
   اخلامسالبحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠١٢ –ثاني العدد ال-العاشرالمجلد . ....…….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 ١٠٧
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 א
  

يف تنمية املفهومات العليمة يف مادة العلـوم        ) طة كيلر خ(أثر استخدام طريقة التعليم الشخصي      
  لتالميذ الصف الرابع من احللقة األوىل من التعليم األساسي

يف تنميـة   ) خطـة كيلـر   (هدف البحث إىل معرفة أثر استخدام طريقة التعليم الشخصي          يـ  
ألساسي يف اجلمهوريـة    املفهومات العلمية يف مادة العلوم لتالميذ احللقة األوىل من مرحلة التعليم ا           

  .العربية السورية، حمافظة ريف دمشق، منطقة الغوطة الشرقية
( ـ وتكون جمتمع البحث من تالميذ الصف الرابع األساسي مجيعهم يف منطقة الغوطة الشرقية               

تالميذ اختري منهم بالطريقة العشوائية عينة      ) ٥٠٤(التابعة حملافظة ريف دمشق واملكون من       ) املليحة
  . عينة قسمت إىل جمموعتني ضابطة وجتريبيةاًتلميذ) ١٣٢(ها قوام

  :وكان من نتائج البحث
بني متوسطي درجات تالميذ اموعـة       ) ٠,٠١( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        فروق

  .التجريبية واموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار
بني متوسـطي درجـات امـوعتني        ) ٠,٠١( ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        فروق

  .التجريبية والضابطة يف التطبيقني القبلي والبعدي لالختبار
  
  
  
  
  
  . جامعة دمشق، سورية–كلية التربية * 
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 ١٠٨

:א−١
تعد العملية التربوية عملية متعددة اجلوانب والعناصر فهي تشمل أهداف التعليم وبنيتـه وحمتـواه               

 ونظمه وعالقاته وكل واحدة من هذه العناصر ميكن جتزئتـها وتفريعهـا إىل              وطرائقه ووسائله وإدارته  
وإن إصالح التعليم ورفع كفايته وزيادة إنتاجيته يتطلب إدخال حتـسينات           . أبعاد وعناصر فرعية كثرية   

وتغريات ليس فقط على كل عامل من عوامله الرئيسية بل على كل جزء من أجزاء عناصره املتفرعـة                  
وانب واألبعاد والعناصر واألجزاء كلّها متفاعلة ومتداخلة إذا أمهل أي جزء منها كان لـه               ألن هذه اجل  

مردود سليب على األجزاء األخرى ويف حماولة ملواجهة هذه التغريات ومواكبة للتطور املعـريف الـتقين                
وسعها وأكثرها  املتسارع يشري بعض الباحثني إىل أن استخدام طرائق التدريس من أهم ميادين التربية، وأ             

قابلية للتطور والنمو ألا دائماً متثل احملصلة النهائية لنتائج الدراسات والبحوث والتطبيقات واملمارسات             
  ).١١، ص١٩٨٨أبو صاحل، . ( املختلفة وأثارها يف علوم متعددة

ة احلاملة  وعلى الرغم من أن طرائق التدريس كثرية ومتنوعة فإا يف احلقيقة وسائل االتصال احلقيقي             
لرسالة التعليم، وكل ما سواها مما يستخدم يف التدريس من حتضري وتوجيه وضبط وتقييم ما هو ـ على  

ومن هنا ظهرت اإلشكالية مـا بـني نظريـات التعلـيم     . الرغم من أمهيته ـ سوى رديف هلا ومعني 
ومنفذيها علـى    هاوواضعي وتطبيقاا يف ميدان الواقع وهي املشكلة اليت أرقّت كالً من خمططي املناهج           

حد سواء لذلك برزت الدعوة الستخدام املفهومات واملبادئ وأساسيات املادة يف تنظيم املنـاهج مـن          
، ٢٠٠١الـشيخ،   ( جهة والختيار الطرائق التدريسية املناسبة لتدريس هذه املفهومات من جهة أخرى            

  ).٧ص
ياً يف حتصيل املتعلمني، ألا تساعدهم على        دوراً أساس  اصر والقال أن تعليم املفهومات يؤدي     ويرى ن 

فهم احلقائق واملعلومات اليت يتعلموا، لذا ازداد االهتمام باملفهومات واملبادئ حبيث مل تعد جمرد جانباً               
القال وناصر،  . ( من جوانب التعلّم بل أصبحت حماور أساسية تدور حوهلا مناهج البحث بشكل كامل            

  ).٣١٥، ص١٩٩٥
ن أمهية التنويع يف استخدام طرائق التدريس لتنمية املفهومات العلمية يعد  نظام التعلـيم               وانطالقاً م 

إحدى استراتيجيات تفريد التعليم املتطورة اليت تقوم على إعداد برامج للتعلـيم            ) خطة كيلر (الشخصي  
ائها علـى   الذايت مصممة بطريقة منهجية توجه نشاط املتعلم حنو أهداف سلوكية حمددة من خالل احتو             

