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فعاليت وحدة تعليويت هطىرة يف ضىء تدريس العلىم
بالطريقت التكاهليت ) (SEEDعلى اكتساب ههاراث
عولياث العلن لطلبت الصف الرابع األساسي

الممخص _ ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن فعالية وحدة

الشامل ضرورة إنسانية حتمية لمجابية المشكالت ومواجية

تعميمية مطورة في ضوء تطوير تدريس العموم بالطريقة التكاممية

التحديات الحالية والمستقبمية ،بيدف وضع استراتيجيات محددة

) (SEEDعمى اكتساب ميارات عمميات العمم لطمبة الصف الرابع

لمتعامل مع األحداث والمتغيرات المتسارعة في مجاالت الحياة

األساسي .تكونت عينة الدراسة من ( )120طالباً وطالبة من مدرستين

المختمفة ،ويعد التخطيط من أبرز العوامل التي يمثل الركيزة

إحداىما لمذكور واألخرى لإلناث لفحص مدى امتالكم ميارات عمميات

األولى في أي عمل ويجنب المعممين كثي اًر من األخطاء الناجمة

العمم األساسية من مجتمع الدراسة البالغ عدده ( )1136طالباً
و( )1304طالبة ،كما وتكونت عينة الدراسة من كتاب العموم المقرر

عن االرتجال ،ويوفر كثي اًر من الجيد والوقت الالزمين لتحقيق

النتاجات المرجوة وبأقل التكاليف ،نظ اًر لمتطورات التي ظيرت

لمصف الرابع واختيرت منو وحدة الكيرباء والمغناطيس .وتم استخدام

عمى أدوار المعمم في ضوء تحديات القرن الواحد والعشرين

عدد من المواد واألدوات في ىذه الدراسة تمثمت بإعداد وحدة تعميمية

المعرفية منيا والعممية.

تضمنت الوحدة األولى (الكيرباء والمغناطيس) من منياج العموم

ومن أبرز الكفايات التي تحقق التخطيط لمتدريس الفعال ما

المقرر لمصف الرابع األساسي لمفصل األول ،واعداد اختبار لقياس

يأتي:

اكتسابيم ميارات عمميات العمم .أظيرت النتائج وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.05بين التطبيق القبمي

• يصمم خططاً تدريسية مترابطة في ضوء النتاجات التعميمية

والبعدي عمى اكتساب الطمبة لميارات عمميات العمم في وحدة الكيرباء

ووفق معايير منياج المبحث /المباحث.

والمغناطيسية ،حيث بمغت قيمة االختبار) ،(t-test) (4.46ومن

• يظير فيما لمبادئ تعمم الطمبة ونمائيم ،ويستخدميا في

خالل المتوسطات الحسابية وجد أن الفرق كان لصالح التطبيق

تصميم خططو التدريسية.

البعدي بمتوسط حسابي ( ،)19.24بينما بمغ المتوسط الحسابي

• يظير معرفة بالمصادر التعممية المتاحة في المدرسة

لمتطبيق القبمي ( .)16.02وأن قيمة ) (t-testبمغت ( )-1.09وىي

والمجتمع ،بما في ذلك مصادر.

قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( ،)0.05وىذا يدل عمى
عدم وجود فروق في اكتساب ميارات العمم في وحدة الكيرباء

• تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ) (ICTوتوظفيا في تصميم
خططو التدريسية.

والمغناطيسية بين الذكور واإلناث .وقد أوصت الدراسة بتنظيم البرامج

• يظير معرفة باستراتيجيات التدريس ،ويختار المالئـ ـم منيا وفق

التدريبية لمعممي العموم في المراحل الدراسية كافة وتوجيييا نحو

الحاجات واألساليب التعممية المتنوعة لطمبتو.

مشروع تطوير تدريس العموم بالطريقة التكاممية ) (seedفي مجال

• يصمم نشاطات تعمميو تفاعمية تتسم باألمن والتشارك

تدريب معممي العموم.
الكممات المفتاحية:

والتعاون ].[1

وحدة تعميمية مطورة ،تطوير تدريس العموم بالطريقة التكاممية

وقد تبنت و ازرة التربية والتعميم جميع عناصر العممية

) ،(SEEDعمميات العمم ،طمبة الصف الرابع.

التعميمية بالتطوير والتحديث بما فييا استراتيجيات التدريس
والتقويم والتخطيط لمتدريس ،بيدف إعداد جيل من الطمبة يتمتع

 .1المقدمة

بميارات حياتية ترتكز عمى عقيدة األمة ومبادئيا وقيميا

نعيش اآلن عصر العولمة الذي يتسم بسرعة التغيير،

األصيمة ويمثل استثما اًر حقيقياً لممعرفة والخبرات ،وبناء شخصية

فضالً من تحديات محمية وعالمية لعل من أىميا االنفجار

متكاممة لدى المتعمم تمكنو من التعامل مع متغيرات العصر

المعرفي والتطور التكنولوجي وثورة المعمومات ،وكي يواكب

بمرونة ،فجاء المنياج الحديث لينمي لدى الطمبة البحث عن

المعمم ىذه المتغيرات ،فإن عميو أن يدرك أن التخطيط بمعناه
2
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المعرفة وتنظيميا وتحميميا وتوظيفيا ومن ثم توليد معرفة جديدة،

حول التكنولوجيا المتقدمة ،وأن يألف الطمبة معالجة المعمومات،

وتدريبيم عمى كيفية التواصل مع اآلخرين بطريقة تشمل احترام

ويؤدي إلى تحسين نوعية التعمم والتعميم وأحدث المجاالت التي

توصل إلييا العمم [.[3

اآلخرين ،وتنمية التفكير الناقد باستخدام أدوات تكنولوجيا التعميم

ولترسيخ المنيجية العممية التحميمية التجريبية ،كأسموب

واالتصاالت ،وأخي اًر تقدير الذات وتقويميا [.[2

وفي ظل زمن االنفجار المعرفي في عصر المعمومات فإن

لحل المشكالت المختمفة والتخمص من النمط التقميدي في الحياة

ميمة التعمم تنمية ميارات الحصول عمى المعرفة ،توظيفيا

اليومية والعممية ،يستدعي استثمار اإلمكانات الحاسوبية وأن

بالحياة ،وتوليد الجديد منيا ،ويكون ذلك بالتركيز عمى األفكار

تتكاتف جميع المؤسسات ،وتواصل الجيود الحثيثة لمواجية مثل

إنسان المستقبل التعامل مع المواقف والمشاكل المستجدة [.[3

أبناء ىذه األمة تأىيالً تكنولوجياً يجعميم قادرين عمى التعايش

ىذا التحدي المتعاظم ،بما تتطمبو المرحمة القادمة من تأىيل

األساسية لممعرفة العممية دون الحشو والتفاصيل ،لكي يستطيع
كما ساىم دمج التكنولوجيا بالتعميم لتطوير األساليب
التقميدية

في

تحسين

النتاجات

التربوية

لدى

والعطاء والمنافسة [.[8

ويركز تدريس العموم عمى األساليب التربوية الحديثة

الطمبة،

ونظريات التعمم ولعل أىم ىذه النظريات [:[9

وظيور أساليب جديدة لمتعمم ،مثل :التعمم اإللكتروني ،حوسبة

النظرية

السموكية:

