تعكس استجابة الطالبات على عبارات هذا البعد ئ مشاعر الفرح أو الضيق والتي ترتبط بد ارسـتهن لمـادة الكيميـاء ئ ومـدى تقـبلهن

لمادة الكيمياء واهتمامهن بواجباتها ومشاركتهن الصفية ئ وتقديرهن لمدى صعوبتها أو سهولتها .
البعد الثاني  :االتجاه نحو مدرسة مادة الكيمياء :

تعكس االستجابة هنا  :مدى تقدير الطالبات لمدرسة الكيمياء ئ ومدى حبهن وتقبلهن لها ئ واتخاذهن لها قدوة حسـنة ئ ومـوقفهن

من مدرسة الكيمياء في تنظيمها لعملها ئ وحضورها أو غيابها ئ ومدى مشاركتها في حل مشكالتهن التعليمية .
البعد الثالث  :االتجاه نحو أهمية وقيمة مادة الكيمياء :

تعكــس االســتجابة هنــا  :مــدى عدراك الطالبــات مهميــة مــادة الكيميــاء فــي د ارســتهن لهــا وفائــدتها فــي حيــاتهن حاض ـ اًر ومســتقبالً ئ

ومساعدتهن على فهر االكتشافات العلمية ئ وايجاد الحلول لبعض المشكالت ئ واسهار مادة الكيمياء في التطور العلمي .
البعد الرابا  :االتجاه نحو الطرائق التدريسية والوسائل التعليمية المستخدمة :

وتعكس االستجابة على فقرات هذا البعد  :مشاعر السعادة والضيق لدى التلميذات الستخدار المدرسة طرائقهـا التدريسـية وأسـاليبها

في عرض موضوعات مادة الكيمياء ئ ومشاعرهن نحو الوسائل التعليمية المستخدمة في تدريس الموضوعات .
ا : 3-صياغة فقرات المقياس

قبل شروع الباحثتين في صياغة فقرات المقياس ئ اطلعتا على عدد من مقاييس االتجـاه نحـو مـواد د ارسـية مختلفـة علميـة وانسـانية

استخدمت في بعض الدراسات السابقة وذلك بهدف االستفادة منها ئ فضـالً عـن اسـتنارتهما بـآراء بعـض الخبـراء فـي الميـدان ئ والتصـور
النظري لقياس االتجاهات ئ وفي ضوء ذلك تر جمع وصياغة(  ) 53فقرة على وفق طريقة (ليكرت) توزعت على أبعاد المقياس امربعة

متسمة بالخصائص اآلتية :
*عدد بدائل االستجابة :

تتطلــب طريقــة ليكــرت أن يحــدد المفحــوص اســتجابتق علــى كــل عبــارة مــن عبــارات المقيــاس بتأشــير احــد البــدائل التــي أمامــق ئ وقــد

وجدت الباحثة أن وضع ثالثة بدائل لالستجابة ( موافقة ئ أوافق أحيانا ئ غيـر موافقـة ) أمـار كـل عبـارة مـن عبـارات المقيـاس يعـد ابسـط
صــور البــدائل لالســتجابة علــى المقيــاس ئ وهــو مناســب لطالبــات الصــف ال اربــع العلمــي ئ فضـالً عــن أن لــيس هنــاك تــأثير لعــدد الصــور
المختلفة لبدائل االستجابة على صدق وثبات مقياس االتجاهات المصممة على وفق طريقة ليكرت .

* طول المقياس :

ان مقياس االتجاه المصمر بطريقة ليكرت يشتمل على مجموعة من العبارات التي تقيس امبعاد المختلفـة لموضـوع االتجـاه المقـاس

ئ ومن خالل اطالع الباحثتين على عدد من المقاييس وجدت أن أطوالها تراوحت بين (  ) 58 – 50فقرة .
*اختيار ميزان تقدير الدرجات :

اعتمد ميزان (ليكرت) ذو التقدير الثالثي فـي تقـدير درجـات المقيـاس وذلـك منـق امنسـب مـن بـين التقـديرات امخـرى لهـذه المرحلـة

العمريــة ئ بحســب مــا تشــير عليــق بعــض الد ارســات ( هزايمــقئ1223ئ ص . ) 80:ويــتلخص مي ـزان ليكــرت فــي وضــع الفق ـرات المنتقــاة
بمواصفات محددة ئ وازاء كل فقرة تدرير ثالثي لالستجابة ( موافقة ئ أوافق أحيانا ئ غير موافقـة ) وتقابلهـا اموزان ( 5ئ2ئ )1فـي حالـة
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الفقرات االيجابية الصياغة والعكس يكون فـي حالـة الفقـرات السـلبية الصـياغة ( عـودةئ 1225ئص ) 302:ئ وتحتسـب درجـة االتجـاه
الكلية لطالبة من خالل جمع درجات البدائل المختارة للمقياس بأكملق والتي تشير على اتجاهها نحو مادة الكيمياء .
ا :4-صدق المقياس
وكما يأتي :

*صدق المحتوى

ويشير هذا النوع من الصدق لمدى تمثيل المقياس لما وضـع لقياسـق ( دورانئ1258ئ ص )122:ئ كمـا أشـار (  ) Ebel,1972أن
أفضــل وســيلة لتحــري هــذا النــوع مــن الصــدق أن يقــور عــدد مــن المحكمــين بتقــدير مــدى تمثي ـل فق ـرات المقيــاس للصــفة الم ـراد قياســها (

. ) Ebel,1972,p:555
ومــن اجــل التحقــق مــن صــالحية فق ـرات المقيــاس لقيــاس االتجــاه نحــو مــادة الكيميــاء لطالبــات الصــف ال اربــع العلمــي ئ تــر عرضــق علــى
مجموعة من الخبراء ( ملحق ) 1وطلب منهر عبداء آرائهر بمدى صالحية المقياس من حيف :
 صياغة عباراتق وصالحية التعريفات اإلجرائية مبعاده . مدى مناسبتق معمار العينة المستهدفة . تحديد العبارات التي تحتاج على تعديل أو حذف أو عضافة .وفي ضوء ما ورد من مالحظات الخبراء امفاضل فقد عدلت صياغة بعض الفقرات ئ وعدت الفقرات صالحة فالفقرة تكون صالحة

عذا حازت علـى نسـبة اتفـاق (  ) %50فـأكثر مـن نسـبة آراء الخبـراء ئ الـذين عـرض علـيهر المقيـاس ئ علمـاً انـق لـر تحـذف أيـة فقـرة مـن
الفقرات  .وبهذا اإلجراء تر التحقق من صدق المحتوى للمقياس

* صدق البناء

بهــدف الحصــول علــى مقيــاس يمتــاز بالصــدق ولغــرض تحديــد مــدى تجــانس فق ارتــق فــي قياســها للســمة المـراد قياســها ئ فــان االتســاق

الداخلي هو الذي يحقق ذلك وأساس هذا امسلوب عيجاد العالقة أو االرتباط بين أداء المسـتجيب علـى المقيـاس بأكملـق واجابتـق عـن كـل
فقرة من فقراتق التي يتكون منها

ئ أو لكونق يبـين مـدى تجـانس فقـرات المقيـاس بحيـف تقـيس كـل فقـرة

البعد السلوكي ذاتق الـذي يقيسـق المقيـاس بأكملـق ئ ومـدى كـون القـوة التمييزيـة للفقـرة مشـابهة لقـوة المقيـاس التمييزيـة ئ وقدرتـق علـى عبـراز
التـرابط بــين فقـرات المقيــاس وبــذلك فــان اتســاق الفقـرات يعــد مؤشـ اًر مــن مؤشـرات صــدق البنــاء ( الظــاهر وآخــرون ئ 1222ئص-153:

.) 152وللتحقق من هذا النوع من الصدق فقد جرى تطبيق المقيـاس علـى عينـة اسـتطالعية مـن طالبـات الصـف ال اربـع العلمـي لمدرسـة
اعداديــة الزرقــاء بتــاريخ (  )2012/2/12والتــي بلــغ عــددها (  ) 100طالبــة ئ وبعــد تصــحيح عجابــات الطالباتئبوبــت البيانــات فــي
جداول خاصة ئ وحسب معامل االرتباط بين درجات الطالبات علـى كـل فقـرة مـن فقـرات المقيـاس ودرجـاتهن الكليـة علـى المقيـاس كلـق ئ

وباستعمال معامل ارتباط بيرسون (  ) Pearsonوجد عن نتائر القير اإلحصائية لمعامالت االرتباط تقع بين ( .)0‚23 - 0‚55
وبناء على ذلك حذفت فقرتين من فقرات المقياس استناداً لما يراه (  ) Ebelمن أن الفقرة الجيدة ينبغـي أن ال يقـل معامـل ارتباطهـا عـن
ً
الدرجـة الكليـة عـن (  ) 0‚5وذو داللـة عحصـائية عنـد مسـتوى (  ) Ebel,1972,p:557 ( ) 0‚08وبـذلك فقـد بلغـت فقـرات المقيــاس (
 ) 52فقرة ينسجر تمييزها ( الصدق التمييـزي ) مـع تمييـز المقيـاس كلـق ( متسـقة داخليـاً)  .وقـد بلـغ مـدى الـزمن المسـتغرق لإلجابـة عـن

