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دراسة العالقة بين االتجاه نحو مادة الكيمياء والتحصيل الدراسي لطمبة الصف
السادس العممي
د .عبد الستار احمد مراد

كمية التربية /جامعة ديالى

د .عمي عبد الرحمن جمع

كمية التربية األساسية  /جامعة ديالى

الفصل األول :

أىمية البحث والحاجة إليو
تولي التربية عمى وفق الفمسفة الحديثة اىتماماً بالجانب الوجداني ومتضمناتو يوازي

االىتمام بالجانب المعرفي  ،فيي تيدف فضالً عن اكتساب المتعممين معمومات وميارات عقمية
وجسمية إلى بناء شخصية المتعمم وصقمو العداد مواطن صالح متفتح الذىن ذي شخصية

متكاممة .

وما االتجاىات إال واحدة من متضمنات الجانب الوجداني والتي يجب غرسيا وتنميتيا لدى

المتعممين ومنذ المراحل الدراسية أو تنفيذىا  .إذ أن لالتجاىات أىمية كبيرة لكونيا تؤثر في

سموكيم وليا أىمية الدوافع  .وىي ناتجة عن الخبرة والتعمم وبالذات فان لمتعمم الدور الكبير في
تنميتيا وتوجيييا االتجاه الصحيح (  )70:1كما وان لمبيئة دو اًر بار اًز فييا ،فاألفراد يتشربون

المبادئ والقيم من البيئة التي يعيشون فييا ومن تصرفات األفراد البارزين في ىذه البيئة فتراث
األجداد والشخصيات األسطورية والمثل والمبادئ واألشخاص ذوي األفكار والمتسمحين بالعمم

ومنيم المعممين والمدرسين عمى مستوى المدرسة كل أولئك يمكن أن يكون ليم الدور في غرس

وتنمية االتجاىات لدى األفراد بشكل عام والمتعممين بشكل خاص.

واالتجاه حين يتكون لدى الفرد يجعمو يسمك سموكاً يتصف الثبات واالستمرار ازاء األشياء أو

األشخاص (  )166:11ورغم ذلك فانو ينمو ويتغير إذ يرى سميث(  ) smithإن االتجاه يمكن
تغييره أما بتعديل بنية القيم لدى الفرد أو تغييره استعداده الشخصي أو تقديم معمومات جديدة

وخبرات مناقضة لما عنده أو تعديل االتجاىات السائدة في وسطو االجتماعي كما حدد ىوفالند

( ) hofiandفي دراستو عن االتصال الجمعي (  ) mass-communicationإن ىناك أربعة
جوانب في عممية تغيير االتجاه ىي القدرة عمى التعمم البسيط والتي تؤثر عمى المعمومات التي
يبنى عمييا اتجاىو النيائي وتقبل الفرد لممادة المرسمة والتي تتأثر بدوافع الفرد وتحميمو العقمي
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لمحتوى الرسالة وتفسير الفرد لمحجج المثبتة في الرسالة  ،ثم معمومات المستقبل عن تمقيو

الرسالة (  )105:4عميو فان مقياس مالدى الفرد من اتجاه مرتبط باوزان معتقداتو وأفكاره وان
تغيير ىذه األفكار والمعتقدات يمكن أن يؤدي إلى تغيير االتجاه وحين يتكون االتجاه لدى الفرد

نحو موضوع ما فان تكوينو يمكن أن يمر بالمراحل اآلتية:
 .1الرغبة في االستجابة.
 .2الرضا باالستجابة.

 .3قبول القيمة المتضمنة.
 .4تفضيل القيمة.

 .5االلتزام بالقيمة.
 .6تضمين القيمة.

( )168:11وحين يتكون االتجاه لدى الفرد ازاء األشخاص أو األشياء أو األحداث فقد يكون

إيجابيا أو سمبياً وما ييمنا نحن في الميدان التربوي اإليجابية منيا  ،فالمدرسة الحديثة يجب أن
ال يقتصر دورىا في إكساب المتعممين المعمومات حسب بل تنمية الجوانب الميارية والوجدانية

لدييم وبناء إنسان متكامل في جميع الجوانب.

وتكمن وظيفة االتجاه حين يتكون لدى الفرد ما يأتي:

 .1تنظيم عمميات الدافعية واالنفعالية والمعرفية واإلدارية واالدراكية لدى الفرد.
 .2يساعده عمى التعايش والتفاعل مع اآلخرين في المجتمع .

 .3يساعده في االعتماد عمى نفسو في اتخاذ الق اررات المناسبة دون تردد.
 .4يساعده في تفسير الكثير من الظواىر واعطاء المعنى الصحيح ليا.
 .5اإلحساس واإلدراك ازاء المواد الدراسية) 64-63 :8(.

