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  ملخص البحث

) 5E'S(أثر دورة التعلم المعدلة ذات المراحل الخمس دف البحث التعرف إلى ھ
ير التأملي ط3ب الصف الثاني متوسط في التفكو مقارنة بالطريقة التقليدية في تحصيل )7E'S(و

 . مادة ا7حياء
 ،٢٠١١-٢٠١٠ط3ب الصف الثاني متوسط لمحافظة ا7نبار للعام الدراسي بيتحدد البحث 

 .الفصول الخمسة من الفصل الدراسي ا7ول من كتاب ا7حياء للصف الثاني متوسط 
  

الراسIبين وزعين على ث3Iث شIعب، طالباً في الصف الثاني المتوسط مو) ٦٠(عينة البحث  بلغت
الذين تIم اسIتبعادھم إحصIائياً لغIرض ضIمان التكIافؤ  بسIبب امIت3كھم خبIرات إضIافية أكثIر مIن 

  .زم3ئھم الجدد
ولغرض التثبت من تكافؤ مجموعات البحث تم التحقق من مكافأتھا فIي المتغيIرات اVتيIة   

اختبIIار  المعلومIIات السIIابقة،الذكاء،العمIIر الزمنIIي ،التحصIIيل فIIي مIIادة العلIIوم للصIIف ا7ول،  :
  )ا7ب ، إZم(التحصيل الدراسي لYبوين و التفكير التأملي القبلي

، في ) 7E'S(، و) 5E'S(أوضحت الدراسة أن استخدام  دورة التعلم المعدلة بنوعيھا
تدريس مادة ا7حياء أدى إلى تفوق المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة في 

  .والتفكير التأملي التحصيل
  

The effect of using the modified learning cycle (5E'S) and (7E's) in 
the achievement of the average second-grade students in biology  and 
 reflective thinking 
 
Abstract 
     The research aims to identify the impact of the learning 
cycle modified five-stage(5E'S) and (7E'S) compared to the traditional 
way in the achievement of reflective thinking and second grade 
students, average in biology. 
   Find determined by second grade students the average of the province 
of Anbar for the academic year 2010-2011, the five chapters of the first 
semester of biology textbook for Grade Average. 
     Total sample (60) students in the second row average spread 
over three divisions, and repeaters who have been excluded for the 
purpose of ensuring statistically equal because they have additional 
expertise of their colleagues more than cons. 
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For the purpose of verifying the equivalence of research groups have 
been rewarded in the verification of the       
following variables: chronological age, achievement in science for the 
first row, the previous information, intelligence, test reflective 
thinking tribal and academic achievement of parents (father, mother) 
    The study showed that the use of two types of modified learning 
cycle (5E'S), and(7E'S), in the teaching of biology has led to the two 

  لمقدمةا
  مشكلة البحث

تواجد صعوبة من قبل الطلبة في استيعاب و اكتساب المفاھيم في  ا7حياءيؤيد معظم مدرسي       
و اسIترجاعھا أثنIاء  ا7حيائيIة،إذ أن طلبة المرحلة المتوسطة يركزون على حفظ المفاھيم  ا7حياء

قIط ، بحيIث عنIدما تعIاد عليIه فIي سIنة ZحقIة Z يتIذكر الكثيIر منھIا ، وقIد اZختبارات المدرسية ف
في مراحل ZحقIة بسIبب مفIاھيم  ا7حياءيخفق الكثير من الطلبة في التمكن من موضوع جديد في 

بسIIيطة يحتاجھIIا مIIن سIIنوات سIIابقة ، و قIIد يعطIIي مؤشIIراً علIIى عIIدم اكتسIIابھم للمفIIاھيم بصIIورة 
Iاد ونفIة صحيحة ، فض3 عن ابتعIن دراسIة مIن الطلبIر مIم كبيIاءور قسIزاوي، ا7حيIوي3حظ الع،

أنه في اVونة ا7خيرة وفي ضوء ما أظھرته بعض الدراسIات أن اتجاھIات الطلبIة نحIو  ) ٢٠٠٣(
  ) .١ص:٢٠٠٣العزاوي،(بدأ يقل أو ينعدم تدريجياً، ا7حياءدراسة مادة  

و  ا7حيIاءحديثIة وخاصIة فIي مIادة ھناك قصور واضح في استخدام طرائق تدريس فعالIة و       
ھذه إحدى المشك3ت التي تواجIه المدرسIين فIي مجIال تعليمھIا و تعلمھIا ، وھIي مIن المIواد التIي 
تحتوي على المفاھيم والتي تصعب على الطالب إذا ما قدمت بصورة مجردة ،ھIذا مIا بينتIه نتIائج 

مIIدرس  ٣٠وعIIددھم (وسIIطةللمرحلIIة المت ا7حيIIاءلمدرسIIي ومدرسIIات  الباحثIIاناسIIتبيان وجھIIه 
في إحدى الدورات التدريبية والذي تضمن سؤالين ا7ول ما ھي طرائIق التIدريس ألتIي ) ومدرسة

، والثIاني مIا ھIي معلومIاتكم عIن دورة الIتعلم فIي التIدريس، وقIد ا7حيIاءتستخدمونھا في تIدريس 
مناقشIة واسIتخدام أقرت طريقIة المحاضIرة وال% ) ٩٠(أظھرت نتائج اZستبيان أن غالبية العينة 

المختبر ،إما في ما يخص معلوماتھم عن دورة التعلم فقد كانت إجابات العينة كلھIا بعIدم معIرفتھم 
الوقIIت الحاضIIر فIIي مدارسIIنا ينصIIب علIIى الجوانIIب المعرفيIIة  كمIIا أن التركيIIز فIIي شIIيًء عنھIIا،

المعلومIة يعIد  المجIالين الوجIداني والمھIاري ،إذ أن تعلIم المفھIوم أو والعلمية ويغIض النظIر عIن
بھIذا المفھIوم أو المعلومIة،  قاصرا إذا لم يواكب ذلك تنمية للجوانب الوجدانيIة والمھاريIة المتعلقIة

  .وقد يؤدي ھذا إلى ضعف في التحصيل لدى الطلبة
بIأن ): ٢٠٠٢(دراسة الزھاوي  ومنھا دراسات عدة أن ھناك ضعفا في اكتساب المفاھيم وأيد ذلك

IIي تحصIIحا فIIعفا واضIIاك ضIIادة ھنIIي مIIط فIIاني متوسIIف الثIIة الصIIاءيل طلبIIة  ا7حيIIد دراسIIوتؤي،
الم3حIIظ أن مؤسسIIاتنا التربويIIة والتعليميIIة علIIى مسIIتوى التعلIIيم العIIام : بIIالقول ٢٠٠٦الIIراوي،

والجIIامعي مازالIIت تعتمIIد الطرائIIق التربويIIة والتعليميIIة التقليديIIة ، وأن عIIدم اسIIتخدام الطرائIIق 
، والحاجIة قائمIة ا7حيIاءاء الطلبIة وتIدني تحصIيلھم الدراسIي فIي الحديثة الفعالة أدى إلى تIدني أد

لYخذ بطرائق تدريس لم يألفھا الطالب من قبل لمعالجة الصعوبة في استيعاب الكثير من المفIاھيم 
، كما يجد التدريسيون صعوبة في تدريسھا وإيصIالھا إلIى الطلبIة بالشIكل  ا7حياءالعلمية في مادة 

  ) .٢ص:٢٠٠٦الراوي،(المطلوب
ان معظم المدرسون يشرحون كل شيء لطلبتھم ممIا شIكل صIعوبة فIي فھIم الطلبIة للمفIاھيم التIي 
يتضمنھا المنھج ولھذا يضطرون إلى حفظھا بشكل نظري مما يIؤدي إلIى تبIاين وضIعف الرغبIة 

بمشIكلة البحIث م3حظاتIه  الباحثIانوممIا اثIار شIعور ) ١٦-١٤، ٢٠٠٨الجقنIدي ، (في دراستھا 
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لIب علIى الIدروس الخصوصIية  لتحقيIق مسIتوى أعلIى مIن التحصIيل للطلبIة، واعتمIاد لكثرة الط
 .الم3زم والملخصات للتمكن من المادة

من النماذج التدريسية الحديثة التي تتخذ من الطالب محورا للعملية التعليمية دورة التعلم       
والتي أثبتت فاعلية ) Lord 1999(المعدلة و التي أشارت الدراسات على فعاليتھا مثل دراسة 

استخدام أسلوب دورة التعلم المعدلة على التحصيل  في مادة البيئة واZتجاه نحو التدريس كذلك 
وبقاء اثر التعلم و  ا7حياءالتي أشارت إلى فعاليتھا على التحصيل  في ) ٢٠٠٣بخش(دراسة 

تي توصلت إلى ،ال) ٢٠٠٣دراسة محمد،(،و) ٢٧-١ص:٢٠٠٣بخش ،(اكتساب عمليات العلم 
على الطريقة اZعتيادية في مادة ا7حياء، كذلك دراسة )5E's(فاعلية دورة التعلم الخماسية 

التي أقرت فعالية دورة التعلم المعدلة ذات الخمس مراحل في اكتساب المفاھيم ) ٢٠٠٧عبدهللا(
  ).   ٥ص:٢٠٠٧عبد هللا، (النحوية في مادة اللغة العربية 

والتIIIي أشIIIارت بعIIIض   )7E's(المعدلIIIة ذات الخمIIIس إلIIIى سIIIبعة مراحIIIلوتطIIIور دورة الIIIتعلم 
على فعاليتھا ،وإنھا نموذج جديد طIور خ3Iل فتIرة مIن السIنين حيIث  وا7جنبيةالدراسات العربية 

 سIبع مIن دورة الIتعلم المكونIة ٢٠٠١المتحدة عIام  بالوZيات ا7مريكية ميامي متحف قدم خبراء
  ).٤٥٥ص:٢٠٠٧زيتون،(،)Miami Museum of Science,2001(مراحل 
عن وجود فروق ذات دZلة ) Robin &Norma1992( ومن جانب أخر أسفرت نتائج         

ولصالح المجموعة التي درست بطريقة النمذجة  على )٠٥,٠(إحصائية عند مستوى دZلة 
-Robin&Norman1992p.715( المجموعة التي درست باستخدام دورة التعلم المعدلة

  أسفرت عن) Hanly1997(وكذلك دراسة  ،) 727
بين المجموعة التي درست )   ٠٥,٠(عند مستوى دZلة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات دZلة 

كذلك دراسة ) Hanly1997p.267(بطريقة دورة التعلم وبين التي درست بالطريقة اZعتيادية 
حصائية عند مستوى وكان من بين نتائجھا عدم وجود فروق ذات دZلة إ) ٢٠٠٥النعيمي (
بين المجموعة التي درست بطريقة دورة التعلم والمجموعة التي درست بالطريقة  ) ٠٥,٠(

أشارت إلى تفوق ) ٢٠٠٩(وكذلك دراسة الكناني ) ث.ص ب:٢٠٠٥النعيمي، (اZعتيادية 
: ٢٠٠٩الكناني، (إستراتيجية التعلم المتمركز على المشك3ت وإستراتيجية دورة التعلم المعدلة

خ3فا واضحا في نتائج البحوث السابقة مما يدعو إلى إجراء المزيد من  الباحثانوقد وجد ) ٢ص
تناولت دورة التعلم المعدلة ذات قلة الدراسات العربية التي البحوث في ھذا المجال فض3 عن 

آيات كثيرة  الذي أيدته والتفكير التأملي ، التفكير التأمليمع متغير  ا7حياءمراحل في مادة  سبعال
َماَواِت َواْ�َْرِض َواْختَِ,ِف اللَّْيِل َوالنََّھاِر Nََيَاٍت  :(من القرآن الكريم كقوله تعالى إِنَّ فِي َخْلِق السَّ

َ قِيَاًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِھْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلقِ ) ١٩٠(ِ�ُولِي اْ�َْلبَاِب   الَِّذيَن يَْذُكُروَن هللاَّ
َماَواِت َواْ�َْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َھَذا بَاِطً, ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذاَب النَّاِر  : آل عمران( ))١٩١(السَّ

١٩١ – ١٩٠(  
 من له لما و ، عليا عقلية قدرات إلى التي تحتاج التفكير أنماط من نمط التأملي التفكير يعد      
 عن بعيداً  منطقية بطرق المشك3ت حل ومساعدتھم على الط3ب قدرة تنمية في كبيرة أھمية

 لعناصره الموقف تحليل التأملي التفكير يتطلب ، حيث محددة 7ھداف التفكير وتوجيه ، العشوائية
 المواقف من كثير في التأملي التفكير الفرد الداخلية، ويستخدم الع3قات عن والبحث ، المختلفة
 بتوجيه المشكلة حل الطالب ويستطيع ، حلھا يريد زاء مشكلةإ باZرتباك يشعر حين ، الصفية
ھل من الممكن إن تؤدي دورة  الباحثانويتسائل  ،التأملي مھارات التفكير واستخدام نحوھا تفكيره

لدى ط3ب الصف  والتفكير التأمليأثراً في التحصيل  )7E's(و ) 5E'S(بنوعيھاالتعلم المعدلة 
  ؟ اءا7حيالثاني متوسط في مادة 

  أھمية البحث 
اتصف العصر الذي نعيش فيه بعصر الجودة ، عصر ما بعد الحداثة والذي يتسم بالعديد من       

والتحول من ، واZنفجار المعرفي وا7يقاع السريع ، منھا ثورة المعلومات ، الخصائص 
غيرات ھائلة اZستثمار المادي إلى اZستثمار الفكري وغيرھا من التحوZت ، كل ذلك صاحبه ت
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حيث أصبحت طرق التعليم التقليدية في حاجة إلى مراجعة ، ومتواصلة في مطالب المجتمعات 
أھمية تطوير وتحسين المدرسة وزيادة فعاليتھا  ومن ھنا تأتى،  بما يتناسـب مع متطلبات الحداثة

يٌل قادر على حتى يكون لدينا ج، وتحقيق جودة العملية التعليمية بھا بصفة خاصة ، بصفة عامة 
  ).٢٤٧ص:٢٠٠٩الكبيسي،(وتحقيق طموحات ھذا المجتمع، المنافسة الشرسة 

أن المدرس بصفة عامة ومدرس العلوم بصفة خاصة ھو حجر الزاوية في العملية التربويIة،       
التعلمية،  فالمدرس يعد مركز النقاش 7ي إخفIاق يحIدث  –والمفتاح الرئيسي في العملية التعليمية 

لتعليم ، فالمدرس ھو من تعلق عليه اVمال لتحسين العملية التعليمية وإص3Iحھا وتطويرھIا ، في ا
ويؤكد التربويون على أن مدرس العلوم الجيIد يمكIن أن يعIوض أي نقIص أو تقصIير محتمIل فIي 
المناھج والكتب وا7نشطة والبرامج المدرسIية وا�مكانIات الماديIة والفنيIة ا7خIرى ، كمIا تتضIح 

بصIفة  ا7حيIاءية الكبرى لدور المدرس إذا عرفنا أن عملية التدريس بصIفة عامIة وتIدريس ا7ھم
خاصة لم تعد موجھةً نحو تزويد الطالب بقدر من المعارف وإنما أصIبحت عمليIة تسIتھدف تھيئIة 
الفرص لمساعدة الطالب على التفكير وا�بداع واكتساب مھارات التعلم الذاتي والقدرة على التعلم 

تمر وتوظيف ما اكتسبوه مـن معـارف ومھارات واتجاھات وقيم وطIـرق تفكيIر فIي حIـل مIا المس
يواجھھم مـن مشكIـ3ت ، فالمIدرس مطالIب Z بتلقIين الطلبIة مجموعIة مIن المعلومIات فIي مجIال 
تخصصه وإنما ھو مطالب بأن يكون مربياً ومرشداً ومنسقاً ومحفزاً وموجھاً للطلبة ، بحيث ينمي  

مھIIاراتھم إلIIى أقصIIى حIIد مسIIتطاع ويأخIIذ بأيIIديھم ليIIدربھم علIIى ا7سIIلوب العلمIIي فIIي قIIدراتھم و
الدراسة والتفكير ليضعھم على أول الطريق لتصبح مھمتھم ا7ساسية التعلم والبحث عIن المعرفIة 
وتطبيقھIIا تطبيقIIاً عمليIIاً ، و اكتسIIاب الخبIIرات مIIن خ3IIل الممارسIIة العمليIIة ، وھIIذا  كلIIه يعنIIي 