فقرات المقياس ( )50دقيقـة .وعلـى أسـاس هـذا اإلجـراء تحقـق للمقيـاس مؤشـ اًر مـن مؤشـرات صـدق بنائـق ئ وبـذلك فـان للمقيـاس مؤشـرين
للصدق ئ صدق محتواه واآلخر الصدق التمييزي ( االتساق الداخلي ) والذي يعد احد مؤشرات صدق البناء .
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اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية االتجاه لدى طالبات الصف الرابع العلمي
م.م نسرين حمزة

م.م غادة شريف

ا : 2-ثبات المقيـاس يمكـن تحـري ثبـات المقيـاس مـن خـالل اتسـاقق الـداخلي ئ فاالتسـاق الـداخلي مـا هـو عال الثبـات فـي امداء علـى
جميع فقرات المقياس ئ فإذا كـان معامـل االرتبـاط بـين فقـرات المقيـاس موجبـاً فانـق يمكـن اعتبـاره متجانسـاً واذا كانـت جميـع الفقـرات غيـر

مترابطة ارتباطاً موجباً فيما بينها فانق يمكن اعتبار المقياس غير متجانس حتى وان بدت فقراتق وكأنها تقيس نفس الخاصية .

وللتحقـق مـن االتسـاق الـداخلي للمقيـاس ئ اسـتعمل معامـل كرونبـاخ الفـا (  ) Cronbach Alphaئ عذ انـق أكثـر مقـاييس الثبـات
وبعد اسـتعمال عجـراءات

شيوعاً في حساب معامل الثبات ئ وذلك على العينة االستطالعية ذاتها

معادلــة ألفــا ( )αبلــغ معامــل الثبــات (  ) 0‚52وتعبــر هــذه القيمــة علــى درجــة جيــدة مــن االتســاق والثبــات للمقيــاس ئ ممــا يعنــي امكانيــة
االعتماد على المقياس للحصول على النتائر .
ا : 1-الصيغة النهائية لمقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء

في ضوء اإلجراءات والعمليات اإلحصائية السابقة ئ أصبح المقياس بصورتق النهائيـة يتكـون مـن ( ) 52فقـرة ( ملحـق  )2موزعـة

على أبعاده امربعة ئ والتي يبينها الجدول ( . ) 5
جدول ( ) 1

الصورة النهائية لعدد فقرات مقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء موزعة على أبعاده امربعة
امبعاد

أرقار الفقرات
االيجابية

عدد الفقرات
السلبية

أهمية مادة الكيمياء واالستمتاع بها.

 1ئ  2ئ 5ئ2

 3ئ 8ئ 2ئ5

5

معلمة مادة الكيمياء.

 2ئ 10ئ 12ئ15

11ئ  13ئ 18ئ 12

5

أهمية وقيمة مادة الكيمياء

 12ئ 20ئ 21ئ 22

 12ئ 15ئ 25ئ 23

5

طرائق تدريس الكيمياء والوسائل التعليمية

 22ئ 22ئ 51ئ52

 28ئ 22ئ50 25

5

المجموع

12

12

52

ثامناً :اجراءات تطبيق التجربة

أ-تطبيق االختبار على عينة البحث-:بتاريخ  2012/8/2طبق امختبـار علـى الشـعبتين فـي وقـت واحـد وبمسـاعدة مدرسـة المـادة وتـر
جمع اموراق اممتحانية لغرض تصحيح أجابات الطالبات وفق معيار التصحيح المعتمد .

ا -تطبيق االختبار لمقياس االتجاه-:

طبق االختبار بتاريخ  2011 /8/5على عينة البحف نفسها لمعرفة مدى اتجاههن للمادة العلمية المدروسة .

تاسعاً ـ الوسائل االحصائية:

أستعملت الباحثتان الوسائل اإلحصائية اآلتية في عجراءات بحثيهما وتحليل نتائجهما :
1ـ امختبارالتائي لعينتين مستقلتين متساويتين
 .2مربع كاي ( كا: ) 2

5ـ معامل ارتباط بيرسون
 .6معامل تمييز الفقرة
 .5صعوبة الفقرة
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 .4فعالية البدائل الخطأ
 .4معامل كرونباخ -ألفا لحساب معامل ثبات مقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء .
عر

الفصل الرابا

النتائج وتفسيرها

تعرض الباحثتان في هذا الفصل النتائر التي توصلتا عليهما على وفق هدف البحف وفرضيتيق ئ وتفسيرهما.
أوال ـ االختبار التحصيلي :

بعــد تطبيــق امختب ــار التحصــيلي عل ــى طالبــات مجم ــوعتي البحــف التجريبيــة والض ــابطةئ صــححت الباحثتان ــأوراق االختبــارئ ووض ــع

الدرجات عليها ئ وحللت النتائر عحصائيا فكان متوسط درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة( )50درجـةئ فـي حـين كـان متوسـط درجـات
طالبــات المجموعــة الضــابطة( ) 22درج ـةئ وعن ــد أســتعماالمختبارالتائي لعينتــين مستقلتينمتســاويتين لمعرفــة داللــة الفــرق عحصــائيا بــين
متوســطي درجــات المجمــوعتينئ عتضــحأن الفــرق دال احصــائياً عنــد مســتوى()0008ئعذ كانــت القيمــة التائيــة المحســوبة()5وهــي أكبــر مــن
القيمة التائية الجدولية البالغة()1.68ئ وبدرجة حرية(  ) 35وكما موضح في جدول(.)2
جدول ()9
نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في األختبار التحصيلي
المجموع

عدد افراد

المتوسط

الحسابي

المعياري

التجريبية

12

30

394

6691

الضابطة

12

12

392

6392

ة

العينة

االنحراف

التباين

درجة

الحرية

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة
دالة

41

3

6911

إحصائيا
عند

مستوى
0902

تفسير النتائج:

 -1تعتقد الباحثتان أن سبب تفوق طالبات المجموعـة التجريبيـة علـى طالبـات المجموعـة الضـابطة يعـود الـى أن تـدريس الكيميـاء بأسـتعمال
استراتيجية التساؤل الذاتي عمل على تعديل وأثراء أفكار الطالبات وساعدهن على توليد أفكار جديـدة ومكـنهن مـن التقصـي بحريـة عـن
الحقائق والبحف وجعلهن متمكنات من اإلجابة ووضع خيارات عدة لهـا تتصـف بالجـدة والثـراء العقلـي وأصـبحن أكثـر قـدرة علـى مواجهـة
المشكالت بعقل متفتح وذهن متوقـد ممـا أسـهر فـي تفـوقهنئ فبالتسـاؤل القـدرة علـى توليـد أفكـار جديـدة عـن طريـق التجميـع أو التغييـر أو
ععادة تطبيق أفكار موجودة وهذا مااكده (سعادة ئ2002ئص. )233

 -2عن الطالبــة فــي اثنــاء ممارســتها للعمليــات االستقصــائية التســاؤلية اصــبحت نشــطة فــي عمليــة الــتعلر ولهــا مواقــف ايجابيــة فــي اكتســاب
المعلومات ومن ثر استخدامها في تحقيق المعرفة العلمية وزيادة في التحصـيل العلمـي فـي المـادة التـي تتنـاول د ارسـتها وان لهـذه الطريقـة
حاف اًز لدافعية الطالبات للتساؤل والبحف والتحقيق ومن ثر توافر ظروف تربوية مشجعة من اجل رفع مسـتوى تحصـيلها العلمـي والحيلولـة
دون عزوفها عن الدراسة في تلك المادة العلمية لهذه المرحلة الدراسية.