  . على نفسه ووفق سرعتهمواد تعليمية متكاملة ميكن للطالب أن يدرسها معتمداً
 تنمية املفهومات العلمية يف مادة      يفلذلك كانت هذه احملاولة اجلادة ملعرفة أثر استخدام هذه الطريقة           

  .العلوم لتالميذ الصف الرابع األساسي
:א−٢

ة والتعليمية طريقة وحمتوى حتولت وجهات النظر حول تدريس مـادة           نتيجة لتطور األنظمة التربوي   
العلوم من التركيز على حفظ احلقائق والقوانني العلمية إىل توظيف العلم يف احلياة العملية ورمبا كـان                 
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 ١٠٩

 من تالميذ احللقة األوىل من مرحلة التعليم        ن كثرياً أ) ٢٠٠٦أبو علي،   (ارت إليه دراسة    السبب كما أش  
 يعانون صعوبات شىت يف فهم بعض املفهومات والقوانني واملصطلحات ألن الكثري من طرائق              األساسي

التدريس أصبحت قاصرة عن مواكبة الثورة املعرفية اهلائلة والفلسفة احلديثة للتربية اليت تؤكد أمهية بنية               
  .ائق اجلزئيةاملادة التعليمية وأساسياا ومبادئها ومفاهيمها لتستخدم فيما بعد يف فهم احلق

لذلك فقد اجتهت األنظار منذ فترة ليست بالبعيدة  حنو تعليم املفهوم يف خمتلف املراحل الدراسـية                  
  ). ١٩٩٦النصراوي، ( كما أجريت األحباث والدراسات العديدة حول طبيعة املفهوم وطرائق تعلّمه 

عادة تنظيم مجيع موضوعات    وامتد األمر إىل إ   . حيث أكدت مجيعها أمهية اكتساب املعارف اجلديدة      
املادة الدراسية على أسس مفهوماتية متدرجة يف مستوياا من املفهومات األكثر عمومية ومشـوالً إىل               

فرحـان ورفيقـه،    (املفهومات األكثر ختصصاً سواًء أكان ذلك لدى املادة أم املوضوع الواحد منـها              
  ).٢٢٩،ص١٩٩٦

ية يف إعداد التالميذ إعداداً تربوياً متوازناً من خالل تزويدهم          ونظراً ألمهية مادة العلوم والتربية الصح     
باملعارف العلمية وإكسام املهارات الفكرية والعلمية وتكوين القيم واالجتاهات الوطنية واسـتناداً إىل             

 الباحثة أن الوقت املخصص لتدريس مـادة العلـوم يف           تاخلربة الطويلة يف ميدان التدريس فقد الحظ      
غري كاٍف لإلملام باملعارف واحلقائق واملعلومات لذلك البد للمعلم واملتعلم من التركيز علـى              مدارسنا  

املفهومات الرئيسية يف الوحدة الدرسية، فضالً عن أن غالبية املعلمني مل يدركوا بعد أمهية املفهومات يف                
 تأكيد العديد من الدراسـات      التعلّم والتعليم وال أنواعها وال طرائق تكوينها واستيعاا على الرغم من          

الطيطـي،  ( أمهية االرتباط االجيايب بني مدى فاعلية املعلمني وما يكتسبه تالميذهم مـن موضـوعات               
فضالً عن استخدامهم الطرائق التقليدية املعتادة متجاهلني توافر طرائق خاصة تـسهل تعلـيم              ) ١٩٨٣

إخل ...........ين ، التعلم التعاوين، خطة كيلر     املفهومات العلمية بطريقة شيقة ومثرية منها العصف الذه       
إا استراتيجية موثوقة وصادقة ) Speneer, 1991. Ccallahan, 1990(والذي أكدت الدراسات 

تعكس األهداف احلالية للتربية وتتالئم مع املستوى الثقايف والعلمي للتالميذ وتنـسجم مـع نظريـة                
  .التدريس وتقيس فهما ذا معىن

ىل ما سبق فإن االهتمام الواسع باملفهومات وطرائق تدريسها ال جيد صـدى يف تـدريس     واستناداً إ 
مادة العلوم يف مدارسنا وخاصة االساسية منها ال من حيث حمتوى املادة الدراسية ومفهوماا املتدرجة،               

حتاول وال من حيث طرائق تدريس هذه املفهومات لذلك رأت الباحثة  أن تقوم بدراسة علمية جتريبية                 
مبا تنضوي عليه مـن  ) خطة كيلر(أن تسهم يف تدارك هذا النقص باستخدامها طريقة التعليم الشخصي          

 )٢٠٠٨املعمـري،   (تصميم منهجي موجه وفق أهداف سلوكية حمددة تتناسب وقدرات املـتعلمني            
  :وعليه تكون مشكلة البحث على النحو التايل
يف تنمية املفهومات العلمية يف مـادة العلـوم         ) كيلرخطة  (ما أثر استخدام طريقة التعليم الشخصي       