ل مIIن التعلIIيم إلIIى الIIتعلم، وھIIو مطالIIب بتطبيIIق ا7سIIاليب التربويIIة الحديثIIة أثنIIاء ضIIرورة اZنتقIIا
العملية التعليمية ،و تبني طرق التدريس الحديثIة التIي تعتمIد الطالIب محIوراً للعمليIة التعليميIة ،إذ 
يعد توظيف المدرس لطرق تIدريس فعالIة يعIد عIام3ً مIن العوامIل المھمIة فIي نجاحIه فض3I عIن 

   ).٦٨٩-٦٨٨ص:٢٠٠٤السليم،(الجيد  ا7حياءئص مدرس ترتيب خصا
ورغم المناداة  بأھمية طرائق التدريس الحديثة Zزال التعليم أسير الطرائق التقليدية التي       

تؤكد على الجوانب الشكلية والنظرية والحفظ والتكرار اVلي للمفاھيم بدZ من اكتسابھا ويتحمل 
مھمة البحث عن طرائق تدريسية حديثة تؤكد على اكتساب  المدرس والمؤسسات ذات الع3قة

  ) .٧ص: ٢٠٠٥رعد وآخرون ( المفاھيم العلمية والمعرفة بدZ من تلقينھا
بصIورة عامIة فIي الIدول العربيIة   ا7حيIاءوقد يعزى شيوع ا7ساليب التقليدية فIي تIدريس  

ا7حيIان مIن تطبيIق النظريIات  إلى أن ا�عداد التربوي للمدرس في كليات التربية يخلو في معظم
التربوية والسيكولوجية ، وأنه ينبغي إعادة النظر في ا�جراءات التنفيذية �عداد المدرس ، ومIـن 
ذلك اZھتمام بإدخـال النظـريIـات التـربIـوية والسIيكولوجية الحـديثIـة التIـي تIـتواءم مIـع متطلبIات 

المدرسIين علIى تطبيIق النظريIات ا7كاديميIة كـل مــن  الحاضر والمستقبل ، كما ينبغIي مسIاعدة 
يتطلIIب، با�ضIIافة إلIIى المعرفIIة القويIIة فIIي  ا7حيIIاءوالتربويIIة  والسIIيكولوجية، أن إص3IIح تعلIIيم 

أساسIIاً قويIIاً فIIي نظريIIات الIIتعلم، ومخزونIIاً فIIي إسIIتراتيجيات  ا7حيIIاءالعلIIوم، أن يمتلIIك مدرسIIوا 
  ) .٨٤-٦٢ص:١٩٩٨حيدر،(التدريس تشرك الطلبة بطرق عدة

تشير نتائج العديد من الدراسات إلى شيوع ا7ساليب وا�ستراتيجيات التدريسية التقليدية في 
، مIIن خ3IIل ٢٠٠٤فIIي الIIب3د العربيIIة فقIIد أشIIارت دراسIIة السIIليم،  ا7حيIIاءالممارسIIات لمدرسIIي 

بالمرحلIة المتوسIطة بمدينIة  ا7حيIاءمIن مدرسIات  ) مدرسIة  ٥٠( استط3ع أراء عينة عشوائية 
لرياض من خ3ل توزيع استبانة تتضمن بعض العبارات حIول مIدى معIرفتھن بالنظريIة البنائيIة ا

ليس لديھن معرفIة ) العينة ( ا7حياءمن مدرسات % ٩٦وا�ستراتيجيات القائمة عليھا، اتضح أن 
مIIنھن Z يسIIتخدمن أيIIاً مIIن ا�سIIتراتيجيات والنمIIاذج التدريسIIية القائمIIة علIIى % ٩٩بIIذلك ، وأن 

المدرسة، أن طالبات المرحلة /من خ3ل إشرافھا على تطبيق الطالبة ثةالباحئية ، كما Zحظت البنا
مفIIIIIاھيم الالمتوسIIIIIطة ال3تIIIIIي يدرسIIIIIن بIIIIIالطرق التقليديIIIIIة لIIIIIديھن تصIIIIIورات بديلIIIIIة حIIIIIول 

  ).٦٩٣ص:٢٠٠٤السليم،(
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ً يعد تعلم المفاھيم محورا رئيسو       يم تشكل الھيكل في كافة المباحث التعليمية ولما كانت المفاھ ا
اللبنات تمثل و ا7حياءلدى الطلبة من أھداف تدريس  فان تكوين المفاھيم  المعرفي لتلك المباحث

ا7ساسية للمعرفة العلمية إذ يبدأ بتوضيح المفاھيم ا7ساسية التي تمكن الطلبة من إتقان المفاھيم 
وھي النافذة التي يمكن من ،  ا7حياءة الثانوية ذات الع3قة ، فالمفاھيم تعد محورا أساسياً لفھم ماد

والوقوف على طبيعة  ا7حياءخ3لھا معرفة التصورات العقلية لدى الطلبة عن بقية مكونات مادة 
التصورات العقلية للمفاھيم وتحليلھا يساعد على تقديم إستراتيجية تدريسية أكثر فعالية، وZ يمكن 

بقية المعرفة من تعاميم ومھارات لذا فاكتساب المفاھيم للطالب الذي لم يستوعب المفاھيم إن يتعلم 
أبو (المعرفة 7نھا تساعد الطالب على فھم واستيعاب أساسيات ، أمر ضروري ومھم 

  ).        ١ص:٢٠٠٤دZخ،
بسبب اعتماد طرق التدريس ،  ا7حياءونظرا لما يعانيه الطلبة من صعوبة في دراسة مادة       

والمحاضرة ، وعدم قدرتھا على جذب انتباه الطلبة لھذه المادة مما أدى إلى الحالية على ا�لقاء 
انخفاض مستوى تحصيلھم فيھا ونفورھم وعدم قدرتھم على تطبيق ما يحفظونه منھا في المواقف 

، إن ) ١٩٩٥الدليمي (ودراسة ) ١٩٩٥اZسدي ( الجديدة كما أشارت إليه دراسات عدة كدراسة 
رجة صعوبتھا وتعقيدھا ممكنه التعلم وا�تقان حيث توجد الطريقة الناجحة إية مادة مھما بلغت د

 ا7حياءلتعلمھا واكتسابھا ومما يؤكد أوجه القصور الموجودة في الطرق المعتادة في تدريس 
ومفاھيمھا باستخدام أساليب  ا7حياءما توصلت إليه نتائج الدراسات التي تناولت ، ومفاھيمھا 

التي أوضحت إن ضعف الطالب في المفاھيم ظاھرة ممتدة من مرحلة ، يثة ونماذج تدريسية حد
، وان تعلم المفاھيم لم يحظ باZھتمام الكافي ، التعليم المتوسط حتى الجامعي مرورا با�عدادي 

وان ھذا الضعف يمكن ع3جه باستخدام استراتيجيات تدريسية غير الطرق المعتادة المستخدمة 
عل من الطالب محور العملية التعليمية من اجل تحسين التحصيل الدراسي تج ا7حياءفي تدريس 

وذلك �عداد الطلبة ليشاركوا بفاعلية في الحياة العصرية ويكونوا ،  ا7حياءوZسيما في مادة 
  ). ٤٩ص: ٢٠٠٥الھويدي،(مواطنين متعلمين ومنتجين طوال حياتھم مخلصين دوما لوطنھم 

، وية التي تقول إن نجاح التعلم يIرتبط إلIى حIد كبيIر بنجIاح الطريقIة وانط3قا من المسلمات الترب
، وضIعف الطلبIة ، حيث إن الطريقة السديدة تستطيع إن تعالج كثيرا أوجIه القصIور فIي المنIاھج 

لذا تتضح الحاجة الملحة الى استخدام ، وصعوبة الكتاب المدرسي وغير ذلك من مشك3ت التعليم 
وذلك للتغلب على القصور الواضح في ،  ا7حياءدة في مجال تدريس استراتيجيات ومدخ3ت جدي

الطرق المعتادة المستخدمة في تدريسھا مع مراعاة إن تكون تلIك اZسIتراتيجيات والمIدخ3ت مIن 
 ا7حيIاءتلك التي تثير الدافعية وحب اZستط3ع لIدى الطلبIة وتنمIي قIدرتھم علIى التفكيIر وتIربط 

ا اقرته ونادت به مIؤتمرات عIدة منھIا مIؤتمر تطIوير التعلIيم الثIانوي بالھدف من تدريسھا وھذا م
الذي دعا الھيئIات التدريسIية إلIى اسIتخدام أسIاليب تدريسIية حديثIة لتعزيIز ) ٢٠٠٤(في البحرين 

( قIIدرات الطلبIIة فIIي اكتسIIاب المفIIاھيم والمھIIارات بمIIا يIIت3ئم مIIع احتياجIIات المجتمIIع ومتطلباتIIه 
  ) .٢٠٠٤البحرين ، وي مؤتمر تطوير التعلم الثان

إلى تبني أساليب عصرية في قيادة التعلIيم ) ٢٠٠٧(ودعا مؤتمر المعرفة الذي أنعقد في دبي       
وتعزيز قدرات الطلبة وتشجيعھم على أسلوب البحث العلمي ، كذلك دعا المؤتمر القومي لتطIوير 

طIوير التعلIيم الثIانوي إلIى ضIرورة إحIداث نقلIة نوعيIة فIي ت) ٢٠٠٨(التعليم الثIانوي فIي مصIر 
واZنتقال من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافIة التفكيIر والتركيIز علIى تنميIة ميIول الطلبIة وطاقIاتھم 

  ) . ٢٠٠٨لتعليم الثانوياالمؤتمر القومي لتطوير (وإكسابھم مھارات البحث العلمي 
لومات ومفاھيم تعد بالنسبة للطلبة لمجرد حشو أدمغتھم بمع ا7حياءلذا Z نريد أن يتم تعليم       

يھدف إلى المساھمة في  ا7حياءلھم عقيمة بل يتعدى ذلك إلى إنتاج طلبة مستقلين فعالين أن تعليم 
أعداد الطالب القادر على مواجھة الحياة العملية التي تساعد على حل المشك3ت التي تواجھه 

ذج تدريسية بحيث يصبح الطالب واتخاذ القرارات وتنمية حب اZستط3ع لديھم، المطلوب نما
محوراً للعملية التعليمية ويشارك بھا بحيث Z تھمل دوره ،  فإذا لم يحسن استخدام نماذج 

من قبل بعض المدرسين فأنه يدفع الطلبة Zتخاذ مواقف سلبية اتجاه مادة  ا7حياءتدريسية لتعليم 
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درسة بصورة عامة، لذا على الطالب أن الحيوية والمھمة في الحياة بل احياناً اتجاه الم ا7حياء
المعتمدة على الم3حظة والتجريب، وا7دلة الواقعية  ا7حياءيدرك بمساعدة المدرس طبيعة علم 

،وانه قابل للقياس والتطوير،من خ3ل إجراء بعض التجارب العلمية في المختبر التي تؤدي إلى 
  ).١٢ص:٢٠٠٩السالم،والنافع،(اكتساب المفاھيم 

أن الطرق التقليدية التي تؤكد على الحفظ والتلقين واحياناً ودون أي سياق أو أمثلة ذات لذا ف
معنى،  فض3ً عن ان التدريس بشكل نظري مجرد تولد كرھا وأحباطاً لدى الطلبة وتولد أيضاً 

 منفصلة عن الواقع وغير ذات قيمة علمية وراكدة فكرياً تفشل في إثارة ا7حياءشعوراً لديھم بان 
 ا7حياءونظراً لطبيعة مفاھيم  )١٤٤ – ١٤٢، ٢٠٠٥،الھويدي ( .رغبات الطلبة واھتماماتھم 

التجريبية نوعاً ما التي تستلزم ممن يتعلمھا التزود بقدرة خاصة من الفھم تمكنه من اZستقراء 
التدريب  والتصنيف والتعليل والتعميم فان الطريقة السائدة Z تراعي أيا من ذلك ، وإنما تقوم على

من جانب المدرس والتلقي السلبي من جانب الطالب الذي يحاول فك رموز المادة والمصطلحات 
، الحموز. (التابعة لھا ف3 يستطيع إلى ذلك سبي3ً من ثم فقد عجز الطالب على اكتساب المفھوم 

ركيز ا7مر الذي أدى إلى انخفاض في التحصيل ومن ثم كان Z بد  من الت) ٧٢ – ٧٠، ٢٠٠٤
على طرائق تدريس مناسبة لتعليم المفھوم لتحقيق ا7ھداف المرجوة ، لتساعد الطالب على تطبيق 

القيام  ا7حياءالمفھوم في مواقف أخرى Z مجرد معرفة أسمه وحفظ تعريفه فحسب، فعلى مدرس 
حتوي أي تحديد المعلومات ا7ساسية من مفاھيم وحقائق ومعارف ،فقد ي:بقراءة الدرس وتحليله 

الدرس على معلومات سبق للطالب دراستھا تعدُّ تمھيداً للدرس أو معلومات إضافية بھدف الشرح 
وھي ليست معلومات أساسية أو معلومات سبق دراستھا للتذكر ) معلومات إثرائية(والتوضيح 

  ).١٨ص:٢٠٠٩السالم،والنافع،(
طرق التدريس بھذه  لقد شھدت الساحة التربوية نظريات تعلم وتعليم كثيرة وتأثرت  

النظريات محاولة اZستفادة منھا في المجال التطبيقي ،وأصبحت ھذه النظريات تمثل أدوات مھمة 
يمكن إن تسھم في رفع مستوى عمليتي التعليم والتعلم وحل مشك3تھا و من ھذه النظريات ھي 

ين التربويين التي تتمتع بشعبية كبيرة لدى المنظر) constructivism(النظرية البنائية 
باعتبارھا نظرية جديدة في التربية،تحول التركيز فيھا من العوامل الخارجية التي تؤثر في تعلم 
الطالب يتجه ھذا إلى العوامل الداخلية التي تؤثر في ھذا التعلم ، ومن أھم روادھا العالم 

لفرد عقلياً في تعلم السويسري بياجيه والذي يشير إلى انه Z يوجد تعلم حقيقي إZ إذا انھمك ا
المعلومات من خ3ل ھذه العملية يستوعب ويمثل ما يواجھه في البيئة وبدون ظھور ذلك فان 

  ).٨٠ص  ٢٠٠٥رعد وآخرون (المدرس والطالب ينھمكان في تعلم زائف سرعان ما ينسى
ن إن عملية التعلم من المنظور البنائي ھي عملية تنظيم ذاتيIة تIؤدى إلIى فھIم الع3قIات بIي  

  .عناصر المفھوم الواحد المحدد وفھم كيف يرتبط ھذا المفھوم المحدد بالمفاھيم التي سبق تعلمھا
فعملية التعلم تحدث نتيجة تعديل ا7فكار التي يمتلكھا المتعلم، أو إضافة معلومات جديدة ،   

  . أو إعادة تنظيم ما ھو موجود في أفكار لديه
  :البنائيةا7سس العامة للتعلم فى ضوء النظرية 

التخطIIيط مIIن قبIIل المIIدرس لIIدعوة الط3IIب ومشIIاركتھم فIIي نشIIاط أو حIIل مشIIكلة معينIIة  -١
  .بصورة فعالة

اZعتماد على أفكار الط3ب و تصوراتھم في أيجاد حلول للمشك3ت التي يتعرضون لھIا  -٢
 .وإتاحة الفرصة Zختبار أفكار الط3ب حتى وإن كانت خطأ أثناء عملية التعلم

للط3ب لكي يعملوا في شكل جماعي بروح التعاون من اجل مناقشة ما تم إتاحة الفرصة  -٣
 .التوصل إليه من مقترحات وتفسيرات بصدد المشكلة المطروحة

إعداد مجموعة من ا7سئلة التي يطرحھا المدرس كي يقوم بتحفيIز الط3Iب علIى البحIث  -٤
لتIIي تIIدعم مIIا والرجIIوع إلIIى المصIIادر المتنوعIIة للمعلومIIات ومحاولIIة إيجIIاد الIIدZئل ا

 .يذكرونه من إجابات وتفسيرات
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إعطاء الفرصة الكافية للط3ب كي يقوموا بالبحث والتفكير واسIترجاع خبIراتھم السIابقة  -٥
 .والتنافس فيما بينھم

قبول آراء الط3ب جميعھا وإن كانت خطأ، مIع مراعIاة أن يقIوم المIدرس بتوجيIه أفكIار  -٦
 .ما قدموه من أفكار Z يصلح الط3ب إلى المسار الصحيح دون إشعارھم بأن