ثانياً ـ مقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء :

بعد تطبيـق اختبـار مقيـاس االتجـاه علـى طالبـات مجمـوعتي البحـف التجريبيـة والضـابطة بتـأريخ 2012/8/5ئ صـححت الباحثتانـأوراق

االختبارئ وحللت النتائر عحصائيا فكان متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية( )28درجةئ في حـين كـان متوسـط درجـات طالبـات
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المجموعــة الضــابطة( )25درجــةئ وعنــد أســتعماالمختبارالتائي لعينتــين مستقلتينمتســاويتين لمعرفــة داللــة الفــرق عحصــائيا بــين متوســطي
درجات المجموعتينئ عتضحأن الفرق دال احصائياً عند مستوى()0008ئعذ كانت القيمة التائية المحسوبة()5وهي أكبر مـن القيمـة التائيـة
الجدولية البالغة(25ئ )1وبدرجة حرية( )35وكما موضح في جدول(.)10

جدول ()60

نتائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في مقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء
المجموع

عدد افراد

المتوسط

الحسابي

المعياري

التجريبية

12

12

19221

1914

الضابطة

12

13

3991

69929

ة

العينة

االنحراف

التباين

درجة

الحرية

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

مستوى
الداللة
دالة

41

3

11،6

إحصائيا
عند

مستوى
0902

تفسير النتائج :
تبين اآلتي :

تفوق المجموعة التجريبية الثانية التـي درسـت باسـتخدار اسـتراتيجية التسـاؤل الـذاتي فـي متوسـط درجـات االتجـاه نحـو مـادة الكيميـاء علـى
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية وباعتقاد الباحثتان يعود ذلك لالسباب االتية .

 -1ان التعلر باستخدار استراتيجية التساؤل الذاتي أثار اهتمار الطالبات وأتاح لهن فرصة المشاركة وتبادل اآلراء وسهل علـيهن تعلـر مـا
يوكل اليهن بمساعدة زميالتهن مما يمكنهن من تكوين عالقات طيبة مع بعضهن البعض.
 -2ان استراتيجية التساؤل الذاتي وما تضمنتق من أساليب متنوعة للدرس زاد باستمرار من تفاعل الطالبات عقلياً و عاطفياً وهـذا يسـير

بهن نحو النجاح المعزز بالثقة بالنفس وبقدراتهن الذاتية ويسهل انتقال اثر التعلر متجها بإجراءات هذه االستراتيجية على عثارة االهتمار و

االســتمتاع بــتعلر مــادة الكيميــاء ويعكــس مشــاعر الســعادة لــدى الطالبــات وتفضــيلهن لمــادة الكيميــاء ويجعــل نظ ـرتهن علــى الكيميــاء نظ ـرة
واقعية وبذلك يصبحن أكثر عدراكاً لقيمتها و أهميتها .
أوالً  :االستنتاجات

الفصل الخامس

 . 1عن الطريقــة تمثــل أحــد أركــان التــدريس المهمــة وأن تطويرهــا ي ـرتبط الــى حــد كبيــر بفعاليــة مهــارات التفكيــر المتضــمنة فــي الطريقــة
المستعملة.
 .2عن التدريس الجيد يتطلب معلومات مبنية ومنظمة يقدمها المدرس بخطوات متناسقة يظهر العالقات فيما بينها ويجعل لها معنـى فـي
ذهن المتعلر .

 . 5عن استراتيجية التساؤل الذاتي تجعل وعي الطالبات بعملياتهن العقليـة سـببا لتطـوير ط ارئـق الـتعلر السـابقة وامرتقـاء بالقـدرات العقليـة

لهن .
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 .3عن ام نتقـال بتفكيـر الطالبــات مـن التركيـز علــى الحقـائق الـى التركيــز علـى المفــاهير يـؤدي الـى عحــداف تفاعـل فـي العقــل يولـد أفكــار
جديدة .
ثانياً :التوصيات :

. 1ععداد الدروس و(الخطط التدريسية) من المدرس بشـكل يهـدف الـى عسـتدراج وعـي الطالبـات عـن طريـق تضـمينها اسـتراتيجية التسـاؤل

ا لــذاتي لجعلهــن يســهمن فــي أنتــاج المعرفــة ولــيس امحتفــاظ بهــا فقــط ئ وخلــق قناعــة متجــذرة لــديهن بــأن التعلــير لتنميــة التفكيــر وامبــداع
وليس لألمتحان .
 . 2ضرورة تدريس طالبات المرحلة الثانوية استراتيجية التسـاؤل الـذاتي مـن أجـل رفـع مسـتوى الـوعي لـديهن لمـا يدرسـن مـن مـواد د ارسـية
مختلفة واممساك بزمار تفكيرهن وتوجيههن الوجهة المناسبة .
ثالثاً المقترحات Propositions

استكماالً لهذا البحف تقترح الباحثتان اآلتي:

-1

عجراء بحوف أخرى عن اثر استخدار أنموذج (التدريب على التساؤل) في متغيرات أخرى كالتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد وعلى م ارحـل
دراسية أخرى كاالبتدائية والجامعية.

-2

عجـ ـراء بح ــوف أخ ــرى ع ــن اث ــر اس ــتخدار أنم ــوذج (الت ــدريب عل ــى التس ــاؤل) ف ــي اتجاه ــات الطلب ــة ومي ــولهر العلمي ــة نحوالمـ ـواد الد ارس ــية
االخرىكمادة الفيزياء واالحياء.

-3

عجراء بحوف أخرى عن مقارنة أنموذج (التدريب على التساؤل) مع نماذج تدريسية أخرى كأنموذج ميرلوتستون وأنموذج كلوزماير.
-3اجراء بحوف مماثلة لهذا البحف الحالي متخذاً متغير الجنس بالحسبان.
المصادر :

 .1ابراهير مجدي عزيز (  ) 2008االصول التربوية لعملية التدريس ئ مكتبة االنجلو المصرية ئ القاهرة .

 .2أبو جالل ئصبحي حمدان 1222(.ر)ئاستراتيجيات حديثة في طرائق تدريس العلومئعمان .

 .3أبو الكشك ئ محمد نـايف ئ( )2002ئ الدور الجديد للمعلم العربي في مواجهة التحديات في القـرن الحـالي ئ ملحقـات بحـوف المـؤتمر
الفكريالسابعالتحاد التربويين العرب ئ بغداد .

 .6ابوزينة ئ فريد ( . )2001الرياضيات مناهجها واصول تدريسها ئ عمان – دار الفرقان للنشر والتوزيع .
 .5االمار ئ مصطفى محمود ئ وآخرون ( ،)1220التقويم والقيـــــاس .دار الحكمة للنشر والتوزيع ئ بغداد .

 .4الباوي ئ ماجدة عبراهير و ثاني حسن خاجي (" :)2002أثر استخدام أنموذجي التعلم البنائي و بوسنر في تعديل التصورات الخاطئة
لبع

آذار .

المفاهيم الفيزيائية لدى طالا معاهد إعداد المعلمين واتجاهاتهم نحو المادة"ئ مجلة الجندول ئ السنة الثالثة ئ العدد  22ئ

الفعال في المهارات والتنمية المهنية ئط1ئالقاهرة.
 .4جابر ئ جابر عبد الحميد 2000(.ر)ئتدريس القرن الحادي والعشرين ّ
 .4جروان ئ عبد الرحمن ( . )1222تعلير التفكير مهارات وتطبيقات ئط 1ئ العين ئ دار الكتاب الجامعي .
 .4الخليلــي ئخليــل يوســف وعبــد اللطيــف حســين حيــدر ومحمــد جمــال الــدين يــونس ( .)1222تــدريس العلــوم فــي مراحــل التعلــيم العــام.
ط1ئدار القلر للنشر ئدولة االمارات العربية المتحدة .
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 .11جاللئ سعد ( )2001القياس النفسي والمقاييس واالختبارات ئ ط1ئدار الفكر العربيئ القاهرةئ مصر.

 .11دروزةئأفنان نظير1000(.م)  ،النظرية في التدريس وترجمتها عمليا ئ دار الشروق ئ عمان ئ االردن .

 .12الزهاويئ الهار احمد حمقئ "اثر استخدام أنموذج سكمان في التحصيل والتفكير العلمـي لـدى طـالا الصـف الثـاني المتوسـط فـي مـادة
الكيمياء"ئ رسالة ماجستير (غير منشورة)ئ كلية التربيةئ جامعة بغدادئ .2001

 .13زيتون ئ حسن حسين ( . )2001مهارات التدريس رؤية في تنفيذ التدريس ئ القاهرة ئ عالر الكتب .

 .16زيتون ئ عايش( . )2003اساليا تدريس العلومئ ط 1ئ دار الشروق للنشر والتوزيع ئ عمان ئ امردن .

 .15سعادة ئ جودت أحمد )(2009ئتدريس مهارات التفكيرئ ط1ئ دار الشروق للنشر والتوزيع ئعمان ئامردن.
 .14سعد ئنهاد صبيح 6990(.م)،الطرق الخاصة في تدريس العلوم االجتماعية ئ قطاع التعلير العالي ئبغداد .

 .14سمارة ئ نواف احمد ئ وعبد السـالر موسـى العـديلي ( . )2005مفـاهيم ومصـطلحات فـي العلـوم التربويـة ئط 1ئ دار المسـيرة ئعمـان-
االردن .

 .14الشبلي ئابراهير مهدي 2010(.ر)ئالتقوير والبحف التربوي ئمحاضرات في البحث التربوي ئ مركز البحوف التربوية لدول الخلير العربي
ئالكويت .

