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  شكر وتقدير

دائمــاً هــي ســطور الشــكر والثنــاء فــي غايــة الصــعوبة عنــد الصــياغة، ربمــا ألنهــا تشــعرنا دومــاً  
  بقصورها وعدم إيفـائها حق من نهديه هذه السطور.

  واليوم تقف أمامي الصعوبة ذاتها وأنا أحاول صياغة كلمات شكر وتقدير.

  بفضله وتوفيقه أتممت هذا البحث.  هللا تعالى أوالً الذي الحمد

، يهـــيم فـــي داخلنـــا أولئـــك الـــذين بـــذلوا الجهـــد وضـــحوا   وحينمـــا نعبـــر شـــط العمـــل الـــدؤوب
بــوقتهم الُبــدَّ مــن أن نطــرز لهــم مــن خيــوط الشــمس الالمعــة حــروف شــكر وتقــدير ألســتاذي  

ت منــه  اهللا الــذي تكــرَّم باإلشــراف علــى رســالتي والــذي تعلمــ فــواز العبــدالــدكتور  المــوقر  
  التفـاني واإلخالص في العمل، غير باخل بعلٍم أو نصيحة.

فـإن كان للنجوم أفـالكها، وللعبير شذاه، وللبحر دره وأصدافه. فـإنَّ للخير أهله وقـد كـان  
  خير مثـٍل للخير.

وأقدم كل الشكر واالمتنان للسادة أعضاء لجنة الحكم الـذين سـاهموا فـي إغنـاء هـذا العمـل  
  وكان لهم الفضل في إخراج هذا العمل بشكله النهائي.  بمالحظاتهم وآرائهم

ويطيب لي أن أقدم الشكر لعمادة كلية التربية ولكل من سـاعدني فـي إتمـام هـذا البحـث  
  وفتح الطريق أمامي لتذليل كل الصعوبات حتى أصبح سهالً ميسراً.

  إلى كل من تمنى لي الخير لكم مني جزيل الشكر.
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  منهجية البحث  الفصل األول
 

 ~3 ~	
 

  مقدمة:ـ 
من الترف، بل أصبح ضرورة من  ضرباً لم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على التقنيات التعليمية 

ال يتجزأ من بنية منظوماتها. ولقد تأثرت عناصر  الضرورات لضمان نجاح تلك النظم التعليمية وجزءاً 
المنظومة التعليمية على اختالف مستوياتها بتلك التقنيات والسيَّما الحاسوب منها، الذي يؤدي دورًا بارزًا 
في تنظيم بيئة التعلم، وتنمية عملية التواصل في العملية التعليمية وتعزيز دافعية المتعلمين وحثهم على 

الحادي  من أبرز مستجدات التقنية الحديثة في القرن لم. إذ يعد الحاسوب وبرمجياتهمواصلة التع
فهو يقدم المحتوى التعليمي بطريقة متنوعة لغويًا ومرئيًا، وبتأثيرات وخلفيات متنوعة أيضًا  العشرين،و 

لمتعددة سمعية وبصرية؛ فإذا كانت الصورة أكثر حسية من الكلمة المنطوقة، فإنَّ قدرات الوسائط ا
المجسدة بالحاسوب من حيث إمكانية التعامل مع األشكال والحركة والفيديو يزيد بال شك من كفاءة 

  االتصال وكفاءة أسلوب العرض.

وبذلك لم يعد إدخال الحاسوب في التعليم موضع خالف بين التربويين، بل أصبح من المسلمات التي  
يختلف من بلد آلخر، فبعض الدول أدخلت الحاسوب كمادة  ال تحتاج إلى مبررات إال أنَّ أسلوب التطبيق

مما دفع عددًا من الدول فيما بعد إلى  الخ...  اإلدارة التربوية في دراسية وبعضها في النشاط التعليمي أو
"وضع خطط للمعلوماتية وجعل الحاسوب والثورة المعلوماتية في مناهج التعليم والتدريس المعتمد على دمج 

يا في التعليم واقعًا فعليًا للتغلب على مشكالت التعليم التقليدي" (المنظمة العربية للتربية والثقافة التكنولوج
  ).68، 2002والعلوم، 

وهذا ماعملت به مجموعة من الدول العربية، مثل (األردن، اليمن، فلسطين، سورية)؛ ففي الجمهورية  
مانة السورية للتنمية والتربية، تمَّ إعداد وتطبيق مشروع دمج العربية السورية وبالتعاون بين وزارة التربية واأل

)، الذي "ُيعّد نوعًا من االستجابة المنهجية المنظمة لمتغيرات 25/5/2008التكنولوجيا في التعليم بتاريخ (
العصر على صعيد النظام التعليمي الهادف إلى دمج التكنولوجيا في التعليم بغية تحقيق أفضل النتائج 

واحد ومستقصيًا عن المعلومات والمعارف المحلية  عليمية، وتهيئة الطالب لكي يكون مشاركًا وباحثًا بآنٍ الت
  ).2008والعالمية". (األمانة السورية للتربية والتنمية، 

لن نستطيع مواجهة أزمة التربية واالستجابة لمطالبها الكمية والكيفية التي تتزايد في مجتمعنا ألننا 
إذ نحن أبقينا على األساليب واالستراتيجيات التقليدية المألوفة في التربية والتعليم، أي  ،ًا بعد يومالعربي يوم
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وتطبيقات جديدة لتقنيات التعليم تمكننا من  لنا من التغيير الجدي القائم على ابتكار هياكل وٕاطارات ال بدٍّ 
  الوقت نفسه تعليمًا أفضل. لهم في وأن تقدم المتعلمينمع أعداد أكبر من  التعامل بسهولة

فربط تقنيات التعليم بالمقررات التعليمية يحقق فوائد أكبر من تدريس تقنيات التعليم كمقرر مستقل عن 
  ة ومحفزة.التعليم عملية بنائية هادفة وكفؤ  مقررات التعليم ألنَّه يجعل

يبني معرفته بنفسه، لذلك لم يعد المعلم في  المتعلميعتمد التعلم البنائي على الفكرة التي ترى أنَّ إذ 
بناء المعرفة يختلف  الصف البنائي ناقًال للمعرفة، بل ميسرًا لعملية التعلم، لذا عليه أن يضع في ذهنه أنَّ 

  ).24، 2007ودرجة المشاركة (زيتون،  ،واالهتمام ،المتعلمين، الختالف المعرفة السابقة لدى

فكار البنائية ونظرية بياجيه في النمو األدورة التعلم تطبيقًا تربويًا وترجمة لبعض  استراتيجيةوتعد 
المعرفي، وتتكون عمليًا من ثالث مراحل هي: (استكشاف المفهوم، تقويم المفهوم، تطبيق المفهوم). ومع 

االستكشاف، هي: ( في تدريس العلوم وأهدافها أصبحت تتضمن أربع مراحل ت البنائيةستراتيجيااالتطور 
) إلى خمس مراحل هي: (االنشغال، Bybeeالتفسير، التوسع، التقييم)، ثمَّ تطورت بفضل بايبي (

االستكشاف، التفسير، التوسع، التقييم)، ولمواكبة تطور استراتيجيات تدريس العلوم فقد وسع التربويون دورة 
شاف، التفسير، التوسع، التمديد، تبادل )، هي: (اإلثارة، االستك7E,s)، لتصبح سبع مراحل (5E,sالتعلم (

  ).455، 2007المعلومات، االمتحان) (زيتون، 

تنمية ) نموذجًا تعليميًا يستخدمه المعلم مع التالميذ بهدف 7E,sالنموذج البنائي ( استراتيجية تعدو 
  .المعرفة لديهم بشكل بنائي وذاتي الستخدامها بشكل أمثل

التعلمية -التعليمية النواتج تحقيق إلى تؤدي كونها إلى البنائية Seven E,s استراتيجية أهمية وترجع
وتمكِّن المتعلم من بناء معارفه بنفسه من خالل مروره بخبرات كثيرة مما يضمن نشاط المتعلم في بناء 

  أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعله مع تلك الخبرات.

التطورات العلمية فقد سعت الجمهورية العربية السورية إلى تطوير مناهجها الدِّراسية كأحد  وتماشيًا مع
خطوات تطوير التعليم العام ما قبل الجامعي، فشرعت وزارة التربية ببناء مناهج دراسية جديدة بدءًا من 

مية إصالح قطاع التعليم فال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، انطالقًا من التأكيد على أهمرحلة رياض األط
، 2007بهدف الوصول إلى مخرجات تعليمية متميزة تستطيع المساهمة في بناء سورية.(وزارة التربية، 

20.(  
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وهي من المواد الدِّراسية المقررة في المناهج التَّعليمية السورّية، وفي  -ولمَّا كانت مادة العلوم    
مادة علمية ذات طبيعة تطبيقية أكثر منها  –ة العربية السورية منهاج الصَّف الرابع األساسي في الجمهوري

نظرية، وُتعد حلقة الوصل بين العلوم الطبيعية واإلنسانية، وهي على صلة وثيقة بالحياة اليومية للتالميذ؛ 
ي كما أنَّها" مادة علمية حّية تنمو وتتطور، وقد نشأت أصًال لخدمة اإلنسان في حياته العملية، ومازالت ه

األداة األساسية لحل المشكالت وخدمة العلوم األخرى؛ بل إنَّ التقدم التقني المعاصر هو تقدم يستند إلى 
األساليب العلمية، والنماذج العلمية التي ُتستخدم لبناء وتطوير األجهزة والبرمجيات التي تستخدم فيها". 

جوهرية على محتوى هذه المادة ).فهذا يستدعي ضرورة إدخال تعديالت 4، 2011(كتاب المدرِّس، 
الّدراسية والطرائق والتقنيات التي ُتّدرس بها بشكل يحقق تطوير قدرات التالميذ الذاتية في التعلم وجعلهم 
قادرين على التعامل مع كل ماهو جديد، وتطبيق ما تعلَّموه على أرض الواقع، وٕايجاد الحلول المناسبة 

واجههم؛ وهذا لن يتحقق بالتعليم االعتيادي وحده، بل الُبدَّ من دمج للمشكالت الحياتية المختلفة التي ت
التقنية في عمليتي التعليم والتعلم، والسعي الستخدام الحاسوب وملحقاته في تعليم مقرر العلوم بما ُيحقق 

   التقدم في هذا المقرر شكًال ومضمونًا. 

ات على ضرورة توظيف تقنيات التعليم ويأتي هذا االهتمام مع تأكيد كثير من المؤتمرات والدراس
ومستجداتها المتمثلة في الحاسوب وتطبيقاته في العملية التعليمية، مما يساعد على تحسين جودة األداء 

  التعليمي ومخرجاته، منها:

المؤتمر الدولي األول للتعليم االلكتروني الذي نظمته الجمعية األمريكية في مدينة دنفر األمريكية  -
) والذي أكد أن "التعليم االلكتروني وجميع وسائله ستكون ضرورية وشائعة إلكساب 1996لعام (

المتعلمين المهارات الالزمة في المستقبل، كما سيتم من خالله فتح آفاق جديدة للمتعلمين لم تكن متاحة 
 ).46، 2007من قبل وهي حل واعد لحاجات المتعلمين في المستقبل"  (الفرا، 

) والذي بين أهمية 2000الثاني لوزراء التعليم العرب الذي عقد في دمشق عام ( المؤتمر التربوي -
توظيف تكنولوجيا التعليم وتأثيرها في جميع عناصر العملية التعليمية.(المنظمة العربية للتربية والثقافة 

 ).47، 2000والعلوم، 
ة ، الذي أوصى " بضرور 2001ليم عام المؤتمر العلمي الثامن للجمعية المصرية لتكنولوجيا التع -

التدريب المستمر لتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم والمعلومات في التعليم".(المؤتمر العلمي الثامن 
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، التي أوصت" بضرورة اإلصالح التربوي 2004)، والقمة العربية المنعقدة في تونس 206، 2001،
 ).6، 2007الشامل".(المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

بأهمية تطبيق  ، الذي أوصى"1996المؤتمر العلمي الرابع للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم  -
 ).6، 2005تقنيات التعليم في العملية التعليمية". (ديب، 

ز بالحاسوب  إضافًة لما أشار إليه الفار في كثير من الدراسات في أن أساليب التعليم والتعلم المعزٍّ
في زيادة تحصيل الطلبة وتنمية اتجاهاتهم نحو ما ُيدرٍّس لهم وما ينشأ من استخدامه كتعلم أكثر فاعلية 

 ).227، 2000مصاحب يستمر بعد تخرج الطالب من المدرسة.(الفار، 

سترتيجية الخطوات السبع، وانطالقًا من الخصائص التي امع طبيعة  يتفق هذا التطوير في المناهجو 
ستراتيجيات ومن منطلق أهمية استخدام االالسبع التي سبق التعرض لها،  الخطوات استراتيجيةتميز 

الخطوات السبع باستخدام برنامج  استراتيجيةإلى تعرف فاعلية  البحث الحاليهدف ي التدريسية الحديثة
  التخطيط والتعلم والتفكير البنَّاء. فيحاسوبي للعمل على مساعدة الطالب 

  مشكلة البحث: .1

لما سبق ذكره وانطالقًا من أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم للحصول على تعلم أكثر فاعلية باالستناد 
وٕانتاجًا ألن عالقة التعليم بالتقنية عالقة تكاملية؛ فتقنيات التعليم في األصل عملية متكاملة تضم اإلنسان 

  ها معًا.والمواد والمعارف واألساليب التي يتوقف نجاحها على مدى اتساقها وتناغم

وبعد اطالع الباحثة على عدد من الدراسات التربوية العربية واألجنبية ذات الصلة بتوظيف الحاسوب 
) التي أكدت على أن الطلبة الذين يدرسون Christmann & Badgett, 1999  (في التعليم كدراسة 

تحصيًال أعلى في المواد العلمية من بالطريقة التقليدية التي تم تعزيزها بالتعليم المعزز بالحاسوب؛ حققوا 
) التي أكدت على ضرورة تعزيز Means, 2000أولئك الذين تلقوا التعليم بالطريقة التقليدية، ودراسة (

التعلم بالتكنولوجيا، نظرًا لما تتميز به بيئات التعلم المعززة بالتكنولوجيا من خصائص تتعلق بتفاعل الطلبة 
) التي أكدت على ضرورة 2013فهم والثقة بالنفس لديهم، ودراسة (ملحم، مع عملية التعليم وزيادة ال

  استخدام الحاسوب في العملية التعليمية لما له من أهمية في تحفيز المتعلمين على التعلم.

وكذلك األدب التربـوي المتعلـق باسـتثمار وتوظيـف تقنيـات التعلـيم األمـر الـذي دفـع الباحثـة بحكـم عملهـا 
فــي تقنيــات التعلــيم إلــى االهتمــام بموضــوع دمــج التقنيــة فــي التعلــيم وتعــرف نتائجــه فــي  كمعلمــة وتخصصــها
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البنائية المعتمدة علـى الحاسـوب فـي مقـرر Seven E,sتحصيل التالمذة وذلك من خالل تطبيق استراتيجية 
اهيم التــي العلــوم لتالمــذة الصــف الرابــع األساســي؛ الــذي يتميــز بأنــه علــم بنــائي تركيبــي، فهــو بنــاء مــن المفــ

تتعلـــق بـــالعلم ذاتـــه وأســـاليب البحـــث فيـــه، فهنـــاك المكـــان، وهنـــاك اإلنســـان، وهنـــاك تقنيـــات وأســـاليب دراســـة 
المكان ومظـاهر تفاعـل اإلنسـان معـه إذ يهـدف مقـرر العلـوم إلـى إكسـاب الطلبـة مهـارات حياتيـة متنوعـة قـد 

  تكون أدائية أو معرفية.

تختلف عن المواد األخـرى نظـرًا لكونهـا تقـوم علـى إشـراك  العلوممقرر  طبيعة تعليم أن كما تبين للباحثة
تحتـــاج إلـــى تعزيـــز المفـــاهيم والحقـــائق والقـــيم  المتعلمـــين فـــي النشـــاطات العلميـــة فهـــي ذات طبيعـــة تجريبيـــة

 اليوميــة، وذلــك عــن طريــق دمــج التقنيــة فــي الــتعلموالمهــارات التــي تثيــر التالميــذ وتربطهــا بمهــارات حيــاتهم 
    .التَّعلُّم الذاتي، وتحفزهم على التَّعلُّم الالحق، وتسهم في رفع تحصيلهم العلمي تحقق لهمل

ومن خـالل الخبـرة الميدانيـة للباحثـة فـي مهنـة التعلـيم كمعلمـة  تبـين أن هنـاك عـدم انسـجام فـي الطرائـق 
ســتطالعية علــى والتقنيــات واالســتراتيجيات مــع محتــوى مقــرر العلــوم الجديــد وهــذ مــا أكدتــه نتــائج الدراســة اال

) معلــم ومعلمــة إذ بــيَّن أفــراد المجموعــة 16مجموعــة مــن معلمــي ومعلمــات الصــف الرابــع والبــالغ عــددهم (
االســتطالعية أنَّهــم يعتمــدون فــي تعلــيمهم علــى الشــرح والتلقــين والحفــظ والتســميع وعــدم إيــالء تقنيــات التعلــيم 

، وقلة خبرتهم في توظيفها وكيفية دمجها في العمليـة األهمية الكافية ألسباب كثيرة منها عدم قناعتهم بدورها
باالعتمــاد علــى الحاســوب فــي ضــوء اطالعهــا علــى  Seven E,sالتعليميــة؛ ممــا دفعهــا لتطبيــق اســتراتيجية 

 التالميـذ مسـاعدةخصـائص هـذه االسـتراتيجية ليسـهل إيصـال المعلومـات للتالمـذة بطريقـة ممتعـة وجذابـة و 

 عـن الجديـدة، المفـاهيم لـتعلم مسـبقة معلومـات مـن لـديهم مـا بأنفسـهم. باسـتخدام معرفتهم بناء من التمكن على

 واكتشـاف الـتعلم عمليـة إلـى لتـؤديبأنفسـهم،  االستقصـاء بعمليـة والقيـام والتجريـب، الدقيقـة المالحظـة طريـق

 تعلمها. المراد للمفاهيم جديدة تطبيقات

فـــي تحســـين  SevenE,sويحـــاول البحـــث الحـــالي تجســـيد قـــدرة تقنيـــات التعلـــيم لبيـــان فاعليـــة اســـتراتيجية 
  تحصيل التالمذة.

  التالي: يالسؤال الرئيسب مشكلة البحث صوتتلخ
تالمذة الصف الرابع  المعتمدة على الحاسوب في تحصيلالبنائية  Seven E,s استراتيجية ما فاعلية

  ؟األساسي في مقرر العلوم 



  منهجية البحث  الفصل األول
 

 ~8 ~	
 

  أهمية البحث:  .2

    :ة البحث الحالي من النقاط اآلتيةأهمي بثقتن

  تعزيز دمج التقنية في التعليم وبيان أثر استخدام استراتيجيةSeven E,s  البنائية المعتمدة على
 الحاسوب في تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم نظرًا ألهميته في حياة التالمذة.

  استجابته لتوجهات وزارة التربية في إدخال استراتيجيات التدريس الحديثة إلى مناهج المراحل التعليمة
لما لهذا الدمج من دور فعَّال في عملية التعليم والتحصيل  وتعزيز دور تقنيات التعليم فيها، كافًَّة،

 .الدراسي

  أهمية المرحلة العمرّية التي استهدفها البحث؛ فهي المرحلة التي تشكِّل القاعدة الرئيسة في السّلم
التعليمي، واألساس الذي تقوم عليه سنوات التعليم األخرى؛ خصوصًا أنَّ أطفال الحلقة األولى 

بسعة التَّخيل وازدياد الّطاقة الجسدية وازدياد النمو العقلي واالجتماعي لديهم، وبحب يتسمون" 
  ).69، 1998االستطالع والميل إلى التجريب واالستكشاف". (سنقر،

 بتوظيف الحاسوب في العملية التعليمية مما يمثل استجابة الحديثة  مسايرة االتجاهات التربوية
 والندوات التربوية تمَّ اإلشارة لبعضها.لتوصيات العديد من المؤتمرات 

   في تقديم نموذج لدمج التقنية في التعليم وتوظيف الحاسوب في تطبيق استراتيجية  البحثيفيد قد
Seven E,s .في تعليم مقرر العلوم في مدارس الجمهورية العربية السورية 

  أهداف البحث: .3
  يهدف البحث الحالي إلى تحقيق األهداف اآلتية:   

الفصـل الثـاني: (في تعليم مقرر العلوم  المعتمدة على الحاسوب Seven E,sقياس فاعلية استراتيجية . 1.3
 في تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي. وحدة الكهرباء والمغناطيسية)

 التجريبيةبيان نسبة الكسب المعدل لدى تالمذة المجموعة . 2.3

تعزيــز مفهــوم دمــج التقنيــة فــي التعلــيم مــن خــالل إعــداد دروس محوســبة فــي مقــرر العلــوم للصــف . 3.3
 .Seven E,s) وفقًا الستراتيجية (Power Pointالرابع األساسي وفق برنامج العروض التقديمية 
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 تعرف المعوقات التي تحول دون دمج التقنية في التعليم..  4.3

مقترحـات مـن شـأنها تحسـين العمليـة التعليميـة وتطويرهـا فـي مجـال دمـج التقنيـات فـي التوصل إلـى . 5.3
  التعليم.

  أسئلة البحث: .4

  األسئلة اآلتية: وتتمثل في
 ؟؟ وما مراحلهاSeven E,sما استراتيجية . 1.4

الثـاني: الفصـل (المعتمدة على الحاسوب فـي تـدريس مقـرر العلـوم  Seven E,sما فاعلية استراتيجية . 2.4
 في تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي ؟ الكهرباء والمغناطيسية)

 ما معوقات دمج التكنولوجيا في التعليم ؟. 3.4

 ما المقترحات الرئيسة المستخلصة من تحليل نتائج البحث.. 4.4

  متغيرات البحث:  .5

  ،المعتمدة على الحاسوب  Seven E,sاستراتيجية  (طريقة التعليم المتغيرات المستقلة: .1

                       .)الطريقة االعتيادية 

ــــة: .2 ــــرات التابع ــــاء  درجــــةالمتغي ــــع األساســــي فــــي وحــــدة الكهرب ــــدى تالمــــذة الصــــف الراب التحصــــيل ل
  .مقرر العلوم والمغناطيسية من

  فرضيات البحث: .6

  ):0,05م اختبار فرضيات البحث عند مستوى الداللة (ت
التالمــــذة فــــي المجمــــوعتين، التجريبيــــة درجــــات  يداللــــة إحصــــائية بــــين متوســــط ذويوجــــد فــــرق ال  .1

 والمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي الختبار التحصيل الدراسي.
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المجموعة الضابطة في التطبيق القبلـي اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالمذة  .2
 .والبعدي المباشر الختبار التحصيل الدراسي

تالمـــذة المجموعـــة التجريبيـــة فـــي التطبيـــق درجـــات  يداللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط يوجـــد فـــرق ذوال  .3
 .القبلي والبعدي المباشر الختبار التحصيل الدراسي

تالمــذة المجموعــة الضــابطة فــي التطبيقــين درجــات  يداللــة إحصــائية بــين متوســط يوجــد فــرق ذوال  .4
 .حصيل الدراسيالبعدي المباشر والبعدي المؤجل الختبار الت

تالمــذة المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقــين درجــات  يداللــة إحصــائية بــين متوســط يوجــد فــرق ذوال  .5
 .البعدي المباشر والبعدي المؤجل الختبار التحصيل الدراسي

تالمـذة المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي درجـات  يداللة إحصائية بين متوسـط يوجد فرق ذوال  .6
 .لمباشر الختبار التحصيل الدراسيالتطبيق البعدي ا

تالمـذة المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي درجـات  يداللة إحصائية بين متوسـط يوجد فرق ذوال  .7
 .التطبيق البعدي المؤجل الختبار التحصيل الدراسي

  حدودالبحث: .7

 األساسي.الصف الرابع األساسي في مرحلة التعليم  ذة: تالمالحدود البشرية 

  2014لدراسـي(العـام ا في الفصل الثاني من الحالي البحث: قامت الباحثة بتطبيق الزمانيةالحدود-
 م).2015

 التعلـــيم األساســـي  فـــي محافظـــة اقتصـــر تطبيـــق البحـــث علـــى عـــدد مـــن مـــدارس : الحـــدود المكانيـــة
 ، وهذه المدارس هي: محمد خير حبال، أبو اليسر عابدين، بسام بربوردمشق

 أثــر اســتخدام اســتراتيجية بيــان : الحــدود العلميــةSevenE,s  البنائيــة المعتمــدة علــى الحاســوب فــي
 تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم.

  منهج البحث وٕاجراءاته: .8

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، إذ يفيد المنهج الوصفي فـي رصـد ظـاهرة البحـث كمـا توجـد  
ــــذي يصــــف الظــــاهرة ويوضــــح  ــــًا، مــــن خــــالل التعبيــــر النــــوعي ال فــــي الواقــــع، ويهــــتم بوصــــفها وصــــفًا دقيق

  خصائصها، أو التعبير الكمي الذي يعطي وصفًا رقميًا يوضح مقدار أو حجم الظاهرة.
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 عمـديتغيـر ق أهداف البحث استخدمت الباحثة المـنهج التجريبـي أيضـًا الـذي يعـرف علـى أنـه:  ولتحقي
(ملحــم،  ات الواقعــة فــي ذات الحــدث وتفســيرها"مالحظــة التغيــر مــع  لحــدث مــالشــروط المحــددة باومضــبوط 

2007 ،422.(  

وقامت بالتأكد من تكافؤ كـال  ن: تجريبية وضابطةبتوزيع أفراد العينة إلى مجموعتي الباحثة  حيث قامت
د رف الســـابقة لتالمـــذة أفـــراد العينـــة فـــي الوحـــدة المـــرااالمجمـــوعتين وذلـــك بتطبيـــق اختبـــار قبلـــي يقـــيس المعـــ

التجريبيــــة باســــتخدام االســــتراتيجية المعتمــــدة علــــى الحاســــوب، وُدرِّســــت  ةتدريســــها ، ثــــَم ُدرِّســــت المجموعــــ
القائمة في المـدارس، بعـدها قامـت الباحثـة بتطبيـق االختبـار  المجموعة األخرى الضابطة باستخدام الطريقة

  البعدي على المجموعتين، وحساب أثر المتغيرات المستقلة في المتغير التابع.

  بـ: إجراءات البحث تتمثلو 

  االطالع على الدراسات السابقة واألدبيات المتعلقة بموضوع البحث، لتحديد األسس واإلجراءات
 البحث.الالزمة إلتمام 

 التي سوف الوحدة المشرف حول األستاذ واالتفاق مع العلوم المقرر من وزارة التربية،  مراجعة كتاب
 .تطبيقهاتقوم الباحثة بإعداد برنامج لها و 

 الخطوات السبع استراتيجية تقديم إطار نظري يتضمن مفهوم )Seven E,s.(  
 على موافقة األستاذ المشرف وموافقة مديرية التربية في محافظة دمشق بشأن إجراء البحث  الحصول

 في مدارس من المحافظة.

 الخطوات  تصميم برنامج حاسوبي معتمد على استراتيجية -إعداد أدوات البحث، والمتمثلة في: أ
 لتالمذة الصف الرابع األساسي،  العلوم الكهرباء والمغناطيسية من كتابوحدة  تعليم السبع في

اختبار تحصيلي قبلٌي/ بعدٌي/ مؤجل لقياس درجة تحصيل التالمذة أفراد العينة في الموضوعات -ب
 المختارة من مقرر العلوم.

 .تحكيم أدوات البحث بعرضها على مجموعة من السادة المحكمين في كلية التربية ووزارة التربية 

 ين في المدارس المختارة لتطبيق البحث فيها؛ على إجراءات التطبيق االتفاق مع المدراء والمعلم
 وزمانه ومكانه بما يناسب المعلمين وخالل أوقات الدوام الرسمي.

 .إجراء تجربة استطالعية للتأكد من صدق وثبات أدوات البحث 

 .تطبيق البرنامج على عينة البحث 
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  ء األدب النظري والدراسات السابقة.استخراج النتائج النهائية وتحليلها وتفسيرها في ضو 

 .تقديم عدد من المقترحات 

  مجتمع البحث وعينته: ـ9

 :المجتمع األصلي للبحث 

في الجمهورية العربية الصف الرابع األساسي في محافظة دمشق  تالمذة يتكون المجتمع األصلي من
إناث، وبلغ عدد مدارس التعليم  12140ذكور و  12979تلميذًا وتلميذة؛  25119والبالغ عددهم  السورية

  مدرسة في محافظة دمشق وذلك حسب دائرة اإلدارة والتخطيط التابعة لوزارة التربية. 396ألساسي ا

  :المدارس التي تتوافر فيها شروط تطبيق  منمقصودة  بطريقة عينة عينة البحث اختيرتعينة البحث
 :)، وتقسم عينة البحث إلىجهاز إسقاط جهاز حاسوب، ،معَّتمة قليالً البحث (قاعة 

على عينة  واالختبار التحصيلي الباحثة بتطبيق البرنامج الحاسوبي قامت :عينة التطبيق األولي - 1
األدوات وثباتها، وجاهزيتها، وعلى عينة بغرض التحقق من صدق ، )36وعددهم( استطالعية من التالميذ

 ) الستخراج معامالت السهولة والصعوبة والتمييز.40أخرى من خارج حدود العينة األصلية وعدد أفرادها (

الصف الرابع األساسي وتقسم إلى  وهي عينة من تالمذةعينة التطبيق النهائي ألدوات البحث:  - 2
 ذًا وتلميذة.) تلمي40( وتجريبية )40( مجموعتين: ضابطة

طبقت التجربة النهائية في مدرسة أبو اليسر عابدين للتعليم األساسي حلقة أولى في مدينة دمشق بتاريخ   
وفقًا لتوزيع الدروس في الخطة الدرسية لوزارة التربية للعام  28/4/2015وحتى تاريخ  20/4/205

  م 2015- 2014الدراسي 
في مدرسة بسام بربور للتعليم األساسي حلقة أولى في مدينة وتعلمت المجموعة الضابطة بنفس التاريخ  

  دمشق حيث قام بتعليم المجموعة معلم الصف حسب الطريقة المعتادة.
  .  مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:10

ـا بشـكل فـردي أو جمعـي بنـاءً النظرية البنائية: "  نظرية تربوية يقوم فيها المتعلم بتكـوين معارفـه الخاصـة إمَّ
على معارفـه الحاليـة وخبراتـه السـابقة، حيـث إنَّ المـتعلم يقـوم بانتقـاء وتحويـل المعلومـات وتكـوين الفرضـيات 
واتخــاذ القــرارات معتمــدًا علــى البيئــة المفاهيميــة التــي تمكنــه مــن القيــام بــذلك، وذلــك بوجــود المعلــم الميسِّــر 

  ).16، 2006للعملية التعليمية".(أبو عودة، 
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مجموعــة مــن إجــراءات التــدريس المختــارة ســلفًا مــن قبــل المعلــم، أو مصــمم التــدريس، والتــي االســتراتيجية: "
يخطط الستخدامها أثناء تنفيـذ التـدريس بمـا يحقـق األهـداف التدريسـية المرجـوة بأقصـى فاعليـة ممكنـة، وفـي 

  ).281، 1999ضوء اإلمكانات المتاحة". (زيتون، 

هـي خطـوات إجرائيـة منتظمـة ومتسلسـلة وهادفـة بحيـث تكـون شـاملة  االسـتراتيجية إجرائيـًا: الباحثة وتعرف
ومرنـــة ومراعيـــة لطبيعـــة المتعلمـــين، والتـــي تمثـــل الواقـــع الحقيقـــي لمـــا يحـــدث داخـــل الصـــف مـــن توظيـــف 

  إلمكانات متاحة، لتحقيق مخرجات تعليمية مرغوب فيها.

خطــوات تدريســية يســتخدمها نمــوذج تعليمــي يتكــون مــن ســبع ": البنائيــة )Seven E,sالخطــوات الســبع (
المعلم مع تالميذه داخل غرفة الصف، بهدف أن يبني التلميذ معرفته العلميـة بنفسـه، كمـا يهـدف إلـى تنميـة 
العديــد مــن المفــاهيم والمهــارات العلميــة، ويعتمــد هــذا النمــوذج علــى اإلثــارة، وحــب االســتطالع، والفضــول، 

م بعضــها بــبعض، وتعــديل بعــض المفــاهيم الخاطئــة لــديهم واالستكشــاف، والتفســير، والتوســع، وربــط المفــاهي
  ).153، 2003" (صادق، وتقويمها

نموذج تعليمي يتكون من سبع خطوات  ) البنائية إجرائيًا بأنها:Seven E,sوتعرف الباحثة استراتيجية (
على معارفـه  تدريسية، لتدريس وحدة من مقرر العلوم، وذلك لمساعدة التلميذ على تكوين معرفته بنفسه بناءً 

الحاليــة وخبراتــه الســابقة، ويعتمــد هــذا النمــوذج علــى: اإلثــارة، واالستكشــاف، والتفســير، والتوســيع، والتمديــد، 
  .والتبادل، واالمتحان

: "درجة االكتساب التي يحققها فرد، أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو يصل إليه في مـادة دراسـية التحصيل
  ).305، 2000ين" ( عالَّم، أو مجال تعليمي أو تدريبي مع

وتعرفه الباحثـة إجرائيـًا بأنـه: مـدى اسـتيعاب الطـالب لمـا تعلَّمـوه فـي وحـدة مـن مقـرر العلـوم معبـرًا عنـه     
  بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار التحصيلي الذي تعده الباحثة.

"وهي مادة تساعد التلميذ على تأمل وكشف العالم المحيط به، بهـدف الحصـول علـى المعرفـة  مادة العلوم:
  والمعلومات من خالل بحثه وتنقيبه وممارسته للسلوك الصحيح القائم على فهم الحقائق".

  ).11، ص1997(وزارة التربية،     
  البنائية.وقد تبنت الباحثة التعريف السابقة لكونه يتطابق مع مفهوم 

هي مرحلة تعليمية مدتها تسع سـنوات تبـدأ مـن الصـف األول حتـى الصـف التاسـع، " التعليم األساسي:    
 وهي مجانية وٕالزامية وتتضمن حلقتين:
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  الحلقة األولى للتعليم األساسي: تبدأ من الصف األول حتى الصف التاسع.    
  الخامس حتى الصف التاسع.الحلقة الثانية للتعليم األساسي: تبدأ من الصف     

وتنتهــي الدراســة فــي مرحلــة التعلــيم األساســي بامتحــان عــام، يمــنح النــاجحون فيــه شــهادة التعلــيم األساســي. 
  ).2002(منشورات وزارة التربية، النظام الداخلي، 

: هو "برنامج تقديم مؤسس علـى برنـامج نوافـذ مـايكرو سـوفت Power Pointبرنامج العروض التقديمية 
( حسـن، قديمات مؤسسة على الحاسوب اآللـي"ورسومات وشفافيات، أو ت Microsoft Windowsدوز وين

2001 ،156.(  
: برنـــامج مكـــوَّن مـــن شـــرائح الكترونيـــة يـــتم عرضـــها وتعـــرف الباحثـــة برنـــامج العـــروض التقديميـــة إجرائيـــاً 

العديد من الصـور والنصـوص باستخدام الحاسوب، أعدَّت الباحثة مادته العلمية حيث تتضمن هذه الشرائح 
  ومقاطع الفيديو الخاصة بدروس وحدة الكهرباء والمغناطيسية.

