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 :الوستخلص
عمى البحث إلى تحديد أثر تدريس العموم باستخدام نموذج نيدهام البنائي  هدف 

التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم بالصف الرابع المفاهيم وعمميات العمم األساسية لدى 
( تمميذًا وتمميذة تم اختيارهم بطريقة مقصودة من مدرسة 21. وتكونت عينة البحث من )االبتدائي

الجمهورية االبتدائية بإدارة أسوان التعممية/محافظة أسوان. استخدم المنهج شبه التجريبي، 
 إعدادتم من مجموعة واحدة في ضوء قياس قبمي/بعدي. و واستخدم التصميم التجريبي المكون 

مواد وأداتي البحث في وحدة "المادة" المقررة عمى الصف الرابع االبتدائي خالل الفصل الدراسي 
: هماداتين أ، وكذا إعداد لمتمميذ ًا وكراسة أنشطةوكتيب لممعمم دليالً األول، حيث تضمن ذلك 

الرتبي ويمكوكسون  . وتم استخدام اختبارلعمميات العمم األساسية واختبار، لممفاهيم العمميةاختبار 
وقد  لعينتين مرتبطتين لإلجابة عمى أسئمة البحث والتحقق من فرضيه، وتم حساب حجم التأثير.

متوسطي رتب  بين (0,4,)وي أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست
 ،المفاهيم العمميةفي كل من: القياس البعدي لصالح القياسين القبمي والبعدي  درجات التالميذ في

وكذلك وجود حجم تأثير كبير لتدريس وحدة . وعمميات العمم األساسية لدي تالميذ عينة البحث
قدم وفي ضوء تمك النتائج "المادة" وفقًا لنموذج نيدهام البنائي عمى متغيرات البحث التابعة. 

 في تدريس العموم نموذج نيدهام البنائيأهمية توظيف من التوصيات، منها:  البحث مجموعة
في موضوعات دراسية أخرى خالل صفوف لتعزيز الدافعية المنخفضة لدي التالميذ نحو التعمم 

كيفية تطبيق عمى  لمعممي العمومتدريبية  برامج إقامةأهمية  ومراحل دراسية أخري. كما أشار إلى
  ريسي في قاعة الدرس.ذلك النموذج التد

انبُبئٙ، انًفبْٛى انؼهًٛت، ػًهٛبث انؼهى األسبسٛت، انذافؼٛت َٛذْبو ًَٕرد  :انكهًبث انًفتبحٛت

 . انًُخفضت نهتؼهى
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Abstract: 
The present research aimed at determining the effect of teaching 

science using the Needham constructivist model on concepts and basic 

science processes of fourth-grade students with low motivation for 

learning. The sample of research consisted of (12) pupils who were 

selected in a deliberate way from Elgomhoria primary school, Aswan 

educational administration/Aswan governorate. A quasi-experimental 

approach that including the experimental design of one-group with pre-

post measurement was used. The research materials and instruments were 

prepared in the unit of "Matter" of the fourth grade during the first 

semester. This included a teaching guide for the teacher, and two booklets 

for the pupil, as well as two instruments. The Wilcoxon signed ranks test 

for two related samples was used for answering the research questions 

and verifying their two hypotheses. And the effect size of the teaching 

unit on the dependent variables was calculated. The results revealed that 

there were statistically significant differences at the level of (0.05) 

between the mean ranks in the pre-and post-measurements in favor of the 

post-measurement in both the scientific concepts and the basic science 

processes of the research group. As well as the existence of a large effect 

size of the teaching unit on the dependent variables was found. The 

research submitted several recommendations, including the importance of 

employing Needham constructivist model in teaching science to enhance 

students' low motivation towards learning. It also pointed out the 

importance of conducting training programs for science teachers on how 

to apply this teaching model in the classroom. 

 

Keywords: Needham Constructivist Model, Scientific Concepts, Basic 

Science Processes, Low Motivation for Learning 
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 هقذهــة: 
تهدددف التربيدددة العمميددة عبدددر المندداهج الدراسدددية إلددى إمدددداد المتعممددين بدددالخبرات التعميميدددة 

والمسددددداهمة فدددددي تقدمددددده. وتعدددددد  -الالزمدددددة  عدددددداد مدددددواطن صدددددالح قدددددادر عمدددددى خدمدددددة المجتمدددددع
ا سدتراتيجيات التدريسددية مددن األركددان األساسددية التددي يعتمدد عميهددا المعمددم فددي توصدديل مددا يتضددمنه 

غرسددده وتعزيدددز  مدددن تنميتددده مدددن مهدددارات، و مدددن معمومدددات ومعدددارف، ومدددا يحددداول  المدددنهج الدراسدددي
 جوانب وجدانية.

وتعمم المعمومات والفهم الدقيق لها لن يتحقق باستخدام إستراتيجيات تدريسية غير فعالة، 
إنمددا يتحقددق عددن طريددق اسددتخدام إسددتراتيجية تدريسددية مقصددودة تككددد عمددى التفكيددر كأسدداس لمفهددم 

(، ولكدددددن عددددددم مواكبدددددة المنددددداهج الدراسدددددية الهتمامدددددات التالميدددددذ 4,,1يق )عزيدددددز، العممدددددي الددددددق
وحاجاتهم، واعتماد المعمم عمى التدريس التقميدي المعتمد عمى العرض وا لقداء، واسدتخدام أنشدطة 
تقمل من نشاط التالميدذ، وعددم مدنحهم فدرص مناسدبة وكافيدة لمتعبيدر عدن أرائهدم وأفكدارهم مدن أحدد 

الدافعيددة المنخفضددة لمددتعمم  وتددنعكس. (,1,2)القددرش، دافددع التالميددذ نحددو الددتعمم  أسدباب انخفدداض
وهدذا مدا أظهرتدده ، (DeBacker & Nelson, 2000)سدمبيًا عمدى مخرجدات التالميددذ التعمميدة 
؛ 1,26؛ الحراحشدددة، 1,25)البکدددل، زكدددي، و رمضدددان، عديدددد مدددن الدراسدددات والبحدددوث، مثدددل: 

 . (1,26؛ عبد الکريم، 1,25؛ عمر، 1,23خميل، 
ولذا يعد تعزيز الدافع لمتعمم في أثناء التدريس هدفًا تربويًا مهمًا يجعل التالميذ يقبمون 

( أن 2885. كما ذكر بهجات )(1,,1)نشواتي،عمى ممارسة األنشطة التعميمية المتنوعة 
التالميذ عمى اكتساب الحقائق والمفاهيم بصورة وظيفية تمكنهم من استيعابها، والربط مساعدة 

تساعد التالميذ عمى: فهم  ، حيث أنها(2885)بهجات، بينها يعد أحد أهداف تدريس العموم 
، وتنظيم وتبويب الخبرات، وانتقال أثر الظواهر العممية، والمدركات الحسية، وفهم البيئة المحيطة

وأظهرت  ،(8,,1؛ محمد، ,1,2)عبد الحميد، التعمم، وتنمية بعض االتجاهات والميول العممية 
أن "معظم المفاهيم ال يتم تعممها من  (Anderman & Anderman, 2009, p. 240)دراسة 

خالل التعميم المباشر ولكن من خالل الخبرات العممية لممتعممين"، ويسير في نفس االتجا  
؛ Han-Chin & Hsueh-Hua, 2017; Haug & Ødegaard, 2014): دراسات كل من

 .(1,26؛ عبد الکريم، 1,26؛ الحراحشة، 1,25البکل، زكي، و رمضان، 
إلدددى حاجدددة ( فدددي ضدددوء استخالصددده لنتدددائج الدراسدددات والبحدددوث 8,,1وأشدددار )زيتدددون، 

ت العمددم وممارسددتها كمهددارات تفكيددر، حتددى يكونددوا أكثددر المتعممددين إلددى فددرص لمتدددريب عمددى عمميددا
 (Ergül et al., 2011; Ong et al., 2015)وأشدار كدلم مدن احترافيدة واسدتقاللية فدي الدتعمم. 
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وممارسدة عمميددات يدتم فيهدا تفسدير الظدواهر العمميدة، أن ممارسدة التالميدذ ألنشدطة استقصدائية إلدى 
المفداهيم يسداعد عمدي اسدتيعاب تمدك العمم األساسية، والتدريب عميهدا خدالل سدياق المفداهيم العمميدة 

العمميددة، ونظدددرًا ألهميدددة عمميدددات العمدددم بالنسدددبة لمتالميدددذ فدددي الدددتعمم فقدددد سدددعى كثيدددر مدددن البددداحثين 
 ,Aka, Güven, & Aydoğdu, 2010; Keil, Haney, & Zoffel) مثل: بدراستها وتنميتها،

2009; Safaah, Muslim, & Liliawati, 2017; Taylor, Rogers, & Veal, 2009; 
Yang & Heh, 2007 ،؛ حسدن، 7,,1؛ الشدمبي، و عشدا، 6,,1؛؛ السعيد، 2,,1؛ الجندي

 .(1,25؛ طه، و رحاب، 1,22
استخدام إستراتيجيات ونماذج تدريسية حديثدة تركدز عمدى الدتعمم النشدط وتتوافدق مدع ولذا ف

رغبددددات وحاجددددات واهتمامددددات وقدددددرات التالميددددذ ذوي الدافعيددددة المنخفضددددة لمددددتعمم مددددن المتطمبددددات 
؛ شدحات، (Walton, 2013; Spinath & Spinath, 2005األساسدية لتحقيدق تعمدم جيدد لهدم 

1,25). 
ية التي تركز عمى التعمم النشدط وتقدوم عمدى مبدادن النظريدة البنائيدة ومن النماذج التدريس

نمددوذج نيدددهام البنددائي، ويقددوم ذلددك النمددوذج التدريسددي عمددى خمددس مراحددل المعرفيددة واالجتماعيددة 
إعدادة ( Generation of Ideas ،2( توليدد األفكدار Orientation ،1التوجيه ( 2متتابعة هي: 
( Application of Ideas ،4( تطبيدق األفكدار Restructuring of Ideas ،3بنداء األفكدار 

. ويمكددن توضدديح تمددك المراحددل التدريسددية Reflection (Needham & Hill, 1987)التأمددل 
 بالشكل التالي:

 
 (2شكل )

 مراحل نموذج نيدهام البنائي

مراحل نموذج 
 نيدهام البنائي 

1 .
 التوجيه

توليد . 2
 األفكار

إعادة .3
بناء 
 األفكار

4 .
تطبيق 
 األفكار

5 .
 التأمل
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فهدذا النمدوذج التدريسدي يقددم بيئدة تعميميدة فعالدة تددعم  Mohamad (2011) ووفقدًا لدد
أنشددطة التعدداون واالندددماج فددي عمميددة الددتعمم. كمددا يددوفر عديدددًا مددن الفددرص التعميميددة التددي لهددا أثددر 

لمموقدددف التعميمدددي، إيجدددابي عمدددى أداء المدددتعمم وندددواتج تعممددده، وتجعدددل المعمدددم مصدددممًا ومخططدددًا 
 ;Ayob, 2012; Chen & Osman, 2017)وموجهدًا ومرشددًا أثنداء تنفيدذ األنشدطة التعميميدة 

Hashim & Kasbolah, 2012; Needham & Hill, 1987;  ،؛ األشدقر، 1,26؛ أبوشامة
 . (1,23؛ البعمي، 1,27

فقد قامت بتجريبه في تدريس العموم دراسات عديدة،  ونظرًا ألهمية ذلك النموذج
 ,Chen & Osman, 2017; Lee & Osman) واستخدمته في تنمية التحصيل العممي

2011; Orbanić, Dimec, & Cencič, 2016)  وزيادة الدافعية ،(Lee & Osman, 
(، 1,26، وتنمية مهارات التفكير التأممي وبعض أبعاد الحس العممي )أبوشامة،  (2011

 & ,Ali, Halima)(. وأشار كلم من: 1,27والتفكير التحميمي وتقدير الذات )األشقر، 
Osman, 2015; Lee & Osman, 2011) ة استخدام نموذج نيدهام في تدريس إلى إمكاني
 العموم لتعزيز دافعية المتعممين نحو تعمم العموم.

سددبق، وفددي ضددوء مددا يتميددز بدده نمددوذج نيدددهام البنددائي مددن خصددائص قددد  تأسيسددًا عمددىو 
تتوافددق وتتندداغم مددع حاجددات واهتمامددات وميددول التالميددذ ذوي الدافعيددة المنخفضددة لمددتعمم بددالتعميم 

لعددددم وجدددود دراسدددة عمدددى المسدددتوي العربدددي سدددعت الستقصددداء أثدددر  مدددع هدددكالء االبتددددائي، ونظدددرًا 
فقددد حدداول البحددث الحددالي تحديددد أثددر تدددريس العمددوم وفقددًا لنمددوذج نيدددهام البنددائي فددي التالميددذ، 

تحصيل )المفاهيم وتنمية عمميات العمم األساسية( لدي تالميدذ الصدف الرابدع االبتددائي مدن ذوي 
 مم بمحافظة أسوان/مصر.الدافعية المنخفضة لمتع

 ا حساس بمشكمة البحث وتحديدها:
مدددن خدددالل مالحظدددة الباحدددث وتأممددده فدددي أثنددداء إشدددرافه عمدددى مجموعدددات التربيدددة العمميدددة 

تدم ا حسداس  -بالمدارس االبتدائية ومقابالته المتكررة والمستمرة مع معممي العمدوم بتمدك المددارس 
بمشدكمة البحددث؛ حيدث وجددد أن هنداك مجموعددة مدن التالميددذ ال ترغدب بشددكل متكدرر فددي المشدداركة 

األنشطة التعميمية المقدمة من جانب معممدي العمدوم داخدل قاعدة الددرس؛ حيدث يتميدز والتفاعل مع 
هدددكالء التالميدددذ بقمدددة الهمدددة السدددريعة عندددد المشددداركة فدددي أي نشددداط، ومالحظدددة تكدددرار غيدددابهم عدددن 
الحضور لممدرسة، وشكوي عدد كبير من معممي العموم من عدم وجود حماس لديهم لمتجاوب مدع 

التي قد تستثير رغبات واهتمدام بقيدة زمالئهدم، وكدذلك تسدببهم فدي إحدداث تشدتت المواقف التعميمية 
لددددزمالئهم فددددي أثندددداء تنفيددددذ األنشددددطة والمهددددام التعميميددددة، )وصددددعوبة اسددددتيعابهم لممفدددداهيم العمميددددة، 
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وانخفدداض قدددرتهم عمددى اكتسدداب بعددض عمميددات العمددم األساسددية(، والددذي بدددور  كددان لدده أثددر سددمبي 
سي، وأظهرت المالحظدة المتكدررة عددم تفعيدل معممدي العمدوم لانشدطة العمميدة عمى تحصيمهم الدرا

المقررة عمى الصفين الثاني والثالث االبتدائي، وتم مالحظدة اسدتخدام معممدي العمدوم  سدتراتيجيات 
ونماذج تدريسية لمصف الرابع االبتددائي تعتمدد بشدكل أساسدي عمدى العدرض وا لقداء الدذي ال يمقدي 

مامددًا مددن جانددب هددكالء التالميددذ. وقددد يرجددع تدددني اسددتيعاب هددكالء التالميددذ لممفدداهيم اسددتجابة واهت
إلددى عدددم اسددتخدام معممددي العمددوم لإلسددتراتيجيات  -فددي بعددد مندده -العمميددة والتحصدديل بشددكل عددام

والنمدداذج التدريسددية التددي تثيددر حماسددهم واهتمددامهم بددالتعمم وتتوافددق مددع خصائصددهم وتحقددق الرضددا 
 من خالل تقديم أنشطة تعميمية توظف فيها عمميات العمم األساسية كمهارات تفكير. الذاتي لديهم 

وتددتمخص مشددكمة البحددث الحددالي فددي ثالثددة أبعدداد رئيسددة: يتمثددل )البعددد األول( منهددا فددي 
سدددتراتيجيات تدريسدددية تراعدددي خصدددائص وحاجدددات التالميدددذ ذوي الدافعيدددة  عددددم اسدددتخدام نمددداذج واا

؛ 1,27؛ المومني، ,1,2رت بعض األدبيات التربوية، مثل: )القرش، المنخفضة لمتعمم. وقد أشا
 ;Allen , 2011; Bae, 2009; Obrentz, 2012)دارسدات، مثدل:  وعددة(، 3,,1ريدان، 

Nolen, 2003; Milner, Templin, & Czerniak, 2011; Ritchey & Dean, 2014; 
Spinath & Spinath, 2005; Yen, Tuan, & Liao, 2011 إلدى أن 1,24الرشديدي، ؛ )

استخدام إستراتيجيات تدريسية وتقديم أنشطة تعميمية مناسبة لخصائص التالميدذ يدنعكس با يجداب 
عمدى رغبددتهم فدي المشدداركة والتجداوب مددع األنشدطة التعميميددة، وبالتدالي عمددى دافعيدتهم نحددو الددتعمم. 

دنيدور، ؛ Glynn, Taasoobshirazi, & Brickman, 2007وأشدارت دراسدات أخدرى، منهدا: )
تحصديمهم الدراسددي، و  ( أن هنداك عالقدة وثيقدة بدين دافعيدة التالميدذ لمدتعمم1,25شدحات، ؛ 1,25

 فكمما زادت دافعيتهم لمتعمم انعكس ذلك إيجابيًا عمى تحصيمهم الدراسي.
ويتمثل )البعد الثاني( لممشكمة في انخفاض تحصيل المفاهيم العممية لدي التالميذ ذوي  
المعممدددين عمدددى  اعتمدددادالمنخفضدددة لمدددتعمم. وأحدددد أسدددباب هدددذا االنخفددداض قدددد يرجدددع إلدددى الدافعيدددة 

التدددريس المباشددر، وعدددم تشددجيع التالميددذ عمددى التوصددل إلددى المفدداهيم العمميددة بطريقددة ذاتيددة ذات 
جدددراء التجدددارب المعمميدددة مدددن خدددالل  معندددي، وعددددم تشدددجيعهم عمدددى التعددداون والحدددوار والمناقشدددة واا

)البکدل، زكدي، و تعميميدة توظدف فيهدا الحدواس، وهدذا أكدتده دراسدات كدل مدن:  التعامل مدع أنشدطة
 . (1,26؛ عبد الکريم، 1,25؛ عمر، 1,23يل، ؛ خم1,26؛ الحراحشة، 1,25رمضان، 

ويتحددددد )البعدددد الثالدددث( مدددن المشدددكمة فدددي عددددم قددددرة هدددكالء التالميدددذ عمدددى القيدددام بدددبعض 
عمميدددات العمدددم األساسدددية، وقدددد يرجدددع ذلدددك إلدددى تقدددديم معممدددي العمدددوم ألنشدددطة تعميميدددة ال تسددداعد 

كتسددداب وتعمدددم المفددداهيم العمميدددة التالميدددذ عمدددى ممارسدددة تمدددك العمميدددات خدددالل سدددياق استقصدددائي ال
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(Ergül et al., 2011; Ong et al., 2015) ؛ حيث يكتفي المعمم بدإجراء األنشدطة والتجدارب
بشددددكل فددددردي دون إتاحددددة الفددددرص المالئمددددة أمددددام التالميددددذ لالستقصدددداء العممددددي، والتددددي تتضددددمن 
المشدددداركة الحقيقيددددة مددددن جانددددب التالميددددذ والممارسددددة والتدددددريب عمددددى عمميددددات المالحظددددة والقيدددداس 

 البغددادي، ؛ جدرجس، سدميمان،2,,1واالتصدال وغيرهدا )الجنددي،  والتصدنيف والتنبدك واالسدتنتاج
 (.1,25؛ طه، ورحاب، 8,,1؛ شاهين، 1,24وكامل، 

نمدداذج تطبيددق وتوظيددف إسددتراتيجيات و  وفددي ضددوء مددا تددم عرضدده، وانطالقددًا مددن أهميددة
تدريسدددية تضدددع فدددي حسدددبانها خصدددائص التالميدددذ ذوي الدافعيدددة المنخفضدددة لمدددتعمم، ونظدددرًا لوجدددود 

اض فدددي تحصددديل هدددكالء التالميدددذ لممفددداهيم العمميدددة، وكدددذلك عددددم تمكدددنهم مدددن القيدددام بدددبعض انخفددد
حاولددت تجريددب نمددوذج نيدددهام  عربيددةعمميددات العمددم األساسددية، ومحدوديددة وجددود دراسددات وبحددوث 

البنائي في تدريس العمدوم وتحديدد أثدر  عمدى المخرجدات التعميميدة لمتالميدذ ذوي الدافعيدة المنخفضدة 
لمتعمم ظهرت الحاجة لمبحث الحالي الذي تحدد موضوعه في: تحديد مدي أثر تدريس العموم وفقدًا 

العمددم األساسددية لدددي تالميددذ الصددف لنمددوذج نيدددهام البنددائي فددي تحصدديل المفدداهيم وتنميددة عمميددات 
 . الرابع االبتدائي ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم

 سؤاال انبحج:
حاول البحث الحالي ا جابة عن السكال الرئيس: "ما مدي أثر تدريس العموم وفقًا لنموذج نيدهام 

بع االبتدائي البنائي في تحصيل المفاهيم وتنمية عمميات العمم األساسية لدي تالميذ الصف الرا
 ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم؟" وتفرع منه السكالين التاليين:

فددي تنميددة المفدداهيم لدددى التالميددذ ذوي  مددا أثددر تدددريس العمددوم باسددتخدام نمددوذج نيدددهام البنددائي .2
 دافعية التعمم المخفضة بالصف الرابع االبتدائي؟

تنميدددة مهدددارات عمميدددات العمدددم  فدددي مدددا أثدددر تددددريس العمدددوم باسدددتخدام نمدددوذج نيددددهام البندددائي .1
 األساسية لدى التالميذ ذوي دافعية التعمم المخفضة بالصف الرابع االبتدائي؟

 ْذفب انبحج:

قياس أثر تدريس وحدة "المادة" المعدة وفقًا لنموذج نيدهام البنائي في تنمية المفاهيم العممية  .2
 فضة.لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي ذوي دافعية التعمم المخ

قياس أثر تدريس وحدة "المادة" المعدة وفقًا لنموذج نيدهام البنائي في تنمية عمميات العمم  .1
 األساسية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي ذوي دافعية التعمم المخفضة.
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 أًْٛت انبحج:

 تتمثل أهمية البحث الحالي في اآلتي:
المحمية والعالمية الحديثة التي تنادي  يعتبر استجابة لتوصيات البحوث والدراسات التربوية .2

بضرورة إجراء أبحاث في مجال التربية العممية تركز عمى التالميذ ذوي دافعية التعمم 
المخفضة، وبخاصة في المراحل التعميمية الدنيا كالمرحمة االبتدائية، مما يفتح الباب أمام 

 الفئة.الباحثين  جراء مزيد من البحوث والدراسات التي تخص تمك 
يعتبر من األبحاث البكر التي حاولت استقصاء أثر استخدام نموذج نيدهام البنائي في  .1

 تدريس العموم مع التالميذ ذوي دافعية التعمم المخفضة.
تقديم خطوات مفصمة حول كيفية معالجة وحدة" المادة" وفقًا لنموذج نيدهام البنائي متضمنًا  .2

اًل لممعمم، يمكن لممعمم تبنيه واتباع خطواته في إعداد كتيبًا، وكراسة أنشطة لمتمميذ، ودلي
 وحدات دراسية أخري.