 .14الظــاهر ئزكريــا محمــد وآخــرون ( :)1222مبــادا القي ـاس والتقــويم فـــي التربيــةئ ط  1ئ عمــان ئ مكتبــة دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع
ئمطابع امرز.

 .21عبــاس ئ محمــد خليــل وآخــرون( . )2002مــدخل الــى منــاهج البحــث فــي التربيــة وعلــم الــنفس  .ط 2ئ دار المســيرة للنشــر والتوزيــع ئ
عمان – االردن .

 .21العتورئعدنان يوسف آخرون2008(.ر)ئعلم النفس التربوي النظرية والتطبيق ئدار المسيرة عمان.
 .22عدس ئ محمد عبد الرحير ( .)1222المدرسة وتعلير التفكيرئط1ئدار الفكر ئعمان ئ االردن .
 .23عدنان ئ رانيا(  :)2008علر النفس المدرسي ئ عمانئ دار البداية للنشر و التوزيع .
 .26عطية ئمحسن علي 2010(.ر)ئالكافي في اساليا اللغة العربيةئدار الشروق للنشر والتوزيع ئط1ئعمانئاالردن.

 .25عالرئ صالح الدين محمود ( .)2002االختبارات والمقاييس التربوية ئط 1ئ دار الفكر للطباعة والنشر ئعمان – االردن .

 .)2002( ____________ .24القياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية  .ط2ئ دار المسيرة للنشر والتوزيع ئ عمان -االردن.
 .24الفنيشئاحمد علي6999(.م)،التربية االستقصائية ئالدار العربية للكتاب ئ طرابلس

 .24قطامي ئ يوسف ( .)1225سيكلوجية التعلير والتعلر الصفي ئط 1ئعمان ئدار الشروق .
 .24كوستا ئ آرثر وآخرون ( .)1225تعلير من اجل تنمية التفكير  :ترجمة ئ صفاء االعسر ئ دار قباء ئ القاهرة .
 .31ملحرئ سامي محمد ( )2000القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ئ ط1ئ دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةئ عمانئ االردن .
 .31مال عثمانئ حسن1222( .ر) طرق التدريس ئج2ئمكتبة الراشد ئالرياض.

 .32مرعي ئتوفيق احمدئوالحيلةئمحمد محمود2002(.ر)ئطرائق التدريس العامةئدار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ئط1ئعمان.
 .33هزايمــة ئ عبــد النــور طائــل (" : )1223البنــاء العــاملي لمقيــاس اتجاهــات مــن نــوع ليكــرت بداللــة نقــط التــدرير" ئ رســالة ماجســتير غيــر
منشورة ئ اربد جامعة اليرموك.
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ملحق رقر()1
قائمة اسماء السادة الخبراء
ت

االسر واللقب العلمي

1

ا0داميرة ابراهير حربق

االختصاص

طرائق تدريس
العلور

مكان العمل

جامعة بابل/كلية التربية

االهداف

الخطط

االختبار

مقياس

السلوكية

التدريسية

التحصيلي

االتجاة

*

*

*

االساسية

2

ا0دحسين ربيع

علر النفس التربوي

جامعة بابل/كلية التربية

*

*

*

*

5

ا0د عبد السالر جود

قياس وتقوير

جامعة بابل/كلية التربية

*

*

*

*

االساسية

ت
3

ا0د عبد اللة احمد

قياس وتقوير

8

ا0دعماد حسين

علر النفس التربوي

*

الجامعة

*

*

*

المستنصرية/كلية التربية
االساسية
المرشدي
2

ا0د فاطمة عبد االمير

جامعة بابل/كلية التربية

*

*

*

*

االساسية
طرائق تدريس علور

جامعة بغداد/كلية

الحياة

التربية -ابن الهيثر

*

*

*

*

2

ا0د فاهر الطريحي

قياس وتقوير

جامعة بابل/كلية التربية

*

*

*

*

5

ا0يوسف فالح

طرائق تدريس علور

الجامعة

*

*

*

*

الحياة

المستنصرية/كلية التربية

2

ا0ر0د حميد محمد

االساسية
حمزة
10

ا0ر0د محمد حامد
سعيد

طرائق تدريس
العلور
الكيمياء العضوية

جامعة بابل/كلية التربية

*

*

*

االساسية
جامعة بابل/كلية التربية

*

االساسية
ملحق رقم ()1

بسر اهلل الرحمن الرحير
جامعة بابل
كلية التربية امساسية
طرائق تدريس العلور
ر /استبانق الخبراء لمعرفة صالحية امغراض السلوكية
امستاذ الفاضل  ........ ........................................المحترر
تحية طيبة :
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ترور الباحثتان عجراء دراستهما ( اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل وتنميـة االتجـاه لـدى ظالبـات الصـف ال اربـع العلمـي فـي مـادة الكيميـاء ) ئ وقـد صـاغت
الباحثتان ( )110غرض سلوكي على وفـق تصـنيف بلـور للمسـتويات االربعـة ( تـذكر ئ فهـر ئ تطبيـقئ تحليـل) ولمـا تعهـدهما الباحثتـان فـيكر مـن دقـة وأمانـة علميـة
وســعة اطــالع فــي هــذا المجــال ئ فضـالً علــى مــا تمتلكونــق مــن خبـرة ود اريــة ئ تضــعا بــين أيــديكر امغـراض الســلوكية ئ راجيتــا التفضــل بإبــداء مالحظــاتكر القيمــة فــي
الحكر على صالحية امغراض وصياغتها ئ وتغطيتها لمحتوى موضوعات الكتاب المقرر فضالً عن مالءمتها للمستويات المعرفية التي تقابلها .
ولكر جزيل الشكر والتقدير
الباحثتان

* مستوى المعرفة ()6
* مستوى الفهم

()1

* مستوى التطبيق ()3
* مستوى التحليل ()4

االهداف السلوكية

االهداف السلوكية الخاصة بالفصول الثالثة ( الرابا ،الخامس  ،السادس) من كتاا الكيمياء للصف الرابا
العلمي
جعل الطالبة قادرة على ان-:
الفصل الرابا
1

يعدد المركبات العضوية لذرة الكاربون

1

2

تعلل لذرة الكاربون القدرة على تكوين المركبات العضوية

2

5

تعدد انواع االنشطار

1

3

تخطط االشكال المحتملة للجزيئات المتكونة من اربع ذرات

3

8

تفرق بين االنشطار المتجانس واالنشطار غير المتجانس

4

2

تعرف الجذر الحر

1

2

تستنتر اهمية الصيغة البنائية

2

5

تعرف ظاهرة الجناس

1

2

تخطط الشكل الهندسي المحتمل لمركب ذات سلسلة مغلقة

3

10

توضح اهمية السلسلة الكاربونية الحلقية

2

11

تعرف االلكانات

1

12

تصنف ذرات الكاربون حسب ارتباطها مع بعضها في المركبات

4

15

تبين تسمية االلكاناتباسلوبها الخاص

2

13

تخطط االصرة التساهمية لمجاميع االلكيل

3

18

تستخرج رياضيا الصيغة الجزيئية لاللكان

3

12

توضح نظار ايوباك حسب اسلوبها الخاص

2

12

تكتب الصيغة التركيبية المتوقعة لاللكانc5H12

3

15

تعلل خطر التعرض البخرةااللكانات

2

12

توضح قابلية الذوبان لاللكاناتباسلوبها الخاص

2

20

تعلل تزداد درجة غليان االلكانات بزيادة كتلتها المولية

2

21

ترتب مجموعة من المركبات تصاعديا حسب درجة غليانها

3

22

تخطط بيانيا العالقة بين درجة الغليان وعدد ذرات الكاربون في االلكان

3
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م.م نسرين حمزة

م.م غادة شريف
25

تعدد المركبات العشرة االولى لاللكانات

1

23

تعرف ظاهرة االحتباس الحراري

1

28

تعلل حدوف ظاهرة االحتباس الحراري

2

22

تعدد الخواص الكيميائية لاللكانات

1

22

تعلل استخدار االلكانات كوقود لوسائل النقل والمحركات

2

25

تعلل استخدار التفكك الحراري في فصل النفط ومشتقاتق

2

22

تكتب بصيغ كيميائية نواتر التكسير الحراري ل ن – بيوتان

3

50

تبين كيفية تكون االصرة المزدوجة باالنشطار الحراري

2

51

تعدد طرق تحضير االلكان

1

52

تحضر غاز الببتان من ملح الصوديور للحامض الكاربوكسيلي

3

55

تعرف كاشف كرينارد

1

53

تحضر االيثان من كلوريد االثيل

2

58

تعرف االلكينات

1

52

تخطط بيانيا العالقة بين درجة الغليا ن وذرات الكاربون في االلكينات

3

52

تشرح الخواص الكيميائية لاللكينات

1

55

تشرح عملية الهلجنة

1

52

تعلل احتراق االلكينات بلهب داخن

2

30

تعرف البلمرة

1

31

تعرف االلكاينات

1

32

تفرق بين االلكتروفيلوالنيوكلوفيل

4

35

تقارن بين تفاعالت االضافة وتفاعالت االزاحة في االلكاينات

4

اهداف الفصل الخامس
33

تعرف الذرة

1

38

تعرف النواة

1

32

تفرق بين النيوترونات والبروتونات

4

32

تبين اهمية البروتون باسلوبها الخاص

2

35

تحسا رياضيا عدد النيوترونات لذرة الكاربون علما ان العدد الذري لها هو  61وعدد الكتلة هو1

