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      الَّذِينَ آمَن فَعِ اللَّهيَر   الَّذِينَ آمَن فَعِ اللَّهيَر   الَّذِينَ آمَن فَعِ اللَّهوَالَّذِينَ أُوتُوا    يَر كُموَالَّذِينَ أُوتُوا    وا مِن كُموَالَّذِينَ أُوتُوا    وا مِن كُموا مِن
 مَلُونَ خَبِريبِمَا تَع الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّه مَلُونَ خَبِريبِمَا تَع الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّه مَلُونَ خَبِريبِمَا تَع الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّه   

  

  

   " .١١"سورة المجادلة من اآلية 
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  إهداء

، وعلى رسـِل    إلى حبيِبنا وقدوِتنا وقائِدنا ومعلِِّمنا ومرشِدنا المصطفى        * 

  ...ِبهم ومن واالهم إلى يوِم الدين اهللا وأنبياِئِه أجمعين وعلى آلهم وأصحا

إلى والدي الغاليين  صاِحبي القلِب الطاهِر اللذَيِن بذال الغالي والنَّفيس من            * 

أجلي، فربياني طفالً، وأدباني صغيراً، وعلَّماني كبيراً،حتى َأنهيتُ دراسـتي          

        وأمواتـاً، وأتم نـى علـى اِهللا      األولى معلِّماً فرحمةُ اهللا عليِهما أحياء  أن 

  .يجمعني ِبِهما في مستَقَر رحمِتِه في جنِة الفردوس 

ورفيقِة دربي ِطواَل بحثي، والتي ما آلت       " أم إسالم   " إلى زوجتي الغالية    * 

  .العملجهداً في توفيِر الوقِت إلتماِم هذا 

 والتوفيق  إلى أبنائي وبناتي األعزاِء األحباب، الذين أتمنى لهم رضوان اهللاِ         * 

  .والنجاح والسداد والصواب

 *        المقاتلين والمجاهدين ،إلى كلِّ األحباِب واألصحاِب واألصدقاِء والمرابطين

  . في شتى مياديِن الحياِة لرفِع رايِة اإلسالمفي سبيِل اِهللا ِمن أمِة محمٍد 

  . إلى إخوتي و أخواتي األعزاء* 

  . ل من له حق عليإلى كل من علمني حرفاً، وإلى ك* 

إلى كل من ساعدني في هذه الرسالة حتى خرجت في هذه الصورة مـن              * 

  . تدقيق وتنسيق وطباعة وتجليد
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  شكر وتقدير

الحمد هللا والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبـي اإلنـسانية            

   . محمد ومعلمها األول ومربيها األعظم

 على بإنجـاز هـذا      عيشها بعد أن من اهللا      كم هي لحظات السعادة التي أ     

البحث وكم تقصر عبارات الشكر والثناء تعبيراً عما في قلبي مـن عظـيم              

وكيـل   عبد اهللا عبد المنعم   / الشكر ووافر العرفان ألستاذي الفاضل الدكتور     

، والذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة وما         سابقاً   وزارة التربية والتعليم  

لمه الغزير ومعرفته الواسعة وإرشـاداته القيمـة وجهـده          غمرني به من ع   

لذي تعلمت منـه كيـف      الصادق وتشجيعه المتواصل ووقته الثمين أستاذي ا      

  .م وكيف يكون صبر الباحثتكون دقة العل

الخلـوق  . محمـد عـسقول   / كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الدكتور        

ائماً والذي أكن له أكبـر      صاحب القلب الطيب واالبتسامة التي تعلو وجهه د       

تقدير واحترام ولقد علمني في الدراسات العليا والذي تفضل بمناقـشة هـذه             

  .الرسالة رغم مهامه الكثيرة ومشاغله الوفيرة 

محمود / هذا ويطيب لي أن أتقدم بوافر العرفان والمحبة والتقدير إلى الدكتور          

لم يبخل على يومـاً     األستاذ صاحب األسلوب الراقي في معاملة الناس الذي         

بعلمه ولقد كان قلبه مفتوحاً لي قبل بيته فيقدم لي النـصائح الغاليـة وإننـي        

  .أشكره جزيل الشكر على قبوله بمناقشة هذه الرسالة 

وال يفوتني أن أتقدم بجليل الشكر والعرفان إلى إدارة الجامعة اإلسالمية بغزة            

ما أتقـدم بالـشكر لـدائرة       ك.والتي أتاحت لي فرصة االلتحاق بهذا البرنامج      
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التربية والتعليم بوكالة الغوث التي قدمت لي التـسهيالت الالزمـة لتطبيـق     

  .التجربة العملية على مدارس مرحلة التعليم األساسي بغزة

هذا ويطيب لي أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى كل من شـجعني أو              

  .قدم لي مساعدة أو ساهم في إنجاز هذه الدراسة

أرجو أن أكون قد وفقت في تحقيق الغرض المنشود من هذا البحـث فـإن               

وفقت فمن اهللا وإن قصرت فمن نفسي فلـست إال بـشراً والبـشر ينتـابهم                

  .الضعف والقصور

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 د 

 
  قائمة المحتويات

 الصفحة  الموضوع

 أ اإلهداء   

  ب  شكر وتقدير 

  د  قائمة المحتويات 

  و  قائمة الجداول 

  ح  مالحق قائمة ال

  ط  الملخص باللغة العربية 

 ١   مشكلة الدراسة وخلفيتها: الفصل األول

 ٢ المقدمة

 ٥ مشكلة الدراسة 

 ٨ فروض الدراسة 

  ١٠  أهداف الدراسة

 ١٠  أهمية الدراسة

 ١١ مصطلحات الدراسة 

 ١٣ حدود الدراسة 

 ١٤ خطوات الدراسة 

 ١٦  اإلطار النظري : الفصل الثاني

 ١٧  ة البنائية الفلسف

 ١٩ مقارنة بين الطريقة التقليدية والطريقة البنائية 

 ٢١ نظرية التعلم البنائي 

 ٢٥ أسس التعلم البنائي 

 ٢٦ نموذج التعلم البنائي 

 ٢٧ مزايا نموذج التعلم البنائي 

 ٢٩ تعلم المهارات وتطويرها 

 ٣٢ استراتيجيات تدريس المهارات 

 ٣٤ مراحل تعليم المهارة 

 



 ه 

 ٣٦ المهارة العملية 

 ٣٧ معايير تقويم المهارة العملية 

 ٣٩ طرق الرسم الهندسي 

 ٤١  الدراسات السابقة : الفصل الثالث

 ٥٤ الدراسات السابقة نتائج تعقيب على 

 ٥٥ أوجه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

 ٥٧ مميزات الدراسة الحالية

 ٥٨  الطريقة واإلجراءات  :رابعالفصل ال

  ٥٩  البرنامج التقنى المقترح

 ٦٢ منهج الدراسة 

 ٦٢ مجتمع الدراسة 

 ٦٢ عينة الدراسة 

 ٦٣ أدوات الدراسة 

 ٨٩  ومناقشتهانتائج الدراسة : الفصل الخامس

 ٩٠ نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضية األولى 

 ٩٥ ة نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضية الثاني

 ٩٩ نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضية الثالثة 

 ١٠١ نتائج الدراسة المتعلقة بالفرضية الرابعة 

 ١٠٣  توصيات ومقترحات الدراسة 

 ١٠٥ العربيةالمراجع 

 ١١١  المراجع األجنبية

 ١١٤  المالحق

 ١٥٥  الملخص باللغة اإلنجليزية
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  قائمة الجداول
  

رقم 

 الجدول
  الصفحة  جدولعنوان ال

 ١٩  .مقارنة بين الطريقة التقليدية والبنائية 1

 ٦٦  . حسب كل مجال من مجاالتهااالختباريبين عدد فقرات  2

  ختباريوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت اال  ٣

  . ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديلختباروكذلك اال

٦٨ 

كرونباخ لكل مجال من مجاالت االختبـار وكـذلك         يوضح معامالت ألفا     ٤

  .لالختبار ككل

٦٩ 

 ٧٠  .٢١عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر رديتشاردسون  5

 ٧١  .الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبارمعامالت  ٦

 ٧٣  .معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار ٧

 ٧٨  .حسب كل مجال من مجاالتهايبين عدد فقرات بطاقة المالحظة  ٨

والدرجـة الكليـة    ) A(التقدير  مهارة  معامل ارتباط كل فقرة من فقرات        ٩

 .للتقدير

٧٩ 

والدرجـة الكليـة    ) B(معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة القياس          ١٠

 .للقياس

٧٩ 

 ٨٠ والدرجة الكلية للتخيل) C(معمل ارتباط كل فقرة من فقرات التخيل  ١١

مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجـاالت البطاقـة والمجـاالت             ١٢

  .األخرى للبطاقة، وكذلك مع الدرجة الكلية

٨١ 

معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت البطاقـة وكـذلك           يوضح   ١٣

  .للبطاقة ككل

٨١ 

 ٨٢  .يوضح الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني ١٤

لمعرفة داللة الفروق بـين متوسـط طـالب         ) ت(ضح نتائج اختبار    يو ١٥

تحصيل التكنولوجيا قبل التجربة في     المجموعتين التجريبية والضابطة في     

  )م٢٠٠٥/٢٠٠٦(للعام الدراسي الصف الثامن األساسي 

٨٤ 

 



 ز 

لمعرفة داللة الفروق بـين متوسـط طـالب         ) ت(نتائج اختبار   يوضح   ١٦

فـي الـصف    ضابطة في االختبار التحصيلي     المجموعتين التجريبية وال  

  )م٢٠٠٦/٢٠٠٧(لعام الدراسي التاسع األساسي ل

٨٥ 

لمعرفة داللة الفروق بـين متوسـط طـالب         ) ت(نتائج اختبار   يوضح   ١٧

 لمـادة   المجموعتين التجريبية والـضابطة فـي االختبـار التحـصيلي         

اسـي  لعـام الدر  التكنولوجيا قبل التجربة في الصف التاسع األساسـي ل        

  .)م٢٠٠٦/٢٠٠٧(

٨٦ 

للدرجة الكلية لالختبـار التحـصيلي      واالنحرافات المعيارية    متوسطاتال ١٨

 متوسطات   الفروق بين  على للتعرف   الداللة ومستوى   )ت( القبلي وقيمة   

  .درجات طالب المجموعة التجريبية وطالب الضابطة

٨٧ 

توى ومـس ) ت( متوسطات التحصيل واالنحرافات المعياريـة وقيمـة         ١٩

دالالتها للتعرف على الفروق بين طالب المجموعة الـضابطة وطـالب           

  . المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج البنائي

٩٢ 

 ٩٤  . حجم التأثيرسمستويات حجم التأثير بنسبة لكل مقياس من مقايي ٢٠

 ٩٥  .وحجم التأثيرمهارة والمجموع الكلى للمهارات لكل " d"و  " η2"و " ت"قيمة  ٢١

ومـستوى دالالتهـا    ) ت(متوسطات األداء واالنحرافات المعيارية وقيمة       ٢٢

 المجموعة  طالب المجموعة الضابطة و   طالب الفروق بين    علىللتعرف  

  .بعد تطبيق البرنامج البنائي على بطاقة المالحظة التجريبية

٩٧ 

 ٩٨  . للمهاراتيوالمجموع الكلمهارة لكل " d"و  " η2" و tقيمة  ٢٣

 ومـستوى دالالتهـا     )ت(متوسطات األداء واالنحرافات المعيارية وقيمة       ٢٤

 طـالب    الفروق بين التطبيقـين القبلـي والبعـدي علـى          علىللتعرف  

   .التجريبيةالمجموعة 

٩٩ 

لطالب المجموعـة التجريبيـة لكـل مهـارة مـن      " d"و  " η 2"و " ت"قيمة  ٢٥

  .المهارات
١٠٠ 

 ومستوى دالالتها للتعرف على     )ت(قيمة  المعيارية و   متوسطات األداء واالنحرافات     ٢٦

  .الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي على طالب المجموعة الضابطة
١٠١ 

  ١٠٢  .مهارة وحجم التأثير لطالب المجموعة الضابطةلكل " d"و  " η2" و tقيمة   ٢٧
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  قائمة المالحق
 الصفحة                     عنوان الملحق الرقم

 ١١٥  قائمة بأسماء األساتذة المحكمين لألداة والبرنامج 1

 ١١٦  إذن إجراء التجربة العملية 2

 ١١٧  ياالختبار التحصيل 3

 ١٣٣  البرنامج المقترح 4

  ١٥٠  بطاقة المالحظة  5
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  ملخص الدراسة

 مهـارة   ابإكس ي ف يهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج مقترح بالنموذج البنائ          ت

وذلك عن طريق   ،   بمحافظات غزة  ي بمنهج التكنولوجيا للصف التاسع األساس     يالرسم الهندس 

 وقد تشعبت هذه المهـارات إلـى        الهندسي، وحدة الرسم    في البنائيتصميم برنامج بالنموذج    

   :ثالثة مهارات أساسية وهى

  .مهارة التقدير -١

  . مهارة القياس-٢

 . مهارة التخيل-٣

  :ث بتصميم أداتين للوصول إلى مدى اكتساب الطالب لهذه المهارات وهماوقام الباح

  بطريقـة التجزئـة النـصفية      فقرة وكان معامل ثباتـه    ) 83( مكون من    تحصيلياختبار   -١

  )0.95( وبطريقة ألفا كرونباخ ) 0.81(

بنود لكل مهارة من المهارات السابقة ومعامـل ثباتهـا          ) 10(بطاقة مالحظة مكونة من      -٢

) عينة ضـابطة    40عينة تجريبية ،    40( طالباً  ) 80( وقد تكونت عينة الدراسة من       .)0.96(

  . من طلبة الصف التاسع األساسي

   : كما يأتيوكانت أهم نتائج الدراسة

 بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين         )≥٠,٠١α ( توجد فروق ذات داللة إحصائية     -١

)  التخيـل    – القياس   –التقدير  ( يع المهارات   في جم  التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي      

  .والدرجة الكلية لالختبار ولقد كانت الفروق لصالح أفراد المجموعة التجريبية

 بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين         )≥٠,٠١α (  توجد فروق ذات داللة إحصائية      -٢

 اقة المالحظـة   التي تقيسها بط  )   التخيل   – القياس   –التقدير  ( التجريبية والضابطة لمهارات    

في جميع المهارات والدرجة الكلية لبطاقة المالحظة ولقد كانـت الفـروق لـصالح أفـراد                

  .المجموعة التجريبية

 بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين         )≥٠,٠١α ( توجد فروق ذات داللة إحصائية     -٣

ر التجريبية والضابطة في كل مهارة من مهارات االختبار وكذلك الدرجـة الكليـة لالختبـا              

  .التحصيلي تحصيل المهارات قبل وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي

 بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين         )≥٠,٠١α (  توجد فروق ذات داللة إحصائية      -٤

في مهارة واحدة من مهارات االختبـار أال وهـي           التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي      

 



 ي 

 لالختبار التحصيلي التي انعكست بدورها علـى الدرجـة          مهارة التقدير وكذلك الدرجة الكلية    

  .الكلية للتحصيل

  

   :أما بالنسبة لحجم التأثير كانت أهم نتائج الدراسة كما يأتي

 يتضح من نتائج الدراسة أن حجم التأثير كبير في جميـع المهـارات والدرجـة الكليـة                  -١

وفى مهارة القيـاس    ) 0.892 ( للمهارات في االختبار التحصيلي حيث بلغ في مهارة التقدير        

، عدا مهارة التخيـل     )1.335( ، ليكون التأثير الكلى     )0.688( وفى مهارة التخيل    ) 0.278(

فقد كان حجم التأثير متوسط وهذا يدل على أن للبرنامج أثراً كبيراً على تعلم مهارات التقدير                

  .والقياس والتخيل 

أثير كبيراً في جميع المهارات والدرجة الكليـة   يتضح أيضاً من نتائج الدراسة أن حجم الت     -٢

وفـى  ) 3.791( وفى مهارة القياس    ) 3.910( لبطاقة المالحظة حيث بلغ في مهارة  التقدير         

وهذا يدل على أن للبرنـامج أثـراً        ) 5.183( ليكون التأثير الكلى    ) 4.153( مهارة التخيل   

 .كبيراً على تعلم مهارات التقدير والقياس والتخيل 

ولم يجد الباحث فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة              

الضابطة في مهارتي القياس والتخيل، أي أن الطريقة العادية لم تـسهم فـي تقـدم هـاتين                  

  .المهارتين بطريقة جوهرية، وهذا يعزز دور البرنامج البنائي في تنمية هاتين المهارتين

 
 
 
 
 
 

 



 
 

١ 

   
 لفصل األولا

  مشكلة الدراسة وخلفيتها
  

  املـــقــــدمـــــــــــة

  مشكلـــة الدراســــة

 فرضيــات الدراســة

 أهـــداف الدراســــة

 أهميـــة الدراســــة

 مصطلحات الـدراسـة

 حمددات الدراســـــة

خطوات الدراســــــة

 



 
 

٢ 

  Introduction المقدمة

 في المعلومات وتغييرات متالحقة وخاصـة فـي         نشهد في عصرنا الحالي تطوراً هائالً     

مجالي العلوم والتكنولوجيا، ولذا فإن متطلبات هذا التطور السريع والتغيـر المتالحـق فـي               

المعلومات والمعارف، وثورة االختراعات تتطلب ضرورة توظيف هـذه المعلومـات فـي             

والمتالحقة فـي شـتى     مجاالت الحياة المختلفة وذلك عن طريق مواكبة التطورات السريعة          

  .مجاالت العلوم والمعرفة ومنها مجال التدريس فهو يمس جانباً هاماً من حياة اإلنسان

  شـكله   مراحل حياته الدراسية وأن يتذكر      ومن منا لم يتأثر بمعلم معين درسه في مرحلة من         

  . وفى اعتقادي إنما يعود ذلك للطريقة التي اتبعها المعلم في شرحهوحتى اسمه

قد ظهرت في السنوات األخيرة عدة فلسفات حديثة تعتبـر أساسـاً لعـدد مـن الطـرق                   ول

المستخدمة في التدريس، ومن هذه الفلسفات الفلسفة البنائية والتي تشتق منهـا عـدة طـرق                

  .متنوعة، وتقوم عليها عدة نماذج تعليمية متنوعة تهتم بنمط بناء المعرفة وخطوات اكتسابها

ـ    (  أحـد النمـاذج    )The Constructivist  Learning  Modelائي نموذج الـتعلم البن

التعليمية القائمة على الفلسفة البنائية، والذي يؤكد على التعلم ذي المعنى القائم على الفهم من               

خالل الدور النشط للتالميذ في التعلم، والمشاركة الفكرية الفعلية للتالميذ في األنـشطة التـي               

  .بناء مفاهيمهم ومعارفهم العلمية  أو فرق عمل ليقومون بها ضمن مجموعات

 ويعتبر نموذج التعلم البنائي من أبرز النماذج التي تستخدم في تدريس المهارات لما له مـن                

إمكانيات متعددة حيث يجعل المتعلم محور العملية التعليمية، فهـو الـذي يبحـث ويجـرب                

مثل المالحظـة والقيـاس واالتـصال       ويكتشف كما أنه يتيح الفرصة لممارسة عمليات العلم         

وغيرها، و يعمل على تنمية التفكير اإلبداعي لدى التالميذ حيث يتيح لهم الفرصة للتفكير في               
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أكبر عدد من الحلول للمشكلة الواحدة، كما أنه يتيح الفرصة أمام التالميذ للتفكيـر بطريقـة                

  ).56:1999، زيتون ( علمية 

ي التدريس أكثر النماذج اإلبداعية  في التربية العلميـة خـالل             هذا و يعد النموذج البنائي ف     

السنوات الخمسين الماضية، حيث يؤكد على الدور النشط للتالميذ في التعلم، كما يؤكد علـى               

المشاركة الفكرية الفعلية في األنشطة والتجارب العملية التي يقومون بها ضمن مجموعات أو             

تطلع المعلمون إلى إطـار نظـري يحتكمـون إليـه،           ولطالما  ) 36:1991وهبة  (فرق عمل   

ويحكمون به على ممارستهم، ويستعينون به لالرتقاء بأساليبهم التدريسية، إطاراً يكون أكثـر             

مرونة من أسلوب االستقصاء، أوحل المشكالت، وغيرها من أساليب التدريس المحدودة التي            

   .يعجز المعلمون عن تطويع الموضوعات المقررة لنماذجها

 ولما تبين أن البنائية هي من أهم  الفلسفات المتبناة في دراسات العقد األخيـر مـن القـرن                   

الماضي، وللصلة الوثيقة بين البنائية وتدريس التكنولوجيا فقد تم بناء برنامج البحـث علـى               

  .أساس النموذج البنائي للتعرف على أثره فى عملية التعلم

 مزايا كثيرة، تفوق مجرد القراءة عن المبادئ والمفـاهيم          إن للتعلم عن طريق األداء والعمل     

والتطبيقات، فمن الضروري أن يختبر الطالب األدوات واألجهزة بالفعل، حتـى تتـوفر لـه               

  ).  1975 : 15عبد الجواد، ( الخبرة التي تمكنه من فهم وتفهم الحقائق و الظواهر الهامة 

مهارات العقلية واليدوية، و  في الدروس       إن من أهداف تدريس العلوم اكتساب الطلبة لل       

 التجارب أو   العملية تكتسب المهارات العملية من خالل العمل والممارسة الفعلية سواء بإجراء          

، وباكتساب المتعلم للمهارات العمليـة يـصبح   1987 : 151 )الخطيب، ( التدريبات العملية 

 ). 286:2001نشوان،  (  للتعلم معنى ووظيفة في حياة المتعلم
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 Glassonوآخـرون  " جالسـون "ودراسة ) ١٩٩٠ ( Morelli" مورلي" وقد أثبتت دراسة 

and others ) فعالية استخدام نموذج التعلم البنائي ) ١٩٩٨" ( عبد الهادي"ودراسة ) ١٩٩٣

فعالية اسـتخدام نمـوذج   ) ١٩٩٤(  Appleton"أبلتون"كما أثبتت دراسة  في تدريس العلوم،

أن ) ١٩٩٥ (Fern" فيـرن   "في تدريب المعلمين قبل الخدمة، كما أكدت دراسة       التعلم البنائي   

استراتيجيات التعلم البنائي تساعد على خلق بيئة تعليمية يكون فيها التلميـذ متحفـزا لـتعلم                

  .الرياضيات وواثقا في تفكيره

ود   في حد   -مما سبق يتضح لنا أهمية استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس العلوم             

 فإنه ال يوجد دراسة تناولت استخدام نموذج التعلم البنائي في إكساب مهـارات              -علم الباحث   

الرسم الهندسي في محافظات فلسطين ومن هنا يتضح لنا أننا في بحاجة للتعرف علـى أثـر                 

تكتـسب المهـارات    "  و ،استخدام نموذج التعلم البنائي في إكساب مهارات الرسم الهندسـي         

رار وفق قوانين التعلم المعروفة، وهى تبدأ من المحاوالت البطيئـة، وتنتهـي             بالمران والتك 

  .2001 : 79)، كراجة". ( تقان والسرعة والدقة باإل

 الرسم الهندسي لغة عالمية يستخدمها المهندسون والفنيون والعاملون في كافة المجاالت          

التخاطب فيما بينهم أينما كانوا     الهندسية وذلك في نقل وترجمة األفكار العلمية والهندسية وفى          

بغض النظر عن جنسياتهم ولغاتهم كما أن الرسم الهندسي يعتبر مـن أهـم وسـائل التقـدم                  

التكنولوجي في العالم وهو طريقة سريعة وسهلة لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمـة إلـى               

ركنا أساسـياً فـي     الدول النامية، لذلك يعتبر الرسم الهندسي في كافة التخصصات الهندسية           

التحصيل العلمي للطالب في الجامعات والكليات المتوسطة والمدارس المهنية، وبالتالي فإنـه            

  .يساهم في التقدم التكنولوجي للمجتمع بشكل عام
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وإذا عقدنا مقارنة مجازية بين الرسم الهندسي كلغة وبين لغة الكالم فإننا سنجد التماثل التالي               

الخط، ألنه مكون من نقاط تماثل الكلمـة، ألنهـا          الكلمة تماثل    الحرف و  النقطة تماثل : بينهما

مكونة من حروف، والمستوى كونه مكون من خطوط تماثل الجملة كونها مكونة من كلمات،              

، فإذا أراد القارئ أن يفهم الفقرة عليه أن         )2005،37موسى( فإن المجسم يماثل الفقرة     وعليه  

كلمات والحروف، وبنفس التماثل لكي يفهم الطالب لغة الرسـم          يتفهم مكوناتها وهى الجمل وال    

  .الهندسي فإن عليه أن يحللها إلى سطوح وخطوط ونقاط في فهمه لمعطيات الرسم الهندسي

  :مشكلة الدراسة

 من تجربة الباحث من خالل تدريـسه لمواضـيع الرسـم            المشكلة موضع البحث نبعت   

كوا الباحث وجهة نظره فى أن هناك ضعف فى         الهندسى ومن خالل بعض الزمالء الذين شار      

 عند مالحظة  الباحث أثناء تعليمه مواضيع الرسـم الهندسـي لعـدد مـن          الرسم الهندسى و  

صفوف المرحلة األساسية العليا بتدني مستوى الطلبة في الرسم الهندسي وأن جـل اهتمـام               

ـ           م المنظـور الهندسـي     الطلبة ينصب على الناحية النظرية للتمرين دون اهتمام يماثله لرس

للتمرين أو النظرية هذا باإلضافة إلى عدم استخدام أدوات القياس بالدقة المطلوبة مما يـسبب               

  .فشل الطالب في رسم التمرين أو يرسمه بطريقة مشوهة

  :تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

 الرسـم الهندسـي     ةساب مهار ما أثر استخدام برنامج مقترح قائم على النموذج البنائي في إك          

  بمنهج التكنولوجيا لطلبة الصف التاسع ؟

  :  السابق األسئلة الفرعية اآلتيةوتتفرع من السؤال الرئيس

 

     مشكلة الدراسة وخلفيتها                                                  الفصل األول           
 



٦ 

بـين  ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة   :السؤال األول

ـ            ون بالطريقـة   متوسطات الرسم الهندسي لدى طالب الصف التاسع األساسي الـذين يدرس

  ؟التقليدية وطالب المجموعة التجريبية الذين تعلموا البرنامج باستخدام النموذج البنائي 

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة اآلتية

بـين متوسـطات   )α ≤ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة    -أ

سع األساسـي الـذين يدرسـون        لدى طالب الصف التا    مهارة التقدير درجات اختبار إكساب    

بالطريقة التقليدية وطالب المجموعة التجريبية اللذين تعلموا البرنـامج باسـتخدام النمـوذج             

  البنائي ؟

بـين متوسـطات   )α ≤ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة   -ب

 يدرسـون    لدى طالب الصف التاسع األساسـي الـذين        مهارة القياس درجات اختبار إكساب    

بالطريقة التقليدية وطالب المجموعة التجريبية اللذين تعلموا البرنـامج باسـتخدام النمـوذج             

  البنائي ؟

بـين متوسـطات   ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -ج

 لدى طالب الصف التاسع األساسـي الـذين يدرسـون           مهارة التخيل درجات اختبار إكساب    

ة التقليدية وطالب المجموعة التجريبية الذين تعلموا البرنامج باستخدام النموذج البنائي           بالطريق

بـين  ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  :لسؤال الثانيا

) التقدير، القياس، التخيل  (متوسطات أداء الطلبة على بطاقة مالحظة مهارات الرسم الهندسي          

صف التاسع األساسي الذين يدرسون بالطريقـة التقليديـة وطلبـة المجموعـة             لدى طلبة ال  

  .التجريبية الذين تعلموا باستخدام النموذج البنائي بعد تطبيق البرنامج
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  :ويتفرع منه األسئلة اآلتية

بين متوسطات أداء ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -أ 

 لدى طالب المجموعـة التجريبيـة مـن    بمهارة التقدير المالحظة الخاصة  الطلبة على بطاقة  