  ".لتالميذ الصف الرابع يف احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي



  العالن.د.........……...................عومات العلميةفي تنمية المف) خطة كيلر(اثر استخدام طريقة التعليم الشخصي 

  
 

 ١١٠

:א−٣
  ميكن للبحث ان يساعد املعلمني على استخدام استراتيجيات تركز على فهم املتعلم للمعرفة  -١-٣

  .وليس على حفظ املتعلم ملوضوع التعلم
  .حتقيق دميقراطية التعليم مبا يتناسب مع حاجات التلميذ وقدرام -٢-٣
تنمية استقاللية التلميذ يف تفكريه وعمله وبالتايل حتقيق ذاته مما يولد لديه الدافعية الداخلية               -٣-٣
  .للتعليم
قد يساعد البحث احلايل على إعادة النظر يف حمتوى موضوعات مادة العلوم وتنظيمها على               -٤-٣
  .س مفهوماتية ومن مث التوسع يف البحث بطرائق تعلم املفهومات واختيار األنسب منهاأس
א٤ :א
يف تنمية املفهومات العلمية يف مادة      ) خطة كيلر (التعرف إىل أثر استخدام طريقة التعليم الشخصي         -

  .مقارنة بالطريقة املعتادةالعلوم لتالميذ الصف الرابع يف احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي 
א−٥
بني متوسطي درجات تالميذ    ) ٠,٠١( هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -١-٥

  .اموعة التجريبية واموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار
رجات تالميذ  بني متوسطي د  ) ٠,٠١( هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          - ٢-٥

  .اموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي ـ  البعدي لالختبار
بني متوسطي درجات تالميذ    ) ٠,٠١( هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          - ٣-٥

  .اموعة الضابطة يف التطبيقني القبلي ـ  البعدي لالختبار
:א−٦

) خطة كيلر (وذلك لدراسة أثر استخدام طريقة التعليم الشخصي        يعتمد البحث على املنهج التجرييب      
  .يف حتصيل التالميذ للمفهومات العلمية

:א−٧
  .املدارس الرمسية يف احللقة األوىل من مرحلة التعليم األساسي حملافظة ريف دمشق: حدود مكانية -
  .٢٠٠٩اية نيسان  إىل ٢٠٠٩مت إجناز البحث ما بني اية شباط :  حدود زمانية-
يف تنمية  ) خطة كيلر (حتدد موضوع البحث باستخدام طريقة التعليم الشخصي        :  حدود موضوعية  -

. وىل من مرحلة التعليم األساسـي     املفهومات العلمية يف مادة العلوم لتالميذ الصف الرابع يف احللقة األ          
  .)وحدة املستقبالت(
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 ١١١

:א−٨
 على االنتقال عرب الوحـدات      اً منفرد حثاًم تعلّم وتعليم حيث التالميذ      هي نظا :  خطة كيلر  -١-٨

الدراسية وفق سرعتهم الذاتية والتقدم من وحدة دراسية إىل أخرى مشروطاً مبستوى اإلتقان مع تقـدمي     
  )Keller, 1968,p83(التشجيع والتوجيه الجناز املهمات املوكلة إليهم 

 نتائج عملية التعلم يف مستوياته  املختلفة ويقاس باختبارات           التحصيل هو اجلانب املعريف يف     -٢-٨
  ).مقالية أو موضوعية(حتصيلية خمتلفة األشكال 

هو نوع من البحث الذي جيري فيه تغري عامل أو أكثر من العوامـل ذات              :  املنهج التجرييب  -٣-٨
 الذي يتـضمن عـادة      العالقة مبوضوع البحث بشكل منظم من أجل حتديد األثر الناتج عن هذا التغري            

ضبط مجيع املتغريات اليت تؤثر يف موضوع البحث باستثناء متغري واحد جتري دراسة أثره يف الظـروف                 
  ).١٠٦، ص٢٠٠٦عودات، . (اجلديدة
א−٩ :א
א−١−٩ א א א .א
א−١−١−٩ א).٢٠٠٠(א א א )(א

א א א א א א א
.א)א(

يف حتصيل طـالب الـصف      ) خطة كيلر ( حتديد أثر نظام  التعليم الشخصي        :ـ دف البحث إىل   
  ). التقليدية(العتيادية السادس يف مادة اللغة العربية مقارنة بالطرائق التعليمية ا

طالباً وطالبة من طلبة الصف السادس األساسي       ) ١٦٠( تكونت عينة البحث من      :ـ عينة البحث  
 مقـسمة إىل أربـع      ٢٠٠٠-١٩٩٩يف مديرية تربية قصبة املفرق يف الفصل األول من العام الدراسي            

