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فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في
التحصيل وتنمية المهارات الحياتية واالتجاه نحو المادة وتقدير الذات لدى تالميذ مدارس
التعليم المجتمعى
د /.سعــيد محـــمـد صـديـق حسـن*
المستخلص
هدف البحث الحالى إلى قياس فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذکاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية فى کل من :التحصيل ،وتنمية المهارات الحياتية ،واالتجاه نحو مادة العلوم ،وتقدير الذات لدى
تالميذ مدارس التعليم المجتمعى ،وقد تکونت مجموعة البحث من ( )31تلميذا ً من تالميذ الصف الرابع
االبتدائي بمدرستي خور المحمودية ،والهالل .واستـخدم الــباحــث )1( :المنهج الوصفى فى إعداد اإلطار
النظرى للبحث والبرنامج القائم على نظريتى الذکاءات المتعددة والبنائية االجتماعية وأدوات البحث
(االختبار التحصيلى ،واختبار المهارات الحياتية ،ومقياس االتجاه نحو مادة العلوم ،ومقياس تقدير الذات)،
وفى تحليل النتائج وتفسيرها ( )2والمنهج شبه التجريبى فى الجزء الميدانى المتمثل فى التصميم التجريبى
ذى المجموعة الواحدة الذى يقوم على القياس القبلى والبعدى لمتغيرات البحث التابعة ،وقد أظهرت النتائج
ف اعلية برنامج العلوم القائم على نظريتى الذکاءات المتعددة والبنائية االجتماعية فى کل من :التحصيل،
وتنمية المهارات الحياتية ،واالتجاه نحو مادة العلوم ،وتقدير الذات لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى ،
وفى ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بضرورة بناء مناهج العلوم باستخدام التضمينات التدريسية
لنظريتى الذکاءات المتعددة والبنائية االجتماعية وتوفير ما يلزم لذلک ،وعقد دورات تدريبية لمعلمات
العلوم بمدارس التعليم المجتمعى تهدف إلى تشجيعهن على استخدام البرنامج وتعريفهن بالمهارات الحياتية
واالتجاه نحو مادة العلوم وتقدير الذات والتحصيل في المستويات العليا وکيفية تنميتها لدى تالميذهن.
الکلمات المفتاحية :برنامج العلوم القائم على نظريتى الذکاءات المتعددة والبنائية االجتماعية ،مدارس
التعليم المجتمعى ،التحصيل المعرفى ،المهارات الحياتية ،االتجاه نحو مادة العلوم ،تقدير الذات

 -Iمشكلة البحث وخطة دراستها:
مقــدمـــة:
تسعى المجتمعات المتقدمة منها والنامية على حد سواء إلى تعليم أبنائها في كافة المراحل التعليمية
بشكل يساعدهم على نفع أنفسهم وتطوير مجتمعاتهم في الحاضر والمستقبل ،ومصر من الدول الرائدة في
سعيها الدؤوب لتقديم التعليم في كافة المستويات التعليمية لجميع طالبها ،وبالرغم من جهودها المستمرة
لضمان التحاق جميع األطفال في سن المدرسة بالتعليم إال أن نسبة تسرب األطفال من مدارس التعليم العام

* أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساادد  -قسام المنااهج وطارق التادريس  -كليا التربيا – جامعا أساوا  -جمهوريا
مصرالعربي
البريد اإللكترونيsaiedms73@yahoo.com :
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بلغت ( )%2.9تقريبا ً عالوة على غير الملتحقين بالمدرسة في المناطق المحرومة الريفية منها والحضرية
(وزارة التربية والتعليم.)*()2008 ،
ويعتبر التعليم المجتمعى أحد الحلول الفعالة في التصدي لمشكلة التسرب من التعليم حيث بدأت منظمة
اليونيسيف عام  1994بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجمعيات األهلية والمجتمعات المحلية في إنشاء
نموذج التعليم المجتمعى وتوسيعه لألطفال الذين لم يلتحقوا بالمرحلة االبتدائية في المناطق الريفية مع
التركيز على الفتيات (يونيسف)10 ،2014 ،؛ وذلك ألن مؤسسات التعليم النظامى السائدة أصبحت ال تكفى
وحدها لسد احتياجات العصر المتجددة ،وللوصول إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص عن طريق تقديم الخدمة
التعليمية إلى األماكن األكثر حرماناً ،ولتقليل الفجوة السائدة في مجال التعليم ،وخفض نسب التسرب العالية
منه ( (زعلوك)1997 ،؛ (رميح ،) )2004 ،وهذا ما دعا الدولة إلى تدعيم عديد من مبادرات المجتمع
المحلى والجمعيات األهلية لتعليم من لم تتح لهم فرصة التعليم بالمدارس النظامية عن طريق إنشاء فصول
ومدارس لتعليم هؤالء األطفال من سن  8إلى  15سنة حيث ظهرت مدارس الفصل الواحد ،والمدارس
الصديقة للفتيات ،ومدارس من أجل مصر ،ومدارس التعليم المجتمعى التابعة لمؤسسة مصر الخير،
والمدارس الصديقة لألطفال في ظروف صعبة ( (األكاديمية المهنية للمعلمين)2012 ،؛ (مؤسسة ساويرس
للتنمية االجتماعية ،) )2013 ،وبذلك فإن الهدف األساسى لهذه المدارس توفير فرصة تعليمية للفتيات
واألوالد ممن حرموا من التعليم ألسباب معيشية أو بيئية او لغيرها من األسباب وصدر قرار وزارى بتعديل
اسم اإلدارة العامة لمدارس الفصل الواحد إلى اإلدارة العامة للتعليم المجتمعى ومستوياتها الوظيفية (وزارة
التربية والتعليم.)2008 ،
ويسير العمل في فصول مدارس التعليم المجتمعى بنظام تعدد المستويات الصفية داخل حجرة
الدراسة الواحدة حيث يقوم بالتدريس اثنتان من الميسرات تتناوبان العمل معاً ،ويتم التعاقد معهن
وتدريبهن من خالل دورات تدريبية متخصصة من جانب وزارة التربية والتعليم (حسين،)8-7 ،2012 ،
ويمكن اعتبار مدارس التعليم المجتمعى مراكز تربوية محلية في القرى وضواحى المدن تنظم وتدار
بمشاركة المجتمع المحلى لتقديم فرص تعليمية متنوعة من أجل التنمية المجتمعية وتحسين نوعية الحياة
مما يشكل دورا ً حقيقيا ً في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المحلى وسد منابع األمية والمشاركة في القضاء
عليها وتمكين المجتمعات الفقيرة من االعتماد على ذاتها (حجازى ،)736-735 ،2015 ،وتستخدم
مدارس التعليم المجتمعى برامج دراسية موازية للبرامج الدراسية الموجودة بمدارس التعليم العام النظامى
ابتدائى وإعدادى (عبد الرحمن ،)6 ،2019 ،ومن أهم هذه البرامج برنامج العلوم الذى يسعى بدوره إلى
إنماء قدرات المتعلمين بتلك المدارس وإكسابهم عديدا ً من المهارات والمعارف الوظيفية التي تمكنهم من
مواصلة تعليمهم وااللتحاق بسوق العمل.
وبذلك يمكن القول ِإن من أهم مهام تعليم العلوم لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى مساعدة المتعلم على
معرفة قدراته واستغاللها ألقصى درجة حتى يتفوق في مجال عمله ويكون نافعا ً فعاالً في محيطه
االجتماعى؛ وهذا ما يمكن أن تقدمه نظرية الذكاءات المتعددة  Multiple Intelligences Theoryوالتي
ظهرت على يد العالم األمريكي  Howard Gardnerفي كتابه ( أطر العقل :نظرية للذكاءات المتعددة
 ) Frames of mind: The theory of MIعام  1983والتي توصل لها بعد خبراته البحثية والمهنية
على األفراد الذين يعانون من أضرار في أماكن معينة في المخ في أثناء عمله باإلدارة الحربية لبوسطن
(*)

يتبع الباحث في التوثيق نظام الجمعية األمريكية لعلم النفس اإلصدار األخير ) (APA 7th Ed.وذلك بكتابة (اسم العائلة ،سنة النشر،

الصفحة) بالنسبة للمراجع العربية واألجنبية.
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 Boston Veterans Administrationوالتي يرى فيها أن الذكاء يشير إلى قدرة الفرد على حل
المشكالت أو ابتكار أشياء ذات قيمة ونافعة في ثقافة معينة ( ( (Gardner, 1999); (Gardner,
) ،2011وأن اختبار معامل الذكاء ال يمكن أن يصل إلى نطاق تام وكامل لذكاء الطفل أي أنه ال يمكن
اعتبار الذكاء كينونة وسمة أحادية الجانب تقاس بدرجات معامل الذكاء الذى غالبا ً ما يتم اإلشارة إليه من
جانب علماء النفس بالعامل ) (gللذكاء العام ولكنه اتحاد أو تجميع لقدرات للذكاءات المتعددة
).(Finkenthal, 2019, 39
وقد وضع  Gardnerنموذجه المبدئى ليضم سبعة ذكاءات مختلفة هي :الذكاء اللغوى Linguistic
 ،Intelligenceوالذكاء المنطقى الرياضى  ،Logical – mathematical Intelligenceوالذكاء
المكانى  ،Spatial Intelligenceوالذكاء الموسيقى  ،Musical Intelligenceوالذكاء الجسدى الحركى
 ،Bodily – Kinesthetic Intelligenceوالذكاء االجتماعى  ،Interpersonal Intelligenceوالذكاء
الشخصى الذاتي  Intrapersonal Intelligenceوأضاف لهم الحقا ً الذكاء الثامن وهو الذكاء الطبيعى
 ،) (Gardner, 2006); (Bayat, 2012) ) Naturalistic Intelligenceومن وجهة النظر هذه فإن
الطفل الذى لديه إعاقة عقلية يمكن أن يكون لديه واحدة أو أكثر من هذه الذكاءات التي ال يمكن قياسها من
خالل اختبارات الذكاء التقليدية ) ،(Davidson & Downing, 2000ونظرا ً ألن حجرات الدراسة
بمدارس التعليم المجتمعى تضم عديدا ً من التالميذ ذوى األعمار المختلفة والحاالت االقتصادية المتدنية
والخلفيات الثقافية المتنوعة حيث يكون أداؤهم أقل من أقرانهم المتواجدين في بيئات أكثر تميزا ً (Zhao,
) ،2016فإن نظرية الذكاءات المتعددة يمكن أن تكون فعالة في حل هذه المشكلة ;)( (Bas, 2016
) ) ،(Diaz-Posada, Varela-Londono, & Rodriguez-Burgos, 2017بحيث يمكن تكييفها
لتشكل مدخالً فعاالً وواعيا ً في مواجهة الخصائص المتنوعة والفريدة لهؤالء المتعلمين في حجرة الدراسة
)(Richard, 2016, 1097؛ وذلك عن طريق مـساعدة الــمعلمين علـى تـفريـد مـمارسـاتـــهم
التـدريـسيـة لكل التالميذ ) ،(Banks, 2015عن طريق استثارة ذكاءاتهم بواسطة توظيف أنماط متعددة من
التقديمات وأشكال متنوعة من التقييمات المتعلقة بمحتوى العلوم أي أن نظرية الذكاءات المتعددة تعتبر نظرية
للتوظيف المعرفى  Cognitive Functioningتسمح للمعلمين بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من التالميذ الذين
يتعلمون بطرق مختلفة ،وهنا يمكنهم استبدال الممارسات الرياضية/المنطقية واللغوية التقليدية باستراتيجيات
للتدريس المتمايز المتناغمة مع الذكاءات الثمانية ((Lopez & Patron, 2012); (Armstrong,
)).2018
وأشارت عديد من الدراسات والبحوث إلى أن دمج الذكاءات المتعددة في تدريس العلوم كان فعاالً في
تحسين أداء التالميذ خالل المراحل التعليمية المختلفة ( (عز الدين)2014 ،؛ (حسين)2015 ،؛ (رشدى،
)2016؛ (الشبالن)2017 ،؛ & (Gurbuz, Birgin, & Catlioglu, 2014); (Sangsongfa
) ،)Rawang, 2016كما ظهرت بعض المشروعات والبرامج التعليمية القائمة على نظرية الذكاءات
المتعددة ،مثل :مشروع المدرسة الذكية ،ومشروع الصفر  ،Zero Projectومشروع المدارس المستخدمة
لنظرية الذكاءات المتعددة ) Schools Using Multiple Intelligences Theory (SUMITالذى تم
فيه استخدام برنامج في العلوم قائم على نظرية الذكاءات المتعددة لمدة ثالثة أعوام في ( )42مدرسة
ابتدائية ومتوسطة وعليا ونجح هذا البرنامج في تحسين مخرجات تعليم العلوم وتعزيز تفضيالت التعلم
الفردية وأساليب التعلم عالوة على تطوير األنشطة العلمية والممارسات التدريسية التي تغيرت بصورة
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ذات معنى من تدريس متمركز حول المعلم إلى تدريس متمركز حول التلميذ ( (حسين)4 ،2012 ،؛
).)(Sajjadi, Vlieghe, & De Troyer, 2017
ولما كان الهدف األساسى لمدارس التعليم المجتمعى زيادة فعالية األداء التعليمى عن طريق توفير
نوعى للتالميذ ،وربط المناهج بحياة المتعلمين اليومية وقضاياهم المجتمعية والتأكيد على إكسابهم
تعليم
ٍ
ٍ
مهارات التواصل مع اآلخرين والتعبير عن الرأي ،وإعدادهم للتعامل مع مواقف الحياة عن طريق:
ممارسة اإلدارة الذاتية ،والتدريب على االستقاللية ،وممارسة العمل في مجموعات ،وتنمية القدرات
العقلية المتنوعة (يونيسف ،)17-14 ،2014 ،وهنا يمكن االستفادة من النظرية البنائية االجتماعية
 Social Constructivism Theoryهذا من جانب ،ومن جانب آخر فإن نظرية الذكاءات المتعددة تسمح
للمعلمين بتشكيل بروفيالت لتالميذهم تتضح فيها نقاط القوة ونقاط الضعف في أثناء عملية التعلم ،ولكى
يستطيعوا تحسين تعليمهم وتعلمهم للعلوم فإنه يجب عليهم فهم كيف يعمل العقل )(Adcock, 2014؛
حيث يوسع الم تعلمون قاعدتهم المعرفية بربط المعلومات الجديدة بالخطط التصويرية الموجودة لديهم
(حسين ،)28 ،2014 ،وبذلك فإن الممارسة العلمية تعتبر نوعا ً من الممارسة االجتماعية ألنها مرتبطة
بالجهود التعاونية ألعضاء الجماعة في المجتمع أي أن العلوم يتم فهمها باعتبارها جز ًءا ال يتجزأ من
سياق اجتماعى ثقافى معين ،وهذا يمثل جوهر البنائية االجتماعية ).(Tarziu, 2017
وترجع النظرية البنائية االجتماعية إلى عالم النفس الروسى  Lev Vygotskyالذى كان يؤمن بأن
السلوك يجب دراسته في السياق االجتماعى التاريخى وأن المعرفة تتم من خالل التفاعل االجتماعى بين
المتعلمين وهنا تلعب اللغة دوراً مهما ً في صناعة المعنى ألنها أساس التواصل االجتماعى وعلى ذلك فأن
المتعلمين ال يعيدون إنتاج ما سمعوه أو ما تم عرضه عليهم وإنما يخضعونه ألبنية معرفية وسيطة اجتماعيا ً
 Socially mediated cognitiveوهذا يعنى أن التعلم يقود إلى النمو والتدريس الناجح يسير متقدما ً نحو
النمو ) ،(Peters & Stout, 2006, 32-33وتقوم البنائية االجتماعية على ثالثة مبادئ ،هي :التعلم ذو المعنى
يحدث فى السياق االجتماعى ،والمعرفة يتم بناؤها بصورة مشتركة ،واألدوات الثقافية  Cultural Toolsتساعدنا
على فهم العالم ،ويستفيد التالميذ من التفاعل االجتماعى – الذى يعتبر جوهر البنائية االجتماعية – بثالث طرق،
هي :مشاركة األفكار  ،Sharing Ideasومالءمة الفهم  ،Appropriating Understandingوترابط األفكار
.(Eggen & Kauchak, 2006) Articulating Thinking
وقدمت البنائية االجتماعية مفهومين ،هما :الحيز التقريبى للنمو The zone of proximal
 developmentوالذى يشير إلى المسافة بين مستوى النمو الفعلى الذى يكون فيه الشخص قادراً على حل
مشكالته بصورة مستقلة ومستوى النمو الممكن الذى يمكن أن يصل إليه الفرد بمساعدة اآلخرين له من البالغين
والخبراء أو األقران األكثر خبرة ،والسقالة  Scaffoldingالتي تعنى الدعم التدريسى المقدم من جانب المعلم
بطرق متنوعة لمساعدة المتعلم للوصول إلى مستوى النمو الممكن (الحسينى و ريان ،)414 ،2017 ،ومثلما أثبت
عدي ُد من الدراسات فاعلية البنائية االجتماعية في تدريس المواد الدراسية المختلفة عبر المراحل الدراسية المتنوعة (
من أمثلة تلك الــــــدراســــات :دراســـة أحمـــد ،وآخرين ( ،)2010ودراســــة الكبيـسى و الساعدى (،)2012
ودراســـــــة عبد الرضا ( ،)2012ودراســـــة الشيخ ( ،)2013ودراسة أبو شريح ( ،)2014ودراسة المصرى
( ،) )2016فإن البنائية االجتماعية أثبتت كفاءتها في تعليم العلوم التي ظهرت في تحسين عديدٍ من المخرجات
التعليمية ،مثل :التحـصيل ،وتـنمية الـمفاهيم العلــمية ،وعــمليات العلم ،ومهارات التفكير ،وحل المشـكالت ( من
أمثلة تلــك الدراسات :دراســـــــــــة صالح ( :)2009ودراســـــــة ابن سلمان ( ،)2012ودراســـــة جعفر،
وآخرين ( ،)2016ودراســـــــة ) ،Cotton (2006والبنائية االجتماعية تجعل تعلم العلوم ذا معنى؛ ألنها تشمل
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اإلنسان كله من حيث التفكير واالنفعال والعقل؛ حيث يتسم التعلم البنائى االجتماعى بمجموعة من الخصائص،
أهمها :التعلم اجتماعى ،والمعرفة تعتمد على الخبرة ،والمعرفة يتم بناؤها بواسطة المتعلمين ،وسمات الشخص
تترابط فيما بينها ،ومجموعات التعلم يجب أن تكون شاملة وعادلة ) ،(Hang, et Al., 2017وهذا ما جعل كل من أبو
سنينه و عياش ( ،)2013واليعقوبى ( )2014يؤكدون في دراساتهم أهمية توظيف البنائية االجتماعية في تصميم
البرامج التعليمية وتطويرها حيث إنها تجعل المتعلم نشطا ً إيجابياً ،وتؤكد تنمية البناء العقلى لديه ،وتنتقل من البسيط
إلى المعقد مع تركيزها على خبرات المتعلم السابقة والحياتية.
وعلى ذلك فأنه يمكن االستفادة من نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في تعليم العلوم
لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى حيث إن دمج النظريات التدريسية وتطبيقاتها العملية يمكن أن يؤدى إلى
ممارسات تعليمية أفضل وأكثر فعالية ويسمح للمتعلمين باستخدام معارفهم وقدراتهم في مواقف حياتية
واقعية بشكل يساعدهم على اتخاذ قرارات صحيحة ومتواصلة (تيمبرلى ،)14 ،2014 ،كما أن التعلم متعدد
الشكل  Multimodal Learningالذى يتم فيه استخدام االستراتيجيات التدريسية واألنشطة القائمة على
نظرية الذكاءات المتعددة مع ممارسات تدريسية متنوعة قائمة على النظرية البنائية االجتماعية يظهر تحسن
في تحصيل التالميذ أكثر من مداخل التعلم التقليدية؛ ألنه يسمح للمعلمين بمخاطبة الفروق الفردية للتالميذ
والوصول بنقاط قوتهم إلى أقصى حد ،كما أنه يزيد من تعلم التالميذ ومشاركتهم من خالل التمايز
لالستراتيجيات التدريسية القائمة على كل من نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في الموقف
متعدد األشكال  Multi – model Settingحيث يستطيع المعلــــمون تـــفريــد المــنهج لــكل
تـالمـــيذهـــم () ،)(Ozdilek & Ozkan, 2009) ; (Wyss, et Al., 2013ويــشيـر (Eret, et Al.
) 2013إلى أن دمج الذكاءات المتعددة في منهج العلوم البنائى يلعب دوراً مهما ً في تدريس المعلمين للعلوم وفى
التنمية المهنية لديهم حيث إنه لديه تأثير إيجابى في تحصيل التالميذ في حجرات الدراسة المختلفة وفى المستويات
الصفية المتنوعة ،وينبغى على مطورى المنهج اتخاذ قرارات من شأنها دمج طرق التعليم والتعلم واألنشطة القائمة
على تلك النظريات في البرامج الحالية.
يتضح مما سبق أنه بالرغم من أن بيئة التعلم متعدد األشكال Multimodal Learning Environment
التي يتم فيها استخدام الممارسات التدريسية القائمة على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية يمكن أن تزيد بقوة
من تحصيل التالميذ ونواتج تعلمهم المرغوبة )(Sajjadi, et Al., 2016؛ حيث إن العالقة بين الذكاءات وعملية
التعليم والتعلم تشكل عنصرا ً أساسيا ً في سبيل تقديم طرق تعزز من األداءات األكاديمية األعلى ونجاح
المتعلم والتعلم مدى الحياة ) ،(Ozdemir, et Al., 2006إال أن استخدامها يعتبر جديداً نسبيا ً في تعليم العلوم
بمدارسنا بالرغم من أنها تقدم منهاجا ً للعلوم متعددة األوجه  Multifacetedيمكن أن تكون نموذجا ً لفصول العلوم
في المستقبل )(Finkenthal, 2019, 32؛ لذلك فإن هناك حاجة ملحة إلى بناء برنامج في العلوم لتالميذ مدارس
التعليم المجتمعى مبنى على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية وتجريبه لقياس فاعليته لدى تالميذ تلك
المدارس.
مشكلة البحث:
إن السبيل الوحيد لمواكبة التسارع المعرفى والتكنولوجى في عصرنا الحالي هو تنمية المهارات التي تسـاعد
المتعلم من التعامل مع مواقف الحياة اليومية بما يساعده علـى حـل مشـكالته الشخصـية واالجتماعيـة ،ونظـراً ألن
مدارس التعليم المجتمعى تعد تالميذها لاللتحاق بالمجتمع والمشاركة الفاعلة فيه؛ فإن مناهجها في حاجة إلى تضمين
تلك المهارات وتنميتها – تلك التي يطلق عليها المهارات الحياتية – وتعتبر مناهج العلوم من أهم المناهج التي يمكن
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أن تكسب التالميذ عديداً من المهارات الحياتية المهمة لمتطلبات حياتهم والتي تحقق لهم القدرة على التكيف والتفاعل
اإليجابى مع مجتمعهم.
ونظراً ألن المهارات الحياتية تشير إلى تلك القدرات التي يمكن لألفراد تعلمها وتساعدهم على أن يصبحوا
ناجحين في العيش في حياة إنتاجية مثمرة  ،(McCollum, 2014) Productive Lifeفقد أصبح اكتسابها
ضرورة من ضرورات العملية التعليمية؛ ألنها تساعد على تشكيل شخصية المتعلم ،وتحقق التربية الشاملة المتكاملة
حيث إن تعليم أي مهارة من تلك المهارات ينمى المعلومات الوظيفية بكيفية أدائهم لها ( (عبد المعطى و مصطفى،
)44 ،2007؛ (كاظم ،))976 ،2016 ،وهذا ما جعل المهارات الحياتية تحظى باالهتمام العالمى والعربى فقد
أشارت وثيقة اإلطار العربى للطفولة في اجتماع الدول العربية المنعقد باألردن عام  2001إلى ضرورة تمكين
الطفل من التنشئة والتربية والتعليم الجيد الذى يولد قدرات اإلبداع وينمى المهارات الحياتية ،وقدم مشروع وزارة
التربية بوالية نيوجرسى  New Jersey Departmentفي عام 2004المعايير المنهجية للمهارات الحياتية (عياد
و سعد الدين ،)176-175 ،2010 ،وأشار تقرير اليونيسيف ( )2005إلى التزام  164دولة بمادة التعليم للجميع
وتضمين الــمهارات الحياتية لتمكين الشباب من مواجـهة المـواقـف ،وحـدد مـشـروع مـكتـب التـربــية بـواليــة
يـوتــا ) (Utah State Office of Education, 2006المهارات الحياتية األساسية متمثلة في :مهارات
االتصال ،والمهارات الشخصية ،ومهارات التفكير ،ومهارات االستخدام التي يجب إكسابها للمتعلمين في التعليم
العام ،كما وضعت وزارة التربية والتعليم بمصر بالتعاون مع هيئة اليونيسيف الدليل المرجعى للقضايا العالمية
والمهارات الحياتية في المناهج الدراسية عام  2005والذى تم فيه تحديد المهارات الحياتية حسب القضايا والمفاهيم
العالمية المعاصرة (الضبع ،وآخرون.)2005 ،
وقد أجريت عديد من الدراسات والبحوث حول المهارات الحياتية منها ما سعى إلى تقديم وتحليل مناهج العلوم
عبر المراحل الدراسية المختلفـة لمعرفـة مـدى تـوافر المهـارات الحياتيـة مثـل دراسـة اللولـو ( ،)2005ودراسـة
) ،Butterwick ( 2006ودراسة درويش و أبو حجر ( ،)2011ومنها ما سعى إلى تنمية المهارات الحياتية من
خالل برامج محددة أو باستخدام استراتيجيات متنوعة لتدريس العلوم ،مثل :دراسة أبـو حجـر ( ،)2006ودراسـة
قشطه (  ،)2008ودراسة رشوان و النجدى ( ،)2009ودراسة الجدى ( .)2012وعلى ذلك فإنه يمكن استخالص
أن المهارات الحياتية تشتمل على مكونات معرفية لكيفية اختيار السلوك ومكونات مهارية تظهر في تنفيـذ المهـارة
ومكونات وجدانية تدفع الختيار نمط سلوكى معين (اللولو ،)2005 ،وهنا تكمـن أهميـة تنميـة االتجاهـات العلميـة
باعتبارها من أهم محركات السلوك ألنها توجه التلميذ الستخدام طرق العلم وعملياتـه بمنهجيـة علميـة فـي البحـث
والتفكير مما يسهم في تكوين العقلية العلمية مبكراً (نصر هللا.)41 ،2005 ،
ويشير االتجاه نحو مادة العلوم إلى موقف يعبر عن محصلة استجابات الفرد نحو موضوعات المادة المتعلمة
إما بالقبول أو الرفض (النجدى ،وآخـرون ،)94 ،2007 ،ويـرى المتخصصـون فـي تـدريس العلـوم أن مسـاعدة
التالميذ على تنمية اتجاهات إيجابية نحو العلوم من األهداف الرئيسية لتعليم العلوم لما تلعبه من دور مهم في توجيه
سلوك المتعلم واالعتماد عليها في التنبؤ بهذا السلوك (صوافطه ،)188 ،2013 ،وينسحب ذلك على تعلـيم العلـوم
لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى.
ونظراً ألن المهارات الحياتية تشير إلى تلـك المهـارات التـي يـتم اسـتخدامها فـي المواقـف الحياتيـة والعمليـة
لمساعدة المتعلم على القدرة على معالجة المشكالت التي يواجههـا فـي أثنـاء ممارسـاته اليوميـة والمهنيـة (عبـاس،
)458 ،2009؛ فإنها تكتسب أهميتها من حيث كونها تساعد المتعلم على التكيف والتواصل مع اآلخـرين والنجـاح
في الحياة (أبو السعود ،)225 ،2003 ،ويتطلب النجاح في الحياة تقدير المتعلم لقيمة ذاته فصورتنا عن أنفسنا تسهم
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بصورة فعالة في نجاحنا أي أن امتالكنا لتقدير ذات صحيح يجعلنا واثقين ومستقلين ولدينا رغبة في محاولة األشياء
الجديدة (خلف ،)87 ،2014 ،وعلى ذلك يمكن القول إن تقدير الذات يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بتعلم المهـارات الحياتيـة
فكلما تطورت عند المتعلم قدرات ومهارات جديدة جعلته قادراً على إنجاز األشياء؛ كلما زاد شعوره بتقدير ذاته هذا
منخفض للذات يؤدى إلى مخرجـات تعلـم
تقدير
ٍ
من جانب ،ومن جانب آخر الشعور بعدم الراحة النفسية الناتج عن ٍ
سلبية تدفع الفرد للبحث عن البيئة التي يشعر فيها بأنه ذو قيمة وكفاءة ،وهذا مـا أكدتـه عديـد مـن الدراسـات ،مثـل:
دراسة) ،Chen, et Al. (2004ودراسة السيد ( ،)2012ودراسة خلف ( ،)2014ودراسة (Meskauskiene
) .2017ومن المالحظ أن هناك قلة في الدراسات والبحوث التي أجريت على تنمية المهارات الحياتيـة مـن خـالل
تدريس العلوم لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى ،كما أن تلك الدراسات لـم تتطـرق إلـى تنميـة االتجـاه نحـو العلـوم
وتقدير الذات لدى هؤالء التالميذ.
وقد الحظ الباحث من خالل مشاركاته في عديد من البرامج التدريبية التي تستهدف التنميـة المهنيـة لمعلمـات
العلوم بمدارس التعليم المجتمعى في أسوان خالل الفترة من عام 2016م إلى 2018م أنهن يجدن صعوبة في تنمية
المهارات الحياتية لدى تالميذهن؛ نظراً الختالف تفسيراتهن حول معناها وأهميتها للتالميذ ،كما أنهن يركزن على
نقل المعلومات العلمية الواردة بالكتاب المدرسى إلى تالميذهن مع محاوالت قليلـة لربطهـا بالعـالم الـواقعى خـارج
المدرسة؛ ومن ثم ال يشعر التالميذ بأهميتها وهذا بدوره يقلل من فرص تكوين اتجاهات إيجابية نحـو مـادة العلـوم،
ومن ثم يقلل من فرص تفاعل التالميذ داخل حجرات الدراسة ومشاركتهم اليدوية والعقلية فـي عديـد مـن األنشـطة
سـلبى لـذواتهم ،وهـذا مـا أكـده
تقـدير
والتجارب؛ مما يـؤدى إلـى قلـة شـعورهم باإلنجـاز وعليـه فقـد يـؤدى إلـى
ٍ
ٍ
)Babu(2009من أن استخدام أنشطة علمية سطحية  Superficial Activitiesيقودها المعلم بمفرده ويكون فيها
مبادراً ال يعزز تقدير الذات لدى المتعلمين ،حيث إن تقدير الذات يمكن تنميته بواسطة أنشطة هادفة ومتناغمة تهيئ
الظروف النفسية والدافعية للتعلم والعالقات البينشخصية ،وهذا يكون نادراً جداً فـي النظـام المدرسـى؛ لـذلك هنـاك
احتياج إلى مزيد من األبحاث لكشف تأثير البرامج التعليمية وطرق التدريس وأساليب المعلم وبيئة الـتعلم ككـل فـي
تعزيز تقدير الذات لدى التالميذ ).(Meskauskiene, 2017, 113
وللتحقق من مشكلة البحث قـام الباحـث بدراسـة اسـتطالعية خـالل الفصـل الدراسـى الثـانى للعـام الدراسـى
2018/2017م تضمنت ما يلى:
 تطبيق استطالع للرأي على بعض معلمات العلوم بثالث مدارس للتعليم المجتمعى بأسوان :مدرسة نجع الجـامعبالجزيرة ،ومدرسة الحجاب بأبى الريش ،ومدرسة المرشح بلغ عددهن خمس معلمات ،باإلضافة إلى المديرة بكل
مدرسة حيث أكد معظمهن أهمية المهارات الحياتية لطالبهن إال أنهـن يعتقـدن أن تلـك المهـارات مرتبطـة بقـدرة
تالميذهن على إنتاج وتصنيع بعض المواد واألدوات والخامات ليكونوا قادرين على بيعها واالستفادة منها بصورة
مادية إال أن ذلك يرتبط بمقررات التكوين المهنى والمشروعات المصـاحبة التـي يـتم تدريسـها بمـدارس الفصـل
الواحد وليست بكل مدارس التعليم المجتمعى ،كما أنهن يستخدمن أسلوب اإللقاء في تدريسهن؛ ألن استخدام طرق
تدريس خالف ذلك من وجهة نظرهن يتطلب إمكانيات ومواد غير متوافرة بالمدرسة.
 عقد لقاء مع مديرة إدارة التعليم المجتمعى بمديرية التربية والتعليم بأسوان وبعض اإلداريين تبـين مـن خاللـه أنلتعليم يخاطب قدراتهم وينمى إمكانياتهم ألقصى درجة ممكنة ،كما
معظم تالميذ مدارس التعليم المجتمعى يفتقرون
ٍ
أنهم يعانون من انخفاض مستوى طموحهم وضعف رغبتهم السـتكمال تعلـيمهم؛ وقـد يرجـع ذلـك إلـى اسـتخدام
أساليب تدريسية تقليدية وهذا كله ينسحب على تعليم العلوم.
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 زيارة بعض مدارس التعليم المجتمعى وحضور بعض حصص العلوم وعقد لقاءات منفردة وجماعية مع بعضالتالميذ حيث لوحظ اعتماد المعلمات على سرد المعلومات والمفاهيم العلمية ،وقيامهن بأنفسهن بإجراء التجـارب
إن وجدت ،وقلة المشاركة الفردية والجماعية من جانب التالميذ ،كما تبين أن التالميذ ال يشعرون بأهميـة دراسـة
العلوم في حياتهم اليومية ويجدون صعوبة في دراستها عـن بـاقى المـواد الدراسـية األخـرى ،عـالوة علـى أنهـم
ينظرون ألنفسهم بصورة سلبية تقلل من شأنهم عندما يقارنون أنفسهم بأقرانهم في العمر الملتحقين بمراحل التعليم
العام وال يشعرون بقيمتهم وكفاءتهم داخل حجرة الدراسة؛ مما يجعل البعض منهم يمتنعون عن الحضور للمدرسة
عالوة على سيطرة مشاعر الضعف والقلق واإلحباط لديهم.
االطالع على درجات التالميذ ببعض مدارس التعليم المجتمعى فـي االختبـارات التحصـيلية خـالل آخـر عـاميندراسيين 2017/2016م ،و2018/2017م حيث لوحظ تدنى درجاتهم بالمقارنة بمـواد دراسـية أخـرى ،مثـل:
اللغة العربية ،والرياضيات.
يتضح مما سبق أن واقع تعليم العلوم لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى ال يتناسب مع خصائصهم وقدراتهم
كما أنه ال يهتم بتنمية المهارات الحياتية واالتجاه نحو دراسة العلوم عالوة على قصور في تنمية تقدير الذات لديهم،
وحيث إن الهدف األساسى من التعليم هو إكساب المتعلمين القدرة على فهم الواقع من حولهم والتعامل معه بفاعليـة
لذلك يجب تنظيم الفرص التعليمية في شكل معرفى ذى معنى لألفـراد (سـيد ،)188 ،2009 ،ونظـراً ألن البنائيـة
االجتماعيــة تعتبــر فــي حــد ذاتهــا مــن النظريــات التــي تســعى إلــى تنميــة وتفســير تقــدير الــذات لــدى المتعلمــين
) ،(Meskauskiene, 2017, 114كما أن نظريـة الـذكاءات المتعـددة تسـعى بـدورها إلـى مخاطبـة خصـائص
التالميذ وقدراتهم بشكل يساعدهم على االنخراط في تعلم العلوم واالستمتاع به؛ وبذلك فهـى تلعـب دوراً مهمـا ً فـي
دعم أهداف المعرفة العلمية من خالل استخدام استراتيجيات تدريس متنوعة تتوافق مع طرق وأساليب تعلم التالميذ
(البدور ،)12-11 ،2004 ،وهذا ما دعا الباحث إلى بناء برنامج في العلوم لتالميذ مدارس التعلـيم المجتمعـى فـي
ضوء نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية وقياس فاعليته في تنمية المهارات الحياتية واالتجاه نحو مادة
العلوم وتقدير الذات.
أسئلة البحث:
سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالى " :ما فاعلية برنامج في العلوم قائم علي
نظريتي الذكاءات المتعددة و البنائية اإلجتماعية في التحصيل و تنمية المهارات الحياتية و اإلتجاه نحو
المادة و تقدير الذات لدي تالميذ مدارس التعليم المجتمعي " وينبثق منه األسئلة اآلتية:
 -1ما األسس التي يقوم عليها برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية
لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى؟
 -2ما صورة برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس
التعليم المجتمعى؟
 -3ما فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في التحصيل لدى
تالميذ مدارس التعليم المجتمعى؟
 -4ما فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في تنمية المهارات
الحياتية لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى؟
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 -5ما فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في تنمية اتجاه
تالميذ مدارس التعليم المجتمعى نحو مادة العلوم؟
 -6ما فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في تنمية تقدير
الذات لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى؟
مصطلحات البحث:

