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  ملخص

ى  ة إل ذه الدراس دفت ھ يھ ة  تقص ةفعالي ة المخروطي تراتيجيه الخارط كل ( اس  )Vالش
ارات  ة لدولا TIMSSوالعروض العملية في األداء العملي والمھارات المتضمنة في اختب ة لطلب ي

ا استخدم ، الصف الثامن األساسي ً  )١٣٤(المنھج التجريبي بثالث مجموعات عدد أفرادھ ا  ،طالب
روا وائيٍ  اختي ن  اعش ةإحدى م ة الغوث الدولي دارس وكال رت قصديٍ  م ي اختي  ت، حيث درساالت

ريات  وء والبص دة الض ى وح ة األول ة التجريبي تراتيجيةالمجموع ة بإس ة المخروطي ، الخارط
ة باستراتيجيهالتجريبية الثانية و ة  ،العروض العملي درست الوحدة ) الضابطة(والمجموعة الثالث

ة  ھا بالطريق تخدمةاالعتيادينفس د  ت، واس ة لرص ة مالحظ ة األداءبطاق ي للطلب ارالعمل  ، واختب
ارات  TIMSSختبارات المكافئ  يةالدولية يتضمن المھ ارات وھي األساس ذه االختب ة  :لھ معرف
لئق، واستيعاب المفاھيم، الحقا ا احصائياً كشفت . االستدالل والتحلي ات وتحليلھ د جمع البيان وبع

ة  روق دال ا) α≥ ٠.٠٥(حصائياً إالدراسة عن وجود ف ين متوسطات درج ة في األداء ب ت الطلب
ي، واال افئ العمل ار المك اراتختب تراتيجية  TIMMS الختب وا بإس ذين تعلم ة ال الح الطلب لص
ذه . روطيةالخارطة المخ تراتيجيةوقدمت الدراسة بعض التوصيات لتوظيف ھ في المواقف  االس

  .العلوم في دروس المختلفة التعليمية
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Abstract 

The Impact of (V) diagram and experiment demonstration strategies 
on practical performance for the 8th grade students and their acquisition 
of cognitive skills which implemented in the international (TIMSS) tests 
in Gaza Strip.  The main purpose of the study was to investigate the 
impact of (V) diagram and demonstration strategies on practical 
performance and (TIMSS) skills. The experimental approach with three 
groups was undertaken with (134) students in UNRWA schools; the first 
experimental group was taught the light and optics unit by (Vee) 
diagram, while the second experimental group was taught by 
demonstration strategy, and the control group was taught by the 
traditional method. Observation list for the students' practical 
performance and equivalent (TIMSS) test with three (TIMSS) skills 
which are factual knowledge, concepts understanding, and reasoning and 
analysis were used. After data collection and analysis, the results 
indicated that there was a significant differences between the means of 
students in both practical performance and (TIMSS) skills in favor of the 
students who were taught by (v) diagram. The study introduces some 
suggestions to use this strategy in different situations in science lessons.      

  
  خلفية الدراسة وأھميتھا

اً للتطور اةيشھد العصر الذي نعيشه تطوراً ھائالً في شتى مناحي الحي د انعكاس ا يع ، وھو م
اء الفي الكبير في العلم والتكنولوجياالمعر اد ، ونتيجة لذلك يجھد رجال الفكر وعلم ة في إيج تربي

ه ائأفضل الطرائق واألساليب إلعداد األجيال القادمة بطر م وتطبيقات ق تمكنھم من التفاعل مع العل
المتسارعة لمواجھة التحديات، وھذا ما يدفعھم باستمرار إلى إحداث تغيرات جوھرية في أھداف 

نظم يمك ي م اء معرف م كبن م العل ى تفھ المتعلمين إل وم للوصول ب دريس العل ه من ت ن التوصل إلي
اط  احبة للنش ات المص ق والعملي م الطرائ ن ث ب، وم اس، والتجري ة والقي ة الدقيق الل المالحظ خ

ه األساسية  تعدالعلمي والتي  م وبنيت رى .)Mclean, 1999(جزءاً ال ينفصل عن العل ھارت  وي
دة من ) Hart, et al, 2000( وآخرون د عدي ين فوائ ق للمتعلم ر يحق اأن المختب اكتساب  بينھ

ل ة مث تنتاج والتفسير :المھارات اليدوية واألكاديمي ا واالس ات وتحليلھ ذه . تسجيل البيان ونظراً لھ
ل  تراتيجيات لتفعي األھمية للعمل المخبري، فالمحاوالت ما زالت مستمرة للبحث عن أفضل االس

ق أھداف وم وتحقي دريس العل ي ت ر ف ن هدور المختب ل م د ك انھير؛، و يؤك ز وف كوور الفري  س
)Vanhear, 2009 (Alvarez an؛ Risko, 2007) (تراتيجية ة أن إس  الخارطة المخروطي
وم )  Vالشكل( دريس العل ر في ت من االستراتيجيات التي يمكن أن تحقق أھداف استخدام المختب
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اھيمي  اء الجانب المف ة(من حيث بن ة العلمي ي) المعرف ة( والجانب اإلجرائ ارات المخبري  ).المھ
دير ن الج ا  وم تراتيجية طورھ ذه االس ذكر أن ھ وينبال وب ج ن ) Bob Gowin( ب ون م وتتك

ه األيسر كل من ا) V(جانبين يتخذان شكل حرف  ل جانب اھيم في اللغة االنجليزية، حيث يمث لمف
ويمثل جانبه األيمن كل من ) (Conceptualبالجانب المفاھيمي لذا يسمى  والمبادئ والنظريات؛

ا جيالت وتحويالتھ ي  ،التس ي أو التطبيق ب العمل مى بالجان ة ويس اءات القيمي واالدع
Methodological side)(،  ا ؤرة الشكل  يربطانوھم ع في ب ي تق ياء الت ) (Vاألحداث واألش

ى الخريطةن عويحدث بينھما تفاعل  ع أعل ذي يق الج موضوع  ،طريق السؤال الرئيس ال وھو يع
ري  ستراتيجيةاالذه وھ .)Gowin & Alvarez, 2005. (الدرس أو التجربة تجعل العمل المخب

ة  وات معروف ذ خط رد تنفي يس مج ائياً ول الً استقص ابقاعم كل س انبي الش اھيمي، (، ألن ج المف
يتداخالن معاً من خالل السؤال الرئيس الذي يربطھما، وتعمل األحداث والتسجيالت ) واإلجرائي

ى على توجيه المتعلمين لتطوير إجراءات معينة لإلجابة عن ال الي توصلھم إل رئيس وبالت سؤال ال
اك وندرس :كل من ويؤكد .المعرفة العلمية النظرية وما يصاحبھا من مھارات عقلية متنوعة و نوف

تراتيجيةاالأن ھذه ) Novak & Gowin,1984؛ Wandersee, 1990( وكوين ى  س تعمل عل
ابھم ألوجه ال ة تنمية المھارات المخبرية عند المتعلمين، فضالً عن اكتس ة في تنمي ة المختلف معرف

ة دراتھم العقلي اء :ق ويم واالستقص ل والتق ير والتحلي تدالل والتفس ن  ،كاالس د م ف العدي وتوظي
م،  ات العل ائج عملي ه نت لت إلي ا توص ذا م ضوھ ذه  بع ت ھ ي تناول وث الت ات والبح الدراس

تراتيجيةاال اأھمي وبينت ،س دى تھ م ل ات العل ة وعملي ارات المخبري ة المھ ي تنمي ة ف ا  ،الطلب ومنھ
وتز دراسة ي ) Lebowitz, 1998( ليب ة % ٧٥أن كشفت عن الت راد العين ي درست من أف الت

ة با وم المخبري تراتيجية دروس العل ة س ة المخروطي ى  )Vالشكل(الخارط ب عل ن التغل وا م تمكن
. لھمالمشكالت التي تواجھھم في التجارب المخبرية، ويجعل العمل المخبري أكثر إنتاجية بالنسبة 

ة في اال ھذه إلى أن) Mclean, 1999( ماكلينوتوصل  درة الطلب ستراتيجية عملت على زيادة ق
ةكتاب و الدراسة توصلت و، ة التقارير حول التجارب المخبري ى أن ) ١٩٩٩(دھب أب استخدام إل

م الخط في ، أسھمفي تدريس العلومذاتھا إستراتيجية  دىأ تنمية المھارات اليدوية وتصحيح الفھ  ل
ة والقرشي  .الصف الثاني اإلعدادي طلبة و جالل ا دراسة أب ة ) ٢٠٠١(أم ى أھمي د توصلت إل فق

ة  ،ھذه االستيراتيجية في تحسين  التحصيل اء بكلي ة فيزي ة سنة ثالث م لطلب ات العل واكتساب عملي
ه دراسة الجھوري  .التربية بسلطنة عمان ا أكدت ذا م ذه ) ٢٠٠٨(وھ ة ھ ى فاعلي ي توصلت إل الت

ةتاالس ارات المعملي ة للمھ اب الطلب ي اكتس ب  ،راتيجية ف ى جان ابھم إل ةلاكتس اھيم الفيزيائي . لمف
وي  ل العيس ى أن اال) ٢٠٠٨(وتوص تراتيجيةإل ا س ھمأ ذاتھ ة  تس اھيم العلمي اب المف ي اكتس ف

