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 مستخلص

) في تحصیل HotSeat) The البحث الحالي التعرف على فاعلیة استخدام استراتیجیة الكرسي الساخنیھدف 
المفاھیم العلمیة وتنمیة حب االستطالع وتم التحقق من الھدف من خالل التحقق من صحة الفرضیة الصفریة 

   -اآلتیة:

)  بین  متوسط درجات  طلبة 0,05عدم  وجود  فرق  ذو  داللة  إحصائیة عند  مستوى  داللة  ("  -1
المجموعة  التجریبیة  الذین  درسوا   باستخدام  (استراتیجیة الكرسي الساخن)  ومتوسط درجات الطلبة 

 ."وم المجموعة الضابطة  الذین  درسوا (بالطریقة  االعتیادیة)  في تحصیل  مادة  العل
)  بین  متوسط درجات طلبة 0,05عدم  وجود  فرق ذو  داللة  إحصائیة  عند  مستوى  داللة  (" -2

المجموعة  التجریبیة  الذین  درسوا   باستخدام  (استراتیجیة    الكرسي  الساخن)  ومتوسط  درجات 
ة  حب  االستطالع  لمادة الطلبة  المجموعة  الضابطة  الذین  درسوا (بالطریقة  االعتیادیة)  في تنمی

 ."العلوم
للمدیریة "ولقد  تحدد  البحث  الحالي  بطلبة  الصف  السادس االبتدائي  مدرسة  ( جیل  الغد  األھلیة ) التابعة  

والتي اختیرت بصورة قصدیة . وبلغت عینة  2017-2016للعام  الدراسي   "الكرخ  االولى  العامة  لتربیة  بغداد /

) طالب في 22)  طالب تم اختیارھم بالتعین العشوائي لتمثل مجموعتي البحث, حیث بلغ عدد الطالب (44البحث (

القیاس القبلي كل مجموعة, وكوفئ  أفراد المجموعتین بالمتغیرات (العمر الزمني, ,  الذكاء , التحصیل السابق , 

وتم "فقرة  من  نوع االختیار من متعدد  ") 30). اعد  اختبار تحصیلي  موضوعي  تألف  من   ( لحب االستطالع

التحقق من  صدقھ  الظاھري  بعرضھ  على مجموعة  من  الخبراء  والمتخصصین وللتحقق من  صدق  المحتوى 

تم إعداد خارطة اختباریھ, وحسب معامل الصعوبة والقوة التمییزیة للفقرات وفعالیات البدائل ، وحسب معامل ثبات 

) , وتم 0.78) و قد بلغ معامل ثبات االختبار (20باستخدام معادلة (كیودر ریتشاردسونالفقرات الموضوعیة  

فقرة  وتم  التحقق  من  صدق المقیاس بعرضھ  على  مجموعة ") 20اعداد مقیاس حب استطالع متكون من (

ات المقیاس ) من اراء المحكمین وحسب ثب%80وعدت فقراتھ صالحة اذ حازت على نسبة اتفاق ("من  الخبرات 

 "، ولقد أظھرت  النتائج  تفوق 11/2016/ 30 ). طبق االختبار بتاریخ0,86بطریقة إعادة تطبیقھ وبلغ ثباتھ (

 "المجموعة  الضابطة  "التي  درست  باستخدام  (استراتیجیة الكرسي الساخن) على  "المجموعة  التجریبیة 

التي  درست  باستخدام ( الطریقة   االعتیادیة ).وبذلك یوصي الباحثان استخدام استراتیجیات حدیثة مثل استراتیجیة 

الكرسي الساخن في تدریس المواد العلمیة وخاصة مادة العلوم ، وتقترح أجراء دراسات وبحوث أخرى تتناول أثر 

 ھارات، تنمیة التفكیر الناقد، االتجاه نحو المادة).استراتیجیات حدیثة في متغیرات أخرى مثل (تنمیة الم
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Abstract 

This research aims at identifying the effectiveness of using the strategy of 
"The Hot Seat" in achieving scientific concepts and developing the curiosity.  
The aim was verified by verifying the validity of the following Null 
hypothesis.            
1-There is no statistically significant difference at significant level (0, 05) 
between the average of degrees of experimental group students, who have 
studied by using "hot seat's strategy" and the average of degrees of normal 
group of students, who have studied by "normal way" in science subject.                                     
2- There is no statistically significant difference at significant level (0, 05) 
between the average of degrees of experimental group students, who have 
studied by using "hot seat's strategy" and the average of degrees of normal 
group of students, who have studied by "normal way" in developing 
curiosity for science subject. This research has been confined to elementary 
sixth class students (Geel Al-Gad private school), belonging to state 
education directorate/ Baghdad/ Karkh 1for the academic year 2016/2017, 
which has been chosen intentionally. Sample of research has amounted (44) 
students, were selected randomly in order to represent the two groups of 
research. Each group was consisted of (22) students and they were equal in 
(age, intelligence, previous achievement, curiosity)                       
Objective and attainment tests were prepared, consisted of (30) items from 
multiple chose and its apparent validity has been verified by presenting it to 
experts and specialists. To verify the validity of the content, a test map has 
been prepared according to difficulty index and the discrimination index for 
the alternative sections and events, and according to the reliability 
coefficient of the substantive items using the equation  of (Kuder Richardson 
20)  .the reliability coefficient of the test has reached (0,78). A scale of 
curiosity has been prepared, consisted of (20) item. Validity of the scale has 
been tested by presenting it to a group of experts and it was valid (got 80% 
as a rate of approval). The stability of the scale has been tested again by 
reapplying it and got (0,86).                                                                   
Test has been applied on 30.11.2016. Results showed the superiority of the 
experimental group, who was studied by using "hot set strategy" over 
normal group who was studied by using "normal way". 
Thus, researchers recommend the use of modern strategies such as the 
strategy of hot seat in teaching scientific subjects, especially science and 
suggest doing studies and other research on the impact of modern 
strategies in other variables such as (skills development, development of 
critical thinking).  

 
 

172



                                                                      2018الثالثة      السنة    2المجلد الثاني   العدد    Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة     
ISSN: 2414 – 7419                                                                                                                                        

 
 االولمبحث ال

 لبحث ) ( التعریف با
 مشكلة البحث : 

    یكون وبیئات تعلیمیة جدیدة، صیغ وإیجاد التعلیم، مناھج لتطویر جاھدین التربویون یسعى    
 للمتعلم، التفاعل النشطة المشاركة إلى تستند مواقف تصمیم خالل من فیھا، األكبر الدور للمتعلم

. واحتیاجاتھ لقدارتھ وفق واتجاھاتھ تھاومھار معارفھ وبناء تفكیره تنمیة یستطیع االیجابي، بحیث
  متكاملة  خبرات  یوفر   بما  العلوم  تدریس  توجیھ   بضرورة "نادى الكثیر من التربویون 

  بحاجاتھم  الصلة   و وثیقة ، نموھم  خصائصلمستواھم  و "  ومناسبة  ،  للمتعلمین الجوانب
األھداف  األساسیة  أحد  وأن ، مھارات بنفسھ   من  التعلم  بممارسة  إال  ذلك  یكون وال ، ومشكالتھم

بحیث    ونشیطین     فاعلین  یكونون  كیف "و ، یتعلمون  التالمذة  كیف  یتعلم  أن  العلوم لتدریس 
 والتوجھ   تتوافق  إیجاد  طریقة  تدریس  من  البد كان  لذلك  ؛ التعلیمیة  العملیة محور  یصبح

ً   أكثر  المتعلم  جعل  نحو  التربوي یخدم   بما  ، "الحصول  على  المعلومة   "إلى  ویسعى ،" نشاطا
 النشط  التعلم  إلى  وحفظھا  المعلومات  والتكرار  بالحفظ  التعلم من   التحول  وبالتالي  المتعلم "

Active Learning"   ورغم أھمیة التحصیل فإن .  اإلسھام في زیادة تحصیلھ, بطریقة تضمن
األوساط التربویة  مازالت تعاني من مشكلة انخفاض التحصیل الدراسي لبعض الطالب، حیث  یعد  

بشكل سلبي  من  أبرز  مشكالت  التعلیم، التي تؤثر "التحصیل  لدى  التالمذة  في العلوم  "انخفاض 
:  2011دراسات مثل دراسة (الزایدي ,  أشارت .على التلمیذ، وتكوین اتجاه سلبي على ھذه ا لمادة 

إلى ان التدني واضحا في مستویات تالمیذ المرحلة  االبتدائي وخاصة في مادة العلوم یعود )  11
والن تعلم المفاھیم المراد لعدم قدرة المتعلم على الربط بین ما یسمع ویشاھد أثناء عملیة التدریس 

تعلمھا مجردة أي بعیدة عن الوسائل والطرائق التدریسیة الحدیثة التي تؤدي إلى تحسین العملیة 
أن )  2004) و ( عبد,6: 2012الجدي , (التعلیمیة ورفع مستوى تحصیل , بینما ترى دراسة 

على تكوین اتجاھات ایجابیة انخفاض تحصیل المتعلمین یعود, لعدم استخدام طرائق تدریسیة تعمل 
ونتیجة للتباین بین نتائج الدراسات  نحو المادة وبالتالي فأنھا ال تنمي حب االستطالع لدى التالمیذ  ,

التي فقد استعان الباحثان( بآراء عدد من المعلمین المتخصصین بتدریس مادة العلوم  ومن مناطق 
حیث اجرت الباحثة مقابالت میدانیة  معھم ) من  مختلفة ممن لھم خبره وباع في تدریس ھذه المادة 

