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شػػكػػر كتػػقػػديػػر
ؾ
الحمد هلل رب العالميف ،حمداً يوافي نعمو ،ويضاىي كرمو ،الحمد هلل حمداً كثي اًر طيباً مبار ً
فيو كما ينبغي لجالؿ وجيو وعظيـ سمطانو ،والصالة والسالـ عمى سيد العالميف المبعوث بأحسف
الشمائؿ محمد ،امتثالً لقوؿ اهلل عزه وجؿ محكـ كتابوَ :وإِذْ تَأَذَّ َْن َربُّ ُكمْ لَئِنْ َش َكرتُ ُْم ََلَ ِزي َدنَّ ُكمْ َولَئِنْ َك َفرتُ ُمْ
ش ِديد إبراىيـ ( ،)7وانطالقاً مف قوؿ رسولو الكريـ محمد " :ل يشكر اهلل مف ل يشكر
إِ َّْن َع َذابِ ِْي لَ َ
الناس" (أخرجو احمد وأبو داود والترمذي) ،أقدـ باقات التقدير والعرفاف إلى مف كاف لو الفضؿ -بعد

اهلل تعالى  -في إتماـ ىذه الدراسة.

أتقدـ بجزيؿ الشكر لجامعة األزىر ممثمة في رئيس الجامعة ،وعميد كمية التربية ،ورئيس قسـ

المناىج وطرؽ التدريس ،وأعضاء ىيئة التدريس بالقسـ؛ وعمى رأسيـ البروفيسور /عطا دركيش،

والدكتورة الفاضمة  /ميا الشقرة ،المذاف تفضال باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ،وأغدقاني بكرميما ،وحسف
توجيييما ،ونصحيما ،فميما مني كؿ الشكر والتقدير ،وأدعو اهلل أف يبارؾ في عمميما وعمميما وأف

يجزييما خير الجزاء.

وأتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير لمسادة المناقشيف ،الدكتور الفاضؿ /عمي محمد نصار لتفضمو

أف يكوف مناقشاً داخمياً ،والدكتور الفاضؿ /محمد سميـ امقاط مناقشاً خارجياً ،وعمى مالحظتيما،
وتوجيياتيا النيرة ،التي كاف ليا األثر األبرز في تطوير الدراسة وتحسينيا ،فجزاىما اهلل عني خير

الجزاء.

ول يفوتني أف أشكر السادة محكمي الدليؿ ،والسادة محكمي الختبار التحصيمي؛ لِما أعطوني

مف فكرىـ ووقتيـ في تحكيـ أدوات الدراسة وشكري العميؽ أيضاً لعمي األستاذ /ابراىيـ اسماعيؿ

وذلؾ لتفضمو بمراجعة الدراسة لغوياً مما أثرى الدراسة ،وساعد عمى تخطي الصعاب أمد اهلل في عمره.
كما أتقدـ بوافر الشكر لزمالئي في قسـ المناىج وطرؽ التدريس بجامعة األزىر ِلما قدموه لي

مف دعـ معنوي ،ومسايرة ،وتحمؿ طواؿ فترة الدراسة.

كما وأتقدـ بجزيؿ الشكر لو ازرة التربية والتعميـ ،ومديرية التربية والتعميـ ،بشماؿ غزة ،وادارة

مدرسة الرافعي األساسية لمبنيف (ب) ،ومدير المدرسة األستاذ /عبد اهلل رضكاف واألستاذ /صقر اسبيتو
لما قدموه مف مساعدة سيمت في إجراء التطبيؽ الميداني لمدراسة جزاىـ اهلل خير الجزاء ،ول يفوتني أف

أسدي شكري العميؽ لوالدي العزيزيف وزوجتي الغالية وإلخواني وأخواتي ،وأصدقائي ،ولكؿ مف مد لي
يد العوف والمساعدة في سبيؿ إنجاز ىذا العمؿ المتواضع ممف فاتو شكري عمى كريـ فضمو ،وأسأؿ

اهلل أف يكتبو في موازيف حسناتيـ ،وفي الختاـ أتقدـ بعميؽ شكري لكؿ الذيف ساندوني أثناء الدراسة
سواء مادياً أو معنوياً وساىموا في إخراج ىذه الدراسة إلى النور.
ت


الباحث

ملخص الدراسة

ىػدفت الد ارسػػة إلػػى تقصػػي " فاعميػػة برنػػامج بنػػائي مقتػػرح قػػائـ عمػػى المواقػػؼ الحقيقيػػة إلكسػػاب
التالميذ بعض المفاىيـ العممية وبقاء أثرىا لدى طمبة الصؼ الرابع بغزة ".

ولتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة واإلجابػة عػف أسػئمتيا ،قػاـ الباحػث بتحميػؿ الوحػدة السادسة(الضػوء)

لتحديد المفاىيـ العممية المتضمنة بالوحدة ،استخدـ الباحػث المػنيج شػبو التجريبػي ذو التصػميـ القػائـ
عمى مجموعتيف مستقمتيف  ،ضابطة ومستقمة مع اختبار قبمي  -بعدي ،حيػث اختيػرت عينػة الد ارسػة

بالطريقػة العشػوائية البسػيطة ،مػف طػالب الصػؼ ال اربػع األساسػي ،مػف مدرسػة الرافعػي األساسػية لمبنػيف
(ب) ،التابعػػة لػػو ازرة التربيػػة والتعمػػيـ بمحافظػػة شػػماؿ غ ػزة ،والتػػي تػػـ اختيارىػػا قصػػدياً ،وتكونػػت عينػػة

الدراسة مف ( )63طالباً وزعت عمى مجموعتيف تـ اختيارىـ قصدياً ،المجموعة التجريبيػة وعػدد طالبيػا

( )32طالباً تػـ تدريسػيـ باسػتخداـ البرنػامج البنػائي المقتػرح ،والمجموعػة الضػابطة وعػدد طالبيػا ()31
طالباً تـ تدريسيـ بالطريقة المعتادة ،حيث طبقت الدراسة عمى وحدة (الضوء) مف منياج العموـ لمصؼ
الرابع األساسي بفمسطيف.

تمثمػػت أدوات الد ارسػػة فػػي تصػػميـ اختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة ،وتصػػميـ برنػػامج بنػػائي ،تػػـ تطبيػػؽ

اختب ػػار المف ػػاىيـ العممي ػػة قبميػ ػاً عم ػػى ط ػػالب عين ػػة الد ارس ػػة ،ث ػػـ طب ػػؽ البرن ػػامج المقت ػػرح عم ػػى ط ػػالب

المجموعة التجريبية ،واستغرقت التجربة شي اًر وأسبوع بواقع ( )20حصة ،خالؿ الفصػؿ الد ارسػي الثػاني

مػػف العػػاـ 2015-2014ـ ،ثػػـ طبػػؽ الختبػػار البعػػدي عمػػى مجمػػوعتي الد ارسػػة ،وبعػػد شػػير ونصػػؼ
طبؽ الختبار البعدي المؤجؿ عمى طػالب المجموعػة التجريبيػة ،ولمعالجػة البيانػات واختبػار الفػروض،

استخدـ الباحث البرنػامج الحصػائي " ،"SPSSلتوظيػؼ األسػاليب الحصػائية المناسػبة ،ومنيػا اختبػار

( )T - Testلعينتػػيف مسػػتقمتيف ،واختبػػار ( )T - Testلعينتػػيف م ػرتبطتيف ،وتػػـ قيػػاس حجػػـ األثػػر
باستخداـ ( ،) 2معامؿ الكسب المعدؿ لبالؾ وقد أظيرت النتائج ما يمي:

 -1وجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات دللػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوى دللػ ػػة ( )0.05≤αبػ ػػيف متوسػ ػػطي درجػ ػػات
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لختبار المفاىيـ العممية يعزي لسػتخداـ

البرنامج البنائي المقترح.

 -2وج ػػود ف ػػرؽ داؿ إحص ػػائياً عن ػػد مس ػػتوي الدلل ػػة ( )0.05≤ αب ػػيف متوس ػػطي درج ػػات تالمي ػػذ
المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والتطبيؽ البعدي المؤجؿ لختبار المفاىيـ العممية.

وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة ،يوصي الباحث بعدة توصيات ،أىميا:

تصػ ػػميـ كتػ ػػب العمػ ػػوـ لممرحمػ ػػة األساسػ ػػية بمػ ػػا يناسػ ػػب الػ ػػتعمـ البنػ ػػائي واسػ ػػتراتيجياتو ،توظيػ ػػؼ

استراتيجيات التعمـ البنائي في تعميـ العموـ والمواد التعميمية األخرى ،إعداد أدلة لمعممي العموـ تتضػمف

دروسػ ػاً مع ػػدة وفقػ ػاً لخطػ ػوات واس ػػتراتيجيات ال ػػتعمـ البن ػػائي ،عق ػػد الن ػػدوات والم ػػؤتمرات ،وورش العم ػػؿ،
والدورات التدريبية لممعمميف والمشرفيف في مجاؿ تعميـ العموـ.
ث


Abstract
The study aims at finding how efficient a proposed constructive program is
depending on the realistic situation pupils with some scientific concepts as well as their
effect stillness for pupils of the 4th grade in Gaza. to achieve aims of the study;
answering the said questions, He used the quasi-experimental approach, depending on

having two equal groups with a before-after test. The study sample was chosen simply
and randomly from pupils of the 4th grade from al-Raf'y elementary school for boys that

belongs to the Ministry of Education in northern the Gaza Strip. The school was carefully

chosen. The study sample includes 63 pupils. They were split into two groups that were
carefully chosen; the experimental group that includes 32 pupils. They were taught using
the proposed syntactical program and the control group that includes 31 pupils. They
were taught using the traditional method. The study was applied on the Light unit from
Science curriculum of the 4th grade in Palestine.

The study methods were limited to design choosing the scientific aspects, designing
a syntactical program and arranging the teacher guide. Test of the scientific aspects was
applied, earlier, on the pupils of the study sample. Then, the proposed program was
applied on pupils of the experimental group. The test lasted for 5 weeks; 20 class times
during the second semester of (2014-2015) Then, the dimensional test was applied on

both study groups. One and a half month after, the put-off dimensional test was applied
on the experimental group pupils, So as to treat the date and test the assumptions, the
researcher used the SPSS approach, so as to utilize the proper statistical approaches,
including the (T-Test) for two separated samples and (T-Test) for attached samples. The
effect was measured by using ( 2), the results were as follow:

1- Differences of statistical significance appear at level (0.05≥( ; between average
scores of the control and experimental groups within the dimensional application
for testing the scientific aspects. The reason is using the proposed program.
2- The statistical function of (0.05 ≥ () between average scores of the experimental
group pupils within the dimensional application and the put-off dimensional
application to test the scientific aspects.
In light of the study results, the researcher recommends the following:
1- Designing books of science for the elementary stage in a way that suits the
syntactical education and its strategies.

2- Using strategies of the syntactic and education in teaching all other materials.
3- Training the Science teachers using strategies and samples syntactical education.
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الفصل األول
خلفيـــــة الدزاضــــــة
 ملكامه.
 مشك هر سات اه.
 ف ضًا ر سات اه.
 أ ا فر سات اه.
 أ نًهر سات اه.
 حاولر سات اه.
 مصط حا ر سات اه.

الفصؿ األكؿ
خمفية الدراسة
المقدمة:
في ظؿ التغيػر السػريع الػذي نحيػاه اليػوـ ،وفػي ظػؿ النفجػار المعرفػي ،و التقػدـ التكنولػوجي و

الذي يعتبر صفة و سمة مميزة مف سمات العصر اليػوـ إذ أف آثػاره أضػحت واضػحة عمػى المجتمعػات
المتقدمة والتي تسعى دائماً إلى التميز والصدارة في شتى المجالت وخاصة المدنية منيا.
وفي خضـ ىذا التزاحـ الثقافي و التطور لـ يكف ميداف التربيػة بمعػزؿ عػف ذلػؾ ،إذ سػرعاف مػا

بدأت ارىاصاتو تظير واضحة عميػو وذلػؾ مػف خػالؿ الزيػادة المطػردة فػي الحجػـ المعرفػي الممقػى عمػى
عػاتؽ ابنائنػا الطمبػػة فػي مختمػؼ الم ارحػػؿ ومختمػؼ المػواد الد ارسػػية ،ولكػف سػرعاف مػػا بػدأت المحػػاولت
الحثيثػػة مػػف قبػػؿ البػػاحثوف والتربويػػوف لبػػذؿ الجيػػد الكبيػػر لمواكبػػة ىػػذا التطػػور ومجابيػػة ىػػذا التسػػارع
الممحوظ في شتى مجالت المجتمع عمى الصعيد الجتماعي والثقافي والقتصػادي والبحػث عػف آليػات
واسػػتراتيجيات ونظريػػات لسػػتخداميا فػػي عمميتػػي التربيػػة والتعمػػيـ وذلػػؾ مػػف منطمػػؽ شػػعورىـ بالمسػػئولية

الممقػػاة عمػػى عػػاتقيـ ،والعمػػؿ عمػػى السػػتفادة مػػف الجيػػود المبذولػػة مػػف قبػػؿ أصػػحاب الفكػػر والفمسػػفات
التربوية المتباينة ،وعكسيا عمى واقع البيئة المدرسية والعممية التربوية برمتيا.
لقد ظير الكثير مف الفمسػفات والمػدارس التربويػة التػي بنػي عمييػا مجموعػة مػف النظريػات التػي
تحػػاوؿ تفسػػير السػػموؾ النسػػاني ومػػا العوامػػؿ التػػي تػػؤثر فيػػو ،ووضػػع تفسػػيرات أخػػرى لعمميتػػي الػػتعمـ

والتعمػػيـ ،ومػػا ىػػي العمميػػات التػػي تحتػػوي كػػؿ منيمػػا ،فػػي محاولػػة واضػػحة لكػػؿ فمسػػفة الػػدفاع عػػف رأييػػا
ووجيو نظرىا في تفسير السموؾ النساني.

إف م ػػف أب ػػرز الم ػػدارس ذات الت ػػأثير الكبي ػػر والػ ػرأي األق ػػرب لمصػ ػواب ى ػػي المدرس ػػة الس ػػموكية،

والمدرسة المعرفية ،،ثـ المدرسة البنائية ،إل أف الفرؽ بدى واضحاً بيف ىذه المدارس فكؿ منيـ لو أريػو
عف النساف وميكانزـ تعمـ الفرد.

انطالقاً مف المفيوـ الحديث لمعممية التربوية أف العممية التربوية عممية اجتماعية ،تسػتمد قيميػا

وأىدافيا مف واقع المجتمػع وحاجاتػو ،سػعياً إلسػعاد األجيػاؿ واعػدادىـ إعػداداً متكػامالً لتحقيػؽ األىػداؼ

التي تصبو إلييا.
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فيػػي تسػػعى لتكػػويف المػواطف الصػػال  ،أي تكػػويف شخصػػيتو تكوينػاً متكػػامالً فػػي جميػػع جوانبيػػا

الجسػػمية ،والعقميػػة ،والنفسػػية ،والجتماعيػػة ،والروحيػػة ،وتزويػػده بالمعػػارؼ الكافيػػة التػػي تسػػاعده عمػػى
التوازف والنمو السميـ.
فالعممية التربوية تيدؼ إلى تعديؿ السموؾ النساني مف خالؿ األىداؼ التي تتضمنيا المناىج

وتحددىا الغايات التي يراد تحقيقيا لدى المتعمميف كنتاج لتمؾ العممية( .رياف)18 :2010 ،

في ضوء ما سبؽ يتض أف الفكر البنػائي ىػو األقػرب لممفيػوـ الحػديث لمتربػة ،فالبنائيػة تنػادي

بأف الفػرد ىػو كػائف اجتمػاعي وأف عمميػة الػتعمـ لػدى الفػرد ىػي ناتجػة عػف تفاعػؿ الفػرد الجتمػاعي مػع
المجتمع المحيط بو مف عناصر ومكونات فيػو يػؤثر ويتػأثر بيػا ،وتتعػدد أدوار المػتعمـ البنػائي لتشػمؿ،

المػتعمـ النشػط  The active learnerوالمػتعمـ الجتمػاعي  The social learnerوالمػتعمـ المبتكػر
.The creative learner

يرى البنائيوف أف المعرفة " يتـ بناؤىا مف جية المتعمـ مف خالؿ نشػاط تفػاعمي مػع الموضػوع،

وتتكوف مف مفاىيـ وتصورات عقمية قابمة لمتعديؿ ،وتمعب فييا التجربة دور الفػاحص وليسػت أصػالً أو

مصد اًر ليا (.غريب وآخروف)213 :1992،

أمػ ػ ػػا التصػ ػ ػػور األبسػ ػ ػػتمولوجي لمبنائيػ ػ ػػة ينطمػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػف افت ػ ػ ػراض أف الفػ ػ ػػرد ال ػ ػ ػواعي أو المطمػ ػ ػػع

 cognizing subjectيبني المعرفة اعتماداً عمى خبرتو ،ول يستقبميا بصورة سمبية مف اآلخريف.

(زيتوف ،وزيتوف)32 :2003،

ويػرى ويتمػي ( )wheatley: 1991أف الفػرد ىػو البػاني لمعرفتػو ،فػال يػتـ اعطػاء تمػؾ المعرفػة
لمفػػرد جػػاىزة فػػي موضػػوعات معينػػة ،ألنيػػا تنشػػأ فػػي عقػػؿ الفػػرد نتيجػػة لمتفاعػػؿ الحسػػي لمفػػرد مػػع العػػالـ

المحيط بو ،فمذلؾ ل يمكف أف يقوـ شخص أخر بإخباره بيا (زيتوف.)18 :1992،

فػػي حػػيف" يعتبػػر نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائي مػػف أبػػرز النمػػاذج التػػي تسػػتخدـ فػػي تػػدريس الميػػارات
الحياتي ػػة والمف ػػاىيـ بكاف ػػة أنواعي ػػا ،لم ػػا ل ػػو م ػػف امكاني ػػات متع ػػددة حي ػػث يجع ػػؿ الم ػػتعمـ مح ػػور العممي ػػة
التعميمي ػػة ،في ػػو ال ػػذي يبح ػػث ويج ػػرب ويكتش ػػؼ ،كم ػػا أن ػػو يت ػػي الفرص ػػة لممارس ػػة عممي ػػات العم ػػـ مث ػػؿ

المالحظة ،القياس ،والتصاؿ وغيرىا ،ويعمؿ عمى تنمية التفكير البداعي لدى التالميذ حيث يتي ليـ
الفرصػػة لمتفكيػػر فػػي أكبػػر عػػدد مػػف الحمػػوؿ لممشػػاركة الواحػػدة ،كمػػا يتػػي الفرصػػة أمػػاـ التالميػػذ لمتفكيػػر

بطريقة عممية" (.زيتوف)56 :1999،
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وىذا ما أكدت عميو دراسة األغا( )2012حيث توصمت الدراسة إلى فعالية توظيؼ اسػتراتيجية

 seven E sالبنائيػة فػي تنميػة الميػارات الحياتيػة فػي مبحػث العمػوـ العامػة الفمسػطيني ،وكػذلؾ د ارسػة
أبو طاحوف( )2007والتي توصػمت إلػى وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية بػيف متوسػط درجػات طػالب
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصال طالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا وفػؽ النمػوذج

البنػػائي ،ود ارسػػة الجنػػدي( ،)2003ود ارسػػة الح ارسػػيس( ،)2007ود ارسػػة صػػال ( ،)2011التػػي أكػػدت
جميعيا عمى أف التعميـ البنائي أدى إلى زيادة في تحصيؿ الطالب.
وىػػذا يػػدفعنا إلػػى الحػػديث عػػف البيئػػة التػػي يعػػيش فييػػا الفػػرد فيػػي مميئػػة بالتعقيػػدات والمشػػكالت
التي ل يمكف التعامػؿ معيػا بػدوف اكتسػاب المفػاىيـ البيئيػة والتػي بػدورىا تسػيؿ عمػى الفػرد التعامػؿ مػع

الوسػط الحػيط بػػو بمػا فيػو مػػف ظػواىر وعمميػات ،ومػػف ىنػا كػاف لبػػد مػف العنايػة ولػػو بالحػد األدنػى مػػف
اكتسػػاب الفػػرد لممفػػاىيـ البيئيػػة التػػي تتػػي لػػو فيػػـ البيئػػة التػػي ينتمػػي إلييػػا ،ويصػػؼ ويمسػػوف بيئػػة الػػتعمـ

البنػػائي  Constructivist Learning Environmentبأنيػػا :المكػػاف الػػذي يحتمػػؿ أف يعػػيش فيػػو
المتعمم ػػوف معػ ػاً ويش ػػجعوف بعض ػػيـ ال ػػبعض ،مس ػػتخدميف ف ػػي تحقي ػػؽ ذل ػػؾ ادوات المختمف ػػة ومص ػػادر
المعمومػػات المتعػػددة لتحقيػػؽ اليػػداؼ التعميميػػة وأنشػػطة حػػؿ المشػػكالت ،وبيئػػة الػػتعمـ البنػػائي بيئػػة مرنػػو
تيػػتـ بػػالتعمـ ذي المعنػػى الػػذي يحػػدث مػػف خػػالؿ األنشػػطة الحقيقيػػة التػػي تسػػاعد المػػتعمـ فػػي بنػػاء الفيػػـ

وتنمية الميارات المناسبة لحؿ المشكالت (زيتوف.)145 :2003،

وىذا ما أكده نشواف( )1992بقولو "مف المعموـ وحسب نظريات التعمـ ،أف أولى أنماط المعرفة

العممية التي يكتسبيا الطفؿ تنشأ مف خب ارتػو المباشػرة التػي يكتسػبيا عػف طريػؽ حواسػة ،وقبػؿ أف يكػوف
الطفؿ المفيوـ لبد أف يتعامؿ مع المدركات الحسية ،ثـ يكوف صو اًر عقمية ليذه المدركات الحسية وىنا
يكوف قد تكونت لديو المفاىيـ ليذه المدركات الحسية" (نشواف.)100:1992،

إف تعمـ المفاىيـ العممية واكتسابيا لزاؿ ىػدفاً مػف األىػداؼ الرئيسػية لتػدريس العمػوـ العامػة إل

أف التالميذ يختمفوف في تعمميا ،نظ اًر لما تتسـ بو المفاىيـ مف سرعة النسياف وحدوث الخمط فيما بينيػا
لػػدى التالميػػذ" ،إف طػػرؽ التػػدريس المتبعػػة فػػي تػػدريس العمػػوـ فػػي مدارسػػنا ل تخػػرج عػػف نطػػاؽ الطريقػػة

المعتادة مف محاضرة وشرح نظري"(األسمر.)5 :2008،
وتشير نتائج بعض الدراسات واألبحاث التربوية في تدريس العموـ إلى وجود بعػض الصػعوبات

في تعمـ المفاىيـ العممية واكتسابيا وذلؾ نظ اًر لمتفاوت في المفاىيـ العممية مف حيث أنواعيا وبسػاطتيا
وتعقيدىا أو تجريدىا (زيتوف.)84:2004،
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مػػف خػػالؿ مػػا تػػـ التطػػرؽ إليػػة مػػف صػػعوبات أوردتيػػا الد ارسػػات السػػابقة فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ

العممية ،والتي تتمحور حوؿ فيـ واستيعاب وتذكر بعض المفاىيـ العممية والرياضية والجتماعية ،ومف
خػالؿ عمػؿ الباحػث مدرسػاً لمػادة العمػوـ لمصػؼ ال اربػع األساسػي وجػد خمطػاً كبيػ اًر بػيف المفػاىيـ العمميػػة

بعضػػيا بػػبعض ،وأف دللػػة المفيػػوـ لػػدى الطمبػػة ليسػػت كاممػػة ،عػػالوةً عمػػى ذلػػؾ وجػػد عػػدـ قػػدرة بعػػض
الطمبػػة مػػف امكانيػػة تطبيػػؽ المفػػاىيـ العمميػػة التػػي اكتسػػبيا داخػػؿ الغرفػػة الصػػفية عمػػى المواقػػؼ الحياتيػػة

الممارسػػة يومي ػاً ،ولحػػظ النسػػياف الس ػريع أي أثػػر الػػتعمـ قصػػير لتمػػؾ المف ػاىيـ دوف الحتفػػاظ بيػػا لمػػدة
طويمػػة ،ومػػف خػػالؿ شػػكاوى معممػػو المػواد األخػػرى وشػػعورىـ بػػنفس المشػػكمة ،رأى الباحػػث أف يقػػوـ مػػف

خػػالؿ ىػػذه الد ارسػػة أف يتقصػػى الػػدور الػػذي يمكػػف أف يسػػيـ بػػو الفكػػر البنػػائي لمعمػػؿ عمػػى عػػالج ىػػذه

الصعوبات وذلؾ مف خالؿ قياـ الباحث بالعمؿ عمى تصميـ برنػامج بنػائي قػائـ عمػى المواقػؼ الحياتيػة
الحقيقيػة ،حيػث تقػوـ فكػرة البرنػامج عمػى تييئػػو المواقػؼ الحياتيػة الحقيقيػة داخػؿ الغرفػة الصػفية والعمػػؿ
عمى تحويؿ البيئة الصفية التقميدية إلى بيئة واقعية حقيقية ،تكوف مميئة بالمواقؼ الحياتية الحقيقية التي

تحػاوؿ أف تتحػػدى إمكانػات وقػػدرات الطمبػػة وتعمػؿ عمػػى تنميػػة ميػاراتيـ ،مػػف أجػػؿ العمػؿ عمػػى التعامػػؿ
الجيد مع ما يعترضو مف مواقؼ حياتية مختمفة والتعامؿ معيا بالطريفة والسموب الذي يناسػبيا حسػب
بساطتيا أو تعقيدىا ثـ الوصوؿ إلى الحؿ المناسب كما لو أنو يمارسيا عمى أرض الواقع خػارج الغرفػة

الصفية.

مشكمة الدراسة:

تتحػػدد مشػػكمة الد ارسػػة فػػي الس ػؤاؿ الرئيسػػي التػػالي :مػػا فاعميػػة برنػػامج بنػػائي مقتػػرح قػػائـ عمػػى

المواقؼ الحقيقية إلكساب التالميذ بعض المفاىيـ العممية وبقاء أثرىا لدى طمبة الصؼ الرابع بغزة.
كينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 )1مػػا البرنػػامج البن ػائي المقت ػػرح القػػائـ عمػػى المواقػػؼ الحقيقي ػػة إلكسػػاب التالميػػذ بعػػض المف ػػاىيـ
العممية وبقاء أثرىا لدى طمبة الصؼ الرابع بغزة؟
 )2ما أثر توظيؼ البرنامج البنائي المقترح القائـ عمي المواقؼ الحقيقية في اكساب تالميذ الصػؼ
الرابع الساسي بعض المفاىيـ العممية؟

 )3ىػػؿ يحقػػؽ توظيػػؼ برنػػامج بنػػائي مقتػػرح قػػائـ عمػػي المواقػػؼ الحقيقػػة فاعميػػة مرتفعػػة (نسػػبة
الكسب المعدؿ لبالؾ ≥  )1.2في اكساب التالميذ بعض المفاىيـ العممية؟

 )4ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتوي أداء التالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي والتطبيػػؽ البعػػدي
المؤجؿ لختبار المفاىيـ العممية؟
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فركض الدراسة:

 )1ل توجػػد ف ػػروؽ ذات دللػػة إحص ػػائية عن ػػد مسػػتوى دلل ػػة ( )0.05≤ αبػػيف متوس ػػطي درج ػػات
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لختبار المفاىيـ العممية .

 )2ل يحقؽ توظيؼ برنامج بنائي مقترح قػائـ عمػي المواقػؼ الحقيقػة فاعميػة مرتفعػة (نسػبة الكسػب
المعدؿ لبالؾ ≥  )1.2في تنمية المفاىيـ العممية .

 )3ل يوجػػد ف ػػرؽ داؿ إحص ػػائياً عن ػػد مس ػػتوي الدلل ػػة ( )0.05≤ αب ػػيف متوس ػػطي درج ػػات تالمي ػػذ
المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والتطبيؽ البعدي المؤجؿ لختبار المفاىيـ العممية.

أىداؼ الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

 )1تقصي فعالية برنامج بنائي مقترح قائـ عمى المواقؼ الحقيقية إلكساب التالميػذ بعػض المفػاىيـ
العممية.

 )2التعرؼ إلى المالم األساسية التي تميز النظرية البنائية.

 )3استقصػاء فعاليػة البرنػػامج فػي إكسػاب الخاصػػية األساسػية لػبعض المفػػاىيـ العمميػة لػدى طػػالب
الصؼ الرابع.

 )4التعرؼ عمى فاعميػة البرنػامج فػي اكسػاب المتعممػيف ميػارة التمييػز بػيف األمثمػة المنتميػة والغيػر
منتمية.

 )5استقصاء فعالية البرنامج في إكساب المتعمميف ميارة حؿ المشكالت المتعمقة ببعض المفاىيـ.

 )6تصميـ مقياس لتحديد مستوى اتقاف طالب الصؼ الرابع لبعض المصطمحات العممية في مادة
العموـ.

 )7تقصي فعالية البرنامج البنائي المقترح إلكساب التالميذ بعض المفاىيـ العممية عمى بقاء أثر
التعمـ لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي.

أىمية الدراسة:
 .1تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا مػف منطمػؽ سػعييا إلػى العمػؿ عمػى تصػميـ برنػامج بنػائي يسػاىـ
في مساعدة الطالب عمى تيسير اكتساب المفاىيـ العممية بالطريقة التربوية الصحيحة.

 .2تسػػمط الضػػوء عمػػى أىميػػة السػػتفادة مػػف المواقػػؼ الحياتيػػة الحقيقيػػة واسػػتغالليا فػػي اكتس ػػاب
المفاىيـ.

 .3ق ػػد تك ػػوف نقط ػػة انط ػػالؽ لمخبػ ػراء ومص ػػممو المني ػػاج م ػػف أج ػػؿ العم ػػؿ عم ػػى تض ػػميف المواق ػػؼ
الحياتية لممنياج الفمسطيني لمادة العموـ وتعميميا لباقي المواد والمقررات.
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 .4قػػد تػػزود المعممػػيف بمجموعػػة مػػف المواقػػؼ الحقيقيػػة المناسػػبة لطػػالب الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي
لالستفادة منيا والستعانة بيا في العممية التعميمية التعممية.

 .5قد تساعد الطمبة في تنمية مياراتيـ وقدراتيـ مػف خػالؿ اكتسػابيـ لممفػاىيـ وتطبيقيػا فػي الحيػاه
العممية بالطريقة الصحيحة.

 .6جػػاءت ىػػذه الد ارسػػة اسػػتجابة لتوصػػيات ونتػػائج البحػػوث والد ارسػػات السػػابقة المتعمقػػة بتػػدريس
العموـ ،والتي تنادي بضرورة ايجاد الطرؽ األكثر فاعمية إلكساب المفاىيـ ألبنائنا الطمبة.

 .7إتاحة الفرصة أماـ المتعممػيف مػف ممارسػة وتطبيػؽ مػا تعممػوه مػف مفػاىيـ مجػرده عمػى بمواقػؼ
حقيقية

 .8العمؿ عمى طرؽ باب البحوث التي تستيدؼ دور البنائية الجتماعية في العممية التعميمية.

حدكد الدراسة:


الحػػد المكػػاني :سػػوؼ تقتصػػر ىػػذه الد ارسػػة عمػػى عينػػة مػػف طػػالب الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي فػػي
مدرسة الرافعي األساسية لمبنيف (ب).



الحد الزماني :سوؼ يتـ تطبيؽ الدراسة الحالية عمى الفصؿ الد ارسػي الثػاني مػف العػاـ الد ارسػي



الحػػد الموضػػوعي :سػػوؼ تقتصػػر ىػػذه الد ارسػػة عمػػى تنميػػة بعػػض المفػػاىيـ العمميػػة فػػي وحػػدة



الحػػد البشػػري :تسػػتيدؼ ىػػذه الد ارسػػة طػػالب الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي فػػي محافظػػة شػػماؿ غ ػزة



الح ػػد المنيج ػػي :س ػػوؼ يق ػػوـ الباح ػػث باس ػػتخداـ الم ػػنيج الوص ػػفي لس ػػتكماؿ اإلطػ ػار النظ ػػري

2014ـ2015-ـ.

الضوء وذلؾ مف خالؿ تصميـ برنامج يعتمد الفكر البنائي الجتماعي.

التابعة لو ازرة التربية والتعميـ.

لمدراسة ،ثـ المنيج البنائي لتصػميـ البرنػامج البنػائي ،والمػنيج شػبو التجريبػي لمتأكػد مػف فاعميػة

البرنامج.

مصطمحات الدراسة:

الفاعميػػة :ويعرفيػػا الباحػػث  /بأنيػػا مسػػتوى التغيػػر الحػػادث فػػي مسػػتوى اكتسػػاب المفػػاىيـ العمميػػة وبقػػاء
أثرىا ،مف خالؿ تطبيؽ برنامج التعمـ البنائي.

البرنػػػامج :يعرفػػو الباحػػث  /بأنػػو مجموعػػة مػػف التصػػاميـ الجزئيػػة و التػػي تتعاضػػد وتت ػ زر فيمػػا بينيػػا
متضػػمنو مجموعػػة مػػف األنشػػطة و الخب ػرات واسػػتراتيجيات التػػدريس و التقػػويـ مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ اليػػدؼ
الذي صممت مف أجمة إلكساب بعض المفاىيـ العممية لػدي طػالب الصػؼ ال اربػع األساسػي ،باسػتخداـ
وسائؿ التشويؽ واإلثارة وتييئة الموقؼ التعميمي المناسب.
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البنائيػػة :وقػػد عرفيػػا الباحػػث بأنيػػا  /عمميػػة تفاعػػؿ بػػيف عناصػػر الموقػػؼ التعميمػػي  :الخبػرات السػػابقة،
والمواقؼ التعميمية المقدمة لممتعمـ ،والمنػاخ البيئػي الػذي تحػدث فيػو عمميػة الػتعمـ؛ وذلػؾ مػف أجػؿ بنػاء
وتطوير تراكيب معرفية جديدة ،تمتاز بالشمولية والعموميػة مقارنػة بالمعرفػة السػابقة ،وتركػز عمػي الػدور

اليجػػابي لممػػتعمـ فػػي بنػػاء معرفتػػو الشخصػػية مػػف خػػالؿ تفاعمػػو المسػػتمر مػػع الخب ػرات والمعػػارؼ التػػي
يتعرض ليا والمفاوضة الجتماعية مع الخريف .

المفػػاىيـ الممميػػة :ىػػي الصػػور الذىنيػػة التػػي تػرتبط باأللفػػاظ مػػف كممػػات أو عبػػارات أو عمميػػات عمميػػة
ويتكوف المفيوـ مف اسـ ودللة لفظية.

المكاقػػػؼ الحقيقيػػػة :عرفيػػا الباحػػث بأنيػػا /الميػػاـ الحياتيػػة الممارسػػة فػػي الحيػػاة الواقعيػػة والتػػي يمكػػف
تييئتيا داخؿ الغرفة الصفية والمرتبطػة بموضػوعات المفػاىيـ العمميػة ،الالزمػة لتعامػؿ الطالػب بإيجابيػة

معيا.

بقاء األثر :ىي المدة الزمنية التي يحتفظ بيا طالب الصؼ الرابع لممفاىيـ العممية وتقاس بعد فترة مف

الزمف.

طمبة الصؼ الرابع :يعػرؼ الباحػث طمبػة الصػؼ ال اربػع األساسػي عمػى أنيػـ :الطػالب والطالبػات الػذيف
أنيػػو د ارسػػتيـ لمصػػؼ الثالػػث األساسػػي بنجػػاح وتبمػػ" أعمػػارىـ بػػيف " "10-9سػػنوات ،و المسػػجموف فػػي
الصؼ الرابع األساسي بالمدارس التابعة لو ازرة التربية والتعميـ ووكالة الغوث و المدارس الخاصة.
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الفصل الجاني
اإلطاز النظسي للدزاضة
 حملىتر ول:ر سنظ يهر سبنائًه.
 حملىتر سثانٌ:رتع هر ملفا ًه.

الفصؿ الثاني

اإلطػػػػػػػػػػػػػػػار النظػػػػػػػػػػرم
ىػػدفت الد ارسػػة الحاليػػة إلػػى بنػػاء برنػػامج بنػػائي يعتمػػد المواقػػؼ الحقيقيػػة وبيػػاف أثػره فػػي اكسػػاب

التالميذ بعض المفاىيـ العممية وبقاء أثر التعمـ لدى تالميذ الصؼ الرابع األساسي ،ولػذلؾ قػاـ الباحػث
بمراجعػػة مػػا جػػاء فػػي أدبيػػات العمػػوـ التربويػػة ذات العالقػػة بمتغي ػرات الد ارسػػة وىػػي :البرنػػامج البنػػائي،

والمفػػاىيـ العمميػػة ،وبقػػاء أثرىػػا ،ممػػا اسػػتوجب عمػػى الباحػػث العمػػؿ عمػػى تقسػػيـ اإلطػػار النظػػري إلػػى

محوريف:



المحور األوؿ :النظرية البنائية.
المحور الثاني :تعمـ المفاىيـ.

كفيما يمي تكضيح بذلؾ:


المحكر األكؿ :النظرية البنائية:
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 فيما يمي عرض ليذه المحاكر بالتفصيؿ.المحكر األكؿ :النظرية البنائية.
لػػـ يعػػد الميػػداف التربػػوي فػػي معػػزؿ عػػف ىػػذا التطػػور الممحػػوظ فػػي الفكػػر النسػػاني ،ولكػػف كػػاف

ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف انعكاسػػات ىػػذا التطػػور عمػػى العمميػػة التربويػػة بػػدت واضػػحة وجميػػة فػػي تغيػػر النظ ػرة
لعممية التربية ،وعممية التعمػيـ ،ولمعنصػر الفعػاؿ فييػا وىػو الفػرد المػتعمـ ،ولمعمميػات والميكانزمػات التػي
يتبعيا الفرد لموصوؿ إلى المعرفة المنشودة ،فبالرجوع إلى الوراء بالفكر اإلنساني نجد أف محور العممية

التعميمية كاف المعمـ (المخطط ،المدير ،المعد ،الباحث ،الممقف ،المقيـ) ،أما المتعمـ فيػو مجػرد مسػتمع
ومتمقي لممعمومات وىذا ما اصطم عمية (بالتعمـ الصمي) ،ومع ظيور الفمسفات التربويػة وتعػدد اآلراء

أثر ايجابياً عمى العممية التربوية وقمبيػا أرسػاً عمػى عقػب ،مػف كػاف سػمبياً بػاألمس أصػب إيجابيػاً اليػوـ،

مف كاف عمى ىامش العممية التعميمية أضحى محور العممية التعميمية ،ومف النظر إلية ك لة أو ماكينػة

إلػى الشػخص الجتمػػاعي الفعػاؿ المبػدع ،المبتكػػر ،المفكػر ،المختػرع ،ويرجػػع الفضػؿ فػي ذلػػؾ كمػو إلػػى
رواد وفالسفة الفكر والنظرية البنائية عمى مختمؼ توجياتيـ ومدارسيـ.

وتعػػد النظريػػة البنائيػػة مػػف أىػػـ التجاىػػات التربويػػة الحديثػػة التػػي تمقػػى رواج ػاً واسػػعاً واىتمام ػاً

متزايداً في الفكر التربوي ،والتدريس المعاصر ،حيػث أنيػا نظريػة جديػدة فػي التػدريس والػتعمـ تقػوـ عمػى

فكرة التدريس مف أجؿ الفيـ ،واعتمػاد الطالػب مركػزه لمعمميػة التعميميػة ،أف التػدريس البنػائي مبنػى عمػى
مبدأ أف الطالب متعمـ نشط وايجابي ،أما المعمـ فيػو مػدرب وقائػد لعمميػات التعمػيـ ،ويؤكػد جالسرسػفيمد

أف النظرية البنائية اكتسبت اىتماماً كبي ار في السنوات األخيرة ،واىتـ منظروىا بكيفية اكتساب المعرفػة
ومفيوـ التعمـ لدييا وفيميـ بأفكار بياجيو ،حيث يعتبره معظـ منظري البنائية الػذيف جػاءوا بعػده واضػع

مبادئيا األساسية بمنظور اإليكولوجي ىو اكتساب المعرفة.
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وتقدـ البنائية بمػا تحويػو مػف فمسػفة تربويػة تعممػاً أفضػؿ ،فػالفرد يبنػي معرفتػو بنفسػو مػف خػالؿ

مػػروره بخب ػرات كثي ػرة تػػؤدي إلػػي بنػػاء المعرفػػة الذاتيػػة فػػي عقمػػو .وبيػػذا تصػػب المعمومػػات المتػػوفرة فػػي
المصػػادر المختمفػػة كػػالمواد الخػػاـ ل يسػػتفيد منيػػا اإلنسػػاف إل بعػػد قيامػػو بعمميػػات معالجػػة ليػػا؛ فبعػػد
وصوؿ المعمومة لمطالب يبدأ بالتفكير فييا وتصنيفيا في عقمػو وتبويبيػا وربطيػا مػع غيرىػا .وىكػذا إلػي

أف يصب ما تعممو ذا معني ومغزى ،وىنا يمكف القوؿ بأف الطالب تعمـ شيئاً.

وىنػػا تػػري البنائيػػة بػػأف الػػتعمـ الػػذي لػػو معنػػي أو الػػتعمـ الحقيقػػي ىػػو الػػذي ينػػتج عػػف التأمػػؿ أو

التروي ،وأف التعزيز ل يأتي مف البيئة بؿ ينتج مف أفكار المتعمـ ذاتو.

مفيكـ النظرية البنائية:
تعددت تعريفات البنائية مف قبؿ منظري البنائية ،ويالحظ أنيـ لـ يضعوا تعريفاً محدداً ليا .

البنائية ىي نظرية عف "المعرفة والتعمـ " تؤكد عمي انو ل يمكف نقؿ وتحويؿ المعرفة مباشرة ولكف

يجب أف يتـ تكوينيا بشكؿ فعاؿ عمي يد المتعمميف ،وتؤكد ىذه النظرية لمتعمـ أيضا عمي أىمية
المعرفة السابقة لممتعمـ الفرد في تحقيؽ التعمـ الالحؽ (Bischoff&Anderson,2001,83).

)(Gil-Perezetal.,2002,557) (Matthews,2002,122

كما وتعرؼ البنائية بأنيا نظرية تقوـ عمي عممية صنع المعني ،فاألفراد يصنعوف فيميـ الخاص
اعتماد عمي التفاعؿ بيف ما يعرفونو ويعتقدوف فيو وبيف الظاىرة الجديدة أو المعرفة التي يتفاعموف

معيا فيي نظرية تصورية وصفية لمتعمـ ( تصؼ ما يتعممو األفراد ،ل نظرية تنبئية افتراضية(تحدد ما
يجب اف يتعممو التالميذ))Richardson:2002,3 (.

وعرفيا عفانة وأبو مموح ( )2006بأنيا عممية تفاعؿ بيف ثالثة عناصر في الموقؼ التعميمي:

الخب ػرات السػػابقة ،والمواقػػؼ التعميميػػة المقدمػػة لممػػتعمـ ،والمنػػاخ البيئػػي الػػذي تحػػدث فيػػو عمميػػة الػػتعمـ؛
وذلؾ مف أجؿ بناء وتطوير تراكيب معرفية جديدة ،تمتاز بالشمولية والعمومية مقارنة بالمعرفة السػابقة،

واسػػتخداـ ىػػذه التراكيػػب المعرفيػػة الجديػػدة فػػي معالجػػة مواقػػؼ بيئػػة جديػػدة( .عفانػػة وأبػػو ممػػوح:2006 ،

)339
فالبنائيف يروف أننا نمر بخبرات جديدة داخؿ البيئة ،ثـ نقوـ بإيجاد عالقات بيف ما نتعممو خالؿ ىذه

الخبرات وبيف معرفتنا السابقة ،لنقوـ بتكويف فيـ أو معرفة جديدة ،وىو ما يعني أنو في عممية التعمـ

بخمؽ كؿ متعمـ معرفتو الخاصة بو)Watts& jofili,1998,184) .
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ويري الباحث أف التعريفات السابقة تتفؽ عمػى أف الفكػر البنػائي يشػمؿ كػال مػف البنيػة المعرفيػة

والعمميات العقمية التي تػتـ داخػؿ المػتعمـ ،كمػا وتتفػؽ عمػي أف المػتعمـ ىػو محػور العمميػة التعميميػة وأف
المتعمموف يعمموف عمي بناء معرفتيـ الجديدة عف طريؽ التفاوض الجتماعي.
ويعرؼ الباحث البنائية بأنيا /عممية تفاعؿ بيف عناصػر الموقػؼ التعميمػي  :الخبػرات السػابقة،

والمواقؼ التعميمية المقدمة لممتعمـ ،والمنػاخ البيئػي الػذي تحػدث فيػو عمميػة الػتعمـ؛ وذلػؾ مػف أجػؿ بنػاء
وتطوير تراكيب معرفية جديدة ،تمتاز بالشمولية والعموميػة مقارنػة بالمعرفػة السػابقة ،وتركػز عمػي الػدور

اليجػػابي لممػػتعمـ فػػي بنػػاء معرفتػػو الشخصػػية مػػف خػػالؿ تفاعمػػو المسػػتمر مػػع الخب ػرات والمعػػارؼ التػػي
يتعرض ليا والمفاوضة الجتماعية مع الخريف .

الرئيسية لمتممّـ البنائي
المبادئ
ّ

تميػزه عػف الػتعمّـ فػي ظػؿ النظرّيػات األخػرى ،فتظيػر
يأخذ التعمّـ البنائي صػورة مخصوصػة بػو ّ
فيػػو العديػػد مػػف المبػػادئ التػػي تعكػػس مالم ػ الفكػػر البنػػائي بوصػػفيا نظريػػة فػػي الػػتعمّـ المعرفػػي ،والتػػي

حددىا كؿ مف زيتوف() 20-19 :2003؛ والترتوري والقضاة(،) 2006:351وعبيد و عفانة (:2003
ّ
 )134-133و الطناوي ( )Kirschner ,et al,2006:75( )13-12 :2002في المبادئ اآلتية:

إف التعمّـ عممية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجيو ،ويتض ذلؾ مف خالؿ:
ّأكلنّ :
ػاىيمي يسػػاعده عمػػي إعطػػاء
أف يصػػب لػػدي المػػتعمـ إطػػا اًر مفػ
إف الػػتعمّـ عمميػػة بنائيػػة :يعنػػي ّ
ّ .1
ً
معنػي لخب ارتػو التػػي مػر بيػا ؛ وذلػػؾ عػف طريػؽ إبػػداع المػتعمـ لتراكيػب معرفيػػة أو صػور ذىنيػػة
جديػ ػ ػ ػػدة مػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػالؿ تنظػ ػ ػ ػػيـ وتفسػ ػ ػ ػػير خب ػ ػ ػ ػرات المػ ػ ػ ػػتعمّـ مػ ػ ػ ػػع معطيػ ػ ػ ػػات العػ ػ ػ ػػالـ الحسػ ػ ػ ػػي.

()Kirschner ,et al,2006:75

إف الػػتعمّـ عمميػػة نشػػطة :فػػالتعمّـ ل يكػػوف بنائيػػا مػػا لػػـ يكػػف المػػتعمـ نشػػطا ،أي أف يبػػذؿ المػػتعمّـ
ّ .2
جيدا عقميا لموصوؿ إلى المعرفة بنفسو.
إف ال ػػتعمّـ عممي ػػة غرض ػػية التوجيػ ػػو :لب ػػد أف تنطم ػػؽ أغػ ػراض الػ ػػتعمّـ م ػػف واق ػػع حي ػػاة المػ ػػتعمـ
ّ .3
واحتياجاتػػو لكػػي يولػػد لػػدى المػػتعمـ الغرضػػية والسػػعي لتحقيػػؽ أغ ػراض معينػػة تس ػيـ فػػي حػػؿ
مشكمة يواجييا أو تجيب عف أسئمة محيرة لدى المتعمّـ ،أو ترضي نزعة ذاتية داخمية لديو نحو
تعمـ موضوع ما ،وىذه األغراض التي توجو أنشطة المتعمـ ويكوف بمثابػة قػوة الػدفع الػذاتي لػو،

وتجعمو مثاب اًر في تحقيؽ أىدافو المرجوة .)Pollard:2003,37( .

ثاني ػان :تتييػػأ لمػػتعمّـ أفضػػؿ الظػػروؼ عنػػدما يواجػػو المػػتعمّـ بمشػػكمة حقيقيػػة ذات عالقػػة بخب ػرات المػػتعمّـ
الحياتية ،وىذا يساعد عمى صناعة التعمـ ذي المعنى لدييـ.
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تتضمف عممية التعمّـ إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ عممية تفاوض اجتماعي مع اآلخريف.
ثالثان:
ّ
رابمان :المعرفة القبمية لممتعمّـ شرط أساسي لعممية التعمّـ ذي المعنى ولما ليا مف تأثير فػي بنػاء المعرفػة

لدى المتعمّـ.

ويضيؼ كيمي "النظرية البنائية تقوـ عمي أساس أف ناتج التعمـ ل يعتمد عمي المعمومات التي نعطييا

لمتالميذ فقط ،إنما أيضا عمي المعمومات التي تكوف لدييـ مف قبؿ  ،فالتمميذ يستخدـ ما لديو مف

معمومات وأفكار في بناء معرفتو التي يقتنع بيا  ،والتي تكوف األساسي الذي مف خاللو ينظر الي

الظواىر الطبيعية ويعمؿ عمي تفسيرىا في ضوء ما لديو مف معرفة" ()Kelly,2005:822

خامسان :اليدؼ مف عممية التعمـ ىو إحداث ت ّكيفات تتػواءـ مػع الضػغوط المعرفيػة الممارسػة عمػى خبػرة
المتعمّـ .أي أنيا عممية بحث عف الموائمة بيف المعرفة والواقع.

معينة ،وتأمؿ معاني جديدة
التعمّـ ذي المعني نحتاج إلى إعادة التأكيد عمى أفكار جديدة ّ
واستخداميا في مواقؼ حياتية.
ويرى ألسوب واتشكس ( Alsoop & hicks)2001أف "ىذه المبادئ يتفؽ عمييا منظرو البنائية

 ،رغـ اختالفيـ في الكثير مف األحياف ،حيث أف التعمـ عندىـ ىو تفاعؿ بيف المتعمـ وبيئة التعمـ
وخالؿ ىذا التفاعؿ تستخدـ المعرفة القبمية كقواعد لتفسير وبناء وفيـ جديد"Alsoop & (.

. )hicks,2001:39

ويضيؼ ويمسوف أف " بيئات التعمـ البنائي تقوـ عمي مبادئ مرشدة وليست وصفة يمكف أف تحدد

بدقة ما يجب عمي المعمـ فعمو ،أو كيؼ يؤدي الطالب ذلؾ ؟"( .)Willis,2000:7

وىنا يضيؼ الباحث أنو لتحقيؽ تمؾ المبادئ يجب عمينا تشجيع التالميذ عمي العمؿ الجماعي

والمناقشة والحوار لموصوؿ الي المعمومات ذات الفائدة بالنسبة ليـ ،ونوفر لمتالميذ بيئة متنوعة ثرية
باألنشطة تتي

ليـ استخداـ خياليـ كما تسيـ في إنماء روح البتكار لدييـ وتساعدىـ عمي حؿ

المشكالت التي تواجييـ.

خصائص عناصر المممية التمميمية في النظرية البنائية:

تنظر البنائية لممتعمّميف عمى أنيـ يبنوف صو اًر لمعالـ مف حوليـ ،وىذه الصور العقمية تنفع في

ضػػوء مواءمتي ػػا لمخبػ ػرات ،وعم ػػى ذل ػػؾ ف ػػالتعمّـ عممي ػػة عقميػػة ُيع ػػاد فيي ػػا بن ػػاء البني ػػة المفاىيمي ػػة لمم ػػتعمّـ
باستمرار بحيث تحتفظ بمدى واسع مف الخبػرات واألفكػار .كمػا أنيػا عمميػة نشػطة لصػنع المعنػى والتػي

يمتمػؾ المػػتعمّـ الػتحكـ فييػػا .وبنػاء عمػػى ذلػؾ ُينظػػر لممتعمّمػيف كمصػػنفيف لػتعمّميـ الخػػاص خػالؿ عمميػػة
مف التوازف بيف البناء المعرفي لدييـ والخبرات الجديدة المكتسبة (.)Gagliradi,2007:64
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لقد أثّػرت النظريػة البنائيػة فػي ممارسػة العمميػة التعميميػة حيػث أصػبحت تيػدؼ إلػى فيػـ الطمبػة

لممعرفة ولمعمميات المفاىيمية وذلؾ مف خالؿ أبنية داخؿ عقؿ المتعمّـ في جو نشاط اجتماعي.

كما أ ّكد خطابيػة ( )2005:119تغييػر خصػائص وأدوار كػؿ مػف األىػداؼ ،المػنيج ،التقػويـ،

المعمّـ ،المتعمّـ ،والمدرسة وبيئة التعمـ والتعزيز ،فأصبحت:

أ -األىػػداؼ معرفيػػة :الطنػػاوي( )2002أصػػبحت األى ػداؼ فػػي ضػػوء النظريػػة البنائيػػة تتحػ ّػدد فػػي
المج ػ ػػاؿ الت ػ ػػالي :الحتف ػ ػػاظ بالمعرف ػ ػػة ،في ػ ػػـ المعرف ػ ػػة ،الس ػ ػػتخداـ النش ػ ػػط لممعرف ػ ػػة ومياراتي ػ ػػا.

فيجب عمي نماذج النظرية البنائية أف تساعد المتعمـ عمػي تخػزيف المعرفػة وذلػؾ لتسػاعده عمػي

الفعػػاؿ لممعرفػػة ومقارنػػة معموماتػػو
فيػػـ الظ ػواىر المحيطػػة بػػو .فػػالمتعمّـ يػػتعمّـ مػػف خػػالؿ البنػػاء ّ
ولكنيػا
أف المعرفػة ل تسػتقبؿ بشػكؿ رئيسػي ّ
الجديدة مع السابقة ،فأىـ ما يميز النظريػة البنائيػة ّ
تبنػػى بشػػكؿ إيجػػابي ،وىػػي عمميػػة تكيفيػػو مػػف خػػالؿ تنظػػيـ الفػػرد لمخب ػرات التػػي يتعامػػؿ معيػػا،

تتكوف لدى الفرد مف خالؿ تعمّمو مف البيئة( .الطناوي.) 14-13 :2002،
وىي ّ
وأضػاؼ زيتػوف( )2002تصػاغ األىػداؼ التعميميػة وفقًػا لتصػور النظريػة البنائيػة فػي صػورة
عامػا
أغػراض عامػة يػتـ تحديػدىا مػف خػالؿ تفػاوض اجتمػاعي بػيف المعمػـ والمتعممػيف تتضػمف ىػدفًا ً

لميمػة الػتعمـ يسػعى جميػع المتعممػيف لتحقيقػو ،وأىػدافًا شخصػية تخػص كػؿ مػتعمـ أو مجموعػة مػف
المتعمميف وحدهـ(.زيتوف)223:2002 ،

ب -المعمّػػـ :دور المعمّػػـ جعػػؿ المفػػاىيـ الموجػػودة عنػػد التالميػػذ واضػػحة ،فيػػو لػػيس ممقنػػا بػػؿ موجيػػا
ومرشدا ،كما ّأنو مػنظـ لبيئػة الػتعمّـ ،ومػوفر ألدوات التعمػيـ ،ومشػارؾ فػي إدارة الػتعمّـ وتقويمػو.
وتتطمػػب البنائيػػة معمم ػاً يقػػوـ بتقميػػد السػػتطالع وعمػػؿ نمػػوذج لػػو فػػي البحػػث بػػدل مػػف عممػػو

كمصدر لممعمومات (.ناصر) 426 :2001،

وحدد الحارثي( ) 154:2003ىذا الدور بوضع مجموعة مف المياـ التػي يقػوـ بيػا المعمّػـ
ت-كما ّ
البنائي ،وىي:
 -1تشػػجيع المتعمّمػػيف عمػػى تبنػػي أىػػداؼ الػػدرس وتبنػػي أنشػػطتو ومػػف ثػػـ امتالكيػػا بحيػػث تصػػب
أىداؼ الدرس أىدافيـ.

 -2تط ػػوير الخبػ ػرات التعميمي ػػة الت ػػي تت ػػي لممتعمّم ػػيف فرص ػػة تحم ػػؿ مس ػػؤولية التخط ػػيط ل نش ػػطة
واستخالص نتائجيا.
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 -3تقػ ػػدير توقعػ ػػات التالميػػػذ واسػػػتنتاجاتيـ وأفكػ ػػارىـ والس ػػتماع إلػػػى وصػػػفيـ لمجريػ ػػات األنشػ ػػطة
التعميميػػػة وانجػػػازاتيـ ،وأف يتقبػػػؿ الخػ ػػتالؼ فػ ػػي التفسػػػير ول يبحػ ػػث ع ػػف اإلجابػ ػػة الصػ ػػحيحة

الواحدة.

 -4تييئة الجو والمناخ الذي يساعد المتعمميف عمى تكويف المعنى بأنفسيـ وأف يييػ جػواً يعػر فيػو
المتعمـ باألماف والحرية في التعبير عف رأيو.

كم ػ ػػا أض ػ ػػاؼ خطابي ػ ػػة ( ) 133 -132 :2005والنج ػ ػػدي وآخ ػ ػػروف ( )404 :2007األدوار

التالية لممعمّـ البنائي:

مقدـ :وىو لػيس المحاضػر ،ولكنػو الػذي يشػرح ويقػدـ األنشػطة لمجموعػات المتعمّمػيف والخيػارات بحيػث
تشجيع الخبرات المباشرة لمطمبة بشكؿ مستمر.

مالحظ :شخص يعمؿ بطريقة شكمية وغير شكمية ليوض أفكار التالميذ لكي يتفاعموف بطريقة مناسبة،
ولكي يعطي بدائؿ التعمـ.
مكجػو األسػػئمة كطػػارح المشػكمة :وىػػو الشػخص الػػذي يثيػر تكػويف األفكػػار واختيػار وبنػػاء المفػاىيـ مػػف
خالؿ توجيو األسئمة وعرض المشكالت التي تنشأ مف المراقبات.
العامة ويمارس أنشطة متنوعة في
المامة :وىو الشخص الذي يشجع ويطور العالقات ّ
منسؽ المالقات ّ
غرفة الصؼ.
مكثػػؽ الػػتممّـ :وىػػو الشػػخص الػػذي يوثػػؽ التوقعػػات ويقػػيس أثرىػػا فػػي كػػؿ مػػتعمـ بدالػػة المعرفػػة وتطػػور

ميارات العموـ.

باني النظرية :وىو الشخص الذي يساعد المتعمميف عمى تشكيؿ الروابط بيف أفكارىـ وبناء نماذج ذات
معنى تمثؿ المعرفة التي قاـ المتعمموف ببنائيا.
ث -المػػػتممّـ :حػ ّػدد ناصػػر ( ) 472 :2001دور المػػتعمـ بأنػػو "يبحػػث عػػف المعنػػى ،يقػػوـ بترتيػػب
األحداث حتى مػع غيػاب المعمومػات الكاممػة ،كمػا يعتمػد عمػى معرفتػو السػابقة ليػتعمـ ،فػالمتعمـ
بيذا المعنى باحث ناشط ،كما أف فيـ أي شيء يعني فيـ الروابط والعالقات بيف أجزائو" ،كمػا

حػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدد الػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبعض ثالثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أدوار يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوـ بيػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمـ البنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائي (رزؽ) 62 :2008،
و( )Perkins,1999:6وىي:

ػأف المعرفػػة والفيػػـ يكتسػػباف بنشػػاط ،حيػػث ينػػاقش المػػتعمـ ويضػػع
فمػػػاؿ :إذ تنػػادي البنائيػػة بػ ّ
المػػػتممّـ ال ّ
الفرضيات ويستقصي ويأخذ وجيات النظر المختمفة بدلً مف أف يسمع ويق أر ويقوـ باألعماؿ الروتينية.
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المػػتممّـ الجتمػػاعي :حيػػث تنػػادي البنائيػػة بػػأف المعرفػػة والفيػػـ يبنيػػاف اجتماعي ػاً ،فػػالمتعمـ ل يبػػدأ ببنػػاء
المعرفة بشكؿ فردي ،وانما بشكؿ اجتماعي بطريؽ الحوار مع اآلخريف.

المتممّـ المبدع :تنػادي البنائيػة بػأف المعرفػة والفيػـ تبتػدعاف ابتػداعاً ،فػالمتعمموف يحتػاجوف ألف يبتػدعوا
المعرفة ألنفسيـ ول يكفي افتراض دورىـ النشط.

ج -المنيج :يرى ناصر ( )427 :2001بأف لممنيج البنائي العديد مف الخصائص ،فيكوف منظماً
مف القضايا الكمية إلى القضػايا الجزئيػة ،أي مػف أعمػى إلػى أسػفؿ ،حيػث يػتـ فيػو التركيػز عمػى

السػػتطالع والسػػتنتاج واشػػتقاؽ المعرفػػة .ويتطمػػب أيضػػا اسػػتخداماً موسػػعاً وشػػامالً لمصػػادر

التعمـ وتقنياتو ،ويستخدـ الختبارات المكتوبة مؤكداً عمي حؿ المسألة.

كما أف ىناؾ مجموعة مف األساسيات التي يجب مراعاتيا عند تصميـ وبناء المػنيج البنػائي،

وىي كما أشار إلييا الخوالدة ( :) 294-293 :2004
-

عرض المفاىيـ والمعػاني بصػورة متبادلػة ومتواليػة مػف خػالؿ السػياقات التػي تػرد فييػا مػف أجػؿ

-

تخطػػيط المػػنيج بحيػػث يسػػاعد عمػػى التفكيػػر الحدسػػي والتحميمػػي لممتعممػػيف ،والقػػدرة عمػػى رؤيػػة

-

التوكيد عمى تكامؿ المعاني لممفاىيـ.

العالقات والدللت المنطقية بيف التراكيب والسياؽ.

تدعيـ المناىج عنػد بنائيػا بالمفػاىيـ الدينيػة والقػيـ الدينيػة التػي تػؤدي إلػى حيػاة اجتماعيػة أكثػر

وضوحاً.

 بنػػاء المنػػاىج الد ارسػػية وفق ػاً لخصػػائص النمػػو المعرفػػي لممتعممػػيف ،واختيػػار الخب ػرات واألنشػػطةالتعممية لتحقّؽ ذلؾ.

ح -اسػػتراتيجيات التػػدريس البنػػائي :تعتمػػد اسػػتراتيجيات التػػدريس بنػػاء عمػػى النظريػػة البنائيػػة
عمى مواجية المتعمميف بمشكالت ذات عالقة بحياتيـ وبيئػتيـ ،حيػث يعمػؿ المتعممػوف بطريقػة

جماعية في البحث والتجريب ووضع الفروض والمفاوضات بيف بعضيـ البعض.

(الحذيفي و العتيبي.) 2002:136:

ىناؾ العديد مف الستراتيجيات والنماذج التدريسية القائمػة عمػي النظريػة البنائيػة ويػرى السػعدي

( ) 26 :2007أف ذلػػؾ يعػػود عمػػي أف النظريػػة البنائيػػة لػػـ تقػػدـ اسػػتراتيجيات تدريسػػية معينػػة ولكنيػػا
قدمت معايير لمتػدريس الفعػاؿ ،وىػذه المعػايير يمكػف ترجمتيػا الػي اسػتراتيجيات متنوعػة وعمػي ايػة حػاؿ
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فميما تعددت الستراتيجيات التدريسية البنائية فأنيا تشترؾ في الخصائص التالية( :الشيراني:2010 ،

)25

 -1البيئات التعميمة المعقدة :وفييا يتـ إعطاء التالميػذ مشػكالت حقيقػة يسػتطيعوف حميػا بمسػاعدة
اآلخريف.

 -2التف ػػاوض الجتم ػػاعي :تتط ػػور العممي ػػات العقمي ػػة العمي ػػا م ػػف خ ػػالؿ التفاعػ ػؿ الجتم ػػاعي ب ػػيف
التالميػػذ التأكػػد عمػػي التػػدريس مػػف القمػػة الػػي القػػاع حيػػث يػػتـ تقػػديـ مشػػكالت معقػػدة يحميػػا
التالميذ بدل مف التدريس مف القاع الي القمة الذي يتناوؿ المحتوي مف البسيط الي المعقد.

نماذج تدريسية قائمة عمي النظرية البنائية:

ومف أىـ النماذج و السػتراتيجيات التدريسػية القائمػة عمػي النظريػة البنائيػة كمػا تضػمنيا الدب التربػوي
سوؼ اذكر منيا:


دورة التعمـ.



نموذج التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة (نموذج ويتمي)



نموذج التدريس بخريطة الشكؿ  (Ṿلبوب جويف ) 1977



نموذج التعمـ البنائي –أو النموذج التعميمي التعممي (لسوزاف لوكس وآخروف ) 1990



نموذج التقويـ البنائي

خ -التقػػكيـ :وظيفػػة التقػػويـ البنػػائي قيػػاس المعػػارؼ التػػي اكتسػػبيا المتعممػػوف وطبيعػػة السػػتطالع
الذي ينخرط بو المتعمموف ،والتركيب المفيومي لممحتوى الذي يتـ تدريسو ،وىػو يػتـ فػي عمميػة

ال ػػتعمـ ذاتي ػػا؛ عم ػػي اعتب ػػار أف التق ػػويـ ل ػػيس منع ػػزل ع ػػف ال ػػتعمـ ( .ناص ػػر.) 427 :2001،
فقػػد تعػػددت أسػػاليب التقػػويـ لتأخػػذ أشػػكال عػػدة منيػػا التقػػويـ المبػػدئي ،التقػػويـ البنػػائي ،التقػػويـ

النيائي ،وتتـ مػف خػالؿ المالحظػات ومجػالت الحػائط والختبػارات وغيػر ذلػؾ ممػا يػراه المعمػـ
مناسبا.

د -المدرسة كبيئة التممّـ :يصؼ كيفف وآخروف (  )Kevin, 2004بيئة التعمـ بأنيا المكاف الػذي
يحتم ػػؿ أف يعم ػػؿ في ػػو المتعمم ػػوف معػ ػاً ويش ػػجع بعض ػػيـ بعضػ ػاً ،مس ػػتخدميف ف ػػي تحقي ػػؽ ذل ػػؾ
األدوات المختمفػ ػػة ومصػ ػػادر المعمومػ ػػات المتعػ ػػددة لتحقيػ ػػؽ األىػ ػػداؼ التعميميػ ػػة وأنشػ ػػطة حػ ػػؿ

المشػػكالت .أي أف بيئ ػػة ال ػػتعمـ بيئ ػػة مرن ػػة تي ػػتـ بػػالتعمـ ذي المعن ػػي وال ػػذي يح ػػدث م ػػف خ ػػالؿ
األنشطة الحقيقية التي تساعد المتعمـ في بناء الفيػـ وتنميػة الميػارات المناسػبة لحػؿ المشػكالت

التي تقابميـ.
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وي ػػري الكيالن ػػي ( )148:2011أف طبيع ػػة بيئ ػػة ال ػػتعمّـ البن ػػائي ،تؤ ّك ػػد عم ػػى ال ػػتعمّـ أكث ػػر م ػػف
التعميـ ،وتشجع الدارسيف عمى النخراط فػي نقػاش مػع األنػداد وتػدعيـ الػتعمّـ التعػاوني ،وتأكيػد المواقػؼ

الحياتية التي يحدث فييا التعمّـ ،وتجنب التعميـ النظري أو المطمؽ الذي ليس لػو قرينػة ،وبػدلً مػف ذلػؾ
التركيػػز عمػػى الخب ػرة الميدانيػػة كمصػػدر مػػف مصػػادر الػػتعمّـ حيػػث أف الخب ػرة السػػابقة بالنسػػبة إلػػى بيئػػة

فعالً في عممية التعمّـ.
التعمّـ البنائي تعد مصد اًر ميما لمنشاط التعميمي ،وتمعب دو اًر ّ

ذ -التمزيز :ل يحتػاج المػتعمـ البنػائي الػي تعزيػز خػارجي مػف قبػؿ المعمػـ ،فأنػو يعػزز نفسػو بنفسػو
عف طريؽ مقارنة ما وصؿ إليو بما كاف يتوقع ،وينتج عف ذلؾ ارتبػاط المعرفػة الجديػدة بالبنيػة

العقميػة لممػتعمـ ،والتعزيػز الػػداخمي الػذي تنػتج عػػف حػؿ المشػكالت يتفػوؽ فػػي أثػره عمػي التعزيػػز
الخ ػػارجي ال ػػذي يعتم ػػد عم ػػي المعم ػػـ ،وب ػػذلؾ يص ػػب الم ػػتعمـ ف ػػي حال ػػة اس ػػتعداد مس ػػتمر لح ػػؿ
المشكالت وفيـ ما يحيط بو مف ظواىر.

