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الممخص
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو في التحصيؿ الدراسي
لمادة العمّوـ لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي في لواء عيف الباشا في المممكة األردنية الياشمية،
الدراسة إستخدمت الباحثتاف التصميـ شبو التجريبي ،حيث تكوف مجتمع الدراسة مف
ولتحقيؽ ىدؼ ّ
جميع طمبة الصؼ الثاني األساسي في المدارس التابعة لو ازرة التربية و التعميـ بمواء عيف الباشا
والبالغ عددىـ ( ) 66:2طالباً وطالبةً موزعيف عمى (  ) :6مدرسة ،وطبقت ىذه الدراسة عمى

عينة مف (  ) 92طالباً وطالبةً مف طمبة الصؼ الثاني األساسي في مدرسة اإلنجاز العالمية في
لواء عيف الباشا .وتـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف األولى تجريبية وكاف عددىا (  ) 69طالباً
وطالبةً تـ تدريسيا وحدتي الصوت والبيئة باستخداـ االكتشاؼ الموجو ،والمجموعة الثانية ضابطة
عددىـ أيضاً (  ) 69طالباً وطالبةً درست الوحدتيف نفسييما بالطريقة اإلعتيادية ،وذلؾ في الفصؿ
الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي ; .626< / 626وأعدت الباحثتاف األدوات التالية لغاية جمع
البيانات؛ برنامج تعميمي ،واختبار التحصيؿ .وبعد تطبيؽ التجربة تـ تحميؿ البيانات إحصائياً
باستخداـ المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واختبار (  ) Tأظيرت النتائج مايأتي:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية.وأوصت الباحثتاف بضرورة إجراء البحوث التجريبية في مجاؿ توظيؼ استراتيجية االكتشاؼ
الموجو وقياس أثرىا في التحصيؿ الدراسي.
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Abstract
The study aimed to find out the effect of using the guided discovery
strategy on the academic achievement of science for second-grade
students in the Ain Al-Basha district in the Hashemite Kingdom of
Jordan. To the Ministry of Education and Education in Ain Al-Basha
District, whose number is (2,260) male and female students, distributed

over 61 schools, This study was applied to a sample of (50) male and
female students from the second grade of basic school in the
International Enjaz School in Ain Al-Basha District. The sample was
divided into two experimental groups, the first of which was (25) male
and female students, the two units of sound and environment were taught
using guided discovery, and the second group was a control number,
also (25) students. The two units studied themselves in the usual way, in
the second semester of the 2017/2018 academic year. The two
researchers prepared the following tools for the purpose of data
collection: Educational program, achievement test. After applying the
experiment, the data were analyzed statistically using arithmetic means,
percentages, and the (T) test, the results showed the following:
There were statistically significant differences in the achievement
test in favor of the experimental group.
The two researchers recommended the necessity of conducting

experimental research in the field of employing the strategy of directed
discovery and measuring its impact on academic achievement.
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المقدمة
أدت الثورة التكنولوجية التي ظيرت في جميع المجاالت الحياتية ،ومف بينيا المجاؿ التعميمي

إلى إحداث ثورة في األفكار واألساليب والوسائؿ التعميمية ،جعمت مف مجاؿ تطوير التعميـ
المسؤولية األولى واألكثر أىمية لدى المختصيف في إدارة عممية التعميـ والتعمـ .ونظ اًر ألف
المتعمميف ال يخضعوف إلى طريقة واحدة في العممية التعميمية والتربوية نتيجة لمفروؽ الفردية ،األمر
الذي إستوجب ضرورة إستحداث واستخداـ أساليب واستراتيجيات جديدة لمتعميـ مراعاةً ليذه الفروؽ
ولنجاح ىذه اإلستراتيجيات ،فرضت ضرورة الكشؼ عف إمكانيات المتعمميف وقد ارتيـ الفكرية

بناء عمييا يتـ تصنيفيـ واختيار االستراتيجية المالئمة ليـ لموصوؿ
واإلدراكية والنفسية وغيرىا ،و ً
إلى اليدؼ المنشود.
يشير عواد ( ) 622:إلى أف ىناؾ الكثير مف المشكالت التي تواجو العممية التعميمية مف

أىميا مشػكمة إنخفاض التحصيؿ الدراسي لدى الطمبة في المواد الدراسية بشكؿ عاـ ومادة العمّوـ
بشكؿ خاص ،ويعتبر إنخفاض أو ضعؼ نسبة التحصيؿ الدراسي لمطالب دوف المستوى المقبوؿ
المتوسط لمادة دراسية أو أكثر نتيجة ألسباب متنوعة ومتعددة ،منيا ما يتعمؽ بالطالب نفسو ومنيا

ما يتعمؽ بالبيئة األسرية واإلجتماعية والدراسية والسياسية .ويمكف أف يعزى إلى أف إستراتيجيات
تعميـ المواد الدراسية المتبعة مػا ازلػت إعتياديػة ،وأف الجيد المبذوؿ ال يزاؿ يركز عمى حفظ المفاىيـ

واكتساب المتعمـ لممعرفة العمّمية بطريقة إعتيادية ،ولعؿ مف التحديات التي يواجيا القائموف عمى
العممية التعميمية مف أصحاب الخبرة واإلختصاص إيجاد أفضؿ األساليب والطرائؽ التي تسيـ في
تحسيف مستوى التحصيؿ الدراسي ،وفي ىذا السياؽ برزت أىمية طريقة االكتشاؼ الموجو مف

خالؿ فرضية مفادىا أف يبني المتعمموف المعرفة مف خبراتيـ التي ترتبط باألساليب التربوية التي

تعزز التعمـ والتعميـ ،كما أف االكتشاؼ الموجو ىو  " :أسموب تدريس ػ ػػي يتبع التالميذ مزيداً مف
الس ػ ػػيطرة أكثر مما ىو متوفر في التدريس المباش ػ ػػر" );Arthur& Cairn 1993:(7

مشكمة الدراسة
مف التحديات والمشاكؿ التي تواجو العممية التعميمة تظير عمى السطح جمية انخفاض مستوى

التحصيؿ الدراسي عند الطمبة في جميع المواد الدراسية بشكؿ عاـ وفي مادة العمّوـ بشكؿ خاص،
وأف عدداً كبي اًر مف طمبة الصؼ الثاني األساسي لدييـ مشكمة حقيقية مرتبطة بإتقاف ميارات الفيـ
في مادة العمّوـ ،مما أدى وبشكؿ سمبي إلى تدني مستوى التحصيؿ لدى الطمبة.
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أسئمة الدراسة
 ما أثر استخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو في تدريس مادة العمّوـ عمى التحصيؿ الدراسيلدى طمبة الصؼ الثاني األساسي في لواء عيف الباشا؟
فرضيات الدراسة
 .6ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بيف متوسطات إجابات
الطمبة الذيف تـ تدريسيـ باستراتيجية االكتشاؼ الموجو ( المجموعة التجريبية ) وبيف متوسط

إجابات الطمبة الذيف تـ تدريسيـ بالطريقة اإلعتيادية ( المجموعة الضابطة ) عمى مقياس
اختبار التحصيؿ في مادة العمّوـ لطمبة الصؼ الثاني األساسي.

