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خصلالم  

ستخدام مدخل الطرائف العلمية في الكيمياء على التحصيل لهدف البحث  والدافعية المعفي لكشف عن أثر ا

م المتجر التجريبي صو التصتتتتتتميم  تتتتتتب  ة بالثانوي مرحلةلدى طالبات الللتعلم  جدة. ولتحقيق أهداف البحث اُستتتتتتتُخدن

ستتتتت موتتتتتوعات جموعتين: مجموعة ل تم تقستتتتيمجن( طالبة، ٦٠التجريبي، على عيتة تكونت من ) تجريبية دُر ن

سادس )الجيدروكربونات( من مقرر الكيمياء ) ستخدام مدخل الطرائف العلمية، ومجموعة تابطةُ 2الفصل ال ( با

ست بالطريقة المعتادة. وتمث لت م ٍ  ،دليٍل للمعلمةفي: البحث واد وأدوات دُر ن ومقياٍس  (،فقرة ٤٠)واختبار تحصيلي 

تن ا:ستتتتتتالي  ا تية: معامل ، (فقرة ٣٠)تعلم للدافعية لا ما دن تُخا وللتأكد من الصتتتتتتدب والثبات ومعالجة البيانات اُستتتتتتا

( لمعرفة حجم ا:ثر. وقد أسفرت التتائر 2η، ومربع إيتا ))test-T(ألفاكرونباخ، ومعامل بيرسون، واختبار )ت( 

لمجموعتين في كل ٍ من ( بين متوسطي درجات ا٠,٠٥عن وجود فروب صات داللة إحصائية عتد مستوى الداللة )

لتعلم في التطبيق البعدي لصتتتتتتالم المجموعة التجريبية، وأنجرت أن حجم لاختبار التحصتتتتتتيل، ومقياس الدافعية 

لدى الطالبات كان كبيًرا جدًا. وقد أوصى البحث  للتعلم تأثير مدخل الطرائف العلمية في تتمية التحصيل والدافعية

دَّةن توصتتتتتتيات من أبرلها: العم ل على تونيف مدخل الطرائف العلمية في تدريس الكيمياء في المرحلة الثانوية بنعن

 لتتمية التحصيل والدافعية.

ء.، الدافعية للتعلم، الكيمياالمعرفي مدخل الطرائف العلمية، التحصيلالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

    The purpose of this research was to examine the Impact of Using of Scientific 

Anecdotes in chemistry on cognitive achievement and motivation to learn among 

Secondary Students in Jeddah Governorate. To achieve the objectives of the research, 

the experimental method with semi-experimental design was used for two independent 

groups, on a sample of (60) Second-year Secondary Grade Students divided equally 

into an experimental group taught the topics of Chapter Sixth (hydrocarbons) of the 

chemistry course (2) using the Scientific Anecdotes Approach, and a control group 

studied the same subjects in the usual way. The research materials and tools were: a 

teacher’s guide, an achievement test (40 items), and a learning motivation scale (30 

items). To ensure validity, reliability and data processing, the following methods were 

used: The Alpha Cronbach coefficient, Pearson coefficient, and (t) test for two separate 

samples and ETA squared (η2) to examine the impact size. The results revealed 

statistically significant differences at (0.05) between the mean scores of the students of 

the two groups in both the achievement test and the motivation scale in post-application 

favoring the experimental group, indicating that the impact size of the Scientific 

Anecdotes Approach on developing achievement and motivation in the chemistry 

course was very great. The research recommended a number of recommendations, 

most notably: to use the Scientific Anecdotes Approach in teaching chemistry at the 

secondary stage to develop academic achievement and motivation.  

Keywords: Scientific Anecdotes Approach, Achievement, Learning Motivation, 

Chemistry.        
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  المقدمة

لتحقيقجا عامة، وتدريس العلوم خاصة، إعداد  التدريس في العملية التربوية سعىيأهم ا:هداف التي من 

وعودة، متعلم لدي  دوافع إيجابية نحو العلوم؛ ليكون مستمتعًا بدراستجا، وقادًرا على بتاء المعرفة بتفس  )السعدني 

ويعد علم الكيمياء أحد فروع العلوم التي تتداخل في معظم مجاالت الحياة وتطبيقاتجا اليومية، إص يعتبر  (.2018

داعًما لالبتكارات العلمية والتكتولوجية والصتاعية والطبية، بايادا أن  يواج  في تحقيق أهداف  عقبات ومعوقات، كأن 

العلوم، إتافة إلى كثرة المصطلحات التي تتضمتجا، واحتواءها على يشعر الطال  بصعوبة في دراسة مقررات 

 ة لتعلمدافعيالتدني تحصيل الطلبة وقلة ل(. قد تؤدي مثل هذه العقبات ٢٠١٣معادالٍت وقوانين مركبة )الزعيم، 

  (.2015 ،محمد)الكيمياء 

 & Oloyede) وميرسيوأولويد  (،Tubosun & Umar, 2016)وتؤكد دراسة كل ٍ من توبسون وعمر     

Mercy, 2016)وفي نل تغير دور  .تمثل في تدني مستوى المتعلمين في الكيمياء، على وجود مشكلة عالمية ت

التي تعمل على إثارة دافعية المتعلمين  يةداخل التدريسالمتقع علي  مسؤولية اختيار  ،المتجر الحديث نل المعلم في

 مية؛ لتحقيق ا:هداف المرجوة .في المواقف التعلي ايجابيةليتفاعلوا ب

ويؤكد  .ئف العلميةامدخل الطرومن المداخل التربوية الحديثة التي لجا تأثير ملموس في استثارة دافعية المتعلم     

( على أهمية استحداث مداخل تدريس صات طرب تفاعلية فريدة ومتميزة، يتفاعل معجا المتعلمون، 2011سالمة )

الطرائف العلمية؛ لكونجا تساعد على إدراك قيمة مقررات العلوم وأهميتجا، ودور العلماء وججودهم في خدمة ك

المجتمع، وتسجم في تدعيم تدريس العلوم في مدارستا وجامعاتتا إلعداد علماء، ومخترعين، ومبدعين، يسجمون 

 في تقدم مجتمعاتتا والعالم أجمع. 

( أن مدخل الطرائف العلمية من أكفأ المثيرات الهتمام المتعلمين؛ :ن فلسفتجا 2018صكر السعدني وعودة ) قدو    

( أن الطرائف العلمية 2015على مبدأ التشويق واإلثارة. ويضيف رلوقي وعبد الكريم والموسوي ) عامةتقوم 

تحصيلجم، فسماعجم تسجم على رفع وللمتعلمين تثير تفكيرهم، وتجعلجم أكثر فاعلية  مشوقةتتضمن مواقف محببة 

عن  ولد لديجم الرغبة في معرفة المزيد والبحثيشد انتباهجم، ويأو مشاهدتجم لمعلومة غريبة، أو موقف غامض 

 . ا:سباب

أهمية تشجيع  على (2015توصيات المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية المصرية للتربية العلمية ) أكدتقد و     

حقيق المتعة تائمة على الطرائف العلمية لقصميم دروس بتدريس العلوم من خالل ت الهتمامل علممالمؤسسات إعداد 

المؤتمر  أكدالعلوم، ويجعلجم يُقد رون أهميتجا في الحياة العملية. كما  مقررات والتسلية لدى المتعلمين، بما يُحبب جم في
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 معرفةاستخدام الطرائف العلمية لميدانية ب اتأهمية إجراء دراسعلى ( 2010العلمي الستوي العربي الخامس )

 .التعليم المختلفةفاعليتجا على مراحل 

(، 2011ري )التحصيل لدى المتعلمين، كدراسة الجف تتميةوقد أثبتت الدراسات فاعلية الطرائف العلمية في     

(، ٨٢٠١كدراسة الرعود ) ،بضرورة تونيفجا في تدريس العلومأخرى كما أوصت دراسات  (.٢٠١٠والكحالني )

  .(Aksoy, 2012)وأكسوي  (2013والزعيم ) ،(Babayemi, & Olagunju 2014)وأوالجونجو وبابايمي 

لتعلم، مما يشكل عائقًا نحو لدافعية الوقد تعود العديد من المشكالت التعليمية في تدريس الكيمياء إلى انخفاض      

( أن غالبًّا ما يعود تقصير المتعلمين إلى عدم اهتمامجم بما ٢٠١٥)ويؤكد الرفوع  تحقيق ا:هداف المرجوة.

الدافعية تتمية أكدت العديد من المؤتمرات التدوات على أهمية وقد  يتعلمون، وليس نقًصا في قدراتجم أو صكائجم.

لية، وغرس ( على ترورة تعزيز الدافعية الداخ2009مؤتمر قيمة التعلم في مجتمع المعرفة )تعلم، حيث أ ار لل

 قيم التعلم لدى المتعلم، وأهمية تتويع أسالي  تعزيز الدافعية لدى المتعلم.

