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الممخـص
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ فاعمية استخداـ نموذج "ويتمي" البنائي في التحصػيؿ
الد ارسػػيو واجتهاىػػات نحػػو مػػادة عمػػـ ايحيػػادو لػػدذ تلميػػذ الصػػؼ اليػػامف ايساسػػي
تكونت عينػة الد ارسػة مػف تلميػذ الصػؼ اليػامف ايساسػي فػي محافظػة "دم ػؽو حيػث
بمغ عدد التلميذ ( )77تمميذاً وذلؾ وفؽ عبتيف :

 -ال عبة ايولى التهريبيػة :عػدد التلميػذ فييػا ( )35تمميػذاًو درسػت باسػتخداـ نمػوذج

" ويتمي" البنائي

– ال ػػعبة الياني ػػة ال ػػابطة :ع ػػدد التلمي ػػذ فييػػا ( )35تممي ػػذاًو درس ػػت وف ػػؽ الط ارئ ػػؽ

التقميدية السائدة
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قاـ الباحث بػجهراد اختبػار تحصػيمي واختبػار قيػاس اتهاىػات نحػو مػادة عمػـ ايحيػادو
لتقيػػيـ مػػدذ اسػػتنادة كػػؿ مػػف المهمػػوعتيف مػػف ط ارئػػؽ التعمػػيـ المسػػتخدمةو وتوصػػمت
الدراسة إلى نتائج عدة أىميا :
 -1وهػود فػرؽ ذو دجلػة إحصػائية بػيف متوسػطي درهػات تلميػذ المهمػوعتيف لصػػال
تلمي ػػذ المهموعػ ػة التهريبي ػػة عن ػػد مس ػػتوذ الدجل ػػة ( )7075ف ػػي اجختب ػػار التحص ػػيمي
البعدي
 -2وهود فرؽ ذو دجلة إحصائية بيف متوسػطي درهػات التلميػذ فػي اجختبػار القبمػي
والبعػدي فػي المهموعػة التهريبيػةو وذلػؾ لصػال اجختبػار البعػدي عنػد مسػتوذ الدجلػػة
()7075و مما يؤكد فاعمية استخداـ نموذج "ويتمي" البنائي في تعميـ مادة عمػـ ايحيػاد
لتلميذ الصؼ اليامف ايساسي
 -3وهػود فػػرؽ ذو دجلػػة إحصػػائية بػػيف متوسػطي درهػػات اتهاىػػات تلميػػذ المهموعػػة
التهريبيػػة والمهموعػػة ال ػػابطة لصػػال المهموعػػة التهريبيػػة التػػي درسػػت وفػػؽ نمػػوذج
"ويتمػػي" البنػػائيو ممػػا يػػدؿ عمػػى فاعميػػة نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي فػػي تنميػػة اجتهاىػػات
نحو مادة عمـ ايحياد عند مستوذ الدجلة ()7075
 -4وهػود فػػرؽ ذو دجلػػة إحصػػائية بػػيف متوسػطي درهػػات اتهاىػػات تلميػػذ المهموعػػة
التهريبي ػػة ف ػػي اجختب ػػاريف القبم ػػي والبع ػػدي لص ػػال اجختب ػػار البع ػػديو مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى
فاعمي ػػة نم ػػوذج "ويتم ػػي" البن ػػائي ف ػػي تنمي ػػة اجتهاى ػػات نح ػػو م ػػادة عم ػػـ ايحي ػػاد عن ػػد
مستوذ الدجلة ()7075
الكممات المفتاحية  :نموذج ويتمي
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مشكمة البحـث:

يتمي ػػز العص ػػر ال ػػذي نعي ػػو بالتق ػػدـ العمم ػػي والتكنول ػػوهيو و ت ػػخـ المعرف ػػة
العممية ب كؿ كبيرو وظيور العديد مػف اجخت ارعػات والتطبيقػات التػي أحػديت ترييػرات
هذريػػة فػػي أسػػاليب الحيػػاةو وألقػػت بمسػػؤوليات هديػػدة عمػػى المدرسػػة وعػػالـ اليػػوـ بمػػا
يتميػز بػو مػف حصػيمة

ػخمة مػف المعرفػة يتطمػب مػف القػائميف عمػى العمميػة التربويػػة

إعػػادة النظػػر فػػي ط ارئػػؽ التػػدريس الحاليػػة و والبحػػث عػػف ط ارئػػؽ تػػدريس هديػػدة أكيػػر
فاعميػػة فػػي تنميػػة التنكيػػر والتناعػػؿ الن ػػط مػػف قبػػؿ التلميػػذ .ولقػػد جحػػظ الباحػػث مػػف
خلؿ تدريسو لمادة عمـ ايحياد في مػدارس التعمػيـ ايساسػيو ومػف خػلؿ ملحظػات
زملئو المدرسيفو اعتماد النمطيػة والطريقػة التقميديػة فػي إعػداد الػدروس و تح ػيرىاو
وترميب السرد واإللقاد في تقديـ ىذه الدروس
كما جحظ أف المدرسيف يركزوف عمى طرائؽ تػدريس تيػتـ بالمػادة العمميػة دوف
اجىتمػػاـ الكػػافي بن ػػاط التمميػػذ و واجبتعػػاد عػػف ط ارئػػؽ التػػدريس الحدييػػة التػػي تركػػز
عمػػى ن ػػاط التمميػػذو وتهعػػؿ مػػف التمميػػذ ون ػػاطو محػػور العمميػػة التعميميػػةو والتػػي قػػد
تحتاج إلى وقػت أطػوؿ فػي الحصػة الدرسػية المحػددة بمػدة معينػة والػى هيػد أكيػر مػف
قبؿ المدرس والتمميذ كما جحظ الباحث انخناض مستوذ التحصيؿ الدراسي فػي مػادة
عمػػـ ايحيػػادو و ػػعؼ إقبػػاؿ التلميػػذ نحػػو د ارسػة ىػػذه المػػادة الميمػػةو وقػػد يعػػود ذلػػؾ
ػكؿ ك ك
إلى إتباع المدرسيف ط ارئػؽ تػدريس تركػز عمػى المػادة العمميػة دوف النظػر ب ك
ػاؼ
إلػػى ن ػػاط التمميػػذ وبػػالنظر إلػػى ىػػذه ايسػػباب فػػجف تبنػػي نمػػاذج تعميميػػة حدييػػة فػػي
تػػدريس مػػادة عمػػـ ايحيػػاد ميػػؿ نمػػوذج " ويتمػػي" البنػػائي قػػد تػػؤدي إلػػى تطػػوير ط ارئػػؽ
تدريس ىذه المادة و ورفع مستوذ التحصيؿ الدراسي فييا
وممػ ػػا ج ػ ػػؾ فيػ ػػو أف اليػ ػػدؼ النيػ ػػائي مػ ػػف التػ ػػدريس ىػ ػػو التحسػ ػػيف المسػ ػػتمر
لموصػػوؿ بالتلميػػذ إلػػى مسػػتوذ اإلتقػػاف وتحقيػػؽ معظػػـ ايىػػداؼ التربويػػة و وقػػد يتػػي
نم ػػوذج " ويتم ػػي " البن ػػائي ذل ػػؾ عن ػػدما ي ػػدخؿ مي ػػداف التربي ػػة والتعم ػػيـ ويس ػػتخدـ ى ػػذا
النمػ ػػوذج كجس ػ ػػتراتيهية م ػ ػػف اسػ ػػتراتيهيات التعم ػ ػػيـ وال ػ ػػتعمـ المتمركػ ػػز ح ػ ػػوؿ الم ػ ػػتعمـ
)(Blank,2000
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وتتميؿ م ػكمة ىػذا البحػث فػي أف تػدريس مػادة عمػـ ايحيػاد يعتمػد حاليػاً عمػى
إلقاد المادة العممية مبا رة بطرائؽ تقميديةو والتقميػؿ مػف ن ػاط التمميػذو ممػا يػؤدي إلػى
ظيور كيير مف الصعوبات لػدذ التلميػذ عنػد د ارسػتيـ ىػذه المػادة و ويظيػر ذلػؾ مػف
خلؿ درهات التلميذ المنخن ة في ىذه المادة و لذلؾ هاد ىذا البحث كمحاولةً مػف
الباحث جستقصاد فاعميػة نمػوذج " ويتمػي " البنػائي فػي تػدريس مػادة عمػـ ايحيػاد فػي

التحصػػيؿ الد ارسػػي واجتهاىػػات نحػػو ىػػذه المػػادة الميمػػةو وذلػػؾ لػػدذ تلميػػذ الصػػؼ
اليامف ايساسي في الهميورية العربية السورية
ويمكن تمخيص مشكمة البحث بالسؤال التالي  :مافاعمية نموذج " ويتمي " البنائي

في التحصيل الدراسي واالتجاىات نحو مادة " عمم األحياء" لدى تالميذ الصف
الثامن األساسي في الجميورية العربية السورية ؟
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المبحـث االول:
أىميـة البحث:
تأتي أىمية البحث مف النقاط التالية :

 -1قد ينيػد ىػذا البحػث فػي تقػديـ بعػض اجقت ارحػات التػي تخنػض مػف عػبد التمركػز
نحو المدرس و وهعؿ التمركز نحو التمميذ
 -2دور نمػ ػػوذج " ويتمػ ػػي" البنػ ػػائي فػ ػػي تعمػ ػػيـ مػ ػػادة عمػ ػػـ ايحيػ ػػاد فػ ػػي تنويػ ػػع ط ارئػ ػػؽ
التدريس والعمؿ المخبري
ػػرورة مسػػايرة

 -3كمػػا تيعتبػػر ىػػذا النمػػوذج اسػػتهابة لمػػا ينػػادي بػػو خبػراد التربيػػة مػػف
كؿ عاـ وطرائؽ تدريس مادة عمـ ايحياد ب ك
طرائؽ التدريس ب ك
كؿ خاص للتهاىػات
التربوية الحديية
 – 4كمػػا يكتسػػب ىػػذا البحػػث أىميتػػو مػػف حيػػث كونػػو الد ارسػػة ايولػػى فػػي الهميوريػػة
العربيػة السػورية (عمػى حػد عمػـ الباحػث)و والتػي تتنػاوؿ فاعميػة نمػوذج "ويتمػي" البنػػائي
في التحصيؿ الدراسي واجتهاىات نحو مادة عمـ ايحياد
 -5توهيو نظر مخططي ومطوري المناىج إلػى أىميػة إعػداد منػاىج وكتػب مػادة عمػـ
ايحيػػاد المقػػررة لمرحمػػة التعمػػيـ ايساسػػي فػػي الهميوريػػة العربيػػة السػػورية بمػػا يتوافػػؽ
مع نموذج " ويتمي" البنائي
أىداف البحث وفرضياتو:
ييدؼ البحث الحالي لإلهابة عف اجسئمة اآلتية:
 -1مػػا فاعميػػة التػػدريس وفػػؽ نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي فػػي التحصػػيؿ الد ارسػػي لتلميػػذ
الصؼ اليامف ايساسي في مادة " عمـ ايحياد " ؟
 -2مػػا فاعميػػة التػػدريس وفػػؽ نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي فػػي تنميػػة اتهاىػػات ايهابيػػة لػػدذ
تلميذ الصؼ اليامف ايساسي نحو مادة عمـ ايحياد ؟
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ولتحقيق أىداف البحث وضع الباحث الفرضيات الصفرية التالية:

لإلهابػػة عػػف أسػػئمة البحػػث صػػيرت فر ػػيات عػػدة تمييػػدا جختبارىػػا و حيػػث
يسػػتند ىػػذا البحػػث إلػػى فر ػػية رئيسػػة وىػػي :أف تػػدريس مػػادة عمػػـ ايحيػػاد لتلميػػذ
الصػػؼ اليػػامف ايساسػػي وفػػؽ نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي يمكػػف أف يػػؤدي إلػػى تحسػػيف
وي ػػتؽ مػػف
التحصػػيؿ الد ارسػػيو وينمػػي اتهاىػػات ايهابيػػة نحػػو مػػادة "عمػػـ ايحيػػاد"و ت
ىذه النر ية النر يات التالية:
 -1ج يوهػ ػػد فػ ػػرؽ ذو دجلػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوذ دجلػ ػػة ( )7075بػ ػػيف متوسػ ػػطي
دره ػػات التحص ػػيؿ لتلمي ػػذ المهموع ػػة التهريبي ػػة ف ػػي اجختب ػػار التحص ػػيمي القبم ػػي
واجختبارالتحصيمي البعدي .