  .شعب
يف ) ٠,٠٥(د مستوى داللة     أظهرت نتائج البحث فروقاً ذات داللة إحصائية عن        :ـ نتائج البحث  

  ).خطة كيلر(التحصيل لدى طلبة الصف السادس األساسي تعزى إىل طريقة التعليم 
א)٢٠٠٠(א−٢−١−٩ א א )(א

א א א א א א
.א

طالباً وطالبة من طلبة الـصف األول الثـانوي مت          ) ٧٢( تكونت عينة البحث من      : عينة البحث  -
  .أسابيع) ١٠(تدريسهم ملدة 

  ) ٠,٠٥( أظهرت نتائج البحث فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : نتائج البحث-
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 ١١٢

  ).خطة كيلر(لالختبار املباشر واملؤجل تعزى إىل طريقة التعليم 
:א−٢−٩
א)Spencer, 1991(א−١−٢−٩ א  حيث يهدف :א

البحث إىل مقارنة أثر استخدام طرائق خمتلفة يف حتصيل الطلبة يف مباحث ومـستويات خمتلفـة وقـام                  
 ارتفاع مستوى   أسلوباً وطريقة ملعرفة أي من هذه الطرائق واألساليب تؤدي إىل         ) ١٦(الباحث مبقارنة   

وقد تبني أنه ميكن حتسني استخدام تقنيات خمتلفـة مثـل           . التحصيل لدى الطلبة يف املستويات املختلفة     
خطة كيلر وقد كشفت نتيجة املقارنة عن تفوق خطة كيلر على مجيع الطرائـق باسـتثناء الرسـوم                  

  .التوضيحية اليت كانت أفضل من خطة كيلر
א)Callahan & Smith, 1990(א−٢−٢−٩ א א

א א א א
א א .א
 إىل معرفة  أثر استخدام وحدات مربجمة يف علم النفس وفق خطة كيلر لدى الطلبـة      :دف البحث 

  .املوهوبني
طالباً درسـوا   ) ١٢(مثانية طالب موهوبني مقارنة بـ      ) ٨(ونت عينة البحث من      تك :عينة البحث 

 .مادة علم النفس بالطريقة االعتيادية
 كان من نتائج البحث أن الطلبة الذين درسوا وفق خطة كيلر كانوا أكثر تفوقاً مـن    :نتائج البحث 

 .)التقليدية(الطلبة الذين درسوا مادة علم النفس بالطريقة العادية 
אא−١٠ א א א :א
 أفاد البحث احلايل من الدراسات السابقة يف وضع اإلطار العام للبحث واإلطالع علـى               -١-١٠

  .بطرائق خمتلفة) خطة كيلر(الدراسات اليت استخدمت طريقة التعليم الشخصي 
  : ينفرد البحث احلايل عن الدراسات السابقة يف -٢-١٠

ان املفهومات العلمية يف مقرر العلوم وطرائق تدريسها باستخدام طريقة التعلـيم الشخـصي               بي -أ  
  ).خطة كيلر(

) خطة كيلر ( تقدمي الطرائق التدريسية املناسبة للمفهومات باستخدام طريقة التعليم الشخصي           -ب  
  .وتصميم الدروس يف هذا املنحى

 حتصيل املفهومات يعد جديداً من نوعـه        يف) خطة كيلر ( استخدام طريقة التعليم الشخصي      -جـ  
  .حيث مل تعثر الباحثة على أي دراسة تناولت هذا املوضوع

א−١١ א :א
  : تتضمن إجراءات البحث اخلطوات التطبيقية اليت قامت ا الباحثة وهي
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 ١١٣

  .حتديد اموعة التجريبية واموعة الضابطة -١-١١
 .تطبيق االختبار القبلي -٢-١١
 .تدريس اموعة الضابطة بالطريقة العادية -٣-١١
 ".خطة كيلر" تدريس اموعة التجريبية بطريقة التعليم الشخصي  -٤-١١
 . تطبيق االختبار البعدي -٥-١١
 .معاجلة النتائج -٦-١١

  .ويوضح الشكل التايل الرسم التخطيطي إلجراءات البحث
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 ١١٤

  
:א−١٢

) املليحة الريفيـة  (حث من تالميذ الصف الرابع األساسي يف منطقة الغوطة الشرقية           تألف جمتمع الب  
   من مدرسة املليحة الثانية اًميذتل) ٢٤٨(تالميذ منهم ) ٥٠٤(ن من التابعة حملافظة ريف دمشق واملكو

  .٢٠٠٩- ٢٠٠٨تالميذ من مدرسة املليحة الريفية للعام الدراسي ) ٢٥٦(بنني و
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   )١(واجلدول رقم 
  ٠يبني جمتمع البحث لتالميذ الصف الرابع األساسي 
  اجلنس

