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في التحصيل ومهارات التفكير البصري لدى طالب الصف الرابع العلمي   Fielder and Silvermanأنموذج أثر  _ يهدف البحث التعرف علىامللخص

البحث تم استخدام املنهج التجريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة ذوات االختبار البعدي لالختبار  أهداففي مادة الكيمياء، ولتحقيق 

املديرية العامة لتربية بابل / املسيب، لتمثل عينة البحث  إلى  التحصيلي واختبار مهارات التفكير البصري، واختيرت ثانوية الصديق للبنين التابعة

, وبطريقة السحب العشوائي اختار الباحث62الرابع العلمي، والبلغ عددهم)وقد احتوت على شعبتين للصف 
ً
الشعبة )أ( والبالغ عددهم   ون ( طالبا

 والذين يمثلون املجموعة التجريبية والشعبة )ب( تمثل املجموعة الضابطة، والبالغ عددهم )30)
ً
, حيث درست املجموعة 32( طالبا

ً
( طالبا

، ودرست املجموعة الضابطة على املادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية، وتم  Fielder and Silvermanأنموذج التجريبية مادة الكيمياء وفق 

( فقرة موضوعية من نوع االختيار 36( فقرة اختبارية, بواقع )40ى باالختبار التحصيلي الذي تألف بصورته النهائية من )ولاعداد أداتين تمثلت ال 

( فقرة  40الثانية فتمثلت باختبار مهارات التفكير البصري, الذي تألف بصيغته النهائية من ) داة ال أما  ( فقرات مقاليه،4ئل, و)ة بداأربعاملتعدد ذي 

ة بدائل موزعة على خمس مهارات، وبعد االنتهاء من تطبيق التجربة وتصحيح اجابات الطالب، تم  أربعموضوعية من نوع االختيار املتعدد ذي 

( للعينتين، اظهرت النتائج تفوق طالب املجموعة التجريبية الذين درسوا على وفق  t.testئية املناسبة منها اختبار )حصاائل ال استعمال الوس

على طالب املجموعة الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقة االعتيادية في مادة الكيمياء، وفي ضوء ذلك توصل  Fielder and Silvermanأنموذج 

 عدد من االستنتاجات والتوصيات واملقترحات. ى إل ون الباحث

 .، التحصيل، مهارات التفكير البصري، طالب الصف الرابع العلمي، الكيمياءFielder and Silvermanأنموذج : الكلمات املفتاحية
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 البصري  التفكير  ومهارات التحصيل في  Fielder and Silvermanأنموذج  أثر 

 الكيمياء مادة في   العلمي الرابع الصف طالب لدى
 املقدمة  .1

مور الضرورية في حياة الفرد، وازاد أصبحت دراسة مناهج العلوم من ال       

إلى  االهتمام بدراسة علم الكيمياء الذي يعد من املناهج املهمة التي تستدعي

في التطور  ةتساهم بصورة فعالتركيز واالهتمام بمختلف فروعها، حيث 

كما  [.1والتقدم كباقي العلــــوم الطبيعيــــة، والــتطبيقية بتفــــرعاتها املتنــــــوعة ]

عرفية يساعد على تطوير شخصية الطالب وتنمية قدراته العقلية، وامل

براز الجانب النظري والتطبيقي وينعكس ذلك على إملواجهة املشاكل اليومية و 

صرة [. حيث يعد علم الكيمياء من العلوم املهمة في حياتنا املعا2ملنهج ]بناء ا

الصناعية فال يوجد فرع واحد واال  نشطةفهو يدخل في كل املجاالت وال

ميتها سمه واضحة من سمات تقدم هأبالكيمياء، وتطبيقاتها مما جعل  يرتبط

سائل بصرية و إلى  [. كما يحتاج تدريس منهج الكيمياء3م وازدهارها ]مال 

املفاهيم العلمية، والتي  لتوضيح شكالمتمثلة بالصور، ومخططات، وال 

ن طالب أخيرة حظه في اآلونة ال [. وما نال 4ثناء التدريس ]أليها املدرس إيحتاج 

عدادية يعانون من ضعف في التحصيل واستخدام مهارات في املرحلة ال 

اد الحلول املناسبة ونماذج التفكير البصري وهذا ما شغل فكر الباحثين ليج

تدريسية مبتكرة لرفع مستوى التحصيل لدى طالبهم ومن هذه النماذج هو 

دى التعلم املختلفة ل أنماطالذي يراعي  Fielder and Silvermanأنموذج 

ن لكل طالب لديه نمط مفضل في التعلم أالطلبة في التدريس، كما يذكر 

وتعد مشكلة تدني التحصيل من  ات،يستعمله في استقبال، وتلقي املعلوم 

هم املشاكل في العراق بشكل عام وفي مدرسة الصديق بشكل خاص، أ

التعلم املفضلة لديهم  أنماطفمعظم الطالب يعانون من عدم استعمال 

بسبب استعمال املدرسين طرائق تدريس تقليدية وبالخص في الصف الرابع 

 العلمي. 

 دراسة مشكلة ال. 2

الكثير من تدهور إلى  الواقع التعليمي في املؤسسات التربويةلقد تعرض      

نتيجة قلة املستلزمات وانخفاض االنفاق، واكتظاظ الصفوف بالطلبة، 

 
ً
تقتصر على  أدواتساليب و ألك اعتماد طرائق تدريس تقليدية و عن ذ فضال

 الجانب املعرفي، حيث يعتبر املدرس هو مصدر املعرفة التي ينقلها من الكتاب 

يفكر أو  يحاور أو  ن يشاركأتعلمين، والطالب هو املتلقي دون ذهان املألى إ

قلة تفاعل الطالب والحد إلى  فيما يستقبله من املعلومات واملعارف، مما أدى

التعليمية، وهذا يظهر  نشطةمن مشاركتُه داخل القاعة الدراسية واهمال ال

استطالعية  ةستبانا ون وجه الباحث .[ 5] في انخفاض مستوى التحصيل

مدرس ي ومدرسات مادة الكيمياء في املدارس االعدادية والثانوية الحكومية 

ء قضا -)النهارية( للبنين التابعة للمديرية العامة لتربية في محافظة بابل 

%( من مدرس ي 80ن نسبة )أ النتائجهرت أظاملسيب وبعد تحليل االستبانات 

ومدرسات مادة الكيمياء أجابوا هنالك تدني في مستوى تحصيل طالب 

%( من مدرس ي ومدرسات مادة الكيمياء 100الصف الرابع العلمي، ونسبة )

 Fielder and Silvermanأنموذج أجابوا بعدم امتالكهم معرفة مسبقه عن 

مدرسات مادة الكيمياء ليس و %( من مدرس ي 85تدريس، ونسبة )أنموذج ك 

معرفة مسبقة حول استخدام مهارات التفكير البصري في التدريس  ةيألديهم 

 مادة الكيمياء. 