أهمية إثارة الدافعية لدى المتعلمين لرفع  ، معفي تدريس العلوم العلميةأهمية استخدام الطرائف ا سبق تتضم مم    

مدخل الطرائف أثر كشف عن للمستوى تحصيلجم في الكيمياء، ا:مر الذي دعا إلجراء البحث الحالي، الذي يجدف 

 .بجدة ةالثانويمرحلة لدى طالبات الللتعلم والدافعية  معرفيالعلى التحصيل في الكيمياء العلمية 

             مشكلة البحث

تزايد الججود التطويرية التي يبذلجا التربويون لتدريس الكيمياء، إال أن  ال يزال هتاك تدٍن في تحصيل مع     

المرحلة الثانوية بالمملكة في واقع تدريس الكيمياء  عنأ ارت العديد من الدراسات قد لتعلم، ولالمتعلمين ودافعيتجم 

أن الطرب التقليدية السائدة تجعل المتعلم سلبي غير فع ال؛ مما أدى  دراساتبعض الأكدت ، العربية السعودية

(، كما أثبتت بعض الدراسات 2012) سلمانسماح ( و2019كدراسة الحارثي )، تحصيلالنخفاض مستوى ال

  (.2012( والعمودي )2018) والثبيتي والجيفاني لتعلم الكيمياء كدراسة الزهراني الدافعيةانخفاض 

من معلمات الكيمياء؛ لمعرفة مستوى تحصيل الطالبات ( معلمة 36) دراسة استطالعية على اجراءكما تم      

%(، 60 -% 40) بتسبةنخفاض مستوى التحصيل المعرفي للطالبات التتائر لاوتوصَّلت  ،ودافعيتجن لتعلم الكيمياء

وجود قصور في التحصيل ل ا يشيرمم%(. 64 -% 51وتراوح انخفاض مستوى دافعية الطالبات لتعلم الكيمياء بين )

من معلمات الكيمياء؛ ( معلمة 30)دراسة استطالعية على  يتأجر كما طالبات.الوالدافعية لتعلم الكيمياء لدى 

لم يسبق لجن أن سمعانا متجن %( 80) أنالتتائر  كدتلمعرفة واقع استخدامجن لمدخل الطرائف العلمية، وقد أ
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معالجة القصور في التحصيل والدافعية لتعلم لالبحث الحالي  جراءالا:مر الذي دعا  بمدخل الطرائف العلمية.

اإلجابة في البحث  تبلورت مشكلةعلي  و باستخدام مدخل الطرائف العلمية. ةالثانوي مرحلةالكيمياء لدى طالبات ال

 عن السؤال الرئيس ا تي:

للتعلم والدافعية  معرفيالعلى التحصيل في الكيمياء مدخل الطرائف العلمية  أثر استخدامما       

 ؟بجدة ةالثانوي المرحلة لدى طالبات

 وتفرع من السؤال الرئيس السؤاالن الفرعيان اآلتيان:

  لدى طالبات الصف الثاني  معرفيمدخل الطرائف العلمية في الكيمياء على التحصيل ال أثر استخدامما

 الثانوي بجدة؟

  مدخل الطرائف العلمية في الكيمياء على الدافعية للتعلم لدى طالبات الصف الثاني الثانوي  أثر استخدامما

 بجدة؟

 :أهداف البحث

 :الى هدف البحث الحالي

  لدى طالبات الصف  معرفيمدخل الطرائف العلمية في الكيمياء على التحصيل ال أثر استخدامالكشف عن

 الثاني الثانوي بجدة؟

  مدخل الطرائف العلمية في الكيمياء على الدافعية للتعلم لدى طالبات الصف الثاني  أثر استخدامالكشف عن

 الثانوي بجدة؟

 :البحث وضفر

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين 0.05توجد فروب صات داللة إحصائية عتد مستوى الداللة ) -1

 لصالم المجموعة التجريبية.المعرفي )التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي الختبار التحصيل 

( بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين 0,05توجد فروب صات داللة إحصائية عتد مستوى الداللة ) -2

  )التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية لتعلم الكيمياء لصالم المجموعة التجريبية.
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 أهمية البحث

 :فيما يأتي الحالي تبرل أهمية البحث

دريسية تاستجابة العديد من توصيات ا:بحاث والدراسات السابقة، التي أكدت على أهمية استخدام مداخل  -1

 في مقرر الكيمياء. اتحديثة وطرقجا؛ لرفع التحصيل والدافعية لدى المتعلم

الكيمياء ستخدام مدخل الطرائف العلمية وأنواعجا، مما يساعد على تخطيط دروس مقرر الدليل للمعلمة  تقديم -2

 وتتفيذها بطريقة فاعلة.

يوفر البحث معلومات للمشرفين والمختصين بتدريس الكيمياء عن مدخل الطرائف العلمية، وكيفية تونيف   -3

 في تدريس الكيمياء، وقد يُسجم في إعداد دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات الكيمياء.

في تحسين العلوم بصفة خاصة متاهر عامة وبصفة يستفيد مت  مطوري  ومصممي  المتاهر الدراسية قد  -4

 وتطوير المتاهر.

 حدود البحث

 ية:تالحدود ا الحالي بالبحث  لتزما

قياس وتم  ،لتطبيق البحث (2مقرر الكيمياء )بالفصل السادس)الجيدروكربونات( تم اختيار الحدود الموضوعية: 

الدافعية  كما تم تتاول التطبيق، التحليل، التركي ، التقويم()التذكر، الفجم،  وهي مستويات التحصيل المعرفية الستة

مصادر الخارجية الالسعي نحو التفوب، التحدي، االستمتاع بالتعلم(. و)مصادر الداخلية بأبعادها التعلم بمجالي : لل

 .عدي  )المعلمة، ا:سرة(لبُ 

 (.2019 -1441تجربة البحث خالل الفصل الدراسي ا:ول لعام ) ُطب نقاتا  الحدود الزمانية:

 بمحافظة جدة.للبتات الثانوية الحكومية  المدرسة ا:ربعونوتمثلت في  :الحدود المكانية

 (مسار العلوم الطبيعية)طالبات الصف الثاني الثانوي المتتظمات  اقتصر البحث على عيتة من الحدود البشرية:

 بطريقة عشوائية. تم اختيارهن( طالبة 60) عددهنو، في التعليم الحكومي

 مصطلحات البحث

 Scientific Anecdotesالطرائف العلمية 

من  أن  أن يثير اهتمام  ،( بأنجا: كل ما يصدر من معلم العلوم من قول أو فعل3120عرفجا  حاتة والتجار )    

والسر وراء  لتساؤل عن حقيقة هذا القول،الى اتالميذه ويحدث لديجم عجباً ودهشة نحو موتوع الدرس، ويدعوهم 

 .صلك الفعل
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فوع    صف الثاني الثانوي طالبات القول أو فعل يصدر من معلمة الكيمياء ل لبأنجا: كإجرائيًا في هذا البحث  تر 

نحو موتوعات الفصل السادس)الجيدروكربونات( من  نبقصد إثارة انتباه الطالبات وجذبج ،التعليميفي الموقف 

 وفجم محتواها. ا(، وليادة تفاعلجن ودافعيتجن لتعلمج2(؛ الرتفاع تحصيلجن في مقرر الكيمياء )2مقرر الكيمياء )

 cognitive achievement المعرفي التحصيل

في  للمعلومات التي اكتسبتجاالصف الثاني الثانوي إجرائيًا: بأن  مقدار استيعاب طالبات  ت  الباحثتانفعر     

نتيجة لدراسة موتوعات الفصل السادس)الجيدروكربونات( من مقرر الكيمياء  مستويات التحصيل المعرفية الستة

 البحث. لجذاختبار المعد االعليجا في  نصلحمقدار الدرجة التي ب(، ويقاس 2)

 Learning Motivationالدافعية للتعلم 

( بأنجا: تلك القوة الداخلية الذاتية التي تحرك سلوك الفرد وتوجج ؛ لتحقيق غاية 2013عرفجا  حاتة والتجار )     

 معيتة، يشعر بالحاجة إليجا، أو بأهميتجا المادية أو المعتوية بالتسبة ل .

ف إجرائيًا      نتيجة لدراستجن  الداخلية الذاتية التي تحرك سلوك طالبات الصف الثاني الثانويتلك القوة  :بأنجا وتُعر 

وتقاس  باستخدام مدخل الطرائف العلمية، (2موتوعات الفصل السادس)الجيدروكربونات( من مقرر الكيمياء )

 لجذا البحث.  المعد مقياسالعليجا في  حصلنبالدرجة التي 

 : للبحث اإلطار النظري

 األول: مدخل الطرائف العلمية  المحور

تقديم الدرس عبر  ، من خاللالطرائف العلمية على تشويق المتعلمينمدخل  ةتعتمد فلسف: مفهوم الطرائف العلمية

 عرف. ودروس العلوملتعلم  تولد لدى المتعلم الدافعيةفيمعلومة غير مألوفة، أو تجربة مدهشة، أو عرض مثير، 

بأنجا: كل ما يصدر من معلم العلوم من قوٍل، أو فعٍل يعمل على مفجوم الطرائف العلمية ( 2018السعدني وعودة )

ا يحدث لدي  دهشةً، وتعجبًا نحو الدرس، ويدعوه إلى التساؤل عن حقيقة هذا القول، والسر  إثارة اهتمام المتعلم مم 

فجا رلوقي وآخرون ) الكامن وراء صلك الفعل. ( بأنَّجا: كل معلومة أو عرض عملي مثير، أو تجربة 2015ويُعر 

ا يؤدي ممدهشة تبدو من وججة نظر المتعلم غير مألوفة، أو متتاقضة مع الحقائق العلمية المعروفة،  أو غريبة مم 

  إلى استثارة المتعلم للقيام بعملية االكتشاف لتفسير هذا التتاقض.