ضIIرورة اZسIIتماع إلIIى تنبIIؤات الط3IIب بالنتIIائج الخاصIIة بالمشIIكلة المطروحIIة قبIIل أن  -٧
  ).٣ص :٢٠٠٣داوود، . (يخوضوا في الحل

وفقاً لھذا المنظور البنائي فان الطالب يبني المعرفة بصورة تتسم بالفردية معتمداً على   
خبرات التدريس الرسمية ،ويركز ھذا اZتجاه أيضاً على معارفه الموجودة بالفعل ومعتمدا على 

ان التعلم ذا المعنى يعتمد على الخبرة الشخصية ،وان المعلومة يزداد احتمال اكتسابھا واZحتفاظ 
بھا واسترجاعھا مستقب3ً إذا كانت مبنية بواسطة الطالب ومتعلقة به،ومتركزة حول خبراته 

  .السابقة
التدريبية القائمة على النظرية البنائية ويستخدم البحث  وانماذجت وقد تعددت اZستراتجيا  

الحالي أحد ھذه النماذج وھي دورة التعلم المعدلة ذات الخمس خطوات من منظور العالم 
Rodger bybee) ( الذي طور نموذجاً تعليمياً قائماً على أفكار وفروض النظرية البنائية وقام

، ويتكون ھذا النموذج من خمس  ١٩٩٨م البيولوجية عام بتطبيقه في مشروع تدريس العلو
 -     اZستكشاف Engagement  -    التھيئة (وھي  ) E(مراحل يبدأ كل منھا بحرف 

Exploration  التفسيرExplanation -  التوسيعElaboration -  التقويمEvaluation  
  ) The Five Es constructivist learning model(لذا أطلق على ھذا النموذج
ظھر مع منھج تطوير العلوم إZ أنه سرعان ما استثمر في تدريس  انموذجومع إن ھذا 

ين في مجال التربية بتطويرِه واختيار الباحثبقية العلوم ا7خرى إذ قام العديد من 
  ).٢٨٠ص  ٢٠٠٠زيتون(فاعليته

  .وتأسيساً على ما تقدم يمكن أجمال أھمية البحث باZتي  
ھذا البحث في تزويد المدرسين في المرحلة المتوسطة بطريقة تدريسية غير قد يھتم  )١

 .ا7حياءتقليدية قد تساعد في زيادة اكتساب طلبتھم لمفاھيم 
وھو تنمية حب  ا7حياءتوجيه نظر المدرسين إلى جانب وجداني مھم في تدريس  )٢

 .اZستط3ع لديھم نحو تعلمھا
ي طبقت نموذج دورة التعليم في اختصاصات مختلفة يعد ھذا البحث امتداداً للدراسات الت )٣

مما يتيح أثراءاً جديداً للمعرفة في ھذا المجال الذي ما زال عند مراحله التجريبية في التعليم 
 .العام
 ا7حياءأن يطبق على مرحلة التعلم للصف الثاني متوسط والتي تعتبر اللبنة ا7ولى لتعلم  )٤

 .ليمية ال3حقةوالتي تؤثر في نجاح المراحل التع
للمرحلة المتوسطة باZستفادة من نموذج  ا7حياءيقدم للقائمين على تأليف مقررات مادة  )٥

 .دورة التعلم ذات المراحل الخمس
  

  أھداف البحث
  :يھدف البحث التعرف إلى

مقارنة )7E'S(و) 5E'S(أثر دورة التعلم المعدلة ذات المراحل الخمس  ما .١
 . ا7حياءط3ب الصف الثاني متوسط في مادة  بالطريقة التقليدية في تحصيل

مقارنة  )7E'S(و )5E'S(أثر دورة التعلم المعدلة ذات المراحل الخمس  ما .٢
لدى ط3ب الصف الثاني متوسط في مادة  التفكير التأمليبالطريقة التقليدية في 

  .ا7حياء
  فرضيات البحث 

  -:الفرضيات اVتيةلغرض تحقيق ھدفي البحث تم صياغة 
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١( Z لة إحصائية عند مستوىZيوجد فرق ذو د)بين متوسطي درجات الط3ب ) ٠.٠٥
والذين يدرسون بالطريقة ) 5E'S(الذين يدرسون باستخدام دورة التعلم المعدلة 

 .التقليدية في التحصيل
بين متوسطي درجات الط3ب ) ٠.٠٥(Z يوجد فرق ذو دZلة إحصائية عند مستوى )٢

والذين يدرسون بالطريقة ) 7E'S(التعلم المعدلة  الذين يدرسون باستخدام دورة
 .التقليدية في التحصيل

بين متوسطي درجات الط3ب ) ٠.٠٥(Z يوجد فرق ذو دZلة إحصائية عند مستوى )٣
والذين يدرسون باستخدام دورة ) 5E'S(الذين يدرسون باستخدام دورة التعلم المعدلة 

 .ي التحصيلف) 7E'S(التعلم المعدلة 
اختبار بين متوسط درجات ) ٠.٠٥(فرق ذو دZلة إحصائية عند مستوىZ يوجد  )٤

والذين يدرسون )5E'S(للط3ب الذين يدرسون باستخدام دورة التعلم  التفكير التأملي
 .بالطريقة التقليدية 

بين متوسط درجات اختبار ) ٠.٠٥(Z يوجد فرق ذو دZلة إحصائية عند مستوى )٥
والذين يدرسون )7E'S(درسون باستخدام دورة التعلم التفكير التأملي للط3ب الذين ي

 .بالطريقة التقليدية 
بين متوسطي درجات اختبار ) ٠.٠٥(Z يوجد فرق ذو دZلة إحصائية عند مستوى )٦

والذين ) 5E'S(لط3ب الذين يدرسون باستخدام دورة التعلم المعدلة لالتفكير التأملي 
 ).7E'S(يدرسون باستخدام دورة التعلم المعدلة 

  حدود البحث 
  :يتحدد البحث بما يأتي

 .٢٠١١-٢٠١٠للعام الدراسي  ط3ب الصف الثاني متوسط لمحافظة ا7نبار .١
 للصف الثاني متوسط  ا7حياءمن كتاب  ا7ول الفصول الخمسة من الفصل الدراسي •

  تحديد المصطلحات 
   -:المصطلحات الواردة في البحث وھي الباحثانحدد   
 ًZ5(م المعدلةدورة التعل: أوE'S.(  
طريقIIة لمسIIاعدة الط3IIب علIIى بنIIاء مفIIاھيمھم : بأنھIIا) Hein , G. 1999(عرفھIIا .١

 -الشIIرح والتفسIIير –اZستكشIIاف  –التھيئIIة : ومعIIارفھم العلميIIة وفIIق عIIدة مراحIIل وھIIي
 ). .Hein , 1999:p 17(التقويم -التوسع

ة على النظرية البنائية إحدى استراتيجيات التدريس المبني: بأنھا) ٢٠٠٧(عرفھا الخوالدة  .٢
واتي تستمد إطارھا النظري من نظريIة بياجيIة للنمIو العقلIي وتتكIون مIن خمIس مراحIل 

اZكتشاف وتؤكد على الخبرات الحسية ) ٢(اZنشغال وتؤكد على إثارة الدافعية      ) ١.(
م التوسIيع توظIف اسIتخدا) ٤(التفسير وتؤكد على ايجابية التعلم للتوصل إلى مفھIوم ) ٣(

التقIويم تؤكIد علIى متابعIة تقIويم الطلبIة ) ٥(تعليميIة جديIدة  –المفھوم في مواقف تعليمية 
 ).٤١ص: ٢٠٠٧الخوالده ،(نحو ا7ھداف 

 ولكنھIIIا تIIIدريس، ليسIIIت طريقIIIة:بأنھIIIا) Edmund, et al,2008(عرفھIIIا .٣
 العمIل مثIل، عديIدة تIدريس طرائIق باسIتخدام تسIمح تIدريس، )إجIراءات(خطIوات
 والتكنولوجيIا ،)الحقليIة( الميدانيIة وض، والمجموعIات، والIرح3توالعIر المختبIري،

دورة  خ3IIل اسIIتخدامھا يمكIIن لتIIدريس العلIIوم الطرائIIق ھIIذه الحديثIIة، وكIIل
)Edmund,2008,P 70.( 

للصف الثاني متوسIط تتكIون  ا7حياء سطريقة لتدري): E-5(التعريف ا�جرائي لدورة التعلم
  . ، والتقويم تكشاف، والتوضيح، والتوسيعمن خمسة مراحل ، اZنشغال ، واZس

  -:عرفھا كل من ) 7E's(دورة التعلم المعدلة : ثانياً 
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١ - )Kür şat &Mehmet,2008: ( ن دورةIIور مIIي مطIIل ھرمIIي ذا تسلسIIوذج تعليمIIنم
يتمركز على اكتشاف المفھوم ثم توسيعه ويساعد الطلبة على بناء المعرفIة  )5E's(التعلم

 Kürşat (  ميIIIIIة أسIIIIIاليب تفكيIIIIIر معينIIIIIةبصIIIIIورة منتظمIIIIIة فض3IIIII علIIIIIى تن
&Mehmet,2008:p.50. ( 

٢ -  )Sutee,2009( بIى الطالIز علIي تركIة التIدارة التعليمي�Iه  إستراتيجية لIاء معرفتIوبن
لتقصIIي الحقIIائق العلميIIة ، والIIتعلم  مIIن تلقIIاء نفسIIه وبتوجيIIه المIIدرس وتسIIتخدم أساسIIاً 

الط3IIب فIIي اسIIتخدام المIIنھج بالممارسIIة ، وتجعIIل الIIتعلم ذا مغIIزى  وتؤكIIد علIIى قIIدرة 
  .)Sutee,2009:p297(العلمي في العثور على معرفة أو خبرة تعليمية ھادفة

٣ -  )Selahattin,2010 :( ونIذين ي3قI3ب الIا للطIه خصيصIي يوجIنموذج تعليمي تعلم
صعوبات في فھIم المIادة التعليميIة إذ يسIھل مIن فھIم المضIمون التعليمIي خ3Iل خطواتIه 

على توسIيع وتوضIيح المIادة  ويشIجع علIى أجIراء اتصIاZت بIين يعمل المدرس ، السبع
 ).Selahattin,2010:p. 10(الحقائق المطلوبة والحقائق التي تم التعرف عليھا مسبقاً 

  .التحصيل : ثالثاً 
قدرة معرفية للمتعلم على موضوع معين يقاس بأدائه على اختبار ) : ٢٠٠٥(بركات  .١

 ).                        ١٠٨، ص ٢٠٠٥بركات ،(الموضوع  يتضمن مجموعة من اZسئلة ليقاس ھذا
مجموعة المفاھيم والمعارف والمصطلحات التي يكتسبھا ): ٢٠٠٥(الھرش وأخرون  .٢

.                      المتعلم لمروره بخبرة من خ3ل عملية التعلم وتحدد درجته باختبار تحصيلي
 ).٢٢،ص٢٠٠٥الھرش واخرون ،(
٣. Alderman , 2007  : أثبات القدرة على انجاز ما تم اكتاسبه من الخبرات التعليمية

 ).Alderman,2007,P101.   (التي وضعت من اجله
مستوى الكفاءة في أداء طالب الصف الثاني متوسط لمقدار المعلومات : التعريف ا�جرائي 

تعلمه ويقاس بالدرجة الكيميائية التي تم اكتسابھا من الوحدات الدراسية التي تلقاھا خ3ل فترة 
 .الباحثانالتي يحصل عليھا باZختبار ألتحصيلي الذي أعده 

  التفكير التأملي:رابعاً 
 محددة أھداف إلى العقلية يوجه العمليات حيث موجه تفكير): ٢٠٠٣،عبيد،عفانة(عرفه .١

 نجIد وبIذلك معIين حIل الوصول إلى أجل من معينة استجابات مجموعة تحتاج فالمشكلة
عبيIIIد ، ( لحIIIل المشIIIك3ت الھIIIادف العقلIIIي النشIIIاط ھIIIو التIIIأملي رالتفكيIII أن

 ). ٥٠ص:٢٠٠٣وعفانة،
 عمليIات خ3Iل مIن لYنشIطة والھادفIة المتأنيIة الفIرد معالجIة ):(Kim, 2005 عرفgه .٢

 اسIتمرارية على والمحافظة التعلم أھداف تحقيق إلى وصوZً  والتقييم، المراقبة والتحليل
 مIع التفاعIل خ3Iل ومن مناسبة، تعلم استراتيجيات ستخدامبا عميق، فھم الدافعية، وبناء

 ,Kim(        وا�نجاز التعلم عمليات تحسين إلى مباشرة يقود وبما ا7قران والمعلمين،
2005:p. 28(. 

ذلggك تggالنوع مggن التفكيggر الggذي يسggاند الفggرد علggى )٢٠١٢، العفggون ومنتھggى( عرفggه .٣
اصggggر الموقggggف المشggggكل خارجيggggه او ا�ستبصggggار أي ا�دراك السggggريع والمفggggاجئ لعن

 )٢١٧,٢٠١٢، العفون ومنتھى(.داخليه
  ا�طار النظري للبحث:أو� الفصل الثاني

  ا�ساس النظري لدورة التعلم:١
،والبنائية كمفھوم ظھرت  constructivismتعد دورة التعلم احد تطبيقات النظرية البنائية         

، إZ أن اZلتفIIات لھIIا كمIIنھج للتطبيIIق فIIي كافIIة العلIIوم لIIم  قIIديماً ولعبIIت دوراً فIIي العلIIوم الطبيعيIIة
يتبلور إZ في عصرنا الحديث ، وكان أحدث مجال غزته البنائية ھو مجال التربية ، حيIث بIرزت 
فيه بثوب جديد يتمثل في التطبيق العملي واZستراتيجيات التدريسية التي تھدف إلى بنIاء المعرفIة 

  .لدى المتعلم 
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ھIو عبIارة عIن بنIاء متكامIل يضIم ) بما فIي ذلIك ا�نسIان ( ون أن كل ما في الوجود ويرى البنائي
عدة أبنية جزئية بينھا ع3قات محددة ، وھذه ا7بنية الجزئية Z قيمة لھا في حد ذاتھا بل قيمتھا في 
الع3قة التي تربطھIا بعضIھا بIبعض والتIي تجمعھIا فIي ترتيIب يؤلIف نظامIاً محIدداً يعطIي للبنIاء 

  ) .٤٢٠ص:٢٠٠١ناصر،(ي قيمته ووظيفته الكل
أن النظرية البنائية ظھIرت كنظريIة بIارزة للIتعلم فIي العقIد الماضIي نتيجIة 7عمIال ديIوي ،       

وبياجيه ، وبرونر ، وفيكوتسكي ، الذين قدموا سوابق تاريخية للنظرية البنائية والتي تمثل نموذج 
السIIلوكية إلIIى التربيIIة التIIي تسIIتند علIIى النظريIIة ل3نتقIIال مIIن التربيIIة التIIي تسIIتند علIIى النظريIIة 

رؤية في نظرية التعلم ونمو الطفل ، وقوامھا أن الطفل يكون نشIطاً فIي : وتعرف بأنھا، المعرفية 
بناء أنماط التفكير لديه ، نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة وھIي مبIدئياً نظريIة فIي المعرفIة 

أحدى نظريات التعلم الحديثة التي اتجھت أنظار التربويين إليھا تحولت إلى نظرية في التعلم وتعد 
ص : ٢٠٠٧زيتIون ، ( ، من أجل بلورة عدد من ا�ستراتيجيات والطرائIق والنمIاذج التدريسIية  

٣٦ (.  
  مراحل دورة التعلم:٢

لقIIد تعIIددت اVراء فIIي التIIي تناولIIت مراحIIل دائIIرة الIIتعلم فIIي تIIدريس المفاھيم،بIIل واختلفIIت       
ان دائرة التعلم تتكون من ث3ث مراحIل Karplus & Other)  ( لتسميات لھذه المراحل فيرى  ا

(         ھIIIي، مرحلIIIة اZكتشIIIاف، ومرحلIIIة تقIIIديم المفھIIIوم، ومرحلIIIة تطبيIIIق المفھIIIوم، ويIIIرى
Abraham & Renner  (اIIة  إنھIIم مرحلIIاف ثIIكتشZة اIIدأ بمرحلIIل يبII3ث مراحIIن ثIIون مIIتتك
فان دورة التعلم تتكون مIن )  Hilda Taba( حلة اتساع المفھوم، إما عند اختراع المفھوم، ثم مر