نماذج التممـ البنائي الممرفي كتدريس الممكـ :

ىنػاؾ عػدة نمػاذج تطبيقيػػة عمػي النظريػة البنائيػة المعرفيػػة يتبعيػا المعمػـ أثنػاء تػػدريس العمػوـ والتػي تقػػوـ
جميعيا عمي جذب اىتماـ التالميذ مف خالؿ أنشطة جذابة ومثيرة تعمؿ عمي اسػتثارة الصػراع المعرفػي

لدي التالميذ عف طريؽ تزويدىـ بخبرات جديدة تتناقض مع خبراتيـ السابقة ولكنيا صحيحة عممياً مما
يػػؤدي الػػي شػػعورىـ بػػالحيرة والمشػػكمة ،فيحػػاولوف إيجػػاد حمػػوؿ ليػػا مػػف خػػالؿ البحػػث والتنقيػػب واج ػراء

العديػد مػػف األنشػػطة والتجػػارب العمميػػة ضػػمف مجموعػػات عمػؿ ثػػـ يناقشػػوف مػػا توصػػموا إليػػو مػػع أقػرانيـ
والمعمػػـ ،ويعػػدلوف مػػف أفكػػارىـ حتػػي يحػػدث الػػتعمـ ذو المعنػػي القػػائـ عمػػي الفيػػـ ،وىػػذا يجعػػؿ التالميػػذ

لػ ػ ػػدييـ وعػ ػ ػػي بكيفيػ ػ ػػة تعػ ػ ػػديؿ أفكػ ػ ػػارىـ السػ ػ ػػابقة وبنػ ػ ػػاء أفكػ ػ ػػار جديػ ػ ػػدة والسػ ػ ػػتفادة منيػ ػ ػػا فػ ػ ػػي الحيػ ػ ػػاة
()Branscombe et al,2003: 296-298

سػػوؼ يػػتـ التعػػرؼ عمػػى بعػػض ىػػذه السػػتراتيجيات والنمػػاذج التػػي تػػـ اسػػتخداميا عنػػد اعػػداد

وتطبيؽ البرنامج بشيء مف اإليجاز فيما يمي:

أكل :استراتيجية دكرة التممـ:

تعتبػر مػػف تطبيقػات نظريػػة بياجيػػو فػي النمػػو المعرفػػي ،وتعػد أفضػػؿ طػػرؽ التػدريس التػػي تمكػػف

المتعمـ مف الرتقاء بتفكيره واكتساب مفاىيـ محددة.

تتػػألؼ دورة الػػتعمـ مػػف أربعػػة م ارحػػؿ متتاليػػة ومتكاممػػة ،وتػػؤدي كػػؿ مرحمػػة وظيفيػػة معينػػة تميػػد

لمخطوة التي تمييا ،مرحمة الستكشاؼ تؤدي إلي استثارة المتعمـ معرفياً بدرجة تفقده توازنو المعرفي
أو توصمو إلي حالة ذىنية أطمؽ عمييا بياجيو( عدـ التزاف) ومف شأف ىػذه الحالػة أف تػدفع المػتعمـ

إلي البحث عف معمومات جديدة يصؿ إلييا بنفسو أو مف خالؿ مناقشتيا مع زمالئو بحيث تعينو عمى
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استعادة التوزاف وعمميا التمثيؿ والمواءمػة ىمػا مػف أىػـ العوامػؿ المػؤثرة فػي النمػو المعرفػي عنػد بياجيػو،

ولكػي تكتمػؿ دورة الػػتعمـ يجػب تنظػػيـ المعمومػات التػي اكتسػػبيا المػتعمـ مػػع مػا لديػو مػػف تراكيػب معرفيػػة
وذلؾ مف خالؿ عممية التنظػيـ التػي يقػوـ بيػا المػتعمـ فػي مرحمػة تطبيػؽ المفيػوـ ،ومػف خػالؿ ممارسػتو

ل نش ػػطة مرحم ػػة الستكش ػػاؼ وأف ممارس ػػة الم ػػتعمـ ألنش ػػطة تم ػػؾ المرحم ػػة ق ػػد تص ػػادفو خبػ ػرات جدي ػػدة
تستدعي قيامو مرة أخرى بعممية التمثيؿ وىكذا مبدأ حمقة جديدة دورة التعمـ.

(الحذيفي والعتيبي)117:2002 ،

التمثيؿ

مرحمة الستكشاؼ

التنظيـ

مرحمة تقديـ المفيكـ
مرحمة تطبيؽ المفيكـ

المكائمة

الشكؿ ()1.2المالقة بيف مراحؿ دكرة التممـ كنظرية بياجيو
مراحؿ نمكذج دكرة التممـ:
في البداية تكونت دورة التعمـ كطريقة تدريس مف ثالث مراحؿ  3E'sىي الستكشاؼ،
التواصؿ إلي المفيوـ ،التطبيؽ .مع تطور أىداؼ تدريس العموـ في الوقت الحاضر ،فإف دورة التعمـ

أصبحت تتكوف مف أربعة مراحؿ  4E'sىي الستكشاؼ ،التفسير ،التوسيع ،والتقويـ .تطورت في

السنوات األخيرة وأصبحت تتكوف مف خمس مراحؿ  5E'sىي النشغاؿ ،والستكشاؼ ،والتفسير،

والتوسيع ،والتقويـ .ثـ قدـ خبراء متحؼ ميامي بالوليات المتحدة األمريكية ( wiani wuse um
 ) of science ,2001دورة التعمـ المكونة مف سبعة مراحؿ Seven E'sوىي اإلثارة ،الستكشاؼ،

التفسير ،التوسيع ،التمديد ،التبادؿ ،الختبار ،ولكنني سوؼ استعرض ىنا دورة التعمـ ومكونة مف سبع
مراحؿ لما ليا مف فائدة حيث أنيا تيدؼ إلي أف يبنى المتعمـ معرفتو العممية بنفسو وتنمية المفاىيـ

الميارات العممية مف جية أخرى.
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مراحؿ دكرة التممـ السباعية ( : Seven E'sزيتوف)460-455:2007،
 -1مرحمة اإلثارة (التنشيط) :Excitement phase
تيدؼ ىذه المرحمة إلي تحفيز الطمبة و إثػارة فضػوليـ واىتمامػاتيـ بموضػوع الػتعمـ .حيػث أف

المتعمميف يظيروف اىتماماتيـ حوؿ الموضوع عف طريؽ طرح األسئمة مثؿ:
 -لماذا حدث ذلؾ؟

 -ماذا أعرؼ بالفعؿ عف ذلؾ؟

 -ماذا أستطيع أف أكتشؼ عف ىذا الموضوع؟

كيككف دكر المممـ

 -خمؽ اإلثارة وتوليد الفضوؿ واثارة األسئمة وتشجيع التنبؤ.

 اسػػتخراج السػػتجابات التػػي تكشػػؼ عمػػا لػػدى المتعممػػيف مػػف معمومػػات وخبػرات سػػابقة أو كيػػؼيفكر المتعمموف اتجاه الموضوع.
 -2مرحمة الستكشاؼ: Exploration phase
تي ػػدؼ ى ػػذه المرحم ػػة إل ػػي إرض ػػاء الفض ػػوؿ وح ػػب الس ػػتطالع ل ػػدى الطمب ػػة ع ػػف طري ػػؽ ت ػػوفير

الخبرات ليـ والتعاوف معاً لستيعاب معنى المفيوـ وادراكو.

حيث يككف دكر المتممميف:

 استخداـ التقصي والبحث لتحقيؽ فضوليـ وارضائو نحو المفيوـ التفكير بحرية في حدود النشاط الذي يقوموف بو صياغة الفرضيات والتنبؤات التفسيرية الجديدة-

تبادؿ والمناقشات مع بعض البعض ،وتسجيؿ المالحظات األفكار وتعميؽ األحكاـ.

يككف دكر المممـ:

 تشجيع الطمبة توجييـ لمعمؿ سوية في حد أدنى مف األشراؼ مالحظة الطمبة والستماع إلييـ والتحقؽ مف مشاركتيـ في الكتشاؼ-

يسأؿ المتعمميف أسئمة محددة وذلؾ لتوجيييـ وجية جديدة لمبحث والتقص

 -3مرحمة التفسير (الشرح أك التكضيح): Explanation phase
تيدؼ ىذه المرحمة إلي شرح وتوضي المفيوـ والمراد تعممو وتعريؼ المصطمحات.

حيث يككف دكر المتممميف:

 اس ػػتخداـ مص ػػادر متنوع ػػة لممعموم ػػات والمناقش ػػات الجماعي ػػة ،وتف ػػاعميـ م ػػع المعم ػػـ لمتوص ػػؿ إل ػػيتعريفات وتفسيرات لممفيوـ المراد دراستو.
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 تفسير اإلجابات والحموؿ الممكنة أو الستفادة مػف تفسػيرات اآلخػريف ،وفيػـ التفسػيرات التػي يقػدمياالمعمـ.

كيككف دكر المممـ:
 تشجيع المتعمميف لتوضي المفاىيـ والتعريفات وتفسير المالحظ. -تزويد المتعمميف بالتعريفات والتفسيرات والعبارات التوضيحية.

 استخداـ الخبرات السابقة لممتعمميف كأساس التفسير المفاىيـ الجديدة -4مرحمة التكسيع (التفكير التفصيمي): Expansion phase
تيدؼ إلي اكتشاؼ تطبيقات جديدة لممفيوـ.

حيث يككف دكر المتممميف:

 تطبيؽ المصطمحات ،التعريفات والتفسيرات ،والميارات المتعممة في مواقؼ أخرى جديدة ومشابو -استخداـ ما لدييـ مف معرفة لتقديـ األسئمة واقتراح حموؿ.

 -تقديـ الستنتاجات الواقعية المعقولة مع البرىاف ،وتسجيؿ المالحظات والتفسيرات وصياغة الق ار ارت

كيككف دكر المممـ:

 تشجيع الطمبة عمى تطبيؽ المفاىيـ والميارات وتوسيعيا في مواقؼ جديدة. تكميؼ المتعمميف بتوضي البرىاف (الدليؿ) والبيانات ويوجو أسئمة منيا: ماذا تعرؼ بالفعؿ؟
 لماذا ىذا التفكير؟
 -5مرحمة التمديد: Extension phase
تي ػػدؼ إل ػػي توض ػػي العالق ػػة ب ػػيف المفي ػػوـ والمف ػػاىيـ األخ ػػرى ،وفيي ػػا ي ػػتـ تمدي ػػد المفي ػػوـ إل ػػي

موضوعات جديدة في مواد وفروع دراسية أخرى.
حيث يككف دكر المتممميف:
-

عمؿ التصالت ورؤية العالقات بيف المفيوـ والمفاىيـ األخرى.

 -صياغة الفيـ الموسع لممفاىيـ أو الموضوعات األصمية

 -عمؿ الربط والعالقات بيف المفيوـ ومواقؼ الحياة اليومية الواقعية.

كيككف دكر المممـ:

 -البحث عف اتصاؿ المفيوـ مع المفاىيـ والموضوعات الدراسية األخرى

 ط ػػرح األس ػػئمة المثيػ ػرة والمميػ ػزة لمس ػػاعدة الطمب ػػة عم ػػى رؤي ػػة العالق ػػات ب ػػيف المفي ػػوـ والمف ػػاىيـاألخرى.
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 -6مرحمة التبادؿ (تبادؿ المممكمات): Exchange phase
تيدؼ إلي تبادؿ األفكار والخبرات أو تغييرىا.

حيث يككف دكر المممميف فييا:
-

تقديـ نتائج بحثو وتفسيراتو حوؿ موضوع الدراسية

-

تعاوف المتعمميف بالمشاركة واألنشطة لتوضي العالقات وتبادؿ األفكار

كيككف دكر المممـ:

 ربط المعمومات عف المفيوـ أو الموضوع بالمفاىيـ والموضوعات األخرى. تشجيع المشاركة والتعاوف مف خالؿ األنشطة وتبادؿ الخبرات. -7مرحمة الختبار (المتحاف ،الفحص): Examination phase
وتيدؼ إلي تقييـ تعمـ منيـ الطمبة لممفاىيـ والميارات والعمميات التي تعمميا.

حيث يككف دكر المتممميف:

 اإلجابػ ػػة عػ ػػف األسػ ػػئمة المفتوحػ ػػة النيائيػ ػػة باسػ ػػتخداـ المالحظػ ػػات واألدلػ ػػة والتفسػ ػػيرات السػ ػػابقةالمقبولة.

 -إظيار الفيـ أو المعرفة لممفيوـ

 تقييـ تقدمو في المعرفة العممية. -استخداـ التقييـ البديؿ لمدليؿ عف فيمو لمموضوع

كيككف دكر المممـ

 مالحظة المتعمميف في تطبيؽ المفاىيـ والميارات الجديدة. تقييـ معرفة وميارات المتعمميف-

البحث في الدليؿ الذي يقدمو المتعمموف ومدى تمكنيـ مف تفسير تفكيرىـ أو سموكيـ

 -السماح لممتعمميف لتقييـ معرفتيـ ومياراتيـ العممية والجماعية (زيتوف.)458:2007 ،

إيجابيات كسمبيات دكرة التممـ:

حدد خطابية ( )352:2005مميزات دورة التعمـ.

-1

تحث عمى تعمـ التفكير ،وعمى البحث في الوصوؿ إلي المعرفة مما يجعؿ دور المتعمـ نشط.

-3

تساعد المتعمميف عمى استخداـ عمميات التعمـ األساسية والمتكاممة.

-5

تزيد مف التفاعؿ بيف المتعمميف والمعمميف.

-2
-4

يبنى المتعمـ المفاىيـ العممية بنفسو ،عما يوسع مداركو ويكوف اتجاىات إيجابية لديو.

تجعؿ المتعمـ أكثر تفاعالً وايجابية في المميزات الدراسية.
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اإلثارة
الستكشاؼ

الختبار
التبادؿ

التفسير

التحديد

التكسيع

الشكؿ ( )2.2مراحؿ استراتيجية دكرة التممـ السباعية (زيتكف)456:2007،
خصائص كمميزات دكرة التممـ:
تتميز دورة التعمـ بعدد مف الخصائص ،والتي تجعميا طريقة فعالة فػي تعمػيـ وتعمػـ المفػاىيـ وتنميػة

بعض الميارات الخاصة بػالتفكير كمػا تحقػؽ اسػتراتيجية دورة الػتعمـ اىػداؼ تػدريس العمػوـ ألنيػا تعكػس
طبيعة العمـ وتتضمف عممياتو ويمكف اف يكتسب المتعمـ مف خالليا المفاىيـ والميارات والتجاىات.
كتتحدد خصائص كمميزات دكرة التممـ فيما يمي :األغا كالمكلك()2009
 يكوف خالليا التعمـ نشطا ودور المتعمـ ايجابيا وتتوافر لديو الدافعية لمتعمـ مما يساعده في بقاء اثرالتعمـ.

 يمكػػف م ارعػػاة الفػػروؽ الفرديػػة فػػي اسػػتراتيجية دورة الػػتعمـ لعتمادىػػا عمػػي الخب ػرة الذاتيػػة لممتعممػػيفوممارساتيـ.

 تعكس الطبيعة الستقصائية لممعمـ بالدرجة الولي الي جانب تحقيؽ الىداؼ األخرى كالتحصيؿ.(األغا والمولو)203 :2009 ،

حدد خطابية ( (2005سمبيات دورة التعمـ في (خطابية)352 :2005 ،
 -1تتطمب وقتاً وجيداً ومادة عف التخطيط والتنفيذ.

 -2تغطى مادة دراسية قميمة ،كما يصعب تطبيقيا لممفاىيـ المجردة.
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محددات استخداـ استراتيجية دكرة التممـ
ىنالؾ المديد مف الصمكبات التي تقؼ اماـ تطبيؽ كاستخداـ استراتيجية التممـ كىي
 عػػدـ تػوافر الد اريػػة الكافيػػة لػػدي المعممػػيف باسػػتراتيجية دورة الػػتعمـ ،فيػػي تحتػػاج الػػي فيػػـ عميػػؽ مػػفجانب المعمـ.

 تحتاج الي معمـ مدرب جيدا وعمي دراية بمفيوـ دورة التعمـ وشروطيا واسس التخطيط ليا. تحتاج الي وقت طويؿ لكتساب المفاىيـ ل يتناسب مع الكـ اليائؿ في المناىج. -دورة التعمـ مكمفة اقتصاديا.

 الكثافة الصفية حيث اف عدد الطالب يزيد عف  45طالبا في كؿ صؼ انخفاض دافعية التالميذ لمتعمـ في حالة عدـ تمكنيـ مف اتماـ العمؿ.ثانيا :استراتيجية التممـ المتمركز حكؿ المشكمة ( نمكذج كيتمي):
يػػرى عممػػاء التربيػػة أف جػػذور الػػتعمـ المتمركػػز حػػوؿ المشػػكمة ربمػػا ترجػػع إلػي الحركػػة التقدميػػة

وخاصػػة أفكػػار جػػوف ديػػوي إذا يعتقػػد أف األسػػاليب التػػي تػػنج دائم ػاً فػػي التعمػػيـ الرسػػمي تعػػود لنػػوع

الموقؼ الذي يسبب تفكي ار وتأمال في الحياة العادية خارج المدرسة ،وىي أساليب تعطي المتعمميف شيئاً

ليعممػػوه ،ل شػػيئاً ليعرفػػوه ،والعمػػؿ بطبيعػػة يتطمػػب تفكي ػ اًر أو مالحظػػة مقصػػودة لمعالقػػات ،وعندئػػذ ينػػتج
التعمـ بشكؿ طبيعي ،ولذا فثمة ضرورة إلشراؾ المتعممػيف فػي المشػروعات المرتبطػة بشػكؿ ومسػاعدتيـ

في استقصاء المشكالت الجتماعية .وطبقاً لفكر ديوي وأتباعو ،فإف التعميـ يجب أف يكوف ىادفاً ،ويتـ
ذلؾ بواسطة وضع المتعمميف في مجموعات صغيرة تتعاوف إلتماـ مشروع يكوف مف اختيػارىـ وموضػع

اىتماماتيـ (الشيراني.)27:2010،
ىػػذا وقػػد ذكػػر برونػػز  Brunerمػػا يسػػمى الػػتعمـ بالكتشػػاؼ ،وىػػو نمػػوذج تدريسػػي يؤكػػد عمػػى
أىميػػة مسػػاعدة المتعممػػيف عمػػى فيػػـ بنيػػة المػػادة الد ارسػػية وأفكارىػػا األساسػػية والحاجػػة لنػػدماج المػػتعمـ

النشط في عممية التعمـ ،والعتقاد بػأف الػتعمـ الحػؽ يحػدث مػف خػالؿ الكتشػاؼ الشخصػي ،وأف ىػدؼ
الػػتعمـ لػػيس زيػػادة القاعػػدة المعرفيػػة لممػػتعمـ فحسػػب ،بػػؿ يبتكػػر المػػتعمـ اإلمكانيػػات ويكتشػػؼ بنفسػػو مػػا

يساعده عمى التعمـ (السعدي.)38:2007،
ويعد باروز  H.S Barrowsكما يذكر (ديميسػؿ )2:2001 ،أوؿ مػف سػاىـ فػي غػرس بػذور
اسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمركػػز حػػوؿ المشػػكمة وذلػػؾ عػػاـ 1986ـ مػػف خػػالؿ عممػػو كطبيػػب أثنػػاء تدريسػػو
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لطػػالب كميػػة الطػػب بم ػواجيتيـ بحػػالت مرضػػية حقيقيػػة يقتصػػر فييػػا دوره كطبيػػب معمػػـ عمػػى التوجيػػو
واإلرشاد وليس تقديـ المعمومة وتدور المناقشة بينو وبيف األطباء في تشخيص المرض.

أما عف استخداـ استراتيجية التعمـ المتمركز حػوؿ المشػكمة فػي تعمػيـ وتعمػـ الرياضػيات والعمػوـ

فإف الفضؿ يعود إلي ويتمي  Wheatleyعاـ 1991ـ الذي وضع أسس وم ارحػؿ اإلسػتراتيجية بالشػكؿ
الذي عميػو اآلف بمراحميػا الػثالث :ميػاـ الػتعمـ ،المجموعػات المتعاونػة ،المشػاركة وليػذا فقػد نسػبت ىػذه
اإلستراتيجية إليو في أحياف كثيرة تسمى باسمو حيث يطمػؽ عمييػا بعػض التربػوييف " اسػتراتيجية ويتمػي"

أو نموذج ويتمي ،فيو يري إف المتعمـ في ىذه اإلستراتيجية يصنع لو فيـ ذو معني مف خالؿ مشكالت
تقدـ لو ،فيعمؿ مع زمالئو عمي إيجاد الحموؿ ليػا فػي مجموعػات صػغيرة،ومع انػو توجػد نمػاذج تعميميػة
كثيرة تستخدـ المشكالت إل أف ىذا النموذج يتميز بأنو أكثر فعالية ألنيا تركز عمي تعمـ المحتػوي مػف

خالؿ مشكالت حقيقية ذات معني.

مفيكـ نمكذج كيتمي (استراتيجية التممـ المتمركز حكؿ المشكمة ) :
التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة ىو مدخؿ تعميمي متمركز حوؿ الطالب ،ويكوف طبقاً

ل بستمولوجيا البنائية ،ويكوف مبنياً عمى مشكالت العالـ الواقعية؛ لتنمية ميارات التفكير الناقد
وميارات حؿ المشكمة لدى الطمبة ،وقد تـ استخدامو أولياً في المدارس الطبية لتقوية الميارات
الشخصية ثـ ظير في مجالت وتخصصات عديدة مثؿ التربية ،واألعماؿ ،والعمارة ،واليندسة .ويركز
مدخؿ التعمـ الممركز حوؿ المشكمة عمى التنظيـ الذاتي ،والتعاوف ،والتأمؿ ،والتقويـ ،وفي ىذه البيئة

التعميمية يكوف دور المعمـ موجو أو ميسر أكثر مف الدور التعميمي المعتاد )Nelson, 2010:101(.

يختص ىذا النموذج أو الستراتيجية بتدريس الرياضيات والعموـ ،ويتكوف مف ثالث عناصر

رئيسية ىي  :مياـ التعمـ  ،المجموعات المتعاونة  ،المشاركة .

حيث عرؼ روه ( :)Roh ،2003: 2التعمـ القائـ عمى المشكمة في تدريس الرياضيات بأنو نموذج
تعميمي يستخدـ في تدريس الرياضيات مف خالؿ تنظيـ األنشطة الرياضية في صورة مياـ ومشكالت،
بحيث تساعد المتعمميف عمى مزاولة التفكير بصفة عامة ،والتفكير الناقد بصفة خاصة ،كما أنيا تنمي

القدرة عمى التواصؿ مع زمالئيـ.

بينما عرفتو ابو صرصور ( :)45 :2014بأنو طريقة تدريس تبدأ بطرح الموضوعات عمى شكؿ
مشكالت ،ثـ تبدأ الطالبات بالتفكير في حموؿ ليا مف خالؿ المجموعات المتعاونة الصغيرة ،وتنتيي

بمناقشة ما توصمت إليو المجموعات مف حموؿ وأساليب مستخدمو.
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مبررات استخداـ نمكذج كيتمي ( استراتيجية التممـ المتمركز حكؿ المشكمة).
يحدد بريدج ىالنيجر )  (Bridges and HalIingerأربعة مبررات الستخداـ التعمـ المتمركز

حوؿ المشكمة بدلً الطريقة التقميدية ،وىي كما يمي)Dempasey,2000:5( :
 -1يحتفظ التالميذ بقميؿ مما تعمموه في إطار المحاضرة التقميدية.

 -2ل يستخدـ التالميذ عادة المعرفة التي يتعممونيا بطريقة صحيحة.
 -3التالميذ ينسوف كثي اًر ما تعمموه.

 -4الػتعمـ المتمركػػز حػػوؿ المشػػكمة لػػو ثالثػػة أوجػػو ،كػػوف المعمومػػات توظػػؼ مػػف خاللػػو فػػي مواقػػؼ
الحياة المختمفة ،مما يساعد عمى استردادىا وربطيا بالمعمومات السابقة كما أنػو ينشػط المعرفػة

السابقة ويعيد بناءىا لتتوافؽ مع المعرفة الجديدة.
خصائص كمزايا نمكذج كيتمي
يتميز نموذج ويتمي مجموعة مف الخصائص والمزايا لخصيا كؿ مف الغنػاـ ( )9:2006وأبػو

جادو ونوفؿ (  )295:2007في التالي:

 .1تنظ ػػيـ ال ػػدروس مم ػػا ص ػػورة مش ػػكالت أو مي ػػاـ تعميمي ػػة حقيقي ػػة ميم ػػة اجتماعػ ػاً وذات معن ػػى
لمتالميذ ،بحيث تشكؿ ىذه المشكالت والمحور الرئيسي في عممية التعميـ والتعمـ.

 .2تحمػػؿ التالميػػذ المسػػؤولية األساسػػية أثنػػاء الػػتعمـ ،تمثػػؿ فػػي بحػػث المشػػكالت التػػي ت ػواجييـ
والقيػػاـ باألنشػػطة الستقصػػائية لمتوصػػؿ لمحػػؿ ،فػػالمعمـ يسػػاعده ويوجػػو وينص ػ ولكػػف الجػػزء

األكبر مف التعمـ يقع عمى عاتؽ التمميذ

 .3يساعد ىذا النموذج عمى تنمية مفيوـ التعمـ الػذاتي ،كمػا تنمػي كثيػ اًر مػف الميػارات الجتماعيػة
مثؿ التصاؿ باآلخريف ،اإلقناع بالحجج والبراىيف واحتراـ اآلراء.

 .4تزداد الدافعية الذاتية لمتالميذ أثناء ممارسة ىذا النوع مف الػتعمـ ،نظػ اًر لمػا ينطػوي عميػو مػف
إثػػارة ومتعػػة وإلحساسػػيـ أحيان ػاً بػػأف المشػػكمة التػػي يتعػػامموف معيػػا ىػػي مشػػكمتيـ ،ممػػا يجعميػػـ
متعمميف مستقميف ،ويقودىـ إلي الستمرار في التعمـ حتى بعد ترؾ المدرسة

 .5النيوض بجودة التعمػيـ ،إذا تتطمػب المشػكمة مػف التالميػذ تفكيػ اًر وجيػداً كبػ ار ممػا يتطمبػو الحفػظ
والستظيار ،كما تستحث المشكالت الجيدة التالميذ عمى التفكير العميؽ والوصوؿ إلي ق اررات

وأحكاـ بناء عمى بحثيـ ،مما ينمي لدييـ الميارات التفكير العميا وميارات حؿ المشكالت.

 .6نموذج ويتمي يركز عمى نمو ثقة التالميذ في استخداـ وتطبيؽ ما يتعممونو في مواقؼ الحياة
اليومية.
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مككنات نمكذج كيتمي:

يتكوف نموذج ويتمي ثالث مكونات رئيسية ىي :مياـ التعمـ ،المجموعات المتعاونة ،المشاركة فيو

(زيتوف وزيتوف2003،ـ )196 :و وىيممو ) ،)Hmelo,2004:235و))Pugh,1999:56
ويوض الشكؿ التالي ىذه المكونات:
مياـ التممـ

المجمكعات

المشاركة
Sharing

المتماكنة
Cooperati

الشكؿ ( )3.2مراحؿ نمكذج كيتمي

سنمرض مككنات نمكذج كيتمي بنكع مف التفصيؿ:
مياـ التممـ :Learning Tasks
تمثػؿ ميػاـ الػتعمـ مجموعػة المشػكالت سػواء كانػت مشػكالت رياضػية أـ مشػكالت حياتيػة التػػي

يعد ليا المعمـ ويخططيا خالؿ أوراؽ العمؿ المقدمة لمجموعات التالميذ لممشاركة في حميا.

وتعتبػر ىػذه الميػاـ األسػػاس فػي نمػوذج ويتمػػي ،ويتوقػؼ نجاحػو عمػػى الختيػار الػدقيؽ لتمػػؾ

الميػػاـ مػػف قب ػؿ المعممػػيف األمػػر يتطمػػب أف تتػػوفر فػػي ىػػذه الميػػاـ مجموعػػة مػػف الشػػروط حتػػى يػػؤتي

النموذج ثمارىا لخصيا زيتوف وزيتوف (2003ـ )197 :والنجدي واخروف ( 2007ـ ) 422:بالتالي:
 .1أف تتضمف المياـ موقفاً مشكالً أو تشتمؿ عمى مواقؼ محيرة أو حبكة فنية.

 .2أف تكوف مناسبة مف حيث المستوى المعرفي لكؿ متعمـ ،بحيث ل تكوف مفرطة في التعقيد.
 .3أف تح ػػث التالمي ػػذ عم ػػى ص ػػنع القػ ػ اررات ،فتك ػػوف لي ػػا أكث ػػر م ػػف طريق ػػة لمح ػػؿ ،وأكث ػػر م ػػف جػ ػواب
صحي .
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 .4أف تشػػجع التالميػػذ عمػػى اسػػتخداـ أسػػاليبيـ البحثيػػة الخاصػػة ،إذ يوظفػػوف مػػا يممكػػوف مػػف ميػػارات
معرفية في معالجة المشكالت المتضمنة في مياـ التعمـ.

 .5أف تشػػجع التالميػػذ عمػػى اسػػتخداـ أسػػاليبيـ البحثيػػة الخاصػػة ،إذ يوظفػػوف مػػا يممكػػوف مػػف ميػػارات
معرفية في معالجة المشكالت المتضمنة في مياـ التعمـ.

 .6أف تؤدي إلي نتيجة معينة.

المجمكعات المتماكنة:Cooperative Croups
وىي المكوف الثاني حيث تقوـ عمي مبدأ التعمـ التعاوني ؛ يحدث التعاوف بيف المتعمميف مػف

خػالؿ المناقشػػات التػػي تػػتـ بػػيف المجموعػة حيػػث تػػـ تقسػػيـ المتعممػػيف إلػي مجموعػػات صػػغيرة تكػػوف كػػؿ
مجموعة مف ( )6-3تالميذ شريطة أف يكوف ىؤلء التالميذ غير متكافئتيف في التحصيؿ .ويقوـ المعمـ
بتشػػجيعيـ عمػػى التعػػاوف فيمػػا بيػػنيـ فالمجموعػػة تعمػػؿ مػػف خػػالؿ تبػػادؿ األفكػػار واآلراء وتكػػويف مػػنيـ

لممشػػكمة بمسػػاعدة بعضػػيـ الػػبعض ممػػا ينمػػي الثقػػة وحريػػة التفكيػػر ويمتػػزـ المػػتعمـ ىنػػا بتقػػديـ اإلرشػػاد
والتوجيػػو ويسػػتمع إلػػي آرائيػػـ بكػػؿ حريػػة بػػدوف تيديػػد أو تسػػمط كمػػا أف المتعممػػيف يقػػدموف أراء بعضػػيـ
والمعمـ ليس ببعيد عف مجموعات العمؿ بؿ أف عضو في كؿ مجموعة.

كأكػػد الحػػارثي ( )159:2003عمػػى أف الممػػؿ فػػي المجمكعػػات المتماكنػػة يحقػػؽ عػػدد مػػف الممي ػزات

أىميا.

 يقمؿ مف الضغط النفسي والعصبي الذي يعاني منو المتعمـ عندما يواجو مسائؿ ومشكالت يتطمبحميا.

 تسػػاعد المسػػاىمة التػػي يقػػدميا أف ػراد المجموعػػة كػػؿ حسػػب طاقتػػو فػػي التحػػرؾ الس ػريع نحػػو الحػػؿوتوضي خطوات الحؿ.

 يعطػػي العمػػؿ فػػي المجموعػػات الفػػرص لممتعممػػيف الػػذيف لػػدييـ مشػػكالت أكاديميػػة أو مياريػػة فػػيالتغمب عمييا والثقة بأنفسيـ.

 التحكـ في العمؿ وتعديمو ليالئـ كؿ المجموعات.المشاركة :Sharing
تتمثؿ ىذه المرحمة األخيرة مف نموذج الػتعمـ المتمركػز حػوؿ المشػكمة ،حيػث يعػرض المتعممػيف
(المجموع ػػات) حم ػػوليـ .والط ػػرؽ الت ػػي توص ػػموا بي ػػا إل ػػي ى ػػذه الحم ػػوؿ عم ػػى ب ػػاقي المجموع ػػات وت ػػدور

المناقشات في بينيـ تحت قيادة المعمـ ،وىذه المناقشات تعمؿ عمى زيادة الفيـ لكؿ مف الحموؿ والطرؽ

المستخدمة حيث يتحوؿ الفصؿ إلي مجموعة واحدة كبيرة.
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ويؤكػد ويتمػي  Wheatlyعمػى ضػرورة إعطػاء التالميػذ وقتػاً كافيػاً لتقػديـ مػا توصػموا إليػو مػف

حم ػػوؿ لممي ػػاـ ال ػػذي أعطي ػػت لي ػػـ م ػػف قب ػػؿ المعم ػػـ بحي ػػث يق ػػدـ أفػ ػراد ك ػػؿ مجموع ػػة ش ػػرحاً وافيػ ػاً لبقي ػػة

المجموعػػات عمػػا توصػػموا إليػػو ،ونظ ػ اًر لحتماليػػة وصػػوؿ المجموعػػات إلػػي حمػػوؿ مختمفػػة فأنػػو تػػدور

المناقشات لموصوؿ إلي نوع مف التفاؽ في بينيـ إذا كاف ممكناً وفي ىذه المرحمة ل يقوـ المعمـ بػدور
الحكـ الذي يحكـ بفػوز مجموعػة عمػى أخػرى ،بػؿ ىػو ميسػر لمػتعمـ ،حيػث يعمػؿ عمػى توجيػو مناقشػات

التالميػػذ دوف تػػدخؿ فييػػا لموصػػؿ إلػػي اتفػػاؽ أو رأي موحػػد .وليػػذه المرحمػػة أىميػػة كبيػرة لػػدى مناصػػري

البنائيػػة حيػػث يػػروف أف الفػػرد ل يبنػػي معرفتػػو مػػف خػػالؿ أنشػػطتو الذاتيػػة مػػع معطيػػات العػػالـ التجريبػػي
المحيط بو فقط ،وانما يتـ أيضػاً مػف خػالؿ تفػاوض األفػراد ومناقشػتيـ حػوؿ مػا وصػموا إليػو مػف حمػوؿ
ونتػػائج مػػع اآلخػريف ،كػػي تتعػػدؿ ىػػذه المعػػاني لػػدى الفػػرد الواحػػد مػػف خػػالؿ تفػػاوض األفػراد عمػػى معنػػي

ليذه المشكالت أو المياـ ( الشيراني)35:2010 ،

إل أف ىذه الستراتيجية لـ تتضمف مكوناً خاصاً بعممية التقويـ لذى يجب عمػى مػف يسػتخدميا

أف يكوف نظاماً خاصاً بعممية التقويـ وفػؽ األفكػار والمبػادئ التػي تنطمػؽ منيػا النظريػة البنائيػة التػي
تركز عمى أسموب التقويـ الحقيقي الدافعي أو الذاتي.

محددات التدريس باستراتيجية التممـ المتمركز حكؿ المشكمة ( نمكذج كيتمي )
تتفػػؽ كثيػػر مػػف األدبيػػات التربويػػة إلػػي أف ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف المحػػددات المتصػػمة باختيػػار

ىػػذا النمػػوذج كأحػػد البػػدائؿ فػػي تػػدريس العمػػوـ والرياضػػيات حيػػث أورد كػػؿ مػػف النجػػدي وآخ ػراف

( )424 :2007زيتوف و زيتوف ( )200 :2003كالمحددات التالية:

 -1قد يناسب ىذا النموذج بعض مياـ التعمـ ذات العالقة بحؿ المشكالت وىي مشكالت مفتوحػة
النياية التي يمكف حميا بأكثر مف طريقة ويكوف ليا أكثر مف حؿ

 -2تحدد فاعمية ىذا النموذج في ضوء مجموعة مف المتغيرات
 الختيار الصحي لمياـ التعميـ

 تفاعؿ المتعمميف مع مياـ التعمـ ومع بعضيـ البعض.
 ممارسػػة المعمػػـ ألدواره وفق ػاً النمػػوذج البنػػائي فػػي الػػتعمـ المعرفػػي سػػالؼ الػػذكر وأىميػػا
أدارتو الواعية لتييئة التعمـ وفؽ ىذا النموذج.

 توفر أدوات واألجيزة الالزمة ممارسة األنشطة المتضمنة في مياـ التعمـ.


توافر الوقػت الكػافي لممارسػة ىػذه األنشػطة بحيػث ل يكػوف الوقػت عنصػ اًر ضػاغطاً عمػى

المتعمـ أو المعمـ.
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 -3لـ يضمف ىػذا النمػوذج مكػوف خػاص لعمميػة التقػويـ لػذى يجػب عمػى مػف يسػتخدميا أف يكػوف
نظام ػاً خاص ػاً بعمميػػة التقػػويـ وفػػؽ بعػػض األفكػػار التػػي قػػدمناىا مػػف قبػػؿ عػػف تناولنػػا لمشػػكمة

التقويـ في النموذج البنائي.

 -4ل يصم ىذا النموذج لتدريس حؿ المشػكالت إذا كػاف فػي يػد المػتعمـ كتبػاً تقميديػة تقػدـ حمػوؿ
جاىزة ليذه المشكالت.

ثالثان :نمكذج التممـ البنائي (Constructivist learning model :)CLM
ورد لي ػػذا النم ػػوذج ( )clmأس ػػماء عدي ػػدة ف ػػي أدبي ػػات البح ػػث مث ػػؿ :نم ػػوذج المنح ػػى البن ػػائي،

النمػػوذج التعميمػػي التعممػػي ،نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائي ىػػو مقتػػبس مػػف دورة الػػتعمـ الثالثيػػة ( 3E's
استكشػػاؼ المفيػػوـ ،وتقػػديـ المفيػػوـ ،وتطبيػػؽ المفيػػوـ) تػػـ تطػػوير مصػػطم

نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائي

بصػػورتو وشػػكؿ المسػػتخدـ حالي ػاً عمػػي يػػد سػػوزاف لػػوكس – ىورسػػمي وزمالؤىػػا عػػاـ 1990ـ ،و ىػػذا
النموذج مصمـ لمساعدة الطمبػة المتعممػيف عمػى بنػاء مفػاىيـ العمميػة ومعػارفيـ وتؤكػد عمػي ربػط العمػـ
بالتكنولوجيػػا والمجتمػػع مػػف خػػالؿ أربػػع م ػراح تسػػتند إلػػي األفكػػار البنائيػػة فػػي بنػػاء الطالػػب لمفاىيمػػو

باستخداـ العمميات الفصمية( .زيتوف.)468:2007،
مراحؿ النمكذج البنائي:

اعتمدت مراحؿ نموذج التعمـ البنائي عمى الفمسفة البنائية في بناء المتعمـ لمفاىيمو العممية مف

خالؿ العمميات العقمية التي يقوـ بيا أثناء تعممو كما اعتمدت عمى الطرؽ التػي يتعمميػا المتخصصػوف

ويعمموف بيا.

المرحمة الكلي :مرحمة الدعكة
تيػػدؼ ىػػذه المرحمػػة إلػػي جػػذب انتبػػاه الطػػالب واش ػراكيـ فػػي النشػػاط ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحفيػػز
الطمبػة إلػػي موضػػوع الػدرس الجديػػد ودعػػوتيـ إلػي النػػدماج فػػي تعممػو .يػػتـ ذلػػؾ مػف خػػالؿ عػػدة وسػػائؿ

منيا.

 -عرض مواقؼ متناقضة أو مخالفة لمحس العاـ.

 -عرض صور تقترح وجود :إشكالية أو مشكمة حقيقية في األصؿ.

 -إثػػارة بعػػض األسػػئمة التػػي تػػدعو المتعممػػيف لمتفكيػػر ،طػػرح المشػػكالت التػػي تتحػػدى قػػدراتيـ وتثيػػرىـ

فكريػ ػاً وت ػػدفعيـ إل ػػي البح ػػث والتقص ػػي ،ويج ػػب عم ػػى المعم ػػـ ف ػػي ى ػػذه المرحم ػػة الىتم ػػاـ بم ػػا ل ػػدي
المتعمميف مف معمومات سابقة أو اعتقادات أو خبرات وكما كانت لممشكمة ،المعروضػة جػذور لػدى

المتعممػيف كانػت اسػػتجاباتيـ وتفػاعميـ معػاً سػريعاً .وفػي النيايػػة مرحمػة يجػب أف يكونػوا قػد ركػػزوا
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عمى مشكمة واحدة أو أكثر كما يجب أف يشعروا بالحاجة :إلي البحػث والتنقيػب لموصػوؿ حػؿ ليػذه

المشكمة.

المرحمة الثانية :مرحمة الستكشاؼ ،الكتشاؼ كالبتكار
وىػػذه مرحمػػة العمػػؿ حيػػث يبػػدأ عمػػؿ الطػػالب فػػي األنشػػطة واألسػػئمة المطروحػػة مػػف المرحمػػة

السابقة والوصوؿ إلي حموؿ لممشكالت التي عرضت عمييـ ،عػف طريػؽ العمػؿ فػي مجموعػات تعاونيػة
غير متجانسة مػف خػالؿ إجػراء التجػارب ،أو مػف خػالؿ البحػث والتنقيػب ،بعػد انتيػاء كػؿ مجموعػة مػف

العمػ ػػؿ والوصػ ػػوؿ إلػ ػػي األفكػ ػػار والحمػ ػػوؿ المناسػ ػػبة ل سػ ػػئمة أو المشػ ػػكالت ،تعػ ػػاوف الطػ ػػالب أفكػ ػػارىـ
ويختبرونيا لمحاولة تجميع ما يحتاجونو مف البيانات والمعمومات الخاصػة بالمشػكمة ،والطالػب فػي ىػذه

المرحمػػة ىػػو صػػاحب الػػدور األساسػػي ،حيػػث يشػػارؾ فػػي بنػػاء المعنػػى نفسػػو ويتفاعػػؿ مػػع بػػاقي أف ػراد

مجموعتػػو والمجموعػػات األخػػرى لموصػػوؿ إلػػي حمػػوؿ والمشػػكالت وتعػػديؿ األفكػػار والمعمومػػات ،بحيػػث
يحترـ أفراد كؿ مجموعة اآلراء المطروحة مف الطالب اآلخريف ،أمػا دور المعمػـ فيكػوف مييػ ً لجميػع
ما تطمبو األنشطة والتجارب ،ومشجعاً لمطالب في أثناء العمؿ ،وموجياً ومساعداً لمطالب فػي تطػوير
تفكيرىـ ،مرشداً إلي مصادر ولمعرفة ذات العالقة.
المرحمة الثالثة :مرحمة التفسير كاقتراح الحمكؿ:
يتمثػػؿ دور الطػػالب فػػي ىػػذه المرحمػػة فػػي التوصػػؿ إلػػي المفػػاىيـ المطموبػػة عػػف طريػػؽ تفسػػير

النتائج والحموؿ ،والمفاضمة بينيما مف خالؿ المناقشة تحت قيادة المعمـ ،وتعديؿ ما لدي الطػالب مػف
مفاىيـ أو تصورات خطأ .واستبداؿ المفاىيـ والتصورات العممية الصحيحة بيا ،وفي ىذه المرحمة يكوف

النقاش بيف أفراد المجموعة مف أوجو ،وبيذا تظير ظػاىرة" التفػاوض الجتمػاعي بػيف أفػراد المجموعػات

لموصػػوؿ إلػػي المعػػاني المشػػتركة ،أمػػا دور المعمػػـ فػػيمكف فػػي تنظػػيـ النقػػاش وادارتػػو ومسػػاعدة الطػػالب
عمى توصيؿ أفكاره ومقترحاتيـ إلي باقي أفػراد المجموعػات ،والشػتراؾ مػع الطػالب فػي تقػويـ األفكػار

والحموؿ المقترحة لممشكمة.

المرحمة الرابمة :مرحمة اتخاذ اإلجراءات(القرار) Take Action Stage
يتـ في ىػذه المرحمػة تطبيػؽ مػا توصػؿ إليػو الطػالب مػف حمػوؿ ومفػاىيـ فػي مسػائؿ جديػدة ،أو
مواقػػؼ أخػػرى مشػػابية ،أو فػػي اتخػػاذ ق ػرار معػػيف إزاء المشػػكمة المطروحػػة ،وتعػػد ىػػذه المرحمػػة مػػف أىػػـ
مػراح النمػػوذج ،ألف المػػتعمـ فػػي ىػػذه المرحمػػة يكػػوف قػػد أنيػػى بنػػاء معرفتػػو بنفسػػو ،وأصػػب يمتمػػؾ القػػدرة

واإلمكانيات لتطبيؽ وتعميـ ما تعممو في المواقؼ الجديدة ،وىنا قد تظير بعض المشػكالت التػي تػؤدي

إلػػي البػػدء مػػف جديػػد بمرحمػػة الػػدعوة ،ويتمثػػؿ دور الطالػػب فػػي ىػػذه المرحمػػة ببنػػاء معرفتػػو بنفسػػو مػػف

خػالؿ إيجػػاد التطبيقػػات المناسػػبة لمػػا توصػػؿ إليػػو فػػي مواقػػؼ جديػػدة ،أمػػا دور المعمػػـ فػػي ىػػذه المرحمػػة
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فيػػو دور المسػػاعدة والموجػػو فيػػو يسػػاعد الطػػالب عمػػى تطبيػػؽ مػػا تعممػػوه بأنفسػػيـ فػػي مواقػػؼ جديػػدة
ذات عالق ػػة بالموض ػػوع .ويوج ػػو الط ػػالب إل ػػي كيفي ػػة الػ ػربط ب ػػيف م ػػا يتعممون ػػو داخ ػػؿ الحجػ ػرة الص ػػفية
وتطبيقات ذلؾ في حياتيـ اليومية.
وىػذه الم ارحػػؿ متتابعػة ومتكاممػػة فيمػا بينيػػا ،فػإذا مػػا ظيػرت مشػػكمة جديػدة فػػي أيػة مرحمػػة مػػف

م ارحػػؿ النمػػوذج البنػػائي لمػػتعمـ فػػإف ذلػػؾ يػػؤدي إلػػي مرحمػػة الػػدعوة مػػف جديػػد ،ومػػف ثػػـ إلػػي اسػػتم اررية
الدورة ( الثقفي(56:2007 ،

مرحمة الدعوة
()0

مرحمة الستطالع
والكتشاؼ والبتكار
()2

عند ظيور مشكمة جديدة

عند

ظيور

مشكمة
جديدة
مرحمة اتخاذ اإلجراء
()4

عند ظيور مشكمة جديدة

مرحمة اقتراح الحموؿ والتفسير
()3

الشكؿ رقـ ( )4.2دكرة النمكذج البنائي لمتممـ (زيتكف) 270 :2007،

األسس(المبادئ)الرئيسػػػػػػػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػػػػػػػي يرتكػػػػػػػػػػػػػػػز عمييػػػػػػػػػػػػػػػا نمػػػػػػػػػػػػػػػكذج الػػػػػػػػػػػػػػػتممـ
البنائي(:سمكدم)785:1998،

نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائي عمػػى عػػدة أسػػس عامػػة تعتبػػر األسػػاس العممػػي ليػػذا النمػػوذج والػػدعامات

التي يستند عمييا البناء الرئيسي لنموذج التعمـ البنائي وىذه األسس ىي كالتالي:

 )1إعػػداد الػػدعوة لمشػػاركة التالميػػذ بصػػورة فعالػػة ،وذلػػؾ فػػي بدايػػة خطػوات الػػتعمـ الجديػػد والتػػي فييػػا
يقوـ التالميذ بتحديد الظواىر العممية والتعبير عنيا بصورة لفظية كما يقوموف بمناقشػة التفسػيرات

الخاصة بيـ عف ىذه الظواىر.

 )2اسػػتخداـ تصػػورات ومفػػاىيـ التالميػػذ وأفكػػارىـ فػػي توجيػػو وقيػػادة الػػدرس واتاحػػة الفرصػػة لختيػػار
أفكارىـ حتى إف كانت خاطئة.
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 )3إتاحػػة الفرصػػة لمتالميػػذ بمناقشػػة مػػا تػػـ تعممػػو مػػف معمومػػات مػػف خػػالؿ عمػػؿ حػػوؿ بػػيف التالميػػذ
وبعضيـ أو بيف التالميذ والمعمـ.

 )4إعػػداد أسػػئمة تحفػػز التالميػػذ عمػػى الرجػػوع لممصػػادر المتنوعػػة لممعمومػػات ومحاولػػة إيجػػاد الػػدلئؿ
المدعمة لمتفسيرات التي قدموىا لمظاىرة أو الظواىر العممية التي رصدوىا.

 )5السماح فترة انتظار كافية بعد إلقاء األسئمة وكذلؾ تمقي استجابات التالميذ

 )6تشجيع التالميذ عمى تعديؿ وتحسيف تفسػيراتيـ ،ولكػف عػدـ الحكػـ عمػى صػحة ىػذه التفسػيرات أو
خطئيا.

 )7يجػػب اإلص ػرار عمػػى سػػماع تنب ػؤات التالميػػذ لمنتػػائج قبػػؿ إج ػراء التجػػارب أو الختبػػارات العمميػػة
المتنوعة.

 )8دائم ػػا يج ػػب اف نك ػػوف منتبي ػػيف لمف ػػاىيـ الط ػػالب البديم ػػة وتص ػػميـ ال ػػدروس بش ػػكؿ يعم ػػؿ عم ػػي
معالجتيا.

شركط استخداـ نمكذج التممـ البنائي:

حدد ()Yagerالشروط التي يجب أف يراعييا المعمـ عند اسػتخدامو لنمػوذج الػتعمـ البنػائي وىػي

كما يمي( :السيد والدوسري)56 :2003 ،

 -1تشجيع المتعمميف عمى تقديـ أفكارىـ والتعبير.

 -2تطوير روح التعاوف بيف المتعمميف واتخاذ الق اررات الناتجة مف عممية النقاش الجماعي.
 -3التشجيع عمى استخداـ مصادر بديمة لممعمومات مف الخبراء والمصادر المختمفة.
 -4استخداـ األسئمة المفتوحة ،وتشجيع المتعمميف عمى عرض أسئمتيـ واجاباتيـ.

 -5تشجيع المتعمميف عمى اقتراح مسببات األحداث والمواقؼ ،وكذلؾ معرفة تنبؤاتيـ بالنتائج.
 -6تشجيع المتعمميف عمى اختيار أفكارىـ.

 -7البحث عف أفكار المتعمميف قبؿ أفكار المعمـ أو أي مصادر أخرى.
 -8تشجيع المتعمميف عمى تحدي األفكار والنظريات.

 -9استخداـ استراتيجيات التعمـ التعاوني التي تركز عمى التعاوف وتحترـ الفردية.

 -10توفير وقت كاؼ لمتحميؿ مع احتراـ واستخداـ جميع األفكار المقدمة مف المتعمميف.

مزايا نمكذج التممـ البنائي:

يمتاز نموذج التعمـ ا لبنائي بعدة ميزات ىي( :داود)60:2003،
 -1يجعػػؿ المػػتعمـ محػػور العممي ػة التعميميػػة ،فيػػو الػػذي يبحػػث ويجػػرب ويكتشػػؼ حتػػى يصػػؿ إلػػي
النتيجة بنفسو.
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 -2يجعؿ المتعمـ يقوـ بدور العمماء ،مما ينمي لديو التجاه اإليجابي نحو العمـ.

 -3يتػي لممػػتعمـ الفرصػػة لممارسػػة عمميػػات العمػـ المختمفػػة كالمالحظػػة والسػػتنتاج وفػػرص الفػػروض
والقياس.

 -4يراعي الفروؽ الفردية لدى المتعمميف.

 -5يربط ىذا النموذج بيف العمـ والواقع ممػا يتػي الفرصػة أمػاـ التالميػذ لرؤيػة أىميػة العمػـ بالنسػبة
لمواقع الذي يعيشوف فيو.

 -6يساعد التالميذ عمى التفكير بطريقة عممية مما يؤدي إلي تنمية التفكير البتكاري لدييـ.
 -7يجعؿ التالميذ يقوموف بالتفكير في أكبر عدد ممكف مف الحموؿ لممشكمة الواحدة
 -8يشجع ىذا النموذج عمى العمؿ الجماعي بيف التالميذ والعمؿ كفريؽ واحد.

رابمان :نمكذج الشكؿ ()V

ظيرت ىذه الخريطة عمي يد جػويف عػاـ  1977والػذي قػاؿ "اف الطػالب يسػتغرقوف فػي العمػؿ

المخبري وقتا طويال لرصد البيانات عف مشاىداتيـ ل شياء التي يجرونيا ومػف ثػـ يحولونيػا الػي رسػوـ

بيانية وجداوؿ واشكاؿ اخرى وصول الي استنتاجات او معارؼ جديدة وىذا يحدث دوف اف يعرفوا كيؼ

توصػػموا الػػي ذلػػؾ " ولػػذلؾ ابتكػػر جػػويف شػػكؿ سػػبعة المعرفػػي او الشػػكؿ  Ṿليسػػاعد المػػتعمـ عمػػي الػربط
بيف الجانبيف العممي والنظري.
وىػػو عبػػارة عػػف شػػكؿ تخطيطػػي يوض ػ العالقػػة بػػيف الحػػداث والشػػياء والعناصػػر المفاىيميػػة
والجرائية التي تؤدي الي فيـ فرع مف فروع المعرفػة ويمكػف اعتبارىػا اداة تعميميػة توضػ العالقػة بػيف

عناصػػرىا ،وىػػي خػرائط تيػػدؼ الػػي العمػػؿ المعممػػي فيػػي بنػػاء لوسػػائؿ بصػرية تػربط النػواحي الجرائيػػة
ألي نشاط مثؿ العمؿ المعممي بالنواحي المفاىيمية المتضمنة فيو( .رزؽ 2008 ،ـ.) 49 :

كيمكف تمخيص اىمية نمكذج الشكؿ  Ṿفي ما يمي( :أبو عطايا)63 :2004 ،
-

يساعد الطالب عمي فيـ بنيتو المعرفية والطرؽ التي يتـ مف خالليا بناء ىذه المعرفة

-

يساعد المتعمـ عمي ترتيب افكاره التعبير عف نفسو بطريقة افضؿ.

-

يساعد المتعمـ عمي اف يعيد ترتيب معموماتو الجديدة مف خالؿ المعمومات السابقة.

 يساعد المتعمـ عمي ربط جانب التفكير النظري ( المفاىيمي ) بالجانب الجرائي.-

يساعد المتعمـ غمػي الدقػة فػي الحكػـ ومواجيػة التصػورات البديمػة بعػد ادراج المفػاىيـ الصػحيحة

-

يزود المتعمـ بميارة البحػث عػف انمػاط وعالقػات جديػدة وبخاصػة عنػد التفكيػر فػي ايجػاد حمػوؿ

في البنية المعرفية.

مناسبة لمقضايا المختمفة.
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مككنات خريطة الشكؿ ()v
تتكوف خريطة الشكؿ( ) vمف جانبيف رئيسيف ىما:
الجانب اليسر:
ويعػػرؼ بالجانػػب المفػػاىيمي ويشػػتمؿ عمػػي المفػػاىيـ والمبػػادئ والنظريػػات الخاصػػة بالتجربػػة او

الموضوع المراد دراستو .و يشير ىذا الجانب الي تسمسؿ وتنظيـ ىرمي يتدرج مف النظرية لكونيا عامة
وشػػاممة الػػي المبػػادئ لعالقػػات بػػيف المفػػاىيـ ،وىػػي متدرجػػة مػػف مفػػاىيـ اكثػػر عموميػػة الػػي مفػػاىيـ اقػػؿ

عمومية ،حتي نصؿ الي المفاىيـ البسيطة لمشكؿ( .)v
الجانب اليمف:

ويعػػرؼ بالجانػػب الج ارئػػي والمتطمبػػات المنيجيػػة والػػذي يشػػتمؿ عمػػي التسػػجيالت وىػػي عبػػارة
عف قائمة مف الحقائؽ الخاـ ويتـ الحصوؿ عمييا مف مالحظة الحداث والشياء في الموقؼ.
ويوجد في بؤرة الشكؿ الحداث والشياء ،وبحػدث تفاعػؿ بػيف الجػانبيف اليمػف واليسػر لمشػكؿ
مف خالؿ السؤاؿ الرئيسي الذي يقع في قمة الشكؿ( ) vبػيف الجػانبيف الج ارئػي والمفػاىيمي ،عممػا اف

المكونات السابقة تمثؿ العناصر الساسية في النظرية المعرفية طبقا لترتيبيا في نموذج الشكؿ( ) v

تخط ػػيط يب ػػيف العالق ػػة ب ػػيف عناص ػػر الجان ػػب المف ػػاىيمي التفكي ػػري والجان ػػب العمم ػػي الج ارئ ػػي
بطريقة تكاممية تعكس طبيعة العمـ وخصائصو.

السؤاؿ الرئيسي
الجانب الجرائي

 -الدعاءات القيمية

الجانب المفاىيمي

تفاعؿ نشط

 -النظرية

 -الدعاءات الممرفية

 -المبادئ

 -التحكيالت

 المفاىيـ36


الشياء

ك

الحداث

الشكؿ ( )5.2المككنات المختمفة لخريطة الشكؿ v
خطكات التدريس بخرائط الشكؿ(( :)vعمي( )157 :2001 ،متكلي)21 :1999 ،
فيما يمي يمكف عرض خطكات التدريس بخرائط الشكؿ( :) v
 -1البػػدء بالمفػػاىيـ والحػػداث ل شػػياء :يبػػدا المعمػػـ تعريػػؼ المفيػػوـ والمثمػػة البسػػيطة التػػي توضػ

معني الحداث والشياء.

 -2تقػػديـ فك ػرة البيانػػات والس ػؤاؿ الرئيسػػي :يوض ػ المعمػػـ لتالميػػذه اف الس ػؤاؿ الرئيسػػي او السػػئمة

الرئيسية التي توجد اعمي خريطة( ) vىي التي توجينا الي مالحظة الحداث والشياء.

 -3معالجػػة البيانػػات والمعػػارؼ المستخمصػػة :يطمػػب المعمػػـ مػػف المتعممػػيف تنظػػيـ تسػػجيالتيـ فػػي

شكؿ يسم باإلجابة عف السػؤاؿ الرئيسػي وىػي تأخػذ شػكؿ رسػوـ ،جػداوؿ ،رسػوـ تخطيطيػة ،وينػاقش

معيـ ويستخمصوف اصحيا.

 -4المبادئ والنظريات :عمي الجانب اليسر لمخريطة وفوؽ المفاىيـ تكوف المبادئ وتنتج المبػادئ

م ػػف المع ػػارؼ المستخمص ػػة الس ػػابقة ،وتوجين ػػا عن ػػد مالحظ ػػة الح ػػداث والش ػػياء ومعالجتن ػػا لمبيان ػػات
المستخمصة السابقة ،اما النظريات التي توض العالقة بيف المفاىيـ والمبادئ في شكؿ منظـ لتصؼ
الحداث الشياء وتعتبر اكثر عمومية وشمولية مف المفاىيـ والمبادئ.

 -5الق ػػيـ المستخمص ػػة :تن ػػاقش الق ػػيـ المستخمص ػػة م ػػع المتعمم ػػيف بع ػػد الم ػػاميـ الكام ػػؿ بالمع ػػارؼ

المستخمصة ونناقش اتجاىاتيـ اليجابية والسمبية نحو الموضوع الذي يدرسونو.

مميزات خريطة الشكؿ(:)v

ىناؾ العديد مف المميزات لستخداـ خريطة الشكؿ( )vواىميا( :خطابية)288:2005،
 -1تزوي ػػد المتعمم ػػيف بمي ػػارة البح ػػث ع ػػف انم ػػاط وعالق ػػة جدي ػػدة ،وايج ػػاد حم ػػوؿ مناس ػػبة لمقض ػػايا
المختمفة.

 -2تكسػ ػػب المػ ػػتعمـ الدقػ ػػة فػ ػػي الحكػ ػػـ ومواجيػ ػػة التصػ ػػورات البديمػ ػػة وذلػ ػػؾ بعػ ػػد اد ارجػ ػػو المفػ ػػاىيـ
الصحيحة في بنيتو المعرفية.

 -3يساعد الشكؿ  Ṿفي ربط بيف الجانبيف العممي والنظري.
 -4تس ػػاعد ف ػػي تحوي ػػؿ الم ػػادة الموج ػػودة ف ػػي الكت ػػب المدرس ػػية ال ػػي ش ػػكؿ يك ػػوف مناس ػػبا لت ػػدريس
المشكمة.

 -5تساعد عمي بناء خطة عمؿ إلجراء تجربة عممية ،ووضع خطة لنشاط استقصائي
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 -6تساعد المتعمـ عمي تقييـ مستواه (التعمـ الذاتي).

خامسا /النمكذج التكليدم Generative Model
كلػد " ليػؼ فيجوتسػكي"  Lev semenvich vygotskعػاـ(1896ـ1934 -ـ) وىػو عػالـ

نفس روسي مف أبرز رواد المغة وبناء الفكر ،قػدـ رؤيتػو لػدور المجتمػع والثقافػة التػي تػؤثر فػي التنميػة
المعرفية لممػتعمـ فيػذكر) Jaramillo (1996أف" فيجوتسػكي "كػاف يقػوـ بالتػدريس داخػؿ الفصػؿ كمػا
كػاف أيضػاً يقػوـ بػإجراء بحوثػو وىػو األمػر الػذي جعميػا تكتسػب القيمػة مػف حيػث ربطيػا بػيف البحػوث

التربوية النظرية والتطبيؽ العممي داخؿ الفصؿ")Jaramillo, 1996, 1331(.

"وأكد زيتوف ( )2002أف التعمـ عند" فيجوتسكي "ىو عممية اجتماعية ديناميكية تتـ في حوار

بيف المعمـ والمتعمـ يركز المعمـ فييا عمى إبراز الميارات والقدرات( .زيتوف.)137: 2002،

والنمػوذج التوليػدي ىػو نمػوذج بنػائي تعميمػي تعممػي يعكػس نظريػة الثقافػة الجتماعيػة

لفيجوتسكي في التػدريس) تنميػة المنطقػة المركزيػة) (Sociocultural zone of proximal development
.(Z.P.D) "Vyogstsk's Theory

فمقػد زاد الىتمػاـ خػالؿ العشػر سػنوات األخيػرة مػف القػرف الماضػي بوجيػات النظػر المعرفيػة
لمثقافة الجتماعية ،والتي تركز عمى التفاعؿ الجتماعي ،وعمى أف يكوف التعمـ في المقاـ األوؿ عممية
اجتماعيػة معقػػدة تػػأتي بجانػػب نقػػؿ المعرفػػة معقػػدة تػػأتي بجانػػب نقػػؿ المعرفػػة (Terwell,

) (1999,197فالنمو المعرفي وفقا لمبنائية الثقافية الجتماعية ل يعتمد عمى العمميات العقميػة والبنػاء

الشخصي لممعرفة فحسب ،بؿ يعتمد عمى الثقافة والظروؼ الجتماعيػة أيضػاً أي يعتمػد عمػى الجانػب
الشخصي والجانب الجتماعي لمتعمـ ،فمف خالؿ التفػاعالت الجتماعيػة يبنػى المػتعمـ المعرفػة القائمػة
عمى الفيـ المشترؾ بواسطة التواصؿ المغوي واستخداـ الكتابة).(Leach & scott,2000,44
وبػدأ البػاحثوف نتيجػة لػذلؾ يستقصػوف كيػؼ تسػيـ المغػة والتفػاعالت الجتماعيػة والثقافيػة

والسياقات والتاريخ في تنمية األفراد داخؿ حيز النمو الممكف .Zone of proxima development
وىذا الخط في الستقصاء استرشد بنظرية" فيجوتسكي "والتي أكدت عمى العالقات الجتماعية

التي تنمي جميع الوظائؼ العقمية العميا ،وأف النمو المعرفي الثؽ افي يظير عمى المستوى الجتماعي
أولً ثػـ بعػد ذلػؾ عمػى المسػتوى السػيكولوجي الػداخمي فػال يمكػف فيػـ المعنػى مػالـ يػتـ ربطػو بالسػياؽ

الثقافي الجتماعي(Jones, et al., 1998, 967).

فالمعمـ يمعب دور الوسيط ،ويصؿ مف المعرفة العامة الدراجة إلى المعرفػة العمميػة وىػو يوجػو

المتعمـ تدريجياً نحو فيـ اتقاف الميمة .ويعتبر ىذا بمثابػة مفتػاح لتحفيػز فيػـ الطػالب لممعرفػة العمميػة
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وتنميػة المنطقػة المركزيػة  Z. P. Dليكتسػبوا مسػتوى مػف األداء والمعرفػة يعجػزوف أف يصػموا إليػو

بمفردىـ ،وذلؾ مف خالؿ الدعائـ التعميمية " "Scaffoldأو األدوات التعميمية المساندة لمتعمػيـ ،وكػذلؾ
يوجييـ إلى التفكير بصوت عاؿ ،وىػذا مػا يشػجعيـ عمػى الوصػوؿ إلػى أقصػى مػا تسػم بيػـ قػدراتيـ

ويحفزىـ لعممية التفكير ،والنتباه ،ويتي لجميع الطالب أف يدخموا بطريقة خفية إلى عمميػات التفكيػر،

وتنميػة مسػتويات عميػا مػف التػؼ كيػر ،مػف خػالؿ اشػتراكيـ فػي مجموعػات لقػراءة التفكيػر بصػوت عػاؿ

).(Scott, 1998 ,46-47) (Meijer,2001,93-113) ،(Scott & Vnri,2005,19
وتعرؼ منطقة النمو القريبة المركزية) )ZPDبأنيا "المسافة بيف مستوى التطػوير الفعمػي الػذي
ينشأ مف حؿ المشكمة بصورة مستقمة وبيف مستوى التطور المحتمؿ حدوثو خالؿ حػؿ المشػكمة بتوجيػو

بػال" أو التعػاوف مػع األقػراف" ) ،(Vygotsky,1978: 86أو "ىػي مػا ينجػزه الطفػؿ اليػوـ بمسػاعدة

اآلخريف ويتمكف مف فعمو غداً بشكؿ مستقؿ"))Vygotsky , 1987:211) ،)Chaiklin,2002: 3
التدريس فى ظؿ الرؤية الثقافية الجتماعية ييدؼ إلى(Jost,2000,2783) :
 تدعيـ وتنشيط فيـ التالميذ.

 توليد العالقات بيف المعمومات الجديدة وما لدى التمميذ مف معمومات فى الذاكرة طويمػة المػدى
ومف ثـ توليد المعنى لممفاىيـ الجديدة المبنى عمى الفيـ.

يقوـ النموذج التوليدي عمى أربعة أسس ىي :
 -الدافعية

 -النتباه

 -تخميؽ المعمومات

 -التوليد.

كيتككف النمكذج التكليدم مف أربمة مراحؿ أك أطكار تمميمية ىى:
(عفيفي،(Shepardson, 1996, 262) (Galle,1999,219:210)،)231:229 ،20014 ،
)(Restivo & Croissant,2008, 213
)1

المرحمة التمييدية Perliminarg Stage

يميد المعمـ لمدرس مف خالؿ المناقشة الحوارية واثارة السئمة ،ويستجيب التالميذ إما باإلجابة

المفظية او الكتابة فى دفاترىـ اليومية .فالمغة بػيف المعمػـ والتالميػذ تصػب أداه نفسػية لمتفكيػر والتحػدث
والعمؿ والرؤية.

وفى ىذه المرحمة يدرب المعمـ التالميذ عمى استراتيجية التساؤؿ الذاتي لمتعػرؼ عمػى معػرفتيـ

السػابقة والتفكيػر فػي تفكيػرىـ ،والتعبيػر عػف ذلػؾ بصػوت مرتفػع مػف خػالؿ شػغؿ الفصػؿ بأكممػو فػي

مناقشة حوارية لعرض استجابات التالميذ ومف خالؿ ىذه المناقشة يتعرؼ المعمـ عمى المعمومات التي

لدى التالميذ وكذلؾ التعرؼ عمػى المفػاىيـ الخاطئػة والتػي ربمػا تتػدخؿ أو تعػوؽ تعمػـ او فيػـ المفػاىيـ
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الجديدة ،وىنا ل يقوـ المعمـ بأي محاولة لتصحي استجابات التالميذ او الشارة الى انيا خطأ او تقديـ
المعنى العممي لممفيوـ وفى ىذه المرحمة تظير عممية تخميؽ المعمومات القبمية.
كمف ثـ يمكف تمخيص دكر المممـ كالتمميذ في ىذه المرحمة فيما يمي:

دكر المممػـ :طػرح السػئمة ،القيػاـ بعػرض عممػي ،تقػديـ اختبػار قبمػي مختصػر ،تػدريب التالميػذ عمػى
استراتيجية التساؤؿ الذاتي والسماح لمتالميذ بػالتفكير بصػوت مرتفػع ،وعػدـ القيػاـ بػأي محاولػة لمتعميػؽ
عمى مفاىيـ التالميذ القبمية.

دكر التمميػذ :السػتجابة لفظيػا وكتابيػا ،التسػاؤؿ الػذاتي ،التمخػيص ،التفكيػر بصػوت مرتفػع خػالؿ
المناقشة الجماعية.
 )2مرحمة التركيز (البؤرة) Focus Stage
يوجػو المعمػـ التالميػذ لمعمػؿ فػى مجموعػات صػغيرة فيصػؿ بػيف المعرفػة اليوميػة والمعرفػة

المستيدفة ويركز عمؿ التالميذ عمى المفاىيـ المستيدفة مع تقديـ المصطمحات العممية واتاحة الفرصة
لمتفاوض والحوار بيف المجموعات فيمر التالـ يذ بخبػرة المفيػوـ وفػى ىػذه المرحمػة تظيػر عمميػة توليػد

العالقػات والرتباطػات بػيف المفػاىيـ الجديػدة والمعمومػات المخزنػة فػي الػذاكرة طويمػة المػدى ،ومػف ثػـ
يمكف تمخيص دور المعمـ والتمميذ في ىذه المرحمة فيما يمى:

دكر المممـ :يقوـ بزيادة دافعية التمميذ لالستكشاؼ ويوجو السئمة لمتالميذ خػالؿ الستكشػافات ويمػدىـ
بػالفرص الكافيػة لممالحظػة والتعبيػر وتفسػير تفكيػرىـ عػف الظػاىرة او المفػاىيـ العمميػة ويقػدـ الداء

المساعد المناسب.