أىمية الدراسة
تكمف ىذه األىمية النظرية مف أثر استخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو في التحصيؿ
الدراسي لمادة العمّوـ لطمبة الصؼ الثاني األساسي في لواء عيف الباشا،
ومف الناحية العممية حيث يؤمؿ أف تسيـ ىذه الدراسة في تسميط الضوء عمى ظاىرة
تدني مستوى التحصيؿ الدراسي لمادة العمّوـ لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي.

التعريفات اإلجرائية

 استراتيجية االكتشاف الموجوىي الخطة التدريسية المعدة لتنظيـ المعمومة وطرح التساؤالت وصياغة المشكالت
وبمورتيا بيدؼ تنمية العمميات العقمية لدى المتعمـ واثارة حماسو وتنمية ميولو واتجاىاتو ومياراتو
واعطائو الحرية في إختيار أسموبو ووسيمتو لموصوؿ إلى اليدؼ ونقؿ مركز العممية التعميمية مف
المعمـ إلى المتعمـ .ويرجع أصؿ كممة االستراتيجية إلى إستراتيجوس وىي كممة يونانية تعني فف
ٍّ
الموجو والمنظٍّمة ألساليب العمؿ،
وعرفت االستراتيجية عمى أنيا مجمؿ القواعد والضوابط
القيادةّ .
وعرفيا (عمي  ) 6;= : 6222 ،بأنيا " فف استخداـ اإلمكانات والوسائؿ المتاحة بطريقة مثمى
لتحقيؽ األىداؼ المرجوة عمى أفضؿ وجو ممكف " .أما استراتيجية التدريس فيي مجموعة
إجراءات وتدابير يعدىا المعمـ مسبقا ليتـ تنفيذىا أثناء عممية التدريس بشكؿ متقف تحقؽ األىداؼ
بأبسط اإلمكانات والظروؼ " بينما برونر ( ) Bruner,1981:23فنظر إلييا بأنيا " عممية
تتطمب مف الفرد إعادة تنظيـ المعمومات المخزونة لديو ،وتكييفيا وتحويرىا بشكؿ يمكف مف رؤية
عالقات جديدة لـ تكف معروفة مف قبؿ الموقؼ االكتشافي " .
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-

التحصيل الدراسي
ويعرؼ بأنو مقدار ما إكتسبو الطالب مف المعرفة العممية المتعمقة بموضوع معيف وسيتـ

قياس تحصيؿ الطالب في ىذه الموضوعات بالعالمة التي حققيا أو حصؿ عمييا في اختبار
بالعالمة التي
التحػصيؿ الدراسي .ويقصد بو مقدار ما اكتسبو الطالب مػف المػادة التعميميػة ،ويقاس ّ

يحصؿ عمييا في االختبار المعد بعد اإلنتياء مف عمميػة تػدري ػػس الوحػدة مباش ػ ػرة ( فايد) 6226،أما
زيتوف ( === ) 6فعرفو :ىو مستوى محدد مف اإلنجاز أو التقدـ في العمؿ المدرسي واألكاديمي
يقوـ بو المدرسوف بواسطة االختبارات المقننة .

حدود الدراسة ومحداتيا
أ .الحدود المكانية  :تـ إختيار عينة قصدية مف طمبة الصؼ الثاني األساسي في مدارس اإلنجاز
العالمية لمواء عيف الباشا  ،وتـ التطبيؽ عمى شعبتيف .
ب .الحدود الزمانية  :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي
;626</626
ج .الحدود البشــــــــرية  :طمبة الصؼ الثاني.
د .الحدود الموضوعية  :فتكمف في أدوات الدراسة المستخدمة في جمع البيانات الالزمة وىي :
-

طبقت ىذه الدراسة عمى وحدتي ( الصوت والبيئة ) في الجزء الثاني مف كتاب العمّوـ لمصؼ

-

إعتمدت ىذه الدراسة عمى طريقتيف فقط األولى :استراتيجية االكتشاؼ الموجو .والثانية :

الثاني األساسي .

االستراتيجية اإلعتيادية المتبعة في تدريس وحدتي ( الصوت والبيئة ) مف منياج العمّوـ

لمصؼ الثاني األساسي.
-

لتطبيؽ ىذه الدراسة تـ توفير أدوات وتجييزات خاصة لمتدريس باستراتيجية االكتشاؼ الموجو
مجاؿ الدراسة

-

عمؿ دليؿ لممعمـ تـ مف خاللو صياغة وحدتي ( الصوت والبيئة ) صياغة جديدة تنسجـ
واستراتيجية االكتشاؼ الموجو .
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محددات الدراسة

يمكف تعميـ نتائج الدراسة في ضوء صدؽ وثبات األدوات المستخدمة أو الخصائص
السيكومترية .

أىمية الدراسة

تكمن أىمية الدراسة في مجالين ىما:
 األىمية النظريةتكمف ىذه األىمية مف أثر استخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو في التحصيؿ في مادة
العموـ لطمبة الصؼ الثاني األساسي في لواء عيف الباشا ،حيث أنيا قد تسيـ في مجاؿ البحث
العممي مف خالؿ استخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو في التدريس حيػث لػـ يظير لمباحثتاف-
بحدود إطػالعيما -دراسة تتناوؿ أثر استخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو عمى التحصيؿ في
مادة العموـ لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي.
 األىمية العمميةحيث يؤمؿ أف تسيـ ىذه الدراسة في تسميط الضوء عمى ظاىرة تدني مستوى
التحصيؿ العممي في مادة العموـ لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي ،وصوًال لحؿ المشكمة
حيث يمكف أف تسيـ ىذه الدراسة في اقتراح أسموب تعممي ناجح لطمبة الصؼ الثاني األساسي
في مادة العموـ .
االكتشاف الموجو
يعد التدريس باالكتشاؼ مف الطرؽ التدريسية التي يكوف فييا المتعمـ نشيطاً وفاعالً ويستطيع
إجراء بعض العمميات التي توصؿ إلى مفيوـ أو مبدأ أو عالقة أو حؿ مطموب (بؿ. ) 6=<=،
وبينت عفانة (;<= )6أف التعمـ عف طريؽ االكتشاؼ لو أصوؿ عند سقراط وافالطوف وبرونر
والجشطالت ،وافضؿ تعمـ يكوف بطريقة تفاعؿ المتعمـ مع الموقؼ ،واكتشاؼ كؿ مف المفاىيـ
والمبادئ مستندا عمى طريقة االستقصاء ،ويكوف أكثر قدرة عمى التذكر واإلتنقاؿ واإلرتقاء بمستواه
في تمبية متطمبات التعمـ .أما برونر (  ) 6=<6 ( ) Brunerفيقوؿ أف االنساف يسعى لمحصوؿ
عمى المعرفة بطريقة صحيحة ،فيندمج بشكؿ فاعؿ مع الموقؼ الذي تعرض لو ليتوصؿ الى
المعرفة ويستنتج مفاىيميا ،ويرى أف الحقائؽ التي يتوصؿ الييا الطمبة بانفسيـ تكوف أكثر استفادة
واستخداما مف قبميـ ليا ويظير بقاء أثرىا في ذاكرتيـ أكثر مف تمؾ التي توصموا الييا عف طريؽ
التمقي ويعد سكماف (  ) Suchmanمف أكثر المؤيديف لبرونر إذ يرى االكتشاؼ عممية تمثؿ
محف از لممثيرات التي يستقبميا المتعمـ مف موقؼ نتيجة التفاعؿ بيف النظاـ المفاىيمي ومثيرات
الموقؼ الجديد ،ويؤكد جانبيف ىما :المدرسة والتأمؿ ،فمنيما يحصؿ الفرد عمى معمومات جديدة
(السمطاني)6226،
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ويقسم االكتشاف الى ثالثة انواع ىي
أوالً  :االكتشاف الموجو
في ىذا النوع مف االكتشاؼ يزود المعمـ الطمبة بتعميمات بيدؼ ضماف حصوليـ عمى
خبرة قيمة ،وبذلؾ يضمف نجاحيـ في استخداـ قدراتيـ العقمية إلكتشاؼ المفاىيـ والمبادئ العممية
( الخيري  .) 622; ،فيذا النوع يقود إلى اكتشاؼ المتعمـ المفاىيـ التي ليا عالقة بالمعمومات
الجديدة ،ويجري ذلؾ بتوجيو المعػمـ واشرافو.
ثانياً  :االكتشاف شبو الموجو
والذي يكتفي فيو المعمـ بعرض المشكمة وتقديميا مرفوقاً بأقؿ قدر ممكف مف التوجييات
والتعميمات ،إلعطاء المتعمميف مساحةً أكبر مف الحرية في إختيار طريقة الوصوؿ إلى الحؿ
بإستعماؿ النشاط العممي والعقمي وذلؾ كؿ حسب رؤيتو وطريقة عممو ،مراعياً الفروقات الفردية
لدى المتعمميف.
ثالثاً :االكتشاف الحر
يعد ىذا النوع مف االكتشاؼ متقدماً فال يسمح لممتعمميف في استخدامو إال بعد أف يمارس
المتعمميف النوعيف السابقيف ،ففي ىذا النوع مف التعمـ يطرح المعمـ مشكمة محددة ويطمب مف
المتعمميف إيجاد حؿ ليا ،كما ويعطييـ حرية صياغة الفروض وتصميـ التجارب وتنفيذىا)دعمس،
< .)622ويعتبر أعمى أنواع االكتشاؼ وينشأ مف حب اإلستطالع الطبيعي والفضوؿ العمّمي غير
أف المعمـ يجب عميو أف يقوـ بدوره التربوي ويظير اإلىتماـ بما يقوـ بو الطمبة ويشجعيـ ،ويقدـ
ليـ النصح لموصوؿ إلى تعمـ أفضؿ .وعمى الرغـ مف أف توجيو المعمـ لممتعمميف ىنا يكوف