  املدرسة
  ذكور

  اموع

  ٢٤٨  ٢٤٨  املليحة الريفية
  ٢٥٦  ٢٥٦  املليحة الثانية بنني

  ٥٠٤  ٥٠٤  اموع
قامت الباحثة بانتقاء عينة البحث بطريقة عشوائية من تالميذ الصف الرابع من التعليم األساسـي،               
حيث متت كتابة أمساء طالب كل شعبة من املدرستني يف أوراق صغرية ووضعها يف صندوق صـغري مث                  

لتمثيل عينة البحث وهكذاً    ) ب  (وورقة يف الصندوق    ) أ(سحبت ورقة عشوائياً ووضعت يف الصندوق       
اليت متثـل   مت عشوائياً حتديد الشعب اليت متثل اموعة التجريبية يف كل من املدرستني وكذلك الشعب               

  اموعة الضابطة يف كل من املدرستني 
 تالميذ من تالميذ الصف الرابع من التعليم األساسـي، ومت اختيـار   ١٣٢حيث بلغت عينة البحث     

  . شعبتني من كل مدرسة إحدامها متثل اموعة التجريبية واألخرى متثل اموعة الضابطة
  ) ٢(اجلدول 
  ى اموعتني التجريبية والضابطةيبني توزيع أفراد عينة البحث عل

  اجلنس
  املدرسة

  ذكور املليحة الثانية بنني ذكور املليحة الريفية
  اموع

  ٦٦  ٣٦  ٣٠  التجريبية
  ٦٦  ٣٦  ٣٠  الضابطة
  ١٣٢  ٧٢  ٦٠  اموع

:א−١٣
  :دف الوقوف على تكافؤ أفراد عينة البحث قامت الباحثة باخلطوات التالية

א−١−١٣ :א
ت اخلاصة يف املدرستني لكل مـن       حصلت الباحثة على أعمار تالميذ جمموعيت البحث من السجال        

 أعمار طلبة اموعتني ما بـني       حيث تراوحت ) ة املليحة الريفية، ومدرسة املليحة الثانية بنني      ـمدرس(
  .سنوات) ١٠-٩(

א−١٤ :א
) ١٣٢(ينة البحث البالغ عددهم ألفراد ع) القبلي ـ البعدي ( ر املفهومات مت شرح تعليمات اختبا

  . للمجموعتني التجريبية والضابطةاًميذتل
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 ١١٦

طبق يف بداية الفصل الدراسي الثـاين لقيـاس   ) القبلي ـ البعدي ( ولبيان اهلدف من هذا االختبار 
  وسة وللتكافؤ الذي ستحصل عليه حتصيل عينة البحث للجوانب املعرفية للمحتوى العلمي للوحدة املدر

  .اموعتان كلتامها
لتحليل الفروق ) ت ـ ستودنت ( وقامت الباحثة بتحليل النتائج إحصائياً حيث استخدم  اختبارات 

 التجريبية والضابطة  يف التطبيق القبلي الختبار املفهومـات ومت          بني متوسطي درجات تالميذ اموعتني    
حنراف املعياري لدرجات التالميذ لكل من اموعتني املتكافئتني كما يف          حساب املتوسط احلسايب واال   

  .)٥ -٤ -٣( ول ااجلد
  ) ٣(اجلدول رقم 

املتوسطات واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبارات لداللة الفرق بني متوسطي درجات أفراد اموعة التجريبية 
  .تحصيليواموعة الضابطة يف التطبيق القبلي  لالختبار ال

املتوسط  العدد  اموعة
  احلسايب

 فاالحنرا
  ااملعياري

  احملسوبة
T 

  درجة احلرية
df 

القيمة 
  اإلمجالية

  القرار

 ٣٠٥٧٧٥٨ ٢٧٠٣٠٣٠  ٦٦  التجريبية
 ٣٠٩٠٣٢٩ ٢٧٠٣٠٣٠  ٦٦  الضابطة

غري دالة    ٠,٩٨١  ١٣٠  ٠,٠٢٣
  إحصائياً

وبالتايل فإن  ) ٠,٠١(أكرب من   ) ٠,٩٨١(الية    تبني أن قيمة الداللة االحتم    ) ٣(استناداً إىل اجلدول    
بني متوسطي ) ١٣٠(غري دالة إحصائياً عند درجة حرية ) ٠,٠٢٣( احملسوبة ) ت ـ ستودنت ( قيمة 

  .درجات اموعتني يف االختبار القبلي وهذا مؤشر على تكافؤ اموعتني
  ) ٤(اجلدول رقم 

رات لداللة الفرق بني متوسطي درجات أفراد اموعة التجريبية يف املتوسطات واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبا
  .التطبيق القبلي  لالختبار التحصيلي

