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 مطتدلص الدزاض٘

عمى  التدريس الفعاؿلتصميـ  مقترح نمكذجاستخداـ  تقصي فاعميةىدؼ البحث إلى       
.  بتبكؾ طالب المرحمة المتكسطة اتجاىات كتحسيف، الدراسيتحصيؿ ال تنمية نحك مادة العمـك

ممي المجمكعة تدريب معتـ  حيث ؛استخدـ المنيج شبو التجريبي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة
، كما تـ إعداد اختبار تحصيمي يرتبط بأىداؼ المقترح نمكذجالالتجريبية عمى استخداـ 

التحقؽ مف صدؽ  تـ مقياس االتجاه نحك العمكـ، أيضا بناء ثـالكحدات التعميمية المختارة، 
طة ثالثة مدارس حككمية متكستـ اختيار  .الدراسة بالطرؽ اإلحصائية المناسبة اتيأدكثبات 

لتطبيؽ الدراسة،  مف مدينة تبكؾ كىي مدارس: عاصـ بف عدم، كمالؾ بف دينار، كأبكعبيدة،
 :األكلى :تكزعكا عمى مجمكعتيف ا( طالبن ٕٚٔ) تككنت مفاشتقت منيا عينة عشكائية 

تـ ، اطالبن  (ٛٓٔ) تككنت مففالمجمكعة الضابطة  ، أمااطالبن  (ٜٓٔ)تجريبية تككنت مف 
. نمكذجلة عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ كبعد تطبيؽ االدراس تطبيؽ آداتي

في متغير ( ٘ٓ.ٓ= αكجكد فركؽ دالة احصائيان عند مستكل الداللة) نتائج الدراسة: أظيرت
. كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ المجمكعة التجريبيةيعزل لصالح  التحصيؿ الدراسي

أكصى الباحث  .االتجاه نحك العمـكفي متغير ( ٘ٓ.ٓ= αدالة احصائيان عند مستكل الداللة )
  في تدريس مادة العمكـ، كتدريب المعمميف عمى آليات تطبيقو. نمكذجبضركرة استخداـ ال

، تصميـ التدريس، طرائؽ تدريس التدريس الفعاؿمقترح لتصميـ  نمكذج: ةكممات مفتاحي
.العمـك  ، البنائية، االتجاه نحك العمـك
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The Effectiveness of "Suggested Model for The Effective 

Teaching Design"  of The Academic Achievement and Improving 

The Attitude Towards  Science Among Tabuk Intermediate Stage 

Students. 

Abstract 

       This research aims to investigating of effectiveness of suggested model 

for the design of effective teaching on the development of academic 

achievement and to improve the Attitudes towards science among Tabuk 

intermediate stage students. In order to achieve the objectives of the study, 

the semi-experimental method was used. The experimental group teachers 

were trained to use the suggested model. An achievement test was 

conducted related to the objectives of the selected educational units, and 

then a measure of the attitudes towards science was established. Three 

intermediate government schools were selected from the city of Tabuk: 

Asim bin Uday, Malik bin Dinar and Abu Ubaida, to implement the study. 

The random sample consisted of (217) students divided into two groups: 

The first group consisted of (109) students. The control group consisted of 

(108) students. The study tools were applied to the- experimental and 

control groups before and after the application of the model. The results of 

the study showed that there were statistically significant differences at the 

level of (α = 0.05) in the academic achievement variable in favor of the 

experimental group. The results showed that there were no statistically 

significant differences at the level (α = 0.05) in the attitudes towards 

science variable. The researcher recommended the use of the model in the 

teaching of science, and training teachers on the mechanisms of its 

application. 

Keywords: Suggested model for the design of effective teaching, Design of 

teaching, Methods of Teaching Science, Constructivism, Attitudes towards 

science. 
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 الفصل األّل : اإلطاز العاو للدزاض٘

 (Introduction of the study)الدزاض٘  مكدمــــ٘

كسابو الميارات السعكدية التعميـ في المممكة العربية تحرص كزارة       عمى تأىيؿ المعمـ كا 
كال يتأتى لتضييؽ الفجكة بيف المنيج الرسمي كالمنيج المنفذ عمى أرض الكاقع،  دريسيةالت

داؼ التعميمية المنشكدة بجكدة ؽ األىيتضمف تحقتطكير كابتكار نماذج تدريسية  بذلؾ إال
 مية. عاكف

في  المعمـتيدؼ إلى مساعدة عدة نماذج كأشكاؿ كخرائط،  أكرد األدب التربكمكقد      
(، فجاء منيا الشامؿ العاـ الذم يتناكؿ جميع عناصر العممية ٖٕٔٓ)دركزة،تحقيؽ األىداؼ

ف أىداؼ تربكية، كمادة دراسية، ككسائؿ تعميمية، كأنشطة تربكية، كطرائؽ التعميمية م
تدريسية، كطرائؽ إدارية، ككسائؿ تقكيمية، كخصائص الفرد المعمـ، كنمكذج )ديؾ ككارم( 

 Carey, 1990؛ Darwazeh,1995)المعدؿ عف نمكذج ديؾ ككارم(.  -كنمكذج )دركزه 

&(Dick .  خاص أك محدكد كاف يركز عمى كيفية تنظيـ  كجاء مف ىذه النماذج، ما ىك
المحتكل التعميمي، ككيفية تدريسو أكثر مف تركيزه عمى أم شيء آخر، كنمكذج أكزبؿ، 

 ;Ausubel, 1960; Bruner, 1966 )كبركنر، كنمكذج جانيو، كميرؿ، كنكرماف 

Norman, 1976; Merrill, Reigeluth, & Faust, 1979;Gagne, Briggs & 

Wager, 1992) 
تتناكؿ النشاطات كالميارات  فجميعياكأيا كانت ىذه النماذج كدرجة شمكليتيا،       

بتسمسؿ منطقي، كذلؾ مف  اإلعداد كالتخطيط ليا ثـ تنفيذىا التي يجب عمى المعمـ  دريسيةالت
 تحقيؽ األىداؼسعينا كراء ، بو الدراسيتحصيؿ طال رفعأجؿ تحسيف مستكل أدائو، ك 

 ممية المنشكدة في الفترة الزمنية المحددة. التع التعميمية
، حيث مة لما جاءت بو النظرية المعرفيةكانطالقنا مف الفمسفة البنائية المدعِّمة كالمكم      
، فمـ يعد دكر المعمـ ناقالن لممعرفة، كالطالب مجرد بتغيير دكر كؿ مف المعمـ كالطالباىتمت 

، كجمتمؽ ليا، كلكف جعمت مف المعمـ مكجينا ك   عمت مف الطالب باحثنا عف المعرفةمسيالن
عدة دكرات لمتعمـ تسعى لتحقيؽ أكبر قدر مف  تـ تصميـ فقد .(ٗ:  ٖ٘ٗٔ، )الميداكم

 ، لتساعد الطالب عمى التعمـتدريس مناىج العمكـ الفاعمية أثناء الحصة كتسعى إلى تطكير
إلى تنمية فاعمية التدريس الفعاؿ الحالية لتصميـ  المقترح بالدراسة نمكذجكقد سعى الالفعاؿ، 
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مع  فمسفة البنائية،العمى  كمكزعنا أدكارىـ مف خالؿ فتراتو، معتمدنا كؿ مف المعمـ كالطالب
 االحتفاظ ببعض مميزات النظرية السمككية.

كقد أشارت دراسات عدة إلى أىمية نماذج التدريس في تكجيو عممتي التعميـ كالتعمـ،       
، كدراسة (ٕٛٓٓ)مف إسماعيؿتدريس، ككاف منيا دراسة كؿ كتحسيف مسارات ال

(، كما أشارت دراسات أخرل إلى أىمية النظرية ٕٙٔٓ(، كدراسة مبارؾ)ٕٕٔٓالجندم)
( كالتي ىدفت إلى بناء نمكذج ٕٗٔٓالبنائية في تصميـ التدريس، ككاف منيا دراسة شبارة)

كرة التنكع في استخداـ نماذج تدريسي مقترح في ضكء النظرية البنائية، كقد أكصت بضر 
ا دراسة عبدالسالـ) (، كالتي ىدفت إلى بناء ٕ٘ٓٓالتدريس لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة، أيضن

نمكذج بنائي مقترح في تصكيب تصكرات تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي عف مفيكـ الطاقة، 
(، ٕٗٓٓ)داهللعبكضحت الدراسة خطكات النمكذج في ضكء النظرية البنائية، كدراسة أكقد 

كالتي ىدفت إلى معرفة أثر نمكذج تدريس بنائي مقترح في التحصيؿ الدراسي، كتـ بناء 
تكصمت الدراسة إلى فاعمية النمكذج المقترح، النمكذج المقترح كمككف خماسي المراحؿ، ك 

 كأكصت الدراسة باقتراح نماذج أخرل قائمة عمى النظرية البنائية.
ية تجد أنيا ترتكز عمى التسميـ بأف كؿ ما يبنى بكاسطة المتعمـ كبالنظر إلى البنائ      

، فيي ترتكز عمى إعداد يصبح ذا معنى لو، مما يدفعو لتككيف منظكر خاص بو عف التعمـ
 .(ٕ٘ٔٓ)مازف، ةالمتعمـ لحؿ المشكالت في ظؿ مكاقؼ أك سياقات غامض

التعميـ المعرفي عمى النحك لكف مف مشكالت النمكذج البنائي أنو ال يحقؽ كؿ أىداؼ      
المرجك، كما أنو ال ينمي كؿ أنكاع المعرفة بنفس الفاعمية، كمف ثـ ال يجب أف يككف لو 
السيادة في التعميـ المعرفي بالمدارس، لكجكد صعكبات في بناء كؿ المعرفة بكساطة الطالب 

أك                   أنفسيـ، كما أف البنائييف ال يقبمكف بنمطي التقييـ سكاء مرجعي المحؾ،
(. كعميو فقد تـ مراعاة ذلؾ عند تصميـ النمكذج ٖٕٓٓمعيارم المحؾ)زيتكف كزيتكف،

المقترح في الدراسة الحالية لتالفي تمؾ الصعكبات باالستعانة ببعض مبادئ المدرسة 
  السمككية، خاصة فيما يتعمؽ باألىداؼ كالتقكيـ.

لنماذج التدريس، كمراحؿ تصميـ كالدراسات السابقة مراجعة األدب التربكم كمف خالؿ        
(، كدراسة ٕ٘ٓٓ(، كدراسة عبدالسالـ)ٕٗٔٓشبارة)دراسة  التدريس الفعاؿ كما في

كذلؾ الدراسات التي تناكلت دكرات التعمـ الرباعية كالخماسية كالسداسية  (،ٕٙٔٓمبارؾ)
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( ٕٗٔٓ(، كالعكة)ٕٚٓٓ(، كخميؿ)ٕٚٓٓ(، كالخكالدة)ٕٛٓٓدراسة عطا) كالسباعية مثؿ
التمييد، مف ست فترات، تمثمت في ليتككف النمكذج المقترح  تـ بناء ،(ٕٗٓٓكالدسكقي)

كالتأسيس، كالترقي كالبناء، كالتثبيت، كالتطكير، كالتقكيـ؛ كىي تنظـ عمؿ المعمـ كتنتزع 
لتدريس المبادئ األساسية لتصميـ ا؛ ليحقؽ بذلؾ حقو في المشاركة في عممية تعممو لممتعمـ

ضركرة تكفير خبرة لبناء المعرفة، كجعؿ  ( مفٕ٘ٔٓذكره مازف) محققنا ماعند البنائييف؛ 
التعمـ في سياؽ كاقعي، كالتشجيع عمى استخداـ أشكاؿ مختمفة مف التمثيؿ، كالتشجيع عمى 

 الكعي الذاتي بعممية بناء المعرفة.
اسي ككنو المعيار األساسي لمحكـ كقد ىدؼ النمكذج المقترح إلى تنمية التحصيؿ الدر        

مكاناتيـ الدراسية، في منياج دراسي محدد، كما يعتبر مؤشر ىاـ  عمى قدرات المتعمميف، كا 
ا يعتبر التحصيؿ لتحديد مستكل المعززات كاألدكار االجتماعية التي يستحقيا المتعممكف ، أيضن

اؼ، كمؤشر رئيس لنجاح الدراسي مصدرنا رئيسنا لمتغذية الراجعة حكؿ مدل تحقيؽ األىد
 .(ٕ٘ٔٓاألنظمة التعميمية)الربابعو،

ا إلى تحسيف االتجاى        ؛  اتىدؼ النمكذج المقترح أيضن مف  ككنيا تعتبرنحك مادة العمـك
أىـ محركات السمكؾ اإلنساني، ك تعد مؤشرنا ميمنا مف مؤشرات نمك الشخصية، فيي تمعب 

( ٜٕٓٓرتبط ارتبطنا كثيقنا بالتحصيؿ الدراسي)مداح،دكرنا ميمنا في تعميـ كتعمـ الطالب، كت
كيقاس االتجاه بعدة طرائؽ منيا التعبير المفظي المجرد، كالمالحظة، كقياس التعبيرات 
االنفعالية لمفرد، كتصنؼ االتجاىات النفسية إلى: قكية كضعيفة، إيجابية كسمبية، سرية 

 .(ٕٗٔٓ) عمي،نية، جماعية كفردية، عامة كنكعيةكعم
كلالتجاه مككنات ثالثة، كىي المككف المعرفي، الذم يتضمف المعتقدات التي يؤمف بيا       

، كالمعمكمات كالحقائؽ المكضكعية حكؿ القضايا المختمفة. أما المككف الفرد كقيمو كمبادئو
الكجداني، فيشير إلى مشاعر الحب كالكراىية التي يكجييا الفرد نحك مكضكع معيف. أما 

ثالث، فيتضمف النزعة العممية نحك مكضكع االتجاه، فإف كاف إيجابينا تمسؾ بو المككف ال
ف كاف سمبينا أحجـ عنو كتركوكدافع عنو        .(ٖٕٔٓ)جكدة،، كا 

في تنمية التحصيؿ الدراسي لدل كتبعنا لذلؾ رأل الباحث أف النمكذج المقترح قد يساعد       
كذلؾ فاعميتو في تحسيف االتجاه نحك مادة طالب الصؼ الثاني مف المرحمة المتكسطة، ك 

 العمـك لدل الطالب أنفسيـ، كقد حدد الباحث مشكمتو في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي:
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مقترح لتصميـ التدريس الفعاؿ " في تنمية التحصيؿ الدراسي كتحسيف  نمكذجما فاعمية " 
 نطقة تبكؾ؟االتجاه نحك مادة العمـك لدل طالب المرحمة المتكسطة بم

 ( of the study  The Problem) مشكل٘ الدزاض٘:

خالؿ العاـ  إحصائيات معدؿ التحصيؿ الدراسي لعينة مف مدارس منطقة تبكؾ،أشارت       
إلى معدالت منخفضة في مادة العمكـ، ككاف منيا متكسطة  ىػ،ٜٖٗٔ-ٖٛٗٔالدراسي 

ي لطالب المرحمة المتكسطة عاصـ بف عدم الحككمية؛ حيث بمغ معدؿ التحصيؿ الدراس
درجة(، أما في متكسطة أبي عبيدة  ٕٓدرجات مف أصؿ  ٓٔ%( بمتكسط )ٓ٘بالمدرسة)

( درجة  2٘ٛ%( بمتكسط ) 2ٕ٘ٗالحككمية فقد بمغ معدؿ التحصيؿ الدراسي في مادة العمـك
معدؿ التحصيؿ في مادة  كسطة مالؾ بف دينار الحككمية، بمغدرجة(، كفي مت ٕٓمف أصؿ 

)العم درجة(، ككاف المعدؿ الكمي لمتحصيؿ  ٕٓدرجات مف أصؿ  ٙ%( بمتكسط )ٖٓـك
ا بأف  ٕٓدرجة مف أصؿ  2ٔٙٛ%( كمتكسط )ٛ.ٓٗ)الدراسي قد بمغ نسبتو  درجة(. عممن

 االختبارات تبنى، كتنفذ في المدارس تحت إشراؼ إدارة تعميـ تبكؾ مباشرة.
؛ حيث بمغ في معدؿ التحصيؿ الدراسيكمف خالؿ اإلحصائيات السابقة يتبيف الضعؼ       

، تحتاج لتحسيف إلى درجة كبيرة، كقد ( كىي درجة متدنية2ٔٙٛمتكسط الدرجة الكمي )
أشارت دراسات عدة إلى أف مف أسباب ىذا االنخفاض في معدؿ التحصيؿ الدراسي ىك 

ؿ المتعمـ االعتماد عمى التمقيف كالحفظ، كالبعد عف االستقصاء كبناء عممية التعمـ مف داخ
(، كدراسة ٕٔٔٓدراسة أبكمصطفى) منياككاف  معنى، ذمليصبح التعمـ  نفسو،

مف المؤشرات  (.ٕٕٔٓ(، كدراسة سميـ)ٕٙٓٓ(، كدراسة عفانة كأبكممكح)ٕٛٓٓالعتيبي)
ا التي أظيرت انخفاض معدؿ التحصيؿ الدراسي، ما أظيرتو نتائج اختبارات  أيضن

ككانت منخفضة بدرجة كبيرة، رغـ ما تبذلو ٕٔٔٓ،  ٖٕٓٓلألعكاـ  (TIMSS)التيمس
 (ٕ٘ٔٓ،الجمعاف كفكدة كعمرة مف جيكد بمستكل أبنائيا العممي)المممك
ا        كمشرؼ تربكم لمادة  لمكاد العمـك كاألحياء مف خالؿ عمؿ الباحث كمعمـ سابؽأيضن

 مشرؼ التربكم،الالزيارات الفنية المنفذة عف طريؽ  استمارات مف تحميؿ تبيفا؛ العمـك حالين 
المعمميف ال يزاؿ كثير منيـ يعتمد عمى التمقيف كالحفظ في  المعتمدة مف قبؿ كزارة التعميـ، أفك 

ما أشارت إليو بعض الدراسات مثؿ (، ك ٕٓٔٓما ذكره زيتكف) تدريس العمكـ، كىذا يتفؽ مع
 (.ٖٕٔٓدراسة الزعبي)
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ي التدريس؛ ألنو يؤكد عمى تكظيؼ النمكذج البنائي مف أكثر النماذج إبداعنا ف كيعد      
المتعمـ لممعرفة كربطيا مع ما يحيط بو مف أشياء كظكاىر كأشخاص، كأحداث، كما يمر بو 

، كقد ظير ذلؾ مف دراسات عدة أثبتت فاعمية النماذج (ٕٕٔٓمف مكاقؼ ) أبكجحجكح،
ؼ التحصيؿ القائمة عمى النظرية البنائية في تنمية التحصيؿ، كما اثبتت أف مف أسباب ضع

 دراسة :الدراسي ىك استخداـ الطرؽ التقميدية التي تعتمد عمى الحفظ كالتمقيف، ككاف منيا
(، كدراسة ٕٙٓٓ(، كدراسة سعيدم كالبمكشي)ٕٙٓٓ(، كدراسة أحمد)ٖٕٓٓالحذيفي)
فقد رأل الباحث أف النمكذج المقترح كالمعتمد عمى الفمسفة البنائية ؛ لذا ىػ(ٜٕٗٔصكافطة)

ك الحؿ لتنمية التحصيؿ الدراسي كتحسيف االتجاه نحك العمكـ لدل طالب المرحمة قد يككف ى
 المتكسطة.

 مشكمة الدراسة الحالية باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي: قد تـ تحديدعميو فك 
المقترح لتصميـ التدريس الفعاؿ في تنمية التحصيؿ الدراسي كتحسيف  نمكذجما فاعمية ال

 لعمـك لدل طالب المرحمة المتكسطة بمنطقة تبكؾ؟االتجاه نحك مادة ا
 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية: 
المقترح لتصميـ التدريس الفعاؿ في تنمية التحصيؿ الدراسي لدل  نمكذجما فاعمية الػ ٔ

 ؟ طالب الصؼ الثاني المتكسط بمنطقة تبكؾ
لفعاؿ في تحسيف االتجاه نحك مادة العمكـ المقترح لتصميـ التدريس ا نمكذجما فاعمية الػ ٕ

 ؟ لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط بمنطقة تبكؾ
 (The Importance )أٍنٔ٘ الدزاض٘ 

بفاعمية، تضمف إكساب المتعمميف  قد تفيد الدراسة معممي المادة في تدريس العمكـ -ٔ
لحصة، لميارات المنشكدة مف دراسة مادة العمكـ؛ نتيجة تقسيـ النمكذج لكقت اا

 كتحديد األدكار بالنمكذج المقترح.
ا الطالب في تحمؿ مسؤكلية تعمميـ، كحثيـ عؿ االستقصاء، كالبحث، -ٕ  قد يفيد أيضن

 كتطبيؽ ما تعممكه في مكاقؼ جديدة.
؛ نتيجة دراستيا باستخداـ  -ٖ قد يفيد الطالب في تحسف اتجاىاتيـ نحك مادة العمـك

 .النمكذج المقترح
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، في تكجيو المعمميف بالتركيز عمى قد يفيد النمكذج المقت -ٗ رح مشرفي مادة العمـك
  البحث كاالستقصاء لدل طالبيـ، كالبعد عف اإللقاء.