معدوماً إلى ٍ
حد ما غير أف ىذا النوع يحتاج إلى وقت وجيد كبيريف.

ويستمد التدريس باالكتشاؼ أىميتو مف كونو يساعد المتعمـ في كيفية تعمـ تتبع الدالئؿ
وتسجيؿ النتائج وىذا يمكنو مف التعامؿ مع ما يستجد مف مشكالت ( .الفتالوي .) 626; ،
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ولمتدريس باالكتشاؼ أىداؼ عامة وأخرى خاصة فاألىداؼ العامة تساعد الطمبة في زيادة
قدراتيـ عمى تحميؿ وتركيب المعمومات بطريقة صحيحة ،وتوفر فرصة تعمـ الطمبة عمى بعض
الطرائؽ واألنشطة الضرورية لمكشؼ عف أمور جديدة بأنفسيـ وينمي اإلتجاىات واإلستراتيجيات
لدييـ في حؿ المشكالت ويولد الميؿ لدى الطمبة لممياـ التعميمية والشعور بالمتعة وتحقيؽ الذات
لدى وصوؿ الطمبة إلى إكتشاؼ جديد ،وأما األىداؼ الخاصة فيي توفر فرصة إندماجيـ بالنشاط
الصفي وتعمميـ عمى إيجاد أنماطاً مختمفةً في المواقؼ المحسوسة والمجردة والحصوؿ عمى المزيد
مف المعمومات ،وتعمؿ كذلؾ عمى تعميـ الطمبة كيفية صياغة إستراتيجيات طرح األسئمة
واستخداميا لمحصوؿ عمى المعمومات المفيدة ( أبو لبدة .) 622= ،

التحصيل الدراسي
لمتحصيؿ الدراسي تعريفات متعددة فمنيـ مف عرفو بأنو " بموغ مستوى مف الكفاءة في

اء في المدرسة أو الجامعة ويحدد ذلؾ باختبارات التحصيؿ المقننة أو تقديرات
الدراسة سو ً
المدرسيف أو االثنيف معاً " (العبيدي .( 6=7 : 6228 ،وتـ تعريفو أيضاً بأنو "إنجاز تعميمي أو

تحصيؿ دراسي لممادة ويعني بو بموغ مستوى معيف مف الكفاية في الدراسة ويحدد ذلؾ اختبارات

مقننة أو تقارير المعمميف " (عبد الحميد (=6 :6262وذىب الجيالني ( )6266إلى تعريفو بأنو "
النتيجة التي يتحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ دراستو في السنوات السابقة أي مجموع الخبرات

والمعمومات التي حصؿ عمييا الطالب"

ويقسم التحصيل الدراسي إلى ثالثة أنواع ىي:
 .6التحصيؿ الجيد :ويشير ذلؾ إلى إرتفاع أداء الطالب عف معدالت زمالئو في نفس المستوى و
نفس القسـ ويتـ ىذا التحصيؿ مف خالؿ استخداـ الطالب لجميع القدرات واإلمكانيات التي تكفؿ

لو الحصوؿ عمى مستوى عالي لألداء التحصيمي المأموؿ.

 .6التحصيؿ المتوسط :في التحصيؿ المتوسط تمثؿ الدرجة التي يتحصؿ عمييا الطالب نصؼ
اإلمكانيات التي لديو ويكوف أداؤه متوسطاً ،ودرجة إحتفاظو واستفادتو مف المعمومات متوسطة.
 .7التحصيؿ الدراسي المنخفض :يطمؽ عميو التحصيؿ الدراسي الضعيؼ ويكوف فيو أداء
الطالب أقؿ مف المستوى العادي مقارنةً مع زمالئو وفي ىذا النوع مف التحصيؿ يكوف
إستغالؿ المتعمـ لقدراتو العقمية والفكرية ضعيفاً عمى الرغـ مف وجود نسبة ال بأس بيا مف
القدرات ( بف يوسؼ .)622< ،
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وتعد مشكمة تدني التحصيؿ الدراسي مف المشكالت األساسية التي تطمب العديد مف المحاوالت

لمعالجة ىذه المشكمة حيث تـ تحديد بعض العوامؿ التي تتسبب في تدني التحصيؿ الدراسي ومف

ذلؾ ماذكره(الحربي )6227 ،الى أف ىناؾ عوامؿ تؤثر عمى التحصيؿ الدراسي يمكف تقسيميا إلى

مايمي:

أوالً العوامل الشخصية :تتعمؽ ىذه العوامؿ بالطالب نفسو وىي األسباب الجسمية والصحية
وتتمثؿ ىذه األسباب في األمراض ،فالطالب الذي يجد صعوبة في السمع عمى سبيؿ المثاؿ ال
يسمع توجييات المعمـ بشكؿ واضح مما يسبب لو فقداف الكثير مف المعمومات والتوجييات.
ثانياً األسباب العقمية :ويقصد بيا قدرات الطالب العقمية ومدى إرتباطيا بدرجة التحصيؿ عند
الطالب.
ثالثاً األسباب النفسية واإلنفعالية :وتمعب العوامؿ اإلنفعالية والنفسية دو اًر كبي اًر في عممية
التحصيؿ الدراسي ،فمف المعروؼ أنو كمما زاد حب الطالب لممادة الدراسية كمما زاد تحصيمو فييا.

