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   حتصيل البنائي يف التعلم أمنوذج استعمال اثر

  علم األحياء مادة يف طالب الصف الرابع العلمي
 

 
 

  ناظم تركي عطية السعدي
  )طرائق تدريس علوم احلياة(

 
  : البحثملخص

 التعلم البنائي في تحصيل طالب الصف الرابع العلمـي          أنموذجتحدد هدف البحث الحالي بتقصي اثر       
  :اآلتية ولتحقيق هدف البحث تم صياغة الفرضية الصفرية  ، حياءاألفي مادة علم 

 بـين متوسـطي درجـات تحـصيل طـالب           )٠٥,٠(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى          -
المجموعة التجريبية الذين يدرسون على وفق أنموذج التعلم البنائي ودرجات طالب المجموعة الضابطة             

 .العتياديةالذين يدرسون على وفق الطريقة ا

 النهارية واإلعداديةالثانوية   البحث الحالي على طالب الصف الرابع العلمي في المدارس          مجتمع اقتصر
   .٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسي  الديوانية للعام لتربية محافظة التابعة للمديرية العامة

ذي استخدم الباحـث التـصميم التجريبـي        
 ،المجموعات المتكافئة الـذي يتـضمن مجمـوعتين       

 ووفقـاً   ،مجموعة التجريبية والمجموعة الـضابطة    ال
لهذا التصميم اختيرت عينة الدراسـة قـصدياً فـي          

 بلغـت   ،)ثانوية أبي تراب المطورة للبنـين     (مدرسة  
 طالباً قـسموا عـشوائياً علـى        )٥١(عينة الدراسة   

بطريقـة  (مجموعتين اختيرت أحـداهما عـشوائياً        
 )٢٦ ( لتمثل المجموعة التجريبية وقد ضمت     )القرعة

 ،طالباً درسوا باسـتعمال أنمـوذج الـتعلم البنـائي         
واختيرت األخرى لتمثل المجموعة الـضابطة وقـد        

 طالبـاً درسـوا باسـتعمال الطريقـة         )٢٥(ضمت  

العمر :  كوفئت المجموعتان في متغيرات      .االعتيادية
). نصف الـسنة ( والتحصيل السابق   ، والذكاء ،الزمني

 األربعة األخيرة صول  حدد الباحث المادة العلمية بالف    
 مـن   ) الحادي عـشر   – العاشر   – التاسع   –الثامن  (

اعد الباحث   .كتاب علم األحياء للصف الرابع العلمي     
اختبارا تحصيليا اعتمادا على محتوى الفصول التـي        

اذ تالف االختبار    ، األحياءتم اختيارها من كتاب علم      
 فقرة موضوعية من نوع     )٤٠(بصورته النهائية من    

تيار من متعدد وقد تم حساب الـصدق والثبـات          االخ
 أظهـرت  .والصعوبة لهذا االختبـار    ومعامل التمييز 
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 للعلوم االجتماعية   اإلحصائيةالنتائج باستخدام الحقيبة    
)SPSS( يأتي ما:   

تفوق طالب المجموعـة التجريبيـة التـي         -
درست على وفق أنموذج التعلم البنـائي علـى         

رسـت علـى    طالب المجموعة الضابطة التي د    
 .وفق الطريقة االعتيادية في التحصيل

  األولالفصل 
  مشكلة البحث : أوال

Problem of the Research 
يعد انخفاض التحصيل الدراسي لدى الطالب      
في المواد الدراسية من مـشكالت التعلـيم الرئيـسة       

 واألسـرة والتي بدورها تؤثر سلبا علـى الطالـب         
 وضـعف   باطاإلحفهي تسبب   ، والمدرسة والمجتمع   

الدافعية وتكون اتجاهات سلبية نحو المادة الدراسـية        
الكبيـسي   (.وهذا يؤثر على نمو الثـروة البـشرية       

  )١٣٦: ٢٠٠٤، والحياني
 التركيز فـي الوقـت الحاضـر فـي     إنكما  

مدارسنا ينصب على الجوانب المعرفيـة والعلميـة        
، )الوجـداني (ويغض النظر عن المجالين االنفعـالي       