  .غزةقطاع وعمليات العلم لدى طلبة الصف السابع األساسي ب

ائج  ارت نت ا أش ات السكم ن الدراس د م ين العدي ي تحس تراتيجية ف ذه االس ة ھ ى أھمي ابقة إل
رھم اط تفكي ة وأنم اھيم العلمي ين للمف يل المتعلم ة ،تحص ائج دراس ا نت ب  ومنھ راماھل

)Ramahlape, 2004 ( ة رات المفاھيمي داث التغي ن إح وا م ة تمكن ى أن الطلب ى توصلت إل الت
إلى أن طلبة ) Vanhear, 2008( فانھير وتوصل .ستراتيجيةبسھولة عند تعليمھم العلوم بھذه اال

ن ة تحس ة اإلعدادي تراتيجية  تالمرحل وم بإس ھم العل د تدريس ة عن وق المعرفي دراتھم ف ة ق الخارط
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ة  ذلك توصل .)Vالشكل(المخروطي د وك ون ) Gerald, 2009( جيرل ذين يتلق ة ال ى أن الطلب إل
ل، وا ھذه االستراتيجيةبدروس العلوم  تنتاج، والتلخيص تطورت قدراتھم في القراءة، والتحلي الس

اس واستخدام األدوات  .وحل المشكالت، واكتسبوا مھارات مخبرية تتعلق بإجراء التجارب والقي
راج  تخدام ) ٢٠٠١(وتوصل ف ى أن اس ة إل ى  ةالمعرفي )Vالشكل(الخارطة المخروطي عمل عل

دى  وم ل ادة العل ي م يل ف ي والتحص ر المنطق ارات التفكي ة مھ ة المتوستنمي ة المرحل طة طلب
  . بالسعودية

ابقة ات الس ت بعض الدراس ر تناول و  أث ات نح ى التحصيل واالتجاھ تراتيجية عل ذه االس ھ
ا وم ومنھ ة مو :العل رون ردراس ل وآخ لت ) Morgil, et al., 2005(ج ي توص ى أن الت إل

تراتيجية ا ة س ة المخروطي كل(الخارط ن ) Vالش م تك ة ل ة  فعال ة جامع ات طلب ديل اتجاھ ي تع ف
) ٢٠٠٣(دراسة نصار  نتائج أشارتبتركيا نحو العمل المخبري، وكذلك ) Hacettepe(ھاستب 

ة إلى أن استخدام  ة  أسھم )V الشكل(الخارطة المخروطي ة تحصيل الطلب اء، في تنمي في الفيزي
م  ا ل ة تبينم ه دراس ا أكدت ذا م ا، وھ اتھم نحوھ ين اتجاھ ي تحس ھم ف ي، (س عيدي والبلوش و س أمب
  .يجابية لدى الطالبإاالستيراتيجية فعالة في تكوين اتجاھات  كانت ھذه في حين ،)٢٠٠٦

ة  ى فعالي ت عل ا اتفق ابقة أنھ ات الس ي الدراس ظ ف تراتيجيةاويالح ة  س ة المخروطي الخارط
ين في التحصيل الدراسي، وحل المشكالت أداءفي تطوير ) Vالشكل( ارير المتعلم ة التق ، وكتاب

لالمخبرية اوني ،، واكتساب مھارات تنظيم العم ري والعمل التع ارات العمل المخب ، وتطوير مھ
ة  لدى العينات التي تناولتھا الدراسات السابقة، ويالحظ وين اتجاھات ايجابي م تتفق حول تك أنھا ل

وينأشارت  بينماو .نحو العلوم وتعلمھا تراتيجية في تك ذه االس ة ھ ى فاعلي  نتائج دراسة واحدة إل
  .ت نتائج بعضھا إلى عكس ذلكأشار تجاھات إيجابية نحو العلوم،إ

ي  ابقة ف ات الس ع بعض الدراس ة م ذه الدراس ابه ھ تخدام أتتش ر اس تراتيجيةاث ة  س الخارط
ري )  Vالشكل(المخروطية  ارات العمل المخب ة مھ ى تنمي ةعل دى مجموعة من الطلب ا ل ، ولكنھ

ذه  ة استخدام ھ تراتيجيةاالتختلف معھا من حيث مقارن تراتيجيةاب س ا ع أخرى س ة بالعمل لھ الق
تراتيجيةاالمخبري وھي  ة س ر العروض العملي تراتيجيتين، فضالً عن دراسة أث ى مدى  اإلس عل

ارات  ي اختب منة ف ة المتض ارات العقلي ة للمھ اب الطلب ة باعتبا )TIMSS(اكتس ن الدولي ا م رھ
  .األمر لم تعالجه أي من الدراسات السابقة النتاجات المھمة للتدريس 

  
  مشكلة الدراسة

دريسيو وم لي رجال التربية العلمية اھتماماً كبيراً بدور المختبر في ت ة، العل كتساب ا وأھمي
ة ل يح الطلب ي تت ري الت ل المخب ارات العم ممھ ه،  لھ م وعمليات ق العل ة طرائ ة لممارس فرصاً غني

اھيمي  األمر ؛بجانب االستقصاء واالكتشاف قيه المف م بش ى العل ى اكتساب معن الذي يساعدھم عل
ل في عمليالشق و ،)والمبادئ والقوانين والنظرياتقائق والمفاھيم الح( اتي المتمث م العملي ات العل

ة ية والتكاملي ي،( األساس عيدي، والبلوش و س ن  ،)٢٠٠٦ أب د م اب العدي ن اكتس الً ع ذا فض ھ
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 ،وتصميم التجارب ،والتصنيف ،دولة والتمثيل البياني والمقارنةالمھارات العقلية والتنظيمية كالج
  .وغيرھا ،واالستنتاج

ر،  إن ي المختب وم ف دريس العل تراتيجيات ت تخدام اس ات اس ي نتاج ارات ھ ذه المھ ع ھ جمي
ا أو، عملية مخبرية أوتقاس باختبارات نظرية  أنويمكن  ار و، خليط منھ ) TIMSS(يشكل اختب

ة متنوعةأداة  ة مرتبطة بتجارب علمي ادة قياس مھارات عقلية نظري ارات ع ذه االختب  تضم، وھ
د  أنرسومات لتجارب متنوعة وعلى الطالب  ة المتنوعة لتحدي ة والعقلي ه المخبري يستخدم مھارات

  .)Olson, et al, 2008( الصحيحة من بين عدة بدائل تقدم له اإلجابة

للصف  )٢٠٠٣، ٢٠٠٧( األعوامالفلسطينية في  األراضيقد طبقت ھذه االختبارات في ل
ار  األساسيطلبة فلسطين في مادة العلوم للصف الثامن  ، وقد جاء ترتيبالثامن األساسي في اختب

ة  ٢٠٠٣ ي المرتب ن ) ٣٥(ف اركة ) ٤٦( أصلم ة مش حادة،(دول ي  ).٢٠٠٧ ش رتيبھم ف ان ت وك
  ن ـف الثامـي الصـة فـة مشاركـدول )٤٩( لـن أصـم) ٤٣() ٢٠٠٧(ة ـار سنـاختب

)Olson, et al, 2007(، األساسيطلبة الصف الثامن  أداءستوى تدني م إلىتشير ھذه النتائج و 
وم  ة للعل ارات الدولي ى االختب ي  ).TIMSS(في فلسطين عل ة ف د تحسين مستوى أداء الطلب ويع

دريس الع ة لت داف الرئيس ن األھ ي م يلھم العلم الي تحص ارات وبالت اب  ،وملاالختب ذلك اكتس وك
 ،وفرض الفروض ،د المشكلةالطلبة لمھارات العمل المخبري والتجريب بكل متطلباته من تحدي

ة ،وتصميم التجارب يم ،وإجراء المالحظات والقياسات الالزم تنتاج والتفسير والتعم من  ،واالس
ولما كان واقع التجريب العملي في  .لعلوم في مراحل التعليم المختلفةاألھداف األساسية لتدريس ا

ب بسيطة ومحدودة نفسھم بتجارالمدارس الفلسطينية يقتصر على تجارب العرض أو قيام الطلبة أ
دارس قطاع غزة  ؛على مدار السنة ومن خالل خبرة الباحث ومتابعته لطلبة التربية العملية في م

دريس  اء الت ي أثن ب العمل تخدام التجري ى اس ين عل ال المعلم ي إقب اً ف دنياً ملحوظ س ت د لم فق
ر ى ش ار عل ةواالقتص ة لفظي ورة نظري ات بص ث .ح المعلوم ار البح ي إط اليب  وف ن أس ع

دارس  ي الم ي ف ي التجريب العمل بة لعالج القصور ف تراتيجيات مناس ين  ،الفلسطينيةواس وتحس
ارات  ي اختب امن األساسي ف ة الصف الث توى أداء طلب وم) TIMSS(مس ي العل ة ف رأى  ؛الدولي

ةام بھذه الدراسة الباحث ضرورة القي ين اس للمقارن ة رطة اخالجية يراتتب ) Vالشكل (المخروطي
ارات  ؛وأثرھما في اكتساب الطلبة مھارات العمل المخبري ،العروض العملية إستراتيجيةو والمھ