ولكون االتجاه مكون داخمي كامن ومكتسب وتختمف في مدى شدتيا أو عموميتا تبعاً الختالف
األشياء أو األشخاص والمواقف التي ترتبط بيا (

 )166:11لذا اليمكن مالحظة امتالك

المتعمم ليا إال من خالل تعرضو لمواقف تعميمية تتطمب منو إصدار أحكامو في ضوء ما لديو
من معتقدات وأفكار لذا فالدراسة الحالية ىي بمثابة مؤشر لمكشف عما لدى الطمبة من

اتجاىات نحو مادة الكيمياء في ىذه المرحمة الدراسية فضالً عن أىمية االتجاىات أيضا في
كونيا مؤشرات لمتنبؤ بسموك األفراد بشكل عام والمتعممين بشكل خاص وانيا تزود الباحثين
بالعوامل التي تؤثر في نشوئيا وثبوتيا وتحوليا وتطويرىا وتغيرىا البطيء أو السريع لدى

المتعممين واألفراد إذ ال تقتصر أىمية االتجاىات في تعمم مادة دراسية ما حسب بل تكمن
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أىميتيا العممية لمصحة النفسية والتربية والتعميم واإلنتاج والخدمة االجتماعية والحياة العامة
وأنيا ذات أىمية لممدرسين الذين يرومون تعديل اتجاىات طمبتيم نحو المواد الدراسية.

( . )148:6وما الكيمياء إال واحدة من المواد الدراسية التي تتأثر اتجاىات الطمبة نحوىا
بالعديد من العوامل المؤثرة في تعميميا وتعمميا سواء تمك التي تتعمق بالمادة الدراسية أو

بالمتعمم نفسو أو بالبيئة المدرسية أو خارجيا أو بالمدرس أو المدرسين الذين درسوا ويدرسون

تمك المادة  .ونظ اًر الكتشاف بعض الدراسات العالقة الوثيقة بين االتجاه نحو بعض المواد

الدراسية ومقدار الدافعية نحوىا وبالتالي اثر ذلك في ميل الطمبة لدراسة تمك المواد وانعكاس

ذلك في تحصيميم لذا جاءت الدراسة الحالية لمكشف عن مدى العالقة االرتباطية بين مالدى
المتعممين من اتجاىات نحو مادة الكيمياء وتحصيميم الدراسي في ىذه المرحمة الدراسية ،
وعميو يمكن تمخيص أىمية البحث بما يأتي :

 .1إن االتجاه نحو موضوعات أية مادة دراسية ىو الذي يسبق ويحدد التفاعل والرأي ازاء
الموضوعات أو المادة الدراسية.

 .2إن معرفة اتجاىات الطمبة نحو مادة الكيمياء يمكننا من التنبؤ بمدى رغبتيم في تعمميا
وبالتالي لزيادة اإلنجاز فييا الن ىناك دراسات أشارت إلى ىذا المضمار إذ يرى (

 1956 ) duttonإن حب دراسة مادة الرياضيات لو تأثير عمى كمية العمل الذي
يحاول تعممو أو إنجازه ويؤثر أيضا عمى نوعية التعمم الذي يحصمون عميو

( )22018:17فيل يصح ذلك عمى مادة الكيمياء وفي ىذه المرحمة الدراسية؟.
 .3عدم وجود دراسة سابقة حول مدى العالقة بين االتجاه نحو مادة الكيمياء ليذه المرحمة
الدراسية ومقدار اإلنجاز والتحصيل فييا.

 .4يمكن أن تكون نتائج الدراسة بمثابة مؤشرات قد تفيد في إعادة النظر لبعض موضوعات
المادة الدراسية سواء عمى مستوى تخطيط المناىج أو تنفيذىا من خالل تغيير الطرائق

التدريسية وتعديل اتجاىات المتعممين نحوىا بغية زيادة دافعيتيم نحو تعمميا.

 .5يمكن التنبؤ بتحصيل المتعممين إن أثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين االتجاه
والتحصيل في ىذه المادة الدراسية وخاصة وان ىؤالء سوف يؤدون امتحاناً و ازرياً في

نياية العام الدراسي.
أىداف البحث:

ييدف البحث الحالي اإلجابة عن السؤال اآلتي :ىل ىناك عالقة ارتباطية بين مالدى
الطمبة من اتجاىات نحو مادة الكيمياء ومقدار تحصيميم الدراسي فييا؟
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ولإلجابة عن السؤال البد من التحقق من صحة الفرضيات اآلتية:

 .1ال توجد عالقة ارتباطية بين االتجاه نحو مادة الكيمياء والتحصيل فييا لجنس البنات
فقط.

 .2ال توجد عالقة ارتباطية بين االتجاه نحو مادة الكيمياء والتحصيل فييا لمبنين والبنات
معاً .

 .3ال توجد عالقة ارتباطية بين االتجاه نحو مادة الكيمياء والتحصيل فييا لجنس البنين
فقط.

 .4ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين البنين والبنات في اتجاىيم نحو مادة الكيمياء في
ىذه المرحمة الدراسية.

حدود البحث:
يقتصر البحث الحالي عمى :

 .1طمبة الصف السادس العممي لمعام الدراسي  1997-1996م .
 .2المدارس اإلعدادية النيارية في قضاء المقدادية  /محافظة ديالى.
 .3مادة الكيمياء لمصف السادس العممي.
تحديد المصطمحات:

االتجاه.