الصف التاسع األساسي الذين تعلموا باستخدام النموذج البنائي وطلبة المجموعة الضابطة بعد            

  تطبيق البرنامج؟

بين متوسطات أداء ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -ب

 لدى طالب المجموعـة التجريبيـة مـن       بمهارة القياس قة المالحظة الخاصة    الطلبة على بطا  

الصف التاسع األساسي الذين تعلموا باستخدام النموذج البنائي وطلبة المجموعة الضابطة بعد            

  تطبيق البرنامج؟

بين متوسطات أداء ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -ج

 لدى طالب المجموعـة التجريبيـة مـن         بمهارة التخيل اقة المالحظة الخاصة    الطلبة على بط  

الصف التاسع األساسي الذين تعلموا باستخدام النموذج البنائي وطلبة المجموعة الضابطة بعد            

  تطبيق البرنامج ؟

بـين  ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  :السؤال الثالث

ـ   االختبـار  في) التقدير، القياس، التخيل  ( مهارات الرسم الهندسي     ل تحصي متوسطات  يالقبل

ـ              يوالبعد وا   لدى أفراد المجموعة التجريبية من طالب الصف التاسع األساسي الـذين تعلم

  باستخدام النموذج البنائي ؟

بـين  ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  :السؤال الرابع

ـ    ي ف )التقدير، القياس، التخيل  ( مهارات الرسم الهندسي     تحصيلات  متوسط  ي االختبـار القبل
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ين يدرسـون    لدى أفراد المجموعة الضابطة من طالب الصف التاسع األساسي الـذ           يوالبعد

  ؟بالطريقة التقليدية 

  :فروض الدراسة

بـين  ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة   : الفرض األول

متوسطات درجات اختبار إكساب مهارة الرسم الهندسي لدى طالب الصف التاسع األساسـي             

الذين يدرسون بالطريقة التقليدية وطالب المجموعة التجريبية الذين تعلموا البرنامج باستخدام           

  ؟نموذج البنائي ال

  : اآلتيةالفرض الفرضياتويتفرع من هذا 

بين متوسطات درجات ) α ≤ 0.05(ية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائ -أ

لدى طالب الصف التاسع األساسي الذين يدرسـون بالطريقـة           مهارة التقدير  اختبار إكساب 

  ؟ام النموذج البنائي  تعلموا البرنامج باستخدالذينالتقليدية وطالب المجموعة التجريبية 

بـين متوسـطات   ) α ≤ 0.05(لـة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال-ب

 لدى طالب الصف التاسع األساسـي الـذين يدرسـون           مهارة القياس درجات اختبار إكساب    

ـ           تخدام النمـوذج   بالطريقة التقليدية وطالب المجموعة التجريبية اللذين تعلموا البرنـامج باس

  ؟البنائي

ـ ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  -ج ين متوسـطات  ب

 لدى طالب الصف التاسع األساسـي الـذين يدرسـون           مهارة التخيل درجات اختبار إكساب    

باسـتخدام النمـوذج    بالطريقة التقليدية وطالب المجموعة التجريبية اللذين تعلموا البرنـامج          

  ؟البنائي 
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بـين  ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة   :الفرض الثاني

) التقدير، القياس، التخيل  (متوسطات أداء الطلبة على بطاقة مالحظة مهارات الرسم الهندسي          

لدى طلبة الصف التاسع األساسي الذين يدرسون بالطريقـة التقليديـة وطلبـة المجموعـة               

  .باستخدام النموذج البنائي بعد تطبيق البرنامجالتجريبية الذين تعلموا 

  : اآلتيةمن هذا الفرض الفرضياتويتفرع 

بين متوسـطات أداء  ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -أ

 لدى طالب المجموعـة التجريبيـة مـن    بمهارة التقديرالطلبة على بطاقة المالحظة الخاصة    

الضابطة بعد  الصف التاسع األساسي الذين تعلموا باستخدام النموذج البنائي وطلبة المجموعة           

  . البرنامجتطبيق

بين متوسـطات أداء  ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -ب

 لدى طالب المجموعـة التجريبيـة مـن       بمهارة القياس الطلبة على بطاقة المالحظة الخاصة      

الضابطة بعد  الصف التاسع األساسي الذين تعلموا باستخدام النموذج البنائي وطلبة المجموعة           

  .ق البرنامج تطبي

بين متوسـطات أداء  ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -ج

 لدى طالب المجموعـة التجريبيـة مـن         بمهارة التخيل الطلبة على بطاقة المالحظة الخاصة      

الضابطة بعد  الصف التاسع األساسي الذين تعلموا باستخدام النموذج البنائي وطلبة المجموعة           

  .بيق البرنامج تط
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بـين  ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة   :الفرض الثالث

 لدى أفـراد المجموعـة      ي والبعد ي االختبار القبل  ي ف متوسطات أداء مهارات الرسم الهندسي    

  ؟لنموذج البنائيالتجريبية من طالب الصف التاسع األساسي الذين تعلموا باستخدام ا

بـين  ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة   :الرابعالفرض 

 لدى أفـراد المجموعـة      ي والبعد القبلي االختبار   في متوسطات أداء مهارات الرسم الهندسي    

  ؟ ين يدرسون بالطريقة التقليديةالضابطة من طالب الصف التاسع األساسي الذ

  :أهداف الدراسة

  : إلىتهدف الدراسة الحالية 

  : التعرف على فعالية البرنامج المقترح في إكساب-١

  . مهارة التقدير-أ

  . مهارة الدقة-ب

  . مهارة التخيل-ج

 بناء وحدة من مقرر التكنولوجيا للصف التاسع األساسي، وبيان طريقة تدريسها باستخدام             -٢

  .نموذج التعلم البنائي

سم الهندسي المقررة على تالميذ الـصف   إعداد اختبار مهارات الرسم الهندسي لوحدة الر       -٣

  .التاسع

  :أهمية الدراسة

  : فيما يأتيتكمن أهمية هذه الدراسة

  . تطوير استراتيجيات تدريس التكنولوجيا باستخدام نموذج التعلم البنائي-١
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 استجابة موضوعية لما ينادي به التربويون في الوقت الحاضر من مـسايرة االتجاهـات               -٢

ريس وتجريب أساليب ونماذج تعليمية قد تؤدى إلى نتائج إيجابية في العمليـة             الحديثة في التد  

 .التعليمية

 . المساعدة في توجيه جهود المعلمين نحو األداء المتميز والفعال-٣

 المساعدة في تقويم أداء المتعلمين، وذلك من خالل تحويل األهداف السلوكية المتوقعة إلى              -٤

  .مواقف

مقررات التكنولوجيا ببرنامج يمكن من خالله تنميـة وتطـوير مهـارة             تزويد المهتمين ب   -٥

  . الرسم الهندسي

مساعدة في تخطيط عمليتي التعليم والتعلم وذلك من خالل تحديد األداء الذي ينبغـي أن              ال -٦

  .يصل إليه المتعلم في نهاية الخبرة التعليمية

  :مصطلحات الدراسة

  :تالية الاإلجرائيةيتبنى الباحث التعريفات 

 البرنامج بشكل عام عبارة عن تتابع مجموعة من الوحدات الدراسـية            :البرنامج المقترح  -١

  .ع معين لتحقيق أهداف معينةالمتدرجة والمرتبطة بموضو

  : لتالي ا اإلجرائي يتبنى الباحث التعريف-٢

 الحاليـة فـي   البنائية عملية عقلية يقوم من خاللها المتعلم بربط الخبرات السابقة مع الخبرات 

ضوء المواقف التعليمية الجديدة وإيجاد تفسير مقنع بالنسبة للمتعلم حتى يمكنـه تفـسير مـا                

  .  يحدث
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 هو نموذج تدريسي يتم تنفيذه من خالل أربع مراحل متتالية وهى            : التعلم البنائي   نموذج -٣

رات، ومرحلـة   مرحلة الدعوة، ومرحلة االكتشاف واالبتكار، ومرحلة اقتراح الحلول والتفسي        

اتخاذ اإلجراءات وترتبط كل مرحلة من المراحل بالعلم والتكنولوجيا والمجتمع  في المراحل             

  .إجرائيويتبنى الباحث التعريف السابق كتعريف  ). ٧٧٨ : ١٩٩٨عبد الهادي، (األربعة 

   ):Skill( مفهوم المهارة -٤

  :التالي اإلجرائييتبنى الباحث التعريف 

 عمل ما أو مهمة ما  ، سواء كان هذا األداء عقلياً أو حركياً، ويتطلب هذا                 أداء: المهارة هي 

األداء فهما لكي يتم إتقانه وذلك وفقا للمعايير واألحكام التي يتم تحديدها من قبل مختصين في                

  تلك المهارة مع مراعاة مستوى وقدرات األشخاص الذين يقومون بأداء 

  .هذه األعمال

  :الهندسي الرسم -٥

  :يالتال اإلجرائي بنى الباحث التعريفيت

أن الرسم الهندسي لغة عالمية يفهمها ويتعامل بها فئة معينة من الناس لهم اهتمامـات بهـذا                 

العلم كما أنه من خالله تنتقل التكنولوجيا والتقدم العلمي بين مختلف الدول بسهولة وسـرعة               

  .وإتقان

هي الطريقة المعتادة في التدريس التي      " لتالي   ويتبنى الباحث التعريف ا    :العادية الطريقة   -٦

  ".تدور في معظمها حول محور المعلم وليس المتعلم

وهى القدرة على استخدام أدوات القياس المختلفة واختيار المناسب منهـا      : مهارة القياس  -٧

  .لكل حالة من أجل الحصول على معلومات تساهم في حل مشكلة معينة
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  وضع تصور ذهني عقلي ألشكال معينة عندما       وهى القدرةعلى  : مهارة تخيل المجسمات   -٨

  .نقرأها 

وهى اعطاء أرقام تقدر أبعاد الجسم وكلما كانت قريبـة مـن األرقـام              : مهارة التقدير    -٩

  .الصحيحة كانت أكثر دقة 

  :حدود الدراسة

  ي  اقتصر البحث على دراسة وحدة الرسم الهندسي المقررة على الصف التاسع األساس-١

 اقتصرت عينة البحث على فصلين من تالميذ الصف التاسع األساسي بمدرسـة ذكـور               -٢

  الرمال اإلعدادية لالجئين التابعة لوكالة الغوث

  :التى تشمل  اقتصرت الدراسة على إكساب مهارات الرسم الهندسي -٣

  . مهارة التقدير-١

  . مهارة التخيل-٢

  .القياس مهارة -٣

  .افظة غزة اإلعدادية التابعة للوكالةمدراس مح: الحد المكاني

  ).2007/2006(سوف يتم إجراء التجربة في الفصل الدراسي األول : الحد الزماني

 .وحدة الرسم الهندسي المقررة على طلبة الصف التاسع: الحد األكاديمي

  .إكساب الطلبة مهارة التقدير ومهارة القياس ومهارة تخيل المجسمات: الحد المتغير
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  :وات الدراسةخط

  :تضمنت خطوات الدراسة ما يلي

 – الطريقة التقليدية    – المهارة   – منهج التكنولوجيا    –نموذج التعلم البنائي    :  تحديد مفهوم  :أوالً

  .البرنامج وذلك من خالل اإلطالع على األدب التربوي  والبحوث والدراسات السابقة

بها للتالميذ من خالل تجربـة الدراسـة         تحديد مهارات الرسم الهندسي التي يجب إكسا       :ثانيا

  .وذلك عن طريق األدب التربوي و البحوث والدراسات السابقة وآراء المختصين

 إعداد أدوات البحث، وتشمل برنامجاً قائماً على نموذج التعلم البنائي يتضمن صـياغة              :ثالثاً

اسي، تم عرضـه    وحدة الرسم الهندسي الموجودة ضمن منهج التكنولوجيا للصف التاسع األس         

على مجموعة من المحكمين للتأكد من صالحيته اختبارا تحـصيلياً فـي الوحـدة المقـررة                

  .وعرضه على المحكمين وتقنينه

 .بناء بطاقات مالحظة لقياس مهارات التقدير والقياس والتخيل

 : اختيار مجموعة البحث من تالميذ الصف التاسع  قسمت إلى:رابعاً

  . مجموعة تجريبية-أ

  . مجموعة ضابطة-ب

  . تطبيق اختبار المهارات على مجموعتي البحث قبل بدء التجربة:خامساً

 تدريس البرنامج لتالميذ المجموعة التجريبية، بينما تدرس المجموعة الضابطة نفـس           :سادساً

  .الوحدة باألسلوب التقليدي

  . تطبيق بطاقات المالحظة على الطلبة أثناء عملية التدريس:سابعاً

  . تطبيق اختبار المهارات على مجموعتي البحث بعد انتهاء التجربة:سابعاً
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  . معالجة النتائج إحصائيا وتحليلها وتفسيرها:ثامناً

  . تقديم بعض التوصيات والمقترحات:تاسعاً
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  الفصل الثاني                      

  اإلطار النظري                      

       النظرية البنائية                        

  

  ـةــــة البـنـائيــــالفلسف

 نظرية التـعلـم البنـائية

 ـيأسس التـعلـم البـنائ

 ـيمنوذج التـعـلم البنائ

 تعلم املهارات وتطويرها

  يرق الرسم اهلـنـدسـط
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  يتناول هذا الفصل عرضاً مفصالً للجانب النظري في الدراسة، وسوف يتم تناول كل من 

  ).التقدير والقياس والتخيل( ة البنائية، ونموذج التعلم البنائي، ومهارات الرسم الهندسي الفلسف

   :الفلسفة البنائية: أوالً

      تعتبر بحوث بياجيه في بناء المعرفة وتطورها لدى المتعلمين هي التي وضعت األساس             

ن من ضـبط العالقـة بـين        للفلسفة البنائية، فبناء المعرفة عند بياجيه هى عملية توازنية تمك         

التالؤم واالستيعاب، فهي تتطلب التأثير على المعارف والمعلومات المتصلة بموضـوع مـا             

إلى آخره ثم مالحظة ما طرأ عليها مـن         ... وتحويلها وتفكيكها وتجميعها وتقسيمها وترتيبها    

ويعتقـد  ، هذا    )٩٠،  ١٩٩٢غريب وآخرون،   (تغيرات ثم دمجها في إطار بيئة الفرد الذهنية         

والذي يتم عنـدما يغيـر التالميـذ        . البنائيون أن التعلم الحقيقي يحدث خالل عملية الموائمة       

  ).Schulte,1996, 25(معارفهم وأفكارهم السابقة  نتيجة للمعلومات واألفكار الجديدة 

  :فالمعرفة البنائية إذن

  . تنتج عن تفاعل بنائي بين العقل والحواس، وبين النظرية والتطبيق-

  . يتم بناؤها من جهة المتعلم من خالل نشاط تفاعلي مع الموضوع-

 تتكون من مفاهيم وتصورات عقلية قابلة للتعديل عندما تعجز عـن اسـتيعاب معطيـات                -

 ).نسبية المعرفة(تجريبية 

غريـب وآخـرون،    ( تلعب فيها التجربة دور الفاحص وليست أصـالً أو مـصدراً لهـا               -

١٩٩٢،١٥ .(  
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  : تصور البنائية حول مشكلة المعرفة وقضاياها من افتراضين أساسيين هماهذا وينطلق

 يبنى الفرد الواعي المعرفة اعتماداً على خبرته السابقة وال يستقبلها بصورة سـلبية مـن                -١

اآلخرين، فالمتعلم يكون نشطاً وفعاالً أثناء عملية التعلم كما أن له الدور األساسي والفعال فى               

و بناء المعرفة، فهو القطب اإليجابي في عملية التفاعل بينه وبـين موضـوع              عملية التعلم أ  

 )Weatly,1991:10و  Trumper,1991:1و  ١١٢: ١٩٩١محمد أيت وآخـرون،     ( التعلم  

وهذا يعنى أن المتعلم يبنى معرفته الخاصة بنفسه عن طريق استخدام عقله حيث أن المعرفة               

م أو من البيئة، فالمعنى يتشكل داخل عقل المتعلم إذا          متجذرة في عقله وال تنقل إليه من المعل       

المتشكل بخبراته الـسابقة وبالـسياق      ) المعنى(قام المعلم بسرد المعلومات له ويتأثر المفهوم        

الذي يحدث فيه التعلم الجديد ويستدعى ذلك تزويد المتعلم بالخبرات التي تمكنـه مـن ربـط     

لمعنى العلمي الـسليم الـذي يتفـق عليـه العلمـاء                 المعلومات الجديدة بما لديه بما يتفق وا      

، هذا ويجب أن يتضح في األذهان أن دور المعلم ال يقتصر            )436:1996الخليلى وآخرون،   (

على نقل المعرفة، ولكن يجب أن يعمل على تبسيطها، واستنباطها وتسيهل وتوجيـه عمليـة               

 وغيرها من بنية المعرفة ال تنتقل       ، كما أن المفاهيم واألفكار    )١١٩: ١٩٩٨مصطفى،  (التعلم  

مــن فــرد آلخــر بــنفس معناهــا فالمــستقبل لهــا يبنــى لنفــسه معنــى خاصــا بــه 

)Wheatly,1991:10.(  

التكيف مع خدمة تنظيم العالم التجريبي وليس اكتشاف        :  أن الوظائف العملية التعليمية هي     -٢

قة والتي يمكن استخدامها في فهـم       الحقيقة الوجودية المطلقة، فأساس البنائية هو األفكار المسب       

الخبرات الجديدة وبالتالي يحدث التعلم عندما يكون هناك تغير في أفكار المتعلمـين المـسبقة               
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وذلك إما عن طريق تزويدهم بمعلومات جديدة أو إعادة تنظيم ما يعرفونه أى إعادة تـشكيل                

  )Baker & Piburn, 1997: 110 & Gunston & Northfield, 1994: 524 (البناء المعرفي 

ويتضح مما سبق أن البنائيين يؤكدون على التعلم القائم على الفهـم فـالمتعلم يـستخدم                

لذلك يجب تشجيع التالميذ    . معلوماته ومعارفه السابقة فى بناء معرفته الجديدة والتى يقتنع بها         

 بناء معـارفهم    على القيام باألنشطة حتى يحدث التعلم ذو المعنى لديهم وتشجيعهم أيضا على           

وعلى المعلم مساعدتهم على أن يجعـل أفكـارهم   ) Louden, et al., 1994:650(بأنفسهم 

الخاصة واضحة ويقدم لهم أحداثاً تتحدى تفكيرهم وتشجيعهم على اتباع تفـسيرات متعـددة              

فالمعلم هنا ميسر ومساعد لبنـاء      . وإمدادهم بفرص الستخدام هذه األفكار في مواقف متعددة       

فهو الذي يخطط وينظم بيئة الـتعلم ويوجـه   ) Huibregtse et al., 1994: 540(فة المعر

 ). Carin, 1997 : 53(تالميذه ويرشدهم لبناء تعلم ذي معنى لديهم 

وبوجه عام إن االنتقال من التدريس وفقا للطريقة التقليدية إلى التدريس وفقا للطريقة البنائيـة               

)Schult, 1996:26 (يير في مكونات التربية العلمية والجدول رقـم  يتطلب إحداث تغ )1 (

  يوضح مقارنة بين الطريقة التقليدية والطريقة البنائية فى التعلم 

  )1 ( جدول 

  مقارنة بين الطريقة التقليدية والطريقة البنائية

 )(Constructivistالطريقة البنائية  )Traditional(الطريقة التقليدية 

 . المعرفة توجد بداخل التلميذ نفسه- .لتلميذ المعرفة توجد خارج ا-

 . محورها التلميذ- . محورها المعلم-

 . التلميذ ايجابي ونشيط- .  التلميذ سلبي من ناحية تلقى المعومات-
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 . أنشطة تفاعلية- . أنشطة فردية-

 . تعلم تعاوني- . تعلم تنافسي-

 .  يتقبل كل اإلجابات- . يبحث عن اإلجابة الصحيحة-

  تغير مفاهيم- . تذكر المعرفة-

. التلميذ يبنى معارفه من مصادر مختلفة- . االعتماد على الكتاب المدرسي-

 .  توجد بدائل مختلفة لتقويم التالميذ- .  اختبارات تحريرية على الورقة والقلم-

  

ائية في  األهداف المعرفية للفلسفة البن   ) Perkins) 23-18:1991" بيركنز"هذا وقد حدد    

االحتفاظ بالمعرفة وفهمها واالستخدام الوظيفي للمعرفة ولمهاراتها، كما تهتم الفلسفة البنائيـة            

بجميع أوجه التعلم المختلفة باألهداف التعليمية، محتوى التعلم، استراتيجيات التـدريس ودور            

 )Cunningham, 1991: 28 33" (كننجهـام "كل من المعلم والمتعلم وأخيراً التقويم إال أن 

أشار إلى أن الفلسفة البنائية لم تقدم صيغة مقبولة ومتكاملة عن التقـويم ينـسجم وإطارهـا                 

هذا وللفلسفة البنائية عدة مزايا منها تشجيع التالميذ على صنع قراراتهم           .الفلسفي السيكولوجي 

بينهم     بأنفسهم وتحفزهم على المناقشة واتصال بعضهم ببعض والتواصل الفكري والعلمي فيما            

)Wheatley, 1991, 2 .(  

هو االسم العام الذي أعطى للتطور الـسائد فـي تعلـيم             Constructivismالبنائية  إن  

العلوم، وإن المنظور البنائي في تعليم العلوم يختلف كثيرا عن النظرة التقليدية المستخدمة في              

وينظمهـا بـصورة منطقيـة      التدريس، فالمعلم الذي يدعم فكرة البنائية يختار مادة التدريس          
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ويقدمها وفق التسلسل المفاهيمي حيث يبدأ بالمفاهيم الكبرى األكثر شـمولية ويتـدرج فـي               

  .النزول إلى المستويات األقل شموالً

التي أحـضرت أوراق الكرتـون والمقـصات والمـساطر          " جيسيكا  "وال يفوتنا ما قامت به      

ا على مجموعات من األطفال، وطلبت من       والفرجار والخيوط وما شابه ذلك، وقامت بتوزيعه      

كل مجموعة صغيرة أن يعملوا عمالً جماعياً من خالل المجموعة منظـراً طبيعيـاً حـسب                

أي تقليـد   " جيسيكا  "رغبتهم دون تحديد نوع المنظر مستخدمين خبراتهم السابقة، وقد تجنبت           

ل بالتفكير في تنفيذ مـا      في ذلك، وشجعتهم على أال يتقيدوا بتحديد نوع المنظر، وأخذ األطفا          

  ).97: ، 2005أبو جاللة، (طلب منهم مستخدمين تصوراتهم المبنية على خبراتهم السابقة 

   Constructivism Learning Theoryنظرية التعلم البنائية : ثانياً

على الرغم من أنه ال يوجد تقريباً اتفاق على نظرية بنائية للتعلم، إال أن النظرية تزعم                

م بأنه يوجد كم هائل من الحقائق في ذهن المتعلم، ويعي الفرد الحقيقة أو على األقل                بوجه عا 

يفسرها في ضوء خبراته، وتهتم البنائية بكيفية بناء المعرفة من خـالل خبراتنـا، وأبنيتنـا                

فيتم تكوين عالمنا الشخصي عـن    : العقلية، ومعتقداتنا المستخدمة في تفسير األشياء واألحداث      

ن، ومن ثم فإنه في إطار النظرية البنائية ال توجد حقيقة موضوعية واحدة، فهـي               طريق الذه 

ترى أن العقل أداة ضرورية في تفسير األحداث واألشياء، وأن هذه التفسيرات تشمل أسـاس               

المعرفة الشخصية والفردية؛ فالذهن ينتقى المدخالت من العالم الخارجي حتى يتمكن من تقديم             

ا جميعنا نفكر في العالم الخارجي بطرق مختلفة نوعاً ما من واقع خبراتنـا              تفسير لها، كما أنن   

  ).Jonassen, 1991( بهذا العالم، ومعتقداتنا من تلك الخبرات
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٢٢ 

  :خصائص التعلم والتعليم البنائي

إن العديد من التربويين وعلماء النفس المعرفي يطبقون البنائية من أجل تطوير بيئـات              

ماذج للتدريس المعرفي، وفيما يأتي تلخيص التعليم والتعلم البنـائي كمـا            التعليم، ويقدمون ن  

  ):Wilson Jonassen، 1991 &Honebein،1996(وردت في بعض أدبيات 

  . التأكيد على بناء المعرفة وليس إعادة إنتاجها-١

 بناء المعرفة ينبغي أن يتم في سياقات فردية ومن خالل المناقـشة والتعـاون والخبـرة                 -٢

  .جتماعيةاال

 بناء المعرفة والمعتقدات واالتجاهات السابقة للمتعلم يجب أن تؤخذ في االعتبار عند بناء              -٣

 .عملية المعرفة

 . التأكيد على مهارات التفكير وحل المشكالت-٤

 . تقديم الرؤى المتعددة وتمثيالت المفاهيم والمحتويات والتشجيع عليها-٥

 .عية بواسطة المتعلم أو في مناقشة مع المعلم اشتقاق األهداف الرئيسة والفر-٦

 . أن يعمل  المعلمون كموجهين ومشرفين وقادة-٧

 توفير األنشطة والفرص واألدوات والبيئات لتعزيز القدرات فـوق المعرفيـة والتحليـل              -٨

 . والتنظيم البنائي

 . قيام الطالب بالدور المركزي في ضبط عملية التعلم-٩

 . قاً وممزوجاً بالعملية التعليمية التقويم يكون صاد-١٠
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٢٣ 

  : األهداف المعرفية للتعليم تبعاً للفلسفة البنائية: ثالثاً

أهداف التعليم المعرفي تبعاً للفلسفة البنائية فيما " Perkins" (1991:18-23" ( بيركنز"يحدد 

  : يأتي

  ).Understanding( فهم المعرفة -١

 .(Retention) االحتفاظ بالمعرفة -٢

  .(Active Use of Knowledge and Skills) االستخدام النشط للمعرفة ومهاراتها -٣

وهذه األهداف الثالثة يجب أن تكون نصب أعيننا ونحن نعلم المعرفة في المدارس بطريقة أو               

إستراتيجية قائمة على الفلسفة البنائية فيجب مساعدة المتعلم على تخزين أساسيات المعرفة في             

ك لبناء ركيزة علمية سليمة لديه تكون القاعدة التي ينطلـق منهـا، كمـا يجـب             ذاكرته، وذل 

، "أي إعطاء معنـى   " مساعدة المتعلم على استخدام هذه المعرفة في فهم الظواهر المحيطة به            

وهذا غير قائم على االحتفاظ بالمعرفة فحسب بل أيضاً على فهم المعرفة وطبيعتهـا حتـى                

 من الناحية العلمية، ويجب مساعدة المتعلم على استخدام المعرفة          يكون المعنى المعطى سليماً   

  .في حل المشكالت التي قد تواجهه في مواقف الحياة الطبيعية

  : ومن استراتيجيات التدريس القائمة على الفلسفة البنائية

  ).Problem centered Learning strategy( إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة -

 . (Learning Cycle)ة التعلم  دور-

  ).V) " Vee mapping teaching Strategy " إستراتيجية التعلم بخريطة الشكل -

  ).Posner ,s Strategy( نموذج بوسنر وزمالئه -

  ).The contructivist Learning Model( نموذج التعلم البنائي -
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  ).435:1996-487الخليلى وآخرون،( النموذج الواقعي لتدريس العلوم -

  . دور المتعلم-٤

المتعلم وفقاً للفلسفة البنائية مكتشف لما يتعلمه من خالل ممارسته للتفكير العلمي، وهو باحث              

عن المعنى بخبراته مع مهام التعلم باإلضافة إلى أنه يبنى معرفته ويشارك في مسئولية إدارة               

  .التعلم وتقويمه

 ويلعب دور العالم في البحث والتنقيب الكتشاف        فالمتعلم في النموذج البنائي أكثر نشاطا     

  . الحلول المناسبة التي تواجهه، فهو يعتبر محور هذا النموذج ومركز اهتمامه

المعلم وفقاً للفلـسفة البنائيـة يمـارس عـدة أدوار تتمثـل فيمـا يـأتي                              :  أدوار المعلم  -٥

