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الممخـص
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ فاعمية استخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي في التحصيؿ
الدراسي ،كاالتجاىات نحك ماد ة عمـ األحياء ،لدل تالميذ الصؼ الثامف األساسي.
تككنت عينة الدراسة مف تالميذ الصؼ الثامف األساسي في محافظة "دمشؽ ،حيث
بمغ عدد التالميذ ( ) 70تمميذان كذلؾ كفؽ شعبتيف :

 الشعبة األكلى التجريبية :عدد التالميذ فييا(  ) 35تمميذنا ،درست باستخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي .

– الشعبة الثانية الضابطة :عدد التالميذ فييا (
التقميدية السائدة .
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 ) 35تمميذان ،درست كفؽ الطرائؽ
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قاـ الباحث بإجراء اختبار تحصيمي كاختبار قياس اتجاىات نحك مادة عمـ األحياء،
لتقييـ مدل استفادة كؿ مف المجمكعتيف مف طرائؽ التعميـ المستخدمة ،كتكصمت
الدراسة إلى نتائج عدة أىميا :
 -1كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف لصالح
تالميذ المجمكع ة التجريبية عند مستكل الداللة (

 ) 0,05في االختبار التحصيمي

البعدم .
 -2كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التالميذ في االختبار القبمي
كالبعدم في المجمكعة التجريبية ،كذلؾ لصالح االختبار البعدم عند مستكل الداللة
( ، ) 0,05مما يؤكد فاعمية استخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي في تعميـ مادة عمـ األحياء
لتالميذ الصؼ الثامف األساسي.
 -3كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات اتجاىات تالميذ المجمكعة
التجريبية كالمجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ نمكذج
"كيتمي" البنائي ،مما يدؿ عمى فاعمية نمكذج "كيتمي" البنائي في تنمية االتجاىات
نحك مادة عمـ األحياء عند مستكل الداللة (. ) 0,05
 -4كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات اتجاىات تالميذ المجمكعة
التجريبية في االختباريف القبمي كالبعدم لصالح االختبار البعدم ،مما يدؿ عمى
فاعمية نمكذج "كيتمي" البنائي في تنمية االتجاىات نحك مادة عمـ األحياء عند
مستكل الداللة (. ) 0,05
الكممات المفتاحية  :نمكذج كيتمي .
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مشكمة البحـث:
يتميز العصر الذم نعيشو بالتقدـ العممي كالتكنكلكجي ،ك تضخـ المعرفة
العممية بشكؿ كبير ،كظيكر العديد مف االختراعا ت كالتطبيقات التي أحدثت تغييرات
جذرية في أساليب الحياة ،كألقت بمسؤكليات جديدة عمى المدرسة .كعالـ اليكـ بما
يتمي ز بو مف حصيمة ضخمة مف المعرفة يتطمب مف القائميف عمى
العمميةالتربكيةإعادة النظر في طرائؽ التدريس الحالية  ،كالبحث عف طرائؽ تدريس
جديدة أكثر فاعمية في تنمية التفكير كالتفاعؿ النشط مف قبؿ التالميذ

 .كلقد الحظ

الباحث مف خالؿ تدريسو لمادة عمـ األحياء في مدارس التعميـ األساسي ،كمف خالؿ
مالحظات زمالئو المدرسيف ،اعتماد النمطية كالطريقة التقميدية في إعداد الدركس ك
تحضيرىا ،كتغميب السرد كاإللقاء في تقديـ ىذه الدركس.
كما الحظ أف المدرسيف يركزكف عمى طرائؽ تدريس تيتـ بالمادة العممية دكف
االىتما ـ الكافي بنشاط التمميذ  ،كاالبتعاد عف طرائؽ التدريس الحديثة التي تركز
عمى نشاط التمميذ ،كتجعؿ مف التمميذ كنشاطو محكر العممية التعميمية ،كالتي قد
تحتاج إلى كقت أطكؿ في الحصة الدرسي ة المحددة بمدة معينة كالى جيد أكثر مف
قبؿ المدرس كالتمميذ .كما الحظ الباحث انخفاض مستكل التحصيؿ الدراسي في مادة
عمـ األحياء ،كضعؼ إقباؿ التالميذ نحك دراس ة ىذه المادة الميمة ،كقد يعكد ذلؾ

بشكؿ ٍ
ٍ
كاؼ
إلى إتباع المدرسيف طرائؽ تدريس تركز عمى المادة العممية دك ف النظر

إلى نشاط التمميذ .كبالنظر إلى ىذه األسباب فإف تبني نماذج تعميمية حديثة في
تدريس مادة عمـ األحياء مثؿ نمكذج " كيتمي" البنائي قد تؤدم إلى تطكير طرائؽ
تدريس ىذه المادة  ،كرفع مستكل التحصيؿ الدراسي فييا .
كمما الشؾ فيو أف اليدؼ النيائي مف التدريس ىك التحسيف المستمر
لمكصكؿ بالتالميذ إلى مستكل اإلتقاف كتحقيؽ معظـ األىداؼ التربكية  ،كقد يتيح
نمكذج " كيتمي " البنائي ذلؾ عندـ

ا يدخؿ ميداف التربية كالتعميـ  .كيستخدـ ىذا

النمكذج كإستراتيجية مف استراتيجيا
)(Blank,2000

ت التعميـ كالتعمـ المتمركز حكؿ المتعمـ .
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كتتمثؿ مشكمة ىذا البحث في أف تدريس مادة عمـ األحياء يعتمد حاليان عمى
إلقاء المادة العممية مباشرة بطرائؽ تقميدية ،كالتقميؿ مف نشاط التمميذ ،مما يؤدم إلى
ظيكر كثير مف الصعكبات لدل التالميذ عند دراستيـ ىذه المادة  ،كيظير ذلؾ مف
خالؿ درجات التالميذ المنخفضة في ىذه المادة  ،لذلؾ جاء ىذا البحث كمحاكل نة مف
الباحث الستقصاء فاعمية نمكذج " كيتمي " البنائي في تدريس مادة عمـ األحياء في
التحصيؿ الدراسي كاالتجاىات نحك ىذه المادة الميمة ،كذلؾ لدل تالميذ الصؼ
م.
الثامف األساسي في الجميكرية العربية السكر ة
ويمكن تمخيص مشكمة البحث بالسؤال التالي  :مافاعمية نموذج " ويتمي " البنائي
في التحصيل الدراسي واالتجاىات نحو مادة " عمم األحياء" لدى تالميذ الصف
الثامن األساسي في الجميورية العربية السورية ؟
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المبحـث االول:
أىميـة البحث:
تأتي أىمية البحث مف النقاط التالية :
 -1قد يفيد ىذا البحث في تقديـ بعض االقتراحات التي تخفض مف عبء التمركز
نحك المدرس  ،كجعؿ التمركز نحك التمميذ
 -2دكر نمكذج " كيتمي" البنائي في تعميـ مادة عمـ األحياء في تنكيع طرائؽ
التدريس كالعمؿ المخبرم .
 -3كما ُيعتبر ىذا النمكذج استجابة لما ينادم بو خبراء التربية مف ضركرة مسايرة
ٍ
ٍ
بشكؿ خاص لالتجاىات
بشكؿ عاـ كطرائؽ تدريس مادة عمـ األحياء
طرائؽ التدريس
التربكية الحديثة .
 – 4كما يكتسب ىذا البحث أىميتو مف حيث ككنو الدراسة األكلى في الجميكرية
العربية السكرية (عمى حد عمـ الباحث) ،كالتي تتناكؿ فاعمية نمكذج "كيتمي" البنائي
في التحصيؿ الدراسي كاالتجاىات نحك مادة عمـ األحياء .
 -5تكجيو نظر مخططي كمطكرم المناىج إلى أىمية إعداد مناىج ككتب مادة عمـ
األحياء المقررة لمرحمة التعميـ األساسي في الجميكرية العربية السكرية بما يتكافؽ
مع نمكذج " كيتمي" البنائي .
أىداف البحث وفرضياتو:
ييدؼ البحث الحالي لإلجابة عف االسئمة اآلتية:
 -1ما فاعمية التدريس كفؽ نمكذج "كيتمي" البنائي في التحصيؿ الدراسي لتالميذ
الصؼ الثامف األساسي في مادة " عمـ األحياء " ؟
 -2ما فاعمية التدريس كفؽ نمكذج "كيتمي" البنائي في تنمية اتجاىات ايجابية لدل
تالميذ الصؼ الثامف األساسي نحك مادة عمـ األحياء ؟
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ولتحقيق أىداف البحث وضع الباحث الفرضيات الصفرية التالية:
لإلجابة عف أسئمة البحث ِ
صيغ ت فرضيات عدة تمييد ا الختبارىا  ،حيث
يستند ىذا البحث إلى فرضية رئيسة كىي :أف تدريس مادة عمـ األحياء لتالميذ
الصؼ الثامف األساسي كفؽ نمكذج "كيتمي" البنائي يمكف أف يؤدم إلى تحسيف
التحصيؿ الدراسي ،كينمي اتجاىات ايجابية نحك مادة "عمـ األحياء"،
ىذه الفرضية الفرضيات التالية:
- 1ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة (

كيشتؽ مف
ُ

 ) 0,05بيف متكسطي

درجات التحصيؿ لتالميذ المجمكعة التجريبية في االختبار التحصيمي القبمي
كاالختبارالتحصيمي البعدم .
- 2ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة (

 ) 0,05بيف متكسطي

درجات التحصيؿ لتالميذ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في االختبار
التحصيمي البعد.
- 3ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة (

 ) 0,05بيف متكسطي

درجات تالميذ المجمكعة التجريبية في اختبار قياس االتجاىات القبمي كاختبار
قياس االتجاىات البعدم .
- 4ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة (

 ) 0,05بيف متكسطي

درجات التالميذ (التجريبية كالضابطة) في اختبار قياس االتجاىات البعدم تعزل
إلى متغير طريقة التعميـ " التقميدية – نمكذج "كيتمي" البنائي .
أدوات البحث  :اعتمد الباحث في دراستو عمى األدكات التالية :
 -1اختبار تحصيمي مف إعداد الباحث  ،لتعرؼ مدل فاعمية نمكذج "كيتمي" البنائي
في تحصيؿ تالميذ الصؼ الثامف األساسي في مادة "عمـ األحياء" .
 -2مقياس اتجاىات  ،لمتعرؼ عمى اتجاىات تالميذ الصؼ الثامف األساسي نحك
مادة "عمـ األحياء" بعد استخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي.
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منيج البحث :
يعتمد البحث المنيج التجريبي مف خالؿ اختيار مجمكعتيف

 ،إحداىما

درس كفؽ
درس بكاسطة نمكذج "كيتمي" البنائي .كمجمكعة أخرل ضابطة ،تُ ّ
تجريبية تُ ّ
تعرؼ أم الطرائؽ أكثر فاعمية مف خالؿ
الطرائؽ التقميدية السائدة .كذلؾ بيدؼ ّ
نتائج االختبار التحصيمي ،كمقياس االتجاىات التي يتـ تطبيقيا بعد االنتياء مف

الدركس المقررة في التجريب .
عينة البحث :
تككنت عينة البحث مف :
 - 1مجموعة تجريبية  :شعبة صفية بمغت (  ) 35تمميذان ،يتـ تدريسيا كفؽ نمكذج
"كيتمي" البنائي .

 - 2مجموعة ضابطة  :شعبة صفية بمغت (  ) 35تمميذان ،يتـ تدريسيا كفؽ الطرائؽ
التقميدية السائدة .

حدود البحث :
 حدكد مكانية  :مدرسة "ابف زيدكف" – مدينة دمشؽ . حدكد زمانية  :شير نيساف  -الفصؿ الثاني  -العاـ الدراسي (.) 2012-2011 حدكد عممية  :مكضكعات كحدة (األرض كالبيئة) مف كتاب "عمـ األحياء" المقررلمصؼ الثامف األساسي في الجميكرية العربية السكرية .
إجراءات البحث :
لإلجابة عف أسئمة البحث كالتحقؽ مف صحة الفرضيات اتبع الباحث
اإلجراءات التالية:
 -1االطالع عمى األدبيات كالدراسات السابقة المتعمقة بنمكذج "كيتمي" البنائي ،
لمتعرؼ عمى أساسيات كطرؽ تصميـ الدركس كفؽ ىذا النمكذج  ،كطريقة قياس
التحصيؿ الدراسي كاالتجاىات نحك مادة عمـ األحياء .
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 -2اختيار مكضكعات (كحدة األرض كالبيئة) مف كتاب " عمـ األحياء " المقرر
 ) 2012-2011في الجميكرية العربية

لمصؼ الثامف األساسي لمعاـ الدراسي (

السكرية  ،كتصميميا كفؽ نمكذج "كيتمي" البنائي .
 -3إعداد أدكات الدراسة :كتشمؿ :
أ -اختبار تحصيمي ،يقيس التحصيؿ الدراسي في مكضكعات (كحدة األرض
كالبيئة) مف كتاب عمـ األحياء المقرر لمصؼ الثامف األساسي ،كتحديد صدقو
كثباتو .
ب -مقياس اتجاىات نحك مادة عمـ األحياء ،كتحديد صدقو كثباتو .
درس كفؽ نمكذج " كيتمي" البنائي
 -4تقسيـ عينة الدراسة إلى مجمكعتيف :تجريبية تُ ّ
درس كفؽ الطرائؽ التقميدية السائدة .
 ،كمجمكعة ضابطة تُ ّ

- 5إجراء التطبيؽ القبمي ألدكات الدراسة لمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف .
- 6تدريس المكضكعات المقررة لممجمكعة التجريبية كفؽ نمكذج " كيتمي" البنائي
كلممجمكعة الضابطة كفؽ الطريقة التقميدية السائدة في التعميـ .
- 7إجراء التطبيؽ البعدم ألدكات الدراسة ،لقياس تحصيؿ التالميذ في المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة ،كلقياس اتجاىات التالميذ نحك مادة عمـ األحياء مف خالؿ
نمكذج "كيتمي" البنائي
 -8جمع البيانات كاستخراج النتائج كمعالجتيا إحصائيان كتفسيرىا.
 -9تقديـ المقترحات في ضكء ما تُسفر عنو نتائج الدراسة .
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مصطمحات البحث والتعريفات اإلجرائية :
- 1الفاعمية " :مدل تحقيؽ األىداؼ ،بمعنى أنيا تكضح الزيادة في التعمـ التي
حققيا التمميذ مف خالؿ دراسة كحدة درسيو معينة " (القال كناصر،

 .) 2001فيي

معيار يقيس مدل إجادة التالميذ لألىداؼ الدراسية في مكضكعات (كحدة األرض
كالبيئة) بكاسطة نمكذج "كيتمي" البنائي.
 -2نموذج " ويتمي " البنائي :
ىػك نمػكذج تعميمػي صممو الع ػالـ الػتربػكم " جػريسػكف كيتمي "" Grayson
 "Wheatleyلتدريس العمكـ كالرياضيات كيقكـ عمى أساس النظرية البنائية ،كيتككف
ىذا النمكذج مف ثالثة عناصر ،كىي مياـ التعميـ كالمجمكعات التعاكنية
كالمشاركة.) Campell,2006(.
كما يمثؿ ىذا النمكذج مجمكع ة اإلجراءات كالممارسات التي تُستخدـ في
تعميـ مكضكعات (كحدة األرض كالبيئة) لتنمية التحصيؿ الدراسي كاالتجاىات نحك
مادة عمـ األحياء لدل تالميذ الصؼ الثامف األساسي ،كيساعد ىذا النمكذج التالميذ
في بناء معرفتيـ بأنفسيـ،كفيـ ما يتعممكنو كبناء معنى لو ،كذلؾ عف طرؽ القياـ
باألنشطة المتنكع ة التي تحقؽ عممية الفيـ كاالستيعاب ،كاالحتفاظ بالمعمكمات فترة
أطكؿ .
 -3التحصيل الدراسي :
" مجمكعة المعمكمات كالمعطيات الدراسية كالميارات كالكفايات التي يكتسبيا
التمميذ مف خالؿ عممية التعمـ ،كما يحصمو مف مكتسبات عممية عف طريؽ التجارب
كالخبرات ضمف إطار المنيج التربكم المعمكؿ بو ،كتتحد د أىمية التحصيؿ كمقدار
الكمية التي حصميا التمميذ مف خالؿ االمتحانات كاالختبارات الخطية كالشفكية التي
يخضع ليا كمف عمميات التقييـ المستمر كالنيائي التي تؤكد عمى مستكل امتالكو
ليذا التحصيؿ الدراسي" (جرجس.) 2005 ،
كيعبر عنو إجرائي نا بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في اختبار التحصيؿ الدراسي
الذم أعده الباحث ليذا الغرض.
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 -4االتجاه :
المتعممة
"مكقؼ يعبر عف محصمة استجابات الطمبة نحك مكضكعات المادة الدراسية ُ

إما بالقبكؿ أك الرفض ليذه المكضكعات "(النجدم كآخركف .) 2002 ،كيعرفو الباحث
في ىذه الدراسة بأنو المكقؼ الذم يتخذه التمميذ مف مادة عمـ األحياء بعد االنتياء

مف تدريس المكضكعات المقررة كفؽ نمكذج "كيتمي" البنائي كالطرائؽ التقميدية
السائدة ،كيتـ معرفة ذلؾ بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ عمى اختبار مقياس
االتجاىات المخصص لذلؾ
 -5عمم األحياء :
ىك العمـ الذم يدرس الكائنات الحية كافةن كالبيئة المحيطة بيا ،حيث يدرس

ىذا العمـ بنية الكائنات الحية ،ككظائؼ األعضاء كاألجيز ة الداخمة في تركيب أجساـ
ىذه الكائنات ،كما يدرس ىذا العمـ بنية األرض كنشأتيا ،كمف الفركع الرئيسة ليذا
العمـ عمـ النبات كعمـ الحيكاف كعمـ البيئة كعمـ الكراثة كعمـ األحياء الدقيقة كعمـ
األرض كعمـ المستحاثات كما يدرس ىذا العمـ العالقات المتبادلة بيف الكائنات الحية
كالبيئة المحيطة ،كالعالقات المتبادلة بيف الكائنات الحية.
 -6مرحمة التعميم األساسي :
كىي إحدل مراحؿ التعميـ العاـ في الجميكرية العربية السكرية ،كالتي تأتي
في بداية السمـ التعميمي ،كتمتد مف الصؼ األكؿ إلى الصؼ التاسع ،كتتألؼ ىذه
المرحمة مف حمقتيف الحمقة األكلى كتمتد مف الصؼ األكؿ إلى الصؼ الرابع ،كالحمقة
الثانية كتمتد مف الصؼ الخامس إلى الصؼ التاسع ،كتميد ىذه المرحمة لدخكؿ
المرحمة الثانكية.
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المبحـث الثانـي :الدراسات السابقة:
أوالً  :الدراسات العربية :
 1د-راسة( :الحذيفي ) 2003 ،السعودية:
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية إستراتيجية (كيتمي) في تنمية التحصيؿ
الدراسي كاالتجاه نحك مادة العمكـ لدل طالبات المرحمة األساسية في السعكدية،
تككنت عينة البحث مف (