  .فسحركيوالمهاري الن
 من المـواد الدراسـية      األحياءوتعد مادة علم    

 اإلنسانالمهمة لما لها من عالقة وتماس مباشر بحياة         
 والمبادئوبيئته فهي علم يتضمن الكثير من المفاهيم        

 لـذلك   . وبيئتـه  اإلنسانالتي تحدد اطر العالقة بين      
 تدريـسية تـساعد     وأسـاليب  طرائقيفضل استخدام   

رفة بصورة ذات معنى ال سيما      الطلبة على بناء المع   
 تدريسها الزالت تقليديـة وغيـر   وأساليب طرائق   إن

  .فعالة
   
  

   البحثأهمية: ثانيا 
Importance of the Research  

 بمعطياتـه الحاضـرة   ألمعلوماتيان العصر   
 المستقبلية يمثل تحديات تمس عصب النظام       وإمكاناته
توجـب   واستراتيجياته ونظمه لذلك ي    بأهدافهالتربوي  

علينا العمل على تطوير التعليم عن طريق التعـرف         
 واإللمـام في المحتوى التعليمـي    ابتكرت أنماطعلى  

ثم التعرف على النماذج التي     ،  التحليلية   باإلجراءات
، تنضم المحتوى التعليمي قبل البدء بعملية التـدريس   

 كيفية التدرج والتسلسل في     إلىودليال يرشد المدرس    
،  عـودة  أبـو  (. المراد تدريـسها   عرض المعلومات 

٥: ٢٠٠٦(.  
وفي عصرنا الحالي لم يعد مقبوال ان تترك عمليـات     

لتعلم والتعليم والتخطيط للعملية التعليميـة وتنفيـذها       ا
 بل البد مـن     والخطألالرتجال والعشوائية والمحاولة    

 مسبق في ضوء فلسفة واضحة تنبثـق منهـا          إعداد
 )٧٦٦ : ١٩٩٩،احمد (.  العملية التعليميةأهداف

إن إعداد الفرد القادر على اإلبداع والتفكيـر        
 هو هدف تسعى إلى تحقيقـه معظـم أنظمـة           ،البنّاء

 وذلك إلدراك العاملين فيها     ،التربية والتعليم في العالم   
بدور اإلنسان المبدع في تكـوين الثـروة والتغييـر          

 وإيمانهم أن مبدعي األمة ومفكريهـا هـم         ،والسعادة
   )٨٦: ١٩٩٤ ،عبد نور وشمعون(.قة لهاالثروة الحقي

وقد أصبح التحدي الحقيقي للتعليم اليـوم هـو         
إعداد اإلنسان القادر على مواجهة المستقبل والتفاعل       
ــستجداته   ــه ومـ ــع متغيراتـ ــة مـ   .بايجابيـ

)Morrison , 1996 , P: 1(  
لقد كانت التربية القديمة تركز على المستويات       

 إال أن التربية    ،بلومالدنيا من التفكير بحسب تصنيف      
الحديثة تركز على المستويات العليـا مـن التفكيـر          
وتعتمد التفكير المنطلق أساساً فـي تنميـة قـدرات          
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 وذلك تجاوباً مـع متطلبـات       ،التفكير الراقي عموماً  
                    )Tinker , 2003 , P: 17(.الحضارة المعاصرة

ـ        رد وتهدف التربية أيضاً إلى تنمية طاقات الف
 وذلك بالتركيز على المهـارات الحياتيـة        ،وتعزيزها

الضرورية كمهارة التواصل والتفاعل والتعاون وحل      
 فضالً عن تنمية الوعي بالبيئة واكتـساب        ،المشكالت

المواقف واالتجاهات كاحترام اآلخـرين والتفاعـل       
  كل ذلك يهدف إلى تنميـة شخـصية        ،بإيجابية معهم 

كيف مع مجتمع متطـور   جوانبها للت  المتعلم من جميع  
   )١ : ٢٠٠٤ ،مؤسسة شومان.  (وسريع التغير

ويبرر بياجيه مسؤولية التربية تجاه هذا التغيير       
إن الهدف الرئيس للتربية هو إعداد وتهيئة       : " فيقول  

  ."ن باإلبداع واالبتكـار واالستكـشاف     أفراد يتميزو 
   )١٥٧ : ١٩٩٨ ،الخاليلة واللبابيدي(

