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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل تق�صي �أثر ا�سرتاتيجية التدري�س ) (7E'sالبنائية يف فهم املفاهيم
العلمية ،واكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف �ضوء
مفهوم الذات الأكادميي لديهم مقارنة بالطريقة االعتيادية .تكونت عينة الدرا�سة من
( )60طالبة يف ال�صف الثامن الأ�سا�سي ،ق�سمت ع�شوائيا �إىل جمموعتني :جتريبية در�ست
با�ستخدام ا�سرتاتيجية ) (7E'sالبنائية ،و�ضابطة در�ست با�ستخدام الطريقة االعتيادية.
جمعت البيانات من خالل ت�صنيف الطالبات �إىل ذوات مفهوم ذات �أكادميي مرتفع
ومنخف�ض بناء على مقيا�س مفهوم الذات الأكادميي .وتطبيق اختبار فهم املفاهيم العلمية
واختبار مهارات التفكري الإ�ستق�صائي .وعوجلت بيانات الدرا�سة با�ستخدام حتليل التباين
الثنائي ) .(2x2 ANCOVAوقد �أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق ا�سرتاتيجية التدري�س )(7E's
البنائية على الطريقة االعتيادية يف فهم املفاهيم العلمية واكت�ساب مهارات التفكري
الإ�ستق�صائي لدى الطالبات �أف��راد الدرا�سة .كما �أظهرت النتائج تفوق الطالبات ذوات
مفهوم الذات الأكادميي املرتفع على الطالبات ذوات مفهوم الذات الأكادميي املنخف�ض
يف فهم املفاهيم العلمية واكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي .ويف �ضوء ذلك �أو�صت
الدرا�سة ب�إجراء درا�سات مماثلة للدرا�سة احلالية و�أثرها على متغريات تعليمية �أخرى مل
تتطرق لها هذه الدرا�سة.
(الكلمات الدالة :ا�سرتاتيجية ) ،(7E'sفهم املفاهيم العلمية،مهارات التفكري
الإ�ستق�صائي ،مفهوم الذات الأكادميي).
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Abstract:

The purpose of this study was to investigate the effect of using teaching
strategy (7E's) on understanding scientific concepts and acquisition inquiry
thinking skills among basic stage students in the light of their academic selfconcept as compared with the traditional method. The study used a purposeful
sample that consisted of (60) eighth grade famales. The sample was divided
into two groups: experimental group which was studied by using a strategy
based on constructivist strategy (7E's), and a controlled group which was
studied by using the traditional method. Data were collected by classifying
students according to their academic self-concept (High vs Low) by using the
academic self-concept scale, a scientific concepts and inquiry thinking skills
tests were administered pre and post the experiment. Data were analyzed
using the analysis of variance of factorial design 2x2 ANCOVA.
The study revealed that students performed better with the 7E's strategy
over those of the traditional method in their understanding of scientific
concepts and in acquiring inquiry thinking skills. The researcher found
that the high academic self-concept students performed better than the low
academic self-concept students in their understanding of scientific concepts
and in acquiring inquiry thinking skills.
In the light of these results, the study recommended carrying out further
similar studies on different educational subjects and levels.
Keywords: (7E's) strategy, Understanding Scientific Concepts, Inquiry

thinking skills, Academic self-concept.
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تعد م�ساعدة املتعلم على فهم املفاهيم العلمية وتوظيفها يف حياته اليومية،
واكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�صائي من الغايات الأ�سا�سية التي ت�سعى الرتبية العلمية
�إىل حتقيقها يف املراحل الدرا�سية املختلفة .وهذا يقت�ضي التحول عن كثري من املمار�سات
التي ت�شيع يف العملية التعليمية� ،إىل املمار�سات التي تعتمد على �إعمال العقل ،والتفكري
الت�أملي الهادف و�إىل الفهم وتوليد املعاين (فيلب�س .)2010 ،لذلك ،اجته الباحثون الرتبويون
يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية �إىل توجيه العملية التعليمية التعلمية ،لتتوافق مع الت�أكيد على
�أهمية تعلم املفاهيم العلمية واكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�صائي يف املراحل الدرا�سية
املختلفة؛ وذلك بالبحث عن �أف�ضل الطرق والأ�ساليب يف تعلمها واكت�سابها ،م�ستندين يف
هذا التوجه �إىل النظرية البنائية.
وتعتمد معظم امل�شاريع واحلركات الإ�صالحية احلديثة مبدئياً على النظرية البنائية
وتوجهاتها الفكرية ك�أ�سا�س ملمار�ستها ،مما �ساعد يف حت�سني التعلم بتغيري ممار�سات
املعلمني وتفعيل دور الطالب ).(Bentley, 1995
وينظر عدد من املنظرين الرتبويني �إىل البنائية على �أنها نظرية يف املعرفة والتعلم،
تقوم على االفرتا�ض البنائي القائلّ � :إن املتعلمني يبنون فهمهم ومعارفهم اجلديدة من
خالل التفاعل مع ما يعرفونه ويعتقدونه من �أفكار� ،أو �أحداث� ،أو �أن�شطة مروا بها من قبل.
ويف هذا ،تركز على دور املتعلم الن�شط يف بنائه ملعلوماته الذاتية ،من خالل م�شاركته
الفكرية والفعلية يف هذه العملية ،بحيث يحدث تعلم ذو معنى قائم على الفهم بدالً من
اعتبار املتعلم وعاءً فارغاً ت�سكب فيه املعرفة ،وفق ما يريد املعلم دون �أن يعي �أو يفهم
ما يتعلمه (Aydin et al., 2009;Aydeniz & Hodge, 2010; Allen, 2008; Wu & Tsai,
).2005
وعليه؛ قبلت البنائية واملوافقة عليها يف تعليم العلوم والريا�ضيات من قبل
الأكادمييني واملربني يف بداية ثمانينيات القرن الع�رشين ،و�أ�صبح لها ت�أثري بارز يف
تطوير مناهج العلوم وطرق تدري�سها ،وبرامج �إعداد معلميها .هذا ،وعلى الرغم من �أن
البنائية بد�أت كنظرية يف التعلم ،ف�إنها تو�سعت يف جماالتها على نحو مت�صاعد ف�أ�صبحت
نظرية يف الرتبية ،ونظرية يف التعليم ،ونظرية يف �أ�صول الأفكار ،ونظرية يف املعرفة
العلمية ،ونظرية يف املعرفة ال�شخ�صية ).(Mathews, 2002
وجاءت النظرية البنائية بت�صورات تخالف ت�صورات النظرية ال�سلوكية التي تنظر �إىل
التعلم على �أنه تغري دائم يف ال�سلوك ،وميكن �إحداثه من خالل الربط بني املثري واال�ستجابة
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يف وجود معززات بيئية (قطامي .)2011 ،وبهذا ،اهتمت ال�سلوكية بالعوامل اخلارجية التي
تقع خارج عقل املتعلم �أكرث من اهتمامها بعقل املتعلم نف�سه ،وما يحدث بداخله ،وكيف
يحدث التعلم (زيتون .)2007 ،مقابل ذلك ،وبعك�س ما افرت�ضته ال�سلوكية� ،أخذت البنائية
باالهتمام بالعوامل الداخلية التي ت�ؤثر يف تعلم املتعلم وبخا�صة ما يجري داخل عقل
املتعلم .ويفرت�ض البنائيون �أنه ال بد من و�ضع الطلبة بني وقت و�آخر يف حالة �ضغط
معريف بهدف ا�ستثارة ن�شاط املتعلم لكي ي�صارع هذا ال�ضغط للو�صول �إىل حالة التوازن.
وال ينظر جل�رسزفيلد ( Glessersfeldامل�شار �إليه يف فيلب�س� )2010 ،إىل هذه ال�ضغوط
على �أنها كوارث معرفية ،بل هي مثريات للعقل الباين .ويحدث التكيف عندما تبنى �أمناط
جديدة فعالة ،نتيجة لال�ضطرابات �أو الت�شوي�شات ،وهذه الأمناط تعزز بدورها عمليات
متثلية يف امل�ستقبل .فالتمثل والتكيف ينظر �إليهما جل�رسزفيلد  ،Glessersfeldعلى �أنهما
قوتان ،تعمل كل منهما باطراد على معادلة الأخرى ( فيلب�س.)2010 ،
وتقوم البنائية باعتبارها نظرية يف املعرفة (اب�ستمولوجيا) ،على افرتا�ضني رئي�سني:
الأول :يركز على �أن املعرفة ال تكت�سب بطريقة �سلبية ،بل تبنى من قبل املتعلم نف�سه،
من خالل ن�شاطه وتفاعله مع العامل الذي يحيط به ،واكت�سابه للخربات املختلفة.
الثاين :يركز على وظيفية املعرفة ،ويت�ضمن القدرة على التكيف مع عامل اخلربة ،وما
تقدمه من منافع للفرد ،ولي�س من خالل مطابقتها للواقع (زيتون .)2007 ،ويرى البنائيون
�أن املتعلم مير بحالة �ضغط معريف حينما يواجه خربة تتعار�ض مع توقعاته وحتول دون
حتقيق ما يريد من نتاجات تعلمية �أو الفهم �أو الو�صول �إىل احلل املنا�سب ،وقد ي�ضمن ذلك
فر�ضية التنافر املعريف (قطامي.)2011 ،
ويع ّد فون جل�رسزفيلد  Von Glassersfeldوا�ضع اللبنات الأ�سا�سية للبنائية كنظرية
معرفية (زيتون)2007 ،؛ يف حني يع ّد بياجيه  Piagetالباين ل�رصح البنائية وبخا�صة
فيما يتعلق مبنظورها ال�سيكولوجي؛ فنظرته حول املعرفة وكيفية اكت�سابها� ،أدت �إىل
ظهور النظرية البنائية ،يف التعلم املعريف ) .(Peter, 2002ويرى فيجوت�سكي ( عامل النف�س
ال�سوفيتي) .يف نظرته �إىل البنائية االجتماعية )� ،(Social Constructivistأن التعلم يتحدد
يف �ضوء �سياق اجتماعي حيث كان حمور اهتمام هذه الر�ؤية اللغة باعتبارها �أداة تنقل
اخلربة االجتماعية �إىل الأفراد ،وت�شكل املناخ العام للبيئة ال�صفية .ويرى فيجوت�سكي �أن
املعلم له دور و�سيط يف عملية التعلم م�ستنداً يف ذلك �إىل �إدراك �أن عملية التدري�س هي:
م�ساعدة املتعلم على حتقيق م�ستوى من الإجناز �ضمن "منطقة النماء القريب" Zone of
).Proximal Development (Scott, 1998
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ويرى فاجن وزمال�ؤه )� (Fang, kang,& feng, 2009أن النظرية البنائية م�شتقة من
كل من نظرية بياجيه (النظرية املعرفية) ،ونظرية فيجوت�سكي (البنائية االجتماعية) .و�أن
التعليم ينح�رص يف ر�ؤيتني :ر�ؤية بياجيه التي ت�شري �إىل �أن التعليم يتحدد يف �ضوء ما
يح�صل عليه املتعلم من نتائج من�سوبة لدرجة الفهم العلمي؛ ور�ؤية فيجوت�سكي التي ت�شري
�إىل �أن التعليم يتحدد يف �ضوء �سياق اجتماعي يتطلب درجة من التمهن يف معلم العلوم.
وو�صف جونا�سن و�سرتوبل ) (Jonassen & Strobel, 2006التعلم البنائي على �أنه
عملية عقلية اجتماعية ن�شطة ،حتدث يف �سياق طبيعي ،فيتفاعل فيها الفرد مع البيئة
املحيطة حيث يالحظ ،ويتنب�أ ،ويبني تف�سرياته اخلا�صة به ،ويتفاو�ض مع الآخرين،
ويت�ساءل دائما :ماذا �سيحدث عندما �أقوم بهذا العمل؟ وماذا يعني ذلك العمل بالن�سبة يل؟
بدال من تكرار ما يقوله املعلم.
�أما التعليم من وجهة نظر البنائية ،فيتطلب �إدم��اج املتعلم يف العملية التعليمية
التعلمية و�إعطاءه الدور الأ�سا�سي ،بدال من اقت�صار دوره على تلقي املعلومات واملعرفة
من املعلم.
ويف �ضوء نظرة البنائية �إىل التعلم والتعليم ،فقد حدد علماء البنائية امل�شار �إليه يف
زيتون ( )2010جمموعة خ�صائ�ص للمتعلم هي:
•متعلم فعال ) (Active Learnerيكت�سب املعرفة والفهم بن�شاط؛ فهو يناق�ش ،ويحاور،
ويطرح �أ�سئلة ،وي�ضع فر�ضيات تنب�ؤية تف�سريية ،وي�ستق�صي ويتحرى علميا ،وي�أخذ
خمتلف وجهات النظر بدال من �أن ي�سمع ،ويقر�أ ،ويقوم بالأعمال الروتينية االعتيادية.
•متعلم اجتماعي )(Social Learnerيقوم ببناء املعرفة والفهم اجتماعيا؛ فهو ال يبد�أ
ببناء املعرفة ب�شكل فردي فح�سب ،و�إمنا ب�شكل اجتماعي عن طريق احلوار واملناق�شة،
والتفاو�ض االجتماعي مع الآخرين.
•متعلم مبدع ) (Creative Learnerفاملعرفة والفهم يبتدعان �إبداعا ،فاملعلمون
يحتاجون لأن يبتدعوا املعرفة وال يكتفي بافرتا�ض دورهم الن�شط فقط (زيتون.)2010 ،
ويف هذا ال�سياق� ،صنف ينال و�أكبينار ) (Unal & Akpinar, 2006املعلمني �أي�ضا تبعا
ملمار�ساتهم التدري�سية �إىل ثالثة �أ�صناف هي:
•معلم تقليدي ي�ستند يف تدري�سه �إىل الطرق املتمركزة حول املعلم ،باعتباره امل�صدر
الوحيد للمعرفة ،و�أن التعلم من وجهة نظره هو نقل احلقائق العلمية وا�ستظهارها،
وتقدمي الإجابات ال�صحيحة.
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•معلم انتقايل مييل يف تدري�سه نحو البنائية ،ولكنه لي�س بنائيا بالكامل ،و�أن التعلم
من وجهة نظره يتمركز حول املتعلم �إال �أن املعلم هو الذي يتخذ القرارات نيابة عن
الطالب .كما �أن التعلم ال يركز فقط على اجلانب املعريف ،بل له تطبيقات �أخرى تتعلق
باجلانب الوجداين واالجتماعي.
•معلم بنائي يلعب دور املر�شد وامل�سهل واملنظم لبيئة التعلم ،ويعطي �أهمية لبناء
املتعلم للأفكار واملفاهيم بنف�سه.
وعليه؛ عرف نيو ونيو ) (Neo & Neo, 2009بيئة التعلم البنائية على �أنها بيئة
ت�سمح للأن�شطة املتمركزة حول املتعلم �أن ت�أخذ مكانها؛ حيث يعمل فيها املتعلمون معاً،
ويدعمون بع�ضهم بع�ضا ،وي�ستعملون �أدوات ،وم�صادر ،ومعلومات متعددة ،يف �سعيهم
لتحقيق �أهداف التعلم وحل امل�شكالت.
وتعد النظرية البنائية من �أهم االجتاهات الرتبوية احلديثة التي تلقى رواجاً وا�سعاً،
واهتماماً متزايدا يف الفكر الرتبوي املعا�رص ،حيث تقوم على فكرة التعليم من �أجل الفهم.
ويتجلى الفهم يف ح�سن ا�ستخدام املفاهيم العلمية يف املواقف احلياتية الواقعية وحل
امل�شكالت؛ فعندما ي�ستطيع املتعلم ربط املعرفة واملفاهيم يف حياته اليومية ،وتف�سري
بع�ض الظواهر بناء على معرفته بها ،وي�صبح قادراً على �أداء مهمة ما .عندها نقولّ � :إن
املتعلم قد فهم ) .(Perkins,1993وثمة معياران لفهم املفاهيم العلمية ,هما:
الأول� :أن املتعلم يفهم الفكرة العلمية بالدرجة التي يتمثلها يف بنائه املفاهيمي
).(Liu & Lesniak , 2005
والثاين� :أن املتعلم يفهم الفكرة العلمية بالدرجة التي يوظفها يف ال�سياق
االجتماعي املنا�سب ،كما يف و�صف وتف�سري الظواهر ،واملالحظات ،وت�صميم الإجراءات
العملية) .(Zeidler & Sadler , 2005
هذا ,وتكمن �أهمية امتالك املتعلم للمفاهيم العلمية �إىل دورها يف فهم املادة العلمية؛
فهي �أداة الفرد يف الإدراك و�أداته يف التف�سري والتنب�ؤ والتفكري .كما تعد املفاهيم العنا�رص
املنظمة لأي معرفة علمية تقدم للمتعلم ،والركيزة الأ�سا�سية التي ت�سهل الهيكل العام
للمعرفة العلمية ويف انتقال �أثر التعلم.
ويتطلب فهم املفاهيم العلمية عمل العلم ) .(Doing Scienceولعمل العلم و�إجراء
الأن�شطة والتجارب العلمية ،يحتاج املتعلم �إىل القدرات العقلية التي يعتقد ب�أنه ما مل يتمكن
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املتعلم من امتالكها وممار�ستها فعال ،ف�إنه �سيواجه �صعوبات كثرية يف ا�ستق�صاء العلم،
وتنفيذ الأن�شطة العلمية .وت�سمى هذه القدرات العقلية مهارات التفكري اال�ستق�صائي(عمليات
العلم) (زيتون.) 2010 ،
وحتتل مهارات التفكري اال�ستق�صائي( عمليات العلم) مكانة مهمة يف تدري�س العلوم
يف خمتلف املراحل الدرا�سية ،ومتثل املكون الثاين للعلم باعتباره مادة وطريقة وتفكري،
حيث متثل الطريقة منهجية التفكري العلمي التي ت�ؤدي �إىل الو�صول �إىل النتائج .فالعلم يف
حقيقته عبارة عن تفاعل ديناميكي بني العمليات والنتاجات �أكرث من كونه جمرد و�صف
لظواهر طبيعية.
هذا؛ وينعك�س االهتمام العاملي مبهارات التفكري اال�ستق�صائي يف بع�ض مناهج
العلوم ،باتباع عدد من ا�سرتاتيجيات التدري�س التي ت�ساهم يف تنمية تلك املهارات العلمية.
واعتماداً على النظرية البنائية و�أفكارها ،قدم املتخ�ص�صون يف الرتبية العلمية وطرق
التدري�س ا�سرتاتيجيات ومناذج تعليمية تعلمية قد ت�ساعد املعلم على تنفيذ �أدواره بفاعلية،
كما توفر للطالب فر�صاً للتعلم الذاتي والن�شط ) .(Pabellon,2005ومن هذه اال�سرتاتيجيات
التي اعتمدت على البنائية ا�سرتاتيجية ) (7E'sالتي يحاول البحث احلايل فح�ص �أثرها يف
فهم املفاهيم العلمية ،واكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية.