 ) 147طالبة ،تـ تكزيعيف عمى مجمكعتيف :مجمكعة

تجريبية درست باستخداـ إستراتيجية (كيتمي) كمجمكعة ضابطة درست باستخداـ
الطريقة التقميدية السائدة .كشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
في تنمية التحصيؿ الدراسي ،كاالتجاه نحك مادة العمكـ ،كلصالح المجمكعة التجريبية
التي درست باستخداـ استراتيجية (كيتمي) .
- 2دراسة( :حمادة  ) 2005 ،مصر:
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ فاعمية استخداـ استراتيجية (كيتمي) البنائية في
تنمية ميارة حؿ المشكمة كالتفكير اإلبداعي لدل طمبة المرحمة األساسية مقارنة
بالطريقة التقميدية السائدة ،تككنت عينة الدراسة مف (  ) 123طالبان تـ تكزيعيـ عمى
مجمكعتيف :المجمكعة األكلى التجريبية درست باستخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي،
كالمجمكعة الثانية الضابطة درست باستخداـ الطريقة التقميدية السائدة .ككشفت نتائج
الدراسة عف تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية الذيف درسكا باستخداـ نمكذج "كيتمي"
عمى أقرانيـ الذيف درسكا باستخداـ الطريقة التقميدية السائدة عف مستكل داللة
( ) 0,01في اختبار ميا ارت حؿ المشكمة كاختبار ميارات التفكير اإلبداعي .
 - 3دراسة ( :مقاط  ) 2007،الكويت:
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ أثر برنامج مقترح في ضكء نمكذج
(كيتمي) البنائي عمى كؿ مف التحصيؿ الدراسي لمطالبات كتنمية التفكير اليندسي ،
تككنت عينة البحث مف (  ) 90طالب نة مف طالبات الصؼ الثامف بدكلة الككيت  ،تـ
تكزيعيف عمى مجمكعتيف المجمكعة التجريبية درست باستخداـ نمكذج "كيتمي"

البنائم ،كالمجمكعة الثانية ضابطة درست باستخداـ الطريقة التقميدية السائدة في
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التدريس .ككشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائي

ة بيف متكسطي

درجات الطالبات في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،تعزل الستراتيجية التدريس
المستخدمة ،كلصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ نمكذج "كيتمي"
البنائي .
 - 4دراسة ( :المخزومي  ) 2011 ،االردن:
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ إستراتيجيتي " كيمر ككيتمي"
في تنمية ميارات النقد األدبي كميارات التفكير الناقد لدل طمبة الصؼ المرحمة
الثانكية في األرد ف تككنت عينة الدراسة مف (

 ) 178طالبان كطالبةن مف طمبة

الصؼ األكؿ الثانكم األدبي في المدارس التابعة لمديرية تربية إربد الثانية خالؿ
الفصؿ الدراس م األكؿ لمعاـ (  ) 2009-2008مكزعيف عمى ست شعب ،اختار
الباحث منيا أربع شعب تجريبية :اثنتاف لمذككر ،كاثنتاف لإلناث ،كشعبتيف
ضابطتيف ،إحداىما لمذككر كاألخرل لإلناث .كقد تـ استخداـ قائمة ميارات النقد
األدبي كاختبار التفكير الناقد ،بحيث اختيرت عدة دركس مف كتاب البالغة العربية
كالنقد األدبي لمصؼ األكؿ الثانكم األدبي ،كىي تعريؼ النقد ،شركط النقد األدبي،
كظائؼ النقد األدبي ،المفظ كالمعنى ،كالسرقات األدبية ،كالصدؽ كالكذب ،كعمكد
الشعر العربي .كنظمت المادة التعميمية كفؽ إستراتيجيتي " كيمر ككيتمي" ،فحددت
األىداؼ التعميمية لكؿ درس ،كعدد الحصص الالزـ

ة  ،ثـ كضعت خطة لمتنفيذ.

كأسفرت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف التدريس باستخداـ
إستراتيجية " كيمر" ،كاستراتيجية " كيتمي" كؿ عمى حدة ،كالتدريس بالطريقة التقميدية
لصالح إستراتيجية " كيمر ككيتمي"  ،كعدـ كجكد فركؽ بيف استخدـ االستراتيجيتيف "
كيمر ككيتمي " .
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ثانياً  :الدراسات األجنبية :
 - 1دراسة سوم (  ) 2003، Sumىونغ كونغ.:
ىدفت ىذه الدراسة التي جرت في جامعة ( ىكنغ ككنغ ) إلى تعرؼ فاعمية
استخداـ الكمبيكترالمدعـ بخريطة المفاىيـ عمى المشكالت المتمركزة عمى التعمـ "
نمكذج كيتمي" في عمـ األحياء في التحصيؿ الدراسي كزيادة القدرة عمى حؿ
المشكالت ،كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى (  ) 30طالبان تـ تكزيعيـ عمى مجمكعات،
كقد بينت الدراسة أف استخداـ االستراتيجيات المختمفة بشكؿ متكامؿ مثؿ الكمبيكتر
كخرائط المفاىيـ كاستراتيجية المشكالت المتمركزة حكؿ التعمـ أدل إلى زيادة قدرة
الطالب عمى حؿ المشكالت كتحسيف التحصيؿ الدراسي .
 - 2دراسة سونجر وآخرون ( ) 2006، Sunger et . alتركيا.:
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ فاعمية إستراتيجية التعميـ المتمركز حكؿ
المشكمة "كيتمي" عمى إنجاز الطمبة األكاديمي  ،كتنمية الميارات العممية  ،كذلؾ في
كحدة جياز االطراح البشرم مف كتاب عمـ األحياء المقرر لطمبة الصؼ األكؿ
الثانكم  ،بمغت عينة البحث (  ) 39طالبان ك(  ) 22طالب نة ،كقد تـ تطبيؽ االختبار

القبمي كاالختبار البعدم ،كذلؾ بعد تطبيؽ الطرائؽ التقميدية عمى المجمكعة الضابط ة

كاستراتيجية التعمـ التمركز حكؿ المشكمة  ،كبعد تطبيؽ االختبار القبمي كالبعدم
تكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة (

 ) 0,05بيف

متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة
لصالح المجمكعة التجريبية مما يدؿ عمى تفكؽ كفاعمية إستراتيجية التعميـ المتمركز
حكؿ المشكمة في االنجاز كتنمية ميا ارت التفكير العممي .
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 - 3دراسة ويسو لويسكي ( ) 2008، Wesolowskiدي لورد:
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ فاعمية إستراتيجية التعميـ المتمركز حكؿ
المشكمة "كيتمي" بمساعدة االنترنت عمى تسييؿ العمؿ المخبرم في مادة عمـ
األحياء ،كذلؾ في المناطؽ المتباعد ة جغرافيا  ،كأثرىا في التحصيؿ الدراسي كتنمية
ميارات التفكير الناقد  .جرت الدراسة في جامعة (ديميكير) ،عمى طمبة الجامعة في
كمية العمكـ قسـ عمـ األحياء ،كقد تكصمت الدراسة إلى فاعمية إستراتيجية التعمـ
التمركز حكؿ المشكمة عمى االنترنت في تحسيف انجاز الطمبة إضافة إلى تنمية
ميارات التفكير الناقد .
موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 -تمتقي الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة (الحذيفي

– مقاط-

سكـ -سكنجر – كيسكلكسكي) في التأكيد عمى أىمية استخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي
في التحصيؿ الدراسي لمادة عمـ األحياء ،كد ّؿ عمى ذلؾ أف جميع المجمكعات

التجريبية في الدراسات السابقة أظيرت تفكقان عمى المجمكعات الضابطة ،كذلؾ

لتمقييا تعميم نا بكاسطة نمكذج "كيتمي" البنائم .

 -تختمؼ ىذه الدراسة عف بعض الدراسات السابقة (حمادة  -المخزكمي-

سكـ) في أف ىذه الدراسات قد أكدت عمى أىمية نمكذج "كيتمي" في حؿ المشكالت
كالتفكير لدل التالميذ ،كىك األمر الذم لـ تتناكلو ىذه الدراسة ،كما تختمؼ ىذه
الدراسة عف بعض الدراسات السابقة في أف ىذه الدراسة قد تناكلت دكر نمكذج
"كيتمي" في تككيف االتجاىات االيجابية عند التالميذ نحك مادة عمـ األحياء.
 كتتميز الدراسة الحالية بأنيا الدراسة األكلى في الجميكرية العربية السكرية(عمى حد عمـ الباحث)  ،حيث تدلؿ عمى فاعمية استخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي في
ال عف بياف فاعميتو في التحصيؿ
تنمية االتجاىات نحك مادة عمـ األحياء ،فض ن

الدراسي لمادة عمـ األحياء ،كقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة أثناء قيامو بيذه

الدراسة كذلؾ بتصميـ أدكات البحث كتطبيقيا كالتحميؿ اإلحصائي لمنتائج .
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اإلطار النظـري:
مقدمـة :
نموذج ويتمي