 -2ج يوهػ ػػد فػ ػػرؽ ذو دجلػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوذ دجلػ ػػة ( )7075بػ ػػيف متوسػ ػػطي
درهػػات التحصػػيؿ لتلميػػذ المهموعػػة التهريبيػػة والمهموعػػة ال ػػابطة فػػي اجختبػػار
التحصيمي البعد
 -3ج يوهػ ػػد فػ ػػرؽ ذو دجلػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوذ دجلػ ػػة ( )7075بػ ػػيف متوسػ ػػطي
درهػػات تلميػػذ المهموعػػة التهريبيػػة فػػي اختبػػار قيػػاس اجتهاىػػات القبمػػي واختبػػار
قياس اجتهاىات البعدي
 -4ج يوهػ ػػد فػ ػػرؽ ذو دجلػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوذ دجلػ ػػة ( )7075بػ ػػيف متوسػ ػػطي
درهات التلميذ (التهريبية وال ابطة) فػي اختبػار قيػاس اجتهاىػات البعػدي تعػزذ

إلى مترير طريقة التعميـ " التقميدية – نموذج "ويتمي" البنائي
أدوات البحث  :اعتمد الباحث في دراستو عمى ايدوات التالية :
 -1اختبار تحصيمي مف إعداد الباحث و لتعػرؼ مػدذ فاعميػة نمػوذج "ويتمػي" البنػائي
في تحصيؿ تلميذ الصؼ اليامف ايساسي في مادة "عمـ ايحياد"
 -2مقيػػاس اتهاىػػات و لمتعػػرؼ عمػػى اتهاىػػات تلميػػذ الصػػؼ اليػػامف ايساسػي نحػػو
مادة "عمـ ايحياد" بعد استخداـ نموذج "ويتمي" البنائي
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منيج البحث :

يعتمػ ػػد البحػ ػػث المػ ػػنيج التهريبػ ػػي مػ ػػف خػ ػػلؿ اختيػ ػػار مهمػ ػػوعتيف و إحػ ػػداىما
ػدرس وفػؽ
درس بواسطة نموذج "ويتمي" البنػائي ومهموعػة أخػرذ ػابطةو تت ّ
تهريبية تت ّ
الط ارئػػؽ التقميديػػة السػػائدة وذلػػؾ بيػػدؼ تعػ ّػرؼ أي الط ارئػػؽ أكيػػر فاعميػػة مػػف خػػلؿ

نتػػائج اجختبػػار التحصػػيميو ومقيػػاس اجتهاىػػات التػػي يػػتـ تطبيقيػػا بعػػد اجنتيػػاد مػػف
الدروس المقررة في التهريب
عينة البحث :

تكونت عينة البحث مف :

 -1مجموعـة تجريبيـة  :ػػعبة صػنية بمرػت ( )35تمميػذاًو يػػتـ تدريسػيا وفػؽ نمػػوذج
"ويتمي" البنائي

 -2مجموعــة ضــابطة  :ػػعبة صػػنية بمرػػت ( )35تمميػػذاًو يػػتـ تدريسػػيا وفػػؽ الط ارئػػؽ
التقميدية السائدة

حدود البحث :

 حدود مكانية  :مدرسة "ابف زيدوف" – مدينة دم ؽ حدود زمانية  :ير نيساف  -النصؿ الياني  -العاـ الدراسي ()2712-2711 حدود عممية  :مو وعات وحػدة (ايرض والبيئػة) مػف كتػاب "عمػـ ايحيػاد" المقػررلمصؼ اليامف ايساسي في الهميورية العربية السورية
إجراءات البحث :

لإلهاب ػ ػػة ع ػ ػػف أس ػ ػػئمة البح ػ ػػث والتحق ػ ػػؽ م ػ ػػف ص ػ ػػحة النر ػ ػػيات اتب ػ ػػع الباح ػ ػػث

اإلهرادات التالية:
 -1اجط ػػلع عم ػػى ايدبي ػػات والد ارس ػػات الس ػػابقة المتعمق ػػة بنم ػػوذج "ويتم ػػي" البن ػػائي و
لمتعػػرؼ عمػػى أساسػػيات وطػػرؽ تصػػميـ الػػدروس وفػػؽ ىػػذا النمػػوذج و وطريقػػة قيػػاس
التحصيؿ الدراسي واجتهاىات نحو مادة عمـ ايحياد
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 -2اختي ػػار مو ػػوعات (وح ػػدة ايرض والبيئ ػػة) م ػػف كت ػػاب " عم ػػـ ايحي ػػاد " المق ػػرر
لمصػ ػػؼ اليػ ػػامف ايساسػ ػػي لمعػ ػػاـ الد ارسػ ػػي ( )2712-2711فػ ػػي الهميوريػ ػػة العربيػ ػػة
السورية و وتصميميا وفؽ نموذج "ويتمي" البنائي
 -3إعداد أدوات الدراسة :وت مؿ :
أ -اختب ػػار تحصػ ػيميو يق ػػيس التحص ػػيؿ الد ارس ػػي ف ػػي مو ػػوعات (وح ػػدة ايرض
والبيئة) مف كتاب عمـ ايحياد المقرر لمصؼ اليامف ايساسيو وتحديد صػدقو
ويباتو
ب -مقياس اتهاىات نحو مادة عمـ ايحيادو وتحديد صدقو ويباتو
ػدرس وفػؽ نمػوذج " ويتمػي" البنػائي
 -4تقسيـ عينة الدراسة إلى مهمػوعتيف :تهريبيػة تت ّ
درس وفؽ الطرائؽ التقميدية السائدة
و ومهموعة ابطة تت ّ

 -5إهراد التطبيؽ القبمي يدوات الدراسة لمتحقؽ مف تكافؤ المهموعتيف

 -6تػػدريس المو ػػوعات المقػػررة لممهموعػػة التهريبيػػة وفػػؽ نمػػوذج " ويتمػػي" البنػػائي
ولممهموعة ال ابطة وفؽ الطريقة التقميدية السائدة في التعميـ
 -7إهراد التطبيػؽ البعػدي يدوات الد ارسػةو لقيػاس تحصػيؿ التلميػذ فػي المهمػوعتيف
التهريبية وال ابطةو ولقيػاس اتهاىػات التلميػذ نحػو مػادة عمػـ ايحيػاد مػف خػلؿ
نموذج "ويتمي" البنائي
 -8همع البيانات واستخراج النتائج ومعالهتيا إحصائياً وتنسيرىا
 -9تقديـ المقترحات في

ود ما تتسنر عنو نتائج الدراسة
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مصطمحات البحث والتعريفات اإلجرائية :

-1الفاعميـــة " :مػػدذ تحقيػػؽ ايىػػداؼو بمعنػػى أنيػػا تو ػ الزيػػادة فػػي الػػتعمـ التػػي
حققيػػا التمميػػذ مػػف خػػلؿ د ارسػػة وحػػدة درسػػيو معينػػة " (القػػل وناصػػرو  )2771فيػػي
معيػػار يقػػيس مػػدذ إهػػادة التلميػػذ لألىػػداؼ الد ارسػػية فػػي مو ػػوعات (وحػػدة ايرض
والبيئة) بواسطة نموذج "ويتمي" البنائي
 -2نموذج " ويتمي " البنائي :
ى ػ ػ ػ ػ ػػو نم ػ ػ ػ ػ ػػوذج تعميم ػ ػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػ ػػممو العػ ػ ػ ػ ػ ػالـ الػترب ػ ػ ػ ػ ػػوي " هػريس ػ ػ ػ ػ ػػوف ويتمػ ػ ػ ػ ػػي"
" " Grayson Wheatleyلتػػدريس العمػػوـ والريا ػػيات ويقػػوـ عمػػى أسػػاس النظريػػة
البنائيػػةو ويتكػػوف ىػػذا النمػػوذج مػػف يليػػة عناصػػرو وىػػي ميػػاـ التعمػػيـ والمهموعػػات
التعاونية والم اركة () Campell,2006
كم ػػا يمي ػػؿ ى ػػذا النم ػػوذج مهموعػ ػة اإلهػ ػرادات والممارس ػػات الت ػػي تتس ػػتخدـ ف ػػي
تعمػػيـ مو ػػوعات (وحػػدة ايرض والبيئػػة) لتنميػػة التحصػػيؿ الد ارسػػي واجتهاىػػات نحػػو
مادة عمـ ايحياد لدذ تلميذ الصؼ اليػامف ايساسػيو ويسػاعد ىػذا النمػوذج التلميػذ
فػػي بنػػاد معػػرفتيـ بأننسػػيـو وفيػػـ مػػا يتعممونػػو وبنػػاد معنػػى لػػوو وذلػػؾ عػػف طػػرؽ القيػػاـ
باين ػػطة المتنوعػة التػػي تحقػػؽ عمميػػة النيػػـ واجسػػتيعابو واجحتنػػاظ بالمعمومػػات فتػرة
أطوؿ
 -3التحصيل الدراسي :
"مهموعػػة المعمومػػات والمعطيػػات الد ارسػػية والميػػارات والكنايػػات التػػي يكتسػػبيا
التمميذ مف خلؿ عممية التعمـو وما يحصمو مف مكتسػبات عمميػة عػف طريػؽ التهػارب
والخبػرات

ػػمف إطػػار المػػنيج التربػػوي المعمػػوؿ بػػوو وتتحػػدد أىميػػة التحصػػيؿ ومقػػدار

الكمية التي حصميا التمميذ مػف خػلؿ اجمتحانػات واجختبػارات الخطيػة وال ػنوية التػي
يخ ػػع ليػػا ومػػف عمميػػات التقيػػيـ المسػػتمر والنيػػائي التػػي تؤكػػد عمػػى مسػػتوذ امتلكػػو
ليذا التحصيؿ الدراسي" (هرهسو )2775
ويعبػر عنػو إهرائيػاً بالدرهػة التػي يحصػػؿ عمييػا التمميػذ فػي اختبػار التحصػيؿ الد ارسػػي
الذي أعده الباحث ليذا الررض

9

مجلة ديالى 3102 /

العدد التاسع والخمسون
 -4االتجاه :

المتعممػة
"موقؼ يعبر عف محصمة استهابات الطمبة نحو مو ػوعات المػادة الد ارسػية ت

إم ػ ػػا ب ػ ػػالقبوؿ أو ال ػ ػػرفض لي ػ ػػذه المو ػ ػػوعات "(النه ػ ػػدي و خ ػ ػػروفو  )2772ويعرف ػ ػػو
الباحػػث فػػي ىػػذه الد ارسػػة بأنػػو الموقػػؼ الػػذي يتخػػذه التمميػػذ مػػف مػػادة عمػػـ ايحيػػاد بعػػد
اجنتيػ ػػاد مػ ػػف تػ ػػدريس المو ػ ػػوعات المقػ ػػررة وفػ ػػؽ نمػ ػػوذج "ويتمػ ػػي" البنػ ػػائي والط ارئػ ػػؽ
التقميديػػة السػػائدةو ويػػتـ معرفػػة ذلػػؾ بالدرهػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا التمميػػذ عمػػى اختبػػار
مقياس اجتهاىات المخصص لذلؾ
 -5عمم األحياء :

ىػػو العمػػـ الػػذي يػػدرس الكائنػػات الحيػػة كافػةً والبيئػػة المحيطػػة بيػػاو حيػػث يػػدرس

ىذا العمـ بنية الكائنات الحيةو ووظائؼ ايع اد وايهيزة الداخمة فػي تركيػب أهسػاـ
ىػػذه الكائنػػاتو كمػػا يػػدرس ىػػذا العمػػـ بنيػػة ايرض ون ػػأتياو ومػػف النػػروع الرئيسػػة ليػػذا
العمػػـ عمػػـ النبػػات وعمػػـ الحي ػواف وعمػػـ البيئػػة وعمػػـ الو اريػػة وعمػػـ ايحيػػاد الدقيقػػة وعمػػـ
ايرض وعمـ المستحايات كما يدرس ىذا العمـ العلقات المتبادلة بػيف الكائنػات الحيػة
والبيئة المحيطةو والعلقات المتبادلة بيف الكائنات الحية
 -6مرحمة التعميم األساسي :
وىػػي إحػػدذ م ارحػػؿ التعمػػيـ العػػاـ فػػي الهميوريػػة العربيػػة السػػوريةو والتػػي تػػأتي
فػػي بدايػػة السػػمـ التعميمػػيو وتمتػػد مػػف الصػػؼ ايوؿ إلػػى الصػػؼ التاسػػعو وتتػػألؼ ىػػذه
المرحمة مف حمقتيف الحمقة ايولى وتمتد مف الصؼ ايوؿ إلى الصؼ ال اربػعو والحمقػة
اليانيػػة وتمتػػد مػػف الصػػؼ الخػػامس إلػػى الصػػؼ التاسػػعو وتميػػد ىػػذه المرحمػػة لػػدخوؿ
المرحمة اليانوية

11

مجلة ديالى 3102 /

العدد التاسع والخمسون
المبحـث الثانـي :الدراسات السابقة:
أوالً  :الدراسات العربية :
-1دراسة( :الحذيفي )2003 ،السعودية:

ىدفت الدراسة إلى الك ؼ عف فاعمية إستراتيهية (ويتمي) في تنميػة التحصػيؿ

الد ارس ػػي واجته ػػاه نح ػػو م ػػادة العم ػػوـ ل ػػدذ طالب ػػات المرحم ػػة ايساس ػػية ف ػػي الس ػػعوديةو
تكون ػػت عين ػػة البح ػػث م ػػف ( )147طالب ػػةو ت ػػـ ت ػػوزيعيف عم ػػى مهم ػػوعتيف :مهموع ػػة
تهريبي ػػة درس ػػت باس ػػتخداـ إس ػػتراتيهية (ويتم ػػي) ومهموع ػػة

ػػابطة درس ػػت باس ػػتخداـ

الطريقة التقميدية السائدة ك نت نتػائج الد ارسػة عػف وهػود فػروؽ ذات دجلػة إحصػائية
في تنمية التحصيؿ الدراسيو واجتهاه نحو مػادة العمػوـو ولصػال المهموعػة التهريبيػة
التي درست باستخداـ استراتيهية (ويتمي)
-2دراسة( :حمادة  )2005 ،مصر:

