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  :المستخلص
تخدا      ي       ھدف البحث إلى تعرف فعالیة تدریس العلوم باس تعلم من أجل االستخدام ف م أنموذج ال

دائي  سادس االبت صف ال الب ال دى ط صیل ل ي  . التح ارًا ف ث اختب دَّ الباح دف أع ذا الھ ق ھ ولتحقی
ة من          ،  التحصیل ث تكونت العین الب    ) ٥٠(وقد استخدم الباحث المنھج شبھ التجریبي؛ حی ًا من ط طالب

ة وال   ة للتربی اإلدارة العام دائي ب سادس االبت صف ال سیر ال ة ع یم بمنطق ى  ، تعل شوائیًا إل سِّمت ع ُق
ا   "طالبًا، درست وحدة   ) ٢٥(مجموعتین متكافئتین؛ إحداھما تجریبیة بلغت       ة ومواردھ ة البیئی " األنظم
تخدام   ل االس ن أج تعلم م وذج ال تخدام أنم ت  ، باس ابطة بلغ رى ض دة  ) ٢٥(واألخ ت الوح ًا، درس طالب

ادة    د استغرقت تجر    ،  نفسھا بالطریقة المعت ة البحث    وق ًا      ) ١٢(ب ار التحصیلي قبلی ق االختب حصة، وُطبِّ
الب ى ط دیًا عل وعتینوبع د  ،  المجم صائیة عن ة إح روق ذات دالل ود ف ن وج ث ع ائج البح فرت نت وأس

ستوى   ق   ) ٠٫٠٥(م ي التطبی ضابطة ف ة وال وعتین التجریبی الب المجم ات ط طات درج ین  متوس ب
 .لمجموعة التجریبیةوذلك لصالح طالب ا، البعدي لالختبار التحصیلي

The Effectiveness of Leaning for Using Model in Teaching Science in 
Achievement among the Primary stage Pupils 

ABSTRACT: 
The present research aimed at questioning the effectiveness of teaching 
science via learning for using model in developing achievement among the 
primary stage pupils. The quasi-experimental method was adopted and an 
achievement test in science was developed by the researcher for fulfilling the 
purpose of the research. The participants of the research were 50 pupils from 
the sixth year who were enrolled in the educational directorate of Asir 
Region. The participants were randomly categorized into two equivalent 
groups, namely, the experimental group (totaling 25 students) studied “the 
environmental systems and resources” via the teaching for using model, and 
the control one (totaling 25 student) studied the same unit via the usual 
method of teaching. The administration time lasted for 12 sessions and the 
achievement test was administered before and after the treatment to both 
groups. The results of the research revealed that there were statistically 
significant differences at 0.05 level between the mean scores attained by the 
experimental and control groups in the post achievement test in favor of the 
experimental group.  

  
  
  
  
  
  



 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث    
 

٣ 

  :مقدمة البحث
یشھد العالم الیوم تطورًا في شتى مناحي الحیاة، وخاصًة من الناحیتین المعرفیة والتقنیة، وقد 
ألقى ھذا التقدم المعرفي والتقني عبئًا كبیرًا على التربیة بعامة وتدریس العلوم بخاصة سعیًا إلعداد 

  .ییر في أنماط حیاة الفرد والمجتمعالفرد القادر على التكّیف مع ما أحدثھ ھذا التقدم من تغ
ولقد شھدت مناھج العلوم وبرامجھا المتنوعة في اآلونة األخیرة حركة نشطة لتطویرھا 
وتقدیمھا للطالب في أفضل صورة، وذلك بھدف زیادة تحصیلھم، وتنمیة مھاراتھم واتجاھاتھم 

  ).٢٠١٠الزعانین، (یمیة المختلفة العلمیة بصورة تنسجم مع معاییر التربیة العلمیة في المراحل التعل
وُتعد العلوم الطبیعیة أھم دعائم التطورات العلمیة والتقنیة بما تتضمنھ من معرفة علمیة 

كما ُتعد المرحلة ). ٢٠٠٣الحذیفي، (ونشاطات ذات دور مھم في تكوین وإعداد الفرد المثقف علمیًا 
ة بدایة االنطالق ورسم المستقبل العلمي والثقافي االبتدائیة من أھم المراحل التعلیمیة باعتبارھا مرحل

  .للطالب
وُیعد التحصیل أحد األھداف التي تسعى العملیة التعلیمیة بعامة وتعلیم العلوم بخاصة إلى 
تحقیقھا، حیث تتعدى أھمیة التحصیل كونھ معیارًا یقیس مدى تقدم الطالب دراسیًا، إلى استخدام 

  .رفیة في مواجھة وحل مشكالتھ الحیاتیةالطالب لما اكتسبھ من حصیلة مع
وبالرغم من أھمیة التحصیل في مادة العلوم؛ فإن العدید من البحوث والدراسات السابقة تشیر 

؛ الخثعمي، ٢٠١٢البعلي، (إلى تدني التحصیل لدى الطالب في مادة العلوم، ومن ھذه الدراسات 
ویس والرویشد والرویلي والصویغ، ؛ الرشید وباصھي والع٢٠١٣؛ خواجي، ٢٠٠٦؛ خلیل، ٢٠١٢
  ).٢٠٠٦؛ فودة والبعلي، ٢٠١٠؛ صقر، ٢٠٠٨؛ صالح، ٢٠١٢؛ الشھري، ٢٠٠٨؛ زیتون، ٢٠٠٣

وُیجمع التربویون في أدبیات تدریس العلوم، على جملة من األھداف األساسیة التي ینبغي 
فیًا، وطرائق العلم وعملیاتھ إكسابھم المعرفة العلمیة وظی: لتدریس العلوم تحقیقھا لدى الطالب ومنھا

  ).٢٠١٣زیتون، (العلمیة 
ویوضح ھذا ضرورة استخدام استراتیجیات وطرائق ونماذج تدریس توفر للطالب مواقف 
وأنشطة تعلیمیة تتضمن ممارسة العملیات العقلیة المختلفة، ومن ھذه النماذج أنموذج التعلم من أجل 

 أحد النماذج التي تستند إلى النظریة المعرفیة ، وھو)Learning for Use Model(االستخدام 
وتحدیدًا المدخل البنائي في التدریس، وُیبَنى األنموذج على أساس التكامل بین المحتوى المعرفي 
وعملیات التعلم، حیث یرّكز على قیام الطالب ببناء معرفتھ العلمیة بنفسھ، من خالل تفاعلھ المباشر 

 یشجع الطالب على استخدام المعرفة وتطبیقھا، وإعطائھم الفرصة وغیر المباشر مع اآلخرین، كما
، ویھتم األنموذج )٢٠١٣صالح، (للتفكیر والتأمل ومقارنة معرفتھم السابقة بمعرفتھم الجدیدة 

باألنشطة التعلیمیة التي تعطي الفرصة للطالب لممارسة عملیات العلم المختلفة وتنمیة خبراتھم في 
ى تحقیق فھم أعمق للمحتوى التعلیمي مما یؤدي إلى رفع مستوى التحصیل مواقف واقعیة تعمل عل

  .لدیھم
ویتفق ھذا مع أھداف تدریس العلوم في المرحلة االبتدائیة التي تركز على اكتساب الطالب 
المنھجیة العلمیة في التفكیر والعمل، وتزویدھم بمھارات عقلیة وعملیة ضروریة، وربط المعرفة 

 حیاة الطالب وتعمیقھا لدیھم من خالل تنفیذ األنشطة العلمیة؛ مما یجعل أنموذج العلمیة مع واقع
  .التعلم من أجل االستخدام أحد النماذج المناسبة لتدریس العلوم
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 دانیال إدیلسون ویمّر التعلم باستخدام أنموذج التعلم من أجل االستخدام بثالث خطوات كما بینھا 
(Daniel C. Edelson)ألنموذج، وذلك في دراسة بعنوان التعلم من أجل االستخدام  واضع ھذا ا

)Edelson ،2001(وھي كما یلي ،:  
 :من خالل عملیتین ھما: إثارة الدافعیة - ١

  .وتتم بتطبیق أنشطة لخلق الحاجة للمعرفة لدى الطالب: إثارة الحاجة إلى الخبرة - 
للتعلم، وذلك بإظھار وتتم بتطبیق أنشطة الستثارة فضول الطالب : إثارة الفضول للتعلم - 

 .الفجوة بین ما یمتلكھ الطالب أصًال وما یجب أن یمتلكھ لحل المھمة الجدیدة بنجاح
 :من خالل عملیتین ھما: بناء المعرفة - ٢

وتتم بتطبیق أنشطة لتزوید الطالب بخبرة مباشرة تمكنھ من مالحظة العالقات : المالحظة - 
  .رفة ذاتیًافي الظاھرة موضوع الدراسة وبالتالي بناء المع

وتتم بتطبیق أنشطة تمكن الطالب من االتصال المباشر أو غیر المباشر مع : التواصل - 
 .اآلخرین، بحیث یتم بناء المعرفة نتیجًة للتواصل مع اآلخرین

 :وتتم من خالل عملیتین ھما: صقل المعرفة، أو تنقیتھا - ٣
ھا معرفتھ السابقة وتتم بتطبیق أنشطة لتزوید الطالب بفرص لیتأمل من خالل: التأمل - 

  .ومقارنتھا بمعرفتھ الحالیة بعد المرور بالخبرة
وتتم بتطبیق أنشطة تتیح للطالب استخدام المعرفة بطرق ذات معنى لتعزز : التطبیق - 

  .الفھم وتنظمھ لدیھ بحیث یصبح فھمًا ذا معنى
ل االستخدام وقد تناولت العدید من البحوث والدراسات التربویة استخدام أنموذج التعلم من أج

؛ العدیلي ٢٠٠٣؛ عبدالكریم، ٢٠١٣صالح، (في تدریس العلوم وفروعھ المختلفة، ومنھا دراسات 
وأظھرت نتائجھا فعالیة ) Edelson ،2001؛ ٢٠٠٧، )ب( ؛ العدیلي وبعاره٢٠٠٧، )أ( وبعاره

لوم، واكتساب استخدام أنموذج التعلم من أجل االستخدام في تعدیل التصورات البدیلة لدى معلمات الع
المفاھیم الكیمیائیة، ورفع مستوى التحصیل، وتنمیة مھارات التفكیر التأملي، واكتساب المفاھیم 
العلمیة، واالتجاھات العلمیة، في حین أظھرت نتائج دراسة إدیلسون وسالیرنو وماتسي وبیتس 

نموذج في عدم فعالیة األ (Edelson ،Salierno ،Matese ،Pitts & Sherin ،2002)وشیرین 
  .معالجة األخطاء المفاھیمیة في مادة علوم األرض

وتأسیسًا على ما سبق، ونظرًا لقلة البحوث والدراسات السابقة التي تناولت فعالیة تدریس 
العلوم باستخدام أنموذج التعلم من أجل االستخدام في المرحلة االبتدائیة، فیرى الباحث أن ھناك حاجة 

تعّرف فعالیة تدریس العلوم باستخدام أنموذج التعلم من أجل االستخدام في للقیام بالبحث الحالي ل
  .التحصیل لدى طالب الصف السادس االبتدائي

  :مشكلة البحث
الحظ الباحث من خالل عملھ معلمًا لمادة العلوم في المرحلة االبتدائیة ألكثر من عشر سنوات 

 من خالل كشوف درجاتھم، ویتفق ھذا مع ما تدنیًا في مستوى تحصیل الطالب في مادة العلوم وذلك
؛ الرشید وباصھي والعویس والرویشد والرویلي ٢٠١٣خواجي، (: أشارت إلیھ دراسات كل من

؛  ٢٠٠٧؛ عوض، ٢٠١٠؛ العریشي، ٢٠٠٨؛ صالح، ٢٠١٢؛ الشھري، ٢٠٠٣والصویغ، 
  ).٢٠٠٣الھزاني، 
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م، تدنیًا في ٢٠١١ لعام (TIMSS)١كما أظھرت نتائج الدراسة الدولیة للعلوم والریاضیات 
  .مستوى تحصیل العلوم لدى طالب المملكة العربیة السعودیة

ویعزز ذلك نتائج الدراسة االستطالعیة التي قام بھا الباحث، حیث أعد اختبارًا تحصیلیًا 
من مقرر العلوم للفصل " األنظمة البیئیة ومواردھا"لطالب الصف السادس االبتدائي في وحدة 

طالبًا من طالب الصف السادس االبتدائي ) ٢٠(األول، وتم تطبیقھما على عینة مكونة من الدراسي 
  ):١(باإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمنطقة عسیر، وكانت النتائج كما في الجدول 

  النسب المئویة ألفراد العینة االستطالعیة في االختبار التحصیلي : )١(جدول 

  مستوى الطالب

  األداة  ضعیــــف  مقبــول  جیــد  جید جدًا  ممتاز
عدد 
الطال
  ب

الدر
جة 
  الكلیة

  ٪  ن  ٪  ن  ٪  ن  ٪  ن  ٪  ن

اختبار 
  ٦٥  ١٣  ٢٠  ٤  ١٠  ٢  ٥  ١ ٠  ٠  ١٨  ٢٠  تحصیلي

من طالب العینة حصلوا على مستوى ضعیف في االختبار ) ٪٦٥(أن ) ١(یتضح من الجدول 
  .یلالتحصیلي، مما یدل على تدني مستوى الطالب في التحص

مما سبق یتضح أن مشكلة البحث تتحدد في تدني مستوى طالب الصف السادس االبتدائي في 
التحصیل في العلوم، وللّتغلب على ھذه المشكلة، فإّن ھذا البحث سعى إلى دراسة فعالیة تدریس 

  .يالعلوم باستخدام أنموذج التعلم من أجل االستخدام في التحصیل لدى طالب الصف السادس االبتدائ
  :أسئلة البحث

  :حاول البحث اإلجابة عن السؤال التالي
  ما فعالیة تدریس العلوم باستخدام أنموذج التعلم من أجل االستخدام في التحصیل لدى طالب

 الصف السادس االبتدائي؟
  :أھداف البحث

  :ھدف البحث إلى تعرُّف
 التحصیل لدى طالب فعالیة تدریس العلوم باستخدام أنموذج التعلم من أجل االستخدام في 

  .الصف السادس االبتدائي
  :أھمیة البحث

  :قد تفید نتائج البحث في تحقیق مردودات تربویة إیجابیة؛ من أھمھا ما یلي

                                                             

1 Trends in International Mathematics and Science Study 
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لطالب الصف " األنظمة البیئیة ومواردھا"تقدیم دلیل للمعلمین یوضح كیفیة تدریس وحدة  -١
خدام، األمر الذي قد یفید ھؤالء السادس االبتدائي باستخدام أنموذج التعلم من أجل االست

  .المعلمین في تدریس وحدات دراسیة أخرى مماثلة باستخدام ھذا األنموذج
تزوید معلمي العلوم باختبار تحصیلي یمكن اإلفادة منھ في تقویم تحصیل طالب الصف  -٢

  ".األنظمة البیئیة ومواردھا"السادس االبتدائي في وحدة 
  :حدود البحث

  :حدود التالیةاقتصر البحث على ال
عینة من طالب الصف السادس االبتدائي بمدرستي الملك عبدالعزیز والزھراء بأبھا، التابعتین  -١

 .لإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمنطقة عسیر
المتضمنة في محتوى منھج العلوم للصف السادس االبتدائي " األنظمة البیئیة ومواردھا"وحدة  -٢

، الحتواء ھذه الوحدة على العدید من )م٢٠١٣ - ه١٤٣٤ طبعة(من الفصل الدراسي األول 
  .النصوص العلمیة المجردة والمتداخلة التي یصعب على الطالب فھمھا واستیعابھا

 . ه١٤٣٥/١٤٣٦الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  -٣
 ".بلوم"قیاس تحصیل الطالب في المستویات المعرفیة الستة لتصنیف  -٤

  :مصطلحات البحث
  :المصطلحات التالیةتضمن البحث 

  ):(Learning for Use Modelأنموذج التعلم من أجل االستخدام 
أنموذج تعلیمي تعلمي ": أنموذج التعلم من أجل االستخدام بأنھ) ٢٠٠٣(عّرفت عبدالكریم 

ویراعى فیھ أساس عملیات ، ویسھم في تحقیق معاییر تعلیم العلوم، یعتمد على نظریات تعلم معاصرة
ائمة على المعنى وعلى الفھم من خالل بیئة ثریة، والتي یمكن استخدامھا لتدعیم التكامل بین التعلم الق

  ).٤٩٩. ص" (المحتوى المكثف وانشطة تعلیم العلوم المبنیة على االستقصاء
أنموذج تعلم یستند إلى النظریة المعرفیة والمدخل ": بأنھ) ٢٠٠٧) (أ(وعّرفھ العدیلي وبعاره 

، ریس، ویھدف إلى إكساب المتعلم معرفة مفیدة وقابلة لالسترجاع عند تطبیقھا مستقبًالالبنائي في التد
. ص" (وكذلك الستثمار الوقت في تعلیم محتوى أكبر بفاعلیة أكثر من خالل أنشطة تعلم واقعیة

٢١٨.(  
أنموذج تعلیمي تعلمي یعتمد على النظریة المعرفیة والمدخل ": بأنھ) ٢٠١٣(وعّرفھ صالح 

ائي في التدریس ویتم التعلم فیھ من خالل ثالث خطوات رئیسیة یمثل فیھا استخدام المعرفة البن
الدافعیة وتركز على تحفیز المتعلم : الخطوة األولى: المحور األساسي لھذه الخطوات، وھي

بناء المعرفة وتركز : للمعرفة وذلك عن طریق إثارة الحاجة والفضول للتعلم، والخطوة الثانیة
ناء المتعلم لمعرفتھ بنفسھ وذلك عن طریق المالحظة والتواصل مع اآلخرین، والخطوة على ب
وتركز على تنقیح المتعلم للمعرفة وصقلھا وذلك عن طریق التأمل والتطبیق لھذه : الثالثة

  ).٨٩. ص" (المعرفة
، یتیح أنموذج تعلیمي تعلمي: ویعّرف الباحث أنموذج التعلم من أجل االستخدام إجرائیًا بأنھ

لطالب الصف السادس االبتدائي المشاركة النشطة في أنشطة تعلم واقعیة بھدف اكتسابھم معرفة 
، ویسیر "األنظمة البیئیة ومواردھا"وظیفیة وقابلة لالستخدام، وذلك لرفع مستوى التحصیل في وحدة 
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ة، وتنقیة المعرفة إثارة الدافعیة، بناء المعرف: األنموذج وفق ثالث خطوات أساسیة ومتتابعة، وھي
  .وصقلھا

  ):Achievement(التحصیل 
مقدار ما یحصل علیھ الطالب من معلومات ": التحصیل بأنھ) ٢٠٠٣( والنجار شحاتةعّرف 

أو معارف أو مھارات، معبرًا عنھا بدرجات االختبار المعد بشكل یمكن معھ قیاس المستویات 
  ).٨٩ .ص" (المحددة، ویتمیز بالصدق والثبات والموضوعیة

مقدار استیعاب الطالب للمعلومات التي اكتسبوھا من خالل ": بأنھ) ٢٠٠٨(وعّرفتھ عرفات 
  ).١٠٨. ص" (تعلم وحدة دراسیة، ویقاس بالدرجة التي یحصل علیھا الطالب في االختبار المعد لذلك

 ما یحصلھ المتعلم من علوم مختلفة من خالل دراستھ واطالعھ": بأنھ) ٢٠١٠(وعّرفھ أحمد 
بحیث یظھر أثر ھذا التحصیل في النشاطات التي یقوم بھا المتعلم أو في االختبارات المدرسیة 

  ).٩٢. ص" (وتقدیرات المعلمین
مقدار ما یكتسبھ طالب الصف السادس االبتدائي من : ویعّرف الباحث التحصیل إجرائیًا بأنھ

، ویقاس بالدرجة "یئیة ومواردھااألنظمة الب"حقائق، ومفاھیم، وتعمیمات من خالل دراستھ لوحدة 
  .التي یحصل علیھا الطالب في االختبار التحصیلي المعّد لذلك

  :الدراسات السابقة
، ھدفت إلى "التعلم من أجل االستخدام"دراسة بعنوان ) Edelson ،2001(أجرى إدیلسون 