  :سابقةدراسات  .11
  مقدمة:

إطالعها على الدراسات السابقة التي أمكنها الوصول إليها أنَّ أغلب وجدت الباحثة من خالل     
بشكل عام والقليل منها تخصص في الحديث  Seven E,sالدراسات اتجهت نحو بيان فاعلية استراتيجية 

عن فاعلية استخدام االستراتيجية باالعتماد على الحاسوب، وقد قامت غالبية الدراسات أيضًا بالمقارنة بين 
  مع الطرائق المعتادة. Seven E,sطريقة التدريس باستخدام استراتيجية 

ها في محورين مرتبة من األقدم إلى وفيما يلي عرض لتلك الدراسات ذات الصلة والتي تمَّ تصنيق
 األحدث بغض النظر عن مكان إجرائها:

  دراسات تناولت أثر استخدام استراتيجيةSeven E,s 
 .دراسات تناولت فاعلية استخدام الحاسوب والوسائط المتعددة في مختلف مراحل التعليم  

  Seven E,s:الدراسات التي تناولت أثر استخدام استراتيجية   -11-1

  ، فلسطين:)2003ة شاليل: (سادر      -11-1-1 
أثر دورة التعلم فـي تـدريس العلـوم علـى التحصـيل وبقـاء أثـر الـتعلم واكتسـاب عمليـات  :(عنوان الدراسة

  العلم لدى طالب الصف السابع).
 أثر بقاءل و التحصي ىلع لومالع تدريس في ملالتع رةو د ماستخدا أثر ف عنالكش :سةراالد دفه
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  .بغزة السابع فالص طالب ىلد العلم لياتعم اكتسابو  ملالتع
 (42)  من التجريبية المجموعة تكونت حيث األساسي السابع فالص من اً طالب 84ة: شملت ساالدر  عينة 

  يةقصد رةو بص دراسةال عينة اختيار مت حيث  (42)من الضابطةوالمجموعة  اً طالب
  .ملالع ياتلمع اختبارو  لالتحصي اختبارأدوات الدراسة: 
  نتائج الدراسة:

  في كذلو  الضابطةو  التجريبية المجموعتين في الطالب درجاتوجود فروق بين متوسط 
  . التجريبية المجموعة لصالح يالبعد يلالتحصي االختبار
  )، عمان:2003دراسة صادق (      -11-1-2

ميـة التحصـيل وبعـض البنائي في تدريس العلوم فـي تن Seven E,sلية نموذج اع(فعنوان الدراسة: 
  .)الصف الثاني اإلعدادي بسلطنة عمان تالميذ العلم لدىمهارات عمليات 

البنــائي فــي تــدريس العلــوم فــي تنميــة Seven E,sهــدف الدراســة: التعــرف علــى مــدى فاعليــة نمــوذج 
 .عمان بسلطنة اإلعدادي الثاني الصف تالميذ لدى العلم عمليات اراتمه وبعض التحصيل
  التجريبي المنهج الدراسة:منهج 

 تواقتصـر  والضـابطة التجريبيـة مجمـوعتين إلـى بالتسـاوي) تلميـذًا تـم تقسـيمهم 76دراسـة: (ال عينـة 
 -التـذكر( مسـتويات عنـد التحصـيل قياس واقتصر )والمتحركة الساكنة الكهرباء (وحدة دراسة ىعل سةاالدر 
  )التحليل -التطبيق-الفهم

 ،راتالمتغي ضبط، الفروض فرضج، االستنتا، التنبؤ ،المالحظة( العلمرات مها بعض قياس وكذلك
    )يبالتجر 
 ,العلم عمليات واختبار تحصيلي اختبار وهي الدراسة: أدوات

  نتائج الدراسة:
 الوحـدة تـدريس قبـل الضـابطة المجموعـة تالميـذ درجـات متوسـط بـين إحصـائيا دالـة فـروق وجـود 

 تالميذ تحصيل زيادة إلى دراسةال توصلت كما ,البعدي التطبيق لصالح الكلي التحصيل اختبار في وبعدها
-فهـم -تـذكر(ومسـتوياته البعـدي التحصـيلي االختبـار فـي الضـابطة المجموعـة عـن التجريبيـة المجموعـة

    )تحليل -تطبيق
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 اً قبليـ تطبيقـه عنـد العلـم عمليـات اختبـار فـي إحصـائية داللـة ذات اً فروقـ هنـاك أن ىإلـ وتوصـلت 
 .البعدي التطبيق لصالح اً وبعدي
  )، فلسطين:2004دراسة الدسوقي(      -11-1-3

دور دورة الــتعلم المعدلــة فــي التحصــيل، وبقــاء أثــر التعلم،وتنميــة بعــض المهــارات :(عنــوان الدراســة
  العلمية لدى تلميذات الصف الخامس اإلبتدائي في وحدة المغناطيسية).

هــدف الدراســة: تعــرف دور دورة الــتعلم المعدلــة فــي التحصــيل، وبقــاء أثــر الــتعلم، وتنميــة بعــض المهــارات 
  العلمية لدى تلميذات الصف الخامس اإلبتدائي في وحدة المغناطيسية.

) تلميــذة مــن مدرســتي عمــر بــن عبــد العزيــز االبتدائيــة، وكفــر الصــالحيات االبتدائيــة 141عينــة الدراســة:(
  ) تلميذة.90) تلميذة، والمجموعة الضابطة من(71المجموعة التجريبية من ( حيث تكونت

أدوات الدراسة: اختبار تحصيل وبطاقات مالحظـة أداء التلميـذة وتحليـل وحـدة المعناطيسـية بكتـاب العلـوم 
  والمعرفة ودليل المعلم .

  نتائج الدراسة:
 تبار تحصيل المفاهيم وجود فرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك على اخ 
 التطبيق) –التذكر  -تفاعل دال بين المجموعة والجنس عند مستويات (الدرجة الكلية  

  :الواليات المتحدة األمريكية)، Hanuscin, 2008دراسة هانيوسكن (     -11-1-4

  ).معلمي المرحلة االبتدائيةالتعلم ل دورة لتدريس كنموذج دورة التعلم استخدامعنوان الدراسة: (
Using The Learning Cycle As a Model for Teaching The learning cycle to 

Preservice Elementary Teachers. 
  ).5E,sهدفت الدراسة إلى تدريس خلية تنفس األكسجين باستخدام ( هدف الدراسة:

  استخدم الباحث المنهج التجريبي. منهج الدراسة:

فصـــلين مـــن فصــــول المرحلـــة الثانويــــة إحـــداهما المجموعــــة تكونـــت عينــــة الدراســـة مــــن عينـــة الدراســــة: 
  الضابطة، واألخرى المجموعة التجريبية.

  ).5E,s(تم استخدام اختبار تحصيلي الستراتيجية أدوات الدراسة: 
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أســفرت الدراســة عــن أنَّ متوســط درجــات االختبــار لــدى طــالب المجموعــة التجريبيــة بلــغ نتــائج الدراســة: 
  %). 80طالب المجموعة الضابطة بلغ (%)، ومتوسط درجات  86(

  )، اليمن:2008( دراسة سالم     -11-1-5
عنوان الدراسة: (أثر استخدام استراتيجية التعلم البنـائي فـي تـدريس الكيميـاء علـى التحصـيل الدراسـي 

  لدى طالب المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية).
 التحصـيل علـى الكيمياء تدريس في البنائي التعلم استراتيجية استخدام أثر على التعرف  هدف الدراسة: 

 ,اليمنية بالجمهورية الثانوية المرحلة طالب لدى الدراسي
    وضابطة تجريبية مجموعتين إلى تقسيمهم وتم ،يالعلم الثانوي الثاني الصف طالب ة: الدراس عينة 
 ًا.وبعدي قبلّيا طبق تحصيلي اختبار استخدام تمأداة الدراسة:  

  :الدراسةنتائج 
 التـذكر مسـتويات عنـد البعـدي التطبيـق بعـد التجريبيـة المجموعـة لصـالح إحصـائية داللـة ذات فـروق وجود
  .والتطبيق والفهم
  ، فلسطين:2010 ) (جبر سةدرا      6 --11-1 

 أثر استراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية في تنميـة المفـاهيم العلميـة كمهـارات التفكيـر(عنوان الدراسة: 
  البصري بالعلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة).

 التفكيـر كمهـارات العلمية المفاهيم تنمية في المعرفية فوق التعلم دورة استراتيجية أثر معرفة سة:االدر  هدف
  .بغزة األساسي العاشر فالص طلبة بالعلوم لدى البصري

  التجريبي. منهج الدراسة: المنهج
 أداة وتجريبية مجموعتين ضابطة إلى بتقسيمهام قا العاشر الصف طالب من اً طالب) 90( عينة الدراسة: 

  ي.البصر  التفكير مهارات اختبار أداةو  المفاهيم العلمية اختبار أداة الدراسة:
 نتائج الدارسة: 
 المفـاهيم اختبار في والضابطة التجريبية المجموعتين في الطالب درجات متوسط بين فروق وجود 

  .االستراتيجية امالستخد تعزى المجموعة التجريبية لصالح العلمية
 مهـارات اختبـار فـي والضابطة التجريبية المجموعتين في الطالب درجات متوسط نفروق بي وجود 

 . االستراتيجية امتعزى الستخد التجريبية المجموعة البصري لصالح التفكير
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  مصر ):2010دراسة محمد موسى(    -11-1-7

أثـر اسـتخدام نمـوج الـتعلم البنـائي فـي تـدريس العلـوم علـى التحصـيل وتنميـة بعـض   ( :عنوان الدراسـة
  .)المهارات الحياتية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

هدف الدراسة: تعرف أثر نموذج التعلم البنائي في التحصيل وتنمية المهـارات الحياتيـة لـدى تالميـذ الصـف 
اإلرتباطيـــة بـــين درجـــات التحصـــيل والمهـــارات الحياتيـــة فـــي الثـــاني اإلعـــدادي، والتعـــرف علـــى نـــوع العالقـــة 

  .القياس البعدي ألفراد المجموعة التجريبية

  منهج الدراسة: المنهج الوصفي والمنهج التجريبي.

قائمــة المهــارات الحياتيــة، وبطاقــة مالحظــة قائمــة المهــارات المعــدة، وبرنــامج مقتــرح لتنميــة أدوات الدراســة: 
  ر تحصيلي. تلك المهارات، واختبا

  نتائج الدراسة: 

 مهــارة  -تحديــد المهــارات الحياتيــة الالزمــة لتالميــذ الصــف الثــاني اإلعــدادي (مهــارة حــل المشــكالت
  مهارة اتخاذ القرار)  -مهارة إدارة الصراع -التعاون

 ،فعالية البرنامج في تنمية تلك المهارات الحياتية المعدة  
 والمهارات الحياتية فـي القيـاس البعـدي ألفـراد المجموعـة  وجود عالقة ارتباطيه بين درجات التحصيل

  .التجريبية

 

 )، السعودية:2011دراسة السفياني(      -8 -1 -11
عنوان الدراسة:(فاعلية نموذج التعلم البنائي في تحصيل العلوم وتنمية مهارات العلم التكاملية في ضـوء 

  السعة العقلية لطالبات المرحلة المتوسطة).
 تارامه وتنمية العلوم تحصيل في البنائي التعلم نموذج فاعلية مدى عن الكشف :راسةدال هدف

  . المتوسطة المرحلة لطالبات العقلية السعة ضوء في التكاملية العلم عمليات
 .التجريبي المنهج منهج الدراسة:
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 والتعلـيم التربيـة لـوزارة التابعـة الحكوميـة البنـات دارسبمـ المتوسـط الثـاني الصـف طالبـات :دراسـةال عينـة
  .الطائف بمدينة

  المتكاملة. العلم واختبار عمليات تحصيلي اختبار أدوات الدراسة:
  نتائج الدراسة: 
 التحصيلي لالختبار البعدي التطبيق في البحث مجموعات درجاتوسطات مت بين فروق توجد 

   .التدريس لطريقة وفقاً  العقلية السعة الختالف وفقاً  المتكاملة العلم عمليات والختبار
 ، القاهرة:)2011(بشندي دراسة    -11-1-9

أثــر نمــوذج الــتعلم البنــائي فــي تــدريس العلــوم علــى التحصــيل المعرفــي وتنميــة بعــض ( :عنــوان الدراســة
  المهارات االجتماعية لدى تالميذ الصف االول اإلعداداي).

    المعرفي التحصيل على العلوم تدريس في البنائي التعلم نموذج أثر معرفةهدف الدراسة: 
  اإلعدادي. األول الصف تالميذ لدى االجتماعية المهارات بعض وتنمية
  اإلعدادي. األول الصف تالميذ من مجموعة  :الدراسة عينة

  والضابطة التجريبية المجموعتين التجريبي ذي شبه المنهج وكذلك الوصفي المنهج منهج الدراسة:  
 الباحـث وأعـد اجتماعيـة، مهـارات ومقيـاس معرفـي تحصـيل الختبـار وبعـدي قبلـي مقيـاس أدوات الدراسـة:

 تحصيليًا. واختباراً  المعلم ودليل التلميذة كتيب
 نتائج الدراسة:

 التطبيق في التجريبية المجموعة لصالح احصائية داللة ذات فروق وجود

  .االجتماعية المهارات ومقياس التحصيلي االختبار من كلَ  في البعدي

  

  )، فلسطين:2011دراسة اللولو(      -11-1-10
عنــوان الدراســة:( أثــر توظيــف نمــوذج الخطــوات الخمــس البنــائي فــي تنميــة مهــارات التحليــل والتركيــب 

  بالعلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي).
 التحليل مهارات تنمية في البنائي الخمس الخطوات نموذج توظيف أثر تعرف سة:االدر  هدف

   بغزة. األساسي التاسع فالص طالبات لدى بالعلوم والتركيب
  التجريبي.الدراسة: المنهج  منهج 
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 ضـابطة مجمـوعتين إلـى بتقسـيمها قامـت األساسـي الصـف التاسـع طالبـات مـن طالبـة 80 الدراسـة:عينة
  وتجريبية.

 التركيب مهارات اختبار وأداة التحليل مهارات اختبار أداة أدوات الدراسة: 
  :الدراسة نتائج  
 اختبار في التجريبيةو  الضابطة المجموعتين في الطالبات درجات متوسط بين فروق وجود 

 التجريبية المجموعة التحليل لصالح مهارات
 اختبار في التجريبيةو  الضابطة المجموعتين في الطالبات درجات متوسط بين وجود فروق 

  .التجريبية المجموعة التركيب لصالح مهارات

  )، فلسطين:2012(سليم،  دراسة      -11-1-11

 الرياضـي التفكيـر مهـارات عـضب تنميـة  فـي السـبع الخطـوات اسـتراتيجية اسـتخدام أثرعنوان الدراسة: (
  ).غزة محافظات  في األساسي الثامن الصف طالبات لدى الدماغ جانبي  في

 التفكيـر مهـارات عـضب تنميـة  فـي السـبع الخطـوات اسـتراتيجية اسـتخدام أثـرالكشـف عـن هـدف الدراسـة: 
  غزة. محافظات  في األساسي الثامن الصف طالبات لدى الدماغ جانبي  في الرياضي

  المنهج التجريبي.منهج الدراسة: 

) طالبـة مـن طالبـات الصـف الثـامن مـن مدرسـة بنـات البـريج 85تكونت عينة الدراسـة مـن (عينة الدراسة: 
  ) طالبة.42والمجموعة الضابطة () طالبة، 43في غزة، المجموعة التجريبية (

)، وتطبيــــق اســــتراتيجية 2008اختبــــار الســــيطرة الدماغيــــة مــــن ترجمــــة (عفانــــة والجــــيش، أدوات الدراســــة: 
الخطوات السبع على المجموعـة التجريبيـة، قائمـة اختبـار مهـارات التفكيـر الرياضـي إذ يتكـون االختبـار مـن 

  الستقراء، التعبير بالرموز، القياس، االستنتاج، الرسم).) فقرة وتتكون مهارات التفكير الرياضي: (ا23(

  نتائج الدراسة: 

  وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة فــي التطبيــق
البعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر الرياضــي لــدى طالبــات الجانــب األيمــن المســيطر للــدماغ لصــالح طالبــات 

  ريبية.المجموعة التج
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  وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة فــي التطبيــق
البعــدي الختبــار مهــارات التفكيــر الرياضــي لــدى طالبــات الجانــب األيســر المســيطر للــدماغ لصــالح طالبــات 

  المجموعة التجريبية.
 بطة والتجريبيــة فــي التطبيــق وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات المجمــوعتين الضــا

البعـدي الختبـار مهـارات التفكيـر الرياضـي لـدى طالبـات الجـانبين المسـيطرين (األيمـن، واأليسـر) المســيطر 
  للدماغ لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

  )، فلسطين:2012دراسة اآلغا (      -11-1-12
 العلوم مبحثالبنائية في تنمية المهارات الحياتية في  Seven E,S(استقصاء توظيف استراتيجية     
  .األساسي) الخامس الصف طالب لدى

) طالبـًا مـن مدرسـة عبـد العزيـز األساسـية(أ) 81عينة الدراسة: عينة من طالب الصـف الخـامس األساسـي(
  للبنين، وتم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة.

  بعدي -قبلي قياس مع الضابطة المجموعة على القائم التجريبي المنهج منهج الدراسة: 
  ،الحياتية اراتبالمه وقائمة الطالب،العلوم، وكراسة أوراق  معلم دليل إعداد أدوات الدراسة:

 البيئية تاالمهار  مالحظة وبطاقة القرار اتخاذ مهارة مقياس في تمثلت الحياتية المهارات لقياس وبطاقة
  .لوالتواص االتصال اراتمه واختبار، األدائية

 نتائج الدراسة:
  البنائية في تنمية المهارات الحياتية في مبحث العلوم   Seven E,s فاعلية توظيف استراتيجية 

  .األساسي الخامس الصف طالب لدى الفلسطيني العامة
 باسـتخدام التدريسـية الخطـط إعـداد علـى العلـوم ومعلمـي مشـرفي ضـرورة تـدريب إلـى الباحـث أوصـى وقـد 

  sevev E,sالتعلم  دورة استراتيجية
 خـالل مـن تـواجههم التـي بـالمواقف وربطها ،وتوسيعها العلمية المعارف الستكشاف للطالب الفرصة وٕاتاحة
  .الحياتية اراتالمه ممارسة

  
  دراسات تناولت فاعلية استخدام الحاسوب والوسائط المتعددة في مختلف مراحل التعليم. -11-2
  :)Hopkins) ،2001 دراسة هوبكنس    -11-2-1
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عنوان الدراسة:(فاعلية الكمبيوتر اآللـي الـذي يسـتخدم اسـتراتيجية دورة الـتعلم فـي عمليـات التشـريح 
  مقارنة مع الطريقة اليديوية على تحصيل الطالب واتجاهاتهم).

(The Effect Of Computer Simuiation Versus Hands- On Dissection and 
the Placement Of computer Simuiation Within the learning Cycle On 

Student Achievement and Attitude)                                                    

ـــتعلم فـــي عمليـــات  هـــدف الدراســـة: اختبـــار مـــدى فاعليـــة الكمبيـــوتر اآللـــي المعتمـــد علـــى طريقـــة دورة ال
  شريح مقارنة بالطريقة اليديوية على تحصيل الطالب واتجاهاتهم.الت

) طالبـًا وطالبـة مـن قسـم البيولوجيـا فـي مدرسـتين مركـزيتين 34عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من( 
  بوالية تكساس.

  أدوات الدراسة: استخدم الباحث اختبارًا تحصيليًا وآخر لقياس االتجاهات.

  الدراسة عن:نتائج الدراسة: أسفرت 

  وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا فـــي متوســـط درجـــات االختبـــار التحصـــيلي البعـــدي لصـــالح المجموعـــة
التجريبيــة التــي تســتخدم الكمبيــوتر اآللــي فــي عمليــات التشــريح، مــع وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا تعــزى إلــى 

 متغير الجنس لصالح الذكور.
  ًعلى اختبار قياس االتجاهات. عدم وجود فروق دالة إحصائيا  

  ):Change ،2002دراسة تشانغ(       -11-2-2

عنوان الدراسة: (هل عملية التدريس بطريقة حـل المشـكالت بمسـاعدة الحاسـوب تـؤدي إلـى تحسـين 
  مخرجات تعلم العلوم؟).

Dose Computer – Assisted Instruction in Problem Solving Improve  
Science Outcomes Apioneer  study ?  

  هدف الدراسة: استقصاء أثر استخدام التعليم بمساعدة الحاسوب في تحسين مخرجات تعلم العلوم.
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) 138) طالبــًا وطالبــة فــي تــايوان؛ حيــث ضــمت المجموعــة الضــابطة(294عينــة الدراســة: تكونــت مــن (
وطالبـة درسـوا المـادة ) طالبـًا 156طالبًا وطالبة درسوا مادة العلوم عـن طريـق اإلنتالنـت، وتجريبيـة ضـمت(

  نفسها بوساطة برمجية تعليمية.

  أدوات الدراسة: اختبار تحصيلي تمَّ تطبيقه قبل المعالجة، ومقياس اتجاهات.

  نتائج الدراسة:

  وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فــي تحسـين اتجاهـات الطلبـة نحــو العلـوم لصـالح المجموعـة التــي
 ُدرِّست بالحاسوب التعليمي.

  إيجابي حول تحسن تحصيل طلبة المجموعة التي درِّست بالحاسوب التعليمي.وجود فرق 

  

  ، السعودية:)2004دراسة الدريوش (      -11-2-3

عنوان الدراسة:(أثر استخدام الوسائط المتعددة على تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في مادة  
  العلوم بمدينة الرياض):

الدراســـة:  التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام الوســـائط المتعـــددة علـــى تحصـــيل طـــالب الصـــف الثـــاني  هـــدف
المتوســـط فـــي مـــادة العلـــوم بمدينـــة الريـــاض عنـــد مســـتويات التـــذكر والفهـــم والتطبيـــق مـــن مســـتويات بلـــوم 

  المعرفية.

  نهج الدراسة: المنهج التجريبي.م
ـــة الدراســـة مـــن  ـــة الدراســـة: تكونـــت عين ـــى طـــالب مـــن ا 106عين ـــاني المتوســـط وتوزعـــت عل لصـــف الث

  )55) ومجموعة تجريبية وعددها (51مجموعتين، مجموعة ضابطة وعددها (

  أدوات الدراسة: برنامج الوسائط المتعددة، اختبار تحصيلي.

نتــائج الدراســة: توصــلت الدراســة إلــى وجــود ذات داللــة احصــائية بــين متوســطات درجــات المجمــوعتين 
  لقياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية.الضابطة والتجريبية في ا

 )، السعودية:2007دراسة األحمد (      -11-2-4
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( أثر استخدام برنامج العروض التقديمية(البوربوينت) على تحصيل تلميـذات الصـف  :عنوان الدراسة
  السادس االبتدائي في مقرر العلوم بمدينة الرياض).

ـــامج العـــروض ـــذات  هـــدف الدراســـة: تعـــرُّف أثـــر اســـتخدام برن ـــة(البوربوينت) علـــى تحصـــيل تلمي التقديمي
  الصف السادس االبتدائي في مقرر العلوم بمدينة الرياض

  منهج الدراسة: المنهج التجريبي.
نـــت مـــن ( -2006) تلميـــذة مـــن الصـــف الســـادس االبتـــدائي مـــن العـــام الدراســـي 56عينـــة الدراســـة: تكوَّ

  ).28) وتجريبية (28تين متساويتين ضابطة(، الفصل الدراسي األول، وقسمت العينة إلى مجموع2007
أدوات الدراسة: مجموعة دروس مـن مقـرر العلـوم للصـف السـادس االبتـدائي مصـممَّة فـي ضـوء برنـامج 

  العروض التقديمية(البوربوينت) من إعداد الباحثة، واختبار تحصيلي.
  نتائج الدراسة: 

 بــين متوســط تحصــيل المجموعــة 0.01ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( عــدم وجــود فــرق (
 التجريبية ومتوسط تحصيل المجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي القبلي.

 ) بين متوسط تحصـيل المجموعـة التجريبيـة 0.01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (
  تبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعة التجريبية.ومتوسط تحصيل المجموعة الضابطة في االخ

 ):Harskamp, et al.  ،2007(دراسة هارسكامب وآخرون       -11-2-5
  عنوان الدراسة:(هل من الممكن تطبيق مبدأ التعلم بالوسائط المتعددة في صف العلوم؟).     

 
"Does the Modality Principle for Multimedia Learning Apply to Science 

Classroom?" 
هدف الدراسة: تعرف فاعلية الوسائط المتعددة في تعلم طالب المرحلـة الثانويـة لمـادة العلـوم فـي سلسـلة 

  من اإليضاحات والرسوم.
  منهج الدراسة: المنهج التجريبي.

) تعلمـــت بـــالنص 28) طالبـــًا توزعـــت إلـــى مجموعـــة ضـــابطة وعـــددها(55عينـــة الدراســـة: تكونـــت مـــن (
) تعلمــت بالصــوت والصــورة بالوســائط 27علــى الــورق، وٕالــى مجموعــة تجريبيــة وعــددها( والصــور المطبوعــة

  المتعددة بالحاسوب.
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  أدوات الدراسة: برنامج الوسائط المتعددة، اختبار تحصيلي.

  نتائج الدراسة:

  يتعلم الطالب بشكل أفضل بالرسومات والنص المنطوق(بالوسائط المتعددة) من الرسـومات والـنص
  المطبوع.

  فاعليـــة الـــتعلم بالوســـائط المتعـــددة المتضـــمنة الكلمـــات المنطوقـــة أكبـــر مـــن فاعليـــة الـــتعلم بالكلمـــات
  المطبوعة بالطريقة التقليدية، وكذلك تساهم في تقليص الوقت عند التفاعل مع دروس العلوم.

  )، فلسطين:2009دراسة (الخضري،  -11-2-6

فـي تنميـة مهـارات  البنائيـة Seven E,sعنـوان الدراسـة:(أثر برنـامج محوسـب يوظـف اسـتراتيجية  
  ).التفكير العليا لمادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة

 Seven E,sهـدفت هـذه الدراسـة إلـى معرفـة أثـر برنـامج محوسـب يوظـف اسـتراتيجية هـدف الدراسـة: 
فـــي تنميـــة مهـــارات التفكيـــر العليـــا لمـــادة التكنولوجيـــا لـــدى طالبـــات الصـــف الســـابع األساســـي بغـــزة،  البنائيـــة

وتعــرف الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائية بــين متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والضــابطة فــي 
  االختبار البعدي لمهارات التفكير تعزى الستخدام البرنامج المحوسب.

  تخدمت الباحثة المنهج التجريبي.اسمنهج الدراسة: 

) طالبــة مــن طالبــات الصــف الســابع األساســي بغــزة، حيــث 79شــملت عينــة الدراســة (عينــة الدراســة: 
  ) طالبة.39) طالبة، والمجموعة الضابطة (40تكونت المجموعة التجريبية من (

الطاقــة)، لتحديــد مهــارات لتحقيــق أهــداف الدراســة قامــت الباحثــة بتحليــل الوحــدة الثانيــة (أدوات الدراســة: 
التفكير العليا، إلعداد األدوات، وتمَّ بناء برنامج محوسب وفقًا الستراتيجية الخطـوات السـبع البنائيـة لـدروس 
الوحدة الثانية (الطاقة)، وتمَّ بناء اختبار مهارات التفكير العليا: (تطبيق، تحليل، تركيـب، تقـويم) مكـوَّن مـن 

  ن متعدد، لقياس أثر البرنامج المحوسب في التدريس.) فقرة من نوع اختيار م40(

 البنائيـة Seven E,sأظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المحوسب وفقًا السـتراتيجية نتائج الدراسة: 
فــي تنميــة مهــارات التفكيــر العليــا لمــادة التكنولوجيــا لــدى طالبــات الصــف الســابع األساســي بغــزة، وذلــك مــن 

  ية:خالل النتيجة التال
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  توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســط درجــات المجموعــة التجريبيــة والضــابطة فــي اختبــار
 مهارات التفكير العليا البعدي لصالح طلبة المجموعة التجريبية.

  

  

  ، السعودية:)2010دراسة العريشي ( -11-2-7

تالمـذة الصـف عنوان الدراسة:(أثر توظيف الوسائط المتعـددة فـي تـدريس مـادة العلـوم علـى تحصـيل 
  السادس االبتدائي في مدينة جازان).

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة أثــر توظيــف الوســائط المتعــددة فــي تــدريس مــادة العلــوم علــى  هــدف الدراســة:
تحصيل تالمذة الصف السادس االبتدائي في مدينة جـازان عنـد المسـتويات الثالثـة الـدنيا فـي تصـنيف بلـوم 

  ،وفي مجمل االختبار التحصيلي.

  المنهج التجريبي. منهج الدراسة:

  ) تلميذًا مجموعة ضابطة.20) تلميذًا مجموعة تجريبية و(41تكونت عينة الدراسة من ( عينة الدراسة:

  اختبار تحصيلي. ،برنامج الوسائط المتعددة أدوات الدراسة:

تحصـــيل توصـــلت الدراســـة إلـــى أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات  نتـــائج الدراســـة:
التالميــذ فــي مــادة العلــوم للصــف الســادس االبتــدائي بــين المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة ،وكانــت لصــالح 

  المجموعة التجريبية عند المستويات الثالثة ،وكذلك في مجمل االختبار التحصيلي.
 ، دمشق:)2012دراسة الغزي( -11-2-8

التربية الصحية في التحصـيل الدراسـي عنوان الدراسة:(أثر برنامج حاسوبي في تعليم مفاهيم العلوم و 
  لتالميذ الصف االول في التعليم األساسي).

هــدف الدراســة: الكشــف عــن أثــر برنــامج حاســوبي فــي العلــوم والتربيــة الصــحية فــي التحصــيل الدراســي 
  لتالميذ الصف االول في التعليم األساسي.
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لقة األولى للتعليم األساسي مقسـمة إلـى عينة الدراسة: تم اختيار العينة من تالميذ الصف األول من الح
  ).30وعددهم ( )، والمجموعة الضابطة30مجموعتين المجموعة التجريبية وعددهم (

  أدوات الدراسة: 
 عداد الباحث.إالبرنامج الحاسوبي من   - أ
 اختبار تحصيلي (قبلي وبعدي).   - ب

  نتائج الدراسة: 
  الطرائــق المعتــادة فــي المــدارس فــي تفــوق طريقــة اســتخدام مــنهج العلــوم المصــمم بالحاســوب علــى

 االختبار البعدي المباشر.
  زيـــادة مســـتوى تحصـــيل تالميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة (ذكـــورًا وٕاناثـــًا) بالمقارنـــة مـــع تحصـــيل تالميـــذ

 المجموعة الضابطة.
 ا وهـذ مؤجـل لمصـلحة المجموعـة التجريبيـةارتفاع مستوى االحتفاظ بالمعارف في االختبار البعدي ال

 ى فاعلية استخدام الحاسوب في خلق بيئة دافعة الهتمامات التالميذ نحو التعلم الفعال.يعود إل
  ، دمشق:)2012دراسة مصري ( -11-2-9

عنوان الدراسـة:(فاعلية برنـامج حاسـوبي تفـاعلي متعـدد الوسـائط فـي تحصـيل تالميـذ الصـف الثالـث 
  األساسي في مادة العلوم والتربية الصحية واتجاهاتهم نحوها).

الدراسة: قياس فاعلية برنامج حاسوبي تفاعلي متعدد الوسائط فـي تحصـيل تالميـذ الصـف الثالـث هدف 
  األساسي في مادة العلوم والتربية الصحية.

  عينة الدراسة: تم اختيار العينة من تالميذ الصف الثالث األساسي مقسمة إلى مجموعتين:
  ) .50ددهم ()، والمجموعة الضابطة وع50المجموعة التجريبية عددهم (

  ادوات الدراسة:
  قائمة تحليل محتور وحدة (جسم اإلنسان وصحته).  - أ
 برنامج حاسوبي تفاعلي متعدد الوسائط.   - ب
 اختبار تحصيلي قبلي/ بعدي مباشر/ بعدي مؤجل.   - ت
 استبانة اتجاهات التالميذ نحو مادة العلوم.   - ث
 د الوسائط.استبانة اتجاهات التالميذ نحو البرنامج الحاسوبي التفاعلي متعد   - ج
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  نتائج الدراسة:
 .فاعلية البرنامج الحاسوبي التفاعلي متعدد الوسائط في االختبار التحصيلي البعدي المباشر 
 .عدم وجود أثر لمتغير الجنس في التحصيل البعدي المباشر، او البعدي المؤجل  
 .إيجابية اتجاهات المجموعة التجريبية نحو مادة العلوم 
  المجموعة التجريبية نحو البرنامج الحاسوبي التفاعلي متعدد الوسائط.إيجابية اتجاهات 
 عدم وجود أثر لمتغير الجنس في االتجاهات نحو مادة العلوم، او نحو البرنامج الحاسوبي. 

  تعقيب على الدراسات السابقة:

فـي تـدريس مـادة   Seven E,s اسـتراتيجيةإلـى بيـان فاعليـة اسـتخدام فـي المحـور األول  هـدفت الدراسـات  - 1
فــي تنميــة مهــارات التحليــل  ســتراتيجيةالعلــوم وفــي زيــادة التحصــيل، كمــا أكــدت دراســة (اللولــو) علــى أثــر اال

 والتركيب بالعلوم.
أظهرت الدراسات أثر استخدام الحاسوب والسـيما برنـامج العـروض التقديميـة فـي تحسـين التحصـيل العلمـي  - 2

 في دراسة كل من:للمتعلمين في مواد تعليمية مختلفة كما 
 (األحمد)، (تشانغ)

استخدمت غالبية الدراسات المنهج التجريبي وتمثل ذلـك فـي تقسـيم عينـة البحـث إلـى مجمـوعتين: تجريبيـة   - 3
وضــابطة ثــم قيــاس مقــدار تعلــم االثنــين، والمقارنــة بينهمــا، واســتخدمت دراســة (بشــندي) إلــى جانــب المــنهج 

 التجريبي المنهج الوصفي.
 ت المختارة في الدراسات حيث تناولت مراحل وصفوف مختلفة واهتمت بمادة العلوم.تنوعت العينا  - 4

 

  ماذا استفادت الباحثة من الدراسات السابقة؟

  استفادت الباحثة من الدراسات السابقة مايلي:

فـي التعلـيم، وتعـرف المتغيـرات المختـارة  Seven E,sاالطـالع علـى مجـاالت اسـتخدام اسـتراتيجية  - 1
 فيها، لالستفادة منها ومن منهجيتها في الدراسة الحالية.

تـــدعيم جوانـــب الدراســـة الحاليـــة مـــن حيـــث تحديـــد المشـــكلة وصـــياغة الفرضـــيات وكيفيـــة معالجتهـــا   - 2
 إحصائيًا.
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ظيفهــا فــي العمليــة االطــالع علــى كيفيــة تصــميم البــرامج الحاســوبية وفقــًا لالســتراتيجية، وكيفيــة تو   - 3
 التعليمية.

تكوين تصوُّر شامل عن التدريس وفق برنامج العروض التقديمية في مواد مختلفـة ، واالسـتفادة مـن  - 4
  االختبارات التحصيلية التي ُصمِّمت في هذه الدِّراسات.

  موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

  أوجه االتفاق:

 Seven E,s اتفقـــت الدراســـة الحاليـــة مـــع دراســـة (الخضـــري) مـــن حيـــث قيـــاس فاعليةاســـتراتيجية - 1
المعتمدة على الحاسوب فـي مـادة  Seven E,s استراتيجيةإلى فاعلية قد خلصت المعتمدة على الحاسوب 

 العلوم.
 ريبي.اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة( بشندي) في المنهج المتبع وهو المنهج الوصفي التج  - 2

  أوجه االختالف:

المعتمــدة  Seven E,sمــن حيــث المــادة العلميــة: اتجهــت الدراســة الحاليــة لمعرفــة أثــر اســتراتيجية  - 3
فقــد اتجهــت لمعرفــة أثــر االســتراتيجية فــي تنميــة  علــى الحاســوب فــي تعلــيم مــادة العلــوم، أمــا دراســة (جبــر)

اتجهــت لمعرفــة أثــر االســتراتيجية فــي مــادة مهــارات التفكيــر البصــري فــي مــادة العلــوم، ودراســة (الخضــري) 
 التكنولوجيا.

من حيث العينة المختارة: ففي الدراسة الحالية كانت العينة من الذكور واإلناث أمـا دراسـة كـل مـن   - 4
(الخضــري)، (الســفياني)، (اللولــو)، (الدســوقي) فقــد توجهــت نحــو اإلنــاث فقــط، وكــذلك فــي الدراســة الحاليــة 

ـــة األساســـية، أمـــا دراســـة كـــل مـــن (صـــادق)،  كانـــت العينـــة مختـــارة مـــن تالمـــذة الحلقـــة األولـــى مـــن المرحل
 (شاليل)، (جبر)، (اللولو)، (بشندي)، (السفياني)، فقد كانت العينة فيها من فئات عمرية أكبر.

وأخيــرًا يمكــن القــول أنــه تــم اختيــار موضــوع الدراســة هــذا اســتجابًة للتوجهــات الحديثــة التــي تتبناهــا وزارة 
ـــيم، واســـتخدام اســـتراتيجيات تـــدريس متنوعـــة؛ للوصـــول إلـــى المخرجـــات الترب ـــة فـــي التعل يـــة فـــي دمـــج التقني

  التعليمية المنشودة.
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 مقدمة:

دورة الـــتعلم تطبيقـــًا وترجمـــة لـــبعض أشـــكال النظريـــة البنائيـــة التـــي تؤكـــد علـــى الـــتعلم  اســـتراتيجيةتعـــد     
  النشط، وتشجع على استقاللية المتعلم باعتباره مركزًا للعملية التعليمية وتغذية الفضول الطبيعي لديه.

ا تقــوم علــى وتصــف البنائيــة الــتعلم بحســب الــوهر بأنَّــه: "عمليــة بنــاء مســتمرة ونشــطة وغرضــية؛ أي أنَّهــ 
اختراع المـتعلم لتراكيـب معرفيـة جديـدة، أو إعـادة بنـاء تراكيبـه للعـالم، والتعلـيم لـيس عمليـة تراكميـة للمعرفـة؛ 

، 2002بــل عمليــة إبــداع تحــدث تغييــرات فــي التراكيــب المعرفيــة الجديــدة الموجــودة لــدى المــتعلم". (الــوهر، 
96  .(  

ة واقعيـة مـن خـالل التفسـير الشخصـي للخبـرة واسـتخدام الفهـم والتعليم وفق النظريـة البنائيـة يحـدث فـي بيئـ
  الحالي في الحاالت الجديدة لكي تبنى معرفة جديدة، لذلك يختلف المتعلمون فيما بينهم ببناء المعرفة.