 عالمنا المعاصر، إذ أثـر      وللعلم دور كبير في   
العلم في الحياة وأسهم في كل لون من ألوان النـشاط       
فيها، وأصبح العلم سمة العصر وأداة التنمية والتقـدم     

   )١٤ : ١٩٨٩ ،اللقاني وعودة( .العلمي
إن أهم أهداف العلم هـو مواجهـة التحـديات       
لتحسين قدرة االفراد وزيادته في السيطرة على البيئة        

شون فيها والتقليل من المشاكل التي تعـصف  التي يعي 
  )١٥ : ٢٠٠٩ ،النعيمي وآخرون( .بها

وقد أولى التربويون عناية متزايدة بـالطرائق       
واألساليب والنماذج واألنشطة والفعاليات التي تجعل      

 فقد أثبتت العديد    ،من الطالب محوراً للعملية التعليمية    
 مما  )%٢٠(من الدراسات أن الطلبة يتعلمون حوالي       

 ممـا   )%٥٠( و ، مما يشاهدون  )%٣٠( و   ،يسمعون
 ، مما يعملون ويقولون   )%٧٠( و ،يسمعون ويشاهدون 

لذلك على المدرس الناجح جعـل طالبـه يعملـون          

 ،الزهيـري . (ويتكلمون ويفكرون في الوقت نفـسه     
٢١٣ : ٢٠٠٦(   

 إكـساب  العملية التعليمية في     أهميةوهنا تبرز   
 وكيفيـة ومات والمعـارف    الفرد مهارات تنظيم المعل   

وقد ظهـرت   ،  من خالل التعلم الذاتي      إليهاالوصول  
 طرائق حديثة في التدريس تستند على فهم        إلىحاجة  

ـ       تتحـسن  ي  نظريات التعلم والقدرة على تطبيقها لك
المخرجات التربوية وهذا هو دور المـدرس الجيـد         

  )٥ : ٢٠٠١، القيسي (  .الذي يختار انسبها
 تهتم  أصبحتبوية المعاصرة   ان النظريات التر  

ببناء الطالب لمعرفته والتركيز على الـتعلم الـسابق         
  ومن بينها النظرية البنائيـة     ،وأثره في التعلم الالحق   

Constructivism theory)(، وتعد النقطة الرئيسة 
في الفلسفة البنائية هي بناء األفكـار الـسابقة التـي           

ات الجديدة  يستخدمها الفرد في فهم الخبرات والمعلوم     
ومن ثم يحدث التعلم عندما يكون هناك تغيـر فـي           
أفكار الطالب السابقة وذلك عن طريـق تزويـدهم         

 .يعرفونه بالفعل   أو إعادة تنظيم ما    ،بمعلومات جديدة 
   )٤٨٩ : ١٩٩٩ ،شهاب والجندي(

تهتم النظرية البنائيـة فـي الـتعلم المعرفـي          
  :باإلجابة عن سؤال مهم هو

لمعرفة ؟ أي كيف نتوصل     سب الفرد ا  تكيف يك 
 ولإلجابة عن هذا السؤال يجب      ،إلى معرفة ما نعرف   

التعرف على مفهوم التعلم لدى منظري البنائية فالتعلم        
من المنظور البنائي يعني التكيفـات الحادثـة فـي           
المنظومات المعرفية الوظيفية للفـرد التـي تحـدث         
لمعادلة المتناقضات الناشئة من تفاعله مع معطيـات        

 وطبقاً للبنائية يمكننا أن نفكر وفقـاً        ،عالم التجريبي ال
                         )٣: ٢٠٠٦ ، عودةأبو. (ألدائنا وتصورنا عن العالم
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 إلـى وقد تم التوصل من خالل هذه النظرية        
 )Yager ,1991( فقد ذكر،  التعلم طريقة جديدة في

حـث فـي غـضون    ان كثير من الجهد في مجال الب   
 طريقـة جديـدة     إليجادالسنوات الماضية قد استهلك     

 المربـون هـو     إليـه  ما توصل    أفضلللتعليم وكان   
 يعد أنمـوذج الـتعلم البنـائي        . التعلم البنائي  أنموذج