)Glasersfeld.1989:9-10:(  

يث يشيع جو االنفتاح العقلي وديمقراطية التعبير عن الرأي، وقبـول            منظم لبيئة التعلم بح    -أ

  .المخاطرة، وإصدار القرارات

  . مصدر احتياطي للمعلومات إذا لزم األمر-ب

 نموذج يكتسب منه التالميذ الخبرة ويكون حاله في ذلك كحال المعلم في ورشة يتعلم منه                -ج

ببعض المهام أمامه وتحت مالحظة دقيقة منه، ثـم         التالميذ بمالحظته أوالً، ثم يقومون بالقيام       

 .ينطلق كل منهم للعمل بمفرده معظم الوقت بعد ذلك

 موفر ألدوات التعلم مثل األجهزة والمواد المطلوبة إلنجاز مهام التعلـيم بالتعـاون مـع                -د

  .الطالب

  . مشارك في عملية إدارة التعلم وتقويمه-و
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ت والتحديات التي تواجه النموذج البنائي في التعليم حيث         يعد التقويم من المشكال   :  التقويم -٦

أن هذا النموذج لم يقدم بعد صيغة متكاملة ومقبولة عـن التقـويم تـساير إطـاره الفلـسفي             

  )Cunning ham,1991:28-33( والسيكولوجي 

  : أسس التعلم البنائي

  :من أهم األسس التي يقوم عليها التعلم البنائي ما يأتي

  . عملية بنائية نشطة ومستمرة التعلم-١ 

  . تهيئة أفضل الظروف عندما يواجه المتعلم بمشكلة حقيقية-٢

 تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاوض اجتمـاعي مـع                -٣

 .اآلخرين

 . المعرفة السابقة شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى-٤

تمثل في إحداث تكيف يتواءم مـع الـضغوط المعرفيـة            الهدف الجوهري لعملية التعلم ت     -٥

 .) 1992 : 66زيتون و زيتون (الممارسة 

 :وينطلق مفهوم البنائية من افتراضين هما

 بناء المعرفة من خالل الخبرات السابقة، فالتفكير النشط أثناء عمليـة الـتعلم              :الفرض األول 

فكار الموجودة في البنية المعرفيـة ال       يحسن من تنظيم بنية الفرد المعرفية، وإن المعرفة واأل        

يمكن انتقالها من المعلم إلى المتعلم بنفس معناها بل تثير معاني مختلفـة لـدى كـل مـتعلم                   

)Johnson & Gott, 1996:564(  

 التكيف عملية معرفية تحدث عندما تتغير المعلومات واألفكار الـسابقة لـدى             :الفرض الثاني 

ت جديدة، أو إعادة  تنظيمها، أو إعادة تشكيل بنيته المعرفية بما            المتعلم نتيجة تزويده بمعلوما   
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يحقق التعلم ذو المعنى، وبذلك تكون البنية المعرفية للمتعلم قد أعيـد بناؤهـا مـن جديـد،                  

وأصبحت قادرة على استيعاب خبرات جديدة، وهذا يعنى أن عقل المتعلم يمكـن أن يتغيـر                

   ).1996 : 257الخليلي وآخرون ، (

  : وذج التعلم البنائينم

يتم في هذا النموذج مساعدة التالميذ على بناء مفاهيمهم ومعارفهم العلمية وفق أربع مراحـل                

  )Reigeluth, 1991, 36) ٧٨٦، ١٩٨٨و عبد الهادي، ٤٤١-٤٤٠، ١٩٩٦الخليلى وآخرون، (

  : مقتبسة في أصلها من مراحل دورة التعلم، وهذه المراحل هى

  : مرحلة الدعوة-أ 

يتم في هذه المرحلة جذب انتباه التالميذ وإشراكهم فى النشاط من خالل عرض أحـداث                   

متناقضة أو صور فوتوغرافية، وفى نهاية هذه المرحلة يجب أن يكون التالميذ قـد ركـزوا                

على مشكلة واحدة أو أكثر، كما يجب أن يشعروا بالحاجة إلى البحث والتنقيب للوصول إلـى               

  . حل لهذه المشكلة

  : مرحلة االستكشاف-ب

    في هذه المرحلة يستكشف التالميذ المشكلة، ويقومون بالبحث عن التفسيرات العلمية لهـا              

  .من خالل إجراء التجارب والقيام بالعديد من األنشطة االستقصائية
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  : مرحلة اقتراح التفسيرات والحلول-ج

مفاضلة بين الحلول المطروحة وذلـك مـن            في هذه المرحلة تتم عملية تفسير النتائج وال       

خالل قيام التالميذ باألنشطة المختلفة، حيث يجرى تعديل ما لدى التالميذ من تصورات بديلة              

  . وإحالل المفاهيم العلمية محلها

  : مرحلة اتخاذ اإلجراء-د

و     يحاول التالميذ في هذه المرحلة إيجاد تطبيقات مناسبة لما توصلوا إليـه مـن حلـول أ           

  .استنتاجات في مسائل جديدة أو في الحياة، وتنفيذ هذه التطبيقات عملياً

  :مزايا نموذج التعلم البنائي

  : بعدة مميزات هى) Duffy,et al,1991:7-12( يمتاز نموذج التعلم البنائي 

  :تتعدد مزايا نموذج التعلم البنائي كإستراتيجية من إستراتيجيات التدريس والتي منها

ن المتعلم محوراً للعملية التعليمية، فهو الذي يبحث ويجرب ويكتشف حتى يصل             يجعل م  -١

  .إلى النتيجة بنفسه

  . يجعل المتعلم يقوم بدور العلماء مما ينمى لديه االتجاه اإليجابي نحو العلم-٢

 يتيح للمتعلم الفرصة لممارسة عمليات العلم المختلفة كالمالحظـة واالسـتنتاج وفـرض              -٣

 .ياسالفروض والق

 يراعى الفروق الفردية لدى المتعلمين ويساعد على اكتساب التالميذ الخبرات من بعضهم             -٤

 .البعض من خالل المناقشة والحوار بين المتعلمين أو بين المتعلمين والمعلم

 يربط هذا النموذج بين العلم والواقع مما يتيح الفرصة أمام التالميذ لرؤية أهميـة العلـم                 -٥

 .قع الذي يعيشون فيهبالنسبة للوا

 

  الفصل الثاني                                                                      اإلطار النظري   
 



٢٨ 

  يساعد التالميذ على التفكير بطريقة علمية مما يؤدى إلى تنمية التفكير اإلبتكارى لديهم-٦

بجعل التالميذ يقومون بالتفكير في أكبر عدد ممكن من الحلول للمشكلة الواحدة، مما يقـودهم               

 .إلى استخدام التفكير اإلبتكارى

  .ماعي بين التالميذ والعمل كفريق واحد يشجع هذا النموذج على العمل الج-٧

 

 :دور المعلم في التخطيط لألنشطة التعليمية طبقا لنموذج التعلم البنائي

يقع على عاتق المعلم مراعاة الخبرات السابقة عند تالميذه، من خالل القيام بتخطيط أنـشطة               

ة بالوحدة المختارة   مراحل نموذج التعلم البنائي، بدءاً من صياغة بعض المشكالت وثيقة الصل          

للتدريس، ومروراً بكتابة قائمة بالخبرات الحسية التي يمكن إتاحتها للتالميذ وانتهاء بتـوفير             

الوقت المناسب للتالميذ للقيام باألنشطة، تحقيقاً لمزيد من التفاعل في جلسات الحـوار بـين               

  .المعلم وتالميذه وبين التالميذ بعضهم البعض

حد الدروس طبقاً لمراحل نموذج التعلم البنائي، فإنه على المعلم أن يتبع            وعند التخطيط لتنفيذ أ   

  :الخطوات التالية

  . يقوم المعلم بتحديد المهارة التي يريد تقديمها لتالميذه-١

 يقوم المعلم في ضوء خبرته السابقة عن تالميذه بصياغة بعض المشكالت والـصعوبات              -٢

ل نموذج التعلم البنائي، على أن يضع المعلم فـي          التي ستضمنها أنشطة كل مرحلة من مراح      

اعتباره أثناء ذلك أن ما يكون لدى التلميذ من قدرات عقلية تمكنه من أن يتخطى ما يواجهـه                  

  .من تحديات خالل ممارسته لتلك األنشطة
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 قيام المعلم بكتابة قائمة بكل ما يمكن توفيره من الخبرات الحسية ذات العالقـة الوثيقـة                 -٣

  .هارة التي تم تحديدها من قبلهبالم

 التخطيط لمرحلة الدعوة بتحديد األسئلة أو األشياء التي  تعرض على التالميـذ والتـي                -٤

  .تؤدى إلى شعورهم بالحاجة إلى البحث والتنقيب للوصول إلى الحل

 التخطيط لمرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار باختيار عدد من الخبرات المحسوسة           -٥

اينة من حيث الشكل والوثيقة الصلة بالمضمون، والتي يمكن توفيرهـا داخـل حجـرة               المتب

الدراسة، وإعطاء التالميذ وقتاً مناسباً ليقوموا بأنشطة هذه المرحلة بحرية تساعدهم على بلوغ             

هدف المرحلة، والتي إذا ما أنجزت بصورة مناسبة، فإنها تؤدى إلى مزيد من الواقعية نحـو                

ة للمواد التعليمية، ومزيد من التساؤالت والبحث عن الظواهر المختلفة، وكل           الفحص والدراس 

  .ذلك في إطار التوجيه واإلرشاد من قبل المعلم

 التخطيط لمرحلة اقتراح التفسيرات والحلول على اعتبار أن أنشطة التالميذ خالل مرحلة             -٦

ا من خالل جلـسة حـوار       االستكشاف واالكتشاف واالبتكار أساس للمهارة التي يجب تقديمه       

  .عامة بين المعلم وتالميذه

 التخطيط لمرحلة اتخاذ اإلجراء من خالل مجموعة الخبرات الحسية الجديدة التـي يعـد               -٧

تفاعل التالميذ فيها تطبيقاً مباشراً للمهارة التي تم تعليمها، وقد تم إتباع الخطوات السابقة عند               

  .ائيإعداد الدروس وفقاً لنموذج التعلم البن

  :تعلم المهارات وتطويرها

 هناك العديد من التعريفات في المجال التربوي لتعريف مفهوم المهارة 
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٣٠ 

          .قـدرة الفـرد علـى أداء األعمـال بكفـاءة أكبـر مـن المعتـاد                : تعرف المهارة بأنهـا   

  )2001 :47البكري، (

بالسرعة والدقة واإلتقان    قدرة من قدرات اإلنسان على القيام بعمل ما، وتتصف هذه القدرة             -

  ). 1985 :100أبو زينة، (

 القدرة المكتسبة التي تمكن المتعلم من إنجاز أعمال تعليمية بكفاءة وإتقان بأقـصر وقـت                -

 ) 2001 : 43المقرم، . (ممكن وأقل جهد وعائد تعليمي أوفر

،   )(1999 : 397أبو جاللة، " (  أسلوب أدائى يتم بصورة متقنة في أقل جهد أقصر وقت -

.                 تلك المظـاهر والـسمات العمليـة التـي تظهـر عنـد تأديـة أو إنجـاز عمـل مـا                      -

 ). 1996 : 17الشارف، (

 ضرب من األداء تعلم الفرد أن يقوم به بسهولة وكفاءة ودقة مع اقتصاد فى الوقت والجهد                 -

  ).2003 : 25وي، الفتال" ( سواء كان هذا األداء عقلياً أو اجتماعياً أو حركياً 

المهارة بأنها شيء يتعلمه الفرد ليعلمه بسهولة وكفـاءة فـي           ) 6:1973" ( صالح"  يعرف   -

  .صورة أداء عقلي أو بدني

بأنها ما يتعلمه الفرد ويقوم بأدائه بسهولة وبدقة،        ) GOOD) 78:1973" جود  "  ويعرفها   -

  .سواء كان هذا األداء جسمياً أو عقلياً

على أنها أنماط من السلوك العقلـي أو البـدني          ) TERRY ) 89:1997" يتير" ويعرفها   -

تتسم  بالتناسق والنمطية وتشتمل عادة على العمليات اإلدراكية وقد تكون المهارة حركيـة أو               

  .يدوية أو عقلية أو اجتماعية
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  :عند تدريس المهارات على المعلم أن يقوم بالتحركات التالية

فالمعلم يقدم لطالبه نصائح عامة وإرشادات وتعليمات حـول مـا           : ة تحرك التقديم للمهار   -١

سيقومون به، وكيفية القيام به، و أي الخطوات المتسلسلة التي سيتبعونها، وربمـا يعطـيهم               

التعميم أوالً، ألن ذلك سيعطى للمهارة معنى وفهماً، فيكون حافزاً لهـم ويعطـيهم شـعوراً                

  .ابي يساعدهم على التعلمبالراحة مما يكون بمثابة تعزيز ايج

فالمعلم قد يضطر لتوضيح وتفسير المبدأ وقد يضطر أحياناً لمراجعة الطـالب            :  التفسير -٢

ببعض المعلومات السابقة والضرورية لفهم المبدأ أو التعميم، وبالتـالي الكتـساب المهـارة              

  :الحالية، وربما يقوم المعلم بتنفيذ الخطوات على مثال ما

  .  حاصل ضرب القاعدة في االرتفاع1/2= يس التعميم مساحة المثلث فمثالً عند تدر

يجب أن يكون الطالب على معرفة وفهم تام للمثلث، قاعدة المثلث، ارتفاع المثلث، وإال فيجب               

  . توضيحها أوالً قبل البدء بالتدريب على استخدام هذا التعميم في إجراء الحسابات

لتعميم ويعطى أمثلة على النمط نفسه ويطلب من الطالب         ثم يقوم المعلم بحل مثال على هذا ا       

  ) .137:2001البكرى والكسوانى . ( حلها كما فعل هو

وهنا يوضح المعلم لطالبه أن الـسبب فـي اسـتخدام هـذه الخطـوات              :  تحرك التبرير  -٣

واإلجراءات، هو ألنها تؤدى إلى النتيجة الصحيحة، وقد يكون التبرير بإثبات أن هذا المبـدأ               

  .مبنى على تعميم رياضي معين

إن تحرك التدريب يطور قدرة الطالب على إتمام العمل بسرعة ودقة وإتقـان،             :  التدريب -٤

  .ويكسبه المهارة الالزمة
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٣٢ 

  : استراتيجيات تدريس المهارات

   قد يتبع المعلم إحدى االستراتيجيات التالية وقد يجمع بينها عند تدريسه للمهارات

  )138: 2001البكرى و الكسوانى، . ( المهارة ودرجة تعقيدها ويعتمد ذلك على 

وهنا يركز المعلم على تدريس المهارة كوحدة واحدة ويوجه الطالب إلى           :  إستراتيجية الكل  -أ

  .تعلم التسلسل المناسب لمكونات المهارة

زء المهارة إلى أجزاء ويتم تدريس الطالب كل ج       ) تجزأ  ( هنا تقسم   :  إستراتيجية الجزء  -ب

لوحده وتدريبهم عليه أى أنه فى البداية يتم التدريب على أجزاء المهارة كل على حدة قبل أن                 

  ) .138: 2001البكري و الكسوانى، ( تتكامل 

  :خصائص المهارة

أو اجتماعية تتميـز بمجموعـة مـن        ) يدوية  ( إن المهارة مهما كان نوعها عقلية أو حركية         

  : وهى ) 2001 : 4 – 7زيتون، (الخصائص 

تعبر المهارة عن القدرة على أداء عمل أو عملية معينة، وهذا العمل أو العملية فـي الغالـب                 

مجموعة من األداءات أو العمليات الصغرى، وهى األداءات أو العمليات البسيطة الفرعية، أو             

  .المهارات البسيطة، أو االستجابات البسيطة، أو السلوكيات التي تتم بشكل متسلسل ومتناسق

تتكون المهارة عادة من خليط من االستجابات أو السلوكيات العقلية واالجتماعية والحركيـة،             

  . وفى كثير من الحاالت يغلب جانب من هذه الجوانب على غيره عند تصنيف مهارة ما

ويتفق الباحث مع رأى زيتون بأن المهارة هى القدرة على أداء عمل أو عملية معينة والتدخل             

  .ا رغم أنها تعتمد عليها المعرفة فيه
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يتأسس األداء المهاري على المعرفة أو المعلومات، إذ تكون المعرفة جزءاً ال غنى عنه مـن                

هذا األداء، غير أنه يجدر التنويه إلى أن المعرفة وحدها ال تضمن إتقان الفرد ألداء المهارة،                

 : ذلك بالمعادلة اآلتية ) 2000 : 172( ويوضح على 

 المعرفة + القدرة = المهارة                                 

وهذه المعادلة توضح العالقة بين الجانب المعرفي والجانب النفسحركى، حيـث أن تـشغيل              

جهاز يحتاج إلى اإللمام بأجزائه وكيفية تشغيله واالحتياطات الالزمة قبل البدء بالتدريب على             

  .عملية التشغيل

  .فرد ويحسن من خالل عملية التدريب أو الممارسة  ينمى األداء المهاري لل-

   يتم تقييم األداء المهاري عادة بكل من معياري الدقة في القيام به والسرعة في اإلنجاز -

يمكننا القول أن طالب ما قد أتقن مهارة استخدام الميزان الحساس إذا تمكـن مـن     : مثال ذلك 

، وفى أقل زمن ممكن، ويكون أداؤه       "يذكرأي دون خطأ    " تقدير وزن عدة كتل صغيرة بدقة       

قريباً بدرجة كبيرة من أداء إنسان خبير بممارسة هذا العمل، كما قد يقيم هذا األداء بمعيـار                 

ثالث وهو قدرة الفرد على تكيف أدائه المهاري بحسب الموقف الحياتي الموجود فيه، بمعنى              

لمرور بها بالدقة والـسرعة المطلوبـة       أن ينفذ المهارة في مواقف أدائية جديدة لم يسبق له ا          

الطالب الذي أتقن مهارة استخدام الميزان الحساس في معمل العلوم يمكنه تطبيق هـذه              : فمثالً

وبناءاً على ذلك يوصـف الطالـب       .المهارة في وزن الذهب والمجوهرات في محالت بيعها       

ا تشير المهارة أيـضاً إلـى       ، لذ "فرد على درجة من الكفاءة في األداء واإلتقان       : " الماهر بأنه 

مستوى الكفاية التي يحصل عليها الفرد أو الطالب للقيام بعملية معينة بدرجة مـن الـسرعة                
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٣٤ 

لمـستوى  " المعيـار "واإلتقان، مع االقتصاد في الجهد المبذول، وقد يحدد المعلم الحد األدنى            

  ).2004 : 108زيتون ).( 80%(الكفاية بـ 

كأدنى مستوى أداء مقبول ينجـزه      ) 80%( مة محددة تبلغ نسبتها     قي: " مستوى درجة اإلتقان  

   ).1986 : 53رجب، ( الطالب لتحقيق اإلتقان في اختبار مرجعي المستوى 

أو يزيد من درجات المادة المتعلمـة كمـا يقيـسها           ) 80%( هو حصول الطالب على     : " أو

ف من مجال إلى آخر ومن لكن هذه النسبة تختل ) .2000 : 15عطوان، ( اختبار المهارات 

فما فـوق نـسبة مقبولـة       ) 95%( تخصص إلى آخر، حيث أن بعض المجاالت تعد نسبة          

كمستوى للتمكن وخصوصاً المجاالت التي تحتاج إلى مهارة عاليـة، مثـل مهـارة قيـادة                

الطائرات حيث أن أي خطأ ولو بسيط قد يعرض حياة العديد من البـشر للخطـر، وبعـض                  

فما فوق نسبة مقبولة كمستوى للتمكن وخاصـة حـديثي العهـد      ) 75%(ة  المجاالت تعد نسب  

باألعمال والمهن، إذ أنه نظراً لقلة الخبرات وعدم التمكن يمكن أن تحدث بعض األخطاء التي              

التصل إلى حد الكارثة أو القتل، ولكن يمكن تحاشيها بالمزيد من التمرس والتدريب، وكلمـا               

 العمل، كلما ارتفع مستوى التمكن الذي يصل إليه والمهارة          ازدادت خبرات الفرد وتمرسه في    

تستمر في النمو إلى أن تصل إلى حد معين ال تنمو بعده، وتستمر على هذه الحال فترة زمنية                  

قد تطول أو تقصر حسب عوامل معينة، ثم تأخذ بعدها في االنحدار بسبب عوامل كثيرة من                

  .) 1997 :128الخطيب، (أهمها الصحة والسن 

  : مراحل تعليم المهارة

   2001 :76)قطامى، . (  المران والتدريب على المهارة– تعليم المهارة –تقديم المهارة 
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  :مبادئ في تعليم المهارة

  :إلنجاح تنمية المهارة هى)  1999 : 406 ريان(هناك مجموعة من المبادئ والشروط 

  .ة وليست كتمرين منفصل أن يكون تدريسها وظيفياً ملتحماً بالمادة الدراسي-١

  . أن يفهم المتعلم معنى المهارة والغرض منها ويتوفر له الحافز لتنميتها-٢

 أن يخضع المتعلم لإلشراف بعناية أثناء محاوالته األولى لتطبيق المهارة ليكون عـادات              -٣

 . صحيحة منذ البداية

ر يبين مواضع الخطأ     أن تتوفر فرص متكررة للمران على المهارة مصحوبة بتقويم مباش          -٤

 .والنجاح في األداء

 يحتاج الطالب إلى توجيه فردى مبني على أساس المقاييس التشخيصية والمالحظة نظراً             -٥

 .الختالف أفراد المجموعة في استعداداتهم وقدراتهم على التعلم

  أن يتم تقديم المهارة على مستويات متزايدة في التعقيد من سنة دراسـية ألخـرى، وأن                -٦

 . يعمل كل مستوى على البقاء فوق المستوى الذي سبقه ويدعمه

 مساعدة الطلبة في كل مرحلة على تعميم المهارة، وذلك بتطبيقها فـي مواقـف عديـدة                 -٧

 .  ومتنوعة، وبذلك يمكن تحقيق أكبر قدر ممكن من إنتقال أثر التعلُم

لم المهارات حـسب حاجـة       أن يكون برنامج التعلم مرناً بدرجة كافية، بحيث يسمح بتع          -٨

  .المتعلم مع إمكان تعليم مهارات مختلفة معاً
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   :المهارة العملية

هي المهارات العلمية التي تتطلب استخدام عضالت الجسم في العلم والبناء والتداول وتنسيقها             

واإلجراءات الخاصة بتناول األدوات واألجهزة العلمية وكيفية اسـتخدامها، وكـذلك األدوات            

   ) 36:2001المقرم،(علمية التي تتطلب التناسق الحركي والنفسي والعصبيال

والمهارة العملية تتضمن سلسلة من األداءات أو اإلجراءات التي يمكن مالحظتها بطريقـة             " 

مباشرة أو غير مباشرة، يقوم بها المتعلم أثناء سعيه لتحقيق نتاج تعلمي علـى صـورة أداء،                 

في تنفيذ خطوات العمل وتحقيق أهدافه بشكل        ) Mastery( قان  فتشير بذلك إلى مستوى اإلت    

".                تتمثل فيه السرعة في اإلنجـاز والدقـة فـي األداء واالقتـصاد فـي الجهـد والكلفـة                    

   ). 2001 : 90قطامي، ( 

  : أهمية المهارة العملية

، يتضح لنا أهميـة     "لحركية  اليدوية أو ا  " من خالل التعريفات السابقة لمفهوم المهارة العملية        

المهارة العملية، حيث أن المهارات العملية لها أهميتها التي يصعب إنكارها بالنسبة للعمليـة              

  :أهمية المهارة العملية فيما يأتي ) 2002 : 618أحمد، ( التعليمية ويوجز 

ليم بصفة عامـة،     يتيح أداء المهارة العملية الفرصة أمام المتعلم لتنمية التفكير العلمي الس           -١

  .والتدريب على حل المشكالت بصفة خاصة

 يجعل أداء المهارة العملية المتعلم مشاركاً نشطاً في عملية التعلم، فهو يجمـع بيانـات،                -٢

ويبحث، ويكشف عالقات، ويكون مفاهيم، ويحل مشكالت، ويستنتج أو يستدل، ويفسر ويعلل            

  .وكل هذه مهارات مطلوبة للتعلم
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اء المهارة العملية مناسباً لجميع المتعلمين عاديين أو غير عاديين، فهو مناسـب              يعتبر أد  -٣

لغير العاديين، كبطيئي التعلم، والموهوبين، حيث يسير كل فرد في العمل بسرعته الخاصـة              

  .بما يؤدى إلى زيادة تقديره لذاته

وتبعد عنه الملل الـذي      تجعل المهارة العملية التعليمية عملية مشوقة للمتعلم وتجذبه إليها           -٤

  .قد يصيبه في تعليم الجانب النظري التجريدي البحت

 تنمى المهارات العملية لدى المتعلم بعض المهارات المرغـوب فيهـا كمهـارة العمـل                -٥

الجماعي ومهارة التنظيم وتناول األدوات وإعادتها، والتعاون مع اآلخرين باإلضافة إلى أنها            

  .ستنتاج والتفسير والصبرتكسبه بعض القدرات على اال

  : معايير تقويم المهارة العملية

ليس الهدف في تقويم المهارة العملية فقط مجرد التأكد من قيام المتعلم بخطوات محددة وفـق                

ترتيب معين بشكل صحيح، حيث هناك معايير لتقويم المهارة العملية وكل معيار منها يخضع              

  ): 2002 :630أ حمد، ( المعايير كما يوضحها ،وهذه"السرعة والدقة "لمستوى اإلتقان 

حيث يتم التأكد من قيام المتعلم بتنفيذ خطوات المهارة بالشكل المطلوب، بحيـث             :  األداء -١

  .تؤدى هذه الخطوات إلى الوصول لألداء الصحيح للمهارة

ه بخطوات  وهنا يتم التأكد من قيام المتعلم باستنتاج ما يمكن حدوثه نتيجة قيام           :  االستنتاج -٢

  .هذه المهارة

يقدم المتعلم تعليالً لما يحدث ويراه نتيجة قيامه بخطوات أداء المهارة في ضوء             :  التفسير -٣

  . ما سبق استنتاجه ويقدم تفسيراً علمياً منطقياً

  .وتشمل تقدير الطول والمسافة والزمن واألحجام والسعات واألوزان:  التقدير-٤
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اس بأنها قدرة عقلية تمكن الفـرد مـن اختيـار أداة القيـاس              تعرف عملية القي  :  القياس -٥

والوحدات المناسبة للسمة التي يريد قياسها في ظاهرة طبيعية، ثم إعطاء قيمة عددية صحيحة              

ودقيقة لمقدار تلك السمة باستخدام وحدات غير معيارية في بداية القياس ثم استخدام وحـدات               

  .معيارية بعد ذلك

س ومهاراتها أساسية والزمة لتطوير قدرات الطلبة المختلفة وللبدء بتعلـيم           وتعتبر عملية القيا  

  :مهارات عملية القياس ينبغي التأكد على ما لدى الطلبة من مهارات في المجالين التاليين

 إتقان مهارات الزمة لهم الستخدام أدوات القياس واألجهزة العلمية والتقنيات المختلفة في             -١

المتر والساعة وجهاز المطياف والمجهر والفولتميتر والميزان بأنواعه وما         ميدان العلوم مثل    

  .إلى ذلك

 مهارات لتوظيف وتطبيق وحدات القياس المختلفة، فمن المعروف أن لدينا نظاماً عالميـاً              -٢

لوحدات القياس، وهو ما يعرف بالنظام الفرنسي للقياس، تستخدم فيه وحدة الكيلوغرام لقياس             

تر لقياس المسافة والثانية لقياس الزمن، ويسمى نظام الوحدات األساسية ويختصر           الكتلة والم 

ويشتق من هـذا    ) 319، ص   2001عطا اهللا،   (ثانية  .كيلوغرام.متر" ث  .ك.م: بالرموز اآلتية 

  سم × سم" النظام نظام وحدات أخرى تسمى الوحدات أو الكميات المشتقة مثل وحدة المساحة 

 : تقترح األهداف اآلتيةولتدريس عملية القياس

  .  يوضح كيفية استخدام أدوات القياس البسيطة لقياس الطول والكتلة والزمن وما إلى ذلك-١