بد من  تزال قائمه، فال  ويتضح من النسبة أعاله ان هناك مشكلة ال     

ساليب ونماذج أحل ملعالجتها عن طريق البحث عن  يجادإي التفكير بجدية ف

جل النهوض بواقع تدريس مادة أأنماط التعلم لدى الطلبة من حديثة تراعي 

، Fielder and Silvermanأنموذج اختيار إلى  ون الكيمياء، لذا سعى الباحث

ة في رفع مستوى تحصيل طالب الصف الرابع العلمي، أولبوصفة مح

 وتمكينهم من استخدام مهارات التفكير البصري.

 دراسة ة الأسئل . أ

في مهارات التفكير البصري لدى  Fielder and Silvermanأنموذج أثر  ما

 طالب الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء؟

 دراسةفرضيات ال -ب

( بين متوسط 0.05ئية عند مستوى داللة )إحصاال يوجد فرق ذو داللة      

درجــــات طــالب املجموعة التجريبية الذين سُيَدرسون مادة الكيمياء على وفــق 

وبين متوسط درجات املجموعة الضابطة  Fielder and Silvermanأنموذج 

الذين سُيَدرسون املادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية في االختبار 

 التحصيلي.

( بين متوسط 0.05ئية عند مستوى داللة )إحصاال يوجد فرق ذو داللة      

درجات طالب املجموعة التجريبية الذين سُيَدرسون مادة الكيمياء على وفق 

وبين متوسط درجات طالب املجموعة  Fielder and Silvermanأنموذج 

الضابطة الذين سُيَدرسون املادة نفسها على وفق الطريقة االعتيادية في 

 اختبار مهارات التفكير البصري.

 دراسة ال أهداف .ج

 في  Fielder and Silvermanأنموذج أثر  يهدف البحث التعرف على     

مهارات التفكير وفي  الكيمياء.تحصيل طالب الصف الرابع العلمي في مادة 

 البصري لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة الكيمياء.

 دراسة الأهمية . د

 البحث من خالل:أهمية تتضح 

استراتيجيات عالجية لكل نمط  Fielder and Silvermanأنموذج قد يقترح     

تعلم فعال وناجح، وقد يسهم إلى  التعلم الطالب بغية الوصول  أنماطمن 

في زيادة مستوى التحصيل الدراس ي  Fielder and Silvermanأنموذج 

ومهارات التفكير البصري لدى الطالب، حيث يوجه هذا البحث أنظار 

 أنماطزيادة االهتمام بالنماذج التي تراعي إلى  القائمين على العملية التعليمية

لة االعدادية وبالخصوص الصف الرابع املرحأما أهمية  التعلم لدى الطالب،

تنظيم شؤونهم العلمية وتعليمهم بالنماذج إلى  العلمي، كون طالبها يحتاجون 

 Fielder andأنموذج تدريس تتناسب مع النمط التعلم املفضل لديهم ك 

Silverman . 
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 دراسة حدود ال. ه

 ة للبنين ــة( الحكوميـــ)النهاري ة ــــة والثانويــــمدارس االعدادي ــمكاني: الــالحد ال

 قضاء املسيب.  –التابعة للمديرية العامة للتربية في محافظة بابل 

الحد املعرفي: الفصلين الثالث والرابع )املعادالت والحسابات الكيميائية، 

الكيمياء العضوية( من كتاب مادة الكيمياء املقرر تدريسه للصف الرابع 

 م(.2017م(، الطبعة الثامنة )2019/ 2018العلمي للعام الدراس ي )

 الحد البشري: طالب الصف الرابع العلمي. 

 م(.2018/2019الحد الزماني: الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي )

 دراسةمصطلحات ال .و

 يتضمن البحث الحالي عدة مصطلحات، يمكن تعريفها كما يلي:     

ة سلوكيات معرفية ونفسية تعمل مجموع: Fielder and Silvermanأنموذج  

 مع
ً
  ا

ً
لب ليدرك في الكيفية التي يتفاعل ويستجيب فيها الطا بشكل ثابت نسبيا

 [.6أساليب للتعلم ثنائية القطب]أنماط أو ة أربعمحتوى التعلم وقد تضمن 

     
ً
ات املنظمة جراءمجموعة من ال أنه في هذا البحث ب ويعرف إجرائيا

بعرض التفصيالت بواسطة الرسوم  أواملتسلسلة من خطوات تبد

واملخططات واكتشافها عن طريق طرح االسئلة جديدة ثم اطرح اسئلة لكل 

مجموعة لكتابة امللخصات حول السؤال، ثم تكوين خارطة املفاهيم 

مثلة، والتي سابقة والنتهاء باستيعاب ال على الخطوة ال  بمشاركة الطالب بناءً 

ثناء عملية التدريس أبتنفيذها داخل غرفة الصف  ون لباحثايقوم 

 للمجموعة التجريبية.

الكلية، أو  في سلسلة من االختبارات التربوية في املدرسة نجازالتحصيل: ال 

 [.7ات في املوضوعات املنهجية ]نجاز ويستعمل بشكل واسع لوصف ال 

 إلتحصيل كما يعرف ا
ً
تي يحصل عليها الفي هذا البحث الدرجة الكلية  جرائيا

جابة على االختبارات املستخدمة لطالب الصف الرابع الطالب عن طريق ال 

 .ون العلمي التي اعدها الباحث

مهارات التفكير البصري: هي منظومة من العمليات مكونة من مجموعة 

 مهارات التي تشجع املتعلم على التفكير البصري والتأمل وترجمة هذه الصور 

 [.  8] منطوقة واستخالص املعلوماتأو  كتوبةلغة مفهومة مإلى 

  ون كما يعرفها الباحث    
ً
تلك العمليات العقلية التي يمارسها أنها ب إجرائيا

العالقات إدراك قراءة البصرية لصورة املعروضة, و الطالب وتتمثل في ال

املكانية, والكشف على املغالطات وتفسيرها وتحليلها, واستخالص املعاني منها, 

في اختبار مهارات التفكير البصري, وتقاس عند  ون والتي وظفها الباحث

 الطالب بالدرجة التي يحصل عليها باالختبار املعد لهذا البحث.