3

32

تفسر كيفية تكوين النظائر

2

80

تعدد نظائر ذرة الهيدروجين

1

81

تعلل النظائر المتشابهة بعدد االلكترونات متشابهة بالخواص الكيميائية

2

82

تعلل النظائر المختلفة بعدد الكتلة مختلفة بالخواص النووية

2

85

تكتب معادلةالكتلة الذرية

3

83
88

تحسب رياضياً الكتلة الذرية للبورون علما ان وفرتق في الطبيعة 15ئ5و51ئ2

3

تشرح تطبيقات النظائر

82

تعلل عدر استقرار النظائر المشعة

2

82

تحسب طاقة االرتباط النووية باستخدار معادلة انشتاين

3

85

تعرف النشاط االشعاعي

1

82

تذكر وحدة النشاط االشعاعي

1
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20

تقارن بين اشعة كاما وبيتا

4

21

تفرق بين اشعة الفا وبيتا

4

22

تعدد خواص العناصر المشعة

1

25

تعرف الشدة االشعاعية

1

23

تعلل اهمية زمن عمر النصف لالنسان

2

28

تحسب كتلة المنغنيزالمتبقية اذا كان عمر النصف لق هو2ئ2ساعة بعد10ئ3ساعة

3

22

تعرف المعادلة النووية

1

22

تفرق بين االنحالل النووي التلقائي واالنحالل غير التلقائي

4

25

تعدد انواع التفاعالت النووية

1

22

تستنتر اهمية االنشطار النووي

2

20

تقارن بين االنشطار النووي واالندماج النووي

4

21

تعلل اهمية االندماج النووي للحياة

2

22

توضح باسلوبها الخاص طرق الكشف عن االشعاع

2

25

تعرف عداد كايكر

1

23

تعرف االشعاع المؤين

1

28

تبين تاثير االشعاع المؤين على جزيئات الكائن الحي

2

22

تشرح طرق الوقاية من االشعاع

1

22

تسمي وحدات قياس االشعاع

1

25

تبين كيفية الحصول على الماء الثقيل

2

22

تعلل استخدار النظائر المشعة ذات عمر النصف القصير في الطب

2

50

تعطي ناتر انحالل PUبانبعاف دقيقة الفا بمعادلة كيميائية

3

51

تعطي ناتر المعادلة االتيةAL+HE :

33

52

تكتب معادلةكيميائية موزونة لعملية انحالل k

3

55

تحسب طاقة االرتباط النووية لنواة البولونيور علما ان كتلة النيوترون هي 1ئ2وكتلة البروتون هي

53

تكتب المعادلة النووية النحالل النيتروجين

3

58

تحسب رياضيا الكمية المتبقية المعطاة لمريض اذا اعطي 20غرار بعد  32يوما علما ان عمر النصف لق  5يوما

3

52

تفرق بين التفاعل الحاصل في الشمس والمفاعل النووي

4

52

تفرق بين الخو اص النووية والخواص ا لكيميائية

4

1ئ5

3

اهداف الفصل السادس
55

تعدد النظريات التي تفسر تكوين االرض

1

52

تشرح نظرية االنفجار العظير باسلوبها الخاص

2

20

تعلل سبب تكون طبقات االرض

2

21

تعدد طبقات االرض

1

22

تعرف البركان

1

25

تعلل سبب تكون الصهارة

2

23

تعدد العوامل التي تحدد ثوران البركان

1

28

تشرح العالقة بين الصخور النارية وبين التركيب والنسير

1

22

تتعرف على الصخور من خالل صور الصخور المعروضة امامها

3

22

تعلل سبب تكون الصخور الرسوبية

2
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م.م نسرين حمزة

م.م غادة شريف
25

تفرق بين التحول بالتماس والتحول االقليمي

4

22

تقارن بين انواع الصخور الرسوبية

4

100

تعرف عملية التجوية

1

101

تعدد الخصائص المميزة للمعادن

1

102

تعرف التشقق

1

105

تعرف التجوية

1

103

تعرف البترول

1

108

تشرح النظرية البديلة الصل النفط

1

102

تبين المكونات الرئيسية للنفط

2

102

تبين اهر التأثيرات البيئية الناجمة عن استخراج النفط

2

105

ترسر الجهاز الخاص بتكرير النفط

3

102

تكتب معادلة كيميائية لتجوية الكرانيت

2

110

تقارن بين الكيروسين والسوائل الثقيلة

4

ملحق رقم ()3

جامعة بابل
كلية التربية األساسية

طرائق تدريس العلوم

م /إستبانة آراء الخبراء لمعرفة مدى صالحية الخطط المستخدمة

امستاذ الدكتور الفاضل  ................................المحترر  /المحترمة

تحية طيبة- :

تجري الباحثتان دراستهما الموسومة بـ ((اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية االتجاه لدى طالبات الصف الرابا

العلمي في مادة الكيمياء)) ئ ونظ ار لما تتمتعون بق من خبرة ودراية علمية ونظرة موضوعية ئ وخبرة طويلة  .تضع الباحثتان بين
أيديكر خطتين تدريسيتين عحداهما للمجموعة التجريبية وامخرى للمجموعة الضابطة .

عن الباحثتان تأمال منكر العون والمساعدة عن طريق عبداء آرائكر ومالحظاتكر عن خطتي التدريس.
وان الباحثتين على ثقة بان ما سيرد من مالحظات وتعديالت مناسبة سوف يكون لها عسهاماً كبي ار في استراتيجية التساؤل الذاتي .
ما الشكر والتقدير

الباحثتان

أنموذج خطة تدريسية يومية لتدريس طالبات المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية التساؤل الذاتي
اليوم والتاريخ.
الصف

الرابع العلمي

المادة

الكيمياء

الموضوع

االرض والكون بضمنها
المجموعة الشمسية

الشعبة

ب

الزمن

األهداف الخاصة :

 -معرفة النظريات التي تفسر تكوين االرض .
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 معرفة اهر النظريات التي تفسر تكوين االرض . معرفة ان االرض تتكون من عدة طبقات . معرفة كيفية تكون الصهارة . معرفة العوامل التي تحدد ثوران البركان . معرفة العالقة بين الصخور النارية والتركيب والنسير . تتعرف على انواع الصخور . معرفة سبب تكون الصخور الرسوبية . معرفة الفرق بين التحول بالتماس والتحول التلقائي .األهداف السلوكية :

المجال المعرفي :

 -1تعدد النظ ريات التي تفسر تكوين االرض
 -2تشرح نظرية االنفجار االعظر
 -5تعلل سبب تكون طبقات االرض
 -3تعدد طبقات االرض
 -8تعرف البركان
 -2تعلل سبب تكون الصهارة
 -2تعدد العوامل التي تحدد ثوران البركان
 -5تشرح العالقة بين الصخور النارية وبين التركيب والنسير
 -2تتعرف على الصخور من خالل الصور المعروضة امامها .
 -10تعلل سبب تكون الصخور الرسوبية
 -11تفرق بين التحول بالتماس والتحول االقليمي .
المجال المهاري :
تعمل الطالبات مخططات وملصقات جدارية تحتوي على صور النواع مختلفة للصخور والبراكين مع ذكر مسمياتها
المجال الوجداني :

 -1ان تقدر الطالبة عظمة اهلل سبحانق وتعالى في خلقهاالرض والطبيعة بهذا االعجاز .
 -2ان تدرك دور العلر والعلماء وما وصلوااليق من تطور في دراسة علر الجيولوجيا .
 -3ان تتذوق جمال الطبيعة الخالبة .