خاللھا توصلوا الى نتائج تشیر ان اھم أسباب انخفاض مستوى التحصیل الى  عدم   ممارسة المعلمین 
تنمیة حب االستطالع  لدى المتعلم  من خالل االھتمام بإیجابیة المتعلم الستراتیجیات حدیثة تسھم في 

 تسعى التي االھداف المرغوبة من العلمي االستطالع اصتا ان حبونشاطھ في الموقف التعلیمي خ
 للبحث لھم وحافز لتعلیم المتعلمین بالنسبة مؤثر عامل العلوم، كما انھ تدریس في تحقیقھا إلى التربیة

 نظرائھم من افضل ادائھم االستطالع یكون ذوي المتعلمین أن إلى األدبیات حیث تشیر المجھول، عن
ً  یملكون الذین ً  استطالعا  واالشیاء الحوادث رصد في الستطالعھم المستمر نظراً  وذلك اقل علمیا

ً للمفاھیم یحققون وبالتالي حاسة من أكثر والستخدامھم  احدى الوظائف أفضل وان بدرجة تعلما
         لدى تعلم وابداع لتحقیق واستثارتھ العلمي االستطالع رعایة كیفیة ھي التعلیم في االساسیة

         لدیھم.  االستطالع العلمي حب تثیر تدریسیة طرائق واتباع موضوعات اختیار خالل من الطلبة
 )٦٤:  ۱۹91  ) (االزیرجاوي،  ۷۷ :  ۱۹۸۸( زیتون،

لذلك أرى  الباحثان أجراء الدراسة الحالیة باعتماد استراتیجیة من االستراتیجیات التعلم النشط  
لعلھا تسھم في زیادة  التفاعل البناء  بین المتعلمین وما یتعلمونھ  ، اال وھي (استراتیجیة الكرسي 

 الساخن). 
 على ما سبق تتحدد مشكلة البحث بالسؤال:    وبناء

المفاھیم في تحصیل   ( The Hot Seat)الكرسي الساخن دام استراتیجیة ما فاعلیة استخ -
 العلمیة وتنمیة حب االستطالع ؟

 

173



 بدالملك ناجيم . نورع وا.د. غالب خزعل محمد ......في تحصیل المفاھیم الكرسي الساخن استخدام استراتیجیة فاعلیة

 اھمیة البحث : 
  تشجعب  للتعلم  طریقة  إیجاد  من البد  " أنھ تؤكد االتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم على      

 ،المقدمة لھم المعارف  من   الالمحدود   الكم  مع   التعامل  في   المسؤولیة  تحمل   على الطلبة
ً  یكون  ال  والذي  الذي   النشط  بالتعلم Learning by doing  التعلم على بالتشجیع  إال  ناجحا
 Deep Learning أفضل بشكل المادة بواسطتھ التلمیذ یفھم الذي "التعلم  بالعمل  مبدأ  على  یركز

 ) 41: ۲۰۰٦  د,سعا. (
 تطویر یضمن مما التدریسي  مسؤولیات من للمتعلمین واحدة المنتظمة الفرص وتعد توفیر
للتعلم النشط : ومن اھم ھذه  مھم عنصر یعد والذي المتعلمین من ومشاركة التفكیر في االستقاللیة

 ممارسة للمتعلمین االستراتیجیات ھي استراتیجیة : الكرسي الساخن فھذه االستراتیجیة توفر
 عملیة في فاعل دور اتخاذ خالل بینھم  من فیما للتواصل اكبر فرص وتقدیم التفاعلیة المحادثة

 ) Young , 2008)     :1,  بأنفسھم المعرفة یبنون وبذلك فھم  التعلم،
وتبرز اھمیة  ھذه االستراتیجیة  في كونھا من االستراتیجیات الفعالة في مساعدة المتعلمین على تعلم 
المفاھیم والمعلومات التي تثیر اھتماماتھم وحب استطالعھم, وتكوین االتجاھات االیجابیة نحو المادة 

عندما   "یستخدمھا المعلم   التعلیمیة ویسمح بفرصة لربط محتوى المادة بالحیاة الواقعیة للمتعلم حیث
یرید  ترسیخ  قیم  ومعتقدات  معینة  لدى  التالمیذ، وھي  تنمي  عدة مھارات  مثل  القراءة   وبناء      

التي تثیر قدرات المتعلمین وتحركھا نحو البحث واالستقصاء ومالحظة "األسئلة  وتبادل  األفكار 
 ).                 180:2010(بدوي ,                               السلوك.                                  

 االھتمام زاد  المھمة  التي  المواد  إحدى والتي ھي"وھذا یتناسب مع اھداف تدریس مادة العلوم 
  مھارات في  تنمیة كبیر   بشكل  تساھم   التي  المواد  إحدى  األخیرة باعتبارھا  الفترة في بھا

 والبدایة األساسیة اللبنة خاصة في مقررات المرحلة االبتدائیة  والتي تعد " التالمیذ لدى  متعددة
 المتزن  الشامل  النمو  تحقیق  شأنھ  من ما الى كل  المتعلمین تقود والتي ، التعلیم في الفعلیة

ً  لشخصیاتھم، ً  نفسیاً  واجتماعیا ً   وعقلیا  خاصة ان المتعلمین في ھذه المرحلة یتمیزون ، وجسمیا
  النمو  في  التفكیر  المجرد  ، ویستمر االبتكار  على القدرة "تتدرجحیث  المتدرج العقلي بالنمو

 : ۲۰۰5 , (فاطمة ."المفاھیم نمو  تعلم على   القدرة وتزداد  ، اإلبداعي  الواقعي  التخیل  ویتضح
۱۳۰( 

 -الحالي من خالل :لذلك تبرز أھمیة البحث 
 ) أھمیة التحدیث والتطویر في استراتیجیات تدریس العلوم 1
 ) أھمیة استخدام االستراتیجیات الحدیثة  مثل استراتیجیة ( الكرسي الساخن ) من قبل المعلم .2
) أھمیة الدراسة الحالیة في كونھا األولى من نوعھا(لھذه المرحلة) ولمادة العلوم (حسب علم 3

 الباحثان) وبذلك فھي تمھد لكثیر من البحوث المكملة لھا.
 ) تعد الدراسة إضافة جدیدة للبحوث والدراسات في مجال طرائق التدریس العلوم .4

 ھدف البحث:
 یھدف البحث الحالي التعرف على :  

یة المفاھیم العلمیة وتنمفي تحصیل   ( The Hot Seat )فاعلیة  استراتیجیة  الكرسي الساخن  
 ؟ حب االستطالع

           فرضیة البحث:                                                                                                                 
   -لتحقیق ھدف  البحث  وضعت الفرضیتین الصفریتین  اآلتیة:

)  بین   متوسط    0,05وجود  فرق  ذو  داللة   إحصائیة  عند  مستوى   داللة  ( "عدم  -1
استراتیجیة الكرسي درجات  تالمذة  المجموعة  التجریبیة  الذین   درسوا   باستخدام  (

ومتوسط درجات تالمذة    المجموعة الضابطة الذین  درسوا  باستخدام ( ") الساخن
 . "حصیل مادة العلومالطریقة  االعتیادیة) في ت

)  بین  متوس��ط 0,05وجود  فرق  ذو   داللة   إحص��ائیة   عند   مس��توى   داللة  ("عدم   -2
اس�����تراتیجیة الكرس�����ي درجات  تالمذة  المجموعة التجریبیة الذین درس�����وا  باس�����تخدام (
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           ) ومتوس�����ط درجات تالمذة   المجموعة  الض�����ابطة الذین  درس�����وا   باس�����تخدام الس�����اخن

 ."( الطریقة  االعتیادیة) في تنمیة حب االستطالع لمادة العلوم
 -حدود  البحث:

 یقتصر  البحث  الحالي  على:
للمدیریة ")  تالمذة  الص���ف الس���ادس االبتدائي  في  مدرس���ة (جیل الغد االبتدائیة االھلیة) التابعة 1

 "العامة لتربیة محافظة بغداد /الكرخ األولى
   2017-2016الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  )2
 .2016,  9العلوم للصف السادس االبتدائي, طمن كتاب   ( الوحدة األولى والثانیة  )  )3

 :المصطلحات تحدید
  -عرفھا كل من:الفاعلیة  :  -1

) بانھا " القدرة على إحداث األثر وفاعلیة الشيء تقاس بما یحدثھ من أثر  2008(عطیة , 
  ) . 61: 2008في شيء آخر "                                                    ( عطیة , 

)  بأنھا  " القدرة   على  التأثیر، وبلوغ  األَھداف ، وتحقق  النتائج  2009( مجدي , 
 .)745:  2009المرجوة   بأَفضل  صورة  ممكنة"                                   ( مجدي ،

 : التعریف  االجرائي  
االنجاز والتقدم الذي سیحرزه التالمذة في تحقیق االھداف التعلیمیة عند استخدام 

استراتیجیة الكرسي الساخن في  الدرجة التي یحصلون علیھا في اختبار التحصیلي و 
  تنمیة حب استطالعھم.

  -عرفھا كل من: : االستراتیجیة 
   )Schunk  ,2000خطط موجھة ألداء المھمات  بطریقة   نا جحة، أو  إنتاج   ) أنّھا "   :

نظم لخفض  مستوى  التشتت  بین  المعرفة  الحالیة  للفرد  واألھداف  التي   یرغب  في  
 :Schunk:2000(                                                                                  تحقیقھا" 

113     .(                                     

بأنھا "مجموعة   من   اإلجراءات  والممارسات  التي  یتبعھا  ) 2003(شحاتة وزینب,      
 المعلم داخل  الدرس  للوصول   إلى  مخرجات  في  ضوء  األھداف  التي   وضعھا".