 :يعبر ىذا النمكذج عف أفكار البنائييف في تدريس العمكـ

كالرياضيات ،كمصمميا جريسكف كيتمي "  "Grayson Wheatleyكيعد مف أكبر
مناصػرم البنائيػة الحػديثة  ،كىك نـ ػكذج لمتعمػـ المتمركز حكؿ حؿ المشكمة( based
 .) learningproblemكأصؿ ىذا التدريس يتككف مف كجكد التالميذ في مشكمة
حقيقية كذات معنى  ،تمؾ المشكمة التي يمكف أف تككف كنقطة انطالؽ لالستقصاء
كاالكتشاؼ  ،كيعتبر"بركس" أف اليدؼ األكؿ مف ىذا النمكذج ىك تنمية البيئة
المعرفية  ،كيتـ تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ إعطاء التالميذ الفرصة في اختيار المادة التي
سيتعممكنيا ككيفية تعمميا فالتعمـ ىنا مكجو ذاتيان  ،كالتالميذ ىـ الذيف يممككف بشكؿ
حقيقي العممية التعميمية  ،كىذا بدكره يدعـ لدييـ القدرة عمى حؿ المشكالت في
المكاقؼ الجديدة (Dabbageh,et.al,2000) .
خصائص نموذج ويتمي البنائي :
يتميز نمكذج "كيتمي" البنائي بمجمكعة مف الخصائص كالميزات لخصيا
(النجدم كآخركف  ) 2005،بالتالي :
- 1تحمؿ التالميذ المسؤكلية أثناء التعميـ ،ككنيـ يضعكف حمكالن لممشكالت التي
تكاجييـ ،كيستخدمكف المصادر المتنكعة لممعمكمات التي يتكقعكف أف تساعدىـ.
- 2محكر التدريس بيذا النمكذج يعتمد عمى ميارة تصميـ المشكمة ،بطريقة تسمح
بالبحث الحر كالمفتكح .
- 3يساعد ىذا النمكذج عمى تنمية مفيكـ التعمـ الذاتي ،كما تنمي الكثير مف
الميارات االجتماعية مثؿ االتصاؿ مع اآلخريف ،كاحتراـ آرائيـ ،كاالستماع ليـ .
أساسي في ىذا النمكذج ،ككف التالميذ يتناقشكف ،كيتعممكف سكيان
- 4التعاكف مبدأ
ّ
كيساعد بعضيـ بعضان في الحصكؿ عمى فيـ لما يتعممكنو كتطبيؽ ماتـ تعممو
مف خالؿ ىذا النمكذج .
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- 5ال يشعر التمميذ بتقييد عمى أفكاره أك آر ٍ
ائو ،بؿ يشعر بحرية في التفكير دكف
تسمط مف المعمـ .
- 6يقتصر دكر المعمـ في ىذا النمكذج عمى التكجيو كاإلرشاد لعممية التعمـ .
- 7يتـ تقكيـ التالميذ عف طريؽ قياس أدائيـ عندما يكاجيكف مشكالت أخرل .
- 8إف مف شأف ىذا النمكذج أف يعدؿ مف االتجاىات السمبية لمتالميذ نحك مادة
العمكـ  ،نتيجة تعكدىـ عمى العمؿ بشكؽ كحماس ،دكف شعكر بالحرج أك الخجؿ
مف الخطأ .
مكونات نموذج " ويتمي " البنائي :
كلنمكذج " كيتمي" البنائي ثالث مككنات كىي المياـ – المجمكعات التعاكنية – المشار
أ -الميام :
تعتبر مياـ التعمـ المحكر األساسي لمتعمـ المتمركز حكؿ المشكمة (نمكذج
كيتمي البنائي) ،كعمى ذلؾ فنجاح تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية يعتمد عمى االختبار
الدقيؽ ليذه المياـ مف قبؿ المعمـ  ،كيتطمب ذلؾ أف تحقؽ ىذه المياـ الشركط
التالية:

 -1أف تتضمف الميمة مكقفان م ِ
ال ،كأف تككف الميمة أك المشكمة مناسبة مف
شك ن
ُ
حيث المستكل لكؿ متعمـ  ،كال تككف مفرطة في التعقيد المعرفي .

 -2أف تشجع التالميذ عمى استخداـ األساليب البحثية الخاصة كالمناسبة  ،كالتي
تمكنيـ مف تكظيؼ مياراتيـ المعرفية في التعامؿ مع المشكمة المتضمنة في ميمة
التعمـ .
 -3أف تشتمؿ عمى عنصر االستثارة التعميمية  ،كتؤدم إلى نتيجة مثيرة .
 -4أف تشجع التمميذ عمى الحكار كالمناقشة ،أم تسمح بتعدد اآلراء  ،كتفتح المجاؿ
لممتعمميف الذيف بحثكا فييا بأف يكاصمكا البحث ،كاليتكقفكا عنو لمجرد الكصكؿ إلى
حمكؿ لممشكالت المدركسة  ،أم تشجع عمى التعمـ الذاتي .
 -5أف تحث التالميذ عمى صناعة الق اررات فتككف ليا أكثر مف طريقة لمحؿ كأكثر
مف جكاب صحيح .
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ب -المجموعة المتعاونة :
حيث يتـ تقسيـ التالميذ عند تطبيؽ ىذا النمكذج إلى مجمكعات تضـ كؿ
مجمكعة اثنيف أك أكثر مف التالميذ  ،يعمؿ أفراد كؿ مجمكعة عمى التخطيط لحؿ
المشكمة المثارة  ،كذلؾ مف خالؿ المناقشة الجماعية ،كدكر المعمـ ىنا تكزيع األدكار
فيما بيف المجمكعات المتعاكنة بشرط أف اليمارس المعمـ دكر مكزع لممعرفة  ،كال
يمارس دكر الحكـ الذم يقكؿ ىذه الفكرة صحيحة كتمؾ خاطئة ،بؿ إف دكر المعمـ
تكجيو المجمكعات إلى التفكير كالتأمؿ فيما تكصمكا إليو ،مما يساعد عمى الكصكؿ
إلى حمكؿ مبتكرة كأصيمة تنبع مف عقكؿ التالميذ ،بحيث ينمك لدييـ محاكلة الكصكؿ
إلى الجديد كالمبتؾر مف الحمكؿ لممشكالت المثارة بالتعاك ف فيما بينيـ ،كبذلؾ يعطي
التالميذ الفرصة لممارسة التعمـ الجماعي التعاكني .
ج -المشاركة :
في ىذه العممية يشترؾ الفصؿ كمو في حؿ المشكمة مف خالؿ قياـ كؿ مجمكعة
بعرض األفكار كالحمكؿ التي تـ التكصؿ إلييا  ،كعرض األساليب التي تـ استخداميا
لكي يصمكا إلى ىذه الحمكؿ  ،كىنا دكر المعمـ يدير المناقشات لكي يصؿ مع
المجمكعات األخرل إلى الحؿ .
ويبين الشكل التالي خطوات نموذج " ويتمي " البنائي :
المهمة

تعلم تعاوني

المشاركة
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خطوات التدريس وفق نموذج ويتمي البنائي :
في ضكء مككنات النمكذج يسير التدريس كفقان لمخطكات التالية :
 -1تحديد المعرفة المسبقة لدل المتعمـ عف طريؽ إثارة بعض األسئمة المتعمقة
بمكضكع الدرس كتسجيؿ آراء التالميذ عمى السبكرة .
 -2تكزيع المياـ عمى التالميذ بعد تقسيميـ إلى مجمكعات صغيرة  ،كىذه المياـ
عبارة عف مشكمة عممية أك استفسار أك سؤاؿ يتطمب جمسة حكار بيف أفراد المجمكعة
أك تنفيذ نشاطات معينة أك إجراء تجربة أك مجمكعة مف التجارب .
 -3يقكـ المعمـ خالؿ عمؿ المجمكعات بالمراقبة كالتجكاؿ فيما بينيا ،كمحاكرة
التالميذ دكف أف يعطييـ اإلجابات الصحيحة ،كتشجيعيـ عمى التفكير كالحكار،
كيقكـ بإعطاء التمميحات إذا كجد أف ىناؾ بعض المجمكعات ال تستطيع تكممة
الميمة .
 -4تقكـ كؿ مجمكعة بعرض ما تكصمت إليو مف حمكؿ أك نتائج أك تفسيرات ،ثـ
يدكر النقاش لبناء التفسيرات كتعميؽ الفيـ كبمكرة المفاىيـ كالمبادئ  ،كيتكلى المعمـ
إدارة النقاش بيف التالميذ ثـ يقكـ في النياية بعرض المفيكـ كما يجب كيصكغ المبدأ
بالشكؿ المتعارؼ عميو عممي نا  ( .النجدم كآخركف . ) 2005 ،
أىمية التعميم وفق نموذج " ويتمي" البنائي :

 -1يعد نمكذج "كيتمي" البنائيإستراتيجية

تعمـ كتعميـ  ،يقكـ فيو التالميذ بعممية

االستكشاؼ التي تؤدم إلى التعمـ كما يرل أصحاب النظرية البنائية

 .كممتاز ىذا

النمكذج عف غيره مف نماذج التعميمفي أنييراعي القدرات العقمية لممتعمميف  ،فال ُيقدـ
لممتعمـ مف مفاىيـ إال ما يستطيع أف يتعمميا  ،كيسير التعمـ فيو مف الجزء إلى الكؿ،

كمدفع المتعمـ لمتفكير مف خالؿ استخداـ مفيكـ فقداف االتزاف الذم يعتبر بمثابة
الدافع الرئيس نحك البحث عف مزيد مف المعرفة العممية ،كاستثارة ميارات

التفكير

المختمؼ التي يمكف تحفيزىا لدل التالميذ باستخداـ ىذا النمكذج .
ة
-2مساىـ نمكذج "كيتمي" البنائي في زيادة التحصيؿ  ،كتنمية التفكير التأممي عند
التالميذ  ،كزيادة اال ىتماـ كاؿتركيز عمى المفاىيـ كالتعميمات ،كتعطي التالميذ فرصة
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لممارسة العمميات العقمية.
 -3مساعد نمكذج "كيتمي" البنائي الـ درس عمى تكصيؿ المفاىيـ التي يجد التالميذ
صعكبة في فيميا مف خالؿ استخداـ ميا ار ت التفكير كاالستكشاؼ كالتفسير كالتكسع
كالتعمـ التعاكني  .كما مسيـ في اكتسابيـ المفاىيـ المجردة التي يصعب تعمميا مف
خالؿ طرائؽ التعميـ التقميدية ،كذلؾ عند تكؼر التخطيط الجيد كالتنفيذ الفعاؿ كتكفر
البيئة المناسبة .