فقد

شكمت

النظرية

السموكية

المقررات ،التعمم عن بعد ،وىذا التعمم يوظف تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت الحديثة ووسائميا لمتغمب عمى بعض

أوالً:

) (Behavior theoryقبل عام 1970القاعدة التي يتم عمى

المشكالت [.[4

أساسيا تحديد سموك المتعمم داخل الحجرة الصفية إضافة إلى

ويتطمب دمج التكنولوجيا في التعميم من المعمم أن يكون

النظرة التقميدية لممعرفة التي تشكل التعمم الجيد ،كما تؤكد

أكثر فاعمية في عممية اإلعداد والتخطيط والتنفيذ ،وأن يمتمك

المدرسة السموكية عمى السموك الظاىر وتبتعد عن اإلشارة

كفايات وميارات جديدة لمتعامل مع التكنولوجيا ،وفي ضوء ىذا

لممعاني واألفكار.

كان لمشروع تطوير تدريس العموم بالطريقة التكاممية SEED

ثانياً:

) (JICAوتنفيذاً لمشروع التعميم نحو اقتصاد المعرفة وذلك من

المختمفة إما فردياً أو بشكل جماعياً ،وأن عممية بناء المعاني

التي تبنتيا و ازرة التربية والتعميم بالتعاون مع الوكالة اليابانية

النظرية

البنائية:

يشير

مصطمح

البنائية

) (Constructivismإلى فكرة أن كل متعمم يبني المعاني

أجل تييئة معممون قادرون عمى التعامل مع تكنولوجيا

ىي عممية التعمم ومن ىنا ينبغي التركيز عمى تفكير المتعمم

المعمومات واالتصاالت والتجربة العممية وتوظيفيا بوعي عميق

وليس عمى الموضوع أو الدرس الذي يتعممو المتعمم.
وبما أن أحد أىداف تدريس العموم ىو تعمم الطمبة

ورؤى مستنيرة لتحقيق تنمية مستدامة في األردن [.[5

وقد أوردت و ازرة التربية والتعميم في القانون المؤقت لمتربية

المعمومات المقدمة ليم تعمما ذا معنى ،تزايدت الحاجة في

والتعميم رقم ( )27لعام  ،1999األىداف العامة المرجوة من

عصر المعموماتية إلى تطوير تعميم العموم ،وذلك بالتركيز عمى

إدخال الحاسوب التعميمي في مدارس المممكة ،حيث تطمح

كل من المعارف والميارات العممية والتكنولوجية .وتزايدت

الو ازرة بأن يسيم الحاسوب التعميمي في بناء النمو المتكامل

الحاجة في تدريس العموم إلى تكنولوجيا حديثة ىي الشبكة

المتزن لمطالب من خالل إثراء ثقافتو العامة ،وتمكينو من

العالمية لممعمومات (اإلنترنت) ،فيي تساعد الطمبة عمى التوصل

اكتساب المعمومات والميارات واالتجاىات الالزمة لتمبية حاجاتو

إلى معمومات تثير تفكيرىم وتوسع مداركيم من خالل االنفتاح

اآلنية والمستقبمية [.[6

العالمي عمى مصادر المعمومات في جميع أنحاء العالم [.[10
لذا يحتاج الطمبة من المعمم الدعم بأنشطة مثيرة لتفكيرىم

ومما تجدر اإلشارة إليو أن الحواسيب لعبت دو اًر ميماً في

وتحتاج إلى البحث والتقصي ودعم ذلك بأسئمة ذات خصائص

مجال التعميم ،فأصبحت تستخدم في تدريس المواد الدراسية

جيدة ،وتزويدىم بالمصادر المتنوعة مثل المواقع اإللكترونية

المختمفة ،واعداد الدروس ،واالختبارات ،وتقويم الطمبة ،وادارة

الفصل الدراسي [ ،]7والسبب في استخدام الحاسوب وتكنولوجيا

والكتب والمجالت لمساعدتيم في الوصول إلى إجابات عن

المعمومات في عممية التعميم والتعمم تييئة الطمبة لعالم يتمحور

أسئمتيم ،وكيفية البحث عن المعمومات القبمية من خالل اختيار
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الكممات المفتاحية المناسبة لمبحث وأن تكون ضرورية لممعرفة

تحقيق تدريس العموم بشكل متكامل ،ليصبح دور المتعمم إيجابياً

التخطيط لألنشطة بشكل جيد ضروري ،وطرح أسئمة تتطمب

التوصل إلى المعرفة بنفسو بدالً من أن يكون مستقبالً ليا.

وقد استفاد كال من نوفاك ورفاقو [ ]12من نظرية أوزبل

 -1اكتساب المتعمم اتجاىات عممية ايجابية مثل حب

في عممية التدريس حيث تييأ الظروف الالزمة لمساعدتو عمى

الجديدة ،وفي ضوء طبيعة االستقصاء والتفكير العممي فإن

وتتمخص أىمية عمميات العمم بما يمي:

تركيب المعمومات من مصادر متعددة [.[11
في أن البنية المعرفية تنتظم في صورة ىرمية ،من خالل التمثل

االستطالع.

مع المفاىيم الموجودة مسبقا ،وذلك في إطار يضميا جميعيا،

 -2تنمية اتجاىات ايجابية نحو البيئة لدى التمميذ يتمثل في

لمعاني المفيوم الجديد تحت المفيوم الموجود أصال وبذلك تم

 -3اكتساب المتعمم ميارات التفكير العممي.

بمورت فكرة نوفاك التمثل اليرمي لممفاىيم التي قدميا أوزبل إلى

 -4تولد الدافعية لدى المتعمم وزيادة الثقة بنفسو.

ما أسماه بالخرائط المفاىيمية ،لبناء خرائط المفاىيم يتم عرض

 -5اكتساب المتعمم قدرة عمى التعمم الذاتي.

األدنى ،ثم ربط المفاىيم بجمل تعبيرية ،ثم محاولة عمل

العموم [.[9

المحافظة عمييا وصيانتيا وتحسينيا.