 ) .39:2003(شحاتة وزینب,
 2006للتدریس المحققة لألھداف التعلیمیة" . ( العتیبي ، بانھا:"الخطة العامة ) 2006(العتیبي ، 

 :28                                       ( 
 استراتیجیة الكرسي الساخن : عرفھا كل من : -2
   من   تالمیذ اكثر یجلس بحث المتعلمین ببن االدوار تبادل عملیة ) " وھي۲۰۱۳ (قطیط، 

 " والنقاش. االجابة   في  الفاعلة  المشاركة بھدف  الساخن  الكرسي  على  المجموعة في
 )7:  ۲۰۱۳ (قطیط،   

       االجرائیة الخطوات من مجموعة تتضمن النشط للتعلم استراتیجیة "  )2015السندي ,    (
 وادوارالطلبة االسئلة على المجیب الطالب تحدید وھي االدوار خطوات للعب من تتكون التي

:  2015السندي ,          (المعلم" قبل معین من تحدید موضوع بعد االسئلة القاء في االخرین
733  ( 

 الكرسي عل الطالب الجالس وببن الصف طالب ببن تعاونیة عملیة ھي : التعریف االجرائي
 على االجابة عملیة اثناء التفاعلي في النقاش من جو وخلق علیھ االسئلة توجیھ طریق عن

                                                                                                                                                  .      المطروحة االسئلة
 التحصیل الدراسي : عرفھ : -3
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  بدراسة   یتعلق   الذي   التحصیل   من   النوع   ذلك   "   بأنھ :  )۲۰۰٤ , هللا (نصر    
  )15 : ۲۰۰٤ , هللا (نصر     ". المختلفة   المدرسیة  والمواد   العلوم  تعلم  أو
 

والمھارات  :بأنھ  " ما یكسبھ المتعلمین من الحقائق والمفاھیم والتعمیمات) 2006(العبادي ,    
 )11:2006بعد دراسة موضوع أو وحدة أو مقرر دراسي " (العبادي ,

 : بأنھا الدرجات التي یحصل علیھا تالمذة  السادس االبتدائي للتحصیل التعریف اإلجرائي
 في االختبار التحصیلي.

  المفاھیم العلمیة : عرفھا -4
بأنھا  : " مجموعة    الموضوعات  أو  الرموز  أو  العناصر  أو الحوادث   )2003(الحیلة ,  

التي تجمع   فیما  بینھا   خصائص   ممیزة   مشتركة   بحیث   یمكن  إن  تعطي  كل  جزء  
منھا  االسم  نفسھ , التي  تتدرج  في  إطارھا   عناصر  متشابھة  وذات  خصائص  مشتركة  

من  تصنیف  ھذه  العناصر  تحت  االسم   نفسھ" .   بحیث  تمكن  المتعلم 
 )100:2003(الحیلة,

 حب االستطالع: عرفھ: -5
" استثارة رغبة الطالب في معرفة العوامل المؤثرة فیھ والتحكم في    )1991(األزیرجاوي ،    

 )63:  1991(األزیرجاوي ,  .األشیاء من حولھ "
: ھي المعرفة العلمیة واستكشاف الحقائق التي تتمثل بالدرجة التي یحصل  التعریف االجرائي   

 .التالمذة في مقیاس  حب االستطالع المعد لھذا الغرض  علیھا 
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 المبحث الثاني

خلفیة نظریة ودراسات سابقة )(  
 الخلفیة النظریة 

  The Hot Seat Strategyاستراتیجیة الكرسي الساخن: أوال:

 في) الباحثة   (Sarah Young , 2008یونغ االستراتیجیة لألول مرة من قبل سارةقدمت  ھذه 
 الطلبة یمارس تفاعلیة , حیث تمیزت ھذه االستراتیجیة بكونھا استراتیجیة التطبیقیة مركز اللغویات

 یحصلحیث   ) (the hot seat )الساخن المقعد( اسم علیھا واالستماع واطلقت التحدث فیھا انشطة
 في الدراسي الصف في االخرین الطلبة أمام ."الساخن المقعد"في للجلوس دوره على طالب كل

 منحھم خالل من وتوجیھھم الطلبة المعلم ارشاد ویكون دور .یسألون األسئلة األخرین الطلبة حین
 متنوعة اسئلة من تكوین االستراتیجیة یتمكن الطلبة خالل ھذه من على أسئلتھم، للتركیز توجیھات

      )(Young ,2008  :2 . المعلومة للطلبة بتصحیح المعلم ویقوم كثیرة
انھا   اذ النشط ومن اھم ممیزات ھذه االستراتیجیة الدور الفعال الذي تقدمھ في التدریس والتعلم

 في فعال دور ولھا ارما الد من نوع ھي الحوار الساخن استخدام طریق عن المھارات تعزز
 . الصف في التدریس التفاعلي

 مھارات استراتیجیة الكسي الساخن : 
 تنمي المھارة المعرفیة  -
 االسئلة طرح مھارة تنمي  -
 .االفكار تبادل  رةمھا تنمي -
 تنمي مھارة التواصل مع االخرین -

 
 اھداف استراتیجیة الكرسي الساخن :

 .وتوجیھھا لصیاغة االسئلة  للطلبة الفرصة اتاحة -

 تنمیة مھارات السرد و التحلیل  -

  الطلبة لدى التعاون  روح تنمیة -

 .تفاعلیة بطریقة االدوار لعب على الطلبة تشجیع -

وتنمیة  األنشطة بصورة تراعي الفروق الفردیة بینھم ، ممارسة على الطلبة تشجیع -
  West Ed, 2002;14 )      (     تفكیرھم االبداعي.

-  

 : خطوات استراتیجیة الكرسي الساخن

یتم  تغییر   وضع   المقاعد  أو  الكراسي  في  الغرفة  الصفیة  بشكل  دائري،  ووضع   -1

 )1كما مبین في الشكل ( .كرسي ( الكرسي  الساخن)  في  مركز   الدائرة

یطلب المعلم تطوع طالب من الطالب یتمیز  بموضوع   أو  محتوى  معین  أو  مھارة  -2

 .معینة  بالجلوس  في الكرسي  الساخن
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یطرح  الطلبة  األسئلة ، ویُجیب  الطالب  عن  أسئلة  الطلبة. ویُفضل  أن  ال  تكون   -3

األسئلة  إجاباتھا  بكلمة   واحدة  بل  أسئلة   متعددة   اإلجابات  ( أسئلة  مفتوحة ),  كما 

یمكن  أن  یجلس  المعلم   في الكرسي   الساخن  بھدف  تشجیع  الطلبة  على  تكوین ا   

 )45:  2015( الحسین ,                     .لة ، ویشجعھم  على األسئلة  المفتوحةألسئ

 توزیع المقاعد حسب استراتیجیة الكرسي الساخن  )1الشكل (

 

 : طرق تنفیذ استراتیجیة الكرسي الساخن  

 : تنفذ ھذه  االستراتیجیة   بعدة  طرق  كما  یلي

 :الكرسي   الساخن  للتلمیذ 

 . یطلب  المعلم  من  تلمیذ  بالجلوس  في  الكرسي  الساخن -۱

 . یكون  الكرسي  في المنتصف  وبقیة  التالمذة   یحیطون  بھ-۲

 .یجیب  التلمیذ عن  اسئلة  التالمذة-۳

 . یجب  ان  ال تكون  األسئلة  إجابتھا  بكلمة   واحدة-٤

  :الكرسي الساخن للمعلم
 . الساخن بھدف  تشجیع  التالمذة  على  تكوین  األسئلة  یجلس  المعلم  في  الكرسي– ۱
 . بنفس  ا لطریقة  یكون  ا لمعلم  في  المنتصف  -۲
 . یجیب  المعلم  عن  أسئلة  التالمذة -۳
 . یشجعھم  على  تكوین  أسئلة  مفتوحة–  ٤

  :الساخن  بنظام  المجموعات   الصغیرة الكرسي 
تلمیذ  بعد ان حضروا  الدرس أو یقسم ٦-٥لى  مجامیع  صغیرة یقسم  المعلم  التالمیذ  إ – ۱

 . الدرس  الى فقرات  بحیث  یختص كل  تلمیذ  بفقرة  معینھ
یجلس أوال تلمیذ  متطوع  من  كل   مجموعھ   في الكرسي   الساخن  في  المنتصف -  ۲

 . والبقیة  یحیطون بھ
كامال  أو عن  فقرة   یختص بھا الجالس  یوجھون  الیھ أسئلة   مفتوحھ أما  عن الدرس   -۳

 . في  الكرسي  الساخن
 . األدوار  فیما   بینھم  بعد   تشجیع   من المعلم  یتبادلون -  ٤
  المعلم  موجھ  و مراقب  لھم– ٥
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 : القواعد   المنظمة  لالستراتیجیة

سئلة   ومن حقھ أخبر التلمیذ عندما   یجلس   في الكرسي   بأنھ   سوف  یسأل  ثالثة أ -۱
 . اإلجابة  أو  التمریر  بعد ذلك  ینتقل   ویأتي تلمیذ  آخر  وھكذا

 . في الدرس   لترسیخ   القیم  والمبادئ   والمعتقدات   تستخدم-  ۲
 ) 63:   2016( رشید ,      . استخدم دائماً  األسئلة   المفتوحة   بعد  إعطاء  مقدمة- ۳

  -ثانیاً / حب االستطالع:

  : تعریف حب االستطالع  
 حب االستطالع عند التالمذة یمكن أن یظھر من خالل: 

رد الفعل االیجابي نحو العناصر الجدیدة أو الغریبة و غیر المألوفة الموجودة في البیئة كأن  -1
 یتحرك نحوھا و یكتشفھا و یعبث بھا و یفكر في تركیبھا و عملھا .