أنواع االختبارات لقياس التحصيل الدراسي
أ -االختبارات التقميدية
أ -العالمات الدراسية اليومية :حيث يقوـ المعمـ بإلقاء الدرس عمى تالميذه داخؿ القسـ،
ويسجؿ أثناءه العالمات اليومية التي يحصؿ عمييا التمميذ في كؿ درس.
ب  -األعمال المنزلية :ويقصدبيا الوظائؼ و البحوث المنزلية.
 ويحتـاج قيـاس التحصـيل الدراسـي إلى أدوات ومن بين ىذه األدوات ما يمي:أ -المالحظـة :وىػي استراتيجية يقوـ مف خالليا المعمػـ بالتوجو بحواسػو المختمفػة إلى الطالػب

بيدؼ مراقبتػو وذلػؾ بقصد الحصػوؿ عمػى معمومػات تفيػد فػي الحكػـ عميػو ،وفػي تقويـ مياراتو
وقيمو وسموكو وأخالقياتو وطريقة تفكيره.

ب -المقابالت :يستطيع المعمػـ تحديػد مسػتوى تحصػيؿ الطالب لممعرفػة ومػدى تحقيػؽ األىػداؼ
التعميميػة مػف خالؿ المقابالت حيث يقوـ بطرح األسئمة الشفوية ومناقشتو ،ومف خالليا
يستطيع تقػدير مستوى اكتساب المعرفة.
ج  -تقـارير الطمبـة ومشـروعات البحـوث :تسػتخدـ ىػذه األدوات لقيػاس قػدرة المػتعمـ عمػى
التكامػؿ بػيف أجػزاء المعرفػة ،إضػافة إلى اإلبػداع فػي عمػؿ مػا ،وقػدرتو عمػى التخطػيط.
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د  -التقـويم الـذاتي :ييػدؼ إلى تػرؾ الطالب يحػددوف مسػتوى مػا تعممػوه ،وذلػؾ باستخداـ
مقػػاييس التقػػدير وق ػوائـ الشػػطب واإلسػػتبانات المصػػححة ،مػػع ضػػرورة أف تتصػػؼ ىػػذه
الوسػػائؿ بالموضوعية والدقة.
ىـ -اختبارات التحصـــيل :تسػػمى اختبارات التحصػػيؿ باسػػـ اإلمتحانات المدرسػػية ،وىػػي اختبارات
يقػوـ المعمػػـ بإعػػدادىا واإلعتماد عمييػػا مػػف أجؿ تقػػدير مسػػتوى تحصػػيؿ طالبو ،وتستخدـ
اختبارات التحصيؿ بأنواعيا لعدة أغراض (الشايب .)626;،

الدراسات السابقة

ىدفت دراسة الحسف ( ; ) 626إلى تأثير استخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو في
تدريس دورات الحاسب اآللي في التحصيؿ الدراسي لمطالبات في الصؼ األوؿ الثانوي في
الرياض بالمممكة العربية السعودية .حيث تـ استخداـ منيجية مسابقة التجريبية عمى أساس
التصميـ قبؿ وبعد مع مجموعتيف .درست المجموعة التجريبية باستخداـ البرنامج المتضمف
استراتيجية االكتشاؼ الموجو ودرست مجموعة الضابطة باستخداـ الطريقة التقميدية  ،تكونت عينة
طالبا وطالبة ولتحقيؽ
الدراسة مف  :6طالبة مقسمة إلى مجموعتيف ،كؿ مجموعة تتكوف مف ً 76
أىداؼ الدراسة ‘ تـ تصميـ األدوات التالية :برامج تربوية مبنية عمى استراتيجية االكتشاؼ الموجو
 ،واختبار تحصيمي يقيس مستويات بموـ الفكرية .توصمت الدراسة إلى النتيجة التالية :كانت ىناؾ
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
استنادا إلى نتائج الدراسة
مرحمة ما بعد االختبار في جميع مستويات لصالح المجموعة التجريبية.
ً
 ،تـ تقديـ توصيات الستخداـ مناىج تعميمية تستند إلى استراتيجية االكتشاؼ الموجو لتعميـ
الكمبيوتر وقدمت اقتراحات لمدراسات المستقبمية.
وفي دراسة الزقزوؽ ( ; ) 626والتي ىدفت إلى التعرؼ إلى أثر استخداـ استراتيجية
االكتشاؼ الموجو في القدرة عمى حؿ المسألة الرياضية وخفض قمؽ الرياضيات لدى طمبة الصؼ
الثامف األساسي في األردف .ولتحقيؽ ىذا اليدؼ ،اختيرت عينة الدراسة مف ( )96طالب مف
طالب الصؼ الثامف األساسي والموزعيف عمى شعبتيف في كؿ منيما ( )6:طالباً حيث تـ اختيار
إحداىما عشوائياً لتكوف المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة .وقد درست المجموعة
التجريبية باستخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو ،بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة
االعتيادية ،وتكونت أدوات الدراسة مف اختبار حؿ المسألة الرياضية ،ومقياس قمؽ الرياضيات،
وأشارت النتائج إلى اآلتي )6:وجود فرؽ ذات داللة احصائية ) (α=0,05بيف متوسط عالمات
الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط عالمات الطالب في المجموعة الضابطة في اختبار
حؿ المسألة الرياضية البعدي ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية
االكتشاؼ الموجو )6.وجود فرؽ ذات داللة احصائية ) (α=0,05بيف متوسطي عالمات الطالب
في المجموعتيف التجريبية والضابطة في استجاباتيـ عف مقياس قمؽ الرياضيات البعدي ،لصالح
المجموعة التجريبية التي انخفض لدييا قمؽ الرياضيات.
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ودراسة أحمد و ويس ( )6267حيث ىدفت الى البحث في أسباب تدني التحصيؿ الدراسي

لدى طمبة الثانوية في العراؽ ،وتألفت عينة الدراسة مف ( )69:معمماً و (; )7:طالباً .توصمت
الدراسة إلى وجود إتفاؽ بيف أفراد الدراسة عمى تأثير العوامؿ اإلجتماعية والمدرسية في التحصيؿ
الدراسي لدى طمبة الثانوية ،وجاءت أكثر المعوقات اإلجتماعية والنفسية المرتبطة بالتحصيؿ

الدراسي كوسائؿ الميو والترفيو وتشتت االنتباه واألوضاع االقتصادية وغياب المحفزات وتدني

الدافعية ،في حيف كانت أكثر المعوقات المدرسية ىي اإلكتظاظ داخؿ الصفوؼ وعدـ توفر وسائؿ
حديثة في التدريس وصعوبة المناىج وكثرة غياب المعمميف وعدـ جدية بعض المدرسيف وانتشار

الدروس الخصوصية.