ى ػػدفت الد ارس ػػة إل ػػى تع ػػرؼ فاعمي ػػة اس ػػتخداـ اس ػػتراتيهية (ويتم ػػي) البنائي ػػة ف ػػي

تنمي ػػة مي ػػارة ح ػػؿ الم ػػكمة والتنكي ػػر اإلب ػػداعي ل ػػدذ طمب ػػة المرحم ػػة ايساس ػػية مقارن ػػة
بالطريقػة التقميديػػة السػػائدةو تكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف ( )123طالبػػاً تػػـ تػػوزيعيـ عمػػى
مهم ػػوعتيف :المهموع ػػة ايول ػػى التهريبي ػػة درس ػػت باس ػػتخداـ نم ػػوذج "ويتم ػػي" البن ػػائيو
والمهموعة اليانية ال ابطة درست باستخداـ الطريقة التقميديػة السػائدة وك ػنت نتػائج
الد ارسػة عػػف تنػػوؽ طػػلب المهموعػػة التهريبيػػة الػػذيف درسػوا باسػػتخداـ نمػػوذج "ويتمػػي"
عم ػػى أقػ ػرانيـ الػ ػػذيف درسػ ػوا باس ػػتخداـ الطريقػ ػػة التقميدي ػػة الس ػػائدة عػ ػػف مس ػػتوذ دجلػ ػػة
( )7071في اختبار ميا ارت حؿ الم كمة واختبار ميارات التنكير اإلبداعي
 -3دراسة ( :مقاط  )2007،الكويت:

ىػ ػ ػ ػػدفت الد ارسػ ػ ػ ػػة إلػ ػ ػ ػػى تعػ ػ ػ ػػرؼ أيػ ػ ػ ػػر برنػ ػ ػ ػػامج مقتػ ػ ػ ػػرح فػ ػ ػ ػػي

ػ ػ ػ ػػود نمػ ػ ػ ػػوذج

(ويتمي) البنػائي عمػى كػؿ مػف التحصػيؿ الد ارسػي لمطالبػات وتنميػة التنكيػر اليندسػي و
تكونػت عينػػة البحػػث مػػف ( )97طالبػةً مػػف طالبػػات الصػػؼ اليػػامف بدولػػة الكويػػت و تػػـ

تػ ػػوزيعيف عمػ ػػى مهمػ ػػوعتيف المهموعػ ػػة التهريبيػ ػػة درسػ ػػت باسػ ػػتخداـ نم ػ ػوذج "ويتمػ ػػي"
البنػػائيو والمهموعػػة اليانيػػة

ػػابطة درسػػت باسػػتخداـ الطريقػػة التقميديػػة السػػائدة فػػي
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التػ ػػدريس وك ػ ػػنت الد ارسػ ػػة عػ ػػف وهػ ػػود فػ ػػروؽ ذات دجلػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف متوسػ ػػطي
درهػػات الطالبػػات فػػي المهمػػوعتيف التهريبيػػة وال ػػابطةو تعػػزذ جسػػتراتيهية التػػدريس
المسػ ػػتخدمةو ولصػ ػػال المهموعػ ػػة التهريبيػ ػػة التػ ػػي درسػ ػػت باسػ ػػتخداـ نمػ ػػوذج "ويتمػ ػػي"
البنائي
 -4دراسة ( :المخزومي و )2011االردن:

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أير استخداـ إستراتيهيتي " كيمػر وويتمػي"

فػػي تنميػػة ميػػارات النقػػد ايدبػػي وميػػارات التنكيػػر الناقػػد لػػدذ طمبػػة الصػػؼ المرحمػػة
اليانوي ػػة ف ػػي ايردف تكون ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف ( )178طالب ػػاً وطالب ػػةً م ػػف طمب ػػة
الصػػؼ ايوؿ اليػػانوي ايدبػػي فػػي المػػدارس التابعػػة لمديريػػة تربيػػة إربػػد اليانيػػة خػػلؿ
النص ػػؿ الد ارسػ ػي ايوؿ لمع ػػاـ ( )2779-2778م ػػوزعيف عم ػػى س ػػت ػػعبو اخت ػػار
الباح ػ ػػث مني ػ ػػا أرب ػ ػػع ػ ػػعب تهريبي ػ ػػة :اينت ػ ػػاف لم ػ ػػذكورو واينت ػ ػػاف لإلن ػ ػػاثو و ػ ػػعبتيف
ػػابطتيفو إحػػداىما لمػػذكور وايخػػرذ لإلنػػاث وقػػد تػػـ اسػػتخداـ قائمػػة ميػػارات النقػػد
ايدبي واختبار التنكير الناقػدو بحيػث اختيػرت عػدة دروس مػف كتػاب البلرػة العربيػة
والنقد ايدبي لمصؼ ايوؿ اليػانوي ايدبػيو وىػي تعريػؼ النقػدو ػروط النقػد ايدبػيو
وظػػائؼ النقػػد ايدبػػيو المنػػظ والمعنػػىو والسػػرقات ايدبيػػةو والصػػدؽ والكػػذبو وعمػػود
ال ػػعر العربػػي ونظمػػت المػػادة التعميميػػة وفػػؽ إسػػتراتيهيتي " كيمػػر وويتمػػي"و فحػػددت
ايىػػداؼ التعميميػػة لكػػؿ درسو وعػػدد الحصػػص اللزم ػةو يػػـ و ػػعت خطػػة لمتننيػػذ
وأسػ ػػنرت النتػ ػػائج عػ ػػف وهػ ػػود فػ ػػروؽ ذات دجلػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف التػ ػػدريس باس ػ ػتخداـ
إستراتيهية " كيمر"و واستراتيهية " ويتمػي" كػؿ عمػى حػدةو والتػدريس بالطريقػة التقميديػة
لصػػال إسػػتراتيهية " كيمػػر وويتمػػي"و وعػػدـ وهػػود فػػروؽ بػػيف اسػػتخدـ اجسػػتراتيهيتيف "
كيمر وويتمي "
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ثانياً  :الدراسات األجنبية :
 -1دراسة سوم (  Sumو ) 2003ىونغ كونغ.:

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة التػػي هػػرت فػػي هامعػػة ( ىونػػغ كونػػغ ) إلػػى تعػػرؼ فاعميػػة
اسػػتخداـ الكمبيوترالمػػدعـ بخريطػػة المنػػاىيـ عمػػى الم ػػكلت المتمركػزة عمػػى الػػتعمـ "
نم ػػوذج ويتم ػػي" ف ػػي عم ػػـ ايحي ػػاد ف ػػي التحص ػػيؿ الد ارس ػػي وزي ػػادة الق ػػدرة عم ػػى ح ػػؿ
الم ػػكلتو وقػػد تػػـ تطبيػػؽ الد ارسػػة عمػػى ( )37طالبػػاً تػػـ تػػوزيعيـ عمػػى مهموعػػاتو
وقد بينت الد ارسػة أف اسػتخداـ اجسػتراتيهيات المختمنػة ب ػكؿ متكامػؿ ميػؿ الكمبيػوتر
وخ ػرائط المنػػاىيـ واسػػتراتيهية الم ػػكلت المتمرك ػزة حػػوؿ الػػتعمـ أدذ إلػػى زيػػادة قػػدرة
الطالب عمى حؿ الم كلت وتحسيف التحصيؿ الدراسي
 -2دراسة سونجر وآخرون ( Sunger et . alو  )2006تركيا.:
ى ػػدفت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة إلػ ػػى تعػ ػػرؼ فاعمي ػػة إسػ ػػتراتيهية التعمػ ػػيـ المتمركػ ػػز حػ ػػوؿ
الم كمة "ويتمي" عمى إنهػاز الطمبػة ايكػاديمي و وتنميػة الميػارات العمميػة و وذلػؾ فػي
وح ػػدة هي ػػاز اجطػ ػراح الب ػػري م ػػف كت ػػاب عم ػػـ ايحي ػػاد المق ػػرر لطمب ػػة الص ػػؼ ايوؿ
اليػػانوي و بمرػػت عينػػة البحػػث ( )39طالبػػاً و( )22طالب ػةًو وقػػد تػػـ تطبيػػؽ اجختبػػار
القبمي واجختبار البعديو وذلؾ بعد تطبيؽ الطرائؽ التقميدية عمى المهموعة ال ػابطة

واس ػػتراتيهية ال ػػتعمـ التمرك ػػز ح ػػوؿ الم ػػكمة و وبع ػػد تطبي ػػؽ اجختب ػػار القبم ػػي والبع ػػدي
توصػػمت الد ارسػػة إلػػى وهػػود فػػرؽ ذو دجلػػة إحصػػائية عنػد مسػػتوذ دجلػػة ( )7075بػػيف
متوسط درهات طمبة المهموعة التهريبيػة ومتوسػط درهػات طمبػة المهموعػة ال ػابطة
لصال المهموعة التهريبيػة ممػا يػدؿ عمػى تنػوؽ وفاعميػة إسػتراتيهية التعمػيـ المتمركػز
حوؿ الم كمة في اجنهاز وتنمية ميا ارت التنكير العممي
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 -3دراسة ويسو لويسكي ( Wesolowskiو  )2008دي لورد:

ى ػػدفت ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة إلػ ػػى تعػ ػػرؼ فاعمي ػػة إسػ ػػتراتيهية التعمػ ػػيـ المتمركػ ػػز حػ ػػوؿ
الم ػ ػػكمة "ويتمػ ػػي" بمسػ ػػاعدة اجنترنػ ػػت عمػ ػػى تسػ ػػييؿ العمػ ػػؿ المخبػ ػػري فػ ػػي مػ ػػادة عمػ ػػـ
ايحيادو وذلؾ فػي المنػاطؽ المتباعػدة هررافيػا و وأيرىػا فػي التحصػيؿ الد ارسػي وتنميػة
ميارات التنكير الناقػد هػرت الد ارسػة فػي هامعػة (ديميػوير)و عمػى طمبػة الهامعػة فػي
كميػػة العمػػوـ قسػػـ عمػػـ ايحيػػادو وقػػد توصػػمت الد ارسػػة إلػػى فاعميػػة إسػػتراتيهية الػػتعمـ
التمركػػز حػػوؿ الم ػػكمة عمػػى اجنترنػػت فػػي تحسػػيف انهػػاز الطمبػػة إ ػػافة إلػػى تنميػػة
ميارات التنكير الناقد
موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 تمتق ػػي الد ارس ػػة الحالي ػػة م ػػع بع ػػض الد ارس ػػات الس ػػابقة (الح ػػذيني – مق ػػاط-سوـ -سونهر – ويسولوسكي) في التأكيد عمى أىمية استخداـ نموذج "ويتمػي" البنػائي
ف ػػي التحص ػػيؿ الد ارس ػػي لم ػػادة عم ػػـ ايحي ػػادو ود ّؿ عم ػػى ذل ػػؾ أف همي ػػع المهموع ػػات
التهريبي ػػة ف ػػي الد ارس ػػات الس ػػابقة أظي ػػرت تنوقػ ػاً عم ػػى المهموع ػػات ال ػػابطةو وذل ػػؾ

لتمقييا تعميماً بواسطة نموذج "ويتمي" البنائي

 -تختمػػؼ ىػػذه الد ارسػػة عػػف بعػػض الد ارسػػات السػػابقة (حمػػادة  -المخزومػػي-

سوـ) في أف ىذه الدراسات قد أكدت عمػى أىميػة نمػوذج "ويتمػي" فػي حػؿ الم ػكلت
والتنكيػػر لػػدذ التلميػػذو وىػػو ايمػػر الػػذي لػػـ تتناولػػو ىػػذه الد ارسػػةو كمػػا تختمػػؼ ىػػذه
الد ارسػػة عػػف بعػػض الد ارسػػات السػػابقة فػػي أف ىػػذه الد ارسػػة قػػد تناولػػت دور نمػػوذج
"ويتمي" في تكويف اجتهاىات اجيهابية عند التلميذ نحو مادة عمـ ايحياد
 -وتتميز الدراسة الحالية بأنيػا الد ارسػة ايولػى فػي الهميوريػة العربيػة السػورية

(عمى حد عمـ الباحث) و حيث تدلؿ عمى فاعميػة اسػتخداـ نمػوذج "ويتمػي" البنػائي فػي
تنمي ػػة اجتهاى ػػات نح ػػو م ػػادة عم ػػـ ايحي ػػادو ف ػ ػلً ع ػػف بي ػػاف فاعميت ػػو ف ػػي التحص ػػيؿ
الدراسي لمادة عمـ ايحيادو وقد استناد الباحث مف الدراسات السابقة أيناد قيامػو بيػذه
الدراسة وذلؾ بتصميـ أدوات البحث وتطبيقيا والتحميؿ اإلحصائي لمنتائج
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اإلطار النظـري:
مقدمـة :

