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فع مستوى التحصیل في الكیمیاء لدى طالبات الصف األول الثانوي رھدفت الدراسة  -المستخلص
وقد  ،، بوحدة تركیب الذرة من مقرر الكیمیاء، للفصل الدراسي األولباساتخدام نموذج درایفر

طالبة، مقسمة إلى ) ١١٢(اعتمدت الدراسة على المنھج شبھ التجریبي، وتكونت العینة من 
طالبة ُدرسن باستخدام نموذج درایفر، وضابطة مكونة من ) ٥٧(تجریبیة مكونة من : مجموعتین

طالبة ُدرسن بالطریقة المعتادة، وقد أعّدت الباحثة اختباًرا تحصیلًیا، ودلیًال للمعلمة، وكراًسا ) ٥٥(
لحساب حجم التأثیر، ) مربع إیتا(لمجموعتین مستقلتین، ومعادلة ) ت(اختبار  للنشاط، وباستخدام

ین متوسطي ب) α≥ 0.05( عند مستوى داللة  إحصائًیادالق فر  وجودنفقد أسفرت الدراسة ع
، لصالح  الدراسيلتحصیل االضابطة، في اختبارو المجموعتین التجریبیةدرجات طالبات 

  . كبیًرا الدراسيالمجموعة التجریبیة، كما كان حجم تأثیر النموذج في رفع مستوى التحصیل
  .يتحصیل الدراس ال- نموذج درایفر: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
     The present study aimed to identify effectiveness of Driver Model 
raising the level of academic achievement in Chemistry of secondary 
school female pupils in structure of the atom unit for the first semester and 
the. the study was based on a quasi-experimental approach، the sample 
consisted of 112 female pupils، divided into two groups: experimental 
consisting of (57) studied using Driver Model، control group consisted of 
(55) studied in the usual way. The researcher prepared achievement in 
Chemistry test، a guide for the teacher and activity notebook، and using the 
t-test for two independent، and ETA square equation to calculate the effect 
size. Study yielded the following results: there are statistically differences 
in (α ≤ 0.05) between the mean scores of pupils of the experimental group 
in pre and post measurement in the diagnosis alternative conceptions of 
Scientific Concepts and achievement in the direction of the post. And the 
value of Eta square was high. 
Key Words: Driver Model، Academic Achievement. 
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  :مقدمةال
الحمد هللا، المنعم والمتفضل على عباده بأن جعلھم مستخلفین في األرض، وسخر لھم جمیع ما 

). ١٦٥(األنعام آیة . }..َوُھَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخَلاِئَف اْلَأْرِض{: فیھا؛ حیث قال سبحانھ في محكم التنزیل
: ْرِض أياَألَخَلاِئَف : "رحمھ اهللا، قولھ) ٢٨٣ھـ، ص ١٤٢٣(عدي وورد في تفسیر ھذه اآلیة لدى الس

وإّن ما یشھده العصر الحالي من تقدم في ". یخُلف بعضكم بعًضا جیًلا بعد جیل، لینظر كیف تعملون
شتى مناحي الحیاة، لھو من ثمار وجني ھذا االستخالف المیمون الذي أواله اهللا بني اإلنسان، 

وغیرھا من .. كالكیمیاء، والفیزیاء، والبیولوجیا: لمذھلة في مجاالت العلوموأصبحت االكتشافات ا
العلوم، والتطورات الھائلة، بل والمتزایدة في المعرفة العلمیة، سمة بارزة جعلتھ عصًرا للنھضة 
العلمیة والتقدم المعرفي، وأضحت التربیة والتعلیم في وقت أشّد ما تكون فیھ حاجة للتغییر والتطویر 

مواكبة ما یتمیز بھ ھذا العصر من ثورٍة علمیٍة ھائلٍة؛ األمُر الذي استدعى من المھتمین بالعملیة ل
التعلیمیة إعادة النظر لجمیع عناصرھا من أجل إعداد جیٍل واعٍد مزّود بالمعرفة العلمیة الصحیحة، بل 

  .وموظًفا لھا بما یتالءم مع متطلبات عصره
من خالل التحول الكبیر الذي شھده ) ١٧م، ص ٢٠٠٣(ون وھذا ما أشار إلیھ زیتون وزیت

البحث التربوي في رؤیتھ لعملیتي التعلیم والتعلم خالل العقود الماضیة، والذي نتج عنھ االنتقال 
معرفتھ : بالتركیز إلى العوامل الداخلیة التي تؤثر في المتعلم، وباألخص ما یحدث داخل عقلھ، مثل

مل مع المعلومات ومعالجتھا، وطریقتھ في التعلم، بدًلا من التركیز على السابقة، وأسلوبھ في التعا
العوامل الخارجیة، فتم بذلك االنتقال إلى ما ُیعرف بـالتعلم ذي المعنى، حیث توجھ القائمون بالعملیة 
التعلیمیة نحو نظریات التعلم التي ُتعنى ببناء المعرفة داخل عقل المتعلم وجعلھ محوًرا للعملیة 

تعلیمیة، فظھرت النظریة البنائیة، التي ًتعد إحدى النظریات التي اكتسبت، كما ذكر الخلیلي، وحیدر، ال
، انتشاًرا كبیًرا في السنوات األخیرة من خالل ما أولتھ من عنایة كبیرة )٤٣٥م، ص ٢٠٠٤(ویونس 

  .للمتعلم ودوره الفّعال واإلیجابي فیھا
 وفھمھا، لمعرفتھ، المتعلم خالل بناءم العلوم من أن یتم تعل  وتركیزھا فينظریة البنائیةوفًقا للو

، الذي تّم )Driver Model(نموذج درایفر : ، ظھرت النماذج البنائیة التي من أمثلتھاواستخدامھا
في أحد مشاریعھا الخاصة بالعلوم والمعروف ) Rozalind Driver(اقتراحھ من قبل روزلیند درایفر 

 p107-108(، كما أورد ذلك درایفر وأولدھام CLIS)(فال في العلوم، باسم مشروع تعلیم األط
Driver and Oldham، 1986،( وقد قام بتنفیذه العدید من المعلمین والمعلمات بصفوف المرحلة ،

  .الثانویة
نموذج : بأنھ) Driver and Oldham، 1986، p.116( یعرف نموذج درایفر كما أوردو

التوجیھ، وإظھار األفكار، وإعادة صیاغة : (من خمس مراحل ھيتدریسي، ومخطط مرن، یتكون 
، ویتم من خاللھ إثارة الطالب حول موضوع )األفكار، وتطبیق األفكار، ومراجعة التغییر في األفكار

معین، بھدف التشجیع الفعلي لبناء المعنى، مع توفیر الوقت الكافي لھم، ومن ثم مناقشة اآلراء المختلفة 
ا، واختبار مدى فاعلیتھا وصحتھا وعملیتھا، وإمكانیة تعدیلھا، واستخدامھا، وتطبیقھا، التي یحملونھ

  .وأخیًرا تقییمھا، ومراجعة التغییر فیھا
 ،Orientationھ یمرحلة التوج: یقوم نموذج درایفر على خمس مراحل منظمة، وھيو

 Restructuring ofفكار اغة األی ومرحلة إعادة ص،Elicitation of ideasومرحلة إظھار الفكرة 
idea،ق األفكار ی ومرحلة تطبApplication of ideas،ر في األفكار یی ومرحلة مراجعة التغ

Review of ideas  كما أوردھا كل ،)Drive and Oldham، 1986، p.119(و ،)p.20 1993، 
Skane and Graeber،( ورزوقي وآخرون ،)والعفون ومكاون )١٤٢-١٤٠م، ص ص٢٠٠٥ ،

، وحنان )٢٦٨-٢٦٧م، ص ص٢٠١٤(، وعلوان، ومحمد، وسعد )٤٧٣- ٤٧٠م، ص ص ٢٠١٢(
 تقوم المعلمة بتوجیھ وإثارة انتباه  مرحلة التوجیھ في حیث أنھ،)٣٢- ٣١م، ص ص ٢٠١٣(زكي 

إما تحوي عرًضا للصور أو األفالًم التعلیمیة، أو : الطالبات نحو الدرس، من خالل عرض مقدمة
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نماذج عن المحتوى، أو إجراء تجربة أمامھن، أو ربطھن بالدروس السابقة، أو العروض العملیة، أو ال
على شكل أنشطة تمھیدیة یقمن بھا، أو من خالل ربط موضوع الدرس بحیاتھن، لتشویقھن لما 

بالتالي، فإن دور المعلمة في ھذه المرحلة یتمثل في توجیھ مختصر لتعریف الطالبات . سیتعلمنھ الحًقا
بعد أن تقوم المعلمة بتقسیم الطالبات إلى مجموعات  و، وجذب انتباھھن وتشویقھنماذا سیدرسن

على أن یكون تقسیمھن (طالبات ) ٤- ٥(تعاونیة، بحیث تتضمن كل مجموعة على سبیل المثال من 
بإعداد إظھار األفكار ، تقوم المعلمة في مرحلة )لتلك المجموعات بطریقة تتناسب مع أعدادھن بالفصل

من األسئلة التي تساعد على إظھار ما لدى الطالبات من معلومات حول المفاھیم العلمیة مجموعة 
 لإلجابة عنھا، ومن ثم یتم النقاش موعاتالمتضمنة بالدرس، وتوجھھا في وقت محدد إلى جمیع المج

ودة فیما بینھن، وإبراز آرائھن بشأن موضوع الدراسة، وتجیب الطالبات عن األسئلة من األفكار الموج
لدیھن والخبرة التي لدیھن والتي قد تكون صائبة، أو مشوشة، أو خاطئة، ولذلك على المعلمة صرف 