رلوقي وآخرون و (٢٠١٦) النمها صكر مميزات عدة،مدخل الطرائف العلمية ل: لطرائف العلميةمدخل ا مميزات

 ( فيما يأتي:2015)

 من أفضل أسالي  التشويق في مجاالت التدريس كافة وتدريس مقررات العلوم خاصة. -
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متلقن كدوره  مندال متعلم مشارًكا، فاعَّااًل في العملية التعليمية من خالل ممارست  ا:نشطة، بال تجعل -

 .سلبي

محاواًل  الطرائف بالغرابة والتتاقض مما يدعو المتعلم أن يركز انتباه  على موتوع الطرفة تسمت -

 إيجاد تفسيٍر لجا.

اكتساب المعارف والمجارات عبر تونيف أكبر قدر من الحواس، لتكوين خبرات عقلية تكون باقية  -

 ا:ثر.

 ساعد على تقوية الذاكرة و حذ الفكر.تتتمي خيال المتعلم وتجذ ب وجدان ، و -

 بطريقة االيحاء الذاتي، وليس بالتوجي  المبا ر. جاتساعد المتعلم على فجموتقدم آثاًرا خلقية وسلوكية،  -

 اقتداء المتعلمين بمعلم العلوم في أخالق  وثقافت ، وعلم ، وخبرات ، وقيم . -

(، والدمرداش 2018صكرها السعدني وعودة )، نوعينتصتف الطرائف العلمية إلى : أنواع الطرائف العلمية

(2008:) 

معلومات تبدو متتاقضة مع الحقائق العلمية المعروفة، أو معلومات مثيرة تُشد  وتتضمن: الطرائف النظرية

سير العلماء وتراجم كتبجم، وا:حداث العجيبة في ة، ومعلومات تتعلق بأسرار االكتشافات العلمي، أو المتعلم

 حياتجم.

وهي ا:كثر إثارةً، وتشويقًا للمتعلمين؛ لما تشتمل علي  من خبرة مبا رة، حيث تقوم فكرة : الطرائف العملية

العرض المثير على إحداث أمر من  أن  أن يلفت نظر المتعلمين، ويثير لديجم دهشة مثل تغير اللون، أو حدوث 

 المدهشة. التجارب، والعروض المثيرةوتشمل حركة، أو تال ي  يء معين. 

: ا:لعاب التعليمية، ا:لغال الصورية، الى لطرائف العلميةا (Ackmaca, 2009)أكماكا  كما صتف     

 ،الرسوم الكاريكاتيرية، الغرائ ، الرسوم المتحركة، ا:حداث المثيرة، الكلمات المتقاطعة، ا:حداث المتتاقضة

 .لرسوم الكرتونيةا

، الطرفة العلمية لتجاح استخدامهتاك  روط يتبغي توفرها : العلميةشروط نجاح استخدام مدخل الطرائف 

 :( فيما يأتي2008( والدمرداش )2018يُبي تجا كلٌّ من السعدني وعودة )

 أن يكون مضمونجا حقيقيًا وليس خرافيًا. -1

 مثيًرا وجذابًا قادًرا على  د انتباه المتعلم، وإثارة الدهشة لدي . جاأن يكون عتوان -2
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  .سابعة من موتوع الدرأن تكون ن -3

 غريبًا وجديدًا قدر اإلمكان. جاأن يكون مضمون -4

 أن تُقادَّما في الوقت المتاس  الذي يتتاس  مع موقعجا من الدرس. -5

 رفة.أن يجيد المعلم فن إلقاء الطرائف، خاصة ما يتعلق بتونيف الصوت في التعبير عن مضمون الط -6

وقت آخر لها في الوقت نفس ؛ بل يرجئ تفسير فةعليجا الطرأال يكشف المعلم عن الفكرة التي تتطوي  -7

 وفق تخطيط مدروس ومتتاسٍ  مع متطلبات الموقف التعليمي.

 ما يأتي:، نوردها في( مزيدًا من الشروط2016وقد أتاف مالن )      

 أن تتتاس  الطرفة مع مستويات المتعلمين العقلية والفكرية. -8

 الموقف التعليمي. في أثتاء التعلم، وتطرد الملل أن تضفي جًوا من المتعة واإلثارة -9

 أن تراعي الفروب الفردية بين المتعلمين. -10

 أن تعمل على تحقيق العديد من أهداف تدريس العلوم العامة. -11

ستخدام مدخل الطرائف بعض المعوقات الهتاك : معوقات استخدام مدخل الطرائف العلمية في تدريس العلوم

 ( فيما يأتي:٢٠١٥وآخرون )العلمية، يجملجا رلوقي 

ا ي بدخولجم فقدان السيطرة على المتعلمين -1 م   .ربكة للدرس حدثفي جو من العبث والضحك، من

 .يتخذها بعض المتعلمين مجااًل للتسلية والضحك جا، حتى العدم االكثار مت -2

 مضمون من استخدامجا.الويضيع  الدرس علىلوقت طويل، فيطغى عرتجا متد ي قد -3

  خصية المعلم مجااًل للتجكم من قبل المتعلمين، بتجاولهم حدود االحترام بيتجم.قد تجعل  -4

 يُفجم أن استخدام الطرائف العلمية في التدريس على أن  خروٌج عن المقرر الدراسي.   قد -5

 الثاني: الدافعية للتعلم المحور 

مجموعة المشاعر التي تدفع المتعلم إلى االندماج في ا:نشطة  على أنجاالدافعية  يشار الى: مفهوم الدافعية للتعلم

فُجا القرش  .(٢٠١٣،عفت الطتاوي ) بما يسجم في تحقيق ا:هداف التعليمية المتشودة، التعليمية المختلفة ويُعار ن

بتشاط موج ،  ( بأنجا: الحالة الداخلية للمتعلم وما يتتاب  من أفكاٍر تدفع  إلى الموقف التعليمي، والقيام2010)

 .حتى يتحقق التعلم بوصف  هدفًا ،واالستمرار بجذا التشاط
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( ٢٠١٥من الخصائص، من أبرلها ما عرت  بتي يونس ) عددتتميز الدافعية للتعلم ب خصائص الدافعية للتعلم:

 فيما يأتي:

 عملية عقلية عليا غير معرفية. -1

 وأدوات مختلفة.عملية إجرائية أي أنجا قابلة للقياس، والتجري  بأسالي   -2

 ثتائية العوامل؛ بمعتى أنجا ناتجة عن التفاعل بين العوامل الداخلية والخارجية. -3

 تعمل على تفسر السلوك، وليس وصف . -4

 السلوك الواحد قد يصدر عن عدٍد من الدوافع المختلفة. -5

ي:ل( فيما ي2013)توردها عفت الطتاوي ، مصدرينل تتقسم الدافعية حس  استثارتجا: صادر الدافعية للتعلمم  

مصدرها المتعلم صات ، فجو يقبل على التعلم مدفوًعا برغبٍة داخليٍة، أو حاجٍة نفسيٍة للشعور و: الدافعية الداخلية

  .لتحقيق التجاح بالرتا عن صات ، وح  االستطالع والفضول، أو التحدي، أو الشعور بالمسؤولية الذاتية

: كالمعلم، والمدرسة، وا:قران، وأولياء ا:مور؛ فالمتعلم حين يقبل على و: الدافعية الخارجية مصدرها خارجي 

الحوافز المادية أو المعتوية، أو للحصول على استحسان أقران ، أو من  :جلالتعلم إما لرغبت  بإرتاء المعلم، أو 

 أجل إرتاء والدي .

( ٢٠١٥تعد الدافعية  رًطا أساسيًا للتعلم، وتبرل أهميتجا كما يعرتجا الخليفة ومطاوع ) :التعلمأهمية الدافعية في 

 :كما يلي

 توج  سلوك المتعلم نحو أهداف محددة يسعى لتحقيقجا. -1

 تزيد الدافعية من المبادرة للقيام بأنشطة معيتة، والمثابرة في إدائجا حتى انجالها. -2

 الدرس.تزيد من حماس المتعلمين واندماججم في  -3

  تزيد من تعلم المتعلم للمقرر الذي يفضل ، فكلما لادت دافعيت  لاد حب  للمقرر -4

ا للغاية في استثارة دافعية المتعلمين دور معلم العلوم في تنمية دافعية التعلم لدى المتعلمين:  يعد دور المعلم مجمًّ

الخليفة ومطاوع و( ٢٠١٥؛ لالستحواص على انتباهجم، وليادة نشاطجم لمتابعة الدرس، ويعرض الرفوع )تعلملل

 أسالي  استثارة الدافعية للتعلم: بعض( ٢٠١٥)

 ضع أهداف واقعية يمكن تحقيقجا لدى المتعلم.ي -1

 تشجيع المتعلمين على التعلم بأسالي  تربوية  ائقة. -2
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 في مواقف ومشكالت، تدفعجم للتفكير والتعلم.يتحدى قدرات المتعلمين بوتعجم  -3

 يثير الدهشة والفضول لدى المتعلمين كلما أمكن صلك. -4

 يوفر عتصر االمتاع لألنشطة التعليمية، دون تقليل من قيمتجا العلمية. -5

 ونف أسالي  الدافعية الداخلية للمتعلم، كاستثمار ميول  واهتمامات .ي -6

:الدراسات السابقة   

هدفت دراسة ، حيث العلوم تدريس فيوأثره مدخل الطرائف العلمية  تتاولت العديد من البحوث والدراسات    

تقصي أثر ا:لغال الصورية في اكتساب المفاهيم الكيميائية لدى طالبات الصف العا ر ا:ساسي ل (٢٠١٨الرعود )

ب ا:لغال الصورية في اكتسا تفوب طريقةتتائر عن ال، وأسفرت با:ردن أنماط التفاعل االجتماعي في توء

 لتفاعل بين طريقة ا:لغال الصورية، وأنماط التفاعل االجتماعي.لأثر صي داللة إحصائية وجود لمفاهيم الكيميائية، وا

تحسين  فعالية نموصج التعلم القائم على ا:لغال الصورية في تقصيل (Rahayn, 2015)دراسة راهايو هدفت و    

ما المتجر الوصفي الكمي، وأنجرت التتائر أن متوسط نتائر التعلم  جدت اُ نتائر تعلم الفيزياء بإندونيسيا، وقد  دن تُخا سا

٪(، وتوصَّلت الدراسة إلى أن نموصج التعلم القائم على ا:لغال الصورية فع ال في تحسين ٣٠,٤١ليادة بتسبة )

 نتائر تعلم الطالب.