مراحل تبدأ بمرحلIة تقIديم المفھIوم، ثIم مرحلIة تفسIير المفھIوم، ثIم مرحلIة تطبيIق المفھIوم،  ث3ث
فَيIIََروَن أنھIIا تتكIIون مIIن ث3IIث مراحIIل ھIIي ) Ralph & Other(أمIIا ) ٤٤ص  ٢٠٠١ا7مIين (

مفھIوم، وتطبيIق المفھIوم ، وتسIمي ھيلIدا تابIا مراحIل دورة الIتعلم مرحلة اZكتشIاف، واختIراع ال
ومرحلة تفسIير المفھIوم ومرحلIة تطبيIق المفھIوم، ومIنھم ) جمع المعلومات(بمرحلة تقديم المفھوم

( مIIن يIIذكران دورة الIIتعلم تتكIIون مIIن ث3IIث مراحIIل تبIIدأ بمرحلIIة اZكتشIIاف ثIIم مرحلIIة اختIIراع 
ساع المفھوم ورغم اZخIت3ف فIي التسIميات أZ أن جميعھIا تشIير المفھوم وتليھا مرحلة ات) ابتكار

  ). ٤٥ – ٤٤ص :  ٢٠٠١الصادق ، ( إلى المراحل الث3ثة نفسھا
  

 
 
  
  
  
  

  مراحل دائرة التعلم الث,ثية)١(مخطط 

وبتطوير تدريس العلIوم تطIورت مراحIل دائIرة الIتعلم لتصIبح أربعIة مراحIل دائريIة غيIر خطيIة 
) ١(وكمIا يوضIحھا المخطIط) E(، 7ن مراحلھIا ا7ربIع تبIدأ بIالحرف اZنكليIزي)4E'S(وسميت
  -):٤٢٦ص:٢٠٠٧زيتون،(اVتي

 اكتشاف المفهوم

 استخالص المفهوم تطبيق المفهوم

 المتعلم
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  )4E'S(يوضح مراحل دورة التعلم) ٢(مخطط

-5E’s(لتصIبح خمسIة مراحIل         ) Roger Bybee (بعدھا تم تھذيب دائرة التعلم من قبIل، 
Model (ى يساعد ،الطالب محوره وھو نموذج تدريسي يكونIراط الطلبة علIنخZة اIم بعمليIّتعل 

 للمفھIوم أو السIابقة خبIراتھم مIن انط3قIاً  المسIائل ، وحIل والخوارزميIات المفIاھيم والتعميمIات
والتوسIع،  والتفسير، واZستكشاف، مرحلة اZنشغال ، :ھي أطوار خمسة من الموضوع، ويتكون

  -:اVتي) ٢(والتقويموكما يوضحھا المخطط

Engage
اZنشغال

Explore
اZستكشاف

Explain
التفسير

Extend
التوسع

Evaluate
التقويم 

5 E’s
دورة التعلم

  
  5E’s( (Eisencraft, Arther,2003:p.57)(مراحل دورة التعلم )٣(مخطط

اZستكشIIاف (لتصIIبح سIIبع خطIIوات إجرائيIIة وھIIي  الخماسIIية الIIتعلم ثIIم وسIIع التربويIIون دورة
  :اVتي) ٤(وكما يبينھا المخطط  ا�ثارة ، التبادل ، التقويم ، ،التفسير، التوسيع، التمديد
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Engage
اZنشغال

Explore
اZستكشاف

Explain
التفسير

Elaborate

Evaluate
التقويم

دورة التعلم
7 E’s

Elicit
التبادل

Extend

التمديد
التوسيع

  
  7E'S( (Eisencraft, Arther,2003:p.57)(دورة التعلم ) ٤(مخطط 

  )  ١٦٥ص : ٢٠٠٣(صادق : البنائية )   seven E 's(الخطوات ا�جرائية 7ستراجتيجية 
  
  ا�حياء تدريس في التعلم ستخدام دورةا

  مIن لھIا لمIا ، ا7حيIاء تIدريس فIي اسIتخدامھا يمكIن بنIائي طريقIة تعلIّم ھIي التعلّم دورة أن       
 للتفكيIر الفرصIة المتعلّمIين وتعطIي التعليمية، للعملية محوراً  المتعلّم فھي تجعل متعددة، إمكانات
 التفكيIر تنميIة إلIى يIؤدي  ممIا علميIة بطريقIة الواحIدة للمشIكلة الحلIول ممكIن مIن عIدد أكبIر في

 ومع بعضا بعضھم مع الطلبة بين والحوار للمناقشة مجاZً  وتفتح ، ا7حياء في مجال لديھم العلمي
يمكIن  لIذلك بينھم، التعاون روح وتنمي نشطين، وتجعلھم حوار سليمة، لغة بھميكس المدرس؛ مما
 ):E5(نمIوذج ويعIرفالمختلفIة ،  ا7حيIاءفIروع  تدريس في وتوظيفھا الطريقة ھذه من اZستفادة
 ط3به مع المدرس  يستخدمھا تدريسية، )خطوات( مراحل خمس من يتكون تدريسي نموذج بأنه
 كما بنفسه، العلمية معرفته الطالب يبنى أن إلى ويھدف المختبر، أو ،الصف غرفة خارج أو داخل
النمIوذج علIى خمIس مراحIل  ھIذا ويعتمIد .العلميIة والمھارات المفاھيم من العديد تنمية إلى يھدف

  ).٩٢ص:٢٠٠٩كرد،(،)E(كلھا مسميات تبدأ بحرف
اVتIي توضIيح مختصIر وفقIا لمراحلھIا الخمIس وفIي  5E'S) (وتبنى الباحث دورة الIتعلم المعدلIة

  -:لكل مرحلة
 : Engagement مرحلة ا�نشغال  -١

 بموضIوع الط3Iب واھتمIامھم وانخIراط فضIولھم وإثIارة الط3ب تحفيز المرحلة ھذه في الھدف
 وطIرح التنبIؤ وتشIجيع الفضIول وتوليIد خلIق ا�ثIارة المIدرس دور ويكIون ،)المفھIوم( الدراسIة
وخبIرات  معلومIات مIن لIديھم عمIا تكشIف واسIتجابات ؤZتتسا ليثير لديھم للتفكير، مثيرة أسئلة
 ، وتسIتخدم)١٨٥ -١٤٥ص:٢٠٠٣الصIادق،(أو المفھIوم الموضوع تجاه يفكرون وكيف سابقة،
  :أسئلة الطلبة يطرح أيضاً نشجع أن وفيھا ال3حقة، المھمات على المتعلمين اھتمام لتركيز

 .ھذا؟ حدث لماذا ••••
 أجد؟ أن يمكن كيف ••••
 ھذا؟ عن بالفعل أعرف ماذا ••••
 )(Anthony ,,2001:p.99 الموضوع؟ أو المفھوم ھذا حول أكتشف أن أستطيع ماذا ••••
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فحين يعرض المدرس ث3ث أنابيب اختبار تحتوي على سائل والمطلوب من الطلبة التعرف علIى 
 .ھوية تلك السوائل، ونعرض لھم أوراق زھرة الشمس لنثير أسئلة الطلبة عن استخدامھا

 : Explorationمرحلة ا�ستكشاف  -٢
 مIن نشIيطاً وتتطلIب المIتعلم ويكIون المIتعلم، حIول متمركIزاً  الIتعلم يكIون المرحلIة ھIذه فIي      
 يعطIى وفيھIا ا7نشIطة، مIن قيامIه بسلسIلة خ3Iل مIن تعلمIه المIراد المفھIوم يستكشIف أن الطالب
 دراك� مباشIرة، حركيIة حسIية خبIرات بوسIاطة بيانIات يتبعونھا لجمع وتوجيھات مواد الط3ب
 كمIا يكIون المIتعلم، حIول متمركIزاً  اZستكشIاف طIور ويكIون يدرسIونه، المفھIوم الIذي معنIى
 بIالمفھوم تتعلIق مناسIبة كافية ومواد توجيھات الطلبة إعطاء عن مسؤوZً  الطور ھذا في المدرس
  ولكن استكشافه، المراد

ھIذه  تفسIر Z أن ويجIب الطلبIة، يتعلمIه أن ينبغIي مIا المIدرس تتضIمن توجيھIات Z أن علIى 
  .)٩٧ص:١٩٩٨مارتن،(أيضاً  تعلمه المراد ا�رشادات المفھوم

 وا7سئلة مباشرة، محسوسة وخبرات مواد توفر ينبغي المفاھيم، بناء في الطلبة نساعد ولكي
 :التخطيط البدء بعملية على المدرس تساعد التالية التوجيھية

 الطلبة؟ سيكتشفه الذي المحدد المفھوم ما •
 المفھوم؟ ليألفوا الطلبة ينفذھا أن يجب التي طاتالنشا ما •
 الطلبة؟ بھا سيحتفظ التي والتسجي3ت الم3حظات أنواع ما •
 : Explanationمرحلة  التفسير  -٣

 ولتحقيق تعاونية، المفھوم بطريقة الطلبة يبني بحيث الطلبة تفكير يوجه المدرس جعل إلى تھدف
 تزويIده الطلبIة مIن المIدرس يطلIب بIة، وعنIدھاالمطلو الصIف بيئIة بتھيئIة المIدرس يقIوم ذلIك

اللغIة  بتقIديم ذلIك بعIد ويقوم عقلياً، وتنظيمھا معالجتھا على جمعوھا، ويساعدھم التي بالمعلومات
 التIي ا7وليIة نتIائجھم يركIزون علIى ھنIا فالطلبIة .)للمفھوم للوصول( للمفھوم وال3زمة المناسبة
  ).٩٧ص:٢٠٠٥الھويدي،(بتنفيذھا مواالتي قا اZستكشاف عملية من عليھا حصلوا
 :ذاتي للمفھوم استكشاف لبناء الطلبة توجيه على المدرس تساعد التالية وا7سئلة

 الطلبة؟ عنھا يتحدث أن يجب التي النتائج أو المعلومات أنواع ما •
 نتائجھم؟ تلخيص على الطلبة أساعد كيف •
 أن من الرغم على وجدوا، ماذا إخبارھم عن أحجم نفسه الوقت وفي الطلبة سأوجه كيف •

 بعد؟ يكتمل لم للمفھوم فھمھم
 بطريقIة لبنIاء المفھIوم عليھIا يحصIلون التIي المعلومIات اسIتعمال علIى سأساعدھم كيف •

 سليمة؟
 للمفھوم؟ الطلبة يسندھا أن يجب التي ا7وصاف ما •
 ھذا المفھوم؟ أھمية سبب عن سألوا إذا للطلبة سأعطيھا التي المبررات ما •

 .لمرحلة يجمع المدرس إجابات الطلبة ويبدأ بمناقشتھا وإعطاء تغذية راجعةوفي ھذه ا
 :Elaboration مرحلة التوسيع  -٤

 للخبIرات العقلIي علIى التنظIيم المتعلم مساعدة إلى ويھدف المتعلم، حول متمركزاً  التوسيع يكون
 لمIا ةجديIد تطبيقIات تكتشIف حيIث مشIابھة، بخبIرات سIابقة ربطھا طريق عن عليھا حصل التي
 من أجIل وذلك أخرى، وخبرات بأفكار بناؤھا جرى التي المفاھيم ترتبط ويجب أن تعلمه، جرى
 المفھوم لغة استعمال الطلبة يطلب من أن ويجب الراھن، تفكيرھم وراء فيما يفكرون الطلبة جعل
 كوذلI تعلمIوه، مIا تطبيIق علIى الطلبIة لمسIاعدة المكIان المناسIب ھIو وھIذا لIه، آخر بعد �ضافة
 مIن خ3Iل أو لديھم، أخرى استقصاء مھارات �ثارة إضافية بخبرات أو بتزويدھم ا7مثلة بإثراء
 المدرس وعلى .وطبيعته تاريخ العلوم وفھم والمجتمع والتقانة العلم منحى بين الترابط في البحث
 المفIاھيم مIع المفھIوم وربIط جديدة، مواقف في ما تعلموه الط3ب يطبق لكي كافياً  وقتاً  يعطى أن
  ).١٢٧ص:٢٠٠٥الخطايبة،(الموضوعات ا7خرى  أو
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 :أفكارھم تنظيم على الطلبة توجيه على المدرس تساعد التالية وا7سئلة
 ربط أستطيع الحالي؟ وكيف بالمفھوم الع3قة ذات الطلبة امتلكھا التي السابقة الخبرات ما •

   السابقة؟ بالخبرات المفھوم ھذا
 لھم؟ بالنسبة فوائد العلوم رؤية على الطلبة المفاھيم تشجع كيف تبين التي ا7مثلة ھي ما •
 والتقانة والمجتمع؟ العلوم بين الع3قة فھم على تساعدھم التي ا7مثلة ما •
 عIن معلومIات امIت3ك العلIوم وفIي فIي اZستقصاء مھارات تطوير على تساعدھم التي ا7مثلة ما

 وطبيعتھا؟ العلوم تاريخ
 وتطبيقIه، أھميIة المفھIوم اكتشIاف علIى الطلبIة لتشIجيع طرحھIا انيبإمك التي ا7سئلة ما •

 التاريخ؟ عبر المفھوم استعمل ھذا وكيف عنه؟ الناشئة العمل فرص وتحديد
 المفھوم؟)إغناء( توسيع أو لتطبيق الطلبة يحتاجھا التي الجديدة الخبرات ما •
 المفھIوم جيع اكتشIافتشI اسIتطيع وكيIف الحIالي؟ بIالمفھوم الع3قIة ذو التالي المفھوم ما •

 التالي؟
 : Evaluationمرحلة التقويم  -٥

 ويجب مستمراً، يكون التقويم أن يجب لذلك الط3ب، فھم تعلم تقييم المرحلة ھذه من الھدف       
 المعرفIي البنIاء ولتشIجيع الطلبIة لIتعلم مسIتمر ومتكامIل تقIويم �جراء متعددة إجراءات تتخذ أن

 دورة تعلIم أطIوار مIن طIور كIل فIي التقIويم يجرى أن ومن الممكن ،والمھارات العملية للمفاھيم
 الط3ب م3حظة دور المدرس ويكون)  ٢٠ص: ٢٠٠٥الھويدي ،(نھايتھا فقط  في وليس العلوم
 لتقيIيم للط3Iب والسIماح الط3ب ومھارات وتقييم معرفة الجديدة، والمھارات المفاھيم تطبيق في

  ).١٨٧-١٤٥ص:٢٠٠٣صادق،(اعيةومھاراتھم العملية والجم معرفتھم
 :يلي ما الخصوص ھذا في المساعدة ا7سئلة ومن

 أتوقعھا؟ التي المناسبة التعلم نتاجات ما •
 الطلبIة إتقIان مIن مIدى للتأكIد ال3زمIة اليدويIة الخبIرات لتقIويم المناسIبة التقويم أنواع ما •

 .ستدZلواZ والتنبؤ، والتصنيف، والقياس، الم3حظة، مثل ا7ساسية للمھارات
 .المتكاملة؟ عمليات العلوم مھارات وتوضيح لعرض للطلبة المناسبة التقنيات أنوع ما •
 فIي التفكيIر قIدراتھم علIى كشIف علIى الطلبIة لمسIاعدة الصIور اسIتعمال أسIتطيع كيIف •

 خبراتھم؟ وعلى تكامل ا7ساسية المفاھيم استيعاب تتطلب التي المسائل
 اسIتعادة علIى كشف قIدراتھم على الطلبة لمساعدة اطرحھ أستطيع التي ا7سئلة أنواع ما •

 .تعلموه؟ ما
  :في المراحل) 5E'S(تتفق مع دورة تعلم) 7E's(إما فيما يخص دورة التعلم

 اZنشغال :ا7ولى المرحلة
  اZستكشاف :الثانية المرحلة

 المرحلة الثالثة التفسير

  التوسع:المرحلة الرابعة

  :وا�ضافة في المرحلتين وھي

في ھذه المرحلة ينتقل المدرس إلى أنشطة أعلى في النھاية تؤول : التمديد:ة الخامسةالمرحل

  . ا7مثلة إلى زيادة مدارك الطلبة
فIIي ھIIذه امتIIداد لمIIا قبلھIIا بفIIارك تIIرك الطلبIIة فيمIIا بيIIنھم : المرحلIIة السادسIIة تبIIادل المعلومIIات
  .يتحاورون في استنتاج الع3قات

  ذه المرحلة يتم تقيم تعلم الطلبة من خ3ل أمثلة وأسئلة متنوعةفي ھ: التقويم: المرحلة السابعة
   Reflective Thinking التفكير التأملي
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 وتركيIز اZھتمIام الموضIوعية علIى تعتمIد التIي التفكيIر أنماط أرقى من التأملي التفكير يعد      