الوسائل التعليمية :
كل ما يجلب من قبل المدرسة على غرفة الصف ( مصورات ئ نماذج ئ مخططات )
المقدمة :

(  3دقائق )

ربط الدرس السابق بالدرس الالحق لتهيئة اذهان الطالبات .
العر

:

( 30دقيقة )

اوالً  :مرحلة قبل التعلم :

تعرض المدرسة عنوان الدرس على اللوحة وتطلب منهن النظر الى العنوان وطرح تساؤالتهن حول الموضوع وذلك بهدف تنشيط عمليات ما وراء المعرفة ئ حيف

تطلب المدرسة من الطالبات كتابة اسئلتهن على السبورة ( كل ما يجول بخاطرهن من اسئلة حول الموضوع المطروق ) .ثر تطلب من الطالبات تدوين كل
االسئلة التي طرحت على السبورة واالجابة عليها
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اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية االتجاه لدى طالبات الصف الرابع العلمي
م.م نسرين حمزة

م.م غادة شريف
 هل االرض من المجموعة الشمسية ؟ نعر االرض من المجموعة الشمسية . هل تدور االرض حول الشمس ؟ نعر تدور االرض حول الشمس . مر تتكون االرض ؟ تتكون امرض من عدة طبقات وهي القشرة االرضية والوشاح واللب . كيف تكونتاالرض؟ تكونت االرض بانفجار ضخر وعظير . مالمعرفة المسبقة التي تساعدني في االجابة على هذه االسئلة وتعلر الموضوع ؟ثانياً :

مرحلة التعلم :
-

بعد ان قامت الطالبات بتحديد الهدف من الدرس من خالل االجابة على االسئلة في المرحلة االولى تطلب المدرسة من الطالبات كتابة تساؤالتهن على السبورة ثر
تطلب طرح اسئلة اخرى غير ما ذكر في المرحلة السابقة ئ ثر تطلب من كل طالبة ان تضيف هذه االسئلة الى قائمة معلوماتها بحيف يصبح لدى جميع
الطالبات قائمة باالسماء المطروحة من قبلهن ثر تترك المدرسة فرصة للطالبات لالجابة على االسئلة حتى يتر التعرف على اسئلة اخرى ئ اذ يتولد لدى الطالبات
افكار جديدة مما يجعلهن يفكرن في الخطوات التي تساعدهن في حل المشكالت بعد االنتهاء من االج ابة على هذه التساؤالت تعرض المدرسة االجابة الصحيحة
على الطالبات لتقور كل طالبة بتقوير نفسها ذاتياً ومن االسئلة التي تسألها الطالبة لنفسها في هذه المرحلة هي :

-

مر تتألف المجموعة الشمسية ؟ تتألف المجموعة الشمسية من الشمس ومجموعة من كواكب السيارة ومنها االرض .

-

مالفرضيات أو النظريات التي فسرت الكون وما اهمها ؟ هناك عدة نظريات لتكون الكون والمجرات ئ السديمية والكويكبية والمدية وتؤور الشمس والتكاثف و
االنفجار االعظر .

-

ما المقصود باالنفجار االعظر ؟ انفجار ضخر متفجر شديد التوهر تناثرت أجزائق فتكونت منها المجرات واالرض التي تكونت من التراب الناثر لحطار ذلك النجر
الذي يحتوي على جميع العناصر المعدنية اللزمة للحياة .

-

كيف تكونت الجبال والقارات والبحار ؟ بفعل الزالزل والبراكين او الرياح واالمطار تكسرت اجزاء من االرض المتكونة فظهرت انواع مختلفة من التضاريس على
سطحها ومنها الجبال والقارات وغيرها .

-

من المسؤول عن تكون االرض ؟ الصخور هي المسؤولة عن تكون االرض ئ حيف تمر الصخور بعدة عمليات جيولوجية فتتغير ثر تتحطر وتتكون بفعل عوامل
منها درجة الح اررة والضغط وتركيب المعادن ومن خالل هذه العملية نجد تكون انواع مختلفة للصخور منها النارية ئ الرسوبية والمتحولة .

-

كيف تتكون الصهارة ؟

-

هل هناك فرق بين الصهارة والبركان ؟

-

مالمقصود بالبركان ؟ البركان اوتدفق الصهارة الى سطح االرض يكون بطيئاً او مفاجئاً وتتكون من مخلوط منصهر من المواد المكونة للصخر وعندما تصل الى

-

ماذا تسمى الصخور المتكونة بفعل البركان ؟ الصخور النارية .

-

ما العوامل التي تحدد ثوران البركان ؟ التركيب الكيميائي للصهارة ئ درجة الح اررة ئ الضغط .

-

اعتماد على خاصيتين اساسيتين هما التركيب( التركيب الكيميائي للصخر وما تحويق
ما العالقة بين الصخور النارية والتركيب والنسير ؟ تصنف الصخور النارية
ً
من مواد ) والنسير ( هو حجر حبيبات الصخر وشكلها وترتيبها ) .

-

كيف تكونت الصخور الرسوبية ؟ بسبب عوامل التجوية والتعرية مثل الرياح والمياه والجليد ومياه االمطار .

-

مالفرق بين التحول بالتماس والتحول االقليمي ؟ التحول بالتماس يتكون عند تعرض الصخور للتسخير من صهارة قريبة .فتتحول الى نوع اخر من الصخور  .اما

سطح االرض تكون صخ اًر صلداً .

االقليمي يحدف عندما يتراكر ضغط هائل في صخر مدفون عميقا فتتصادر صفائح ضخمة في القشرة االرضية فيؤدي الى تشوه الصخور وتحولها الى انواع ًا

اخرى .

ثالثاً  :مرحلة بعد التعلم :

تطلب المدرسة من الطالبات صي اغة تساؤالت عامة بانفسهن عن الدرس بكل جوانبق المختلفة وتترك فرصة للطالبات للتفكير ومن ثر تستمع إلجابة

مجموعة من الطالبات وهي :
 مالذي تعلمتق ؟ هل اجبت على كل امسئلة بشكل صحيح؟ -هل تعلمت كل ماريد تعلمق ؟
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 هل احتاج لبذل جهد جديد ؟ تقدر المدرسة الدعر والثواب للطالبات الالتي قدمن تساؤالت صحيحة .كما تطلب المدرسة من الطالبات النظر الى عظمة اهلل سبحانق وتعالى من خلقق االرض بهذه الهيأة المهيبة والجميلة فهي بحق تمثل احدى معجزات اهلل سبحانق
وتعالى ولوال العلر والعلماء وما توصلوا اليق لما امكننا ان ندرس علر الجيولوجيا فلنستمتع بجمال الطبيعة ونحن ندرس هذا الموضوع الشيق .
(  2دقائق )

التقويم :

 مااهر النظريات التي فسرت تكون االرض ؟ كيف تكونت الجبال والقارات ؟ كيف تكونت الصخور النارية ؟ مالمقصود بالبركان وما العوامل التي تحدد ثورانق ؟ عالما تعتمد الصخور النارية ؟ قارني بين التحول بالتماس والتحول االقليمي ؟ في االشكال المعروضة امامك صنفي الصخور الى انواعها مع ذكر مسمياتها .الواجا البيتي  1 ( :دقيقة )

-

عمل مخططات ملصقات جدارية تحوي صور عن الصخور والبراكين مع وضع مسميات كل نوع .

-

التحضير للدرس الالحق
مصادر التعليم :
 الدجيلي ئ عمار هاني وآخرون ( . )2011الكيمياء للصف الرابع العلمي ئ ط 2ئ المركز التقني العمال ما قبل الطباعة ئ المديرية العامة للمناهر التربوية .أنموذج خطة تدريسية يومية لتدريس طالبات المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة االعتيادية
اليوم والتاريخ.
الصف

الرابع العلمي

المادة

العلور العامة

الموضوع

االرض والكون بضمنها
المجموعة الشمسية

الشعبة

أ

الزمن

 30دقيقة

األهداف الخاصة ( :تماما كما في المجموعة التجريبية ) .
األهداف السلوكية  ( :تماما كما في المجموعة التجريبية ) .
الوسائل التعليمية ( :تماما كما في المجموعة التجريبية ) .
المقدمة  ( :تماما كما في المجموعة التجريبية ) .

العر

:

(  30دقيقة )

بعد جذب انتباه الطالبات على الدرس من خالل المقدمة تقور المدرسة بشرح الموضوع المتعلق الكون والمجراتاذ تتألف المجموعة الشمسية من الشمس ومجموعة
من كواكب السيارة ومنها االرض واالرض مكونة من عدة طبقات وهي القشرة االرضية والوشاح واللب كما ان االرض تكونت بفعل انفجارضخر متفجر شديد
التوهر تناثرت أجزائق فتكونت منها المجرات واالرض التي تكونت من التراب الناثر لحطار ذلك النجر الذي يحتوي على جميع العناصر المعدنية اللزمة للحياة .
وبفعل الرياح والزالزل واالمطار تكون على سطح االرض العديد من التضاريس كالقارات والجبال والبحار .
كما تسأل المدرسة بعض االسئلة منها -:
-

من المسؤول عن تكون االرض ؟ الصخور هي المسؤولة عن تكون االرض ئ حيف تمر الصخور بعدة عمليات جيولوجية فتتغير ثر تتحطر وتتكون بفعل عوامل
منها درجة الح اررة والضغط وتركيب المعادن ومن خالل هذه العملية نجد تكون انواع مختلفة للصخور منها النارية ئ الرسوبية والمتحولة .