تقدددديم خطدددوات مفصدددمة حدددول كيفيدددة إعدددداد اختبدددار لممفددداهيم العمميدددة، واختبدددار لعمميدددات العمدددم  .3
األساسدددية فدددي وحددددة "المدددادة" المقدددررة عمدددى تالميدددذ الصدددف الرابدددع االبتددددائي، ممدددا يعدددزز قددددرة 

م عمددى اتبدداع نفددس الخطددوات لبندداء اختبددارات مماثمددة فددي موضددوعات البدداحثين ومعممددي العمددو 
 عممية أخري.

يوجدده نظددر التربددويين ومعدددي المندداهج التعميميددة لممرحمددة االبتدائيددة إلددى نمددوذج لوحدددة دراسددية  .4
قائمددة عمددى نمددوذج نيدددهام البنددائي كنمددوذج تدريسددي، بحيددث يراعددي فددي تمددك الوحدددة التجريبيددة 

ذوي دافعية التعمم المخفضة، وبشكل يسهم عمدى تدوظيفهم لمحدواس  قدرات وخصائص التالميذ
يجددددابيهم، ويددددكدي إلددددى تنميددددة المفدددداهيم العمميددددة ومهددددارات عمميددددات العمددددم  وتعزيددددز نشدددداطهم واا

 األساسية لديهم.
 االهتمام بالدافعية كشرط مهم لمتعمم. .5

 حذٔد انبحج:

نظدرًا الحتوائهدا عمدى عددة مفدداهيم  وحددة "المدادة" المقدررة عمدى تالميدذ الصدف الرابدع االبتددائي  .2
 عممية تمثل صعوبة لمتالميذ.  

بناء اختبار المفاهيم العممية عندد مسدتويات: اسدم المفهدوم، والداللدة المفظيدة، واألمثمدة الموجبدة  .1
 والسالبة، والتطبيقات؛ بما يتناسب مع تالميذ عينة البحث.

لقيددددداس، والتصددددددنيف، والتنبددددددك، بنددددداء اختبددددددار عمميدددددات العمددددددم األساسددددددية فدددددي: المالحظددددددة، وا .2
 واالستنتاج، واالتصال، واستخدام األرقام، والعالقات الزمانية والمكانية. 
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عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي من ذوي دافعية الدتعمم المنخفضدة بمدرسدة الجمهوريدة  .3
دراسددددددي االبتدائيددددددة التابعددددددة  دارة أسددددددوان التعميميددددددة خددددددالل الفصددددددل الدراسددددددي األول لمعددددددام ال

 م.1,27/1,28
 : أدٔاث انبحج ٔيٕادِ

 مواد البحث )من إعداد الباحث(: .2
 ، الُمعد وفق نموذج نيدهام البنائي.المادة"كتيب التمميذ في وحدة " .أ 
 .الُمعدة وفق نموذج نيدهام البنائيالمادة"، كراسة أنشطة التمميذ في وحدة " .ب 
 نيدهام البنائي.، الُمعد في ضوء نموذج المادة"دليل المعمم في وحدة " .ج 
 " )من إعداد الباحث(. المادةفاهيم العممية في وحدة " .د 
 اختبار عمميات العمم األساسية في وحدة المادة )من إعداد الباحث(. .ه 

 :انبحجيصطهحبث 
تم تحديد مصطمحات البحث إجرائيًا في ضوء األدبيات والدراسات والبحوث السابقة 

 الحقًا كما يمي: التي تم ذكرها في ا طار النظري الوارد
نموذج تدريسي قائم عمى أسس : Needham’s Constructivist Modelنموذج نيدهام البنائي  .1

وأفكار النظرية البنائية المعرفية واالجتماعية التي تركز عمى توظيف التمميذ لخبراته، 
 خالل المرور بخمس ومعارفه السابقة في بناء المعارف الجديدة بطريقة ذاتية، وذلك من

عادة بناء األفكار، وتطبيق األفكار،  مراحل متتابعة، هي: التوجيه، وتوليد األفكار، واا
 .والتأمل

مصطمحات لها داللة لفظية وتجمع السمات : Science concepts المفاهيم العممية .2
وأن مستويات تقويم المفهوم المشتركة بين مجموعة من الظواهر أو األشياء أو المواقف، 

اسم المفهوم، والداللة المفظية، واألمثمة الموجبة، واألمثمة السالبة لممفهوم،  العممي تتضمن:
وتطبيقات المفهوم، وتقاس بالدرجة التي يحصل عميها التمميذ في االختبار المستخدم لذلك 

 الغرض.
مجموعة العمميات العقمية : Basic Science Processesعمميات العمم األساسية  .3

المالحظة، يق طرق العمم والتفكير العممي بشكل صحيح متضمنة: الخاصة والالزمة لتطب
والقياس، والتصنيف، والتنبك، واالستنتاج، واالتصال، واستخدام األرقام، واستخدام العالقات 

 وتقاس باختبار عمميات العمم األساسية المعد لهذا الغرض. ،الزمانية والمكانية
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: انخفاض العامل الداخمي  Low Motivation for Learningالدافعية المنخفضة لمتعمم .4
الذي يستثير التمميذ، ويوجهه لمقيام بسموك معين مرغوب في عممية التعمم، ويقاس بمستوي 

% في مقياس الدافعية نحو التعمم المستخدم لذلك ,4التمميذ الحاصل عمى نسبة أقل من 
 الغرض.

 أدبٛبث انبحج ٔانذساسبث انسببمت:

 Needham’s Five Phases Constructivistًَٕرد َٛذْبو انبُبئٙ  -أٔالا 
Model: 

 س  انتٙ ٚمٕو ػهٛٓب ًَٕرد َٛذْبو انبُبئٙ:األ .1
أعددد رتشددارد نيدددهام بالتعدداون مددع بيتددر هددل هددذا النمددوذج خددالل مشددروع بحثددي لمسدداعدة 

ندددماج فددي عمميددة األطفددال عمددى تعمددم العمددوم. وذلددك بتفعيددل بيئددة تعميميددة تدددعم أنشددطة التعدداون واال
، والتددي تككددد عمددى دور (Mohamad, 2011)الددتعمم وفددق أسددس البنائيددة المعرفيددة واالجتماعيددة 

 البيئة في عممية التعمم ذي المعنى وتشكيل بنية الفرد المعرفية. 
وتشدير البنائيددة عمددى أنده يجددب عمددى المعمدم أن يشددجع التالميددذ عمدى التفاعددل بددين الواحددد 
مدددنهم واآلخدددر، والمشددداركة فدددي دروس تنمدددي الدددتعمم التعددداوني المعرفدددة. "فالمشددداركة والمناقشدددة مدددع 

. كمددا "يجددب أن ُتعاددزز الممارسددات التددي (233ص ، 7,,1)زيتددون، اآلخددرين توسددع شددبكة فهمنددا" 
. (127، ص 5,,1)جدابر، تشجع التالميذ عمى أن يفكروا، ويعيدوا التفكيدر، ويبرهندوا ويعرضدوا" 

التمميدذ بشدكل سدمبي مدن اآلخدرين، لكدن يقدوم التمميدذ ببنداء معندي لهدا، ولذا فإن المعرفة ال يستقبمها 
 ,Mintzes and Wandersee. وأشار (2881)زيتون، و زيتون، ويدمجها مع أفكار اآلخرين 

عمم يبنددي معارفدده ومفاهيمدده بنفسدده مددن خددالل االعتمدداد عمددى معارفدده، ومفاهيمدده، أن المددت (2005)
وخبراتدده السددابقة فددي بيئددة نشددطة تعددزز مهددارات االستقصدداء والتفكيددر. ويجددب عمددى معممددي العمددوم 
طددددرح األسددددئمة، وا صددددغاء لمتالميددددذ عنددددد توضدددديح أفكددددارهم، ومالحظددددتهم فددددي أثندددداء عممهددددم فددددي 

اسددتنتاجاتهم وحمهددم لممهددام واألنشددطة التعميميددة. وأن يددديروا دفددة مجموعددات، وفحددص مالحظدداتهم و 
. وانعكسددت مبددادن النظريددة البنائيددة عمددى (1,23)كيمددي، الحددوار لتعزيددز مشدداركة وتبددادل األفكددار 

فددي: التوجيدده،  نمدوذج نيدددهام بتحقددق الددتعمم النشدط مددن خددالل خمددس مراحددل متتابعدة، والتددي تمثمددت
عادة بناء األفكار، والتطبيق، والتأمل.   وتوليد األفكار، واا
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 :انبُبئٙ خصبئص ًَٕرد َٛذْبو .2
العديد من الفرص التعميمية التي قد تنعكس إيجابيًا عمى أداء  البنائي يوفر نموذج نيدهام

المتعمم ونواتج تعممه، ويمكن إجمال خصائص ذلك النموذج في ضوء ما أشار إليه كل من 
(Ayob, 2012, pp. 226–229; Hashim & Kasbolah, 2012; Ibrahim, Surif, 

Hui, & Yaakub, 2014; Mohamad, 2011 ،في اآلتي:  (1,23؛ البعمي 
  يتيح تشكيل المعرفة لدي المتعمم من خالل التفاعل مع البيئة وتوظيف الخبرات السابقة

 من معارف ومفاهيم.
 .يعمل عمى جذب اهتمامات وتفكير التالميذ نحو عممية التعمم 
 ت ومهام تعميمية تمثل نوع من التحدي.يثير تفكير التالميذ بمشكال 
 .يهيئ الفرص لمعمل الجماعي والتعاوني بين التالميذ لموصول المطموب 
 .يتيح فرص التفكير الثنائي والجماعي، وتبادل األفكار واآلراء حول الظاهرة أو المشكمة 
  .يتيح الفرص أمام التالميذ لمتحقق من أفكارهم بإجراء التجارب المعممية 
 ة الفرص المناسبة لمتالميذ أمام التالميذ لتطبيق ما تم تعممه في مواقف جديدةتهيئ. 
  يهيئ الفرص أمام التالميذ لمتأمل الذاتي، والجماعي لمراجعة ما تم تعممه من معارف

 ومفاهيم وتصويب الخطأ منها.
 شطة يجعل المعمم مصممًا ومخططًا لمموقف التعميمي، وموجهًا ومرشدًا أثناء تنفيذ األن

 التعميمية.
 :انبُبئٙ يشاحم ًَٕرد َٛذْبو .3

( 2نيددددهام البندددائي، وهدددي: )  تمدددر عمميدددة التددددريس بخمدددس مراحدددل أساسدددية وفدددق نمدددوذج
( التأمدددل، ويمكدددن 4( التطبيدددق، و)3( إعدددادة بنددداء األفكدددار، و)2( توليدددد األفكدددار، و)1التوجيددده، و)

 ,Ayob, 2012; Chen & Osman, 2017; Hashim & Kasbolah)توضديحها فيمدا يمدي
2012; Needham & Hill, 1987;   ،؛ 1,23؛ البعمدي، 1,27؛ األشدقر، 1,26؛ أبوشدامة

 : (1,27عبد، و حسين، مقبول لمنشر 
 : Orientationانتٕرّٛ  .2

 با جراءات اآلتية:وتمثل تمك المرحمة عممية التهيئة لموضوع الدرس، وذلك بالقيام 
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  إثارة تفكير التالميذ واهتماماتهم باستخدام العروض العممية، والصور، واألشكال
المجسمة، ومقاطع الفيديو لموقف يمثل تحديًا، أو مشكمة حقيقة، أو ظاهرة عممية يتطمب 

 حمها توظيف مهارات التفكير.
 الموقف أو المشكمة أو  توفير الوقت المناسب أمام التالميذ لمتفكير بشكل فردي حول

 الظاهرة.
  ،تشجيع التالميذ عمى القيام بعمل تنبكات أولية بأسباب حدوث الظاهرة أو المشكمة

 والنتائج المرتبة عمى حدوثها، والحمول المناسبة لها.
 .تقديم التالميذ بشكل فردي تبريرات لتنبكاتهم وتفسيراتهم قبل البدء في تنفيذ النشاط 
 : Generation of Ideasاألفكبس  تٕنٛذ  .3

وتتضددمن تمددك المرحمددة تحديددد مددا يمتمكدده التمميددذ مددن معمومددات، ومعددارف سددابقة، وذلددك فددي 
 ضوء القيام باآلتي:

  يستقبل المعمم ما توصل إليه التالميذ في المرحمة األولى من تنبكات عن الموقف أو
 .الظاهرة أو المشكمة ويقوم بتدوينها

 المشكمة أو الظاهرة أو الموقف، ويطمب من التالميذ تدوين يوجه المعمم أسئمة متعمقة ب
 .إجابتهم عنها

  جاباتهم في شكل ثنائيات، وكتابة ما تم يطمب المعمم من التالميذ مناقشة أفكارهم واا
 التوصل إليه من تمك المناقشات.

  :Restructuring of Ideaإػبدة بُبء األفكبس  .4
أفكددارهم وتعددديمها إن كانددت خطددأ مددن خددالل القيددام وفددي هددذ  المرحمددة يتدداح لمتالميددذ اختبددار 

 با جراءات التالية: 
 ( 4 -2تقسيم التالميذ إلى مجموعات عمل تعاونية، بحيث تتضمن كل مجموعة من )

 تالميذ في كل مجموعة.
  يطمب من أفراد كل مجموعة تنفيذ النشاط العممي مستخدمين التجارب العممية وممارسة

العمم األساسية، وتسجيل ما تم التوصل إليه من مالحظات  مهارات التفكير وعمميات
 .واستنتاجات وتفسيرات من أجل التوصل إلى المفاهيم والمعارف الجديدة ذات المعني

  مقارنة نتائج المجموعات لتحديد كل التناقضات بين التنبكات التي توصموا إليها في
رحمة، مع اتاحة الفرصة لممناقشة المرحمة األولي وما توصموا إليه من نتائج في تمك الم

 .المفتوحة داخل المجموعات حول هذ  التناقضات
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  تعرض كل مجموعة عمى بقية المجموعات ما توصمت إليه من أفكار ومفاهيم
 .الصحيحة

 .يقوم المعمم بتمخيص كل المعمومات الصحيحة وتدوينها عمى السبورة أمام التالميذ 
 :  Application of Ideasاألفكبس تطبٛك .5

يطبدددق التالميدددذ فدددي هدددذ  المرحمدددة مدددا تدددم تعممددده واكتسدددابه مدددن معدددارف ومفددداهيم فدددي مواقدددف 
 تعميمية جديدة، وهذا يتأتى من خالل القيام بالتالي:

  توفير مواقف تعميمية مناسبة ومتنوعة لتطبيق ما تم تعممه واكتشافه من معارف ومفاهيم
 جديدة.

 ،أو المشكمة، أو الظاهرة التي تم عرضها  طرح أسئمة أو مشكالت لها عالقة بالموقف
 بالنشاط السابق.

 .متابعة تطبيق التالميذ لممعارف ومفاهيم الجديدة التي تم تعممها 
 : Reflectionانتأيم  .5

يهيئ لمتالميذ في هذ  المرحمة الفرص المناسبة لمتأمل الذاتي والجماعي من مراجعة 
  تمك المرحمة ما يمي:المعارف والمفاهيم التي تم اكتسابها. وتتضمن 

  تحفيز كل تمميذ لعمل مقارنات بين ما تم تعممه من مفاهيم جديدة بأفكار  ومفاهيمه
 السابقة.

 .تحفيز المجموعات لمراجعة أفكارهم ومفاهيمهم الجديدة بأفكارهم ومفاهيمهم السابقة 
  األفكار طرح أسئمة حول األفكار، والمفاهيم المتضمنة بالدرس بغرض التأكد من تغيير

والمفاهيم السابقة غير الصحيحة، واستيعابها بشكل صحيح من جانب التالميذ، ومحاولة 
 معرفة األفكار والمفاهيم الغامضة، والعمل عمى توضيحها بشكل ُيسهل عممية استيعابها.

  تشجيع التالميذ عمى كتابة تقرير ذاتي يتضمن مالحظاتهم الذاتية، وممخض لمناقشاتهم
 مجموعات.داخل وبين ال

وبإمعان النظر في المراحل الخمسة وتحميمها، نجد أن النموذج يركز بشكل مباشدر عمدى 
إيجابيدددة التمميدددذ، وتعممددده النشدددط فدددي الموقدددف التعميمدددي، ويدددتم ذلدددك مدددن خدددالل توظيدددف العمميدددات 
المعرفيددة، وعمميددات العمددم فددي بيئددة تعميميددة تعتمددد فددي معظمهددا العمددل الجمدداعي المشددترك بهدددف 

 التعمم الجديد لممعارف والمفاهيم. حدوث 
  انمًٛت انتشبٕٚت نًُٕرد َٛذْبو انبُبئٙ: .4
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في ضوء ما يتميز به نموذج نيددهام البندائي مدن خصدائص فقدد تناولتده بعدض الدراسدات 
إلددى هدددفت لتددي ا (Lee & Osman, 2011)البحثيددة فددي مجددال تدددريس العمددوم، منهددا دراسددة 

معرفة أثر التدريس بنموذج نيدهام البنائي القائم عمى استخدام الوسائط المتعدة التفاعمية فدي زيدادة 
وتنميددة الدافعيددة فددي موضددوع "الكيميدداء الكهربيدة" لدددي طددالب الصددف العاشددر الثددانوي.  -التحصديل

مقيدداس لمدافعيددة نحددو ( طالبددًا. وتددم إعددداد اختبددار تحصدديمي، و 24وقددد تكونددت عينددة الدراسددة مددن )
التعمم. وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أثر التدريس القائم عمى الدمج بين نموذج نيددهام، والوسدائط 

التدي  (Hashim & Kasbolah, 2012)المتعدددة فدي زيدادة التحصديل وتنميدة الدافعيدة. ودراسدة 
لتدددريس. وتددم هدددفت إلددى معرفددة مدددي تطبيددق معممددي المدددارس الفنيددة لنمددوذج نيدددهام البنددائي فددي ا

( معممدًا بسدت مددارس فنيدة بماليزيدا. أسدفرت النتدائج عدن ,3استخدام استبيان لجمع البياندات مدن )
 تطبيق المعممين لنموذج نيدهام مع التوصية باستخدام نماذج بنائية متنوعة بالتدريس.

تحديد طدرق التددريس التدي يطبقهدا  التي هدفت إلى (Ibrahim et al., 2014)ودراسة 
( ,2الطدالب المعممددون فدي إجددراء التجدارب خددالل التددريب الميددداني. وتكوندت عينددة الدراسدة مددن )

"الكيميدداء" بجامعددة ماليزيدا لمتكنولوجيددا. وتددم تقسديم الطددالب المعممددين  طدالب معممددين فددي تخصدص
عمددى خمددس مجموعددات: اثنددين فددي كددل مجموعددة. تددم اسددتخدام تسددجيل الفيددديو والمقددابالت كددأدوات 
لتقيددديم أداء الطدددالب. أسدددفرت نتدددائج الدراسدددة عدددن اسدددتخدام الطدددالب المعممدددين التددددريس المباشدددر، 

قصاء العممي، ونموذج نيدهام البنائي في إجدراء التجدارب لتحسدين وأوصت بضرورة استخدام االست
التدي هددفت إلدى معرفدة فعاليدة اسدتخدام نمدوذج نيددهام  (1,23)البعمدي، ودراسدة عمميدة التددريس. 

البنددائي فددي تنميددة مهددارات اتخدداذ القددرار، والتحصدديل الدراسددي فددي مددادة العمددوم لدددى تالميددذ الصددف 
( تمميدذًا تدم تقسديمهم 75ممكة العربية السعودية. وتكوندت عيندة الدراسدة مدن )السادس االبتدائي بالم

( 31( تمميددذًا، واألخددرى ضددابطة مكونددة مددن )33إلددى مجمددوعتين: إحددداهما تجريبيددة مكونددة مددن )
تمميدددذًا. وتدددم إعدددداد اختبدددار لمهدددارات اتخددداذ القدددرار واختبدددار تحصددديمي فدددي وحددددة "القدددوي والطاقدددة". 

ة عدددن فعاليدددة اسدددتخدام النمدددوذج فدددي تنميدددة مهدددارات اتخددداذ القدددرار والتحصددديل أسدددفرت نتدددائج الدراسددد
  الدراسي في مادة العموم.

