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الممخص

ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر استعماؿ استراتيجية (  )PDEDODEفي التحصيل

لدى طالب الصف الخامس األحيائي في مادة الكيمياء .ولغرض التحقق مف أىداؼ البحث
صاغ الباحث الفرضية الصفرية اآلتية-:

 ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجاتطالبات المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل .
ولمتحقق مف صحة ِ
ىذه الفرضية ،أجرى الباحث تجربة استغرقت كورسا دراسياً كامالً ،وقد تـ

اعتماد اإلجراءات التالية:

 تـ اختيار التصميـ التجريبي ( ذي الضبط الجزئي) لمجموعتيف متكافئتيف( تجريبية وضابطة)،إذ اختار الباحث ثانوية الفرقاف وعقبة بف نافع ( القيرواف سابقا) ،وىما مف المدارس النيارية،

ضمف قضاء تكريت بصورة قصدية ميداناً لمتجربة ،وتكونت عينة البحث مف ( )67طالبا .تـ
توزيعيـ بصورة عشوائية إلى مجموعتيف ،تجريبية تـ تدريسيا باستراتيجية التعميـ السداسية األبعاد

(  ،)PDEDODEوضابطة تـ تدريسيا بالطريقة  .ومف أجل سالمة البحث كافأ الباحث بيف

مجموعتي البحث في بعض المتغيرات التي قد تكوف ذات تأثير في المتغير المستقل مثل( العمر

الزمني والذكاء ودرجات الكورس األوؿ)

 -تـ تحديد المادة العممية الخاصة بالبحث متمثمة بالفصميف ( الثالث والرابع) مف كتاب مادة

الكيمياء المقرر لمصف الخامس األحيائي  . 1027- 1026وتـ تحديد (  )45غرضا سموكيا،
كما أعد الباحث الخطط التدريسية الخاصة بالمجموعتيف .

جيز اختبا اًر لمتحصيل ،بمغ عدد فقراتو ( )45فقرة
 أعد الباحث األدوات الالزمة لمبحث حيث َاختبارية مف نوع االختيار مف متعدد.

 -بعد تييئة مستمزمات البحث طبق الباحث التجربة في الكورس الدراسي الثاني مف العاـ

الدراسي ( ،)1027-1026وقد قاـ

الباحث بتدريس مجموعتي البحث بنفسو ،وبعد انتياء

التجربة وتطبيق االختبارات والحصوؿ عمى النتائج ،تمت معالجتيا إحصائيا باستخداـ وسائل

إحصائية وصفية كػ( مقاييس التشتت ،النزعة المركزية ومعامالت االرتباط) ،واستداللية وتشمل
االختبارات التائية ،فضال عمى وسائل إحصائية المعممية كمربع كاي ،وقد أظيرت النتائج:

 -1تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية عمى طمبة المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل .

وبناء عمى النتائج استنتج الباحث بأف اعتماد استراتيجية (  )PDEDODEفي التدريس ليا
ً
أثرىا اإليجابي في زيادة تحصيل طالبو ،وفي ضوء ذلؾ طرح الباحث عدداً مف التوصيات
باإلضافة إلى عدد مف المقترحات
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Abstract
The aim of this study is to find out the effect of using the PDEDODE
strategy on the achievement of the fifth grade biology students in
chemistry. In order to verify the research objectives, the researcher
formulated the following zero hypothesis:
- There was no statistically significant difference between the average
scores of the experimental group and the average score of the students in
the control group in the achievement test.
In order to verify this hypothesis, the researcher conducted an
experiment that took a full course. The following procedures were
adopted:
The experimental design was chosen from (78) secondary school in
Tikrit.) Students. They were randomized to two groups, a pilot that was
taught in the three-dimensional education strategy (PDEDODE), and a
female teacher. For the sake of the integrity of the research, the researcher
rewarded between the two research groups for some variables that may
have an effect on the independent variable such as age, intelligence, and
grades of the first course.
- The scientific material of the research was identified as chapters (3 and
4) of the book chemistry scheduled for the fifth grade biological 2017 2018. (36) were identified as a behavioral purpose, and the researcher
prepared the teaching plans for the two groups.
- The researcher prepared the tools for the research where he prepared a
test of collection, the number of paragraphs (36) test paragraph of the
type of multiple choice.
After the experiment was completed, the tests were applied and the
results obtained were processed statistically using descriptive statistical
methods such as scattering parameters, Centralism and correlation
coefficients), and indicative tests include T, as well as statistical means of
learning as a square Kai, the results showed:
1. The students of the experimental group are superior to the students of
the control group in the achievement test.
Based on the results, the researcher concluded that the adoption of the
PDEDODE strategy in teaching has a positive effect on increasing the
achievement of its students. In light of this, the researcher put forward a
number of recommendations in addition to a number of suggestions
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الفصل األول :التعريف بالبحث
مشكمة البحث