دكر التمميذ :يقوـ بعممية الستقصاء لممفاىيـ العممية خالؿ التفاعؿ الجتماعي بيف أفراد كػؿ مجموعػة
عمى حدة ،واستخداـ استراتيجيتي التمخيص والتفسير لعرض ما تـ توليػده مػف معنػى لممفػاىيـ ومحاولػة
ربطيا بما لدييـ مف مفاىيـ سابقة.
 )3مرحمة التحدم Challenge Stage
يقود المعمـ مناقشة الفصؿ بالكامؿ لكى يقارف ويشارؾ تالميذ كؿ مجموعة مالحظاتيـ وفيميـ
وافكػارىـ مػع التالميػذ الخ ريػف فػى المجموعػات الخػرى ،ورؤيػة أنشػطة الفصػؿ بالكامػؿ ومسػاعدتيـ

بالدعائـ التعميمية المناسبة ،مع إعادة تقيـ المصطمحات العممية ،والتحدي بػيف مػا كػاف يعرفػو التالميػذ

في المرحمة التمييدية وما عرفوه أثناء التعمـ.
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وفػى ىػذه الػـ رحمػة تركػز المناقشػة عمػى التحقػؽ واثبػات الفكػار الجديػدة التػي تػـ توليػدىا فػي

مرحمة التركيز أو نفييا وتقديـ سقالت التعمـ المناسبة مف قبؿ المعمـ لمتغمب عمى الصعوبات فى بناء
الفيـ والمعنى لممفيوـ العممي المستيدؼ ومػف ثػـ يمكػف تمخػيص دور المعمػـ والتمميػذ فػى ىػذه المرحمػة

فيما يمى:

دكر المممـ :يقود المناقشة الجماع ية التفاوضية لمفصؿ ككؿ ،ويقدـ الداء المساعد المناسػب لمواجيػة
الصػعوبات لػدى التالميػذ ،تقػديـ المفيػوـ المسػتيدؼ ،تػوج يػو التالميػذ لممقارنػة بػيف المفػاىيـ العمميػة
والمفاىيـ اليومية.
دكر التمميػذ :التفكيػر بصػوت مرتفػع فيمػا توصػؿ إليػو مػف معنػى لممفػاىيـ العمميػة وتقػديـ التفسػيرات،
عػرض مػا واجيػو مػف صػعوبات واسػتخداـ اسػتراتيجية التسػاؤؿ الػذاتي لممقارنػة بػيف المفػاىيـ العمميػة
واليومية ومحاولة التكامؿ بينيما.
 )4مرحمة التطبيؽ Application Stage
تسػتخدـ المفػاىيـ العمميػة كػأدوات وظيفيػة لحػؿ المشػكالت وخمػؽ نتػائج وتطبيقػات فػى مواقػؼ

حياتية جديدة كما تساعد عمى توسيع نطاؽ المفيوـ وفى ىذه المرحمة يتـ التأكيد عمى اكتساب المفاىيـ
العممية ،ومف ثـ يمكف تمخيص دور المعمـ فى ىذه المرحمة فيما يمي:
دكر المممػـ :ىػو تخميػؽ مواقػؼ المشػكالت التػي تتحػدى قػدرات التالميػذ ليطبقػوا الفكػار الجديػدة ،ويمػد
التالميذ بالوقت الذى يحتاجونو لمتأمؿ أو التفكير في تعمميـ الجديدة.
والنموذج التوليدي يتميز بأنو:

 -1يحث عمى التعمـ القائـ عمى المعنى.

 -2ينمػى ميػارات المالحظػة ،التفسػير ،التصػاؿ الشػفيي ،العمػؿ الجمػاعي ،التفػاوض ،البحػث،
التنقيب عف المعمومات ،التنظيـ.

 -3يدرب التمميذ عمى استخداـ التساؤؿ الذاتي والوعى بتفكيره.
 -4يساعد التمميذ عمى تطبيؽ المعمومات فى حؿ ما يواجو مف مشكالت حياتية.

وفى ضوء ما سػبؽ وفػي ضػوء مػا يتمتػع نمػوذج الػتعمـ التوليػدي مػف مميػزات فقػد حفػز الباحػث

إلى ترشيحو واستخدامو كنموذج تعميمي يتـ توظيفو في تطبيػؽ البرنػامج البنػائي المقتػرح وىػذا مػا أكدتػو
بعػػض الد ارسػػات مثػػؿ( :األغػػا ،)2012 ،و(العيسػػوي( ،)2008،أبػػو سػػعدة ،)2014،و (أبػػو طػػاحوف،

 ،)2007ودراسة (رياف.)2010 ،
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المحكر الثاني :المفاىيـ المممية
تعتبػر المفػاىيـ العمميػػة مػف أىػػـ نػواتج الػػتعمـ و التػي ىػي المبنػػات األساسػية التػػي يػتـ بواسػػطتيا
تنظػػيـ المعرفػػة العمميػػة لػػدي المػػتعمـ فػػي صػػورة ذات معنػػي ،وتعتبػػر المفػػاىيـ ىػػي العناصػػر المنظمػػة
والموجية ألي معرفة عممية يتـ تقديميا لممتعمـ أثناء العممية التعميميػة ،لػذلؾ فػإف المفػاىيـ تحتػؿ مكانػة

بارزة في سمـ العمـ وىيكمو.

وتمبية لمحاجة الممحة الى طرائؽ تدريسية ناجحة برزت اتجاىات حديثة في التربية تحث عمى

الىتمػاـ بػادراؾ أساسػيات العمػـ وفيميػا – أي المفػاىيـ والمبػادئ والحقػائؽ  -ألف فيػـ أساسػيات العمػـ
وىيكمو الذي يستند إليو يعتمد أساساً عمى المفاىيـ التي ىي كممة أو شبو جممة تحدد وتصؼ مجموعة

مف األشياء واألفكار.

حيػػث أكػػد برونػػر ( )Brunerعمػػي أىميػػة أف يمتمػػؾ الطمبػػة مفػػاىيـ عمميػػة صػػحيحة تسػػاعدىـ
عمي فيـ المادة العممية وتنقميـ مف المعرفة البدائيػة إلػي معرفػة المفػاىيـ بطريقػة صػحيحة متطػورة ،كمػا

وتؤك ػػد التربي ػػة العممي ػػة عم ػػي ض ػػرورة تعم ػػـ المف ػػاىيـ بطريق ػػة ص ػػحيحة ،حي ػػث أص ػػب اكتس ػػاب الطمب ػػة
لممفاىيـ العممية ىدفاً رئيسياً لمتربية العممية (.مصطفى.)19 :2006،
فالمفاىيـ تُعد مف أىـ جوانب العممية التعميميػة – التعمميػة التػي بوسػاطتيا يمكػف تعػرؼ البيئػة
والمشاركة الفاعمة في مواجية المشكالت وحميا(.ادريس)6: 1995،

تع ػػددت تعريف ػػات المف ػػاىيـ العممي ػػة فم ػػف الناحي ػػة المنطقي ػػة ينظ ػػر لممفي ػػوـ عم ػػي ان ػػو "مجموع ػػة

خصائص وسمات مشتركة تميز مجموعة األشياء والحوادث والرموز عف غيرىا مف المجموعات.

كما عرفو مصطفي مف حيث كونو عممية( )Processىو عممية عقمية يتـ عف طريقيا تجريػد

مجموعػػة مػػف الصػػفات أو المالحظػػات أو الحقػػائؽ المشػػتركة لشػػيء أو حػػدثأ وعمميػػة أو لمجموعػػة مػػف

األشياء أو األحداث أو العمميات ،مف حيث كونو ناتج( )Productلمعمميػة العقميػة السػابؽ ذكرىػا ىػو :
السـ أو المصطم أو الرمز الذي يعطى لمجموعة الصفات أو الخصائص المشتركة.

(مصطفى.)92:2014 ،

وعرف ػػو اب ػػو ازي ػػدة ( )29 :2006بأن ػػو تص ػػور عقم ػػي يعب ػػر عن ػػو م ػػف خ ػػالؿ لف ػػظ أو رم ػػز أو

مجموعة أشياء وكائنات أو الحوادث تشترؾ في صفة معينة أو أكثر مع تجاىؿ الصفات األخرى.
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ويعرفو الباحػث :بأنػو مجموعػة مػف المعمومػات التػي تػدؿ عمػي أفكػار مجػردة ألشػياء أو ظػواىر

أو اماكف تحمؿ صفات أو خصائص مشتركة ليذا الشيء.

و قاـ لسوف بدراسة لمعرفة أنواع المفاىيـ العممية ،وبتحديػد مفيػوـ البنػاء والتطػور التكنولػوجي فػي

كمية البيولوجيا ،ولقد قاـ بتصنيؼ المفاىيـ العممية إلي)Lawson,A.,etal,2001,971(:
 مفاىيـ وصفية :مثؿ الكائف الحي. -مفاىيـ نظرية :مثؿ الذرة ،الجيف.

 مفاىيـ افتراضية :مثؿ التحوؿ والتطور.وقد أشار إلي أف المفاىيـ الوصفية كانت بصفة خاصة أسػيؿ مػف المفػاىيـ الفت ارضػية وأسػيؿ

مف المفاىيـ النظرية.

كيمكف تمخيص الصفات األساسػية لممفيػكـ فػي مجػاؿ الممػكـ فيمػا يمػي ( :النجػدي وآخػروف:2003،
)346
 .1المفيوـ استنتاج عقمي لمعالقات التي يمكف أف توجد بيف مجموعة مف المثيرات.
 .2يتـ بناؤه عمي اساس التمييز بيف تمؾ المثيرات.

 .3ويمكف الستدلؿ عمي تكوينو مف قدرة المتعمـ عمي أداء واحدة أو أكثر مف العمميات التية:
أ  -وضع شيء مف مجموعة مف األشياء عمي أساس التمييز بيف عناصرىا

ب-التنبؤ.

ث-التفسير.

د-حؿ المشكالت.

مراحؿ تككيف المفاىيـ:
حدد بركنر ثالث مراحؿ لتككيف المفاىيـ ىي:
 المرحمػػػة الممميػػػة أك الحسػػػية :مػػف خػػالؿ التفاعػػؿ المباشػػر مػػع األشػػياء حيػػث يشػػكؿ المػػتعمـ
المفيوـ وىنا تتض أىمية استخداـ المعمؿ في تشكيؿ المفاىيـ واكتسابيا.

 المرحمة الصكرية :وفييا يمثؿ المتعمـ معموماتو عف طريؽ الصور الخيالية الذىنية.

 المرحمة الرمزية :وىي مرحمة التجريد واستخداـ الرموز( .سعادة وابراىيـ)340:1997،
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وأضاؼ سعادة واليوسؼ ( )66 :1998تميي اًز بيف مرحمتيف في تعمـ المفاىيـ وىما:
 .1مرحمة تشكيؿ المفيكـ :وىي عممية الكتشاؼ الستقرائي لمصػفات المميػزة لمجموعػة المثيػرات
ودمجيا في تشكيؿ الصورة الذىنية لممفيوـ.

 .2مرحمة تممػـ اسػـ المفيػكـ :حيػث يػتعمـ الطالػب أف الرمػز المنطػوؽ أو المكتػوب يمثػؿ المفيػوـ
الذي تـ تشكيمو بالفعؿ في المرحمة األولى.

استممالت المفاىيـ:
لممفيوـ استعمالت ثالثة وىي عمى النحو التالي( :أبو زينة)135:1995 ،
 .1السػػتخداـ الصػػطالحي لممفيػػكـ  :Connotative useوفػػي ىػػذا السػػتخداـ نتحػػدث عػػف
خصائص األشياء التي تدخؿ ضمف إطار أو حدود المفيوـ أو المصطم الداؿ عمػى المفيػوـ،

فنتكمـ مثالً عف الخصائص أو الصفات ل عداد التي ُيطمؽ عمييا أعداد نسبية ،أوعف الشػروط
التي تحدد العدد النسبي عند استخداـ مصطم األعداد النسبية.

 .2الستخداـ الدللي لممفيػكـ  :Denotative useفقػد ُيسػتخدـ مصػطم العػدد النسػبي لتمييػز
العدد النسبي عف غيره مف األعداد ،أي أننا نفرد أمثمة المفيوـ مف ال أمثمة عمى المفيوـ.
 .3السػػتخداـ التضػػميني لممفيػػكـ  :Implication useنمجػػأ أحيان ػاً إلػػى اسػػتخداـ مصػػطم

فنعرؼ العدد النسبي مثالً أو العدد
المسماة بوُ ،
المفيوـ أكثر مما نذكر أو نتحدث عف األشياء ُ
األولي وتُعطى مصطمحات مرادفة لممفيوـ.

خصائص المفاىيـ المممية:
مػػف المالحػػظ أف المفيػػوـ لػػيس مجػػرد مجموعػػة مػػف العالقػػات الرتباطيػػة المتكونػػة داخػػؿ ذىػػف

المػػتعمـ ،بػػؿ يتعػػدى ذلػػؾ فػػالمفيوـ ل يمكػػف تعممػػو عػػف طريػػؽ التػػدريب ولكػػف يمكػػف تحقيقػػو فقػػط حينمػػا
يصؿ النمو العقمي لممتعمـ إلى المستوى المطموب ،وىناؾ بعػض الخصػائص التػي يتصػؼ بيػا المفيػوـ

وىي تعطي دللة عف طبيعة المفيوـ وطريقة نمائو في أذىاف المتعمميف( .عوض اهلل) 34:2012،

المفيوـ العممي لو عدة سمات وخصائص تميزه عف غيره حتى نستطيع أف نطمؽ عميو مفيومػاً

عممياً وفيما يمي عرضاً لخصائص المفيوـ العممي(.زيتوف)78:2004،

 يتكوف المفيوـ العممي مف جزأيف :السـ ،أو الرمز ،أو المصػطم (الكثافػة ،الخميػة ،الحػامض)
والدللة المفظية لممفيوـ كما في :األيوف :ذرة أو مجموعة ذرات تحمؿ شحنة كيربائية.
44


 يتضمف المفيوـ العممي (التعميـ) كما في المادة ،كؿ شيء يشػغؿ حيػ اًز ولػو ثقػؿ ويمكػف إد اركػو
بالحواس.

 لكػؿ مفيػػوـ عممػػي مجموعػػة مػػف الخصػػائص المميػزة التػي يشػػترؾ فييػػا جميػػع أفػراد فئػػة المفيػػوـ
وتمي ػ ػزه عػ ػػف غي ػ ػره مػ ػػف المفػػػاىيـ العمميػ ػػة األخػ ػػرى (الطي ػػور :أجسػ ػػاميا مغطػ ػػاه بػ ػػالريش) ،ولػ ػػو
خصائص أخػرى متغيػرة أو ثانويػة كمػا فػي اخػتالؼ الطيػور فػي خصػائص :المنػاقير ،األرجػؿ،

الرقبػػة )...وعممي ػاً تتكػػوف المفػػاىيـ العمميػػة مػػف خػػالؿ عمميػػات ثػػالث ىػػي :التمييػػز ،والتنظػػيـ
(التصنيؼ) ،والتعميـ.

 تكػػويف المفػػاىيـ العمميػػة ونموىػػا عمميػػو مسػػتمرة تتػػدرج فػػي الصػػعوبة مػػف صػػؼ إلػػى صػػؼ ومػػف

مرحمة تعميمية إلى أخرى ،وذلؾ نتيجة لنمو المعرفة العممية نفسيا ونضج الفرد بيولوجياً وعقمياً
وازدياد خبراتو التعميمية ،وباختصار تنمو المفاىيـ العممية وتتطػور حسػب التسمسػؿ التػالي :مػف

الغمػػوض إلػػى الوضػػوح ،مػػف المفي ػػوـ غيػػر الػػدقيؽ إلػػى المفي ػػوـ الػػدقيؽ ،مػػف المفيػػوـ ال ػػدقيؽ

المحسوس إلى المفيوـ المجرد.

كأضاؼ الخميمي كآخركف ( )207:1997مجمكعة أخرل مف خصائص المفاىيـ تتمثؿ في اآلتي:


المفػػاىيـ عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف األفكػػار تمتمكيػػا مجموعػػة مػػف األفػراد ،وىػػي نػػوع مػػف الرمزيػػة



مػػدلولت المفػػاىيـ ليسػػت عالقػػات أساسػػية ،بػػؿ عالقتيػػا بالنػػاس ،بػػؿ عالقتيػػا بالنػػاس وعالقتيػػا

تتمثؿ في الكممات ،والمعادلت ،والنماذج ورموز األفكار.

باألشياء ،وعالقتيا بالمفاىيـ الخرى ،وعالقتيا باألطر المفاىيمية ،وعالقتيا بأساليب المالحظة

والتفكير المختمفة.


مدلولت التفكير التي تـ التوصػؿ إلييػا فػي فػرع معػيف مػف فػورع العمػـ قػد تتحػدد بػالنمط الثقػافي



مػػدلولت المفػػاىيـ قابمػػة لممراجعػػة والتعػػديؿ نتيجػػة لنمػػو المعرفػػة العمميػػة وتقػػدـ أسػػاليبيا وتطػػور

السائد واذا ما تغير ىذا النمط تغير المدلوؿ.
أدواتيا.

مما سبؽ يرم الباحث بأف المفيكـ يتمتع بالخصائص التالية:
 .1تعتبر المفاىيـ مف أدوات العمـ الرئيسية.
 .2ينمو العمـ بنمو المفاىيـ.

 .3المفػػاىيـ قػػد تنػػتج مػػف عالقػػة الحقػػائؽ بعضػػيا الػػبعض ،وقػػد تنػػتج مفػػاىيـ أكبػػر مػػف عالقػػات
المفاىيـ بعضيا البعض.

 .4اتقاف المفيوـ يتطمب مف المتعمـ إتقاف المفيوـ السابؽ لو معرفياً.
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تصنيؼ المفاىيـ المممية:
ىناؾ عدة تقسيمات لممفاىيـ العممية كما كرد في األغا ك المكلك ( )28 :2009إلى:
 مفاىيـ ماديػة :وتمتػاز بأنيػا محسوسػة تعتمػد عمػى المالحظػة المباشػرة ،مثػؿ :الزىػرة -التمػدد-
التجمد.

 مفػػاىيـ مجػػردة :تعتمػػد عمػػى التخيػػؿ القػػدرات العقميػػة العميػػا ،مثػػؿ :الػػذرة األيػػوف -اإللكتػػروف-
األيوف.

 مفاىيـ فصؿ :وىي تعرؼ بخاصية واحدة ،أو يشترط فييا توافر خاصية محددة ،مثؿ ":األيوف
عبارة عف ذرة تحمؿ شحنة كيربائية".

 مفاىيـ ربػط :وىػي تػربط بػيف أكثػر مػف خاصػية لممفيػوـ ،مثػؿ (المػادة) ،كػؿ شػيء يشػغؿ حيػ اًز
في الفراغ ،ولو ثقؿ ويمكف إدراكو بالحواس.

 مفاىيـ عالئقية :وىي تبحث عف عالقة تربط بيف أكثر مف مفيػوـ ،مثػؿ" :الكثافػة ظيػرت مػف
خالؿ العالقة بيف الكتمة والحجـ".

 مفػػاىيـ عالئقيػػة :وىػػي مفػػاىيـ تعتمػػد عمػػى تفسػػير الظ ػواىر الطبيعيػػة ،مثػػؿ التطػػور ،التػػأيف،
النعكاس ،النكسار.
كأضػػػػاؼ الخميمػػػػي ( )376-34 :1996تصػػػػنيفات لممفػػػػاىيـ الممميػػػػة تتنػػػػاكؿ أبمػػػػادان أخػػػػرل فػػػػي

التصنيؼ:

األكلى  :مف حيث طريقة إدراؾ ىذه المفاىيـ:
أ -مفاىيـ محسوسة أو قائمة عمى المالحظػة :وىػي المفػاىيـ التػي يمكػف إدراؾ مػدلوليا عػف طريػؽ
المالحظة باستخداـ الحواس أو أدوات مساعدة لمحواس ،أمثمة:

 المفيوـ :الح اررة…المدلوؿ :اإلحساس بالبرودة أو السخونة.
 المفيوـ :الحامض...المػدلوؿ :المػادة التػي محموليػا فػي المػاء يحمػر ورقػة عبػاد الشػمس
الزرقاء

ب-مفػػاىيـ شػػكمية أو مجػػردة أو غيػػر قائمػػة عمػػى المالحظػػة :وىػػي المفػػاىيـ التػػي ل يمكػػف إدراؾ
مػػدلولتيا عػػف طريػػؽ المالحظػػة ،بػػؿ يتطمػػب إدراكيػػا القيػػاـ بعمميػػات عقميػػة و تصػػورات ذىنيػػة

معينة ،أمثمة:

 الذرة :ىي أصغر وحدة مػف العنصػر والتػي يمكػف أف توجػد منفػردة ،أو مرتبطػة مػع غيرىػا،
وتحمؿ صفات ذلؾ العنصر
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اؿ  :DNAالمادة التي تخزف المعمومات الوراثية لمكائف الحي.

الثانية :مف حيث مستكياتيا:

 مفاىيـ أولية :وىي مفاىيـ غير مشتقة مف مفاىيـ أخرى.
مثؿ :الزمف ،والكتمة ،والفراغ.

 مفاىيـ مشتقة :وىي مفاىيـ يمكف اشتقاقيا مف مفاىيـ أخرى.
مثؿ :المسافة = السرعة × الزمف،

القوة = :الكتمة × العجمة.
الثالثة  :مف حيث درجة تمقيدىا:
عددا قميالً مف الكممات.
أ– مفاىيـ بسيطة :وىي المفاىيـ التي تتضمف مدلولتيا ً
أمثمة :الخمية :وحدة بناء الكائف الحي.
األيوف :ذرة أو مجموعة ذرية مشحونة.

:

عددا أكثر مف الكممات.مث ػػاؿ
ب– مفاىيـ معقدة :ىي المفاىيـ التي تتضمف مدلولتيا ً
الػذرة  :نظػاـ متكامػؿ مػف جسػيمات تحمػؿ شػحنات سػالبة تػدور فػي مسػتويات طاقػة حػوؿ
النػ ػواة الت ػػي تتمرك ػػز فيي ػػا كتم ػػة ال ػػذرة ،و بي ػػا ن ػػوعيف م ػػف الجس ػػيمات أح ػػدىا يحم ػػؿ ش ػػحنة

موجبة ،واآلخر غير مشحوف ،وعدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة.

 درجة تعقيد المفيوـ تختمؼ مف صؼ دراسي إلى آخر وفقًا لمستوى النمو المغوي لتالميذ الصؼ.
الرابمة :مف حيث درجة تممميا:
أ– مفاىيـ سيمة التعمـ :ىي المفاىيـ التي يستخدـ في تعريفيا كممات مألوفة لممتعمميف ،أوىػي المفػاىيـ
الت يسبؽ لممتعمـ أف درس متطمبات تعمميا.

ب– مفاىيـ صعبة التعمـ :ىي المفاىيـ التي يستخدـ في تعريفيا كممات غير مألوفة لممتعمميف ،أو ىي
المفاىيـ التي لـ يسبؽ لممتعمـ دراسة متطمبات تعمميا.

مثػػاؿ :مفيػػوـ الػػذرة (السػػابؽ عرضػػو) إف كػػاف المػػتعمـ قػػد سػػبؽ لػػو د ارسػػة الشػػحنات ومسػػتويات الطاقػػة،
والكتمة صار المفيوـ سيؿ التعمـ و العكس صحي .
تككيف المفاىيـ المميمة كتنميتيا:
يعتبر تكويف المفاىيـ العممية وتنميتيا لدى الطمبة ،أحد أىداؼ تدريس العموـ في جميع مراحؿ
التعمػػيـ المختمفػػة ،كمػػا يعتبػػر مػػف أساسػػيات العمػػـ والمعرفػػة التػػي تفيػػد فػػي فيػػـ ىيكمػػو العػػاـ ،وليػػذا فػػإف
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يسيا
تكويف المفاىيـ العممية و تيذيبيا لدى الطمبة ،عمى اختالؼ مستوياتيـ التعميمية يتطمب
أسموبا تدر ً
ً
مناسبا يتضمف سالمة تكويف المفاىيـ العممية وبقاءىا والحتفاظ بيا(.النجدي وآخروف.)349:2003 ،
ً
في ضوء ذلؾ يعتبر نمو المفاىيـ العممية مبدأ اساسيا عنػد التخطػيط لممحتػوي العممػي لممنػاىج

الدراسية بما يحقؽ النمو والستمرار .ويشير لو( )Lowe, J.,إلي أف ىناؾ حاجػة لممزيػد مػف الد ارسػات
لتنمية المفاىيـ لدي الطالب وبصفة خاصة أطفاؿ الػدوؿ غيػر الصػناعية وىػدفت د ارسػتو التعػرؼ عمػي

تنمية المفيوـ العممي لدي طالب جزر السولموف ،حيث تناوؿ تفسير طالب المرحمة الثانويػة فػي جػزر

السػػولموف لثالثػػة مفػػاىيـ ىػػي الرؤيػػة ( )Visionوالحيوانػػات (  ،)Animalsالحت ػراؽ ( )Burningوتػػـ
القيػػاـ بمقارنػػات داخميػػة بػػيف المحػػاولت الثالثػػة ،وأوصػػي الباحػػث أف الطريقػػة التػػي يػػتعمـ مػػف خالليػػا
الطفاؿ المفاىيـ العممية يجب أف يكوف محؿ اىتمػاـ بػاحثي تػدريس العمػوـ فػي السػنوات الخيػرة ،لػذلؾ

يجب التأكيد عمي ضرورة اصالح المنيج وطريقة التدريس.)Lowe,J.,1997,743 (.

و ي ػػرى نشػ ػواتي و آخ ػػروف أف المدرس ػػيف يتبن ػػوف طػ ػريقتيف أو أنم ػػوذجيف رئيس ػػيف عن ػػد تعم ػػـ المف ػػاىيـ.
(نشواتي وآخروف)106 :1985 ،
أكلن :األنمكذج الستقبالي أك ألستنتاجي:

الػػذم يعػػرض المػػدرس مػػف خاللػػو المثي ػرات عمػػى المػػتعمـ واحػػداً تمػػو اآلخػػر بعػػد إعػػالـ المػػتعمـ

بقاعدة المفيوـ ويحاوؿ المتعمـ تصنيؼ كؿ مثير بحسب فئتو المناسبة.
ثانيان :األنمكذج الستقرائي أك الستكشافي:

ىػػي عػػرض المػػدرس المثي ػرات جميعيػػا دفع ػةً واحػػدة ويختػػار المػػتعمـ المثيػػر المناسػػب مػػف بػػيف

المثيرات ووضعو في الفئة المناسبة.

ويميػز قػػورة ( )1982بػػيف كػػؿ مػػف التفكيػػر السػػتقرائي والتفكيػػر السػػتنتاجي بقولػو :إف الولػػي
تضػػمف قػػدرة الفػػرد عمػػى ربػػط الحقػػائؽ بعضػػيا بػػبعض ووصػػؿ الشػػبيو بشػػبييو مػػف المعػػارؼ والخب ػرات
المكتسػبة لموصػوؿ الػى فكػرة جديػدة شػاممة أو قػانوف عػاـ ،بينمػا يتضػمف اآلخػر قػدرة الفػرد عمػى تطبيػػؽ

الفك ػرة الشػػاممة أو القػػانوف العػػاـ عمػػى الحػػالت الخاصػػة الجديػػدة التػػي تعػػرض لػػو بمجػػرد إد اركػػو الصػػمة

التي تربطيا بالقانوف العاـ(.قورة)462 :1982 ،

ولتدريب الطمبة عمى اكتساب واستعماؿ المفيوـ بدقة لبد عمى المعمـ القياـ بالتالي:
 يبدأ بخبرات الطمبة فيشتؽ منيا معاني المفيوـ ومدلولتو.
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 يالحظ المدرس المواضع التي يستعمموف الطمبة فييا المفيوـ ليعرؼ التغيرات التي طرأت عمػى
خبراتيـ.

 يتي فرصة لمطمبة لتطبيؽ المفيوـ في مواقؼ مختمفة.

 يدربيـ عمى التطبيؽ و يرشدىـ إلى الصفات الميمػة لممفيػوـ(.شػحاتو وآخػروف-233:2000،
)234

شركط تنظيـ تممـ المفيكـ كاكتسابو:
 )1الىتماـ بصورة المفيوـ الذىنية ومف دونيا لف يدرؾ المفيوـ بؿ يحفظ اسمو فقط.

 )2الىتم ػػاـ بالص ػػورة المفظي ػػة لممفي ػػوـ وى ػػي الس ػػمة المميػ ػزة ل ػػو إذ م ػػف دوف ى ػػذه الس ػػمة س ػػيبقى
المفيوـ غامضاً ول تكتمؿ الصورة الذىنية لو.

 )3إطػالؽ اسػـ عمػى الصػورتيف الذىنيػة و المفظيػة وىػو المفيػوـ ) رمػزه ولفظػوُ(ىػذا مػع العمػـ أف
لمصورة الذىنية ىي األكثر أىمية.

 )4عمػػى المػػدرس إِ ذف يتػػذكر أف المفػػاىيـ مترابطػػة فيمػػا بينيػػا ،ولػػذا فػ ذ
ػإف تعمػػـ المفػػاىيـ ىػػو الخطػػوة
األولى لتعمـ المبادئ والقواعد والتعميمات والنظريات أي أننا نتعمـ فػي النيايػة أطػ اًر كميػة ولػيس

مجموعة كبيرة مف الكممات القاموسية( .مرعي والحيمة)214:2002 ،
أىمية تممـ المفاىيـ المممية:

عممية تعميـ المفاىيـ العممية مف أىػـ األىػداؼ التربويػة فػي جميػع الم ارحػؿ التعميميػة ،حيػث أف

المفاىيـ ل تتكوف دفعة واحدة لدي المتعمـ ،بؿ أنيا تمر بعػدة عمميػات ،وم ارحػؿ وتعتبػر عمميػة تكػويف
المفيوـ مرحمة أولي في تنمية المفيوـ والتي تبني عمييا مراحؿ أخري.
نظ اًر ل ىمية التي حاز عمييا تعمـ المفاىيـ واكسابيا لمطمبة ،كونو أصب ىدفاً جوىريػاً مػف أىػداؼ

تدريس العموـ ،وغاية مف غايػات الػتعمـ المدرسػي ،وأسػاس لعمميػة التفكيػر ،ذكر(سػالمة )56:2004،و

(األسمر )36:2008،نقالً عف برونر أىمية تعمـ المفاىيـ في النقاط التالية:

 )1تقمؿ مف تعقد البيئة إذ أنيا تمخص وتصنؼ ما ىو موجود في البيئة مف أشياء أو مواقؼ·.
 )2تقمؿ الحاجة إلى إعادة التعمـ عند مواجية أي جديد·.
 )3تساعد عمى التوجيو والتنبؤ والتخطيط ألي نشاط·

 )4تسم بالتنظيـ والربط بيف مجموعات األشياء واألىداؼ·
 )5تعمـ المفاىيـ يساعد عمى انتقاؿ أثر التعمـ.

 )6تؤدي إلى زيادة اىتماـ الطمبة بمادة العموـ ،وتزيد مف دوافعيـ ،وتحفزىـ عمى التخصص.
 )7تؤديإلىتوفيرأساسالختيارالخبراتوتنظيمالموقفالتعميميوتحديداليدفمنالمنيج·.
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 )8تدريس المفاىيـ العممية سيمكننا مف إبراز الترابط بيف فروع العمـ المختمفة.
ويػػري الباحػػث أنػػو لػػتعمـ المفػػاىيـ أىميػػة كبي ػرة فػػي كونيػػا تسػػاعد عمػػي الػػتعمـ الػػذاتي والتربيػػة

العممية مدي الحياة ،كلما ليا مف عالقة كبيرة بحياة الطمبة ،وىػي أيضػا أسػيؿ فػي التػذكر مػف الحقػائؽ

العممية ،ىي تساعد ايضا عمي تنظيـ الخبرات بصورة يسيؿ استدعائيا والتعامؿ معيا.

أسس تممـ المفاىيـ:

يشير " عزيز " أف الطريقة التي يتكوف فييا المفيوـ تطرح أمامنا المبادئ األساسية التالية في

تعمـ المفاىيـ( :عزيز)208:1997 ،

 .1المفاىيـ ل تعطى لمطفؿ جاىزة ،وعميو أف يستخمصيا مف خبرتو الذاتيو وأفكاره الخاصة بو.
 .2تتكوف المفاىيـ كنتيجة لعممية نمو مستمرة.

 .3يكوف المفيوـ مفيداً وذا معنى إذا أمكف ربطو بالبناء الكمي الذي ىو جزء مف موضوعة.
 .4تنمو المفاىيـ وتتوسع بالخبرة المتنوعة وليس بالتكرار الضيؽ.

 .5يعتمد المستوى الذي يقدـ فيو المفيوـ عمى تأىب وتييؤ وتحفز وقدرة المتعمـ.
 .6تتكوف المفاىيـ بصورة أفضؿ عند عمؿ التمميذ بفاعمية ضمف بيئتو الخاصة.

مراحؿ تممـ المفيكـ:

يميز أوزوبؿ بيف مرحمتيف في تعمـ المفاىيـ ىما:

المرحمة األكلى :تككيف المفاىيـ
ىػػي عمميػػة الكتشػػاؼ السػػتقرائي لمخصػػائص الفاصػػمة لفئػػة المثيػرات وتنػػدمج ىػػذه الخصػػائص

فػػي صػػورة )التمثيميػػة لممفيػػوـ( وىػػي صػػورة ينمييػػا الطمبػػة مػػف خب ػرتيـ العقميػػة بػػالمثيرات ويمكػػنيـ مػػف
وتعػد ىػذه الصػورة ىػي معنػى المفيػوـ الحقيقػي إل أف الطمبػة
استدعاؤىا حتى ولو لـ توجد أمثمة واقعيػة ُ
في ىذه المرحمة ل يستطيعوف تنمية المفيوـ عمى الرغـ مف أنيـ قد تعمموه.
المرحمة الثانية :تممـ اسـ المفيكـ كاكتسابو:
فػػي ىػػذه المرحمػػة يػػتعمـ الطمبػػة معنػػى اسػػـ المفيػػوـ وىػػو نػػوع مػػف التعمػػيـ التمثيمػػي حيػػث يػػتعمـ

الطمبة أف الرمز المنطوؽ أو المكتوب يمثؿ المفيوـ الذي اكتسبوه بالعقؿ في المرحمة األولى وىنا يدرؾ
الطمبة التساوي في المعنى بيف الكممة والصورة التمثيمية وفػي ىػذه الحالػة تكتسػب كممػة المفيػوـ المعنػى
الدللي وىذه المرحمة تقابؿ نوع التعمـ التمثيمي أو الصوري وىو مف أنواع التعمـ بالتمقي.

(الطيطي)54-53 :2004،
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عكامؿ تؤثر في تممـ المفاىيـ كتممميا:
تعمـ المفاىيـ عممية عقمية يقوـ بيا الفرد نفسو ،وبذلؾ تتوقع أف تتأثر ىذه العممية بكؿ العوامؿ
التي تجعؿ المتعمـ فرداً متمي اًز عف اآلخريف ،كما تتأثر ىػذه العمميػة بكػؿ العوامػؿ المرتبطػة بيػا لحػدوث

شروط التعمـ.

وأشػػار النجػػدي وآخػػروف ( )355 :2003إلػػي بعػػض العوامػػؿ التػػي ت ػربط عمميػػة تعمػػـ المفػػاىيـ
بكيفية توجيو التدريس مف أجؿ تكوينيا:
 )1عدد األمثمة:
إف تك ػػويف المفي ػػوـ يتطم ػػب م ػػف الم ػػتعمـ أف يمي ػػز ب ػػيف أوج ػػو الش ػػبو والخ ػػتالؼ ب ػػيف عناص ػػر
الموقؼ لتصؿ إلي تنظيـ ليذه العناصر في عالقات تجعميا ذات معني ،لذلؾ إف تقػديـ عػدد كػاؼ مػف

األمثمة يؤكد العرض الجيد لممفيوـ المراد تعممو.
 )2األمثمة اليجابية كاألمثمة السمبية:

يجب إعطاء الطمبة أمثمة إيجابية واخري سمبية لممفيوـ المراد تعممػو ،وفػي حالػة مػا إذا كػاف ل
يمكف إعطاء سػوي أمثمػة ايجابيػة أو أمثمػة سػمبية لممفيػوـ فقػط ،فاألفضػؿ إعطػاء أمثمػة ايجابيػة لتسػييؿ

تعمـ المفيوـ.

 )3الخبرات السابقة لممفيكـ:
يتأثر تعمـ المفيوـ بمعمومات الطمبة ومفػاىيميـ السػابقة ،فمػرور الطمبػة بخبػرات سػابقة يسػاعده

عمػػي رؤيػػة العالقػػات بػػيف عناصػػر الموقػػؼ الجديػػد إذا كانػػت لتمػػؾ الخب ػرات عالقػػة بػػو ،حيػػث أف بنػػاء
المفاىيـ يقوـ عمي أساس تتابع الخبرات واستمرار إعادة تنظيميا في ضوء الخبرات الجديدة.

 )4الفركؽ الفردية بيف الطمبة:
أف مراعاة الفروؽ الفردية في تكويف المفاىيـ يتطمب منا أف يفيد الفكر في طبيعة مناىج العموـ

التي نقدميا لطمبتنا في كؿ مراحؿ التعميـ ،مػف المالحػظ أف أىػـ مػا يتميػز بػو التجػاه الحػديث فػي بنػاء
منػػاىج العمػػوـ ىػػو عػػدـ اللتػزاـ بحقػػائؽ معينػػة لموصػػوؿ إلػػي فيػػـ لممفػػاىيـ العمميػػة ،بػؿ يمكػػف أف يصػػؿ

الطمبة إلي مثؿ ىػذا الفيػـ بطػرؽ متعػددة ،وعػف طريػؽ أمثمػة مختمفػة وىػذا التجػاه يجعػؿ تػدريس العمػوـ

أكثر مرونة سواء في اختيار جزئيات المحتوي أو في طرؽ التدريس.
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 )5الخبرات المباشرة كالبديمة:
تشير نتائج البحوث وخاصة أعماؿ بياجيو إلي أف تكويف المفاىيـ وخاصة في المراحؿ األولػي

مف النمو يرتبط إلي حد كبير بالخبرات المباشرة التي يمر بيا المتعمـ وأيضا فاف الخبرات البديمػة (غيػر
المباشرة) تعتبر عامال ميما في تكويف خبرات الطفؿ في كؿ مراحؿ حياتو.
 )6القراءة المممية:
تعتبر القراءة الواعية مف العوامؿ التي ليا تأثير ايجابي في تعمـ المفػاىيـ ،فاإلنسػاف فػي حياتػو

بحاجػػة إلػػي أف يتػػابع الجديػػد فػػي المعرفػػة عػػف طريػػؽ الق ػراءة العمميػػة الواعيػػة ،والمفػػاىيـ بػػدورىا وسػػيمة
تساعد المتعمـ عمي متابعة نمػوه المعرفػي ،ليػذا كانػت القػراءة العمميػة ضػرورية لسػتمرار نمػو المفػاىيـ،

لػػذلؾ إف تػػدريس العمػػوـ مطالػػب بتزويػػد الطمبػػة بقػػدر أساسػػي مػػف المعرفػػة العمميػػة التػػي تجعميػػـ قػػادريف
عمي التصاؿ والمشاركة في فيـ العمـ ومتابعة الجديد فيو عف طريؽ القراءة والطالع.
الصمكبات في تممـ المفاىيـ:

تشير نتائج الدراسات كاألبحاث التربكية في تػدريس الممػكـ إلػي كجػكد بمػض الصػمكبات فػي

تممـ المفاىيـ المممية كاكتسابيا ،كمف بيف الصمكبات في تممـ المفاىيـ المممية(.عياد)39:2008:

 الخم ػػط ف ػػي المعن ػػى ال ػػذي ينش ػػأ ب ػػيف المع ػػاني الدارج ػػة غي ػػر الدقيق ػػة ف ػػي معظ ػػـ الح ػػالت وب ػػيفالمع ػػاني الدقيق ػػة لكمم ػػات وعب ػػارات عممي ػػة ،فالش ػػغؿ و الطاق ػػة لي ػػا معانيي ػػا الت ػػي تختم ػػؼ ع ػػف

المعاني الشائعة لدى الشخص العادي محدود الخبرة.

 تمييز التمميذ عما إذا كانت عبارة معينة تتضمف مفيوماً أو قانوناً أو فكرة أساسية ،ولذلؾ يميؿإلى اعتبار ىذه المكونات المعرفية في العمـ عمى أنيا أنواع مف المفاىيـ.

 درجة التعقيد لممفيوـ مف حيث السيولة والصعوبة ،مفيوـ الطاقة. النقص في خمفية الطالب العممية و الثقافية·-

صعوبة تعمـ المفاىيـ العممية السابقة الالزمة لتعمـ المفاىيـ العممية الجديدة.

 وجود خصائص مشتركة بيف المصطمحات العممية المختمفة ،مثػؿ :التػي بػيف المولػد و المحػرؾالكيربائي.

 عدـ ربط المصطم العممي بالبيئة التي يعيش فييا الطالب.كأضػػاؼ كػػالن مػػف النجػػدم كآخػػركف ( )362 :2003كسػػميدم كالبمكشػػي ()207 :2009

مجمكعة مف الصمكبات لتممـ المفاىيـ المممية:

 طبيعػػة المفيػػوـ العممػػي:فػػبعض المفػػاىيـ إمػػا المجػػردة ،أو المعقػػدة ،أو ذات المثػػاؿ الواحػػد ،مثػػؿالجيف ،األيوف ،الطاقة.RNA،DNA،
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 -عدـ تطبيؽ المصطم العممي في مواقؼ عممية جديدة مثؿ مصطم التكيؼ.

 الخمػط فػػي معنػى المفيػػوـ أو فػي الدللػػة المفظيػة لػػبعض المفػاىيـ العمميػػة خاصػة المفػػاىيـ التػػيتستخدـ بيف الناس مثؿ الزىرة ،الذرة ،الشغؿ ،النواة.

 -قمة الوسائؿ المعينة التي تساعد في توضي المفيوـ.

 المفاىيـ التي تستخدـ كمصطمحات عممية وفي نفس الوقت كمغة متداولة بيف الناس. -النقص في خمفية الطالب العممية ،إذ أف بعض المفاىيـ تحتاج الى معرفة مفاىيـ سابقة

لتعمميا.

 -صعوبة تعمـ المفاىيـ العممية السابقة لتعمـ مفاىيـ عممية جديدة.

 عدـ تعريب المصطمحات مثؿ التزاف الستاتيكي والتزاف الديناميكي.أمػػػا أبػػػك جاللػػػة ( )70 :2002فقػػػد ذكػػػ ار مجمكعػػػة مػػػف الصػػػمكبات التػػػي تتممػػػؽ بالمكامػػػؿ

الخارجية بالنسبة لمتمميذ فميس لو أم سمطاف عمييا منيا:

 المنػػاىج الدراسػػية :غيػػر لمالئمػػة التػػي ل ت ارعػػي خمفيػػة التمميػػذ ول تتمشػػى المفػػاىيـ فييػػا مػػع
مسػػتويات الطمبػػة ونشػػاطاتيـ فػػال يسػػتطيع التمميػػذ تنفيػػذىا وىػػذا مػػا يكػػوف غالبػاً ناجمػاً عػػف بنػػاء

المناىج عمى غرار مناىج أجنبية.

 المكامػػػؿ المةكيػػػة :تعتب ػػر لغ ػػة الت ػػدريس ميم ػػة ف ػػي اس ػػتيعاب التممي ػػذ لممف ػػاىيـ العممي ػػة وك ػػذلؾ
الميجات التي يستخدميا المعمموف.

 طرؽ التدريس :حيث تؤثر في تكويف المفاىيـ واستيعابيا لدى التمميذ.

 الممممكف :يرتبط ىذا بالطرؽ وأساليب التدريس التي يستخدمونيا في ممارساتيـ التدريسية كما
ترتبط بالمؤىالت العممية ومدى فيميـ لممفاىيـ ومدى ارتباطيـ بمينتو ومدى دافعيتو.

قياس تممـ المفاىيـ:

أضاؼ الصاحب وجاسـ وسائؿ يمكػف مػف خالليػا قيػاس تعمػـ المفيػوـ والسػتدلؿ عمػى صػحة

تكوينو وىي :الصاحب وجاسـ ( )65 :2012

 .1توجيو سػؤاؿ :يسػتطيع المعمػـ أف يسػتخدـ السػؤاؿ لمتأكػد مػف تعمػـ المفيػوـ وبػو يمكػف أف يختبػر قػدرة
الطالب عمى:
أ .تعريؼ المفيوـ كتابةً ولفظاً.
ب.يطبؽ المفيوـ بأف يصنؼ الطالب أمثمة جديدة لممفيوـ.
ت .يكشؼ الخصائص المميزة لمفيوـ جديد ،أو يعرؼ مفيوـ بعد إعطائو أمثمة جديدة عميو.
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ث .يعيد تصنيؼ األمثمة إلى منتمية وغير منتمية.
 .2اس ػػتخداـ المفي ػػوـ ف ػػي الفرض ػػيات والس ػػتدللت :وى ػػي ق ػػدرة الطال ػػب عم ػػى اس ػػتخداـ المفي ػػوـ ف ػػي
الفرضيات وتكويف التعميمات منو ،وقدرتػو عمػى اسػتخداـ المفيػوـ فػي تكػويف مفػاىيـ أعمػؽ وأشػمؿ،
واستخداـ المفيوـ في تنبؤاتو بما سيحدث ،وتفسيره لما حدث ويحدث.
 .3استخداـ المفيوـ في حؿ المشكالت.

إثراء المفيكـ:

توجػ ػ ػػد مجموعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف العمميػ ػ ػػات التػ ػ ػػي يمكػ ػ ػػف مػ ػ ػػف خالليػ ػ ػػا إث ػ ػ ػراء المفيػ ػ ػػوـ وىػ ػ ػػي قطػ ػ ػػاطي،

وقطاطي(:)137 :2001

 تصحي األخطاء في المفيوـ.
 النتقاؿ بالمفيوـ مف المستويات الدنيا إلى مستويات أكثر دقة وشمولً وأكثر قػدرة عمػى التمييػز
والتفسير والتنبؤ.

 الستخداـ الوظيفي في مواقؼ جديدة لختباره والتأكد مف فاعميتو ودقتو.

وفػػي ضػػوء ذلػػؾ يػػري الباحػػث أف عمميػػة تعمػػـ المفػػاىيـ عمميػػة تراكميػػة البنػػاء وأنيػػا ليسػػت فقػػط

ميمة إلضافة معمومات جديدة لممعمومات السابقة لدى المػتعمـ بػؿ ىػي تيػدؼ إلػى خمػؽ تفاعػؿ مػا بػيف
المعرفػػة العمميػػة السػػابقة والمعرفػػة العمميػػة الجديػػدة ،ولضػػماف ىػػذا التفاعػػؿ لبػػد مػػف أف تتصػػؼ المعرفػػة
الجديدة بأنيا مفيومة ويمكف استيعابيا ،ولذا فعمى المعمػـ أف ي ارعػي خػالؿ تعميمػو لمطمبػة أمػريف ىػاميف

ىما :المعرفة السابقة ،وصفات المعرفة الجديدة وبالنظر إلى أىميػة المفػاىيـ العمميػة فإنػو منػاؿ ميػـ أف
يمتمػؾ الطمبػة مفػػاىيـ عمميػة صػػحيحة تسػاعدىـ عمػى فيػػـ المػادة العمميػػة وتػنقميـ مػف معرفػػة بدائيػة إلػػى

معرفة صحيحة ومتطورة.
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الفصل الجالح
الدزاضــــــات الطـــــابكة
 حملةةىتر ول:ر سات اةةا ر ملتع كةةهر ااةة تًاًا رو ةة مجرفكةة ر
سنظ يهر سبنائًه .ر
 حملىتر سثةانٌ:ر سات اةا ر ملتع كةهر اكتسةاتر ست مًةذرس نفةا ًهر
سع نًه.

الفصؿ الثالث
دراسات سابقة

نظ اًر ألىمية المفاىيـ العممية والمكانػة التػي تحتميػا فػي تػدريس العمػوـ ،وضػرورة تعمميػا بصػورة

صحيحة مبسطة ،حيث أصب اكتساب المفاىيـ العممية ىو ىدفاً استراتيجياً مف أىداؼ تعمـ العموـ فػي

المرحمة األساسية وغيرىا ،ىنا نجد الكثير مف التربوييف اتجيوا نحو د ارسػة المفػاىيـ وواقعيػا الفعمػي فػي

عقػػوؿ المتعممػػيف ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ مجموعػػة مػػف الد ارسػػات واألبحػػاث التػػي تبحػػث عػػف أفضػػؿ الطػػرؽ
والستراتيجيات مالئمةً في تدريس المفاىيـ العممية مرتكزةً في ذلؾ عمػى أسػس الفكػر والنظريػة البنائيػة،
وقػػد عمػػد الػػبعض إلػػى الػػذىاب لتصػػميـ ب ػرامج تعميميػػة تعمميػػة ،ثػػـ تقصػػي أثرىػػا فػػي اكسػػاب المفػػاىيـ
العمميػة ،ومػف خػالؿ الطػالع عمػػى تمػؾ األبحػاث والد ارسػات سػوؼ يعػػرض ىػذا الفصػؿ الد ارسػات التػػي
تناولت موضوع الدراسة مما أتي لمباحث الطالع عمييا ،وذلؾ كي يػتمكف مػف الوصػوؿ إلػى مجموعػة

مف الستخالصات التي أوجزىا ،وذلػؾ مػف حيػث المػنيج المتبػع ،واألدوات المسػتخدمة ،وأىػـ األسػاليب
الحصائية ،وأىـ النتائج والتوصيات ،والتعرؼ عمييا لمقارنتيا بنتائج الدراسة فيما بعد.
فيما سوؼ يقوـ الباحث بعرض مجموعة مػف الد ارسػات األكثػر ارتباطػاً بالد ارسػة الحاليػة ،وذلػؾ

في محوريف رئيسييف:

 المحور األوؿ :الدراسات التي تناولت استراتيجيات وبرامج الفكر البنائي.
 المحور الثاني :الدراسات التي تناولت اكتساب التالميذ لممفاىيـ العممية.

عمد الباحث إلى ترتيبيا مف األحدث إلى األقدـ وفقاً لإلجراءات الموضحة في النموذج التالي:

ىدفت الدراسة (____ )____،إلى ____ .وأجريت في ____ .وقد اسػتخدـ الباحػث المػنيج ____.
وتكونت العينة مف ____ .وتحددت األدوات في ____ .واستخدـ الباحث األساليب الحصائية التالية

____ .ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ____.

وثػـ اسػتعراض الد ارسػات السػابقة بالتعقيػب عمػى كػؿ محػور مػف محػوري الد ارسػة الحاليػة ،ومػف ثػـ

التعميؽ عمى محوري الدراسات السػابقة ،ثػـ تحديػد نقػاط التعقيػب عمػى الد ارسػات السػابقة ،وتتضػمف مػا
يمػي األىػداؼ ،والم ارحػؿ الد ارسػية ،ومكػاف اإلجػراء ،والمػنيج المسػتخدـ ،والتصػميـ المتبػع ،والعينػة،

واألدوات ،واألساليب اإلحصػائية ،والنتػائج ،مػع تحديػد (أوجػو الشػبو ،ونقػاط الخػتالؼ) عمػى كػؿ نقطػة
تـ ذكرىا سابقاً ،ومف ثـ التعميػؽ عمػى محػوري الد ارسػات السػابقة ومػا تػـ اسػتفادتو فػي الد ارسػية الحاليػة

مف الدراسات السابقة ،وما تميزت بو الدراسية الحالية عف الدراسات السابقة ،وخاتمة موجزة.
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 المحكر األكؿ :الدراسات التي تناكلت استراتيجيات كبرامج الفكر البنائي.

الدراسػػة التػػي قامػػت بيػػا أبػػك سػػمدة ( )2014ىػػدفت إلػػى تقصػػي فعاليػػة برنػػامج تدريسػػي يسػػتند إلػػى

البنائيػػة فػػي تحصػػيؿ وتنميػػة التفكيػػر البػػداعي لػػدى طالبػػات الصػػؼ الخػػامس فػػي العمػػوـ فػػي محافظػػة
طػػولكرـ ،اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج التجريبػػي ،حيػػث تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ()63طالبػػة قسػػمت إلػػى
مجموعتيف ضابطة وعددىا  31طالبة وتجريبية وعددىا ()32طالبة ،استخدمت الباحثػة أداتػيف لمد ارسػة
وىمػػا اختبػػار تحصػػيمي ومقيػػاس لمتفكيػػر البػػداعي ،وتػػـ حسػػاب معػػامالت الصػػعوبة والتمييػػز لختبػػار

التحصيؿ ،استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادي المشترؾ وأخب اًر توصمت الدراسة إلى :وجود فػروؽ
ذات دللػػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػػػتوى الدللػ ػػة ( )0.05≤αبػ ػػيف متوسػػػطات درجػ ػػات طالبػ ػػات المجموعػ ػػة
التجريبية والضابطة لصال المجموعة التجريبية عمى اختبار المفاىيـ ومقياس التفكير البداعي.
كفي ىذا الصدد أجرل األغا ( )2013دراسة بيدؼ معرفة أثر توظيػؼ اسػتراتيجية عظػـ السػمؾ فػي
تنميػة المفػاىيـ العمميػة وميػارات التفكيػر الناقػد فػي عمػوـ الصػحة والبيئػة لػدى طػالب الصػؼ العاشػر
األساسػي ،ولتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ ،اتبػع الباحػث فػي ىػذه الد ارسػة المنيجػيف المػنيج الوصػفي) تحميػؿ

المحتوي ( والمنيج شبو التجريبي ،حيث تـ تطبيػؽ الد ارسػة عمػى عينػة قصػديو مػف )  ( 70طالبػاً مػف
طػالب الصػؼ العاشػر ،قسػمت عينػة الد ارسػة إلػى مجمػوعتيف ،مجموعػة تجريبيػة عػددىا ( )35طالبػاً
وأخػرى ضػابطة وعػدد طالبيػا ( ،)35أعػد الباحػث اختبػا اًر لممفػاىيـ العمميػة وكػذلؾ اختبػار لميػارات

التفكيػر الناقػد ودليػؿ لممعمػـ ،تػـ تطبيػؽ الختبػار قبميػاً وبعػدياً عمػى مجمػوعتي الد ارسػة المجموعػة

التجريبية ،والمجموعة الضابطة ،استخدـ الباحث اختبار (ت) ( )T-testلقياس الفروؽ بيف متوسطات
درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الدللػػة بػػيف متوسػػط درجػػات طػػالب المجموعػػة
الضػػابطة وأق ػرانيـ فػػي المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القيػػاس البعػػدي لختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة فػػي

عموـ الصحة البيئية لصال المجموعة التجريبية.

وفي ضوء ما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج أوصي الباحث بضرورة استخداـ اسػتراتيجية عظػـ

السمؾ في تدريس عموـ الصحة والبيئة وخصوصاً في الوحدات التي تحتوي مشكالت وقضايا عالمية ,
و ضرورة زيادة الىتماـ بتكويف المفاىيـ لدي الطمبة وذلؾ ألىميتيا في بناء المعرفة.

كما كأجريت دراسة الخالدم ( )2013التي ىدفت إلى تقصي مدى ممارسة معممي التربية اإلسالمية
ومعمماتيػا لمبػادئ التػدريس البنػائي ،واختبػار دللػة الفػروؽ بػيف متوسػطات درجػة الممارسػة وفقػا

لمتغيرات :الجنس ،والخبرة ،والمؤىؿ العممي ،والمرحمة التعميمية ،ولتحقيؽ ىػذه األىػداؼ اتبعػت الباحثػة
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المنيج الوصفي التحميمي ،أعػدت الباحثػة اسػتبانة مكونػة مػف ( )33فقػرة ،طبقػت عمػى عينػة مكونػة مػف

( )187معمماً ومعممة ،مف معممي التربية اإلسالمية في مديرية عماف الخامسة.

وأشػارت النتػائج إلػى أف درجػة ممارسػة معممػي التربيػة اإلسػالمية ومعمماتيػا لمتػدريس البنػائي

كانػت متوسػطة ،وظيػرت فػروؽ دالػة إحصػائيا لمتغيػر المؤىػؿ العممػي ،وذلػؾ لصػال المؤىػؿ العممػي

األعمػى ،ولػـ تظيػر فػروؽ دالػة بػيف متوسػطات درجػة الممارسػة لمتغيػر الجػنس والخبػرة والمرحمػة
التعميمية.

ومف توصيات الدراسة  :تػدريب معممػي التربيػة اإلسػالمية عمػى توظيػؼ المنحػى البنػائي فػي التػدريس،
مف خالؿ إعداد برامج تدريبية قائمة عمى أفكار نظرية التعمـ البنائية ،توفير كافة وسائؿ الدعـ لتشجيع

المعمميف العامميف في الميداف التربوي ،عمى اسػتخداـ اسػتراتيجيات تدريسػية قائمػة عمػى أفكػار النظريػة
البنائية في التعمـ ،ثـ تزويد أعضاء ىيئة التػدريس بػدليؿ إرشػادي يوضػ فمسػفة نظريػة الػتعمـ البنػائي،
وبعض الستراتيجيات التدريسية المنبثقة عنيا ،وأخي اًر تضميف مناىج التربية اإلسالمية نماذج تطبيقية

لدروس تقوـ عمى استراتيجيات النظرية البنائية؛ ليستفيد منيا المعمموف في تدريسيـ.

كعمى الصميد المحمي جاءت دراسة عامر ( )2012بيدؼ استقصاء أثر استخداـ نموذج تعمػـ بنػائي
فػػي تنميػػة تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي منيػػاج التكنموجيػػا واتجاىػػاتيـ نحػػوه فػػي مػػدارس
محافظػػة نػػابمس ،اتبعػػت الباحثػػة المػػنيج شػػبة التجريبػػي ،ثػػـ اختػػارت عينػػة عشػوائية مػػف مجتمػػع الد ارسػػة

والبمػػ" عػػددىا ()60طالبػػة ،مػػوزعيف عمػػى مجمػػوعتيف ،تجريبيػػة وضػػابطة ،تكونػػت أدوات الد ارسػػة مػػف

اختبار تحصيمي ،ومقياس اتجاىات لستخداـ نموذج التعمـ البنػائي ،تػـ حسػاب معامػؿ الثبػات ومقيػاس

التجاىات باستخداـ معادلة (ألفا كورنباخ).

أظيػػرت نتػػائج الد ارسػػة أف طريقػػة التػػدريس باسػػتخداـ نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائي يعمػػؿ عمػػى زيػػادة

التحصيؿ الدراسي لمطمبة في منياج التكنولوجيا وتنمية اتجاىاتيـ نحوه

بينما ىدفت دراسة عراـ ( )2012إلى معرفة أثر اسػتخداـ اسػتراتيجية  K.W.Lفػي اكتسػاب المفػاىيـ
وميارات التفكير الناقد لدى طالبات الصؼ السابع الساسي في مدرسة عيمبوف األساسية بمحافظة خاف
يػػونس ،ولتحقيػػؽ ذلػػؾ اتبعػػت الباحثػػة المػػنيج التجريبػػي ،حيػػث تػػـ تطبيػػؽ الد ارسػػة عمػػى عينػػة قصػػدية

مكونة مػف ( )97طالبػة ،قسػمت العينػة إلػى مجمػوعتيف تجريبيػة وعػددىا ( )48طالبػة ،وضػابطة ()49
طالبػػة ،عمم ػػت الباحثػػة عم ػػى إع ػػداد قائمػػة بالمف ػػاىيـ العمميػػة ،وقائم ػػة بمي ػػارات التفكيػػر الناق ػػد واختب ػػار

لممفػػػاىيـ العمميػػػة وكػ ػػذلؾ اختبػػػار لميػ ػػارات التفكيػ ػػر الناقػػػد ودليػ ػػؿ لممعم ػػـ وصػ ػػحائؼ عمػ ػػؿ لمطالبػ ػػات،

استخدمت الباحثة اختبار "ت"( )T-Testلقياس الفروؽ بػيف متوسػطات درجػات المجمػوعتيف التجريبيػة
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والضػػابطة ،توصػػمت الد ارسػػة إلػػى :وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى(  )0.05≤αبػػيف

متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات أقرانيـ في المجموعة الضابطة في
اختبػار المفػاىيـ العمميػة لصػال المجموعػة التجريبيػة ،وفػي ضػوء مػا أسػفرت عنػو الد ارسػة مػف نتػائج

أوصػت الباحثػة بالىتمػاـ بممارسػة الطمبػة لسػتراتيجيات مػا وراء المعرفػة بصػفة عامػة واسػتراتيجية
 K.W.Lبصفة خاصة ،وحث المعمميف عمى توظيؼ استراتيجيات تدريس حديثة في التدريس ،وتنميػة

ميارات التفكير لدى الطمبة.

وفػي ضػوء مػا أسػفرت عنػو الد ارسػة مػف نتػائج أوصػت الباحثػة بالىتمػاـ بممارسػة الطمبػة

لستراتيجية ما وراء المعرفػة بصػفة عامػة و اسػتراتيجية  K.W.Lبصػفة خاصػة ،وحػث المعممػيف عمػى

توظيؼ استراتيجيات تدريس حديثة في التدريس ،وتنمية ميا ا رت التفكير لدى الطمبة وخاصة التفكير

الناقد إلثارة تفكيره واشباع فضولو العممي.

كفي ىذا السياؽ ىدفت دراسة عكض اهلل ( )2012إلى معرفة عمى أثر استراتيجية الياءات الخمس

 5E'sعمى تنميػة المفػاىيـ العمميػة وعمميػات العمػـ بػالعموـ لػدى طالبػات الصػؼ السػابع األساسػي بغػزة،
اتبع ػػت الباحث ػػة الم ػػنيج الوص ػػفي لس ػػتخراج قائم ػػة بالمف ػػاىيـ العممي ػػة ومي ػػارات التفكي ػػر المتض ػػمنة ف ػػي
موضوع الدراسة والمنيج شبو التجريبي حيث اختارت الباحثة عينة الدراسة بالطريقة العشػوائية البسػيطة

مػػف مدرس ػػة بن ػػات خ ػػانيونس ،قس ػػمتيا إل ػػى مجموع ػػة ض ػػابطة وع ػػددىا ()39طالب ػػة ومجموع ػػة تجريبي ػػة

وعددىا ( ،)37أعدت الباحثة أدوات الدراسة وىي عبارة عف اختبار المفاىيـ العممية المكوف مػف ()35
بنػداً واختبػار عمميػػات العمػـ والػذي يقػػيس ميػارات التصػػنيؼ والقيػاس والتنبػؤ وفػػرض الفػروض ،توصػػمت

الباحثػة إلػى وجػود الد ارسػة إلػى وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات كػؿ مػف

المجموعتيف التجريبية والضابطة لصال المجموعة التجريبية في اختبار المفاىيـ العمية ،و وجود فروؽ

ذات دللة إحصائية بيف متوسطي درجات كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة لصال المجموعة
التجريبية في اختبار عمميات العمـ.

وفػي ضػوء النتػائج السػابقة اوصػت الباحثػة بضػرورة اسػتخداـ اليػاءات الخمػس فػي تعمػيـ العمػػوـ

مف قبؿ المعمميف والموجييف والطمبػة ،وضػرورة اىتمػاـ المسػئوليف بتجييػز المختبػرات العمميػة بالمػدارس
والتقميؿ مف استخداـ الطرؽ التقميدية ،وضرورة عقد الدورات لمعممي العموـ لتدريبيـ.
كأجريػػػػت دراسػػػػة الػػػػديب ( )2012بيػػػدؼ معرفػ ػػة فاعميػ ػػة اسػ ػػتراتيجية مػػػا وراء المعرفػ ػػة فػ ػػي تعػ ػػديؿ
التصػػورات البديمػػة لممفػػاىيـ العمميػػة لػػدى طػػالب الصػػؼ التاسػػع األساسػػي ،اتبػػع الباحػػث المػػنيج شػػبو
التجريبػػي حيػػث تػػـ اختيػػار عينػػة الد ارسػػة مػػف طػػالب الصػػؼ التاسػػع فػػي مدرسػػة ذكػػور المغػػازي والبػػال"

ع ػػددىا ()60طابػ ػاً قس ػػمت إلػ ػػى مجموع ػػة تجريبي ػػة وأخ ػػرى ضػ ػػابطة ،أع ػػد الباح ػػث اختب ػػار لتشػ ػػخيص
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التص ػػورات البديم ػػة ،اس ػػتخدـ الباح ػػث المتوس ػػطات الحس ػػابية ،والنح ارف ػػات المعياري ػػة ومعام ػػؿ الرتب ػػاط
واختبار  ،T- Testواختبار (ماف -وتني) واستخدـ مربع إيتا لمتأكد مف حجـ األثر.

وقػػد أظيػػرت الد ارسػػة :وجػػود العديػػد مػػف التصػػورات البديمػػة لمفػػاىيـ جسػػـ النسػػاف لػػدى الطػػالب

عينة البحث وشيوع بعضيا بنسبة كبيرة.

وتوصمت إلى :وجود فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة( )0.05≤αبيف متوسطات درجات
طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في لتطبيؽ البعػدي لختبػار التصػورات البديمػة لصػال

طالب المجموعة التجريبية.

وجود فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة( )0.05≤αبيف متوسطات درجات طالب

المجموعػػة التجريبيػػة مرتفعػػي التحصػػيؿ وأقػرانيـ فػػي المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي لختبػػار
التصورات البديمة لصال طالب المجموعة التجريبية.

كجػػاءت دراسػػة رض ػكاف ( )2012التػػي ىػػدفت إلػػى تقصػػي أثػػر اسػػتراتيجية قبعػػات التفكيػػر فػػي تنميػػة
المفػػاىيـ العمميػػة وميػػارات اتخػػاذ القػرار لػػدى طالبػػات الصػػؼ الثػػامف الساسػػي فػػي مػػدارس وكالػػة الغػػوث

الدولية ،لقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي و المنيج شبو التجريبي فػي الد ارسػة و طبقػت الد ارسػة
عمػى عينػة مػف طالبػات الصػؼ الثػامف األساسػي بمػ" عػددىا ( )80طالبػة قسػمت إلػى مجمػوعتيف

مجموعة تجريبية درست الوحػدة السادسػة مػف منيػاج العمػوـ لمصػؼ الثػامف باسػتراتيجية قبعػات التفكيػر

ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية التػي تعتمػد عمػى نشػاط المعمػـ ،أعػدت الباحثػة دليػؿ المعمػـ
و أدوات القيػػاس التػػي شػػممت اختبػػار لممفػػاىيـ العمميػػة يتكػػوف مػػف ( )40فق ػرة ومقيػػاس ميػػارات اتخػػاذ

القرار ،استخدمت الباحثة برنامج  spssلمعالجة البيانات احصائياً ،وقد خمصت الدراسة إلى:

عػدـ وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )0.05≤αفػي متوسػط درجػات اختبػار

المفػاىيـ العمميػة ككػؿ ،ووجػود فػرؽ داؿ إحصػائيا فػي درجػات بعػض ميػارات التفكيػر العميػا لصػال

المجموعة التجريبية.

وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة بأىمية توظيؼ اسػتراتيجية قبعػات التفكيػر السػت فػي تػدريس

العمػػوـ لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر العميػػا وميػػارات اتخػػاذ القػرار ،وتػػدعيـ المنيػػاج بأنشػػطة لتوظيػػؼ القبعػػات
وتدريب معممي العموـ عمى توظيفيا.
كما كأجرل األغا ( )2012دراسة بيدؼ استقصاء فاعمية توظيؼ استراتيجية  Seven E'sالبنائية
في تنمية الميارات الحياتية في مبحث العموـ العامة الفمسطيني لدى طالب الصؼ الخػامس األساسػي،
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استخداـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعة الضابطة مع قياس قبمي -بعػدي ،تػـ
إعػداد دليػؿ معمػـ العمػوـ ،وك ارسػة أوراؽ عمػؿ الطالػب ،وقائمػة بالميػارات الحياتيػة ،وبطاريػة لقيػاس

الميػارات الحياتيػة تمثمػت فػي مقيػاس ميػارة اتخػاذ القػرار ،وبطاقػة مالحظػة الميػارات البيئيػة األدائيػة،
واختبػار الميػارات التصػاؿ والتواصػؿ ،فػي حػيف تكونػت عينػة الد ارسػة مػف ) (81طالبػاً مػف طػالب

الصؼ الخامس األساسػي فػي مدرسػة أحمػد عبػد العزيػز األساسػية ) أ ( لمبنػيف خػانيونس ،تػـ اختيارىػا
بطريقػة عشػوائية بسػيطة وتػـ توزيعيػا عمػى مجموعتيف(ضػابطة ،تجريبيػة) وعػدد كػؿ مجموعػػة ()40

طالباً ،تـ جمع البيانات وتحميميا باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية :اختبار "ت "لعينتيف مستقمتيف،
وحجػـ التػأثير باسػتخداـ مربػع إيتػا ،ومعادلػة الكسػب المعػدؿ لػبالؾ ،واختبػار" ت" لدللػة الفػروؽ بػيف

معػامالت ارتبػاط بيرسػوف ،توصػمت الد ارسػة إلػى فاعميػة توظيػؼ اسػتراتيجية  Seven E'sالبنائيػة فػي
تنمية الميارات الحياتية في مبحث العموـ العامة الفمسطيني لدى طالب الصؼ الخامس األساسي.