التددي هدددفت إلددي تحديددد أثددر  (Orbanić, Dimec, & Cencič, 2016)ودراسددة 
استخدام نموذج نيدهام البنائي في تحصيل موضوع البناء الضوئي لدي طالب المرحمة المتوسطة 

( طالبًا تم تقسمهم الى مجمدوعتين: إحدداهما تجريبيدة 1,2بسموفينيا. تكونت مجموعتا البحث من )
تحصدددديمي لجمددددع  (. واسددددتخدام اختبددددار87(، واألخددددرى ضددددابطة مكونددددة مددددن )2,2مكونددددة مددددن )

البيانات. أسفرت النتدائج عدن أثدر اسدتخدام النمدوذج فدي تحسدن تحصديل الطدالب. وأوصدت دراسدة 
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(Ali et al., 2015)  بأهميددة دعددم المعرفددة القددائم عمددى العالقددة بددين المحتددوي العممددي وخبددرات
المتعممددين لتعزيدددز االهتمدددام وزيدددادة الدافعيددة نحدددو تعمدددم الفيزيددداء. وقدددمت الدراسدددة مثدددااًل عمدددى ذلدددك 
يتضددددمن خطددددة تدريسددددية توضددددح المراحددددل الخمسددددة لنمددددوذج نيدددددهام البنددددائي، وارتباطهددددا بددددالخبرات 

تدددريس مبددادن أرشددميدس مددن أجددل محددو التصددور الخطددأ، والصددعوبات فددي المعرفيددة اليوميددة فددي 
التددي هدددفت إلددى  (Chen & Osman, 2017)اسددتيعاب، وفهددم المفدداهيم الفيزيائيددة. ودراسددة 

معرفددة أثددر التدددريس خددارج الفصددل باسددتخدام نمددوذج نيدددهام البنددائي عمددى تحسددين التحصدديل لدددي 
التالميدذ ضدعاف التحصديل بالصددف الثداني بالمرحمدة االبتدائيدة بماليزيددا. وتكوندت عيندة البحدث مددن 

ة ضدددابطة ( تمميدددذًا، ومجموعددد27( تمميدددذًا. وتدددم تقسدددمهم إلدددى مجموعدددة تجريبيدددة مكوندددة مدددن )62)
( تمميددذًا. وتدم اسدتخدام اختبددار تحصديمي فدي موضددوعي "النبدات، والندور والظددالم". 24مكوندة مدن )

)أبوشدامة، ودراسدة أسفرت نتائج الدراسة عن أثر النموذج ا يجابي فدي تحسدين تحصديل التالميدذ. 
التدددي هددددفت إلدددي فاعميدددة نمدددوذج نيددددهام البندددائي فدددي تنميدددة التحصددديل، ومهدددارات التفكيدددر  (1,26

ي فدي مدادة الفيزيداء. تكوندت التأممي، وبعض أبعاد الحس العممدي لددى طدالب الصدف األول الثدانو 
( 26( طالبددًا تددم تقسدديمهم إلددى مجمددوعتين: إحددداهما تجريبيددة مكونددة مددن )61عينددة الدراسددة مددن )

( طالبددًا. وتددم إعددداد اختبددار لمتحصدديل المعرفددي فددي بدداب 24طالبددًا واألخددرى ضددابطة مكونددة مددن )
لعممدددي. وأظهدددرت نتدددائج "الحركدددة الخطيدددة"، واختبدددار لمهدددارات التفكيدددر التدددأممي، واختبدددار لمحدددس ا

الدراسة فاعمية نموذج نيدهام البنائي في تنمية التحصيل، ومهارات التفكيدر التدأممي، وبعدض أبعداد 
التدددي هددددفت إلدددى قيددداس أثدددر اسدددتخدام نمدددوذج نيددددهام  (1,27)األشدددقر، الحدددس العممدددي. ودراسدددة 

البنددددائي فددددي تدددددريس العمددددوم لتنميددددة الفكددددر التحميمددددي، وتقدددددير الددددذات لدددددى تالميددددذ الصددددف الثالددددث 
( تمميدذًا تدم تقسديمهم إلدى مجمدوعتين: إحدداهما تجريبيدة 86ا عدادي. وتكونت عيندة الدراسدة مدن )

( تمميددذًا. وتددم إعددداد اختبددار لمتفكيددر 38( تمميددذًا، واألخددرى ضددابطة مكونددة مددن )37ة مددن )مكوندد
التحميمددي فددي وحدددة "الطاقددة الكهربيددة والنشدداط ا شددعاعي"، ومقيدداس لتقدددير الددذات. أسددفرت نتددائج 
الدراسددة عددن وجددود أثددر إيجددابي لتدددريس العمددوم باسددتخدام نمددوذج نيدددهام البنددائي فددي تنميددة الفكددر 

التددي هددفت إلددي تحديددد  (1,27حسددين، مقبددول لمنشدر  )عبدد، وحميمدي، وتقدددير الدذات. ودراسددة الت
لددي طدالب الصدف الرابدع  فاعمية التدريس بأنموذج نيددهام البندائي فدي تحصديل مدادة عمدم األحيداء

( طالبددًا تددم تقسدديمهم إلددى مجمددوعتين: إحددداهما تجريبيدددة 64العممددي. وتكونددت عينددة الدراسددة مددن )
( طالبًا. وتم إعداد اختبار تحصيمي فدي 24( طالبًا، واألخرى ضابطة مكونة من )23مكونة من )

حيوانددات والنباتدات مدع أنمدداط فصدول "تالئدم الحيدوان فددي البيئدة، وتالئدم النبددات فدي البيئدة، وتالئدم ال
الحياة في البيئة، والعالقات بين الكائنات الحية والسموك والتعاقب البيئي، والتموث البيئي". أسفرت 
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ات نتدائج دراسد وتوصدمتنتائج الدراسة عن فاعمية التدريس بأنموذج نيدهام البنائي فدي التحصديل. 
 ;Anand, 2017; Ayob, 2012; Jasin & Shaari, 2012; Mohamad, 2011)أخري 

Nair & Muthiah, 2005) تخصصدات أخدري  مدوذج نيددهام فدي تددريسن  إلى فاعميدة اسدتخدام
أظهددرت نتددائج تمددك الدراسددات األثددر ا يجددابي لمنمددوذج مثددل: المغددة والتددارين والفددن البصددري. حيددث 

عمى التحصيل واالهتمام نحو دراسة التارين، وتنمية الدوافع واالتجا  نحو تعمدم لغدة الماليدو، وفهدم 
 الفن البصري واالهتمام نحو .

وكل هذ  الدراسات السابقة لم تتناول أثدر تددريس العمدوم باسدتخدام نمدوذج نيددهام البندائي 
المفدددداهيم العمميدددة وعمميددددات العمدددم األساسددددية لددددي التالميددددذ ذوي الدافعيدددة المنخفضددددة لمددددتعمم عمدددى 

بالصف الرابع االبتدائي. وهذا ما يجعل مدن البحدث الحدالي إضدافة لمحاولدة تطدوير تددريس العمدوم 
ادة مدن لهذ  الفئة من التالميذ، وتعزيز المفاهيم العممية وعمميات العمم األساسية لديهم. وتدم االسدتف

الدراسدددات، واألدبيدددات التربويدددة السدددابق عرضدددها فدددي إعدددداد مدددواد البحدددث )كتيدددب التمميدددذ وكراسدددة 
 األنشطة ودليل المعمم(.

 انًفبْٛى انؼهًٛت: -حبَٛبا 
يعد بناء وتشكيل المفاهيم العممية لدي التمميذ من العوامل األساسية المكثرة عمى 

لمعمومات إلى فئات ذات معني، ويستند تشكيل تعممهم: "فتشكيل المفهوم هو عممية تصنيف ا
المفهوم في أبسط أشكاله إلى الخبرة مع األمثمة ا يجابية والسمبية )أمثمة تنتمي أو ال تنتمي إلى 

وتنمو المفاهيم العممية نتيجة تهيئة  .(Coon & Mitterer, 2012, p. 337)فئة المفهوم( 
 لتمميذ أو من جانب المعمم.مواقف تعميمية سواء من جانب ا

كساب، وتنمية المفاهيم العممية لمتالميذ إلي أنها  وبشكل عام ترجع أهمية تكوين، واا
تساعد في: تعميمهم بطريقة سميمة من خالل فهم الظواهر العممية والمدركات الحسية، وفهم البيئة 

ستخدام األسموب العممي في المحيطة، وتنظيم وتبويب خبراتهم، وانتقال أثر التعمم، وتشجع عمى ا
وهذا  ،(8,,1؛ محمد، ,1,2)عبد الحميد، التفكير وتنمية بعض االتجاهات والميول العممية 

 & Han-Chin)يتفق مع ما أشارت إليه الدراسات والبحوث المتعمقة بالمفاهيم العممية مثل: 
Hsueh-Hua, 2017; Haug & Ødegaard, 2014 ،؛ 1,25؛ البکل، زكي، و رمضان

 .(1,26؛ عبد الکريم، 1,26الحراحشة، 
النجدددي، راشددد، و سددعودي ي، فقددد عرفدده وقدددم التربويددون تعريفددات متعددددة لممفهددوم العممدد

صددطمح، أو الرمددز الددذي يعطددي لمجموعددة مددن الصددفات، بأندده "االسددم، أو الم (231، ص 6,,1)
أو السدددمات، أو الخصدددائص المشدددتركة، أو العديدددد مدددن المالحظدددات، أو مجموعدددة مدددن المعمومدددات 
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( بأنه "نتيجة لمدا يتعدرض لده الفدرد مدن 25، ص 7,,1المنظمة". وعرفه أحمد، وسالمة، وبدير )
ا مددن األشددياء والوقددائع، وال تسددتمزم أشددياء ووقددائع، تشددترك فددي خصددائص معينددة، تميزهددا عددن غيرهدد

، ص 8,,1الضرورة أن تتشابه كل التفاصيل العامة والفرعية في المفهوم الواحد". وعرفه محمد )
( بأنه "تجريد لمعناصر المشتركة بين عدة مواقف أو حقدائق، ويشدتمل عمدى عمميدات تميدز بدين 16

 (242، ص 1,22المقداني )". وعرفده مجموعة من المثيدرات، وعدادة مدا يعطدي لده اسدمًا أو عنوانداً 
ت المشددتركة بددين مجموعددة مددن الظددواهر، أو بأندده: "كددل مصددطمح لدده داللددة لفظيددة، ويجمددع السددما

األشددياء، أو المواقددف، ويددربط المفهددوم العممددي بددين مجموعددة مددن الحقددائق العمميددة فددي صددورة أعددم 
وأشمل، وذلك بعد تجريد الخصائص المشتركة بينهما". وتم االستفادة من تمك التعاريف فدي تحديدد 

 ي مصطمحات البحث.  التعريف االجرائي لممفهوم العممي، والذي تم ذكر  ف
)البرعي، ويتسم المفهوم بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها وتمخيصها في اآلتي 

؛ 6,,1؛ النجدي وأخرين، 243، ص 1,22؛ المقاني، 3,1-,,3، ص ص 8,,1
 :  .(8,,1محمد، 

  .المفاهيم تتسم بالتجريد، ولكن ليست بدرجة واحدة 
  لكل مفهوم مجموعة من الخصائص األساسية التي تميز  عن غير  من المفاهيم، وهي

 عمى أمثمة المفهوم.الخصائص التي تنطبق 
  .تزداد درجة تعقد المفهوم كمما زادت الخصائص المميزة له 
 .مدلوالت المفهوم العممي قد تعرف من عدة زوايا 
  المفاهيم نواتج الخبرة باألشياء والظواهر أو الحقائق، وكمما زادت خبرات الفرد ومستويات

 عًا.نضجه العقمي، تنمو المفاهيم العممية وتزداد عمقًا واتسا
  المفاهيم قد تنتج من عالقة المفاهيم بعضها البعض، وقد تنتج مفاهيم أكبر ويطمق عمى

 ذلك ا طار المفهومي.
 .ال تعد مدلوالت المفاهيم صورًا فوتوغرافية لمواقع، ولكن تمثل ركيتنا لهذا الواقع 
 طر لمدلوالت المفاهيم عالقات أساسية باألفراد، واألشياء، والمفاهيم األخرى واأل

 المفهومية، وأساليب المالحظة والتفكير المختمفة.
  .يمكن لممفاهيم أن تشكل في تنظيمات أفقية، أو رأسية 

( مدن 1,,1منهدا مدا أشدار إليده عمدى )وقدمت تصنيفات متعددة ألنواع المفداهيم العمميدة: 
الحسدية، مثدل: أن المفاهيم العممية يمكن تصنيفها إلى: أ( مفاهيم بسيطة: والمشتقة مدن المددركات 

الزهددرة. ب( مفدداهيم مركبددة: والمشددتقة مددن المفدداهيم البسدديطة، مثددل: الكثافددة. ج( مفدداهيم تصددنيفية: 
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والمشتقة من خصائص تصنيفية، مثل: الفقاريات والالفقاريات. د( مفاهيم عمميات: وتمدك المفداهيم 
 المشتقة من العمميات مثل: الترسيب.

نددوعين مددن المفدداهيم: أ( مفدداهيم أوليددة: تتكددون مددن  وأشددار أوزابددل أندده يمكددن التمييددز بددين
الخبرات الحسية عند التعامل مع العالم الخارجي، والتي يتعممها التمميدذ نتيجدة الدوعي بالخصدائص 
مدن خدالل مجموعدة مدن األمثمددة، مثدل وردة.ب( مفداهيم ثانويدة: تتكددون عندد تجريدد خاصدية تشددترك 

مواقددف تجريديددة محسوسددة مددن خددالل اسددتيعاب المفهددوم، فيهددا المفدداهيم األوليددة، ويددتم تعممهددا دون 
 (. 8,,1مثل: الكتمة )ذكر في: إبراهيم، 

أنه يمكن تصنيف المفاهيم العممية إلى: أ( مفاهيم رابطة:  (8,,1)محمد، وذكر 
وتعرف بمجموعة الصفات المشتركة بين فئة من األشياء، أو المواقف. ب( مفاهيم غير رابطة: 

ف. ج( المفهوم وتختص بمجموعة صفات الخواص المتباينة بين فئة من األشياء أو المواق
 الِعالقي: يختص بتوضيح العالقة بين خاصيتين، أو أكثر من خصائص المفهوم.

وتم االستفادة من تمك التصنيفات في تحديد أنواع المفاهيم المتضمنة بوحدة "المادة" 
المعدة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي. وفي ضوء ما أشارت إليه بعض األدبيات التربوية 

( من طرق لتقييم تعمم المفاهيم لدي التالميذ، 4,,1؛ زيتون، 8,,1؛ البرعي، 2888)المقاني، 
تم االلتزام في البحث الحالي بأربعة مستويات لتقويم تعمم المفاهيم المتضمنة بوحدة "المادة" 
المقررة عمى تالميذ الصف الرابع االبتدائي، وهي: اسم المفهوم، والتعرف عمى داللته المفظية، 

عطاء   أمثمة سالبة وموجبة لممفهوم، وتطبيق المفهوم في مواقف جديدة. واا
 ػًهٛبث انؼهى األسبسٛت:-حبنخبا 

فددي مجددال التربيددة العمميددة بالعمميددات التددي يددتعمم مددن خاللهددا والدراسددات اهتمددت األبحدداث 
. وقددد (Dökme & Aydınlı, 2009)التمميدذ كيدف يدتعمم، وهدو مدا يطمدق عميده عمميدات العمدم 

فدي دراسدتهم إلدى أن  Patonah, Nuvitalia, and Saptaningrum (2018)أشدار كدل مدن: 
وقددد توصدمت نتدائج البحددوث العمدوم دون تتبدع عمميددات العمدم ال يددرس الطبيعددة الحقيقدة لمعمدم. تعمدم 

إلددى حاجددة المتعممددين إلددى فددرص لمتدددريب عمددى عمميددات العمددم، وممارسددتها كمهددارات تفكيددر حتددي 
. وتنقسم عمميات العمم إلى: عمميدات (8,,1)زيتون، يصبحوا أكثر احترافية واستقاللية في التعمم 

 (2,2، ص 4,,1زيتدون ). وقدد عدرف (Martin, 2009)عمدم أساسدية، وعمميدات عمدم تكامميدة 
عمميدددات العمدددم األساسدددية بأنهدددا: "مجموعدددة القددددرات، والعمميدددات العقميدددة الخاصدددة والالزمدددة لتطبيدددق 

 (62، ص 1,,1د )النجدي، سعودي، و راش طرق العمم والتفكير العممي بشكل صحيح". وعرفها
بأنهددا: "عمميددات عمميددة بسدديطة نسددبيًا، تددأتي فددي قاعدددة تعمددم العمميددات، إذ أن عمميددات العمددم تمثددل 
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تنظيمًا هرميًا تكون العمميات األساسية في القاعدة، والعمميات التكاممية في القمة". وفي ضوء تمك 
 الموضح بمصطمحات البحث. التعاريف تم تحديد التعريف االجرائي لعمميات العمم األساسية

إلدى أن تعمدم األطفدال لمهدارات عمميدات  Jirout and Zimmerman (2015)وأشدار
 Wilke andووفقددًا لددد مددرور الوقددت مددن خددالل األنشددطة االستقصددائية. العمددم األساسددية يددتم مددع 

Straits (2005)  األنشطة االستقصائية التشاركية بين المتعممين تساعد عمى تنمية عمميدات فإن
العمددم. "فعنددد االنخددراط فددي االستقصدداء يصددف المتعممددون األشددياء واألحددداث، ويطرحددون األسددئمة، 
ويبنون التفسيرات، ويختبرون تمك التفسيرات ضدد المعرفدة العمميدة الحاليدة، ويوصدمون أفكدارهم إلدى 

  .(National Research Council, 1996, p. 2)اآلخرين" 
تدددريس عمميددات العمددم سددواء أساسددية أو تكامميددة بمعددزل عددن المفدداهيم العمميددة لددم ينددتج "و 

عنهدددا تعمدددم المتعممدددين التفكيدددر مثدددل العممددداء أو القددددرة عمدددى اكتشددداف المفددداهيم العمميدددة بمفدددردهم" 
(Contant, Tweed, Bass, & Carin, 2018, p. 33) ولكدن يسداعد تنميدة عمميدات العمدم .

عمدددى تسدددهيل اسدددتيعاب تمدددك المفددداهيم، وتفسدددير الظدددواهر األساسدددية خدددالل سدددياق المفددداهيم العمميدددة 
 Ergül) مثل: العممية خالل أنشطة االستقصاء العممي. وهذا ما أكدت عميه الدراسات والبحوث،

et al., 2011; Ong et al., 2015) كمدا أوصدى . Akinbobola and Afolabi 
لهددددا مددددن دور فددددي تدددددعيم ا بددددداع، وحددددل  ابضددددرورة تدددددعيم عمميددددات العمددددم األساسددددية لمدددد(2010)

أممي، واألصدددالة، واالختدددراع التدددي تعتبدددر مكوندددات حيويدددة لمعمدددوم والتطدددور المشدددكالت، والتفكيدددر التددد
أن تزويدد   Turiman, Omar, Daud, and Osman (2012)وأكدد  .التكنولدوجي ألي دولدة

األفراد بعمميات العمم األساسية والتكاممية شيء هام لمتعامدل مدع معطيدات القدرن الواحدد والعشدرين. 
 & ,Aka, Güven)ولددذا فقددد سددعت عديددد مددن الدراسددات والبحددوث العالميددة والعربيددة، مثددل: 

Aydoğdu, 2010; Keil, Haney, & Zoffel, 2009; Safaah, Muslim, & Liliawati, 
2017; Taylor, Rogers, & Veal, 2009; Yang & Heh, 2007 ،؛ 2,,1؛ الجنددي

إلددى تنميددة  (1,25؛ طدده، و رحدداب، 1,22؛ حسددن، 7,,1؛ الشددمبي، و عشددا، 6,,1السددعيد، 
عمميات العمم األساسية لدي المتعممين في العموم باستخدام إستراتيجيات ونمداذج تدريسدية متنوعدة، 
مثددددل: حددددل المشددددكالت، دورة الددددتعمم الخماسددددية، التأمددددل الددددذاتي، نمددددوذج ويتمددددي البنددددائي، المعمددددل 

شطة التعميمية وخرائط االفتراضي، التعمم التعاوني، إستراتيجية مقترحة قائمة عمى التفاعل بين األن
غير أنه ال توجد دراسة حاولت تجريب تدريس العموم باستخدام نموذج —التفكير، الخرائط الذهنية(

 نيدهام البنائي لتنمية عمميات العمم األساسية عمى العينة المستهدفة بالبحث الحالي.
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 ,.Contant et al)وفدي ضدوء مدا تدم االطدالع عميده مدن أدبيدات ودراسدات وبحدوث سدابقة 
2018; Lederman & Stefanich, 2006; Martin, 2009; Monhardt & 

Monhardt, 2006; Syafrina, Rohman, & Yuliani, 2018لنجددي، سدعودي، و ؛ ا
؛ 8,,1؛ زيتدددددون، 1,22؛ حسدددددن، 2885؛ بهجدددددات، 6,,1؛ النجددددددي وأخدددددرين، 2002 راشددددد،
 ساسية في اآلتي:أمكن تحديد عمميات العمم األ (1,22؛ قزامل، 1,21عمى، 

المالحظة: عممية تتضمن القدرة عمى جمع المعمومات والبيانات عن طريق حاسة أو أكثر  .2
وتساعد عمى وتشمل المشاهدة والمراقبة وا دراك، من الحواس، والتي ال تتضمن تفسيرًا، 

 التعرف عمى صفات األشياء أو الظواهر وخواصها. 
 ياس المختمفة لتقدير خاصية ما لشيء بطريقة كمية.القياس: عممية تشمل استخدام أدوات الق .1
التصنيف: عممية تتضمن القدرة عمى جمع وتنظيم المعمومات في مجموعات بناًء عمى  .2

 الخصائص والصفات التي تميزيها.
تتضمن استخدام معمومات سبق تعممها في توقع حدوث ظاهرة ما أو حادث ما عممية التنبك:  .3

 في المستقبل، ولذا فهو أكثر من مجرد تخمين. 
صدار أحكام تفسر، وتوضح مالحظاتنا عمى  .4 االستنتاج: عممية يتم فيها إيجاد عالقات، واا

 أساس من األدلة والحقائق، واعتمادًا عمى خبرات ومعمومات سابقة.
: العممية التي تتضمن اختيار طريقة كمغة لمتفاهم والتواصل بين األفراد من أجل االتصال .5

 تبادل وتوصيل المعمومات، واألفكار، والبيانات بطريقة مفهومة ومنظمة.
استخدام األرقام: عممية استخدام األرقام بطريقة صحيحة بناًء عمى القياسات، والبيانات  .6

 .طريق المالحظة، أو األدوات واألجهزة األخرىالعممية التي يتم الحصول عميها عن 
استخدام العالقات الزمانية والمكانية: عممية يتم فيها استخدام العالقات الرياضية، والقوانين  .7

 العممية لمتعبير عن عالقة زمانية أو مكانية بين المفاهيم العممية المرتبطة.
تصميم األنشطة التعميمية الواردة  تمك القائمة لعمميات العمم األساسية في مراعاةوقد تم 

وكذلك تم مراعاتها في الدليل ا رشادي  -بالوحدة التجريبية من كتيب وكراسة أنشطه لمتمميذ
الموجه لمعمم العموم، وكذلك االستفادة منها في إعداد اختبار عمميات العمم األساسية 

 المستخدم بالبحث الحالي.
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 انذافؼٛت نهتؼهى: -سابؼبا 
 انذافؼٛت نهتؼهى:يبْٛت  -1

يعد تعزيز الدافعية لمتعمم هدفًا تربويًا مهمًا، فاستثارة دافعية المتعممين وتوجيهها وتوليد 
، ص 1,,1)نشواتي، اهتمامات لديهم تجعمهم يقبمون عمى ممارسة األنشطة التعميمية المتنوعة 

إلى أن الدافعية المنخفضة لتعمم العموم  DeBacker and Nelson (2000) . وقد أشار(1,5
المفاهيم العممية ذات المعني، وقد يكون لذلك أثر عمى إنجازهم  يكون لها أثر سمبي في تطور

ولذا تمثل عممية إثارة الدافعية واالهتمام لدي المتعمم مشكمة كبيرة يجب التصدي لها  .األكاديمي
. و"يختمف المتعممون في طرق وأساليب االستجابة لانشطة (2,,1 ،)بهجاتفي تدريس العموم 

التعميمية والمدرسية. فبعض المتعممين يقبمون عمى الدراسة بشغف وارتياح وقابمية عالية لمتحصيل 
مي، وبعض أخر يقبل عمى الدراسة بتردد وتحفظ، وبعض أخر يرفض التعمم، وهناك بعض العم

، وهذا (113 -112، ص ص 1,23ر، التويجري، والفقي، )منصو أخر يحاول التفوق والتميز" 
 يعزي لمفروق الفردية في دافعية التعمم والتحصيل الدراسي.