عرفو (  1977)joodىو استعداد أو ميل لالستجابة وباألخص نحو موضوع أو

وضعية أو قيمة وعادة يرافق باألحاسيس والمشاعر(

 )49:18وعرفو الزيود  1989حالة من

االستعداد لدى الفرد تدفعو إلى تأييد موضوع أو عدم تأييده كاالتجاه نحو التعميم أو نحو األعمال

(.)114:7

عرفو نشوان

 1989بأنو موقف انفعالي يتصف بالقبول أو الرفض لألشياء أو

الموضوعات (.)267:12

أما التعريف اإلجرائي  ،فيو استجابات الطمبة لممواقف التي يتعرضون ليا معب اًر عنيا

بالدرجات التي يحصمون عمييا في مقياس االتجاه المعد لقياس ما لدييم من استعداد أو ميل أو

موقف ( قبول أو رفض) ليذه المادة الدراسية.
التحصيل :
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عرفو ( 1971 ) webesterبأنو انجاز الطالب نوعياً وكمياً خالل فصل دراسي معين(

.)16:21

وعرفو (  1977 ) pajeبأنو أداء الطالب في المدرسة أو الكمية وذلك من خالل

مجموعة االختبارات المقننة التي تجري عميو (.)10:19

أما التعريف اإلجرائي فيو الدرجة التي يحصل عمييا الطالب أو الطالبة في االختبار

الوزاري لمادة الكيمياء ليذه المرحمة الدراسية في العام الدراسي 1997-1996م.

الفصل الثاني
الدراسات السابقة
اوالً :الدراسات العربية:

اوالً :دراسة نصر(  ) 1981األردن.

تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين اتجاىات طمبة الصف األول الثانوي نحو المغة
العربية بتحصيميم لميارات االستيعاب المغوي من خالل التحقق من صحة الفرضيتين اآلتيتين.
( )1ال توجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل الطمبة مقاساً باختبار النحو
تعزى إلى مستويات اتجاىيم نحو المغة العربية.

( )2ال توجد فروق ذو داللة إحصائية بين متوسطات تحصيل الطمبة لميارات االستيعاب
مقاساً باختبار االستيعاب المغوي تعزى إلى مستويات اتجاىيم نحو المغة العربية.

تألفت عينة الدراسة من (  )1264طالباً وطالبة من طمبة األول الثانوي األكاديمي والتجاري
اختيروا بطريقة الطبقة العشوائية وكانت أداة البحث مقياس االتجاىات المعد من قبل ( الشيخ

والخولي) لقياس االتجاىات نحو المغة العربية بمغ عدد فقراتو (  )42فقرة موزعة عمى خمسة أبعاد

ىي:

القيمة االجتماعية لمغة العربية  ،قيمة المغة العربية لمفرد ،خصائص المغة العربية  ،منياجيا

تدريسيا.

تم حساب ثبات المقياس باستخدام طريقة ( كورد – ريتشاردسون-

 )20فبمغ  0.80ولقياس

التحصيل تم إعداد اختبارين أحدىما لقياس القواعد النحوية اشتمل عمى (

 )60فقرة من نوع

االختبار من متعدد بمغ ثباتو (  )0.89واختبار آخر لالستيعاب المغوي اشتمل عمى (  )26فقرة

من نفس النوع بمغ ثباتو (  )0.86استخدمت طريقة تحميل التباين الثنائي ذو التصميم ( )3*2
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كوسائل إحصائية لتحميل النتائج واستخدم اختبار ( نيومان –كويمز) لممقارنة بين متوسطات

مجموعات الطمبة في مستويات االتجاه الثالثة أظيرت نتائج الدراسة:
( )1

ىناك فروق ذو داللة إحصائية بمستوى (  )0.05بين متوسطات تحصيل الطمبة عمى

اختبار القواعد النحوية تعزى إلى كل من الجنس واالتجاه نحو المغة العربية ولم تظير
فروقاً تعزى إلى اثر التفاعل بين عاممي الجنس واالتجاه .
( )2

ىناك فروق ذو داللة إحصائية بمستوى (  )0.05بين متوسطات تحصيل الطمبة عمى

اختبار االستيعاب المغوي تعزى إلى كل من الجنس واالتجاه نحو المغة العربية ولم تظير
فروق تعزى إلى تفاعل عاممي الجنس واالتجاه نحو المغة العربية.
( )3

تحصيل الذكور واإلناث يزداد عمى االختبارين بارتفاع مستوى اتجاىيم نحو المغة العربية
()136-133:13

من المنخفض إلى المتوسط إلى العالي

ثانياً  :دراسة حمادين  1987األردن.

تيدف الدارسة إلى معرفة اتجاىات الطمبة المعممين من تخصص الدراسات االجتماعية

نحو تخصصيم وعالقتيا بتحصيميم واحتفاظيم بمادة الجغرافية اإلقميمية .تألفت عينة الدراسة من

( )128طالباً وطالبة وزعوا عشوائياً إلى مجموعتين (  )64طالباً ومثميم طالبات  ،وتم تكافؤ
المجموعتين من خالل اختبار قبمي اعد ليذا الغرض وتم اختبار بعدي ألغراض مقياس

التحصيل واعد مقياساً لقياس االتجاىات نحو الدراسات االجتماعية واظيرت نتائج الدراسة..
( )1

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بمستوى داللة (  )0.05بين متوسط اتجاىات الطالب

المعممين والطالبات المعممات نحو مادة تخصصيم يعزى إلى الجنس.
( )2

وجود فرق ذو داللة إحصائية بمستوى داللة (

 )0.05بين متوسط اتجاىات الطمبة

المعممين ومتوسط تحصيميم في االختبار البعدي المباشر.
( )3

وجود فرق ذو داللة إحصائية بمستوى داللة (

 )0.05بين متوسط اتجاىات الطمبة

المعممين نحو مادة تخصصيم واحتفاظيم بمادة الجغرافية .)30:5( ،
ثالثاً  -:دراسة غ ار يبو ( )1993األردن.