ىدفت دراسة اوميكو(  ( Omiko 2017إلى تحديد أثر استراتيجية االكتشاؼ الموجو

عمى تحصيؿ الطمبة في الكيمياء عمى مستوى المرحمة الثانوية باستخداـ تصميـ برنامج شبو

تجريبي ،وقد تكوف مجتمع الدراسة مف (  ) 20658طالباً وشممت عينة الدراسة ( )201طالباً مف
طالب الكيمياء مف منطقة التعميـ أفيكبو مف والية إبوني نيجيريا ،واستخدمت الدراسة

اختبار)  Chemistry Acheivement Test ( CATوقد تـ اختيار شعبة دراسية وتخصيصيا
كمجموعة تجريبية ،واختيار الشعبة الثانية وتخصيصيا كمجموعة ضابطة ،تـ تدريس المجموعة
التجريبية باستراتيجية االكتشاؼ الموجو في حيف تـ تدريس المجموعة الضابطة باستخداـ الطريقة

التقميدية ،وكشفت النتائج أف استراتيجية االكتشاؼ الموجو كانت أكثر فعالية مف الطريقة التقميدية
في تعزيز تحصيؿ طالب الكيمياء ،وأنو لـ يكف ىناؾ تأثير تفاعمي بيف الجنس واستراتيجية

االكتشاؼ الموجو.

وبحثت دراسة جياموه) ( Jimoh, 2016في فعالية استراتيجية االكتشاؼ الموجو وأثر الجنس

عمى التحصيؿ الدراسي لمطالب في المحاسبة المالية في كميات التربية والتعميـ في والية أوغوف،

واعتمدت الدراسة التصميـ شبو تجريبي وتحديدا تصميـ اختبار القبمي والبعدي غير عشوائي
لممجموعة الضابطة التي تتكوف مف استراتيجيتيف تعميميتيف (استراتيجية االكتشاؼ الموجو وطريقة

المحاضرة) ،وقد بمغ حجـ مجتمع الدراسة ( )8::622طالب إدارة أعماؿ تـ اختيارىـ مف كميتيف
في والية اجوف ،وقد استخدمت الدراسة اختبار التحصيؿ المحاسبي المالي لجمع البيانات ووجدت

الدراسة أف استراتيجية االكتشاؼ الموجو أكثر فعالية مف طريقة المحاضرة التقميدية  ،وكشفت

الدراسة أيضا عف وجود فرؽ كبير بيف التحصيؿ الدراسي لمذكور عف اإلناث.
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وفي دراسة باميرو) ( Bamiro,2015والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى آثار ثالث
إستراتيجيات :االكتشاؼ الموجو والمشاركة المزدوجة في التفكير والمحاضرة عمى تحصيؿ طالب
المدارس الثانوية في الكيمياء ،وتـ اعتماد االختبار القبمي و االختبار البعدي وقد تكونت عينة
الدراسة مف ( )682مف طالب المدراس الثانوية العميا مف ست مدارس ثانوية ،حيث طورت
الدراسة ثالثة أدوات واستخداميا لجمع البيانات مف الطالب خالؿ برنامج العالج لمدة < أسابيع،
حيث توصمت ا لدراسة إلى أف الطالب الذيف درسوا باالكتشاؼ الموجو حصموا عمى متوسط أعمى
بكثير مف متوسط درجات االختبار البعدي لمطالب الذيف درسوا بالمشاركة المزدوجة والمحاضرة.

منيج الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ أثر استخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو مقارنة بالطريقة
اإلعتيادية إذ طبقت الباحثتاف التصميـ شبو التجريبي مف خالؿ استخداـ مجموعتيف األولى
تجريبية والثانية ضابطة مف طمبة الصؼ الثاني األساسي ،حيث تـ تدريس المجموعة التجريبية
درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية وتـ
باستخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو بينما ّ
إعطاء االختبار التحصيمي لياتيف المجموعتيف المتكافئتيف .

مجتمع الدراسة
يتكوف المجتمع األصمي لمدراسة مف (  ) 66:2طالباً وطالبةً مف طمبة الصؼ الثاني
األساسي بالمدارس التابعة لو ازرة التربية والتعميـ بمواء عيف الباشا والبالغ عددىـ (  ) :6مدرسة
في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي ;. 626< / 626

عينة الدراسة
أختيرت عينة الدراسة مف أفراد الدراسة بطريقة عشوائية مف مدرسة اإلنجاز العالمية في
لواء عيف الباشا ،إال أف إختيار المدرسة تـ بطريقة قصدية .وتكونت عينة الدراسة مف شعبتيف

لمصؼ الثاني األساسي أختيرت عشوائياً فكانت إحداىما كمجموعة تجريبية تدرس باستخداـ
استراتيجية االكتشاؼ الموجو والثانية كمجموعة ضابطة تدرس بالطريقة اإلعتادية وبمغ عدد أفراد
العينة (  ) 92طالباً وطالبةً منيـ (  ) 69طالباً وطالبة كمجموعة تجريبية و (  ) 69طالباً
وطالبةً كمجموعة ضابطة.

متغيرات الدراسة
إعتمدت الدراسة منيجية البحث وتصميميا شبو التجريبي وذلؾ ضمف المتغيرات التالية:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -6المتغير المستقل :طريقة التدريس باستخداـ االكتشاؼ الموجو والطريقة اإلعتيادية.
 -6المتغير التابع :التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي في مادة العموـ .

الدراسة
أداتا ِّ
تـ إعداد أداتيف في ىذه الدراسة وىي البرنامج التعميمي واختبار التحصيؿ:
البرنامج التعميمي
أعدت الباحثتاف برنامجاً لتطبيؽ استراتيجية االكتشاؼ الموجو في مادة العموـ لمصؼ الثاني
األساسي واإلستعانة باألدب النظري ( )Bruner ،6=<6و) )Chin، 2007عمى النحو التالي:
 مكونات البرنامج التعميميأعد برنامج تعميمي في مقرر مادة العمّوـ لطالب الصؼ الثاني األساسي والذي طبؽ
عمى وحدتيف دراسيتيف ىما " وحدة الصوت ووحدة البيئة "
تـ إعادة صياغة المحتوى لوحدتي الصوت والبيئة باستخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو

نظ اًر لكوف محتوى وحدتي الصوت والبيئة الواردة في كتاب العموـ لمصؼ الثاني األساسي لمفصؿ
الدراسي الثاني لمعاـ ; 626< / 626قد تـ إعداده لمتدريس بالطريقة اإلعتيادية ،فالبد مف إعادة
صياغة الوحدتيف باستخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو مع اإللتزاـ بالمحتوى الوارد في الكتاب
المقرر لطمبة الصؼ الثاني وىذا ما أعدتو الباحثتاف كخطوة أولى مع اإلستعانة بالمراجع.

 إجراءات التدريس بطريقة االكتشاف الموجوأ -طريقة التحضير
تم التحضير ضمن الخطوات المتسمسمة التالية:

 -6بياف األىداؼ السموكية لمدرس مع اإلنتباه عمى أف ال تزيد عف ثالثة أىداؼ لموصوؿ إلى
النتائج المراد تحقيقيا خالؿ حصة واحدة.
 -6تفعيؿ األدوات التعميمية والوسائؿ التي تساىـ في تحقيؽ األىداؼ ضمف استراتيجية
االكتشاؼ الموجو.
 -7تقديـ األساليب واألنشطة التي يتفاعؿ بيا الطالب لتحقيؽ األىداؼ المرجوة وطرح أسئمة
وتوجيييا لمطمبة مف أجؿ اإلجابة عمييا ومراعاة تنوع وتعدد األنشطة لمدرس الواحد.
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 -8تقديـ أنشطة لمتقويـ تضمف بقاء أثر التعمـ مف خالؿ تطبيؽ الطمبة لمخبرات والميارات
المكتسبة وذلؾ مف خالؿ كراسة الطالب المتضمنة مجموعة مف أورؽ العمؿ.