كفي دراسة قاـ بيا صػالح ( )2011بيػدؼ التعػرؼ عمػى اثػر اسػتخداـ نظريػة ميػرؿ عمػى تحصػيؿ
العمػوـ العامػة لػدى طمبػة الصػؼ ال اربػع فػي المػدارس الحكوميػة فػي منطقػة سػمفيت ود ارسػة أثػر متغبػر
الجػنس والقػدر ة األكاديميػة (عػالي التحصػيؿ  /مػنخفض التحصػيؿ) وتفاعػؿ كػؿ مػف الجػنس والقػدرة

األكاديميػة عمػى تحصػيؿ طمبػة الصػؼ ال اربػع ،اتبعػت الباحثػة المػنيج التجريبػي وقسػمت عينػة وعػددىا

( )143طالباً وطالبة ،مف طمبة الصؼ الرابع إلى مجموعتيف األولى تجريبية وضابطة ،أعدت الباحثة
اختبا ار تحصيمياً في وحدة الكيرباء لمصؼ الرابع وأسفرت الدراسة عف فعالية نموذج ميػرؿ فػي تحسػيف

مستوى تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع في العموـ.

وفػي ضػوء النتػائج أوصػت الباحثػة :بضػرورة إجػراء مزيػد مػف الد ارسػات عمػى م ارحػؿ تعميميػة
مختمفػة وصػفوؼ مختمفػة ،ومواضػيع أخػرى ،وفػي محافظػات أخػرى مػف الػوطف ،ود ارسػة أثػره عمػى

تحصيؿ الطمبة .وكذلؾ تبنى نموذج ميرؿ كطريقة واستراتيجية في التدريس بديمة عف الطريقة التقميدية،

وذلؾ لمالحقة التطور التربوي في طرؽ تدريس العموـ.

كجاءت دراسة أخرل عمى الصميد المحمي قاـ بإجرائيا رياف ( )2011كاف اليدؼ منيا التعرؼ إلى
مػدى ممارسػة معممػي الرياضػيات فػي مديريػة التربيػة بالخميػؿ لمتػدريس البنػائي ،وعالقتػو بمعتقػدات

فاعميتيـ التدريسية ،كما ىدفت إلى اختبار دللة الفروؽ بيف متوسطات درجة الممارسة وفقا لمتغيرات :

الجػنس ،والخبػرة ،والمؤىػؿ العممػي ،والمرحمػة التعميميػة ،ولتحقيػؽ ىػذه األىػداؼ اتبػع الباحػث المػنيج
الوصفي التحميمي تـ تطبيؽ استبانة ،عمى عينة مكونة مف ) ( 206مف معممػي ومعممػات الرياضػيات

فػي مديريػة التربيػة بالخميػؿ ،وأظيػرت نتػائج الد ارسػة أف درجػة ممارسػة معممػي الرياضػيات لمتػدريس

البنائي متوسطة ،كما تبيف عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسػطات درجػة الممارسػة وفقػا
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لمتغيػرات الد ارسػة جميعيػا ،فػي حػيف وجػدت عالقػة موجبػة دالػة إحصػائيا ،بػيف درجػة ممارسػة معممػي
الرياضيات لمتدريس البنائي ومعتقدات فاعميتيـ التدريسية.

كفي ىذا السياؽ ىدفت دراسة ابراىيـ ( )2010إلػى تنميػة التحصػيؿ المغػوي والتفكيػر البػداعي لػدي
طالب المرحمػة المتوسػطة مػف خػالؿ اسػتخداـ نمػوذج الػتعمـ البنػائي ،اسػتخدـ الباحػث المػنيج التجريبػي

وذلؾ لختبار المفاىيـ ،تكوف مجتمػع الد ارسػة مػف جميػع طػالب الصػؼ األوؿ متوسػط بمنطقػة عسػير،
اختار الباحث العينة بطريقة عشػوائية حيػث بمغػت ( )48طالػب تػـ تقسػيميا إلػى مجمػوعتيف متسػاويتيف

ػار ىدفػػو قيػػاس مسػػتوى التحصػػيؿ المغػػوي ،ومقيػػاس التفكيػػر
تجريبيػػة وأخػػرى ضػػابطة ،أعػػد الباحػػث اختبػ ً
البػػداعي ثػػـ إعػػداد دليػػؿ لمعمػػـ المغػػة العربيػػة ،قػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػطات الحسػػابية والنح ارفػػات
المعيارية واختبار ( ،)T-Testتوصػمت الد ارسػة إلػى وجػود فػروؽ دالػة إحصػائياً بػيف متوسػطي درجػات
ط ػػالب المجم ػػوعتيف ف ػػي الختب ػػار التحص ػػيمي ومقي ػػاس التفكي ػػر البتك ػػاري لص ػػال ط ػػالب المجموع ػػة

التجريبية.

أمػا دراسػة المميػكؼ ( )2009فيػدفت إلػى معرفػة أثػر التػدريس وفقػاً لنظريػة فيجكوتسػكي البنائيػة

الجتماعيػة فػي اكتسػاب طػالب المرحمػة المتوسػطة لممفػاىيـ الرياضػية وتفكيػرىـ البػداعي ،اسػتخدـ

الباحث المنيج شبو التجريبي ،حيث اختار العينة بطريقػو عشػوائية األولػى ضػابطة وعػددىا ()28طالبػاً

ومجموعػػة تجريبيػػة وعػػددىا( )30طالب ػاً ،أعػػد الباحػػث اداة الد ارسػػة وتمثمػػت فػػي اختبػػار قيػػاس اكتسػػاب

المفػػاىيـ العمميػػة يتكػػوف مػػف ( )33قف ػرة مػػف اختيػػار متعػػدد ،ولتحميػػؿ النتػػائج اسػػتخدـ الباحػػث معامػػؿ
ارتباط بيرسوف ،واختبار "ت" ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
-

وجػود فػروؽ دالػة احصػائيا عنػد مسػتوى الدللػة( )0.05فػي متوسػط درجػات اكتسػاب

المفػاىيـ الرياضػية بػيف طػالب المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة لصػال

المجموعػة

التجريبية.

 وجود فروؽ دالة احصائيا عند مستوى الدللة ( )0.05في متوسط درجات التفكير البداعي بيف طالب المجموعتيف لصال المجموعة التجريبية.-

وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة موجبػػة ومقبولػػة بػػيف اكتسػػاب المفػػاىيـ الرياضػػية والتفكيػػر اإلبػػداعي

لدى طالب المجموعة التجريبية.

ىدفت دراسة الميسكم ( )2008إلى معرفة أثر اسػتراتيجية الشػكؿ  Vالبنائيػة فػي اكتسػاب المفػاىيـ
العمميػة وعمميػات العمػـ لػدى طػالب السػابع األساسػي بغػزة ،اسػتخدـ الباحػث المػنيج الوصػفي التحميمػي
لتحديد المفاىيـ العممية وعمميات العمـ ،اختار الباحث عينة الدراسة بصورة قصدية ،حيث تكونت عينة

الد ارسػة مػف صػفيف د ارسػييف مػف طػالب السػابع إحػداىما تضػـ ( )40طالبػاً وىػي مجموعػة تجريبيػة،
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والثانيػة ( )38طالبػاً مجموعػة ضػابطة ،تأكػد الباحػث مػف تكػافؤ المجمػوعتيف مػف حيػث العمػر الزمنػي
والتحصيؿ السابؽ في العموـ والختبار القبمي ألدوات الدراسة.

أعد الباحث أدوات الدراسة وىي :أداة تحميؿ محتوى وحدة الح اررة في حياتنػا مػف كتػاب العمػوـ

لمصؼ السابع لتحديد المفاىيـ العممية ،باإلضػافة إلػى اختبػار المفػاىيـ العمميػة المكػوف مػف ( )50بنػداً،
تأكػد مػف صػدؽ أدوات الد ارسػة بعرضػيـ عمػى لجنػة مػف المحكمػيف ،وتػـ حسػاب معامػؿ الثبػات

لالختبػاريف بطػريقتيف ىمػا :طريقػة التجزئػة النصػفية وبطريقػة كػودر ريتشاردسػوف ،20-طبػؽ الباحػث
اختبػار المفػاىيـ واختبػار عمميػات العمػػـ كاختبػار قبمػي واختبػار بعػػدي لختبػار صػحة الفػروض ،توصػػؿ

الباحث إلى وجود فروؽ ذات دللة إحصائية في اختبار اكتساب المفاىيـ لصال المجموعػة التجريبيػة

التي درست باستخداـ استراتيجية الشكؿ  Vالبنائية.

أوصى الباحث بتوظيؼ استراتيجية الشكؿ  Vالبنائية في جميع المراحؿ الدراسية مما يزيد مف
فعالية التعمـ ،وتوعية المعمميف باستراتيجية الشكؿ  Vالبنائية
كجػاءت دراسػة الحراحشػة ( )2008بيػدؼ معرفػة أثػر اسػتراتيجية المماثمػة فػي تػدريس العمػوـ فػي
اكتساب المفاىيـ العممية ومستوى أداء عمميات العمػـ األساسػية لػدى تالميػذ الصػؼ الخػامس األساسػي
في قصبة المفرؽ في األردف ،ولتحقيؽ ىػدؼ الد ارسػة تػـ اسػتخدمت الباحثػة اختبػار لكتسػاب المفػاىيـ

العممية واختبار لمستوى أداء عمميات العمـ ،باإلضافة إلى إعداد دليؿ لممعمـ يساعد فػي تػدريس الوحػدة
وفػؽ اسػتراتيجية المماثمػة ..وقػد تػـ اختيػار عينػة الد ارسػة بالطريقػة القصػدية حيػث بمػ" عػدد أفػراد العينػة

( )64طالبة مػف طالبػات الصػؼ الخػامس األساسػي ،قسػمت إلػى مجمػوعتيف األولػى ضػابطة تكونػت

مف ( )32طالبة درسوا باستخداـ استراتيجية المماثمػة ،الثانيػة تجريبيػة وتكونػت مػف ) 32طالبػة) أيضػاً

درست بالطريقة العتيادية .ومف أجؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا تـ تطبيؽ األدوات

عمػى أفػراد الد ارسػة قبػؿ تطبيػؽ التجربػة وبعػدىا ،وجمعػت البيانػات واسػتخدمت الباحثػة اسػموب التحميػؿ
الحصػائي ( ،(ANCOVAتوصػمت الد ارسػة إلػى وجػود فػرؽ داؿ إحصػائياً بػيف متوسػطي درجػات

الطالبات في مجموعتي الدراسة عمى اختبار اكتساب المفاىيـ العمميػة لصػال الطالبػات المػواتي درسػف
بالطريقة التجريبية ،كما توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بػيف متوسػطي عالمػات

الطالبات في اختبار أداء عمميات العمـ األساسية لصال أفراد المجموعة التجريبية.

خرجػت الد ارسػة بمجموعػة مػف التوصػيات كػاف أىميػا  :اسػتخداـ اسػتراتيجية المماثمػة فػي تػدريس

العمػوـ وتزويػد المػدارس بخطػط التػدريس بالمماثمػة واألدلػة ليػتمكف معممػو العمػوـ مػف اسػتخداميا
واإلفادة منيا في تحقيؽ تدريس أفضؿ ،مع مراعاة برامج إعداد وتدريب المعمميف لستخداـ المماثمة

فػي تػدريس العمػوـ ،وذلػؾ مػف خػالؿ ممارسػة تصػميـ الػدروس التػي يعػدونيا بغيػة تحسػيف عمميػة
63


التػدريس وزيػادة التحصػيؿ المعرفػي لػدى التالميػذ ،واىتمػاـ واضػعي منػاىج العمػوـ بالممػاثالت
وتضميف تمؾ المناىج بقدر مناسب منيا حتى يتمكف المعمـ مف تنفيذىا في أثناء التدريس.

أما دراسة األسمر ( )2008فيدفت إلػى معرفػة أثػر دورة الػتعمـ فػي تعػديؿ التصػورات البديمػة لممفػاىيـ
العممي ػػة واتجاى ػػاتيـ نحوى ػػا لط ػػالب الص ػػؼ الس ػػادس األساس ػػي ،اتب ػػع الباح ػػث الم ػػنيج ش ػػبو التجريب ػػي

ولتحقيؽ أىػداؼ الد ارسػة تػـ إعػداد اختبػار لتشػخيص التصػورات البديمػة ومقيػاس لالتجػاه نحػو المفػاىيـ

العممية وبعد التحقؽ مف صدقيا وثباتيا تـ تطبيؽ الختبار قبمياً وبعدياً كمػا تػـ تطبيػؽ مقيػاس التجػاه

قبميػا
ػديا عمػى مجمػوعتي الد ارسػة المجموعػة التجريبيػة والمجموعػة الضػابطة ،وحممػت النتػائج ً
قبميػا وبع ً
ً
ػديا لمتعػرؼ عمػى دللػة الفػروؽ بػيف متوسػطات درجػات الطػالب فػي
لمتأكػد مػف تكػافؤ المجمػوعتيف وبع ً
المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة حيػث تػـ اسػتخداـ المتوسػطات الحسػابية ،والنح ارفػات المعياريػة،
ومعامؿ الرتباط ،واختبار "ت" والنسب المئوية ،توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 وجػػود العديػػد مػػف التصػػورات البديمػػة لمفػػاىيـ الحركػػة والقػػوة لػػدى طػػالب عينػػة البحػػث وشػػيوعبعضيا بنسبة كبيرة لدييـ تصؿ في بعضيا إلى أكثر مف (.)%90

 وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات المجموعػػة الضػػابطة والتجريبيػػة لصػػالالمجموعة التجريبية اختبار التصورات البديمة لمفاىيـ الحركة والقوة.

وفػي ضػوء مػا أسػفرت عنػو الد ارسػة مػف نتػائج أوصػي الباحػث بضػرورة إعػداد اختبػارات تشخيصػية

لمتصورات البديمة لممفػاىيـ العمميػة وعقػد ورشػات عمػؿ لممعممػيف لتػدريبيـ عمػى كيفيػة التعػرؼ عمػى
التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى الطالب وضرورة استخداـ استراتيجيات تدريس حديثة بيدؼ
تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية.

كقاـ قشطة ( )2008بدراسػة ىػدفت إلػى معرفػة أثػر توظيػؼ اسػتراتيجيات مػا وراء المعرفػة عمػى
تنميػة المفػاىيـ العمميػة والميػارات الحياتيػة بػالعموـ لػدى طمبػة الصػؼ الخػامس األساسػي ،وقػد اتبػع

الباحػث المػنيج الوصػفي والتجريبػي ،حيػث تػـ اختيػار عينػة الد ارسػة مػف طػالب الصػؼ الخػامس
األساسػي حيػث بمػ" عػددىا ( )74طالػب تػـ تقسػيميا إلػى مجمػوعتيف تجريبيػة وضػابطة ،ولتحقيػؽ

أىداؼ الدراسة تـ إعداد قائمة بالمفاىيـ العممية ،والميارات الحياتية واختبا اًر لممفاىيـ العممية وكذلؾ

قبميػا
اختبا اًر لمميارات الحياتية ودليؿ لممعمـ .وبعد التحقؽ مف صدقيا وثباتيا تـ تطبيػؽ الختبػاريف ً
ػديا لمتعػرؼ
قبميػا لمتأكػد مػف تكػافؤ المجمػوعتيف وبع ً
وبعػدياً عمػى مجمػوعتي الد ارسػة ،وحممػت النتػائج ً
عمى دللة الفػروؽ بػيف متوسػطات درجػات الطػالب فػي المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة حيػث تػـ

اسػتخداـ المتوسػطات الحسػابية ،والنح ارفػات المعياريػة ،ومعامػؿ الرتبػاط ،واختبػار" ت" ،والنسػب
المئويػػة ،توصػػمت الد ارسػػة إلػػى :وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى(  )0.05≤αبػػيف
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متوسط درجات الطالب فػي المجموعػة التجريبيػة ومتوسػط درجػات أقػرانيـ فػي المجموعػة الضػابطة

في اختبار المفاىيـ العممية ،واختبار الميارات الحياتية لصال المجموعة التجريبية.

أوصى الباحث بضرورة الىتماـ بممارسة الطالب لالستراتيجيات المختمفة لمػا وراء المعرفػة ،وعقػد

ورش عمؿ لممعمميف لتدريبيـ عمى استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة سواء قبؿ الخدمة أو أثناء

الخدمة حتى يمكنيـ مف استخداميا في التدريس ،وكذلؾ تصميـ برامج لتنمية الميارات الحياتية في
ضوء حاجات الطالب وواقع المجتمع ومتطمباتو وتحديات العصر.
كقػد ىػدفت دراسػة رمضػاف ( )2008إلػى التعػرؼ إلػى مػدى فاعميػة اسػتراتيجية (كػوف -شػارؾ -
اسػتمع –ابتكػر( ) (F-S-L-Cفػي تنميػة بعػض ميػارات التفكيػر العميػا والمفػاىيـ العمميػة فػي مػادة
العمػوـ لػدى تالميػذ الصػؼ الخػامس البتػدائي ،وتمثمػت أدوات الد ارسػة فػي اختبػار ميػارات التفكيػر

العميػا ،واختبػار المفػاىيـ العمميػة ،واسػتخدمت الباحثػة المػنيج التجريبػي ،وتكونػت عينػة الد ارسػة مػف

مجموعػػة تجريبيػػة عػػددىا ( )49تمميػػذاً ،ومجموعػػة ضػػابطة عػػددىا ()47تمميػػذاً مػػف تالميػػذ الصػػؼ

الخامس البتدائي بمدرسة كوبري القبة ،وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف

متوسػطي درجػات كػؿ مػف المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة لصػال المجموعػة التجريبيػة وذلػؾ
بالنسبة لختبار المفاىيـ العممية ومستوياتو واختبار ميارات التفكير العميا.
كما ىدفت دراسة األغا ( :)2007إلى تقصي أثر استخداـ المتشابيات فػي اكتسػاب المفػاىيـ العمميػة

والحتفاظ بيا في مادة العموـ لطالبات الصؼ التاسع الساسي بغزة ،استخدمت الباحثة المنيج التجريبي

حيػػث اختػػارت عينػػة الد ارسػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ التاسػػع البػػال" عػػددىـ( ،)80وزعػػت الطالبػػات عمػػى

مجموعتيف ضابطة واألخرى تجريبية بواقع ()40طالبة لكؿ مجموعة ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد
اختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة ،ودليػػؿ لممعمػػـ ونشػػاط الطالػػب ،طبقػػت الباحثػػة اختبػػار قبمػػي قبػػؿ المعالجػػة ثػػـ

اإلختبار البعدي ،استخدمت الباحثة اختبار  T.Testواختبار ماف وتني لمتعرؼ عمى دللة الفروؽ بيف
الطالبات مرتفعات التحصيؿ ومنخفضات التحصيؿ.

توصمت الباحثة إلى وجود فروؽ ذات دللة بيف إحصائية بػيف متوسػط درجػات المجموعػة التجريبيػة

والضػػابطة فػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ تعػػزى اسػػتخداـ اسػػتراتيجية المتشػػابيات ،فػػي ضػػوء نتػػائج الد ارسػػة
أوصت الباحثة ب :توظيؼ استراتيجية المتشابيات مف قبػؿ المعممػيف فػي تػدريس العمػوـ لمطمبػة فػي

المسػػتوى التحصػػيمي المرتفػػع والمػػنخفض ،حػػث المش ػرفيف والدارة المدرسػػية عمػػى تػػدريب المعممػػيف
لستخداـ استراتيجية المتشابيات وتوظيفيا داخؿ الفصؿ.
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كعمى الصميد المحمي فقد ىدفت الدراسة التي قاـ بيا أبػك طػاحكف ( )2007إلػى التعػرؼ عمػى
أثػر برنػامج مقتػرح بػالنموذج البنػائي فػي إكسػاب ميػارة الرسػـ اليندسػي بمػنيج التكنولوجيػا لمصػؼ

التاسع األساسي بمحافظات غزة ،وذلؾ عف طريؽ تصميـ برنامج بالنموذج البنائي في وحدة الرسـ
اليندسي وقاـ الباحث بتصميـ أداتيف لموصوؿ إلى مدى اكتساب الطالب ليذه الميارات وىما:
 -اختبار تحصيمي مكوف مف )  ( 83فقرة  -بطاقػة مالحظػة مكونػة مػف )  ( 10بنػود لكػؿ

طالبػا قسػمت إلػى
ميػارة مػف الميػارات السػابقة ،وقػد تكونػت عينػة الد ارسػة مػف ) ً ( 80
مجموعتيف تجريبية وضابطة بواقع ( )40طالب لكؿ مجموعة ،في حػيف كانػت أىػـ نتػائج

الدراسة كما يأتي:

 توجد فػروؽ ذات دللػة إحصػائية()0.01≤αبػيف متوسػطي درجػات المجمػوعتيف التجريبيػةوالضابطة التطبيؽ البعدي لصال أفراد المجموعة التجريبية.

توجد فروؽ ذات دللة إحصائية()0.01≤αبيف متوسػطي درجػات المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة
لمميارات التي تقيسيا بطاقة المالحظة لصال أفراد المجموعة التجريبية.
كما كىدفت دراسة أحمد ( )2006إلي معرفة أثر استخداـ نموذج بايبي البنائي في تدريس العموـ
لتعديؿ التصورات البديمة حوؿ بعض المفاىيـ العممية لدي تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في وحػدة
الصوت في حياتنا ،اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة حيث تمثمت أداة

الد ارسػة فػي اختبػا ر تشخيصػي مفتػوح النيايػة لمتعػرؼ عمػى التصػورات البديمػة حػوؿ مفػاىيـ وحػدة

الصوت في حياتنا كما استخدـ الباحث اختبار لقياس عمميات العمـ األساسية لدي تمميذات الصؼ
األوؿ اإلعدادي وتكونت عينة الدراسة مف ( )60تمميذة مف طالبات الصؼ األوؿ اإلعدادي بوليػة
صور بسمطنة عماف وقسمت العينة إلي مجموعتيف تجريبيػة وضػابطة وقػد دلػت نتػائج الد ارسػة إلػي
وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية لصػال المجموعػة التجريبيػة التػي تػدرس باسػتخداـ نمػوذج بػايبي

البنائي فػي اختبػار التصػورات البديمػة المطبػؽ بعػديا كمػا دلػت النتػائج عمػى وجػود فػروؽ ذات دللػة
إحصائية لصال المجموعة التجريبية في اختبار عمميات العمـ البعدي.

بينما ىدفت دراسة البمبيسي ( :)2006إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية المتناقضات في تعديؿ
التصػورات البديمػة لػبعض المفػاىيـ العمميػة لػدى طالبػات الصػؼ العاشػر األساسػي فػي وحػدة الكميػات

الفيزيائيػة وقػوانيف الحركػػة وقػد اتبعػػت الباحثػة المػنيج الوصػػفي التحميمػي والمػػنيج التجريبػي لختبػػار
الفػروض ،ولتحديػد المفػاىيـ البديمػة اسػتخدمت الباحثػة أداة لمد ارسػة تمثمػت فػي اختبػار تشػخيص

التصورات البديمة لممفاىيـ الفيزيائية وتكونت عينة الدراسة مف ( )72طالبة مف طالبات الصؼ العاشر
األساسي في مدرسة فيد األحمد الصباح الثانوية وقسمت العينة إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة في
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كػؿ مجمػوعتيف  36طالبػة وقػد دلػت النتػائج عمػى عػدـ وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى

الدللػة ( )0.05≤αبػيف متوسػط درجػات طػالب المجمػوعتيف مػف ذوات التحصػيؿ المرتفػع لصػال

المجموعػة التجريبيػة ،وعػدـ وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الدللػة ( )0.05≤αبػيف

متوسط درجات طالبات المجموعتيف ذوات المستوى التحصيمي المنخفض في اختبار التصورات البديمة

البعدي كما أسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى(  )0.05≤αبيف متوسط
درجات طالبات المجموعتيف ذوات المستوى التحصيمي المرتفع في اختبار التصورات البديمة البعدي.

كفي دراسة أجراىا الدكاىيدم ( :)2006بيدؼ استقصاء فعالية التدريس وفقاً لنظرية فيجوتسكي في

اكتساب بعض المفاىيـ البيئية لدى طالبات جامعة األقصى بغزة ،وقد تكونت عينة الد ارسػة مػف شػعبة
واحدة مف شعب مساؽ الدراسات البيئية بصورة قصدية مف جامعػة األقصػى بغػزة ،ثػـ وزع طػالب ىػذه

الشػعبة إلػى مجمػوعتيف إحػداىما ضػابطة ( )42طالبػة واألخػرى تجريبيػة ( )40طالبػة ،ولإلجابػة عػف

أسػئمة الد ارسػة اسػتخدـ الباحػث المػنيج التجريبػي ،الطالبػات لممفػاىيـ البيئيػة ،والدللػة المفظيػة ،والقػدرة
عمى التمييز ،والقدرة عمى حؿ المشكالت وقد استخدمت المعالجات اإلحصائية متمثمة في المتوسطات

الحسابية والنحرافات المعيارية ومعامالت الرتباط واختبار  T.Testومربع ايتا.

وقػد خرجػت الد ارسػة بالنتػائج التاليػة :ل يوجػد فػرؽ فػي الػدرجات بػيف المجمػوعتيف الضػابطة

والتجريبية سواء في اكتساب المفاىيـ أو الدللة المفظية أو تمييز األمثمة أو حؿ المشكالت.

كمػا كىػدفت دراسػة الشػطناكم كالمبيػدم ( )2006إلػى تقصػي أثػر التػدريس وفػؽ نمػوذجيف لمػتعمّـ

البنػائي فػي تحصػيؿ طػالب الصػؼ التاسػع فػي الرياضػيات مقارنػة بالطريقػة التقميديػة ،وقػد تناولػت
التعمـ ىما نموذج الستراتيجيات البنائية لمتدريس ( ،)CST-Modelوتكونت
نموذجيف مف نماذج دورة ّ
العينػة مػف ( )105طالػب مػوزعيف عمػى ثػالث شػعب متكافئػة تػـ اختيارىمػا عشػوائياً عمػى مجمػوعتيف
تجػريبيتيف درسػتا وفػؽ النمػوذجيف البنػائييف ،ومجموعػة ضػابطة درسػت وفػؽ الطريقػة التقميديػة ،عمػؿ

ػاء عمػى أبعػاد المحتػوى (مفػاىيـ ،تعميمػات ،و خوارزميػات،
الباحثػاف عمػى تصػميـ اختبػار تحصػيمي بن ً
وحػػؿ مسػػائؿ) توصػػمت الد ارسػػة إلػػى :وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )0.01≤αفػػي
تحصيؿ طالب الصؼ التاسع في الرياضيات تعػزى لطريقػة التػدريس لصػال المجمػوعتيف التجػريبيتيف،

وعدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية عند مستوى( )0.01≤αفي تحصيؿ طالب الصؼ التاسػع فػي

الخوارزميات الرياضية ،وعدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية ( )0.05≤αبيف متوسطات أداء طالب
المجموعتيف التجريبيتيف في الختبار يعزى لطريقة التدريس.

دراسػػة السػػبيؿ ( )2005ىػػدفت الد ارسػػة إلػػى معرفػػة أثػػر اسػػتخداـ كػػؿ مػػف دورة الػػتعمـ ونمػػوذج جانييػػو
عمى اكتساب عينة مف تمميػذات الصػؼ الثالػث البتػدائي بمدينػة الريػاض بحػي النسػيـ لممفػاىيـ العمميػة
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ومي ػػارات المالحظ ػػة والتص ػػنيؼ والتص ػػاؿ عػػػددىـ ( )96تممي ػػذة بأعم ػػار م ػػف ( )9-8س ػػنوات لعينػػػة
عشػ ػوائية اتبع ػػت الباحث ػػة الم ػػنيج التجريب ػػي لختب ػػار ص ػػحة ف ػػروض الد ارس ػػة حي ػػث قس ػػمت العين ػػة إل ػػى
مجموعة تجريبية وأخرى مجموعػة ضػابطة ومػف أدوات الد ارسػة إعػداد الباحثػة اختبػار اكتسػاب المفػاىيـ

العممية وتوصمت الدراسة إلى النتيجة التالية:

وجود فروؽ ذات دللة إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة الضابطة والتجريبيػة لصػال المجموعػة
التجريبية التي درست بطريقة دورة التعمـ ونمػوذج جانييػو ،وقػد أوصػت الباحثػة بضػرورة تفعيػؿ اسػتخداـ

استراتيجية دورة التعمـ في تدريس العموـ ،واعداد المعمميف قبؿ وأثناء الخدمة عمى توظيفيا.

كفي دراسة قاـ بيا كػالن مػف الزعبػي كعكيػدات ( )2004ىػدفت إلػى التعػرؼ عمػى أثػر تبنػي معممػي

العموـ لمبادئ النظرية البنائية أثناء تدريسيـ لممفاىيـ العممية في تحصيؿ الطمبة ليذه المفاىيـ وتكويف

بنيػة مفاىيميػة متكاممػة لػدييـ ،انػتيج الباحثػاف المػنيج التجريبػي بتقسػيـ عينػة الد ارسػة التػي تكونػت مػف

( )420طالبػا مػف طػالب الصػؼ السػابع إلػى مجموعػة ضػابطة ومجموعػة تجريبيػة واسػتخدـ الباحثػاف

اختبػار تحصػيؿ المفػاىيـ العمميػة واختبػار الخػرائط المفاىيميػة ،أعػد الباحثػاف اختبػار تحصػيؿ المفػاىيـ

العممية ،واختبار الخرائط المفاىيمية ،واعداد مذكرات دراسية لممادة العممية ،وأسفرت نتائج الدراسة عف
وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية فػي تحصػيؿ المفػاىيـ اختبػار الخػرائط المفاىيميػة لصػال المجموعػة

التجريبية.
أمػػػا دراسػػػة السػػػميـ ( )2003فقػػد ىػػدفت إلػػى د ارسػػة فاعميػػة نمػػوذج مقتػػرح لتعمػػيـ البنائيػػة ونماذجيػػا
التدريسية في تنمية ممارسات التدريس البنػائي لػدى معممػات العمػوـ وأثػر تمػؾ الممارسػات التدريسػية فػي
تعديؿ التصورات البديمة لمفػاىيـ التغيػرات الكيميائيػة لػدى طالبػات الصػؼ األوؿ المتوسػط ،وقػد تطمػب

تحقيؽ ىدؼ البحث تحديد قائمة لكؿ مف المفاىيـ األساسية والممارسات التدريسية المشتقة مػف الفمسػفة
البائية واعداد اختبار التصورات البديمة لمفاىيـ التغيرات الكيميائية والحيوكيميائية.
تكونت عينة الدراسة مف جميع معممات العموـ الممتحقات ببرنامج الدبموـ العاـ في التربية بكمية
التربيػػة لمبنػػات لمعػػاـ الد ارسػػي 1422ىػ ػ وبمػػ" عػػددىف ( )12معممػػة ،كمػػا تكونػػت مػػف طالبػػات الصػػؼ
األوؿ المتوسػػط فػػي مدرسػػتيف مػػف مػػدارس مدينػػة الريػػاض اختيرتػػا بطريقػػة عشػوائية وبمػػ" عػػدد الطالبػػات

( )240وقد أسفرت نتائج البحث عف التالي:

 وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )0,01بػػيف متوسػػطي درجػػات المعممػػاتقبمياً وبعدياً في بطاقة مالحظة الممارسات التدريسية البنائية لصال التطبيؽ البعدي.

 فاعمة النموذج المقترح في تنمية الممارسات التدريسية البنائية لدى معممات العموـ.68


النخف ػػاض الش ػػديد ف ػػي مس ػػتوى ص ػػحة تص ػػورات طالب ػػات المجم ػػوعتيف التجريبيػ ػة والض ػػابطة

لمفاىيـ التغيرات الكيميائية في التطبيؽ القبمي لختبار التصورات البديمة.

 التمميػػؽ عمػػى المحػػكر األكؿ :الدراسػػات التػػي تناكلػػت اسػػتراتيجيات كفكػػر النظريػػػة
البنائية.

أكل :بالنسبة لألىداؼ التي سمت الدراسات السابقة إلى تحقيقيا:
تنوعت أىداؼ الد ارسػات السػابقة ،فمعظميػا ىػدفت إلػى تقصػي أثػر اسػتراتيجيات الػتعمـ البنػائي

ف ػػي الت ػػدريس أو ف ػػي عممي ػػة التعم ػػيـ وال ػػتعمـ عم ػػى اكتس ػػاب التالمي ػػذ لممف ػػاىيـ العممي ػػة وتحدي ػػد بع ػػض
التصورات البديمة ومف ىػذه الد ارسػات( :األغػا ،)2013 ،و (عػراـ ،)2012 ،و (عػوض اهلل،)2012 ،

و(الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديب ،)2012 ،و (رض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواف ،)2012،و (األغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،)2012 ،و(العيسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوي ،)2008،و

(الحراحشػة ،)2008،و (األسػمر ،)2008 ،و (قشػطة ،)2008 ،ك (رمضػاف ،)2008 ،و (األغػا،
 ،)2007ك(البمبيسػػي ،)2006،بينمػػا ىػػدفت د ارسػػة (أبػػو سػػعدة ،)2014،و (أبػػو طػػاحوف،)2007 ،

و(ع ػػامر ،)2012،و(ابػ ػراىيـ ،)2010،و (أب ػػو ط ػػاحوف ،)2007 ،و(أحمػػػػد ،)2006 ،ك(الش ػػطناوي
والعبيدي ،)2006 ،و(السميـ ،)2003 ،و دراسة (السػبيؿ  )2005إلػى تقصػي فعاليػة برنػامج مقتػرح
ونموذج بنائي عمى التحصيؿ والتفكير البداعي ،بينما ىدفت دراسة (المعيوؼ ،)2009،و(الدكاىيدم،

 ،)2006و(صال  )2011،إلى معرفػة أثػر بعػض النظريػات البنائيػة عمػى تعمػـ المفػاىيـ ،فيمػا ىػدفت
د ارسػػة(الخالدي( ،)2013،ريػػاف ،)2011،و (الزعبػػي وعويػػدات )2004،إلػػى معرفػػة مػػدى ممارسػػات
المعمميف لمتعمـ البنائي في التدريس.
ف ػ ػػي ضػ ػ ػػوء مػ ػ ػػا سػ ػ ػػبؽ تتشػ ػ ػػابو الد ارسػ ػ ػػة الحاليػ ػ ػػة مػ ػ ػػع الد ارسػ ػ ػػات السػ ػ ػػابقة وخصوص ػ ػ ػاً د ارسػ ػ ػػة

(أبوسػػعدة ،)2014،و (أبػػو طػػاحوف )2007 ،فػػي استقصػػاء فعاليػػة برنػػامج بنػػائي مقتػػرح فػػي تػػدريس
العموـ ،وتختمؼ عف الدراسات السابقة وخصوصاً (الخالدي( ،)2013،رياف )2011،والتي ىدفت إلى
معرفة مدى ممارسات المعمميف لمتعمـ البنائي في التدريس ،بينما ىدفت الدراسة الحالية إلى تقصػي أثػر

برنامج بنائي مقترح عمى اكتساب المفاىيـ العممية في تدريس العموـ لدى طمبة الصؼ الرابع الساسي.
ثانيان :بالنسبة لممراحؿ الدراسية التي اجريت فييا الدراسات السابقة:
تنوعت المراحؿ الدراسية التي أجريت فييا الدراسات السابقة ،منيا:
 .1الصؼ الثالث( :السبيؿ .)2005
 .2الصؼ الرابع( :صال .)2011،
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 .3الصػػؼ الخػػامس( :أبػػو سػػعدة ،)2014،و(األغػػا ،)2012 ،و(الحراحشػػة ،)2008،و(قشػػػطة،
 ،)2008ك(رمضاف.)2008 ،

 .4الصؼ السادس( :األسمر.)2008 ،
 .5الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابع( :عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراـ ،)2012 ،و(ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوض اهلل ،)2012 ،و(ابػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ،)2010،
و(العيسوي ،)2008،و(األغا ،)2007 ،و(أحمد.)2006 ،

 .6الصؼ الثامف( :رضواف.)2012،

 .7الصػػػؼ التاسػ ػػع( :عػ ػػامر ،)2012،و(الػػػديب ،)2012 ،و(األغػػػػا ،)2007 ،و(أبػػػو طػ ػػاحوف،
 ،)2007و(الشطناوي والعبيدي.)2006 ،

 .8الصؼ العاشر( :األغا ،)2013 ،و(البمبيسي.)2006،
 .9طالب المرحمة الجامعية( :الدكاىيدم.)2006 ،

 .10معممي الرياضيات والعموـ( :رياف ،)2011،و(الزعبػي وعويػدات ،)2004،و(السػميـ،)2003 ،
و(الخالدي.)2013،

 .11تتشػابو ىػذه الد ارسػة مػع د ارسػة (صػال  ،)2011،فػي كونيػا أجريػت عمػى طػالب الصػؼ ال اربػػع
األساسي ،وتختمؼ عف الدراسات األخرى التي أجريت عمػى م ارحػؿ أخػرى -عمػى سػبيؿ المثػاؿ

ل الحصػػر( :أبػػو سػػعدة ،)2014،و(السػػبيؿ  ،)2005و(األسػػمر ،)2008 ،وبالتػػالي تػػـ اجػراء
الدراسة الحالية عمى طالب الصؼ الرابع األساسي.

ثالثان :بالنسبة ألماكف إجراء الدراسة:
لقد تنكعت أماكف إجراء الدراسات السابقة:
 .1فمس ػ ػػطيف( :العيس ػ ػػوي ،)2008،و(األغ ػ ػػا ،)2007 ،و(األغ ػ ػػا ،)2013 ،و(عػ ػ ػراـ،)2012 ،

و(الدواىي ػ ػ ػ ػػدي ،)2006 ،و(األس ػ ػ ػ ػػمر ،)2008 ،و(قش ػ ػ ػ ػػطة ،)2008 ،و(ال ػ ػ ػ ػػديب)2012 ،

(رضواف ،)2012،و(رياف ،)2011،و(صال .)2011،

 .2األردف( :الحراحشة ،)2008،و(الزعبي وعويدات.)2004،
 .3السعودية( :السبيؿ  ،)2005و(السميـ.)2003 ،

 .4العراؽ( :المعيوؼ ،)2009،و(أبو سعدة.)2014،
 .5اليمف( :ابراىيـ.)2010،

 .6سمطنة عماف( :أحمد.)2006 ،
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 .7تتش ػػابو الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي كون ػػو أجري ػػت ف ػػي فمس ػػطيف ،وم ػػف ى ػػذه
الدراسات( :األغا ،)2012 ،و(أبو طاحوف ،)2007 ،وتختمؼ الدراسة الحالية عف الد ارسػات
السػػابقة التػػي أجريػػت خػػارج فمسػػطيف ،ومػػف ىػػذه الد ارسػػات -عمػػى سػػيبؿ المثػػاؿ ل الحصػػر:

(ابراىيـ ،)2010،و(أبو سعدة ،)2014،و(الحراحشة ،)2008،و(السبيؿ  ،)2005وبالتالي
تـ اجراء الدراسة الحالية في فمسطيف.

رابمان :بالنسبة لممنيج المستخدـ ،كالتصميـ المتبع:
انحصرت المناىج المستخدمة في المنيج الوصفي ،والمنيج التجريبي ،والمنيج شبو التجريبػي،

فمعظـ الدراسات الساقة استخدمت المنيج التجريبػي القػائـ عمػى تصػميـ المجموعػة الضػابطة مػع قيػاس
قبمي وبعدي والمنيج الوصػفي ،ومػف ىػذه الد ارسػات( :أبػو سػعدة ،)2014،و(عػراـ ،)2012 ،و(األغػا،

 ،)2012و(ص ػ ػ ػ ػ ػػال  ،)2011،و(ابػ ػ ػ ػ ػ ػراىيـ ،)2010،و(الحراحش ػ ػ ػ ػ ػػة ،)2008،و(األس ػ ػ ػ ػ ػػمر،)2008 ،

و(قشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطة ،)2008 ،و(رمضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ،)2008 ،و(األغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،)2007 ،و(أبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاحوف،)2007 ،
و(البمبيسػي ،)2006،و(الدواىيػػدي ،)2006 ،و(السػبيؿ  ،)2005وبعػػض الد ارسػات السػػابقة اسػػتخدمت
المػػنيج شػػبو التجريبػػي القػػائـ عمػػى تصػػميـ المجموعػػة الضػػابطة والمجموعػػة التجريبيػػة مػػع قيػػاس قبمػػي

وبعػػدي ،ومػػف ىػػذه الد ارسػػات( :األغػػا ،)2013 ،و(عػػامر ،)2012،و(عػػوض اهلل ،)2012 ،و(الػديب،
 ،)2012و(رض ػ ػواف ،)2012،و(المعيػ ػػوؼ ،)2009،و(األسػ ػػمر ،)2008 ،و(أحمػ ػػد ،)2006 ،بينمػ ػػا
اسػػتخدمت د ارسػػة (الشػػطناوي والعبيػػدي )2006 ،تصػػميـ المجموعػػات الػػثالث :مجمػػوعتيف تج ػريبيتيف،
ومجموعة ضابطة مع قياس قبمي وبعدي.
وتتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونيا استخدمت المنيج التجريبي القػائـ عمػى

تصػميـ المجموعػة الضػابطة مػع قيػاس قبمػي -بعػدي ،حيػث تػـ اسػتخدامو كمػنيج غالػب فػي الد ارسػة

الحاليػػة ،ومػػف ىػػذه الد ارسػػات عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ل الحصػػر(:أبو سػػعدة ،)2014،و (األغػػا،)2007 ،

و(األسمر ،)2008 ،و(الحراحشة.)2008،

وفي ىذا السياؽ وفي ضوء الختالفات في الد ارسػات السػابقة تجػاه اسػتخداـ المػنيج التجريبػي،

والمنيج شبو التجريبي ،تـ استخداـ المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعة الضابطة مع قياس

قبمي -بعدي كمنيج غالب في الدراسة الحالية.

خامسان :بالنسبة لممينة المستخدمة:
 بعػػض الد ارسػػات اختػػارت عينػػة مػػف طػػالب المػػدارس والجامعػػات بالطريقػػة العش ػوائية البسػػيطة
كد ارس ػ ػ ػ ػ ػػة كػ ػ ػ ػ ػ ػالً م ػ ػ ػ ػ ػػف( :أبػ ػ ػ ػ ػ ػػو س ػ ػ ػ ػ ػػعدة ،)2014،و(عػ ػ ػ ػ ػ ػراـ ،)2012 ،و(ال ػ ػ ػ ػ ػػديب،)2012 ،
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و(ابػ ػ ػ ػراىيـ ،)2010،و (ص ػ ػ ػػال  ،)2011،و(رضػ ػ ػ ػواف ،)2012،و(أب ػ ػ ػػو ط ػ ػ ػػاحوف،)2007 ،
و(الشػطناوي والعبيػػدي ،،)2006 ،و ،و(البمبيسػػي ،)2006،و(عػػوض اهلل ،)2012 ،و(األغػػا،

.)2012

 بعػػض الد ارسػػات اختػػارت عينػػة مػػف طػػالب المػػدارس بالطريقػػة القصػػدية مثػػؿ د ارسػػة ك ػالً مػػف:
(عراـ ،)2012 ،و(العيسوي ،)2008،و(الحراحشة ،)2008،و(الدواىيدي ،)2006 ،و(عيػاد،
.)2008

 بع ػ ػػض الد ارس ػ ػػات اخت ػ ػػارت عين ػ ػػة م ػ ػػف معمم ػ ػػي العم ػ ػػوـ والتكنولوجي ػ ػػا مث ػ ػػؿ د ارس ػ ػػة كػ ػ ػالً م ػ ػػف:
(رياف ،)2011،و(الزعبي وعويدات ،)2004،و(السميـ ،)2003 ،و(الخالدي.)2013،

 استخدمت الدراسة الحالية العينة العشوائية البسيطة وذلؾ لتناسبيا مع ظروؼ الدراسة.

سادسان :بالنسبة ألدكات الدراسة:
تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختالؼ المتغيرات ،ومنيا:
 .1اختبار تحصيمي( :أبو سعدة ،)2014،و(عامر ،)2012،و(ابراىيـ ،)2010،و(أبو طاحوف،
 ،)2007و(الشطناوي والعبيدي.)2006 ،

 .2اختبػ ػ ػػار لممفػ ػ ػػاىيـ العمميػ ػ ػػة( :أبػ ػ ػػو سػ ػ ػػعدة ،)2014،و(األغػ ػ ػػا ،)2013 ،و(ع ػ ػ ػراـ،)2012 ،
و(ع ػ ػ ػػوض اهلل ،)2012 ،و(رضػ ػ ػ ػواف ،)2012،و(العيس ػ ػ ػػوي ،)2008،و(قش ػ ػ ػػطة،)2008 ،
و(رمضاف ،)2008 ،و(األغا.)2007 ،

 .3اختب ػ ػػار تش ػ ػػخيص التص ػ ػػورات البديم ػ ػػة( :األس ػ ػػمر ،)2008 ،و(ال ػ ػػديب ،)2012 ،و(أحم ػ ػػد،
 ،)2006و (البمبيسي.)2006،

 .4اختبار الميارات الحياتية( :األغا ،)2012 ،و(األغا ،)2012 ،و (قشطة.)2008 ،
 .5اختبػ ػػار عمميػ ػػات العمـ(:عػ ػػوض اهلل ،)2012 ،و(العيسػ ػػوي ،)2008،و(الحراحشػ ػػة،)2008،
و(أحمد.)2006 ،

 .6اختبػ ػػار التفكيػ ػػر البػ ػػداعي وميػ ػػارات التفكيػ ػػر العميػ ػػا والتفكيػ ػػر الناقػ ػػد( :أبػ ػػو سػ ػػعدة،)2014،
و(اب ػ ػ ػ ػ ػراىيـ ،)2010،و(المعيػ ػ ػ ػ ػػوؼ ،)2009،و(رض ػ ػ ػ ػ ػواف ،)2012،و(رمضػ ػ ػ ػ ػػاف،)2008 ،
و(األغا ،)2013 ،و(عراـ.)2012 ،

 .7دليؿ المعمـ( :عامر ،)2012،و(الديب ،)2012 ،و(رضواف.)2012،
 .8الستبانة( :الخالدي ،)2013،و(رياف.)2011،
 .9مقياس التجاىات( :عامر.)2012،

 .10مقياس ميارات اتخاذ القرار( :رضواف ،)2012،و(األغا.)2012 ،
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سابمان :بالنسبة لألساليب اإلحصائية:
تنوعػت األسػاليب المسػتخدمة الحصػائية المسػتخدمة فػي إجػراء معالجػات الد ارسػات السػابقة

منيا ومنيا :اختبار "ت " وتحميؿ التبايف األحادي ،وتحميؿ التبايف الثنائي ،وحجـ األثر باستخداـ مربػع
إيتا ومعادلة الكسب المعدؿ لبالؾ ،ومنيا:

 اختبػ ػػار "ت"( :األغػ ػػا ،)2013 ،و(ع ػ ػراـ ،)2012 ،و(الػ ػػديب ،)2012 ،و(اب ػ ػراىيـ،)2010،
و(األغا ،)2007 ،و(الدواىيدي ،)2006 ،و(الشطناوي والعبيدي.)2006 ،

 تحميؿ التبايف األحادي( :أبو سعدة ،)2014،و(عودة.)2014،

 حجـ األثر باستخداـ مربع إيتا( :الديب ،)2012 ،و(األغا ،)2012 ،و(الدواىيدي.)2006 ،
 معادلة الكسب المعدؿ لبالؾ( :األغا)2012 ،

 اختبار ماف وتني( :الديب ،)2012 ،و(األغا.)2007 ،

وفي ضوء ما سبؽ ،تتشابو الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة التي اسػتخدمت اختبػار

"ت" وحجـ األثر باستخداـ مربع إيتا ومعادلة الكسب المعدؿ لبالؾ.
استخدمت الدراسة الحالية األساليب الحصائية التالية :اختبػار "ت" لعينتػيف مسػتقمتيف ،وحجػـ

األثر باستخداـ مربع إيتا ،ومعادلة الكسب المعدؿ لبالؾ ،واختبار "ت".

ثامنان :بالنسبة ألىـ نتائج الدراسات السابقة:
اتفقػت نتػائج معظػـ الد ارسػات السػابقة عمػى أف اسػتخداـ نظريػة الػتعمـ البنػائي واسػتراتيجياتو
وبعػػض البػ ػرامج الت ػػي تعتم ػػد الفكػػر البن ػػائي يس ػػاعد المتعمم ػػيف عمػػى تنمي ػػة واكتس ػػاب الط ػػالب لممف ػػاىيـ

العممية وتعديؿ التصورات البديمة ،وزيادة في مستوى التحصػيؿ لػدى الطمبػة فػي جميػع الم ارحػؿ ،وتنميػة
ميارات عمميات العمـ األساسية والتكاممية ،والتفكير البداعي ،والتفكير الناقد ،والميارات الحياتية القدرة

عمػػى اتخػػاذ الق ػرار ،وتغييػػر فػػي اتجاىػػات الطمب ػة نحػػو الم ػواد الد ارسػػية ،ومسػػاعدة المعممػػيف عمػػى جعػػؿ

التدريس أكثر فاعمية ونشاطاً ومف ىذه الدراسات-عمى سبيؿ المثاؿ -ل الحصر( :رمضاف،)2008 ،

و(األغػػ ػ ػ ػػا ،)2007 ،و(البمبيسػ ػ ػ ػ ػػي ،)2006،و(أبػ ػ ػ ػ ػػو سػ ػ ػ ػ ػػعدة ،)2014،و (أبػ ػ ػ ػ ػػو طػ ػ ػ ػ ػػاحوف،)2007 ،

و(ع ػػامر ،)2012،و(ابػ ػراىيـ ،)2010،و (أب ػػو ط ػػاحوف ،)2007 ،و(أحم ػػد ،)2006 ،بينم ػػا أظي ػػرت
د ارسػػة( ،أبػػو سػػعدة )2014،إلػػى وجػػود فاعميػػة مرتفعػػة فػػي توظيػػؼ برنػػامج بنػػائي مقتػػرح عمػػى مسػػتوى
تحصيؿ الطمبة وعمى تنمية التفكير البداعي لدييـ.
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تاسمان :بالنسبة ألىـ تكصيات الدراسة:
تنوعت أىـ التوصيات التي تـ صياغتيا في ضوء نتائج الدراسات السابقة ،مف أىميا:
 .1ضرورة استخداـ استراتيجيات التعمـ البنائي فػي التػدريس( :األغػا ،)2013 ،و(عػراـ،)2012 ،
و(عػ ػ ػ ػ ػػوض اهلل ،)2012 ،و(الػ ػ ػ ػ ػػديب ،)2012 ،و(رض ػ ػ ػ ػ ػواف ،)2012،و (األغػ ػ ػ ػ ػػا،)2012 ،

و(العيس ػ ػػوي ،)2008،و(الحراحش ػ ػػة ،)2008،و(رمضػػػػػاف ،)2008 ،و(األغػػػػػا،)2007 ،

ك(السبيؿ .)2005

 .2ضرورة استخداـ استراتيجيات التعمـ البنائي ألنيا تساعد في اكتسػاب المفػاىيـ العمميػة( :األغػا،
 ،)2013و (عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراـ ،)2012 ،و (ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوض اهلل ،)2012 ،و(ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديب ،)2012 ،و

(رضػ ػ ػ ػواف ،)2012،و (األغ ػ ػ ػػا ،)2012 ،و(العيس ػ ػ ػػوي ،)2008،و (الحراحش ػ ػ ػػة ،)2008،و
(األسػػػمر ،)2008 ،و (قشػػػطة ،)2008 ،ك (رمضػػػاف ،)2008 ،و
ك(البمبيسي.)2006،

(األغػػػا،)2007 ،

 .3ضػػرورة تحديػػد ومعالجػػة التصػػورات البديمػػة( :عػػوض اهلل ،)2012 ،و(الػػديب ،)2012 ،و(أبػػو
سعدة ،)2014،و(ابراىيـ ،)2010،و(رمضاف.)2008 ،

 .4ضرورة العمؿ عمػى تصػميـ وبنػاء بػرامج الػتعمـ البنػائي( :أبػو سػعدة ،)2014،و (أبػو طػاحوف،
 ،)2007و(عامر ،)2012،و(ابراىيـ ،)2010،و (أبو طاحوف ،)2007 ،و(أحمد.)2006 ،

 .5ضػػرورة العمػػؿ عمػػى تػػدريب المعممػػيف عمػػى توظيػػؼ المنحػػى البنػػائي فػػي التػػدريس:
(الخالدي ،)2013،و(العيسوي ،)2008،و(قشطة.)2008 ،

 -فػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ اسػػتندت الد ارسػػة الحاليػػة إلػػى أىػػـ التوصػػيات الخاصػػة بالد ارسػػات السػػابقة

وخصوصاً ضرورة العمؿ عمى بناء البرامج البنائية مػف أجػؿ تسػييؿ اكتسػاب المفػاىيـ العمميػة،
والعمػػؿ عمػػى تػػدريب المعممػػيف عمػػى كيفيػػة تطبيػػؽ واسػػتخداـ الب ػرامج والنمػػاذج البنائيػػة ،والعمػػؿ

عمى تطوير منياج العموـ ليالئـ التطور المعرفي.
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المحكر الثاني :الدراسات التي تناكلت اكتساب التالميذ لممفاىيـ المممية.
ىػػدفت دراسػػة عػػكدة ( )2014إلػػى تقصػػي أثػػر اسػػتخداـ قصػػص الخيػػاؿ العممػػي فػػي تعمػػيـ العمػػوـ
عمػػى تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة لػػدى طػػالب الصػػؼ السػػادس األساسػػي ذوي أنمػػاط الػػتعمـ المختمفػػة،

كونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )60طالب ػاً تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة قصػػدية مػػف طػػالب الصػػؼ السػػادس
األساسػػي مػػف مدرسػػة بيتػػا األساسػػية لمبنػػيف التابعػػة لمديريػػة تربيػػة وتعمػػيـ جنػػوب نػػابمس ،مقسػػمة

بالتساوي إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة تكونتا ( )30طالبػاً ،قامػت الباحثػة بإعػداد أدوات

الد ارسػػة التاليػػة :اختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة واختبػػار كولػػب المعػػدؿ لمػػنمط التعميمػػي واسػػتخداـ تحميػػؿ
التبػػايف المصػػاحب الثنػػائي ) ،(ANCOVAوقػػد أظيػػرت الد ارسػػة النتػػائج التاليػػة :وجػػود فػػرؽ داؿ

إحصػػائياً بػػيف متوسػػط عالمػػات مجمػػوعتي الد ارسػػة (التجريبيػػة ،والضػػابطة) عمػػى اختبػػار المفػػاىيـ
العمميػػة يعػػزى إلػػى اسػػتخداـ قصػػص الخيػػاؿ العممػػي ،و وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً بػػيف متوسػػطي

عالمػػات مجمػػوعتي الد ارسػػة )التجريبيػػة ،والضػػابطة) عمػػى اختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة تعػػزى لمتفاعػػؿ
بيف استخداـ قصص الخياؿ العممي وأنماط التعمـ.

وفي ضوء ىذه النتػائج أوصػت الد ارسػة باسػتخداـ قصػص الخيػاؿ العممػي فػي تػدريس العمػوـ لمػا

ليػػا مػػف دور فػػي تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة ،وتػػدريب معممػػي العمػػوـ عمػػى كيفيػػة التػػدريس باسػػتخداـ ىػػذه
الطريقة ،كما أوصت بإجراء دراسات أخػرى تتنػاوؿ قصػص الخيػاؿ العممػي فػي تػدريس العمػوـ وتطبيقيػا

عمى مستويات صفية مختمفة.
كما كأجريت دراسة مينا ( )2013بيدؼ التعرؼ عمي فاعمية استراتيجية شكؿ البيػت الػدائري
في تنمية المفاىيـ العممية وميرات التفكير المنظومي في العموـ الحياتيػة لػدي طالبػات الصػؼ الحػادي

عشػر فػي غػزة ،ولتحقيػؽ غػرض الد ارسػة اتبعػت الباحثػة المػنيج الوصػفي فػي تحديػد المفػاىيـ العمميػة
وميارات التفكير ،والمنيج التجريبي مف اجؿ اختبػار الفػروض ،أعػدت الباحثػة قائمػة بالمفػاىيـ العمميػة

واختبار التفكير المنظومي ،وتكونت العينة مف ( )68طالبة مف طالبات الصؼ الحادي عشر بمدرسة
بشػير الػريس الثانويػة لمبنػات وتػـ تقسػيـ العينػة إلػي مجموعػة ضػابطة()32طالبػة ومجموعػة تجريبيػة

( ،)36توصػػمت الد ارسػػة إلػػى :وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الدللػػة ( )0.05≤αبػػيف
متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ العمميػة ،فػي ضػوء مػا تػـ
التوصؿ إليو مف نتائج تـ وضع عػدد مػف التوصػيات أىميػا ضػرورة اسػتخداـ اسػتراتيجية البيػت الػدائري
في تنمية المفاىيـ العممية وتنمية التفكير المنظومي التي تساعد عمى تكويف نظرة شاممة لمموضوع.

أما دراسة القطيش ( )2013فيدفت إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ اللكتروني في تنمية المفاىيـ
العمميػة لػدى طمبػػة الصػؼ ال اربػػع األساسػي فػػي مػادة العمػػوـ ،اتبػع الباحػػث المػنيج التجريبػػي لمتحقػؽ مػػف
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صحة فروض الد ارسػة ،فػي حػيف تكونػت عينػة الد ارسػة مػف( )76طالبػاً وطالبػة مػف طمبػة الصػؼ ال اربػع

األساسي في مديرية لواء البادية باألردف ،وزعوا عشوائياً عمى مجموعتيف تجريبية()37طالبػاً وضػابطة

( )30طال ػػب ،أع ػػد الباح ػػث اختب ػػار المف ػػاىيـ العممي ػػة م ػػف ن ػػوع الختي ػػار المتع ػػدد ،وق ػػد أظي ػػرت نت ػػائج
الد ارسػ ػػة :وجػػػود فػ ػػروؽ ذات دللػػػة احصػ ػػائية عنػػػد مسػػػتوى الدللػػػة ( )α≤0.05ب ػػيف متوسػ ػػط درجػ ػػات

لممجموعػػة التجريبيػػة والضػػابطة عمػػى مقيػػاس المفػػاىيـ العمميػػة لصػػال طريقػػة التػػدريس باسػػتخداـ الػػتعمـ
اللكتروني ،في حيف ل توجد فروؽ ذات دللة احصائية عند مستوى الدللة ( )α≤0.05تعزى لمجنس

أو إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس.

كفي دراسة قامت بإجرائيا الطكيؿ ( )2011بيػدؼ تقصػي أثػر توظيػؼ أسػموب الػدراما فػي تنميػة
المف ػػاىيـ وبع ػػض عممي ػػات العم ػػـ بم ػػادة العم ػػوـ ل ػػدى طالب ػػات الص ػػؼ ال ارب ػػع األساس ػػي ،اس ػػتخدمت

الباحثة المػنيج شػبو التجريبػي وذلػؾ لتناسػبو مػع ظػروؼ الد ارسػة ،تكونػت عينػة الد ارسػة مػف ()80

طالبة مف مدرسػة عمػواس البتدائيػة لمبنػات شػماؿ غػزة ،وقػد تػـ اختيػار المدرسػة بصػورة قصػدية،

وذلؾ لمتابعة إجراءات الدراسة عف كث ٍ
ػب ،ولسػيولة تعامػؿ الباحثػة مػع عينػة الد ارسػة ،عممػت عمػى
تقسيميما إلى مجموعتيف بالتساوي األولى ضابطة األخرى تجريبية ،أعدت الباحثة اختباريف األوؿ

اختب ػػار المف ػػاىيـ العممي ػػة واختب ػػار لعممي ػػات العم ػػـ وأداة لتحمي ػػؿ المحت ػػوى وذل ػػؾ لتحدي ػػد المف ػػاىيـ

العممية ،اسػتخدمت الباحثػة اختبػار) ت ( إليجػاد الفػروؽ بػيف المجمػوعتيف :الضػابطة ،والتجريبيػة،
وأيضػاً لمتحقػؽ مػف التكػافؤ بػيف المجمػوعتيف ،كمػا تػـ حسػاب النحػراؼ المعيػاري ،والمتوسػط

الحسػابي ،واسػتخداـ مربػع ايتػا إليجػاد حجػـ األثػر .توصػمت الد ارسػة إلػى وجػود فػروؽ ذات دللػة
إحصػػائية بيػػت متوسػػطي درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار
المفاىيـ العممية وفي بعض عمميات العمـ لصال المجموعة التجريبية.

أوصت الباحثة .1 :باستخداـ طريقة الدراما في تدريس العموـ ،وذلؾ عف طريؽ توعية المعمميف بأىمية

الػدراما ،ودورىػا الفعػاؿ ،فػي التػأثير عمػى عقػؿ ،ووجػداف الطالػب .2 .ضػرورة تػوفير المسػرح التربػوي

داخؿ ك ّؿ مدرسػة ،لمػا لػو مػف ٍ
دور فػي التػروي عػف األطفػاؿ ،والتعبيػر عػف أرائيػـ .3 .تنميػة عمميػات
العمػـ وبنػاء المفػاىيـ مػف خػالؿ الػدراما والتمثيػؿ المسػرحي لمػا لػذلؾ مػف دور فػي تمبيػة حاجػات الطمبػة
والقضاء عمى الممؿ خاصة عند طمبة المرحمة األساسية.
كجػاءت دراسػة أخػرل قػاـ بإجرائيػا الشػكبكي ( )2010ىػدفت إلػى معرفػة أثػر توظيػؼ المػدخؿ
المنظػومي فػي تنميػة المفػاىيـ وميػارات التفكيػر البصػري بالفيزيػاء لػدى طالبػات الصػؼ الحػادي

عشػر ،وقػد اسػتخدمت الباحثػة المػنيج التجريبػي فػي ىػذه الد ارسػة حيػث بمػ" عػدد أفػراد العينػة()68

طالبة وزعت عمى مجموعة تجريبية عددىا ( )32طالبة ومجموعة ضػابطة عػددىا ( )36طالبػة،

اقتصرت الدراسة عمى عينة مف طالبات الصؼ الحادي عشر في مدرسة زىرة المػدائف الثانويػة "أ"
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لمبنات بمدينة غزة ،وعمى موضوعي قوانيف نيوتف في الحركة والشغؿ والطاقة في منياج الفيزياء .
وقػد تػـ بنػاء دليػؿ معمػـ ودليػؿ لمطالػب وكػذلؾ اختبػار لميػارات التفكيػر البصػري واختبػار لممفػاىيـ،
وقػد اسػتخدمت الباحثػة اختبػار(ت)( ،)T-testلقيػاس الفػروؽ بػيف متوسػطي درجػات طالبػات

المجموعتيف.

وقد أسفرت النتائج عف وجود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى دللػة ( )0.05≤αبػيف

متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيـ وتنمية التفكير البصري لصال المجموعة

التجريبية ،ووضعت الباحثة عدد مف التوصيات أىميا ضرورة األخذ بالمدخؿ المنظومي كأحد مػداخؿ
التعميـ ،باعتباره أحد األساليب الفعالة في تنمية المفاىيـ ،وتنمية قدرات الطالبات فػي التفكيػر البصػري
كأىداؼ ميمة لتدريس العموـ.

أما دراسة المربيد ( )2010فيدفت إلى معرفة أثر برنػامج بالوسػائط المتعػددة فػي تنميػة المفػاىيـ
وميارات حؿ المسالة الفيزيائيػة لػدى طػالب الصػؼ الحػادي عشػر عممػي ،حيػث اسػتخدـ الباحػث
المػنيج البنػائي لبنػاء برنػامج بالوسػائط المتعػددة وقػاـ الباحػث بإعػداد قائمػة لميػارات حػؿ المسػالة

الفيزيائية وقائمة بالمفاىيـ الفيزيائية ،واستخدـ أيضاً المنيج التجريبي لمعرفػة تػأثير البرنػامج عمػي
عينػة مكونػة مػف ( )35طالبػاً مػف طػالب مدرسػة دار األرقػـ لمبنػيف وتػـ تقسػيميا إلػى مجمػوعتيف

تجريبيػة وضػابطة ،ولتحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة أعػد الباحػث أداتػيف وىمػا اختبػار لممفػاىيـ الفيزيػائي

واختبػػار ميػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة ،ومػػف األسػػاليب الحصػػائية المسػػتخدمة فػػي الد ارسػػة:
المتوسطات الحسابية و النحرافات المعيارية و النسػب المئويػة و اختبػار " ت " و مربػع (إيتػا) و
معامؿ ارتباط بيرسوف.

وقد أسفرت النتائج عف وجود فروؽ ذات دللة إحصػائية عنػد مسػتوى دللػة ( )0.05≤αفػي

اختبار المفاىيـ يعزى لمبرنامج وكذلؾ في اختبار ميارات حؿ المسألة الفيزيائية.

يوصي الباحث بضرورة توظيؼ الوسائط المتعددة في التدريس والىتماـ بالمفاىيـ ،باإلضػافة
إلى تدريب الطمبة عمى الميارات الالزمة لحؿ المسألة مع الىتماـ بالجانب العممي لمتجارب الفيزيائية.
أما الدراسة التي قاـ بيا مطر ( )2010ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة فعالية مدونة إلكترونيػة
فػػي عػػالج التصػػورات الخطػػأ لممفػػاىيـ العمميػػة لػػدى طػػالب الصػػؼ التاسػػع األساسػػي واتجاىػػاتيـ
نحوى ػػا حي ػػث بم ػػ" ع ػػدد العين ػػة ( )55طالبػ ػاً ت ػػـ اختي ػػارىـ عشػ ػوائياً م ػػف مدرس ػػة ذك ػػور النص ػػيرات
اإلعداديػػة (ج) ،إحػػداىما تجريبيػػة وعػػددىا ()27طالب ػاً ،وضػػابطة وعػػددىا( ،)28اسػػتخدـ الباحػػث

وفقػاً لطبيعػػة الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي حيػػث قػػاـ بتحميػػؿ الوحػػدة الثالثػػة مػػف كتػػاب العمػػوـ
وذلػػؾ لسػػتخراج قائمػػة بالمفػػاىيـ العمميػػة ال ػواردة فييػػا ،والمػػنيج البنػػائيف والمػػنيج التجريبػػي ،عمػػؿ
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الباحػػث عمػػى إعػػداد مدونػػة إلكترونيػػة لغػػرض الد ارسػػة كمػػا أعػػد اختبػػار لمتصػػورات الخطػػأ لمفػػاىيـ

أجيزة جسػـ النسػاف وأعػد مقياسػاً لالتجػاه نحػو المفػاىيـ العمميػة حيػث توصػمت الد ارسػة إلػى وجػود
فروؽ بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعػة الضػابطة فػي اختبػار التصػورات الخطػأ

لممفاىيـ العممية لصال المجموعة التجريبية.

ووجود العديػد مػف التصػورات الخطػأ لمفػاىيـ لػدى العينػة وقػد يصػؿ نسػبتيا فػي بعػض المفػاىيـ

إلى (.)%80
كجػػاءت دراسػػة حمػػس ( )2010بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتخداـ لعػػب األدوار عمػػى التحصػػيؿ
الدراسي لتنمية المفاىيـ التاريخية لدى طالبات الصؼ السابع في محافظة غزة ،استخدمت الباحثػة
المػػنيج التجريبػػي ،حيػػث طبقػػت الد ارسػػة عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف ()172طالبػػة ،توزعػػت عمػػى أربػػع
فصوؿ تـ اختيارىا بطريؽ قصدية ،في حيف تكونت أدوات الدراسة مف اختبػار لممفػاىيـ التاريخيػة،

اس ػػتخدمت الباحث ػػة أس ػػاليب إحص ػػائية عدي ػػدة لتحمي ػػؿ البيان ػػات مني ػػا :التكػ ػ اررات والنس ػػب المئوي ػػة،

والػ ػ ػػوزف النسػ ػ ػػبي ،المتوسػ ػ ػػط الحسػ ػ ػػابي ،معامػ ػ ػػؿ الرتبػ ػ ػػاط معامػ ػ ػػؿ النح ػ ػ ػراؼ ،وتحميػ ػ ػػؿ التبػ ػ ػػايف

األحادي(.)ONE-WAY ANOVA

توصمت الدراسة إلى أف طريقة لعب األدوار قد أدت دورىا عمػى أكمػؿ وجػو فػي تنميػة المفػاىيـ

التاريخية لدى طالبات الصؼ السػابع ،كمػا أوصػت الباحثػة بضػرورة التنويػع فػي اسػتخداـ طػرؽ تػدريس

مختمفة ،والذي يؤدي بدورىا إلى تنمية جميع أنماط التفكير

بينما ىدفت دراسة أبكىكل كالمطيرم ( )2010إلى تقصي أثػر اسػتخداـ برنػامج حاسػوبي تعميمػي
في تغيير المفاىيـ البديمة في مادة العموـ لدى طػالب الصػؼ الثػاني المتوسػط فػي المممكػة العربيػة

السػعودية فػي وحػدتي الحركػػة والصػوت ،اتبػع الباحثػاف المػػنيج التجريبػي لختبػار فػروض الد ارسػػة،
تكونت عينة الدراسة مف( )90طالباً ،تـ اختيارىمػا قصػدياً مػف شػعبتيف د ارسػيتيف ،ثػـ تػـ تقسػيميما

إلػػى شػػعبتيف تجريبيػػة وأخػػرى ضػػابطة ،أعػػد الباحػػث البرنػػامج الحاسػػوبي ،كمػػا أعػػد اختبػػار المعرفػػة

المفاىيـ لمكشؼ عف المفاىيـ البديمة ،استخدـ الباحث حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كورد
ريتشاردسوف  20واستخداـ مربع إيتا ،أسفرت الدراسة عػف النتػائج التاليػة :ىنػاؾ عػدد مػف المفػاىيـ
البديم ػ ػػة المنتشػػ ػرة ب ػ ػػيف الطمب ػ ػػة ،كم ػ ػػا وج ػ ػػدت ف ػ ػػروؽ ذات دلل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عت ػ ػػد مس ػ ػػتوى الدلل ػ ػػة

( )0.05≤αبػػيف نسػػب شػػيوع المفػػاىيـ البديمػػة لػػدى الطمبػػة عمػػى اختبػػار المفػػاىيـ البديمػػة لصػػال

المجموعة التجريبية إذ انخفضػت لػدييـ نسػب شػيوع المفػاىيـ البديمػة ،كمػا أوصػت الد ارسػة ضػرورة

السػػتفادة مػػف اسػػتخداـ الحاسػػوب فػػي مواقػػؼ الػػتعمـ والتعمػػيـ بمػػا يحقػػؽ مسػػتوى أفضػػؿ مػػف األداء
وانجاز لدى الطمبة.
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أمػا دراسػة المكلػك ( )2009فيػدفت إلػى التعػرؼ إلػى أثػر توظيػؼ المػدخؿ المنظػومي فػي تعػديؿ
التصورات البديمة لمفاىيـ القوة والحركة لدى طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة ،شممت عينة

الد ارسػة ( )40طالبػة مػف طالبػات الصػؼ السػادس بمدرسػة بنػات البػريج اإلعداديػة التابعػة لوكالػة
الغػوث الدوليػة بالمنطقػة الوسػطى ،واسػتخدمت الد ارسػة المػنيج التجريبػي ذي المجموعػة الواحػدة

حيث تـ تحديد لمتصورات البديمة لممفاىيـ باستخداـ اختبػار مخصػص لػذلؾ ،ثػـ اسػتخداـ المػدخؿ

المنظومي في تدريس الوحدة ،تمثمت أداة الدراسة باختبػار تشخيصػي لمتصػورات البديمػة لممفػاىيـ،
وقػد توصػمت الد ارسػة إلػى شػيوع لمتصػورات البديمػة حيػث بمغػت أكثػر مػف ( )%40عنػد الطالبػات
وتوصػمت الد ارسػة إلػى وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية بػيف متوسػط درجػات الطالبػات قبػؿ وبعػد

التجريب تعزى لتوظيؼ المدخؿ المنظومي.