 العدد  التجريبية اموعة
املتوسط 
  احلسايب

 فاالحنرا
  ااملعياري

  احملسوبة
T 

درجة 
 dfاحلرية

القيمة 
  القرار sigاإلمجالية

    ٢٧٠٣٠٠٠  ٣٠  ذكور الريفية
    ٢٧٠٠٥٦  ٣٦  ذكور املليحة الثانية

لة غري دا   ٠,٩٩٥  ٦٤  ٠,٠٠٦
 إحصائياً

وبالتايل ) ٠,٠١(أكرب من   ) ٠,٩٩٥(تبني ان قيمة الداللة االحتمالية        ) ٤(استناداً إىل اجلدول رقم     
بـني  ) ٦٤(غري دالة إحصائياً عند درجـة حريـة   ) ٠,٠٠٦( احملسوبة ) ت ـ ستودنت ( فإن قيمة 

  . يف االختبار التحصيلي القبلي وهذا مؤشر على تكافؤ اموعتنيمتوسطي درجات اموعة التجريبية
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبارات لداللة الفرق بني متوسطي درجات  ) ٥(اجلدول رقم 

  .أفراد اموعة الضابطة يف التطبيق القبلي  لالختبار التحصيلي
  اموعة
  الضابطة

ــط  العدد املتوســ
  احلسايب

 فاالحنــرا
  ااملعياري

  احملسوبة 
T 

درجــة 
 dfاحلرية

القيمــــة 
 sigاإلمجالية

  القرار

  ٣,٩٥٠٨  ٢٧,٣٣٣٣  ٣٠  ذكور الريفية
  ٣,٩١٩٣  ٢٧,٣٠٥٦  ٣٦  ذكور املليحة الثانية

غري دالة    ٠,٩٧٧  ٦٤ ٠,٠٢٩
 إحصائياً
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 ١١٧

وبالتايل فإن  ) ٠,٠١(كرب من   أ) ٠,٩٧٧(تبني ان قيمة الداللة االحتمالية        ) ٥(استناداً إىل اجلدول    
بني متوسـطي  ) ٦٤(غري دالة إحصائياً عند درجة حرية ) ٠,٠٢٩( احملسوبة ) ت ـ ستودنت ( قيمة 

  .درجات اموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي القبلي وهذا مؤشر على تكافؤ اموعتني
א−١٥ :א
ت الباحثة بتصميم دروس وحدة املستقبالت       بعد االطالع على العديد من الدراسات قام       -١-١٥

  ).خطة كيلر(من مادة العلوم للصف الرابع األساسي وفق طريقة التعليم الشخصي 
  : بناء اختبار املفهومات العلمية-٢-١٥

ملفهومات العلمية باالعتماد على األهداف السلوكية اليت مت إعـدادها وقـد مـر              ا مت إعداد اختبار  
  :نهااالختبار بعدة مراحل م

 هو قياس مدى تنمية املفهومات العلمية عند عينة البحـث مـن الوحـدة               :اهلدف من االختبار  -
  .املدروسة

التـذكر ـ   ( اشتمل االختبار على بعض مستويات بلوم للمجال املعـريف  : مستويات االختبار-
  ) االستيعاب ـ التطبيق
  : ـ صدق االختبار

 الصدق الظاهري هو أن يقوم عدد من احملكمني          إن أفضل وسيلة للتأكد من     :ـ الصدق الظاهري  
  بتقدير مدى حتقيق الفقرات للمفهوم املراد قياسه

 قامت الباحثة بعرض االختبار مع قائمة من األغراض السلوكية علـى الـسادة              : ـ صدق احملتوى  
ي وضـعت   اخلرباء احملكمني واالختصاصيني والتربويني للتأكد من صالحيتها علمياً ومتثيلها للغرض الذ          

         م يف    ممن أجله ومالءمتها ومشوليتها للموضوعات الدرسية املقررة واالستفادة من مالحظاومقترحـا 
  .تعديل بعض اهلفوات

  : ـ تطبيق االختبار على العينة االستطالعية
 من تالميذ الـصف     اًميذتل) ٦٠( االستطالعية املكونة من     قامت الباحثة بتطبيق االختبار على العينة     

ع األساسي لكٍل من مدرسة املليحة الريفية ومدرسة املليحة الثانية بنني مبحافظة ريف دمشق وقد مت                الراب
اختيار العينة االستطالعية من جمتمع البحث من غري أفراد العينة األساسية وذلك للتحقق من وضـوح                

  .الفقرات وتقدير الوقت املناسب لالختبار
:א−١٦
أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى داللـة             على    األوىل  تنص الفرضية  -١-١٦

بني متوسطي درجات أفراد اموعة التجريبية واموعـة الـضابطة يف التطبيـق البعـدي                ) ٠,٠١(
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 ١١٨

لـدى نتـائج االختبـار      ) ت ستودنت ( ومن أجل اختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار         . لالختبار
  )٦(رقم التحصيلي كما يف اجلدول 

  )٦(اجلدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبارات لداللة الفرق بني متوسطي درجات أفراد اموعة 