 االطار النظرية  .3

 Fielder andأنموذج التعلم و  أنماطاالطار النظري ثالث محاور:  ول ايتن     

Silverman و مهارات التفكير البصري 

 التعلم  أنماط: أوال

 من االختالف التعلم كغيرة من املفاهيم التي نالت قدر  أنماطن مفهوم إ      
ً
ا

 أدواتاستعمال إلى  عطاء تعريف محدد، ويرجع ذلكإوعدم االتفاق في 

التعلم، فالطالب خالل نموهم يقومون ببناء  أنماطقياس مختلفة في تحديد 

مع  معارفهم وخبراتهم ويطورون مهاراتهم املتعددة حسب الطرق تتماش ى 

ساليب تفكيرهم أفي  نماطتعلمهم املفضلة لديهم، وتتحكم تلك ال  أنماط

 أنماط[وتعد 9باملثيرات التي يوجهونها اثناء تفاعالتهم الحياتية املختلفة. ]

، والتي تصف املتعلمين من كثر ة على الحواس هي الالتعلم املعتمد
ً
شيوعا

الحركية، اذ يقوم املتعلمون عبر أو  الحسيةأو  السمعيةأو  الناحية البصرية

%( ويفهم الطالب عبر 92حاسة البصر بمعالجة املعلومات املرئية بنسبة )

حسية  وضاعأمن خالل أفضل %( ويتعلمون بشكل 34لسمع بنسبة )حاسة ا

ن نمط التعلم هو طريقة التي يستوعب أ%( ويتضح 37ية بنسبة )حرك-

الطالب فيها ما يعرض علية من خبرات تعليمية، وهي املفضلة لدية في معالجة 

 [.10املعلومات واملشكالت ] 

ن الدراسات التعلم ل  أنماطالضروري دراسة إلى  كدت الدراساتأكما       

جل أساليب التعليم من أالتعلم و  أنماطالحديثة تؤكد على وجود ترابط بين 

التعلم  أنماطن الهدف الرئيس من دراسة الب ل تحفيز عملية التعلم عند الط

التي تالئم متعلمين  نشطةسلوب التدريس متكيف ومتوازن مع الأهو جعل 

[11 .] 

دارة اتحادات املدارس الثانوية إه من قبل ؤ جراإوأفاد املسح الذي تم       

أنه عطاء تعريف لنمط التعلم على إلعملية التعلم فقد اتفقوا على  ةاالمريكي

ويذهب االتحاد القومي  [12]أفضل الطريقة التي يتعلم بها كل طالب بشكل 

أكثر تقديم تعريف إلى  ملدراء املدارس الثانوية في الواليات املتحدة االمريكية

مزيج من املميزات االنفعالية أنه التعلم اذ يعرفوه على  نماطشمولية ل 

والعقلية والجسمية التي تعمل كمؤشر ثابت نسبيا حول كيفية قيام الطالب 

باستقبال البيئة التعليمية وتفاعل معها، وتتمثل في نمط السلوك الذي 

نظام إلى  صل هذا االختالفأالطالب الخبرات التعليمية وترجع يواجه بها 

صبي الذي يتشكل نتيجة تطور الشخص ي وخبرات التعلم سواء داخل الع

   .[13] خارجهاأو  املدرسة

 :
ً
  Fielder and Silvermanأنموذج ثانيا

تمكن الدكتور ريتشارد فيلدار بجامعة والية شمال كارولينا بالواليات        

املتحدة باالشتراك مع الدكتورة والباحثة في مجال علم النفس ليندا 

 Fielder and باسميهماالتعلم سميه  نماطل أنموذج ليفرمان بوضع س

Silverman Model وتم تطبيقه بالخصوص على طالب وطالبات ،

التعلم  نماطل  Fielder and Silvermanأنموذج ن إالتخصصات العلمية ف

ة أربعإلى  التعلم أنماط( والذي يصنف الطالب حسب FSLSMالذي يرمز له )

 ( وهي:Bipolarثنائية القطب )بعاد أ

 (Active – Reflectiveالتأملي ) –العملي 

التعلم بالتجريب إلى التعلم  أنماطهذا النوع من  وفق ون املتعلم يميل        

املتعلمون في النمط التأملي أما  العمل ضمن مجموعات التعلم،و واملمارسة 

 العمل الفردي والتفكير املجردإلى  يميلون 

 ( Sensing – Intuitiveالحدس ي ) –الحس ي 

الحس ي مع أو  املتعلمون في هذا النمط يتعلمون بواسطة التفكير العياني        

خر الحدس ي يتعلم املتعلمون م والحقائق، والقطب اآل التوجه نحو املفاهي

 بواسطة التفكير التجريدي والتوجه نحو النظريات وما وراء املعاني. 

 (Visual – Verbal) اللفظي –البصري 

املتعلمون في النمط اللفظي سماع االشرطة واملذكرات الشفوية  يفضل      

ي ـــف          سلوب املحاضرة أنهم يحبون القراءة بصوت مرتفع و أإلى  بالضافة

 املرئيات، كلغة إلى  ن يميلون ين املتعلمإي النمط البصري فـــالتعلم، وف

  شكالوالصور والرسومات واملخططات وال  شارةال 
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 ( Sequential – Gloalالكلي ) –التسلسلي 

هم بشكل أفكار املتعلمون في نمط التسلسلي لديهم القدرة على ترتيب      

املتعلمون في أما  منظم تتابعي ويفضلون فهم املادة الدراسية بشكل تدريجي،

ي ويفضلون تقديم املعلومات النمط الكلي لديهم القدرة على التفكير الفور 

 .[14]  لهم بشكل كلي

: التفكير البصري 
ً
 ثالثا

حد مستويات التفكير العليا، التي تساعد أن التفكير البصري يمثل إ     

بصري، ويعد الوسيلة التي موضوع الدراسة بمنظار إلى  الطالب من النظر

وصف للبيئة نسان من اكتساب املعرفة واملهارة التي تحقق تمكن ال

 شكالاملحيطة، كما يساعد التفكير البصري على تنمية مهارة دراسة ال 

يساعد على تطوير قدرة على واملخططات واوجه التشابه واالختالف بينها، مما 

ه على ن تتكون لدى الطالب قدرات بصرية تساعدأذ ينبغي إشياء، وصف ال 

  [ 15] ر التفكيرشياء وتخيلها من مصادوصف ما حوله، وتعد رؤية ال 

  :وتتضمن مهارات التفكير البصري 

بعاد وطبيعة الشكل املعروض مهارة القراءة البصرية: هي القدرة على تحديد أ 

 دنى مهارات التفكير البصري.أوتعد 

إدراك العالقة العالقات املكانية: تتضمن قدرة الطالب على إدراك مهارة 

 الشكل املعروض.يجاد التوافقات واملغالطات في إو 

شارات يضاح مدلوالت الكلمات وال إة تفسير املعلومات: هي قدرة على مهار  

 وتقريب العالقة بينهما. شكالوالرموز في ال 

مهارة تحليل املعلومات: هي القدرة في التركيز على التفاصيل الدقيقة  

 واالهتمام بالبيانات الجزئية والكلية.