  .الدولية TIMSSالعقلية المتضمنة في اختبارات 
  

  أسئلة الدراسة

  اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي تحاول ھذه الدراسة

ة  ا فعالي ة يراتيجتتسام ة المخروطي كل( الخارط روض العمل، ) Vالش ي األداء والع ة ف ي
ارات و العملي ارات المتضمنة في اختب ة TIMSSاكتساب المھ امن  الدولي ة الصف الث دى طلب ل

  في قطاع غزة؟األساسي 

  :اآلتيةاألسئلة  ذا السؤالھ وتفرع من
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امن األساسي ھل توجد فروق دالة إحصائيا  .١ ة الصف الث ي لطلب دارس في األداء العمل في م
زة اع غ تراتيجية قط ى اس زى إل دريس  تع ة(الت ة المخروطي ةالخارط روض العملي ، ، والع

  ؟ ) والطريقة االعتيادية

ارات المتضمنة ھل توجد فروق دالة إحصائيا  .٢ في اكتساب طلبة الصف الثامن األساسي للمھ
ارات  ي اختب ة  TIMSSف زةالدولي اع غ دارس قط ي م دريس  ف تراتيجية الت ى اس زى إل تع

  ؟ ) ، والطريقة االعتياديةالخارطة المخروطية، والعروض العملية(
  

  فرضيات الدراسة

 ً   :اآلتيتان نان الصفريتاالفرضيت شتقتاُ ، في ضوء األسئلة المشار إليھا سابقا

ة  )α≥ ٠.٠٥( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة .١ بين متوسطات درجات طلب
ز ي تع تيراتجية المجموعات التجريبية والضابطة على بطاقة مالحظة األداء العمل ى اس ي إل

  .)ةالطريقة االعتيادي ،العروض العملية ،الخارطة المخروطية( .التدريس

ة ) α≥ ٠.٠٥(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  .٢ بين متوسطات درجات طلب
ارات  ارات اختب ار مھ ى اختب ة تعزي  TIMSSالمجموعات التجريبية والضابطة عل الدولي

  .)الطريقة االعتيادية ،العروض العملية ،الخارطة المخروطية( .يسإلى إستراتيجية التدر
  

  اإلجرائيةالتعريفات 

ة استراتيجية تراتيجيةھي  ):Vالشكل ( الخارطة المخروطي ى أساس  اس وم عل ة تق تعليمي
ة  ة العلمي واردة في وحدة الضوء والبصريات التفاعل بين الجانبين النظري والتطبيقي للمعرف ال

  . من خالل سؤال رئيس يجمعھما ويوضح عالقة التفاعل القائم بينھمااألساسي للصف الثامن 

تراتيجية ة إس روض العلمي تراتيجيةا :الع م  س ام المعل اس قي ى أس وم عل ة تق ديم بتعليمي تق
ة في وحدة الضوء والبصريات اھيم علمي ائق أو مف تنتاج حق ة الس  ،عرض عملي لتجارب علمي

  . خطوات العمل والمالحظات واالستنتاجات في الطالبوذلك من خالل مناقشة 

ة ي للطلب ام بالتجارب  :األداء العمل ة للقي ا الطلب ي يحتاجھ ة الت ارات المخبري مجموعة المھ
ة  زة واألدوات العلمي واد واألجھ تخدام الم ي اس ل ف دة الضوء والبصريات وتتمث ي وح ة ف العلمي

ي يحصل  ،اجوالقياس والتجريب واالستنت، والقيام بالمالحظات ؛بدقة ا بالدرجة الت وتقاس إجرائي
  .الباحث في ھذه الدراسة اعليھا الطالب على بطاقة مالحظة األداء العملي للطلبة الذي أعدھ

ارات  ي اختب منة ف ارات المتض ة TIMSSالمھ ي : الدولي ة الت ارات العقلي ة المھ مجموع
ومتقيسھا اختبارات  ، ٢٠٠٣ ،٢٠٠٧(ألعوام ل TIMSS التوجھات الدولية في الرياضيات والعل

  .االستدالل والتحليلواستيعاب المفاھيم، والحقائق، معرفة  تتضمنو )١٩٩٥
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م  :الطريقة االعتيادية في التدريس ين المعل طريقة التدريس المعتمدة على التفاعل اللفظي ب
هو ة طالب الل المناقش ن خ تم م ذي ي بورة ،ال ى الس ار عل جيل األفك رح  ،وتس ير والش والتفس

م ،العلمية في وحدة الضوء والبصرياتعات للموضو ا للمعل ر فيھ دور األكب في حين  ؛ويكون ال
  .تابية األخرىأو تنفيذ األنشطة الك ،السبوريوتسجيل الملخص  ،يقوم المتعلمون باالستماع

  محددات الدراسة

  اآلتيةھذه الدراسة ضمن الحدود  تنفذ
وم  من الوحدات الدراسيةواحدة وحدة  المحتوى التعليمي .١ اب العل ررة في كت الجزء  –المق

-٦٣صلطلبة الصف الثامن األساسي في فلسطين وھي بعنوان الضوء والبصريات الثاني 
ارات . ٩١ ي اختب ة المتضمنة ف ارات العقلي ة  TIMSSالمھ ملالدولي ائق،: وتش ة حق  معرف

 .والتحليل واالستنتاج واستيعاب المفاھيم،
ة .٢ ر قصديةالدراسة  عين ا م اختي امن األساسين طالأفرادھ ذكور ب الصف الث دارس  ال بم

 .م ٢٠٠٨/٢٠٠٩وكالة الغوث الدولية بغزة في الفصل الدراسي الثاني من العام 
  

  أھمية الدراسة

لتعليم  اإن تنمية المھارات األدائية العملية للمتعلمين في العلوم وتطوير مھاراتھم العقلية نتاجً 
فلم يعد العلم مجرد ، ى معظم مقررات العلوم إلى تحقيقھامن األھداف المركزية التي تسع ،العلوم

ا ، سرد للحقائق والمفاھيم ر فيھ ا والتفكي ة وطرق الحصول عليھ بل ھو تفاعل بين المعرفة العلمي
ي تسعى . والقدرة على استخدامھا في مواقف متنوعة وجديدة ذه الدراسة الت من ھنا تأتي أھمية ھ

ين  ة ب ى المقارن تراتيجيتينإل ري  إس ل المخب وم ذات الصلة بالعم دريس العل تراتيجيات ت ن اس م
ى ، فضالً عن اكتساب المھارات العقلية المصاحبة لھذا العمل ؛ومھاراته وذلك بھدف الوقوف عل

تراتيجيات  ل اس دأفض ات ت ى النتاج ول عل ودة والحص داف المنش ق األھ ي تحق وم الت ريس العل
ة أ .المرغوبة بأقل جھد وأسرع وقت ة من ومن ناحي ة بحثي ة أھمي خرى تكتسب الدراسة الحالي

كل  تيراتجية الش ن اس ل م دة ك ول فائ دة ح افات جدي ة بإض ة العلمي راء المعرف ث إث ) V(حي
ينوالعروض العلمية في تطوير مھارات األداء العملي وال ة األخرى للمتعلم ارات العقلي حيث  مھ

ذين  ابقة لھ د من الدراسات الس م تتطرق العدي رينل دريس ع المتغي ا في ت رغم من أھميتھم ى ال ل
  .ربية العلميةالعلوم والت

  
  الطريقة واإلجراءات

ة الدراسة تكونت :الدراسة عينة اً ) ١٣٤(من  عين امن األساسي طالب ة الصف الث من طلب
روا قصديً  زة ااختي ة بغ ة الغوث الدولي دارس وكال وھي مدرسة غزة  ،من مدرسة واحدة من م

 ،وفر المختبرات واألجھزة الالزمة لدراسة وحدة الضوء والبصرياتبسبب ت ،الجديدة اإلعدادية
ا، ثالث شعب دراسية ھيفي ثالث مجموعات  عشوائيا زعواوقد وُ  ا مجموعت ان منھ ن تجريبيت

   .)١ جدول( والثالثة ضابطة
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  .توزع أفراد العينة حسب نوع المعالجة التجريبية:  )١(جدول 
  العدد  المعالجة التجريبية  المجموعة

  ٤٤   باستراتيجية الخارطة المخروطيةتدريس   تجريبية أولى
  ٤٤  تدريس باستراتيجية العروض  العملية   تجريبية ثانية

  ٤٦   االعتياديةتدريس بالطريقة   ضابطة
  ١٣٤  المجموع

  
  أدوات الدراسة

  األدوات التالية صممت ،لتحقيق أھداف الدراسة

  بطاقة مالحظة األداء العملي  :أوالً 

ة  طورت امھم بالتجارب العملي اء قي قبطاقة مالحظة ورصد األداء العملي للطلبة أثن ا  وف م
   :يأتي

وي  .١ األدب الترب داً ب االطالع على قوائم رصد ومقاييس األداء العملي وعمليات العلم مسترش
  .١٠٠٢بوجاللة والقرشي،أ؛  ٢٠٠٨؛ الجھوري ، ٢٠٠٨العيسوي، مثلوالدراسات السابقة 