  . تطبيق القواعد العلمية المناسبة لتقدير الكميات المشتقة من الكميات األساسية-٢

 . يعرض طرقا توصله إلى قياسات غير مباشرة مثل الحجم والطول والزمن-٣

  ) .319، ص 2001عطا اهللا، (در كميات قياسية بسيطة مثل الطول والمسافة  يق-٤
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بأنه الطريقة الرئيسة لالتصال فـي العلـوم        )  ٢٠٠٥" ( موسى  "  يعرفه   : الرسم الهندسي 

لغـة  ( الهندسية وهو يستعمل لتوضيح األفكار ونقل المعلومات وتحديد األشكال، لذلك سـمى           

ددة كأي لغة أخرى بقواعد واصطالحات، ورغم االخـتالف         وهو لغة عالمية مح   ) المهندسين  

الطفيف في بعض تفاصيل هذه القواعد واالصطالحات في البلدان والنظم المختلفـة إال أنهـا               

  .تتفق جميعاً في القواعد القياسية األساسية

ة بأنه لغة عالمية يستخدمها المهندسون والفنيون وكاف      ) 1997" ( داوود" و  " الور"كما يعرفه   

العاملين في مختلف المجاالت الهندسية وغير الهندسية بغض النظر عن جنسياتهم ولغـاتهم،             

  كما أنه من خالله تنتقل التكنولوجيا والتقدم العلمي بين مختلف الدول بسهولة وسرعة وإتقان 

بالتمثيل التخطيطي لألشكال واألجسام الهندسـية      ) 2002" ( الخطيب" و" سعيد  " كما يعرفه   

بر الوسيلة الرئيسية لالتصال فى األعمال الهندسية باعتباره األسلوب األوضـح للتعبيـر    ويعت

  ).لغة المهندسين ( عن األفكار ونقل المعلومات ووصف األشكال الهندسية، ولذلك سمى 

  :طرق الرسم الهندسي

 تعتمد هذه الطريقة على استخدام قلم ):Free Hand Sketching( الرسم باليد الحرة -١

لرصاص والممحاة فقط دون اللجوء إلى أي أدوات رسم إضافية، وتتطلب هذه الطريقة فـي               ا

الرسم مهارة خاصة من الرسام تمكنه من عمل الخطوط المستقيمة والمنحنية والزوايا بطريقة             

ويعد الرسم باليد الحرة من الطرق الفعالة التي تتم بواسطتها ترجمة األفكار مباشرة             . معقولة

ت سهلة وسريعة، ومن ثم تعدل هذه الرسومات بنفس السهولة تبعاً لتطور عمليـة              إلى رسوما 

التفكير عند المصمم للوصول إلى التصميم النهائي، إضافة إلى ذلك فإن هذه الرسومات تكون              

بمثابة وسيلة ميسرة أكثر من الكالم في كثير من األحيان لنقل األفكار لآلخرين، كما يمكـن                
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 كتهيئة للرسومات النهائية الدقيقة على ورقة الرسم، وذلك لتالفى حدوث           استخدام الرسم الحر  

أخطاء في الرسومات النهائية بقدر اإلمكان، ويمكن للمبتدئ تطوير قدراته على الرسم باليـد              

  .) 1998 :5الخطيب، ( الحرة عن طريق التدريب المتواصل

 الطريقة لرسـم جميـع    تستخدم هذه):Instrumental  Drawing( الرسم باألدوات -٢

األجزاء المكونة للرسم من خطوط ومنحنيات وغيرها بدقة وفقا لمقياس رسم محدد بمـساندة              

   .) 1998 :5الخطيب، ( أدوات الرسم الهندسي المتعددة والمتوفرة لهذا الغرض

 تطـور التـصميم والرسـم    ):(Drawing  by  Computer الرسم بالحاسب اآللي -٣

والزال بـشكل  ) Computer-aided  design drafting, CADO( بالحاسـب اآللـى   

متسارع خصوصاً في السنوات األخيرة، والبرنامج األوسع انتشاراً هـو برنـامج أوتوكـاد                            

)Auto CAD (   وأصبح اآلن باإلمكان استخدام الحاسب اآللي لعمل كافة تفاصـيل وأجـزاء

خاصة ) Plotters(رسمها بواسطة راسمات    الرسم من خطوط ودوائر ومنحنيات وغيرها، و      

  .بدرجة عالية من الدقة تفوق دقة الرسم باألدوات

ولعل واحدة من أهم مزايا الرسم بالحاسب اآللي على الرسم باألدوات هى إمكانيـة إدخـال                

التعليمات المرغوبة على رسومات سابقة محفوظة في ملفات على أقراص تخزين صـلبة أو              

بسهولة في أي وقت دون الحاجة إلعادة الرسم أو أجزاء ) hard or floppy disks( مرنة 

  .) 1998 :7الخطيب، ( منه كما هو الحال عليه عند الرسم باألدوات 
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٤٢ 

  :الدراسات السابقة

تزايداً في البحث حول طرائق التدريس في المـدخل         شهدت السنوات األخيرة اهتماماً م    

البنائي حيث أجريت العديد من الدراسات والبحوث التي تشير إلى فاعلية استخدام هذا المدخل              

  .بصفة خاصة

وفيما يأتي مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية التي أتـيح              

اسات السابقة بحسب تسلسلها التاريخي مـن القـديم إلـى           اإلطالع عليها، وقد تم ترتيب الدر     

  .الحديث

  ):1998(  دراسة زيتون -١

هدفت الدراسة إلى تقصى فاعلية استخدام إستراتيجية التحليل البنـائي فـي تـصويب              

 .التصورات البديلة عن القوة والحركة لدى دارسي الفيزياء ذوي أساليب التعلم المختلفة

طالباً مـن طـالب الـصف األول الثـانوي،          ) 101(الوصفية على   واشتملت عينة الدراسة    

طالباً وطالبة من طـالب الفرقـة       ) 148(بمدرستي حوش عيسى، وإدكو بمحافظة البحيرة، و      

معلماً ومعلمـة   ) 76(الرابعة بقسم الفيزياء والكيمياء بكليتي التربية بدمنهور واإلسكندرية، و        

ة بمحافظة البحيرة، في حين اختيرت عينة المعالجة        من بين معلمي الفيزياء بالمدارس الثانوي     

التجريبية للدراسة باستخدام إستراتيجية التحليل البنائي من بين طالبات الصف األول الثانوي            

طالبـة،  ) 72(بالمدرسة الثانوية بنات بدمنهور بمحافظة البحيرة، وقد بلغ عـدد الطالبـات             

) FCI( الوصفية، تم تطبيق قائمة مفاهيم القـوة         ولتحديد التصورات البديلة لدى عينة الدراسة     

من طالب الصف األول الثانوي عقب دراستهم لمقرر الفيزياء، كما طبقت قائمة            ) 101(على  

طالـب  ) 100(أساليب التعلم على نفس العينة السابقة، وتم تطبيق قائمة مفاهيم القـوة علـى         
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م عقد ورشة عمل لمدرسـي الفيزيـاء        وطالبة من كليتي التربية باإلسكندرية ودمنهور، كما ت       

على مستوى محافظة البحيرة حول تصويب التصورات البديلة في الفيزيـاء، اشـترك فيهـا               

معلماً ومعلمة، واستمرت على مدار أسبوعين، تم خاللها تطبيق قائمة مفـاهيم القـوة،              ) 76(

يلـة وتـصويبها،    والتدريب على إستراتيجية التحليل البنائي، وكيفية تشخيص التصورات البد        

  :وخلصت الدراسة إلى النتيجة التالية

بين كل مـن متوسـطات درجـات        ) 0.001(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

القياس القبلي والبعدي للمفردات المتعلقة بالتصورات العلمية عن القوة والحركة لقانون نيوتن            

ريبية لتـصويب التـصورات البديلـة       األول، وذلك بعد تلقى مجموعة الطالب المعالجة التج       

والمتمثلة في تصويب التصورات البديلة عن القوة والحركـة لـدى طـالب الـصف األول                

  .الثانوي

  ):1998( دراسة سعودي -٢

هدفت الدراسة إلى تقصى فاعلية نموذج التعلم البنائي في تدريس العلوم علـى تنميـة               

  .خامس االبتدائيالتفكير اإلبتكارى والتحصيل لدى تالميذ الصف ال

وقد اختارت الباحثة فصلين من تالميذ الصف الخامس االبتدائي بإدارة عين شمس التعليميـة              

بمحافظة القاهرة، الفصل األول من مدرسة الفريق عزيز المصري االبتدائية، وعدد تالميـذه             

ي، والفـصل   تلميذاً ليمثل المجموعة التجريبية التي سيتم تدريسها بنموذج التعلم البنـائ          ) 57(

تلميذاً، ليمثل المجموعة   ) 56(الثاني من مدرسة الناصر صالح الدين االبتدائية، وعدد تالميذه          

  .الضابطة التي سيتم تدريسها بالطريقة المعتادة
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" الطاقة والمغناطيسية والكهربية    " واستخدمت الباحثة كتاباً للطالب، ودليالً للمعلم في وحدتي         

معداً وفقاً لمراحل نموذج التعلم البنائي، واختباراً للتفكير اإلبتكارى،         للصف الخامس االبتدائي    

  :وآخر لقياس التحصيل الدراسي لدى التالميذ، وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها

بـين متوسـطات درجـات تالميـذ        ) 0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

يذ المجموعة الضابطة عنـد التطبيـق البعـدي         المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات تالم    

لالختبار التحصيلي بمستوياته، والختبار القدرة على التفكير اإلبتكارى واختباراته الفرعيـة،           

  .لصالح المجموعة التجريبية

حجم التأثير للنموذج كبير مما يوضح فاعليته في زيادة التحصيل الدراسي، وتنميـة التفكيـر              

  .ذاإلبتكارى لدى التالمي

 ):1998( دراسة شهاب والجندي -٣

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الموديوالت التعليمية على تنمية فهم الطالبة المعلمة بكلية             

  .البنات لطبيعة العلم، وتعلم العلوم، وطرق تدريسها

وتمثلت عينة الدراسة بجميع طالبات الفرقة الرابعة شعبتي كيمياء وطبيعة تربوي، وتـاريخ             

  .طالبة) 52(بوي بكلية التربية جامعة عين شمس، والبالغ عددهن طبيعي تر

ولقد قامت الباحثتان بتنظيم المحتوى وترتيب خبرات التعلم في صورة خمـسة موديـوالت              

، "نظرية بياجيه   " نتائج العلم، عمليات العلم، أخالقيات العلم، نظريات تعلم العلوم        : تعليمية هى 

اختبار فهم طبيعة العلم، واختبار نظريات تعلـم        : البحث وهى دورة التعلم، وتم تطبيق أدوات      

العلوم، واختبار دورة التعلم، على عينة البحث قبل دراستهن للموديوالت التعليمية الخمـسة،             

  .وبعدها
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  :وقد خلصت الدراسة إلى النتيجة التالية

ـ      ) 0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         ات بين متوسـطات درجـات الطالب

المعلمات على اختبار فهم طبيعة العلم ومكوناته الثالثة، واختبـار نظريـات تعلـم العلـوم،                

  . واختبار دورة التعلم، قبل تدريس الموديوالت التعليمية وبعدها، لصالح التطبيق البعدي

 ):1998( دراسة عبد السالم -٤

ير تـصورات الطـالب     هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية المدخل البنائي في تغي          

 .المتصلة بتدريس العلوم" العلم، والتدريس، والتعلم " عن مفاهيم " شعبة علوم " المعلمين 

بكلية المعلمين في   " تعليم ابتدائي   " اشتملت عينة الدراسة جميع الطالب المعلمين شعبة علوم         

حلـة االبتدائيـة،    طالباً في المستوى السابع، وبعض معلمي العلوم بالمر       ) 28(أبها، وعددهم   

معلماً، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من المدارس االبتدائيـة بمـدينتي أبهـا              ) 28(وعددهم  

وخميس مشيط، وقام الباحث بتطبيق اختبار تشخيصي لتصورات معلمي العلوم عن مفـاهيم               

  .على عينة الدراسة كاختبار قبلي" العلم، والتدريس، والتعلم " 

بار القبلي توصل الباحث إلى التصورات الصحيحة والبديلة لـدى   وفى ضوء نتائج االخت   

" العلـم، والتـدريس، والـتعلم       " عينة الدراسة، مما ساعده على تطوير محتوى موضـوع          

وأنشطته بمقرر طرق تدريس العلوم، ليقوم بعد ذلك بتدريسه باستخدام بعض أساليب المدخل             

سة، وفى النهاية طبق الباحث االختبار السابق       البنائي لجميع الطالب المعلمون في عينة الدرا      

كاختبار بعدى على الطالب أنفسهم بعد انتهائهم من دراسة الموضـوع الـسابق، وخلـصت               

  :الدراسة إلى النتيجة التالية 
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بين درجات الطالب المعلمـين علـى       ) 0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

اً، وذلك لصالح التطبيق البعدي لالختبار، حيـث أظهـرت   اختبار التصورات ككل قبلياً وبعدي 

نتائج االختبار البعدي بعد استخدام المدخل البنائي المقترح تفوقاً وتحسناً واضحاً في التغيـر              

  .المفاهيمي لدى الطالب المعلمين عن االختبار القبلي

  ):1999( دراسة سعيد -٥

 المتناقضات على تنمية التفكير العلمي      هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية      

وبعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي من خالل مادة العلـوم، وتمثلـت               

تلميذاً وتلميذة من تالميذ الصف الخامس االبتـدائي تـم اختيـارهم    ) 273(عينة الدراسة بـ    

 بن شداد االبتدائية المـشتركة      عشوائياً من مدرستي أم المؤمنين االبتدائية المشتركة، وعنترة       

التابعتين إلدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث تم توزيعهم على مجمـوعتين             

  :على النحو التالي

  .طالبة) 58(طالباً و) 62(طالباً وطالبة بواقع ) 120(وقد تكونت من : المجموعة التجريبية

  .طالبة) 56(طالباً و) 61(اً وطالبة بواقع طالب) 117(وقد تكونت من : المجموعة الضابطة

وقام الباحث بتطبيق إستراتيجية المتناقضات، واختبار القـدرة علـى التفكيـر العلمـي       

واختبار مهارات عمليات العلم على المجموعة التجريبية باالستعانة باثنين من المعلمـين تـم              

ية السابقة، وتوصل الباحـث إلـى       تدريبهم على كيفية استخدام دليل المعلم المعد باإلستراتيج       

  :النتائج التالية

ين متوسط درجات تالميذ وتلميـذات      ) 0.01(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار القدرة على التفكير العلمي البعدي، واختباراتـه            
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٤٧ 

باراته الفرعيـة لـصالح المجموعـة       الفرعية، واختبار مهارات عمليات العلم البعدي، واخت      

  .التجريبية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات البنـين والبنـات فـي المجموعـة                 

التجريبية في اختبار القدرة على التفكير العلمي البعدي، واختباراته الفرعية، واختبار مهارات            

 .عمليات العلم البعدي واختباراته الفرعية

  . ارتباط موجبة بين القدرة على التفكير العلمي، واستخدام عمليات العلمتوجد عالقة 

 ):1999( دراسة شهاب والجندي -٦

في تصحيح   " V" هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذجي التعلم البنائي والشكل           

ء التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لطالب الصف األول الثانوي فـي مـادة الفيزيـا              

  .واتجاهاتهم نحوها

وقد تم اختيار عينة عشوائية من طالب كل من مدرسة شبرا الثانوية للبنات ومدرسة التوفيقية               

  .الثانوية للبنين، والمدرستان تابعتان إلدارة شبرا التعليمية بمحافظة القاهرة

طاقة وتمثلت عينة البحث بثالثة فصول من كل مدرسة لتدريس الوحدة المختارة وهى وحدة ال             

الحرارية من كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي، وتـم تقـسيمها عـشوائياً إلـى ثـالث                 

مجموعات، مجموعة تجريبية أولى تدرس وفقاً لنموذج التعلم البنائي، ومجموعـة تجريبيـة             

المعرفى، ومجموعة ضابطة تـدرس وفقـاً للطريقـة     " V" ثانية تدرس وفقاً لخرائط الشكل   

  .المعتادة

تم تحليل الوحدة السابقة والتعرف على المفاهيم البديلة، وإعداد كتابي الطالب ودليلي            وبعد أن   

المعرفى قام بتدريس الفصول الستة الـسابقة       " V" المعلم وفقاً لنموذج التعلم البنائي، والشكل       
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٤٨ 

 "  V" ستة معلمين تم تدريب أربعة منهم على التدريس بطريقتي نموذج التعلم البنائي والشكل              

  :المعرفى، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية

بـين متوسـطات درجـات طـالب        ) 0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        

  .مجموعات البحث الثالث في االختبار التحصيلي البعدي لصالح المجموعتين التجريبيتين

التعلم وفقاً لنموذج التعلم    المعرفى قد تفوق على كل من        "  V" أن التعلم وفقاً لنموذج الشكل      

  .البنائي والتعلم المعتاد، وذلك بالنسبة للتحصيل الدراسي

 " V" أن التعلم وفقاً لنموذج التعلم البنائي قد تفوق على كل من التعلم وفقاً لنمـوذج الـشكل                  

 .المعرفى والتعلم المعتاد، وذلك بالنسبة لتنمية االتجاه نحو مادة الفيزياء

باط موجب بين كل من االختبار التحصيلي، ومقياس االتجـاه نحـو مـادة              وجود معامل ارت  

 .الفيزياء

 ):2000(  دراسة صبري وتاج الدين -٧

هدفت الدراسة إلى تقصى فاعلية إستراتيجية مقترحة قائمة على بعض نمـاذج الـتعلم              

كم وأثرها على   البنائي وخرائط أساليب التعلم في تعديل األفكار البديلة حول مفاهيم ميكانيكا ال           

أساليب التعلم لدى معلمات العلوم قبل الخدمة بالمملكة العربية السعودية، وقـد تـم تطبيـق                

طالبة ممن شـاعت لـديهن      ) 60(اإلستراتيجية المقترحة على عينة تجريبية محدودة قوامها        

لمجموعة األفكار البديلة حول مفاهيم ميكانيكا الكم، وتم االعتماد على التصميم التجريبي ذي ا            

الواحدة، حيث تم قياس المتغيرات التابعة في البحث قبل وبعد تلقى أفراد المجموعة التجريبية              

  :التدريس باإلستراتيجية المقترحة، وقد كشفت الدراسة عن عدة نتائج أهمها ما يأتي
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٤٩ 

نـة  شيوع الكثير من األفكار البديلة حول مفاهيم ميكانيكا الكم لدى الطالبات المعلمات في عي             

  .البحث

بـين متوسـطي درجـات الطالبـات     ) 0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    

المعلمات قبلياً وبعدياً في اختبار األفكار البديلة ومقياس أساليب التعلم لصالح القياس البعدي،             

ـ               تعلم مما يشير إلى فعالية كبيرة لإلستراتيجية المقترحة في تعديل األفكار البديلة وأسـاليب ال

  .لدى الطالبات

 ):2002( دراسة المومنى - ٨

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية المعلمين في تطبيق نمـوذج بنـائي فـي                

تدريس مادة العلوم للصف الثالث األساسي في األردن، وتكونت عينة الدراسـة مـن سـت                

نطقة عمان الثانية،   معلمات ممن يدرسن طالب الصف الثالث األساسي في المدارس التابعة لم          

اشتركن في ورشة عمل شملت ثالثين معلماً ومعلمة، بهدف التدرب علـى كيفيـة اسـتخدام                

بعض أفكار النظرية البنائية في تدريس العلوم، نظمها الباحـث واسـتغرقت مـدة تقـارب                

الشهرين بواقع جلستين أسبوعياً، حيث تم بعد ذلك مالحظة أداء المعلمات أثنـاء تدريـسهن               

من كتاب العلوم للصف الثالـث األساسـي، بطريقـة المالحظـة            " الماء من حولنا    " ة  لوحد

المباشرة وتحليل أشرطة الفيديو التي تم تسجيلها لكل معلمة من المعلمات المـشاركات فـي               

  .الدراسة أثناء التدريس في غرفة الفصل

أبـدوا رغبـة فـي    وأوضحت نتائج الدراسة أن المعلمين تقربوا أكثر إلى السلوك البنـائي و   

استخدام استراتيجيات بنائية في تدريسهم للعلوم، وظهر ذلك واضحاً في تحرر المعلمين مـن              
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٥٠ 

قيود الطريقة التقليدية في التعليم الصفي، وخاصة في مجال تسهيل الخبرة التعليمية، وتحفيـز        

  .الطالب على التعلم

  ):                 Caprio:1994( دراسة كابريو - ٩

 مقارنة بين النموذج التقليدي والبنائي تم تطبيقها في الواليات المتحدة األمريكيـة             دراسة

على كلية مجتمع دراسة ليلية، واستخدمت امتحان التحصيل كأداة تـم تطبيقـه القبلـي فـي                 

منتصف الفصل، وتطبيقه البعدي في نهاية الفصل، االمتحان القبلي كـان معـدل درجـات               

طالباً، أمـا معـدل     ) ٤٤( لعينة قوامها   ) 8.60(نائي في التعليم    تحصيل الطالب لألسلوب الب   

طالباً، هذا وقد   ) 44(لعينة قوامها   ) 6.69(درجات تحصيل الطالب في الطريقة التقليدية فكان        

  . وضحت الدراسة األثر اإليجابي للطريقة البنائية على تحصيل المجموعة التجريبية

  :بعنوان) 1997(  دراسة العلى -١٠

اعلية التعلم بمساعدة الحاسوب، دراسة تجريبية لتعليم األشكال الهندسية لتالميذ الخـامس            ف" 

  ".االبتدائي في المدارس التطبيقية للمناشط الطالبية بمدينة دمشق 

وهدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية تعلم األشكال الهندسية بمساعدة الحاسـوب مـن خـالل               

عليمي المحوسب والوقت المستغرق في التعليم وتم اختيار        التحصيل واالتجاه نحو البرنامج الت    

تلميذاً من الصف الخامس اإلبتدائى، وتم توزيعهم على مجموعتين ضـابطة           ) ٤٤( عينة من   

  :وتجريبية، وأظهرت نتائج الدراسة أن

  .فروقا ذات داللة إحصائية في التحصيل بين المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح األخيرة

  .راً إيجابياً للتجريبية على االتجاهأظهرت أث

 .التعلم بمساعدة الحاسوب قد اختصر نصف زمن التعلم بالطريقة التقليدية
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 : بعنوان) 2002(  دراسة مسلم -١١ 

 "معوقات تطبيق كتاب التكنولوجيا للصف السادس األساسي بغزة " 

ف السادس بغـزة    هدفت هذه الدراسة إلى تحديد معوقات تطبيق كتاب التكنولوجيا للص         

من وجهة نظر معلمي التكنولوجيا، وشملت عينة الدراسة كل مجتمع الدراسة والبالغ عـددهم              

 معلماً ممن يعِلمون تكنولوجيا الصف السادس في مدارس التربية والتعليم الحكومية فـي              ٨٠

  : مدينة غزة، وخلصت الدراسة إلى

ازدحام الفـصول، وعـدم تـوفر       : مها معوقاً لتطبيق كتاب التكنولوجيا من أه      ٢٦ وجود   -١

أجهزة الحاسوب، وعدم توفر أدوات الرسم الهندسـي فيمـا يخـص موضـوعات الرسـم                

  .واإلشارات

وجود فروق دالة إحصائية بين الطالب والطالبات في تحديـد المعوقـات الـسابقة لـصالح                

  .الطالبات

  :بعنوان) 1999(  دراسة نصر -١٢

مصحوباً بالوسائل التعليمية البصرية علـى التحـصيل فـي          أثر التعليم باالكتشاف الموجه     " 

  "الهندسة، لدى التالميذ المعتمدين والمستقلين عن المجال اإلدراكي بالصف الثالث اإلعدادي 

وهدفت الدراسة إلى تحديد أثر التعلم الموجه مصحوباً بالوسائل التعليميـة البـصرية علـى               

لتالميذ المعتمـدين والمـستقلين عـن المجـال         التحصيل في الهندسة والرسم الهندسي لدى ا      

اإلدراكي بالصف الثاني اإلعدادي، واستخدم الباحث المنهج التجريبي فقـسم الطـالب إلـى              

مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية وأعد اختباراً تحصيلياً قبليا وآخر بعدياً وثالثـاً       
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٥٢ 

 ذات داللـة إحـصائية لـصالح        لألشكال الهندسية المضمنة، وأظهرت النتائج وجود فـروق       

  .التجريبية

  :Pettus (1980) دراسة بيتوس -١٣

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر كل من الجنس و العمر و السنة الدراسـية و عـدد                  

  .المساقات على اكتساب طالب المرحلة الثانوية للمهارات العلمية

قة العشوائية، واسـتخدم الباحـث   طالباً تم اختيارهم بالطري  ) 505(وتكونت عينة الدراسة من     

 م، ويتكون هذا    1969 سنة   Tennpum" تاننبوم  " اختباراً لقياس المهارات العلمية إلى طوره       

: فقرة من االختيار من متعدد، واشـتملت المهـارات العلميـة التاليـة             ) 96( االختبار من   

فـسير، والتنبـؤ،    المالحظة، والمقارنة، والتصنيف، والحساب، والقيـاس، والتجريـب، والت        

  :والتحليل، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى 

أن متوسط الدرجات يزداد بزيادة مستوى الصف، وأن متوسط درجات اإلناث أعلـى مـن               

متوسط درجات الذكور، وازدادت متوسطات الدرجات بزيـادة العمـر وعـدد المـساقات              

  .الدراسية

  ):Al – Busaidi  ) 1992 دراسة البوسعيدى -١٤

 هذه الدراسة إلى دراسة أثر بعض العوامل في إتقان طلبة الصف الثـاني عـشر                هدفت

إحداهما اختباراً  : لبعض المهارات المخبرية في المدارس العمانية، واستخدمت الباحثة أداتين        

عملياً يمارس الطالب فيه مهمات إجراء بعض عمليات المالحظة والقيـاس والتعامـل مـع               

صف فيه إجراء تنفيذ المهمة، وتقوم الباحثة بتقدير درجـة إتقـان            األدوات، ويكتب تقريراً  ي    

الطالب للمهارة، أما األداة الثانية فهي عبارة عن اختبار كتابي يتضمن قيـاس فهـم الطلبـة                 
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لوظيفة األدوات المستعملة وطريقة تركيبها وقراءة بياناتها والتعامل مع البيانات المجدولـة،            

  :ة من النتائج أهمهاوقد توصلت الباحثة إلى مجموع

تفوق الطالبات اإلناث على الطالب الذكور في مهارة المالحظة في نوعى االختبـار، بينمـا               

  .أظهر الطالب الذكور تفوقاً على الطالبات في مهارة القياس

عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين األداء على اختبارات المهارات العملية لهـذه الدراسـة               

  .ي امتحان الثانوية العامةونتائج الطلبة ف

   ):  Roth & roychoudhury ) 1983  دراسة روث و رويقدرى -١٥

هدفت هذه الدراسة إلى تنمية مهارات العلم في فصول دراسية يؤدى طالبهـا أنـشطة               

، وتضمنت عينـة الدراسـة      Herronفي ضوء مقياس هيرون     " استقصائية  " معملية بحثية   

طالباً من الـصف    ) 48( ن مدرسة بمركز كندا الشرقي، منها       ثالث مجموعات تم اختيارها م    

طالباً مـن   ) 29( الحادي عشر ويدرسون مقرر مقدمة في الفيزياء، ومجموعة أخرى قوامها           

طالباً  ) 60( الصف الثاني عشر ويدرسون مقررات الفيزياء، أما المجموعة األخيرة شملت           

ستخدام المدخل التعاوني مـع المجموعـات       وتم ا . من الصف الثامن ويدرسون العلوم العامة     

  : الثالث، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه

حدث تقدم ونمو للمراتب العليا لمهارات عمليات العلم من خالل التجـارب المعمليـة غيـر                