 مهارة استنتاج املعنى: تعني القدرة على استخالص املعاني الجديدة والتوصل  

 [.  16واملفاهيم من خالل الشكل املعروض ] املبادئإلى 

 الدراسات السابقة . 4

استخدام أثر  [ وهدفت التعرف على17ردن ]راسة الشواقفة في ال أجرى د     

فيلدر/ سيلفرمان في تحسين كل من مهارات التفكير التحليلي أنموذج 

داتين أ ، وقد استخدم الباحثي ساس ال واملهارات اليدوية عند طالب الثامن 

للدراسة مقياس التفكير التحليلي وبطاقة املالحظة للمجموعتين املتكافئتين 

( طالب للصف الثامن 49)تجريبية وضابطة(، وبلغ عدد طالب العينة )

في لواء بني عبيد ممن يدرسون مادة التربية املهنية، حيث كان عدد ي ساس ال 

فيلدر نموذج ا ل ( طالب الذين درسوا وفق23طالب املجموعة التجريبية )

 26املجموعة الضابطة وعدد طالبها )خرى وال  وسيلفرمان،
ً
والذين  ( طالبا

 إحصادرسوا وفق الطريقة االعتيادية، وعالج الباحث البيانات 
ً
باستخدام  ئيا

( للعينتين املستقلتين، وظهرت النتائج تفوق املجموعة t.testاالختبار )

الضابطة، وفي ضوء نتائج وضع الباحث التجريبية على املجموعة 

أنموذج حول أخرى دراسات  جراءستنتاجات والتوصيات واملقترحات ل اال 

 أخرى فيلدر وسيلفرمان في متغيرات 

التعرف فاعلية إلى  [ وهدفت18جرت دراسة الشباني في العراق ]أو      

فيلدر وسيلفرمان في أنموذج التدريس باستخدام القصة العلمية وفق 

هارات االتصال وحل املشكالت ملادة العلوم لدى طلبة الصف الخامس م

داتين للدراسة وهما خدم املنهج التجريبي، واستخدم ال االبتدائي، حيث است

االختبار مهارات االتصال واختبار مهارات حل املشكالت للمجموعتين 

ف ( طالب للص81املتكافئتين )تجريبية وضابطة(، وبلغ عدد طالب العينة )

 إحصاالباحثه البيانات  تالخامس االبتدائي، وعالج
ً
باستخدام االختبار  ئيا

(t.test للعينتين املستقلتين، وظهرت النتائج تفوق املجموعة التجريبية على )

 املجموعة الضابطة

  : على الدراسات السابقة يبقالتع

الدراسات بعد استعرض الدراسات السابقة ذات الصلة اشتملت      

في استخدام مهارات  Fielder and Silvermanأنموذج أثر  السابقة على

ت مهارات االتصال وحل  أولوتن [17التفكير التحليلي مثل دراسة الشواقفة ]

أنموذج ت أولالدراسة الحالية فتنأما  [، 18املشكالت مثل دراسة الشباني ]

Fielder and Silverman  في التحصيل ومهارات التفكير البصري 

كدراسة ي ساس وقد تنوعت الدراسات السابقة فشملت مرحلة الثامن ال      

أما  [ مرحلة الخامس االبتدائي،18]  ت دراسة الشبانيأول[ وتن17الشواقفة ]

تحديد مرحلة الرابع العلمي، الدراسة الحالية فشملت املرحلة االعدادية وبال

الدراسة  ههذ إجراءتم ردن والعراق و الدراسات السابقة في ال جريت أحيث 

 
ً
في العراق وبالتحديد في محافظة بابل، وقد اتفقت هذه الدراسة مع أيضا

 ون وقد استفاد الباحث نهج شبه التجريبي.املالدراسة السابقة في استخدام 

يد لدراسة، وصياغة املشكلة، وتحدا أهدافمن الدراسات السابقة في تحديد 

 اتها، ومنهجية الدراسة، وتحليل البيانات. إجراء

 ات جراءالطريقة وال  .5

 دراسة الأ. منهج 

ه، أهدافعتمد البحث االجرائي الحالي املنهج شبه التجريبي في تحقيق ا      

باستخدام تصميم املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة مع اختبار 

 Fielder andالتجريبية لنموذجعرضت املجموعة البعدي، حيث ت

Silverman  نموذج.ل لن املجموعة الضابطة لم تتعرض ا في حين 

 ب. مجتمع البحث وعينته

مجتمع البحث الحالي هم طالب الصف الرابع العلمي في املدارس )الثانوية      

واالعدادية( الحكومية النهارية التابعة للمديرية العامة لتربية في محافظة بابل 

م(،والتي تتضمن شعبتين على 2018/2019قضاء املسيب للعام الدراس ي) -

 قل للصف الرابع العلمي، وتم اختيار عينة البحث عال
ً
والتي تضمنت  شوائيا

 ( طالب30حدى املدارس التابعة لقضاء املسيب، وقد تكونت العينة من )إ
ً
في  ا

 ( طالب32املجموعة التجريبية و)
ً
 .في املجموعة الضابطة ا

 ج. تكافؤ مجموعتي البحث:

التكافؤ بين مجموعتي  إجراءقبل البدء بالتجربة على  ون حرص الباحث     

أنها قد تؤثر )التجريبية والضابطة( في بعض املتغيرات التي يعتقد ب البحث

 التكافؤ باملتغيرات اآل ي جر أعلى نتائج التجربة، و 
ً
 تية )العمر الزمني محسوبا

 ( يوضح ذلك.1اختبار الذكاء(، والجدول ) ،ول بالشهور، درجات الكورس ال 
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  1جدول 

 تكافؤ طالب مجموعتي البحث 

 املتوسط  العدد  املجموعة  املتغير 

 الحسابي 

 درجة  التباين

 الحرية

 القيمة التائية

 

 الداللة 

 ئيةحصاال 

 عند مستوى 

0,05 

 الجدولية  املحسوبة

 

 60 33,13 03188, 30 التجريبية  بالشهر العمر الزمني محسوب 

 

 غير دالة 2,00 ,0910

 إحصا
ً
 ئيا

 

 