 )1كما كأجرت عياد( )2008دراسة ىدفت إلػى بنػاء برنػامج وسػائط متعػددة معػد فػي ضػوء نظريػة
الػذكاءات المتعػددة ،ومػف ثػـ قيػاس أثػره عمػى اكتسػاب المفػاىيـ التكنولوجيػة فػي كتػاب التكنولوجيػا

لمصػؼ السػابع األساسػي ،لإلجابػة عػف األسػئمة واختبػار الفػروض اتبعػت الباحثػة المػنيج البنػائي

وذلػؾ لبنػاء برنػامج الوسػائط المتعػددة ،والمػنيج التجريبػي لمالئمتػو لطبيعػة الد ارسػة ،وعممػت عمػى
وبناء أداه الدراسة المتمثمة في اختبػار لممفػاىيـ التكنموجيػة مكػوف مػف ( )30فقػرة مػف الختيػار مػف

متعػدد ،طبقػت الد ارسػة عمػى عينػة قصػدية مكونػة مػف( )٤٤طالبػة ،اسػتخدمت الباحثػة برنػامج

 SPSSفػي اجػراء المعالجػات الحصػائية لالختبػار القبمػي والبعػدي والمؤجػؿ ،خرجػت الد ارسػة
بالنتائج التالية:

 توجػد فػروؽ ذات دللػة احصػائية فػي متوسػط درجػات طالبػات المجموعػة التجريبيػة ومتوسػطدرجػات طالبػات المجموعػة الضػابطة فػي اختبػار اكتسػاب المفػاىيـ التكنولوجيػة لصػال
المجموعة التجريبية.

 توجػد فػروؽ ذات دللػة احصػائية فػي متوسػط درجػات الطالبػات ذوات التحصػيؿ المرتفػع فػيالمجموعػة التجريبيػة ومتوسػط تحصػيؿ أقػرانيف فػي المجموعػة الضػابطة لصػال المجموعػة

التجريبية في اختبار اكتساب المفاىيـ التكنولوجية.
أوصت الباحثة ،بضرورة توظيؼ برامج الوسائط المتعددة في ضوء نظريػة الػذكاءات المتعػددة
فػي التعمػيـ ،برمجػة المنػاىج الد ارسػية مػف خػالؿ و ازرة التربيػة والتعمػيـ بحيػث تصػب جػزءاً مػف الكتػاب
الوزاري المقرر وتوفيرىا لجميع الطالبات.

كمػػا كأجػػرل أبػػك سػػمدة ( )2008د ارسػػة بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتخداـ برنػػامج بػػنمط التػػدريب
والممارسػػة فػػي تعػػديؿ التصػػورات البديمػػة لػػبعض المفػػاىيـ التكنموجيػػة لػػدى طػػالب الصػػؼ التاسػػع
بغزة ،ولقد قاـ الباحث باتباع المنيج التجريبي البنػائي حيػث قػاـ باختيػار عينػة الد ارسػة مػف طػالب
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الصؼ التاسع األساسي في مدرسة صالح خمؼ األساسية ،حيث تكونت عينة الدراسة مف طالب

( )71طالبػاً حيػث قسػمت العينػة إلػى مجمػوعتيف األولػى ضػابطة واألخػرى تجريبيػة ،عمػؿ الباحػث
عمى إعداد أدوات الدراسة وىي أداه تحميؿ المحتوى لمعرفة المفاىيـ المتضمنة في الوحدة ،ثـ أعػد

إختبار التصورات البديمة وأيضاً البرنامج المحوسب ،تأكد الباحث مف صدؽ وثبػات األدوات حيػث
أظيرت الد ارسػة وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتوى الدللػة( )0.05≤αبػيف متوسػطات
درجات طػالب المجموعػة التجريبيػة والمجموعػة الضػابطة فػي التطبيػؽ البعػدي لختبػار التصػورات

البديمة لصال طالب المجموعة التجريبية.

بينمػا ىػدفت دراسػة المػكمني كدكلت ( )2008إلػى تقصػي أثػر اسػتخداـ بػرامج رسػوـ متحركػة

عممية في تدريس العموـ في اكتساب التالميذ لممفاىيـ العممية دراسة تجريبية عمى تالميذ الصؼ

السػادس األساسػي فػي مديريػة تربيػة اربػد ،اتبػع الباحثػاف المػنيج التجريبػي وذلػؾ مػف أخػؿ اختبػار
الفػروض ،وقػد تكونػت عينػة الد ارسػة مػف ) ( 70طالبػاً و) ( 98طالبػة مػف طمبػة الصػؼ السػادس
األساسػي ،حيػث تػـ توزيػع الطػالب والطالبػات بالطريقػة العشػوائية البسػيطة عمػى مجمػوعتيف،

إحداىما تجريبية تكونت مف )  ( 35طالباً في شعبة واحدة ،و( (49طالبة في شعبتيف ،واألخػرى

ضابطة تكونت مف )  ( 35طالباً في شعبة واحدة ،و ( 49طالبة في شعبتيف .وقد أعد الباحثوف

اختبا اًر تحصيمياً لممفاىيـ العممية تكوف بصورتو النيائية مػف((29فقػرة ،وقػاـ الباحثػاف ببنػاء برنػامج
رسػوـ متحركػة عمميػة ،وقػد أظيػرت نتػائج الد ارسػة مػا يمػي :وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية فػي

اكتسػاب طمبػة الصػؼ السػادس فػي المجموعػة التجريبيػة لممفػاىيـ العمميػة حسػب طريقػة التػدريس

ولصػال  ،وجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية فػي اكتسػاب المفػاىيـ العمميػة لػدى طمبػة المجموعػة

التجريبية حسب متغير الجنس ولصال اإلناث ،أوصى الباحثوف بما يمي:

 -ضػرورة السػتفادة مػف بػرامج الرسػوـ المتحركػة التربويػة فػي تػدريس العمػوـ لطمبػة المرحمػة األساسػية،

ضرورة سعي و ازرة التربية والتعميـ إلى عمؿ بػرامج تربويػة لمرسػوـ المتحركػة لمختمػؼ الم ارحػؿ الد ارسػية،
إجراء المزيد مف الدراسات حوؿ أثر استخداـ الرسوـ المتحركة في تدريس العموـ.
قامػت المكلػك ( )2007بد ارسػة ىػدفت إلػى معرفػة أثػر اسػتخداـ الوسػائؿ المتعػددة فػي تعػديؿ
التصػورات البديمػة لممفػاىيـ التكنولوجيػة لػدى طالبػات الصػؼ السػادس األساسػي بغػزة ،ولقػد اتبعػت
الباحثة المنيج التجريبي حيث تـ اختيار عينػة الد ارسػة مػف طالبػات الصػؼ السػادس األساسػي فػي

مدرسة الزيتوف(ب) وعددىـ ( )130وقد تكونت عينة الدراسة مف( )43طالبة مف طالبات مدرسة

الزيتػوف األساسػية ب ،اختيػرت بطريقػة عشػوائية مػف عينػة اصػمية مقػدارىا ( )130طالبػة ،وقػد
اعتمدت الباحثة نظاـ المجموعة الواحدة في التجريب.
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وقد تكونت أدوات الدراسة مف اختبار تشخيصي لمتصورات البديمة ودليؿ المعمـ وقد استخدمت

الباحثػة المعالجػات اإلحصػائية المتمثمػة فػي اختبػار ت ،باإلضػافة إلػى اختبػار مػانوتني لمتعػرؼ عمػى
دللػة الفػروؽ ببػيف الطالبػات وقػد خرجػت الد ارسػة بمجموعػة مػف النتػائج أىميػا ،وجػود فػروؽ لصػال
استخداـ الوسائؿ المتعددة لمتصورات البديمة لممفاىيـ التكنولوجية.

كفػي ضػكء النتػائج فقػد اكصػت الباحثػة بمػا يمػي :توظيػؼ الوسػائؿ المتعػددة فػي تػدريس مسػاؽ
التكنولوجيا لمطمبة و ذلؾ لفاعميتيا عمى التعديؿ اليجابي لمفاىيـ الطمبة والتحصيؿ ،و الىتماـ بإعداد
اختبارات تشخيصػية تماثػؿ اختبػارات التصػورات البديمػة لمكشػؼ عػف أنمػاط التصػورات البديمػة لممفػاىيـ

العممية في المساقات األساسية ومف ضمنيا مساؽ تكنولوجيا التعميـ ،العمؿ عمى عقد دورات تدريبية و
ورشػات عمػؿ لممعممػيف لتػدريبيـ عمػى كيفيػة الكشػؼ عػف التصػورات البديمػة لممفػاىيـ التكنولوجيػة أو
غيرىا مف المفاىيـ ذات الصمة لدى الطمبة.

بينما ىدفت دراسة أبك زايدة ( )2006إلى التعػرؼ عمػى فعاليػة برنػامج بالوسػائط المتعػددة لتنميػة
المفاىيـ العممية والوعي الصحي لدى طمبة الصؼ السادس األساسي لمعاـ ( )2006-2005في
محافظػات غػزة ،واسػتخدـ الباحػث األسػموب البنػائي لبنػاء برنػامج بالوسػائط المتعػددة واتبػع المػنيج

التجريب ػػي عم ػػى عين ػػة مكون ػػة م ػػف ( )60طال ػػب الص ػػؼ الس ػػادس األساس ػػي ف ػػي مدرس ػػة الص ػػالح
السالمية في دير البم لوحدة الكائنات الحية الدقيقة في منيج العموـ واستخدـ الباحث أداتيف ىما

(اختبػار المفػاىيـ الصػحية ومقيػاس اتجػاه لقيػاس الػوعي الصػحي) وقػد اسػتخدـ الباحػث األسػاليب

اإلحصػائية المناسػبة لتحميػؿ النتػائج مثػؿ المتوسػطات الحسػابية ،والنح ارفػات المعياريػة ،واختبػار
 T-Testلقيػاس الفػروؽ بػيف المجموعػات ،ومعػامالت الرتبػاط :بيرسػوف وسػبيرماف لمتأكػد مػف

صدؽ األدوات .وتوصمت الدراسة إلػى النتػائج التاليػة :توجػد فػروؽ بػيف متوسػط درجػات المجموعػة
الضػػابطة والمجموعػػة التجريبيػػة لختبػػار المفػػاىيـ الصػػحيحة البعػػدي لصػػال المجموعػػة التجريبيػػة،
ووج ػػود ف ػػروؽ ب ػػيف متوس ػػط درج ػػات المجموع ػػة الض ػػابطة والمجموع ػػة التجريبي ػػة لمقي ػػاس ال ػػوعي

الصػػحي البعػػدي لصػػال المجموعػػة التجريبيػػة باإلضػػافة إلػػى وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة طرديػػة بػػيف
متوسط درجات طمبة الصؼ السادس في اختبار المفاىيـ ودرجاتيـ في مقياس الوعي الصحي.

تكصيات الدراسة :ضرورة العناية باستخداـ تكنولوجيا الوسائط المتعددة ومتابعة كؿ جديػد واسػتخداميا
فػي كافػة المباحػث الد ارسػية نظػ ار لمػا ليػا تػأثير عمػى التحصػيؿ والتجػاه وعمميػات التفكيػر المختمفػة،
والقياـ بعمؿ برامج وسائط متعددة لممباحث الدراسية المختمفة وذلؾ لدعـ الػتعمـ الػذاتي المسػاعد والػذي
يساعد العممية التعميمية في المدرسة ،و إنشاء إدارة تابعة لو ازرة التربية والتعمػيـ لإلشػراؼ عمػى تصػميـ

البػرامج التعميميػة بالوسػائط المتعػددة تتعامػؿ مػع طػرؽ التػدريس المختمفػة ،وتأسػيس ومتابعػة غػرؼ
العرض
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أما الدراسػة التػي قػاـ بيػا حسػانيف ( )2000ىػدفت إلػي تجريػب اسػتراتيجيات مقترحػة بيػدؼ تنميػة
المفاىيـ الرياضية واإلبداع والميارات الجتماعية لدي أطفاؿ ما قبؿ المدرسة وتصميـ أنشػطة تعميميػة

حػوؿ المفػاىيـ الرياضػية ألطفػاؿ مػا قبػؿ المدرسػة فػي عمػر ( )6-4سػنوات واتاحػة الفرصػة ألطفػاؿ مػا
قبؿ المدرسة كي يمارسوا الرياضيات و يتعمموىا خػالؿ المواقػؼ الحياتيػة واألنشػطة التعميميػة وتصػميـ

أنشطة تعميمية تركز عمي استراتيجيات دريس تقوـ عمي نشاط الطفؿ داخؿ وخارج قاعات الدراسة بمػا

يسيـ في تنمية المفاىيـ الرياضية واإلبداع والميارات الجتماعية ،تبني الباحث المػنيج التجريبػي حيػث
بم" عدد أطفػاؿ عينػة الد ارسػة ( )50طفػؿ قسػموا إلػى مجمػوعتيف متسػاويتيف إحػداىما تجريبيػة واألخػرى
ضابطة ،توصمت الدراسة إلي وجود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتو ي ( )0.01بػيف التطبيقػيف
القبمػي والبعػد لختبػار المفػاىيـ لصػال المجموعػة التجريبيػة ،ووجػود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية بػيف

المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية فػي اختبػار المفػاىيـ خمصػت الد ارسػة إلػى أف األطفػاؿ الػذيف
تعمموا بالطريقة المقترحة تفوقوا عمي أقرانيـ ممف درسػوا بالطريقػة المعتػادة فػي اختبػار ميػارات التفكيػر

اإلبداعي وفي الميارات الجتماعية.

التمميؽ عمى المحكر الثاني :الدراسات التي تناكلت اكتساب التالميذ لممفاىيـ المممية.
أكلن /بالنسبة ألىداؼ الدراسات السابقة:

ىدفت الدراسات السابؽ إلى تقصي أثػر بعػض الطػرؽ واألسػاليب والسػتراتيجيات التدريسػية عمػى تنميػة

المفاىيـ العممية واكتساب الطمبػة ليػا ومنيػا( :عػودة ،)2014،و(مينػا ،)2013 ،و(القطػيش،)2013 ،

و(الطويػػؿ ،)2011،و(حمػػس ،)2010،و(المولػػو،)2007 ،و(حسػػانيف ،)2000 ،و بينمػػا ىػػدفت د ارسػػة
ك ػػؿ م ػػف (مين ػػا ،)2013 ،و(الش ػػوبكي ،)2010،و(المول ػػو ،)2009 ،إل ػػى التع ػػرؼ عم ػػى أث ػػر توظي ػػؼ
المدخؿ المنظومي في تعػديؿ التصػورات البديمػة والمفػاىيـ ،بينمػا د ارسػة (العربيػد ،)2010،و(أبػو ازيػدة،

 ،)2006و (عياد ،)2008 ،و (أبو سعدة ،)2008 ،و(أبو زايدة ،)2006 ،فقد ىدفت إلى معرفة أثر
بناء وتصػميـ تدريسػية عمػى تنميػة المفػاىيـ العمميػة ،بينمػا ىػدفت دراسة(،حسػانيف )2000 ،إلػى تنميػة

المفػػاىيـ الرياضػػية والبػػداع والميػػارات الجتماعيػػة ،وفػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ تتشػػابو الد ارسػػة الحاليػػة مػػع
الدراسات السابقة وخصوصاً دراسة (عياد )2008 ،كونيا قامت ببناء برنامج تعميمي ل كساب التالميذ
المفػػاىيـ العمميػػة ،وتختمػػؼ الد ارسػػة الحاليػػة عػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي أنيػػا تسػػعي مػػف أجػػؿ اكتسػػاب
المتعمميف المفاىيـ العممية وذلؾ مف خالؿ برنامج بنائي مقترح يعتمد عمى المواقؼ الحياتية.

ثانيان :بالنسبة لممراحؿ الدراسية التي أجريت فييا الدراسات السابقة:
 تنوعت المراحؿ الدراسية التي أجريت فييا الدراسات السابقة ،منيا:
 أطفاؿ ما قبؿ المدرسة( :حسانيف.)2000 ،
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 طمبة الصؼ الرابع األساسي( :القطيش ،)2013 ،و(الطويؿ.)2011،
 طالب الصؼ السادس األساسي( :عودة ،)2014،و(المولو.)2009 ،

 الصؼ السابع األساسي( :حمس ،)2010،و(عياد ،)2008 ،و(المولػو ،)2007 ،و(أبػو ازيػدة،
.)2006

 طالب الصؼ التاسع األساسي( :مطر ،)2010 ،و(أبو سعدة.)2008 ،
 تالميذ الصؼ الحادي عشر( :مينا ،)2013 ،و(الشوبكي ،)2010،و(العربيد.)2010،

 تتشابو ىذه الدراسة مع دراسة( :القطيش )2013 ،في كونيا أجريت عمى طالب الصؼ الرابع
األساسي ،وتختمؼ عف الدراسات األخرى التي أجريت عمػى م ارحػؿ أخػرى -عمػى سػبيؿ المثػاؿ

ل الحصر( :أبو سػعدة ،)2008 ،و(عيػاد ،)2008 ،و(عػودة ،)2014،و(حسػانيف.)2000 ،
وبالتالي تـ اجراء الدراسة الحالية عمى طالب الصؼ الرابع األساسي.

ثالثان :بالنسبة ألماكف إجراء الدراسة:
لقد تنكعت أماكف إجراء الدراسات السابقة:
 فمسػ ػ ػػطيف( :عػ ػ ػػودة ،)2014،و (مينػ ػ ػػا ،)2013 ،و(الشػ ػ ػػوبكي ،)2010،و(العربيػ ػ ػػد،)2010،
و(مط ػػر ،)2010 ،و(حم ػػس ،)2010،و(المول ػػو ،)2009 ،و(أب ػػو س ػػعدة ،)2008 ،و(المول ػػو،

 ،)2007و(أبو زايدة ،)2006 ،و(عياد( ،)2008 ،الطويؿ.)2011،

 األردف( :القطيش ،)2013 ،و(المومني ودولت.)2008 ،
 المممكة العربية السعودية( :أبوىول والمطيري.)2010 ،
 أما الدراسة الحالية فقد كاف مكاف اجرائيا في فمسطيف.

رابمان :بالنسبة لممنيج المستخدـ ،كالتصميـ المتبع:
انحصرت المناىج المستخدمة في المنيج الوصفي ،والمنيج التجريبي ،والمنيج شبو التجريبػي،

فمعظـ الدراسات الساقة استخدمت المنيج التجريبػي القػائـ عمػى تصػميـ المجموعػة الضػابطة مػع قيػاس
قبمي وبعدي والمنيج الوصفي ،ومف ىذه الدراسات ،مثؿ:دراسة (مينػا ،)2013 ،و(القطػيش،)2013 ،

و(الشػ ػػوبكي ،)2010،و(عػ ػػودة ،)2014،و(مطػ ػػر ،)2010 ،و (حمػ ػػس ،)2010،و(المولػ ػػو،)2009 ،
و(المولو ،)2007 ،و(أبو زايدة ،)2006 ،و(حسانيف ،)2000 ،و(المومني ودولت ،)2008 ،وبعض
الدراسات السابقة اسػتخدمت المػنيج شػبو التجريبػي القػائـ عمػى تصػميـ المجموعػة الضػابطة والمجموعػة

التجريبيػػة مػػع قيػػاس قبمػػي وبعػػدي ،ومػػف ىػػذه الد ارسػػات(:الطويؿ ،)2011،ومنيػػا مػػا اسػػتخدـ المػػنيج
التجريبي البنائي مثؿ دراسة( :العربيد ،)2010،و(عياد ،)2008 ،و(أبو سعدة ،)2008 ،و(أبو ازيػدة،
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 ،)2006و(أبوىػول والمطيػري ،)2010 ،وتتشػابو الد ارسػة الحاليػة مػع الد ارسػات السػابقة فػي كونيػا

استخدمت المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعػة الضػابطة مػع قيػاس قبمػي -بعػدي ،حيػث تػـ
اسػتخدامو كمػػنيج غالػب فػػي الد ارسػة الحاليػػة ،ومػػف ىػذه الد ارسػػات عمػػى سػبيؿ المثػػاؿ ل الحصػػر:
و(الطويؿ ،)2011،و(العربيد ،)2010،و(أبوىول والمطيري.)2010 ،

وفي ىذا السياؽ وفي ضوء الختالفات في الد ارسػات السػابقة تجػاه اسػتخداـ المػنيج التجريبػي،
والمنيج شبو التجريبي ،تـ استخداـ المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعة الضابطة مع قياس

قبمي -بعدي كمنيج غالب في الدراسة الحالية.

خامسان :بالنسبة لممينة المستخدمة:
 بعػػض الد ارسػػات اختػػارت عينػػة مػػف طػػالب المػػدارس بالطريقػػة العش ػوائية البسػػيطة كد ارسػػة ك ػالً
مف( :المولو ،)2007 ،و(المومني ودولت.)2008 ،

 بعػػض الد ارسػػات اختػػارت عينػػة مػػف طػػالب المػػدارس بالطريقػػة القصػػدية مثػػؿ د ارسػػة ك ػالً مػػف:
(ع ػ ػ ػ ػػودة ،)2014،و(الطوي ػ ػ ػ ػػؿ ،)2011،و(حم ػ ػ ػ ػػس ،)2010،و(عي ػ ػ ػ ػػاد ،)2008 ،و(أبوى ػ ػ ػ ػػول
والمطيري.)2010 ،

 أما دراسة( :حسانيف ،)2000 ،فقد استيدفت عينة مف أطفاؿ ما قبؿ المدرسة.
 استخدمت الدراسة الحالية العينة العشوائية البسيطة وذلؾ لتناسبيا مع ظروؼ الدراسة.

سادسان :بالنسبة ألدكات الدراسة:

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة باختالؼ المتغيرات ،ومنيا:

 اختبػ ػ ػ ػػار لممفػ ػ ػ ػػاىيـ العمميػ ػ ػ ػػة( :عػ ػ ػ ػػودة ،)2014،و(مينػ ػ ػ ػػا ،)2013 ،و (القطػ ػ ػ ػػيش ،)2013 ،و
(الطويؿ ،)2011،و (الشوبكي ،)2010،و (العربيػد ،)2010،و (عيػاد ،)2008 ،و (حسػانيف،
)2000بينما د ارسػة( :حمػس)2010،فقػد اسػتخدمت اختبػار لمفػاىيـ التاريخيػة ،ود ارسػة(أبو ازيػدة،
 )2006فقد استخدمت اختبار لممفاىيـ الصحية.
 اختبار تحصيمي( :المومني ودولت.)2008 ،

 اختب ػ ػػار تش ػ ػػخيص التص ػ ػػورات البديم ػ ػػة( :المول ػ ػػو ،)2009 ،و(مط ػ ػػر ،)2010 ،و(أب ػ ػػو س ػ ػػعدة،
 ،)2008و (المولو.)2007 ،

 اختبار كولب المعدؿ( :عودة.)2014،

 اختبار التفكير المنظومي( :مينا( )2013 ،الشوبكي.)2010،
 اختبار عمميات العمـ( :الطويؿ.)2011،

 أداه تحميؿ المحتوى( :أبو سعدة ،)2008 ،و(حمداف ،)2010 ،و(الطويؿ.)2011،
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 دليؿ المعمـ ودليؿ الطالب( :المولو( )2007 ،الشوبكي.)2010،
 مقياس اتجاه( :أبو زايدة( )2006 ،مطر.)2010 ،
سابمان :بالنسبة لألساليب اإلحصائية:
تنوعػت األسػاليب المسػتخدمة الحصػائية المسػتخدمة فػي إجػراء معالجػات الد ارسػات السػابقة
منيا ومنيا :اختبار "ت " وتحميؿ التبايف األحادي ،وتحميؿ التبايف الثنػائي ،وحجػـ األثػر باسػتخداـ مربػع
إيتا ومعادلة الكسب المعدؿ لبالؾ ،ومنيا:

 اختبػ ػػار "ت"(:الطويػ ػػؿ( )2011،الشػ ػػوبكي( )2010،العربيػ ػػد( )2010،المولػ ػػو( )2009 ،أبػ ػػو
سعدة( )2008 ،أبو زايدة( )2006 ،المومني ودولت. )2008 ،

 حج ػ ػ ػػـ األث ػ ػ ػػر باس ػ ػ ػػتخداـ مرب ػ ػ ػػع إيتػ ػ ػ ػػا( :الطوي ػ ػ ػػؿ( )2011،أب ػ ػ ػػو ى ػ ػ ػػول والمطيػ ػ ػ ػػري)2010 ،
(عودة( )2014،القطيش( )2013 ،العربيد( )2010،حمس)2010،

 تحميؿ التبايف( :حمس( )2010،عودة)2014،

 معامالت الرتباط بيرسوف واسبيرماف( :أبو زايدة( )2006 ،حمس( )2010،حمس)2010،

 المتوسػػط الحسػػابي والنحػراؼ المعيػػاري والنسػػب المئويػػة( :أبػػو ازيػػدة( )2006 ،حمػػس)2010،
(العربيد( )2010،الطويؿ)2011،

 معامؿ الثبات( :أبوىول والمطيري)2010 ،

وفي ضوء ما سبؽ ،تتشابو الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة التي اسػتخدمت اختبػار

"ت" وحجـ األثر باستخداـ مربع إيتا ومعادلة الكسب المعدؿ لبالؾ.
استخدمت الدراسة الحالية األساليب الحصائية التاليػة :اختبػار "ت" لعينتػيف مسػتقمتيف ،وحجػـ

األثر باستخداـ مربع إيتا ،ومعادلة الكسب المعدؿ لبالؾ ،واختبار "ت".

ثامنان :بالنسبة ألىـ نتائج الدراسات السابقة:
اتفقػت نتػائج معظػـ الد ارسػات السػابقة عمػى اف توظيػؼ السػتراتيجيات التدريسػية المختمفػة
وبعض البرامج التي ثبت نجاحيا وكذلؾ التنويع في استخداـ طرؽ التػدريس المختمفػة ،يسػاعد المتعممػيف
عمى تنمية واكتساب لممفاىيـ العممية وتعديؿ التصورات البديمة ،وزيادة في مستوى التحصيؿ لدى الطمبة

في جميع المراحؿ التعميمية ،،وتغيير في اتجاىات الطمبة نحو المػواد الد ارسػية ،وتنميػة ميػارات عمميػات

العمػـ األساسػػية ،ومسػاعدة المعممػػيف عمػػى جعػؿ التػػدريس أكثػػر فاعميػة ونشػػاطاً ومػػف ىػذه الد ارسػػات عمػػى

سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبيؿ المثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ ل الحصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر( :عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة ،)2014،و(مينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،)2013 ،و(القطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيش،)2013 ،
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و(الشػػ ػػوبكي ،)2010،و(المولػ ػ ػػو ،)2009 ،و(أبػ ػ ػػو سػ ػ ػػعدة ،)2008 ،و(أبػ ػ ػػو ازيػ ػ ػػدة( ،)2006 ،عيػ ػ ػػاد،

 ،)2008و(الطويؿ ،)2011،و(حمس.)2010،

تاسمان :بالنسبة ألىـ تكصيات الدراسة:
تنوعت أىـ التوصيات التي تـ صياغتيا في ضوء نتائج الدراسات السابقة ،مف أىميا:
 .1ض ػػرورة اس ػػتخداـ الس ػػتراتيجيات التعميميػ ػة المختمف ػػة ف ػػي الت ػػدريس ألني ػػا تس ػػاعد ف ػػي اكتس ػػاب
المفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىيـ العمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة( :عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػودة ،)2014،و(مينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،)2013 ،و(القطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيش،)2013 ،
و(الطوي ػػؿ ،)2011،و (الش ػػوبكي ،)2010،و(حم ػػس ،)2010،و(المول ػػو ،)2009 ،و(المول ػػو،
( )2007حسانيف.)2000 ،

 .2ضرورة تحديد ومعالجة التصورات البديمػة( :مطػر ،)2010 ،و(المولػو ،)2009 ،و(أبػو سػعدة،
 ،)2008و(المولو ،)2007 ،و(أبوىول والمطيري.)2010 ،

 .3ض ػػرورة العم ػػؿ عم ػػى تص ػػميـ وبن ػػاء بػ ػرامج تعميمي ػػة تس ػػاعد المتعمم ػػيف عم ػػى اكتس ػػاب المف ػػاىيـ
العممية( :العربيد ،)2010،و(مطر ،)2010 ،و(عياد ،)2008 ،و(أبو ازيػدة ،)2006 ،و(أبػو

زايدة ،)2006 ،و(أبوىول والمطيري ،)2010 ،و(المومني ودولت.)2008 ،

 .4ضػػرورة تػػدريب المعممػػيف عمػػى

توظيػػؼ طػػرؽ التػػدريس والسػػتراتيجيات التعميميػػة المختمفػػة:

(الطويؿ ،)2011،و(المولو ،)2009 ،و(أبو سعدة ،)2008 ،و(المولو ،)2007 ،و(أبو زايدة،
)2006

 .5العمػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى تكييػ ػ ػػؼ المنيػ ػ ػػاج ليػ ػ ػػتالءـ مػ ػ ػػع الب ػ ػ ػرامج والسػ ػ ػػتراتيجيات التعميميػ ػ ػػة الجديػ ػ ػػدة:
(حمس ،)2010،و(عياد ،)2008 ،و(أبو زايدة ،)2006 ،و(المومني ودولت.)2008 ،

تمميؽ عاـ عمى المحكر الثاني:
الد ارسػػة الحاليػػة اتفقػػت مػػع أغمػػب الد ارسػػات فػػي تناوليػػا لممفػػاىيـ كمتغيػػر تػػابع ،كمػػا اتفقػػت فػػي

استخداـ المنيج التجريبي ،واتفقت أيضاً معيا في عينة الدراسة التي كانت مف طالب المدارس ،إل أنيا
اختمفت في حجـ العينة ومكاف اجراء الدراسة ،والوحدة الدراسية المختارة.

التمميؽ عمى محكرم الدراسات السابقة:
وفي ضوء ما سبؽ ،تنوعت األىداؼ التي سعت الد ارسػات السػابقة إلػى تحقيقيػا بتنػوع الم ارحػؿ

الد ارسػػية وأمػػاكف إجراؤىػػا ،والمػػنيج المسػػتخدـ ،والعينػػة المسػػحوبة مػػف مجتمعػػات مختمفػػة ،وتنػػوع أدوات
جمػ ػػع المعمومػ ػػات ،واألسػ ػػاليب اإلحصػ ػػائية المسػ ػػتخدمة ،وبالتػ ػػالي ظيػ ػػور النتػ ػػائج وتفسػ ػػيرىا وصػ ػػياغة
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بناء عمييا ،وفي ىذا السياؽ تـ الستفادة مف الد ارسػات السػابقة فػي بنػاء ىيكميػة
التوصيات والمقترحات ً
الدراسة الحالية مف خالؿ ما يمي:
 .1دعػـ المقدمػة بػأبرز النتػائج وأىػـ التوصػيات التػي أظيرتيػا الد ارسػات السػابقة وفقػاً لسػتخداـ
استراتيجيات التعمـ البنائي في التعميـ ،واكتساب المفاىيـ العممية.

 .2صػياغة التعريفػات اإلجرائيػة الخاصػة بمتغيػري الد ارسػية الحاليػة ،وىمػا :برنػامج الػتعمـ البنػائي،
واكتساب المفاىيـ العممية ،وبقاء أثرىا.

 .3دعػـ اإلطػار النظػري بالتعريفػات اإلجرائيػة وآليػة قيػاس المتغيػرات ،وأبػرز النتػائج ،وأىػـ
التوصيات.

 .4اشتقاؽ تساؤلت الدراسة الحالية ،وصياغة فروضيا وأىدافيا وأىميتيا.

 .5اختيار المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعة الضابطة مع قياس قبمي -بعدي.
 .6اختيار األساليب اإلحصائية الالزمة لمعالجة البيانات التي تـ جمعيا بوساطة األدوات.
 .7بناء أدوات الدراسة ،اختبار المفاىيـ العممية.

 .8األخذ بعيف العتبار ألىـ التوصيات التي ساعدت الباحث في تخطيط وتنفيذ وتقويـ الدروس.
 .9الكشؼ عف فاعمية استراتيجية تدريسية في اكتساب المفاىيـ.
اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يمي:
 اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة في أنيا استخدمت المنيج شبو التجريبي.
 تتفػ ػػؽ الد ارسػ ػػة الحاليػػػة مػػػع معظػ ػػـ الد ارسػ ػػات السػ ػػابقة فػ ػػي أنيػ ػػا تبن ػػت الفكػ ػػر البنػ ػػائي وطبقػ ػػت
استراتيجيات ونماذج التعمـ البنائي.

ىذا كقد اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يمي:
 انيا تبحث فاعمية برنامج بنائي مقترح عمػى اكسػاب التالميػذ بعػض المفػاىيـ العمميػة وبقػاء أثػر
التعمـ.

 اختمفػ ػػت الد ارسػ ػػة الحاليػ ػػة فػ ػػي الختيػ ػػار الموفػ ػػؽ لموحػ ػػدة التعميميػ ػػة (الضػ ػػوء) والتػ ػػي وصػ ػػفت
بالصعوبة.

 حسػػب عمػػـ الباحػػث أنػػو لػػـ يػػتـ إجػراء أي د ارسػػة عمػػى طمبػػة المرحمػػة األساسػػية تتنػػاوؿ موضػػوع
الدراسة.

 عدد الدراسات التي تناولت تصميـ برنامج بنائي في مادة العموـ قميمة.

 حسب عمـ تكاد تخمو الدراسات مف البرامج التعميمية التي تعتمد عمى المواقؼ الحقيقية.
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أكجو الستفادة مف الدراسات السابقة:
فػي ضػوء مػا سػبؽ تنوعػت األىػداؼ التػي سػعت الد ارسػات السػابقة إلػى تحقيقيػا بتنػوع الم ارحػؿ الد ارسػية

وأم ػػاكف إجرائيػ ػػا ،والم ػػنيج المسػػػتخدـ ،وعين ػػة الد ارسػ ػػة ،وتنوع ػػت أدوات جمػ ػػع المعموم ػػات ،واألسػػػاليب
بناء عمييا وفي ىذا السياؽ تـ
الحصائية ،ثـ ظيور النتائج ،وتفسيرىا وصياغة التوصيات والمقترحات ً
الستفاده مف الدراسات السابقة في بناء ىيكمية الدراسة الحالية مف خالؿ ما يمي:
 .1بناء الطار النظري.
 .2تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة.

 .3تحميؿ محتوى الوحدة التعميمية المختارة لمدراسة واعداد المقياس وفؽ البرنامج المقترح.
 .4اختيار التصميـ التجريبي ليذه الدراسة.

 .5بناء أدوات الدراسة ( اختبار المفاىيـ -تحميؿ المحتوى).

 .6اختيػػار األسػػاليب والمعالجػػات الحصػػائية المناسػػبة المسػػتخدمة فػػي اختبػػار فرضػػيات الد ارسػػة
وتحميؿ البيانات والنتائج.

 .7المساىمة في تفسير نتائج الدراسة الحالية تفسي اًر عممياً وموضوعياً.
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الفصل السابع
إجـــــساءات الدزاضــــة
 منهجر سات اه.
 جمتنعر سات اه.
 عًنهر سات اه.
 ألو ر سات اه.
 سربنامجر ملك ح.
 متغري ر سات اه
 ضبطر ملتغري ر ساخً ه.
 خطى ر سات اه.
 ملعاجلا رو ااسًبر إلحصائًه.

الفصػؿ الرابػع

الطريقة كاإلجراءات

يتنػػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ عرض ػاً إلج ػراءات الد ارسػػة التػػي اتبعيػػا الباحػػث ،حيػػث ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة

لمتعػػرؼ إلػػى فاعميػػة برنػػامج بنػػائي مقتػػرح يعتمػػد المواقػػؼ الحقيقيػػة فػػي تنميػػة واكتسػػاب المفػػاىيـ العمميػػة
وبقاء أثرىا لدى تالميذ الصؼ ال اربػع األساسػي ،ويتنػاوؿ ىػذا الفصػؿ مػنيج البحػث المتبػع فػي الد ارسػة،

ومتغيػ ػرات الد ارس ػػة ،ووص ػػؼ لمجتم ػػع وعين ػػة الد ارس ػػة وأس ػػموب اختيارى ػػا ،وبي ػػاف بن ػػاء أدوات الد ارس ػػة،
واستخراج صدقيا وثباتيا ،واتساقيا الداخمي ،وضبط المتغيرات الدخيمة ،كما يحتوي الفصػؿ عمػى كيفيػة

تنفيذ الدراسة واجرائيا ،والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات.

أكلن :منيج الدراسة:
استخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي ،والذي يعػرؼ بأنػو المػنيج الػذي يكشػؼ

العالقػػة السػػببية بػػيف المتغيػرات ،وذلػػؾ فػػي ضػػوء ضػػبط كػػؿ العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي المتغيػػر ،أو المتغيػرات
التابعة ،ما عدا متغير واحد يتحكـ فيو الباحػث ،لغػرض قيػاس تػأثيره عمػى المتغيػرات التابعػة (الحمػداني

وآخروف.)156 :2006 ،
وقد تـ اختيار المنيج شبو التجريبي ألنو ىو األنسب إلى تحقيؽ أىداؼ الدراسة ،وذلؾ لمعرفة
أثر العامؿ المستقؿ (برنامج بنائي مقترح يعتمد المواقؼ الحقيقيػة) فػي المتغيػر التػابع (المفػاىيـ العمميػة

) وألف العينة قصديو حيث تـ اختيار المدرسة بشكؿ قصػدي ،لتسػييؿ اجػراء تطبيػؽ الد ارسػة وذلػؾ ألف

الباحػػث يعمػػؿ مدرسػاً فػػي تمػػؾ المدرسػػة واسػػتعداد بعػػض المعممػػيف لممسػػاعدة ،ولتػػوفر بعػػض المكانيػػات
المادية داخؿ المدرسة التي مف شأنيا المساىمة في تنفيذ البرنامج ،وتـ اختيػار التصػميـ شػبو التجريبػي

لممجموعتيف التجريبية والضابطة .

التصميـ التجريبي لمدراسة:

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصػميـ المجمػوعتيف التجريبيػة

والضابطة مع قياس قبمي – بعدي ويعبر عنو بالصورة التالية( :أبو عالـ)222 :2010 ،
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جدكؿ()1.4يكضح التصميـ شبو التجريبي لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة مع قياس قبمي-كبمدم
مجمكعة الدراسة

القياس القبمي

المجموعة التجريبية

اختبار اكتساب المفاىيـ

الممالجة
التدريس باستخداـ

البرنامج البنائي المقترح

العممية

المجموعة الضابطة

القياس البمدم
اختبار اكتساب المفاىيـ

التدريس العتيادي

العممية

ثانيان :مجتمع الدراسة:
تكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي بمحافظػػة غ ػزة التابعػػة لػػو ازرة

التربية والتعميـ لمعاـ الدراسي (  ،)2015/2014حيث بم" عددىـ ( )15686تمميػذاً وتمميػذة ،مقسػميف

إلػػى ( )7758تمميػػذاً ،و( )7928تمميػػذةً ،عمػػى ( )417شػػعبة د ارسػػية ،بواقػػع ( )196شػػعبة لمػػذكور ،و
( )195ش ػػعبة لإلن ػػاث ،و( )26ش ػػعبة مختمط ػػة ،ف ػػي ( )166مدرس ػػة ،وج ػػدوؿ ( )4-1يوضػ ػ توزي ػػع
تالميذ مجتمع الدراسة.
جدكؿ رقـ ()2.4

تكزيع أفراد مجتمع الدراسة
عدد المدارس

عدد الشعب

عدد التالميذ

166

417

5686

ثالثان :عينة الدراسة:

تتألؼ عينة الدراسة مف:

المينة الستطالعية:

تػػـ اختيػػار ( )30تمميػػذ مػػف تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس مػػف مدرسػػة عمػػر ابػػف الخطػػاب األساسػػية

لمبنيف ،وذلؾ لمتأكد مف صالحية الختبار المراد تطبيقو.
المينة األساسية:

تكونػت عينػة الد ارسػة مػف ( )63تمميػػذ مػف تالميػذ الصػؼ ال اربػػع األساسػي فػي مدرسػة الرافعػػي

األساسية (ب)التابعة لمديرية التربية والتعميـ شػماؿ غػزة ،وتتػراوح أعمػارىـ مػا بػيف ( )10-9عامػاً ،وقػد
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تـ اختيػار المدرسػة بطريقػة قصػدية؛ وذلػؾ لسػتعداد اإلدارة المدرسػية والمعممػيف لتسػييؿ عمػؿ الباحػث،

كما تـ اختيار صفيف مف صفوؼ الصؼ الرابع البػال" عػددىـ ( )3شػعب بالطريقػة العشػوائية البسػيطة،

حيػػث كػػاف تالميػػذ شػػعبة الصػػؼ ال اربػػع ()1المجموعػػة الضػػابطة ،أمػػا تالميػػذ شػػعبة الصػػؼ ال اربػػع ()3
فمثموا المجموعة التجريبية.

والجدوؿ التالي يوض توزيع التالميذ في المجموعتيف التجريبية والضابطة.
جدكؿ رقـ ()3.4

تكزيع التالميذ في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.
المجمكعة

الصؼ

المدد

النسبة المئكية

المجموعة التجريبية

الصؼ الرابع ((3

32

%51

المجموعة الضابطة

الصؼ الرابع ()1

31

%49

63

%100

المجموع

رابمان :أدكات الدراسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة والتي تمثمت في التعرؼ إلى فاعمية برنامج بنائي مقترح يعتمد المواقؼ

الحقيقيػػة فػػي تنميػػة واكتسػػاب المفػػاىيـ العمميػػة وبقػػاء أثرىػػا لػػدى تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي ،قػػاـ
الباحث بإعداد األداة البحثية التالية:

اختبار المفاىيـ المممية:
 خطكات بناء اختبار المفاىيـ المممية:
قاـ الباحث بإعداد اختبار المفاىيـ العممية متبعاً الخطوات التالية:

-1تحديد الكحدة الدراسية:

أ) اختار الباحث وحدة الضوء لمصؼ الرابع األساسي ل سباب اآلتية:
 ترابط الوحدة وتراكميا مف الناحية المعرفية.-كثرة احتوائيا عمي المفاىيـ العممية.

 شكوى الطمبة والمعمميف مف صعوبة تعميـ وتعمـ العموـ. -تعتبػػر وحػػدة الضػػوء مػػف أكثػػر الوحػػدات الد ارسػػية التػػي يحتوييػػا مقػػرر العمػػوـ لمصػػؼ ال اربػػع صػػعوبة

وتعقيداً وذلؾ بشيادة العديد مف المدرسيف والتالميذ.
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 حيػػث عقػػد المعمػػـ بتػػاريخ 2014/12/17ـ ورشػػة عمػػؿ حضػػر فييػػا عػػدد مػػف مدرسػػي العمػػوـ
لممرحمػػة األساسػػية وبعػػض مشػرفي عمػػوـ الصػػؼ ال اربػػع تناولػػت موضػػوعات وحػػدات العمػػوـ فػػي
الصػػؼ ال اربػػع ،فكػػاف ىنػػاؾ اجمػػاع مػػف قبػػؿ الحضػػور الك ػريـ عمػػى أف وحػػدة الضػػوء ىػػي مػػف
أصعب وحدات كتاب العموـ الفصؿ الثاني لمصؼ الرابع األساسي وأقروا بأف التالميذ يواجيوف
ػاء عمػػى ذلػػؾ قػػرر الباحػػث أف تكػػوف وحػػدة الضػػوء
صػػعوبة فػػي تعمميػػا واكتسػػاب مفاىيميػػا ،وبنػ ً

ىي عينة الدراسة الموضوعية والتي سوؼ يطبؽ مف خالليا البرنامج

ب) ق ػػاـ الباح ػػث بتحمي ػػؿ وح ػػدة الض ػػوء وتص ػػنيؼ محت ػػوى وأنش ػػطة ى ػػذه الوح ػػدة وفقػ ػاً لممف ػػاىيـ العممي ػػة

(الخاصية األساسية ،الدللة المفظية ،النتماء لممفيوـ ،حؿ المشكالت)

 -تـ إعداد جدوؿ مواصفات الوحدة وفؽ المفاىيـ العممية .ممحؽ ( -1ب)

 تـ تحديد األوزاف النسبية لكؿ عممية مف المفػاىيـ العمميػة فػي كػؿ موضػوع مػف موضػوعات الوحػدة.ممحؽ( -1ج).
صدؽ التحميؿ:
تػػـ عػػرض التحميػػؿ عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف المختصػػيف فػػي طػػرؽ تػػدريس العمػػوـ ،وذلػػؾ

إلبداء آرائيـ في عناصر التحميؿ ومحتوى التحميؿ.
ثبات التحميؿ:

تـ إعادة تحميؿ الوحدة الدراسية مرة أخري بعد ثالثػة أسػابيع لمتأكػد مػف درجػة ثبػات التحميػؿ باسػتخداـ

معادلة ىولستي

معامؿ الثبات =

2س ص
س+ص

( طعيمة)226 :2004،

ـ ت :معامؿ الثبات
س ص :عدد مفردات التفاؽ بيف التحميميف
س :عدد مفردات التحميؿ األوؿ
ص :عدد مفردات التحميؿ الثاني وجدوؿ رقـ( )4.4يبيف درجة ثبات عالية تصؿ إلى 0.98
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جدكؿ ()4.4

جدكؿ لقياس ثبات تحميؿ محتكل كحدة الضكء مف كتاب الممكـ لمصؼ الرابع.
عدد فقرات التحميؿ

عدد فقرات التحميؿ

عدد فقرات التفاؽ

ممامؿ ثبات التحميؿ

122

123

122

0.98

األكؿ (س)

(س ص)

الثاني(ص)

(ـ ت)

-2تحديد اليدؼ مف الختبار:
ييػدؼ الختبػػار إلػػى معرفػػة مػدي اكتسػػاب تالميػػذ الصػػؼ ال اربػع األساسػػي لممفػػاىيـ العمميػػة فػػي
المس ػػتويات األربع ػػة التالية(الخاص ػػية األساس ػػية ،الدلل ػػة المفظي ػػة ،النتم ػػاء لممفي ػػوـ ،ح ػػؿ المش ػػكالت )
المتضمنة في مادة العموـ وحدة الضوء.

 -3إعداد جدكؿ المكاصفات :
بعػػد أف قػػاـ الباحػػث بتحديػػد الوحػػدة الد ارسػػية وتحديػػد اليػػدؼ مػػف الختبػػار ،قػػاـ الباحػػث بتحميػػؿ

محتوى الوحدة السادسة (الضوء) مف منياج العموـ لمصؼ الرابع األساسي وذلؾ لموقوؼ عمػى المفػاىيـ

ػاء
العممية التي تحتوييا الوحدة ،ثـ تحديد الػوزف النسػبي لكػؿ محمػور مػف المحػاور األربعػة لمد ارسػة ،وبن ً
عمى ذلؾ تـ تحديد عدد األسئمة المناسب لكؿ محور مف محاور الدراسة في اختبار المفاىيـ العممية .

 -4صياغة فقرات الختبار:
بالس ػػتفادة م ػػف األدب الترب ػػوي ،والد ارس ػػات الس ػػابقة الت ػػي تض ػػمنت اختب ػػارات تتعم ػػؽ بالمف ػػاىيـ
العمميػػة ،وكتػػاب العمػػوـ ،ودليػػؿ معمػػـ العمػػوـ ،وجػػدوؿ المواصػػفات الػػذي تػػـ إعػػداده ،قػػاـ الباحػػث ببنػػاء
وصػػياغة فقػرات الختبػػار ،وقػػد تػػـ صػػياغة فقػرات الختبػػار مػػف نػػوع األسػػئمة الموضػػوعية ،حيػػث كانػػت
األسئمة الموضوعية مف نوع الختيار مف متعػدد ،وذلػؾ لػدقتيا وقمػة التخمػيف أو الصػدفة فييػا ،وسػيولة

تصحيحيا ،وعدـ تأثرىا بذاتية المصح  ،وارتفاع معاممي الصدؽ والثبات.

وقد روعي عند صياغة فقرات الختبار أف تكوف:
*صياغتيا بشكؿ واض ومحدد.

* صياغة السؤاؿ بحيث ل يحتمؿ أكثر مف إجابة واحدة

* صياغة السؤاؿ بحيث ل يحتوي عمى إشارة إلى اإلجابة الصحيحة.

*منتمية لموضوعات الوحدة.
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 -5كضع تمميمات الختبار:
بعػػد تحديػػد عػػدد الفقػرات وصػػياغتيا ،قػػاـ الباحػػث بصػػياغة تعميمػػات الختبػػار التػػي تيػػدؼ إلػػى

شرح فكرة عف الختبار في أبسط صورة ممكنة ،وقد راع الباحث عند وضع تعميمات الختبار ما يمي:
أ -بيانات خاصة بالتمميذ ،وىي السـ والشعبة.

ب -تعميمات خاصة بوصؼ الختبار وىي :عدد الفقرات ،وعدد البدائؿ ،وعدد الصفحات.

ج -تعميمات خاصة باإلجابة عف جميع األسئمة ،ووضع البديؿ الصحي في المكاف المناسب
 -6الصكرة األكلية لالختبار:
ف ػػي ض ػػوء م ػػا س ػػبؽ ت ػػـ إع ػػداد اختب ػػار المف ػػاىيـ العممي ػػة ف ػػي ص ػػورتو األولي ػػة ،حي ػػث اش ػػتمؿ

عمى( )33فقرة ،وبعد كتابة الفقرات تـ عرضيا عمى مجموعػة مػف المحكمػيف ذوي الخبػرة والختصػاص
مػػف أس ػػاتذة الجامع ػػات ،ومشػ ػرفي ومعممػػي العم ػػوـ ،وت ػػـ األخ ػػذ ب ػ رائيـ ومالحظ ػػاتيـ واجػ ػراء التع ػػديالت
المناسبة وأىـ النقاط التي تـ أخذ آراء المحكميف فييا ىي:
 عدد بنود الختبار.


صياغة فقرات الختبار.



مدي مراعاة فقرات الختبار لممفاىيـ العممية محؿ الدراسة.



مدي دقة البدائؿ لكؿ فقرة مف فقرات الختبار.



إمكانية الحذؼ واإلضافة.

في ضوء تمؾ اآلراء تػـ األخػذ بمالحظػات المحكمػيف ،وتعػديؿ بعػض الفقػرات وحػذؼ أخػري،
فأصب

الختبار عمى صورتو النيائية يتكوف مف ( )30فقرة.

 -7تجريب الختبار:
بعد إعداد الختبار بصورتو األولية قاـ الباحث بتطبيػؽ الختبػار عمػى عينػة اسػتطالعية قواميػا
( )30تمميذ مف تالميذ الصؼ الخامس اختيروا مف خارج عينة الدراسة ،والذيف سبؽ ليػـ د ارسػة وحػدة
الضوء ،وقد أجريت الدراسة الستطالعية بيدؼ:
*التأكد مف الصدؽ الداخمي لالختبار وثباتو.

*حساب معامالت الصعوبة والتميز لفقرات الختبار.

* تحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة الختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث األساسية.

* طريقة تصحي الختبار.
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 -8حساب زمف الختبار:
تـ حساب زمف تأدية التالميذ لالختبار عف طريؽ المتوسط الحسابي لزمف تقديـ تالميذ العينة

الستطالعية المتحاف ،حيث تـ حساب زمف أوؿ خمس تالميذ أجابوا عف الختبار ،مضػافاً إليػو زمػف

أخر خمس تالميذ أجابوا عنو مقسوماً عمى عددىـ ،فكانت المدة الزمنية التي استغرقتيا التالميذ تساوي

( )40دقيقة ؛ وذلؾ بتطبيؽ المعادلة اآلتية:

زمػػف إجابػػة الختبػػار=

()45+44+43+42+41(+)39+38+37+37+34
10

=40

 -9تصحيح الختبار:
حدد الباحث درجػة واحػدة لكػؿ فقػرة مػف فقػرات الختبػار لتصػب الدرجػة النيائيػة لالختبػار()30
درج ػػة والدرج ػػة الػ ػػدنيا لالختبار(ص ػػفر).وأعد الباح ػػث مفتاح ػ ػاً مثقبػ ػاً لتص ػػحي اسػ ػػتجابات أفػ ػراد العينػ ػػة
الستطالعية ،وقامت الباحث بتصحي األوراؽ بالمفتاح المثقب ،و أعيدت عممية التصحي مرة ثانيػة

لمتأكد مف الدرجات قبؿ رصدىا وتحميميا.
 -10تحميؿ نتائج الختبار:

قاـ الباحث بعد تطبيؽ اختبار المفػاىيـ العمميػة عمػى تالميػذ العينػة السػتطالعية بتحميػؿ نتػائج
إجابات التالميذ عمى أسئمة الختبار ،وذلؾ بيدؼ التعرؼ إلى:
*صدؽ الختبار.

* ثبات الختبار.

*معامؿ السيولة لكؿ فقرة مف فقرات الختبار.

*معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات الختبار.

* صدؽ الختبار:

يقصد بصدؽ الختبار قدرتو عمى قياس ما وضع لقياسو ،بمعنى أف تكوف بنود الختبار عمى

عالقة وثيقة بالخاصية المراد قياسيا .وأف يكوف الختبار قػاد اًر عمػى التمييػز بػيف طرفػي الخاصػية التػي
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يقيسيا أي بمعنى أنو يميز بيف األداء الجيد واألداء الضعيؼ ،وقد تحقؽ الباحث مػف صػدؽ الختبػار

عف طريؽ:
أ-

صدؽ المحكميف:

وقػد تػـ التأكػد منػػو عػف طريػؽ عػرض الختبػػار عمػى مجموعػة مػف أسػػاتذة الجامعػات المتخصصػيف فػػي

المنػػاىج وطػػرؽ الت ػػدريس والمش ػرفييف والمعمم ػػيف المتخصصػػيف ف ػػي العمػػوـ ممح ػػؽ ( ،)2وذلػػؾ إلخػػراج

الختبار بأفضؿ صورة.

ب -صدؽ التساؽ الداخمي:

يقصد بو قوة الرتباط بيف درجػات كػؿ مػف مسػتويات األىػداؼ ودرجػة الختبػار الكميػة ،وكػذلؾ
درج ػ ػ ػػة ارتبػػ ػ ػػاط كػ ػ ػ ػػؿ فقػ ػ ػ ػرة مػػ ػ ػػف فق ػ ػ ػ ػرات الختب ػ ػ ػػار بمسػػ ػ ػػتوى األى ػ ػ ػػداؼ الكم ػ ػ ػػي الت ػ ػ ػػي تنتمػػ ػ ػػي إليػػ ػ ػػو

(حسف.)516:2011،

وقد تحقػؽ الباحػث مػف صػدؽ التسػاؽ الػداخمي لالختبػار بتطبيقػو عمػى عينػة اسػتطالعية مػف

خارج أفراد العينة وبم" عددىا ( )30تمميػذ ،وتػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف درجػة كػؿ فقػرة مػف
فقرات الختبار بالدرجة الكمية لالختبػار ،وكػذلؾ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف درجػات كػؿ مجػاؿ

والدرجة الكمية لالختبار ،وذلؾ باستخداـ البرنامج الحصائي ).(SPSS
 -1ممامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات الختبار كالدرجة الكمية لالختبار

لقد قاـ الباحث بحساب معامؿ الرتباط كؿ فقػرة مػف فقػرات الختبػار والدرجػة الكميػة لالختبػار،

وىي كما يوضحيا الجدوؿ (:)5.4

ممامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البمد مع الدرجة الكمية لالختبار جدكؿ ()5.4
رقـ

معامؿ

القيمة

الدللة

رقـ

معامؿ

القيمة

الدللة

السؤاؿ

الرتباط

الحتمالية

اإلحصائية

1

0.563

0.001

0.01

16

0.452

0.011

0.05

2

0.499

0.004

0.01

17

0.440

0.013

0.05

3

0.413

0.021

0.05

18

0.582

0.001

0.01

4

0.582

0.001

0.01

19

0.411

0.022

0.05

5

0.627

0.000

0.01

20

0.470

0.008

0.01

6

0.613

0.000

0.01

21

0.383

0.033

0.05

7

0.475

0.007

0.01

22

0.482

0.006

0.01

السؤاؿ الرتباط الحتمالية اإلحصائية
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8

0.465

0.008

0.01

23

0.616

0.000

0.01

9

0.646

0.000

0.01

24

0.383

0.033

0.05

10

0.384

0.033

0.05

25

0.535

0.002

0.01

11

0.662

0.000

0.01

26

0.394

0.028

0.05

12

0.421

0.018

0.05

27

0.704

0.000

0.01

13

0.406

0.023

0.05

28

0.723

0.000

0.01

14

0.411

0.022

0.05

29

0.707

0.000

0.01

15

0.413

0.021

0.05

30

0.383

0.033

0.05

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى دللة (0.361 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى دللة (0.461 = )0.05

يتضػ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػع الفقػرات دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى دللػػة ( )0.05و()0.01

وىذا يدؿ عمى أف الختبار يمتاز بالتساؽ الداخمي ،مما يطمئف الباحث عمى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
 .2ممامؿ ارتباط كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية لختبار المفاىيـ المممية:
لقد قاـ الباحث بحساب معامؿ الرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجالت الختبار مع الدرجػة الكميػة

لالختبار وىي كما يوضحيا الجدوؿ (:)6.4

جدكؿ ()6.4

ممامالت ارتباط درجات مجالت الختبار بالدرجة الكمية لالختبار
ممامؿ الرتباط

مستكل الدللة

المجاؿ
الخاصية األساسية

0.807

دالة عند 0.01

الدللة المفظية

0.846

دالة عند0.01

النتماء لممفيكـ

0.686

دالة عند0.01

حؿ المشكالت

0.789

دالة عند0.01

**ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل دللة (0.361 = )0.01

*ر الجدكلية عند درجة حرية ( )28كعند مستكل دللة (0.461 = )0.05

يتض مف جػدوؿ ( )6.4أف معػامالت ارتبػاط مجػالت الختبػار بالدرجػة الكميػة لالختبػار دالػة

إحصائياً عمى مستوى الدللة ( ،)0.01مما يدؿ عمى التساؽ الداخمي لمجالت الختبار.
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 ثبات الختبار:
ويقصد بو الحصوؿ عمى النتائج نفسيا عند تكرار القيػاس باسػتخداـ األداة نفسػيا فػي الظػروؼ

نفسػػيا ويحسػػب معامػػؿ الثبػػات بطػػرؽ عديػػدة ،وقػػد قػػاـ الباحػػث بإيجػػاد معامػػؿ الثبػػات بطريقتػػي التجزئػػة

النصفية وكودر -ريتشاردسوف  21عمى النحو التالي:

أكلن :طريقة التجزئة النصفية:
تـ استخداـ درجات العينة الستطالعية لحساب ثبات الختبار بطريقة التجزئة النصػفية ،حيػث
قػػاـ الباح ػػث بتجزئ ػػة الختب ػػار إل ػػى نص ػػفيف ،الفقػ ػرات الفرديػػة مقاب ػػؿ الفقػػرات الزوجي ػػة لك ػػؿ مي ػػارة م ػػف
ميارات الختبار ،وذلؾ بحساب معامؿ الرتباط بيف النصفيف ،ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة

سػػبيرماف بػػرواف لمتجزئػػة النصػػفية المتسػػاوية ،ومعادلػػة جيتمػػاف لمتجزئػػة النصػػفية غيػػر المتسػػاوية إليجػػاد

معامؿ الثبات.

الثبات المعدؿ = 2ر
 +1ر
حيث ( ر) :معامؿ الرتباط

(العمر)659:1990،

ويبيف جدوؿ ( )7.4معامالت ثبات الختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية
جدكؿ()7.4

ممامالت ثبات الختبار باستخداـ طريقة التجزئة النصفية
عدد الفقرات

الرتباط قبؿ التمديؿ

ممامؿ الثبات بمد التمديؿ

الخاصية الساسية

14

0.498

0.664

الدللة المفظية

9

0.757

0.861

النتماء لممفيكـ

5

0.687

0.814

حؿ المشكالت

3

0.543

0.703

الدرجة الكمية

30

0.868

0.929

يتض ػ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معامػػؿ الثبػػات الكمػػي ( ،)0.929وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الختبػػار

يتمتع بالثبات مما يطمئف الباحث إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة.
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ثانيان :طريقة ككدر -ريتشاردسكفRichardson and Kuder :21

لقػػد اسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة كودرريتشػػار سػػوف ،21ألنيػػا أكثػػر شػػيوعاً فػػي تقػػدير الثبػػات ،وىػػي

طريقة مناسبة لالختبارات التي تزيد فقراتيا عف ( )25فقرة.

حي ػػث حص ػػؿ عم ػػى قيم ػػة معام ػػؿ ك ػػودر ريتشاردس ػػوف 21لمدرج ػػة الكمي ػػة لالختب ػػار كك ػػؿ طبقػ ػاً

لممعادلة التالية:

ر 21
حيث إف :ـ :المتوسط

ـ(ؾ–ـ)

=- 1

ع 2ؾ

ؾ :عدد الفقرات

ع :2التبايف
(أبو عطايا)106 :2004،

ويبيف جدوؿ ( )8.4معامالت ثبات الختبار باستخداـ طريقة كودر ريتشاردسوف21
الجدكؿ ()8.4

عدد الفقرات كالتبايف كالمتكسط كممامؿ ككدر ريتشارد سكف21
الميارة
الخاصية األساسية

ع2

ؾ

ممامؿ ككدر ريتشارد شكف 21

ـ

14

4.579

4.290

0.634

الدللة المفظية

8

1.795

2.161

0.809

النتماء لممفيكـ

5

1.144

1.903

0.855

حؿ المشكالت

3

1.123

2

0.296

الدرجة الكمية

30

10.497

10.354

0.642

يتض ػ مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف معامػػؿ كػػودر ريتشػػارد شػػوف  21لالختبػػار ككػػؿ كانػػت ()0.642

وىي قيمة عالية يطمئف الباحث إلى تطبيؽ الختبار عمى عينة الدراسة ،وبذلؾ تأكد الباحث مف صدؽ

وثبات الختبار ،وأصب الختبار في صورتو النيائية( )30فقرة.
 ممامؿ الصمكبة لكؿ فقرة مف فقرات الختبار.

قاـ الباحث بتحديد درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات الختبار بالمعادلة التالية:
النسبة المئوية لعدد األفراد الذيف أجابوا عف كؿ سؤاؿ مف الختبار إجابة خاطئة مف المجموعتيف
المحكيتيف العميا والدنيا  (.الكيالني وآخروف )418 :2011،

011


وبخطبيق المعادلت السابقت وإيداد معامل الصعىبت لكل فقسة مه فقساث االخخباز ،وخد الباحذ أن
معامالث الصعىبت حساوحج ما بيه) )0.80- 0.38وكان مخىسط معامل الصعىبت الكلي)،(0.68
وبهري الىخائح يبقي الباحذ علً خميع فقساث االخخباز ،وذلك لمىاسبت مسخىي دزخت صعىبت الفقساث،
حيذ كاوج معامالث الصعىبت أكثس مه( (0.20وأقل مه ).)0.80
 ممامؿ تميز كؿ فقرة مف فقرات الختبار:
قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ التمييػػز لكػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات الختبػػار ،وذلػػؾ بتطبيػػؽ المعادلػػة
التالية:

مجػ (ع) – مجػ (د)

معامؿ تمييز الفقرة =

ف

حيث إف:

مجػ (ع) :عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة العميا إجابة صحيحة.
مجػ (د) :عدد الذيف أجابوا عمى الفقرة مف المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.
ف :عدد أفراد إحدى المجموعتيف العميا أو الدنيا.

وكػػاف اليػػدؼ مػػف حسػػاب معامػػؿ التمييػػز لفقػرات الختبػػار ىػػو حػػذؼ الفقػرات التػػي يقػػؿ معامػػؿ

تميزىا عف )(0.20؛ وذلؾ ألنيا تعتبر ضعيفة (.أبو دقة)172:2008،

ولكػػي يحصػػؿ الباحػػث عمػػى معامػػؿ التمييػػز لكػػؿ فقػرة مػػف فقػرات الختبػػار قػػاـ بترتيػػب درجػػات

التالميذ تنازلياً بحسب عالماتيـ في اختبار المفاىيـ العممية ،وبتقسيـ التالميذ إلى مجمػوعتيف مجموعػة
عميا ضمف ( )%27مف مجموع التالميذ ،وىـ التالميذ الذيف حصموا عمى أعمى الدرجات في الختبار،

ومجموعة دنيا ضمف ( )%27مف مجموع التالميذ ،وىـ التالميذ الػيف حصػموا عمػى أدنػى الػدرجات فػي

الختبػػار ،وقػػد بمػػ" عػػدد تالميػػذ كػػؿ مجموعػػة ( )9تالميػػذ وجػػدوؿ ( )9.4يوض ػ معػػامالت الصػػعوبة
والتمييز لفقرات الختبار.
جدكؿ ()9.4

ممامالت الصمكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات الختبار
ـ

ممامالت الصمكبة

ممامالت التمييز

ـ

ممامالت الصمكبة

ممامالت التمييز

1

0.56

0.26

16

0.77

0.60

2

0.80

0.52

17

0.58

0.49

3

0.50

0.45

18

0.80

0.73

4

0.80

0.64

19

0.74

0.55
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ـ

ممامالت الصمكبة

ممامالت التمييز

ـ

ممامالت الصمكبة

ممامالت التمييز

5

0.77

0.27

20

0.58

0.52

6

0.80

0.73

21

0.74

0.58

7

0.80

0.36

22

0.80

0.77

8

0.79

0.70

23

0.80

0.73

9

0.80

0.54

24

0.70

0.63

10

0.54

0.55

25

0.77

0.64

11

0.70

0.73

26

0.61

0.56

12

0.77

0.64

27

0.80

0.76

13

0.38

0.40

28

0.70

0.64

14

0.54

0.64

29

0.45

0.39

15

0.45

0.37

30

0.77

0.73

متكسط ممامؿ الصمكبة

متكسط ممامؿ التمييز

0.687

0.570

ويتضػ ػ م ػػف الج ػػدوؿ ()9.4أف جمي ػػع مع ػػامالت التميي ػػز لفقػ ػرات الختب ػػار تراوح ػػت م ػػا ب ػػيف
( ) 0.77 -0.26وكػاف متوسػػط معػػامالت التمييػػز الكمػػي )(0.570ويقبػػؿ عمػػـ القيػػاس معامػػؿ التمييػػز
إذا بم" أكثر مف ( ،) 0.20وبذلؾ يبقي الباحث عمى جميع فقرات الختبار.
 .1الصكرة النيائية لختبار المفاىيـ المممية
في ضوء ما سبؽ أصب الختبار في صورتو النيائية بدرجة مقبولة مف الصدؽ والثبات مكوناً

مف ( )30فقرة موزعة عمى ( )4ميارات ،وىذه الميارات( الخاصية األساسية ،الدللػة المفظيػة ،النتمػاء

لممفيوـ ،حؿ المشكالت).انظر ممحؽ رقـ (.)4

كالجدكؿ التالي ( )10.4يكضح أرقاـ الفقرات التي تقيس مستكيات.
جدكؿ ()10.4

الصكرة النيائية لفقرات الختبار
الميارة

النسبة المئوية

الخاصية الساسية %46.7

أرقاـ فقرات الختبار

عدد األسئمة
14

33،27.25،23،21،18،16،13،11،9،7،3،2،1

الدللة المفظية

%26.7

8

28.24.22.20.19.17.15.5

النتماء لممفيوـ

%16.6

5

26.14.10.8.4
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حؿ مشكالت

%10

3

6،12،29

المجموع

%100

30

30

خامسان :البرنامج المقترح:

وتكوف البرنامج المقترح انظر ممحؽ ()6مما يمي:

 .1المقدمة.