داود  (.األكثر جاذبية في مجال التعليم والتعلم الصفي      
ويقوم أنموذج التعلم البنائي    )  ١٠٥: ٢٠٠٧،وعمران

  :احل أساسية هيعلى أربع مر
  .مرحلة الدعوة .١
 مرحلة االكتشاف واالستكشاف .٢

 مرحلة اقتراح الحلول والتفسيرات  .٣

 )اإلجراءات(مرحلة اتخاذ القرار  .٤

ويرى الباحث أن أنموذج التعلم البنـائي مـن      
المداخل المهمة التي تسعى لتحقيق التتابع والتسلسل       
والترابط بين المفاهيم العلمية بصورة تحقق التفاعل       

مع البيئة التي يعـيش فيهـا      والتكيف اآلمن    ،الناجح
؛ وذلك ألن هذا األنموذج يـساعد الطالـب         الطالب

على أن ينظر إلى المشكلة نظرة شـاملة ومتكاملـة      
 مما ينمـي    ،دون إهمال ألي عنصر من عناصرها     

لديه مهارات التفكير العلمي وينشط عملية اكتـساب        
  .المفاهيم في ضوء ما تعلمه سابقاً

ونتيجة لزيادة العناية بهذا األنمـوذج جـرت        
 فقد  ،عدة متغيرات  عدة دراسات أوضحت تأثيره في    

أوضحت بعض الدراسات فاعليتـه علـى متغيـر         
 ودراسـة   ،)١٩٩٣ ،عبد الهادي ( التحصيل كدراسة 

 ،)Caporio, 1994( ودراسة ،)٢٠٠٠ ،إسماعيل(
وهدفت بعضها إلى معرفة فاعليته في تنمية بعـض         

 التـي   )١٩٩٨ ،سـعودي ( كدراسة   ،فكيرأنواع الت 

 أمـا دراسـة     ،أالبتكـاري هدفت إلى تنمية التفكير     
 فقد هـدفت إلـى تنميـة        ،)٢٠٠١ ،سلمان وهمام (

  .التفكير الناقد
 أهميـة  إنوفي ضوء ما تقدم يمكننـا القـول         

 من النتائج التي سوف يسفر      اإلفادةالبحث تتجلى في    
ة علـم  عنها البحث في تطوير طرائق التدريس لمـاد   

 القـائمين علـى     أنظار والمساهمة في توجيه     األحياء
 التعلم  أنموذج أهمية إلىتدريب المعلمين والمدرسين    

  .البنائي
  هدف البحث: ثالثا 

Objectives of the Research  
  :يهدف البحث إلى تعرف 

 تحصيلأنموذج التعلم البنائي في      اثر استعمال  -
طالب الصف الرابع العلمي فـي مـادة علـم          

   .األحياء
  

  فرضية البحث: رابعاً 
Hypotheses of the Research  

لغرض التحقق من هدف البحث تـم صـياغة         
  - :ة اآلتية الصفريةالفرضي

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى         -
 بين متوسط درجات تحصيل طالب      )٠٥,٠(داللة  

المجموعة التجريبية الذين يدرسـون علـى وفـق         
 وطالب المجموعة الضابطة    ،ائيأنموذج التعلم البن  

  .الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية
  حدود البحث: خامساً 

Limitation of the Research 
  -:يقتصر البحث الحالي على 
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 طالب الصف الرابـع العلمـي فـي المـدارس       -١
اإلعدادية والثانوية والنهارية التابعة لمديرية تربيـة       

  .الديوانية
 – ٢٠٠٩اسي الثاني للعام الدراسـي   الفصل الدر  -٢

  . م٢٠١٠
 من كتاب علم األحياء المقـرر       األربعة الفصول   -٣

، التاسع، الثامن  (للصف الرابع العلمي والفصول هي      
  ).٢٠٠٧ ،١٧ط ()الحادي عشر، العاشر

  
  

   المصطلحاتتحديد: سادساً
Definition of the terms  

ــائي  -١ ــتعلم البن ــوذج ال  Constructivist أنم
Learning Model    

 عرفه)Yager , 1991(  
أحد النماذج واألساليب التدريسية التـي تقـوم         -

على الفلسفة البنائية وهو يربط بين دور كـل          
من المعلم والمتعلم في العملية التعليمية التعلمية       