 ة المزید عن نفسھ و عن كل ما حولھ.إظھار الحاجة و الرغبة في معرف -2
 )22:  2003المثابرة على عملیة الفحص و االكتشاف.                         (البھادلي ،  -3

      
 :   دور المعلم في تنمیة حب االستطالع

ھو تحفیز المتعلمین و زیادة فضولھم و حب االستطالع لدیھم عن طریق ما یحصلون علیھ من  
                                                   .)49:  2010معارف علمیة باعتماد طرائق واستراتیجیات تدریسیة شیقة و ممتعة. (البنداوي ، 

 دراسات سابقة

  ) 2014,دراسة (  حمود  -1

استراتیجیة  اثراجریت ھذه الدراسة في العراق , وھدفت ھذه الدراسة الى التعرف على (       
  والنصوص).  االدب  ماد  في   االدبي  الخامس  طالب  الصف  تحصیل  الساخن في الكرسي

موزعین على أربع    االدبي  الخامس  من  طلبة الصف  ) طالبا71وتكونت عینھ   الدراسة  من (
شعب  في مجموعتین  تجریبیة ودرست باستخدام استراتیجیة الكرسي الساخن ، األخرى مجموعة 

 والتحصیل الدراسي  ،العمر الزمني وتم مكافئة متغیرات ( ضابطھ تدرس بالطریقة التقلیدیة .
  ) ۱۰ (و ضوعیامو سؤاال )   ۱٥ من( متكونوطبق اختبار لألبوین, التحصیل السابق, الذكاء) 

 وفق  استراتیجیة   الذین  درسوا  التجریبیة   المجموعة  طالب  تفوق النتائج اظھرت مقالیة ،سؤاال 
 .التقلیدیة   وفق  الطریقة درسوا   الذین  الضابطة  المجموعة  طالب على الساخن الكرسي

 
 ) 2015دراسة ( السندي ,  -2
 مادة تحصیل في الواحدة الدقیقة وورقة الساخن الكرسي تكامل اثر تعرف إلى البحث یھدف   

 التصمیم  الباحثة  استخدمت.االیجابي تفكیرھم وتنمیة التربیة كلیة لدى طلبة االنسان حقوق
 لتمثل ) ب( القاعة الباحثة  اختارت القبلي  والبعدي  االختبار  وذا الضبط  ا لجزئي ذا   التجریبي

 الدقیقة الواحدة، وورقة الساخن  تكامل  الكرسي وفق على تدرس  التي التجریبیة المجموعة
 طالب  )66الطلبة ( عدد بلغ التقلیدیة بالطریقة تدرس التي الضابطة المجموعة )ج( القاعة ومثلت

 : المتغیرات في  المجموعتین   مكافأة  تم .قاعة   كل في وطالبة طالب ) 33بواقع(  طالبة و
 االختبار البحث أداة   الباحثة  اعدت التفكیر االیجابي،  ومقیاس  الزمني  للطلبة ,  الذكاء، العمر

 اختبار استخدمت وثبات االداتین الصدق التحق من وتم االیجابي، مقیاس التفكیر وتبنت التحصیلي
( T-test ) على درست التجریبیة التي المجموعة  تفوق    النتائج  أظھرت البیانات، لمعالجة  
 طلبة لدى االنسان حقو مادة تحصیل في الواحدة الدقیقة وورقة   الساخن   الكرسي  وفق  تكامل
  .تفكیرھم االیجابي وتنمیة ( جامعة بابل ) كلیة التربیة
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 المبحث الثالث

 (إجراءات البحث)
یتناول ھذا الفصـ��ل وصفـ��اً لإلجراءات المتبعـ��ة في البحـ��ث من حیث اعتماد التصمیم التجریبي      

المناسب ومجتمع البحث وطریقة اختیار العینة وطرق تكافؤ مجموعتي  البحث وعرضاً لمستلزمات 
 .  البحث وأداتھ وكیفیة تطبیقھا والوسائل اإلحصائیة المستعملة لتحلیل النتائج 

 : منھجیة البحث : أوالً 

للوصول إلى تحقیق ھدف البحث اعتمدت الباحثة على المنھج التجریبي ألنھ المنھج المناسب    
للبحث ، إذ إن البحوث التجریبیة تتجاوز حدود الوصف الكمي للظاھرة، وترتقي إلى معالجة 

:  2007نھ ، متغیرات معینة تحت شروط مضبوطة للتثبت من كیفیة حدوثھا. ( عبد الرحمن وزنك
474  ( 

 : ثانیًا: التصمیم التجریبي

یة و  بار البعدي لمجموعتي البحث (مجموعة تجریب باحثة التص������میم التجریبي ذو االخت اعتمدت ال
 تدرس التصمیم ھذا وفيمجموعة ضابطة) ذات الضبط الجزئي لكونھ یتالءم مع متطلبات البحث. 

 .التقلیدیة بالطریقة الضابطة الساخن والمجموعة الكرسي وفق استراتیجیة على التجریبیة المجموعة

 یبین توزیع مجموعتي البحث حسب التصمیم   التجریبي المعتمد. )1الجدول (

 المتغیر   التابع "المتغیر   المستقل" التكافؤ "المجموعات"

 المجموعة التجریبیة
العمر الزمني  -

 (باألشھر )
 الذكاء -
 التحصیل السابق -
القیاس القبلي  -

 لحب االستطالع

استراتیجیة الكرسي 
 الساخن

 التحصیل
 
 

 حب االستطالع
 الطریقة التقلیدیة المجموعة الضابطة 

 
 

  -ثانیا: مجتمع البحث وعینتھ:
تم اختیار ( جیل الغد االھلیة  ) بصورة قصدیة لتكون مجاال للبحث العتبارات عدیدة منھا: مالئمة 
المدرسة لطبیعة البحث الحتوائھا على شعبتین في الصف (السادس االبتدائي) , وقربھا من منطقة 

یھا  یضمن التعاون السكن مما یسھل االنتقال إلیھا , كما إن الباحثان على معرفة بإدارة المدرسة ومعلم
الكامل والمساعدة في إجراء البحث و المساعدة في تذلیل الصعوبات المتوقعة , وقد تكونت المدرسة 

) تلمیذا. واختیرت 44من شعبتین للصف السادس االبتدائي حیث كان عدد التالمیذ في كال الشعبتین ( 
    ) طالبا بینما اختیرت شعبة 22قع (لتمثل المجموعة التجریبیة بوا A ) بالتعین العشوائي شعبة ( 

)B   ) تلمیذا, ولم یتم استبعاد أي تلمیذ من افراد العینة  22) لتكون المجموعة الضابطة و بواقع (
 ) .1جدول (
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 توزیع   افراد   عینة  البحث  )1جدول    (

 أسلوب التدریس عدد  تالمیذ الشعبة الشعبة المجموعات
 استراتیجیة الكرسي الساخن A 22 التجریبیة 

 الطریقة االعتیادیة  B 22 الضابطة
 44 المجموع

 
 التكافؤ اإلحصائي بین المجموعتین التجریبیة والضابطة:   -ثالثا: 

 تم مكافئة المجموعتین بكل مما یأتي: 
 : " العمر الزمني ( باألشھر )"  -1
تم الحص���ول على العمر الزمني ألفراد المجموعتین   التجریبیة   والض���ابطة  من س���جالت  

) ش������ھراً 143,3846الم��درس��������ة  وأتض������ح أن متوس������ط أعم��ار طلب��ة المجموع��ة التجریبی��ة (
) ش����ھراً وبتباین 141, 137) وكان متوس����ط   أعمار طلبة  المجموعة  الض����ابطة (25,20وبتباین(

)  t – testلفرق بین ھذین المتوس������طین باس������تخدام "االختبار التائي ( ) ولمعرفة داللة ا 16,87(
) إذ  كانت  0 ,05لعینتین مس��تقلتین ، أتض��ح أن الفرق لم یكن بداللة إحص��ائیة عند مس��توى داللة ( 

)   2  , 000) أص�����غر  من القیمة التائیة الجدولیة والبالغة ( 1,6230القیمة  التائیة   المحس�����وبة  (  
 ). 2) " جدول ( 42حریة (  وبدرجة  
 "في متغیر العمر محسوباً باألشھر   نتائج ا الختبار   التائي لمجموعتي  البحث" )2جدول  (

درجة  التباین "الوسط الحسابي" حجم العینة المجموعة
 الحریة

"مستوى  "القیمة  التائیة"
  الداللة " 

 الجدولیة المحسوبة )0 ,05(

 25,20 143,384 22 "التجریبیة"

 غیر دالة 2 ,000 1,6230 42
141, 137 22 الضابطة  16,87 

 
 
 
  :الذكاء  -2

ً  كونھ المتتابعة، للمصفوفات رأفن تم اعتماد اختبار :  1983الدبّاغ ,  ( البیئة العراقیة  على مقننا
60 ( 
 ) في 17,42بتباین (  )  17,86التجریبیة (  المجموعة درجات متوسط بلغ االختبار، وبعد تطبیق  

 القیمة )  وكانت15,30)   بتباین   (   16,93الضابطة (   ا لمجموعة متوسط  درجات   بلغ  حین