تؤلف مسائل اإلىتماـ بعممية ( التعمـ والتعميـ) محو اًر رئيسا مف محاور اىتمامات االدارات
التربوية في الدوؿ النامية ،إذ أكدت الدراسات عمى عدـ فاعمية الطرؽ المعتمدة عمى التمقيف
واالستظيار في مواكبة التطويرات والتحديثات التي طرأت مؤخ ار عمى مناىج التدريس في العراؽ.

ولما كانت موضوعات الكيمياء – شأنيا كشأف باقي المواد – لـ تخضع إلى تطوير أساليب
عرضيا أماـ المتعمـ إال ما ندر ،لذلؾ ظيرت الحاجة إلى تعديميا وتطويرىا ،كونيا ذات عالقة

وثيقة بذاتية المتعمـ المعرفية وىويتو الثقافية .

ولما كاف االتجاه التربوي المعاصر يركز عمى قياس مستوى الفيـ بمقدار ما يحصل عميو

المتعمـ في اختبار التحصيل النيائي ،لذلؾ أصبح لزاما البحث عف طريقةأو استراتيجية أو

أسموب تربوي يعمل عمى معالجة ىذه المسألة .

ومف خالؿ تشخيص الباحث ليذه المشكالت ،واطالعو عمى العديد مف التربويات المعرفية في

مجاؿ التعميـ قاـ بتمخيص مشكمة بحثو باالجابة عف السؤاؿ التالي:

ىل الستعمال استراتيجية (  )PDEODEأث ار في تحصيل طالب الصف الخامس األحيائي في

مادة الكيمياء أم ال ؟!

أهمية البحث

 -1يعد ىذا البحث محاولة لمتواصل مع معطيات التنامي المعرفي في مادة الكيمياء .
 -2أىمية التحصيل .

 -3قمة الدراسات التي اىتمت بيذا الموضوع .

 -4التركيز عمى تنمية القدرة لدى المتعمميف لتحقيق الرؤية المغايرة لمضموف الموضوع مف دوف
أف يفقد أيا مف جزياتو .

 -5قد تسيـ نتائج ىذه الدراسة البحثية إلى تطوير موضوعات مادة الكيمياء؛ إلفادة القائميف
غمى بنائو مف إدراج خبرات وأنشطة تقوـ عمى أسس التفكير العممي .

 -6قد يسيـ ىذا البحث في تطوير برامج إعداد مدرسي مادة الكيمياء في مدارسنا المفتقرة إلى
أبسط وسائل التعمـ والتعميـ .
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هدف البحث

ييدؼ البحث الحالي الكشف عف أثر استعمال استراتيجية (  )PDEODEفي التحصيل لدى

طالب الصف الخامس األحيائي في مادة الكيمياء .
فرضية البحث

التوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05بيف متوسط درجات طالب

المجموعة التجريبية الذيف سيدرسوف مادة الكيمياء باستعماؿ استراتيجية ( ،)PDEODE
ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذيف سيدرسونيا وفقا لمطريقة التمقائية في اختبار

التحصيل .

حدود البحث
يتحدد البحث الحالي بما يأتي:

الحدود المكانية :طمبة الصف الخامس األحيائي في المدارس االعدادية النيارية في قضاء
تكريت ( المركز) لمعاـ الدراسي ( .)1027 – 1026

الحدود الزمانية :الكورس الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي ( .)1027 – 1026

الحدود المادية :الفصوؿ (  )3 ،4مف كتاب الكيمياء المزمع تدريسو لمعاـ الدراسي ( – 1026
 )1027ط / 2و ازرة التربية العراقية – جميورية العراؽ

تحديد المصطمحات:

 -1ستراتيجية ( )PDEODE
عرفيا كل مف:

 :)1007 ( Costu –2استراتيجية تعميمية تتألف مف أبعاد ستة  ( -التنبؤ ،المناقشة ،التفسير،
المالحظة ،المناقشة والتفسير) ،تسيـ في تعمـ وفيـ المتعمميف لما يدرسونو ،كونيا تزودىـ
بمناخ متمتع بالنقاش وتنوع اآلراء )44 :1007،Costu (.