 27 37, 187 91, 32 الضابطة

 0,732 430 36, 56 3, 30 التجريبية  ول درجات الكورس ال 

 432 36, 52 44, 32 الضابطة

 0,152 43 45, 17,27 30 التجريبية  اختبار الذكاء

 67,27 26 94, 32 الضابطة

 :الدخيلة املتغيرات ضبط. د

 الداخلية العوامل ضبط ون الباحث أول ح التجربة اتإجراء سالمة لضمان     

 وأن  نتائجه، على  ثم ومن التجريبي  البحث اتإجراء في  تؤثرأنها  يعتقد التي 

إلى  وليس املستقل  املتغيرإلى  للدراسة التابع املتغير في يحدث  الذي الثر يعزو 

 يكن ولم النضج، عامل ضبطها وكيفية املتغيرات هذه ومنأخرى  متغيرات

 مجموعتي  بين  واحدة  التجربة مدة لن  الحالي  البحث فيأثر  النضج لعامل

 املجموعتين لفراد طبيعي نمو هو للتجربة املصاحب النمو أن كما البحث،

 
ً
، واحد عمري  سن في أغلبهم أن والسيما متساٍوي، بشكل جميعا

ً
أما  تقريبا

 إال التجربة مدة أثناء االهدار هذه مثل يحدث لم التجريبي، االهدار العامل

 لم القياس، أداةأما  البحث، مجموعتي  شملت التي  االعتيادية الغياب حاالت

 اختيار في الفروق القياس أدوات نفس استخدم تم اذ ثر،أ أي لها يكن

  واختيارهم العينة،
ً
 .البحث مجموعتي  بتكافؤ العامل هذا ديلتفا عشوائيا

 :البحث مستلزمات عدادإ. ه

 املادة منها املتطلبات بعض ون الباحث هيأ التجربة بتطبيق القيام لغرض     

 تدريسهاب ون الباحث يقوم التي  العلمية املادة تحديد تم لذا العلمية،

 من( الثاني الكورس) التجربة مدة  خالل والضابطة التجريبية للمجموعتين 

 من( والرابع الثالث) فصلين  تضمنت وقد( م 2019/ 2018) الدراس ي  العام

 يوم لتجربة الفعلي بالتدريس البدء وتم العلمي، الرابع للصف الكيمياء كتاب

 18) املوافق الخميس  يوم التدريس وانتهى ( م2019/  2/ 27) املوافق اءربعال 

 (.م2019/ 4/

 :البحث أدوات. و

 تحصيل  لقياس تحصيلي اختبار إعداد البحث تتطلب: التحصيلي االختبار -

 التجربة نهاية عند الضابطة واملجموعة التجريبية املجموعة من كل طالب

 اختبار  توفر ولعدم التابع املتغير في املستقل املتغير تأثير مدى ملعرفة

 مادة في املحددة املحتوى  يغطي والثبات بالصدق يتصف جاهز تحصيلي

  اعداد تم الكيمياء،
ً
  اختبارا

ً
  تحصيليا

ً
 السلوكية هدافال  على ذلك في معتمدا

 .الدراسية املادة ومحتوى  املحددة

 املتغيرأثر  قياسإلى  التحصيلي االختبار يهدف: االختبار أهداف تحديد -

 تم التي الكيمياء مادة في العلمي  الرابع الصف لطالب التابع املتغير في املستقل

 .تدريسها

  الخارطة إعداد تم وقد(: املواصفات جدول ) االختبارية الخارطة إعداد -

 ضوء في العلمية املادة اجزاء على االختبار فقرات توزيع منها الهدف االختبارية

 املرحلة هذه في الطالب قدرة مراعاة مع السلوكية هدافال  ومستويات أوزان

 مؤلف التحصيلي االختبار إعداد تم لذا,  للتدريس  املخصص والوقت العمرية

 . فقرة( 40) من

 ضوء في االختبار لفقرات الكلي العدد تحديد تم: االختبار فقرات تحديد -

 على, تحقيقها املراد السلوكية هدافال  باالعتبار أخذ وقد, املواصفات جدول 

( 4)و متعدد من اختيار منها فقرة( 36) فقرة( 40) يتضمن االختبار يكون  أن 

 العمرية املرحلة تلك الطالب ملستوى  مالئمة تكون  وأن  املقالية، فقرات

 .والدراسية

 تضمن التحصيلي لالختبار التعليمات صاغ تم: االختبار تعليمات صياغة -

 عدم التأكد مع االختبار على االجابة وزمن, الطالب تخص معلومات)االتي

 مما الواحدة  فقرة على إجابة منأكثر  اختيارأو  إجابة دون  من فقرة  أي ترك

 دائرة  ووضع ودقة بعناية االختبار فقرات قراءة منهم وطلب إهمالهاإلى  يؤدي

 .الصحيح للبديل الحرف حول 

 املوضوعية الفقرات لتصحيح معيار وضع تم: االختبار فقرات تصحيح -

 (.50 -0) بين  ما تتراوح االختبار الدرجة كانت حيث واملقالية،

 املحتوى، وصدق الظاهري، الصدق) على ون الباحث اعتمد: االختبار صدق -

 كمعيار  املحكمين  راءآ من%( 80) الظاهري  صدق على االتفاق نسبة وكانت

 ئية،إحصا دالة االختبار فقرات لجميع املحتوى  الصدقأما  االختبار، لصدق

 مادة في العلمي  الرابع طالب قياس في التحصيلي االختبار صدق على يدل وهذا

 .الكيمياء

 :بمرحلتين التحصيلي الختبارل امليداني تطبيقال اتإجراء

 االختبار  فقرات تعليمات لوضوح االستطالعية التجربة: ىالول  رحلةامل -

 بصيغته وتعليماته التحصيلي االختبار إعداد  تم ن أ بعد طالب زمن، وتحديد

 من مكونه البحث عينة غير استطالعية عينة على االختبار تطبيق تم ية،ولال 

(30 ) 
ً
 املستغرق  الزمن حساب وتم العلمي، الرابع  الصف طالب من طالبا

 ول ال  طالب انتهاء زمن متوسط برصد التحصيلي االختبار فقرات عن لإلجابة

 زمن ومتوسط التحصيلي االختبار فقرات على الجابة من والثالث والثاني

 متوسط وحساب االختبار، فقرات عن الجابة من طالب ثالث آخر انتهاء

 دقيقة( 44) وكان  الزمن

( 100) من مكونه االختبار عينة غير عينة على االختبار طبق: الثانية رحلةامل -

  االختبار فقرات تحليل لغرض العلمي  الرابع فــــالص يـــف طالب
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 :تيباآل واملتمثلة يكومترية،الس الخصائص من والتأكد