خدام في توضیح أسس وخطوات تطبیق األنموذج، وتعّرف فعالیة أنموذج التعلم من أجل االست
اكتساب طالب الصفین السابع والثامن المفاھیم العلمیة السلیمة في مادة علوم األرض بمدینة شیكاغو، 

، وراعى (Create-a-World Project)" مشروع تشكیل العالم"حیث قام إدیلسون بتدریس وحدة 
وقوف ساعة صفیة بھدف ال) ٢٥- ٢٠(فیھا تطبیق خطوات األنموذج، وتطلب تدریس الوحدة من 

على فاعلیة ھذا األنموذج، وأظھرت نتائج الدراسة فاعلیة األنموذج في اكتساب الطالب المفاھیم 
  .العلمیة السلیمة في مادة علوم األرض

، Edelson ،Salierno ،Matese)كما أجرى إدیلسون وسالیرنو وماتسي وبیتس وشیرین 
Pitts & Sherin ،2002) األطفال : ستخدام في علم األرضالتعلم من أجل اال" دراسة بعنوان

، ھدفت إلى تعّرف فعالیة أنموذج التعلم من أجل (kids as climate modelers)" كمنمذجي المناخ
االستخدام في معالجة األخطاء المفاھیمیة لدى طالب الصف الخامس في مادة علوم األرض، 

ة شیكاغو الحكومیة، وقد تم طالبًا من طالب الصف الخامس بمدرس) ٢٧(وتكونت عینة الدراسة من 
تطبیق االختبار التشخیصي على طالب المجموعة قبلیًا وبعدیًا، وأظھرت نتائج الدراسة عدم فاعلیة 

  .األنموذج في معالجة األخطاء المفاھیمیة في مادة علوم األرض
 دراسة ھدفت إلى تعّرف فعالیة برنامج قائم على متطلبات التعلم) ٢٠٠٣(الكریم  وأجرت عبد

لالستخدام لمعلمات العلوم قبل الخدمة على تغییر تصوراتھن للطبیعة المعاصرة للعلم، وقد استخدمت 
طالبة من طالبات تخصص األحیاء بكلیة ) ٤٨(الباحثة المنھج التجریبي، وبلغت عینة الدراسة 

التعلم التربیة بالمجمعة، وتم تطبیق مقیاس فھم طبیعة العلم المعاصرة، واختبار فھم متطلبات 
لالستخدام على الطالبات قبل وبعد االنتھاء من تدریس البرنامج، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود 

بین متوسطات درجات معلمات العلوم قبل الخدمة ) ٠٫٠١(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
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دریس البرنامج في مقیاس فھم طبیعة العلم المعاصرة واختبار فھم متطلبات التعلم لالستخدام قبل ت
  .وبعده لصالح التطبیق البعدي

التحصیل  في التعلم دورة استخدام فعالیة مدى تعّرف إلى ھدفت دراسة) ٢٠٠٦( غلیون أجرت
. الیمنیة الجمھوریة في األساسي التعلیم من التاسع الصف طالبات لدى العلوم مادة نحو واالتجاھات

 الصف طالبات من طالبة) ١٩١( من الدراسة عینھ توتكون التجریبي، المنھج الباحثة وقد استخدمت
 تجریبیة إحداھما مجموعتین إلى العینة تقسیم وتم صنعاء، العاصمة أمانة بمدارس األساسي التاسع
 درست طالبًة) ٩٨( تضمنت ضابطة واألخرى التعلم، دورة باستخدام درست طالبة) ٩٣( ضّمت

 قبلیًا العلوم مادة نحو االتجاه ومقیاس التحصیلي، اراالختب الباحثة وقد طبقت. المعتادة بالطریقة
 بین) ٠٫٠١(مستوى  عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود الدراسة إلى نتائج وبعدیًا، وتوصلت

 لالختبار البعدي التطبیق في والضابطة التجریبیة المجموعتین درجات طالبات متوسطات
  .التجریبیة طالبات المجموعة لحلصا العلوم مادة نحو االتجاه ومقیاس التحصیلي،

دراسة ھدفت إلى تعّرف فعالیة أنموذج التعلم من أجل ) ٢٠٠٧) (أ(كما أجرى العدیلي وبعاره 
االستخدام في اكتساب طالب المرحلة األساسیة العلیا في األردن المفاھیم الكیمیائیة المرجوة في 

احثان المنھج شبھ التجریبي، وتكونت عینة ، واستخدم الب"نشاط الفلزات والكیمیاء الكھربیة"وحدتي 
طالبًا وطالبة من الصف التاسع األساسي بمدیریة تربیة الزرقاء، في مدرستین ) ١٥١(الدراسة من 

مجموعتین تجریبیتین مكونتین من : واحدة للذكور وأخرى لإلناث، وتم تقسیمھم إلى أربع مجموعات
التعلم من أجل االستخدام، ومجموعتین ضابطتین طالبة، درستا وفق أنموذج ) ٤٢(طالبًا و) ٣٣(

طالبة، درستا وفق الطریقة المعتادة، وتم تطبیق االختبار التحصیلي ) ٤١(طالبًا و) ٣٥(مكونتین من 
لقیاس اكتساب المفاھیم الكیمیائیة على طالب وطالبات المجموعات قبلیًا وبعدیًا، وتوصلت نتائج 

بین متوسطات درجات طالب ) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 
وطالبات المجموعات التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي لصالح طالب 

  .وطالبات المجموعتین التجریبیتین، وكذلك للجنس لصالح اإلناث
 تعلم الكیمیاء دراسة ھدفت إلى تعّرف أثر أحد نماذج) ٢٠٠٧) (ب(وأجرى العدیلي وبعاره 

في اكتساب االتجاھات العلمیة لدى طالب ) أنموذج التعلم من أجل االستخدام(القائمة على البنائیة 
المرحلة األساسیة العلیا في األردن، واستخدم الباحثان المنھج شبھ التجریبي، وتكونت عینة الدراسة 

یة الزرقاء، في مدرستین واحدة طالبًا وطالبة من الصف التاسع األساسي بمدیریة ترب) ١٥١(من 
) ٣٣(مجموعتین تجریبیتین مكونتین من : للذكور وأخرى لإلناث، وتم تقسیمھم إلى أربع مجموعات

طالبة، درستا وفق أنموذج التعلم من أجل االستخدام، ومجموعتین ضابطتین مكونتین ) ٤٢(طالبًا و
ة، وتم تطبیق مقیاس االتجاھات العلمیة طالبة، درستا وفق الطریقة المعتاد) ٤١(طالبًا و) ٣٥(من 

على طالب وطالبات المجموعات قبلیًا وبعدیًا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 
بین متوسطات درجات طالب وطالبات المجموعات التجریبیة ) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى 

لح طالب وطالبات المجموعتین والضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس االتجاھات العلمیة لصا
  .التجریبیتین، وكذلك للجنس لصالح اإلناث

دراسة ھدفت إلى تعّرف فعالیة تدریس العلوم باستخدام نموذج ویتلي في ) ٢٠٠٨(وأجرى أحمد 
الیمنیة، وقد استخدم  الجمھوریة التحصیل وتنمیة المیول نحو المادة لدى طالب الصف السادس في

طالبًا من طالب الصف السادس بمدینة تعز، ) ٩٧(بي، وبلغت عینة الدراسة الباحث المنھج التجری
طالبًا درست باستخدام نموذج ویتلي، واألخرى ) ٤٥( قسمت إلى مجموعتین إحداھما تجریبیة ضّمت

طالبًا درست بالطریقة المعتادة، وتم تطبیق االختبار التحصیلي، ومقیاس ) ٤٢( ضابطة تضمنت
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جموعتین قبلیًا وبعدیًا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة المیول على طالب الم
بین متوسطات درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في ) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى 

  .التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي ومقیاس المیول لصالح طالب المجموعة التجریبیة
دفت إلى تعّرف فعالیة استخدام دورة التعلم فوق المعرفیة في دراسة ھ) ٢٠٠٨(كما أجرى صالح 

تنمیة التفكیر الناقد والتحصیل في مادة العلوم لدى طالب الصف السادس االبتدائي بالمملكة العربیة 
طالبًا من طالب الصف ) ٤٠(السعودیة وقد استخدم الباحث المنھج التجریبي، وبلغت عینة الدراسة 

، قسمت إلى مجموعتین متساویتین إحداھما تجریبیة )منطقة عسیر(محافظة بیشة السادس االبتدائي ب
درست باستخدام دورة التعلم فوق المعرفیة، واألخرى ضابطة درست بالطریقة المعتادة، وتم تطبیق 
اختبار التفكیر الناقد، واالختبار التحصیلي على طالب المجموعتین قبلیًا وبعدیًا، وتوصلت نتائج 

بین متوسطي درجات طالب ) ٠٫٠١( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الدراسة
المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار التفكر الناقد واالختبار التحصیلي 

  .لصالح طالب المجموعة التجریبیة
تحصیل  في اللكترونيا التعلم أسالیب فاعلیة تعّرف إلى ھدفت دراسة )٢٠٠٩( إسماعیل وأجرى

 كمنھج التجریبي التصمیم استخدم العلوم، وقد تعّلم نحو ودافعیتھم االبتدائي السادس الصف طالب
 القصیم، بمنطقة االبتدائي السادس الصف طالب من طالبًا )٣٠(من  الدراسة عینة وتكونت للدراسة،

 التعلم أسالیب باستخدام تدرس تجریبیة إحداھما متساویتین مجموعتین إلى العینة تقسیم وتم
 ومقیاس التحصیلي، االختبار تطبیق المعتادة، وتم بالطریقة درست ضابطة واألخرى االلكتروني،

 وجود إلى الدراسة نتائج المجموعتین، وتوصلت طالب وبعدیًا على قبلیّا العلوم نحو التعلم دافعیة
 المجموعتین طالب جاتدر متوسطات بین) ٠٫٠١(مستوى  عند إحصائیة داللة ذات فروق

 لصالح العلوم نحو التعلم دافعیة ومقیاس التحصیلي، لالختبار البعدي التطبیق في والضابطة التجریبیة
  .التجریبیة المجموعة طالب

دراسة ھدفت إلى تعّرف فعالیة تدریس العلوم باستخدام استراتیجیة ) ٢٠١٠(كما أجرى زمیع 
ر التعلم لدى طالب الصف السادس االبتدائي، وقد استخدم المھام المتقطعة في التحصیل وبقاء أث

طالبًا من طالب ) ٤٦(الباحث المنھج الوصفي التحلیلي، والمنھج التجریبي، وبلغت عینة الدراسة 
إلى  الصف السادس االبتدائي بمدرسة عكاشة بن محصن االبتدائیة بمدینة أبھا، وتم تقسیم العینة

طالبًا، درست باستخدام استراتیجیة المھام المتقطعة، ) ٢٤(نت من مجموعتین إحداھما تجریبیة تكو
طالبًا، درست بالطریقة المعتادة، وتم تطبیق االختبار التحصیلي ) ٢٢(واألخرى ضابطة تكونت من 

قبلیًا وبعدیًا، وبعد مرور أربعة أسابیع من التطبیق األول تم تطبیق االختبار التحصیلي ) الفوري(
رى للتعرف على أثر استخدام استراتیجیة المھام المتقطعة في بقاء أثر التعلم، مرة أخ) المرجأ(

بین متوسطات ) ٠٫٠٥(وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي الفوري 

  .ب المجموعة التجریبیةوالمرجأ لصالح طال
 تدریس في المتعددة الوسائط توظیف أثر تّعرف إلى ھدفت دراسة) ٢٠١٠(العریشي  أجرى كما

التجریبي،  المنھج الباحث استخدم االبتدائي، وقد السادس الصف طالب تحصیل على مادة العلوم
تقسیم  وتم جازان، ینةبمد االبتدائي السادس الصف طالب من طالبًا) ٤١( من الدراسة عینة وتكونت

 المتعددة، الوسائط باستخدام درست طالبًا )٢١( ضّمت تجریبیة إحداھما مجموعتین إلى العینة
 التحصیلي االختبار تطبیق المعتادة، وتم بالطریقة درست طالبًا )٢١( تضمنت واألخرى ضابطة

 فروق وجود إلى الدراسة جنتائ وبعدیًا، وتوصلت قبلیًا والضابطة التجریبیة طالب المجموعتین على
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 المجموعتین التجریبیة طالب درجات متوسطات بین )٠٫٠٥(مستوى  إحصائیة عند داللة ذات
  .التجریبیة طالب المجموعة لصالح التحصیلي البعدي لالختبار التطبیق في والضابطة

یة دراسة ھدفت إلى تعّرف فعالیة تدریس العلوم باستخدام استراتیج) ٢٠١١(وأجرى عسیري 
في التحصیل وتنمیة عادات العقل لدى طالب الصف األول المتوسط، وقد )  شارك-  زواج- فكر(

استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي والمنھج التجریبي ذي المجموعات المتكافئة، وبلغت عینة 
طالبًا من طالب الصف األول المتوسط بمدرسة الواقدي المتوسطة، وتم اختیار ) ٦٠(الدراسة 

فصلین من المدرسة بطریقة عشوائیة، تم تقسیم الفصلین إلى مجموعتین متساویتین إحداھما تجریبیة 
، واألخرى ضابطة درست بالطریقة المعتادة، وقد ) شارك-  زاوج- فكر(درست باستخدام استراتیجیة 

 یًا علىقبلیًا وبعد" ما وراء األرض"تم تطبیق االختبار التحصیلي ومقیاس عادات العقل في وحدة 
المجموعتین، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  طالب

بین متوسطات درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار ) ٠٫٠١(
  .لصالح طالب المجموعة التجریبیة" ما وراء األرض"التحصیل ومقیاس عادات العقل في وحدة 

فعالیة  تعّرف إلى ھدفت دراسة (Sadi & Cakiroglu ،2011) وشاكروجلو سادي أجرى كما
العلوم،  نحو واتجاھاتھم االبتدائي السادس الصف طالب تحصیل على بالنشاطات المليء التدریس

 من طالبًا) ١٤٠( من الدراسة عینة وتكونت للدراسة، كمنھج التجریبي التصمیم تم استخدام وقد
 ضّمت تجریبیة إحداھما مجموعتین إلى الدراسة عینة تقسیم وتم االبتدائي، ف السادسالص طالب

 درست طالبًا) ٦٨( تضمنت ضابطة واألخرى المتنوعة، النشاطات درست باستخدام طالبًا) ٧٢(
 طالب على نحو مادة العلوم االتجاه ومقیاس التحصیلي تطبیق االختبار المعتادة، وتم بالطریقة

مستوى  عند إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى نتائج الدراسة وبعدیًا، وتوصلت قبلیًا المجموعتین
 البعدي التطبیق في والضابطة التجریبیة طالب المجموعتین درجات متوسطات بین) ٠٫٠٥(

  .التجریبیة المجموعة لصالح طالب العلوم نحو االتجاه ومقیاس التحصیلي، لالختبار
دراسة ھدفت إلى تعّرف فعالیة تدریس العلوم باستخدام استراتیجیة ) ٢٠١٣(كما أجرى خواجي 

التدریس التبادلي في التحصیل وتنمیة االتجاه نحو المادة لدى طالب الصف السادس االبتدائي، وقد 
استخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیلي والمنھج شبھ التجریبي ذي المجموعات المتكافئة، وبلغت 

 طالبًا من طالب الصف السادس االبتدائي بمنطقة جازان التعلیمیة، قسمت )٤٨(عینة الدراسة 
طالبًا، درست باستخدام استراتیجیة ) ٢٤(عشوائیًا إلى مجموعتین متكافئتین؛ إحداھما تجریبیة بلغت 

طالبًا درست بالطریقة المعتادة، وتم تطبیق االختبار ) ٢٤(التدریس التبادلي، واألخرى ضابطة بلغت 
یلي ومقیاس االتجاه نحو مادة العلوم قبلیًا وبعدیًا على طالب المجموعتین، وتوصلت نتائج التحص

بین متوسطات درجات طالب ) ٠٫٠٥(الدراسة الى وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لكل من االختبار التحصیلي ومقیاس االتجاه 

  .مادة العلوم لصالح طالب المجموعة التجریبیةنحو 
دراسة ھدفت إلى تعّرف أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في ) ٢٠١٣(وأجرى عسیري 

تدریس العلوم على التحصیل وتنمیة التفكیر االبتكاري لدى طالب الصف السادس االبتدائي، وقد 
طالبًا من ) ٥٠(ات المتكافئة، وبلغت عینة الدراسة استخدم الباحث المنھج شبھ التجریبي ذي المجموع

طالب الصف السادس االبتدائي بمحافظة سراة عبیدة التعلیمیة، قسمت عشوائیًا إلى مجموعتین 
طالبًا، درست باستخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم، ) ٢٥(متكافئتین؛ إحداھما تجریبیة بلغت 

بالطریقة المعتادة، وتم تطبیق االختبار التحصیلي، طالبًا درست ) ٢٥(واألخرى ضابطة بلغت 
واختبار التفكیر االبتكاري قبلیًا وبعدیًا على طالب المجموعتین، وتوصلت نتائج الدراسة الى وجود 
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بین متوسطات درجات طالب المجموعتین ) ٠٫٠٥(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
ن االختبار التحصیلي واختبار التفكیر االبتكاري التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لكل م

  .لصالح طالب المجموعة التجریبیة
دراسة ھدفت إلى تعّرف فعالیة أنموذج التعلم من أجل االستخدام في ) ٢٠١٣(كما أجرى صالح 

تنمیة بعض مھارات التفكیر التأملي والتحصیل في مادة العلوم لدى طالب الصف الثاني متوسط 
طالبًا ) ١٠٧(ربیة السعودیة، وقد استخدم الباحث المنھج التجریبي، وبلغت عینة الدراسة بالمملكة الع

، قسمت إلى مجموعتین إحداھما )منطقة عسیر(من طالب الصف الثاني متوسط بمحافظة بیشة 
طالبًا، درست وفق أنموذج التعلم من أجل االستخدام، واألخرى ضابطة ) ٥٢(تجریبیة تكونت من 

طالبًا درست وفق الطریقة المعتادة، وتم تطبیق اختبار التفكیر التأملي، واالختبار ) ٥٥(تكونت من 
التحصیلي على طالب المجموعتین قبلیًا وبعدیًا، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة 

بین متوسطات درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في ) ٠٫٠١(إحصائیة عند مستوى 
  .طبیق البعدي الختبار التفكیر التأملي، واالختبار التحصیلي لصالح طالب المجموعة التجریبیةالت

  :التعلیق على البحوث والدراسات السابقة
من خالل عرض البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة بھذا البحث، أمكن التوصل إلى ما 

  :یلي
  : أوجھ االتفاق-أ

  :سات السابقة فیما یلياتفق البحث مع بعض البحوث والدرا
، Edelson(: تناول أنموذج التعلم من أجل االستخدام كمتغیر مستقل، مثل دراسات كلٍّ من .١

؛ عبدالكریم،  Edelson ،Salierno ،Matese ،Pitts & Sherin ،2002؛2001
 ).٢٠١٣؛ صالح، ٢٠٠٧، )ب(؛ العدیلي وبعاره ٢٠٠٧، )أ(؛ العدیلي وبعاره ٢٠٠٣

صالح، (: تعلم من أجل االستخدام في تحصیل مادة العلوم، مثل دراسةفعالیة أنموذج ال .٢
٢٠١٣.( 

؛ ٢٠٠٨؛ أحمد، ٢٠٠٦غلیون، ( : تناول التحصیل كمتغیر تابع، مثل دراسات كلٍّ من .٣
؛ عسیري، ٢٠١٠؛ العریشي، ٢٠١٠؛ زمیع، ٢٠٠٩؛ إسماعیل، ٢٠٠٨صالح، 

؛ عسیري، ٢٠١٣؛ صالح، ٢٠١٣؛ خواجي،  Sadi & Cakiroglu ،2011؛٢٠١١
٢٠١٣.( 

استخدام االختبارات كأدوات للبحث، حیث أعدت معظم البحوث والدراسات السابقة اختبارًا  .٤
 .تحصیلیًا