 –1السامرائي والبدري (  :)1027وسيمة تعمميمية تقوـ عمى مساعدة المدرس لممتعمميف عمى

تعمـ وفيـ ما يدرسونو في حياتيـ اليومية ،إذ تعتمد عمى نشاط المتعمـ ودافعيتو نحو التعمـ

( السامرائي والبدري)248 :1027 ،

التعريف االجرائي:

سمسمة اإلجراءات المتضمنة لست مراحل ( التنبؤ والمناقشة والتفسير والمالحظة والمناقشة
والتفسير التقويمي) ،التي تسيل عمى طالب الصف الخامس األحيائي مف استيعاب الموضوعات

الكيميائية المطموبة وحصوليـ عمى الدرجة المطموبة في اختبار التحصيل .
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 -2التحصيل:
عرفو كل مف:

 عالـ (  :)1004درجة االكتساب التي يحققيا المتعمـ أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصلإليو في مادة دراسية ،أو مجاؿ تعميمي أو تدريب معيف  (.عالـ)104 :1004 ،

 سعد (  :)1005عممية عقمية تقوـ عمى مراقبة الطمبة لذاتيـ ولالجراءات التي يقوموف بيا فيأثناء التعمـ واكتساب المعرفة  (.سعد)1005:46 ،

التعريف االجرائي:

محصمة ما تعممو طالب الصف الخامس األحيائي في مادة الكيمياء ،ويقاس باختبار التحصيل
الكيميائي البعدي الذي أعده الباحث ألغراض البحث .

الفصل الثاني :االطار النظري

استراتيجية التعميم السداسية األبعاد (  )PDEODEلسافندر وكوالري
نشأتها وتطورها:

يرى العديد مف الباحثيف بأف ىذه االستراتيجية قد ولدت عمى يد الباحثيف (كوالري وسافندر)

(  ،)3 :1007 ،Costuبعد سمسمة اإلجراءات المتخذة مف قبميـ لتطويروتعديل استراتيجية

( )POEالتي تـ وضعيا عمى يد العالميف وايت وجونستوف ( WHITE AND
 )GUNSTONEعاـ  2881والتي كانت تقتصر عمى خطوة التنبؤ األولى المتعمقة باالجابة

عمى أسئمة المفاىيـ وخطوة المالحظة الرابعة المتضمنة الوصف الظاىري لما يالحظو المتعمـ
وخطوة المناقشة الخامسة والمتضمنة تصحيحا ومناقشة ألي تعارض بيف التنبؤ والمالحظة

( . )35 :1021 ،Costu
مميزاتها:

 -2التشجيع عمى العمل التعاوني ما بيف المتعمميف
 -1توفيرىا ألجواء نقاشية تتمتع بمعطيات إثرائية وآراء متنوعة .

 – 4تعمد إلى تحسيف وتعديل األفكار والمفاىيـ المغموطة لدى المتعمميف .
– 3تفعيل دور المتعمـ وجعمو محو ار لمعممية التعميمية .

 – 4تنمية قدرة المتعمـ عمى ممارسة عمميات العمـ كالتنبؤ والتفسير والمناقشة والمالحظة .
 - 5أكساب المتعمميف ،ميارات الحوار والمناقشة البناءة .

 – 6تنمية قدرة المتعمـ عمى التعمـ الثنائي ]( الذاتي  /الفردي) – ( الجماعي) [ .
 – 7الحد مف اىدار الوقت والجيد .

 – 8تنمية وتحفيز روح التحدي لدى المتعمميف .
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 – 20تسيـ في تطوير الميا ارت االستداللية لدى المتعمميف .

 – 22توفيرىا لممناخ المالئـ لحل جميع المشكالت التعميمية المطروحة .

( قطامي ( )477 :1024 ،السامرائي والبدري)234 – 233 :1027 ،

عيوبها :

 -2احتياجيا إلى وقت وجيد في تنفيذىا .