ى الت .٢ الع عل امن االط ف الث ريات للص وء والبص دة الض ي وح واردة ف ة ال ارب العلمي ج
ة موتحديد المھارات العالجزء الثاني، األساسي في كتاب العلوم  ا يصاحبھا ولية لكل تجرب م

  .من عمليات عقلية

امير  .٣ ذي طوره ت  ،(Tamir,1980)اقتراح بنود البطاقة باالستعانة بمقاييس األداء العملي ال
 .بنود الواردة فيهإلى اللغة العربية واالستعانة ببعض الحيث تمت ترجمته 

ود مص .٤ ة للمالحظة غة بصورة سلوكية قابوبناء البطاقة في صورتھا األولية على شكل بن ل
ين بخطوة أو  ،بنداً للمالحظة) ٢٢( تكونت القائمة من، والقياس ام المتعلم ا قي يقيس كل منھ

ة  مھارة عملية محددة ة ووضعت كلم م (في التجرب تعلم ) ال/نع ام الم د قي د لتحدي ام كل بن أم
 . لمھمة المحددة بصورة صحيحة أم البا

  صدق البطاقة

ى  ة عل ورتھا األولي ھا بص م عرض ة ت اء للبطاق دق البن وى وص دق المحت ن ص ق م للتحق
راد) ١٠(مجموعة من المحكمين تكونت من  نھم  ،أف اتذة الجامعات) ٦(م موجھين ) ٤( ،من أس

د مدى مالث حي ،ومعلمي علوم نھم تحدي ي ءطلب م ارات األداء العمل اس مھ ة لقي ود البطاق ة بن م
وطبقاً آلراء المحكمين أعيدت صياغة بعض البنود وحذف بندين منھا لتصبح البطاقة في , للطلبة 

  .بنداً ) ٢٠(صورتھا النھائية مكونة من 
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 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــ

  ثبات البطاقة

ة استطالعية مك طبقتلحساب معامل ثبات البطاقة  ة من على عين ر  اطالبً) ١٥(ون من غي
ين  ة ب تنتاج العالق ة الس ام بتجرب ة للقي زة الالزم م األدوات واألجھ رت لھ ث وف ة حي طالب العين

اق  .زاوية السقوط وزاوية االنعكاس لشعاع ضوئي على مرآة مستوية استخدم الباحث أسلوب اتف
وم  اتفقحيث  ،تجربةالمصححين عند تدقيق نتائج األداء العملي للطلبة أثناء قيامھم بال مع معلم عل

دريس ي الت ة ف رة طويل ه خب رس ول دقيق أداء العي ،متم ي ت ة ف ود البطاق تخدام بن ى اس ة عل ن
ى حدة واستخدام  االستطالعية بحيث يقوم الباحث والمعلم المتعاون معه بتقدير ھذا األداء كل عل

ة ة المعادل د( ٢ن+١ن/م٢ = ث  :اآلتي عودي، راش ث  )١٩٩٨ وس اط : )ث( أنحي ل ارتب معام
ود  )١ن( ،عدد مرات االتفاق بين المصححين )م( ،البطاقة ي وجدھا المصحح عدد بن ة الت البطاق
اني )٢ن ( ،األول حح الث دھا المص ي وج ة الت ود البطاق دد بن ارت   .ع اع وأش ى ارتف ائج إل النت

ى توافر درجة مما يشير إل )٠.٩١و , ٠.٨٢( بين تراوحت ومعامالت الثبات لجميع بنود البطاقة 
  .عالية لثبات البطاقة 

  TIMISSالمكافئ الختبارات ختبار اال: ثانياً 

  الخطوات اآلتيةفي االختبار عملية بناء مرت 

ارات  .١ ئلة اختب ل أس ةTIMSS تحلي ئلةالباحث  جمع :الدولي اذج أس ارات  نم  TIMSSاختب
رات االخ وحللت ،)٢٠٠٧، ٢٠٠٣، ١٩٩٥( الدولية لألعوام رة من فق د كل فق ار وتحدي تب

   ).٢(المجال العلمي الذي تقيسه ھذه الفقرة، جدول 

  .الدولية التي تم تحليلھا TIMSSفقرات اختبارات المجاالت العلمية ل:  )٢(جدول 

  عدد الفقرات  االختبار
علم 
  الحياة

 الفيزياء  الكيمياء
علم 
  األرض

علوم 
  البيئة

TIMSS 
1995  

٨  %١٥  %٣١  %٣٢  %١٤  ٨٧%  

TIMSS 
2003  

١٥  %١٥  %٢٥  %١٥  %٣٠  ٩٤%  

TIMSS 
2007  

١٠  %١٠  %٢٥  %٢٠  %٣٥  ٨٨%  

ارير  ابقة، استعان الباحث بالتق ارات الس ولتحديد المھارات العقلية المتضمنة في كل االختب
ة الدول ارالفني ل اختب ق ك د تطبي ي تصدر بع ة الت ي(Ina,et al, 2007) ي ة  ، وھ تتصف بالدق

ارير عوالموضوعية ذه التق ارات ، وقد أجمعت ھ ى أن اختب امن  TIMSSل وم للصف الث في العل
ارات  الث مھ يس ث اركة تق دول المش ع ال ي لجمي ي األساس ية ھ ة أساس ائق: عقلي ة الحق ، معرف

ة،  ارات الفرعي ن المھ دد م ا ع ل منھ درج تحت ك ل، وين تدالل والتحلي اھيم، واالس تيعاب المف اس
  .والجدول التالي يلخص ھذه المھارات لالختبارات الثالثة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لة جامعة النجاح لألبحاث مج

ارات :  )٣(جدول  ي اختب ة ف ا الفرعي ة الرئيسة ومھاراتھ ارات العقلي ي  TIMSSالمھ ة ف الدولي
  .العلوم

  المھارات الفرعية  الوزن النسبي  المھارة الرئيسة
ذكر   %٣٠  معرفة حقائق تخدام األدوات  - وصف – تعريف – )تعرف(ت اس

  واإلجراءات
ال  %٣٥  استيعاب المفاھيم ة – تلخيص باستخدام مث ل – تصنيف – مقارن  – تمثي

ا - ربط – نموذج – بناء  - استخالص معلومات وتطبيقھ
  تفسير –إيجاد حل 

ؤ  %٣٥ االستدالل والتحليل ميم – تنب يط - تص ات - تخط ل بيان ع وتحلي  - جم
  تبرير -تقييم - تعميم – استخالص نتائج

دول  ن الج ز )٣(يتضح م ارات رك ذه االختب ة مت تأن ھ ارات عقلي ى مھ د عل زة ال تعتم مي
ل وتوظيف المعلومات بطر م والتحلي ى الفھ ا عل ذا ق متنوعةائعلى الحفظ واالستظھار، وإنم ، ھ

من األسئلة لمھارات االستدالل والتحليل، وھي تشمل عدة مھارات  )%٣٥( فضالً عن تخصيص
  .فرعية متنوعة تظھر قدرات المتعلمين الحقيقية في تعلم العلوم

دة الض .١ وى وح ل محت ارات  :وء والبصرياتتحلي ي اختب ارات المتضمنة ف ي ضوء المھ ف
TIMSS، ارات، و تصمم ذه المھ مل ھ ل تش ة تحلي لبطاق وى  حل ي لالمحت دة الدراس لوح
  .)٤(التي تقابل تلك المھارات جدول  اھحديد المعرفة العلمية الواردة فيالمذكورة لت

ل وحدة الضوء والبصريات في ضوء المھ:  )٤(جدول  ار نتائج تحلي ارات المتضمنة في اختب
TIMSS.  

  المجموع  االستدالل والتحليل  استيعاب مفاھيم  معرفة الحقائق  الموضوع
  ١٢  ٥  ٤  ٣  انتقال الضوء

  ١٦  ٥  ٥  ٤  انعكاس الضوء
  ١٩  ٥  ٦  ٥  المرايا

  ١٩  ٦  ٧  ٥  انكسار الضوء
  ٢٤  ٨  ٩  ٧  العدسات
  ٨٤  ٢٩  ٣٣  ٢٤  المجموع

  %١٠٠  %٣٥  %٣٧  %٢٨  النسبة المئوية

ثالث  أن )٤( تضح من الجدولي ة ال ارات العقلي ارة من المھ اربالوزن النسبي لكل مھ  متق
ارات  إلى ا في اختب وزن النسبي لھ ا مع ال ة TIMSSحد م ات بسيطة ، الدولي مع وجود اختالف

وفي ضوء النسب المئوية ؛ يمكن مراعاتھا عند تحديد عدد فقرات االختبار لكل من ھذه المھارات
ي ا ة ف دوالمبين ددتلج ار ل ح رات االختب دد فق دة ) ٣٠( ع ى موضوعات الوح ة عل رة موزع فق
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اراتاالوالمھارات العقلية الثالث المتضمنة في  ذكورة ختب ين في الجدول  ،الم ا ھو مب ك كم وذل
)٥(.  