التقليدية والتي تم تقديمها للطالب مع إعطاء حرية للطالب في أداء التجـارب فـي سـياقات                 

تحديد المتغيرات، وثيقة الصلة، تفـسير وتحليـل        : علم الطالب مهارات  حقيقية أصيلة حيث ت   

  .البيانات، تخطيط وتصميم التجارب، صياغة الفروض

  

 

                                           الدراسات السابقة                 الفصل الثالث           
 



٥٤ 

  :تعقيب على نتائج الدراسات السابقة 

لقد تناولت هذه الدراسات أثر استخدام بعض النماذج التي توظف المدخل البنـائي فـي                        

تعلم البنـائي، وإسـتراتيجية التحليـل البنـائي، وإسـتراتيجية           نموذج ال : تدريس العلوم مثل  

قدرة المتعلمين على تنميـة     : ، على مجموعة من المتغيرات منها      "V" المتناقضات، والشكل   

التفكير اإلبتكارى، والتفكير العلمي، واكتساب بعض عمليات العلم، وفهم المفـاهيم العلميـة،             

عة العلم وتعلم العلوم وطرق تدريسه، وتحصيل العلوم،        واتجاهاتهم نحوها، وتنمية فهمهم لطبي    

وعلى تغيير أو تصويب التصورات البديلة في الفيزياء والكيمياء والمفاهيم المتعلقة بميكانيكـا         

الكم، ومفاهيم العلم والتدريس والتعلم المتصلة بتدريس العلوم، أما الدراسة الحالية فاستخدمت            

  .مدخل البنائيالنموذج البنائي كأحد نماذج ال

  :وتتمثل النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة فيما يأتي

تفوق التالميذ الذين استخدموا المدخل البنائي في مجال التحصيل على أقرانهم الذين درسـوا              

  ).1999شهاب والجندي، (، )1998سعودي، (بالطريقة المعتادة مثل دراسة 

 :استخدام المدخل البنائي يعمل على

 تنمية التفكير اإلبتكارى والتفكير العلمي واكتساب عمليات العلم لدى التالميذ مثل دراسة             -١

 ).1999سعيد،(، )1998سعودي، (

شـهاب  ( تنمية فهم التالميذ لطبيعة العلم وتعلم العلوم وطرق تدريـسها مثـل دراسـة                -٢

  ).1998والجندي،

 ).1999ب والجندي، شها( تنمية االتجاه نحو مادة الفيزياء مثل دراسة -٣

 ).     2002المومنى، ( نمو أداء المعلمين وفاعليتهم في حجرات الدراسة مثل دراسة -٤
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 تصويب التصورات البديلة عن بعض المفاهيم الفيزيائية والميكانيكيـة كمفـاهيم القـوة              -٥

صـبري  (،  )1999شهاب والجنـدي،  (،  )1998زيتون،  (والحركة وميكانيكا الكم مثل دراسة      

 ).2000اج الدين،وت

 تغيير التصورات البديلة عن مفاهيم العلم والتدريس والتعلم المتصلة بتدريس العلوم مثل             -٦

 ).          1998عبد السالم،(دراسة 

  : أوجه الشبه واالختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية

ينات من مراحل تعليمية مختلفـة       بالنسبة لعينة الدراسة فقد تناولت الدراسات السابقة ع        :أوالًً

، "السابع اإلعـدادي    "، والمرحلة اإلعدادية    "الثالث، الرابع، الخامس  " المرحلة االبتدائية   : منها

، والمدارس الثانوية الزراعيـة     "فيزياء، كيمياء، أحياء    " والمرحلة الثانوية بأقسامها المختلفة     

  .مون أثناء الخدمةوالصناعية، وطلبة دور المعلمين والمعلمات والمعل

وبذلك تتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في نوع العينـة، حيـث تناولـت                

، وبالرغم من ذلك فإن     "التاسع اإلعدادي " الدراسة الحالية عينة من طالب المرحلة اإلعدادية        

لدراسـة  الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة في بيئة عينة الدراسة، حيـث تمـت ا              

  .الحالية في قطاع غزة وهو جزء من البيئة الفلسطينية

 بالنسبة للمادة العلمية، فقد تنوعت اهتمامات الدراسات السابقة، حيـث تناولـت مـادة               :ثانياً

الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا في مراحل مختلفة، إال أن منها لم يتناول موضوع مهارة الرسم              

إلعدادية، وبذلك فإن الدراسة الحالية تختلف عـن الدراسـات          الهندسي وخاصة في المرحلة ا    

  .السابقة في تناولها للمادة العلمية موضوع الدراسة
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 بالنسبة لمنهج الدراسة فإن معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج التجريبي، بالرغم            :ثالثاً

ع الدراسات السابقة   من أن بعضها استخدم المنهج الوصفي، وبذلك تشابهت الدراسة الحالية م          

في استخدام المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية المتكافئـة،            

حيث تدرس المجموعة التجريبية بطريقة النموذج البنـائي وتـدرس المجموعـة الـضابطة              

  .  بالطريقة المعتادة

تتعرض لهذا العامـل، والتـي       بالنسبة لعامل الجنس، فإن بعض الدراسات السابقة لم          :رابعاً

تعرضت له خلص بعضها إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائية لـصالح أحـد الجنـسين،              

والبعض اآلخر إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألحدهم، وبذلك تتـشابه الدراسـة               

  .الحالية مع الدراسات التي لم تتعرض لعامل الجنس

د استخدمت الدراسات السابقة األساليب اإلحـصائية        بالنسبة لألسلوب اإلحصائي، فق    :خامساً

النـسبة المئويـة، واختبـار      : التي تناسب اإلجابة عن تساؤالتها، فكان من بين هذه األساليب         

، واختبار شفيه، وتحليل التباين البسيط أحادى االتجاه، وتحليل التباين المتالزم، ومعامل            )ت(

لك تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في        ارتباط بيرسون، ومعادلة ألفا كونباخ، وبذ     

  ) ت( اختبار : استخدام بعض األساليب اإلحصائية مثل

 بالنسبة ألدوات الدراسة فقد تنوعت حسب المتغيرات التي تناولتهـا كـل دراسـة،               :سادساً

يل وتتشابه الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في استخدامها اختبار لقيـاس التحـص       

  .الدراسي، وبطاقة المالحظة
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 :مميزات الدراسة الحالية

بناءاً على ما سبق من استعراض لمؤشرات الدراسات السابقة، يـرى الباحـث أن الدراسـة                

  :الحالية تميزت عن غيرها بما يأتي

  . تناولت الدراسة وحدة الرسم الهندسي، وهذا لم تتناوله أي من الدراسات السابقة-١

اسة عينة من البيئة الفلسطينية، وهى طالب الصف التاسـع األساسـي فـي               شملت الدر  -٢

  .المدارس التابعة لوكالة الغوث بقطاع غزة

  . قياس أثر النموذج البنائي على اكتساب مهارة الرسم الهندسي-٣

 مضمون أدوات الدراسة الحالية المتمثلة في البرنامج واختبار قياس التحصيل الدراسـي             -٤

لنموذج البنائي وبطاقة المالحظة، ويرجع ذلك للوحـدة الدراسـية وموضـوع            المبنى على ا  

 .الدراسة الحالية
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  الفصل الرابع 

  إجراءات الدراسة 

  
  منهــج الدراســــة

  جمتمـــع الدراســة

 عينـــة الدراســـــة

 أدوات الــدراســـــة     

  إجــراءات الدراســة

  األساليب اإلحصائية

  

  

  

 



٥٩ 

مـنهج الدراسـة،     البرنامج التقنى المقترح ،و    ف هذا الفصل إلى توضيح مفصل لكل من       يهد

  .وعينة الدراسة، وأدوات الدراسة، وتطبيق الدراسة، واألساليب اإلحصائية المستخدمة فيها

                                     البرنامج التقني المقترح

  -: أهداف البرنامج 

اكساب مهارة الرسم الهندسى لطلبة الصف التاسع فـى وحـدة   :امج هو  الهدف الرئيسي للبرن  

  الرسم الهندسي  بمنهج التكنولوجيا ولقد تفرعت منه عدة أهداف فرعية أخرى منها 

  .معرفة أغراض الرسم الهندسي ورسم مساقط بعض األجسام  -١

 .رسم الجسم بطريقة األوبليك -٢

 .رسم منظور غرفة بطريقة األوبليك -٣

 .أليزومتريك لمتوازى مستطيالترسم منظور ا -٤

 .رسم منظور غرفة بطريقة األيزومتريك -٥

 .رسم جسم باستخدام بؤرة تالشى واحدة -٦

 .رسم ثالثة أجسام باستخدام نظرية السارية -٧

 .رسم مجسم منظوري لمكعب -٨

 .رسم أرضية ممر مبلط بنقطة تالشى -٩

 .رسم طريق به أشجار بنقطة تالشى واحدة -١٠

  .رسم منظور داخل غرفة  -١١

 . منظور دائرة وجسم أسطوانيرسم -١٢

  .رسم شارع ببؤرتي تالشى -١٣
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  :أنشطة البرنامج 

تنوعت أنشطة البرنامج فضمت أنشطة مهارية وأنشطة عقلية  حسب كل درس مـن دروس               

  :البرنامج كاآلتي 

  :أوالً أنشطة مهارية

 عزيزي الطالب إذا كان لديك ثالثة مكعبات رتبت فوق بعضها البعض ثم نظرت إليهـا                -١

  ؟ن أعلى وأردت أن ترسمها فكيف تبدو م

  ؟ الطالب حاول رسم األجسام اآلتية حسب المنظور المطلوب فى كل حالة عزيزي -٢

  .مسقط أمامى لممحاة* 

  .مسقط رأسى لكأس * 

  .مسقط جانبى لسيارة* 

 الطالب إذا كان لديك علبة كبريت وأردت أن ترسمها بطريقة األوبليـك فمـاذا               عزيزي -٣

  :تر من اآلتى أول خطوة تقوم بها  إخ ؟تفعل

  .أضعها على ورقة الرسم وأحيطها بالقلم الرصاص * 

  .أقوم بقياس األبعاد الثالثة لها * 

  .أفتح علبة الكبريت وأرسم كل جزء على حدة * 

  .أضعها أمامى على الطاولة وأبدأ برسمها * 

بطريقـة   الطالب أمامك مجـسم لمتـوازى مـستطيالت حـاول أن ترسـمه               عزيزي -٤

  ) يضع المعلم أمام طالبه مجسم لمتوازى مستطيالت  ( ؟األيزومتريك
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 الطالب تخيل أنك أمام ثالث نخالت فى خط مـستقيم معهـا هـل تـستطيع أن                عزيزي -٥

  ترسمها بإستخدام نظرية السارية ؟

 الطالب تخيل أنك وقفت فى طريق به أشجار على الجانبين فكيف ترسـم هـذا                عزيزي -٦

  الطريق ؟

  :ثانياً أنشطة عقلية

   عزيزي الطالب يوجد للمجسم ثالثة مساقط هل تستطيع أن تكتبها ؟-١

 عزيزي الطالب من وجهة نظرك ما هى أسهل طريقة للتعبير عـن أى جـسم هندسـى                  -٢

  منتظم فى البعد الثالث ؟

 عزيزي الطالب إذا كنت تقف أمام ثالجة كهربية كبيـرة وتريـد أن ترسـمها بطريقـة                  -٣

  بليك فدون الخطوات التى تتبعها لعمل ذلك ؟األو

   عزيزي الطالب إذا وقفت على شاطئ البحر ونظرت إلى بعيد فماذا ترى ؟-٤

   الطالب إذا صعدت على تله فماذا ترى ؟ عزيزي -٥

 الطالب هل تستطيع أن تفسر لماذا كلما اقتربنا من جـسم ازداد حجمـه وكلمـا            عزيزي -٤

  ؟ابتعدنا عن جسم قل حجمه 

  ؟ الطالب عندما تقف عند التقاء شارعين وتنظر اليهما فماذا يسمى هذا المنظور عزيزي -٥

   -: محتوى البرنامج 

   .129صفحة ) 4( موجود فى الملحق رقم 
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  :طريقة التدريس 

اتبع الباحث طريقة تدريس وحدة الرسم الهندسى الموجودة فى كتـاب التكنولوجيـا للـصف               

  .البنائى المتبعة فى البرنامج التاسع بطريقة النموذج 

  : وسائل التقويم 

  .اختبار فى مهارات الرسم الهندسى بالنموذج البنائى  -١

 .بطاقة مالحظة لسلوك الطالب أثناء التعلم  -٢

  :منهج الدراسة

استخدم الباحث المنهج التجريبي الذي يدرس ظاهرة أدخل فيهـا الباحـث متغيـراً أو               

ي أحد العوامل أو أكثر من عامل وهو منهج قـائم علـى             متغيرات جديدة أو أحدث تغيرات ف     

  ).٨٢: ١٩٩٩األغا واألستاذ، (تصميم المجموعة التجريبية الواحدة 

  .تأثير البرنامج التقنى المقترح  ولقد اتبع الباحث المنهج التجريبي، وذلك لمعرفة 

  :مجتمع الدراسة

ظة غزة، حيث بلغ أعداد     يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي بمحاف        

مدرسة أساسية عليا للذكور تابعة لوكالـة الغـوث وتـشغيل الالجئـين             ) 65(المدارس فيها   

  .طالبا وهي تمثل مجتمع الدراسة) 20135(بمحافظة غزة، بواقع 

  :عينة الدراسة

 وقد  اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة القصدية حيث يعمل الباحث في نفس المدرسة           

، وجرى تطبيق التجربة فـي مدرسـة        ار صفين عن طريق الترقيم والسحب عشوائياً      تم اختي 
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 ٤٠(ذكور الرمال اإلعدادية، وتكونت عينة الدراسة من فصلين دراسيين إحـدهما تجريبيـة              

  ). طالب ٤٠(واألخرى ضابطة ) طالب

  :الدراسةاختيار عينة مبررات 

تاسع األساسي باعتبار أن الرسـم      قام الباحث باختيار عينة الدراسة من طالب الصف ال        

  . والقياس والتخيلالتقديرالهندسي الذي يدرسونه يحتاج إلى الفهم والمهارة في 

  :أدوات الدراسة

  : همااتيناستخدمت الدراسة لجمع البيانات أد

  .فقرة موزعة على المهارات الثالثة ) 83( اختبار تحصيلي مكون من -١

التقدير، (بنود لكل مهارة من المهارات المراد دراستها         بطاقة مالحظات مكونة من عشرة       -٢

  ).الدقة، التخيل

 :اختبار مهارات الرسم الهندسي: أوالً

  :مرت عملية إعداد االختبار التحصيلي بالخطوات اآلتية

  :الهدف من االختبار

يهدف االختبار التحصيلي إلى قياس مدى تحصيل طلبة عينة الدراسة من الصف التاسع             

التقـدير،  (وحدة الرسم الهندسي، واقتصر االختبار على ثالث مهارات رئيسة وهى           لمحتوى  

  ).القياس، التخيل

  :تحديد نوع مفردات االختبار

بعد دراسة األسئلة الموضوعية المستخدمة في االختبارات التحصيلية، وجد الباحـث أن            

 اختيار الباحث على هـذا      نمط االختيار من متعدد يعتبر أنسبها وأكثرها استخداماً، ولهذا وقع         
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النمط من األسئلة، وذلك لما يتميز به هذا النمط من تغطيته لعينة كبيرة من مفردات محتـوى               

المادة الدراسية، وسهولة تصحيحه، وخلوه من ذاتية التصحيح، وارتفـاع معـاملي صـدقه              

ـ           )٢٩٨:٢٠٠٠علي،  .( وثباته ق ، كما يمكن التحكم في مستويات صعوبة االختبار عـن طري

تغيير أو تعديل درجة التجانس بين البدائل، كما أنه يمتاز بالمرونة الكبيرة، إذ مـن الممكـن                 

استخدامه في قياس كل من مستويات التذكر، والفهم، والتطبيق بشرط أن تكون األسئلة خالية              

  .من التلميحات

  : صياغة مفردات االختبار

من نوع االختبار من متعدد وإجابة       سؤاالً   103 صورته األولية  من       فى تكون االختبار 

كل سؤال عبارة عن أربعة بدائل بالنسبة لمهارتى التخيل والقياس أما مهارة التقدير فقد كانت               

األسئلة مكونة من بديلين وذلك لطبيعة هذه المهارة  ، وهذه األسئلة تقيس المهارات الثالثـة                

ارة عدد من األسئلة، وقد عرض      التقدير والقياس والتخيل، وتضمنت كل مه     : المتضمنة وهى 

االختبار على مجموعة من المحكمين بهدف معرفة آرائهم ومالحظـاتهم حولـه، وأجريـت              

 :التعديالت التي أشير إليها، وقد روِعي عند صياغة مفردات االختبار ما يأتي

  . أن تكون في مستوى طالب الصف التاسع األساسي-١

  .وب الحكم عليها أن تخدم المستويات المعرفية المطل-٢

 . أن تتضمن المحتوى العلمي للوحدة التعليمية المختارة-٣

 أن تكون مقدمة األسئلة عبارات تتضمن بعض المعلومات التي تمثـل موقفـاً معينـاً أو                 -٤

 .مشكلة محددة

 . أن تكون مقدمة األسئلة تخلو من أي مؤشرات تدل على اإلجابة الصحيحة-٥
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 .لي كل سؤال متجانسة من الناحية اللغوية والعلمية أن تكون البدائل التي ت-٦

وفى ضوء المواصفات السابقة، قام الباحث بكتابة مفردات االختبار، وقد راعى الباحث أن             

تكون ذات شكل ثابت حتى ال يتشتت انتباه الطالب، فقد تمت اإلشارة إلى مقدمـة الـسؤال                  

  .ها بالحروف أ،ب،ج،دالخ، أما البدائل فقد أشير إلي... ،٣،٢،١باألرقام 

 :صدق االختبار

سؤاالًً على مجموعة مـن     ) 103( تم عرض االختبار في صورته األولية والمكون من         

 ، وعلـى     )1( ملحـق رقـم      األساتذة الجامعيين المتخصصين في المناهج وطرق التـدريس       

، متخصصين في الرسم الهندسي، وممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة           

حيث قاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات االختبار، ومدى انتماء الفقرات إلى             

كل مهارة من المهارات الثالث لالختبار، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية، وفي ضوء تلـك              

فقرة موزعة  ) 83(اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات            

  ):2(لجدول رقم كما في ا
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  )2(جدول 

  وى البرنامج ت                     جدول توزيع المهارات على مح

مهارة                       اسم الدرس  الرقم

  التقدير

مهارة 

  القياس

مهارة 

  التخيل

 1 2 4  المنظور 1

 1 1 3 45رسم المنظور باستخدام زاوية  2

 1  2 3  يكرسم منظور غرفة بطريقة األوبل 3

 1 1 4  )األيزومتريك( 30/30رسم منظور بزاوية  4

 1 2 3  رسم منظور غرفة بطريقة األيزومتريك 5

 1 1 3  الرسم باستخدام بؤرة تالشى واحدة 6

 1 1 5  نظرية السارية 7

 1 1 3  رسم مجسم منظورى لمكعب 8

 1 1  4  رسم أرضية ممر مبلط بنقطة تالشى واحدة 9

 1 1 4  شجار بنقطة تالشى واحدةرسم طريق به أ 10

 1 2 2  رسم المنظور داخل غرفة  11

 1 2 4  منظور الدائرة والجسم األسطوانى 12

 1 1 5  رسم المنظور ببؤرتى تالشى 13

 13 18 52    المجموع
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  :التجريب االستطالعي لالختبار

الصف التاسـع   طالباً من    ) 30( طبق االختبار في صورته األولية على مجموعة مكونة من          

  : بغرض2006بمدرسة ذكور الرمال اإلعدادية، وذلك في سبتمبر 

 تبين أن الزمن المناسب النتهاء جميع الطالب من اإلجابة على جميـع             :تحديد زمن االختبار  

  .دقيقة متضمنة التعليمات) 45(مفردات االختبار التحصيلي حوالي 

راءة التعليمات الخاصة باالختبار للطالب      تم ق  :التأكد من وضوح المعاني وتعليمات االختبار     

مع توضيح نموذج لبيان كيفية اإلجابة عن أسئلة االختبار، وقد لوحظ أن جميع الطـالب لـم                

تكن لديهم أية استفسارات فيما يتعلق بتعليمات االختبار أو مفرداته، مما يبين وضوح ومالئمة              

 .مفردات االختبار ومناسبتها للطالب

 بلغ عدد مفردات االختبار بعد إجراء التعـديالت الـسابقة عليـه                  : لالختبار الصورة النهائية 

مفردة، وقد أعطي لكل عبارة يجيب عنها الطالب إجابة صحيحة درجة واحدة، وصف             ) 83(

درجـة   ) 83( إذا كانت اإلجابة خاطئة، وبذلك تكون الدرجة النهائية لالختبار التحـصيلي            

 ). صفراً ( والدرجة الصغرى    

 تم تقدير ثبات االختبار على أفراد العينة االستطالعية، وذلك باستخدام ثالثـة             :ثبات االختبار 

  . ٢١طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ ومعامل كودر ريتشادرسون : طرق هي

  :طريقة التجزئة النصفية: أوالً

األسئلة الزوجية لكل مجـال      بين درجات األسئلة الفردية ودرجات       االرتباطتم حساب معامل    

من مجاالت االختبار ، ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان براون ، والجـدول               

  .يوضح ذلك ) 3(
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  )3(الجدول 

  يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل مجال من مجاالت االختبار

  وكذلك االختبار ككل قبل التعديل ومعامل الثبات بعد التعديل

 راتعدد الفق 

االرتباط 

قبل 

 التعديل

االرتباط بعد 

 التعديل

 0.621 0.450 52 مهارة التقدير

 0.868 0.767 18 مهارة القياس

 0.826 0.704 13 مهارة التخيل

 0.813 0.686 83 الدرجة الكلية

  . تم استخدام معامل جتمان، ألن النصفين غير متساويين-

طريقة التجزئة النصفية بعد التعديل تتراوح      ، أن معامالت الثبات ب    )3(يتضح من الجدول    

وهـذا يـدل علـى أن     ) 0.813(، وأن معامل الثبات الكلي )  0.621 – 0.868( بين     

  .االختبار يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة

  :طريقة ألفا كرونباخ: ثانياً

 حساب الثبات، وذلـك إليجـاد معامـل ثبـات           استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق     

االختبار، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل مجال من مجاالت االختبار، وكذلك لالختبار              

  .يوضح ذلك) 4(ككل والجدول 
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  )4(الجدول 

  يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االختبار، وكذلك لالختبار ككل

 قيمة الفا عدد الفقرات 

 0.962 52 مهارة التقدير

 0.664 13 مهارة القياس

 0.940 18 مهارة التخيل

 0.959 83 الدرجة الكلية

  

، وأن  ) 0.664 – 0.962( أن معامالت ألفا كرونباخ تتراوح بين ) 4(يتضح من الجدول    

 ، وهذا يدل على أن االختبار تتمتع بدرجة عالية مـن الثبـات            )0.959(معامل الثبات الكلي    

  .تطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة

  : 21طريقة كودر ريتشاردسون : ثالثاً

استخدم الباحث طريقة ثالثة من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار،             

 لكل بعد من أبعاد االختبـار، وكـذلك         21حيث حصل على قيمة معامل كودر ريتشادرسون        

  :دلة التاليةلالختبار ككل طبقاً للمعا

 ) م–ك (م 
  1   -     =٢١ر 

  ك٢ع

  :حيث

  . التباين:٢ع.                          عدد الفقرات:ك.                       المتوسط: م

  .يوضح ذلك) 5(والجدول 
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  )5(الجدول 

  21عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشاردسون 

 م ٢ع ن 

معامل كودر 

دسون ريتشار

٢١ 

 0.982 45.900 306.990 52 تقدير

 0.666 7.467 13.085 18 تخيل

 0.962 11.333 37.954 13 قياس

 0.957 64.700 329.528 83 المجموع

  

 تتراوح مـا بـين       21أن جميع قيم معامالت كودر ريتشاردسون       ) 5(يتضح من الجدول       

، )0.957(ختبار ككـل كانـت    لال21، وأن معامل كودر ريتشاردسون  )0.666 -0.982(

  .وهي قيم عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة

  

  

  :معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار

  :حساب معامل الصعوبة

  

                                 ١٠٠× ________________________________ = معامل الصعوبة 

  عدد الذين حاولوا اإلجابة                             

 عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة
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وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار، والجدول 
   )6( جدول  .يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار) 6(

  )N=30( ت االختبار معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرا

  

 معامل الصعوبة عدد الذين أجابوا إجابة خطأالفقرة
1 17 0.57 
2 14 0.47 
3 14 0.47 
4 15 0.50 
5 17 0.57 
6 18 0.60 
7 10 0.33 
8 9 0.30 
9 18 0.60 

10 7 0.23 
11 9 0.30 
12 12 0.40 
13 8 0.27 
14 20 0.67 
15 9 0.30 
16 10 0.33 
17 8 0.27 
18 17 0.57 
19 9 0.30 
20 10 0.33 
21 10 0.33 
22 9 0.30 
23 11 0.37 
24 9 0.30 
25 11 0.37 
26 13 0.43 
27 18 0.60 
28 21 0.70 
29 18 0.60 
30 13 0.43 
31 18 0.60 
32 18 0.60 
33 19 0.63 
34 14 0.47 
35 13 0.43 
36 21 0.70 
37 20 0.67 
38 17 0.57 
39 12 0.40 
40 16 0.53 
41 17 0.57 
42 18 ٠,٦٠ 
43 20 0.67 

 معامل الصعوبة عدد الذين أجابوا إجابة خطأ الفقرة
44 13 0.43  
45 14 0.47  
46 13 0.43  
47 20 0.67  
48 14 0.47  
49 17 0.57  
50 18 0.60  
51 17 0.57  
52 15 0.50  
53 16 0.53  
54 17 0.57  
55 18 0.60  
56 20 0.67  
57 13 0.43  
58 14 0.47  
59 13 0.43  
60 20 0.67  
61 14 0.47  
62 17 0.57  
63 18 0.60  
64 18 0.60  
65 19 0.63  
66 14 0.47 
67 13 0.43  
68 21 0.70  
69 20 0.67  
70 17 0.57  
71 15 0.50  
72 18 0.60  
73 10 0.33  
74 9 0.30  
75 18 0.60  
76 10 0.33  
77 9 0.30  
78 12 0.40  
79 11 0.37  
80 20 0.67  
81 9 0.30  
82 10 0.33  
83 8 0.27  

 0.48 معامل الصعوبة الكلى
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، بمتوسـط بلـغ   )0.23-0.70(أن معامالت الصعوبة قد تراوحت بـين  ) 6(يتضح من الجدول   

 الـذى قـرره     ، وعليه فإن جميع الفقرات مقبولة حيث كانت في الحد المعقول من الصعوبة            )0.48(

  )0.25(وهو  الباحث 

  

  :حساب معامل التمييز

  : التاليةتم حساب معامل التمييز حسب المعادلة

  

  ___________________________    -  _____________________________=   معامل التمييز 

  

وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار، 

  .يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار) 7(والجدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  عدد اإلجابات الصحيحة من الفئة العليا
  

 ئة العلياعدد أفراد الف

عدد اإلجابات الخاطئة من الفئة الدنيا 
 

  عدد أفراد الفئة الدنيا               

 

                                                          إجراءات الدراسةالفصل الرابع                     
 



٧٣ 

   )7( جدول                                             
  )N=30(معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار 

  

 الفقرة
اإلجابات الصحيحة 
 للمجموعة العليا

اإلجابات الصحيحة 
 للمجموعة الدنيا

 معامل التمييز

1 10 3 0.47 
2 11 5 0.40 
3 10 6 0.27 
4 10 5 0.33 
5 9 4 0.33 
6 8 4 0.27 
7 12 8 0.27 
8 14 7 0.47 
9 8 4 0.27 