نمـــوذج ويتمـــي  :يعبػػر ىػػذا النمػػوذج عػػف أفكػػار البنػػائييف فػػي تػػدريس العمػػوـ
والريا ػػياتو ومصػػمميا هريسػػوف ويتمػػي " "Grayson Wheatleyويعػػد مػػف أكبػػر
مناصػري البنائيػة الحػديية و وىو نمػوذج لمتعمػـ المتمركز حػوؿ حػؿ الم ػكمة ( based
 )problem learningوأصػػؿ ىػػذا التػػدريس يتكػػوف مػػف وهػػود التلميػػذ فػػي م ػػكمة
حقيقيػػة وذات معنػػىو تمػػؾ الم ػػكمة التػػي يمكػػف أف تكػػوف كنقطػػة انطػػلؽ للستقصػػاد
واجكت ػ ػػاؼو ويعتبر"بػ ػػروس" أف اليػ ػػدؼ ايوؿ مػ ػػف ىػ ػػذا النمػ ػػوذج ىػ ػػو تنميػ ػػة البيئػ ػػة
المعرفية و ويتـ تحقيؽ ذلؾ مف خلؿ إعطاد التلميذ النرصة فػي اختيػار المػادة التػي
سيتعممونيا وكينية تعمميا فػالتعمـ ىنػا موهػو ذاتيػاً و والتلميػذ ىػـ الػذيف يممكػوف ب ػكؿ
حقيقػػي العمميػػة التعميميػػة و وىػػذا بػػدوره يػػدعـ لػػدييـ القػػدرة عمػػى حػػؿ الم ػػكلت فػػي
المواقؼ الهديدة

)(Dabbageh,et.al,2000

خصائص نموذج ويتمي البنائي :
يتمي ػ ػػز نم ػ ػػوذج "ويتم ػ ػػي" البن ػ ػػائي بمهموع ػ ػػة م ػ ػػف الخص ػ ػػائص والميػ ػ ػزات لخص ػ ػػيا
(النهدي و خروف و )2775بالتالي :
 -1تحمػػؿ التلميػػذ المسػػؤولية أينػػاد التعمػػيـو كػػونيـ ي ػػعوف حمػػوجً لمم ػػكلت التػػي
تواهييـو ويستخدموف المصادر المتنوعة لممعمومات التي يتوقعوف أف تساعدىـ
 -2محػػور التػػدريس بيػػذا النمػػوذج يعتمػػد عمػػى ميػػارة تصػػميـ الم ػػكمةو بطريقػػة تسػػم
بالبحث الحر والمنتوح
 -3يسػ ػاعد ى ػػذا النم ػػوذج عم ػػى تنمي ػػة مني ػػوـ ال ػػتعمـ ال ػػذاتيو كم ػػا تنم ػػي الكيي ػػر م ػػف
الميارات اجهتماعية ميؿ اجتصاؿ مع اآلخريفو واحتراـ رائيـو واجستماع ليـ
ػي فػػي ىػػذا النمػػوذجو كػػوف التلميػػذ يتناق ػػوفو ويتعممػػوف سػػوياً
 -4التعػػاوف مبػػدأ أساسػ ّ
ويساعد بع يـ بع ػاً فػي الحصػوؿ عمػى فيػـ لمػا يتعممونػو وتطبيػؽ مػاتـ تعممػو
مف خلؿ ىذا النموذج
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 -5ج ي ػػعر التمميػػذ بتقييػػد عمػػى أفكػػاره أو ارئػ كػوو بػػؿ ي ػػعر بحريػػة فػػي التنكيػػر دوف
تسمط مف المعمـ
 -6يقتصر دور المعمـ في ىذا النموذج عمى التوهيو واإلر اد لعممية التعمـ
 -7يتـ تقويـ التلميذ عف طريؽ قياس أدائيـ عندما يواهيوف م كلت أخرذ
 -8إف مػػف ػػأف ىػػذا النمػػوذج أف يعػػدؿ مػػف اجتهاىػػات السػػمبية لمتلميػػذ نحػػو مػػادة
العموـ و نتيهة تعودىـ عمى العمؿ ب وؽ وحمػاسو دوف ػعور بػالحرج أو الخهػؿ
مف الخطأ
مكونات نموذج " ويتمي " البنائي :
ولنموذج " ويتمي" البنائي يلث مكونات وىي المياـ – المهموعات التعاونية – الم ار
أ -الميام :

تعتبػػر ميػػاـ الػػتعمـ المحػػور ايساسػػي لمػػتعمـ المتمركػػز حػػوؿ الم ػػكمة (نمػػوذج

ويتم ػػي البن ػػائي)و وعم ػػى ذل ػػؾ فنه ػػاح تطبي ػػؽ ى ػػذه اإلس ػػتراتيهية يعتم ػػد عم ػػى اجختب ػػار
ال ػػدقيؽ لي ػػذه المي ػػاـ م ػػف قب ػػؿ المعم ػػـ و ويتطم ػػب ذل ػػؾ أف تحق ػػؽ ى ػػذه المي ػػاـ ال ػػروط
التالية:
 -1أف تت ػػمف الميم ػػة موقن ػػاً تم ػػكلًو وأف تك ػػوف الميم ػػة أو الم ػػكمة مناس ػػبة م ػػف
حيث المستوذ لكؿ متعمـ و وج تكوف منرطة في التعقيد المعرفي
 -2أف ت ػػهع التلميػػذ عمػػى اسػػتخداـ ايسػػاليب البحييػػة الخاصػػة والمناسػػبة و والتػػي
تمكػػنيـ مػػف توظيػػؼ ميػػاراتيـ المعرفيػػة فػػي التعامػػؿ مػػع الم ػػكمة المت ػػمنة فػػي ميمػػة
التعمـ
 -3أف ت تمؿ عمى عنصر اجستيارة التعميمية و وتؤدي إلى نتيهة مييرة
 -4أف ت هع التمميذ عمػى الحػوار والمناق ػةو أي تسػم بتعػدد اآلراد و وتنػت المهػاؿ
لممتعممػػيف الػػذيف بحيػوا فييػػا بػػأف يواصػػموا البحػػثو وجيتوقنػوا عنػػو لمهػػرد الوصػػوؿ إلػػى
حموؿ لمم كلت المدروسة و أي ت هع عمى التعمـ الذاتي
 -5أف تحػث التلميػػذ عمػػى صػػناعة القػ اررات فتكػػوف ليػػا أكيػػر مػف طريقػػة لمحػػؿ وأكيػػر
مف هواب صحي
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ب -المجموعة المتعاونة :

حيػػث يػػتـ تقسػػيـ التلميػػذ عنػػد تطبيػػؽ ىػػذا النمػػوذج إلػػى مهموعػػات ت ػػـ كػػؿ
مهموعػػة اينػػيف أو أكيػػر مػػف التلميػػذ و يعمػػؿ أفػراد كػػؿ مهموعػػة عمػػى التخطػػيط لحػػؿ
الم كمة الميارة و وذلؾ مف خلؿ المناق ػة الهماعيػةو ودور المعمػـ ىنػا توزيػع ايدوار
فيمػػا بػػيف المهموعػػات المتعاونػػة ب ػػرط أف جيمػػارس المعمػػـ دور مػػوزع لممعرفػػة و وج
يمػػارس دور الحكػػـ الػػذي يقػػوؿ ىػػذه النكػرة صػػحيحة وتمػػؾ خاطئػػةو بػػؿ إف دور المعمػػـ
توهيػػو المهموعػػات إلػػى التنكيػػر والتأمػػؿ فيمػػا توصػػموا إليػػوو ممػػا يسػػاعد عمػػى الوصػػوؿ
إلى حموؿ مبتكرة وأصيمة تنبع مف عقوؿ التلميذو بحيث ينمػو لػدييـ محاولػة الوصػوؿ
إلى الهديد والمبتكر مف الحمػوؿ لمم ػكلت الميػارة بالتعػاوف فيمػا بيػنيـو وبػذلؾ يعطػي
التلميذ النرصة لممارسة التعمـ الهماعي التعاوني
ج -المشاركة :
فػػي ىػػذه العمميػػة ي ػػترؾ النصػػؿ كمػػو فػػي حػػؿ الم ػػكمة مػػف خػػلؿ قيػػاـ كػػؿ مهموعػػة
بعرض ايفكار والحموؿ التي تـ التوصؿ إلييا و وعرض ايساليب التي تػـ اسػتخداميا
لك ػػي يص ػػموا إل ػػى ى ػػذه الحم ػػوؿ و وىن ػػا دور المعم ػػـ ي ػػدير المناق ػػات لك ػػي يص ػػؿ م ػػع
المهموعات ايخرذ إلى الحؿ
ويبين الشكل التالي خطوات نموذج " ويتمي " البنائي :
المهمة

تعلم تعاوني

المشاركة
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خطوات التدريس وفق نموذج ويتمي البنائي :
في

ود مكونات النموذج يسير التدريس وفقاً لمخطوات التالية :

 -1تحدي ػػد المعرف ػػة المس ػػبقة ل ػػدذ الم ػػتعمـ ع ػػف طري ػػؽ إي ػػارة بع ػػض ايس ػػئمة المتعمق ػػة
بمو وع الدرس وتسهيؿ راد التلميذ عمى السبورة
 -2توزيػػع الميػػاـ عمػػى التلميػػذ بعػػد تقسػػيميـ إلػػى مهموعػػات صػػريرة و وىػػذه الميػػاـ
عبارة عف م كمة عممية أو استنسار أو سؤاؿ يتطمب همسة حوار بيف أفراد المهموعػة
أو تننيذ ن اطات معينة أو إهراد تهربة أو مهموعة مف التهارب
 -3يق ػػوـ المعم ػػـ خ ػػلؿ عم ػػؿ المهموع ػػات بالمراقب ػػة والتهػ ػواؿ فيم ػػا بيني ػػاو ومح ػػاورة
التلميػ ػػذ دوف أف يعطػ ػػييـ اإلهابػ ػػات الصػ ػػحيحةو وت ػ ػػهيعيـ عمػ ػػى التنكيػ ػػر والح ػ ػوارو
ويق ػػوـ بجعط ػػاد التمميح ػػات إذا وه ػػد أف ىن ػػاؾ بع ػػض المهموع ػػات ج تس ػػتطيع تكمم ػػة
الميمة
 -4تقػػوـ كػػؿ مهموعػػة بعػػرض مػػا توصػػمت إليػػو مػػف حمػػوؿ أو نتػػائج أو تنسػػيراتو يػػـ
يػدور النقػاش لبنػاد التنسػيرات وتعميػؽ النيػـ وبمػورة المنػاىيـ والمبػادئ و ويتػولى المعمػػـ
إدارة النقاش بيف التلميذ يـ يقوـ في النياية بعػرض المنيػوـ كمػا يهػب ويصػوغ المبػدأ
بال كؿ المتعارؼ عميو عممياً ( النهدي و خروف و )2775
أىمية التعميم وفق نموذج " ويتمي" البنائي :

 -1يع ػػد نم ػػوذج "ويتم ػػي" البن ػػائي إس ػػتراتيهية تعم ػػـ وتعم ػػيـو يق ػػوـ في ػػو التلمي ػػذ بعممي ػػة
اجستك ػػاؼ التػػي تػػؤدي إلػػى الػػتعمـ كمػػا يػػرذ أصػػحاب النظريػػة البنائيػػة ويمتػػاز ىػػذا
النمػػوذج عػػف ري ػره مػػف نمػػاذج التعمػػيـ فػػي أنػػو ي ارعػػي القػػدرات العقميػػة لممتعممػػيفو فػػل
تيقدـ لممتعمـ مف مناىيـ إج مػا يسػتطيع أف يتعمميػا و ويسػير الػتعمـ فيػو مػف الهػزد إلػى
الكػػؿو وي ػدفع المػػتعمـ لمتنكيػػر مػػف خػػلؿ اسػػتخداـ منيػػوـ فقػػداف اجت ػزاف الػػذي يعتب ػػر
بميابػػة الػػدافع ال ػرئيس نحػػو البحػػث عػػف مزيػػد مػػف المعرفػػة العمميػػةو واسػػتيارة ميػػارات
التنكير المختمنة التي يمكف تحنيزىا لدذ التلميذ باستخداـ ىذا النموذج
 -2يسػػاىـ نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي فػػي زيػػادة التحصػػيؿو وتنميػػة التنكيػػر التػػأممي عنػػد
التلميذو وزيادة اجىتمػاـ والتركيػز عمػى المنػاىيـ والتعميمػاتو وتعطػي التلميػذ فرصػة
18
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لممارسة العمميات العقمية

 -3يسػػاعد نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي المػدرس عمػػى توصػػيؿ المنػػاىيـ التػػي يهػػد التلميػػذ
صعوبة في فيميا مف خلؿ اسػتخداـ ميػا ارت التنكيػر واجستك ػاؼ والتنسػير والتوسػع
والػتعمـ التعػاوني كمػا يسػيـ فػي اكتسػابيـ المنػاىيـ المهػردة التػي يصػعب تعمميػا مػف
خلؿ طرائؽ التعميـ التقميديػة و وذلػؾ عنػد تػوفر التخطػيط الهيػد والتننيػذ النعػاؿ وتػوفر
البيئػة المناسػبة