، Edelson ،Salierno(: التطبیق على طالب المرحلة االبتدائیة، مثل دراسات كلٍّ من .٥
Matese ،Pitts & Sherin ،2002  ،؛ ٢٠٠٩؛ إسماعیل، ٢٠٠٨؛ صالح، ٢٠٠٨؛ أحمد

؛ ٢٠١٣؛ خواجي،  Sadi & Cakiroglu ،2011؛٢٠١٠؛ العریشي، ٢٠١٠میع، ز
 ).٢٠١٣عسیري، 

باستخدام طریقة القیاس القبلي ) التجریبیة والضابطة(التصمیم التجریبي ذي المجموعتین  .٦
؛ ٢٠٠٨؛ أحمد، ٢٠٠٦غلیون، (: ، مثل دراسات كلٍّ منوالبعدي لمتغیرات البحث التابعة

؛ عسیري، ٢٠١٠؛ العریشي، ٢٠١٠؛ زمیع، ٢٠٠٩ ؛ إسماعیل،٢٠٠٨صالح، 
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؛ عسیري، ٢٠١٣؛ صالح، ٢٠١٣؛ خواجي،  Sadi & Cakiroglu ،2011؛٢٠١١
٢٠١٣.( 

  : أوجھ االختالف-ب
  :اختلف البحث الحالي عن البحوث والدراسات السابقة فیما یلي

بحث الحالي المتغیرات المستقلة التي استخدمت لزیادة التحصیل في العلوم، حیث استخدم ال .١
 أنموذج التعلم من أجل االستخدام، في حین ُاستخدمت دورة التعلم في دراسة غلیون

؛ ودورة التعلم فوق المعرفیة في دراسة )٢٠٠٨(، ونموذج ویتلي في دراسة أحمد )٢٠٠٦(
، واستراتیجیة )٢٠٠٩(إسماعیل  االلكتروني في دراسة التعلم ؛ وأسالیب)٢٠٠٨(صالح 

العریشي  المتعددة في دراسة الوسائط ، وتوظیف)٢٠١٠(في دراسة زمیع المھام المتقطعة 
 ، والتدریس)٢٠١١(في دراسة عسیري )  شارك-  زاوج- فكر(، واستراتیجیة )٢٠١٠(

،  واستراتیجیة التدریس Sadi & Cakiroglu ،2011)(بالنشاطات في دراسة  المليء
عاد التعلم في دراسة عسیري ، ونموذج مارزانو ألب)٢٠١٣(التبادلي في دراسة خواجي 

)٢٠١٣.(  
المرحلة التعلیمیة، حیث تناول البحث الحالي المرحلة االبتدائیة، في حین تناول بعضھا  .٢

؛ العدیلي ٢٠٠٦؛ غلیون، Edelson ،2001(: المرحلة المتوسطة، مثل دراسات كلٍّ من
، )٢٠١٣؛ صالح، ٢٠١١؛ عسیري، ٢٠٠٧، )ب(؛ العدیلي وبعاره ٢٠٠٧، )أ(وبعاره 

 ).٢٠٠٣عبدالكریم، (: وبعضھا اآلخر تناول المرحلة الجامعیة مثل دراسة
عینة البحث، حیث طبق البحث الحالي على الطالب، بینما طبق بعضھا على الطالبات، مثل  .٣

، والبعض اآلخر طبقت على الطالب )٢٠٠٦؛ غلیون، ٢٠٠٣عبدالكریم، (: دراستي كلٍّ من
، )ب(؛ العدیلي وبعاره ٢٠٠٧، )أ(العدیلي وبعاره (:  منوالطالبات معًا، مثل دراستي كلٍّ

٢٠٠٧.( 
التصمیم التجریبي، حیث استخدم البحث الحالي التصمیم التجریبي ذي المجموعتین  .٤

باستخدام طریقة القیاس القبلي والبعدي لمتغیر البحث التابع، في حین ) التجریبیة والضابطة(
وعة التجریبیة باستخدام طریقة القیاس القبلي أخذت بعضھا بالتصمیم التجریبي ذي المجم

، Edelson ،Salierno(: والبعدي لمتغیرات البحث التابعة، مثل دراستي كلٍّ من
Matese ،Pitts & Sherin ،2002 ،وأخذت بعضھا بالتصمیم )٢٠٠٣؛ عبدالكریم ،

استي مثل در) مجموعتین تجریبیتین ومجموعتین ضابطتین(التجریبي ذي األربع مجموعات 
 ).٢٠٠٧، )ب(؛ العدیلي وبعاره ٢٠٠٧، )أ(العدیلي وبعاره (: كلٍّ من

  : أوجھ اإلفادة من البحوث والدراسات السابقة-ج
  :أفاد البحث الحالي من البحوث والدراسات السابقة في العدید من الجوانب، منھا

 .بلورة مشكلة البحث، وصیاغة أسئلتھا، وأھدافھا، وأھمیتھا .١
لنظري، وإعداد أداة البحث، وتحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة، وإعداد إعداد اإلطار ا .٢

 .دلیل المعلم
تعّرف العدید من الكتب والمجالت العلمیة والبحوث والدراسات السابقة التي تخدم البحث  .٣

  .الحالي وتثري مباحثھ
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  :اإلطار المفاھیمي للبحث
  .أنموذج التعلم من أجل االستخدام: المحور األول

  :لنظریة البنائیةا
تعلم،             یم وال ي التعل ھ لعملیت ي رؤیت سیًا ف یین تحوًال رئی شھد البحث التربوي خالل العقدین الماض

ل          تعلم مث م الم رات  : وفحوى ذلك ھو التحول من التركیز على العوامل الخارجیة التي تؤثر في تعل متغی
م  زه  (المعل ة، تعزی صیتھ، حماس نھج، وم  ..)شخ تعلم، والم ة ال ن    ، وبیئ ك م ر ذل تعلم، وغی ات ال خرج

ل     ل عق ري داخ ا یج ة م تعلم، وخاص ي الم ؤثر ف ي ت ة الت ل الداخلی ى العوام ز عل ى التركی ل، إل العوام
ل   ره،                : المتعلم مث اط تفكی تعلم، أنم ھ لل ات، دافعیت ھ للمعلوم ط معالجت ة، نم سابقة، سعتھ العقلی ھ ال معرفت

ي لوبھ المعرف ھ وأس لوب تعلم ن . أس ال م م االنتق سطحيأي ت اذب أو ال تعلم الك ـ  " ال سمى بـــ ا ی ى م إل
سمى        ". التوجھ الحقیقي للتعلم" أو  " التعلم ذي المعنى  " ا ی ك التحول ظھور م د واكب ذل ة  "وق بالنظری

  ).١٣٩. ، ص٢٠١٣قرني، (وإحاللھا محل النظریة السلوكیة " البنائیة
ة   ذكر خطابی ذ   ) ٢٠١١(وی ة من ي المعرف ة ف ة نظری ة البنائی ر   أن النظری د عب ل تمت ن طوی  زم

دیث      ر الح اریخ، والمنظ ر الت فة ومنظرین عب دة فالس ن ع رار م ذا التك ة ھ ًا رؤی یس غریب رون، ول الق
ة وشاملة           ة متكامل ي نظری ددة ف  شكلت مؤخرًا األسس    -والوحید الذي حاول تركیب ھذه األفكار المتع

ام بتوح (Jean Piaget) ھو بیاجیھ -الحدیثة لعلم نفس النمو ام      ، حیث ق نفس، لالھتم م ال سفة وعل د الفل ی
  . بالتفكیر والذكاء لدى األطفال، وفاتحًا الطریق إلى نظریة ومنظومة جدیدة في التربیة وعلم النفس

ة            ي وضعت األساس للنظری تعلم ھي الت دى الم ة ل وتعتبر بحوث بیاجیھ في بناء وتطور المعرف
ل   ال أوزوب ذلك أعم ة، وك الت(Ausubel)البنائی ة ب ھ أن   الخاص رى بیاجی ث ی ى، حی علم ذو المعن

ا   ة م ة         المعرف ًا، أو أنظم ة داخلی ات منظم ة ھي كلی ب العقلی ذه التراكی ة، ھ ب عقلی ة وتراكی ھي إال أبنی
داث         نظم األح ا ت ن طریقھ داث ع ات أو األح ع المعلوم ل م د للتعام ي قواع ة، وھ ات داخلی ذات عالق

ر   ة تغی ي نتیج و المعرف دث النم ة، ویح ى  بصورة إیجابی ھ عل ي حدوث د ف ة، ویعتم ة المعرفی ذه األبنی ھ
  ).١٣٩. ، ص٢٠١٣قرني، (الخبرة 

وتھتم النظریة البنائیة بالتعلم القائم على الفھم، وبناء المعرفة، وخطوات اكتسابھا، كما تھتم بما 
لدى المتعلم من مخططات مفاھیمیة، وتطبیقھا النشط والفعال في المواقف الجدیدة، وتؤكد أھمیة ما 

عد عملیة التعلم ونقل المعرفة والخبرة لالستفادة منھا في بناء خبرات مرتبطة بمواقف جدیدة ب
  ).٢٠٠١زیتون، (

  :األسس التي تقوم علیھا النظریة البنائیة
  ):٢٠٠٥، النجدي وعبد الھادي وراشد ؛ ٢٠١٣قرني، (تقوم النظریة البنائیة على األسس التالیة 

  .المعرفیةُتَؤسََّس على مبادئ النظریة  - ١
  .ُتبَنى على التعلم ولیس على التعلیم - ٢
  .تشجع استقاللیة ومبادرة المتعلمین - ٣
  .تشجع المتعلمین على البحث واالستقصاء، وتجعلھم قادرین على اإلبداع - ٤
 .تشجع المتعلمین على االشتراك في المناقشة والتفاعل االجتماعي - ٥
  .تضع المتعلمین في مواقف ومشكالت حقیقیة - ٦
تبار معتقدات المتعلمین واتجاھاتھم، وتركز على التعلم التعاوني، كما تؤكد على تأخذ في االع - ٧

 . المحتوى الذي یحدث فیھ التعلم
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  ). التحلیل-  اإلبداع- التنبؤ(تركز على استخدام المصطلحات المعرفیة مثل  - ٨
  : افتراضات التعلم المعرفي تبعًا للنظریة البنائیة

ا    ن االفتراض ائیون مجموعة م دم البن فھا   ق صیلیة بوص ة بصورة تف س مالمح البنائی ي تعك ت الت
الي        و الت ى النح ا عل ف بھ ن التعری ي، ویمك تعلم المعرف ي ال ة ف اجي،  (نظری و ن ة، ٢٠٠٨أب ؛ خطایب

اف،  ٢٠١١ ون،  ٢٠١٣؛ آل زق ون وزیت ون، ٢٠٠٦؛ زیت د،   ٢٠٠٧؛ زیت ادي وراش د الھ دي وعب ؛ النج
٢٠٠٢:(  

 :جھالتعلم عملیة بنائیة نشطة وغرضیة التو  )أ 
وء             ي ض رد ف رات الف سر خب نظم وتف دة ت یقصد بالعملیة البنائیة أن التعلم عملیة بناء تراكیب جدی

ا    . معطیات العالم المحیط بھ  ًا م تعلم ال یكون بنائی تعلم     أما التعلم عملیة نشطة فیقصد بھ أن ال م یكن الم ل
سھ         ة بنف دما     ویكون ال  . نشطًا، فالمتعلم یبذل جھدًا عقلیًا الكتساب المعرف ة غرضیة التوجھ عن تعلم عملی

ي حل مشكلة                  سھم ف ة ُت راض معین ق أغ ى تحقی ھ إل یرتبط التعلم بھدف غرضي، یسعى الفرد من خالل
ا،                   م موضوع م ھ نحو تعل ة لدی ة داخلی یواجھھا، أو ُتجیب عن أسئلة محیرة لدیھ، أو ُترضي نزعة ذاتی

ابرًا ألجل        وھذه األغراض ھي التي توجھ أنشطة المتعلم وتكون بمثابة         ھ مث ھ وتجعل ذاتي ل دفع ال وة ال  ق
 .تحیق أھدافھ، فحتى تكون عملیة التعلم بنائیة ونشطة البد أن تكون غرضیة التوجھ

 :تھیأ أفضل الظروف للتعلم عندما یواجھ المتعلم بمشكلة أو مھمة حقیقیة  )ب 
دیھم    فالتعلم القائم على حل المشكالت یساعد المتعلمون على بناء معنى لما یتلقونھ   ة ل  وینمي الثق

ة              رھم بكیفی دًا لكي یخب سھم وال ینتظرون أح ى أنف دون عل ث یعتم في قدراتھم على حل المشكالت، حی
ى                  و صناعة للمعن تعلم ھ شعر المتعلمون أن ال ذلك ی واجھھم بصورة جاھزة، وك ي ت حل المشكالت الت

 .ولیس مجرد حفظ للمعلومات فقط
 :لمعرفتھ من خالل عملیة تفاوض اجتماعي مع اآلخرینتتضمن عملیة التعلم إعادة بناء الفرد   )ج 

ي       الم التجریب ات الع ن معطی ھ م ي معرفت رد ال یبن ة   -أي أن الف ة واالجتماعی واھر الطبیعی الظ
ھ فحسب،          -للعالم المحیط بھ   ي عقل ا ف  عن طریق أنشطتھ الذاتیة التي یكون من خاللھا معاني خاصة بھ

ل    ا توص شة م الل مناق ن خ ا م ا یبنیھ ذه     وإنم دیل ھ ھ تع ب علی ا یترت رین مم ع اآلخ اٍن م ن مع ھ م  إلی
 .المعاني، وذلك من خالل تفاوض بینھ وبینھم

 :المعرفة القبلیة للمتعلم شرط أساس لبناء التعلم ذي المعنى  )د 
ین                  ى، حیث أن التفاعل ب اء المعن یًا لبن د شرطًا أساس ة ُتع تعلم القبلی ة الم ائیون أن معرف یرى البن

 .جدیدة ومعارفھ القبلیة، ُتعد أحد المكونات الھامة في عملیة التعلم ذي المعنىمعرفة المتعلم ال
 :إحداث تكیفات تتواءم مع الضغوط المعرفیة الممارسة على خبرة الفرد  )ه 

ة       ة الممارس ضغوط المعرفی ع ال ة م ذا التكیف والمواءم داث ھ و إح تعلم ھ ة ال ن عملی فالھدف م
رد        على خبرة الفرد، والمقصود بالضغوط الم      دى الف ي ل طراب المعرف عرفیة ھو حدوث حالة من االض

  .نتیجة لمروره بخبرة جدیدة
  :النماذج التدریسیة القائمة على النظریة البنائیة

ي الصف               تخدامھا ف ي یمكن اس تتعدد النماذج واالستراتیجیات القائمة على النظریة البنائیة، والت
ا  اذج م ذه النم ن ھ دریس، وم اء الت ي أثن ي الدراس ون،  (یل ون وزیت ي، ٢٠٠٦زیت ي، ٢٠٠٨؛ عل ؛ قرن

٢٠١٣:(  
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 The Constructivist Learning Model) (    .أنموذج التعلم البنائي -١
 (Learning Cycle Model).     أنموذج دورة التعلم -٢
  (Appleton's Model)).  أنموذج أبلتون(أنموذج التحلیل البنائي  -٣
  (Wheatly's Model) ).  وذج ویتليأنم(أنموذج التعلم المتمركز حول المشكلة  -٤
 (Posner Model) ).    أنموذج بوسنر( أنموذج التغیر المفاھیمي  -٥
 (Social Constructivist Learning Model) .  أنموذج التعلم البنائي االجتماعي -٦
 (The Integrated Constructivist Model) .   البنائي التكاملياألنموذج -٧
 (Bybee's Model)   . أنموذج بایبي البنائي -٨
 (The Generative Model).   األنموذج التولیدي -٩

 (The Realistic Teaching Model)   . أنموذج التدریس الواقعي -١٠

 )(Suchman Inquiry Model.  أنموذج سوشمان االستقصائي -١١

  (Woods Model).  أنموذج وودز -١٢
ین أث    شط للمتعلم إجراء      وتؤكد ھذه النماذج بصفة عامة على الدور الن ون ب ث یقوم تعلم، حی اء ال ن

اء            ة أثن ة الفعال شاركة الفكری ى الم د عل ا تؤك ات عمل، كم العدید من األنشطة والتجارب ضمن مجموع
  .ممارسة األنشطة بحیث یحدث التعلم ذو المعنى القائم على الفھم

  . ل االستخدامومن النماذج التدریسیة الحدیثة القائمة على النظریة البنائیة أنموذج التعلم من أج
  :(Learning For Use Model)أنموذج التعلم من أجل االستخدام  

م، حیث أجرى ٢٠٠٠عام (Daniel C. Edelson) اقترح ھذا األنموذج دانیال إدیلسون 
، وضح من خاللھا ُأسس، ومبادئ، (Edelson ،2001)دراسة بعنوان التعلم من أجل االستخدام 

أّن جوھر اإلطار التصمیمي ألنموذج التعلم من أجل االستخدام ھو وخطوات تطبیق ھذا األنموذج، و
  . التعلم القائم على المعنى والقابل لالستخدام في المواقف الحیاتیة

یستند أنموذج التعلم من أجل االستخدام إلى النظریة المعرفیة، وبالذات المدخل البنائي في و
 المعرفي وعملیات التعلم، حیث یركز على قیام وُیبَنى على أساس التكامل بین المحتوىالتدریس، 

الطالب ببناء معرفتھ العلمیة بنفسھ من خالل تفاعلھ المباشر وغیر المباشر مع اآلخرین، كما یشجع 
الطالب على استخدام المعرفة وتطبیقھا من خالل األنشطة التعلیمیة التي تعطي الفرصة لتنمیة 

  .یق فھم أعمق للمحتوىخبراتھم في مواقف واقعیة تعمل على تحق
  :مفھوم أنموذج التعلم من أجل االستخدام

 (Edelson ،2001)تعددت تعریفات أنموذج التعلم من أجل االستخدام، حیث عرَّفھ إدیلسون 
وصف لعملیات التعلم التي یمكن استخدامھا لتدعیم التكامل بین المحتوى وأنشطة التعلم القائمة ": بأنھ

  .)P.356" (على االستقصاء
أنموذج تعلیمي وتعّلمي یعتمد على نظریات تعلم ": بأنھ) ٢٠٠٣(الكریم  وعّرفتھ عبد

ویراعى فیھ أساس عملیات التعلم القائمة على ، معاصرة، ویسھم في تحقیق معاییر تعلیم العلوم
ف المعنى وعلى الفھم من خالل بیئة ثریة، والتي یمكن استخدامھا لتدعیم التكامل بین المحتوى المكث

  ).٤٩٩. ص" (وأنشطة تعلیم العلوم المبنیة على االستقصاء
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أنموذج تعلم یستند إلى النظریة المعرفیة والمدخل ": بأنھ) ٢٠٠٧) (أ(وعّرفھ العدیلي وبعاره 
،  المتعلم معرفة مفیدة وقابلة لالسترجاع عند تطبیقھا مستقبًالإكسابالبنائي في التدریس، ویھدف إلى 

. ص" (ت في تعلیم محتوى أكبر بفاعلیة أكثر من خالل أنشطة تعلم واقعیةوكذلك الستثمار الوق
٢١٨.(  

أنموذج تعلیمي تعلمي یعتمد على النظریة المعرفیة والمدخل ": بأنھ) ٢٠١٣(وعّرفھ صالح 
البنائي في التدریس، ویتم التعلم فیھ من خالل ثالث خطوات رئیسیة یمثل فیھا استخدام المعرفة 

الدافعیة وتركز على تحفیز المتعلم للمعرفة : الخطوة األولى: لھذه الخطوات، وھيالمحور األساسي 
بناء المعرفة وتركز على بناء : وذلك عن طریق إثارة الحاجة والفضول للتعلم، والخطوة الثانیة

وتركز : المتعلم لمعرفتھ بنفسھ وذلك عن طریق المالحظة والتواصل مع اآلخرین، والخطوة الثالثة
  ).٨٩. ص" (قیح المتعلم للمعرفة وصقلھا وذلك عن طریق التأمل والتطبیق لھذه المعرفةعلى تن

