حأثَر إسخراحَجَت دورة انخعهى انًعذنت ) )5Esعهي انخحصَم
وانخفكَر اإلبذاعٌ نذى طانباث انصف انخايس االبخذائٌ
فٌ يادة انعهوو فٌ دونت انكوٍج

إعــذاد
بشرى هباد انظفَرً

إشـراف
انذكخور غازً جًال خهَفت

لدهث هذه الزسالة استكواالً لوتطلبات الحصول على
درجة الواجستيز في الوناهج وطزق التدريس
جـــاهـعـــــــــة الــــشـــزق األوســــط
كليــــــة العــــلــــوم التزبــــــويــــــــة
لســــــن الوناهـج وطزائـك التدريــــس
2010

ب

التفـويـض

أنا بشرى ىباد الظفيري ،أفوض جامعة الشرق األوسط بتزويد نسخ من رسالتي لممكتبات الجامعية

أوالمؤسسات أوالييئات أواألشخاص المعنيين باألبحاث والدراسات العممية عند طمبيا.
االس ــم
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قرار لجنة المناقشة

نوقشت هذه الرسالة وعنوانهاا (حأأثَر إسأخراحَجَت دورة انأخعهى انًعذنأت ) )5Esعهأي انخحصأَم وانخفكَأر
اإلبذاعٌ نذى طانباث انصف انخايس االبخذائٌ فٌ يادة انعهوو فٌ دونت انكوٍج).
وأُجَسث بخارٍخ 0272/5/71 :و
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االسخار انذكخور جودث أحًذ سعاده
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انذكخور غازً جًال خهَفت

عضوا ويشرفا

......................

االسخار انذكخور يحًود انوهر

يًخحنا خارجَا

......................

د

اإلهـداء
إلى من أعتز به وأفتخر

إلى من عممني كيف أكون

والـدي العزيز
ومنبع الحب والحنان

إلى نهــر العطاء

والدتي الغالية
إلى سندي وعضدي

رفقاء ورفيقات دربي
إخوتي وأخواتي

أهدي هذا العمل المتواضع
الباحثة
بشرى هباد الظفيري

ه

شكـروتقديـر
الحمــد ر رب العــالمين ،الــني أعــانني عمــا إنجــاز ىــنا العمــل بتوفيــق منــو ســبحانو وتعــالا،
ويســعدني أن أتمــدم بجزيــل الشــكر ووافــر االحت ـرام والتمــدير ،والعرفــان بالفضــل والجميــل إلــا أســتاني
العزيز الدكتور غازي جمال خميفة ،الني بنل جيداً كبي اًر لتصل ىنه الرسالة إلا مـا ىـي عميـو انن،
ـي بعممــو ووقتــو ونصــحو ورعايتــو ليــنا العمــل بكــل مراحمــو ،فكــان لتوجيياتــو وارشــاداتو
والــني جــاد عمـ ه
الوقع الكبير في نفسي والنبراس المنير لطريمي في اإلنجاز واألداء.
كمــا أقـ هـدم جزيــل الشــكر والعرفــان إلــا األســاتنة الك ـرام أعضــاء لجنــة المناقشــة وىــم :االســتان
الــدكتور جــودت أحمــد ســعاده  ،واالســتان الــدكتور محمــود الــوىر ،ونلــك لتفضــميم بمبــول مناقشــة ىــنه
الرسالة واثرائيا بممحوظاتيم وارشاداتيم.
وأخي اًر أتمدم بالشكر والتمدير لكل من تعـاون معـي مـن مـديرات ومعممـات المـدارس االبتدائيـة
في الكويت ،إلنجاز ىنه الدراسة ،والوصول بيا إلا غايتيا المنشودة لتعانق النور.
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الرقم
1

العنوان
مراحل دورة التعمم االعتيادية

الصفحة
20

ك

حأثَر إسخراحَجَت دورة انخعهى انًعذنت ) )5Esعهي انخحصَم
وانخفكَر اإلبذاعٌ نذى طانباث انصف انخايس االبخذائٌ
فٌ يادة انعهوو فٌ دونت انكوٍج
إعــذاد
بشرى هباد انظفَرً
إشـراف
انذكخور غازً جًال خهَفت
ممخص
ىدفت ىنه الدراسة إلا تمصي تأثير إستراتيجية دورة التعمم المعدلة ) )5Esفي التحصيل
والتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مادة العموم فـي دولـة الكويـت ،وتمثمـت
أسئمة الدراسة في انتي:
 -1ىل يختمف تحصيل طالبات الصف الخامس االبتدائي في مادة العموم باختالف إستراتيجية
التدريس (دورة التعمم المعدلة ) ،)5Esوالطزيمة االعتيادية)؟
 -2ىل يختمف التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مادة العموم باختالف
إستراتيجية التدريس (دورة التعمم المعدلة ) ،)5Esوالطزيمة االعتيادية)؟
وقامــت الباحثــة باســتخدام أداتــين ،األولــا تمثمــت فــي اختبــار تــورانس لمتفكيــر اإلبــداعي الــني
عدلتو الباحثة بما يتوافق مع مادة العموم والبيئة الكويتية ،والثانية تمثمـت فـي اختبـار تحصـيمي قامـت
ه
الباحثة بتطويره ،ولحساب معامل ثبات االختبار التحصيمي واختبار التفكير اإلبداعي فمـد تـم اختيـار
عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة الد ارســة طب ـق عمييــا االختبــاران ،وح ِســب معامــل ثبــات االختبــار

ل

التحص ــيمي باس ــتخدام معادل ــة ك ــودر -ريتشاردس ــون ( )KR-20وق ــد بمغ ــت قيمت ــو ( ،)0.85وحس ــب
معامل ثبات اختبار التفكير اإلبـداعي باسـتخدام طريمـة االختبـار واعـادة االختبـار( ) test – retest
ومعامل ارتباط بيرسون حيث بمغت قيمتو (.)0.91
واقتصــرت عينــة الد ارس ـة عمــا مدرســتين وعمــا شــعبتين صــفيتين مــن شــعب الصــف الخــامس
االبتـ ــدائي تـ ــم اختيارىم ـ ـا بالطريمـ ــة العش ـ ـوائية العنموديـ ــة ،وتـ ــم توزيعيم ـ ـا عش ـ ـوائياً إلـ ــا مجمـ ــوعتين،
المجموعـ ــة التجريبيـ ــة:وتـ ــم تدريسـ ــيا ب سـ ــتراتيجية دورة الـ ــتعمم المعدلـ ــة ،وعـ ــدد أفرادىـ ــا ( )24طالب ـ ـةً.
والمجموعة الضابطة:وتم تدريسيا بالطريمة االعتيادية وبمغ عدد أفرادىا ( )24طالبةً.
وتمثمت المادة الدراسية في الفصل الرابع من الوحدة األولا من مادة العموم لمصف الخامس
االبتدائي ،وتم تدريس الفصل في ثماني حصص صفية ،حيث تم تدريس المجموعة التجريبية
باستخدام الخطة التي تم إعدادىا وتطويرىا من جانب الباحثة وفق إستراتيجية دورة التعمم المعدلة
( ،)5Esوتم تدريس المجموعة الضابطة باستخدام الخطة التي أعدتيا معممة المادة بالطريمة
االعتيادية.
وباستخدام تحميل التباين األحادي المصاحب أظيرت نتائج الدراسة انتي:
 يوجد فرق نو داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية( )α  0.05بين متوسط تحصيلطالبات الصف الخامس االبتدائي الالتي درسن مادة العموم ب ستراتيجية دورة التعمم المعدلة
( )5Esومتوسط تحصيل طالبات الصف نفسو في دراسة المادة نفسيا بالطريمة االعتيادية،
ولصالح المجموعة التي درست باستخدام إستراتيجية دورة التعمم المعدلة (.)5Es
 يوجد فرق نو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α  0.05بين متوسط درجاتطالبات الصف الخامس االبتدائي عما اختبار التفكير اإلبداعي الالتي درسن مادة العموم

م

ب ستراتيجية دورة التعمم المعدلة ( )5Esومتوسط درجات التفكير اإلبداعي لطالبات الصف نفسو
الالتي درسن المادة نفسيا بالطريمة االعتيادية ،ولصالح المجموعة التي درست باستخدام إستراتيجية

دورة التعمم المعدلة (.)5Es
وفي ضوء ىنه النتائج اقترحت الباحثة عدداً من التوصيات أىميا:
 تعريف معمـم العمـوم فـي أثنـاء إعـداده وتدريبـو بـدورة الـتعمم المعدلـة ،وكيفيـة إعـداد خطـط تدريسـيةفي ضوئيا.
 استخـــدام إس ــتراتيجية دورة التعـ ــمم ف ــي تدريـ ــس العمـ ــوم ف ـ ــي المرحم ــة االبتدائي ــة ،لالرتم ــاء بتحص ــيلالطمبة وتنمية تفكيرىم اإلبداعي.
 توصي الباحثـة ب ج ـراء د ارسـات مماثــمة حــول اسـتخدام إسـتراتيجية دورة التعــمم المعدلـة فـي تدري ـسالعموم وتطبيميـا عمـا مسـتويات صـفية مختمفـة ،ولم ـواد عممــية أخـرى كالرياضـيات ،وتنــاول متغيـرات
أخــرى غيــر تمــك التــي تناولتيــا ىــنه الد ارســة ،كاكتســاب ميــارات التفكــير الناقــد ،واكتســاب ميــارة حــل
المشكالت.
 وتوص ــي الباحث ــة بـ ـ جراء د ارس ــة ممارن ــة ب ــين أنـ ـواع دورات ال ــتعمم المختمف ــة :الثالثي ــة ،والرباعي ــة،والخماسية ،والسباعية .بتناول أثرىا في التفكير اإلبداعي والتحصيل في المواد العممية.
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ABSTRACT

This study aimed at inquiring modified learning cycle strategy (5Es) on
the achievement and creative thinking of 5th grade female students in
science course in the state of Kuwait
The questions of the study are as follow:
1- Does the achievement of 5th grade female students in science course
differ, due to the teaching strategy (modified learning cycle , and traditional
method)?
2- Does the creative thinking of 5th grade female students in science
course differ, due to teaching strategy (modified learning cycle, and
traditional method)?
The researcher developed an achievement test and a creative thinking
test, by applying them on a pilot sample and calculating their reliability
using (KR-20) formula , and (test – retest) method. Their reliability values
were (0.85) and (0.91) gradually.

س

The study sample was consisted of two schools and two 5th grade
female classes as a clustered sample, distributed randomly into two groups
the experimental group was taught by using modified learning cycle, which
consisted of (24) female students, while the control group was taught by
using traditional method which consisted of (24) female students.
The fourth chapter of the first unit of the science course was chosen and
taught for experimental group by using modified learning cycle in eight
lesson plans developed by the researcher . and the control group was taught
by using traditional method plan prepared by the female teacher of the
science course.
Using ANCOVA revealed the following results:
- There is a significant difference at (α≥0.05) between the achievement
mean of the fifth grade students who
taught science by using learning
األولwere
الفصل
cycle strategy (5Es) and the achievement mean of the same grade students

who were taught the same courseالدراسة
by usingمقدمة
the traditional method in favor of
the group who were taught by using the learning cycle (5Es) strategy.
- There is a significant difference at (α≥0.05) between the creative thinking
mean of the fifth grade students who were taught science by using learning
cycle strategy (5Es) and the creative thinking mean of the same grade
students who were taught the same course by using the traditional method
in favor of the group who were taught by using the learning cycle (5Es)
strategy.
The study presented some recommendations such as:
- Using modified learning cycle in science education at the primary stage, to
increase students’ achievement and their creative thinking.
- Teachers of science have to know during their preparation and training
how to apply the modified learning cycle, and how to prepare teaching
plans.
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الفصل األول
مقدمة الدراسة
تمييد :
نظ اًر لمتقدـ العممي واالنفجار المعرفي الذي شيدتو المياديف المعرفية بشكؿ عاـ ،والمواد
العممية بشكؿ خاص ،أصبح مف المتعذر عمى المتعمـ اإللماـ بيذه الموضوعات ،حتى أوجب عمى
المؤسسات التربوية بذؿ جيود استثنائية وتسخير الوسائؿ واألساليب الممكنة ،مف أجؿ إعداد األبناء
لممستقبؿ؛ ليكونوا قادريف عمى حؿ مشكبلتيـ بأنفسيـ ،ومواكبة عصر التطور والمعرفة .لذلؾ؛
اتجيت أنظار الباحثيف والتربوييف لمبحث عف طرؽ تدريس جديدة مختمفة يكوف المعمـ فييا مرشداً،
وموجياً ،ومساعداً لمطمبة عمى فيـ المعرفة ،وكيفية استخداميا وتوظيفيا في حياتيـ؛ لتحسيف
تحصيؿ الطمبة في مادة العموـ ،وتنمية تفكيرىـ بمختمؼ أنواعو ومياراتو.
إف مف أىـ ما يميز العصر الحالي الدور الذي تؤديو العموـ في حياتنا ،فقد أدخمت في مختمؼ
مرافؽ الحياة العمرانية والصحية واالجتماعية واالقتصادية ،لقدرتيا عمى حؿ كثير مما يواجينا مف
مشكبلت في مياديف شتى .ونتيجةً لذلؾ فقد توجو تدريسيا إلى مساعدة الفرد (المتعمـ) عمى التكيؼ
مع بيئتو ،واإلسياـ في حؿ المشكبلت لمنيوض بالمجتمع ،وتحقيؽ الرفاىية ألفراده ،إذ بدأ االىتماـ
بالكيؼ والعمؽ بدالً مف الكـ ،إلى جانب حسف انتقاء المادة التعميمية (الممكاوي .)2008،
ولتحقيؽ ما يفرضو ىذا العصر بسماتو وخصائصو المعرفية ،كاف ال بد مف التركيز عمى
تطوير المناىج بما تتضمنو مف عناصر المنيج (األىداؼ ،والمحتوى ،والمنياج ،وطرؽ التدريس،
واألنشطة ،والتقويـ) ،إال أف االىتماـ قد انصب بشكؿ كبير عمى طرائؽ التدريس ،التي تعد ترجمة
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لؤلىداؼ ،والوسيمة األساسية لتحقيقيا ،واألداة التي ترسخ المحتوى في نفوس الطمبة (توؽ
وعدس.)1984،
كما تعد طرائؽ التدريس باختبلؼ أنواعيا وصيغيا ىي الموصبلت أو وسائؿ االتصاؿ الحقيقية
الحاممة لرسالة التعميـ ،سواء أكاف محتوى ىذه الرسالة معرفة ،أـ عاطفة ،أـ حركة ،أـ قيمة .وبذلؾ
فإف طرائؽ التدريس تتنوع بتنوع األغراض واألىداؼ التربوية التي ترمي لتحقيقيا ،أو باختبلؼ
المتطمبات النفسية الستخداميا مف المعمـ والطمبة ،أو بتفاوت عدد المتعمميف بوساطتيا (جرادات
وعبيدات وابوغزالة وعبدالمطيؼ .)1983،
ومف ناحية أخرى ،ال بد لمناىج العموـ أف تتطور بعناصرىا بما يحقؽ عدداً مف األىداؼ ،مف
بينيا تنمية ميارات التفكير العميا ،ومراعاة الفروؽ الفردية ،وربط التعميـ بالحياة ،وفيـ األفكار
الرئيسة ،وجعؿ البنى المعرفية أكثر شموالً وتجريداً ((،)Taba،1962سعادة وابراىيـ،)2001،
وتنطمؽ مف فكرة أف العموـ ثقافة أساسية لجميع الناس تحت مبدأ " :أف كؿ طفؿ سوي يستطيع فيـ
العموـ عندما تقدـ لو بميارة ،وفي الوقت المناسب" ،لذا تعمؿ مناىج العموـ في مرحمة التعميـ
األساسي عمى تحقيؽ أىدافيا بصورة تمكف كؿ طالب مف استخداـ طاقاتو مع مراعاة الفروؽ الفردية
بيف المتعمميف .وألف المجتمع أصبح في أمس الحاجة إلى أفراد مبدعيف قادريف عمى تقديـ الحموؿ
لمشكبلت الحياة اليومية ،لذلؾ أصبحت قدرات التفكير بصورة عامة والتفكير اإلبداعي بصفو خاصة
أحد األىداؼ التربوية الميمة التي تسعى مدرسة اليوـ إلى تحقيقيا لدى المتعمميف مف خبلؿ برامجيا
التربوية ،ويمكف أف يحقؽ تدريس العموـ ىذا اليدؼ مف خبلؿ تعميـ الطمبة كيؼ يفكروف ،ال كيؼ
يحفظوف المقررات الدراسية عف ظير قمب ،دوف فيميا ،أو استيعابيا ،أو توظيفيا في الحياة ،وقد
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أصبح ىذا اليدؼ مف المياـ الرئيسة لمتربية العممية ،وتعد مناىج العموـ مجاالً خصباً لتنمية التفكير
ٍ
وتحد لمعقؿ فيما تتصدى إليو مف ظواىر وأحداث طبيعية
اإلبداعي ،لما تتميز بو مف إثارة لمتفكير
وحيوية (الخميمي .)1996 ،
وإلستراتيجيات التدريس التي يستخدميا معممو العموـ دور ميـ في االرتقاء بتحصيؿ الطمبة،
وتنمية تفكيرىـ اإلبداعي ،وذلؾ مف خبلؿ مشاركة المتعمـ في العممية التعميمية والتوصؿ إلى حموؿ
لممشكبلت التي تواجيو .وقد ظيرت في السنوات األخيرة عدة نظريات يعد كؿ منيا أساسا لعدد مف
إست ارتيجيات التدريس ،ومف ىذه النظريات النظرية البنائية.
تعتمد النظرية البنائية ( )Constructive Theoryعمى نظرية بياجيو التي ترى أف التعمـ
المعرفي يتـ مف خبلؿ التكيؼ العقمي ،بمعنى أف يحدث توازف في فيـ الواقع والتأقمـ مع الظروؼ
المحيطة ،وتؤكد النظرية البنائية عمى أف المتعمـ يبني معرفتو بنفسو مف خبلؿ تفاعمو المباشر مع
مادة التعمـ ،وكذلؾ ربط المعمومات الجديدة بالسابقة بما ُيحدث تغيرات في بنيتو المعرفية عمى أساس
المعاني الجديدة ،والنظرية البنائية تشمؿ التعميـ والتعمـ معا ،اذ تعتمد عمى أساسيف ىما :التعمـ الذي
يحدث داخؿ عقؿ المتعمـ ،وما يقوـ بو المعمـ مف أداء في الموقؼ التعميمي ،وىي تؤكد المعنى ،كما
تتضمف إشتراؾ الطمبة في أنشطة تعاونية تستيدؼ تنمية االستقصاء وحؿ المشكبلت ،ويكوف دور
المعمـ بمنزلة الموجو والمرشد (أبو لوـ .)2005،
ومكممة لما جاءت بو النظرية المعرفية ،إذ اىتمت بتغيير
ولقد جاءت الفمسفة البنائية ُمدعمة ُ
دور كؿ مف المعمـ والمتعمـ ،فمـ يعد دور المعمـ مجرد ناقؿ لممعرفة ،والمتعمـ مجرد متم ٍ
ؽ ليا ،بؿ
قدمت الكثير مف اإلستراتيجيات التعميمية التي تجعؿ مف الطالب مركز العممية المعرفية وتفعيؿ دوره
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ومسيؿ ( ،)Facilitatorوداعـ ليا
بوصفو باحثاً عف المعرفة وبانياً ليا ،والمعمـ موجوُ ،
) .(Chritianson , 1999وتوجد مجموعة مف اإلستراتيجيات التي تنطمؽ مف الفمسفة البنائية منيا
إستراتيجية دورة التعمـ التي اتخذت أشكاال متعددة:ثبلثية المراحؿ ،ورباعية المراحؿ ،وخماسية
المراحؿ (الطناوي.)2001،
إف إستراتيجية دورة التعمـ تتعدى مجرد االىتماـ بمحتوى المادة العممية إلى التركيز عمى
الجانب العممي والطريقة التي يتعمـ بيا التمميذ ،وىي أسموب يعرض المتعمميف لفحص المادة العممية
وتجريبيا عممياً ،وذلؾ بجعميـ يكتشفوف ثـ يبنوف عمييا ،ثـ يطبقونيا عمى فكرة جديدة .وتقدـ دورة
التعمـ العمـ بوصفيا طريقة بحث وتفكير ،ومف ثـ تيتـ بتنمية ميارات التفكير ،والميارات العممية لدى
المتعمـ ،وتنسجـ مع الكيفية التي يتعمـ بيا التبلميذ .ومف خبلؿ ىذه الدورة يقوـ الطمبة أنفسيـ بعممية
اإلستقصاء التي تؤدي إلى التعمـ في مواقؼ جديدة استنادا إلى النظرية البنائية (الجواودة .)2006،
جاءت دورة التعمـ لتطوير مناىج العموـ بالتأكيد عمى إجراءات تدريسيا ،وكيفية التخطيط
لدروس العموـ ،لتساعد المتعمـ عمى التعميـ والتعمـ .وقد صممت دورة التعمـ (الثبلثية) في األصؿ
لبرنامج المرحمة االبتدائية الذي قاـ بو روبرت كاربمس ( )Robert Karplusوزمبلؤه في ستينات
القرف العشريف ،بحيث ينسجـ ىذا البرنامج مع خصائص الطفؿ النمائية ،ويساعد عمى توفير
الظروؼ والشروط التي تعيف عمى نموه الفكري .ىذا وتـ تطوير دورة التعمـ ىذه بوصفيا إست ارتيجية
وطريقة تدريس في العموـ في المراحؿ التعميمية األخرى .وبيذا تعد إستراتيجية دورة التعمـ تطبيقاً
تربوياً وترجمة لبعض أفكار النظرية البنائية ونظرية بياجيو (زيتوف .)2007،
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وتتألّؼ دورة التعمـ مف ثبلث مراحؿ ىي:االستكشاؼ ( ،)Explorationوتقديـ المفيوـ
( ،)Concept Introducingوتطبيؽ المفيوـ ( .)Concept Applicationوقد أجريت تعديبلت
عمى ىذه اإلستراتيجية ،ومنيا ما قامت بو لجنة دراسات مناىج العموـ البيولوجية Biological
) Science Curriculum Society (BSCS,1993في عاـ  ،1993وعمى يد بايبي(،)Bybee
بتطوير دورة التعمـ ،إذ أضافت مرحمتيف جديدتيف لدورة التعمـ ،وأصبحت دورة التعمـ تتكوف مف خمس
مراحؿ ىي:االنشغاؿ( ،)Engagementواالستكشاؼ ( ،)Explorationوالتفسير(،)Explanation
والتوسع ( ،)Elaborationوالتقويـ (.(BSCS,1993) )Evaluation
إ ّف دورة التعمـ الثبلثية تـ تعديميا الى دورة التعمـ الخماسية ،وتمت االشارة إلييا بػ ( ،)5Esألف
كؿ مرحمة مف المراحؿ الخمس تبدأ بالحرؼ األجنبي ) ،(Eولكؿ مرحمة وظيفة محددة تسيـ في
عممية التعمـ (زيتوف.)2007،
وبيذا ،أصبحت دورة التعمـ إستراتيجية تدريس تقوـ عمى التفاعؿ النشط بيف المعمـ والطالب،
ومحورىا األنشطة االستكشػافية ،بيدؼ تنمية أنمػاط االستدالؿ الحسػي والشكمي لدى الطمبة (عبد
السبلـ.)2001،

مشكمة الدراسة :
بعد استعراض بعض الدراسات السابقة المتعمقة بأثر إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ( )5Esفي
التدريس ،لوحظ أف ىناؾ تعارضاً في نتائج الدراسات المتعمقة بيذه اإلستراتيجية ،ففي الوقت الذي
أشارت فيو دراسة كاتمينا ) (Catalina,2005إلى عدـ وجود فروؽ بيف تحصيؿ الطمبة عند تطبيؽ
دورة التعمػـ الخماسيػة المعدلة مقارنة بالطريقة االعتيادية ،أشارت دراسات أخرى مثػؿ أبو رماف
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( )2007والكيبلني ( )2001ولورد) (Lord,1994إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في
التحصيؿ عند تطبػيؽ دورة التعمػـ المعدلة ( )5Esولصالح دورة التعمػـ المعدلة مقػارنة بالطريقػة
االعتيادية.
وأشارت كثير مف أدبيات تدريس العموـ ،عالمياً ومحمياً الى أف دور الطالب في عممية التعمـ
والتعميـ ،ال يزاؿ ضعيفاً ويتسـ بالسمبية ،وأف ىناؾ حاجة الستخداـ أساليب ووسائؿ تعميـ ،تُسيـ في
تغيير ىذا الدور ،ليصبػح أكثر إيجابية في تحصيمو العممي ،وتنمية تفكيره (الممكاوي .)2008،
لذا ،تأتػي ىػذه الدراسة مػف أجؿ استقصاء تأثير إستراتيجية دورة التعمػـ المعدلػة ( )5Esعمى
التحصيؿ والتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ في دولة الكويت.

أسئمة الدراسة وفرضياتيا :
ىدفت ىذه الدراسة إلى االجابة عف السؤاليف اآلتييف:
 -1ىؿ يختمؼ تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ باختبلؼ إستراتيجية
التدريس (دورة التعمـ المعدلة )ٚ ،)5Esاٌطش٠مخ االػز١بد٠خ)؟
 -2ىؿ يختمؼ التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ باختبلؼ
إستراتيجية التدريس (دورة التعمـ المعدلة )ٚ ،)5Esاٌطش٠مخ االػز١بد٠خ)؟
ولئلجابة عف السؤاليف السابقيف تـ اختبار الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف:
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 الفرضية األولى:ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α  0.05بيف متوسط تحصيؿطالبات الصؼ الخامس االبتدائي البلتي درسف مادة العموـ بإستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ()5Es
ومتوسط تحصيؿ طالبات الصؼ نفسو البلتي درسف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية.
 الفرضية الثانية:ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α  0.05بيف متوسط درجاتطالبات الصؼ الخامس االبتدائي في اختبار التفكير اإلبداعي البلتي درسف مادة العموـ بإستراتيجية
دورة التعمـ المعدلة ( )5Esومتوسط درجات التفكير اإلبداعي لطالبات الصؼ نفسو البلتي درسف
المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية.

أىمية الدراسة :
تكمف أىمية ىذه الدراسة في مجاؿ تدريس العموـ في اآلتي:
 –1تعالج ىذه الدراسة مشكمة أساسية تواجو معظـ العامميف في مجاؿ تدريس العموـ ،وىي البحث
عف أفضؿ الطرائؽ واإلستراتيجيات التدريسية لتقديـ المفاىيـ العممية والحقائؽ والنظريات بطريقة تثير
تفكير الطالب اإلبداعي ،بحيث يستطيع الطمبة اكتساب ىذه المفاىيـ وتطبيؽ النظريات في مواقؼ
أخرى مما يعزز نقؿ أثر التعمـ الى حياتيـ العممية.
المعدلة واضعي المناىج الدراسية الكويتية عمى استخداميا
 –2قد يؤدي نجاح استخداـ دورة التعمـ
ّ
في تنظيـ المادة العممية في الكتب العممية المقررة فيما بعد ،وقد تُشجع باحثيف آخريف عمى إجراء
دراسات مماثمة عمى اإلستراتيجية المتبعة نفسيا في ىذه الدراسة ،أو عمى إستراتيجيات تدريس حديثة
أخرى.
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 - 3وقد تمقي ىذه الدراسة بعض الضوء عمى فاعمية إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ( )5Esفي
تنمية التفكير بشكؿ عاـ ،و التفكير اإلبداعي بشكؿ خاص ،لذا تنبع أىمية ىذه الدراسة في استخداـ
إستراتيجية غير مألوفة لتدريس العموـ في دولة الكويت.
 -4ومما يزيد مف أىمية الدراسة ،كونيا تناولت المرحمة االبتدائية التي يجب إعطاؤىا اىتماماً كبي اًر،
ألف المتعمـ في ىذه المرحمة العمرية يكوف في مرحمة العمميات الحسية المباشرة التي يحتاج فييا إلى
ربط المادة النظرية المجردة بشيء محسوس ومألوؼ.