 التأملي تعريف التفكير في العلماء اجتھد ولقد ، وا7حداث الظواھر وتفسير المشكلة إلى وتوجيھه

 التفكير والتي أورد الباحثان بعض منھا ، أنواع أرقى إلى الفرد سلوك توجيه في أھمية من له ،لما

التأمل الذاتي والذي يعتمد على التمعن  المرتبط بالوعي الذاتي والمعرفة الذاتية أو  التفكير التأملي

تفكيIر موجIه  ي تفكيIر حIل المشIك3ت وھIوبعمق إلIى ا7مIور، أو مIا يسIم ومراقبة النفس والنظر

التIي نسIميھا  حيث توجه العمليات التفكيريIة إلIى أھIداف محIددة ، فمجموعIة معينIة مIن الظIروف

عبيIIد  (المشIIكلة تتطلIIب مجموعIIة معينIIة مIIن اسIIتجابات تھIIدف إلIIى الوصIIول إلIIى حIIل معIIين

   ). ٥٠٢٠٠٣،،وعفانه

ھIذه الحالIة  ف إلIى حIل المشIك3ت فIالتفكير فIيويعني بالتفكير التIأملي ھكIذا النشIاط العقلIي الھIاد

يحكمIه ويوجھIIه ھIدف معIIين وھIIو حIل مشIIكلة مIIن المشIك3ت، وھIIذا يتطلIIب تحليIل المشIIكلة إلIIى 

  . العناصر المختلفة عناصر مختلفة والبحث عن ع3قات داخلية بين ھذه
عمليتIين ھو تفكير موجه يتم فيIه توجيIه العمليIات التفكيريIة إلIى أھIداف محIددة ويعتمIد علIى 

ويستخدم أحيانا تحت اسم . أساسيتين ھما اZستنباط و اZستقراء لكي يصل الفرد لحل مشكلته 
  )  ٢٨،  ٢٠٠١جمل ، . ( التفكير لحل المشك3ت أو التفكير المنظم 

ونقصد به أن يتأمل الطالب الموقف الذي أمامه ويحلله إلى عناصره ويرسم الخطIط ال3زمIة  
لنتائج التي يتطلبھا ھذا الموقف ثم يقIوم ھIذه النتIائج فIي ضIوء الخطIط لفھمه حتى يصل إلى ا

  )٢١٧,٢٠١٢،العفون ومنھى(.التي وضعت له 
ويبدأ التفكير التأملي عندما يشعر ا�نسان باZرتباك إزاء مشكلة يواجھھIا أو مسIألة يIود حلھIا 

  . فيعمل على تحديد المشكلة وفرض فروض الحل ومحاولة اختبارھا 
  :مثال
IIالىفIIه تعII(:ي قول �اِكنَُكْم ggوا َمَسggُُل اْدُخلggا النَّْمggا أَيَُّھggَةٌ يggَْت نَْملggَِل قَالggى َواِدي النَّْمggَْوا َعلggَى إَِذا أَتggََّحت

 ذكIر فIي ھIذه اVيIة أن النمIل يIتحطم ،)١٨:النمgل )( يَْحِطَمنَُّكْم ُسلَْيَماُن َوُجنُوُدهُ َوُھْم � يَْشgُعُرونَ 
كريمة ،ولماذا اسIتخدم رب العIزة ھIذه الكلمIة؟ وھIل النمIل يIتحطم؟ تعIالي ،لنتأمل في ھذه اVية ال

يحتIIاج لحIIل ھIIذه المشIIكلة التأمIIل واسIIتخدام مھIIارات  إذ.معIIي نتIIدارس ممIIن تتكIIون جسIIم النملIIة 
التفكيIIر مIIن  حيIIث تحديIIد المشIIكلة و تحليلھIIا إلIIى عناصIIرھا ا7وليIIة ومIIن ثIIم فIIرض الفIIروض و 

في كل ذلك يمر  بأنماط متعددة من التفكير مثل  التذكر و الفھم و  و الطالب.  التوصل إلى النتائج 
  .)  ١٠٦،  ٢٠٠١جمل ، ( التصنيف و التحليل و اتخاذ القرار 

ونخبر الطلبة بموضIوع العIالم أسIترالي الIذي أجIرى بحوثIاً طويلIة علIى تلIك المخلوقIة الضIعيفة 
 ة تحتوي على نسIبة كبيIرة مIن مIادةليجد ما Z يتوقعه إنسان على وجه ا7رض،لقد وجد أن النمل

العIIالم  ولIIذلك ورد اللفIIظ المناسIIب فIIي مكانIIه المناسIIب وعلIIى إثIIر ھIIذا أعلIIن)الزجIIاج (السIIلكا 
) أَ� يَْعلgَُم َمgْن َخلgََق َوُھgَو اللَِّطيgُف اْلَخبِيgرُ :( فسIبحان هللا العزيIز الحكIيم  القائIل ا7سترالي إس3مه

   .)١٤:الملك(
 :ھي مھارات خمس علي والذي أعده الباحثان ويشتمل يالتأمل التفكير اختبار
كان  سواء مكوناتھا على والتعرف المشكلة جوانب عرض على القدرة : البصرية الرؤية -١
الع3قIات  اكتشIاف يمكIن بحيIث مكوناتھا يبين شكل أو رسم إعطاء أو المشكلة خ3ل من ذلك

 .بصرياً  الموجودة
  : اليوغلينا ھو�شكال اVتية فإن الشكل الذي يمثل من خ3ل الم3حظة والتأمل في ا: مثال
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  -أ
  
  
  
  
  
  
  

  -ب
  

  - ج
  

 -د
 
   

  
تحديIد  خ3Iل مIن وذلIك المشIكلة فIي الفجIوات تحديIد علIى القIدرة : المغالطgات عgن الكشgف -٢

 .التربوية المھام انجاز في الخاطئة الخطوات بعض تحديد أو الصحيحة غير الع3قات
  :ليه حدد العباره غير الصحيحه عن النواةالنواة توجد في مركز الخ

  Zترى بل عين المجرده: حيه خلقھا هللا عز وجل      ب: أ
  تخلو من النويه والسائل النووي: بدونھا تموت الخليه          د: ج

الشبكه اZندوب3زميه عباره عن قنوات تصل الغشاء الب3زمي بالغشاء النووي حIدد العبIاره غيIر 
  ھمية الشبكه اZندوب3زميه الصحيحه عن ا

  تشكل شبكة نقل من والى الخليه : تكتسب الخليه الدعامه                        ب:أ
متكIIون مIIن مIIادتين ھمIIا البIIروتين والحمIIض :ينتشIIر علIIى بعIIض سIIطحھا رايبوسIIومات      د: ج

 DNAالنووي 
رؤيIة  خ3Iل مIن ةمعينI منطقيIة ع3قIة إلIى التوصIل علIى القIدرة : اسgتنتاجات إلgى الوصول -٣

 .مناسبة نتائج إلى والتوصل المشكلة مضمون
وحيد الخليه تحتIوي علIى نIواة عIن العنIق سIيموت العنIق وتنمIو القاعIده  عند فصل قاعدة طحلب

  وتكون ساق وقلنسوه جديدتيين نسنتج من ذلك
  النواة مھمه وتعد مركز للنشاطات الحيويه في الخليه : أ
  كبرى ف جميع الكائنات الحيه النواة Zتعتبر ذات اھميه: ب
 الطحلب يستطيع العيش بدون النواة : وجود النواة يعيق نمو الطحلب     د: ج
 ، وقد الرابطة الع3قات أو للنتائج منطقي معنى إعطاء على القدرة : مقنعة تفسيرات إعطاء -٤

 .وخصائصھا المشكلة طبيعة على أو سابقة معلومات على معتمداً  المعنى ھذا يكون
  تبرز اھمية الغشاء الب3زمي كونه يعمل على : مثال

  تنظيم دخول المواد إلى الخليه وخروجھا منھا  : تصنيع النزيمات     ج: انتاج الطاقه       ب: أ
  تصنيع البروتينات: د

  مفسر سبب تسمية العدسه العينيه بھذا ا�سم 
  Vننا ننظر لYشياء المراد فحصھا من خ3لھا: أ
  عيده عن عين اZنسان عند اZستخدام Zنھا ب: ب
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 Vنھا تجمع اشعة الضوء على عين اZنسان              : Vنھاقريبه من اVشياء المراد رؤيتھا     د: ج
 وتقوم تلك المطروحة المشكلة لحل منطقية خطوات وضع على القدرة : مقترحة حلول وضع -٥

 .حةالمطرو للمشكلة متوقعة ذھنية تطورات على الخطوات
ويقIول العلمIاء انIه مIرض فيروسIي مIاذا نقتIرح تسمع في ھذه اZيام عن انفلونزا الخنازير : مثال

  : لمشاھدة فيروس انفلونزا الخنازير
  استخدام المجھر الضوئي : استخدام التلسكوب   ج: استخدام المجھر الكتروني    ب: ا
 استخدام العدسات البلوريه: د

  الدراسات السابقة:ثانياً 
  :فاخذ أيضاً المقاربة لھا ا7حياءZحظ الباحثان شحة الدراسات تخصص :دورة تعلم :١
وھIدفت إلIى تقصIي أثIر دورة  الدراسIة فIي المملكIة السIعودية أجريIت:٢٠٠٣دراسة بخش ١-١

على التحصيل للمفاھيم الكيميائية عنIد مسIتويات التIذكر والفھIم والتطبيIق وكIذلك )مراحل٣(التعلم
طالIة توزعIوا علIى مجمIوعتين تجريبيIة درسIت بIدورة )٦٨(،وتكونت العينIة مIنإبقاء اثر التعلم 

التعلم،وضابطة بالطريقة المعتادة،واجري التكافؤ للمجمIوعتين ،واعIد اختبIار تحصIيلي والخطIط 
ال3زمIIة،وكان مIIن بIIين النتIIائج تفIIوق المجموعIIة التجريبيIIة فIIي اختبIIار التحصIIيل وعنIIد مسIIتوى 

ضIابطة،وكذلك تفIوق المجموعIة التجريبيIة فIي اختبIار التحصIيل علIى المجموعIة ال)٠.٠٥(دZلIة
علIIIIIIIى المجموعIIIIIIIة الضIIIIIIIابطة فIIIIIIIي اختبIIIIIIIار بقIIIIIIIاء اثIIIIIIIر )٠.٠٥(وعنIIIIIIIد مسIIIIIIIتوى دZلIIIIIIIة

  .)٢٧-١ص:٢٠٠٣بخش،(التعلم
  )Liu, and other , 2009(دراسة :  ٢-١

س وھIدفت إلIى استقصIاء أثIر أنمIوذج معتمIد علIى أسI) تIايوان( أجريت الدراسة في الصين       
، واتبعIت  الدراسIة المIنھج الوصIفي لدراسIة الحالIة التتبعيIة للطلبIة فIي ) 5E(دورة التعلم المعدلة

  :مادة العلوم في موضوع النباتات المائية للصف الرابع اZبتدائي من خ3ل
معتمدة على الخطوات الخمIس لIدورة )النباتات المائية (إعداد أنشطة تعليمية لمادة العلوم  •

 .التعلم
علIIى التحصIIيل الدراسIIي ) النباتIIات المائيIIة (اثIIر ا7نشIIطة التعليميIIة لمIIادة العلIIوم قيIIاس  •

 .من مستويات بلوم) المعرفة ،والفھم(للمستوين
قيIIاس اتجIIاه الطلبIIة حIIول ا7نشIIطة التعليميIIة التفاعIIل مIIع ا7نشIIطة التعليميIIة لمIIادة العلIIوم  •

 ).النباتات المائية (
يذ وتلميذة من الصف الرابع اZبتدائي وتم تدريس العينIة تلم) ٤٦(وكانت عينة البحث متكونة من 

وفق نموذج دائرة التعلم  المعدلة ذات الخطوات الخمس ، واحيناً يخرج الت3ميذ في الھIواء الطلIق 
 .للممارسة ا7نشطة التعليمية المعدة

م لھIم وجمعت المعلومات من خ3ل م3حظة الط3ب ومدى تمكنھم  من القيIام با7نشIطة التIي تقIد
  . تتبعھا أسئلة الشفوية ومناقشة كل طالب على حدة

أظھرت النتIائج الدراسIة تقIدم ملحIوظ لطلبIة العينIة البحIث فIي زيIادة التحصIيل وبنسIب متفاوتIة، 
دورة  وكIذلك أظھIرت الدراسIة زيIادة اZتجاھIات اZيجابيIة نحIو الIتعلم، واسIتنتجت الدراسIة وأنّ 

 تحمIل وفIي المعلIّم، علIى Z التلميIذ الجھIود علIى تركIز مالIتعلّ  فIي الIتعلم ذات الخطIوات الخمIس
 والمناقشة بالحوار والتفاعل الجماعي على العمل والتشجيع معارفه، وبناء تعلّمه التلميذ مسؤولية
 لمعرفتIه، المIتعلّم بنIاء لعملية الكافي وال3زم للوقت المعلّم توفير عن فض3ً  اVخرين، لYفكار مع
 يواجھھIا التIي المشIك3ت وكIذلك لنمذجIة . أصIيلة ومھام حقيقية مواقف يف ھذه المعرفة وتطبيق
 , Liu, and other( والتغلIب عليھIا حلھIا وبالنتيجIة ا7خIرى، العلوم في أو ي حياته ف المتعلّم

2009: p. 344-358. (  
أجريIت الدراسIة فIي تايلنIد وھIدفت  ):Rungrawee , and Sombat ,2009(دراسgة: ٣-١

اعIIرف وتعلIIم، مقارنIIة ) KWL(، وإسIIتراتيجية)7E(ير إسIIتراتيجية دورة الIIتعلمإلIIى معرفIIة تIIأث
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، اZتجاه نحIو دراسIة ا7حياءالتفكير التحليلي، التحصيل في مادة :( بالطريقة التقليدية على كل من
  .)ا7حياءمادة 

طالبIIا مIIن المرحلIIة الخIIامس الثIIانوي مIIا قبIIل  ١٥٤وتكونIIت العينIIة وتكونIIت عينIIة الدراسIIة مIIن 
  .جامعية ،اختيروا بأسلوب الطبقي العشوائي توزعت إلى ث3ث  مجموعاتال

  -:خطة تدريسية على النحو اVتي)١٢(واعدت للمجموعات الث3ث 
 ).7E(باستخدام إستراتيجية دورة التعلم:المجموعة التجريبية ا7ولى •
 ) KWL(باستخدام إستراتيجية :المجموعة التجريبية الثانية •

  -:وات وھيواعد للبحث ث3ث أد
  .فقرة اختيار من متعدد) ٣٠(اختبار التفكير التحليلي مكون من  •
 .فقرة اختيار من متعدد) ٤٠(اختبار للتحصيل العلمي مكون من •
  .فقرة ايجابية وسلبية) ٢٠(مؤلف من ا7حياءمقياس لقياس اZتجاه لدراسة  •

النتIائج ، وأظھIرت نتIائج واستخدم في الدراسة تحليل التبIاين ا7حIادي كوسIائل إحصIائية لتحليIل 
علIى المجموعIة الضIابطة فIي ) KWL(و إستراتيجية ) 7E(البحث تفوق إستراتيجية دورة التعلم

،عند مسIتوى دZلIة ا7حياءوالتفكير التحليلي و اZتجاه نحو دراسة  ا7حياءالتحصيل الدراسي في 
  ).٠.٠٥(إحصائية

علIى المجموعIة ) 7E(راتيجية دورة التعلموتفوقت المجموعة التجريبية التي درست باستخدام إست
والتفكيIر  ا7حيIاءفي التحصيل الدراسي في ) KWL(التجريبية التي درست باستخدام إستراتيجية

 Rungrawee and( ).٠.٠٥(،عند مستوى دZلة إحصائيةا7حياءالتحليلي و اZتجاه نحو دراسة 
Sombat,2009 :p. 279-282(.  