وتلقــى النظريــة البنائيــة باعتبارهــا مــن أهــم االتجاهــات التربويــة الحديثــة رواجــًا واهتمامــًا متزايــدًا فــي الفكــر 
التـي تعكـس أفكـار البنائيـة والسـيَّما  Seven E,s اسـتراتيجيةوي المعاصر وهذا ما شـجع الباحثـة لتبنـي الترب

بســعي المعلــم لتمكــين المــتعلم مــن إيجــاد العالقــات بــين المفــاهيم وٕاعــادة تشــكيل المعرفــة بحيــث تصــبح ذات 
صممتها بهدف تحسين تعلـم معنى، وهذا ماعمدت إليه الباحثة وأيضًا عملت عليه من خالل البرمجية التي 

التالمذة في مقرر العلوم وزيادة تحصيلهم فيه مستندة فـي ذلـك إلـى جملـة مـن االفتراضـات التـي تقـوم عليهـا 
  النظرية البنائية.

 :االفتراضات التي تقوم عليها النظرية البنائية  

فتـــه بنفســـه مـــن خـــالل يـــث يبنـــي معر ترتكـــز البنائيـــة علـــى أنَّ المـــتعلم هـــو محـــور العمليـــة التعليميـــة ح    
نشــطة التعليميــة التــي تســاعده علــى ذلــك، وهــذا مــا يشــار إليــه مــن أنَّ الــتعلم عمليــة معرفيــة ، اجتماعيــة األ

  نشطة؛ تبنتها النظرية البنائية بتوجوهاتها التي تقوم على االفتراضات اآلتية:

 التعلم عملية بنائية نشطة، مستمرة، وغرضية التوجه. - 1
 البناء المفيد للمعرفة يتطلب نشاطًا مثمرًا وهادفًا. - 2
لكـي  التعليم يحدث نتيجـة التفسـير الشخصـي للخبـرة، واسـتخدام الفهـم الحـالي فـي الحـاالت الجديـدة  - 3

 تبني معرفة جديدة.
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مـــن خبـــرات ومعلومـــات  ميختلـــف المتعلمـــون فيمـــا بيـــنهم فـــي بنـــاء المعرفـــة كـــل علـــى حســـب مالـــديه - 4
 سابقة.

 ث التعلم في بيئة واقعية.ينبغي أن يحد - 5
 المعرفة تبنى من قبل الفرد وال تنقل إليه بشكل سلبي. - 6
 تتضمن عملية التعلم: إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية التفاوض االجتماعي. - 7
، 2003تتهيـــأ للمـــتعلم أفضـــل الظـــروف للـــتعلم عنـــدما يواجـــه بمشـــكلة أو مهمـــة حقيقيـــة. ( زيتـــون،  - 8
35.( 
 
 :البنائية وعالقتها بمقرر العلوم Seven E,s استراتيجية .1

ــًا وترجمــة لــبعض األفكــار البنائيــة ونظريــة بياجيــه فــي النمــو  اســتراتيجيةتعــد      ــًا تربوي دورة الــتعلم تطبيق
وم، تطبيـق المفهـوم). ومـع المعرفي، وتتكون عمليًا من ثـالث مراحـل هـي: (استكشـاف المفهـوم، تقـويم المفهـ

بنائية فـي تـدريس العلـوم وأهـدافها أصـبحت تتضـمن أربـع مراحـل هـي: (االستكشـاف، ستراتيجيات التطور اال
) إلــــى خمــــس مراحــــل هــــي: (االنشــــغال، Bybeeالتفســــير، التوســــع، التقيــــيم)، ثــــمَّ تطــــورت بفضــــل بــــايبي (

 االستكشاف، التفسير، التوسع، التقييم)، ولمواكبة تطور استراتيجيات تدريس العلوم فقـد وسـع التربويـون دورة
)، هي: (اإلثـارة، االستكشـاف، التفسـير، التوسـع، التمديـد، تبـادل 7E,s)، لتصبح سبع مراحل (5E,sالتعلم (

ـــ ( ) ألن كــل مرحلــة مــن المراحــل الســبعة تبــدأ بــالحرف 7E,sالمعلومــات، االمتحــان. وتمــت اإلشــارة إليهــا ب
)E ،455، 2007). (زيتون.(  

  
 ) البنائية:Seven E's( استراتيجية لمراحل اإلجرائية الخطوات   -1-1

 مراحـل متسلسـلة سـبع تتضـمن تعلميـة -تعليميـة خطـوات بأنهـا ) البنائيةSeven E's( استراتيجيةتعرف 
 بهدف في الميدان، أو العلمي، المختبر في أو الصفية، الغرفة داخل الطالب مع الُمعلم ويوظفها ومنظمة،

 أخـرى، جهـة العلميـة مـن والمهـارات المفـاهيم وتنميـة جهـة، مـن وتوسـيعها بأنفسـهم للمعرفـة الطـالب بنـاء
  ) هي:Miami Museum Science" كما قدمها خبراء متحف ميامي(Eمبتدئة بحرف " السبع والمراحل

 ).Excitement phaseاإلثارة ( مرحلة .1
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 ).Exploration phaseاالستكشاف ( مرحلة .2
 ).Explanation phaseالتفسير ( مرحلة .3
 ).Expansion phaseالتوسع ( مرحلة .4
 ).Extension phaseالتمديد ( مرحلة .5
 ).Exchange phaseالتبادل ( مرحلة .6
 ).Examination phaseالفحص ( مرحلة .7

 ):Excitement phaseاإلثارة "التنشيط" ( أوًال: مرحلة

تجـاه  وفضـولهم اهتمـامهم الطـالب، وٕاثـارة لـدى السـابقة الخبـرات عـن الكشـف إلـى المرحلـة هـذه تهـدف
حقيقـة،  مهمـات تسـاؤالت، طـرح قصـير، التاليـة: اختبـار األنشـطة خـالل مـن وذلـك الجديـد، الـتعلم موضـوع
 تأمـل النشـاط البيتـي، حـل جماعيـة، عمـل ورقـة كاريكـاتير، لوحـة حقيقيـة، واقعيـة مهمـات مفـاهيم، خارطـة

 مناقشـة آيـة قرآنيـة، أحجيـة، حكمـة، شـعبي، مثـل تعليميـة، لعبـة قصـة، حكايـة متنـاقض، حـدث األشـكال،
 ).2003(صادق،  .فيلم مشاهدة صورة،

 :يلي فيما العلوم معلم دور ويتمثل -

 الطالب. وتنشيط التنبؤ، وتشجيع التساؤالت، الفضول، وٕاثارة وتوليد والفائدة، اإلثارة خلق )1

 .لديهم السابقة الخبرات عن تكشف التي الطالب استجابات انتزاع )2

 .الجديد التعلم موضوع تجاه الطالب تفكير آلية اكتشاف )3

  :يلي فيما الطالب دور ويتمثل -

 :التساؤالت هذه ومن الجديد، التعلم موضوع تجاه تساؤالت بطرح الطالب يقوم

 هذا؟ يحدث لماذا )1

 الموضوع؟ هذا عن أعرف ماذا )2

 الموضوع؟ هذا عن المزيد معرفة من يمكنني الذي ما )3
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 الـتعلم الجديـد موضـوع تجـاه وأفكـارهم الطـالب مالحظـات وتـدوين السابقة األنشطة ببعض االستعانة وتم
 موضـوع درسـنا؟ عـن تعـرف أن ُتريـد التـالي: مـاذا التسـاؤل علـى اسـتجاباتهم خالل من وذلك السبورة، على
 ُتلبـي تعلميـة -تعليميـة أنشـطة اقتـراح مـن ُبـد ال والمهـارات، المعـارف بنـاء مـن الطـالب يـتمكن ولكـي

  .التالية المرحلة في وضوحاً  أكثر ذلك ويبدو واحتياجاتهم، اهتماماتهم

  ):Exploration phaseاالستكشاف ( ثانيًا: مرحلة

يكــون الــتعلم فــي هــذه المرحلــة متمركــزًا حــول المــتعلم، ويكــون المــتعلم نشــطًا، وتتطلــب مــن الطالــب أن     
يستكشف المفهوم المراد تعلمه مـن خـالل قيامـه بسلسـلة مـن األنشـطة، ويكـون دور المعلـم إعطـاء توجيهـات 

  ).1998كافية تتعلق بالمفهوم المراد استكشافه.(مارتن، 

رحلة جمع البيانات من الطلبة حول المفهـوم مـن خـالل طـرح المـدرس بعـض األسـئلة، يتم في هذه الم    
حيث يتعلم الطلبة من خبراتهم الذاتية ويقترح المدرس األنشطة التي تقوم على تذكر الخبرة الحسية القديمـة، 

ويعتمـد المـتعلم  واالنتقال فيها إلى الخبرة الحسية الجديدة، ومن خالل األنشطة يتوصل إلـى األفكـار الجديـدة
  على المالحظة والقياس والتجريب. 

وتبــدأ هــذه المرحلــة بتفاعــل الطلبــة مــع الخبــرات والمواقــف الجديــدة التــي تثيــرهم معرفيــًا، وتثيــر لــديهم     
تســاؤالت قــد يصــعب علــيهم اإلجابــة عنهــا، ومــن ثــّم يقومــون باألنشــطة الفرديــة أو الجماعيــة وجمــع البيانــات 

  عن إجابة لتساؤالتهم، واكتشاف أفكار وعالقات جديدة لم تكن معروفة لديهم من قبل.والمعلومات للبحث 

ويقتصـر دور المـدرس علـى إعطــاء التعليمـات دون أن يشـرح لهـم المفهــوم المـراد التوصـل إليـه؛ وهــذه     
قــدان المرحلــة تقابــل مرحلــة التمثيــل عنــد بياجيــه حيــث يصــل الطالــب فــي نهايــة هــذه المرحلــة إلــى حالــة مــن ف

  ).506، 2013االتزان المعرفي نتيجة التساؤالت التي تتولد إليه. ( الفوال وسليمان، 

  :يلي فيما الُمعلم دور ويتمثل -

 .البعض بعضهم مع للعمل وتوجيههم الطالب تشجيع )1

 للمشاركة. لهم الفرصة والتيسير، وٕاعطاء والتوجيه اإلشراف )2

 .إليهم واالستماع بدقة، الطالب مالحظات تسجيل ُيتابع )3

 .والمهارات المعارف استقصاء تجاه لتوجيههم المحيرة؛ التساؤالت طرح )4
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 .التعاونية التعلم مجموعات في المشاركة خالل للعمل للطالب وقتاً  ُيوفر )5

  :يلي فيما الطالب دور ويتمثل -

 .والمهاراتالمعارف  بناء خالل من فضولهم وٕارضائه لتحقيق والبحث؛ االستقصاء استخدام )1

 .النشاط يتطلبه ما حدود في بحرية التفكير )2

 .الجديدة (التوقعات) والتفسيرات الفرضيات صياغة )3

 .التعاونية التعلم مجموعات في زمالئه مع المناقشات تبادل )4

 النشاط. ورقة في الرسومات المالحظات وٕانشاء تسجيل )5

 .والمشاهدات األحداث على األحكام تعليق )6

 الوقـت التعاونيـة)، وٕاعطـائهم الـتعلم (مجموعات متجانسة غير صغيرة مجموعات إلى الطالب تقسيم وتم
 ويتضـح علـيهم للتفكيـر، األدوار وتوزيـع ،-المعـارف مستكشـف -الخبيـر دور الطـالب يأخـذ الكـافي حيـث

  .التالية المرحلة في بأنفسهم والمهارات المعارف لبناء الطالب توصل

  ):Explanation phase"التوضيح" "الشرح" (التفسير  ثالثًا: مرحلة 

 مـن خـالل إجرائيـاً  وتعريفهـا تعلمهـا المـراد والمهارات المعارف وتوضيح شرح إلى المرحلة هذه تهدف    
  .االستكشاف مرحلة في للطالب المقدمة األنشطة

يــة، ولتحقيــق وتهــدف إلــى جعــل المعلــم يوجــه تفكيــر الطلبــة بحيــث يبنــي الطلبــة المفهــوم بطريقــة تعاون    
ذلـــك يقـــوم المعلـــم بتهيئـــة بيئـــة الصـــف المطلوبـــة، ويطلـــب مـــن الطـــالب تزويـــده بالمعلومـــات التـــي جمعوهـــا 
ويساعدهم على معالجتها وتنظيمها عقليًا، ويقوم بتقديم اللغة الالزمة للوصول للمفهوم؛ فالطلبة يركزون هنـا 

  ).2005ف التي قاموا بتنفيذها. (الهويدي، على نتائجهم األولية التي حصلوا عليها من عملية االستكشا

تبـــدأ هـــذه المرحلـــة بتزويـــد الطلبـــة بـــالمفهوم المـــرتبط بـــالمواقف والخبـــرات الجديـــدة إذا لـــم يتمكنـــوا مـــن     
التوصل إلى صياغة مقبولة بأنفسهم، ويمكن أن يقدم المفهوم بواسطة المتعلم أو الكتاب المدرسي أو شـريط 

حيانـــًا ُيطلـــق علـــى هـــذه المرحلـــة مرحلـــة االختـــراع أو االبتكـــار أو مرحلـــة الشـــرح تســـجيل أو فـــيلم تعليمـــي، وأ
  والتفسير.
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وفي هذه المرحلة ال يتم أي نشاط تجريبي حيث يعرض الطلبة النتائج التي حصلوا عليهـا مـن مرحلـة     
يم المعلومـات، اكتشاف المفهوم، ويوجه المدرس تفكيرهم بحيث يتم بنـاء المفهـوم بطريقـة تعاونيـة وذلـك بتنظـ

  وهذه تقابل المواءمة في تكون المعرفة عند بياجيه.

تساعد هذه المرحلة في التنظيم الذاتي والذي ُيعد من أهم العوامل المؤثرة فـي النمـو المعرفـي فـي رأي     
 ).508، 2013بياجيه.( الفوال وسليمان، 

 :يلي فيما الُمعلم دور ويتمثل -

 .وتفسيرها المالحظات وشرح والمصطلحات، والمهارات المعارف توضيح على الطالب تشجيع )1

 .المبررات أو البرهان، أو الدليل، لتقديم الطالب؛ على تساؤالت طرح )2

 .عليها الضوء وتسليط التوضيحية والعبارات والتفسيرات بالتعريفات الطالب تزويد )3

الجديـدة  والمهـارات المعـارف وبنـاء لتفسـير كأسـاس الطـالب لـدى السـابقة الخبـرات توظيـف )4
 .وتوضيحها

 :يلي فيما الطالب دور ويتمثل -

 .المناقشة جلسات ومنها المعرفة مصادر إلى الرجوع )1

 .والمهارات المعارف إلى للوصول المعلم؛ مع التفاعل )2

 .ونقدها ومناقشتها اآلخرين تفسيرات من االستفادة أو الممكنة، والحلول تفسير االستجابات )3

 .الُمعلم قبل من المطروحة التفسيرات وفهم البعض، لبعضهم الطالب استماع )4

التفسـيرات  تقـديم فـي المالحظـات وتسـجيل منهـا، االسـتفادة بهـدف السـابقة األنشـطة إلـى اإلشـارة )5
 .وتوضيحها

 التفسير الُمناسب وصياغة السبورة، على التعاونية التعلم مجموعات من مجموعة كل تفسيرات تدوين وتم
 الطـالب والمشـكالت قبـل مـن بناؤهـا تـم التـي والمهـارات المعـارف عالقـة ما ولكن الطالب، أمام وتوضيحه
  .التالية في المرحلة السابق التساؤل إجابة وتتضح ، ... الواقعية؟ حياتهم في تواجههم التي الحقيقية

  ):Expansion phaseالتوسع "التفكير التفصيلي" ( رابعًا: مرحلة
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 قبل وتفسيرها من بناؤها تم التي والمهارات للمعارف جديدة تطبيقات اكتشاف إلى المرحلة هذه تهدف    
  .الواقعية في حياتهم الطالب تواجه التي الحقيقية بالمشكالت والمهارات المعارف ربط بمعنى أي الطالب،

ك إعطـاؤهم ويجب على المدرس في هذه المرحلة إعطاء الطلبة وقتًا كافيًا ليطبقوا كل ماتعلموه، وكـذل    
الفرصــــة لينــــاقش بعضــــهم بعضــــًا، ومحاولــــة الكشــــف عــــن الصــــعوبات التــــي تعترضــــهم فــــي تعلــــم المفهــــوم 
ويساعدهم في التغلب علـى هـذه الصـعوبات بمـا يسـاعدهم علـى الـربط بـين مايتعلمونـه داخـل المدرسـة وبـين 

  ).509، 2013تطبيق ذلك في حياتهم العملية.( الفوال وسليمان، 

 :يلي فيما ُمعلمال دور ويتمثل -

 تم على ما باالستناد حياتية، مواقف في وتوسيعها والمهارات المعارف تطبيق على الطالب تشجيع )1
 .ومهارات معارف من بناؤه

 :التساؤالت هذه ومن المبررات، أو البرهان، أو الدليل، لتوضيح الطالب؛ على التساؤالت طرح )2

  تعرفون؟ ماذا •

 هكذا؟ فكرتم لماذا •

 جديدة؟ مواقف في والمهارات المعارف توظيف تم كيف •

 تعتقد؟ لماذا •

 .تغذية راجعة إعطاء )3

 :يلي فيما الطالب دور ويتمثل -

 .بناؤها تم التي والمهارات للمعارف جديدة حياتية تطبيقات اكتشاف )1

 .البراهين أو األدلة إلى باالستناد ومقبولة واقعية استدالالت إلى التوصل )2

 .التجارب وتصميم المشكالت، وحل القرارات اتخاذ )3

 .حياتية ُمشكلة تجاه التساؤالت لتقديم ومهارات؛ معارف من لديهم ما استخدام )4

 .اآلخرين زمالئه فهم من التحقق )5
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  وهي: التوسع، مرحلة في االعتبار أخذها بعين من ُبد ال التي واالعتبارات العناصر من مجموعة وهناك

 :واجتماعي شخصي منظور من . العلوم1

 الفـرد والمجتمـع مـن كـل علـى بناؤهـا تـم التي والمهارات المعارف أو الظاهرة بتأثير خاص االعتبار وهذا
 .السلبية والنواحي اإليجابية النواحي حيث من

  :والتقانة . العلوم2

 التـي بالمعـارف والمهـارات المرتبطـة التقنيـة التطبيقـات إليجـاد الطالب؛ على التساؤالت طرح أو ذكر يتم
  .المجتمع على وتأثيرهما والتقانة العلوم بين العالقة إيجاد بمعنى أي بناؤها، تم

 :لالستقصاء طريق بوصفها . العلوم3

 يقوم وهنا أيضاً  بناؤها، تم التي والمهارات المعارف على تعتمد أخرى أمثلة إعطاء يتم االعتبار هذا وفي
  .االستقصاء خطوات بتطبيق الطالب

  :وطبيعتها العلوم . تاريخ4

 العلـم وأهدافـه وخصـائص العلـم عمليـات حيـث مـن العلـم وطبيعـة العلـوم تـاريخ علـى التركيـز يـتم وهنـا
 الباحثة ترى سبق ما ضوء للمعارف. وفي التوصل وطريق العلماء جهود إلى والتعرف ومراحله، وضوابطه

 يـتم التطبيقـات بعـض وفـي درس، كـل السـابقة فـي واالعتبـارات العناصـر كـل تواجـد بالضـرورة لـيس أنـه
 مراعـاة تـم ولـذلك بناؤهـا؛ تـم التـي بالمعـارف والمهـارات المرتبطـة الوظيفيـة والفـرص المهـن علـى التركيـز
 الدراسية. بالوحدة الدروس المرتبطة إعداد في اإلمكان قدر واالعتبارات العناصر

 اهتمامـات واحتياجـات ُتلبـي التـي الحياتيـة بالتطبيقـات والمهـارات المعـارف ربـط تـم سـبق، مـا ضـوء وفـي
 الصـلة اُألخـرى ذات والمهـارات بالمعـارف بناؤهـا تـم التـي والمهـارات المعـارف ربـط ُيمكـن فهـل الطـالب،
  .التالية المرحلة في السابق التساؤل إجابة وتتضح ... والعالقة؟

  ):Extension phaseالتمديد ( خامسًا: مرحلة

 والمعـارف والمهـارات بناؤهـا تـم التـي والمهـارات المعـارف بـين العالقـة توضـيح إلـى المرحلـة هـذه تهـدف
 .أخرى دراسية مباحث في جديدة موضوعات إلى التمديد ويتم والعالقة، الصلة ذات اُألخرى
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  :يلي فيما دور الُمعلم ويتمثل -

اُألخـرى،  والمهـارات المعـارف مـع بناؤهـا تـم التـي والمهـارات المعـارف اتصـال عـن البحـث )1
 .المختلفة المباحث في الدراسية والموضوعات

 بـين المعـارف العالقـات ومعرفـة رؤيـة علـى لمسـاعدتهم الطـالب؛ دافعية تُثير التي التساؤالت طرح )2
 .والعالقة الصلة ذات اُألخرى والمهارات والمعارف بناؤها تم التي والمهارات

  :يلي فيما الطالب دور ويتمثل -

 والمعـارف والمهـارات بناؤهـا تـم التـي والمهـارات المعـارف بـين العالقـات ورؤيـة االتصـاالت عمـل )1
 .والعالقة الصلة ذات اُألخرى

 .األصلية الموضوعات أو للمعارف الموسع الفهم صياغة )2

 .بناؤها تم التي والمهارات المعارف بين والعالقات الربط عمل )3

 بهـا ذات الصـلة اُألخرى والمهارات والمعارف بناؤها تم التي والمهارات المعارف بين العالقة توضيح وتم
 الـتعلم بـين مجموعـات والمهـارات المعـارف تبـادل ُيمكـن هـل سـبق مـا ضـوء فـي ولكـن الـدروس، إعـداد فـي

  التالية. المرحلة في السابق التساؤل إجابة وتتضح ... واقعية؟ حياتية بخبرات التعاونية، وٕاثراؤها

  ):Exchange phaseالتبادل ( سادسًا: مرحلة

  وٕاثرائها أو تغييرها. واألفكار الخبرات تبادل إلى المرحلة هذه تهدف

 :يلي فيما المعلم دور ويتمثل -

 .واألفكار المعلومات ربط )1

 .الخبرات وتبادل األنشطة خالل من والتعاون المشاركة تشجيع )2

  :يلي فيما الطالب دور ويتمثل -

 .التعاونية التعلم مجموعات خالل من أو منفرد بشكل ونتائجهم جهودهم حصيلة نشر )1
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 أو التعاونيـة الـتعلم مجموعـات خـالل مـن الـبعض بعضـهم علـى نتـائجهم لعرض لهم الفرص إتاحة )2
 .الطالب أمام جماعياً 

 جـوائز ورصـد التعاونيـة، الـتعلم مجموعـات بـين الخبـرات وتبـادل الـدروس، إعـداد فـي سبق ما مراعاة وتم
 بنـاؤه لمـا تـم المعلـم قلـب ليطمـئن ولكـن المجموعـات، باقي نظر وجهة من إضافة ألفضل الفائزة للمجموعة
 Sevenاستراتيجية في األخيرة المرحلة دور يأتي الطالب، قبل من الحياتية المواقف في وتوسيعه

 E's .البنائية  

  ):Examination phaseالفحص ( سابعًا: مرحلة

 مـن قـبلهم، بناؤهـا تـم التـي والعمليـات والمهارات للمعارف الطالب فهم تعلم تقييم إلى المرحلة هذه تهدف
  المراحل، ويجب أن يكون التقويم مستمرًا.  بقية مع متداخلة مرحلة وهي

 :يلي فيما العلوم ُمعلم دور ويتمثل -

 المالحظة). خالل من (التقييم والعمليات والمهارات المعارف تطبيق في الطالب مالحظة )1

 .ومهاراتهم الطالب معرفة تقييم )2

 .الطالب يقدمها التي األدلة عن البحث )3

 .سلوكهم أو أفكارهم تغيير من الطالب تمكن مدى )4

 .والجماعية العملية ومهاراتهم معرفتهم بتقييم للطالب السماح )5

 .بناؤها تم التي والمهارات بالمعارف المرتبطة الحقيقية والتطبيقات االستخدامات تقييم )6

 :النهاية مفتوحة تساؤالت يطرح )7

 لو؟ يحدث ماذا •

 مكان؟ كنت لو تفعل ماذا •

 الدور؟ في رأيك ما •

 ذلك؟ تفسر أن ُيمكنك كيف •
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 تقوله؟ ما على الدليل ما •

 هكذا؟ تعتقد لماذا •

 :يلي فيما الطالب دور ويتمثل •

 .النهاية المفتوحة التساؤالت على اإلجابة 1.

 .السابقة والتفسيرات واألدلة المالحظات .استخدام 2

  .المفاهيمي الفهم .إظهار 3

  .العملية رت ا والمها المعارف في تقدمه تقييم 4.

 Miami Museum(.الطـالب فهـم علـى الحقيقـي)؛ للداللـة) ((األصـيل البـديل التقـويم .اسـتخدام 5
Science ،2001.(  

 البنائيـة، وتسـليطSeven E's  اسـتراتيجية لمراحـل اإلجرائيـة الخطـوات عـن توضـيحيه تـم مـا ضـوء وفـي
  الدروس. صياغة إعادة في لالستفادة وذلك والطالب؛ الُمعلم من كل دور على الضوء

حيــــث اعتمــــدت الباحثــــة فــــي الدراســــة الحاليــــة لتصــــميم دروس وحــــدة مــــن مقــــرر العلــــوم علــــى هــــذه     
بخطواتهــا الســبعة لمســاعدة المتعلمــين علــى بنــاء معــارفهم ذاتيــًا، وزيــادة القــدرة علــى االحتفــاظ  ســتراتيجيةاال

داخــــل الفصــــل علــــى تشــــجيع  ســــتراتيجيةبالمعلومــــات لفتــــرة طويلــــة، وقــــد حرصــــت الباحثــــة أثنــــاء تطبيــــق اال
  المتعلمين على التعاون عند طرح أي سؤال يحتاج اإلجابة؛ لتعزيز التعلم التعاوني فيما بينهم.

  البنائية: Seven E,s استراتيجيةمبادئ  -1-2   

المبــادئ أو القواعــد التــي يجــب علــى المعلــم تحقيقهــا وهــي كمــا ) عــددًا مــن S,7( اســتراتيجيةتتضــمن     
  ):16-15، 2003) ،(شاليل، 2002،201حددها(زيتون، 

  أن تكون الخبرات المقصود تعلمها مدعمة بالنماذج التي يمكن تناولها وفحصها بـالحواس، أو بغيـر
 ذلك من األدوات التعليمية.



  الجانب النظري  الفصل الثاني
 

 ~46 ~	
 

 ـــدم التوضـــيحات المناســـبة المتعلقـــة بالم فـــاهيم بصـــورة مرئيـــة بحيـــث يمكـــن لجميـــع المتعلمـــين أن تُق
 إدراكها وبلوغ الغاية من تعلمها بسهولة.

  ــة؛ ليقومــوا باالستكشــاف ويواجهــوا تقــديم المعلــم لتالميــذه مــن خــالل الموقــف التعليمــي فرصــًا معقول
يـة واقعيـة مشكالت تتعلق بموضوع الدراسة، وتشجيعهم للوصول إلى حٍل لها مسـتخدمًا فـي ذلـك مـوادًا تعليم

 قدر اإلمكان.
  الموازنة بين ما يوجهه المعلم لتالميذه مـن أسـئلة تسـتثير لـديهم القـدرة علـى التفكيـر، وأخـرى تسـتثير

 قدرتهم على التحليل والتطبيق.
  مساعدة التالميذ لكي يتمكنوا من ربط المهارات والمفاهيم المتعلمة والمتعلمة وٕادراك العالقة بينهمـا؛

 تكامل ما لديهم من معارف سابقة، وما اكتسبوه من معلومات جديدة.بصورة تعمل على 
  مساعدة التالميذ كي يعملوا معًا لحل ما يواجههم من مشكالت، لما في ذلك من تـوفير منـاخ طيـب

يســتطيع كــل مــتعلم مقارنــة أفكــاره بأفكــار أقرانــه فــي نفــس الوقــت الــذي تعمــل فيــه المجموعــة باهتمــام أكبــر 
 ).201، 2002لمشكلة.(زيتون،للتوصل إلى حٍل ل

  مراعاة التدرج عند تقديمه لمشكالت ذات تراكيب جديدة، حتى يستطيع التالميذ التوصـل إلـى حلـول
 لها عن طريق استخدام األسلوب العلمي للتعليم، ومهارات عمليات العلم األساسية.

  أم خاطئة.تكليف التالميذ بإعطاء تفسيرات لنتائجهم أو تنبؤاتهم سواًء كانت صحيحة 
  تقبُّــل أخطــاء التالميــذ، وعــدم تــوبيخهم أو تعنــيفهم عليهــا؛ حيــث أنَّ حــدوث أخطــاء فــي عمليــة الــتعلم

أمر طبيعي، وعليه أن يقوم بتوجيه التالميذ لتصحيحها بأنفسهم، أو يقوم بعملية التوجيه واإلرشاد إلى كيفية 
 التوصل إلى اإلجابة الصحيحة.

  ـــــــق ـــــــى تطبي ـــــــذ إل ـــــــه التالمي ـــــــاتهم توجي ـــــــي حي ـــــــدة ف ـــــــرات جدي مـــــــاتعلموه داخـــــــل المدرســـــــة مـــــــن خب
 ) .16-2003،15العملية.(شاليل،

  البنائية: Seven E,s استراتيجيةأهداف استخدام  -1-3
  تنشيط جانبي الدماغ من خالل إثارة فضول المتعلمين للمعرفة وٕاثارة األسئلة، واللجوء إلـى اكتشـاف

على تحليل وتفسـير المكونـات  ستراتيجيةلمختلفة؛ حيث تركز هذه االالعالقات والمفاهيم والتراكيب المعرفية ا
 المعرفية وتركيبها، األمر الذي يثير جانبي الدماغ ويحثه على االستجابة والعمل النشط.

 بتوســيع دائــرة الــتعلم مــن خــالل إجــراء تطبيقــات جديــدة علــى مواقــف تعليميــة  ســتراتيجيةتهــتم هــذه اال
لمتعلمين من معرفة القتـراح حلـول وصـياغة قـرارات، وتصـميم تجـارب، وتسـجيل متعددة، واستخدام ما لدى ا
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مالحظات وكتابـة تقـارير حـول مـا توصـلوا إليـه مـن اسـتنتاجات وتفسـيرات، فكـل هـذه الجوانـب تنشـط جـانبي 
 الدماغ وتزيد من فاعليته.

 وجهــات نظــر  علــى نشــاط المــتعلم وقدرتــه علــى تبــادل المناقشــات، وٕاعطــاء ســتراتيجيةتؤكــد هــذه اال
حول الموضوعات المتعلمة، واستخدام البحث واالستقصاء لتحقيق وٕارضاء فضولهم ومشاركتهم مع بعضهم 

، 2008الــبعض فــي المالحظــة واالستكشــاف وٕانجــاز المهــام وتحقيــق األهــداف المحــددة. (عفانــة والجــيش، 
252.( 

ــة مــن -1-4 ــة التعليمي ــال مــن عناصــر العملي ــة لالنتق ــرات المطلوب ــتعلم  التغي ــى ال ــدي إل ــتعلم التقلي ال
  البنائي:

  حدَّد (فهمي ومنى) تلك التغيرات الجدول اآلتي:

  رات المطلوبة لالنتقال في عناصر العملية التعليمية من التعلم التقليدي إلى التعلم البنائييالتغ) 1جدول (

  التعلم البنائي         التعلم التقليدي            

  المعرفة توجد داخل المتعلم نفسه     المتعلم المعرفة توجد خارج     

  محور العملية التعليمية المتعلم    محور العملية التعليمية المعلم    

  المتعلم إيجابي ونشط     المتعلم سلبي من ناحية تلقي المعلومات   

  أنشطة تفاعلية       أنشطة فردية        

يعتمد المتعلم على الكتاب المدرسي    
  ر وحيد للمعرفةكمصد

  يعتمد المتعلم على مصادر متنوعة 

  يعتمد التقويم على بدائل مختلفة  يعتمد التقويم على االختبارات التحريرية فقط

  ).     107، 2001(فهمي ومنى عبد الصبور،  

  البنائية: Seven E,s ستراتيجيةتخطيط التدريس طبقًا ال-1-5

لكي يقوم المعلـم بـدوره فـي تيسـير التفاعـل داخـل الصـف سـواء بينـه وبـين الطـالب، أم بـين الطـالب     
وبعضهم البعض ، أم بين الطالب وبين ما ُيقدم لهم من خبرات سواء كانـت حسـية أو منطقيـة؛ فـإنَّ عـبء 



  الجانب النظري  الفصل الثاني
 

 ~48 ~	
 

خطايبـــة، البنائيـــة فـــي كـــل مراحلهـــا تقـــع علـــى عـــاتق المعلـــم. ( Seven E,s اســـتراتيجيةتخطـــيط أنشـــطة 
2005 ،315.(  

توجـــد مجموعـــة مـــن الخطـــوات التـــي يمكـــن أن يسترشـــد بهـــا المعلـــم عنـــد التخطـــيط للتـــدريس بهـــذه 
  نذكرها في النقاط التالية: ستراتيجيةاال

  يحــدد المعلــم أهــداف الــتعلم وقــد يشــترك تالميــذه فــي ذلــك مــن خــالل عمليــة مفاوضــة اجتماعيــة بينــه
 وبينهم.
 ستراتيجيةمبدأ المراد تعليمه بهذه االيحدد المعلم المفهوم أو ال. 
 ؛ وذلـك فـي سـتراتيجيةيصوغ المعلم بعض مشـكالت الـتعلم التـي ستشـملها كـل مرحلـة مـن مراحـل اال

ضــوء خبرتــه الســابقة بالمعرفــة القبليــة لتالميــذه، بحيــث ال تكــون تلــك المشــكالت المثــارة أكبــر مــن مســتوى 
 مستواهم المعرفي فال تستثيرهم.تفكيرهم فتصيبهم باإلحباط، أو أقل من 

 .يجيب المعلم عن األسئلة ذات العالقة بالموضوع مدعمة بالفالشات والفيديو والصور 
 .يحدد المعلم المعلومات اإلثرائية ذات العالقة بالموضوع 
 .يحدد المعلم المفاهيم ذات العالقة بالموضوع أو المفهوم وبيان العالقات بين المفاهيم 
  األنشطة وأسئلة التقويم ويـتم عرضـها بعـدة طـرق منهـا: أجـب بــ (نعـم) أو (ال)، أكمـل يصوغ المعلم

الفراغ، اختيار من متعدد، ضع عالمة صح أو خطأ؛ وهي تتيح للطالب بالمشاركة الفعالة في اإلجابة عن 
 األسئلة مدعومة بالتعزيز.

 درجتـــه. (زيتـــون وزيتـــون،  يحـــدد المعلـــم االختبـــار البعـــدي، وبعـــد اإلجابـــة يســـتطيع المـــتعلم معرفـــة
1992 ،110.(  

  البنائية: Seven E,s استراتيجيةاألنشطة المتضمنة في معايير الحكم على مدى فاعلية -1-6

) إلـى أنَّـه مهمـا كانـت المراحـل Marek & Metheven,1991:45يشير كل من ماريك وميثيفن (    
مدى فاعليـة األنشـطة المتضـمنة داخلهـا يمكـن أن ، فإنَّ الحكم على )S,7(المستخدمة في النموذج البنائي 

  تستند إلى األبعاد اآلتية:

مدى مالءمـة األنشـطة المسـتخدمة وكفاءتهـا فـي توصـل المتعلمـين لمفهـوم حقيقـي عـن ماهيـة العلـم  
 وطبيعته. 
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دور المعلــم أثنــاء إنجــاز األنشــطة التعليميــة، والــذي يتحــدد حجمــه وطبيعتــه وفقــًا لمــا يتطلبــه التوجيــه  
 ألمثل للمتعلم أثناء الموقف التعليمي.ا

دور المتعلم في أثناء القيام باألنشطة، والـذي يتحـدد حجمـه وطبيعتـه وفقـًا لمـا يتطلبـه األداء األمثـل  
 للمتعلم أثناء الموقف التعليمي.

ترتيـــب األنشـــطة التعليميـــة داخـــل الوحـــدات الدراســـية العلميـــة بصـــورة تـــتالءم وطبيعـــة الســـير داخـــل  
 ).25، 2003.  (شاليل، )S,7(موذج البنائي مراحل الن

  ر السابقة في برنامجها الحاسوبي.وقد راعت الباحثة جميع المعايي

  البنائية: Seven E,s استراتيجيةدور المتعلم في -1-7

علـى امتـداد مراحلهـا، ومـن االدوار  ستراتيجيةمن المعلوم أن المتعلم له دور فعال ونشط في هذه اال    
  التي يقوم بها:

  استكشـــاف المعلومـــات والبيانـــات مـــن خـــالل مـــا يقـــدم لهـــم مـــن أســـئلة، وذلـــك برجـــوعهم إلـــى الكتـــب
 والمصادر األخرى.