باإلضافة إلى أن التعمم الجديد يتم من خالل االحتواء الترابطي

 -6يمكن أن تشكل عمميات العمم عمود فقري لطرائق تدريس

لمفاىيم المحتوى ،ثم الترتيب اليرمي لممفاىيم من االعمى إلى

وتقسم عمميات العمم إلى قسمين :عمميات العمم األساسية

وصالت عرضية بين مجموعة المفاىيم [.[13
ويجمع التدريس بين الفن والعمم ،وىذا ما جاءت بو

 ،Basic Science Processوعمميات العمم المتكاممة

استراتيجيات تدريس معينة إال أنيا قدمت معايير لمتدريس ،مما

ويؤكد زيتون []18؛ رواشدة وخطايبة []19؛ الشناق []20

أدى إلى تغيير في أدوار المعمم (الذي يجمع بين الفن والعمم)

أن الميارات األساسية يتم تدريسيا في المرحمة األساسية الدنيا،

والمتعمم ،يتطمب منو تأدية الدور المتمثل في تيسير وتسييل

في حين يتم تدريس عمميات العمم المتكاممة في المرحمة

المعرفة وتشجيع الطمبة عمى بنائيا .كما ان المعمم لم يعد

المتوسطة والثانوية :وتشمل ميارات عمميات العمم األساسية عمى

مصادر المعمومات المختمفة ،واشراك الطمبة في عممية التعميم

األرقام واستخدام العالقات الزمانية والمكانية واالتصال وىذه

لتشجيعيم ،إن ىذه التغييرات استدعت إحداث التغيير في

الميارات تعد أقل مستوى من الميارات المتكاممة ،وىي ضرورية

أساليب التدريس والتخطيط الجيد والقياس والتقويم [.[14

لعمميات العمم المتكاممة ،فإذا أظير المتعممون أنيم يستطيعون

]Integrated Science Process [16

النظرية البنائية ،فيي نظرية في التعميم أو التدريس ،فمم تقدم

المالحظة والقياس والتصنيف واالستدالل والتنبؤ واستخدام

المصدر الوحيد لممعمومات ،لذلك عميو أن يرشد الطمبة إلى

ويؤكد التربويون عمى أىمية تعميم الطمبة كيف يفكرون،

القيام بالمالحظة والتصنيف والقياس والتنبؤ واالستدالل ،فإنيم

وتوظيف المعرفة بالحياة ،ولتحقيق ذلك ال بد أن يركز تعمم

بذلك يظيرون فيماً أعمق لعمميات العمم األساسية .وتتضمن

العموم عمى اكساب الطمبة األسموب العممي في التفكير (الطريقة

عمميات العمم العمميات التالية:

العممية في البحث والتفكير) [.[15

 -1المالحظة ) (Observingيقصد بيا انتباه منظم ومضبوط

عمميات العمم:

لمظواىر أو األحداث الكتشاف خصائصيا وعناصرىا.

كثف المختصون بالتربية العممية جيودىم في تفعيل

 -2القياس ) (Measuringوىي القدرة عمى اختيار أدوات

عمميات العمم األساسية والمتكاممة لمساعدة الطمبة عمى تطوير

القياس المناسبة لخاصية ما واستخداميا بدقة لمحصول عمى

مياراتيم العممية وقيميم المترابطة بالعمم [ ،]16كما وأكد جيرمان

معمومات كمية عن تمك الخاصية.

وبورك [ ]17عمى أىمية استخدام عمميات العمم األساسية

 -3التصنيف ) (Classifyingوتعني القدرة عمى وضع

األساسية كافة.

مجموعات معينة اعتماداً عمى الخصائص المشتركة بينيا.

المعمومات أو البيانات أو األشياء المتوفرة في فئات أو

باعتبارىا من األىداف الرئيسية في تدريس العموم لممراحل

 -4االستـ ـدالل ) (Reasoningوىـ ـي القـ ـدرة عم ـى التوصل إلى

وال بد من االىتمام بجميع مكونات عمميات العم ـم م ـن أجل
4
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وتسعى ىذه الدراسة لإلجابة عن األسئمة اآلتية:

إلى معمومات جديدة من المعمومات السابقة بطريقة ذىنية منظمة

 -1ما أثر مشروع تطوير تدريس العموم بالطريقة التكاممية

ودون تجريب.

)(seedفي اكتساب طمبة الصف الرابع األساسي لميارات

 -5التنبؤ ) (Predictingالقدرة عمى استخدام المعمومات
السابقة لمتنبؤ بحدوث ظاىرة أو حادثة ما في المستقبل في ضوء

عمميات العمم في وحدة "الكيرباء والمغناطيسية"؟

وصف وتفسير المعمومات واألحداث الجزئية المتصمة بالظاىرة

 -2ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب طمبة

أو الحادثة المختارة.

الصف الرابع األساسي لميارات عمميات العمم في وحدة

استخدام األرقام ) (Using of numbersالقدرة عمى استخدام

"الكيرباء والمغناطيسية" تعزى لمتغير الجنس؟

االرقام الرياضية عند تطبيق العمميات الحسابية األساسية بطريقة

ب .أهمية الدراسة

 -6استخدام العالقات المكانية والزمانية (Using Space/Tim

مشروع تطوير تدريس العموم بالطريقة التكاممية ) (seedمن

) Relationshipsوىي القدرة عمى تطبيق القوانين والعالقات

حيث تأثيره عمى اكساب الطمبة ميارات عمميات العمم ،كما تأتي

صحيحة.

تنبع أىمية الدراسة من كونيا تحاول الكشف عن فاعمية

الرياضية التي تعبر عن العالقات المكانية والزمانية.

أىمية الدراسة في بناء القدرات والميارات لمعممي العموم لبناء ما

 -7االتصال ) (Communicatingالقدرة عمى نقل األفكار
العممية أو المعمومات أو نتائج معينة إلى اآلخرين وذلك من

يسمى مجتمعات التعمم المينية لممعممين وتطوير كفاءة مراكز
مصادر التعمم وربطيا بمجتمع معممي العموم ،وابتكار طرائق

خالل ترجمتيا شفوياً أو كتابياً إلى جداول إحصائية أو رسومات

ومصادر تعمم من البيئة المحمية قميمة الكمفة لدعم تدريس العموم،

بيانية أو لوحات عممية [.[9

كما وتأتي أىمية الدراسة في تكامل األدوار بين كل من :معمم
العموم ،قيم المختبر ،معمم الحاسوب ،لبناء دروس تنفذ من خالل

 .2مشكمة الدراسة

التعمم المتكامل ،كما وتأتي أىمية الدراسة لتمكين المشرفين

نظ اًر لمتطورات العالمية في جميع المجاالت وبالتحديد في

مجال العممية التعميمية التعممية ،وما واكبيا من تواصل في

والمعممين من الميارات اآلتية :تنفيذ التعميم المتمركز حول

البحث عن طرق وأساليب جديدة تساعد عمى تنمية التفكير،

الطالب حسب النظرية البنائية ،تطوير خطط دراسية في مباحث

وتحسين التعمم ،ومن أىم االستراتيجيات المتبعة في ذلك ىي

العموم المختمفة من خالل المنحى التكاممي ،إعداد مادة تدريبية

التدريس من خالل توظيف مشروع تطوير تدريس العموم

مطبوعة ورقمية لمعممي العموم ،تطوير التجارب العممية

الطمبة ميارات التفكير العميا وحل المشكالت.