دول  ارات :  )٥(ج افئ الختب ار المك رات االختب ع فق ة  TIMSSتوزي ارات العقلي ب المھ حس
  .وموضوعات الوحدة

  المجموع االستدالل والتحليل  استيعاب مفاھيم  معرفة الحقائق  الموضوع
  ٤  ٢  ١  ١  انتقال الضوء

  ٥  ٢  ٢  ١  انعكاس الضوء
  ٦  ٢  ٢  ٢  المرايا

  ٧  ٢  ٣  ٢  انكسار الضوء
  ٨  ٢  ٣  ٣  العدسات
  ٣٠  ١٠  ١١  ٩  المجموع

داد ى أع اًء عل دول بن ي الج ة ف ار المبين رات االختب ذه ال تصيغ ،)٥( فق ددھا ھ رات وع فق
وع ) ٣٠( ن ن رة م ددفق ن متع ار م ملت، واالختب ارب  ش يحية والتج ومات التوض ض الرس بع

  .والجداول، وقد استعان الباحث ببعض الفقرات الواردة في االختبارات الدولية

وى  :صدق االختبار ارللتحقق من صدق محت ين  عرض االختب ى مجموعة من المحكم عل
اتذة جأفراد شمل) ٨(مكونة من  ين وأس نھم امعات وموجھينت معلم داء، وطلب م مالحظاتھم  إب

، دت له، ومدى قياس كل سؤال للمھارة التي تم حدوسھولتھا وضوح تعليمات االختبار مدى حول
هءومال توى الط مت ةلمس ار ووضوحھالب رات االختب ياغة فق المة ص ة وس ة العلمي ي  .، والدق وف

ديل صياغة  م تع ين ت ي بعض ضوء آراء المحكم رات الت تأجالفق ديلھا دون  مع ى تع اآلراء عل
  .حذف أي منھا

ة من  طبقلحساب معامل ثبات االختبار  :ثبات االختبار ة استطالعية مكون ى عين ) ٣٥(عل
ة،  ارج العين ن خ اً م بطالب ودر  وحس ة ك تخدام معادل ات باس ل الثب ونمعام ارد س  )20( ريتش

)KR20 (حيث بلغ )ارات الفرعمعامالت االر تحسبو، )٠.٨١ ارة من المھ ين كل مھ ة تباط ب ي
ة لالختبار مع الدرجة الكلية له ارات الفرعي ارة من المھ ين كل مھ اط ب امالت االرتب ، وكانت مع

ه  ة ل ة الكلي ع الدرج ار م يلالختب و اآلت ى النح ائق  :عل ة الحق اھيم )٠.٨٤(معرف تيعاب المف ، اس
تدالل )٠.٧٩( ل واالس ب )٠.٨٠(، التحلي يم مناس ي ق ةوھ داف الدراس ق أھ ت  .ة لتحقي وتراوح

ار  عوبة لالختب امالت الص ينمع ز ) ٠.٧٥-٠.٥٠ ( ب امالت التميي ين، ومع  .)٠.٦٠-٠.٣٥( ب
ة من  تكونو ار في صورته النھائي ى موضوعات الوحدة موضع ) ٣٠(االختب رة موزعة عل فق

  .الدولية للعلوم TIMSSالتجريب وفق المھارات العقلية المتضمنة في اختبارات 



 "......ي الخارطة المخروطية والعروض العلمية في تفاعلية استراتيج"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣٠٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لة جامعة النجاح لألبحاث مج

  :التالية واإلجراءاتالدراسة اتبعت الخطوات  أھدافلتحقيق  :الدراسة إجراءات

رطة اخالفي ضوء  األساسيتنظيم محتوى وحدة الضوء والبصريات للصف التاسع يد أع .١
ة  المعدةبلغ عدد الدروس و ،)Vالشكل (المخروطية  ً ) ١٧(بھذه الطريق ا ع ، درس تغطي جمي

  .ةأوجه المعرفة العلمية في الوحد

دد .٢ ة ت ح ة الثاني ة التجريبي ة المجموع م لطلب ا المعل يقوم بھ ي س ة الت ارب العرض العملي تج
 .تجربة عرض) ١٧(وعددھا 

تراتيجيةابعقد لقاء مع معلم التجربة لتدريبه على كيفية التدريس  .٣ والعروض  ،)V(الشكل  س
 .جموعة الضابطةلطلبة الم االعتياديةالطريقة وب، طلبة المجموعتين التجريبيتينالعملية ل

ً  تراختي .٤ ين قصديا ة لالجئ دة اإلعدادي زة الجدي ور غ ة ذك ن ،واختيرت مدرس الث شعب م ث
ين عشوائياً  األساسيشعب الصف التاسع  ا  ، خصصت شعبتانشعب) ٨(من ب ا لتكون منھ
 .، والثالثة تمثل المجموعة الضابطةمجموعتين تجريبيتين

ت .٥ ة أدوات طبق ة األداء ا( الدراس ة مالحظ ي،بطاق ارات  لعمل افئ الختب ار المك واالختب
TIMSS( ، ً افؤ المجموعات قبليا د من تك م تسجل بھدف التأك ة، ول ة احصائياً  أي روق دال ف

 .ھابين

ةالمع طبقت .٦ ة الدراس ى عين ة عل ة  ت، بحيث درسالجة التجريبي ىالمجموعة التجريبي  األول
تراتيجيةبا ة  س ة المخروطي كل (الخارط ة الثاني)Vالش تراتيجية ة ، والمجموع العروض باس

 .االعتيادية، والمجموعة الضابطة بالطريقة العملية

ذت .٧ ه  نف ن التزام د م م والتأك ة المعل ة لمتابع ة التجرب ى مدرس ة إل ارات ميداني دة زي ع
 .باإلستراتيجية المحددة لكل مجموعة من مجموعات الدراسة

ت .٨ دي طبق ة بع دةأدوات الدراس دريس الوح ن ت اء م د االنتھ يسث حي ،اً بع ي  ق األداء العمل
ة الب للط ات الثالث ة للمجموع ة المالحظ تخدام بطاق قو ، أوالُ باس افئ  طب ار المتك االختب

 .TIMISالختبار 

  .SPSSبرنامج حللت باستخدام و، البيانات حول أفراد مجموعات الدراسة تجمع .٩

ة اإلحصائية ا ال: التصميم والمعالج ة متغيرھ ة ميداني به تجريبي ة ش ذه الدراس و ھ رئيس ھ
تراتيجية دريس ول إس ة هالت ي ثالث تويات ھ تراتيجية ال :مس ة اخاس ة رط كل (المخروطي  ،)Vالش
ةالطريقة و العروض العلمية، وإستراتيجية ا .االعتيادي ان فھم ران التابع ا المتغي ي  :أم األداء العمل
 .الدولية TIMSSالمھارات العقلية المتضمنة في اختبارات  ،المخبري
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  :اآلتيةالمعالجات اإلحصائية  تيات الدراسة استخدموالختبار فرض

ة ات المعياري طات واالنحراف ام والمتوس درجات الخ اين ،ال ل التب رات تحلي دد المتغي  متع
)Test of Between –Subject Effects ( وتلنج ة ھ روق  )Hotelling( بطريق ة الف لمعرف

 .للمقارنات البعدية )Pairwise(اختبار و ،وسطات الحسابية لمجموعات الدراسةبين المت

  : يتم عرض النتائج في ضوء فرضيات الدراسة على النحو اآلتيسوف  :نتائج الدراسة

  لنتائج المتعلقة بالفرضية األولىا  :أوال

ة " :نصت ھذه الفرضية على د مستوى الدالل ) α≥ ٠.٠٥(ال توجد فروق دالة احصائياً عن
ة وا ات التجريبي ات المجموع طات درج ين متوس ي ب ة األداء العمل ة مالحظ ى بطاق ابطة عل لض

  .")العتيادية، العروض العملية، الطريقة االخارطة المخروطية(تعزى إلى إستراتيجية التدريس 

ذه  يلفحص ھ تخدمالفرض ة و تة اس ول العين ت ح ي جمع ائية الت ات اإلحص بتالبيان  حس
ثال ات ال راد المجموع ة ألداء أف ات المعياري طات واالنحراف ة األداء ث المتوس ة مالحظ ي بطاق ف

  :، والجدول التالي يوضح ھذه القيمالعملي

ة :  )٦(جدول  ي بطاق ة ف ة المجموعات الثالث درجات طلب ة ل ات المعياري المتوسطات واالنحراف
  .العملي األداء

ابية الوصفية  )٦( ويالحظ من الجدول يم الحس ً (اختالف الق ا درجات  إلحصائيات) ظاھري
االختالف، استخدم تحليل التدريس ولفحص داللة ھذا  ستراتيجيةامجموعات عينة الدراسة حسب 

  .نتائج ھذا التحليل) ٧(ويبين جدول  ،تعدد المتغيرات بطريقة ھوتلنجالتباين م

وتلنج نتائج تحليل التباين:  )٧( جدول ة ھ ة في األداء  متعدد المتغيرات بطريق المجموعات الثالث
 .Timssومھارات العملي 

 F قيمة 
  المحسوبة

  التقديريةF قيمة 
درجات الحرية 
  المفترضة

درجات الحرية 
  الخطأ

مستوى 
  )ح(الداللة

٠.٠٠٠   ٢٥٤  ٤  ١٢.٩٢  ٠.٤٠٧  

ة) ٠.٠٠=ح( إحصائيةوجود داللة  )٧(يالحظ من الجدول  ) α≥ ٠.٠٥( عند مستوى الدالل
ثالث  ار  :من ى أيعلبين متوسطات مجموعات الدراسة ال ي، واختب ة مالحظة األداء العمل بطاق