مصطمحات الدراسة :
ورد في ىذه الدراسة بعض المصطمحات ،وفي ما يأتي تعريؼ بيا:
* إستراتيجية دورة التعمم المعدلة (:)5Esىي إستراتيجية تدريسية مطورة مف دورة التعمـ ثبلثية
المراحؿ ،لتستخدـ في التدريس ،وتتكوف مف خمس مراحؿ ،يستخدميا المعمـ مع طمبتو داخؿ غرفة
الصؼ ،وتيدؼ إلى أف يبني الطالب معرفتو العممية بنفسو ،وىذه المراحؿ ىي:
 مرحمة االنشغاؿ (:)Engagement Phaseتقدـ لمطمبة الثارة االىتماـ بالموضوع قيد الدرس،وانيماؾ الطمبة في الميمة التعميمية عف طريؽ طرح أسئمة أو عرض مشكمة أو أحداث متناقضة
توصؿ الطمبة إلى حالة مف عدـ التوازف المعرفي.
 مرحمة االستكشاؼ (:)Exploration Phaseيقوـ الطمبة بأنشطة عممية وعقمية الستكشاؼالموقؼ ،أو األحداث أو الحاالت والوصوؿ إلى عبلقات ومبلحظة أنماط وتحديد متغيرات.
 مرحمة التفسػيػر(:)Explanation Phaseيطمب المعمـ مف الطمبة صياغة تفسيراتيـ ومف ثـيعرض التفسيرات العممية بطريقة واضحة.
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 مرحمة التػوسػػع(:)Elaboration Phaseيوفر المعمـ الفرصة لمطبلب لممرور بخبرات أخرى تكوففييا المفاىيـ أو العمميات أوسع وأكثر تفصيبلً .وىـ يدخموف في نقاشات وأنشطة لمبحث عف
المعمومات تؤدي إلى فيـ أفضؿ لمميمة.
 مرحمة التقوي ػػـ(:)Evaluation Phaseيوجو المعمـ فرصاً لتوظيؼ الميارات التي اكتسبوىا وتقييـفيميـ لمموضوع كما يقوـ بتقديـ تغذية راجعة ليـ ،فضبلً عف تحديد مدى استيعاب الطمبة لمموقؼ
التعميمي ،ومدى تحقيؽ االىداؼ المنشودة.
* الطريقة االعتيادية:طريقة تعميمية (شائعة) يقوـ فييا المعمـ (معمـ العموـ) بالدور الرئيس في
تدريس العموـ/المفاىيـ العممية ،في حيف يكوف دور المتعمـ دو اًر (سمبياً) بوجو عاـ .وتتضمف بشكؿ
أساسي استخداـ المعمـ ألسموب العرض المفظي ،واألسئمة إلثارة النقاش بطريقة محددة تؤدي إلى
توضيح المفاىيـ وأفكار الدرس ،والعرض العممي ،وتأكيد صحة النتاجات المعرفية ،وأسئمة الكتاب
المدرسي.
* التحصيل الدراسي:وعرفو بدوي ( ،1980ص)76عمى أنو ":بموغ مستوى معيف مف الكفاءة في
الدراسة ويتحدد ذلؾ باختبارات التحصيؿ المقننة أو تقديرات المدرسيف أو االثنيف معا ".
أما إجرائياً فقد ُع ّرؼ في ىذه الدراسة بالعبلمة التي ستحصؿ عمييا الطالبة في االختبار الذي أع ّدتو
طورتو ليذا الغرض.
الباحثة و ّ
* التفكير اإلبداعي:وعرفو سعادة ( ،2009ص)111عمى أنو ":عممية ذىنية يتفاعؿ فييا المتعمـ مع
الخبرات العديدة التي يواجييا بيدؼ استيعاب عناصر الموقؼ ،مف أجؿ الوصوؿ إلى فيـ جديد ،أو
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إنتاج جديد ،يحقؽ حبلً أصيبل لمشكمتو ،أو اكتشاؼ شيء جديد ذي قيمة بالنسبة لو ،أو لممجتمع
الذي يعيش فيو ".
تورنس لمتفكير
ويتمثؿ إجرائياً بالعبلمة الكمية التي ستحصؿ عمييا الطالبة عف اختبار ا
اإلبداعي.

حدود الدراسة :
تـ إج ارء ىذه الدراسة ضمف الحدود اآلتية:
 الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي .2010 / 2009 مدارس اإلناث الحكومية التي تشتمؿ عمى الصؼ الخامس االبتدائي في محافظة الفروانية بدولةالكويت.
 -الفصؿ الرابع مف الوحدة األولى مف مادة العموـ لمصؼ الخامس االبتدائي.

محددات الدراسة :
يتحدد تعميـ نتائج الدراسة بما يأتي:
 االختبار التحصيمي الذي أعدتو الباحثة ،وتتحدد النتائج بدالالت صدقو وثباتو. اختبار تورانس ( )Toranceلمتفكير اإلبداعي وىو مف االختبارات المنشورة ،وقد قامت الباحثةبتعديمو بما بتوافؽ مع مادة العموـ والبيئة الكويتية ،وتتحدد النتائج بدالالت صدقو وثباتو.
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الفصل الثاني
األد النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األد النظري والدراسات السابقة
يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً لؤلدب النظري والدراسات السابقة ،العربية واألجنبية ،التي تناولت
دورة التعمـ الخماسية كاآلتي:

أوالً :األد النظري
بناء عميو إستراتيجية دورة التعمـ مف حيث
تناوؿ ىذا الجزء ،النظرية البنائية كأساس طُ ّورت ً
المفيوـ ،واألىمية ،واألىداؼ التي تسعى ىذه اإلستراتيجية إلى تحقيقيا ،وكذلؾ مكونات ىذه
اإلستراتيجية ،ومراحؿ تدريسيا ،والتفكير اإلبداعي ،مفيومو وأىميتو ،وفي ما يأتي تفصيؿ لذلؾ.

النظرية البنائية
ينعكس المنحى البنائي في تحوؿ التركيز مف العوامؿ الخارجية التي تؤثر في تعمـ الطالب مثؿ:
المدرسة والمعمـ والمنياج وغيرىا مف العوامؿ؛ ليتجو إلى ما يحدث داخؿ عقؿ المتعمـ عند تعرضو
لممواقؼ التعميمية مثؿ:معرفتو السابقة وما يوجد لديو مف فيـ سابؽ لممفاىيـ ،وقدرتو عمى معالجة
المعمومات ،ودافعيتو لمتعمـ ،وأنماط تفكيره ،وكؿ ما يجعؿ التعمـ لديو ذا معنى .وقد انطمؽ البنائيوف
في بحوثيـ ودراساتيـ مف مدرسة سميت " بالمدرسة البنائية " ،وركزت عمى كيفية تشكيؿ المعنى
لممفاىيـ العممية عند المتعمـ في بناء معرفي يتكامؿ مع ما يمتمكو مف فيـ سابؽ لممفاىيـ و يظير
بنسؽ جديد (الطراونة.)2006،
عرؼ زيتوف ( ،1992ص  )88البنائية بأنيا "رؤية في نظرية التعمـ ونمو الطفؿ قواميا
وقد ّ
أف الطفؿ يكوف نشيطاً في بناء أنماط التفكير لديو نتيجة تفاعؿ قدراتو النظرية مع خبراتو الحياتية".
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وعرفيا ويتمي ( )Wheatley,1991,46بأنيا منحى يصبح الطمبة مف خبللو مفكريف نشطيف،
يقوموف ببناء مفاىيميـ عف العالـ المحيط بيـ ،وتتولد المعرفة لدييـ مف خبلؿ تفكيرىـ ونشاطيـ.
وعرؼ الخميمي(،1996ص )23البنائية بأنيا الموقؼ الفمسفي الذي يرى بأف ما يدعى بالحقيقة ما
ّ
ىي إال بناء عقمي عند الذيف يعتقدوف أنيـ تقصوىا واكتشفوىا .وبعبارة أخرى فإف الذيف يصموف إليو
ويسمونو حقيقة ما ىو إال ابتداع تـ مف قبميـ ،فتصبح ىذه االبتداعات (التصورات الذىنية) ىي
أساس نظرتيـ إلى العالـ مف حوليـ وتصرفاتيـ إزاءه.
وتقوـ البنائية بوصفيا نظرية معرفية ،عمى افتراضيف رئيسيف يركز أوليما عمى المعرفة ،إذ تؤكد
ىذه النظرية أف المعرفة ال تُكتسب بطريقة سمبية ،بؿ يتـ بناؤىا مف قبؿ الفرد نفسو ،مف خبلؿ
نشاطو وتفاعمو مع العالـ الذي ُيحيط بو ،فالمعرفة مقترنة بمف يطمُبيا ،وال تنتقؿ مف فرد إلى آخر
أما االفتراض الثاني فيركز عمى عممية
بالمعنى نفسو ،بؿ يبني كؿ فرد
معنى خاصاً لياّ .
ً
أف أىمية المعرفة تنبع مف خبلؿ ما تُقدمو مف
المعرفة( ،)Cognition Processإذ تؤكد البنائية ّ
المطمقة ،أو ُمطابقة ىذه المعرفة لمواقع ( زيتوف،
منافع لمفرد وليس مف خبلؿ اكتشاؼ الحقيقة ُ
.)2002
وتنسب الطريقػة البنائيػة إلى بياجيو؛ فقد ظيرت في أعمالو في عمػـ النفس ،إذ رأى أف
المعػرفة ذات طبيعػة وظيفيػة تكيفيػة ،أي أنػيا تنمػو ضمف الخبرات الخاصة لمفرد (المومني .)2002،
ويشير بياجيو ( )Piagetفي نظرتو إلى البنائية المعرفية إلى أف التعمـ يتحدد في ضوء ما
صمـ الخبرات التعميمية التعممية
يحصؿ عميو المتعمـ مف نتائج منسوبة لدرجة فيمو العممي ،ومف ثـ تُ ّ
عمى أساس الوظائؼ المعرفية الثبلث:التمثّؿ ،والمواءمة ،والتنظيـ .فالمتعمـ يسعى مف أجؿ التكيؼ
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لمحصوؿ عمى االتزاف ،والتكيؼ يحدث عندما ُيغير المتعمـ البيئة لتبلئـ مخططات البنية الذىنية لديو
وىذا ما يسمى بالتمثّؿ ،وعندما ُيغير المتعمـ مخططات بنيتة الذىنية لتبلئـ البيئة فإف ىذا ما يسمى
بالمواءمة (.) Appleton, 1997
كوف
ويرى بياجيو أنو يجب تبني الضوابط التالية في العمؿ التربوي والتعميمي :جعؿ المتعمـ ُي ّ
ال مفاىيـ ويضبط العبلقات بيف الظواىر بدؿ استقباليا عف طريؽ التمقيف؛ وجعؿ المتعمـ يكتسب
المواقؼ اإلجرائية لممواضيع قبؿ بنائيا رمزيا؛ وجعؿ المتعمـ يضبط بالمحسوس األجساـ والعبلقات،
ثـ االنتقاؿ بو إلى تجريدىا عف طريؽ التفكير العميؽ؛ ويجب تنمية ميارات التفكير بشكؿ يوازي
تطور المراحؿ النمائية لسنوات الدراسة؛ واكساب المتعمـ مناىج وطرائؽ حؿ المشكبلت ،واتجاه
المعرفة االستكشافية عوض االستظيار؛ وتدريبو عمى ممارسة ميارات التفكير بأنواعيا المختمفة
(ناصر.)2001،
ويفترض بياجيو أف كؿ مفيػوـ جديد يتعممو المتعمـ يتأثػر بالمفاىيـ األخرى السابقة لديو،
فيربط المتعمـ ذىنيا المفيوـ الذي تعممو مع المفاىيـ األخرى عمػى ىيئة شبكة مف العبلقات.
وفػي ضوء االفتراضات والمبادئ السابقة لمنظرة البنائية ،سعى العديد مػف التربوييف والمتخصصيف
فػي ميداف التربية العممػية وتدريػس العمػوـ إلى تطبيؽ ىذه االفتراضات والمبادئ في عممية تعمـ الػعموـ
وتعميميا ،وتمخض عػف ذلؾ كثير مف النماذج واإلستراتيجػيات التدريسػية القائمػة عمى النظرية البنائػية
مثػؿ :إستراتيجية التغير المفاىيػمي ،والخريطػة المفاىيمػية ،ودورة التعمػـ بأنماطيػا المخػتمفة (أبو
رماف.)2007،
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ظي ػػرت النظري ػػة البنائي ػػة الحديث ػػة ،وس ػػادت بالت ػػدريج األفك ػػار البنائي ػػة وانتش ػػرت ،وأدى ذل ػػؾ إل ػػى
تطبيؽ ىذه األفكار في مجاؿ تدريس العموـ؛ لذا تعتقد طائفة كبيرة مف التربوييف في عالمنا المعاصػر
أف المعرفة يتـ بناؤىػا فػي عقػؿ المػتعمـ بوسػاطة المػتعمـ ذاتػو .حيػث تمثػؿ ىػذه الفكػرة محػور النظريػة
ب ّ
البنائيػػة ،فػػي حػػيف يػػرى ناصػػر ( )2001أف النظريػػة البنائيػػة ظيػػرت بوصػػفيا نظريػػة بػػارزة لمػػتعمـ فػػي
العق ػػد الماض ػػي نتيج ػػة ألعم ػػاؿ دي ػػوي  ،Deweyوبياجي ػػو  ،Piagetوبرون ػػر  ،Brunerوفيجوتس ػػكي
 ،Vygotskyالػػذيف قػػدموا س ػوابؽ تاريخيػػة لمنظريػػة البنائيػػة والتػػي تمثػػؿ نموذج ػاً لبلنتقػػاؿ مػػف التربيػػة
التي تقوـ عمى النظرية السموكية إلى التربية التي تقوـ عمى النظرية المعرفية.

وتُ ّعد الفمسفة البنائية مف الفمسفات الحديثة التي يشتؽ منيا عدة طػرؽ تدريسػية متنوعػة ،وتقػوـ
عمييػػا عػػدة نمػػاذج تعميميػػة متنوعػػة ،وتيػػتـ الفمسػػفة البنائيػػة بػػنمط بنػػاء المعرفػػة وخط ػوات اكتسػػابيا.
والبنائيػػ ػػة فػ ػ ػػي رأي كثيػ ػ ػػر مػ ػ ػػف أىػ ػ ػػؿ ال ػ ػ ػرأي ىػػ ػػي المقابػ ػ ػػؿ العربػ ػ ػػي لمصػ ػ ػػطمح فػ ػ ػػي اإلنجميزيػ ػ ػػة ىػ ػ ػػو
 ،Constructivismويمتػػبس ى ػػذا المصػػطمح ف ػػي أذى ػػاف بعػػض الن ػػاس بنظري ػػة أخػػرى ى ػػي البنيوي ػػة
 Structuralismوىي نظريػة مغػايرة لمبنائيػة فػي النشػأة ،وفػي المغػزى ،وفػي التضػمينات والتطبيقػات
وتقوـ البنائية عمى افتراضيف أساسييف ىما:
االفتراض األوؿ :إف المعرفة ال تكتسب بطريقة سمبية نقبلً عف اآلخريف ،ولكف يتـ بناؤىا بطريقة
فعالة مف خبلؿ الفرد الواعي لكوف األفكار والمعتقدات ال تنتقؿ إلى عقولنا عف طريؽ إرساليا مف
ّ
اآلخريف كما لو كانت طرداً بريدياً مرسبلً مف قبؿ فرد آلخر .ومف ثـ فإنو ال ينبغي لنا أف نضع
األفكار في عقوؿ التبلميذ ،وانما يجب أف يبنوا معانييـ بأنفسيـ  .فاالتصاؿ الذي ُنجريو مع اآلخريف
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ال يؤدي إلى انتقاؿ أفكارنا إلييـ بالمعنى نفسو الموجود في عقولنا ،بؿ إف تعبيراتنا يمكف أف تثير
مضاميف مختمفة لدى كؿ فرد مف التبلميذ.ولذلؾ فإف البنائييف ينكروف مبدأ نقؿ المعرفة بوصفيا أداة
ومصد اًر الكتسابيا ،خاصة المنظر الكبير فوف جبلسر سفيمد ،وذلؾ "بقولو " :ال يوجد سبيؿ أماـ
منظري البنائية لنقؿ المعرفة  ،فكؿ فرد عميو أف يبنييا بنفسو ألف الكائف المعرفي يفسر الخبرة
وبتفسيره ىذا ليا يشكؿ عالما منتظما " ٍ. " structured Word
http://www.edu.gov.sa/portal/newt/dhtml/s/2_1.htm
وىذا ىو االفتراض الرئيس الذي يتبناه كؿ البنائييف ،وىو ييدؼ عموماً إلى خمؽ تراكيب معرفية
تناسب العالـ التجريبي.
االفتػراض الثػاني لممعرفػة  :إف وظيفػة العمميػة المعرفيػة (  ) Cognition Processىػي التكيػؼ مػع
تنظيـ العالـ التجريبي وخدمتو ،وليس اكتشاؼ الحقيقػة الوجوديػة المطمقػة ،فالبنػائيوف يػروف أف وظيفػة
المعرفػػة أو صػػحة المعرفػػة ال تنبػػع مػػف كونيػػا تطػػابؽ الحقيقػػة الوجوديػػة ،بػػؿ فػػي كونيػػا نفعيػػة ،وتكػػوف
عمػػى ذلػػؾ النحػػو عنػػدما تسػػاعد الفػػرد فػػي تفسػػير مػػا يمػػر بػػو مػػف خبػرات حياتيػػة  .فػػالفرد ال يمكػػف أف
يدرؾ ويكوف فيما لؤلشياء ولممعرفة الجديدة إال عندما تكوف المعرفة المسبقة مبلئمة لممعرفة الجديػدة،
وال يسػتطيع أف يقػوؿ إف إد اركػو لمحقيقػة ىػي مػا يطػابؽ الواقػع فعػبلً ،فيػو يعتمػد عمػى معرفتػو المسػػبقة
ليفسػػر التجربػػة التػػي يتعػػرض ليػػا ،فيبنػػي معرفػػة تناسػػبيا؛ وقػػد تكػػوف ىػػذه المعرفػػة عرضػػة لمخطػػأ؛ وال
يمكػف لمفػػرد أف يكػػوف متأكػػداً مػػف تطػابؽ المعرفػػة لمواقػػع .و بػػدال مػػف ذلػؾ فػػإف المعرفػػة ىػػي تفسػػير ذو
معنػػى لخب ػرات الشػػخص الفرديػػة .وكممػػة ذو معنػػى تعنػػي أف التفسػػير يكػػوف خارجيػػا محػػدوداً بػػالخبرة،
وداخميا بما لديو مف بنية معرفية سابقة ( .زيتوف وزيتوف)0992 ،
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وقػػد شػػكمت البنائيػػة ثػػورة فػػي الد ارسػػات اإلنسػػانية واالجتماعيػػة ،وطػػرؽ التعامػػؿ مػػع المعرفػػة ،إذ
امتد أثرىا بشكؿ بارز إلى ميداف التربية لتصبح منيجاً ونشاطاً تربوياً يمػارس مػف قبػؿ الطالػب بشػكؿ
خاص لموصوؿ إلى المعرفة(. )Wheatly,1991
مما تقدـ يتضح أف البنائية كمفيوـ ظيرت قديماً و ّأدت دو اًر في العموـ الطبيعية ،إال أف االلتفات
ليا كمنيج لمتطبيؽ في مختمؼ العموـ لـ يتبمور إال في عصرنا الحديث ،وكاف أحدث مجاؿ برزت
فيو البنائية ىو مجاؿ التربية ،حيث برزت في التطبيؽ العممي واإلستراتيجيات التدريسية التي تيدؼ
إلى بناء المعرفة لدى المتعمـ .ذلؾ أف البنائية تتميز بأنيا تجمع بيف كونيا:نظرية في المعرفة،
ومنيجاً في التفكير ،وطريقة في التدريس .وقد تعددت تطبيقات البنائية في طرؽ التدريس وتنوعت،
إال ّأنيا جميعاً تركز عمى بناء المعرفة مف قبؿ الطالب .ومف أىـ تمؾ التطبيقات (اإلستراتيجيات)
القائمة عمى البنائية دورة التعمـ.
دورة التعمم االعتيادية ( : ( Learning Cycle
تـ بمورتو أساساً لتنظيـ دروس مواد العموـ في مشروع
تشكؿ دورة التعمـ
منحى استقصائياً ّ
ً
تحسيف منياج العموـ؛ ليكوف متوافقاً مع خصائص الفرد النمائية ،ومراعياً لمستوى النمو العقمي لديو.
حيث ارتكز ىذا المشروع عمى مبادئ نظرية بياجيو في التعمـ المعرفي ،والتي ترى أف التعمـ عممية
نشطة يقوـ بيا الفرد بنفسو ،فيو يستكشؼ ويبحث عف المعرفة بنفسو (الطراونة.)2006،
ودورة التعمـ ىي نموذج دائري يبيف مراحؿ التعمـ .وتعتمد بشكؿ مباشر عمى التحري
واالستقصاء والبحث ،وىي أيضا التختمؼ كثي ار عف الطريقة االستقصائية التعاونية التي تتمركز حوؿ
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الطالب ،وبذلؾ ىي تراعي القدرات العقمية لمطمبة ،وتقدـ العمـ بوصفو طريقة وبحث وتفكير ،ومف ثـ
تيتـ بتنمية ميارات التفكير والميارات العممية لدى المتعمـ ،وتنسجـ مع الكيفية التي يتعمـ بيا الطمبة.
(زيتوف وزيتوف.)1992،
عد تسمية ىذه الطريقة بدورة التعمـ أفضؿ مف دائرة التعمـ لسببيف:
وتُ ّ
 1ػ أف الدورة ديناميكية ،ولكف الدائرة ساكنة ،وطريقة دورة التعمـ تمتاز بالديناميكية فما أف تنتيي
حتى تبدأ مف جديد كما سيتضح مف خطواتيا.
 2ػ أف الدورة تتكوف مف أطوار كما في دورة حياة المخموقات الحية حيث يؤدي كؿ طور الى الطور
الذي يميو ،أي أنيا متصمة الحمقات ،في حيف تتكوف الدائرة مف مراحؿ وتعد كؿ مرحمة منتيية في
حد ذاتيا( .سركز)1996،
ودورة التعمـ االعتيادية تتكوف مف ثبلث مراحؿ ىي:
 -1مرحمة االستكشاؼ:وتبدأ بالتفاعؿ المباشر بيف الطالب والخبرة الجديدة ،والتي تثير لديو تساؤالت
مما يدفعو لمبحث عف إجابات لتمؾ التساؤالت ،وأثناء عممية البحث قد يكتشؼ أشياء أو أفكار أو
عبلقات لـ تكف معروفة لديو مف قبؿ.
 -2مرحمة استخبلص المفيوـ (تقديـ المفيوـ):وتبدأ بتزويد الطالب بالمفيوـ أو المبدأ المرتبط بالخبرة
الجديدة ،وأحياناً يطمب منو محاولة التوصؿ إلى صياغة مقبولة لممفيوـ بطريقة تعاونية ،أو تعريفو
بنفسو إذا كاف ذلؾ ممكناً ،ويطمب مف المتعمميف جمع معمومات حوؿ الدرس ،ثـ تُجمع منيـ
ويساعدىـ المعمـ في معالجتيا وتنظيميا عقمياً وتقديميا بمغة مناسبة والزمة لممفيوـ.
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 -3مرحمة تطبيؽ المفيوـ ( االتساع المفاىيمي ) :وفييا يقوـ الطالب بأنشطة مخطط ليا بحيث
تعينو عمى انتقاؿ أثر التعمـ وتعميـ خبرتو التي اكتسبيا في مواقؼ جديدة .وتتمركز ىذه المرحمة
حوؿ الطالب وتيدؼ إلى مساعدة الطالب عمى التنظيـ العقمي لمخبرات وترتيبيا وتشجيع التعمـ
التعاوني ويكوف ذلؾ بإيجاد العبلقة أو الروابط بيف الخبرات الجديدة والخبرات السابقة والستكشاؼ
تطبيقات جديدة لما تـ تعممو.
ويبيف الشكؿ ( )1مراحؿ ىذه الدورة ( زيتوف.)2002 ،