 .المشاركة في المناقشات حول المعلومات والبيانات والمفاهيم بشكل تعاوني 
 والمصطلحات. التوصل إلى المفهوم أو المفاهيم والتعريفات 

تطبيــــــــــــــــــق التعميميــــــــــــــــــات واالســــــــــــــــــتنتاجات فــــــــــــــــــي مواقــــــــــــــــــف جديــــــــــــــــــدة أو توســــــــــــــــــيع المفــــــــــــــــــاهيم.                
  ).322-32، 2008(اللولو واآلغا، 

  
يكون له دور فاعل في عملية الـتعلم حيـث  ستراتيجيةوفي ضوء ذلك ترى الباحثة أن المتعلم في هذه اال

  يبحث ويستكشف عن المعلومات التي يريدها ويكوِّن بناًء معرفيًا خاصًا به.
  طبيعة العلوم وأهميتها: -2   

ُتعـــرَّف مـــادة العلـــوم بأنَّهـــا " مقـــرر يســـاعد التلميـــذ علـــى تأُمـــل وكشـــف العـــالم المحـــيط بـــه، بهـــدف     
ت مــن خــالل بحثــه وتنقيبــه وممارســته للســلوك الصــحيح القــائم علــى فهــم الحصــول علــى المعرفــة والمعلومــا

)، إنَّ طبيعــة العلــوم تســاعد المعلمــين علــى تقــديم خبــرات تعليميــة تُفيــد 11، 1997الحقــائق" (وزارة التربيــة، 
 التالمـذة فـي معرفـة الحاضــر والتنبـؤ بـالتغيرات المحتملــة فـي المسـتقبل، ويجــب اإلدراك بـأنَّ العلـوم موضــوع
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غير ثابت وغير مطلق، فهو يتغير ويتطور بمرور الزمن، ولإلنسـان دور كبيـر فيـه مـن خـالل االكتشـافات 
العديـدة والمســتجدات التــي يـتم التوصــل إليهــا،" األمـر الــذي يحمــل الطـالب علــى تقــدير الـدور اإلنســاني فــي 

  ).118،  1998العلوم وكيف يساعد هذا الدور في تشكيل ثقافات متنوعة" (مارتن وسيكستون، 
تأخــذ مــادة العلــوم أهميــة خاصــة مقارنــًة بــالمواد األخــرى، فهــي تســاعد اإلنســان علــى فهــم مــا حولــه،     

ــًا فــي نفســية التالمــذة،  وتعــزز القــدرة علــى التفكيــر فــي الطبيعــة وتفســير ظواهرهــا، ممــا يعطــي تــأثيرًا إيجابي
علــى تخفيـــف مخــاوفهم وتفســـير مــا يجدونـــه  ويمــنحهم الشــعور باالرتيـــاح نحــو الطبيعـــة ألنَّ "العلــوم تســـاعد

فـي إعـداد اإلنسـان المتفاعـل مـع بيئتـه بكـل -السـيَّما بالنسـبة لألطفـال-غامضًا، كما تلعـب مـادة العلـوم دوراً 
ســلوب العلمــي فــي التفكيــر، وبنــاء الثقافــة د ومــواد، كمــا تســاعد علــى إكســاب األمكوناتهــا مــن أشــياء وأفــرا

-91، 2012ذة مــن خاللهــا تعــرُّف المشــكالت ثــمَّ استكشــافها وحلها"(عرفــة، العلميــة، والتــي يســتطيع التالمــ
92.(  

باإلضــافة إلــى دور مــادة العلــوم فــي إحــداث أثــر فعــال فــي حيــاة التالميــذ، حيــث" تكســبهم المهــارات     
  ).33، 2008واالتجاهات والقيم التي تمكنه من التفكير السليم والعمل المستمر والخالَّق" (أحمد، 

والبـــدَّ مـــن أن" تتضـــمن كتـــب العلـــوم إلـــى جانـــب المعـــارف والحقـــائق فرصـــًا لتعلـــيم التالمـــذة مهـــارات     
واتجاهــات التفكيــر العلمــي، وعمليــات البحــث للتوصــل إلــى المعرفــة والتحقــق مــن صــحتها، كمــا أنَّ العلــوم 

، 2002لـم" (سـالمة، تعطي التالمذة األساسيات الضرورية التي تمكنهم من فهـم التطبيقـات التكنولوجيـة للع
36.(  

  وعندما نتأمل ماهية مادة العلوم، البدَّ من تذكر ثالثة أمور عن حقيقة العلوم، وهي:    
 المواقف: تشجع العلوم اإلنسان على تطوير مواقف إيجابية بما فيها الفضول القوي. 
 قصاء والفهم.المهارات: ُتحرِّض العلوم اإلنسان على استخدام فضوله إليجاد طرق جديدة لالست 
المعرفـــة: تتـــألف العلـــوم ممـــا تعلمـــه اإلنســـان، وهـــي تكســـبه معرفـــة مـــن أجـــل الـــتعلُّم العملـــي والحيـــاة  

  ).12، 1998اليومية" (مارتن وسيكستون، 

  المكونات المعرفية للعلوم:-2-1

  تتكون العلوم من مجموعة من العناصر المرتبطة مع بعضها وهي:      

 بالتكرار مما يحقق لها نوعًا من الثبات النسبي.: وتتصف الحقائق العلمية -
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: تعني إدراك الصفات أو العالقات المشتركة بين مجموعة من المثيرات، والمفهـوم المفاهيم العلمية -
 قابل للتغير والتطوير من خالل إضافة بعض الحقائق أو تعديل بعضها، أو التخلي عنها.

ا بــثالث مراحــل: مالحظــة األشــياء أو األحـــداث، : وهــي التــي تمــر فــي تكوينهــالتعميمــات العلميــة -
والتوصــــل إلــــى العالقــــات التــــي تــــربط بــــين األشــــياء أو األحــــداث، وصــــياغة العالقــــات فــــي صــــورة جمــــل. 

 ).119، 2004(بطرس،
 : هي سلسلة مرتبطة من المفاهيم العلمية التي تصف الظاهرة.المبادئ العامة -
يــة التــي تتكامــل فــي نظــام معين.(علــي وعميــرة، : مجموعــة مــن التصــورات الذهنالقــوانين العلميــة -

2007 ،53.( 
: وهــي مجموعــة مــن األنشــطة التــي تســاعد فــي الوصــول إلــى نتــائج العلــم عمليــات العلــم األساســية -
 وهي:

المالحظة: وهي عبارة عن جمع المعلومات من خالل التدقيق فـي األشـياء والظـواهر باسـتخدام الحـواس 
  ائج دقيقة.أو بعض األدوات للحصول على نت

التصنيف: وهي عبارة عن تجميـع بعـض األشـياء أو الكائنـات طبقـًا لصـفة معينـة أو أكثـر مشـتركة فيمـا 
  بينها.

  االستدالل: وهو التعرف على خصائص شيء مجهول من دراسة شيء معلوم.
  ).33، 2008القياس: " قدرة التلميذ على إعطاء قيمة لشيء باستخدام أداة قياس". (مازن، 

  يز: تحديد أوجه التشابه واالختالف بين شيئين أو أكثر.التمي
االتصـــال: "تتضـــم عمليتـــين أساســـيتين همـــا: إدراك وفهـــم الفـــرد لرمـــوز وأفكـــار اآلخـــرين، وعـــرض الفـــرد 

  ).66، 2009لرموزه وأفكاره بطريقة مفهومة لآلخرين" (أمبو سعيدي والبلوشي، 
لتأكــــد مــــن صــــحة أو خطــــأ بعــــض المعلومــــات، ثــــم اختبــــار المعلومــــات: أي اقتــــراح الطريقــــة المناســــبة ل

  ).72، 1993استخدام النتائج التي تمَّ الوصول إليها في اإلجابة عن المشكلة. (الشهابي، 

  أهداف تعليم العلوم في مرحلة التعليم األساسي في سورية:-2-2

ـــم أهـــداف تعلـــيم العلـــوم فـــي مرحلـــة التعلـــيم األساســـي حســـب وزارة التربيـــة الســـ     ورية إلـــى أهـــداف تُقسَّ
  معرفية وأهداف مهارية وثالثة وجدانية:
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: "وتشمل إكساب التالمذة القدر المناسب من الحقـائق والمفـاهيم والتعميمـات والمبـادئ األهداف المعرفية
  والقوانين والنظريات السليمة والتي تشمل:

 المفاهيم العلمية، التي تتناسب مع مرحلة النمو العقلي للتلميذ. -
 العالقة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع.إدراك  -
البيئــة ومــا تضــم مــن ثــروات حياتيــة (بشــرية، حيوانيــة، نباتيــة ) ومعدنيــة، ومصــادر للطاقــة وطرائــق  -

 التعامل معها وكيفية المحافظة عليها واالستفادة منها، وترشيد استخدامها.
 عضائهم.أبنية أجسامهم ووظائف أجهزتهم و  -
 أهمية الغذاء للجسم. -
 إدراك أهمية الماء ومصادره وكيفية االستفادة منه والمحافظة عليه. -
 خصائص الكائنات الحية وعالقتها ببعضها، والعالقات القائمة بينها وبين اإلنسان. -
 السالمة واألمان في المنزل والطرقات والمدرسة والعمل، وعند حدوث الكوارث. -
 تعرُّف الكون. -

  : وتشمل:األهداف المهارية

لتالمـــذة العـــادات الصـــحية الســـليمة، واالبتعـــاد عـــن العـــادات الســـيئة (كالتـــدخين وتعـــاطي إكســـاب ا -
 المخدرات) ، ومراعاة قواعد الصحة العامة حمايَة لهم ولمجتمعهم.

تطبيق األساليب العلمية في الحصول على المعلومات الجديدة، مثل: المالحظة والفرضية والتجربة  -
 وتدوين النتائج واالستنتاج.

 ية المهارات وعمليات العلم األساسية مثل المالحظة والقياس والتصنيف.تنم -
تنميـــة المهـــارات بأنواعهـــا المختلفـــة لـــدى التالمـــذة، والقيـــام بالعمليـــات المخبريـــة األساســـية: كالقيـــاس  -

 والتصنيف والتشريح والرسم وغيرها، وتمثيل العالقات بين المعطيات بيانيًا.
 بصورة تتضمن حسن استخدامها وصيانتها.التعامل مع األجهزة التقنية  -
 تنمية المهارة في العمل ضمن زمر صغيرة وكبيرة. -
 تنمية مهارات التعلمُّ الذاتي والرجوع إلى المصادر العلمية. -

  وتشمل:األهداف الوجدانية: 
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 تنمية ثقة التالمذة بأنفسهم وتشجيعهم على مواجهة المشكالت التي تعترضهم والسعي لحلها. -
 االتجاهات العلمية وتقدير دور العلماء بصفة عامة والعلماء العرب بصورة خاصة.تنمية  -
ــــة نحــــو اســــتخدام أســــلوب البحــــث العلمــــي واالستقصــــاء لحــــل  - ــــة واإليجابي ــــة االتجاهــــات العلمي تنمي

 المشكالت من خالل الدقة العلمية والموضوعية.
 ية والتجربة.إذكاء حب االطالع والبحث باالعتماد على اسلوب المالحظة العلم -
تنميــة حــب العلــوم وتــذوقها لــدى التالمــذة، ألهميتهــا فــي حيــاة اإلنســان وأهميــة اســتخدامها وتوظيفهــا  -

 في الحياة اليومية.
 إذكاء الشعور الوطني والقومي من خالل إبراز دور العلماء العرب في تقدم العلوم. -
 ذة.تعزيز القيم الروحية واألخالقية والمثل العليا في نفوس التالم -
مســـاعدة اآلخـــرين وتقـــديم العـــون لهـــم، وحســـن التعامـــل مـــع المســـنين والمرضـــى والمعـــاقين" (وزارة  -

  ).7-6-5، 2004التربية، 

  البنائية وأهداف تدريس مقرر العلوم العامة: Seven E,s استراتيجيةالعالقة بين -2-3 

البنائيــة مــن أفضــل اســتراتيجيات تــدريس مبحــث العلــوم العامــة مــع  Seven E,s اســتراتيجيةُتعــد      
ضـمن مشـاريع تطـوير العلـوم فـي المعرفـة  سـتراتيجيةمراعاة مبادئ وافتراضات النظرية البنائيـة، وُأدخلـت اال

والــتعلم، وهــي تحقــق أهــداف تــدريس مبحــث العلــوم العامــة، ومنهــا: تنميــة التفكيــر العلمــي، ومهــارات العلــم 
والتكامليـة، والميـول العلميـة واالتجاهـات، وتطــوير اسـتخدام مصـادر الـتعلم، وهـي تعكـس الطبيعــة  األساسـية

).   وعلــــى ذكــــر الطبيعــــة االستقصــــائية للعلــــوم 349-348، 2009االستقصــــائية للعلوم.(اآلغــــا واللولــــو، 
  البنائية باالستقصاء العلمي. Seven E,s استراتيجيةتتساءل الباحثة عن عالقة 

ث ُيعـــد االستقصـــاء العلمـــي هـــدفًا رئيســـًا مـــن أهـــداف تـــدريس مقـــرر العلـــوم العامـــة للصـــفوف حيـــ     
األساســية، ويعطــي مجــاًال للتالمــذة للبحــث، ويثيــر فضــولهم للــتعلم، ويــوفر لهــم القــدرة علــى حــل المشــكالت 

ت، ويناقشــون واتخـاذ القــرار، ويتوصــلون مــن خاللـه إلــى النتــائج واالســتنتاجات بعـد بنــائهم للمعــارف والمهــارا
االســتنتاجات مــع بعضــهم الــبعض؛ وبالتــالي يتــوفر لهــم الصــدق والثبــات وعلــى المعلــم بنــاء قائمــة بالمعــايير 

  ).350، 2001الخاصة بالمهارات االستقصائية.(عطا اهللا، 
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تعلميـــة لعمليـــات بنـــاء -ويـــوفر االستقصـــاء بيئـــة الـــتعلم المناســـبة مـــن حيـــث تـــوفر خبـــرات تعليميـــة    
مهــارات، وتــوفير خبــرات مــن وجهــات نظــر متعــدة، ممــا يجعــل الــتعلم ينبــع مــن واقــع التالمــذة المعــارف وال

ويســهل تطبيقــه فــي المواقــف الحياتيــة، ووضــع التالمــذة فــي خبــرات اجتماعيــة حقيقيــة، وٕاعطــائم الثقــة فــي 
  ).138، 2010قدراتهم لبناء المعارف وتوسيعها.(الشلش، 

ــال     فــي تحقيــق أهــداف مقــرر العلــوم التــي  Seven E,s ســتراتيجيةال وقــد تبــين للباحثــة الــدور الفعَّ
تســــعى وزارة التربيــــة لتحقيقهــــا وتشــــجيع المتعلمــــين علــــى تطبيقهــــا فــــي حيــــاتهم العمليــــة، وذلــــك مــــن خــــالل 

والتي تركـز علـى دور المـتعلم فـي عمليـة الـتعلم وتحفيـزه ونتشـيطه  ستراتيجيةالخطوات التي تمر بها هذه اال
  والمهارات ذاتيًا.ليتوصل للمعارف 

  البنائية في تدريس مقرر العلوم:  Seven E,s استراتيجيةأهمية توظيف  -2-4

مـة؛ وقـد أكـد التعلميـة فـي تـدريس مقـرر العلـوم العا -تكمن هذه األهمية في تحقيـق النـواتج التعليميـة    
تكمـن Seven E,s  اسـتراتيجيةأن أهميـة توظيـف  )اآلغـا واللولـوسـعيدي والبلوشـي، أمبو  ،كـل من(خطايبـة

  في أنها:

تنمـــي المهـــارات االجتماعيـــة مـــن خـــالل تفاعـــل الطـــالب مـــع بعضـــهم الـــبعض فـــي بيئـــة تفاوضـــية،  
 وخصوصًا في مرحلتي االستكشاف والتبادل.

  تنمي الذكاء الطبيعي لدى الطالب في حال تتطلب االستقصاء منهم الخروج من البيت. 
قائمــة علــى  ســتراتيجيةاألساســية والتكامليــة؛ ويعــود ذلــك إلــى كــون االتطــوير مهــارات عمليــات العلــم  

 االستقصاء، واالستقصاء بذاته قائم على عمليات العلم األساسية.
 تعطي فرصة للطالب للمرور بخبرات حقيقية من واقع معايشتهم للحياة. 
الخطوات اإلجرائيـة  التعلمية المتضمنة في –تتيح الفرصة للطالب للمشاركة في األنشطة التعليمية  

 ؛ ألنَّها تعتمد على الخبرات الذاتية للطالب، وبالتالي تراعي الفروق الفردية.ستراتيجيةلال
 تنمي مهارات االستدالل لدى الطالب، وبالتالي يتم بناء وتوسيع المعارف لديهم. 
 )،352 ،2005(خطايبـــة،  تتناســـب مـــع مســـتويات النمـــو العقلـــي فـــي المراحـــل التعليميـــة المختلفـــة. 
  .)351-350، 2009)، (اآلغا واللولو، 246-245، 2009سعيدي والبلوشي، (أمبو 
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البنائيـة فـي تنميتهـا  Seven E,sوتأكيدًا على ماسبق أشارت بعض الدراسات إلـى أهميـة توظيـف      
نــاء للتحصــيل، ومهــارات العلــم األساســية، ومهــارات التفكيــر العليــا، وُيعــزى ذلــك إلــى تشــجيع الطــالب علــى ب

المعارف والمهـارات بأنفسـهم، واكتسـابهم العديـد مـن مهـارات عمليـات العلـم مـن خـالل الـدور النشـط والفعـال 
التعلمية، ومساعدة المعلم على اسـتخدام المعـارف والخبـرات السـابقة لـدى  -للطالب محور العملية التعليمية

  ).2009) و (الخضري، 2003الطالب في بناء المعارف الجديدة ومن هذه الدراسات: (صادق، 

 اســتراتيجيةوفــي ضــوء مــا ســبق تتوقــع الباحثــة مــن الدراســة الحاليــة أن ُتضــيف للمكتبــة المعرفيــة أنَّ     
Seven E,s   البنائيــة تســاعد فــي زيــادة تحصــيل تالمــذة الصــف الرابــع األساســي. ولكــي يــتم توظيــف

  ة للمعوقات التي تحد من فاعلية توظيفها.بفاعلية الُبدَّ من اقتراح حلوٍل من قبل الباحث ستراتيجيةاال

  البنائية وآلية التغلب عليها:Seven E,s استراتيجيةمعوقات توظيف  -2-5

إال أنَّها قد تتطلب شروطًا ال تكـون متـوفرة، ممـا Seven E,s استراتيجيةبالرغم من أهمية توظيف      
  العلوم، ومن هذه المعوقات:يجعل معلم العلوم يعزف عن توظيفها في تدريس موضوعات 

 مرتفعـــة لمـــا تتضـــمنه مـــن عمليـــات العلـــم، ولمـــا تتطلبـــه مـــن مـــواد  ســـتراتيجيةتكلفـــة توظيـــف هـــذه اال
 وأدوات تعليمية ووسائل قد التتوفر في المدارس.

وللتغلب على المعـوق السـابق تـم تحضـير المـواد واألدوات الالزمـة مـن أسـالك وبطاريـات وقاطعـات     
  م إحضار جهاز إسقاط لعرض الدروس المصممة على الحاسوب.ومصابيح ، وت

 وتـنخفض الدافعيـة  سـتراتيجيةقد يفقد الطالب عنصر التشويق إلى العمل الجماعي فـي ظـل هـذه اال
للــــتعلم فــــي حــــال عــــدم تمكــــنهم مــــن إتمــــام العمــــل وبنــــاء المعــــرف والمهــــارات ويزيــــد االتجــــاه الســــلبي تجــــاه 

 التعلمية في مرحلة االستكشاف أكبر من مستوى التفكير لديهم.   -التعليميةإذا كانت األنشطة  ستراتيجيةاال

وللتغلــب علــى المعــوق الســابق، تــم دراســة خصــائص الطــالب عينــة الدراســة، وهــم طــالب الصــف     
) سنوات وفق مراحل النمـو العقلـي لبياجيـه، وٕاعـداد وتصـميم 9و 8الرابع األساسي وتتراوح أعمارهم ما بين(

 Seven E,s اســـتراتيجيةالتعلميـــة المناســـبة للخطـــوات اإلجرائيـــة لمراحـــل  –النشـــطة التعليميـــة فعاليـــات ا
    البنائية مع مراعاة ميول واهتمامات واحتياجات الطالب.

  الحاسوب ودمج التقنية في التعليم:-3
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 الحاسوب.-3-1

يطمــح المهتمــون بالتربيــة إلــى تحســين التحصــيل الدراســي للمتعلمــين فــي مختلــف المراحــل الدراســية     
وذلــك مــن خــالل اســتخدام طرائــق التــدريس الفعالــة التــي تبــرز الــدور النشــط للمــتعلم وتعــزز الــدور الميســر 

  للمعلم.   

وتعلُّــــم مختلــــف الموضــــوعات وُيعــــدُّ اســــتخدام الحاســــوب كتقنيــــة متطــــورة مــــدخًال فــــي مجــــال تعلــــيم      
الدراســيَّة حيــث ُيتــيح الحاســوب للمتعلمــين الفرصــة لتطبيــق المعرفــة، وكــذلك اكتشــاف معــارف جديــدة، وقــد 

  أضاف التطوُّر في تقنيات الحاسوب وبرمجياته بعدًا آخرًا مهمًا لتقنيات التعليم.

وأصــبح اســتخدام الحاســوب واســتثماره ســمة مــن ســمات العصــر الحاضــر نظــرًا لالســتحقاقات التــي     
أفرزتهـــا أنمـــاط الحيـــاة؛ فالتقـــدم العلمـــي والتكنولـــوجي يرتبطـــان بالحاســـوب وتقانتـــه ارتباطـــًا وثيقـــًا؛ فـــالتعليم 

ســوب التعليميــة ارتباطــًا بمســاعدة الحاســوب يقــوم بــدور شــريك للمــتعلم ويعــد هــذا الــدور مــن أكثــر أدوار الحا
  بالتعلم، وعليه فإنَّ استخدام الحاسوب في التعليم أصبح ضرورة انطالقًا من عدة أسباب أهمها:

 االنفجار المعرفي وتدفق المعلومات، والحاجة إلى السرعة في الحصول عليها. -
 الحاجة إلى المهارة واإلتقان في أداء األعمال، والعمليات الرياضيَّة المعقدة. -
 تحسين فرص العمل المستقبلية؛ وذلك بتهيئة المتعلمين لعالٍم يتمحور حول التقنيات المتقدمة. -
تنميــة مهــارات عقليــة معرفيــة عليــا: كحــل المشــكالت،والتفكير ، وجمــع البيانات.(ســالمة وأبــو ريــا،  -

2002 ،227.( 
ض الوســـائط "التـــدريس بمســـاعدة الحاســـوب ُيســـاعد فـــي تهيئـــة منـــاخ البحـــث واالكتشـــاف: فعنـــد عـــر  -

المتعددة من(صوت وصورة وحركة وفيـديو) لحقـائق أو أفكـار علميـة تتطلـب التقصـي يمكـن أن تعمـل علـى 
تهيئة مناخ البحث واالستكشـاف أمـام المـتعلم كـي يختـار األسـئلة التـي سـيجيب عليهـا، والمصـادر التعليميـة 

 التي سيستعين بها.
ت الطلبة :سواٌء الموهوبون منهم أو العـاديون أو التدريس بمساعدة الحاسوب أداة مناسبة لجميع فئا -

 ).141، 2010بطيئو التعلم كلٌّ حسب مستوى قدراته، وسرعة تعلُّمه"(فشتكي،
كـــون الحاســـوب وســـيلًة فاعلـــًة فـــي تنشـــيط دور الطلبـــة، وجعـــل المعلـــم مشـــرفًا وموجهـــًا داخـــل غرفـــة  -

 ).66، 2002الصف.(اليوزبكي، 
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تكنولوجيا التعليم في تزايد معـدل النمـو العلمـي والتكنولـوجي، التقـدم ويذكر (سرايا) دواعي االهتمام ب -
الهائــــل فــــي مجــــال التربيــــة واالســــتراتيجيات التربويــــة، الحاجــــة إلــــى إيجــــاد حلــــول غيــــر تقليديــــة للمشــــكالت 

 ).46، 2007المعاصرة مثل: نقص الدافعية عند المتعلمين، انخفاض الكفاءات التربوية. (سرايا، 

وترى الباحثـة أنًّ الحاسـوب قـد أصـبح وسـيلة تعليميـة فاعلـة قـادرة علـى مواجهـة الفـروق الفرديـة بـين     
المتعلمــين وٕادخــال عنصــر الحماســة والتحفيــز لهــم، وٕاكســابهم مهــارات الــتعلم الــذاتي لــذا البــدَّ لنــا مــن األخــذ 

  بهذه الوسيلة وتشجيع المعلمين على استخدامها في العملية التعليمية.

ويـــرى (الحربـــي) أّنـــه فـــي ظـــل ثـــورة المعلومـــات والتقـــدم التكنولـــوجي، أصـــبح مـــن الضـــروري التغييـــر     
والتطــوير فــي مؤسســات إعــداد المعلــم وبرامجــه وجعلهــا مواكبــة لتطــورات العصــر، والوقــوف علــى آخــر مــا 

ت التعلـــيم توصـــل إليـــه العلـــم الحـــديث مـــن علـــوم وتقنيـــات وتـــدريب الطـــالب (معلمـــي المســـتقبل) علـــى تقنيـــا
الحديثــة والمتطــورة؛ فالطالــب هــو مــن ســيقود العمليــة التعليميــة الجديــدة فــي مفهمومهــا فــي ضــوء متطلبــات 

  ).112، 2003عصر المعلومات واالتصاالت . (الحربي، 

وقد نادى التربويون بضرورة إدخال الحاسوب في التعليم لما لـه مـن أهميـة بمـا يتضـمنه مـن وسـائط     
مليــة التعليميــة وُتعــّرف الوســائط المتعــددة بأنهــا: " تكامــل بــين الصــوت والصــورة والرســوم متعــددة تحفــز الع

والفيديو وٕايجـاد عالقـات تبادليـة بينهـا جميعـًا فـي برنـامج كمبيـوتري واحـد أو نظـام واحـد" (عثمـان والجنـدي، 
2006 ،15.(  

  ويشتمل الحاسوب على عدة وسائط مجتمعة سويًا منها:    

 ن إلحاق بعض المؤثرات الصوتية بالصور لجعلها أكثر إثارة وحيوية.الصوت: حيث يمك 
 النصوص: حيث يمكن إضافة النصوص من خالل محرر النصوص. 
الرســومات: حيـــث مــن الممكـــن رســـم أشــكال هندســـية كثيـــرة وغيــر ذلـــك مـــن الرســومات التـــي يمكـــن  
 دمجها.
 الصور: وتشمل الخرائط والصور الفوتوغرافية والرسومات وغيرها. 
الرسوم المتحركة: في ظل برامج الحاسوب المتعددة أصبح من السهل جعل الصـورة تتحـرك فبـرامج  
) تمكن من إدخـال حركـات متعـددة علـى الصـورة لجعلهـا Flash , photo impact Power pointمثل (

 أكثر جاذبية وتشويقًا.
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باســـتخدام بـــرامج الحاســـوب الفيـــديو: البـــد مـــن اختيـــار مشـــاهد الفيـــديو المطلوبـــة وترتيبهـــا وتنقيحهـــا  
  ).452، 2008الخاصة. (أبو شقير وحسن، 

ويعد الحاسوب ثمرة من ثمار التقنية في المجال التعليمي، فقد استطاع أن يحدث صدًى هـائًال بـين     
  أوساط المربين عند دمجه في التعليم.

 –جديــد فــي هــذه المــادة وجــاء فــي مقدمــة كتــاب العلــوم للصــف الرابــع األساســي أنَّ هــدف المنهــاج ال    
يتمحــور حــول المــتعلم وتنميــة قدراتــه  -2011-2010كونــه طبِّــق ألول مــرة فــي ســورية فــي العــام الدراســي 

الذهنية والعمليـة وذلـك مـن خـالل طـرح مواقـف حياتيـة أو تـأمين فـرص تعلـم كثيـرة، وتنميـة مهـارات التفكيـر 
التالمــذة علــى اكتشــاف المعــارف بأنفســهم. (إبــراهيم، العليــا، وتعزيــز القــيم االجتماعيــة والوجدانيــة ومســاعدة 

2007 ،132.(  

  أهم المعايير الواجب اتخاذها في التدريس بمساعدة الحاسوب:-3-1-1

إنَّ علـــم الحاســـوب أبجديـــة جديـــدة يفـــرض نفســـه علـــى ســـاحة العلـــم والمتعلمـــين ال يمكـــن تجاهلـــه او     
  ر به في وقتنا الحاضر.االستغناء عنه فكثيرًا من أمور الحياة اصبحت ُتدا

وقد تبـين ممـا سـبق أن التـدريس بمسـاعدة الحاسـوب لـيس ضـربًا مـن التـرف الفكـري بـل هـو ضـرورة     
فرضــتها طبيعــة العصــر الــذي نعــيش تحــت ظاللــه والــدور الجديــد الــذي علينــا تعزيــزه للمــتعلم الــذي لــم يعــد 

/التعلميــة وال بــدَّ قبــل أن نســتخدم التــدريس مجــرد متلــقٍّ ســلبيٍّ بــل عضــو فاعــل ورئــيس فــي العمليــة التعليمية
بمســاعدة الحاســوب أن نتأكــد مــن أنَّ البرمجيــات الحاســوبية التــي نســتخدمها فــي مــادة علميــة معينــة تحقــق 
ـــوم يعـــد مـــن األهميـــة بمكـــان للوســـائط  مجموعـــة مـــن المعـــايير، ولعـــلَّ اســـتثمار الحاســـوب فـــي تـــدريس العل

حاسـوبيًا والتـي يمكـن أن توصـل المـتعلم لمسـتويات إتقـان عليـا  والتجارب والموضوعات التي يمكن عرضها
  إذا أحسن الربط بين التعلم والتعليم والتقويم في بيئة نظام الحاسوب التفاعلية.

  ) SECTIONS"ويمكن في هذا المجال اإلشارة إلى نموذج (بيتس) المطوَّر والذي يسمى (

  تي تبين مفرداتها كما يلي:في استثمار تقنية التدريس بمساعدة الحاسوب وال 

1.    (Student)   S مـاهو المعـروف عـن الطلبـة ،ومـا مـدى عالقـة التـدريس بمسـاعدة الحاسـوب :
 باهتماماتهم ؟
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2.   :(easy use) E سهولة االستخدام والموثقيـة: مامـدى سـهولة االسـتخدام لـدى الطلبـة والمدرسـين
 التقنية وصحة فحصها؟على حد سواء للتعلم بمساعدة الحاسوب؟ ومامدى موثوقية 

3.   :  (Costs) C ما كلفة برمجيـات التـدريس بمسـاعدة الحاسـوب ؟ ومـا كلفـة تعلـيم كـل طالـب مـن
 البرمجية؟

4. : (Teatching and learning) T  مـا أنـواع الـتعلم التـي نحتاجهـا؟ مـا المقاربـات التعليميـة
ا فــي التــدريس بمســاعدة الحاســوب األفضــل لتلبيــة هــذه الحاجــات؟ مــا أفضــل التقنيــات التــي يمكــن اســتعماله

 لدعم هذا التعليم والتعلم ؟

5.    :(Interactivity) Iأي نوع من التفاعل تعمل هذه التقنية على إحداثه؟ 

6. :(Organizational issues) O مـا المتطلبـات التنظيميـة والمعيقـات التـي يجـب التغلـب عليهـا
 بغي إحداثها في التنظيم ؟قبل استخدام هذه التقنية بنجاح وما التغييرات التي ين

7. (Novelty) N   :ما مدى حداثة هذه التقنية؟ 

8.  : (Speed) S مامــدى ســرعة إعــداد المقــررات لتــتالءم مــع هــذه التقنيــة ،ومــا مــدى ســرعة تغييــر
 ).118، 2006وتطور المحتوى؟ (بيتس وبول، 

البنائيــة المعتمــدة علــى  Seven E,s اســتراتيجيةوقــد اســتفادت الباحثــة مــن هــذا النمــوذج فــي بنــاء     
  الحاسوب لتعليم تالمذة الصف الرابع األساسيِّ في مادة العلوم.

       

  مميزات استخدام الحاسوب في تعليم العلوم:-3-1-2

الحاسوب اليوم من أهم التقنيات فهو يسـاعد اإلدارة والمعلمـين والطـالب علـى إنجـاز أعمـالهم، فمـن     
ختلفــة التـي يــتم إعــدادها وتقـديمها تســاعد فـي حــدوث عمليـة الــتعلم باالعتمــاد خـالل البرمجيــات التعليميـة الم

  ). 282، 2004على الذات.(عيادات، 

 .تفريد التَّعليم؛ أي مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين 
 .زيادة التفاعل اإليجابي، وزيادة التبادل النشط بين المتعلِّم والحاسوب 
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 إلثــارة والتشــويق فــي العمليــة التعليمــة أمــر مهــم جــدًا، وعنصــر لــه دور اإلثــارة والتشــويق: إنَّ وجــود ا
أساسي في التفاعل بين المتعلمين والمادة التعليمية، وينبغي مراعاة ذلك عند تصميم البرامج التعليميـة التـي 

 ).112، 2008تحاول جذب المتعلمين إلى التعلم دون ملل أو تعب.(نبهان، 
 ية للمـتعلم، فقـد يشـعر بالخجـل أو الحـرج إن أخطـأ فـي إعطـاء اإلجابـة "يوفر الحاسوب الراحة النفسـ

 في التعليم بالطرائق المعتادة، أمَّا بواسطة الحاسوب يتشجع المتعلِّم ويندفع في إعطاء اإلجابة أكثر.
  يمكـن بواسـطة الحاسـوب عـرض ظـواهر طبيعيـة ال يمكــن محاكاتهـا فـي غرفـة الصـف وذلـك بســبب

 ،).266، 2008.(عطية،خطورتها أو استحالتها

وتــرى الباحثــة باإلضــافة للميــزات الســابقة للحاســوب أنَّ لــه دوٌر كبيــر فــي توضــيح المفــاهيم المجــردة     
وتقريب الصورة إلى ذهن المتعلمين فيكونوا قادرين على استيعاب المعلومات بشكٍل جيٍد، وقـد تبـين للباحثـة 

دة تحصـيل تالمـذة الصـف الرابـع األساسـي وقـدرتهم علـى في هذه الدراسة فاعلية استخدام الحاسوب في زيـا
االحتفـــاظ بالمعلومـــات ألنهـــم تلقوهـــا مـــن خـــالل الوســـائط المتعـــددة التـــي تجمـــع الصـــوت والصـــورة والحركـــة 

  م أكثر قدرة على تذكر المعلومات.والفيديو فهي بذلك تحاكي حواس المتعلمين وتجعله

  عالميًا في التدريس:البرامج الحاسوبية المستخدمة  -3-1-3

أصبحت البرامج التعليمية المساعدة المرفقة مع جميع البـرامج الجـاهزة مـن أعظـم الوسـائل التعليميـة     
وأهمهــا حتــى الوقــت الحــالي خاصــًة مــع التقــدم وتكنولوجيــا الحاســبات والجرافيــك والبــرامج المتاحــة لبنــاء هــذه 

  المساعدات التدريبية ومن أهم هذه البرامج:

): ُيســتخدم فــي بنــاء العــروض وبعــض المنــاهج للمــواد التــي Story Boardامج ســتوري بــورد(برنــ 
 تحتاج لوسائط متعددة.

): ُيســتخدم فــي إنتــاج بــرامج تعليميــة وعــروض، وٕانتــاج أفــالم Auther Wareبرنــامج أوثــر ويــر( 
 تلفزيونية وكرتونية.

يزات برنامج أوثر ويـر ويمكـن ): له نفس مMacro Mind Directorبرنامج ماكرو مايند دايركتر( 
 تخزين العرض على صورة أفالم فيديو.

): أخـــذ هـــذا البرنـــامج شـــعبيته وانتشـــاره مـــع انتشـــار نظـــام Power Pointبرنـــامج بـــاور بوينـــت( 
) الــذي فــرض نفســه خــالل الســنوات الماضــية، إذ أنَّ هــذا البرنــامج هــو Microsoft Windowsالتشــغيل(

) التــي أصــبح وجودهــا حتمــًا مــن مكونــات مجموعــات البــرامج (Microsoft Windowsجــزء مــن بــرامج 
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المباعة مع أجهزة الحاسوب الشخصية، ونظرًا لسهولة تعلُّـم هـذا البرنـامج واسـتخدامه فقـد أصـبح مـؤخرًا مـن 
 أكثر البرامج شيوعًا واستخدامًا من المتخصصين والمتعلمين.