المعمومات واالتصاالت ) (ICTبفاعمية أينما كان ذلك مناسبا

باستغالل كافة الموارد المتاحة في بيئة التعمم ،توظيف تكنولوجيا

بالطريقة التكاممية ) (seedلما ليذا المشروع من أثر في إكساب
وتشير مؤشرات الواقع التعميمي والتعممي في األردن إلى

في دروس العموم .ويمكن أن تسيم الدراسة في توفير دروس

تدني مستويات طمبة الثامن األساسي في العموم الذي كشفت

نموذجية لتدريب المعممين وفق المنحى التكاممي واعطاء
المعممين فرصة لمتدريب عمى تطوير المواقف التعميمية داخل

عنة الدراسة الدولية لتقويم التقدم التربوي التي شارك األردن فييا
The International Assessment of Educational
 Progressفقد أشارت نتائج الدراسة الدولية الثالثة لمعموم

الغرفة الصفية.
ج .التعريفات اإلجرائية

والرياضيات إلى ضعف مستوى طمبة الثامن األساسي [.[21

تطوير تدريس العموم بالطريقة التكاممية ) (seedوىو

وقد أوصت لجنة الخبراء لممؤتمر الوطني التربوي بعد

مشروع ييدف إلى التطوير التربوي نحو االقتصاد المعرفي،

مناقشة مستفيضة بضرورة توفير البرمجيات التعميمية الحاسوبية

وكان دور المعمم في المشروع متمثال بالعنوان (كن ىذا المعمم

بوصفيا جزءا من المواد التعميمية ،وخاصة البرمجيات التعميمية

لتصنع ىذا الطالب) ،وألن الطالب ىو اليدف الرئيس من

الحاسوبية ،ذات العالقة باألجيزة المخبرية ،لمعرفة أثر برامج

العممية التعميمية جعل المركز ليا بما يعرف (التعمم المتمركز

المحاكاة الحاسوبي في زيادة تحصيل الطمبة في مادة

حول الطالب) ،وكان ال بد من استخدام استراتيجيات حديثة في

العموم [.[6

تدريس العموم مثل (دور المالحظة والتجريب في تدريس العموم)،
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ولمواكبة التطورات السريعة في المجتمع تم (توظيف التكنولوجيا

ودرس طمبة المجموعة التجريبية التجارب من خالل برنامج

في تدريس العموم) ،وإلحداث تكامل بين االستراتيجيات الحديثة

محاكاة حاسوبية ،أظيرت النتائج تحسناً ممحوظاً في أداء الطمبة

معممي العموم بخبراتيم المختمفة وىو (التعاون بين معممي

الطمبة لكال المجموعتين وعدم وجود أثر لمجنس ،وأوصت

العموم) ،وفي النياية كان ال بد من التقويم والتقييم لمطالب الذي

بضرورة األخذ بعين االعتبار التحسن الممحوظ في ميارات

نريد ولممعمم الباني تحت عنوان (التقويم والتقييم).

عمميات العمم من خالل التعمم بالحاسوب.

لميارات عمميات العمم ،وعدم وجود فرق دال عمى تحصيل

والتكنولوجيا صنع (درس العموم الجيد) ،وتم عمل تكامل بين

وحتى تخرج الخطة بصورة جيدة وواقعية ويمكن االستفادة

وأجرى روس وىوجبام [ ]23دراسة حول تأثير تكامل

الدرس والتي تبناىا مشروع ( )SEEDوىي :المقدمة ،تطوير

الدراسة من طمبة الصف التاسع في المقاطعة ،وتم تصميم

الفكرة /المعرفة /الفرضية ،الفرضيات ،النشاط /التجربة ،النتيجة/

منياج يشتمل أنشطة متنوعة ضمن التعمم الفعال ودمج

تحميميا ،التوسع واالمتداد.

التكنولوجيا من خالل موضوعات الدروس ،أظيرت النتائج

العموم والرياضيات والتكنولوجيا عمى الطالب ،تكونت عينة

منيا ،ال بد من اتباع خطوات التسمسل المنيجي العممي لخطة

عمميات العمم :ويقصد بيا مجموعة من القدرات والعمميات

ضرورة التنويع في استراتيجيات التدريس وتفعيل دور التكنولوجيا

العقمية والمنطقية الخاصة الالزمة لتطبيق طرق العمم والتفكير

لما لذلك من أثر عمى تحسن أداء الطمبة في المنياج المعد

العممي بشكل صحيح [ ،]15وتعني في ىذه الدراسة أداء الطمبة

مسبقاً.

الميارات العممية وىي (مالحظة ،وصف ،تبويب ،استدالل،

استقصاء أثر محاكاة حاسوبية في إكساب طمبة المرحمة

تنبؤ ،قياس ،استخدام األرقام ،تفسير ،تعميم).

األساسية ميارات عمميات العمم والتحصيل األكاديمي في مبحث

د .محددات الدراسة

الميكروبيولوجيا ،تكونت عينة الدراسة من  181طالباً من طمبة

وأجرى ىوبرت ولوماسك والزارويتر [ ]24دراسة ىدفت إلى

عمى اختبار ميارات عمميات العمم الذي سيتناول عدداً من

الصف العاشر األساسي ،درست المجموعة التجريبية الموضوع

تتمثل محددات الدراسة بما يمي:

من خالل برنامج المحاكاة الحاسوبية لتجارب المختبر ،ودرست

 -اقتصرت ىذه الدراسة عمى طالب الصف الرابع األساسي

المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية ،واعتمدت الدراسة أساسا

الذكور واإلناث في مديرية التربية والتعميم  /لواء الرمثا عمى

عمى مواجية الطمبة إلجراء عممية حول المشكمة لموضوع

مدرستي أسماء بنت عميس وأبي حنيفة.

 -اقتصرت ىذه الدراسة عمى وحدة الكيرباء والمغناطيسية

االنحناء في األجسام ،وتطمب ىذا الموضوع من الطمبة استخدام

لمصف الرابع األساسي لمعام الدراسي .2015/2014

ميارات حل المشكمة من خالل التعامل مع ثالثة متغيرات في
تجربة محاكاة واحدة ،أظيرت نتائج الدراسة أن طالب المجموعة

 -دليل المعمم الذي قامت الباحثة بتصميمو.

التجريبية حصموا عمى تحصيل أكاديمي أعمى من نظرائيم في

 -اقتصرت ىذه الدراسة عمى ميارات عمميات العمم اآلتية:

(المالحظة ،الوصف ،التبويب ،االستدالل ،التنبؤ ،القياس،

المجموعة الضابطة ،كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن الطمبة

استخدام األرقام ،التفسير ،التعميم ،ضبط المتغيرات).

ذوي القدرات المتدنية استطاعوا مواكبة أقرانيم الطمبة ذوي
القدرات العالية في التحصيل واستخداميم لميارات حل المشكمة.