تيدف الدراسة التعرف عمى العالقة بين اكتساب معممي الجغرافية لميارات الجغرافية العممية في
الصفوف الثالثة العميا لممرحمة األساسية واتجاىيم نحو الدراسات االجتماعية من خالل اإلجابة

عن السؤالين اآلتيين-:
( )1

ىل تختمف اتجاىات معممي الجغرافية في الصفوف الثالثة العميا لممرحمة األساسية

باختالف مستويات الخبرة والمؤىل.

العدد الثالث والعشرون
( )2
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ىل توجد عالقة ارتباطية بين اكتساب معممي الجغرافية في الصفوف الثالثة العميا

لممرحمة األساسية لميارات الجغرافية العممية واتجاىاتيم نحو الدراسات االجتماعية.

تألفت عينة الدراسة من (  )96معمماً من معممي الجغرافية  ،وتم قياس مدى اكتسابيم

لميارات الجغرافية العممية من خالل اختبار أعده الباحث تكون من (  )40فقرة من نوع االختبار
من متعدد بمغ ثباتو (. )0.87

أما االتجاه نحو الدراسات االجتماعية فتم قياسو باستخدام المقياس المعد من قبل أبو حمو /

جامعة اليرموك وكان معامل ثباتو (  )0.85أما الوسائل اإلحصائية المستخدمة فيي تحميل
التباين الثنائي ومعامل ارتباط بيرسون .

أظيرت الدراسة:
( )1

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بمستوى (

( )2

وجود عالقة ارتباطية بين اكتساب معممي الجغرافية لميارات الجغرافية العممية

االتجاه تعزى لمخبرة أو المؤىل العممي.

 )0.05الداء المعممين عمى مقياس

واتجاىاتيم نحو الدراسات االجتماعية.

ثانياً  -:الدراسات األجنبية:

( )1دراسة (  1961 )aiken& drejerالواليات المتحدة األمريكية.

ىدفت الدراسة إلى إيجاد العالقة بين االتجاه نحو الرياضيات والتحصيل الدراسي من

خالل اإلجابة عن الفرضية اآلتية :ال توجد عالقة ارتباطية بين االتجاه نحو مادة الرياضيات
والتحصيل الدراسي لمطمبة.

تألفت عينة الدراسة من ( )31طالباً وطالبة جامعية  ،وتم قياس االتجاه باستخدام مقياس

تكون من ( )20فقرة منيا (  )10فقرات متضمنة االتجاىات اإليجابية ومثميا لالتجاىات السمبية

واعتمد في قياس التحصيل درجات الفصل النيائية لمادة الرياضيات  ،تم حساب معامل االرتباط

باستخدام معادلة بيرسون بمغت قيمتو (

 )0.63 ،0.67لعينة الذكور واإلناث عمى التوالي

وبمستوى داللة ():24-19 :15( )0.01

( )2دراسة

( ،1987 ) taiton& simpsonالواليات المتحدة األمريكية .

ىدفت الدراسة اإلجابة عن السؤال اآلتي-:

ىل توجد عالقة بيت اتجاىات الطمبة نحو البيئة الصفية واالتجاىات نحو العموم ؟

تألفت عينة الدراسة من ( )70صفاً من صفوف األحياء لمصف العاشر بوالية (( تورث

كار ولينا)) وقام الباحثان بتطوير مقياس لالتجاىات نحو العموم والبيئة الصفية بتطبيقو ثالث

مرات عمى عينة الدراسة خالل السنة الدراسية وتكون من (  )6مجاالت ىي :الجو السائد في

العدد الثالث والعشرون
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الصف  ،منياج العموم التي تؤدي إلى نشاطات متعددة في صف العموم والتي تغطي موضوعات
ميمة في المختبر  ،األدوات واألجيزة المختبرية الميمة الموجودة في الصف والتي تثير الطالب

داخل الصف  ،مدرس العموم  ،مختبر العموم  ،اتجاىات الطمبة نحو العموم .

أظيرت نتائج الدراسة إن ىناك عالقة بيت االتجاىات نحو بيئة التعمم الصفي

واالتجاىات نحو مادة العموم خالل السنة الدراسية. ) 525 – 507 :20( .
بعض المؤشرات عن الدراسات السابقة
( )1

تباينت الدراسات في المتغيرات التي يراد دراسة عالقة االتجاه بيا منيا(( االستيعاب

المغوي  ،التحصيل  ،الميارات  ،والبيئة وكذلك تطرقت البعض منيا إلى مدى
االحتفاظ بالمادة الدراسية.
( )2

تباينت الدراسات في نوع وحجم العينة وطريقة اختيارىا والمرحمة الدراسية فمنيا طبقت

( )3

استخدمت في بعض الدراسات مقاييس جاىزة لقياس االتجاه كدراستي ((نصر))

عمى طمبة الثانوية وأخرى عمى طمبة الجامعة ومنيا عمى عينة المعممين.

و((غرابية)) في حين تم تطوير مقياس لالتجاىات نحو العموم والبيئة الصفية في
دراسة (  ) taiton& simpsonوتم إعداد مقياس لالتجاه من قبل الباحثين في
الدراسات األخرى.