 -1ورود شكاوى مف قبل العديد مف المتعمميف بعدـ حصوؿ العديد منيـ إلى اإلجابة المطموبة
خالؿ تعرضيـ لمواقف آنية .

 -4عدـ القدرة عمى تنفيذىا في الصفوؼ الدراسية المكتظة .
 -3عدـ امكانية توفير الوسائل والمستمزمات الضرورية لكل مجموعة .

 -4عدـ قدرة العديد مف المعمميف عمى تطبيقيا ؛ لعدـ تييأتيـ مف قبل أقساـ وشعب االعداد
والتدريب .

 -5عدـ كفاءتيا في طرح وتدريس بعض المفاىيـ .

 -6عدـ قدرة المعمميف عمى ضبط حجرتيـ الصفية .

( األسمر ( )12 :1023 ،السامرائي والبدري)234 :1027 ،

خطوات تطبيقها:

أ– التنبؤ :يعمد المعمـ إلى تقديـ ظاىرة حوؿ المفيوـ المراد تعميمو ،إلتاحة الفرصة المالئمة ليـ

لمتنبؤ بنتيجتيا ( الخطيب )134 :1021 ،حيث يقوـ المعمـ بطرح مجموعة مف األسئمة:
ككيفية وصف حركة االلكترونات ،أو كيفية ترابط الييدروجيف مع األوكسجيف لتكويف الماء،
أو كيفية تحوؿ الذرة المستقرة إلى إيوف أثناء الفقداف واالكتساب

ب -المناقشة :يتـ منح الوقت الكافي لالنتظاـ في مجموعات والعمل عمى مناقشة أفكارىـ وتبادؿ

الخبرات فيما بينيـ  (.السامرائي والبدراني ،)232 :1027 ،ويقوـ المعمـ بتذكير المتعمميف

ببعض المصطمحات الميمة .

ج -التفسير :يتـ استخالص أىـ النتائج التي توصموا إلييا حوؿ الظواىر المطروحة ،ومف ثـ
السماح ليـ بتبادؿ ماتوصموا إليو مع باقي المجموعات مف خالؿ إجراء مناقشة جماعية

(دمحم )3 :1023 ،حيث يتوصل المتعمموف إلى ضرورة دراسة المفاىيـ المتعمقة بالمفاىيـ قيد

الدرس .

د– المالحظة :يتـ اختبار استنتاجات المتعمميف عمميا ،مف خالؿ إجراء التجارب وتسجيل
المالحظات ضمف ىيكميتيـ الجماعية ( المجموعات) ( ،السالمات )34 :1021 ،وىنا يقع
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بعض المتعمميف في حالة مف عدـ االتزاف في حالة عدـ تطابق استنتاجاتو وفرضياتو

النظرية مع نتائج تجربتو العممية (.الفالح.)55 ،1024 ،

ىػ -المناقشة :حيث يعمد المتعمـ إلى تعديل تنبؤاتو مف خالؿ ما توصل إليو في الخطوة السابقة

( الخطيب)134 :1021 ،وىذا يتطمب منو ممارسة ميارات التحميل والمقارنة ،ونقد زمالئو

المتواجديف في باقي المجموعات  (.قطامي)478 :1024 ،وىنا سيقوـ المعمـ بتدويف التنبؤات
ومناقشة متعمميو حوؿ ما توصموا إليو .

و– التفسير ( التوضيح واتخاذ القرار) :تتـ مراجعة جميع االجراءات ،الستنتاج الجواب المطموب
مف خالؿ جمع جميع المتناقضات ومواجيتيا واستبعاد الطالح منيا ،واستبقاء األجود واألصمح

(السامرائي والبدراني. )231 :1027 ،

الفصل الثالث :إجراءات البحث

شممت إجراءات البحث الخطوات اآلتية-:

 -2اختيار التصميـ التجريبي :تـ اختيار تصميـ المجموعتيف المتكافئتيف باختبار بعدي.
المجموعة
التجريبية
الضابطة

التكافؤ

إختبار بعدي

المتغير المستقل
( )PDEODE

 -0الذكاء

اختبار تحصيمي

 -9العمر الزمني
 - 6المعمومات السابقة

إعتيادية

 -1تحديد مجتمع البحث :شمل مجتمع البحث الحالي طالب الصف الخامس األحيائي مف
المدارس االعدادية النيارية في قضاء تكريت المركز لمعاـ الدراسي (.)1027 -1026