 ،الـدعوة (على وفـق أربـع مراحـل هـي          
 اتخاذ  ، اقتراح الحلول والتفسيرات   ،االستكشاف

  )Yager , 1991 , P:52- 53 ().القرار

 ٢٠٠٤ ،سيف(عرفه(   
أحد أساليب التدريس التي تؤكد على التفاعـل         -

بين المعلم والمتعلم ويسير على وفـق أربـع         
   .مراحل متسلسلة ومترابطـة فـي مـا بينهـا     

  ) ١٣٢ : ٢٠٠٤، سيف(
 ٢٠٠٥ ،صبري وتوفيق(عرفه (  

أحد نماذج التعليم والتعلم التي انطلقـت مـن          -
 البنائية وتطبيقاتها في مجـال الـتعلم        النظرية
 ويمكن من خالله الربط بـين العلـم         ،والتعليم

 ،صـبري وتوفيـق   ( .والتكنولوجيا والمجتمع 
١٠٦ : ٢٠٠٥(  

 ٢٠٠٧ ،أبو رياش(عرفه(   
استراتيجيات التدريس القائمة على النظرية      أحد -

 ويركز على دور المـتعلم االيجـابي        ،البنائية
 تفاعله المباشـر مـع      وبناء المعرفة من خالل   

 وربـط   ،مادة التعلم ومع زمالئـه اآلخـرين      
المفاهيم الجديدة بخبراتـه الـسابقة إلحـداث        

 ،أبـو ريـاش   .   (تغييرات في بنيته المعرفية   
٢٨٨ : ٢٠٠٧ (  

 :إجرائيا ويعرفه الباحث 

 تعليمي لمساعدة الطالب على اكتساب      أنموذج  -
المعرفة من خالل دعوتهم لتـدارس مـشكلة        

 القتراح واستكشافها من خالل األنشطة    ةإحيائي
الحلول الالزمـة لهـا واتخـاذ اإلجـراءات         

 .والقرارات المناسبة بشأنها

   التحصيل -٢
  )٢٠٠٣، جادو أبو(عرفه 

محصلة مايتعلمه الطالب بعد مرور مدة زمنية        -
ـ        ى معينة يمكن قياسه بالدرجة التي يحصل عل

اختبار تحصيلي وذلك لمعرفـة مـدى نجـاح         
 جـادو   أبو(.تيجية التي يضعها المدرس   االسترا

،٤٦٩ : ٢٠٠٣( 

 )٢٠٠٦، جاسم (عرفه  -

ما تجمع وتثبت لدى الطالب من معلومات في         -
 وإدراكهـم مادة دراسية معينة نتيجة اطالعهم      

ــادة   ــك المـ ــدرس تلـ ــاطة مـ                          .بوسـ
 )٣٣ : ٢٠٠٦،جاسم (

 :ويعرفه الباحث اجرائيا -
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ها الطالب من خـالل     الدرجة التي يحصل علي    -
اجابته على فقرات االختبار التحصيلي الـذي        

   . البحثألغراض الباحث أعده
  الفصل الثاني

  :الدراسات السابقة 
  ).Caporio,1994)دراسة كابريو  -

هدفت الدراسة إلى معرفة اثر ُأنموذج التعلم          
البنائي في التحصيل وكيفية تـدريب الطلبـة علـى          

هذه الدراسة في الواليات    إجراء التجارب إذ أجريت     
 كانت اداة   .المتحدة األمريكية على طلبة كلية المجتمع     

البحث عبارة عن اختبار تحصيلي تم تطبيقـه علـى          
 علـى   بالتساوي قسمت   ، طالباً )٨٨(عينة مكونة من    

 طالبـاً درسـت     )٤٤(مجموعتين أحدهما تجريبيـة     
 واألخرى ضابطة تألفت مـن      ،بُأنموذج التعلم البنائي  

 اسـتخدام   . طالباً درست بالطريقة االعتياديـة     )٤٤(
الباحث المنهج التجريبي واستمرت التجربة مدة ثالثة       
اسابيع وبعد انتهاء التجربة وتطبيق االختبـار علـى         

ـ  استخدم الباحث الحقيبة اال    ،العينة صائية للعلـوم   ح
لمعالجـة البيانـات فـأظهرت      )SPSS(االجتماعية  