أنموذج تعلیمي : مما سبق یخلص الباحث إلى تعریف أنموذج التعلم من أجل االستخدام بأنھ
تعلمي، یستند إلى النظریة المعرفیة والمدخل البنائي في التدریس، ویھدف إلى اكتساب المتعلم معرفة 

فیة وقابلة لالستخدام، وذلك من خالل مشاركتھ النشطة في أنشطة تعلم واقعیة، وفقًا لثالث وظی
خطوات أساسیة تبدأ بإثارة دافعیة المتعلم للمعرفة، ومن ثم بنائھ لمعرفتھ، وأخیرًا صقل وتنقیة المتعلم 

  .لھذه المعرفة، ویمثل استخدام المتعلم للمعرفة جوھر خطوات األنموذج الثالث
  :طلقات أنموذج التعلم من أجل االستخداممن

العدیلي ( من المنطلقات تتمثل فیما یلي مجموعةیقوم أنموذج التعلم من أجل االستخدام على 
  ):٢٠٧. ص، ٢٠٠٧، )أ(وبعاره 

  .لن یكون بمقدور الطالب أن یتعلم معرفة جدیدة ما لم یكن مندمجًا ومعنیًا بھا -١
  .غیر مفیدة لھ ما لم یكن قد بناھا بشكل یدعم استخدامھا الحقًاتبقى المعرفة التي یتلقاھا الطالب  -٢
  .لكي یندمج الطالب في بناء المعرفة، البد لھ من فھم الفائدة التي ستعود علیھ من تعلمھا -٣

  :مبادئ أنموذج التعلم من أجل االستخدام
یما یلي یرتكز أنموذج التعلم من أجل االستخدام على أربعة مبادئ أساسیة یمكن إیجازھا ف

  ):Edelson ،2001؛ ٢٠٠٧، )أ(؛ العدیلي وبعاره ٢٠٠٣الكریم،  ؛ عبد٢٠١٣صالح، (

  .یحدث التعلم من خالل بناء وتعدیل البنیة المعرفیة للطالب -١
وھو أساس النظریة البنائیة وُلبھا وجوھرھا، ویمثل عملیة بناء ُبنى معرفیة جدیدة وربطھا في 

للطالب، وتطبیق ھذا المبدأ في التعلم الصفي یجعل الفھم مبنیًا على شبكة متداخلة مع المعرفة السابقة 
الخبرة واالتصال وتطویر ھذا الفھم تدریجیًا خالل بنى معرفیة متدرجة، فالمعرفة ال یمكن أن تنتقل 

  . من فرد إلى آخر مباشرة ولذلك فإن البنى المعرفیة لكل فرد تعكس تجاربھ وخبراتھ الخاصة بھ

  .فة عملیة موجھة وھادفةأن بناء المعر -٢
یؤكد ھذا المبدأ على عملیة التعلم كعملیة ھادفة، ویتفق ھذا مع افتراضات التعلم تبعًا للنظریة 

فیسعى الفرد من خالل تعلمھ إلى تحقیق البنائیة والتي تؤكد على كون التعلم عملیة غرضیة التوجھ، 
سئلة محیرة لدیھ، أو ُترضي نزعة ذاتیة أغراض معینة ُتسھم في حل مشكلة یواجھھا، أو ُتجیب عن أ

داخلیة لدیھ نحو تعلم موضوع ما، وھذه األغراض ھي التي توجھ أنشطة الطالب وتكون بمثابة قوة 
وتطبیقات ھذا المبدأ في الصف الدراسي أن التعلم الدفع الذاتي لھ وتجعلھ مثابرًا ألجل تحیق أھدافھ، 
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من خالل األھداف التي یكون على وعي بھا باعتبارھا طبیعیة یبدأ بالطالب وحاجتھ لھذا التعلم وذلك 
  .من الحیاة

  .السیاق والظروف التي ُتبَني في إطارھا المعرفة وُتَنّظم ُتحدد إمكانیة استخدامھا مستقبًال -٣
یصف ھذا المبدأ تأثیر سیاق التعلم على تسھیل توصیل المعرفة وسھولة استرجاعھا من الذاكرة 

 تعتمد على -  إشارات أو تلمیحات أو كلمات مفتاحیة أو رموز- الل استخدامفي المستقبل، من خ
السیاق الذي یحدث فیھ التعلم، ولتطبیق ھذا المبدأ في الصف الدراسي یجب أن یؤكد سیاق التعلم على 
دعم الطالب إلیجاد مؤشرات مناسبة للبنى المعرفیة، وإال لن یكون الطالب قادرًا على استرجاع 

  .  في المستقبلإلیھاد حاجتھ المعرفة عن

  .یجب بناء المعرفة بالشكل الذي یدعم استخدامھا مستقبًال -٤
 والمعرفة (Declarative Knowledge)یؤكد ھذا المبدأ على الفرق بین المعرفة التقریریة 

، فیجب أن یكون لدى الطالب المعرفة اإلجرائیة التي (Procedural Knowledge)اإلجرائیة 
یق المعرفة التقریریة، أو أن یكون قادرًا على تحویلھا إلى معرفة إجرائیة، ولتطبیق ھذا تمكنھ من تطب

المبدأ في الصف الدراسي البد أن یكون التعلم قابًال للتطبیق، بحیث تكون كیفیة استخدام الطالب 
  .للمعرفة المفاھیمیة جزءًا من عملیة التعلم

المعرفة اإلجرائیة بأن المعرفة التقریریة تضم ویمكن توضیح الفرق بین المعرفة التقریریة و
الحقائق والمفاھیم والقضایا والتتابع الزمني واألسباب والمشكالت والحلول والمبادئ، فھي تھتم بـ 

وتكتسب عن طریق بناء المعنى وتنظیم المعنى أي تنظیم المعلومات ثم ) من، ماذا، أین، متى(
 ُتكتسب من خالل قیام الطالب بعدة عملیات في صورة تخزینھا، في حین أن المعرفة اإلجرائیة

  ).٣٢. ، ص٢٠٠٧السید، (خطوات مرتبة ترتیبًا خطیًا أو ترتیبًا غیر خطي 
  :التعلم من أجل االستخدام خطوات أنموذج

عن المبادئ التي یتبناھا في ثالث خطوات یتم من خاللھا ُیَعبر أنموذج التعلم من أجل االستخدام 
، Edelson؛ ٢٠٠٧، )أ(؛ العدیلي وبعاره ٢٠١٣صالح، (عملیة التعلم وھي كما یلي تصمیم وتنفیذ 

2001:(  
 Motivation : إثارة الدافعیة -١

الدافع الكتساب المعرفة الجدیدة ھو االعتراف بالحاجة إلیھا والرغبة في تعلمھا، فعندما یقف 
ابقة وحاجتھ للتعلم من أجل حل الطالب في مواجھة مشكلة أو نشاط أو حدث یظھر قصور معرفتھ الس

خلق الرغبة والدافعیة الكتساب المعرفة : المشكلة الجدیدة، یحدث ھذا تأثیران لدى الطالب ھما
الجدیدة، وخلق السیاق أي التمھید إلدخال المعرفة الجدیدة في الذاكرة وتكاملھا مع المعرفة السابقة، 

  .وذجوھذه الخطوة تحقق المبدأ الثاني من مبادئ األنم
وإثارة دافعیتھم للتعلم من خالل توجیھھم إلى  ومن أدوار المعلم في ھذه المرحلة تحفیز الطالب

تحمل مسؤولیة التعلم أثناء إجراء األنشطة المختلفة التي تقودھم إلى وضع التنافر بین ما یمتلكون من 
صبري (ظواھر معارف ومعتقدات وبین ما تم التوصل إلیھ من خصائص للمفاھیم واألحداث وال

  ).١٩. ، ص٢٠١٠ونوبي، 
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  إثارة الحاجة إلى الخبرة : وتتحقق خطوة إثارة الدافعیة في األنموذج من خالل عملیتین ھما
االستراتیجیة المقترحة ) ٢(، ویبین جدول )حب االستطالع(، وإثارة الفضول للتعلم )مطلب الخبرة(

  .لكیفیة تحقیق ھاتین العملیتین
. ، ص٢٠٠٩، )أ(زیتون (نشطة والمواقف التحفیزیة مراعاة ما یلي ویشترط عند إعداد األ

٣٩١( :  
   .أن یكون الموقف ذا صلة مباشرة بموضوع الدرس -١
  .أن یكون مثیرًا لالنتباه وجدیدًا على الطالب، بحیث یحفز دافع حب االستطالع لدیھم -٢
  .أن یسھل فھمھ من قبل الطالب -٣
  .ة الطالب وواقعھم المعایش وذا معنى بالنسبة لھمأن یكون حقیقیًا وأصیًال وذا عالقة بحیا -٤
  .أن یكشف عما لدى الطالب من أفكار أولیة وبخاصة األفكار أو التصورات الخطأ -٥
  .أن یتم تنفیذه في فترة زمنیة معقولة -٦
  .أن یكون مدخًال لقیام الطالب بنشاط استكشافي موسع -٧
  Knowledge Construction : المعرفة  بناء -٢

لخطوة على بناء ُبنى معرفیة جدیدة في الذاكرة وربطھا بالمعارف السابقة لتحقیق تركز ھذه ا
التكامل، ونتیجة لھذا التكامل والترابط یتم تنظیم تلك المعارف واستیعابھا واستدخالھا وتشكیلھا 

ات لتصبح بذلك جزءًا من الذاكرة طویلة المدى، ویمكن أن َیبِني الطالب معرفتھ الجدیدة نتیجة للخبر
بمعنى أن یكون الطالب نشطًا وتتاح لھ الفرصة للمالحظة واالندماج في (الذاتیة التي تتیح لھ االندماج 

  .، أو من خالل التواصل مع اآلخرین، أو باالثنین معًا)األنشطة
ومن الجدیر بالذكر أن المالحظة في أنموذج التعلم من أجل االستخدام ال تعني المالحظة السلبیة 

 فیھا الطالب ِسلبیًا وغیر منغمسًا في الخبرة، بل ھي تلك العملیة النشطة للتعلم التي تتم من التي یكون
  .خالل الخبرة المباشرة والتفاعل المتبادل

وتؤدي المالحظة في ھذا األنموذج دورین مھمین في بناء المعرفة، حیث یمكن أن تقود إلى 
كذلك یمكن أن تعطي أشكاًال جدیدة من تدعیم الفھم ، و)االكتشاف(إدراك مفاھیم جدیدة فیما یعرف بــ 
  .السابق والموجود فعًال لدى الطالب

االستراتیجیة المقترحة لكیفیة تحقیق الخطوة الثانیة من خطوات األنموذج، ) ٢( ویبین جدول 
  .والتي یتحقق من خاللھا المبدأ األول من مبادئھ

، Koohang ؛٢٠٠٩، )أ(زیتون (راعاة ما یلي  األنشطة البنائیة وتنفیذھا مإعدادوینبغي عند 
Rily ،Smith ،&Schreurs ،2009:(  

  .أن تراعي ھذه األنشطة الخبرات السابقة للطالب وتتناسب مع قدراتھم، ومرتبطة ببیئتھم -١
أن تكون ھذه األنشطة حقیقیة وتوفر لھم خبرات جدیدة ومرتبطة بأھداف الدروس وتوجھ  -٢

  .فالطالب نحو تحقیق ھذه األھدا
  .التركیز على األنشطة التي تساعد الطالب على اكتشاف المعرفة بأنفسھم -٣
التركیز على أنشطة التعلم التفاعلیة التي تشجع على البحث وتنمیة مھارات التفكیر العلیا، والقیام  -٤

بعملیات المالحظة والتفسیر واالستنتاج، وحث الطالب على التأمل الذاتي مع توفیر التفاعل 
  . بینھماالجتماعي 
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أن توفر ھذه األنشطة للطالب التعامل مع الخبرات الحسیة المباشرة والمواد واألجھزة بأنفسھم  -٥
  .ویمكن أن یقوم بذلك كل متعلم بمفرده أو من خالل التعاون مع زمالئھ

أن تكون ھذه األنشطة ذات معنى للطالب وتوفر لھم تطبیق المعلومات التي توصلوا إلیھا في  -٦
  .مواقف جدیدة

    Refinement:  صقل المعرفة أو تنقیتھا-٣
، مما ُیَسھل الحصول على المعرفة وتطبیقھا في )الصقل(تنظیم وتنقیة وربط الُبنى المعرفیة 

التعلم لالستخدام، وتركز ھذه الخطوة على تنظیم المعرفة وربطھا بالمعارف األخرى وتعزیزھا مما 
ستقبل، وكذلك إعادة تنظیم المعرفة التقریریة وتحویلھا ُیسھل استرجاعھا واستخدامھا وتطبیقھا في الم

  .إلى معرفة إجرائیة لتصبح ذات معنى، ویتحقق ذلك من خالل عملیتین ھما التأمل والتطبیق
االستراتیجیة المقترحة لكیفیة تحقیق ذلك، ومن خالل ھذه الخطوة یتحقق ) ٢(ویبین جدول 

  .المبدأین الثالث والرابع من مبادئ األنموذج
التفسیر، :  على توسیع مجال المعرفة وصقلھا وتنقیتھاتساعد التعلیمیة التي األنشطةومن 

االستنتاج، التصنیف، المقارنة، االستقراء، االستنباط، تحلیل األخطاء، بناء األدلة الداعمة، التجرید، 
  ).١٩٥. ، ص٢٠٠٧صالح وبشیر، (وتحلیل الرؤیة الشخصیة أو وجھة النظر 

  ):٣٩٣. ، ص٢٠٠٩، )أ(زیتون (اختیار األنشطة التوسعیة عددًا من الشروط منھا ویشترط عند 
 .أن تكون جدیدة على الطالب وتثیر اھتمامھم -١
 .أن تناسب قدراتھم وخلفیتھم المعرفیة -٢
 .أن تكون حقیقیة وأصیلة أي ذات عالقة بواقعھم وذات معنى بالنسبة لھم -٣
 . التعلم الالزمة إلنجازھاأن تتوافر المواد واألدوات واألجھزة ومصادر -٤
  .أن یتم إنجازھا في زمن معقول -٥

 اإلجرائیة ألنموذج التعلم من أجل االستخدام، والعملیات التي تشتمل الخطوات) ٢(ویبین الجدول 
  :علیھا كل خطوة واالستراتیجیات المقترحة لتنفیذ كل عملیة

  خطوات أنموذج التعلم من أجل االستخدام: )٢(جدول 
  Design Strategy تصمیم االستراتیجیة Process العملیات Phaseالخطوة 

  .تطبیق أنشطة لخلق الحاجة للمعرفة

  إثارة الدافعیة
Motivate 

  إثارة الحاجة للخبرة
  )مطلب الخبرة ( 

  
  إثارة الفضول للتعلم

  )حب االستطالع ( 

تطبیق أنشطة الستثارة فضول الطالب وحب 
لفجوة أو االستطالع لدیھم وذلك بإظھار ا

القصور بین ما یمتلكھ الطالب أصًال وما یجب 
  .أن یمتلكوه لحل المھمة الجدیدة بنجاح
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تطبیق أنشطة لتزوید  الطالب بخبرة مباشرة 
تمكنھم من مالحظة العالقات في الظاھرة 

 ذاتیًا موضوع الدراسة وبالتالي بناء المعرفة
  .وربط العالقات بالمعرفة الجدیدة

  بناء المعرفة
Knowledge 

Construction 

  المالحظة
  
  

  التواصل
تطبیق أنشطة تمكن الطالب من االتصال 
المباشر أو غیر المباشر مع اآلخرین، وتسمح 
لھم ببناء المعرفة الجدیدة المبنیة على التواصل 

  مع اآلخرین
 لیتأملوا من تطبیق أنشطة تمد الطالب بفرص

خاللھا معرفتھم السابقة ومقارنتھا بمعرفتھم 
  .الحالیة بعد المرور بالخبرة

  صقل المعرفة
  أو تنقیتھا

Refinement  

  التأمل 
  
  

  التطبیق
تطبیق أنشطة تتیح للطالب استخدام المعرفة 
بطرق ذات معنى، إلعادة تنتظم الفھم وتقویتھ 

  .وتعزیزه، لیصبح فھمًا ذا معنى
ستخدام أھمیة األنشطة ویتضح من خالل العرض السابق لخطوات أنموذج التعلم من أجل اال

التعلیمیة وتفعیلھا في تحقیق عملیات التعلم لكل خطوة من خطوات األنموذج، والتي تتطلب المشاركة 
النشطة والتفاعل االیجابي من ِقبل الطالب، ابتداًء باألنشطة التمھیدیة التي تسعى لتحفیز وإثارة 

ائیة التي تسمح للطالب ببناء معرفتھ بنفسھ، دافعیة الطالب للمعرفة الجدیدة، مرورًا باألنشطة البن
وانتھاًء باألنشطة التوسعیة التي تتیح للطالب تنظیم معرفتھ واستخدامھا وتطبیقھا لتكون بذلك معرفة 

  .وظیفیة قابلة لالستخدام في المواقف الحیاتیة
  :أنموذج التعلم من أجل االستخدام ودورة التعلم

ى أن أنموذج التعلم من أجل االستخدام ودورة التعلم ھما  إل(Edelson ،2001) إدیلسونیشیر 
شكالن مختلفان للشيء نفسھ، فھناك نقاط تشابھ بینھما من حیث أن كًال منھما یعتبر من نماذج 

 للتعلم االستقصائي، ویعتمدان على إثارة فضول الطالب أنموذجینالبنائیة، باإلضافة لكونھما یشكالن 
  .التناقض ومن ثم تقدیم ما ینھي حالة التناقض ھذهللتعلم بوضعھ في حالة من 

. ، ص٢٠٠٧، )أ(العدیلي وبعاره  ( في حین أن نقاط االختالف بینھما یمكن أن ُتجمل فیما یلي
٢١١:(  

أنموذج التعلم من أجل االستخدام ھو أنموذج عام للتعلم وال یقتصر على تعلم نوع معین من  -١
  .المعرفة

ستخدام تم اختیار أسماء المراحل لبیان التأكید الرئیس على عملیات في أنموذج التعلم من أجل اال -٢
  . التعلم، بینما في دورة التعلم تشیر المراحل لألنشطة التي ینشغل بھا الطالب والمعلم

في أنموذج التعلم من أجل االستخدام یتم التركیز والتأكید على مرحلة التطبیق، بینما في دورة  -٣
  . مرحلة االستكشافالتعلم یتم التركیز على

 .یؤكد أنموذج التعلم من أجل االستخدام على التأمل كعملیة تنقیة ومراجعة وإعادة تنظیم للمعرفة -٤
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 :أنموذج التعلم من أجل االستخدام وتدریس العلوم
 یؤكد التربویون في التربیة العلمیة على أن التعلیم بوجھ عام، وتدریس العلوم بشكل خاص لیس 

، )عقلیًا ووجدانیًا ومھاریًا(رفة العلمیة إلى الطالب، بل ھو عملیة ُتعنى بنمو الطالب مجرد نقل المع
وبتكامل شخصیتھ من مختلف جوانبھا، فالمھمة األساسیة في تدریس العلوم ھي تعلیم الطالب كیف 

زیتون، (یفكرون، ال كیف یحفظون المعارف عن ظھر قلب دون فھمھا وإدراكھا وتوظیفھا في الحیاة 
  ).١٣٣. ، ص٢٠١٣

وطرائق واستراتیجیات تدریس العلوم التي یستخدمھا ویطبقھا معلم العلوم یمكن أن تكون عامًال 
حاسمًا في تحقیق أھداف تدریس العلوم وبخاصة إذا ما اعتبر الطالب عنصرًا مشاركًا فاعًال في 

  ).١٣٢ .، ص٢٠١٣زیتون، (العملیة التعلیمیة التعلمیة في تعلم العلوم وتعلیمھا 
وتتنوع استراتیجیات ونماذج تدریس العلوم الحدیثة تبعًا لتغّیر النظرة إلى طبیعة عملیة التعلم 
والتعلیم من جھة، والتحول إلى المدرسة البنائیة من جھة أخرى، وأحد ھذه النماذج ھو أنموذج التعلم 

استخدامھا في حیاتھ من أجل االستخدام، الذي یؤكد على بناء الطالب لمعرفتھ بنفسھ وفھمھا و
  .الیومیة، وذلك من خالل أنشطة تعلم واقعیة تعمل على تحقیق فھم أعمق للمحتوى