 التفكير التأملي - ٢
 في التأمل 7ھمية استقصاء إلى الدراسة ھذه ھدفت): (Baird and Others,1991ة دراس١-٢

 تصIميم سIنوات،وتم ث3ثIة اسIتمرت حالIة دراسة خ3ل الطلبة من عند العلوم وتعلم تعليم تحسين
 من العلوم لمبحث والتعلم التعليم فاعلية زيادة على التأمل التعاوني يعمل كان إذا للكشف الدراسة
 قسمين إلى الدراسة عينة قسمت وقد ووجدانية فوقية معرفية ومعرفة نتاجات إلى وصولال خ3ل
 معلما )١٤(الثاني والجزء معلما طالبا ()١٣)( وعددھم قبل الخدمة المعلمين بإعداد يتعلق ا7ول
 الحIادي حتIى الثIامن الصIف مIن طالبIا )٦٤(عIددھم الطلبIة وعينIة مIن .والخبIراء المبتIدئين من

 والتأمIل العمIل فIي والتأمIل مجموعIات وضIمن فرديا التأمل الدراسة إجراءات نتعشر، وتضم
 قبل المعلمين الط3ب الدراسة مجموعتي مع التعامل وتم العلوم وتعلم تعليم طبيعة الظاھري عن

 عIن المعرفIة مIن المزيIد اكتسIاب فIي دراسIتھم أھداف تحديد وتم الخدمة أثناء الخدمة والمعلمين
 وتحمIل الIذاتي الIوعي زيIادة عIن تنIتج التIي واVثIار والIتعلم التعلIيم عمليتIا فيھIا متIت التIي اVليIة

 السIابقة ا7ھIداف تحقيIق فIي فاعليIة البحثيIة الطرائIق وانسIب الممارسIات وضIبط المسIؤولية
 مIن ا7ولى السنتين في المعلمين لدى ازداد قد الصفي العمل في التأمل أن إلى وتوصلت الدراسة

 مIع التعامIل ناحيIة المعلمIين اتجIاه فIي ايجابيIا تغيIرا أحدث لديھم التأملي التفكير أن كما الدراسة
 حيIث العقليIة القIدرات فIي نوعيIا تطورا احدث التأملي التفكير استخدام أن وكما أوضحت الطلبة
ن م طالبا  ١٤ وان والتعلم التعليم لعمليتي وعيھم زاد قد معلما) ١٤(معلماً من بين ) ١١( أن تبين

 &,Baird (المدرسIة  خIارج الIذاتي الIتعلم نوعيIة تحسين في التأمل بأھمية طالبا يؤمنون )٢١(
Others ,1991: p.163-182( . 

الIتعلم  دورة أثIر تحديIد إلIى الدراسIة ھIذه ھIدفت:)Westbrook and Rogers,1991(دراسة ٢-٢
 التحقIق عمليIات يلوتسIھ الفھIم علIى قIدراتھم وتطIوير التأملي التفكير إلى دوافع الطلبة إثارة في

 الIذين ا7ساسIي التاسIع الصIف طلبIة من عشوائية عينة اختيار تم ھدف الدراسة ولتحقيق العلمي
 تعلم في التجريبيتين المجموعتين أفراد شارك دراسية،حيث صفوف )٤(الفيزيائية  العلوم درسوا
 الضIابطة مجموعIةال فIي اZكتفIاء تIم بينمIا الIتعلم لIدورة أنIواع لIث3ث البسIيطة اZVت موضIوع
 قبلIي اختبIار تطبيIق تIم الدراسIة ھدف ولتحقيق العادية الفيزيائية بالطريقة الموضوعات بدراسة
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 لIدى تحسIنا ھناك أن إلى الدراسة وتوصلت والتجريبية الضابطة المجموعات وبعدي على أفراد
على  والقدرة مليالتأ التفكير من كل في الضابطة المجموعة مقابل التجريبيتين أفراد المجموعتين
 Westbrook and(التجIريبيتين المجمIوعتين لصIالح وذلIك العلمIي التحقIق القيIام بعمليIات

Rogers,1991:p. 1-26(. 
 تقنIي برنIامج أثIر أجريت الدراسة في فلسطين وھIدفت إلIى استقصIاء): ٢٠٠٥ كشكو، (دراسة ٣-٢

 الصIف طلبIة لدى العلوم يف التأملي التفكير تنمية بالقرآن على العلمي ا�عجاز ضوء في مقترح
 أداة والتطبيقي،وبناء النظري بشقيه التقني البرنامج ببناء قام الباحث حيث "بغزة ا7ساسي التاسع
 خمIس علIى موزعIة فقIرة( ٤٠ ) مIن تكIون والIذي التIأملي اختبIار التفكيIر فIي المتمثلIة الدراسة
 غيIIر لتصIIوراتا مقترحة،تحديIIد حلIIول وھIIي الم3حظIIة والتأمل،التفسير،وضIIع مھIIارات

 معامIل بلغ النصفية،حيث التجزئة طريق عن اZختبار ثبات الصحيحة،واZستنتاج،وتم التأكد من
 وا7خIرى( ٣٥ )تجريبيIة إحIداھما من المكونة العينة على أداة الدراسة وطبقت:( ٠،٨٨ )الثبات
 وجIود جالنتIائ أظھIرت البعIدي اZختبIار إجIراء من الط3ب والطالبات،وبعIد لكل( ٣٥ )ضابطة
 .: )٢٠٠٥كشكو،(الطالبات تعزى لصالح إحصائية دZلة ذات فروق

  إجراءات البحث الفصل الثالث
 ًZالتصميم التجريبي ::أو  

  ) .٥(المخطط التصميم التجريبي المبين في اعتمد في البحث 
  المتغير التابع  المتغير المستقل  اختبار قبلي  التكافؤ  المجموعات

  التجريبية ا�ولى
 تكافؤ

  المجموعات
التفكير 
  التأملي

  اختبار تحصيلي . ١  )5E'S(دورة تعلم
اختبgggggggار التفكيgggggggر . ٢

  التأملي
  )7E's(دورة تعلم  التجريبية الثانية

  الطريقة ا�عتيادية  الضابطة
  .التصميم التجريبي للبحث ) ٥(مخطط رقم 

  

ني المتوسIIط فIIي مركIIز شIIمل مجتمIIع البحIIث الحIIالي ط3IIب الصIIف الثIIا: مجتمIIع البحIIث : ثانيIIاً 
المIIIوزعين علIIIى المIIIدارس  ٢٠١١-٢٠١٠للعIIIام الدراسIIIي ) قضIIIاء الرمIIIادي(محافظIIIة اZنبIIIار 

  .المتوسطة النھارية التابعة للمديرية العامة لتربية اZنبار 
وموافقIة بعد استحصال الموافقة الرسمية من المديرية العامIة لتربيIة اZنبIار ،: عينة البحث : ثالثاً 

تIIم التنسIIيق مIIع إدارة المدرسIIة متوسIIطة  دة الIIذي أبIIدى اسIIتعداده 7جIIراء التجربIIة،مIIدرس المIIا
طالباً في الصIف الثIاني المتوسIط مIوزعين علIى ث3Iث ) ٦٥(التحرير للبنين حيث تضم المدرسة 

يوضIIح إعIIداد الطلبIIة الكلIIي وعIIدد الراسIIبين الIIذين تIIم اسIIتبعادھم إحصIIائياً ) ١(شIIعب، والجIIدول
  .بسبب امت3كھم خبرات إضافية أكثر من زم3ئھم الجددلغرض ضمان التكافؤ  

  العدد المتبقي  عدد الط,ب الراسبين  عدد الط,ب الكلي  المجموعة
  ٢٠  ١  ٢١  التجريبية ا�ولى
  ٢٠  ٢  ٢٢  التجريبية الثانية

  ٢٠  ٢  ٢٢  الضابطة
  ٦٠  ٥  ٦٥  المجموع

  ابطةتوزيع ط,ب عينة البحث للمجاميع التجريبية والض) ١(جدول رقم 
  تكافؤ مجموعتي البحث  : رابعاً 

ولغرض التثبت من تكافؤ مجموعات البحث تم التحقق من مكافأتھا فIي المتغيIرات اVتيIة   
اختبIIار  ،الذكاءالعمIIر الزمنIIي ،التحصIIيل فIIي مIIادة العلIIوم للصIIف ا7ول، المعلومIIات السIIابقة، :

  )Zما7ب ، إ(التحصيل الدراسي لYبوين و التفكير التأملي القبلي
وبعد اختبار الفروق بين المتوسطات باستخدام تحليل التباين ا7حادي تبين انه Z توجد فرق ذا 

  .،وھذا يعني أن المجاميع الث3ث متكافئة  بين المتغيرات المذكورة دZله إحصائية
  : ا�ھداف السلوكية 
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 الباحثIانالثانيIة قIام  ومحتوياتIه وتحليIل الفصIول الخمسIة ا7حيIاءعلى كتاب  الباحثانبعد اط3ع 
بصياغة مجموعة من ا7ھداف السلوكية التي يمكن من خ3لھا تسھيل عملية التIدريس ، لIذا صIيغ 

التIذكر (للمسIتويات الث3ثIة ا7ولIى ) Bloom(ھIدفاً سIلوكياً معرفيIاً اعتمIد تصIنيف بلIوم ) ٢٠٠(
  ) والمعرفة

  :إعداد الخطط التدريسية :  ٤-
د عIIرض أنمIIوذج مIIن الخطIIط للمجموعIIات الIIث3ث علIIى خطIIة وقII) ١٨( الباحثIIاناعIIد 

مجموعة من الخبIراء والمحكمIين وذوي اZختصIاص لبيIان أرائھIم حIول مIدى م3ئمتھIا للنمIاذج 
  .بم3حظاتھم وعدلت بموجبھا ما يلزم لذلك الباحثانالتدريسية ومحتوى المادة الدراسية وقد اخذ 

  :أداتا البحث : سابعاً 
  اختبار التحصيل -١

إعداد الخارطة اZختبارية لمحتوى  طلبات إعداد اZختبارات التحصيلية من مت  
للصIIIف الثIIIاني متوسIIIط  ، وحسIIIب  ا7حيIIIاءالفصIIIول الخمسIIIة ا7خيIIIرة مIIIن كتIIIاب 
، وقIIد حIIددت )التIIذكر، والفھIIم، والتطبيIIق(المسIIتويات الIIث3ث لYھIIداف السIIلوكية   

حIIددت أوزان  أوزان المحتIIوى الدراسIIي فIIي ضIIوء عIIدد الصIIفحات لكIIل فصIIل، كمIIا
فقIرة ) ٥٠(ا7ھداف السلوكية حسب مستوياتھا الخمسة، أما عدد ا7سئلة فقد حددت بـ 

وقIIIد وزعIIIت حسIIIب إعIIIداد الخارطIIIة ). اختيIIIار مIIIن متعIIIدد(موضIIIوعة مIIIن نIIIوع 
  :يوضح ذلك) ١٠(اZختبارية، والجدول

عدد  الفصول
 الحصص

زمن 
الحصص 
 بالدقائق

وزن 
 المحتوى

 مستويات ا�ھداف وأوزانھا
  المجموع

 التطبيق    الفھم التذكر 

١٠٠ %١٤ %٣٦ %٥٠% 

 %٣٠ ٢٤٠ ٦ ١فص
 عدد فقرات ا�ختبار

٢ ٥ ٨ ١٥ 
 ١٣ ٢ ٥ ٦ %٢٥ ٢٠٠ ٥ ٢فص
 ١٠ ١ ٤ ٥ %٢٠  ١٦٠ ٤ ٣فص
 ٧ ١ ٢ ٤ %١٥  ١٢٠ ٣ ٤فص
 ٥ ١ ٢ ٢ %١٠ ٨٠ ٢ ٥فص

 ٥٠ ٧ ١٨ ٢٥ %١٠٠ ٨٠٠ ٢٠ المجموع

  ا�ختبارية الخاصة با�ختبار التحصيليالخارطة ) ١٠(جدول 
بعIIد إعIIداد الفقIIرات التعليمIIات الخاصIIة باZختبIIار وكيفيIIة اZجابIIة عنھIIا  الباحثIIانصIIاغ 

  ووضع انموذج كمثال مرفق مع اZختبار التحصيلي 
  تعليمات التصحيح  •

  :وضعت معايير محددة لتصحيح اجابات اZختبار التحصيلي وكما يلي 
ل3جابة الصحيحة درجة واحIدة  الباحثاناZختيار من متعدد لذا اعطى طالما اZختبار من  -١

.  
صIفر (اعطاء صفر ل3جابة الخاطئة او المتروكة أي ان الدرجة الكلية ل3ختبار ھIي مIن  -٢

 .درجه وھي مساوية لعدد فقرات اZختبار وتم التصحيح وفق مفتاح التصحيح) ٥٠ -
  :  Validity Testصدق ا�ختبار  -و

صدق المحتIوى والمتضIمن الصIدق  الباحثانالتحقيق من صدق اZختبار اعتمد ولغرض   
الظIIاھري اذ يعIIد صIIدق المحتIIوى ل3ختبIIار اھIIم انIIواع الصIIدق بالنسIIبة ل3ختبIIارات التحصIIيلية 
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فقرة وكل ) ٥٠(الصدق الظاھري يتحقق من خ3ل عرض اZختبار بالصيغة اZولية والمكون من 
ا حيIث عIرض علIى مجموعIة مIن الخبIراء والمتخصصIين ملحIق فقرة تناسب الھدف السلوكي لھ

وفIIي ضIIوء اسIIتجاباتھم عIIدلت بعIIض الفقIIرات واسIIتبدلت بعIIض بIIدائل ا�جابIIات وحصIIلت ) ٧(
وبذلك عدت جميع فقرات اZختبار صIادقة ومقبولIة ، ويكIون %) ٨٥(فقرات اZختبار على نسبة 

وان تشIير . دق كIأن يكIون شIكله مقبIوZً اZختبار صادقاً إذا كان مظھره يشير الى انه اختبار صIا
  ) . ١٧٤،  ٢٠٠٠عبيدات ، (فقراته إلى ارتباطھا بالسلوك المقاس 

  :التطبيق ا�ستط,عي ل,ختبار التحصيلي  –ي 
طالباً مIن ) ٣٠(اZختبار التحصيلي على عينة استط3عية أولى مكونه من  الباحثانطبق   

ا7ولى من الكتIاب المقIرر لعلIم  الخمسهن تدريس الفصول متوسطة الزيتون  للبنين بعد اZنتھاء م
للصف الثاني المتوسط وذالIك لمعرفIة مIدى وضIوح فقIرات اZختبIار والIزمن المسIتغرق  ا7حياء
  .ل3جابة 
من الط3ب اسIتعداده لتوضIيح الفقIرات الغامضIة إذ لIزم  الباحثانوتم التطبيق في وطلب   

دقيقIة ) ٥٥-٣٥(قIرات واضIحة واسIتغرقت ا�جابIة بIين ا7مر وتبين من خ3Iل ذلIك أن اغلIب الف
  .دقيقة ) ٤٥(وبذا وجد أن متوسط زمن ا�جابة ھو 

  التحليل ا�حصائي لفقرات  •
  ) Elems difficulty(معامل الصعوبة  - أ

يعرف بأنه نسبة الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة من عينة ما في اZختبIارات وھIو 
المتعلمين الذين أجابوا إجابات خاطئة على عدد ا�جابات الكلية على  عبارة عن النسبة المئوية من

،وعنIIد اسIIتخراج المعIIام3ت وجIIد انھIIا تتIIراوح بIIين ) ١٧١-١٦٩،  ٢٠٠٧الكبيسIIي ، (الفقIIرة 
)٠.٧٠-٠.٢٤.  (  
  ) Discrimination(معامل التمييز  -ب

الفئتIين العليIا  من الخصائص المميزة للفقIرة الجيIدة ھIي قIدرتھا علIى التمييIز بIين ط3Iب
والدنيا فيما يتعلق بالصفة المقاسة وبھذا تساھم الفقرة فIي قIدرة اZختبIار علIى الكIف عIن الفIروق 
بين الط3ب ومھمة معامل التمييز ينبغي ان تتمثل في تحديد مدى فعالية سؤال ما فIي التمييIز بIين 

ق اZختبIار بينھمIا فIي الدرجIة المتعلم ذي القدرة العالية والمتعلم الضIعيف بالقIدر نفسIه الIذي يفIر
وقد تم حسIاب القIوة التمييزيIة لكIل فقIرة ) ١٧٩-١٧٨،  ٢٠٠٧الكبيسي ، (النھائية بصورة عامة 
  ) .٠.٧٠ – ٠.٢٢(تتراوح بين  أنھامن الفقرات ووجد 

  :ثبات ا�ختبار  -جـ
أكثIر مIن اZختبار الثابت ھو اZختبار الذي يعطي نتائج متقاربة أو نفس النتIائج  إذ طبIق   