 .3الدراسات السابقة

وأجرى الشناق وأبو ىوال والبواب [ ]25دراسة ىدفت إلى

أجرى برشفيمد وجيفور [ ]22دراسة ىدفت إلى استقصاء

تقصي أثر استخدام استراتيجية المختبر الجاف  dry labفي

أثر التعميم بالحاسوب عمى إكساب ميارات العمم لدى طمبة كمية

إكساب طمبة كمية العموم وميارات عمميات العمم مقارنة بالطريقة

المجتمع في مبحث البيولوجيا العامة ،تكونت عينة الدراسة من

التقميدية  ،Wet labتكون مجتمع الدراسة من ( )1321طالباً

 92طالباً قسمت إلى مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية خضع

وطالبة والمسجمين في مساق الكيمياء العامة العممية ( )106في

طمبة كال المجموعتين الختبار تحصيمي وأداء ميارات عمميات

الجامعة األردنية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )142طالباً

العمم من خالل مقياس تم إعداده لغرض الدراسة ،استخدم طمبة

وطالبة موزعين عمى مجموعتين ،تجريبية ( )84طالبا وطالبة

المجموعة الضابطة مواد مخبرية معدة خصيصا لغرض الدراسة،
6
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وقد تم جمع المعمومات الرئيسية عن الطالب من خالل:

وضابطة ( )58طالباً وطالبة ،أظيرت نتائج الدراسة أن ىنالك

المقابالت ،أشرطة الفيديو ،التسجيالت ،الجرائد ،أظيرت النتائج

فروقا ذات داللة إحصائية في مدى امتالك طمبة كمية العموم

لمميارات العممية تعزى لطريقة التدريس ولصالح استراتيجية

إبداعية الطالب من خالل تفاعميم وحماسيم الستخدام التقنيات

التدريس بالمختبر الجاف مما أظير فاعمية ىذه االستراتيجية في

التكنولوجية الحديثة في التعميم.

امتالك الطمبة لمميارات العممية.
وأجرى ىوس [ ]26دراسة حول تأثير استراتيجيات التعميم

أ .منهج الدراسة

 .4الطريقة واإلجراءات

الصفي عمى اإلنجاز العممي لطالب في اليابان ،وىدفت ىذه

اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي وذلك بمحاولة الكشف

الغرفة الصفية وانجاز العموم في المدارس االبتدائية في اليابان،

بالط ـريق ـة التك ـاممي ـ ـة ) (SEEDعمـ ـى اكـتس ـاب ميـ ـارات عمميـ ـات

الدراسة لمبحث في العالقة بين استراتيجيات التعميم الحديثة في

عن فعالية وحدة تعميمية مطورة في ضوء تطوير تدريس العموم

تكونت عينة الدراسة من طمبة في الصف الرابع ،تم تصميم

العمم لطمبة الصف الرابع األساسي

العديد من المناىج التعميمية لتطوير تعمم الطالب في العموم من

ب .مجتمع الدراسة

خالل اختيار العديد من األنشطة التعميمية وتطبيقيا من خالل

تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف الرابع األساسي في

التعميم التعاوني ونشاطاتو واستراتيجيات التعمم الفعال ،وقد أظير

المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميم من لواء الرمثا،

استراتيجيات التعمم الفعال تحصيال أعمى في اختبارات العموم.

وقد بمغ عددىم ( )1136طالباً و( )1304طالبة ،موزعين عمى

متكرر لمتعميم التعاوني وتطبيـ ـق
اً
الطـ ـالب الذي ـ ـن لدييـ ـم استخـداماً

والمنتظمين في الفصل الثاني لمعام الدراسي ()2015-2014

وأجرى مايرس وواشبرن [ ]27دراسة ىدفت إلى التحقق من

( )84شعبة صفية ( )37شعبة لمذكور ( )47شعبة لإلناث،

أثر تكاممية العموم في مناىج الزراعة واقتناص المعممين لمفرص

وتراوحت أعمارىم بين  8و 9سنة ودرس جميعيم مادة العموم

المدارس المتواجدة خالل المقاطعة (فموريدا) ،وتم بناء اختبارات

ج .عينة الدراسة

المخطط وتكاممية العموم وبرامج التعميم التقني ،وأوصت الدراسة

مدرستين إحداىما لمذكور واألخرى لإلناث ،حيث تم اختيار

وتسجيل تأثير ذلك عمى الطالب ،تكونت عينة الدراسة من

العامة بواقع أربع حصص دراسية في األسبوع.

مدروسة لغرض الدراسة ،وتم إعداد دروس ضمن نظرية السموك

تكونت عينة الدراسة من ( )120طالباً وطالبة من

ضرورة تدريس العموم بالطريقة التكاممية المدعم ببرامج التعميم

المدرستين بالطريقة القصدية ،وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة

التقني الحديث.

العشوائية البسيطة ،وضمن المدارس التي خضع المعممون فييا

وأجرى ىوس [ ]28دراسة حول أثر االستراتيجيات التعميمية

لبرنامج مشروع ) (seedمن مجتمع الدراسة.

واإلنجاز العممي في الحياة لمطالب في اليابان ،تكونت عينة

د .أدوات الدراسة

الدراسة من طمبة بعمر  13سنة في اليابان ،تم استخدام

أوال :الوحدة التعميمية:

المعمومات الختبار العالقات بين التدريبات التعميمية واعتقادات

بعد إطالع الباحثة عمى الدروس المصممة وفق المنحى

الطالب وانجازاتيم في مجال العموم ،وكان ىناك العديد من

التكاممي واإلطار النظري لمشروع تطوير تدريس العموم بالطريقة

النتائج :أبدا الطالب تحسن من أثر االستراتيجيات التعميمية

التكاممية،

الحديثة ،كالتعمم الفعال ،والنماذج التعميمية ،وتكامل ذلك من

Science Education Enhancement and

 Development SEEDوااللتحاق بدورة سيد التي تم اإلشراف

خالل التقانات الحديثة ،وىذا ساىم في تطوير مخرجات تعميم

عمييا من قبل و ازرة التربية والتعميم ،وذلك بيدف التعرف بشكل

الطالب لمعموم لصالح العينة التجريبية.

عممي عمى مدى توافر أسس ومعايير تصميم وانتاج الدروس

وأجرى جانج [ ]29دراسة ىدفت إلى التحقق من مدى

المتكاممة من حيث (استراتيجيات التدريس المتنوعة والتقويم

إبداع طالب المرحمة الثانوية من خالل تكامل تقنيات الكمبيوتر

وسير الحصة وخارطة النتاجات) ،تم إعداد الوحدة التعميمية

ومنياج العموم ،وأثر التقنيات التكنولوجية عمى األدوات التعميمية

المتكاممة في الوحدة األولى (الكيرباء والمغناطيس) من منياج

والعممية ،تكونت عينة الدراسة من 31طالبا من الصف السابع،

العموم المقرر لمصف الرابع األساسي ،وذلك من خالل الخطوات
7
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اآلتية:

الفالش) وذلك لتسييل استخداميا من قبل المعمم أوال ثم المتعمم.

 .1تحميل محتوى دروس الوحدة التعميمية (مفاىيم وحقائق

وقد استغرقت عممية تصميم الوحدة التعميمية (الكيرباء

الوحدة عمى عدد من المحكمين المختصين في تدريس العموم،

المحكمين المختصين ،فكان ليم بعض المالحظات والتعديالت،

والمشرفين التربويين في مجال العموم ،والمعممين من ذوي الكفاءة

وقد تم أخذىا بعين االعتبار مثل :التركيز عند إعداد الدروس

في مجال تدريس العموم ،حيث تم إجراء التعديالت المناسبة التي

عمى التنويع في استراتيجيات التدريس والتأكيد عمى المعرفة

أبداىا المحكمون.