 (Objectives of the study ) أٍداف الدزاض٘ 

 لدل طالب المرحمة المتكسطة. في مادة العمـك الدراسيتنمية التحصيؿ  -ٔ
 لمتكسطة.لدل طالب المرحمة ا العمـك االتجاه نحك مادة تحسيف -ٕ

 (Hypotheses )  فسضٔات الدزاض٘

ات طالب درج ي( بيف متكسطα= 0.05ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) -ٔ
رجات طالب المجمكعة رست باستخداـ النمكذج المقترح( كدلتي دالمجمكعة التجريبية )ا

 .ييؿ الدراسالختبار التحص مالتطبيؽ البعد يدرست بالطريقة المعتادة( ف يالضابطة )الت
ات طالب درج ي( بيف متكسطα= 0.05ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) -2

درست باستخداـ النمكذج المقترح( كدرجات طالب المجمكعة  يالمجمكعة التجريبية )الت
لمقياس االتجاه نحك مادة  مالتطبيؽ البعد يدرست بالطريقة المعتادة( ف ي)التالضابطة 
.  العمـك

 (Limits of the study ) زاض٘حدّد الد

، لممرحمة المتكسطةثالث مدارس  لحدكد المكانية: مدينة تبكؾ؛ حيث تـ التطبيؽ فيا -
كىي: متكسطة عاصـ بف عدم الحككمية، كمتكسطة مالؾ بف دينار الحككمية، كمتكسطة 

 .أبكعبيدة الحككمية
تاب العمكـ المقرر (؛ كجتمعية: طالب المرحمة المتكسطة )الثاني المتكسطالحدكد الم -

 تدريسو مف قبؿ كزارة التعميـ 
ـ؛ الفصؿ ٜٕٔٓ – ٕٛٔٓىػ ؛  ٓٗٗٔ – ٜٖٗٔالحدكد الزمانية: العاـ الدراسي  -

 الدراسي األكؿ.
 –الحدكد المكضكعية: كحدة المادة كالطاقة؛ الفصؿ الثالث: حاالت المادة؛ دركس: المادة  -

ؿ الرابع: الطاقة كتحكالتيا؛ دركس: ما سمكؾ المكائع؛ كالفص –الحرارة كتحكالت المادة 
 المكلد كالتربيف. –تحكالت الطاقة  –الطاقة 
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 ( Terms of the study) مصطلخات الدزاض٘

بأنو نسؽ تطبيقي  (Teaching Model)( نمكذج التدريس ٕٚٓٓعرؼ الخميفة) -ٔ
 لنظريات التعمـ داخؿ غرفة الصؼ، بمعنى أنو مخطط إرشادم يعتمد عمى نظرية تعمـ
محددة، كيقترح مجمكعة مف اإلجراءات المحددة التي تكجو تنفيذ نشاطات عمميتي 

 التعميـ كالتعمـ، بما ييسر تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.
تعميمية تعممية تتضمف خطكات إجرائية متتابعة تيسر بأنو عممية  عرفو الباحث إجرائيناك      

راحؿ كخطكات محددة لكصكؿ طالب عمى المعمـ تخطيط نشاطاتو التعميمية، كتركز عمى م
المرحمة المتكسطة لممعرفة التي تمكنيـ مف تنمية التحصيؿ الدراسي في الكحدات المحددة 

 بمادة العمكـ، كتنمية االتجاىات نحك المادة. 
 (Effective Teaching Design) تصميـ التدريس الفعاؿ Branchكعرؼ "برانش"  -ٕ

ت العديدة بيف المحتكل، كالكسائؿ التكنكلكجية، بأنو عممية مخططة لمكاجية التفاعال
 .(ٕ٘ٔٓ)مازف،البيئة التعميمية، خالؿ زمف محددكالمعمـ، كالمتعمـ، ك 

جراءات اتبعيا الباحث مف بأنو الباحث إجرائينا كعرفو       عممية تتضمف مجمكعة قكاعد كا 
حيث تجعؿ مف ؛ بمقترح، لجعؿ منظكمة التدريس تعمؿ بكفاءة عالية نمكذجخالؿ تصميـ 

مشاركيف حقيقييف كباحثيف كمبتكريف باستخداـ أنشطة كأساليب تجعؿ التعميـ ذك  المتعمميف
ا عمى عممية تعمـ العمكـ لطالب المرحمة نعكس إيجابن ، بما يمعنى، كقابؿ لمبقاء كاالستمرار

 . ، كتقاس فاعميتو عف طريؽ أدكات الدراسة المقننة التي صمميا الباحثالمتكسطة
 Adeyinka, Adedeji & Olufemi, 2011)) كلكفميأجا ك يددأدكينكا ك أكؿ مف  عرؼ -ٖ

مف المعايير لمحكـ  بأنو مجمكعة  (Academic achievement) التحصيؿ الدراسي
المتعمـ ككفاءتو لالستفادة منيا، كتصنيؼ  عمى فاعمية األنشطة التعميمية كمدل قدرة

 .رتفعة، كمتكسطة، كمنخفضةبناءن عميو إلى م الدراسية مستكيات الطمبة
بأنو حصيمة الطالب العممية كالتي تشمؿ الحقائؽ كالمفاىيـ، كعرفو الباحث إجرائينا      

المختارة مف كتاب العمكـ لمصؼ الثاني  بالفصكؿكالقكاعد كالمبادئ كالقكانيف المتضمنة 
 .باختبار التحصيؿ الدراسي المقنف مف قبؿ الباحثالمتكسط كتقاس 
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بأنيا استعداد نفسي، أك  ( Attitudes ) االتجاىات( ٕ٘ٔٓك حمس) عرؼ عكض -ٗ
تييؤ عقمي متعمـ لالستجابة المكجبة، أك السالبة نحك أشخاص، أك أشياء، أك 

 مكضكعات، أك مكاقؼ، أك رمكز في البيئة التي تثير ىذه االستجابة.
ة استجابة الفرد لمكقؼ بأنيا نزعة نفسية مكتسبة تظير نتيجكما عرفيا الباحث إجرائينا      

معيف سكاء كانت تمؾ االستجابة إيجابية أك سمبية؛ حيث يسعى الباحث إلى تنمية االتجاىات 
 مف قبؿ الباحث. بالمقياس المقنف المعد كتحددالمقترح،  نمكذجاإليجابية مف خالؿ ال

 Suggested Model for the Design of) الفعاؿ التدريس لتصميـ مقترح نمكذج -٘

Effective Teaching)  جكىره النظرية البنائية، جامعنا مميزات  مقترح تدريسي نمكذج
ساعد المعمميف عمى تنفيذ ، يأساسو الطالب ركيزتو الكاقع؛ كحجرالنظرية السمككية، 

بالشكؿ الذم يحقؽ لمطالب المشاركة الحقيقية كالفعالة في عممية  الحصة الصفية
ست فترات متباينة كمرنة؛ كىي التمييد، كالتأسيس،  تعمميـ، يقسـ الحصة الدراسية إلى

كالترقي كالبناء، كالتثبيت، كالتطكير، كالتقكيـ؛ كىي تنظـ عمؿ المعمـ كتنتزع لمطالب 
 ية تعممو.حقو في المشاركة في عمم

 الفصل الجاىٕ: اإلطاز اليظسٖ ّالدزاضات الطابك٘

 األّل: مناذج التدزٓظ ّالبيأٜ٘ احملْز

 ذج التدزٓظ منا (: 1-1)

نسؽ تطبيقي لنظريات التعمـ داخؿ غرفة  بأنو التدريس نمكذج (ٕٚٓٓالخميفة) يعرؼ       
الصؼ، بمعنى أنو مخطط إرشادم يعتمد عمى نظرية تعمـ محددة، كيقترح مجمكعة مف 
اإلجراءات المحددة كالمنظمة التي تكجو عممية تنفيذ نشاط التعميـ كالتعمـ، بما ييسر لمعممية 

 .ج تدريسي يتبعوتعميمية تحقيؽ أىدافيا، كعمى المعمـ التزاـ إجراءات أم نمكذال
عممية تعميمية تعممية تتضمف خطكات إجرائية التدريس بأنو  نمكذجكيعرؼ الباحث        

متتابعة تيسر عمى المعمـ تخطيط نشاطاتو التعميمية، كتركز عمى مراحؿ كخطكات محددة يقكـ 
تيسر عمى الطالب الكصكؿ إلى تعمـ ذم معنى، كتحقؽ األىداؼ بيا المعمـ كالطالب، 

 المرجكة. 
ظيرت نماذج التدريس كتطبيؽ عممي لعمـ تصميـ التدريس الفعاؿ، كالذم عرفو قد ك       

بأنو العمـ الذم يبحث في طرائؽ التدريس كتحسينيا، كتطبيقيا،  Regolith"ريجيمكث" 
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ي المعارؼ، كالميارات، كالمتعمميف؛ حيث إف ىذا العمـ كتفعيميا لتحقيؽ التغيرات المطمكبة ف
يسيـ في تكفير الكقت كالجيد، كيسيؿ التفاعؿ كاالتصاؿ بيف المشاركيف في تصميـ البرامج 
الفعالة، كيكجو نحك تحقيؽ األىداؼ التعميمية المرسكمة، كما أنو يزيد مف احتمالية نجاح 

 .(ٕ٘ٔٓ) مازف،المعمـ في تعميـ المادة الدراسية
كلكي يتـ تصميـ نماذج التدريس يجب مراعاة الخطكات كاإلجراءات المتبعة في      

تصميميا، كتتمثؿ في: تقييـ الحاجات، كتحديد األىداؼ، كدراسة خصائص المتعمميف، كدراسة 
عادة التخطيط  البيئة التعميمية، كتحديد كتطكير المحتكل العممي، إضافةن إلى التقييـ كا 

.(Thompsom,2003) 
ة معينة، كالنظرية البنائية عمى سبيؿ المثاؿ، ينماذج التدريس إلى نظرية تعميمكترتكز      

إلى أىمية  (ٕٕٔٓ(، كدراسة الجندم)ٕٛٓٓدراسة إسماعيؿ،) مثؿ كقد أشارت دراسات عدة
النماذج التدريسية في تكجيو عمميات التدريس كتحسيف مساراتو، فيي تعيف المتعمميف عمى 

  .(ٕٙٔٓ)مبارؾ، الجيد، مف خالؿ أساليب، كأنشطة عممية مدركسةالتعمـ 
 (: اليظسٓ٘ البيا1-2ٜ٘ٔ) 

رسخ السمككيكف فكرة أف عقؿ الطالب صفحة بيضاء يكتب عمييا المعمـ ما يشاء كقتما       
كره التمقي، كالحفاظ عمى تمؾ المعمكمات التي تأتيو مف بينما الطالب ديشاء كيفما يشاء، 

أف يراعي مبادئ التعمـ عند  كعميو المصدر األساسي لممعرفة، فيعتبر أما المعمـ، الخارج
السمككييف المتمثمة في المثير ك االستجابة ك التعزيز؛ أما النظرية البنائية، فجاءت لتيتـ 

المعرفة يجب أف  بالعمميات الداخمية لمفرد، مخالفة بذلؾ قكاعد السمككييف؛ حيث آمنت أف
ككما يصنع النبات غذاءه بنفسو، مف مكاد أكلية في بيئتو؛ فالبنائيكف يركف ، تنبع مف الداخؿ

أف اإلنساف قادر عمى أف يصنع معرفتو بنفسو، فبناء المعرفة لدل الفرد يبدأ مف الداخؿ، 
كفؽ رؤيتو الشخصية، كىذا ىك جكىر النظرية البنائية؛ فالبنائيكف ينادكف بأف يسعى الفرد 

شكالت، كاإلبداع، كدمج ذلؾ مع الخبرة الحياتية، التي منيا تنطمؽ لالستكشاؼ ، كحؿ الم
عممية التعمـ، كالبناء، كبعد عممية الترقي تصبح المفاىيـ كالمفردات الجديدة جزءنا ال يتجزأ 

 .(ٕٚٓٓ)زيتكف، كمي لمخبرة، كالميارات الحياتيةمف النسيج ال
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  (: افرتاضات التعله عيد البيأٜني:1-3)

 :(ٖٕٓٓزيتكف كزيتكف، )  االفرتاضات فٔنا ٓلٕتتنجل ٍرِ 

مف إبداع الطالب لتككيف مفاىيـ كتراكيب جديدة)منظمات  فييالتعمـ عممية بنائية:  -ٔ
 معرفية( تنظـ كتفسر خبراتو مع معطيات ظكاىر العالـ المحسكس.

التعمـ عممية نشطة: أم أف عممية التعمـ ترتبط بالتعمـ السابؽ، كيجب أف يبذؿ  -ٕ
 جيدنا عقمينا لمكصكؿ إلى المعرفة بنفسو. الطالب

مف  الطالبرضي يسعى أم أف التعمـ عند البنائييف غالتعمـ عممية غرضية التكجو:  -ٖ
 لو، ليتحقؽ التعمـ. خاللو لإلجابة عمى أسئمة محيرة

 تييئة أفضؿ الظركؼ لمتعمـ بمشكمة أك ميمة حقيقية. -ٗ
عممية تفاكض اجتماعي مع  تتضمف عممية إعادة البناء لمفرد لمعرفة مف خالؿ -٘

اآلخريف، فمثالن إذا قاـ الطالب بإجراء تجربة لتعريؼ مفيكـ النمك، فكؿ طالب سكؼ 
يستخمص مفيكمو حسب المعاني الخاصة بو، فمك عرض كؿ طالب ىذه المعاني 

 عمى زمالئو فسكؼ يصمكف إلى معنى مشترؾ.
 عنى.المعرفة القبمية لمطالب شرط أساسي لبناء التعمـ ذم الم -ٙ
ـ مع الضغكط المعرفية مية التعمـ ىك إحداث تكيفات تتكاءاليدؼ الجكىرم مف عم -ٚ

 .الممارسة عمى خبرة الفرد، أم يجب أف يطكر معرفتو كيكسعيا
ا؛ حيث إنو يكجد عدد مف الحاالت        ا كاضحن كقد حققت البنائية بنماذجيا المتعددة نجاحن

إذا ارتبطت أىداؼ التدريس في التدريس، خاصة يفضؿ فييا اختيار نماذج التعمـ البنائي 
 الطالبتطبيؽ (، أك لممعمكمات األساسية: )مفيكـ، مبدأ، قانكف أساسي، نظرية الطالبفيـ ب

تعديؿ الفيـ أك التصكرات القبمية الخطأ ذات العالقة ، أك في سياقات تعمـ جديدة لممعمكمات
تنمية االتجاه نحك ، ك مية أنكاع التفكيرتنك تنمية ميارات البحث العممي ، أك بمكضكع الدرس
، تنمية ميارات المناقشة كالحكار أك العمؿ الجماعي أك عمؿ الفريؽ، كذلؾ المادة الدراسية

ظيار العالقة بيف العمـ كالتكنكلكجيا كالمجتمعك  ا حينما يككف ا  في الصؼ  الطالبعدد ، أيضن
تكفير مصادر التعمـ كالمكاد كما يجب ، مف ذكم القدرات العالية كالمتكسطة ، كمعظميـمناسبا

 أما لألنشطة االستكشافية كاألنشطة التكسيعية. الطالبكاألدكات كاألجيزة الالزمة لممارسة 
إذا كاف مكضكع الدرس يتطرؽ إلى اذج التعمـ البنائي فييا اختيار نم يفضؿالحاالت التي ال 
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في  الطالبكاف عدد  أك لب،الطاحقائؽ جزئية تتطمب الحفظ أك يصعب اكتشافيا مف قبؿ 
، أك ال في الصؼ قدراتيـ منخفضة أك مف بطئ التعمـ الطالبمعظـ ، أك أف الصؼ كبيران 

ألنشطة مرحمتي  الطالبمصادر التعمـ كالمكاد كاألدكات كاألجيزة الالزمة لتنفيذ  تتكفر
ممكف مف إذا كاف ىدؼ المعمـ األساسي ىك تدريس أكبر عدد ، أك حتى االستكشاؼ كالتكسيع

 .(ٖٕٓٓ)زيتكف،المعمكمات في الدرس الكاحد
 (: تصنٔه التعلٔه ّفكًا للفكس البيا1-4ٕٜ)

: األىداؼ التعميمية: تتضمف فرضان عامان لميمة التعمـ الذم يسعى جميع الطالب لتحقيقو،  أكالن
فضالن عف أغراض ذاتية أك شخصية تخص كؿ طالب أك عدة طالب كؿ عمى حدة، كيمكف 

 في صكرة أسئمة مفتكحة.صياغتيا 
ثانينا: محتكل التعمـ: كيككف في صكرة مياـ كمشكالت حقيقية. كأسئمة تتطمب مف الطالب 

 الحؿ.
ثالثان: استراتيجيات التدريس: تعتمد عمى مكاجية الطالب بمكقؼ مشكؿ حقيقي في محاكلة 

ي حكؿ تقكيـ إليجاد حمكؿ لو كذلؾ مف خالؿ البحث كالتنقيب كالتقصي كالتفاكض االجتماع
 كتحديد أكثر ىذه الحمكؿ فعالية.

رابعان: الكسائط التعميمية: تركز عمى استخداـ الكسائط المتعددة التفاعمية التي يتـ التركيز 
خالليا عمى دمج كتكظيؼ كؿ مف عناصر الصكت كالصكرة كالنص كالرسكمات البيانية 

 ات متعددة لمتعمـ.كالتكضيحية بما يسمح لممتعمـ بالتفاعؿ كالدخكؿ في مسار 
خامسان: التقكيـ: حيث ال يقبؿ البنائيكف نمطي التقكيـ مرجعي المحؾ كمرجعي المعيار، 

لبنائيكف كيككف االعتماد عمى التقكيـ الحقيقي أك التقكيـ البديؿ، كالتقكيـ الذاتي، كما يكلي ا
 .(ٖٕٓٓ)شاليؿ،دكران لمتقكيـ التككيني

 ياٜٕ:(: دّز املعله يف التدزٓظ الب1-5)

 :((Brooks & Brooks,1995 عمى المعمـ البنائي أف
 يشجع استقاللية، كمبادرة طالبو. .ٔ
 يستخدـ بيانات كمصادر أكلية إلى جانب العمؿ اليدكم. .ٕ
 يستخدـ مصطمحات معرفية مثؿ التصنيؼ كالتحميؿ كالتنبؤ كاالبتكار. .ٖ
 يكظؼ إجابات الطالب لقيادة الدركس كتعديؿ استراتيجيات التعمـ. .ٗ
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 شجع عمى االستقصاء، كيطكر إجابات طالبو.ي .٘
 يقحـ الطالب بخبرات تحدث تناقضات لفركضيـ األكلية.  .ٙ

 

 علٙ اليظسٓ٘ البيأٜ٘: قاٜن٘( : مناذج تدزٓطٔ٘ 1-6)

: كىك لتدريس العمـك بالمرحمة االبتدائية  5E's))كزمالئو  Posner "بكسنر"نمكذج  -ٔ
راحمو خمس: االشتباؾ، كم Science for Life and Livingضمف مشركع 

 كاالستكشاؼ، الشرح، التكسع، التقكيـ.
ثة مصادر نمكذج التحميؿ البنائي عند " أبمتكف " : كيعتمد تركيب النمكذج عمى ثال  -ٕ

بياجيو" عف عمـ النفس النمائي، كعمـ النفس المعرفي، بنائية تتمثؿ في نظرية "
الرئيسة ألم نمكذج بنائي كىي:  كالبنائية االجتماعية، كلو أربعة معالـ تعكس المعالـ

فرز أفكار الطالب، معالجة المعمكمات، كالتنقيب عف المعمكمات، السياؽ المجتمعي 
 لمدركس بيف التمميذ كالمعمـ.

نمكذج التعمـ البنائي: كيسمى النمكذج التعميمي التعممي، كيتـ فيو التركيز عمى جعؿ  -ٖ
قش المشكمة كيجمع المعمكمات ثـ الطالب محكرنا لمعممية التعميمية، فالطالب ينا

يناقش الحمكؿ مع بقية أفراد المجمكعة، ثـ يدرس إمكانية تطبيؽ الحمكؿ بصكرة 
 عممية.