التي یمكن ) والمسوغات(جزء من الوقت لتشخیص األفكار الخاطئة لدى الطالبات، وتوقع المبررات 
ء الطالبات فرصة ومن الممكن أن تقوم المعلمة بإعطا ،أن یلجأن إلیھا في الدفاع عن أفكارھن الخاطئة

 ضوعاتبحسب المو(في تفسیر ظاھرة بعد رؤیتھن فیدیو تعلیمًیا، أو إجراء تجربة بأنفسھن 
، وذلك لتقویة إدراك الطالبات الحسي، وإبراز نقاط القوة والضعف؛ ألجل إیجاد توافق )المطروحة

نشطة واألھداف التي وتفاعل بینھن وبین المعلمة، التي بدورھا سوف تسّھل التخطیط لإلجراءات واأل
یجب اتباعھا في المرحلة الالحقة للتوصل لتصحیح المفاھیم ذات الفھم الخاطئ، وبالتالي تجاوز 

تسمح المعلمة للطالبات بالقیام بالعدید  إعادة صیاغة األفكار مرحلة في و،العقبات والصعوبات في ذلك
ح وتبادل اآلراء واألفكار، فتتفاعل من األنشطة من خالل اشتراكھن في المجموعات التعاونیة لتوضی

ویتضح للطالبات عن . األفكار التي لدیھن وتتعارض، لتأتي مرحلة بناء األفكار الجدیدة والصحیحة
طریق عرض المفاھیم واألفكار وجود عقبات تسبب سوء فھم، فیحاولن تعدیل أفكارھن مع أفراد 

دریج التناقض بین ما یحملن في بنیتھن المجموعة، ونتیجة لھذه األنشطة، تكتشف الطالبات بالت
وعرض كل مجموعة نتائجھا یعد . المعرفیة، وما توصلن إلیھ، فیعدن صیاغة األفكار صیاغة صحیحة

تطّبق الطالبات المعلومات الجدیدة التي حصلن ف  تطبیق األفكارمرحلة أما في ،تقویًما لھذه المرحلة
قوم المعلمة بإعدادھا، وبالتالي تعّزز الطالبات بناء أو علیھا في المرحلة السابقة، من خالل أنشطة ت

صیاغة األفكار الجدیدة بعد أن ربطن األفكار الجدیدة بخبراتھن السابقة، وبعد أن تم تعدیل الخاطئ 
تقوم المعلمة بطرح مجموعة من األسئلة تتعلق بالمفاھیم ر في األفكار فیتغیلل مراجعة في مرحلة و،منھا

خالل الدرس؛ لتتعرف من خالل إجابات الطالبات على مدى استیعاب األفكار الجدیدة التي سبق ذكرھا 
  .وتعدیلھا مقارنة باإلجابات األولیة، باإلضافة إلى تنبیھھن إلى أخطائھن ومحاولة تصحیحھا

 :بعدة ممیزات، منھا) ٤٧٣م، ص ٢٠١٢(یتمیز نموذج درایفر كما أورد العفون، والمكاون و
ھ، الحتوائھ على استراتیجیات وأسالیب متنوعة كالتعلم تمرون باإلضافة ل،لسلھاوضوح الخطوات وتس

 لتلك الممیزات تحقیقھ لذاتیة المتعلم في الصف الدراسي باإلضافة كذلك ،التعاوني والحوار والمناقشة
 احتواؤه على مرحلتي إظھار األفكار وإعادة صیاغة األفكار، اللتین تظھر الطالبة منفإنھ یتمیز ب

اشتمالھ على أنواع  كذلك ،خاللھما ما لدیھا من فھم خاطئ، وتتم معالجتھ على الفور في المرحلة التالیة
، والتقویم البنائي من خالل )إظھار األفكار(التقویم التشخیصي المتمثل في مرحلة : التقویم الثالثة

ة األفكار، والتقویم النھائي األنشطة التي تبني بھا الطالبة معرفتھا، الذي یكون بمرحلة إعادة صیاغ
  .المتمثل في مرحلة مراجعة التغییر في األفكار

حظي التحصیل الدراسي بأھمیة تربویة في حیاة الطالب والطالبات، وُیعد بمختلف أشكالھ و
ذلك؛ إلى أن التحصیل الدراسي ) ٢م، ص ٢٠٠٧(ھدًفا من أھداف التعلیم، وقد أرجعت حنین الردادي 

یر المھمة التي یتم بھا قیاس تقدم الطالبة في الدراسة، واالنتقال من صف إلى صف ُیعد أحد المعای
تعلیمي آخر، وإلى أنھ سبب في توزیع الطالب والطالبات في تخصصات التعلیم المختلفة أو قبولھم في 
الجامعات، باإلضافة إلى ما یتمتع بھ التحصیل في الحیاة الیومیة من مساھمتھ في تكیف الطلبة 

واجھة المشكالت، وذلك من خالل ما یمتلكون من حصیلة معرفیة یستخدمونھا في التفكیر ومواجھة وم
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المعنى السابق وتلخصھ في ) ٤٤م، ص ٢٠١٣(تؤكد أزھار الشھراني  و،المشكالت أو اتخاذ أي قرار
عمل أن التحصیل یتمثل فیما یحصل علیھ الطالب من خالل منھج أو برنامج مدرسي بقصد تكیفھ مع ال

  .والوسط المدرسي واالجتماعي الذي ینتمي إلیھ
وقد أظھر نموذج درایفر فاعلیتھ في التدریس واكتساب المعلومات والمعرفة من خالل بحوٍث 

 والتي ھدفت إلى )،Keter 2015(یتر كودراساٍت ُأجریت على المستویین العربي واألجنبي، كدراسة 
.  نموذًجا للتدریس البنائي على تحصیل الطلبة في الكیمیاءمعرفة أثر استخدام نموذج درایفر باعتباره

وتمثلت العینة . واتبع الباحث المنھج التجریبي ذا تصمیم المجموعات األربع غیر المتكافئة لسولومون
في اختیار أربع مدارس للتعلیم المختلط باستخدام عینة عشوائیة بسیطة من اثنین وثالثین مدرسة في 

أما . معلمین في الدراسة) ٤(طالًبا و) ١٢٠(من المرحلة الثانویة، وشارك ) ناندي(المنطقة الشمالیة 
وأظھرت نتائج الدراسة . من إعداد الباحث) CAT(أداة الدراسة فكانت اختباًرا تحصیلیًا في الكیمیاء 

  باإلضافة إلى دراسة یاسمین،أن استخدام نموذج درایفر یزید ویعّزز من تحصیل الطالب للكیمیاء
والتي ھدفت إلى معرفة فاعلیة نموذج درایفر في تحصیل تالمیذ الصف الخامس ) م٢٠١٤(السعدي 

االبتدائي بمادة مبادئ العلوم وتحقیق ذواتھم بمدینة الكوت بالعراق، واتبعت الباحثة المنھج التجریبي، 
 الكوت للتعلیم تلمیذ وتلمیذة من تالمیذ الصف الخامس االبتدائي بمدرسة) ٨٠(وتمثلت عینتھا في 

األساسي المختلطة، وتمثلت أداة الدراسة في اختبار تحصیلي قامت الباحثة بإعداده، كما طبقت الباحثة 
كذلك مقیاس لتحقیق الذات، تم تطبیقھما على المجموعتین قبلًیا وبعدًیا،  وأظھرت نتائج الدراسة وجود 

 التجریبیة الذین درسوا وفق نموذج فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسط درجات تالمیذ المجموعة
وتالمیذ المجموعة الضابطة الذین درسوا بالطریقة التقلیدیة في التحصیل ومقیاس تحقیق ) درایفر(

التي ھدفت إلى معرفة أثر نموذج درایفر في اكتساب المفاھیم ) م٢٠١٢( ودراسة خدیجة حسین ،الذات
وقد اتبعت . دة العلوم العامة في محافظة بابل بالعراقالعلمیة لدى تلمیذات الصف الخامس االبتدائي بما

تلمیذة، إلى ) ٥٠(الباحثة فیھا المنھج شبھ التجریبي، حیث تم فیھ تقسیم عینة الدراسة، التي تمثلت في 
. إحداھما تجریبیة ُدّرست وفق نموذج درایفر، واألخرى ضابطة ُدّرست بالطریقة التقلیدیة: مجموعتین

وأشارت نتائجھا إلى تفوق أفراد المجموعة التجریبیة على . ة اختبارا تحصیلیاوكانت أداة الدراس
  .قریناتھن من أفراد المجموعة الضابطة، مما دّل على األثر الواضح لنموذج درایفر

أن المرحلة الثانویة ُتعد أولى مراحل ) ٤٤-٤٣م، ص ص ٢٠١٢(وأوضحت نبیھة السامرائي 
ي تدّرس فیھا ذات طبیعة متخصصة، فیفترض أن ُتدّرس المقررات، الرشد، وھذا مما جعل العلوم الت

كالكیمیاء وغیرھا من مقررات العلوم الطبیعیة، بطریقة تنمي الفھم الحقیقي من قبل الطالب لتطورات 
وھذا ما أّكده المھداوي . ، ومدى عالقتھا بعضھا ببعض وماتحتویھ من مفاھیم علمیةھذه العلوم

التوصیات التي جاءت في المؤتمر القومي لتطویر التعلیم الثانوي من خالل ) ١م، ص٢٠١٤(
م، حیث نادت تلك التوصیات ٢٠٠٨وسیاسات القبول بالتعلیم الجامعي، الذي ُعقد في مصر عام 