مرحمة االستكشاف

مرحمة استخالص المفيوم

مرحمة تطبيق المفيوم

الشكؿ ( :)1مراحؿ دورة التعمـ االعتيادية

ومراحؿ دورة التعمـ متكاممة بحيث تؤدي كؿ منيا وظيفة تميد لممرحمة التي تمييا .ويبقى لكي
تكتمؿ دورة التعمـ أف تنظـ المعمومات التي اكتسبيا الطالب مع ما لديو مف تراكيب معرفية ،وقد
تصادفو خبرات جديدة أثناء ذلؾ تستدعي قيامو بعممية االستكشاؼ لتبدأ مف جديد حمقة جديدة مف
دائرة التعمـ (الطراونة.)2006،
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دورة التعمم الرباعية ()4Es
وقد أشار ابراىاـ ورينر( )Abraham &Renner,1986الى نموذج دورة التعمـ بأنو نموذج
تدريسي شامؿ يمكف استخدامو في تقديـ المحتوى الدراسي ،وىو إستراتيجية لمتدريس تعتمد عمى
األدوار المتكافئة لكؿ مف المعمـ والمتعمـ ،وأنيا نموذج تدريسي يبيف مراحؿ التعمـ ،وتعتمد بشكؿ
مباشر عمى التحري واالستقصاء والبحث ،وتتكوف عممياً مف ثبلث مراحؿ ىي :مرحمة االستكشاؼ،
ومرحمة التفسير ،ومرحمة تطبيؽ المفيوـ.
ويرى برونر( )Brunerأف دورة التعمـ التي تتكوف مف أربع مراحؿ تبدأ بتقديـ المفيوـ وفييا
يعرض عمى الطمبة صفات وخصائص المفيوـ الذي ينبغي الحصوؿ عميو ،ثـ تكويف المفيوـ ،إذ
يحاوؿ الطمبة الحصوؿ عمى المفيوـ مف خبلؿ المعمومات التي قدمت الييـ في المرحمة السابقة ،ثـ
تحميؿ المفيوـ بقياـ الطمبة بابتكار المعمومات وتحديد خصائص المفيوـ ،وأخي ار الممارسة وفييا
يمارس التبلميذ تكويف المفيوـ وتدريسو لآلخريف واستخدامو في مواقؼ جديدة( .المفتي )1997،
قدـ الفوا وجود ( )Lavoie&Good,1999تصو اًر جديداً يعتمد عمى مرحمة رابعة فضبلً
كما ّ
عف المراحؿ الثبلث االولى لدورة التعمـ الثبلثية ،وىي مرحمة التقويـ ،وقد وجد أف دائرة التعمـ ذات
المراحؿ األربع والتي تتضمف مرحمة التقويـ ،تمتاز باستخداـ ميارات تفكير عميا ،وتزيؿ كثي ار مف
سوء الفيـ ،وتتطمب أسئمة أكثر ،كما تتطمب إدارة صفية أكثر نجاحا ،وتجعؿ الطمبة يحبوف المادة
ٍ
تفاعؿ أكثر لمطمبة مع أقرانيـ.
أكثر ،لما تطرحو مرحمة التقويـ مف مناقشة وحوار متبادؿ يؤدي الى
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دورة التعمم المعدلة ()5Es
ظيػػرت دورة الػػتعمـ أثنػػاء عقػػد السػػتينيات بالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ،وبالتحديػػد العػػاـ ،1967
وجاءت صياغتيا بصورتيا األولى عمى يد كؿ مف كاربمس وآتكػف ( )Karplusو( )Atkinثػـ أدخػؿ
عمييػػا (كػػاربمس وآخػريف ) بعػػض التعػػديبلت ،وذلػػؾ فػػي الفتػرة بػػيف سػػنة 1970وحتػػى سػػنة  ،1974إذ
أدخمت كجزء مف مشروع تطوير منيج العموـ ()Science Curriculum Improvement Study
).) Hanuscin, 2007( )SCIS
المعدلػة منيػا تعريػؼ جػود ) (Good,1988بأنيػا :طريقػة
وقد وردت عدة تعريفػات لػدورة الػتعمـ
ّ
فػػي تخطػػيط الػػدروس فػػي الػػتعمـ والتعمػػيـ ،تقػػوـ عمػػى العمميػػة االستقصػػائية مػػف أجػػؿ تنظػػيـ اكتسػػاب
المعارؼ ،وأف الفيـ الصحيح يمكف بناؤه عف طريقيا.
وعرفيا عبد السبلـ ( )2001بأنيا :طريقة أو نموذج تدريسي يمكف استخدامو في تصميـ مواد
ومحتوى المنيج واستراتيجيات تعميـ العموـ ،ويؤكد التفاعؿ بيف المعمـ والطالب ،ويعتمد عمى األنشطة
الكشفية لتنمية أنماط االستدالؿ الحسي والشكمي لدى الطمبة.
ويش ػ ػػير م ػ ػػارؾ ) (Marek,2008إل ػ ػػى أف دورة ال ػ ػػتعمـ اس ػ ػػتراتيجية ت ػ ػػدريس ،ض ػ ػػمف خطػ ػ ػوات
واجػ ػ ػراءات ت ػ ػػدريس تس ػ ػػمح باس ػ ػػتخداـ ط ارئ ػ ػػؽ ت ػ ػػدريس متع ػ ػػددة مث ػ ػػؿ ،العم ػ ػػؿ المخب ػ ػػري ،والع ػ ػػروض،
والمجموعات ،والتكنولوجيا الحديثة ،وكؿ ىذه الطرائؽ لتدريس العموـ يمكف استخداميا مف خبلؿ دورة
المعدلة.
التعمـ
ّ
وي ّعػرؼ نمػوذج اؿ( )5Esبأنػو " :نمػوذج تدريسػي يتكػوف مػف خمػس م ارحػؿ تدريسػية ،يسػتخدميا
ُ
المعم ػػـ م ػػع طبلب ػػو داخ ػػؿ أو خ ػػارج غرف ػػة الص ػػؼ ( )5Esأوالمختب ػػر ،ويي ػػدؼ إل ػػى أف يبن ػػى الطال ػػب
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معرفتػػو العمميػػة بنفسػػو ،كمػػا ييػػدؼ إلػػى تنميػػة العديػػد مػػف المفػػاىيـ والميػػارات العمميػػة .ويعتمػػد ىػػذا
النموذج عمى االنشغاؿ إلثارة؛ الطبلب وجػذب انتبػاىيـ ،واالستكشػاؼ ،والتفسػير ،والتوسػيع ،والتقػويـ"
(الكرد.)2009،
ف ػ ػػي البداي ػ ػػة تكون ػ ػػت دورة تعم ػ ػػـ العم ػ ػػوـ بوص ػ ػػفيا إس ػ ػػتراتيجية ت ػ ػػدريس م ػ ػػف ث ػ ػػبلث م ارح ػ ػػؿ،ىي:
االستكشػػاؼ ،والتوصػػؿ إلػػى المفيػػوـ ،والتطبيػػؽ .ومػػع تطػػور أىػػداؼ تػػدريس العمػػوـ ،أضػػيفت مرحمػػة
رابع ػػة لػ ػدورة تعم ػػـ العم ػػوـ وتط ػػورت ف ػػي الس ػػنوات األخيػ ػرة وأص ػػبحت تتك ػػوف م ػػف خم ػػس م ارح ػػؿ ى ػػي:
االنشغاؿ ،واالستكشاؼ ،والتفسير ،والتوسيع ،والتقويـ .ثـ قدـ خبراء متحػؼ ميػامي بالواليػات المتحػدة
األمريكية دورة (  ) Miami Museum of Scienceالػتعمـ المكونػة مػف سػبع م ارحػؿ (Lorsbach
).,2008
ػتعرض دورة الػتعمـ المكونػة مػف خمػس م ارحػؿ التػي قامػت الباحثػو بتوظيفيػا
ولكف سػوؼ يػتـ اس ا
في الدراسة الحالية:
 .1مرحم ػػة (االنش ػػغاؿ) Phase

 :Engagementالي ػػدؼ ف ػػي ى ػػذه المرحم ػػة تحفي ػػز الطمب ػػة واث ػػارة

فضوليـ واىتماميـ وانخراطيـ في موضػوع الد ارسػة ،ويكػوف دور المعمػـ خمػؽ اإلثػارة وتوليػد الفضػوؿ
وتشػػجيع التنبػػؤ وطػػرح أسػػئمة مثي ػرة لمتفكيػػر ،ليثيػػر لػػدييـ تسػػاؤالت واسػػتجابات تكشػػؼ عمػػا لػػدييـ مػػف
معمومػ ػػات وخب ػ ػرات سػ ػػابقة ،وكيػ ػػؼ يفكػ ػػروف تجػ ػػاه الموضػ ػػوع أو المفيػ ػػوـ ،وتسػ ػػتخدـ لتركيػ ػػز اىتمػ ػػاـ
المتعمميف عمى الميمات البلحقة ،وفييا أيضاً يجب أف يطرح الطمبة أسئمة مثؿ:
 لماذا حدث ىذا؟ -كيؼ يمكف أف أجد؟
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 ماذا أعرؼ بالفعؿ عف ىذا؟ ماذا أستطيع أف أكتشؼ حوؿ ىذا المفيوـ أو الموضوع؟ (صادؽ)2003 ، .2مرحمة االستكشاؼ  : Explorationفي ىذه المرحمة يكوف التعمـ متمرك اًز حوؿ المتعمـ ،ويكػوف
المػػتعمـ نشػػيطاً يستكشػػؼ المفيػػوـ الم ػراد تعممػػو مػػف خػػبلؿ قيامػػو بسمسػػمة مػػف األنشػػطة ،وفييػػا ُيعطػػى
الطمب ػة م ػواد وتوجييػػات يتبعونيػػا لجمػػع بيانػػات بوس ػاطة خب ػرات حسػػية حركيػػة مباش ػرة ،إلدراؾ معنػػى
المفيػػوـ الػػذي يدرسػػونو ،ويكػػوف طػػور االستكشػػاؼ متمرك ػ اًز حػػوؿ المػػتعمـ ،كمػػا يكػػوف المعمػػـ فػػي ىػػذا
الطور مسؤوالً عف إعطاء الطمبة توجييات كافية ومواد مناسبة تتعمؽ بالمفيوـ المراد استكشافو ،عمػى
أف ال تتضػػمف التوجييػػات مػػا ينبغػػي أف يتعممػػو الطمبػػة ،ويجػػب أف ال تفسػػر ىػػذه اإلرشػػادات المفيػػوـ
المراد تعممو أيضاً ،ولمساعدة الطمبػة فػي بنػاء المفػاىيـ ،ينبغػي تػوفر مػواد محسوسػة وخبػرات مباشػرة،
واألسئمة التوجييية التالية تساعد المعمـ عمى البدء بعممية التخطيط:
 ما المفيوـ المحدد الذي سيكتشفو الطمبة؟ ما األنشطة التي يجب أف ينفذىا الطمبة ليألفوا المفيوـ؟ ما أنواع المبلحظات والتسجيبلت التي سيحتفظ بيا الطمبة؟ مػػا أنػواع اإلرشػػادات التػػي يحتاجيػػا الطمبػػة؟ وكيػػؼ سػػأعطييا ليػػـ دوف إخبػػارىـ بػػالمفيوـ؟(خطايبػػة)2005،
 .3مرحمة الشرح والتفسػير  :Explanationتيػدؼ إلػى جعػؿ المعمػـ يوجػو تفكيػر الطمبػة بحيػث يبنػي
الطمبة المفيوـ بطريقة تعاونية ،ولتحقيؽ ذلؾ يقوـ المعمـ بتييئة بيئة الصؼ المطموبة ،وعندىا يطمب
المعمـ مف الطمبة تزويده بالمعمومات التي جمعوىا ،ويساعدىـ عمى معالجتيػا وتنظيميػا عقميػاً ،ويقػوـ

25

بعػػد ذلػػؾ بتقػػديـ المغػػة المناسػػبة والبلزمػػة لممفيػػوـ لموصػػوؿ إليػػو .فالطمبػػة ىنػػا يركػػزوف عمػػى نتػػائجيـ
األوليػػة التػػي حصػػموا عمييػػا مػػف عمميػػة االستكشػػاؼ التػػي قػػاموا بتنفيػػذىا واألسػػئمة اآلتيػػة تسػػاعد المعمػػـ
عمى توجيو الطمبة لبناء استكشاؼ ذاتي لممفيوـ:
 ما أنواع المعمومات أو النتائج التي يجب أف يتحدث عنيا الطمبة؟ كيؼ أساعد الطمبة عمى تمخيص نتائجيـ؟وج ػو الطمبػػة وفػػي الوقػػت نفسػػو أحجػػـ عػػف إخبػػارىـ مػػاذا وجػػدوا ،عمػػى الػػرغـ مػػف أف فيميػػـ
 كيػػؼ أُ ّلممفيوـ لـ يكتمؿ بعد؟
 كيؼ أُساعدىـ عمى استعماؿ المعمومات التي يحصموف عمييا لبناء المفيوـ بطريقة سميمة؟ ما األوصاؼ التي يجب أف يسندىا الطمبة لممفيوـ؟سوغات التي أعطييا لمطمبة إذا سألوا عف سبب أىمية ىذا المفيوـ؟ (اليويدي)2005 ،
 ما ال ّ .4التوسع  :Elaborationيكوف التوسع متمرك اًز حػوؿ المػتعمـ ،وييػدؼ إلػى مسػاعدتو عمػى التنظػيـ
العقمػػي لمخب ػرات التػػي حصػػؿ عمييػػا عػػف طريػػؽ ربطيػػا بخب ػرات سػػابقة مشػػابية ،إذ تُكتشػػؼ تطبيقػػات
جديػػدة لمػػا جػػرى تعممػػو ،ويجػػب أف ت ػرتبط المفػػاىيـ التػػي جػػرى بناؤىػػا بأفكػػار وخب ػرات أخػػرى ،لجعػػؿ
الطمبة يفكروف فيما وراء تفكيرىـ الػراىف ،ويجػب أف يطمػب مػف الطمبػة اسػتعماؿ لغػة المفيػوـ إلضػافة
بعد آخر لو ،وىذا ىي المرحمة المناسبة لمساعدة الطمبػة عمػى تطبيػؽ مػا تعممػوه ،وذلػؾ بػإثراء األمثمػة
أو بتزويػدىـ بخبػرات إضػافية إلثػارة ميػارات استقصػاء أخػػرى لػدييـ ،أو مػف خػبلؿ البحػث فػي التػرابط
بػػيف منحػػى العمػػـ واتقانػػو ،والمجتمػػع ،وفيػػـ تػػاريخ العمػػوـ وطبيعتػػو .وعمػػى المعمػػـ أف ُيعطػػى وقتػاً كافيػاً
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لكػػي يطبػػؽ الطمبػػة مػػاتعمموه فػػي مواقػػؼ جديػػدة ،وربػػط المفيػػوـ مػػع المفػػاىيـ أو الموضػػوعات األخػػرى
واألسئمة اآلتية تساعد المعمـ عمى توجيو الطمبة في تنظيـ أفكارىـ:
 ما الخبرات السابقة التي امتمكيا الطمبة ذات العبلقة بالمفيوـ الحالي؟ كيؼ أستطيع ربط ىذا المفيوـ بالخبرات السابقة؟ (صادؽ)2003، .5التقػػويـ  :Evaluationومػػف الممكػػف أف يجػػرى التقػػويـ فػػي كػػؿ طػػور مػػف أطػوار دورة تعمػػـ العمػػوـ
ولػػيس فػػي نيايتيػػا فقػػط ،ويكػػوف دور المعمػػـ مبلحظػػة الطمبػة فػػي تطبيػػؽ المفػػاىيـ والميػػارات الجديػػدة،
وتقييـ معرفة الطمبة ومياراتيـ والسماح ليـ بتقييـ معرفتيـ ومياراتيـ العممية والجماعية ،ومف األسئمة
المساعدة في ىذا الخصوص ما يمي:
 ما نتاجات التعمـ المناسبة التي أتوقعيا؟ مػػا أن ػواع التقػػويـ المناسػػبة لتقػػويـ الخب ػرات اليدويػػة البلزمػػة لمتأكػػد مػػف مػػدى إتقػػاف الطمبػػة لمميػػاراتاألساسية مثؿ المبلحظة ،والتصنيؼ ،والقياس ،والتنبؤ ،واالستدالؿ.
 ما أنوع التقنيات المناسبة لمطمبة لعرض وتوضيح ميارات عمميات العموـ المتكاممة؟ كيؼ أستطيع استعماؿ الصور لمساعدة الطمبة عمى كشؼ قدراتيـ عمػى التفكيػر فػي المسػائؿ التػيتتطمب استيعاب المفاىيـ األساسية وعمى تكامؿ خبراتيـ؟
 م ػػا أنػ ػواع األس ػػئمة الت ػػي أس ػػتطيع طرحي ػػا لمس ػػاعدة الطمب ػػة عم ػػى كش ػػؼ ق ػػدراتيـ عم ػػى اس ػػتعادة م ػػاتعمموه؟ (خطايبة )2005،
وتمتاز دورة التعمـ الخماسية عف غيرىا مف اإلستراتيجيات في الجوانب اآلتية (المفتي)1997،
 -تراعي القدرات العقمية لممتعمميف ،فبل يقدـ لممتعمـ مف مفاىيـ اال ما يستطيع أف يتعمميا.
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 تقدـ العمـ بوصفو طريقة بحث إذ يسير التعمـ فييا مف الجزء الى الكؿ .وىذا يتوافؽ مع طبيعةالمتعمـ الذي يعتمد عمى الطريقة االستقرائية عند تعمـ مفاىيـ جديدة.
 تدفع المتعمـ لمتفكير وذلؾ مف خبلؿ استعماؿ مفيوـ فقداف االتزاف الذي يعد بمنزلة الدافع الرئيسنحو البحث عف المزيد مف المعرفة العممية.
 تيتـ بتنمية ميارات التفكير لدى المتعمميف وميارة العمؿ تتناسب مع الكيفية التي يتعمـ بيا الطمبة. توفر ىذه الطريقة مجاالً ممتا اًز لمتخطيط والتدريس الفاعؿ في العموـ.المعدلة توفر في البيئة التعميمية التعممية مجموعة مف
ويضيؼ(خطايبة )2005،أف دورة التعمـ
ّ
المميزات تمكنيا مف تحقيؽ التعمـ بفاعمية لدى الطمبة ومنيا:
 تتيح لممتعمـ فرصة التعمـ الذاتي ،وتفعيؿ دوره في عممية التعمـ ،فالمتعمـ يبحث ويستكشؼ ،وينفذاألنشطة والتجارب العممية ،ويبني المفاىيـ العممية بنفسو.
-

تتيح لممتعمـ فرصة اكتساب وممارسة ميارات التفكير العممي المختمفة األساسية والمتكاممة
(كالمبلحظة ،والقياس ،والتصنيؼ ،وصياغة الفرضيات ،وضبط المتغيرات ،وتفسير البيانات،
وتقويـ الحجج والبراىيف) ،ومف ثـ تعطيو الفرصة لتمثيؿ دور العمماء؛ وىذا ينمي لديو االتجاه
اإليجابي نحو العمـ والعمماء ،ونحو مختمؼ قضايا ومشكبلت مجتمعو.

 تتيح لممتعمـ فرصة المناقشة الجماعية ،والحوار اإليجابي مع زمبلئو المتعمميف أو مع المعمـ؛ ممايساعد عمى نمو لغة الحوار السميمة لديو وجعمو نشطا.
 تتيح لممتعمميف فرصة التعمـ ضمف مجموعات ُمتباينة في التحصيؿ األكاديمي؛ وىذا ُينمي لدييـروح التعاوف وميارات العمؿ الجماعي.
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 تُعطي أىمية لممحتوى العممي المراد تعممو ،ولكيفية انتقاء وتخطيط وتنظيـ خبرات ىذا المحتوىبشكؿ يتناسب مع مراحؿ النمو المعرفي لممتعمـ؛ بحيث يسيؿ فيمو وتوظيفو في حياتو اليومية.
المعدلة اكتسبت شيرة كبيرة في تدريس العموـ،
ويرى الظفيري( )2010أف إستراتيجية دورة التعمـ
ّ
وذلؾ نتيجة النسجاميا مع طبيعة العمـ وتأكيدىا أف المادة معرفة عممية وطريقة في البحث والتفكير
العممي ،واىتماميا بالمتعمـ بوصفو محور العممية التعميمية مف خبلؿ مساعدتو عمى بناء المفاىيـ
العممية بنفسو واالحتفاظ بيا وتوظيفيا في حياتو اليومية ،وتنمية ميارات التفكير لديو ،واكتسابو
لمجموعة مف السمات والخصائص االجتماعية واألخبلقية التي يتصؼ بيا العمماء.

التفكير اإلبداعي
يشكؿ التفكير اإلبداعي جزءاً مف أي موقؼ تعميمي يتضمف أسموب حؿ المشكبلت وتوليد
األفكار .ويجب أف يعرؼ المعمموف وأولياء األمور أف تنمية التفكير اإلبداعي ال يقتصر عمى تنمية
ميارات الطمبة وزيادة إنتاجيـ ،ولكف تشمؿ تنمية درجة الوعي عندىـ ،وتنمية إدراكيـ ،وتوسيع
مداركيـ وتصوراتيـ ،وتنمية خياليـ ،وتنمية شعورىـ بقدراتيـ وبأنفسيـ في جو تسوده الحرية
لئلنساف؛ ليكوف ىو نفسو كما خمقو اهلل لزيادة قدرتو في نفسو لتحمؿ المخاطر وارتياد المجيوؿ
بالتفكير اإلبداعي.
مفيوم التفكير اإلبداعي :
في واقع األمر ،ال يوجد تعريؼ محدد جامع لمفيوـ اإلبداع ،وقد عرفة كثير مف الباحثيف األجانب
والعرب عمى حد سواء بتعريفات مختمفة ومتباينة ،غير أنيا تمتقي في اإلطار العاـ لمفيوـ اإلبداع.
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وىذا االختبلؼ جعؿ بعض الباحثيف ينظر إلى اإلبداع عمى أنو عممية عقمية ،أو إنتاج ممموس،
ومنيـ مف يعده مظي ار مف مظاىر الشخصية مرتبطاً بالبيئة.

لقد تـ تناوؿ مفيوـ اإلبداع والتفكير اإلبداعي بعدة تعريفات منيا:
( )http://www.khayma.com/alawla/a63.htm
 نشاط عقمي مركب وىادؼ توجيو رغبة قوية في البحث عف حموؿ أو التوصؿ إلى نواتج أصيمة لـتكف معروفة سابقاً.
 نشاط تخيمي ابتكاري يتضمف توليد أفكار جديدة. العممية الذىنية التي نستعمميا لموصوؿ إلى األفكار والرؤى الجديدة أو التي تؤدي إلى الدمجعد غير مترابطة.
والتأليؼ بيف األفكار أو األشياء التي كانت تُ ّ
 نشاط عقمي مركب يتجو الشخص بمقتضاه إلى أنواع جديدة ومبتكرة مف التفكير أو الفف أو العمؿأو النشاط اعتماداً عمى خبرات وعناصر محددة (إعادة تشكيؿ عناصر الخبرة في أشكاؿ أو صيغ
جديدة).
أما سعادة (،2009ص  )261فقد عرؼ التفكير اإلبداعي عمى أنو ":عبارة عف عممية ذىنية
متعددة التي يواجييا بيدؼ استيعاب عناصر الموقؼ مف أجؿ
يتفاعؿ فييا المتعمـ مع الخبرات ال ّ
الوصوؿ الى فيـ جديد أو انتاج جديد يحقؽ حبلً أصيبلً لمشكمتو ،أو اكتشاؼ شيء جديد ذي قيمة
بالنسبة لو أو لممجتمع الذي يعيش فيو" .ويضيؼ سعادة أف ميارات التفكير اإلبداعي ىي:
الطبلقة ،والمرونة ،واالصالة ،والتوضيح أو التوسع .
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ويسيـ التفكير اإلبداعي في تحقيؽ األىداؼ اآلتية لدى الطمبة:
( )http://www.khayma.com/alawla/a63.htm
ػ زيادة وعييـ بما يدور مف حوليـ.
ػ معالجة القضية مف وجوه متعددة.
ػ زيادة فاعمية الطمبة في معالجة ما يقدـ ليـ مف مواقؼ وخبرات.
ػ زيادة كفاءة العمؿ الذىني لدى الطمبة في معالجة الموقؼ.
ػ تفعيؿ دور المدرسة ،ودور الخبرات الصفية التعممية.
ػ تسارع الطمبة عمى تطوير اتجاىات إيجابية نحو المدرسة والخبرات الصفية.
ػ زيادة حيوية ونشاط الطمبة في تنظيـ المواقؼ أو التخطيط ليا.
وفي ضوء ما سبؽ ترى الباحثة أف تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطمبة ىي في الواقع
تدريب لمفرد عمى ابتكار أنماط تفكير جديدة بتنظيـ أو إعادة تنظيـ المعارؼ ،كما أف تنمية ىذه
الميارات يساىـ في زيادة وعي الفرد بقدراتو ويكسبو الثقة في نفسو ،مما قد يعينو عمى التغمب عمى
مشكبلت الحياة في المستقبؿ ،وىذا يمثؿ غاية مف غايات التربية.

ثانياً  :الدراسات السابقة :
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي تأثير إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ( )5Esعمى التحصيؿ
والتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ في دولة الكويت.
واستطاعت الباحثة الحصوؿ عمى بعض الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة مف خبلؿ
المجبلت والدوريات العربية واألجنبية وقاعدتي البيانات

DAI( Dissertation Abstract
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) Internationalو) ،ERIC(Education Resources Information Centerوشبكة
االنترنت .وقد تـ تصنيؼ ىذه الدراسات الى محوريف ىما:
أوالً :مجموعة الدراسات التي تناولت المقارنة بين إستراتيجية دورة التعمم المعدلة ( )5Esوالطريقة
االعتيادية:
أجرى تشارلزوميمر ) (Charles,.and,Miller,1990دراسة لتقصي أثر دورة التعمـ بوصفيا
إحدى إستراتيجيات التدريس الحديثة والطريقة االعتيادية عمى فيـ طمبة الصؼ الخامس األساسي
لممفاىيـ الفيزيائية المتعمقة بمفيوـ الصوت ،طبقت الدراسة عمى عينة مف ) (34طالباً قسموا إلى
مجموعتيف ،تكونت كؿ منيما مف) (10طبلب و) (7طالبات ،درسوا المحتوى العممي المتعمؽ
بموضوع الضوء لمدة أسبوعيف ،وطبقت المقابمة كأداة لجمع البيانات قبؿ دراسة المادة وبعدىا ،وبعد
تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف المقاببلت الفردية ظيرت النتائج اآلتية:
 أشارت نتائج المقاببلت القبمية إلى أف طمبة كمتا المجموعتيف ال يممكوف أفكا ارً دقيقة عف المفاىيـالفيزيائية المرتبطة بموضوع الصوت.
 أشارت نتائج المقاببلت البعدية إلى أف طمبة المجموعة التي درست باستخداـ دورة التعمـ أحرزواتقدماً في فيـ المفاىيـ المتعمقة بموضوع الصوت بفارؽ ذي داللة إحصائية ،فقد تكونت لدييـ مفاىيـ
عف بعض الظواىر الطبيعية المرتبطة بالصوت بشكؿ أفضؿ مف المجموعة التي درست بالطريقة
االعتيادية.
كما قاـ إسماعيؿ ( )1993بدراسة عنوانيا :أثر استخداـ دورة التعمـ في تدريس المفاىيـ
المتضمنة بوحدة المجموعات بالصؼ األوؿ اإلعدادي في تحصيؿ الطبلب ليذه المفاىيـ ،وقد
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تحددت مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:ما أثر استخداـ دورة التعمـ في تدريس
المفاىيـ الرياضية المتضمنة بوحدة المجموعات بالصؼ األوؿ اإلعدادي في تحصيؿ الطبلب ليذه
المفاىيـ؟ وتـ إعداد قائمة بالمفاىيـ الرياضية المتضمنة بالوحدة ،واعداد اختبار تحصيمي قبمي،
وكانت عممية التدريس تتـ مف خبلؿ ثبلث مراحؿ ىي :مرحمة االستكشاؼ ،مرحمة استخبلص
المفيوـ ،ومرحمة التوسع وتـ تطبيؽ اختبار تحصيمي بعدي ،ثـ أعيد تطبيقو مرة أخرى بعد مرور
ثبلثة أسابيع مف التطبيؽ البعدي األوؿ لقياس بقاء أثر التعمـ .وقد دلت نتائج الدراسة عمى تفوؽ
طمبة المجموعة التجريبية عمى طمبة المجموعة الضابطة في تحصيؿ المفاىيـ الرياضية المتضمنة
بوحدة المجموعات في التحصيؿ ككؿ ،كذلؾ التحصيؿ المؤجؿ.
وفي دراسة أجراىا جبلسوف ) (Glasson,1993لمعرفة أثر استخداـ دورة التعمـ بوصفيا إحدى
إستراتيجيات التعمـ البنائي عمى التعمـ االجتماعي البنائي ،وكمساعد لممعمـ في بناء المعرفة ،وفي
مساعدة الطمبة عمى خمؽ وتنظيـ االتزاف المعرفي لتجاربيـ ،كما ىدفت الدراسة إلى توضيح أىمية
تغيير المنياج لتسييؿ توظيؼ دورة التعمـ في تدريس العموـ ،لتتاح الفرصة لممعمميف اإلفادة مف
تطبيؽ إستراتيجيات تعمـ حديثة في تدريس العموـ .وقد تـ خبلؿ الدراسة إعادة تطوير مجموعة مف
عدة أنشطة استقصائية ،والتي تسيؿ تطبيؽ دورة التعمـ عمييا .وتـ تعريض الطمبة
الدروس المتضمنة ّ
مف خبلؿ الدراسة لتمؾ المواقؼ التعميمية ،وقد جاءت نتائج ىذه الدراسة مشيرةً إلى ضرورة إعادة
بناء المنياج ليسيؿ تطبيؽ مثؿ تمؾ اإلستراتيجيات الحديثة في التدريس ،كما أشارت إلى زيادة
اكتساب الطمبة لممعرفة العممية المتضمنة في المواقؼ التعميمية التي قدمت ليـ مف خبلؿ الدروس
المعدلة وفؽ دورة التعمـ.
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وأجرى لورد ( )Lord،1994دراسة ىدفت إلى مقارنة بيف الطريقة االعتيادية والطريقة البنائية
قي تدريس التربية البيئية ،طبقت الدراسة بتقسيـ الطمبة إلى مجموعتيف ىما :المجموعة الضابطة
والمجموعة التجريبية ،تكونت المجموعة الضابطة مف شعبتيف عدد أفراد الشعبة األولى ( )45طالباً،
في حيف بمغ عدد أفراد الشعبة الثانية ( )46طالباً ،تـ تدريسيما بالطريقة االعتيادية بتوفير مواد
تعميمية متنوعة مثؿ :الشفافيات ،والنماذج ،والمجسمات ،في حيف تكونت المجموعة التجريبية أيضاً
مف شعبتيف بمغ عدد أفراد كؿ منيا ( )48( ،)46طالباً ،تـ تدريسيما باستخداـ إستراتيجية دورة التعمـ
التي وضعيا بايبي ( ،)Bybeeفقد تـ توجيو أسئمة تثير التفكير الناقد ،واعداد خرائط مفاىيمية
لمدرس ،وأشارت النتائج إلى أف المجموعة التجريبية التي درست إستراتيجية دورة التعمـ ( )5Esكاف
تحصيميا أعمى مف المجموعة الضابطة .كما أشارت نتائج االستفتاء إلى أف ( )%80مف طمبة
المجموعة التجريبية استمتعوا بعممية التعمـ في الصؼ ،وأوضحوا أف اإلستراتيجية ساعدتيـ عمى
الفيـ واالستيعاب لممادة أكثر مف الطريقة االعتيادية.
كما أجرى ديفيد ) (David,1996دراسة ىدؼ منيا التعرؼ الى أثر تطبيؽ دورة التعمـ عمى
التحصيؿ في مبحث عموـ األرض لطمبة الصؼ الثامف مقارنة مع الطريقة االعتيادية في التدريس،
تـ مف خبلؿ تطبيؽ الدراسة تقسيـ الطمبة البالغ عددىـ ) (125طالباً إلى أربع مجموعات ،درست
المجموعة األولى بالطريقة االعتيادية(المجموعة الضابطة) ،أما المجموعات الثبلث المتبقية فدرست
بتطبيؽ أطوار دورة التعمـ (المجموعة التجريبية) ،كما تـ تطبيؽ اختبار قبمي عمى المجموعات األربع
لمتحقؽ مف مدى توافؽ المجموعات ،وتـ تطبيؽ اختبار آخر بعد االنتياء مف الدراسة أعده الباحث،
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وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع نسبة تحصيؿ الطمبة الذيف درسوا بتطبيؽ دورة التعمـ لممفاىيـ
الجيولوجية مقارنة مع الطمبة الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية.
كما أجرى محمد ( )1999دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ دورة التعمـ في تنمية
المفاىيـ واالتجاىات العممية وعمميات العمـ في الفيزياء ،إذ تكونت عينة الدراسة مف ) (51طالباً مف
مدرسة فيشا الصغرى الثانوية في جميورية مصر العربية ،تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ،ضابطة
وتجريبية .بعد تطبيؽ طريقة دورة التعمـ عمى المجموعة التجريبية ،تـ تعريض المجموعتيف إلى
اختبارات بعدية في تحصيؿ المفاىيـ وعمميات العمـ واالتجاىات العممية والتي كانت قد طبقت
بوصفيا اختبارات قبمية قبؿ تنفيذ التجربة .أظيرت النتائج المتعمقة باإلتجاىات العممية إلى وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس االتجاىات
العممية ولصالح أفراد المجموعة التجريبية.
وىدفت دراسة الكيبلني ( )2001إلى المقارنة بيف أثر استخداـ دورة التعمـ المعدلة ()5Es
والطريقة االعتيادية في التحصيؿ في مستويات بموـ العميا والدنيا في المجاؿ المعرفي ،لطالبات
الصؼ األوؿ الثانوي العممي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميـ في مدينة إربد في
مادة األحياء .تكونت عينة الدراسة مف مجموعة ضابطة بمغ عدد أفرادىا ( )37طالبة درست
موضوع الفقاريات بالطريقة االعتيادية ،ومجموعة تجريبية بمغ عدد أفرادىا ( )39طالبة درست
الموضوع نفسو باستخداـ دورة التعمـ المعدلة ( .)5Esوبعد االنتياء مف تطبيؽ الدراسة ،تـ تطبيؽ
االختبار التحصيمي البعدي عمى طمبة المجموعتيف .أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية في المستوى األوؿ مف مستويات بموـ (المعرفة) ،في حيف وجدت فروؽ ذات داللة