 Reality Model of Science Teaching : النمكذج الكاقعي لتدريس العمـك -ٗ
يتألؼ مف ثالثة مككنات ىي: تحميؿ الكاقع )خطكة تسبؽ التدريس( كالتخطيط 

( كالتنفيذ ) كصؼ الدرس (، كيمثؿ ما يجرم في درس داد لمدرسلمتدريس )االع
.  (ٕٛٓٓالعتيبي،؛ ٖٕٓٓ) زيتكف كزيتكف، العمـك

 (: اضرتاتٔجٔات تعلٔنٔ٘ تيبجل مً اليظسٓ٘ البيأٜ٘:1-7)

؛ ٜٜٜٔ؛ مازف،ٜٜٙٔالخميمي كحيدر كيكنس ، )تتنجل ٍرِ االضرتاتٔجٔات فٔنا ٓلٕ
 (:ٕٚٓٓالمحيسف،

 Educational Scaffolds Strategyدات التعميمية استراتيجية السنا -ٔ
 Learning Cycle Strategyاستراتيجية دكرة التعمـ  -ٕ
 Problem Centered Learningاستراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة -ٖ

Strategy 
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 مساحل تصنٔه التدزٓظ الفعال(: 1-8) 

 ساسية:تمر مراحؿ تصميـ التدريس الفعاؿ في معظـ النماذج بمراحؿ أ
حيث تحميؿ البيئة التعميمية :  Front End Analysisمرحمة التحميؿ الشامؿ  .ٔ

كتحديد المشكمة، كتحديد اإلمكانات المادية كالبشرية كخصائص المتعمميف، كاألىداؼ 
 الخاصة كالعامة المراد تحقيقيا، كذلؾ تحديد الخبرات.

المعالجات كالمخططات : في ىذه المرحمة يتـ تحديد أفضؿ Designمرحمة التصميـ  .ٕ
 التعميمية، كذلؾ تصميـ الكسائؿ التعميمية.

: يتـ ىنا ترجمة Development and Productionمرحمة التطكير كاإلنتاج  .ٖ
 تصميـ التدريس الفعاؿ، كالتدريب إلى مكاد تعميمية حقيقية، كاستراتيجيات عرضيا.

يس كالتنفيذ الفعمي : يتـ في ىذه المرحمة التدر Implementationمرحمة التنفيذ  .ٗ
 لمبرنامج كبدء التدريس الصفي، باستخداـ المكاد التعميمية المعدة مسبقنا.

: كىي تقدـ المعمكمات عف مقدار ما تـ تحقيقو مف Evaluationمرحمة التقكيـ  .٘
كمككناتيا المختمفة كتككف أىداؼ البرنامج كفاعمية عناصر العممية التعميمية 

  .(ٕ٘ٔٓ)مازف، مستمرة
 (: مالحظات علٙ اليظسٓ٘ البيا1-9ٜ٘ٔ) 

  :ما يمي( فيٖٕٓٓزيتكف ) أما الكجو النقدم لمنظرية البنائية فيتمركز كما أكرد
نكاتج مف نكاتج العمميات المعرفية أكثر  عمىالنظرية البنائية الحقيقية  تقتصر -ٔ

 كاالجتماعي ، كالثقافي .  التركيب التاريخي ، 
 .  الليتنمي فقط التفكير االستد -ٕ
 التقكيـ عند البنائييف يرتكز عمى المالحظة كالكاقع.  -ٖ
 تفرض البنائية عمى الطالب ضغكطان معرفية عميا قد ال يقكمكف بيا .  -ٗ
 ليس كؿ المعرفة يستطيع الطالب أف يصؿ إلييا بنفسو. -٘
ا. -ٙ   تحتاج لخمفية معرفية جيدة لدل الطالب، كقدرات جيدة أيضن
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 مكرتح لتصنٔه التدزٓظ الفعال منْذجالجاىٕ:  احملْز

محاكالن تالفي عيكبيا،  يعتمد عمى الفمسفة البنائية في جكىره؛ مف الباحث مقترح نمكذج     
عاـ كمعممي العمـك بشكؿ خاص عمى تنفيذ الحصة  ييدؼ إلى مساعدة المعمميف بشكؿ

قينا فاعالن في عممية كمشاركا حقي الصفية، بحيث يبقى الطالب عمى اتصاؿ بالمعرفة السابقة
    .تعممو

 ّّصف ملساحلُ ّفرتاتُ ّمستكصاتُ ّخصاٜصُ ينْذج(: تعسٓف بال1 – 2)

جكىره النظرية البنائية، جامعنا  مقترح تدريسي نمكذجبأنو:  نمكذجيعرؼ الباحث ال     
يذ ساعد المعمميف عمى تنف، يأساسو الطالب ركيزتو الكاقع؛ كحجرمميزات النظرية السمككية، 

بالشكؿ الذم يحقؽ لممتعمميف المشاركة الحقيقية كالفعالة في عممية تعمميـ،  الحصة الصفية
يقسـ الحصة الدراسية إلى ست فترات متباينة كمرنة؛ كىي التمييد، كالتأسيس، كالترقي 
كالبناء، كالتثبيت، كالتطكير، كالتقكيـ؛ كىي تنظـ عمؿ المعمـ كتنتزع لممتعمـ حقو في 

  في عممية تعممو.المشاركة 
كبعد إطالع الباحث عمى األدب التربكم، كالدراسات السابقة التي تناكلت نماذج التدريس،      

كضكابط تصميـ التدريس الفعاؿ، كالنظرية البنائية كالنظرية السمككية، كمعايير الحكـ عمى 
ثالثة  تككف مفي منماذج التدريس، كدكرات التعمـ، قاـ الباحث ببناء النمكذج المقترح، كالذ

 :نمكذجمستكيات مترابطة تككف ركائز ال
فترات متمايزة ست إدارة ضابطة لزمف الحصة مف خالؿ تقسيـ زمف الحصة ل: المستكل األكؿ

 الذم يكضح (ٔجدكؿ) . أنظرا يكفؿ تحقيؽ األىداؼا مرنن ا كاقعين تعطي لمحصة شكال عممين 
 : تقسيـ زمف الحصة عمى ست فترات مرنة

 ( رمغٛى صيٍ انسصخ ػهٗ عذ فزشاد يشَخ1خذٔل)

 يزٕعظ يذرٓب رٕلٛزٓب انفزشح

 دلبئك 5 ثذاٚخ انسصخ األٔنٗ

 دلبئك 5 ػمت انفزشح االٔنٗ انثبَٛخ

 دلٛمخ 20 ػمت انفزشح انثبَٛخ انثبنثخ

 دلبئك 10 ػمت انفزشح انثبنثخ انشاثؼخ

 دلبئك 5 ػمت انفزشح انشاثؼخ انخبيغخ

 يغزًشح يغزًشح انغبدعخ
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، يتشارؾ فيو الطالب كالمعمـ بما خالؿ الفترات الست تحديد كاضح لألدكار: المستكل الثاني
، كشكؿ  ٕ) انظر جدكؿ يضمف لممتعمـ حقو كامال في ممارسة عممية تعممو بكفاءة عالية

ٔ). 

 ًُٕرجالل فزشاد ان( رسذٚذ زدى ٔيبْٛخ األدٔاس ثٍٛ انطبنت ٔانًؼهى خ2خذٔل)

 انٕصف زدى انذٔس يغًبْب انفزشح

 يبرا عُزؼهى انٕٛو؟ يبرا َشٚذ أٌ َزؼهى؟ انًؼهى = انطبنت انزًٓٛذ األٔنٗ

 انطبنت < انًؼهى انزأعٛظ انثبَٛخ
انزؼهى انغبثك  يسزٕٖانطالة ٚزُبلشٌٕ زٕل 

 .زصص أسثغٜخش 

 انثبنثخ
انزشلٙ 

 ٔانجُبء
 .نجُبء العزكشبف انزؼهى خذٚذانزشلٙ ٔا انًؼهى = انطبنت

 رثجٛذ َٕارح يب رى رؼهًّ ٔرذُّٔٚ ثبنذفزش . انطبنت < انًؼهى انزثجٛذ انشاثؼخ

 انطبنت < انًؼهى انزطٕٚش انخبيغخ
يشزهخ إثذاع ٔإخبثخ ػٍ انغؤال يبرا ثؼذ؟ 

 )يٓبساد رفكٛش ػهٛب(.

 انطبنت < انًؼهى انزمٕٚى انغبدعخ
ثؼذ كم فصم أٔ ػًهٛخ يغزًشح أثُبء انذٔسح ٔ

 ٔزذح.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  (يٍ رصًٛى انجبزثانًمزشذ نزصًٛى انزذسٚظ انفؼبل ) فزشاد انًُٕرج( ٕٚضر 1شكم)
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 لويكفؿ بحيث الزمنية؛  نمكذجمتناغـ مع  فترات ال لمطالب مدكنة أكدفتر : المستكل الثالث
 (ٖانظر جدكؿ )التعبير عف ذاتو في عممية تعممو. 

 أًْٛزٓب ( –يسزٕاْب  –يٕالؼٓب  –) زٛضْب  ًُٕرج( ألغبو انذفزش فٙ ان3خذٔل)

 اندضء انثبنث اندضء انثبَٙ األٔل اندضء 

 يسزٕٖ انزؼهى يشالجخ انزؼهى انسذ األدَٗ نُٕارح انزؼهى اعى اندضء

انسٛض انز٘ 

 ٚشغهّ 

يٍ يغبزخ  30%

 انذفزش
 يٍ يغبزخ انذفزش 10%

يٍ يغبزخ  60%

 انذفزش

يٕلؼّ 

 ثبنذفزش
 % َٓبٚخ انذفزش60 1% ثؼذ اندضء سلى10 % ثذاٚخ انذفزش30

رٕلٛزّ 

 ُٙانضي

انفزشح األٔنٗ يٍ 

 ًُٕرجان

يشح ٔازذح َصف شٓشٚخ 

 زغت رمذٚش انًؼهى

انفزشح انشاثؼخ يٍ 

 ًُٕرجان

 انسذ األدَٗ نُٕارح انزؼهى يسزٕاِ

َصف  يفبخئاخزجبس لصٛش 

يطٕٚخ  –شٓش٘ ) ٔسلخ ػًم 

 ... انخ (

 رمٕٚى رمهٛذ٘( –)رمٕٚى ثذٚم 

يسزٕٖ انزؼهى اندذٚذ 

 انز٘ رؼشض نّ انطبنت

 أًْٛزّ

رٕضر انؼُبصش أٔ 

انًفبْٛى أٔ األعئهخ 

انًفزٕزخ انًفزشض 

اإلخبثخ ػهٛٓب ثبنسصخ، 

ٔرسٕ٘ انسذ األدَٗ يٍ 

 .َٕارح انزؼهى

انمضبء ػهٗ سْجخ 

االخزجبساد؛ ٔصسع انثمخ 

ثبنطبنت ردبِ انًبدح انؼهًٛخ؛ 

كزنك يغبػذح انًؼهى ػهٗ 

، يشالجخ ػًهٛخ انزؼهى

ٔاكزشبف انطالة ألخطبء 

 ألشآَى.

رؼضٚض ثمخ  –هى رؼبَٔٙ رؼ

 –انطالة ثمذسارٓى 

رثجٛذ انًؼهٕيبد 

                       اندذٚذح

 ) انًسزٕٖ اندذٚذ (.

 يالزظبد

ركزت فّٛ ْزا اندضء 

األْذاف انًؼشٔضخ 

 )أْذاف انزؼهى اندذٚذ

 ( يٍ لجم انًؼهى.انؼبيخ

 

 5 – 3اخزجبس يفبخئ يٍ 

دلبئك ٔٚصسسّ انطالة 

انزؼهى +  )ْذفّ يشالجخ ػًهٛخ

 صسع انثمخ ثبنطبنت(

ْزا اندضء نكزبثخ 

انًسزٕٖ اندذٚذ نؼًهٛخ 

انزؼهى؛ ٚكزجّ انطبنت 

ػهٗ َفغّ  ثبالػزًبد

ٔانزؼبٌٔ يغ ألشاَّ 

ثًؼضل ػٍ دػى انًؼهى 

 انؼهًٙ ٔرسذ يشالجزّ.

 ًُٕرجانذفزش يشرجظ ثبنفزشح األٔنٗ ٔانشاثؼخ ضًٍ ان

 خصاٜص الينْذج(: 2 – 2)

األدب التربكم، كعدد مف الدراسات السابقة في تصميـ التدريس الفعاؿ ، بمراجعة      
 & Marek دراسة" ميريؾ كميثفيف" كمعايير الحكـ عمى جكدة دكرات التعمـ ككاف منيا

Methven(1991) (دراسة شاليؿ ،ٕٖٓٓ ، ) ا  تـ عمى الدراسات التي تقصت  االطالعأيضن
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( ٕٗٓٓ( ك دراسة الدسكقي )ٕٔٔٓأبكمصطفى) تصميـ كفاعمية دكرات التعمـ مثؿ دراسة
( كدراسة ٕٕٔٓكدراسة عكض اهلل) (ٕٗٔٓكدراسة العكة) (ٕٛٓٓكدراسة طالب)

، كقد تـ طبقنا لذلؾ بناء النمكذج المقترح ليتمتع (ٕٕٔٓ( كدراسة المكلك)ٜٕٓٓالفراص)
 بالخصائص التالية:

 زك٘ الفعال٘التْشٓع الصمين للخص٘ مبا حيكل للنتعله حل املشاأًّلا : 

ا لممعمـ يسمكو داخؿ الحصة مع طالبو فالكقت ىنا محدد كال  نمكذجرسـ ال       طريقنا كاضحن
مجاؿ فيو لميدر                  أك التجاكز، إف تكزيع زمف الحصة لفترات أعطى لممعمـ 

اح؛ ا كاضحة لمتفاعؿ بما يخدـ جميع األطراؼ كيحقؽ لعممية التدريس النجكلممتعمـ حدكدن 
الستراتيجيات الممكنة كالمستيدفة، ليتكافؽ  يستكعب شتى النشاطات كاكأعطى لمحصة شكالن 

لتصميـ التدريس الفعاؿ بأنو عممية مخططة لمكاجية  Branchذلؾ مع تعريؼ " برانش " 
التفاعالت العديدة بيف المحتكل كالكسائؿ التكنكلكجية كالمعمـ كالمتعمـ كالبيئة التعميمية خالؿ 

ا يتفؽ مع معايير الحكـ عمى جكدة دكرة التعمـ المعتمدة (ٕ٘ٔٓمحدد.)مازف، زمف ، أيضن
منيا ضركرة مالئمة      عمى البنائية كالتي ذكرىا كؿ مف "ماريؾ" ك" كميثفف" كالتي كاف 

ـك حقيقي عف ماىية العمـ األنشطة المستخدمة ككفاءتيا في تكصؿ المتعمميف لمفي
 .(Marek & Methven,1991)كطبيعتو

ًٔا : املسّى٘  ثاى

عامؿ المركنة لممعمـ حيث ترؾ لممعمـ حرية استخداـ االستراتيجيات كطرؽ  نمكذجالكفر      
مع  نمكذجالتدريس التي تخدـ عمميتي التعميـ كالتعمـ، باإلضافة إلى مركنة امتداد فترات ال

" داخؿؿ مف "زاير" ك "كىذا يتكافؽ مع ما ذكره ك ظ عمى المرتكزات الرئيسة لمنمكذج،الحفا
مميزات  ( مف أف نمكذج التدريس الناجح يقدـ تسمسالن لألىداؼ كالنشاطات كيمتمؾٕ٘ٔٓ)

؛ حيث ال يكجد نمكذج تكل تعميميمنفردة تساعد المعمـ عمى اختيار أنمكذج تخطيطي ألم مح
يجيات االستراتأفضؿ مف الجميع، كلكف المعمـ ىك صانع القرار ينبغي أف يختار النماذج ك 

 .(ٕٚٔٓ)الشجيرم كعباس كمراد، المناسبة
 .األخسٚ  اليظسٓاتاملستكصات السٜٔط٘ للفلطف٘ البيأٜ٘ ّمل َٓنل  ينْذج: حيكل الثالًجا

كذلؾ مف خالؿ التركيز عمى مراجعة كمناقشة التعمـ السابؽ، ثـ التفسير كالشرح      
ر الرئيسة لدكرة التعمـ) لتتحقؽ المعايي ،نمكذجكالتكسيع كالتقكيـ خالؿ فترات ال
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ينتزع حؽ الطالب في إشراكو بعممية تعممو بفاعمية مف خالؿ  نمكذجكما أف ال (ٖٕٓٓشاليؿ،
ليتكافؽ ذلؾ مع ما تخصيص فترات جمية كمحددة يممكيا الطالب كالفترتيف الثانية كالرابعة ؛

عممية ( مف ضركرة إعطاء المتعمميف الكقت الكافي لكي يقكمكا بٜٜٗٔذكره كامؿ)
االستكشاؼ، كمكاجية المشكالت المتعمقة بالمفيـك المراد تعممو، عمى أف يقـك بتشجيعيـ 

نجاز األنشطة  ،عممية االستكشاؼىنا يمارس لطالب ، فا لمكصكؿ إلى الحؿ بأنفسيـ كا 
ألنماط االختبارات الحالية، فقد استخدـ ك عدـ صالحيتو  نمكذجالكتجنبنا لشذكذ  .التعميمية

إلى جنب مع التقكيـ البديؿ؛ لما يؤخذ عمى النماذج البنائية مف التقكيـ التقميدم جنبنا  نمكذجال
 .(ٖٕٓٓ)زيتكف،نمطي التقكيـ مرجعي المحؾ كمرجعي المعيارعدـ قبكليـ 

كضع أىدافنا عامة ال تقيد الطالب كلكف تحدد حد أدنى مف نكاتج التعمـ  كما أف النمكذج     
؛ ٜٜٜٔ؛ مازف،ٜٜٙٔ،  كآخركف) الخميمي ذكره كؿ مف ما متفقنا مع المرجكة، 
 تمتمف ضركرة أف تككف األىداؼ غرضية عامة، كفي الكقت نفسو ( ٕٚٓٓالمحيسف،

عمؿ الطالب بدرجة النمكذج  اشترط كقد ككجكد لألىداؼ ثـ تقكيميا، عكدة لمفكر السمككي،ال
ا لـ يي  ه في عممية التعمـ.مؿ المعمـ كدكر كبيرة كاستكشافو لمتعمـ الجديد، أيضن

 : مَازات التدًّٓ ملفسدات ّذلتْٚ التعله اجلدٓد زابًعا

لممتعمميف في فترتو الرابعة تدكيف خالصة عممية تعمميـ في صكرة عبارات  نمكذجأتاح ال     
مكتكبة داخؿ دفاترىـ، باالعتماد عمى أنفسيـ كمساعدة أقرانيـ، فاستفادكا ميارات التمخيص 

ليككف  كا تدريب األقراف كالتعمـ التعاكني في جك مف اإلبداع كالثقة بالنفس،كالكتابة كمارس
( ككف الكتابة تعمؿ عمى تنشيط ٕ٘ٔٓالجمعاف كفكدة كعمر) ذلؾ متكافقنا مع ما جاء بو

الخطكة ال  هىذ كفي كاسترجاع المعرفة كتساعد عمى تكليد األفكار، كتعمـ المفاىيـ الجديدة
لحرفي بنكاتج التعمـ المحددة مسبقنا، بؿ يحؽ لمطالب اإلضافة كتككيف يشترط أبدنا االلتزاـ ا

 . بوالمعاني الخاصة 
 ماذا بعد؟ ;: بطط مطاح٘ حسٗ لإلبداع ّاإلجاب٘ عً الطؤالخامًطا

لممتعمميف خالؿ الفترة الخامسة مجاال لتطكير األفكار كتطبيقيا، حيث  نمكذجأتاح ال      
إبداعية تجيب عمى السؤاؿ الميـ؛ ماذا بعد؟ فالطالب بكصكلو إلى تنفرد ىذا الفترة بممارسات 

ىذه الفترة يفترض أف يككف قادرا عمى االنطالؽ كاالبداع إلظيار أثر التعمـ الذم اكتسبو 
كلعؿ ىذه الفترة تككف خالصة لممارسة ميارات التفكير العميا السابقة،  نمكذجخالؿ فترات ال
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بو خالؿ الدرس كتطبيقو، فيي فترة تطبيؽ في مكاقؼ جديدة، التي تعينو عمى تطكير ما اكتس
فترة تكسع، كممارسات إبداعية؛ حيث يمكف لممعمـ في ىذه الفترة تحدم فكر طالبو بأسئمة 
تقيس ميارات تفكيرىـ العميا، كما يمكنو ىنا صناعة مكقؼ افتراضي يتطمب تدخؿ الطالب 

ىذه الفترة إلى معمـ خبير إلدارتيا، كليس لمعرفة مدل إلماميـ بالتعمـ الجديد، كتحتاج 
 البنائية  كتحقؽ ىذه الفترة ما ترمي إليو دكرات التعمـ ضركرة أف تتـ بكامميا داخؿ الحصة،بال

كما تيدؼ إليو مف تحقؽ  ،التكسعا الرباعية كالخماسية كالسباعية؛ حيث عممية بأنكاعي
حمة يتيح المعمـ لطالبو المكاقؼ ففي ىذا المر  عممية تطبيؽ المفيكـ في مكاقؼ جديدة،