( )4

تباينت الدراسات في نوع الوسائل اإلحصائية المستخدمة لبيان عالقة االتجاه

بالمتغيرات األخرى إذ استخدم اختبار (نيومان – كولز) لممقارنة بين متوسطات

مجموعة الطمبة في مستويات االتجاه الثالثة واستخدم تحميل التباين الثنائي ومعامل

ارتباط بيرسون في دراسة غرابية ومعامل ارتباط بيرسون في دراسة (

&aiken

 )drejerفي حين لم تشر الدراسات إلى نوع الوسائل في ضوء الممخصات المنشورة
عن ىذه الدراسات.

( )5

اتفقت الدراسات في وجود عالقة ارتباطية بين االتجاه والمتغيرات التي تم التطرق إلييا

( )6

أظيرت نتائج الدراسات التي تطرقت إلى متغير الجنس بعدم وجود فرق ذي داللة

في دراساتيم.

إحصائية في االتجاه يعزى إلى متغير الجنس.
الفصل الثالث

إجراءات البحث

العدد الثالث والعشرون
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اوالً  -:مجتمع البحث:

اشتمل عمى المدارس اإلعدادية في قضاء المقدادية في محافظة ديالى إذ بمغ (

مدارس

()1

)4

منيا ( )2لمبنين ومثميا لمبنات وقد بمغ أجمالي العدد ( )540طالباً وطالبة.

ثانياً  :عينة البحث :

.1

عينة استطالعية أولى :بمغ عددىم (  )60طالباً وطالبة اختيروا عشوائياً في المدارس

األربعة الستطالع آرائيم حول الجوانب اإليجابية والسمبية التي يرونيا في مادة الكيمياء

وتحديد البيانات االساسيةالتي تبنى عمى ضوئيا فقرات المقياس .

 .2عينة استطالعية ثانية  :بمغ عددىم (  )110طالباً وطالبة اختيروا عشوائياً من اعداديتي
المقدادية لمبنين والرسالة لمبنات وبمعدل (  )55طالباً أو طالبة من كل من االعداديتين

إليجاد ثبات المقياس .

 .3عينة البحث  :بمغ عددىم (  )200طالباً وطالبة بواقع (  )100طالب أو طالبة اختيروا
عشوائياً من بين طالب وطالبات كل من اعداديتي عمي بن أبي طالب لمبنين والمقدادية

البنات.

ثالثاً :أدوات البحث:

بناء مقياس لالتجاه نحو مادة الكيمياء :

نظ اًر لعدم وجود مقياس لالتجاه نحو الكيمياء وليذه المرحمة الدراسية ( السادس العممي) لذا اعد
الباحثان مقياساً في ضوء األدبيات  ،وقد جرى أعداده عمى وفق المراحل اآلتية:

 تم توزيع استبانة عمى العينة االستطالعية األولى لإلجابة عن محتواه والذي تكون من سؤالين
أوليما عن الجوانب اإليجابية التي يرونيا في مادة الكيمياء والثاني عن الجوانب السمبية فييا.

 تم تحميل إجابات العينة االستطالعية األولى ومناقشتيا مع عدد من األساتذة الذين يدرسون

المادة وبناء عمى ما أفرزتيا نتائج المناقشة وكذلك االطالع عمى األدبيات في ىذا المجال تم

إعداد المقياس إذ بمغ عدد الفقرات المصاغة بصورة أولية (  )42فقرة ووضح أمام كل منيا

خمسة بدائل اعتماداً عمى طريقة ( ) likertوىي موافق جداً  ،موافق  ،متردد  ،غير موافق،
غير موافق اطالقاً .

 تم أيجاد صدق المقياس كآالتي:
 .1الصدق الظاىري (

 : ) facevaiidityعرض المقياس وبكامل فقراتو عمى عدد من

المتخصصين في مجال طرائق تدريس العموم * والتقويم والقياس والكيمياء لبيان آرائيم حول
صالحية كل فقرة لقياس االتجاه نحو الكيمياء وقد أجريت بعض التعديالت في ضوء آرائيم

ومقترحاتيم.

العدد الثالث والعشرون
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 .2صدق البناء  :تعد القدرة التمييزية لمفقرات من مؤشرات صدق البناء ( )156:16ولتحقيق ذلك
طبق المقياس وبكامل فقراتو عمى العينة االستطالعية الثانية المشار إلييا في صفحات سابقة

وفضالً عن اليدف األساسي فقد تم تسجيل بعض المالحظات عن استفسارات الطمبة الفقرات

المبيمة وتحديد متوسط وقت اإلجابة فبمغ ( )45وبعد تصحيح إجابات الطمبة وترتيب درجاتيم
تنازلياً تم اخذ  %27العميا والدنيا فبمغ عددىم (  )60طالباً وطالبة (  )30في كل مجموعة
وباستخدام العالقة في أدناه  ،تم حساب القوة التمييزية لكل فقرة :

عددا ألجابات الصحيحة لممجموعة العميا – عدد األجابات الصحيحة
لممجموعة الدنيا

القوة التمييزية =

½ عدد الممتحنين لممجموعتين العميا والدنيا
وبناءاً عميو تم حذف ( )8فقرات لتمييزىا الواطئ ليصبح عدد فقرات المقياس بصيغتو (  )34فقرة

 ،ممحق ( )1و (.)2

د .تم أيجاد ثبات المقياس بطريقة ( ) test-retestوذلك بإعادة تطبيق االختبار بعد (  )15يوماً
عمى العينة االستطالعية الثانية ايضاً وباستخدام معادلة معامل ارتباط (( بيرسون))