بطريقة جذابة باستخدام برنامج الفالش وموقع )،(staging

والمغناطيس) خمسة أسابيع ،ثم تم عرضيا عمى مجموعة من

ومصطمحات وميارات وقيم واتجاىات) ،وتم عرض تحميل

 .2تحديد نتاجات التعمم لموحدة بعد تحميميا ،حيث تم عرضيا

والكتاب الناطق (تم إعداده من خالل الرجوع إلى مواقع عمى

عمى محكمين من جامعة اليرموك ،ومشرفين تربويين في مديرية

اإلنترنت واختيار الصور المناسبة واشراك بعض الطالبات عند

لواء الرمثا ،حيث تم حذف واضافة وتعديل بعض األىداف.

تسجيل األصوات حسب موضوع الدرس) ،لما ليذه التأثيرات من

 .3تصميم الوحدة التعميمية (الكيرباء والمغناطيس) تصميم ًا

اختالف عما ىو موجود في الكتاب المدرسي المعتمد عمى

النصوص المعرفية فقط.

ورقياً ) (Story boardقبل مرحمة التنفيذ ،حيث قامت الباحثة

ثانياً :االختبار ميارات عمميات العمم:

بتصميم المادة التعميمية تصميما ورقيا حرصا منيا عمى التقيد

قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس اكتساب الطمبة ميارات

بأسس ومعايير تصميم الدروس التعميمية وفق المنحى التكاممي،
واحتواء الوحدة التعميمية عمى خطة الدرس والتي تبناىا مشروع

عمميات العمم .حيث تم بناء باالعتماد عمى الدراسات واألبحاث

 -المقدمة

إجراء التعديل الالزم عمييا.

التي تضمنت اختبارات في ميارات عمميات العمم ،وذلك بعد

)(seed

وقامت الباحثة بعد ذلك بالتأكد من صدق االختبار من

 تطوير الفكرة/المعرفة/الفرضية -الفرضيات

خالل عرضو عمى مجموعة من المحكمين المختصين وذوي

 -النشاط/التجربة

العالقة ،إلبداء آرائيم ومالحظاتيم ومقترحاتيم حول مضمون

 -التوسع واالمتداد

الموضوعة .وقد أجريت التعديالت المناسبة في ضوء ما تم

باإلضافة إلى ممحق كل درس من :استراتيجيات التقويم وسير

جمعو من مالحظات ومقترحات.

وصياغة فقرات االختبارين ،بما يتناسب مع األىداف

 -النتيجة/تحميميا

ثبات اختبار ميارات عمميات العمم:

الحصة وخارطة النتاجات والبرمجيات التعميمية المحوسبة

بغرض استخراج ثبات اختبار ميارات عمميات العمم تم

وبرنامج الفالش.

 .4تحكيم الوحدة التعميمية :قامت الباحثة بتحكيم الوحدة

تطبيق معادلة كودر ريتشاردسون ) (KR-20عمى أفراد العينة

التعميمية المصممة ورقيا قبل مرحمة التنفيذ من قبل متخصصين

االستطالعية ،وبمغت قيمة الثبات ( )0.90وىي قيمة عالية

في تدريب مشروع تطوير تدريس العموم بالطريقة التكاممية

وتدل عمى درجة ثبات مقبولة ألغراض تطبيق اختبار ميارات
عمميات العمم في ىذه الدراسة.

)(seedوقد أبدى السادة المحكمون بعض المالحظات

معامالت التمييز والصعوبة الختبار ميارات عمميات العمم:

والتعديالت ،وتم أخذىا بعين االعتبار عند تنفيذ الوحدة

بيدف التأكد من صدق اختبار ميارات عمميات العمم تم

التعميمية.
 .5تنفيذ التصميم :قامت الباحثة بتصميم الوحدة التعميمية

تطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة من ( )26طالباً من خارج

تدريس العموم بالطريقة التكاممية وبرنامج البوربوينت وبرنامج

فقراتو ،والجدول ( )1يوضح ذلك.

عينة الدراسة ،وتم استخراج معامالت الصعوبة والتمييز لجميع

باستخدام (قوالب الدروس المعدة مسبقاً وفق مشروع تطوير
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جدول 1

معامالت التمييز والصعوبة لجميع فقرات اختبار عمميات العمم
رقم الفقرة

التمييز

الصعوبة

1

.70

.29

2

.75

.33

3

.67

.45

4

.59

.77

5

.63

.90

6

.38

.29

7

.52

.44

8

.44

.36

9

.69

.30

10

.56

.42

11

.51

.56

12

.67

.40

13

.43

.48

14

.38

.53

15

.65

.33

16

.22

.45

17

.39

.33

18

.80

.73

19

.59

.52

20

.62

.52

يظير من جدول ( )1أن قيم معامالت التمييز لجميع

عمى عدد من المشرفيين في مجال تدريس العموم ،والمدربين من

فقرات اختبار ميارات عمميات العمم تراوحت بين (– 038

ذوي الخبرة والكفاءة عمى مشروع تطوير تدريس العموم بالطريقة

 )080وجميعيا مقبولة ألغراض تطبيق االختبار ،كما تراوحت

التكاممية ) ،(SEEDوالمعممين في مجال تدريس العموم لمصف

معامالت الصعوبة بين ( )090 – 029وجميعيا تدل عمى

الرابع األساسي ،إلبداء مالحظاتيم ،وقد تم إجراء التعديالت في

ثالثا :مذكرات التحضير (خطة التحضير)

التصميم بصورتيا النيائية.

ضوء مقترحات وأراء المدربين والمشرفين والمعممين لتظير قوالب

درجة صعوبة مقبولة ألغراض تطبيق االختبار في ىذه الدراسة.

إجراءات تطبيق الدراسة:

قامت الباحثة بإعداد مذكرات التحضير الخاصة بتدريس

بعد أن تم تحديد أفراد الدراسة التي تم وصفيا سابقاً وبعد

وحدة (الكيرباء والمغناطيسية) الواردة في الفصل الثاني من

االنتياء من إعداد أدوات الدراسة بصورتيا النيائية ،قامت بعدة

كتاب العموم لمصف الرابع األساسي ،وقد تم تخصيص ()20
حصة صفية لتنفيذىا ،واشتممت ىذه المذكرات عمى العناصر

إجراءات كما يمي:

التالية :المقدمة ،تطوير الفكرة/المعرفة/الفرضية ،الفرضيات،

 -الحصول عمى كتاب تسييل الميمة من و ازرة التربية والتعميم.

النشاط/التجربة ،النتيجة/تحميميا ،التوسع واالمتداد ،الممحقات

والحصول عمى اإلذن الرسمي من مديرية التربية والتعميم في

لكل درس (خارطة النتاجات ،مخطط سير الحصة ،أوراق

لواء الرمثا لممباشرة بتطبيق اإلجراءات الخاصة بالدراسة.

الناطق).

 -قامت الباحثة بتوزيع الطالب ذكو اًر واناثاً عمى المجموعات

 -تحديد المدارس التي سيتم تطبيق الدراسة عمييا.

العمل ،سمم تقدير رقمي ،فالشات ،عروض بوربوينت ،الكتاب

بناء عمى تحصيل
(العمل التعاوني) بشكل متجانس (جونسون) ً

لموقوف عمى صدق المحتوى ىذه المذكرات ،تم عرضيا عمى
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الطمبة في نصف السنة بحيث احتوت المجموعة الواحدة عمى

المتغيرات المستقمة:

ست طالب من ذوي التحصيل (ممتاز وجيد جدا وجيد ومتوسط

أ .الطريقة التكاممية.