-

كيف تتكون الصهارة ؟
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-

هل هناك فرق بين الصهارة والبركان ؟

-

مالمقصود بالبركان ؟ البركان اوتدفق الصهارة الى سطح االرض يكون بطيئاً او مفاجئاً وتتكون من مخلوط منصهر من المواد المكونة للصخر وعندما تصل الى

-

ماذا تسمى الصخور المتكونة بفعل البركان ؟ الصخور النارية .

-

ما العوامل التي تحدد ثوران البركان ؟ التركيب الكيميائي للصهارة ئ درجة الح اررة ئ الضغط .

-

اعتماد على خاصيتين اساسيتين هما التركيب( التركيب الكيميائي للصخر وما تحويق
ما العالقة بين الصخور النارية والتركيب والنسير ؟ تصنف الصخور النارية
ً
من مواد ) والنسير ( هو حجر حبيبات الصخر وشكلها وترتيبها ) .

-

كيف تكونت الصخور الرسوبية ؟ بسبب عوامل التجوية والتعرية مثل الرياح والمياه والجليد ومياه االمطار .

-

مالفرق بين التحول بالتماس والتحول االقليم ي ؟ التحول بالتماس يتكون عند تعرض الصخور للتسخير من صهارة قريبة .فتتحول الى نوع اخر من الصخور  .اما

سطح االرض تكون صخ اًر صلداً .

االقليمي يحدف عندما يتراكر ضغط هائل في صخر مدفون عميقا فتتصادر صفائح ضخمة في القشرة االرضية فيؤدي الى تشوه الصخور وتحولها الى انواعاً

اخرى .

تطلــب المدرســة م ـ ن الطالبــات النظــر الــى عظمــة اهلل ســبحانق وتعــالى مــن خلقــق االرض بهــذه الهيــأة المهيبــة والجميلــة فهــي بحــق تمثــل احــدى معج ـزات اهلل ســبحانق
وتعالى ولوال العلر والعلماء وما توصلوا اليق لما امكننا ان ندرس علر الجيولوجيا فلنستمتع بجمال الطبيعة ونحن ندرس هذا الموضوع الشيق .
( تماما كما في المجموعة التجريبية ) .

التقويم :

الواجا البيتي  ( :تماما كما في المجموعة التجريبية ).
مصادر التعليم  ( :تماما كما في المجموعة التجريبية)
ملحق رقم ()4

جامعة بابل
كلية التربية األساسية

طرائق تدريس العلوم

م /إستبانة آراء الخبراء لمعرفة مدى صالحية االختبار التحصيلي

امستاذ الدكتور الفاضل  ................................المحترر  /المحترمة
تحية طيبة- :

تجري الباحثتان دراستهما الموسومة بـ (( اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل وتنميةاالتجاه لدى طالبات الصف الرابا العلمي في مادة الكيمياء)) ئ
وقد اعدت الباحثتان اختبا اًر مكوناً من اربعين فقرة لكل فقرة اربعة بدائل ئ ونظ اًر لما تتمتعون بق من خبرة ودراية ومكانة علمية فان الباحثتين يسعدهما ان تكونوا
من بين السادة الخبراء الذين يقرون صالحية االختبار أو عدمق مع ابداء مقترحاتكر ومالحظاتكر القيمة .
ما الشكر والتقدير

عزيزتي الطالبة:
التعليمات :

اقريء التعليمات بدقة قبل االجابة على الفقرات

 في كل فقرة من فقرات االختبار الذي امامك اربا اجابات واحدة منها صحيحة والباقي خطأ . اق أر كل فقرة بدقة واختاري االجابة الصحيحة من االجابات االربا بوضا دائرة حول حرف االجابة الصحيحة . -ال تترك اية فقرة بدون اجابة .

 -ال تختاري اكثر من اجابة واحدة لكل فقرة .
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االختبار التحصيلي البعدي
.1

للتمييز بين غاز االثيلين وااليثان نستخدر كاشف:
أ -ماء البرور االحمر

.2

ب -ماء الجير

االلكانات:
أ-دائما غازات

.3

ب -تذوب في الماء

ج -تحتوي على اواصر تساهمية مفردة د -مستقطبة

من الجزيئات التي ينطبق علها القانون العار لاللكانات هو:
أC3H8-

.6

ج -محلول نترات الفضة

د -محلول كلوريد البوتاسيور

بC3H6 -

دC3H7 -

جC3H4 -

يصبح للكاربون القدرة على تكوين عددها من المركبات العضوية وتكون اما بشكل:
ب -سالسل كاربونية متفرعة

أ-سالسل كاربونية مستمرة غير متفرعة
ج -سالسل كاربونية مغلقة حلقية
.5

الهيدروكاربونات هي مركبات عضوية تتكون من:
أ-الكاربون والهيدروجين

.4

ب -الكاربون واالوكسجين

االلكانات هي مركبات غير مشبعة ذات اصرة مزدوجة قانونها العار :

أCnH2n-
.4

ب CnH2n-1 -جCnH2n+1 -
ب -الميثان

ج -البروبان

د -البيوتان

جزيئات االلكانات غير قطبية التذوب بالمذيبات القطبية كا:
أ-الماء

.4

دCnH2n -

االلكانات هي مركبات مشبعة ذات اصرة مفردة وابسط مركباتها هو
أ-االيثان

.4

ج -الكاربون والفلوريد

د -الكاربون والخارصين

ج -االيثر

ب -البنزين

د -االستلين

يحضر كاشف كرينيارد من معاملة هاليد االلكيل في مذيب االثير الجاف مع فلز:
أ-الصوديور

ج -الحديد

ب -المغنيسيور

د -النحاس

 .11تدعى الدقائق التي تستطيع استيعاب زوج واحد من االلكترونات بالكواشف الباحثة في:
أ-االلكترونات

ج -النيوترونات

ب -البروتونات

د -البوزترونات

 .11عند اضافة محلول البرور في رابع كلوريد الكاربون الى االصرة المزدوجة نالحظ اختفاء اللون:
أ-االحمر

ج -االخضر

ب -االصفر

د -االزرق

 .12البلمرة نوع من التفاعالت االضافة لاللكينات حيف تتضاعف جزيئات االلكين المنفردة والتي تدعى مونمر وتنتر مادة بالستيكية بتفاعل جزيئات:
أ-بولي اثلين

ج -بولي استلين

ب -بولي مثلين

د -بولي بروبلين

 .13للتمييز بين الكاين الحامضي والكاين غير الحامضي نستخدر كاشف:
أ-تولين

ج -المغنيسيور

ب -البرور

د -كرينيارد

 .16كاشف تولن هو هيدروكسيد
أ-الكلوريد الفضة االمونيائي

ب -بروميد الفضة االمونياكي

ج -يوديد الفضة االمونيائي

د -هيدروكسيد الفضة االمونياكي

 .15االلكاينات :هي هيدروكاربونات غير مشبعة تحتوي على اصرة:
أ-مزدوجة

ب -منفردة

ج -ثالثية

د -رباعية

 .14ان عدد االواصر التساهمية في الصيغة الجزيئية لالثيلين (  (CH=CHيساوي :
أ3-

ب2 -

ج5 -
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 .14اذا انحل عنصر مشع بانبعاف دقيقة:
أ-يتغير العدد الذري

ب -يبقى عدد النيوترونات ثابتا

د -يتغير عدد الكتلة

ج -يفقد النظير بروتونا

 .14عندما تشع نواة عنص ر ما جسير بيتا السالب فان :
ب -العدد الذري ينقص

أ-عدد الكتلة ثابت

ج -عدد الكتلة ثابت والعدد الذري يزيد

د -عدد الكتلة ينقص والعدد الذري ينقص

 .14اي من الخصائص االتية خاصية مميزة تنطبق على عدد قليل فقط من المعادن:
ب -الصالدة

أ-اللمعان

د -الخدش

ج -المذاق

 .21من المعادن التي تخدش معدن الفلوريت هو :
ب -الكوارتز

أ-التالك

د -الكالسايت

ج -الجبس

 .21تنقل الرواسب او تحرك من مصدرها االصلي بعملية تسمى:
ب -النقل

أ-الترسيب

د -التجوية

ج -التعرية

 .22تصنف الصخور الرسوبية في كل االنواع الرئيسة ماعد
ب -العضوية

أ-الكيميائية

ج -بلورات مدنية غير متراصة مشوهق

د -بلورات معدنية متراصة مشوهق

 .23فجوة او شق في سطح االرض يغذي البركان بالصهارة والغازات هو :
ب -دورة الصخرة

أ-التعرية

د -حجرة الصهارة

ج -الصالدة

 .26من العوامل التي تحدد ما اذا كان ثوران البركان متفج ار او هادئا هو:
أ-التركيب الكيميائي للصهارة