).(Barman ,1997

اإلطار العممي لمبحث:
قاـ الباحث ب آتباع الخطكات العممية لمبحث التجريبي لمتأكد مف فاعمية
استخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي في التحصيؿ الدراسي

كاالتجاىات نحك مادة عمـ

األحياء المقررة لمصؼ الثامف األساسي ،كذلؾ مف خالؿ :
 تحديد المجمكعة التجريبية . تحديد المجمكعة الضابطة . تطبيؽ االختبار القبمي لمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف في المستكل الدراسي . التطبيؽ التجريبي ،كذلؾ باستخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي المتضمف دركس مفمادة عمـ األحياء المقررة لمصؼ الثامف األساسي كىي:

دركس (كحدة األرض

كالبيئة) حيث استغرؽ تدريس ىذه المكضكعات كفؽ نمكذج "كيتمي" البنائي ثماني
حصص دراسية مكزعة عمى امتداد شير نيساف مف الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ
الدراسي ( ) 2012-2011كبمعدؿ حصتيف كؿ أسبكع .
درس بالطرائؽ التقميدية السائدة التي يستخدميا مدرسك مادة
 المجمكعة الضابطة تُ ّعمـ األحياء عادة في اؿتدريس.
 إجراء االختبار البعدم لممجمكعتيف لتعرؼ مدل تحصيؿ التالميذ لممعمكمات ،كالتأكد مف مدل فاعمية استخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي في تعميـ

المكضكعات

المقررة.
 إعداد مقياس االتجاىات نحك مادة عمـ األحياء كتطبيقو . جمع البيانات ،كالتكصؿ إلى النتائج كتحميميا باستخداـ التحميؿ اإلحصائيالمناسب .
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 إجراء المقارنة اإلحصائية لمتأكد مف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيفالمجمكعتيف التجريبية كالضابط ة في اختبار التحصيؿ الدراسي كاالتجاىات نحك مادة
عمـ األحياء .
 مجتمع البحث وعينتو .يتألؼ مجتمع البحث مف تالميذ الصؼ الثامف األساسي في
حيثبمغ المجمكع الكميؿتالميذ الصؼ الثامف األساسي في

مدينة "دمشؽ"،

مدينة "دمشؽ" () 37255

تمميذان كتمميذة ،تـ اختيار عينة البحث منيـ .
 -عينة البحث تألفت مف شعبتيف مثمت إحداىما المجمكعة الضابطة

،كاألخرل

المجمكعة التجريبية .
 بمغ عدد تالميذ المجمكعة الضابطة(  ) 35تمميذان  ،بمغ عدد تالميذ المجمكعةالتجريبية ( ) 35تمميذان.
الجدول رقم (  : ) 1يبين عدد تالميذ المجموعتين الضابطة و التجريبية .
المدرسة

الجنس

المجموعة

مدرسة ابف زيدكف .

ذككر

التجريبية

العدد
35

الضابطة

35

تكافؤ المجموعتين:
قاـ الباحث بالتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف مف حيث العمر الزمني

 ،فكاف

متكسط أعمار التالميذ مف(  ) 14 – 13سنة  ،كما تـ التأكد مف المستكل التحصيمي
(العممي) لكؿ مف الشعبتيف مف خالؿ السجالت المبينة لدرجات التالميذ في
التحصيؿ الدراسي لمادة عمـ األحياء  ،ككانت كؿ شعبة بمجمكعيا مقاربة بالتحصيؿ
الدراسي لؿشعبة األخرل .
القبلي :
ـ
االختبار
20
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قاـ الباحث بالتعاكف مع المدرس اآلخر بتعميما لشعبتيف التجريبية كالضابطة
كفؽ الطرائؽ المستخدمة كالسائدة في تعميـ مادة عمـ األحياء ،ثـ قدـ الباحث اختبا نار
تحصيميان لتعرؼ درج ات التالميذ في ٍ
كؿ مف المجمكعتيف بغية التأكد مف تكافؤ
المجمكعتيف ،كلمعرفة ذلؾ تـ تحميؿ النتائج إحصائي نا باستخداـ(  ) T-Testلتحميؿ
الفرؽ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية ك المجمكعة الضابطة في
التطبيؽ القبمي الختبار تحصيؿ التالميذ ،كمف ثـ تـ حساب المتكسط الحسابي
كاالنحراؼ المعيارم لدرجات التالميذ لكؿ مف المجمكعتيف كيظير ذلؾ الجدكؿ

رقـ

(. ) 2
الجدول رقم (  : ) 2نتائج اختبار (  ) T-Testلممقارنة بين متوسطي درجات التالميذ
في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي .
المجمكعة العدد المتكسط

االنحراؼ "ت"

الحسابي

المعيارم

التجريبية

35

9,171

الضابطة

35

9,228

2,651
2,744

تشير قيمة "ت" المحسكبة إلى

درجة

المحسكبة الحرية
34
0,077

القيمة
الجدكلية
0,939

القرار
غير
دالة

أنيا غير دالة إحصائيان عند درجة الحرية

( ) 34بيف متكسطي المجمكعتيف في االختبار التحصيمي القبمي،كما أف قيمة الداللة
اإلجمالية(  ) 0,939أكبر مف (  ) 0,05كبالتالي فإف قيمة "ت" المحسكبة غير دالة
إحصائيان ،مما يدؿ ذلؾ عمى تكافؤ المجمكعتيف .

إعداد أدوات البحث:
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 - 1إعداد الموضوعات المقررة وفق نموذج " ويتمي" البنائي :
 قاـ الباحث بإعداد مجمكعة مف المكضكعات كفؽ نمكذج "كيتمي" البنائي ،كاعدادأسئمة مناقشة كحكار تُغني الدرس كتكضح أفكاره(ُينظر إلى الممحؽ رقـ ( ُ )) 1ليصار
إلى استخداـ ذلؾ في المجمكعة التجريبية  ،في حيف أُعط مت المجمكعة الضابطة
المكضكعات نفسيا كفؽ الطرائؽ التقميدية السائدة في تعميـ مادة عمـ األحياء .
 - 2االختبار التحصيمي :
أ -إعداد االختبار التحصيمي :
 قاـ الباحث ببناء اختبار تحصيمي لمدركس المقررة ،بغية تطبيقو بعد نياية عمميةالتعميـ كفؽ نمكذج "كيتمي " البنائي ،لتعرؼ مدل فاعمية ىذااؿنمكذج التعميمي في تعميـ
تنكع االختبار ضمف مستكيات
مادة عمـ األحياء المقررة لمصؼ الثامف األساسي ،كقد ّ
بمكـُ( .ينظر ممحؽ رقـ (. )) 2
ب -صدق االختبار التحصيمي :
قاـ الباحث بعرض االختبار التحصيمي ك المكضكعات المحضرة كفؽ نمكذج "
كيتمي " البنائي عمى مجمكعة مف المحكميف في كميتي التربية كالعمكـ في جامعة
دمشؽ  ،كالمكجييف االختصاصييف في ك ازرة التربية في الجميكرية العربية السكرية

،

لمتأكد مف صالحيتيا عمميان  ،كتمثيميا لمغرض الذم ُكضعت مف أجمو ،كتـ األخذ
بمقترحاتيـ كتعديالتيـ لبعض النقاط في تقديـ المحتكل ك فؽ نمكذج"كيتمي" البنائي ،
فضالن عف تعديؿ بعض النقاط في االختبار التحصيمي.بعد ذلؾ

تـ تطبيؽ االختبار

التحصيمي عمى عينة استطالعية في مدرسة (الزاىرة الجديدة) في مدينة دمشؽ في
ال لمتجريب كال الضبط ،كذلؾ لمتأكد مف كضكح االختبار التحصيمي
شعبة ليست مح ن

كصالحيتو لمقياس،حيث بمغ عدد تالميذ الشعبة (

 ) 40تمميذان  ،كتـ التأكد أثناء

االختبار كتقصي اإلجابات مف كضكح الفقرات كمناسبة الكقت المخصص لالختبار.
ج -ثبات االختبار التحصيمي:
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تـ حساب معامؿ ثبات االختبار كفؽ طريقة اإلعادة
(Reliability

 ، ) Test-re-testحيث قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عؿ ل عينة

مؤلفة مف (  ) 20تمميذان تـ اختيارىـ بعيدان عف العينة األصمية التيُ طبقت عمييا
الدراسة ،ثـ أُعيد تطبيؽ االختبار مرة ثانية عمى العينة نفسيا بفاصؿ زمني قدره
( ) 15يكم نا ،كذلؾ لتحديد درجة االستقرار كمؤشر عمى الثبات كبعد أف تـ الحصكؿ
عمى النتيجة في االختباريف تـ حساب الترابط بيف التطبيقيف األكؿ كالثاني ،ككاف

معامؿ الترابط المستخدـ ىك معامؿ (بيرسكف)  ،كقد بمغ معامؿ الثبات (  ) 0,80عند
مستكل داللة (  ، ) 0,01كىذه القيمة تعطينا داللة كاضحة عمى أف االختبار يتمتع
بدرجة معامؿ ثبات جيد ألغراض الدراسة العممية .
 - 3مقياس االتجاىات نحو مادة عمم األحياء :
أ -إعداد المقياس :
قاـ الباحث بإعداد مقياس اتجاىات لتالميذ الصؼ الثامف األساسي نحك مادة عمـ
األحياء (ينظر ممحؽ رقـ ( ،)) 3كتـ صياغة العبارات حكؿ األبعاد التالية :
 -1االستمتاع بمادة عمـ األحياء  -2 ،صعكبة المادة  -3 ،أىمية المادة .
 كقد تضمف المقياس ثالثة بدائؿ :مكافؽ – محايد – غير مكافؽ .ب -صدق المقياس :
 لمتأكد مف صدؽ المقياس تـ عرضو بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مفاالختصاصييف في مادة عمـ األحياء  ،كما تـ عرضو عمى الخبراء في مجاؿ المناىج
كطرائؽ التعميـ  ،ككذلؾ الخبراء في مجاؿ التقكيـ كالقياس في كمية التربية  ،لمتأكد مف
كضكح كدقة العبارات  ،كمناسبتيا لمغرض المعدة ألجمو ،كتـ تعديؿ المقياس بناء عمى
المالحظات .
 -بعد ذلؾ تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية مؤلفة مف (