ب -األساليب المستخدمة في التدريس باالكتشاف الموجو
 -6عدـ طرح الحموؿ المباشرة أو القريبة مف حؿ المشكمة واإلجابة عف السؤاؿ فدور المعمـ مرشد
وموجو ،ويعود المعمـ إلى النموذج أو األمثمة أو الوسيمة أو النشاط الذي يستخدمو الطمبة في
إكتشاؼ إجاباتيـ.
 -6ضبط الطمبة وتوزيع الفرص بينيـ عند القياـ بخطوات االكتشاؼ وذلؾ لموصوؿ إلى نتائج مف
كؿ الطمبة بمساعدة بعضيـ البعض في طرح البدائؿ والحموؿ لممشكمة أو السؤاؿ.
 -7تأخير نطؽ اإلجابة إلى أف يتأكد مف توصؿ أغمب الطمبة إلى إكتشافيا.
 -8كتابة القاعدة أو التعميـ وبعدىا يقوـ الطمبة بتدوينيا عمى دفاترىـ.

ج  -التقويم في ىذه االستراتيجية

تمكف ىذه االستراتيجية مف تقويـ الطمبة خالؿ سير الحصة وتطبيقيـ لألنشطة إذ يمكف
تسجيؿ المالحظات عف كؿ طالب ودرجة تفاعمو في الحصة ،ويمكف وضع أسئمة أوأنشطة مساندة

تعتمد عمى االكتشاؼ.
.6
.6
.7

تقسيم البرنامج التعميمي المعد إلى ثالثة أقسام:
المحتوى ويتضمف حقائؽ ،مفاىيـ ،تعميمات ،ميارات ،وقيـ واتجاىات.
كراسة الطالب وتضمنت التماريف واألنشطة المساعدة وتسمسؿ في المعمومات لمتوصؿ إلى
االكتشاؼ الموجو واكتساب خبرات ومفاىيـ جديدة مف خالؿ الواجب البيتي.
التقييـ الذاتي لمطالب بالتعاوف مع ولي األمر واستخدمت الباحثتاف التقييـ الذاتي لمطالب
لمحصوؿ عمى نتائج مفصمة أكثر عف الطالب لمعرفة مدى تحقيؽ النتائج المرادة.

 عممت الباحثتاف عمى تحميؿ شامؿ لألىداؼ التعميمية لوحدتي الصوت والبيئة مف كتاب العمّوـلمصؼ الثاني األساسي.
 تضمف البرنامج التعميمي كراسة لمطالب تحتوي عمى مجموعة مف أوراؽ العمؿ المعد باستخداـاستراتيجية االكتشاؼ الموجو بطريقة مشوقة وجذابة باأللواف واإلعداد ،تـ إعطائيا لمطالب بعد
اإلنتياء مف تطبيؽ البرنامج.
 -آلية التحضير لوحدتي الصوت والبيئة بالطريقة اإلعتيادية.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-

-

تتبع المعممة الطريقة االعتيادية في تدريس وحدة الصوت ووحدة البيئة لمصؼ الثاني في مادة
العمّوـ لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي; 626< / 626تتقيد المعممة بالمادة المطروحة
بالكتاب مف أنشطة وتدريبات واردة في المنياج ،كانت المعممة ممقنة لممادة حيث أنيا كانت
محور العممية التعميمية وال يوجد فرصة لتشجيع التفكير اإلبداعي واالكتشافي عند الطمبة.
استخدمت المعممة دفتر تحضير الدروس اليومي لمصؼ الثاني األساسي حيث اشتمؿ
التحضير عمى عنواف الدرس وعدد الحصص واألىداؼ واألساليب واألنشطة والتقويـ.

 صدق البرنامجتـ عرض البرنامج عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف أساتذة جامعات وعدد مف
الخبراء والمشػ ػ ػرفيف العامميف في و ازرة التربية والتعميـ األردنية مف حممة الدرجات العممية– الدكتواره
 وقد أخذت الباحثتاف بآرائيـ سواء باإلضافة أو الحذؼ أو التعديؿ وتطبيؽ صدؽ المحتوىوسالمة البناء العممي لممادة التعميمية ومدى مالءمتيا لمطمبة ومستوياتيـ ،إذ تـ تزويد كؿ منيـ
بنسخة عف البرنامج المعد.

 .0اختبار التحصيل
قامت الباحثتاف بإعداد اختبار تحصيمي وذلؾ لقياس التحصيؿ لدى طمبة الصؼ الثاني

األساسي في مادة العموـ لوحدتي الصوت والبيئة وذلؾ باتباع الخطوات التالية-:
 .6تحديد األىداؼ العامة مف االختبار.
 .6تحميؿ المحتوى لممادة.

 .7تحديد األىداؼ األجرائية السموكية.

 .8تحديد األوزاف النسبية واألىمية لمفردات فقرات االختبار وجدوؿ مواصفات.

حيث تم تحديد الوزن النسبي لمفردات االختبار من خالل:

أ -مجموع عدد الحصص لكؿ درس مف دروس الوحدتيف.

ب -تحديد األىداؼ السموكية واإلجرائية لكؿ درس مف دروس الوحدتيف.
ت -اعداد جدوؿ مواصفات لالختبار بعد انياء التحميؿ لكؿ وحدة.

بعد تصميـ وصياغة واعداد االختبار التحصيمي قامت الباحثتاف بتجييز أوراؽ االختبار

ضمف أعداد المجموعتيف التجريبية والضابطة وقامت أيض ًا بإعداد أنموذج مفتاح اإلجابة
النموذجية مراعية توزيع الدرجات لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وتزويد معممتي الشعبتيف بالنماذج.
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صدق االختبار
تـ عرض اختبار التحصيؿ لمتحقؽ مف صدؽ االختبار عمى عدد مف المحكميف مف
أساتذة جامعات ومشرفيف تربوييف في مديرية التربية والتعميـ ،ممف لدييـ خبرة طويمة في إعداد
وتطوير المناىج العامة لممرحمة األساسية ،وقد تـ األخذ بمالحظاتيـ وتعديؿ االختبار بحسب تمؾ
المالحظات.
ثبات االختبار
قامت الباحثتاف بتطبيؽ االختبار عمى عينة إستطالعية مكونة مف (  ) 69طالباً وطالبةً
مف مدرسة مشوار األبطاؿ في لواء عيف الباشا لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي وذلؾ بيدؼ-:
أ -تحديد مدى وضوح ومالءمة تعميمات االختبار.
ب -ومف خالؿ التطبيؽ تبيف عدـ وجود أي غموض أو لبس في تعميمات االختبار حيث كانت
فقرات االختبار واضحة لدى الطمبة.
ت -تحديد المدة الزمنية الالزمة عمى اإلجابة لفقرات االختبار-:
 .aوتـ مف خالؿ التطبيؽ عمى العينة وضمف المعادلة التالية-:
∑ زمف الطالب المستغرؽ في أداء االختبار
زمف االختبار =
عدد الطمبة
وعميو قدر زمف االختبار =  40دقيقة

تـ تطبيؽ االختبار مرتيف بفارؽ أسبوعيف بيف المرة األولى والثانية عمى نفس العينة

اإلستطالعية ،وحساب معامؿ اإلرتباط بيف نتائج المرتيف بتطبيؽ معادلة كرونباخ ألفا والتي أثبت

( )0,85حيث تعتبر نتيجة مقبولة ألغراض البحث وفقاً لػ (.) 6262 ، Sekaran

المعالجات اإلحصائية
استخدمت المعالجات اإلحصائية التالية:
 .6المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية.