اسرتاتيجية ()7E's

بد�أت دورة التعلم كنموذج للتدري�س بثالث مراحل ثم عدلت دورة التعلم �إىل �أربع
مراحل ،ثم تطورت بف�ضل بايبي )� (Bybee, 1990إىل خم�س مراحل ،وملواكبة تطور
ا�سرتاتيجيات التدري�س و�سع الرتبويون دورة التعلم اخلما�سية لت�صبح �سبع مراحل� ،أو
خطوات �إجرائية وذلك بهدف م�ساعدة الطالب على تكوين معرفته بنف�سه بناء على معارفه
احلالية وخرباته ال�سابقة (زيتون.) 2008 ،
وتعرف ا�سرتاتيجية ) (7E'sالبنائية ب�أنها منوذج تعليمي -تعلمي يت�ضمن �سبع
مراحل مت�سل�سلة ومنظمة ،يوظفها املعلم مع الطالب داخل الغرفة ال�صفية بهدف بناء
الطالب للمعرفة ب�أنف�سهم وتو�سيعها.
وقدم خرباء متحف ميامي ) (Miami Museum Science, 2001امل�شار �إليه يف
(زيتون )2008 ،املراحل ال�سبع مبتدئة بحرف  Eوتتمثل املراحل ال�سبع يف:
.1

1مرحلة الإثارة Excitement phase
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.2

2مرحلة اال�ستك�شاف .Exploration phase

.3

3مرحلة التف�سري .Explanation phase

4 .4مرحلة التو�سع . Expansion phase
5 .5مرحلة التمديد . Extension phase
6 .6مرحلة التبادل . Exchange phase
7 .7مرحلة الفح�ص . Examination phase

مرحلة الإثارة

:Excitement phase

تهدف هذه املرحلة �إىل الك�شف عن اخلربات ال�سابقة لدى الطلبة ،و�إثارة اهتمامهم
وف�ضولهم مبو�ضوع التعلم اجلديد ،وذلك من خالل خلق الإثارة وتوليد الف�ضول ،و�إثارة
الأ�سئلة ،وت�شجيع التنب�ؤ .يف حني يقوم املتعلمون ب�إظهار االهتمام حول املفهوم �أو
املو�ضوع عن طريق الت�سا�ؤل الذاتي.

مرحلة اال�ستك�شاف

:Exploration phase

وتهدف هذه املرحلة �إىل ت�شجيع املعلم للمتعلمني للعمل معا وطرح �أ�سئلة حمرية
ليوجههم وجهة جديدة للبحث والتق�صي عند ال�رضورة لذلك .ويكون دور املتعلمني يف هذه
املرحلة ا�ستخدام البحث واال�ستق�صاء ،وعمل تنب�ؤات جديدة ،وتبادل املناق�شات فيما بينهم.

مرحلة التف�سري

:Explanation phase

وتهدف هذه املرحلة �إىل تزويد الطلبة بالتعريفات والتف�سريات والعبارات التو�ضيحية،
وا�ستخدام اخلربات ال�سابقة ك�أ�سا�س لتف�سري املفاهيم اجلديدة؛ يف حني يكون دور الطالب
ا�ستخدام م�صادر متنوعة للمعلومات واملناق�شات اجلماعية ،وتفاعلهم مع املعلم للتو�صل
�إىل تعريفات وتف�سريات للمفهوم املراد درا�سته.