 -1مدارس التعليم المجتمعى:
هي مدارس تقام في المناطق المحرومة من الخدمات التعليمية ،تقدم مستوى تعليميا ً موازيـا ً للمرحلـة
االبتدائية في النظام التعليمى المصرى ،وتهدف إلى توفير تعليم للبنـين والبنـات الـذين حرمـوا مـن التعلـيم
النظامى ولكنهم مازالوا في سن التعليم (من  14 – 8سنة) وتضم فصـالً واحـدا ً يشـتمل علـى تالميـذ عـدة
صفوف أو مستويات تعليمية مختلفة.

 -2برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية:
هو نظام متكامل من الخبـرات المصـممة والمنظمـة يشـتمل علـى مجموعـة مـن الوحـدات الدراسـية
المقترحة في مادة العلوم المقررة على تالميذ مدارس التعليم المجتمعـى تتضـمن كـل وحـدة مجموعـة مـن
الدروس يعالج فيها التالميذ الموضوعات الدراسية في سياق حياتى واقعى من خـالل مـروره بسلسـلة مـن
األنشطة واإلجراءات واالستراتيجيات التدريسية المتنوعة القائمة على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية.

 -3التحصيل:
هو مقدار المعرفة المكتسبة المراد تنميتها مـن خـالل برنـامج العلـوم القـائم علـى نظريتـى الـذكاءات
المتعددة والبنائية االجتماعيـة ،ويحـدد بالدرجـة التـي يحصـل عليهـا تلميـذ مـدارس التعلـيم المجتمعـى فـى
االختبار التحصيلى المعد لذلك.

 -4المهارات الحياتية:
هــى قــدرة تلميــذ مــدارس التعلــيم المجتمعــى علــى التعامــل بإيجابيــة مــع متطلبــات الحيــاة ومشــكالته
الشخصية واالجتماعية وتشتمل على :المهارات الغذائية ،والمهارات الصحية الوقائية ،والمهارات البيئيـة،
ومهارات حل المشكالت ،ومهارات اتخاذ القرار وتقاس بالدرجـة التـي يحصـل عليهـا التلميـذ فـي اختبـار
المهارات الحياتية المعد لذلك.

 -5االتجاه نحو مادة العلوم:
هو استجابات القبول أو الرفض التي يتخذها تلميـذ مـدارس التعلـيم المجتمعـى إزاء مـادة العلـوم كمـا
تعبر عنها درجاته على مقياس االتجاه المعد لذلك.
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 -6تقدير الذات:
هو تقييم يعطيه تلميذ مدارس التعليم المجتمعى لذاتـه ،يعكـس شـعوره بالجـدارة والكفايـة ،وذلـك مـن
خالل اإلجابة على عبارات مقياس تقدير الذات المستخدم في هذا البحث.
أهمية البحث ومدى الحاجة إليه:
تكمن أهمية البحث ومدى الحاجة إليه في أنه:
-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

يعتبر استجابة للمبادرات اإلقليمية والمحلية التي تقدمها هيئات المجتمع المدنى والمحلى ،ولجهود
متمايز يصل لكافة األفراد المحرومين من التعليم النظامى من خالل
تعليم
الدولة نحو ضرورة تقديم
ٍ
ٍ
مدارس التعليم المجتمعى.
يقدم برنامجا ً فى العلوم قائما ً على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس
التعليم المجتمعى يمكن أن يستفيد منه مخططو برامج علوم مدارس التعليم المجتمعى ومطوروها
بوزارة التربية والتعليم عند تطويرهم لتلك البرامج.
يتضمن دليالً لمعلمة العلوم لتدريس وحدة من وحدات برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات
المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى يمكن أن يسترشد به معلمو علوم
المراحل المختلفة عند تدريسهم لدروس ووحدات باستخدام نظرية الذكاءات المتعددة و/أو النظرية البنائية
االجتماعية.
يزود الباحثين والمعلمين باختبار المهارات الحياتية بحيث يمكنهم االستفادة منه عند قياس تلك
المهارات لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى أو عند بناء اختبارات مماثلة لتالميذ مراحل دراسية
مختلفة.
يوفر اختبارا ُ تحصيليا ً ال يقتصر على المستويات الدنيا لتصنيف بلوم للمجال المعرفى ،ولكنه يضم
مستوياته الستة؛ مما يساعد معلمات علوم مدارس التعليم المجتمعى على االقتداء به عند إعدادهن
لالختبارات التحصيلية.
يشتمل على مقياس لالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى عالوة على مقياس
لتقدير الذات لديهم؛ مما يساعد معلمات العلوم على استخدامهما أو االقتداء بهما عند إعداد أو ضبط
مقاييس مشابهة.
يلفت نظر القائمين على تعليم العلوم لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى بوزارة التربية والتعليم بضرورة
تقديم طرق تدريس مناسبة لهم وبناء مناهج دراسية تراعى خصائصهم وقدراتهم بصورة متمايزة عن
مناهج العلوم المعدة لتالميذ المراحل الدراسية المناظرة بالتعليم العام.

أهداف البحث:
هدف البحث الحالى إلى إعداد برنامج في العلوم قائم علي نظريتي الذكاءات المتعددة والبنائية
والمهارات الحياتية
اإلجتماعية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعي و قياس فاعليته في تنمية التحصيل
واالتجاه نحو المادة و تقدير الذات
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حدود البحث:
التزم البحث الحالى بالحدود اآلتية:
-1

-2
-3

-4

مجموعة البحث :مجموعة من تالميذ الصف الرابع االبتدائى بمدرستين من مدارس التعليم
المجتمعى بأسوان ،هما :مدرسة خور المحمودية ،ومدرسة الهالل ،وعددهم واحد وثالثون تلميذا ً
وتلميذة؛ ومن ثم فإن نتائج البحث تكون قاصرة على البيئة األسوانية وليس لها صفة التعميم على مستوى
الجمهورية.
برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم
المجتمعى.
التحصيل الدراسى فى العلوم فى المستويات الستة لتصنيف بلوم لألهداف المعرفية (التذكر – الفهم
– التطبيق – التحليل – التركيب – التقويم ) ،والمهارات الحياتية ( المهارات الغذائية – المهارات
الصحية الوقائية – المهارات البيئية – مهارات حل المشكالت – مهارات اتخاذ القرار ) ،واالتجاه
نحو مادة العلوم ( االستمتاع بمادة العلوم – معلم مادة العلوم – أهمية دراسة مادة العلوم – طبيعة
مادة العلوم ) ،وتقدير الذات.
تنفيذ تجربة البحث خالل الفصل الدراسى األول من العام الدراسى 2019/2018م خالل الفترة من
2018/12/13م إلى 2019/1/16م.

أدوات البحث:
استخدم البحث الحالى األدوات اآلتية:
-1
-2
-3
-4

اختبار تحصيلى فى محتوى وحدة ( جسم اإلنسان ) للصف الرابع االبتدائى بمدارس التعليم المجتمعى.
(من إعداد الباحث)
(من إعداد الباحث)
اختبار المهارات الحياتية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى.
مقياس االتجاه نحو مادة العلوم لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى( .من إعداد الباحث)
مقياس تقدير الذات لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى( .إعداد :عبد الرحمن سيد سليمان)

فروض البحث:
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة
التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى لالختبار التحصيلى في كل من التحصيل ككل ،وفى كل
مستوى من مستوياته الستة (التذكر – الفهم – التطبيق – التحليل – التركيب – التقويم) لصالح
التطبيق البعدى.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة
التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار المهارات الحياتية في كل من المهارات الحياتية ككل
وفى كل مهارة فرعية ( المهارات الغذائية – المهارات الصحية الوقائية – المهارات البيئية –
مهارات حل المشكالت – مهارات اتخاذ القرار ) لصالح التطبيق البعدى.
 -3توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة
التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس االتجاه نحو مادة العلوم ككل وفى كل مكون من
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مكوناته ( االستمتاع بمادة العلوم – معلم مادة العلوم – أهمية دراسة مادة العلوم – طبيعة مادة العلوم
) لصالح التطبيق البعدى.
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة
التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس تقدير الذات لصالح التطبيق البعدى.
منهجا البحث والتصميم التجريبى ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة:
استخدم ال بحث الحالى المنهجين الوصفى فى إعداد اإلطار النظرى للبحث وأدواته ،وتحليل النتائج
وتفسيرها ،وتقديم التوصيات والمقترحات ،والتجريبي القائم علي التصميم شبه التجريبي ذو المجموعة
الواحدة فى دراسة فاعلية العامل المستقل (برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية) فى العوامل التابعة (التحصيل – المهارات الحياتية – االتجاه نحو مادة العلوم – تقدير الذات)
حيث تم اختيار التصميم التجريبى للمجموعة الواحدة ذات القياس القبلى والبعدى ،وتمت معالجة نتائج
البحث إحصائيا ً باستخدام :اختبار (ت) ،ومعادلة نسبة الكسب المعدلة لبليك  ،Blakeوحجم التأثير( (مراد،
)248-247 ،2000؛ (عالم )209-200 ،2010 ،؛ (حسن.) )274-267 ،2011 ،
خطوات البحث:
لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضه تم اتباع الخطوات اآلتية:
أوالا -لإلجابة عن السؤالين األول والثانى تم اتباع ما يلى:
 -1االطالع على الكتابات واألدبيات التربوية والبحوث والدراسات التي تناولت استخدام كل من نظرية
الذكاءات المتعددة والنظرية البنائية االجتماعية في تدريس وإعداد البرامج التعليمية في المواد الدراسية
المختلفة بصفة عامة وفى تدريس العلوم على وجه الخصوص
 -2إعداد برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم
المجتمعى من خالل:
( )1-2تحديد األسس والمعايير التي يقوم عليها البرنامج لكل من :أهداف البرنامج ،ومحتواه،
واالستراتيجيات التدريسية التي يقوم عليها البرنامج ،واألنشطة المتبعة فى البرنامج ،وأساليب التقييم
المستخدمة فيه.
( ) 2-2إعداد قائمة مبدئية باألسس والمعايير التي يقوم عليها برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات
المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى.
( )3-2عرض القائمة المبدئية لألسس والمعايير على مجموعة من المحكمين فى مجال تعليم العلوم
وتعديلها فى ضوء آرائهم وتوجيهاتهم.
( )4-2التوصل إلى الصورة النهائية لقائمة األسس والمعايير.
( )5-2إعداد الصورة األولية لبرنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ
مدارس التعليم المجتمعى فى ضوء قائمة األسس والمعايير.
( )6-2عرض الصورة األولية للبرنامج على مجموعة من المحكمين فى مجال تعليم العلوم وتعديلها فى
ضوء آرائهم وتوجيهاتهم.
( )7-2التوصل إلى الصورة النهائية لبرنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى.
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ثانيا ا -لإلجابة عن أسئلة البحث من الثالث إلى السادس المتمثلة فى:
 ما فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في التحصيل لدىتالميذ مدارس التعليم المجتمعى؟
 ما فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في تنمية المهاراتالحياتية لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى؟
 ما فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في تنمية اتجاهتالميذ مدارس التعليم المجتمعى نحو مادة العلوم؟
 ما فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في تنمية تقديرالذات لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى؟
تم اتباع الخطوات اآلتية:
 -1إعداد الوحدة التجريبية وفقا ً لبرنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية
لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى فى موضوع ( جسم اإلنسان ) لتالميذ الصف الرابع االبتدائى.
 -2إعداد أدوات البحث ،وهى :االختبار التحصيلى فى محتوى الوحدة التجريبية ،واختبار المهارات
الحياتية ،ومقياس االتجاه نحو مادة العلوم ،ومقياس تقدير الذات ،وذلك على النحو التالى:
( ) 1-2إعداد الصورة األولية لكل من :االختبار التحصيلى فى محتوى الوحدة التجريبية ،واختبار
المهارات الحياتية ،ومقياس االتجاه نحو مادة العلوم.
( )2-2عـــرض الصـــورة األوليـــة لكـــل مـــن :االختبـــار التحصـــيلى ،واختبـــار المهـــارات الحياتيـــة،
ومقيــاس االتجــاه نحــو مــادة العلــوم علــى مجموعــة مــن المحكمــين فــى مجــال تعلــيم العلــوم وعلــم الــنفس
التربوى وتعديلها فى ضوء آرائهم.
( )3-2حساب الزمن ،ومعامالت السهولة والصعوبة ،ومعامالت التمييز ،والثبات ،والصدق لكل أداة من
أدوات البحث السابق ذكرها للتأكد من صالحيتها للتطبيق.
( )4-2حساب صدق مقياس تقدير الذات وثباته للتأكد من صالحيته للتطبيق ومالءمته لمجموعة البحث
( )5-2التوصل إلى الصور النهائية ألدوات البحث.
( ) 6-2اختيار مجموعة البحث من مدرستى خور المحمودية ،والهالل بمدينة أسوان وعقد لقاءات مع
مديرتى المدرستين ومعلمات العلوم لشرح تجربة البحث وكيفية تنفيذها.
( )7-2تطبيق أدوات البحث قبل تدريس الوحدة التجريبية على مجموعة البحث.
( )8-2تدريس الوحدة التجريبية – المعدة وفقا ً لبرنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة
والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى.
( )9-2تطبيق أدوات البحث بعد تدريس الوحدة التجريبية على مجموعة البحث.
( )10-2رصد الدرجات ومعالجتها إحصائياً.
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( )11-2مناقشة النتائج وتحليلها وتفسيرها ثم تقديم التوصيات والمقترحات.