  .يف التطبيق البعدي  لالختبار )ذكور(التجريبية واموعة الضابطة 

 العدد اموعة
املتوسط 
  احلسايب

 فاالحنرا
  ااملعياري

  احملسوبة
T 

  حلريةدرجة ا
df 

  القرار  القيمة اإلمجالية

  ٤,٠٦٦٤٩ ٢٩,٠٤٥٥  ٦٦ التجريبية
  ٤٠,٢٤٦١٦ ٣٥,٦٩٧٠  ٦٦  الضابطة

دالة لصاحل    ٠,٠٠٠  ١٣٠  ٩,١٩١
  التجربة

وبالتايل فإن  ) ٠,٠١(أصغر من   ) ٠,٠٠٠(تبني أن قيمة الداللة االحتمالية        ) ٦(استناداً إىل اجلدول    
وعليـه مت رفـض     ) ١٣٠(دالة إحصائياً عند درجة حرية      ) ٩,١٩١(احملسوبة  )  ستودنت -ت  (قيمة  

  .الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة
وهذا يشري إىل أن طريقة التدريس كانت أكثر فاعلية يف تنمية املفهومات العلمية ألا تسهم يف إثارة                 

هم واسـتخدام األمثلـة   تفكري التالميذ من خالل قيامهم بأنشطة وآراء جديدة تؤدي إىل االرتقاء بفهم    
  .احلياتية والربط بني املفهومات ذات العالقة والقدرة على  التفسري والتنبؤ

بني ) ٠,٠١( تنص الفرضية الثانية على أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية عند مستوى دالله               -٢-١٦
  . ر التحصيليمتوسطي درجات تالميذ اموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي ـ البعدي  لالختبا

لدى نتائج االختبار يف التطبيقني     ) ت ستودنت ( ومن أجل اختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار         
  ).٧(كما يف اجلدول رقم .  القبلي ـ البعدي  لالختبار التحصيلي

  ) ٧(اجلدول رقم 
أفراد اموعة التجريبية يف املتوسطات واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبارات لداللة الفرق بني متوسطي درجات 

  .التطبيقني القبلي ـ البعدي  لالختبار التحصيلي

 العدد  اموعة
املتوسط 
  احلسايب

 فاالحنرا
  املعياري

  احملسوبة
T 

درجة 
 df احلرية

القيمة 
  اإلمجالية

  القرار

  ٣,٥٧٧٥٨  ٢٧,٣٠٣٠  ٦٦  جتريبية قبل
  ٤,٢٤٦١٦  ٣٥,٦٩٧٠  ٦٦  جتريبية بعد

دالة لصاحل    ٠,٠٠٠  ٦٥  ٢٠,٢٦٩
  البعدي

) ٠,٠١(أصـغر مـن     ) ٠,٠٠٠(تبني أن قيمة الداللة االحتمالية        ) ٧(استناداً إىل اجلدول السابق     
وعليه ) ٦٥(دالة إحصائياً عند درجة حرية ) ٢٠,٢٦٩(احملسوبة ) ت ـ ستودنت ( وبالتايل فإن قيمة 

  .مت رفض الفرضية الصفرية وقبول قبول الفرضية البديلة
بني متوسـطي درجـات تالميـذ       ) ٠,٠١(ك فرقاً ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة         أي أن هنا  

اموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي ـ البعدي  لالختبار التحصيلي والفرق دال إحصائياً لصاحل طلبة  
  .اموعة التجريبية يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي
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 ١١٩

جيابية لتفاعل املتعلم مع املوقف التعليمي يف أجواء خالية مـن التـوتر             وهذا يشري إىل توفري البيئة اال     
  ترتفع فيها دافعية املتعلم إىل أعلى حد ممكن ألن طريقة التدريس املستخدمة أخرجت املتعلم من النمطية 

  .إىل املشاركة الفعالة
) ٠,٠١( داللـة     تنص الفرضية الثالثة  على أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية عند مستوى             -٣-١٦

  . بني متوسطي درجات تالميذ اموعة الضابطة يف التطبيقني القبلي ـ البعدي  لالختبار التحصيلي
لدى نتائج االختبار يف التطبيقني     ) ت ستودنت ( ومن أجل اختبار هذه الفرضية مت استخدام اختبار         

  ).٨(كما يف اجلدول رقم .  القبلي ـ البعدي  لالختبار التحصيلي
  ) ٨(دول رقم اجل

واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبارات لداللة الفرق بني متوسطي درجات أفراد اموعة احلسابية املتوسطات 
  .الضابطة يف التطبيقني القبلي ـ البعدي  لالختبار التحصيلي