  االنحراف المعياري  )٢٠(المتوسط   العدد  ستراتيجية التدريسا  المجموعة
  ٤.٠٩  ١٤.٢٠ ٤٤ Vالشكل   تجريبية أولى
  ٣.٧٨  ١٠.٦٨  ٤٤  العروض العملية  تجريبية ثانية

  ٤.٥٨  ٩.٩  ٤٦  العتياديةالطريقة ا  ضابطة
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ي تع و .أو كالھما ،Timssالمھارات العقلية المتضمنة في اختبارات  روق ن ذه النتيجة وجود ف ھ
ة  ين متوسطات درجات طلب امن الصف دالة احصائياً ب ة مالحظة  األساسيالث ى بطاق  األداءعل

ي ارات  وأ، العمل ي اختب ة المتضمنة ف ارات العقلي ار المھ ان( Timssاختب ران التابع أو ،)المتغي
ة  أسھم الذي ھمالتحديد أي منو .التدريس إستراتيجية إلىتعزى  كالھما، في الفروق االيجابية الدال
رات، إحصائيا دد المتغي اين متع ة مالحظة  استخدم اختبار تحليل التب ى بطاق درجات الطالب عل ل

   .)٨ جدول( األداء العملي

ارات :  )٨( دولج ار المھ ى اختب ثالث عل ات ال درجات المجموع دد ل اين المتع ل التب ائج تحلي نت
  .العملية

  المتغيرات التابعة
مجموع 

  بعاتالمر
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 )( Fقيمة
الداللة 
  اإلحصائية

ارات  المھ
  لعمليةا

  ٠.٠٠٠  *١٥.٦٤  ٢٣٠.٦٨  ٢  ٤٦١.٣٧  التباين
  ١٤.٧٤  ١٢٩  ١٩٠٢.٣٤  الخطأ

  ).α≥ ٠.٠٥(عند مستوى إحصائيةذات داللة   *

) α≥ ٠.٠٥( إحصائيا عند مستوىإلى وجود فروق دالة ) ٨(تشير النتائج المبينة في جدول 
ي  ة األداء العمل ة مالحظ ى بطاق ابطة عل ة والض ات التجريبي ات المجموع طات درج ين متوس ب

ةالخارطة المخروطية، العروض العملية(يجية التدريس تعزى إلى إسترات ة االعتيادي  ".)، الطريق
تراتيجيات  ن االس د أي م ت ولتحدي ائيا، أجري ة إحص ة الدال روق االيجابي ي الف ھمت ف ي أس الت

طاقارالم ين متوس ة ب ة الثنائي ات البعدي ي ت درن ار األداء العمل ى اختب اتھم عل ب ج حس
  .يبين نتائج ھذه المقارنات) ٩(، والجدول )Pairwise(االستراتيجيات الثالث، باستخدام اختبار 

بين متوسطات درجات الطلبة في األداء  Pairwiseالثنائية باختبار  المقارناتنتائج :  )٩( جدول
  .العملي

  الداللة اإلحصائية  فرق المتوسطات  المقارنة  االستراتيجية
  ٠.٠٠٠  *٣.٥٢   العروض العملية  الخارطة المخروطية

  ٠.٠٠٠  *٤.٢٩  الطريقة االعتيادية
  ٠.٠٠٠  *٣.٥٢-  الخارطة المخروطية  العروض العملية

  ١.٠٠٠  ٠.٧٧  الطريقة االعتيادية
  ٠.٠٠٠  *٤.٢٩-  الخارطة المخروطية  الطريقة االعتيادية

  ١.٠٠٠  ٠.٧٧-  العروض العملية

  .)α= ٠.٠٥(القيمة دالة عند مستوى   *

ين ) α= ٠.٠٥(وجود فروق دالة احصائياً عند مستوى  إلىتشير النتائج المقارنات الثنائية  ب
ة  تراتيجيةامتوسطات درجات طلب ة  س متوسطات و، )١٤.٢٠() Vالشكل (الخارطة المخروطي
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 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــ

ائج )١٠.٦٨(العروض العملية  بإستراتيجيةتي درست نظرائھم في المجموعة ال ى، وتشير النت  إل
د مستوى  ة ) α= ٠.٠٥(وجود فروق دالة احصائياً عن ين متوسطات طلب الخارطة  إستراتيجيةب

ائج . )٩.٩٣(االعتيادية ، وطلبة المجموعة )١٤.٢٠()V الشكل(المخروطية  ُ كما تشير النت  أيضا
ى ائي إل ة احص روق دال ود ف دم وج ة ع ات الطلب طات درج ين متوس ذيناً ب وا  ال تراتيجيةاتعلم  س

ة ، )١٠.٦٨(العروض العملية  وا بالطريق ذين تعلم ة ال ةوالطلب في ) ٩.٩٣( )الضابطة( االعتيادي
  .التدريس ستراتيجيةا إلىالعملي تعزى  األداء

  نتائج المتعلقة بالفرضية الثانيةال  :ثانياً 

ى  ية عل ذه الفرض ت ھ هأنص د " :ن ة ال توج توى الدالل د مس ائياً عن ة احص روق دال ف
)٠.٠٥≤α ( يبين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية والضابطة افئ  ف ار المك االختب

ة(التدريس  ستراتيجيةا إلىتعزى  TIMSSالختبارات  ة، الخارطة المخروطي ، العروض العملي
   ".)الطريقة التقليدية

ية ا ذه الفرض ار ھ تخرجالختب ائي تس طات  اتاإلحص ي المتوس ة ف فية المتمثل الوص
ارات  افئ الختب ار المك ى االختب ثالث عل درجات مجموعات الدراسة ال ة ل ات المعياري واالنحراف

TIMSS  ١٠جدول ( )التحليل واالستدالل –استيعاب مفاھيم  -فھم حقائق(بمھاراته الثالث(.   

درج الحسابية المتوسطات:  )١٠( جدول رادات واالنحرافات المعيارية ل ة أف ى العين ار  عل االختب
  .TIMSSالمكافئ الختبارات 

  االختبار الكلي  العدد  المجموعة
  االنحراف المعياري  )٣٠(المتوسط 

  ٦.١٢  ١٦.٦١ ٤٤ )الخارطة المخروطية(تجريبية أولى 
  ٤.٦٤  ١٥.١٦ ٤٤   )العروض العملية( تجريبية ثانية

  ٥.٢٩  ١١.٢٦ ٤٦  )الطريقة االعتيادية( ضابطة

ابية الوصفية  يم الحس ة  إلحصائياتتشير النتائج المبينة في الجدول السابق اختالف الق العين
ار  افئ الختب ار المك ي االختب تخدم TIMSSف تالف اس ذا االخ ة ھ اي، ولفحص دالل ل التب ن تحلي
ا سبق في جدول متعدد المتغيرات بطريقة ھوتلنج ل، والتي ) ٨(، كم ذا التحلي ائج ھ ين نت ذي ب ال

ى  أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طلبة الصف الثامن األساسي عل
ارات  ي اختب منة ف ة المتض ارات العقلي ار المھ ي، أو اختب ة األداء العمل ة مالحظ  Timssبطاق

دريسأو كالھما ،)المتغيران التابعان( ذي أسھم . ، تعزى إلى إستراتيجية الت ا ال د أي منھم ولتحدي
روق  ي الف درجات ف رات ل دد المتغي اين متع ل التب ار تحلي تخدم اختب ة إحصائيا، اس ة الدال االيجابي

ائج ) ١١(وجدول  .Timssالعقلية المتضمنة في اختبارات  الطالب على اختبار المھارات يبين نت
  . ھذا االختبار
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ار الم:  )١١( جدول ى اختب ثالث عل درجات المجموعات ال دد ل اين المتع ل التب ارات نتائج تحلي ھ
  .العملية

المتغيرات 
  التابعة

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  )( Fقيمة
الداللة 
 اإلحصائية

المتغيرات 
  التابعة

ارات  مھ
ارات  اختب

Timss 

  ٠.٠٠٠  *١٠.١٢  ٣٤٠.٨٢  ٢  ٦٨١.٦٥  التباين
  ٣٣.٦٦  ١٢٩  ٤٣٤٣.٤٣  الخطأ

  .)α= ٠.٠٥(لة عند مستوى القيمة دا  *

ائ ير النت دول تش ي ج ة ف توى ) ١١(ج المبين د مس ائيا عن ة إحص روق دال ود ف ى وج إل
)٠.٠٥≤α ( ارات ار المھ ى اختب ابطة عل ة والض ات التجريبي ات المجموع طات درج ين متوس ب

ارات  ي اختب منة ف ة المتض دريس، Timssالعقلي تراتيجية الت ى إس زى إل ن . تع د أي م ولتحدي
ھمت ا ي أس تراتيجيات الت روق االيجاالس ي الف ت المقارف ائيا، أجري ة إحص ة الدال ة بي ات البعدي ن