بأنها: "قوة تزيد  (43، ص 2,,1بهجات )وقدمت تعاريف عديدة لمدافعية، فقد عرفها 
من قدرة وطاقة الفرد وتوجهه نحو التصرف الذي يسمكه". وعرفها فكاد أبو حطب وأمال صادق 

ستمرار  وتنظيمه وتوجيهه نحو بأنها: "حالة داخمية في الكائن الحي تكدي إلى استثارة السموك وا
)ذكر في: سموك معين. وتحتل الدوافع بهذا المعني منزلة خاصة في سيكولوجية التعميم والتعمم" 

في استخالصه  (285، ص 5,,1الطيب، و رشوان ). وأشار (248، ص 4,,1راشد، 
لتعريف الدافعية بأنها: "عامل داخمي يستثير ا نسان، ويوجهه، ويحقق فيه التكامل، وهي كذلك 
تكوين فرضي، أو متغير وسيط، ال يمكن أن نالحظه مالحظة مباشرة، ولكن يمكن أن نستنتجه 

ك الموجه نحو الهدف، أو نفترض وجود  حتى يمكننا تفسير هذا السموك". من تتابعات السمو 
بأنها: "عممية داخمية توجه نشاط الفرد نحو هدف  ( 113، ص 1,23منصور وأخرين )وعرفها 

داخمي يحرك النواحي المعرفية لمتمميذ ( بأنها: موقف 1,25في بيئته". وعرفها مرغم، وجبالي )
من تفكير، وانتبا ، وتركيز في موقف تعميمي ما بغية الوصول إلى تحقيق هدف معين. وفي 
ضوء تمك التعاريف تم تحديد التعريف االجرائي لمتالميذ ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم، والذي تم 

 توضيحه في مصطمحات البحث. 
 ى:خصبئص انذافؼٛت نهتؼه -2

إلى أن من خصائص الدوافع أنها: "تعمل  (62، ص 3,,1الحمو، والعكروتي )أشار 
كموجه لمسموك، وتأخذ طابع الفعل الشعوري والالشعوري، وتبقي كامنة وال تظهر إال إذا استثيرت 
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د في موقف معين، وقد تكون الدوافع داخمية أو خارجية، وترتبط بشكل وثيق باالنفعال، وق
تستغرق الفترة التي يعمل بها الدافع وقتًا قصيرًا أو طوياًل". وقد وضعت عدة نظريات لتفسير 
الدوافع، مثل: نظرية الغرائز، والنظرية السموكية، ونظرية المجال، ونظرية التحميل النفسي، 

؛ باهي ، 5,,1رشوان،  ؛ الطيب، و3,,1)الحمو، والعكروتي، ونظرية الحاجات والدوافع 
 .(2888وشمبي، 

( "دوافع بيولوجية 2وفي ضوء تمك النظريات صنفت الدوافع عمى أساس المصدر إلي: 
المنشأ )الدوافع األولية(، وهي الدوافع التي تنبع من حاجات فسيولوجية أولية يولد بها الفرد، مثل: 

ك ( دوافع سيكولوجية المنشأ )الدوافع ثانوية(، وهي تم1الحاجة إلى الطعام والشراب وحفظ النوع. 
الدوافع الني يكتسبها الفرد من بيئته، وتتمثل في: دوافع النمو ا نساني وتكامل الشخصية 

. وتم تقسيم الدوافع من الناحية السيكولوجية (286، ص 5,,1رشوان،  )الطيب، وا نسانية" 
 Extrinsic Motivation، ودافعية خارجية Intrinsic Motivationإلى فئتين: دافعية داخمية 

، أو المهنية، . والدوافع الداخمية لمفرد هي التي تقف خمف إنجازاته االكاديمية(2,,1)بهجات، 
مثل دافع: حب االستطالع، والكفاءة، واالنجاز وغيرها. في حين تخضع الدوافع الخارجية لبواعث 
وحوافز، مثل: دافع االنتماء. والتصنيف الثاني لمدوافع عمى أساس الوعي بالسموك، حيث قسمت 

لدوافع األولية والثانوية إلى: "دوافع شعورية، وتمك التي يدركها الفرد شعوريًا كدافع الجوع، لذا فا
الموضحة سابقًا هي دوافع شعورية. ودوافع الشعورية ال يدرك الفرد وجودها كمسببات لمسموك" 

 . (287، ص 5,,1رشوان،  )الطيب، و
أسباب شرود ذهن المتعممين في  (,22 -218، ص ص ,1,2القرش )وقد أعزى 

أثناء التدريس وقمه دافعيتهم نحو التعمم إلى: "عدم مواكبة المناهج الهتمامات وحاجات المتعممين 
تقتل نشاط  المتجددة، واعتماد المعمم عمى التدريس المباشر، واستخدام أنشطة مممة ومتكررة

يجابية المتعمم، وعدم إعطاء المتعمم فرص لمتعبير عن أراء  وأفكار ، وعدم المساواة في  واا
ويمكن القول إن من أسباب انخفاض دافعية التالميذ لمتعمم قد المكافآت والحوافز بين المتعممين". 

ن بعدم تحسن يرجع بشكل أساسي إلى عدم شعورهم بالمتعة الداخمية من عممية التعمم المقتر 
، و/أو الشعور قبل وفي (Ritchey & Dean, 2014) المثابرة والمشاركة وا نجاز األكاديمي

 & Baars)أثناء أداء مهمة تعميمية ما بعدم قيمة النتائج المترتبة عمى القيام بها بالنسبة له 
Wijnia, 2018) . 

د يدددفع المعمددم التفاوتددات فددي دافعيددة المتعممددين قدد إلددى أن Hoffman (2015)أشددار و 
لمقيددام بددالتغيير غيددر المقصددود أو حتددى المتعمددد  سددتراتيجية التدددريس لمتجدداوب مددع التالميددذ ذوي 
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أن األنشطة التعميمية التي تروق لمتمميدذ  (3,,1)ريان، الدافعية المنخفضة نحو التعمم. كما ذكر 
مددن سددرور تسدداعد فددي تكددوين اتجاهددات مرغوبددة نحددو المددادة الدراسددية والمدرسددية نظددرًا لمددا تدخمدده 

وبشددكل عددام يوجددد اتفدداق بوجددود عالقددة قويددة بددين إسددتراتيجية الددتعمم عميدده، أو لقيمتهددا بالنسددبة لدده. 
 Allen)وهذا ما أكدته بعض الدراسات والبحوث، مثل:  المستخدمة ودافعية المتعممين نحو التعمم،

, 2011; Bae, 2009; Master & Walton, 2013; Obrentz, 2012; Spinath & 
Spinath, 2005 وأكدددت دراسددات كددلم  (.1,25دنيددور، ؛ 1,25؛ شددحات، 1,24الرشدديدي، ؛

إلدى إمكانيدة اسدتخدام نمدوذج نيددهام فدي  (Ali et al., 2015; Lee & Osman, 2011)مدن: 
 م العموم.تدريس العموم لتعزيز دافعية المتعممين نحو تعم

 دٔس انذافؼٛت نهتؼهى فٙ تذسٚ  انؼهٕو: -1
تقوم البيئة الصفية بدو هام في تحديد درجة التعمم، فقد ينعكس تأثير البيئة الصفية عمى 
المدددددتعمم النشدددددط ذو الدافعيددددددة المرتفعدددددة، والمددددددتعمم المتدددددردد الددددددذي يشدددددعر بالضدددددديق، كمدددددا تسدددددداهم 
اسدددتراتيجيات التددددريس فدددي إثدددارة دافعيدددة المدددتعمم، حيدددث تطدددور قددددرة المدددتعمم عمدددى التوجددده الدددذاتي 

تدريس العموم القائم عمى المشاركة من (. فمثاًل 2,,1الحاجة لمكفاءة وا نجاز )بهجات، وتطوير 
 ;Glynn et al., 2007)جاندب المتعممدين يكدون لدده أثدر إيجدابي عمدى دافعيددتهم نحدو الدتعمم 

Pugh, Linnenbrink-Garcia, Koskey, Stwwart, & Manzey) . 
تطمعددون إلددى أن يكونددوا عممدداء المسددتقبل، كمددا يفيددد الدددافع لددتعمم العمددوم الطددالب الددذين يو 

يشجعهم عمى محو األمية العممية، وهي القدرة عمى فهدم المعرفدة العمميدة، وتحديدد األسدئمة العمميدة 
الهامة، واستخالص النتائج المستندة إلى األدلدة، واتخداذ القدرارات حدول كيدف يدكثر النشداط البشدري 

تسداعد التالميدذ عمدى: كمدا .  (Bryan, Glynn, & Kittleson, 2011) عمدى العدالم الطبيعدي
فهم الظواهر العممية، والمدركات الحسية، وفهم البيئة المحيطدة، وتنظديم وتبويدب الخبدرات، وانتقدال 

ولكدن  (8,,1؛ محمد، ,1,2)عبد الحميد، أثر التعمم، وتنمية بعض االتجاهات والميول العممية 
حيداتهم ومسددتقبمهم، فددإذا يعتقدد عديددد مدن الطددالب أن مدادة العمددوم غيددر مهمدة عندددما يتعمدق األمددر ب

 Milner et)تالشى اهتمام الطالب بالعموم في المراحل الدنيا فقد يكون من الصعب استرداد ذلك 
al., 2011). 

وانطالقًا مما سبق فنحن بحاجة إلى مناهج دراسية في العمدوم تراعدي خصدائص التالميدذ 
ذوي الدافعيددة المنخفضددة نحددو الددتعمم، والتددي تحتدداج فددي بعددض أبعادهددا إلددى توظيددف إسددتراتيجيات 
ونماذج تدريسدية فاعمدة تضدع فدي اعتبارهدا الددوافع الداخميدة والخارجيدة فدي أثنداء تخطديط المواقدف، 

بددراز الدددور  واألنشددطة التعميميددة لتحقيددق المتعددة الذاتيددة لمتمميددذ فددي أثندداء ممارسددة النشدداط العممددي، واا
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المسدتقبمية والمهنيدة. ويقددم نمدوذج نيددهام البندائي المسدتخدم اليومية و الفعال لمعموم في حياة التمميذ 
مدات هدكالء في البحث الحالي الفرص والمواقف التعميمية التدي قدد تناسدب حاجدات، ورغبدات واهتما

 مما قد ينعكس عمى تحصيمهم لممفاهيم العممية وعمميات العمم األساسية.  ––التالميذ
 فشضب انبحج:

انطالقًا من مشكمة البحث وهدفيه، وفي ضوء ما تم استخالصه من نتائج الدراسات 
 :السابقة تمت صياغة فروض البحث كما يمي

وسطي رتب درجات التالميذ في القياسين ( بين مت0,4,وجد فرق دال إحصائيًا عند مستوي )ي .2
القبمي والبعدي الختبار المفاهيم العممية في كل من المفاهيم العممية ككل، وفي كل مستوي من 
مستويات المفهوم األربعة: اسم المفهوم، والداللة المفظية، واألمثمة الموجبة والسالبة، وتطبيقات 

 المفهوم لصالح القياس البعدي.
( بين متوسطي رتب درجات التالميذ في القياسين 0,4,إحصائيًا عند مستوي ) يوجد فرق دال .1

القبمي والبعدي الختبار عمميات العمم األساسية في كل من عمميات العمم األساسية ككل، وفي 
كل عممية من عممياتها الثمانية: المالحظة، والقياس، والتصنيف، والتنبك، واالستنتاج، واالتصال، 

 رقام، والعالقات الزمانية والمكانية لصالح القياس البعدي. واستخدام األ
 إرشاءاث انبحج انًٛذاَٛت

  يُٓذ انبحج:

 (Shadish, Cook, & Campbell, 2012)استخدم المنهج شبه التجريبي  
Quasi-Experimental Design حيث مثمت الوحدة التجريبية القائمة عمى نموذج نيدهام ،

البنائي المتغير المستقل، ومثمت كاًل من: المفاهيم العممية وعمميات العمم األساسية المتغيرات 
التابع، حيث تم اختيار التصميم التجريبي المكون من مجموعة واحدة متضمن قياسًا قبميًا وبعديًا، 

 إحصائيًا.  والمقارنة بين نتائجهما
 يزتًغ انبحج ٔػُٛتّ:

تكون مجتمع البحث من تالميذ الصف الرابع االبتدائي من ذوي دافعية التعمم 
( تمميذًا وتمميذة من ذوي دافعية التعمم 21المنخفضة بمحافظة أسوان. وتكونت عينة البحث من )

ة لمتعمم خالل المنخفضة تم اختيارهم بطريقة مقصودة في ضوء نتائجهم عمى مقياس الدافعي
م بمدرسة الجمهورية االبتدائية بمحافظة أسوان، وهذا 1,27/1,28الفصل الدراسي األول 

 م. 1,27/1,28المقياس تم تطبيقه في أول يوم لبدء الدراسة بالفصل الدراسي األول لعام 
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 أدٔاث انبحج ٔيٕادِ ٔخصبئصٓب انسٛكٕيتشٚت:
فٙ ضٕء  ٕاث انتبنٛت إلػذاد كتب انتهًٛزكتٛب انتهًٛز: تى اتببع انخطإػذاد  -أٔالا 

 ًَٕرد َٛذْبو انبُبئٙ: 
تحديد خصائص الفئة المستهدفة: تم التوصل لمخصائص التالية لتالميذ الصف الرابع  .2

أعوام، والمتمثمة في: االنتقال من المغة المتمركزة حول  ,2، و 8االبتدائي ذوي أعمار 
الذات إلى المغة ذات الطابع االجتماعي، المرونة والسيطرة عمى التفكير، إدراك وجهات نظر 

عطاء الدالئل اآلخرين، الرغبة  في والتعاون وتكوين عالقات اجتماعية، القدرة عمى التعميل واا
والبراهين، القدرة عمى التفكير البصري، الترتيب المتسمسل واالنتقال الفكري، مرونة التفكير، 
الربط بين األشياء المادية واألفعال بالكممات، القدرة عمى تصنيف األشياء وتنظيمها، إدراك 

التي    األدبياتبعض ض، والقدرة عمى الجمع والطرح. كما تم االطالع عمى عممية التعوي
أوردت خصائص التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة مثل: صعوبة التركيز، الشعور با حباط 

لتعمم، عدم االنسجام مع الزمالء، الهروب من حضور الدروس، تجنب والفشل، صعوبة ا
المخاطرة، قمة المثابرة والثقة بالنفس، قمة الطموح والالمباالة، االعتماد عمى اآلخرين، عدم 
ساءة الفهم  القدرة في التفكير في أهداف مستقبمية أو التخطيط لها، الشعور بعدم التقدير واا

مك الخصائص تم مراعاتها في أثناء إعداد مواد البحث بالشكل وعدم تقدير الذات. وكل ت
)ويب، غور، أمنيد، دي فرايز، الذي يحاول معالجة الدافعية المنخفضة لمتعمم لدي التالميذ 

 .  (1,,1؛ نشواتي، 1,23؛ منصور وأخرين، 1,22؛ محمد، 1,21
 : تم اختيار وحدة "المادة" لاسباب التالية:اختيار موضوع الوحدة التجريبية .1

عممية مجردة تتيح لمتالميذ فرصة اكتشاف المعمومات عن  احتواء الوحدة عمى مفاهيم . أ
طريق إجراء التجارب، والقيام بعمميات العمم األساسية المتصمة بتعمم هذ  المفاهيم في 

 ;Angelo, 2011; Johnson, 2008) ظل العمل في مجموعات تعاونية صغيرة
Tsaparlis & Sevian, 2013; West, 2008). 

ضوعات متنوعة يمكن من خاللها صياغة أنشطة متنوعة تتوافق احتواء الوحدة عمى مو  . ب
مع خصائص نموذج نيدهام البنائي، والتي يمكن خاللها توظيف عمميات العمم 

 األساسية، وتعزيز استيعاب المفاهيم العممية.
تحديد األهداف التعميمية لموحدة: تم االطالع عمى األهداف العامة لتدريس العموم لمصف  .2

بتدائي، وكذلك أهداف تدريس وحدة "المادة" المقررة عمى تالميذ الصف الرابع الرابع اال
 االبتدائي، والتي تم االستفادة منها في تحديد األهداف العامة لموحدة.
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تحميل المفاهيم العممية المتضمنة بالوحدة: تم تحديد المفاهيم المتضمنة في وحدة "المادة"،  .1
بالتعريف ا جرائي لممفهوم الذي تم إيضاحه من جانب الباحث من خالل االلتزام 

 بمصطمحات البحث، ثم التوصل لصورة مبدئية لقائمة المفاهيم.
قياس ثبات التحميل: قام الباحث بإعادة التحميل بعد مضي شهر من التحميل األول، وتوصل  .2

إلى قائمة بالمفاهيم، ثم تم حساب ثبات التحميل بحساب درجة االتفاق في التحميمين باستخدام 
(، وهى قيمة مرتفعة 82.,، وكانت قيمة معامل الثبات )(Holsti, 1968)معادلة هولستي 

 ( يوضح النتائج:2لثبات التحميل. جدول )
 (1رذٔل )

 ت تحهٛم يحتٕٖ ٔحذة "انًبدة"َتبئذ حببث ػًهٛ

التأكد من صدق تحميل المفاهيم: لمتأكد من أن التحميل متوافق مع التعريف ا جرائي لممفهوم  .2
العممي الوارد بمصطمحات البحث عرضت قائمة التحميل المتفق عميها في التحميمين عمى 

% ,,2أربعة من المحكمين في مجال المناهج وطرق تدريس العموم، وكانت نسبة اتفاقهم 
لممفاهيم العممية (  *)تحميل، وفي ضوء ذلك تم التوصل إلى القائمة النهائيةبما يككد صدق ال

 ( مفاهيم.,2الواردة بدروس وحدة "المادة" محل التجربة، واشتممت عمى )
إعادة صياغة وحدة "المادة" وفقًا لنموذج نيدهام البنائي: تم إعادة صياغة وحدة "المادة" وفقًا  .1

 طوات التالية:لنموذج نيدهام البنائي وفق الخ
تحديد دروس الوحدة: تم تقسيم الوحدة إلى دروس في ضوء األهداف العامة لموحدة،   (6-2)

والخطة الدراسية المعتمدة من جانب وزارة التربية والتعميم سواء في عدد الفترات 
والتوزيع الزمني المخصص لكل درس؛ بحيث يكون المحتوي العممي لوحدة "المادة" 

لبنائي متطابق مع محتواها في الكتاب المدرسي، بعد صياغتها وفقًا لنموذج نيدهام ا
 وبذلك تكونت الوحدة من أربعة دورس، واستغرق تدريس كل الدروس شهر ونصف. 