35

إحصائية في التحصيؿ في المستويات الخمسة األخرى (الفيـ ،واالستيعاب ،والتطبيؽ ،والتحميؿ،
والتركيب ،والتقويـ)؛ وكذلؾ وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ العاـ لصالح المجموعة
التجريبية .كما أظيرت النتائج أيضاً وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تحصيؿ طالبات المجموعة
التجريبية والضابطة في األحياء بمستويات بموـ العميا وبيف التحصيؿ المقابؿ بمستويات األىداؼ
الدنيا ولصالح المجموعة التجريبية.
كما أجرى كافالو ولوباش ( )Cavallo& Laubach, 2001دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر
دورة التعمـ في قدرة طمبة الصؼ العاشر في الواليات المتحدة األمريكية عمى صنع الق اررات واعطاء
مبررات ليا ،واتجاىاتيـ نحو مادة األحياء .تكونت عينة الدراسة مف ( )119طالباً موزعيف عمى ستة
صفوؼ دراسية .ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف باستخداـ طريقة المبلحظة واالستبياف لجمع
المعمومات مف عينة الدراسة.
أشارت نتائج الدراسة إلى فعالية دورة التعمـ في زيادة قدرة طمبة الصؼ العاشر عمى صنع
الق اررات وتبريرىا ،واتجاىاتيـ نحو مادة األحياء.
كما قامت سيؼ ( )2004بدراسة ىدفت الى معرفة أثر تدريس وحدة اليندسة (المثمثات)
باستخداـ إستراتيجية دورة التعمـ المستندة إلى التعمـ البنائي والتي تسير وفؽ أربع مراحؿ متتابعة
ىي:مرحمة الدعوة ،مرحمة االستكشاؼ ،مرحمة التفسير والحؿ ،ومرحمة اتخاذ القرار في تنمية تحصيؿ
الطمبة ،والتعرؼ عمى الفروؽ بيف البنيف و البنات في استفادتيـ مف التعمـ البنائي ،وتكونت عينة
الدراسة مف ( )124طالبا وطالبة مف طمبة السنة األولى المتوسطة في مدرستيف مف مدارس الكويت:
منيـ ( )64طالبة تـ توزيعيـ إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية وتضـ ( )32طالبة ،واألخرى ضابطة
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( )32طالبة ،و( )60طالبا تـ توزيعيـ إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية وتشػػمؿ ( )30طالبا،
واألخرى ضابطة ( )30طالبا ،وأعدت الباحثة دليبل لممعمـ لتدريس وحدة المثمثات مف منظور بنائي،
وأعدت اختبا ار تحصيميا في وحدة المثمثات تـ تطبيقو مرتيف إحداىما قبمية ،واألخرى بعدية.
وأوضحت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى ( )α = 0.05بيف متوسطي
عبلمات طمبة المجموعتيف التجريبية والضابطة في التحصيؿ لصالح طمبة المجموعة التجريبية وعدـ
وجود فروؽ بيف الجنسيف في التحصيؿ.
وأجرت كاتالينا ( )Catalina،2005دراسة ىدفت إلى معرفة تأثير دورة التعمـ المعدلة
والمكونة مف خمس مراحؿ عمى تحصيؿ طمبة الصؼ السابع لمفاىيـ التطور المتضمنة في مادة
األحياء والكشؼ عف مدى تأثيرىا في اتجاىاتيـ نحوىا ،مقارنة بالطريقة االعتياديػة ،تكونت عينة
الدراسة مف ( )160طالباُ مف طمبة الصؼ السابػع مف إحدى المدارس المتوسطة في إسبانيا .أشارت
النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في تحصيؿ
طمبة عينة الدراسة لمفاىيـ التطور المتضمنة في مادة األحيػاء واتجاىاتيـ نحوىا تعزى لطريػقة
التدريس.
وىدفت دراسة سالكس ( )Salix,2005إلى استقصاء فاعمية طريقة دورة التعمـ في تدريس
المفاىيـ العممية المتعمقة بالدوائر الكيربائية لمطمبة المرشحيف لمعمؿ كمعمميف لمعموـ مقارنة بالطريقة
االعتيادية في التدريس .تكونت عينة الدراسة مف ( )120طالباً وطالبة مف طمبة المرحمة الجامعية،
تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف :األولى تجريبية تألفت مف ( )61طالباً وطالبة درست وفقاً ألطوار دورة
ّ
التعمـ ،واألخرى ضابطة تكونت مف ( )59طالباً وطالبة درست باستخداـ الطريقة االعتيادية.
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أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ طمبة عينة الدراسة عمى
اختبار مفاىيـ الدوائر الكيربائية تُعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست
ب استخداـ دورة التعمـ ،مما يدؿ عمى األثر االيجابي ليذه الطريقة في تحسيف فيـ طمبة عينة الدراسة
لممفاىيـ العممية المتعمقة بالدوائر الكيربائية .كما أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية في تحصيؿ طمبة عينة الدراسة تُعزى لمجنس أو التفاعؿ بيف الجنس وطريقة التدريس.
وىدفت دراسة الجواودة ( )2006إلى الكشؼ عف تأثير إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية في
التحصيؿ العممي ،وميارات العمـ األساسية ،واالتجاىات نحو العموـ لدى طمبة المرحمة األساسية
مختمفي دافع اإلنجاز.تكونت عينة الدراسة مف خمسة وسبعيف طالباً موزعيف في شعبتيف دراسيتيف
في مدرسة عيف الباشا األساسية لمبنيف في لواء عيف الباشا .أظيرت المعالجة اإلحصائية لبيانات
الدراسة النتائج اآلتية :وجود فروؽ دالة إحصائياً في التحصيؿ العممي لطمبة الصؼ الثامف
األساسي تعزى إلستراتيجية التدريس (إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة  /الطريقة االعتيادية) لصالح
الطمبة الذيف درسوا بإستراتيجية دورة التعمـ المعدلة .وأظيرت كذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائياً في
ميارات عمميات العمـ األساسية لطمبة الصؼ الثامف األساسي تعزى إلستراتيجية التدريس (إستراتيجية
دورة التعمـ المعدلة  /الطريقة االعتيادية) لصالح الطمبة الذيف درسوا بإستراتيجية دورة التعمـ المعدلة.
وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً في اتجاىات طمبة الصؼ الثامف األساسي نحو العموـ
(بالمجاالت الثبلثة) تعزى إلستراتيجية التدريس (إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة  /الطريقة االعتيادية)
ولصالح الطمبة الذيف درسوا بإستراتيجية دورة التعمـ المعدلة.
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وقاـ عبد القادر ( )2006بدراسة ىدفت إلى تحديد أثر استخداـ إستراتيجية التعمـ البنائي في
تدريس الرياضيات في التحصيؿ الدراسي والتفكير الناقد لدى طمبة المرحمة الثانوية بمصر ،إذ
استخدـ النموذج الخماسي الذي تكوف مف:التنشيط ،االستكشاؼ ،المشاركة أو التفسير (الشرح)،
التوسع ،والتقويـ ،وكاف المحتوى الرياضي ىو وحدة اليندسة التحميمية ،وتـ إعداد دليؿ لممعمـ يوضح
كيفية التدريس باستخداـ اإلستراتيجية المستخدمة ،واختبار تحصيمي لقياس تحصيؿ الطمبة في وحدة
اليندسة التحميمية ،فضبلً عف اختبار لقياس التفكير الناقد ،وتكونت عينة الدراسة مف فصميف
بالصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة بنيا الثانوية لمبنات بطريقة عشوائية ،وتـ تقسيميا الى مجموعتييف
تجريبية تضـ ( )43طالبة وضابطة تضـ()39طالبة وتـ التحقؽ مف التكافؤ بيف طالبات
المجموعتيف ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى (0.05
=  )αبيف تحصيؿ الطالبات في المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى كؿ مف التحصيؿ في
الرياضيات والتفكير الناقد لصالح طالبات المجموعة التجريبية.
وأجرى الطراونة ( )2006دراسة ىدفت إلى تقصي أثر التدريس باستخداـ دورتي التعمـ:
المعدلة بتوكيد التعميؿ الفرضي التنبؤي واالعتيادية في فيـ طالبات الصؼ العاشر األساسي لممفاىيـ
ّ
وتكونت عينة
العممية وتنمية ميارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء مقارنة بالطريقة االعتيادية.
ّ
قصدية -مف طالبات الصؼ العاشر األساسي مف
تـ اختيارىف بطريقة
ّ
الدراسة مف ( )147طالبة – ّ
عماف الرابعةُ ،مقسمة إلى ثبلث شعب
مدرسة باب الواد الثانوية لمبنات التابعة لمديرية تربية وتعميـ ّ
وزعت عشوائياً عمى ثبلث مجموعات :مجموعتيف تجريبيتيف:األولى تكونت مف ( )47طالبة درست
تكونت مف ( )49طالبة درست باستخداـ دورة التعمـ االعتيادية،
باستخداـ دورة التعمـ
ّ
المعدلة ،والثانية ّ
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تكونت مف ( )51طالبة درست باستخداـ الطريقة االعتيادية .ولتحقيؽ
والمجموعة الثالثة ضابطة ّ
المكوف بصورتو النيائية مف( )35فقرة
أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد اختبار فيـ المفاىيـ العممية
ّ
مف نوع االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ ،واعداد دليؿ تعميمي لتدريس المفاىيـ العممية المتضمنة في
موضوعي:الكيرباء المتحركة واألثر المغناطيسي لمتيار الكيربائي مف كتاب الفيزياء لمصؼ العاشر
المعدلة واالعتيادية) .كما استخدـ الباحث اختبار كاليفورنيا لميارات
األساسي وفؽ دورتي التعمـ( ّ
وتـ
التفكير الناقد ()2000
المكوف مف ( )34فقرة مف نوع االختيار مف متعدد بأربعة وخمسة بدائؿّ .
ّ
استخداـ تحميؿ التبايف المصاحب ( ،)ANCOVAوالمقارنات الثنائية البعدية باستخداـ اختبار اقؿ
فرؽ داؿ( .)LSDوقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية:
 .1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α=0.05بيف المتوسطات الحسابية لعبلمات
الطالبات في مجموعات الدراسة الثبلث عمى اختبار فيـ المفاىيـ العممية تُعزى لطريقة التدريس،
المعدلة مقارنة بنظرائيف المواتي درسف
ولصالح الطالبات المواتي درسف باستخداـ دورة التعمـ
ّ
باستخداـ دورة التعمـ االعتيادية والمواتي درسف باستخداـ الطريقة االعتيادية .كما كاف التفوؽ في فيـ
المفاىيـ العممية لصالح الطالبات المواتي درسف باستخداـ دورة التعمـ االعتيادية مقارنة بنظرائيف
المواتي درسف باستخداـ الطريقة االعتيادية.
 .2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05بيف المتوسطات الحسابية لعبلمات
الطالبات في مجموعات الدراسة الثبلث عمى اختبار ميارات التفكير الناقد تُعزى لطريقة التدريس،
المعدلة مقارنة بنظرائيف المواتي درسف
ولصالح الطالبات المواتي درسف باستخداـ دورة التعمـ
ّ
باستخداـ دورة التعمـ االعتيادية والمواتي درسف باستخداـ الطريقة االعتيادية .كما كاف التفوؽ في
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تنمية ميارات التفكير الناقد لصالح الطالبات المواتي درسف باستخداـ دورة التعمـ االعتيادية مقارنة
بنظرائيف المواتي درسف باستخداـ الطريقة االعتيادية.
وىدفت دراسة اليبلالت ( )2007إلى الكشؼ عف أثر استخداـ دورة التعمّـ الخماسية والمنظّـ
األساسية العميا في
النحوية والتفكير االستقرائي لدى طمبة المرحمة
المتقدـ في اكتساب المفاىيـ
ّ
ّ
ّ
مدارس الثقافة العسكرّية.
تكونت عينة الدراسة مف ( )206طبلب وطالبات مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدرستيف،
ّ
ىما :مدرسة الثورة العربية الكبرى /ذكور ومدرسة الحسيف الثانوية /إناث ،في مديرية التعميـ والثقافة
يبية
العسكرّية ،لمعاـ الدراسي ّ ،2006/2005
موزعيف عشوائيا عمى ست شعب :أربع شعب تجر ّ
(شعبتيف لمذكور ،وشعبتيف لئلناث) ،وشعبتيف ضابطتيف(شعبة لمذكور ،وشعبة لئلناث) .أظيرت
الدراسة النتائج التالية:
النحوية ،تعزى إلى طريقة التدريس (دورة
 -1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اكتساب المفاىيـ
ّ
المتقدـ ،واالعتيادية) ولصالح دورة التعمّـ.
التعمّـ ،والمنظّـ
ّ
النحوية ،تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس
 -2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اكتساب المفاىيـ
ّ
المتقدـ ،واالعتيادية) والجنس.
(دورة التعمّـ ،والمنظّـ
ّ
 -3وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التفكير االستقرائي ،تعزى إلى طريقة التدريس ( دورة التعمّـ،
المتقدـ ،واالعتيادية) ولصالح دورة التعمّـ.
والمنظّـ
ّ
 -4عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التفكير االستقرائي ،تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس
المتقدـ ،واالعتيادية) والجنس.
( دورة التعمّـ ،والمنظّـ
ّ
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وأجرت ابو رماف ( )2007دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ دورة التعمـ المعدلة في
تدريس العموـ في اكتساب المفاىيـ العممية وتنمية االتجاىات العممية لدى طمبة المرحمة األساسية
العميا في األردف ،وحددت بطالبات الصؼ التاسع األساسي .تكونت عينة الدراسة مف طالبات
الصؼ التاسع األساسي ،وتـ أخذ ( )50مف طالبات الصؼ التاسع األساسي في مدرسة باب عماف
األساسية والتابعة لمديرية تربية عيف الباشا لمعاـ  2007/2006بصورة قصديو .والطالبات موزعات
عمى شعبتيف تمثبلف مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة .وتـ تطبيؽ كؿ مف اختبار
اكتساب المفاىيـ العممية ومقياس االتجاىات عمى مجموعتي الدراسة بعد االنتياء مف التجربة.
أشارت نتائج الدراسة إلى ما يأتي:
 -1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات عمى اختبار اكتساب المفاىيـ
العممية البعدي لمادة األحياء ،تعزى إلى طريقة التدريس وذلؾ لصالح الطالبات المواتي درسف
باستخداـ دورة التعمـ المعدلة.
 -2وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالبات عمى مقياس االتجاىات العممية
البعدي تعزى إلى طريقة التدريس وذلؾ لصالح الطالبات المواتي درسف مادة األحياء باستخداـ دورة
التعمـ المعدلة.
وأجرى أبو عمارة ( )2007دراسة ىدفت إلى تقصي أثر إستراتيجيتيف تدريسيتيف قائمتيف عمى
المنحى البنائي وىما:أنموذج دورة التعمـ خماسي المراحؿ المستند إلى خطوات بوليا()Polya Steps
لحؿ المشكبلت وأنموذج دورة التعمـ رباعي المراحؿ المستند إلى التساؤؿ الذاتي في التحصيؿ في
الرياضيات وحؿ المشكبلت الرياضية لدى طمبة المرحمة األساسية في األردف .وتـ اختيار أفراد
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الدراسة وعددىـ ( )137طالبا وطالبة مف طمبة الصؼ السادس األساسي بطريقة قصديو ،مف
مدرستي القصور اإلعدادية لمذكور ،والقصور اإلعدادية لئلناث حيث تـ اختيار ثبلث شعب عشوائيا
مف كؿ مدرسة وتوزيعيا إلى :مجموعتيف تجريبيتيف ومجموعة ضابطة ،وتـ تحقيؽ التكافؤ بيف أفراد
الدراسة مف حيث التحصػيؿ السابؽ في الرياضيات خبلؿ الفصؿ الد ارسػي األوؿ  .2006 /2005وتـ
إعداد اختبار تحصيمي مكونا مف جزئيف ،وطور اختبا ار في القدرة عمى حؿ المشكبلت فضبلً عف
إلى مجموعة الخطط التدريسية باستخداـ أنموذجي دورة التعمـ المتضمنيف في الدراسة ،وبعد تطبيؽ
الخطط التدريسية عمى طمبة المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية تـ تحميؿ نتائج الدراسة ،وفي ما
يأتي أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا:
 بالنسبة لمتحصيؿ:تفوؽ طمبة المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية عمى طمبة المجموعةالضابطة بفروؽ دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)α =0.05كما تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية الثانية
الذيف درس وا باستخداـ أنموذج دورة التعمـ رباعي المراحؿ المستند إلى التساؤؿ الذاتي عمى طمبة
المجموعة التجريبية األولى الذيف درسوا باستخداـ أنموذج دورة التعمـ خماسي المراحؿ المستند إلى
خطوات بوليا لحؿ المشكبلت ،كما ال يوجد تفاعؿ بيف إستراتيجية التدريس والجنس بالنسبة
لمتحصيؿ.
 بالنسبة لمقدرة عمى حؿ المشكبلت :تفوؽ طمبة المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية عمى طمبةالمجموعة الضابطة بفروؽ دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)α =0.05ولـ تظير فروؽ دالة إحصائيا
بيف متوسطي عبلمات طمبة المجموعتيف التجريبيتيف األولى والثانية ،كما ال يوجد تفاعؿ بيف
إستراتيجية التدريس والجنس بالنسبة لمقدرة عمى حؿ المشكبلت.
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وأجػػرى الظفيػػري ( )2010د ارسػػة ىػػدفت الػػى تعػػرؼ أثػػر إسػػتراتيجية التػػدريس المسػػتندة إلػػى دورة
الػ ػػتعمـ الخماسػ ػػية فػ ػػي تنميػ ػػة ميػ ػػارات البرىػ ػػاف اليندسػ ػػي لػ ػػدى طػ ػػبلب الصػ ػػؼ التاس ػ ػػع المتوسػ ػ ػػط
واتجاىاتػيـ نحػو الرياضيات في دولػة الكويػت ،وتكونػت عينػة الد ارسػة مػف ( )65طالبػاً مػف طػبلب
الصػػؼ التاسػػع المتوسػػط ،وتمثمػػت المػػادة الد ارسػػية فػػي الوحػػدة الثانيػػة "اليندسػػة" (التشػػابو  -تشػػابو
المثمث ػػات) م ػػف مبح ػػث الرياض ػػيات المق ػػرر لمص ػػؼ التاس ػػع المتوس ػػط ،وت ػػـ ت ػػدريس الم ػػادة المق ػػررة
لمشعبة األولى باستخداـ إستراتيجية التدريس المستندة إلػى دورة الػتعمـ الخماسػية واألخػرى بالطريقػة
االعتيادية.
وتـ تطوير اختبار يتناوؿ ميارات البرىاف اليندسي ومقياس اتجاه نحو الرياضيات،
وبعد االنتياء مف تدريس الوحدة الثانية "التحويبلت اليندسية" (التشػابو  -تشػابو المثمثػات) مػف
مبحػػث الرياضػػيات المقػػرر لمصػػؼ التاسػػع المتوسػػط ،وتػػـ تطبيػػؽ اختبػػار ميػػارات البرىػػاف اليندسػػي
ومقي ػػاس االتجاى ػػات قبميػ ػاً وبع ػػدياً .وف ػػي ض ػػوء ال ػػدرجات المتحقق ػػة ت ػػـ تطبي ػػؽ معادل ػػة تحمي ػػؿ التغ ػػاير
المصاحب ( )ANCOVAوكانت النتائج عمى النحو التالي:
 ىنػاؾ فػرؽ ذو داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى (  )α = 0.05بػيف متوسػطي درجػات ميػارات البرىػافاليندس ػػي لمط ػػبلب ال ػػذيف درسػ ػوا باس ػػتخداـ إس ػػتراتيجية دورة ال ػػتعمـ الخماس ػػية ،والط ػػبلب ال ػػذيف درسػ ػوا
باستخداـ الطريقة االعتيادية ،ولصالح إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية.
 ىن ػػاؾ ف ػػرؽ ذو دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوى ( )α =0.05ب ػػيف متوس ػػطي درج ػػات االتج ػػاه ل ػػدىالطػػبلب الػػذيف درس ػوا باسػػتخداـ إسػػتراتيجية دورة الػػتعمـ الخماسػػية ،والطػػبلب الػػذيف درس ػوا باسػػتخداـ
الطريقة االعتيادية ،ولصالح إستراتيجية دورة التعمـ الخماسية.
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ثانياً:مجموعة الدراسات التي تناولت دورة التعمم المعدلة ( )5Esفضالً عن إستراتيجيات تدريسية
أخرى :
ومف ىذه الدراسات دراسة أميف ( )1989بعنواف استخداـ دائرة التعمـ وخريطة المفاىيـ العممية
المتضمنة في موضوعات القياس وأثره في التحصيؿ المعرفي والميارات العممية لدى تبلميذ الصؼ
السابع األساسي ،وتكونت عينة الدراسة مف ثبلث مجموعات :األولى تجريبية درست بطريقة دورة
التعمـ ثبلثي الم ارحؿ الذي يتكوف مف مرحمة اإلكتشاؼ ،مرحمة تقديـ المفيوـ ،ومرحمة تطبيؽ
المفيوـ ،والثانية تجريبية درست بطريقة خريطة المفاىيـ والثالثة ضابطة درست بالطريقة المعتادة،
وقد أعدت الباحثة خطة لتدريس المحتوى باستخداـ أنموذج دورة التعمـ ثبلثي المراحؿ ،وخطة اخرى
لمتدريس باستخداـ خرائط المفاىيـ ،وتـ عرض تمؾ الخطط عمى المحكميف ،كما أعدت الباحثة
اختبا ار تحصيميا لقياس تحصيؿ الطمبة وكذلؾ بطاقات مبلحظة لقياس الميارات العممية ،وقد دلت
نتائج الدراسة عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05بيف متوسطات
عبلمات الطمبة في التحصيؿ لصالح الطمبة الذيف درسوا وفقا لدورة التعمـ ثبلثي المراحؿ وكذلؾ
خرائط المفاىيـ مقارنة بطمبة المجموعة الضابطة ،وتنطبؽ النتيجة السابقة عمى الميارات العممية
أيضا.
وأجرى جاكماف ومممينبرج وبرابسوف ( ) Jackman,Molenberg & Brabson،1990دراسة
ىدفت الى مقارنة أثر األنظمة اإلدراكية وطرائؽ التدريس(االعتيادية ،ودورة التعمـ المعدلة ،والمحاكاة
بالكمبيوتر) عمى التحصيؿ في مساقات مختبرات الكيمياء العامة المتعمقة بوحدة قياس شدة الطيؼ
عمى أطواؿ الطيؼ المختمفة لطمبة السنة األولى ضمف تخصصات مختمفة في جامعة نيو
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مكسيكو( ،)New-Mecsecoتكونت عينة الدراسة مف ( )350طالباً مف طمبة الجامعة الذيف
يدرسوف مساؽ الكيمياء العممية ( .)L122وقد تـ إجراء اختبار قبمي وبعدي لمعرفة تحصيؿ الطمبة
في وحدة دراسية أعدت لذلؾ .كذلؾ تـ تطبيؽ اختبار لقياس أثر مستويات اإلدراؾ عمى التحصيؿ.
وقد بينت نتائج الدراسة عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف أنظمة اإلدراؾ وطرؽ
التدريس ،إال أنو ُوجدت فروؽ ذات داللة إحصائية لكؿ منيما في التحصيؿ العممي ،كما أف نتائج
االختبار البعدي بينت أف نظامي اإلدراؾ الثالث والرابع (اإلجرائي الشكمي ،والمجرد) أفضؿ مف
النظاـ األوؿ (الصوري)؛ في حيف لـ تظير الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األفراد عمى
النظاـ اإلدراكي الثالث والرابع (اإلجرائي الشكمي ،والمجرد) .أما مف حيث طرؽ التدريس ،فقد تفوقت
طريقة المحاكاة بالكمبيوتر عمى طريقة دورة التعمـ المعدلة ،والطريقة االعتيادية ،إذ وجدت فروؽ ذات
داللة إحصائية ،في حيف لـ يكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف دورة التعمـ المعدلة والطريقة
االعتيادية.
وأجرى ماكنزي وداني وكاربنز ( )Mckenzie, Danny & Carpenter,1995دراسة
ىدفت الى الكشؼ عف أثر استخداـ دورة التعمـ في تعميـ مفيوـ الثمرة ،وأجريت ىذه الدراسة عمى
طمبة الصؼ الثالث األساسي في إحدى مدارس  ،Lexingtonاستُخدـ فييا دورة التعمـ المعدلة
والتعمـ التعاوني معا لتدريس مفيوـ الثمرة .وتـ تقسيـ الطمبة إلى مجموعات تكونت كؿ مجموعة مف
 5-3طبلب ،تـ تدريسيـ وفقاً ألطوار دورة التعمـ الثبلثة .وبعد أف ينيي أعضاء المجموعات طور
االستكشاؼ ،ينتقؿ أحد أفراد المجموعة ليشكؿ فريقاً تعاونيا جديدا يسمى الفريؽ المنزلي ( Home
 )Teamبحيث يقوـ كؿ عضو مف أعضاء ىذا الفريؽ بمناقشة وشرح ما توصمت إليو مجموعتو مع
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أعضاء المجموعات األخرى .وبعد االنتياء مف مناقشة جميع المياـ والمفاىيـ التي قامت بيا
مجموعاتيـ يعود كؿ عضو إلى فريقو األوؿ ليشرح ليـ جميع المفاىيـ التي تـ تعمميا واكتشافيا
وانجازىا ،أي أف كؿ طالب يكوف قد تعمـ جميع المفاىيـ التي قدمت في ذلؾ الموقؼ التعميمي عف
طريؽ تطبيؽ األنشطة وفقاً ألطوار دورة التعمـ المندمجة مع الطريقة التعاونية .وقد كشفت نتائج ىذه
الدراسة أف ىذه الطريقة ساعدت الطمبة وأكسبتيـ الفرصة لتطبيؽ ما تعمموه ،وابراز مدى فيميـ
لممفاىيـ مف خبلؿ العمؿ في المجموعات التعاونية.
وأجرى رثرفورد ( )Rutherford،1999دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف تأثير استخداـ ثبلث
إستراتيجيات تدريسية ىي المحاكاة بالكمبيوتر والطريقة المفسرة ودورة التعمـ المعدلة عمى فيـ الطمبة
لقوانيف نيوتف في الحركة ،وقد قاـ بتدريس ثبلثة صفوؼ في المرحمة العميا لمساؽ "مقدمة في عمـ
الفيزياء " إذ قاـ بتدريس كؿ صؼ بإستراتيجية تختمؼ عف الصؼ اآلخر ،وبعد دراسة المساؽ تـ
تقييـ فيـ الطمبة لقوانيف الحركة الثبلثة ،وتـ تطبيؽ اختبار تحصيمي قبمي وبعدي بغرض الكشؼ عف
فيـ الطمبة لممفاىيـ العممية المتعمقة بقوانيف نيوتف في الحركة والفيـ الخطأ ليذه المفاىيـ ،وكاف مف
نتائجيا أف معظـ طمبة المجموعات ما زالوا يحتفظوف بفيـ خطأ كما أنو ال توجد فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف اإلستراتيجيات الثبلث في تحسف الفيـ لقوانيف نيوتف في الحركة.
وأجرى الخوالدة ( )2003دراستو التي ىدؼ مف خبلليا الى الكشؼ عف تأثير نموذج التعمـ
البنائي (دورة التعمـ المعدلة) في تحصيؿ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي العممي في مادة األحياء ،وفي
اتجاىات الطمبة نحوىا ،وذلؾ مف خبلؿ استخداـ إستراتيجيتيف تدريسيتيف قائمتيف عمى المنحى
البنائي ىما:دورة التعمـ ،واستراتيجية ويتمي( .)Wetlyوتكونت عينة الدراسة مف ( )232طالبا
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وطالبة ،موزعيف في ست شعب مف الصؼ األوؿ الثانوي العممي في ثبلث مدارس مف المدارس
الحكومية في مدينة المفرؽ .وقد أظيرت المعالجات اإلحصائية لبيانات الدراسة النتائج التالية:
 -1وجدت فروؽ دالة إحصائياً في تحصيؿ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي العممي في مادة األحياء
تعزى إلستراتيجية التدريس (دورة التعمـ المعدلة ،واستراتيجية ويتمي ( ،)Wetlyوالطريقة االعتيادية)؛
وكاف التفوؽ في التحصيؿ العاـ ،لصالح الطمبة الذيف درسوا بإستراتيجية دورة التعمـ ،واستراتيجية
ويتمي ،مقارنة بنظرائيـ الطمبة الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية.
 -2وجدت فروؽ دالة إحصائيا في تحصيؿ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي العممي في مادة األحياء
تعزى لمستوى النمو العقمي (محسوس ،ومجرد) ،وذلؾ في التحصيؿ عمى كؿ مف مستوى
(االستيعاب ،والمستويات العقمية العميا) والتحصيؿ العاـ لصالح الطمبة ذوي النمو العقمي المجرد،
ولـ توجد فروؽ دالة إحصائياً في تحصيؿ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي العممي في مادة األحياء
عمى مستوى المعرفة تعزى لمستوى النمو العقمي (محسوس ،ومجرد).
 -3وجدت فروؽ دالة إحصائيا في اتجاىات طمبة الصؼ األوؿ الثانوي العممي نحو األحياء تعزى
إلستراتيجية التدريس (دورة التعمـ المعدلة  ،واستراتيجية ويتمي ( ،)Wetlyوالطريقة االعتيادية)؛ وكاف
التفوؽ لصالح الطمبة الذيف درسوا بإستراتيجية دورة التعمـ ،واستراتيجية ويتمي ،مقارنة بنظرائيـ الطمبة
الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية؛ إال أنو تكافأ أثر إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة مع أثر إستراتيجية
ويتمي(.)Wetly
وىدفت دراسة الخريسات ( )2005إلى استقصاء أثر تدريس موضوعات مصممة وفؽ منحى
الفروع المتداخمة واستخداـ كؿ مف دورة التعمـ المعدلة وأشكاؿ  Vفي اكتساب المفاىيـ الفيزيائية
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وعمميات التعمّـ لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي العممي ،وتـ جمع البيانات البلزمة عف طريؽ
أدوات الدراسة وىي اختبار اكتساب المفاىيـ الفيزيائية ،واختبار عمميات التعمّـ .وقد أظيرت الدراسة
النتائج االتية:
 -1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط عبلمات الطبلب في اختبار اكتساب المفاىيـ
الفيزيائية البعدي عند العبلمة الكمية تعزى لطريقة تنظيـ المحتوى الدراسي لصالح الطمبة الذيف درسوا
المحتوى الدراسي المنظـ وفؽ منحى الفروع المتداخمة.
 -2عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط عبلمات الطمبة في اختبار اكتساب المفاىيـ
الفيزيائية البعدي تعزى لطريقة التدريس عند العبلمة الكمية.
 -3وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط عبلمات الطمبة في اختبار عمميات التعمّـ البعدي
عند العبلمة الكمية تعزى لطريقة تنظيـ المحتوى الدراسي لصالح الطبلب الذيف درسوا المحتوى
الدراسي المنظـ وفؽ منحى الفروع المتداخمة.
 -4عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط عبلمات الطبلب في اختبار عمميات التعمّـ
البعدي تعزى لطريقة التدريس عند العبلمة الكمية.
وأجرى عميوه ( )2006دراسة ىدفت إلى تحديد أثر استخداـ النموذج البنائي لمتعمـ (دورة
التعمـ رباعية المراحؿ) ،ونموذج حؿ المشكبلت اإلبداعي في الوعي ما وراء المعرفي في قراءة
النصوص العممية والقدرة عمى حؿ المشكبلت لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في ضوء أسموبيـ
المعرفي .تكونت عينة الدراسة مف ( )135طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي في مدينة
تـ توزيعيـ عشوائياً عمى ثبلث مجموعات ىي:المجموعة التجريبية األولى تكونت
عجموف/األردفّ ،
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المكوف مف أربع مراحؿ ىي:
مف ( )46طالبة ودرست باستخداـ نموذج التعمـ البنائي
ّ
االنشغاؿ( ،)Engageواالستكشاؼ( ،)Exploreوالتفسير(،)Explanationوالتوسع (.)Elaborate
والمجموعة التجريبية الثانية تكونت مف ( )45طالبة ودرست باستخداـ نموذج حؿ المشكبلت
اإلبداعي .والمجموعة الضابطة تكونت مف ( )44طالبة ودرست باستخداـ الطريقة االعتيادية.
وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات عبلمات طالبات المجموعتيف
التجريبيتيف عمى اختبار الوعي ما وراء المعرفي في قراءة النصوص العممية ولصالح طالبات
مجموعة نموذج حؿ المشكبلت اإلبداعي ،كما أظيرت النتائج أيضاً وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
ولصالح طالبات مجموعة نموذج حؿ المشكبلت اإلبداعي مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة.
كذلؾ ظيرت مثؿ ىذه الفروؽ الدالة إحصائياً عمى اختبار الوعي ما وراء المعرفي في قراءة
النصوص العممية ولصالح طالبات مجموعة نموذج التعمـ البنائي مقارنة بطالبات المجموعة
الضابطة .كذلؾ أظيرت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات عبلمات
طالبات المجموعتيف التجريبيتيف عمى اختبار القدرة عمى حؿ المشكبلت تُعزى لطريقة التدريس ،في
حيف أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية ولصالح طالبات المجموعتيف التجريبيتيف
مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة.
وىدفت دراسة صبحا ( )2007إلى استقصاء فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى دورة التعمّـ
المعدلة والعصؼ الذىني في تحصيؿ طمبة المرحمة األساسية لممفاىيـ األخبلقية ،في مبحث التربية
اإلسبلمية واتجاىاتيـ نحوىا في األردف .وبمغ عدد أفراد عينة الدراسة مف ( )110طبلب الصؼ
السابع األساسي في مدرسة أسامة بف زيد الثانوية التابعة لمديرية تربية لواء الرصيفة ،حيث قاـ
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الباحث باختيار ثبلث شعب بالطريقة العشوائية البسيطة ،ثـ وزع الشعب الثبلث بطريقة عشوائية إلى
ثبلث مجموعات عمى النحو اآلتي :المجموعة األولى :وىي التي تعممت بطريقة دورة التعمّـ
المجموعة الثانية :وىي التي تعممت بطريقة العصؼ الذىني ،المجموعة الضابطة :وىي التي تعممت
الدراسة عمى :البرنامج التعػميمي القائـ عمى دورة التعمّـ المعدلة
بالطريقة االعتيادية .واشتممت أدوات ّ
والعصؼ الذىني ،واالختبار التحصيمي في وحدة األخبلؽ والتيذيب ،وتـ تطبيؽ البرنامج عمى
المجموعتيف التجريبيتيف وتطبيؽ اإلختبار القبمي والبعدي .وأظيرت نتائج الدراسة اآلتي:
 -1وجود فروؽ ذات داللّة إحصائية في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع األساسي لممفاىيـ األخبلقية
في مبحث التربية اإلسػبلمية تعزى إلى(البرنامج التعميمي القائـ عمى دورة التعمّـ المعدلة ،العصؼ
الذىني).
 -2وجود فروؽ ذات داللّة إحصائية في اتجاىات طمبة الصؼ السابع األساسي نحو مبحث التربية
اإلسػبلمية تعزى إلى (البرنامج التعميمي القائـ عمى دورة التعمّـ المعدلة ،العصؼ الذىني).