تقصي أثر إستراتيجية التدريس  (Olagunju&Babayemi, 2014)أوالجونجو وبابايمي دراسة  حاولتو    

، تيجيرياب باستخدام الكلمات المتقاطعة، وا:لغال الصورية ونوع الجتس على تحصيل الطالب في العلوم ا:ساسية

 .وجود تأثير إيجابي في التحصيل لصالم المجموعة التجريبيةعن وأسفرت التتائر 

فاعلية تونيف مدخل الطرائف العلمية في تتمية الحس العلمي لدى طالبات  (2013دراسة الزعيم ) بحثتكما    

تتائر تفوب المجموعة التجريبية في اختبار الجوان  المعرفية للحس الالصف الثامن ا:ساسي بغزة، وقد أنجرت 

المجموعتين. وأوصت بأهمية تونيف ستبانة عدم وجود فروب صات داللة إحصائية بين اال أنجرتما كالعلمي، 

 كبير في جذب انتباه الطلبة، وليادة دافعيتجم نحو تعلم العلوم.ه المدخل الطرائف العلمية في تدريس العلوم لدور

تقصي أثر تقتية الرسوم المتحركة في وحدة اإلنسان والبيئة من ل (Aksoy, 2012)دراسة أكسوي هدفت و    

على التحصيل  الدراسي للصف السابع االبتدائي بتركيا، وأنجرت التتائر تفوب تقتية  العلوم والتكتولوجيا  دورة

 تعزيز  تحصيل المتعلمين.في  على ا:سالي  التقليديةوعروض البوربويتت الرسوم المتحركة 
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أثر استخدام الطرائف العلمية كمدخل لتدريس العلوم على تتمية التحصيل لطالبات  (2011الجفري )كما بحثت     

عن وجود فروب صات داللة إحصائية  لتتائرالصف ا:ول المتوسط بمدارس المرحلة المتوسطة بمكة، وأسفرت ا

لموتوعات  لصالم المجموعة التجريبية. وأوصت الباحثة بتصميم الطرائف العلمية في سياب المحتوى المعرفي

 .المقررات بشكل مقصود ومتاس 

فاعلية الطرائف العلمية باستخدام الحاس  ا لي في تدريس وحدة  تقصيل (2010دراسة الكحالني ) هدفتو    

تتائر وجود فروب صات المن مقرر العلوم على التحصيل لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمكة، وأنجرت 

تضمين محتوى مقررات العلوم الطرائف العلمية وقد أوصت الدراسة ب المجموعة التجريبية.داللة إحصائية لصالم 

 في اثارةساهم في تشويق التلميذات للمادة، وإعداد نشرات تربوية لتوعية المعلمات بأهمية الطرائف العلمية لت

 .للتعلماهتمام التلميذات 

دراسة هدفت ، حيث دريس العلومللتعلم وأهميتجا في ت تتاولت العديد من الدراسات موتوع الدافعية كما     

تدريس الكيمياء في  المتطقي الرياتي في أثر استخدام استراتيجية الذكاء معرفةل (2018الحيحي وشحادة )

ت التتائر ارتفاعاً داالً كدحافظة الزرقاء با:ردن، وأبالتحصيل والدافعية لدى طالبات الصف ا:ول الثانوي العلمي 

 إحصائياً في مستوى التحصيل، ومستوى الدافعية لصالم المجموعة التجريبية.

تقصي أثر تدريس العلوم بمتحى الصف المقلوب في تتمية ل (2018دراسة أمبوسعيدي والحوسنية ) هدفتو   

وجود فروب لتتائر ال، وأ ارت عمانلطتة بس الدافعية لتعلم العلوم والتحصيل لدى طالبات الصف التاسع ا:ساسي

االهتمام بالدافعية لضرورة لصالم المجموعة التجريبية. وخلصت الدراسة  :دوات الدراسةصات داللة إحصائية 

 نحو التعلم وإقامة الورش للمعلمين حول تطبيق اإلستراتيجيات التي تتميجا لدى الطلبة.

أثر استخدام استراتيجية الكشف عن  )Gozum, 2013&  Yalmanci( وجوزم نسيدراسة يالماهدفت و   

تدريس مبتية على نظرية الذكاءات المتعددة في اكتساب المفاهيم العلمية واالحتفان بجا في دافعية الطلبة نحو تعلم 

العلوم، وأنجرت التتائر وجود فروب صات داللة إحصائية على أداء الطلبة في اختبار المفاهيم العلمية ومقياس 

وأنجرت وجود فروب صات داللة إحصائية في احتفان الطالب بالمفاهيم  ،لتجريبيةالدافعية لصالم المجموعة ا

 العلمية لصالم المجموعة التجريبية.

تأثير دورة التعلم الخماسية على فجم  معرفةل (Cigdemoglu, 2012)دراسة سيجدموجلو  سعتوأخيرا    

مقرر الكيمياء بتركيا، وقد أبرلت التتائر تفوب طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا وفقًا  ودافعية الطالب في

 لدورة التعلم الخماسية مقارنة بأقرانجم الذين درسوا بالطريقة التقليدية.



 
 

14 

 

، والدافعية من الدراسات السابقة في االطالع على ا:دبيات المرتبطة بمدخل الطرائف العلمية تم االستفادةولقد      

  ا:سالي  اإلحصائية المتاسبة. اختيار، والفروض، وصياغة وات لتعلم، وأيًضا في بتاء مادة البحث وأدل

 منهج البحث وإجراءاته

ا:نس  لمعرفة أثر المتغير المستقل  وهوالمتجر التجريبي صو التصميم  ب  التجريبي،  تم تطبيق: منهج البحث

( يبين 1) التاليوالجدول . تعلم(لوالدافعية لالمعرفي )مدخل الطرائف العلمية( على المتغيرين التابعين )التحصيل 

 :للبحثالتصميم  ب  التجريبي 

 التصميم  ب  التجريبي للبحث( 1جدول رقم )

 المجموعة
 اختبار التحصيل

 القبلي المعرفي
 طريقة التدريس لتعلم القبليلدافعية مقياس ال

اختبار التحصيل 

 البعديالمعرفي 

تعلم لمقياس الدافعية ل

 البعدي

 √ √ التجريبية
استخدام مدخل الطرائف 

 العلمية
√ √ 

 √ √ الطريقة المعتادة √ √ الضابطة

 

جميع طالبات الصف الثاني الثانوي مسار العلوم الطبيعية بمحافظة جدة للفصل الدراسي  في تمثلو: مجتمع البحث

 (، والالتي يدرسن بالمدارس الحكومية التابعة لولارة التعليم.2019 -ه1441ا:ول لعام )

في التعليم  (مسار العلوم الطبيعية)طالبات الصف الثاني الثانوي من  ةعشوائيعيتة  وتمثلت في: عينة البحث

 .(تجريبية وتابطةمتساويتين )ن مجموعتيل ، تم توليعجن( طالبة60ددهن )وع ،الحكومي بمحافظة جدة

 مواد البحث وأدواته:

 :في مثلتتوأوال: مواد البحث: 

 وفقًا للخطوات ا تية: تم اعدادهوقد  لتدريس باستخدام مدخل الطرائف العلمية:لدليل المعلمة  -1

 .المراجع والدراسات السابقة لبتاء الدليلالرجوع إلى عدد من  -2

 .(2دروس الفصل السادس )الجيدروكربونات( من مقرر الكيمياء )لالمراد تحقيقجا تحديد ا:هداف العامة  -3

 تحديد عدد الحصص المتاسبة لكل درس. -4

 دروس وفق مدخل الطرائف العلمية.التخطيط وتتفيذ  -5

 العلمية.توتيم طرب التدريس المتاسبة لمدخل الطرائف  -6

 مع مراعاة لمن الحصة وقدرات الطالبات. معرفيمحتوى اللإعداد ا:نشطة التعليمية المتاسبة ل -7

 تحديد الوسائل التعليمية المتاسبة لتتفيذ ا:نشطة التعليمية أثتاء الدرس. -8



 
 

15 

 

 ة. تحديد أسالي  التقويم المتاسبة )القبلي، التكويتي، الختامي( لمعرفة مدى تحقق ا:هداف التعليمي -9

دد بلغ عو ،ه06/04/1441ه إلى 27/03/1441تاريخ بحيث بدأ التدريس  ،لتدريسلالخطة الزمتية وتع  -10

 (:2) التيا الجدول في( حصص، بمعدل حصة يوميًا، ويتضم صلك 8الحصص التعليمية )

 الزمتية لتدريس الفصل السادس)الجيدروكربونات( الخطة( 2جدول رقم )

 

 تتلخص في ا تي:و :دليلللاألهداف العامة  -أ

 .مدخل الطرائف العلميةالتعرف على  -

  مدخل الطرائف العلميةالتعرف على دور كل من المعلمة والطالبة في تتفيذ  -

 الواردة في الدليل. وفق التوجيجات، (جيدروكربوناتال)في تدريس وحدة  مدخل الطرائف العلميةاستخدام  -

 .طالباتدى الل الدافعية للتعلم تتميةفي  مدخل الطرائف العلميةتونيف  -

دراسة طالبات من خالل الرفع مستوى التحصيل الدراسي لدى ل العلميةمدخل الطرائف استخدام  -

 موتوعات.ال

ً للوسائلن التعليمية المتاسبة للتدريس وفق مداخل : الوسائل التعليميةتحديد  -ب تضمن دليل المعلمة إيضاحا

 Data show)جال العرض جالطرائف العلمية، وتمث لت في: الكتاب المدرسي، ججال الحاس  ا لي، 

projector)مقاطع فيديو، ، أوراب عمل، السبورة وا:قالم، التماصج الجزيئية )الكرات والوصالت(، الصور ،

  المواد وا:دوات الخاصة بالتجربة المدهشة.