ارات الثنائية بين متوسطا ة المتضمنة في اختب ارات العقلي ار المھ ى اختب  Timssت درجاتھم عل
ار  تخدام اختب ثالث، باس تراتيجيات ال دول )Pairwise(حسب االس ذه ) ١٢(، والج ائج ھ ين نت يب

  .المقارنات

  :  )١٢(جدول 
  الداللة اإلحصائية  فرق المتوسطات  المقارنة  االستراتيجية

  ٠.٧١  ١.٤٧  العروض العملية  الخارطة المخروطية
  ٠.٠٠٠  *٥.٣٨  الطريقة االعتيادية

  ٠.٧١  ١.٤٧-  الخارطة المخروطية  العروض العملية
  ٠.٠٠٠  *٣.٩٠  الطريقة االعتيادية

  ٠.٠٠٠  *٥.٣٨-  الخارطة المخروطية  الطريقة االعتيادية
  ٠.٠٠٦  *٣.٩٠-  العروض العملية

  .)α= ٠.٠٥(القيمة دالة عند مستوى   *

  :يأتييالحظ من النتائج المبينة في الجدول السابق ما 

  د مستوى عدم ة احصائياً عن روق دال ين متوسطات ) α= ٠.٠٥(وجود ف ة درجات ب الطلب
وا  ذين درس تراتيجيةابال ة  س ة المخروطي كلالخارط وا  V)( الش ذين درس رائھم ال ونظ

  .TIMSSالعروض العملية في االختبار المكافئ الختبارات  ستراتيجيةاب

  د مستوى ين متوسطات ) α= ٠.٠٥(وجود فروق دالة احصائياً عن ذين درجات ب ة ال الطلب
ة  إستراتيجيةبدرسوا  ة (v)الخارطة المخروطي ذين درسوا بالطريق ة ونظرائھم ال  االعتيادي
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 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــ

ارات  افئ الختب ار المك ي االختب الح الط ،TIMSSف وا ب اللص ذين درس تراتيجيةال  بإس
  .الخارطة المخروطية

  ٠.٠٥(عند مستوى  إحصائياوجود فروق دالة =α (ذين  بالطالمتوسطات درجات  بين ال
ى  ة عل ة االعتيادي وا بالطريق ذين درس رائھم ال ة ونظ روض العملي تراتيجية الع وا باس درس

 .وض العمليةاالختبار نفسه، ولصالح الطالب الذين درسوا باستراتيجية العر
  

  مناقشة النتائج وتفسيرھا

  األولىمناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالفرضية   :أوالً 

ية  ذه الفرض ائج ھ ارت نت ىأش ات  إل طات درج ين متوس ائياً ب ة احص روق دال ود ف وج
لصالح المجموعة التي درست بإستراتيجية  ،المجموعات الثالثة في بطاقة مالحظة اآلراء العملي

ى أن )Vالشكل (لمخروطية الخارطة ا ذه، ويمكن تفسير ھذه النتيجة عل تراتيجية ساعداال ھ  تس
ذي  ؛الطالب على ربط المعرفة النظرية بالمعرفة اإلجرائية باألمر ال واد  تطل نھم استخدام الم م

يعني قيامھم بالعديد من  مما ،ى التسجيالت والتحويالت الالزمةواألجھزة واألدوات للحصول عل
ارب ا ة التج ھملمخبري وير بأنفس ن تط وا م دة، تمكن م دروس الوح ي معظ ك ف رار ذل ع تك ، وم

ي ي األداء العمل اراتھم ف ى ،مھ ولھم عل ى حص ك إل د أدى ذل ات ال وق ة المتطلب ة والمعرفي قيمي
م مما  نجازھاإالمطلوب  وا جعلھ ذين تعلم ة ال ك للطلب م يحدث ذل ا ل تعلم، بينم اء ال ر نشاطاً أثن أكث

تراتيجيةاب ر س ة الع ة والطريق ةوض العملي ن ،االعتيادي ل م رى ك ث ي ؛ (Hart, 2000): حي
(camphell, 2007)  امھم بالتجارب د قي ة عن ارات العملي د من المھ أن الطالب يكتسبون العدي

ائج دراسة. بأنفسھمالمخبرية  ائج مع نت ذه النت وتز كل من وتتفق ھ ي  )Lebwitz, 1998(لب الت
ةإلى أن الطلبة تمكنوا من توصلت  واجھھم في التجارب المخبري ي ت  ؛التغلب على المشكالت الت

ةو ين دراس ي توصلت  )Mclean, 1999( مكل ارير الت ة التق ي كتاب ة ف درة الطلب ادة ق ى زي إل
ة ة  ؛ والمخبري ددراس ي توصلت  )Gerald, 2009( جيرال ارات الت بوا مھ ة اكتس ى أن الطلب إل

دھب  دراسةو؛ تمخبرية تتعلق بإجراء التجارب واستخدام األدوا و ال ي توصلت  )١٩٩٩(أب الت
ة أن إلى د الطلب  الجھوري،(ودراسة  ؛ھذه االستراتيجية أسھمت في تنمية المھارات المخبرية عن

نفاعلي إلىالتي توصلت  )٢٠٠٨ د م ة تھا في اكتساب الطلبة للعدي ارات المخبري دراستي و؛ المھ
ن ل م ي،( :ك ة والقرش و جالل وي،(و ؛)٢٠٠٦ أب ان) ٢٠٠٨ العيس لت اللت ذه  اتوص ى أن ھ إل

  .في اكتساب الطلبة لعمليات العلماالستراتيجية أسھمت 

  مناقشة وتفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية  :ثانياً 

ة  ية الثاني ائج الفرض ارت نت ىأش ات  إل طات درج ين متوس ائياً ب ة احص روق دال ود ف وج
ارات افئ الختب ار المك ا TIMSS المجموعات الثالثة في االختب واردة لقي ة ال ارات العقلي س المھ

ذين درسوا  قاتالفرووكانت ھذه ، فيھا تراتيجيةبين متوسطات درجات الطالب ال الخارطة  باس
ة ة االعتيادي ھا بالطريق ذه المخروطية ونظرائھم الذين درسوا الموضوعات نفس ، ويمكن عزو ھ

ا ة س ة المخروطي تراتيجية الخارط تخدام اس ى أن اس ة إل ن النتيج تفادة م ى االس الب عل عد الط
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ة الجدي ا بالمعرف ة وربطھ تھم المعرفي اً ذا معرفتھم القبلية الموجودة في بني ا ربط م تعلمھ ي ت دة الت
د ية وفھم ما يقومون بعمله، كما ساعدتھم على ترتيب أفكارھم بطريقة متسلسلة وھرممعنى ، وعن

طة العمل ة باألنش ة الخاص ب المفاھيمي ربط الجوان امھم ب اقي ي ق ة الت ب ي ذھا بالجوان موا بتنفي
دة اإلجرائية ة معق ات عقلي اھيم، وإجراء عملي تيعاب المف ائق، واس ة الحق نھم معرف ا تطلب م ، مم

ارات ، (Gowin & Alvarez, 2005)كالتحليل واالستدالل،  ھا اختب ي تقيس ارات الت وھي المھ
TIMSS الشكل (، ھذا فضالً عن أن استراتيجية الخارطة المخروطيةV ( ى ساعدت الطالب عل

د من  ي تع ة الت ات القيمي دة من خالل المتطلب وه من موضوعات ومعلومات جدي ا تعلم تطبيق م
ى بالنسبة  تعلم ذات معن األجزاء الرئيسة في ھذه االستراتيجية، وال شك أن كل ذلك جعل عملية ال

تيعاب ائق واس ة الحق ة في معرف درات الطلب اھيم،لھؤالء الطلبة، وبالتالي تحسين ق وإجراء  ھم المف
ل تدالل والتحلي ات االس ب . عملي ن راماھل ل م ات ك ائج دراس ع نت ة م ذه النتيج ق ھ وتتف

)Ramahlape, 2004 ( ة من ة مكنت الطلب تراتيجية الخارطة المخروطي ي توصلت أن اس الت
انھير  ى أن ) Vanhear, 2008(إحداث التغيرات المفاھيمية بسھولة؛ ودراسة ف ي توصلت إل الت

د  ھذه وم؛ ودراسة جيرال ة في العل وق المعرفي ة ف درات الطلب  ,Gerold(االستراتيجية حسنت ق
 والتحليل، ،ى تطوير قدرات الطلبة في القراءةالتي كشفت أن ھذه االستراتيجية عملت عل) 2009

تنتاج، والتلخيص، راج وحل المشكالت واالس ة ف ذه ) ٢٠٠١(؛ و دراس ى أن ھ ي توصلت إل الت
ةاالستراتيجية  د الطلب ة أخرى  .عملت على تنمية مھارات التفكير النطقي والتحصيل عن من ناحي

روق  ود ف ى وج ائج إل ارات النت ين متوسطات درجات أش ة احصائبا ب وا دال ذين درس الطالب ال
ى  باستراتيجية العروض العملية ونظرائھم الذين افئ درسوا بالطريقة االعتيادية عل ار المك االختب

ويمكن عزو  .ولصالح الطالب الذين درسوا باستراتيجية العروض العملية ،TIMSSالختبارات 
ى  ة عل ذه النتيج ً أن ھ ر للطالب فرصا ة وف تراتيجية العروض العملي تخدام اس اھدة  اس ة لمش غني

ام ب إجراء ومعرفة كيفيةالمخبرية  واألدوات األجھزة ه من القي ا تتطلب ة وم د التجارب العملي العدي
م ال ةمن عمليات العل ر، مختلف ة  األم ارات العقلي د من المھ ذي أسھم في اكتساب الطالب للعدي ال

د من  ،ية وما يرتبط بھا من معارف علميةالمخبر بالمتعلقة بالتجار ده العدي ا يؤك اء وھذا م العلم
ً ،  (Hart,et al al, 2000)؛)٢٠٠١فراج، (؛ )٢٠٠٧ ،شحادة( والباحثين ا ارات غالب ذه المھ  وھ

اما تركز عليھا اخ ة  Timissتبارات عليھ ذه )٤انظر جدول ( الدولي ل ھ وفر مث م تت ، في حين ل
  .الفرص للطالب الذين درسوا بالطريقة االعتيادية

  
  توصيات الدراسة

  :، يمكن التوصية بما يليراسة من نتائجالد إليهفي ضوء ما توصلت 

ى استخدام  أثناءتدريب المعلمين في  .١ ة عل تراتيجياالخدم ة الخارطة الم تيس الشكل (خروطي
V(،  في مواقف تدريس العلوم خصوصاً في الدروس العملية والمخبريةوالعروض العملية. 