الحركــة والفيـديو فقــد اعتمــدت الباحثـة عليــه فــي ونظـرًا لقــدرة هــذا البرنـامج علــى جمــع الصـوت والصــورة و 
عـــرض دروس وحـــدة الكهربـــاء والمغناطيســـية لتقـــديم المعلومـــات بطريقـــة جذابـــة للمتعلمـــين، لتحفيـــزهم علـــى 

  ).291-290، 2010التعلم. (طوالبة،الصرايرة، 

 :دمج التقنية في التعليم-3-2

يم والــتعلم هــو موضــوع قــائم بذاتــه لــه مناهجــه إنَّ تســخير تقنيــات التعلــيم واالتصــاالت ألغــراض التعلــ    
الدراســية حســب المســتوى التعليمــي، ويتكــون مــن الوســائل التقنيــة المســاندة لتحســين العمليــة التعليميــة، وتلــك 
التقنيــــات تشــــمل األجهــــزة والبرمجيــــات العامــــة كمعالجــــة النصــــوص والجدولــــة وٕاعــــداد الشــــرائح التوضــــيحية 

  يم للمتعلم.كوسائط إليصال األفكار والمفاه

ـــيم فوائـــد متعـــددة، إذا اســـتثمرت هـــذه التقنيـــات اســـتثمارًا جيـــدًا وتـــمَّ     فـــإنَّ الســـتخدام التقنيـــات فـــي التعل
توظيفها بشكل فاعل في العملية التعليمية على اختالف مراحلها، فهي تسـاعد فـي تطـوير العمليـة التعليميـة 

المدرســـية وأهـــالي المتعلمـــين بحيـــث  وتســـاهم فـــي تحســـين العالقـــة التفاعليـــة بـــين الطالـــب والمـــدرس واإلدارة
يتفاعل الطالب أو المتعلم الذي هـو محـور عمليـة الـتعلم فـي بنيـة مكونـة مـن ثالثـة أبعـاد لديناميكيـة التعلـيم 

  والتعلم وهي:

  ).1، 2007المعلوماتية. (اإلسكوا،  –البيت والمجتمع  –المدرسة     

إنهــا نظــام وليســت أداة تــدخل فــي عمليتــي الــتعلم  إنَّ تقنيــات التعلــيم هــي منهجيــة فــي التفكيــر، أي    
والتعلــيم، كمــا أنهــا تعنــى بحــل المشــكالت باســتخدام تطبيقــات العلــوم المختلفــة.بمعنى أنهــا عمليــة منهجيــة 
منظمة تشمل تصميم عملية التعليم وتنفيذها وتقويمها في ضوء أهداف محددة تقوم على نتائج البحوث في 

  تستخدم جميع المواد المتاحة البشرية وغير البشرية.مجاالت المعرفة المختلفة و 

ونظرًا لهذه األهمية كـان البـدَّ مـن دمـج التقنيـة فـي التعلـيم للحصـول علـى تعلـم أكثـر فاعليـة ويقصـد     
ـــيم بأنـــه: مـــدخل يركـــز علـــى االنتشـــار المـــنظم الهـــادف للتقنيـــات المســـتحدثة داخـــل  بـــدمج التقنيـــة فـــي التعل

امـــل عناصــــرها، وفقـــًا لمعــــايير محـــددة بحيــــث تصـــبح هــــذه التقنيـــات مندمجــــة فيهــــا المنظومـــة التعليميــــة بك
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ومرتبطة بها ارتباطـًا حيويـًا بهـدف رفـع مسـتوى هـذه المنظومـة، وزيـادة فاعليتهـا وكفاءتهـا. ( أحمـد بـن عبـد 
  ).46ه، 1426المحسن حكيم، وآخرون، 

التصـاالت التـي دخلـت جميـع نـواحي الحيـاة وكما أنَّ وزارة التربيـة تسـعى لمواكبـة ثـورة المعلومـات وا    
ومجاالتهــا عــن طريــق التربــويين الــذين قــاموا بتطــوير اســتراتييجيات تســاعد علــى دمــج التقنيــات فــي المنهــاج 
المدرســــي، بحيــــث تعتمــــد علــــى تطــــوير مهــــارات التفكيــــر، وأداء الطــــالب واســــتخدام أدوات تفنيــــة لتحســــين 

  رتقار نحو األفضل.ة التي تساعد العلوم كافة على اإلامخرجات التعلم، فتقنيات التعليم هي األد

  :أهمية دمج التقنية في التعليم-3-2-1

إنَّ التحوالت التي يشهدها عصر انفجار المعرفة تتطلب تغييرًا جـذريًا فـي فلسـفة التعلـيم وركـائزه وأهدافـه 
مســـؤول األول عـــن العمليـــات واســـتراتيجياته اإلجرائيـــة ويـــأتي فـــي قمـــة هـــذه الركـــائز: المعلـــم الـــذي يعتبـــر ال

األساســـية المحدثـــة للتغييـــر، والوســـيط األساســـي لمســـاعدة المتعلمـــين علـــى مواجهـــة تحـــديات المســـتقبل مـــن 
ناحية أخرى، وهذا يتطلب اهتمامًا ملموسًا في تدريب الطالب المعلمين على برامج تتنـاول دمـج التقنيـة فـي 

  ي بدايات القرن الحادي والعشرين.التعليم كأحد أهم التوجهات العالمية المعاصرة ف

فقـــد أصـــبح اســـتخدام التقنيـــة مـــع التعلـــيم مـــن أهـــم المتغيـــرات التـــي تـــؤثر فـــي رســـم خصـــائص جيـــل     
المستقبل وفق آمال الفرد والمجتمـع وطموحاتهمـا؛ فـالتعليم والتقنيـة همـا طريـق المسـتقبل وقـد ظهـرت بعـض 

ة فـي عالقـة المـتعلم بوادر التغيير في كثير من النظم التعليمية حيـث بـدأت التقنيـة بإحـداث تغييـرات جوهريـ
  بالمعلم والمنهج، وفي تبادل المعلومات، وفي كيفية حدوث عمليتي التعليم والتعلم.

    )http://www.edu.gov.sa/portal/news- news.php?id=1.(  

  ؤدي إلى :فاالعتماد على التقنية ودمجها والتدريب عليها يمكن أن ي

تحسين نوعية التعليم وزيادة فاعليته: من خـالل إثـراء التعلـيم بمصـادر ووسـائط متعـددة، زيـادة المشـاركة 
اإليجابيــة للمتعلمــين، مراعــاة الفــروق الفرديــة، تخفيــف األعبــاء الملقــاة علــى المعلــم، حــل مشــكالت ازدحــام 

  الصفوف.

  لواقع إلى أذهان الطالب.تساعد على توفير الفرص للخبرات الحسية: فهي تقرب ا

استخدام وتوظيـف مجموعـة مـن الوسـائل فـي الموقـف التعليمـي بشـكل متكامـل: فـذلك يعمـل علـى تـوفير 
  تعلم أعمق. 
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  مبررات دمج التكنولوجيا في التعليم:-3-2-2

  من التحوالت التربوية التي عجلت بدمج التكنولوجيا في التعليم:    
  في التعليم مبررات دمج التكنولوجيا) 2جدول(

  إلى  التحول من

  التعلم المعتمد على تعددية المصادر -  التحول من الكتاب والمعلم كمصادر رئيسة

للحقائق والمفاهيم  Rot learningالتعلم األصم 
  القائم على الحفظ والتلقين

تعلم مهارات االستقصاء والتفكير وطرح  -
األسئلة والحوار تحت إشراف وتوجيهات 

  المعلم.

متوافقة  - مرنة –التعلم في بيئات مفتوحة  -  في بيئات مغلقة محكمة التعلم
  مستجيبة الحتياجات المتعلم. –

  تعلم تعاوني في مجموعات صغيرة. -  تعلم صفي جماعي

  دور إيجابي نشط. -  دور سلبي للمتعلم

  التعلم الذاتي والدراسة المستقلة. -  التدريس التقليدي السائد

تعليم وتعلم عن بعد في أي وقت وفي أي  -  بزمان ومكان محددينالتعليم والتعلم محددان 
  مكان.

تعلم مقنن في مراحل وسنوات محددة(سلم 
  تعليمي).

تعلم متنوع ومستمر مدى الحياة(شجرة  -
  تعليمية).

تعلم قائم على االتصال التفاعلي متعدد  -  تعلم معتمد على االتصال أحادي االتجاه
  االتجاهات.

  التعليم المتكامل للمهارات. -  للمهارات والخبراتالتعليم المجزأ 

  المرونة في هذا النظام -  الجمود في النظام التربوي

  الجودة واإلتقان في التعليم والتدريب. -  الحد األدنى من التقانة

المشاركةفي التصميم والتطوير المعلوماتي  -  االنبهار بالتكنولوجيا والمعلوماتية
   والتكنولوجي.
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  معايير دمج التكنولوجيا في التعليم: -3-2-3

 معايير خاصة بالمعلم: -1

ال ُبــدَّ للمعلـــم مــن أن تتـــوافر لديـــه الرغبــة والقناعـــة فـــي أهميــة وفاعليـــة دمـــج التكنولوجيــا فـــي التعلـــيم، وأن 
تتوافر لديه قدرات تربوية وقدرات تفكير علمي ناقد ابـداعي ابتكـاري، وقـدرات علميـة وعمليـة متخصصـة فـي 

التكنولوجيـا التـي يتناولهـا فـي عمليـة التعلـيم والـتعلم حتـى يسـتطيع نقلهـا إلـى المتعلمـين لكـي يـتمكن مجاالت 
  ).167، 2002من حفز الطلبة على اإلجادة واإلتقان. (اليونسكو، 

  حيث يعمل المعلم في ظل دمج التقنية في التعليم على:    

  دمج التقنيات في دروسه. -
  توظيف الحاسب في التعليم. -
  اختيار وتصميم الوسائل التعليمية المالئمة لدروسه. -
  إدراك المفاهيم المرتبطة بدمج التقنيات في التعليم. -
  حث المتعلمين على التعلم الذاتي المعتمد على التقنيات التعليمية. -
  معايير خاصة بالمتعلم: -2

  إنَّ دمج التقنية في التعليم تمكن المتعلم من:    

  اتي المعتمد على التقنية.إتقان مهارات التعلم الذ -
  مشاركة الزمالء في عمليات التعلم التعاوني. -
  تحليل المشكالت التعليمية المعروضة عليه. -
  تصنيف وتحليل المعلومات من مصادرها وتوظيفها في حل المشكالت التعليمية. -
  بناء المعرفة ذاتيًا معتمدًا على ما لديه من معلومات. -
  سوب في االتصال والتعلم.التمكن من مهارة استخدام الحا -

ــيم، ومعــايير خاصــة بالبنيــة التعليميــة.(      وهنــاك معــايير أخــرى تــرتبط بــاإلدارة التعليميــة وبطرائــق التعل
  ).58-56، 2005حكيم وآخرون، 

  مميزات البيئة التعليمية التي يتم فيها دمج التقنية في التعليم: -3-2-4
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تعليميـة هـي تلـك التـي تتركـز حـول تعلـم الطالـب، حيـث يكـون المعلـم ة ئيرى أغلب التربويين أنَّ أفضل بي
فــي مثــل هــذه البيئــة مــنظم ومنســق ومرشــد، فمثــل هــذه البيئــة التعليميــة تســاعد فــي دمــج التقنيــة ولهــا ميــزات 

  عديدة منها أن تكون:

 بيئة نشطة: يشارك فيها التالمذة بتفاعل للوصول إلى النتائج. -
 ة بإدخال أفكار جديدة على المعرفة السابقة لفهم المعنى.بيئة بنائية: يقوم التالمذ -
 بيئة تعاونية: يعمل التالمذة على شكل مجموعات تعلم صغيرة لمساعدة بعضهم. -
 بيئة اتصال: يكون فيها محادثة كاستخدام شبكة اإلنترنت لتبادل األفكار والمعارف. -
الت وتحاكي واقع التالمذة باستخدام بيئة واقعية: تقوم على واجبات ومهام تعتمد أسلوب حل المشك -

 برامج المحاكاة.
 بيئة تفكُّر: تقوم على التأمل ومعالجة المعلومات واتخاذ القرارات للوصول للحل المطلوب. -

وال ُبــدَّ لنــا مــن البحــث عــن العوامــل التــي تســاعدنا فــي تســهيل دمــج التقنيــة فــي التعلــيم، حيــث يــرى بعــض 
أنَّ هناك عدة أمور يجب أن يقتنع فيها المعلم لتسهيل عملية دمج التقنيـات  Rogersالباحثين مثل روجرز 

  في التعليم ومنها:

 األفضلية: هل التقنية الجديدة أفضل من التقنية المراد استبدالها؟ ما المخاطر المتوقع مواجهتها؟ -
 ى تأثيرها؟المالحظة: هل نتائج التقنية ملحوظة لآلخرين؟ هل يمكنهم مالحظة كيفية عملها ومد -
 التطابقية: ما مدى مالئمة التقنيات لقيم وخبرات الطالب السابقة واحتياجاته؟ -
 الصعوبة: هل التقنيات الجديدة سهلة الفهم واالستخدام والصياغة؟ -
المحاولــة: هــل يمكــن اســتخدام التقنيــات لفتــرة بســيطة بمعنــى عــدم اســتخدامها إذا لــم يســتفاد منهــا؟.  -

 ه).1432(الرشيد وآخرون،
  

  معوقات دمج التكنولوجيا في التعليم: -3-2-5    

رغم المحاوالت الدؤؤبة لدمج التكنولوجيا في التعليم من قبل وزارة التربية إال أنَّ هنـاك معوقـات تحـول     
  دون عملية الدمج هذه ومنها:

 :استعداد وخبرة المعلم -
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التعلــيم فــإنَّ ذلــك سيشــكل عقبــة كبيــرة؛  إذا لــم يكــن لــدى المعلــم الخبــرة واالســتعداد لــدمج التكنولوجيــا فــي
  فالمعلم يحتاج إلى إعداد مسلكي وعملي خاص حتى يستطيع أن يدمج التكنولوجيا في عملية التعليم.

 الوقت: -
تحتاج عملية دمج التكنولوجيا في التعليم إلى وقت كبير للتحضير والتخطيط؛ الذي ال يتوافـق مـع برنـامج 

الكثيـرة والجــدول التدريســي الكبيـر، إضــافة إلــى الوقـت الــذي يحتاجــه المعلمــين المعلمـين المثقلــين بالحصــص 
أنفســهم لــتعلم كيفيــة التعامــل مــع التقنيــات المختلفــة ســواء فــي اســتخدام األجهــزة أو اســتخدام بــرامج حاســوبية 

  تساعده في تصميم وتنفيذ برامجه التعليمية.
 وجود المصادر والموارد المادية المختلفة: -

تـــوافر األجهـــزة والبرمجيـــات الماديـــة والمصـــادر المختلفـــة، فإنـــه لـــن يكـــون هنـــاك قـــدرة علـــى دمـــج إذا لـــم ت
  التكنولوجيا في التعليم.

 التغيير: -
  إنَّ التغيير ليس بالشيء السهل على المعلم، فالتغيير يكون من ناحيتين:

 استخدام أدوات تعليم جديدة كالحاسوب مثًال، وهذا يختلف عما اعتادوا عليه. .1
 ).159، 2004غيير طريقة التدريس وبالتالي تغيير دور المعلم في الغرفة الصفية. (الغزو، ت .2

  :مواجهة معوقات دمج التكنولوجيا في التعليم -3-2-6    

  وتتم من خالل:

وجود المعلم المؤهل وذلـك بإخضـاعه لـدورات تدريبيـة علـى اسـتخدام األجهـزة والبرمجيـات المختلفـة،  -
 برامج حاسوبية باستخدام برامج حاسوبية باستخدام برمجيات مثل األوثروير.وتدريبه على إعداد 

 ).169، 2004توفير الجوانب الفنية والمصادر والموارد المادية. (الغزو،  -

ــيم تظهــر أدوار جديــدة للمعلــم حيــث يــذكر (العبــد اهللا)  وفــي ظــل هــذا التغييــر ودمــج التكنولوجيــا فــي التعل
تعريفًا لمفهوم األدوار الجديـدة للمعلـم بأنهـا: "مجموعـة مـن األنمـاط السـلوكية المتجـددة التـي يقـوم بهـا المعلـم 

ى اإلنتـــاج ومـــزودًا بمهـــارات البحـــث الـــذاتي، لـــدمج المـــتعلم فـــي العمليـــة التعليميـــة، وجعلـــه مبتكـــرًا خالَّقـــًا علـــ
وتمكينه من استخدام المستحدثات التكنولوجية في االتصال والتعليم مراعيًا في ذلك النمو الشـامل والمتكامـل 

  ). 6، 2010لشتى جوانب شخصيته". (العبد اهللا، 
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دي؛حيث يقـوم بـدور المرشـد فالمعلم أصبح مطالبـًا بـالكثير مـن المهـام التـي تتعـدى مهمـة المعلـم التقليـ    
  والموجه للعملية التعليمية فمن األدوار الجديدة التي يقوم بها:

  المعلم كموصل تربوي ومطور تعليمي.

  المعلم كقائد ومحرك للنقاشات الصفية.

  المعلم كموجه تربوي.

  لذلك يجب على المعلم أن يعي دوره وأن يتم تدريبه على الوظائف التالية:    

 حيث يقوم بتحديد أهداف التعلم، ورسم االستراتيجيات المناسبة لتحقيقها.التخطيط:  - 1
 التنظيم: أي ترتيب مصادر التعلم، وتنظيم عملية الرجوع إليها. - 2
القيــــادة: أي إدارة نشــــاط الــــتعلم ومتابعــــة الطــــالب وتشــــجيعهم وتنظــــيم الموقــــف التعليمــــي ومواجهــــة  - 3

 متغيراته.
 ).23-22، 2006األهداف. (شحادة،  المتابعة والتقويم: لمعرفة مدى تحقق - 4

وعلى المؤسسات والجهات المسؤولة تدريب المعلمين على مثل هذه األدوار لكي يـدركوا مفهـوم تكنولوجيـا 
التعليم ودورها الذي أصبح ضرورة ملحة في العملية التربويـة فـي ظـل ثـورة المعلومـات واالتصـاالت، وتـوفي 

  عملية الدمج هذه. المصادر والموارد التي تساعدهم لتنفيذ

  الخاتمة:

إنَّ مواكبة تطورات عصرنا واستثمار مستحدثاته تجعل على عاتقنا كتربـويين خلـق جيـل تقنـيٍّ يتعامـل     
مــع التقنيــات بســهولة وسالســة، ويتعــايش مــع التطــورات التــي تطــرأ علــى األصــعدة كافــًة، األمــر الــذي يمكننــا 

ة التعليميـــة لجعلهـــا أكثـــر جاذبيـــة، فاالســـتغناء عـــن اســـتخدام تحقيقـــه مـــن خـــالل إدخـــال التقنيـــات إلـــى العمليـــ
التقنيات التعليمية في تدريس العلوم أو التقصير في استعمالها يجعل تعليم هذه المادة للمتعلمين مجرد حفظ 

  واستظهار أللفاظ وتراكيب لغوية ال معنى لها.

بســهولة  Seven E,s ســتراتيجيةاوقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات إلــى أنَّ الحاســوب يحقــق خطــوات  
وفاعليــة فــي التعلــيم وٕاعــداد بــرامج تعليميــة وفــق نمــاذج النظريــة البنائيــة، يزيــد مــن فاعليــة عمليــة التــدريس، 

) التـي توصـلت إلـى فاعليـة نمـوذج دورة الـتعلم 2005ويجعلها جذابة ومثيرة النتباه الطـالب كدراسـة(قناوي، 
  البديلة للمفاهيم العقدية اإلسالمية لدى طفل المدرسة.حاسوبيًا في تعديل المفاهيم العقدية 
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) التـي توصـلت إلـى فاعليـة البرنـامج المقتـرح، وفقـًا للمـدخل البنـائي الــواقعي 2003ودراسـة (أبـو زيـد،     
) التــي توصــلت 2001علــى تصــويب التصــورات الخطــأ لــبعض مفــاهيم االقتصــاد المنزلــي، ودراســة (الســيد، 

م على نموذج الـتعلم البنـائي االجتمـاعي علـى التحصـيل لـدي تالمـذة الصـف الخـامس إلى فاعلية برنامج قائ
  االبتدائي.

البنائية بما تتميز به مـن اهتمـام بـالمتعلم، وبتشـجيعه علـى بنـاء معرفتـه  Seven E,s استراتيجيةوٕانَّ     
فـي نماذجهـا؛ يسـاعد فـي بنفسه والتعاون مع زمالئه في تحقيق األنشطة المطلوبـة، وسـعيها لتـوفير التقنيـات 

دعم التطور المعلومـاتي وٕادخـال دمـج التقنيـات فـي التعلـيم وهـذا مـاترنو إليـه وزارة التربيـة فـي مختلـف الـدول 
نظـــرًا للتـــراكم المعرفـــي الـــذي نشـــهده، لـــذا ُتعـــد تقنيـــات التعلـــيم ووســـائلها عنصـــرًا مهمـــًا مـــن عناصـــر العمليـــة 

دام التقنيــات التعليميــة فــي حجــرة الدراســة تحّســن مــن بيئــة ) أّن اســتخDescyالتعليميــة؛ حيــث يــرى ديســي(
التدريس للمعلمين وبيئة التعليم للمتعلمـين، وجعلهـا أبقـى أثـرًا وأقـل احتمـاًال للنسـيان، كمـا أّن لهـا القـدرة علـى 
معالجة اللفظية والتجريـد المصـاحبين لعمليـة الـتعلم، باإلضـافة إلـى تكـوين مفـاهيم صـحيحة لـدى المتعلمـين، 

  ). Descy ،1991ذا فضًال عن رفع كفاءة وفاعلية العملية التعليمية. (ه

وال ُبدَّ مـن ضـرورة االعتمـاد علـى طرائـق تـدريس متنوعـة لمراعـاة الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين وقـد      
البنائيـة المعتمـدة علـى الحاسـوب فـي زيـادة تحصـيل  Seven E,s اسـتراتيجيةأثبثـت الدراسـة الحاليـة أهميـة 

  المتعلمين.
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  مقدمة:
هـــذا الفصـــل عرضـــًا لكيفيـــة تصـــميم أدوات البحـــث، والتـــي تـــمَّ تطويرهـــا فـــي ضـــوء مالحظـــات  يتنـــاول    

الســادة المحكمــين وآرائهــم، وبعــد ذلــك قامــت الباحثــة بتجريبهــا اســتطالعيًا للتحقــق مــن صــدقها وثباتهــا، ثــمَّ 
  تنفيذها بشكلها النهائي، وفيما يلي عرٌض تفصيليٌّ لذلك:

 :الحاسوبتصميم البرنامج المعتمد على  -1

وُيقصــد بالبرنــامج التعليمـــي أنَّــه: خطـــٌة تعليميــُة متكاملـــة للوحــدات المختـــارة مــن مـــادة العلــوم لتالمـــذة     
وفـي ضـوء اطـالع الباحثـة  المعتمـدة علـى الحاسـوبSeven E,s الصـف الرابـع األساسـيِّ وفـق اسـتراتيجية 

ت بإعــادة صــياغة المحتــوى العلمــيِّ للوحــدة علــى المراجــع والدِّراســات التربويــة المتعلقــة بموضــوع البحــث قامــ
  المعتمدة على الحاسوب وفق الخطوات اآلتية: Seven E,sالتعليمية المختارة بحسب استراتيجية 

1-1- :  تحديد الوحدات الدِّراسيَّة في البرنامج التعليميِّ
العلوم واختارت وحدة (الكهرباء والمغناطيسية) بعد التـداول مـع األسـتاذ  اطلَّعت الباحثة على دروس مقرر

  المشرف وتضمنت الوحدة الدروس اآلتية:

( الدارة الكهربائية، النواقل والعوازل، الوقاية مـن أخطـار الكهربـاء، المغنـاطيس، األثـر المغناطيسـي للتيـار 
  الكهربائي).

 مسوِّغات اختيار الوحدة الدِّراسية: -1-2
 يم هذه الوحدة متنوعة وكثيرة.مفاه  - أ
ترتكز هذه الوحدة التعليمية على مناحي هامة في تكوين اتجاهات إيجابية لدى التالمذة نحو أهميـة   - ب

 الكهرباء والمغناطيس وتقديرها والمحافظة عليها.
 أهمية موضوعات الدروس.   - ت
وضــح لهــم المعلومــات إمكانيــة إيصــال هــذه المعلومــات بطريقــة حاســوبية تثيــر اهتمــام المتعلمــين، وت  - ث

 بطريقة شبه حسية.
 2015-2014موقع هذه الوحدة في الفصل الثاني من الخطة الدرسية للعام   - ج
 Seven E,sإمكانية تطبيق استراتيجية   - ح
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1-3- :  أهداف البرنامج التعليميِّ

البرنــامج " ُيعــد تحديــد األهــداف مــن األمــور الهامــة فــي أي عمــل تعليمــي، والبرنــامج التعليمــي الفعَّــال هــو 
الذي يكون له أهداف محددة ، ألّنها ستعمل على توجيـه العمـل التعليمـي نحـو مـا يسـعى لتحقيقـه مـن نتـائج 

قيـاس فاعليـة اسـتراتيجية )، وتمثَّـل الهـدف العـام مـن البرنـامج 14، 2009مرغوبة لعملية الـتعلم" (الطنـاوي، 
Seven E,s الفصل الثاني: وحدة الكهرباء والمغناطيسـية)(في تعليم مقرر العلوم  المعتمدة على الحاسوب 

 في تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي.

 المعتمدة على الحاسوب: Seven E,sخطوات التَّعلم وفق استراتيجية  -1-4
 Seven E,sقامـت الباحثـة بإعـادة صـياغة المحتـوى العلمـي للوحـدة التعليميـة المختـارة وفقـًا السـتراتيجية 

المعتمـــدة علــــى الحاســـوب، مســــتفيدة بـــذلك مــــن اطالعهــــا علـــى بعــــض الدراســـات ذات الصــــلة (الخضــــري، 
  ). وفق الخطوات اآلتية:2012)، (الغزي، 2012)، (اآلغا، 2009

مرحلـــة اإلثـــارة "التنشـــيط" : للكشـــف عـــن الخبـــرات الســـابقة لـــدى التالمـــذة، وذلـــك مـــن خـــالل أنشـــطة  - 1
 وفيديوهات وغيرها.مختلفة كطرح تساؤالت أو تأمل صور 

 مرحلة االستكشاف: لتشجيع التالمذة على العمل الجماعي. - 2
 مرحلة التفسير: لشرح وتوضيح المعارف والمهارات المراد تعلمها. - 3
 مرحلة التوسع: الكتشاف تطبيقات جديدة للمعارف والمهارات التي تمَّ بناؤها. - 4
 رف األخرى ذات الصلة.ااؤها والمعرف التي تمَّ بنامرحلة التمديد: لتوضيح العالقة بين المع - 5
ـــادل الخبـــرات  - 6 ـــة التبـــادل: لتب وٕاثرائهـــا أو بـــين التالمـــذة أنفســـهم ومـــع معلمهـــم مـــن جهـــة أخـــرى مرحل

 تغييرها.
  مرحلة الفحص: لتقييم تعلم فهم التالمذة للمعارف التي تمَّ بناؤها. - 7

المعتمـدة  Seven E,sتراتيجية وقد قامت الباحثة بمجموعة من المراحـل لبنـاء البرنـامج التعليمـي وفـق اسـ
  على الحاسوب بحيث يتضمن خطوات االستراتيجية كاملًة.

  وهذه المراحل على الشكل اآلتي:
 مرحلة التحليل والتصميم: -1-5

تضــمنت هــذه المرحلــة مجموعــة مــن الخطــوات الفرعيــة، بغيــة الوصــول إلــى إنتــاج وحوســبة البرنــامج وهــذه 
  الخطوات هي:
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 الحديثة تسعى إن جميع االتجاهات التربويةمذة: تقدير حاجات الّتال-1-5-1

ليكون المتعلم محور العملية التعليميـة التعلميـة، لـذا انصـّب االهتمـام علـى أفضـل الطـرق واألسـاليب التـي 
تجعــل المــتعلم قــادرّا علــى اكتشــاف معلوماتــه ذاتيــَا وفقــًا لخصــائص نمــوه وقدراتــه؛ ولتقــدير حاجــات التالمــذة 

الحالي، قامت الباحثة بدراسـة اسـتطالعية فـي المـدارس التـي تـمَّ اختيارهـا لتطبيـق البحـث  أفراد العينة للبحث
فيهــا، فتواصــلت مــع معلمــي الصــف الرابــع فــي كــلٍّ منهــا، وقامــت أيضــًا بــالتعرف علــى آراء التالمــذة حــول 

  استخدام الحاسوب في التعليم وذلك عن طريق جلسة حوارية معهم وقدرت حاجاتهم باآلتي:

 الحاجة إلى توفير طرائق لعرض المعلومات عليهم بما يناسب مستواهم العمري والعقلي.  - أ
 الحاجة إلى استخدام تقنيات التعليم والسيَّما الحاسوب وملحقاته.  - ب
 مقرر العلوم.وحدة الكهرباء والمغناطيسية من تضمنها توضيح بعض المفاهيم المجردة التي ت  - ت

 المحتوى التعليمي المناسب: اختيار-1-5-2
وقــد اختــارت الباحثــة الــدروس التعليميــة بعــد الدراســة االســتطالعية التــي قامــت بهــا، وبعــد االطــالع علــى 

  نتائج التالمذة في السنة السابقة، كان من مسوغات اختيار الدروس:
 ضعف تحصيل التالمذة في مقرر العلوم.  - أ
 طها بالحياة الواقعية للتالمذة.أهمية موضوعات الدروس السابقة، ومدى ارتبا  - ب
إمكانيــة إيصــال هــذه المعلومــات بطريقــة حاســوبية تثيــر اهتمــام المتعلمــين، وتوضــح لهــم المعلومــات   - ت

 بطريقة شبه حسية.
 Seven E,sإمكانية تطبيق استراتيجية   - ث
 تحليل المحتوى التعليمي:-1-5-3

لوحــدة، وأن يحــدد مــافي المحتــوى مــن وهنــا يلــزم تحديــد مفــردات المحتــوى التــي تشــمل األهــداف العامــة ل
معارف وحقائق ومفاهيم ومهارات واتجاهـات؛ وبالتـالي يـتم توجيـه االهتمـام لمـا يجـب التركيـز عليـه، ويعـرَّف 
بأّنـــه: " تحليـــل ماتحويـــه المـــادة التعليميـــة مـــن المعلومـــات والمبـــادئ واألفكـــار واالتجاهـــات ومايصـــاحبها مـــن 

وتطبيقــات، والتــي مــن شــأنها تحقيــق األغــراض التعليميــة".(الغزي،  رســوم وصــور وأشــكال توضــيحية وأســئلة
). وبنــاًء علــى ذلــك قامــت الباحثــة بتحليــل محتــوى الــدروس المختــارة مــن مقــرر العلــوم للصــف 38، 2012
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الرابع األساسي، واستخالص مافيها من حقائق ومعارف ومفـاهيم، لتجزئـة المعلومـات وترتيبهـا بشـكل مبسـط 
  ا في البحث الحالي، فمن أهداف تحليل المحتوى:لتتمكن من حوسبته

 معرفة ما تتضمنه الدروس.  - أ
 وضع األهداف السلوكية.  - ب
 بناء االختبار التحصيلي.  - ت
 باالعتماد على الحاسوب. Seven E,sعرض المعلومات وفق استراتيجية   - ث

 تحديد األهداف السلوكية:-1-5-4
وهنا يقوم المعلم بترجمة األهداف العامـة إلـى مجموعـة مـن األهـداف السـلوكية حيـث يفيـد ذلـك فـي تحديـد 
ــــار  ــــة المناســــبة، وتصــــميم االختب ــــابع المحتــــوى، وتصــــميم األنشــــطة التعليمي ــــة، وتنظــــيم تت الخبــــرات التعليمي

تكــون األهــداف قابلــة  التحصــيلي وقيــاس مــدى تعلــم التالمــذة، ووضــع معــايير التقــويم؛ مــع التركيــز علــى أن
للمالحظة والقياس فالتعليم يهدف إلى إحداث تغييـر فـي سـلوك التالمـذة ، ويجـدر االنتبـاه إلـى أنَّ "األهـداف 

). وقـد قامـت الباحثـة بتحديـد وصـياغة األهـداف 1999،149السلوكية ال ُتعد غاية في حـدِّ ذاتهـا" (الحيلـة، 
) هــدفًا موزعــًا بــين أهــداف معرفيــة ومهاريــة 40هــداف (الســلوكية فــي ضــوء تحليــل المحتــوى وبلــغ عــدد األ

  ).4ووجدانية وفق تصنيف بلوم. انظر ملحق( 
وقـد قامــت الباحثــة بعــرض قائمــة األهـداف الســلوكية الخاصــة علــى عــدد مـن الســادة المحكمــين مــن الهيئــة 

  ).   5التدريسية في كلية التربية من جامعة دمشق ووزارة التربية. انظر ملحق(
تمـــت معالجـــة هـــذه  47، كـــان عـــدد األهـــداف أوًال ة األهـــداف وفـــق آرائهـــم ومالحظـــاتهمتعـــديل قائمـــوتـــّم 

  هدفًا وتّم تغيير بعض مستويات األهداف وفقًا آلراء السادة المحكمين. 40األهداف لتصبح 
 مرحلة اإلنتاج والحوسبة: -1-6

وبي ثانيـًا، وتتضـمن هـذه المرحلـة بعد مرحلة التحليل، تأتي مرحلة إنتاج البرنـامج بشـكل ورقـي أوًال، وحاسـ
  عدة خطوات:

 مرحلة كتابة السيناريو بشكل ورقي: .1-6-1
يعرَّفها "علي" بأنَّها " المرحلة التي تتم فيهـا ترجمـة الخطـوط العريضـة إلـى إجـراءات تفصـيلية علـى نمـاذج 

فــي الــذهن  )، وال ُبــدَّ مــن هــذه الخطــوة لتحقيــق أفضــل النتــائج مــن كتابــة مــايرد2003،309مــن الــورق"(علي،
من أفكار ورقيًا لتكون قابلة للتعديل ومتسلسلة منطقيـًا؛ حيـث قامـت الباحثـة بتجميـع وتجهيـز مقـاطع الفيـديو 
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إلدراجها في البرنامج عند حوسبته بما يحقق عنصر اإلثارة ويساعد في إيصال المعلومات، مخاطبـًا حـواس 
  على تصميميه ضمن إمكاناتها.التلميذ، وراعت الباحثة أن يكون البرنامج بسيطًا قادرة 

  ويتضمن السيناريو : 

تصميم الشاشات التعليمية: بحيث يتم تضمين المعلومات بصورة مبسطة غيـر عشـوائية مـع مراعـاة  -
 عدم إدراج صور ومقاطع فيديو العالقة لها بالموضوع.

قة. -  تسلسل الشاشات: بحيث تتضمن تسلسًال منطقيًا للمعلومات بطريقة مشوِّ
المرحلــــي: حيــــث تــــمَّ وضــــع أســــئلة حــــول المعلومــــات التــــي ُقــــدِّمت لــــه لقيــــاس مــــدى فهمــــه  التقــــويم -

 للمعلومات.
 التغذية الراجعة: وقد كانت بصورة فورية بعد كل استجابة يقدمها التلميذ. -
 مرحلة حوسبة المادة العلمية: .1-6-2

المـــادة التعليميـــة ) لبرمجـــة Power Pointقامـــت الباحثـــة باســـتخدام برنـــامج العـــروض التقديميـــة(     
) لمعالجــــة الصــــور بعـــد تحميلهــــا مـــن الشــــبكة العنكبوتيــــة  Adobe Photoshopواســـتخدمت برنــــامج (
  ) لمعالجة مقاطع الفيديو وكان ذلك على الشكل اآلتي:Power directorواستعانت ببرنامج (

ة لهـا ومـن خاللهـا تضمنت الشريحة األولى عرضًا لدروس جميع الوحدة التعليمية مع الصور المناسب    
يســتطيع المــتعلم الــدخول إلــى أي درس بــالنقر علــى العنــوان الــذي يريــد، وبمــا أنَّ األهــداف التعليميــة تمثــل 
المنطلق األساسي لبدايـة عـرض محتويـات البرنـامج لـذلك تضـمنت الشـريحة األولـى مـن كـل درس األهـداف 

  اجب تحقيقها.التعليمية الخاصة بكل درس، حتى يتعرف التلميذ األمور  الو 

  :العرض

وتمَّ عرض المحتوى العلمي لكل درس بطريقة متسلسلة، وبصورة مطابقة للمـنهج المقـرر، وراعـت الباحثـة 
عند عرض هذه الدروس جملة من األمور منها: انسجام اللغة المسـتخدمة فـي العـرض مـع المسـتوى اللغـوي 

ات بـألوان وصـور جميلـة تناسـب موضـوعها، للتالميذ، عرض المادة بأسلوب جـذَّاب مـن خـالل اختيـار خلفيـ
  واختيار مقاطع الفيديو التي تناسب المحتوى وتساعد في إيصال المعلومات.