التعقي عمى الدراسات السابقة :
 بعػد استعراض الدراسات السابقػة المتعمقة بأثر إستراتيجية دورة التعمػـ االعتيادية والمعدلػة ،لوحظأف ىناؾ تعارضاً في نتائج الدراسات المتعمقة بيذا النموذج ،ففي الوقت الذي أشارت كاتمينا
( )Catalina,2005إلى عدـ وجود فروؽ بيف تحصيؿ الطمبة عند تطبيؽ دورة التعمػـ الخماسيػة
( )5Esوتطبيؽ الطريقػة االعتياديػة ،أشارت دراسات أخرى مثػؿ دراسة تشارلز وممير
) ،(Charles,.and,Miller,1990ودراسة لورد ( ،)Lord,1994ودراسة الكيبلني (،)2001
ودراسة سيؼ ( ،)2004ودراسة عبد القادر ( ،)2006ودراسة الجواودة ( ،)2006ودراسة الطراونة
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( ،)2006ودراسة ابو رماف ( ،)2007ودراسة أبو عمارة ( ،)2007ودراسة الظفيري ( )2010إلى
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند تطبػيؽ دورة التعمػـ المعدلة ( )5Esلصالحػيا مقػارنة بالطريقػة
االعتيادية.
 تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بأنيا تنػاولت إستراتيجية دورة التعمػـ المعدلػة ()5Esوأثػرىا فػي التفكير اإلبداعي ،في حيف أف معظـ الد ارسػات السابقػة التي تعرضت لنماذج بنائيػة (دورة
التعمػـ بأشكاليا) قػد بحثت فػي أثػر ىذه النماذج في متغػيرات متعددة (التحصيػؿ واالتجاىات نحػو
العموـ ) ولكنيا أغفمػت التفكير اإلبداعي ،ممػا يعطي ىػذه الدراسة المزيػد مػف األىمػية إذ إنو -وفػي
حػدود عمػـ الباحثػة واطبلعيا  -لػـ يسبػؽ تنػاوؿ إستراتيجية دورة التعمػـ المعدلػة ( )5Esوأثػرىا فػي
التفكير اإلبداعي لدى الطمبػة.
 تناولت الدراسة الحالية إستراتيجية دورة التعمػـ المعدلػة ( )5Esكما في دراسة الكيبلني (،)2001ودراسة كاتمينا ( ،)Catalina,2005ودراسة عبد القادر( ،)2006ودراسة الجواودة ( ،)2006ودراسة
الطراونة ( ،)2006ودراسة أبورماف ( ،)2007ودراسة أبوعمارة ( ،)2007ودراسة الظفيري (،)2010
وكذلؾ الدراسة الحالية .في حيف تناولت دراسات أخرى دورة التعمـ الرباعية مثؿ دراسة عميوه
( ،)2006ودراسة سيؼ ( ،)2004وتناولت بعض الدراسات دورة التعمـ الثبلثية مثؿ دراسة أميف
(.)1989
 تناولت الدراسة الحالية إستراتيجية دورة التعمػـ المعدلػة ( )5Esوأثػرىا فػي التفكير اإلبداعي عمىطالبات الصؼ الخامس االبتدائي ،وبعض الدراسات تناولت المستوى التعميمي نفسو مثؿ دراسة
تشارلزوميمر ) (Charles,.and,Miller,1990التي أجراىا عمى طبلب الصؼ الخامس ،في حيف
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تفاوتت بعض الدراسات السابقة استقصاء أثر ىذه اإلستراتيجية عمى مستويات تعميمية متعددة ،مثؿ
دراسة ديفيد ) (David,1996التي أجراىا عمى طبلب الصؼ الثامف ،ودراسة الكيبلني ()2001
التي أجراىا عمى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي العممي ،ودراسة كافالو ولوباش ( &Cavalla
 )Laubach, 2001التي أجراىا عمى طمبة الصؼ العاشر ،ودراسة كاتالينا ()Catalina،2005
التي أجرتيا عمى طمبة الصؼ السابع ،ودراسة الظفيري ( )2010التي أجراىا عمى الصؼ التاسع.
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الفصل الثالث
الطريقــة واإلجــراءات
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الفصل الثالث
الطريقــة واإلجــراءات
ىدفت ىذه الدراسة الى تقصي تأثير إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ( )5Esعمى التحصيؿ
والتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ في دولة الكويت .وفي ما
تـ بيا اختيار عينة الدراسة،
يمي وصؼ لمنيجية الدراسة ،ومجتمعيا ،ثـ وصؼ اإلجراءات التي ّ
تـ اعدادىا وتطويرىا ،وتصميـ الدراسة ،والمعالجة اإلحصائية.
وأدوات الدراسة التي ّ

منيجية الدراسة:
قامت الباحثة باعتماد المنيج شبو التجريبي باستخداـ مجموعتيف ىما :المجموعة التجريبية:
وتـ تدريسيا بطريقة دورة التعمـ المعدلة ( ،)5Esوالمجموعة الضابطة ،وتـ تدريسيا بالطريقة
االعتيادية ،وتعرضت المجموعتاف الختبار تحصيمي قبمي ،واختبار تفكير إبداعي قبمي ،وبعد
االنتياء مف تدريس الفصؿ الرابع مف الوحدة األولى ،تـ اختبار تحصيؿ المجموعتيف وتفكيرىـ
اإلبداعي لمطالبات بأداتي الدراسة ،لقياس أثر المعالجة التجريبية عمى المجموعتيف.
مجتمع الدراسة:
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع المدارس الحكومية في محافظة الفروانية بدولة الكويت ،والتي
تضـ الصؼ الخامس االبتدائي لمبنات لمفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي  ،2010/ 2009إذ بمغ
عدد ىذه المدارس ( )23مدرسة لمبنات ،وتضـ ( )115شعبة لمصؼ الخامس ،وذلؾ حسب
إحصائيات و ازرة التربية والتعميـ لعاـ .2010/2009
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عينة الدراسة:
تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العنقودية ،إذ وقع االختيار عمى مدرستيف مف المدارس
الحكومية لمبنات في محافظة الفروانية بدولة الكويت التي تضـ الخامس االبتدائي ،وىذه المدارس
ىي:عقيمة بنت عبيد االبتدائية /بنات وسبيكة الخالد االبتدائية /بنات وتـ اختيار شعبة واحدة عشوائياً
مف كؿ مدرسة ،ليتـ تخصيصيما عشوائياً أيضاً لممجموعتيف:الضابطة والتجريبية ،إذ بمغ عدد أفراد
المجموعة التجريبية التي تـ تدريسيا بإستراتيجية دورة التعمـ ( )24( )5Esطالبةً ،وبمغ عدد أفراد
المجموعة الضابطة التي تـ تدريسيا بالطريقة االعتيادية ( )24طالبةً.

أدوات الدراسة
االختبار التحصيمي
قامت الباحثة بإعداد وتطوير اختبار تحصيمي مف نوع االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ ،في
مادة العموـ لمصؼ الخامس االبتدائي ،وذلؾ ضمف الخطوات اآلتية:
 تحديد المحتوى التعميمي. تحديد األىداؼ العامة لممحتوى الذي تـ تحديده. تكويف الئحة مواصفات االختبار. صياغة األىداؼ السموكية المراد قياسيا بصورة محددة. -صياغة فقرات االختبار اعتماداً عمى الئحة المواصفات واألىداؼ السموكية.
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صدق االختبار التحصيمي :
لمتأكد مف صدؽ محتوى االختبار التحصيمي تـ عرضو بصورتو األولية مع قائمة األىداؼ
السموكية عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي االختصاص ،والمبينة أسماؤىـ في الممحؽ ( ،)4البداء
رأييـ في مدى تمثيؿ االىداؼ السموكية لممادة التعميمية ،ومدى مبلءمة الفقرات لؤلىداؼ السموكية
الموضوعة ،ومدى مناسبة الصياغة المغوية لمفقرات.
كما ىدؼ التحكيـ الى الحكـ عمى مستوى التحصيؿ الذي تقيسو كؿ فقرة مف فقرات االختبار،
وذلؾ حسب المستويات الثبلثة األولى مف مستويات بموـ الستة في المجاؿ المعرفي ،وبناء عمى
اقتراحاتيـ ،تـ إجراء التعديبلت عمى بعض فقرات االختبار ،ووضع االختبار التحصيمي بصورتو
النيائية كما في الممحؽ (.)2
ثبات االختبار التحصيمي :
تـ التحقؽ مف ثبات االختبار التحصيمي بتطبيقو عمى عينة استطبلعية مف خارج أفراد الدراسة،
وحسب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كػودر -ريتشاردسػوف ( ،)KR-20إذ
تكونت مف ( )24طالبةًُ ،
بمغ معامؿ االتساؽ الداخمي ( ،)0.85و ُعد كافياً ألغراض ىذه الدراسة.
تصحيح االختبار التحصيمي
تكوف االختبار التحصيمي مف ( )35فقرة مف نوع االختيار مف متعدد بأربعة بدائؿ ،واحتسبت
عبلمة واحدة لكؿ اجابة صحيحة ،والعبلمة صفر لكؿ إجابة خطأ ،وبذلؾ تكوف النياية العظمى
لمعبلمة عمى االختبار ( )35عبلمة.
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اختبار تورانس( ( Torranceلمتفكير اإلبداعي
قامت الباحثة باختيار النسخة المفظية (أ) الختبار تورانس ( )Torranceلمتفكير اإلبداعي
ليقيس مستوى التفكير اإلبداعي لدى أفراد عينة الدراسة :المجموعة الضابطة والمجموعة
التجريبية ،وعممت عمى تطويره ليتفؽ مع مادة العموـ لمصؼ الخامس االبتدائي وليناسب البيئة
الكويتية .وت ّكوف ىذا اإلختبار بالصورة التي أعدتيا الباحثة مف ستة اختبارات فرعية ،يحتاج كؿ
منيا لئلجابة عنيا ( )7دقائؽ ،فضبلً عف إلى الزمف البلزـ لمتعميمات واإلرشادات ،وىذه
االختبارات ىي:
االختبار األوؿ :توجيو االسئمة ،بإعطاء الطالبة نصاً حوؿ تكيؼ النباتات مع البيئة
المتواجدة فييا ،وطمب منيا كتابة أكبر عدد ممكف مف األسئمة التي يمكف اإلجابة عنيا باستخداـ
عد اإلجابة صحيحة إذا توافقت مع المعمومات المعطاة في النص.
النص .وتُ ّ
االختبارالثاني :تخميف األسباب ،إذ طمب مف الطالبة أف تخمف األسباب الممكنة التي أدت
إلى طمي األرض قبؿ وضع النفايات في مناطؽ الردـ األرضي ،وتعد اإلجابة صحيحة إذا كانت
تتضمف معنى النتيجة.
االختبار الثالث :تخميف النتائج ،إذ طمب مف الطالبة كتابة أكبر عدد ممكف مف النتائج
عد االجابة صحيحة اذا كانت مترتبة
التي قد تحدث بسبب تسرب النفط مف ناقمة لو ضخمة ،وتُ ّ
عمى الحادث.
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االختبار الرابع :تحسيف اإلنتاج ،إذ طمب مف الطالبة أف تفكر بأفضؿ الطرؽ واالقتراحات
عد اإلجابة صحيحة إف جعؿ
التي تحمي البيئة وتقمؿ مف عمميات التموث الجوي الضارة بيا ،وتُ ّ
الطريقة أو اإلقتراح أكثر كفاءة مماطرح.
االختبار الخامس :االستخدامات غير المألوفة ،إذ طمب مف الطالبة أف تبحث عف طرؽ
عد اإلجابة صحيحة إف تضمنت بعض
غير مألوفة لمتقميؿ مف النفايات والحفاظ عمى البيئة ،وتُ ّ
الطرؽ الممكنة والحديثة.
االختبار السادس :إفترض أف ،إذ طمب مف الطالبة كتابة أكبر عدد ممكف مف األفكار
والنتائج المترتبة عمى افتراض أف الحيوانات الضعيفة التستطيع التكيؼ وحماية النفس ،وعمى
الطالبة أف تتنبأ حوؿ ىذا االفتراض.

تصحيح اختبار التفكير اإلبداعي
تـ حساب العبلمات
تضمف اختبار التفكير اإلبداعي ميارة الطبلقة والمرونة واألصالة ،إذ ّ
لمطالبات في ىذه الميارات عمى النحو اآلتي:
الطالقــة :تقػػاس بعػػدد االسػػتجابات الصػػحيحة التػػي تسػػتجيب ليػػا الطالبػة فػػي وحػػدة زمنيػػة محػػددة ()7
دقائؽ.
المرونة :تقاس بعدد الفئات المختمفة لبلستجابات التي تعطييا الطالبة خبلؿ وحػدة زمنيػة محػددة ()7
دقائؽ مع مبلحظة ما يأتي:
يتغيراف في جميع االتجاىات.
 الفكرة األولى ال تعطي درجة المرونة؛ ألف المرونة أو االىتماـ ال ّيتغيراف.
 -تكوف درجة المرونة صف اًر اذا كاف االتجاه أو االىتماـ ّ
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 يأخذ المفحوص درجة واحدة اذا كانت االجابات تدور حوؿ فكرة واحدة.األصالة :وتقاس بعدد اإلجابات الجديدة ،وغير الشائعة التي تعطييا الطالبة خبلؿ وحدة زمنية ()7
دقائؽ وذلؾ بناء عمى تكرارىا بالنسبة الستجابات المفحوصيف اآلخريف بأف تأخذ درجة (،2 ،3 ،0
 )1وذلؾ كما يأتي:
 كؿ فكرة تكررت بنسبة  %9فأكثر تأخذ عبلمة (.)0 كؿ فكرة تكررت بنسبة  %8 - %6تأخذ عبلمة (.)1 كؿ فكرة تكررت بنسبة  %5 - %2تأخذ عبلمة (.)2 كؿ فكرة تكررت بنسبة أقؿ مف  %2تأخذ عبلمة (.)3وق ػػد تراوح ػػت عبلم ػػات الطالب ػػات ف ػػي االختب ػػار اإلب ػػداعي م ػػابيف ( )44-3عبلم ػػة ،عممػ ػاً بع ػػدـ
إمكانية تحديد السقؼ األعمى لبلختبار.
صدق االختبار االبداعي
يتػوافر فػي اختبػار تػورانس صػدؽ المحتػػوى كمػا ذكػر تػورانس ( )Torranceألف االختبػار صػػمـ
ف ػػي إط ػػار نظري ػػة جيمف ػػورد ( )Guilfordف ػػي بن ػػاء العق ػػؿ ،وى ػػي المح ػػددة لمج ػػاؿ الس ػػموؾ اإلب ػػداعي
(الشػػنطي ،)1983،وبمػػا أف الباحثػػة عممػػت عمػػى إعػػداد اختبػػار لمتفكيػػر اإلبػػداعي بمػػا يتفػػؽ والبيئػػة
الكويتيػة ،فقػػد تأكػدت مػػف صػدؽ محتػواه بعرضػو مػػع اختبػار تػػورانس لمتفكيػر اإلبػػداعي عمػى مجموعػػة
مف المحكميف ممحؽ ( )4إلبداء مبلحظاتيـ ومقترحاتيـ .التي انصب معظميػا عمػى الجانػب المغػوي،
وقد أخذت الباحثة بمبلحظات المحكميف ووضعت االختبار بصورتو النيائية الممحؽ (.)1
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عرضت الباحثة اختبار التفكير اإلبداعي عمى عينة استطبلعية مف غير أفراد عينة الدراسة بمػغ
عػػدد أفرادىػػا ( )48طالبػػة بيػػدؼ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي (التجػػانس الػػوظيفي) ()Homogeneity
وىو صورة لصدؽ البناء (العمري  ،)2006،فقد حسبت معامبلت االرتبػاط بػيف درجػات المفحوصػات
عمػى كػؿ اختبػار مػػف االختبػارات الفرعيػة (الطبلقػػة ،المرونػة ،األصػالة) وبػيف درجػة التفكيػر اإلبػػداعي
الكمية ،كما ىو مبيف في الجدوؿ ()1
الجدوؿ ()1

معامبلت االرتباط بيف درجات المفحوصات عمى كؿ اختبار مف االختبارات الفرعية ودرجتيـ عمى

ػٕبصش
االثذاع
غاللخ
ِشٔٚخ
أصبٌخ

كؿ مف الطبلقة والمرونة واألصالة

اخزجبس1
0.73
0.54
0.43

اخزجبس 2اخزجبس3
0.83
0.66
0.48

0.76
0.77
0.51

اخزجبس 4اخزجبس5
0.64
0.59
0.53

0.61
0.64
0,44

اخزجبس6
0.52
0.43
0.42

يتبػ ػػيف مػ ػػف الجػ ػػدوؿ ( )1أف قػ ػػيـ االرتبػ ػػاط بػ ػػيف درجػ ػػات المفحوصػ ػػات عمػ ػػى كػ ػػؿ اختبػ ػػار مػ ػػف
االختبارات الفرعية (الطبلقػة ،المرونػة ،األصػالة) وبػيف الدرجػة الكميػة لمتفكيػر اإلبػداعي تراوحػت بػيف
( )0.42و ( ،)0.83وق ػػد كان ػػت لبع ػػد الطبلق ػػة م ػػا ب ػػيف ( )0.52و ( ،)0.83ولبع ػػد المرون ػػة م ػػا ب ػػيف
( )0.43و ( ،)0.77ولبعػػد األصػػالة مػػا بػػيف ( )0.42و ( ،)0.53وجميعيػػا قػػيـ ذات داللػػة إحصػػائية
عند مستوى الداللة (.)α=0.05
كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات المفحوصات عمى كؿ اختبار مف االختبارات الفرعية
(الطبلقة ،المرونة ،األصالة) وبيف درجة كؿ اختبار فرعي ،كما ىو مبيف في الجدوؿ ()2
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الجدوؿ ()2
معامبلت االرتباط بيف االختبارات الفرعية (الطبلقة ،المرونة ،األصالة) وبيف درجة كؿ اختبار
فرعي لمتفكير االبداعي
اختبارات االبداع
عناصر االبداع
طبلقة

االختبار
األوؿ
0.33

االختبار
الثاني
0.71

االختبار
الثالث
0.67

االختبار
الرابع
0.87

االختبار
الخامس
0.55

االختبار
السادس
0.69

مرونة

0.43

0.44

0.55

0.76

0.68

0.66

أصالة

0.54

0.65

0.38

0.75

0.78

0.55

يتبػيف مػػف الجػػدوؿ ( )2أف قػيـ االرتبػػاط بػػيف االختبػػارات الفرعيػة (الطبلقػػة ،المرونػػة ،األصػػالة)
وبػػيف درجػػة كػػؿ اختبػػار فرعػػي لمتفكيػػر االبػػداعي تراوحػػت بػػيف ( )0.33و ( ،)0.87وقػػد كانػػت لبعػػد
الطبلقػػة مػػا بػػيف ( )0.33و ( ،)0.87ولبعػػد المرونػػة مػػا بػػيف ( )0.43و ( ،)0.76ولبعػػد األصػػالة مػػا
بيف ( )0.38و ( ،)0.78وجميعيا قيـ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (.)α=0.05
ثبات االختبار االبداعي
لمتأكػػد مػػف ثبػػات االختبػػار تػػـ عرضػػو لمم ػرة األولػػى عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية مػػف غيػػر أف ػراد عينػػة
الد ارسػػة بمػػغ عػػدد أفرادىػػا ( )24طالبػػة ،وبعػػد أسػػبوعيف مػػف التطبيػػؽ األوؿ لبلختبػػار قامػػت الباحث ػػة
بعرضو لممرة الثانية عمػى أفػراد العينػة نفسػيا ،ثػـ حسػبت الباحثػة معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف التطبيػؽ
األوؿ والتطبيػػؽ الثػػاني الختبػػار التفكيػػر اإلبػػداعي ،إذ بمػػغ معامػػؿ االرتبػػاط ( )0.91الػػذي يشػػير إلػػى
معامؿ ثبات مرتفع الختبار التفكير اإلبداعي.