 .(ٕٗٔٓ؛ العكة،ٕٚٓٓ) زيتكف،لتعمـ الجديد عمييا مف قبؿ طالبوالجديدة مستمتعنا بتطبيؽ ا
 ينْذج(: مطاز احلص٘ الدزاضٔ٘ خالل ال3 – 2) 

بمراجعة األدب النظرم كالدراسات السابقة التي تناكلت تصميـ التدريس الفعاؿ، كدكرات       
(، ٕٕٔٓ، كدراسة أبكجحجكح)(ٕٗٔٓية بأنكاعيا، ككاف منيا دراسة العكة،)التعمـ البنائ

" يٛشٚك ٔيٛثفٍٛ  دراسة الحكـ عمى جكدة دكرات التعمـ ككاف منيا كدراسات تكضح معايير

Marek & Methven(1991) :فقد قسـ الباحث النمكذج المقترح إلى ست فترات كىي ،
ا بأف التكزيع الزمني لتثبيت، كالتطكير، كالتقكيـكالبناء، كا التمييد، كالتأسيس، كالترقي ، عممن

 لمحصة الدراسية، ىك تكزيع تقريبي مرف.
 التنَٔد الفرتٗ األّىل:

( أنو عمى المعمـ أف يحدد أىداؼ التعمـ في بداية عممية التعمـ، في ٖٕٓٓيرل شاليؿ)      
ا يحدد المفاىيـ المراد تقديميا مف دكرة التعمـ البنائية، خالؿ الدرس، كذلؾ في ضكء  أيضن

مكاناتيـ، كمرحمة نمكىـ المعرفي؛ حيث يراعي أف تككف  خبراتو السابقة لقدرات المتعمميف كا 
 . األىداؼ المرجك تحقيقيا، كالمشكالت المثارة مناسبة إلمكانات طالبو

 أك -التعمـ الجديد عمى شكؿ عناصر مكتكبة عناصر بعرض  في ىذه الفترة تبدأ الحصة      
عمى أف تككف عامة ال تحد بشكؿ  "سنتعمـ اليـك"عمى السبكرة؛ مبتدئا بعبارة: "  –معركضة 

 بعدىا( ٖٕٓٓالحد األدنى مف التعمـ المطمكب ) زيتكف، عضلكف تكبير مف تفكير الطالب، ك 
التعمـ " مف دفتر الطالب، ىذه الفترة  نكاتجيطمب مف الطالب تدكيف ىذه العناصر في قسـ " 

التعمـ  نكاتجيدكف فييا الطالب  ،مدتيا خمس دقائؽمتكسط ك  نمكذجرة األكلى في الىي الفت
حالة طالبو الصحية  المعمـ كتتاح لو فرصة تأمميا في ىذه الفترة، بالمقابؿ يراقب، الجديد فقط
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كالنفسية كالبدنية كمدل تقبميـ لخكض غمار التعمـ الجديد؛ كيتيح ليـ فرصة التخمص مف 
عمى  نمكذجخرل، كلعؿ المتأمؿ في أىداؼ ىذه الفترة يالحظ تركيز الضغكط الحصص األ

ف أجؿ م نمكذجتحقيؽ بداية ىادئة كمثالية لمحصة تجيز الطالب لممكاقؼ التعميمية األخرل بال
 تحقيؽ أىداؼ عممية التعمـ.

 أىدافيا:
 مدخؿ ىادئ كمثالي لمحصة. -ٔ
 .ريقة محددة لمكصكؿدكف إلزاـ الطالب بط رسـ خارطة التعمـ الجديد لمحصة -ٕ
 قشة.امنح الطالب مساحة حرة لمكتابة كالمن -ٖ
 فترة مناسبة لمتخمص مف ضغكط الحصص السابقة. -ٗ
 .البدنية( –الصحية  –فرصة ذىبية لممعمـ لتقييـ حالة طالبو العامة ) النفسية  -٘
 مكاجية الطالب بتساؤالت كمشكالت التعمـ الجديد الستثارة البحث كالتقصي لدييـ. -ٙ
 الطالب بناء التساؤالت المنطقية. يستميـ -ٚ
 استشعار الطالب لممسؤكليات المناطة بيـ في ىذه الفترة. -ٛ
 مية ميارات القراءة كالكتابة لدل الطالب.تن -ٜ
 دارة الكقت المتاح إلنجاز المياـ.إكساب الطالب ميارة إ -ٓٔ

 التأضٔظ الفرتٗ الجاىٔ٘:

البنائية، اعتمادىا عمى المعرفة القبمية  مف أىـ المرتكزات التي تقـك عمييا نماذج التعمـ      
 Jodi & Mc؛  ٕٕٔٓلممتعمـ كالتي تعد شرطنا أساسينا لبناء تعمـ ذم معنى ) أبكجحجكح،

Arther,2002)  عمى أسس متينة؛ كىي بمثابة نقطة تفتيش لمدل تحقؽ  لمبناءفترة فيي
ا، متد لمدة خمس دقائؽ تقريبن أىداؼ التعمـ السابؽ كمراقبتيا باستمرار، كفي ىذه الفترة التي ت

لمحاصرة مكامف الخمؿ  تحت إشراؼ معمميـ فيما تعممكه آخر أربع حصص الطالب يتناقش
، مما يدخؿ كتشفير المعمكمات السابقة لمذاكرة طكيمة المدل في التعمـ السابؽ كمعالجتيا

فترة تنافسية الطمأنينة كاليدكء لممتعمـ جراء فيمو العميؽ لممادة العممية، إضافة لخمؽ 
، لممتعمميف حكؿ المادة العممية يسكدىا جك صحي مف المناقشة كالحكار كتبادؿ األفكار

كليس . عمى المفاىيـ التي تخدـ التعمـ الجديد -تحت تكجيو المعمـ  –باإلضافة إلى التركيز 
ب المقصكد بالمراجعة ىنا اختبار قكة حفظ الطالب لممعمكمات، كلكف الكشؼ عف قدرة الطال
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ى دراية كاممة بما حققكه مف قبؿ، كىذا يعده عمى اكتساب المفاىيـ السابقة، كىؿ ال يزالكف عم
البنائيكف شرطنا أساسينا لبناء المعنى الجديد كالمعرفة الجديدة؛ حيث إف التفاعؿ بيف معرفة 

) المككنات الميمة في عممية التعمـالمتعمـ القبمية كمعرفتو البعدية يعد أحد 
 .(ٕٙٔٓة،أبكشمال
 أىدافيا:

 البناء عمى أسس متينة. -ٔ
 نقطة تفتيش لمحاصرة مكامف الخمؿ في التعمـ السابؽ. -ٕ
 تعزيز ثقة الطالب كاعتزازه بنفسو. -ٖ
 نتيجة التفاعؿ الجماعي. خمؽ مساحة أكبر لتفاعؿ مجمكعة أكسع مف شريحة الطالب -ٗ
 مية.ادخاؿ الطمأنينة كاليدكء لممتعمـ جراء تشربو العميؽ لممادة العم -٘
لمحصة السابقة كالتكسع فييا عمى قدر  فترة تنافسية لممتعمميف حكؿ المادة العممية -ٙ

 .حاجة الطالب
 اكساب الطالب آداب الحكار كالنقاش. -ٚ
 اكساب الطالب ميارات إدارة الكقت. -ٛ
 تخفيؼ عبء االستذكار المنزلي عمى الطالب. -ٜ
 العممي.النشاط االستقصاء ك االستذكار المنزلي لمبحث ك  تحكيؿ مسار -ٓٔ
 نتيجة المراجعات المتكررة. المعمـ مستفيد خفي في ىذه الفترة  -ٔٔ
 إكساب الطالب القيـ العممية كالتربكية في ىذه الفترة متاح كبقكة. -ٔٔ

 الرتقٕ ّالبياٛ الفرتٗ الجالج٘:

تتسـ عممية التعمـ عند البنائييف بأنيا عممية نشطة تتطمب بذؿ جيد عقمي مف قبؿ       
كؿ الكتشاؼ المعرفة بأنفسيـ، كيتـ ذلؾ مف خالؿ مكاجيتيـ بمشكمة يقكمكف تعمميف لمكصالم

، تحقيؽ أىداؼ التعمـ الجديديتـ فترة عمى ضكئيا بخطكات البحث عف الحمكؿ ففي ىذه ال
التي  ا؛ كتتميز ىذه الفترة بأنيا تستكعب جميع طرؽ التدريسدقيقة تقريبن  ٕٓكتستمر لػػمدة 

يـ مثؿ حؿ المشكالت ، التعمـ التعاكني، األحداث المتناقضة، تعتمد عمى المتعمميف أنفس
يذه الفترة تشجع ( فٕٓٔٓ، خرائط المفاىيـ، كغيرىا.)جبر،Vالتدريس بخريطة الشكؿ 

االستكشاؼ التقصي لدل الطالب لمكصكؿ إلى ترجمة صحيحة لممفاىيـ العممية الجديدة، 
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 إلى حؿ المشكمة بمساعدة معمميـ،بأنفسيـ  في ىذه الفترة كالمفترض أف يتكصؿ الطالب
 .الحد األدنى مف نكاتج التعمـ طالبو مف تحقيؽ التأكدكعمى المعمـ بنياية ىذه الفترة 

 أىدافيا:
 التعمـ الجديد. الحد األدنى مف نكاتجتحقيؽ  -ٔ
 خمؽ مساحة مقننة مناسبة لممتعمـ كلممعمـ. -ٕ
التكجيو، أك بالتدخؿ لتصحيح لالستفادة مف خبرة المعمـ سكاءن بالمراقبة ك فسح المجاؿ  -ٖ

 .المسار
 فترة ذىبية الستغالؿ حماس الطالب كاندفاعيـ نحك سبر غكر التعمـ الجديد. -ٗ
 استشعار الطالب لممسؤكليات المناطة بيـ في ىذه الفترة. -٘
 نجاز المياـ.دارة الكقت المتاح إل إإكساب الطالب ميارة  -ٙ
 إكساب الطالب القيـ العممية كالتربكية. -ٚ

 التجبٔت لسابع٘:الفرتٗ ا

نادل التربكيكف منذ سبعينيات القرف الماضي بأىمية تكظيؼ الكتابة كالتدكيف، كأداة       
معرفية تساعد عمى التعمـ، كتكمف أىمية الكتابة ككنيا تكضح ما يفكر بو المتعمـ، كترتبط 

العمـك لتكضيح  بالتعمـ النشط القائـ عمى دكر المتعمـ؛ كيمكف استخداـ الكتابة في مجاؿ تعميـ
المفاىيـ كفيـ المحتكل بغرض بناء المعرفة كتعزيز ميارات التفكير العميا)الجمعاف 

مف الحصة؛  ٓٗإلى  ٖٓمف الدقيقة تشغؿ كعميو فإف ىذه الفترة كالتي  .(ٕ٘ٔٓ،كآخركف
تعممكه بأنفسيـ بالتعاكف فيما بينيـ تحت إشراؼ معمميـ  ليدكنكا ما لمطالبمممككة بالكامؿ 

يتـ تدكينو مف قبؿ الطالب. إف ىذه الفترة كاشفة لجكدة  ذم يكتفي بالمراقبة فقط كمتابعة ماال
، حيث كالبحث في مصادر أخرل العمؿ خالؿ الحصة كمثالية لمتعمـ التعاكني كتعميـ األقراف
التعمـ الجديد المدكنة في  نكاتجتثمر ىذه الفترة عف تدكيف محتكل التعمـ الذم يعبر عف 

. خالؿ ىذه الفترة األكلى مف خالؿ الطالب أنفسيـ بمنأل عف دعـ المعمـ العممي ليـ الفترة
فرصة التعبير عف إبداعاتيـ كينمي لدييـ ميارات الكتابة كالتعبير  لمطالب نمكذجاليتيح  ىنا

يضاح العالقات بينيا، كالتمخيص  كتكليد األفكار، كتعزيز البناء، كدمج المفاىيـ المتباينة، كا 
 (.كآخركفة إلى تقييـ فيـ كاستيعاب المتعمميف لممفاىيـ العممية)الجمعاف إضاف

 أىدافيا:
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 فترة كاشفة لجكدة العمؿ خالؿ الحصة. -ٔ
 فترة مممككة بالكامؿ لممتعمـ مف الناحية التفاعمية؛ تحت إشراؼ معمميـ. -ٕ
 فترة مثالية لمتعمـ التعاكني كتدريب األقراف. -ٖ
م -ٗ  كاناتيـ.تعزيز ثقة الطالب في قدراتيـ كا 
 استشعار الطالب لممسؤكليات المناطة بيـ في ىذه الفترة. -٘
 تنمية ميارات القراءة كالكتابة كاالستيعاب لدل الطالب. -ٙ
جديدة لمتعمـ مف خارج كتابيـ تضاؼ لما  نكاتجفترة مثالية إلشراؾ الطالب في كضع  -ٚ

 تعممكه.
 إكساب الطالب ميارة إدارة الكقت المتاح إلنجاز المياـ. -ٛ
 ب الطالب القيـ العممية كالتربكية.إكسا -ٜ

 الفرتٗ اخلامط٘: التطْٓس

يرل بياجية أف اليدؼ األساسي لعممية التربية في ىذا العصر ىك تخريج أفراد قادريف       
عمى فعؿ أشياء جديدة، كليس ما فعمتو األجياؿ السابقة؛ حيث يككنا قادريف عمى اإلبداع، 

كتحقؽ ىذه الفترة ما ترمي إليو دكرات التعمـ  (ٕٓٔٓكالكشؼ عف الجديد) عكض اهلل،
كما تيدؼ إليو مف  ،التكسعالبنائية  بأنكاعيا الرباعية كالخماسية كالسباعية؛ حيث عممية 

تحقؽ عممية تطبيؽ المفيـك في مكاقؼ جديدة، ففي ىذا المرحمة يتيح المعمـ لطالبو المكاقؼ 
 .(ٕٗٔٓ؛ العكة،ٕٚٓٓ) زيتكف،مف قبؿ طالبولتعمـ الجديد عمييا الجديدة مستمتعنا بتطبيؽ ا

ففييا اإلجابة عمى أىـ  ؛نمكذجيمكف كصفيا بثمرة ال، نمكذجآخر فترات الكعميو فإف      
؟، كفييا يعمد ماذا بعدسؤاؿ يمكف طرحو لمتحقؽ مف ممارسة عممية تعميـ منتجة، كىك: 

ت التفكير العميا( يكاجو بيا المعمـ لطرح مشكالت حقيقية أك تطبيقات متقدمة )تستيدؼ ميارا
كاشفة مى ضكء ما اكتسبو في دكرة التعمـ، فيذه الفترة الطالب كيطمب منو التعامؿ معيا ع

لجكدة نكاتج التعمـ كمدل عمؽ المفاىيـ لدل الطالب )االستيعاب المفاىيمي( حيث يجب أف 
كار كتطبيؽ مف تطكير لألف يخرج الطالب كؿ ما لديو حكؿ ما يقدـ لو في ىذه الفترة

حياتية، كيمكف ليذه الفترة أف تمتد إلى المنزؿ متصمة بالتقكيـ الختامي، إذا ما  كممارسات
 تطمب األمر حؿ مشكمة، أك إبداع لمنتج جديد، قد ال يكفي الكقت إلتمامو. 

 أىدافيا:
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 تطكير األفكار التي اكتسبيا الطالب في دكرة التعمـ التي تعرض ليا. -ٔ
 ستو لكؿ ما تعممو لالستفادة منو في الحياة.تطبيؽ الطالب كممار  -ٕ
 االطمئناف لنكاتج التعمـ. -ٖ
 التركيز عمى االستيعاب المفاىيمي. -ٗ
 التركيز عمى ميارات التفكير العميا. -٘
 مكاجية الطالب بمشكالت تحفز ممكة التفكير اإلبداعي لديو. -ٙ

 الفرتٗ الطادض٘: التكْٓه
ا مرتبطة كمتداخمة مع بقية الفترات كليست تتميز ىذه الفترة عف بقية الفترات بأني     

مستقمة، حيث يمارس التقكيـ بشكؿ مستمر خالؿ دكرة التعمـ، فنجده بالفترات مف الثانية 
حتى الخامسة في تعاقب متكالي يفيد المعمـ في اتخاذ قراراتو بشأف طرقو كاستراتيجياتو التي 

 .(ٕٓٔٓ) جبر،نتائج التقكيـ خالؿ دكرة التعمـ تحددىا
فكانت أثناء، كبعد كؿ فترة مف فترات النمكذج،  يتميز باالستمرار، نمكذجالتقكيـ في ال     

ا ب ا، تميز أيضن يقـك المعمـ منذ البداية بالكشؼ عف ك التنكع، كالمركنة؛ كفي نياية الفصؿ أيضن
ستمر الركيزة المعرفية السابقة، عف طريؽ أسئمة تكشؼ ميارات التفكير العميا لدل الطالب، كي

التقكيـ خالؿ الفترات جميعيا، بأنكاعو: التمييدم، كالبنائي، كالختامي، كما تنكعت األساليب 
ىنا مف تقكيـ تقميدم يعتمد عمى االختبارات القصيرة، بأنكاعيا شفيية، تحريرية، مكضكعية 

س نكاتج كالتقارير الذاتية لقيااء لقياس نكاتج التعمـ الميارية، كمقالية، أيضا اختبارات األد
ا أساليب التقكيـ البديؿ)الكاقعي( متمثالن (ٕ٘ٔٓ)سميماف،التعمـ الكجدانية ، كما يستخدـ أيضن

، الطالبصحائؼ و المقابمة اإلكمينيكية، كخرائط المفاىيـ، كالمطكيات التعميمية، كالتقاريرفي 
نشطة كاأل  كاألكراؽ البحثية، كالمشركعات، التعمـ الكجدانيةكتقكيـ األقراف لقياس نكاتج 

 .(ٕٛٔٓالصفية، كالكاجبات المنزلية)الصالح،
 املكرتح: ينْذج(: ممٔصات ال2-4) 

 (ُٖٕٓٓرصد مف مالحظات ذكرىا زيتكف) يدعـ فكر البنائييف، متالفينا ما -ٔ
كتحديد األىداؼ، كاالستعانة  ، في ضبط عممية التعمـ،الفكر السمككييستعيف ب -ٕ

 .المجردة استكشاؼ بعض المفاىيـكالتغمب عمى صعكبة  بالتقكيـ التقميدم
 يصمح لكؿ مستكيات الطالب المتدنية كالمتكسطة كالعميا. -ٖ
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 يمزج بيف أساليب التقكيـ التقميدم، كالتقكيـ البديؿ. -ٗ
 يصمح لتدريس المفاىيـ المحسكسة، كالمجردة. -٘
 ال ييمش دكر المعمـ، بؿ يجعؿ منو قائدنا كمراقبنا، كمرشدنا، أثناء عممية التعمـ. -ٙ
 .(ٕٙٔٓ)أبكشمالة،المعرفة، متحمالن لمسؤكلية تعممومف الطالب باحثنا عف  يجعؿ -ٚ
 يراعي الفركؽ الفردية بيف الطالب. -ٛ
 شجع الطالب عمى ضركرة اتقاف ميارات التعمـ الذاتي.ي    -ٜ
 الطابك٘ الدزاضات: الجالح احملْز

  تياّلت مناذج تدزٓطٔ٘ ّأثسٍا علٙ متغريات متيْع٘: دزاضات العسبٔ٘(: 3-1)

التعرؼ عمى فاعمية نمكذج فراير في تعديؿ ( إلى ٕٚٔٓالحربي) ت دراسةىدف      
التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ العممية لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط بمدينة تبكؾ. 
كتمثمت مكاد كأداة البحث في "كتيب الطالبة، كدليؿ المعممة في كحدة النباتات كمكارد البيئة، 

عمى  خيص التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية. تـ تطبيؽ المنيج شبو التجريبيكاختبار تش
مف طالبات الصؼ الثاني المتكسط بمدينة تبكؾ،  طالبة (ٓٙ)عينة عشكائية تككنت مف 

حيث كزعت تمؾ العينة إلى مجمكعتيف: إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة، مقسمة بالتساكم 
 الجة اإلحصائية باستخداـ التكرارات كالمتكسطات كاختبارفي كؿ مجمكعة، كتمت المع (ٖٓ)

( لمعينات المستقمة، كمعادلة بالؾ لمكسب المعدؿ، كقد أظيرت النتائج فاعمية T-test) "ت"
الباحثة باستخداـ أكصت  .نمكذج فراير في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية

 . الطالبالبديمة لممفاىيـ العممية لدل استراتيجيات حديثة تساعد في تعديؿ التصكرات 
الكشؼ عف فاعمية استخداـ نمكذج ككدز في  (ٕٙٔٓالعنزم)كاستيدفت دراسة       

عادات العقؿ كالتفكير االستداللي لدل تالميذ الصؼ الثالث  تدريس العمكـ عمى تنمية
عمى التصميـ المتكسط، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي القائـ 

البعدم( المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كتمثمت أداتا الدراسة في اختبار لمتفكير  -)القبمي
االستداللي، كمقياس لعادات العقؿ؛ طبقت أداتا البحث قبميا كبعديا عمى عينة عشكائية 

يمثمكف المجمكعة  ٖٓمنيـ يمثمكف المجمكعة التجريبية، ك ٕٛطالبا ) (ٛ٘)قكاميا 
أظيرت النتائج فاعمية النمكذج عند ميارة ابطة(، كبعد جمع البيانات كتحميميا إحصائيا، الض

. أكصى االستنباط، بينما لـ يظير فاعمية في ميارة االستقراء أك مقياس عادات العقؿ
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الباحث بتدريب المعمميف قبؿ كأثناء الخدمة عمى استخداـ نمكذج ككدز في تدريس العمـك 
،  كتضميف دليؿ المعمـ لمادة العمـك تطبيقات كأنشطة عممية الستخداـ لممرحمة المتكسطة

 نمكذج ككدز.
ككيس  4MATي الفكرمات نمكذجإلى معرفة "أثر  (ٕ٘ٔٓالجباكم)كما ىدفت دراسة        

CASE الصؼ الرابع العممي لمادة الفيزياء كدافعيتيف العقمية" كتمثمت  في تحصيؿ طالبات
محافظة بابؿ، كالبالغ بصؼ الرابع العممي مف ثانكية الزرقاء لمبنات عينة البحث بطالبات ال

التجريبي لمجمكعتيف  شبو طالبة كالتي اختيرت عشكائيان، كاختير التصميـ (ٖٜ)عددىف 
 إعداد تـمتكافئتيف باالختبار القبمي كالبعدم لمدافعية العقمية كالبعدم لمتحصيؿ الدراسي، 

استعماؿ تحميؿ التبايف األحادم  ، ثـدافعية العقميةمقياس الك االختبار التحصيمي، 
(ANOVA)  كمعامؿ ارتباط بيرسكف كمعادلة ألفا كركنباخ كمعادلة حجـ األثر كاختبار

ي نمكذج، أكصت الباحثة باعتماد أظيرت النتائج فاعمية النمكذج شيفيو كغيرىا مف الكسائؿ.
(4Mat ،Case) عقميةفي تدريس مادة الفيزياء كالدافعية ال . 