 ) 22تمميذان مف

تالميذ الصؼ الثامف األساسي  ،لمتأكد مف كضكح الفقرات كمدل استيعاب التالميذ
ليا ،كتـ التأكد أثناء تطبيؽ المقياس كتقصي اإلجابات مف كضكح فقرات المقياس،
كمناسبة الكقت المخصص لو.
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 كتضمنت الصكرة النيائية لممقياس (  ) 12بندان  ،كجميعيا ِصيغت بشكؿ ايجابي،
كبالتالي فإف الدرجة المرتفعة عمى ىذه العبارات تعني مستكل مرتفع مف االتجاه نحك
مادة عمـ األحياء ،كقد تـ إعطاء (  ) 3درجات في البديؿ (مكافؽ) ،ك(  ) 2درجة في
البديؿ (محايد) ،ك(  ) 1درجة في البديؿ (غير مكافؽ) ،بذلؾ تككف الدرجة العظمى
لالختبار (  ) 36درجة كالصغرل (  ) 12درجة ،كالدرجة المعيارية تشكؿ (  )%70مف
الدرجة العظمى ،كبالتالي فإف ىذه الدرجة المعيارية تبمغ (  ،) 25,2فإذا كانت الدرجة
التي يتـ الحصكؿ عمييا في المقياس أكبر مف الدرجة المعيارية (  ) 25,2كاف االتجاه
ايجابي ،كاذا كانت الدرجة التي تـ الحصكؿ عمييا في المقياس أقؿ مف الدرجة
المعيارية كاف االتجاه سمبي .
ج -ثبات المقياس :
تـ حساب معامؿ ثبات المقياس كفؽ طريقة اإلعادة،

حيث قاـ الباحث بتطبيؽ

المقياس عؿل عينة مؤلفة مف (  ) 15تمميذان تـ اختيارىـ بعيدان عف العينة األصمية
التيُ طبقت عمييا الدراسة  ،ثـ أُعيد تطبيؽ المقياس مرة ثانية عمى العينة نفسيا
بفاصؿ زمني قدره (  ) 15يكم نا كذلؾ لتحديد قيمة معامؿ ثبات المقياس ،كبعد ذلؾ تـ
حساب الترابط بيف التطبيقيف األكؿ كالثاني ،ككاف معامؿ الترابط المستخدـ ىك

معامؿ ( بيرسكف )  ،كقد تـ حسابو عف طريؽ البرنامج الحاسكبي (  ، ) spssكقد بمغ
معامؿ االرتباط ( ر=  ، ) 0,85كبالتالي فإف معامؿ ثبات المقياس (  ،) 0,85كىي
قيمة جيدة تدؿ عمى ثبات المقياس ،كفي ضكء اإلجراءات السابقة لمقياس االتجاىات
نحك مادة عمـ األحياء مف صدؽ كثبات ،اُعتبر المقياس مناسبان كصالحان لالستخداـ

في ىذه الدراسة .

تطبيق األدوات:
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لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة ما فاعمية نمكذج "كيتمي" البنائي في التحصيؿ
الدراسي  ،كاالتجاىات نحك مادة عمـ األحياء لدل تالميذ الصؼ الثامف األساسي ؟
* قاـ الباحث بنفسو بتدريس المكضكعات المقررةؿ لمجمكعة التجريبية كفؽ نمكذج "
كيتمي" البنائي  ،كذلؾ خالؿ مدة زمنية تبمغ أربعة أسابيع .
* تـ تدريس المكضكعات المقررة نفسيا لمشعبة

الضابطة كفؽ الطرائؽ التقميدية

السائدة كذلؾ مف قبؿ المدرس اآلخر ،خالؿ المدة الزمنية نفسيا لممجمكعة التجريبية.
*كبعد انتياء عممية التطبيؽ كتعميـ المكضكعات المقررة كفؽ نمكذج "كيتمي"البنائي
لممجمكعة التجريبية ككفؽ الط رائؽ التقميدية السائدة لممجمكعة الضابطة  ،تـ إجراء
االختبارالتحصيمي كتطبيؽ مقيا س االتجاىات نحك مادة عمـ األحياء

لممجمكعتيف،

كبعد تصحيح إجابات التالميذ في االختبار التحصيمي(( .ينظر الممحؽ رقـ (.)) 4
 ظيرت النتائج كفؽ الجدكؿ رقـ (. ) 3الجدول رقم (  :) 3مقارنة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي .
المجمكعة
التجريبية
الضابطة

متكسط الدرجات االنحراؼ المعيارم
3,056
15,685

مجمكع الدرجات
549

9,914

347
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إف استخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي أظير ارتفاع في درجات تحصيؿ تالميذ
المجمكعة التجريبية ،كذلؾ في مقابؿ درجات تحصيؿ التالميذ في المجمكعة
الضابطة التي درست كفؽ الطرائؽ التقميدية

السائدة كالمستخدمة في التعميـ كيعزز

ذلؾ كيؤكده ما تـ مالحظتيمف قبؿ الباحث حكؿ سمكؾ التالميذ أثناء إعطاء الدركس
حيث كاف اؿتالميذ ميتميف بالدركس كيشعركف باالستمتاع أثناء عرض المادة العممية
.
كبإثبات فاعمية استخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي في تعميـ مادة عمـ
لمصؼ الثامف األساسي يككف الباحث قد أجاب عف

األحياء المقررة

سؤاؿ الدراسة المتعمؽ بفاعمية

نمكذج "كيتمي" البنائي في التحصيؿ الدراسي لمادة عمـ األحياء لدل تالميذ الصؼ
الثامف األساسي .
* دراسة الفرضيات :
قاـ الباحث بدراسة صحة الفرضيات كما يمي :
- 1الفرضية األولى :
"ال مكجد فرؽ ذ ك داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  ) 0,05بيف متكسطي درجات
التحصيمي القبمي كاالختبار التحصيمي

تالميذ المجمكعة التجريبية في االختبار
البعدم ".

ك كانت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي رقـ ( .) 4
جدول رقم (  :) 4يبين مقارنة المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية في
االختبار القبمي واالختبارالبعدي .
اختبار التحصي ؿ اختبار التحصي ؿ

المجموعة القبمي

المتكسط

التجريبية

البعدم

االنح ارؼ المتكسط

"ت"

المحسوبة

درجة

الحرية

القيمة
الجدولية

القرار

االنحراؼ

المعيارم

الحسابي المعيارم الحسابي
3,056 15,685 2,603 9,400

34 9,535

0,0001

دالة

لصالح
االختبار

البعدم
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أثبت اختبار(  ) T-Testأف الفرضية غير صحيحة،كيثبت عكسيا حيث كانت القيمة
اإلجمالية(  ) 0,0001أصغر مف (  ) 0,05مما يدؿ عمى أف ىناؾ فرؽ

نا ذا داللة

إحصائية بيف متكسط م درجات التالميذ في المجمكعة التجريبية لصالح االختبار
البعدم (كذلؾ بعد تطبيؽ نمكذج

"كيتمي " البنائي) ،كبالتالي يتـ رفض الفرضية

الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى

كجكد فرؽ ذ ك داللة إحصائية بيف

متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية لصالح االختبار التحصيمي البعديعند
مستكل داللة ( ،) 0,05مف خالؿ استخداـ نمكذج "كيتمي" البنائي .
 – 2الفرضية الثانية:
ال مكجد فرؽ ذ ك داللة إحصائية عند مستكل الداللة (  ) 0,05بيف متكسطي درجات
تالميذ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم
لالختبارالتحصيمي .كانت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتيرقـ(.) 5
الجدول رقم (  :) 5يبين مقارنة المتوسط الحسابي بين المجموعتين التجريبية
والضابطة في االختبار التحصيمي البعدي .
المجمكعة

العدد المتكسط
الحسابي

االنحراؼ
المعيارم

التجريبية

35

15,68

3,056

الضابطة

35

9,914

3,023

المحسكبة درجة
ت

7,348

القيمة

الحرية الجدكلية

34

0,0001

القرار

دالة
لصالح
التجريبية

يتبيف مف خالؿ الجدكؿ رقـ (  ) 5أف قيمة الداللة اإلجمالية (  ) 0,0001أصغر مف
( ) 0,05كبالتالي فإف قيمة (

 ) T-Testالمحسكبة (  ) 7,348دالة إحصائي نا عند

درجة الحرية (  ، ) 34كعميو تثبت عكس الفرضية الصفرية  ،أم يكج د فرؽ ذ ك داللة
إحصائية بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية كالضابطة
المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعديمالختبار التحصيمي .
 - 3الفرضية الثالثة :
27
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 ) 0,05بيف متكسطي

ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة (

درجات تالميذ المجمكعة التجريبية في اختبار قياس االتجاىات القبمي كالبعدم.
ككانت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي رقـ (. ) 6
الجدول رقم (  ) 6يبن مقارنة المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية في
اختبار قياس االتجاىات القبمي والبعدي .
العدد التقديرات القبمية
لالتجاىات

المجموعة

التجريبية

المتكسط االنح ارؼ
المعيارم

35

15

1,14

التقديرات البعدية
لالتجاىات

المتكسط

31

االنحراؼ

" ت"

المحسوبة

درجةا

لحرية

34 49,24

مستوىا

القرار

0,05

دالة

لداللة

المعيارم

1,15

لصالح

االختبار
البعدي

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل داللة
( ) 0,05بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية في مقياس االتجاىات نحك
مادة عمـ األحياء لصالح االختبار البعدم .كبذلؾ يتـ رفض الفرضية الصفرية
كقبكؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل
داللة (  ) 0,05بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية في اختبار قياس
االتجاىات القبمي كالبعدم نحك مادة عمـ األحياء لصالح االختبار البعدم .