 أجابوا الذين الطالب نسبة به ويقصد: االختبار لفقرات الصعوبة معامل •

 معامل  حساب تم وقد الكلي، الطالب عددإلى  الفقرة عن خاطئة إجابة

 ن أ ووجد املوضوعية، للفقرات الصعوبة معامل معادلة باستعمال الصعوبة

  ـ 0,59)و املوضوعية للفقرات( 0,80- 0,41) بين يتراوح الصعوبة مستوى 

 حيث  من لطالب مناسبة االختبار فقرات تعد لذا املقالية، للفقرات( 0,66

 .والسهولة الصعوبة

 الطالب  درجات بين  التمييز على القدرة  وتعني: االختبار لفقرات تمييز معامل •

تبين  وقد. الفقرة تقيسها التي  للصفة بالنسبة والدنيا العليا املستويات ذات

 ،(0,78 ـ0,26) بين  التمييزية قوتها تراوحت املوضوعية االختبار فقراتأن 

 .املقالية للفقرات( 0,49 ـ0,44) املوضوعية، للفقرات

 لجابات  البدائل فاعلية معادلة تطبيق وبعد: الخاطئة البدائل فاعلية •

 لفقرات الخاطئة البدائل أن  ظهر, والدنيا  العليا للمجموعتين  الطالب

  إليها جذبت قد التحصيلي االختبار
ً
 منأكثر  الدنيا املجموعة طالب من عددا

  البدائل فعالية معامل يكون  أي, العليا املجموعة طالب عدد
ً
 تقرر  لذا  سالبا

 .حذف دون  من جميعها عليها البقاء

 
ً
 :االختبار ثبات: ثامنا

 تم لذا ،املقالية فقرات( 4)و موضوعيةفقرة ( 36) على االختبار يتضمن     

 على  يؤكد املعامل  هذا  حيث, للثبات( كرونباخ – ألفا) معادلة استخدام

 يةساسال  الفكرة ن إ, الفقرات جميع في الفقرات لتجانس يجابيال  املستوى 

 عموم على الثبات ملجموعات العالمات بين  االرتباطات حساب عليها يقوم التي 

 لالختبار الثبات معامل قيمة بلغت وقد االختبار، منها يتكون  التي  الفقرات

 (. 0,93) التحصيلي

 البصري  التفكير مهارات اختبار عدادإ تم: البصري  التفكير مهارات اختبار -

 لقياس بدائل ةأربع فقرة كل تتضمن الفقرات من مجموعة من يتكون  والذي

 الرابع  الصف بطالب املتمثلة البحث عينة لدى البصري  التفكير مهارات

 .العلمي 

 املتغير في املستقل املتغيرأثر  قياس االختبار يهدف: االختبار أهداف تحديد -

 .تدريسها تم التي  الكيمياء مادة في العلمي  الرابع الصف طالب لدى التابع

 في  االختبار لفقرات الكلي العدد تحديد تم: البصري  التفكير مهارات تحديد -

 تضمنت التي  السابقة والدراسات االدبيات من مجموعة على االطالع بعد

  البصري  للتفكير مهارات خمس على اشتملت والتي  البصري  التفكير مهارات

 ذي متعدد من اختيار فقرة( 40) االختبار يتضمن: االختبار فقرات عدادإ -

  العلمي  الرابع الصف لطالب البصري  التفكير مهارات تقيس بدائل، ةأربع

 مهارات لالختبار التعليمات ون الباحث صاغ: االختبار تعليمات صياغة -

 االجابة وزمن, الطالب تخص  معلومات)اآلتي  تتضمن والتي  البصري  التفكير

 منأكثر  اختيارأو  إجابة دون  من فقرة أي ترك عدم التأكد مع االختبار على

 فقرات قراءة منهم وطلب إهمالهاإلى  يؤدي مما الواحدة فقرة على إجابة

 .الصحيح للبديل الحرف حول  دائرة ووضع ودقة بعناية االختبار

  وأعطى الفقرات لتصحيح معيار ون الباحث وضع: االختبار فقرات تصحيح -

 التي أو  املتروكةأو  ,الخاطئة لإلجابة وصفر, الصحيحة لإلجابة واحدة درجة

 (.40 -0) بين  ما تتراوح الدرجة وكانت, بديل منأكثر  تحمل

  االختبار يكون : االختبار صدق -
ً
عد ما يقيس كان اذا صادقا

ُ
 واعتمد لجله، أ

 االتفاق  نسبة وكانت املحتوى، صدق و الظاهري، الصدق) على ون الباحث

 لجميع  املحتوى  صدقأما  املحكمين، من%( 80) الظاهري  صدقال على

 اختبار صدق على يدل وهذا ئية،إحصا دالةفقد كانت  االختبار فقرات

 .الكيمياء مادة في العلمي  الرابع طالب قياس في البصري  التفكير مهارات

 :بمرحلتين  البصري  التفكير مهارات الختبار امليداني تطبيقال اتإجراء

 االختبار فقرات تعليمات لوضوح االستطالعية التجربة: ىولال  مرحلة -

 وتعليماته البصري  التفكير مهارات اختبار إعداد تم ن أ بعد زمن،ال وتحديد

 البحث عينة غير استطالعية عينة على االختبار تطبيق تم ية،ولال  بصيغته

 ( 30) من مكونه
ً
 الزمن  حساب وتم العلمي، الرابع الصف طالب من طالبا

 من طالب كل انتهاء زمن متوسط برصد االختبار فقرات عن لإلجابة املستغرق 

 .دقيقة( 45) بلغ اذ الزمن، متوسط حساب وتم االختبار، فقرات عن الجابة

 في  طالب( 100) من مكونه عينة علىأخرى  مرة االختبار طبق: الثانية مرحلة -

 الخصائص من والتأكد االختبار فقرات تحليل لغرض العلمي  الرابع الصف

 باالتي واملتمثلة يكومترية،الس

 أجابوا الذين الطالب نسبة به ويقصد: االختبار لفقرات الصعوبة معامل •

 معامل  حساب تم وقد الكلي، الطالب عددإلى  الفقرة عن خاطئة إجابة

 ن أ وجد املوضوعية، للفقرات الصعوبة معامل معادلة باستعمال الصعوبة

 (.  0,80- 0,41) بين ما  يتراوح الصعوبة مستوى 

 الطالب درجات بين  التمييز على القدرة وتعني: االختبار فقرات تمييز معامل •

تبين  وقد الفقرة، تقيسها التي  للصفة بالنسبة والدنيا العليا املستويات ذات

 (. 0,81 ـ0,26) بين ما  التمييزية قوتها تراوحت االختبار فقراتأن 

 لجابات  البدائل فاعلية معادلة تطبيق وبعد: الخاطئة البدائل فاعلية •

 لفقرات الخاطئة البدائل أن  ظهر, والدنيا  العليا للمجموعتين  الطالب

  إليها جذبت قد البصري  التفكير مهارات االختبار
ً
 املجموعة طالب من عددا

 البدائل  فعالية معامل يكون  أي, العليا املجموعة طالب عدد منأكثر  الدنيا

 
ً
 .حذف دون  من جميعها عليها البقاء تقرر  لذا سالبا

 :االختبار ثبات •

( 20 ريتشاردسون  – كيودر) معادلة باستخدام االختبار ثبات حساب تم       

 مدى  ويقيس داخلي  ثبات معامل  هو الطريقة بهذه املستخرج الثبات ومعامل

 املوضوعية لالختبارات مالئمة الطريقة هذه وان  االختبار، فقرات تجانس

 واحدة  درجة بإعطاء فقراتها تصحح والتي  املحددة الواحدة الجابة ذات

 الثبات معامل قيمة بلغت ذإ الخاطئة، لإلجابة وصفر الصحيحة لإلجابة

 االختبارات تعد إذ مقبول، جيد الثبات معامل أن  على يدل وهذا ،(.9440)