                                                           

 .2ص  ،قائمة مفاهيم الوحدة ،(1ممحق ) (*) 

عدد 
في  المفاهيم
 الوحدة

عدد المفاهيم 
في التحميل 

 األول

عدد المفاهيم في 
 التحميل الثاني

عدد المفاهيم 
المتفق عميها في 

 التحميمين

معامل 
  (R) الثبات

2, 21 2, ,082 
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تحديد أهداف الدرس: تم تحديد األهداف السموكية لكل درس من الدروس األربعة في   (6-1)
 ضوء األهداف العامة لموحدة التي تم تحديدها سابقًا.

وسائل التعميمية: تم تحديد األدوات والوسائل التعميمية المرتبطة بكل تحديد األدوات وال  (6-2)
دروس الوحدة في ضوء األهداف السموكية المرغوب تحقيقها، ومناسبتها لممفاهيم 
ولمموضوعات الواردة بدروس الوحدة، وكذا توافقها مع خصائص نموذج نيدهام 

 البنائي.
لوحدة: تم استخدام أنشطة متنوعة خالل تحديد األنشطة التعميمية المتضمنة بدروس ا  (6-3)

الدروس تتوافق مع خصائص التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم، ونموذج نيدهام 
البنائي، ومن واقع بيئتهم، وتعتمد عمى التعمم النشط القائم عمى توصل التالميذ 

اء التجارب لممعمومات بأنفسهم، وتوليد األفكار وتطبيقها، والتأمل فيها من خالل )إجر 
المعممية، والمناقشة والحوار داخل وبين مجموعات العمل. وتم توفير كافة المواد، 
واألدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة، واستخدم معمل العموم بالمدرسة كبيئة تعميمية 

 مناسبة لجميع األنشطة التعميمية المقدمة(.
البنائي في تدريس دروس  توظيف نموذج نيدهام البنائي: تم استخدام نموذج نيدهام  (6-4)

الوحدة، وقد تخمل ذلك تقسيم التالميذ إلى مجموعات عمل صغيرة؛ حيث تتكون كل 
مجموعة من ثالثة تالميذ، وتعمل عمى حل المهام واألنشطة التعميمية بشكل تعاوني، 

 وتم مراعاة كل مما يأتي أثناء تنفيذ وتوظيف الدروس وعممية التدريس:
المثيرة لمتفكير وعمميات العمم األساسية، حيث يتوصل التالميذ خالل توفير البيئة النشطة  -

 عمميات التعمم النشط لممفاهيم بأنفسهم.
توجه التالميذ إلى التفاعل مع األنشطة التعميمية من خالل التفكير أواًل بشكل فردي ثم  -

 يعقبها العمل في ثنائيات ثم مناقشة األفكار في مجموعات عمل تعاوني.
طالب عمى تنفيذ إجراءات نموذج نيدهام البنائي بدقة في تنفيذ، وحل األنشطة، تشجع ال -

 والمواقف التعميمية المعروضة عميهم.
 توفير بيئة تعميمية مريحة أمام التالميذ لمتجاوب مع األنشطة التعميمية. -
التعممية، توجيه مجموعات العمل التعاونية لمراجعة المفاهيم المكتشفة أثناء تنفيذ األنشطة  -

 .والتأكد من مدى صحتها العممية
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تشجيع التالميذ عمى ممارسة عمميات العمم األساسية من خالل القيام بعمميات: المالحظة،  -
والقياس، والتصنيف، والتنبك، واالستنتاج، واالتصال، واستخدام األرقام، والعالقات الزمانية 

 والمكانية. 
 مكتسب في مواقف تعميمية جديدة.تشجيع التالميذ عمى تطبيق المفهوم ال -
إعداد وسائل التقويم: تم استخدم التقويم التكويني، والتجميعي في الوحدة لمتعرف عمى   (6-5)

 مدى تحقق األهداف السموكية الموضوعة، عمى النحو التالي:
التقويم التكويني: تم استخدامه في أثناء التدريس، وقد تحقق في التغذية الراجعة  - أ

التالميذ أثناء المناقشات سواء داخل مجموعاتهم أو أثناء  التي يحصل عميها
عرض أفكارهم واستنتاجاتهم عمى المجموعات األخرى، وكذلك شمل األسئمة 
الموضوعية والمقالية الموجهة عقب كل درس لمتعرف عمى مدى تحقيق األهداف 

 المطموبة.
البحث، حيث تم  التقويم التجميعي: واستند عمى التطبيق القبمي والبعدي ألداتي - ب

تطبيق اختبار المفاهيم العممية، واختبار عمميات العمم األساسية لمتعرف عمى 
مستوى التالميذ في كل من المفاهيم العممية، وعمميات العم األساسية قبل وبعد 

 دراسة الوحدة وفق نموذج نيدهام البنائي.
ذوي الدافعيدة المنخفضدة  وفي ضوء ذلدك اشدتمل كتيدب التمميدذ عمدى: مقدمدة توضدح لمتالميدذ 

 ضم لمتعمم الغرض من الكتيب، وارشادات استخدامه، وأهداف كل درس، وأنشطة الدروس، حيث
درس مجموعدددة مددن األنشدددطة والتجدددارب العمميدددة المدعمددة بمجموعدددة مدددن الصدددور واألشدددكال  كددل

راحددل نمددوذج التخطيطيددة والبيانيددة والفيددديوهات والتجددارب العمميددة، والتددي يتطمددب تنفيددذها توظيددف م
نيدهام البنائي، والذي يساعد عمى ممارسة عمميات العمدم األساسدية بمهارتهدا الفرعيدة المختمفدة مدن 
أجدددل اسدددتنتاج المفددداهيم العمميدددة، وتطبيقهدددا عمدددى مواقدددف جديددددة، وتدددم تقدددديم كافدددة المدددواد واألدوات 

مددل، وفراغددات الالزمددة لتنفيددذ كددل نشدداط ومددا يتعمددق بدده مددن تجددارب عمميددة موضددحًا: خطددوات الع
لتسدددجيل المالحظدددات، والقياسدددات، والتصدددنيفات، والتنبدددكات، واالسدددتنتاجات، وغيرهدددا مدددن عمميدددات 
العام األساسية، ثم توجيه أسئمة مقالية، وموضوعية لتقويم اسدتيعاب المفداهيم فدي نهايدة كدل درس، 

 رس.وطرح لمجموعة من األنشطة اختيارية، وأسئمة لمتأمل والتقييم الذاتي عقب كل د
تم إعداد كراسة األنشطة لتساعد التالميذ عمى تنفيذ األنشطة بشكل  إػذاد كشاست األَشطت: -حبَٛبا 

منفصل إذا احتاجوا لتكرار النشاط، واستخدمت كوسيمة لمساعدة التمميذ عمى استذكار ما تم 
التوصل إليه من مفاهيم عممية، وترفق كراسة األنشطة مع كتيب التمميذ عقب كل درس. وشممت 
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أنشطتها، والمواد واألدوات الالزمة لتنفيذ كل نشاط، وما يتعمق به كراسة األنشطة: دروس الوحدة و 
من تجارب عممية موضحًا: خطوات العمل، وفراغات لتسجيل المالحظات، والقياسات، 
والتصنيفات، والتنبكات، واالستنتاجات، وغيرها من عمميات العام األساسية بما يتفق مع النموذج 

 التدريسي. 
تم إعداد الدليل ليرشد المعمم، ويوجهه في تدريس وحدة "المادة" وفقًا  نًؼهى:إػذاد دنٛم ا -حبنخبا 

لنموذج نموذج نيدهام البنائي، وقد تم مراعاة تحديد خطة السير في الدروس وفق نموذج نيدهام 
البنائي، واختيار وتخطيط األنشطة التعميمية التي تتوافق مع ذلك النموذج التدريسي وتحقق 

وة، وفي ضوء ذلك تضمن دليل المعمم اآلتي: مقدمة توضح الغرض من الدليل، األهداف المرج
وتحديد ا طار الفكري لمدليل بحيث تضمن: نبذة عن نموذج نيدهام البنائي، وكيفية السير في 
الدروس وفقًا لمنموذج التدريسي، وتحديد ا طار التنفيذي لموحدة، وتضمن: تقديمًا يوضح الغرض 

وين الدروس، واألهداف العامة لموحدة، وقائمة بالمفاهيم العممية، وقائمة بالكتب من الوحدة، وعنا
والمراجع والمصادر العممية التي يمكن االستعانة بها لتدريس الوحدة، وقائمة باألدوات والمواد 
المستخدمة، والتوزيع الزمني لدروس وحدة "المادة"، وأنشطة الوحدة وتوزيعها الزمني، وقائمة 

جراءات تنفيذ الدروس وكذلك تقويمها. باألن  شطة االختيارية، واا
تحكيم كتيب وكراسة أنشطة التمميذ ودليل المعمم: تم عرض كتيب الطالب ودليل المعمم عمى  -

في مجال المناهج وطرق تدريس العموم لمتعرف عمى مدي مناسبة  (*)خمسة من المختصين
ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم بالصف أهداف ومحتوي الوحدة لخصائص ومستوي التالميذ 

الرابع االبتدائي، ومدي مناسبة األنشطة لمتالميذ، ومدي صحة المعمومات الواردة بكل من: 
كتيب وكراسة أنشطة التمميذ، ودليل المعمم، ومدي قدرة األنشطة التعممية المعروضة عمى 

بة أساليب التقويم المستخدمة تنمية المفاهيم العممية، وعمميات العمم األساسية، ومدي مناس
ألهداف كل درس، ومدي مناسبة الدليل، وكتب، وكراسة األنشطة لمتطبيق، حيث أكد 
المحكمون مراعاة الكتيب، والدليل، وكراسة األنشطة لكل ما سبق بنسب اتفاق انحصرت بين 

 %، وفي ضوء مالحظات السادة المحكمين تم تعديل بعض الفترات الزمنية,,2% ، و 82
دراج بعض التدريبات ا ضافية في بعض الدروس.  لبعض األنشطة، واا

التجربة االستطالعية لمكتيب وكراسة األنشطة والدليل: لتحديد الصعوبات التي قد تقابل  -
تم استطالع  -المعمم القائم بالتدريس أو أفراد المجموعة التجريبية أثناء تنفيذ تجربة البحث

                                                           
  .2(، قائمة المحكمين، ص 2ممحق ) (*)
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بالمرحمة االبتدائية عن الكتيب، وكراسة األنشطة، والدليل،  رأي ستة من معممي مادة العموم
حيث اتضح من أرائهم الحاجة إلى تبسيط بعض الصياغات في بعض األنشطة، وقد تم 

التمميذ، ودليل  (*)*، وكراسة أنشطة (*)تعديل ذلك، وبذلك أصبح كل من كتيب التمميذ
 عينة البحث.في صورتهم النهائية صالحة لمتطبيق عمى  (**)*المعمم

 إػذاد أدٔاث انبحج:-سابؼبا 

استخدمه البحث الحالي كأداة  (،2878قطامي ) أعد هذا المقياسمقياس الدافعية لمتعمم:  .1
تشخيصية لتحديد عينة البحث من التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم بالصف الرابع 

( عبارة وفقًا لتدريج ليكرت الخماسي، ويطمب من كل 25يتكون المقياس من )االبتدائي. و 
تم اتباع ا جراءات التالية لتقنين تمميذ أن يقرأ كل عبارة، ويذكر مدي اتفاقه مع كلم منها. 

 المقياس وتطبيقه في تحديد عينة البحث:
إعادة تم لكي يتوافق المقياس مع مستوي وخصائص الفئة المستهدفة من التالميذ  . أ

العبارات المتضمنة دون إخالل بالمعني، واستخدام تدريج ليكرت الثالثي  صياغة بعض
ال أوافق(، بحيث تكون الدرجة الصغرى لممقياس )صفرًا(، والدرجة  -غير متأكد-)أوافق

م عمى عينة استطالعية مكونة 3/1,27,/3,يوم ( درجة، وتم تطبيقه 61العظمي )
( بمدرسة عبد المحسن طاهر 3/2لرابع االبتدائي )فصل ( تمميذًا بالصف ا,3من )

رزق االبتدائية بمحافظة أسوان غير عينة البحث، وحساب ثبات االتساق الداخمي 
(، وهي 062,قد بمغت ) ، ووجد أن قيمة معامل الثبات لممقياس)معامل ألفا كرونباخ(
 قيمة مقبولة لمثبات.

ذة بالصف الرابع االبتدائي بمدرسة الجمهورية ( تمميذًا وتممي42تم تطبيق المقياس عمى ) . ب
م، وتم 8/1,27,/12م يوم 1,27/1,28االبتدائية في بداية الفصل الدراسي األول 
( درجة في المقياس من ذوي الدافعية 25تصنيف التالميذ الحاصمين عمى أقل من )

ًا ( تمميذ21المنخفضة لمتعمم، وبذلك تم الحصول عمى عينة البحث المكونة من )
 وتمميذة بالصف الرابع االبتدائي.

                                                           
 .3، ص التمميذ كتيب ،(3) قممح (*)
   .44ص التمميذ،  كراسة أنشطة(، 4ممحق ) (**)

 .74ص  دليل المعمم، (،5ممحق )( ***)
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اختبار المفاهيم العممية: تم إعداد االختبار في وحدة "المادة" المقررة عمى تالميذ الصف  .2
 الرابع االبتدائي عمى النحو التالي:

: وهو قياس مستوي تحصيل التالميذ ذوي ومستوياته تحديد الهدف من االختبار (1-2)
رابع االبتدائي في المفاهيم العممية المتضمنة الدافعية المنخفضة لمتعمم بالصف ال
لمستويات األربعة: حيث تم االعتماد عمى ا -في وحدة "المادة" المقررة عميهم

 اسم المفهوم، داللته المفظية، األمثمة الموجبة والسالبة، تطبيقات المفهوم. 
المتضمنة إعداد جدول مواصفات االختبار وتوزيع األسئمة: بعد تحديد المفاهيم  (1-1)

في الوحدة، تم إعداد جدول مواصفات االختبار الذي يوضح توزيع عدد األسئمة 
عمى تمك المفاهيم في ضوء المستويات: اسم المفهوم، داللته المفظية، األمثمة 
الموجبة والسالبة، تطبيقات المفهوم، وبذلك تكون عدد أسئمة االختبار كمها 

 االختبار.( يوضح موصفات 1وجدول ) .( سكاالً 12)
 
 (2رذٔل )

 رذٔل يٕاصفبث اختببس انًفبْٛى انؼهًٛت

 انًفبْٛى/انًستٕٚبث و
اسى 

 انًفٕٓو

دالنتّ 

 انهفظٛت

األيخهت 

انًٕربت 

 ٔانسبنبت

تطبٛمبث 

 انًفٕٓو
 انًزًٕع

األٔصاٌ 

 انُسبٛت

 %,706 1 -- 2  2 العنصر 2
 %,706 1 2 -- 2 -- الفمزات 1
 %220,3 2 2 2  2 الالفمزات 2
 %,706 1 -- 2 2 -- االنصهار 3
 %220,3 2 2 2 -- 2 التكثيف 4
 %220,3 2 2 2 2 -- التجمد 5
 %220,3 2 2 2 -- 2 التبخر 6
 %220,3 2 2 2 2 -- التغير الفيزيائي 7
 %,706 1 2 -- -- 2 التغير الكيميائي 8
 - 12 6 6 3 4 المجموع 
 %,,2  %2,032 %2,032 %26028 %12064 األوزان النسبية 
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تحديد نوعية األسئمة وصياغتها: تم تحديد األسئمة من نوع االختيار من متعدد،  (1-2)
ألنها مناسبة لتغطية كافة المفاهيم العممية المتضمنة في الوحدة، وتمتاز 

 بالموضوعية وسهولة التصحيح، وتقمل من أثر التخمين. 
تكون األسئمة مناسبة  أسئمة االختبار: ُروعي عند إعداد االختبار أن صياغة  (1-3)

لمستوى التالميذ، وأن تكون واضحة بحيث يكون لكل سكال أربعة بدائل، يوجد 
من بينها إجابة واحدة صحيحة، وُروعي عدم وضع البدائل بشكل يساعد عمى 

 استنتاج ا جابة الصحيحة.
صياغة تعميمات االختبار: تم صياغة تعميميات االختبار بحث ُتراعي مستوي   (1-4)

وخصائص التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم بالصف الرابع  وقدرات
االبتدائي؛ حيث اشتممت عمى: شرح لفكرة االختبار والهدف منه، وتوضيح لعدد 
أسئمته، وزمن ا جابة عميه، وكيفية وطريقة ا جابة عمى األسئمة، وتقديم مثال 

 محمول يوضح كيفية تجاوب التمميذ مع األسئمة.
ت االختبار وطريقة تصحيحه: تم تحديد درجة واحدة لكل إجابة تقدير درجا (1-5)

صحيحة عن أي سكال، وكل إجابة خطأ أو متروكة صفر، وبذلك تكون الدرجة 
 ( درجة.12الكمية لالختبار )

 صدق االختبار: تم حساب الصدق الختبار المفاهيم العممية بثالث طرق: (1-6)
ل المفاهيم الواردة بمحتوي وحدة صدق المحتوي: لمتأكد من أن محتوي االختبار يمث .أ 

"المددادة" المقددررة عمددى تالميددذ الصددف الرابددع االبتدددائي. و تددم عددرض الصددورة األوليددة 
ذوي الخبدددرة بالمرحمدددة االبتدائيدددة  بدددداء  (*)مدددن معممدددي العمدددوم اثندددينلالختبدددار عمدددى 

الددرأي فددي أسددئمة االختبددار حددول: مدددى صددحة ودقددة المحتددوى العممددي لكددل سددكال، 
 Inter-rater)تباط كل سكال بمحتوي الوحدة، وتم حساب معامل االتفاق ومدي ار 

Agreement) ن باسددتخدام معادلدة يبدين تقيديم المعممدCohen’s kappa (K) ،
جيددة جددًا لكدل مدن المعيدارين؛ فبالنسدبة لصددحة  (K)قيمدة معامدل االتفداق ووجدد أن 

، وكانددددت (*)(084,المحتددددوي العممددددي كانددددت قيمددددة معامددددل االتفدددداق بددددين المعممددددين )

                                                           
 .2(، قائمة المحكمين، ص 2ممحق ) (*)
عددم وجدود              عدم وجود اتفاق(؛ )    كما يمي:) Kappa تفسير نتيجة (*)

اتفدداق             اتفدداق موبددول(؛ )            اتفدداق إلددف اتفدداق بسدديط(؛ )
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 ,Bakeman & Quera)( 086,بالنسددبة الرتبدداط األسددئمة بمحتددوي الوحدددة )
، وفي ضوء أرائهم تم تعديل بعض الصياغات وبعض وحددات القيداس فدي (2011

توصددل إلددى أن محتددوي االختبددار يمثددل مفدداهيم الوحدددة تددم البعددض األسددئمة، وبددذلك 
 بشكل تام، بما يككد صدق المحتوي لالختبار.

صددددددق المحكمدددددين: تدددددم عدددددرض االختبدددددار فدددددي صدددددورته األوليدددددة عمدددددى أربعدددددة مدددددن  .ب 
ل المنددداهج وطدددرق تددددريس العمدددوم  بدددداء الدددرأي فدددي والخبدددراء فدددي مجدددا المحكمدددين،

االختبار من حيث: مدى مالءمة األسئمة لممسدتويات المدراد قياسدها، ومددى مالءمدة 
بدين Inter-Rater Agreement قد تم حساب درجدة االتفداق األسئمة لاهداف. و 

. وأظهدرت المقارندات Cohen’s kappa (K)المحكمدين األربعدة بحسداب معادلدة 
(، و 068,كاندددت جيدددة؛ حيددث انحصددرت بدددين ) (K)ئيددة أن معددامالت االتفدداق الثنا
(,085 )(Bakeman & Quera, 2011)تددم إعددادة بعددض الصددياغات  ، وقددد

المغويددة لددبعض ألسددئمة التددي أشددار إليهددا المحكمددون، وهددذا يككددد الصدددق الظدداهري 
 لالختبار. 

صدددق التمييددز: لمتأكددد مددن أن كدداًل مددن اختبددار المفدداهيم العمميددة، واختبددار عمميددات  .ج 
مسددددتوي العمددددم األساسددددية )وارد الحقددددًا( يقيسددددان متغيددددرين مختمفددددين فقددددد تددددم فحددددص 

االرتباط بين كل من رتدب درجدات التالميدذ عمدى االختبدارين بحسداب معامدل ارتبداط 
 ,Spearman Correlation Coefficient (Streiner (rs)الرتدب لدد سدبيرمان 

Norman, & Cairney, 2015)( وهدي قيمدة غيدر 062,، وقدد وجدد أن قيمتده ،)
إلى أنه في حالة  Ramsey (1989, p. 251)، ويرجع ذلك وفقًا لد دالة إحصائياً 

مدن "سدتة أفدراد يجدب أن تبمدة قيمدة معامدل ارتبداط سدبيرمان  العينة الصغيرة المكوندة
وعدم وجود ارتباط دال إحصدائيًا . ("0,4,( حتي يكون دااًل عند مستوي )0718,)

 ( يوضح النتائج:2يككد صدق التمييز لالختبارين. وجدول )
 (3رذٔل )

 يؼبيم استببط انشتب )سبٛشيبٌ( بٍٛ دسربث انتاليٛز 

 انؼهى األسبسٛت ٔاختببس انًفبْٛى انؼهًٛتػهٗ اختببس ػًهٛبث 

المفاهيم عمميات العمم  

                                                                                                                                               

 ,Cohen)اتفداق مادالي             اتفداق كبيدر(؛ )            ) متوسدط(؛

1960, Viera, Garrett, 2005). 
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 العممية األساسية 
Spearman's 

rho 
عمميدددات العمدددم 

 األساسية
 0624, ,,,20 معامل االرتباط*

الداللة 
 ا حصائية 

. ,0,85 

 5 5 عدد التالميذ
تجريب االختبار: بعد تطبيق مقياس الدافعية لمتعمم عمى عينة استطالعية من  (1-7)

تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمدرسة عبد المحسن طاهر رزق غير عينة 
البحث بغرض تقنينه. وتم تحديد التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم، والتي 

رجة(، وكان عددهم د 25% )أي أقل من  ,4تقل درجاتهم عمى المقياس عن 
( تمميذًا وتمميذة طبق عميهم المقياس، وتمك العينة ,3تالميذ من أصل ) (5)

م، 3/1,27,/,2طبق عميها أيضًا اختبار المفاهيم العممية استطالعيًا يوم 
 وهدف ذلك إلى:

وضوح تعميمات ومعاني أسئمة االختبار: في ضوء استفسارات التالميذ أثناء التطبيق تم  .أ 
ض التعديالت في الصياغات المغوية لبعض الكممات لتتناسب مع مستوي إجراء بع

 تالميذ عينة البحث.
زمن االختبار: تم حساب الزمن الذي يستغرقه كل تمميذ في االختبار، ثم ُحسب  حساب .ب 

( دقيقة بما في ذلك زمن قراءة 32متوسط زمن األداء عمى االختبار، حيث بمة )
 التعميمات.