مرحلة التو�سع

:Expansion phase

وتهدف هذه املرحلة �إىل قيام املعلم با�ستخدام املعلومات واخلربات املكت�سبة �سابقا
كو�سيلة للمزيد من التعلم والتطبيقات الأخرى ،وت�شجيع املتعلمني على تطبيق املفاهيم
واملهارات يف مواقف جديدة؛ وا�ستخدام ما لديهم من معرفة لتقدمي الأ�سئلة ،واقرتاح
احللول و�صياغة القرارات ،وت�صميم التجارب ،وت�سجيل املالحظات والتف�سريات.
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مرحلة التمديد : Extension phase
وتهدف هذه املرحلة �إىل قيام املعلم بتو�ضيح العالقة بني املفهوم واملفاهيم الأخرى،
وفيها مي ّدد املفهوم �إىل مو�ضوعات جديدة يف مواد درا�سية �أخرى .ويكون دور املتعلم
يف هذه املرحلة ،عمل الربط والعالقات بني املفهوم واملفاهيم الأخرى ومواقف احلياة
اليومية �أو الواقعية� ،إ�ضافة �إىل �صياغة الفهم املو�سع للمفاهيم �أو املو�ضوعات الأ�صلية.

مرحلة التبادل : Exchange phase
تهدف هذه املرحلة �إىل تبادل الأفكار �أو اخلربات �أو تغيريها ،ويكون دور املعلم يف
هذه املرحلة ربط املعلومات عن املفهوم باملفاهيم واملو�ضوعات الأخرى؛ يف حني يكون
دور الطالب ،تقدمي املعلومات عن املفهوم وعالقته باملفاهيم �أو املو�ضوعات الأخرى،
�إ�ضافة �إىل تعاون املتعلمني بامل�شاركة ال�شيقة والأن�شطة لتو�ضيح العالقات وتبادل
الأفكار.

مرحلة الفح�ص : Examination phase
تهدف هذه املرحلة �إىل تقومي تعلم فهم املتعلمني للمهارات واملفاهيم التي تعلمها،
حيث يكون دور املعلم يف مالحظة املتعلمني يف تطبيق املفاهيم واملهارات اجلديدة،
وتقومي معرفة وم��ه��ارات املتعلم وم��دى متكنهم من تغيري تفكريهم �أو �سلوكهم .يف
حني يكون دور املتعلم الإجابة عن الأ�سئلة املفتوحة با�ستخدام املالحظات ،والأدلة،
والتف�سريات ال�سابقة املقبولة ،و�إظهار الفهم �أو املعرفة للمفهوم� ،أو املهارة ،بالإ�ضافة �إىل
تقومي تقدمهم ومعرفتهم العلمية.
وللحكم على مدى فاعلية ا�سرتاتيجية ) (7E'sالبنائية ،ف�إن الأن�شطة املت�ضمنة
داخلها يجب �أن ت�ستند �إىل الأبعاد الآتية:
•مدى مالءمة الأن�شطة امل�ستخدمة وكفاءتها يف تو�صل املتعلمني ملفهوم حقيقي عن
ماهية العلم وطبيعته.
•دور املعلم يف �أثناء �إجناز الأن�شطة التعليمية ،والذي يتحدد حجمه وطبيعته وفقاً ملا
يتطلبه التوجيه الأمثل للمتعلم �أثناء املوقف التعليمي.
•ترتيب الأن�شطة داخل الوحدات الدرا�سية ب�صورة تتالءم وطبيعة ال�سري داخل مراحل
اال�سرتاتيجية ) .(Ismono, 2012
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وعند التخطيط للتدري�س وفقا ال�سرتاتيجية ) (7E'sالبنائية يقوم املعلم باخلطوات الآتية:
•يحدد املعلم �أهداف التعلم باال�شرتاك مع الطلبة من خالل عملية مفاو�ضة اجتماعية
فيما بينهم.
•يحدد املعلم املفهوم املراد تعلمه بهذه اال�سرتاتيجية.
•ي�صوغ املعلم بع�ض م�شكالت التعلم التي �ست�شملها كل مرحلة من مراحل ا�سرتاتيجية
) ،(7E'sوذلك يف �ضوء خرباته ال�سابقة باملعرفة القبلية لتالميذه ،بحيث تنا�سب تلك
امل�شكالت امل�ستوى العقلي واملعريف للتالميذ.
•يحدد املعلم املعلومات الإثرائية ذات ال�صلة باملفهوم املراد تعلمه.
•ي�صوغ املعلم �أ�سئلة التقومي ،وتعر�ض بطرق عدة حتى تتيح للطالب بامل�شاركة الفعالة
يف الإجابة عن الأ�سئلة املدعمة بالتعزيز.
•ويكون دور املتعلم يف ا�سرتاتيجية )(7E's

يف:

•ا�ستك�شاف املعلومات والبيانات من خالل ما يقدم له من �أ�سئلة ،من خالل الرجوع �إىل
الكتب وامل�صادر الأخرى.
•امل�شاركة يف املناق�شات حول املعلومات والبيانات واملفاهيم ب�شكل تعاوين.
•التو�صل �إىل املفاهيم والتعريفات وامل�صطلحات.
•تطبيق وتعميم اال�ستنتاجات يف مواقف جديدة �أو تو�سيع املفاهيم.

الدراسات السابقة ذات الصلة:
�أجرى ( الآغا ،)2012 ،درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء فاعلية توظيف ا�سرتاتيجية
البنائية يف تنمية املهارات احلياتية يف مبحث العلوم العامة الفل�سطيني لدى طالب ال�صف
اخلام�س الأ�سا�سي .تكونت عينة الدرا�سة من  81طالباً و ّزعوا ع�شوائيا �إىل جمموعتني جتريبية
وت�ضم  40طالبا در�سوا با�ستخدام ا�سرتاتيجية ) (7E'sوجمموعة �ضابطة وت�ضم  41طالباً
در�ست بالطريقة االعتيادية .وتو�صلت الدرا�سة �إىل فاعلية توظيف ا�سرتاتيجية )(7E's
البنائية يف تنمية املهارات احلياتية يف مبحث العلوم لدى طالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي.
)(7E's

ويف درا�سة قام بها ) (Demirdage, et al ,. 2011هدفت �إىل الك�شف عن �آراء معلمي
الكيمياء حول متطلبات تطوير �أن�شطة تعليمية ا�ستنادا �إىل منوذج)  ( 7E'sو�صعوباتها،
وكذلك مقرتحاتهم للتغلب على تلك ال�صعوبات ،و�إظهار مدى مالءمة تلك الأن�شطة
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دربوا
با�ستخدام منوذج ) ( 7E'sيف تدري�س الكيمياء .تكونت عينة الدرا�سة من  30معلماً ّ
على  78ن�شاطاً تعليمياً ،ا�ستنادا �إىل منوذج ) (7E'sملدة �ستة �أ�شهر ،ك�شفت النتائج عن
وجود �صعوبات خا�صة يف �إي�صال املعرفة للطالب وكتابة الن�صو�ص بغر�ض لفت االنتباه
و�إ�رشاك الطلبة يف العملية التعليمية ،وا�ستك�شاف املواد والو�صول �إىل امل�صادر ذات ال�صلة،
بالإ�ضافة �إىل ذلك حتتاج �إىل وقت طويل لتطوير �أن�شطة مبنية وفق منوذج)  . ( 7E'sوعلى
الرغم من وجود تلك ال�صعوبات ف�إنها لها �إ�سهامات ايجابية يف التعلم املوجه والتعلم
القائم على اال�ستق�صاء ،والتي تع ّد �أ�سا�سية يف تدري�س العلوم.
وهدفت درا�سة اجلوعاين(� )2011إىل معرفة �أثر ا�ستخدام دورة التعلم املعدلة )(7E's
على التح�صيل وم�ستوى الطموح لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط يف مادة الريا�ضيات
يف حمافظة االنبار بالعراق .تكونت عينة الدرا�سة من  60طالباً اختريوا بطريقة ع�شوائية
وو ّزعت بالت�ساوي على جمموعتي الدرا�سة ،ا�ستخدم الباحث اختباراً حت�صيلياً ومقيا�س
م�ستوى الطموح .و�أ�سفرت النتائج عن �أن ا�ستخدام دورة التعلم املعدلة )� ،(7E'sأدى �إىل
تنمية التح�صيل وم�ستوى الطموح .و�أو�صى الباحث ب�رضورة ا�ستخدام دورة التعلم ال�سباعية
املعدلة يف التدري�س لتطوير العملية التعليمية التعلمية.
كما هدفت درا�سة يلمز وزمال�ؤه )� ( Yilmaz, Ertem, Cepni, 2010إىل ا�ستق�صاء �أثر
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ) (7E´sيف فهم طلبة ال�صف الرابع الأ�سا�سي ملفهوم االحتكاك .تكونت
عينة الدرا�سة من  44طالباً ،ق�سموا �إىل جمموعتني :جتريبية وت�ضم  22طالبا در�ست املادة
ا�ستنادا �إىل ا�سرتاتيجية ) .(7E´sوجمموعة �ضابطة در�ست با�ستخدام الطريقة االعتيادية
ا�ستخدم الباحثون اختبار فهم املفاهيم العلمية كاختبار قبلي -بعدي .و�أظهرت النتائج
وجود فرق دال �إح�صائياً يف فهم املفاهيم العلمية ،يعزى �إىل املجموعة التجريبية التي
در�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية ).(7E´s
و�أجرى �أوبا�س و�آخرون ) ( Opas, et al,. 2009درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر البيئة
التعليمية با�ستخدام دورة التعلم ) (7E'sالبنائية ،والذكاءات املتعددة ،على التح�صيل
العلمي ،والتفكري الناقد ،وعمليات العلم التكاملية لدى طلبة ال�صف العا�رش بتايالند.
تكونت العينة من  100طالب اختريوا ع�شوائياً ووزعوا بالت�ساوي على جمموعتي الدرا�سة.
ا�ستخدم الباحثون االختبارات التالية :التح�صيل العلمي ،والتفكري الناقد ،وعمليات العلم
التكاملية .ولتحليل البيانات ا�ستخدموا اختبار ف وحتليل التباين الأح��ادي ،ومن �أهم
النتائج التي تو�صلت الدرا�سة �إليها :تنمية التح�صيل العلمي والتفكري الناقد وعمليات العلم
التكاملية با�ستخدام دورة التعلم ) (7E'sوالذكاءات املتعددة.
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وهدفت درا�سة (اخل�رضي� )2009 ،إىل معرفة �أثر برنامج حمو�سب ،يوظف ا�سرتاتيجية
) (7E'sالبنائية ،يف تنمية مهارات التفكري العليا ملادة التكنولوجيا لدى طالبات ال�صف
ال�سابع الأ�سا�سي بغزة .ا�ستخدمت الباحثة املناهج البحثية التالية :الو�صفي ،والبنائي،
والتجريبي .وتكونت عينة الدرا�سة من  79طالبة و ّزعن بطريقة ع�شوائية �إىل جمموعتني:
جتريبية وت�ضم  40طالبة ،و�ضابطة وت�ضم  39طالبة .ا�ستخدمت الباحثة �أداة حتليل
املحتوى ،واختبار مهارات التفكري العليا� .أظهرت النتائج �أن ا�ستخدام الربنامج املحو�سب
الذي يوظف ا�سرتاتيجية التعلم )� (7E'sأدى �إىل تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطالبات.
يف حني هدفت درا�سة �سريبيونام و�سومبات )� (Siribunnam& Sombat, 2009إىل
معرفة �أثر التدري�س با�ستخدام ) (7E'sو ) ،(KWLوالتقليدية ،يف تنمية التفكري التحليلي،
والتح�صيل العلمي ،واالجتاهات نحو تعلم الكيمياء لدى طالب ال�صف اخلام�س بتايالند.
تكونت عينة الدرا�سة من  154طالباً اختريت بطريقة ع�شوائية عنقودية ،ووزع��ت على
جمموعات الدرا�سة .وحتددت الأدوات يف اختبار التفكري التحليلي والتح�صيل با�ستخدام
)� .(7E'sأظهرت النتائج �أن ا�ستخدام) (7E'sو )� (KWLأدى �إىل تنمية التفكري التحليلي،
والتح�صيل العلمي ،واالجتاهات نحو تعلم الكيمياء لدى طالب ال�صف اخلام�س .و�أو�صى
الباحثان ب�رضورة دعم املعلمني يف تطبيق منوذج ) (7E'sالبنائي يف تدري�س العلوم.
�أما درا�سة )  ( 2008، Kanly & Yagbasanفقد هدفت �إىل مقارنة �أثر املخترب املبني
وفق ا�سرتاتيجية  7E'sمع ا�سرتاتيجية املخترب اال�ستنتاجي ،يف تنمية مهارات عمليات
العلم ،يف مادة الفيزياء لدى طالب املرحلة اجلامعية يف كلية العلوم .تكونت عينة الدرا�سة
من  81طالبا وطالبة يف ال�سنة اجلامعية الأوىل .ا�ستخدم الباحثان اختبار عمليات العلم
الذي يتكون من  36فقرة من نوع االختيار من متعدد .وحللت البيانات با�ستخدام حتليل
التباين ) (Mancovaو�أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي وجود فروق دالة �إح�صائياً ،تعزى
�إىل طريقة املخترب املبني وفق ا�سرتاتيجية ) (7E´sيف تنمية مهارات عمليات العلم.
وهدفت درا�سة (الد�سوقي� ،)2004 ،إىل معرفة دور دورة التعلم املعدلة يف التح�صيل،
وبقاء �أثر التعلم ،وتنمية بع�ض املهارات العلمية لدى طالبات ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،يف
وحدة املغناطي�سية .وتكونت عينة الدرا�سة من  141طالباً وطالبة ،ق�سمت �إىل جمموعتني:
جتريبية وت�ضم  71طالبا وطالبة ،وجمموعة �ضابطة وت�ضم  90طالباً وطالبة .تكونت �أداة
الدرا�سة من اختبار املفاهيم العلمية ،وبطاقات مالحظة �أداء الطلبة .وقد �أ�سفرت النتائج
عن وجود فروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة وذلك على اختبار حت�صيل املفاهيم
العلمية ل�صالح املجموعة التجريبية .ومل جتد الدرا�سة فرقا ذا داللة يعزى لأثر اجلن�س.
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�أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ) (7E'sالتدري�سية يف فهم املفاهيم العلمية واكت�ساب مهارات
التفكري الإ�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف �ضوء مفهوم الذات الأكادميي.