ةتضمين  .٢ ة في ضوء الشكل  أدل دروس المبني اذج من ال وم نم والعروض  ،)V(معلمي العل
 .أخرى الھم للقيام بتطبيق دروس اتكون بمثابة مرشدالعملية ل
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تخدام  .٣ ة اس ة فاعلي ة المخدراس ة الخارط كل (روطي رات  )Vالش ى متغي رىعل ل  أخ مث
 .ي، وعمليات العلمبتكار، التفكير االاالتجاھات العلمية

م  TIMSSتشجيع المعلمين على استخدام نماذج اختبارات  .٤ ويم تعل د تق وم عن الدولية في العل
 .الطلبة في دروس العلوم المختلفة

  
  واألجنبية المراجع العربية

 د ،لوشيوالب .عبد هللا ،مبو سعيديأ ة استخدام خريطة الشكل "). ٢٠٠٦( .محم اس فاعلي قي
Vee  اتھم ام واتجاھ يم الع ن التعل ع م ة الصف التاس ى تحصيل طلب وم عل دريس العل ي ت ف
 .٣٠-١.)٢٣. (جامعة اإلمارات العربية المتحدة. مجلة كلية التربية. "نحوه

 ة استخد" ).٢٠٠١( .عامر ،والقرشي .صبحي حمدان، أبو جالله اھيم فاعلي ام خريطة المف
دى ) Vee( للشكل م ل ات العل في الدراسة العملية لمادة الفيزياء في التحصيل واكتساب عملي

ري ان-طالب السنة الثالثة بكلية التربية بعب ة ."سلطنة عم ة التربي ة كلي ة قطر .حولي  .جامع
٢٢٤-١٧٥ .)١٧(١٧.  

 وري ي ،الجھ ن عل ر ب ة الش"  .)٢٠٠٨( .ناص تخدام خريط ة اس دريس  Vكل فعالي ي ت ف
دى طالب الصف العاشر األساسي  ة ل ارات المعملي ة والمھ اھيم العلمي ة المف اء لتنمي الفيزي

ان ر منشورة ."بسلطنة عم وراه غي الة دكت ة .رس د الدراسات التربوي اھرة .معھ ة الق  .جامع
  .مصر

 ي برنامج مقترح لتحسين األداء التدريب" .)١٩٩٨( .منى ،وسعودي .علي محي الدين ،راشد
ة ة اإلعدادي وم في المرحل اني ."لمعلمي العل ؤتمر العلمي الث ة  .الم ة المصرية للتربي الجمعي

  .٥٠٩-٤٦٥ .المجلد الثاني .أغسطس ٥-٢ .اإلسماعيلية .العلمية

 حادة م ،ش ر " .)٢٠٠٧( .ري ة التفكي ى تنمي وم عل ي العل ذھني ف ز ال امج التحفي ر برن أث
ة األ ات المرحل ا وتحصيلھن في امتحان االستداللي لعينة من طالب  ."TIMSSساسية العلي

 .غزة. جامعة األزھر .كلية التربية .رسالة ماجستير غير منشورة

 أثر إستراتيجية الشكل " .)٢٠٠٨( .توفيق، العيسويV  ة اھيم العلمي البنائية في اكتساب المف
زة ر منشورة ."وعمليات العلم لدى طالب السابع األساسي بغ تير غي الة ماجس ة الج.رس امع

  .فلسطين .غزة .اإلسالمية

 راج د، ف ن حام كل"). ٢٠٠١( .محس وذج الش تخدام نم ر اس ة ) Vee( اث ي تنمي ي ف المعرف
طة ة المتوس ذ المرحل دى تالمي وم ل ادة العل ي م يل ف ي والتحص ر المنطق ارات التفكي . مھ
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دريس. "السعودية اھج وطرق الت ة دراسات في المن ة عين شمس. مجل -٨. )١٠٣. (جامع
٣٣.  

 يم ،ارنص د الحك كل ".)٢٠٠٣( .عب وذج الش تخدام نم ر اس يل  Vأث ي التحص ي ف المعرف
اء بمحافظة غزة ادة الفيزي دى طالب الصف العاشر في م ة ل  ."وإكساب االتجاھات العلمي

 .فلسطين .غزة.الجامعة اإلسالمية.رسالة ماجستير غير منشورة

 A famasage, I. K. (2004). "Concept Maps and Vee diagram as Tools 
for Learning New Mathematics Topics". Paper presented at the 
conference in concept Maping. Pamplona. Spain. 

 Al varez, C. & Risko, V.J. (2007). "The use of Vee Diagrams with 
Third Graders As A Metacognitive Tool For learning Science 
concept". Department of Teaching and Learning presentations. E-
Research@Tennessee state university. 

 Camphell, T. (2007). "The science Laboratory Experiences Of Utah's 
High school Students". A research Report. Utah State University. 
U.S.A. 

 Gerald, J. C. (2009). "The Vee Diagram as a problem solving 
strategy content Area Reading /Writing Implications". National 
Forum Teacher Education journal 19(3).??? 

 Gowin, B. & Alvarez, M. (2005). "The art of educating with V 
diagrams". Cambridge. MA: Cambridge University Press. 

 Hart, C. & others. (2000). "What is the purpose of the Experiment? 
or can students Learn something from Doing Experiments". Journal 
of Research in science Teaching. 37 (7). 665-675. 

 Keles, O. & Ozsoy, S. (2009). "Per-service teacher's attitude toward 
use of Vee Diagrams in general physics laboratory". International 
Electric Journal of Elementary Education. 1(3). 9124-132 



 ٢٣٠٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جمال الزعانين

 ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــ

 Lebowitz, S.J. (1998). "use of Vee maps in a college Science 
laboratory". Annual Meeting of the National Association for 
Research in Science Teaching. Sandiego. 

 Mclean, J. (1999). "Incorporating the use of concept maps and V 
Diagrams is student’s formal Lab Report writing". Master thesis. 
Montma State University. U.S.A  

 Morgil, I. Secken, N. & Karacha, Z. (2005). "V-diagram Application 
on chosen subjects In chemistry Education". Journal of Turkish 
Science Education.2(2). 38-42. 

 Novak, J. & Gowin, B. (1984). "Learning How to learn". new York: 
Cambridge university press. 

 Olson, J. Martin, M. & Mullis, I.V.S (Eds.). (2008). Chestnut Hill 
MA:. TIMSS & PIRLSS international Study Center. Boston College. 

 Ramahlape, K. (2004). "Effect of Vee diagramming on Grade to 
Township learner's understanding of some Electrical concept .M.Ed." 
university of Western Cape. South Africa. 

 Roehrig, G. & Luft, A. (2001). "An Alternative to the Traditional 
Laboratory Report". The Science Teacher. 68(1). 28-31. 

 Tamir, P. (1980). Practical Tests Assessment Inventory (PTAI) Israel 
Science Teaching Center. Hebron University. 

 Tatar, N. Korkmaz, H. & Oren, S. (2007). "Effective Tools As a 
Developing Scientific process skills in inquiry Science laboratories: 
Vee and I Diagrams". Elementary Education on line . 6(1). 76-92. 

 Vanhear, J. (2009). Concept Mapping. Vee heuristics and The 
Learning process: Towards A Meta – Learning Experience. Paper 
presented at the Third Int. conference Mapping Helsink. Finland. 



 "......ي الخارطة المخروطية والعروض العلمية في تفاعلية استراتيج"ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٣١٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٨(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لة جامعة النجاح لألبحاث مج

 Vanhear, J. (2006). "Vee Heuristics. concept Mapping and Learning 
In Environmental Education: Merging metacogineive & learning 
processes to improve Facilitation of learning with primary school 
children. Unpublished M.Ed. Thesis: university of Malta. 

 Wandersee, H. (1990). "Concept Mapping and cartography of 
cognition". Journal of Research in Science Teaching. 27(10). 923-
963. 