10 14 9 0.33 
11 13 8 0.33 
12 12 6 0.40 
13 14 8 0.40 
14 7 3 0.27 
15 13 8 0.33 
16 12 8 0.27 
17 14 8 0.40 
18 10 3 0.47 
19 13 8 0.33 
20 12 8 0.27 
21 14 6 0.53 
22 13 8 0.33 
23 12 7 0.33 
24 14 7 0.47 
25 12 7 0.33 
26 11 6 0.33 
27 8 4 0.27 
28 7 2 0.33 
29 10 2 0.53 
30 11 6 0.33 
31 8 4 0.27 
32 9 3 0.40 
33 8 3 0.33 
34 11 5 0.40 
35 12 3 0.47 
36 7 5 0.33 
37 8 2 0.40 
38 10 3 0.47 
39 12 6 0.40 
40 9 5 0.27 
41 9 4 0.33 
42 8 4 0.27 
43 7 3 0.27 

 الفقرة
اإلجابات الصحيحة 
 للمجموعة العليا

اإلجابات 
 ةالصحيح

مجموعة الدنيالل  معامل التمييز 

44 11 6 0.33 
45 10 6 0.27 
46 11 6 0.33 
47 8 2 0.40 
48 11 5 0.40 
49 9 4 0.33 
50 8 4 0.27 
51 9 4 0.33 
52 10 5 0.33 
53 9 5 0.27 
54 9 4 0.33 
55 8 4 0.27 
56 7 3 0.27 
57 11 6 0.33 
58 10 6 0.27 
59 11 6 0.33 
60 8 2 0.40 
61 11 5 0.40 
62 9 4 0.33 
63 8 4 0.27 
64 9 3 0.40 
65 8 3 0.33 
66 11 5 0.40 
67 12 5 0.47 
68 7 2 0.33 
69 8 2 0.40 
70 9 4 0.33 
71 10 5 0.33 
72 8 4 0.27 
73 12 8 0.27 
74 14 7 0.47 
75 8 4 0.27 
76 12 8 0.27 
77 13 8 0.33 
78 12 6 0.40 
79 12 7 0.33 
80 7 3 0.27 
81 13 8 0.33 
82 12 8 0.27 
83 14 8 0.40 

 0.34         معامل التمييز لكلى
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  )         0.27-0.53( أن معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحت بين) 7(يتضح من الجدول 

ه تم قبول جميع فقرات االختبار، حيث كانت في الحد المعقول مـن             ، وعلي )0.34(بمتوسط بلغ   

  .  )(0.25قرره الباحث  وهى التمييز حسبما 

  :بطاقة مالحظة مهارات الرسم الهندسي: ثانياً

  : إعداد بطاقة المالحظة-أ

  :لقد مرت  بطاقة المالحظة للمهارات العملية فى وحدة الرسم الهندسي بعدة خطوات هى

  :ف من بطاقة المالحظةتحديد الهد

تهدف هذه البطاقة إلى تحديد مستوى المهارات العملية في وحدة الرسم الهندسي، لدى طلبة 

  .الصف التاسع مدارس وكالة الغوث

مراجعة األدب التربوي العلمي الذي تناول موضوع المهارات العملية بجميع تصنيفاتها فـي             

ي بصفة خاصة، حيث استفاد الباحث منه فـي         مواد العلوم بصفة عامة، ومادة الرسم الهندس      

تحديد التعريف اإلجرائي للمهارات العملية، والسلوكيات  التي تتبع هـذه المهـارات وسـبل               

  .تنميتها وقياسها

  :األساس العلمي الذي بنيت عليه بطاقة المالحظة

مادة من خالل اطالع الباحث على مقاييس المهارات العملية فى مواد العلوم بصفة عامة و

 :الرسم الهندسي بصفة خاصة الحظ اآلتي

  . معظم هذه المقاييس مصممة في صورة اختبارات كتابية مثل االختيار من متعدد-١

   بعض هذه المقاييس مصممة في صورة سلم تقدير يشبه إلى حد كبير مقاييس االتجاهات -٢
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ها بأحد الخيارين بعض هذه المقاييس مصممة في صورة قائمة تقدير، تتضمن اإلجابة علي

توفر المهارة أو عدم توفرها، لذلك فقد قام الباحث بتصميم بطاقة مالحظة، تستخدم في 

مالحظة الطلبة أثناء أدائهم المهام والتجارب المكلفين بها وهل هم يستخدمون المهارات 

العملية الموجودة في وحدة الرسم الهندسي أم ال ؟ وما مدى إجادتهم في استخدام تلك 

 .لمهاراتا

  :ولقد استخدم الباحث بطاقة المالحظة لألسباب التالية

امتالك الطلبة لمهارات معينة، من األفضل أن تقاس بطريقة عملية، أي يوضع الطلبة              -١

في موقف ما، يتيح لهم استخدام المهارات المراد قياسها، حيث تظهر قـدرة الطلبـة علـى                 

  .امهم لهذه المهارات وتحديد مستواهم فيهااستخدام هذه المهارات، ويتم مالحظة استخد

أثناء األداء العملي قد يؤدى كل طالب وطالبة المهارات العملية، بطريقة مختلفة عـن               -٢

غيره من الطلبة، وذلك طبقاً لطريقة تفكيره الخاصة وقدراته الخاصة، وال يمكن معرفة هـذا               

  .دون مالحظته ومشاهدة طريقة استخدامه لهذه المهارات

 :ديد المهارات العملية في وحدة الرسم الهندسي التي تقيسها بطاقة المالحظةتح

 االطالع على المقاييس الخاصة بالمهارات العملية، في مواد العلوم بصفة عامة  ومادة -

الرسم الهندسي بصفة خاصة، واالطالع على الدراسات واألبحاث التي تناولت قياس 

  .المهارات العملية

التي سيتم تنفيذها في وحدة الرسم الهندسي وذلك  ) 4ملحق رقم ( تجارب  تم تحديد ال-

بمساعدة األخوة المعلمين الذين يدرسون وحدة الرسم الهندسي للصف التاسع، ومن ثم قام 

  .الباحث بتحليل تلك التجارب للتعرف على المهارات العملية الموجودة في هذه التجارب
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ات العملية في وحدة الرسم الهندسي، وتحديد مجاالت البطاقة  قام الباحث بتحديد أهم المهار-

  : وتتمثل هذه المهارات في ثالثة مهارات وهى

  . مهارة التقدير-

   مهارة التخيل -

   مهارة القياس -

  :بناء وصياغة عبارات بطاقة المالحظة

استعان الباحث بمصادر ومراجع عديدة في مجال طرق تدريس العلوم، ومجال القيـاس             

التقويم، وذلك لتحديد العبارات التي يمكن أن تستخدم في بطاقة المالحظـة، وتـصف دقـة     و

  .استخدام الطلبة للمهارات العملية في الرسم الهندسي، وكذلك درجة استخدامهم لها

  :ولقد روعي عند صياغة العبارات أن تكون

  .دقةدقيقة وتصف سلوك الطالب وكذلك تصف المهارة التي وضعت لمالحظتها ب -

  .مناسبة العبارات ألداء الطلبة وخاصة مناسبتها لمستوى النضج العقلي -

 وضوح العبارات حتى ال تسبب أي خلط أو لبس على المالحظ الذي يقوم بالمالحظة  -

 :الصورة األولية لبطاقة المالحظة

فقرة موزعة علـى    ) 40(على  ) 5ملحق رقم (اشتملت الصورة األولية لبطاقة المالحظة      

وقد روعي فيها مبادئ تصميم مقيـاس متـدرج،          ) التقدير، القياس، التخيل   (ثالثهارات ال الم

كما روعي فيها اختيار نظام البدائل األربعة، حيث تتيح للمالحظ أربعة بدائل، يختار منها ما               

) كبيرة، متوسطة، قليلة، ضعيفة   (لبدائل هى   يتوافق مع درجة استخدام الطلبة لهذه المهارات وا       

 

 راسةالفصل الرابع                                                                           إجراءات الد   
 



٧٧ 

اختيرت هذه الطريقة للحد من ذاتية المالحظ في تقدير مـستوى أداء الطالـب للمهـام                وقد  

  .السلوكية، كما أنها تعطى معامل ثبات أكبر من غيرها من الطرق بأقل عدد من العبارات

  : ضبط بطاقة المالحظة-

)  40(  تم عرض بطاقة المالحظة في صورتها األولية والمكونة من :صدق المحكمين: أوالً

فقرة على ثالثة أساتذة جامعيين متخصصين في المناهج وطرق التدريس والرسم الهندسي، 

وممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غزة، وكذلك أربعة معلمين لمادة 

التكنولوجيا وثالثة مشرفين تربويين من مشرفي العلوم والتكنولوجيا في المدارس، حيث طلب 

  :بطاقة من حيثمنهم الحكم على ال

  . مدى مالئمة العبارات لقياس المهارات في وحدة الرسم الهندسي-

  . مدى وضوح العبارات بالنسبة لكل مهارة-

 . مدى مناسبة العبارات للمالحظة-

 . تحديد المستوى المقبول تربوياً على هذه البطاقة-

يصبح عدد الفقرات وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ل

ومن ثم أصبحت البطاقة تتصف بدرجة مناسبة ): 8(فقرة موزعة كما في الجدول رقم ) 30(

  .من صدق المحكمين
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  )8(جدول 

  يبين عدد فقرات بطاقة المالحظة حسب كل مجال من مجاالتها

 عدد الفقرات المجال

 10 مهارة التقدير

 10 مهارة التخيل

 10 مهارة التقدير

 30 جموعالم

  

  :صدق االتساق الداخلي: ثانياً

جرى التحقق من صدق االتساق الداخلي للبطاقة بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة مـن               

طالباً، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقـرة               ) 30(

وذلـك باسـتخدام البرنـامج      من فقرات كل مجال والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليـه            

ــصائي  ــداول ) SPSS(اإلحــ ــك  ) 11(،  )10(، )9( والجــ ــح ذلــ                    .توضــ
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  )9(الجدول                                                              

  والدرجة الكلية للتقدير) A(تقدير معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة ال

  

  

  ٠,٣٦١) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٨(                           ر الجدولية عند درجة حرية 

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٨(                           ر الجدولية عند درجة حرية 

  )10(الجدول 

  والدرجة الكلية للقياس) B( ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة القياس معامل

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة
B1 0.407  ٠,٠٥دالة عند 

B2 0.691  ٠,٠١دالة عند 

B3 0.642  ٠,٠١دالة عند 

B4 0.782  ٠,٠١دالة عند 

B5 0.870  ٠,٠١دالة عند 

B6 0.798  ٠,٠١دالة عند 

B7 0.813  ٠,٠١دالة عند 

B8 0.793  ٠,٠١دالة عند 

B9 0.801  ٠,٠١دالة عند 

B10 0.783  ٠,٠١دالة عند 

   

  ٠,٣٦١) = ٠,٠٥(وعند مستوى داللة ) ٢٨(ر الجدولية عند درجة حرية                          

  ٠,٤٦٣) = ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٢٨(ر الجدولية عند درجة حرية                          

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة

A1 0.854  ٠,٠١دالة عند 

A2 0.695  ٠,٠١دالة عند 

A3 0.838  ٠,٠١دالة عند 

A4 0.814  ٠,٠١دالة عند 

A5 0.754  ٠,٠١دالة عند 

A6 0.724  ٠,٠١دالة عند 

A7 0.566  ٠,٠١دالة عند 

A8 0.725  ٠,٠١عند دالة 

A9 0.725  ٠,٠١دالة عند 

A10 0.769  ٠,٠١دالة عند 
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 )11(الجدول 

  والدرجة الكلية للتخيل) C(معامل ارتباط كل فقرة من فقرات مهارة التخيل 

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة
C1 0.529  ٠,٠١دالة عند 

C2 0.823  ٠,٠١دالة عند 

C3 0.818  ٠,٠١دالة عند 

C4 0.819  ٠,٠١دالة عند 

C5 0.844  ٠,٠١دالة عند 

C6 0.856  ٠,٠١دالة عند 

C7 0.807  ٠,٠١دالة عند 

C8 0.789  ٠,٠١دالة عند 

C9 0.809  ٠,٠١دالة عند 

C10 0.890  ٠,٠١دالة عند 
   

  (0.05)=0.361وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

  (0.01)=0.463وعند مستوى داللة ) 28( ر الجدولية عند درجة حرية 

  

 داللة إحصائية عند مـستوى       لها أن جميع فقرات االختبار   ) 11،  10،  9(ل  يتضح من الجداو  

وهذا يؤكد أن البطاقة تتمتع بدرجة جيدة من االتساق الداخلي، ممـا            ) ٠,٠٥(،  )٠,٠١(داللة  

  .يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة

  :الصدق البنائي: ثالثا

 بحساب معامالت االرتباط بين درجـة كـل         للتحقق من الصدق البنائي للمجاالت  قام الباحث       

مجال من مجاالت البطاقة والمجاالت األخرى وكذلك كل مجـال بالدرجـة الكليـة للبطاقـة                

  .يوضح ذلك) 12(والجدول 
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  )12(الجدول 

مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت للبطاقة والمجاالت األخرى للبطاقة وكذلك 
  مع الدرجة الكلية

 مهارة التخيلمهارة القياس هارة التقديرم المجموع 

    1 المجموع

   1 0.892مهارة التقدير

  1 0.729 0.940مهارة القياس

 1 0.893 0.818 0.973 مهارة التخيل
   

  (0.05)=0.361وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

  (0.01)=0.463وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

أن جميع المهارات ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة الكلية للبطاقـة          ) 12(يتضح من الجدول    

وهذا يؤكد أن البطاق تتمتع بدرجة عالية 0.01)  ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 

  .من االتساق الداخلي

  : ثبات بطاقة المالحظة

  . االستطالعية وذلك باستخدام معامل ألفا كرونباختم تقدير ثبات البطاقة على أفراد العينة 

  :طريقة ألفا كرونباخ

) 13(جرى حساب معامل ألفا لكل مجال من مجاالت البطاقة وكذلك للبطاقة ككل والجدول 

  .يوضح ذلك

  )13(الجدول 

  يوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت البطاقة، وكذلك للبطاقة ككل

  الفاقيمة عدد الفقرات 

 0.83٦ 10مهارة التقدير

 0.908 10مهارة القياس

 0.936 10 مهارة التخيل

 0.960 30 الدرجة الكلية
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،     ) 0.836 – 0.936( أن معامالت ألفا كرونبـاخ تتـراوح بـين    ) 13(يتضح من الجدول 

الثبـات  وهذا يدل على أن البطاقة تتمتع بدرجة عالية من          ) 0.960(وأن معامل الثبات الكلي     

  .تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسة

  :تثبيت عوامل الدراسة

  :ضبط متغيرات الدراسة قبل التجريب

سنة، وتم الرجوع إلـى    ) 15 - 16(  أعمار طالب الصف التاسع األساسي تتراوح ما بين 

ابتداء سجالت األحوال الخاصة بالمدرسة قبل بدء التجريب، و استخرجت متوسطات األعمار            

م، واالنحرافات المعيارية لمعرفة مدى التجانس بـين المجموعـة          ٢٠٠٦من أول يناير لعام     

التجريبية والضابطة كمتغير للدراسة، وقد تم التأكد مـن تجـانس المجمـوعتين التجريبيـة               

لمعرفة داللة الفـروق بـين      )ت(والضابطة في العمر الزمني لدى الطالب باستخدام اختبار         

. وهذا يطمئن الباحث بعدم وجود الفروق بين المجموعتين في العمـر الزمنـي            المجموعتين،  

  .يوضح ذلك)  14(والجدول رقم 

  )14(جدول رقم

  يوضح الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر الزمني

 المتوسط العددالمجموعة
االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة"ت"قيمة 

 0.278 15.480 40 تجريبية

 0.279 15.460 40 ضابطة
غير دالة إحصائياً ٠,٣٢٠

  

  .( 78 = 2.00)مقابل درجات حرية) α ≤ 0.05(الجدولية عند مستوى الداللة) ت(قيمة *

 

 الفصل الرابع                                                                           إجراءات الدراسة   
 



٨٣ 

) ت(، أصـغر مـن قيمـة        )0.320(المحسوبة) ت(أن قيمة   ) 14(يالحظ من الجدول    

ائياً على مستوى داللـة         ، مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحص        )2.00(الجدولية وتساوي   

)α ≤ 0.05 (وهذا يشير إلى تكافؤ المجموعتين في العمر الزمني.  

  :تساوي زمن التجريب

تم الحرص على تساوي فترة زمن التجريب لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة،            

، وفق الخطـة التـي توزعهـا    (2007/12/25 )وحتى   (2006/10/25 ) ابتداء من تاريخ

  . أسبوعياً لكل من المجموعتينحصتينية التربية والتعليم على المدارس، وبواقع مدير

  :المعلم المطبق للتجربة

قام الباحث بتطبيق التجربة على كال المجموعتين التجريبية والـضابطة خـالل فتـرة              

التطبيق والتي استمرت شهرين ، وذلك بعد إعداد أدوات الدراسة التي جرى تطبيقهـا علـى                

  .لدراسةعينة ا

  ):قبل التجربة( المستوى التحصيلي لمادة التكنولوجيا في الصف الثامن األساسي 

ولمعرفة الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات التحـصيلية فـي            

الصف الثامن األساسي وذلك قبل البدء بالتجربة، وذلك بالرجوع إلى كشوف عالمات أفـراد              

، ولقد تأكد الباحث مـن    )100(تهم في المدرسة وكانت الدرجة النهائية من      العينة من واقع ملفا   

تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة من خالل االختبار النهائي للصف الثامن األساسي من            

يوضح داللة الفروق بين متوسـط      ) 15(، والجدول   "ت"باستخدام اختبار ) 2006/2005(عام  

  ".قبل التجريب" التحصيلي درجات المجموعتين في االختبار 
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  )15(جدول رقم 

لمعرفة داللة الفروق بين متوسط طالب المجموعتين التجريبية ) ت(ُيوضح نتائج اختبار 

والضابطة في تحصيل التكنولوجيا  قبل التجربة في الصف الثامن األساسي للعام الدراسي 

  )م٢٠٠٥/٢٠٠٦(

 المتوسطالعددالمجموعة
االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة "ت"مة قي

 4069.60012.727 تجريبية

 12.633 69.700 40 ضابطة
0.035 

غير دالة إحصائياً 

  

  ( 78 = 2.00)مقابل درجات حرية) α = 0.05(الجدولية عند مستوى الداللة) ت(قيمة 
  

) ت(، أصـغر مـن قيمـة        )0.035(المحسوبة) ت(أن قيمة   ) 15(يالحظ من الجدول    

، مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائياً، وهذا يـدل علـى              )2.00(وي  الجدولية وتسا 

تكافؤ المجموعتين في المستوى التحصيلي في مبحث التكنولوجيا في الصف الثامن األساسي            

  قبل تطبيق التجربة

  :المستوى التحصيلي العام في الصف التاسع األساسي قبل إجراء التجربة

الـشهرية   التجريبية والضابطة في االختبارات التحصيلية       ولمعرفة الفرق بين المجموعتين   

للصف التاسع األساسي في الفصل الدراسي األول قبل تطبيق التجربة، وذلك بالرجوع إلـى              

، وقـد    )100( كشوف أفراد العينة من واقع ملفاتهم في المدرسة وكانت الدرجة النهائية من             

 التاسع  للصف اتوالضابطة من خالل االختبار   تأكد الباحث من تكافؤ المجموعتين التجريبية       

  ). ت(، باستخدام اختبار2007/2006األساسي من عام  
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يوضح داللة الفروق بين متوسط درجات المجمـوعتين فـي االختبـار            ) 16( والجدول رقم   

  ".قبل التجريب " التحصيلي 

  )16(جدول رقم

طالب المجموعتين التجريبية لمعرفة داللة الفروق بين متوسط ) ت(ُيوضح نتائج اختبار 

والضابطة في االختبار التحصيلي في الصف التاسع األساسي للعام الدراسي 

  )م٢٠٠٦/٢٠٠٧(

 المتوسطالعدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة "ت"قيمة 

 78.128 799.00 40 قبلي ضابطة

 82.351 790.500 40 قبلي تجريبية
 غير دالة إحصائياً 0.474

    .( 78 = 2.00)حرية. مقابل درجات) α = 0.05(الجدولية عند مستوى الداللة) ت(قيمة 

الجدولية ) ت(، أصغر من قيمة     )٠,٤٧٤(المحسوبة) ت(أن قيمة   ) 16(يالحظ من الجدول    

 ≥ α(، مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائياً على مـستوى داللـة  )2.00(وتساوي 

ؤ المجموعتين في المستوى التحصيلي العام في الـصف التاسـع           ، وهذا يدل على تكاف    )0.05

  .األساسي

  ):قبل إجراء التجربة( المستوى التحصيلي لمادة التكنولوجيا في الصف التاسع األساسي

 وللوقوف على الفرق بين المجموعتين التجريبية والـضابطة فـي االختبـار التحـصيلي             

قبـل البـدء    (ساسي في الفصل الدراسي األول       لمادة التكنولوجيا للصف التاسع األ     الشهرى  

ع ملفاتهم فـي المدرسـة وكانـت        ، وذلك بالرجوع إلى كشوف أفراد العينة من واق        )بالتجربة

، وقد تأكد الباحث من تكافؤ المجموعتين التجريبية والـضابطة مـن            )١٠٠( الدرجة النهائية 

) ت(، باستخدام اختبار  م٢٠٠٦/٢٠٠٧ التاسع األساسي من عام    الشهرى للصف خالل االختبار   
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" يوضح داللة الفروق بين متوسط درجات المجموعتين في االختبار التحصيلي         ) 17(والجدول  

  ".قبل التجريب

  )17(جدول رقم

لمعرفة داللة الفروق بين متوسط طالب المجموعتين التجريبية ) ت(نتائج اختبار يوضح 

قبل التجربة في الصف التاسع األساسي والضابطة في االختبار التحصيلي لمادة التكنولوجيا 

  )م٢٠٠٦/٢٠٠٧(للعام الدراسي 

 المتوسطالعدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري
"ت"قيمة 

قيمة 

 الداللة
 مستوى الداللة

 ضابطة

 قبلي
40 74.600 12.727 

 تجريبية

 قبلي
40 74.050 12.885 

0.192 
غير دالة 

 إحصائياً 
 غير دالة إحصائياً

  

  ( 78 = 2.00)مقابل درجات حرية) α = 0.05 (الجدولية عند مستوى الداللة ) ت(قيمة 

الجدولية ) ت(، أصغر من قيمة     )0.192(المحسوبة) ت(أن قيمة   ) 17(يالحظ من الجدول    

 ≥ α(، مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائياً على مستوى داللـة    )2.00(وتساوي 

ين في المستوى التحصيلي لمبحث التكنولوجيـا فـي         ، وهذا يدل على تكافؤ المجموعت     )0.05

  ".قبل بدء التجربة " الفصل الدراسي األول 

  ):قبل إجراء التجربة(االختبار التحصيلي القبلي 

 قبل البدء بالتجربة للوقـوف علـى        - من إعداد الباحث     -تم تطبيق االختبار التحصيلي     

لة الفروق بـين متوسـط درجـات        يوضح دال ) 18(تكافؤ كال المجموعتين، و الجدول رقم       

  .االختبار التحصيلي للمجموعتين
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  )18(الجدول 

" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية للدرجة الكلية لالختبار التحصيلي القبلي وقيمة 

 متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية بين الفروق علىومستوى الداللة للتعرف 

  وطالب المجموعة الضابطة

المتوسطالعدد عةالمجمو 
االنحراف 

 المعياري
"ت"قيمة 

قيمة 

 الداللة

مستوى 

 الداللة

ضابطة 

 قبلي
40 4.650 2.788 

مهارة 

تجريبية  التقدير

 قبلي
40 5.150 2.282 

0.878 0.383
غير دالة 

إحصائياً

ضابطة 

 قبلي
40 5.675 3.008 

مهارة 

تجريبية  القياس

 بليق
40 6.750 3.019 

1.595 0.115
غير دالة 

إحصائياً

ضابطة 

 قبلي
40 7.300 3.330 

مهارة 

تجريبية  التخيل

 قبلي
40 6.150 2.202 

1.822 0.072
غير دالة 

إحصائياً

ضابطة 

 قبلي
40 17.6256.931 

 المجموع
تجريبية 

 قبلي
40 18.0504.188 

0.332 0.741
غير دالة 

إحصائياً

  ( 78 = 2.00)مقابل درجات حرية) α = 0.05 (داللة الجدولية عند مستوى ال) ت(قيمة 
  

الجدولية ) ت(المحسوبة، أصغر من قيمة ) ت(أن قيمة ) 18(يالحظ من الجدول 

في جميع مهارات االختبار التحصيلي في التكنولوجيا والدرجة الكلية لالختبار، مما ) 2.00(

، وهذا يدل على )α ≤ 0.05(يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائياً على مستوى داللة 
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    تكافؤ المجموعتين في االختبار التحصيلي لمبحث التكنولوجيا في الفصل الدراسي األول

  ).قبل بدء التجربة(

  :تكافؤ المجموعتين فى المهارات 

حيث أن المجموعتين الضابطة والتجريبية لم يتعرضوا لبرنامج تدريب فى المهارات 

  .ارات منخفض لدى المجموعتين فيفترض الباحث أن مستوى المه

   تم البدء أوالً بتدريس وحدة المواد في حياتنا قبل وحدة الرسم الهندسي:مالحظة

  .بعد موافقة إدارة المدرسة وذلك لصالح الدراسة" موضع البحث  " 

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

  :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية

للتحقق من صحة الفرض األول والثاني لعينتين .T.test independent sample اختبار -١

  مستقلتين

للتحقق من صحة الفرض الثالث والرابع لعينتين . T.test paired sample اختبار -٢

 مرتبطتين

  . إليجاد حجم التأثيرd معامل إيتا، و-٣

 ".pearson"إليجاد صدق االتساق الداخلي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  -٤

إليجاد معامل الثبات تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية المتـساوية،             

 .ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامل ارتباط ألفا كرونباخ
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  نتائج الدراسة ومناقشتها           

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



٩٠ 

 مهـارة   إكساب ي ف يهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج مقترح بالنموذج البنائ          ت

وذلك عن طريق   ،   بمحافظات غزة  ي بمنهج التكنولوجيا للصف التاسع األساس     يالرسم الهندس 

 وقد تشعبت هذه المهـارات إلـى        الهندسي، وحدة الرسم    في البنائيتصميم برنامج بالنموذج    

   : أساسية وهىثالثة مهارات

  .مهارة التقدير -١

  . مهارة القياس-٢

 . مهارة التخيل-٣

  :وقام الباحث بتصميم أداتين للوصول إلى مدى اكتساب الطالب لهذه المهارات وهما

  بطريقـة التجزئـة النـصفية      فقرة وكان معامل ثباتـه    ) 83( مكون من    تحصيلياختبار   -١

  )0.95( وبطريقة الفا كرونباخ ) 0.81(

بنود لكل مهارة من المهارات السابقة ومعامـل ثباتهـا          ) 10(طاقة مالحظة مكونة من     ب -٢

) عينة ضـابطة    40عينة تجريبية ،    40( طالباً  ) 80( وقد تكونت عينة الدراسة من       .)0.96(

  . من طلبة الصف التاسع األساسي

   فرضيات الدراسة فحصوتقدم الدراسة النتائج التى تم التوصل إليها عن طريق 

  :النتائج المتعلقة بالفرض األول

   :و ينص الفرض األول على ما يأتي

بين متوسطات درجـات  ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

اختبار إكساب مهارة الرسم الهندسي، لدى طالب الصف التاسع األساسي الـذين يدرسـون              
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نمـوذج  بية الذين تعلموا البرنـامج باسـتخدام ال       بالطريقة التقليدية وطالب المجموعة التجري    

  :؟ ويتفرع من هذا الفرض الفرضيات اآلتيةالبنائي

بين متوسطات درجات ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -أ

 لدى طالب الصف التاسع األساسي الذين يدرسـون بالطريقـة           مهارة التقدير اختبار إكساب   

  ؟نموذج البنائي وطالب المجموعة التجريبية الذين تعلموا البرنامج باستخدام الالتقليدية