  اختبار التقويم المرحلي:
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مــن أجــل التأكــد مــن متابعــة التالميــذ لشــرح الــدرس صــممت الباحثــة اختبــار تقــويم مرحلــي وهوعبــارة عــن 
إلـــى الفقـــرة التـــي تليهـــا، وقـــد يكـــون هـــذا االختبـــار علـــى نمـــط  ســـؤال يـــأتي بعـــد كـــل فقـــرة ُتطـــرح قبـــل االنتقـــال

ـــأن يظهـــر علـــى الشاشـــات كلمـــات  االختيـــار مـــن متعـــدد، أو الصـــح والخطـــأ وُحـــدِّد نمـــط التغذيـــة الراجعـــة ب
تشجيعية مثل (أحسنت، إجابة صحيحة) مع رسوم وأصوات مناسـبة وذلـك فـي حـال الحصـول علـى اإلجابـة 

ة على تشجيع المتعلم على الحصول على اإلجابـة الصـحيحة إذا لـم يحالفـه الصحيحة فقط، واعتمدت الباحث
  الحظ في المرة األولى فاستخدمت عبارة (حاول مرة أخرى)

وفــي أثنــاء عــرض الــدرس يــتم عــرض المحتــوى العلمــي بطريقــة طــرح ســؤال إلثــارة التفكيــر لــدى التالميــذ 
  للصور أو مقاطع الفيديو المعروضة. والحصول على اإلجابة من قبل التالميذ عن طريق مالحظتهم

 عرض البرنامج بصورته المبدئية على السادة المحكمين: .1-6-3
لــًة علــى قــرص مضــغوط  ) 8انظــر ملحــق ( CDقامـت الباحثــة بعــرض النســخة المبدئيــة مــن البرنـامج مجمَّ

م فـــي علـــى عـــدد مـــن الســـادة المحكمـــين فـــي كليـــة التربيـــة مـــن جامعـــة دمشـــق ووزارة التربيـــة الـــواردة أســـماؤه
)، للحصــول علــى آراء الســادة المحكمــين بشــأن 1)، ومرفقــة ببطاقــة تقــويم للبرنــامج انظــر ملحــق(5الملحــق(

قــدرة البرنــامج علــى تحقيــق األهــداف التــي ُصــمِّم ألجلهــا ودرجــة مالءمــة العناصــر المكتوبــة والمرســومة فــي 
ظـاتهم فـي عـرض المحتـوى البرنامج لخصائص المتعلمين ومحتوى الدروس المختارة، وللحصـول علـى مالح

ـــديم المقترحـــات والتعـــديالت الالزمـــة  ـــة األخـــرى، وتق ـــة والفني ـــع النـــواحي التربوي العلمـــي؛ باإلضـــافة إلـــى جمي
لتحسين البرنـامج وتصـحيح مـا يـرد فيـه مـن أخطـاء، وبعـد إطـالع المحكمـين علـى الـدروس المعروضـة كـان 

  من مقترحاتهم:
 البرنامج. تغيير صياغة بعض الجمل الواردة في محتوى -
 تضمين األنشطة التعليمية العمل التعاوني. -
 إعادة تصميم البرنامج ليكون سهل التعامل معه بعيدًا عن التعقيد.  -

  وقد قامت الباحثة باألخذ بهذه المقترحات، وتعديل البرنامج وفقها ليصبه جاهزًا للتطبيق.

 مرحلة التنفيذ: -1-7
قامـــت الباحثـــة بعـــد الحصـــول علـــى موافقـــة األســـتاذ المشـــرف ووزارة التربيـــة ومديريـــة التربيـــة فـــي محافظـــة 

نـت مـن ( ) تلميـذًا وتلميـذة مـن تالميـذ ابتدائية(محمـد 36دمشق بتجريب البرنـامج علـى عينـة اسـتطالعية تكوَّ
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البرنامج وجاهزيته للتطبيـق  خير حبال) من خارج حدود العينة التجريبية األصلية بهدف التأكد من صالحية
، وقـــد 2015 -2014مـــن العـــام الدراســـي  18/3وحتـــى  15/3النهـــائي، وتـــمَّ ذلـــك فـــي الفتـــرة الواقعـــة بـــين 

الحظــت الباحثــة أخطــاء التالمــذة وصــعوباتهم فــي فهــم المعلومــات لتقــوم بتعــديل أســاليب عــرض المعلومــات 
  تالفيها أثناء التطبيق النهائي.والتعرف على األخطاء والصعوبات التي تواجه التجريب ل

وبعــد ذلــك قامــت الباحثــة بتعــديل بعــض النقــاط فــي البرنــامج وتصــحيح مــا ورد مــن أخطــاء، ثــمَّ إخراجــه 
  ) . 1بالشكل النهائي، ملحق(

 تصميم االختبار التحصيلي: -2
المحــددة"  ُيعــرَّف بأنــه " إجــراء مــنظم لتحديــد مقــدار مــا تعلَّمــه التالمــذة فــي موضــوع مــا فــي ضــوء األهــداف

)، وقد قامت الباحثة ببنـاء اختبـار تحصـيلي فـي ضـوء المحتـوى وأهدافـه 172، 2007(الزغلول والمحاميد، 
) سـؤاًال مـن المسـتويات العلميـة جميعهـا وتنوعـت األسـئلة فكـان فيهـا االختيـار مـن 30التعليمية، تكوَّن مـن (

تـّم عرضـه علـى السـادة المحكمـين لتعـديل بعـض و  متعدد، والصح والغلط، والمقابلة، وأسئلة مقالية ومهاريـة 
)، وبعـــد تصـــميم االختبـــار قامـــت الباحثـــة 2انظـــر الملحـــق(صـــياغة بعـــض األســـئلة وحـــذف بعضـــها اآلخـــر 

  بتطبيقه على العينة التجريبية قبل وبعد البرنامج، وعلى أفراد العينة الضابطة قبل وبعد الطريقة التقليدية.
 :المعرفي الهدف من االختبار التحصيلي -2-1

تحديد معلومات التالمذة المسبقة فيما يتعلق بالدروس المختارة، والتحقق من تكـافؤ مجمـوعتي البحـث     
التجريبيــة والضــابطة فــي الموضــوعات المدروســة، حيــث يــتم تطبيــق االختبــار علــى المجمــوعتين قبــل تطبيــق 

  البرنامج؛ وهذا ما نسميه "االختبار القبلي"

المعتمـدة علــى الحاســوب،  Seven E,sالتالمــذة، والكشـف عــن فاعليـة اســتراتيجية قيـاس مــدى تعـلُّ     
  وذلك بتطبيق نفس االختبار بعد االنتهاء مباشرًة من تطبيق البرنامج وهذا مانسميه "االختبار البعدي".

 بناء جدول المواصفات: -2-2

 اهالمســتويات، والكشــف عــن صــدق محتــو ع إنَّ الركيــزة األساســية لنجــاح االختبــار ولجعلــه شــامًال لجميــ    
عــدد األســئلة المرتبطــة بكــل هــدف فــي كــل موضــوع مــن معرفــة هــو جــدول المواصــفات إذ يــتم مــن خاللــه 

الموضـــوعات المدروســـة وهـــو عبـــارة عـــن قائمـــة تـــربط بـــين األهـــداف والمحتـــوى التعليمـــي مـــن ناحيـــة، وبـــين 
  المحتوى وفقرات االختبار من ناحية أخرى.
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  لباحثة بإعداد جدول المواصفات لالختبار الحالي وفق الخطوات اآلتية:وقد قامت ا   

 تحديد الموضوعات الدراسية. -
 ).4تحديد األهداف التعليمية التي تغطي الموضوعات المختارة، ملحق( -
 تحديد األوزان النسبية لألهداف التعليمية وفق المعادلة اآلتية: -

  

الوزن النسبي = 
  100× أهداف الدرس األول  مجموع

  المجموع الكلي لألهداف      
  

) سؤاًال، 30حساب عدد أسئلة االختبار لكل درس وفي كل مستوى، حيث عدد األسئلة اإلجمالي ( -
  فتمَّ تحديد عدد أسئلة االختبار في كل مستوى وفق مايلي:

عدد األسئلة في كل مستوى = 
  عدد أسئلة االختبار× مجموع األهداف في كل مستوى 

  المجموع الكلي لألهداف      
  وعدد األسئلة لكل درس وفق التالي:

=  للدرس الواحدعدد األسئلة 
  )30( عدد أسئلة االختبار×  أهداف الدرسمجموع 

  المجموع الكلي لألهداف      
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  النسبية وعدد األهداف واألسئلة للموضوعات المدروسة: ) يبين األوزان 3الجدول( 

  المحتوى

الوزن 
النسبي 
  للدرس

%  

  األھداف التعليمية في المجال المعرفي

  
  تذكر

  
  فھم

  
  تطبيق

  
  تحليل

  
  تركيب

  
  تقويم

  
  المجموع

  11  ــــــــــ ـــــــــ   4  2  3  2  27.5  1الدرس

  7  ـــــــــ  ـــــــــ  3  ـــــــــ  2  2  17.5  2الدرس

  9  1  2  1  2  3  ـــــــــ  22.5  3الدرس

  7  1  1  2  1  2  ـــــــــ  17.5  4الدرس

  6  2  ـــــــــ  2  1  1  ـــــــــ  15  5الدرس

  40  4  3  12  6  11  4  %100  المجموع

  %100  10  7.5  30  15  27.5  10  للمستوى الوزن النسبي

عدد األسئلة في كل 
  مستوى

3  8.25  4.5  9  2.25  3  
  المقترح العدد

  ألسئلة
  )30االختبار(

  30  3  2  9  5  8  3  بالتقريب عدد األسئلة

  
  الدرس عدد األسئلة في

  

  الدرس
1  

  الدرس
2  

  الدرس
3  

  الدرس
4  

  الدرس
  المجموع  5

8.2  5.2  6.7  5.2  4.5  30  

  30  5  5  7  5  8  عدد األسئلة بالتقريب

  

  

  



  تصميم أدوات البحث و إجراءاته  الفصل الثالث
 

 ~80 ~	
 

 بناء االختبار التحصيلي بصورته األولية: -2-3

ســؤاًال وذلــك مــع  )30الباحثــة بعــد بنــاء جــدول المواصــفات بصــياغة أســئلة االختبــار والتــي بلغــت ( قامــت
وزان النســبية لمســتويات بلــوم فــي المجــال المعرفــي واعتمــدت فــي صــياغتها علــى األنمــاط االعتمــاد علــى األ

  اآلتية:

 نمط أسئلة الصواب والخطأ.  - أ
 نمط أسئلة االختيار من متعدد.  - ب
 نمط المزاوجة.  - ت
 ط االسئلة المفتوحة.نم  - ث

وراعت الباحثة عند صياغة األسئلة السهولة اللغويـة لمفـردات االختبـار، ووضـوحها قـدر اإلمكـان ووزعـت 
وتراعـي الفـروق  ةذر مسـتويات التفكيـر العليـا للتالمـيـالدرجات بشكل يتناسب مع اإلجابة، وصياغة أسئلة تث

  الفردية بينهم.

 التحصيلي:التجريب االستطالعي لالختبار  -2-4

) تلميـذًا وتلميـذة مـن تالمـذة الصـف الرابـع 36الباحثة االختبار علـى عينـة اسـتطالعية مؤلفـة مـن ( طبقت
األساســـي مـــن مدرســـة " محمـــد خيـــر حبـــال" مـــن غيـــر العينـــة األصـــلية للبحـــث، وتـــم حســـاب زمـــن تطبيـــق 

  ختبار باستخدام المعادلة اآلتية:اال

  ) 45في اإلجابة ( تلميذ) + زمن أبطأ 31في اإلجابة ( تلميذأسرع  منز   = االختبار زمن
2  

  
  .دقيقة وهو زمن مناسب ألداء االختبار 38كان متوسط زمن االختبار  المعادلة وبتطبيق

  
 تمَّ االعتماد في حسابه على:التحقق من صدق االختبار:  -2-5
: ُيقصــد بــه" اتفــاق المحكمــين علــى ســالمة بنــود االختبــار وقياســها للغــرض الصــدق الظــاهري-2-5-1

الذي ُوِضعت ألجله، شريطة أن يكون المحكمون من أصحاب االختصاص العلمي، حتـى اليكـون التعـديل 
)، لذلك قامـت الباحثـة بعـرض االختبـار علـى السـادة 427، 2005مرهونًا بالرؤى الذاتية لهم"(عبد الحميد، 
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) للوقوف علـى  5والواردة أسماؤهم في الملحق( ووزارة التربية من كلية التربية في جامعة دمشق المحكمين 
مــدى ســالمة بنــود االختبــار وحســن صــياغتها لغويــًا ومناســبتها للمســتوى العمــري للتالمــذة ، فقامــت الباحثــة 

  بإجراء مايلزم من حذف وتعديل وٕاضافة في ضور اآلراء.

 الصدق التمييزي: -2-5-2

قامــت الباحثــة للتحقــق مــن هــذا النــوع مــن الصــدق لتعــرف قــدرة األداة علــى التمييــز بــين المجموعــة التــي 
تمتلــك درجــة مرتفعــة مــن الســمة المقيســة أو التــي تمتلــك درجــة منخفضــة مــن الســمة ذاتهــا، وعنــدما يكشــف 

لصـــــدق االختبـــــار اإلحصـــــائي عـــــن وجـــــود فـــــروق دالـــــة بـــــين المجمـــــوعتين فـــــإنَّ ذلـــــك يعـــــد مؤشـــــرًا علـــــى ا
  ). وقد تمَّ ذلك عبر القيام بالخطوات اآلتية:2007،265التمييزي.)عباس وآخرون، 

حساب الدرجة الكلية لكل فـرد مـن أفـراد العينـة علـى االسـتبانة وذلـك بعـد تطبيقهـا علـى عينـة مؤلفـة  -
 ) تلميذًا وتلميذة.36من (

%) مــن درجــات 28دنــى (ترتيــب الــدرجات تصــاعديًا وتقســيمها إلــى مجمــوعتين المجموعــة األولــى أ -
 %) من درجات العينة.28العينة والمجموعة الثانية أعلى (

الختبــــار داللـــة الفــــروق بـــين المجمــــوعتين اللتــــين  Man-Whitneyاســـتخدام اختبــــار مـــان ويتنــــي  -
التتبعــــان التوزيــــع الطبيعــــي، والجــــدول اآلتــــي يبــــين قــــيم اختبــــار مــــان وويتنــــي للصــــدق التمييــــزي لالختبــــار 

 التحصيلي.
  ) قيم اختبار مان وويتني للصدق التمييزي لالختبار التحصيلي. 4جدول(

المتوســــــــــــــــــــــــــــط  zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتبالعدد المجموعة
  الحسابي

 

قيمــــــــــــــــــــة 
  الداللة

 

 القرار

 2.811 120.00 12.00 10 العليا
 دال  9.35324 0.000

 50.00 5.00 10 الدنيا

من الجدول السـابق أنَّ هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المجمـوعتين وذلـك ألنَّ قيمـة الداللـة قـد  تبين
) وهــذا يــدل علــى تمتــع االختبــار بدرجــة عاليــة مــن الصــدق 0.05) وهــي قيمــة أصــغر مــن (0.006بلغــت(

  التمييزي.
 التحقق من ثبات االختبار: -2-6
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االختبار النتائج نفسها إذا ما ُأعيد تطبيقه على المجموعـة نفسـها ، بأن يعطي ُيقصد بمعامل ثبات االختبار
)، أي ُيقصـد بـه " اتسـاق درجـات 573، 2005وفي الظروف نفسها مرتين متتاليتين وبفـارق زمني(زيتـون، 

  ).429، 2003’ االختبار لمجموعة من األفراد" (أبو عالم

  :عدة ائقوقد قامت الباحثة بالتحقق من ثبات االختبار بطر     

 طريقة اإلعادة: .2-6-1

تلميـذًا وتلميــذة  36بتطبيـق االختبــار فـي صــورته النهائيـة علــى عينـة اســتطالعية بلـغ عــددها  قامـت الباحثــة
من تالمذة الصـف الرابـع األساسـي، تـمَّ اختيارهـا مـن مدرسـة محمـد خيـر حبـال بمدينـة دمشـق وذلـك بتـاريخ 

رنــــــامج التعليمــــــي اســــــتطالعيًا وذلــــــك بتــــــاريخ وهــــــي المدرســــــة ذاتهــــــا التــــــي ُجــــــرَّب فيهــــــا الب 15/3/2015
ــمَّ ُأعيــد تطبيــق االختبــار علــى  18/3/2015وحتــى  االثنــينمــن يــوم  16/3/2015 مــن يــوم األربعــاء، وث

وحســاب معامــل التــرابط بــين  االثنــينمــن يــوم  30/3/2015يــوم وذلــك بتــاريخ  17العينــة ذاتهــا بعــد مــرور 
    في التطبيق الثَّاني باستخدام معامل بيرسون لالرتباط. درجات التالميذ في التطبيق األول ودرجاتهم

) وهــذا يعطــي مؤشــرًا جيــدًا إلــى أن االختبــار علــى درجــة عاليــة مــن الثبــات 0.82وقــد بلــغ معامــل الثبــات (
  يجعله صالحًا للتطبيق.

  
  قيمة الداللة  معامل بيرسون  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  التطبيقين

 2.40684 9.2500  التطبيق األول
0.82  0.000  

 2.48982 9.0278  التطبيق الثاني

  ): قيم معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق.5جدول(
  

   طريقة التجزئة النصفية:-2-6-2

تتطلب هذه الطريقة تطبيق االختبار مرة واحدة ثم تجزئته إلى جزأين متقـارنين أو متكـافئين، واعتبـار      
كل من الجزأين يشتمل على عينة منفصلة من المفردات ويحصل الطالب على درجة في كل مـن الجـزأين، 

بيرســون ونظــرا ألن  ويــتم الحصــول علــى االرتبــاط بــين درجــات نصــفي االختبــار باســتخدام معامــل ارتبــاط
القيمة الناتجة من حساب معامل بيرسون تعكس التناظر بين مجموعتين من الدرجات المستمدة مـن نصـف 
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بــراون علــى القيمــة  -االختبــار فقــط،  لــذلك ينبغــي إجــراء التعــديل علــى هــذه القيمــة بتطبيــق صــيغة ســبيرمان
  ).235، 2009(عالم، الناتجة إليجاد القيمة التقديرية لمعامل ثبات االختبار كله

ولحســاب الثبــات بهــذه الطريقــة قامــت الباحثــة بتقســيم بنــود االختبــار التحصــيلي (بعــد التطبيــق األول)     
ـــاني األســـئلة ذوات  ـــة، ويضـــم النصـــف الث ـــام الفردي إلـــى نصـــفين، يضـــم النصـــف األول األســـئلة ذوات األرق

نصـــفين األول والثـــاني، فُوجـــد أنـــه يســـاوي ) بـــين الPersonاألرقـــام الزوجيـــة، ثـــم ُحســـب معامـــل االرتبـــاط (
ــذا ُعــّدل بمعادلــة ســبيرمان بــراون حيــث بلــغ )0.76( ، وهــذا )0.85(، وهــو يمثــل ثبــات نصــف االختبــار ل

  يؤكد ثبات االختبار. 
  .  الداخلي لبنود االختبار االتساقلحساب طريقة الفا كرونباخ:  -2-6-3

االختبـار، وذلـك مـن خـالل نتـائجهم بين بنود  ق الداخلياالتساُحِسب معامل الثبات باستخدام طريقة     
وهـذا يؤكـد ) Cronbach Alpha ()0.88فـي التطبيـق األول، فبلغـت قيمـة معامـل الثبـات ألفـا كرونبـاخ (

  أن االختبار على درجة عالية من الثبات وصالح للتطبيق.
   حساب معامالت السهولة والصعوبة لبنود االختبار:-2-7

بحساب معامالت السهولة والصـعوبة والتمييـز بعـد تطبيـق االختبـار التحصـيلي فـي التجربـة قامت الباحثة 
) تلميـذًا مـن 40االستطالعية على عينة من خارج حدود العينة التجريبية األصلية للدراسة بلغ عدد أفرادهـا(
  عة التجريبية.مدرسة أبو اليسر عابدين شعبة ثانية من تالمذة الصف الرابع األساسي غير عينة المجمو 

يقصـــد بمعامـــل الســـهولة : نســـبة عـــدد التالميـــذ الـــذين أجـــابوا إجابـــة صـــحيحة علـــى المفـــردة  إلـــى عـــدد 
  اإلجابات الصحيحة والخاطئة ويتم حسابها باستخدام المعادلة التالية: 

    عدد اإلجابات الصحيحة                

  دد اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات الخاطئة ع
إلــى عــدد إجابــة خاطئــة  عــن المفــردةالــذين أجــابوا  التالميــذشــير إلــى نســبة عــدد تمعامــل الصــعوبة : ف أمــا

معامــل الســهولة (  - 1اإلجابــات الصــحيحة والخاطئــة أو باســتخدام المعادلــة التاليــة : معامــل الصــعوبة = 
ــــل،  ــــد قامــــ 97، 2009ميخائي ــــار ) وق ــــردات االختب ــــة بحســــاب معــــامالت الســــهولة والصــــعوبة لمف ت الباحث

) و 0.52) ومتوسـط معامـل السـهولة ( 0.75 –0.20التحصيلي، ووجدت أن معامل السهولة تراوحت بين( 
) وهـذا يـدل علـى  0.50)  ومتوسط معامل الصعوبة (  0.80 – 0.25أن معامل الصعوبة تراوحت بين:( 

  صالحية بنود االختبار.
    :حساب معامالت التمييز لبنود االختبار-2-8

  =   السهولة معامل



  تصميم أدوات البحث و إجراءاته  الفصل الثالث
 

 ~84 ~	
 

يعبر معامل تمييز بنود االختبـار التحصـيلي، عـن قـدرة البنـد علـى التمييـز بـين الطالـب الممتـاز والطالـب   
الضــعيف عنــد اإلجابــة عــن االختبــار، وقــد قــام الباحــث بحســاب معــامالت تمييــز بنــود االختبــار باســتخدام 

) طالبـــة ترتيبـــًا 40ترتيـــب درجـــات التالميــذ فـــي االختبــار والبـــالغ عــددهم(  الــذي يعتمـــد علــى تقســيم "كيـــالي"
% مــن درجــات التالميــذ الــذين أظهــروا أداًء عاليــًا وســميت بالمجموعــة العليــا وعــددهن 27تنازليــًا، ثــم فصــل 

% مــن درجــات التالميــذ الــذين أظهــروا أداًء منخفضــًا وســميت بالمجموعــة الــدنيا وعــددهن  27)، كــذلك 11(
  ) ثم استخدام معادلة جونسون:11(

  
  

  ص س – ع ص                 
  ن                   ×  0.27                              

  حيث أن : 
  ص ع = عدد الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة من المجموعة العليا.

  المجموعة الدنيا.ص س = عدد الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة من 
و  0.37) ووجــد الباحــث أن معــامالت التمييــز تتــراوح بــين (571، 2005ن = عــدد التالميــذ . ( زيتــون ، 

) وتجدر اإلشارة إلى أنه حتى يعد البند مقبـوًال يجـب أن يزيـد معامـل  0.55) ومتوسط معامل التمييز(0.83
مــا وعنــد ذلــك ال بــد مــن تعديلــه( ميخائيــل  % أمــا إذا قــل عــن ذلــك، فيــرفض ألن فيــه خلــالً 20التمييــز عــن 

  ) وهي معامالت تمييز صالحة لبنود االختبار التحصيلي. 99، 2009،
  

  :تطبيق أدوات البحث بشكلها النهائي -3
  تحديد مجتمع البحث وعينته النهائية:-3-1

مجتمع البحث الحالي من جميع تالمذة الصف الرابع األساسي فـي محافظـة دمشـق، والبـالغ عـددهم  تمثل
-2014تلميذًا وتلميذة حسب اإلحصاءات الصادرة عن مديريـة التربيـة فـي محافظـة دمشـق لعـام  25119
2015.  

تـمَّ اختيـارهم بشـكل  تلميذًا وتلميذة من تالمذة الصف الرابع األساسي 80وتألفت عينة البحث النهائية من 
عشوائي من مدارس التعليم األساسي في محافظة دمشق وقسِّمت العينة إلى مجموعتين: مجموعـة ضـابطة 

  تلميذًا وتلميذة. 40تلميذًا وتلميذة، ومجوعة تجريبية مكونة من  40مكونة من 

  = التمييز معامل
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بشـكل قصـدي مــن  وأجـرت الباحثـة التطبيــق النهـائي للبحـث فــي مدرسـة أبـو اليســر عابـدين جـرى اختيارهــا
مدارس التعليم األساسي مـع مراعـاة قـرب المدرسـة مـن مكـان سـكن الباحثـة أو مكـان عملهـا، ولتـوفر جهـاز 

  العرض، ووجود أكثر من شعبة فيها، وتعاون إدارة المدرسة.
  اإلجراءات التمهيدية للتطبيق النهائي:-3-2
 يـة فـي محافظـة دمشـق لتسـهيل مهمتهـا بعد حصول الباحثة على موافقة األستاذ المشرف ومديريـة الترب

في تطبيق البحث في المدرسة التي تمَّ اختيارها، عملت علـى لقـاء مـدراء ومعلمـي الصـف الرايـع األساسـي، 
  واتفقت معهم على إجراءات تطبيق البحث.

  قامت الباحثة بتقديم فكرة عامة عن البحث وأهدافه إلدارة المدرسـة وللمعلمـة التـي سـيتم تطبيـق البحـث
  في صفها.

  اتفقت الباحثة مع إدارة المدرسة على تحديد موعد إجراء التطبيق النهائي ألدوات البحث، وتمَّ تحضـير
وقامــت الباحثــة  Seven E,sغرفــة الصــف وتحميــل ملــف البرنــامج الحاســوبي المعتمــد علــى اســتراتيجية 

  بإحضار حاسوبها المحمول لعرض البرنامج وتجهيز جهاز العرض.
  إجراءات التطبيق النهائي للبحث: -3-3
  بعــد التجريــب االســتطالعي ألدوات البحــث، والتأكــد مــن صــدقها وثباتهــا، وبعــد اختيــار العينــة النهائيــة

للبحــــث، قامــــت الباحثــــة بــــالتطبيق النهــــائي ألدوات البحــــث علــــى العينــــة المختــــارة وذلــــك بــــدءًا مــــن تــــاريخ 
  آلتية:وفق المراحل ا 14/5/2015وحتى تاريخ  16/4/2015
  تلميـذًا وتلميـذة، وذلـك فـي  80قامت الباحثـة بتطبيـق االختبـار القبلـي علـى أفـراد العينـة والبـالغ عـددهم

  .16/4/2015تاريخ 
 ) تلميـــذَا وتلميـــذة 40تـــمَّ تعلـــيم الموضـــوعات المختـــارة مـــن مقـــرر العلـــوم لتالمـــذة المجموعـــة التجريبيـــة (

فــي مدرســة أبــو اليســر عابــدين، وفــي  Seven E,sيجية  باســتخدام البرنــامج الحاســوبي القــائم علــى اســترات
حيث قـام معلـم  بسام بربور) تلميذًا وتلميذة في مدرسة 40الفترة ذاتها تمَّ تعليم تالمذة المجموعة الضابطة (

  .28/4/2015وحتى تاريخ  20/4/2014الصف بتدريسهم بالطريقة المعتادة، وذلك ابتداًء من تاريخ 
  .29/4/2015الختبار البعدي على جميع التالمذة أفراد العينة وذلك بتاريخ بعدها طبقت الباحثة ا

ثـمَّ طبقــت االختبــار البعـدي المؤجــل بعــد مــرور عـدة أيــام لمعرفــة مــدى احتفـاظ التالمــذة بالمعلومــات وكــان 
  .14/5/2015ذلك في تاريخ 
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  :الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء تطبيق البحث-3-4
  محمول في المدرسة وقد تغلبت الباحثة على ذلك بإحضار حاسوبها المحمول.صعوبة وجود حاسب  
  صعوبة تفرُّغ الباحثة لتطبيق البحـث بحكـم عملهـا كمعلمـة، وتـّم التغلـب علـى ذلـك عـن طريـق حصـول

  الباحثة على إجازات وأذون ساعية للقيام بعملها وتطبيق البحث في وقته المحدد.
 لتغلب على ذلك بإلصاق ورق مقوى على نوافذ غرفة الصف.صعوبة تعتيم غرفة الصف وتمَّ ا 
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  مقدمة:
يعــرض هــذا الفصــل اإلجابــة عــن أســئلة البحــث التــي تــمَّ التطــرق إليهــا فــي الفصــل األول، باإلضــافة إلــى 

، وذلــك للوصــول إلــى SPSSشــرح تفصــيلي لكيفيــة اختبــار الفرضــيات باالعتمــاد علــى البرنــامج اإلحصــائي 
الباحثـة مـن قيامهـا بالبحـث نتائج تبيِّن صـحة الفرضـيات مـن عـدمها، وتفسـير النتـائج وفـق مـا توصـلت إليـه 

  واالطالع على الدراسات السابقة.
 القوانين اإلحصائية المستخدمة: -1

بعــد جمــع البيانــات مــن خــالل أدوات البحــث، قامــت الباحثــة برصــد درجــات أفــراد العينــة فــي االختبــار، ثــم 
ـــــامج اإلحصـــــائي  ـــــك باســـــتخدام البرن مســـــتخدمًة القـــــوانين  ، SPSSقامـــــا بمعالجـــــة البيانـــــات إحصـــــائيًا وذل

  اإلحصائية اآلتية:
  المتوسط الحسابي.
  االنحراف المعياري.

  ).Independent Sample T-Testاختبار(
  قانون بالك لحساب الكسب المعدل.

 :اإلجابة عن أسئلة البحث -2
ــت اإلجابــة عنــه فــي الجانــب Seven E,sالســؤال األول: مــا اســتراتيجية  -2-1 ؟ ومــا مراحلهــا؟ وقــد تمَّ
  ري للبحث.النظ

المعتمدة على الحاسوب في تـدريس مقـرر  Seven E,sما فاعلية استراتيجية السؤال الثاني:  -2-2    
  في تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي ؟ الفصل الثاني: الكهرباء والمغناطيسية)(العلوم 

  وسوف تتم اإلجابة عنه من خالل حساب نسبة الكسب المعدل.
التــي تحــول دون دمـــج التكنولوجيــا فــي التعلــيم ؟ وتـــمَّ اإلجابــة عنــه فــي الجانـــب مــا المعوقــات  -2-4   

  النظري.
مــا المقترحــات الرئيســة المستخلصــة مــن تحليــل نتــائج البحــث؟ وقــد تــم توضــيحها بعــد تحليــل  -2-5   

     البيانات واستخالص النتائج سيتم الحديث عنها الحقًا.

  :اختبار فرضيات البحث ومعالجتها إحصائياً  -3
  التحقق من تكافؤ المجموعات:



  تحليل النتائج و مناقشتها  الرابعالفصل  
 

 ~90 ~	
 

  للتحقق من التكافؤ بين المجموعات قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرضية اآلتية:
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات التالمذة في المجموعتين، التجريبية والمجموعة 

  الضابطة في التطبيق القبلي الختبار التحصيل الدراسي.
تــــم اســــتخراج المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة وحســــاب قيمــــة (ت) وجــــاءت نتــــائج اختبــــار 

  الفرضية على النحو الموضح بالجدول اآلتي:
والضابطة في التطبيق القبلي  في المجموعتين التجريبية التالمذة) لداللة الفرق بين متوسطي درجات t‐ test) قيم (6جدول( 

  لدراسيالختبار التحصيل ا
المتوســــــــــــــــــط   العدد  المجموعة

  الحسابي
االنحــــــــــــــــــراف 

  المعياري
قيمـــــــــة 

  ت 
درجـــــــــــــــات 

  الحرية
  

قيمـــــــــــــــــة 
  الداللة

 

  القرار

 3.36612 9.9500 40 التجريبية 
.587 78 .559 

ـــــــــــــر  غي
 3.49358 9.5000 40  الضابطة  دال

   
لداللـة الفـرق بـين متوسـطي درجـات الطلبـة فـي المجمـوعتين  t-test) أن قيمـة 6يالحظ مـن الجـدول (   

) 0.559) وتبـين أن قيمـة الداللـة=(78) عند درجات الحرية (0.587التجريبية األولى والضابطة،قد بلغت(
)  لذلك فالفرق غير دال إحصائيًا، األمر الـذي يشـير إلـى عـدم وجـود فـرق ذي داللـة 0.05وهي أكبر من (

درجــات المجمــوعتين، التجريبيــة والضــابطة فــي التطبيــق القبلــي الختبــار التحصــيل إحصــائية بــين متوســطي 
الدراسي، ومن ثم نقبل فرضية العدم، وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين في مستوى التحصيل الدراسي، وأن 

 E, sأي فرق يظهر بين المتوسطات في االختبار البعدي المباشـر والمؤجـل، يعـزى إلـى فاعليـة اسـتراتيجية 
seven .البنائية المعتمدة على الحاسوب في تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم  

  التحقق من صحة فرضيات البحث:
التحقــق مــن الفاعليــة بحســاب نســبة الكســب المعــدل وفــق معامــل بــالك فــي حــال كانــت قــيم (ت) دالــة -

  إحصائيًا، وبحساب متوسط فاقد الكسب لكل مجموعة.
قــق مـــن صـــحة الفرضـــيات المتعلقــة بحســـاب داللـــة الفـــروق بــين متوســـطات درجـــات التالمـــذة فـــي التح  -

لعينتــــين  ت)التطبيقــــين القبلــــي والبعــــدي المباشــــر لالختبــــار التحصــــيلي لكــــل مجموعــــة باســــتخدام اختبــــار (
  )Paired-samples t-testمرتبطتين (
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بــين متوســـطات درجـــات التالمـــذة فـــي التحقــق مـــن صـــحة الفرضـــيات المتعلقــة بحســـاب داللـــة الفـــروق   -
 ت)التطبيقـــين البعـــدي المباشـــر والبعــــدي المؤجـــل لالختبـــار التحصـــيلي لكــــل مجموعـــة باســـتخدام اختبــــار (

  ).Paired-samples t-testلعينتين مرتبطتين (
التحقــق مـــن صـــحة الفرضـــيات المتعلقــة بحســـاب داللـــة الفـــروق بــين متوســـطات درجـــات التالمـــذة فـــي   -

التجريبيــة والضــابطة بنتيجــة التطبيــق البعــدي  المباشــر  والبعــدي المؤجــل لالختبــار التحصــيلي المجمــوعتين 
  ).Independent Samples Testلعينتين مستقلتين (ت) باستخدام اختبار (

البنائيـة المعتمـدة علـى الحاسـوب فـي تحصـيل تالمـذة  E, s sevenالتحقق من فاعلية استراتيجية  -1
  الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم.

  حساب نسبة الكسب المعدل:-
البنائيـة المعتمـدة علـى الحاسـوب فـي تحصـيل تالمـذة الصـف  E, s Sevenفاعليـة اسـتراتيجية لتعـرف 

الباحثـــة بحســـاب المتوســـط الحســـابي  مقارنـــة بـــالطرائق االعتياديـــة، قامـــتالرابـــع األساســـي فـــي مقـــرر العلوم.
لدرجات التالميذ في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي المباشر للمجموعتين التجريبية والضـابطة، وتطبيـق 

  الختبار الفاعلية والذي ينص على:  Blackقانون بالك 

م       م
	ع

م م
م 	ع

		   )218، 2014نقًال عن (رمضان، نسبة	الكسب	المعدل

  = المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في االختبار التحصيلي (القبلي).1حيث: م
  = المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في االختبار التحصيلي (البعدي). 2م      
  .ة) حسب الباحث30ع = الدرجة العظمى لالختبار (      

وبتطبيق القانون السابق على متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فـي االختبـار التحصـيلي  
  القبلي والبعدي المباشر، تم التوصل إلى النتائج المبينة في الجدول اآلتي:

  والضابطة.) نسبة الكسب المعدل في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي المباشر للمجموعتين التجريبية  7جدول(
 لالختبار الحسابي المتوسطالمتوسط الحسابي لالختبار القبلي العدد المجموعة

 المباشر البعدي

نسبة الكسب 
 المعدل

 40 9.9500 29 1.58 التجريبية

 13.95 0.35  40 9.5000 الضابطة

  30= الدرجة العظمى لالختبار 80 المجموع
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مـــن الجـــدول الســـابق أن أيـــًا مـــن المجمـــوعتين لـــم تصـــل إلـــى نســـبة الكســـب المعـــدل المعياريـــة التـــي  يتضـــح
قــد اقتربــت مــن  1.58، إال أن نســبة الكســب لــدى المجموعــة التجريبيــة التــي بلغــت 2.1حــددها(بالك) وهــي 

ارق قـــدره( وبفـــ 0.35الدرجـــة المعياريـــة، متفوقـــة بـــذلك علـــى المجموعـــة الضـــابطة التـــي بلغـــت النســـبة لـــديها 
البنائيــة المعتمــدة علــى الحاســوب  E, s seven ) ممــا يــدل علــى فاعليــة اســتراتيجية1.23=1.58-0.35

  .مقارنة بالطرائق االعتياديةفي تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم.
  حساب متوسط فاقد الكسب:

البنائيـة المعتمـدة علـى الحاسـوب فـي تحصـيل تالمـذة الصـف  E, s seven لتحديد فاعلية اسـتراتيجية     
وفـق متوسـط فاقـد الكسب(مسـتوى االحتفـاظ)،  .مقارنة بالطرائق االعتياديـة الرابع األساسي في مقرر العلوم.