بضرورة تغییر فلسفة وأھداف التعلیم من تقلیدي قائم على المعلم وكفاءتھ فقط، ومن متعلم سلبي یستقبل 
  .معلم، إلى تعلم نشط قائم على الفھم یتمركز حول المتعلمفقط ما یقدمھ لھ ال

ولما یحتاج إلیھ مقرر الكیمیاء من طرق تدریسیة ونماذج تكون أكثر فاعلیة في رفع مستوى 
تحصیل الطالبات، واالرتقاء بمستویاتھن العقلیة من مجرد الحفظ والتلقین، فقد تم اختیار نموذج 

التي أثبتتھا الدراسات العربیة واألجنبیة المشار إلیھا سابًقا، ولحاجة درایفر، وذلك ألھمیتھ، وفاعلیتھ 
 - تطبیق مثل ھذه النماذج بمدارسنا، ولعدم وجود دراسة محلیة على مستوى المملكة العربیة السعودیة 

 أتت ھذه الدراسة لتكشف عن فاعلیة نموذج درایفر في تدریس مقرر الكیمیاء -على حد علم الباحثة 
  .حصیل الدراسي لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدینة مكة المكرمةعلى الت
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  :مشكلة الدراسةاإلحساس ب
، )م٢٠١٢(من خالل استعراض العدید من الدراسات التربویة، كدراسة سماح بن سلمان 

، فإن من أسباب )م٢٠١٥(، والحارثي )ھـ١٤٣٤(، ونورة الھاجري )م٢٠١٣(وأزھار الشمراني 
 الدراسي لدى الطالبات، الممارسات التقلیدیة في التدریس، وذلك ألنھا تشجع الحفظ انخفاض التحصیل

واالستظھار، مما یقلل من وظیفیة المعرفة لدى الطالبة، ویؤدي إلى عدم استیعابھا، وبالتالي نسیانھا، 
  .والنفور من المادة، لالعتقاد بصعوبة المادة، وعدم وجود أي دافعیة ومیول تجاھھا

 الذي شھده عالمنا المعاصر، وجھود القائمین على -  آنف الذكر- التطور الھائلفي ظل ف
التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة، التي من أبرزھا مشروع تطویر العلوم والریاضیات، 

ت والتركیز فیھ على جعل الطالب محور العملیة التعلیمیة، وانطالًقا منھا، ومن مناداة كثیر من الدراسا
، )م٢٠١٥(، والراوي والوھر )م٢٠١٥(دراسة حسین ، و)م٢٠١٥(دراسة عمران : العلمیة مثل

واستجابة لمقترحاتھا، وتوصیاتھا بضرورة تطبیق نماذج تدریسیة حدیثة ، )م٢٠١٣(وحنان زكي 
حسین قائمة على النظریة البنائیة، لمعرفة فاعلیتھا، واالستفادة منھا في إثراء العملیة التعلیمیة، ولت

ولما تحتویھ مقررات الكیمیاء من مفاھیم مجردة تتسم بالصعوبة، األمر  مستوى التحصیل الدراسي،
الذي یؤدي إلى تدّن في المستوى التحصیلي، وھذا ما أكدتھ نتائج المقابلة التي أجرتھا الباحثة مع 

 الثانویة على وجھ الطالبات، واستطالع آراء المعلمات، ولحاجة مدارس المملكة عموًما، والمرحلة
نموذج درایفر بما یحویھ من خطوات : الخصوص، لتطبیق مثل ھذه النماذج، ومعرفة فاعلیتھا مثل
  .متسلسلة ومنظمة قد تساعد في رفع مستوى التحصیل الدراسي

تحددت مشكلة الدراسة في تدني مستوى التحصیل في الكیمیاء لدى الطالب مما : مشكلة الدراسة
ة بطرق واستراتیجیات حدیثة لترفعھ، ومنھا نموذ درایفر الذي تقترحھ الدراسة یستلزم االستعان

  .ل في الكیمیاء لدى طالبات الصف األول الثانويالدراسة لرفع مستوى التحصی
  :أسئلة الدراسة

  : الرئیسي التاليتحاول الدراسة اإلجابة عن
التحصیل الدراسي لدى مستوى ما فاعلیة نموذج درایفر في تدریس مقرر الكیمیاء على : س     

  طالبات الصف األول الثانوي بمدینة مكة المكرمة؟
  :تتمثل في التالي:  الدراسةاضفر

بین متوسطي درجات أفراد ) α≥ 0.05( إحصائًیا عند مستوى داللة دالوجد فرق ی .١
المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لالختبار التحصیلي عند المستویات 

والدرجة الكلیة، لصالح المجموعة التجریبیة بعد )  تقویم- تركیب- تحلیل(معرفیة العلیا ال
 .الضبط القبلي

بین متوسطي درجات القیاسین القبلي ) α≥ 0.05( إحصائًیا عند مستوى داللة دالوجد فرق ی  .٢
 العلیا والبعدي لدى أفراد المجموعة التجریبیة الختبار التحصیل الدراسي للمستویات المعرفیة

  .والدرجة الكلیة، لصالح القیاس البعدي بعد الضبط القبلي)  تقویم- تركیب- تحلیل(
  :ھدف الدراسة

معالجة تدني التحصیل في الكیمیاء لدى طالبات الصف األول الثانوي وذلك من ھدفت الدراسة 
 طالبات فاعلیة نموذج درایفر في تدریس مقرر الكیمیاء على التحصیل الدراسي لدىخالل قیاس 

 .الصف األول الثانوي بمدینة مكة المكرمة
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  :أھمیة الدراسة
  :تبرز أھمیة الدراسة في التالي

قد تأتي ھذه الدراسة استجابة لالتجاھات الدولیة والمحلیة المھتمة بالنظریة البنائیة ونماذج  .١
لم فیھا محور التدریس القائمة علیھا، والتي تھدف إلى أن یكون التعلم ذا معنى، وأن یكون المتع

 .العملیة التعلیمیة، والتي من ضمنھا نموذج درایفر
قد تؤدي إلى ترغیب الطالبات وتحبیبھن وإثارة دافعیتھن لتعلم الكیمیاء بطرق مشوقة ومنظمة  .٢

 .تجعل التعلم لدیھن مبنًیا على الفھم وذا معنى
 تحصیل طالبھم یمكن أن تفید معلمي ومعلمات الكیمیاء من خالل تعرف أسباب تدني مستوى .٣

 .وبالتالي العمل على مواجھتھا
یمكن أن تفید مصممي ومطوري منھاھج الكیمیاء من خالل تعرف األسباب التي تؤدي إلى تدني  .٤

، ومن ثم العمل على  بمحتوى المقررمستوى تحصیل الطالب في الكیمیاء ویكون لھا عالقة
 .لھعالجھا في عملیات التحسین والتطویر 

سفر عنھ من نتائج وتوصیات، فتح المجال لدراسات مستقبلیة وبمتغیرات أخرى، قد تتیح، بما ت .٥
 .فیستفید منھا الباحثون والباحثات

  : الدراسةفاھیمم
  :Effectivenessفاعلیة 

باعتباره متغیًرا مستقًال على ) نموذج درایفر(األثر الذي یحدثھ استخدام : ُتعرف إجرائًیا بأنھا
  .متغیر تابع التحصیل الدراسي باعتباره

  : Driver Modelنموذج درایفر 
أحد نماذج الفلسفة البنائیة التي تقوم المعلمة فیھ بتدریس طالباتھا في داخل : ُیعرف إجرائًیا بأنھ

 -  تطبیق األفكار-  إعادة صیاغة األفكار-  إظھار األفكار–التوجیھ(الفصل وفق خطوات خمٍس محددٍة 
 أن تبني الطالبة معرفتھا بنفسھا، بھدف رفع مستوى التحصیل من أجل) مراجعة التغیر في األفكار

  .الدراسي
  :Scholastic Achievementالتحصیل الدراسي 

 - التحلیل(مقدار ما تم اكتسابھ من معلومات عند المستویات المعرفیة العلیا : یعرف إجرائًیا بأنھ
، ویقاس )تركیب الذرة(ھن وحدة لدى طالبات الصف األول الثانوي، نتیجة دراست)  التقویم-التركیب

  .باالختبار التحصیلي الذي أعدتھ الباحثة لھذا الغرض
  :حدود الدراسة

  : الدراسة الحالیة على الحدود التالیةتقتصرا
من كتاب ) تركیب الذرة(اقتصرت الدراسة الحالیة على تدریس الوحدة الثالثة : حدود موضوعیة

للفصل الدراسي )  النظام الفصلي-المستوى األول(ل الثانوي الكیمیاء المقرر على طالبات الصف األو
  ).م٢٠١٥ - ھـ١٤٣٦(األول طبعة 

/ ١٤٣٦ في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي - بتیسیر اهللا تعالى-  طبقت الدراسة:حدود زمانیة
  .ھـ١٤٣٧

 - ى األولالمستو(طبقت الدراسة على عینة ممثلة من طالبات الصف األول الثانوي : حدود بشریة
  .بمكة المكرمة) ٤٠(، بالثانویة )النظام الفصلي
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، في المنطقة الغربیة بالمملكة )محل إقامة الباحثة( طبقت الدراسة في مدینة مكة المكرمة :حدود مكانیة
 .العربیة السعودیة

  :إجراءات الدراسة
  .منھج الدراسة ومتغیراتھا وتصمیمھا التجریبي: أوًال

  . التجریبي العتباره المنھج األنسب لتحقیق ھدفھاتم استخدام المنھج شبھ
  :أما متغیرات الدراسة، فقد تمثلت في

  في التدریسنموذج درایفر ):التجریبي(المتغیر المستقل . 
 التحصیل الدراسي : المتغیر التابع . 