البنائّي في اكتساب  ياَكر نمكذجإلى معرفة أثر بدراسة ىدفت  (ٕ٘ٔٓناصر)كقاـ 
التجريبّي  شبو الصؼ الثاني المتكسط. استعممت الباحثة التصميـالمفاىيـ التاريخية لطالبات 

مف طالبات الصؼ الثانّي المتكسط لمعاـ الدراسّي  كاالختبار البعدّم، كاختارت قصديان عينة
، حددت الباحثة اإلجراءات بغدادب، مف المدارس المتكسطة النيارية الحككمية ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ

لبة، مكزعة عمى شعبتيف طا (ٓٚ)الالزمة إلتماـ بحثيا، فكانت عينة البحث مككنة مف 
طالبة، المجمكعة  (ٖ٘)ياكنر البنائّي بكاقع  نمكذجالتجريبية التي دّرست كفؽ : دراسيتيف

 الباحثة أيضان اختباران بعديان  طالبة، أعدَّتْ  ٖ٘لطريقة االعتيادية بكاقع الضابطة التي درست با
، كمعامؿ ألفا ( T. testاستعممت الكسائؿ اإلحصائية: كاالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف )، 
. أكصت الباحثة نمكذجفاعمية الأظيرت نتائج الدراسة ركنباخ الستخراج ثبات االختبار. ك

 .ياَكر البنائّي في دعـ عممية التدريس نمكذجف اإلفادة م بضركرة
الرحالت المعرفية في تحصيؿ  نمكذجإلى معرفة أثر  (ٕ٘ٔٓمسمـ)كما ىدفت دراسة         

التكنكلكجي لطالب الصؼ الثاني المتكسط. تـ تطبيؽ التجربة في الفصؿ  مادة األحياء كالتنكر
عمى عينة قصدية مف طالب الصؼ الثاني المتكسط  ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓالثاني لمعاـ الدراسي 

طالبان في  ٕٔطالبان بكاقع  (ٕٗ)في متكسطة الحارث لمبنيف، تألفت عينة البحث مف 
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ة الضابطة اختيرتا بصكرة عشكائية. اعُتمد طالبان في المجمكع ٕٔالمجمكعة التجريبية ك
تحصيمي كمقياس تـ إعداد أداتي البحث المتمثمتيف باالختبار الشبو التجريبي، التصميـ 

كتني كمعامؿ ارتباط بيرسكف كالمتكسطات  -. اعتمد الباحث اختبار مافالتنكر التكنكلكجي
كقد . النمكذج في المتغيريف عدـ فاعميةالنتائج  أظيرتالحسابية ككسائؿ إحصائية لمبحث، 

عدـ مناسبة ىذا النمكذج لكاقع البيئة التعميمية العراقية في ظؿ المعطيات  استنتج الباحث
يحتاج ىذا النمكذج إلى جيكد كبيرة في تأىيؿ المعمميف  ؛ حيثكقت إجراء البحثالمتكافرة 
إلى بنى تحتية تتمثؿ  يحتاج ىذا النمكذج، كما كاالستعداد ليذه التجربة بشكؿ جيد كالطالب

افي تكفير المختبرات الحديثة ككذلؾ أجيزة حاسكب متطكرة يحتاج كجكد شبكات  ، أيضن
 .اتصاالت بكفاءة عالية

التعرؼ عمى أثر إستراتيجية التصكر الذىني في  (ٕ٘ٔٓالكائمي)كاستيدفت دراسة        
ميذ الصؼ الخامس االبتدائي، كالتفكير اإلبداعي لدل تال الفيـ القرائي لمادة مبادئ العمـك

تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مدرسة الفكز االبتدائية لمبنيف، مركز  اقتصر البحث عمى
. ـٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓ        الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسيخالؿ الككت حي دامكؾ. 

عت عمى تمميذان مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، ُكز  (ٓٙ)تككنت عينة البحث مف 
التجريبية كالضابطة، تمت مكافأة  تيف:تمميذان لكؿ مف المجمكع (ٖٓ)مجمكعتيف بكاقع 

تـ تبني  ،كتـ بناء اختبار الفيـ القرائي، التجريبي شبو اعتمد الباحث التصميـ، المجمكعتيف
. بعد استخداـ األساليب اإلحصائية متفكير اإلبداعي كحساب خصائصو السايككمتريةلاختبار 

استراتيجية التصكر الذىني في كؿ مف اختبار فاعمية أشارت نتائج الدراسة إلى ناسبة، الم
التركيز في مناىج  الباحث بضركرةلمتفكير اإلبداعي. أكصى  "تكرانس"الفيـ القرائي كاختبار 

العمـك عمى استثارة الصكر الذىنية، كمعالجة الخمكؿ الذىني لدل التالميذ، كتكجيو معممي 
ى أىمية المادة القرائية في الفيـ القرائي كالتفكير اإلبداعي لما ليما مف دكر في العمـك إل

 تنمية شخصية التالميذ.
فاعمية نماذج تدريسية متنكعة بعضيا يعتمد عمى البنائية  السابقة تناكلت الدراسات      

(، ٕٚٔٓفراير في دراسة الحربي) نمكذجكبعضيا ال يعتمد عمييا؛ ككاف مف ىذه النماذج: 
ي الفكرمات ككيس في دراسة نمكذج(، ك ٕٙٔٓكنمكذج ككدز في دراسة العنزم)
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الرحالت المعرفية في  نمكذج(، ك ٕ٘ٔٓ"ياكر" في دراسة ناصر) نمكذج(، ك ٕ٘ٔٓالجباكم)
 (.ٕ٘ٔٓ(، كاستراتيجية التصكر الذىني في دراسة الكائمي)ٕ٘ٔٓدراسة مسمـ)

في متغيرات عدة مثؿ: التصكرات البديمة لبعض  تـ تقصي فاعمية النماذج التدريسية      
(، كتنمية عادات العقؿ كالتفكير االستداللي في ٕٚٔٓالمفاىيـ العممية في دراسة الحربي )

(، كاكتساب المفاىيـ ٕ٘ٔٓ(، كالتحصيؿ كالدافعية في دراسة الجباكم)ٕٙٔٓدراسة العنزم )
ر التكنكلكجي في دراسة (، كفي التحصيؿ كالتنك ٕ٘ٔٓالتاريخية في دراسة ناصر)

 (.ٕ٘ٔٓ(، كالفيـ القرائي كالتفكير اإلبداعي في دراسة الكائمي )ٕ٘ٔٓمسمـ)
(، كفي ٕٚٔٓكانت عينة الدراسة مف طالب المرحمة المتكسطة في دراسة الحربي)     

(؛ بينما كانت ٕ٘ٔٓ(، في دراسة مسمـ)ٕ٘ٔٓ(، كفي دراسة ناصر)ٕٙٔٓدراسة العنزم)
 (.ٕ٘ٔٓف المرحمة االبتدائية في دراسة الكائمي )عينة الدراسة م

ياكر،  نمكذجي الفكرمات ككيس، ك نمكذجكانت النتائج فاعمة بالنسبة لنمكذج فراير ك       
( ، ٕ٘ٔٓالرحالت المعرفية فاعالن عند مسمـ) نمكذجكاستراتيجية التصكر الذىني، كلـ يكف 

اط، كلـ يكف فاعالن في ميارة االستقراء ككدز فاعالن في تنمية ميارة االستنب نمكذجككاف 
 (.ٕٙٔٓكعادات العقؿ عند العنزم )

تنكعت أدكات الدراسة مف اختبارات لمتحصيؿ الدراسي كأخرل لمتفكير اإلبداعي كمقياس       
عادات العقؿ كاختبارات لمتفكير االستداللي، أما المنيج الغالب ىك المنيج شبو التجريبي ذم 

 المجمكعتيف.
اختمفت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المتغير المستقؿ كاتفقت مع بعضيا في      

؛ كاختمفت مع (ٕ٘ٔٓ(، كدراسة الجباكم)ٕ٘ٔٓسمـ)متغير التحصيؿ الدراسي مثؿ دراسة م
المقترح عمى  نمكذجكثير منيا في المتغيرات التابعة، كما تقصت الدراسة الحالية فاعمية ال

 االتجاه.
اتفقت الدراسة الحالية في بعض األساليب اإلحصائية كاختمفت مع جميع الدراسات       

ا مع دراسة الحربي) ( ككف ٕٚٔٓالسابقة في مقياس االتجاه. كاتفقت الدراسة الحالية أيضن
(، كدراسة ٕٚٔٓمجتمع الدراسة في مدينة تبكؾ، كاتفقت مع كؿ مف دراسة الحربي)

 (، ككف الدراسة تمت بالمرحمة المتكسطة.ٕ٘ٔٓ)(، كدراسة ناصرٕٙٔٓالعنزم)
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 (: دزاضات األجيبٔ٘ تياّلت مناذج تدزٓطٔ٘ علٙ متغريات متيْع3-2٘)

إلى معرفة أثر   Sendag & Odabas (2009)باس اكأكد نداجيدراسة سىدفت       
 الناقد، التفكيركميارات  التحصيؿ تنميةعمى  االنترنت عبر حؿ المشكمة نمكذجاستخداـ 
 التجريبيةالمجمكعة شبو التجريبي، كدرست  استخدـ الباحثاف المنيج ىدؼ الدراسة كلتحقيؽ

درست بالطريقة  عبر االنترنت، كالمجمكعة الضابطة المجمكعات عمى عمؿ قكـيكفؽ برنامج 
 ةيضكؿ قسـ التربااألن جامعة في ةيالترب يةالدراسة مف طالب كم نةيككانت ع التقميدية،
الناقد، كبعد  ريالتفك ، كتمثمت أدكات الدراسة في اختبارا( طالبن ٓٗمغ عددىا )بك االبتدائي 

المشكالت في  حؿ استخداـ أسمكب فاعمية أظيرت إحصائينا. اناتيالتجربة كمعالجة الب ؽيتطب
 الناقد. ريالتفك تنميةمجمكعات عبر االنترنت في 

 التدريسى معرفة أثر إل  Dilber & Dugun (2008)ر كدجفديمبسة ادر ىدفت ك       
 الثانكيةلدم طالب المرحمة  الفيزياء مفاىيـ التصكرات الخاطئة في تعديؿبالمتشابيات عمى 

عشكائية  نةيعمى ع شبو التجريبي كقد استخدـ الباحثاف المنيج ،التقميدم بالتدريسمقارنة 
 ةيبيتجر  مجمكعة :فيإلى مجمكعت ةمقسم الثانكيةمف طالب المدارس  ا( طالبن ٛٚعددىا )

 ،المتشابياتاستراتيجية باستخداـ  اءيز يفي منياج الف الكيربائية ـيدرست مكضكع المفاى
 ،الكيربائية بالمفاىيـ اخاصن  ااختبارن  تـ استخداـ ،التقميدية ريقةكمجمكعة ضابطة درست بالط

شابيات بالمت فاعمية التدريس النتائج أظيرت إحصائينا اناتيالتجربة كمعالجة الب ؽيكبعد تطب
 .الثانكيةلدم طالب المرحمة  الفيزياء مفاىيـ التصكرات الخاطئة في تعديؿعمى 
 لمتدريس نمكذج تصميـ فاعمية تعرؼ إلى  دراسة  Hiller (2000)ىيمر كأجرل     

 ،المختبرم لمعمؿ بداعيةاإل المقدرة زيادة الكراثية في اليندسة لعمكـ التركيبي المختبرم
 البناط( ٕٛ)مف البحث عينة تككنت ك كندا، في سةراالد أجريتلتجريبي استخدـ المنيج شبو ا

 تجريبية مجمكعتيف عمى تكزيعيـ تـ الحياة عمكـ قسـ الثانية السنة طمبة مف كطالبة
 .المختبرم لمعمؿ بداعيةاإل المقدرة زيادة في نمكذجالنتائج فاعمية ال تأظير  كضابطة،

ة فاعمية عدد مف النماذج كاالستراتيجيات التدريسية، تقصت الدراسات األجنبية السابق      
 & Sendag) ،2009باس )اكأكد نداجيدراسة سحؿ المشكمة عبر اإلنترنت في  نمكذجكىي 

Odabas 2008ر كدجف )ديمبسة ادر  ، كالتدريس بالمتشابيات في، (Dilber & Dugun 
ستخدـ المنيج  شبو (. ا  (Hiller,2000ة ىيمرسرادلمتدريس المختبرم في  نمكذج، ك 
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التجريبي ذم المجمكعتيف في جميع الدراسات المذككرة، أما مجتمع الدراسة فكاف مف طالب 
 & Sendag) ،2009باس )اكأكد نداجيس كمية التربية بجامعة األناضكؿ بتركيا في دراسة

Odabas كمف طالب المرحمة الثانكية بكندا كما في دراسة ىيمر ،Hiller,2000)  كجدت .) 
متغيرات تابعة متعددة مثؿ: التحصيؿ الدراسي، كالتفكير الناقد، كتعديؿ التصكرات الخاطئة، 
القدرة اإلبداعية في العمؿ المختبرم. أظيرت النتائج فاعمية النماذج التدريسية المذككرة في 

 المتغيرات التابعة جميعيا.
متغير المستقؿ ىك أحد النماذج اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات المذككرة في أف ال     

 ،2009باس )اكأكد نداجيسالتدريسية، كنكع المنيج المستخدـ، كما اتفقت مع دراسة 
(Sendag & Odabas في أحد المتغيرات التابعة كىك التحصيؿ الدراسي، كاختمفت مع ،

 الدراسات المذككرة في مجتمع الدراسة، كذلؾ أدكات الدراسة. 
 ت مناذج تدزٓطٔ٘ قاٜن٘ علٙ اليظسٓ٘ البيأٜ٘، ّأثسٍا علٙ االجتاِ(: دزاضات تياّل3-3)

 

البنائي في تصكيب  "بايبي"( إلى تقصي فاعمية نمكذج ٕٚٔٓىدفت دراسة أبكالخير)       
التصكرات البديمة في القكاعد النحكية لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم األزىرم، كتنمية 

المنيج شبو التجريبي، ككاف مجتمع الدراسة مف معيدم اتجاىاتيـ نحكىا. اتبع الباحث 
( تمميذنا تـ ٕٚالدكتكر طمعت األزىرم، كالعصافرة بمصر، كتككنت عينة الدراسة مف )

تبار تشخيصي لتصكيب التصكرات تقسيميـ إلى مجمكعتيف: تجريبية كضابطة، تـ تصميـ اخ
في تصكيب التصكرات البديمة،  البديمة، كمقياس لالتجاه. أظيرت النتائج فاعمية النمكذج

 كتحسيف االتجاه نحك المادة.
البنائي في  "ككدز"( فقد تقصت فاعمية التدريس كفقنا لنمكذج ٕ٘ٔٓأما دراسة فايز)     

تنمية التحصيؿ كاالتجاه نحك مادة العمـك لتالميذ المرحمة اإلعدادية بمصر. قاـ الباحث 
عمى مجمكعة الدراسة، كما تـ إعداد دليؿ لممعمـ. بتطبيؽ اختبار التحصيؿ كمقياس االتجاه 

 أظيرت النتائج فاعمية النمكذج في تنمية التحصيؿ كاالتجاه.
( فيدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجيات ٖٕٔٓ)أما دراسة المطكؽ     

 في تنمية التفكير الناقد كاالتجاه نحك العمـك لدل طمبة الصؼ الثامف "(Jigsaw)"جيجسك
بغزة، اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي، كتككف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ الثامف 

ـ، كتككنت عينة الدراسة ٕٕٔٓ-ٕٔٔٓاألساسي بمحافظة شماؿ غزة بالعاـ الدراسي 
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( طالبنا كطالبة، قسمت إلى مجمكعتيف: تجريبية كضابطة. تـ استخداـ اختبار)ت( ٛ٘ٔمف)
. أظيرت النتائج كمربع إيتا، كتـ إعداد اخت بار التفكير الناقد كمقياس االتجاه نحك العمـك

 فاعمية النمكذج في جميع متغيرات الدراسة.
ا دراسة الزعبي)       ( إلى تعرؼ فاعمية استخداـ "كيتمي" البنائي في ٖٕٔٓكىدفت أيضن

ساسي. التحصيؿ الدراسي، كاالتجاىات نحك مادة عمـ األحياء، لدل تالميذ الصؼ الثامف األ
تككنت عينة الدراسة مف تالميذ الصؼ الثامف األساسي في محافظة دمشؽ؛ حيث بمغ عدد 

( تمميذنا تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف: تجريبية كضابطة. تـ إجراء اختبار ٓٚالتالميذ)
تحصيمي، كمقياس لالتجاه نحك مادة عمـ األحياء. أظيرت النتائج فاعمية نمكذج "كيتمي" 

 ية التحصيؿ كاالتجاه.البنائي في تنم
تدريس العمكـ باستخداـ نمكذج  أثر تقصي إلى (ٕٛٓٓالشمبي )ىدفت دراسة كما       
(5Es البنائي في تنمية التفكير العممي لدل طالبات الصؼ الثالث ) االبتدائي كاتجاىاتيف نحك

ارس طالبة مف طالبات الصؼ الثالث األساسي في مد (ٗٗ). بمغت عينة الدراسة العمـك
، مكزعات ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓ منطقة جنكب عماف التابعة لككالة الغكث الدكلية لمعاـ الدراسي

ـّ إعداد اختبار لقياس التفكير العممي كاتجاىات  عمى شعبتيف تجريبية كضابطة، كقد ت
 .  . فاعمية النمكذج في تنمية التفكير كاالتجاهالنتائج  أظيرتالطالبات نحك العمـك

مى النظرية قائمة عالفاعمية بعض مف النماذج التدريسية  سات المذككرةتناكلت الدرا      
، كاستراتيجية (5Es)نمكذج" كيتمي"، ك نمكذج ككاف منيا  عمى االتجاه، البنائية،
، ككانت جميعيا فاعمة في االتجاه. ، كنمكذج "ككدز" كنمكذج "بايبي""(Jigsaw)"جيجسك

يستند عمييا النمكذج المقترح؛ حيث يقكـ عمى تشابيت الدراسة الحالية في الفمسفة التي 
لدراسة الحالية في مقياس الفمسفة البنائية، كما تشابيت ىذه الدراسات مع النمكذج المقترح با

 االتجاه، بينما اختمفت معيا في مجتمع الدراسة، كخطكات النمكذج المتبع.
بناء كتصميـ النمكذج استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في بناء االطار النظرم، ك 
  المقترح، كبناء أدكات الدراسة، كاختيار األساليب اإلحصائية المناسبة.
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 الفصل الجالح: إجساٛات الدزاض٘

 أًّلا : ميَج الدزاض٘

االختبار القبمي كاالختبار القائـ عمى  التجريبي شبو التصميـفي ىذه الدراسة  الباحث استخدـ
أما المتغير المستقؿ فكاف النمكذج  ،التجريبية كالضابطة: مالمجمكعتيف متكافئتيف ىالبعدم 

المقترح لتصميـ التدريس الفعاؿ، كالمتغيريف المستقميف ىما: التحصيؿ الدراسي، كاالتجاه 
 .التصميـ التجريبي لمدراسة ( يكضحٕشكؿ ) نحك العمكـ.