  قامت الباحثة بحساب الفرق بين متوسطي درجات التالميذ
البعـدي المؤجـل الختبـار التحصـيل الدراسـي،  في المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي المباشر والتطبيـق

ثـــم موازنتـــه مـــع متوســـط فاقـــد الكســـب للمجموعـــة الضـــابطة، ومـــن ثـــم حســـاب النســـبة المئويـــة لمتوســـط فاقـــد 
  الكسب والنسبة المئوية لالحتفاظ لدى المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك وفق الطريقة اآلتية:

  
  

متوسـط درجـات التالميـذ   –يذ فـي االختبـار البعـدي المباشـر متوسط فاقد الكسب= متوسط درجات التالم
  في االختبار البعدي المؤجل.

متوسط	فاقد	الكسبالنسبة المئوية لفاقد الكسب =
متوسط	درجات	التالميذ	في	االختبار	البعدي	المباشر

	  100  

متوسط	درجات	التالميذ	في	االختبار	البعدي	المؤجل=  لالحتفاظالنسبة المئوية 
متوسط	درجات	التالميذ	في	االختبار	البعدي	المباشر

	  100  

  )  والجدول اآلتي يوضح ذلك:220، 2014نقًال عن (رمضان، 
  ) متوسط فاقد الكسب بين االختبارين البعدي المباشر والبعدي المؤجل والنسبة المئوية للمجموعتين التجريبية والضابطة.8جدول( 

متوسط فاقد  لالختبارالمتوسط الحسابي  المجموعة
 الكسب

النسبة المئوية 
 لفاقد الكسب

 المئوية النسبة
 البعدي المؤجل البعدي المباشر التعلم أثر لبقاء

 %97.93 %2.06 0.6 28.4 29 التجريبية
 %76.34 %23.6 3.3 10.65 13.95 الضابطة

مـــن الجـــدول الســـابق أن فاقـــد الكســـب لـــدى المجموعـــة التجريبيـــة، أقـــل منـــه لـــدى المجموعـــة  يتضـــح     
) وبفــــارق 3.3) بينمــــا بلــــغ لــــدى المجموعــــة الضــــابطة (0.6الضــــابطة، إذ بلــــغ لــــدى المجموعــــة التجريبيــــة(
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%) 76.34%)، مقابـــل(97.93لـــدى المجموعـــة التجريبيـــة قـــد بلغـــت( االحتفـــاظ)، كمـــا أن نســـبة 2.7قـــدره(
%) بينمــا بلغــت لــدى المجموعــة 2.06وعــة الضــابطة، وبلغــت نســبة فاقــد الكســب للمجموعــة التجريبيــة(للمجم

 %) وهـي نسـبة أكبـر مـن نسـبة المجموعـة التجريبيـة، وهـذا يـدل علـى فاعليـة23.6الضـابطة( E,  s seven 
، التــي مكنــت طلبــة المجموعــة التجريبيــة مــن االحتفــاظ بالمعلومــات، وبقــاء  البنائيــة المعتمــدة علــى الحاســوب

  .  االعتياديةأثر التعلم بصورة أفضل منه لدى المجموعة الضابطة التي درست بالطرائق 

  ).0.05أختبرت صحة الفرضيات عند مستوى الداللة(التحقق من صحة فرضيات البحث: 
  الثانية:الفرضية 

إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة فـي التطبيقـين القبلـي  ال يوجد فرق ذو داللة
  والبعدي المباشر الختبار التحصيل الدراسي.

بحســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة  ةالباحثـــ تللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــية قامـــ
فـــي المجموعـــة الضـــابطة فـــي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي المباشـــر لالختبـــار التحصـــيلي،  التالمـــذةلـــدرجات 

    واستخدام اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين،  فجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي:

القبلي والبعدي المباشر في المجموعة الضابطة في التطبيقين  التالمذةلداللة الفرق بين متوسطي درجات  t‐test) قيم 9جدول( 
  الختبار التحصيل الدراسي.

االختبـــــــــار 
 التحصيلي

العــــد
  د

المتوســـــــــــــــــط 
  الحسابي

االنحـــــــراف 
  المعياري

الفـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين 
  المتوسطين

درجــــــــات   قيمة ت   االرتباط
  الحرية

  

قيمــــــــــــــــــــة 
  الداللة

 

  القرار

  40  القبلي
9.5000 

3.493
58 

-4.45000- 

0.431  
5.12

6 
39 .000 

  دال

  40  البعدي
13.9500 

5.9997
9 
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): التمثيل البياني لقيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعة 1الشكل(
  .في التطبيقين القبلي والبعدي المباشر الختبار التحصيل الدراسي الضابطة

   
لداللة الفرق بـين متوسـطي درجـات التالميـذ فـي  t‐test)  والمخطط البياني أن قيمة 9يستدل من الجدول (

) 39) عنـد درجـات الحريـة(5.126المجموعة الضابطة نتيجة االختبـارين القبلـي والبعـدي المباشـر قـد بلغـت(
)، مـا يشـير إلـى وجـود 0.05) وهي قيمة أصغر من مسـتوى الداللـة(0.000وتبين أن قيمة الداللة قد بلغت(

درجـات طلبـة المجموعـة الضـابطة، فـي التطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي  فرق دال إحصائيًا، بـين متوسـطي
المباشر لمصلحة التطبيق البعدي المباشر، مـا يـدعو إلـى رفـض فرضـية العـدم وقبـول الفرضـية البديلـة التـي 

  تنص على أنه: 
 يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات طلبــة المجموعــة الضــابطة فــي التطبيقــين القبلــي

والبعدي المباشر الختبار التحصـيل الدراسـي، وذلـك لمصـلحة طلبـة هـذه المجموعـة فـي التطبيـق البعـدي 
  للطريقة االعتيادية. ويعزى هذا الفرقالمباشر. 

  الفرضية الثالثة: 
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات طلبـة المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيقـين القبلـي 

  شر الختبار التحصيل الدراسي.والبعدي المبا
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للتحقق من صحة هذه الفرضية قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لـدرجات 
واســـتخدام التالمـــذة فـــي المجموعـــة التجريبيـــة فـــي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي المباشـــر لالختبـــار التحصـــيلي، 

    ائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي:اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين،  فجاءت النت
لداللة الفرق بين متوسطي درجات التالمذة في المجموعة التجريبية في  t‐test) قيم 10جدول( 

  التطبيقين القبلي والبعدي المباشر الختبار التحصيل الدراسي.

االختبـــار 
التحصـــــي

  لي

العد
  د

المتوســـــــــط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الفـــرق بـــين 
المتوســـــــطي

  ن

االرتبـــــــا
  ط

قيمــــــــــــــة 
  ت 

درجـــات 
  الحرية

  

قيمــــــــــــــة 
  الداللة

 

  القرار

 3.36612 9.9500  40  القبلي
 1.39596 29.0000  40  البعدي  دال 000. 39 -32.99  0.005 19.050-

  

  
  

التمثيــــل البيــــاني لقــــيم المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة لــــدرجات أفــــراد المجموعــــة  ):2الشــــكل(
  .في التطبيقين القبلي والبعدي المباشر الختبار التحصيل الدراسي التجريبية

فـــي المجموعـــة  التالميـــذلداللـــة الفـــرق بـــين متوســـطي درجـــات  t‐test) أن قيمـــة 10يســـتدل مـــن الجـــدول (
) وتبــين أن 39) عنــد درجــات الحريــة(32.9نتيجــة االختبــارين القبلــي والبعــدي المباشــر قــد بلغــت( التجريبيــة

)، مـا يشـير إلـى وجـود فـرق دال 0.05) وهي قيمة أصغر مـن مسـتوى الداللـة(0.000قيمة الداللة قد بلغت(
، فــي التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي المباشــر التجريبيــةإحصــائيًا، بــين متوســطي درجــات طلبــة المجموعــة 
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قبــول الفرضــية البديلــة التــي تــنص لمصــلحة التطبيــق البعــدي المباشــر، مــا يــدعو إلــى رفــض فرضــية العــدم و 
  على أنه: 

فــي التطبيقــين القبلــي  التجريبيــةيوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات طلبــة المجموعــة 
والبعدي المباشر الختبار التحصـيل الدراسـي، وذلـك لمصـلحة طلبـة هـذه المجموعـة فـي التطبيـق البعـدي 

  المباشر. 
 الفرضية الرابعة:

ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجـات طلبـة المجموعـة الضـابطة فـي التطبيقـين البعـدي ال يوجد فرق 
  المباشر والبعدي المؤجل الختبار التحصيل الدراسي.

بحساب المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لـدرجات  ةالباحث تللتحقق من صحة هذه الفرضية قام
ين البعـــدي المباشـــر والبعـــدي المؤجـــل لالختبـــار التحصـــيلي، فـــي المجموعـــة الضـــابطة فـــي التطبيقـــ التالمـــذة

    واستخدام اختبار (ت) لعينتين مرتبطتين  فجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول اآلتي:
في المجموعة الضابطة في التطبيقين البعدي المباشر والبعدي  التالمذةلداللة الفرق بين متوسطي درجات  t‐test) قيم 11جدول( 

  المؤجل الختبار التحصيل الدراسي.

االختبار 
  التحصيلي

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الفرق بين 
  المتوسطين

  قيمة ت  االرتباط
درجات 
  الحرية
  

  قيمة الداللة
 

  القرار

 5.99979 13.9500  40  المباشر
 4.98485 10.6500  40  المؤجل دال 000. 39 8.108 0.90 3.30000
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): التمثيــــل البيــــاني لقــــيم المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة لــــدرجات أفــــراد المجموعــــة 3الشــــكل(
  .الختبار التحصيل الدراسي والبعدي المؤجل في التطبيقين البعدي المباشر الضابطة

  
فــي المجموعــة  التالمــذةلداللــة الفــرق بــين متوســطي درجــات  t‐test)  أن قيمــة 11يســتدل مــن الجــدول (

) 39) عنــد درجــات الحريــة(8.108الضــابطة نتيجــة االختبــارين البعــدي المباشــر والبعــدي المؤجــل قــد بلغــت(
)، مـا يشـير إلـى وجـود 0.05) وهي قيمة أصغر من مسـتوى الداللـة(0.000وتبين أن قيمة الداللة قد بلغت(

دال إحصــــائيًا، بــــين متوســــطي درجــــات طلبــــة المجموعــــة الضــــابطة، فــــي التطبيقــــين البعــــدي المباشــــر فــــرق 
، مــا يــدعو إلــى رفــض فرضــية العــدم وقبــول الفرضــية المباشــروالبعــدي المؤجــل لمصــلحة التطبيــق البعــدي 

  البديلة التي تنص على أنه: 
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات طلبـة المجموعـة الضـابطة فـي التطبيقـين البعـدي 

في التطبيـق البعـدي  التالمذةالمباشر والبعدي المؤجل الختبار التحصيل الدراسي، وذلك لمصلحة درجات 
  .المباشر

 الفرضية الخامسة:

ــة  ــين متوســطي درجــات طلب ــة إحصــائية ب ــين ال يوجــد فــرق ذو دالل ــة فــي التطبيق المجموعــة التجريبي
  البعدي المباشر والبعدي المؤجل الختبار التحصيل الدراسي.

بحســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة  ةالباحثـــ تللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــية قامـــ
ــــدرجات  ــــار فــــي التطبيقــــين البعــــدي المباشــــر والبعــــدي المؤجــــل لال التجريبيــــةفــــي المجموعــــة  التالمــــذةل ختب

واســتخدام اختبــار (ت) لعينتــين مــرتبطتين  فجــاءت النتــائج علــى النحــو الموضــح فــي الجــدول التحصــيلي، 
    اآلتي:
في التطبيقين البعدي المباشر والبعدي  التجريبيةفي المجموعة  التالمذةلداللة الفرق بين متوسطي درجات  t‐test) قيم 12جدول( 

  المؤجل الختبار التحصيل الدراسي.

االختبار 
  التحصيلي

  العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الفرق بين 
  قيمة ت  االرتباط  المتوسطين

درجات 
  الحرية
  

  قيمة الداللة
 

  القرار

 1.39596 29.0000  40  المباشر
 1.53255 28.4000  40  المؤجل دال 002. 39 3.365 0.707 0.600
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لقــــيم المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة لــــدرجات أفــــراد المجموعــــة ): التمثيــــل البيــــاني 4الشــــكل(
  .الختبار التحصيل الدراسي والبعدي المؤجل في التطبيقين البعدي المباشر التجريبية

  
فـــي المجموعـــة  التالمـــذةلداللـــة الفـــرق بـــين متوســـطي درجـــات  t‐test)  أن قيمـــة 12يســـتدل مـــن الجـــدول (

) 39) عنــد درجــات الحريــة(3.365بــارين البعــدي المباشــر والبعــدي المؤجــل قــد بلغــت(نتيجــة االخت التجريبيــة
)، مـا يشـير إلـى وجـود 0.05) وهي قيمة أصغر من مسـتوى الداللـة(0.002وتبين أن قيمة الداللة قد بلغت(

عـدي ، في التطبيقين البعدي المباشر والبالتجريبيةفرق دال إحصائيًا، بين متوسطي درجات طلبة المجموعة 
، مـا يـدعو إلـى رفـض فرضـية العـدم وقبـول الفرضـية البديلـة التـي المباشـرالمؤجل لمصلحة التطبيق البعـدي 

  تنص على أنه: 
فــي التطبيقــين البعــدي  التجريبيــةيوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات طلبــة المجموعــة 

في التطبيـق البعـدي  التالمذةالمباشر والبعدي المؤجل الختبار التحصيل الدراسي، وذلك لمصلحة درجات 
  .المباشر
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التمثيـــل البيـــاني لقـــيم المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لـــدرجات أفـــراد المجموعـــة  ):5الشـــكل(
ـــة ـــار التحصـــيل الدراســـي والبعـــدي المؤجـــل شـــرفـــي التطبيقـــين البعـــدي المبا التجريبي وذلـــك لمصـــلحة  .الختب

  درجات التالمذة في التطبيق البعدي المباشر.
  
  

  لسادسة:الفرضية ا
ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات طلبــة المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي 

  التحصيل الدراسي. رالتطبيق البعدي المباشر الختبا
ـــدرجات  للتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــية، تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة ل
فـــي المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة، وحســـاب قيمـــة (ت) لداللـــة الفـــرق،  للعينتـــين المســـتقلتين،   التالميـــذ

  وجاءت نتائج اختبار الفرضية على النحو الموضح بالجدول اآلتي:
في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي  التالميذ) لداللة الفرق بين متوسطي درجات t‐ test) قيم (13جدول( 

  المباشر الختبار التحصيل الدراسي.

  درجات الحرية  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  

  قيمة الداللة
 

  القرار

 1.39596 29.0000 40  التجريبية
 5.99979 13.9500 40  الضابطة  دال 000. 78 15.452
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): التمثيـــل البيـــاني لقـــيم المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لـــدرجات أفـــراد المجمـــوعتين 6الشـــكل(
  .الختبار التحصيل الدراسي البعدي المباشر التجريبية والضابطة في التطبيق

  
فـي المجمــوعتين  التالميــذلداللــة الفـرق بـين متوســطي درجـات  t‐testأن قيمـة  )13(يالحـظ مـن الجــدول 

ــــــة قــــــد 78) عنــــــد درجــــــات الحريــــــة (15.452التجريبيــــــة والضــــــابطة، قــــــد بلغــــــت( ) وتبــــــين أن قيمــــــة الدالل
فـرق ذو )  لذلك فالفرق دال إحصائيًا، األمر الـذي يشـير إلـى وجـود 0.05) وهي أصغر من (0.000بلغت(

ت المجمـــوعتين، التجريبيـــة والضـــابطة فـــي التطبيـــق البعـــدي المباشـــر داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــا
وبالنظر إلـى المتوسـطات الحسـابية، يظهـر الفـرق لصـالح المجموعـة التجريبيـة،  الختبار التحصيل الدراسي،

يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية  وبالتالي نرفض فرضية العدم، ونقبل الفرضية البديلة التي تـنص علـى أنـه:
ــين متوســطي ــا ب ــة والضــابطة فــي التطبيــق البعــدي المباشــر الختب ــة المجمــوعتين التجريبي  ردرجــات طلب

  التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية.

  الفرضية السابعة:
ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات طلبــة المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي 

  التحصيل الدراسي. رالتطبيق البعدي المؤجل الختبا
ـــدرجات  للتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــية، تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة ل

فـــي المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة، وحســـاب قيمـــة (ت) لداللـــة الفـــرق،  للعينتـــين المســـتقلتين،   التالميـــذ
  :وجاءت نتائج اختبار الفرضية على النحو الموضح بالجدول اآلتي
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في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي  التالميذ) لداللة الفرق بين متوسطي درجات t‐ test) قيم (14جدول( 
  الختبار التحصيل الدراسي. المؤجل

  درجات الحرية  قيمة ت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  

  قيمة الداللة
 

  القرار

 1.53255 28.4000 40  التجريبية
 4.98485 10.6500 40  الضابطة  دال 000. 78 21.526

   

  
  

): التمثيـــل البيـــاني لقـــيم المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة لـــدرجات أفـــراد المجمـــوعتين 7الشـــكل(
  .الختبار التحصيل الدراسيؤجل البعدي ال التجريبية والضابطة في التطبيق

  
فـي المجمــوعتين  التالميــذلداللــة الفـرق بـين متوســطي درجـات  t‐testأن قيمـة  )14(يالحـظ مـن الجــدول 

ــــــة قــــــد 78) عنــــــد درجــــــات الحريــــــة (21.526التجريبيــــــة والضــــــابطة، قــــــد بلغــــــت( ) وتبــــــين أن قيمــــــة الدالل
فـرق ذو )  لذلك فالفرق دال إحصائيًا، األمر الـذي يشـير إلـى وجـود 0.05) وهي أصغر من (0.000بلغت(

ـــة إحصـــا  المؤجـــلئية بـــين متوســـطي درجـــات المجمـــوعتين، التجريبيـــة والضـــابطة فـــي التطبيـــق البعـــدي دالل
وبالنظر إلـى المتوسـطات الحسـابية، يظهـر الفـرق لصـالح المجموعـة التجريبيـة،  الختبار التحصيل الدراسي،

إحصـائية يوجـد فـرق ذو داللـة  وبالتالي نرفض فرضية العدم، ونقبل الفرضية البديلة التي تـنص علـى أنـه:
ــي التطبيــق البعــدي  ــة المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة ف ــين متوســطي درجــات طلب  رالختبــا المؤجــلب

  التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية.
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 :مناقشتهاالنتائج و  تحليل -4
 

  بعد معالجة البيانات إحصائيًا، والتحقق من فرضيات البحث، توصلت الباحثة إلى مايلي:
المعتمــدة علــى الحاســوب فــي المجموعــة التجريبيــة علــى  Seven E,sتفــوُّق طريقــة اســتراتيجية  -4-1

تقــوم  Seven E,sطريقـة التعلـيم المعتـادة فـي المجموعـة الضـابطة، وفسـرت الباحثـة ذلــك بـأنَّ اسـتراتيجية 
ًال فـــي علـــى خطـــوات متسلســـة ومنظمـــة فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات، وتجعـــل مـــن المـــتعلم عنصـــرًا فـــاع

العملية التعليمية حيث يعتمد على نفسه فـي بنـاء معارفـه فتكـون هـذه المعلومـات أكثـر قـدرة علـى البقـاء فـي 
الذهن، وبالتالي تسهم في زيادة تحصيل التالمذة، ويكون المـتعلم قـاردًا علـى توظيـف المعلومـات فـي حياتـه 

  العملية.
) و (الســـــفياني، 2003) و (صــــادق،2004) و (الدســــوقي، 2003وهــــذا مــــايتفق مــــع دراســــة (شــــاليل، 

 Seven). والتــي أكــدت جميعهــا علــى فاعليــة اســتراتيجية 2010) و(جبــر، 2011) و (بشــندي، 2001
E,s .البنائية في العملية التعليمية  

وازدادت فاعليــة هــذه االســتراتيجية عنــد اســتخدام الحاســوب فــي تطبيــق خطواتهــا، ألنَّ الحاســوب يضــفي 
ميــة متعــة وجاذبيــة تحفــز التالمــذة وتزيــد مــن رغبــتهم فــي الــتعلم وتســاعدهم فــي اســتيعاب علــى العمليــة التعلي

المفاهيم المجردة التي يساعد الحاسوب في تقديمها بشكل واضح ومقنع كخبـرة بديلـة تعـوض إلـى حـد كبيـر 
  عن الخبرة المباشرة.

و(الـــدريوش،  )2001) و(هـــوبكنس، 2009) و(الخضـــري، 2012وهـــذا مـــا يتفـــق مـــع دراســـة (مصـــري،  
  ). 2010)و (الغزي، 2010) و (العريشي، 2004

البنائيـــة المعتمـــدة علـــى الحاســـوب إلـــى ارتفـــاع مســـتوى  Seven E,sأدى اســـتخدام اســـتراتيجية  -4-2
تحصــيل طلبــة المجموعــة التجريبيــة، وتفســر الباحثــة ذلــك بــأنَّ الــتعلم وفــق خطــوات محكمــة يــتم فيهــا عــرض 
المعلومــات باســتخدام الصــور والفيــديوهات يســاعد علــى ربــط المعلومــات، كمــا أن توظيــف الحاســوب يجعــل 

ــًا ويزيــد مــن د يمومــة المعلومــات لــدى التالمــذة إضــافًة لتقديمــه أنشــطة تســاعد التالمــذة فــي الــتعلم أكثــر ثبات
التحقق من مدى فهمهم للمعلومات والحصول على تعزيز مناسب مما يزيد من ثقـة المـتعلم بنفسـه ودافعيتـه 

يل للتعلم، وبالتالي تحسن أدائه باستمرار في أثناء تدريس الوحدة، وبالطبع كل ذلك قد أدى إلى زيادة تحص
  تالمذة المجموعة التجريبية. 
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البنائيــة يتفــق مــع االتجاهــات   Seven E,sويمكــن القــول إّن اســتخدام الحاســوب فــي تطبيــق اســتراتيجية
الحديثة في التعليم التي تعـزز موقـع المـتعلم فـي العمليـة التعليميـة كمحـور لهـا وتعـديل دور المعلـم فيهـا بمـا 

سـواء مـن حيـث التحصـيل أو االحتفـاظ بـه وتوظيفـه فـي المواقـف يسهم فـي تحسـين مسـتوى الـتعلم وتجويـده 
  الحياتية. 

 مقترحات البحث:  -5
 االهتمام بدمج التقنية في التعليم لما لها من دور إيجابي في تعزيز التعلم وٕاثرائه.-5-1
تــوفير مســتحدثات تقنيــات التعلــيم المختلفــة مــن أجهــزة وبرمجيــات فــي جميــع مــدارس القطــر لتــذليل  -5-2
  عوائق أمام المعلمين اللذين يرغبون في استخدام تقنيات التعليم.ال

  البنائية المعتمدة على الحاسوب. Seven E,sالتوسع في استخدام استراتيجية -5-3
  تشجيع المعلمين على استخدام األساليب والتقنيات الحديثة في العملية التعليمية.  -5-4
بنائيــة فــي تعلــيم تالمــذة مرحلــة التعلــيم األساســي بشــكل الSeven E,Sتفعيــل طريقــة اســتراتيجية  -5-5

  خاص وبقية المراحل بشكل عام.
المعتمـدة علـى الحاسـوب فـي مـواد دراسـية Seven E,s  إجـراء دراسـات لبيـان فاعليـة اسـتراتيجية  -5-6

  أخرى غير مادة العلوم.
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  مقدمة البحث:

التعليم ركنًا أساسيًا من أركان العملية التعليمية التعلمية، وجزءًا ال يتجـزأ مـن النظـام التربـوي  تقنيات ُتعد  
، ق أهــدافهالتحقــ بهــاجعلـت مــن الضــروري علـى المؤسســات التعليميــة أن تأخـذ  ةالســريع فــالتطوراتالشـامل، 

فهـــو يقـــدم  العشـــرين،الحـــادي و  الحاســـوب وبرمجياتـــه مـــن أبـــرز مســـتجدات التقنيـــة الحديثـــة فـــي القـــرنويعـــد 
  المحتوى التعليمي بطريقة متنوعة لغويًا ومرئيًا، وبتأثيرات وخلفيات متنوعة أيضًا.

ونظـــرًا لهـــذه األهميـــة اتجهـــت الـــدول مـــؤخرًا إلـــى وضـــع خطـــط للمعلوماتيـــة وجعـــل الحاســـوب والثـــورة     
لوماتيــة فــي منــاهج التعلــيم والتــدريس المعتمــد علــى دمــج التكنولوجيــا بــالتعليم واقعــًا فعليــًا للتغلــب علــى المع

  مشكالت التعليم التقليدي.

وال ُبّد من اتباع طرائق تـدريس جديـدة تجعـل المـتعلم عنصـرًا فـاعًال فـي العمليـة التعليميـة  واسـتجابة لـذلك 
 اســــتراتيجيةت الحديثــــة التــــي تهــــدف إلــــى تنميــــة التفكيــــر ومنهــــا ســــتراتيجياظهــــرت العديــــد مــــن الطرائــــق واإل

تعتمـد علـى الـتعلم البنـائي أي أن المـتعلم يعتمـد علـى نفسـه فـي بنـاء ) التـي Seven E,sالخطـوات السـبع (
معرفتـــه ضـــمن خطـــوات هـــذه االســـتراتيجية وهـــي: (اإلثـــارة، االستكشـــاف، التفســـير، التوســـع، التمديـــد، تبـــادل 

  حان).المعلومات، االمت

 في التعلمية-التعليمية النواتج تحقيق إلى تؤدي كونها إلى البنائية Seven E,s استراتيجية أهمية وترجع
؛ فمادة العلوم مادة علمية ذات طبيعة تطبيقيـة األساسية العلم عمليات تطوير، و العامة العلوم مبحث تدريس

  ، وُتعد حلقة الوصل بين العلوم الطبيعية واإلنسانية.

ومــن منطلــق أهميــة اســتخدام ســترتيجية الخطــوات الســبع، ، امــع طبيعــة  يتفــق هــذا التطــوير فــي المنــاهجو 
الخطـــوات الســـبع  اســـتراتيجيةســـتراتيجيات التدريســـية الحديثـــة تهـــدف الدراســـة الحاليـــة إلـــى تعـــرف فاعليـــة اال

  البنَّاء. التخطيط والتعلم والتفكير فيباستخدام برنامج حاسوبي للعمل على مساعدة الطالب 

  العربيةالعربية  باللغةباللغة  البحثالبحث  ملخصملخص
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 مشكلة البحث: - 1

انطالقًا من أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم للحصول على تعلم أكثر فاعليـة وٕانتاجـاً، وضـرورة توظيـف 
ألّن الدراســات التربويــة أثبتــت أّن المتعلمــين حققــوا تحصــيًال أعلــى فــي المــواد العلميــة  الحاســوب فــي التعلــيم

  التي تلقوها عن طريق الحاسوب من أولئك الذين تلقوا التعليم بالطريقة التقليدية.

ـــائج الدراســـة  ـــين مـــن نت ـــوم، تب ـــيم مقـــرر العل ـــة بدراســـة اســـتطالعية تخـــص مشـــكالت تعل ـــام الباحث وبعـــد قي
أّنه ثمة صعوبات في تعلـيم مقـرر العلـوم فـي الجمهوريـة العربيـة السـورية، تجلـت فـي الطرائـق  االستطالعية

المتبعـــة فـــي تعلـــيم مقـــرر العلـــوم القائمـــة علـــى التلقـــين والحفـــظ والتســـميع؛ وعـــدم انســـجام الطرائـــق والتقنيـــات 
تــدريس الفعالــة، لــذلك واالســتراتيجيات مــع محتــوى مقــرر العلــوم الجديــد؛ ونــدرة اســتخدام التقنيــات وطرائــق ال

  المعززة بالحاسوب.  Seven E,sكان ال ُبّد من االعتماد على استراتيجية جديدة في التدريس وهي 

  وتتلخص مشكلة البحث بالسؤال الرئيسي التالي:
البنائية المعتمدة على الحاسوب في تحصيل تالمذة الصـف الرابـع  Seven E,sما فاعلية استراتيجية 

  ؟األساسي في مقرر العلوم 

 أهمية البحث: -2

   ة البحث الحالي من النقاط اآلتيةأهمي بثقتن    

  تقديم نموذج حاسوبي يفيد في تعليم موضوعات مختارة من مقرر العلوم لتالمذة الصف الرابع
 األساسي.

  بيان أثر استخدام استراتيجيةSeven E,s  البنائية المعتمدة على الحاسوب في تحصيل تالمذة
 الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم.

 أهمية مادة العلوم في حياة التلميذ. 

 أهمية المرحلة العمرّية التي استهدفها البحث. 

  ديثة إلى مناهج المراحل التعليمةيس الحاستجابته لتوجهات وزارة التربية في إدخال استراتيجيات التدر.  

  ،مسايرة االتجاهات التربوية السورية الحديثة نحو دمج التكنولوجيا في التعليم 
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  قد يقدم هذا البحث طريقة تدريس تختلف عن الطرائق المعتادة المتبعة في تعليم مقرر العلوم في
 مدارس الجمهورية العربية السورية.

  أهداف البحث: -3
  يهدف البحث الحالي إلى تحقيق األهداف اآلتية:   

  قياس فاعلية استراتيجيةSeven E,s في تعليم مقرر العلوم  في تحصيل  المعتمدة على الحاسوب
 تالمذة الصف الرابع األساسي من خالل اختبار تحصيلي .

 .بيان نسبة الكسب المعدل لدى تالمذة المجموعة التجريبية 
  مــن شــأنها تحســين العمليــة التعليميــة وتطويرهــا فــي مجــال دمــج التكنولوجيــا التوصــل إلــى مقترحــات

 بالتعليم.
  دمج التكنولوجيا في التعليمتعرف المعوقات التي تحول دون. 
  إعــداد دروس محوســبة فــي مقــرر العلــوم للصــف الرابــع األساســي وفــق برنــامج العــروض التقديميــة

Power Point)(  

  أسئلة البحث:  -4
  األسئلة اآلتية: وتتمثل في

 Seven مــا اســتراتيجية )1 E,sاإلثــارة، االستكشــاف، التفســير، التوســع، التمديــد، تبــادل ؟ ومــا مراحلهــا) :
 ؟المعلومات، االمتحان) 

الفصـل الثـاني: ( فـي تـدريس مقـرر العلـومالمعتمـدة علـى الحاسـوب  Seven E,s فاعليـة اسـتراتيجية ما )2
 الصف الرابع األساسي ؟ تالمذةتحصيل في  )الكهرباء والمغناطيسية

 ما المعوقات التي تحول دون دمج التكنولوجيا في التعليم ؟ )3

  متغيرات البحث:   - 5

  ،المعتمدة على الحاسوب  Seven E,sاستراتيجية  (طريقة التعليم ـ المتغيرات المستقلة: 1

                       .)الطريقة االعتيادية 
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التحصــــيل لــــدى تالمــــذة الصــــف الرابــــع األساســــي فــــي وحــــدة الكهربــــاء  درجــــةالمتغيــــرات التابعــــة:  .2
  .مقرر العلوم والمغناطيسية من

  

  فرضيات البحث:  -6
  ):0,05م اختبار فرضيات البحث عند مستوى الداللة (ت
تالمــذة المجموعــة الضــابطة فــي التطبيــق درجــات  يداللــة إحصــائية بــين متوســط يوجــد فــرق ذوال  .1

 .الختبار التحصيل الدراسيالقبلي والبعدي المباشر 
تالمــذة المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق درجــات  يداللــة إحصــائية بــين متوســط يوجــد فــرق ذوال  .2

 .القبلي والبعدي المباشر الختبار التحصيل الدراسي
تالمــذة المجموعــة الضــابطة فــي التطبيقــين درجــات  يداللــة إحصــائية بــين متوســط يوجــد فــرق ذوال  .3

 .والبعدي المؤجل الختبار التحصيل الدراسيالبعدي المباشر 
تالمــذة المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقــين درجــات  يداللــة إحصــائية بــين متوســط يوجــد فــرق ذوال  .4

 .البعدي المباشر والبعدي المؤجل الختبار التحصيل الدراسي
لضـابطة فـي تالمذة المجموعتين التجريبية وادرجات  يداللة إحصائية بين متوسط يوجد فرق ذوال  .5

 .التطبيق البعدي المباشر الختبار التحصيل الدراسي
تالمذة المجموعتين التجريبية والضـابطة فـي درجات  يداللة إحصائية بين متوسط يوجد فرق ذوال  .6

 .التطبيق البعدي المؤجل الختبار التحصيل الدراسي

  حدودالبحث: -7
 األساسي.الصف الرابع األساسي في مرحلة التعليم  ذة: تالمالحدود البشرية 

 العام  في الفصل الثاني من الحالي البحث: قامت الباحثة بتطبيق الحدود الزمانية
 م).2015- 2014لدراسي(ا

 التعليم األساسي  في محافظة اقتصر تطبيق البحث على عدد من مدارس : الحدود المكانية
 ال، أبو اليسر عابدين، بسام بربور، وهذه المدارس هي: محمد خير حبدمشق

 ــــــــة ــــــــر اســــــــتخدام اســــــــتراتيجية : الحــــــــدود العلمي ــــــــان أث ــــــــى  SevenE,sبي ــــــــة المعتمــــــــدة عل البنائي
 الحاسوب في تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم.
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  ـ إجراءات البحث:8

  ب: إجراءات البحث تتمثل

 بموضوع البحث، لتحديد األسس واإلجراءات  االطالع على الدراسات السابقة واألدبيات المتعلقة
 الالزمة إلتمام البحث.

 التي سوف تقوم الوحدة واالتفاق مع المشرف حول  ،العلوم المقرر من وزارة التربية مراجعة كتاب
 .تطبيقهاالباحثة بإعداد برنامج لها و 

 الخطوات السبع استراتيجية تقديم إطار نظري يتضمن مفهوم )Seven E,s.(  
  الحصول على موافقة االستاذ المشرف وموافقة مديرية التربية في محافظة دمشق بشأن إجراء

 البحث في مدارس من المحافظة.

  إعداد أدوات البحث، والمتمثلة في: اختبار قبلي / بعدي / مؤجل لقياس درجة تعلم تالمذة الصف
 Power pointاسوبي مصصم على الـ الرابع األساسي في الدروس المختارة من مادة العلوم، وبرنامج ح

 قائم على االستراتيجية ، وفق مايالئم طبيعة الموضوعات العلمية المختارة وخصائص التالمذة.

  االتفاق مع المدراء والمعلمين في المدارس المختارة لتطبيق البحث فيها؛ على إجراءات التطبيق
 الرسمي. وزمانه ومكانه بما يناسب المعلمين وخالل أوقات الدوام

 .إجراء تجربة استطالعية للتأكد من صدق وثبات أدوات البحث 

  التطبيق األولي للبرنامج الحاسوبي، حتى يصل البرنامج إلى الصورة النهائية التي تمكن الباحثة
 من التطبيق النهائي على العينة األساسية.

  والدراسات السابقة.استخراج النتائج النهائية وتحليلها وتفسيرها في ضوء االدب النظري 

 .تقديم عدد من المقترحات  

  مجتمع البحث وعينته: .1
 :المجتمع األصلي للبحث 

في الجمهورية العربية تالمذة الصف الرابع األساسي في محافظة دمشق  يتكون المجتمع األصلي من
  تلميذًا وتلميذة  25119والبالغ عددهم  السورية
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عينة مقصودة في المدارس التي تتوافر فيها شروط تطبيق البحث  عينة البحث ستكونعينة البحث: 
 :(قاعة معَّتمة قليًال،  جهاز إسقاط)، وتقسم عينة البحث إلى

ستقوم الباحثة بتطبيق البرنامج الحاسوبي واالختبار التحصيلي على عينة  :عينة التجربة االستطالعية
ومن ثم  .جاهزة لتحقيق الغرض من البحث )، لتصبح األدوات36استطالعية من التالميذ وعددهم(

 القيام بإجراءات الصدق والثبات ألدوات البحث.

وهي عينة من تالمذة الصف الرابع األساسي وتقسم إلى عينة التطبيق النهائي ألدوات البحث: 
 )40مجموعتين: (ضابطة وتجريبية)، مؤلفة من (

  التجريبية تمَّت في مدرسة أبو اليسر عابدين للتعليم األساسي حلقة أولى في مدينة دمشق.