 .6تحميؿ التبايف األحادي لمتأكد مف تكافؤ مجموعات الدراسة قبؿ تطبيؽ إجراءاتيا.

 .7اختبار (  ) Tلمجموعتيف مستقمتيف :الختبار الفروؽ بيف متوسطات عالمات المجموعتيف
عمى االختبار التحصيمي.

 .8اختبار كرونباخ الفا لقياس ثبات أدوات الدراسة.

933

المجلد 63
0202م

– العدد الحادي عشر– نوفمبر

أثر استراتيجية االكتشاف الموجو في التحصيل

أ /ىنادي ذياب السرساوي
أ /ىديل نبيل الحاج قاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلجراءات
تضمنت الدراسة اإلجراءات التالية:
 .6مراجعة األدب السابؽ.
 .6الحصوؿ عمى كتاب " تسييؿ ميمة " وذلؾ لمسيولة في التطبيؽ مف قبؿ الجامعة.
 .7صياغة األسئمة الخاصة بالدراسة.
 .8إعداد األدوات الخاصة بالدراسة واختبار العينة.
 .9إختيار أفراد عينة الدراسة.
 .:تدريس المجموعة التجريبية مف خالؿ البرنامج المعد باستراتيجية االكتشاؼ الموجو ،وتدريس
المجموعة الضابطة بالطريقة اإلعتيادية حيث إستغرؽ التطبيؽ فصالً دراسياً كامالً وتـ تطبيؽ

إبتداء مف تاريخ  6/2/2018ولغاية
لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي ;626< / 626
ً
.10/6/2018

 .7إجراء االختبار التحصيمي عمى النحو التالي:
طبؽ االختبار عمى عينة إستطالعية إلجراء التعديالت المناسبة وطبؽ االختبار أيضاً

بتاريخ  21/5/2018عمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية في نفس الظروؼ والوقت.
< .إجراء التحميؿ اإلحصائي.
= .مناقشة النتائج وكتابة التوصيات.

خالصة نتائج الدراسة ،وتفسيرىا ،حيث كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة تعرؼ أثر استخداـ
استراتيجية االكتشاؼ الموجو عمى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي في لواء
عيف الباشا ،وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ التالي:
-

ما أثر استراتيجية االكتشاؼ الموجو في تدريس مادة العموـ عمى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة
الصؼ الثاني األساسي في لواء عيف الباشا؟
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بعد القياـ بتطبيؽ البرنامج المعد ضمف استراتيجية االكتشاؼ الموجو ومف ثـ تطبيؽ
االختبار التحصيمي عمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية والحصولعمى النتائج تـ معالجة ىذه
البيانات ،وذلؾ لمعرفة أثر استخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو عمى التحصيؿ الدراسي لمادة
العموـ لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي ،تـ إدخاؿ البيانات بشكؿ الكتروني وذلؾ لتطبيؽ اختبار
( .) T

التحميل اإلحصائي
النتائج ذات العالقة بالسؤاؿ األوؿ والفرضية المنبثقة عنو " :ما أثر استراتيجية االكتشاؼ
الموجو في تدريس مادة العموـ عمى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي في لواء
عيف الباشا" ،لإلجابة عف السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعالمات
الطمبة في المجموعتيف :التجريبية (التي تـ تدريسيا باستخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو)
والضابطة ( التي تـ تدريسيا بالطريقة اإلعتيادية ) حيث تـ أخذ عالمات الفصؿ الدراسي األوؿ
ونتائج االختبار التحصيمي ،ويبيف تمؾ النتائج.
الفرضية األولى
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بيف متوسطات إجابات
الطمبة الذيف تـ تدريسيـ باستراتيجية االكتشاؼ الموجو ( المجموعة التجريبية ) وبيف متوسط
إجابات الطمبة الذيف تـ تدريسيـ بالطريقة اإلعتيادية ( المجموعة الضابطة ) عمى مقياس اختبار
التحصيؿ في مادة العموـ لطمبة الصؼ الثاني األساسي.
جدول اختبار T-testلقياس مستوى الداللة في أثر استخدام استراتيجية االكتشاف الموجو
عمى التحصيل الدراسي
اختبار التحصيؿ
عالمات المجموعة
الضابطة

عالمات المجموعة
التجريبية

العدد

المتوسط

اإلنحراؼ

الحسابي

المعياري

69

88,3

7,3

69

96,5

5,3

درجة

الحرية

<8
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المحسوبة

;8.62

الداللة

االحصائية

2.222

– العدد الحادي عشر– نوفمبر

أثر استراتيجية االكتشاف الموجو في التحصيل

أ /ىنادي ذياب السرساوي
أ /ىديل نبيل الحاج قاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يشير الجدوؿ أعاله إلى وجود فروؽ بيف متوسطات عالمات المجوعتيف الضابطة
والتجريبية في االختبار التحصيمي  ،كما يشير إلى أف قيمة  Tالمحسوبة = ; 8.62وىي دالة
إحصائياً إذ بمغت قيمة الداللة .2.222
وعميو ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة وىذا يعني وجود أثر الستخداـ
استراتيجية االكتشاؼ الموجو عمى التحصيؿ الدراسي.

النتائج المتعمقة بالسؤال
ينص السؤاؿ األوؿ عمى أنو" ىؿ يوجد أثر الستخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو في
تدريس مادة العموـ عمى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ الثاني األساسي في لواء عيف الباشا"
وقد تبيف مف نتائج اختبار) (Tوجود فروؽ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة مما
يعني وجود أثر الستخداماالكتشاؼ الموجو ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )(α= 0.05
وبناء عمى ىذه النتيجة يتـ رفض الفرضية الصفرية األولى بمعنى آخر يوجد أثر الستخداـ
ً
االكتشاؼ الموجو عمى التحصيؿ الدراسي .وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الحسف( ;) 626
 ،ودراسة الزقزوؽ ( ; ، ) 626ودراسة الفتالوي ( ; ، ) 626ودراسة أحمد وويس( ، ) 6267
ودراسة ( ، Jimoh (2016ودراسة ).Bamiro (2015
ويمكف أف يعزى ذلؾ اإلرتفاع في درجات المجموعة التجريبية والتي تـ تدريسيا
باستراتيجية االكتشاؼ الموجو إلى تأثير العامؿ المستقؿ وىو استراتيجية االكتشاؼ الموجو ولما
ليا األثر الكبير في إثارة دافعية الطمبة وتحفيزىـ عمى الدراسة وتنمية الميارات العقمية لدى المتعمـ
بشكؿ أعمؽ وفعاؿ .وىذا ربما يعود إلى اف التعميـ بصفة أساسية ييدؼ أساساً إلى تسييؿ التعمـ
وتنشيطو وتوجييو مما يوجب استخداـ االستراتيجية األمثؿ التي تجعؿ المتعمـ نشطاً وفاعالً بحيث

تجعمو يجني مف عممية التعميـ والتعمـ القدر الكافي والمطموب والمنشود .بحيث يتناسب مع مقدار