كما أن ألنموذج التعلم من أجل االستخدام فاعلیة في تنمیة العدید من أھداف تدریس العلوم، وھذا 
؛ العدیلي ٢٠٠٣ الكریم، ؛ عبد٢٠١٣صالح، (ما أكدتھ نتائج العدید من البحوث والدراسات السابقة 

  :یمكن تلخیصھا كما یلي) Edelson ،2001؛ ٢٠٠٧، )ب( ؛ العدیلي وبعاره٢٠٠٧، )أ(وبعاره 
  .یزید من التحصیل الدراسي في مادة العلوم - ١
  .یزید من دافعیة الطالب نحو التعلم - ٢
  .ینمي مھارات التفكیر التأملي - ٣
  . والمناقشة وإبداء الرأي والتعبیر عن األفكارینمي القدرة على الحوار - ٤
  .یجعل التعلم ذا معنى، وأبقى أثرًا - ٥
  .ینمي االتجاھات العلمیة - ٦
  .یزید من ثقة الطالب بأنفسھم وتحمل المسؤولیة من خالل المشاركة في األنشطة - ٧
  .یتیح الفرصة لممارسة الطالب لألنشطة االستقصائیة في مادة العلوم - ٨

بق لطبیعة أنموذج التعلم من أجل االستخدام ومبادئھ وخطواتھ، یتضح من خالل العرض السا
اھتمام األنموذج وتركیزه على الجمع بین محتوى التعلم وعملیات تعلمھ، وذلك من خالل أنشطة تعلم 
واقعیة تعمل على توظیف ھذا المحتوى في حیاة الطالب، سعیًا الكتسابھ معرفة وظیفیة قابلة 

  .الیومیةلالستخدام في حیاتھ 
  .التحصیل: المحور الثاني

ُیَعد التحصیل ھدفًا تربویًا رئیسًا في العملیة التعلیمیة، حیث تشیر نتائجھ إلى مدى التقدم المعرفي 
للطالب، وعلى أساسھ یتم انتقال الطالب من صف آلخر ومن مرحلة إلى أخرى، أو بقائھ في نفس 

ى الحیاة العامة للطالب، حیث یستخدم الطالب الصف أو المرحلة، كما تتعدى أھمیة التحصیل إل
  ).٢٨. ، ص٢٠١٣خواجي، (حصیلتھ المعرفیة في المواقف الحیاتیة المختلفة 

وُیَعد التحصیل في مادة العلوم بما تتضمنھ من حقائق ومفاھیم وتعمیمات أمرًا ھامًا؛ وذلك ألنھا 
 التطورات العلمیة والتكنولوجیة التي تمثل مجاًال خصبًا للمعرفة والمعلومات التي تعد إحدى ركائز

یتطلبھا المجتمع، وتمثل أساسًا لعملیات تفكیر الطالب، كما أنھا تساعدھم في تفسیر الظواھر 



 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث    
 

٢٢ 

الشربیني وحجازي، (واألحداث المحیطة بھم، وفي التعامل مع البیئة وتعرف مواردھا، واستثمارھا 
٢٠٠٢ .(  

میة الضروریة والمناسبة لمستویاتھم وحاجاتھم وتزوید الطالب بالمعلومات والمعارف العل
ورغباتھم یعد ھدفًا رئیسًا من أھداف تدریس العلوم في المراحل التعلیمیة المختلفة؛ ألنھا تعطي 
الطالب الركائز األساسیة التي على أساسھا یمكنھ االنطالق إلى تعلم األھداف األخرى لتدریس العلوم 

  ).٢٠٠٤الشھراني والسعید، (
  :م التحصیلمفھو

مقدار ما یحصل علیھ الطالب من معلومات أو ":  بأنھالتحصیل) ٢٠٠٣ (والنجارشحاتة عرَّف 
معارف أو مھارات، معبرًا عنھا بدرجاتھ في االختبار المعد، بشكل یمكن معھ قیاس المستویات 

یة مجموعة المعلومات والمعطیات الدراس": بأنھ) ٢٠٠٥(وعرَّفھ جرجس  ).٨٩. ص" (المحددة
والمھارات والكفایات التي یكتسبھا الطالب من خالل عملیة التعلم، وما یحصلھ من مكتسبات علمیة 

كما عرَّفھ  ).١٤٩. ص" (عن طریق التجارب والخبرات ضمن إطار المنھج التربوي المعمول بھ
ًا مقدار ما یحصل علیھ الطالب من معلومات أو معارف أو مھارات معبر": بأنھ) ٢٠٠٧(الجابري 

عنھا بدرجات في االختبار المعد بشكل یمكن معھ قیاس المستویات المحددة، والذي یتمیز بالصدق 
اكتساب معلومات ومعارف ": بأنھ) ٢٠٠٨(وعرَّفھ محمد  ).١٤. ص" (والثبات والموضوعیة

في حین عرَّفھ بوقس  ).٣. ص" ( وخبرات وفق محتوى معرفي منظم لوحدات أو برامج دراسیة
ما اكتسبھ الطالب من معلومات ومھارات بعد دراستھ لموضوع، أو وحدة دراسیة ": أنھب) ٢٠٠٩(

  ).٧. ص" (محددة
مقدار ما یكتسبھ الطالب من معلومات أو : مما سبق یخلص الباحث إلى تعریف التحصیل بأنھ

معارف أو مھارات من خالل دراستھ لموضوع أو وحدة أو مقرر دراسي، ویقاس بالدرجة التي 
  .  علیھا الطالب في االختبار المعّد لھذا الغرضیحصل

  :أھداف التحصیل
یسعى العاملون في مجال التربیة والتعلیم إلى جملة من األھداف، ومن أبرزھا رفع مستوى 
التحصیل الدراسي للطالب، سعیًا إلى أن یصبحوا أعضاء فاعلین في مجتمعھم قادرین على مواجھة 

أھداف ) ٢٠٠٨(ا یمتلكونھ من حصیلة معرفیة، وقد ذكر محمد الصعوبات والتحدیات من خالل م
  :التحصیل المعرفي في النقاط التالیة

  .أداة مساعدة في دفع الطالب إلى اكتساب معارف واتجاھات علمیة -١
أداة مساعدة في تعریف الطالب بمدى تقدمھم في المعلومات، والمعارف المرتبطة بالنسق  -٢

  .التطبیقي
لم ألسالیب تنفیذ التجربة للوقوف على نواحي الضعف التي یعاني منھا مراجعة القائم بالتع -٣

  .الطالب
  .التعرف على النمو التحصیلي للطالب من خالل تكرار االختبار أثناء تنفیذ التجربة -٤
تنشیط دافعیة التعلیم، ونقل الطالب من حالة شبھ سلبیة في تحصیل المعلومات والمعارف إلى  -٥

  .حالة ایجابیة من المعرفة
التعرف على مجاالت التطویر للمناھج، والبرامج، والطرائق، واالستراتیجیات، واألسالیب،  -٦

  .والوسائط، والمقررات الدراسیة
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  :أھمیة التحصیل
یھتم المختصون في میدان التربیة وعلم النفس بالتحصیل الدراسي، لما لھ من أھمیة كبیرة في 

ي المؤسسة التعلیمیة من عملیات تعلم متنوعة ومتعددة حیاة الطالب الدراسیة، فھو ناتج عما یحدث ف
لمھارات ومعارف وعلوم مختلفة تدل على نشاطھ العقلي المعرفي، فالتحصیل یعني أن یحقق الفرد 
لنفسھ في جمیع مراحل حیاتھ المتدرجة والمتسلسلة منذ الطفولة وحتى المراحل المتقدمة من عمره 

فمن خاللھ یستطیع االنتقال من المرحلة الحاضرة الى المرحلة أعلى مستوى من العلم أو المعرفة، 
  .)٢٠١٠الجاللي،  (التي تلیھا واالستمرار في الحصول على العلم والمعرفة

ویمثل التحصیل محور االھتمام في العملیة التعلیمیة، وأحد المعاییر األساسیة في تقویم العمل 
في المفاضلة بین الطالب، وقد نال اھتمامًا متزایدًا من التعلیمي في المجتمع، كما یعد المعیار األول 

قبل الباحثین االجتماعیین والتربویین ألھمیتھ في حیاة الطالب والمجتمع، فالتحصیل یستخدمھ 
التربویین كأداة فعالة تمكنھم من معرفة مدى التغیر الذي یطرأ على سلوك الطالب، ویمكنھم من 

  ).٢٠٠٤السدحان، (ة، ووضع أھداف تربویة جدیدة تعدیل األھداف التعلیمیة الراھن
وعلى ھذا یمكن القول بأھمیة التحصیل الكبیرة لیس على مستوى األفراد المتعلمین فحسب، بل 
على مستوى المجتمع ككل، فتطور وتقدم المجتمعات یعتمد بالدرجة األولى على نوعیة األفراد 

  .م الذي یتلقونھ وما یتحقق من أھدافھالمكونین لھذه المجتمعات، ونوعیة وجودة التعلی
  :العوامل المؤثرة على التحصیل في العلوم

العوامل التي تؤثر على التحصیل في العلوم، وقسمھا إلى قسمین ) ١٩٩٥(أورد زیتون وزیتون 
  :رئیسین كالتالي

  : العوامل التربویة-١
  :وھي العوامل المتعلقة بالعملیة التعلیمیة، وتشمل

 مدى صعوبة المادة، ومحتوى المادة، ومستوى تنظیمھا، : المادة الدراسیة مثلعوامل تتعلق ب
  .ومدى ارتباط المادة بحیاة الطالب

 طرائق التدریس التي یستخدمھا، واألنشطة التي یقوم بھا، وأدوات : عوامل تتعلق بالمعلم مثل
 .تعاملھ معھمالتقویم التي یتبعھا، ومدى مراعاتھ للفروق الفردیة بین الطالب، وطریقة 

 إدارة المدرسة، واإلمكانات المدرسیة، من حیث الفصول، : عوامل تتعلق بالمدرسة مثل
  .وتوفر المختبرات المعملیة والوسائل التعلیمیة، والكتب وغیرھا

  : العوامل الشخصیة-٢
  :وھي العوامل التي تخص الطالب وأسرتھ وطبیعة مجتمعھ الذي یعیش فیھ، وتشمل

  صحة الطالب من الناحیة العضویة والنفسیة، ومستوى : والنفسیة مثلالعوامل الصحیة
  .قدراتھ العقلیة، والمیول واالتجاھات واالستعدادات، والثقة بالنفس والدافعیة للتعلم

 مستوى التعلیم للوالدین، ونوع العالقات األسریة، : العوامل األسریة واالجتماعیة مثل
 .والحالة االقتصادیة لألسرة

  : إلى)٢٠٠٣(سمھا الحربي  قبینما
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 :العوامل العقلیة -١
 التأخر في القدرة على القراءة، وعدم القدرة على التذكر، باإلضافة إلى القدرات الذكائیة وتشمل
  .المنخفضة

 : العوامل الجسمیة -٢
وتشمل ضعف السمع والبصر والُھزال واإلصابة باألمراض التي تفقد الجسم حیویتھ، وبالتالي ال 

  .لفرصة لبذل المزید من الطاقة في عملیتي التعلیم والتعلم لھ اتتیح

  :عوامل بیئیة تتعلق بالبیئة المدرسیة أو المنزل أو خارجھما مثل -٣
 كثرة الغیاب عن المدرسة 
 عدم شعور الطالب باألمن النفسي داخل المدرسة أو خارجھا. 
 عدم مالئمة الطرق التدریسیة المتبعة للمنھج المدرسي وأعمار الطالب. 
 عالقة الطالب بوالدیھ ومعلمیھ وزمالئھ بالمدرسة. 
 ازدحام المنھج الدراسي وفقدان الدافعیة للتحصیل عند الطالب. 
 الفجوة بین المنھج الدراسي ومتطلبات البیئة المحیطة. 

وبناًء على ما سبق یتضح تعدد العوامل المرتبطة والمؤثرة على التحصیل الدراسي، سواًء كانت 
مرتبطة بالطالب نفسھ، أو كانت عوامل اجتماعیة وثقافیة تتعلق بالبیئة المدرسیة عوامل شخصیة 

  .واألسریة التي یعیش فیھا الطالب
  :عالقة أنموذج التعلم من أجل االستخدام بالتحصیل في العلوم

على أن المعرفة العلمیة التي یتلقاھا الطالب ینبغي أن تكون وثیقة الصلة ) ٢٠١٠(یؤكد زیتون 
ھ الشخصیة، ومشكالت المجتمع بكل أبعاده ومضامینھ االجتماعیة، فیشعر الطالب أن ما یتعلمھ بحیات

لیس شیئًا غریبًا أو منفصًال عنھ، بل یساعده على فھم نفسھ وبیئتھ وما یحیط بھ من أشیاء وحوادث 
  .اء معارفھوظواھر، فیتوقع عندئذ أن یقبل الطالب على تعلم العلوم برغبة ودافعیة فیسھل تعلم وبن

مجموعة من اإلجراءات التي تسھم في رفع مستوى التحصیل لدى ) ٢٠١٠(وتذكر الجاللي 
  :الطالب عند اتباعھا من قبل المعلم، ومنھا

 البناء على المعرفة السابقة للطالب في أثناء تقدیم الدرس وعند تقدیم معلومات جدیدة لھم.  
 ھم في تثبیت المعرفة الجدیدة في البنیة التأكید على أھمیة ربط وتنظیم األفكار مما یس

  .المعرفیة
  التكامل بین التعلم القائم على المعنى والتعلم القائم على االكتشاف، لجعل عملیة التعلم فعالة

  .وذات معنى
  وضوح البنیة المعرفیة الراھنة لدى الطالب ھو العامل المحدد للتعلم، فالبنیة المعرفیة تمثل

 .یة للطالب، وكیفیة تنظیمھا، واستخدامھا في المواقف المختلفةمحتوى الخبرات المعرف
والمتأمل ألنموذج التعلم من أجل االستخدام یجد أنھ یساعد على اتباع ھذه اإلجراءات التي تسھم 
في رفع مستوى التحصیل لدى الطالب، حیث أنھ یبدأ بإثارة دافعیة الطالب الكتساب المعرفة 

 معرفتھ السابقة وحاجتھ للتعلم، مما یمھد إلدخال المعرفة الجدیدة إلى الجدیدة، وذلك بإظھار قصور
الذاكرة وتكاملھا مع المعرفة السابقة، ویشجع الطالب على بناء معرفتھ بنفسھ من خالل المالحظة 
والتواصل والتفاعل مع اآلخرین، ویتیح للطالب ممارسة األنشطة التعلیمیة االستقصائیة فردیًا 

 تتطلب منھ ممارسة عملیات عقلیة متعددة؛ مما یجعل التعلم ذا معنى، ویسھم أیضًا في وجماعیًا التي
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فھم المعرفة الجدیدة وربطھا وتنظیمھا مع المعرفة السابقة، مما یساعد على سھولة االحتفاظ بھا 
  .واسترجاعھا واستخدامھا في المواقف الحیاتیة المختلفة

 فعالیة أنموذج التعلم من أجل االستخدام في رفع بقةنتائج البحوث والدراسات الساكما أكدت 
، )أ( ؛ العدیلي وبعاره٢٠١٣صالح، (مستوى التحصیل في مادة العلوم واكتساب المفاھیم العلمیة 

  .)Edelson ،2001؛ ٢٠٠٧
  :فرض البحث

  :بعد عرض الدراسات السابقة واإلطار النظري یمكن صیاغة فرض البحث على النحو التالي

  بین متوسطات درجات طالب ) ٠٫٠٥(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ال توجد
 .المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي

  :منھجیة البحث وإجراءاتھ
  :منھج البحث: أوًال

ذج اعتمد البحث الحالي على المنھج شبھ التجریبي لتحدید فعالیة تدریس العلوم باستخدام أنمو
التعلم من أجل االستخدام في التحصیل لدى طالب الصف السادس االبتدائي، وذلك من خالل تكوین 
مجموعتین متكافئتین بقدر اإلمكان، إحداھما تجریبیة واألخرى ضابطة، واستخدام القیاس القبلي 

لتجریبیة التي لضبط اإلجراءات التجریبیة، ثم القیاس البعدي لدراسة الفروق وداللتھا بین المجموعة ا
درست باستخدام أنموذج التعلم من أجل االستخدام، والمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة 

  .یوضح التصمیم التجریبي للبحث) ١(المعتادة، والشكل 
  

      
      

      
      

  
  
  
  

  التصمیم التجریبي للبحث: )١(شكل 
  : مجتمع البحث: ثانیًا

لحالي من جمیع طالب الصف السادس االبتدائي بالمدارس التابعة تكون مجتمع البحث ا
لإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بمنطقة عسیر، في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

  .ھـ١٤٣٥/١٤٣٦
  

 المجموعة

 التجريبية
  

االختبار 
 الضابطة التحصيلي

 التطبيق القبلي المعالجة التجريبية

أنموذج  التدريس وفق
 التعلم من أجل

 ستخداماال

 التدريس بالطريقة
 املعتادة

 البعديالتطبيق 

  

االختبار 
 التحصيلي
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  :عینة البحث: ثالثًا
تكونت عینة البحث من طالب الصف السادس االبتدائي بمدرستین من مدارس مجتمع البحث، 

، تم تقسیمھا عشوائیًا حیث مثَّلت إحداھما المجموعة )العزیز االبتدائیة، الزھراء االبتدائیة الملك عبد(
طالبًا، وبذلك یكون ) ٢٥(طالبًا، ومثَّلت األخرى المجموعة الضابطة بعدد ) ٢٥(التجریبیة بعدد 

  : البحثیوضح توزیع عینة) ٣(طالبًا، والجدول ) ٥٠(المجموع الكلي لعینة البحث ھو 
  توزیع عینة البحث على المجموعتین التجریبیة والضابطة: )٣(جدول 

  مجموع عینة البحث  عدد الطالب  المدرسة  المجموعة
   طالبًا٢٥  العزیز االبتدائیة الملك عبد  التجریبیة
   طالبًا٥٠   طالبًا٢٥  الزھراء االبتدائیة  الضابطة

  :مواد البحث: رابعًا
  ):من إعداد الباحث(یة تطلب البحث المواد التال

لطالب الصف السادس االبتدائي " األنظمة البیئیة ومواردھا"دلیل المعلم لتدریس وحدة  .١
  .باستخدام أنموذج التعلم من أجل االستخدام

لطالب الصف السادس االبتدائي " األنظمة البیئیة ومواردھا"كراسة النشاط لتدریس وحدة  .٢
 .تخدامباستخدام أنموذج التعلم من أجل االس

  :أدوات البحث: خامسًا
  :تضمَّن البحث األداة التالیة

o  لطالب الصف السادس االبتدائي" األنظمة البیئیة ومواردھا"اختبارًا تحصیلیًا في وحدة.  
  :وفیما یلي عرض إجراءات بناء مواد وأداة البحث

 اختیار الوحدة الدراسیة التي سوف یتم التجریب علیھا: 
محتوى منھج العلوم المقرر على طالب الصف السادس االبتدائي بعد اطالع الباحث على 

، وذلك " البیئیة ومواردھااألنظمة"ھـ تم اختیار وحدة ١٤٣٥/١٤٣٦الفصل الدراسي األول لعام 
الحتواء ھذه الوحدة العدید من النصوص العلمیة المجردة والمتداخلة التي یصعب على الطالب فھمھا 

  .واستیعابھا
 لوحدة الدراسیةتحلیل محتوى ا : 

أحد أسالیب البحث العلمي التي تھدف إلى ": تحلیل المحتوى بأنھ) ٢٠٠٤(عرَّف طعیمة 
. ص" ( الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاھر والصریح للمادة المراد تحلیلھا

٧٦.(  
  ":األنظمة البیئیة ومواردھا"وقد اتبع الباحث الخطوات التالیة لتحلیل محتوى وحدة 

 : تحدید الھدف من تحلیل محتوى الوحدة .١
إلى تحدید المفاھیم العلمیة " األنظمة البیئیة ومواردھا"ھدفت عملیة تحلیل محتوى وحدة 

المتضمنة في الوحدة، وذلك لالستفادة منھا في صیاغة األھداف السلوكیة للدروس، وإعداد دلیل 
 من أجل االستخدام، باإلضافة إلى بناء االختبار المعلم، وكراسة نشاط الطالب باستخدام أنموذج التعلم

  .التحصیلي
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 : إجراءات عملیة تحلیل محتوى الوحدة .٢
" األنظمة البیئیة ومواردھا"تم تحلیل محتوى الوحدة، لتحدید المفاھیم العلمیة المتضمنة بوحدة 

  : التالیةمن مقرر العلوم للصف السادس االبتدائي في الفصل الدراسي األول، وفقًا لإلجراءات
  ،االطالع على العدید من األدبیات والدراسات السابقة، لالستفادة منھا في عملیة التحلیل

 ). ٢٠٠٤؛ طعیمة، ٢٠٠٣العساف، (: مثل
  ٢٠٠٤طعمیة، (أساسًا لعملیة التحلیل ) المفھوم(اتخاذ .( 
  ھـ، مصدرًا للتحلیل١٤٣٤/١٤٣٥ُعدَّ كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي، طبعة. 
 إعداد قائمة بالمفاھیم العلمیة المتضمنة بالوحدة المقررة. 