مستوى  عند  )2,000 (  البالغة  الجدولیة   القیمة   التائیة من   أقل ) وھي"0,768المحسوبة ( التائیة
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 إحصائیاً" متكافئتان    البحث مجموعتي أن یدل   على  وھذا ، )42) ودرجة  حریة (0,05داللة  ( 

 ). 3المتغیر جدول (  ھذا في

 "لمتغیر الذكاء نتائج   االختبار   التائي   لمجموعتي   البحث" )3جدول   (

 التباین الوسط الحسابي حجم العینة المجموعة
درجة 
 الحریة

مستوى  "القیمة    التائیة"
الداللة 

)05, 0( " " 

 17,42 17,86 22 التجریبیة

 غیر دالة 2 ,000 0,768 42
 15,30 16,93 22 الضابطة

 
 التحصیل السابق: -3

ویقصد بھ درجات افراد  عینة  البحث في مادة العلوم للصف  الثاني االبتدائي , إذ بلغ " متوسط         

), بینما  بلغ متوسط  درجات المجموعة 3,39) بتباین (8636,۸درجات المجموعة   التجریبیة (

) لعینتین   مستقلتین  t-test) , "وعند   استعمال   االختبار  التائي  (۸٦,۳)   بتباین (٤۰۹۱,۸الضابطة  (

لمعرفة  داللة  الفرق   اإلحصائي    بین درجات   تلمیذات  المجموعتین ، اتضح   أن الفرق  لیس بذي 

) أصغرمن القیمة  0,176) ، إذ  كانت  القیمة   التائیة  المحسوبة  (0.05داللة إحصائیة  عند مستوى (

) ، وھذا  یدل على أن  المجموعتین التجریبیة 42درجة  حریـة () ، وب2,000التائیة  الجدولیة  البالغة (

 ). 4"  والضابطة   متكافئتان   إحصائیا في  متغیر   التحصیل السابق. جدول (

 "مجموعتي   البحث   في التحصیل السابقلنتائج   االختبار   التائي   " )4دول (ج

عدد أفراد  المجموعة
 العینة

المتوسط "
درجة  تباین "الحسابي

 الحریة
مستوى  "القیمة التائیة"

 الجدولیة المحسوبة الداللة

  3.39 8.8636 22 التجریبیة
42 

 
غیر دالة  2,000 0,176

 إحصائیاً 
 3.86 8.4091 22 الضابطة

 القیاس القبلي لحب االستطالع: -4

لقیاس مستوى حبھم  مسبقاالبحث الذي تم اعداده   عینة طلبة على مقیاس حب استطالع  تم تطبیق    

لالستطالع وتم ومكافئة افراد مجموعتي البحث بھذا العامل حیث طبق المقیاس للمرة االولى على 

 المجموعتین، درجات متوسطي مقارنة . وعند2016/ 10 /4عینة البحث  یوم  الثالثاء  الموافق 

) , وبلغ متوسط 4,87تباین ( ) و33,042بلغ (  قد التجریبیة المجموعة طلبة درجات متوسط ان وجد

)  لعینتین  t-test) , "وعند استعمال   االختبار   التائي  (5,19) وتباین ( 32,60درجات الضابطة (

مستقلتین  لمعرفة  داللة    الفرق    اإلحصائي  بین درجات   طلبة   المجموعتین ، اتضح  أن  الفرق 
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) 0,654) ، إذ كانت القیمة  التائیة   المحسوبة  (0.05لیس   بذي داللة   إحصائیة   عند مستوى  (

) ، وھذا یدل   على 42) ، وبدرجة   حریـة (2,000أصغر  من القیمة  التائیة    الجدولیة  البالغة  (

 ) . 5أن المجموعتین   التجریبیة " والضابطة   متكافئتان   إحصائیا في ھذا  المتغیر.  جدول (

 "مجموعتي   البحث في التحصیل    السابقلنتائج   االختبار   التائي " )5جدول (

درجة  تباین المتوسط  الحسابي عدد  أفراد العینة المجموعة
 الحریة

مستوى  القیمة  التائیة
 الجدولیة المحسوبة الداللة

  4,87 33,042 22 التجریبیة
42 

 
غیر دالة  2,000 0,654

 إحصائیاً 
 5,19 32,60 22 الضابطة

  -رابعاُ : مستلزمات البحث :
 -تحدید محتوى المادة التعلیمیة: -1

قبل المباشرة بتطبیق التجربة تم تحدید المادة الدراسیة من كتاب العلوم المقرر للصف السادس    
) وتكونت المادة من (الوحدتین األولى والثانیة ) وتكونت : الوحدة 9/ ط 2016االبتدائي ( للعام 

 األولى: االنسان والبیئة : تكونت من :
الفصل الثالث : موارد -لثاني:العالقة بین مكونات البیئة الفصل ا -الفصل االول : البیئة ومكوناتھا

 الفصل الرابع:  تلوث البیئة                          - البیئة
 الوحدة الثانیة: النبات والخضر مصانع الغذاء على االرض : وتكونت من:     
 بات غذاءهالفصل الثاني : كیف یصنع الن -الفصل االول : اجزاء النبات ووظائفھا      
 الفصل الثالث : تكاثر النبات       

       -تحدید المفاھیم العلمیة: -2
بعد أن تم تحدید المادة التعلیمیة تم تحلیل محتوى الفصول المكونة للمادة حیث حددت مجموعة من      

تھا المادة المفاھیم لتدریسھا خالل مدة التجربة وشملت جمیع المفاھیم الرئیسیة والثانویة التي تضمن
 العلمیة المشمولة بتجربة البحث.

 األھداف السلوكیة : -3
تم اشتقاق مجموعة من األھداف السلوكیة لتغطي موضوعات الوحدة األولى والوحدة الثانیة من   

كتاب العلوم السادس االبتدائي وباالستفادة من األھداف العامة الموضوعة لمادة العلوم للمرحلة 
) غرضاٌ سلوكیاُ تم عرضھا على عدد من المحكمین وتم التعدیل على 46ددھا (االبتدائیة وبلغ ع

 البعض منھا.
 أعداد الخطط التدریسیة:   -4

قام الباحثان بإعداد الخطط التدریسیة لمجموعتي البحث وعرضت على الخبراء من ذوي 
 االختصاص للحكم على صالحیتھا ومالئمھا.

  -:أداتي البحث -خامساُ:
 االداة االولى : بناء االختبار ألتحصیلي:      -أ

تُعدُّ االختبارات بأنواعھ" المختلفة  من أكثر   أسالیب  التقویم   وأدواتِھ أھمیةً وشیوعـًا في تقویم   
نتاجات   التعلم  المعرفي  سواء كاَن في  التعلیم   المدرسي أم في التعلیم   الجامعي؛ وذلك لسھولة 

) ". لذلك تستخدم االختبارات التحصیلیة في تحدید ما 501-500: 2001(زیتون،  إعداده وتطبیقھِ 
یعرفھ التلمیذ وما اكتسبھ من مھارات نتیجة تعلمھ لموضوع أو مجال دراسي معین(عالم 

,130:2006. ( 
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لذلك قام الباحثان بإعداد اختبار تحصیلي , وفقا لمحتوى المادة الدراسیة لكتاب   مبادئ   العلوم  
) وفق 2) فقرة , إذ  اعد االختبار التحصیلي ملحق(30للصف  السادس  االبتدائي  متكون من (

 الخطوات اآلتیة: 
                                                               تحدید المادة التعلیمیة.                                     -1
 أعداد األھداف السلوكیة. -2
 أعداد الخارطة اإلختباریة (جدول المواصفات): -3
من متطلبات البحث الحالي أعداد خارطة إختباریة تضمن الشمولیة وصدق توزیع فقراتھا    

م الباحثان بتحدید الوقت الذي یستغرقھ كل فصل من وتمثیلھا للمادة التعلیمیة المقررة, لذلك قا
فصول المادة المقررة من كتاب العلوم المقرر    للصف   الخامس   االبتدائي وللمستویات الثالثة 

تطبیق) وقد حددت أوزان محتوى -استیعاب-األولى   من  المجال المعرفي لتصنیف بلوم (تذكر
لمین والمعلمات المختصون بتدریس تلك المادة .  أما الفصول باالعتماد على أراء مجموعة المع

أوزان األھداف فقد اعتمد في تحدیدھا على نسبة األھداف السلوكیة في كل مستوى من مستویات 
) فقرة إختباریة 30الثالث تبعاُ لمحتویات كل فصل.  وتوزعت فقرات االختبار ألتحصیلي  وبواقع (

) .  6جدول (   
           
 دول المواصفات ( الخارطة اإلختباریة )     ج )6جدول(

عدد  الفصول
 الصفحات

 وزن
 المحتوى

 المجموع األھداف السلوكیة
 التطبیق االستیعاب المعرفة 

الوحدة 
األولى                

(االنسان  
 والبیئة)

34 63% 43% 37% 20% 100% 
8 7 4 19 

الوحدة 
 الثانیة 

( النباتات 
 الخضر)    

 

20 37% 5 4 2 11 

 30 6 11 13 %100 54 المجموع
 

في ضوء اتفاق  قیاسھا، المراد األھداف وطبیعة مستویات لتباین نظرا  : صیاغة فقرات االختبار 
وبواقع  ،)متعدد من االختیار( نوع االختبارات الموضوعیة  من االختبار یكون أراء المحكمین 

 ) فقرة . 30(
 في  المحكمین من   عدد   على  عرضھ  تم ا الختبار  صدق   منللتحقق   : االختبار صدق