االختبار: تم إعادة تطبيق االختبار بعد مرور أسبوعين تقريبًا يوم ثبات  حساب .ج 
( تمميذًا وتمميذة، 5م عمى نفس العينة االستطالعية المكونة من )3/1,27,/,2

 (3كما هو موضح بجدول ) وحساب معامل ارتباط سبيرمان لمتطبيقين، ووجد أن قيمته
  ( وهي قيمة مرتفعة لمثبات.074,قد بمغت )

 (4رذٔل )

 يؼبيم استببط انشتب )سبٛشيبٌ( بٍٛ انتطبٛمٍٛ األٔل ٔانخبَٙ الختببس انًفبْٛى انؼهًٛت
 التطبيق الثاني لالختبار 

Spearman's 
rho 

التطبيق 
األول 
 لالختبار

 074, معامل االرتباط
 0,4, مستوي الداللة ا حصائية

 5 عدد التالميذ
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: في ضوء الخطوات السابقة أصبح (*)الصورة النهائية الختبار المفاهيم العممية  (1-8)
( سكااًل موزعة عمى مفاهيم وحدة "المادة" كما هو 12االختبار مكونًا من )
 موضح بالجدول التالي:

 (4رذٔل )
 اختببس انًفبْٛى ػهٗ انًفبْٛى انًتضًُت فٙ انٕحذة ٔيستٕٚبتٓب

األساسية لمتالميذ ذوي الدافعية  اختبار عمميات العمم األساسية: تم إعداد اختبار عمميات العمم .3
 المنخفضة لمتعمم وفقًا لمخطوات التالية:

                                                           
  .121ص اختبار المفاهيم العممية، (، 6ممحق ) (*)

 انًفبْٛى/انًستٕٚبث و
 اسى

 انًفٕٓو

دالنتّ 

 انهفظٛت

األيخهت 

انًٕربت 

 ٔانسبنبت

تطبٛمبث 

 انًفٕٓو
 انًزًٕع

األٔصاٌ 

 انُسبٛت

 %,706 1 -- ,2  2 العنصر 2
 %,706 1 26 -- 5 -- الفمزات 1
220,3 2 27 22  1 الالفمزات 2

% 
 %,706 1 -- 21 6 -- االنصهار 3
220,3 2 28 22 -- 2 التكثيف 4

% 
220,3 2 ,1 23 7 -- التجمد 5

% 
220,3 2 12 24 -- 3 التبخر 6

% 
220,3 2 11 25 8 -- التغير الفيزيائي 7

% 
 %,706 1 12 -- -- 4 التغير الكيميائي 8
 - 12 6 6 3 4 المجموع 
 %,,2  %2,032 %2,032 %,2603 %12063 األوزان النسبية 
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( تحديد الهدف من االختبار: وهو قياس مستوي التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم 2-2)
بالصف الرابع االبتدائي لعمميات العمم األساسية: المالحظة، والقياس، والتصنيف، 

 واالتصال، واستخدام األرقام، والعالقات الزمانية والمكانية.والتنبك، واالستنتاج، 
( تحديد أبعاد االختبار: تم تحديد ثماني عمميات عمم أساسية، وتم تحميل كل عممية إلى 2-1)

مجموعة من المهارات الفرعية المكونة لها، وتم قياس كل مهارة فرعية بسكال من أسئمة 
 االختبار. 

مة وصياغتها: تم تحديد األسئمة من نوع االختيار من متعدد، لمميزاتها ( تحديد نوعية األسئ2-2)
 المتعددة والسابق ذكرها في إعداد اختبار المفاهيم العممية. 

أسئمة االختبار: تم االطالع عمى عدد من األدبيات والدراسات التربوية التي  ( صياغة2-3)
عداد اختباراتها مهارات تناولت   ,Feyzioglu, Demirdag)عمميات العمم األساسية واا

Akyildiz, & Altun, 2012 ،؛ 1,22؛ حسن، 2885؛ بهجات، 1,26؛ إبراهيم
، وتم االستفادة منها في صياغة أسئمة االختبار، كما ُروعي أن تكون (8,,1ن، زيتو 

األسئمة مناسبة لمستوى التالميذ، وأن تكون األسئمة واضحة بحيث يكون لكل سكال 
أربعة بدائل، يوجد بينها إجابة صحيحة واحدة، وروعي عدم وضع البدائل بشكل يساعد 

 عمى استنتاج ا جابة الصحيحة.
( صياغة تعميمات االختبار: تم صياغة تعميمات االختبار بحث تراعي مستوي وقدرات 2-4)

وخصائص التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم بالصف الرابع االبتدائي متضمنة: 
شرحًا لفكرة االختبار والهدف منه، وتوضيحًا لعدد أسئمته، وزمن ا جابة عميه، وكيفية 

سئمة، وتقديم مثال محمول يوضح كيفية تفاعل التمميذ مع وطريقة ا جابة عمى األ
 األسئمة.

( تقدير درجات االختبار وطريقة تصحيحه: تم تحديد درجة واحدة لكل إجابة صحيحة عن 2-5)
أي سكال، وكل إجابة خطأ أو متروكة صفر، وبذلك تكون الدرجة الكمية لالختبار 

 ( درجة.17)
 دق الختبار عمميات العمم األساسية بثالث طرق:( صدق االختبار: تم حساب الص2-6)

صدق المحتوي: لمتأكد من أن محتوي االختبار يتوافق مع المحتوي العممي لوحدة  .أ 
"المادة" المقررة عمى تالميذ الصف الرابع االبتدائي، فقد تم عرض الصورة األولية 

ية  بداء الرأي لالختبار عمى اثنين من معممي العموم ذوي الخبرة بالمرحمة االبتدائ
في االختبار حول مدى صحة ودقة المحتوى العممي، وتم حساب معامل االتفاق 
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 (083,، ووجد أن قيمة معامل االتفاق )Cohen’s Kappa (K)بين تقييمهم 
(Streiner et al., 2015) وبذلك تم التوصل من خالل أرائهم إلى أن محتوي ،

 االختبار يمثل محتوي الوحدة بشكل تام، بما يككد صدق المحتوي لالختبار.
صدق المحكمين: لمتأكد من مدى مناسبة األسئمة لابعاد المراد قياسها، ومدى  .ب 

عمى أربعة من المحكمين مالءمة األسئمة ألهداف الوحدة فقد تم عرض االختبار 
ذوي خبرة في مجال المناهج وطرق تدريس العموم. وكانت نسبة اتفاقهم تنحصر 

في ضوء أرائهم تم إجراء بعض التعديالت في أسئمة ، وفي %,,2%، و78بين 
بعض المهارات الفرعية، والصياغة المغوية لبعض األسئمة، وهذ  ا جراءات تككد 

 صدق االختبار الظاهري. 
التمييز: تم عرض صدق التمييز الختبار عمميات العمم األساسية في جزء  صدق .ج 

إعداد اختبار المفاهيم العممية. وفي ضوء ذلك تكون اختبار عمميات العمم 
( سكااًل موزعًا عمى المهارات الفرعية لعمميات العمم كما هو 17األساسية من )
 (:4موضح بجدول )

 (5رذٔل )

 ٔيٓبساتٓب انفشػٛت، ٔػذد بُٕد األسئهت انتٙ تمٛسٓبػًهٛبث انؼهى األسبسٛت 

عدد المهارات  عمميات العمم األساسية
 الفرعية

عدد أسئمة االختبار 
 التي تقيسها

الوزن 
 النسبي

 %26075 4 4 المالحظة .2
 %26075 4 4 القياس .1
 %23018 3 3 التصنيف .2
 %2,062 2 2 التنبك .3
 %23018 3 3 االستنتاج .4
 %2,062 2 2 االتصال .5
 %6023 1 1 استخدام األرقام .6
 %6023 1 1 استعمال العالقات الزمانية المكانية .7

 %,,2 17 17 المجموع
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م عمى نفس العينة 3/1,27,/22( تجريب االختبار: تم تجريب االختبار استطالعيًا يوم 2-7) 
من التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم، والتي طبق عميها اختبار المفاهيم العممية، 

 وهدف ذلك إلى:
ء التأكد من وضوح تعميمات ومعاني أسئمة االختبار: في ضوء استفسارات التالميذ أثنا .أ 

التطبيق تم إجراء بعض التعديالت في الصياغات المغوية لبعض الكممات لتتناسب مع 
 مستوي تالميذ عينة البحث.

حساب زمن االختبار: تم حساب الزمن الذي يستغرقه كل تمميذ في االختبار، ثم ُحسب  .ب 
 ( دقيقة بما فيه زمن قراءة التعميمات.35متوسط زمن األداء عمى االختبار، حيث بمة )

ثبات االختبار: تم إعادة تطبيق االختبار عمى نفس العينة االستطالعية يوم  حساب .ج 
م وحساب معامل ارتباط سبيرمان الرتبي، ووجد أن قيمته كما هو 3/1,27,/,2

(، وهي قيمة تدل عمى أن االختبار عمى درجة عالية 083,( تساوي )5موضح بجدول )
 من الثقة والثبات.

 (6رذٔل )

 انشتب )سبٛشيبٌ( بٍٛ انتطبٛمٍٛ األٔل ٔانخبَٙ الختببس ػًهٛبث انؼهى االسبسٛت يؼبيم استببط

 التطبيق الثاني لالختبار 
Spearman's 

rho 
التطبيق 
األول 
 لالختبار

 083, معامل االرتباط
 0,2, مستوي الداللة ا حصائية

 5 عدد التالميذ
: فددي ضددوء الخطددوات (*) عمميددات العمددم األساسدديةالصددورة النهائيددة الختبددار  إلددى التوصددل( 2-8) 

( سكااًل يقيس عمميدات العمدم األساسدية لددي تالميدذ الصدف 12السابقة أصبح االختبار مكونًا من )
( يوضدددح مواصددفات االختبدددار فدددي 6وجدددول ) الرابددع االبتددددائي ذوي الدافعيددة المنخفضدددة لمددتعمم.

 صورته النهائية:
 (7رذٔل )

 ػًهٛبث انؼهى األسبسٛت ػهٗ انًٓبساث انفشػٛت نكم ػًهٛتتٕصٚغ أسئهت اختببس 

رقم  المهارة الفرعية العممية
 السكال

 2 .وصف جسم عند الحواس من ممكن عدد أكبر استخدام  المالحظة
                                                           

 .129ص ، اختبار عمميات العمم األساسية (،7ممحق ) (*)
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 1 عن الظواهر. كمية تقديم مالحظات 
 .2 تقديم مالحظات تصف التغيرات الفيزيائية لمادة 
  3 التغيرات الكيميائية لمادة.تقديم مالحظات تصف 
  .4 تحديد أوجه التشابه أو االختالف بين األشياء 

تحديد أدوات القياس المناسبة لقياس خواص األجسام مثدل: الطدول أو   القياس
 5 الحجم أو الكتمة.

 .6 اختيار الوحدات المناسبة لمقياسات المختمفة 
  الحجددم أو الكتمددة بدددون تقدددير قياسددات كميددة بسدديطة، مثددل: الطددول أو

 7 تطبيق أدوات القياس.

 .8 مراعاة الدقة في القياس 
  توظيدددف العالقدددات الرياضدددية لحسددداب الكميدددات المنبثقدددة مدددن عمميدددات

 ,2 قياس متعددة.

 22 .الخصائص المشتركة عمى بناءً  المواد تقسيم  التصنيف
  ًوضدددع األشدددياء أو الظدددواهر أو األحددددداث فدددي مجموعدددة واحددددة طبقددددا 

 21 لخصائها.

  تحديددد نظددام مكددون مددن مرحمددة واحدددة لتصددنيف مجموعددة واحدددة مددن
 22 األشياء.

 .23 وضع نظام تصنيفي متعدد لمجموعة األشياء 
 24 التنبك بواسطة بيانات في جدول.  التنبك

 .25 التنبك بواسطة رسم بياني 
 .26 التمييز بين المالحظة والتنبك 

 27 استنتاج من خالل مجموعة مالحظات.استخالص   االستنتاج
 .28 تحديد المالحظات التي تعزز االستنتاجات المستخمصة 
 1 .االستنتاجات صدق مدى اختبار, 
 .12 التمييز بين المالحظة واالستنتاج 

 11 وصف المالحظات بشكل لفظي.  االتصال
 .12 تسجل البيانات بطريقة منظمة 
 13 الرسوم البيانية. تفسير العالقات لفظيًا من 
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 14 استعمال األرقام الكتشاف معمومة.  استخدام األرقام
 .15 استعمال األرقام لتوضيح معمومة 

استعمال العالقات 
 الزمانية المكانية

 .16 تحديد معدالت التغير لاحداث أو الظواهر بالنسبة لمزمن 
  17 والمكان.تطبيق القوانين والعالقات الرياضية المرتبطة بالزمان 

 

 إرشاءاث انتطبٛك:
 

 تم تطبيق البحث باتباع ا جراءات التالية:
عقد عدة مقابالت مع مدير ومعممة العموم بمدرسة الجمهورية االبتدائيدة بمحافظدة أسدوان  .2

وأبدي مدير المدرسة ومعممة العموم تفهمًا ألهدداف البحدث واسدتعدادًا  -لشرح فكرة البحث
 لممشاركة فيه.

أربع ورش عمل لمعممة المجموعة التجريبية لشرح مراحل نمدوذج نيددهام البندائي، تم عقد  .1
وكيفيدددة تطبيقددده عمدددى أحدددد دروس العمدددوم بالصدددف الرابدددع االبتددددائي غيدددر دروس الوحددددة 
المختارة لمبحث الحالي، وكيفية استخدام الدليل لالسترشاد بده فدي تددريس وحددة "المدادة"، 

 عمم أثناء التدريس.وشرح لدور كلم من المعمم والمت
تم تطبيق مقياس الدافعية لمتعمم كأداة تشخيصية عمى مجموعة من تالميذ الصف الرابدع  .2

م، وذلك بمساعدة معممة 8/1,27,/12االبتدائي بالمدرسة في بداية العام الدراسي يوم 
( تمميدددذًا وتمميدددذة مدددن ذوي الدافعيدددة 21العمدددوم بالمدرسدددة، وتدددم مدددن خدددالل ذلدددك تحديدددد )

 فضة لمتعمم.المنخ
تددم االتفدداق مددع مدددير مدرسددة الجمهوريددة بتجميددع التالميددذ المختددارين لممجموعددة التجريبيددة  .3

 في فصل واحد أثناء تنفيذ تجربة البحث.
تم تزويد معممة المجموعة التجريبية بدليل المعمم وكتيب التمميذ وكراسدة أنشدطته، والتأكدد  .4

أفددراد المجموعددة التجريبيددة أثندداء  مددن توزيددع كددل مددن الكتيددب وكراسددة األنشددطة عمددى كددل
 تدريس وحدة "المادة".

تم التنسيق مدع مددير المدرسدة بتوزيدع الحصدص عمدى مجموعدة البحدث فدي أوقدات زمنيدة  .5
تتوافق مع ظروف الباحث وطبيعة عممده، وتدم القيدام بتدوفير كدل المدواد واألدوات الالزمدة 

لبحث عمى المجموعة التجريبية، وتدم لتنفيذ األنشطة التعميمية قبل البدء في تنفيذ تجربة ا
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الحضددور مددع المجموعددة التجريبيددة فددي كددلم مددن: التطبيددق القبمددي ألدوات البحددث، واثنددي 
عشرة ونصف فترة دراسدية )تسدعة أسدابيع، المددة المخصصدة لتددريس الوحددة(، والتطبيدق 

 البعدي ألدوات البحث.
مميدات العمدم األساسدية مدن خدالل تم التأكد من ثبدات اختبدار المفداهيم العمميدة، واختبدار ع .6

م فددي تجربددة اسددتطالعية عمددى 1,26/1,27تطبدديقهم فددي الفصددل الدراسددي الثدداني لعددام 
( تالميدددذ مدددن ذوي الدافعيدددة المنخفضدددة لمدددتعمم غيدددر عيندددة البحدددث 5عيندددة مكوندددة مدددن )

 األساسية بمدرسة عبد المحسن طاهر رزق االبتدائية بمحافظة أسوان.
، ثدم تنفيدذ تجربدة البحدث بمدا يتفدق مدع 8/1,27,/13تم تطبيق أدوات البحث قبميدًا يدوم  .7

م )بواقددددع فتددددرة 11/22/1,27م إلددددى 8/1,27,/14الخطددددة الدراسددددية فددددي الفتددددرة مددددن 
( تمميدذًا وتمميدذة، 21ونصف دراسية أسبوعيًا لمدة تسعة أسابيع( عمى عيندة مكوندة مدن )

 م.14/22/1,27ثم تطبيق أدوات البحث بعديًا يوم 
 انًؼبنزت اإلحصبئٛت:

 Statistical)برنامج ا حصائي لمعموم االجتماعية التم تحميل بيانات التالميذ باستخدام 

Package for Social Sciences “SPSS”, Version: 19  (Pallant, 2016) فدي . و

 (Field, 2009)رضوء عدم تحقق التوزيع الطبيعي لمدرجات الذي تم التأكد منه باستخدام اختبدا

Shapiro–Wilk Test استخدام األول والثاني ب تم ا جابة عن أسئمة البحث والتحقق من فرضيه

 Wilcoxon Signed Ranks Test for)اختبدار ويموكوكسدون الالبدارامتري لعينتدين مدرتبطتين

Two Related Samples)وتددم حسدداب ، لمكشددف عددن داللددة الفددروق بددين متوسددطات الرتددب ،

  بالمعادلددة  (r)حجددم التددأثير 
 

√ 
تمثددل عدددد المالحظددات الكميددة لمبحددث مضددروبًا  (N)، حيددث  

، وتسدتخدم (N=24)في عدد التالميذ المشاركين، والذي يمثدل فدي ضدوء القياسدين القبمدي والبعددي 

 ;Cohen, 1988) (Z)في التحميل الالبارامتري المعتمد عمى قيم  (r)تمك المعادلة لحجم التأثير 

Field, 2009, p. 550; Rosenthal, 1991, p. 19; Pallant, 2016). 
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 ػشض َتبئذ انبحج ٔيُبلشتٓب:

 لإلجابة عن السكال األول لمبحث: "ما أثر تدريس العموم باستخدام نموذج نيدهام البنائي
تم التحقق   التالميذ ذوي دافعية التعمم المخفضة بالصف الرابع االبتدائي؟" في تنمية المفاهيم لدى

( بين متوسطي رتب 0,4,وجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )من الفرض األول الذي نصه: "ي
درجات التالميذ في القياسين القبمي والبعدي الختبار المفاهيم العممية في كل من المفاهيم العممية 

مستوي من مستويات المفهوم األربعة: اسم المفهوم، والداللة المفظية، واألمثمة ككل وفي كل 
الموجبة والسالبة، وتطبيقات المفهوم لصالح القياس البعدي" عن طريق استخدام اختبار 

 ويمكوكسون الالبارامتري لعينتين مرتبطتين، ويوضح الجدول التالي النتائج:
 (8رذٔل )

دسربث انتاليٛز فٙ انمٛبسٍٛ انمبهٙ ستب ق بٍٛ يتٕسطٙ ٔذالنت انفشَتبئذ اختببس ٔٚهكٕكسٌٕ ن

 ٔانبؼذ٘ الختببس انًفبْٛى انؼهًٛت )يستٕٚبتّ انفشػٛت، ٔانذسرت انكهٛت(
االختببس/انًستٕٚب

 ث
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( حاالت ,2( في مستوي اسم المفهوم أن هناك )7أظهرت النتائج الموضحة بجدول )
زادت فيها درجات القياس البعدي عن القياس القبمي، وتساوت قيم حالتين في القياسين القبمي 

(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند 1072-المحسوبة لهذا المستوي ) (Z)والبعدي، وبمغت قيمة 
(، وكانت تمك الفروق لصالح القياس البعدي. وفي مستوي الداللة المفظية أظهرت 0,2,مستوي )

النتائج وجود حالتين قمت فيها درجات القياس البعدي عن درجات القياس القبمي، في حين وجد 
 (Z)قياس البعدي عن درجات القياس القبمي، وبمغت قيم ( حاالت زادت فيها درجات ال,2)

(، وكانت تمك 0,4,(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي )1038-المحسوبة من هذ  القيم )
الفروق لصالح القياس البعدي. وفي مستوي األمثمة الموجبة والسالبة أسفرت النتائج عن وجود 

( ,2عن درجات القياس القبمي، بينما وجدت ) حالة واحدة قمت فيها درجات القياس البعدي
المحسوبة  (Z)حاالت زادت فيها درجات القياس البعدي عن درجات القياس القبمي. وبمغت قيمة 

(، وكانت تمك الفروق لصالح القياس 0,2,(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي ),107-)
البعدي. وفي مستوي تطبيقات المفهوم أظهرت النتائج وجود حالة واحدة قمت فيها درجات القياس 

دي ( حاالت زادت فيها درجات القياس البع,2البعدي عن درجات القياس القبمي، بينما وجدت )
عن درجات القياس القبمي، ووجد حالة واحدة تساوت فيها درجات القياسين القبمي والبعدي. 