62

تصميم الدراسة
تمثمت متغيرات الدراسة في اآلتي :
 .1المتغير المستقؿ  :إستراتيجية التدريس  ،ولو مستوياف ىما:
* إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ()5Es
* الطريقة االعتيادية
 .2المتغيرات التابعة وتشمؿ  * :التحصيؿ
* التفكير اإلبداعي
وتـ تطبيؽ االختبار القبمي والبعدي عمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية.

إجراءات الدراسة
قامت الباحثة باالجراءات اآلتية :
 تحديد مجتمع الدراسة والعينة. تحديد الموضوعات قيد الدراسة. إعداد خطة لمتدريس وفؽ إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ( )5Esممحؽ ( .)3وعرضيا عمىمجموعة مف المحكميف.
 تطوير االختبار التحصيمي ممحؽ ( ،)2واعداد اختبار التفكير اإلبداعي ممحؽ (.)1 التأكد مف ثبات االختبار التحصيمي ،حيث تـ استخداـ معادلة كودر -ريتشاردسوف (،)KR-20وكذلؾ التأكد مف ثبات اختبار التفكير اإلبداعي باستخداـ طريقة االختبار واعادة االختبار( – test
.) retest
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 تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي القبمي واختبار التفكير اإلبداعي القبمي عمى مجموعتي الدراسة،وذلؾ قبؿ البدء بتدريس المجموعتيف ،الظابطة والتجريبية.
 تـ التنسيؽ مع معممات المادة لمشعب الصفية التي وقع عمييا االختيار ،لتدريس الموضوعاتالمحددة وفؽ الخطط التدريسية التي تـ إعدادىا ،وحرصاً مف الباحثة عمى ضبط المتغيرات الدخيمة
تـ اختيار معممات متكافئات في المؤىؿ العممي ،وسنوات الخبرة التدريسية.
 بعد انتياء المعممات مف تدريس الدروس المحددة ،تـ تطبيؽ اختبار التحصيؿ البعدي واختبارالتفكير اإلبداعي البعدي عمى المجموعتيف.
 جمع البيانات ورصدىا في جداوؿ خاصة. تحميؿ البيانات إحصائياً باستخداـ الرزمة اإلحصائية المناسبة ).(SPSS -استخبلص النتائج ومناقشتيا.

المعالجة اإلحصائية
 استُخدـ تحميؿ التبايف المصاحب الختبار فرضيتي الدراسة الصفريتيف. استُخدمت معادلة كودر -ريتشاردسوف ( )KR-20لحساب ثبات االختبار التحصيمي. استُخدمت طريقة االختبار واعادة االختبار (  ) test – retestلحساب ثبات اختبار التفكيراإلبداعي باستخداـ معادلة بيرسوف لئلرتباط .
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضاً لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة وذلؾ عمى النحو اآلتي:
أوالً :النتائج المتعمقة بالسؤال األول :ما تأثير إستراتيجية دورة التعمم المعدلة ( )5Esعمى تحصيل
طالبات الصف الخامس االبتدائي في مادة العموم بدولة الكويت؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية القبمية والبعدية واالنحرافات
المعيارية لتحصيؿ طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ بدولة الكويت باختبلؼ
إستراتيجية التدريس (دورة التعمـ المعدلة ( ،)5Esوالطريقة االعتيادية ) والجدوؿ ( )3يبيف ذلؾ
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتحصيل طالبات الصف الخامس االبتدائي القبمي
والبعدي في مادة العموم بدولة الكويت بحس إستراتيجية التدريس المطبقة

إستراتيجية التدريس

االختبار القبمي
العدد

االختبار البعدي

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

االعتيادية

24

6.79

3.55

24.21

6.20

دورة التعمم المعدلة ()5Es

24

7.25

3.70

28.71

6.00

المطبقة

يبلحظ مف الجدوؿ ( )3أف المتوسط الحسابي ألداء الطالبات عمى االختبار التحصيمي
البعدي ،المواتي درسف مادة العموـ باستخداـ إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ( )5Esقد بمغ (،)28.71
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وجاء بعده المتوسط الحسابي ألداء الطالبات المواتي درسف المادة نفسيا باستخداـ الطريقة االعتيادية
إذ بمغ ( .)24.21ولمعرفة ما إذا كاف الفرؽ الظاىر بيف المتوسطيف الحسابييف ذا داللة عند مستوى
الداللة ( )α≥0.05تـ إجراء تحميؿ التبايف المصاحب ( ،)ANCOVAوالجدوؿ ( )4يبيف نتائج ىذا
التحميؿ.
الجدول ()4
نتائج تحميل التباين المصاح ( )ANCOVAلمفرق بين متوسطى التحصيل البعدي لطالبات
الصف الخامس االبتدائي في مادة العموم بدولة الكويت بحس إستراتيجية التدريس المطبقة

مصدر التباين

االختبار القبمي
اإلستراتيجية
الخطأ
المجموع

قيمة

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

(ف) المحسوبة

1245.847

1

1245.847

120.035

0.000

176.395

1

176.395

16.995

*0.000

467.07

45

10.379

1889.312

47

(ف)
المجدولة

3.94

مستوى
الداللة

*ح < 0.05
يظير مف الجدوؿ ( )4أف قيمة ( ؼ ) المحسوبة بالنسبػة إلستراتيجية التدريس بمغت
( ،)16.995وبمستوى داللة يساوي ( ،)0.000وىذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى ()α ≥ 0.05
ألنيا أكبر مف قيمة(ؼ) المجدولة التي بمغت ( ،)3.94مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بيف متوسطات تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ بدولة الكويت
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البعدي باختبلؼ إستراتيجية التدريس ،وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية األولى التي نصت عمى
أنو :ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بيف متوسطى تحصيؿ طالبات
الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ المواتي درسف باستخداـ إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة
( ،)5Esوالطالبات المواتي درسف باستخداـ الطريقة االعتيادية .ومف أجؿ معرفة عائدية الفروؽ فقد تـ
استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة وتظير النتائج في الجدوؿ ( )5اآلتي:
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لتحصيل طالبات الصف الخامس االبتدائي في
مادة العموم بدولة الكويت البعدي بحس إستراتيجية التدريس المطبقة

إستراتيجية التدريس

المتوسط

الخطأ

الحسابي

المعياري

االعتيادية

24

24.54

0.66

دورة التعمم المعدلة ()5Es

24

28.38

0.66

المطبقة

العدد

أف المتوسط الحسابي المعدؿ عمى اختبار التحصيؿ البعدي لمطالبات
يبلحظ مف الجدوؿ (ّ )5
المواتي درسف باستخداـ إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ( )5Esقد بمغ ( ،)28.38وىو أعمى مف
المتوسط الحسابي لمطالبات المواتي درسف باستخداـ الطريقة االعتيادية إذ بمغ ( ،)24.54مما يعني
أف الفرؽ بيف المتوسطيف كاف لصالح المجموعة التي درست باستخداـ إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة
( )5Esعند مقارنة متوسطيا مع متوسط المجموعة التي تعممت باستخداـ الطريقة االعتيادية.
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ثانيــا :النتــائج المتعمقــة بالس ـؤال الثــاني :مــا تــأثير إســتراتيجية دورة الــتعمم المعدلــة ( )5Esعمــى
التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الخامس االبتدائي في مادة العموم بدولة الكويت؟
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية القبمية والبعدية واالنحرافات المعيارية
لمتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ بدولة الكويت باختبلؼ
إستراتيجية التدريس(دورة التعمـ المعدلة ( ،)5Esوالطريقة االعتيادية) الجدوؿ ( )6يبيف ذلؾ
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات طالبات الصف الخامس االبتدائي في مادة
العموم بدولة الكويت عمى اختبار التفكير اإلبداعي القبمي والبعدي بحس إستراتيجية التدريس
المطبقة

التفكير اإلبداعي القبمي

التفكير اإلبداعي البعدي

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

االعتيادية

24

7.54

5.60

12.92

7.85

دورة التعمم المعدلة ()5Es

24

9.63

6.72

23.88

10.72

إستراتيجية التدريس
المطبقة

العدد

يبلحظ مف الجدوؿ ( )6أف المتوسط الحسابي ألداء الطالبات المواتي درسف مادة العموـ
باستخداـ إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ( )5Esعمى اختبار التفكير اإلبداعي البعدي ،قد بمغ
( ،)23.88وجاء بعده المتوسط الحسابي ألداء الطالبات المواتي درسف المادة نفسيا باستخداـ الطريقة
االعتيادية إذ بمغ ( ،)12.92ولمعرفة ما إذا كاف الفرؽ الظاىر بيف المتوسطيف الحسابييف ذو داللة
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عند مستوى الداللة ( )α≥0.05تـ إجراء تحميؿ التبايف المصاحب ( ،)ANCOVAوالجدوؿ ()7
يبيف نتائج ذلؾ التحميؿ.
الجدول ()7

نتائج تحميل التباين المصاح ( )ANCOVAلمفرق بين متوسطى طالبات الصف الخامس

االبتدائي في مادة العموم بدولة الكويت عمى اختبار التفكير اإلبداعي البعدي بحس إستراتيجية
التدريس المطبقة

مصدر التباين

اختبار التفكير

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة

قيمة

(ف)

(ف)

المحسوبة

المجدولة

2759.927

1

2759.927

95.645

اإلستراتيجية

812.768

1

812.768

*28.166

الخطأ

1298.531

45

28.856

المجموع

4871.226

47

اإلبداعي القبمي

مستوى
الداللة

0.000
3.94

0.000

*ح< 0.05
يظير مف الجػدوؿ السابػؽ أف قيمة (ؼ) المحسوبة بالنسبػة إلستراتيجية التدريس بمغت
( ،)28.166إذ بمغ مستوى الداللة ( ،)0.000وىذه القيمة دالة عند مستوى ( )α≥0.05ألنيا أكبر
مف قيمة (ؼ) المجدولة التي بمغت ( ،)3.94مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
متوسطات طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ بدولة الكويت عمى اختبار التفكير
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اإلبداعي البعدي باختبلؼ إستراتيجية التدريس ،وىذا يعني رفض الفرضية الصفرية الثانية التي
نصت عمى أنو :ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≥ 0.05بيف متوسطى التفكير
اإلبداعي لدى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي المواتي درسف مادة العموـ باستخداـ إستراتيجية دورة
التعمـ المعدلة ( ،)5Esوالطالبات المواتي درسف المادة نفسيا باستخداـ الطريقة االعتيادية ،ومف أجؿ
معرفة عائدية الفروؽ فقد تـ استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة وتظير النتائج في الجدوؿ ()8
اآلتي:
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لطالبات الصف الخامس االبتدائي عمى اختبار
التفكير اإلبداعي البعدي بحس إستراتيجية التدريس المطبقة

إستراتيجية التدريس

المتوسط

الخطأ

الحسابي

المعياري

االعتيادية

24

14.22

1.11

دورة التعمم المعدلة ()5Es

24

22.57

1.11

المطبقة

العدد

أف المتوسط الحسابي المعدؿ عمى اختبار التفكير اإلبداعي
يبلحظ مف الجدوؿ (ّ )8
البعدي لمطالبات المواتي درسف باستخداـ إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ( )5Esلذ ثٍغ (،)22.57
وىو أعمى مف المتوسط الحسابي لمطالبات المواتي درسف باستخداـ الطريقة االعتيادية إذ بمغ
( ،)14.22مما يعني أف الفرؽ بيف المتوسطيف كاف لصالح المجموعة التي درست باستخداـ
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إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ( )5Esعند مقارنة متوسطيا مع متوسط المجموعة التي تعممت
باستخداـ الطريقة االعتيادية.
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الفصل الخامس
مناقشـة نتـائج الـدراسة
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الفصل الخامس
مناقشـة نتـائج الـدراسة
لقػػد تػػـ اختبػػار فرضػػيات الد ارسػػة باسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي المصػػاحب مػػف الرزمػػة
االحصائية لمعموـ االجتماعية ( (SPSSوالذي أظير النتائج اآلتية:
 يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة االحصائية ( )α  0.05بيف متوسط تحصيؿطالبات الصؼ الخامس االبتدائي البلتي درسف مادة العموـ بإستراتيجية دورة التعمـ المعدلة
( )5Esومتوسط تحصيؿ طالبات الصؼ نفسو البلتي درسف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية،
ولصالح إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة (.)5Es
 يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية ( )α  0.05بيف متوسط درجاتطالبات الصؼ الخامس االبتدائي عمى اختبار التفكير اإلبداعي البلتي درسف مادة العموـ
بإستراتيجية دورة التعمـ المعدلة( )5Esومتوسط درجات التفكير اإلبداعي لطالبات الصؼ نفسو
البلتي درسف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية ،ولصالح إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة (.)5Es
وفي ما يأتي مناقشة لتمؾ النتائج :
السؤال األول  :ما تأثير إستراتيجية دورة التعمم المعدلة ( )5Esعمى تحصيل طالبات الصف
الخامس االبتدائي في مادة العموم بدولة الكويت؟
كش ػػفت نت ػػائج الد ارس ػػة ع ػػف تف ػػوؽ ت ػػأثير إس ػػتراتيجية دورة ال ػػتعمـ المعدل ػػة ( )5Esعم ػػى تحص ػػيؿ

74

طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ مقارنة بالطريقة االعتياديػة ،وقػد تُعػزى ىػذه النتيجػة
المعدلػػة) والتػػي تشػػتمؿ عمػػى خمػػس
الػػى فاعميػػة التػػدريس باسػػتخداـ إس ػتراتيجية دورة الػػتعمـ الخماسػػية ( ّ
م ارحػػؿ ىػػي:االنشػػغاؿ واالستكشػػاؼ والتفسػػير والتوسػػيع والتقػػويـ .فالتػػدريس باسػػتخداـ إسػػتراتيجية دورة
التعمـ المعدلة يكوف عمى شكؿ أنشطة ومواقؼ ومشكبلت تزيد مف التفاعؿ مػع مػا تقدمػو المعممػة مػف
محتوى .ولعػؿ لمرحمتي االنشغاؿ واالستكشاؼ أىميتيما التي تظير في تمحور التعمـ حػوؿ الطالبػات
مما يزيد مف ىذا التفاعؿ ،ويعزز فرصة التعمـ لدييف بتحفيز دافعيتيف وانتباىيف ورغبتيف في التعمـ،
ومػػف ثػػـ الوصػػوؿ مع ػاً إلػػى إجابػػات صػػحيحة عػػف التسػػاؤالت المطروحػػة .أمػػا مرحم ػػة التطب ػػيؽ فتقػػدـ
ويظيػر وظيفيػة
موقفاً لمطالبػات يسػمح باتسػاع مػداركيف ويعػزز ربػػط تعمميػف بالحيػاة اليوميػة والواقػعُ ،
المعرفػػة التػػي تُقػػدـ إلػػييف ،وىػػذا فػػي حػػد ذاتػػو ابتعػػاد عػػف التمقػػيف والتقميػػد الػػذي اعتادتػػو الطالبػػات فػػي
التػػدريس .والتقػػويـ ضػػمف إسػػتراتيجية دورة الػػتعمـ الخماسػػية شػػامؿ ومصػػاحب لكػػؿ مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ
تنفي ػػذ ال ػػدرس فضػ ػبلً ع ػػف إل ػػى التق ػػويـ الني ػػائي ،حي ػػث أف التق ػػويـ آن ػػي ومس ػػتمر ومص ػػاحب لعممي ػػة
التدريس ،عبلوةً عمى المبلحظة المستمرة لمطالبػات ،ممػا يقػدـ تغذيػة راجعػة فوريػة تسػاعد المعممػة فػي
تنفيػػذ الػػدرس وفػػؽ المسػػار الػػذي يػػدعـ تحقيػػؽ األىػػداؼ المخطػػط ليػػا ،مػػف خػػبلؿ تنفيػػذ األنشػػطة أو
بعػػدىا ،وفػػي ضػػوء ىػػذه الم ارحػػؿ واالجػراءات تػػوافرت بيئػػة ومواقػػؼ تعميميػػة تعمميػػة سػػاعدت الطالبػػات
عمػػى تحص ػػيؿ أفضػػؿ م ػػف الطريقػػة االعتيادي ػػة التػػي اقتص ػػرت فػػي اجراءاتي ػػا عمػػى الع ػػرض المباش ػػر
لممحتوى ،وعمى أساليب التقويـ االعتيادية والتي تمثمت بتماريف الكتاب واالختبارات النيائية.
ولقػػد جػػاءت ىػػذه النتػػائج منسػػجمة مػػع النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا د ارسػػة تشػػارلز وميمػػر
) (Charles,.and Miller,1990إذ أشػػارت نتػػائج متوسػػطات درجػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة
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والضابطة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية و لصالح المجموعة التجريبية التي طبقت عمييا دورة
التعمـ .وانسجمت أيضػا مػع الد ارسػة التػي قػاـ بيػا لػورد ( )Lord,1994والتػػي ىػدفت إلػى استكشػاؼ
أثػر التػػدريس بػدورة الػػتعمـ المعدلػة عمػػى التحصػػيؿ لمسػاؽ فػػي عمػـ البيئػػة مقارنػة بالط ػريقة االعتياديػػة،
وأسفػػرت النتػػائج عػف تفػػوؽ المجموعػػة التجريبػػية فػػي التحصػػيؿ التػػي درسػػت بطريقػػة دورة التعمػػـ عمػػى
المجموعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت بالطريقػػة االعتياديػػة .وانسػػجمت نتػػائج الد ارس ػػة أيضػ ػاً م ػػع نتػػائج
الد ارسػة التػي قاـ بيا ديفيد ) (David,1996حوؿ أثر تطبيؽ دورة التعمػـ عمػػى التحصيػػؿ فػي مبحػث
عم ػػوـ األرض لطمب ػػة الص ػػؼ الث ػػامف مقارن ػػة م ػػع الطريق ػػة االعتيادي ػػة ف ػػي الت ػػدريس ،إذ أش ػػارت نتائػ ػػج
الد ارسػة إلى ارتفاع نسبة تحصيػؿ الطمبة الذيف درسػوا بتطبيػؽ دورة الػتعمـ لممفػاىيـ الجيولوجيػة مقارنػة
مع الطمبة الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية ،إذ بينت النتائج وجػود فػروؽ ذات داللة إحصائية لصػالح
المجموعات التجريبية التي درست باستخداـ دورة التعمـ .وتوافقػت مػع نتػائج د ارسػة الكيبلنػي ()2001
والتػي ىػدفت إلػى تقصي أثػر إسػتراتيجية دورة التعػػمـ المعػػدلة فػػي التحصػيؿ الد ارسػي لطالبػات الصػؼ
األوؿ الثػػانوي فػػي م ػػادة األحيػػاء مقارنػػة بالطريق ػػة االعتياديػػة ،وك ػػاف نتائج ػػيا تفػػوؽ تحصػػيؿ طالبػػات
المجموعػػة التجريبيػػة عم ػى الض ػػابطة فػػي األحيػػاء .واتفقػػت ك ػػذلؾ مػػع د ارسػػة الخوالػػدة ( )2003الت ػػي
ىدفت الى الكشؼ عػف تػأثير نمػوذج الػتعمـ البنػائي (دورة الػتعمـ المعدلػة) عمػى تحصػيؿ طمبػة الصػؼ
األوؿ الثػ ػػانوي العممػ ػػي فػ ػػي مػ ػػادة األحيػ ػػاء ،وك ػ ػػانت مػ ػػف نتائجيػ ػػا ارتفػ ػػاع مسػ ػػتوى التحصػ ػػيؿ لصػ ػػالح
المجموع ػػة التجريبي ػػة .وانس ػػجمت أيض ػػا م ػػع النت ػػائج الت ػػي توص ػػمت إليي ػػا د ارس ػػة جاكم ػػاف ومػ ػولنبرغ
وبرابسػوف ( )Jackman,Molenberg & Brabson ،1990التػي ىػدفت الػى مقارنػة أثػر األنظمػة
اإلدراكيػػة وط ارئػػؽ التػػدريس (االعتياديػػة ،ودورة الػػتعمـ المعدلػػة ،والمحاكػػاة بػػالكمبيوتر) عمػػى التحصػػيؿ
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في مساقات مختبرات الكيمياء العامة .وكػاف مف نتائجيا ارتفاع مستوى التحصيؿ لصالح المجموعات
التجريبي ػ ػ ػػة الثبلثػػ ػ ػػة .ف ػ ػ ػ ػػي حي ػ ػ ػ ػػف تعارض ػ ػ ػ ػػت نتائ ػ ػ ػ ػػج ى ػ ػ ػ ػػذه الد ارس ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػع نتائ ػ ػ ػ ػػج د ارسػ ػ ػ ػ ػػة كاتالينػػ ػ ػػا
( )Catalina،2005التػي ىدفت إلى تقصي فعالية إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة فػي تحصػيؿ طمبػة
الص ػػؼ الس ػػابع ،مقارن ػػة بالط ػ ػريقة االعتػ ػػيادية ،أشػ ػػارت النتائػ ػػج إلػ ػػى ع ػػدـ وج ػػود ف ػػروؽ ذات دالل ػ ػػة
إحصػائية فػي تحصػيؿ طمػبة عينػة الدراسة تعػزى إلستراتيجية التدريػس.
السؤال الثاني :ما تأثير إستراتيجية دورة التعمم المعدلة ( )5Esعمى التفكير اإلبداعي لدى طالبات
الصف الخامس االبتدائي في مادة العموم بدولة الكويت؟
كشفت نتائج الدراسة عف تفوؽ تأثير إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة ( )5Esعمى التفكير اإلبداعي
لطالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ مقارنة بالطريقة االعتيادية ،ويمكف إرجاع تفوؽ
دورة التعمـ عمى الطريقة االعتيادية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى الطالبات إلى أف استخداـ دورة
التعمـ أسيـ في تكويف بيئة صفية شجعت الطالبات عمى الحوار واإلقناع مف خبلؿ طرح األفكار،
وتقبؿ آراء بعضيف دوف نقد أو مقاطعة .كما أدى انخراط الطالبات في أنشطة البحث واالستكشاؼ،
وصياغة األسئمة التي ساعدت في فيـ أعمؽ لتمؾ األنشطة ،والى ربط المتغيرات بعضيا ببعض،
واإللماـ بالموضوع المراد دراستو ،مف خبلؿ جمع البيانات والمعمومات المتعمقة بو ،والدقة في
عرضيا وتحميميا بطريقة منطقية ،وتقويميا بموضوعية؛ وكؿ ذلؾ يشكؿ بيئة خصبة ومحو اًر لمتفكير
اإلبداعي .مقابؿ ذلؾ تيتـ الطريقة االعتيادية في التدريس بالمعمومات ،واألفكار الواردة في الكتاب
المقرر ،وتمقينيا لمطالبات ،دوف اىتماـ كبير بالمناقشات واألنشطة التي ُيمكف أف تسيـ في تحقيؽ
تفكير أفضؿ لدييف.
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عدلة عمى الطريقة االعتيادية في تنمية ميارات
الم ّ
وكما يمكف تفسير سبب تفوؽ دورة التعمـ ُ
التفكير اإلبداعي وارجاعو إلى أف مرحمة التفسير شجعت الطالبات عمى الحوار ومناقشة الفرضيات
عدلة تيتـ بتقديـ المعمومات واألفكار في
الم ّ
والتنبؤات التفسيرية .فإجراءات التدريس وفؽ دورة التعمـ ُ
بداية كؿ درس عمى شكؿ أسئمة تتعمؽ بالمفاىيـ والمبادىء والتعميمات المرتبطة بموضوع الدرس،
مما شجع الطالبات عمى دراسة ىذه األسئمة بعناية ،وتحميميا وتصنيفيا ،وتحديد أوجو الشبو
واالختبلؼ بينيا ،ومقارنتيا وربطيا بما لدييف مف أفكار ومعمومات ،ومف ثـ كتابة فرضيات وتنبؤات
وأسئمة تتعمؽ بالمادة العممية التي يدرسنيا.
ومف خبلؿ ما قامت بو الباحثة مف بحث متواضع لـ تستطع التوصؿ الى أية دراسة لدورة التعمـ
المعدلة عمى التفكير اإلبداعي لمقارنتيا بنتائج الدراسة الحالية ،اال أف النتائج التي توصمت إلييا ىذه
الدراسة حوؿ التفكير اإلبداعي تتوافؽ وتنسجـ مع ما ورد حوؿ التفكير اإلبداعي في األدب النظري
التربوي الذي تناوؿ التفكير اإلبداعي واإلستراتيجيات الداعمة لو ،حيث ورد في (سعادة )2009،أف
االفراد مف خبلؿ عممية التفكير اإلبداعي يتعمموف الكثير عف طريؽ استخداـ كؿ مف التجربة
واالكتشاؼ والتطبيؽ وطرح االسئمة وتعديؿ االفكار .فاذا توقع المعمموف مف التبلميذ اف يفكروا
بطريقة إبداعية فاف عمييـ أف يعطوىـ الحرية لمتقصي والبحث والتأمؿ دوف الخوؼ مف الوقوع في
االجابات الخاطئة أو غير المتزنة .كما ينبغي التخطيط الدقيؽ لعمميات التفكير اإلبداعي واألنشطة
اإلبداعية كجزء مف الحصص المدرسية واالنشطة التعميمية .وىذا ما توفره إستراتيجية دورة التعمـ
المعدلة مف خبلؿ مراحميا الخمسة :االنشغاؿ واالستكشاؼ والتفسير والتوسيع والتقويـ ،وما تتضمنو
ىذه المراحؿ مف أنشطة تعميمية تضمنت طرح العديد مف األسئمة التي أسيمت في إثارة تفكير
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الطالبات .وتطمبت ىذه األنشطة مف الطالبات قراءة النصوص العممية الواردة فييا ،والتفاعؿ معيا،
وتحميميا ،واستنتاج ما فييا مف أفكار؛ وذلؾ لمحاولة التوصؿ إلى إجابات صحيحة لؤلسئمة التي
تتضمنيا تمؾ األنشطة ،وتفسيرىا بأسموب عممي ،قائـ عمى بيانات ومعمومات دقيقة ،واستنتاجات
صحيحة تدعـ التفكير اإلبداعي.
وعمى الرغـ مف أف الدراسات السابقة لـ تبحث في تأثير إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة عمى
التفكير اإلبداعي إال أف بعض الدراسات بحثت في تأثير إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة في التفكير
الناقد مثؿ دراسة (الطراونة )2006،والتي تحمؿ عنواف " أثر التدريس باستخداـ دورتي التعمـ:
عدلة بتوكيد التعميؿ الفرضي التنبؤي واالعتيادية في فيـ طمبة المرحمة األساسية العميا لممفاىيـ
الم ّ
ُ
العممية وتنمية ميارات التفكير الناقد في مادة الفيزياء في األردف" ،وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة
تفوؽ إستراتيجية دورة التعمـ المعدلة في تنمية التفكير الناقد عمى الطريقة االعتيادية ،وكما يرى
انجمو( )Angelo,1995الوارد في (سعادة )2009،أف التفكير الناقد ىو تطبيؽ ميارات التفكير
العميا مثؿ التحميؿ والتركيب وحؿ المشكبلت واالستنتاج والتقويـ ،مما يقودنا الى أف ىذه اإلستراتيجية
وما تحممو في طياتيا مف مراحؿ خمسة قادرة عمى تنمية ىذه الميارات والتي تُعد في ذات الوقت
ميارات ميمة لتنمية التفكير اإلبداعي.
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التـوصيـات
اعتمػػاداً عمػػى نتػػائج الد ارسػػة واسػػتنتاجاتيا ،وفػػي ضػػوء مػػا تػػـ التوصػػؿ اليػػو ،فػػإف الباحثػػة توصػػي
باآلتي:
 تعريؼ معمـ العموـ في أثناء إعداده وتدريبو بدورة التعمـ المعدلة ،وكيفية إعداد خطط تدريسية فػيضوئيا.
 استخػداـ إستراتيجية دورة التعػمـ في تدريػس العمػوـ فػػي المرحمة اإلبتدائية ،لبلرتقاء بتحصػيؿ الطمبػةوتنمية تفكيرىـ االبداعي.
 توصػػي الباحثػػة بإج ػراء د ارسػػات مماثػػمة حػػوؿ اسػػتخداـ إسػػتراتيجية دورة التعػػمـ المعدلػػة فػػي تدري ػػسالعمػػوـ وتطبيقيػػا عمػػى مسػػتويات صػػفية مختمفػػة ،ولم ػواد عممػػية أخػػرى كالرياضػػيات ،وتنػػاوؿ متغيػرات
أخ ػػرى غي ػػر تمػػؾ التػػي تناولتيػػا ى ػػذه الد ارس ػػة ،كاكتس ػػاب ميػػارات التفك ػػير الناقػػد ،واكتسػػاب ميػػارة حػػؿ
المشكبلت.
 وتوص ػػي الباحث ػػة ب ػػإجراء د ارس ػػة مقارن ػػة ب ػػيف أنػ ػواع دورات ال ػػتعمـ المختمف ػػة :الثبلثي ػػة ،والرباعي ػػة،والخماسية ،والسباعية .بتناوؿ أثرىا في التفكير اإلبداعي والتحصيؿ في المواد العممية.
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اختبارالتفكير االبداعي
تعميمات االختبار
أختي الطالبة :تتيح لك األنشطة التي بين يديك الفرصة ألن تستخدمي خيالك في
توليد أفكار جديدة والتعبير عنيا بكممات.
تذكري أنو ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة ،كما ىو الحال في كثير من
االختبارات ،لكن اليدف ىو االطالع عمى طبيعة أفكارك وعدد االفكار التي يمكنك
توليدىا ،وستجدين ذلك ممتعاً ،لذا حاولي أن تصمي إلى أفكار مشوقة ،مثيرة
لالىتمام ،ذكية وغير مألوفة ،لم يفكر بيا أحد سواك.
بين يديك ستة اختبارات مختمفة عميك أن تقومين بيا ،لكل منيا وقت محدد،
حاولي أن تستثمري ىذا الوقت بشكل جيد .واذا نفدت أفكارك قبل إنقضاء الوقت
المحدد لالختبار ،عميك االنتظار حتى إعطائك تعميمات جديدة لتنفيذ االختبار الذي
يميو.
إن مجرد الجموس والتفكير في االختبار يؤدي في بعض األحيان إلى توليد أفكار
أخرى يمكن إضافتيا إلى االفكار السابقة.