التجریبي ذي القیاسین القبلي شبھ أما التصمیم التجریبي للدراسة، فقد تمثل في التصمیم 
  ).١(بعدي القائم على وجود مجموعتین ضابطة وتجریبیة، كما یوضحھ الشكل وال
  
  
  
  
  
  
  

  .التصمیم التجریبي للدراسة الحالیة) ١(شكل 
  .مجتمع الدراسة وعینتھا: ثانیًا

تكّون مجتمع الدراسة الحالیة من جمیع طالبات الصف األول الثانوي بمدینة مكة المكرمة 
ھـ، والبالغ عددھن، حسب اإلحصائیة الصادرة عن ١٤٣٧/ ١٤٣٦سي بالمدارس الحكومیة للعام الدرا

  .طالبات) ١٠٥١٠(إدارة التعلیم، 
، وصعوبة تطبیق )جمیع طالبات الصف األول الثانوي(ونظًرا لكثرة أعداد مجتمع الدراسة 

) ١١٢( تكونت من  بطریقة عشوائیة بسیطةأدوات الدراسة علیھ، فقد تم أخذ عینة ممثلة من أفراده
  . طالبة) ٥٧(طالبة، ومجموعة تجریبیة عددھا ) ٥٥(طالبة توزعت على مجموعة ضابطة عددھا 

  .الوحدة الدراسیة: ثالًثا
  : اختیار الوحدة الدراسیة-أ

 -  الفصل الدراسي األول-تم اختیار وحدة تركیب الذرة من كتاب الكیمیاء للصف األول الثانوي
  .ھـ١٤٣٦طبعة عام 

 الوحدة الدراسیة، فقد تم اختیار وحدة تركیب الذرة ألن ُتدرس أما عن مبررات اختیار
  :باستخدام نموذج درایفر لألسباب التالیة

تشتمل الوحدة على الموضوعات الھامة والخاصة بتركیب الذرة، ومكوناتھا، والتفاعالت  -
ساسیة في النوویة المتعلقة بھا، وجھود العلماء في ذلك، والتي ُتشّكل مجتمعًة أحد األركان األ

 .علم الكیمیاء والمھمة للمراحل الدراسیة الالحقة

  

 في قبلي اختبار
  التحصيل 

  

  

 المجموعة
  الضابطة

 بالطريقة التدريس
  إلعتياديةا

  

بعدي في  باراخت
  التحصيل 

 

 التطبیق البعدي المعالجة التجریبیة مجموعات الدراسة التطبیق القبلي

 المجموعة
  التجريبية

  

 باستخدام التدريس
  نموذج درايفر
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تدني مستوى تحصیل الطالبات لھذه الوحدة، وھذا ما كشفت عنھ نتائج دراسة أزھار الشمراني  -
، وأكدتھ كذلك نتائج استطالع رأي المعلمات الذي أجرتھ الباحثة، والذي كشفن فیھ )م٢٠١٣(

 .فھم الطالبات واعتقادھن بصعوبة المادةعن تدن ملموس في التحصیل نتیجة عدم 
الصف الثالث (سبق أن تطرقت الطالبات لدراسة موضوعات تركیب الذرة في المرحلة السابقة  -

مما یجعلھا مناسبة للتدریس بواسطة نموذج درایفر ) كمتطلب سابق(لھذه المرحلة ) المتوسط
) األولي(لك بإعادتھ للمفھوم السابق  یھتم بالخبرة السابقة للمتعلم، وذ-  كما أشیر سابًقا-الذي

وإن تعرف علیھ في المرحلة السابقة، فیكون نقطة انطالقة للبدء معھ نحو التعلم البّناء وذي 
 .المعنى في الوقت نفسھ

  -:  تحلیل محتوى الوحدة الدراسیة-ب
 ھدف تحلیل محتوى الوحدة إلى التعرف على الجوانب التي سیتم في ضوئھا تصمیم اختبار

 - قوانین-)تعمیمات( مبادئ - مفاھیم-حقائق: (التحصیل الدراسي، المتمثلة في وحدات البناء المعرفي
مع التركیز على أھم المفاھیم المتضمنة بالوحدة، وقد تم تبني تعریفاتھا، كما وردت لدى ) نظریات
، )٤٤م، ص ٢٠١٠(، وسبیتان )٣٩م، ص ٢٠٠٨(، وخطابیة )٩٢- ٦٧م، ص ص ٢٠٠٥(زیتون 

  :عد إجراء تحلیل المحتوى، تم التحقق من ثباتھ وصدقھ كالتاليوب
 :ثبات التحلیل -١

 تم اتباع طریقة حساب الثبات عبر األفراد كما أوردھا ،للتحقق من ثبات تحلیل المحتوى
 ومن ثم ّتم حساب ،، حیث تم إجراء التحلیل من قبل الباحثة وزمیلة أخرى)٢٢٦م، ص ٢٠٠٤(طعیمھ 

باستخدام معادلة ھولستي ، وكانت نتائج التحلیل كما  R ریق معامل الثباتثبات التحلیل عن ط
  :كالتالي) ١(یوضحھا الجدول 

  .ثبات التحلیل بطریقة الثبات عبر األفراد) ١(جدول 

  معامل الثبات  نقاط االتفاق تحلیل الزمیلة  تحلیل الباحثة
٩٨٫٨٠  ١٧٢  ١٧٢  ١٧٤%  

 :صدق التحلیل -٢
، واالطمئنان إلى نسبة ثباتھ، تم عرضھ على مجموعة من عند إجراء تحلیل المحتوى

المحكمین من ذوي االختصاص من قسم المناھج وطرق تدریس العلوم، وبعض من معلمي 
ومعلمات الكیمیاء؛ وذلك للتأكد من صدقھ الظاھري أو ما ُیعرف بـصدق المحكمین، وفي ضوء 

التالي محتوى ) ٢(ویبین الجدول  ،ھائیةآرائھم ومقترحاتھم، أصبح تحلیل المحتوى في صورتھ الن
  .البناء المعرفي لوحدة تركیب الذرة في صورتھ النھائیة

  .محتوى البناء المعرفي لوحدة تركیب الذرة في صورتھ النھائیة) ٢(الجدول 
  الموضوعات  البناء المعرفي

الوزن   المجموع  نظریات  قوانین  تعمیمات  مفاھیم  حقائق  
  النسبي

  %١٢٫٩  ٢٢  ١  -  ١  -  ٢٠  قدیمة للمادةالنظریات ال
  %٣٥٫١  ٦٠  -  -  ٥  ١٢  ٤٣  تركیب الذرة

  %٢٨  ٤٨  -  ٥  ٧  ٧  ٢٩  كیف تختلف الذرات
األنویة غیر المستقرة والتحلل 

  %٢٤  ٤١  -  -  ٦  ١٠  ٢٥  اإلشعاعي

  %١٠٠  ١٧١  ١  ٥  ١٩  ٢٩  ١١٧  المجموع
٦٨٫٤  الوزن النسبي

٢%  
١٦٫٩

٦%  
١١٫١١

%  ١٠٠  %٠٫٥٨  %٢٫٩٢%    
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السابق أن البناء المعرفي للوحدة توزع ما بین حقائق ومفاھیم ) ٣(جدول ویتضح من 
   %.٦٨٫٤٢وتعمیمات وقوانین ونظریات بنسب مختلفة كان أكبرھا الحقائق بنسبة 

  : دلیل المعلمة-ج
لتدریس وحدة تركیب الذرة، تم إعداد دلیل المعلم مصاًغا وفق نموذج درایفر لتسترشد بھ 

، وقامت الباحثة بضبط الدلیل بعرضھ على مجموعة من المحمكمین ا الدروسالمعلمة أثناء تأدیتھ
  : ما یليصورتھ النھائیة   في ، وقد تضمن الدلیلواالستفادة بآرائھم وتم عمل تعدیالتھم ومقترحاتھم

  .مقدمة الدلیل، لتعریف المعلمة بالدلیل، والھدف منھ، وما یحتویھ -
  .اختیارھا ألن ُتدرس بـنموذج درایفرنبذه عن وحدة تركیب الذرة، والسبب في  -
التعریف بـنموذج درایفر، ومراحلھ، وأھمیتھ، واألھداف المتوخاة من استخدامھ، وممیزاتھ،  -

 .وتوجیھات عامة للمعلمة في كل مرحلة من مراحلھ
  .األھداف العامة من دراسة وحدة تركیب الذرة -
  .ة لتدریس كل موضوعالموضوعات المتضمنة بوحدة تركیب الذرة، والحصص الالزم -
  .الوسائل واألنشطة التعلیمیة المستخدمة -
 .خط سیر الدروس وأسالیب التقویم المستخدمة بھا -

  : كراس النشاط الخاص بالطالبة-د
تم إعداد كراس نشاط الطالبة الذي یحوي العدید من األنشطة لتبني الطالبة معرفتھا بنفسھا في 

  : داخل كل درس، وقد تضمن كراس النشاط الموجودةأثناء مرورھا بمراحل النموذج
 .مقدمة بسیطة لتعریف الطالبة بالدلیل، والھدف منھ، وما یحتویھ -
 .توجیھات عامة للطالبات أثناء تأدیة األنشطة -
 .المقدمة للطالبة) التعلیمیة(األنشطة  -

وبعد االنتھاء من دلیل المعلمة وكراس النشاط تم عرضھما على مجموعة من المحكمین 
 . ومقترحاتھمرف على آرائھمللتع