 .2تعريؼ البرنامج البنائي المقترح المعتمد عمي المواقؼ الحقيقية.
 .3الفكرة العامة لمبرنامج المقترح.
 .4أسس بناء البرنامج المقترح.

 .5مبررات بناء البرنامج المقترح.
 .6الطار العاـ لمبرنامج.

 األىداؼ العامة لمبرنامج.
 محتوى البرنامج.

 أسموب التدريس لمبرنامج.
 أساليب التقويـ لمبرنامج.

 المواد والوسائؿ التعميمية المقترحة في البرنامج.
 دليؿ المعمـ.

 أوراؽ العمؿ.

ضبط البرنامج:

عػرض الباحػػث البرنػػامج عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػيف مػػف حممػػة الػػدكتوراه فػػي المنػػاىج وطػػرؽ

التدريس ،وكذلؾ عمى بعض المشرفيف والمعمميف مػف حممػة البكػالوريوس والماجسػتير فػي العمػوـ ،انظػر

ممحؽ رقـ ( ،)2حيث استفاد الباحث مف آرائيـ في الوصوؿ بالبرنامج إلى صػورتو النيائيػة والتأكػد مػف
صالحيتو لمتطبيؽ ممحؽ رقـ( ،)2ليحقؽ اليدؼ الذي وضع مف أجمو.

سادسان :متةيرات الدراسة:

تكونت متغيرات الدراسة مف:

 .1المتةير المستقؿ :ويتمثّؿ في طريقة التدريس وتشمؿ:

 التدريس باستخداـ برنامج بنائي مقترح يعتمد عمي المواقؼ الحقيقية.
 التدريس بالطريقة المعتادة بالنسبة لممجموعة الضابطة.

تضمنت الدراسة متغير تابع واحد وىو:
 .2المتةير التابع :وقد
ّ
013


 المفاىيـ العممية

 .3المتةيرات الدخيمة :قاـ الباحث بضبط المتغيرات الدخيمة اآلتية:
 البيئة الجتماعية والثقافية والقتصادية.
 العمر.

 تحصيؿ العاـ لمتالميذ.

 تحصيؿ السابؽ لمتالميذ في مبحث العموـ.
ضبط المتةيرات قبؿ بدء التجريب:
تيدؼ الدراسة الحالية لمتعرؼ إلى فاعمية برنامج بنائي مقترح يعتمد عمي المواقؼ الحقيقية في

تنميػػة واكتسػػاب المفػػاىيـ العمميػػة وبقػػاء أثرىػػا لػػدى تالميػػذ الصػػؼ ال اربػػع األساسػػي؛ ولػػذلؾ فػػال بػػد مػػف
ضبط المتغيرات التي مف الممكف أف تؤثر عمى المفاىيـ العممية بدل مػف البرنػامج القػائـ عمػي المواقػؼ

الحقيقيػػة ،وحرص ػاً عمػػى سػػالمة النتػػائج ،تػػـ ضػػبط المتغي ػرات قبػػؿ البػػدء فػػي فت ػرة التجريػػب ،ومػػف ىػػذه

المتغيرات:

 .1البيئة الجتماعية كالثقافية كالقتصادية:
ت ػػـ إجػ ػراء ى ػػذه الد ارس ػػة عم ػػى تالمي ػػذ مدرس ػػة واح ػػدة م ػػف محافظ ػػة غػ ػزة (منطق ػػة ش ػػماؿ غػ ػزة) حي ػػث أف

الظروؼ الجتماعية والثقافية والقتصادية مف نفس المستوى.

 .2الممر:

لحظ الباحث أف جميع التالميذ فػي نفػس العمػر ،حيػث إف جميػع التالميػذ ىػـ تالميػذ الصػؼ ال اربػع

األساسي.

 .3التحصيؿ الماـ:
لمتأكػػد مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف فػػي التحصػػيؿ العػػاـ السػػابؽ ،وذلػػؾ وفػػؽ عالمػػة التمميػػذ النيائيػػة فػػي
نياي ػػة الفص ػػؿ الد ارس ػػي األوؿ م ػػف الع ػػاـ الد ارس ػػي  2015-2014ـ ،حي ػػث ت ػػـ اس ػػتخداـ اختب ػػار "ت"
لعينتػػيف مسػػتقمتيف لمتعػػرؼ إلػػى الفػػروؽ بػػيف المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة قبػػؿ البػػدء فػػي التجربػػة،

والجدوؿ ( )11.4يوض ذلؾ:
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جدكؿ ()11.4

نتائج اختبار "ت" لممرفة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متةير التحصيؿ الماـ
قبؿ تطبيؽ البرنامج

المتةير
التحصيؿ الماـ

النحراؼ

المجمكعة

المدد

المتكسط

تجريبية قبمي

32

291.9

41

ضابطة قبمي

31

288.7

41.2

المميارم

"ت "

قيمة

الدللة

0.759 0.31

مستكل
الدللة

غير دالػة

إحصائيان

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية( )61وعند مستوى دللة (2.01 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )61وعند مستوى دللة (2.68= )0.01≥α

يتض مف الجدوؿ ( )11.4عدـ وجود فػروؽ ذات دللػة إحصػائية بػيف المجمػوعتيف التجريبيػة

والضػػابطة فػػي متغيػػر التحصػػػيؿ المػػػاـ ،قبػػؿ بػػدء التجربػػة وىػػذا يعنػػي أف المجمػػوعتيف متكافئتػػاف فػػي

التحصيؿ الماـ.

 .4التحصيؿ السابؽ في الممكـ:
لمتأكػػد مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف فػػي التحصػػيؿ السػػابؽ فػػي العمػػوـ ،وذلػػؾ وفػػؽ عالمػػة التمميػػذ

النيائية لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ السابؽ فػي مبحػث العمػوـ ،حيػث تػـ اسػتخداـ اختبػار "ت" لعينتػيف
مسػتقمتيف لمتعػرؼ إلػى الفػروؽ بػيف المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة قبػؿ البػدء فػي التجربػة ،حيػػث إف

الدرجة العظمي ىي (  ،) 50والجدوؿ ( )12.4يوض ذلؾ
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جدكؿ ()12.4

نتائج اختبار "ت" لممرفة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متةير التحصيؿ السابؽ
في الممكـ قبؿ تطبيؽ البرنامج

المدد

المتكسط

المتةير

التحصػػػيؿ فػػػػي تجريبية قبمي

32

37.03

8.78

ضابطة قبمي

31

35.84

8.68

الرياضيات

المجمكعة

النحػػػػػػػػراؼ

"ت "

المميارم

0.54

قيمػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػتكل
الدللة
0.59

الدللة

غيػػػر دالػػػة

إحصائيان

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )61وعند مستوى دللة (2.01= )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )61وعند مستوى دللة (2.68= )0.01≥α

يتض مف الجدوؿ ( )12.4عدـ وجود فروؽ ذات دللػة إحصػائية بػيف المجمػوعتيف التجريبيػة

والضابطة في متغير التحصيؿ في الممػكـ قبػؿ بػدء التجربػة ،وىػذا يعنػي أف المجمػوعتيف متكافئتػاف فػي

التحصيؿ في الممكـ.

 .5اختبار المفاىيـ المممية الممد لمدراسة:
تـ الحصوؿ عمى درجات التالميذ بعد تطبيؽ اختبار المفاىيـ العممية عمى مجموعتي الدراسة قبػؿ

البػػدء بػػالتطبيؽ؛ ولمكشػػؼ عػػف دللػػة الفػػروؽ بػػيف مجمػػوعتي الد ارسػػة التػػي تعػػزى لمقيػػاس القبمػػي لختبػػار
المفاىيـ العممية ،ولقد تـ استخداـ اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف ،ويتض ذلؾ في الجدوؿ التالي:
جدكؿ ()13.4

نتائج اختبار "ت" لممرفة الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
في اختبار المفاىيـ المممية القبمي
النحراؼ

المستكل

المجمكعة

المدد

المتكسط

الخاصية

تجريبية قبمي

32

2.41

1.27

األساسية

ضابطة قبمي

31

2.35

1.14

تجريبية قبمي

32

2.06

1.01

ضابطة قبمي

31

1.96

0.98

النتماء

تجريبية قبمي

32

1.46

0.80

لممفيكـ

ضابطة قبمي

31

1.45

0.62

تجريبية قبمي

32

1. 12

0.66

ضابطة قبمي

31

0.96

0.60

الدللة المفظية

حؿ المشكالت

المميارم
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"ت"

قيمة الدللة

0.17

0.866

0.38

0.758

0.09

0.925

0.99

0.328

مستكل الدللة
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان
غير دالة
إحصائيان

المستكل
الدرجة الكمية

النحراؼ

المجمكعة

المدد

المتكسط

تجريبية قبمي

32

7.03

2.10

ضابطة قبمي

31

6.42

1.73

المميارم

"ت"

قيمة الدللة

1.26

0.212

مستكل الدللة
غير دالة
إحصائيان

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )61وعند مستوى دللة (2.01 = )0.05≥α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )61وعند مستوى دللة (2.68= )0.01≥α

يتض مف الجدوؿ ( )13.4عدـ وجود فروؽ ذات دللة إحصائية عند مسػتوى دللػة ( )α=0.05بػيف
تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة وتالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي أبعػػاد الختبػػار والدرجػػة الكميػػة لالختبػػار،

وعميو فإف المجموعتيف متكافئتاف في الختبار.

ثامنان :خطكات الدراسة:

 -1الطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة والتي اشتممت عمى تنمية المفاىيـ العممية لدى
المتعمميف ،باإلضافة إلى الدراسات التي تناولت نماذج النظرية البنائية

 -2تحميؿ محتوى وحدة الضوء وتصنيؼ محتوى األنشطة وفقاً ألنػواع المعرفػة المرتبطػة بػالمفيوـ:
(الخاصية األساسية ،الدللة المفظية ،النتماء لممفيوـ ،حؿ المشكالت )

 -3إعػػداد أدوات الد ارسػػة ،وعرضػػيا عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف والمختصػػيف فػػي مجػػاؿ ط ارئػػؽ
تدريس العموـ مف أساتذة جامعات ،ومشرفي ومعممي العموـ ،إلجراء التعديالت الالزمة.

 -4بن ػػاء التص ػػور المقت ػػرح لبرن ػػامج بن ػػائي ق ػػائـ عم ػػى المواق ػػؼ الحقيقي ػػة إلكس ػػاب التالمي ػػذ بع ػػض
المفاىيـ العممية.

 -5إعداد دليؿ لممعمـ وتحكيمو مف قبؿ عدد مف المختصيف.
 -6إعداد أوراؽ العمؿ والتي تحتوى عمى أنشطة لمتالميذ والمتعمقة بوحدة الضوء.

 -7حصػػؿ الباحػػث عمػػى خط ػاب لتسػػييؿ ميمتػػو مػػف عمػػادة الد ارسػػات العميػػا موجي ػاً لمػػدير التربيػػة
التعميـ.

 -8تطبيػػؽ اختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة عمػػى عينػػة اسػػتطالعية قواميػػا ( )30تمميػػذ مػػف تالميػػذ الصػػؼ
الخامس األساسي.

 -9تطبيػ ػػؽ اختبػ ػػار المفػ ػػاىيـ العمميػ ػػة القبمػ ػػي عمػ ػػى مجمػ ػػوعتي الد ارسػ ػػة؛ وذلػ ػػؾ لمتأكػ ػػد مػ ػػف تكػ ػػافؤ
المجموعتيف ،وتـ ذلؾ يوـ الربعاء الموافؽ  2015/2/4ـ.

 -10تطبي ػػؽ البرن ػػامج ي ػػوـ الخم ػػيس المواف ػػؽ 2015/2/5ـ ،حي ػػث ت ػػـ ت ػػدريس المجموع ػػة التجريبي ػػة
بالبرنامج المقترح ،وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة العتيادية.
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 -11تطبيؽ اختبار المفاىيـ العممية البعدي عمى مجموعتي الد ارسػة ،وتػـ ذلػؾ يػوـ الربعػاء الموافػؽ
2014/3/11ـ.

 -12تطبيؽ اختبار المفاىيـ العممية البعدي المؤجؿ عمى مجموعتي الد ارسػة ،وتػـ ذلػؾ يػوـ الخمػيس
الموافؽ 2015/4/23ـ

 -13جمع البيات وتحميميا واستخراج النتائج.
 -14عرض النتائج ،ومناقشتيا ،وتفسيرىا في ضوء فروض الدراسة.
 -15وضع التوصيات والمقترحات.

تاسمان :األساليب اإلحصائية المستخدمة:

لفحػػص فرضػػيات الد ارسػػة تمػػت المعالجػػة اإلحصػػائية باسػػتخداـ البرنػػامج الحصػػائي ،SPSS

واستخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية:

األساليب اإلحصائية المستخدمة لتقنيف الختبار:
-

معامالت الصعوبة والتمييز.

-

معامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف بػػرواف لمتجزئػػة النصػػفية المتسػػاوية ،ومعادلػػة جيتمػػاف لمتجزئػػة النصػػفية

-

معادلة كوردرريشاسوف  21إليجاد معامؿ ثبات الختبار.

-

-

معامؿ ارتباط بيرسوف " " Pearsonلمتأكد مف صدؽ التساؽ الداخمي لالختبار والمقياس.
غير المتساوية إليجاد معامؿ الثبات.

معادلة ىولستي لمتحقؽ مف ثبات التحميؿ

األساليب اإلحصائية المستخدمة لمتحقؽ مف صحة الفرضيات:



اختبار  T. test independent sampleوذلػؾ لقيػاس الفػروؽ بػيف المجمػوعتيف المسػتقمتيف
وغير متساويتيف.

 .1لمتأكػػد مػػف تكػػافؤ مػػف مجمػػوعتي الد ارسػػة فػػي كػػؿ مػػف العمػػر ،والتحصػػيؿ السػػابؽ فػػي العمػػوـ،
والتحصيؿ العاـ ،التطبيؽ القبمي لالختبار المفاىيـ العممية

 .2لتقصػػي وجػػود فػػرؽ بػػيف درجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة والضػػابطة فػػي المتغيػػر التػػابع
لمدراسة ( تـ ذلؾ في الفرضية األولي )



اختبار "ت" لمجموعتيف مرتبطتيف ،لمتأكد مف عدـ وجود فرؽ ذو دللة إحصائية بيف متوسطي
تالمي ػػذ المجموع ػػة التجريبي ػػة ف ػػي التطبي ػػؽ البع ػػدي والبع ػػدي المؤج ػػؿ لختب ػػار المف ػػاىيـ العممي ػػة
المستخدـ في الدراسة ( تـ ذلؾ لختبار الفرضية الثالثة )



مربع إيتا ،و dإليجاد حجـ التأثير إليجاد حجـ تأثير المتغير المستقؿ عمػى المتغيػرات التابعػة.
تـ استخداـ حجـ التأثير بدللة مربع إيتا وفقاً لممعادلة التالية:
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2

ت

مربع إيتاη2

2

ت  +د.ح
(عالـ)208 :2005،

حيث أف:


مربع إيتا :2ηالذي يعبر عػف نسػبة التبػايف الكمػي فػي المتغيػر التػابع الػذي يمكػف أف يرجػع إلػى



( ت = ) 2مربع قيـ ( ت) الناتجة عف مقارنة متوسط درجات طالب المجموعتيف في القياس

المتغير المستقؿ.
البعدي.

د.ح :درجات الحرية (ف +1ف)2 -2



وقامت أيضاً بحساب قيمة  dلمكشؼ عف درجة التأثير باستخداـ المعادلة التالية:
2

√2
√

2

( حسف)271 :2011،
والجدوؿ التالي ( )14.4يوض حجـ التأثير بواسطة كؿ مف

جدكؿ ()14.4

و 2

الجدكؿ المرجمي المقترح لتحديد مستكيات حجـ التأثير بالنسبة لكػؿ مقيػاس مػف مقػاييس حجػـ

التأثير

حجـ التأثير
األداة المستخدمة صغير

η2

d

كبير جداً

متوسط

كبير

0.06 -0.01

0.14 –0.06

0.20 – 0.14

η≥ 0.20

0.5 -0.2

0.8 -0.5

1.1 -0.8

d ≥ 1.1

2

 معادلة بالؾ  Blackلمكسب المعدؿ؛ إليجاد فاعميةس

ص

ص
د

د

حيث أف:

ص :متوسط درجات الطالبات في القياس البعدي.
س :متوسط درجات الطالبات في القياس القبمي.
د :الدرجة النيائية في األداة المستخدمة.
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س
س

()Arman, et,al,2009: 143

الفصل اخلامظ
نتائج الدزاضة والتوصيات

الفصؿ الخامس

نتائج الدراسة كالتكصيات
ىػػدفت الد ارسػػة الحاليػػة إلػػى تقصػػي فاعميػػة توظيػػؼ برنػػامج بنػػائي مقتػػرح قػػائـ عمػػي المكاقػػؼ

الحقيقيػػة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ الممميػػة لػػدم تالميػػذ الصػػؼ الرابػػع الساسػػي ،ولتحقيػػؽ ذلػػؾ تػػـ إعػػداد
البرنامج المقترح ،ودليؿ معمـ العموـ ،وأوراؽ العمؿ لمتالميذ ،واختبار المفاىيـ العممية ،وتـ عرض نتائج

الدراسة وتحميميا ،وتفسيرىا مف خالؿ القياس البعػدي لمجمػوعتي الد ارسػة :التجريبيػة والضػابطة ،وكػذلؾ
إيجاد فاعمية أداء تالميذ المجموعة التجريبية مف خالؿ متوسط درجػاتيف فػي القياسػيف :القبمػي والبعػدي

باستخداـ نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ .وايجاد مدي احتفاظ تالميذ المجموعة التجريبية بالمفاىيـ العمميػة

مف خالؿ القياسيف :البعدي والبعدي المؤجؿ.

وتػػـ معالجػػة البيانػػات باسػػتخداـ برنػػامج  ،SPSSويػػدوياً ،ومػػف خػػالؿ ب ػرامج أخػػري باسػػتخداـ

األسػاليب اإلحصػػائية التاليػة :اختبػػار "ت" لعينتػػيف مسػتقمتيف وغيػػر متسػػاويتيف ،وحجػـ التػػأثير باسػػتخداـ

مربع إيتا ،وقيمة  ،dواختبار "ت" لعينتيف مرتبطتيف ومعادلة الكسب المعدؿ لبالؾ

وبي ػػذا ت ػػـ ف ػػي ى ػػذا الفص ػػؿ ع ػػرض نت ػػائج الد ارس ػػة ،وتحميمي ػػا وتفس ػػيرىا ،وص ػػياغة التوص ػػيات،

والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة.
كفيما يأتي النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ كالذم ينص عمى " :ما صورة البرنػامج البنػائي المقتػرح القػائـ عمػى المواقػؼ
الحقيقية إلكساب التالميذ بعض المفاىيـ العممية؟

عمؿ الباحث عمى تصػميـ برنػامج بنػائي قػائـ عمػى المواقػؼ الحقيقيػة لكسػاب التالميػذ المفػاىيـ

العممية استناداً عمى ما تقدمة النظرية البنائية وفمسفتيا مف فائدة عظيمة في خدمة التالميذ ،موظفاً أىـ
النمػػاذج والسػػتراتيجيات البنائيػػة فػػي تشػػكيؿ المواقػػؼ التعميميػػة التقميديػػة العاديػػة وتحويرىػػا إلػػى مواقػػؼ
حقيقية ودمج التالميذ فييا خالؿ عممية التعمـ وصبغيا بثوب التفاوض والتفاعؿ الجتماعي ،ثـ عرض

البرنػػامج عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف المتخصصػيف فػػي المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس ،متبعػاً الباحػػث فػػي
عممية التصميـ الخطوات التالية:



األفكار والمصادر التي اعتمد عمييا الباحث في بناء البرنامج.

المنطمقات الفكرية لمبرنامج.
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مبررات بناء البرنامج.



مفيوـ برنامج الدراسة المقترح.



األىداؼ العامة لمبرنامج.



محتوى البرنامج.



أساليب واستراتيجيات تدريس البرنامج.



األنشطة والوسائؿ المساعدة في تدريس البرنامج.



أساليب تقويـ البرنامج.



ضبط البرنامج.

ولمتوضػػي أكثػػر قػػاـ الباحػػث بشػػرح كػػؿ خطػػوة مػػف الخطػوات السػػابقة بالتفصػػيؿ فػػي ممحػػؽ ( )6صػػفحة

(.)155

النتائج المتممقة بالسؤاؿ الثاني كتحميميا كتفسيرىا:

يػػنص السػؤاؿ عمػػي " مػػا أثػػر تكظيػػؼ البرنػػامج البنػػائي المقتػػرح القػػائـ عمػػي المكاقػػؼ الحقيقيػػة فػػي

اكساب تالميذ الصؼ الرابع الساسي بمض المفاىيـ المممية ؟.

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صػياغة الفرضػية الولػي مػف فرضػيات الد ارسػة الحاليػة والتػي تػنص عمػى:

"ل تكجػػػد فػػػركؽ ذات دللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل دللػػػة (  )α≥0.05بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البمدم لختبار المفاىيـ المممية.
 كلختبار صحة الفرض السابؽ تـ استخداـ .


اختبػػار "ت" لعينتػػيف مسػػتقمتيف وغيػػر متسػػاويتيف ؛ لمكشػػؼ عػػف دللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطي
األداء في اختبار المفاىيـ العمميػة (المتضػمنة فػي وحػدة الضػوء) البعػدي لكػؿ مػف المجمػوعتيف
التجريبية والضابطة.



كما تـ استخداـ مربع إيتا لحساب حجـ الثر.

ويتض ذلؾ في الجدوؿ التالي()1.5
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جدوؿ ()1.5

نتائج اختبار "ت" دللة الفركؽ في القياس البمدم لختبار المفاىيـ المممية بيف متكسطي درجات
تالميذ المجمكعتيف :التجريبية كالضابطة وقيمة dك  η2كحجـ التأثير

الميارة

د.ح

المجموعة

المجموعة

التجريبية

الضابطة

ـ

ع

ـ

قيمة ت دللة ت

η2

D

ع

حجـ
التأثير

الخاصية األساسية

61

12.28

1.20

8.32

3.33

6.32

دالة**

0.39

1.60

كبير جدا

الدللة المفظية

61

6.88

1.45

4.65

1.38

6.05

دالة**

0.37

1.53

كبير جدا

النتماء لممفيوـ

61

4.72

1.08

3.45

1.67

3.58

دالة**

0.17

0.91

كبير

حؿ المشكالت

61

2.91

0.856

1.32

1.05

6.59

دالة**

0.41

1.76

كبير جدا

الدرجة الكمية

61

26.81

3.73

16.84

6.23

7.74

دالة**

0.49

1.96

كبير جدا

*قيمة "ت" الجدولية عند مستوي الدللة ( )α=0.05ودرجة حرية ( )61تساوي ()2.01

**قيمة "ت" الجدولية عند مستوي الدللة ( )α=0.01ودرجة حرية ( )61تساوي ()2.68

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )1.5مايمي:

متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في ميارة الخاصية األساسية( ،)12.28وجاء أكبػر

مػػف متوسػػط درجػػات تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة ()8.32بفػػرؽ داؿ احصػػائياً ،حيػػث بمغػػت قيمػػة "ت"

( )6.32عػػف مسػػتوي دللػػة (  ،)0.01=αوىػػذا يعنػػي أنػػو يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوي دللػػة
( )0.01=αبيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لختبار
ميػػارة الخاصػػية الساسػػية لصػػال تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت باسػػتخداـ البرنػػامج البنػػائي
المقترح ،كما يتض مف نتائج الجدوؿ السابؽ أف قيمة مربع إيتا ( )η2لميارة الخاصية الساسية بمغػت

( )0.39وىذا يعني أف حوالي( )%39مف تبايف درجات التالميػذ فػي اختبػار ميػارة الخاصػية الساسػية

ُيعػػزي لسػػتخداـ البرنػػامج البنػػائي المقتػػرح ،و( )%61مػػف تبػػايف الػػدرجات ُيعػػزي إلػػي متغي ػرات أخػػري
دخيمة ،كما وأظيرت النتائج وجود حجػـ تػأثير كبيػر جػدا لسػتخداـ البرنػامج البنػائي المقتػرح فػي تنميػة
ميارة الخاصية الساسية حيث بمغت قيمة ( )dلميارة الخاصػية الساسػية( )1.60وىػي قيمػة تزيػد عػف

( )1.1وىػػذا يػػدؿ عمػػي وجػػود حجػػـ أثػػر قػػوي لسػػتخداـ البرنػػامج البنػػائي المقتػػرح عمػػي ميػػارة الخاصػػية
األساسية في الدراسة الحالية.

وتتف ػ ػػؽ ى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة م ػ ػػع د ارس ػ ػػة العيس ػ ػػوي( ،)2008ود ارس ػ ػػة أب ػ ػػو س ػ ػػعدة( ،)2014ود ارس ػ ػػة
األغ ػ ػػا( ،)2013ود ارس ػ ػػة ع ػ ػػامر( ،)2012ود ارس ػ ػػة ع ػ ػػوض اهلل ،)2012(،ود ارس ػ ػػة رضػ ػ ػواف(،)2012
ود ارسػ ػػة المعيػ ػػوؼ( ،)2009ود ارسػ ػػة العيسػ ػػوي ( ،)2008ود ارسػ ػػة األسػػػػػمر( )2008وتختمػ ػػؼ مػ ػػع د ارسػ ػػة
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الدواىيدي ( )2006التي توصمت إلى عدـ وجػود فػرؽ ذات دللػة فػي التػدريس وفػؽ نظريػة فيجوتسػكي
في اكساب بعض المفاىيـ العممية ،وىذا بخالؼ ما توصمت إليو الدراسات السابقة.

ويعػػزو الباحػػث تفػػوؽ تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة عمػػي تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة فػػي ميػػارة

الخاصية الساسية إلي أف استخداـ البرنامج البنائي المقترح أتاح لتالميذ المجموعة التجريبيػة نوعػاً مػف
ال ػػتعمـ يعتم ػػد عم ػػى التفاع ػػؿ النش ػػط ،والمش ػػاركة اإليجابي ػػة ف ػػي األنش ػػطة المع ػػدة ،باإلض ػػافة إل ػػى تحم ػػؿ

التالميذ لممسئولية أثناء التعميـ كونيـ يضعوا حمولً محتممة لممشػكالت التػي تػواجييـ ،األمػر الػذي يزيػد
مف دافعتييـ نحو الموقؼ التعميمي خاصة بعد إنجاز المياـ الموكمة ليف بنجاح واقتدار.

متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في ميارة الدللة المفظية ( ،)6.88وجاء أكبر مػف

متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة ()4.65بفرؽ داؿ احصائياً ،حيث بمغت قيمة "ت" ()6.05
عف مستوي دللة (  ،)0.01=αوىذا يعني أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي دللة ()0.01=α
بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي لختبػػار مي ػػارة

الدللة المفظية لصال تالميذ المجموعة التجريبيػة التػي درسػت باسػتخداـ البرنػامج البنػائي المقتػرح ،كمػا

يتض مف نتائج الجدوؿ السابؽ أف قيمة مربع إيتػا ( )η2لميػارة الدللػة المفظيػة بمغػت (  )0.37وىػذا
يعنػػي أف حػوالي( ) %37مػػف تبػػايف درجػػات التالميػػذ فػػي اختبػػار ميػػارة الدللػػة المفظيػػة ُيعػػزي لسػػتخداـ
البرنامج البنائي المقترح ،و( )%63مف تبايف الدرجات ُيعزي إلي متغيػرات أخػري دخيمػة ،كمػا وأظيػرت
النتائج وجود حجـ تأثير كبير لستخداـ البرنامج البنائي المقترح في تنمية ميارة الدللة المفظية حيث

بمغت قيمة ( )dلميارة الدللة المفظية (  )1.53وىي قيمة تزيد عف ( )1.1وىذا يدؿ عمي وجود حجـ
أثر قوي لستخداـ البرنامج البنائي المقترح عمي ميارة الدللة المفظية في الدراسة الحالية.

وتتف ػ ػػؽ ى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة م ػ ػػع د ارس ػ ػػة العيس ػ ػػوي( ،)2008ود ارس ػ ػػة أب ػ ػػو س ػ ػػعدة( ،)2014ود ارس ػ ػػة

األغ ػ ػػا( ،)2013ود ارس ػ ػػة ع ػ ػػامر( ،)2012ود ارس ػ ػػة ع ػ ػػوض اهلل ( ،)2012ود ارس ػ ػػة رضػ ػ ػواف(،)2012

ود ارسػػة المعيػػوؼ( ،)2009ود ارسػػة قشػػطة( ،)2008ود ارسػػة رمضػػاف( ،)2008ود ارسػػة األغػػا()2007
وتختمؼ مع دراسة الدواىيدي ( )2006التي توصمت إلى عدـ وجود فرؽ ذات دللة فػي التػدريس وفػؽ
نظرية فيجوتسكي في اكساب بعض المفاىيـ العممية ،وىذا بخالؼ ما توصمت إليو الدراسات السابقة.

ويعػػزو الباحػػث تفػػوؽ تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة عمػػي تالميػػذ المجموعػػة الضػابطة فػػي ميػػارة

الدللة المفظية إلي أف استخداـ البرنامج البنائي المقترح أتاح لمتالميذ فرصػة لمتسػاؤؿ والمناقشػة ،وابػداء
وجيات النظر فيما يعرض مف قبؿ المعمـ ،أو مف قبؿ زمالئيـ ،والحكـ عمى اإلجابػات التػي يسػمعونيا

ىؿ ىي مقنعة أو ل .وأتػاح الفرصػة لمتعػاوف والتواصػؿ الجتمػاعي ،وتبػادؿ األفكػار بػيف التالميػذ ،ممػا

أدي إلى تنمية ميارات التفكير
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متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في ميارة النتماء لممفيوـ ( ،)4.72وجاء أكبر مف

متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة ()3.45بفرؽ داؿ احصائياً ،حيث بمغت قيمة "ت" ()3.58

عف مستوي دللة (  ،)0.01=αوىذا يعني أنو يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي دللة ()0.01=α
بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي لختبػػار مي ػػارة

النتمػػاء لممفيػػوـ لصػػال تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة التػػي درسػػت باسػػتخداـ البرنػػامج البنػػائي المقتػػرح،

كما يتض مف نتائج الجدوؿ السػابؽ أف قيمػة مربػع إيتػا ( )η2لميػارة النتمػاء لممفيػوـ بمغػت ( )0.17
وىػػذا يعنػػي أف ح ػوالي(  )%17مػػف تبػػايف درجػػات التالميػػذ فػػي اختبػػار ميػػارة النتمػػاء لممفيػػوـ ُيعػػزي
لسػػتخداـ البرنػػامج البنػػائي المقتػػرح ،و( ) %83مػػف تبػػايف الػػدرجات ُيعػػزي إلػػي متغي ػرات أخػػري دخيمػػة،
كمػػا وأظيػػرت النتػػائج وجػػود حجػػـ تػػأثير كبيػػر جػػدا لسػػتخداـ البرنػػامج البنػػائي المقتػػرح فػػي تنميػػة ميػػارة

النتماء لممفيوـ حيث بمغت قيمة ( )dلميارة لستنتاج (  )0.91وىي قيمة تزيد عف ( )0.8وىذا يدؿ
عمػػي وجػػود حجػػـ أثػػر كبيػػر لسػػتخداـ البرنػػامج البنػػائي المقتػػرح عمػػي ميػػارة النتمػػاء لممفيػػوـ فػػي

الدراسة الحالية.
وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة :د ارسػػة أبػػو سػػعدة ( ،)2014ود ارسػػة األغػػا( ،)2013ود ارسػػة
عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامر( ،)2012ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوض اهلل (،)2012ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػواف( ،)2012ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

المعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؼ(،)2009ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة العيسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوي( ،)2008ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا( ،)2007ود ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
طاحوف()2007وتختمؼ مع د ارسػة الدواىيػدي ( )2006التػي توصػمت إلػى عػدـ وجػود فػرؽ ذات دللػة
في التدريس وفؽ نظرية فيجوتسكي في اكسػاب بعػض المفػاىيـ العمميػة ،وىػذا بخػالؼ مػا توصػمت إليػو

الدراسات السابقة.

ويعػػزو الباحػػث تفػػوؽ تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة عمػػي تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة فػػي ميػػارة

لنتمػػاء لممفيػػوـ إلػػي أف اسػػتخداـ البرنػػامج البنػػائي المقتػػرح يتطمػػب مػػف التالميػػذ أف يسػػتخدموا األدوات
والرسػػومات واألل ػواف؛ وذلػػؾ لكتشػػاؼ العالقػػات والق ػوانيف ،ممػػا عمػػؿ عمػػى إثػػارة انتبػػاه التالميػػذ ،والػػذي

انعك ػػس ب ػػدوره عم ػػى تفكي ػػرىـ بص ػػورة إيجابي ػػة .ويعم ػػؿ عم ػػى زي ػػادة إدراؾ الم ػػتعمـ ،واىتمام ػػو باألنش ػػطة

المتنوعة ،والمثيرة لمتفكير

متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية في ميارة حؿ المشػكالت (  ،)2.90وجػاء أكبػر

مػػف متوسػػط درجػػات تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة ()1.32بفػػرؽ داؿ احصػػائياً ،حيػػث بمغػػت قيمػػة "ت"

( )6.59عػػف مسػػتوي دللػػة (  ،)0.01=αوىػػذا يعنػػي أنػػو يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوي دللػػة
( )0.01=αبيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لختبار
مي ػػارة ح ػػؿ المش ػػكالت لص ػػال تالمي ػػذ المجموع ػػة التجريبي ػػة الت ػػي درس ػػت باس ػػتخداـ البرن ػػامج البن ػػائي
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المقتػػرح ،كمػػا يتضػ مػػف نتػػائج الجػػدوؿ السػػابؽ أف قيمػػة مربػػع إيتػػا ( )η2لميػػارة حػػؿ المشػػكالت بمغػػت
( )0.41وىػػذا يعنػػي أف ح ػوالي( ) %41مػػف تبػػايف درجػػات التالميػػذ فػػي اختبػػار ميػػارة حػػؿ المشػػكالت

ُيعػػزي لسػػتخداـ البرنػػامج البنػػائي المقتػػرح ،و( ) %59مػػف تبػػايف الػػدرجات ُيعػػزي إلػػي متغي ػرات أخػػري
دخيمة ،كمػا وأظيػرت النتػائج وجػود حجػـ تػأثير كبيػر جػدا لسػتخداـ البرنػامج البنػائي المقتػرح فػي تنميػة

ميارة حؿ المشكالت حيث بمغت قيمة ( )dلميارة حؿ المشكالت ( )1.76وىػي قيمػة تزيػد عػف ()1.1
وىذا يدؿ عمي وجود حجـ أثر قوي لستخداـ البرنامج البنائي المقترح عمي ميارة حؿ المشػكالت فػي

الدراسة الحالية.
وتتف ػ ػػؽ ى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة م ػ ػػع د ارس ػ ػػة األغ ػ ػػا( ،)2013ود ارس ػ ػػة ع ػ ػػامر( ،)201،ود ارس ػ ػػة ع ػ ػػوض
اهلل( ،)2012ود ارسػة رضػواف( ،)2012ود ارسػة المعيػػوؼ( ،)2009ود ارسػة العيسػػوي( ،)2008ود ارسػػة
األغا( ،)2007ودراسة أبو طاحوف( ،)2007ودراسة أحمػد(،)2006دراسػة (السػبيؿ  )2005وتختمػؼ مػع

د ارس ػة الدواىيػػدي ( )2006التػػي توصػػمت إلػػى عػػدـ وجػػود فػػرؽ ذات دللػػة فػػي التػػدريس وفػػؽ نظريػػة
فيجوتسكي في اكساب بعض المفاىيـ العممية ،وىذا بخالؼ ما توصمت إليو الدراسات السابقة.
ويعػػزو الباحػػث تفػػوؽ تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة عمػػي تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة فػػي ميػػارة
حػػؿ المشػػكالت إلػػي أف اسػػتخداـ البرنػػامج البنػػائي المقتػػرح مػػف خػػالؿ التػػدرج فػػي مراحمػػو جعػػؿ التالميػػذ

قػػادريف عمػػى حػػؿ المسػػائؿ ( المشػػكالت ) غيػػر المألوفػػة ،وأكثرىػػا تعقيػػداً بثقػػة ومرونػػة أكثػػر ،حيػػث أنػػو
عمؿ عمى إكساب المسألة صفة الحيوية ،وذلؾ مف خػالؿ تعويػد التالميػذ عمػى صػياغة المسػألة بمغػتيـ

الخاصة ،والتنوع في وسائؿ عرضيا مف أشياء ومواقؼ حياتية وطبيعية.
متوس ػػط درج ػػات تالمي ػػذ المجموع ػػة التجريبي ػػة ف ػػي الختب ػػار كك ػػؿ( ،)26.81وج ػػاء أكب ػػر م ػػف
متوسػ ػػط درجػ ػػات تالميػ ػػذ المجموعػ ػػة الضػ ػػابطة()16.84بفػ ػػرؽ داؿ احصػ ػػائياً ،حيػ ػػث بمغػ ػػت قيمػ ػػة "ت"

( )7.74عػػف مسػػتوي دللػػة(  ،)0.01=αوىػػذا يعنػػي أنػػو يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوي دللػػة
( )0.01=αبيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لختبار
ككؿ لصال تالميذ المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ البرنامج البنائي المقترح ،كما يتض مػف

نت ػ ػػائج الج ػ ػػدوؿ الس ػ ػػابؽ أف قيم ػ ػػة مرب ػ ػػع إيت ػ ػػا ( )η2لختب ػ ػػار كك ػ ػػؿ بمغ ػ ػػت ( )0.49وى ػ ػػذا يعن ػ ػػي أف
حػوالي( )%49مػػف تبػايف درجػػات التالميػػذ فػي اختبػػار ككػؿ ُيعػػزي لسػػتخداـ البرنػامج البنػػائي المقتػػرح،
و( )%51مف تبايف الدرجات ُيعزي إلي متغيرات أخري دخيمػة ،كمػا وأظيػرت النتػائج وجػود حجػـ تػأثير
كبير جداً لستخداـ البرنامج البنائي المقترح في تنمية المفاىيـ العممية حيث بمغت قيمة ( )dلختبػار

ككػػؿ( )1.96وىػػي قيمػػة تزيػػد عػػف ( )1.1وىػػذا يػػدؿ عمػػي وجػػود حجػػـ أثػػر قػػوي لسػػتخداـ البرنػػامج
البنائي المقترح عمي المفاىيـ العممية في الدراسة الحالية.
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وتتف ػ ػػؽ ى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة م ػ ػػع د ارس ػ ػػة األغ ػ ػػا( ،)2013ود ارس ػ ػػة ع ػ ػػامر( ،)2012ود ارس ػ ػػة ع ػ ػػوض

اهلل( ،)2012ود ارسػة رضػواف( ،)2012ود ارسػة المعيػػوؼ( ،)2009ود ارسػة العيسػػوي( ،)2008ود ارسػػة
األغػػا( ،)2007ود ارسػػة أبػػو طػػاحوف(،)2007ود ارسػػة أحمػػد( ،)2006ود ارسػػة السػػبيؿ()2005وتختمػػؼ
مع دراسة الدواىيػدي ( )2006التػي توصػمت إلػى عػدـ وجػود فػرؽ ذات دللػة فػي التػدريس وفػؽ نظريػة
فيجوتسكي في اكساب بعض المفاىيـ العممية ،وىذا بخالؼ ما توصمت إليو الدراسات السابقة.

ويع ػػزو الباح ػػث تف ػػوؽ تالمي ػػذ المجموع ػػة التجريبي ػػة عم ػػي تالمي ػػذ المجموع ػػة الض ػػابطة ف ػػي

الختبار ككؿ إلي أف استخداـ البرنامج البنائي المقترح

 -1جعؿ التالميذ تتحمؿ المسػؤولية األساسػية أثنػاء الػتعمـ ،وتتمثػؿ فػي البحػث عػف حػؿ لممشػكالت
التي تواجييـ ،والقياـ بأنشطة استقصائية لمتوصؿ إلى الحؿ ،فالمدرس يساعد يوجػو ،وينصػ ،

بينما الجزء األكبر مف التعمـ يقع عمى عاتؽ المتعمـ.

 -2وفػػر لمتالميػػذ أج ػواء إيجابيػػة ومريحػػة مػػف الناحيػػة النفسػػية ،مم ػا أدي إلػػى تػػوفير حريػػة التفكيػػر
لدييـ ،والقدرة عمى التعبير عف األفكار ،مما كاف لو األثر في تنمية المفاىيـ العممية.

 -3يسػػاعد فػػي تنميػػة ميػػارات معرفيػػة عقميػػة عميػػا مثػػؿ :حػػؿ المشػػكالت ،والتفكيػػر ،وجمػػع البيانػػات
وتحميميا وتركيبيا.

 -4مراعاة النموذج ألنماط التعمـ المختمفة ،مما يعمؿ عمى تفعيؿ جميع مستويات التالميذ.
 -5يسػيـ فػي إيجػػاد بيئػة صػػفية محفػزة لمتفكيػػر ،وذلػؾ مػف خػػالؿ التشػجيع عمػػى التنػافس ،التعزيػػز،
التغذية الراجعة،وتنوع أساليب التقويـ المختمفة ،مما يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة.

 -6تطبيؽ أساليب الحوار والمناقشة ،والتعمـ التعاوني ،والعصؼ الذىني ،والكتشاؼ الموجو ،تزيد
مف فاعمية البرنامج في تنمية المفاىيـ العممية.

 -7وجود جو التنافس والحماس بيف المجموعات التعاونية ،كاف لو أثر كبير في تنمية التفكير.
 -8الم ازيػػا التػػي يتمتػػع بيػػا ،و إسػػيامو فػػي مسػػاعدة التالميػػذ عمػػى التفاعػػؿ الػػدائـ والعتمػػاد عمػػى
النفس ،أدي إلى تنمية التفكير.

النتائج المتممقة بالسؤاؿ الثالث كتحميميا كتفسيرىا.
كيػػنص الس ػؤاؿ الثػػاني عمػػي :ىػػؿ يحقػػؽ تكظيػػؼ برنػػامج بنػػائي مقتػػرح قػػائـ عمػػي المكاقػػؼ الحقيقػػة
فاعمية مرتفمة (نسبة الكسب الممدؿ لبالؾ >  )1.2في تنمية المفاىيـ المممية

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الثانية مف فرضيات الدراسة الحالية والتي تنص عمى
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"ليحقػػؽ تكظيػػؼ برنػػامج بنػػائي مقتػػرح قػػائـ عمػػي المكاقػػؼ الحقيقػػة فاعميػػة مرتفمػػة (نسػػبة الكسػػب

الممػػدؿ لػػبالؾ ≥  )1.2فػػي تنميػػة المفػػاىيـ الممميػػة .ولختبػػار صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ اسػػتخداـ نسػػبة
الكسب المعدؿ لبالؾ.

الجػػدوؿ التػػالي ( )2.5يوض ػ نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ لػػبالؾ باسػػتخداـ متوسػػط درجػػات تالميػػذ

المجموعة التجريبية في القياسيف :القبمي والبعدي لختبار ككؿ.
جدكؿ ()2.5

نسبة الكسب الممدؿ لبالؾ لختبار ككؿ
الميارة
الدرجة الكمية

متوسط الدرجات

متوسط الدرجات

البعدي

القبمي

في القياس

26.81

في القياس

7.03

الدرجة النيائية

نسبة الكسب

عمى المقياس

المعدؿ لبالؾ

30

1.52

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف:
نسػػبة الكسػػب المعػػدؿ لػػبالؾ تسػػاوي( )1.52وىػػي أكبػػر مػػف النسػػبة التػػي حػػددىا بػػالؾ وىػػي

( )1.2ومػػف ىنػػا يمكػػف القػػوؿ بػػأف توظيػػؼ البرنػػامج المقتػػرح القػػائـ عمػػي نمػػاذج النظريػػة البنائيػػة يحقػػؽ
فاعمية مرتفعة (نسبة الكسػب المعػدؿ لػبالؾ = )1.52فػي تنميػة المفػاىيـ العمميػة ككػؿ؛ وىػذا يػدؿ عمػى
تحسف أداء تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار المفاىيـ العممية فػي القيػاس البعػدي مقارنػة بالقيػاس

القبمي ويعزي ىذا التحسف لتوظيؼ البرنامج.
ومم ػ ػػا سػ ػ ػبؽ توص ػ ػػمت الد ارس ػ ػػة إل ػ ػػى وج ػ ػػود ف ػ ػػرؽ ذو دلل ػ ػػة إحص ػ ػػائية عن ػ ػػد مس ػ ػػتوى الدلل ػ ػػة

( )α =0.01في القياس البعدي لختبار المفػاىيـ العمميػة ككػؿ ،ولكػؿ ميػارة عمػى حػدة بػيف متوسػطي
درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة– لصال المجموعة التجريبيػة ،وبحجػـ تػأثير كبيػر جػداً

ليذه الفروؽ باستخداـ مربع إيتا ،وقيمة  ،dوبفاعمية كبيرة جداً ؛ لذلؾ تـ رفض الفرض الصفري وقبوؿ

الفرض البديؿ.

يحقؽ توظيؼ البرنامج البنائي المقترح فاعمية مرتفعة (نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ ≥  )1.2في

تنمية المفاىيـ العممية.

وبيػػذا تتفػػؽ نتػػائج مػػع نتػػائج الد ارسػػات التاليػػة :حيػػث أكػػدت د ارسػػة محمػػد ( )2012عمػػى تنميػػة

ميارات التفكير اليندسػي ،ود ارسػة حسػيف ( )2012عمػى تنميػة ميػارات التفكيػر الناقػد باسػتخداـ نمػوذج
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ويتم ػػي ،بينمػ ػػا أك ػػدت د ارسػػػة السػ ػػاعدي(  ،)2012ود ارس ػػة الشػ ػػيراني ( )2010عم ػػى تنميػػػة التحصػػػيؿ
باستخداـ نموذج ويتمي ( استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة )

ويعزو الباحثة فاعميػة توظيػؼ البرنػامج البنػائي المقتػرح فػي تنميػة المفػاىيـ العمميػة لػدى تالميػذ

الصؼ الرابع األساسي إلى ما يمي:

 )1يتي لمتالميذ نوعاً مف الػتعمـ يعتمػد عمػى التفػاوض الجتمػاعي ،ويزيػد فرصػة المشػاركة الفعالػة
واستكش ػػاؼ المعموم ػػات ،حي ػػث أف مراحم ػػو أدى إل ػػى تس ػػابؽ التالمي ػػذ ف ػػي إيج ػػاد حم ػػوؿ لممي ػػاـ

الموكمة ليف ؛ مما ساىـ في تنمية ميارات المفاىيـ العممية لدييف.

 )2يعمػػؿ عمػػى إثػػارة الدافعيػػة لمتالميػػذ ،واثػػارة اىتمػػاميـ وزيػػادة قػػدرتيـ عمػػى توليػػد األفكػػار ،وابتكػػار
حموؿ جديدة.

 )3يساعد التالميذ بػالتعبير عػف أفكػارىـ بدرجػة كبيػرة مػف الحريػة؛ ممػا يسػاعدىـ لستكشػاؼ نقػاط
القوة لدييـ وابداعيا.

 )4يسػػاعد التالميػػذ عمػػى تنظػػيـ أفكػػارىـ ،وتزيػػد مػػف ثقػػة التالميػػذ بأنفسػػيـ ،ومشػػاركتيـ فػػي الحصػػة
بفاعمية.

 )5يشػػجع عمػػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر المختمفػػة ،وىػػذا يتض ػ فػػي كػػوف التالميػػذ يضػػعوف حمػػولً
مختمفػة لممشػكالت التػي تػواجييـ األمػر الػذي يزيػد مػف دافعيػة التالميػذ نحػو الموقػؼ التعميمػػي،

وخاصة بعد إنجاز المياـ الموكمة ليـ بنجاح.

 )6تنظيـ الدروس في صورة ميػاـ تعميميػة حقيقيػة ( مشػكالت)؛ أدى إلػى إحسػاس التالميػذ بوجػود
مشكمة حياتية فعالً فأصب لدييـ رغبة شديدة في حميا.

 )7يسػيـ فػػي إيجػػاد بيئػػة صػفية محفػزة لمتفكيػػر ،وذلػػؾ مػػف خػالؿ التشػػجيع عمػػى التنػػافس ،التعزيػػز،
التغذية الراجعة ،وتنوع أساليب التقويـ المختمفة ،مما يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة.

النتائج المتممقة بالسؤاؿ الرابع كتحميميا كتفسيرىا.
ك يػػنص الس ػؤاؿ الرابػػع عمػػي :ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتكم أداء التالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي

التطبيؽ البمدم كالتطبيؽ البمدم المؤجؿ لختبار المفاىيـ المممية؟

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ صياغة الفرضية الثانية مف فرضيات الدراسة الحاليػة والتػي تػنص
عم ػػى " ل يوج ػػد ف ػػرؽ داؿ إحص ػػائياً عن ػػد مس ػػتوي الدلل ػػة ( )α≥0.05ب ػػيف متوس ػػطي درج ػػات تالمي ػػذ
المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والتطبيؽ البعدي المؤجؿ لختبار المفاىيـ العممية.
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ولختبار صحة الفرضػية تػـ تطبيػؽ الختبػار البعػدي المؤجػؿ عمػي تالميػذ المجموعػة التجريبيػة

بعد شيريف مف تطبيؽ الختبار البعدي عمي نفس المجموعة ،ثـ حساب المتوسط والنحراؼ ،وحسػاب
قيمػػة "ت" لمف ػػروؽ ب ػػيف متوس ػػطي درج ػػات تالمي ػػذ المجموع ػػة التجريبي ػػة ف ػػي التطبي ػػؽ البع ػػدي والتطبي ػػؽ

البعدي المؤجؿ لختبار المفاىيـ العممية ،والجدوؿ ( )3.5يوض ىذه اإلحصائيات.
جػػػػػػػػػػدكؿ ()3.5

دللة الفركؽ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة في الختباريف :البمدم ،كالبمدم المؤجؿ
المجموعة التجريبية

الميارة
الخاصية األساسية

()32

ـ

ع

قيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دللة ت

ت

1.20 12.28

0.37

غير دالة

الدللة المفظية

6.88

1.54

1.34

غير دالة

النتماء لممفيوـ

4.72

1.08

0.68

غير دالة

حؿ المشكالت

2.90

0.73

0.18

غير دالة

الختبار ككؿ

3.16 26.81

0.95

غير دالة

*قيمة "ت" الجدولية عند مستوي الدللة ( )α=0.05ودرجة حرية ( )31تساوي ()2.04

**قيمة "ت" الجدولية عند مستوي الدللة ( )α=0.01ودرجة حرية ( )31تساوي ()2.76

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )3.5مايمي:

متوسط درجػات تالميػذ المجموعػة التجريبيػة فػي ميػارة الخاصػية الساسػية فػي التطبيػؽ البعػدي
( ،)12.28ومتوسػػط درجػػاتيـ فػػي التطبيػػؽ البعػػدي المؤجػػؿ(،)12.18حيػػث بمغػػت قيمػػة "ت"(،)0.37
وىذا يعني أنو ل يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوي دللػة ( )0.01=αبػيف متوسػطي درجػات تالميػذ

المجموع ػػة التجريبي ػػة ف ػػي الختب ػػاريف :البع ػػدي والبع ػػدي المؤج ػػؿ لختب ػػار المف ػػاىيـ العممي ػػة ف ػػي مي ػػارة
الخاصية األساسية ،وقد قاـ الباحث بحساب معامؿ الرتباط بيف درجتػي ميػارة الخاصػية األساسػية فػي

الختباريف وقد بم" ( ،)0.79أي الرتباط بيف الدرجتيف قوي

متوسػػط درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي مي ػارة الدللػػة المفظيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي (

 ،)6.88ومتوسط درجاتيـ فػي التطبيػؽ البعػدي المؤجػؿ( ،)6.34حيػث بمغػت قيمػة "ت"( ،)1.34وىػذا
يعنػػي أنػػو ل يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوي دللػػة ( )0.01=αبػػيف متوسػػطي درجػػات تالمي ػػذ
المجموعة التجريبية في الختباريف :البعدي والبعدي المؤجؿ لختبار المفاىيـ العممية فػي ميػارة الدللػة
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المفظية ،وقد قاـ الباحث بحساب معامؿ الرتباط بيف درجتي ميارة الدللة المفظية فػي الختبػاريف وقػد

بم" ( ،)0.71أي الرتباط بيف الدرجتيف قوي

متوسػػط درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي ميػػارة النتمػػاء لممفيػػوـ فػػي التطبيػػؽ البعػػدي (

 ،)4.72ومتوسط درجاتيـ فػي التطبيػؽ البعػدي المؤجػؿ( ،)4.53حيػث بمغػت قيمػة "ت"( ،)0.68وىػذا
يعنػػي أنػػو ل يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوي دللػػة ( )0.01=αبػػيف متوسػػطي درجػػات تالمي ػػذ
المجموع ػػة التجريبي ػػة ف ػػي الختب ػػاريف :البع ػػدي والبع ػػدي المؤج ػػؿ لختب ػػار المف ػػاىيـ العممي ػػة ف ػػي مي ػػارة

النتمػػاء لممفيػػوـ ،وقػػد قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ الرتبػػاط بػػيف درجتػػي ميػػارة النتمػػاء لممفيػػوـ فػػي
الختباريف وقد بم" ( ،)0.71أي الرتباط بيف الدرجتيف قوي
متوسػػط درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي ميػػارة حػػؿ المشػػكالت فػػي التطبيػػؽ البعػػدي (

 ،)2.90ومتوسط درجاتيـ فػي التطبيػؽ البعػدي المؤجػؿ( ،)2.93حيػث بمغػت قيمػة "ت"( ،)0.18وىػذا
يعنػػي أنػػو ل يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوي دللػػة ( )0.01=αبػػيف متوسػػطي درجػػات تالمي ػػذ
المجموعػػة التجريبيػػة فػػي الختبػػاريف :البعػػدي والبعػػدي المؤجػػؿ لختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة فػػي ميػػارة حػػؿ

المشكالت ،وقد قاـ الباحث بحساب معامؿ الرتباط بيف درجتي ميارة حؿ المشكالت فػي الختبػاريف
وقد بم" ( ،)0.78أي الرتباط بيف الدرجتيف قوي.

متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية فػي الختبػار ككػؿ فػي التطبيػؽ البعػدي (،)26.81
ومتوسط درجاتيـ في التطبيؽ البعدي المؤجؿ( ،)26.06حيث بمغت قيمة "ت"( ،)0.95وىذا يعني أنو

ل يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوي دللػػة ( )0.01=αبػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة
التجريبيػػة فػػي الختبػػاريف :البعػػدي والبعػػدي المؤجػػؿ لختبػػار المفػػاىيـ العمميػػة ككػػؿ ،وقػػد قػػاـ الباحػػث
بحساب معامؿ الرتباط بيف درجتي الختبػار ككػؿ فػي الختبػاريف وقػد بمػ" ( ،)0.79أي الرتبػاط بػيف

الدرجتيف قوي

وفػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ تقبػػؿ الفرضػػية الثالثػػة " :ل يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوي الدللػػة

( )α≥0.05بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي والتطبيػػؽ البعػػدي
المؤجؿ لختبار المفاىيـ العممية.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع د ارسػة شػيخ العيػد ( )2014والتػي ىػدفت إلػى أثػر تػدريس وحػدة مقترحػة

قائمة عمى استراتيجية  Seven E,sحيث توصمت الدراسة الي عػدـ وجػود فػروؽ ذات دللػة احصػائية
في احتفاظ التالميذ احتفاظ تالميذ المجموعة التجريبية لممعمومات المقدمة ليـ لمدة تزيد عف شير.
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ويعػػزو الباحػػث احتفػػاظ تالميػػذ المجموعػػة التجريبيػػة لممفػػاىيـ العمميػػة والتػػي تػػـ تنميتيػػا فػػي ىػػذه الد ارسػػة

إلي:

 .1اف البرن ػػامج س ػػاعد التالمي ػػذ عم ػػي الحتف ػػاظ بالمف ػػاىيـ العممي ػػة لفتػ ػرة أط ػػوؿ ،وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ
األنشطة المستخدمة وكفاءتيا في تفعيؿ دور التمميذ أثناء القياـ باألنشػطة ،وبشػكؿ يكفػؿ تنميػة

المفاىيـ العممية لديو ،ومف ثـ الحتفاظ بيا.

 .2ترتيػب األنشػطة داخػؿ الوحػػدة الد ارسػية كػاف بصػػورة تػتالءـ وطبيعػة السػػير وفػؽ نمػاذج النظريػػة
البنائيػػة سػػاىـ فػػي تكامػػؿ المعرفػػة لػػدي التمميػػذ مػػف خػػالؿ ربػػط الخب ػرات السػػابقة لديػػو بالمعرفػػة

الجديدة وعزز مف إدراكيا لممعني الحقيقي ليا
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التكصيات كالمقترحات

أكلن -التكصيات:

فػػي ضػػوء مػػا أسػػفرت عنػػو الد ارسػػة الحاليػػة مػػف وجػػود فػػروؽ ذات دللػػة إحصػػائية بػػيف التػػدريس

باسػػتخداـ البرنػػامج البنػػائي المقتػػرح القػػائـ عمػػى المواقػػؼ الحقيقيػػة والتػػدريس بالطريقػػة العتياديػػة لصػػال

التدريس بالبرنامج ،فإف الباحث يوصي بما يمي:

 -1عن ػػد إع ػػداد وتص ػػميـ كت ػػب العم ػػوـ لممرحم ػػة األساس ػػية م ارع ػػاه أف تك ػػوف مناس ػػبة لم ػػتعمـ البن ػػائي
واستراتيجيات التعمـ الجتماعي.

 -2توظيؼ استراتيجيات التعمـ البنائي في تعميـ العموـ والمواد التعميمية األخرى.
 -3إعداد أدلة لمعممي العموـ تتضمف دروساً معدة وفقاً لخطػوات واسػتراتيجيات الػتعمـ البنػائي التػي
أثبتت جدواىا في تعمـ العموـ تتضمف مواقؼ وميمات حقيقية وأنشطة صفية ول صفية.

 -4عقد الندوات والمؤتمرات ،وورش العمؿ ،والدرات التدريبية لممعممػيف والمشػرفيف فػي مجػاؿ تعمػيـ
العم ػػوـ ،لمتع ػػرؼ عم ػػى مب ػػادئ واس ػػتراتيجيات ونم ػػاذج ال ػػتعمـ البن ػػائي ،ولموق ػػوؼ عم ػػى مزاياى ػػا
وأىمتيا في عممية تعميـ العموـ.

 -5تدريب معممي العموـ عمى توظيؼ استراتيجيات ونماذج التعمـ البنػائي مػف أجػؿ السػتفادة منيػا
في تحقيؽ اليداؼ التعميمية.

 -6تػدريب المعممػػيف فػػي المػػدارس عمػى اسػػتخداـ طػػرؽ تػػدريس بنائيػة مختمفػػة تتناسػػب مػػع موضػػوع
العمـ.

 -7تط ػػوير بػ ػرامج إع ػػداد معمم ػػي الع ػػوـ ف ػػي الجامع ػػات الفمس ػػطينية ف ػػي ض ػػوء اس ػػتراتيجيات ال ػػتعمـ
الحديثة وفي مقدمتيا استراتيجيات التعمـ البنائي وذلؾ مف خالؿ تدريب لطالب المعممػيف عمػى

استخداـ برامج واستراتيجيات التعمـ البنائي ،وتوظيفيا أثناء فترة التدريب الميداني في المدارس.

 -8حث المعمميف عمى التنويع في استخداـ استراتيجيات وأساليب التدريس لكي تالئػـ أنمػاط الػتعمـ
المختمفة لدى التالميذ وخاصة التعمـ البنائي.

ثانيا -المقترحات:

امتداداً لمدراسة الحالية يقترح الباحث اجراء دراسات اخرى ومنيا:

 -1دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى طمبة مراحؿ التعميـ المختمفة.

 -2دراسة تيدؼ إلى معرفة مدى توظيؼ معممي العموـ لستراتيجيات وبرامج التعمـ البنائي.
 -3اجراء دراسات مماثمة تحتوي عمى تصػميـ بػرامج تعميميػة مختمفػة قائمػة عمػى الفكػر البنػائي يػتـ
التحقؽ مف آثارىا في اكساب التالميذ لممفاىيـ العممية.
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املصادر و املراجع


المصادر المربية



المراجع األجنبٌة
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المصادر :
القرآف الكريـ .

الحديث الشريؼ .

المراجع المربية:

 .1اب ػراىيـ ،جمعػػة( :)2010أثػػر اسػػتخداـ نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائي فػػي تػػدريس المغػػة العربيػػة عمػػى
التحصػيؿ وتنميػة التفكيػر البػداعي لػػدى طػالب المرحمػة المتوسػطة  ،المجمػػة الدكليػة التربكيػػة

المتخصصة ،المجمد ( ،)3العدد(.)2
.2

أبػػو جػػادو ،صػػال ونوفػػؿ ،محمػػد ( :)2007تعمػػيـ التفكيػػر (النظريػػة والتطبيػػؽ) ،ط ،1األردف،
عماف  :دار الميسرة لمنشر والطباعة .

 .3أبػػو جاللػػة ،صػػبحي( :)2002الجديػػػد فػػػي تػػػدريس تجػػػارب الممػػػكـ فػػػي ضػػػكء اسػػػتراتيجيات
التدريس المماصرة  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة :مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.

 .4أبػػو دقػػة ،سػػناء ( :)2008القيػػاس كالتقػػكيـ الصػػفي المفػػاىيـ كاإلج ػراءات لػػتممـ فمػػاؿ  ،ط،2
غزة :دار أفاؽ لمنشر والتوزيع

 .5أبو زايدة ،حاتـ( :)2006فمالية برنامج بالكسائط المتمػددة لتنميػة المفػاىيـ كالػكعي الصػحي
فػػي الممػػكـ لػػدل طمبػػة الصػػؼ السػػادس األساسػػي  ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،الجامعػػة

السالمية ،غزة ،كمية التربية.

 .6أبو زينة ،فريد( :)1995الرياضيات منياجيا كأصكؿ تدريسيا ،عماف :دار الرقاف.

 .7أبك سػمدة ،ركل( :)2014أثػر اسػتخداـ برنػامج تدريسػي يسػتند إلػى البنائيػة فػي التحصػيؿ
كتنمية التفكير البداعي لدل طمبة الصؼ الخػامس فػي الممػكـ فػي محافظػة طػكلكرـ،رسػالة

ماجستير غير منشكرة ،جاممة النجاح الكطنية ،نابمس ،فمسطيف.

 .8أب ػػو س ػػعدة ،عم ػػي( :)2008أثػػػر اسػػػتخداـ برنػػػامج بػػػنمط التػػػدريب كالممارسػػػة فػػػي تمػػػديؿ
التصػػكرات البديمػػة لػػبمض المفػػاىيـ التكنمكجيػػة لػػدل طػػالب الصػػؼ التاسػػع بةػػزة  ،رسػػالة

.9

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

أبػػو صرصػػور ،محاسػػف ( :)2014فاعميػػة تكظيػػؼ كيتمػػي فػػي تنميػػة بمػػض ميػػارات التفكيػػر

الرياضػػي كالتجاىػػات نحػػك الرياضػػيات لػػدل طالبػػات الصػػؼ السػػادس بةػػزة ،رسػػالة ماجسػػتير
غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة .

 .10أبو طاحوف ،أحمػد ( :)2007أثر برنامج مقترح بػالنمكذج البنػائي فػي إكسػاب ميػارة الرسػـ
اليندسي بمنيج التكنكلكجيا لمصؼ التاسع األساسي بمحافظات غزة  ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .11أبو عاذرة ،سناء ( :)2012التجاىات الحديثة في تدريس الممكـ .ط.1عماف :دار الثقافة.
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 .12أبػػو عطايػػا  ،أشػػرؼ(  :) 2004برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى النظريػػة البنائيػػة لتنميػػة الجكانػػب
الممرفيػػػة فػػػي الرياضػػػيات لػػػدل طػػػالب الصػػػؼ الثػػػامف األساسػػػي بةػػػزة ،رسػػالة دكتػػوراه غيػػر
منشورة ،جامعة عيف شمس .

 .13أبػػو عطايػػا ،أشػػرؼ ( :)2004برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى النظريػػة البنائيػػة لتنميػػة الجكانػػب
الممرفيػػة فػػي الرياضػػيات لػػدل طػػالب الصػػؼ الثػػامف األساسػػي بةػػزة  ،رسػػالة دكتػػوراه غيػػر
منشورة ،جامعة عيف شمس

 .14أبو عالـ ،رجاء ( :)2010مناىج البحػث فػي الممػكـ النفسػية كالتربكيػة ،القػاىرة  :دار النشػر
لمجامعات .

 .15أبو ىول ،والمطيري( :)2010أثر استخداـ برنػامج حاسػوبي تعميمػي فػي تغييػر المفػاىيـ البديمػة
فػػي مػػادة العمػػوـ لػػدى طػػالب الصػػؼ الثػػاني المتوسػػط فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية  ،مجمػػػة

جاممة دمشؽ ،المجمد ( ،)26العدد الرابع.

 .16أحمد ،آماؿ( : )2006أثر استخداـ نموذج بايبي البنائي في تدريس العموـ لتعػديؿ التصػورات

البديمػة حػوؿ بعػض المفػاىيـ العمميػة ،الجمعيػة المصػرية لمتربيػة العمميػة  ،المػؤتمر المممػػي

الماشر (30يوليو1 -أغسطس) ،المجمد األوؿ.

 .17إدريػس ،رغػدة ( :)1995أثػر اسػػتخداـ الخػرائط المفاىيميػة عمػػى التحصػيؿ المممػي كاكتسػػاب
الممميات لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة الممكـ المامػة  ،رسػالة ماجسػتير غيػر
منشورة ،الجامعة األردنية ،عماف.

 .18األسػػمر ،ارئػػد( :)2008أثػػر دكرة الػػتممـ فػػي تمػػديؿ التصػػكرات البديمػػة لممفػػاىيـ الممميػػة لػػدل
طمبة الصؼ السادس كاتجاىاتيـ نحكىا  ،رسالة ماجستير غير منشور ،كمية التربية ،الجامعة
السالمية ،غزة.

 .19األغا ،إحساف ،والمولػو ،فتحيػة( :)2009تػدريس الممػكـ فػي التممػيـ المػاـ ،ط ،2كميػو التربيػة،
الجامعة السالمية ،غزة :مكتبة آفاؽ.

 .20األغا ،إيماف ( : )2007أثر استراتيجية المتشابيات في اكتساب المفاىيـ الممميػة كالحتفػاظ
بيػػا لػػدل طالبػػات الصػػؼ التاسػػع األساسػػي بةػػزة  ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،الجامعػػة

اإلسالمية ،غزة.

 .21األغػا ،حمػداف ( :)2012فاعميػة تكظيػؼ اسػتراتيجية Seven E'sالبنائيػة فػي تنميػة

الميارات الحياتية في مبحث الممكـ المامة الفمسطيني لدل طالب الصػؼ الخػامس األساسػي

 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.
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 .22األغػػا ،ضػػياء الػػديف( : )2013أثػػر تكظيػػؼ اسػػتراتيجية عظػػـ السػػمؾ فػػي تنميػػة المفػػاىيـ
المممية كميارات التفكير الناقد في عمكـ الصحة كالبيئة لدل طالب الصؼ الماشػر األساسػي

 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة السالمية ،غزة.

 .23البمبيسػي ،اعتمػاد( : )2006أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية المتناقضػات فػي تمػديؿ التصػكرات
البديمة لبمض المفاىيـ المممية لدم طالبػات الصػؼ الماشػر األساسػي ،رسػالة ماجسػتير غيػر
منشورة ،الجامعة السالمية ،غزة ،كمية التربية.

 .24الترتػػوري ،محمػػد عػػوض و القضػػاة ،محمػػد فرحػػاف( :) 2006المممػػـ الجديػػد :دليػػؿ المممػػـ فػػي

الفمالة ،عماف :دار الحامد لمنشر والتوزيع.
اإلدارة الصفية ّ
 .25الثقفػػي ،عبػػد اليػػادي( :)2007واقػػع معرفػػة وتقبػػؿ معممػػي الرياضػػيات لنمػػوذج الػػتعمـ البنػػائي،
مجمة الدراسات كالبحكث الجتماعية ،جامعة الوادي ،العدد.10

 .26الجنػػدي  ،أمينػػة السػػيد ( :) 2003اثػػر اسػػتخداـ نمػػوذج ويتمػػي فػػي تنميػػة التحصػػيؿ وميػػارات
العم ػ ػػـ األساس ػ ػػية والتفكي ػ ػػر العمم ػ ػػي لتالمي ػ ػػذ الص ػ ػػؼ الخ ػ ػػامس البت ػ ػػدائي ف ػ ػػي م ػ ػػادة العمػػ ػػوـ،

مجمة التربية المممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية  ،المجمد السادس  ،العدد الثالث.