حسIIب ثبIIات اZختبIIار باسIIتخدام معادلIIة ) ٩٢،  ٢٠٠٧الكبيسIIي ، (مIIرة  فIIي ظIIروف مماثلIIة  
لIذا يعIد اZختبIار ثابتIاً فIي ) ٠.٨٨(الفاكرونباخ لقياس اZتساق الداخلي لفقراته فبلغ معامل الثبات 

  .ما يقيسه
    Options Affectiveness) المموھات(فعالية البدائل الخاطئة  -د

ب فعالية البدائل باستخدام فعالية البدائل فتبين إن ناتج ھذه المعادلة كان سIالباً لكIل تم حسا
الفقرات اZختبارية ويعني ھذا ان البدائل الخاطئة قد جذبت اليھا عدداً من ط3ب المجموعة الIدنيا 

ة وبھIذا تIم اكثر من ط3ب المجموعة العليا مما يدل على فعالية البدائل الخاطئة للفقرات اZختباري
  .ا�بقاء على البدائل 
  اZختبار التأملي

، ٢٠٠٨دراسة العمIاوي،(بعد مراجعة أدبيات الموضوع وباZستعانة ببعض اZختبارات مثل    - 
موقIIف ) ٣٠(تمكIIن الباحثIIان مIIن صIIياغة عIIدد مIIن المواقIIف بلغIIت ، ٢٠١٠ودراسIIة القطIIراوي،

 المغالطIات عIن ،والكشIف البصIرية الرؤيIة(موزعة على مھارات التفكير التأملي الخمسIة وھIي
فقIرات  ٦بواقIع ) مقترحIة حلIول وضIع ،ومقنعIة تفسIيرات ،وإعطIاء اسIتنتاجات إلى ،والوصول
 .لكل مھارة
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تّم إعداد تعليمات للمقياس عموماً، متوخيIاً الدقIّة فIي صIياغة فقIرات المقيIاس، ثIم وضIع ورقIة  - 
 .ل�جابة وكذلك مفتاحاً للتصحيح

عبارة عن اختيار من  فقرة) ٣٠(عرض المقياس بصيغته ا7ولية :تأمليصدق مقياس التفكير ال  - 
على مجموعة من الخبراء المختصIين فIي مجIال التربيIة وعلIم الIنفس، للتأكIد مIن صIدق  - متعدد

فقد أسIفرت ا�جIراءات . المقياس من حيث وضوح الفقرات ودقتھا وص3حيتھا ومناسبتھا للمجال
فقIIرة، وكانIIت نسIIبة اZتفIIاق بIIين الخبIIراء ) ٢٨(قIIرات عIIن حIIذف فقIIرتين ذلIIك أصIIبح عIIدد الف

اZختبIIIار وھIIIذا مؤشIIIر جيIIIد يIIIدل علIIIى صIIIدق . علIIIى فقIIIرات المقيIIIاس%)٨٠(والمتخصصIIIين 
 .الظاھري

تّم التطبيق اZستط3عي ل3ختبار على عينتين من :التأملياZستط3عية لمقياس التفكير  التجربة - 
تIّم تطبيIق مقيIاس التفكيIر التIأملي : رحلة ا7ولIىالم: بمرحلتين، ھما الثاني متوسطط3ب الصف 

طالIIب مIIن مدرسIIة غيIIر عينIIة البحIIث لغIIرض التأكIIد وضIIوح )٣٠(علIIى عينIIة اسIIتط3عية  بلغIIت
الفقرات وتعليمات المقياس وتشخيص الفقرات الغامضة وتقدير الوقت الذي تستغرقه ا�جابة عIن 

-٥٠(بداية وث3ث ط3Iب فIي النھايIة ط3ب في ال٣تراوح الوقت المطلوب ل�جابة بين . المقياس
دقيقة، وبناًء على ذلك فقد ُحّدد وقت ا�جابة عن فقرات مقياس التفكير التأملي كحّد أعلIى بIـ ) ٧٠

) ١٠٠(بعIIدھا طبIIق مIIرة أخIرى علIIى عينIIة اسIIتط3عية مكّونIIة مIIن :،المرحلIIة الثانيIIة)دقيقIة ٦٠(
Iائص السIخيص الخصIرض تشIث لغIة البحIاس طالب من مدرسة غير عينIرات مقيIايكومترية لفق

التفكير التأملي، و تّم تصحيح إجابات العيّنة اZستط3عية لفقرات مقياس التفكيIر التIأملي بإعطIاء 
درجة واحدة ل�جابة الصحيحة وصفر ل�جابة غيIر الصIحيحة، وتُعامIل ا�جابIة المتروكIة كأنھIا 

 .غير صحيحة
ترتيIب تIم ، التIأملي التفكير  زية لفقرات مقياسولغرض التأكد من القوة التميي :القوة التمييزية  - 

مIIن الفئتIIين العليIIا والIIدنيا واسIIتخدام المعادلIIة % ٢٧درجIIات الط3IIب تنازليIIاً ثIIّم قIIام بأخIIذ نسIIبة 
فقIIرة مميIIزة، إذ تراوحIIت قيمھIIا بIIين ) ٢٤(الخاصIIة باسIIتخراج تميIIز الفقIIرة، ُوجIIد أّن ھنالIIك 

 حسIب مIا تشIير المصIادر أّن فقIرات مقيIاس، وھنالك فقرتان غير مميزتين  و)٠.٥١٨-٠.٢٥٩(
 .فما فوق) ٠.٢٠(تُعّد جيّدة إذ كانت قوة تميزھا 

-٠.٥١(تتIراوح مIا بIين  أنھا طُبّقت معادلة معامل صعوبة الفقرة ووجد :ُمعامل صعوبة الفقرة - 
 ).٠.٨٠-٠.٢٠(تُعّد جيّدة  وحسب ما تشير المصادر أّن فقرات مقياس، )٠.٦٥

حساب معامل اZتسIاق الIداخلي عIن طريIق إيجIاد ع3قIة درجIة كIل فقIرة  تمّ : ا�تساق الداخلي - 
) ٢٤(، ُوجIد أن )spss(، إذ تم استخدام الحقيبة ا�حصIائية التأمليبالدرجة الكلية لمقياس التفكير 

لIذا أصIبح عIدد ،)٠.٠٥(عنIد مسIتوى دZلIة فقرة متسقة داخليا، وأّن ھناك فقرتين غير منسقتين، 
 . فقرة بصيغتھا النھائية) ٢٤(فقرات اZختبار 

علIى نفIس العيّنIة اZسIتط3عية الثانيIة  اZختبIارإعIادة تطبيIق تIم  :التIأمليثبات مقياس التفكيIر  - 
ومIIن إجابIIات الط3IIب علIIى المقيIIاس تIIّم طالبIIا بعIIد أسIIبوعين مIIن التطبيIIق )١٠٠(والبIIالغ عIIددھا

أّن ھذه القيمة تُعّد مؤشراً جيIّداً ،إذ ) ٠.٨٧(استخراج الثبات من النتائج، فكانت قيمة معامل الثبات
 .لثبات المقياس عبر الزمن

   نتائج البحث الفصل الرابع
  : النتائج المتعلقة بمتغير التحصيل: أو�ً 

Z يوجIIIIد فIIIIرق ذو دZلIIIIة إحصIIIIائية عنIIIIد : فيمggggا يخggggص الفرضggggية ا�ولggggى والتggggي تggggنص - ١
رة الIتعلم المعدلIة بين متوسطي درجات الط3ب الIذين يدرسIون باسIتخدام دو) ٠.٠٥(مستوى

)5E'S (يلIIIي التحصIIIة فIIIة التقليديIIIون بالطريقIIIذين يدرسIIIابي ع،بوالIIIط الحسIIIاب الوسIIIد حس
والتباين لدرجات اZختبIار التحصIيلي لطلبIة المجمIوعتين التجريبيIة  و الضIابطة وباسIتعمال 

نIاك لعينتين مستقلتين للموازنة بين ھIذين المتوسIطين ، تبIين أّن ھ) T-Test(اZختبار التائي 
ولصIIIIIIIالح المجموعIIIIIIIة  ) ٠.٠٥(فرقIIIIIIIاً ذا دZلIIIIIIIة إحصIIIIIIIائية عنIIIIIIIد مسIIIIIIIتوى دZلIIIIIIIة 

 )١١(وكما مبين في جدول)5E'S(التجريبية



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -اذار  -العدد ا�ول  

   في تحصيل ط,ب ) ٧E's(و ) ٥E'S(م دورة التعلم المعدلة اثر استخدا
 طارق كامل داود الجنابي. عبدالواحد حميد ثامرالكبيسي                          م. د.أ

  
 المجموعة

  
 العدد

  المتوسط 
 الحسابي

  
 التباين

درجة 
 الحرية

الد�لة  )  T(القيمة التائية 
 الجدوليةالمحسوبة         ا�حصائية 

   ٣٧.٩٨١ ٣١.٧٨٩ ٢٠ )5E'S(التجريبية
٤٨  
 

  
٣.٤٢٨  

 

  
٢.٠٢ 

  دالة عند
مستوى  

 ٥٤.٥٩١ ٢٤.٤١٢ ٢٠ الضابطة ٠,٠٥

 والضابطة) 5E'S(يبين الد�لة ا�حصائية للفروق بين المجموعة التجريبية ) ١١(جدول
Z يوجIIIIد فIIIIرق ذو دZلIIIIة إحصIIIIائية عنIIIIد : فيمggggا يخggggص الفرضggggية الثانيggggة والتggggي تggggنص - ٢

الط3ب الIذين يدرسIون باسIتخدام دورة الIتعلم المعدلIة  بين متوسطي درجات) ٠.٠٥(مستوى
)7E'S (يلIIي التحصIIة فIIة التقليديIIون بالطريقIIذين يدرسIIابي  ،والIIط الحسIIاب الوسIIد حسIIبع

والتباين لدرجات اZختبIار التحصIيلي لطلبIة المجمIوعتين التجريبيIة  و الضIابطة وباسIتعمال 
ة بين ھIذين المتوسIطين ، تبIين أّن ھنIاك لعينتين مستقلتين للموازن) T-Test(اZختبار التائي 

ولصIIIIIIIالح المجموعIIIIIIIة )  ٠.٠٥(فرقIIIIIIIاً ذا دZلIIIIIIIة إحصIIIIIIIائية عنIIIIIIIد مسIIIIIIIتوى دZلIIIIIIIة 
 )١٢(وكما مبين في جدول)7E'S(التجريبية

  
 المجموعة

  
 العدد

  المتوسط 
 الحسابي

  
 التباين

درجة 
 الحرية

الد�لة  )  T(القيمة التائية 
 لجدوليةاالمحسوبة         ا�حصائية 

   ٤٠.١٨١ ٣٤.٦٦٧ ٢٠ )7E'S(التجريبية
٤٨  
 

  
٤.٧١١  

 

  
٢.٠٢ 

  دالة عند
مستوى  

 ٥٤.٥٩١ ٢٤.٤١٢ ٢٠ الضابطة ٠,٠٥

 والضابطة) 7E'S(يبين الد�لة ا�حصائية للفروق بين المجموعة التجريبية ) ١٢(جدول
عنIIIIد  Z يوجIIIIد فIIIIرق ذو دZلIIIIة إحصIIIIائية :فيمggggا يخggggص الفرضggggية الثالثggggة والتggggي تggggنص - ٣

بين متوسطي درجات الط3ب الIذين يدرسIون باسIتخدام دورة الIتعلم المعدلIة ) ٠.٠٥(مستوى
)5E'S ( ةIتعلم المعدلIوالذين يدرسون باستخدام دورة ال)7E'S (،يلIي التحصIاب  فIد حسIبع

الوسIIط الحسIIIابي والتبIIIاين لIIIدرجات اZختبIIار التحصIIIيلي لطلبIIIة المجمIIIوعتين التجريبيIIIة  و 
لعينتIIIين مسIIIتقلتين للموازنIIIة بIIIين ھIIIذين ) T-Test(اZختبIIIار التIIIائي  الضIIIابطة وباسIIIتعمال

بIIIين )  ٠.٠٥(المتوسIIIطين ، تبIIIين أّن ZيوجIIIد فرقIIIاً ذا دZلIIIة إحصIIIائية عنIIIد مسIIIتوى دZلIIIة 
 )١٣(وكما مبين في جدول) 5E'S(وبين المجموعة التجريبية) 7E'S(المجموعة التجريبية

  
 المجموعة

  
 العدد

  المتوسط 
 الحسابي

  
 اينالتب

درجة 
 الحرية

الد�لة  )  T(القيمة التائية 
 الجدوليةالمحسوبة         ا�حصائية 

   ٤٠.١٨١ ٣٤.٦٦٧ ٢٠ )7E'S(التجريبية
٤٨  
 

  
١.٤٥٦  

 

  
٢.٠٢ 

  دالة عند
مستوى  

 ٣٧.٩٨١ ٣١.٧٨٩ ٢٠ )5E'S(التجريبية ٠,٠٥

  )5ES(،)7ES(يبين الدZله الحصائيه للمجموعتين التجريبيتين) ١٣(جدول
 ثانياً النتائج الخاصة بالتفكير التأملي

Z يوجIIIIد فIIIIرق ذو دZلIIIIة إحصIIIIائية عنIIIIد : فيمgggا يخggggص الفرضggggية الرابعggggة والتggggي تgggنص - ٤
بين متوسط درجات اختبار التفكير التأملي للط3ب الIذين يدرسIون باسIتخدام ) ٠.٠٥(مستوى

ساب الوسIط الحسIابي والتبIاين بعد ح والذين يدرسون بالطريقة التقليدية،)5E'S(دورة التعلم 
لطلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة وباسIتعمال اZختبIار  فكير التأمليختبار التدرجات ال

لعينتين مسIتقلتين للموازنIة بIين ھIذين المتوسIطين ، تبIين أّن ھنIاك فرقIاً ذا ) T-Test(التائي 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -اذار  -العدد ا�ول  

   في تحصيل ط,ب ) ٧E's(و ) ٥E'S(م دورة التعلم المعدلة اثر استخدا
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وكمIا مبIين )5E'S(جريبيIةولصالح المجموعة الت)  ٠.٠٥(دZلة إحصائية عند مستوى دZلة 
 )١٤(في جدول

  
 المجموعة

  
 العدد

  المتوسط 
 الحسابي

  
 التباين

درجة 
 الحرية

الد�لة  )  T(القيمة التائية 
 الجدوليةالمحسوبة         ا�حصائية 

   ١٧.٩٩٧ ١٥.٢٣٣ ٢٠ )5E'S(التجريبية
٤٨  
 

  
٣.١٧٣  

 

  
٢.٠٢ 

  دالة عند
مستوى  

 ٣٤.١٢١ ١٠.١١٢ ٢٠ الضابطة ٠,٠٥

  والضابطة) 5E'S(يبين الد�لة ا�حصائية للفروق بين المجموعة التجريبية ) ١٤(جدول
Z يوجIIIد فIIIرق ذو دZلIIIة إحصIIIائية عنIIIد  :فيمgggا يخgggص الفرضgggية الخامسgggة والتgggي تgggنص - ٥

بين متوسط درجات اختبار التفكير التأملي للط3ب الIذين يدرسIون باسIتخدام ) ٠.٠٥(مستوى
بعد حساب الوسIط الحسIابي والتبIاين  والذين يدرسون بالطريقة التقليدية،)7E'S(دورة التعلم 

لدرجات اختبار التفكير التأملي لطلبة المجموعتين التجريبية و الضابطة وباسIتعمال اZختبIار 
لعينتين مسIتقلتين للموازنIة بIين ھIذين المتوسIطين ، تبIين أّن ھنIاك فرقIاً ذا ) T-Test(التائي 

وكمIا مبIين )7E'S(ولصالح المجموعة التجريبيIة)  ٠.٠٥(مستوى دZلة دZلة إحصائية عند 
 )١٥(في جدول

 
  

 المجموعة
  

 العدد
  المتوسط 
 الحسابي

  
 التباين

درجة 
 الحرية

الد�لة  )  T(القيمة التائية 
 الجدوليةالمحسوبة         ا�حصائية 

   ١٨.٣٤١ ١٦.٥٥٧ ٢٠ )7E'S(التجريبية
٤٨  
 

  
٣.٩٨١  

 

  
٢.٠٢ 

  الة عندد
مستوى  

 ٣٤.١٢١ ١٠.١١٢ ٢٠ الضابطة ٠,٠٥

  والضابطة) 7E'S(يبين الد�لة ا�حصائية للفروق بين المجموعة التجريبية ) ١٥(جدول
 
Z يوجIIIد فIIIرق ذو دZلIIIة إحصIIIائية عنIIIد  :فيمgggا يخgggص الفرضgggية السادسgggة والتgggي تgggنص - ٦