وفي ضوء آراء المحكمین واقتراحاتھم فیما یتعلق بدلیل المعلمة وكراس النشاط، التي اقترحت 
تعدیل صیاغة بعض األھداف اإلجرائیة، وتصحیح بعض العبارات اللغویة، وتنوع األنشطة التقویمیة، 

  .تم إجراء التعدیالت الالزمة لیتسنى للمعلمة والطالبة الوقوف على مدى تحقق أھداف الدروس
  .أداة الدراسة: رابعًا

التحصیل الدراسي، ة في اختبار  الدراسة، المتمثلةتحقیق أھداف الدراسة الحالیة، تم بناء أدال
  :تم بناء االختبار التحصیلي وفًقا للخطوات التالیةوقد 

 :االطالع على األدبیات التربویة واالستفادة من التجارب السابقة  - أ
 التي اھتمت بإعداد وبناء واالستفادة من الدراسات السابقةاالطالع على األدبیات التربویة تم 

، )م٢٠١١(، وعبد الرحمن )م٢٠١٠(، وسبیتان )م٢٠٠٧(نور : االختبارات التحصیلیة، مثل
، وأزھار الشمراني )م٢٠١٥(، وخدیجة جان )م٢٠١٢(، ورمود والظاھري )م٢٠١٢(والكسباني 

  ).م٢٠١٤(داوي ، والمھ)م٢٠١٣(
  : تحدید الھدف من االختبار  - ب

تحصیل الطالبات في المجال المعرفي بوحدة تركیب الذرة، وقد اقتصرت مستوى قیاس 
وإلعداد االختبار . التحلیل والتركیب والتقویم: الدراسة الحالیة على المستویات العلیا لبلوم المتمثلة في

  :في ضوئھا، تم تعریفھا إجرائًیا كالتالي

 قدرة الطالبة على تحلیل المادة المتعلمة، إلى أجزائھا المختلفة، وإدراك ما بینھا من : حلیلالت
  .عالقات
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 قدرة الطالبة على دمج أجزاء مختلفة بعضھا مع بعض، أو إعادة ترتیبھا، لتكوین : التركیب
  .مركب، أو مادة جدیدة، وإدراك أوجھ الشبھ، والعالقات بین األشیاء

 طالبة على إصدار حكم، أو إبداء رأي حول المادة المتعلمةقدرة ال: التقویم. 
  : تحدید األھداف السلوكیة لالختبار-ج

تمت االستفادة من تحلیل المحتوى وتحدید مستویات االختبار في صیاغة األھداف السلوكیة 
  .لالختبار التحصیلي

خصصین من وللتحقق من مناسبة األھداف ومستویاتھا، تم عرضھا على مجموعة من المت
أساتذة قسم المناھج وطرق تدریس العلوم، وبعض من معلمي ومعلمات الكیمیاء، إلبداء آرائھم فیھا، 
وقد تمثلت مالحظاتھم في تعدیل صیاغة بعض مستویات األھداف لتصبح األھداف في صورتھا 

  . ھدًفا٢٣النھائیة 
  : بناء جدول المواصفات وتحدید األوزان النسبیة-د

االختبار للمحتوى، تم بناء جدول مواصفات االختبار التحصیلي بناء على  تمثیل لضمان
موضوعات المحتوى وعدد األھداف السلوكیة المراد تحقیقھا بكل موضوع، وتحدید الوزن النسبي لكل 

النتائج كما ولتحقیق صدق المحتوى لالختبار، جاءت . موضوع ولكل مستوى من مستویات األھداف
  :التالي) ٣(بجدول 

  .جدول مواصفات االختبار التحصیلي) ٣(جدول 

  الموضوعات  مستویات األھداف المعرفیة
  تقویم  تركیب  تحلیل

الوزن   المجموع
  النسبي

  %١،٢٦  ٦  ٢  ٢  ٢  النظریات القدیمة للمادة
  %٤،٣٠  ٧  ٣  ٣  ١  تركیب الذرة

  %٤،٣٠  ٧  ١  ٢  ٤  كیف تختلف الذرات
والتحلل األنویة غیر المستقرة 

  %١،١٣  ٣  ١  ١  ١  اإلشعاعي

  %١٠٠  ٢٣  ٧  ٨  ٨  المجموع
    %١٠٠  %٤،٣٠  %٨،٣٤  %٨،٣٤  الوزن النسبي 

 : بناء مفردات االختبار-ه
لبناء االختبار التحصیلي، تم اختیار االختبار الموضوعي من نوع االختیار من متعدد، وُبنیت 

توضع مقدمة صغیره تحوي الفقرات بھذا االختبار، كما ھي الحال في أسئلة االختیار من متعدد بأن 
، على أن یكون منھا بدیل واحد فقط صحیح تقوم الطالبة )إجابات(السؤال، متبوعة بأربعة بدائل 

  .باختیاره
  : وضع تعلیمات االختبار- و

تم إعداد مجموعة من التعلیمات الخاصة باالختبار التحصیلي، الغرض منھا إعطاء الطالبات 
قراتھ، وطریقة اإلجابة عنھ، مع ذكر مثال توضیحي لذلك، وقد تمت نبذة عن االختبار؛ من حیث عدد ف

  .مراعاة أن تكون التعلیمات واضحة وغیر معقدة، لتفھم الطالبة المطلوب منھا بكل یسر وسھولة
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  : توزیع درجات االختبار وإعداد مفتاح التصحیح- ز
  :تم تصحیح االختبار كالتالي

  قرة درجة واحدة، فتصبح الدرجة الكلیة لالختبار  فقرة، لكل ف)٢٣(االختبار ككل مكون من
 ).صفر(درجة، والدرجة الدنیا ) ٢٣(

 ُتمنح الطالبة درجة واحدة إذا أجابت إجابة صحیحة عن كل فقرة من فقرات االختبار. 
 ُتمنح الطالبة درجة صفر إذا أجابت إجابة خاطئة عن كل فقرة من فقرات االختبار.  

  .یسھل استخدامھ في عملیة تصحیح االختباروقد تم إعداد مفتاح تصحیح ل
  : الصدق الظاھري لالختبار-ح

بعد االنتھاء من إعداد االختبار في صورتھ األولیة، تم التأكد من صدقھ الظاھري، بعرضھ 
على مجموعة من المحكمین من ذوي الخبرة واالختصاص من قسم المناھج وطرق تدریس العلوم، 

معلمات الكیمیاء للمرحلة الثانویة، وذلك للتأكد من وضوح فقراتھ، باإلضافة إلى عدد من معلمي و
وفي ضوء آرائھم وتوجیھاتھم، تم تعدیل صیاغة بعض . ومستویاتھ، ومدى مناسبتھا لمستوى الطالبات

وبعد األخذ . الفقرات، وحذف بعض الفقرات في مستوى التحلیل، وزیادة عدد أسئلة مستوى التركیب
  .  أصبح االختبار جاھًزا للتطبیق االستطالعيبآرائھم ومقترحاتھم،

  : تطبیق االختبار على عینة استطالعیة-ط
 من طالبات الصف الثاني طالبة) ٦٠(تم تطبیق االختبار على عینة استطالعیة مكونة من 

ثانوي، وكان ذلك بغرض إجراء الحسابات المتعلقة بالثبات، وصدق االتساق الداخلي، والزمن 
بار، ومدى وضوح التعلیمات والفقرات، وذلك للتأكد منھا قبل التطبیق الفعلي على عینة المناسب لالخت

  :الدراسة، فتبین من نتائج العینة االستطالعیة ما یلي
  :ثبات االختبار .١

تم التحقق من ثبات االختبار بطریقة ألفا كرونباخ للمستویات والدرجة الكلیة، وجاءت النتائج 
 :التالي) ٤(كما بجدول 

  )المستویات واالختبار كامال(قیم معامالت ثبات االختبار التحصیلي ) ٤(دول ج
  معامل الثبات  المستوى  م
  ٠٫٨١  التحلیل  ١
  ٠٫٧٣  التركیب  ٢
  ٠٫٧٠  التقویم  ٣

  ٠٫٨٣  االختبار كامال

- ٠٫٧٠أن قیم معامالت الثبات لالختبار تراوحت للمستویات بین ) ٤( من الجدول یتضح
 وھي قیم ثبات عالیة ومقبولة، استناًدا إلى ما أشار ،٠٫٨٣ كامالیمة الثبات لالختبار  كما بلغت ق،٠٫٨١

 فأكثر، ویعد ٠٫٧من أن معامل الثابت ُیعد مناسًبا إذا بلغ ) ٢٨١م، ص ٢٠١٢(إلیھ مراد وسلیمان 
  . فأكثر٠٫٨معامل الثابت مرتفًعا إذا بلغ 

  :صدق االتساق الداخلي .٢
الداخلي لالختبار بحساب معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل تم التحقق من صدق االتساق 

مفردة والدرجة الكلیة للمستوى الذي تنتمي إلیھ، وكذلك معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة للمستوى 
  :وجاءت النتائج كما بالجداول التالیة. والدرجة الكلیة لالختبار
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  ستوى والدرجة الكلیة للمستوى قیم معامالت االرتباط بین مفردات الم) ٥(جدول 
  التقویم  التركیب  التحلیل

معامل   م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل   م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل   م
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

٠٫٠١  ٠٫٤٧  ٢  ٠٫٠١  ٠٫٤٩  ١  ٠٫٠١  ٠٫٣٩  ٣  
٠٫٠٥  ٠٫٣١  ٦  ٠٫٠٥  ٠٫٣١  ٤  ٠٫٠١  ٠٫٤٥  ٥  