 

 

 

 

ًٔا دلتنع ّعٔي٘ الدزاض٘  ثاى

، كىي: متكسطة مدينة تبكؾ فيارس لممرحمة المتكسطة مد ثالث العينة مف تـ اختيار      
عاصـ بف عدم الحككمية، كمتكسطة مالؾ بف دينار الحككمية، كمتكسطة أبكعبيدة 

 كقدلمعرفة الباحث بجدية معممي العمـك في ىذه المدارس،  قصديةبطريقة  الحككمية، كذلؾ
مكعة ضابطة تدرس حداىا مجإاختيرت مف كؿ مدرسة شعبتيف بطريقة عشكائية لتمثؿ 

خرل تجريبية تدرس كفقا لمنمكذج المقترح، كبيذا تككنت عينة بالطريقة االعتيادية، كاأل
ا شكمكا ( طالبن ٜٓٔ) المرحمة المتكسطة  منيـ طالب( طالبا مف ٜٕٔالدراسة مف )

 ربع.ا شكمكا المجمكعات الضابطة األ ( طالبن ٓٔٔربع، ك)المجمكعات التجريبية األ 
؛ المجمكعات الضابطة كالتجريبية في االختبار مكافئة عينة الدراسةتـ الدراسة: مكافأة عينة 

 (:ٗالقبمي لالختبار التحصيمي كلـ تكجد فركؽ دالة كما ىك مكضح بالجدكؿ )
  

 
 التطبيق البعدي   املعاجلت التجريبيت

 
 التطبيق القبلي

 
 

اخزجبس انزسصٛم 

 انذساعٙ

+ 

 يمٛبط االردبِ

 

اخزجبس انزسصٛم 

 انذساعٙ

+ 

 يمٛبط االردبِ

 

انًدًٕػخ 

 انضبثطخ

رذسط ثبعزخذاو 

 انطشٚمخ انزمهٛذٚخ

انًدًٕػخ 

 انزدشٚجٛخ

 جمووعاث البحث

رذسط ثبعزخذاو 

انًمزشذ  انًُٕرج

 انًذيح

 (ٕٛٔٓ ،ٔ-ٖ، شكؿ لمدراسة) الصالح( التصميـ التجريبي ٕشكؿ )
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 انمجهٙ نالخزجبس انزسصٛهٙ انزطجٛكػُٛخ انذساعخ فٙ  يكبفأح( 4خذٔل)

 
 انؼذد انًدًٕػخ

 انًزٕعظ

 انسغبثٙ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ )د(

انذالنخ 

 االزصبئٛخ

االخزجبس 

انزسصٛهٙ 

 انمجهٙ

 0,890  2,05199 5,6514 109 انزدشٚجٛخ

  1,831 2,09360 6,1666 108 انضبثطخ

داء القبمي حيث بمغت قيمة تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في األ (ٗ) يظير الجدكؿ
(، ٘ٓ.ٓ= αمف مستكل الداللة) كىي أكبر (،2ٜٛٓٓحصائية )إ( ك بداللة 2ٖٛٔٔ)ت( )

التحصيؿ  مف حيث متغير ية كالضابطةبيف المجمكعتيف التجريب تكافؤف ىناؾ أكىذا يعني 
 قبؿ البدء بالتجربة. الدراسي القبمي

ا  المجمكعات في االختبار القبمي لمقياس االتجاه نحك العمـك ككانت الفركؽ  مكافأةتـ أيضن
 (:٘)قـر  غير دالة كما ىك مكضح بالجدكؿ

 انمجهٙ نًمٛبط االردبِ َسٕ انؼهٕو انزطجٛكانًدًٕػبد فٙ  يكبفأح( 5خذٔل)

 
 انؼذد انًدًٕػخ

 انمٛى

 انًفمٕدح

انًزٕعظ 

 انسغبثٙ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘
 لًٛخ )د(

انذالنخ 

 االزصبئٛخ

يمٛبط 

 االردبِ

 انمجهٙ

  0,88 10,86605 83,6282 31 68 انزدشٚجٛخ

 0,930  12,24966 83,6954 35 63 انضبثطخ

داء المجمكعتيف التجريبية كالضابطة أحصائيا بيف إ( عدـ كجكد فركؽ دالة ٘يظير الجدكؿ )
( ك بداللة 08000داء القبمي عمى مقياس االتجاه نحك العمـك حيث بمغت قيمة )ت( )في األ

 تكافؤف ىناؾ أ(، كىذا يعني ٘ٓ.ٓ= α( كىي أكبر مف مستكل الداللة)08930حصائية )إ
. بيف  اتجاىات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ البدء بالتجربة نحك مادة العمـك

، مف حيث متغيرم التحصيؿ الدراسي كاالتجاه في التطبيؽ كعميو فإف المجمكعتاف متكافئتاف
 القبمي.
ا ضبط المتغيرات الدخيمة؛ حيث تـ اختيار المجمكعة الضابطة كالتجريبية مف       كما تـ أيضن
ا تـ اختيار ثالث مدارس في أماكف متفرقة، كما نفس ا لمدرسة، يدرسيما نفس المعمـ، أيضن
الجدكؿ المدرسي كاف كاحدنا لكؿ مجمكعتيف، كنفس الخصائص الفيزيائية لممجمكعتيف أف 

 التجريبية كالضابطة.
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 ثالًجا : أدّات الدزاض٘:

 كمقياس، التحصيؿ الدراسيار اختب :أداتيف مف أدكات الدراسة بناءلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ 
 .  االتجاه نحك العمـك

 اختباز التخصٔل الدزاضٕ أًّلا: 

 قبؿ المجمكعات تكافؤ بيدؼ قياس متعدد مف االختيار نكع مف مكضكعي اختبار بناء تـ     
 االنتياء بعد كالتجريبية ،الضابطة المجمكعتيف بيف فركؽ كجكد مدل كلمعرفة، التجربة بدء
 :التالية الخطكات اتباع تـ االختبار كلبناء ،التجربة مف
كحدة: المادة كالطاقة؛ الفصؿ الثالث: حاالت المادة؛ تـ اختيار : الدراسية المادة تحديد. ٔ

سمكؾ المكائع(؛ كالفصؿ الرابع: الطاقة كتحكالتيا؛  –الحرارة كتحكالت المادة  –دركس )المادة 
مف كتاب العمـك المقرر تدريسو  كالتربيف( المكلد –تحكالت الطاقة  –دركس )ما الطاقة 

  .لطالب الصؼ الثاني مف المرحمة المتكسطة بالعاـ الدراسي
، كالضابطة ،التجريبية البحث مجمكعات تكافؤ مف متأكدل: االختبار مف اليدؼ تحديد. ٕ

 ـ "األكلى تبعنا لتصنيؼ " بمك  الثالثةلطالب العينة في المستكيات  الدراسيالتحصيؿ  كلقياس
 عند العمـكلمادة  الدراسيفي التحصيؿ  النمكذج المقترح فاعمية عف الكشؼ كبالتالي
 .كالتطبيؽ ،كالفيـ ،التذكر مستكيات

 المجاؿ في لألىداؼ  Bloom" بمكـ"  تصنيؼ تـ اتخاذ: السمككية األىداؼ تحديد. ٖ
 بالفصكؿ المختارةلمجكانب المعرفية المتضمنة  الطالب تعمـ مستكل لتقكيـ أساسنا المعرفي

 .كالتطبيؽ ،كالفيـ ،التذكر كىي: األكلى الخمسة المستكيات عند
 المعرفية لألىداؼ النسبي كالكزف ،األىمية تحديد طريؽ عف: المكاصفات جدكؿ إعداد. ٗ

 مف فقرة( ٕٓ) المقترحة الفقرات عدد الثالثة المختارة، ككاف بمكضكعات الفصكؿ المتضمنة
 :(ٙجدكؿ )نظر ادد. متع مف االختيار نكع
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 انذساعٙ انزسصٛم الخزجبس يٕاصفبد انصٕسح األٔنٛخ ( ٚجٍٛ خذٔل6خذٔل )

 انًٕضٕػبد

يدًٕع  انزطجٛك انفٓى انززكش

انفمشاد 

فٙ 

 االخزجبس

ػذد 

 األْذاف

ػذد 

 انفمشاد

ػذد 

 األْذاف

ػذد 

 انفمشاد

ػذد 

 األْذاف

ػذد 

 انفمشاد

1 
 انفصم انثبنث

 زبالد انًبدح
18 6 10 3 9 3 12 

2 

 انفصم انشاثغ

انطبلخ 

 ٔرسٕالرٓب

10 3 6 2 10 3 8 

 20 6  5  9  انًدًٕع

 مف االختيار نمط مف فقرةن ( ٕٓ) مف لالختبار األكلية الصكرة تككنت: االختبار فقرات بناء .٘
 صيغت كقد الصحيحة، اإلجابة تمثؿ فقط كاحدة بدائؿ، أربعة مفردة لكؿ كاف حيث متعدد؛
 : بحيث باراالخت فقرات
 . الصؼ الثاني مف المرحمة المتكسطة طالب مستكل في تككف .أ 
 . (ٚجدكؿ) "(بمكـ" لتصنيؼ طبقنا) األكلى الثالثة المعرفة مستكيات تخدـ .ب 
 . عممينا كصحيحة ُلغكينا سميمةن  تككف .ج 
 . بالفصكؿ المختارة التعميمي المحتكل كتشمؿ ،عشكائي بشكؿ تتكزع .د 
 . صحيح منيا فقط كاحد؛ مقدمةال مع متجانسة كاضحة البدائؿ .ق 
 .الطالب إرباؾ لعدـ صفحتيف في مقسمة غير االختبار مف الكاحدة الفقرة .ك 

 ( ٕٚضر رٕصٚغ يغزٕٚبد انًؼشفخ ػهٗ فمشاد االخزجبس )طجمًب ندذٔل انًٕاصفبد(6خذٔل )    

 فمشاد يغزٕٖ انزطجٛك فمشاد يغزٕٖ انفٓى فمشاد يغزٕٖ انززكش

2 14 1 6 20 

4 15 3 8  

5 16 11 10  

6 19 12 13  

9  16 18  

فمشاد  5 فمشاد  9   فمشاد 6   
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 ضكء في لالختبار األكلية الصكرة بناء تـ: الدراسيالتحصيؿ  الختبار األكلية الصكرة .ٙ
 صياغة ثـ، الصحيحة اإلجابات مفتاح كتابة تـ، فقرةن ( ٕٓ)عمى فاحتكل، السابقة المعايير
 ممكنة. صكرة أبسط في االختبار عف اإلجابة كيفية شرح إلى تيدؼ كالتي االختبار تعميمات

 مالحظاتيـ، المحكمكف أبدل آرائيـ، كقد الستطالع ،المحكميف مف لجنة عمى عرضو . تـٚ
 تـ استبداؿ ثالث فقرات حيث ؛المناسبة التعديالت ضكئيا في كأجريت دراستيا تـ ثـ كمف
 في صكرتو األكلية. فقرةن  (ٕٓ) عمى تحكيـ الخبراء بعد االختبار شتمؿلي
 عينة عمى تطبيقو تـ لالختبار األكلية الصكرة إعداد بعد: لالختبار االستطالعية التجربة. ٛ

التجريبي  التطبيؽ أجرم كقد ،مف خارج عينة الدراسة طالبنا( ٖٓ) عددىا ككاف استطالعية
 : بيدؼ األكاديمي التحصيؿ الختبار
 . باراالخت فقرات كثبات صدؽ حساب - أ
 . األساسية العينة عمى تطبيقو عند االختبار إجابة تستغرقو الذم الزمف تحديد - ب
 .االختبار فقرات لصياغة الطالب فيـ مدل تحديد - ت

 :التالية بالطرؽ كذلؾ، صدقو مف لمتأكد كذلؾ االختبار، فقرات تقنيف تـ: االختبار صدؽ. ٜ
 :Face Validity المحكميف صدؽ -أ   

 التدريس، كطرؽ المناىج في المختصيف مف نخبة عمى االختبار عرض تـ حيث     
ا، كاإلحصاء  آلراء االستجابة تـ كقد ،أكفاء كمعمميف تربكييف مشرفيف عمى عرضو تـ كأيضن
جراء المحكميف السادة  النيائية شبو صكرتو في االختبار خرج كبذلؾ الالزمة، التعديالت كا 
 . االستطالعية العينة ىعم تطبيقو ليتـ فقرةن ( ٕٓ) مف مككننا

 صذق االرغبق انذاخهٙ نزمذٚش صذق انزكٍٕٚ نالخزجبس: - ة

ـّ حساب معامالت االرتباط  بيف كؿ فقره  لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار ت
مف خارج عينة  ا( طالبن ٖٓكىك الدرجة الكمية لالختبار عينة استطالعية  مككنو مف)

 لنتائج:( يبيف ىذه اٛالدراسة، كالجدكؿ)
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 (30كم فمشح ٔانذسخخ انكهٛخ )ٌ=يؼبيم اسرجبط ثٛشعٌٕ ثٍٛ  (8خذٔل )

سلى 

 انفمشح
 لًٛخ يؼبيم سلى انفمشح يغزٕٖ انذالنخ لًٛخ يؼبيم

يغزٕٖ 

 انذالنخ

1 **0.43 0,013 11 **0.812 0,000 

2 **0,084 0,043 12 **0.411 0,000 

3  *0,418 0,001 13 **0.94 0,013 

4 **0,550 0,056 14 **0.84 0,043 

5 **0,52 0,002 15 **0.60 0,000 

6 **0,666 0,002 16 **0.532 0,000 

6 *0,432 0,000 16 **0.496 0,000 

8 *0,39 0,025 18 **0.616 0,000 

9 **0,496 0,042 19 **0.528 0,000 

10 **0,600 0,036 20 **0.83 0,000 

  0.01دال إزصبئٛبً ػُذ يغزٕٖ دالنخ يؼبيم االسرجبط ** 

 0.05دال إزصبئٛبً ػُذ يغزٕٖ دالنخ يؼبيم االسرجبط *   

( أف جميع فقرات االختبار التحصيمي مرتبطة بالدرجة الكمية ٛيتضح مف الجدكؿ )
االختبار يتمتع بالصدؽ  (؛ كبذلؾ فإفَّ 2ٓ٘ٓارتباطنا ذا داللة إْحَصائيَّة عند مستكل داللة )

 كيعتمد عميو في جمع البيانات.
الصدؽ الذاتي: لقد تحقؽ الباحث مف الصدؽ الذاتي لالختبار مف خالؿ اخذ الجر   -ج

التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار كفؽ المعادلة  الصدؽ الذاتي لالختبار=   )معامؿ ثبات 
 ½االختبار(

   ٜٔ.ٓ=  ½ (0,83كبيذا يككف الصدؽ الذاتي لالختبار= )
 ثبات االختبار:   -ٓٔ
 اطالبن  ٖٓلمتحقؽ مف ثبات االختبار قاـ الباحث بتطبيقو عمى عينة استطالعية تككنت مف  

 مف خارج عينة الدراسة، كاستخرج الثبات بطريقتيف ىما:
الطريقة النصفية: حيث تـ تقسيـ االختبار إلى فقراتو الفردية كالزكجية، ثـ استخدمت  - أ

النصفيف، في حساب معامؿ االرتباط بينيما الستخرج معامؿ الثبات بيف درجات 
(، بعد ذلؾ تـ تصحيح معامؿ الثبات بيف نصفي ٜٓٚ.ٓنصفي االختبار كبمغ )

     براكف  -االختبار لتقدير ثبات االختبار ككؿ باستخداـ معادلة سبيرماف
  ر

  ر
  (ٜٙ.ٓكبمغ معامؿ ثباتو بطريقة كركنباخ الفا )   معامل الثبات 
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 : Cronbach Alpha طريقة التبايف باستخداـ معادلة الفا كركنباخ -ب
تعتمد معادلة الفا كركنباخ عمى تباينات أسئمة االختبار، كتشترط أف تقيس بنكد االختبار  

تخداـ البرنامج سمة كاحدة فقط، حيث قاـ الباحث بحساب معامؿ ثبات االختبار، باس
مف خالؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف العينة االستطالعية ذاتيا،   SPSSاإلحصائي 
 (ٜٚٚ.ٓكبمغت )

 :لالختبار النيائية الصكرة -ٔٔ
 في ليصبح ؛الدراسيالتحصيؿ  اختبار كثبات صدؽ مف التأكد تـ قد يككف كبذلؾ      
 عمى لمتطبيؽ كصالحةن  المكاصفات لجدكؿ ابقةن مط فقرةن؛ (ٕٓ) مف مككننا النيائية صكرتو
 .(ٙ). انظر جدكؿ رقـ األساسية العينة

ًٔا:   االجتاِ حنْ العلْو مكٔاعثاى

، تـ إعداد أداة لقياس اتجاىات المتعمميف بالصؼ الثاني مف المرحمة في ضكء أسئمة الدراسة
 الية:المتكسطة نحك مادة العمكـ، كقد تـ بناء المقياس كفؽ الخطكات الت

المتعمميف نحك مادة العمكـ، كذلؾ األىداؼ  باتجاىاتالرجكع إلى أدبيات الدراسة المتعمقة  -ٔ
العامة كالتفصيمية لتدريس مادة العمكـ بالمرحمة المتكسطة بالمممكة العربية السعكدية، 

 مما ساعد عمى تحديد فقرات األداة كصياغتيا.
( فقرةن، كفؽ مقياس ليكرت ٓٗتككنت مف )بناء الصكرة األكلية مف المقياس؛ حيث  -ٕ

: مكافؽ بشدة، مكافؽ، محايد، خمس درجات كىي الخماسي؛ حيث خصص لكؿ فقرة
 معارض، معارض بشدة.