 . فوق  فما( 070.) ثباتها معامل يبلغ حينما جيدة

 :البحث أداة تطبيق

 بعد البحث مجموعتي  طالب تبليغ تم االختبار إجراء من سبوعأ قبل     

 ضمن واحد  وقت في االختبار ون الباحث جرى وأ الدراسية، املادة من االنتهاء

  املحددة املادة
ً
 .مسبقا

 
ً
 البيانات لتحليل( SPSS) برنامج استخدامه تم: ئيةالحصا الوسائل: عاشرا

،إحصا ومعالجتها
ً
  للعينتين ( T.test) االختبار استخدام تم حيث ئيا

  البحث، فرضيات من لتحقق املستقلتين 
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 ومناقشتها النتائج .6

 : ىولال  الصفرية بالفرضية املتعلقة النتائج -أ

 درجات متوسط بين ( 50,0) داللة مستوى  عند ئيةإحصا داللة ذو فرق  يوجد

 Fielder andأنموذج  وفق على درسوا الذين التجريبية املجموعة طالب

Silverman على  درسوا الذين الضابطة املجموعة طالب درجات ومتوسط 

 :ذلك يوضح( 2) والجدول  التحصيلي، االختبار في االعتيادية الطريقة وفق

 2 جدول 

 التحصيلي  االختبار  في البحث مجموعتي لطالب( t-test)االختبار نتائج

 0,05ئية عند مستوى حصاالداللة ال  القيمة التائية درجة الحرية التباين املتوسط الحسابي  عدد الطالب  املجموعة 

 الجدولية  املحسوبة

 دالة ,002 ,2093 60 ,6973 ,36 97 30 التجريبية 

 66 07, 1630, 32 الضابطة

 بين  ئيةإحصا داللة ذات فروق وجود( 2) الجدول  في النتائج أظهرت      

 مادة درسوا الذين التجريبية املجموعة طالب ولصالح البحث مجموعتي 

 طالب حساب على ،Fielder and Silvermanأنموذج  وفق على الكيمياء

 ترفض  وبهذا االعتيادية، الطريقة وفق على  درسوا الذين الضابطة املجموعة

 قيمته الذي االثر حجم ويشير البديلة، الفرضية وتقبل الصفرية الفرضية

 واملتغير في Fielder and Silvermanأنموذج  املستقل املتغير تأثيرإلى  (0,829)

 Fielder andأنموذج  وفق على التدريس ن أ يعني  وهذا( التحصيل) التابع

Silverman  إ تفاعليا جو بنى 
ً
 في  يشاركون  الطالب جميع نأ حيث يجابيا

 كان الذي الجو من العكس على وذلك املطروحة التساؤالت  على جابةال 

 سائد
ً
 .االعتيادية الطريقة وفق على التدريس في ا

  املادة وعرض Fielder and Silvermanأنموذج  وفق على التدريس ن إ     

  ومترابطة متسلسلة بصورة العلمية
ً
 على  الطالب ساعد خطوات، لخمس وفقا

 .وربطها املعلومات تنظيم

 أنماط توظف قطابأ أربعة من يتكون  Fielder and Silvermanأنموذج  ن إ

 التعلم  أنماط بين  توازن  حداثإ على ساعده مما التعليم، عملية في التعلم

 .تحصيل زيادةإلى  يؤدي الذي التدريس سلوبأ وبين  الطالب لدى املفضلة

  :الثانية الفرضية نتائج عرض

 متوسط بين ( 0,05) داللة مستوى  عند ئيةإحصا داللة ذو فرق  يوجد    

 Fielderأنموذج  وفق على درسوا الذين التجريبية املجموعة طالب درجات

and Silverman درسوا الذين الضابطة املجموعة طالب درجات ومتوسط 

( 3) والجدول  البصري  التفكير مهارات اختبار في االعتيادية الطريقة وفق على

 ذلك يوضح

 3 جدول 

 البصري  التفكير  مهارات اختبار  في البحث مجموعتي لطالب( t- test) التائي االختبار  نتائج

 50,0ئية عند مستوى حصاالداللة ال  القيمة التائية درجة الحرية التباين املتوسط الحسابي  عدد الطالب  املجموعة 

 الجدولية  املحسوبة

 دالة 002, 3,318 60 0743, 29,97 30 التجريبية 

 6556, 0024, 32 الضابطة

ئية بين إحصا( وجود فروق ذات داللة 3أظهرت النتائج في الجدول ) •

مجموعتي البحث ولصالح طالب املجموعة التجريبية الذين درسوا مادة 

، على حساب طالب Fielder and Silvermanأنموذج الكيمياء على وفق 

املجموعة الضابطة الذين درسوا على وفق الطريقة االعتيادية, وبهذا ترفض 

الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة، ويشير حجم االثر الذي قيمته 

في  Fielder and Silvermanأنموذج املتغير املستقل  تأثير إلى  (0,857)

باملثيرات نموذج غناء ال إرات التفكير البصري(، وهذا يعني واملتغير التابع )مها

واملخططات  لشكاالبصرية املختلفة من رسومات توضيحية وصور وال 

غير لتعرف على العديد من املعلومات امللونة التي تتيح الفرصة للمتعلم ل

إلى  توافرة في الكتاب املدرس ي وهذا يتناسب مع تعليم التفكير الذي يحتاجامل

ثارة املتعلم وتوفير الجو املناسب مما يجعل عملية التدريس جذابة ومشوقة إ

على املجموعة نموذج ل تطبيق ال خال ون ومثيرة، وهذا ما الحظة الباحث

 التجريبية.

ير في املوقف التعليمي، يث Fielder and Silvermanنموذج ن استعمال ال إ     

لتي تحد من تشتت التفكير الطالب سئلة اانتباه الطالب من خالل طرح ال 

ثناء الدرس ويزيد من تفاعل الطالب من خالل عرض الصور التي تجعلهم أ

ي ساس تعلم من خالل حاسة البصر التي تعد املدخل ال يشاركون في ال

عادة إلى زيادة ثقتهم بأنفسهم من خالل للمعلومات، ويساعد الطالب ع

 زمالئهم.إلى  تفسير الوسيلة البصرية

 التوصيات. 7

عالم وزارتي التربية والتعليم العالي بالطرائق واالستراتيجيات إضرورة  -

 Fielder andأنموذج والنماذج التي أثبتت فاعليتها في تحصيل ومنها 

Silverman . 

قامة دورات تدريبية للمدرسين تركز على االتجاهات الحديثة في إضرورة  -

 . Fielder and Silvermanأنموذج تدريس الكيمياء ومن ضمنها 

 املقترحات   .7

التعلم مع غيرة من نماذج  نماطل  Fielder and Silvermanأنموذج مقارنة  -

غيره من املتغيرات أو  كل منهما في التحصيلأثر  ملعرفةخرى التعلم ال  أنماط

املتعددة، التفكير  التابعة كالتفكير الجانبي، التفكير التحليلي، الذكاءات

 االبداعي، التفكير الناقد......(.