والتقویم وكذلك من المدرسین المتخصصین في تدریس مادة العلوم وفي  والقیاس التدریس طرائق 
 % فاكثر 80ضوء آرائھم عدلت عدد من الفقرات وقبلت الفقرات التي حصلت على نسبة اتفاق 

 ) .7ول (وحسب جدول المواصفات المبین في جد
 -ثبات االختبار:

یقصد بالثبات أتساق نتائج االختبار مع نفسھا فیما لو أعید تطبیق االختبار مرة أو أكثر على نفس    
 -), ولحساب الثبات استخدم الباحثة معادلة :148،  1989األفراد. (سمارة، 
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الصحیحة والخاطئة ). وھي طریقة جیدة لحساب نسب اإلجابات KR-20( 20 -كیودریتشاردسون 

).وھذه الطریقة تتفق مع 440، 2000في فقرات االختبار، وتباین اإلجابات عن كل فقرة (عالم، 
اختبارات االختیار من متعدد لذلك فھي تتالءم مع طبیعة االختبار. وقد بلغ معامل الثبات وفقاً لمعادلة 

 ) وھو معامل ثبات عال جداً.0.78ریتشاردسون ( -كیود
  -یمات االختبار:صیغة تعل

تم إعداد مجموعة من التعلیمات وشملت تعلیمات اإلجابة وصف لطریقة اإلجابة عن كل سؤال   
 وضرورة اإلجابة على جمیع األسئلة وعدم ترك أي فقرة من دون إجابة.

  ) طالب 48متكونة من (    استطالعیة    عینة على   االختبار   قطب : االستطالعي االختبار
 من مدرسة (الغزالیة االبتدائیة ) وطالبة 

  -سادسا: التحلیل اإلحصائي:
تم اعداد  أنموذج لتصحیح  والتعامل احصائیا مع اإلجابات حیث أعطي درجة   واحدة  لإلجابة   

الصحیحة وصفراُ لإلجابة  الخاطئة  أما الفقرات  المتروكة أو التي تحمل أكثر من إشارة فقط عوملت 
ختبار  بالكشف معاملة اإلجابات الخاطئة. ولما كانت  الغایة  من التحلیل  االحصائي ھو تحسین اال

عن الفقرات الضعیفة والعمل على إعادة صیاغتھا أو حذفھا أو استبعاد غیر الصالحة منھا 
 ) 127:1999(الظاھر,

لذلك رتبت درجات الطلبة  تنازلیا حیث قسمت العینة إلى مجموعتین, تمثل المجموعة األولى   
طأ الدرجات (المجموعة الدنیا) حیث أعلى الدرجات (المجموعة العلیا), والمجموعة الثانیة تمثل أو

 -) تلمیذه, وتم إیجاد: 20تكونت كل مجموعة من (
إّن الغایة   من حساب   صعوبة   الفقرة ھـي اختیار  الفقرات ذات      -معامل الصعوبة: -1

الصعوبة المناسبة وحذف الفقرات السھلة والصعبة جداً بالنسبة لعینة البحث ، وتم حساب معامل 
) وتعد ھذه المعامالت جیدة ومقبولة ألنھا تقع 78,0- 44,0ة ووجدت أنھا تتراوح بین (الصعوب

 .) 0,80 -20,0ضمن التوزیع (
(Anastasia ,1976:209)   

یقصد بتمییز الفقرة: " قدرتھا على   التمییز بین  التالمیذ ذوي   المستویات و  -القوة التمیزیة: -2
الدنیا فیما یخص الصفة أو القدرة التي یقیسھا االختبار" (عالم،  العلیا  والتالمیذ ذوي المستویات

) ,  وتعد 0,38-0,74ووجد أنھا تتراوح بین ( 277: 2000
1981 :104)                                                        ).ھذه   ،  Brown) تعد جیدة إذا كانت  

االختبار ) لقیمة مقبولة إذ أن فقرات0,30قوة تمییزھا ( فأكثر.       
فعالیة البدائل : تكون فعالیة البدائل جیدة , ویعد البدیل فعال عندما بجذب  اكبر عدد من تالمیذ  -3

) , وأظھرت النتائج إن البدائل الخاطئة قد جذبت عدد  136،  1999المجموعة الدنیا  . (الظاھر، 
 أكبر من طلبة المجموعة الدنیا مقارنة بطالب المجموعة العلیا.  

 لثانیة : مقیاس حب االستطالع : االداة ا -ب
لغرض التحقق من صحة الفرضیة البحث الثانیة والتي تختص بتنمیة حب االستطالع لدى المتعلمین 
و بعد االطالع على الدراسات السابقة واالدبیات تم  اعداد مقاس حب استطالع  وتكون المقیاس من 

,  3, احیانا =  1لالستجابة( ابدا = بدائل ثالثة فقرة كل حیث یقابل لیكرت اسلوب ) فقرة وفق 20(
 ). وتم حساب الصدق الظاھري للمقیاس بعرضھ على مجموعة من المحكمین 1), ملحق ( 5دائما = 

إلبداء آرائھم حول مدى صالحیة المقیاس من حیث صیاغة عباراتھ ومدى مناسبتھ المختصین 
لت صیاغة بعض الفقرات وعدت ألعمار عینة البحث, وفي ضوء ما ورد من مالحظات فقد عد

الخبراء, الذین    ) فأكثر من نسبة آراء%80الفقرات  الباقیة صالحة حیث حازت على نسبة اتفاق (
عرض علیھم المقیاس, علما انھ  لم تحذف أیة فقرة من فقرات , وبھذا تحقق من صدق المحتوى 

لمحكمین ,حیث تم التأكد من ) لحساب االتفاق بین ا Cooperواعتمدت معادلة كوبر( للمقیاس .
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)  0,86صالحیة المقیاس . واستخرج لھ الثبات بطریقة إعادة االختبار وقد بلغ  معامل   الثبات  (
 -) , وحسب معامل ثبات المقیاس ایضا بمعادلة  الفا  Personوباستعمال معامل ارتباط بیرسون ( 

مستوفي لشروط الثبات وجاھزا للتطبیق  ) . وبذلك اصبح المقیاس 0,88كرونباخ  فوجد ان قیمتھ ( 
) ولغرض اجراء التحلیل اإلحصائي لفقرات المقیاس طبق على عینة 1في صیغتھ النھائیة ملحق (

 ) طالب وطالبة من غیر عینة البحث22استطالعیة عشوائیة (
 -تاسعا: التطبیق :

وكان معدل   11/12/2016ولغایة   2/10/2016التجربة : تم تطبیق التجربة ابتداء من تاریخ   -أ  
 تدریس مجموعتي البحث بواقع ثالث حصص لكل شعبة .

على مجموعتي البحث في 30/11/2016تم تطبیق االختبار التحصیلي یوم االربعاء  الموافق  -ب   
البحث  بموعد االمتحان مسبقاُ وتم التصحیح وفق النموذج وقت واحد بعد أن تم أعالم طلبة عینة 

 الذي وضعتھ الباحثان.
للمرة االولى یوم الثالثاء   البحث مجموعتي طلبة المقیاس : طبق مقیاس حب االستطالع على  -ج

 .5/12/2016واعید تطبیقھ یوم  االثنین  .2016/ 10 /4الموافق 
 

 -الوسائل اإلحصائیة : -عاشرا :
 ت في اجراءات  ھذا البحث مجموعة من الوسائل اإلحصائیة وھي :استخدم

 )  لعینتین  مستقلتین للمقارنة بین  المجموعتین" :t-testاستخدام  االختبار " التائي  ( )1

𝑇𝑇 =  𝑥𝑥2���� −  𝑥𝑥1����

��∆2 
2 (1−𝑛𝑛2) + ∆1 

2 (1−𝑛𝑛1)
2 − (𝑛𝑛2+ 𝑛𝑛1) �� 1𝑛𝑛2

 + 1𝑛𝑛1
�  

   

 " :قیمة التائیة المحسوبة T "   -حیث :
"x1� الوسط   الحسابي  للعینة األولى :"         ." 𝑥𝑥2���الوسط الحسابي للعینة الثانیة :". 
"n1عدد  أفراد العینة   األولى :"                ." n2عدد أفراد العینة الثانیة :"   . 
 "2

1Δ2"  "                : تباین العینة األولى
2Δ  ، 333:  2003: تباین  العینة  الثانیة" ( العتوم ( 

 -معادلة معامل  الصعوبة  :)   2  
 "استخدمت لحساب معامل صعوبة الفقرات لفقرات االختبار"

 حیث أن:

 𝑌𝑌 =  
𝑛𝑛𝐿𝐿 + 𝑛𝑛𝐻𝐻

2 𝑛𝑛  
 

Y.معامل صعوبة الفقرة : 
"Hnمجموع  اإلجابات  الصحیحة  للمجموعة  العلیا على الفقرة :". 
" Ln  الدنیا على الفقرة: مجموع   اإلجابات  الصحیحة  للمجموعة". 
n .عدد الطلبة في أي من المجموعتین : 

 -:) معادلة التمییز3
 استخدمت لحساب قوة تمییز الفقرات

𝑅𝑅 =  
𝑛𝑛𝐿𝐿 −  𝑛𝑛𝐻𝐻

1
2  𝑛𝑛

 

 حیث أن:
R.معامل تمییز الفقرة : 
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"Hn مجموع  اإلجابات  الصحیحة  للمجموعة  العلیا على الفقرة :". 
"Ln   للمجموعة  الدنیا على الفقرة: مجموع  اإلجابات  الصحیحة". 
"nعدد الطلبة في أي من المجموعتین :". 
 