 : صدق تحلیل محتوى الوحدة .٣
الحكم  على صحة التحلیل في ضوء التعریفات ": صدق التحلیل بأنھ) ٢٠٠٥(عرَّف فتح اهللا 

  ).٢٧٩. ص" ( اإلجرائیة كمعیار للتحلیل
األنظمة البیئیة "متضمنة بوحدة وللتأكد من صدق التحلیل تم عرض قائمة بالمفاھیم العلمیة ال

من مقرر العلوم للصف السادس االبتدائي في الفصل الدراسي األول على مجموعة من " ومواردھا
للتأكد ) ١ملحق (المحكمین المتخصصین في المناھج وطرق تدریس العلوم، ومشرفي ومعلمي العلوم 

التي أبداھا المحكمون تم تعدیل من صدق التحلیل وإبداء المالحظات علیھ، وفي ضوء المالحظات 
في " األنظمة البیئة ومواردھا"صیاغة بعض المفاھیم، وبالتالي أصبحت قائمة المفاھیم العلمیة بوحدة 

  ).٢ملحق (صورتھا النھائیة 
 :حساب ثبات التحلیل .٤

معامل االتفاق بین تحلیلین لنفس المحتوى بنفس : ثبات التحلیل بأنھ) ٢٠٠٥(عرَّف فتح اهللا 
عریفات اإلجرائیة سواء قام بالتحلیلین شخص واحد في زمنین متباعدین أو قام بالتحلیلین شخصان الت

  .مختلفان
، واستعان "األنظمة البیئیة ومواردھا"      ولحساب ثبات التحلیل قام الباحث بتحلیل محتوى وحدة 

حلیل عن طریق حساب  في عملیة التحلیل، وبعد ذلك تم حساب ثبات عملیة الت٢بأحد معلمي العلوم
) ٤(، والجدول )٢٠٠٤طعمیة،  (٣(Holsti)نسبة االتفاق بین التحلیلین باستخدام معادلة ھولستي 

  : یوضح نتائج التحلیل
  "األنظمة البیئیة ومواردھا"نتائج حساب ثبات تحلیل محتوى وحدة : )٤(جدول 

  عملیة التحلیل
  عدد المفاھیم

الرئیسیة (
  )والفرعیة

  معامل الثبات  المتفق علیھاعدد المفاھیم 

   ٥٤  التحلیل األول
   ٥٨  التحلیل الثاني

  ١١٢  المجموع
٠٫٩٦  ٥٤  

                                                             

 . ماجستیر التربیة في تخصص المناھج وطرق تدریس العلوم-األستاذ أحمد محمد آل مغرم  2
مجموع الفئات في ) ٢ن+ ١ن(عدد مرات االتفاق بین التحلیلین، ) م(، حیث )٢ن+ ١ن(÷ م ٢=  معامل الثبات 3

  .التحلیلین
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٢٨ 

وھي قیمة عالیة تدل على ) ٠٫٩٦(أن معامل ثبات التحلیل یساوي ) ٤(یتضح من الجدول 
  .ثبات تحلیل موضوعات الوحدة المحددة

 إعداد دلیل المعلم:  
وفق أنموذج التعلم من أجل " األنظمة البیئیة ومواردھا"تم إعداد دلیل المعلم لتدریس وحدة 

االستخدام، وتم عرضھ في صورتھ األولیة على مجموعة من المحكمین المتخصصین إلبداء 
مالحظاتھم حول وضوح التعلیمات، وسالمة صیاغة األھداف السلوكیة، مع مالئمة كل درس 

قًا ألنموذج التعلم من أجل االستخدام، وصحة لألھداف المحددة لھ، إلى جانب اتفاق صیاغة الوحدة وف
المعلومات العلمیة الواردة بالدلیل، ومدى شمولیة الدلیل للوحدة الدراسیة، باإلضافة إلى مالئمة أسئلة 
التقویم لقیاس األھداف، ثم أجریت التعدیالت التي رأى المحكمون ضرورة إجرائھا، لیكون دلیل 

  ).٣ملحق ( للتطبیق على عینة البحث المعلم في صورتھ النھائیة، قابًال
  :وقد تضمن الدلیل ما یلي

o مقدمة الدلیل. 
o نبذة عن النظریة البنائیة التي یستند إلیھا أنموذج التعلم من أجل االستخدام.  
o أنموذج التعلم من أجل االستخدام. 
o خطوات أنموذج التعلم من أجل االستخدام.  
o تخدامدور المعلم في أنموذج التعلم من أجل االس.  
o  األنظمة البیئیة ومواردھا"األھداف التعلیمیة لتدریس وحدة."  
o  األنظمة البیئیة ومواردھا"الجدول الزمني لتدریس وحدة."  
o تحضیر الدروس وفقًا ألنموذج التعلم من أجل االستخدام. 

 إعداد كراسة نشاط الطالب: 
م عرضھا في صورتھا تم إعداد كراسة النشاط وفق أنموذج التعلم من أجل االستخدام، وت

األولیة على مجموعة من المحكمین المتخصصین إلبداء مالحظاتھم حول وضوح التعلیمات، إلى 
جانب اتفاق صیاغة األنشطة وفقًا ألنموذج التعلم من أجل االستخدام، ومدى شمولیة كراسة النشاط 

أجریت التعدیالت التي  مدى مناسبة األنشطة لمستوى الطالب، ثم إلىللوحدة الدراسیة، باإلضافة 
رأى المحكمون ضرورة إجرائھا؛ لتكون كراسة نشاط الطالب في صورتھا النھائیة، قابلة للتطبیق 

  ). ٤ملحق (على عینة البحث 
  : وقد تضمنت كراسة النشاط ما یلي

o عرض األنشطة الخاصة بكل درس وفقًا ألنموذج التعلم من أجل االستخدام. 
o ل درس وفقًا ألنموذج التعلم من أجل االستخدامعرض أوراق العمل الخاصة بك. 

 إعداد أداة البحث: 
  :   إعداد االختبار التحصیلي

  :وفق الخطوات التالیة" األنظمة البیئیة ومواردھا"تم إعداد  االختبار التحصیلي في وحدة 
  : تحدید الھدف من االختبار-١

الب الصف السادس االبتدائي في یھدف االختبار التحصیلي إلى قیاس المستوى التحصیلي لط
التذكر، والفھم، والتطبیق، (: عند جمیع مستویات بلوم المعرفیة" األنظمة البیئیة ومواردھا"وحدة 

  ).والتحلیل، والتركیب، والتقویم
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 : تحدید نوع االختبار- ٢
یطرح (السؤال ) جذر(تم إعداد اختبار موضوعي من نوع اختیار من متعدد ویتكون من رأس 

؛ حیث یوجد منھا إجابة صحیحة واحدة فقط وباقي )عدة حلول بدیلة(وبدائل اإلجابة ) كلة محددةمش
؛ وفي الصورة المبدئیة لالختبار تم صیاغة أسئلة )٢٠٠٠القرني، (البدائل خاطئة وتعرف بالمشتتات 

  .سؤاًال من نوع االختیار من متعدد) ٣٠(االختبار 
  : صیاغة تعلیمات االختبار– ٣

اغة تعلیمات االختبار لطالب الصف السادس االبتدائي، لتوضیح طریقة اإلجابة عن تم صی
أسئلة االختبار، مع مراعاة الوضوح والبساطة في الصیاغة، وتوضیح الھدف من االختبار، إلى 

  .جانب عرض مثال یوضح كیفیة اإلجابة في ورقة اإلجابة
 : إعداد جدول المواصفات-٤

 یحدد محتوى االختبار، ویربط محتوى المادة الدراسیة ھو عبارة عن مخطط تفصیلي
باألھداف التعلیمیة السلوكیة، ویبین الوزن النسبي لألھداف التعلیمیة السلوكیة في مستویاتھا المختلفة، 

محمود، (وعدد األسئلة لكل جزء من البنیة التعلیمیة بغرض تحقیق التوازن النسبي في االختبار 
٢٠٠٤.(  

  :واصفات االختبار التحصیلي قام الباحث باتباع الخطوات التالیةوإلعداد جدول م
 تحدید الوزن النسبي واألھمیة لموضوعات الوحدة الدراسیة: 

تم تحدید الوزن النسبي واألھمیة لموضوعات الوحدة في ضوء عدد المفاھیم، وعدد األھداف، 
یوضح الوزن ) ٥(وعدد  الصفحات، وعدد الحصص الالزمة لتدریس كل موضوع، والجدول 

  ":األنظمة البیئیة ومواردھا"النسبي واألھمیة لموضوعات وحدة 
  "األنظمة البیئیة ومواردھا"الوزن النسبي واألھمیة لموضوعات وحدة : )٥(جدول 

  الموضوع  م

ھیم
مفا

د ال
عد

  

الوزن 
النسبي 
لعدد 

ف  المفاھیم
ھدا

األ
دد 

ع
  

الوزن 
النسبي 
لعدد 

ت  األھداف
حا

صف
د ال

عد
  

الوزن 
ي لعدد النسب

  الصفحات

ص
ص

لح
د ا

عد
  

الوزن 
النسبي 
لعدد 

  الحصص

متوسط 
النسب 
ب  المئویة

رتی
الت

  

١  

السالسل 
والشبكات 

  الغذائیة
  وھرم الطاقة

٣  ٪٢١٫٥  ٪٢٥  ٣  ٪٢٤٫١  ٧  ٪٢١٫٤  ٩  ٪١٤٫٨  ٨  

مقارنة   ٢
  ١   ٪٣٣  ٪٢٥  ٣  ٪٣٤٫٥  ١٠  ٪٣٥٫٧  ١٥  ٪٣٧  ٢٠األنظمة البیئیة
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  ٢  ٪٢٤٫٥  ٪٢٥  ٣  ٪٢٠٫٧  ٦  ٪١٩  ٨  ٪٣٣٫٣  ١٨  التربة  ٣

  ٤   ٪٢١  ٪٢٥  ٣  ٪٢٠٫٧  ٦  ٪٢٣٫٨  ١٠  ٪١٤٫٨  ٨  حمایة الموارد  ٤

    ٪١٠٠  ٪١٠٠  ١٢  ٪١٠٠  ٢٩  ٪١٠٠  ٤٢  ٪١٠٠  ٥٤  المجموع

 تصمیم جدول مواصفات االختبار: 
ھدفًا موزعة على جمیع مستویات بلوم المعرفیة الستة، تم ) ٤٢(بعد تحدید عدد األھداف الكلي 

ستوى من مستویات األھداف، وتحدید عدد األسئلة في كل مستوى من تحدید األھمیة النسبیة لكل م
المستویات المعرفیة، وبناًء على ذلك تم إعداد جدول مواصفات االختبار التحصیلي كما یوضحھ 

  ):٦(الجدول 
  "االنظمة البیئیة ومواردھا"مواصفات االختبار التحصیلي في وحدة : )٦(جدول 

ئلةعدد األس  

بي
نس

ن ال
وز

 ال

وع
جم

الم
 

 تذكر فھم تطبیق تحلیل تركیب تقویم
 الوحدة الموضوع

٢٣‚٣٪  ٢ ٢ ١ ١ ١ - ٧ 

السالسل 
والشبكات 

  الغذائیة
 وھرم الطاقة

٣٠٪  ٢ ٣ ١ ١ ١ ١ ٩ 
مقارنة 
األنظمة 
 البیئیة

٢٦‚٧٪  التربة ٣ ١ ١ ١ ١ ١ ٨ 

٢٠٪ حمایة  ١ ٢ ١ ١ - ١ ٦ 
 الموارد

ھا
رد

موا
 و

ئیة
لبی

ة ا
ظم

ألن
 ا

 
 المجموع ٨ ٨ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣٠ 

١٠٠٪   ١٠٪  ١٠٪  ١٣٪ ,١٣ ٣٪ ,٢٦ ٣٪ ,٢٦ ٧٪  الوزن النسبي ٧,
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  : صدق االختبار-٥
. ص" (قدرة االختبار على قیاس ما وضع لقیاسھ": صدق االختبار بأنھ) ٢٠٠٦(عّرف عطیو 

أنھ لضمان قدرة االختبار یتم عرضھ على مجموعة من ) ٢٠٠٣(وقد ذكر الرافعي وصبري ). ٤٢٦
  .ن للتأكد من مدى قیاس مفرداتھ لألھداف التعلیمیة وتغطیتھا للمحتوى العلميالمتخصصی

وبعد إعداد االختبار التحصیلي في صورتھ األولیة ثم عرضھ على مجموعة من المحكمین 
الستطالع ) ١ملحق (المتخصصین في المناھج وطرق تدریس العلوم، ومشرفي ومعلمي العلوم 

للھدف الذي وضع من أجلھ، والدقة العلمیة واللغویة ألسئلة آرائھم حول مدى قیاس كل سؤال 
االختبار، ومدى مناسبة األسئلة لمستویات بلوم المعرفیة الخاصة بھا، ومدى شمولیة األسئلة لمحتوى 
الوحدة المختارة، إلى جانب مالئمة أسئلة االختبار لمستوى طالب الصف السادس االبتدائي، وفي 

حذف بعض أسئلة : لمتخصصین تم إجراء بعض التعدیالت مثلضوء مالحظات المحكمین ا
االختبار، إضافة بعض األسئلة، تعدیل صیاغة بعض األسئلة، تغییر بعض البدائل حتى تكون قریبة 
من اإلجابة الصحیحة، وبالتالي أصبح االختبار صادقًا من حیث المحتوى وقابًال للتطبیق في صورتھ 

  .األولیة
  :تبار طریقة تصحیح االخ-٦

یحصل الطالب على درجة واحدة لكل سؤال یجیب عنھ إجابة صحیحة، والدرجة صفر لكل 
) ٣٠(سؤال یتركھ دون إجابة أو یجیب عنھ إجابة خاطئة، وبالتالي تكون الدرجة الكلیة لالختبار 

  .درجة
  : التجربة االستطالعیة لالختبار-٧

 تم تطبیق االختبار على عینة بعد إجراء التعدیالت الالزمة في ضوء آراء المحكمین،
طالبًا من مدرسة حمد الشغرود ) ٣٠(استطالعیة من طالب الصف السادس االبتدائي بلغ عددھا 

  :االبتدائیة بمدینة أبھا، وذلك بھدف تحدید ما یلي

 :الزمن المناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار  -أ 
د الزمن الذي استغرقھ أول تم حساب الزمن الالزم لإلجابة عن أسئلة االختبار، وذلك برص

طالب انتھى من اإلجابة عن أسئلة االختبار، ورصد الزمن الذي استغرقھ آخر طالب انتھى من 
اإلجابة عن أسئلة االختبار، وبحساب متوسط الزمنین، أظھرت النتائج بأن الزمن المناسب لتطبیق 

  .دقیقة) ٤٥(االختبار 

 :حساب ثبات االختبار  -ب 
االختبار باستخدام الحاسب اآللي عن طریق حزمة البرامج اإلحصائیة تم حساب معامل ثبات 

  :یوضح ذلك) ٧(، وذلك باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، والجدول )SPSS(للعلوم االجتماعیة 
  معامل ثبات االختبار التحصیلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: )٧(جدول 

  اتمعامل الثب  عدد مفردات االختبار  عدد الطالب
٠٫٨٢  ٣٠  ٣٠  

أن معامل ثبات االختبار التحصیلي كان مرتفعًا نسبیًا ویمكن الوثوق ) ٧(یتضح من الجدول 
فإنھ یكون ) ٠٫٨٠ - ٠٫٧٠(إلى أن معامل الثبات إذا تراوح بین ) ٢٠٠٥(بھ؛ حیث أشار فتح اهللا 

  .ن عالیًافإنھ یكو) ٠٫٩٠- ٠٫٨٠(مقبوًال وكافیًا للقیاس في الجماعات، وإذا تراوح بین 
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  :حساب معامالت السھولة والصعوبة لمفردات االختبار  -ج 
النسبة المئویة بین عدد اإلجابات الصحیحة إلى عدد االجابات : یقصد بمعامل السھولة

  ).٢٠٠٥فتح اهللا، (  معامل السھولة - ١: الصحیحة والخاطئة، أما معامل الصعوبة فھو
ن مفردات االختبار التحصیلي، وجد أن وبحساب معامالت السھولة والصعوبة لكل مفردة م

، بینما تراوحت معامالت )٠٫٥٧ - ٠٫٢٧(معامالت السھولة لمفردات االختبار قد تراوحت بین 
، وبالتالي فإن جمیع ھذه المعامالت مقبولة إحصائیًا )٠٫٧٣ - ٠٫٤٣(الصعوبة لمفردات االختبار بین 

عودة، ) (٠٫٨٠- ٠٫٢٠(وًال إذا وقع بین ؛ حیث أن معامل السھولة والصعوبة یكون مقب)٥ملحق (
٢٠٠٥.(  

  :حساب معامالت التمییز لمفردات االختبار  -د 
قیاس مدى قدرة االختبار على التمییز بین ": معامل التمییز بأنھ) ٢٠٠٥(عّرف فتح اهللا 

  ).٣٢١. ص" (الطالب مرتفعي التحصیل والطالب منخفضي التحصیل
  :ار التحصیلي، تم إتباع الخطوات التالیةولحساب معامالت التمییز لمفردات االختب

 ترتیب درجات االختبار التحصیلي للطالب تنازلیًا. 
  من الطالب حصوًال على الدرجات٢٧تحدید المجموعة العلیا، والتي تمثل أعلى ٪. 
   من الطالب حصوًال على الدرجات٢٧تحدید المجموعة الدنیا، والتي تمثل أقل ٪. 
 یًاحساب معامل التمییز إحصائ. 