الطرب التدريسية المالئمة لمدخل الطرائف  من: الطرق التدريسية المالئمة لمدخل الطرائف العلميةتحديد  -جـ

: القصة العلمية، وا:لغال الصورية، والتجربة المدهشة، والعرض المثير، والكلمات قديم الدروسالعلمية في ت

 المتقاطعة. 

 عدد الحصص عنوان الدرس م

 1 مقدمة إلى الجيدروكربونات 1

 2 ا:لكانات 2

 2 ا:لكيتات وا:لكايتات 3

 2 متشكالت الجيدروكربونات 4

 1 الجيدروكربونات ا:روماتية 5

 8 مجموع الحصص
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 الواجبات المتزلية.و عملالأوراب  وتمثلت في: أدوات التقويمتحديد  -د

تخصص مين في تم عرض الدليل في نسخت  ا:ولية على مجموعة من المحك: الصدق الظاهري للدليلحساب  -هـ

 .لاللمةاأُجريت التعديالت  المالحظات بتاء علىو،  المتاهر وطرب التدريس والكيمياء، لمعرفة آرائجم حول

 الطرائف العلمية: مدخل وفقفصل )الهيدروكربونات( ل كتيب الطالب-2

مقدمة  الكتي ، وتضمن مدخل الطرائف العلميةوفقًا ل (الهيدروكربونات)لفصل طال  صياغة كتاب ال تم اعادةأ ـ 

: ا:هداف السلوكية، درستضمن كل و، فصلال دروسعرض ، ثم ا:هداف العامة، ثم مدخلالللتلميذ عن 

  .مختلفة تقويم الي وأس ،لمدخلوالمحتوى العلمي، وأنشطة تعليمية مصاغة وفقًا ل

تركز أنشطة تضمن  كما، الرسمي ولارةالكتاب مع محتواه  تعارضأال ي ي كتالب ـ روعي عتد إعادة صياغة 

 تتمية أنماط التعلم والتفكير لدي .وتجدف لفاعلية التلميذ، على 

ة لدق، ومدى تتظيم المحتوى، واطالبةعلى مجموعة من المحكمين، إلبداء الرأي في مدى مالءمت  لل الكتي  م عرضتج ـ 

  .الكتاب في صورت  التجائية جاهًزا للتطبيقأصبم بذلك ، ووفق المالحظاتالعلمية واللغوية ل ، وقد تم إجراء التعديالت 

 أدوات البحث:بناء ياً: نثا

 المعرفي: اختبار التحصيل -1

ي الفصل السادس ف هادافا لقياس التحصيل المعرفي لطالبات الصف الثاني الثانويو: الهدف من االختبار -أ

 (.2)الجيدروكربونات( من مقرر الكيمياء )

تحديد ا:هداف السلوكية المراد قياسجا، ل، ات المقرر عيتة البحثوتوعم ليلتح تم: تحليل المحتوى التعليمي ب_

  .وصلك بصياغتجا في عبارات إجرائية محددة لتحقيق نواتر التعلم

معادلة هولستي  تم تطبيق، ثم عد أسبوعينبإعادة التحليل تم تحليل الللتأكد من ثبات : حساب ثبات التحليل -جـ

(Holisty)  ثبات درجة لشير تقيمة مرتفعة (؛ وهي 0,90) ت قيم بلغتوقد ، (1999 ،طعيمة)لحساب الثبات

  عالية.

المتخصصين للتأكد من صدب تحليل المحتوى تم عرت  على عدد من المحكمين من  حساب صدق التحليل: -د

يت التعديالت ، تدريس العلوموفي المتاهر  رن  .لمالحظاتوفقًا ل الاللمةوقد أُج 

مستويات ا:هداف مع الولن التسبي لكل مستوى لتحديد جدول المواصفات  تم اعداد: إعداد جدول المواصفات -هـ

 (:3كما يُوتم الجدول ) ،حساب الولن التسبي لكل موتوع تم، كما مقابل موتوع
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 الفصل عيتة البحث موتوعاتلا:ولان التسبية جدول المواصفات و( 3جدول رقم )

 الموضوعات

عدد 

الحصص 

 التدريسية

الوزن النسبي 

لحصص كل 

 موضوع

عدد الصفحات 

 لكل موضوع

 الوزن النسبي لعدد

الصفحات لكل 

 موضوع

مجموع االوزان 

النسبية لكل 

 موضوع

متوسط االوزان 

 النسبية

 لكل موضوع

مقدمة إلى 

 الجيدروكربونات

1 12,5 ٪ 8 23٪ 35,5 17,75٪ 

 ٪27 54 ٪29 10 ٪ 25 2 ا:لكانات

 ٪21 42 ٪17 6 ٪ 25 2 ا:لكيتات وا:لكايتات

متشكالت 

 الجيدروكربونات

2 25 ٪ 5 14٪ 39 19,5٪ 

الجيدروكربونات 

 ا:روماتية

1 12,5 ٪ 6 17٪ 29,5 14,75 

 ٪100 200 ٪100 35 ٪ 100 8 المجموع

 

الاللمة لكل مستوى في كل  ا:سئلةوعدد ا:سئلة الكلية و، ا:ولان التسبية لألهداف السلوكية كما تم حساب     

  ( يوتم صلك:4، والجدول التالي )( سؤاالً 40االختبار ) بذلك تضمنو ،عموتو

 

 لمستويات ختبار وعدد ا:سئلة االواصفات وما:ولان التسبية لمستويات ا:هداف السلوكية ( 4جدول رقم )

 الموضوعات
الدرجات 

 واألسئلة

مجموع  األهداف المعرفية )السلوكية(

األسئلة 

 والدرجات

الوزن النسبي 

لألسئلة في كل 

 موضوع

 التذكر

(8) 

 الفهم

(7) 

 التطبيق

(10) 

 التحليل

(8) 

 التركيب

(4) 

 التقويم

(3) 

إلى  مقدمة

 الجيدروكربونات

  1 1 2 1 1 ا:سئلة
6 15٪ 

 1 1 2 1 1 الدرجات

 :لكاناتا
 1 1 2 3 2 2 ا:سئلة

11 27,5٪ 
 1 1 2 3 2 2 الدرجات

ا:لكيتات 

 وا:لكايتات

 1 1 2 2 2 2 ا:سئلة
10 25٪ 

 1 1 2 2 2 2 الدرجات

متشكالت 

 الجيدروكربونات

 1 1 2 2 1 2 ا:سئلة
9 22,5٪ 

 1 1 2 2 1 2 الدرجات

الجيدروكربونات 

 ا:روماتية

   1 1 1 1 ا:سئلة
4 10٪ 

 1 1 1 1 الدرجات

  40 3 4 8 10 7 8 مجموع األسئلة الدرجات

 ٪100  ٪7,5 ٪10 ٪20 ٪25 ٪17,5 ٪20 الوزن النسبي لألهداف
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، وفق قواعد تصتتتميم االختبارات الموتتتتوعية صتتتياغت تم نوع االختيار من متعدد؛  وتمثل في: االختبار بناء -و

الزمن المحدد  ، وتحديدطريقة اإلجابة، وتوتتتتتتتيم الجدف من االختبار للطالباتوإعطاء تعليمات واتتتتتتتحة،  مع

 لالختبار.

تحديد درجة واحدة لإلجابة الصتتتتتحيحة، وصتتتتتفر لإلجابة ب ،توليع الدرجات تموقد  :مفتاح تصححححححيت االختبار-ز

 الخاطئة.