٠٫٠١  ٠٫٥٦  ٧  ٠٫٠١  ٠٫٥٧  ٨  ٠٫٠١  ٠٫٤١  ١٢  
٠٫٠١  ٠٫٣٧  ١٠  ٠٫٠١  ٠٫٥٠  ٩  ٠٫٠١  ٠٫٤٦  ١٤  
٠٫٠١  ٠٫٥٨  ١١  ٠٫٠٥  ٠٫٣٠  ١٣  ٠٫٠١  ٠٫٧٠  ١٦  
٠٫٠١  ٠٫٣٩  ١٩  ٠٫٠٥  ٠٫٣٤  ١٥  ٠٫٠٥  ٠٫٣١  ١٨  
٠٫٠٥  ٠٫٣٢  ٢٣  ٠٫٠١  ٠٫٤٥  ١٧  ٠٫٠١  ٠٫٥٦  ٢٠  
٠٫٠٥  ٠٫٣٢  ٢١  ٠٫٠١  ٠٫٦٣  ٢٢  -  -  -  

ة والدرجة الكلیة للمستوى أن قیم معامالت االرتباط بین الدرجة المفرد) ٥(یتضح من الجدول 
 استناًدا إلى ما أشار إلیھ روبنسون وآخرون ٠٫٠٥ & ٠٫٠١الذي تنتمي إلیھ، دالة عند مستوى 

)Robinson، et al.، 1991، p139 ( یعد ٠٫٢٩ -٠٫٢٠من أن معامل االرتباط الذي یتراوح بین 
أن المفردات تقیس ما یقیسھ  یكون مثالًیا، مما یعني ٠٫٣٠عالًیا، ومعامل االرتباط الذي یتعدى 

  .المستوى، وھو مؤشر على الصدق
  قیم معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة للمستوى والدرجة الكلیة لالختبار التحصیلي) ٦(جدول 

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  المستوى  م
  ٠٫٠١  ٠٫٧٩  التحلیل  ١
  ٠٫٠١  ٠٫٨١  التركیب  ٢
  ٠٫٠١  ٠٫٧٦  التقویم  ٣

السابق أن قیم معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة للمستوى والدرجة ) ٦(لجدول یتضح من ا
 مما یعني أن ،)٠٫٠١( وكلھا قیم دالة عند مستوى ،)٠٫٨١ -٠٫٧٦(الكلیة لالختبار تتراوح بین 

  .المستویات تقیس ما یقیسھ االختبار، وھو مؤشر على الصدق
 :الزمن المناسب لالختبار .٣

عن طریق  ستطالعي، تم تحدید الزمن المناسب لإلجابة عن االختبارفي ضوء التطبیق اال
   = ٢) / زمن أبطأ طالبة+  زمن أسرع طالبة= (زمن االختبار: المعادلة التالیةمتوسط زمن كل طالب، 

  .دقیقة) ٣٥= (٢/ ٧٠= ٢) / ٤٠+ ٣٠(
 النھائي لالختبار دقائق لقراءة التعلیمات وكتابة البیانات، لیصبح الزمن) ١٠(وقد تمت إضافة 

  . دقیقة) ٤٥(
 :معامالت السھولة والصعوبة لمفردات االختبار .٤

تم حساب معامالت الصعوبة من خالل حساب نسبة الطالبات الالتي أجبن إجابة خاطئة عن 
 وكذلك معامالت السھولة، من خالل طرح معامل ،)٠٫٨٠ – ٠٫٤٣(السؤال، وكانت تتراوح بین 

، وتقع جمیعھا في المدى المقبول )٠٫٢٠ – ٠٫٥٨(تراوحت بین الصعوبة من واحد صحیح، و
 ،.Robinson، et al(لمعامالت الصعوبة والسھولة استنادًا إلى ما أشار إلیھ روبنسون وآخرون 
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1991، p139 ( من أن ھذه المفردات على درجة مقبولة من حیث السھولة والصعوبة، حیث أنھا تقع
  ).٠٫٨٠ – ٠٫٢٠(في المدى 

 :ت التمییز لمفردات االختبارمعامال .٥
وكلھا تقع في المدى  ،)٠٫٥٠ – ٠٫٤٠(تم حساب معامالت التمییز، وقد تراوحت قیمھا بین 

من أن معامالت التمییز التي ) Brown، 1981، p.104(المقبول استنادًا إلى ما أشار إلیھ براون 
  . معامالت تمییز مقبولة٠٫٨٠ -٠٫٢٠تتراوح بین 

  :یة لالختبار الصورة النھائ-ي
بعد التحقق من صدق وثبات االختبار التحصیلي، أصبح اختبار التحصیل الدراسي في صورتھ 

  .النھائیة
  . التطبیق المیدانيإجراءات: خامًسا

  :إجراءات قبل التطبیق  - أ
تم الحصول على الموافقة بتطبیق األداة الخاصة بالدراسة على العینة المختارة من خالل  -

ن اإلدارة العامة للتعلیم بمكة المكرمة موجًھا لمدیرة المدرسة األربعین الحصول على خطاب م
 . معھا لتطبیق التجربة على عینة الدراسة التي تم اختیارھالمساعدة الباحثة والتعاون

  : ضبط المتغیرات  - ب
  : التي تم ضبطھا لمنع تدخلھا في نتائج التجربةالمتغیراتفیما یلي عرض بعض 

  -: الطالبات .١
نظًرا ألن الطالبات في الصف الدراسي نفسھ، وال توجد بینھن طالبات باقیات : زمنيالعمر ال -

 .ة أثناء تنیذ التجربةلإلعادة، وال طالبات منازل، فإن أعمار الطالبات بالمجموعتین متقارب
 : المحتوى الدراسي .٢

  المحتوى التعلیمي المقدم للطالبات في المجموعتین التجریبیةتم توحید جمیع عناصر
   .والضابطة، والفارق الوحید ھو اختالف طریقة التدریس

 -: المعلمة .٣
  .مجموعتي الدراسة باإلضافة لتطبیق أداة الدراسة قبلیًا وبعدیًا علیھما قامت الباحثة بتدریس 

  -: وقت تنفیذ التجربة .٤
ت یوم التي بدأ تم تنفیذ التجربة على المجموعتین التجریبیة والضابطة في الفترة الزمنیة نفسھا

  .ھـ٢/٣/١٤٣٧ھـ، وانتھت یوم األحد الموافق ٢/٢/١٤٣٧األحد الموافق 
  : التطبیق القبلي لالختبار التحصیلي-د

تم تطبیق االختبار التحصیلي على طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة، وذلك لتحدید 
طلوب، تم السماح لھن ببدء  من تكافؤ المجموعتین، وبعد التأكد من فھم الطالبات للمالمستوى، والتأكد

لعینتین مستقلتین من خالل ) ت(اإلجابة، ثم تم رصد البیانات ومعالجتھا إحصائًیا باستخدام اختبار 
  :التالي) ٧(، وجاءت النتائج وفقًا للجدول Spssالبرنامج اإلحصائي 
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 القبلي وداللتھا للفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس) ت(قیم ) ٧(جدول 
  :لالختبار التحصیلي

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعة  المستوى
  المعیاري

مستوى   )ت(قیمة 
  الداللة

  التحلیل  ١٫١٩  ٢٫٢٨  ٥٧  التجریبیة
  ١٫٣٩  ٢٫١٣  ٥٥  الضابطة

  غیر دالة  ٠،٦٣

  التركیب  ١٫٣٣  ١٫٩١  ٥٧  التجریبیة
  ١٫٠٩  ١٫٨٥  ٥٥  الضابطة

  غیر دالة  ٠،٢٥

  التقویم  ١٫٠٥  ١٫٧٢  ٥٧  بیةالتجری
  ١٫٠٨  ١٫٣٥  ٥٥  الضابطة

  غیر دالة  ١،٨٦

الدرجة   ٢٫١٩  ٥٫٩١  ٥٧  التجریبیة
 ٢٫٣٥  ٥٫٣٣  ٥٥  الضابطة  الكلیة

  غیر دالة  ١،٣٦

للفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في ) ت(السابق أن قیمة ) ٧(یتضح من جدول 
ي عدم وجود فروق بین المجموعتین؛ أي إنھما متجانستان المستویات والدرجة الكلیة غیر دالة، مما یعن

في ) التجریبیــة والضابطة(في التحصیل القبلي، وبذلك، تم التحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة 
  .التطبیق القبلي لالختبار التحصیلي قبل البدء بتطبیق الدراسة علیھما

  : التدریس لمجموعتي الدراسة-ھـ
ریبیة باستخدام نموذج درایفر وفق الدلیل المعد لذلك، وتدریس تم تدریس المجموعة التج

المجموعة الضابطة بالطریقة المعتادة دون تدخل أي معالجة تجریبیة، وقد تم التطبیق المیداني للتجربة 
  . ھـ٢/٣/١٤٣٧ھـ، ولمدة شھر كامل، وانتھى یوم األحد ٢/٢/١٤٣٧ابتداًء من یوم األحد الموافق 

  :التحصیل الدراسيي إلختبار البعد التطبیق - و
 من التدریس لمجموعتي الدراسة التجریبیة والضابطة، تم تحدید یوم للتطبیق بعد االنتھاء

والتحصیل الدراسي، حرًصا على عدم غیاب الطالبات، وسار تطبیق االختبار البعدي  البعدي الختبار
وبعد االنتھاء من االختبار، تم تصحیحھ، وفًقا لإلجراءات نفسھا التي تم اتباعھا في االختبار القبلي، 

 الستخالص أھم نتائج Spssالبرنامج اإلحصائي ورصد البیانات، ومعالجتھا إحصائًیا، باستخدام 
  .الدراسة والتحقق من صحة فروضھا