 )  معادلة  فعالیة  البدائل  الخاطئة:4
 فعالیة  البدائل  الخاطئة: معامل استخدم إلیجاد     

𝑊𝑊 =  
𝑛𝑛𝐿𝐿𝐿𝐿 −  𝑛𝑛𝐻𝐻𝐿𝐿  

1
2  𝑛𝑛

 

 
 

 .ھو معامل فعالیة البدائل الخاطئة  W حیث أن:
           "  MHn  الذین  اختاروا  البدیل  من المجموعة  العلیا: عدد". 

"  MLn عدد الذین   اختاروا  البدیل من المجموعة  الدنیا :". 
 
 

 Kauder Rechardson – 20 ) معادلة كیودر ریتشاردسون5
 استخدمت إلیجاد الثبات الكلي لالختبار

 

𝐾𝐾𝑅𝑅 − 20 =  
𝑛𝑛

𝑛𝑛 − 1  � 1 −  
∑𝑥𝑥𝑥𝑥
∆2 � 

 
 حیث أن 

 nعدد   الفقرات  : 
x : .نسبة  اإلجابات  الصحیحة  عن الفقرة أو السؤال 
 y.نسبة  اإلجابات  الخاطئة عن الفقرة أو السؤال : 
Δالتباین  الكلي  لإلجابات : 
 
 "معامل ارتباط بیرسون  " -6

الستخراج العالقة االرتباطیة بین العینة االستطالعیة لكل فقرة من فقرات المقیاس  "استعمل
 و الستخراج (الثبات بإعادة التطبیق).  "مع الدرجة الكلیة للمقیاس

𝑅𝑅 =  
𝑛𝑛 ∑𝑥𝑥𝑥𝑥  −  (∑𝑥𝑥) (∑𝑥𝑥)

�[𝑛𝑛 ∑𝑥𝑥2 −  (∑𝑥𝑥)2 ] [𝑛𝑛  ∑𝑥𝑥2 −  (∑𝑥𝑥)2]      
 

  إذ إن : 
R. معامل االرتباط :  
n. عدد األفراد : 
x  قیم احد المتغیرین : 

y , 140:  2008: قیم المتغیر اآلخر      (البیاتي  .( 

  -كرونباخ :–معادلة آلفا -7
 استعملت لحساب ثبات مقیاس حب االستطالع ألفراد عینة البحث . 
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𝛼𝛼 =
𝑛𝑛

𝑛𝑛 − 1 �1 −
∑𝑠𝑠𝑖𝑖2

𝑠𝑠𝑥𝑥2
� 

 :  حیث إذ  أن
αمعامل الثبات: 
n  ,عدد الفقرات: 
:is∑ : , تباین الدرجات على كل فقرة في االختبار 

Xs. 247، 2004(النبھان، : تباین الدرجات على االختبار ككل ( . 
                                                                                                                                                                  

  Cooperمعادلة   كوبر   -8
 .  اعتمدت   لحساب  نسبة  االتفاق  بین  المحكمین     

     

  𝑃𝑃 =  𝑁𝑁𝑃𝑃
𝑁𝑁𝑃𝑃  +𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑃𝑃

                                                                                          
  -: نأ حیث  إذ

P . نسبة   االتفاق  : 
PN                                                                      . عدد  مرات  االتفاق : 
PNN27                         (تفاق .:عدد مرات عدم اال ,COOPer1974( 
 

 الرابعمبحث ال
 البحث وتوصیاتھ نتائج

   نتائج البحث    

یتض����من ھذا الفص����ل عرض����اً للنتائج التي توص����لت إلیھا البحث بعد االنتھاء من تطبیق إجراءات 
 التجربة على وفق فرضیات البحث الخاصة بكل متغیر من متغیرات البحث وكاالتي : 

 -عرض النتائج:-1

 نصت فرضیات البحث على :        

) بین   متوسط  درجات 0,05(  فرق  ذو  داللة  إحصائیة عند  مستوى  داللة "عدم وجود  -1
) اس����تراتیجیة الكرس����ي الس����اخنطلبة المجموعة   التجریبیة الذین درس����وا  باس����تخدام  (

ومتوس������ط درجات  الطلبة  المجموعة  الض������ابطة الذین  درس������وا  باس������تخدام (بالطریقة   
على  . وللتثبت من ھذه الفرضیة الصفریة ، والتعّرف"االعتیادیة) في تحصیل مادة العلوم 

داللة  الفرق بین درجات االختبار  التحص������یلي  للمجموعتین  ( التجریبیة  والض������ابطة ) 
، وأظھـ���رت  النتـ���ائج    "لعینتین  مستقلتین   ( t –test )االختبار التائيّ  "استعملت  الباحثة 
وجود فرق بین متوس����ط   درجات  طلبة  المجموعة   التجریبیة  البالغ  "اإلحص����ائیـ����������ة 

)  15,76) ومتوسـط درجـات  طلبة  المجموعة  الضابطة والبالغ  (2,78)  بتباین(18,25(
 ). 7, جدول () " 4,92بتباین(
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 "نتائج االختبار التائي لتلمیذات مجموعتي   البحث في   االختبار  ألتحصیلي" ) 7جدول (

 درجة الحریة تباین المتوسط الحسابي عدد أفراد العینة المجموعة
 التائیةالقیمة 

مستوى 
 الجدولیة المحسوبة الداللة

 2,78 18,25 22 التجریبیة
 دالة 2,000 4,22 42

 4,92 15,76 22 الضابطة

أكبر  من القیمة   ") 4,22یتض������ح   من  الجدول المذكور آنفًا أنَّ القیمة  التائیة المحس������وبة كانت (  
، ")  42) وبدرجة  حریة  (  0,05) عند مس������توى  داللة  (   2,000التائیة الجدولیة   البالغة (

تفوق   طلبة   المجموعة   التجریبیة   اللذین  "وبذلك ترفض الفرض������یة الص������فریة ،وھذا یعني   
درس���وا على  وفق  اس���تراتیجیة الكرس���ي الس���اخن على طلبة  المجموعة  الض���ابطة اللذین درس���وا 

 . "بالطریقة االعتیادیة

)  بین   متوسط   درجات  0,05ذو داللة   إحصائیة عند  مستوى  داللة  ( "عدم وجود فرق  -2
) استراتیجیة   الكرسي الساخنطلبة  المجموعة   التجریبیة الذین درسوا  باستخدام  ( 

ومتوسط  درجات الطلبة  المجموعة الضابطة الذین  درسوا باستخدام (بالطریقة   االعتیادیة) 
في  تنمیة  حب االستطالع  لمادة  العلوم. وللتأكد من ھذه الفرضیة الصفریة ، استعملت "

لعینتین  مستقلتین ، وأظھـرت  النتـائج   اإلحصائیـة    ( t –test )الباحثة االختبار التائّي 
)  بتباین   71,03وجود فرق بین متوسط   درجات  طلبة المجموعة  التجریبیة  البالغ ( "
      ) بتباین 64,11) ومتوسـط درجـات طلبة  المجموعة الضابطة والبالغ ( 38,44(
 )8, جدول () " 56,40(

 .نتائج  االختبار  التائي لتلمیذات مجموعتي  البحث  في  تنمیة حب االستطالع ) 8جدول (

المتوسط  عدد أفراد العینة المجموعة
 الحسابي

درجة  تباین
 الحریة

 مستوى القیمة التائیة
 الجدولیة المحسوبة الداللة

 38,44 71,03 22 التجریبیة
 دالة 2 ,000 3,34 42

 56,40 64,11 22 الضابطة

   

) أكبر من القیمة   التائیة  3,34یتض��ح من  الجدول المذكور آنفًا أنَّ القیمة التائیة المحس��وبة كانت (
) ، وبذلك ترفض  42) وبدرجة  حریة (  0,05) عند مس������توى داللة ( 2 ,000الجدولیة   البالغة (

الفرض����یة الص����فریة ، وھذا یعني وجود فرق بین  المجموعة    التجریبیة   والض����ابطة في مقیاس 
ستراتیجیة  حب االستطالع . وھذا یعني تفوق طلبة  المجموعة التجریبیة اللذین درسوا على وفق  ا
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لمجموعة الض���ابطة اللذین درس���وا بالطریقة االعتیادیة في تنمیة حب الكرس���ي الس���اخن على طلبة ا
 االستطالع. 