إلبداء  الكيمياء دريسوتصين في المتاهر ختالمحكمين الم بعضعلى تم عرت  حيث  :صدق االختبارحساب  -ح

يت التعديالت  .متاستتتتتبة الصتتتتتياغةرأيجم حول أستتتتتئلة االختبار، ومدى ارتباطجا با:هداف، و المطلوبة، وقد أُجرن

  .التجائية في صورت وبذلك أصبم االختبار جاهز 

ً تطبيق اختبار التحصحححيل  -ط ( طالبةً 20طبق االختبار بتستتتخت  التجائية على عيتة استتتتطالعية من ) :اسحححتطالعيا

 حساب لمن االختبار.ل، وسئلةالتعليمات وا:وتوح من وصلك للتحقق  ،(من غير عيتة البحث)

 تتراوحو(، Cronbach Alpha)معامل ألفا كرونباخ تطبيق ولحساب معامل الثبات تم : حساب ثبات االختبار -ي

شير إلى أن االختبار يتمتع بدرجة مما ي( 0.87)معامل ألفا  ةقيم وقد بلغتين الصفر والواحد، بقيم معامل الثبات 

 . عالية ثبات

 لحساب الزمن المتاس  لالختبار استخدمت طريقة حساب متوسط ا:لمتة وفق ا تي: :حساب زمن االختبار -ك

 مجموع زمن انتهاء كل طالبة =زمن االختبار

 عدد الطالبات

 ( دقيقة.42هو )المعرفي أن الزمن المتاس  الختبار التحصيل تبين المعادلة  وبتطبيق

تقع تمن مستوى  جاتضم أن جميعا :سئلةعامل صعوبة ابحساب م ختبار:لالحساب معامل الصعوبة ألسئلة  -ل

( معامالت 5ويبين الجدول )(، 0.52(، وأقل معامل صعوبة )0.80الصعوبة المقبول، إصا بلغ أعلى معامل صعوبة )

 ختبار: االالصعوبة لكل سؤال من أسئلة 
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 المعرفي معامالت الصعوبة :سئلة اختبار التحصيل( 5جدول رقم )

 معامل الصعوبة السؤال معامل الصعوبة السؤال معامل الصعوبة السؤال

 0.68 29س 0.57 15س 0.75 1س

 0.52 30س 0.73 16س 0.70 2س

 0.78 31س 0.73 17س 0.77 3س

 0.67 32س 0.79 18س 0.62 4س

 0.70 33س 0.67 19س 0.65 5س

 0.78 34س 0.75 20س 0.58 6س

 0.78 35س 0.62 21س 0.78 7س

 0.53 36س 0.70 22س 0.78 8س

 0.63 37س 0.62 23س 0.75 9س

 0.72 38س 0.75 24س 0.67 10س

 0.68 39س 0.75 25س 0.80 11س

 0.63 40س 0.70 26س 0.62 12س

   0.76 27س 0.57 13س

   0.77 28س 0.75 14س

 

تراوحت  جاتضم أن قيما بارمعامالت التمييز :سئلة االخت حساببو: ختبارلالحساب معامل التمييز ألسئلة  -م

:يوتم صلك (6) لجدووالمقبولة، قيم ( وهي 0.75-0.20بين )  

 

 المعرفي معامل التمييز :سئلة الختبار التحصيل( 6جدول رقم ) 

 معامل التمييز السؤال معامل التمييز السؤال معامل التمييز السؤال

 0.41 29س 0.55 15س 0.25 1س

 0.53 30س 0.40 16س 0.37 2س

 0.55 31س 0.60 17س 0.75 3س

 0.46 32س 0.27 18س 0.63 4س

 0.49 33س 0.45 19س 0.20 5س

 0.59 34س 0.22 20س 0.60 6س

 0.38 35س 0.60 21س 0.67 7س

 0.53 36س 0.44 22س 0.25 8س

 0.40 37س 0.25 23س 0.36 9س

 0.46 38س 0.38 24س 0.43 10س

 0.49 39س 0.45 25س 0.51 11س

 0.56 40س 0.36 26س 0.33 12س
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   0.58 27س 0.22 13س

   0.45 28س 0.39 14س

 

 اُستُخدم معامل ارتباط بيرسون لالختبارلحساب صدب االتساب الداخلي : الختبارلصدق االتساق الداخلي  -ه

رتباط دالة االأن معامالت  لقد أكدت التتائرو. حساب االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجةل

 .(7جدول ) درجة عالية من االتساب الداخلي أن االختبار على(، مما يدل على 0.01إحصائيًا عتد مستوى داللة )

 .( سؤااًل 40في نسخت  التجائية من )جاهزا  االختباروبذلك أصبم 

يةالكلمعامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة ( 7جدول رقم )  

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

 **0.574 29س **0.864 15س **0.763 1س

 **0.651 30س **0.791 16س **0.688 2س

 **0.782 31س **0.778 17س **0.739 3س

 **0.614 32س **0.738 18س **0.556 4س

 **0.541 33س **0.888 19س **0.738 5س

 **0.744 34س **0.607 20س **0.786 6س

 **0.691 35س **0.737 21س **0.729 7س

 **0.840 36س **0.725 22س **0.735 8س

 **0.558 37س **0.795 23س **0.735 9س

 **0.616 38س **0.853 24س **0.657 10س

 **0.626 39س **0.807 25س **0.824 11س

 **0.697 40س **0.786 26س **0.767 12س

   **0.508 27س **0.685 13س

   **0.756 28س **0.586 14س

 (0.01وجود داللة عند مستوى )**

 تعلملمقياس الدافعية ل -2

 قياس دافعية الطالبة لتعلم الكيمياء.لهادافا و: مقياسالتحديد الهدف من  -أ

تم  ،الدافعيةبعد االطالع إلى عدد من المراجع والدراسات السابقة التي تتاولت موتوع : مقياسالتحديد أبعاد  -ب

 مجالين للدافعية لتعلم الكيمياء وصلك حس  مصادر إثارتجا وهما:  تحديد

 (االستمتاع بالتعلم، التحدي، السعي نحو التفوب) ، ويحوي ثالثة أبعاد وهيمصادر الدافعية الداخلية -1

  .(ا:سرة ،المعلمة)ويحوي بعدين وهما: مصادر الدافعية الخارجية -2
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الرباعي )موافق  (Likert)رت اليك مقياسوفق  تم اعدادها( فقرة، 26وتكون المقياس في نسخت  ا:ولية من )   

صياغة الفقرات أن تكون واتحة ومتاسبة لخصائص في بشدة، موافق، ال أوافق، ال أوافق بشدة(، حيث ُروعي 

 .أفراد العيتة

 على مجموعة من المتخصصين في المتاهر وطرب تدريس العلوم تم عرت حيث : مقياسال صدقحساب  -جـ

مقياس في نسخت  التجائية مكونًا الليصبم ، وفق المالحظات اللمةأُجريت التعديالت ال وقد .علم التفس التربويو

  .( فقرة30من )

صدب االتساب ، وصلك لحساب بة( طال25مقياس على عيتة من )ال تم تطبيق :مقياسلالتجربة االستطالعية ل -د

 الداخلي ودرجة الثبات.

والدرجة الكلية  رجات ا:بعادم معامل بيرسون لحساب االرتباط بين داتخداستم : صدق االتساق الداخلي -هـ

 تعد قيم( و0.848 –0.753مرتفعة تراوحت بين ) تأن قيم معامالت االرتباط جاءالتتائر  وقد أ ارت ،لمقياسل

دول )ج درجة عالية من االتساب الداخليأن المقياس يتمتع ب دل على( مما ي0.01دالة إحصائيا عتد مستوى داللة )

8:) 

 معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل بعد والدرجة الكلية لمقياس الدافعية لتعلم الكيمياء( 8جدول رقم )

 المجال
 معامل االرتباط البعد م

 الدافعية الداخليةالمجال األول مصادر 

 **0.793 السعي نحو التفوب 1

 **0.845 التحدي 2

 **0.836 االستمتاع بالتعلم 3

 المجال الثاني مصادر الدافعية الخارجية
 **0.848 المعلمة 4

 **0.753 ا:سرة 5

 0.01وجود داللة عند مستوى  **

( 0.901) ت قيم قد بلغتو (،Cronbach Alpha)استخدام معامل ألفاكرونباخ ب وصلك: مقياسالثبات حساب  -و

 مقياس ككل وثبات أبعاده.ثبات ال( يوتم معامالت 9. والجدول رقم )تشير لتسبة ثبات عاليةوهي قيمة 
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 معامالت ثبات مقياس الدافعية لتعلم الكيمياء ككل وثبات أبعادها( 9جدول رقم )

 لتعلم لمعامل ثبات مقياس الدافعية  معامل ثبات البعد البعد م المجال

 المجال األول مصادر الدافعية الداخلية

 0.888 السعي نحو التفوب 1

0.901 

 0.874 التحدي 2

 0.900 االستمتاع بالتعلم 3

 المجال الثاني مصادر الدافعية الخارجية
 0.844 المعلمة 4

 0.879 ا:سرة 5

 

إلجابة عن لأن الزمن المتاس   وجد، وقد طريقة حساب متوسط ا:لمتة استخدامتم  :مقياسالزمن  تحديد -ز

 ( دقيقة.20) هوقياس مالفقرات 

التدرير  من خالل تطبيقمقياس، الاالستجابة لفقرات  لتحديد مستوىتقدير كمي تم وتع  :المقياس صحيتت -ح

( درجات، وصلك 1( درجات، ال أوافق بشدة )2( درجات، ال أوافق )3( درجات، أوافق )4الرباعي: أوافق بشدة )

( 2( درجات، أوافق )1للعبارات اإليجابية، أما العبارات السلبية فتكون درجاتجا عكس صلك حيث: أوافق بشدة )

 ت.( درجا4( درجات، ال أوافق بشدة )3درجات، ال أوافق )

 :إجراءات تطبيق البحث

 :ةالخطوات ا تي القيام البحث تضمتت إجراءات تطبيق

على عيتة من طالبات الصف  وات البحثتطبيق أدل اجراء المخاطبات الرسمية الاللمة للحصول على الموافقة -1

 بجدة. الثانوية دارسلمبإحدى ا الثاني الثانوي مسار العلوم الطبيعية

وتحديد عيتة  ( وتعريفجا بالبحث وكيفية سيره، وعدد الحصص المطلوبة،2الكيمياء )مقابلة معلمة مقرر  -2

 على العيتة. ألدواتالبحث وموعد إجراء االختبار القبلي ل

تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق  معرفةعلى المجموعتين )التجريبية والضابطة( ل:دوات البحث القبلي  لتطبيقا -3

 التجربة.