وھي نسبة مقبولة ) ٠٫٨٨ - ٠٫٣٨(وقد تراوحت معامالت التمییز لمفردات االختبار بین 
فتح اهللا،  (٠٫٢٠؛ حیث أن معامل التمییز لمفردات االختبار یكون مقبوًال إذا كان أكبر من )٥ملحق(

٢٠٠٥.(  

  :الصورة النھائیة لالختبار  -ه 
الستطالعیة، أصبح االختبار في في ضوء آراء المحكمین وتطبیق االختبار على العینة ا

  ).٦ملحق (، صالحًا للتطبیق على عینة البحث )سؤال(مفردة ) ٣٠(صورتھ النھائیة مكونًا من 
  :تنفیذ البحث: سادسًا

  : تنفیذ البحث من خالل قیام الباحث باإلجراءات التالیةتم
  : التطبیق القبلي ألداة الباحث-١

صیلي    ار التح ق االختب ام الباحث بتطبی ًا    ق ة والضابطة تطبیق الب المجموعتین التجریبی ى ط  عل
سھما، ولتعّرف أي           وعتین وتجان قبلیًا قبل دراسة الوحدة موضع التجریب، وذلك للتأكد من تكافؤ المجم

  .تفاوت یكون بسبب متغیر دخیل یحول دون صدق نتائج التجربة
ات طالب المجموعتین التجر          ار، ورصد درج ي    وقام الباحث بتصحیح االختب ة والضابطة ف یبی

ار                تخدام اختب م اس ث ت بة حی ات اإلحصائیة المناس ة  ) ت(التطبیق القبلي تمھیدًا إلجراء المعالج للمقارن
  .بین متوسطي درجات طالب المجموعتین

دول   ح الج ة     ) ٨(ویوض وعتین التجریبی الب المجم ات ط طي درج ین متوس رق ب ة الف دالل
  .حصیلي للمجموعتینوالضابطة في التطبیق القبلي لالختبار الت
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داللة الفرق بین متوسطي درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق : )٨(جدول 
  القبلي لالختبار التحصیلي

  المجموعة التجریبیة
  ٢٥= ن

  المجموعة الضابطة
  ٢٥= ن

  نوع
  التطبیق

  ع  م  ع  م

درجة 
مستوى   )ت(قیمة   الحریة

  الداللة

  ٠٫٦٨  ٠٫٤٠  ٤٨  ٢٫٤١  ١٠٫٤٨  ٢٫٨٤  ١٠٫٧٦  قبلي

دول  ن الج ضح م ستوى  ) ٨(یت د م ة إحصائیًا عن روق دال ود ف دم وج طي ) ٠٫٠٥(ع ین متوس ب
د                   ا یؤك ار التحصیلي؛ مم ي لالختب ق القبل ي التطبی ة والضابطة ف الب المجموعتین التجریبی درجات ط

   .تجانس المجموعتین وتكافؤھما في التحصیل قبل بدء التجربة
  :تین تدریس المجموع-٢

لكال المجموعتین التجریبیة والضابطة؛ ابتداًء من " األنظمة البیئیة ومواردھا"تم تدریس وحدة 
حصة دراسیة، بمعدل ثالث ) ١٢(ھـ، واستمرت التجربة لمدة أربعة أسابیع ٨/٢/١٤٣٦یوم األحد 

 حصص في األسبوع، حیث درست المجموعة التجریبیة وفق أنموذج التعلم من أجل االستخدام،
  :ودرست المجموعة الضابطة بالطریقة المعتادة، وفیما یلي تفصیًال لذلك

 تدریس المجموعة التجریبیة: 
  :تم تدریس المجموعة التجریبیة وفق أنموذج التعلم من أجل االستخدام واتباع ما یلي

ذ      - ١ ة لتنفی ة الالزم واد واألدوات والعروض التقدیمی وفر الم ن ت ة كل درس م ل بدای د قب التأك
 .  الوحدةدروس

ي          - ٢ اوتین ف الب متف ة ط ل مجموع ضّم ك غیرة، ت ل ص ات عم ى مجموع الب إل سیم الط تق
 .مستواھم الدراسي

 . توفیر نسخة من كراسة النشاط لكل طالب - ٣
  . تحدید قائد لكل مجموعة یتم تغییره بالتناوب في كل مرة - ٤

  :وقد قام الباحث بتدریس المجموعة التجریبیة، وذلك لألسباب التالیة
 .الباحث االستفادة من التطبیق والتدریس وفق أنموذج التعلم من أجل االستخدامرغبة  - ١
 .عدم التدریب المسبق لمعلم المادة للتدریس وفق أنموذج التعلم من أجل االستخدام - ٢
 .حرص الباحث على تدوین المالحظات والصعوبات أثناء التطبیق - ٣

سھ للمجموعة        اء تدری ات أثن ا     وقد رصد الباحث بعض المالحظ ارة إلیھ ة، یمكن اإلش التجریبی
  :فیما یلي
ك           - ١ اء خطوات األنموذج، وذل ل إنھ ة، قب ة التجرب انتھاء الوقت في الحصص األولى من بدای

ّث       الل ح ن خ شكلة م ذه الم ل ھ م ح د ت ارب ، وق شطة والتج راء األن ي إج بطء ف سبب ال ب
 .الطالب على أھمیة الوقت، وأّن على الجمیع االنتھاء في الوقت المحدد

شطة،         - ٢ راء التجارب واألن ي إج راد مجموعتھم ف ى أف زین عل الب المتمی سیطرة بعض الط
ادل األدوار     اون وتب ى التع الب عل ّث الط الل ح ن خ شكلة م ذه الم ى ھ ب عل م التغل وت

 .ومشاركة الجمیع أثناء إجراء األنشطة والتجارب
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الب،            - ٣ ذلك رداءة خطوط بعض الط الب، وك دى بعض الط ة ل اء إمالئی م  وجود أخط د ت وق
 .تعیین كاتب لكل مجموعة یتمیز بحسن الخط وقلِّة األخطاء اإلمالئیة

 تدریس المجموعة الضابطة: 
ة،        وم بالمدرس م العل ل معل ن ِقَب ة م راء االبتدائی ة الزھ ضابطة بمدرس ة ال دریس المجموع م ت ت

  .ةوالذي یتوافق مع الباحث من حیث الخبرة وعدد سنوات التدریس، وذلك بالطریقة المعتاد

  : التطبیق البعدي ألداة البحث-٣
ق           م تطبی ة والضابطة من دراسة موضوعات الوحدة، ت بعد انتھاء طالب المجموعتین التجریبی
ث           ام الباح م ق ضابطة، ث ة وال ة التجریبی وعتي الدراس ك لمجم دیًا وذل ًا بع صیلي تطبیق ار التح االختب

ي االختب      وعتین ف الب المجم ات ط د درج ار، ورص صحیح االختب ة   بت ام بالمعالج دًا للقی ار، تمھی
  .اإلحصائیة الالزمة لذلك

  :األسالیب اإلحصائیة: سابعًا
الختبار صحة فرض البحث، وتعرف فعالیة تدریس العلوم باستخدام أنموذج التعلم من أجل 
االستخدام في التحصیل لدى طالب الصف السادس االبتدائي، تم تحلیل البیانات ومعالجتھا إحصائیًا 

، وذلك باستخدام األسالیب اإلحصائیة SPSS)(ام برنامج الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة باستخد
  :التالیة

   طات ة، والمتوس سب المئوی سابیة، الن ات الح یم   واالنحراف ة، وق ا ) ت(المعیاری وداللتھ
 .اإلحصائیة

 كرونباخ، ومعادلة ھولستي ألفا معادلة. 
المتغیر  على )أنموذج التعلم من أجل االستخدام( المستقل المتغیر تأثیر لحساب حجم  معادلة كوھین

  ).التحصیل الدراسي( التابع
  :عرض نتائج البحث ومناقشتھا

 :عرض النتائج المتعلقة بفرض البحث: أوًال
ما فعالیة تدریس العلوم باستخدام أنموذج التعلم من أجل ": لإلجابة عن سؤال البحث الذي نصھ

واختبار صحة فرض البحث الذي ". ى طالب الصف السادس االبتدائي؟االستخدام في التحصیل لد
بین متوسطات درجات ) ٠٫٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ": نّص على أنھ

وللتأّكد من صحة " طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي
لداللة الفروق بین ) ت(الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، وقیم ھذا الفرض، تم حساب المتوسطات 

متوسطات درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي، 
  :النتائج التي تم التوصل إلیھا) ٩(لعینتین مستقلتین، ویوضح الجدول ) ت(وذلك باستخدام اختبار 
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وداللتھا لدرجات طالب ) ت(المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم : )٩(جدول 
  المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي

موعة المج
  التجریبیة

  ٢٥=ن

المجموعة 
  الضابطة

  ٢٥=ن
مستویات 
  التحصیل

  ع  م  ع  م

درجة 
  الحریة

قیمة 
  )ت(

  مستوى
  الداللة

  ٠٫٠٠١  ٣٫٥٤  ٤٨  ١٫٥٨  ٤٫٦٠ ١‚٤٥  ٦٫١٢  التذكر
  ٠٫٠٠١  ٤٫٨٦  ٤٨  ١٫٤٤  ٤٫٤٠  ١‚١٥  ٦٫٢٠  الفھم

  ٠٫٠٠١  ٦٫١٨  ٤٨  ٠٫٦٠  ٢٫١٢  ٠٫٤٩  ٣٫٠٨  التطبیق
  ٠‚٠٠١  ٥٫١١  ٤٨  ٠٫٧٥  ١٫٩٢  ٠٫٦٧  ٢٫٩٦  التحلیل
  ٠‚٠٠١  ٥٫٢٣  ٤٨  ٠٫٥٧  ١٫٤٠  ٠٫٥  ٢٫٢٠  التركیب
  ٠٫٠٠١  ٤٫٩٤  ٤٨  ٠٫٥٨  ١٫٥٢  ٠٫٥٥  ٢٫٣٢  التقویم

االختبار 
  ككل

٢٢٫٨
٠٫٠٠١  ٧٫٢١  ٤٨  ٣٫٨٦  ١٥٫٩٦  ٢٫٨٣  ٨  

بین متوسطات ) ٠٫٠٥(وجود فرق ذو داللة إحصائیًا عند مستوى ) ٩(یتضح من الجدول 
درجات المجموعتین الّتجریبیة والّضابطة في الّتطبیق البعدي لالختبار التحصیلي عند مستویات بلوم 

، وفي االختبار ككل، )یب، التقویمالتذكر، الفھم، التطبیق، التحلیل، الترك(المعرفیة الستة، وھي 
، )٧٫٢١(لالختبار التحصیلي ككل ) ت(لصالح طالب المجموعة الّتجریبیة، حیث بلغت قیم 

، )٤٫٩٤(، )٥٫٢٣(، )٥٫١١(، )٦٫١٨(، )٤٫٨٦(، )٣٫٥٤(: ولمستویاتھ على الترتیب، ھي
رض الصفري وُیقبل ، وفي ضوء ھذه النتیجة ُیرفض الف)٠٫٠٥( عند مستوى إحصائیًاوجمیعھا دالة 

بین ) ٠٫٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ": الفرض البدیل الذي ینّص على أنھ
متوسطات درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي 

  ".لصالح طالب المجموعة التجریبیة
، ) العلوم وفق أنموذج التعلم من أجل االستخدامتدریس(ولمعرفة حجم تأثیر المتغیر المستقل 

  : ، عن طریق المعادلة التالیة) (Cohen، تم استخدام معادلة كوھین)التحصیل(على المتغیر التابع 
  
  

  
  عدد طالب المجموعة التجریبیة= ١المحسوبة، ن) ت(قیمة = ت: حیث أن

  .عدد طالب المجموعة الضابطة=  ٢ن
، )٠٫٨ – ٠٫٥(، ومتوسطًا إذا كان یقع بین )٠٫٥( إذا كان أقل من ویكون حجم التأثیر صغیرًا

  ).٠٫٨(وكبیرًا إذا كان أكبر من 

  )٢٠١٠، أبو حطب وصادق (            )    ٢ن÷ ١( + )١ن÷ ١( ت   = حجم التأثري
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على ) أنموذج التعلم من أجل االستخدام(یوضح حجم تأثیر المتغیر المستقل ) ١٠(والجدول 
  ).التحصیل(المتغیر التابع 
لدى طالب الصف السادس  محجم تأثیر المتغیر المستقل على التحصیل في العلو: )١٠(جدول 

  )٢٥ = ٢ن = ١ن(االبتدائي 
  حجم الّتأثیر  مقدار حجم التأثیر  )ت(قیمة  مستویات التحصیل

  كبیر  ١  ٣٫٥٤ التذكر
 كبیر  ١٫٣٧  ٤٫٨٦ الفھم

 كبیر  ١٫٧٤  ٦٫١٨ التطبیق
 كبیر  ١٫٤٤  ٥٫١١ التحلیل
 كبیر  ١٫٤٧  ٥٫٢٣ التركیب
 كبیر  ١٫٣٩  ٤٫٩٤ التقویم

 كبیر  ٢٫٠٣  ٧٫٢١ االختبار ككل
، ولمستویاتھ  )٢٫٠٣(أن حجم التأثیر في االختبار التحصیلي ككل ) ١٠(یتضح من الجدول 

، وجمیعھا أكبر من )١٫٣٩(، )١٫٤٧(، )١٫٤٤(، )١٫٧٤(، )١٫٣٧(، )١(: على الترتیب ھو
ل تدریس العلوم وفق أنموذج التعلم من أج(، وھذا یعني أن حجم تأثیر المتغیر المستقل )٠٫٨(

لدى طالب الصف السادس االبتدائي كان كبیرًا؛ مقارنة ) التحصیل(على المتغیر التابع ) االستخدام
بالطریقة المعتادة في التدریس، مما یدل على أن الفرق الذي تم التوصل إلیھ بین المجموعتین 

ریس العلوم التجریبیة والضابطة ھو فرق جوھري ناتج عن المتغیر المستقل، مما یدل على فعالیة تد
باستخدام أنموذج التعلم من أجل االستخدام في رفع مستوى التحصیل لدى طالب الصف السادس 

  .االبتدائي
  .مناقشة نتائج البحث وتفسیرھا: ثانیًا

  : مناقشة وتفسیر النتائج المتعلقة بفرض البحث .١
سطات بین متو) ٠٫٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ) ٩(یتضح من الجدول 

درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي لصالح 
، وھي قیمة دالة إحصائیًا )٧٫٢١(لالختبار ككل ) ت(طالب المجموعة التجریبیة؛ حیث بلغت قیمة 

  :؛ ویمكن تفسیر ھذه النتائج كما یلي)٠٫٠٥(عند مستوى 

 ن أجل االستخدام أسھم في تحفیز الطالب وإثارة دافعیتھم أن التدریس وفق أنموذج التعلم م
للتعلم، من خالل األنشطة التي ُتشعرھم بالحاجة للمعرفة وتستثیر فضولھم للتعلم، مما ساھم في 

 .زیادة وتحسین مستوى التحصیل لدى طالب المجموعة التجریبیة
 من خالل الحوار والمناقشة أن التدریس وفق ھذا األنموذج َوّفر للطالب بناء معرفتھ ذاتیًا ،

والخبرات المباشرة، والتواصل مع زمالئھ في المجموعة الواحدة أو بین المجموعات ككل، 
 .مما ساعد على اكتساب الطالب خبرات تعلیمیة یّسھل تذكرھا واالحتفاظ بھا

 ل الطالب أن بیئة التعلم التعاونیة التي تتحقق عند التدریس وفقًا لھذا األنموذج تساعد على جع
محورًا للعملیة التعلیمیة، من خالل مشاركتھ االیجابیة التي تقوم على التعاون والنقاش الذي 
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یؤدي إلى اكتساب خبرات تربویة یسھل االحتفاظ بھا وتذكرھا من خالل ممارسة األنشطة 
 .المختلفة لتحقیق األھداف التعلیمیة المرجوة

 ھیم العلمیة المجردة أكثر حّسیة وسھلة اإلدراك لدى أن التعلم وفقًا لھذا األنموذج جعل المفا
الطالب من خالل ربطھا باستخداماتھا في الحیاة الیومیة، مما ساعد على فھمھا واستیعابھا، 

 .وبالتالي ارتفاع معدل التحصیل لدیھم
 دة أن أنموذج التعلم من أجل االستخدام قد حرََّر المعلم والطالب على حد سواء من أدوارھم المقی

في الطریقة المعتادة، فالمعلم تحول من ُملقن وُمرسل للمعلومات إلى ُمخطط وُمبتكر وُموجھ 
لعملیة التعلم، والطالب تحول من متلقي للمعلومات إلى ُمشارك وُمناقش لزمالئھ ولمعلمھ في 

 .أثناء قیامھ باألنشطة، مما ینعكس ایجابًا على المستوى التحصیلي للطالب
التي أكدت فعالیة أنموذج التعلم من أجل ) ٢٠١٣صالح، (ائج مع نتائج دراسة وتتفق ھذه النت

العدیلي (: االستخدام في رفع مستوى التحصیل في مادة العلوم، كما تتفق مع نتائج دراستي كلٍّ من
اللتین أكدتا فعالیة أنموذج التعلم من أجل االستخدام في ) Edelson ،2001؛ ٢٠٠٧، )أ(وبعاره 

: مفاھیم العلمیة في مادتي الكیمیاء وعلوم األرض، كما أكدت نتائج دراسات كلٍّ مناكتساب ال
؛ ٢٠٠٨؛ المطرفي، ٢٠٠٨؛ أبو ناجي، ٢٠٠٣؛ الفالح، ٢٠٠٣؛ الجندي، ٢٠٠٢الخمیسي، (

فعالیة بعض النماذج ) ٢٠١١؛ الشھري، ٢٠١١؛ البنا والسفیاني، ٢٠٠٩؛ آل ریعھ، ٢٠٠٩حجازي، 
البنائیة كأنموذج التعلم البنائي، وأنموذج ویتلي، واألنموذج الواقعي، وأنموذج القائمة على النظریة 

  .سوشمان االستقصائي، في رفع مستوى التحصیل في مادة العلوم
  :توصیات البحث

ر ایجابي           -١ ھ من أث استخدام  المعلمین ألنموذج التعلم من أجل االستخدام في تدریس العلوم لما ل
 . بصورة وظیفیةفي اكتساب الطالب للمعرفة

تعلم                -٢ ة استخدام أنموذج ال ى كیفی دریبھم عل ة لت اء الخدم وم أثن عقد دورات تدریبیة لمعلمي العل
 .من أجل االستخدام في تدریس العلوم للمراحل التعلیمیة المختلفة

تطویر برامج إعداد معلم العلوم بكلیات التربیة لتتضمن نماذج واستراتیجیات التدریس  -٣
یبھم على كیفیة تخطیط وتنفیذ الدروس وفقًا لخطوات ھذه النماذج، مما الحدیثة، مع تدر

 .ینعكس على استخدامھم لھذه النماذج واالستراتیجیات عند تدریسھم مستقبًال
شطة،         -٤ ى األن ز عل الل التركی ن خ دیھم م ا ل الب وتعمیقھ اة الط ع حی ة بواق ة العلمی ط المعرف رب

ى ال         ائم عل ا        للوصول بالطالب إلى التعلم الق ة وتطبیقھ ى استخدام المعرف شجیعھم عل ى، وت معن
 .في حیاتھم الیومیة

  :مقترحات البحث
رى       -١ وم األخ روع العل دریس ف ي ت تخدام ف ن أجل االس تعلم م تخدام أنموذج ال ة اس دراسة فعالی

 .، في التحصیل لدى طالب المرحلة الثانویة) األحیاء- الكیمیاء-الفیزیاء(
تخدام أنموذج ا     -٢ ة          دراسة فعالیة اس ر المختلف ارات التفكی ة مھ ي تنمی تعلم من أجل االستخدام ف ل

 .كالتفكیر االبتكاري، والتفكیر االستداللي، والتفكیر التولیدي
دیل     -٣ رى كتع رات أخ ي متغی تخدام ف ل االس ن أج تعلم م وذج ال تخدام أنم ة اس ة فعالی دراس

 .قاء أثر التعلمالتصورات البدیلة، واالتجاه نحو مادة العلوم، والدافعیة لإلنجاز، وب
ات    -٤ الب الفئ وم لط دریس العل ي ت تخدام ف ل االس ن أج تعلم م وذج ال تخدام أنم ة اس ة فعالی دراس

 .الخاصة، كالموھوبین ، وبطیئي التعلم وغیرھم
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تعلم من أجل                -٥ تخدام أنموذج ال ى اس دراسة فعالیة برنامج لتدریب المعلمین في أثناء الخدمة عل
  .ھ، وقیاس أثر ذلك على الطالباالستخدام في تعلیم العلوم وتعلم

  
  :قائمة المراجع

  : المراجع العربیة: أوًال
مناھج البحث وطرق الّتحلیل اإلحصائي في العلوم النفسیة ). ٢٠١٠(أبو حطب، فؤاد؛ وصادق، آمال 

  .مكتبة األنجلو المصریة: القاھرة. ٢والّتربویة، ط
ج التعّلم البنائي في تدریس العلوم على            أثر استخدام نموذ). ٢٠٠٨(أبو ناجي، محمود سعید محمود 

الّتحصیل، وتنمیة مھارات اتخاذ القرار والمیول العلمّیة لدى تالمیذ الّصف األول 
  .٧٩ - ٣٠، )١(٢٤مجلة كلیة الّتربیة، جامعة أسیوط، . اإلعدادي

الصف السادس أثر التدریس بنموذج ویتلي على تحصیل تالمیذ ). ٢٠٠٨(الحكیم محمد  أحمد، عبد
دراسات في المناھج وطرق التدریس، مصر،  . األساسي في العلوم وتنمیة میولھم نحوھا