 -IIاإلطار النظرى للبحث:
نظرا ً ألن البحث يسعى إلى دراسة فاعلية برنامج في العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة
والبنائية االجتماعية في التحصيل وتنمية المهارات الحياتية واالتجاه نحو المادة وتقدير الذات لدى تالميذ
مدارس التعليم المجتمعى؛ فإن هذا الجزء يلقى الضوء على مدارس التعليم المجتمعى ،ونظرية الذكاءات
المتعددة ،والنظرية ال بنائية االجتماعية ،وتنمية كل من :المهارات الحياتية ،واالتجاه نحو مادة العلوم،
وتقدير الذات لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى من خالل تدريس العلوم على النحو اآلتى:

أو اال -مدارس التعليم المجتمعى:
يعتبر التعليم المجتمعى أحد الحلول لمواجهة مشكلة التسرب من التعليم ،وقد ظهرت له عدة نماذج منها
نموذج المدرسة الجديدة في كولومبيا ،ونموذج مدارس المجتمع بالهند ،والتجمعات العنقودية للمدارس
العائمة في كمبوديا ،والمدارس المتنقلة في الفلبين ،والمدرسة التابعة للجنة التقدم الريفى في بنجالدش؛
وجميعها تقوم على فكرة تجميع التالميذ في حجرة دراسية واحدة أو عدة حجرات يقوم معلم واحد بتدريس
المادة المتعلمة لكل الصفوف في سن المرحلة االبتدائية (يونيسيف.)12-10 ،2014 ،
يرى كل من فليه و الزكى ( )2004أن مدارس التعليم المجتمعى هي مدارس تضم فصالً واحداً
تحوى تالميذه عدة صفوف أو مستويات تعليمية مختلفة يتعامل معها المعلم كل على حدة في نفس الحجرة
وفى أوقات متقاربة ،ويعرفها صابر ( )2013بأنها مدارس تنشأ في المناطق التي ال تصل إليها الخدمات
التعليمية المعتادة مثل القرى والنجوع لمواجهة خطر عدم وصولها للفتيات في الشريحة العمرية من (– 8
 )14سنة وذلك لسد منابع األمية ،في حين أكدت عبد الرحمن ( )12 ،2019أن مدارس التعليم المجتمعى
هي مدارس تقام في المناطق الريفية المحرومة من الفرص التعليمية تقدم مستوى تعليميا ً معادالً للمرحلة
التعليمية في نظام التعليم المصرى وتشترك في إقامتها واإلشراف عليها هيئة اليونيسيف والمجتمع المحلى
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وفي ضوء فلسفة التعليم المجتمعى وأهدافه ظهر عديد من األنماط التعليمية المختلفة له ،ويمكن
إجمالها على النحو اآلتى ((حسين)7-5 ،2012 ،؛ (عبد الرحمن:))69-64 ،2019 ،
أ -مدارس المجتمع :أنشئت بالتعاون مع منظمة اليونيسيف عام  1992وهدفت إلى تعليم البنين والبنات
الذين حرموا من التعليم النظامى ،ولكنهم ما زالوا في سن التعليم ،وبدأت في ثالث محافظات ،هي:
سوهاج وأسيوط وقنا وقامت على أسس أهمها تفعيل الجهود الذاتية للمجتمع المحلى والمشاركة المجتمعية
من خالل تشكيل لجان تعليم في كل قرية ،واستخدام التعلم النشط في التدريس.
ب -مدارس الفصل الواحد :تأسست في عام  1993بجهود حكومية بهدف توفير فرص تعليم للبنات في
أماكن إقامتهن وإكسابهن المهارات والخبرات العلمية المالئمة في المجاالت المهنية ،وتواصل خريجات
تلك المدارس تعليمهن حتى المستوى الجامعى.
ج -المدارس الصديقة للفتيات :تم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومى لألمومة والطفولة والمحافظات
بهدف تعليم أكبر عدد من الفتيات في الشريحة العمرية من ( )14 – 8بنهاية عام 2010م.
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د -المدارس الصديقة ألطفال الشوارع :تم إنشاؤها بناء على التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة
اليونسكو ومنظمة الغذاء العالمية وبعض الجمعيات األهلية وسفارة اليابان إلنشاء فصول لتعليم األطفال
في ظروف صعبة (أطفال الشوارع) في القاهرة الكبرى واإلسكندرية والفيوم وسوهاج ،وكان من ضمن
مشروعاتها األتوبيس المتنقل الذى يحتوى على فصل متكامل يستوعب ( )15طفالً لحين توفير مكان،
وتخصيص جمعية لإلشراف على الفصل ،وبعد تغير اسم اإلدارة العامة لمدارس الفصل الواحد إلى
اإلدارة العامة للتعليم المجتمعى بمديريات التربية والتعليم أصبحت مدارس المجتمع ومدارس الفصل
الواحد والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة لألطفال في ظروف صعبة تابعة لها.
ويمكن بمزيد من المشاركة المجتمعية أن تقوم مدارس التعليم المجتمعى بدور مراكز التعلم
المجتمعى التي يمكنها أن تساهم في التعلم مدى الحياة لكافة فئات المجتمع واألعمار ،وتصل إلى
المجتمعات المحلية الفقيرة عن طريق استخدامها لبرامج مرنة تعكس احتياجات المجتمع المحلى عالوة
على تعدد وتنوع أغراضها لتقوم بأدوار جديدة ،منها :التعليم والتدريب ،ومراكز للمعلومات ،وتنمية
المجتمع ،والتنسيق بين الجهات الحكومية والجمعيات غير الحكومية (حجازى،)746-743 ،2015 ،
وهذا ما دعا كثير من الدراسات والبحوث إلى تطوير عديد من المقررات والبرامج واالستراتيجيات
التدريسية وتجريبها مع تالميذ مدارس التعليم المجتمعى بهدف تنمية الجوانب المعرفية والوجدانية عالوة
على مهارات التفكير المتنوعة ومن أمثلة تلك الدراسات :دراسة متولى (  ،)2005ودراسة محمود (
 ،)2012ودراسة السيد ،وآخرين ( ،)2019وهنا يمكن االستفادة من التضمينات التدريسية لكل من
نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية.

ثانيا ا – نظرية الذكاءات المتعددة:
قدم  Gardnerعام 1983رؤية جديدة للذكاء لها أساس معرفى بيولوجى في إطار ثقافى وعرفه بأنه
القدرة على حل المشكالت أو إضافة ناتج جديد ذا قيمة في واحد أو أكثر من اإلطارات الثقافية معتمدا ً في
ذلك على متطلبات الثقافة التي يعيش فيها (عرفة)190 ،2014 ،؛ أي أن الذكاء إمكانية تتعلق بالقدرة
على حل المشكالت ،وتشكيل النواتج في سياق خصب وموقف طبيعى (أحمد ،)180 ،2016 ،وفى عام
 1995أضــاف  Gardnerنـــــوعا ً ثامــنا ً للذكاء أسماه الذكـاء الـطبـيعى البــيئي (عز الدين،2014 ،
 ،)141ويمكن توضيح الذكاءات المتعددة الثمانية ومؤشرات اكتشافها على النحو التالى ((حسين،2008 ،
)85-41؛ (أبو النور و عبد الفتاح)85-47 ،2014 ،؛ (حسنين)103-93 ،2016 ،؛ (نصر و السحت،
)152-145 ،2016؛ ):)(Sulaimon, et Al., 2010, 512-518
أ -الذكاء اللغوى/اللفظى  :Verbal/Linguistic Intelligenceويعنى القدرة على استخدام اللغة
بف اعلية للتعبير عما يدور بداخل الفرد ولفهم األفراد اآلخرين ،ويتضمن هذا الذكاء القدرة على على
معالجة البناء اللغوى سواء كان ذلك شفويا ً أو تحريرياً ،وما يشتمل عليه ذلك من مهارات :تركيب
الجمل ،ومعرفة معانى الكلمات ،ونطق األصوات ،ويوجد لدى الشعراء والروائييين ،ومن مؤشرات
اكتشافه لدى التالميذ :القدرة على الحفظ ،وحب التحدث ،وحب القراءة والكتابة.
ب -الذكاء المنطقى/الرياضى  :Logical/Mathematical Intelligenceويسمى بالذكاء الحسابى،
ويعنى القدرة على استخدام األعداد بكفاءة ،وتوليد التخمينات الرياضية ،والقدرة على التفكير المنطقى،
والحساسية للنماذج والعالقات المنطقية في البناء التقريرى واالفتراضى والقدرة على حل المشكلة

- 493 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الرابع 2021

واالستدالل المنطقى ،ويوجد لدى العلماء والمحامين ،ومن مؤشرات اكتشافه لدى التالميذ الرغبة في
معرفة العالقات بين األسباب والمسببات ،والقيام باالستدالل والتجريب والقيام بتصنيف األشياء إلى
فئات.
ج -الذكاء الموسيقى/اإليقاعى  :Musical/Rhythmic Intelligenceويعنى القدرة على األداء
الموسيقى الجيد ،وإدراك الصيغ الموسيقية واإليقاعات المتنوعة وتمييزها والتعبير عنها والتعامل معها
ببراعة ،ويوجد لدى الموسيقييين والعازفين ،ومن مؤشرات اكتشافه لدى التالميذ :حب سماع األناشيد
وحفظها ،والحساسية تجاه إيقاعات اللغة واألصوات ،والقدرة على تقليد األصوات.
د -الذكاء البصرى/المكانى :Visual/Spatial Intelligenceويعنى القدرة على إدراك العالم البصرى
المكانى بدقة ،وتكوين صور ذهنية ثالثية األبعاد باستخدام الذاكرة أو بناء على خبرة بصرية لشخص
آخر وترتبط هذه القدرة بما يسمى بإدراك التواجد في المكان واالبتكار الفني المعتمد على التخيل،
ويوجد لدى الرسامين والمهندسين المعمارييين ،ومن مؤشرات اكتشافه لدى التالميذ :سرعة االستجابة
لأللوان ،وإدراك األشكال بدقة ،وذاكرة بصرية غنية.
ه -الذكاء االجتماعى  :Interpersonal Intelligenceويسمى بالذكاء الشخصى الخارجي ويشير إلى
القدرة على فهم األشخاص اآلخرين وإدراك أهدافهم ودوافعهم ومشاعرهم ورغباتهم بشكل يؤدى إلى
التفاعل معهم بكفاءة ويوجد لدى القادة والمعالجين النفسييين ،ومن مؤشرات اكتشافه لدى التالميذ:
الحساسية لمشاعر اآلخرين وإنجاز األنشطة في جماعة وطلب المساعدة عند حل المشكالت وتكوين
الصداقات بسرعة.
و -الذكاء الشخصى/الذاتي  :Intrapersonal Intelligenceويعنى قدرة الفرد على فهم ذاته وإدراك
مشاعره الداخلية والتحكم فيها وضبطها أي القدرة على إدراك الحياة االنفعالية والوعى بالحالة النفسية
الداخلية ومكوناتها من قيم ودوافع ومعتقدات وعمليات تفكير ويوجد لدى المشاهير ،ومن مؤشرات
اكتشافه لدى التالميذ :االستغراق في التأمل وتفضيل األنشطة الفردية وحب االستقالل.
ز -الذكاء الجسدى/الحركى  :Bodily/Kinesthetic Intelligenceوهو يشير إلى الخبرة والكفاءة في
استخدام الفرد لجسمه أو أجزاء منه للتعبير عن األفكار والمشاعر للوصول إلى حل مشكلة ما أو صنع
شيء معين ويتضمن هذا الذكاء مهارات حسية حركية للتنسيق بين الجسم والعقل من خالل العمل على
تناسق متقن للحركات ،ويوجد لدى الرياضييين والراقصين ،ومن مؤشرات اكتشافه لدى التالميذ :حب
الحركة اإلبداعية والحاجة للحركة كى يفكروا ولمس األشياء والتآزر الحركى الجيد.
ح -الذكاء الطبيعى/البيئي  :Environmental/Naturalistic Intelligenceويعنى قدرة الفرد على
التعرف والفهم والتصنيف والتمييز للنباتات والحيوانات والحشرات والجمادات داخل بيئتها الطبيعية
عالوة على الحساسية للمظاهر األخرى في عالم الطبيعة ويوجد لدى الجيولوجييين وعلماء األحياء،
ومن مؤشرات اكتشافه لدى التالميذ :االهتمام برعاية النباتات والحيوانات وحب التواجد باستمرار في
الطبيعة وحب التعلم الحسى.
تؤكد الجراح ( )2013بأن نظرية الذكاءات المتعددة أدخلت رؤية جديدة على الممارسات التعليمية
حيث نقلت االهتمام من المواد التعليمية إلى المتعلم عن طريق رعاية قدراته بشكل يحقق له ذاته مع توطيد
عالقة التواصل بين المعلم والمتعلم واعتبار كل الناس أذكياء كل بحسب نوع قدراته وكفاءته ،وهنا يرى
 Gardnerضرورة التوسع في مضمون المنهج ليشمل تعددية في المواد واألنشطة التعليمية بما يقابل
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التعددية في الذكاءات بدالً من التركيز على األنشطة اللغوية والرياضية الموجودة في المناهج التقليدية
(نوفل ،)297 ،2007 ،أي أنه يمكن تطوير الذكاءات الثمانية لمستوى أعلى إذا ما تم إعطاء التالميذ
التدريس واإلثراء والتشجيع المالئم عن طريق زيادة إستراتيجيات التدريس المتمايز التي تسمح بتفريد
التعلم وتخاطب ذكاءاتهم؛ وبذلك يستطيع المعلم قياس نقاط قوة الذكاءات المتعددة للتالميذ والتدريس وفقا ً
لنقاط القوة هذه ،وهنا يتحسن أداء التالميذ ).(Gardner, 2011, 98
ونظرا ً الرتباط الذكاءات المتعددة بأنماط التفكير ونوعيته حيث إن المتعلم الذى لديه ذكاءات معينة
يكون تفكيره في مجالها يتصف بالجودة (موافى ،)238 ،2011 ،فإن نظرية الذكاءات المتعددة تسمح
للمعلمين بتفريد الممارسات التدريسية لكل تلميذ متضمنا ً ذلك التالميذ ذوى الخلفيات الثقافية المتنوعة
والحاالت االجتماعية االقتصادية المختلفة ،وهذا ما ينسحب على تالميذ مدارس التعليم المجتمعى
) ،(Banks, 2015, 345وقد أثبتت دراسات عديدة أن استخدام تدريس العلوم القائم على نظرية
الذكاءات المتعددة يمكن أن يحسن من تحصيل التالميذ واتجاهاتهم نحو دراسة العلوم وعمليات العلم
ومهارات التفكير وحل المشكلة عالوة على المهارات الحياتية ،ومن أمثلة تلك الدراسات :دراسة حسين
( )2008التي توصلت إلى فعالية برنامج لتعلم العلوم باستخدام أنشطة الذكاءات المتعددة في تحصيل
تالميذ ال صف الثانى المتوسط لموضوعات وحدة ( الحركة ) وفى تنمية مهارات حل المشكلة وبعض
عمليات العلم األساسية لديهم ،ودراسة صقر ( )2010التي أكدت فعالية تدريس العلوم باستخدام
استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيل وتنمية مهارات عمليات العلم والتفكير اإلبداعى واالتجاه
نحو العلوم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائى ،ودراسة ) Kurt & Temelli (2011التي استنتجت
فعالية تدريس موضوع ( نظم التكاثر ) القائم على نظرية الذكاءات المتعددة في األداء العلمى لتالميذ
المدرسة العليا بالمقارنة مع أقرانهم الذين تلقوا التدريس التقليدي لنفس الموضوع ،ودراسة Yalmanci
)& Gozum (2013التي أثبتت فاعلية التدريس القائم على نظرية الذكاءات المتعددة حول موضوع (
األنزيمات ) في تحصيل تالميذ المدرسة المتوسطة واالحتفاظ بالمادة ،ودراسة عز الدين ( )2014التي
قامت ببناء برنامج إثرائى في العلوم للفائقين بالمرحلة االبتدائية قائم على التكامل وفق الذكاءات المتعددة،
واستقصت فعاليته في تنمية مهارات التفكير العليا واالتجاه نحو التعاون حيث توصلت إلى وجود قيمة
تأثير مرتفعة في المتغيرات التابعة سالفة الذكر.
ومن استراتيجيات التدريس التي يمكن أن تسهم في تنمية كل نوع من أنواع الذكاءات ما يأتى
((أحمد)49-45 ،2011 ،؛ (الزوين و بنيان)834-833 ،2016 ،؛ (Martin & Morris, 2013,
)32؛):) (Armstrong, 2018,23
أ -الذكاء اللغوى/اللفظى :العصف الذهنى – المناقشة والحوار – سرد القصص – الكلمات المترابطة –
التدريس التبادلى – التسجيل الصوتى – النشر.
ب -الذكاء المنطقى/الرياضى :األسئلة السقراطية – الحسابات والتكميمات – األلغاز التعليمية – حل
المشكالت – موجهات الكشف – التصنيف والوضع في فئات.
ج -الذكاء الموسيقى/اإليقاعى :األغانى واألناشيد – المفاهيم الموسيقية – موسيقى المناخ االنفعالى –
جمع األسطوانات وتصنيفها.

- 495 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الرابع 2021

د -الذكاء البصرى/المكانى :التصور البصرى – األلوان المميزة – الرسم التخطيطي للفكرة – المجازات
المصورة – الرموز المرسومة – خرائط المفاهيم – خرائط العقل.
ه -الذكاء االجتماعى :التعلم التعاونى – مشاركة األقران – ألعاب الرقع – المحاكاة – المناظرة التعاونية
– بناء توافق وجهات النظر – البحث الجماعى.
و -الذكاء الشخصى/الذاتي :التساؤل الذاتي – التأمل لفترة من الوقت – الصالت أو الروابط الشخصية –
وقت االختيار – فكر/زاوج/شارك – النمذجة – التفكير بصوت عال – التفكير التأملى.
ز -الذكاء الجسدى/الحركى :المفاهيم الحركية – خرائط الجسم – لعب األدوار – إجابات الجسم – التمثيل
المسرحى – التفكير باليدين.
ح -الذكاء الطبيعى/البيئي :الرحالت التعليمية – المتناقضات – التعلم القائم على المشروعات.