، كالضابطة ،التجريبية الدراسة مجمكعات تكافؤ مف التأكد كاف بيدؼ المقياس بناء -ٖ
 .لطالب العينة االتجاه نحك مادة العمـك كلقياس

قياس بصكرتو األكلية عمى لجنة تحكيـ مككنة مف أساتذة متخصصيف، عرض الم -ٗ
مب منيـ إبداء آرائيـ مف حيث مدل مالءمة الفقرات لقياس كمشرفيف تربكييف؛ حيث طُ 

، كبناءن عمى آراء المجنة تـ تعديؿ  اتجاىات المتعمميف بالمرحمة المتكسطة نحك مادة العمـك
( فقرة، بعد حذؼ سبع فقرات كتعديؿ ٖٖننا مف )فقرات المقياس؛ حيث أصبح المقياس مكك 

 فقرتيف، كبيذا يككف المقياس قد حقؽ الصدؽ الظاىرم كصدؽ المحتكل.
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تـ تطبيؽ المقياس بصكرتو النيائية عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة  -٘
يث التأكد مف ثباتيا ح تـ ( طالبنا مف خارج عينة الدراسة، كبعد تحميؿ النتائجٖٓعددىا)

( ٕٛ.ٓ)براكف  –بمغ معامؿ ثباتيا بالطريقة النصفية بعد تصحيحو بمعادلة سبيرماف 
 ، كىك معامؿ ثبات مناسب لتطبيؽ األداة.(ٚٛ.ٓ) كركنباخ ألفا بطريقة ثباتيا معامؿ كبمغ

( فقرةن، كفؽ نمكذج ليكرت ٖٖلتصحيح المقياس في صكرتو النيائية المككنة مف) -ٙ
درجات)مكافؽ بشدة(، كأربع درجات)مكافؽ(، كثالث  الخماسي، تـ تخصيص خمس

درجات)محايد(، كدرجتيف)غير مكافؽ(، كدرجة كاحدة)غير مكافؽ بشدة(، كبذلؾ يككف 
 ( درجة. ٘ٙٔ – ٖٖمدل اإلجابة عمى مقياس االتجاه مف ) 

 الدزاض٘: خطْاتزابًعا : 

 لخطكات التالية:لإلجابة عف أسئمة الدراسة كالتحقؽ مف صحة الفركض، تـ اتباع ا  
االطالع عمى األدب التربكم، كالدراسات السابقة التي تناكلت نماذج تصميـ التدريس  -ٔ

 الفعاؿ، كالنظرية البنائية، كدكرات العمـ، كالتحصيؿ الدراسي، كاالتجاه.
 تصميـ النمكذج المقترح لتصميـ التدريس الفعاؿ. -ٕ
لربع مف كتاب العمكـ لمصؼ اختيار المحتكل العممي ممثالن في الفصميف الثالث كا -ٖ

 الثاني مف المرحمة المتكسطة.
 تخطيط الدركس لممحتكل كامالن كفؽ النمكذج المقترح. -ٗ
 كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، بالتطبيؽ عمى عينة استطالعية. تصميـ أدكات الدراسة -٘
 اختيار عينة الدراسة. -ٙ
تجريبية قبؿ اختيار المعمميف كتدريبيـ عمى تطبيؽ النمكذج، كحضكر عدة حصص  -ٚ

 التطبيؽ.
 تطبيؽ أدكات الدراسة ) تطبيؽ قبمي ( -ٛ
 تدريس المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. -ٜ

 تنفيذ التطبيؽ البعدم. -ٓٔ
جمع البيانات كتحميميا باالستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  -ٔٔ

SPSS)) 
 تفسير نتائج الدراسة كمناقشتيا، كصياغة التكصيات كالمقترحات. -ٕٔ
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  األضالٔب االحصأٜ٘ املطتددم٘ خامطًا:

استخدـ الباحث التصميـ االحصائي المعركؼ بتحميؿ التبايف المتغاير   -ٔ
(ANCOVA)  متغيريف أحدىما المقياس المعاد )استخداـ اختبار ؼ. كلـ يستخدـ

إال إذا أظير  ( Scheffes test)تحميؿ التبايف البعدم باستخداـ اختبار شيفيو 
 (.٘ٓ.ٓ= αيف لممقياس المعاد داللة احصائية عمى مستكل ثقة )تحميؿ التبا

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية. -ٕ
 الفصل السابع: عسض ّحتلٔل مياقش٘ ىتاٜج الدزاض٘

 اليتــــــــــاٜـــج أًّلا :عسض 

 ـ لإلجاب٘ عً الطؤال األّل مً أضٝل٘ الدزاض٘: أ 

صميـ التدريس الفعاؿ " في تنمية التحصيؿ الدراسي لدل مقترح لت نمكذجما فاعمية " ػ ٔ
 ؟ طالب الصؼ الثاني المتكسط بمنطقة تبكؾ

ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل كيرتبط بيذا السؤاؿ الفرضية الصفرية "  -ٔ
(α =ٓ.ٓ٘) درست  طالب المجمكعة التجريبية )التيدرجات  كسطيبيف مت

)التي درست رجات طالب المجمكعة الضابطة باستخداـ النمكذج المقترح( كد
 ."بالطريقة المعتادة( في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ الدراسي

داء المجمكعتيف التجريبية أفقد استخدـ اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف لممقارنة بيف  
 ائج:( يبيف ىذه النتٜكالضابطة عمى االختبار التحصيمي القبمي كالبعدم، كالجدكؿ رقـ )

َزبئح اخزجبس )د( نؼُٛزٍٛ يغزمهزٍٛ رجؼب العزدبثبد افشاد ػُٛخ انذساعخ ػهٗ االخزجبس  (9اندذٔل)

 انزسصٛهٙ انمجهٙ ٔانجؼذ٘

 
 انؼذد انًدًٕػخ

 انًزٕعظ

 انسغبثٙ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘

لًٛخ 

 )د(

انذالنخ 

 االزصبئٛخ

االخزجبس انزسصٛهٙ 

 انمجهٙ

 0,890  2,05199 5,6514 109 انزدشٚجٛخ

  1,831 2,09360 6,1666 108 انضبثطخ

االخزجبس انزسصٛهٙ 

 انجؼذ٘

   3,86183 12,8899 109 انزدشٚجٛخ

 0,013 8,053 3,28625 8,9126 103 انضبثطخ

داء القبمي حيث تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في األ (ٜ) يظير الجدكؿ 
ف ىناؾ تجانس بيف أ(، كىذا يعني 08090( ك بداللة احصائية )18031بمغت قيمة )ت( )

 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ البدء بالتجربة.
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داء البعدم لالختبار التحصيمي كالذم أظير فرقا كما تـ استخداـ نفس االختبار عمى األ    
( 080,3حيث بمغت قيمة ت) التدريسا لصالح التدريس كفؽ نمكذج مقترح لتصميـ حصائين إ

( حيث كاف ٘ٓ.ٓ= α( كىي أقؿ مف مستكل الداللة )08013اللة احصائية)كبمستكل د
( كىك أعمى 12809متكسط أداء طمبة المجمكعة التجريبية عمى االختبار التحصيمي البعدم)

 (.0891) مف متكسط أداء المجمكعة الضابطة كالبالغ
ف فرضيات م كلىكقبكؿ الفرضية البديمة األ  كلىاأل  الصفرية الفرضية رفضكبيذا تـ       

بيف  (٘ٓ.ٓ= α)يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل "أنو  الدراسة كالتي تنص عمى
رجات درست باستخداـ النمكذج المقترح( كد طالب المجمكعة التجريبية )التيدرجات  كسطيمت

دم الختبار طالب المجمكعة الضابطة )التي درست بالطريقة المعتادة( في التطبيؽ البع
 ."التحصيؿ الدراسي

عف طريؽ المشرؼ نمكذج، تـ تطبيؽ اختبار قصير مفاجئ، نتائج تطبيؽ الكتأكيدنا عمى      
نمكذج، بحيث التربكم لمادة الفيزياء بإدارة تعميـ تبكؾ عمى عينة مف المدارس المطبقة لم

حتكل المستيدؼ طبؽ االختبار عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بالمدرسة في الم
متكسط درجات العينة التجريبية أكثر مف ضعؼ بالدراسة؛ فكانت نتيجة ىذا االختبار أف 

 (.ٓٔ) رقـ كما ىك مكضح بالجدكؿ متكسط درجات العينة الضابطة
 طشٚك انًششف انزشثٕ٘ نًبدح انفٛضٚبء( ٕٚضر َزٛدخ االخزجبس انًفبخئ انًطجك ػٍ 10اندذٔل)

 (2و/2دسخبد انؼُٛخ انزدشٚجٛخ) (1و/2دسخبد انؼُٛخ انضبثطخ )

 انذسخخ و انذسخخ و انذسخخ و انذسخخ و انذسخخ و انذسخخ و

 8 21 6 11 6 1 4 21 غبئت 11 3 1

2 5 12 6 22 5 2 6 12 8 22 6 

3 6 13 5 23 5 3 6 13 6 23 9 

4 5 14 5 24 5 4 8 14 9 24 8 

 8 25 غبئت 15 8 5 5 25 5 15 4 5

6 3 16 5 26 3 6 9 16 6 26 4 

6 5 16 6 26 6 6 6 16 8 26 8 

 ـــــــــ 28 8 18 5 8 3 28 4 18 5 8

 ـــــــــ 29 5 19 6 9 ـــــــــ 29 5 19 6 9

 ـــــــــ 30 8 20 8 10 ـــــــــ 30 5 20 4 10

 6.30انًزٕعظ =   3.40انًزٕعظ = 
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  ـ لإلجاب٘ عً الطؤال الجاىٕ مً أضٝل٘ الدزاض٘:ب  
 مادة نحك االتجاه تحسيف في"  الفعاؿ التدريس لتصميـ مقترح نمكذج"  فاعمية ما

  تبكؾ؟ بمنطقة المتكسط الثاني الصؼ طالب لدل العمـك
ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند كترتبط بيذا السؤاؿ الفرضية الصفرية " 

ست باستخداـ در  يات طالب المجمكعة التجريبية )التدرج يبيف متكسط (٘ٓ.ٓ= α)مستكل
 يدرست بالطريقة المعتادة( ف ي)التالنمكذج المقترح( كدرجات طالب المجمكعة الضابطة 

 . "لمقياس االتجاه نحك مادة العمـك مالتطبيؽ البعد
فراد أ)ت( لعينتيف مستقمتيف لممقارنة بيف استجابات اختبار الباحث فقد استخدـ

نحك مادة العمـك القبمي كالبعدم،  تجاهاال المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى مقياس 
 .( يبيف ىذه النتائجٔٔكالجدكؿ رقـ )

يمٛبط زبئح اخزجبس )د( نؼُٛزٍٛ يغزمهزٍٛ رجؼب العزدبثبد افشاد ػُٛخ انذساعخ ػهٗ ( 11َخذٔل )    

 انمجهٙ ٔانجؼذ٘ االردبِ

 
 انؼذد انًدًٕػخ

 انمٛى

 انًفمٕدح

انًزٕعظ 

 انسغبثٙ

االَسشاف 

 انًؼٛبس٘

 لًٛخ

 )د(

انذالنخ 

 االزصبئٛخ

 يمٛبط االردبِ

 انمجهٙ

  0,088 10,86605 83,6282 31 68 انزدشٚجٛخ

 0,930  12,24966 83,6945 35 63 انضبثطخ

يمٛبط االردبِ 

 انجؼذ٘

 0,512 0,658 11,66965 85,9296 38 61 انزدشٚجٛخ

   14,80630 84,4805 32 66 انضبثطخ

داء المجمكعتيف التجريبية أكؽ دالة احصائيا بيف ( عدـ كجكد فر ٔٔيظير الجدكؿ )
( 08000داء القبمي عمى مقياس االتجاه نحك العمـك حيث بمغت قيمة )ت( )كالضابطة في األ

ف ىناؾ أ(، كىذا يعني ٘ٓ.ٓ= α( كىي أكبر مف مستكل الداللة)08930حصائية )إك بداللة 
.تجانس بيف اتجاىات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قب  ؿ البدء بالتجربة نحك مادة العمـك

اكما يتبيف  داء المجمكعتيف التجريبية أا بيف حصائين إعدـ كجكد فركؽ دالة  أيضن
( 086,0تجاه نحك العمـك حيث بمغت قيمة )ت( )داء البعدم عمى مقياس اال كالضابطة في األ

 (.٘ٓ.ٓ= α(، كىي أكبر مف مستكل الداللة)08,12ك بداللة احصائية )
 يذا تـ رفض الفرضية البديمة الثانية كقبكؿ الفرضية الصفرية الثانية كالتي تنص عمىكب   
ات طالب درج يبيف متكسط (٘ٓ.ٓ= α)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل" أنو

درست باستخداـ النمكذج المقترح( كدرجات طالب المجمكعة  يالمجمكعة التجريبية )الت
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لمقياس االتجاه نحك مادة  مالتطبيؽ البعد يقة المعتادة( فدرست بالطري ي)التالضابطة 
 ."العمـك

ًٔا:   اليتاٜــــج  ّتفطري مياقشــ٘ثاى

 :فرضياتالمف خالؿ التحقؽ مف  تياكاف اليدؼ مف ىذه الدراسة اإلجابة عف أسئم
طالب درجات  كسطيبيف مت (٘ٓ.ٓ= α)يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل "ال   ػٔ

رجات طالب المجمكعة درست باستخداـ النمكذج المقترح( كد ة التجريبية )التيالمجمكع
 ."الضابطة )التي درست بالطريقة المعتادة( في التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ الدراسي

ات طالب درج يبيف متكسط (٘ٓ.ٓ= α)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل"   ػٕ 
ست باستخداـ النمكذج المقترح( كدرجات طالب المجمكعة در  يالمجمكعة التجريبية )الت

لمقياس االتجاه نحك مادة  مالتطبيؽ البعد يدرست بالطريقة المعتادة( ف ي)التالضابطة 
 ."العمـك
تحسف في  ظيراألكلى، حيث  الصفرية الفرضية رفضكقد بينت النتائج بكؿ كضكح      

 الطالبمقترح، متجميا في ارتفاع متكسط أداء ال نمكذجاألداء التحصيمي بعد تدريسيـ كفؽ ال
كبفرؽ إحصائي بيف المجمكعة التجريبية  ( بعد التدريبٜٛ.ٕٔ( إلى )2ٙ٘٘التحصيمي مف )

المقترح الذم يركز عمى  نمكذج(. كيفسر الباحث ىذه النتيجة بطبيعة ال2ٖٓٔٓكالضابطة)
دارة الكقت كتمكيف الطالب مف أكبر قد ر ممكف مف زمف الحصة لبناء ضبط اإلدارة الصفية كا 

مر الذم يجعؿ عممية ربط التعمـ ، األمعرفتيـ التي يحتاجكنيا كالمشاركة الفاعمة في ذلؾ
الجديد بالتعمـ السابؽ أمران متحققان، كبالتالي يتماشى مع شركط التعمـ ذك المعنى 

 (.ٕٓٔٓ)الصمادم،
 كيمكف تفسير النتيجة السابقة بما يمي:      
النمكذج مف تفعيؿ لدكر الطالب مف خالؿ عمميات االستكشاؼ، خالؿ ما تمتع بو  -ٔ

فترة الترقي كالبناء؛ حيث بحث عف المعرفة بنفسو، فأصبح التعمـ ذم معنى، ليتكافؽ 
مف أف كؿ ما يبنى بكاسطة المتعمـ يصبح ذا معنى  (،ٕ٘ٔٓذلؾ مع ما ذكره مازف)

 بالنسبة لو.
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مييد كالتي جعمت مف التعمـ عممية غرضية ما تمتع بو النمكذج مف كجكد فترة الت -ٕ
التكجيو، ففييا عرؼ الطالب ما سيسعى لإلجابة عميو مف خالؿ دكرة التعمـ، ليتكافؽ 

 ككف التعمـ عند البنائييف عممية غرضية التكجيو. (،ٖٕٓٓذلؾ مع ما ذكره زيتكف)
؛ حيث كجكد فترة خاصة بالنمكذج لمتأسيس، كالتحقؽ مف المعرفة القبمية لمطالب، -ٖ

شرطنا أساسينا  ( ٕٕٔٓكأيُضا ما ذكره أبكجحجكح ) (ٖٕٓٓيعد ذلؾ كما ذكر زيتكف)
 لبناء التعمـ ذم المعنى.

كجكد فترة خاصة بالتطكير كتكسيع المعرفة، كتطبيؽ التعمـ في مكاقؼ جديدة   -ٗ
، ليتكافؽ كتحفيز عمميات التفكير العميا، كؿ ذلؾ أدل إلى نمك في التحصيؿ الدراسي

 (ٕٗٔٓع ما ذكره العكة)ذلؾ م
تنشيط ؛ تاحو النمكذج في فترة التثبيت مف تكظيؼ الكتابة في عممية التعمـما أ -٘

، ليتكافؽ ذلؾ مع ما ذكره تكليد األفكار، كتعمـ المفاىيـ الجديدة ك كاسترجاع المعرفة 
 (.ٕ٘ٔٓالجمعاف كفكدة كعمر )

متعمـ تعديؿ المسار، كما ما كفره النمكذج مف عممية تقكيـ مستمرة أتاحت لممعمـ كل -ٙ
في  (ٕٓٔٓكما ذكر جبر) تميز بكجكد تقكيـ تقميدم، كآخر بديؿ، مما أفاد المعمـ

 .مسار عممية التعمـبتعديؿ قراراتو 
كقد تكافقت النتيجة األكلى مع نتائج فاعمية النماذج التدريسية عمى التحصيؿ الدراسي 

ت ككيس مف النماذج الفاعمة في ( حيث كاف نمكذجي الفكرمإ٘ٔٓفي دراسة الجباكم)
ا كدراسة سينداج كأكدباسالتحصيؿ الدراسي،   & Seendagاتفقت أيضن

Odabas(2009)  حيث فاعمية نمكذج حؿ المشكمة عبر االنترنت في تنمية التحصيؿ ؛
ا مف حيث فاعميتيا رغـ اختالؼ المتغيرات، حيث كاف نمكذج الدراسي، كما  اتفقت أيضن

في دراسة  تعديؿ التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ العممية في فاعالن  "فراير"
ا فاعالن  "ياكر"(، كاف نمكذج ٕٚٔٓالحربي) في دراسة  في اكتساب المفاىيـ التاريخية أيضن
ا فاعالن في دراسةٕ٘ٔٓناصر) ( في تنمية ٕٙٔٓالعنزم) (، كما كاف نمكذج ككدز أيضن

 ميارة االستنباط.
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مع نتائج فاعمية نمكذج الرحالت المعرفية في التحصيؿ كما  بينما اختمفت النتيجة األكلى
؛ حيث كاف يمـز لألنمكذج المستخدـ عند "مسمـ" بنية تحتية  (ٕ٘ٔٓفي دراسة مسمـ)

 أكثر إعدادنا.
ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية " تنص عمى: أما فيما يتعمؽ بالفرضية الثانية كالتي       

درست  يات طالب المجمكعة التجريبية )التدرج يبيف متكسط (٘ٓ.ٓ= α)عند مستكل
درست بالطريقة  ي)التباستخداـ النمكذج المقترح( كدرجات طالب المجمكعة الضابطة 

 ."لمقياس االتجاه نحك مادة العمـك مالتطبيؽ البعد يالمعتادة( ف
ألداء  إلى المتكسط العاـصحة ىذا الفرض؛ رغـ أنو بالنظر  فقد أثبتت نتائج الدراسة      

ا طفيفا طرأ عمى متكسط ىناؾ تحسنن  يالحظ أفالطالب عمى مقياس االتجاىات نحك العمكـ 
(. كلعؿ عدـ 2ٜٕ٘ٛ( إلى ما بعده )2ٖٖٙٛالمقترح ) نمكذجاتجاىاتيـ مف قبؿ استخداـ ال

ذات داللة إحصائية بيف المتكسطْيف قد يعكد إلى قصر الفترة الزمنية لمتجربة  ؽكجكد فرك
بر غير كافية إلحداث فرؽ في االتجاىات، ال سيما كأف االتجاىات مف السمات كالتي تعت

( ٕٗٔٓتحسينيا خالؿ فترة قصيرة، فاالتجاه كما ذكر عكاشرية)الشخصية التي ال يسيؿ 
يتككف خالؿ الخبرات السابقة التي يمر بيا المتعمـ، كبذلؾ يكتسب عف طريؽ الخبرة، كالتقميد، 

أف اتجاىات العينة بشكؿ عاـ نحك مادة  رغـ، رية أك مكركثةكالمحاكاة، كليس سمة فط
( 2ٜٖٚٛحيث بمغت لممجمكعة الضابطة) ؛منذ البداية، بؿ كانت جيدة العمـك لـ تكف منخفضة
 (. 2ٖٖٙٛكلممجمكعة التجريبية )

مع كثير مف نتائج دراسات سابقة تقصت فاعمية  ةغير متكافق تمؾ النتيجة تكقد كان      
يسية متعددة تقـك عمى النظرية البنائية، ككانت فاعمة في تحسيف االتجاه، ككاف نماذج تدر 

(، ٕٛٓٓفي دراسة الشمبي) (5Es)(، كنمكذج ٖٕٔٓفي دراسة الزعبي) منيا نمكذج كيتمي
(، ٕٚٔٓالبنائي في دراسة أبكالخير) "بايبي"(، كنمكذج ٕ٘ٓفي دراسة فايز) "ككدز"كنمكذج 

، بينما في الدراسة الحالية كاف النمكذج المقترح غير فاعؿ  ((Jigsawاستراتيجية جيجسك 
الفترة إلى قصر  في تحسيف االتجاه، في حدكد مكاف كزمف تطبيؽ الدراسة، كلعؿ ذلؾ يرجع

    كما ذكر.
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 : التْصٔات:ثالًجا

استخداـ النمكذج المقترح في تدريس مادة العمـك بالمرحمة المتكسطة، لتنمية التحصيؿ  -ٔ
 دل المتعمميف.ل الدراسي

المقترح لتصميـ التدريس  نمكذجتدريب المعمميف عمى تخطيط دركسيـ باالستعانة بال -ٕ
 الفعاؿ.

 :زابًعا: املكرتحات

المقترح لتصميـ التدريس الفعاؿ عمى تخصصات أخرل غير مكاد  نمكذجتجريب فاعمية ال -ٔ
 .الطبيعية العمـك

 بيئات تعميمية أخرل.المقترح لتصميـ التدريس الفعاؿ في  نمكذجتجريب ال -ٕ
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 املساجع 

 أًّلا: املساجع باللغ٘ العسبٔ٘

(. فاعمية نمكذج بايبي البنائي في تصكيب التصكرات البديمة في القكاعد ٕٚٔٓ) أبك الخير، عصاـ
مجمة النحكية لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم األزىرم كتنمية اتجاىاتيـ نحكىا . 