).(Barman ,1997

اإلطار العممي لمبحث:
قػ ػػاـ الباحػ ػػث بآتبػ ػػاع الخط ػ ػوات العمميػ ػػة لمبحػ ػػث التهريبػ ػػي لمتأكػ ػػد مػ ػػف فاعميػ ػػة
اسػػتخداـ نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي فػػي التحصػػيؿ الد ارسػػي واجتهاىػػات نحػػو مػػادة عمػػـ
ايحياد المقررة لمصؼ اليامف ايساسي و وذلؾ مف خلؿ :
 تحديد المهموعة التهريبية تحديد المهموعة ال ابطة تطبيؽ اجختبار القبمي لمتحقؽ مف تكافؤ المهموعتيف في المستوذ الدراسي التطبيػػؽ التهريبػػيو وذلػػؾ باسػػتخداـ نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي المت ػػمف دروس مػػفمػ ػػادة عمػ ػػـ ايحيػ ػػاد المقػ ػػررة لمصػ ػػؼ اليػ ػػامف ايساسػ ػػي وىػ ػػي :دروس (وحػ ػػدة ايرض
والبيئػػة) حيػػث اسػػتررؽ تػػدريس ىػػذه المو ػػوعات وفػػؽ نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي يمػػاني
حصػػص د ارسػػية موزعػػة عمػػى امتػػداد ػػير نيسػػاف مػػف النصػػؿ الد ارسػػي اليػػاني لمعػػاـ
الدراسي ( )2712-2711وبمعدؿ حصتيف كؿ أسبوع
درس بػػالطرائؽ التقميديػػة السػائدة التػػي يسػتخدميا مدرسػػو مػػادة
 المهموعػة ال ػػابطة تتػ ّعمـ ايحياد عادة في التدريس
 إه ػراد اجختبػػار البعػػدي لممهمػػوعتيف لتعػػرؼ مػػدذ تحصػػيؿ التلميػػذ لممعمومػػات ووالتأك ػػد م ػػف م ػػدذ فاعمي ػػة اس ػػتخداـ نم ػػوذج "ويتم ػػي" البن ػػائي ف ػػي تعم ػػيـ المو ػػوعات
المقررة
 إعداد مقياس اجتهاىات نحو مادة عمـ ايحياد وتطبيقو همػ ػػع البيانػ ػػاتو والتوصػ ػػؿ إلػ ػػى النت ػ ػػائج وتحميميػ ػػا باسػ ػػتخداـ التحميػ ػػؿ اإلحص ػ ػػائي19
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المناسب

 إه ػ ػراد المقارنػ ػػة اإلحصػ ػػائية لمتأكػ ػػد مػ ػػف وهػ ػػود فػ ػػروؽ ذات دجلػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيفالمهموعتيف التهريبية وال ابطة في اختبار التحصيؿ الد ارسػي واجتهاىػات نحػو مػادة
عمـ ايحياد
 مجتمع البحث وعينتو .يتألؼ مهتمػع البحػث مػف تلميػذ الصػؼ اليػامف ايساسػي فػي مدينػة "دم ػؽ"و
حي ػ ػث بمػ ػػغ المهمػ ػػوع الكمػ ػػي لتلميػ ػػذ الصػ ػػؼ اليػ ػػامف ايساسػ ػػي فػ ػػي مدينػ ػػة "دم ػ ػػؽ"
( )37255تمميذاً وتمميذةو تـ اختيار عينة البحث منيـ
 عينػػة البحػػث تألنػػت مػػف ػػعبتيف ميمػػت إحػػداىما المهموعػػة ال ػػابطة و وايخػػرذالمهموعة التهريبية
 بم ػػغ ع ػػدد تلمي ػػذ المهموع ػػة ال ػػابطة ( )35تممي ػػذاً و بم ػػغ ع ػػدد تلمي ػػذ المهموع ػػةالتهريبية ( )35تمميذاً
الجدول رقم ( : )1يبين عدد تالميذ المجموعتين الضابطة و التجريبية
المدرسة
مدرسة ابف زيدوف

الجنس

المجموعة

العدد

ذكور

التهريبية

35

ال ابطة

35

تكافؤ المجموعتين:
ق ػػاـ الباح ػػث بالتأك ػػد م ػػف تك ػػافؤ المهم ػػوعتيف م ػػف حي ػػث العم ػػر الزمن ػػيو فك ػػاف
متوسط أعمار التلميذ مف ( )14 – 13سنةو كمػا تػـ التأكػد مػف المسػتوذ التحصػيمي
(العممػ ػػي) لكػ ػػؿ مػ ػػف ال ػ ػػعبتيف مػ ػػف خػ ػػلؿ السػ ػػهلت المبينػ ػػة لػ ػػدرهات التلميػ ػػذ فػ ػػي
التحصيؿ الدراسي لمادة عمـ ايحياد و وكانت كؿ عبة بمهموعيا مقاربػة بالتحصػيؿ
الدراسي لم عبة ايخرذ
21
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االختبار القبمـي :

قػػاـ الباحػػث بالتعػػاوف مػػع المػػدرس اآلخػػر بتعمػػيـ ال ػػعبتيف التهريبيػػة وال ػػابطة
وفؽ الطرائؽ المستخدمة والسائدة في تعميـ مػادة عمػـ ايحيػادو يػـ قػدـ الباحػث اختبػا اًر
تحصػػيمياً لتعػػرؼ دره ػات التلميػػذ فػػي كػ كػؿ مػػف المهمػػوعتيف بريػػة التأكػػد مػػف تكػػافؤ
المهمػػوعتيفو ولمعرفػػة ذلػػؾ تػػـ تحميػػؿ النتػػائج إحصػػائياً باسػػتخداـ ( )T-Testلتحميػػؿ
النػػرؽ بػػيف متوسػػطي درهػػات تلميػػذ المهموعػػة التهريبيػػة و المهموعػػة ال ػػابطة فػػي

التطبي ػػؽ القبم ػػي جختب ػػار تحص ػػيؿ التلمي ػػذو وم ػػف ي ػػـ ت ػػـ حس ػػاب المتوس ػػط الحس ػػابي
واجنحػراؼ المعيػػاري لػػدرهات التلميػػذ لكػػؿ مػػف المهمػػوعتيف ويظيػػر ذلػػؾ الهػػدوؿ رقػػـ
()2
الجدول رقم ( : )2نتائج اختبار ( )T-Testلممقارنة بين متوسطي درجات التالميذ
في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي .
"ت"

المهموعة العدد المتوسط اجنحراؼ

درهة

القيمة

الحسابي المعياري

المحسوبة الحرية

الهدولية

التهريبية

35

90171

20651

34

70939

ال ابطة

35

90228

20744

70777

القرار
رير
دالة

ت ػػير قيم ػػة "ت" المحس ػػوبة إل ػػى أني ػػا ري ػػر دال ػػة إحص ػػائياً عن ػػد دره ػػة الحري ػػة

( )34بيف متوسطي المهموعتيف في اجختبار التحصيمي القبميو كمػا أف قيمػة الدجلػة
اإلهماليػػة ( )70939أكبػػر مػػف ( )7075وبالتػػالي فػػجف قيمػػة "ت" المحسػػوبة ريػػر دالػػة
إحصائياًو مما يدؿ ذلؾ عمى تكافؤ المهموعتيف
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إعداد أدوات البحث:
 -1إعداد الموضوعات المقررة وفق نموذج " ويتمي" البنائي :

 قاـ الباحث بجعداد مهموعػة مػف المو ػوعات وفػؽ نمػوذج "ويتمػي" البنػائيو واعػداد(ينظ ػػر إل ػػى الممح ػػؽ رق ػػـ ())1
أس ػػئمة مناق ػػة وحػ ػوار تترن ػػي ال ػػدرس وتو ػ ػ أفك ػػاره ت
تليص ػػار إل ػػى اس ػػتخداـ ذل ػػؾ ف ػػي المهموع ػػة التهريبي ػػة و ف ػػي ح ػػيف أتعطيػ ػت المهموع ػػة
ال ػػابطة المو ػػوعات ننس ػػيا وف ػػؽ الط ارئ ػػؽ التقميدي ػػة الس ػػائدة ف ػػي تعم ػػيـ م ػػادة عم ػػـ

ايحياد
 -2االختبار التحصيمي :
أ -إعداد االختبار التحصيمي :

 -قاـ الباحث ببناد اختبار تحصيمي لمدروس المقررة و بريػة تطبيقػو بعػد نيايػة عمميػة

التعمػػيـ وفػػؽ نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائيو لتعػػرؼ مػػدذ فاعميػػة ىػػذا النمػػوذج التعميمػػي فػػي
تعمػػيـ مػػادة عمػػـ ايحيػػاد المقػػررة لمصػػؼ اليػػامف ايساسػػيو وقػػد تنػ ّػوع اجختبػػار
(ينظر ممحؽ رقـ ())2
مستويات بموـ ت

ػػمف

ب -صدق االختبار التحصيمي:

قاـ الباحث بعرض اجختبػار التحصػيمي والمو ػوعات المح ػرة وفػؽ نمػوذج

" ويتمػػي " البنػػائي عمػػى مهموعػػة مػػف المحكمػػيف فػػي كميتػػي التربيػػة والعمػػوـ فػػي هامعػػة
دم ؽ و والموهييف اجختصاصييف في و ازرة التربيػة فػي الهميوريػة العربيػة السػورية و
لمتأكػػد مػػف صػػلحيتيا عممي ػاً و وتمييميػػا لمرػػرض الػػذي تو ػػعت مػػف أهمػػوو وتػػـ ايخػػذ
بمقترحاتيـ وتعديلتيـ لػبعض النقػاط فػي تقػديـ المحتػوذ وفػؽ نمػوذج "ويتمػي" البنػائيو
ف لً عف تعديؿ بعض النقاط في اجختبػار التحصػيمي بعػد ذلػؾ تػـ تطبيػؽ اجختبػار

التحصػيمي عمػى عينػػة اسػتطلعية فػػي مدرسػة (ال ازىػرة الهديػػدة) فػي مدينػػة دم ػؽ فػػي

عبة ليست محلً لمتهريػب وج ال ػبطو وذلػؾ لمتأكػد مػف و ػوح اجختبػار التحصػيمي

وصػػلحيتو لمقيػػاسو حي ػػث بمػػغ عػػدد تلمي ػػذ ال ػػعبة ( )47تمميػػذاً و وت ػػـ التأكػػد أين ػػاد
اجختبار وتقصي اإلهابات مف و وح النق ارت ومناسبة الوقت المخصص للختبار
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ج -ثبات االختبار التحصيمي:

ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ حس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب معام ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ يب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات اجختب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار وف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ طريق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة
( )Test-re-test Reliabilityو حيػػث قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ اجختبػػار عم ػى عينػػة
مؤلنػػة مػػف ( )27تمميػػذاً تػػـ اختيػػارىـ بعيػػداً عػػف العينػػة ايصػػمية التػػيت طبقػػت عمييػػا
الد ارسػػةو يػػـ أتعيػػد تطبيػػؽ اجختبػػار م ػرة يانيػػة عمػػى العينػػة ننسػػيا بناصػػؿ زمنػػي قػػدره
( )15يوماًو وذلػؾ لتحديػد درهػة اجسػتقرار كمؤ ػر عمػى اليبػات وبعػد أف تػـ الحصػوؿ
عمػػى النتيهػػة فػػي اجختبػػاريف تػػـ حسػػاب الت ػرابط بػػيف التطبيقػػيف ايوؿ واليػػانيو وكػػاف
معامػؿ التػرابط المسػتخدـ ىػو معامػؿ (بيرسػوف)و وقػد بمػغ معامػؿ اليبػات ( )7087عنػػد
مسػػتوذ دجلػػة ()7071و وىػػذه القيمػػة تعطينػػا دجلػػة وا ػػحة عمػػى أف اجختبػػار يتمتػػع
بدرهة معامؿ يبات هيد يرراض الدراسة العممية
 -3مقياس االتجاىات نحو مادة عمم األحياء :

أ -إعداد المقياس :

قػػاـ الباحػػث بجعػػداد مقيػػاس اتهاىػػات لتلميػػذ الصػػؼ اليػػامف ايساسػػي نحػػو مػػادة عمػػـ
ايحياد (ينظر ممحؽ رقـ ())3و وتـ صيارة العبارات حوؿ ايبعاد التالية :
 -1اجستمتاع بمادة عمـ ايحياد و  -2صعوبة المادة و  -3أىمية المادة
 وقد ت مف المقياس يلية بدائؿ :موافؽ – محايد – رير موافؽب -صدق المقياس :
 لمتأك ػ ػػد م ػ ػػف ص ػ ػػدؽ المقي ػ ػػاس ت ػ ػػـ عر ػ ػػو بص ػ ػػورتو ايولي ػ ػػة عم ػ ػػى مهموع ػ ػػة م ػ ػػفاجختصاصييف في مادة عمـ ايحيادو كما تـ عر و عمى الخبػراد فػي مهػاؿ المنػاىج
وطرائؽ التعميـ و وكذلؾ الخبراد في مهاؿ التقويـ والقياس في كمية التربيػةو لمتأكػد مػف
و وح ودقة العباراتو ومناسبتيا لمررض المعدة يهموو وتـ تعديؿ المقياس بناد عمػى
الملحظات
 -بعػػد ذلػػؾ تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة اسػػتطلعية مؤلنػػة مػػف ( )22تمميػػذاً مػػف