 -3اختيار عينة البحث :تـ اختيار شعبتيف مف مدرستيف تقعاف في مربع سكني واحد ىما
( عقبة بف نافع و الفرقاف) الحتوائيف عمى ثالث شعب ،وبالطريقة العشوائية ومف ثـ اختيار
مجموعة لتمثل مجموعة تجريبية تكونت مف ( )48طالبا تـ تعميميـ باستعماؿ استراتيجية (

 ،)PDEODEومجموعة ضابطة تكونت مف ( )47طالبا تـ تعميميـ باستعماؿ الطريقة
االعتيادية ،بعد استبعاد الطالب الراسبيف مف المجموعتيف في كل منيف.
جدول ( )0

الشعبة

عـــــدد الطالب

المجموعة
قبل االستبعاد

بعد االستبعاد

المستبعدين

أ

الضابطة

31

4

48

ج

التجريبية

32

4

47
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 - 3تكافؤ مجموعتي البحث :تـ تكافؤ طالب المجموعتيف في المتغيرات التي يمكف أف تؤثر في
المتغيرات التابعة (التحصيل الدراسي) ،والمتغيرات التي تـ تكافؤ طالب المجموعتيف فييا ىي

( اختبار المعمومات السابقة ،العمر الزمني  ،الذكاء).

جدول ()9

التكافؤ في متغيرات اختبار المعمومات السابقة والعمر الزمني والذكاء
الضابطة

التجريبية

درجة

المجموعة

الحرية

المتغير

المتوسط

الحسابي

المعياري

المعمومات

95502

0509

94.85

العمر الزمني

028559

5566

028550

35930

41,63

4,66

42,57

1,64

السابقة
الذكاء

القيمة التائية

االنحراف

االنحراف

المتوسط

الحسابي

المعياري
8525

الداللة االحصائية

عند مستوى
( )1.10

المحسوبة الجدولية
15506
غير دالة إحصائيا

50
15689

9

15546

 - 4أداة البحث :مف أجل تحقيق ىدفي البحث قاـ الباحث بإعداد أداة البحث ىي:
اختبار تحصيمي :اتبع الباحث الخطوات اآلتية لبناء االختبار التحصيمي:

أوال :تحديد المادة العممية :شمل االختبار التحصيمي الفصوؿ الدراسية ( )3 ،4مف كتاب مادة
الكيمياء المزمع تدريسو ليذه السنة .

ثانيا :تمت صياغة األغراض السموكية بيذه الفصوؿ ،اذ بمغ عددىا ( )45غرضا سموكيا.

ثالثا :تـ إعداد خارطة اختبارية لالختبار التحصيمي ،إذ تكوف االختبار بصورتو النيائية مف

( )45فقرة مف نوع االختيار مف متعدد ليتـ اختبارىـ بالطريقة التحريرية.
الفصوؿ

الدراسية

األىمية
النسبية

عدد مستويات األىداؼ السموكية
معرفة

فيـ

تطبيق

مجموع

عدد الفقرات النيائية

عدد فقرات االختبار
لكل مستوى

األىداؼ

التحميل

السموكية

معرفة

فيـ

2

24

5

4

تط

التحميل

بيق
الفصل

%31

5

4

4

3

0

24

الثالث
الفصل

%47

8

6

3

2

12

8

6

3

2

12

المجموع

%200

24

21

6

1

45

24

21

7

2

45

الرابع

380

أثر استعمال استراتيجية ( ) PDEODE

مجمة آداب الفراهيدي

في التحصيل لدى طالب الصف الخامس األحيائي في مادة الكيمياء

م.م  .مهند يحيى حسن

العدد ( )63كانون الثاني 9102م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رابعا :تـ التأكد مف الصدؽ الظاىري لفقرات االختبار بعرضو عمى مجموعة مف الخبراء
والمحكميف في مجالي طرائق التعميـ ،والقياس والتقويـ.

خامسا :تـ تطبيق االختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية تكونت مف ( )200طالبا مف
مدارس النور و خالد بف الوليد  ،تـ مف خالليا حساب متوسط زمف اإلجابة عمى االختبار،
والكشف عف الفقرات غير المفيومة فيو.