 .27الحارثي  ،إبراىيـ ( :)2003تدريس الممكـ بأسػمكب حػؿ المشػكالت ،النظريػة والتطبيػؽ ،ط،2
الرياض  :مكتبة الشقيرى.
 .28الحذيفي  ،خالد والعتيبي ،مشاعؿ ( :)2002فاعمية استراتيجية التعميـ المتمركز حػوؿ المشػكمة
في تنمية التحصيؿ الدراسي والتجاه نحو مادة العموـ لدى تمميذات المرحمة المتوسطة  ،مجمػة

دراسات في المناىج كطرؽ التدريس ،جامعة عيف شمس ،العدد.91

 .29الحراحشػة ،كػوثر( : )2008أثػر اسػتراتيجية المماثمػة فػي تػدريس العمػوـ فػي اكتسػاب المفػاىيـ

العممية ومستوى أداء عمميات العمـ األساسية ،مجمة جاممة دمشؽ-المجمد– 28العدد الثػاني-
.2012

 .30الحراسيس ،صابريف( :)2007أثر نمكذجي ميرؿ-تنيسكف كىيمدا تابا في تحصيؿ المفاىيـ
التاريخية لدل طمبة المرحمة األساسية في األردف كفي اتجاىاتيـ نحك مبحث التاريخ ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،األردف.

 .31حسانيف ،عمي( :)2000استراتيجية مقترحة لتنمية بعض المفاىيـ الرياضية والتفكيػر البػداعي
والمي ػػارات الجتماعي ػػة ل ػػدى أطف ػػاؿ م ػػا قب ػػؿ المدرس ػػة ،مجمػػػة تربكيػػػات الرياضػػػيات ،الجمعي ػػة

المصرية لتربويات الرياضيات ،المجمد الثالث.

 .32حسف  ،عزت ( :)2011اإلحصاء النفسي كالتربكم تطبيقات باسػتخداـ  ، SPSS18القػاىرة
 :دار الفكر العربي .
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 .33حمػس ،مايسػة( :)2010أثػػر اسػتخداـ لمػػب األدكار عمػى التحصػػيؿ الدراسػي لتنميػػة المفػػاىيـ
التاريخية لدل طالبات الصؼ السابع غػي محافظػة غػزة ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،كميػة
التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

 .34حمػػداف ،عمػػاد الػػديف(:)2010مػػدل مطابقػػة المفػػاىيـ الرياضػػية فػػي كتػػب الرياضػػيات فػػي
المرحمػػة األساسػػية المميػػا لمممػػايير الدكليػػة  NCTMفػػي فمسػػطيف ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر
منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

 .35الحمػػداني ،موفػػؽ وآخػػروف ( :)2006منػػاىج البحػػث المممػػي ،الكتػػاب األوؿ أساسػػيات البحػػث
العممي ،ط ،2عماف :جامعة عماف العربية لمدراسات العميا.

 .36الخالدي ،جماؿ( :)2013درجة ممارسة معممي التربيػة اإلسػالمية ومعمماتيػا لمبػادئ التػدريس
البنائي ،مجمة جاممة بابؿ لمممكـ النسانية ،المجمد  ،21العدد.1

 .37خطابية ،عبد اهلل (  :) 2005تمميـ الممكـ لمجميع ،ط  :1عما ف :دار السيرة لمنشر والتوزيع.

 .38الخميمي ،خميؿ وحيدر ،عبد المطيؼ ويونس ،محمد جماؿ الديف( :)1997تدريس الممكـ في
مراحؿ التمميـ المالي :دار القمـ دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

 .39الخميمػ ػػي ،يػ ػػونس ( :)1996مضػ ػػاميف الفمسػ ػػفة البنائيػ ػػة فػ ػػي تػ ػػدريس العمػ ػػوـ ،مجمػػػػة التربيػػػػة،
المجمد ،25العدد.116

 .40الخوالدة  ،محمد ( :)2004أسس بنػاء المنػاىج التربكيػة كتصػميـ الكتػاب التمميمػي  ،عمػاف :
دار الميسرة لمنشر والتوزيع

 .41داود ،وديع (2003ـ) :البنائية في تعميـ وتعمـ الرياضيات  ،المػؤتمر المربػي الثالػث المػدخؿ
المنظكمي "في التدريس كالتممـ ،بدراف الضيافة  ،جامعة عيف شمس  ،ابريؿ.

 .42الدواىيدي ،عزمي عطية( :)2006فعالية التدريس وفقاً لنظرية فيجوتسكي في اكتساب بعض
المفػاىيـ البيئيػة لػدى طالبػات جامعػة األقصػى بغػزة ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،الجامعػة

اإلسالمية ،غزة.

 .43الػػديب ،محمػػد درويػػش( :)2012فاعميػػة اسػػتراتيجية مػػا كراء الممرفػػة فػػي تمػػديؿ التصػػكرات
البديمة لممفاىيـ المممية لػدل طػالب الصػؼ التاسػع الساسػي ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة،

كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .44ديميسؿ ،روبػرت ( :)2001كيؼ تستخدـ التممـ المستند إلى مشكمة في غرفة الصػؼ  ،ترجمػة
مدارس الظيراف األىمية  ،المممكة العربية السعودية  :دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع .

 .45رزؽ ،حنػاف( :)2008اثر تكظيؼ التممـ البنػائي فػي برمجيػة تمميميػة بمػادة الرياضػيات عمػى
تحصػػيؿ طالبػػات الصػػؼ األكؿ المتكسػػط بمدينػػة مكػػة المكرمػػة ،رسػػالة دكتػػوراه منشػػورة ،كميػػة

التربية  ،جامعة أـ القرى  ،مكة المكرمة.
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 .46رضواف ،سناء( :)2012أثر استراتيجية قبمات التفكير في تنمية المفػاىيـ الممميػة كميػارات
اتخاذ القرار لدل طالبات الصؼ الثامف الساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .47رمضاف ،حياة( :)2008ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى مدى فاعمية استراتيجية (كػوف -
شػارؾ -اسػتمع –ابتكػر( ) (F-S-L-Cفػي تنميػة بعػض ميػارات التفكيػر العميػا والمفػاىيـ

العمميػة فػي مػادة العمػوـ لػدى تالميػذ الصػؼ الخػامس البتػدائي ،الجمعيػة المصػرية ،مجمػة
التربية المممية ،المجمد( ،)11العدد( ،)3ص .196-145

 .48رياف ،سػوزاف( :)2010فمالية استخداـ استراتيجية فيجكتسكي في تػدريس الرياضػيات كبقػاء
أثػػر الػػتممـ لػػدل طالبػػات الصػػؼ السػػادس بةػػزة ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،كميػػة التربيػػة،
الجامعة السالمية ،غزة.

 .49رياف ،عادؿ)  :( 2011مدى ممارسة معممي الرياضيات لمتدريس البنائي وعالقتيا بمعتقػدات
فاعميتيـ ،مجمة جاممة القدس المفتكحة ،المجمد) ،( 1العدد)  ،( 24ص. 85

 .50الزعبي ،طالؿ وعبيدات ،عبد اهلل( :)2004اثػر تبنػي معممػي العمػوـ لمبػادئ النظريػة البنائيػة
أثناء تدرسيـ لممفاىـ العممية في تحصيؿ طمبتيـ ليذه المفاىيـ و تكويف بنية مفاىيمية متكاممة
لدييـ ،المجمة األردنية لمممكـ التطبيقية ( )2004المجمد  ،7العدد.1

 .51زيتػػوف ،حسػػف( :)1999تصػػميـ التػػدريس ،رؤيػػة منظػػكمي ،سمسػػمة أصػػوؿ التػػدريس ،الكتػػاب
الثاني ،المجمد األوؿ ،القاىرة :عالـ الكتب.

 .52زيتػػوف ،حسػػف و كمػػاؿ ،زيتػػوف( :)1992البنائيػػة منظػػكر ابسػػتمكلكجي كتربػػكم ،ط :1عػػالـ
الكتب.

 .53زيتوف ،حسف و كماؿ ،زيتوف( :)2003التمميـ كالتدريس مػف منظػكر النظريػة البنائيػة ،ط،1
القاىرة :عالـ الكتب.

 .54زيتوف ،عايش( :)2004أساليب تدريس الممكـ" ،كمية الممكـ التربكية -الجاممة األردنية
بمماف ،الطبعة الثالثة :،دار الشروؽ لمطباعة والنشر.

 .55زيتػػوف ،عػػايش( :)2007النظريػػػة البنائيػػػة كاسػػػتراتيجيات تػػػدريس الممػػػكـ ،ط .1عمػػاف :دار
الشروؽ.

 .56زيتػػوف ،كمػػاؿ(  :) 2002تػػدريس الممػػكـ لمفيػػـ ،رؤيػػة بنائيػػة ،الطبعػػة األولػػى :عػػالـ الكتػػب،
القاىرة.

 .57السبيؿ ،مي( :)2005أثر استخداـ كػؿ مػف دكرة الػتممـ كنمػكذج جانييػو عمػى اكتسػاب عينػة
مػػف تمميػػذات الصػػؼ الثالػػث البتػػدائي بمدينػػة الريػػاض لممفػػاىيـ الممميػػة كميػػارات المالحظػػة
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كالتصنيؼ كالتصاؿ ،رسالة دكتوراه ،رسالة الخميج العربي ،مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج،
العدد ( ،)96الرياض ،المممكة العربية السعودية.

 .58سػػعادة ،جػػودت وابػراىيـ ،عبػػد اهلل( :)1997المػػنيج المدرسػػي فػػي القػػرف الحػػادم كالمشػػريف:
مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع ،الكويت.

 .59سعادة ،جودت ،واليوسػؼ جمػاؿ( :)1998تػدريس مفػاىيـ المةػة المربيػة كالرياضػيات كالممػكـ
كالتربية الجتماعية :دار الجيؿ بيروت ،لبناف.

 .60السعدي ،محمد( :)2007فاعمية تدريس كحدة التمكث البيئي باستراتيجية التممـ المتمركز حكؿ
المشكمة فػي تنميػة التفكيػر الناقػد لػدل طػالب الصػؼ األكؿ الثػانكم بمحافظػة بيشػتة  ،رسػالة

ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة الممؾ خالد  ،أبيا

 .61سعودي ،مني(  :) 1998فاعمية اسػتخداـ نمػوذج الػتعمـ البنػائي فػي تػدريس العمػوـ عمػى تنميػة
التفكيػػر البتكػػاري لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس البتػػدائي ،المػػؤتمر المممػػي الثػػاني لمجمميػػة

المصػػرية لمتربيػػة الممميػػة  :إعػػداد مممػػـ الممػػكـ لمقػػرف الحػػادم كالمشػػريف  ،المجمػػد الثػػاني ،
اإلسماعيمية ٢ ،أغسطس .

 .62سػػعودي ،منػػى وآخػػروف .) 1998(.فعاليػػة اسػػتخداـ نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائي فػػي تػػدريس العمػػوـ
عمػ ػػى تنميػ ػػة التفكيػ ػػر البتكػ ػػاري لػ ػػدى تالميػ ػػذ الصػ ػػؼ الخػ ػػامس البتػ ػػدائي ،المػػػػؤتمر المممػػػػي

الثػػػػاني( 5-2أغسػػػػطس :) 1998،إع ػػداد معم ػػـ العم ػػوـ لمق ػػرف الح ػػادي والعشػ ػريف ،الجمعيػػػة
المصرية لمتربية العممية ،القاىرة :جامعة عيف شمس.

 .63سعيدي ،عبد اهلل والبموشي ،سميماف( :)2009طرائؽ تدريس الممكـ مفاىيـ كتطبيقات عممية،
ط ،1دار المسيرة ،عماف ،األردف.

 .64سالمة ،عادؿ( :)2004تنمية المفاىيـ كالميارات المممية كطرؽ تدريسػيا ،ط ،1عمػاف :دار
الفكر لمنشر والتوزيع.

 .65السميـ ،مػالؾ( :)2003فاعميػة نمػكذج مقتػرح لتممػيـ البنائيػة فػي تنميػة ممارسػات التػدريس
البنائي لدل ممممات الممكـ كأثرىػا فػي تمػديؿ التصػكرات البديمػة لمفػاىيـ التةيػرات الكيميائيػة
كالحيككيميائيػػة لػػدل طالبػػات الصػػؼ األكؿ المتكسػػط بمدينػػة الريػػاض ،كميػػة التربيػػة لمبنػػات،

الرياض ،المممكة العربية السعودية.

 .66الس ػػيد  ،جيي ػػاف والدوس ػػري ،فوزي ػػة (  :) 2003فاعميػػػة نمػػػكذج الػػػتممـ البنػػػائي فػػػي تمػػػديؿ
التصكرات البديمة لبمض المفاىيـ الجةرافية كتنمية التجاه نحك المادة لدل تمميػذات الصػؼ
األكؿ مػػػف المرحمػػػة المتكسػػػطة بالمممكػػػة المربيػػػة السػػػمكدية ،د ارس ػػات ف ػػي المن ػػاىج وط ػػرؽ

التدريس ،العدد .11
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 .67شػػحاتو ،حسػػف وآخػػروف( :)2000تممػػيـ المةػػة المربيػػة بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ  ،ط :4دار
المصرية المبنانية ،القاىرة.

 .68الشػػطناوي ،عصػػاـ والعبيػػدي ،ىػػاني( :)2006أثػػر التػػدريس وفػػؽ نمػػوذجيف لمػػتعمـ البنػػائي فػػي

تحصيؿ طالب الصؼ التاسع في الرياضيات ،المجمة األردنية في الممػكـ التربكيػة ،مجمػد ،2

عدد . 2006 ،4

 .69الشطناوي ،والعبيدي( :)2006أثر التدريس وفػؽ نمػوذجيف لمػتعمـ البنػائي فػي تحصػيؿ طػالب

الص ػػؼ التاس ػػع ف ػػي الرياض ػػيات ،المجمػػػػة األردنيػػػػة فػػػػي الممػػػػكـ التربكيػػػػة ،مجم ػػد ،2ع ػػدد،4

ص.209

 .70الشيراني ،محمػد ( :)2010اثر استخداـ نمكذج كيتمي فػي تػدريس الرياضػيات عمػى التحصػيؿ
الدراسي كالتجاه نحكىػا لػدل تالميػذ الصػؼ السػادس البتػدائي  ،رسػالة دكتػوراه منشػورة ،كميػة

التربية  ،جامعة أـ القرى  ،السعودية.

 .71الشوبكي ،فداء( :)2010أثر تكظيؼ المدخؿ المنظكمي في تنمية المفاىيـ كميارات التفكير
البصػرم بالفيزيػاء لػدل طالبػات الصػؼ الحػادم عشػر ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،كميػة
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .72الص ػػاحب ،إقب ػػاؿ وجاس ػػـ ،أشػ ػواؽ( :)2012مػػػا ىيػػػو المفػػػاىيـ كأسػػػاليب تصػػػحيح المفػػػاىيـ
المخطكءة ،ط ،1عماف :دار الصفا.

 .73صػال  ،جيػاف( :)2011اثػر اسػتخداـ نظريػة ميػرؿ عمػى تحصػيؿ الممػكـ المامػة لػدل طمبػة
الصؼ الرابع فػي مػادة الممػكـ فػي المػدارس الحككميػة فػي منطقػة سػمفيت ،رسػالة ماجسػتير
غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس -فمسطيف.

 .74طعيمػ ػػة ،رشػ ػػدي(  :)2004تحميػػػػؿ المحتػػػػكل فػػػػي الممػػػػكـ اإلنسػػػػانية :مفيكمػػػػو ،أسسػػػػو،
استخداماتو ،ط  ،1القاىرة :دار الفكر العربي.

 .75الطنػػاوي ،عفػػت( :)2002أسػػاليب التممػػيـ كالػػتممـ كتطبيقاتيػػا فػػي البحػػكث التربكيػػة ،القػػاىرة :
مكتبة األنجمو المصرية

 .76الطويؿ ،ريياـ( :)2011أثر تكظيؼ أسمكب الدراما في تنمية المفاىيـ كبمض عمميات الممـ
بمادة الممكـ لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،

الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .77الطيطػػي ،محمػػد( :)2004البنيػػػة الممرفيػػػة لكتسػػػاب المفػػػاىيـ تممميػػػا كتمميميػػػا ،ط :1دار
األمؿ لمنشر والتوزيع ،إربد ،األردف.
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 .78عامر ،ريياـ( :)2012أثر استخداـ نمػكذج الػتممـ البنػائي فػي تنميػة تحصػيؿ طمبػة الصػؼ
التاسع األساسي في منياج التكنمكجيا كاتجاىاتيـ نحػكه فػي مػدارس محافظػة نػابمس،رسػالة

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف.

 .79عبيد ،وليـ و عفانة ،عزو( :)2003التفكير كالمنياج المدرسي ،ط ،1الكويت :مكتبة الفالح.

 .80ع ػراـ ،ميرفػػت( ،)2012أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية  K.W.Lفػػي اكتسػػاب المفػػاىيـ كميػػارات
التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ السابع الساسي" ،،رسالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،الجامعػة
اإلسالمية ،غزة.

 .81العربيد ،محمد ( ،)2010أثر برنامج بالكسػائط المتمػددة فػي تنميػة المفػاىيـ كميػارات حػؿ
المسػألة الفيزيائيػة لػدل طػالب الصػؼ الحػادم عشػر ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،كميػة
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .82عزي ػػز ،مج ػػدي( :)1997التػػػدريس الفمػػػاؿ (ماىيتػػػو -مياراتػػػو -إدارتػػػو) ،الق ػػاىرة :اإلنجم ػػو
المصرية.

 .83عفانة ،عزو و أبو مموح ،محمد(  ،) 2006أثر استخداـ بمض استراتيجيات النظريػة البنائيػة
في تنمية التفكير المنظكمي في اليندسة لػدل طػالب الصػؼ التاسػع األساسػي بةػزة  ،وقػائع

الم ػػؤتمر العمم ػػي األوؿ لكمي ػػة التربي ػػة ( التجرب ػػة الفمس ػػطينية ف ػػي إع ػػداد المن ػػاىج ) ( الوق ػػائع
والتطمعات ) ،المجمد األوؿ.

 .84عفيفػػي ،أميمػػة(  :) ٢٢1٤فماليػػة التػػدريس كفقػان لنمػػكذج الػػتممـ التكليػػدم فػػي تحصػػيؿ مػػادة
الممػػكـ كتنميػػة التفكيػػر البتكػػارم كدافمػػو اإلنجػػاز لػػدل تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة  ،رسػػالة
دكتوراه غير منشورة ،كمية البنات ،جامعة عيف شمس.

 .85عالـ ،صالح( :)2005األساليب اإلحصائية الستدللية فػي تحميػؿ بيانػات البحػكث النفسػية
كالتربكية كالجتماعية ( البارامترية) ،ط ،1القاىرة  :دار الفكر العربي .

 .86عم ػػي ،ارش ػػد( :)2001تممػػػيـ الممػػػكـ أسػػػاليبو كمتطمباتػػػو،ط ،1الري ػػاض :دار الزىػ ػراء لمنش ػػر
والتوزيع .

 .87العـ ،بدر( :)1990المتممـ في عمـ النفس التربكم ،ط ،1الكويت :جامعة أـ القرى.

 .88عودة ،شػيماء ( :)2014أثر استخداـ قصص الخياؿ المممي في تنمية مفػاىيـ طػالب الصػؼ
السػػادس ذكم أنمػػاط الػػتممـ المختمفػػة فػػي فمسػػطيف ،كميػػة التربيػػة ،جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة،
نابمس ،فمسطيف.

 .89عوض اهلل ،منى( :)2012أثر استراتيجية الياءات الخمس عمى تنمية المفاىيـ المممية
كعمميات الممـ بالممكـ لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بةزة ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،الجامعة السالمية  ،كمية التربية ،غزة.
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 .90عياد ،منى( :)2008أثر برنامج بالكسائط المتمددة في ضكء نظرية الذكاءات المتمػددة عمػى
اكتسػػاب المفػػاىيـ التكنكلكجيػػة كبقػػاء أثػػر الػػتممـ لػػدل طالبػػات الصػػؼ السػػابع بةػػزة ،رسػػالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة السالمية ،كمية التربية ،غزة.

 .91العيسوي ،توفيؽ( :)2008أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية الشػكؿ  Vالبنائيػة فػي اكتسػاب المفػاىيـ
الممميػػة كعمميػػات الممػػـ لػػدل طػػالب السػػابع الساسػػي بةػػزة ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .92غريب ،عبد الكريـ ،وآخروف( :)1992في طػرؽ كتقنيػات التممػيـ ،سمسػمة عمػكـ التربيػة(،)7
الرباط :الشركة المغربية لمطباعة والنشر.

 .93الغنػػاـ ،محػػرز( :)2006فعاليػػة تػػدريس العمػػوـ باسػػتراتيجية الػػتعمـ المتمرك ػزة حػػوؿ الشػػكمة فػػي
التحصػ ػػيؿ وتميػ ػػة كػ ػػؿ مػ ػػف التفكيػ ػػر السػ ػػتدللي والتفكيػ ػػر الناقػ ػػد لػ ػػدى تالميػ ػػذ الص ػ ػػؼ األوؿ

العدادي ،مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا .

 .94قشطة ،أحمد( :)2008أثر تكظيؼ استراتيجيات ما كراء الممرفة في تنمية المفاىيـ المممية

كالميارات الحياتية بالممكـ لػدل طمبػة الصػؼ الخػامس األساسػي بةػزة ،رسػالة ماجسػتير غيػر
منشورة ،الجامعة السالمية ،غزة ،كمية التربية.

 .95قطاطي ،نايفة و قطاطي ،يوسؼ( :)2001سيكمكجية التدريس ،ط ،1عماف :دار الشروؽ.
 .96القطيش ،حسيف مشوح( :)2013أثػر الػتعمـ اللكترونػي فػي تنميػة المفػاىيـ العمميػة لػدى طمبػة
الصؼ الرابع األساسي في مادة العموـ ،المجمة المربية لمدراسات التربكية كالجتماعيػة ،العػدد

الثالث.

 .97قورة ،حسف( ،)1982في تمميـ المةة المربية كالديف السالمي :دار المعارؼ ،القاىرة.

 .98الكيالني  ،عبد اهلل وآخػروف ( :)2011القياس كالتقكيـ في التممـ كالتمميـ  ،منشػورات جامعػة
القدس المفتوحة  ،األردف  ،عماف  :أـ السماف .

 .99الكيالني ،عبد اهلل وآخػروف( :)2011القياس كالتقكيـ فػي الػتممـ كالتممػيـ  ،منشػكرات جاممػة
القدس المفتكحة  ،األردف  ،عماف  :أـ السماف .

 .100المولو ،فتحية( :)2009أثر توظيؼ المدخؿ المنظػومي فػي تعػديؿ التصػورات البديمػة لمفػاىيـ

القوة والحركة لدى طالبات الصؼ السادس األساسي ،مجمة التربية المممية ،مجمد ( ،)12عدد

( ،)4ص.182-164

 .101المولو ،فػدوى( :)2007أثر استخداـ الكسائؿ المتمددة في تمديؿ التصكرات البديمػة لممفػاىيـ
التكنمكجيػة لطالبػات الصػؼ السػادس األساسػي بةػزة ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،كميػة

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 .102متػػولي ،الػػديف( :)1999فاعميػػة اسػػتخداـ خػرائط الشػػكؿ ( )vفػػي تنميػػة بعػػض مكونػػات التفكيػػر
الرياضػ ػػي والتجػ ػػاه نحػ ػػو مػ ػػادة الرياضػ ػػيات لػ ػػدى طػ ػػالب المرحمػ ػػة الثانويػ ػػة ،مجمػػػػة تربكيػػػػات

الرياضيات ،كمية التربية – بنيا ،جامعة الزقازيؽ ،المجمد الثاني ،يناير.

 .103مرعػػي ،توفيػػؽ والحيمػػة ،أحمػػد( :)2002طرائػػؽ التػػدريس المامػػة ،ط :1دار المسػػيرة ،عمػػاف،
األردف.

 .104مصطفى ،عبد السالـ( :)2006تدريس الممكـ كمتطمبات المصر ،القاىرة :دار الفكر العربي.
 .105مصػػطفى ،منصػػور( :)2014أىميػػة المفػػاىيـ العمميػػة فػػي تػػدريس العمػػوـ وصػػعوبات تعمميػػا،
مجمة الدراسات كالبحكث الجتماعية ،جامعة الوادي ،العدد.8

 .106مطر ،نعػيـ( :)2010فماليػة مدكنػة إلكتركنيػة فػي عػالج التصػكرات الخطػأ لممفػاىيـ الممميػة
لدل طالب الصؼ التاسع األساسػي كاتجاىػاتيـ نحكىػا ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ،كميػة

التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 .107المعيػوؼ ،ارفػد( :)2009اثػر التػدريس وفػؽ نظريػة فيجوتسػكي فػي اكتسػاب طمبػة المرحمػة

المتوسطة لممفاىيـ الرياضية وتفكيرىـ اإلبداعي ،مجمة القادسية في اآلداب كالممػكـ التربكيػة،
المجمد ،8العدد،ص.237

 .108مينػػا ،مػػروة( :)2013فاعميػػة اسػػتراتيجية شػػكؿ البيػػت الػػدائرم فػػي تنميػػة المفػػاىيـ الممميػػة

كميػػارات التفكيػػر المنظػػكمي فػػي الممػػكـ الحياتيػػة لػػدل طالبػػات الصػػؼ الحػػادم عشػػر بةػػزة،

رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة السالمية ،غزة.

 .109المػومني ودولت( :)2008أثػر اسػتخداـ بػرامج رسػوـ متحركػة عمميػة فػي تػدريس العمػوـ فػي

اكتساب التالميذ لممفاىيـ العممية ،مجمة دمشؽ ،المجمد ( )27العدد الثالث و الرابع(.)2011

 .110ناصر  ،إبراىيـ( : )2001فمسفات التربية  ،عماف  :دار وائؿ لمطباعة والنشر .

 .111النجدي ،احمػد وآخػروف( :)2007اتجاىػات حديثػة لتممػيـ الممػكـ فػي ضػكء الممػايير المالميػة
كتنمية التفكير كالنظرية البنائية ،القاىرة :دار الفكر العربي.

 .112النج ػػدي ،أحم ػػد وآخ ػػروف( :)2003تػػػدريس الممػػػكـ فػػػي المػػػالـ المماصػػػر – طػػػرؽ كأسػػػاليب
كاستراتيجيات حديثة في تدريس الممكـ ،ط1ف ،القاىرة :دار الفكر العربي.

 .113نشػ ػواتي ،عب ػػد المجي ػػد ،وآخ ػػروف( )1985عمػػػـ الػػػنفس التربػػػكم ،ط ،1و ازرة التربي ػػة والتعم ػػيـ
وشئوف الشباب ،عماف.

 .114نشواف ،يعقوب( :)1992الجديد في تمميـ الممكـ ،الطبمة الثانية ،مصر :دار الفرقاف.
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ممحؽ ( -1أ)

جدوؿ تحميؿ محتوى الوحدة السادسة (الضوء) في منياج العموـ لمفصؿ الدراسي الثاني
رقـ

اسـ

الدرس

الدرس

المفاىيـ

الدللة

النتماء

الخاصية

المفظية

لممفيكـ

األساسية

حؿ المشكالت

المجمكع

الضوء
الدرس األكؿ

أىمية الضكء كمصادره

مصادر الضوء الطبيعية
مصادر الضوء الصناعية
المصباح الكيربائي

10

12

11

2

36

صنع الغذاء
الشمس
مسار الضوء
انتقاؿ الضوء
انعكاس الضوء

الدرس الثاني

سمكؾ الضكء

الدرس الثالث

المدسات

الدرس الرابع

الميف كالرؤية

المرايا
نفاذية الضوء
المواد الشفافة

10

31

10

5

56

المواد المعتمة
الظالؿ
انكسار الضوء
تحميؿ الضوء
العدسة
عدسة محدبة

3

2

13

18

عدسة مقعرة
العيف
الجفوف
الرموش
القرنية
القزحية

3

8

1

12

البؤبؤ
العدسة
الشبكية
المجمكع

21

31
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59

11

122

ممحؽ( - 1ب)

جدوؿ مواصفات النسب المئوية لمحتوى وحدة الضوء موزعة حسب المستويات األربعة لكتساب
المفاىيـ (الدللة المفظية ،النتماء لممفيوـ ،الخاصية األساسية ،حؿ المشكالت)
رقـ

الدرس

اسـ

المفاىيـ

الدرس

الدللة

المفظية

النتماء

لممفيكـ

الخاصية

األساسية

حؿ المشكالت

المجمكع

الضوء
الدرس األكؿ

أىمية الضكء كمصادره

مصادر الضوء الطبيعية
مصادر الضوء الصناعية
المصباح الكيربائي

%8.19

% 9.1

%9.83

%2.45

29.57
%

صنع الغذاء
الشمس
مسار الضوء
انتقاؿ الضوء
انعكاس الضوء

الدرس الثاني

سمكؾ الضكء

الدرس الثالث

المدسات

الدرس الرابع

الميف كالرؤية

المرايا
نفاذية الضوء
المواد الشفافة

%8.19

%8.19

%25.40

%4.09

%45.87

المواد المعتمة
الظالؿ
انكسار الضوء
تحميؿ الضوء
العدسة
عدسة محدبة

%10.6

%2.45

%1.6

%14.65

عدسة مقعرة
العيف
الجفوف
الرموش
القرنية
القزحية

%6.55

0.00

%2.45

%0.8

%9.80

البؤبؤ
العدسة
الشبكية
المجمكع

%25.40

%17.2
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%48.3

%9.1

%100

ممحؽ ( -1ج)

جدوؿ مواصفات الختبار حسب عدد البنود موزعة عمى الموضوعات وعمى المستويات األربعة
لكتساب المفاىيـ (الدللة المفظية ،النتماء لممفيوـ ،الخاصية األساسية ،حؿ المشكالت)
رقـ

الدرس

اسـ

المفاىيـ

الدرس

الدللة

المفظية

الخاصية

النتماء

األساسية

لممفيكـ

حؿ

المشكالت

المجمكع

النسبة

المئكية

الضوء
مصادر الضوء
الدرس األكؿ

أىمية الضكء كمصادره

الطبيعية
مصادر الضوء
الصناعية

2

4

2

1

9

%30

المصباح الكيربائي
صنع الغذاء
الشمس
مسار الضوء
انتقاؿ الضوء
انعكاس الضوء

الدرس الثاني

سمكؾ الضكء

الدرس الثالث

المدسات

الدرس الرابع

الميف كالرؤية

المرايا
نفاذية الضوء
المواد الشفافة

3

7

3

1

14

%46.7

المواد المعتمة
الظالؿ
انكسار الضوء
تحميؿ الضوء
العدسة
عدسة محدبة

1

0

1

2

4

%13.3

عدسة مقعرة
العيف
الجفوف
الرموش
القرنية
القزحية

2

0

1

0

3

%10

البؤبؤ
العدسة
الشبكية
المجمكع

8

5

14

3

30

النسبة المئكية

%26.7

% 16.6

% 46.7

%10

%100
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%100

ممحؽ ()2

قائمة بأسماء السادة المحكميف ألدكات الدراسة
أسماء السادة المحكميف ألدوات الدراسة

3

د .محمد سميـ مقاط

أستاذ مساعد

4

د .عمى محمد نصار

أستاذ مساعد

5

د .موسى حمس

أستاذ مساعد

6

د .صباح محمد نصار

أستاذ مساعد

7

د .جالؿ عمى عطية حمداف

أستاذ مساعد

8

أ .د .محمود حسف األستاذ

أستاذ

9

د .صالح الناقة

أستاذ مشارؾ

10

أ .يوسؼ النجار

11

أ .محاسف أحمد أبو صرصور ماجستير

البرنامج البنائي

2

أ .د .فتحية صبحي المولو

أستاذ

الجامعة السالمية

دليؿ المممـ

1

د .عبد المعطي األغا

أستاذ مشارؾ

منػ ػ ػ ػػاىج وطػ ػ ػ ػػرؽ التػ ػ ػ ػػدريس









































منػ ػ ػ ػ ػػاىج وطػ ػ ػ ػ ػػرؽ تػ ػ ػ ػ ػػدريس
العموـ الجامعة السالمية
منػ ػ ػ ػ ػػاىج وطػ ػ ػ ػ ػػرؽ تػ ػ ػ ػ ػػدريس
الرياضيات
منػ ػ ػ ػ ػػاىج وطػ ػ ػ ػ ػػرؽ تػ ػ ػ ػ ػػدريس
الرياضيات جامعة األزىر

منػ ػ ػ ػ ػػاىج وطػ ػ ػ ػ ػػرؽ تػ ػ ػ ػ ػػدريس
العموـ جامعة األقصى
منػ ػ ػ ػ ػػاىج وطػ ػ ػ ػ ػػرؽ تػ ػ ػ ػ ػػدريس
العموـ جامعة فمسطيف
منػ ػ ػ ػ ػػاىج وطػ ػ ػ ػ ػػرؽ تػ ػ ػ ػ ػػدريس
العموـ
منػ ػ ػ ػ ػػاىج وطػ ػ ػ ػ ػػرؽ تػ ػ ػ ػ ػػدريس
العموـ جامعة األقصى





منػ ػ ػ ػ ػػاىج وطػ ػ ػ ػ ػػرؽ تػ ػ ػ ػ ػػدريس



العموـ الجامعة السالمية

بكالوريوس /مشرؼ عمػ ػ ػػوـ لممرحمػ ػ ػػة األساسػ ػ ػػية

المممية

الدرجة المممية

مقياس المفاىيـ

ـ

السـ

التخصص













12

مجدي مرشد عدواف

بكالوريوس معمـ

معمـ مرحمة







13

مرواف محمد معروؼ

بكالوريوس معمـ

معمـ عموـ







14

محمود سميـ لبد

بكالوريوس معمـ

معمـ عموـ







15

أ .سوسف عوض الشخريتي

ماجستير

مناىج وطرؽ تدريس عموـ







تربوي

و ازرة التربية والتعميـ
منػ ػ ػ ػػاىج وطػ ػ ػ ػػرؽ التػ ػ ػ ػػدريس
رياضيات

16
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ممحؽ رقـ ()3
كتاب تحكيـ اختبار المفاىيـ المممية
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

جةةامعةةةةةةةةهر

ةةةةةةةةة ر-رغةةةةةةةةةةةةةة

ر

عنةةةةةةةةةال ر سات اةةةةةةةةةا ر سع ًةةةةةةةةةار ر
كةةة ًةةةةةةةةةةةةةةهر ستة ةةًةةةةةةةةةةةةةةةةهر ر
ر

قسةةةةةةهر ملنا ةةةةةةةجروا ة ـر سةتةاتيةةةةس ر

 ،،،،حفظو/ىا اهلل

الدكتور/ة............................
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

المكضكع :تحكيـ اختبار المفاىيـ المممية

يرجػػى مػػف سػػيادتكـ التكػػرـ بد ارسػػة محتػػوى الختبػػار الخػػاص بالمفػػاىيـ العمميػػة ،ومػػف ثػػـ ابػػداء

وجيو نظركـ المناسبة عمى كؿ فقرة وكؿ سؤاؿ متضػمف فػي ىػذا الختبػار ،حيػث إف رأيكػـ السػديد يفيػد
الباح ػػث ف ػػي إع ػػداد وتنظ ػػيـ الختب ػػار وال ػػذي يع ػػد أح ػػد أدوات د ارس ػػتي الخاص ػػة لمحص ػػوؿ عم ػػى درج ػػة
الماجستير في التربية قسـ المناىج وطرؽ التدريس في جامعة األزىر بغزة تحت عنواف "فاعمية برنامج
بنائي مقترح قائـ عمى المكاقؼ الحقيقية إلكساب التالميػذ بمػض المفػاىيـ الممميػة كبقػاء أثرىػا لػدل

طمبة الصؼ الرابع األساسي بةزة"

شاكرين لكم حسن تعاونكم داعياً اهلل عز وجل أن جيعله يف ميزان حسناتكم
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير

الباحث

أمجد عبد الستار اسماعيؿ
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ممحؽ رقـ ()4
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

اختبار المفاىيـ المممية في مادة الممكـ كحدة الضكء
الفصؿ الدراسي الثاني 2015 – 2014ـ

عزيزم الطالب....
السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو
ييدؼ ىذا الختبار الذي بيف يديؾ إلػى قيػاس مػدى قػدرتؾ عمػى اكتسػاب المفػاىيـ العمميػة بالوحػدة السادسػة – الضػوء-

مف الفصؿ الدراسي الثاني في مبحث العموـ العامة لمصؼ الرابع األساسي.

واذ يشكر الباحث حسف تعاونؾ ،فإني أرجو منؾ قراءة تعميمات الختبار بكؿ عناية ودقة ،عممػاً بػاف ىػذا الختبػار لػيس
لو عالقة بالدرجات المدرسية وانما لغرض البحث العممي.

تمميمات الختبار:


عزيػػزي الطالػػب ىػػذا الختبػػار ل يػػؤثر ول يضػػاؼ عمػػى درجتػػؾ الفصػػمية ،واليػػدؼ منػػو قيػػاس مػػدى اكتسػػابؾ

لممفاىيـ العممية في مادة العموـ وحدة (الضوء).



يتكوف الختبار مف ( )30فقرة مف نوع الختيار مف متعدد.



الرجاء قراءة كؿ فقرة بعناية ودقة قبؿ الجابة عنيا.



لكؿ فقرة أربع بدائؿ بيتيا إجابة واحده فقط مناسبة عميؾ أف تضع دائرة حوليا.



زمف الختبار المحدد ىو ( )40دقيقة ،أو ما يساوي حصة دراسية.

شاكريف لكـ حسف تماكنكـ
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اختبار المفاىيـ المممية
الدرجة

اسـ الطالب/ة.......................... .

الشعبة:

اختار/م اإلجابة الصحيحة مما بيف القكسيف:

 )1ضركرم لإلنساف كالنبات كيساعد عمى رؤية األشياء:
أ -الماء

ب -اليكاء

د -الصكت

ج -الضكء

-------------------------------------------------------------

 )2رؤية كجيي عمى سطح المرآة دليؿ عمى:
أ -نفاذية الضكء

ب -انكسار الضكء

د -تحميؿ الضكء

ج -انمكاس الضكء

-------------------------------------------------------------

 )3شكى إليؾ أحد األصدقاء أنو كممػا حػاكؿ اإلمسػاؾ بالسػمكة فػي حػكض األسػماؾ ل يسػتطيع مػع
أنو يضع يده في المكاف المكجكدة بو السمكة _ التفسير الصحيح ليذه الطاىرة ىك حدكث:

أ -مسار الضكء

ب -انكسار الضكء

د -تحميؿ الضكء

ج -انمكاس الضكء

-------------------------------------------------------------

 )4عندما يتمرض ضػكء الشػمس لممنشػكر يتحمػؿ إلػى سػبمة ألػكاف جميػع األلػكاف التاليػة مػف ألػكاف
الطيؼ الضكئي ما عدا كاحدة:
أ -نيمي

ب -برتقالي

د -زىرم

ج -أصفر

-------------------------------------------------------------

 )5اعتراض المنشكر الثالثي لضكء الشمس كتفككو إلى سبمة ألكاف تسمى:
ب -تحميؿ الضكء

أ-انتقاؿ الضكء

د -انكسار الضكء

ج -انمكاس الضكء

-------------------------------------------------------------

 )6لك كنت صاحب مزرع نة لمدجاج البياض ككاف انتاج البيض فػي المزرعػة متكسػط فػأردت أف تزيػد
مف انتاج البيض:

ب -تزيد مف كمية الماء

أ-تممؿ عمى تيكية المزرعة

د -ل تفمؿ شيئان

ج -تزيد مف عدد ساعات اإلضاءة

-------------------------------------------------------------

 )7إف قكس قزح ىػك مػف الظػكاىر الطبيميػة التػي تراىػا فػي السػماء فػي فصػؿ الشػتاء كذلػؾ بسػبب

خاصية مف خصائص الضكء كىي:
أ-تحميؿ الضكء

ب -نفاذية الضكء

ج -مسار الضكء

د -انمكاس لضكء

-------------------------------------------------------------
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 )8أحد األجساـ التالية يككف ظالن كاضحة إذا سقط شماع ضكئي عمييا:
أ-الماء

ب -الحديد

د -الزجاج

ج -اليكاء

-------------------------------------------------------------

 )9يستخدـ النبات ضكء الشمس في:
ب -التكاثر

أ-التنفس

د -اإلخراج

ج -صنع الةذاء

-------------------------------------------------------------

 )10لالحتماء مف حرارة الشمس المحرقة في فصػؿ الصػيؼ نجػد األكلد يجمسػكف فػي ظػؿ األشػجار
المالية _ ترل ما سبب تككف الظؿ:

ب -األشجار أجساـ شفافة

أ-األشجار أجساـ شبو شفافة

د -األشجار ل ظؿ ليا

ج -األشجار أجساـ ممتمة

-------------------------------------------------------------

 )11عند كضع مجمكعة مف المرايا عمى جدراف غرفتؾ الصةيرة بالمنزؿ تشمر بأف:
أ-مساحة الةرفة تقؿ

ب -تزيد مساحة الةرفة

ج -تبقى مساحة الةرفة كما ىي

د -تزداد الةرفة جمالن

-------------------------------------------------------------

جار لؾ كردة جميمة في إصيص كمف خكفو عمييػا قػاـ بكضػميا داخػؿ الخزانػة كسػقاىا
 )12اشترل ه
بالماء كأغمؽ عمييا الباب_ ماذا تتكقع اف يحدث لمكردة:
أ -يزداد طكؿ الكردة

ب -تذبؿ الكردة كتصفر أكراقيا

د -ل شيء مما ذكر

ج -تبقى الكردة كما ىي

-------------------------------------------------------------

 )13تممؿ عمى حماية الميف الداخمية مف الةبار ك األتربة:
ب-الرمكش

أ -المصب السممي

د -القرنية

ج -البؤبؤ

-------------------------------------------------------------

 )14جميع ما يمي مصادر صناعية لمضكء ما عدا:
أ -الشمكع

ب -المصابيح الكيربائية

ج -النجكـ

د -مصباح الكيركسيف

-------------------------------------------------------------

 )15المكاد التي ل ينفذ منيا الضكء كتككف ظالن كاضحة تسمى:
أ-المكاد الشفافة

ج -الضالؿ

ب -المكاد الممتمة

د -المدسات

-------------------------------------------------------------

 )16إف لمضكء سرع نة عالي نة جدان في الفراغ حيث ل تفكقيا أية سرعة كتبمغ:
أ 300000-كيمك متر/الثانية

ج 500000-كيمك متر/الثانية

ب 400000 -كيمك متر/الثانية
د 600000 -كيمك متر/الثانية

-----------------------------------------------------------
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 )17مصادر لمضكء صنميا النساف كيستطيع التحكـ بيا:
أ -مصادر صناعية

ب -مصادر طبيمية

د -مصادر خمقيا اهلل

ج-مصادر مجانية

-------------------------------------------------------------

 )18مف الممركؼ أف الضكء ينتقؿ في الفراغ كيسير في خطكط:
أ -منحنية

ب -متمرجة

د -ممتكية

ج -مستقيمة

-------------------------------------------------------------

 )19انحراؼ الشماع الضكئي عف مساره األصمي عند انتقالو بيف كسطيف شفافيف مختمفيف يسمى:
أ-انمكاس الضكء

ج -انكسار الضكء

ب -تحميؿ الضكء

د -انتقاؿ الضكء

-------------------------------------------------------------

 )20عنػػد القت ػراب كالنظػػر إلػػى مصػػباح السػػيارة فإنػػؾ تالحػػظ سػػطح مسػػقكؿ (لمػػع كنػػاعـ) خمػػؼ

المصباح كذلؾ لزيادة قكة الضاءة تسمى ىذه الخاصية ب:
أ-انمكاس الضكء

ج -تحميؿ الضكء

ب-انكسار الضكء

د -انتقاؿ الضكء

-------------------------------------------------------------

 )21مصادر الضكء الطبيمية:
أ -نحصؿ عميو مجانان

ب -يكمؼ مالن كثي ارن

ج -نحصؿ عميو بصمكبة

د -يتحكـ بو النساف

-------------------------------------------------------------

 )22جسـ شفاؼ أحد سطحييا أك كالىما غير مستكم تممؿ عمى تصةير أك تكبير األجساـ ىي:
أ-المرآة

ب -المدسة

ج -المنشكر الثالثي

د -قرص نيكتف

-------------------------------------------------------------

 )23تمتبر ممظـ مصادر الضكء الصناعية:
أ -صديقة لمبيئة

ب -ممكثة لمبيئة

ج -ل تؤثر في البيئة

د -محافظة عمى البيئة

-------------------------------------------------------------

 )24عند النظر إلى عيف صديؽ لؾ تجد أف لكف عينيو اخضر كتجد عينػا زميػؿ آخػر عسػمي كآخػر
بني _ ماذا يسمى الجزء الممكف مف الميف:

أ -القرنية

ب -الشبكية

ج -القزحية

د -البؤبؤ

-------------------------------------------------------------

 )25ينكسر الضكء عند انتقالو مف:

ب -كسػػػط ممػػػتـ إلػػػى كسػػػط شػػػفاؼ
أ -كسػػػط شػػػفاؼ إلػػػى كسػػػط ممػػػتـ
د -وسط معتم إلى وسط معتم
ج -وسط شفاف إلى وسط شفاف
-------------------------------------------------------------

 )26جميع المكاد التالية ممتمة ل ينفذ مف خالليا الضكء ما عدا:
أ-حائط اإلسمنت

ب -الكتاب

ج -الزجاج

د -الخشب

------------------------------------------------------------048


 )27ل يمكف رؤية األجساـ ليالن كلكف يمكف رؤيتيا عند تكفر الضكء كذلؾ:
أ -ألف الميف ترسؿ أشمة ضكئية إلى األجساـ

ج -األجساـ تمكس األشمة الضكئية الساقطة عمييا إلى الميف

ب -ألف األجساـ تككف ممتمة

د -ألف األجساـ تككف شفافة

-------------------------------------------------------------

 )28تبطف الجدار الداخمي لمميف كيتجمع عمييا الضكء مككنان صك ارن لألجساـ المرئية:
أ-الجفكف

ب -القرنية

د -البؤبؤ

ج -الشبكية

-------------------------------------------------------------

 )29لك أنؾ أسير في سجكف الحتالؿ السرائيمي كل يتكفر جيػاز لممرفػة الكقػت لمصػالة مػف خػالؿ
دراستؾ لكحدة الضكء ماذا تفمؿ لتحديد الكقت:

ب -مف خالؿ الظؿ

أ -أقكـ بصناعة البكصمة

د( -ب-ج) ممان

ج -أصنع ساعة المزكلة

-------------------------------------------------------------

 )30عدسة تقكـ بتجميع األشمة كتكبير األشياء ىي:
أ-المدسة المقمرة

ج -المدسة المحدبة

ب -المدسة المستكية

مع تمنياتي لكـ بالتوفيؽ ومستقبؿ عظيـ
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د -المرآه المستكية

ممحؽ ()5
مفتاح اإلجابة الصحيحة لختبار المفاىيـ المممية
ـ

الػػػبػػػدائػػػؿ

الػػػسػػػؤاؿ

ب

أ

ج

1

ضروري لإلنساف والنبات ويساعد عمى رؤية األشياء



2

رؤية وجيي عمى سط المرآة دليؿ عمى



3

د

شكى إليؾ أحد األصدقاء أنو كمما حاوؿ اإلمسػاؾ بالسػمكة فػي حػوض

األسماؾ ل يستطيع مع أنو يضػع يػده فػي المكػاف الموجػودة بػو السػمكة



_ التفسير الصحي ليذه الطاىرة ىو حدوث
4
5
6
7

عنػػدما يتعػػرض ضػػوء الشػػمس لممنشػػور يتحمػػؿ إلػػى سػػبعة أل ػواف جميػػع
األلواف التالية مف ألواف الطيؼ الضوئي ما عدا واحدة
اعتراض المنشور الثالثي لضوء الشمس وتفككو إلى سبعة ألواف تسمى



المزرعة متوسط فأردت أف تزيد مف انتاج البيض

إف قػػوس قػػزح ىػػو مػػف الظ ػواىر الطبيعيػػة الت ػػي ت ارىػػا فػػي السػػماء فػػي
فصؿ الشتاء وذلؾ بسبب خاصية مف خصائص الضوء وىي

8
9

يستخدـ النبات ضوء الشمس في

11



ل ػػو كنػػػت ص ػػاحب مزرعػ ػةً لم ػػدجاج البي ػػاض وكػػػاف انت ػػاج الب ػػيض فػػػي

أحد األجساـ التالية يكوف ظالً واضحة إذا سقط شعاع ضوئي عمييا

10







لالحتمػػاء مػػف حػػ اررة الشػػمس المحرقػػة فػػي فصػػؿ الصػػيؼ نج ػػد األولد



يجمسوف في ظؿ األشجار العالية _ ترى ما سبب تكوف الظؿ
عنػػد وضػػع مجموعػػة مػػف الم اريػػا عمػػى جػػدراف غرفتػػؾ الصػػغيرة بػػالمنزؿ



تشعر بأف

جار لؾ وردة جميمة في إصيص ومف خوفو عمييا قػاـ بوضػعيا
اشترى ٌ
 12داخؿ الخزانة وسقاىا بالماء وأغمؽ عمييا الباب_ مػاذا تتوقػع اف يحػدث



لموردة
 13تعمؿ عمى حماية العيف الداخمية مف الغبار و األتربة



 14جميع ما يمي مصادر صناعية لمضوء ما عدا



 15المواد التي ل ينفذ منيا الضوء وتكوف ظالً واضحة تسمى
 16إف لمضوء سرعةً عاليةً جداً في الفراغ حيث ل تفوقيا أية سرعة وتبم"
 17مصادر لمضوء صنعيا النساف ويستطيع التحكـ بيا





 18مف المعروؼ أف الضوء ينتقؿ في الفراغ ويسير في خطوط



 19انحػراؼ الشػعاع الضػوئي عػف مسػاره األصػمي عنػد انتقالػو بػيف وسػطيف
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شفافيف مختمفيف يسمى
عنػػد القت ػراب والنظػػر إلػػى مصػػباح السػػيارة فإنػػؾ تالحػػظ سػػط مسػػقوؿ

( 20لمػػع ونػػاعـ) خمػػؼ المصػػباح وذلػػؾ لزيػػادة قػػوة الضػػاءة تسػػمى ىػػذه 
الخاصية ب
 21مصادر الضوء الطبيعية
22



جسـ شفاؼ أحػد سػطحييا أو كالىمػا غيػر مسػتوي تعمػؿ عمػى تصػغير

أو تكبير األجساـ ىي

 23تعتبر معظـ مصادر الضوء الصناعية
24




عند النظر إلى عيف صديؽ لؾ تجػد أف لػوف عينيػو اخضػر وتجػد عينػا
زميؿ آخر عسمي وآخر بني _ ماذا يسمى الجزء المموف مف العيف



 25ينكسر الضوء عند انتقالو مف



 26جميع المواد التالية معتمة ل ينفذ مف خالليا الضوء ما عدا



 27ل يمكف رؤية األجساـ ليالً ولكف يمكف رؤيتيا عند توفر الضوء وذلؾ



28

تػ ػػبطف الجػ ػػدار الػ ػػداخمي لمعػ ػػيف ويتجمػ ػػع عمييػ ػػا الضػ ػػوء مكون ػ ػاً صػ ػػو اًر

ل جساـ المرئية



لػػو أنػػؾ أسػػير فػػي سػػجوف الحػػتالؿ السػرائيمي ول يتػػوفر جيػػاز لمعرفػػة
 29الوق ػػت لمص ػػالة م ػػف خ ػػالؿ د ارس ػػتؾ لوح ػػدة الض ػػوء م ػػاذا تفع ػػؿ لتحدي ػػد



الوقت

 30عدسة تقوـ بتجميع األشعة وتكبير األشياء ىي
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ممحؽ ()6
كتاب تحكيـ البرنامج البنائي المقترح
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ر

ةةةةةةةة -رغةةةةةةةةةةةةة
جةةامعةةةةةةةةهر
عنةةةةةةةةال ر سات اةةةةةةةةا ر سع ًةةةةةةةةار ر
كةةة ًةةةةةةةةةةةةةهر ستة ةةًةةةةةةةةةةةةةةةهر ر
قسةةةةهر ملنا ةةةةةجرواة ـر سةتةاتيةةةسر ر

 ،،،،حفظو/ىا اهلل

الدكتور/ة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
لسالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

المكضكع :تحكيـ البرنامج

يرجى مف سيادتكـ التكرـ بدراسة محتوى البرنامج البنائي المقترح القػائـ عمػى المواقػؼ الحقيقيػة
ل كسػػاب المفػػاىيـ العمميػػة ،ومػػف ثػػـ ابػػداء وجيػػو نظػػركـ المناسػػبة عمػػى كػػؿ فق ػرة وكػػؿ نشػػاط فػػب ىػػذا

الػػدليؿ ،حيػػث إف رأيكػػـ السػػديد يفيػػد الباحػػث فػػي إعػػداد وتنظػػيـ البرنػػامج والػػذي يعػػد أحػػد أدوات د ارسػػتي
الخاصػػة لمحصػػوؿ عمػػى درجػػة الماجسػػتير فػػي التربيػػة قسػػـ المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس فػػي جامعػػة األزىػػر
بغزة تحت عنواف "فاعمية برنامج بنػائي مقتػرح قػائـ عمػى المكاقػؼ الحقيقيػة إلكسػاب التالميػذ بمػض

المفاىيـ المممية كبقاء أثرىا لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي بةزة"
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ الحتراـ التقدير
كلكـ جزيؿ الشكر كعظيـ المتناف

الباحث

أمجد عبد الستار اسماعيؿ
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البرنامج المقترح:

 إعداد البرنامج المقترح:

ى ػػدفت الد ارس ػػة الحالي ػػة إل ػػى تص ػػميـ برن ػػامج بن ػػائي يعتم ػػد المواق ػػؼ الحقيقي ػػة ف ػػي تنمي ػػة واكتس ػػاب

المفاىيـ العممية وبقاء أثرىا لدى تالميذ الصؼ الرابع األساسي ،ومقارنػة ذلػؾ مػع التالميػذ الػذيف درسػوا
بالطريقة العادية.

وقد قاـ الباحث بعػدد مػف الخطػوات لتحديػد اإلطػار العػاـ لمبرنػامج المحوسػب تمثمػت ىػذه الخطػوات

في الطالع عمى:

 البحوث والدراسات السابقة.

 الس ػػتراتيجيات والنم ػػاذج البنائي ػػة الحديث ػػة ف ػػي ت ػػدريس العم ػػوـ وخاص ػػة (المف ػػاىيـ
العممية).

 خصائص التالميذ في مرحمة التعميـ األساسي.
 خصائص بناء البرامج التعميمية المقترحة.

 فوائد وايجابيات الفكر البنائي في التدريس وخاصة العموـ.
 خصائص التعمـ الذاتي.

 اتبع الباحث الخطوات التالية في بناء البرنامج البنائي المقترح:

 oاألفكار والمصادر التي اعتمد عمييا الباحث في بناء البرنامج.
 oالمنطمقات الفكرية لمبرنامج.
 oمبررات بناء البرنامج.

 oمفيوـ برنامج الدراسة المقترح.
 oاألىداؼ العامة لمبرنامج.
 oمحتوى البرنامج.

 oأساليب واستراتيجيات تدريس البرنامج.
 oاألنشطة والوسائؿ المساعدة في تدريس البرنامج.
 oأساليب تقويـ البرنامج.
 oضبط البرنامج.

أكلن /اعتمػػد الباحػػث فػػي بنػػاء البرنػػامج عمػػى مجمكعػػة مػػف المصػػادر كاألفكػػار كالممتقػػدات كػػاف

أىميا:

أ .البحػػوث والد ارسػػات السػػابقة كد ارسػػة عيػػاد ،ومنػػى ( )2008ود ارسػػة العربيػػد( )2010ود ارسػػة
أبو طاحوف ( )2007ودراسة أبو سعدة (.)2008
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ب .التجاىػات الحديثػة فػي تػدريس وتعمػـ العمػوـ ،وخاصػػة التػي اتخػذت البنائيػة مرتكػ اًز ليػا وفكػ اًر
ػي مثػ ػػؿ :زيتػ ػػوف ،عػ ػػايش( ،)2007وعفانػ ػػة ،و أبػ ػػو ممػ ػػوح ( ،)2006وزيتػ ػػوف ،وكمػ ػػاؿ
تعممػ ػ ً
(.)2003

ج .خصائص الطمبة في المرحمة األساسية ،حيث أف الطالب في ىذه المرحمة يتفاعموف مػع كػؿ

ما ىو جديد عمػى خبػراتيـ ،وذو عالقػة بحيػاتيـ العمميػة ،ويظيػروا اىتمامػاً أكثػر لكػؿ كشػكمة
تعترضيـ.

د .خصػػائص وفػػروض الػػتعمـ البنػػائي ،وذلػػؾ بػػالتركيز عمػػى محوريػػة الطالػػب لمعمميػػة التعميميػػة،
فيو المخترع والممارس لدور المستكشؼ والباحث ،دوف إىماؿ لحياتو الواقعية الحقيقية.

ثانيان /المنطمقات الفكرية:

أ .أف عممية التعمـ ىي عممية بنائية.

ب .تتييػػأ أفضػػؿ الظػػروؼ لمػػتعمـ عنػػدما يواجػػو المػػتعمـ بمشػػكمة حقيقيػػة ذات عالقػػة بخبػرات المػػتعمـ
الواقعية.

ج .عمميػػة الػػتعمـ عمميػػة ذاتيػػة يقػػوـ بيػػا المػػتعمـ مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى حالػػة الت ػزاف _ إلحػػداث
تكيفات في البنى المعرفية لديو لمواجيو الضغوط المعرفية الممارسة عمى خبراتو.

د .التعمـ باستخداـ الفكر البنائي ىو اتجاه حديث في التدريس.
ي .تنوع جوانب التقويـ.

ثالثان /المبررات التي تـ العتماد عمييا في بناء البرنامج المقترح:

أ .مػػا توصػػمت إليػػو بعػػض الد ارسػػات مػػف وجػػود صػػعوبات واضػػحة لػػدى تالميػػذنا فػػي اكتسػػاب
المفػػاىيـ العممي ػػة وخاص ػػة فػػي المج ػػالت األربع ػػة لمد ارس ػػة (النتمػػاء وع ػػدـ النتم ػػاء لممفي ػػوـ،

الدللة المفظية ،الخاصية األساسية ،حؿ المشكالت ذات العالقة بالمفيوـ).

ب .مػػا أظيرتػػو اسػػتراتيجيات ونمػػاذج النظريػػة البنائيػػة مػػف نجػػاح فػػي العمميػػة التعميميػػة ،ممػػا دفػػع
الباحث لمعمؿ عمى استغالليا مف أجؿ مساعدة تالميذنا عمى حؿ مشػكالت اكتسػاب المفػاىيـ

العممية والتي يصعب حميا بالطرؽ العادية.

ج  .قد يساعد البرنامج في تحقيؽ العديد مف أىداؼ التربية كالعمؿ بروح الفريؽ والتعاوف والعمػؿ
الجماعي.

د .ما أوصت بو العديد مف الدراسات حوؿ ضػرورة توظيػؼ النظريػة البنائيػة فػي تػدريس المفػاىيـ
العممية مثؿ :دراسة مينا(  ،)2013ودراسة القطيش ( ،)2013ودراسة قشطة (.)2008

رابمان /مفيكـ برنامج الدراسة المقترح:

تقػوـ فكػرة برنػامج الد ارسػة المقتػػرح عمػى مجموعػة مػف األنشػطة والخبػرات التػي يقػوـ بيػا التمميػػذ

بكؿ حماسة في شكؿ تفاوض اجتماعي داخؿ موقؼ حقيقي إلنجاز أىداؼ تربوية محددة.
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فالتمميػػذ أثنػػاء خط ػوات البرنػػامج مػػف بدايتػػو حتػػى نيايتػػو يكتسػػب مفػػاىيـ ومعمومػػات وميػػارات

واتجاىػػات ايجابيػػة ،لػػـ يكػػف قػػد شػػعر بيػػا أثنػػاء الػػتعمـ بطريقػػة الػػتعمـ الصػػمي أو التقميػػدي ،ويػتعمـ كيػػؼ
يحػػؿ المشػػكالت التػػي يواجييػػا مػػف خػػالؿ الخبػرات المباشػرة التػػي يمػػر بيػػا ،وبػػالنخراط فػػي أنشػػطة كػػؿ

خطوة مف خطوات البرنامج.

يحت ػػوي البرن ػػامج المقت ػػرح بع ػػض األس ػػاليب الغي ػػر تقميدي ػػة ف ػػي التربي ػػة حي ػػث أف طبيع ػػة الطف ػػؿ

تختمؼ عف طبيعة الكبار وخاصة في عممية التعميـ ،فالطفؿ يمؿ كػؿ مػا ىػو تقميػدي فالبػد مػف التغييػر
لدور المتعمـ السمبي والتحفيػز عمػى العمػؿ النشػط والبنػاء وىػذا يػأتي عػف طريػؽ األنشػطة المختمفػة التػي

يحتوييا اسموب البرنامج.

خامسان /األىداؼ المامة لمبرنامج:

تصاغ األىداؼ التعميمية وفقًا لتصػور النظريػة البنائيػة فػي صػورة أغػراض عامػة يػتـ تحديػدىا
عامػا لميمػة الػتعمـ يسػعى جميػع
مف خالؿ تفاوض اجتماعي بػيف المعمػـ والمتعممػيف تتضػمف ىػدفًا ً

المتعمميف لتحقيقو ،وأىدافًا شخصية تخص كؿ متعمـ أو مجموعة مف المتعمميف وحدىـ ،وىي عمػى
النحو التالي(زيتوف:)223:2002 ،
 .1اكسػػاب الطمبػػة بعػػض المفػػاىيـ العمميػػة عمػػى مسػػتوى المحػػاور األربعػػة لمد ارسػػة (النتمػػاء
وعدـ النتماء لممفيوـ ،الدللة المفظية ،الخاصية األساسية ،حؿ المشكالت ذات العالقة

بالمفيوـ).

 .2تعزيػػز ثقػػة الطػػالب بأنفسػػيـ ،وتػػوفير بيئػػات تعميميػػة مميئػػة بالعمػػؿ والبحػػث والتقصػػي
تجعميـ أكثر نشاطاً وفاعمية.

 .3اكسػػاب الطػػالب ميػػولً واتجاىػػات إيجابيػػة نحػػو العمػػوـ بشػػكؿ عػػاـ ووحػػدة الضػػوء بشػػكؿ
خاص.

 .4الدفع باتجاه اكساب المتعمـ ميارة التعمـ الذاتي.
 .5جعؿ التعمـ أكثر متعة مع بقاء أثر التعمـ لفترات أطوؿ مف التعمـ العادي.

 األىداؼ الفرعية لمبرنامج المقترح.
 .1يتعرؼ أىمية الضوء.

 .2يصنؼ مصادر الضوء إلى صناعية وطبيعية.
 .3يتحقؽ عممياً مف بعض خصائص الضوء.

 .4يحمؿ الضوء إلى ألواف الطيؼ مف خالؿ النشاط العممي.
 .5يركب الضوء المموف إلى أبيض مف خالؿ النشاط العممي.
 .6يوض المقصود بالعدسات.

 .7يميز بيف العدسة المحدبة والعدسة المقعرة.
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 .8يتعرؼ إلى بعض األجيزة التي تحتوي عمى العدسات.

 .9يذكر أجزاء العيف الداخمية والخارجية ووظيفة كؿ منيا.
 .10يتتبع عممية الرؤية في العيف.

 .11يطبؽ السموكيات اليجابية لحماية العيف وسالمتيا.

سادسان /محتكل البرنامج:

إف النظري ػػة البنائي ػػة وتطبيقاتي ػػا أظي ػػرت ت ػػأثي اًر كبيػ ػ اًر ف ػػي العممي ػػة التعميمي ػػة وذل ػػؾ م ػػف خ ػػالؿ

الستراتيجيات البنائية المختمفة والمالئمة لمعظـ المواد الدراسية ،فكاف ليا األثر البػال" فػي تحسػيف قػدرة

المػػتعمـ عمػػى التعامػػؿ عمػػى التعامػػؿ مػػع المواقػػؼ الحياتيػػة المختمفػػة والمشػػكالت التػػي تواجيػػو والتفاعػػؿ
معيػا بشػػكؿ إيجػػابي ،وذلػػؾ مػف خػػالؿ نمػػاذج وبػػرامج معينػو تػػـ بناؤىػػا وفقػاً لمنظريػة البنائيػػة وىنػػا يجػػدر
التنويو إلى ضرورة أف تراعي المناىج الدراسية بعض المور التالية:

 .1أف تحتوي المناىج عمى المزيد مف المواقؼ الحقيقية التعميمية.
 .2أف تحتػػوي عمػػى أنشػػطة ذات طػػابع واقعػػي بسػػاىـ فػػي تنميػػة ميػػارة التفػػاوض الجتمػػاعي لػػدى
المتعمميف.

 .3التركيز عمى دور المخترع والمكتشؼ الذي سوؼ يقوـ بو المتعمـ وليس دور المستمع فحسب
 .4أف تراعي الظروؼ البيئية لممتعمـ.

فػػي ضػػوء ذلػػؾ قػػاـ الباحػػث بتحػػوير المواضػػيع الم ػراد تضػػمينيا فػػي البرنػػامج بمػػا يتناسػػب مػػع

خصائص ومبادئ النظرية البنائيػة ،وبمػا يسػيـ فػي تنميػة ميػارة اكتسػاب المفػاىيـ العمميػة عمػى مسػتوى

المحػػاور األربعػػة لمد ارسػػة (النتمػػاء وعػػدـ النتمػػاء لممفيػػوـ ،الدللػػة المفظيػػة ،الخاصػػية األساسػػية ،حػػؿ
المشكالت ذات العالقة بالمفيوـ).

اشتمؿ البرنامج عمى وحدة الضوء مف كتاب العموـ العامة لمصؼ الرابع األساسي الجزء الثػاني

لمػػا ليػػذا الموضػػوع مػػف أىميػػة كبيػرة فيػػي تحتػػوى عمػػى مجموعػػة مػػف المفػػاىيـ التػػي تفػػرض نفسػػيا عمػػى
التالميػػذ منػػذ السػػنوات األولػػى مػػف أعمػػارىـ وحتػػى قبػػؿ التعمػػيـ الرسػػمي مػػف خػػالؿ الظ ػواىر واألحػػداث

المختمفة التي تواجييـ في حباتيـ اليومية مثؿ الميؿ ،والنيار ،والشمس ،والمصباح الكيربي ،و الشمع،

وخاصػ ػػة فػ ػػي ظػ ػػؿ المشػ ػػكالت التػ ػػي تواجييػ ػػا العػ ػػائالت الفمسػ ػػطينية ج ػ ػراء النقطػ ػػاع المتكػ ػػرر لمتيػ ػػار

الكيربائي.

يركز محتوى البرنامج عمى تقديـ المفاىيـ العممية في وحدة الضػوء عمػى شػكؿ مواقػؼ أو ميػاـ

أو مشػػكالت حقيقيػػة تحفػػز المػػتعمـ عمػػى العمػػؿ النشػػط ومػػف ثػػـ تحقيػػؽ اليػػدؼ الػػذي صػػمـ مػػف أجمػػة

الموقؼ التعميمي.
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سابمان /الخطكات المقترحة إلعداد البرنامج:

أكلن /المياـ :Tasks

مف خالؿ عممية تفاوض اجتماعي مخطط ليا ،يقوـ المعمـ بطرح مجموعة مف األسئمة بغرض

تحديد المعرفة المسبقة لدى المتعممػيف ،القيػاـ بعػرض عممػي ،السػماح لمتالميػذ بػالتفكير بصػوت مرتفػع،
عدـ القياـ بالتعميؽ عمى مفاىيـ التالميذ القبمية.

دور التمميذ الستجابة لفظيا أو كتابيا في الدفاتر اليومية  ،التساؤؿ الذاتي  ،التمخيص ،التفكير بصوت
مرتفع خالؿ المناقشة الجماعية ،ومف أمثمة األسئمة الذاتية:
-

ما الذى أعرفو عف موضوع الدرس؟

 -ما أهمٌة هذا الدرس بالنسبة لً؟

 ما الذى أريد أف أعرفو في ىذا الدرس؟يقوـ المعمـ بطرح المياـ عمى التالميذ وىذه المياـ بمثابة مشكالت عممية أو أسئمة أو

استفسارات تشجع التالميذ عمى التفكير والوعى بالتفكير مف خالؿ أنشطة يقوـ بيا التالميذ إلنجاز
مياميـ  ،وىذه المياـ يجب أف تحث التالميذ عمي المناقشة فيما بينيـ بصورة ممتعة وذات معنى ،
وتشجع عمي استخداـ أسئمة ماذا لو ؟  ،ولماذا ؟  ،كيؼ ؟ وتشجع التالميذ عمى استخداـ طرؽ

التفكير الخاصة بيـ وأف تكوف المشكمة ليا أكثر(مفتوحة النياية) مف حؿ وتدعو التالميذ لتخاذ القرار
وتعتبر المياـ تحدى حقيقي يدفع التالميذ إلى التفكير .

ثانيان /المجمكعات المتماكنة :Cooperative Group

يقػوـ المعمػـ بتحديػد مجموعػات العمػؿ وذلػؾ بتقسػيـ التالميػذ فػى مجموعػات مػف  6-4تالميػذ

وتكػوف ىػذه المجموعػات غيػر متجانسػة ( تتضػمف تالميػذ ذوى قػدرات عقميػة مختمفػة ( ويػوزع عمػييـ

المياـ  ،ويتـ ذلؾ مػف خػالؿ الحػوار والتفاعػؿ الجتمػاعي مػع تحديػد دور كػؿ تمميػذ أثنػاء أداء الميمػة
ويقوـ المعمـ بالتوجيو واإلرشاد ومالحظة المجموعات والتجواؿ فيما بينيا  ،وتشجيع المجموعػات عمػى

الحوار – ويمكف اف يعطى بعض التمميحات التي يمكف أف تساعد المجموعات فى أداء ميماتيا.