استخدام مدخل الطرائف العلمية، في بلمجموعة التجريبية اتدريس ربة البحث، حيث تم لتجلتطبيق الميداني ا -4

ست المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة.  حين دُر ن

 .على المجموعتين )التجريبية والضابطة( وات البحثالتطبيق البعدي :دتم  -5

 الاللمة لجمع التتائر.المعالجات اإلحصائية  ستخداما -6

 تفسيرها ومتاقشتجا، وعرض التتائر  -7
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 توصيات والمقترحات. تقديم ال -8

 للبحث: المعالجة اإلحصائية

 ا:سالي  اإلحصائية ا تية: اماستخد تملتحقيق أهداف البحث 

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية. -1

 لحساب الثبات التسبي لتحليل المحتوى التعليمي. (Holisty) معادلة هولستي -2

 .لحساب الثبات (Alpha Cronbach) معامل ألفاكرونباخ -3

 معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساب الداخلي. -4

 معامل الصعوبة، ومعامل التمييز لفقرات اختبار التحصيل. -5

 ( وصلك لمعرفة حجم ا:ثر وقوة التأثير.2ηمربع إيتا ) -6

 .لحساب الفروب بين مجموعتي البحث (T-test)اختبار  -7

أن  ال  وتشير التتائر ،(T-test)ت اختبار تطبيق بالمجموعتين  تجانستم التأكد من : تجانس المجموعتينحساب 

( 1,16توجد فروب صات داللة إحصائية للمجموعتين التجريبية والضابطة في درجات اختبار التحصيل القبلي )

وهما أكبر من مستوى  (0,13( عتد مستوى داللة )1,55لتعلم القبلي )ل(، ومقياس الدافعية 0,25عتد مستوى داللة )

 (10) تي الجدول و ،أن المجموعتين متجانستان يؤكدمما  ،( وهذا يعتي أنجما غير دالتين إحصائيًا0,05الداللة )

  :يوتم صلك

 :دوات البحثللمجموعتين )التجريبية والضابطة( لتطبيق القبلي  اختبار )ت( واختبار )ف(( 10جدول رقم )

 

 األداة
 العدد المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 اختبار )ت(

 الداللة اإلحصائية قيمة ت

 المعرفي اختبار التحصيل
 2,73 12 30 التجريبية

58 1,16 0,25 
 3,07 11,13 30 الضابطة

مقياس الدافعية لتعلم 

 الكيمياء

 10.35 84,60 30 التجريبية
58 1,55 0,13 

 11.24 80.27 30 الضابطة
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 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها

 عرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األولأوال: 

ات لدى طالبالمعرفي على التحصيل في الكيمياء : ما أثر استخدام مدخل الطرائف العلمية وينص على

 ؟بجدة الصف الثاني الثانوي

التحقق من مع  .عيتة البحثطالبات العلى  التحصيل المعرفياختباٌر  تم تطبيقلإلجابة عن هذا السؤال و

( بين متوسطي درجات 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الفرض ا:ول ونص صحة 

لصالت المجموعة المعرفي الختبار التحصيل  طالبات المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي

 التجريبية.

ما اختبار )ت(      دن تُخا لبيان داللة الفروب بين متوسطات درجات المجموعتين  (T-test)والختبار صحة الفرض اُسا

 مربع إيتا تم استخدام، ولبيان حجم التأثير المعرفي )التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي الختبار التحصيل

(صلك: ميوت (11) التالي ، والجدول 

( للتطبيق البعدي 2اختبار )ت( للفروب بين متوسطي درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( وقيمة مربع إيتا ) (11جدول )

 المعرفي الختبار التحصيل

 المتوسط العدد المجموعة المجال
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية
 قيمة )ت(

مستوى 

 الداللة

 مربع إيتا

)2( 
 حجم التأثير

 التذكر
 1.206 3.83 30 التجريبية

 تأثير كبير 0.14 *0.003 3.093 58
 1.530 2.73 30 الضابطة

 الفهم
 1.432 4.87 30 التجريبية

 تأثير كبير 0.31 *0.000 5.155 58
 1.570 2.87 30 الضابطة

 التطبيق
 1.510 7.17 30 التجريبية

 تأثير كبير 0.30 *0.000 4.936 58
 2.371 4.63 30 الضابطة

 التحليل
 2.139 5.33 30 التجريبية

 تأثير كبير 0.24 *0.000 4.327 58
 1.648 3.20 30 الضابطة

 التركيب
 0.928 2.03 30 التجريبية

 تأثير كبير 0.16 *0.002 3.262 58
 0.971 1.23 30 الضابطة

 التقويم
 0.521 2.27 30 التجريبية

 كبيرتأثير  0.34 *0.000 5.505 58
 0.925 1.20 30 الضابطة

الدرجة 

 الكلية

 4.230 24.80 30 التجريبية
 تأثير كبير 0.45 *0.000 6.896 58

 5.565 16.00 30 الضابطة

 0.05وجود داللة عند مستوى  *

 :ما يلي (11الجدول السابق ) تضم مني
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( بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين 0.05وجود فروب صات داللة إحصائية عتد مستوى الداللة ) -1

  .عتد المستويات الستة المعرفي)التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي الختبار التحصيل 

والضابطة ( 24.80وجود فروب صات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية ) -2

حيث  ،( في التطبيق البعدي الختبار التحصيل عتد الدرجة الكلية لصالم المجموعة التجريبية16.00)

 (. 0.05( وهي قيمة دالة عتد مستوى )0.000قيمة مستوى الداللة في اختبار )ت( ) بلغت

ً كان تمية التحصيل المعرفي مدخل الطرائف العلمية في تلتأثير الحجم  -3 ( ²η)قيمة  غتبل ؛ حيثمرتفعا

 مدخلليجابي اإلثر ا:على دل وهي نسبة مرتفعة ت، (0.45المحسوبة للدرجة الكلية الختبار التحصيل )

مع نتائر هذه التتائر عتد جميع المستويات المعرفية، وتتفق المعرفي تتمية التحصيل في  الطرائف العلمية

، (Aksoy, 2012)أكسوي و ،(Olagunju&Babayemi, 2014)دراسة أوالجونجو وبابايمي 

 من فروض البحث.الفرض ا:ول  تم قبولوعلي  ، (2011الجفري )و (2010الكحالني )و

 :عرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني

تعلم لدى طالبات الصف لعلى الدافعية لفي الكيمياء : ما أثر استخدام مدخل الطرائف العلمية وينص على

 ؟بجدة الثاني الثانوي

التحقق من صحة مع  ،عيتة البحثطالبات اللتعلم على للدافعية امقياٌس  تم تطبيقلإلجابة عن هذا السؤال 

( بين متوسطي درجات طالبات 0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) توجد فروق: الفرض الثاني ونص 

 لتعلم لصالت المجموعة التجريبية.لالمجموعة )التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية 

المجموعتين لبيان داللة الفروب بين متوسطات درجات  (T-test)اختبار )ت( تم تطبيق والختبار صحة الفرض     

ما مربع إيتا ،)التجريبية والضابطة( في التطبيق البعدي دن تُخا  ،لتعلمللمقياس الدافعية   )2(ولبيان حجم التأثير اُسا

  يوتم صلك:( 12)التالي والجدول 
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 اختبار )ت( لقياس الفروب بين متوسطي درجات المجموعتين )التجريبية والضابطة( وقيمة ( 12جدول )

 لتعلمل( للتطبيق البعدي لمقياس الدافعية 2مربع إيتا ) 

 المتوسط العدد المجموعة البعد المجال
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

 مربع إيتا

)2( 
 حجم التأثير

مصادر 

الدافعية 

 الداخلية

السعي نحو 

 التفوب

 3.579 22.23 30 التجريبية
 متوسطتأثير   0.13 *0.004 2.961 58

 4.160 19.27 30 الضابطة

 التحدي
 2.491 16.00 30 التجريبية

 تأثير كبير  0.38 *0.000 5.968 58
 2.612 12.07 30 الضابطة

االستمتاع 

 بالتعلم

 3.508 16.80 30 التجريبية
 تأثير كبير  0.40 *0.000 6.173 58

 2.518 11.93 30 الضابطة

مصادر 

الدافعية 

 الخارجية

 المعلمة
 2.428 24.37 30 التجريبية

 تأثير كبير 0.45 *0.000 6.907 58
 3.135 19.37 30 الضابطة

 ا:سرة
 2.173 16.97 30 التجريبية

 تأثير كبير 0.28 *0.000 4.690 58
 2.748 13.97 30 الضابطة

مقياس الدافعية لتعلم 

 الكيمياء

 11.069 96.37 30 التجريبية
 تأثير كبير  0.45 *0.000 6.840 58

 11.316 76.60 30 الضابطة

 0.05وجود داللة عند مستوى  * 

 :ما يلي (12)السابق  يتضم من الجدول

( والضابطة 16.00وجود فروب صات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية ) -1

 .لصالم المجموعة التجريبية بعاده ا:ربعة:تعلم للمقياس الدافعية ل( في التطبيق البعدي 12.07)

( والضابطة 96.37)وجود فروب صات داللة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية  -2

حيث  ،تعلم عتد الدرجة الكلية لصالم المجموعة التجريبيةل( في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية ل76.60)

 (. 0.05( وهي قيمة دالة عتد مستوى )0.000كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار )ت( تساوي )

ً كان م تمية الدافعية للتعلمدخل الطرائف العلمية في تلتأثير الحجم  -3 ( المحسوبة ²ηقيمة ) بلغت؛ حيث مرتفعا