أتمنى لك أعماالً ناجحة ومبدعة
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االختبار األول

توجيــو األسئمــة

تعيش النباتات والحيوانات في بيئات عديدة مختمفة  :حارة ،وبـاردة ،ورطبـة ،وجافـة .وتتكيـف

مع البيئة التي تعيش فييا ،وفقا لحاجات أساسية ال غنى عنيا .وتكيفيا ىـذا ىـو عبـارة عـن بنيـة

أو سـموك يسـاعدىا عمــى تـأمين حاجاتيــا لمبقـاء حيــة فـي بيئتيـا ،فيــي تحتـاج الــى ضـوء الشــمس

لتعيش وتنمو ،فقد تكيَّفت أنواع عديدة من النباتات لتكون قادرة عمى تمقي ضوء الشمس ،وتكيفت
أوراق زنابق الماء لتطفو عمى سطح مياه األنيار ،وتكيف بعض األشجار فـي األمـاكن البـاردة عـن

طريق فقدان أوراقيا قبل حمول الشـتاء .وتكيفـت أشـجار الصـنوبر بأوراقيـا الرفيعـة المبطـاة بطبقـة
شمعية مما يساعدىا عمى االحتفاظ بالماء.

اكتبي اكبر عدد ممكن من االسئمة التي يمكن االجابة عنيا باستخدام المعمومات المعطاة.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

92

االختبار الثـــاني
تخمين األسبا
ــم النفايـــات فـــي مواقـــع محـــددة تســـمى منـــاطق الـــردم األرضـــي ،وتُـــزرع فوقيـــا أشـــجار
تُ ْطمـ ُــر معظـ ُ
وأعشــا  ،ليصــبح المكــان صــالحاً ألنشــطة البشــر مجــدداً ،ولكــن تُطمــى األرض قبــل وضــع النفايــات

بطبقة من الصمصال والمواد العازلة ،ىل لك أن تخمني األسبا التي ألجميا نقوم بيذا االجراء
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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االختبار الثالث

تخمين النتائج

ناقمة نفط ضخمة تُبحر في وسط المحيط ،اكتشف قبطان الناقمة أن ىناك تسرباً في أحد أجزاء
ىذه الناقمة ،اكتبي أكبر عدد ممكن من النتائج التي قد تحدث بعد ذلك .
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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االختبار الرابع
تحسين اإلنتاج
من وسائل الحفاظ عمى البيئة وحمايتيا تقميل كمية المواد الضارة المنبعثة في الجو ،وتجن رمي

النفايات عشوائياً  ،وتفعيل عممية التدوير بشكل منظم . ،فكري بأذكى الطرق واالقتراحات التي
تحمي البيئة وتقمل من عمميات التموث الضارة بيا.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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االختبار الخامس
االستخدامات غير المألوفة
اقترحي عن طرق غير مألوفة لمتقميل من النفايات والحفاظ عمى البيئة.
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االختبار السادس
افترض أن ...
افترضي ان الحيوانات الضعيفة ال تستطيع أن تتكيف وتحمي نفسـيا؟ اكتبـي اكبـر عـدد ممكـن مـن
االفكار والنتائج التي تترت عمى ىذا الحدث كما تتخيمينو؟
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الممحق ()2

االختبار التحصيمي
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الئحــة مواصفــات االختبار
اليدف العام:
 توض ػػيح كيفي ػػة مس ػػاعدة بني ػػة النبات ػػات والحيوان ػػات عم ػػى بقائيػ ػا حيػ ػةً م ػػف خ ػػبلؿالتكيؼ والتمويو.
 توضيح كيفية تأثير التغيرات البيئيػة فػي قػدرة الكػائف الحػي عمػى البقػاء واالسػتمراربالعيش.

مفردات

المحتوى:

 ما البنى التي تساعد النباتات والحيوانات عمى البقاء حية؟ كيف تؤثر التبيرات البيئية في قدرة الكائنات الحية عمى البقاء؟أىداف الدروس
الدروس

ما البنى التي تساعد النباتات
والحيوانات عمى البقاء حية؟

كيف تؤثر التبيرات البيئية في قدرة
الكائنات الحية عمى البقاء؟

المجموع

تذكر

فيم

تطبيق

النسبة

8

3

9

%57

8

2

16

5

المئوية

5
14

%43
%100
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األىــداف السموكيـة
بعد دراسة الوحدة والقياـ باألنشطة المطموبة سوؼ تكوف الطالبة قادرةً عمى أف:
 -1تُعرؼ مفيوـ التكيؼ( .تذكر)
 -2تذكر ما يساعد البط عمى البقاء حياً في الماء( .تذكر)
 -3تسمي تكيفاً يساعد النباتات عمى البقاء حية في المناطؽ الجافة( .تذكر)
 -4تسمي حيواناً يتكيؼ لمبقاء حياً بوجود عينيف عمى حامميف طويميف( .تذكر)
 -5تحدد كيفية حصوؿ عظاءة العفريت عمى الماء( .تذكر)
 -6تعدد أىداؼ التمويو في مممكة الحيواف( .تذكر)
عرؼ مفيوـ التموث( .تذكر)
 -7تُ ّ
 -8تحدد معنى إعادة التدوير( .تذكر)
 -9تستخدـ معرفتيا لتحديد نوع التكيؼ لمبقاء عمى الحياة( .تطبيؽ)
 -10تعمؿ نمو أشجار الصنوبر في مناطؽ باردة( .فيـ)
 -11تفسر فقداف بعض األشجار أوراقيا قبؿ فصؿ الشتاء( .فيـ)
 -14_12تعيف أىداؼ التكيؼ لمنباتات لبقائيا حية مف صور معطاة( .تطبيؽ)
 - 19 _15تعيف أىداؼ التكيؼ لمحيوانات لبقائيا حية مف صور معطاة( .تطبيؽ)
 -20تحدد الحيواف الذي يتكيؼ باأللواف( .تذكر)
 -21تذكر الحيواف الذي يتكيؼ بالتخفي كنمط اندماجي مع المحيط( .تذكر)
 -22تفسر لجوء حيوانات الودع إلى التمويو( .فيـ)
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 -23تعيف المسؤوؿ عف التموث في صورة معطاة( .تطبيؽ)
عرؼ مفيوـ التموث بوساطة خصائصة المميزة( .تذكر)
 -24تُ ّ
 -25تحدد أكثر العوامؿ مسؤولية عف تموث مياه األنيار والبحيرات والمحيطات( .تذكر)
عرؼ الضبخاف( .تذكر)
 -26تُ ّ
 -27تستخدـ معرفتيا في تحديد الرغبة لمحفاظ عمى التموث( .تطبيؽ)
 -28تستنتج أفضؿ وسيمة لمحفاظ عمى اليواء مف التموث( .فيـ)
 -29تحدد معنى مفيوـ إعادة التدوير( .تذكر)
 -30تعيف الوسيمة الجيدة لحفظ الشواطئ مف التموث مف صورة معطاة( .تطبيؽ)
 -31تشير إلى عممية إصبلح الضرر الذي يسببو التموث في صورة معطاة( .تطبيؽ)
 -32تعدد المصادر الطبيعية لمتموث( .تذكر)
 -33تذكر مصادر التموث البشرية( .تذكر)
 -34تستنبط طريقة تُم ّكف المدرسة مف معالجة مشكبلت التبلميذ الذيف يرموف النفايات في المبلعب
وحوليا( .تطبيؽ)
 -35تستنتج طرؽ حماية الناس لمبيئة لتخفيؼ تموث اليواء( .فيـ)
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اسم الطالبة :

تعليمات االختبار
ػض٠ضر ٟاٌطبٌجخ :
٠زأٌّف ٘زا االخزجبس ِٓ ( )35فمشح ِٓ ٔٛع االخز١بس ِٓ ِزؼذدٌٚ ،ىً فمشح أسثؼخ ثذائً،
ٚازذ فمػ ِٕٙب صس١ر ،فّب ػٍ١ه عٚ ٜٛظغ إشبسح (×) فٚ ٟسلخ اإلخبثخ اٌّشفمخ أِبَ
سلُ اٌفمشح ٚرسذ اٌسشف اٌذاي ػٍ ٝاإلخبثخ اٌصس١سخٚ ،فِ ٟب ٠أرِ ٟثبي ػٍ ٝرٌه:
 ف ٟػٍّ١خ اٌضف١ش ٠خشج اإلٔغبْ:أ ــ األوغدٓ١
ة ــ اٌىشثْٛ
ج ــ أٚي أوغ١ذ اٌىشثْٛ
د -ثبٔ ٟأوغ١ذ اٌىشثْٛ
فبإلخبثخ اٌصس١سخ ٌٙزٖ اٌفمشح ٘ ٟاٌسشف (د) .فبٌّطٍٛة ٚظغ إشبسح (×) فٚ ٟسلخ
اإلخبثخ اٌّشفمخ رسذ اٌسشف (د) أِبَ اٌشلُ اٌز٠ ٞش١ش إٌ ٝاٌفمشح.
ِغ إِٔ١برٌ ٟىٓ ثبٌزٛف١ك
اٌجبزثخ  :ثشش٘ ٜجبد اٌظف١شٞ

2009
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 .0اٌزى١ف ٘: ٛ
أ  .أ ٌْٛ ٞأ ٚشىً أّٔ ٚػ ّ ّ٠ىٓ اٌىبئٓ اٌس ِٓ ٟاالٔذِبج فِ ٟس١طٗ.
ة  .ثٕ١خ رغبػذ اٌىبئٓ اٌس ٟػٍ ٝزفع اٌّبء ف ٟاٌشزبء.
ج  .عٍٛن ٠غبػذ اٌىبئٓ اٌس ٟػٍ ٝاٌٛصٛي إٌ ٝاٌغزاء.
د  .ثٕ١خ رغبػذ اٌىبئٓ اٌس ٟػٍ ٝرأِ ٓ١زبخبرٗ األعبع١خ ٌٍجمبء ز١ب.
ِ .2ب ٠غبػذ اٌجػ ػٍ ٝاٌجمبء ف ٟاٌّبء ٚخٛد :
أ  .غجمخ عّ١ىخ ِٓ اٌذ٘ٓ رسذ اٌدٍذ.
ة  .عبل ٓ١غٍ٠ٛز.ٓ١
ج  .ص٠ذ ٠دؼً اٌش٠ش ػبصال ٌٍّبء.
د ِ .خبٌت ل٠ٛخ ث ٓ١اٌمذِ.ٓ١
ِ .3ب ٠غبػذ إٌجبربد ػٍ ٝاٌزى١ف ٚاٌجمبء ز١خ ف ٟإٌّبغك اٌدبفخ :
أ  .أٚساق إثش٠خ.
ة  .أٚساق ػش٠عخ.
ج  .خزٚس لص١شح ٚػّ١مخ.
د  .سشر اٌّبء.
 .4رزى١ف ثؼط اٌسٛ١أبد ثٛخٛد ػ ٓ١ٕ١ػٍ ٝزبٍِ ٓ١غِ ، ٓ١ٍ٠ٛثً :
أ  .ف ً١اٌجسش.
ة  .عشغبْ اٌجسش.
ج  .اٌؼٕىجٛد.
د  .اٌذٌفٓ١
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 .5رسصً ػظبءح اٌؼفش٠ذ ػٍ ٝاٌّبء فِ ٟس١طٙب اٌج١ئ ٟاٌدبف ِٓ :
أ ِ .بء اٌغٛ١ي.
ة  .اٌّبء اٌّزدّغ ثؼذ اٌسفش.
ج  .إٌذ.ٜ
د ِ .بء اٌّطش.
٠ .6خذَ اٌزّ٘ ٗ٠ٛذف ٓ١أعبع ٓ١١فٍِّ ٟىخ اٌسٛ١اْ ِٕٙ ،ب ِغبػذح :
أ  .اٌفشائظ ػٍ ٝاالصط١بد.
ة  .اٌفشائظ ػٍ ٝاٌزخف.ٟ
ج  .اٌعٛاس ٞػٍ ٝاالصط١بد.
د  .اٌعٛاس ٞػٍ ٝاٌزخف.ٟ
 .7أ٠خ ِبدح ظبسح رعبف إٌ ٝاٌٛٙاء أ ٚاٌّبء أ ٚاألسض  ،فإْ ٘زٖ اإلظبفخ رؼ ّذ :
أ  .رىّ١فب.
ة  .رٍ ّٛثب.
ج  .رّٙ٠ٛب.
د  .إػبدح رذ٠ٚش.
 .8اعزؼّبي اٌّٛاد ِشّح ثؼذ ِشّح ٘: ٛ
أ  .رى١ف.
ة  .رّ.ٗ٠ٛ
ج  .رٍٛس.
د  .إػبدح رذ٠ٚش.
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 .9أٚساق إٌجبربد اٌظب٘شح ف ٟاٌصٛسح ِزى١فخ :
أ ٌ .زٍم ٟظٛء اٌشّظ.
ة ٌٍ .سصٛي ػٍ ٝاٌّبء.
ج ٌٍ .سّب٠خ.
د ٌٍ .زخف.ٟ

 .01رّٕ ٛأشدبس اٌصٕٛثش خ١ذا ف ٟاألِبوٓ اٌجبسدح ٌألعجبة ا٢ر١خ ِبػذا :
أ  .ألْ أٚسالٙب رغمػ ف ٟفصً اٌخش٠ف.
ة  .ألْ أٚسالٙب ػش٠عخ.
ج ٌٛ .خٛد غجمخ خبسخ١خ شّؼ١خ.
د ٌ .زششر إٌذ ٜػٍ ٝأٚسالٙب.
٠ .00فمذ ػذد ٚف١ش ِٓ األشدبس أٚسالٗ ف ٟفصً اٌشزبء ثٙذف :
أ  .زفع اٌّبء ف ٟاٌشزبء.
ة  .ػذَ رٛافش اٌّبء ٌٙب ف ٟاٌشزبء.
ج  .رٛافش اٌذفء اٌىبفٌٙ ٟب.
د  .زّب٠زٙب ِٓ اٌسٛ١أبد آوٍخ األٚساق.
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 -رأًِ صٛس إٌجبربد اٌزبٌ١خ رٚاد األسلبَ( ،)4-0ثُ أخت ػٓ األعئٍخ ِٓ (: )04 -02

0

2

3

4

 .02إٌجزخ اٌز ٟرّثً اٌزى١ف ٌٍجمبء ز١خ ثٛعبغخ اٌسفبظ ػٍ ٝاٌّبء ٟ٘ ،اٌصٛسح راد
اٌشلُ :
أ0.

ة2.

ج3.

د4.

 .03إٌجزخ اٌز ٟرّثً اٌزى١ف ٌٍجمبء ز١خ ػٓ غش٠ك اخزضاْ اٌّبء ٟ٘ ،اٌصٛسح راد
اٌشلُ:
أ0.

ة2.

ج3.

د4.
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٘ .04ذف إٌجزخ اٌز ٟرّثٍٙب اٌصٛسح راد اٌشلُ ( ِٓ )0اٌزى١ف ٘: ٛ
أ  .رٍم ٟظٛء اٌشّظ.
ة  .اٌسفبظ ػٍ ٝاٌّبء.
ج  .اخزضاْ اٌّبء.
د  .اٌؼ١ش ف ٟاٌّبء.
 -رأًِ صٛس اٌسٛ١أبد رٚاد األسلبَ(  ،) 5-0ثُ أخت ػٓ األعئٍخ ِٓ ( :)09-05

0

2

3

4
5
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 .05اٌسٛ١اْ اٌزّ٠ ٞثً اٌزى١ف ٌٍجمبء ز١ب ثبٌسفبظ ػٍ ٝاٌذفء ٚاٌسصٛي ػٍ ٝاٌطؼبَ،
٘ ٛاٌز ٞرّثٍٗ اٌصٛسح راد اٌشلُ :
أ0.

ة2.

ج3.

د4.

 .06اٌسٛ١اْ اٌزّ٠ ٞثً اٌزى١ف ٌٍجمبء ز١ب ثسّب٠خ إٌفظ ٚاٌسصٛي ػٍ ٝاٌطؼبَٛ٘ ،
اٌز ٞرّثٍٗ اٌصٛسح راد اٌشلُ :
أ0.

ة2.

ج3.

د4.

 .07اٌسٛ١اْ اٌزّ٠ ٞثً اٌزى١ف ٌٍجمبء ز١ب ػٓ غش٠ك اٌؼ١ش ف ٟاٌّبء ٛ٘ ،اٌزٞ
رّثٍٗ اٌصٛسح راد اٌشلُ :
أ0.

ة2.

ج3.

د4.

 .08اٌسٛ١اْ اٌزّ٠ ٞثً اٌزى١ف ٌٍجمبء ز١ب ػٓ غش٠ك زّب٠خ إٌفظ ٛ٘ ،اٌز ٞرّثٍٗ
اٌصٛسح راد اٌشلُ :
أ0.

ة2.

ج3.

د4.

٘ .09ذف اٌسٛ١اْ اٌزّ٠ ٞثٍٗ اٌصٛسح راد اٌشلُ ( ِٓ )5اٌزى١ف ٌٍجمبء ز١ب ٘:ٛ
أ  .زّب٠خ إٌفظ.
ة  .اٌسصٛي ػٍ ٝاٌطؼبَ ٚاٌسفبظ ػٍ ٝاٌذفء.
ج  .اٌسصٛي ػٍ ٝاٌطؼبَ ٚزّب٠خ إٌفظ.
د  .زّب٠خ إٌفظ ٚاٌسصٛي ػٍ ٝاٌّبء.
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 .21اٌسٛ١اْ اٌز٠ ٞزى١ف ثبألٌٛاْ ٘: ٛ
أ  .اٌعفذع األلشْ.
ة  .اٌجػ.
ج  .رئت اٌغبثبد.
د  .عجذ ػش.
 .20اٌسٛ١اْ اٌز٠ ٞزى١ف ثبٌزخف ٟوّٕػ أذِبخِ ٟغ اٌّس١ػ اٌطج١ؼ: ٛ٘ ،ٟ
أ  .اٌعفذع األلشْ.
ة  .اٌجػ.
ج  .رئت اٌغبثبد.
د  .عجذ ػش.
 .22رٍدأ زٛ١أبد اٌ َٛدَع إٌ ٝاٌزّ٘ٚ ، ٗ٠ٛزا ٠ؼٕ ٟثمبء اٌسٛ١اْ :
أ ِ .زٕمال إٌ ٝأِبوٓ ثؼ١ذح ػٓ إٌّطمخ اٌز٠ ٟؼ١ش فٙ١ب.
ة ِ .زذٌ١ب ِٓ عمٛف األِبوٓ اٌّىزظخ ثٙب.
ج ِ .ز١مظب ٌالصط١بد أ ٚخٛفب ِٓ االفزشاط .
د  .ف ٟاٌخٍف١خ اٌّّبثٍخ ألخغبِٙب ٌالٔذِبج ِؼٙب.
 .23رؼشّض اٌطبئش اٌّٛخٛد ف ٟاٌصٛسح اٌّشفمخ ػٍ ٝاٌ١غبس إٌ ٝاٌزٍٛس ثفؼً :
أ  .اإلٔغبْ.
ة .زشائك اٌغبثبد.
ج  .اٌجشاو.ٓ١
د  .األِطبس.
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٠ .24ؼشّف اٌزٍٛس ثأٔٗ وً ِب ٠عبف إٌ ٝاٌج١ئخ ِٓ :
أ ِٛ .اد ظبسح.
ة  .أعّذح ػع٠ٛخ.
ج  .ثس١شاد اصطٕبػ١خ.
د ِ .جبْ شب٘مخ.
 .25أوثش ِب ٍٛ٠س ِ١بٖ األٔٙبس ٚاٌجس١شاد ٚاٌّس١طبد :
أ ٔ .فب٠بد إٌّبصي.
ة  .اٌّصبٔغ.
ج  .زشائك اٌغبثبد.
د  .اٌجشاو.ٓ١
 .26اٌعجخبْ ٔٛع ِٓ اٌزٍٛس ٠سذس ف: ٟ
أ  .األسض.
ة  .اٌّبء.
ج  .اٌٛٙاء.
د  .اٌّجبٔ.ٟ
ٚ .27صً اٌزٍٛس إٌ ٝاٌشبغئ اٌّّثً ف ٟاٌصٛسح راد اٌشلُ ( )0ثفؼً :
أ  .اٌجشاو.ٓ١
ة  .زشائك اٌغبثبد.
ج  .اٌّصبٔغ.
د  .إٌفػ.
0

001

 .28إرا وٕذ لش٠جب ِٓ ِذسعزه فأْ أفعً ٚعٍ١خ ٌٍسفبظ ػٍ ٝاٌٛٙاء ِٓ اٌزٍٛس ٘، ٛ
اٌز٘بة إٌ ٝاٌّذسعخ :
أ ِ .غزخذِب ثبص اٌّذسعخ.
ة ِ .غزخذِب ع١بسح أخشح.
ج ِ .ش١ب ػٍ ٝاأللذاَ.
د  .ساوجب دساخزه.
 .29رؼ ّذ إػبدح اٌزذ٠ٚش ٚعٍ١خ ِٓ ٚعبئً اٌزمٍ ِٓ ً١اٌزٍٛس ٚ ،رؼٕ ٟاعزخذاَ
اٌّٛاد ٔفغٙب :
أ ِ .شّح ٚازذح.
ة ِ .شّح ثؼذ ِشّح.
ج ِ .شر.ٓ١
د  .ثالس ِشاد.
٠ .31ؼًّ إٌبط اٌّٛخٛد ْٚف ٟاٌصٛسح راد اٌشلُ ( )2ػٍ: ٝ
أ  .سِ ٟإٌفب٠بد ػٍ ٝاٌشبغئ.
ة  .رٕظ١ف اٌشبغئ ِٓ إٌفب٠بد.
ج  .ردّ١غ إٌفب٠بد ػٍ ٝاٌشبغئ.
د  .سدَ إٌفب٠بد ػٍ ٝأسض اٌشبغئ.

2
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 .30رش١ش اٌصٛسح راد اٌشلُ ( )3إٌ ٝػٍّ١خ :
أ ِ .ؼبٌدخ اٌطبئش ِٓ اٌدشٚذ.
ة  .إغؼبَ اٌطبئش ثٛعبغخ آٌخ.
ج  .رٕظ١ف اٌطبئش ِٓ رغشة إٌفػ.
د  .لزً اٌطبئش ٌٍزخف١ف ِٓ ِؼبٔبرٗ.

 ِٓ .32اٌّصبدس اٌطج١ؼ١خ ٌٍزٍٛس :
أ  .اٌزصٕ١غ.
ة  .اٌجشاو.ٓ١
ج  .اعزخذاَ اٌطبلخ.
د  .اٌّىجبد اٌّىشٛفخ.
ِ ِٓ .33صبدس اٌزٍٛس اِ ، ٌٟ٢بػذا :
أ  .اٌذساخبد.
ة  .اٌمطبساد.
ج  .اٌسشائك.
د  .اٌغ١بساد.