( )1اعداديتا المقدادية وعمي بن ابي طالب لمبنين واعداديتا المقدادية والرسالة لمبنات

تم حساب الثبات فبمغت قيمتو (  )0.76وىو معامل ثبات مناسب لمثل ىذا المقاييس  ،إذ يشير

((فرنون)) ( ) vernonان ثبات مقياس االتجاىات يتراوح مابين (". )52:2( )0.09-0.75
رابعاً  :تطبيق المقياس عمى عينة البحث :باتفاق مع إدارة المدرستين قيد تجربة البحث  ،تم

تحديد يوم  1997/4/1م موعداً لتطبيق المقياس عمى طالب وطالبات المدرستين  ،وفي البدء

تم توضيح تعميمات اإلجابة عن فقرات المقياس وطمب منيم توخي الدقة والتأني في اإلجابة الن

إجاباتيم تعبير عما يحممونو في ذاتيم عن ىذه المادة الدراسية وىي حصيمة أفكارىم ومعتقداتيم
تجاه ىذه المادة الدراسية وان الوقت المححد لإلجابة محاضرة واحدة.

خامساً :تصحيح اإلجابات لعينة البحث عن فقرات المقياس:

لمحصول عمى درجة نيائية لكل طالب من خالل إجاباتو عمى فقرات المقياس أعطيت الفقرات

اإليجابية المؤيدة لالتجاه درجات بين ( )1-5وكما يأتي:

العدد الثالث والعشرون
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موافق جداً ( )5درجات  ،موافق ( )4درجات  ،متردد ( )3درجات  ،غير موافق ( )2درجتان

 ،غير موافق اطالقاً ( )1درجة واحدة.

أما إذا كانت الفقرة سمبية معارضة لالتجاه المقاس فقد عكس ميدان تصحيحيا عمماً ان أعمى

درجة يمكن الحصول عمييا لكل طالب ىو (  )170درجة من حاصل ضرب عدد الفقرات ×
أعمى درجة عمى الفقرة  ،وادنى درجة ( )34درجة ونظمت درجاتيم كما في (ممحق (.)4،5
االختبار التحصيمي:

اعتمد نتائج تحصيل الطالب والطالبات في االمتحان الوزاري لمعام الدراسي 199601997م ،

نظ اًر العداده من قبل لجان متخصصة ويراعى فيو الشمولية وبشكل خاص لألفكار العممية

لمحتوى المادة الدراسية وان ما يحصل عميو الطالب عمى ىذا االختبار يعبر عن حصيمة جيده

لسنة دراسية كاممة وتم الحصول عمى الدرجات من إدارة كل من المدرسين (ممحق .)4،5

سادساً  :الوسائل اإلحصائية:
.1

معادلة معامل ارتباط((بيرسون)) .إليجاد معامل الثبات والعالقة االرتباطية بين االتجاه

والتحصيل ) 145 : 10 ( .
 .2االختبار الثاني(  ) t-testالختبار معنوية الفروق بين البنين والبنات في اتجاىاتيم نحو
الكيمياء) 80 : 14 ( .

الفصل الرابع
النتائج وتفسيرىا.
( )1

النتائج.

تم استخراج البيانات في الجدول أدناه من نتائج عينة البحث في االمتحان الوزاري ومن

تطبيق مقياس االتجاه.

جدول ()1

بيانات عن النتائج المستحصمة في مادة الكيمياء وفي مقياس االتجاه لعينة البحث.

العدد الثالث والعشرون
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وبتطبيق معادلة (بيرسون) لمكشف عن العالقة االرتباطية بين االتجاه والتحصيل تم حساب
معامل االرتباط لعينة لمبنين والبنات معاً وبشكل مستقل فكانت

()589،0 ،548،0 ،57،0وان جميعيا قيم موجبة وتدل عمى ارتباط جوىري وغير ضعيف
ويعد مقبوالً في ضوء بناء واعداد أدوات القياس وأساليب التقويم المدرسي وأخطائيا الشائعة
في الميدان التربوي وان ىذه العالقة االرتباطية تقود إلى االستنتاج إن االىتمام أو تطوير
أحدىما يقود أو يؤدي إلى تطوير اآلخر وبناء عميو رفضت الفرضيات الصفرية األولى

والثانية والثالثة.

ولمكشف عن معنوية الفروق بين البنين والبنات في االتجاه نحو الكيمياء تم أيجاد القيمة التائية
باستخدام االختبار التائي فكانت ( )0.207وىي اقل من القيمة الجدولية البالغة  1 .937عند

العدد الثالث والعشرون
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درجة حرية ( )198وبمستوى داللة ( )0.05عميو قبمت الفرضية الصفرية الرابعة بعدم وجود
فرق بين الجنسين في االتجاه نحو الكيمياء.

تفسير النتائج:

يمكن تفسير االرتباط الموجب بين االتجاه نحو الكيمياء والتحصيل لعينتي البنين والبنات جمعاً
أو بشكل مستقل في ضوء ما يأتي -:

.1

العالقة الوثيقة لمكيمياء في حياة الطالب وبيئتو سواء في بناء جسمو أو تغذيتو أو ممبسو

واألدوية لعالج عممو …الخ ،وان إلمامو بيذه الجوانب إنما ىو جزء من ثقافتو فضالً عن كونو

منيجاً دراسياً ومن خاللو يصبح قاد اًر عمى إدراك وتفسير وبيان أسباب التغييرات التي يالحظا
في محيطو لذا فيو ضروري في حياتو  ،عميو يتولد اتجاه ايجابي نحو .