ب الIIIذين يدرسIIIون بIIIين متوسIIIطي درجIIIات اختبIIIار التفكيIIIر التIIIأملي للط3III) ٠.٠٥(مسIIIتوى
والIIIذين يدرسIIIون باسIIIتخدام دورة الIIIتعلم المعدلIIIة ) 5E'S(باسIIIتخدام دورة الIIIتعلم المعدلIIIة 

)7E'S(،  ةIIIأملي لطلبIIIر التIIIار التفكيIIIدرجات اختبIIIاين لIIIابي والتبIIIط الحسIIIاب الوسIIIد حسIIIبع
لعينتIين مسIتقلتين ) T-Test(المجموعتين التجريبية و الضIابطة وباسIتعمال اZختبIار التIائي 

فرقاً ذا دZلIة إحصIائية عنIد مسIتوى دZلIة  Zيوجد  وازنة بين ھذين المتوسطين ، تبين أّن للم
كما مبين فIي ) 7E'S(بين المجموعة التجريبية و )5E'S(المجموعة التجريبية بين)  ٠.٠٥(

  )١٦(جدول
  
  

 المجموعة
  

 العدد
  المتوسط 
 الحسابي

  
 التباين

درجة 
 الحرية

ة الد�ل )  T(القيمة التائية 
 الجدوليةالمحسوبة         ا�حصائية 

   ١٨.٣٤١ ١٦.٥٥٧ ٢٠ )7E'S(التجريبية
٤٨  
 

  
٠.٩٨٣ 

 

  
٢.٠٢ 

  دالة عند
مستوى  

 ١٧.٩٩٧ ١٥.٢٣٣ ٢٠ )5E'S(التجريبية ٠,٠٥

  يبين الد�لة ا�حصائية للمجموعتين التجريبتين ) ١٦(جدول 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -اذار  -العدد ا�ول  

   في تحصيل ط,ب ) ٧E's(و ) ٥E'S(م دورة التعلم المعدلة اثر استخدا
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  مناقشة النتائج
، ) 7E'S(، و) 5E'S(دورة التعلم المعدلة بنوعيھا خدام ستأوضحت الدراسة الحالية أن ا

أدى إلى تفوق المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة في  ا7حياءفي تدريس مادة 
  -: التحصيل والتفكير التأملي ، و قد تعزى النتيجة إلى ا7سباب اVتية 

تدريس المواضيع  في، ) 7E'S(، و) 5E'S(استعمال دورة التعلم المعدلة بنوعيھا .١
، أدى إلى ارتفاع بمستوى التحصيل المجموعتين التجريبيتين الكيميائية  لدى ط3ب 

 لدى ھؤZء الط3ب ، بالقياس إلى استخدام الطريقة المعتادة التي تم التدريس من الدراسي
تتيح للطالب الفرصة في اZندماج  قكون تلك الطرائ خ3لھا لطلبة المجموعة الضابطة

  .وتزداد دافعية نحو التعلم في ا7نشطة ويكتشف بنفسه المعلومة
أسلوب حديث ،ينتمي إلى النظرية ) 7E'S(، و) 5E'S(دورة التعلم المعدلة بنوعيھاأَنّه  .٢

البنائية التي نادت الكثير من الدراسات من خ3ل المؤتمرات والندوات في مختلف الدول 
تبرز دور الطالب في إثبات شخصيته وتعزيز أُثره  العربية في تبنيھا في التدريس إذ أنھا

 . ا�يجابي في كونه ھدف العملية التعليمية بأسرھا 
، وتبادل ا7فكار وتشجيع النقاش المنظم ،  يسود تلك الطرائقإّن جو الديمقراطية الذي  .٣

الذي يؤدي إلى اZكتشاف قد يؤدي إلى زيادة ثقة الطالب بنفسه ، مما يشجعه أكثر على 
 . رح ا7فكار ط
س ا7حياءقد تكون موضوعات مادة  .٤ تصلح للتدريس دورة التعلم ت التي درَّ

 . أكثر من غيرھا من الموضوعات  ) 7E'S(، و) 5E'S(بنوعيھا
أن ھناك فروقاً ذات دZلة إحصائية بين متوسطي درجات ط3ب المجموعتين  .٥

لصالح  بار التفكير التأمليالتجريبيتين على المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي Zخت
)  7E'S(، و) 5E'S(دورة التعلم بنوعيھاوقد يعود استخدام  المجموعتين التجريبيتين ،

أن يتأمل الموقف الذي أمامه ويعمل على تحليله إلى عناصره ووضع يعود الطالب  على 
لفھمه حتى يصل إلى النتائج وتقويمھا وھذه موجودة ضمنا بخطوات  الخطط ال3زمة

دورة  التدريس من خ3ل  ،وبلك يمكننا أن نقول)7E'S(، و) 5E'S(بنوعيھا ورات التعلمد
تنمية التفكير التأملي وإذا اعتمدنا  يساعد على)  7E'S(، و) 5E'S(التعلم بنوعيھا
تقول أن الطالب في المدرسة إنسان نريد منه أن يمارس دورا حيويا في  الفرضية التي

تطلبات الحياة وتعقيداتھا بدرجة مناسبة من التفكير بدZ أن يواجه م المجتمع، يعرف كيف
  .المتطلبات بنوع من الرضوخ لتلك التعقيدات واZستس3م لھا يواجه تلك

أوضحت الدراسة الحالية أنه Zيوجد فروق ذات دZلة إحصائية  في التحصيل والتفكير 
، و ) 5E'S(التعلم المعدلة التأملي بين المجموعة التجريبية التي درست باستخدام  دورة 
، في تدريس مادة ) 7E'S(المجموعة التجريبية التي درست باستخدام  دورة التعلم المعدلة 

ما ھو إZ توسيع دورة التعلم المعدلة ) 7E'S(أن دورة التعلم ، و قد تعزى النتيجة إلى  ا7حياء
)5E'S ( بالرغم من كون الطالب  في دورة التعلم،)7E'S ( بالمعلومة أكثريتوسع.  

، فوجد أنھا تتفق مع نتائج الدراسات وجاءت الدراسة متفقة مع الدراسات السابقة التي أوردت 
على اخت3ف نوع المتغير ،)7E'S(، و) 5E'S(بنوعيھاالسابقة في فاعلية دورة التعلم المعدلة 

 .التابع 
  :ا�ستنتاجات 

  في ضوء نتائج البحث تم التوصل إلى اZستنتاجات  
في  ا7حياءفي تدريس مادة ) 7E'S(، و) 5E'S(فاعلية استخدام طريقة دورة التعلم بنوعيھا -١

  .رفع مستوى تحصيل ط3ب الصف الثاني المتوسط على الطريقة اZعتيادية 
في  ا7حياءفي تدريس مادة ) 7E'S(، و) 5E'S(فاعلية استخدام طريقة دورة التعلم بنوعيھا – ٢

  .التأملي لط3ب الصف الثاني المتوسط على الطريقة اZعتيادية رفع مستوى التفكير 
  :التوصيات 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ -اذار  -العدد ا�ول  

   في تحصيل ط,ب ) ٧E's(و ) ٥E'S(م دورة التعلم المعدلة اثر استخدا
 طارق كامل داود الجنابي. عبدالواحد حميد ثامرالكبيسي                          م. د.أ

لما لھا من دور  ا7حياءفي تدريس مادة ) 7E'S(، و) 5E'S(استخدام دورة التعلم بنوعيھا -١
  .بالغ في رفع التحصيل والتفكير التأملي 

عض النماذج التدريسية تضمين مناھج طرائق التدريس في كليات التربية ومعاھد المعلمين ب -٢
  ).7E'S(، و) 5E'S(الحديثة ومنھا دورة التعلم بنوعيھا

وتدريبھم على استخدام  ا7حياءإجراء دورات تدريبية أثناء الخدمة لمدرسي ومدرسات مادة  -٣
  . أثناء التدريس)  7E'S(، و) 5E'S(دورة التعلم بنوعيھا

  :المقترحات: خامسا 
  : الباحثان أجراء الدراسات اVتيةاستكماZ لھذا البحث يقترح  
على ) 7E'S(، و) 5E'S(أجراء دراسة مقارنة بين نماذج أخرى لدورة التعلم بنوعيھا -١

  .متغيرات أخرى مثل الدافعية وحب اZستط3ع العلمي وأنوع أخرى من التفكير 
راحل لم ا7حياءفي مادة ) 7E'S(، و) 5E'S(أخرى لدورة التعلم بنوعيھادراسة  أجراء-٢

  .دراسية مختلفة
  المصادر
 .،ط ح،دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمانعلم النفس التربوي،)٢٠٠٣(أبو جادوا،صالح محمد علي، .١
، اثر استخدام الخرائط المفاھمية على التحصيل العلمي ودافع ) ٢٠٠٤(ابو دZخ ، نائلة سلمان عوض  .٢

لوم اZرض للصف التاسع في المدارس الحكومية وع ا7حياءاZنجاز وقلق اZختبار اZني والمؤجل في 
 .، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح في فلسطين)رسالة ماجستير غير منشورة(في قباطية ، 

، اثر بعض أستراتيجيات ما قبل التدريس في تحصيل ط3ب )١٩٩٥(ا7سدي ،عبد الستار احمد مراد  .٣
كلية التربية ،أبن الھيثم ،جامعة ) ير غير منشورةرسالة ماجست(، ا7حياءالصف الثاني متوسط في 

 .بغداد
في تنمية ) SE'S(،أثر تدريس العلوم الطبيعية باستخدام دورة التعلم)٢٠٠٨(إبراھيم ،بسام إبراھيم .٤

مدارات اZقتصاد المعرفي اZساسية لدى طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية في اZردن ،بحث في مجلة 
 .١٣٥٠ـ ١٣٣١، ص٤،العدد  ٢٢حاث مجلد جامعة النجاح لYب

 التربية ا�س3مية منھاج محتوى في التأملي التفكير مھارات  ، ٢٠١٠ الناصر، عبد نحل،جمال أبو .٥
 الجامعة التربية، منشورة، كلية غير ماجستير ،رسالة لھا الطلبة اكتساب ومدى ا7ساسي العاشر للصف

 .بغزة ا�س3مية
 ١ط،دليل المعلم العصري فــــــي التربية وطرق التدريس ،  ٢٠٠٨، هللا عبد الس3م عبد، الجقندي  .٦
 . سوريا ، دمشق ، دار قتيبة للطباعة والنشر، 
. ، العمليات الذھنية ومھارات التفكير من خ3ل عمليتي التعلم و التعليم  ٢٠٠١جمل ، محمد جھاد ،  .٧

 . ا�مارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعي ، العين 
  . عمان اZردن ، دار وائل للنشر ،  ١ط، تصميم التدريس ،  ٢٠٠٤، محمد عواد ، الحموز  .٨
إص,ح تعليم العلوم التجربة ا�مريكية وا�ستفادة منھا ،المؤتمر ،)١٩٩٨(حيدر،عبد اللطيف .٩

،بالما، أبو ،أعداد معلم العلوم للقرن اZحادي والعشرين  العلمي الثاني للجمعية المصرية للتربية العلمية
 ).١٩٩٨اغسطس  ٥- ٢(سلطان ،

،فاعلية استراتيجية دورة التعلم المعدلة وخريطة المفاھيم في )٢٠٠٧(الخوالده،سالم عبد العزيز .١٠
تحصيل طلبة الصف اZول الثانوي العلمي في اZحياء واكتسابھم لمھارات عمليات العلم، جامعة ال البيت 

 .، ا7ردن
،أثر استخدام البدائل البيئية مختبرياً في تحصيل طلبة اصف )١٩٩٥(الدليمي ، علي محمود نجم  .١١

 .بغداد –ابن الھيثم  –، كلية التربية  )غير منشورة( اطروحة دكتوراة  ا7حياءالثاني المتوسط في 
، بحث مقدم الى المؤتمر العربي  البنائية في عمليتي تعليم وتعلم الرياضيات،)٢٠٠٣(داود،وديع  .١٢

 .منظومي في التدريس والتعلم ، جامعة عين شمسالثالث المدخل ال
طرائق ونماذج ،)٢٠٠٥(رعد واخرون،رعد مھدي وفاطمة عبد ا7مير وعبد الزھرة عباس  .١٣

 .، مكتبة الغفران،بغداد١،ط تعليمية في تدريس العلوم
، أثر استخدام كل من أنموذجين درايفر ووتلي في ) ٢٠٠٦(الراوي،ضمياء سالم داود سليمان .١٤

، كلية التربية ،  )أطروحة دكتوراة غير منشورة(والتفضيل المعرفي لدى طلبة كلية التربية ،  التحصيل
 .  أبن الھيثم ، جامعة بغداد

،المكتب العلمي للكومبيوتر تدريس العلوم من منظور البنائية،)٢٠٠٠(زيتون،كمال عبد الحميد .١٥
 .والنشر والتوزيع ا�سكندرية
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اثر استخدام أنموذج سكمان في التحصيل والتفكير العلمي لدى ،)٢٠٠١(الزھاوي،ألھام احمد صحه .١٦
كلية التربية ،ابن الھيثم  )غير منشورة(رسالة ماجستير،ا7حياءط3ب الصف الثاني متوسط في مادة 

 .،جامعة بغداد
، دار  ١، ط واستراتيجيات تدريس العلوم النظرية البنائية، ) ٢٠٠٧(زيتون ، عايش محمود  .١٧

 .   عمان اZردن الشروق للنشر ،
، فاعلية انموذج مقترح التعليم البنائية في تنمية ممارسات )٢٠٠٤(السليم ،م3ك بنت محمد  .١٨

التدريس البنائي لدى معلمات العلوم ،واثرھا في تعديل التصورات البديلة لمفاھيم التغيرات الكيميائية 
،العلوم التربوية ١٦لملك سعود ،والحيوكيميائية لدى طالبات الصف اZول المتوسط ، مجلة جامعة ا

 .والدراسات اZس3مية
في  ا�حياءتحسين فعالية تعلم منھج مادة ،)٢٠٠٩(السالم،عبد العزيز محمد ، النافع سعد صالح  .١٩

 .، منشورات وزارة التربية والتعليم،المملكة العربية السعودية )للمعلمين والمعلمات(المرحلة الثانوية 
اثرانموذج دورة التعلم في اكتساب المفاھيم ) : " ٢٠٠٦( الحمزة شريف  الشيخ ، غادة شريف عبد .٢٠

، كلية ) رسالة ماجستير غير منشورة( ،" اZحيائية لطالبات الصف الخامس العلمي واتجاھھن نحو المادة 
 التربية اZساسية ، الجامعة المستنصرية

 للنشر الف,ح كتبة،م1 ط"المدرسي والمنھاج التفكير، ٢٠٠٣وعفانة،عزو، عبيد،وليم .٢١
  .والتوزيع،بيروت

،أثر استخدام نموذج التعلم البنائي دورة التعلم المعدلة ذات )٢٠٠٧(عبدهللا،سامية محمد محمود، .٢٢
الخمس خطوات في اكتساب ت3ميذ الحلقة الثانية من التعليم ا7ساسي بعض المفاھيم النحوية واتجاھاتھم 

 .كلية اZداب ،جامعة الفيوم مصر)منشورة رسالة ماجستير غير(نحو استخدام النموذج،
وع3قتھا بأتجاه طلبتھم  ا7حياء،الكفايات التدريسية لمدرسي )٢٠٠٣(العزاوي،ھاني علي كمال، .٢٣

 .ابن الھيثم ، جامعة بغداد –،كلية التربية  )غير مشورة(رسالة ماجستير نحو المادة ،
 المعرفة في وراء ما استراتيجيات بعض استخدام فعالية ، ٢٠٠٥ ، محمد فاطمة الوھاب، عبد .٢٤

 ع الثانوي ا�زھري، الثاني ط,ب لدى استخدامھا نحو وا�تجاه التأملي التفكير وتنمية الفيزياء تحصيل
 .التربية العلمية،كلية التربية مجلة ،٨ م ،٤
 تنمية على القراءة تدريس في ا�دوار لعب طريقة استخدام ،أثر٢٠٠٨، أحمد العماوي، جيھان ، .٢٥
،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية التربية،الجامعة ا�ساسي الثالث الصف لدى طلبة التأملي لتفكيرا

 .ال�س,مية في غزة
التفكير انماطه ونظرياته واساليب ،  ٢٠١٢، منتھى مطشر عبد الصاحب ، نادية حسين ، العفون  .٢٦
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