  :األسالیب اإلحصائیة: سادًسا
اإلحصائیة  الدراسة، وتحلیل البیانات التي تم جمعھا، تم استخدام األسالیب لتحقیق أھداف

  :التالیة لإلجابة عن أسئلة الدراسة
لمجموعتین مستقلتین للتعرف على الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة ) ت(اختبار  -١

 .في القیاس البعدي
  .التحصیل الدراسيمعادلة إیتا لحساب حجم تأثیر النموذج على  -٢
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  :عرضھا وتفسیرھا ومناقشتھا: تحلیل نتائج الدراسة
 :الدراسةیر ومناقشة النتائج المتعلقة بسؤال عرض وتفس

ما فاعلیة نموذج درایفر في تدریس مقرر الكیمیاء على التحصیل : ینص سؤال الدراسة على
  الدراسي لدى طالبات الصف األول الثانوي؟

  :تمت اإلجابة عن ھذا السؤال وفًقا للخطوات التالیةو
عتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي  حساب داللة الفروق بین متوسطي درجات المجمو-أ

  :ول، من خالل اإلجابة عن الفرض األالتحصیل الدراسيالختبار 
بین متوسطي درجات أفراد المجموعتین ) α≥ 0.05(وجد فرق دال إحصائًیا عند مستوى داللة ی

المعرفیة العلیا التجریبیة، والضابطة في التطبیق البعدي الختبار التحصیل الدراسي عند المستویات 
  .، والدرجة الكلیة، لصالح المجموعة التجریبیة بعد الضبط القبلي) تقویم-  تركیب-تحلیل(

) ت(ونظًرا للتحقق من تكافؤ المجموعتین في القیاس القبلي، فقد تم اختبار الفرض باستخدام اختبار 
ابطة في القیاس البعدي لمجموعتین مستقلتین للتعرف على الفروق بین المجموعتین التجریبیة والض

  :وجاءت النتائج كما بالجدول التالي. لالختبار التحصیلي
وداللتھا للفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في القیاس البعدي ) ت(قیمة ) ٨(جدول 

  :لالختبار التحصیلي

  مستوى الداللة  قیمة ت  االنحراف المعیاري  المتوسط  العدد  المجموعة  المستوى
  ١٫٣٨  ٢٫٧٥  ٥٥  ضابطة

  لالتحلی
  ١٫٧٢  ٣٫٧٠  ٥٧  تجریبیة

٠٫٠١  ٣٫٢٤  

  ١٫٦١  ٢٫٩٦  ٥٥  ضابطة
  التركیب

  ٢٫٠١  ٤٫٢١  ٥٧  تجریبیة
٠٫٠١  ٣٫٦٢  

  ١٫٤٩  ٢٫٧٨  ٥٥  ضابطة
  التقویم

  ١٫٦٥  ٣٫٨٢  ٥٧  تجریبیة
٠٫٠١  ٣٫٥٠  

الدرجة   ٣٫٤١  ٨٫٤٩  ٥٥  ضابطة
 ٤٫٢١  ١١٫٧٤  ٥٧  تجریبیة  الكلیة

٠٫٠١  ٤٫٤٧  

للفروق بین متوسطات المجموعتین التجریبیة ) ت(السابق أن قیمة ) ٨(ح من جدول یتض
والضابطة في القیاس البعدي لالختبار التحصیلي جاءت دالة، وللتعرف على اتجاه الفروق یقارن 
متوسطا المجموعتین؛ حیث یتضح من خالل المقارنة أن متوسطات درجات المجموعة التجریبیة أعلى 

  .، فإن الفروق تكون لصالح المجموعة التجریبیة بالتالي.درجات المجموعة الضابطةمن متوسطات 
 إحصائًیا دالوجد فرق ی:  الذي ینص علىول على النتیجة السابقة، یتم قبول الفرض األوبناًء

بین متوسطات درجات أفراد المجموعة التجریبیة ومتوسطات درجات ) α≥ 0.05(عند مستوى داللة 
عة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار التحصیل الدراسي عند المستویات المعرفیة أفراد المجمو

  .، والدرجة الكلیة، لصالح المجموعة التجریبیة بعد ضبط االختبار القبلي) تقویم-  تركیب-تحلیل(العلیا 
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لى  حساب داللة الفروق بین متوسطات درجات القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة ع-ب
  : ثانياالختبار التحصیلي، من خالل اإلجابة عن الفرض ال

بین متوسطي درجات القیاسین القبلي ) α≥ 0.05(وق دال إحصائًیا عند مستوى داللة فوجد ی
والبعدي لدى أفراد المجموعة التجریبیة الختبار التحصیل الدراسي للمستویات المعرفیة العلیا 

  .لكلیة، لصالح القیاس البعدي بعد الضبط القبلي، والدرجة ا) تقویم-  تركیب-تحلیل(
لمجموعتین مرتبطتین للتعرف على الفروق بین ) ت(تم اختبار الفرض باستخدام اختبار 

وجاءت النتائج كما بالجدول . القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة على االختبار التحصیلي
  :التالي

ق بین القیاسین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة على االختبار وداللتھا للفرو) ت(قیمة ) ٩(جدول 
  :التحصیلي

  مستوى الداللة  قیمة ت  االنحراف المعیاري  المتوسط  القیاس  المستوى
  ١٫١٩  ٢٫٢٨  قبلي

  التحلیل
  ١٫٧٢  ٣٫٧٠  بعدي

٠٫٠١  ٥٫٣٩  

  ١٫٣٣  ١٫٩١  قبلي
  التركیب

  ٢٫٠١  ٤٫٢١  بعدي
٠٫٠١  ٨٫٩٢  

  ١٫٠٥  ١٫٧٢  قبلي
  التقویم

  ١٫٦٥  ٣٫٨٢  بعدي
٠٫٠١  ٨٫٨٨  

الدرجة   ٢٫٢٠  ٥٫٩١  قبلي
 ٤٫٢١  ١١٫٧٤  بعدي  الكلیة

٠٫٠١  ١١٫٢٦  

للفروق بین متوسطات درجات القیاسین القبلي ) ت(السابق أن قیمة ) ٩(یتضح من جدول 
لفروق تقارن والبعدي للمجموعة التجریبیة على االختبار التحصیلي، جاءت دالة، وللتعرف على اتجاه ا

متوسطات درجات القیاسین؛ حیث یتضح من خالل المقارنة أن متوسطات درجات القیاس البعدي 
  .وبناء على ذلك، فإن الفروق تكون لصالح القیاس البعدي. أعلى من متوسطات درجات القیاس القبلي

 إحصائًیا لداق فروجد ی:  الذي ینص علىثانيوبناء على النتیجة السابقة، یتم قبول الفرض ال
بین متوسطات القیاسین القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجریبیة ) α≥ 0.05(عند مستوى داللة 

، والدرجة الكلیة، لصالح )تقویم- تركیب-تحلیل(الختبار التحصیل الدراسي للمستویات المعرفیة العلیا 
  .القیاس البعدي بعد الضبط القبلي

ج في رفع مستوى التحصیل الدراسي، تم استخدام معادلة إیتا وللتعرف على حجم تأثیر النموذ
وجاءت   للتعرف على مستوى حجم التأثیر لدى المجموعة التجریبیة،dلحساب حجم التأثیر، ومعادلة 

  :التالي) ١٠(النتائج كما بجدول 
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  : قیمة حجم التأثیر ومستواه لتأثیر النموذج في التحصیل الدراسي)١٠(جدول 

درجات   )ت(مة قی  المستویات
  حجم التأثیر مستوى dقیمة   قیمة مربع إیتا  الحریة

 كبیر  ١٫٤  ٠٫٣٣  ٥٦ ٥٫٣٩  التحلیل
 كبیر  ٢٫٤١  ٠٫٥٩  ٥٦ ٨٫٩٢  التركیب
 كبیر  ٢٫٣٤  ٠٫٥٨  ٥٦ ٨٫٨٨  التقویم

 كبیر  ٢٫٩٦  ٠٫٦٩  ٥٦ ١١٫٢٦  الدرجة الكلیة

، ٠٫٥٩- ٠٫٣٣ت بین السابق أن قیمة مربع إیتا لحجم التأثیر تراوح) ١٠(یتضح من جدول 
من تباین درجات الطالبات في القیاس البعدي % ٦٩، مما یعني أن ٠٫٦٩وبلغت للدرجة الكلیة 

، وبلغت ٢٫٤١- ١٫٤٠بین ) d(كما تراوحت قیم  ،للتحصیل، یعود ألثر التدریس بـنموذج درایفر
  .، وھي قیم تدل على حجم تأثیر كبیر٢٫٩٦للدرجة الكلیة 

 في ضوء ما یمتاز بھ التدریس باستخدام نموذج درایفر، ؤال الدراسةسویمكن تفسیر نتیجة 
أن نموذج درایفر یعد من النماذج التي ُتركز على ) ٦٣م، ص ٢٠١١(حیث ذكرت میادة عبد اللطیف 

 كما أن نموذج درایفر  ،ممارسة المھارات العقلیة من قبل المتعلمین، وأن یكون التعلم لدیھم ذا معنى
لتحصیل الدراسي، وذلك لما یتمتع بھ من إثارة دافعیة الطالبات وتشویقھن للدروس، یساعد في رفع ا

 على اإلنجاز -  بمشیئة اهللا تعالى-وبنائھن معارفھن بأنفسھن، مما یزید الثقة في أنفسھن بأنھن قادرات
الل والبحث عن المعرفة، بل وتطبیقھا وتوظیفھا في مواقف جدیدة، وتشجیع التفكیر في الحلول من خ