سادسا :تـ حساب القوى التمييزية لفقرات االختبار باستخداـ طريقة المجموعتيف المتطرفتيف ،وقد

تبيف إف الفقرات جميعيا ذوات قوى تمييزية جيدة .فضال عف حساب مستويات صعوبة

الفقرات وفعالية البدائل الخاطئة.

سابعا :تـ حساب ثبات االختبار بطريقتي التجزئة النصفية ومعامل كرونباخ الفا ،وقد تبيف أف
معاممي الثبات بمغا ( )0,72 ، 0,67عمى التوالي ،ويعد ىذاف المعامالف مقبوالف في

الدراسات التربوية.

 -5تـ تطبيق تجربة البحث في الكورس الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي ( ،)1027 -1026إذ
تـ تعميـ طالب المجموعة التجريبية باستخداـ استراتيجية (  ،)PDEODEوطالب المجموعة

الضابطة باستخداـ الطريقة االعتيادية.

واتسمت خطوات تدريس المجموعة التجريبية بالتالي:

أ – التنبؤ :يعمد المعمـ إلى تقديـ ظاىرة حوؿ المفيوـ المراد تعميمو ،إلتاحة الفرصة المالئمة ليـ

لمتنبؤ بنتيجتيا ( الخطيب )134 :1021 ،حيث يقوـ المعمـ بطرح مجموعة مف األسئمة:

ككيفية وصف حركة االلكترونات ،أو كيفية ترابط الييدروجيف مع األوكسجيف لتكويف الماء،
أو كيفية تحوؿ الذرة المستقرة إلى إيوف أثناء الفقداف واالكتساب

بػ  -المناقشة :يتـ منح الوقت الكافي لالنتظاـ في مجموعات والعمل عمى مناقشة أفكارىـ وتبادؿ
الخبرات فيما بينيـ  (.السامرائي والبدراني ،)232 :1027 ،ويقوـ المعمـ بتذكير المتعمميف

ببعض المصطمحات الميمة .

جػ  -التفسير :يتـ استخالص أىـ النتائج التي توصموا إلييا حوؿ الظواىر المطروحة ،ومف ثـ
السماح ليـ بتبادؿ ماتوصموا إليو مع باقي المجموعات مف خالؿ إجراء مناقشة جماعية

(دمحم )3 :1023 ،حيث يتوصل المتعمموف إلى ضرورة دراسة المفاىيـ المتعمقة بالمفاىيـ قيد

الدرس .

د – المالحظة :يتـ اختبار استنتاجات المتعمميف عمميا ،مف خالؿ إجراء التجارب وتسجيل
المالحظات ضمف ىيكميتيـ الجماعية ( المجموعات) ( ،السالمات)34 :1021 ،وىنا يقع
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بعض المتعمميف في حالة مف عدـ االتزاف في حالة عدـ تطابق استنتاجاتو وفرضياتو

النظرية مع نتائج تجربتو العممية (.الفالح.)55 ،1024 ،

ىػ -المناقشة :حيث يعمد المتعمـ إلى تعديل تنبؤاتو مف خالؿ ما توصل إليو في الخطوة السابقة
( الخطيب )134 :1021 ،وىذا يتطمب منو ممارسة ميارات التحميل والمقارنة ،ونقد زمالئو

المتواجديف في باقي المجموعات  (.قطامي )478 :1024 ،وىنا سيقوـ المعمـ بتدويف
التنبؤات ومناقشة متعمميو حوؿ ما توصموا إليو .

و– التفسير ( التوضيح واتخاذ القرار) :تتـ مراجعة جميع االجراءات ،الستنتاج الجواب المطموب
مف خالؿ جمع جميع المتناقضات ومواجيتيا واستبعاد الطالح منيا ،واستبقاء األجود
واألصمح (السامرائي والبدراني. )231 :1027 ،

 -5استخدـ الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية (الوسط الحسابي ،االنحراؼ المعياري ،النسبة
المئوية ،معامل الصعوبة والسيولة ،معامل التمييز ،معامل ارتباط بيرسوف ،معامل سبيرماف
براوف ،االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف).