تلميػػذ الصػػؼ اليػػامف ايساسػػيو لمتأكػػد مػػف و ػػوح النق ػرات ومػػدذ اسػػتيعاب التلميػػذ
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ليػػاو وتػػـ التأكػػد أينػػاد تطبيػػؽ المقيػػاس وتقصػػي اإلهابػػات مػػف و ػػوح فقػرات المقيػػاسو
ومناسبة الوقت المخصص لو
 وت ػػمنت الصػػورة النيائيػػة لممقيػػاس ( )12بنػػداً و وهميعيػػا صػػيرت ب ػػكؿ ايهػػابيووبالتالي فجف الدرهة المرتنعة عمى ىذه العبارات تعني مسػتوذ مرتنػع مػف اجتهػاه نحػو
مػػادة عمػػـ ايحيػػادو وقػػد تػػـ إعطػػاد ( )3درهػػات فػػي البػػديؿ (موافػػؽ)و و( )2درهػػة فػػي
البػػديؿ (محايػػد)و و( )1درهػػة فػػي البػػديؿ (ريػػر موافػػؽ)و بػػذلؾ تكػػوف الدرهػػة العظمػػى
للختبػػار ( )36درهػػة والصػػررذ ( )12درهػػةو والدرهػػة المعياريػػة ت ػػكؿ ( )%77مػػف
الدرهة العظمىو وبالتالي فجف ىذه الدرهػة المعياريػة تبمػغ ()2502و فػجذا كانػت الدرهػة
التي يتـ الحصوؿ عمييا في المقياس أكبر مف الدرهة المعياريػة ( )2502كػاف اجتهػاه
ايه ػػابيو واذا كان ػػت الدره ػػة الت ػػي ت ػػـ الحص ػػوؿ عميي ػػا ف ػػي المقي ػػاس أق ػػؿ م ػػف الدره ػػة
المعيارية كاف اجتهاه سمبي
ج -ثبات المقياس :
ت ػػـ حس ػػاب معام ػػؿ يب ػػات المقي ػػاس وف ػػؽ طريق ػػة اإلع ػػادةو حي ػػث ق ػػاـ الباح ػػث بتطبي ػػؽ
المقيػػاس عمػى عينػػة مؤلنػػة مػػف ( )15تمميػػذاً تػػـ اختيػػارىـ بعيػػداً عػػف العينػػة ايصػػمية
التػػيت طبقػػت عمييػػا الد ارسػػة و يػػـ أتعيػػد تطبيػػؽ المقيػػاس م ػرة يانيػػة عمػػى العينػػة ننسػػيا
بناصؿ زمني قدره ( )15يوماً وذلؾ لتحديد قيمة معامػؿ يبػات المقيػاسو وبعػد ذلػؾ تػـ

حس ػػاب التػ ػرابط ب ػػيف التطبيق ػػيف ايوؿ والي ػػانيو وك ػػاف معام ػػؿ التػ ػرابط المس ػػتخدـ ى ػػو
معامؿ ( بيرسوف )و وقد تـ حسػابو عػف طريػؽ البرنػامج الحاسػوبي ( )spssو وقػد بمػغ
معامػػؿ اجرتبػػاط ( ر )7085و وبالتػػالي فػػجف معامػػؿ يبػػات المقيػػاس ()7085و وى ػػي
قيمة هيدة تدؿ عمى يبات المقياسو وفي

ود اإلهرادات السابقة لمقيػاس اجتهاىػات

نحو مادة عمـ ايحياد مف صدؽ ويباتو اتعتبر المقياس مناسباً وصالحاً للسػتخداـ
في ىذه الدراسة
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تطبيق األدوات:

لإلهابػػة عػػف س ػؤاؿ الد ارسػػة مػػا فاعميػػة نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي فػػي التحصػػيؿ
الدراسي و واجتهاىات نحو مادة عمـ ايحياد لدذ تلميذ الصؼ اليامف ايساسي ؟
* قاـ الباحث بننسو بتدريس المو وعات المقررة لممهموعة التهريبيػة وفػؽ نمػوذج "
ويتمي" البنائي و وذلؾ خلؿ مدة زمنية تبمغ أربعة أسابيع
* ت ػػـ ت ػػدريس المو ػػوعات المق ػػررة ننس ػػيا لم ػػعبة ال ػػابطة وف ػػؽ الط ارئ ػػؽ التقميدي ػػة
السائدة وذلؾ مف قبؿ المدرس اآلخرو خلؿ المدة الزمنية ننسيا لممهموعة التهريبية
* وبعد انتياد عممية التطبيؽ وتعميـ المو وعات المقررة وفؽ نموذج "ويتمػي" البنػائي
لممهموعػػة التهريبيػػة ووفػػؽ الط ارئػػؽ التقميديػػة السػػائدة لممهموعػػة ال ػػابطةو تػػـ إه ػراد
اجختبارالتحصػػيمي وتطبيػػؽ مقيػػاس اجتهاىػػات نحػػو مػػادة عمػػـ ايحيػػاد لممهمػػوعتيفو
وبعد تصحي إهابات التلميذ في اجختبار التحصيمي ((ينظر الممحؽ رقـ ())4
 ظيرت النتائج وفؽ الهدوؿ رقـ ()3الجدول رقم ( :)3مقارنة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي .

المهموعة

متوسط الدرهات اجنحراؼ المعياري

مهموع الدرهات

التهريبية

549

150685

30756

ال ابطة

347

90914

30723
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إف استخداـ نمػوذج "ويتمػي" البنػائي أظيػر ارتنػاع فػي درهػات تحصػيؿ تلميػذ
المهموعػ ػػة التهريبيػ ػػة و وذلػ ػػؾ فػ ػػي مقابػ ػػؿ درهػ ػػات تحصػ ػػيؿ التلميػ ػػذ فػ ػػي المهموعػ ػػة
ال ػػابطة التػػي درسػػت وفػػؽ الط ارئػػؽ التقميديػػة السػػائدة والمسػػتخدمة فػػي التعمػػيـ ويعػػزز
ذل ػػؾ ويؤك ػػده م ػػا ت ػػـ ملحظت ػػو م ػػف قب ػػؿ الباح ػػث ح ػػوؿ س ػػموؾ التلمي ػػذ أين ػػاد إعط ػػاد
ال ػػدروس حي ػػث ك ػػاف التلمي ػػذ ميتم ػػيف بال ػػدروس وي ػػعروف باجس ػػتمتاع أين ػػاد ع ػػرض
المادة العممية
وبجيبػػات فاعميػػة اسػػتخداـ نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي فػػي تعمػػيـ مػػادة عمػػـ ايحيػػاد المقػػررة
لمصػػؼ اليػػامف ايساسػػي يكػػوف الباحػػث قػػد أهػػاب عػػف سػؤاؿ الد ارسػػة المتعمػػؽ بناعميػػة
نمػوذج "ويتمػػي" البنػائي فػػي التحصػيؿ الد ارسػػي لمػػادة عمػـ ايحيػػاد لػدذ تلميػػذ الصػػؼ
اليامف ايساسي
* دراسة الفرضيات :

قاـ الباحث بدراسة صحة النر يات كما يمي :

-1الفرضية األولى :
" ج يوهػ ػػد فػ ػػرؽ ذو دجلػ ػػة إحصػ ػػائية عنػ ػػد مسػ ػػتوذ الدجلػ ػػة ( )7075بػ ػػيف متوسػ ػػطي
دره ػ ػػات تلمي ػ ػػذ المهموع ػ ػػة التهريبي ػ ػػة ف ػ ػػي اجختب ػ ػػار التحص ػ ػػيمي القبم ػ ػػي واجختب ػ ػػار
التحصيمي البعدي ".

و كانت النتائج كما ىو مبيف في الهدوؿ اآلتي رقـ ( ) 4
جدول رقم ( :)4يبين مقارنة المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية في
االختبار القبمي واالختبارالبعدي .
اختبار التحصيؿ اختبار
المجموعة

القبمي

المتوسط

الحسابي
التجريبية

البعدي

اجنح ارؼ المتوسط

المعياري الحسابي

التحصيؿ

"ت"

درهة

المحسوبة الحرية

القيمة
الجدولية

القرار

اجنحراؼ

المعياري

34 90535 30756 150685 20673 90477

707771

دالة

لصال
االختبار

البعدي
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أيب ػػت اختب ػػار ( )T-Testأف النر ػػية ري ػػر ص ػػحيحةو وييب ػػت عكس ػػيا حي ػػث
كانت القيمػة اإلهماليػة ( )707771أصػرر مػف ( )7075ممػا يػدؿ عمػى أف ىنػاؾ فرقػاً

ذا دجلػػة إحص ػػائية ب ػػيف متوس ػػطي دره ػػات التلمي ػػذ ف ػػي المهموع ػػة التهريبي ػػة لص ػػال

اجختب ػػار البع ػػدي (وذل ػػؾ بع ػػد تطبي ػػؽ نم ػػوذج "ويتم ػػي" البن ػػائي)و وبالت ػػالي ي ػػتـ رف ػػض
النر ػػية الص ػػنرية وقب ػػوؿ النر ػػية البديم ػػة الت ػػي ت ػػنص عم ػػى وه ػػود ف ػػرؽ ذو دجل ػػة
إحص ػ ػػائية ب ػ ػػيف متوس ػ ػػطي دره ػ ػػات تلمي ػ ػػذ المهموع ػ ػػة التهريبي ػ ػػة لص ػ ػػال اجختب ػ ػػار
التحصػػيمي البعػػدي عنػػد مسػػتوذ دجلػػة ()7075و مػػف خػػلؿ اسػػتخداـ نمػػوذج "ويتمػػي"
البنائي
 – 2الفرضية الثانية :

ج يوهػػد فػػرؽ ذو دجلػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوذ الدجلػػة ( )7075بػػيف متوسػػطي

دره ػ ػػات تلمي ػ ػػذ المهموع ػ ػػة التهريبي ػ ػػة والمهموع ػ ػػة ال ػ ػػابطة ف ػ ػػي التطبي ػ ػػؽ البع ػ ػػدي
للختبارالتحصيمي كانت النتائج كما ىو مبيف في الهدوؿ اآلتي رقـ ()5
الجدول رقم ( :)5يبين مقارنة المتوسط الحسابي بين المجموعتين التجريبية
والضابطة في االختبار التحصيمي البعدي .
المهموعة

العدد المتوسط

اجنحراؼ

الحسابي

المعياري

التهريبية

35

15068

30756

ال ابطة

35

90914

30723

المحسوبة درهة
ت

70348

القيمة

الحرية الهدولية

34

707771

القرار

دالة
لصال
التهريبية

يتبػ ػػيف مػ ػػف خػ ػػلؿ الهػ ػػدوؿ رقػ ػػـ ( )5أف قيمػ ػػة الدجلػ ػػة اإلهماليػ ػػة ()707771
أص ػ ػػرر م ػ ػػف ( )7075وبالت ػ ػػالي ف ػ ػػجف قيم ػ ػػة (  ) T-Testالمحس ػ ػػوبة ( )70348دال ػ ػػة
إحصائياً عند درهة الحرية ( )34و وعميو تيبت عكس النر ية الصػنرية و أي يوهػد

فرؽ ذو دجلػة إحصػائية بػيف متوسػطي درهػات تلميػذ المهموعػة التهريبيػة وال ػابطة
لصال المهموعة التهريبية في التطبيؽ البعدي للختبار التحصيمي
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 -3الفرضية الثالثة :

ج يوه ػػد ف ػػرؽ ذو دجل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتوذ دجل ػػة ( )7075ب ػػيف متوس ػػطي
دره ػػات تلمي ػػذ المهموع ػػة التهريبي ػػة ف ػػي اختب ػػار قي ػػاس اجتهاى ػػات القبم ػػي والبع ػػدي
وكانت النتائج كما ىو مبيف في الهدوؿ اآلتي رقـ ()6
الجدول رقم ( )6يبن مقارنة المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة التجريبية في
اختبار قياس االتجاىات القبمي والبعدي .
العدد التقديرات
المجموعة

التجريبية

35

القبمية التقديرات البعدية

لالتجاىات

لالتجاىات

المتوسط اجنح ارؼ
المعياري

المتوسط

15

1014

31

اجنحراؼ
المعياري

"ت"

المحسوبة

درجة

الحرية

34 49024

مستوى
الداللة

7075

1015

القرار
دالة

لصالح
االختبار

البعدي

يت ػ مػػف الهػػدوؿ السػػابؽ وهػػود فػػرؽ ذي دجلػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوذ دجلػػة
( )7075ب ػػيف متوس ػػطي دره ػػات تلمي ػػذ المهموع ػػة التهريبي ػػة ف ػػي مقي ػػاس اجتهاى ػػات
نحو مادة عمـ ايحياد لصال اجختبار البعدي وبذلؾ يتـ رفض النر ػية الصػنرية و
وقبػػوؿ النر ػػية البديمػػة التػػي تػػنص عمػػى وهػػود فػػرؽ ذي دجلػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوذ
دجلػػة ( )7075بػػيف متوسػػطي درهػػات تلميػػذ المهموعػػة التهريبيػػة فػػي اختبػػار قيػػاس
اجتهاىات القبمي والبعدي نحو مادة عمـ ايحياد لصال اجختبار البعدي
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 -4الفرضية الرابعة :

" ج يوهػػد فػػرؽ ذو دجلػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوذ دجلػػة ( )7075بػػيف متوسػػطي درهػػات
التلمي ػػذ (المهموع ػػة التهريبي ػػة والمهموع ػػة ال ػػابطة) ف ػػي اختب ػػار قي ػػاس اجتهاى ػػات
البعدي تعزذ إلى مترير طريقة التعميـ " التقميدية – نموذج ويتمي ".
وكانت النتائج كما ىو مبيف في الهدوؿ اآلتي رقـ ()7
الجدول رقم ( )7يبين مقارنة المتوسط الحسابي لدرجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في اختبار قياس االتجاىات البعدي .
المجموعة