بـين متوسـطات   )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  - ب

 لدى طالب الصف التاسع األساسـي الـذين يدرسـون           مهارة القياس درجات اختبار إكساب    

لتجريبية اللذين تعلموا البرنـامج باسـتخدام النمـوذج         بالطريقة التقليدية وطالب المجموعة ا    

  البنائي ؟

بـين متوسـطات   )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة   -ج

 لدى طالب الصف التاسع األساسـي الـذين يدرسـون           مهارة التخيل درجات اختبار إكساب    

علموا البرنـامج باسـتخدام النمـوذج       بالطريقة التقليدية وطالب المجموعة التجريبية الذين ت      

  البنائي؟

لعينتـين مـستقلتين                   " ت"وللتحقق من صـحة هـذا الفـرض تـم اسـتخدام اختبـار               

 "T. test independent sample"  يوضح ذلك) 19(، والجدول.  
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  )19( الجدول 

التها للتعرف على ومستوى دال" ت"متوسطات التحصيل واالنحرافات المعيارية وقيمة 

الفروق بين أفراد المجموعة الضابطة وأفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج 

  البنائي

 المتوسطالعددالمجموعة المهارة
االنحراف 

 المعياري
 "ت"قيمة 

مستوى 

 الداللة

ضابطة 

 بعدي
40 25.62516.523 

مهارة 

تجريبية  التقدير

 بعدي
40 38.20011.607 

دالة عند  3.939
0.01 

ضابطة 

 بعدي
40 6.175 3.822 

مهارة 

تجريبية  القياس

 بعدي
40 14.9752.444 

دالة عند  12.267
0.01 

ضابطة 

 بعدي
40 8.325 3.190 

مهارة 

تجريبية  التخيل

 بعدي
40 10.1502.070 

دالة عند  3.036
0.01 

ضابطة 

 بعدي
40 40.12520.613 

المجموع
تجريبية 

 بعدي
40 63.32513.951 

 دالة عند 5.895
0.01 

  

  ( 78 = 2.00)مقابل درجات حرية) α =0.05 (الجدولية عند مستوى الداللة ) ت(قيمة 

  ( 78 = 2.66)مقابل درجات حرية) α = 0.01 (الجدولية عند مستوى الداللة ) ت(قيمة 
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  :أن) 19(يتضح من الجدول 

الجدولية في كل مهارة من مهارات االختبار وكـذلك         " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  

، وهذا يدل على وجـود      )=٠,٠١α(الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي وذلك عند مستوى داللة         

فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، في جميع المهارات            

  . أفراد المجموعة التجريبيةوالدرجة الكلية لالختبار، ولقد كانت الفروق لصالح

وتعزى هذه الفروق بسبب استخدام الباحث طريقة التدريس بالنموذج البنائي ، والـذي يؤكـد               

على التعلم ذي المعنى القائم على الفهم من خالل الدور النشط للتالميذ في التعلم، والمـشاركة                

عات أو فرق عمـل لبنـاء       الفكرية الفعلية للتالميذ في األنشطة التي يقومون بها ضمن مجمو         

مفاهيمهم ومعارفهم العلمية ، ويعتبر نموذج التعلم البنائي من أبرز النماذج التي تستخدم فـي               

تدريس المهارات لما له من إمكانيات متعددة حيث يجعل المتعلم محور العملية التعليمية، فهو              

م مثـل المالحظـة     الذي يبحث ويجرب ويكتشف كما أنه يتيح الفرصة لممارسة عمليات العل          

والقياس واالتصال وغيرها، و يعمل على تنمية التفكير اإلبداعي لدى التالميذ حيث يتيح لهـم               

  الفرصة للتفكير في أكبر عدد من الحلول للمشكلة الواحدة، كما أنه يتيح الفرصة أمام التالميذ

  .بطريقة علمية

ة التجريبيـة مـع المجموعـة       وللوقوف على مدى تأثير البرنامج المقترح بمقارنة المجموع       

الضابطة في جميع مهارات االختبار التحصيلي، قام الباحث بحساب حجم التأثير من خـالل              

  :باستخدام المعادلة التالية"   η 2"حساب مربع إيتا 

t2 

t2 + df 
=η 2 
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 التي تعبر عن حجم التأثير للبرنـامج المقتـرح    dمباشرة أمكن إيجاد قيمة " ت"وعن طريق 

  x: باستخدام المعادلة التالية

 2 t    

df  

    

  

  يحدد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير ) 20(والجدول 

  

  )20(جدول 

  مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

 حجم التأثير
 األداة المستخدمة

 كبير متوسط صغير

η 2 0.01 0.06 0.14 

d 0.2 0.5 0.8 

       

  .لكل مهارة" η 2 " ،"d"يوضح حجم التأثير بواسطة كٍل من ) 21( والجدول 
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  )21(الجدول 

  لكل مهارة والمجموع الكلى للمهارات وحجم التأثير" d"و "  η 2"و " ت"قيمة 

 درجة الحرية
درجة 

الحرية
t η 2 d حجم التأثير

 كبير 0.892 0.166 3.939 ٧٨ مهارة التقدير

 كبير 2.778 12.2670.659 ٧٨ مهارة القياس

 متوسط 0.688 0.106 3.036 ٧٨ مهارة التخيل

 كبير 1.335 0.308 5.895 ٧٨ المجموع

      

أن حجم التأثير كبير في جميـع المهـارات والدرجـة الكليـة              ) 21(يتضح من الجدول    

وهذا يدل على أن للبرنامج أثـر       " جم التأثير متوسطا    للمهارات، عدا مهارة التخيل فقد كان ح      

  .كبير على تعلم مهارات التقدير والقياس والتخيل

  :النتائج المتعلقة بالفرض الثاني

   :و ينص الفرض الثاني على ما يلي 

بـين متوسـطات أداء   ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة " 

لـدى طلبـة    ) التقدير، القياس، التخيل    ( حظة مهارات الرسم الهندسي     الطلبة على بطاقة مال   

الصف التاسع األساسي الذين يدرسون بالطريقة التقليدية وطلبة المجموعة التجريبيـة الـذين             

  .تعلموا باستخدام النموذج البنائي

  : ويتفرع منه الفرضيات اآلتية
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بين متوسـطات أداء  ) α ≤ 0.05(لة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال-ا

 لدى طالب المجموعـة التجريبيـة مـن    بمهارة التقديرالطلبة على بطاقة المالحظة الخاصة    

الصف التاسع األساسي الذين تعلموا باستخدام النموذج البنائي وطلبة المجموعة الضابطة بعد            

  تطبيق البرنامج ؟

بين متوسـطات أداء  ) α ≤ 0.05(داللة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -ب

 لدى طالب المجموعـة التجريبيـة مـن       بمهارة القياس الطلبة على بطاقة المالحظة الخاصة      

الصف التاسع األساسي الذين تعلموا باستخدام النموذج البنائي وطلبة المجموعة الضابطة بعد            

  تطبيق البرنامج ؟

بين متوسطات أداء ) α ≤ 0.05(ى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو -ج

 لدى طالب المجموعة التجريبية من بمهارة التخيلالطلبة على بطاقة المالحظة الخاصة 

الصف التاسع األساسي الذين تعلموا باستخدام النموذج البنائي وطلبة المجموعة الضابطة بعد 

  تطبيق البرنامج ؟

ـ     T. test" لعينتـين مـستقلتين   " ت"ار وللتحقق من صحة هذا الفرض تـم اسـتخدام اختب

independent sample "    22(بعد مالحظة أدائهم باستخدام بطاقة المالحظـة والجـدول (

  .يوضح ذلك
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  )22(الجدول 

ومستوى دالالتها للتعرف إلى الفروق " ت"متوسطات األداء واالنحرافات المعيارية وقيمة 

موعة التجريبية على بطاقة المالحظة  بعد تطبيق بين أفراد المجموعة الضابطة وأفراد المج

  البرنامج البنائي

المتوسطالعددالمجموعة 
االنحراف 

 المعياري
"ت"قيمة 

مستوى 

 الداللة
ضابطة 

 بعدي
40 10.9254.060 

مهارة 

تجريبية  التقدير

 بعدي
40 23.3002.015 

دالة عند  17.268
0.01 

ضابطة 

 بعدي
40 13.7004.508 

مهارة 

تجريبية  القياس

 بعدي
40 26.6751.927 

دالة عند  16.740
0.01 

ضابطة 

 بعدي
40 12.0254.233 

مهارة 

تجريبية  التخيل

 بعدي
40 26.3502.547 

دالة عند  18.337
0.01 

ضابطة 

 بعدي
40 36.7009.233 

المجموع
تجريبية 

 بعدي
40 74.9755.161 

دالة عند  22.886
0.01 

  ٢,٠٠) = =α ٠,٠٥( وعند مستوى داللة ) ٧٨(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

   ٢,٦٦) = =  α ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٧٨(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
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  :أن) 22(يتضح من الجدول 

الجدولية فـي كـل مهـارة  مـن المهـارات                        " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  

التي تقيسها بطاقة المالحظة وذلـك عنـد مـستوى داللـة            )   التخيل   – القياس   –التقدير  ( 

)٠,٠١α=(               وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما بين المجموعـة التجريبيـة ،

والمجموعة الضابطة، في جميع المهارات والدرجة الكلية لبطاقة المالحظة ولقد كانت الفروق            

وتعزى هذه الفروق بسبب اعتماد الباحث طريقة النمـوذج         . جريبيةلصالح أفراد المجموعة الت   

البنائي في الشرح حيث يؤكد النموذج البنائي على الدور النشط للتالميذ في عملية التعلم كمـا                

يؤكد على المشاركة الفكرية الفعلية في األنشطة والتجارب العملية التي يقومون بهـا ضـمن               

ى مدى تأثير البرنامج المقتـرح بمقارنـة المجموعـة          مجموعات أو فرق عمل وللوقوف عل     

التجريبية مع المجموعة الضابطة في جميع مهارات بطاقة المالحظة والدرجة الكلية لبطاقـة             

η 2"المالحظة قام الباحث بحساب حجم التأثير، من خالل حساب مربع إيتا 
كما هـو  " d"و "  

  )23( موضح بالجدول

  )23(الجدول 

  لكل مهارة والمجموع الكلى للمهارات" d"و "  η 2" و tقيمة 

 درجة الحرية
درجة 

الحرية
t η 2 d حجم التأثير

 كبير 3.910 17.2680.793 78 مهارة التقدير 

 كبير 3.791 16.7400.782 78 مهارة القياس 

 كبير 4.153 18.3370.812 78 مهارة التخيل

 كبير 5.183 22.8860.870 78 المجموع 
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أن حجم التأثير كبير في جميع المهارات، والدرجة الكلية لبطاقة ) 23( ن الجدول يتضح م

على تعلم مهارات التقدير والقياس " ايجابياً كبيراً "المالحظة، وهذا يدل على أن للبرنامج أثراً 

  .والتخيل

  :النتائج المتعلقة بالفرض الثالث

  :و ينص الفرض الثالث على ما يلي

بـين متوسـطات أداء   ) α ≤ 0.05(ت داللة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد فروق ذا" 

مهارات الرسم الهندسي فى االختبار القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعـة التجريبيـة مـن               

   طالب الصف التاسع األساسي الذين تعلموا باستخدام النموذج البنائي ؟

ينتـين مـرتبطتين                   لع" ت"وللتحقق مـن صـحة هـذا الفـرض تـم اسـتخدام اختبـار                 

 "T. test Paired sample"  يوضح ذلك) 24(، والجدول.  

  )24(الجدول 

ومستوى دالالتها للتعرف على الفروق " ت"متوسطات األداء واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  بين التطبيقين القبلي والبعدي على أفراد المجموعة التجريبية

    

 المهارة
 المجموعة

 التجريية
المتوسطالعدد

االنحراف 

المعياري
"ت"قيمة 

مستوى 

 الداللة
مهارة  2.282 5.150 40 قبلي

38.20011.607 40 بعدي التقدير
 دالة عند  18.225

0.01 

مهارة  3.019 6.750 40 قبلي

 14.9752.444 40 بعدي القياس
 دالة عند  16.143

0.01 

مهارة  2.202 6.150 40 قبلي

 10.1502.070 40 بعدي التخيل
 دالة عند  7.899

0.01 

 18.0504.188 40 قبلي
المجموع

63.32513.951 40 بعدي
 دالة عند  21.036

0.01 
  

 

                    نتائج الدراسة ومناقشتها                                 الفصل الخامس        
 



١٠٠ 

  .٢,٠٢) = = α ٠,٠٥( وعند مستوى داللة ) ٣٩(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  .٢,٦٦) = = α ٠,٠١(اللة وعند مستوى د) ٣٩(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  :أن) 24(يتضح من الجدول 

الجدولية في كل مهارة من مهارات االختبار وكـذلك         " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"قيمة  

، وهذا يدل على وجود )= ٠,٠١α(لالختبار التحصيلي وذلك عند مستوى داللة  الدرجة الكلية

وبعد تطبيق البرنامج لـصالح التطبيـق       فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل المهارات قبل         

البعدي بسبب استخدام البرنامج المقترح والذي تم تصميمه بواسطة النمـوذج البنـائي وتـم               

تدريسه لطلبة المجموعة التجريبية ،  وللوقوف على مدى تأثير البرنامج المقترح قبل وبعـد               

الباحث بحـساب حجـم      في جميع مهارات التحصيل قام       -على المجموعة التجريبية  -تطبيقه  

  ".η 2"  ،"d"يوضح حجم التأثير بواسطة كٍل من ) 25(التأثير، والجدول 

  )25(الجدول 

  لطالب المجموعة التجريبية لكل مهارة من المهارات " d"و "  η 2"و " ت"قيمة 

 المهارة
درجة 

الحرية
t η 2 d حجم التأثير

 كبير 5.837 18.2250.895 ٣٩مهارة التقدير مالحظة

 كبير 5.170 16.1430.870 ٣٩مهارة القياس مالحظة

 كبير 2.530 0.615 7.899 ٣٩مهارة التخيل مالحظة

 كبير 6.737 21.0360.919 ٣٩ المجموع مالحظة
  

أن حجم التأثير كبير في جميع المهارات والدرجة الكلية للمهارات، ) 25(يتضح من الجدول 

  .وهذا يدل على أن أثر البرنامج كبير
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  :النتائج المتعلقة بالفرض الرابع

  :وينص الفرض الرابع على ما يأتي

 بـين متوسـطات أداء   )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  "

مهارات الرسم الهندسي فى االختبار القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة من طالب             

   بالطريقة التقليدية ؟الصف التاسع األساسي الذين يدرسون

  

   )26( الجدول 

ومستوى دالالتها للتعرف على الفروق " ت"متوسطات األداء واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  بين التطبيقين القبلي والبعدي على طالب المجموعة الضابطة

 المهارة
  المجموعة

 الضابطة
 المتوسطالعدد

االنحراف 

المعياري
"ت"قيمة 

 مستوى

 الداللة
ارة مه 2.788 4.650 40 قبلي

  التقدير
 

16.523 25.625 40 بعدي
 دالةعند 8.066

0.01 

مهارة  3.008 5.675 40 قبلي

  القياس
 

 3.822 6.175 40 بعدي
0.658 

غير دالة 

 احصائياً

مهارة  3.330 7.300 40 قبلي

  التخيل
 

 3.190 8.325 40 بعدي
1.941 

غير دالة 

 احصائياً

 6.931 17.625 40 يقبل
 المجموع

20.613 40.125 40 بعدي
 دالة عند 7.133

0.01 

  

  ٢,٠٢) = ≥ α ٠,٠٥( وعند مستوى داللة ) ٣٩(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *

   ٢,٦٦) = ≥  α ٠,٠١(وعند مستوى داللة ) ٣٩(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة *
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  :أن) ٢٦( يتضح من الجدول

الجدولية في مهارة واحدة من مهـارات االختبـار أال          " ت"ة أكبر من قيمة     المحسوب" ت"قيمة  

وهي مهارة التقدير وكذلك الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي، وذلـك عنـد مـستوى داللـة          

)٠,٠١α≤(              وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل مهارة التقدير التي ،

  .لتحصيلانعكست بدورها على الدرجة الكلية ل

 وبالنظر إلى الجدول نجد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين القبلي والبعدي              

لدى أفراد المجموعة الضابطة في مهارتي القياس، والتخيل، أي أن الطريقة العادية لم تـسهم            

هـاتين  في تقدم هاتين المهارتين بطريقة جوهرية، وهذا يعزز دور البرنامج البنائي في تنمية              

والذي ساهم مساهمة فعالة في الكشف عن مهارتي القياس والتخيـل وتنميتهمـا             . المهارتين

بشكل مباشر ، وللوقوف على مدى حجم التأثير في التطبيقين القبلي والبعـدي علـى جميـع        

مهارات االختبار التحصيلي والدرجة الكلية لالختبار التحصيلي قام الباحث بحـساب حجـم             

  )α ≤ 0.01 (".η 2"  ،"d"يوضح حجم التأثير بواسطة كٍل من ) 27(ول التأثير، والجد

  )27(الجدول 

   المجموعة الضابطةلطالبلكل وحجم التأثير " d"و "  η 2"و " ت"قيمة 

 المهارة
درجة 

الحرية
t  η 2 d حجم التأثير

 كبير 2.583 0.625 8.066 ٣٩ مهارة التقدير 

 صغير 0.211 0.011 0.658 ٣٩ مهارة القياس 

 صغير 0.622 0.088 1.941 ٣٩ مهارة التخيل 

 كبير 2.284 0.566 7.133 ٣٩ المجموع
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أن حجم التأثير كبير في مهارة التقدير التي انعكست بـدورها           ) 27(يتضح من الجدول    

  .في مهارتي القياس والتخيل" على التحصيل وكان التأثير صغيرا

  :التوصيات والمقترحات

  :التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم عدد من التوصياتمن خالل النتائج 

 تبنى إستراتيجية النموذج البنائي من قبل المعلمين والموجهين والمسئولين عـن إعـداد              -١

  .المناهج التعليمية

 عمل الندوات والدورات التدريبية للمعلمين والمـوجهين فـي مجـال تـدريس العلـوم                -٢

سلوب وتوضيح فلسفته وخطواته ومزاياه فـي تعلـم التالميـذ           والتكنولوجيا لتعريفهم بهذا األ   

وتشجيع معلمي العلوم والتكنولوجيا على استخدام هذه اإلستراتيجية في التـدريس و تـدريب              

  .طلبة كليات التربية على استخدام هذه اإلستراتيجية في التدريس إلثراء العملية التعليمية

جيات متنوعة في تـدريس العلـوم والتكنولوجيـا          تشجيع المعلمين على استخدام إستراتي     -٣

واستخدام أنشطة ذات طابع إبتكارى تخرج المتعلم من حالة الملل ويجد فيها تشويقاً ومتعـة               

  .وفى نفس الوقت تحقق الهدف المرجو من الدراسة

 إعداد الكتب المدرسية بطريقة تساعد المتعلمين على االعتماد على الذات بقدر اإلمكـان              -٤

  .د عن التمركز حول المعلموالبع

 إثارة الدافعية لدى الطالب للتعلم وهذا لن يحدث إال إذا تـم صـبغ المـنهج الدراسـي                   -٥

 . بإستراتيجيات متنوعة مثل النموذج البنائي

 . استخدام وسائل تقويم متنوعة تبتعد بقدر اإلمكان عن الكتابة مثل المالحظة-٦
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فك والتركيب والقياس والتصميم وإفراد جزء كبيـر         إدخال مهارات عملية متعددة مثل ال      -٧

 .لها في المنهج خاصة في المناهج العلمية مثل العلوم والتكنولوجيا

  استخدام إستراتيجية النموذج البنائي في وحدات أخرى من مناهج العلوم والتكنولوجيا -٨

 دراسياً ومدى وإجراء دراسة للتعرف على أثر استخدام هذه اإلستراتيجية على المتفوقين

  .مالئمتها لهم، ودراسة أخرى لمعرفة أثرها على متدني التحصيل الدراسي

  : المقترحات 

  عمل ورشات عمل لتوضيح فكرة البنائية وأنواعها  -١

 تشجيع المعلمين على تبنى النظرية البنائية كإسترتيجية فى التدريس  -٢

 العمل على بناء بعض المناهج بطريقة البنائية كتجربة -٣

 ح أهمية البنائية وكيف يتم استخدامها فى التدريس توضي -٤

   عمل تجارب على البنائية من حيث مدى قدرتها على مراعاة الفروق الفردية -٥
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  )١(ملحق 
  قائمة بأسماء المحكمين

  
 الصفة والعمل                           اسم المحكم الرقم

 -مساعد رئيس الجامعة اإلسالمية للشئون اإلدارية محمد عبد الفتاح عسقول/ أ د 1
 غزة

ة  مدرس–أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم  فتحية اللولو / د 2
  غزة –بالجامعة اإلسالمية 

  غزة-مدرس الرسم الهندسي بالجامعة اإلسالمية  سامي موسى /  م  3

 موجه العلوم والتكنولوجيا بوآالة الغوث الدولية عبد الرحيم المدهون / أ 4

 مدرس العلوم والتكنولوجيا بوآالة الغوث الدولية مدحت جودت الخطيب/ أ 5

 درس العلوم والتكنولوجيا بوآالة الغوث الدوليةم أحمد جعفر بسيسو/ أ  6

 مدرس العلوم والتكنولوجيا بوآالة الغوث الدولية  نصر آشكش/ أ 7

 مدرس رياضيات بوآالة الغوث الدولية خليل لبد / أ 8

 رئيس مرآز –ماجستير مناهج وطرق تدريس  عبد الرحمن إقصيعة/ أ  9
-ث الدولية المصادر والوسائل التعليمية بوآالة الغو

 غزة
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  )2(ملحق 
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  اختبار في مهارات وحدة الرسم الهندسي بالنموذج البنائي 

                                          

  مــــهـــارة الـتـــــقـــديـــر

عينيك فقط تقدير أطوال هذه القطع، ثم عزيزي الطالب أمامك أربع قطع مستقيمة حاول ب

  استعمل المسطرة بعد ذلك وقس أطوال القطع

  : مرحلة الدعوة : أوال 

  

١-_____________________________________    

  

  سم=             سم          ،       الطول الحقيقي =            التقدير 

٢-__________________________   

  

  سم=                     سم           ،        الطول الحقيقي =  التقدير 

  

٣- ___________________  

  

  سم=             سم            ،        الطول الحقيقي =          التقدير 

  

٤-____________   

  

  سم=              سم           ،        الطول الحقيقي =         التقدير 
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  :مرحلة االستكشاف واالآتشاف واالبتكار: ثانيًا

   َدون تقديرك لطول مما يأتي ثم دون طوله الحقيقي-٥

 الطول الحقيقي التقدير  طول البند-أ

    قلمك الرصاص-ب

    إصبعك الوسطى-ج

    طول السبورة-د

  
  منقلة أمامك مجموعة من الزوايا قدر هذه الزوايا بعينيك ثم قسها بواسطة ال-٦

  
  

  
  = التقدير -ب=                                           التقدير -أ

  =                   الزاوية الحقيقية     =                           الزاوية الحقيقية 
  
  
  
  
  
  
  
  
        )  ،  (        تقدير الزاويتين بين الجسم والخط المستقيم -ج

                                                                                 

  )،        = (       القياس الحقيقي 
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  )  ،        = (        تقدير الزاويتين بين الجسم والخط المستقيم  -د
  

                  )              ،     (      القياس الحقيقي 

  :مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثالثاً

  : قدر ارتفاع الطائر بعينيك، ثم قس االرتفاع الحقيقي-٧

   
            

  
  
  
  
  

                  
  =  تقدير ارتفاع الطائر -ب=                                           تقدير ارتفاع الطائر -أ

  
  = االرتفاع الحقيقي  =                                                االرتفاع الحقيقي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  =  تقدير ارتفاع الطائر -د=                                               تقدير ارتفاع الطائر -ج

       
  =  االرتفاع الحقيقي =                                                     االرتفاع الحقيقي 
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  : قدر قطر الدائرة الوسطى بعينيك، ثم قس قطرها الحقيقي-٨
  
  
  
   

        
  
  

      
  
  =  تقدير قطر الدائرة الوسطى -ب=                         تقدير قطر الدائرة الوسطى -أ

  
   = القياس الحقيقي=                                         القياس الحقيقي 

  
   

                      
          

  
  
  

  
  
  =  تقدير قطر الدائرة الوسطى -د=                      تقدير قطر الدائرة الوسطى -ج
  

  = القياس الحقيقي =                                          القياس الحقيقي 
  
  
  
     
    آم يبلغ عرض المجسم ؟-٩

   سم =            التقدير 
  

  سم             =                 القياس الحقيقي 
  
  
  

   آم يبلغ قطر الدائرة ؟-١٠
  سم   =          التقدير  

  
  سم  =           الطول الحقيقي 

  

 

 المالحق   
 

 



١٢١ 

  : مرحلة اتخاذ اإلجراءات :  رابعًا 
  
   طول ضلع هذا المعين-١١

   
  سم =          التقدير 

  
       سم=          الطول الحقيقي 

  
   طول قاعدة شبه المنحرف -١٢

  سم =         التقدير 
  

  سم =           الطول الحقيقي 
  

   طول ضلع المثمن -١٣
  سم =            التقدير 

  
  سم =         الطول الحقيقي 

  
   آم يبلغ ارتفاع السهم -١٤

            
  سم =              التقدير 

  
      سم =     االرتفاع الحقيقي 

  
  

   آم يبلغ قطر االسطوانة -١٥
  

  سم =           التقدير 
  

  سم  =        العرض الحقيقي 
           

  
   كم يبلغ ارتفاع المثلث -١٦

 
  سم =             التقدير 

  

  سم =          االرتفاع الحقيقي 
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  مــــهـــارة التخيل

  :  اختر اإلجابة الصحيحة

  :وةمرحلة الدع: أوالً 

   : المسقط الجانبي للمسطرة يكون على شكل-١

                                           -----------------------       
   

                 أ                                                                                   ب
  
  
  
  
                                                                                                  

                                                                                   
                 

                                      د              ج                                               
  
  
  :  المسقط األمامي للكتاب يظهر على شكل-٢
  
  
  
  
  
  
  

                          أ                                                                        ب
  
  

                                                                           
                                    

  
                       

  
  
  

                        ج                                                                            د                       
  
  

 

 المالحق   
 

 



١٢٣ 

  :           المسقط العلوي للمسمار يكون على شكل-٣
  

  
  
  

                          أ                                                                 ب
             

  
  
  
  
  
  

                      ج                                                                           د
  
  
ق ونظرت إلى بعيد فإن الطريق سيظهر  إذا وقفت على يمين الصفحة في بداية طري-٤  

  على شكل
  
  
  
  
  
  

                      أ                                                                           ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       د                 ج                    
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  :رحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار م: ثانياً 

 مكعبين متساويين من الخشب وضعا فوق بعضهما البعض تماما ثم نظرت من أعلى -٥

   :سيكون الشكل
  
  
  
  

                                                                      
                                      

    أ                                                                       ب                     
  
  
  
  

  
  
  

                        ج                                                                       د
                            

  :  إذا نظرت لالسطوانة من جانبها ستظهر على شكل-٦
  
  
  
  
  
  
  
  

                       أ                                                                      ب                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                       ج                                                                    د

 

 المالحق   
 

 



١٢٥ 

   إذا كان لديك مكعب من الكرتون نظرت إليه من أعلى سيظهر على شكل  -٧
  
  
  

    
  
  

    
                          

                            أ                                                                     ب                                    
  
  
  
  
  
  
  

                         
                           ج                                                                     د

  
  
   : أمامك متوازي مستطيالت نظرت إليه من أعلى سيظهر على شكل-٨
  
  

        
                                        

  
                          

                      أ                                                                     ب                                               
  
  
  
  
  
  

                             
              د                                                                   ج                                                        

  
  
  

 

 المالحق   
 

 



١٢٦ 

  :مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات : ثالثاً

   لديك ثالثة أقالم من الرصاص نظرت إليهم من الخلف سيظهرون على شكل-٩

  
       

                                       
                        

             أ                                                                            ب          
  
  
  