.2

الكيمياء عمم قائم عمى التجريب وفيو يتحول المجرد إلى محسوس والمجيول إلى معموم ويفسر

ما ىو مبيم عمى أساس عممي سميم والشك يصبح يقيناً وكمما تعمق اإلنسان فيأن يكتشف أشياء
جديدة ويزداد معرفة وفيماً ألمور كثيرة يتولد لدى من يدرك دوره اتجاه ايجابي نحوه وىذا سيؤثر

في تحصيمو .

.3

تحضى الكيمياء والصناعات الكيميائية باىتمام بالغ من لدن الدولة لكون بمدنا نفطياً وغنياً

بالثروات والخامات التي ىي عماد الصناعات الكيميائية وتتوفر لمن يتخصص فيو تحقيق اآلمال
وبشكل خاص الرفاه االقتصادي وتتوافر الفرص لمشباب الخوض في مجاالت لذا تتولد ميول

إيجابية نحوه ولتحقيق ما يربو إلى االبد من بذل الجيد لزيادة التحصيل فيو.
.4

لعالقتو الوثيقة بحياة الطالب وبيئتو ولطبيعتو المميزة عن العموم الطبيعية األخرى فيو سيل

التعمم ويركز في عمى الفيم وعممياتو اكثر من الحفظ اآللي لذا تنمى اتجاىات إيجابية نحوه

وبالتالي زيادة التحصيل فيو .
.5

لممختبر والوسائل التعميمية وكفايات المدرس اثر بالغ في تنمية االتجاىات اإليجابية نحو

الكيمياء ولكون معظميم إن لم نقل بان جميع المدرسين ىم خريجو كميات التربية وممن يمتمكون
خمفية عممية ومتدربين عمى اغمب الميارات التي توظف في المختبر وكذلك لألساليب الحديثة
والمشوقة في التدريس كل ذلك ذا اثر إيجابي في نفوس الطمبة واتجاىيم نحوه وبالتالي زيادة

تحصيميم فيو  .أما تفسير عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين اتجاىات البنين والبنات فيمكن
تبريره باآلتي:
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 إن األسباب التي ذكرت في تفسير االتجاىات اإليجابية نحو الكيمياء إنما ىي متقاربة
لدى الجنسين والنظرة متقاربة ولجميعيا وقع في النفوس وانعكاس عمى وجيات النظر
واآلراء وبالتالي األثر في التحصيل فيو.

 إذا كان الكيمياء يحقق طموح البنين فان البنات يجدن في ما ىو اقرب إلى تخصصين
حيث التقارب بين المختبر والمطبخ وكالىما بو حاجة إلى ميارات أساسية قد تكون

مشتركة فيما بينا لذا وان اختمفت السبل فالغاية واحدة لذا يمكن أن تنمى اتجاىات

إيجابية نحوىا وبالتالي زيادة التحصيل فيو.
الفصل الخامس
التوصيات والمقترحات:
اوالً :التوصيات.

 .1مراعاة تنمية االتجاىات لدى الطمبة نحو الكيمياء في ىذه المرحمة الدراسية من خالل
ما يأتي:

آ .توظيف الوسائل التعميمية والمختبر وبشكل ينمي ميل واتجاىات الطمبة نحو ىذه المادة.
ب .التأكيد عمى األساليب الحديثة التي تؤكد عمى إيجابية المتعمم واستخدام الجانب العممي
كوسيمة الستكشاف المعمومات واستيعابيا من قبل الطمبة.

ج .تنمية القيم واوجو التقدير لدى الطمبة نحو العمم والعمماء وفي ىذا التخصص من خالل
القصص واألفالم وغيرىا من األساليب وذلك لتنمية االتجاىات اإليجابية نحو ىذه المادة.

د .تخصيص جزء من درجات الطمبة لمجانب العممي من خالل إجراء اختبارات عممية او
اختبارات نظرية حول الجانب العممي.

 .2قياس مالدى الطمبة من اتجاىات نحو ىذه المادة واعتماد نتائج القياس في غرس

وتعديل وتنمية االتجاىات نظ اًر لمعالقة اإليجابية بينيا وبين التحصيل بغية اإلسيام

في زيادة تحصيل الطمبة في ىذ المادة الدراسية أي إن االتجاه يمكن أن يكون وسيمة

لمتنبؤ بتحصيل الطمبة.
ثانياً :المقترحات.

()1إجراء دراسة مماثمة لممراحل الدراسية األخرى.

( )2بناء مقاييس لالتجاىات العممية نحو ىذه الدراسة لمراحل دراسية أخرى .
( )3إجراء دراسة في العالقة بين االتجاه نحو المادة واالتجاىات العممية التي تنمييا ىذ
المادة.
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( )4إجراء دراسة عن العالقة االرتباطية بين االتجاه والميارات العممية أو العممية التي يكتسبيا
الطمبة من دراسة ىذه المادة.

المصادر:

اوالً :المصادر العربية.
( )1

أبو العباس احمد  :الرياضيات  ،أىدافيا وطرق تدريسيا  ،مصر  ،دار النيضة

العربية.1963 ،

( )2ايفانز ،ك.م  :االتجاىات والميول في التربية  ،ترجمة صبحي المعروف واخرون ،
بغداد  ،عالم المعرفة ومكتبة التحرير(ب.ت).