 العدد  اموعة
املتوسط 
  احلسايب

 فاالحنرا
  ااملعياري

  احملسوبة
T 

  درجة احلرية
Df 

القيمة 
  القرار اإلمجالية

  ٣,٩٠٣٢٩  ٢٧,٣١٨٢  ٦٦  الضابطة قبل
  ٤,٠٦٦٤٩  ٢٩,٠٤٥٥  ٦٦  الضابطة بعد

دالة لصاحل    ٠,٠٠٠  ٦٥  ٥,٥٠٠
  البعدي

) ٠,٠١(أصـغر مـن     ) ٠,٠٠٠(تبني إن قيمة الداللة االحتمالية        ) ٨(استناداً إىل اجلدول السابق     
وعليه مت ) ٦٥(الة إحصائياً عند درجة حرية د) ٥,٥٠٠(احملسوبة ) ت ـ ستودنت ( وبالتايل فإن قيمة 

  .رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة
بني متوسـطي درجـات تالميـذ       ) ٠,٠١(هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة         : أي

 اموعة الضابطة يف التطبيقني القبلي ـ البعدي  لالختبار التحصيلي والفرق دال إحصائياً لصاحل طلبة 
وقد يعود ذلك إىل جهد التالميذ يف التحضري        . اموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي      

  .لالختبار
:א−١٧
ضرورة توظيف معلمي العلوم لطرائق التدريس املتطورة يف تعليمهم واختبارام وربـط             -١-١٧

  ".خطة كيلر" التعليم الشخصي املعرفة باملواقف احلياتية احلقيقية، ومنها طريقة 
يف تـدريس   ) خطة كيلر (إجراء دراسات أخرى تتناول فاعلية طريقة التعليم الشخصي          -٢-١٧

 .العلوم ملراحل دراسية خمتلفة يف بيئات تعليمية خمتلفة
تضمن مناهج العلوم أنشطة أكثر تتيح للتالميذ ممارسة األنشطة التعليمية من خالل ربط              -٣-١٧
  .واقف حقيقيةاملعرفة مب
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א א
א א :א

دار اهلـدى   : ، الرياض أساسيات يف طرائق التدريس العامة     )١٩٨٨. (أبو صاحل، حمي الدين أمحد     -
  .للنشر والتوزيع

فاعلية توظيف الطرائق التعليمية القائمة على التقـومي         .)٢٠٠٦ (.أبو علي، حممد زهران، حممد     -
التربيـة اإلسـالمية،   فكري العليا عند طلبة الصف العاشر ويف اجتاهام حنو احلقيقي يف تنمية مهارات الت   

 .، اجلامعة األردنية، عمانرسالة دكتوراه
تقومي برنامج املناهج والكتب املدرسية، سلسلة الدراسـات التقومييـة           ).٢٠٠١. (الشيخ، عمر  -

 عمـان   ،٨٩سلسلة دراسـات املركـز     ،لربنامج التطوير التربوي، املركز الوطين لتنمية املوارد البشرية       
 .األردن
 أثر اكتساب معلمي اجلغرافية يف املرحلة اإلعدادية للمفـاهيم          ).١٩٨٢. ( الطيطي، حممد عقيل   -

واملهارات اجلغرافية يف حتصيل طلبتهم يف الصف الثالث اإلعدادي لتلـك املفهومـات واملهـارات يف                
 .جامعة الريموك، اربدرسالة ماجستري،  األردن،

يف حتـصيل طـالب     ) خطة كيلر ( أثر نظام التعليم الشخصي      ).٢٠٠٠. (العلمات، عبري راشد   -
دية االعتيادية يف حمافظة املفـرق،      الصف السادس األساسي يف مادة اللغة العربية مقارنة بالطرائق التقلي         

 . اجلامعة األردنيةرسالة ماجستري،
، منشورات جامعـة     اجلزء األول  دريس،أصول الت  ).١٩٩٠. (الدين، ناصر، يونس   قال، فخر ال -
 .دمشق
 أثر استخدام خطة كيلر  يف تنمية املفهومات العلمية يف مادة الفيزياء             ).٢٠٠٨. (، حممد املعمري -

 . ، جامعة دمشقرسالة دكتوراه، لطالب الصف السابع األساسي
لـشرحي ذي املعـين يف      فاعلية كل من طريقيت االكتشاف والتعليم ا       .)١٩٩٦ (.نعراوي، فريد  -

 .جامعة دمشق رسالة دكتوراه،، حتصيل تالميذ الصف اخلامس للمفاهيم اجلغرافية
 أثر استخدام طرائق العصف الذهين والقبعات الست واحملاضرة املفعلة          ).٢٠٠٦. (عودات، ميسر  -

رسـالة   ردن،يف التحصيل والتفكري التأملي لدى طلبة الصف العاشر يف مبحث التربية الوطنيـة يف األ              
 . جامعة الريموكدكتوراه،

يف حتصيل طلبـة الـصف      ) خطة كيلر ( أثر نظام التعليم الشخصي      ).٢٠٠٠. ( جمد، لبىن حممود   -
، جامعة  رسالة ماجستري غري منشورة    األول الثانوي العلمي يف مادة الثقافة العلمية ومدى احتفاظهم ا،         

 .مؤته
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