األسئلة المثیرة للتفكیر، واالرتقاء بمستواھن من مجرد حفظ المعلومة إلى تحلیلھا؛ بل وتركیبھا 
 أن نموذج درایفر یتمیز  باإلضافة إلى،واإلبداع، باإلضافة إلى رفع قدرتھن على التقویم البناء والمثمر

 باإلضافة إلى ،لمتسلسلةخطواتھ الواضحة وا :بعدة ممیزات تیسر عملیة التحصیل الدراسي، أبرزھا
مرونتھ بما یشتمل علیھ من استراتیجیات وطرق متنوعة؛ كالحوار، والعمل التعاوني، بما یحقق ذاتیة 

وتتفق .  وكل ھذه الممیزات تجعل عملیة التحصیل أكثر فائدة وأبقى أثًرا،المتعلم في الصف الدراسي
ر نموذج درایفر في تحسین التحصیل، مثل ھذه النتیجة مع نتیجة عدد من الدراسات التي تناولت أث

 ودراسة خدیجة حسین ،)م٢٠١٥(ودراسة یاسمین السعدي  ،)Keter 2015 ،(دراسة كیتر 
  .)م٢٠١٢(

 : الدراسة ومقترحاتتوصیات
  :في ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة الحالیة من نتائج، یمكن التوصیة بما یلي

اتیجیات تدریسیة حدیثة، وتدریبھن على تطبیقھا توعیة المعلمات بأھمیة استخدام نماذج واستر .١
نموذج درایفر لیتمكّن من تنفیذھا مع الطالبات، وبخاصة في مقرر الكیمیاء، نظًرا : مثل

 .لصعوبة استیعاب المفاھیم العلمیة في مقرر الكیمیاء؛ حیث إنھا مجردة في معظمھا
ھارات التفكیر العلیا في مراحل في تنمیة م) نموذج درایفر(فاعلیة استخدام إجراء دراسة عن  .٢

 .تعلیمیة مختلفة
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  المراجع
فعالیة تدریس الكیمیاء باستخدام المدخل المنظومي ). ھـ١٤٣٤. (الھادي الشمراني أزھار صالح عبد

رسالة ماجستیر . في التحصیل وتنمیة االتجاه نحو المادة لدى طالبات الصف األول الثانوي
  . أبھا.  التربیة، جامعة الملك خالدغیر منشورة، كلیة
فاعلیة استراتیجیة مقترحة في ضوء معاییر المسابقة الدولیة ). م٢٠١٤. (الحارثي، متعب محمد حماد

)ICO ( لتنمیة مھارات تألیف مسائل الكیمیاء والتفكیر االبتكاري لدى طالب الصف األول
  .مكة. معة أم القرىرسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جا. الثانوي

أثر التعلم التعاوني على التحصیل الریاضي واالتجاھات نحو ). م٢٠٠٧. (حنین سالم الردادي
رسالة ماجستیر غیر . الریاضیات لدى طالبات الصف األول المتوسط بالمدیة المنورة

  .المدینة المنورة. منشورة، كلیة التربیة، جامعة طیبة
ر انموذج درایفر في اكتساب المفاھیم العلمیة لدى تلمیذات الصف أث). م٢٠١٢. (خدیجة عبید حسین

- ٤٢٠). ٩(١. جامعة بابل. الخامس االبتدائي في مادة العلوم العامة، مجلة العلوم اإلنسانیة
٤١٥.  

مؤسسة بھادر لإلعالم : جدة. المدخل إلى طرق البحث العلمي). م٢٠١٥. (خدیجة محمد سعید جان
  .المتطور

  . دار المسیرة للنشر: عّمان. ٢ط. تعلیم العلوم للجمیع). م٢٠٠٨. ( محمدخطابیھ، عبداهللا
طرائق ونماذج ). م٢٠٠٥. (رزوقي، رعد مھدي؛ وعبد األمیر، فاطمة؛ وصالح، عبدالزھرة عباس

  .مكتب الغفران: بغداد. تعلیمیة في تدریس العلوم
تدریس العلوم ). م٢٠١٦. (رزوقي، رعد مھدي؛ ونجم، وفاء عبدالھادي؛ وجودة، فاضل جبار

  .دار المسیرة: ، عّمان)٣ج. (واستراتیجیاتھ
. ، مدخل لمناھج البحث في تقنیات التعلیم)٢٠٠٩(رمود، ربیع عبد العظیم، والظاھري، یحى بن حمید 

  .خوارزم: جده
ترجمة محمد سعید صباریني، وأیاد أحمد (تعلم العلوم باالستكشاف، ). م١٩٨٤. (روزالیند درایفر

العمل األصلي نشر في عام . (منشورات دار السالسل: الكویت). ، عبد الرؤوف قبالويملحم
  ).م١٩٨٣

فاعلیة برنامج یعتمد تكنولوجیا الحاسوب لعالج صعوبات تعلم الریاضیات ). م٢٠٠٧. (رومیة، جالل
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة . لدى طلبة الصف الرابع األساسي بمحافظة شمال غزة

  .ة، جامعة األزھر، غزةالتربی
التعلم والتدریس من منظور النظریة ). م٢٠٠٣. (زیتون، حسن حسین، وزیتون، كمال عبد الحمید

  .عالم الكتب: البنائیة، القاھرة
 .الكتب عالم :بنائیة، مصر رؤیة للفھم العلوم تدریس ).م٢٠٠٢. (الحمید عبد كمال زیتون،

  .دار الشروق: األردن. ٥ط. علومأسالیب تدریس ال). م٢٠٠٥. (زیتون، عایش
  .دار الشروق: األردن. ٥ط. النظریة البنائیة واستراتیجیات تدریس العلوم). م٢٠٠٧. (زیتون، عایش

  .دار الجنادریة: عّمان. أصول وطرائق تدریس العلوم). ٢٠١٠. (سبیتان، فتحي ذیاب
: بیروت. تفسیر كالم المنانتیسیر الكریم الرحمن في ). ھـ١٤٢٣. (السعدي، عبد الرحمن بن ناصر

  .مؤسسة الرسالة
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أثر استخدام نموذج التعلم التولیدي في تنمیة التفكیر ). م٢٠١٢. (سماح محمد صالح بن سلمان
. االستداللي والتحصیل في مادة الكیمیاء لدى طالبات الصف األول ثانوي بمكة المكرمة

  .مكة المكرمة. قرىرسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم ال
تأثیر استخدام استراتیجیة المنظومات المفاھیمیة على التحصیل ). م٢٠٠٧. (طھ، محمود عبد العزیز

الدراسي في الفیزیاء الزراعیة وخفض قلق االختبار وتعدیل التصورات البدیلة لدى طالب 
  .١٨١- ٢٣٦). ٣(الصف االول الثانوي الزراعي، مجلة البحوث النفسیة والتربویة، 

دار : عّمان. تصمیم االختبارات أسس نظریة وتطبیقات عملیة). م٢٠١١. (عبدالرحمن، أحمد محمد
  .اسامھ للنشر والتوزیع
دار الفكر : القاھرة. تدریس العلوم ومتطلبات العصر). م٢٠٠٦. (عبدالسالم، مصطفى عبدالسالم

  .العربي
: عّمان. ب معلم العلوم وفًقا لنظریة البنائیةتدری). م٢٠١٢. (العفون، نادیا حسین، ومكاون، حسین سالم

  .دار صفاء للنشر والتوزیع
االختبارات والمقاییس في العلوم النفسیة ). م٢٠١٢. (مراد، صالح أحمد، وسلیمان، أمین علي

  .دار الكتاب الحدیث: القاھرة. والتربویة خطوات إعدادھا وخصائصھا
  .دار الثقافة: القاھرة. ضیاتتعلیم وتعلم الریا). م١٩٨١. (مكسیموس، ودیع

أثر استخدام استراتیجیة التدریس المتمایز على التحصیل الدراسي ). ھـ١٤٣٤. (المھداوي، فایز محمد
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم . لمقرر األحیاء لدى طالب الصف الثاني ثانوي

  .مكة. القرى
 في اكتساب مفاھیم الصحة woods وdriverأثر أنموذج ). م٢٠١١. (میادة طارق عبد اللطیف

  .١١-٥٨). ١٣ (٤. مجلة دراسات تربویة، وزارة التربیة. المدرسیة
.  التطبیقات-المبادئ-االستراتیجیات الحدیثة في تدریس العلوم المفاھیم). م٢٠١٢. (نبیھة السامرائي
  .دار المناھج للنشر والتوزیع: عّمان

طرق وأسالیب واستراتیجیات حدیثة في ). م٢٠٠٣. (، منىالنجدي، أحمد؛ وراشد، علي؛ وعبدالھادي
  .دار الفكر العربي: القاھرة. تدریس العلوم

مكتبة : الریاض. طرق تدریس العلوم من منظور حدیث). م٢٠٠٧. (نور، عبد المنعم عابدین محمد
  .الرشد

ة التحصیل فاعلیة استخدام الوسائط المتعددة في تنمی). ھـ١٤٣٤. (نورة عایض فردان الھاجري
الدراسي واالتجاه نحو مادة الكیمیاء لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدینة الریاض، 

االجتماعیة، جامعة اإلمام محمد بن سعود  رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم
  .اإلسالمیة، الریاض
لصف الخامس فاعلیة أنموذج درایفر في تحصیل تالمیذ ا). م٢٠١٤. (یاسمین خلیل شكر السعدي

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، . اإلبتدائي في مادة مبادئ العلوم وتحقیق ذواتھم
  .جامعة واسط، العراق
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