 - 4الفرضية الرابعة :
28
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" ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) 0,05بيف متكسطي درجات
التالميذ (المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة) في اختبار قياس االتجاىات
البعدم تعزل إلى متغير طريقة التعميـ " التقميدية – نمكذج كيتمي ".
ككانت النتائج كما ىك مبيف في الجدكؿ اآلتي رقـ ( .) 7
الجدول رقم (  ) 7يبين مقارنة المتوسط الحسابي لدرجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في اختبار قياس االتجاىات البعدي .
المجموعة

العدد التقديرات القبمية
لالتجاىات

التقديرات البعدية
لالتجاىات

المتوسط

االنح ارف
المعياري

"ت"

درجة

مستوى

القرار

المحسوبة الحرية الداللة

المتوسط االنحراف 49,24
المعياري

التجريبية

35

15

1,14

31

1,15

الضابطة

35

14

1,12

15

1,19

34

0,05

دالة

لصالح
التجريبية

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ) 0,05
بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في االختبار
البعدم لمقياس االتجاىات نحك مادة عمـ األحياء لصالح المجمكعة التجريبية  ،حيث
تشكمت لدل المجمكعة التجريبية اتجاىات ايجابية نحك مادة عمـ األحياء بعد نياية
التعميـ كفؽ نمكذج " كيتمي" البنائي .
كبذلؾ يتـ رفض الفرضية الصفرية  ،كقبكؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى
كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل داللة إحصائية (

 ) 0,05بيف متكسطي

درجات تالميذ المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لمقياس
االتجاىات نحك مادة عمـ األحياء لصالح المجمكعة التجريبية.

مناقشة النتائجوتفسيرىا :
29
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 -1إف طبيعة المادة العممية لممحتكل كخصائصيا تجعؿ مف بعض النماذج التعميمية
أكثر فاعمية مف غيرىا ،فنمكذج "كيتمي" البنائي مف أكثر النماذج مناسبة كفاعمية
لمناسبتيا محتكل مادة عمـ األحياء  ،كذلؾ ألنيا تتيح لمتمميذ تفاعؿ أكثر مع المادة
العممية ،كالقياـ باألنشطة المختمفة كالمتنكع ة .
-2أظيرت الدراسة كجكد فرؽ ذ

م داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة في التحصيؿ الدراسي

كذلؾ في االختبار البعدم لصالح المجمكعة

التجريبية عند مستكل الداللة (  ، ) 0,05كتتفؽ ىذه النتيجة مع جميع الدراسات السابقة
التي بينت ارتفاع التحصيؿ الدراسي نتيجة التعميـ كفؽ ىذا النمكذ

ج ،كيمكف إرجاع

ذلؾ إلى أف نمكذج "كيتمي" البنائي يساعد التالميذ عمى استخداـ األنشطة المتنكع

ة

في كؿ مرحمة مف مراحؿ النمكذج .
كما أف نمكذج "كيتمي" يقكـ عمى التعمـ التعاكني الذم يتصؼ بالمشاركة الجماعية
كتباد ؿ المعمكمات كالحكار سكا ء ضمف المجمكعة الكاحدة أك بيف المجمكعات  ،مما
يزيد مف اعتماد التالميذ عمى أنفسيـ ،كما يساعد ىذا النمكذ

ج عمى زيادة عممية

الربط بيف المعمكمات السابقة كالمعمكمات الحالية .
-3أظيرت الدراسة كجكد فرؽ ذ م داللة إحصائية بيف متكسطي درجات التالميذ في
المجمكع ة التجريبية في االختبار القبمي كالبعدم عند مستكل الداللة (  ) 0,05لصالح
االختبار البعدم ،مما يبيف فاعمية استخداـ نمكذج "كيتمي" في تعميـ مادة عمـ األحياء
كتفكقو عمى الطرائؽ التقميدية

السائدة األخرل ،ك قد دؿ عمى ذلؾ نتائج االختبار

التحصيمي البعدم.
 -4كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) 0,05بيف متكسطي درجات
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مقياس االتجاىات البعدم نحك مادة عمـ األحياء
لصالح المجمكعة التجريبية  ،مما يدؿ عمى أثر نمكذج "كيتمي" البنائي في تنمية
االتجاىات االيجابية نحك مادة عمـ األحياء  .كىك األمر الذم يميز ىذه الدراسة عف
الدراسات السابقة التي لـ تتناكؿ دكر نمكذج "كيتمي" في تنمية االتجاىات نحك مادة
عمـ األحياء  ،كقد تعكد ىذه االتجاىات االيجابية إلى أف نمكذج "كيتمي" البنائي يركز
عمى التمميذ باعتبارقمحكر العممية التعميمية  ،فيك يخطط كيبحث كيكتشؼ بنفسو ،
30
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ككؿ ذلؾ يتـ في جك جماعي تعاكني ،كنتيجة لذلؾ تككنت اتجاىا

ت ايجابية نحك

مادة عمـ األحياء .
 -5كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) 0,05بيف متكسطي درجات
المجمكعة التجريبية في االختباريف القبمي كالبعدم لمقياس االتجاىات لصالح
االختبار البعدم  ،مما يدؿ عمى تفكؽ نمكذ ج "كيتمي" البنائي عمى الطرائؽ التقميدية
السائدة في إكساب التالميذ االتجاىات االيجابية نحك مادة عمـ األحياء .
-6إف استخداـ الطرائؽ التعميمية المناسبة ُيحقؽ أىداؼ الدرس كغاياتو  ،كيجعؿ مف
التالميذ أكثر تفاعالن كتالؤمان مع المكقؼ التعميمي ،كىذا ما أظيره استخداـ نمكذج
"كيتمي" البنائي .

المقترحات والتوصيات :
المقررة لمرحمة التعميـ األساسي

 -1إعداد كتب كمناىج مادة عمـ األحياء

بما

يتناسب مع نمكذج " كيتمي" البنائي .
-2إجراء المزيد مف اؿ دراسات حكؿ فاعمية نماذج تعميمية أخرل في التحصيؿ
الدراسي كتنمية االتجاىاتنحك مادة عمـ األحياء ،مثؿ نمكذج "جكف زاىكريؾ " كنمكذج
"بكسنر" كنمكذج " استيبانز" لمتغير المفاىيمي كنمكذج "بايبي" البنائي
 -3تزكيد المدرسيف بالكيفية المناسبة لتحضير دركس مادة عمـ األحياء باستخداـ
النماذج التعميمية المتنكعة (مثؿ نمكذج "كيتمي" البنائي) .
 -4إجراء دكرات تدريبية لممدرسيف حكؿ كيفية استخداـ النماذج التعميمية الحديثة
كنمكذج "كيتمي" البنائي .
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The effectiveness of applying the constructive
''wheatly''model in learning achievement and the
inclinations toward biology concerning basic eighth class
students- an experiment study
in the schools of Damascus province sender
Zakaria abed Alrazak Alzoubi
Department of Curriculum and Teaching Methods, College of
education, Damascus University
Abstract
The aim of this study is to know the effectiveness of
implementing type (Wheatley) model the constructional model
in the achievement of learning and the eighth basic class
students attitude toward biology . the sample of study consisted
of the eighth basic class students, in' Damascus' province. The
number of these students was (70) students ,distributed on two
classes: The first experimental class included (35) students
taughtbytheimplementationoftype"Wheatley"the constructional.
The second control group consisted of (35) students taught
according to the ordinary classic methods .The researcher made
an achievement test and an attitude test toward biology in order
to evaluate the extent of benefitting from methods implemented
in teaching each of the two classes. The study reached many
results. The most important ones are :
1.The existence of difference with a statistic indication among
the means of students grades of the two classes in favour of the
experimental group at the indication level of (0,05) in the post –
achievement test .
2. The existence of difference with a statistic indication among
the means of students grades in the pre-test and post- test of the
experimental group , in favour of the post – test at the indication
level of (0,05), confirming the effectiveness of implementing the
constructional "Wheatley" type in teaching biology to eighth
basic class scientific section.
3. The existence of difference with a statistic indication among
the means of students tendencies grades of both experimental
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group and criterion group , in favourof the experimental group
taught according to the constructional "Wheatley" type and this
confirms the effectiveness of "Wheatley " type increasing
tendency toward biology ,at indication level of(0,05).
4. The existence of difference with a statistic indication among
the means of students tendencies grades of experimental group
in the pre-test and post- test , in favourof the post-test this
confirms the effectiveness of "Wheatley " type increasing
tendency toward biology ,at indication level of (0,05).
Key words : "Wheatley " type .
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 طريقة تحضير بعض الدركس كفؽ نمكذج "كيتمي" البنائي . استمارة تحضير الدرس األكؿ  :التكازف البيئي كأسباب اختاللوالتاريخ ............ :
الفصؿ ............ :
الحصة
............................:

 -الميارات المطمكب اكتسابيا :

..........

المالحظة – الحكار – التفسير – كضع الفرضيات – التنبؤ -االستنتاج
 األغراض السموكية  :يتوقع في نياية الدرس أن يقوم التمميذ بمايمي :- 1يحدد المككنات الحية كالمككنات غير الحية لمنظاـ البيئي .
- 2يميز بيف الجانب الحيكم كالجانب الفيزيائي لمتكازف البيئي .
- 3يذكر مسببات اختالؿ التكازف البيئي .
- 4يستنتج اآلثار الناتجة عف اختالؿ التكازف البيئي .
 -المفاىيم األساسية :

البيئة – النظاـ البيئي  -التكازف البيئي .
 الوسائل والمواد التعميمية :الكتاب المدرسي – جياز اإلسقاط  -شفافيات – لكحات تعميمية – فيديك تعميمي .
 طبيعة العمل :يتـ العمؿ ضمف مجمكعات  ،ككؿ مجمكعة تتككف مف (  ) 5-3تمميذان .