 

 -تفسیر النتائج: -

یتضح من العرض السابق للنتائج التي تمخض عنھا البحث الحالي أھمیة استخدام  (استراتیجیة 
في مستوى الكرسي الساخن ) في التدریس ، ویمكن مالحظة التحسن في أداء الطلبة  وبالتالي تحسن 

تحصیلھم وتنمیة اتجاھھم نحو المادة وبالتالي تنمیة حب استطالعھم لھا ، ویمكن تفسیر نتائج البحث 
 -على وفق فرضیات البحث وعلى النحو اآلتي:

اسفرت عن تفوق طلبة المجموعة  التجریبیة الذین درسوا   على   وفق  "الفرضیة االولى : والتي
      ) على طلبة المجموعة   الضابطة الذین   درسوا على  وفق  استراتیجیة  ( الكرسي الساخن 

       قوف على التدریس ان النتیجة في متغیر التحصیل ویمكن تفسیر ھذه"الطریقة التقلیدیة  
 والتعلیم التعلم عملتي تدور حولھ الذي الرئیسي المحور الطالب الساخن تجعل الكرسي استراتیجیة

ً  تؤثر , وھي بذلك  عنھا واالجابة ةاألسئل توجیھ  خالل من  یبذل فالطالب التحصیل في زیادة ایجابا
ً من جھداً   تفاعلي حوار بشكل االسئلة عن االجابة في دور المناقش لعب منھ خالل الطلب ذاتیا

 وتولید والتصنیف والمقارنة المالحظة عملیات البحث وممارسة خاللھا من یتم حیث واالجابة
            یعطیھا  التي الجاھزة المعلومات التعلیمي على استقبال  في الموقف دوره یتوقف وال األفكار

 .إیاه المدرس

الفرضیة الثانیة : والتي اسفرت عن تفوق طلبة المجموعة    التجریبیة   الذین درسوا على   وفق   
طلبة المجموعة    الضابطة الذین   درسوا على  وفق  "استراتیجیة    ( الكرسي   الساخن ) على

والذي تم قیاسھ باستخدام مقیاس حب االستطالع  "الطریقة  التقلیدیة  في تنمیة   حب االستطالع
بشكل یتالئم  التعلم اثناء الذي توفره ھذه االستراتیجیة والتنافس ویمكن تفسیر ذلك من خالل  النشاط

ً كثیرة مع حواسھم مما لھا اثر كبی ر في جعل عملیة التعلم محببة ومشوقة اكثر ألنھا توفر فرصا
و االستمتاع  حب االستطالع نمو بشكل یضمن للتفاعل النشط بین المتعلمین ومكونات البیئة التعلیمیة 

 النفس.  في والثقة التفاؤل الواجبات فیزداد بأداء

 -االستنتاجات: -

خن  لھ اثر ایجابي  في رفع   مستوى   التحصیل  الدراسّي استراتیجیة الكرسي السا استخدام   -1 
 للطلبة في مادة العلوم

في تنمیة التفكیر االیجابي من خالل توفیر اس���تخدام اس���تراتیجیة الكرس���ي الس���اخن في التدریس  -2
 مواقف تعلیمیة ذو جو تفاعلي بین الطلبة والمادة التعلیمیة مما یضمن تطویر مھاراتھم التعلیمیة  

 -:التوصیات -

 استناداً إلى نتائج البحث التي توصلت إلیھا الباحثة فإنھا توصي بـ:
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التحدیث في  االستراتیجیات التربویة المستخدمة  في التدریس لما لھا من أثر في تنمیة  -1

 قدرة المتعلم على التعلم واالستكشاف.
العلوم بش����كل  اعتماد اس����تراتیجیة الكرس����ي الس����اخن في تدریس المواد العلمیة كمادة  -2

 ص لما لھا اثر في رفع مستوى التحصیل.خا
التأكید على اس��تخدام اس��تراتیجیات تس��اعد في تنمیة حب االس��تطالع  للمتعلم وذلك من  -3

 خالل خلق مواقف تعلیمیة تفاعلیة .
 التطویر ومواكبة كل ما ھو جدید وحدیث في طرائق التدریس .   -4

 -:المقترحات-

 -في ضوء  نتائج   البحث   الحالي  واستكماالً لھ، تقترح الباحثة ما یلي:      

 إجراء دراسة مماثلة لھذه الدراسة، ولمراحل دراسیة أخرى ولمواد دراسیة أخرى. -1
في متغیرات أخرى مثل (تنمیة ستراتیجیات الحدیثة  إجراء دراسة تتناول أثر األ -2

 تجاه نحو المادة).المھارات، تنمیة التفكیر الناقد، اال
 إجراء دراسة مقارنة  مع استراتیجیات  أخرى  -3

 المصادر

 اوال : مصادر عربیة :

 1ط، "التربوي,   النفس  علم أسس " ) : ۱۹۹۱ ( "محسن فاضل "االزرجاوي ،  -1
 العراق الموصل،  جامعة للطباعة والنشر،  الكتب دار ,

اإلحصاء  وتطبیقاتھ في  العلوم التربویة ) : 2008البیاتي , "عبد الجبار توفیق" ( -2
 , دار أثراء للنشر والتوزیع ,مكتبة الجامعة , بغداد.  1, ط والنفسیة 

 ,دار  الفكر ,عمان. 1,ط " التعلم  النشط ") : 2010بدوي , رمضان مسعد ( -3
توظیف  الشعر والقصة  التعلیمیین ) : "  2010البنداوي ، جلیل خزعل حمود (  -4

دة علم االحیاء وأثره في التحصیل وحب االستطالع العلمي لدى في تدریس ما
" ،" رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ،  طالب الصف الثاني المتوسط

 ابن الھیثم " -كلیة  التربیة
أثر استخدام االلعاب  التعلیمیة في ) : "  2003البھادلي ، محمد إبراھیم عاشور (  -5

لعلمي لطلبة الصف الثاني المتوسط في مادة الكیمیاء التحصیل وحب االستطالع ا
 ابن الھیثم، بغداد" –" ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة 

, دار األوائل  للنشر والتوزیع 1،ط  تصمیم  التعلیم): 2003الحیلة , محمد محمود ( -6
 ، عمان.

كرسي الساخن في تحصیل طالب ) : اثر استراتیجیة ال2014حمود, ضرغام جبار ( -7
 ) .38, العدد (مجلة كلیة العلوم االسالمیةالصف الخامس االدبي , 

اختبار المصفوفات  المتتابعة القیاس العراقي  ) : 1983الدباغ، فخري وآخرون (  -8
 ، مطابع  جامعة  , الموصل.القسم النظري

م النشط في تنمیة اثر التعل) : ـھ ۱٤۳۰الزایدي , فاطمة بنت خلف هللا عمیر(   -9
التفكیر االبتكاري والتحصیل لدراسي  بمادة العلوم الثالث متوسط للمدارس 
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, رسالة ماجستیر غیر منشورة,  المملكة العربیة   الحكومیة لمدینة مكة بمدینة
 السعودیة, كلیة التربیة  مكة المكرمة

 عمار دار ،۱ ط العلمیة، والمیول االتجاھات ،) ۱۹۸۸ ( محمود عایش زیتون، -10
 .األردن عمان، للنشر والتوزیع،

، عالم الكتب، 2، طتصمیم التدریسم):   2001زیتون، كمال، عبد الحمید، ( -11
 القاھرة.

 تنمیة في ودورھا العلوم تدریس طرائق:  )۲۰۰۲ ( العز أبو عادل ، سالمھ -12
 . الفكر دار , األردن التفكیر

، دار 3، طوالتقویم في التربیةمبادئ القیاس ) : 1989سمارة، عزیز وآخرون(  -13
 الفكر للنشر والتوزیع، عمان.

 وورقة الساخن الكرسي تكامل اثر) :  2015, ( عبدهللا بدرخان ناز,  السندي -14
 وتنمیة كلیة التربیة طلبة لدى االنسان حقوق مادة تحصیل في الواحدة الدقیقة

, العدد واإلنسانیة التربویة للعلوم األساسیة التربیة كلیة مجلة االیجابي , تفكیرھم
 نیسان بابل جامعة ) ,20(

,  معجم المصطلحات التربویة والنفسیة) : 2003شحاتھ ,حسن وزینب النجار( -15
 , الدار المصریة اللبنانیة ,القاھرة .    1ط

 المملكة ،النشط التعلم فياستراتیجیة    ( 2011  ) : محمد ماشي الشمري، -16
 .1ط السعودیة, العربیة

, مبادئ القیاس والتقویم في التربیة ) : 1999الظاھر, زكریا محمود وآخرون ( -17
 ,   مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ,عمان.1ط

یل ( -18 ئد خل بادي , را یة) 2006الع مدرس������ بارات ال بة المجتمع ,’1:,ط :"االخت مكت
 العربي, عمان.

االنماط المنھجیة ) : " 2007عبد الرحمن ، انور حسین ، عدنان حقي زنكنة ( -19
 " ، شركة الوفاق للطباعة ، بغداد .وتطبیقاتھا في العلوم االنسانیة والتطبیقیة

 التعلم استراتیجیات  بعض استخدام فاعلیة"  .( 2005 )  :فاطمة الوھاب، عبد -20
 لدى العلمیة المیول و الحیاة مدى مھارات التعلم وتنمیة في تحصیل العلوم النشط
 محكمة، علمیة مجلة ،"العلمیة التربیة مجلة -184.االبتدائي، الخامس الصف تالمیذ
 12 ص الثاني، العدد الثامن، المجلد

، الجزء الثاني،  االسالیب االحصائیة) : 2003العتوم ، شفیق وفتحي العاروري ( -21
 ، دار المناھج للنشر والتوزیع ، عمان.  2ط

طرائق التدریس و أسالیبھ بین االحتواء ) :  2006العتیبي ، لطیفة بنت احمد (  -22
 ، مركز التدریب التربوي ،وزارة التربیة والتعلیم ، الكویت .      والشمول 

القیاس والتقویم التربوي والنفسي ) : " 2000عالم   , " صالح الدین محمود" ( -23
 , دار الفكر العربي, عمان  1", ط أساسیاتھ وتطبیقاتھ وتوصیاتھ المعاصرة

االختبارات والمقاییس التربویة ) : " 2006, "صالح الدین محمود" (عالم   -24
 ,دار الفكر العربي ,عمان . 1, ط "والنفسیة

، دار جدة للطباعة استراتیجیات  حدیثة في التدریس): ۲۰۱۳قطیط، غسان ( -25
 والنشر، السعودیة.
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 مصادر الفدیوات التعلیمیة حول استراتیجیة الكرسي الساخن :  -4
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