د .انت�صار جورج �إبراهيم طنو�س

كما هدفت درا�سة (�صادق� )2003 ،إىل معرفة �أثر منوذج ) (7E'sالبنائية يف تدري�س
العلوم يف تنمية التح�صيل ،وبع�ض مهارات عمليات العلم لدى تالميذ ال�صف الثاين الإعدادي
ب�سلطنة عمان .تكونت عينة الدرا�سة من  76طالباً اختريوا بطريقة ع�شوائية وو ّزع��ت
بالت�ساوي على جمموعتني:جتريبية و�ضابطة .وحت��ددت الأدوات يف اختبار حت�صيلي،
واختبار مهارات عمليات العلم .وقد ا�ستخدم الباحث الأ�ساليب الإح�صائية التالية :املتو�سط
احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار ت ومن �أهم النتائج التي تو�صلت الدرا�سة �إليها هي
تنمية التح�صيل ومهارات عمليات العلم با�ستخدام منوذج ) (7E'sالبنائي.
وهدفت درا�سة بلينجز )� (Billings, 2001إىل تق�صي فاعلية دورة التعلم املعدلة يف
تعلم املفاهيم الفيزيائية لدى طلبة املرحلة الثانوية .تكونت عينة الدرا�سة من  28طالباً
من طالب ال�صف الأول الثانوي .حيث ا�ستخدم الباحث االختبارات الق�صرية ،واختبار
فهم املفاهيم العلمية ،ومقيا�س لقيا�س م�ستوى اهتمام الطالب باملادة العلمية ومتتعهم
بدرا�ستها .و�أظهرت النتائج ارتفاع م�ستوى الفهم لدى الطالب بن�سبة  ،%85و�أن  %56من
الطالب زاد اهتمامهم باملادة العلمية ،و�أن  %66من الطالب يف�ضلون ا�ستخدام دورة التعلم
املعدلة يف التعليم .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن دورة التعلم تع ّد ذات فاعلية يف عملية التعلم،
و�أنها ت�سهل عملية التعلم بطريقة ممتعة.
ن�سبياً حول
بعد ا�ستعرا�ض الدرا�سات ال�سابقة ميكن �أن نخل�ص �إىل اتفاق نتائجها
ّ
�إدعاء �إيجابية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ) (7E'sيف تعليم العلوم بوجه عام.
وقد ت�شابهت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات التي بحثت �أثر ا�سرتاتيجية ) (7E'sيف
التدري�س ،لكنها اختلفت عن تلك الدرا�سات يف متغريات الدرا�سة� ،إذ تبحث الدرا�سة احلالية
�أثر ا�سرتاتيجية ) (7E'sيف فهم املفاهيم العلمية من جهة ،واكت�ساب مهارات التفكري
اال�ستق�صائي يف �ضوء مفهوم الذات الأكادميي (مرتفع/منخف�ض) من جهة �أخرى ،يف
بيئة التعلم والتعليم الأردنية .كما �أنها من الدرا�سات الأولية يف الأردن يف ا�ستق�صاء
�أثر ا�سرتاتيجية ) (7E'sالبنائية يف فهم املفاهيم العلمية واكت�ساب مهارات التفكري
اال�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية ،يف �ضوء مفهوم الذات الأكادميي لديهم.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:

نظراً للأهمية التي متثلها املفاهيم العلمية ومهارات التفكري اال�ستق�صائي يف العملية
التعليمية التعلمية ،كان ال بد من ا�ستثمار طرق و�أ�ساليب التدري�س املالئمة لتكوين
املفاهيم وبنائها ،واكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�صائي ب�صورة �صحيحة و�سليمة يف
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البنية املعرفية للمتعلمني .حيث � ّإن طرائق التدري�س التقليدية تعاين ق�صوراً يف تنمية
املفاهيم العلمية ال�صحيحة ومهارات التفكري اال�ستق�صائي لدى الطلبة؛ الأمر الذي ي�ستوجب
تقدمي ا�سرتاتيجية بنائية يتوقع �أن ت�ساعد على اكت�ساب الفهم العلمي ال�سليم ،بالإ�ضافة
�إىل اكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية .وملا اعتقد �أن
الفهم املفاهيمي العلمي واكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�صائي قد تتع ّدل مبفهوم الذات
الأكادميي (مرتفع ،منخف�ض) لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية ،فقد حددت م�شكلة الدرا�سة
بال�س�ؤال الرئي�سي الآتي:
ما �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ) (7E'sالتدري�سية يف فهم املفاهيم العلمية ،واكت�ساب
مهارات التفكري اال�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف �ضوء مفهوم الذات الأكادميي؟

أسئلة الدراسة:

يف �ضوء ال�س�ؤال الرئي�س ال�سابق ،حاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1 .1هل يختلف فهم الطلبة للمفاهيم العلمية باختالف ا�سرتاتيجية التدري�س (،7E's
االعتيادية ) لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية ؟

2 .2هل يختلف فهم الطلبة للمفاهيم العلمية باختالف مفهوم ال��ذات الأك��ادمي��ي
(مرتفع،منخف�ض ) لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية ؟
3 .3هل يوجد �أثر للتفاعل بني ا�سرتاتيجية التدري�س ( ،7E'sاالعتيادية ) ومفهوم الذات
الأكادميي (مرتفع ،منخف�ض ) يف فهم املفاهيم العلمية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية؟
4 .4هل تختلف درج��ة اكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�صائي باختالف ا�سرتاتيجية
التدري�س ( ،7E'sاالعتيادية) لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية ؟
5 .5هل تختلف درجة اكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي باختالف مفهوم الذات
الأكادميي( مرتفع ،منخف�ض) لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية ؟
6 .6هل يوجد �أثر للتفاعل بني ا�سرتاتيجية التدري�س ( ،7E'sاالعتيادية) ومفهوم الذات
الأكادميي (مرتفع ،منخف�ض ) يف اكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية ؟

فرضيات الدراسة

يف �ضوء الأ�سئلة ال�سابقة ،حاولت الدرا�سة اختبار الفر�ضيات ال�صفرية الآتية:

الأوىل:

ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية ( )α=05.0بني متو�سط فهم املفاهيم
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�أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ) (7E'sالتدري�سية يف فهم املفاهيم العلمية واكت�ساب مهارات
التفكري الإ�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف �ضوء مفهوم الذات الأكادميي.

د .انت�صار جورج �إبراهيم طنو�س

العلمية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية الذين يدر�سون ب�إ�سرتاتيجية التدري�س ) (7E'sومتو�سط
فهم نظرائهم الذين يدر�سون بالطريقة االعتيادية.
الثانية :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية ( )α=0.05بني متو�سط فهم املفاهيم العلمية
لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية باختالف مفهوم الذات الأكادميي( مرتفع ،منخف�ض) لديهم.
الثالثة :ال يوجد تفاعل ذو دالل��ة �إح�صائية ( )α=0.05ب�ين ا�سرتاتيجية
التدري�س( ,7E'sاالعتيادية) ومفهوم الذات الأكادميي( مرتفع،منخف�ض ) يف فهم املفاهيم
العلمية لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية.
الرابعة :ال يوجد فرق ذو دالل��ة �إح�صائية ( )α=0.05بني متو�سط �أداء الطلبة
يف اكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية الذين يدر�سون
با�سرتاتيجة التدري�س ) (7E'sومتو�سط نظرائهم الذين يدر�سون بالطريقة االعتيادية.
اخلام�سة :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية ( )α=0.05بني متو�سط �أداء الطلبة يف
اكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية باختالف مفهوم الذات
الأكادميي ( مرتفع ،منخف�ض ) لديهم.
ال�ساد�سة :ال يوجد تفاعل ذو داللة �إح�صائية ( )α=0.05بني ا�سرتاتيجية التدري�س
( ،7E'sاالعتيادية) ومفهوم الذات الأكادميي (مرتفع ،منخف�ض) يف اكت�ساب مهارات
التفكري الإ�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية.

واحتوت الدرا�سة على بع�ض املفاهيم املفتاحية وكان لها التعريفات
الإجرائية الآتية:
اال�سرتاتيجية البنائية

)(7E’s

خطوات تعليمية -تعلمية تت�ضمن �سبع مراحل �أو خطوات �إجرائية مت�سل�سلة ومنظمة،
يوظفها املعلم داخل الغرفة ال�صفية مع طالبه بهدف بناء الطالب للمفاهيم العلمية
ب�أنف�سهم من جهة ،واكت�ساب املهارات العلمية من جهة �أخرى .واملراحل ال�سبعة تبد�أ بحرف
" "Eوتتمثل املراحل ال�سبعة يف:
.1

1مرحلة الإثارة Excitement phase

.2

2مرحلة الإ�ستك�شاف Exploration phase
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.3

3مرحلة التف�سري Explanation phase

.4

4مرحلة التو�سع Expansion phase

.5

5مرحلة التمديد Extension phase

.6

6مرحلة التبادل Exchange phase

.7

7مرحلة الفح�ص Examination phase

الطريقة االعتيادية:
هي الطريقة التي يتبعها معلمو العلوم داخل غرفة ال�صف ،التي تعتمد حمورية املعلم
القائمة على ال�رشح ،والنقا�ش ال�صفي ،وذلك على �شكل �أ�سئلة و�أجوبة� ،أو املحا�رضة� ،أو
العرو�ض العملية ،وا�ستخدام �أ�سئلة الكتاب لأغرا�ض التقومي ال�صفي.