(، وكانت 0,2,(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي )1075-المحسوبة ) (Z)وبمغت قيمة 
تمك الفروق لصالح القياس البعدي. وفي الدرجة الكمية لالختبار أشارت النتائج وجود حالة واحدة 

( حالة زادت 22ت فيها درجات القياس البعدي عن درجات القياس القبمي، بينما أظهرت وجود )قم
-من تمك القيم ) (Z)فيها درجات القياس البعدي عن درجات القياس القبمي. وبمغت قيمة 
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(، وكانت تمك الفروق لصالح القياس 0,2,(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي )1088
 البعدي.

( بين 0,4,مل تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )وبشكل مج
متوسطي رتب درجات التالميذ في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي، بما يدل عمى أن 
الوحدة التجريبية القائمة عمى نموذج نيدهام البنائي قد نجحت في زيادة تحصيل المفاهيم العممية لدي 

 يذ ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم، وهذا يككد تحقق الفرض األول لمبحث. تالم
 حجم التأثير:

لمتأكددد مددن مدددي قددوة تددأثير الوحدددة التجريبيددة القائمددة عمددى نمددوذج نيدددهام فددي المفدداهيم العمميددة لدددي 
ول التالميذ ذوي الدافعيدة المنخفضدة لمدتعمم بالصدف الرابدع االبتددائي تدم حسداب حجدم التدأثير. وجدد

 ( يوضح نتائج حجم التأثير: 8)
 (9رذٔل )

حزى تأحٛش انٕحذة انتزشٚبٛت انمبئًت ػهٗ ًَٕرد َٛذْبو انبُبئٙ فٙ انًفبْٛى انؼهًٛت )انًستٕٚبث 

 انفشػٛت، ٔانذسرت انكهٛت(

بالنسبة لمستويات المفهوم  (r)( أن قيم حجم التأثير 8تشير النتائج الموضحة بجدول )
(، في حين بمغت قيمة حجم التأثير بالنسبة لمدرجة 047,(، و )042,العممي قد انحصرت بين )

(، وهي قيم تككد حجم التأثير الكبير لموحدة التجريبية القائمة عمى نموذج 052,الكمية لالختبار )
 نيدهام البنائي عمى المتغير التابع )المفاهيم العممية(.

 اقشة نتائج الفرض األول لمبحث:من
يمكن تفسير داللة الفروق وحجم التأثير الكبير لموحدة التجريبية القائمة عمى نموذج 

إلى  -نيدهام البنائي في التحصيل الكمي لممفاهيم العممية وفي كل مستوي من مستويات المفهوم
مراحل )توجيه، وتوليد أفكار،  أن الوحدة التجريبية القائمة عمى نموذج نيدهام البنائي ذي الخمس

 حزى انتأحٛش  √ Z N االختببس/انًستٕٚبث

r 
دالنت حزى 

 *انتأحٛش
 كبير 047, ,308 13 1072 اسم المفهوم
 كبير 042, ,308 13 1038 الداللة المفظية

 كبير 046, ,308 13 ,107 األمثمة الموجبة والسالبة
 كبير 047, ,308 13 1075 تطبيقات المفهوم

 كبير 052, ,308 13 1088 الدرجة الكمية لالختبار
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عادة بناء أفكار، وتطبيق أفكار، وتأمل( قد أتاحت الفرص المناسبة أمام التالميذ  شباع  واا
 حاجاتهم ورغباتهم الداخمية من خالل: 

تقديم مواقف وأنشطة التعمم في شكل تحدم أو ظواهر عممية مقترنة بأشكال توضيحية أو  -
 مما أثار دافعيتهم لمتعمم بشكل إيجابي.عروض عممية أو مقاطع فيديو 

توافق األنشطة التعميمية مع ميول، واهتمامات، واستعدادات، وقدرات التالميذ مكن من  -
استمراريتهم في تنفيذها، كما ساعد في نجاحهم في التوصل لممطموب وتحقيق األهداف 

 المرجوة.
مومات الواردة باألنشطة سهل قيام التالميذ بربط معارفهم ومفاهيمهم السابقة بالمع -

 التعميمية من استيعاب المفاهيم العممية الجديدة.  
التجارب العممية، وممارسة مهارات التفكير، وعمميات العمم ساعد قيام التالميذ ب -

عمى تحققهم من أفكارهم حول التفكير الفردي والثنائي والجماعي األساسية، والقيام ب
 الموقف والظاهرة العممية.

المناقشة، والحوار وتقدير أراء اآلخرين، والحصول عمى تغذية راجعة داخل ساعدت  -
المجموعات، وبين المجموعات عمى شعور التالميذ بالمتعة الذاتية، والتجاوب مع 

 األنشطة المقدمة. 
تطبيق، وتوظيف المفهوم في و  ساعد قيام التالميذ بتقديم تبريرات لتنبكاتهم، وتفسيراتهم، -

 .ى التوصل إلى المفهوم الجديد بشكل ذوي معنيعم مواقف جديدة
عمل مقارنات بين ما تم تعممه من مفاهيم جديدة، ومفاهيمهم السابقة مكن قيام التالميذ ب -

 إدراك أي فهم أو استيعاب خاطئ.  من
وكل ما سبق كان له أثر إيجابي عمى دافعية التالميذ لمتعمم، واستيعاب المفاهيم العممية 

وتتفق تمك النتائج إجمااًل مع ما "المادة"، واكتسابها بطريقة ذاتية ذات معني. الواردة بوحدة 
 ,Chen & Osman, 2017; Orbanić, Dimec, & (Cencič)دراسات أسفرت عنه نتائج 

2016; Lee & Osman, 2011;   التي أكدت األثر ا يجابي لنموذج نيدهام البنائي في زيادة
 ,Ali, Halima, & Osman)تتفق أيضًا مع ما أشارت إليه دراسة التحصيل المعرفي لمتالميذ. و 

التصورات الخاطئة عن المفهوم،  من إمكانية استخدام نموذج نيدهام البنائي في تصويب (2015
 واستيعابه بالشكل الصحيح.

في تنمية  لإلجابة عن السكال الثاني لمبحث: "ما أثر تدريس العموم باستخدام نموذج نيدهام البنائي
مهددددارات عمميددددات العمددددم األساسددددية لدددددى التالميددددذ ذوي دافعيددددة الددددتعمم المخفضددددة بالصددددف الرابددددع 
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يوجدددد فدددرق دال إحصدددائيًا عندددد مسدددتوى الفدددرض الثددداني الدددذي نصددده: "تدددم التحقدددق مدددن االبتددددائي؟" 
( بدين متوسدطي رتدب درجدات التالميدذ فددي القياسدين القبمدي والبعددي الختبدار عمميدات العمددم 0,4,)

األساسدددية فدددي كدددل مدددن عمميدددات العمدددم األساسدددية ككدددل، وفدددي كدددل عمميدددة مدددن عممياتهدددا الثمددداني: 
، واالسدددتنتاج، واالتصدددال، واسدددتخدام األرقدددام، والعالقدددات المالحظدددة، والقيددداس، والتصدددنيف، والتنبدددك

الزمانيددة والمكانيددة لصددالح القيدداس البعدددي" عددن طريددق اسددتخدام اختبددار ويمكوكسددون الالبدددارامتري 
 لعينتين مرتبطتين، ويوضح الجدول التالي النتائج:
 (11رذٔل )

اليٛز فٙ انمٛبسٍٛ انمبهٙ دسربث انتستب ق بٍٛ يتٕسطٙ َٔتبئذ اختببس ٔٚهكٕكسٌٕ نذالنت انفش

 ٔانبؼذ٘ الختببس ػًهٛبث انؼهى األسبسٛت )ػًهٛبتّ انفشػٛت، ٔانذسرت انكهٛت(
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 ( اآلتي: ,2أظهرت النتائج الموضحة بجدول )

( حالة زادت فيها درجات القياس البعدي عن 22في )عممية المالحظة( أن هناك ) .أ 
 (Z)القياس القبمي، وتساوت حالة واحدة في القياسين القبمي والبعدي، وبمغت قيمة 
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(، 0,2,(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي )1088-المحسوبة لهذا المستوي )
  وكانت تمك الفروق لصالح القياس البعدي.

في )عممية القياس( أظهرت النتائج وجود حالتين قمت فيها درجات القياس البعدي عن  .ب 
( حاالت زادت فيها درجات القياس البعدي عن ,2درجات القياس القبمي، في حين وجد )
(، وهي قيمة 1061-المحسوبة من هذ  القيم ) (Z)درجات القياس القبمي، وبمغت قيم 

 (، وكانت تمك الفروق لصالح القياس البعدي. 0,2,دالة إحصائيًا عند مستوي )
في )عممية التصنيف( أسفرت النتائج عن وجود حالة واحدة قمت فيها درجات القياس  .ج 

( حاالت زادت فيها درجات القياس 8البعدي عن درجات القياس القبمي، بينما وجدت )
قبمي والبعدي. البعدي عن درجات القياس القبمي، وتساوت قيم حالتين في القياسين ال

(، 0,4,(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي )1017-المحسوبة ) (Z)وبمغت قيمة 
 وكانت تمك الفروق لصالح القياس البعدي. 

( حالة زادت فيها درجات القياس البعدي 22في )عممية التنبك( أظهرت النتائج وجود ) .د 
رجات القياسين القبمي عن درجات القياس القبمي، ووجد حالة واحدة تساوت فيها د

(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي 1086-المحسوبة ) (Z)والبعدي. وبمغت قيمة 
 (، وكانت تمك الفروق لصالح القياس البعدي. 0,2,)

( حاالت زادت فيها درجات القياس ,2في )عممية االستنتاج( أظهرت النتائج وجود ) .ه 
البعدي عن درجات القياس القبمي، وتساوت قيم حالتين في القياسين القبمي والبعدي، 

(، 0,2,(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي )1075-المحسوبة ) (Z)وبمغت قيمة 
 لبعدي. وكانت تمك الفروق لصالح القياس ا

في )عممية االتصال( أظهرت النتائج وجود حالتين قمت فيها درجات القياس البعدي عن  .و 
( حاالت زادت فيها درجات القياس البعدي عن 6درجات القياس القبمي، في حين وجد )

درجات القياس القبمي، وتساوت قيم ثالث حاالت في القياسين القبمي والبعدي. وبمغت 
(، وتمك 0,4,(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي ),,10-المحسوبة ) (Z)قيمة 

 الفروق كانت لصالح القياس البعدي. 
في )عممية استخدام األرقام( أسفرت النتائج عن وجود حالة واحدة قمت فيها درجات  .ز 

( حاالت زادت 8القياس البعدي عن درجات القياس القبمي، في حين وجد أن هناك )
عدي عن القياس القبمي، وتساوت قيم حالتين في القياسين القبمي درجاتهم في القياس الب
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(، وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوي 1045-المحسوبة ) (Z)والبعدي. وبمغت قيمة 
 (، وتمك الفروق كانت لصالح القياس البعدي. 0,4,)

ها في )عممية العالقات الزمانية والمكانية( أظهرت النتائج وجود حالة واحدة قمت في .ح 
( حاالت زادت فيها 8درجات القياس البعدي عن درجات القياس القبمي، في حين وجد )

درجات القياس البعدي عن درجات القياس القبمي، ووجدت حالتان تساوت فيها قيم 
(، وهي قيمة دالة 1041-المحسوبة ) (Z)القياسين القبمي والبعدي. وبمغت قيمة 

 فروق كانت لصالح القياس البعدي. (، وتمك ال0,4,إحصائيًا عند مستوي )
( حاالت زادت فيها درجات ,2في )الدرجة الكمية لالختبار( أسفرت النتائج عن وجود ) .ط 

القياس البعدي عن درجات القياس القبمي، في حين تساوت درجات حالتين في القياسين 
عند  (، وهي قيمة دالة إحصائياً 20,5-المحسوبة ) (Z)القبمي والبعدي. وبمغت قيمة 

 (، وتمك الفروق كانت لصالح القياس البعدي.0,2,مستوي )
( بين 0,4,)بشكل عام( تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .ي 

مما  -متوسطي رتب درجات التالميذ في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي
ج نيدهام البنائي قد نجحت في تنمية يدل عمى أن الوحدة التجريبية القائمة عمى نموذ

عمميات العمم األساسية لدي التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم بالصف الرابع 
 االبتدائي، وبهذا يتحقق الفرض الثاني لمبحث.  

 حزى انتأحٛش:

سدية لمتأكد من مدي قوة تأثير الوحدة التجريبية القائمة عمى نمدوذج نيددهام فدي عمميدات العمدم األسا
لدددي التالميددذ ذوي الدافعيددة المنخفضددة لمددتعمم بالصددف الرابددع االبتدددائي تددم حسدداب حجددم التدددأثير. 

 ( يوضح نتائج حجم التأثير: 22وجدول )
 (11رذٔل )

حزى تأحٛش انٕحذة انتزشٚبٛت انمبئًت ػهٗ ًَٕرد َٛذْبو فٙ ػًهٛبث انؼهى األسبسٛت )انؼًهٛبث 

 انفشػٛت، ٔانذسرت انكهٛت(

 *دالنت حزى انتأحٛش rحزى انتأحٛش   √ Z N االختببس/انؼًهٛبث
 كبير 052, ,308 13 1088 المالحظة
 كبير 044, ,308 13 1061 القياس
 متوسط 035, ,308 13 1017 التصنيف
 كبير 052, ,308 13 1086 التنبك
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بالنسبة لعميات العمم  (r)( أن قيم حجم التأثير 22تشير النتائج الموضحة بجدول )
(، وهي قيم تككد حجم التأثير الكبير لموحدة 052,(، و )042,األساسية قد انحصرت بين )

التجريبية القائمة عمى نموذج نيدهام البنائي في عمميات العمم األساسية، فيما عدا عممية 
جم التأثير (، وأيضًا عممية االتصال بمغت قيمة ح035,التصنيف بمغت قيمة حجم التأثير )

(، وهي قيم تشير إلى حجم التأثير المتوسط لموحدة التجريبية عمى تمك العمميتين، في حين 032,)
(، وهي قيمة تككد حجم التأثير 051,بمغت قيمة حجم التأثير بالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار )

لتابع )عمميات العمم الكبير لموحدة التجريبية القائمة عمى نموذج نيدهام البنائي عمى المتغير ا
األساسية(. ونستخمص بشكل عام من تمك النتائج أن الوحدة التجريبية القائمة عمى نموذج نيدهام 

 البنائي كان لها تأثير إيجابي كبير عمى عمميات العمم األساسية لدي تالميذ عينة البحث.
 مناقشة الفرض الثاني لمبحث:

لكبير لموحدة التجريبية القائمة عمى نموذج نيدهام البنائي يمكن تفسير داللة الفروق وحجم التأثير ا
مددن أن تدددريس وحدددة  -فددي عمميددات العمددم األساسددية ككددل وفددي كددل عمميددة مددن عممياتهددا الثمدداني 

"المادة" وفقًا لممراحل الخمس لنموذج نيدهام البندائي أتداح بيئدة نشدطة وفدرت الفدرص المالئمدة أمدام 
م األساسدددية ومهارتهدددا بشدددكل متكدددرر عبدددر أنشدددطة دروس الوحددددة، التالميدددذ لممارسدددة عمميدددات العمددد

وتقدديم تنبدكات مبدئيدة قبدل الشدروع  اسدتعمال التالميدذ لحواسدهم أثنداء عمميدة الدتعمم،وذلك في ضوء 
جددراء التجددارب العمميددة بطريقددة ذاتيددة داخددل كددل مجموعددة، والقيددام بددالتفكير  فددي إجددراء التجددارب، واا

اون واالعتمدددداد المتبددددادل بددددين أعضدددداء المجموعددددة، وتبددددادل اآلراء والتعدددد بصددددورة فرديددددة وجماعيددددة،
والخبرات بحرية كاممة من خالل ربط خبراتهم ومفاهيمهم السدابقة بدالمواقف التعميميدة المقدمدة عبدر 
الوحدددة، والتفاعددل المفظددي مددن خددالل المناقشددة والحددوار فددي جددو يسددود  االحتددرام المتبددادل والمددودة 

ينهدا، والتأمددل فيمدا توصددل إليده كددل تمميدذ مددن أفكدار ونتددائج مدع أعضدداء داخدل المجموعدات وفيمددا ب
مجموعتددددده. وعدددددرض ومناقشدددددة كدددددل مجموعدددددة لمدددددا توصدددددمت إليددددده مدددددن أفكدددددار واسدددددتنتاجات عمدددددى 

 كبير 047, ,308 13 1075 االستنتاج
 متوسط 032, ,308 13 ,,10 االتصال

 كبير 041, ,308 13 1045 استخدام األرقام 
العالقات الزمانية 

 والمكانية
 كبير 042, ,308 13 1041

 كبير 051, ,308 13 20,5 الدرجة الكمية لالختبار
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المجموعات األخرى ساهم في الحصول عمى تغذية راجعة، وتأكيد استيعاب المفداهيم بتطبيقهدا فدي 
الخاطئددة مددن خددالل مقارنددة مددا تددم التوصددل إليدده مددن  مواقددف جديدددة، وتصددحيح المفدداهيم والمعددارف

أفكدددار ومفدددداهيم جديددددة بتنبددددكاتهم األوليددددة، وكدددل ذلددددك سددداعد عمددددى إثددددارة الحمددداس والفضددددول لدددددي 
 التالميدددذ، وعددددم الشدددعور بدددالخوف والرهبدددة والخجدددل مدددن الوقدددوع فدددي الخطدددأ، ونمدددي المهدددارات

وأدي إلى شعورهم بالمتعة والرضا الذاتي،  االجتماعية لديهم، وعزز التنافس الحميد والثقة بالنفس،
، وأدي إلددى إدراكهددم ألهميددة عمميددات العمددم األساسددية بندداء خبددرات تعميميددة ذات معندديوسدداعد عمددى 

 الثمانية في الوصول إلى األهداف المرجو تحقيقها، ومن ثم مكَّن من تنميتها لديهم. 
تددي: التصددنيف واالتصددال إلددى وُيعددزى حجددم التددأثير المتوسددط لموحدددة التجريبيددة عمددى عممي

قمددة األنشددطة التعميميددة المقابمددة لممهددارات الفرعيددة لتمددك العمميتددين. ولددذا فددإن تقددديم أنشددطة تعميميددة 
إضددافية يمددارس التالميددذ مددن خاللهددا تمددك المهددارات الفرعيددة خددالل فتددرة زمنيددة أكبددر قددد يسدداعد فددي 

أكبدددر لددددي التالميدددذ ذوي الدافعيدددة  تنميدددة عمميتدددي التصدددنيف واالتصدددال ومهاراتهدددا الفرعيدددة بشدددكل
 المنخفضة لمتعمم بالصف الرابع االبتدائي.

ويمكن فهم نتائج البحث المتعمقة بعمميات العمم األساسية في ضوء ما أشارت إليه نتائج 
 ,Aka, Güven, & Aydoğdu, 2010; Keil, Haney, & Zoffel)دراسات كل من: 

2009; Safaah, Muslim, & Liliawati, 2017; Taylor, Rogers, & Veal, 2009; 
Yang & Heh, 2007 ،؛ حسن، 7,,1؛ الشمبي، و عشا، 6,,1؛ السعيد، 2,,1؛ الجندي

أن عمميات العمم األساسية يمكن التي أكدت  (1,23؛ عقيمي، 1,25؛ طه، و رحاب، 1,22
 وتتفق مع نتائج دراسات، والتجارب العممية. أن تنمي بممارسة التالميذ لها خالل إجراء األنشطة

(Bilgin, 2006; Chatila & Husseiny, 2017)   التي أكدت عمى أن التعمم القائم عمى
التعاون بين المتعممين في إجراء األنشطة والمهام التعميمية له دور دال إحصائيًا في تعمم العموم 

 وممارسة عمميات العمم.
 تٕصٛبث انبحج ٔيمتشحبتّ

 ًٚكٍ طشس انتٕصٛبث انتبنٛت:  َتبئذ انبحج، ضٕء تٕصٛبث انبحج: فٙ -أٔالا 

في ضوء مدا اسدتطاع الباحدث التوصدل إليده مدن تالميدذ ذوي دافعيدة منخفضدة لمدتعمم فقدد  .2
كدددان حجدددم عيندددة البحدددث صدددغيرًا، ولدددذا تدددم االكتفددداء باسدددتخدام التصدددميم التجريبدددي ذوي 

عمدددى كدددل التالميدددذ ذوي الدافعيدددة المنخفضدددة المجموعدددة الواحددددة، ولتعمددديم نتدددائج البحدددث 
لمتعمم يوصي الباحدث بالحصدول عمدى عيندة أكبدر، واسدتخدام التصدميم التجريبدي المكدون 

 من مجموعتين: إحداهما تجريبية، واألخرى ضابطة.
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لفددددت أنظددددار القددددائمين عمددددى تصددددميم وتخطدددديط المندددداهج الدراسددددية وعناصددددرها المختمفددددة  .1
تراعدددددي حاجدددددات وخصدددددائص التالميدددددذ ذوي الدافعيدددددة بضدددددرورة تقدددددديم أنشدددددطة متنوعدددددة 

 المنخفضة لمتعمم.
إقامة برامج تدريبيدة لمعممدي العمدوم عمدى طدرق اسدتخدام وتوظيدف نمدوذج نيددهام البندائي  .2

 في تدريس العموم.
اسدتخدام نمددوذج نيددهام البنددائي فدي تدددريس العمدوم لتعزيددز الندواتج التعميميددة لمتالميددذ ذوي  .3

و الدددتعمم بوجددده عدددام، وتعزيدددز ندددواتج تعمدددم التالميدددذ ذوي الدافعيدددة الدافعيدددة المنخفضدددة نحددد
المنخفضددة نحددو تعمددم العمددوم بوجدده خدداص فددي موضددوعات دراسددية أخددرى خددالل صددفوف 

 ومراحل دراسية أخري.
ضرورة إدراج نموذج نيددهام البندائي خدالل مقدررات طدرق تددريس العمدوم بكميدات التربيدة،  .4

 الل فترة التدريب الميداني بالمدارس.وتدريب الطالب عمى طرق استخدامه خ
ضدرورة تفعيددل ممارسددة التالميددذ لانشددطة العمميدة فددي الصددفوف األولددي )الثدداني والثالددث(  .5

مددن المرحمددة االبتدائيددة، حيددث إن معظددم معممددي العمددوم يتجاهمونهددا ممددا قددد يكددون لدده أثددر 
 سمبي عمى تعمم مادة العموم في الصف الرابع االبتدائي كمادة مستقمة.