ثالثا ا – النظرية البنائية االجتماعية:
ارتبطت النظرية البنائية االجتماعية بالفكرة التي طورها  Vygotskyالتي تقول بأن :المعرفة يتم
بناؤها بصورة اجتماعية حيث يطور المتعلمون تفكيرهم من خالل اللغة في أثناء االتصال التفاعلى في
بيئة التعلم التعاونى ،وعالوة على ذلك يطور المتعلمون لغتهم من خالل التفكير بصورة جيدة؛ وعلى ذلك
فإن عملية التعلم البنائى االجتماعى تحدث للمتعلم من خالل تنشيط العمليات المعرفية األساسية الموجودة،
مثل :الخبرات ،والمعتقدات ،والمعرفة ،والمهارات ،والنماذج العقلية ،وتتطلب هذه العملية تنوعا ً عقليا ً
مستمرا ً وترابطات بين المعرفة الحالية وخبرات التعلم ،ويقرر المتعلم بنفسه المعنى المحدد الذى يتقبله
والكيفية التي ينسجم بها المعنى الجديد مع النماذج العقلية لديه والتفاعالت مع اآلخرين في السياق
االجتماعى والثقافى تساعد المتعلم في هذه العملية ).(Akyol & Fer, 2010
وأنتجت البنائية االجتماعية عديدا ً من المفاهيم ،أهمها :الحيز التقريبى للنمو الذى عرفه Vygotsky
بأنه المسافة بين النمو الفعلى الذى يوجد عليه الفرد حاليا ً والذى يكون الشخص فيه قادرا ً على حل مشكلة
بصورة مستقلة حسب قدراته ،ومستوى النمو الممكن أو المحتمل والذى يشير إلى قدرة الشخص على حل
المشكلة بتوجيه بالغ أو بالتعاون مع األقران أي الذى يصل إليه الفرد من خالل مساعدات اآلخرين له من
األفراد األكثر خبرة وقدرة على حل المشكالت ،ولكن ينتقل المتعلم من مستوى النمو الفعلى إلى مستوى
النمو الممكن البد أن يستخدم السقالة  Scaffoldingالتي تشير إلى المساعدة المقدمة سواء كانت إعطاء
تلميحات أو أفكار أو إعادة إجابة عن سؤال أو إعادة صياغة ما تم قوله أو تهيئة بيئة معينة لتسهيل أداء
مهارات .ويمر الحيز التقريبى للنمو بمراحل أربع ،هي :األداء المساعد من اآلخرين األكثر قدرة ،واألداء
المساعد الذاتي ،وتثبيت األداء المطور ،وإزالة تلقائية األداء ((ريان)45-42 ،2010 ،؛(العدوان و داود،
)69-67 ،2016؛ (عبد المجيد ،و آخرين.))2017 ،
وتسعى أنشطة تدريس العلوم القائمة على البنائية االجتماعية إلى تشجيع التالميذ للمشاركة في
االستقصاء  ،وتقديم الوقت والمكان للتالميذ إلجراء التعلم المنظم ذاتياً ،وتشجيع التفاعل االجتماعى بين
التالميذ؛ وعلى ذلك فإن معلم العلوم البنائى االجتماعى يكون مشجعا ً وميسرا ً ومدربا ً لتعلم التالميذ حيث
يتغير دوره من االنغالق العقلى وتدريسه من أجل اإلجابات الصحيحة إلى االنفتاح العقلى ومن الدور
المسيطر والمهيمن إلى الودود والعادل ومن التزامه بطريقة واحدة ( تفاعل المعلم – التلميذ ) إلى تعزيز
التفاعالت االجتماعية بين التالميذ ومن اإلصرار على تقديم إجابات فردية من التالميذ إلى توسيع إجابات
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التالميذ المبدئية عن طريق التفاوض ( )(Beck & Kosnik, 2006, 52؛ (Hang, et Al., 2017,
) ،)17ونتيجة لذلك فأن التلميذ يصبح نشطا ً وإيجابياً ،ومتعاونا ً واجتماعيا ً حيث يقترح الحلول والتفسيرات
الممكنة للمشكلة ثم يقوم بتطبيقها في مواقف جديدة (عبد هللا.)192 ،2015 ،
واقترح كل من  Osborn & Wittrockاستراتيجية التعلم التوليدى كتجسيد للبنائية االجتماعية
فالتعلم التوليدى يشير إلى القدرة على استخدام األفكار السابقة لتوليد أفكار جديدة من خالل الحوار
والتفاوض وتوليد المعنى مع المعلم ومن خالل التعلم في مجموعات صغيرة أي أن هذه االستراتيجية تقوم
على التعلم من أجل الفهم أو التعلم القائم على المعنى ،وذلك من خالل ربط الخبرات السابقة للمتعلم
بخبراته الالحقة وتكوين ارتباطات بينهما ،ويهدف التعلم التوليدى إلى تنمية التفكير فوق المعرفى وتنشيط
جانبي الدماغ من خالل إيجاد عالقات منطقية ومتشعبة ،وتزويد التالميذ بمواقف تعليمية تمكنهم من تكوين
خبرات جديدة وتنمية أنماط متعددة من التفكير ( (عبيد)11-9 ،2013 ،؛ (إسماعيل)69-68 ،2014 ،؛
(مصباح ،و آخرون ،))600 ،2013 ،وتتكون استراتيجية التعلم التوليدى من أربعة أطوار ،وهى كما
يأتى ( (أحمد)329-327 ،2013 ،؛ (عبد المجيد)184-183 ،2015 ،؛ (محمود-241 ،2018 ،
:))242
 الطور التمهيدى  :Preliminary Phaseوفيه يمهد المعلم للدرس من خالل المناقشات والحواراتوإثارة األسئلة ويتم التعرف على أفكار التالميذ عن طريق عرض أفكارهم حول بعض األحداث
المتناقضة أو األمور المحيرة التي عرضها المعلم وهنا يقوم المعلم بتفسير ومناقشة األفكار التي تم
طرحها لبناء أفكار جديدة.
 الطور التركيزى  :Focus Phaseوفيه يوجه المعلم التالميذ للعمل في مجموعات صغيرة متعاونةفيصل بين المعرفة اليومية والمعرفة المستهدفة ويحفز المعلم التالميذ ويشجعهم على المفاوضات داخل
المجموعة الواحدة وتقبل أفكار بعضهم البعض للوصول إلى معنى وفهم مشترك للمعلومات المراد
تعلمها.
 طور التحدى  :Challenge Phaseوفيه يقود المعلم مناقشة الفصل بالكامل حيث يتم تعديلالتصورات الخاطئة لدى التالميذ لتحل محلها المفاهيم المستهدفة في أثناء عرض كل مجموعة أفكارها
ومالحظاتها ،وهنا يمكن للمعلم استخدام سقاالت التعلم والتساؤل الذاتي لدى التالميذ إلثارة التحدى بين
ما كانوا يعرفونه قبل التعلم وبعده.
 طور التطبيق  :Application Phaseوهنا يعرض المعلم بعض المشكالت التي تتطلب تطبيقالمفاهيم التي تم التوصل إليها وإعطاء التالميذ الوقت الكافى للتأمل والتفكير حيث يتم توسيع نطاق
المفاهيم والفهم العميق لها نتيجة الستخدامها وتطبيقها في مواقف حياتية جديدة.
وقد أثبتت دراسات عديدة األثر اإليجابى لتدريس العلوم القائم على البنائية االجتماعية على مخرجات
التعلم المتنوعة وتحسين مهارات التفكير العليا والمهارات الحياتية ومن أمثلة تلك الدراسات :دراسة فنونه
( )2009والتي توصلت إلى تفوق التدريس وفقا ً لنموذج التعلم التوليدى على التدريس وفقا ً لنموذج
العصف الذهنى والتدريس بالطريقة السائدة في تحصيل طالب الصف الحادى عشر للمفاهيم العلمية
واالتجاه نحو األحياء ،ودراسة ) Akyol & Fer(2010التي توصلت إلى فعالية التعلم البنائى االجتماعى
في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائى للعلوم وتحسن أدائهم األكاديمى ،ودراسة عبد اللطيف
( )2012التي خلصت إلى فعالية استراتيجية إثرائية مقترحة قائمة على البنائية االجتماعية من خالل
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مواقع التواصل االجتماعى في تنمية دافعية اإلنجاز واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ الصف الثانى
اإلعدادى ،كما أكدت دراسة داود و العدوان ( )2016على األثر اإليجابى الفعال للنموذج التوليدى البنائى
في تحسين مهارات التفكير العليا والمهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الثالث األساسى.

رابعاً – تنمية المهارات الحياتية لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى من خالل تدريس العلوم:
لقد تعددت وتنوعت تعاريف المهارات الحياتية وتصنيفاتها نظرا ً الختالف مجال كل باحث أو
مؤسسة تسعى إلى تنميتها فيشير ) McCollum(2014للمهارات الحياتية على أنها :القدرات التي يمكن
لألفراد تعلمها وتساعدهم على أن يصبحوا ناجحين في العيش في حياة إنتاجية مثمرة ،ووضع نموذجا ً
للمهارات الحياتية المستهدفة  Targeting Life Skills Modelالذى قسم المهارات الحياتية إلى أربعة
مكونات  ،4-H Cloverهي :الرأس ،ويضم مهارات اإلدارة والتفكير ،والقلب ،ويضم مهارات االتصال
والعناية ،واأليدى ،ويضم مهارات العمل والعطاء ،والصحة ويضم مهارات الحياة والعيش والوجود،
ويعرفها كل من عياد و سعد الدين ( )2010بأنها :مجموعة المهارات المرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها
المتعلم ويتعلمها عن طريق مروره بخبرات منهجية تكنولوجية تساعده على مواجهة المواقف والتحديات
وتتمثل في :مهارات حل المشكالت ،واالتصال ،والسالمة واألمان ،وإدارة الوقت ،واالقتصاد ،واتخاذ
القرار ،وتحتل تنمية المهارات الحياتية من خالل تدريس العلوم مكانة مهمة لدى تالميذ مدارس التعليم
المجتمعى؛ ذلك أنها :تحقق التكامل بين المدرسة والمجتمع ،وبين الدراسة النظرية والتطبيق العملى،
وتكسب المتعلم الثقة في قدراته واحترام ذاته والدافعية نحو التعلم ومواجهة المشكالت والمواقف الحياتية
المختلفة ،كما تنمى قدرته على التفكير العلمى واالستدالل المنطقى ( (القميزى و العتيبى)387 ،2014 ،؛
(كاظم))980 ،2016 ،؛ وهذا ما أكدته دراسات عدة ( من أمثلة تلك الدراسات :دراسة )،Lynch(2007
ودراسة ) ، Loop (2013ودراسة غانم ( ،))2016ويمكن تصنيف المهارات الحياتية لتشتمل على (
(قشطة( ،)2008 ،وافى( ،)2010 ،الجدى:)(Dongre, 2018) ،)2012 ،
 المهارات الغذائية :ويقصد بها المهارات المتعلقة بالقدرة على اختيار الطعام المناسب والمتوازنوالتغذية السليمة والمحافظة على تنظيم أوقات الطعام ونظافته.
 المهارات الصحية الوقائية :ويقصد بها المهارات المرتبطة بالقدرة على المحافظة على النظافةالشخصية واكتساب العادات الصحية السليمة.
 المهارات البيئية :ويقصد بها المهارات التي يحتاجها المتعلم ليحافظ على سالمة البيئة المحيطة به،ومن أمثلتها :الحفاظ على البيئة من الملوثات ،والعناية بالنباتات ،واالقتصاد في استعمال الماء،
والحفاظ على الطيور البرية.
 مهارات حل المشكالت :ويقصد بها الخطوات واإلجراءات العملية المنطقية التي يتبعها المتعلم في أثناءحل مشكلته وتضم مهارات :تحديد المشكلة ،وجمع المعلومات والبيانات عن المشكلة ،ووضع عدة
حلول (فروض) ممكنة للمشكلة ،واختيار أنسب حل للمشكلة ،وتنفيذ الحل األنسب للمشكلة ،وتقويم
الحل للمشكلة.
 مهارات اتخاذ القرار :ويقصد بها القدرة على المفاضلة بين عدة حلول لمواجهة مشكلة معينة ،ومن ثماختيار الحل األمثل من بينها.

خامسا ا – تنمية االتجاه نحو مادة العلوم من خالل تدريسها لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى:
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يعتبر االتجاه دافعا ً مكتسبا ً يظهر في استعداد عقلى وجدانى له درجة عالية من الثبات يحدد شعور الفرد
وسلوكه بالنسبة لموضوعات معينة من حيث تفضيلها أو عدم تفضيلها (الترتورى و جويحان،2011 ،
 ،)34أما االتجاه نحو مادة العلوم فهو موقف يعبر عن محصلة استجابات المتعلم نحو موضوعات المادة
المتعلمة إما بالقبول والموافقة أو الرفض والمعارضة لهذه الموضوعات ،ويشتمل على ثالثة مكونات ،هي:
المكون المعرفى الذى يشير إلى معارف المتعلم وخبراته حول العلوم ،والمكون الوجدانى الذى يشير إلى
شعور المتعلم باالرتياح أو عدم االرتياح نحو العلوم ،والمكون السلوكى الذى يشير إلى سلوكيات المتعلم التي
تتفق مع ما لديه من معارف ومعتقدات حول العلوم (النجدى ،و آخرون ،)94 ،2007 ،ويعتبر تكوين
االتجاهات العلمية من األهداف الرئيسية لتدريس العلوم؛ ألنها تعتبر موجهات للسلوك ،ويمكن من خاللها
التنبؤ بالسلوك العلمى للمتعلم وينسحب ذلك على تعليم العلوم لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى (زيتون،
.)109 ،2005
وقد أجريت دراسات عديدة لتنمية االتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى ( من
أمثلة تلك الدراسات :مهناوى و توفيق ( ،)2004متولى ( ،)2005حسين ())2012؛ كما أنها خلصت
متمايز للعلوم بشكل ينمى حب التالميذ
تعليم
إلى ضرورة تبنى البرامج واالستراتيجيات التدريسية لتقديم
ٍ
ٍ
للعلوم ويوضح لهم قيمته في حياتهم ويسمح لهم بالمشاركة النشطة الفعالة ،وقد اتفق كل من صوافطه
( ،)2013و محمد ( )2015على أن االتجاه نحو مادة العلوم هو مفهوم يستخدم للداللة على مشاعر
التالميذ ومعتقداتهم وآرائهم حول العلوم والتي تؤثر في موقفهم التفضيلى اإليجابى/السلبى أما أحمد
( ،)2012و حبيب ( ،)2017و صفحى و عزام ( )2018فيرون أن االتجاه نحو مادة العلوم يشير إلى
استجابات المتعلمين بالقبول أو الرفض إزاء قضايا العلم ودراسة العلوم.
ويمكن القول :إن االتجاه نحو مادة العلوم يتضمن مجموعة من المكونات اآلتية ((مختار،)2008 ،
(البلوشى و المقبالى( ،)2009 ،صفحى و عزام:))2018 ،
 االستمتاع بمادة العلوم  :ويشير إلى اهتمام التلميذ بدراسة موضوعات مادة العلوم وتفضيله لها عنغيرها من المواد الدراسية ،وسعيه الدؤوب للمشاركة في األنشطة العلمية المتنوعة.
 معلم مادة العلوم :ويشير إلى مدى حب التالميذ لمعلم العلوم وأسلوبه في التدريس ،واتخاذهم له مثالًوقدوة ،وتكوين عالقات طيبة معه.
 أهمية دراسة مادة العلوم :ويستدل عليها من إدراك التلميذ ألهمية دراسة مادة العلوم وقيمتها في حياتهاليومية ومدى ارتباطها بالمواد األخرى.
 -طبيعة مادة العلوم :ويستدل عليها من مدى تقبل التلميذ لمادة العلوم.

سادسا – تنمية تقدير الذات لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى من خالل تدريس العلوم:
واحدة من األهداف المهمة لتقديم تطوير شامل لتعليم العلوم لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى هو أنه
يلعب دورا ً فعاالً في الحياة الشخصية واالجتماعية لهؤالء التالميذ حيث تلعب العوامل النفسية لديهم دورا ً
حاسما ً في األداء األكاديمى ويحتل تقدير الذات مكانة محورية من بين تلك العوامل باعتباره جزءا ً مكمالً
لتعلم التالميذ ونموهم ،كما يرتبط تقدير الذات بصورة إيجابية مع األداء األكاديمى للتالميذ هذا من جانب،
ومن جانب آخر يرتبط كل من األداء األكاديمى وتقدير الذات مع التعلم وعمل المعلمين ألن التدريس نشاط
تعبيرى وتفكيرى وعملى يؤثر في األداء األكاديمى وتقدير الذات الذى يعتبر اتجاها ً عاما ً للشخص أو
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انطباعا ً إيجابيا ً نحو قدراته المرتبطة بالتعلم المدرسى ،فهو القيمة التي يطلقها المتعلم عن تقديره الذاتي
وقدراته ومركز تحكمه ،وتكون نتاجا ً للتفاعالت والخبرات مع اآلخرين & (Shirmohammadi
).Yazdani, 2016
ويشير تقدير الذات إلى احترام الذات وتقدير الفرد لنفسه ويمكن أن يتساوى مع مصطلح تقييم الذات
 Self – Evaluationوهو تقييم الفرد لسلوكه وتقييمه لذاته (الرشيدى ،و آخرون،)186 ،2004 ،
ويرى  Maslowأن تقدير الذات أحد المكونات المهمة للنظرية الهرمية لحاجات اإلنسان باعتباره اتجاه
الفرد نحو نفسه أو رأى الفرد وتقييمه لنفسه ،ويمكن أن يكون إيجابيا ً مؤيدا ً أو محايدا ً أو سلبيا ً غير مؤيد
) ،(Moshahid, 2017,99ويوضح  Maslowأن تقدير الذات يشتمل على احترام الذات والتحصيل
واالنتباه واإلدراك وقيمة الذات  Self – Valueوالسمعة الحسنة ،(Mbuva, 2016, 61) Reputation
ويعتقد كل من Smith & Mckie(2007) :أن تقدير الذات يعادل مفهوم الذات  Self-Conceptالذى
يعنى ما يفكر فيه الفرد عن ذاته والكيفية التي يشعر بها حوله ويمكن أن يكون تقييما ً إيجابيا ً أو سلبياً،
ويتسع تقدير الذات بحيث يمتد ليشمل حب الفرد للقيم وقبوله للذات)، (Schacter, et Al., 2012
ويصف قطنانى ( )207 ،2011العالقة بين مفهوم الذات وتقدير الذات بأنها عالقة تكاملية ،فهما وجهان
لعملة واحدة حيث يشير مفهوم الذات إلى إدراك الفرد لذاته ،والذى يتأثر باألشخاص المحيطين به ،أما
تقدير الذات فيعنى حكم المتعلم على ذاته ومقدار رؤيته لجوانب شخصيته المتعددة ،وبينما يرى
)Mendaglio & Pyryt (2003أن تقدير الذات ينقسم إلى :تقدير الذات االجتماعى ( القرين ) ،وتقدير
الذات األسرى ( الوالدين ) ،وتقدير الذات التعليمى ،يقرر ) Moshahid (2017وجود بعدين لتقدير
الذات ،هما :المقدرة  Competenceالتي تعنى تقييم الفرد لنفسه باعتباره قادرا ً وفعاالً ،والقيمة Worth
التي تعنى الدرجة التي يشعر بها الفرد أنه نافع وذو قيمة ،ويمكن تصنيف تقدير الذات إلى مستويين ،هما:
مستوى مرتفع ( تقدير الذات اإليجابى ) ،ومستوى منخفض ( تقدير الذات السلبى ) ولكل مستوى
خصائصه حسب شخصية كل فرد حيث يتسم تقدير الذات اإليجابى بمجموعة من الســـمات ،أهمــــها:
الـــثقة ،والـــتفاؤل ،وســرعة االندماج مع اآلخرين ،وتــكـويـن عــالقـــات جـــيدة ،والــتوجــه
الـــــذاتــــــي  ،Self – Directionوالوعى بنقاط قوة الشخصية ،والشعور بالرضا عن إنجازاته ،والميل
إلى الحرية واالستقالل ،والتعاون ،والقدرة على الثقة باآلخرين ،والقدرة على التعبير عن رأيه،
واإلحساس الجيد بالقيود الشخصية ،والشعور بالراحة مع نطاق واسع من االنفعاالت ،ويتسم تقدير الذات
المنخفض بمجموعة من السمات ،أهمها :النظرة السلبية للحياة ،واالتجاه الكمالى Perfection is
 ،Attitudeواتباع سلوك اللوم أو التوبيخ ،والثقة الخاطئة باآلخرين ،واالعتمادية – ترك اآلخرين
يتخذون القرارات ،والميل للتأثر بضغوط الجماعة واتباع آرائها وأحكامها( (الشايب)2015 ،؛
). )(Mbuva, 2016
ونظرا ً ألن تقدير الذات يساعد على تنمية القدرات التواصلية والدافعية للتعلم ومهارات الحديث والنقاش
عالوة على االرتفاع بمستوى الطموح وتقليل المخاطر عند مواجهة المشكالت االجتماعية واالنفعالية
والسلوكية ،ولما كانت البيئة التعليمية هي األساس الذى يتم فيه تكوين تقدير الذات وتشكيله وتقويته؛ ذلك
أنها تستثير إدراك التلميذ للتعبير عن شخصيته الفردية حيث إن التعلم الفعال والكفء يتوافر في تلك البيئة
( )(Glotova & Wilhelm, 2014,510؛
التي توفر التقدير واالحترام للمتعلمين
) ،)(Meskauskiene, 2017,112-114فقد سعت عديد من الدراسات إلى تنمية تقدير الذات من خالل
تدريس العلوم ومنها دراسة فؤاد)  )2017التي استخدمت استراتيجية  PQ4Rلتدريس الكيمياء لطالب
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الصف األول الثانوى لتنمية مهارات التفكير فوق المعرفى وتقدير الذات األكاديمى ،ودراسة مهدى
( )2017التي استخدم فيها الباحث برمجية هاتف نقال في العلوم قائمة على التصميم الشامل في تنمية
القدرات المعرفية وتقدير الذات والتحصيل لدى تالميذ الفصول متعددة المستويات بالمملكة العربية
السعودية ،ودراسة الدسوقى ( )2015التي استقصت فيها الباحثة أثر التدريس باستخدام الفصل
االفتراضى المتزامن في تقدير الذات واالتجاه نحو التعلم لدى طالب الدبلوم الخاص ،ودراسة & Kim
) Lee(2015التي توصلت إلى التأثير اإليجابى الفعال لألنشطة العلمية في تنمية تقدير الذات والكفاءة
الذاتية واالتجاهات العلمية لدى أطفال األسر ذات األجور المنخفضة.

 -IIIإعداد برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية ،والوحدة التجريبية وأدوات البحث
تم إعداد برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية ،والوحدة
التجريبية ،وأدوات البحث على النحو اآلتى:
أو اال -إعداد برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم
المجتمعى:
وتم ذلك فى ضوء خطوتين رئيسيتين ،هما على الترتيب:
 -1األسس والمعايير التى يقوم عليها برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى :تم إعداد قائمة باألسس والمعايير التى يقوم عليها برنامج
العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى؛ وذلك
وفقا ً للخطوات اآلتية:
( ) 1-1الهدف من القائمة :هو تحديد األسس والمعايير التى يقوم عليها برنامج العلوم القائم على نظريتى
الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى.
( ) 2-1مصادر اشتقاق القائمة :تم اشتقاق قائمة األسس والمعايير فى ضوء كل من الكتابات والدراسات
والبحوث التى تناولت مدارس التعليم المجتمعى ،وخصائص تالميذها ،ونظريتى الذكاءات المتعددة
والبنائية االجتماعية.
( )3-1الصورة المبدئية للقائمة :تم التوصل إلى قائمة مبدئية باألسس والمعايير التى يجب توافرها عند
إعداد برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم
المجتمعى  ،وقد تضمنت :أهداف البرنامج ،ومحتواه ،وأنشطته ،والوسائل التعليمية ،ومصادر التعلم،
واستراتيجيات التدريس القائمة على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية ،وتنظيم العمل داخل
حجرة الدراسة ،وأساليب التقييم ،وتم وضع القائمة المبدئية فى صورة استبيان(*) لعرضه على مجموعة
من المحكمين.
( )4-1عرض القائمة على مجموعة من المحكمين(**) المتخصصين فى مجال المناهج وتعليم العلوم
إلبداء آرائهم فى مدى مالءمة األسس والمعايير لطبيعة تالميذ مدارس التعليم المجتمعى وخصائصهم
(*)

انظر ملحق ( ،)1بمالحق البحث.

(**)

انظر ملحق ( ،)12بمالحق البحث.
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ومدى ارتباط كل أساس أو معيار بالمحور الذى ينتمى إليه ،ومدى مالءمة كل استراتيجية من تلك
االستراتيجيات لنظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية ،وإضافة ما يرونه مناسبا ً من محاور أو
أسس ومعايير أخرى.
( )5-1التوصل إلى الصورة النهائية لقائمة األسس والمعايير :بعد إجراء التعديالت فى ضوء آراء
المحكمين تم التوصل إلى الصورة النهائية للقائمة ،وهى على النحو اآلتى:

( )1-5-1أسس أهداف البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية،
ومعاييرها:
يراعى فى أهداف البرنامج ما يلى:
 -أن تتوافق مع أهداف تدريس العلوم بمدارس التعليم المجتمعى.

 -أن تتالءم مع خصائص تالميذ مدارس التعليم المجتمعى وحاجاتهم وطبيعة نموهم.

 أن تمكن التلميذ من توظيف ذكاءاته المتعددة وتنميتها في أثناء اكتسابه للمعارف والمعلومات. -أن تسعى إلى االرتقاء بمستوى طموح التلميذ ليصل إلى أقصى قدراته.

 أن تكسب التلميذ مهارات التعاون والعمل الجماعى التعاونى والمهارات العقلية في أثناء معالجتهللمواقف التعليمية المتحدية لتفكيره.
 أن تتناسب مع مستوى النمو الممكن أو المتاح لدى التلميذ. أن تُكسب التلميذ جوانب التعلم المتنوعة ( حقائق – مفاهيم – تعميمات ) التي تساعده على الفهمالعميق.
 أن تُكسب التلميذ القدرة على مواجهة المشكالت والقضايا الحياتية والتوصل إلى حلول مناسبة لها. -أن تنمى لدى التلميذ المهارات الحياتية المتنوعة في العلوم.

 -أن تتناسب مع اإلمكانات المادية والبشرية المتوافرة في مدارس التعليم المجتمعى.

 أن تشتمل على المستويات الستة لتصنيف بلوم لألهداف المعرفية :تذكر – فهم – تطبيق – تحليل –تركيب – تقويم.
 أن تنمى لدى التلميذ االتجاه اإليجابى نحو مادة العلوم. -أن تزيد من تقدير الذات اإليجابى المرتفع لدى التلميذ.

 -أن تصاغ فى صورة إجرائية سلوكية قابلة للمالحظة والقياس.

( )2-5-1أسس محتوى البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية،
ومعاييره:
يراعى فى محتوى البرنامج ما يأتى:
 -أن يرتبط بأهداف كل وحدة من وحدات البرنامج.

 -أن يتفق مع محتوى العلوم المقرر على تالميذ مدارس التعليم المجتمعى.

 أن تتضمن وحدات البرنامج موضوعات حياتية متعلقة بالتربية الصحية والوقائية. أن يصاغ بشكل يسمح باستخدام أكبر قدر ممكن من الذكاءات المتعددة الثمانية.- 502 -
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 أن ينظم بطريقة منطقية مترابطة بحيث ينتقل مما يعرفه التلميذ إلى ما يريد تعلمه. -أن يحقق التكامل قدر اإلمكان بين فروع العلوم المختلفة.

 أن ينتقل بصورة نظامية من المفاهيم اليومية التلقائية إلى المفاهيم العلمية. -أن يرتبط بالسياق االجتماعى الثقافي المحيط بالتلميذ.

 أن تدور الدروس أو الوحدات حول مشكلة أو قضية أو سؤال يشكل أى منها أهمية اجتماعيةوشخصية ذات معنى للتالميذ.
 أن يشرك التالميذ فى تعلم المعلومات العلمية بنفس الطريقة التي سوف يتعلمون بها ويطبقونها فىالمستقبل خارج المدرسة.