العدد التقـــــــــديرات القبميـــــــــة التقـــــديرات البعديـــــة
لالتجاىات
المتوسط

لالتجاىات
االنح ارف
المعياري

المحسوبة الحرية الداللة

المتوسط االنحراف 49024
المعياري

التجريبية

15 35

1014

31

1015

الضابطة

14 35

1012

15

1019

يت

"ت"

درجـــــة مســـتوى القرار

34

7075

دالـــــــــــــــــــة
لصـــــــــــالح
التجريبية

مف الهػدوؿ السػابؽ وهػود فػرؽ ذي دجلػة إحصػائية عنػد مسػتوذ دجلػة

( )7075بػػيف متوسػػطي درهػػات تلميػػذ المهموعػػة التهريبيػػة والمهموعػػة ال ػػابطة فػػي
اجختبػ ػػار البعػ ػػدي لمقيػ ػػاس اجتهاىػ ػػات نحػ ػػو مػ ػػادة عمػ ػػـ ايحيػ ػػاد لصػ ػػال المهموعػ ػػة
التهريبيػػة و حيػػث ت ػػكمت لػػدذ المهموعػػة التهريبيػػة اتهاىػػات ايهابيػػة نحػػو مػػادة عمػػـ
ايحياد بعد نياية التعميـ وفؽ نموذج " ويتمي" البنائي
وبذلؾ يتـ رفض النر ية الصنرية و وقبوؿ النر ية البديمػة التػي تػنص عمػى
وهػػود فػػرؽ ذي دجلػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوذ دجلػػة إحصػػائية ( )7075بػػيف متوسػػطي
درهات تلميذ المهموعة التهريبية والمهموعة ال ابطة فػي اجختبػار البعػدي لمقيػاس
اجتهاىات نحو مادة عمـ ايحياد لصال المهموعة التهريبية
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مناقشة النتائج وتفسيرىا :

 -1إف طبيعة المادة العممية لممحتوذ وخصائصيا تهعؿ مف بعض النمػاذج التعميميػة
أكيػػر فاعميػػة مػػف ريرىػػاو فنمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي مػػف أكيػػر النمػػاذج مناسػػبة وفاعميػػة
لمناسػػبتيا محتػػوذ مػػادة عمػػـ ايحيػػادو وذلػػؾ ينيػػا تتػػي لمتمميػػذ تناعػػؿ أكيػػر مػػع المػػادة
العمميةو والقياـ باين طة المختمنة والمتنوعة
 -2أظيػ ػػرت الد ارسػ ػػة وهػ ػػود فػ ػػرؽ ذي دجلػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف المهمػ ػػوعتيف التهريبيػ ػػة
وال ػ ػػابطة فػ ػػي التحصػ ػػيؿ الد ارسػ ػػي وذلػ ػػؾ فػ ػػي اجختبػ ػػار البعػ ػػدي لصػ ػػال المهموعػ ػػة
التهريبية عند مستوذ الدجلة ()7075و وتتنؽ ىذه النتيهة مع هميع الد ارسػات السػابقة
التي بينت ارتناع التحصػيؿ الد ارسػي نتيهػة التعمػيـ وفػؽ ىػذا النمػوذج و ويمكػف إرهػاع
ذلػػؾ إلػػى أف نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي يسػػاعد التلميػػذ عمػػى اسػػتخداـ اين ػػطة المتنوعػة
في كؿ مرحمة مف مراحؿ النموذج
كمػػا أف نمػػوذج "ويتمػػي" يقػػوـ عمػػى الػػتعمـ التعػػاوني الػػذي يتصػػؼ بالم ػػاركة الهماعيػػة
وتبػادؿ المعمومػات والحػوار سػواد

ػػمف المهموعػة الواحػدة أو بػيف المهموعػات و ممػػا

يزيػػد مػػف اعتمػػاد التلميػػذ عمػػى أننسػػيـو كمػػا يسػػاعد ىػػذا النمػػوذج عمػػى زيػػادة عمميػػة
الربط بيف المعمومات السابقة والمعمومات الحالية
 -3أظيرت الدراسة وهود فرؽ ذي دجلة إحصائية بيف متوسطي درهات التلميػذ فػي
المهموعة التهريبية في اجختبػار القبمػي والبعػدي عنػد مسػتوذ الدجلػة ( )7075لصػال
اجختب ػػار البع ػػدي و مم ػػا يب ػػيف فاعمي ػػة اس ػػتخداـ نم ػػوذج "ويتم ػػي" ف ػػي تعم ػػيـ م ػػادة عم ػػـ
ايحي ػػاد وتنوق ػػو عم ػػى الط ارئ ػػؽ التقميدي ػػة الس ػػائدة ايخ ػػرذو وق ػػد دؿ عم ػػى ذل ػػؾ نت ػػائج
اجختبار التحصيمي البعدي
 -4وهود فرؽ ذي دجلة إحصػائية عنػد مسػتوذ دجلػة ( )7075بػيف متوسػطي درهػات
المهموعتيف التهريبية وال ابطة في مقياس اجتهاىات البعدي نحو مادة عمـ ايحيػاد
لصػػال المهموعػػة التهريبيػػة و ممػػا يػػدؿ عمػػى أيػػر نمػػوذج "ويتمػػي" البنػػائي فػػي تنميػػة
اجتهاىات اجيهابية نحو مادة عمـ ايحياد وىو ايمر الػذي يميػز ىػذه الد ارسػة عػف
الد ارسػات السػابقة التػي لػـ تتنػاوؿ دور نمػوذج "ويتمػي" فػي تنميػة اجتهاىػات نحػو مػادة
عمـ ايحيادو وقد تعود ىذه اجتهاىات اجيهابيػة إلػى أف نمػوذج "ويتمػي" البنػائي يركػز
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عمى التمميذ باعتبػاره محػور العمميػة التعميميػة و فيػو يخطػط ويبحػث ويكت ػؼ بننسػو و
وكػػؿ ذلػػؾ يػػتـ فػػي هػػو همػػاعي تعػػاونيو ونتيهػػة لػػذلؾ تكونػػت اتهاىػػات ايهابيػػة نحػػو
مادة عمـ ايحياد
 -5وهود فرؽ ذي دجلة إحصػائية عنػد مسػتوذ دجلػة ( )7075بػيف متوسػطي درهػات
المهموعػ ػػة التهريبيػ ػػة فػ ػػي اجختبػ ػػاريف القبمػ ػػي والبعػ ػػدي لمقيػ ػػاس اجتهاىػ ػػات لصػ ػػال
اجختبار البعدي و ممػا يػدؿ عمػى تنػوؽ نمػوذج "ويتمػي" البنػائي عمػى الط ارئػؽ التقميديػة
السائدة في إكساب التلميذ اجتهاىات اجيهابية نحو مادة عمـ ايحياد
 -6إف اسػػتخداـ الط ارئػػؽ التعميميػػة المناسػػبة تيحقػػؽ أىػػداؼ الػػدرس وراياتػػو و ويهعػػؿ
م ػػف التلمي ػػذ أكي ػػر تن ػػاعلً وتلؤمػ ػاً م ػػع الموق ػػؼ التعميم ػػيو وى ػػذا م ػػا أظيػ ػره اس ػػتخداـ

نموذج "ويتمي" البنائي

المقترحات والتوصيات :
 -1إع ػػداد كت ػػب ومن ػػاىج م ػػادة عم ػػـ ايحي ػػاد المق ػػررة لمرحم ػػة التعم ػػيـ ايساس ػػي بم ػػا
يتناسب مع نموذج " ويتمي" البنائي
 -2إهػ ػراد المزي ػػد م ػػف الد ارس ػػات ح ػػوؿ فاعمي ػػة نم ػػاذج تعميمي ػػة أخ ػػرذ ف ػػي التحص ػػيؿ
الد ارس ػػي وتنمي ػػة اجتهاى ػػات نح ػػو م ػػادة عم ػػـ ايحي ػػاد و مي ػػؿ نم ػػوذج "ه ػػوف زاىوري ػػؾ"
ونموذج "بوسنر" ونموذج " استيبانز" لمترير المناىيمي ونموذج "بايبي" البنائي
 -3تزويػػد المدرسػػيف بالكينيػػة المناسػػبة لتح ػػير دروس مػػادة عمػػـ ايحيػػاد باسػػتخداـ
النماذج التعميمية المتنوعة (ميؿ نموذج "ويتمي" البنائي)
 -4إه ػراد دورات تدريبيػػة لممدرسػػيف حػػوؿ كينيػػة اسػػتخداـ النمػػاذج التعميميػػة الحدييػػة
كنموذج "ويتمي" البنائي
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The effectiveness of applying the constructive
''wheatly''model in learning achievement and the
inclinations toward biology concerning basic eighth class
students- an experiment study
in the schools of Damascus province sender
Zakaria abed Alrazak Alzoubi
Department of Curriculum and Teaching Methods, College of
education, Damascus University
Abstract
The aim of this study is to know the effectiveness of
implementing type (Wheatley) model the constructional model
in the achievement of learning and the eighth basic class
students attitude toward biology . the sample of study consisted
of the eighth basic class students, in' Damascus' province. The
number of these students was (70) students ,distributed on two
classes: The first experimental class included (35) students
taught by the implementation of type "Wheatley" the
constructional. The second control group consisted of (35)
students taught according to the ordinary classic methods .The
researcher made an achievement test and an attitude test toward
biology in order to evaluate the extent of benefitting from
methods implemented in teaching each of the two classes. The
study reached many results. The most important ones are :
1.The existence of difference with a statistic indication among
the means of students grades of the two classes in favour of the
experimental group at the indication level of (0,05) in the post –
achievement test .
2. The existence of difference with a statistic indication among
the means of students grades in the pre-test and post- test of the
experimental group , in favour of the post – test at the indication
level of (0,05), confirming the effectiveness of implementing the
constructional "Wheatley" type in teaching biology to eighth
basic class scientific section.
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3. The existence of difference with a statistic indication among
the means of students tendencies grades of both experimental
group and criterion group , in favour of the experimental group
taught according to the constructional "Wheatley" type and this
confirms the effectiveness of "Wheatley " type increasing
tendency toward biology ,at indication level of (0,05).
4. The existence of difference with a statistic indication among
the means of students tendencies grades of experimental group
in the pre-test and post- test , in favour of the post-test this
confirms the effectiveness of "Wheatley " type increasing
tendency toward biology ,at indication level of (0,05).
Key words : "Wheatley " type .
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 -المصادر العربية:

 -1ه ػػرهس و مي ػػاؿ ه ػػرهس معجـــم مصـــطمحات التربيـــة والتعمـــيمو دار الني ػػة
العربيةو بيروت و لبنافو 2775
 -2الحػػذيني و خالػػد فاعميػػة إسػػتراتيهية التعمػػيـ المتمركػػز عمػػى الم ػػكمة فػػي تنميػػة
التحصيؿ الدراسي واجتهاه نحو مادة العمػوـ لػدذ طالبػات المرحمػة المتوسػطة و مجمـة
كمية التربية و جامعة عين شمس و العدد ( )88و  2773و 88-65
 -3حمادة و فايز فعالية اسػتخداـ نمػوذج ويتمػي البنػائي المعػدؿ فػي تنميػة ميػارة حػؿ
الم كمة والتنكير اإلبداعي في الريا يات لدذ طمبػة المرحمػة اجبتدائيػة و مجمـة كميـة
التربية و جامعة أسيوط و العدد ( )44و  2775و 55 -35
 -4ال ػػيراني و م ػػعؿ أيػػر اسػػتخداـ نمػػوذج " ويتمػػي " فػػي تػػدريس الريا ػػيات عمػػى
التحصيؿ واجتهاىات نحوىا لػدذ تلميػذ الصػؼ السػادس اجبتػدائي و رسـالة دكتـوراه

غير منشورة و كمية التربية و هامعة أـ القرذو المممكة العربية

السعودية و2771

 -5عبد السلـو مصطنى عبػد السػلـ تعمـيم العمـوم ومتطمبـات العصـرو دار النكػر
العربيو القاىرة و 2776
 -6عودات و ميسر أير استخداـ طرائؽ العصؼ الػذىني والقبعػات السػت والمحا ػرة
في التحصيؿ والتنكير التػأممي لػدذ تلميػذ الصػؼ العا ػر فػي مبحػث التربيػة الوطنيػة
في ايردف و رسالة دكتوراه غير منشورة و كمية التربية و هامعػة اليرمػوؾ و ايردف و