فهم املفاهيم العلمية:
قدرة الطالب على فهم املفاهيم العلمية وا�ستيعابها وتطبيقها يف الو�صف ،والتف�سري،
والتنب�ؤ بظواهر طبيعية ،وتطبيقها يف مواقف حياتية جديدة .وقد قي�س الفهم العلمي
للمفاهيم العلمية بالعالمة املح�صلة على اختبار فهم املفاهيم العلمية (البعدي) الواردة
يف وحدة ال�ضوء.

مهارات التفكري اال�ستق�صائي:
هي جمموعة القدرات العقلية اخلا�صة الالزمة لتطبيق طرق العلم ،والتفكري العلمي
ب�شكل �صحيح .وقد قي�ست يف هذه الدرا�سة بالعالمة املح�صلة على اختبار مهارات التفكري
اال�ستق�صائي املعد خ�صي�صاً لذلك.

مفهوم الذات الأكادميي:
هو �إدراك املتعلم لقدراته الأكادميية يف املوا�ضيع املعرفية ال�صفية ،وتعريفه،
وو�صفه لهذه القدرات .ويتحدد بالعالمة التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س مفهوم
الذات الأكادميي املعرب.

حدود الدرا�سة وحمدداتها:
مت تنفيذ الدرا�سة وتطبيقها يف ت�رشين الأول للعام الدرا�سي  2012وذلك يف �ضوء
احلدود واملحددات الآتية:
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اقت�رصت الدرا�سة على عينة ق�صدية من طالبات ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مدر�سة
حكومية تابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملحافظة م�أدبا..
تتحدد نتائج الدرا�سة مبدى م�صداقية �أداتي الدرا�سة وهما :اختبار فهم املفاهيم
العلمية ،واختبار مهارات التفكري اال�ستق�صائي ،وقدرتهما على الك�شف عن التباين بني
متغريي فهم املفاهيم العلمية ،واكت�ساب مهارات التفكري
�أفراد الدرا�سة (الطالبات) يف
ْ
اال�ستق�صائي لديهن.

�أهمية الدرا�سة:
تت�ضح �أهمية الدرا�سة من ناحيتني نظرية وعملية؛ فمن الناحية النظرية تتمثل يف �أ ّنها
تتناول ا�سرتاتيجية تدري�س ) (7E′sتن�سجم مع افرتا�ضات النظرية البنائية و�أفكارها ،وذلك
باعتبارها �أكرث النظريات التي تبنتها حركات الإ�صالح احلديثة �شيوعاً يف مناهج العلوم
وتدري�سها عاملياً� .أما �أهمية الدرا�سة من الناحية العملية التطبيقية فتتمثل يف تطبيق
�إجراءات و�صفية تطبيقية ال�سرتاتيجية ) (7E′sالتي قد توفر ملعلمي العلوم فر�ص توظيف
هذه اال�سرتاتيجية وتفعيلها .كما ميكن �أي�ضاً �أن ت�ساهم هذه الدرا�سة يف توقع حت�سني �أداء
معلمي العلوم يف حالة تبنيها ،وبالتايل جتويد تعلم الطلبة مبا يحقق النتاجات التعلمية
املرغوبة ،وبالتايل �إعطاء �صورة وا�ضحة عن مدى فاعلية اال�سرتاتيجية البنائية )،(7E′s
و�أثرها يف الفهم العلمي ال�سليم ،واكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي .ويف �سياق ذلك،
ميكن �أن تعمل على حت�سني نوعية التدري�س يف العلوم من حيث كونها منطلقاً وتوليداً ملزيد
من البحوث والدرا�سات يف هذا املجال واملجاالت العلمية الأخرى.

الطريقة واإلجراءات:
�أفراد الدرا�سة:
تكون �أفراد الدرا�سة من ( )60طالبة من طالبات ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف مدر�سة تابعة
ملديرية الرتبية والتعليم ملحافظة م�أدبا ،وقد مت اختيار املدر�سة ق�صدياً ،لكونها مكان عمل
الباحثة �سابقاً ،مما يتيح تعاوناً �أف�ضل مع �إدارة املدر�سة ،بالإ�ضافة �إىل توافر املختربات
والإمكانات املادية والتعليمية الالزمة للقيام بهذه الدرا�سة .وت�ضم املدر�سة املختارة ثالث
�شعب لل�صف الثامن الأ�سا�سي ،وقد اختريت اثنتان منها ع�شوائيا لتطبيق جتربة البحث ،يف
حني ا�ستخدمت ال�شعبة الثالثة لإيجاد اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لأدوات الدرا�سة.
وعينت ال�شعبتان امل�شاركتان يف الدرا�سة ع�شوائياً ،بحيث كانت �إحداهما جمموعة
در�ست وفق ا�سرتاتيجية ) (7E′sالبنائية ،والأخرى �ضابطة
جتريبية تكونت من ( )30طالبة ّ
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در�ست وفق الطريقة االعتيادية .كما �صنفت الطالبات يف كلتا
تكونت من ( )30طالبة ّ
املجموعتني ح�سب مفهوم الذات الأكادميي �إىل م�ستويني ،هما :مرتفع ،ومنخف�ض .واجلدول
( )1يو�ضح توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب املجموعة ومفهوم الذات الأكادميي.
اجلدول ()1
توزيع �أفراد الدرا�سة ح�سب املجموعة ومفهوم الذات الأكادميي
املجموعة
موقع ال�ضبط
مرتفع
منخف�ض
الكلي

املجموعة التجريبية

املجموعة ال�ضابطة

املجموع

17
13
30

18
12
30

35
25
60

�أدوات الدرا�سة:
اُ�ستخدمت الأدوات البحثية الثالث الآتية للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ,وهي:
�أوالً  -اختبار فهم املفاهيم العلمية� :أع ّد اختبار يقي�س ثالثة م�ستويات من الفهم
للمفاهيم العلمية التي تت�ضمنها وحدة ال�ضوء يف كتاب العلوم لل�صف الثامن الأ�سا�سي
وهي( :اال�ستيعاب ،والتطبيق ،والتحليل) .تكون االختبار يف �صورته الأولية من ()43
فقرة من نوع االختيار من متعدد ،حيث ا�شتملت كل فقرة على �أربعة بدائل واحدة منها
�صحيحة .وللتحقق من �صدق حمتوى االختبار ،عر�ض ب�صورته الأولية على ع�رشة حمكمني
من �أ�ساتذة جامعات متخ�ص�صني يف املناهج و�أ�ساليب تدري�س العلوم ،وم�رشفني تربويني
يف العلوم والفيزياء ،وعدد من معلمي العلوم الذين يدر�سون ال�صف الثامن الأ�سا�سي .ويف
�ضوء �آراء املحكمني ،حذفت بع�ض الفقرات ،وا�ستبدل بع�ضها الآخر ،لي�صبح االختبار يف
�صورته النهائية مكونا من ( )33فقرة.
وبعد الت�أكد من �صدق االختبار ،مت التحقق من ثباته من خالل تطبيقه على عينة
جتريبية خارج عينة الدرا�سة ،تكونت من ( )30طالبة من طالبات ال�صف الثامن ،وقد بلغت
قيمة �ألفا ( ،)0.92وذلك با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا حل�ساب درجة االت�ساق الداخلي
بني فقرات االختبار .كما ُح�سبت م�ؤ�رشات معامالت ال�صعوبة والتمييز لفقرات اختبار
فهم املفاهيم العلمية ،وقد تراوحت م�ؤ�رشات معامالت ال�صعوبة بني (،)0.70 -0.33
وم�ؤ�رشات معامالت التمييز بني( )0.68-0.32واعتربت منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة.
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ثانياً  -اختبار مهارات التفكري الإ�ستق�صائي :تكون االختبار يف �صورته الأولية
من ( )36فقرة ،على منط االختيار من متعدد ب�أربعة بدائل .وللتحقق من �صدق االختبار،
ُعر�ض ب�صورته الأولية على ع�رشة حمكمني من �أ�ساتذة جامعات متخ�ص�صني يف املناهج
و�أ�ساليب تدري�س العلوم ،وم�رشفني تربويني يف العلوم والفيزياء ،وعدد من معلمي العلوم
الذين يدر�سون ال�صف الثامن الأ�سا�سي .ويف �ضوء �آراء املحكمني ،ع ّدلت �صياغة بع�ض
الفقرات ،وحذفت �ست فقرات كانت معظم مالحظات املحكمني تدور حولها ،لي�صبح
االختبار يف �صورته النهائية مكوناً م��ن( )30فقرة .وبعد الت�أكد من �صدق اختبار
مهارات التفكري اال�ستق�صائي ،مت التحقق من ثباته من خالل تطبيقه على عينة جتريبية
خارج عينة الدرا�سة ،تكونت من ( )30طالبة من طالبات ال�صف الثامن ،وقد بلغت قيمة
�ألفا( )87,0وذلك با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا حل�ساب درجة االت�ساق الداخلي بني
فقرات االختبار .كما ُح�سبت م�ؤ�رشات معامالت ال�صعوبة والتمييز لفقرات اختبار مهارات
التفكري اال�ستق�صائي ،وقد تراوحت م�ؤ�رشات معامالت ال�صعوبة بني (،)0.67 -0.37
وم�ؤ�رشات معامالت التمييز بني( ،)0.63-0.27واعتربت منا�سبة لأغرا�ض الدرا�سة.
وتطوره
ثالثاً  -مقيا�س مفهوم الذات الأكادميي :اُ�ستخدم مقيا�س بروكوفر الذي �ألّفه
ّ
با�سم مفهوم الذات عن القدرة الأكادميية ،ويحدد املقيا�س تقدير الفرد لقدراته الأكادميية
املدر�سية باملقارنة مع زمالئه من املجموعة نف�سها .يتكون املقيا�س يف �صورته الأ�صلية
من �ست فقرات �أ�سا�سية تقي�س تقدير الفرد لذاته من الناحية الأكادميية ،مقارناً نف�سه
بزمالئه من �أبناء �صفه� ،أو جمموعته .وو�ضع �أمام كل فقرة مقيا�س متدرج من خم�س نقاط
كالآتي:
•�أنا �أعالهم وياخذ (  )5درجات
•�أنا فوق املتو�سط وي�أخذ (  ) 4درجات.
•�أنا متو�سط وي�أخذ (  ) 3درجات.
•�أنا حتت املتو�سط وي�أخذ (  ) 2درجتني.
•�أنا �أقلهم وي�أخذ املفحو�ص (  )1درجة واحدة.
وعليه ,مت تق�سيم ا�ستجابات الطلبة �إىل:
•الطلبة ذوي املفهوم الأكادميي املنخف�ض والذي ترتاوح درجاتهم على املقيا�س من
(.) 15 –1
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•الطلبة ذوي املفهوم الأكادميي املرتفع والذين ترتاوح درجاتهم على املقيا�س من
(.) 30-16
وللتحقق من �صدق املقيا�سُ ،عر�ضت فقراته على حمكمني متخ�ص�صني يف جمال علم
النف�س ،وقد تراوحت درجة االتفاق على مالءمتها لقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه بني املحكمني
من .%100 - %80
وقد ا�ستخرجت دالالت الثبات عن طريق الإعادة بفرتة زمنية قدرها �أربعة �أ�سابيع،
وقد مت التو�صل �إىل معامل ارتباط قدره  0.90بني التطبيقني.