 . search.shamaa.orgتـ استرجاعو مف  ٘ٙ-ٔ ،(ٖ)ٕ٘ ،لتربكيةالعمكـ ا
(. فاعمية دكرة التعمـ الخماسية في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات ٕٕٔٓأبكجحجكح، يحيى)يكنيو 

 . مجمة العمـ كحب االستطالع لدل تالميذ الصؼ الثامف األساسي بغزة في مادة العمـك
 .ٖٔ٘-ٗٗ٘ ،جامعة البحريف ، (ٕ)ٖٔ،العمكـ التربكية كالنفسية

فاعمية برنامج محكسب قائـ عمى النظرية البنائية لعالج صعكبات تعمـ (. ٕٙٔٓأبكشمالة، إيماف)
غير  رسالة ماجستير )البالغة العربية لدل طالبات الصؼ الحادم عشر في غزة

 فمسطيف. ،غزة ،الجامعة اإلسالمية منشكرة(.
مكذج بايبي في اكتساب المفاىيـ في الرياضيات كميكليـ أثر استخداـ ن(. ٕٔٔٓأبكمصطفى، أيمف)

الجامعة  (.رسالة ماجستير غير منشكرة )نحكىا لدل طالب الصؼ السابع األساسي بغزة
 فمسطيف. ،غزة ،اإلسالمية

أثر تعمـ العمـك باألنشطة العممية االستقصائية في فيـ الطمبة لممفاىيـ (. ٕٙٓٓ)أحمد، أماني
 (.رسالة دكتكراه غير منشكرة )االبستمكلكجية كاتجاىاتيـ نحك العمـ العممية كمعتقداتيـ

 األردف. ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، عماف
فاعمية نمكذج مقترح قائـ عمى التعمـ البنائي كنظرية المخ لتعميـ العمـك  (.ٕٛٓٓ)حمدافإسماعيؿ، 

 جامعة حمكاف. ،كمية التربية (.رسالة دكتكراه غير منشكرة )لتالميذ المرحمة اإلعدادية
في تحصيؿ  (CASE)ككيس  (4Mat)ي الفكرمات نمكذجأثر (. ٕ٘ٔٓ)الجباكم، باف محمكد

غير  دكتكراهرسالة ) طالبات الصؼ الرابع العممي لمادة الفيزياء كدافعيتيف العقمية
ترجاعو كمية التربية لمعمكـ الصرفة، إبف الييثـ، العراؽ. تـ اس ،(. جامعة بغدادمشكرة
 . search.shamaa.orgمف 

أثر تكظيؼ استراتيجية دكرة التعمـ فكؽ المعرفية عمى تنمية المفاىيـ كميارات (. ٕٕٔٓ)جبر، يحيى
رسالة ماجستير غير  )التفكير البصرم في العمـك لدل طمبة الصؼ العاشر األساسي

 فمسطيف. ،غزة ،. الجامعة اإلسالمية(منشكرة
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(. أثر استراتيجية الكتابة كحؿ مشكمة في تعميـ ٕ٘ٔٓ)لفت؛ كعمر، سكزاف؛ كفكدة، أالجمعاف، أمؿ
في تحصيؿ طالبات الصؼ األكؿ الثانكم في مقرر الكيمياء  (SWH)العمـك الػ

 .ٚٗ-ٕٖ ، (ٔ)ٗ ،المجمة الدكلية التربكية المتخصصةكاتجاىاتيف نحكىا. 
متعميـ البنائي في التحصيؿ كبعض فاعمية برنامج باستخداـ نمكذج مقترح ل .(ٕٕٔٓ)الجندم، عالء

رسالة دكتكراه  )ميارات التفكير كاالتجاه نحك المادة لدل التالميذ ذكم صعكبات تعمـ
 جامعة القاىرة. ،. معيد الدراسات التربكية(غير منشكرة

فاعمية برنامج مقترح معتمد عمى استراتيجية تمثيؿ األدكار لتنمية التفكير (. ٖٕٔٓ)جكدة، مكسى
ي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة في مادة الرياضيات كاتجاىاتيـ اليندس
 لبناف. ،. جامعة الجناف(رسالة دكتكراه غير منشكرة )نحكىا

(. فاعمية طريقة التعميـ المتمركز عمى المشكمة في اكتساب التحصيؿ الدراسي، ٖٕٓٓ)الحذيفي، خالد
دراسات في المناىج كطرؽ لمتكسطة. كاالتجاه نحك مادة العمـك لدل تمميذات المرحمة ا

 .ٓٚٔ-ٕٔٔ ، (ٜٔ)، مصر ،جامعة عيف شمس ،التدريس
(. فاعمية نمكذج فراير في تعديؿ التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ العممية ٕٚٔٓ)الحربي، مريـ

مجمة العمـك التربكية . السعكدية -المتكسط بمدينة تبكؾ  لدل طالبات الصؼ الثاني
 . search.shamaa.orgتـ استرجاعو مف  ٜٓٔ-ٔٛ، (ٗ)ٔ ،كالنفسية

 . القاىرة: مكتبة الرشد ،ٕط .مدخؿ إلى المناىج كطرؽ التدريس(. ٕٚٓٓ)الخميفة، حسف
في تنمية الكعي بالمخاطر البيئية لدل تالميذ  (5Es)أثر استخداـ نمكذج بايبي(. ٖٕٓٓ)خميؿ، نكاؿ

 .ٜ٘-ٜٓ،(ٖ)ٓٔ. ية العمميةمجمة الترب. الصؼ األكؿ اإلعدادم في مادة العمـك
 .تدريس العمكـ في مراحؿ التعميـ العاـ .(ٜٜٙٔالخميمي، خميؿ ؛ كحيدر، عبدالمطيؼ؛ كيكنس، محمد)

 دبي: دار القمـ لمنشر كالتكزيع.
(. فاعمية استراتيجيتي دكرة التعمـ المعدلة كخرائط المفاىيـ في تحصيؿ طمبة ٕٚٓٓ)الخكالدة، سالـ

مجمة جامعة العممي في األحياء كاكسابيـ لميارات عمميات العمـ. الصؼ األكؿ الثانكم 
 .(ٔ)ٜٔ، أـ القرل التربكم كاالجتماعية كاالنسانية

مجمة أثر التدريب عمى ميارات تصميـ التعميـ في تحسيف أداء المعمـ كالطالب. (.ٜٜٗٔ)دركزه، أفناف
 ف. ، غزة، فمسطيٖٗٔػ ٖٙ(: ٖ، )التقكيـ كالقياس النفسي كالتربكم

 .، نابمس: مكتبة الفارابيٕط .األسئمة التعميمية كالتقييـ المدرسي(. ٜٜٚٔ)دركزه، أفناف
، مركز التكثيؽ كاألبحاث، نابمس: جامعة ٖط . إجراءات في تصميـ المناىج. (ٕٔٓٓأفناف)  ،دركزه

 النجاح الكطنية.
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كتحصيؿ  أدائو، كدافعيتو،أثر ممارسة المعمـ لميارات تصميـ التعميـ عمى (. ٖٕٔٓ، أفناف) دركزه
 متكفر عمى الرابط: .طمبتو

http://www.najah.edu/sites/default/files/effect_of_teacher_skills.

doc 
صيؿ كبقاء أثر التعمـ كتنمية بعض (. دكر دكرة التعمـ المعدلة في التحٕٗٓٓ)الدسكقي، عيد

مجمة دراسات في المناىج الميارات العممية لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي. 
 .ٖٛٔ – ٖٗٔ،(ٖٜ) ،كطرؽ التدريس

(. معكقات التحصيؿ الدراسي لدل طمبة الثانكية العامة)التكجييي( مف كجية ٕ٘ٔٓ)الربابعو، حمزه
المجمة األردنية في العمكـ ف كأكلياء أمكرىـ. نظر الطمبة الناجحيف كغير الناجحي

 .ٖٔٓ-ٕ٘ٛ( ٖ)ٔٔ،التربكية
 .التكنكلكجيا كتصميـ التدريس(. ٕٔٔٓكالعمرم، عمر) ؛ك بني دكمي، حسف ؛، صالحضةبالركا

 دار زمـز لمنشر كالتكزيع.عّماف: 
 بغداد. األكؿ،الجزء . اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية(. ٕ٘ٔٓ)كداخؿ، أسماءزاير، سعد؛ 

(. فاعمية استخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي في التحصيؿ الدراسي كاالتجاىات ٖٕٔٓ)الزعبي، زكريا
 .ٗٗ-ٔ ،ٜ٘ ،مجمة ديالينحك مادة عمـ األحياء لدل تالميذ الصؼ الثامف األساسي. 

: لقاىرة. االتعمـ كالتدريس مف منظكر النظرية البنائية .(ٖٕٓٓزيتكف، حسف ، ك زيتكف، كماؿ )
 عالـ الكتب.

القاىرة: عالـ  .استراتيجيات التدريس رؤية معصرة لطرؽ التعميـ كالتعمـ(. ٖٕٓٓزيتكف، حسف)
 الكتب.

عماف: دار الشركؽ لمنشر  .النظرية البنائية كاستراتيجيات تدريس العمـك .(ٕٚٓٓزيتكف، عايش)
 كالتكزيع.

 عماف: دار الشركؽ .ناىج العمـك كتدريسيااالتجاىات العممية المعاصرة في م(.ٕٓٔٓ)عايشزيتكف،
 .لمنشر كالتكزيع

(. أثر استراتيجية التعمـ المبني عمى المشكمة في تنمية ٕٙٓٓ)عيدم، عبداهلل؛ كالبمكشي، خديجةس
مجمة عمميات العمـ لدل طالبات الصؼ العاشر ) األكؿ الثانكم( في مادة األحياء. 

 (.ٜٓٔ)،رسالة الخميج العربي
أثر استخداـ استراتيجية الخطكات السبع في تنمية بعض ميارات التفكير (. ٕٕٔٓ)سميـ، معزز

الرياضي في جانبي الدماغ لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي في محافظات 
 فمسطيف. ،غزة ،. الجامعة اإلسالمية (رسالة ماجستير غير منشكرة)غزة

http://www.najah.edu/sites/default/files/effect_of_teacher_skills.doc
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 تقكيـ نتائجو. –تطبيقاتو  –اتو إستراتيجي –التعمـ النشط: فمسفتو (. ٕ٘ٔٓ)سميماف، سميحة
  .قصر السبيؿ الرياض:

نمكذج تدريسي مقترح في ضكء النظرية البنائية لتنمية الميارات المحاسبية (. ٕٗٔٓ)شبارة، السيد
رسالة دكتكراه غير  )لدل طالب المدارس الثانكية الفنية التجارية كقياس فاعميتو

 ف.جامعة حمكا الرياض، . كمية التربية(منشكرة
(. أثر استخداـ أنمكذج جيرالؾ كأيمي في تحصيؿ ٕٚٔٓ)كعباس، كفاء كمراد، آمنة ؛ىبةالشجيرم، 

مجمة كمية طالبات الصؼ الرابع العممي في مادة األحياء كتنمية التفكير الناقد لدييف. 
 . ٖ٘ٔ – ٜٕٛ ،العراؽ ،(ٖٖ)،. جامعة بابؿالتربية األساسية لمعمكـ التربكية كاإلنسانية

أثر دكرة التعمـ في تدريس العمـك عمى التحصيؿ كبقاء أثر التعمـ كاكتساب (. ٖٕٓٓ)ؿ، أيمفشالي
. الجامعة (رسالة ماجستير غير منشكرة ) عمميات العمـ لدل طالب الصؼ السابع

 فمسطيف. ،غزة ،اإلسالمية
مميات العمـ خماسية المراحؿ في تنمية ع االستقراء(. أثر نمكذج إستراتيجية ٕٛٓٓ)الشمبي، إلياـ

المجمة العربية كاتجاىاتيف نحك العمـك .  االبتدائياألساسية لدل طالبات الصؼ الثالث 
 . search.shamaa.orgتـ استرجاعو مف  ٜٓ-ٛ٘ ،(ٔ)ٕٛ ،لمتربية

   األكاديمي                          فاعمية استخداـ أسمكب التعمـ المدمػج في التحصيؿ (.ٕٛٔٓ)عبدالرزاؽالصالح، 
ِر  لدل طالب المرحمة الثانكية بالمممكة العربية  األحيائيلمادة األحػػياء، ك تنمية التَنكُّ

 السكداف. ،. جامعة السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا(رسالة دكتكراه غير منشكرة )السعكدية
شر . عّماف: دار قنديؿ لمناستراتيجيات التدريس بيف النظرية كالتطبيؽ(. ٕٓٔٓالصمادم، محارب)

 كالتكزيع.
ىػ(. فاعمية طريقة حؿ المشكالت في تنمية التحصيؿ في الفيزياء كميارات ٜٕٗٔ)صكافطة، كليد

مجمة رسالة التفكير اإلبداعي لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم العممي بمدينة تبكؾ. 
 (.ٓٔٔ)،الخميج العربي

ة في تدريس العمـك في اكتساب (. فاعمية استخداـ نمكذج دكرة التعمـ الخماسيٕٛٓٓ)طالب، عبداهلل
مجمة المفاىيـ العممية كتنمية التفكير االبتكارم لدل تمميذات الصؼ التاسع األساسي. 

 .ٕٖٔ-ٖٜ ،(ٖٛٔ)،دراسات في المناىج كطرؽ التدريس
فعالية نمكذج بنائي مقترح في تصكيب تصكرات تالميذ الصؼ (. ٕ٘ٓٓ)ـعبدالسالـ، عبدالسال

 ،مقدـ لممؤتمر السنكم التاسع لمعممي العمـك كالرياضيات بحث. الخامس االبتدائي
 نكفمبر. ٜٔ-ٛٔ
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(. أثر استخداـ نمكذج مقترح لتدريس التاريخ كفقنا لمنظرية البنائية عمى ٕٗٓٓ)عبداهلل، عاطؼ
مجمة التحصيؿ كتنمية ميارات التفكير التاريخي لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم. 

 ، القاىرة.جامعة عيف شمس ،كمية التربية ،جتماعيةالجمعية التربكية لمدراسات اال
فاعمية استخداـ طريقة دكرة التعمـ في تحصيؿ الرياضيات كتنمية ميارات (. ٕٛٓٓ)العتيبي، نكاؿ

رسالة ماجستير  )التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ الثاني متكسط بمدينة مكة المكرمة
 السعكدية. ،ـ القرلأ. جامعة (غير منشكرة

أثر استخداـ دكرة التعمـ الخماسية في تحصيؿ طالبات الصؼ الثامف األساسي (. ٕٕٔٓ)ندل عطا،
 اليمف. ،. جامعة عدف(رسالة ماجستير غير منشكرة )في مادة العمـك كاالحتفاظ بيا

(. أثر استخداـ بعض استراتيجيات النظرية البنائية في تنمية ٕٙٓٓ)كأبك ممكح، محمد ؛عفانة، عزك
مجمة الجامعة نظكمي في اليندسة لدل طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة. التفكير الم
 .ٜٖٓ-ٖٓ٘ ،(ٕ)ٕٔ ،اإلسالمية

فاعمية التدريس بدكرة التعمـ الخماسية كالقبعات الست في تنمية ميارات حؿ (. ٕٙٔٓ)العكو، أحمد
. (رسالة ماجستير غير منشكرة)غزةب المسائؿ اليندسية لدل طالب الصؼ الثامف

 فمسطيف. ،غزة ،عة اإلسالميةالجام
(. فاعمية استخداـ المنظمات المعرفية التخطيطية في تحصيؿ طمبة الصؼ ٕٗٔٓ)عمي، ميند

 .ٕٛٓ-ٕٛٔ ،العراؽ ،مجمة دياليالخامس األدبي في مادة التاريخ كاتجاىاتيـ نحكىا. 
عادات العقؿ (. فاعمية استخداـ نمكذج ككدز في تدريس العمـك عمى تنمية ٕٙٔٓ)العنزم، مبارؾ

 ،رسالة التربية كعمـ النفس. لدل تالميذ الصؼ الثالث المتكسط االستدالليكالتفكير 
 . search.shamaa.orgتـ استرجاعو مف  ٓٗٔ-ٜٔٔ، ٖ٘

(. اتجاىات تالميذ المرحمة اإلعدادية نحك تعمـ اإلنجميزية كمغة ٕ٘ٔٓ)مارس،السعيد عكاشرية،
 ٜٚٗ-٘ٚٗ(،ٔ)ٙٔ،مكـ التربكية كالنفسيةمجمة العأجنبية ثانية في الجزائر. 

(. االتجاه نحك تكنكلكجيا التعمـ عف بعد كعالقتو ببعض ٕ٘ٔٓ)، منير؛ كحمس، مكسىعكض 
مجمة جامعة المتغيرات لدل طمبة الدراسات العميا في الجامعات الفمسطينية. 

 .ٕٙ٘-ٜٕٔ ،(ٔ)ٜٔ،األقصى)سمسمة العمكـ اإلنسانية(
ية المفاىيـ العممية معمى تن (5Es)استراتيجية الياءات الخمس أثر(. ٕٕٔٓ)عكض اهلل، منى

رسالة ماجستير غير  )كعمميات العمـ بالعمـك لدل طالبات الصؼ السابع بغزة
 فمسطيف. ،غزة ،.الجامعة اإلسالمية(منشكرة
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 فاعمية التدريس كفقنا لنمكذج ككدز البنائي في تنمية التحصيؿ كاالتجاه نحك(. ٕ٘ٔٓ)الغكؿ، فايز
. جامعة عيف (رسالة ماجستير غير منشكرة )مادة العمـك لتالميذ المرحمة اإلعدادية

 مصر. ،شمس
أثر استخداـ نمكذج بايبي البنائي في تعديؿ التصكرات البديمة في مادة (. ٜٕٓٓ)الفراص، ذكرل

. جامعة (رسالة ماجستير غير منشكرة )العمـك لدل تمميذات الصؼ الثامف األساسي
 مف.الي ،صنعاء

(. أثر تكظيؼ نمكذج الخطكات الخمس البنائي في تنمية ميارات التحميؿ ٕٔٔٓ)المكلك، فتحية
جامعة عيف  ،المجمة التربكيةكالتركيب في العمـك لدل طالبات الصؼ التاسع بغزة. 

 .ٖ٘ٔ-ٖٗٔ ،(ٖ٘)ٕ ،شمس
ية العممية في بعض االتجاىات الحديثة في بحكث تدريس العمـك كالترب .(ٜٜٜٔ)الديف مازف، حساـ

ـ في ضكء تحديات القرف ٜٜٛٔ/ٜٚمصر كالكطف العربي خالؿ العاميف األخيريف 
دكر كميات التربية في  ،كرقة عمؿ مقدمة إلى المؤتمر العممي الرابع .الحادم كالعشريف

 مكاجية المشكالت التربكية السمككية.
مصر، دسكؽ:  .الفكر كالتطبيؽ تكنكلكجيا تصميـ التدريس الفعاؿ: بيف(.ٕ٘ٔٓمازف، حساـ الديف)

 دار العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيع.
مجمة كمية التربية (. تصميـ نمكذج تدريسي مقترح قائـ عمى النظرية البنائية. ٕٙٔٓ)مبارؾ، شيماء

 .ٛ٘-٘ٔ،(ٕ)ٓٗ ،في العمكـ التربكية
 ف لمنشر.، الرياض: العبيكإط .تدريس العمـك تأصيؿ كتحديث .(ٕٚٓٓالمحيسف، إبراىيـ)

(. أثر استخداـ التعمـ النشط في تحصيؿ بعض المفاىيـ اليندسية ٜٕٓٓمداح، سامية.)يناير 
كاالتجاه نحك الرياضيات لدل تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة. 

 .ٚٓٔ-ٚٔ،(ٔ)ٔ ،مجمة دراسات في المناىج كاالشراؼ التربكم
حياء كالتنكر التكنكلكجي المعرفية في تحصيؿ مادة األ أثر نمكذج الرحالت(. ٕ٘ٔٓ)مسمـ، عمي

كمية  ،جامعة بغداد (.غير منشكرة ماجستيررسالة )لطالب الصؼ الثاني المتكسط 
 . search.shamaa.orgالعراؽ. تـ استرجاعو مف  ،الييثـ ابف ،التربية

فكير الناقد في تنمية الت (Jigsaw)أثر استخداـ استراتيجية جيجسك(. ٖٕٔٓ)المطكؽ، ىاني
. (رسالة ماجستير غير منشكرة )كاالتجاه نحك العمـك لدل طمبة الصؼ الثامف بغزة

 فمسطيف. ،غزة ،جامعة األزىر اإلسالمية
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أثر استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ لمقرر . (ٖ٘ٗٔ) الميداكم، فايز
جامعة أـ  .غير منشكرة( جستيررسالة ما ) األحياء لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم

 المممكة العربية السعكدية.  ،القرل
أثر نمكذج ياكر البنائي في اكتساب المفاىيـ التاريخية لطالبات الصؼ الثاني (. ٕ٘ٔٓ)ناصر، نغـ

رشد، العراؽ.  ابف جامعة بغداد. كمية التربية،غير منشكرة(. رسالة ماجستير )المتكسط 
 . search.shamaa.orgتـ استرجاعو مف 

أثر إستراتيجية التصكر الذىني في الفيـ القرائي لمادة العمـك كالتفكير (. ٕ٘ٔٓ)الكائمي، باسـ
جامعة  .غير منشكرة( رسالة ماجستير )الصؼ الخامس االبتدائي االبداعي لدل تالميذ

 . search.shamaa.orgالعراؽ. تـ استرجاعو مف  كمية التربية، ،كاسط
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