  
  
  
  
  

                    ج                                                                        د
  
  

  :  ثالثة بيوت في الصورة أمامك حدد من أين تنظر إليها -١٠

  

                              
 

       
  من األمام             د من الجانب- من أسفل                  ج- من أعلى               ب-أ
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 أنظر إلى الصورة التي  أمامك وتخيل أنك تراها من -١١

   :أعلى فإنك ستراها بهذا الشكل

       
  

                    
  
  
  

                             
  
  
   

  
  
  

               
                أ                                                                                     ب

  
  

                                               
                             

  
  
  
  
  
  

                        
                          ج                                                                        د
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  :مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: رابعا 

   إذا آانت لديك اسطوانتين نظرت إليها من أعلى ستبدوان بهذا الشكل -١٢

  
  

      
     

                                            
  

  
  

                
  أ                                                                                 ب

  
                                                                                                                                             

  
  
  
  

                
                                                                   د              ج               

  
   لو نظرت إلى أهرامات مصر الثالثة من أسفل ترى ماذا سيكون شكلهم ؟-١٣

                                    
   

      -                            أ
  

  

  
     -                         ب

  
           

  
  

   -                        ج
  
  
  
  

  -                       د
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                                             مــهـارة القــيـــاس 
      

  :مرحلة الدعوة: أوًال 
  
  
   آم طول الخط الذي أمامك ؟-١
  
   سم٦٫٩ - سم      د٧٫٣     - سم               ج٧٫١      - سم             ب٧٫٠     -أ

  

    آم الزاوية التي أمامك  تساوى بالضبط ؟                      -٢
  
  ٤٥ْ -                  د٤٠     ْ -                 ج35ْ     -                       ب٣٠ ْ -أ

  
  
  
  ؟ قطر الدائرة التي أمامك  يساوى بالضبط -٣
  

        
   سم٢سم            د ١٫٩ - سم          ج١٫٦    - سم           ب١٫٨         -أ

  

   آم يبلغ بالتحديد طول ضلع المربع الذي في الرسم ؟-٤
  
   سم٢٫٢ - سم           د٢٫٤   - سم           ج٢٫٥     - سم            ب٢٫٣    -أ

  
  
  
   آم يبلغ طول االسطوانة التي أمامك بالضبط ؟ – ٥
  
  
  
   سم٢٫٩ - سم           د٢٫٨     -  سم         ج٢٫٦      - سم          ب٢٫٥     -أ
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  :مرحلة االستكشاف واالكتشاف: ثانياً 

   كم يبلغ ارتفاع السلم الذي في الصورة بالضبط ؟  -٦

         سم          ٤,٢   -أ

        سم           ٤,٠ -ب

        سم         ٤,٣ -ج

                سم٤     -د

   كم يبلغ طول السهم بالتحديد ؟-٧

          سم٤,٥ -أ

          سم٤,٨ -ب

          سم  ٤,٣ -ج

         سم ٤,٦  -د

 
   كم يبلغ ارتفاع هذه الصورة ؟-٨

  

  

 ٣,٤  -سم              د٣,٣ -سم             ج٣,١ -سم                 ب٣,٢ -أ

  سم

  

  كم يبلغ عرض الطريق المظلل ؟-٩

    

       سم٦,٣  -أ

      سم٦,١ -ب

     سم٦,٠  -ج

      سم٥,٩ -د
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  :مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثالثًا
  

   آم يبلغ ارتفاع المبنى بالضبط ؟-١٠
  

       سم٢٫١ -أ

     سم٢٫٥ -ب

     سم٢٫٦ -ج

      سم٢٫٤ -د

  م عرض الممر المبلط بالضبط ؟ آ-١١
  

     سم         ٦٫٦    -أ
             

     سم٦٫٥  -ب
  

     سم             ٦٫٤   -ج
  
      سم٦٫٣  -د
  

   آم يبلغ طول السيارة بالضبط ؟ -١٢
  
       سم٦٫٠ -أ

  
     سم ٦٫١ -ب

          
     سم٦٫٥ -ج
  
      سم٦٫٢ -د

  
  بط  ؟ آم يبلغ ارتفاع هذا الجسم بالض-١٣

          
         سم١٫٤ -أ

 
       سم١٫٧ -ب

 
      سم١٫٦ -ج

            
       سم١٫٥ -د
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   آم يبلغ قطر الدائرة الخارجية بالضبط -١٤
      سم٤٫٤ -أ

    سم٤٫٦ -ب

    سم٤٫٣ -ج

    سم٤٫٥ -د

  :مرحلة اتخاذ اإلجراءات: رابعا 

   المطلوب في كل حالة بدقة عزيزي الطالب تأمل هذه الصور جيدا وحاول أن تقيس

  

  

  

  

   

  سم =                     سم                 ارتفاع هذا المثلث =          طول هذه الصورة بدقة 

  

  

  

  

  

     

  

  سم=          سم                  سمك متوازي المستطيالت =                 ارتفاع هذه الكرة 
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  )4(ملحق 

  لتقني المقترحالبرنامج ا

   معرفة أغراض الرسم الهندسي ورسم مساقط بعض األجسام: الهدف 

   ثالثة مكعبات متساوية: الوسيلة 

  المنظور) ١(الدرس 

  مرحلة الدعوة : أوال 

: أقرأ الفقرة اآلتية بتمعن يستخدم الرسم الهندسي ألغراض متعـددة منهـا           : عزيزي الطالب 

  : حساس باألشياء، وفى التكنولوجيا يستخدم الرسمالتسجيل لما نراه ، والتعبير عن اإل

 كلغة تواصل بين الشخص ونفسه، أو مع غيره، لتوصيلهم فكرته بيسر ووضوح، وتبين              -١

  .طبيعة األشياء وطريقة عملها

  . عرض المعلومات بطريقة يسهل فهمها-٢

  هل المنظور تأتى من كلمة نظر ؟-

   هل هناك عالقة بين الرسم والمنظور ؟-

  عندما نرسم رسمه ما في دفتر الرسم، فمن أي جهة ننظر إليها ؟-

 مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار : ثانيا 

تعلمت في الصف الثامن كيفية رسم المساقط، ولكن كيف تستطيع تجسيم هذه المـساقط، أي               

نظرت إليهـا  إظهار األبعاد الثالثة، إذا كان لديك ثالثة مكعبات رتبت بعضها فوق البعض ثم       

  ".مهارة التخيل "من أعلى وأردت أن ترسمها كيف تبدو 
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  : مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثالثاً

   تبدو الصورة التي أمامك بهذا الشكل ألنك                  

  . نظرت إليها من أعلى-

  .  نظرت إليها من الجنب-

 . نظرت إليها من بعيد-

 . نظرت إليها بعين واحدة-
  
 :    مرحلة اتخاذ اإلجراءات: رابعاً

  :عزيزي الطالب حاول رسم األجسام اآلتية حسب المنظور المطلوب في كل حالة

  .  مسقط أمامي لممحاة-

  . مسقط رأسي لكأس-

 .  مسقط جانبي لسيارة-

 )٢(الدرس 

  "األوبليك  " 45ْرسم المنظور باستخدام زاوية 

   رسم الجسم بطريقة األوبليك: الهدف

   علبة كبريت: الوسيلة

  مرحلة الدعوة : أوالً 

عزيزي الطالب من وجهة نظرك ما هى أسهل طريقة للتعبير عن أي جسم هندسي منتظم في                

  ؟.. البعد الثالث فكر قليالً 

  مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار : ثانيا 

بقلم الرصاص، لكـن    قد يقول  بعض التالميذ نأخذ الجسم ونضعه على الورقة ونرسم حوله             

  السؤال الذي يطرحه المعلم، ماذا لو كان الجسم كبيرا أو يصعب حمله كبناية ؟
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إن أسهل طريقة هى بإسقاط خطوط من زوايا واجهة الجسم المراد إظهاره منهـا، وبزاويـة                

  .٤٥قدرهاْ 

    
                                                                                                               

  أنظر إلى الشكل بتمعن ما نوع المثلث المستخدم ؟

  مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثالثا 

المثلث الموجود في الصورة هو مثلث متساوي الساقين قائم الزاوية يستعمل  عن طريق              

  زلقه على مسطرة الرسم 

  مرحلة اتخاذ اإلجراءات : رابعا 

  فماذا تفعل ؟) ٤٥( ذا كان لديك علبة كبريت وأردت أن ترسمها بطريقة األوبليك إ

  :اختر من اآلتي أول خطوة تقوم بها

   أضعها على ورقة الرسم وأحيطها بالقلم الرصاص -

   أقوم بقياس األبعاد الثالثة لها -

  أفتح علبة الكبريت وأرسم كل جزء على حدة -

 أبدأ برسمها  أضعها أمامي على الطاولة و-

 

  

  

 

 المالحق   
 

 



١٣٦ 

  

  

  )٣( الدرس 

  رسم منظور غرفة  بطريقة األوبليك

  رسم منظور غرفة  بطريقة األوبليك: الهدف 

   غرفة الصف: الوسيلة 

  مرحلة الدعوة : أوالً

، هـذا الجـسم     "رسم غرفة   " عزيزي الطالب ربما عنوان الدرس يربكك بعض الشيء وهو          

   ؟ الضخم كيف سأضعه على ورقة الرسم الصغيرة

  : مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار: ثانياً

  : عزيزي الطالب اآلن اتبع معي الخطوات اآلتية

  .  خذ أبعاد الغرفة من طول وعرض وارتفاع وسجل هذه األبعاد على ورقة-١

  . أحضر ورقة رسم بياني كبيرة-٢

 . طبعا ستكون أبعاد الغرفة كبيرة لذلك نتبع طريقة مقياس الرسم-٣

 .نتبع خطوات رسم منظور األوبليك ونرسم الغرفة -٤

  :مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثالثاً

  عزيزي الطالب إذا كان لديك قطعة من السكر وتريد أن ترسمها بطريقة األوبليك ماذا تفعل ؟

  : مرحلة اتخاذ اإلجراءات: رابعاً
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مهارة " مها بنفس الطريقة    عزيزي الطالب قف أمام خزانة المالبس في بيتك وحاول أن ترس          

  ".  التخيل 

  

  )٤(الدرس 

  )األيزومتريك  ( ٣٠ / ٣٠رسم المنظور باستخدام زاوية 

   رسم منظور األيزومتريك لمتوازي مستطيالت: الهدف

  مجسم لمتوازي مستطيالت: الوسيلة

  :مرحلة الدعوة: أوالً

  . األيزومتريكعزيزي الطالب أمامك في الصورة مساقط ثالثة نريد رسمها بطريقة

   

                                                       

  

  :مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار: ثانياً

                                                                                                   

                                                           
      

  :عزيزي الطالب قم بعمل الخطوات التالية 
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  .١٢٠ ارسم ثالثة محاور على ورقة الرسم بينهما -١

  . استعمل طريقة االنزالق كما في حالة األوبليك-٢

  

  

  :    مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثالثاً

 .ف الصفحةأمامك مجسم حاول أن ترسمه بطريقة األيزومتريك خل

  :مرحلة اتخاذ اإلجراءات: رابعاً

                                                 
  

  لهذا المجسم " منظورياً " أمامك ثالثة مساقط  لمجسم حاول أن ترسم مجسما 

  

  )٥( الدرس 

  رسم منظور غرفة بطريقة األيزومتريك

  رسم منظور لثالجة بطريقة األيزومتريك: الهدف

   غرفة الصف: وسيلة ال

  : مرحلة الدعوة: أوالً

هـذا  " رسم منظور لثالجة    " عزيزي الطالب ربما عنوان الدرس يربكك بعض الشيء وهو          

  الجسم الضخم، كيف سأضعه على ورقة الرسم الصغيرة إذا ما قورنت بحجم الغرفة الكبير ؟ 

  : مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار: ثانياً
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  :  اآلن اتبع معي الخطوات اآلتيةعزيزي الطالب

  .  خذ أبعاد الثالجة من طول وعرض وارتفاع وسجل هذه األبعاد على ورقة-١

  . أحضر ورقة رسم بياني كبيرة-٢

 . طبعا ستكون أبعاد الثالجة كبيرة لذلك نتبع طريقة مقياس الرسم-٣

 . نتبع خطوات رسم منظور االيزومتريك ونرسم الثالجة-٤ 

  :لة اقتراح الحلول والتفسيراتمرح: ثالثاً

عزيزي الطالب إذا كان لديك قطعة من السكر وتريد أن ترسمها بطريقة األيزومتريك مـاذا               

  تفعل ؟

  :مرحلة اتخاذ اإلجراءات: رابعا 

  ". مهارة التخيل " عزيزي الطالب قف أمام مكتبك في بيتك وحاول أن ترسمه بنفس الطريقة 

  )٦( الدرس 

  ؤرة تالشى واحدةالرسم باستخدام ب

   رسم جسم باستخدام بؤرة تالشى واحدة: الهدف

  الكتاب المقرر: الوسيلة

  :مرحلة الدعوة: أوالً

   عزيزي الطالب إذا وقفت على شاطئ البحر ونظرت إلى بعيد ماذا ترى ؟-

   عزيزي الطالب إذا صعدت على تله ماذا ترى ؟-

  مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار: ثانيا 
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)              ٣)                                (٢)                                 (١                                            (  

  

    :جيداً واستنتج من كل صورة شيئاً واحداً)  ٣( ، ) ٢( ، ) ١( تأمل هذه الصور 

)١( 

)٢(  

)٣(  

     : ة اقتراح الحلول والتفسيراتمرحل: ثالثاً

عزيزي الطالب هل تعلم أنه كلما اقتربنا من الجسم نراه كبير وكلما ابتعدنا عنه بدا أصـغر                 

  فهل تستطيع أن تذكر السبب ؟

  

  

  مرحلة اتخاذ اإلجراءات                       : رابعا

عزيزي الطالب أنظر إلى الـصورة      

خلف جيداً إذا تغير موضع الصندوق      
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  الرجل فهل يتغير مستوى الصورة

                            

      نعم                        ال

  

  

  )٧( الدرس 

  نظرية السارية

   رسم ثالثة أجسام باستخدام نظرية السارية: الهدف

  ثالثة طالب: الوسيلة

  : مرحلة الدعوة: أوالً

  هر بهذا الشكل فلماذا ؟                         عزيزي الطالب عندما تنظر إلى صف من السيارات تظ

                                                  
  

  : مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار: ثانياً
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)              ٣)                             (٢                    ()         ١(  

  

مهارة " التى أمامك حدد من أين تنظر في كل صورة  )  ٣( ، ) ٢( ، ) ١( في الصور 

  ". التخيل 

  : مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثالثاً

لها الطول تختلف مناظير األشياء حسب موقع عين الناظر من الجسم، لرسم المنظور ألشياء 

  نفسه ، يجب أن يظهر الجسم البعيد أقصر

  مرحلة اتخاذ اإلجراءات : رابعا 

عزيزي الطالب أنت أمام ثالث نخالت في خط مستقيم معها هل تستطيع أن ترسمها باستخدام 

  نظرية السارية ؟

  )٨(الدرس 

                           رسم مجسم منظوري لمكعب

   لمكعبرسم مجسم منظوري:  الهدف 

   مكعب: الوسيلة 

  مرحلة الدعوة : أوال 

 سم ٥عزيزي الطالب أمامك مكعب إذا وضعته أمام عينيك على بعد 

  . منها تأمل جيداً كيف سيظهر شكل المكعب

  

  : مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار: ثانياً
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)        ٤)                      (٣  ()                    ٢)                                (١(  

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

أنظر إلى الصور في األعلى وتأمل كيف تم رسم المكعب والرسم 

  .منظوري، والصورة السفلى هى مجسم منظوري للمكعب

                                                                                 
  
  

  
                      )                                                                          ٥(  

  :مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثالثاً

  :عزيزي الطالب حاول أن تقوم باآلتي 

   سم المكعبات فوق خط األفق -

   سم المكعبات تحت خط األفق -

 . سم المكعبات على يمين نقطة التالشي-

  
  

  :مرحلة اتخاذ اإلجراءات: رابعا 

عزيزي الطالب أنظر إلى  األسطوانة وحاول أن ترسم مناظير مختلفة لها كما 

  في الشكل السابق
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  )٩(الدرس 

  رسم أرضية ممر مبلط بنقطة تالشي واحدة

  

رسم أرضية ممر مبلط بنقطة تالشي : الهدف 

  واحدة

  لوحة مرسوم فيها ممر مبلط: الوسيلة 

  :لدعوةمرحلة ا: أوالً

عزيزي الطالب إذا وقفت على بداية ممر مبلط 

ونظرت إلى بعيد، سوف يظهر لك الممر بهذا 

  .الشكل

  مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار: ثانياً

عزيزي الطالب هذه خطوات رسم الممر المبلط بالـصور،فحاول أن ترسـم ممـر مـبلط                         

  ".لممر على المعلم أن يشرح قاعدة الثمن لرسم ا" 

  
  

            )٣)                               (٢)                            (١(  
  

  
  :مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثالثاً

  . في هذه المرحلة يقوم المعلم بعمل جلسة حوار مع تالميذه

  : مرحلة اتخاذ اإلجراءات: رابعاً
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يق به أشجار على الجانبين، فكيف ترسم هذا عزيزي الطالب بفرض أنك وقفت في طر

  . الطريق

  )١٠( الدرس 

  رسم طريق به أشجار بنقطة تالشي واحدة

  .رسم طريق به أشجار بنقطة تالشى واحدة: الهدف

لوحة مرسوم فيها طريق به أشجار على : الوسيلة

   .الجانبين

  :مرحلة الدعوة: أوالً 

  : فإنه سيبدو بهذا الشكلعزيزي الطالب إذا وقفت في طريق به أشجار

  
  

                            
  
  
   

  
  
  

  )ج)                                     ( ب)                                         ( أ         (
  

  :مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار: ثانياً

  

  .عزيزي الطالب هيا بنا نحاول رسم هذا الطريق
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)        ٤)                           (٣)                      (٢)                          (١                                       (

                                                                   
  
  :مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثاًثال

عزيزي الطالب كيف يمكن إضافة ثالثة أعمدة 

كهرباء في منظور الصورة على يمين ويسار 

  الشارع ؟

  مرحلة اتخاذ اإلجراءات : رابعاً

  عزيزي الطالب تأمل في الصورة جيداً

  ماذا يمثل سطح الماء ؟
  
  
  

  )١١( الدرس 

  رسم المنظور داخل غرفة

  رسم المنظور داخل غرفة :الهدف

  غرفة الصف : الوسيلة

  : مرحلة الدعوة: أوالً

  عزيزي الطالب إذا دخلت غرفة واسعة

 وذهبت إلى آخرها فإنك ستراها بهذا الشكل، 

  ولكن كيف يمكننا رسم هذا المنظور ؟

  :مرحلة االستكشاف واالكتشاف االبتكار: ثانياً
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  مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات : ثالثاً

عزيزي الطالب أنظر إلى النقطة الموجودة بين 

  الشجرات ماذا تسمى ؟

  

    مرحلة اتخاذ اإلجراءات: رابعاً

عزيزي الطالب حاول رسم باب جانبي على اليسار 

  .وشباك على اليمين 

  
  
  
  
  
  

  )١٢( الدرس 

  منظور الدائرة والجسم األسطواني

  رسم منظور الدائرة والجسم األسطواني: الهدف

   مجسم كرة ومجسم أسطوانة: الوسيلة

  :مرحلة الدعوة: أوالً
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 دائرية، أما إذا نظرت إليها بزاوية معينة        عزيزي الطالب إذا نظرت عموديا إلى دائرة ستبدو       

تبدو بيضاوية الشكل أو بتمييل المستوى الذي رسمت عليه الدائرة فإنها تظهر أيضاً بيضاوية              

  الشكل، ترى لماذا يحدث ذلك ؟

                     
  

  

  :مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار: ثانياً

  ر األسطوانة عزيزي الطالب هيا بنا نرسم منظو

  . ارسم دائرة داخل مربع ، مع مالحظة أن تمس المربع في أربع نقاط-

  .  ارسم خطوطا من النقاط األربع وزوايا المربع إلى نقطة التالشي-

 . وصل الدائرة ومنظورها فتحصل على منظور األسطوانة-

  

  
  
  
  
 
  
 

 : مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثالثاً
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  إذا غيرت زاوية نظرك إلى األسطوانة فهل يتغير منظور األسطوانة ؟عزيزي الطالب 

  

  :مرحلة اتخاذ اإلجراءات: رابعاً

  عزيزي الطالب أمامك صورة سيارة وبجانبها سيارة أخرى

   فكيف تبدو هاتين السيارتين ؟ 

  
  

  

  

  )١٣( الدرس 

  رسم المنظور ببؤرتي تالشي

   رسم شارع ببؤرتي تالشي: الهدف

   صورة لشارع :الوسيلة 

  : مرحلة الدعوة: أوالً

عزيزي الطالب عندما تقف عند التقاء 

شارعين وتنظر إلى الشارعين سيكونان 

  بهذا الشكل يا ترى، وكيف يمكن رسم هذا المنظور، وما هو اسمه ؟ 

  :مرحلة االستكشاف واالكتشاف واالبتكار: ثانياً

، أما عن كيفية رسمه هذه الصور "ي منظور بؤرتي تالش" عزيزي الطالب اسم هذا المنظور 

  .الجانبية تبين طريقة رسمه
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)              ٢)                                                                  (١                                                   (
    

  
  
  
  
  
  

 )٤                                                                     ()  ٣(  
  

  
  :مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات: ثالثاً

عزيزي الطالب افترض أنك وقفت على ناصية التقاء شارعين فحاول أن ترسم ما تراه على 

  امتداد الشارعين 

  مرحلة اتخاذ اإلجراءات : رابعاً

  امك ثالث رسمات لمنظور بؤرتي تالشي أي منها صحيح عزيزي الطالب أم

                                                                                                   
  
  

  

  

)     ٣)                           (٢)                                           (١(  
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  )5( ملحق 

  مالحظةبطاقة 

  : بيانات عامة

   . ........................................................../ اسم المعلم

  :الجنس

   أنثى - ذكر     ب- أ

  :الهدف من بطاقة المالحظة* 

  .  التعرف على مستوى مهارات الرسم الهندسي لدى طلبة الصف التاسع األساسي-

 : تعليمات بطاقة المالحظة* 

  . فقرات خاصة بكل مهارة ) 10( كل بطاقة على  تشتمل -

  . فقرة ) 30(  مجموع الفقرات -

اإلجابة على جميع فقرات المقياس والرجاء عدم ترك أي فقرة : ة / عزيزي المالحظ * 

 . دون إجابة

  

  "مع خالص الشكر والتقدير لصدق تعاونكم " 

  

  . أحمد خالد أبو طاحون/ احثالب                                                 
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  بطاقة المالحظة لقياس مهارة التقدير

   

       م

 الـبــــنـــــــــد

  مستويات األداء

 الـــدرجــــــــــــــــــة

  كبيرة السلوك الدال على المهارة 
 

  متوسطة
 

  قليلة
 

  منعدمة
 

     يقدر طول اسطوانة ١

يقدر عرض المسقط في الرسم  ٢

  األيزومتريكبطريقة

    

يقدر المسافة بين مجموعة من  ٣

الشجرات عند الرسم ببؤرة 

 تالشى واحدة

    

     يقدر حجم مكعب ٤

     يقدر حجم متوازي مستطيالت ٥

     يقدر قطر حلقة بالستيكية ٦

     يقدر ارتفاع الصف ٧

    يقدر عرض الطاولة التي أمامه  ٨

     يقدر ارتفاع الشباك ٩

     يقدر سمك الكتاب الذي أمامه ١٠
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  بطاقة المالحظة لقياس مهارة القياس

  

   م

 الـــبـــــنــــــد

  مستويات األداء

 الـــدرجــــــــــــــــــة

  كبيرة السلوك الدال على المهارة 
 

  قليلة متوسطة
 

  منعدمة
 

يقيس ارتفاع متوازي  ١

 مستطيالت 

    

     يقيس محيط اسطوانة ٢

يقيس عمق الجسم في الرسم  ٣

 بطريقة األوبليك

    

     يقيس حجم مكعب  ٤

يقس ارتفاع الطاولة التي في  ٥

 الصف 

    

     يقيس عرض الشباك ٦

     يقيس سمك كتاب ٧

     يقيس طول متوازي مستطيالت ٨

يقيس أضالع منظور متوازي  ٩

  مستطيالت بطريقة األيزومتريك
 

    

     أطوال عدة أسطوانات يقيس ١٠
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  بطاقة المالحظة لقياس مهارة التخيل

  

  مستويات األداءالـــبـــــنــــــد م

 الـــدرجــــــــــــــــــة
  كبيرة السلوك الدال على المهارة  

 
  متوسطة

 
  قليلة
 

  منعدمة
 

     كعبيتخيل المسقط العلوي لم ١

     يتخيل المسقط الجانبي لكرة ٢

يتخيل المسقط العلوي  ٣

 ألسطوانة

    

     يتخيل شكل طريق من بعيد ٤

يتخيل المسقط العلوي لشجرة  ٥

 نخيل

    

     يتخيل شكل سيارة من أعلى ٦

     يتخيل شكل الهرم من أعلى  ٧

     يتخيل المسقط األمامي لكوب ٨

ث مكعبات يتخيل شكل ثال ٩

 موضوعة فوق بعضها 

    

يتخيل شكل اسطوانتين فوق ١٠

 بعضهما 
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Abstract 

This study aims to identify the effect of suggestive programme of the 

constructive model in acquiring the skill of geometrical drawing in the 

curriculum of Technology for the ninth grade of Gaza districts This will 

be done by designing a programme in the constructive model in the 

geometry drawing unit. There are three branches of these basic skills they 

are:                                                                                                                       

      1-  skill of guessing         

2- Skill of  measurement                                                                                    

3- Skill of imagination                                                                                          

The researcher has designed two tools to reach range of acquiring the 

skills from the students.                                                                                

1- Achievement test of (83) questions , and its reliability was (0.81)        

2- An observation card of (10) elements for each of the above skills ,  

its reliability was(0.96). 

The Sample composed of( 80)Student (40 experimental group , 40 

control group) The most important results of the study were:            

1- There was significant statistical differences ( α ≤ 0.01)  between the 

average marks of The experimental group and control group in the far 

application in the all Skills (guessing , measurement , imagination ) and 

the total mark of the Test . the difference favored  the experimental 

group.    

2- There was significant statistical differences( α ≤ 0.01) between the   

 The experimental group and the control group of the average marks in 

the  skills( guessing, measurement , imagination ) which measured by the 

notice card in all the Skills and   the total mark for the notice card and the 

difference were for the experimental group.   

3- There was significant statistical differences ( α ≤ 0.01) between the 

average marks of  The   experimental group and    the control group in 

each skill of the exam skills and also the total mark of the skills in the 
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Acquisition test before and after the application of the program for the 

post test. 

4 - There was significant statistical differences ( α ≤ 0.01) between the 

average grades of both    experimental group and    the control groups 

post application in one of the skill test . It is the skill of guessing and 

the total grade of the achievement test which reflected in turn on the 

total grade of achievement. 

 

The size effect of the results of study is as follows : 

1- the result of study shows that the size of effect is high in all the skills 

and the total grade of skills in the achievement test . It is about (0.892) 

in the skill of guessing and in the skill of measurement is (0.278) and in 

the skill of imagination is (0.688) and the total effect is (1.335) . Except 

the skill of imagination where the size of effect is medium and this 

indicates that the programme has agreat effect on learning the skills of 

 guessing, measurement and imagination . 

2-  the result of study shows that the size of effect is high in all the 

skills and the total grade of the observation card in the skill of  

guessing is (3.910) and in the skill of measurement is (3.791) and in the 

skill of imagination is (4.153) and the total effect is (5.183) and this 

shows that the programme has a big effect on learning the skills of   

guessing, measurement and imagination .  

The researcher has not found statistical differences between the pre 

and post applications in the control group in the skill of measurement 

and imagination skills, this means that the normal way has not 

participated in the real progress of these two skills . And this enhances 

the role of the constructional programme in the development of these 

two skills.  

 

  

 

 
 

  

 