( )3-5-1أسس أنشطة البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية،
ومعاييرها:
يراعى فى أنشطة البرنامج ما يأتى:
أن ترتبط باألهداف والمحتوى.
 أن تتحدى تفكير التلميذ وتشجعه على البحث واالستقصاء بشكل يعظم من قدراته العقلية ومهاراتتفكيره.
 أن تتنوع وتتعدد لتتالءم مع بروفيل الذكاءات المتعددة الشخصية للتلميذ ولتشمل معظم أنشطة الذكاءاتالمتعددة الثمانية.
 أن تتناسب مع الخصائص العمرية والقدرات العقلية لتلميذ مدرسة التعليم المجتمعى. -أن يتطلب معالجتها استخدام المهارات الحياتية المتنوعة.

 أن يتطلب إنجازها تقديم مساعدة في شكل تلميحات ،أو أفكار ،أو إعادة إجابة عن سؤال ..... ،الخ. أن تكون موجهة بمشكلة وتستثير تفكير التلميذ وتحفزه على التخيل وحب االستطالع. -أن تكسب التلميذ جوانب التعلم المتنوعة مع إدراك العالقات المتداخلة بينها.

 أن تعزز من بناء المعنى والتفاعل االجتماعى لدى التلميذ باستخدام المناقشات والمفاوضات لربطمعارفه السابقة بمعارفه الحالية.
 -أن تثير دافعية التلميذ للتعلم وتساعده على تنظيم خبراته.

 -أن يتضمن كل نشاط :المواد المستخدمة ،وخطوات العمل ،والمالحظات ،واألسئلة ،والتفسيرات.

( )4-5-1أسس الوسائل التعليمية ومصادر التعلم المستخدمة فى البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات
المتعددة والبنائية االجتماعية ،ومعاييرها:
تراعى الوسائل التعليمية ومصادر التعلم المستخدمة فى البرنامج ما يأتى:
 -أن ترتبط بأهداف الدروس وأنشطتها ومحتواها.

 أن تتعدد وتتنوع ،مثل :النماذج ،والرسوم ،والمجسمات ،والبطاقات ،والصور المكبرة وغيرها. أن تنسجم مع أنواع الذكاءات المتعددة المستخدمة في كل درس من دروس البرنامج. أن تساعد المعلم على توضيح فكرة النشاط والهدف منه.- 503 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الرابع 2021

 -أن تتالءم مع اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة بمدارس التعليم المجتمعى.

 أن تتناسب مع االستراتيجيات التدريسية المستخدمة والقائمة على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائيةاالجتماعية.
 أن تستخدم خامات وأدوات من البيئة المحلية المحيطة بالتلميذ وذات تكلفة قليلة بقدر اإلمكان. -أن تمكن المعلم من تقديم المساعدة للتلميذ لتطوير قدراته المستقلة.

 أن تتالءم مع التطورات العلمية والتكنولوجية المعاصرة ،مثل :جهاز الكمبيوتر المحمول ،Lab Topواالنترنت ،وجهاز عرض البيانات .Data show
 أن تشتمل على معلومات علمية صحيحة تتوافق مع محتوى كتاب التلميذ ،وكراسة النشاط المستخدمينفى البرنامج.

( )5-5-1أسس إستراتيجيات التدريس المستخدمة فى البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة
والبنائية االجتماعية ،ومعاييرها:
يتطلب تدريس البرنامج استخدام عديد من االستراتيجيات القائمة على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
ى منها بما يتناسب مع طبيعة الدرس ويسهم في تحقيق أهداف البرنامج،
االجتماعية بحيث يتم استخدام أ ًّ
ويمكن إجمالها على النحو اآلتى:

( )1-5-5-1االستراتيجيات التدريسية القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة:
أ -اإلستراتيجيات التدريسية المالئمة للذكاء اللغوى/اللفظى:
 العصف الذهنى :إعطاء المتعلم مشكلة أو قضية حول موضوع ما إلنتاج أكبر قدر ممكن من األفكاروالحلول الجديدة.
 المناقشة والحوار :طرح قضية أو موضوع للنقاش بين المعلم والتالميذ حيث يتم تبادل اآلراء المختلفةوصوالً لما هو صائب.
 سرد القصص :نسج المفاهيم واألفكار واألهداف التعليمية األساسية في شكل قصة يتم سردها داخلحجرة الدراسة.
معين ما عدا
ٍ
 الكلمات المترابطة :عرض مجموعة من الكلمات بحيث تعبر كل مجموعة عن موضوعٍكلمة واحدة ليست لها صلة بالموضوع نهائياً.
 التدريس التبادلى :حوار بين المعلم والتالميذ أو بين التالميذ بعضهم البعض بحيث يتبادلون أدوار التنبؤوالتساؤل والتوضيح والتصور الذهنى والتلخيص.
 التسجيل الصوتى :تسجيل أفكار التالميذ وآرائهم لمساعدتهم على الكتابة أو لجمع المعلومات فيالمقابالت.
 النشر :كتابة أعمال التالميذ وطباعتها ونسخها لتوزيعها على زمالئهم أو لعرضها على صحيفة الفصلأو المدرسة.
ب -اإلستراتيجيات التدريسية المالئمة للذكاء المنطقى/الرياضى:
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 األسئلة السقراطية :يشارك المعلم الحوارات مع تالميذه مستهدفا ً الكشف عن الخطأ والصواب فيمعتقداتهم ،وذلك عن طريق فن السؤال.
 الحسابات والتكميمات :التعامل مع األرقام ووصف الموضوعات بصورة كمية رقمية. األلغاز التعليمية :اللغز نشاط عقلى يتضمن موقفا ً منظما ً وهادفا ً به بعض المعلومات على شكل لغزيجذب انتباه التالميذ.
 حل المشكالت :مجموعة العمليات التى يقوم بها المتعلم مستخدما ً المعارف والمهارات المكتسبة من قبلفي تفسير وحل موقف مشكل.
 -موجهات الكشف :العثور على مماثالت للمشكلة المراد حلها.

 التصنيف والوضع في فئات :تصنيف المعلومات بناء على سمات محددة إلى فئات لتنظيمها.جـ -اإلستراتيجيات التدريسية المالئمة للذكاء الموسيقى/اإليقاعى:
 األغانى واألناشيد واإليقاعات :صياغة الموضوعات في صورة إيقاعية يمكن غناؤها والتعبير عنها فيصورة أغانى أو أناشيد.
 -المفاهيم الموسيقية :استخدام النغمات الموسيقية كأدوات للتعبير عن األفكار والمفاهيم الدراسية.

 موسيقى المناخ االنفعالى :استخدام موسيقى تصويرية مرتبطة بالموضوع المراد تعلمه للمساعدة علىالتركيز والفهم.
 جمع األسطوانات وتصنيفها :تجميع األغانى والتسجيالت الصوتية المرتبطة بموضوع الدرس ومناقشةمحتوياتها.
د -اإلستراتيجيات التدريسية المالئمة للذكاء البصرى/المكانى:
 التصور البصرى :دعوة التالميذ للتركيز في الرسم المعروض ومناقشة أفكارهم لتحويل المادة المتعلمةإلى صورة ذهنية يمكن استخدامها.
 األلوان المميزة :استخدام التالميذ األلوان لإلشارة إلى الموضوعات التي يدرسونها وتمييز مكوناتها. الرسم التخطيطى للفكرة :تحويل التالميذ المعلومات والمفاهيم إلى رسومات توضحها. -المجازات المصورة :استخدام فكرة في صورة بصرية لإلشارة إلى فكرة أخرى.

 -الرموز المرسومة :استخدام الرسوم البسيطة والصور للتعبير عن أفكار الدرس ومفاهيمه.

 -خرائط المفاهيم :رسوم تخطيطية تدل على العالقات بين المفاهيم يمكن أن تكون في بعد واحد أو بعدين.

 خرائط العقل :طريقة لترتيب المعلومات وتنظيمها بطريقة تماثل كيفية قراءة العقل للمعلومات حيثيكون المركز هو الفكرة أو األساس ويتفرع منها فروع متنوعة.
هـ -اإلستراتيجيات التدريسية المالئمة للذكاء االجتماعى:
 التعلم التعاونى :تقسيم الفصل إلى مجموعات صغيرة يتعاون أفرادها في إنجاز هدف الجماعة والقيامبأدوارهم لتحقيق أهداف تعليمية.
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 مشاركة األقران :مشاركة كل تلميذ زميله لتقديم ما يعرفونه عن موضوع الدرس وإنجاز األنشطةالالزمة لتحقيق أهداف تعليمية.
 ألعاب الرقع :تصنع من الورق المقوى واأللوان وفى أثناء ممارستها يتعلم التالميذ المهارة أو الموضوعالمراد تعلمه.
 المحاكاة :ابتكار بيئة داخل الصف تحاكى بيئة موضوع التعلم وقد تتطلب إعدادا ً وتجهيزات أو تتمبصورة ارتجالية.
 المناظرة التعاونية :تقسيم الفصل إلى مجموعات يصل حجم المجموعة الواحدة إلى أربعة أعضاء يتمتقسيمهم إلى فريقين يتناول كل فريق مادة تعليمية معينة.
 بناء توافق وجهات النظر :يسمح لكل عضو داخل المجموعة بإبداء وجهة نظره أو رأيه وصوالً إلىاتفاق جماعى.
 البحث الجماعى :ترتيب التالميذ في مجموعات وفقا ً الهتماماتهم بالمشكالت الفرعية المراد فحصهاومناقشتها جماعياً.
و -اإلستراتيجيات التدريسية المالئمة للذكاء الشخصى/الذاتى:
 التساؤل الذاتي :مجموعة من األسئلة يوجهها المتعلم لنفسه في أثناء معالجة المعلومات بهدف معرفةعمليات تفكيره واكتسابه للمعلومات.
 التأمل لفترة من الوقت :إتاحة وقت مستقطع متكرر للتالميذ في أثناء الدرس للتأمل في المعلومات التيعرضت عليهم.
 -الصالت أو الروابط الشخصية :ربط المعلم للمعلومات التي يقدمها بخبرات التالميذ الحياتية.

 -وقت االختيار :توفير فرص للتالميذ التخاذ قرارات من خبراتهم التعليمية في المواقف المتنوعة.

 فكر  /زاوج  /شارك :يفكر التالميذ بشكل فردى فى سؤال يطرحه المعلم ثم في شكل أزواج ثم الفصلبأكمله.
 النمذجة :يقدم المعلم المهارة للتالميذ في شكل مادة مقروءة ثم يقدم نموذجا ً للعمليات المتضمنة فيها ثميقوم كل تلميذ بالنمذجة مثل المعلم.
 التفكير بصوت عال :حث التالميذ على مساءلة أنفسهم قبل أداء المهمة أو حل المشكلة وفى أثنائه وبعداالنتهاء منه.
 التفكير التأملى :تأمل التلميذ للموقف وتحليله إلى عناصره ورسم الخطط الالزمة لفهمه وصوالً لنتائجيتم تقييمها.
ز -اإلستراتيجيات التدريسية المالئمة للذكاء الجسدى/الحركى:
 -المفاهيم الحركية :ترجمة المعلومات إلى تعبيرات جسمية حركية.

 -خرائط الجسم :استخدام الجسم كأداة مرجعية أو خريطة لمجاالت معرفية محددة.

 لعب األدوار :تقمص كل فرد من المشاركين أحد األدوار التي توجد في الموقف الواقعى وتفاعله معأدوار اآلخرين.
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 -إجابات الجسم :استخدام التالميذ أجسامهم كوسيط للتعبير عن تعلمهم.

 التمثيل المسرحى :إعادة صياغة الموضوعات الدراسية في قالب مسرحى يشارك فيه التالميذ للوصولإلى الهدف المرغوب.
ح -اإلستراتيجيات التدريسية المالئمة للذكاء الطبيعى:
 الرحالت التعليمية :جوالت تعليمية منظمة يقوم بها التالميذ خارج المدرسة ومرتبطة بالعمل المدرسىوذات أهداف تعليمية.
 المتناقضات :مواجهة التلميذ بموقفين متعارضين فيسعى إلى إيجاد االتزان بما يملكه من معلوماتعلمية.
 التعلم القائم على المشروعات :استقصاء التالميذ للمشكالت الملحة وصوالً لمنتجات فعلية مرتبطةبالموضوع المراد تعلمه.

( )2-5-5-1االستراتيجيات التدريسية القائمة على النظرية البنائية االجتماعية:
 التعلم التوليدي البنائي :يستخدم التالميذ معرفهم السابقة في تفسير وتوضيح األحداث المتناقضةوالمواقف الحياتية التي يعرضها المعلم؛ لتتم المناقشات والحوارات؛ وصوالً لبناء أفكار جديدة ،يتم
معالجتها في صورة مجموعات ،ثم يحدث النقاش بين المعلم والفصل بأكمله لتعديل التصورات الخاطئة ثم
استخدام المفاهيم التي تم تعلمها في حل مشكالت جديدة ومواقف حياتية غير مألوفة؛ وتتكون من أربعة أطوار هي:
الطور التمهيدى – الطور التركيزى – طور التحدى – طور التطبيق.

( )6-5-1أسس تنظيم العمل داخل حجرة الدراسة فى أثناء تنفيذ دروس البرنامج القائم على نظريتى
الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية ،ومعاييره:
يراعى في تنظيم العمل داخل حجرة الدراسة في اثناء تنفيذ البرنامج ما يأتى:
أ -مرحلة اإلعداد:
 -أن يتم تنظيم حجرة الدراسة حسب خطوات االستراتيجية المستخدمة لذلك الدرس.

 أن يتم توفير كتاب التلميذ وكراسة النشاط بأعداد تغطى أعداد التالميذ بحيث يحصل كل تلميذ على كتابالتلميذ وكراسة النشاط.
 أن يتم التأكد من توافر المواد واألدوات الالزمة أو بدائل لها إلجراء األنشطة المطلوبة. أن يتم تجريب المواد واألدوات الالزمة أو بدائل لها إلجراء األنشطة المطلوبة. أن يتم تحريك المقاعد وتنظيمها بمرونة حسب طبيعة النشاط المستخدم.ب -مرحلة التنفيذ:
 أن يتم تقديم المعلومات والتوجيهات الخاصة باألنشطة القائمة على الذكاءات المستخدمة  /البنائيةاالجتماعية في بداية الدرس.
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 أن يُسمح للتالميذ بتنفيذ األنشطة القائمة على الذكاءات المستخدمة  /البنائية االجتماعية وتدوين إجاباتهمعن أسئلة النشاط في كراسة النشاط.
 -أن يستخدم التالميذ المواد واألدوات الالزمة للتأكد من أفكارهم وتجريبها.

 أن يراعى تنفيذ خطوات استراتيجيات الذكاء المستخدمة  /البنائية االجتماعية وأنشطتهما في كل درسعلى نحو منتظم.
 -أن يتم التأكد من مشاركة كل التالميذ واستثارة تفكيرهم ألعلى قدر ممكن.

 أن يتم توجيه التالميذ إلى تدوين المالحظات والتفسيرات المتفق عليها في كتاب التلميذ. -أن يتوافر مناخ من الحرية يسوده النظام في أثناء عمل التالميذ.

( )7-5-1أسس أساليب التقييم المستخدمة فى البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية ومعاييرها:
تراعى أساليب التقييم المستخدمة فى البرنامج ما يأتى:
 أن تقيس مدى تحقق األهداف ( المعرفية – الوجدانية – المهارية ). -أن تستخدم أدوات التقييم المبنى على األداء.

 أ ن توثق أعمال التالميذ باستخدام اللوحات وتصوير مقاطع الفيديو ودفتر اليوميات وملفات اإلنجاز. أن تتنوع ما بين األسئلة التحريرية والشفوية والتكليفات والمهام والتعيينات. أن تستخدم أساليب متنوعة على النحو اآلتى: -التقييم التكوينى ،ويتم من خالل:

 تتبع أفكار التالميذ في أثناء انتقالهم من نشاط آلخر. الفحص الدورى لكراسة النشاط لكل تلميذ. -متابعة التالميذ في أثناء إجراء األنشطة.

 مناقشة أسئلة التقييم في نهاية كل درس من دروس البرنامج. -التقييم التجميعى ويتم من خالل:

االختبار التحصيلى لكل وحدة من وحدات البرنامج.
اختبار المهارات الحياتية.
مقياس االتجاه نحو مادة العلوم.
مقياس تقدير الذات.

 -2صورة برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم
المجتمعى:
فى ضوء قائمة األسس والمعايير تم التوصل إلى صورة البرنامج وفقا ً للخطوات اآلتية:
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( ) 1-2إعداد صورة أولية لبرنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية
لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى  ،وقد اشتملت على ( )24وحدة دراسية مقترحة في العلوم والتربية
الصحية والوقائية موزعة على الصفوف من الرابع إلى السادس االبتدائى؛ بحيث اختص الصف الرابع
االبتدائى بثمانى وحدات :أربع منها فى الفصل الدراسى األول ،وأربع فى الفصل الدراسى الثانى،
واختص الصف الخامس االبتدائى بثمانى وحدات :أربع منها فى الفصل الدراسى األول ،وأربع فى الفصل
الدراسى الثانى ،واختص الصف السادس االبتدائى بثمانى وحدات :أربع منها فى الفصل الدراسى األول،
وأربع فى الفصل الدراسى الثانى.
( )2-2عرض الصورة األولية على مجموعة من المحكمين(*) المتخصصين فى مجال المناهج وتعليم العلوم
إلبداء آرائهم فى مدى مالءمة البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ
مدارس التعليم المجتمعى ومالءمته ألسسه ومعاييره ،ومدى مالءمة وحدات البرنامج لتالميذ مدارس التعليم
المجتمعى ،ومدى مالءمة األنشطة واالستراتيجيات التدريسية المستخدمة ،ومدى مناسبة عدد الحصص أو
الفترات الدراسية لكل درس من دروس البرنامج.
( )3-2التوصل إلى الصورة النهائية للبرنامج :بناء على آراء المحكمين تم تعديل بعض االستراتيجيات التدريسية المستخدمة،
ومصادر التعلم ،كما تم تغيير عدد الحصص أو الفترات الدراسية لبعض الدروس؛ ومن ثم تم التوصل إلى الصورة النهائية
لبرنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى (**) ،وبذلك تمت
اإلجابة عن السؤالين األول والثانى من أسئلة البحث.
ثانيا ا -إعداد الوحدة التجريبية:
فى ضوء الصورة النهائية لبرنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى أعد الباحث وحدة من وحدات البرنامج لتجريبها والتأكد من
فاعلية البرنامج ،وقد تم ذلك وفقا ً للخطوات اآلتية:
 -1اختيار الوحدة المراد تجريبها من البرنامج :تم اختيار وحدة (جسم اإلنسان) من وحدات الصف الرابع
االبتدائى للفصل الدراسى الثانى كوحدة تجريبية؛ ألنها تشتمل على خمسة دروس تضم موضوعات في
العلوم والتربية الصحية والوقائية ويستلزم تنفيذها استخدام أكبر قدر ممكن من األنشطة واالستراتيجيات
التدريسية القائمة على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية ،كما تسمح تلك الوحدة باستخدام
خامات ومواد من البيئة المحلية بشكل يساعد التالميذ على عرض نواتج تعلمهم.
 -2تحديد األهداف التعليمية للوحدة المختارة :بعد اطالع الباحث على بعض الكتابات التربوية التى تناولت أهداف
تعليم العلوم لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى ،وفحص محتوى الوحدة المختارة تم تحديد األهداف التعليمية(***)
للوحدة ،ومن ثم تحديد األهداف السلوكية اإلجرائية بكل درس من دروس الوحدة.
 -3تحليل محتوى الوحدة المختارة :وقد تم ذلك وفق الخطوات اآلتية:
( )1-3تحديد تعريف لكل فئة من فئات التحليل (الحقائق ،المفاهيم ،التعميمات) وذلك على النحو اآلتى:
2

(*) انظر ملحق (  ،)1بمالحق البحث.

ا

(**) نظر ملحق ( ،)2بمالحق البحث.

(***) انظر دليل المعلم ملحق رقم ( ،)5بمالحق البحث ،ص ص.187-186:
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 الحقيقة هي مجموعة النتائج أو المالحظات الخاصة بموقف معين أو مادة معينة والناتجة من المالحظةأو اإلحساس المباشر (صالح.)9 ،2016 ،
 المفهوم هو تجريد للعناصر المشتركة بين مجموعة من الحقائق وعادة ما يعطى هذا التجريد اسما ً(صالح.)10 ،2016 ،
 التعميم هو “جملة صحيحة علميا ً لها صفة الشمول وإمكانية التطبيق على مجتمع األشياء أو األحداث أوالظواهر" (عليان)55 ،2010 ،
( )2-3تحليل محتوى وحدة (جسم اإلنسان) من برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة
والبنائية االجتماعية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى وفقا ا للتعاريف اإلجرائية لكل من :الحقيقة،
والمفهوم ،والتعميم وتم الوصول إلى القائمة النهائية للتحليل وفقا ا للخطوات اآلتية:
( ) 1-2-3التأكد من ثبات التحليل عن طريق إعادة عملية التحليل مرة أخرى بعد مضى شهر ونصف من
التحليل األول ،وتم التوصل إلى قائمة أخرى بأوجه التعلم ،ثم حساب ثبات التحليل باستخدام معادلة
هولستى ( Holstiطعيمة ،)226 ،2008 ،كما هو موضح بالجدول اآلتى:
جدول ()1
نتائج ثبات عملية تحليل محتوى وحدة (جسم اإلنسان)
الموضوع

فئات التحليل

عدد المفردات
فى التحليل األول

عدد المفردات
فى التحليل
الثانى

عدد المفردات المتفق
عليها فى التحليلين

معامل
الثبات

الخلية وحدة البناء
والوظيفة
الجهاز الهضمى في
اإلنسان
األمراض التي تصيب
الجهاز الهضمى
لإلنسان وطرق الوقاية
منها

الحقائق
المفاهيم
الحقائق
المفاهيم
الحقائق
المفاهيم

12
4
25
2
14
3

12
4
25
2
15
3

12
4
25
2
14
3

1
1
1
1
0,97
1

الحقائق
المفاهيم
التعميمات
الحقائق
المفاهيم

14
4
1
9
5

14
4
1
9
6

14
4
1
9
5

1
1
1
1
0,91

ـــــــــــــــــــــ

93

95

93

0,99

الجهاز التنفسى في
اإلنسان
األمراض التي تصيب
الجهاز التنفسى لإلنسان
وطرق الوقاية منها
المجموع

ويتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات بالنسبة لعناصر التحليل 0,99مما يدل على ثبات التحليل
بدرجة جيدة.
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( )2-2-3التأكد من صدق التحليل عن طريق عرض قائمة التحليل األولية على مجموعة من المحكمين
المتخصصين فى مجال المناهج وتدريس العلوم(*) حيث أشاروا إلى أن قائمة التحليل مطابقة لجميع الحقائق
والمفاهيم والتعميمات الواردة بالوحدة ،كما أن كل فئة من فئات التحليل تتفق مع التعريف اإلجرائى لها.
( )3-2-3التوصل إلى القائمة النهائية لجوانب التعلم :وفى ضوء آراء المحكمين تم التوصل إلى قائمة
نهائية(**) لجوانب التعلم الواردة فى الوحدة المختارة للتجريب.
 -1تحديد الوسائل التعليمية ومصادر التعلم الخاصة بكل درس من دروس الوحدة ،وروعى فيها ارتباطها
بموضوعات الوحدة ،ومالءمتها لخصائص التالميذ ،وإمكانيات المدرسة ،ومناسبتها لإلستراتيجيات
المستخدمة في كل درس من دروس الوحدة ،عالوة على توافرها فى البيئة المحلية.
 -2استراتيجيات التدريس :حيث تم استخدام استراتيجيتي التعلم التعاونى والتصور البصرى للدرس األول،
واستراتيجيتي التعلم التوليدى البنائى والعصف الذهنى للدرس الثانى ،واستراتيجيتي فكر – زاوج –
شارك ولعب األدوار للدرس الثالث ،واستراتيجيتي سرد القصص والتعلم القائم على المشروعات
للدرس الرابع ،أما للدرس الخامس فقد تم استخدام استراتيجيتى التعلم التعاونى والرسم التخطيطى.
 -3إعداد وسائل التقييم :تم االعتماد على نوعين من التقييم ،هما :التقييم التكوينى والتقييم التجميعى؛ وذلك
لمالءمتهما الستراتيجيات التدريس المستخدمة ،ويمكن توضيح ذلك على النحو اآلتى:
( ) 1-6التقييم التكوينى :ويستخدم فى أثناء التدريس من خالل :مناقشة مجموعات التالميذ حول خبراتهم
السابقة المتعلقة باألنشطة المراد تنفيذها باإلضافة إلى الفحص المتكرر لكراسة النشاط لكل تلميذ ،وأسئلة
التقييم فى نهاية كل درس من دروس الوحدة التجريبية والموجودة داخل كتاب التلميذ.
( )2-6التقييم التجميعى :ويتم من خالل االختبار التحصيلى للوحدة موضع التجريب ،واختبار المهارات
الحياتية ،ومقياس االتجاه نحو مادة العلوم ،ومقياس تقدير الذات حيث تم تطبيقها قبل دراسة الوحدة وبعد
االنتهاء من دراستها.
 -4إعداد كتاب التلميذ :وقد روعى عند إعداد كتاب التلميذ أن يصاغ المحتوى وفقا ً لبعض اإلستراتيجيات
التدريسية القائمة على كل من نظرية الذكاءات المتعددة والنظرية البنائية االجتماعية بحيث يقدم في
صورة أنشطة متحدية لتفكير التلميذ يتطلب حلها وصوله للمعلومات بنفسه ،باإلضافة إلى توافر الصور
والرسوم التخطيطية واألشكال؛ وعلى ذلك فقد ضم كتاب التلميذ في صورته النهائية :مقدمة توضح
للتلميذ كيفية استخدام الكتاب ،ودروس الوحدة التجريبية بحيث يضم كل درس مقدمة صغيرة تضم
وصفا ً ألحد المواقف الحياتية يتبعها أسئلة ،وأنشطة بحيث يضم كل نشاط :المواد المستخدمة ،وخطوات
العمل ،والمالحظات ،واألسئلة والتفسيرات ،وأسئلة موضوعية ومقالية للتقييم.
 -5إعداد كراسة النشاط :تم تصميم كراسة النشاط بحيث تضم دروس الوحدة موضع التجريب ،ويضم كل
درس األنشطة المطلوبة حيث يتكون كل نشاط من :المواد المستخدمة ،وخطوات العمل ،والمالحظات
والتفسيرات التى يسجل فيها التلميذ ما يالحظه ويستنتجه.