 -قامت الباحثة بإعطاء الطالب فكرة عن أىمية العمل التعاوني

المتغيرات التابعة:

وكيفية تبادل األدوار في نفس المجموعة من خالل الباجات التي

أ .اكتساب ميارات عمميات العمم.

ب .الجنس :ولو فئتان( :ذكور واناث).

وضعيف).

قامت بإعدادىا كاآلتي( :الرئيس ،مساعد الرئيس ،العارض،

 .5النتائج

النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

المقرر ،القارئ ،الكاتب ،المفسر) وأىمية تبادل األدوار في كل

حصة .واستغرقت إجراءات التطبيق ليذه المجموعة ( )20حصة

لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص عمى" :ما أثر

صفية.

مشروع تطوير تدريس العموم بالطريقة التكاممية ) (seedعمى

 -تم تطبيق االختبار (وميارات عمميات العمم) عمى أفراد

اكتساب طمبة الصف الرابع األساسي لميارات عمميات العمم في

بناء عمى اإلجابات
الدراسة ،وتم تصحيح أوراق االختبار
ً
النموذجية ،وتم رصد النتائج .وبعد أربعة أسابيع تم تطبيق نفس

وحدة "الكيرباء والمغناطيسية؟" تم حساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لمقياس القبمي والبعدي الختبار عمميات

االختبار (ميارات عمميات العمم) عمى نفس أفراد الدراسة ،ثم تم
بعد ذلك تصحيح األوراق ،ورصد النتائج ،ثم إجراء التحميالت

العمم ،كما تم تطبيق اإلحصائي )(paired samples t-test

لمكشف عن الفروق في متوسطات اكتساب ميارات عمميات

اإلحصائية الالزمة لمتوصل إلى النتائج النيائية لمدراسة.

العمم عمى االختبارين "القبمي والبعدي" ويبين جدول ( )2ذلك:

متغيرات الدراسة:

جدول 2
نتائج اختبار( )tلمكشف عن الفروق بين متوسطات عالمات االختبارين القبمي والبعدي الكتساب الطمبة لمهارات عمميات العمم في وحدة الكهرباء
والمغناطيسية

المتوسط

المتغير

االنحراف المعياري

الحسابي
اكتساب الطمبة لميارات عمميات العمم في وحدة الكيرباء

قبمي

16.02

4.03

والمغناطيسية "قبمي*بعدي"

بعدي

19.24

3.01

يظير من جدول ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

قيمة

مستوى

t

الداللة

4.46

0.00

الفيم واالستكشاف ،وبالتالي فيم يتعممون عن طريق العمل
والخبرة المباشرة وتوظيف )(ICT

مستوى الداللة ( ،)0.05بين التطبيق القبمي والبعدي عمى
اكتساب الطمبة لميارات عمميات العمم في وحدة الكيرباء

إضافة إلى ذلك فقد تم الخروج عن النمط التقميدي المألوف

ومن خالل المتوسطات الحسابية وجد أن الفرق كان لصالح

التدريس حيث رتب محتوى الوحدة بطريقة منظمة ومتدرجة

التطبيق البعدي بمتوسط حسابي ( ،)19.24بينما بمغ المتوسط

ومترابطة (المنحى التكاممي) ،كما تضمنت ممحقات لكل درس

الحسابي لمتطبيق القبمي (.)16.02

من عروض تقديمية وأوراق عمل وأنشطة وفالشات وكتاب

في تنظيم محتوى وحدة الكيرباء والمغناطيسية وكذلك في أسموب

والمغناطيسية ،حيث بمغت قيمة االختبار)،(t-test) (4.46

ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى إن التنويع في

ناطق ونماذج ورسوم بيانية مما أدى إلى استثارت حواس الطمبة

استراتيجيات التدريس واستخدام الفالشات والكتاب الناطق

األمر الذي انعكس إيجابا عمى تركيز الطمبة نحو المالحظة

وعروض البوربوينت في عممية الشرح والتوضيح لبعض المفاىيم

والتصنيف والتفسير وغيرىا من عمميات العمم وبالتالي فقد شكمت

الغامضة واعطاء األمثمة وتنفيذ األنشطة المدعمة بالرسومات

حافز لزيادة التحصيل ،األمر الذي أدى إلى زيادة فاعمية

الطمبة عمى اكتساب عمميات العمم ،ألن الوحدة التعميمية التي

دراسة كل من [.[22,24

اكتساب ميارات عمميات العمم لدييم .وتتفق ىذه النتيجة مع

البيانية واألشكال التوضيحية والنماذج والتدريبات قد زاد من قدرة
قامت الباحثة بإعدادىا قد عممت عمى زيادة دافعية الطمبة نحو
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الحسابية لدرجة اكتساب الطمبة لميارات عمميات العمم في وحدة

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

الكيرباء والمغناطيسية تبعاً لمتغير الجنس ،كما تم تطبيق

لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص عمى" :ىل ىناك

فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب طمبة الصف الرابع

اإلحصائي") (paired samples t-testلمعينات المستقمة"

"الكيرباء

لمكشف عن الفروق في درجة اكتساب الطمبة تبعاً لمتغير

األساسي

لميارات

عمميات

العمم

في

وحدة

الجنس ،والجدول ( )3يوضح ذلك:

والمغناطيسية" تعزى لمتغير الجنس؟ "تم حساب المتوسطات

جدول 3

نتيجة اختبار العينات المستقمة ( )independent sample t-testلمكشف عن الفروق في درجة اكتساب الطمبة لمهارات العمم في وحدة "
الكهرباء والمغناطيسية" تبعا لمتغير الجنس
المتوسط

المتغير

االنحراف المعياري

الحسابي
اكتساب الطمبة لميارات عمميات العمم في وحدة الكيرباء

قبمي

18.40

3.03

والمغناطيسية "قبمي*بعدي"

بعدي

19.75

2.97

قيمة

مستوى

t

الداللة

1.09-

0.265

يظير من جدول ( )3أن قيمة ) (t-testبمغت ()-1.09

الحديثة وخاصة الحاسوب وممحقاتو في تدريس العموم لمختمف

يدل عمى عدم وجود فروق في اكتساب ميارات العمم في وحدة

 .2تنظيم البرامج التدريبية لمعممي العموم في المراحل الدراسية

الكيرباء والمغناطيسية بين الذكور واإلناث.

كافـ ـة وتوجييي ـ ـا نـح ـ ـو مش ـ ـروع تطـ ـويـ ـ ـر ت ـدري ـ ـس العموم بالطريقة

المراحل الدراسية.

وىي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05وىذا

التكاممية ) (seedفي مجال تدريب معممي العموم.