الطرائف مدخل ليجابي اإلثر ا:على دل وهي نسبة مرتفعة ت ،(0.45عتد الدرجة الكلية ) تعلمللمقياس الدافعية ل

دراسة الحيحي و حادة وتتفق هذه التتيجة مع نتائر أبعاده ا:ربعة، عتد  تعلمللدافعية لتتمية ا فيالعلمية 

 )Gozum, 2013&  Yalmanci( وجولم لمانسيويا (2018أمبوسعيدي والحوستية )و (2018)

  من فروض البحث.الفرض الثاني  ذلك تم قبولبو. (Cigdemoglu, 2012)سيجدموجلو و
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ست باستخدام مدخل الطرائف العلمية على المجموعة يقد ُو عزى تفوب المجموعة التجريبية التي دُر ن

 ا تي:الى الضابطة 

 تفاعلجن وجذب انتباهجن و جنتزويد الطالبات بالمعارف العلمية بطريقة ممتعة ساعد في استثارة أصهان

 .اإليجابي

  تتظيم المعلومات و ،لموتوعاتاكسر الجمود الذهتي، وتبسيط المفاهيم الكيميائية المجردة، وتعميق فجم

.  ،لتذكرها لفترة طويلة أدىمما واسترجاعجا   مما أدى لزيادة تحصيلجن 

 ا أدى لزيادة دافعيتجن  ،الطالبات من خالل تتافسجن لحل الطرائف العلمية مإثارة اهتما مَّ  للتعلم.من

  من خالل ممارستجن تجربة علمية مدهشة أو مشاهدة عرض مثير،  ،لواقعلتزويد الطالبات بخبرات أقرب

  .والحياتيةكسابجن العديد من المجارات العلمية ال أدى مما

 التوصيات

 في توء التتائر السابقة يوصي البحث با تي:

تونيف مدخل الطرائف العلمية في تدريس الكيمياء في المرحلة الثانوية لتتمية التحصيل والدافعية لتعلم  -1

 الكيمياء.

الدراسية بولارة تضمين مدخل الطرائف العلمية في أدلة المعلم لمقررات الكيمياء من قبل مطوري  المتاهر  -2

 التعليم.

 تونيف مدخل الطرائف العلمية في مقررات المتاهر وطرب التدريس في برنامر إعداد المعلم. -3

 .مدخل الطرائف العلميةاستخدام عقد دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات الكيمياء لتدريبجم على  -4

 المقترحات

 في توء نتائر البحث يمكن اقتراح إجراء الدراسات ا تية:

 فاعلية استخدام مدخل الطرائف العلمية على تتمية التفكير فوب المعرفي في مقرر الكيمياء. -1

 ي في مقرر الكيمياء.تأملفاعلية استخدام مدخل الطرائف العلمية على تتمية التفكير ال -2

 فاعلية استخدام مدخل الطرائف العلمية في تتمية الذكاءات المتعددة في مقرر الكيمياء. -3
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 :المراجعدر وقائمة المصا

 أوال: المراجع العربية 

 القاهرة: عالم الكت . معجم مصطلحات ومفاهيم التعليم والتعلم.(. م2009إبراهيم، مجدي عزيز. )

في   )Flipped Classroom(المقلوب(. أثر التدريس بمتحى الصتتف م2018أمبوستتعيدي، عبد ب بن خميس والحوستتتية، هدى. )

 العلومو لألبحاث التجاح جامعة مجلةتتمية الدافعية لتعلم العلوم والتحصتتتيل الدراستتتي لدى طالبات الصتتتف التاستتتع ا:ستتتاستتتي. 

 .1604-1569 فلسطين، ،الوطتية التجاح جامعة ،(8) 32 ،اإلنسانية

 . عمان: دار المسيرة للتشر والتوليع.4ط سيكولوجيا الدافعية واالنفعاالت.(. م2015بتي يونس، محمد محمود. )

(. استخدام الطرائف العلمية كمدخل تدريس بعض موتوعات مقرر العلوم على تتمية م2011الجفري، سماح بتت حسين صالم. )

-133 ،(3) 14 .مصر العلمية،مجلة التربية مكة. بالتحصيل المعرفي لدى طالبات الصف االول بمدارس المرحلة المتوسطة 

172 . 

ستراتيجية البيت الدائري في تتمية التحصيل الدراسي بمقرر الكيمياء في المرحلة الثانوية(. م2019لحارثي، عبير علي. )ا  .فاعلية ا

 .رسالة ماجستير، جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية، الرياض

أثر استتتتخدام استتتتراتيجية الذكاء المتطقي الرياتتتتي في تدريس مادة الكيمياء في التحصتتتيل  .(2018. )لالحيحي، آية و تتتحادة، فوا

رستتتالة ماجستتتتير، جامعة الشتتترب ا:وستتتط، عمان،  .والدافعية لدى طالبات الصتتتف ا:ول الثانوي العلمي في محافظة الزرقاء

 ا:ردن.

 الرياض: مكتبة الر د جودة للتعليم وإتقانا للتعلم. مجارات التدريس الفعال(. م2015الخليفة، حسن، والمطاوع، تياء. )

 . القاهرة: دار المعارف.7ط الطرائف العلمية مدخل لتدريس العلوم.(. م2008الدمرداش، صبري. )

عمان: دار المستتيرة  تعلم العلوم بأستتالي  ومداخل ممتعة و تتيقة.(. م2015رلوقي، رعد وعبد الكريم، ستتجى والموستتوي، محمد. )

 لتوليع.للتشر وا

سي م2018الرعود، براءة عطا ب. ) (. أثر طريقة ا:لغال الصتورية في اكتستاب المفاهيم الكيميائية لدى طلبة الصتف العا تر ا:ستا

 ص ،ا:ردن ،عمادة البحث العلمي الجامعة ا:ردنية، ،45، دراستتتتتتات العلوم التربوية في تتتتتتتوء أنماط التفاعل االجتماعي. 

257 -271. 

 عمان: دار المسيرة للتشر والتوليع.الدافعية نماصج وتطبيقات. (. م2015محمد أحمد. )الرفوع، 

ثامن (. م2013الزعيم، هبة ب محمود. ) ية تونيف مدخل الطرائف العلمية في تتمية الحس العلمي لدى طالبات الصتتتتتتف ال فاعل

 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.  ا:ساسي بغزة.

(. مشتتتتتكالت جودة تعليم ا:حياء والكيمياء في المدارس الحكومية وا:هلية م2018الزهراني، على والثبيتى، حاتم والجيفانى، فايز. )

  .66-52 ص غزة، ،المركز القومي للبحوث (،9) 2، التربوية والتفسيةالعلوم  مجلةبمحافظة الطائف. 

    القاهرة: دار الكتاب الحديث. التربية العلمية مداخلجا واستراتيجياتجا.(. 2018السعدني، عبد الرحمن وعودة، ثتاء. )
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. تم ١١٨٥٧ صتتتتتحيفة الشتتتتترب ا:وستتتتتط، ،مايو16 .والتقتيات الحديثة مداخل فريدة لتدريس العلوم (.م2011ستتتتتالمة، صتتتتتفات. )

  zoy6u2https://tinyurl.com/ya االسترجاع من:

ادة الكيمياء لدى أثر استتتخدام نموصج التعلم التوليدي في تتمية التفكير االستتتداللي والتحصتتيل في م(. م2012ستتلمان، ستتماح محمد. )

 رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، مكة.  .طالبات الصف ا:ول الثانوي بمكة المكرمة

 انية.: الدار المصرية واللبت، القاهرة3ط ،معجم المصطلحات التربوية والتفسية(. م2013 حاتة، حسن والتجار، ليت . )

 .لفكرالقاهرة: دار ا استخدامات . -سس أ -تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية مفجوم (. م1999طعيمة، ر دي أحمد. )

. عمان: دار المستتتتيرة للتشتتتتر 3. طإستتتتتراتيجيات ، تقويم التدريس الفعال تخطيط ، مجارات ، (. م2013الطتاوي، عفت مصتتتتطفى. )

 والتوليع.

 عمان: دار المسيرة للتشر والتوليع.  موسوعة المصطلحات التربوية.(. م2011علي، محمد السيد. )

 الرياض: دار التشر الدولي للتوليع. التقويم التربوي.(. م2005فتم ب، متدور عبد السالم. )

 القاهرة: الدار العالمية للتشر والتوليع.مجارات التدريس الفعال. (. م2010جمال إبراهيم. ) ،القرش

فاعلية الطرائف العلمية باستخدام الحاس  ا لي في تدريس وحدة من مقرر العلوم على التحصيل (. م2010الكحالني، سجير علي. )

 ماجستير، جامعة أم القرى، مكة. رسالة  .الدراسي لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمكة

القاهرة: دار العلم واإليمان للتشتتتتر  إستتتتتراتيجيات حديثة لتدريس العلوم في تتتتتوء نشتتتتاط المتعلم.(. م2016مالن، حستتتتام الدين. )

 والتوليع.

 محلية الحصاحيصا.أسباب تدني التحصيل في مادة الكيمياء لدى طالب الصف الثاني الثانوي (. م201٥محمد، سارة عبد الرحيم. )

 رسالة ماجستير، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.  

 :. تم االستتتتتتتترجتتتاع منالبحرينبر، ديستتتتتتتم .قيمتتتة التعلم في مجتمع المعرفتتتة .(م٢٠٠٩) جمعيتتتة دعم الطتتتالتتت مؤتمر 

http://www.alwasatnews.com/news/332817.html 
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