ب -درجة الح اررة

ج -الضغط

د -جمع ماذكر

 .25تتكون االرض من عدة طبقات هي:
ب -اربع

أ-ثالف

د -ست

ج -خمس

 .24صخور تغيرت بنيتها او نسيجها او تركيبها بفعل الح اررة او الضغط او الح اررة والضغط معا هي:
أ-صخور نارية

ب -صخور رسوبية عضوية

ج -صخور رسوبية كيميائية

د -صخور متحولة

 .24من الخصائص او الصفات التي تساعد على تحديد هوية المعادن
أ-االندماج االشعاعي

ب -التجانس االشعاعي

ج -االنشطار االشعاعي

د -النشاط االشعاعي

 .24بعض المعادن السليكاتية االكثر شيوعا هي:
ب -الجبس

أ -الكوارتز

د -النحاس

ج -الفلورايت

 .24بعض المعادن غير السيليكاتية هي:
ب -الفلدسبار

أ-الكوارتز

د -الكالسايت

ج -المايكا

 .31انشطار او انكسار االصرة التساهمية بين ذرتين او مجموعتين بحيف تحتفظ كل جزء بالكترون واحد من االلكترونات االصرة التساهمية وتكوين دقائق غير
مشحونة

A/B

أ-االنشطار المتجانس

A+B
ب -انشطار غير متجانس

ج -انشطار منعكس

 .31في الشكل الذي امامك
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أ-سالسل كاربونية متفرعة

ج -سالسل كاربونية تحتوي على اواصر مزدوجة

ب -سالسل كاربونية مغلقة حلقية

د -سالسل كاربونية تحتوي على ثالف اواصر
 .32النموذج الذي امامك من المركبات المشبعة ذات االواصر المفردة هو
أCH4-

بC2H4 -

دC4H4 -

جC3H4 -

 .33ايون الكاربونيور الموجب يكون اكثر استق ار ار اذا ازدادت عدد مجاميع الدافعة لاللكترونات المرتبطة بذرات الكاربون الموجبة حيف اكثر ايونات الكاربونيور استق ار ار
هو
34.
R

H
R

H
+

+

C

R

C

+

H

H

-53يمكن ايقاف دقائق بيتا بواسطة:
ب -الهواء

د-الفلين

ج-الخشب

 .35يتفاعل البيوتان مع كاشف تولن لينتر:
أ-راسب ابيض

ب -راسب اسود

ج -اليتفاعل

د -راسب بني

 .34في الشكل الذي امامك يحدف

أ-

اندماج نووي

C

H

H
ا -الورق

+

ب -انشطار نووي

ج -انكسار نووي

د -تداخل نووي
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اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية االتجاه لدى طالبات الصف الرابع العلمي
م.م نسرين حمزة

م.م غادة شريف
 .34جسير لق شحنة موجبة تطلق خالل انحالل العناصر المشعة ويتالف من بروتونيين ونيوترونيين ويمثل نواة ذرة الهيليور هو:
أ-الفا

ب -كاما

د -بوزوترون

ج -بيتا

 .34جهاز يستخدر يكشف االشعاع من خالل حساب االشارات الكهربائية المتكونة في بخار مؤين بفعل االشعاع هو
أ-عداد كايكر

ب -الفلر باج

ج-الجرعة االشعاعية

د -االشعاع المؤين

 .34في الرمز  XAZان  Aيمثل:
أ-العدد الذري

ب -عدد الكتلة

ج -عدد النيوترونات

د -عدد االلكترونات

 .61اليورانيور  U238يمثل الرقر :255
أ-عدد النيوترونات

ب -عدد الكتلة

ج -عدد البروتونات

د -العدد الذري
ملحق()8
اجوبة االختبار التحصيلي

 -1أ
 -2ب
 -3ج
 -6أ
 -5ب
 -4أ
 -4ب
 -4ب
 -4د
 -11ج
. -11
-12
 -13ح
 -16د
 -15ب
 -14ج
 -14ب
 -14ج
 -14ج
 -21أ
 -21ب
 -22د
 -23ب
 -26ب
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 -25د
 -24أ
 -24أ
 -24ب
 -24ب
 -31ج
 -31أ
 -32ب
 -33أ
 -36د
 -35أ
 -34ب
 -34ب
 -34أ
 -34أ
 -61ب
 -61د
ملحق رقم ()1

جامعة بابل
كلية التربية األساسية

طرائق تدريس العلوم

م /إستبانة آراء الخبراء لمعرفة مدى صالحية مقياس االتجاه نحو المادة
امستاذ الدكتور الفاضل  ................................المحترر  /المحترمة
تحية طيبة- :
تجري الباحثتان دراستهما الموسومة بـ ((اثر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية االتجاه لدى طالبات الصف الرابا العلمي في مادة
الكيمياء)) ئ وقد اعدت الباحثتان مقياساً مكوناً من اثنين وثالثين فقرة ئ ونظ اًر لما تتمتعون بق من خبرة ودراية ومكانة علمية فان الباحثتان يسعدهما ان تكونوا من
بين السادة الخبراء الذين يقرون صالحية االختبار أو عدمق مع ابداء مقترحاتكر ومالحظاتكر القيمة .
ما الشكر والتقدير
الباحثتان
عزيزتي الطالبة:

يقيس هذا المقياس اتجاهك الشخصي نحو مـادة الكيميـاء وهـو الغـ ار

البحـث العلمـي و الدراسـة فقـط وهـو مكـون مـن ()31فقـرة والمطلـوا منـك ابـداء رايـك

الخاص في كل ف قرة من فقرات المقياس بعد قراءة الفقرة وستجدين امامك ثالثة اختيارات لالجابة:

ا -اذا كان رايك يتفق ضعي عالمة في العمود االول اسفل كلمة موافقة
ا-اذا كان رايك يتفق الى حد ما ضعي عالمة اسفل كلمة اوافق احيانا

ج -اذا كان رايك يتعار

تماما ضعي عالمة اسفل كلمة غير موافقة
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اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في التحصيل وتنمية االتجاه لدى طالبات الصف الرابع العلمي
م.م نسرين حمزة

م.م غادة شريف
مقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء بصيغته النهائية
ت

البدائل

ابعاد الفقرات
موافقة

.1

افرح عند استالم كتاا الكيمياء

.2

استمتا بمناقشة موضوعات الكيمياء ما زميالتي

.3

استمتا بدراسة مادة الكيمياء

.4

الكيمياء مادة صعبة وجافة

.5

ال ارغا بسماع كلمة كيمياء

.6

ارغا قراءة أي كتاا ما عدا الكيمياء

.7

حل واجبات الكيمياء يجعلني اشعر بالثقة بالنفس

.8

أجد صعوبة بإعطاء أجوبة ألسئلة الكيمياء التي تثار في الصف

.9

تعجبني درسة الكيمياء و أعدها قدوتي

.11

تستحق مدرسة الكيمياءاالحترام و التقدير

.11

مدرسة الكيمياء تسخر مني عندما أخطأ

.12

تعجبني مدرسة الكيمياءعندما تشجعني وتزرع الثقة في نفسي

.13

أحا أن تربطني عالقة طيبة ما مدرسة الكيمياء

.14

اشعر بالراحة عندما تغيا مدرسة الكيمياء

.15

مدرسة الكيمياء غير منظمة في عملها

.16

مدرسة الكيمياء ال تساعد الطالبات في حل المشكالت التعليمية

.17

مادة الكيمياء غير مهمة في حياتنا

.18

مادة الكيمياء ال تستحق االطالع عليها أو دراستها

.19

مادة الكيمياء تساعدنا على فهم االكتشافات العلمية

.21

أحا دراسة الكيمياء ألنها مفيدة لي في المستقبل

.21

اعتقد إن مادة الكيمياء تسهم في التطور العلمي

.22

درس الكيمياء ينمي عندي قوة المالحظة

.23

دراسة الكيمياء ال تساعدني على أيجاد الحلول لبع

.24

ال اعتقد أن مادة الكيمياء أساسية ومهمة ضمن المواد الدراسية

.25

اشعر بطريقة تدريس الكيمياء روتينية و مملة

.26

أحا أن اجما عدد من الصخور لدرس الكيمياء

.27

ال افهم مادة الكيمياء عند أجراء التجارا

.28

اشعر بالملل من تدريس مدرسة الكيمياء

.29

أصغى لشرح مدرسة الكيمياء الن أسلوبها جذاا وممتا

.31

ال تعجبني مادة الكيمياء ألنها مثل قصص الخيال العلمي

.31

اشعر بالحماس لوجود الكثير من الصور و النماذج في الدرس

.32

اشعر بالمتعة عند جما انواع مختلفة للصخور

المشكالت
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أوافق أحيانا

غير موافقة