الفصل الرابع :نتائج البحث

تبين ما يمي:
لتحقيق نتائج البحث ،استخدم الباحث االختبار التائي لعينتين مستقمتين حيث ّ
وجود فرؽ داؿ احصائيا بيف متوسط طالب المجموعة التجريبية ومتوسط طالب المجموعة

الضابطة في اختبار التحصيل ،وكما في الجدوؿ (:)4
جدول ()6

المجموعة

االنحراؼ

عدد

المتوسط

الطالب

الحسابي

المعياري

التجريبية

48

52,34

4,41

الضابطة

47

38,37

4,15

درجة

القيمة التائية

الحرية

المحسوبة

50

7,842

الداللة
الجدولية اإلحصائية
1.00

داؿ احصائياً

ويمكف أف تعزى ىذه النتيجة إلى فاعمية استراتيجية (  ،،)PDEODEكونيا تراعي قدرة
المتعمـ وسرعتو الذاتية ،فضال عمى مراعاتيا لمتفضيالت التعممية ألفراد المجموعة التجريبية.

ولعل كونيا استراتيجية جديدة عمى الطالب فإنيا قد أدت إلى زيادة تفاعميـ وفيميـ واستيعابيـ

لمحتوى المادة المطروحة  .األمر الذي أسيـ في زيادة تحصيميـ الدراسي  .وقد تعزى ىذه
النتيجة أيضا إلى أف المتعمميف في المجموعة التجريبية قد تعرضوا إلى عممية تعمـ مستمرة،

رفعت مف مستواىـ ومستوى الدافعية لدييـ ذلؾ كمو مصحوبا بتشوؽ طالب المجموعة التجريبية

لمتعمـ مما زاد مف دافعيتيـ وتركيزىـ نحو التعمـ .باإلضافة إلى أف ىذه االستراتيجية مكنت
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المتعمميف مف التفاعل والتعامل واستيعاب المعمومات مما جعميا مالئمة لالستخداـ.

وتتفق ىذه النتيجة مع العديد مف الدراسات السابقة التي درست أثر ىذه االستراتيجية مف خالؿ

إشارتيا إلى ظيور أثر ايجابي لصالح استراتيجية ( .)PDEODE
االستنتاجات:

بناء عمى ما جاء في نتائج البحث يمكف أف نستنتج ما يأتي:

 -1فعالية استراتيجية (  ،)PDEODEفي التحصيل في مادة الكيمياء .
 -2امكانية تطبيقيا عمى طالب الخامس األحيائي في مدارسنا الحالية وىذا ما أكدتو نتائج
التجربة.

 -3تنميتيا لمقدرة لدى المتعمميف في مادة الكيمياء ،وظير ذلؾ جميا مف خالؿ الفروؽ الواضحة
في الدرجات التي حصل عمييا الطالب في اختبار التحصيل .

 -4إف ىذه االستراتيجية تسيـ في اخراج المتعمـ مف إطار الطرؽ التقميدية المتبعة داخل الحجرة
الصفية .

 -5دفعيا لممتعمميف إلى الشعور باالثارة والتشويق في فيـ المادة ،فيحدث تعمـ ذا معنى ،قائـ عمى
استيعاب األفكار المطروحة .

التوصيات

اعتمادا عمى نتائج ىذه الدراسة أوصى الباحث بما يمي:

 -2حث مدرسي المواد العممية عمى متابعة آخر التطورات المعرفية ،مف خالؿ االطالع عمى
الطرائق واالستراتيجيات التربوية الحديثة .

 -1إعداد دورات خاصة ألعضاء ىيئة التعميـ في المدارس عمى التعميـ باستخداـ االستراتيجيات
المتعمقة بوظائف العمـ األساسية كيذه االستراتيجية ومف ثـ تعميـ التجربة عمى بقية

المؤسسات التعميمية التي تتبنى مثل ىذا النوع مف التعميـ.

 -4تطبيق استراتيجية (  ،)PDEODEكإحدى الطرؽ واالستراتيجيات التدريسية المعاصرة ،لما
ليا مف أثر ايجابي عمى العممية التعميمية .

المقترحات

استكماال لمبحث الحالي – كما يراه الباحث – يمكف اجراء دراسات الحقة ليذا البحث ومنيا:

 - 2القياـ بدراسات مماثمة تتناوؿ استخداميا وبحث أثرىا عمى متغيرات أخرى مثل التفكير
بأنواعو المختمفة.

 - 1القياـ بدراسات مماثمة تتناوؿ استخداميا وبحث أثرىا عمى متغير الجنس .

 - 4القياـ بدراسات مماثمة تتناوؿ استخداميا وبحث أثرىا لمراحل دراسية مختمفة .
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