املادة التعليمية:

ولإعداد املادة التعليمية� ،أعدت مذكرات التدري�س (دليل املعلمة) يف �ضوء ا�سرتاتيجية
( ،)7E′sويت�ضمن الدليل :التعريف با�سرتاتيجية ( )7E′sمن حيث مفهومها ،وخطواتها،
وكيفية تنفيذها ،بالإ�ضافة �إىل مذكرات تدري�سية �أعدت مبا يتما�شى وا�سرتاتيجية ()7E′s؛
حيث بلغ عددها ( )15مذكرة تدري�سية .وللتحقق من �صدق الدليل ،عر�ض على ع�رشة
حمكمني :منهم ثالثة �أ�ساتذة جامعات متخ�ص�صني يف املناهج و�أ�ساليب تدري�س العلوم،
و�أربعة م�رشفني تربويني متخ�ص�صني يف العلوم والفيزياء ،وثالث معلمات ممن يدر�سن
العلوم لل�صف الثامن ،ومت الأخذ مبالحظاتهم ،و�أخذت املذكرات �صورتها النهائية املكونة
من ( )15مذكرة تدري�سية لت�شكل دليل املعلمة.

إجراءات الدراسة:

بعد الإنتهاء من �إعداد �أدوات الدرا�سة والتحقق من �صدقها وثباتها ،اتبعت الإجراءات
الآتية:
1 .1بعد احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة يف وزارة الرتبية والتعليم ،اختريت
املدر�سة ق�صديا ,وح ّددت ال�شعب املختارة يف الدرا�سة وعينت ع�شوائياً �إىل جمموعتني:
جتريبية و�ضابطة.
 2 .2طبق مقيا�س مفهوم الذات الأكادميي على �أفراد الدرا�سة ،وعلى �أثره ُ�صنفت الطالبات
يف كل جمموعة �إىل جمموعتني فرعيتني :الأوىل ذات مفهوم ذات �أكادميي مرتفع،
والثانية ذات ذات مفهوم ذات �أكادميي منخف�ض.
 3 .3بعد تطبيق االختبارين (فهم املفاهيم العلمية ،ومهارات التفكري الإ�ستق�صائي) على
�أفراد الدرا�سة ،قبل املعاجلة التجريبية وبعدها� ،أدخلت البيانات �إىل احلا�سوب وعوجلت
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(SPSS (Statistical Packages

با�ستخدام الرزمة الإح�صائية للعلوم االجتماعية
 for Social Sciencesوفق متطلبات الإجابة على كل �س�ؤال من �أ�سئلة الدرا�سة.

تصميم الدراسة:

تتبع الدرا�سة احلالية منهج البحث التجريبي القائم على منط الت�صميم �شبه التجريبي
 ،Quasi Experimental Designكونها طبقت على �أف��راد درا�سة من مدر�سة اختريت
ق�صديا .وي�شتمل الت�صميم البحثي لهذه الدرا�سة على املتغريات الآتية:
املتغريات امل�ستقلة :ت�شتمل الدرا�سة على متغريين م�ستقلني ,هما:
1 .1ا�سرتاتيجية التدري�س ,ولها م�ستويان :اال�سرتاتيجية البنائية ).(7E′s
 2 .2واال�سرتاتيجية االعتيادية (التقليدية).
3 .3مفهوم الذات الأكادميي (كمتغري ت�صنيفي) ،وله م�ستويان :منخف�ض ومرتفع.
املتغريات التابعة :ت�شتمل الدرا�سة على متغريين تابعني ،هما:
 -1فهم املفاهيم العلمية.
 -2واكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي .وبناء على ما �سبق ،يكون خمطط ت�صميم
الدرا�سة بالرموز كما ي�أتي:
E G O1 O2 X O1 O2
C G O1 O2 O1 O2

حيث �إن E G :املجموعة التجريبية C G .املجموعة ال�ضابطة
 O1اختبار فهم املفاهيم العلمية O2 .اختبار مهارات التفكري الإ�ستق�صائي.

املعاجلة اإلحصائية:

بعد الإنتهاء من املعاجلة التجريبية ،ولأغرا�ض املعاجلة الإح�صائية ،متت الإجابة عن
�أ�سئلة الدرا�سة واختبار فر�ضياتها ال�صفرية ال�ست با�ستخدام الإح�صاء الو�صفي (املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية) ،والإح�صاء اال�ستداليل ،وذلك بتطبيق حتليل التباين
امل�صاحب الثنائي (( ANCOVAذي الت�صميم  ))2X2يف املتغريين التابعني ،وهما :فهم
املفاهيم العلمية ،واكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي ،وذلك الكت�شاف �أثر املتغريات
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امل�ستقلة (اال�سرتاتيجية ،ومفهوم الذات الأكادميي) يف املتغريات التابعة .وقد اعتمدت
الدرا�سة م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )05.0=αلفح�ص فر�ضيات الدرا�سة ال�صفرية من
حيث رف�ضها �أو قبولها.

النتائج وتفسريها:
�أوالً  -النتائج املتعلقة بفر�ضيات الدرا�سة الأوىل والثانية والثالثة:
لغر�ض التو�صل �إىل نتائج وا�ضحة لقبول �أو رف�ض الفر�ضيات ال�صفرية الأوىل،
والثانية ،والثالثة ،املتعلقة بفهم املفاهيم العلمية ،فقد جمعت البيانات الو�صفية الالزمة
على النحو الآتي:
ا�ستخرجت الإح�صائات الو�صفية املتمثلة باملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
اختباري فهم املفاهيم العلمية القبلي
املعيارية لعالمات طالبات �أفراد الدرا�سة على
ْ
والبعدي .ويبني اجلدول ( )2ملخ�ص هذه الإح�صائات لعالمات طالبات �أفراد الدرا�سة على
اختباري فهم املفاهيم العلمية القبلي والبعدي.
ْ
اجلدول ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات طالبات �أفراد الدرا�سة على
اختباري فهم املفاهيم العلمية القبلي والبعدي وفقا ملتغريي ا�سرتاتيجية التدري�س
ومفهوم الذات الأكادميي
اال�سرتاتيجية
املجموعة
التجريبية
املجموعة
ال�ضابطة
املجموع
العام

الذات
الأكادميي
مرتفع
منخف�ض
كلي
مرتفع
منخف�ض
كلي
مرتفع
منخف�ض
كلي

االختبار القبلي
املتو�سط
احل�سابي
8.88
8.46
8.70
9.0
8.67
8.78
8.94
8.56
8.78

االنحراف
املعياري
4.09
3.36
3.73
4.04
4.01
3.96
4.01
3.61
3.82
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االختبار البعدي
العدد
17
13
30
18
12
30
35
25
60

املتو�سط
احل�سابي
20.94
14.92
18.33
15.44
12.67
14.33
18.11
13.84
16.33

االنحراف
املعياري
4.12
3.04
4.73
4.15
4.10
4.29
4.93
3.69
4.91

العدد
17
13
30
18
12
30
35
25
60
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التفكري الإ�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف �ضوء مفهوم الذات الأكادميي.
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يالحظ من اجل��دول ( ،)2تقارب متو�سطات عالمات طالبات �أف��راد الدرا�سة ذوات
مفهوم الذات الأكادميي املرتفع ،والطالبات ذوات مفهوم الذات الأكادميي املنخف�ض ،يف
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،على اختبار فهم املفاهيم العلمية القبلي .يف املقابل،
يالحظ من اجلدول (� ،)2أن هناك اختالفاً ملحوظاً بني متو�سطات عالمات طالبات �أفراد
الدرا�سة على اختبار فهم املفاهيم العلمية البعدي ،وفقاً ملتغريي اال�سرتاتيجية ومفهوم
الذات الأكادميي.
والختبار داللة املتو�سطات احل�سابية ا�ستخدم حتليل التباين الثنائي امل�صاحب
) (ANCOVA ،2x2وذلك باعتبار عالمات الطالبات على اختبار فهم املفاهيم العلمية
القبلي متغايراً م�شرتكاً ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)3
اجلدول ()3
نتائج حتليل التباين الثنائي امل�صاحب ) (2x2لعالمات طالبات �أفراد الدرا�سة على
اختبار فهم املفاهيم البعدي وفقا ملتغريي ا�سرتاتيجية التدري�س ومفهوم الذات
الأكادميي والتفاعل بينهما
درجات متو�سط جمموع
املربعات
احلرية

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

القبلي

198.887

1

الذات الأكادميي

227.640

1

227.640

ا�سرتاتيجية التدري�س

258.304

1

258.304

21.522

الذات الأكادميي
ا�سرتاتيجية التدري�س

37.243

1

37.243

3.103

اخلط�أ

660.089

55

12.002

قيمة (ف)

الداللة

198.887

16.572

0.000

18.967

0.000
0.000
0.084

59 1421.333
املجموع الكلي
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (.)0.05 = α

يالحظ من اجلدول ( ،)3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )05.0=αلقيمة "ف"
( )21.522املتعلقة ب�أثر ا�سرتاتيجية التدري�س ( )7E'sالبنائية ،االعتيادية ،يف تباين
عالمات الطالبات يف اختبار فهم املفاهيم العلمية البعدي .وتبني من املتو�سطات املع ّدلة
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ال��واردة يف اجل��دول (� ،)4أن هذا الفرق كان ل�صالح طالبات جمموعة الدرا�سة اللواتي
خ�ضعن ال�سرتاتيجية ( )7E›sالبنائية ،حيث بلغ املتو�سط املع ّدل لهن ( )17.986عالمة،
يف حني بلغ املتو�سط املع ّدل لطالبات جمموعة الدرا�سة اللواتي خ�ضعن للطريقة االعتيادية
( )14.031عالمة.
اجلدول ()4
املتو�سطات املعدلة لأداء �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س فهم املفاهيم العلمية

الذات
الأكادميية

مرتفع
منخف�ض

املتو�سط احل�سابي
اخلط�أ املعياري
املتو�سط احل�سابي
اخلط�أ املعياري

ال�ضابطة

التجريبية

15.34
0.817
12.72
1.000
14.031
0.646

20.89
0.840
15.08
0.962
17.986
0.638

0.59 18.12
0.69 13.90

ويالحظ من اجلدول ( ،)3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=αلقيمة "ف"
( )18,967املتعلقة ب�أثر مفهوم الذات الأكادميي (مرتفع ,منخف�ض) يف تباين عالمات
الطالبات يف اختبار فهم املفاهيم العلمية البعدي .وتبني من املتو�سطات املع ّدلة يف
اجلدول (� ،)4أن هذا الفرق كان ل�صالح الطالبات ذوات مفهوم الذات الأكادميي املرتفع،
حيث بلغ املتو�سط املع ّدل لهن ( )18.12عالمة ،يف حني بلغ املتو�سط املع ّدل للطالبات
ذوات مفهوم الذات الأكادميي املنخف�ض ( )13.90عالمة .كما يالحظ من اجلدول (،)3
عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=αلقيمة "ف" ( )3,103املتعلقة ب�أثر
التفاعل بني ا�سرتاتيجية التدري�س ،ومفهوم الذات الأكادميي يف فهم املفاهيم البعدي.
وهذه النتيجة تو�ضح تفوق ا�سرتاتيجية البنائية ( )7E`sمقارنة بالطريقة االعتيادية
يف فهم املفاهيم العلمية؛ باال�ضافة �إىل تفوق الطالبات ذوات مفهوم الذات الأكادميي
املرتفع ،على الطالبات ذوات مفهوم الذات الأكادميي املنخف�ض.