في Fielder and Silvermanأنموذج أثر  دراسات تجريبية مماثلة عن إجراء -

 الرياضيات.أو  االحياءأو  كمادة الفيزياءأخرى تدريس مواد 

 

 



Fielder and Silverman 

49 

 املراجع 

  املراجع العربية   .أ

الكيمياء للصف الرابع العلمي، (. 2015عمار هادي وآخرون. ) [ الدجيلي،1]

 ، وزارة التربية العراقية، مطبعة زرقاء اليمامة.6ط

(. التعلم النشط )املفهوم واالستراتيجيات 2012) عقيل محمود. [ رفاعي،5]

 وتقويم نواتج التعلم(، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكندرية 

، دار 1يثة، طونماذج حد أنماط(. التعلم 2016[ عطية، محسن علي. )6]

 صفاء للنشر والتوزيع، عمان.

 (.2017[ بقلي، ض ي عبد الحسين مكي وحسنين صادق صالح عبكة. )7]

، دار الرضوان 1التفكير االبداعي )االبتكار( والتحصيل الدراس ي، ط

 للنشر والتوزيع، عمان، االردن

، التفكير أنماط(. 2015رزوقي، رعد مهدي وسهى ابراهيم عبد الكريم. ) [8]

 ، دار املسيرة للنشر.1ط

(. سيكلوجية 2010[ الزغول، عماد عبد الرحيم وشاكر عقلة املحاميد. )9]

 ، دار املسيرة للنشر والتوزيع، عمان.2التدريس الصفي،ط

، 2علم النفس العام، ط (.2005[قطامي، يوسف وعبد الرحمن عدس. )10]

 دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان.

التعلم النظرية والتطبيق،  أنماط(. 2004) ها القرعان.[ جابر، ليانا وم13]

 ، مؤسسة عبد املحسن القطان للنشر، رام هللا، فلسطين.1ط

نواعة أ(. التفكير و 2013) [ رزوقي، رعد مهدي وسهى ابراهيم عبد الكريم.15]

 ه(، الجزء الثاني، الكلية التربوية املفتوحة، بغداد.أنماط)

حميد مهدي وسنابل ثعبان سلمان الهداوي. [ املسعودي، محمد 16]

وراء املعرفية،  (. استراتيجيات التدريس في البنائية واملعرفية وما2018)

 ، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان.1ط

فيلدار/ أنموذج استخدام أثر  (.2015) [ الشواقفة، موفق محمود.17]

رات اليدوية في سيلفرمان في تحسين ومهارات التفكير التحليلي واملها

ي، اطروحة ساس مادة التربية املهنية لدى طالب الصف الثامن ال 

 دكتوراه، جامعة العلوم، كلية الدراسات العليا، االردن.

(: فاعلية التدريس باستخدام 2016علياء عبد هاشم لفته ) [ الشباني،18]

فيلدر وسيلفرمان في مهارات االتصال أنموذج القصة العلمية وفق 

ملشكالت ملادة العلوم لدى طلبة الصف الخامس االبتدائي، وحل ا

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القادسية.

 ب. املراجع االجنبية 

[2]  Omran Majed Momtaz, Hatem Arif, Shinen Mohammad Hadi. 

(2018): Harvest strategy’s effect on students achievement in 

physics, Indian Journal of Public Health Research 

&Development , V(9) ,L(10), P(628- 632(. 

[3]  Razzaq Hadeeh Wahab, Mijwal Mushriq Mohammad, lmran 

Fadhil. (2018): The influence of hybrid education strategy on 

the perception of fifth class students (Biological branch) in 

chemistry material , Indian Journal of Public Health Research 

&Development, V(9) ,L(10), P(687- 690). 

[4]  Abdel –Elah Noor Mohamed, Ali Saeed Hussein, Shnein 

Mohamed Hadi. (2018): Impact of distinctive education 

strategy on fourth students achievements in physics, Indian 

Journal of Public Health Research &Development , V(9) 

,L(10), P(673- 677(. 

[11]  Gilakjani, A. p. (2012): A match or mismatch between learning 

styles of the learners and teaching styles of the teachers. 

International Journal of Modern Education and Computer 

Science 

[12]  American Association of School Administration.(1991): 

Learning styes: Put –ting research and common sense into 

practice.Arlington.VA. Association. Knoxville, Tennessee, 

November. 

[14]  R. M. Felder, and B. A. Soloman, version. (1997): Index of 

Learning Styles Questionnaires, Online Retrieved 6 May, 

2006, from ilsweb.html(287(. 

 

 

 

 

 

  



International Interdisciplinary Journal of Education, Volume 8, Issue 10, October 2019 

50 

 

 

 

 

THE EFFECT OF THE FIELDER AND 

SILVERMAN MODEL IN ACHIEVEMENT AND 

VISUAL THINKING SKILLS AMONG FOURTH 

GRADE STUDENTS IN CHEMISTRY 
 

   AHMED ABDUL HUSSEIN NEM    SAEED HUSSEIN ALI    FADHEL OMRAN ESSA 

           Master Methods of Teaching     college of Basic Education    college of Basic Education 

                      Science, Chemistry              University of Babylon            University of Babylon 

 

 

ABSTRACT_The aim of the research was to identify, after the Fielder and Silverman model, the visual 

thinking skills of the fourth-grade students in chemistry. To achieve the objectives of the research, the 

experimental design was used with partial control of the experimental and control groups. To the General 

Directorate for the education of Babylon / Musayyib, to represent the sample of the research and it contains 

two divisions of the fourth grade scientific, and the number of (62) students, and the method of random 

drawing chose the researcher Division A (30) students, who represent the group the experimental group and 

the Division (32) represented the control group. The experimental group studied the chemistry according to 

the Fielder and Silverman model. The control group studied according to the usual method. The researcher 

prepared two tools: the first was the final test, (36) thematic test pieces of choice type from the four-choice 

multiple, (4) paragraphs of the article, the second tool consisted of testing the skills of visual thinking. The 

final form consisted of (40) test pieces of choice type from the four-choice multiples divided into five skills. 

After completing the experiment and correcting the students' answers, using the appropriate statistical means, 

(T. test). The results showed that the students of the experimental group who studied according to the Fielder 

and Silverman model were superior to the students of the control group who studied according to the usual 

method. In light of this, the researcher reached a number of conclusions, recommendations and suggestions . 

KEYWORDS: Fielder and Silverman Model, achievement, Visual Thinking Skills, Fourth Grade Students, 

Chemistry. 

 

 

 

 

 