)١٥٩ – ١٢٨، )١٣٧.  
: بیروت. التحصیل الدراسي وعالقتھ بالقیم اإلسالمیة التربویة). ٢٠١٠(أحمد، علي عبد الحمید 

  .مكتبة حسن العصریة
علم اإللكتروني في تحصیل تالمیذ الصف فاعلیة أسالیب الت). ٢٠٠٩(إسماعیل، مجدي رجب 

مجلة التربیة العلمیة، الجمعیة المصریة للتربیة . السادس االبتدائي ودافعیتھم نحو التعلم
  .٧١- ١٧، )١(١٢العلمیة، 
فعالیة استخدام استراتیجیة التعلم القائم على النموذج في تنمیة ). ٢٠١٢(العزیز  البعلي، إبراھیم عبد

التحصیل الدراسي في مادة العلوم لدى تالمیذ الصف الثالث المتوسط التفكیر الناقد و
  .٣٤٦- ٣٠٥، )١٠٢(٢٦المجلة التربویة، الكویت، . بالمملكة العربیة السعودیة

فعالیة استخدام نموذج االستقصاء الدوري في تنمیة بعض عملیات العلم ). ٢٠١٢(_____ 
ف الخامس االبتدائي بالمملكة العربیة والتحصیل الدراسي في مادة العلوم لدى تالمیذ الص

، ٣١المجلة الدولیة لألبحاث التربویة، جامعة اإلمارات العربیة المتحدة، . السعودیة
٢٨٤- ٢٥٩.  
تحصیل  في فعالیة نموذج التعلم البنائي). ٢٠١١(العظیم؛ والسفیاني، ندى حمید  البنا، حمدي عبد

ضوء السعة العقلیة لطالبات المرحلة  في العلوم وتنمیة مھارات عملیات العلم التكاملیة
  . ٢٦٣- ٢٦٠، )١٢٠(٣٢مجلة رسالة الخلیج العربي، السعودیة، . المتوسطة

أثر التدریس بنموذج ھیرمان على مستوى التحصیل وسمات اإلبداع ). ٢٠٠٩(اهللا  بوقس، نجاة عبد
یة وعلم النفس، مجلة دراسات عربیة في الترب. لدى طالبات الفرقة الثالثة بكلیة التربیة

  .١٠٤ - ٦٥، )٣(٣السعودیة، 
أثر استخدام طریقة العصف الذھني في تنمیة التفكیر الناقد والتحصیل ). ٢٠٠٧(الجابري، ولید فھاد 

رسالة ماجستیر، كلیة . الدراسي لطالب الصف األول الثانوي في مقرر الریاضیات
  .التربیة، جامعة أم القرى، السعودیة

  .دار النھضة العربیة: بیروت. معجم مصطلحات التربیة والتعلیم). ٢٠٠٥(جرجس، جرجي میشال 
أثر استخدام غرائب صور ورسوم األفكار اإلبداعیة لتدریس مقرر ). ٢٠١٢(الجفري، سماح حسین 

العلوم في تنمیة التحصیل وبعض عادات العقل لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدینة 
  .لیة التربیة، جامعة أم القرى، السعودیةرسالة دكتوراه، ك. مكة المكرمة

  .للنشر والتوزیعدار المسیرة : عمان. التحصیل الدراسي). ٢٠١٠(الجاللي، لمعان مصطفى 
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أثر استخدام نموذج ویتلي في تنمیة التحصیل ومھارات عملیات العلم ). ٢٠٠٣(الجندي، أمنیة السید 
مجلة التربیة العلمیة، الجمعیة . بتدائياألساسیة والتفكیر العلمي لتالمیذ الصف الخامس اال

  .٣٦- ١، )١(٦المصریة للتربیة العلمیة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، 
فعالّیة استخدام نموذج التعّلم البنائي في تدریس العلوم على ). ٢٠٠٩(حجازي، عبد الحمید حجازي 

مجلة كلیة الّتربیة، . یةتنمیة الّتحصیل والّتفكیر االبتكاري لدى تالمیذ المرحلة اإلعداد
  . ١٠٧- ٤٥، ٦٤، مصر

. تصور مقترح للكفایات الالزمة إلعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة). ٢٠٠٣(الحذیفي، فھد خالد 
  .٤٥- ١، )١(١٦، اإلسالمیةمجلة الملك سعود، العلوم التربویة 

 ناقد والتحصیل الدراسيأثر طریقة العصف الذھني في تنمیة التفكیر ال). ٢٠٠٣(الحربي، علي سعد 
رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم . لتالمیذ الصف األول ثانوي في مقرر األحیاء

  .القرى، السعودیة
في تدریس العلوم في تنمیة ) V(أثر استخدام خریطة الشكل ). ٢٠١٢(الخثعمي، غرم اهللا علي 
سات عربیة في التربیة درا.  المتوسطاألول لدى طالب الصف األساسیةعملیات العلم 

  .٢٤٢ – ٢٢٣، ٢٥، وعلم النفس
  .دار المسیرة: عمان. ٣ط. تعلیم العلوم للجمیع). ٢٠١١(اهللا محمد  خطایبة، عبد

أثر استخدام استراتیجیات الذكاءات المتعددة في تنمیة ). ٢٠٠٦(خلیل، نوال عبد الفتاح فھمي 
 في مادة العلوم لدى تالمیذ الصف التحصیل وعملیات العلم األساسیة والتفكیر التولیدي

                 ، )٣ (٩مجلة التربیة العلمیة، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، . الرابع االبتدائي
٩٩- ٥١.  

أثر استخدام نموذج ویتلي للتعّلم البنائي والّتعلیم باالستقبال ذي ). ٢٠٠٢(الخمیسي، مھا عبد الّسالم 
 العلم والّتفكیر االبتكاري لدى تالمیذ الّصف المعنى في تنمیة الّتحصیل ومھارات عملّیات

  .رسالة دكتوراه، كلیة البنات، جامعة عین شمس، مصر. الخامس االبتدائي في ماّدة العلوم
فعالیة تدریس العلوم باستخدام استراتیجیة التدریس التبادلي في ). ٢٠١٣(خواجي، محمد طاھر 

رسالة . صف السادس االبتدائيالتحصیل وتنمیة االتجاه نحو المادة لدى طالب ال
  .ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة الملك خالد، السعودیة

. وإجراءاتھ أسسھ: التربوي التقویم). ٢٠٠٣(إسماعیل  ماھر وصبري، محمود؛ محب الرافعي،
  .والتوزیع للنشر الرشد مكتبة: الریاض

د العزیز؛ والرویشد، محمد اهللا یحي؛ والعویس، أحمد عب اهللا أحمد؛ وباصھي، عبد الرشید، عبد
دراسة تعلیم العلوم في ). ٢٠٠٣(سلیمان؛ والرویلي، موفق فواز؛ والصویغ، حمد زید 

: الریاض. المرحلتین االبتدائیة والمتوسطة للبنین والبنات في المملكة العربیة السعودیة
  .العزیز للعلوم والتقنیة مدینة الملك عبد

 المعرفي الّتحصیل تنمیة في الواقعي الّتدریس نموذج ةفعالّی). ٢٠٠٩(علي  ریعة، صالحة آل
 العربیة بالمملكة العلوم ماّدة االبتدائیة في المرحلة تلمیذات األساسیة لدى العلم وعملّیات
  .رسالة ماجستیر، كلیة الّتربیة، جامعة الملك خالد، السعودیة. الّسعودیة

ة مقترحة قائمة على الحدیقة كمدخل لتدریس فعالیة تدریس وحد). ٢٠١٠(الزعانین، جمال عبد ربھ 
العلوم في التحصیل وتحسین فھم طلبة الصف السابع األساسي لعملیات العلم في قطاع 

، )١(٨، جامعة األقصى، )سلسلة الدراسات اإلنسانیة(مجلة الجامعة اإلسالمیة . غزة
٣٠٩- ٢٧١.  
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تراتیجیة المھام المتقطعة في فعالیة تدریس العلوم باستخدام اس). ٢٠١٠(زمیع، محمد مشبب 
رسالة ماجستیر، كلیة . التحصیل وبقاء أثر التعلم لدى طالب الصف السادس االبتدائي

  .التربیة، جامعة الملك خالد، السعودیة
  .، القاھرة، عالم الكتب٢ط. تصمیم الّتدریس رؤیة منظومیة).  ٢٠٠١(زیتون، حسن حسین 

، ٢ط. جیات الّتدریس رؤیة معاصرة لطرق الّتعلیم والتعّلماستراتی). ٢٠٠٩(، حسن حسین )أ(زیتون 
  .عالم الكتب: القاھرة

تصنیف األھداف المدرسیة محاولة ). ١٩٩٥(زیتون، حسن حسین؛ وزیتون، كمال عبد الحمید 
  .دار المعارف: القاھرة.  عربیة

  .عالم الكتب: ، القاھرة٢ط. التعلم والتدریس من منظور البنائیة). ٢٠٠٦(_____ 
دار الشروق : عمان .الّنظریة البنائیة واستراتیجیات تدریس العلوم). ٢٠٠٧(زیتون، عایش محمود 

  .للنشر والتوزیع
مدى اكتساب عملیات العلم لدى طلبة المرحلة األساسیة في األردن وعالقتھ ). ٢٠٠٨(_____ 

ة األردنیة، دراسات العلوم التربویة، الجامع. بمتغیري الصف الدراسي والتحصیل العلمي
٣٩٢- ٣٧٢، )٢(٣٥.  

دار الشروق : عمان .االتجاھات العالمیة المعاصرة في مناھج العلوم وتدریسھا). ٢٠١٠(_____ 
  .للنشر والتوزیع

  .دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان. ٧ط. أسالیب تدریس العلوم). ٢٠١٣(_____ 
مكتب التربیة العربي : الریاض. التحصیل والترویح الدراسي). ٢٠٠٤(اهللا ناصر  السدحان، عبد

  .لدول الخلیج
فاعلیة استخدام نموذج أبعاد التعلم في تنمیة مھارات التفكیر الناقد ). ٢٠٠٧(السید، دعاء عبد الحي 

رسالة ماجستیر، . واتخاذ القرار من خالل تدریس الفیزیاء لطالب المرحلة الثانویة العامة
  .كلیة البنات، جامعة عین شمس، مصر

: القاھرة. معجم المصطلحات التربویة والنفسیة). ٢٠٠٣(تھ، حسن سید؛ والنجار، زینب علي شحا
  .الدار المصریة اللبنانیة

تقویم تحصیل تالمیذ مرحلة التعلیم ). ٢٠٠٢(الشربیني، أحالم الباز؛ وحجازي، رضا السید 
سادس، التربیة المؤتمر العلمي ال. األساسي في العلوم باستخدام نظریات السمات الكامنة

  .٦٤٨ - ٦١١، ٢العلمیة وثقافة المجتمع، اإلسماعیلیة، مصر، 
. ٢ط. تدریس العلوم في التعلیم العام). ٢٠٠٤(اهللا؛ والسعید، سعید محمد  الشھراني، عامر عبد

  .مطابع جامعة الملك سعود: الریاض
لتدریب االستقصائي فعالیة تدریس العلوم باستخدام نموذج سوشمان ل). ٢٠١٢(الشھري، جابر علي 

رسالة . في التحصیل وتنمیة عملیات العلم التكاملیة لدى طالب الصف الثالث المتوسط
  .ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة الملك خالد، السعودیة

استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تنمیة ). ٢٠٠٥(صالح، ماجدة محمود؛ بشیر، ھدى إبراھیم 
مجلة دراسات في . لمرتبطة ببعض الخبرات التعلیمیة لطفل الروضةالمھارات والمفاھیم ا

               ،)١٠٧(المناھج  وطرق التدریس، الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس، 
٢٣٥- ١٨٣.  

فعالیة استخدام دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة التفكیر الناقد ). ٢٠٠٨(صالح، مدحت محمد 
یذ الصف السادس االبتدائي بالمملكة العربیة والتحصیل في مادة العلوم لدى تالم

  .٤٢- ١، )٣(١١مجلة التربیة العلمیة، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، . السعودیة
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فعالیة نموذج إدیلسون للتعلم من أجل االستخدام في تنمیة التفكیر التأملي ). ٢٠١٣(_____ 
.  بالمملكة العربیة السعودیةوالتحصیل في مادة العلوم لدى طالب الصف الثاني المتوسط

  .١١٨- ٨٥، )١ (١٦مجلة التربیة العلمیة، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، 
فعالیة استخدم استراتیجیات الذكاءات المتعددة في تدریس العلوم في ). ٢٠١٠(صقر، محمد حسین 

م لدى تالمیذ تنمیة التحصیل ومھارات عملیات العلم والتفكیر اإلبداعي واالتجاه نحو العلو
، )٢(١٣مجلة التربیة العلمیة، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، . الصف الرابع االبتدائي

١٦٨- ١١٥.  
 .واستخداماتھ وأسسھ مفھومھ: اإلنسانیة العلوم في المحتوى تحلیل). ٢٠٠٦(أحمد  رشدي طعیمة،

  .العربي الفكر دار: القاھرة
برنامج قائم على متطلبات التعلم لالستخدام لمعلمات العلوم فاعلیة ). ٢٠٠٣(الكریم، سحر محمد  عبد

نحو : المؤتمر العلمي السابع. قبل الخدمة على تغییر تصوراتھن للطبیعة المعاصرة للعلم
  .٥٤٤- ٤٨٧تربیة علمیة أفضل، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، یولیو، 

فعالیة نموذج التعلم من أجل ). ٢٠٠٧) (أ(اللطیف  السالم موسى؛ وبعاره، حسین عبد العدیلي، عبد
االستخدام في اكتساب طالب المرحلة األساسیة العلیا في األردن المفاھیم الكیمیائیة 

  .٢٥٠- ٢٠٥، )٨٥ (٢٢المرجوة، المجلة التربویة، جامعة الكویت، 
علمیة لدى أثر أحد نماذج التعلم القائمة على البنائیة في اكتساب االتجاھات ال). ٢٠٠٧) (ب(_____ 

  .٤٥- ٥، ٤٨مجلة اتحاد الجامعات العربیة، . طلبة المرحلة األساسیة العلیا في األردن
فعالیة التدریس التبادلي في تحصیل مادة العلوم وتنمیة التفكیر فوق ). ٢٠٠٨(عرفات، نجاح السعدي 

 تطویر المؤتمر العلمي الثالث،. المعرفي والدافع لإلنجاز لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة
، ٢التعلیم النوعي في مصر والوطن العربي، الدقھلیة، كلیة التربیة، جامعة المنصورة، 

١١٠٦- ١٠٨٤.  
أثر توظیف الوسائط المتعددة في تدریس مادة العلوم على تحصیل ). ٢٠١٠(العریشي، أیمن علي 

جامعة رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، . تالمیذ الصف السادس االبتدائي في منطقة جازان
  .أم القرى، السعودیة

  .العبیكان مكتبة: الریاض. السلوكیة العلوم في البحث إلى المدخل). ٢٠٠٣(محمد  صالح  العساف،
في )شارك- زاوج- فكر(فعالیة تدریس العلوم باستخدام استراتیجیة ). ٢٠١١(حسن إبراھیم ، عسیري

سالة ماجستیر، كلیة ر. التحصیل وتنمیة عادات العقل لدى طالب الصف األول المتوسط
  .التربیة، جامعة الملك خالد، السعودیة

أثر استخدام نموذج مارزانو ألبعاد التعلم في تدریس العلوم على ). ٢٠١٣( یحیى محمد ،عسیري
رسالة . التحصیل وتنمیة التفكیر االبتكاري لدى طالب الصف السادس االبتدائي

  .عودیةماجستیر، كلیة التربیة، جامعة الملك خالد، الس
  .الرشد مكتبة: الریاض. والتطبیق النظریة بین العلوم تدریس طرق). ٢٠٠٦(نجیب  محمد عطیو،

التدریس نماذج وتطبیقات في العلوم والریاضیات واللغة العربیة ). ٢٠٠٨(علي، محمد السید 
  .القاھرة، دار الفكر العربي. والدراسات االجتماعیة

للنشر  األمل دار: عّمان. ٢الّتدریسیة، ط العملّیة في والتقویم القیاس). ٢٠٠٥( سلیمان أحمد عودة،
  .والتوزیع
استخدام استراتیجیة قائمة على األسئلة ذات المستویات المعرفیة العلیا ). ٢٠٠٧(عوض، یحي علي 

في تدریس العلوم وأثرھا في التحصیل وتنمیة التفكیر االستداللي لدى طالب الصف 
  .ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة الملك خالد، السعودیةرسالة . السادس االبتدائي
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مدى فاعلیة استخدام دورة التعلم في التحصیل واالتجاھات نحو مادة ). ٢٠٠٦(غلیون، أزھار محمد 
أمانة "العلوم لدى طالبات الصف التاسع من التعلیم األساسي في الجمھوریة الیمنیة 

، الجمعیة المصریة للمناھج وطرق دراسات في المناھج وطرق التدریس". العاصمة
  .٤٨- ١٥، )١١٥(التدریس، 
فاعلیة الّنموذج الواقعي في تنمیة الّتحصیل الّدراسي وعملّیات العلم ). ٢٠٠٣(الفالح، قاسم سلطانھ 

وتعدیل الفھم الخطأ واالتجاه نحو العلوم لدى طالبات الّصف األول متوّسط في مدینة 
 ٦ة، الجمعیة المصریة للتربیة العلمّیة، جامعة عین شمس، الّریاض، مجلة الّتربیة العلمّی

)١١٨- ٨٥، )١.  
  .والتوزیع للنشر الدولي النشر دار: الریاض. التربوي التقویم). ٢٠٠٥(السالم  عبد مندور اهللا،  فتح

فعالیة استراتیجیة مقترحة في تنمیة ). ٢٠٠٦(فودة، إبراھیم محمد؛ والبعلي، إبراھیم عبد العزیز 
یر االستداللي والتحصیل في مادة العلوم واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى تالمیذ التفك

مجلة التربیة العلمیة، . الصف السادس االبتدائي بمنطقة القصیم بالمملكة العربیة السعودیة
  .١٧٨- ١٤١، )٤(٩الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، 

: القاھرة. ي تدریس العلوم والتربیة العلمیةاتجاھات حدیثة للبحث ف). ٢٠١٣(قرني، زبیدة محمد 
  .المكتبة العصریة للنشر والتوزیع

االختبار  مواصفات جدول بناء في والمعلمات المعلمین دلیل). ٢٠٠٠(ناصر صالح  القرني،
  .والتعلیم التربیة وزارة: الریاض. التحصیلي

رفي كمتغیر في دراسات مالمح لبنیة أكادیمیة للتحصیل المع). ٢٠٠٨(محمد، مصطفى السایح 
  .٩٧ - ٥٦، )٥(١مجلة دراسات عربیة في التربیة وعلم النفس، مصر، . التربیة الریاضیة

 األندلس للنشر دار: حائل. والمعلمات التربوي للمعلمین التقویم). ٢٠٠٤(شاكر  حمدي محمود،
  .والتوزیع

 تدریس العلوم على أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في). ٢٠٠٨(المطرفي، غازي صالح 
رسالة دكتوراه، كلیة . التحصیل واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف الثالث المتوسط

  .التربیة، جامعة أم القرى، السعودیة
المدخل ). ٢٠٠٢(الرحمن؛ و عبد الھادي، منى حسین؛ وراشد، علي محي الدین  النجدي، أحمد عبد

  . بيدار الفكر العر: القاھرة. في تدریس العلوم
اتجاھات حدیثة لتعلیم العلوم في ضوء المعاییر العالمیة وتنمیة التفكیر والنظریة ). ٢٠٠٥(_____ 

  .دار الفكر العربي: القاھرة. البنائیة
فاعلیة التدریس بتمثیل الدور على التحصیل الدراسي في ). ٢٠٠٣(الھزاني، عبد العزیز بن ناصر 

رسالة . ائي في منطقة الریاض التعلیمیةمادة العلوم لطالب الصف الخامس االبتد
  .ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود، السعودیة

  :المراجع األجنبیة: ثانیًا
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