ثالثان /المشاركة : Sharing

في نياية كؿ نشاط قامت المجموعة بإنجازه تقوـ باختيار تمميػذ ممثػؿ عػف المجموعػة مػف أجػؿ

القياـ بعرض ما توصمت إليو المجموعة مف حموؿ ونتائج واسػتنتاجات وذلػؾ مػف خػالؿ عمميػة تفػاوض

انجماعي وذلؾ بيدؼ إشراؾ كؿ تمميذ مف تالميذ المجموعة في األدوار واألنشطة المختمفة المكمفة بيا
المجموعات ليشعر الطالب بأنو يعيش في مجتمع متعاوف ولكف بصورة مصغرة ومف ثـ اكتسػاب وتعمػـ

بع ػػض المي ػػارات الحياتي ػػة الت ػػي يحتاجي ػػا التالمي ػػذ لالنخػ ػراط ف ػػي المجتم ػػع الحقيق ػػي ،مث ػػؿ احتػ ػراـ رأي
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اآلخػريف ،والعتػزاز بوجيػػو ننظػره والػػدفاع بػػالطرؽ السػػميمة عنيػػا ،واكتسػػاب صػػفات القيػػادة -ثػػـ يتػػولى

المعمـ إدارة النقاش بيف التالميذ ،وأخي اًر يعرضو بصورة عممية صحيحة.

رابمان /التطبيؽ :Application

يمكػف لمتالميػذ أف يسػتخدموا األفكػار الجديػدة فػي العديػد مػف المواقػؼ  ،وذلػؾ لمتأكيػد عمػى

اكتسػاب المفػاىيـ العمميػة  ،ويقػوـ المعمػـ بمواجيػو التالميػذ بالمشػكالت التػي تتحػدى تعمميػـ ليطبقػوا

األفكار الجديد  ،ويمد التالميذ بالوقت الذى يحتاجونو لمتأمؿ أو التفكير في تعمميـ الجديد.

خامسان /التقكيـ :Evaluation

مف خالؿ مدى إنجاز المجموعة ل نشطة المكمفة القياـ بيا وسرعة أدائيا يمكف أف يعطي

المعمـ تقدي اًر عاماً لمستوى أداء المجموعة وىذا بمثابو تغذية راجعة عف الدرجة الكمية لممجموعة ،يقوـ

المعمـ بتقديـ مجموعة متنوعة مف األسئمة التقويمية غير األسئمة الواردة في الدرس ويطمب مف التالميذ
حميا  ،ويكمؼ التالميذ ببعض المياـ الصفية خارج حجرة الدراسة.
ثامنان/أساليب كاستراتيجيات تدريس البرنامج:

اعتمد الباحث في تصميـ وتنفيذ البرنػامج عمػى اسػتراتيجيات وأسػاليب عػدة ،مسػتوحاه مػف رحػـ

النظريػػة البنائيػػة وتالئػػـ الػػتعمـ البنػػائي عنػػد الطمبػػة والتػػي تػػدعـ اكتسػػاب المفػػاىيـ العمميػػة عمػػى مسػػتوى
المحاور األربعة (النتماء وعدـ النتماء لممفيػوـ ،الدللػة المفظيػة ،الخاصػية األساسػية ،حػؿ المشػكالت

ذات العالقة بالمفيوـ) التفاصيؿ سوؼ يتـ الحديث عنيا بإسياب خالؿ دليؿ المعمـ.

تاسمان /األنشطة كالكسائؿ المساعدة في تدريس البرنامج:

لقد اشتمؿ البرنامج عمى مجموعة متنوعػة مػف األنشػطة والخبػرات المالئمػة لخمػؽ بيئػة تعمػـ بنائيػة

يكوف فييا المتعمـ ىو محور العممية التعميمية وىو المسئوؿ عػف تعممػة بمسػاعدة وتوجيػو وارشػاد المعمػـ
وذلؾ بيدؼ اكساب التالميذ بعض المفاىيـ العممية في المجالت األربعة السابقة الػذكر ،وحسػب نسػبو

كؿ مجاؿ مف المجالت.

أ .أنشػػػطة صػػػفية :إف تطبيػػؽ األنشػػطة التػػي تػػـ إعػػدادىا مػػف قبػػؿ الباحػػث لػػف تكػػوف فػػي البيئػػة

الصفية التقميدية ،ولكف في بيئة مختبر المدرسة المجيز ببعض المكانات المناسبة والتي مف شأنيا أف

توفر بيئة تعمـ بنائي.

لػػف تكػػوف األنشػػطة الصػػفية التػػي سػػوؼ يمارسػػيا التالميػػذ أنشػػطة عش ػوائية بػػؿ ىػػي أنشػػطة تػػـ

التخطيط مسبقاً ليا بشكؿ جيد وذلؾ مف خالؿ ترجمة الموقؼ التعميمي إلى موقؼ حياتي حقيقي يدمج

فيو المتعمـ ويصب جزًء مف الحؿ.
ما يميز األنشطة الصفية أف المتعمـ يمعب دور المبتكر ،والمخترع ،والباحث عف الحقيقة وذلؾ
مف خالؿ التجريب والمحاولة لموصوؿ لحالة التزاف المعرفي،
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س ػػوؼ يش ػػارؾ التالمي ػػذ ب ػػبعض المس ػػابقات الص ػػفية ،والقي ػػاـ ب ػػبعض األعم ػػاؿ اليدوي ػػة ،واع ػػداد

بعػػض الرسػػومات ،أو بنػػاء بعػػض المجسػػمات داخػػؿ الغرفػػة الصػػفية تكػػوف مشػػابيو لمػػا ىػػو موجػػود فػػي
الحقيقة ،إضافةً إلى مشاركة التالميذ في مشاىدة بعض األفالـ العممية القصيرة.

مف خػالؿ األنشػطة سػوؼ يسػعى المعمػـ إلػى تشػجيع التالميػذ عمػى اقتػراح بػدائؿ وحمػوؿ جديػدة

لمشكمة معينة ،وكذلؾ تنمية ميارة حؿ المشكالت الحقيقية التي تعترض تعمميػـ ،وأخيػ اًر تكميػؼ المػتعمـ
بأنشطة ومياـ تتطمب منو أف يكوف نشيطاً جسمياً في بيئة التعمـ وذلؾ إلنجاز ميمات وأنشطة يدوية.

ب .أنشطة ل صػفية :وتػتمخص فػي القيػاـ بزيػارات ميدانيػة لػبعض مؤسسػات المجتمػع المحمػي مػف

أجؿ الشعور بالموقؼ الحقيقي عمى أرض الواقع.

عاش ارن /أساليب تقكيـ البرنامج:

تيػدؼ عمميػة التقػويـ إلػى الوقػوؼ عمػى مػدى تحقػؽ أىػداؼ وحػدة الضػوء ،وتعتمػد وسػائؿ

وأساليب التقويـ عمى طبيعة األىداؼ المراد تقويميا ،وينقسـ التقويـ الى نوعاف:
أ) التقكيـ الماـ:

وىػو التقػويـ الػذي يػتـ إجػراءه قبػؿ وبعػد التػدريس بالبرنػامج) القبمػي والبعػدي(  ،حيػث سػيتـ

تطبيؽ كؿ مف األدوات والتي تـ إعدادىا في الختبار القبمي لقياس تكافؤ المجموعات ،وبعػد التػدريس
بالبرنامج سيتـ تطبيؽ الختبار البعدي لقياس مدى الختالؼ بيف المجموعتيف قبؿ وبعد التدريس.

ب) التقكيـ أثناء التدريس:

وسيتـ استخداـ األنماط التالية:
- ٤التقويـ القبمي :وذلؾ باستخداـ األسئمة في بداية الدرس وذلؾ كنوع مف التييئة وزيادة الدافعية
لدى المتعمـ.

- ٢التقػويـ المرحمػي :و الػذي يػتـ أثنػاء تػدريس البرنػامج وذلػؾ عػف طريػؽ األسػئمة الشػفيية أو
مػف خػالؿ مالحظػة مػػدي دقػة وسػرعة انجػاز الميمػػات التػي يكمػؼ بيػا المعمػػـ الطمبػة كػالً عمػػى
حػدة أو المجموعػات المتعاونػة حسػب نػوع النشػاط المحػدد ،والتػي تيػدؼ إلػى اكتشػاؼ مػدى

تحقؽ األىداؼ ،وكذلؾ مف باب مشاركة المتعمـ واقحامو في الموقؼ التعميمي وضماف انتباىو

مع المعمـ.

- ٣التقويـ الختامي :ويتـ ذلؾ في نياية كؿ درس وذلؾ لمتأكد مػف تحقيػؽ األىػداؼ التعميميػة

التي تـ وضعيا لكؿ درس.

الحادم عشر /ضبط البرنامج:

مف أجؿ إخراج البرنامج البنائي المقترح ،عمؿ الباحث عمى عرض البرنامج عمى مجموعة مف
الس ػػادة المحكم ػػيف م ػػف حمم ػػة ال ػػدكتوراه ف ػػي المن ػػاىج وط ػػرؽ الت ػػدريس ،وك ػػذلؾ عم ػػى بع ػػض المشػ ػرفيف
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والمعمميف مػف حممػة البكػالوريوس فػي العمػوـ والتعمػيـ األساسػي ممحػؽ رقػـ () ،وذلػؾ إلبػداء الػرأي حػوؿ

محتويات البرنامج مف حيث األىداؼ والمحتوى واألساليب والجراءات والتقويـ وسالمة المغة.

وجػػد الباحػػث وجيػػات نظػػر ميمػػة حيػػث أخػػذت آراء المحكمػػيف ومقترحػػاتيـ بعػػيف العتبػػار ،تػػـ

عمػى أساسػيا تغييػر وتعػديؿ بعػض األمػور التػي أدت إلػى إنتػاج البرنػامج فػي صػورتو النيائيػة التػي تػـ

تنفيذه عمييا.
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ر

ةةةةةةة ر-رغةةةةةةةةةةةة
جةةامعةةةةةةةهر
عنةةةةةةةةال ر سات اةةةةةةةةا ر سع ًةةةةةةةةار ر
كةةة ًةةةةةةةةةةةةهر ستة ةةًةةةةةةةةةةةةةةهر ر
قسةةةةهر ملنا ةةةةةجروا ـر سةتةاتيةةةسر ر
ر

الدكتور/ة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

ر

 ،،،،حفظو/ىا اهلل

المكضكع :تحكيـ دليؿ المممـ

يرجى مف سيادتكـ التكرـ بدراسة محتوى دليؿ المعمـ الخػاص بالمفػاىيـ العمميػة ،ومػف ثػـ ابػداء

وجيػو نظػركـ المناسػبة عمػػى كػؿ فقػرة وكػػؿ سػؤاؿ وكػؿ نشػػاط متضػمف فػي ىػػذا الػدليؿ ،حيػث إف رأيكػػـ

السػػديد يفيػػد الباحػػث فػػي إعػػداد وتنظػػيـ الػػدليؿ والػػذي يعػػد أحػػد أدوات د ارسػػتي الخاصػػة لمحصػػوؿ عمػػى
درجة الماجستير في التربية قسـ المناىج وطرؽ التدريس فػي جامعػة األزىػر بغػزة تحػت عنػواف "فاعميػة
برنامج بنائي مقترح قائـ عمى المكاقؼ الحقيقية إلكساب التالميذ بمض المفاىيـ المممية كبقاء أثرىا

لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي بةزة"

كتفضمكا بقبكؿ فائؽ الحتراـ التقدير
كلكـ جزيؿ الشكر كعظيـ المتناف

الباحث

أمجد عبد الستار اسماعيؿ
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ممحؽ ()7
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

جةةامعةةةةةةةةةهر

ةةةةةةةةة ر-رغةةةةةةةةةةةةةة

ر

عنةةةةةةةةةةال ر سات اةةةةةةةةةةا ر سع ًةةةةةةةةةةار ر
كةةة ًةةةةةةةةةةةةةةةهر ستة ةةًةةةةةةةةةةةةةةةةةهر ر
قسةةةةةةهر ملنا ةةةةةةةجرواةة ـر سةتةاتيةةةةسر ر

دليؿ المممـ لمبرنامج البنائي المقترح
الممكـ – الجزء الثاني

الصؼ الرابع األساسي

إعداد الباحح
أدلد عبد الطتاز ذلند إمساعيل

أ .د .عطا حطن دزويش

إشـــــــساف

2015ـ 1436 -ق
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د .مها ذلند الشكسة

مقدمة :
في ظؿ التغير السػريع الػذي نحيػاه اليػوـ ،وفػي ظػؿ النفجػار المعرفػي ،و التقػدـ التكنولػوجي و

الػػذي يعتبػػر صػػفة و سػػمة ممي ػزة مػػف سػػمات العصػػر اليػػوـ إذ أف آثػػاره باتػػت واضػػحة عػػؿ المجتمعػػات
المتقدمة والتي تسعى دائماً إلى التميز والصدارة في شتى المجالت وخاصة التربوية منيا.

لقد ظير الكثير مف الفمسفات والمػدارس التربويػة التػي بنػي عمييػا مجموعػة مػف النظريػات التػي

تحػػاوؿ تفسػػير السػػموؾ النسػػاني ومػػا العوامػػؿ التػػي تػػؤثر فيػػو ،ووضػػع تفسػػيرات أخػػرى لعمميتػػي الػػتعمـ
والتعميـ ،وما ىي العمميات تحتوي كؿ منيما ،وانطالقاً مف المفيوـ الحديث لمعممية التربوية.

نضػع بػػيف يػػديؾ عزيػػزي المعمػػـ عزيزتػػي معممػػة العمػػوـ ىػػذا الػػدليؿ الػػذي يقػػدـ بعػػض الرشػػادات

والتوجييات التي تساعد في تسييؿ العمؿ أثناء تػدريس البرنػامج المقتػرح فػي مػادة العمػوـ ،وتوجيػو سػير

العممية التعممية في التجاه السميـ ،وذلؾ مف خالؿ تصميـ الموقؼ التعميمي وجعمو موقفاً حياتياً حقيقي ًا
اعتمػػاداً عمػػى مبػػادئ وفػػروض النظريػػة البنائيػػة واسػػتراتيجيات ونمػػاذج التػػدريس البنػػائي ،حتػػى تتحقػػؽ
األىداؼ المرجوة التي نسعى لتحقيقيا بأفضؿ النتائج ،ويساعنا في ذلؾ كتػاب دليػؿ المعمػـ الػذي يحػوؿ

دوف التخبط والرتجاؿ عند تنفيذ الدروس.

محتكيات دليؿ المممـ:

أولً /فمسفة الدليؿ.

ثانياً /أىميو كتاب دليؿ المعمـ.

ثالثاً /أىمية تدريس البرنامج المقترح.

رابعاً /األىداؼ التدريسية لمبرنامج.

خامساً /يعض التوجييات الخاصة بالمعمـ.

سادساً /الستراتيجيات والنماذج المستخدمة.
سابعاً /الوسائؿ التعميمية المستخدمة.

أكلن /فمسفة الدليؿ.

يعتمد دليؿ المعمـ في تنفيذ البرنامج عمى الفمسفة البنائية والتي تركز عمى دور المتعمـ في بناء

المعرفػػة الشخصػػية ،والنظػػر إلػػى الػػتعمـ عمػػى أنػػو عمميػػو تكيػػؼ حيػػث يػػتـ تعػػديؿ المعرفػػة المسػػبقة لػػدى
المتعمـ كنتيجة واستجابة لعممية التفاوض الجتماعي والتفاعؿ الشخصػي ،فػي حػيف تركػز البنائيػة عمػى

أف العموـ المدرسية يجب أف تبدأ مف بناء التالميذ لمحقائؽ بأنفسيـ.

افتراضات التممـ الممرفي عند البنائيف:
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تق ػػوـ النظري ػػة البنائي ػػة عم ػػى مجموع ػػة م ػػف الفت ارض ػػات الت ػػي ح ػػددىا ع ػػدد م ػػف كب ػػار منظريي ػػا

وأجمموىا في خمس افتراضات:

أولَ /الػتعمـ عمميػػة بنائيػة نشػػطة ومسػتمرة وغرضػػية التوجػػو Driver & Bell, ( Goal Oriented
.)1986

كيتضمف ىذا الفتراض المفاىيـ التالية:
أ -الػػتعمـ عمميػػة بنائيػػة :أي أف المعرفػػة تتكػػوف مػػف التراكيػػب العرفيػػة السػػابقة ،حيػػث يبنػػي المػػتعمـ
خبراتو لمعالـ الخارجي أو البيئة الخارجية مف خالؿ رؤيتو مف األطػر والتراكيػب المعرفيػة لديػو،

وينظـ خبراتو ويفسرىا مع العالـ المحسوس المحيط بو (زيتوف.)2007،45 :

ب -الػػتعمـ عمميػػة نشػػطة  :Active processإنيػػـ يعنػػوف أف يكػػوف بػػذلؾ أف يبػػذؿ المػػتعمـ جيػػداً
عقمياً لموصوؿ لكتشاؼ المعرفة بنفسو ،ويتـ ذلؾ عندما يواجو مشكمة فيقوـ في ضػوء توقعاتػو
بػاقتراح فػػروض معينػػو لحميػػا ،ويحػاوؿ أف يختبػػر ىػػذه الفػػروض وقػد يصػػؿ إلػػى النتيجػػة (معرفػػة

جديدة)( .خطابية)2005,124:

ج -الػػتعمـ عمميػػة غرضػػية التوجػػو :لكػػي تكػػوف عمميػػة الػػتعمـ عمميػػة بنائيػػة نشػػيطة لبػػد أف تكػػوف
غرضية التوجو ،أي أف يكوف ىناؾ دافع أو غرض أو ىدؼ مف وراء عممية التعمـ.

بمعنػى أف المػتعمـ يسػعى مػف خػالؿ عمميػة الػػتعمـ تحقيػؽ أغػراض معينػة تسػيـ فػي حػؿ مشػػكمة

تعترض طريؽ تعممو أو تجيب عف أسئمة محيرة لديو لموصوؿ إلى حالة التزاف والرضى الذاتي.

ثانيػاً /تتييػػأ لمػػتعمـ أفضػػؿ الظػػروؼ عنػػدما يواجػػو المػػتعمـ بمشػػكمة أو ميمػػة حقيقيػػة واقعيػػة ( &Driver

.)Bell

يسػػاعد الػػتعمـ القػػائـ عمػػى حػػؿ المشػػكمة الطػػالب عمػػى بنػػاء معنػػى لمػػا يتعممونػػو ممػػا ينمػػي الثقػػة

لػػدييـ ،ويزيػػد فػػي قػػدرتيـ عمػػى حػػؿ المشػكالت فيػػـ اآلف يعتمػػدوف عمػػى أنفسػػيـ ول يتنظػػروف أحػػداً كػػي
يخبرىـ بيذا الحؿ بصورة جاىزة.

"فضالً عف أف التالميػذ يشػعروف أف الػتعمـ ىػو صػناعة المعنػى ولػيس مجػرد معمومػات عميقػة،

وىنا يؤكد البنائيوف دوماً عمى أىمية أف تكوف مياـ المتعمـ أو مشكالت الػتعمـ حقيقيػة ،أي ذات عالقػة
بالخبرات الحياتية كي يرى المتعمـ عالقة بيف المعرفة وحياتو (أبوعاذرة.)161:2012،

ثالث ػ ػ ػاً /تتضػ ػ ػػمف عمميػ ػ ػػة الػ ػ ػػتعمـ إعػ ػ ػػادة بنػ ػ ػػاء الفػ ػ ػػرد لمعرفتػ ػ ػػو مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ عمميػ ػ ػػة تفػ ػ ػػاوض اجتمػ ػ ػػاعي

) )Social Negotiationمع اآلخريف.

أي أف النشػػاط الػػذاتي أو الفػػردي الػػذي يقػػوـ بػػو المػػتعمـ ل يكفػػي لكػػي يصػػؿ مػػف خاللػػو الفػػرد

لممعنػى الحقيقػي لممعرفػػة ،ولكنػة يحتػاج إلكمػػاؿ الصػورة والمعنػػى إلػى عمميػة تفػػاوض اجتمػاعي وتفاعػػؿ
مع اآلخريف لموصوؿ إلى المعنى بصورتو الصحيحة.
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رابعاً /المعرفة السابقة ()prior Knowledgeشرط أساس لبناء تعمػـ ذي معنػى ،فالمعرفػة السػابقة لػدى
الفرد تمثؿ حجر األساس التي سوؼ يبنى عمييا أي معمومات جديدة أو مواقؼ يتـ استقباليا مف العالـ

الخارجي ،ومف ثـ يقوـ المتعمـ بعممية التنظيـ الذاتي والوصوؿ إلى حالة التزاف.

خامساً /اليدؼ الجوىري مف عممية التعمـ ىو إحداث تكيفات تتوائـ مع الضغوط المعرفية( cognitive
 )constraintsالممارسة عمى خبرة الفرد.

يمجػػأ الفػػرد إلػػى إلػػى التكيػػؼ مػػع الضػػغوط المعرفيػػة التػػي يتعػػرض ليػػا عػػف طريػػؽ إحػػداث تغي ػرات فػػي
التراكيػػب المعرفيػػة ،كػػأف يقػػوـ بتطويرىػػا أو توسػػيعيا أو تبػػديميا لتت ػوائـ مػػع ىػػذه الضػػغوط المعرفيػػة أو

أف المعرف ػػة ل تس ػػتقبؿ بش ػػكؿ
ييمميا(.س ػػعودي وآخ ػػروف ، )1998 ،ف ػػأىـ مػ ػا يمي ػػز النظري ػػة البنائي ػػة ّ
ولكنيػػا تبنػػى بشػػكؿ إيجػػابي ،وىػػي عمميػػة تكيفيػػو مػػف خػػالؿ تنظػػيـ الفػػرد لمخب ػرات التػػي يتعامػػؿ
رئيسػػي ّ

تتكوف لدى الفرد مف خالؿ تعمّمو مف البيئة(.الطناوي.) 14-13 :2002،
معيا ،وىي ّ
دور المعمػػـ البنػػائي :دور المعمّػػـ جعػػؿ المف ػاىيـ الموجػػودة عنػػد التالميػػذ واضػػحة ،فيػػو لػػيس ممقنػػا بػػؿ

موجيػػا ومرشػػدا ،كمػػا ّأنػػو مػػنظـ لبيئػػة الػػتعمّـ ،ومػػوفر ألدوات التعمػػيـ ،ومشػػارؾ فػػي إدارة الػػتعمّـ وتقويمػػو.
وتتطمػػب البنائيػػة معمم ػاً يقػػوـ بتقميػػد السػػتطالع وعمػػؿ نمػػوذج لػػو فػػي البحػػث بػػدل مػػف عممػػو كمصػػدر

لممعمومات (.ناصر.) 2001:426:

وحدد الحارثي( ) 2003:154ىذا الدور بوضع مجموعة مف المياـ التي يقػوـ بيػا المعمّػـ البنػائي،
كما ّ
وىي:

 -1تشجيع المتعمّميف عمى تبني أىداؼ الػدرس وتبنػي أنشػطتو ومػف ثػـ امتالكيػا بحيػث تصػب أىػداؼ

الدرس أىدافيـ.

 -2تط ػ ػػوير الخبػ ػ ػرات التعميمي ػ ػػة الت ػ ػػي تت ػ ػػي لممتعمّم ػ ػػيف فرص ػ ػػة تحم ػ ػػؿ مس ػ ػػؤولية التخط ػ ػػيط ل نش ػ ػػطة
واستخالص نتائجيا.

 -3تقدير توقعػات التالميػذ واسػتنتاجاتيـ وأفكػارىـ والسػتماع إلػى وصػفيـ لمجريػات األنشػطة التعميميػة
وانجازاتيـ ،وأف يتقبؿ الختالؼ في التفسير ول يبحث عف اإلجابة الصحيحة الواحدة.

 -4تييئػػة الجػػو والمنػػاخ الػػذي يسػػاعد المتعممػػيف عمػػى تكػػويف المعنػػى بأنفسػػيـ وأف ييي ػ ج ػواً يعػػر فيػػو
المتعمـ باألماف والحرية في التعبير عف رأيو.

كما أضػاؼ خطابيػة( ) 133 -132 :2005والنجػدي وآخػروف ( )404 :2007األدوار التاليػة لممعمّػـ

البنائي:

 المقػػدـ :وىػػو لػػيس المحاضػػر ،ولكنػػو الػػذي يشػػرح ويقػػدـ األنشػػطة لمجموعػػات المتعمّمػػيف والخيػػاراتبحيث تشجيع الخبرات المباشرة لمطمبة بشكؿ مستمر.

 مالحػػظ :شػػخص يعمػػؿ بطريقػػة شػػكمية وغيػػر شػػكمية ليوض ػ أفكػػار التالميػػذ لكػػي يتفػػاعموف بطريقػػةمناسبة ،ولكي يعطي بدائؿ التعمـ.
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 مكجو األسئمة كطارح المشكمة :وىو الشخص الذي يثير تكويف األفكار واختيػار وبنػاء المفػاىيـ مػفخالؿ توجيو األسئمة وعرض المشكالت التي تنشأ مف المراقبات.

العامة ويمػارس أنشػطة متنوعػة
 منسؽ المالقاتالمامة :وىو الشخص الذي يشجع ويطور العالقات ّ
ّ
في غرفة الصؼ.
 -مكثؽ التممّـ :وىػو الشػخص الػذي يوثػؽ التوقعػات ويقػيس أثرىػا فػي كػؿ مػتعمـ بدالػة المعرفػة وتطػور

ميارات العموـ.

 -باني النظرية :وىو الشخص الػذي يسػاعد المتعممػيف عمػى تشػكيؿ الػروابط بػيف أفكػارىـ وبنػاء نمػاذج

ذات معنى تمثؿ المعرفة التي قاـ المتعمموف ببنائيا.

ثانياُ /أىمية كتاب المممـ:

نستطيع ايجاز أىمية كتاب دليؿ المعمـ في أنو يساعد المعمـ عمى:
 تنظيـ وادارة الفصؿ الدراسي.

 تييئػة الظػػروؼ الالزمػػة لمسػػاعدة التمميػػذ لموصػػوؿ إلػػى المعمومػػات بنفسػػو بػػدلً مػػف أف تقػػدـ لػػو،
األمر الذي يجعؿ مف التمميذ المحور األساسي لعممية التعمـ.

 تخط ػػيط دروس العم ػػوـ وتنفي ػػذىا باس ػػتخداـ الخطػ ػوات المقترح ػػة القائم ػػة عم ػػى الفمس ػػفة البنائي ػػة
لمنماذج والستراتيجيات البنائية.

 تنمية اتجاىات ايجابية نحو المادة الدراسية والمعمـ والمدرسة والمجتمع.
 يسيؿ لممعمـ اكساب التالميذ لممفاىيـ العممية مف خالؿ ما يقدمو مف أنشطة ومياـ.
 توفير فرص حياتية لتطبيؽ ما تعممو التمميذ في مواقؼ أخرى جديدة.

 تقديـ نماذج مف أسئمة التقويـ تساعد عمى معرفة مدى اكتساب التالميذ لممفاىيـ.

ثالثان /أىمية تدريس البرنامج المقترح في كحدة الضكء:

اشتمؿ البرنامج عمى وحدة الضوء مف كتاب العموـ العامة لمصؼ الرابع األساسي الجزء الثاني

لمػػا ليػػذا الموضػػوع مػػف أىميػػة كبيػرة فيػػي تحتػػوى عمػػى مجموعػػة مػػف المفػػاىيـ التػػي تفػػرض نفسػػيا عمػػى
التالميػػذ منػػذ السػػنوات األولػػى مػػف أعمػػارىـ وحتػػى قبػػؿ التعمػػيـ الرسػػمي مػػف خػػالؿ الظ ػواىر واألحػػداث
المختمفة التي تواجييـ في حباتيـ اليومية مثؿ الميؿ ،والنيار ،والشمس ،والمصباح الكيربي ،و الشمع،

وخاصػ ػػة فػ ػػي ظػ ػػؿ المشػ ػػكالت التػ ػػي تواجييػ ػػا العػ ػػائالت الفمسػ ػػطينية ج ػ ػراء النقطػ ػػاع المتكػ ػػرر لمتيػ ػػار

الكيربائي.

تعتبر موضوعات ومفاىيـ الضوء والعدسات والعيف رئيسية وىامة مف الناحية العممية والثقافية،

وبالرغـ مف أىميتيا وجد الباحث شكوى مف معظػـ مدرسػي عمػوـ الصػؼ ال اربػع واجمػاع عمػى أف وحػدة
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الضػػوء تعتبػػر مػػف أصػػعب الوحػػدات التعميميػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة ،ولػػذلؾ رأى الباحػػث ضػػرورة تطبي ػػؽ
البرنامج عمى وخدة الضوء ،حيث يتعرؼ التالميذ مف خالليا عمى العديد مف مصادر الضوء الطبيعيػة
والصناعية ،وكذلؾ خصائص الضوء التي يالحظيػا التمميػذ فػي حياتػو اليوميػة ولكنػو قػد ل يسػتطيع أف

يضع تفسير ليذه الظواىر.

ومػػف ثػػـ تبػػدو أىميػػو البرنػػامج المقتػػرح فػػي محاولػػة إعػػادة بنػػاء مفػػاىيـ وحػػدة الضػػوء فػػي عقػػؿ

التمميذ مف خالؿ عرضيا بطريقة بنائية غير عادية.

رابمان /األىداؼ التدريسية لمبرنامج:

تصاغ األىداؼ التعميمية وفقًا لتصػور النظريػة البنائيػة فػي صػورة أغػراض عامػة يػتـ تحديػدىا
عامػا لميمػة الػتعمـ يسػعى جميػع
مػف خػالؿ تفػاوض اجتمػاعي بػيف المعمػـ والمتعممػيف تتضػمف ىػدفًا ً

المتعممػيف لتحقيقػو ،وأىػدافًا شخصػية تخػص كػؿ مػتعمـ أو مجموعػة مػف المتعممػيف وحػدىـ(.زيتػوف،
)223:2002

كىي عمى النحك التالي:

 اكسػػاب الطمبػػة بعػػض المفػػاىيـ العمميػػة عمػػى مسػػتوى المحػػاور األربعػػة لمد ارسػة (النتمػػاء وعػػدـ
النتماء لممفيوـ ،الدللة المفظية ،الخاصية األساسية ،حؿ المشكالت ذات العالقة بالمفيوـ).

 تعزيػػز ثقػػة الطػػالب بأنفسػػيـ ،وتػػوفير بيئػػات تعميميػػة مميئػػة بالعمػػؿ والبحػػث والتقصػػي تجعميػػـ
أكثر نشاطاً وفاعمية.

 اكساب الطالب ميولً واتجاىات إيجابية نحو العموـ بشكؿ عاـ ووحدة الضوء بشكؿ خاص.
 الدفع باتجاه اكساب المتعمـ ميارة التعمـ الذاتي.

 جعؿ التعمـ أكثر متعة مع بقاء أثر التعمـ لفترات أطوؿ مف التعمـ العادي.

 األىداؼ الفرعية لمبرنامج المقترح.
 يتعرؼ أىمية الضوء.

 يصنؼ مصادر الضوء إلى صناعية وطبيعية.
 يتحقؽ عممياً مف بعض خصائص الضوء.

 يحمؿ الضوء إلى ألواف الطيؼ مف خالؿ النشاط العممي.

 يركب الضوء المموف إلى أبيض مف خالؿ النشاط العممي.
 يوض المقصود بالعدسات.

 يميز بيف العدسة المحدبة والعدسة المقعرة.

 يتعرؼ إلى بعض األجيزة التي تحتوي عمى العدسات.

 يذكر أجزاء العيف الداخمية والخارجية ووظيفة كؿ منيا.
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 يتتبع عممية الرؤية في العيف.

 يطبؽ السموكيات اليجابية لحماية العيف وسالمتيا.

خامسان /بمض التكجييات الخاصة بالمممـ:

 يتي الفرصة الكافية اماـ التالميذ لممشاركة الفاعمة أمػاـ فػي األنشػطة الصػفية ،ومجػالً مفتوحػاً
لمتعبير عف أفكرىـ مف خالؿ عمميات التفاعؿ بينو وبيف الطمبة والطمبة مع أنفسيـ ،وأل تكػوف
األسئمة التي يطرحيا ذات إجابات مغمقة.

 العمػؿ فػػي ىػػذا البرنػامج مػػف خػػالؿ المجموعػػات المتعاونػة لػػذلؾ لبػػد مػف تقسػػيـ طػػالب الفصػػؿ
إلى مجموعات مع ترؾ تحديد عدد طالب كؿ مجموعة لممعمـ.

 يجػػب أف يعمػػؿ المعمػػـ دائم ػاً عمػػى تنميػػة روح العمػػؿ كفريػػؽ وأف يكػػوف الجػػو السػػائد دائم ػاً ىػػو
التعػػاوف فيمػػا بيػػنيـ ،وأف أي نجػػاح ىػػو نجػػاح لممجموعػػة كميػػا ،وأي فشػػؿ يسػػببو أي واحػػد مػػف

أعضاء المجموعة قد يؤدي إلى فشؿ المجموعة ككؿ.

 مف األبجديات التػي صػمـ عمييػا البرنػامج أف يتػي المجػاؿ لمنقػاش والتفػاوض داخػؿ المجموعػة
مع توجيو منو.

 يحػػدد المعمػػـ الػػدور المنػػوط بكػػؿ شػػخص فػػي المجموعػػة مػػع م ارعػػاة تغييػػر األدوار بػػيف كػػؿ فتػرة
ونشاط.

 الدور الذ يمعبو المعمـ ىو دور الرشاد والتوجيو وعدـ إعطػاء إجابػات صػحيحة جػاىزة لمتالميػذ
إل إذا لزـ األمر.

 بعد توصؿ كؿ المجموعة لمحؿ أو النتياء مف أداء الميمة يتي المعمـ الفرصة لمتالميذ لشػرح
ما توصموا إليو ومف ثـ تحكـ المجموعات عمى انجازات بعضيا البعض.

 أف يبػػذؿ المعمػػـ قصػػار جيػػده مػػف أجػػؿ صػػياغة الموقػػؼ التعميمػػي إلػػى موقػػؼ تعميمػػي بنػػائي
اجتماعي حقيقي.

سادسان /الستراتيجيات المستخدمة:

اعتم ػ ػػد الباح ػ ػػث ف ػ ػػي تص ػ ػػميـ وتنفي ػ ػػذ البرن ػ ػػامج عم ػ ػػى نم ػ ػػوذج ال ػ ػػتعمـ البن ػ ػػائي(نموذج المنح ػ ػػى

البنػػائي ،)CLMالمسػػتوحاة مػػف رحػػـ النظريػػة البنائيػػة وتالئػػـ الػػتعمـ البنػػائي عنػػد الطمبػػة والتػػي ت ػػدعـ
اكتساب المفاىيـ العممية ،واستخدـ الباحث استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكمة ( نموذج ويتمي)،

واستراتيجية دورة التعمـ.
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مراحؿ النمكذج البنائي- :

المرحمة الكلي :مرحمة الدعكة

تيػػدؼ ىػػذه المرحمػػة إلػػي جػػذب انتبػػاه الطػػالب واش ػراكيـ فػػي النشػػاط ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحفيػػز

الطمبة إلي موضوع الدرس الجديد ودعوتيـ إلي الندماج في تعممو.
المرحمة الثانية ::مرحمة الستكشاؼ ،الكتشاؼ كالبتكار
وىػػذه مرحمػػة العمػػؿ حيػػث يبػػدأ عمػػؿ الطػػالب فػػي األنشػػطة واألسػػئمة المطروحػػة مػػف المرحمػػة

السابقة والوصوؿ إلي حموؿ لممشكالت التي عرضت عمييـ ،عػف طريػؽ العمػؿ فػي مجموعػات تعاونيػة

غير متجانسة مػف خػالؿ إجػراء التجػارب ،أو مػف خػالؿ البحػث والتنقيػب ،بعػد انتيػاء كػؿ مجموعػة مػف
العمػ ػػؿ والوصػ ػػوؿ إلػ ػػي األفكػ ػػار والحمػ ػػوؿ المناسػ ػػبة ل سػ ػػئمة أو المشػ ػػكالت ،يتبػ ػػادؿ الطػ ػػالب أفكػ ػػارىـ
ويختبرونيا لمحاولة تجميع ما يحتاجونو مف البيانات والمعمومات الخاصػة بالمشػكمة ،فالطالػب فػي ىػذه

المرحمة ىو صاحب الدور األساسي.

المرحمة الثالثة :مرحمة التفسير كاقتراح الحمكؿ:

يتمثػػؿ دور الطػػالب فػػي ىػػذه المرحمػػة فػػي التوصػػؿ إلػػي المفػػاىيـ المطموبػػة عػػف طريػػؽ تفسػػير

النتائج والحموؿ ،والمفاضمة بينيما مف خالؿ المناقشة تحت قيادة المعمـ ،وتعديؿ ما لدي الطػالب مػف
مفاىيـ أو تصورات خطأ .واستبداؿ المفاىيـ والتصورات العممية الصحيحة بيا ،وفي ىذه المرحمة يكوف
النقاش بيف أفراد المجموعة مف أوجو ،وبيذا تظير ظاىرة" التفاوض الجتماعي" بيف أفػراد المجموعػات

لموصػػوؿ إلػػي المعػػاني المشػػتركة ،أمػػا دور المعمػػـ فػػيمكف فػػي تنظػػيـ النقػػاش وادارتػػو ومسػػاعدة الطػػالب
عمى توصيؿ أفكاره ومقترحاتيـ إلي باقي أفػراد المجموعػات ،والشػتراؾ مػع الطػالب فػي تقػويـ األفكػار

والحموؿ المقترحة لممشكمة.

المرحمة الرابمة :مرحمة اتخاذ اإلجراءات(القرار) Take Action Stage

يتـ في ىػذه المرحمػة تطبيػؽ مػا توصػؿ إليػو الطػالب مػف حمػوؿ ومفػاىيـ فػي مسػائؿ جديػدة ،أو

مواقػػؼ أخػػرى مشػػابية ،أو فػػي اتخػػاذ ق ػرار معػػيف إزاء المشػػكمة المطروحػػة ،وتعػػد ىػػذه المرحمػػة مػػف أىػػـ
مػراح النمػػوذج ،ألف المػػتعمـ فػػي ىػػذه المرحمػػة يكػػوف قػػد أنيػػى بنػػاء معرفتػػو بنفسػػو ،وأصػػب يمتمػػؾ القػػدرة

واإلمكانيات لتطبيؽ وتعميـ ما تعممو في المواقؼ الجديدة.
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سابمان /الكسائؿ المستخدمة:

 .1صور ممونة ( أشجار -كتاب -شمس -مشعمة.)......

 .2نماذج ( العدسات -قرص نيوتف -المنشور الثالثي.).....-

 .3رسوـ توضيحية (الشمس – انكسار الضوء -تحميؿ الضوء – انعكاس الضوء ).....التػي يقػوـ
بيا الطمبة.

 .4أفالـ تعميمية ( الضوء – مصادر الضوء أىمية الضوء.)......
 .5الرحالت التعميمية إلى بعض مؤسسات المجتمع المحمي.

 .6بعض األدوات المساعدة ( كراسات رسـ -ألواف -صمصاؿ -مقصات.)....

بمض الدركس التكضيحية :
الدرس ( )1أىمية الضكء

المبحث

عمكـ عامة

أىمية

الدرس

الصؼ

الرابع

الضكء
نمكذج التدريس المقترح :نمكذج التممـ البنائي
اليدؼ:

يتمرؼ أىمية الضكء لكؿ مف النساف كالحيكاف كالنبات.

الخبرات السابقة

يذكر أمثمة عمى الكائنات الحية – يمػدد بمػض أسػماء الحيكانػات التػي تربػى فػي

المنزؿ.

المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر جياز  –LCDعرض بعض الصور مف خالؿ بطاقات -السبورة – رحمة تعميميػة
كالكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ إلى المدرسة الزراعية.

التمميمية

أكل  /مرحمة الدعكة:

يصػػحب المعمػػـ التالميػػذ إلػػى مختبػػر المدرسػػة المجيػػز والمعػػد مسػػبقاً

بالستائر الغير شػفافة مػع تػوفير اإلضػاءة المناسػبة لضػماف جمػوس التالميػذ ،ثػـ يطمػب مػف
أحد التالميذ فصؿ المصابي الكيربائية.
يسأؿ المعمـ التالميذ مجموعة مف األسئمة:
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أ -ماذا حدث ؟
ب -مف منا يرى زميمو؟
ث -ما ىي األلواف التي تراىا ؟
يطمب المعمـ مف التالميذ أف يفت كؿ طالب عينيو جيداً ،ويحاوؿ كؿ طالب وضػع

تفسير لما يحدث دوف أف يخبر أحد.
المرحمة الثانية /مرحمة الستكشاؼ:

يفت أحد التالميذ إحدى الستائر -ويسأؿ المعمـ التالميذ مجموعة مف األسئمة:
 مف منا يرى ما حولة ؟ وىؿ لونيا أسود؟ يطمب المعمػـ مػف كػؿ تمميػذ التفكيػر لبرىػوقصيرة ثـ يعطي إجابة ليذا السؤاؿ:
 لماذا كنا ل نرى األشياء وأصبحنا اآلف نراىا وبوضوح. ما ىي أىمية الضوء لإلنساف؟يطمب المعمـ مف كؿ مجموعة العمؿ سويا مف أجؿ الوصوؿ إلى التفسير الصحي

ثالثنا /مرحمة اقتراح الحمكؿ كالتفسيرات:

م ػػف خ ػػالؿ رحم ػػة مدرس ػػية عممي ػػة إل ػػى المدرس ػػة

الزراعيػ ػػة يػ ػػزور فييػ ػػا التالميػ ػػذ م ػ ػزارع األبقػ ػػار والػ ػػدجاج
البيػ ػػاض ومػ ػػف خػ ػػالؿ مناقشػ ػػاتيـ مػ ػػع الم ػ ػزارعيف ومػ ػػع
أنفسيـ يتوصموا إلى ما يريدوف معرفتو عف الضوء.
لماذا يضيء الطالب المصباح الكيربائي؟
ما ىوا العضو الذي يساعدنا عمى الرؤية؟
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 -ماىي أىمية الضوء لمنبات؟

 ما ىي أىمية الضوء لمدجاج البياض؟ -لماذا تضاء مساكف الدجاج ليالً ؟

ابما /مرحمة اتخاذ اإلجراءات:
رن

 -لماذا تضاء مصابي السيارات ليالً؟

 في الميؿ ل نستطيع الرؤية بدوف...................... -ما أىمية الضوء لمعجوؿ..............................
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الدرس ( )2مصادر الضكء

المبحث

عمكـ عامة

الدرس

مصادر الضكء الصؼ

الرابع

نمكذج التدريس المقترح :استراتيجية التممـ المتمركز حكؿ المشكمة ( نمكذج كيتمي)
اليدؼ:

يتمرؼ عمى مصادر الضكء الطبيمية كالصناعية.

الخبرات السابقة

يػػذكر أىميػػة الضػػكء لإلنسػػاف كالحي ػكاف كالنبػػات – يحػػدد المضػػك المسػػئكؿ عػػف

الرؤية

المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر جيػػاز

 –LCDعػػرض بعػػض الصػػور  -السػػبورة – مجسػػمات لػػبعض المصػػادر

كالكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ الصناعية -أدوات ضوء قديمة – أدوات ضوء حديثة -الكتاب المدرسي.

التمميمية

أكلن /مياـ التممـ:

 -الساعة اآلف التاسمة ىؿ نحف في الصباح أـ في المساء؟

 -ما دليمؾ عمى أننا في النيار؟ بماذا نرل األشياء في النيار؟

مف خػالؿ التمػاكف بػيف طػالب المجمكعػة الكاحػدة يطمػب المممػـ مػف كػؿ مجمكعػة بتحديػد كػؿ شػيء

يمكف أف نحصؿ منو عمى ضكء أك ممكف أف يساعدنا عمى رؤيػة األشػياء سػكاء كػاف فػي النيػار أك

في الميؿ؟

ثانيان/المجمكعات المتماكنة:

تقػػوـ كػػؿ مجموعػػة بالعمػػؿ عمػػى عػػرض مػػا توصػػمت إليػػو مػػف حمػػوؿ وتحديػػد لمصػػادر الضػػوء

الطبيعي ػػة والص ػػناعية ،وم ػػف خ ػػالؿ النق ػػاش المتب ػػادؿ ب ػػيف المجموع ػػات وال ػػذي يتن ػػاوؿ م ػػا تعرض ػػو ك ػػؿ
مجموعة مف حموؿ وتقييمو ،مع التوجيو المستمر لدفة النقاش مف خالؿ المعمـ.
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ثالثان /المشاركة:

يعاود المعمـ تكميؼ كؿ مجموعػة بالعمػؿ عمػى تقسػيـ مػا توصػموا إليػو مػف مصػادر لمضػوء إلػى

قػػائمتيف (أ)مصػػادر طبيعي ػػة( ،ب)مصػػادر ص ػػناعية ،وتعػػرض ك ػػؿ المجموعػػات حمولي ػػا عمػػى بعض ػػيا
ال ػػبعض والب ػػدء بالمناقش ػػة الناق ػػدة م ػػع توض ػػي ك ػػؿ مجموع ػػة ل س ػػاس الت ػػي اعتم ػػدت عمي ػػو ف ػػي تقس ػػيـ
المصادر إلى طبيعية ومصادر صناعية.

نشاط /يوفر المعمـ مجموعة مػف األدوات(عمبػة كػول صػغيرة ،قطعػة قمػاش ،قطعػة خشػب ،كتػاب ،عمبػة
كبريت ،حقيبة ،كمية قميمة مف الوقود) بعدد المجموعات الموجودة في الفصؿ ،ويعرض عمػييـ المشػكمة

التاليػة :كنػت تسػير فػي الصػحراء وجػف عميػؾ الميػػؿ والقمػر غائبػاً واضػطررت لممبيػت فػي الصػحراء مػػف
خػالؿ د ارسػػة وحػدة الضػػوء وباسػػتخداـ األدوات المتػوفرة مػػا ىػي أفضػػؿ الحمػػوؿ لصػناعة مصػػدر لمضػػوء

يساعدؾ عمى رؤية ما حولؾ.

نشاط:

 صنؼ مصادر الضكء التالية إلى مصادر طبيمية كمصادر صناعية:

074


الدرس ( )3سمكؾ الضكء – مسار الضكء:

المبحث

عمكـ عامة

الدرس

سمكؾ الضكء

الصؼ

الرابع

نمكذج التدريس المقترح :استراتيجية دكرة التممـ
اليدؼ:

أف يتحقػػػؽ الطالػػػب عمميػػػان مػػػف بمػػػض الخصػػػائص األساسػػػية لمضػػػكء_ سػػػمكؾ

الخبرات السابقة

ماىي أىمية الضكء لإلنساف؟ قارف بيف مصادر الضكء الطبيمية كالصناعية.

الضكء.

المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر جيػػاز

 –LCDعػػرض بعػػض الصػػور  -السػػبورة –مصػػباح كيربػػائي -أنابيػػب

كالكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؿ بالستيكية –قطع الكرتوف المثقوبة مف الوسط أو أقراص  -CDالكتاب المدرسي.

التمميمية

أكلن /مرحمة اإلثارة (التنشيط):

بعد توزيع الطمبة إلى مجموعات كما ىو معتاد يقوـ المعمـ بتوزيع لعبة ضوء الميػزر الخاصػة باألطفػاؿ
عمى كؿ مجموعة ،مع جعؿ غرفة المختبر غمقة تمتماً.

يطمب المعمـ مف التالميذ توجيو الميزر داخػؿ الغرقػة عمػى ىػدؼ معػيف أو زاويػة معينػة ،ثػـ تحويمػو إلػى

جية أخرى أو ىدؼ ثاني ولكف بشرط عدـ تحريؾ مجسـ الميزر.

 -المعمـ لمطمبة :مف خالؿ النشاط السابؽ ما التفسير الصحي لذلؾ؟

ثانيان /مرحمة الستكشاؼ:
بعد توزيع مجموعة مػف األنابيػب عمػى التالميػذ فػي سػاحة المدرسػة،
ثـ النظر مف خالؿ األنبوب ،يخبر كؿ طالب بما يراه ،طمب المعمـ

مف التالميذ بالعمؿ عمى ثني األنبوب ،واإلخبار عما يرونو.

مف خالؿ التعاوف بيف المجموعات وبإشراؼ المػدرس تحػاوؿ كػؿ مجموعػة وضػع التفسػير المناسػب لمػا

حدث ،مع ربط تفسرىـ في ىذا النشاط بتفسير النشاط السابؽ.
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ثالثان /مرحمة التكسيع (التفكير التفصيمي):

عنػػد إشػػعاؿ مصػػباح اليػػد أو ضػػوء الس ػيارة لػػيالً تجػػد أف الضػػوء يسػػير فػػي اتجػػاه معػػيف حػػدد ىػػذا

التجاه-مع توضي السبب العممي الصحي لذلؾ.
رابمان /مرحمة التمديد:

مػػف خػػالؿ طػػرح قضػػية لمنقػػاش بػػيف المجموعػػات مػػع متابعػػة سػػير النقػػاش والتوجيػػو المناسػػب -مػػف

خػػالؿ د ارسػػة خص ػػائص الضػػوء تج ػػد البيػػوت المض ػػاءة بالكيربػػاء ك ػػؿ غرفػػة تحت ػػاج إلػػى مص ػػباح
كيربائي ىؿ يمكف أف نكتفي بوضع مصباح كيربي واحد وسط المنزؿ لكؿ الغرؼ؟

خامسان /مرحمة الختبار (المتحاف ،الفحص):

لماذا يضع القناص ضوء مف الميزر فوؽ البندقية ،ومف ثـ يقوـ بالتصويب باتجاه الضوء؟
فيما سبؽ قدـ الباحث نماذجاً مبسطةً عف كيفيو توظيؼ المواقؼ الحقيقية داخؿ الغرفة الصفية

وخارجيػػا بالسػػتعانة بػػبعض اسػػتراتيجيات الػػتعمـ البنػػائي التػػي يسػػتطيع المعمػػـ اسػػتخداميا ،وفيمػػا يمػػي
سوؼ بقوـ الباحػث بعػرض مجموعػة مػف األنشػطة والمواقػؼ الحقيقيػة التػي يمكػف تطبيقيػا أثنػاء تػدريس
وحدة الضوء ،مع ترؾ الحرية في استخداـ استراتيجية التدريس البنائي المناسبة عند التطبيؽ.

انمكاس الضكء:
 يصحب المعمـ التالميذ إلى ساحة المدرسة مع تقسيميـ إلػى مجموعػات حسػب المعتػاد ،يػزودالتالميػػذ بمجموعػػة مػػف الم اريػػا المسػػتوية ،يعتػػرض كػػؿ طالػػب أشػػعة الشػػمس السػػاقطة عم ػػى
المرآه ،يكمؼ المعمـ المجموعات بالعمؿ الجماعي في تفسير ىذه الظاىرة.

 -بالعمػػؿ داخػػؿ الغرفػػة الصػػفية وباسػػتخداـ مصػػباح كيربػػائي موجيػػا إلػػى م ػرآه مسػػتويو نالحػػظ

حدوث خاصية مف خصائص الضوء ما ىي،
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وما أسباب حدوثيا؟

 في فصػؿ الشػتاء تالحػظ بقػع المػاء المنتشػرة فػي كػؿ مكػاف مػف الطرقػات ،ولكػف بػالنظر إلييػانشاىد صورة المباني واألشجار داخؿ ىذه البقع ترى ما سبب تكوف ىذه الصور؟

 توفير لكؿ طالب مرآه وقطعة مف السمفاف ،يقارف كؿ طالب بيف الصورة المتكونة عمى قطعػةالسمفاف ،والصورة المتكونة عمػى المػرآه ،مػع ذكػر األسػباب المحتممػة والمتوقعػة أف تكػوف أدت

إلى ىذا الختالؼ بتوجيو وارشاد مف قبؿ المعمـ.

 ماذا تتوقع أف يحدث إذا لـ يضع السائؽ بعض المرايا داخؿ وخارج السيارة؟..........................................................

.........................
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 oنفاذية الضكء:
 -قضية لمنقاش:

تخيؿ لو أف جارؾ لؾ صنع شبابيؾ المنزؿ مف الخشب بدؿ الزجاج ماذا يمكف أف يحدث؟ ولماذا؟
............................................................................................

-تقوـ المصانع العاممػة فػي صػناعة السػيارات بتصػنيع المنطقػة األماميػة مػف مػادة الزجػاج بػدؿ المعػدف

كما ىو بدف السيارة – ما السبب الحقيقي الػذي يػدفعيـ لصػناعتو مػف الزجػاج وفػي أريػؾ مػاذا يمكػف أف

يحدث لو صنعت مف النحاس أو الحديد ؟
 نشاط :يوفر الطمبة بالتعاوف مع المعمـ مجموعة مف األدوات واألشياء التي صنعت مف مواد مختمفػةبيدؼ التعرؼ عمى ماىية المػواد الشػفافة وخصائصػيا والمػواد المعتمػة ومميزاتيػا ثػـ تصػنيفيا إلػى مػواد

معتمػػة وأخػػرى شػػفافة( ،كتػػاب ،لػػوح زجػػاجي ،م ػرآه ،قطعػػة خشػػب ،قطعػػة مػػف الخبػػز ،قطعػػة نقػػود ،قمػػـ

رصاص ،كأس زجاج ،حجر).

 يحضر المعمـ كأس يحتوي عمى ماء وكأس آخر بو رماؿ ،يضع المعمـ قطعة نقود داخؿ كؿ كأس،يسمع المعمـ التفسيرات المتوقعة مف الطمبة عف امكانية رؤية القطعة النقدية الموجػودة فػي كػأس المػاء،

وعػػدـ إمكانيػػة رؤيػػة القطعػػة النقديػػة الموجػػودة فػػي كػػأس الرماؿ(،قػػد يعػػرؼ التمميػػذ أنػػو يمكػػف أف يػػرى

األشػػياء داخػػؿ المػػاء ول يػػرى األشػػياء داخػػؿ الرمػػاؿ ولكػػف ل يتػػوفر لديػػو التفسػػير العممػػي لػػذلؾ) فعمػػى

التمميذ مف خالؿ التفاوض الجتماعي التوصؿ إلى تفسير عممي دقيؽ لما يحدث.

 -يعػػرض المعمػػـ أمػػاـ الطمبػػة مقطعػاً مػػف الفيػػديو والػػذي يتضػػمف مجموعػػة مػػف الحركػػات التػػي يقػػوـ بيػػا

بعض األشخاص باستخداـ الظؿ.

 لػػو كػػاف الجػػو حػػا اًر وأردت أف تحتمػػي مػػف حػػر الشػػمس المحرقػػة مػػا المكػػاف الػػذي تختػػاره لػػذلؾ ىػػؿتحت شباؾ مصنوع مف الزجاج أـ تحت شجرة عالية؟ مع التعميؿ؟
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نشاط جماعي:
 مػػف خػػالؿ تعػػاوف تالميػػذ كػػؿ مجموعػػة مػػع بعضػػيـ ،والػػذي يمػػارس فيػػو دور المزارعػػوف المي ػرةالػػذيف يريػػدوا ز ارعػػة أرض معينػػة ولكػػف داخػػؿ دفيئػػة زراعيػػة ،مػػف خػػالؿ مػػا يػػوفره المعمػػـ لمطمبػػة
مف مواد يطمب مف كؿ مجموعة بالعمؿ المشترؾ عمى تصميـ دفيئة زراعية.

األدوات( :قطعة مف الكرتوف المقوى ،مقص ،قطعة مف النايموف ،صم")

ىػػدؼ النشػػاط ىػػو أف بميػػز التالميػػذ بػػيف الم ػواد الشػػفافة والم ػواد المعتمػػة وأيػػف توضػػع المػ ػواد

الشفافة وأيف توضع المواد المعتمة ولماذا.

 إف مصانع العصير الوطنية تقوـ بوضع منتجاتيا مف العصائر في عمب بالستيكية شػفافة فػياعتقادؾ ما سبب ذلؾ؟ وماذا تختار أنت كتمميذ عصائر في عمب معتمة أـ في عمب شفافة؟

انكسار الضكء:
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 يصػػمـ المعمػػـ لعبػػة صػػيد األسػػماؾ والتػػي يشػػارؾ فييػػا التالميػػذ مػػف خػػالؿ تكػػويف مجموعػػاتمتنافسػػة تسػػعى كػػؿ مجموعػػة لصػػيد أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف األسػػماؾ الموضػػوعة فػػي حػػوض

األسماؾ.
 تصميـ الممبة:
تتكػػوف المعبػػة مػػف مجموعػػة مػػف مجسػػمات صػػغيرة تشػػبو األسػػماؾ بحيػػث يػػزود جسػػـ السػػمكة بقطعػػة
صػػغيرة مػػف المغنػػاطيس ،وحػػوض مػػف الزجػػاج أو البالسػػتيؾ المحتػػوي عمػػى كميػػة مػػف المػػاء ،عػػدد مػػف
العصػػي الرفيعػػة الموصػػوؿ فػػي طرفيػػا خيػػوط مػػف الصػػوؼ ذات الطػػوؿ المناسػػب ،المثبػػت فػػي طرفيػػا

قطعة حديد صغيرة أو قطعة مغناطيس.

 -تحاوؿ كؿ مجموعة العمؿ عمى صيد العدد األكبر مف األسماؾ الموجودة داخؿ حوض الماء.

مػػف خػػالؿ ىػػذا النشػػاط سػػوؼ يواجػػو المتسػػابقوف أنيػػـ فػػي كثيػػر مػػف المحػػاولت لػػـ يسػػتطيعوا اصػػطياد
السػػمكة ب ػػالرغـ م ػػف تحدي ػػد مكػػاف وج ػػود الس ػػمكة ،فعم ػػى المعم ػػـ توجيػػو تس ػػاؤلت التالمي ػػذ إل ػػى التفس ػػير

الصحي والمناسب.

 بمشاركة المجموعات يطبػؽ المعمػـ التجربػة الموضػحة فػي الصػور التاليػة وتػرؾ المجػاؿ لمطمبػةلمحاولة وضع التفسيرات المناسبة ليذه المشاىدات:
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 oتحميؿ الضكء:
 -يعرض المعمـ مقطع مف الفيديو أماـ الطمبة عف تحميؿ الضوء و مكونات الضوء األبيض.

 ينظـ المعمـ سػباقاً بالػدراجات اليوائيػة بػيف عػدد قميػؿ مػف الطمبػة مػع العمػؿ عمػى تػزييف أسػالؾالدراجة اليوائية باأللواف قدر المستطاع ،يخبػر المعمػـ الطمبػة بضػرورة النتبػاه أللػواف العجػالت

أثناء السباؽ سوؼ يدفع فضوؿ الطمبة التالميذ لمتفكيػر فػي مػا الػذي حػدث لمػوف العجػالت مػف

خػػالؿ طػػرح التالميػػذ بعػػض األسػػئمة ،ووضػػع بعػػض التفسػػيرات التػػي مػػف الممكػػف أف تعيػػد ليػػـ
التزاف الذاتي مف جديد ،وىنا يجب عمى المعمـ أل يغفؿ دور الموجو والمسيؿ والميسر.

 باسػػتخداـ دفتػػر الرسػػـ وعمبػػة األلػواف التػػي يوفرىػػا المعمػػـ أو الموجػػودة لػػدى الطمبػػة ،يحػاوؿ كػػؿطالب رسـ قوس قزح الذي يراه في فصؿ الشتاء.

 يعمػ ػ ػػؿ المعمػ ػ ػػـ بمشػ ػ ػػاركة التالميػ ػ ػػذ فػ ػ ػػي سػ ػ ػػاحةالمدرس ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى تنفي ػ ػ ػػذ تجرب ػ ػ ػػة تحمي ػ ػ ػػؿ الض ػ ػ ػػوء
باسػ ػ ػ ػػتخداـ المنشػ ػ ػ ػػور الثالثػ ػ ػ ػػي ،مػ ػ ػ ػػع مالحظػ ػ ػ ػػة

تفس ػ ػ ػػيرات الط ػ ػ ػػالب الص ػ ػ ػػحيحة والخاطئ ػ ػ ػػة لم ػ ػ ػػا
يشاىدونو.

 بت ػػوفير األدوات الالزم ػػة ( مق ػػص – قطع ػػة م ػػفالكرتػػػوف – عمبػ ػػة أل ػ ػواف -قمػ ػػـ رصػ ػػاص) يكمػ ػػؼ
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المعمػػـ كػػؿ مجموعػػة بالعمػػؿ جماعي ػاً مػػف أجػػؿ تصػػميـ قػػرص نيػػوتف واسػػتخدامو فػػي إثبػػات أف
الضوء األبيض يتكوف مف مزيج مف ألواف الطيؼ السبعة.

 oالمدسات:
 يػػوفر المعمػػـ لمطػػالببعضػ ػ ػاً م ػ ػػف الص ػ ػػور

الصػػغيرة جػػدا التػػي ل
يمكػػف تمييزىػػا بػػالعيف

لمجموعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
الحيوانات التي يحبيا

األطف ػ ػػاؿ ويعرفي ػ ػػا أو

مجموعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

الحروؼ أو األرقاـ ،يكمؼ المعمـ المجموعات بالتعرؼ عمى الصور التي أماميـ دوف استخداـ
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أي شيء مساعد ،بعد سماع آراء التالميذ يوفر ليـ مجموعة مف األدوات(قطعة زجاج -مػرآة-

عدسػػة محدبػػة -قنينػػة مػػاء بيػػا كميػػة مػػف المػػاء -عدسػػة مقعػرة -قطعػػة خشػػب -قطعػػة قمػػاش)،
عمى كؿ مجموعة أف تقرر ما ىي األشياء التي سػاعدتيـ فػي التعػرؼ عمػى الصػور المصػغرة،

وماذا يمكف أف تسمى ىذه األشياء.

 لماذا يرتدي بعض زمالئؾ نظارات عمى عيونيـ؟ لماذا ل تصنع العدسات مػف مػواد مثػؿ الحديػد أوالخشب؟

 تكميػؼ التالميػذ بجمػػع بعػض األجيػزة التػي تػػدخؿالعدسات في صناعتيا.

-

يصػػحب المعمػػـ التالميػػذ إلػػى سػػاحة المدرسػػة فػػي جػػو مشػػمس ،ويػػوزع نػػوعي العدسػػات عمػػى

التالمي ػػذ ويج ػػرب ك ػػؿ تممي ػػذ ال ػػدور ال ػػذي تق ػػوـ ب ػػو العدس ػػات المحدب ػػة والعدس ػػات المقعػ ػرة عم ػػى

األشعة الضوئية.
-

تقتػػرح كػػؿ مجموعػػة فك ػرة عػػف امكانيػػة تكػػويف

عدسػػة محدبػػة بطريقػػة يدويػػة تقػػوـ بػػنقس عمػػؿ
العدسة المحدبة.
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الميف كالرؤية
 -نشاط ميداني (زيارة)

يصػػػحب المعمػ ػػـ التالميػػػذ فػ ػػي زيػػػارة قصػ ػػيرة إلػ ػػى

إحػػدى م اركػػز طػػب العيػػوف القريبػػة مػػف المدرسػػة،
قػػد كػػاف تػػـ التنسػػيؽ ليػػا قبػػؿ الزيػػارة ،يقػػوـ طبيػػب

العيوف بالعمؿ عمى شرح مكونات العػيف وأجزائيػا
الداخميػ ػػة والخارجيػ ػػة بمػ ػػا يتناسػ ػػب مػ ػػع المسػ ػػتوى

التعميمػػي لمتالميػػذ إضػػافةً إلػػى مػػا ىػػي السػػموكيات

الصػػحية التػػي يجػػب اتباعيػػا لمحفػػاظ عمػػى سػػالمة العػػيف ،ثػػـ يفس ػ المجػػاؿ لمتالميػػذ بالكشػػؼ عػػف
أسػػئمتيـ الخاصػػة ومػػا يػػدور عمػػا بػػداخميـ مػػف استفسػػارات عػػف العػػيف ،وم ػف ثػػـ عمػػؿ فحػػص طبػػي

مجاني داخؿ المركز لكؿ الطمبة إف أمكف.

 -عرض فمـ وثائقي تعميمي عف العيف وأىميتيا أماـ التالميذ.

 إتاحػػة الفرصػػة أمػػاـ التالميػػذ لمتعبيػػر عػػف وجيػػات نظػػرىـ فػػي بعػػض السػػموكيات الخاطئػػة التػػييمارسػ ػ ػػيا زمالئيػ ػ ػػـ مػ ػ ػػع ذكػ ػ ػػر مواقػ ػ ػػؼ حقيقيػ ػ ػػة لػ ػ ػػذلؾ

( تفاوض اجتماعي).

 باسػػتخداـ الصمصػػاؿ يعطػػي المعمػػـ نشػػاطاً لكػػؿ طالػػببأف يقوـ بالعمؿ عمى تصميـ مجسـ لمعيف مػع توضػي

األجزاء الميمة عمية.

 -يطػػرح المعم ػػـ عم ػػى الطمب ػػة عمػػى ك ػػؿ المجموع ػػات ب ػػأف

تعمؿ كفريؽ الصحة وذلؾ مف خالؿ كتابة بعض الالفتػات الصػحية والتػي تتضػمف السػموكيات

الصحيحة لمحفاظ عمى العيف والسموكيات الخاطئة الممارسة والتي تؤذي العيف.
 -يعرض المعمـ أماـ الطمبة رسـ توضيحي لمعيف وأجزائيا الداخمية والخارجية:
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ممحؽ ()8
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

جةةامعةةةةةةةةةهر

ةةةةةةةةة ر-رغةةةةةةةةةةةةةة

ر

عنةةةةةةةةةةال ر سات اةةةةةةةةةةا ر سع ًةةةةةةةةةةار ر
كةةة ًةةةةةةةةةةةةةةةهر ستة ةةًةةةةةةةةةةةةةةةةةه ر
قسةةةةةةهر ملنا ةةةةةةةجرواةة ـر سةتةاتيةةةةسر ر

بطاقات عمؿ (الضكء)
الممكـ – الجزء الثاني

الصؼ الرابع األساسي

إعداد الباحح
أدلد عبد الطتاز ذلند إمساعيل

أ .د .عطا حطن دزويش

إشـــــــساف

د .مها ذلند الشكسة

2015ـ 1436 -ق
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علل:

 لماذا تضاء مصابٌح السٌارات عند السٌرلٌالً بالسٌارة؟ 
................................................................................



 عزٌزي الطالب فً الشكل المقابل ٌنمو النبات فً األصٌص رقم ()2
ماالسبب ................................................................:








رقـ ()1
رقم ()2


 عزٌزي الطالب الضوء ضروري جداً للحٌوانات كٌف استطاع
المزارعون من االستفادة من هذه الفائدة فً تربٌة :
 )1الدجاج البٌاض......................................:
 )2العجول ............................................. :
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عزٌزي الطالب أكتب اسم كل مصدر من
مصادر الضوء التالٌة:

عزٌزي الطالب صنف مصادر الضوء السابقة إلى مصادر ضوء طبٌعٌة ومصادر
صناعٌة حسب الجدول التالً:
اسم المصدر

مصدر طبٌعً

مصدر صناعً
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 هذا الطالب اسمه أحمد قام بإجراء
تجربة صغٌرة كما تراها فً الصورة من
خالل دراستك لوحدة الضوء ماذا الحظ
أحمد من خالل الثقوب؟ وماذا استنتج؟
 المالحظة..................................................................: -االستنتاج..................................................................:

 عزيزيالطالبهلاستطاعصديقنامحمدفيالصورةالسابقةمنرؤيةالشمعة
ولماذا؟
 ..........................................................................................
 صححالكلمةالخطأفيالجملةالتاليةلتصبحالجملةصحيحة:
 يسيرالضوءفيخطوطمنحنية.....................088


عزٌزي الطالب هل فكرت ٌوما ً لماذا ٌمكنك رؤٌة صورة وجهك عندما تنظر إلى سطح مرآه
وال ٌمكن ذلك عندما تنظر إلى صفحة كتاب؟

ٌظهر الشكل ( )1سطح مرآه والشكل ( )2سطحا ً لورقة كتاب فً أي من الشكلٌن السابقٌن
ٌحدث انعكاس؟ ولماذا؟
الشكل (............................................................... )1
الشكل (............................................................... )2
لماذا؟ ....................................................................
عزٌزي الطالبٌ /ظهر الشكل ( )1والشكل ( )2انعكاسا ً للضوء على سطحٌن مختلفٌن

 .1الشكل (ٌ )1مثل انعكاسا ً . .............................................
 .1الشكل (ٌ )2مثل انعكاسا ً . .............................................
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أف يحدد الطالب سرعة
الضكء في الفراغ

091


عزٌزي الطالب  :أوال  :افخح الكخاب المدزسي ص + 82ص:82
تأمل الصورتٌن (أ و ب) لمدٌنة القدس ثم أجب بصورة شفوٌة عن األسئلة أسفل الصورتٌن .
 .1ماذا ٌعتبر الضوء مهما ً للنبات ؟
...................................................................
 .2أذكر أهم فوائد الضوء للحٌوانات.
.....................................................................
.....................................................................
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خصائص الضوء

تصنعنوافذالمنازلمنالزجاج .
 ...............................................
092


سلوك الضوء (نفاذٌة الضوء)
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094


العدسات

...............................................
095


..........................................

الميف كالرؤية

096


الميف كالرؤية

097


 مف خالؿ الصكر التالية بماذا تنصح زمالئؾ:

.......................................................

..............................................................

098


المدسات

099


الميف كالرؤية
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ممحؽ ()9
طمب تسييؿ ميمة بحث مف الجاممة إلى إدارة كزارة التربية كالتمميـ.
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ممحؽ ()10
كتاب تسييؿ ميمة مكجو مف كزارة التربية كالتمميـ إلى مديرية التربية كالتمميـ
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ممحؽ ()11
إفادة إدارة مدرسة الرافمي األساسية لمينيف (ب) بتطبيؽ الباحث لمدراسة كأدكاتيا.
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