  للتعليم األساسي حلقة أولى في مدينة دمشق. بسام بربورالضابطة تّمت في مدرسة 

  نتائج البحث:-10
  بعد معالجة البيانات إحصائيًا، والتحقق من فرضيات البحث، توصلت الباحثة إلى مايلي:

  
المعتمدة على الحاسوب فـي المجموعـة التجريبيـة علـى  Seven E,sتفوُّق طريقة استراتيجية   -10-1

تقــوم  Seven E,sطريقـة التعلـيم المعتـادة فـي المجموعـة الضـابطة، وفسـرت الباحثـة ذلــك بـأنَّ اسـتراتيجية 
ًال فـــي علـــى خطـــوات متسلســـة ومنظمـــة فـــي الحصـــول علـــى المعلومـــات، وتجعـــل مـــن المـــتعلم عنصـــرًا فـــاع

العملية التعليمية حيث يعتمد على نفسه فـي بنـاء معارفـه فتكـون هـذه المعلومـات أكثـر قـدرة علـى البقـاء فـي 
الذهن، وبالتالي تسهم في زيادة تحصيل التالمذة، ويكون المـتعلم قـاردًا علـى توظيـف المعلومـات فـي حياتـه 

  العملية.
) و (الســــفياني، 2003) و (صــــادق،2004) و (الدســــوقي، 2003وهــــذا مــــايتفق مــــع دراســــة (شــــاليل، 

 Seven). والتــي أكــدت جميعهــا علــى فاعليــة اســتراتيجية 2010) و(جبــر، 2011) و (بشــندي، 2001
E,s .البنائية في العملية التعليمية  

وازدادت فاعليــة هــذه االســتراتيجية عنــد اســتخدام الحاســوب فــي تطبيــق خطواتهــا، ألنَّ الحاســوب يضــفي 
ميــة متعــة وجاذبيــة تحفــز التالمــذة وتزيــد مــن رغبــتهم فــي الــتعلم وتســاعدهم فــي اســتيعاب علــى العمليــة التعلي
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المفاهيم المجردة التي يساعد الحاسوب في تقديمها بشكل واضح ومقنع كخبـرة بديلـة تعـوض إلـى حـد كبيـر 
  عن الخبرة المباشرة.

و(الــدريوش،  )2001) و(هــوبكنس، 2009) و(الخضــري، 2012وهــذا مــا يتفــق مــع دراســة (مصــري،  
  ). 2010)و (الغزي، 2010) و (العريشي، 2004
البنائيــة المعتمــدة علــى الحاســوب إلــى ارتفــاع مســتوى  Seven E,sأدى اســتخدام اســتراتيجية  -10-2

تحصــيل طلبــة المجموعــة التجريبيــة، وتفســر الباحثــة ذلــك بــأنَّ الــتعلم وفــق خطــوات محكمــة يــتم فيهــا عــرض 
الفيــديوهات يســاعد علــى ربــط المعلومــات، كمــا أن توظيــف الحاســوب يجعــل المعلومــات باســتخدام الصــور و 

ــًا ويزيــد مــن ديمومــة المعلومــات لــدى التالمــذة إضــافًة لتقديمــه أنشــطة تســاعد التالمــذة فــي  الــتعلم أكثــر ثبات
التحقق من مدى فهمهم للمعلومات والحصول على تعزيز مناسب مما يزيد من ثقـة المـتعلم بنفسـه ودافعيتـه 

لم، وبالتالي تحسن أدائه باستمرار في أثناء تدريس الوحدة، وبالطبع كل ذلك قد أدى إلى زيادة تحصيل للتع
  تالمذة المجموعة التجريبية. 

  
البنائيـة يتفـق مـع االتجاهـات   Seven E,sويمكـن القـول إّن اسـتخدام الحاسـوب فـي تطبيـق اسـتراتيجية

العمليـة التعليميـة كمحـور لهـا وتعـديل دور المعلـم فيهـا بمـا  الحديثة في التعليم التي تعـزز موقـع المـتعلم فـي
يسهم فـي تحسـين مسـتوى الـتعلم وتجويـده سـواء مـن حيـث التحصـيل أو االحتفـاظ بـه وتوظيفـه فـي المواقـف 

  الحياتية. 
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كليـــة . رســـالة دكتـــوراهمرحلـــة التعلـــيم األساســـي/ الحلقـــة الثانيـــة/ فـــي المـــدارس الرســـمية بمدينـــة دمشـــق. 
 .التربية، جامعة دمشق

. عمان: دار 1. طسيكولوجيا التدريس الصفي). 2007الزغلول، عماد والمحاميد، شاكر. ( .34
 المسيرة.
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 ، الرياض، مكتبة الرشيد. 1ط



  المراجع  
 

 ~115 ~	
 

وم وتنمية مهارات العلم فاعلية نموذج التعلم البنائي في تحصيل العل). 2011السفياني، ندى. ( .41
. رسالة ماجستير غير منشورة، رسالة التكاملية في ضوء السعة العقلية لطالبات المرحلة المتوسطة

 ، كلية التربية، جامعة الطائف، الطائف. 120، عدد 32الخليج العربي، س
هلية . عمان: المطابع األالحاسوب في التعليم). 2002سالمة، عبد الحافظ، أبو ريا، محمد.( .42

 للنشر والتوزيع، األردن. 
. عمان: دار الفكر للطباعة طرائق تعليم العلوم ودورها في تنمية التفكير). 2002سالمة، عادل.( .43

 والنشر.
 . جامعة دمشق، مديرية الكتب الجامعية.المناهج التربوية). 1998سنقر، صالحة( .44
ي تنمية بعض مهارات التفكير أثر استخدام استراتيجية الخطوات السبع ف). 2012سليم، معزز. ( .45

. رسالة ماجستير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات الصف الثامن األساسي في محافظات غزة
 غير منشورة، كلية التربية، عمادة الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية، غزة.

اعي وأثره على استخدام برنامج قائم على التعلم البنائياالجتم). 2001السيد، أحمد جابر. (  .46
. مجلة دراسات في التحصيل وتنمية بعض المهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 المناهج وطرق التدريس، جامعة عين شمس، القاهرة.
 .1. عمان، األردن، طكنوز المعرفة - التكنولوجيا التعليمية). 2006شحادة، أمل عايد. ( .47
نمو المفاهيم العلمية لألطفال(لرنامج مقترح وتجارب ). 2000الشربيني، زكريا، صادق، يسرية. ( .48

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.1. طلطفل ماقبل المدرسة)
أثر دورة التعلم في تدريس العلوم على التحصيل وبقاء أثر ). 2003شاليل، أيمن عبد الجواد.( .49

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة طالب الصف السابع. التعلم واكتساب عمليات العلم لدى 
 اإلسالمية، غزة، فلسطين.

. مجلة رؤى تربوية، التجريب واالستقصاء في مناهج العلوم الفلسطينية). 2010الشلش، خضر. ( .50
 .32عدد 

 . جامعة دمشق، دمشق.طرائق تدريس العلوم الطبيعية). 1993الشهابي، صالح سعيد. ( .51



  المراجع  
 

 ~116 ~	
 

البنائي في تدريس العلوم في تنمية  Seven E,sفعالية نموذج ). 2003صادق، منير. ( .52
. مجلة التحصيل وبعض مهارات عمليات العلم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بسلطنة عمان

 .187 – 145)، ص.ص: 3)، العدد (6التربية العلمية، المجلد (
في تدريس الرياضيات لطلبة  أثر استخدام الحاسوب). 2003صبح، يوسف، العجلوني، خالد. ( .53

، 30. مجلة دراسات، مجلد الصف األول الثانوي العلمي على تحصيلهم واتجاهاتهم نحو الحاسوب
 ، الجامعة األردنية، عمان.1عدد 

. عمان: 1. طالتدريس الفعال تخطيطه مهاراته استراتيجياته تقويمه). 2009الطناوي، عفت. ( .54
 دار المسيرة.

، عمان: دار المسيرة 1.. ططرائق التدريس). 2010ايرة، باسم وآخرون. (طوالبة، هادي و الصر  .55
 للنشر والتوزيع.

المهنة،  –المجال  –). تعريف تكنولوجيا التربية: النظرية 1995الطوبجي، حسين حمدي. ( .56
 الكويت: دار القلم.

الكتب،  . منشورات عالم1. طالبحث العلمي في تكنولوجيا التعليم). 2005عبد الحميد، محمد.( .57
 القاهرة

مدخل إلى منهاج البحث ). 2007عباس، محمد ونوفل، محمد والعبسي، محمد وأبوعواد، فلایر. ( .58
 ، عمان، األدرن: دار المسيرة للنشر والتوزيع.1. طفي التربية وعلم النفس

). بحث مقبول للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم 2010العبد اهللا، فواز. ( .59
 النفس.

فعالية استخدام الوسائل المتعددة بالكمبيوتر في ). 2006عثمان، ممدوح والجندي، محمد. ( .60
 تدريس مادة المحاسبة بالصف األول الثانوي التجاري في تنمية أداءات الطالب واالتجاه نحو المادة.

، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، 111مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس. عدد 
 كلية التربية، جامعة عين شمس.

أثر توظيف الوسائط المتعددة في تدريس مادة العلوم على تحصيل ). 2010العريشي، أيمن. ( .61
ر منشورة. كلية التربية، جامعة . رسالة ماجستير غيتالميذ الصف السادس االبتدائي في مدينة جازان

 أم القرى.



  المراجع  
 

 ~117 ~	
 

. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع طرق وأساليب تدريس العلوم). 2001عطا اهللا، ميشيل. ( .62
 والطباعة.

، عمان: دار 1. ط االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعَّال). 2008عطية، محسن علي. ( .63
 صفاء للنشر والتوزيع.

. غزة: التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبين). 2008والجيش، الخزندار. (عفانة، عزو اسماعيل  .64
 آفاق للنشر والتوزيع، فلسطين.

). التوجهات النظرية والتطبيقية لمعلمي اللغة العربية في 2005العقيلي، عبد المحسن سالم. ( .65
ة، جامعة الكويت، مدينة الرياض ومدى عالقتها بالنظرية البنائية. المجلة التربوية. كلية التربي

 . الكويت.76. عدد19مجلد
القياس والتقويم التربوي والنفسي(أساسياته وتطبيقاته ). 2000عالًّم، صالح الدين محمود( .66

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.1. طوتوجيهاته المعاصرة)

 . عمان: دار المسيرة.2ط .القياس والتقويم التربوي). 2009عالم، صالح الدين محمود.( .67
. عمان: دار 2. طالتربية العلمية وتدريس العلوم). 2007ي، محمد السيد وعميرة، إبراهيم. (عل .68

 المسيرة.
 . القاهرة: دار المعارف.تدريس العلوم والتربية العلمية). 1997عميرة، إبراهيم و الديب، فتحي. ( .69
 نشر والتوزيع.. عمان: دار المسيرة لل1. طالتربية العملية وتدريس العلوم). 2003علي، محمد( .70
 . عمان: دار المسيرة.الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية). 2004عيادات، يوسف.( .71
). دمج التقنيات في التعليم إعداد المعلم تقنيًا لأللفية الثالثة. 2004الغزو، إيمان محمد. ( .72

 .1اإلمارات العربية ، دبي: دار القلم ، ط
برنامج حاسوبي في تعليم مفاهيم العلوم والتربية الصحية في أثر ). 2012الغزي، معتصم باهللا. ( .73

. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التحصيل الدراسي لتالميذ الصف األول في التعليم األساسي
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بي القائم ع

مين حول ال
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ن" فاعلية ا
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  يس

.............
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مالحظات  ضعيف  متوسط  جيد ممتاز  العبارة لرقما
  أخرى

            وضوح األھداف   1

            دقة المحتوى العلمي   2

            القيمة التربوية للمعلومات  3

            طريقة العرض   4

           التفاعل الذي يوفره العرض  5

            توفر الرسوم واأللوان  6

            سھولة التشغيل   7

توفر التغذية الراجعة   8
  المناسبة

          

            تصميم شاشة الحاسوب  9

            توفر فيديوھات مساعدة  10 
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المؤجل) لوحدة الكهرباء  –البعدي  –): االختبار التحصيلي( القبلي 2ملحق(
  والمغناطيسية من كتاب العلوم للصف الرابع األساسي.

  أعزائي التالمذة...

سؤاًال تقيس مدى معرفتكم بالدروس الخمسة لوحدة  30فيما يلي مجموعة متنوعة من األسئلة تتكون من 
منكم قراءتها جيدًا ثم اإلجابة عنها بشكل صحيح وال تترك سؤاًال دون إجابة الكهرباء والمغناطيسية يرجى 

  علمًا أن إجابتك لن تؤثر على تحصيلك في المدرسة.

  مع خالص الشكر والتقدير...

  

  

  

  

  ادة: علومالم                                                                                                  االسم: 

  30المدرسة :                                                                  الدرجة: 

  الجنس:                                                                     الصف: الرابع 

  دقيقة 45المدة:                                                                             
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  ) درجات6أمام العبارة الغلط:        (× أمام العبارة الصحيحة وٕاشارة  √) ضع إشارة 1س

  ينطفئ المصباح الكهربائي إذا كان موصوًال على دارة مفتوحة (......).                             .1
  تحتاج الكهرباء إلى دارة كهربائية مفتوحة لتنتقل (.......).                    .2
  يتجه التيار الكهربائي في الدارة المغلقة من القطب السالب إلى القطب الموجب (......).  .3
  تسمح األجسام العازلة بمرور التيار الكهربائي (.......).                       .4
  التحرك في المواد الموصلة للكهرباء (.....).             تستطيع اإللكترونات .5
  يحتوي مصباح التفريغ الكهربائي غازات مختلفة األلوان (......).             .6
  األرض هي مغناطيس لها مجال مغناطيسَي (......).                     .7
           استخدم اليونانيون حجارة المغناطيس  (.....).                   .8
  تزداد قوة جذب المغناطيس عند طرقه (......).                            .9

 يصنع المغناطيس الدائم من الفوالذ (......). .10
 يمكن خزن الكهرباء في بطاريات (.......). .11
    إذا وصلنا ملعقة خشبية بسلك في دارة كهربائية فإّن المصباح يضيء (.....).                        .12

  

  ) درجات7)ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:            (2س

 تتجه اإلبرة الممغنطة الحرة باتجاه:  .13
  الجنوب ).                    –الغرب   - الشمال   -(الشرق 

 عدم نقل الخشب للكهرباء سببه: .14
  من مادة حية ).             يتكون  -يشبه البالستيك في خواصه  –ليس معدنًا  –(سرعة اشتعاله 

 نسمي األجسام التي تسمح بمرور التيار الكهربائي: .15
  سائلة).       -ناقلة   -ساكنة   -(عازلة  
 يستخدم الناس البوصلة لمعرفة: .16
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  حالة الطقس ).             –األمطار   –األوقات   - ( االتجاهات   
 ُيصنع المغناطيس المؤقت من :  .17

  الخشب).    - الفوالذ   -س النحا  -( الحديد 
                        

 إن أثر التيار الكهربائي على اإلبرة الممغنطة يسمى أثرًا: .18
  كيميائيًا ). –حراريًا  –مغناطيسيًا  –(كهربائيًا 

 يتكون السلك من جزء معدني وجزء آخر : .19
  خشبي ). –حديدي  –بالستيكي  –( نحاسي 

  
  

  ) رجة    1.5. صل عبارات العمود األول مع مايناسبها من عبارات العمود الثاني:     (20) 3س

  -ب-                                                     -أ -        

 .المصباح الكهربائي                             تنتج الطاقة الكهربائية  
                        يستهلك الطاقة الكهربائية.                القاطعة  
 .البطارية                                      تغلق وتفتح الدارة 

  تنقل الطاقة الكهربائية                                             

  

:      . أمامك مفكات صنعت مقابضها من مواد مختلفة ،أيها غير آمن لألعمال الكهربائية21) 4س
  )درجة1(

  ضع دائرة حوله.                                                                         



  المالحق

     

 

) درجة  2  (

  درجة      

تيتين :      

  ربائي.

  ها.

  رجة       

) د2بب:    (

 العبارتين اآلت

ربر التيار الكه

جميع عناصره

) در1غ:     (

     ....  

رة معلًال السب
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عليه كل من 

 تسمح بمرور

هربائي في ج

تبه في الفراغ

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

 تحت الصور

ي الذي تدل ع

ألجسام التي 

مر التيار الكه

من الدارة واكت

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

ال تنحرف ) 

صطلح العلمي

.........) األ

.........) يم

صر المفقود م

   ..........

-رة ( تنحرف

.اكتب المص2

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

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

. ارسم العنص

             

 اكتب العبارة

        

  
 

 

 

  

22)  5س

..)

      ...)

23) 6س

  

  

  

          

.24)7س
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                                         ..............................  

  ............................................................................................................السبب:

  

  ) درجة  2في الفراغ المناسب:     ( √. صنف المواد التالية إلى ناقل أو عازل بوضع إشارة 25) 8س

  

  زلعا                 ناقل                المادة           
 الهواء      
 النحاس      
 الزجاج      
 ملعقة خشبية      

  

  ) درجة      2. امأل الفراغات بالكلمات المناسبة :     (26) 9س

  غازات ). –سلكًا  –األشكال  –المنزلية  –استعمالها  –النيون  -زجاجية  –تسخن      

  

  مصباح تفريغ كهربائي         مصباح ذو سلك               
  المصابيح.............. والزينةمثال: 

  .............عند استعمالها.
  تحوي ............معدنيًا رفيعًا.

  وحبابة ........... مفرغة من الهواء .

  مثال: مصابيح .............. ومصابيح اإلعالم
  ال تسخن عند ............

  تحوي ................مختلفة األلوان
  ........وأنابيب متنوعة .......

  
  
  
  

  

  ) درجة    1.5. ارسم دارة كهربائية موضحًا عليها المسميات:     (27) 10س 
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   درجة  

......  

)2رباء:    (

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

 أخطار الكهر

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

.  

  رجة    

قًا للوقاية من 

           ...........

   درجة  

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

) در1آلتية: (
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رها لتقدم طرق

                      

) 1رباء.    (

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

في الصورة اآل

ة تحت صور

  

......        .       

ستخدام الكهر

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

لجسم الناقل ف

جمل المناسبة

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

ريقة لترشيد اس

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

سم العازل وال

.اكتب الج28 

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

. اقترح طر2

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

. حدد الجس3

  
 

 

  

  

)   11س

  

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

9) 12س

  

        ...

  

0) 13س
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  ): مفتاح اإلجابة على بنود االختبار التحصيلي:3ملحق(
  
  ): 1س

      
  البنود 

                  
  اإلجابات

  غلط     صح   
  1       √    
  2        ×  
  3      √    
  4       ×  
  5  √    
  6  √    
  7  √    

   8  √    
  9    ×  
  10  √    
  11  √    

   12    ×  
  
  ): 2س

  اإلجابات   البنود
  الشمال     13  
  ليس معدناً     14  
  ناقلة      15  
  االتجاهات     16  
  الحديد     17  
  مغناطيسياً      18  
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األش، غازات،   شكال

  لكهربائية
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  ربائية
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  طارية 
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  إلجابات
هلك الطاقة الك
ق وتفتح الدارة
 الطاقة الكهر
  من النحاس

  ربائي

  ة 

ة      النيون

  مصباح كهر
           بط

سلك كهرب    

  كي

اإل   
يسته
تغلق
تنتج
ض المصنوع م

ة للتيار الكهر
  ئية المغلقة

  ي 

قاطعة مفتوحة

  

 سلكًا، زجاجية

             
             
             

بالستيك   

  كهربائي
 

ك ذو المقبض

ألجسام الناقلة
الدارة الكهربائ 

صباح الكهربائي

حرف، ألن الق

اإلجابة 
  عازل 

  ناقل
  عازل

  عازل 

زلية، تسخن، س

             
عة           
             

 19  
 
  20): 3س

  البنود    
المصباح الك 

  القاطعة    
  البطارية   
): المفك21س
 
األ -):  22س

           - 
): المص23س
 
): التنح24س
  ): 25س

  لبنود
  هواء
  نحاس
  زجاج

  لعقة خشبية
 
): المنزل26س
 
):      27س

قاطع        
             

  
 

 

  
  
س
  
  
  
  
س
  
س
  
س
  
س
س
ا 
اله
الن
الز
مل
  
س
  
س
  
  



  المالحق

  بلًال بالماء

  سم الناقل

ون جسمك مب
  حد.
  ح

الجس         

 ~134 ~

ية عندما يكو
على مأخذ واح
عنى الصحيح

  في المنزل.
.  

             

جهزة الكهربائي
زة كهربائية ع
لقريبة من المع
دما ال نكون ف
بات الممكنة

             

ب تشغيل األج
عدة أجهزغل 

ل اإلجابات الق
ئ األنوار عند
ل جميع اإلجاب

  جسم العازل
             

 
): تجّنب28س

ال تشغ       
الحظة: تقبل

): نطفئ29س
الحظة: تقبل

 
):  الج30س
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  ): قائمة األهداف التعليمية:4ملحق(
  

  استمارة تحكيم األهداف التعليمية لمادة العلوم لطالب الصف الرابع األساسي

  

  السيد الدكتور المحترم:

  تحية طيبة وبعد...

البنائية  sevenE,sتقوم الباحثة بإعداد بحث علمي لنيل درجة الماجستير بعنوان "فاعلية استراتيجية  
  المعتمدة على الحاسوب في تحصيل تالمذة الصف الرابع األساسي في مقرر العلوم"

ونظرًا لخبرتكم الواسعة في المجال التربوي والعلمي أضع بين أيديكم مجموعة من األهداف التعليمية لوحدة 
ومناسبتها وصياغتها اللغوية الكهرباء والمغناطيس آملًة من حضرتكم قراءتها بغية تعرف مدى شموليتها 

  والتفضل بوضع أي مالحظات ترونها تساعد الباحثة لعمل التعديالت المناسبة

  شاكرة جهودكم وتعاونكم في خدمة البحث العلمي ودعمه.

  الباحثة

  رهف العلي
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  الرقم

  
  
  

  الهدف التعليمي
  
  
  

من التلميذ في نهاية الوحدة أن  يتوقع
  يكون قادرًا على القيام بما يلي:

  إجابات المحكم              
  

المستوى 
  المعرفي

    
الهدف 

السلوكي في 
المستوى 
المعرفي 
  المالئم

  
المستوى 

المالئم له من 
وجهة نظرك    

  
مالحظات 

  أخرى
  

  ال  نعم
              تذكر  يعرف الدارة الكهربائية.  1 
        تذكر  يعدد عناصر الدارة الكهربائية.   2 
        فهم  يستنتج وظيفة أسالك التوصيل.  3 
        فهم  يوضح مفهوم الدارة الكهربائية المفتوحة.  4 
        فهم  يوضح مفهوم الدارة الكهربائية المغلقة.  5 
        تطبيق  يصمم دارة كهربائية .  6 
        تطبيق  كهربائية.يرسم دارة   7 
يحدد اتجاه التيار الكهربائي في دارة   8 

  مرسومة.  كهربائية
     تحليل  

  
  

يقارن بين وظيفة المصباح الكهربائي   9 
  والبطارية.

  
  تحليل

      

10  
  

يقارن بين إضاءة المصباح عندما تكون 
الدارة مغلقة وٕاضاءته عندما تكون الدارة 

  مفتوحة.

  
  تحليل

     

  
  

  

        تحليل  بين المواد المكونة ألسالك التوصيليميز   11
يحدد العالقة بين إغالق القاطعة وٕاضاءة   12

  المصباح.
        تحليل

        فهم  يعطي تعريفًا للنواقل.   13
        فهم  يعطي تعريفًا للعوازل.  14
        تذكر  يسمي مادة ناقلة للكهرباء. 15
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        تذكر  يسمي مادة غير ناقلة للكهرباء. 16
  

17 
يحدد سبب العزل أو النقل للمواد 

-هواء-نحاس-خشب-التالية:(ذهب
  زجاج).

        تحليل

يقارن بين األجسام الناقلة واألجسام  18
  العازلة للكهرباء .

        تحليل

يختار خيارات اآلمان من الكهرباء وفق   19
  الصور المعروضة أمامه.

        تطبيق

استخدام مأخذ واحد لعدة أجهزة  يفسر عدم  20
  كهربائية.

          فهم

يفسر تجنب تالمس سلكين مكشوفين في   21
  أسالك الدارة.

        فهم

يعلل سبب استخدام أغطية بالستيكية   22
  للمأخذ الكهربائي.

        فهم

        تحليل  يميز بين أنواع المصابيح الكهربائية.  23
يقترح احتياطات وقائية من أخطار  24

  الكهرباء.
        تركيب

يبين رأيه في أهمية  استخدام الكهرباء في  25
  الحياة اليومية.

        تقويم

        تركيب  يقترح طرقًا لترشيد استخدام الكهرباء. 26
يسمي نوع المصابيح الكهربائية   27

  المستخدمة في الشارع.
        تطبيق

يحدد العالقة بين طرائق المغنطة وخاصية   28
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  ): أسماء السادة المحكمين:5ملحق(

  مكان العمل  الصفة العلمية  اسم المحكِّم

  جامعة دمشق  أستاذ في قسم المناهج وطرائق التدريس  أ.د محمد وحيد صيام

  أستاذ في معهد البحوث العلمية  أ.د عمران قوبا
  وزارة التربية  رئيس المركز الوطني لتطوير المناهج

  في قسم المناهج وطرائق التدريس أستاذ  أ.د جمال سليمان
  جامعة دمشق  

  جامعة دمشق  في قسم المناهج وطرائق التدريس أستاذ  أ.د أحمد الدبسي
  جامعة دمشق  أستاذ في قسم المناهج وطرائق التدريس  د. جمعة إبراهيم
  جامعة دمشق  أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرائق التدريس  د. آصف يوسف
  جامعة دمشق  أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرائق التدريس  د. أوصاف ديب
  جامعة  أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرائق التدريس  د. يحيى العمارين
  جامعة دمشق  مدرس في قسم المناهج وطرائق التدريس  د. خلود الجزائري
  جامعة دمشق  مدرس في قسم المناهج وطرائق التدريس  د. محمد صليبي

  لمادة العلوم في وزارة التربية األول موجهال  عوند. عمر أبو 
  التوجيه األول لمادة اللغة العربية في وزارة التربية  د. ميساء أبو شنب
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  ): معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار التحصيلي.6ملحق(

  التحصيلي االختبار لمفردات والصعوبة السھولة معامالت

  رقم المفردة
اإلجابات عدد 

  الصحيحة
عدد اإلجابات 
  الخاطئة

  معامل الصعوبة  معامل السھولة

1  8  32  0.20  0.80  
2  14  26  0.35  0.65  
3  10  30  0.25  0.75  
4  27  13  0.67  0.32  
5  25  15  0.62  0.37  
6  23  17  0.57  0.43  
7  28  12  0.70  0.30  
8  23  17  0.57  0.43  
9  23  17  0.57  0.43  

10  11  29  0.27  0.73  
11  23  17  0.57  0.43  
12  21  19  0.52  0.48  
13  15  25  0.37  0.63  
14  18  22  0.45  0.55  
15  24  16  0.60  0.40  
16  19  21  0.47  0.53  
17  30  10  0.75  0.25  
18  17  23  0.42  0.58  
19  28  12  0.70  0.30  
20  20  20  0.50  0.50  
21  20  20  0.50  0.50  
22  9  31  0.22  0.77  
23  16  24  0.40  0.60  
24  22  18  0.55  0.45  
25  29  11  0.72  0.28  
26  24  16  0.60  0.40  
27  27  13  0.67  0.33  
28  20  20  0.50  0.50  
29  8  32  0.20  0.80  
30  8  32  0.20  0.80  

  طالب 40  عدد أفراد العينة
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  ) معامالت تمييز بنود االختبار التحصيلي7ملحق(

  رقم البند
  والدنيا العليا للمجموعتين الصحيحة اإلجابات عدد

  معامل التمييز
  )11(الدنيا  )11(العليا

1  8  4  0.37 
2  6  0  0.55 
3  7  1  0.55 
4  6  2  0.37 
5  9  6  0.27 
6  7  0  0.64 
7  9  2  0.64 
8  8  3  0.46 
9  10  4  0.55 

10  9  1  0.74 
11  9  4  0.46 
12  6  2  0.37 
13  9  4  0.46 
14  7  0  0.64 
15  8  3  0.46 
16  9  1  0.74 
17  6  1  0.46 
18  9  2  0.64 
19  10  1  0.83 
20  8  2  0.55 
21  7  1  0.55 
22  5  1  0.37 
23  10  3  0.64 
24  9  2  0.64 
25  8  1  0.64 
26  7 0  0.64 
27  8  3  0.46 
28  9  1  0.74 
29  6  1  0.46 
30  9  1  0.74 
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    Seven E,sيتضمن البرنامج الحاسوبي القائم على استراتيجية  CD): 8ملحق(

 ): موافقة مديرية التربية:9ملحق(
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Introduction to research: 

Techniques of education is considered a component of the learning 
educational process, and an integral part of the educational system. The 
rapid developments made it necessary for the educational institutions to use 
them for achieving their purposes, and the computer with its software is 
considered the most prominent development in modern technology in the 
twenty-first century. It offers educational content in a various linguistic and 
visible way, with varied effects and backgrounds too. 

Given this importance, states recently have tended to develop plans for 
Informatics and make the computer and the informatics revolution in learning 
and teaching curriculums, which depends on integrating technology with 
education, a reality to overcome the problems of traditional education. 
There must be new teaching methods that make the learner an active 

component in the educational process . In response to that, a lot of modern 
methods and strategies that aim to develop thinking have emerged. For 
example, the seven steps' strategy (Seven E,s) that rely on structural learning 
i.e. the learner depends on himself in building knowledge within these 
strategic steps: (excitement, exploration, explanation, expansion, extension, 
information exchange, examination). 

Abstract 
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The importance of this structured strategy (Seven E,s)  refers to that it leads 

to achieve the teaching-learning outputs in teaching general science  and 
developing the basic scientific processes; because science is a scientific 
material with applied nature, and is considered a bridge between natural and 
human sciences. 

This development in curriculums associates with the nature of the seven 
steps strategy, and from the perspective of the importance of using modern 
teaching strategies, this current study aims to reveal the effectiveness of the 
seven steps strategy by using a computer program to work on assisting the 
student in planning, learning and creative thinking. 

1. research Problem 

From the importance of integrating technology in teaching for more efficient 
and productive learning, and the importance of employing computers in 
teaching because educational studies proved that learners have achieved 
higher results in scientific subjects they received by computers than those 
who received teaching by the traditional way. 

After the researcher has conducted a survey concerning the problems of 
teaching science ,the survey revealed that there are difficulties in teaching 
science in Syrian Arabic Republic, which were reflected in the methods used 
in teaching science based on memorization and recitations, and the  
inconsistent methods, techniques and strategies with the content of the 
science new curriculum; and the scarcity of using techniques and the  
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effective teaching methods. So it was a must to rely on a new strategy in 
teaching which is the Seven E,s enhanced by computers. 

The main research's problem can be summarized by the following question: 

What is the effectiveness of the constructed strategy of Seven E,s 
bases on computers on the results of fourth grade's primary students in 
science ? 

2- research Importance:  
   The importance of the current research emerges from the following : 

� Provide a computer model useful in teaching selected topics of science 
curriculum for fourth grade pupils. 

� expose the impact of the strategic use of constructed Seven E,s based on 

computers in fourth grade students' results in science subject. 

� The importance of science in student life. 

� The importance of the age targeted by the search. 

� Responding to the directions of the Ministry of education in introducing 
modern teaching strategies to the teaching grades curriculums. 

� Keep up with the trends of modern Syrian educational towards integrating 
technology in education, 
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� This research may provide a way of teaching differs from the usual 
methods used in education decision sciences in Syrian Arabic Republic 
schools. 

3- Research objectives:  
The current research aims to achieve the following objectives:  
�   Measuring the effectiveness of the strategy Seven E,s Computer-based in 

teaching science in the collection of fourth grade primary students through 
the achievement test. 

�    Exposing of earning ratio of the experimental group's students. 

�   Reaching proposals that improve the instructional process and develop it 
in integrating technology with teaching. 

�   Identifying the obstacles that prevent computers' use in teaching science. 

�   Preparing computer-made tutorial of science for the fourth grade primary 
with Power Point. 

 4- Search questions:  
The research questions are: 
1) What is strategy Seven E,s? and what are its stages: (excitement, 

exploration, explanation, expansion, extension, exchange information, exam)? 
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2) What is the effectiveness of strategy Seven E,s computer-based in 
teaching Science (Chapter II: electricity & magnetism) in the achievement of 
fourth grade students? 

3) What are the obstacles that prevent integrating technology with 
education? 
4) what are the main suggestions concluded of analyzing the research's 

results.  

5- Search variables:  

1) The independent variables: Teaching method : ( Strategy Seven 
E,s computer-based ,the usual way).                      

2)  The dependent variables: achievement of the fourth grade 
students in unit of electricity and magnetism of science . 

6- Research hypotheses:  
Research hypotheses were tested at a level indication (0. 05): 
1. There was no statistically significant difference between means of control 

group students in pre/post test of achievement. 

2. There was no statistically significant difference between means of 
experimental group students in pre/post test of achievement. 

3. There was no statistically significant difference between means of control 
group students  in post/ belated test of achievement. 
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4. There was no statistically significant difference between means of 
experimental group students  in post/ belated test of achievement. 

5. There was no statistically significant difference means of experimental 
group ands experimental group students  in post test of achievement . 

6 There was no statistically significant difference means of experimental 
group and experimental group students  in belated test of achievement.  

7:Research limits:  

�       Human limits: students of fourth grade at basic instruction. 

�       Time limits: the second semester of the academic year (2014-2015). 

�       Spatial limits: many of basic education schools at Damascus, the 
schools are: Mohammad Khair Habal. Abo Alysr Abdeen and Anas bin Malik 

�   Scientific limits : Statement the effect of using strategy Seven E,s 

computer-based in the achievement of fourth grade students in sciences. 

8- Research Procedures: 
 The search procedures were: 
� observing the previous researches and literature that related to the subject 

of this research to determine the  necessary principles and actions to 
complete this search. 

� reviewing the science's book, and agree with the manager about the unit 
that the researcher will prepare a program and application about it. 
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� Providing a conceptual framework that includes the concept of a seven-
step strategy (Seven E,s). 

� Obtaining the approval of the supervisor and the Education Directorate in 
Damascus for conducting research in schools. 

� Preparation the research tools : pre/post/belated test for  measuring a 
degree of learning fourth grade primary students in science, a computer 
program that design with the Power point and based on strategy, that suits the 
scientific topics and characteristics of students. 

� Taking the agreement from the managers and teachers in  selected 
schools for procedures , time and place of research that suit teachers' time 
through working hours. 

� Processing a test to ascertain the sincerity and consistency of research 
tools. 

� The first application of the program till it reaches to the final image that 
enables the researcher for the application of the final sample. 

� Extract the final results, analyzing and interpreting them in the light of the 
theoretical literature and the previous studies. 

� Giving number of proposals. 

9- Search community and its sample:  
*       Research's original community: 

The original community consists of students of the primary fourth grade in  
Damascus in Syrian Arabic Republic, reached to 24,898 student.  
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* Sample search: The sample search will be a purposing sample in 
schools which include the conditions of application the research (a little dark 
r o o m ,  p r o j e c t o r ) ,  a n d  t h e  s a m p l e  i s  d i v i d e d  i n t o : 

1- exploratory sample: the researcher will apply the computer program 
and the achievement test on a survey sample of (36) students, for the tools 
to become ready to achieve the purpose of the research and then to perform 
validity and reliability procedures of the research tools. 

2- final sample: it is a sample of primary fourth grade students, divided 
into two groups: (contro l and exper imental) ,  consist ing of (40) 

The experiment was conducted in Abo Alyeser Abdin school for basic 
education, first cycle in Damascus. 

The control was conducted in the Anas bin Malik school for the first cycle of 
basic education in Damascus. 

11. research results 

After processing the data statistically, and verify hypotheses of research, the 
results were: 

1- overwhelming Seven E, s strategy computer-based upon the usual 
teaching method, the researcher explained that the strategy Seven E, s 
depend on organization series steps to obtain information and make the 
student a affective factor in the instructional process as depend on himself  
in building knowledge,  so this information is more likely to stay in mind, thus 
contributes in increasing students' achievement, and the Learner can use 
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information in his life. This agrees with all of these studies : (shalayel, 2003) 
, (Al-desouky, 2004) , (Sadek, 2003) , (Al-soufiani, 2001) , (Bashandy, 
2011)  and(Jabr, 2010) . 
And the effectiveness of this strategy increased when use a computer in 

application of its steps, because the computer makes the learning process more 
fun and attractive to motivate students and increase their desire to learn and 
help them absorb the abstract concepts that computer help in provide them in a 
clear way as an alternative experience from direct experience. 
 This agrees with these studies : (Masry, 2012) , (Al-khodary.2009) , 

(Hopkins, 2001) , (Driouch 0.2004) , (Arishi 0.2010) and (Gazan.2010). 
 

2-  The use of Seven E, s structural Computer-based strategy causes 
increasing the level of the experimental group students' achievement, the 
researcher explains that the learning with steps to court information display with 
using images and videos helps to link information, in addition to employment of 
computer makes learning more stable and increases the durability of the  
information to the students and presents activities help students to check their 

understanding of the information and access to promote appropriate which 
increases the confidence of the learner himself and Defies to learn, and thus 
improve its performance continuously in the course of teaching unit, of course 
all of this has led to increased achievement of Experimental group students. 
It could be argued that the use of computer in application of Seven E, s 

structural strategy is agreed with recent trends in education that enhance the 
site of the learner in the learning process as a hub and modified teacher's role 
which would contribute to improve learning both in terms of achievement or 
retained and employed in life situations. 
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