ثانياً  -النتائج املتعلقة بفر�ضيات الدرا�سة الرابعة واخلام�سة وال�ساد�سة:
والختبار هذه الفر�ضيات ،ا�ستخرجت الإح�صائات الو�صفية املتمثلة باملتو�سطات
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احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات طالبات �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات
التفكري الإ�ستق�صائي القبلي والبعدي .ويبني اجل��دول ( )5ملخ�ص هذه الإح�صائيات
لعالمات طالبات �أفراد الدرا�سة على مهارات التفكري الإ�ستق�صائي القبلي والبعدي.
اجلدول ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لعالمات �أفراد الدرا�سة على اختباري
مهارات التفكري الإ�ستق�صائي القبلي والبعدي وفقا ملتغريي ا�سرتاتيجية التدري�س ومفهوم
الذات الأكادميي
االختبار القبلي

الذات
اال�سرتاتيجية
الأكادميي املتو�سط
احل�سابي
املجموعة
التجريبية
املجموعة
ال�ضابطة
املجموع
العام

االنحراف
املعياري

االختبار البعدي
املتو�سط االنحراف
العدد
احل�سابي املعياري

العدد

مرتفع

6.18

3.63

17

14.94

2.22

17

منخف�ض

6.15

2.76

13

10.77

1.48

13

كلي

6.16

3.22

30

13.13

2.84

30

مرتفع

6.11

3.53

18

12.17

2.73

18

منخف�ض

5.91

2.57

12

8.42

1.50

12

كلي

6.03

3.13

30

10.67

2.95

30

مرتفع

6.14

3.52

35

13.51

2.83

35

منخف�ض

6.04

2.62

25

9.64

1.89

25

كلي

6.10

3.15

60

11.90

3.13

60

يالحظ من اجلدول ( )5تقارب متو�سطات عالمات طالبات �أفراد الدرا�سة ذوات مفهوم
الذات الأكادميي املرتفع واملنخف�ض على اختبار مهارات التفكري الإ�ستق�صائي القبلي .يف
املقابل ،يالحظ من اجلدول (� )5أن هناك اختالفاً ملحوظاً بني متو�سطات عالمات طالبات
�أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات التفكري الإ�ستق�صائي البعدي ،وفقاً ملتغريي ا�سرتاتيجية
التدري�س ،ومفهوم الذات الأكادميي .والختبار داللة املتو�سطات احل�سابية ،ا�ستخدم حتليل
التباين الثنائي امل�صاحب  (2x2 ANCOVA),وذلك باعتبار عالمات الطالبات على اختبار
مهارات التفكري الإ�ستق�صائي القبلي متغايراً م�شرتكاً ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)6
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اجلدول ()6
نتائج حتليل التباين الثنائي امل�صاحب ) (2x2لعالمات طالبات �أفراد الدرا�سةعلى
اختبار مهارات التفكري الإ�ستق�صائي البعدي وفقا ملتغريي اال�سرتاتيجية ومفهوم الذات
الأكادميي والتفاعل بينهما
جمموع
م�صدر التباين
املربعات
2.689
القبلي
227.598
الذات الأكادميية
94.899
املجموعة
الذات الأكادميية× املجموعة 0.684
253.977
اخلط أ�
577.400
املجموع الكلي

درجات
احلرية
1
1
1
1
55
59

متو�سط جمموع
املربعات
2.689
227.598
94.899
0.684
4.618

قيمة (ف)

الداللة

0.582
49.287
20.551
0.148

0.449
0.000
0.000
0.702

ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى (.)0.05 = α

يالحظ من نتائج حتليل التباين الثنائي امل�صاحب الواردة يف اجلدول ( )6وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=αلقيمة "ف" ( )20.551املتعلقة ب�أثر ا�سرتاتيجية
التدري�س ( 7E'sالبنائية ،االعتيادية) ،يف تباين عالمات الطالبات يف اختبار مهارات
التفكري الإ�ستق�صائي البعدي ،وتبني من املتو�سطات املع ّدلة الواردة يف اجلدول (� ،)7أن
هذا الفرق كان ل�صالح طالبات �أفراد الدرا�سة اللواتي خ�ضعن ال�سرتاتيجية ) (7E′sالبنائية،
حيث بلغ املتو�سط املع ّدل لهن ( )14.93عالمة ،يف حني كان املتو�سط املع ّدل للطالبات
اللواتي خ�ضعن للطريقة االعتيادية ( )12.16عالمة.
اجلدول ()7
املتو�سطات احل�سابية املع ّدلة الختبار مهارات التفكري الإ�ستق�صائي ح�سب اال�سرتاتيجية
ومفهوم الذات الأكادميي

الذات
الأكادميية

مرتفع
منخف�ض

املتو�سط احل�سابي

ال�ضابطة
12.166

التجريبية
14.936

اخلط�أ املعياري

0.507

0.521

املتو�سط احل�سابي
اخلط�أ املعياري

8.429
0.621
10.297
0.400

10.766
0.596
12.851
0.396
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كما يالحظ من اجلدول ( ،)6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=αلقيمة "ف"
( ،)49.287املتعلقة ب�أثر مفهوم الذات الأكادميي (مرتفع ،منخف�ض) يف تباين عالمات
الطالبات يف اختبار مهارات التفكري الإ�ستق�صائي البعدي .وتبني من املتو�سطات املع ّدلة
يف اجلدول (� ،)7أن هذا الفرق كان ل�صالح الطالبات ذوات مفهوم الذات الأكادميي املرتفع،
حيث بلغ املتو�سط املع ّدل لهن ( )13.55عالمة ،يف حني كان املتو�سط املع ّدل للطالبات
ذوات مفهوم الذات الأكادميي املنخف�ض ( )9.597عالمة.
كما يالحظ من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ( )0.05=αلقيمة
"ف" ( )0,148املتعلقة ب�أثر التفاعل بني ا�سرتاتيجية التدري�س ،ومفهوم الذات الأكادميي،
يف اكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي البعدي.
بناء على ما تقدم ،واعتمادا على النتائج ال�سابقة التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ،ميكن
التو�صل �إىل اال�ستنتاجات الآتية:
•تفوق �أثر ا�سرتاتيجية التدري�س ) (7E′sالبنائية على �أثر الطريقة االعتيادية ،يف فهم
طالبات �أفراد الدرا�سة للمفاهيم العلمية ،واكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي.
•تفوق الطالبات ذوات مفهوم الذات الأكادميي املرتفع ،على الطالبات ذوات مفهوم الذات
الأكادميي املنخف�ض يف فهم املفاهيم العلمية ,واكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي.
•عدم وجود �أثر للتفاعل بني ا�سرتاتيجية التدري�س ومفهوم الذات الأكادميي يف فهم
طالبات �أفراد الدرا�سة للمفاهيم العلمية ،واكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي.

مناقشة النتائج:
�أظهرت نتائج الدرا�سة تفوق �أثر ا�سرتاتيجية التدري�س ) (7E′sالبنائية على �أثر الطريقة
االعتيادية يف فهم طالبات �أفراد الدرا�سة للمفاهيم العلمية ،واكت�ساب مهارات التفكري
الإ�ستق�صائي .وميكن تف�سري هذه النتيجة و�إرجاعها �إىل جملة من الأ�سباب ،منها ما ي�أتي:
�إن تطبيق ا�سرتاتيجية ) (7E′sوما يتخللها من عمليات معرفية وخطوات �إجرائية،
�أ ّدى �إىل تعلم �أكرث متا�سكا ،و�أقل عر�ضة للن�سيان ،وذلك من خالل و�ضع الطالبة �أمام
�س�ؤال� ،أو م�شكلة� ،أو ظاهرة من الظواهر ،تكون مو�ضع اهتمامها ومثرية لتفكريها ،حيث
تقوم على �أثرها بتنفيذ الأن�شطة ،وذلك من خالل جمع البيانات ،وحتليلها ،ومناق�شها،
ومن ثم تف�سريها ،وتو�سيعها على مواقف اخرى ،لتخرج بعدها بت�صور حول تلك الظاهرة،
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الأمر الذي ي�ؤدي �إىل تر�سيخ املفاهيم العلمية يف ذهنها ،فت�صبح لديها بنية مفاهيمية
متما�سكة .وعند امتالك الطالبة لبنية مفاهيمية متما�سكة غري مفككة ميكنها عندئذ من
توليد معرفة جديدة منها ،وا�ستب�صار عالقات جديدة بني عنا�رصها ،مما (زاد) ويزيد من
قدرتها على فهمها ،واالحتفاظ بها ،وا�ستخدامها يف حياتها اليومية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بع�ض الدرا�سات امل�شابهة ،من حيث ما ك�شفت عنه من �أثر
ا�سرتاتيجية ) (7E′sيف فهم املفاهيم العلمية ،مثل درا�سة يلمز وزمال�ؤه ( Yilmaz, Ertem,
) ،Cepni, 2010درا�سة الد�سوقي ( ،)2004درا�سة بلينجز ).(Billings, 2001
كما �أن هذه اال�سرتاتيجية �أتاحت للطالبات فر�صة ممار�سة مهارات التفكري الإ�ستق�صائي
املختلفة ،ب�سبب العالقة الوثيقة بني ا�سرتاتيجية التدري�س ) (7E′sوالتفكري الإ�ستق�صائي،
حيث ت�سمح ا�سرتاتيجية التدري�س ) (7E′sللطالبات مبمار�سة مهارات التفكري اال�ستق�صائي
(عمليات العلم)� ،إذ �إن ت�ضمني الأن�شطة ال�صفية يف اخلطوات الإجرائية ال�سرتاتيجية )،(7E′s
وتقدميها يف �أوراق عمل ،وتنفيذها يف املخترب العلمي �أو الغرفة ال�صفية� ،أدى �إىل تنمية
مهارات التفكري الإ�ستق�صائي لديهن.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بع�ض الدرا�سات امل�شابهة ،من حيث ما ك�شفت عنه من
�أثر ا�سرتاتيجية  7E'sيف اكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�صائي (عمليات العلم) ،مثل درا�سة
�أوبا�س و�آخرون ) (Opas, et al,. 2009ودرا�سة  ،( 2008 Kanly & Yagbasan),ودرا�سة
(اخل�رضي ،)2009 ،ودرا�سة �سريبيونام و�سومبات )،(Siribunnam& Sombat, 2009
ودرا�سة (�صادق.)2003 ،
و�أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة �إح�صائية ( )0.05=αبني متو�سط فهم املفاهيم
العلمية واكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي ،لدى الطالبات �أفراد الدرا�سة يعزى �إىل
مفهوم الذات الأكادميي ،ل�صالح الطالبات ذوات مفهوم الذات الأكادميي املرتفع مقارنة
بنظرياتهن الطالبات ذوات مفهوم الذات الأكادميي املنخف�ض.
وميكن تف�سري هذه النتيجة و�إرجاعها �إىل جملة من الأ�سباب ,منها ما ي�أتي:
•�أن الطالبات ذوات مفهوم الذات الأكادميي املرتفع لوحظ �أنهن �أكرث ثقة يف قدراتهن
الأكادميية ،و�أكرث �إح�سا�ساً بامل�س�ؤولية التي يقت�ضيها املوقف التعليمي ،و�أكرث جر�أة
املهمات،
يف البحث عن املعلومات ،واال�ستفادة منها بطريقة جيدة ،واملثابرة يف �أداء
ّ
والقيام مببادرات لتحدي املواقف وامل�شكالت ال�صعبة ،وبالتايل االنغما�س يف عملية
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حلها ،و�إعطاء �أفكار وحلول جديدة لها ،مما ي�شكل حافزاً للمثابرة والإ��صرار لدى
الطالبات للو�صول �إىل الفهم املرغوب للمفاهيم العلمية.
•كما �أظهرت النتائج عدم وجود داللة �إح�صائية ( )0.05=αللتفاعل بني ا�سرتاتيجية
التدري�س ( 7E'sالبنائية ،الطريقة االعتيادية) ،ومفهوم الذات الأكادميي (مرتفع،
منخف�ض) يف فهم املفاهيم العلمية واكت�ساب مهارات التفكري الإ�ستق�صائي لدى
طالبات ال�صف الثامن الأ�سا�سي .وميكن �أن تف�رس هذه النتيجة على �أ�سا�س �أن �أثر
ا�سرتاتيجية التدري�س كان مت�ساوياً على الطالبات ذوات مفهوم الذات الأكادميي
املرتفع والطالبات ذوات مفهوم الذات الأكادميي املنخف�ض على حد �سواء.