( )3البياتي ،عبد الجبار توفيق  ،وزكريا اثناسيوس  ،اإلحصاء الوصفي واالستداللي في
التربية وعمم النفس  ،بغداد  ،مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية.1977 ،

( )4جابر  ،عبد الحميد جابر ،وسميمان الخضري الشيخ ،دراسات نفسية في الشخصية
العربية  ،القاىرة  ،عالم الكتب.1978 ،

( )5حمادين  ،فخر الدين :اتجاىات الطمبة المعممين تخصص دراسات اجتماعية في كمية
مجتمع حواره نحو تخصصيم وعالقتيا بتحصيميم واحتفاظيم لمادة الجغرافية

اإلقميمية  ،األردن ،جامعة اليرموك  1987رسالة ماجستير غير منشورة.
( )6زىران  ،حامد عبد السالم  :عمم النفس االجتماعي ،ط
.1974

 ، 3مصر  ،عالم الكتب

( )7الزيود ،نادر فيمي واخرون  :التعمم والتعميم الصفي ،ط  ،1عمان  ،دار الفكر لمنشر،
.1989

( )8السامرائي ،ىاشم جاسم  :عمم النفس العداديات التمريض  ،ط  ،1بغداد ،دار الحرية
لمطباعة1991 ،م.

( )9غ ار يبو ،محمد فالح ممد  ،العالقة بين اكتساب معممي الجغرافية لميارات الجغرافية
العممية في الصفوف الثالث العميا لممرحمة االساسيةواتجاىاتيم نحو الدراسة

االجتماعية  ،االردن ،جامعة اليرموك  1993 ،رسالة ماجستير غير منشورة.

( )10فيركسون ،جورج  ،أي :التحميل اإلحصائي في التربية وعمم النفس  ،ترجمة ىناء
العكيمي  ،بغداد  ،دار الحرية لمطباعة والنشر1991 ،م.
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يسعدني القيام بإجراء التجارب
الكيميائية

.2

اشعر أن موضوعات مادة

.3

يطيب لي كتابة الرموز والصيغ

.4

ال احب مشادة األفالم العممية

الكيمياء صعبة
الكيميائية

الخاصة بمادة الكيمياء
.5

احب الفرع العممي لوجود مادة

.6

اىتم بمادة الكيمياء بغض النظر

الكيمياء

عن الدرجات التي احصل عمييا
فييا

.7

الفائدة من دراسة الكيمياء

.8

الجدوى لمتفصيالت الموجودة

.9

اشعر باالرتياح عند التحدث مع

لمطمبة والمجتمع

في مادة الكيمياء

األساتذة المتخصصين في مادة

الكيمياء
.10

يزعجني سماع كممة كيمياء

.11

اشعر باالرتياح لمادة الكيمياء

لما ليا عالقة بالبيئة التي نعيش

فييا
.12

اىتم بالحضور في دروس مادة

.13

أتجنب المشاركة في المناقشات

الكيمياء حتى لو كنت مريضاً

الصفية المتعمقة بمادة الكيمياء
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ال تساعدني مادة الكيمياء عمى
فيم المواد الدراسية األخرى.

.15

أتمنى أن أكون مدرساً لمادة

.16

الارغب الدراسة في فرع الكيمياء

الكيمياء في المستقبل.

حتى ولو قبمت في الكميات
العممية التي فييا ىذا

التخصص.
.17

ارغب في جمع المعمومات
الخاصة بالموضوعات

الكيميائية.
.18

افضل قراءة أي كتاب خارجي

عدا الكتب التي تتخصص في

مادة الكيمياء.
.19

اشعر باالرتياح عندما أفسر
ظاىرة كيميائية تحدث في

الطبيعة.
.20

أتضايق من موضوعات الكيمياء
التي فييا معادالت كيميائية

.21

اشعر باالرتياح عند قيام مدرس

الكيمياء بالرحالت العممية
الخاصة بمادة الكيمياء.

.22

اشعر بالسعادة عند غياب
مدرس الكيمياء

.32

الراغب مادة الكيمياء النا تحتاج

إلى وقت وجيد لدراستيا
وفيميا.

.24

اعتبر مادة الكيمياء خير عون
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لي في زيادة ثقافتي العممية.
.25

اشعر بعدم االرتياح لمنقص في
المصادر الكيميائية في المكتبة

المدرسية.
.26

يزعجني كثرة أسماء المركبات

الكيميائية في موضوعات مادة
الكيمياء.

.27

اشعر باالرتياح عندما يوجو لي

مدرس مادة الكيمياء سؤاالً عن
موضوعات مادة الكيمياء.

.28

انزعج من موازنة المعادالت
الكيمائية.

.29

يعجبني كتابة الموضوعات

الكيميائية في النشرة الجدارية
المدرسية.

.30

يزعجني مشاىدة الدروس
التعميمية لمادة الكيمياء في

التمفزيون التربوي.
.31

احترم مدرس الكيمياء اكثر من
غيرىم من المدرسين.

.32

أتمنى تقميص درس الكيمياء من
الجدول المدرسي.

.33

ارتاح نفسياً في دروس مادة

.34

أحث زمالئي بعدم التقديم إلى

الكيمياء.

قسم الكيمياء عند دراستيم
الجامعية.
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