 -بيان بالتوقيت الزمني بالدقائق لسير الدرس :
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االستثارة

مرحمة عرض

الحكار كالعمؿ

االستنتاج

التقكيـ

المكجية

المشكمة كطرح

ضمف مجمكعات

كاتخاذ

الختامي كغمؽ

الق ارر

الدرس

األسئمة
( ) 5دقائؽ

( ) 10دقائؽ

( ) 20دقيقة

( ) 10دقائؽ

( ) 5دقائؽ

 خطوات السير بالدرس :أوال  :االستثارة الموجية :يراجع المعمـ مع التالميذ ما تـ دراستو في السنكات السابقة حكؿ البيئة

 ،ثـ يسأليـ

أيف يعيش اإلنساف  ،أيف تعيش األسماؾ  ،ماذا نسمي المكاف الذم يعيش فيو
اإلنساف  ،كماذا نسمي المكاف الذم تعيش فيو األسماؾ ؟
 ثانياً  :مرحمة عرض المشكمة وطرح األسئمة :يطمب المدرس مف التالميذ قراءة الكاقعة التالية :
طالب مربك األغناـ الحككمة في إحدل المقاطعات االسترالية بمساعدتيـ لمقضاء
عمى الذئاب  ،التي تياجـ أغناميـ  ،فمبت الحككمة النداء  ،كتـ تنظيـ حممة لقتؿ
كتيجير الذئاب  ،كبعد سنكات عدة عاد مربك األغناـ ليطالبكا الحككمة بإعادة الذئاب
حيث أدل غيابيا إلى زيادة كبيرة في عدد األرانب التي أدت إلى تدىكر الغطاء
النباتي .
 بعد االنتياء مف ىذه القصة يعرض المعمـ أماـ الطمبة فيممان تعميميان يظيرالتدىكر كالتراجع في بعض النظـ البيئة

 ،كما يطمب منيـ مالحظة األشكاؿ

الكاردة في الكتاب المدرسي ثـ يسأليـ :
 برأيكـ ما مككنات النظاـ البيئم ؟ ماذا حدث عندما تـ استبعاد الذئاب مف المقاطعات االسترالية ؟ ما مسببات اختالؿ التكازف البيئي ؟ كيؼ نحافظ عمى البيئة ؟ثالثاً  :الحوار والعمل ضمن مجموعات :
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يطمب المعمـ مف المجمكعات محاكلة اإلجابة عمى األسئمة السابقة
تضع كؿ مجمكعة مف التالميذ الفرضيات التي تراىا مناسبة

 ،كذلؾ بأف
 ،كتحاكؿ اإلجابة

عمييا مف خالؿ الحكار
رابعاً  :االستنتاج واتخاذ القرار :
تقكـ كؿ مجمكعة مف التالميذ بعرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا

 ،ثـ يدير

المدرس حكا ارن بيف المجمكعات لمتكصؿ إلى اإلجابات الصحيحة لألسئمة السابقة
كتسجيميا عمى السبكرة .
خامساً  :التقويم الختامي :
يسأل المدرس التالميذ :
* عدد المككنات الحية كالمككنات غير الحية لمنظاـ البيئي .
* ما الفرؽ بيف الجانب الحيكم كالجانب الفيزيائي لمتكازف البيئي ؟
* ما مسببات اختالؿ التكازف البيئي ؟
* ما اآلثار الناتجة عف اختالؿ التكازف البيئي ؟

ممحق رقم ( ) 2
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االختبار التحصيمي
الصؼ :الثامف األساسي .
المدة :ساعة كاحدة .
الدرجة :عشركف .
تعميمات االختبار :
عزيزي التمميذ :
ييدؼ االختبار إلى قياس قدرتؾ عمى تحصيؿ المعارؼ المرتبطة بمكضكعات كحدة
األرض كالبيئة  .يتككف االختبار مف أسئمة مختمفة  ،عميؾ اإلجابة عف ىذه األسئمة
بدقة  ،كلف تؤثر نتيجتؾ في ىذا االختبار عمى نجاحؾ كمعدلؾ في الفصؿ ألف
الغاية مف ىذا االختبار ىك البحث العممي فقط .
(  ) 10درجات .

أوالً  -اختر اإلجابة الصحيحة لكل ممايمي :
 - 1من المكونات غير الحية في النظام البيئي :
أ -النباتات

ج -الماء

ب -الحيكانا ت

د -الجراثيـ.

 - 2من المكونات الحية في النظام البيئي :
أ -النباتات

ج -الماء

ب -اليكاء

د -الح اررة

.

 - 3التوازن البيئي يعني :
أ -ثبات المككنات الحية لمنظاـ البيئي
ب -ثبات المككنات غير الحية لمنظاـ البيئي
ج -الحفاظ عمى درجات الح اررة ضمف الحدكد الطبيعية
د -بقاء المككنات الحية كالمككنات غير الحية لمنظاـ البيئي ضمف الحدكد الطبيعية.
 - 4يتم حفظ المستحاثات في الصخور :
أ-الرسكبية

ب -االندفاعية

ج -الغضارية

د -االستحالية

 - 5في التفحم يتم فقد :
أ -األككسجيف ب -الييدركجيف ج -االزكت د -األككسجيف كالييدركجيف
كاالزكت
 - 6النظام البيئي ىو :
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أ -منطقة مف الطبيعة تحتكم عكامؿ حية كعكامؿ غير حية
ب -مجمكع العكامؿ الحية عمى سطح األرض
ج -مجمكع العكامؿ غير الحية عمى سطح األرض
د -التفاعؿ بيف العكامؿ الحية كغير الحية عمى سطح األرض .
 - 7التعتبر من ممارسات اإلنسان في اختالل التوازن البيئي :
ج -البراكيف

أ -الصيد الجائر ب -الرعي الجائر

د -التكسع العمراني.

 - 8تتميز النظم البيئية بأنيا قابمة :
أ -لمزيادة فقط ب -لمنقصاف فقط ج -مستقرة كثابت نا دائما د -قابمة لمزيادة
كالنقصاف كتميؿ لالستقرار .

 - 9لقد تم العثور عمى فيل الماموث في :
أ -جميديات سيبيرم ب -الصخكر الرسكبية ج -صمغ النباتات د -قمـ الجباؿ
 - 10تعود مستحاثة ثالثية الفصوص لمحقب الجيولوجي :
أ -الثاني

ب -األكؿ

ج -الثالث

ثانياً  -عرف المصطمحات العممية التالية :

د -الحياة الحديثة .
( ) 2درجتان .

المستحاثات -السحنة الشاطئية .
(  ) 4درجات .

ثالثاً -قارن بين كل ممايمي :
أ -التمعدف -التفحـ .

ب -الجانب الحيكم – الجانب الفيزيائي لمتكازف البيئي .
رابعاً– عمل مايمي  ) 4(:درجات .

أ -الصيد الجائر مف عناصر اختالؿ التكازف البيئي .
ب -عدـ كجكد مستحاثات في الصخكر االندفاعية .
ج -كجكد فيؿ المامكث كامالن بمحمو كشعره .

د -أىمية دراسة المستحاثات لإلنساف .

الممحق () 3
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مقياس االتجاه نحو مادة " عمم األحياء " .
تعميمات المقياس .
عزيزم التمميذ :
 يتككف المقياس مف (  ) 12عبارة كلكؿ عبارة ثالثة بدائؿ (مكافؽ – غير مكافؽ-محايد).
 -اق أر كؿ عبارة بدقة ثـ اختر اإلجابة المناسبة مف كجية نظرؾ

 ،فال تكجد إجابة

صحيحة كأخرل خاطئة  ،فاإلجابة تعد صحيحة طالما تعبر عف كجية نظرؾ
الشخصية .
 ضع عالمة ( √) تحت البديؿ الذم تختاره في كؿ عبارة مف العبارات الكاردة فيالمقياس
 ال تترؾ أم عبارة دكف إجابة .رقـ

مكافؽ

العبارة

العبارة
1
اشعر باالرتياح عند حضكر حصص عمـ
األحياء .
2

مادة عمـ األحياء مف أكثر المكاد سيكلة
كبساطة .

3

أجد متعة في دراسة مادة عمـ األحياء .

4

أتمنى أف تزداد عدد حصص عمـ األحياء
في األسبكع.

5

ارغب مستقبالن في دراسة عمـ األحياء في

6

يقدـ لنا مدرس مادة عمـ األحياء المادة

الجامعة .

بصكرة ممتعة.
7

أشارؾ بحماس في حصص عمـ األحياء .
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غير
مكافؽ
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8

أقكـ بمطالعة الكتب العممية التي تيتـ
باألحياء كاألرض .

9

أتمكف مف فيـ كاجراء التجارب العممية
بيسر كسيكلة .

10

انتظر بشغؼ حصص عمـ األحياء .

11

اشعر باالرتياح كالسركرعند مشاىدة مدرس
عمـ األحياء ك األرض

12

اىتـ بمتابعة االكتشافات الحديثة في مجاؿ
عمـ األحياء .

الممحق ( ) 4درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار القبمي
والبعدي .
الرقـ

درجات تالميذ المجمكعة الضابطة

درجات تالميذ المجمكعة التجريبية

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

االختبار البعدم
14
10
9
8
5
7
13
12
11
9
8
8
7
9
10
11
15

االختبار البعدم
14
17
15
12
13
15
16
18
19
18
14
17
16
15
17
18
19

االختبار القبمي
10
9
8
11
6
8
14
11
10
15
9
6
8
8
9
10
11
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