ويمكن تفسير ىذه النتيجة بكون طبيعة الوحدة التعميمية

 .3توجيو المعنيين بشؤون المناىج المدرسية نحو االستفادة من

المصممة وفق مشروع سيد بما تضمنتو من أسموب جديد ومميز

مشروع تطوير تدريس العموم بالطريقة التكاممية)(seed

تماماً عما ألفو الطمبة في التعميم ،إضافة إلى أن طريقة العرض
الشيق (بوربوينت ،فالشات ،كتاب ناطق ،االنترنت) ،ووجود

عند

تأليف الكتب وعرض المحتوى العممي ووضع دليل المعمم.

النماذج وأوراق العمل والرسوم البيانية ،أدى إلى استثارت أفراد

 .4تزويد المعممين باإلطار النظري واإلجرائي ليذا المشروع.

عمى توفير الظروف المالئمة الكتساب طمبة المجموعتين

الدروس وفق مشروع ) (seedلجميع المراحل التعميمية.

لميارات عمميات العمم بنفس الطريقة مما أدى إلى عدم وجود

 .6ضرورة وجود التقنيات التي يتطمبيا مشروع تطوير تدريس

فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب عمميات العمم بين أفراد

العموم بالطريقة التكاممية ( )seedفي المدارس.

 .5تدريب المعممين /قبل الخدمة /وخالليا عمى نماذج تصميم

المجموعتين بشكل كبير ،وبالتالي فقد ساعدت الوحدة التعميمية

المجموعتين .وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة ][22
 ،Burchfield, Giffordمن عدم وجود فروق في اكتساب

أ .المراجع العربية

عمميات العمم تعزى لمتغير الجنس.

المراجع

] [1جردات ،فواز؛ الزعبي ،موفق؛ المجالي ،محمد ()2010
اإلطار النظري لمشروع تطوير تدريس العموم بالطريقة

 .6التوصيات

تماشياً مع النتائج التي خمصت إلييا ىذه الدراسة من

التكاممية ( .)SEEDالناشر :و ازرة التربية والتعميم.

تفوق الوحدة التعميمية المصممة وفق مشروع سيد بشكل واضح

] [2و ازرة التربية والتعميم ( .)2004استراتيجيات التقويم وأدواتو.

عمى طريقة التعميم التقميدية في اكتساب الطمبة ميارات عمميات

إدارة االمتحانات واالختبارات ،عمان ،األردن.

العمم ،وعميو فإن الدراسة توصي بما يمي:

 .1توظيف أساليب التدريس واالستراتيجيات المتنوعة بما

] [3الفار ،إبراىيم عبد الوكيل ( ،)2004تربويات الحاسوب

تحتوييا الوحدة التعميمية المصممة وفق مشروع ) (seedفي

وتحديات مطمع القرن الحادي والعشرين ،سمسمة تربويات

التعمم والتعميم ،من خالل حث المدرسين عمى استخدام التقنيات

الحاسوب ،دار الفكر ،القاىرة.
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] [4العاني ،طارق عمي ( ،)2000طرائق التدريس والتدريب
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لحل مسائل الوراثة والتفكير المنطقي واالتجاه نحو استخدام
الحاسوب ،كمية التربية ،مجمة العموم التربوية ،العدد،9

الميني ،المركز العربي لمتدريب الميني ،طرابمس.

 ،156 -127مصر ،جامعة اإلسكندرية.

] [5و ازرة التربية والتعميم ( .)2002نحو رؤية مستقبمية لمنظام

] [19رواشدة ،إبراىيم وخطايبة ،عبداهلل )1998( .ميارات

التربوي في األردن .إدارة البحث والتطوير التربوي :عمان،

العمميات العممية لدى طمبة المرحمة اإللزامية في األردن في

األردن.

ضوء متغيرات تعميمية -تعمميو .مجمة أبحاث اليرموك،

] [6و ازرة التربية والتعميم ( )1999المؤتمر الوطني التربوي،

سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية-249 ،)3(14 ،

عمان.

.278

] [7كيالني ،ت ـيسي ـر ،)2004( .التعـمـم اإللكتروني عـ ـن بعـد،

] [20الشناق ،قسيم ،)1992( .دراسة مقارنة بين أداء طمبة

المباشر واالفتراضي ،لبنان ،مكتبة لبنان.

المدارس األساسية العامة وطمبة المدارس الخاصة في

اكتساب ميارات عمميات العمم والميول العممية والتحصيل

] [8صبح ،يوسف والعجموني ،خالد ( )2003اثر استخدام

في العموم .رسالة ماجستير غبر منشورة ،الجامعة األردنية،

الحاسوب في تدريس الرياضيات لطمبة الصف األول

عمان األردن.

الثانوي العممي عمى تحصيميم واتجاىاتيم نحو الحاسوب،
مجمة دراسات ،مجمد  ،30ع ،1ص ،186-166الجامعة

] [21و ازرة التربية والتعميم ( )2005الدراسة الدولية الثالثة لمعموم

األردنية ،عمان.

والرياضيات ،عمان.

] [9خطايبة ،عبد اهلل .)2011( .تعميم العموم لمجميع ،ط،3

] [25الشناق ،قسيم ،وأبو ىوال ،مفضي ،والبواب ،عبير()2004

عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

تأثير استخدام استراتيجية المختبر الجاف في تحصيل طمبة

العموم في الجامعة األردنية ،دراسات العموم التربوية،

] [10مطاوع ،ضياء الدين محمد )2002( .توجيات حديثة في

.337 -318 )2(31

استخدام تكنولوجيا التعميم في تعميم العموم .المجمة العربية
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EFFECTIVENESS OF THE EDUCATIONAL
UNIT ADVANCED IN LIGHT OF THE
DEVELOPMENT OF SCIENCE TEACHING
INTEGRATIVE WAY (SEED) TO ACQUIRE
SCIENCE OPERATIONS SKILLS FOURTHGRADE STUDENTS BASIC
TAMARA OBAIDALLAH
University of Hail
ABSTRACT_ This study aimed to detect Effectiveness of the educational unit advanced In light of
the development of science teaching Integrative way (SEED) To acquire science operations skills
Fourth-grade students basic. The study sample consisted of 120 male and female students from
two schools, one for males and one for females to examine the extent of Maraftm skills of basic
science operations from the study of community numbering (1136) male and (1304) student, The
study sample consisted of the science book scheduled for fourth grade were selected from the
"unity of electricity and magnets", It was the use of a number of materials and equipment in this
study consisted prepare educational unit included the first unit (electricity, magnets) of the basic
science curriculum scheduled for fourth grade, and the preparation of a test to measure the
acquisition of science operations skills. The results showed no statistically significant differences
at the level of significance (0.05), Between tribal and Post application of the skills of students of
science operations per unit of electricity and magnetism, Reaching the value of the test (t-test)
(4.46), Through the arithmetic means and the conscience of the difference it was in favor of the
dimensional application with a mean (19.24), While the average amounted arithmetic tribal
Application (16:02), And the value of (t-test) was (1.09-), a non-statistically significant value at
the significance level (0.05), and this shows no differences in the acquisition of knowledge and
skills in a unit of electricity and magnetism between males and females. The study recommended
and organize training programs for science teachers in all grades and directed towards.
KEY WORDS: Educational unit advanced, The development of science teaching integrative way
(SEED), science operations skills, Fourth grade students
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