الحاجدددة إلدددى تدددوفير كافدددة المدددواد واألدوات الالزمدددة  جدددراء التالميدددذ لانشدددطة والتجدددارب  .6
العممية التي تتطمب ممارسة عمميات العمم بما قد ينعكس إيجابيًا عمدى تحصديل المفداهيم 

 العممية لديهم. 
 يمتشحبث انبحج: ٚمتشس انبحج انحبنٙ إرشاء انبحٕث انتبنٛت: -حبَٛبا 

مماثمة لمبحث الحالي عمى موضوعات أخري في صفوف ومراحل دراسية إجراء بحوث  .2
 مختمفة.

استخدام نموذج نيدهام البنائي في تنمية عمميات العمم التكاممية لدي التالميذ ذوي  .1
 الدافعية المنخفضة لتعمم العموم في صفوف دراسية تالية لمصف الرابع االبتدائي.

وذج نيدهام البنائي مع فئات متنوعة من استقصاء أثر تدريس العموم باستخدام نم .2
التالميذ، مثل: ذوي التحصيل المنخفض، وذوي صعوبات التعمم، والمتأخرين دراسيًا، 

 والمعاقين سمعيًا، والمعاقين بصريًا، وغيرهم.
استخدام نموذج نيدهام البنائي في تنمية مهارات التفكير، مثل: مهارات التفكير الناقد،  .3

البتكاري، ومهارات التفكير الجانبي، ومهارات ما وراء المعرفة لدي ومهارات التفكير ا
 التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم.



لذى وعولَات العلن األساسَة  البٌائٌ فٌ تذسٍس العلوم علي الوفاهَن ًَذهامأثش استخذام ًوورج 

هحوذ علي أحوذ شحات/د        التالهَز روً الذافعَة الوٌخفضة للتعلن بالصف الشابع االبتذائٌ  
 

 

 

 -536-   9102ٌٍاٍش                                                          العذد الثاهي  والثالثوى

استخدام برامج تعميمية قائمة عمى نموذج نيدهام في تنمية الجوانب الوجدانية، مثل:  .4
 ة.الميول، واالتجاهات، والقيم العممية، والجوانب المهارية، مثل: المهارات المعممي

دراسة العالقة بين تدريب معممي العموم عمى استخدام نموذج نيدهام في التدريس، وأثر  .5
 ذلك عمى التحصيل المعرفي لدي التالميذ ذوي الدافعية المنخفضة لتعمم العموم.

دراسة مقارنة ألثر استخدام نموذج نيدهام البنائي في التدريس بين التالميذ العاديين   .6
 والموهوبين.

اسة تكاممية بين العموم والرياضيات في ضوء استخدام نموذج نيدهام البنائي في إجراء در  .7
التدريس، ومعرفة أثر ذلك عمى الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية لدي التالميذ 

 ذوي الدافعية المنخفضة لمتعمم في المادتين.
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 لبئًت انًشارغ
تربويدات: أحددث الطدرق التربويدة العالميدة التدي تهددف إلدى  (.1,26) إبدراهيم، محمدد رضدا عمدي
 .دار الطالئع لمنشر والتوزيع والتصدير :القاهرة .تنمية التعميم والتعمم
معجددم مصددطمحات ومفدداهيم التعمدديم والددتعمم. القدداهرة: دار عددالم (. 8,,1إبددراهيم، مجدددي عزيددز )

 الكتب لمنشر والتوزيع.
. 1سمسمة التفكير والتعميم والدتعمم نهج التربوي وتعميم التفكير: الم(. 4,,1إبراهيم، مجدي عزيز )

 دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع. :القاهرة
فاعميددة نمددوذج نيدددهام البنددائي فددي تنميددة التحصدديل ومهددارات  (.1,26أبوشددامة، محمددد رشدددي )

التفكيددر التددأممي وبعددض أبعدداد الحددس العممددي لدددى طددالب الصددف األول الثددانوي فددي مددادة 
(، 4),1 متربيددة العمميددة، الجمعيددة المصددرية لمتربيددة العمميددة،الفيزيدداء. المجمددة المصددرية ل

88– 245. 
تنمية المفاهيم والمهارات  (.7,,1حمد؛ بدير، كريمان )أحمد، جوزال عبد الرحيم؛ سالمة، وفاء م

 القاهرة: دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع. (.1ة )ط العممية لطفل الروض
اسدتخدام نمدوذج نيددهام البندائي فدي تددريس العمدوم لتنميدة  (1,27األشقر، سماح فاروق المرسدي )

مجمددة كميددة التربيدددة الثالددث ا عدددادي. الفكددر التحميمددي وتقدددير الددذات لدددى تالميدددذ الصددف 
 .77 –36(، 2)23بأسيوط، كمية التربية، جامعة أسيوط، 

فعاليددة اسددتخدام نمددوذج نيدددهام البنددائي فددي تنميددة  (.1,23البعمددي، إبددراهيم عبددد العزيددز محمددد )
مهدددارات اتخددداذ القدددرار والتحصددديل الدراسدددي فدددي مدددادة العمدددوم لددددى تالميدددذ الصدددف السدددادس 

 –22(، 36راسات عربية في التربية وعمدم الدنفس، )المممكة العربية السعودية. داالبتدائي ب
25. 

(. تعميم الدراسات االجتماعية وتعممها: الواقع والمأمول. دسوق: 8,,1) البرعي، إمام محمد عمى
 دار العمم وا يمان لمنشر والتوزيع.

(. فعالية 1,25مى محمد )البکل، دعاء جمال عبد الصمد؛ زكي، سعد يسى؛ و رمضان، حياة ع
استخدام التعمم االستراتيجي في تنمية المفاهيم العممية في مادة العموم لددى تالميدذ المرحمدة 

مددة البحددث العممددي فددي التربيددة، كميددة البنددات لمعمددوم واآلداب والتربيددة، جامعددة مج .االبتدائيددة
 .641 –626، جزء أول(، 26عين شمس، )
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أثر استخدام نمدوذج ويتمدي فدي تنميدة التحصديل ومهدارات عمميدات  (.2,,1الجندي، أمنية السيد )
المجمدة  .العمم األساسية والتفكير العممي لتالميذ الصف الخامس االبتددائي فدي مدادة العمدوم

 .25 –2(، 2)5المصرية لمتربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية، 
التقصی الثنائية فدی اکتسداب المفداهيم العمميدة  (. أثر استخدام دورة1,26الحراحشة، کوثر عبود )

وتنميددة مهددارات التفکيددر الناقددد فددی مددادة العمددوم لدددى طمبددة الصددف السددادس األساسددی فددی 
 .276 –244(، 262)25مجمة كمية التربية، جامعة األزهر، األردن. 

 :القدداهرة مدددخل إلددى عمددم الددنفس. (.3,,1الحمددو، حكمددت درو؛ العكروتددي، و زريمددق خميفددة )
 .المكتب المصري لممطبوعات

فعاليدة اسدتخدام نمطدين لمدتعمم التعداوني فدي تددريس العمدوم  (. 6,,1السعيد، حندان محمدد هاشدم )
عمددى تنميددة التحصدديل وعمميددات العمددم األساسددية لدددى تالميددذ المرحمددة االبتدائيددة فددي دولددة 

اح عمددى قاعددددة متدد .الكويددت )رسددالة ماجسددتير(. معهددد الدراسددات التربويددة، جامعددة القدداهرة
 (.MD :876175بيانات دار المنظومة لمرسائل العممية )رقم 

فاعمية التعميم المتمايز في تحسين مستوى الدافعيدة نحدو تعمدم (. 1,24الرشيدي، خالد بن محمد )
، 252العموم لدى التالميذ الصم بالمرحمة االبتدائية. مجمدة كميدة التربيدة، جامعدة األزهدر، )

 .41 -2(، 2جزء 
(. أثدددر نمدددوذج اسدددتراتيجية االسدددتقراء 7,,1شدددمبي، إلهدددام عمدددي؛ و عشدددا، انتصدددار خميدددل خمدددي )ال

خماسية المراحل فدي تنميدة عمميدات العمدم األساسدية لددى طالبدات الصدف الثالدث االبتددائي 
 .,8 –47(، 2)17تونس، -لمجمة العربية لمتربية واتجاهاتهن نحو العموم. ا

عمدددم الدددنفس المعرفدددي: الدددذاكرة وتشدددفير (. 5,,1عبدددد  ) الطيدددب، عصدددام عمدددي؛ و رشدددوان، ربيدددع
 .دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع :القاهرة .المعمومات

. 1سمسددمة العمددوم التربويددة الميسددرة: مهددارات التدددريس الفعددال:  (.,1,2القددرش، جمددال إبددراهيم )
 .الدار العالمية لمنشر والتوزيع :القاهرة

القاهرة. دار عدالم الكتدب لمطباعدة المناهج بين النظرية والتطبيق. (. 1,22المقاني، أحمد حسين )
 .والنشر والتوزيع

دار عددالم الكتددب  . القدداهرة:أسدداليب تدددريس المددواد االجتماعيددة (. 2888أحمددد حسددين ) ،المقدداني
 .لمنشر والتوزيع

التربيددددة (. معالجددددة ضددددعف الدافعيددددة. رسددددالة المعمددددم، وزارة 1,27المددددومني، حنددددان أحمددددد حمددددد )
 . 214 -211(، 1، 2)44األردن، -والتعميم
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النجدددددي، أحمددددد عبددددد الددددرحمن؛ راشددددد، عمددددي محددددي الدددددين؛ وسددددعودي، منددددي عبددددد الهددددادي حسددددين 
سمسددمة المراجددع فددي  (. طددرق وأسدداليب واسددتراتيجيات حديثددة فددي تدددريس العمددوم.6,,1)

 .دار الفكر العربي ة:. القاهر 1: تدريس العموم في العالم المعاصر 16التربية وعمم النفس 
النجددددي، أحمدددد عبدددد الدددرحمن؛ سدددعودي، مندددى عبدددد الهدددادي حسدددين؛ و راشدددد، عمدددي محدددي الددددين 

(: تدريس 3(. المدخل في تدريس العموم. سمسمة المراجع في التربية وعمم النفس )1,,1)
 .دار الفكر العربي القاهرة: .2العموم في العالم المعاصر 
 :القدداهرة .(. الدافعيددة: نظريددات وتطبيقددات2888ينددة إبددراهيم )بدداهي، مصددطفى حسددين؛ شددمبي، أم
 .مركز الكتاب لمنشر والتوزيع

القدداهرة: دار تدددريس العمددوم المعاصددرة: المفدداهيم والتطبيقددات.  (.2885بهجددات، رفعددت محمددود )
 .عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع

دار  :(. القداهرة1)ط  ركيدة معاصدرةتددريس العمدوم الطبيعيدة:   (.2,,1بهجدات، رفعدت محمدود )
 .عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع

دار عددالم الكتددب  :القدداهرةجددرة الدراسددة: الفارقددة والبنائيددة. ح (.5,,1جددابر، جددابر عبددد الحميددد )
 .لمطباعة والنشر والتوزيع

كامدل، أمدال و  ؛البغددادي، محمدد رضدا محمدود ؛سدميمان، مصدطفى حفيضدة؛ جرجس، رشدا رمدزي
(. فاعميددة نمددوذج الددتعمم القددائم عمددى المواقددف المزدوجددة فددي العمددوم فددي تنميددة 1,24) ربيددع

، مجمددة كميددة التربيددةبعددض مهددارات عمميددات العمددم لدددى تالميددذ الصددف الخددامس االبتدددائي. 
 . ,14 –1,2(، 2، الجزء 4كمية التربية، جامعة الفيوم، )

مقترحة قائمة عمى التفاعدل بدين األنشدطة فاعمية إستراتيجية  (.1,22حسن، سعيد محمد صديق )
العمميدددة وخدددرائط التفكيدددر فدددي تحصددديل مدددادة العمدددوم وتنميدددة عمميدددات العمدددم األساسدددية لددددى 

مجمدددة كميدددة التربيدددة، جامعدددة األزهدددر، التالميدددذ الصدددم بالصدددف الثالدددث ا عددددادي المهندددي. 
 .664 –626(، 2، الجزء 235)

ط العقددل وأثرهدا فدي تنميدة المفداهيم العمميدة والتفكيددر (. خدرائ1,23خميدل، ندوال عبدد الفتداح فهمدي )
البصري وبعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مادة العمدوم. المجمدة 

 .261 –218(، 2)26المصرية لمتربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية، 
الددتعمم المتمركددز حددول المشددكمة فددي (. أثددر اسددتخدام إسددتراتيجية 1,25) دنيددور، يسددري طدده محمددد

تنميددة التحصددديل والتفكيدددر التدددأممي والدافعيدددة نحدددو تعمدددم العمدددوم لددددى تالميدددذ الصدددف الثددداني 
 .56 -26(، 62، )دراسات عربية في التربية وعمم النفس ا عدادي.
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. القداهرة: دار عدالم عمدم الدنفس التربدوي: نظريدات ونمداذج معاصدرة (.4,,1راشد، راشدد مدرزوق )
 .لكتب لمطباعة والنشر والتوزيعا

(. 3)ط  التددريس: أهدافده، أسسده، أسداليبه، تقدويم نتائجده، تطبيقاتده (.3,,1ريدان، فكدري حسدن )
 .لقاهرة: دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع
(. البنائيددددة: منظددددور ابسددددتمولوجي 2881زيتددددون، حسددددن حسددددين؛ و زيتددددون، كمددددال عبددددد الحميددددد )

 .ية: منشاة المعارفوتربوي. ا سكندر 
 .(. عمان: دار الشروق لمنشر والتوزيع4(. أساليب تدريس العموم )ط 4,,1زيتون، عايش )

تصميم البدرامج التعميميدة بفكدر البنائيدة: تأصديل فكدري وبحدث  (.7,,1زيتون، كمال عبد الحميد )
 .دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع :. القاهرةإمبريقي
عمميدات العمدم والتربيدة العمميدة: ا طدار العممدي لتقيديم العمدوم  (.8,,1عبدد الحميدد )زيتون، كمدال 

القداهرة: دار عدالم الكتدب لمطباعدة والنشدر  في ضوء الدراسات الدوليدة لمعمدوم والرياضديات.
 .والتوزيع

(. أثدددر اسدددتخدام اسدددتراتيجيات الدددتعمم النشدددط عمدددى التحصددديل 8,,1) شددداهين، نجددداة حسدددن أحمدددد
، المجمة المصرية لمتربية العمميدةمميات العمم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. وتنمية ع

 .248 –216(، 1)21الجمعية المصرية لمتربية العممية، 
(. تقددويم جددودة التدددريس وأثرهددا عمددى تحصدديل طددالب الصددف 1,25) شددحات، محمددد عمددى أحمددد

المجمددددة التربويددددة الدوليددددة ة. األول ا عددددادي فددددي مددددادة العمددددوم ودافعيددددتهم نحددددو تعمددددم المدددداد
 . 216 -87(، 1)4، األردن-المتخصصة

(. فعاليدة اسدتخدام 1,25طه، محمود إبراهيم عبد العزيز؛ و رحاب، شديماء نصدر قطدب إبدراهيم )
الخددددرائط الذهنيددددة فددددي تنميددددة عمميددددات العمددددم واالتجددددا  نحددددو مهنددددة التدددددريس لدددددى معممددددات 

المجمددة التربويددة، كميددة  .ألسدداليب المعرفيددةالصددفوف األوليددة قبددل الخدمددة فددي ضددوء بعددض ا
  .253 –216(، 35التربية، جامعة سوهاج، )

(. فاعمية التدريس بأنموذج نيدهام 1,27عبد، إحسان أحمد؛ حسين، أحمد خضير )مقبول لمنشر 
مجمددة كميددة  البنددائي فددي تحصدديل مددادة عمددم األحيدداء لدددي طددالب الصددف الرابددع العممددي.

qu.edu.iq/repository/wp-. متددداح عمدددى: ,1 –2لعدددراق، ا-التربيدددة، جامعدددة واسدددط
1.pdf-content/uploads/2018/07/22 

دسدوق: دار (. تكوين المفاهيم العمميدة عندد أطفدال الروضدة. ,1,2عبد الحميد، عواطف حسان )
 .العمم وا يمان لمنشر والتوزيع
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 – الخبددرة –)الددربط REACT (. أثددر اسددتخدام إسددتراتيجية 1,26عبددد الکددريم، سددحر محمددد )
النقدددل( فددددی تنميدددة قدددددرات الدددذكاء الندددداجح وفهدددم المفدددداهيم ومسددددتوى  –التعدددداون  –التطبيدددق 

مجمدة  الطموح لدى طالبات الصف األول الثانوي ذوات االتجا  السمبى نحو تعمم الکيمياء.
، 27البحث العممي في التربية، كمية البنات لمعموم واآلداب والتربية، جامعة عدين شدمس، )

 .163 –122الجزء التاسع(، 
 (. فاعميدددة برندددامج مقتدددرح باسدددتخدام دورة الدددتعمم الخماسدددية1,23عقيمدددي، سدددمير محمدددد عقدددل )

(5E’s)  فددي تنميدددة التفكيددر البصدددري وعمميددات العمدددم وبعددض المهدددارات اليدويددة الالزمدددة
مية لتدريس العموم بمدارس األمل لدى طالب قسم التربية الخاصة جامعة الطائف. مجمة ك

 .386 –288(، 3),2التربية، كمية التربية، جامعة أسيوط، 
(. فاعميددة إسددتراتيجية مقترحددة قائمددة عمددى ا نفددو جرافيددك فددي 1,25) عمددر، عاصددم محمددد إبددراهيم

اكتسدداب المفدداهيم العمميددة وتنميددة مهددارات التفكيددر البصددري واالسددتمتاع بددتعمم العمددوم لدددى 
المصدددرية  ة المصدددرية لمتربيدددة العمميدددة، الجمعيدددةتالميدددذ الصدددف الخدددامس االبتددددائي. المجمددد

 . 157 –1,6(، 3)28، لمتربية العممية
(. فاعميددة اسدددتراتيجيتي الددتعمم بالمعدددب واالكتشدداف لتنميدددة بعدددض 1,21عمددى، سدددعيد عبددد المعدددز )

(، 1)27مصدددر، -دراسدددات تربويدددة واجتماعيدددة  .عمميدددات الِعمادددم األساسدددية لطفدددل الروضدددة
186– 225. 
 .القاهرة: دار الفكر العربي .التربية العممية وتدريس العموم (.1,,1السيد )عمى، محمد 

دار عددالم الكتددب  القدداهرة: المعجددم العصددري فددي التربيددة. (. 1,22قزامددل، سددونيا هددانم عمددى )
 .لمطباعة والنشر والتوزيع

(. سددددديكولوجية الدددددتعمم والتعمددددديم الصدددددفي. عمدددددان: دار الشدددددروق لمنشدددددر 2878قطدددددامي، يوسدددددف )
 لتوزيع.وا

إسدتراتيجية عمميددة لددربط التقيدديم، والتدددريس،  64التقيديم البنددائي فددي العمددوم:  (.1,23كيمدي، بدديج )
 .دار جامعة الممك سعود لمنشروالتعمم. ترجمة: جبر بن محمد الجبر. الرياض: 

القدداهرة:  .(. الددتعمم باالكتشدداف والمفدداهيم العمميددة فددي ريدداض األطفددال8,,1محمددد، صددفاء أحمددد )
 .دار عالم الكتب لمطباعة والنشر والتوزيع

دار الرشداد لمطبدع والنشدر  :القداهرة (.4ط النمو العقمدي لمطفدل ) (. 1,22محمد، عادل عبد اهلل )
 .والتوزيع
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(. أثددر إسددتراتيجية التسدداكل الددذاتي فددي تنميددة دافعيددة 1,25مددرغم، سددعاد؛ و جبددالي، نددور الدددين )
الجامعددة. عددالم التربيددة، المكسسددة العربيددة لالستشددارات العمميددة وتنميددة الددتعمم لدددى طددالب 
 .12 -2(، 45)26الموارد البشرية، 

منصددور، عبددد المجيددد سدديد أحمددد؛ التددويجري، محمددد بددن عبددد المحسددن؛ و الفقددي، إسددماعيل محمددد 
 -سدددديكولوجية المددددتعمم -(. عمددددم الددددنفس التربددددوي: عمددددم الددددنفس واألهددددداف التربويددددة1,23)

(. الريداض: مكتبدة 8)ط  سديكولوجية التنظديم العقمدي -التقدويم التربدوي -لوجية الدتعممسديكو 
 .العبيكان

مكسسددة الرسددالة لمنشددر  (. بيددروت:8عمددم الددنفس التربددوي )ط  (.1,,1نشددواتي، عبددد المجيددد )
 والتوزيع.

تربيدة  دليدل الوالددين فدي(. 1,21ويب، جيمس؛ غور، جانيب؛ أمنيدد، إدوارد؛ و دي فرايدز، أرلدين )
 .. الرياض: مكتبة العبيكاناألطفال الموهوبين. ترجمة: شفيق عالونة
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