2776

 -7القػػل و فخػػر الػػديف وناصػػر و يػػونس أصـــول التعمـــيم و الهػػزد اليػػاني و مديريػػة
الكتب الهامعية و كمية التربية و هامعة دم ؽ و 2771
 -8مقػػاط و سػػعدية أيػػر برنػػامج مقتػػرح فػػي التعمػػيـ البنػػائي عمػػى التحصػػيؿ وتنميػػة
التنكير اليندسي لػدذ طالبػات الصػؼ اليػامف ايساسػي برػزة و رسـالة ماجسـتير غيـر
منشورة و هامعة ايزىرو 2777
 -9المخزومػػي و ناصػػر أيػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيهيتي كيمػػر وويتمػػي فػػي تنميػػة ميػػارات
النقػػد ايدبػػي والتنكيػػر الناقػػد لػػدذ طمبػػة المرحمػػة اليانويػػة فػػي ايردفو دراســات تربويــة
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ونفسية ،مجمة كمية التربية بالزقـازيقو الهػزد ايوؿو العػدد ()77و  2711و -85
112
 -17النه ػػدي و احم ػػد وس ػػعودي و من ػػى و ار ػػد و عم ػػي تعمــــيم العمــــوم فــــي العــــالم
المعاصــر – المــدخل فــي تعمــيم العمــوم و دار النكػػر العربػػي و مدينػػة نصػػرو القػػاىرة و
2772

 -11النهػػدي و أحمػػد وعبػػد اليػػادي و منػػى و ار ػػد و عمػػي اتجاىـــات حديثـــة لتعمـــيم
العمــوم فــي ضــوء المعــايير العالميــة وتنميــة التفكيــر والنظريــة البنائيــة و دار النكػػر
العربي و القاىرة و 2775
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 الممحق رقم ()1خطة درس يومية لممجموعة التجريبية

 طريقة تح ير بعض الدروس وفؽ نموذج "ويتمي" البنائي استمارة تح ير الدرس ايوؿ  :التوازف البيئي وأسباب اختللوالتاريخ :
النصؿ :

 -الميارات المطموب اكتسابيا :

الملحظة – الحوار – التنسير – و ع النر يات – التنبؤ -اجستنتاج
 -األغراض السموكية  :يتوقع في نياية الدرس أن يقوم التمميذ بمايمي :

 -1يحدد المكونات الحية والمكونات رير الحية لمنظاـ البيئي

 -2يميز بيف الهانب الحيوي والهانب النيزيائي لمتوازف البيئي
 -3يذكر مسببات اختلؿ التوازف البيئي
 -4يستنتج اآليار الناتهة عف اختلؿ التوازف البيئي
 المفاىيم األساسية :البيئة – النظاـ البيئي  -التوازف البيئي
 الوسائل والمواد التعميمية :الكتاب المدرسي– هياز اإلسقاط  -نافيات – لوحات تعميمية – فيديو تعميمي
 -طبيعة العمل :

يتـ العمؿ

مف مهموعات و وكؿ مهموعة تتكوف مف ( )5-3تمميذاً
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 بيان بالتوقيت الزمني بالدقائق لسير الدرس :اجستيارة
الموهية

مرحم ػ ػػة ع ػ ػػرض الحوار والعمؿ
الم ػػكمة وطػػرح

مف مهموعات

ايسئمة
( )5دقائؽ

( )17دقائؽ

اجس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتنتاج التق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػويـ
واتخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذ الختامي ورمػؽ
الق ارر

( )27دقيقة

الدرس

( )17دقائؽ

( )5دقائؽ

 خطوات السير بالدرس : أوال  :االستثارة الموجية :يراهع المعمـ مع التلميذ ما تـ د ارسػتو فػي السػنوات السػابقة حػوؿ البيئػة و يػـ يسػأليـ
أيػػف يعػػيش اإلنسػػاف و أيػػف تعػػيش ايس ػػماؾ و مػػاذا نسػػمي المكػػاف الػػذي يعػػيش في ػػو
اإلنساف و وماذا نسمي المكاف الذي تعيش فيو ايسماؾ ؟
 ثانياً  :مرحمة عرض المشكمة وطرح األسئمة :يطمب المدرس مف التلميذ قرادة الواقعة التالية :
طالػػب مربػػو ايرنػػاـ الحكومػػة فػػي إحػػدذ المقاطعػػات اجسػػترالية بمسػػاعدتيـ لمق ػػاد
عمػػى الػػذئاب و التػػي تيػػاهـ أرنػػاميـ و فمبػػت الحكومػػة النػػداد و وتػػـ تنظػػيـ حممػػة لقتػػؿ
وتيهير الذئاب و وبعد سنوات عدة عاد مربو ايرناـ ليطالبوا الحكومة بجعػادة الػذئاب
حيػػث أدذ ريابيػػا إلػػى زيػػادة كبي ػرة فػػي عػػدد اي ارنػػب التػػي أدت إلػػى تػػدىور الرطػػاد
النباتي
 بعػػد اجنتيػػاد مػػف ىػػذه القصػػة يعػػرض المعمػػـ أمػػاـ الطمبػػة فيممػػاً تعميميػػاً يظيػػرالتػػدىور والت ارهػػع فػػي بعػػض الػػنظـ البيئػػة و كمػػا يطمػػب مػػنيـ ملحظػػة اي ػػكاؿ
الواردة في الكتاب المدرسي يـ يسأليـ :
 برأيكـ ما مكونات النظاـ البيئي ؟ ماذا حدث عندما تـ استبعاد الذئاب مف المقاطعات اجسترالية ؟ ما مسببات اختلؿ التوازف البيئي ؟ كيؼ نحافظ عمى البيئة ؟38
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ثالثاً  :الحوار والعمل ضمن مجموعات :

يطمػػب المعمػػـ مػػف المهموعػػات محاولػػة اإلهابػػة عمػػى ايسػػئمة السػػابقة و وذلػػؾ بػػأف
ت ػػع كػػؿ مهموعػػة مػػف التلميػػذ النر ػػيات التػػي ت ارىػػا مناسػػبة و وتحػػاوؿ اإلهابػػة
عمييا مف خلؿ الحوار
رابعاً  :االستنتاج واتخاذ الق ارر :
تقػػوـ ك ػػؿ مهموعػػة م ػػف التلمي ػػذ بعػػرض النت ػػائج التػػي ت ػػـ التوص ػػؿ إلييػػا و ي ػػـ ي ػػدير
المػػدرس ح ػوا ارً بػػيف المهموعػػات لمتوصػػؿ إلػػى اإلهابػػات الصػػحيحة لألسػػئمة السػػابقة
وتسهيميا عمى السبورة
خامساً  :التقويم الختامي :
يسأل المدرس التالميذ :
* عدد المكونات الحية والمكونات رير الحية لمنظاـ البيئي
* ما النرؽ بيف الهانب الحيوي والهانب النيزيائي لمتوازف البيئي ؟
* ما مسببات اختلؿ التوازف البيئي ؟
* ما اآليار الناتهة عف اختلؿ التوازف البيئي ؟
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ممحق رقم ()2
االختبار التحصيمي
الصؼ :اليامف ايساسي
المدة :ساعة واحدة
الدرهة :ع روف
تعميمات االختبار :
عزيزي التمميذ :

ييدؼ اجختبار إلى قياس قدرتؾ عمػى تحصػيؿ المعػارؼ المرتبطػة بمو ػوعات وحػدة
ايرض والبيئة يتكوف اجختبػار مػف أسػئمة مختمنػة و عميػؾ اإلهابػة عػف ىػذه ايسػئمة
بدقػػة و ولػػف تػػؤير نتيهتػػؾ فػػي ىػػذا اجختبػػار عمػػى نهاحػػؾ ومعػػدلؾ فػػي النصػػؿ يف
الراية مف ىذا اجختبار ىو البحث العممي فقط
( )10درجات .

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

ج -الماد

ب -الحيوانات

 -2من المكونات الحية في النظام البيئي :

أ -النباتات

ب -اليواد

ج -الماد

د -الهراييـ
د -الح اررة .

 -3التوازن البيئي يعني :
أ -يبات المكونات الحية لمنظاـ البيئي
ب -يبات المكونات رير الحية لمنظاـ البيئي
ج -الحناظ عمى درهات الح اررة

مف الحدود الطبيعية

د -بقاد المكونات الحية والمكونات رير الحية لمنظاـ البيئي

مف الحدود الطبيعية

 -4يتم حفظ المستحاثات في الصخور :
أ-الرسوبية

ج -الر ارية

ب -اجندفاعية

 -5في التفحم يتم فقد :

د -اجستحالية

أ -ايوكسهيف ب -الييدروهيف ج -اجزوت د -ايوكسهيف والييدروهيف
واجزوت
41
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 -6النظام البيئي ىو :
أ -منطقة مف الطبيعة تحتوي عوامؿ حية وعوامؿ رير حية
ب -مهموع العوامؿ الحية عمى سط ايرض
ج -مهموع العوامؿ رير الحية عمى سط ايرض
د -التناعؿ بيف العوامؿ الحية ورير الحية عمى سط ايرض
 -7التعتبر من ممارسات اإلنسان في اختالل التوازن البيئي :
أ -الصيد الهائر ب -الرعي الهائر

ج -البراكيف

د -التوسع العمراني

 -8تتميز النظم البيئية بأنيا قابمة :
أ -لمزيادة فقط ب -لمنقصاف فقط ج -مستقرة ويابتاً دائما د -قابمة لمزيادة
والنقصاف وتميؿ للستقرار

 -9لقد تم العثور عمى فيل الماموث في :

أ -هميديات سيبيري ب -الصخور الرسوبية ج -صمغ النباتات د -قمـ الهباؿ

 -10تعود مستحاثة ثالثية الفصوص لمحقب الجيولوجي :
أ -الياني

ب -ايوؿ

ج -اليالث

د -الحياة الحديية

ثانياً  -عرف المصطمحات العممية التالية :

( )2درجتان .

المستحايات -السحنة ال اطئية
( )4درجات .

ثالثاً -قارن بين كل ممايمي :
أ -التمعدف -التنحـ

ب -الهانب الحيوي – الهانب النيزيائي لمتوازف البيئي
رابعاً– عمل مايمي :

أ -الصيد الهائر مف عناصر اختلؿ التوازف البيئي

ب -عدـ وهود مستحايات في الصخور اجندفاعية
ج -وهود فيؿ الماموث كاملً بمحمو و عره
د -أىمية دراسة المستحايات لإلنساف
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الممحق ()3
مقياس االتجاه نحو مادة " عمم األحياء " .
تعميمات المقياس
عزيزي التمميذ :

 يتكوف المقياس مف ( )12عبارة ولكػؿ عبػارة يليػة بػدائؿ (موافػؽ – ريػر موافػؽ-محايد)
 اق أر كؿ عبارة بدقة يـ اختر اإلهابة المناسػبة مػف وهيػة نظػرؾ و فػل توهػد إهابػةصػػحيحة وأخػػرذ خاطئػػة و فاإلهابػػة تعػػد صػػحيحة طالمػػا تعبػػر عػػف وهيػػة نظػػرؾ
ال خصية
ع علمة (√) تحت البديؿ الذي تختاره في كؿ عبارة مف العبارات الواردة في

-

المقياس
 ج تترؾ أي عبارة دوف إهابةرقـ

موافؽ

العبارة

العبارة
1

موافؽ
ا ػػعر باجرتيػػاح عنػػد ح ػػور حصػػص عمػػـ
ايحياد

2

محايد

رير

م ػػادة عم ػػـ ايحي ػػاد م ػػف أكي ػػر المػ ػواد س ػػيولة
وبساطة

3

أهد متعة في دراسة مادة عمـ ايحياد

4

أتمنػػى أف تػػزداد عػػدد حصػػص عمػػـ ايحيػػاد
في ايسبوع

5

اررػػب مسػػتقبلً فػػي د ارسػػة عمػػـ ايحيػػاد فػػي

6

يق ػػدـ لن ػػا م ػػدرس م ػػادة عم ػػـ ايحي ػػاد الم ػػادة

الهامعة

بصورة ممتعة
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7

أ ارؾ بحماس في حصص عمـ ايحياد

8

أق ػ ػػوـ بمطالع ػ ػػة الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة الت ػ ػػي تي ػ ػػتـ
بايحياد وايرض

9

أتمكػ ػػف مػ ػػف فيػ ػػـ واه ػ ػراد التهػ ػػارب العمميػ ػػة
بيسر وسيولة

17

انتظر ب رؼ حصص عمـ ايحياد

11

ا ػػعر باجرتيػػاح والسػػرورعند م ػػاىدة مػػدرس
عمـ ايحياد و ايرض

12

اىػتـ بمتابعػة اجكت ػافات الحدييػة فػي مهػػاؿ
عمـ ايحياد

الممحق ( )4درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار القبمي
والبعدي .
درهات تلميذ المهموعة ال ابطة

درهات تلميذ المهموعة التهريبية

الرقـ

اجختبار القبمي

اجختبار البعدي

اجختبار القبمي

اجختبار البعدي

1

17

14

17

14

2

9

17

11

17

3

8

9

9

15

4

11

8

17

12

5

6

5

7

13

6

8

7

8

15

7

14

13

12

16

8

11

12

8

18

9

17

11

8

19

17

15

9

11

18

11

9

8

9

14
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12

6

8

15

17

13

8

7

12

16

14

8

9

6

15

15

9

17

8

17

16

17

11

17

18

17

11

15

17

19

18

17

6

17

27

19

17

8

6

27

27

17

8

9

27

21

13

9

4

9

22

14

9

12

8

23

6

14

17

11

24

8

18

9

14

25

4

9

15

15

26

6

12

14

12

27

11

11

7

13

28

14

17

5

15

29

12

17

7

17

37

6

16

6

15

31

9

5

9

16

32

8

6

12

19

33

7

8

11

27

34

5

12

17

14

35

7

17

9

18
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