ما ُيبذؿ فييا مف جيد وعمؿ ،وىنا ال بد مف اإلشارة إلى أف التدريس باالكتشاؼ الموجو يتيح
لمطمبة الفرصة الكافية لمبحث عف الحموؿ المناسبة لموصوؿ إلى النتائج ،مما يعمؿ عمى زيادة
تركيزىـ وتثبيت المعمومات التي يصعب عمييـ إدراكيا بالطريقة اإلعتيادية.
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اإلستنتاجات والتوصيات
اإلستنتاجات

في ضوء نتائج الدراسة تـ التوصؿ إلى اإلستنتاجات التالية:

 -6استخداـ األسموب اإلعتيادي في تدريس مادة العموـ لمصؼ الثاني األساسي لو درجة مف عدـ
الرضا في مستوى التحصيؿ الدراسي.
 -6استخداـ استراتيجية االكتشاؼ الموجو في تدريس مادة العموـ لمصؼ الثاني األساسي لو أثر
إيجابي ودرجة عالية مف الرضا في مستوى التحصيؿ الدراسي.
 -3استراتيجة االكتشاؼ الموجو في تدريس مادة العموـ لو أثر ايجابي في رفع مستوى التحصيؿ
الدراسي ورفع مخزوف اإلحتفاظ بالمعمومات.
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أ /ىنادي ذياب السرساوي
أ /ىديل نبيل الحاج قاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوصيات
من خالل ما تم التوصل إليو من نتائج الدراسة يتوصى بما يمي :
تييئة طمبة المراحؿ األساسية وتدريبيـ عمى استخداـ وتوظيؼ استراتيجية االكتشاؼ الموجولزيادة مستوى تحصيميـ الدراسي.
 تقديـ دورات تدريبية وورش عمؿ لممعمميف مف قبؿ مختصيف وتأىيميـ الستخداماإلستراتيجياتالحديثة في التعميـ وخصوصاً استراتيجية االكتشاؼ الموجو ،والتي ترفع مف وعييـ وتمكينيـ
مف مفاتيح ىذه االستراتيجية التي تعتمد عمى اإلعداد المسبؽ لمخطوات والوسائؿ واألنشطة.

 اىتماـ المعنييف بشؤوف التربية والتعميـ بشكؿ عاـ والمناىج وطرائؽ التدريس بشكؿ خاصبطريقة االكتشاؼ الموجو في البيئة الصفية مف خالؿ عقد دورات تدريبية لممعمميف.
 عمؿ دراسات مشابية عمى مواد وصفوؼ أخرى ،لمعرفة أثر االستراتيجية في تدريس موادأخرى ولدى طمبة صفوؼ أخرى.
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قائمة المراجع
أبو لبدة  ،رامي (= . )622فاعمية النمط االكتشافي في إكتساب ميارات عمميات التعمـ لدى طمبة
الصؼ الثامف االساس بغزة  ،رسالة ماجستيرغير منشورة ،الجامعة
االسالمية  ،غزة .

أحمد ،حازـ وويس ،صاحب ( .) 6267أسباب تدني مستوى التحصيؿ الدراسي لدى طمبة
المدارس الثانوية مف وجية نظر المدرسيف والمدرسات والطالبات ،سر مف
رأى . 7< -6 ، ) < ( 6< ،

العالقة بيف إستراتجيات التعمـ والدافعية لمتعمـ وأثرىما عمى التحصيؿ
بف يوسؼ  ،أماؿ (ّ .2008
الدراسي  ،رسالة ماجستير منشورة  ،جامعة بوزريعة ،البميدة .
الجياللي ،لمعاف مصطفى ( .) 6266التحصيؿ الدراسي( ط . ) 6عماف :دار الميسرة لمنشر
والتوزيع.
الحربي  ،طالؿ سعد( . ) 6227منيج اليندسة في رياضيات المرحمة المتوسطة في المممكة
العربية السعودية بيف مراحؿ بياجيو ومستويات فإف ىيؿ  ،المجمة التربوية ،
<. 66=-<6 ، ):=( 6

الحسف  ،رياض عبدالرحمف (;. )626أثر استخداـ برمجية لمتعمـ باالكتشاؼ الموجو في تدريس
مقرر الحاسب اآللي عمى التحصيؿ الدراسي لدى طالبات الصؼ األوؿ
ثانوي  ،السعودية  :رسالة الخميج العربي <. 76 – 69 ، ) 689 ( 7

الخيري  ،عبده عمي محمود(; . )622فاعمية استخداـ طريقة االكتشاؼ الموجو عمى التحصيؿ
الد ارسػي وبقاء أثر التعمـ في مادة الرياضيات لطػالب الصػؼ السػادس
اإلبتػدائي بمحافظػة القنفذة ،رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة  ،جامعػة أـ
القػرى ،المممكػة العربيػة السعودية.

دعمس،

.إستراتيجيات

تطوير

المناىج

مصطفى نمر(<)622
الحديثة(ط.)6عمػاف  :دار غيداء لمنشر والتوزيع .

وأساليب

التدريس

الزقزوؽ  ،فايز غازي أحمد (; . )626أثر استخداماستراتيحيةاالكتشاؼ الموجو في القدرة عمى
حؿ المسألة الرياضية وخفض قمؽ الرياضيات لدى طمبة الصؼ الثامف
األساسي في األردف ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة آؿ البيت.
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أثر استراتيجية االكتشاف الموجو في التحصيل

أ /ىنادي ذياب السرساوي
أ /ىديل نبيل الحاج قاسم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيتوف  ،عايش محمود (===.)6أساليب تدريس العمّوـ .عماف  :دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
السمطاني  ،عبد المحسف (  )6226اساليب تدريس الرياضيات ػ عماف  ،مؤسسة الوراؽ

الشايب ،خالد (; . )626عالقة الصالبة النفسية بالتحصيؿ الدراسي لطالب التربية البدنية
والرياضية ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة قاصد مرباح ،الجزائر.
عبد الحميد  ،عمي (. )6262التحصيؿ الدراسي وعالقتو بالقيـ االسالمية والتربوية ( .ط. )6
بيروت  :مكتبة حسيف العصرية .
العبيدي  ،عبد اهلل أحمد والدليمي،ىناء رجب حسف( .)6228دالالت صدؽ وثبات اختباردانيمز
دراسة عمى طمبة المرحمة الثانوية بمدينة بغداد ،مجمة كمية التربية األساسية
7<< - 7:= ، )6;( ،
عمي  ،محمد السيد ( . )6222مصطمحات في المناىج وطرائؽ التدريس(.ط . )6مصر  :جامعة
المنصورة .

فايد ،عالء حسيف عمي ( . ) 6226أثر استخداـ ثالث أستراتيجيات لتقييـ الواجيات البيتية عمى
التحصػيؿ واإلحتفاظ لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي لمادة اإلحصاء في
الرياضػيات لممػدارس التابعة لوكالة الغوث في منطقة نابمس ،رسالة
ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجػاح الوطنية  ،فمسطيف.

الفتالوي ،فاضؿ عبد العباس عطاهلل (; .)626أثر استخداـ طريقة االكتشاؼ الموجو في تحصيؿ
مادة الرياضيات وبقاء أثر التعمـ عند طالب المرحمة اإلعدادية ،جامعة

الكوفة ،كمية التربية اإلسالمية ،مجمة كمية التربية لمبنات لمعموـ اإلسالمية،
(.8:6-86= ،) 66
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