التوصيات:

مت�شيا مع نتائج الدرا�سة وا�ستنتاجاتها ميكن التقدم بالتو�صيات الآتية:

•تبني ا�سرتاتيجية ) (7E′sيف التدري�س حيث تبني انها ت�ساعد الطلبة على فهم املفاهيم
العلمية ،وتعمل على تنمية مهارات التفكري الإ�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية.
•عقد الندوات والدورات التدريبية للمعلمني وامل�رشفني يف جمال تدري�س العلوم للتعرف
على هذه اال�سرتاتيجية وتو�ضيح مزاياها و�أهميتها يف عملية التعلم.
•اهتمام املهتمني ب�ش�ؤون الرتبية والتعليم بالنظرية البنائية وتطبيقاتها والتعلم ذي
املعنى القائم على الفهم ال�سليم ،والبعد عن احلفظ اال�ستظهاري يف تعلم مادة العلوم،
وذلك عن طريق ربط املعلومات اجلديدة مبا يالئمها من معلومات موجودة يف بنية
املتعلم املعرفية ،وذلك عن طريق ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم البنائية.
•يو�صى معلمو العلوم بتنمية اجلوانب املعززة ملفهوم الذات الأكادميي لدى الطلبة
وتب�صريهم بطرق تنميته وتوفري خربات تعليمية تعلميه ت�ؤدي بالطلبة �إىل حتمل
م�س�ؤولية تعلمهم وحفزهم على بذل اجلهد الالزم واالنهماك يف مهمات التعلم.

مقرتحات الدراسة:
•�إجراء درا�سات تتناول فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ) (7E′sعلى متغريات مل تتناولها
الدرا�سة احلالية وتطبيقها على مراحل تدري�سية �أخرى.

156

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية -املجلد الثاين -ع( -)8ت�رشين �أول 2014

املصادر واملراجع:
�أوالً -املراجع العربية:
1 .1اجلوعاين ،جمبل (� .)2011أثر ا�ستخدام دورة التعلم املعدلة
وم�ستوى
2 .2الطموح لدى طالب ال�صف الثاين املتو�سط يف مادة الريا�ضيات ،جملة جامعة ديايل
3 .3للعلوم االن�سانية.390 -157 ،)49( ،
4 .4اخل�رضي ،ندى (� .)2009أثر برنامج حمو�سب يوظف ا�سرتاتيجية ) (7E′sالبنائية يف
تنمية
5 .5مهارات التفكري العليا ملادة التكنولوجيا لدى طالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي بغزة،
6 .6ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،اجلامعة الإ�سالمية ،غزة.
�7 .7صادق ،منري ( .)2003فمرتفعة منوذج ) (7E′sالبنائي يف تدري�س العلوم يف تنمية
التح�صيل
8 .8وبع�ض مهارات عمليات العلم لدى تالميذ ال�صف الثاين الإعدادي ب�سلطنة عمان.
9 .9جملة الرتبية العلمية.190 -145 ،)3(6 ،
1010الآغا ،حمدان ( .)2012فاعلية توظيف ا�سرتاتيجية ) (7E′sالبنائية يف تنمية املهارات
احلياتية
1111يف مبحث العلوم العامة الفل�سطيني لدى طالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،ر�سالة
1212ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة الأزهر ،غزة.
1313الد�سوقي ،عيد ( ،)2004دور دورة التعلم املعدلة يف التح�صيل ،وبقاء �أثر التعلم وتنمية
1414بع�ض املهارات العلمية لدى تلميذات ال�صف اخلام�س االبتدائي يف وحدة
1515املغناطي�سية ،درا�سات يف املناهج وطرق التدري�س ،العدد.93
1616قطامي ،يو�سف ( .)2011مناذج التدري�س ،الطبعة الأوىل ،دار وائل للن�رش.
1717زيتون ،عاي�ش حممود ( .)2010االجتاهات العاملية املعا�رصة يف مناهج العلوم وتدري�سها،
1818عمان :دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع.
1919زيتون ،عاي�ش حممود ( .)2007النظرية البنائية وا�سرتاتيجيات تدري�س العلوم،
الإ�صدار الأول ،دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع ،عمان ،الأردن.
)(7E′s

157

على التح�صيل

 انت�صار جورج �إبراهيم طنو�س.د

( التدري�سية يف فهم املفاهيم العلمية واكت�ساب مهارات7E's) �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
.التفكري الإ�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف �ضوء مفهوم الذات الأكادميي

. دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع: عمان، �أ�ساليب تدري�س العلوم.)2013(  عاي�ش،زيتون2020
، �آراء يف ق�ضايا جدلية و�آراء رادة عليها: البنائية يف الرتبية.)2010(  دن�س،فيلب�س2121
، اجلزء الأول،الكتاب ال�سنوي التا�سع والت�سعون للجمعية الوطنية لدرا�سة الرتبية
. دار وائل للن�رش والتوزيع: اجلامعة الأردنية،ترجمة عمر ال�شيخ

: املراجع االجنبية-ًثانيا
1. Allen, M. (2008) Promoting Critical Thinking Skills in Online Information Literacy Instruction Using a Constructivist Approach, College and
Undergraduate Libraries, 15 (1), 21 – 38.
2. Aydeniz, M. and Hodge, L. (2010). Is it dichotomy or tension: I am a
scientist. No, wait! I am a teacher! Cultural studies of Science Education.
3. Aydin, S. Aydemir, N. Boz, Y. Dindar, A. and Bektas, O. (2009). The Contribution of Constructivist Instruction Accompanied by Concept Mapping
in Enhancing Pre-service Chemistry Teachers’ Conceptual Understanding of Chemistry in the Laboratory Course, Journal of Science Education
and Technology, 18: 518- 534.
4. Bentley, M.L. (1995). US Science Education Prospects for Reform. Australian Science Teacher Journal. 41, 20-28.
5. Billings, Russell Lauren (2001). " Assessment of the learning cycle and
inquiry-based learning in high school physics-education ".MS. Michigan
state University. MAI 40/04, p 840.
6. Demirdag, et al,. (2011). Developing Instructional Activities Based On
Constructivist 7E Model: Chemistry Teachers’ Perspective Journal of
TURKISH SCIENCE EDUCATION ,Volume( 8), Issue( 4).
7. Fang, L. Kang, L. Feng, X (2009). Applying Constructivism to teaching
College English writing. US. China Foreign Language, ISSN. 7. 12. 2229.
8. Ismono, A,D (2012). Development Of Chimistry Student worksheet on
atoms, ions, and molecules topic with learning cycle 7-E orientation for
158

2014  ت�رشين �أول-)8( ع- املجلد الثاين-جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية

pioneer international junior high school. Unesa Journal of Chemical
Education Vol. 1, No. 1, pp 189-197.
9. Jonassen, D. and Strobel, J. (2006). Modeling for Meaningful Learning
Engaged Learning with Emerging Technologies, 1-27. University of Missouri, USA; Concordia University, Canada.
10. Kanli,U & Yagbasan,R (2008). The Efficacy of the 7E Learning Cycle
Model Based on Laboratory Approach on Development of Students’ Science Process Skills. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı1
(2008) 91-125
11. Liu, X. Lesniak, K. (2005). Student's progression of understanding the
matter concept from elementary to high school. Science Education, 89,
433-450.
12. Matthews, M. R. (2002). Constructivism and Science education. A Further Appraisal. Journal of Science Education & Technology, 11(2), 121134.
13. Neo, M. and Neo, T. (2009). Engaging students in multimedia-mediated
Constructivist learning - Students’ perceptions. Educational Technology
and Society, 12 (2): 254- 266.
14. Opas,N. et.al (2009). Effects of Environmental Education by using the
7Es- learning Cycle with Multiple Intelligences and the teachers handbook approaches on learning achievement, Critical thinking and Integrated Science Process Skills of High School (Grade 10) Students Pakistan, Journal of Social Sciences, 6(5),292 – 296.
15. Perkins, D. (1993). American Educator. Journal of the American Federation of Teacher Conference of the Educational Press Association of
Ameira.
16. Peter, M. (2002). Does Constructivist Epistemology Have A Place In
Nurse Education? Nurse Education, 39 (4): 166-172.
159

 انت�صار جورج �إبراهيم طنو�س.د

( التدري�سية يف فهم املفاهيم العلمية واكت�ساب مهارات7E's) �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية
.التفكري الإ�ستق�صائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية يف �ضوء مفهوم الذات الأكادميي

17. Phillips, D.C. (2000). Constructivism in Education. National Society for
the Study of Education. Printed in the united state of America.
18. Sadler, T. Zeidler, D. (2005). Patterns of informal reasoning in the context of Socioscientific decision making. Journal of Research in Science
Teaching, 40 (4), 369-392.
19. Scott, p. (1998). Teacher Talk and Meaning Macking in Science Classroom: A vygotskian Analysis and Review. Studies in Science Education,
32, 45-80.
20. Siribunnam, R. Sombat,T. (2009). Effects of 7Es, KWL and Convantional
instruction on Analytical ThinkingChemistry Learning. Journal of Social Sciences, 5(4), 279-282.
21. Unal, G. and Akpinar, E. (2006). To What Extent Science Teachers are
Constructivist in Their ClassRooms? Journal of Baltic Science Education, 2 (10), 40-50.
22. Wu, Y. and Tsay, C. (2005). Development of Elementary School Students’
Cognitive Structures and Information Processing Strategies Under LongTerm Constructivist- Oriented Science Instruction. Elementary School
Students Cognitive Structures (pp 822-846).
23. Yulmaz,G , Ertemb, E & Cepnib,S (2010). The effect of the material
based on the 7E model on the fourth grade students’ comprehension
skill about fraction concepts.. Procedia Social and Behavioral Sciences,
1405–1409.

160