ا

2

(*) نظر ملحق (  ،)1بمالحق البحث.

ا

(**) نظر دليل المعلم ،ملحق

رقم

( ،)5بمالحق البحث.
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 -6إعداد دليل المعلم :يهدف دليل المعلم إلى مساعدة معلمة العلوم بمدارس التعليم المجتمعى على التدريس
وفقا ً لبرنا مج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية ،وقد تضمن الدليل:
مقدمة توضح أهمية الدليل ومحتوياته ،ونبذة مختصرة عن االستراتيجيات التدريسية القائمة على
نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية ،وتوجيهات عامة للمعلمة ،وتحليل محتوى وحدة (جسم
اإلنسان) ،واألهداف العامة للوحدة ،والتوزيع الزمنى لدروس الوحدة ،وقائمة بالكتب والمراجع التى
يمكن للمعلمة االستعانة بها عند تدريس وحدة (جسم اإلنسان) ،ودروس وحدة جسم اإلنسان ،وقد تضمن
كل درس :عنوان الدرس ،واألهداف السلوكية ،وجوانب التعلم ،واألدوات الالزمة ،والوسائل التعليمية،
وخطة السير فى الدرس ،وأسئلة التقييم.
ثالثا ا -إعداد أدوات البحث:

أ -إعداد االختبار التحصيلى:
وقد مر إعداد االختبار التحصيلى بالخطوات اآلتية:
 -1تحديد الهدف من االختبار :وهو قياس مستوى التحصيل المعرفى لتالميذ الصف الرابع االبتدائى
بمدارس التعليم المجتمعى فى وحدة ( جسم اإلنسان ) وهى الوحدة موضع التجريب من وحدات البرنامج
الذى تم إعداده.
 -2تحديد أبعاد االختبار :تم استخدام المستويات الستة من تصنيف بلوم ،وهى :التذكر والفهم والتطبيق
والتحليل والتركيب والتقويم ،وقد استقر الباحث فى ضوء ما سبق على قياس األهداف السلوكية(*) التى
تغطى جميع دروس الوحدة.
 -3إعداد جدول المواصفات وتوزيع عدد أسئلة االختبار على األهداف المختلفة كما هو موضح بالجدول
اآلتى:
جدول ()2
مواصفات االختبار التحصيلى فى وحدة (جسم اإلنسان)
األهداف التعليمية

موضوعات
الــــــــــوحــــــدة

 -1الخلية وحدة البناء والوظيفة.
 -2الجهاز الهضمى في اإلنسان.
 -3األمراض التي تصيب الجهاز الهضــمى
لإلنسان وطرق الوقاية منها.
 -4الجهاز التنفسى في اإلنسان.
 -5األمراض التي تصيب الجهــاز التنفســى
لإلنسان وطرق الوقاية منها.
المجموع

ا

تذكر

فهم

تطبيق

تحليل

تركيب

تقويم

المجموع

3
2

2
2

1
1

1
-

2
3

1
1

10
9

2

1

1

-

1

1

6

2

1

1

1

1

-

6

1

1

-

1

1

1

5

10

7

4

3

8

4

36

،

(*) نظر األهداف السلوكية ومستوياتها التصنيفية ،وبنود قياسها باالختبار التحصيلى ،ملحق رقم ( ،)6بمالحق البحث.
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ويتضح من الجدول السابق أنه يمكن قياس كل هدف بمفردة من مفردات االختبار وبذلك يكون العدد
اإلجمالى لمفردات االختبار هو ( )36مفردة.
 -4تحديد نوعية مفردات االختبار :تم تحديد مفردات االختبار من نوع االختيار من متعدد؛ وذلك ألنها
تقلل من عامل التخمين ،وتلقى استحسانا ً من التالميذ فى اإلجابة عنها ،عالوة على سهولة تصحيحها.
 -5صياغة مفردات االختبار :وقد روعى عند صياغتها أن تتضمن مقدمة السؤال أكبر قدر من المفردة
بقدر اإلمكان وأن تضم البدائل إجابة واحدة صحيحة وتكون متسقة نحويا ً مع مقدمة المفردة ،مع
توضيح أن اإلجابة تتم في ورقة اإلجابة المرفقة مع كراسة األسئلة ،ويجيب التلميذ بوضع عالمة ()
فى خانة الحرف الذى يمثل اإلجابة الصحيحة.
 -6صياغة تعليمات االختبار :حيث روعى عند صياغتها :السهولة ،والوضوح ،ومالءمتها لمستوى
تالميذ الصف الرابع االبتدائى بمدارس التعليم المجتمعى ،وتضمنها شرحا ً لفكرة االختبار ،وتحديدا ً لزمن
اإلجابة عنه باإلضافة إلى تقديم مثال محلول يوضح كيفية اإلجابة.
 -7نظام تقدير الدرجات وطريقة تصحيح االختبار :تم تحديد درجة واحدة لكل مفردة من مفردات
وصفر لإلجابة الخاطئة أو المتروكة.
االختبار يجاب عنها بصورة صحيحة،
ٍ
 -8عرض الصورة األولية لالختبار على مجموعة من المحكمين(*) فى مجال المناهج وتعليم العلوم للتأكد
من الصحة العلمية له ومدى صالحية كل مفردة من مفردات االختبار لقياس الهدف السلوكى المطلوب
باإلضافة إلى وضوح تعليمات االختبار ،وفى ضوء آراء المحكمين تم إعادة الصياغة اللغوية ألحد بنود
االختبار.
 -9تجريب الصورة األولية لالختبار :تم تطبيق االختبار يوم 2018/1/14م على مجموعة من التالميذ
بخمسة مدارس للتعليم المجتمعى هي :نجع الجامع ،والحجاب ،والمرشح ،وخور المحمودية ،والحجاب
الجديدة غير عينة البحث الذين درسوا وحدة (جسم اإلنسان) من قبل بلغ عددهم ( )32تلميذاً؛ وذلك
بهدف:
 تصحيح الصياغة اللغوية لمفردات االختبار :حيث تم تعديل صياغة بعض الكلمات حتى تكون مناسبةلمستوى التالميذ.
 تحديد زمن االختبار :عن طريق حساب متوسط الزمن الذي استغرقه تالميذ المجموعة فى اإلجابة عناالختبار ،وقد وجد أنه يساوى ( )55دقيقة.
 حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار؛ حيث وجد أن معامالت السهولة والصعوبةانحصرت بين  0,29و  0,82وهى قيم مقبولة.
 حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار؛ حيث وجد أنها انحصرت بين  0,28و  0,86وهىمعامالت تمييز موجبة ومقبولة.
ا

2

(*) نظر ملحق رقم (  ،)1بمالحق البحث.
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 حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة كيودرـــ ريتشاردسون؛ وقد وجد أن معامل الثبات لالختباريساوى  0,87وهذا يشير إلى أن االختبار ذو درجة ثبات مناسبة.
 حساب صدق االختبار باستخدام الطرق الثالث اآلتية:( )iصدق المحتوى :وتم فيه مقارنة تحليل محتوى الوحدة بمحتوى االختبار حيث تبين أن االختبار يتضمن
عينة ممثلة لجوانب التعلم التى تتضمنها الوحدة.
( )iiصدق المحكمين :وقد أشار المحكمون إلى أن كل مفردة من مفردات االختبار تصلح لقياس الهدف
السلوكي الذى وضعت لقياسه.
( )iiiالصدق الذاتى :وتم فيه حساب معامل الصدق الذاتى؛ ووجد أنه يساوى  0,93أى أن االختبار على
مستوى عا ٍل من الصدق.
 -10الصورة النهائية لالختبار(*) :وبذلك أصبح االختبار فى صورته النهائية مكونا ً من ( )36مفردة
موزعة على موضوعات الوحدة ،وصالحا ً للتطبيق على مجموعة البحث كما يتضح من الجدول
اآلتى:
جدول ()3
توزيع مفردات االختبار التحصيلى على األهداف التي يقيسها االختبار وموضوعات الوحدة

موضوعات
الوحدة

مستويات األهداف
التعليمية

 -1الخلية وحدة البناء والوظيفة
 -2الجهاز الهضمى في اإلنسان
 -3األمراض التي تصيب الجهاز الهضمى
لإلنسان وطرق الوقاية منها
 -4الجهاز التنفسى في اإلنسان
 -5األمراض التي تصيب الجهاز التنفسى
لإلنسان وطرق الوقاية منها
المجموع

تذكر

فهم

تطبيق

تحليل

تركيب

تقويم

رقم
السؤال

رقم
السؤال

رقم
السؤال

رقم
السؤال

رقم
السؤال

رقم
السؤال

العدد
اإلجمالى
لبنود
االختبار

األوزان
النسبية

9 ،3 ،1

10 ،7
،11
13

5

6

17

-

8 ،2
،14
19 ،16

4

10

27,78

18

9

25

22 ،20

23

24

-

21

25

6

16,67

27 ،26

28

29

30

31

-

6

16,67

32

35

-

34

33

36

5

13,88

10

7

4

3

8

4

36

%100

15 ،12

ب -إعداد اختبار المهارات الحياتية:
تم إعداد اختبار المهارات الحياتية لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى وفقا ً للخطوات اآلتية:
 -1تحديد الهدف من االختبار :وهو قياس المهارات الحياتية لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى– تالميذ
الصف الرابع االبتدائى بعد انتهائهم من دراسة وحدة (جسم اإلنسان) بالطريقة التجريبية وفقا ً لبرنامج
العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية.
 -2تحديد المهارات الحياتية المتضمنة فى المقياس:
(*) انظر ملحق رقم ( ،)7بمالحق البحث.
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( ) 1-2بناء قائمة المهارات الحياتية :في ضوء االطالع على بعض الكتابات واألدبيات التربوية التي
تناولت المهارات الحياتية باإلضافة إلى الدراسات والبحوث التي اهتمت ببناء اختبارات ومقاييس لقياس
المهارات الحياتية ((قشطه)2008 ،؛ (نصر)2011 ،؛ (الجدى)2012 ،؛ ) ،)(Dongre, 2018تم
التوصل إلى قائمة مبدئية للمهارات الحياتية.
( ) 2-2تحديد الهدف من قائمة المهارات الحياتية :وهو تحديد المهارات التي يستخدمها تلميذ الصف الرابع
االبتدائى بمدارس التعليم المجتمعى في حياته اليومية والضرورية لمواجهته المواقف الطارئة في حياته
الشخصية أو في المجتمع الذي يعيش فيه.
( ) 3-2وضع الصورة األولية لقائمة المهارات الحياتية :حيث اشتملت الصورة األولية للقائمة على مجموعة
من المهارات تم تصنيفها إلى ست مهارات رئيسية تتضمن ( )36مهارة فرعية.
( )4-2عرض الصورة األولية لقائمة المهارات الحياتية على مجموعة من المحكمين في مجال المناهج
وطرق تدريس العلوم وذلك إلبداء آرائهم حول مناسبة المهارات لتالميذ الصف الرابع االبتدائى بمدارس
التعليم المجتمعى ومدى انتماء المهارات الفرعية إلى المهارات الرئيسية ،وقد أشار المحكمون بدمج بعض
المهارات الرئيسية مع بعضها البعض وحذف مهارة فرعية وتعديل صياغة بعض المهارات الحياتية.
( )5-2الصورة النهائية لقائمة المهارات الحياتية (*) :في ضوء التعديالت التي أشار بها المحكمون تم
التوصل إلى قائمة للمهارات الحياتية في صورتها النهائية تضمنت خمس مهارات رئيسية ،هي :المهارات
الغذائية ،والمهارات الصحية الوقائية ،والمهارات البيئية ،ومهارات حل المشكالت ،ومهارات اتخاذ القرار
واشتملت على ( )35مهارة فرعية.
 -3صياغة مفردات االختبار وتحديد نوع األسئلة :بعد تحديد المهارات المتضمنة في االختبار تم صياغة
مفردات االختبار في شكل مواقف معبرة عن هذه المهارات ،ولكل موقف أربعة بدائل أحدها يمثل اإلجابة
الصحيحة أي أنه تم استخدام نمط األسئلة من نوع االختيار من متعدد؛ وذلك لمناسبتها لقياس المهارات
الحياتية من جانب ،ومالءمتها لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى من جانب آخر.
 -4وضع تعليمات االختبار ونظام تقدير الدرجات وطريقة التصحيح :تم وضع تعليمات االختبار ككل في
الصفحة األولى من كراسة األسئلة ،موضح بها الزمن الكلى لالختبار ،مع توضيح أن اإلجابة تتم في ورقة
اإلجابة المرفقة مع كراسة األسئلة وتم تحديد الدرجة الكلية لالختبار لتكون ( 35درجة) حيث تم تحديد
وصفر لكل سؤال متروك أو أجيب عنه إجابة
درجة واحدة لكل سؤال تكون إجابة التلميذ عنه صحيحة
ٍ
خاطئة.
 -5عرض الصورة األولية لالختبار على مجموعة من المحكمين والخبراء المتخصصين في مجال
المناهج وتعليم العلوم وذلك للتأكد من مدى صالحية تعليمات االختبار ومدى مالءمة أسئلة كل بعد من أبعاد
االختبار (المهارات الحياتية الرئيسية) ومدى صحة الصياغة اللغوية والعلمية ألسئلة االختبار ومدى
صالحية كل سؤال لقياس المهارة المحددة لها وفى ضوء آراء المحكمين تم إعادة الصياغة اللغوية لسؤالين
وتعديل أحد البدائل.

(*) انظر ملحق رقم ( ،)8بمالحق البحث.
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 -6التجربة االستطالعية لالختبار :تم تطبيق االختبار على مجموعة من تالميذ خمس مدارس للتعليم
المجتمعى هي :نجع الجامع ،والحجاب ،والمرشح ،وخور المحمودية ،والحجاب الجديدة غير عينة البحث
( 32تلميذاً) وذلك يوم 2018/1/15م وذلك بهدف:
 التأكد من مالءمة الصياغة اللغوية والعلمية ألسئلة االختبار :حيث تم تعديل الصياغة اللغوية للسؤالالخامس وبذلك أصبحت كلمات االختبار مالءمة للتالميذ ومناسبة لهم من حيث الصياغة اللغوية
والعلمية.
 تحديد زمن االختبار :عن طريق حساب متوسط الزمن الذى استغرقه تالميذ المجموعة في اإلجابةعن االختبار ،وقد وجد أنه يساوى ( )40دقيقة.
 حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار؛ حيث وجد أن معامالت السهولة والصعوبةانحصرت بين  0,32و 0,79وهى قيم مقبولة.
 حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار؛ حيث وجد أنها انحصرت بين  0,28و 0,83وهىمعامالت تمييز موجبة ومقبولة.
 حساب ثبات االختبار :تم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة كيودر – ريتشاردسون حيث وجد أنهيساوى ( )0,79وهذا يعنى أن االختبار ذو درجة ثبات مناسبة.
 حساب صدق االختبار :وتم ذلك بطريقتين:( )iصدق المحكمين الذين أشاروا إلى أن كل بعد من أبعاد االختبار يقيس مهارة رئيسية من المهارات
الحياتية ،وأن كل سؤال ينتمى لكل بعد يقيس مهارة فرعية من تلك المهارات.
( )iiالصدق الذاتي :تم حساب معامل الصدق الذاتي ووجد أنه يساوى ( )0,89أي أن االختبار على
درجة مناسبة من الصدق.
 -7التوصل إلى الصورة النهائية لالختبار(*) بحيث أصبح يضم ( )35سؤاالً موزعة على األبعاد الخمسة
للمهارات الحياتية الرئيسية كما يتضح من الجدول التالى:
جدول ()4
توزيع مفردات االختبار على األبعاد الخمسة الرئيسية للمهارات الحياتية
أرقام األسئلة

عدد األسئلة

الوزن النسبى

أبعاد المهارات الحياتية
 -1المهارات الغذائية

8–1

8

22,86

 -2المهارات الصحية والوقائية

16 – 9

8

22,86

 -3المهارات البيئية

24 – 17

8

22,86

 -4مهارات حل المشكالت

30 – 25

6

17,14

 -5مهارات اتخاذ القرار

35 – 31

5

14,28

35

%100

المجموع اإلجمالى

---

وبذلك أصبح االختبار أداة صالحة لقياس المهارات الحياتية لتالميذ الصف الرابع االبتدائى بمدارس التعليم
المجتمعى.

(*) انظر ملحق رقم ( ،)9بمالحق البحث.
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جـ -إعداد مقياس االتجاه نحو مادة العلوم:
تم إعداد مقياس االتجاه نحو مادة العلوم لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى وفقا ً للخطوات اآلتية:
 -1تحديد الهدف من المقياس :هدف المقياس إلى قياس اتجاه تالميذ الصف الرابع االبتدائى بمدارس
التعليم المجتمعى نحو مادة العلوم.
 -2تحديد أبعاد المقياس :فى ضوء الكتابات والدراسات التربوية التي تناولت موضوع االتجاهات نحو العلوم
( (صقر)2010 ،؛ (أحمد)2012 ،؛ (حسين)2015 ،؛ ) )(Kim & Lee, 2015تم التوصل إلى أبعاد
مقياس االتجاه نحو مادة العلوم في أربعة أبعاد ،هي:
 االستمتاع بمادة العلوم :وتشير إلى اهتمام تلميذ الصف الرابع االبتدائى بمدارس التعليم المجتمعىبدراسة موضوعات مادة العلوم وتفضيله لمادة العلوم عن غيرها من المواد الدراسية وسعيه الدؤوب
للمشاركة في األنشطة العلمية المتنوعة.
 معلم مادة العلوم :وتشير إلى مدى حب تالميذ الصف الرابع االبتدائى بمدارس التعليم المجتمعى لمعلمةالعلوم وأسلوبها في التدريس واتخاذهم لها مثالً وقدوة وتكوين عالقة طيبة معها.
 أهمية دراسة مادة العلوم :ويستدل عليها من إدراك تلميذ الصف الرابع االبتدائى بمدارس التعليمالمجتمعى ألهمية دراسة مادة العلوم وقيمتها في حياته اليومية ومدى ارتباطها بالمواد األخرى.
 طبيعة مادة العلوم :ويستدل عليها من مدى تقبل تلميذ الصف الرابع االبتدائى بمدارس التعليم المجتمعىلمادة العلوم.
 -3صياغة عبارات المقياس وتقدير االستجابات المحتملة :تم صياغة عبارات المقياس في ضوء كل بعد
من أبعاده ووفقا ً لطريقة ليكرت ذات المقياس الثالثى ( دائما ً – أحيانا ً – أبدا ً ) وقد روعى أن تكون
العبارات سهلة وواضحة بالنسبة للتالميذ وأن بعضها عبارات موجبة وأخرى سالبة؛ بحيث يحصل
دائما ً على ثالث درجات ،وأحيانا ً على درجتين ،وأبدا ً على درجة واحدة وذلك في حالة العبارات
الموجبة ،أما في حالة العبارات السالبة فيحصل دائما ً على درجة واحدة ،وأحيانا ً على درجتين ،وأبدا ً
على ثالث درجات ،ويوضح الجدول اآلتى أبعاد المقياس وأوزانها النسبية وتصنيف العبارات الموجبة
والسالبة.
جدول ()5
مواصفات مقياس االتجاه نحو مادة العلوم لتالميذ الصف الرابع االبتدائى بمدارس التعليم المجتمعى
م
1
2

أبعاد المقياس
االستمتاع بمادة العلوم
معلم مادة العلوم

أهمية دراسة مادة العلوم
3
طبيعة مادة العلوم
4
4
المجموع

عدد
العبارات

الوزن
النسبى
للبعد

9
7

32,14
25,00

9 ،8 ، 5 ،4 ،2 ،1
15 ،13 ،11 ،10

6
6
28

21,43
21,43
%100

22 ،20 ،19 ،18
28 ،27 ،26 ،24
18
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ومن الجدول السابق يمكن استنتاج أن النهاية العظمى لدرجة المقياس تساوى ( )84درجة في حين أن
النهاية الصغرى لدرجة المقياس تساوى ( )28درجة.
 -4صياغة تعليمات المقياس :وقد روعى عند صياغة تعليمات المقياس أن تكون التعليمات واضحة
وبسيطة وتعرف التلميذ بالهدف من المقياس وتشجعه على إبداء رأيه بصراحة وصدق ،وبيان طريقة اإلجابة
عن المقياس عن طريق تقديم مثال والتنبيه على التلميذ بقراءة كل عبارة بعناية ،ووضع العالمة في الخانة التي تعبر عن
رأيه بحرية ،مع ضرورة عدم اإلجابة عن المقياس حتى يؤذن له.
 -5تحكيم الصورة األولية للمقياس :في ضوء الخطوات السابقة تم التوصل إلى الصورة األولية للمقياس
وعرضها على مجموعة من المحكمين (*) في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم ،وأقر المحكمون
بإجراء تعديالت في الصياغة اللغوية لبعض عبارات المقياس مع تغيير العبارتين رقمى ( )18( ،)3وتم
إجراء تلك التعديالت الالزمة.
 -6التجربة االستطالعية للمقياس :تم تطبيق الصورة األولية للمقياس يوم 2018/1/16م على مجموعة
من تالميذ الصف الرابع االبتدائى بخمس مدارس للتعليم المجتمعى ،هي :نجع الجامع ،والحجاب،
والمرشح ،وخور المحمودية غير عينة البحث ( 32تلميذاً)؛ وذلك بهدف:
 التأكد من حسن الصياغة اللغوية لعبارات المقياس :في ضوء مالحظات الباحث تم إجراء بعضالتعديالت اللغوية على بعض األلفاظ الواردة بعبارات المقياس.
 تحديد زمن المقياس :حيث تم حساب متوسط الزمن الذى استغرقه التالميذ فى اإلجابة عن أسئلةالمقياس؛ وقد وجد أنه يساوى ( )30دقيقة.
 حساب ثبات المقياس :تم حساب ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ؛ حيث وجد أنه يساوى 0,76وهذا يدل على أن المقياس ثابت بدرجة مقبولة.
 حساب صدق المقياس :تم حساب صدق المقياس بالطريقتين اآلتيتين:( )iصدق المحكمين :الذين أشاروا إلى أن العبارات صحيحة من الناحية العلمية ،وصياغتها سليمة ،وأن
كل عبارة تنتمى للبعد المراد قياسه من أبعاد المقياس ،وأن المقياس صادق لما وضع لقياسه.
( )iiالصدق الذاتي :تم حساب معامل الصدق الذاتي ،ووجد أنه يساوى  0,87وهذا يؤكد أن المقياس
على درجة عالية من الصدق.
 -7الصورة النهائية للمقياس :بعد القيام بالخطوات السابقة تم التوصل إلى الصورة النهائية (*) للمقياس
بحيث أصبح يضم أربعة أبعاد يضم البعد األول تسع عبارات ويضم البعد الثانى سبع عبارات ويضم البعد
الثالث ست عبارات ويضم البعد الرابع ست عبارات جميعها موزعة ما بين عبارات موجبة وعبارات سالبة
وهكذا أصبح المقياس في صورته النهائية أداة صالحة لقياس االتجاه نحو مادة العلوم لتالميذ الصف الرابع
االبتدائى بمدارس التعليم المجتمعى.
ا

2
0

(*) نظر ملحق رقم (  ،)1بمالحق البحث.
(*) انظر ملحق رقم (  ،)1بمالحق البحث

.
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د -تعديل مقياس تقدير الذات:
تبنى الباحث مقياس (سليمان )1992 ،الذي يتكون من  32عبارة ( )16منها إيجابية و( )16أخرى
سلبية ،وإلعداد مقياس تقدير الذات بصورته المعدلة تم اتباع الخطوات اآلتية:
 -1عرض المقياس على المحكمين(**) إلبداء الرأي حول مناسبة المقياس لتالميذ الصف الرابع االبتدائى
بمدارس التعليم المجتمعى ،وأقر المحكمون بضرورة استخدام مقياس ليكرت الثالثى (كثيرا ً – أحيانا ً – ال )
بدالً من المقياس الخماسى .عالوة على تغيير لفظ المعلم إلى المعلمة ،وإعادة صياغة بعض العبارات حتى
تتناسب مع طبيعة التدريس بمدارس التعليم المجتمعى ،وتمت إعادة صياغة هذه العبارات بما يناسب
مجموعة البحث.
 -2التجربة االستطالعية للمقياس :طبق المقياس على عينة استطالعية قوامها ( )32تلميذا ً من الصف الرابع
االبتدائى غير مجموعة البحث من مدارس :نجع الجامع ،والحجاب ،والمرشح ،وخور المحمودية ،والحجاب
الجديدة للتعليم المجتمعى وذلك يوم 2018/1/17م بهدف:
 التأكد من حسن الصياغة اللغوية لعبارات المقياس :في ضوء مالحظات الباحث تم إجراء بعضالتعديالت اللغوية على بعض األلفاظ الواردة بعبارات المقياس.
 تحديد زمن المقياس :حيث تم حساب متوسط الزمن الذى استغرقه التالميذ في اإلجابة عن المقياس ،وقدوجد أنه يساوى ( )35دقيقة.
 حساب ثبات المقياس  :تم حساب ثبات المقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ حيث وجد أنه يساوى 0,74مما يشير إلى أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات مقبولة.
 حساب صدق المقياس :تم حساب الصدق الذاتي للمقياس فوجد أنه يساوى ( )0,86وهو معامل صدقمرتفع يمكن االطمئنان إليه.
 -3التوصل إلى الصورة المع دلة لمقياس تقدير الذات :بعد قيام الباحث بإجراء التعديالت في ضوء آراء
واقتراحات السادة المحكمين وحساب زمن المقياس وصدقه وثباته أصبح المقياس في صورته
النهائية(***) معدا ً للتطبيق.