3

002

ّ٠ .34ىٓ ٌّذسعز ٟأْ رؼبٌح ِشىالرٕب إٌبردخ ػٓ سِ ٟإٌفب٠بد ف ٟاٌّالػت ٚزٌٙٛب
ثب٢رِ ، ٟب ػذا :
أ ٚ .ظغ ِغزٛػجبد ٔفب٠بد فِ ٟزٕبٚي اٌدّ١غ.
ة  .رثم١ف اٌزالِ١ز ثى١ف١خ اٌّسبفظخ ػٍ ٝاٌّذسعخ ِٓ إٌفب٠بد.
ج  .رٕظِ ُ١دّٛػبد رٕظ١ف ِٓ اٌطٍجخ.
د  .سِ ٟإٌفب٠بد ف ٟأِبوٓ ِزخصصخ.
٠ .35غزط١غ إٌبط زّب٠خ اٌج١ئخ ثخفط رٍٛس اٌٛٙاء ثٛعبغخ رخف١ف ػذد عبػبد :
أ  .اٌؼًّ.
ة  .إٌ.َٛ
ج  .اٌم١بدح.
د  .اإلٔزبج.

أزٙذ األعئٍخ
ِغ إِٔ١برٌ ٟىٓ ثبٌزٛف١ك

003

نمــوذج ومفتاح اإلجابــة

ضع اشارة()xأماـ الفقرة وتحت الحرؼ الداؿ عمى اإلجابة الصحيحة في نموذج اإلجابة المرفؽ:

رقم الفقرة

رمزاالجابة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24

ج

أ

د
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

004

الفقرة
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35

أ

ب

جـ

د

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
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الممحق ()3

الخطط التدريسية باستخدام استراتيجية دورة التعمم المعدلة

اليوم ............... :

التاريخ ................ :

التمهيد  :هل سألت نفسك ٌوما كٌف استطاعت بعض
النباتات أن تنمو فً صدوع المنازل وأرصفة
الشارع ؟
بعد االنتهاء من الدرس
وعمل األنشطة المطلوبة
االنشغال :
ستكون الطالبة قادرة على
 عرض صور النباتات اآلتٌة  :زنابق الماء ،النباتات
أن:
المعترشة ،أشجار الصنوبر ،الصبار.
 تستنتج كٌف ٌساعد
 عرض بطاقة تعرٌف لمفهوم التكٌف بخط عرٌض.
تكٌف بنى النباتات على  قراءة الطالبات لبطاقة التعرٌف.
بقائها حٌة فً موطنها
 مطالبة الطالبات بمالحظة الصور ووصف بنى النباتات
الطبٌعً.
فٌها.

األهداف

إجراءات التدريس

 عرض صور
لبعض النباتات.
 بطاقة تعرٌف.

الوسائل
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المدرسة ................................................ :

المادة  :علوم

الموضوع  :بنى النباتات تساعد على بقائها حية

الصف  :الخامس االبتدائي

الدرس األول  /البنى التي تساعد النباتات والحيوانات على البقاء حية ( الحصة األولى )
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 تكتشف كٌف أن بنٌة
النباتات تساعد على
بقائها حٌة فً موطنها
الطبٌعً.

األهداف

االكتشاف :
 قراءة الصفحتٌن  .91،99:حول بنى النباتات تساعد
على بقائها حٌة .
 مالحظة الصور صفحة  .91،99:حول بنى النباتات
تساعد على بقائها حٌة .
 قراءة تعرٌف التكٌف من بطاقة معدة مسبقا.
 توجٌه األسئلة اآلتٌة :
س :1ما التكٌف ؟
س :2ما أنواع البٌئات التً تعٌش فٌها النباتات ؟
س :3ما الحاجات األساسٌة الكائنات الحٌة للبقاء
على قٌد الحٌاة ؟
س :4كٌف تتكٌف النباتات المعترشة التً رأٌناها
فً الصورة لتبقى حٌه مثل زنابق الماء
وأشجار الصنوبر والصبار ؟

 مطالبة الطالبات بتوجٌه أسئلة تدور فً أذهانهن حول
تلك الصور المعروضة.

إجراءات التدريس

 القراءة من
الكتاب المدرسً
ومالحظة الصور
الملحقة بالنص
القرائً.

الوسائل
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 تكتب تقرٌرا من
صفحة واحدة حول
نبتة تنمو فً المدرسة
أو المنزل مشفوعا
بصورة توضٌحٌة لها.

 تلخص ما تم اكتشافه
فً جدول خاص.

األهداف

التوسع:
 عرض صورة لنبتة نمت فً صدع رصٌف شارع.
 مطالبة الطالبات برسم صورة توضٌحٌة لها.
 مطالبة الطالبات بتحدٌد خصائص النبتة فً موطنها
(الرصٌف)  :نوع الجذور ،نوع األوراق ،وصف
األوراق والجذور.

الصبار

أشجار الصنوبر

النبتة
المعترشه
زنابق الماء

حاجتها األساسية عملية التكيف
التسلق
ضوء الشمس
أوراق كبٌرة
ضوء الشمس
أوراق رفٌعة
االحتفاظ بالماء
وطبقة شمعٌة
جذور طوٌلة
الحصول على
وسطحٌة وأشواك
الماء واختزانه
وطبقة شمعٌة

التفسير :
 مطالبة الطالبات بتعبئة الجدول اآلتً :

إجراءات التدريس

15
دقٌقة
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 صور نباتات
نمت فً المدرسة،
والمنازل وأرصفة
الشوارع والممرات.

 جدول بنى النباتات
تساعد على بقائها
حٌة.

الوسائل
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األهداف

 تزوٌد الطالبات
بدلٌل من النباتات
المحلٌة.
التقويم :
 ما التكٌف ؟ وماحاجات النباتات األساسٌة ؟
 لم تحتفظ أشجار الصنوبر بالماء شتاء على الرغم
من عدم تساقط أوراقها ؟
 لم تتساقط أوراق بعض األشجار قبل حلول الشتاء ؟
 تسمً تكٌفا ٌساعد النباتات على البقاء حٌة فً المناطق
الجافة.
 اكتبً تقرٌرا مشفوعا برسم توضٌحً لنبتة محلٌة تم
اختٌارها من دلٌل النباتات المحلٌة الذي زودك معلمك
به ،واعرضً تقرٌرك الدرس القادم.

 تدوٌن ما تم التوصل إلٌه على السبورة.
 تحدٌد نبتة من البٌئة المحلٌة ورسمها وكتابة تقرٌر
حولها.

إجراءات التدريس

الوسائل
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اليوم ............... :

التاريخ ................ :

بعد االنتهاء من الدرس
وعمل األنشطة المطلوبة
ستكون الطالبة قادرة على
أن:
 تستنتج كٌف ٌساعد
تكٌف بنى الحٌوانات
على بقائها حٌة فً
موطنها الطبٌعً.

األهداف

 عرض صورة لحٌوان" سرطان البحر" ٌمثل التكٌف
لحماٌة النفس.
 عرض صورة لحٌوان " البط "ٌمثل التكٌف للعٌش فً
الماء.

االنشغال :

التمهيد  :هل نظرت ٌوما عبر منظار إلى شًء بعٌد ؟
فكري فقط فً أن الصقر ٌرى األشٌاء البعٌدة دائما،
ومن غٌر حاجة إلى منظار !
صر الصقر الحاد ٌساعده على رؤٌة الحٌوانات
َب َ
الصغٌرة ،وٌكون محلقا فً السماء.

إجراءات التدريس

 عرض صور تمثل
مختلف أنواع
التكٌف للحٌوانات.

الوسائل
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المدرسة ..................................... :

المادة  :علوم

الموضوع  :بنى الحيوانات تساعد على بقائها حية

الصف  :الخامس االبتدائي

الدرس األول  /البنى التي تساعد النباتات والحيوانات على البقاء حية ( الحصة الثانية )
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 تكتشف كٌف أن بنٌة
الحٌوانات تساعد
على بقائها حٌة فً
موطنها األصلً.

األهداف

االكتشاف :
 قراءة الصفحتٌن  .93،92:حول بنى الحٌوانات على
بقائها حٌة.
 مالحظة الصور صفحة  .93،92:حول بنى الحٌوانات
على بقائها حٌة.
 توجٌه األسئلة اآلتٌة :
س :1كٌف ٌتكٌف حٌوان السرطان لحماٌة نفسه ؟
س :2كٌف ٌتكٌف البط للعٌش فً الماء ؟
س :3كٌف ٌتكٌف العنكبوت للحصول على الطعام ؟
وحماٌة النفس ؟











عرض صورة لحٌوان "العنكبوت" لٌمثل التكٌف
للحصول على الطعام وحماٌة النفس.
عرض صورة لحٌوان "فٌل البحر" لٌمثل التكٌف
للحفاظ على الدفء وللحصول على الطعام.
عرض صورة لحٌوان "عظاءة العفرٌت" لٌمثل التكٌف
للحصول على الماء وحماٌة النفس.
مطالبة الطالبات بمالحظة الصور ووصف بنى
الحٌوانات فٌها.
مطالبة الطالبات بتوجٌه أسئلة تدور فً أذهانهم حول
تلك الصور.

إجراءات التدريس

 القراءة من الكتاب
المدرسً ومالحظة
الصور الملحقة
بالنص القرائً.

الوسائل
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 تفسر ما تم اكتشافه
فً جدول خاص.

األهداف

العٌش فً الماء.

حماٌة النفس.

عظاءة العفريت

فيل البحر

 -نسج خٌوط من الحرٌر.

عٌنان مثبتتان على حاملٌن
للمراقبة.
رٌش مغطى بطبقة من
الزٌت.

 طبقة سمٌكة من الدهن . 1للحفاظ على الدفء.
تحت الجلد.
 .2للحصول على الطعام - .استخدام األنٌاب للحصول
على المحار.
.1حماٌة النفس.
األشواك.ترشح الندى على الجلد.
.2للحصول على الماء.

 .1للحصول على طعام.
عنكبوت الحدائق
 .2لحماٌة النفس.

البط

سرطان البحر

الحيوان

حاجته األساسية

عملية التكيف

التفسير :
 مطالبة الطالبات بتعبئة الجدول اآلتً :

س :4كٌف ٌتكٌف فٌل البحر للحفاظ على الدفء؟
وللحصول على الطعام ؟
س :5كٌف تتكٌف عظاءة العفرٌت لحماٌة النفس؟
وللحصول على الماء ؟

إجراءات التدريس

 جدول حول بنى
الحٌوانات تساعد
على بقائها حٌة.

الوسائل
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التقويم :
 تسمً ثالث حاجات مهمة لسائر الحٌوانات ؟
 كٌف تشكل عٌنا السرطان اللتان على حاملٌن ،تكٌفا
لهذا الحٌوان ؟
 اذكري نوعً تكٌف ٌساعدان البط على البقاء حٌا فً
الماء ؟
 توقعً نوع التكٌف الموجود لدى الحٌوانات التً تعٌش
فً مناخات حارة وجافة جدا ؟

التوسع:
 إحضار مجالت تتضمن صور حٌوانات مختلفة إلى
غرفة الصف.
 قص صور الحٌوانات من المجالت التً تم إحضارها.
 تستخلص التكٌف لدى
 الطلب من الطالبات إلصاقها على بطاقات دلٌلٌه.
حٌوانات تم قص
 وضع ورقة صغٌرة الصقة على البطاقة.
صورها من مجالت.
 كتابة نوع التكٌف.
 شرح الطالبة لتكٌف الحٌوان الموجود فً بطاقته.

األهداف

إجراءات التدريس
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 مجالت تتضمن
صور حٌوانات.

الوسائل
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اليوم ............... :

التاريخ ................ :

التمهيد  :إحضار سترة تموٌه كالتً ٌرتدٌها الصٌادون إلى
غرفة الصف .أخبر الطالبات أن الصٌادٌن ٌرتدون
ثٌاب تموٌه لتساعدهم على االندماج فً محٌطهم
تماما ،كما للحٌوانات فرو أو رٌش مما ٌجعل من
الصعب على الضواري أو الفرائس رؤٌتها.

بعد االنتهاء من الدرس
وعمل األنشطة المطلوبة
ستكون الطالبة قادرة على االنشغال :
أن:
 عرض صور الحٌوانات اآلتٌة  :العصا الماشٌة ،تنٌن
 تستنتج عملٌة التموٌه
البحر الورقً ،سبد فً عش ،الضفدع األقرن ،ذئب
التً تساعد بعض
الغابات ،قواقع الودع ،سرعوف الورقة المٌتة.
الحٌوانات على التكٌف
 عرض بطاقة تعرٌف لمفهوم التموٌه بحٌث ٌراها
فً محٌطها الطبٌعً.
جمٌع الطالبات.

األهداف

إجراءات التدريس

 عرض صور
حٌوانات.
 بطاقة تعرٌف.

الوسائل
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المدرسة ........................ :

المادة  :علوم

الموضوع  :التمويه

الصف  :الخامس االبتدائي

الدرس األول  /البنى التي تساعد النباتات والحيوانات على البقاء حية ( الحصة الثالثة )

8
دقائق

2
دقٌقة

الزمن

124

 تكتشف كٌف ٌساعد
التموٌه الحٌوانات على
االختباء من الضواري.

األهداف

االكتشاف :
 قراءة الصفحتٌن  .95،94:حول تموٌه الحٌوانات
لحماٌتها من الضواري.
 مالحظة الصور صفحة  .95،94:حول تموٌه الحٌوانات
لحماٌتها من الضواري.
 قراءة مفهوم التكٌف من بطاقة أعدت مسبقا.
 توجٌه األسئلة اآلتٌة :
س :1ما التموٌه ؟
س :2كٌف ٌساعد التموٌه العصا الماشٌة على
االختباء ؟ كٌف تستدل على ذلك ؟
س :3صفً تموٌه تنٌن البحر الورقً ؟

 مطالبة الطالبات بمالحظة الصور ووصف بنى
الحٌوانات فٌها.
 تشجٌع الطالبات على طرح أسئلة تدور فً أذهانهم
حول تلك الصور.

إجراءات التدريس

 القراءة من الكتاب
المدرسً ومالحظة
الصور الملحقة
بالنص القرائً.

الوسائل
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 تستخلص أهداف
التموٌه فً مملكة
الحٌوان بجدول
خاص.

األهداف

سرعوف الورقة الميتة

الحيوان
العصا الماشية
تنين البحر الورقي
سبد في عش
ذئب الغابات
الضفدع األقرن
قواقع الودع

عملية التمويه

التفسير :
 مطالبة الطالبات بتعبئة الجدول اآلتً :

الهدف

إجراءات التدريس
س :4كٌف ٌحمً سبد فً عش نفسه من
الضواري ؟
عرض صورة ضفدع السم النٌلً ذي األلوانالزاهٌة وصورة ضفدع نمر مموه تموٌها جٌدا
ثم اسأل الطالبات السؤال التالً :
س :5أي من الضفدعٌن ٌقل احتمال أن تراه
الضواري ؟
س :6ما النمط الذي ٌساعد ذئب الغابات على
التخفً بٌن األشجار ،والتسلل إلى فرٌسته ؟
س :7كٌف تحمً حٌوانات قواقع الودع نفسها ؟
سرعوف الورقة المٌتة ؟

 جدول حول تموٌه
الحٌوانات من
الضواري.

الوسائل
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 تستنتج التموٌه متعدد
األغراض لبعض
الحٌوانات.

األهداف

 اذكري ثالثة أمثلة عن التموٌه.
عرفً التموٌه.

التقويم :

التوسع:
 عرض صورة لحٌوانات متعددة أغراضها من التموٌه
 :حرباء ،إخطبوط ،الحبار.
 إخبار الطالبات كٌف كان الهنود الحمر ٌموهون أنفسهم
الصطٌاد الثٌران.
 مطالبة الطالبات بمالحظة الصور ،ثم توجٌه األسئلة
التالٌة :
سٌ : 1خدم التموٌه هدفٌن أساسٌٌن فً مملكة
الحٌوان ،ما هما ؟
س :2كٌف ٌكون بعض التموٌه موالف بدقة لجزء
معٌن من محٌط الحٌوان ؟
س :3ما المرادف لكلمة تموٌه ؟ كٌف ٌنطبق ذلك
على الحبار ؟

إجراءات التدريس
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 صور حٌوانات غٌر
موجودة فً الدرس.
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األهداف

 هل ٌمكن االستنتاج بسهولة إذا كان حٌوان ما فرٌسة
أو ضارٌا بمجرد أنه مموه جٌدا ؟ كٌف تفسري ذلك ؟
 سمً حٌوانا شائعا ٌلجأ إلى التموٌه.
الودَع تموٌه غاٌة فً
 إن كان لحٌوان مثل حٌوان َ
الخاصٌة ،هل بإمكانه التنقل بأمان إلى عدة أنحاء فً
المنطقة التً ٌعٌش فٌها ؟ لماذا؟
 كٌف ٌكون تموٌه بعض الحٌوانات متعدد الغاٌات ؟
أعط أمثلة

إجراءات التدريس
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اليوم ............... :

التاريخ ................ :

التمهيد  :هل مشٌت ٌوما على شاطئ البحر ورأٌت أكٌاسا أو
غٌرها من المهمالت طافٌة على وجه الماء؟ هل
رأٌت ٌوما ضبخانا أسمر عالقا فوق مدٌنة ؟ أٌن
حدث التغٌر فً الحالة األولى ؟
وفً الحالة الثانٌة ؟ وماذا ٌمكن أن تسمً شكلً
التغٌر الحاصلٌن ؟

بعد االنتهاء من الدرس
وعمل األنشطة المطلوبة
ستكون الطالبة قادرة على
أن:
االنشغال :
 تعبر عما ٌدور فً
 عرض الصورتٌن اآلتٌتٌن  :صورة الضبخان فوق
ذهنها بعد مشاهدة عدد
مدٌنة ،وصورة لطائر علق فً شبكة بالستٌكٌة.
من صور التغٌرات فً
 عرض بطاقة تعرٌف للضُّبخان .
الهواء واألرض
 مطالبة الطالبات بمالحظة الصور ووصف ما
والماء.
ٌشاهدنه.

األهداف

إجراءات التدريس

 عرض صور.
 بطاقة تعرٌف.

الوسائل
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المدرسة ....................................... :

المادة  :علوم

الموضوع  :التغيرات في الهواء والماء واألرض

الصف  :الخامس االبتدائي

الدرس الثاني  /كيف تؤثر التغ ّيرات البيئية في قدرة الكائنات الحية على البقاء؟ ( الحصة الرابعة )
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 تكتشف كٌف ٌمكن
للتغٌرات فً الهواء
واألرض والماء أن
تؤثر فً النباتات
والحٌوانات.

األهداف

االكتشاف :
 قراءة الصفحتٌن  .98،97:حول التغٌرات فً الهواء
واألرض والماء.
 مالحظة الصور صفحة  .98،97:حول التغٌرات فً
الهواء واألرض والماء.
 قراءة مفهوم الضُّبخان من بطاقة أعدت مسبقا،
أو من الصورة صفحة .97
 توجٌه األسئلة اآلتٌة :
س :1عرفتن مسبقا أن التكٌفات فً النباتات
والحٌوانات تساعدها على البقاء حٌَّة فً
محٌطها الطبٌعً،

 تشجٌع الطالبات على طرح أسئلة تدور فً أذهانهم
حول تلك الصور.

إجراءات التدريس

 القراءة من الكتاب
المدرسً ومالحظة
الصور الملحقة
بالنص القرائً.

الوسائل

10
دقائق

الزمن

139

األهداف

ولكن هناك مواد قد تضاف إلى الهواء أو األرض
أو الماء تؤثر على الحٌوانات ؟ ماذا ٌمكن أن
تسمً هذه المواد ؟ ما الذي تفعله فً الهواء
واألرض والماء ؟
س :2ما الذي ٌسبب تلوث الهواء ؟ وما الذي ٌحدثه
كل سبب فً الهواء ؟ كٌف ٌَضر ذلك الكائنات
الحٌة ( النبات والحٌوان ) ؟
س :3ما الذي ٌسبب تلوث األرض ؟
س :4أٌن كانت ترمى نفاٌات المنازل ؟ وما المشكالت
التً نجمت عن ذلك ؟ وكٌف ٌمكن معالجة تلك
المشاكالت ؟
س :5كٌف ٌلوث اإلنسان األرض ؟ وكٌف ٌضر ذلك
الحٌوانات ؟ دلل على ذلك ؟
س :6كٌف ٌلوث اإلنسان مٌاه البحار واألنهار
والمحٌطات ؟ وكٌف ٌضر ذلك الكائنات الحٌة ؟

إجراءات التدريس
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 تستنتج بعض أنواع
التلوث عن طرٌق
البحث أكثر بتقدٌم
األنشطة الصفٌة
واإلضافٌة.

التوسع:
 تنشٌط المعرفة السابقة  :اعرض على الطالبات
مستوعب بنزٌن معدنً فارغ ونظٌف سعة لتر واحد.
أخبر الطالبات أنه ٌلزم بٌن  55و 65مستوعب مماثل
لملء خزان سٌارة .اسأل ماذا ٌحل بالبنزٌن فً خزان
السٌارة ؟ ٌطلب من الطالبات تدوٌن اإلجابات.

 عللً اهتمامنا بالمحافظة على بٌئة نقٌة خالٌةمن التلوث؟

والعشب؟

التفسير :
 طرح مشكالت بٌئة على الطالبات مثل:
 رمً نفاٌات المنازل فً مكبات مكشوفة. تسرب النفط من ناقلة إلى الماء وٌنجرف إلىالشاطئ.
 تفسر المشكالت البٌئٌة
 توجٌه األسئلة اآلتٌة:التً تم اكتشافها.
 فسري كٌف ٌمكن لنفاٌات المنازل فً المكباتالمكشوفة أن تلوث التربة؟
 عللً موت الحٌوانات المائٌة فً بقعة مائٌةحدث فٌها تسرب نفطً من إحدى الناقالت.
 -فسري كٌف تطمر النفاٌات وٌزرع فوقها الشجر

األهداف

إجراءات التدريس
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 مستوعب بنزٌن
فارغ.
 مستوعبان زجاجٌان
كبٌران مملوءان
بماء برك ،سماد
سائل للنباتات
المنزلٌة.

 عرض مصورات.

الوسائل

الزمن

132

األهداف

 نشاط إضافً للبحث أكثر ( ٌتابع ٌومٌا ).
 وضع مستوعبً ماء البرك قرب النافذة. الكتابة على أحد المستوعبٌن " ضبط " والثانً" سماد ".
 إضافة ملعقة صغٌرة من السماد السائل إلىمستوعب السماد .
 الشرح للطالبات أن ترسبات السماد من المحاصٌلهً نوع من التلوث .
 الطلب إلى الطالبات مراقبة المستوعبٌن ٌومٌاطوال أسبوع وتسجٌل أي تغٌرات ٌالحظونها
 الطلب من الطالبات اإلجابة على اآلتً : ما التغٌرات التً الحظتٌها فً ماء المستوعبٌن ؟
 كٌف ٌمكن أن ٌؤثر غطاء سمٌك من الطحالب فً حٌاة
البرك ؟

إجراءات التدريس
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األهداف

 -قدمً الدلٌل فً كل مرة.

 كٌف ٌمكن للتغٌرات فً الهواء واألرض والماء أن
تؤثر فً النباتات والحٌوانات ؟

 ما أسباب التلوث فً كل مما ٌأتً  :الهواء ،األرض،
الماء؟

 عرفً  :التلوث ،الضبخان ؟

التقويم :

إجراءات التدريس

الوسائل
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اليوم ............... :

التاريخ ................ :

بعد االنتهاء من الدرس
وعمل األنشطة المطلوبة
ستكون الطالبة قادرة
على أن:
تعرف مفهوم حماٌة
البٌئة.

األهداف

التمهيد  :عرض الصور التعلٌمٌة الواردة فً الكتاب صفحة
 ،99وهً تبٌن تلوث البحار بالنفط ،توضح المعلمة
للطالبات أن هذه البحار قد تلوثت من تسرب النفط
من ناقالت النفط العمالقة ،من خالل مشاهدة
الصور ماذا نفعل لنحمً بٌئتنا من التلوث ؟
االنشغال :
 عرض تقدٌمً ٌوضح طرق متعددة لحماٌة البٌئة.
 بعد االنتهاء من العرض توجٌه األسئلة التالٌة :
س :1ماذا نعنً بحماٌة البٌئة ؟
س :2ما إعادة التدوٌر ؟
 مراعاة المعلمة فً هذه المرحلة عدم توضٌح تعرٌف
إعادة التدوٌر حتى ٌتحقق انشغال تفكٌر الطالبات
بالتعرٌف.

إجراءات التدريس
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 عرض تقدٌمً
(.)PowerPoint

 عرض صور
الكتاب
ومالحظتها.
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المدرسة ............................... :

المادة  :علوم

الموضوع  :حماية البيئة

الصف  :الخامس االبتدائي

الدرس الثاني  /كيف تؤثر التغ ّيرات البيئية في قدرة الكائنات الحية على البقاء؟ ( الحصة الخامسة )
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 تقترح طرق تساعد
فً حماٌة البٌئة.

التفسير :
 تقسم المعلمة الطالبات إلى مجموعات تتكون كل
مجموعة من  5طالبات.
 تطلب المعلمة من كل مجموعة أن تقترح  5طرق
ٌمكن أن تساعد فً حماٌة البٌئة وتقلل من التلوث.
دونه.
 بعد االنتهاء تقرا كل مجموعة ما َّ

االكتشاف :
 تحضر المعلمة سالت نفاٌات عدد.4
 تكتب على السلة األولى " سلة أوراق " ،والثانٌة
" زجاج " ،والثالثة " المعادن " والرابعة " القمامة
 تكتشف كٌف ٌمكن أن
( اإلتالف ) ".
تبدأ عملٌة التدوٌر من
 توضح أن عملٌة تصنٌف النفاٌات بدءا من المنازل
المنزل.
هو أساس عملٌة إعادة التدوٌر.
 توجٌه األسئلة اآلتٌة :
س :1ما فائدة إعادة التدوٌر؟
س :2ماذا تقترحن لتفعٌل عملٌة التصنٌف
وإعادة التدوٌر ؟

األهداف

إجراءات التدريس

 عرض صور.
 أوراق عمل.

 سالت نفاٌات.
 عٌنات مواد.

الوسائل
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 تقترح حال للمشكالت
البٌئٌة التً عددها فً
جدول خاص.

األهداف

 لو كنت مسؤولة فً إحدى الوزارات  ،وهذا الموقع
ٌؤهلك التخاذ قرارات بٌئٌة وتنفٌذها فً هذا الموقع  ،ما
هً القرارات التً ٌمكن أن تصدرٌها لحماٌة البٌئة ؟

 توجه المعلمة إلى الطالبات السؤال التالً :

التقويم :
 تطلب المعلمة من الطالبات أن ٌرسمن رسما ٌعبر عن
التلوث البٌئة.

المشكالت البيئية

الحلول المقترحة

التوسع :
ٌ طلب من احدى الطالبات قراءة الفقرة الواردة صفحة
 ،191قراءة جهرٌة مع عرض صور الفقرة.
 تزود الطالبات بورقة عمل محتواها الجدول اآلتً:

إجراءات التدريس
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 عرض صور.
 أوراق عمل.
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قائمة محكمي أدوات الدراسة

831

قائمة مح ّكمي أدوات الدراسة
التخصص

االسم
.1

االستاذ الدكتور جودت أحمد سعادة

مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية

.2

االستاذ الدكتورعبد الجبارتوفيق البياتي

مناهج البحث العممي واالحصاء

.3

الدكتور عباس عبد مهدي الشريفي

إدارة وقيادة تربوية

.4

الدكتور عمي حبيب الكندري

مناهج وطرق تدريس عموم

.5

الدكتور فاطمة عبد الحميم جعفر

مناهج وطرق تدريس

.6

الدكتور محمد أحمد محمد صالح

مناهج وطرق تدريس عموم

.7

الدكتور محمود عبد الرحمن الحديدي

مناهج وطرق تدريس

.8

الدكتور يعقوب يوسف رجب الشطي

مناهج وطرق تدريس عموم

.9

غدير عبد اهلل غنيم الشهري

بكالوريوس عموم  /رئيسة قسم عموم

 .10سعاد بدر بن عيد المطيري

بكالوريوس عموم  /موجه عموم

 .11عذاري طريد عطية العنزي

بكالوريوس عموم  /معممة عموم

 .12أحالم محمد بهبهاني

بكالوريوس عموم  /موجه أول عموم