 -IVتجربة البحث ونتائجها:
أوالا -تجربة البحث:
تم تنفيذ تجربة البحث وفقا ً للخطوات اآلتية:
 -1االستعداد لتطبيق تجربة البحث عن طريق قيام الباحث بعدة زيارات لمدرستين من مدارس التعليم
المجتمعى ،هما :خور المحمودية ( 12تلميذاً) ،والهالل ( 19تلميذاً) التقى خاللها بمعلمتين من معلمات
العلوم ،تمكن خاللها من تعريفهما بالهدف من تجربة البحث ،وشرح فكرة البرنامج .وقد أبدت المعلمتان
تفهمهما ألهداف التجربة واستعدادهما لمعاونة الباحث ،وتم تزويدهما بدليل المعلم واألدوات والمواد
(**) انظر ملحق رقم ( ،)12بمالحق البحث.

(***) انظر ملحق رقم ( ،)11بمالحق البحث.
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الالزمة لتدريس كل درس من دروس الوحدة موضع التجريب على أن يتم تنظيم لقاء دورى قبل تنفيذ كل
درس لالتفاق على كيفية إجراء الدرس وتقديم كتاب التلميذ وكراسة النشاط بأعداد التالميذ المستهدفين.
 -2التقى الباحث بتالميذ الصف الرابع االبتدائى بالمدرستين وعددهم ( )31تلميذا ً ووضح لهم الهدف
من التجربة ،وأهم خطواتها هى الربط بين ما يدرسونه وتطبيقه في مواقف حياتية ،ووجد الباحث قبوالً
من التالميذ المشاركين في التجربة.
 -3تطبيق االختبار التحصيلى في وحدة (جسم اإلنسان) ،واختبار المهارات الحياتية ،ومقياس االتجاه
نحو مادة العلوم ،ومقياس تقدير الذات قبليا ً على مجموعة البحث خالل الفترة من 2018/12/13م إلى
2018/12/16م.
 -4تدريس وحدة (جسم اإلنسان) من وحدات برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة
والبنائية االجتماعية والمقررة على تالميذ الصف الرابع االبتدائى من مدارس التعليم المجتمعى وذلك
خالل الفترة من 2018/12/17م إلى 2019/1/12م واستغرق ذلك أربعة أسابيع بما يتفق مع الخطة
الدراسية المعمول بها (ثالث حصص دراسية أسبوعياً).
 -5تطبيق أدوات البحث بعد االنتهاء من تدريس الوحدة التجريبية خالل الفترة من 2019/1/13م إلى
2019/1/16م.
 -6المعالجة اإلحصائية لنتائج االختبار التحصيلى ،واختبار المهارات الحياتية ،ومقياس االتجاه نحو مادة
العلوم ،ومقياس تقدير الذات.
ثانيا ا -نتائج البحث وتفسيرها:
أ -لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث " :ما فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى الذكاءات
المتعددة والبنائية االجتماعية في التحصيل لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى؟" ،تم التحقق من
صحة الفرض األول من فروض البحث الذى نصه " :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0,05بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى لالختبار
التحصيلى في كل من التحصيل ككل ،وفى كل مستوى من مستوياته الستة (التذكر – الفهم – التطبيق
– التحليل – التركيب – التقويم) لصالح التطبيق البعدى".؛ عن طريق:
( )1حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيقين القبلى والبعدى
بالنسبة للتحصيل ككل ،والتحصيل فى مستوياته الستة عن طريق معرفة قيم (ت) ودراسة داللتها
اإلحصائية كما يوضحها الجدول اآلتى:
جدول ()6
قيم (ت) للفرق بين متوسطى درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبلى والبعدى
في االختبار التحصيلى ومستوياته الستة
مستويات
التحصيل

نوع
التطبيق

التذكر

القبلى
البعدى
القبلى
البعدى
القبلى
البعدى

الفهم
التطبيق

عدد التالميذ
31
31
31

المتوسط الحسابى

االنحراف المعيارى

2,06
7,68
0,26
3,55
2,16
0,03

0,85
1,68
0,44
2,86
0,18
1,34
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قيمة (ت)
14,01
6,42
8,72

الداللة اإلحصائية
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01
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مستويات
التحصيل

نوع
التطبيق

التحليل

القبلى
البعدى
القبلى
البعدى
القبلى
البعدى
القبلى
البعدى

التركيب
التقويم
التحصيل
الكلى
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عدد التالميذ
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المتوسط الحسابى

االنحراف المعيارى

0,001
1,55
0,001
3,29
0,001
2,00
2,35
20,16

0,001
1,18
0,001
3,07
0,001
1,41
1,02
10,02

31
31
31
31

قيمة (ت)
7,31
5,97
7,87
9,66

الداللة اإلحصائية
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01

بمقارنة قيم (ت) المحسوبة فى الجدول السابق وقيمة (ت) الجدولية يتضح أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0,01بين متوسطى درجات التالميذ في التطبيقين القبلى والبعدى بالنسبة للتحصيل الكلى وفى كل مستوى
من مستوياته لصالح التطبيق البعدى (أي بعد دراسة الوحدة التجريبية) ،وهذا يرجع إلى المتغير التجريبى وهو برنامج
العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية؛ مما يؤكد صحة الفرض األول من فروض البحث،
وتتفق تلك النتيجة مع عديد من الدراسات من أهمها :دراسة (صقر ،)2010 ،ودراسة )،(Akyol & Fer, 2010
ودراسة (عبد اللطيف ،)2012 ،ودراسة ).(Finkenthal, 2019
ويمكن تفسير ذلك بأن البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية أتاح
لتالميذ مجموعة البحث استخدام عديد من االستراتيجيات واألنشطة المتنوعة التي جعلتهم يقومون بعديد
من المناقشات وإثارة األسئلة وممارسة أنماط التفكير المختلفة وإخضاع حلولهم لالختبار والتنقيح؛ مما
استلزم ربط خبراتهم السابقة بالخبرات الحالية وربط الشرح باألمثلة وتسجيل المالحظات عالوة على
عمل التالميذ في مجموعات تعاونية والتركيز على حدوث التفاوض حول المعنى بصورة مقصودة داخل
المجموعات ليتم عرض الحلول والتفسيرات على باقى الفصل بأكمله وهنا يتدخل كل تلميذ بوجهة نظره
في سبيل الوصول إلى أفضل تفسير مقبول حيث يتم التعرض ألكبر كم ممكن من األفكار التي تعبر عن
خبرات التالميذ السابقة ويتعرض التفسير أو الحل المقدم ألكبر عدد ممكن من االختبارات العقلية والعملية
– التحقق العقلى واليدوى – مما يقوى ذاكرة التالميذ ويساعدهم على الفهم العميق واالحتفاظ بالمعلومات
لفترة طويلة وانتقال أثر التعلم من موقف تعليمى إلى مواقف أخرى عالوة على المفاضلة والتمييز بين
التفسيرات الممكنة وابتكار محكات جديدة للحكم عليها باإلضافة إلى تقييم التالميذ لمدى تقدمهم الذاتي فى
أثناء التعلم وفقا ً للبرنامج.
( )2حساب نسبة الكسب المعدلة لبليك ،وحجم التأثير للبرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية بالنسبة للتحصيل ككل ،وللتحصيل فى مستوياته الستة ،كما هو موضح بالجدول اآلتى:
جدول ()7
نـسبـة الكـــــسب الـــمعدلــة لبـــليك ومـــقدار حــجم الــتأثــير
بالنسبة للتحصيل الكلى ومستوياته الستة
االختبار
ومستوياته

التطبيق القبلى
المتوسط
الحسابى

التطبيق البعدى
المتوسط
الحسابى

الدرجة
العظمى

التحصيل ككل
التذكر
الفهم

2,35
2,06
0,26

20,16
7,68
3,55

36
10
7
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نسبة
الكسب
المعدلة

داللة
نسبة
الكسب

قيمة
()2

مقدار
حجم
التأثير
()d

داللة
حجم
التأثير

1,02
1,27
1,00

مقبولة
مقبولة
مقبولة

0,76
0,87
0,58

3,53
5,12
2,34

كبير
كبير
كبير
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االختبار
ومستوياته

التطبيق القبلى
المتوسط
الحسابى

التطبيق البعدى
المتوسط
الحسابى

الدرجة
العظمى

التطبيق
التحليل

0,03
0,001

2,16
1,55

4
3

1,07
1,03

التركيب

0,001

3,29

8

0,82

التقويم

0,001

2,00

4

1,00

العدد الرابع 2021

نسبة
الكسب
المعدلة

داللة
نسبة
الكسب
مقبولة
مقبولة
غير
مقبولة
مقبولة

قيمة
()2

مقدار
حجم
التأثير
()d

داللة
حجم
التأثير

0,71
0,64

3,18
2,67

كبير
كبير

0,54

2,18

كبير

0,67

2,87

كبير

يتضح من الجدول السابق أن:
 قيمة نسبة الكسب المعدلة لبليك لالختبار التحصيلى ككل ولمستوياته الستة تقع فى المدى الذى حددهبليك وهو من ( )1إلى ( – )2يمكن اعتبارها مقبولة – ما عدا مستوى التركيب حيث كانت ()0,82
ويرجع ذلك إلى سعى تالميذ المجموعات إلى االتفاق على تفسير واحد لموقف النشاط الذى يقومون به
دون االهتمام بأسباب استبعاد باقى الحلول والتفسيرات ،عالوة على أن التالميذ لم يستخدموا كل
معلوماتهم التجريبية فى تدعيم نتائجهم وحلولهم النهائية ،ولم يقوموا بعمل تمثيالت لفظية أو بيانية لكل
األفكار المطروحة ؛ وبذلك فإن برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية
ذو فاعلية فى زيادة التحصيل الدراسى ككل وفى كل مستوى من مستوياته الستة ما عدا مستوى
التركيب.
 قيمة حجم التأثير فى التحصيل الدراسى ككل وفى كل مستوى من مستوياته الستة أكبر من ( )0,8أى أنهاكبيرة؛ وبذلك فإن حجم تأثير برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية كبير
سواء فى التحصيل الدراسى ككل أو فى كل مستوى من مستوياته الستة.
لإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث " :ما فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى
ب-
الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في تنمية المهارات الحياتية لدى تالميذ مدارس التعليم
المجتمعى؟" ،تم التحقق من صحة الفرض الثانى من فروض البحث الذى نصه " :توجد فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0,05بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى
والبعدى الختبار المهارات الحياتية في كل من المهارات الحياتية ككل وفى كل مهارة فرعية (المهارات
الغذائية – المهارات الصحية الوقائية – المهارات البيئية – مهارات حل المشكالت – مهارات اتخاذ
القرار) لصالح التطبيق البعدى" ،وذلك عن طريق:
( )1حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيقين القبلى والبعدى
بالنسبة الختبار المهارات الحياتية ككل ،ومهاراته الفرعية :المهارات الغذائية – المهارات الصحية
الوقائية – المهارات البيئية – مهارات حل المشكالت – مهارات اتخاذ القرار) عن طريق معرفة قيم (ت)
ودراسة داللتها اإلحصائية كما يوضحها الجدول اآلتى:
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جدول ()8
قيم (ت) للفرق بين متوسطى درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبلى والبعدى
في اختبار المهارات الحياتية ككل وأبعاده الخمسة الرئيسية
أبعاد المهارات
الحياتية
المهارات الغذائية
المهارات الصحية
الوقائية
المهارات البيئية
مهارات حل
المشكالت
مهارات اتخاذ
القرار
المهارات الحياتية
ككل

نوع التطبيق
القبلى
البعدى
القبلى
البعدى
القبلى
البعدى
القبلى
البعدى
القبلى
البعدى
القبلى
البعدى

عدد التالميذ
31
31
31
31
31
31

المتوسط
الحسابى

االنحراف المعيارى

1,52
6,59
1,48
6,76
2,14
5,52
0,93
5,24
0,93
4,62
7,52
28,94

0,23
0,16
1,38
0,87
1,41
2,28
0,74
0,46
0,49
0,26
3,92
4,55

قيمة
(ت)
18,99
20,50
9,15
27,32
32,91
24,70

الداللة اإلحصائية
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01

بمقارنة قيم (ت) المحسوبة فى الجدول السابق وقيمة (ت) الجدولية يتضح أن هناك فروقا ً ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0,01بين متوسطى درجات التالميذ في التطبيقين القبلى والبعدى بالنسبة
للمهارات الحياتية ككل وفى كل بعد من أبعادها لصالح التطبيق البعدى (أي بعد دراسة الوحدة التجريبية)،
وهذا يرجع إلى المتغير التجريبى وهو برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية؛ مما يؤكد صحة الفرض الثانى من فروض البحث ،وتتفق تلك النتيجة مع عديد من الدراسات
من أهمها :دراسة (قشطه ،)2008 ،ودراسة (رشوان و النجدى ،)2009 ،ودراسة (نصر،)2011 ،
ودراسة ).(Dongre, 2018

ويمكن تفسير ذلك بأن البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية اشتمل على
موضوعات صحية ووقائية مرتبطة بحياة التلميذ الواقعية عالوة على الموضوعات العلمية التي كان
دور نش ُ
ط وفاع ُل من خالل تنفيذه عديدا ً من األنشطة المتنوعة التي تضمنت
للتلميذ في أثناء معالجتها ُ
مهاما ً من شأنها كيفية المحافظة على الصحة والتغذية السليمة والمتوازنة سواء باتباع السلوك الصحى
السليم واالبتعاد عن السلوكيات الصحيحة الخاطئة ،والتعرف على بعض األمراض التي تصيب بعض
أجهزة الجسم وكيفية الوقاية منها ،باإلضافة إلى أنشطة بيئية متحدية لتفكيره هذا من جانب ومن جانب
آخر قدمت االستراتيجيات التدريسية القائمة على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية
والمستخدمة مع مجموعة البحث خبرات تعليمية ساعدت التالميذ على تنمية مهاراتهم المتنوعة من خالل
انهماكهم في معالجة مهام تساعدهم على فهم العالم المحيط بهم ،واالتصال مع أقرانهم ومعلمتهم،
واالعتماد على أنفسهم في اتخاذ القرارات وحل المشكالت والمفاضلة بين الحلول المقترحة لحل المشكلة
موضع النشاط ،وجعل الخبرة العملية الواقعية هي المحك األساسى والرئيسى الختيار الحل المناسب ،مما
أصقل حسن تصرف التالميذ واعتمادهم على أنفسهم وثقتهم بذواتهم كل ذلك من شأنه فهم العالم المحيط
بالتالميذ وزيادة خبراتهم ومهاراتهم الحياتية.
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( )2حساب نسبة الكسب المعدلة لبليك ،وحجم التأثير للبرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة
والبنائية االجتماعية بالنسبة للمهارات الحياتية ككل ،وأبعادها الخمسة الرئيسية كما هو موضح
بالجدول اآلتى:
جدول ()9
نـسبـة الكـــــسب الـــمعدلــة لبـــليك ومـــقدار حــجم الــتأثــير بالنسبة الختبار
المهارات الحياتية ككل وأبعادها الخمسة الرئيسية
االختبار وأبعاده

المهارات
الحياتية ككل
المهارات
الغذائية
المهارات
الصحية الوقائية
المهارات البيئية
مهارات حل
المشكالت
مهارات اتخاذ
القرار

التطبيق البعدى
المتوسط
الحسابى

التطبيق القبلى
المتوسط
الحسابى

الدرجة
العظمى

نسبة الكسب
المعدلة

داللة نسبة
الكسب

قيمة
()2

مقدار
حجم
التأثير ()d

داللة
حجم
التأثير

7,52

28,94

35

1,40

مقبولة

0,95

9,02

كبير

1,52

6,59

8

1,42

مقبولة

0,96

6,93

كبير

1,48

6,76

8

1,47

مقبولة

0,93

7,49

كبير

2,14

5,52

8

1,00

مقبولة

0,74

3,34

كبير

0,93

5,24

6

1,57

مقبولة

0,96

9,98

كبير

0,93

4,62

5

1,64

مقبولة

0,97

12,02

كبير

يتضح من الجدول السابق أن:
 قيمة نسبة الكسب المعدلة لبليك الختبار المهارات الحياتية ككل وأبعاده الخمسة تقع فى المدى الذىحدده بليك وهو من ( )1إلى ( – )2يمكن اعتبارها مقبولة – وبذلك فإن برنامج العلوم القائم على
نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية ذو فاعلية فى تنمية المهارات الحياتية ككل وكل مهارة
فرعية من مهاراتها الخمس.
 قيمة حجم التأثير فى المهارات الحياتية ككل وفى كل مهارة فرعية من مهاراتها الخمس أكبر من( ) 0,8أى أنها كبيرة؛ وبذلك فإن حجم تأثير برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة
والبنائية االجتماعية كبير سواء فى المهارات الحياتية ككل أو فى كل مهارة فرعية من مهاراتها الخمس.
جـ -لإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة البحث " :ما فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى
الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في تنمية اتجاه تالميذ مدارس التعليم المجتمعى نحو مادة العلوم؟ "،
تم التحقق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث الذى نصه " :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( ) 0,05بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس
االتجاه نحو مادة العلوم ككل وفى كل مكون من مكوناته (االستمتاع بمادة العلوم – معلم مادة العلوم –
أهمية دراسة مادة العلوم – طبيعة مادة العلوم) لصالح التطبيق البعدى " ،وذلك عن طريق:
( )1حساب داللة الفروق بين متوسطات درجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيقين القبلى والبعدى
بالنسبة لمقياس االتجاه نحو مادة العلوم ككل ،وأبعاده الفرعية :االستمتاع بمادة العلوم – معلم مادة
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العلوم – أهمية دراسة مادة العلوم – طبيعة مادة العلوم؛ عن طريق معرفة قيم (ت) ودراسة داللتها
اإلحصائية كما يوضحها الجدول اآلتى:
جدول ()10
قيم (ت) للفرق بين متوسطى درجات مجموعة البحث في التطبيقين القبلى والبعدى
في مقياس االتجاه نحو مادة العلوم وأبعاده األربعة الرئيسية
أبعاد المقياس

نوع التطبيق

االستمتاع بمادة
العلوم

القبلى
البعدى
القبلى
البعدى
القبلى
البعدى
القبلى
البعدى
القبلى
البعدى

معلم مادة العلوم
أهمية دراسة مادة
العلوم
طبيعة مادة العلوم
مقياس االتجاه نحو
مادة العلوم ككل

عدد التالميذ
31
31
31
31
31

المتوسط
الحسابى

االنحراف المعيارى

10,86
20,48
9,67
17,95
7,57
16,19
8,24
15,38
36,29
69,81

2,57
3,08
3,41
3,51
1,75
2,84
1,55
4,31
7,21
10,03

قيمة
(ت)
10,38
20,50
12,99
7,84
13,17

الداللة اإلحصائية
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01
دالة عند مستوى
0,01

بمقارنة قيم (ت) المحسوبة فى الجدول السابق وقيمة (ت) الجدولية يتضح أن هناك فروقا ً ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )0,01بين متوسطى درجات التالميذ في التطبيقين القبلى والبعدى بالنسبة لمقياس
االتجاه نحو مادة العلوم ككل وفى كل بعد من أبعاد المقياس لصالح التطبيق البعدى (أي بعد دراسة الوحدة
التجريبية) ،وهذا يرجع إلى المتغير التجريبى وهو برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة
والبنائية االجتماعية؛ مما يؤكد صحة الفرض الثالث من فروض البحث ،وتتفق تلك النتيجة مع عديد من
الدراسات من أهمها :دراسة (عبد اللطيف ،)2012 ،ودراسة (أحمد ،)2012 ،ودراسة & (Gurcay
) ،Ferah, 2017ودراسة ).(Finkenthal, 2019
ويمكن إرجاع ذلك إلى أن البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية قدم
فرصا ً للتالميذ للعمل الجماعى التعاونى والمشاركة في عديد من المناقشات والمفاوضات المتضمنة في
االستراتيجيات المستخدمة المتنوعة؛ مما غرس الشعور لديهم بقدرتهم على التحكم في مسار تعلمهم
وتقدمه ،كما أن انهماك التالميذ في أنشطة متحدية لتفكيرهم وتخاطب ذكاءاتهم المتنوعة وتعززها
وضعتهم في بيئة تعليمية تعلمية نشطة غنية بالمعززات الداخلية زادت من إيجابيتهم في أثناء بحثهم عن
المعرفة العلمية واكتشافهم لها بأنفسهم بدالً من تقديمها جاهزة لهم ،وفى أثناء ذلك زادت فرص التواصل
االجتماعى القائم على تبادل اآلراء؛ مما أدى إلى ازدياد دافعيتهم لتعلم العلوم وإقبالهم على المادة الدراسية
هذا من جانب ومن جانب آخر قام التالميذ بتكوين عالقات اجتماعية أساسها االعتماد المتبادل فيما بينهم
والشعور بمسئوليتهم وملكيتهم للموضوعات المتعلمة والثقة في كل ما يتبنونه من أفكار ،كل ذلك من شأنه
ابتكار بيئة صفية صحية يسودها الود والتفاهم والثقة بالنفس واالهتمام والمتعة واالستمرار في التعلم
واستبدال الخجل واالنطواء بالمشاركة الفاعلة مع األقران وهذا بدوره شكل اتجاهات إيجابية نحو العلوم.
( )2حساب نسبة الكسب المعدلة لبليك ،وحجم التأثير للبرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة
والبنائية االجتماعية بالنسبة لمقياس االتجاه نحو مادة العلوم ككل ،وأبعاده األربعة الرئيسية كما هو
موضح بالجدول اآلتى:
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جدول ()11
نـسبـة الكـــــسب الـــمعدلــة لبـــليك ومـــقدار حــجم الــتأثــير بالنسبة لمقياس
االتجاه نحو مادة العلوم ككل وأبعاده األربعة الرئيسية

المقياس وأبعاده

مقياس االتجاه نحو مادة العلوم
ككل
االستمتاع بمادة العلوم
معلم مادة العلوم
أهمية دراسة مادة العلوم
طبيعة مادة العلوم

التطبيق
القبلى
المتوسط
الحسابى

التطبيق
البعدى
المتوسط
الحسابى

36,29

69,81

84

10,86
9,67
7,57
8,24

20,48
17,95
16,19
15,38

27
21
18
18

الدرجة
العظمى

نسبة
الكسب
المعدلة

داللة
نسبة
الكسب

قيمة
()2

مقدار
حجم
التأثير
()d

داللة
حجم
التأثي
ر

1,10

مقبولة

0,85

4,81

كبير

1,00
1,13
1,31
1,13

مقبولة
مقبولة
مقبولة
مقبولة

0,78
0,75
0,85
0,67

3,79
3,42
4,74
2,86

كبير
كبير
كبير
كبير

يتضح من الجدول السابق أن:
 قيمة نسبة الكسب المعدلة لبليك لمقياس االتجاه نحو مادة العلوم ككل وأبعاده األربعة تقع فى المدى الذىحدده بليك وهو من ( )1إلى ( – )2يمكن اعتبارها مقبولة – وبذلك فإن برنامج العلوم القائم على نظريتى
الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية ذو فاعلية فى تنمية االتجاه نحو مادة العلوم ككل وكل بعد من أبعاده
األربعة الفرعية.
 قيمة حجم التأثير فى االتجاه نحو مادة العلوم ككل وفى كل بعد فرعى من أبعاده األربعة أكبر من( ) 0,8أى أنها كبيرة؛ وبذلك فإن حجم تأثير برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية كبير سواء فى االتجاه نحو مادة العلوم ككل أو فى كل بعد فرعى من أبعاده األربعة الفرعية.
لإلجابة عن السؤال السادس من أسئلة البحث " :ما فاعلية برنامج فى العلوم قائم على نظريتى
د-
الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في تنمية تقدير الذات لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى؟" ،تم
التحقق من صحة الفرض الرابع من فروض البحث الذى نصه " :توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى ( )0,05بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس
تقدير الذات لصالح التطبيق البعدى " ،وذلك عن طريق:
( )1حساب داللة الفرق بين متوسطى درجات تالميذ مجموعة البحث في التطبيقين القبلى والبعدى
بالنسبة لمقياس تقدير الذات؛ عن طريق معرفة قيمة (ت) ودراسة داللتها اإلحصائية كما يوضحها
الجدول اآلتى:
جدول ()12
قيمة (ت) للفرق بين متوسطى درجات مجموعة البحث في
التطبيقين القبلى والبعدى في مقياس تقدير الذات
أبعاد المقياس

نوع التطبيق

عدد التالميذ

المتوسط
الحسابى

االنحراف المعيارى

قيمة
(ت)

الداللة اإلحصائية

مقياس تقدير الذات
الكلى

القبلى
البعدى

31

43,32
67,39

13,18
15,97

9,04

دالة عند مستوى
0,01
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بمقارنة قيمة (ت) المحسوبة فى الجدول السابق وقيمة (ت) الجدولية يتضح أن هناك فرقا ً ذا داللة
إحصائية عند مستوى ( )0,01بين متوسطى درجات التالميذ في التطبيقين القبلى والبعدى بالنسبة لمقياس
تقدير الذات الكلى لصالح التطبيق البعدى (أي بعد دراسة الوحدة التجريبية) ،وهذا يرجع إلى المتغير
التجريبى وهو برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية؛ مما يؤكد صحة
الفرض الرابع من فروض البحث ،وتتفق تلك النتيجة مع عديد من الدراسات من أهمها :دراسة (فؤاد،
 ،)2017ودراسة (مهدى ،)2017 ،ودراسة ).(Meskauskiene, 2017
وقد يعود ذلك إلى أن تعلم التالميذ للعلوم باستخدام البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة
والبنائي ة االجتماعية مكنهم من المرور بخبرات تدريسية قدموا فيها توقعاتهم عن األسئلة واالستفسارات
المتعلقة بالمشكلة المطروحة في كل نشاط بعضها ثبتت صحته وبعضها اآلخر قاموا بتعديله وصوالً لحل
صحيح متفق عليه؛ وبذلك استخرج التالميذ كل ما لديهم من أفكار وقدرات في سبيل إنجاح عملهم وتنفيذ
أنشطتهم ،وفى أثناء ذلك شعر التالميذ بقدرتهم على فهم ما يحتاجون لتعلمه وما يجب أن يتعلموه،
واختيارهم لكيفية معالجة النشاط بطريقة ذات معنى مما شجع من إدراكهم الذاتي Self-Realization
لقدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم الالزمة إلنجاز النشاط أو المهمة وتحملهم للمسئولية وهذا ساهم في زيادة
دافعيتهم الداخلية وبذل المزيد من الجهد وتحملهم للمسئولية من أجل تحقيق متعة االكتشاف والوصول إلى
تفسيرات وحلول يرضى عنها الجميع داخل حجرة الدراسة وهذا يعتبر اعترافا ً بقدراتهم العقلية
واالجتماعية والبينشخصية مما حسن من نظرتهم لذواتهم عالوة على استخدام المعلمة الستراتيجيات
تدريسية متنوعة جعلت التعلم متمركزا ً حول التلميذ ،ومخاطبا ً إياه حسب مستواه؛ مما مكنه من التفاعل
بحرية ومواصلة التحديات العقلية بطريقة فردية ذات معنى وتطويعها لخدمة أفراد مجموعته وتقديم
الحلول وعدم الخوف من ارتكاب األخطاء أو التعرض للنقد والتوبيخ – انتقل دور المعلمة من الدور
السلطوى إلى االرشادى التيسيرى – وهذا كله أشعر التالميذ بأنهم ذوو قيمة وكفاءة وساهم في زيادة ثقتهم
بأنفسهم؛ ومن ثم ارتفاع مستوى تقديرهم لذواتهم.
( )2حساب نسبة الكسب المعدلة لبليك ،وحجم التأثير للبرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة
والبنائية االجتماعية بالنسبة لمقياس تقدير الذات كما هو موضح بالجدول اآلتى:
جدول ()11
نـسبـة الكـــــسب الـــمعدلــة لبـــليك ومـــقدار حــجم
الــتأثــير بالنسبة لمقياس تقدير الذات
أبعاد المقياس

مقياس تقدير
الذات الكلى

التطبيق القبلى
المتوسط
الحسابى

التطبيق البعدى
المتوسط
الحسابى

الدرجة
العظمى

43,32

67,39

96

نسبة
الكسب
المعدلة

داللة نسبة
الكسب

0,71

غير مقبولة

قيمة
()2

مقدار
حجم
التأثير
()d

داللة
حجم
التأثير

0,73

3,30

كبير

يتضح من الجدول السابق أن:
 قيمة نسبة الكسب المعدلة لبليك لمقياس تقدير الذات أقل من  1,2وال تقع فى المدى الذى حدده بليكوهو من ( )1إلى ( )2أي أنها غير مقبولة؛ وقد يرجع ذلك إلى أن تنمية تقدير الذات تحتاج لمزيد من

- 527 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الرابع 2021

الوقت ،كما أنها تتأثر بمتغيرات عديدة ومتداخلة يلعب فيها المجتمع واألسرة والبيئة المحيطة بالتالميذ
دورا ً جوهريا ً وهذا ما لم يتعرض له البحث.
 قيمة حجم التأثير فى تقدير الذات أكبر من ( )0,8أى أنها كبيرة؛ وبذلك فإن حجم تأثير برنامج العلومالقائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية كبير في تنمية تقدير الذات لدى التالميذ.

 -Vتوصيات البحث ومقترحاته:
أوالا -توصيات البحث:
فى ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج؛ فإنه يمكن طرح التوصيات اآلتية:
 -1التأكيد على مطورى مناهج العلوم لمدارس التعليم المجتمعى بوزارة التربية والتعليم بضرورة تخطيط
مناهج العلوم وتصميمها بطريقة تتكامل فيها الموضوعات العلمية والصحية والوقائية بشكل يساعد
على تنمية المهارات الحياتية واالتجاه نحو المادة وتقدير الذات لدى التالميذ.
 -2حث مطورى مناهج علوم مدارس التعليم المجتمعى بوزراة التربية والتعليم على ضرورة بناء مناهج
العلوم باستخدام التضمينات التدريسية لنظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية وتوفير ما يلزم
لذلك.
 -3عقد دورات تدريبية لمعلمات العلوم بمدارس التعليم المجتمعى تهدف إلى تشجيعهن على استخدام
البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية ،وتعريفهن بالمهارات الحياتية
واالتجاه نحو مادة العلوم وتقدير الذات والتحصيل في المستويات العليا وكيفية تنميتها لدى تالميذهن
والمعوقات الحالية التي تحول دون تحقيق ذلك ووسائل التغلب عليها.
 -4توفير الكتب المصدرية  Sourcebooksوالمجالت والدوريات العلمية وأدلة للمواقع االلكترونية
بمكتبة المدرسة التي يمكن لمعلمة العلوم استخدامها عند التدريس باستخدام البرنامج القائم على
نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية.
 -5عقد ورش عمل لمعلمى العلوم بمراحل التعليم االبتدائى واالعدادى والثانوى في أثناء الخدمة تستهدف
مساعدتهم على استخدام البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في
تدريسهم وتعريفهم بأهمية تنمية المهارات الحياتية ،واالتجاه نحو مادة العلوم ،وتقدير الذات لدى
تالميذهم.
 -6إعداد وحدات دراسية يتم تدريسها للطالب المعلمين بكليات التربية ضمن مقررات المناهج وطرق
تدريس العلوم والتدريس المصغر تتناول خصائص تالميذ مدارس التعليم المجتمعى وكيفية االستفادة
من البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية وتطبيقه داخل حجرات
الدراسة ويتم تجريب فعالية تلك الوحدات من خالل دروس التربية العملية.
ثانيا ا -البحوث المقترحة:
يقترح البحث الحالى إجراء البحوث اآلتية:
 -1إجراء بحوث أخرى لقياس فاعلية استخدام البرنامج القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتم اعية في تنمية جوانب تعلم مختلفة مثل :القيم العلمية ،والدافعية لإلنجاز ،ومستوى الطموح،
والكفاءة الذاتية ،والمهارات االجتماعية ،ومهارات التعاون والتفاوض ،وإدارة المشروعات.
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 -2إجراء بحوث أخرى على استخدام برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية في التدريس للمراحل التعليمية المختلفة :االبتدائية ،واإلعدادية ،والثانوية.
 -3إجراء بحوث لقياس فاعلية استخدام برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية في تنمية أنواع مختلفة من مهارات التفكير مثل :مهارات التفكير المنظومى ،والجانبى،
واإلبداعى ،والمنطقى ،واالستداللى ،ومهارات ما وراء المعرفة.
 -4تجريب برنامج العلوم القائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية في تحسين تدريس
العلوم لتالميذ مدارس التعليم المجتمعى ذوى االحتياجات الخاصة :الصم ،والمكفوفين ،والمعوقين
عقليا ً القابلين للتعلم عالوة على التالميذ الموهوبين والمتفوقين.
 -5إجراء بحث حول بناء برمجية هاتف نقال في العلوم قائمة على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية وقياس أثرها على تنمية المعتقدات اإلبستمولوجية ومهارات القرن الحادى والعشرين.
 -6بناء موقع إلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية في ضوء نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية ودراسة فعاليته في تنمية المهارات التكنولوجية والمواطنة الرقمية.
 -7إجراء بحث حول بناء برنامج في العلوم قائم على نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية االجتماعية
باستخدام أدوات الويب االستداللى وقياس فاعليته في تنمية أنماط تفكير جانبي الدماغ.
 -8إجراء بحث حول فاعلية برنامج تدريبى قائم على التفاعل بين نظريتى الذكاءات المتعددة والبنائية
االجتماعية في تنمية مهارات التدريس التأملى واإلبداعى لدى معلمى العلوم بمراحل التعليم
المختلفة.

 -VIمراجع البحث:
أوالً -المراجع العربية:

 إبراهيم ،عبد العظيم عبد السالم .)2001( .رؤية مستقبلية لتفعيل دور مدارس الفصل الواحد فى محوأمية اإلناث.مؤتمر تنمية المرأة العربية :اإلشكاليات وآفاق المستقبل( ،ص ص .)379-362 :جامعة
جنوب الوادى  7-5قبراير.
 ابن سلمان ،سماح محمد صالح .)2012( .أثر استخدام نموذج التعلم النوليدى فى تنمية التفكيراالستداللى والتحصيل فى مادة الكيمياء لدى طلبات الصف األول الثانوى بمكة المكرمة ،رسالة ماجستير
غير منشورة .جامعة أم القرى :كلية التربية.
 أبو السعود ،سيدة .)2003( .إكساب األطفال المتخلفين عقليا ً مهارات الحياة اليومية من خالل برامجالعمل الجماعى .مجلة الطفولة والتنمية.228-225 ،)9(3 ،
 أبو النور ،محمد عبد التواب ،و عبد الفتاح ،آمال جمعة .)2014( .الذكاءات المتعددة وإستراتيجياتتنميتها "رؤية تربوية معاصرة" .الرياض :دار الزهراء.
 أبو حجر ،فايز .)2006( .برنامج مقترح فى النشاط المدرسى لتنمية المهارات الحياتية فى العلومللمرحلة األساسية العليا فى فلسطين ،رسالة دكتوراة غير منشورة .غزة :جامعة األقصى،كلية التربية.
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 أبو سنينه ،عودة  ،و عياش ،آمال نجاتى .)2013( .درجة توظيف معلمى العلوم والجغرافية لمبادئالنظرية البنائية االجتماعية فى تدريسهم فى مرحلة التعليم األساسى فى مدارس وكالة الغوث
ا
الدولية في األردن .مجلة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية.2648-2609 ،)12( 27،
 أبو شريح ،شاهر ذيب .)2014( .فاعلية استخدام إستراتيجيات العصف الذهنى والخرائط الذهنية وا

نموذج لتعلم النوليدى فى التحصيل الدراسى وتنمية مهارات التفكير فوق المعرفى لدى طالب
الصف لتاسع األساسى فى األردن واتجاهاتهم نحو تعلم العقيدة اإلسالمية .مجلة جامعة القدس
المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.286-251 ،)8(2 ،

 أحمد ،آمال سعد سيد .)2012( .المدخل المنظومى فى تنمية التحصيل وبعض أنواع الذكاءات فى مادةالعلوم واالتجاه نحو العلم ودراسة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائى .مجلة التربية
العلمية .42-1 ،)1(15 ،
 أحمد ،طارق عبد المجيد كامل .)2016( .أثر استخدام اإلستراتيجيات التدريسية لنظرية الذكاءاتالمتعددة لرفع مستويات التحصيل الدراسى فى مادة اللغة العربية لدى الطالب ذوى صعوبات
ا
التعلم .مجلة التربية.196-177 ،187 ،
 أحمد ،فاطمة كمال .)2013( .استخدام نموذج التعلم التوليدى فى تنمية بعض عمليات العلم والتفكيراالبتكارى فى مادة التربية األسرية لدى طالبات الصف األول الثانوى بالمملكة العربية
السعودية .المجلة التربوية.366-321 ،)109(28 ،
ا
 أحمد ،محمد بخيت السيد  ،زايد ،مصطفى زايد محمد  ،البرعى ،إمام محمد على  ،و عمران ،خالد عبداللطيف محمد .)2010( .أثر استخدام نموذج التعلم النوليدى فى تدريس الجغرافيا على
التحصيل المعرفى وتنمية الوعى بالكوارث الطبيعية لدى طالب الصف األول الثانوى .المجلة
ا
التربوية.508-507،27 ،
 أحمد ،والء جمعة محمد .)2011( .فاعلية برنامج فى الدراسات اإلجتماعية قائم على الذكاءات المتعددةباستخدام الموديوالت اللكترونية فى التحصيل وتنمية بعض القيم والمهارات الحياتية لدى تالميذ
المرحلة اإلبتدائية ،رسالة دكتوراة غير منشورة .جامعة جنوب الوادى :كلية التربية بأسوان.
 إسماعيل ،رضى السيد شعبان .)2014( .أثر استخدام نموذج التعلم التوليدى فى تصحيح التصوراتالبديلة لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسى وتنمية التفكير االستداللى لديهم .دراسات
عربية فى التربية وعلم النفس.102-59 ،)47(4 ،
 األكاديمية المهنية للمعلمين .)2012( .برنامج تنمية مهارات القراءة فى الصفوف الدراسية األولى.القاهرة :مشروع جودة التعليم للبنات.
 أمين ،محمد مصطفى عبد الرازق .)2015( .فعالية برنامج قائم على االستراتيجيات البصرية فى تنميةبعض المهارات الحياتية لدى األطفال ذوى اضطراب التوحد .مجلة البحث فى التربية وعلم
النفس.65-38 ،)2(28 ،
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 البدور ،عدنان على محمد .)2004( .أثر استخدام إستراتيجيات الذكاءات المتعددة فى تدريس العلوم فىالتحصيل واكتساب عمليات العلم لدى طلبة الصف السابع األساسى ،رسالة دكتوراة غير
منشورة .جامعة عمان العربية للدراسات العليا :كلية الدراسات التربوية العليا.
 البلوشى ،سليمان بن محمد بن سليمان  ،و المقبالى ،فاطمة بنت يوسف .)2009( .أثر التدريسباستخدام
أنشطة مصممة حسب مستوى ممارسة الذكاءات المتعددة على التحصيل واالتجاه نحو
العلوم لطالبات الصف العاشر بسلطنة عمان .مجلة التربية العلمية.130-107 ،)4(12 ،
ا
 الترتورى ،محمد  ،و جويحان ،أغادير .)2011( .موسوعة العلوم التربوية والنفسية .عمان :مطابعاألمن العام.
 تيمبرلى ،هيلين .)2014( .التعلم والتطوير المهنى للمعلم ،سلسلة الممارسات التربوية .18 -(ترجمة:مكتب التربية الدولى) جنيف :األكاديمية الدولية للتربية.
 الجدى ،مروة عدنان .)2012( .أثر توظيف بعض استراتيجيات التعلم النشط فى تدريس العلوم علىتنمية المهارات الحياتية لدى طلبة الصف الرابع فى محافظة غزة ،رسالة ماجستير غير
ا
منشورة .جامعة األزهر  -غزة :كلية التربية.
 الجراح ،ضياء ناصر .)2013( .واقع الذكاءات المتعددة لدى طلبة تخصص الرياضيات فى الجامعاتاألردنية ودور المواد التى يدرسونها فى تنمية الذكاء المنطقى الرياضى لديهم .دراسات فى
التعليم العالى.246-225 ،5 ،
 جعفر ،أنوار حسن  ،الموجى ،أمانى محمد  ،و عفيفى ،أميمة محمد .)2016( .فاعلية إستراتيجيتىالخرائط الذهنية والتعلم النوليدى فى تنمية المفاهيم الفيزيائية ومهارات حل المشكالت لدى
طالب المرحلة المتوسطة بالعراق .دراسات عربية فى التربية وعلم النفس.338-305 ،70 ،
 حبيب ،ناهد محمد عبد الفتاح .)2017( .فعالية وحدة مقترحة فى علوم وتكنولوجيا النانو لتنميةالتحصيل والقدرة على اتخاذ القرار واالتجاه نحو علوم وتكنولوجيا النانو لدى طالبات المرحلة الثانوية.
العلوم التربوية.343-312 ،)3(25 ،
 حجازى ،رضا السيد محمود( .أبريل  .)2015مدارس التعليم المجتمعى وتمكين المجتمعات المحلية.المؤتمر السنوى الثالث عشر :العقد العربى لمحو األمية  :2024-2015توجهات وخطط
وبرامج (ص ص .)751-733 :القاهرة :جامعة عين شمس :مركز تعليم الكبار.
 حسن ،عزت عبد الحميد محمد .)2011( .اإلحصاء النفسى والتربوى تطبيقات باستخدام برنامج SPSS 18.القاهرة:دار الفكر العربى.
 حسنين ،صفاء جمعة محمد .)2016( .برنامج مقترح قائم على استخدام بعض إستراتيجيات الذكاءاتالمتعددة فى تدريس الرياضيات وأثره فى التحصيل وتنمية التفكير اإلبتكارى لدى تالميذ
الصف السادس اإلبتدائى ،رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة أسوان :كلية التربية.
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 حسين ،أشرف عبد المنعم محمد .)2008( .فعالية برنامج لتعلم العلوم باستخدام أنشطة الذكاءاتالمتعددة فى تنمية مهارات حل المشكلة وبعض عمليات العلم األساسية لدى تالميذ الصف الثانى المتوسط.
المؤتمر العلمى الثانى عشر التربية العلمية والواقع المجتمعى :التأثير والتأثر (ص ص-41 :
 .)86القاهرة ،جامعة عين شمس ،دار الضيافة 4-2أغسطس :الجمعية المصرية للتربية
العلمية.
 حسين ،عادل أحمد .)2012( .أثر استخدام بعض االستراتيجيات التدريسية القائمة على نظرية الذكاءاتالمتعددة فى دعم أنشطة األركان التعليمية وتنمية التفكير اإلبداعى واالتجاه نحو المدرسة
لدى تالميذ مدارس التعليم المجتمعى .مجلة كلية التربية ببنها.56-1 ،)90(23 ،
 حسين ،محمد عبد الهادى .)2014( .الذكاءات المتعددة ونموذج تنمية الموهبة .القاهرة :دار العلومللنشر والتوزيع.
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التربية وعلم النفس.103-82 ،)2(27 ،
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 السيد ،فايزة أحمد أحمد  ،عبد العال ،آيات محمد عثمان  ،و إبراهيم ،جمال حسن السيد .)2019( .أثراستخدم إستراتيجية التعليم التخيلى فى تدريس التاريخ على تنمية مهارات التفكير المستقبلى
لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بمدارس التعليم المجنمعى .مجلة كلية التربية.44-1 ،)2(35 ،
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Effectiveness of A program in Science Based on Theories of Multiple
Intelligences and social Constructivism on Achievement and the
Development of life skills and the Attitude Towards Matter and Self-Esteem
Among students of community education schools
Dr. / Saeed Mohammed Siddiq Hassan
Abstract
The current research aims at identifying the effectiveness of a program in
science based on the theories of multiple intelligences and social constructivism
in each of: achievement and the development of life skills, attitudes towards
science, and self-esteem for students of community education schools. The
sample of the research includes thirty – one students in primary fourth grades
from elementary school at “Khor Al Mahmoudia and Al Hilal Schools” (Aswan
– Egypt).The researcher uses the descriptive methodology in preparing the
theoretical framework for the research and the program based on the theories of
multiple intelligences, social constructivism, and research tools (achievement
test, life skills test, attitude towards science scale, and self-esteem scale). In
analyzing and explaining of the results the previous method is also used. The
quasi – experimental methodology is used in the field part which represented in
the one sample group experimental design based on the pre and post
measurement of the dependent variables of the research.The results showed the
effectiveness of a program in science based on theories of multiple intelligences
and social constructivism on achievement and the development of life skills and
the attitude towards matter and self-esteem among students of community
education schools, in light of these results the researcher recommended the
necessity of building science curricula using the instructional implications of the
theories of multiple intelligences and social constructivism

Keywords: A program in Science Based on Theories of Multiple Intelligences and social
Constructivism; life skills; Attitude towards matter; Self-Esteem
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