مجموعة التجريبيـة   النتائج ان معدل تحصيل طلبة ال     
أعلى من معدل تحـصيل الطلبـة فـي المجموعـة           

    )(Caporio , 1994 , P: 23.الضابطة
  .)(Appleton , 1997دراسة ابليتون  -

هدفت الدراسة إلـى تحليـل تعلـم التالميـذ          
ووصفه اثناء استخدام ُأنموذج التعلم البنـائي القـائم         

   .على النظرية البنائية في تدريس العلوم
داة البحث عبارة عن نموذج يتكون من       كانت ا 

ثالثة دروس تتضمن أحداثاً متناقضة في موضوعات       
  ). والشد، والبندول،الطفو والغطس(: 

 تألفـت عينـة     .لقد أعد الباحث هذا اُألنموذج بنفسه     
 )طـالب وطالبـات   (البحث من ثالثة فصول مختلفة      

 )١٣ -١١(ذوي مستويات عقلية مختلفة مـن سـن         
 إذ  ، المحلية في كويـسألنَّد باسـتراليا      عاماً في المدن  

 ،درست المجموعات الثالث بُأنموذج التعلم البنـائي      
قام الباحث بإجراء مقابالت منفردة لثالث تالميذ من        
كل فصل بعد كل درس من الدروس الثالث ليـصبح          

 كانت هـذه المقـابالت      ، مقابلة )٢٧(عدد المقابالت   
لميدانيـة  والدروس المصورة بالفديو والمالحظـات ا     
 ومـن   .هي مصادر جمع المعلومات لهذه الدراسـة      

خالل الصورة النهائية لُألنموذج أمكن بوضوح تحديد       
التطور المعرفي للتالميـذ ووصـفه اثنـاء دروس         

 خلصت الدراسة إلى تصميم ُأنموذج لتدريس       .العلوم
العلوم بتحديد ووصف التطور المعرفي للتالميذ اثناء       

عرفة سـابقة حـول كيفيـة    الدروس ويزود المعلم بم  
تصرف الطلبة اثناء حل المشكالت خالل الـدروس        

 .وبالتالي تحديد االستراتيجيات التدريسية المناسـبة 

Appleton, 1997 , p: 300-310) (  
  ).٢٠٠١،اللزام(دراسة  -
هدفت الدراسة الى عـرف مـدى فاعليـة             

ُأنموذج التعلم البنائي في تنميـة التحـصيل العلمـي          
 لـدى   ) التطبيق -  الفهم -التذكر(ت المعرفية   للمستويا

 وقـد   ،طالب الصف األول المتوسط في مادة العلوم      
المملكـة العربيـة    (أجريت الدراسة فـي الريـاض     

  ).السعودية
 طالبـاً تـم     )١٠٩(تألفت عينة الدراسة من         

توزيعهم على مجموعتين حسب التصميم التجريبـي       
 )٥٥ ( مجموعة تجريبيـة تـضم     ،الذي اتبعه الباحث  

 ،طالباً وقد درست على وفق ُأنموذج الـتعلم البنـائي      
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 طالباً درست علـى     )٥٤(ومجموعة ضابطة ضمت    
أما اداة البحث فكانت عبارة     . وفق الطريقة االعتيادية  

عن اختبارٍ تحصيليٍّ تم تطبيقـه علـى مجمـوعتي          
البحث بعد التأكد صدقه وثباتـه واسـتعمل الباحـث         

 ،٢٠ة كيودرريتـشاسون  معادل(: الوسائل االحصائية 
  وبعـد تطبيـق    ،)وارتباط بيرسون، واالختبار التائي   

 -:االختبار أظهرت النتائج ما يأتي

 عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين        -أ
متوسطات الدرجات البعديـة لطـالب المجموعـة        
التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في التحصيل      

 وعنـد   )لفهمالتذكر وا (الدراسي العلمي عند مستوى     
   .المستويات الثالثة مجتمعة

 وجود فـروق ذات داللـة احـصائية بـين           -ب
متوسطات الدرجات البعديـة لطـالب المجموعـة        
التجريبية وطالب المجموعة الضابطة في التحـصيل       

اللـزام،   .الدراسي ولصالح المجموعـة التجريبيـة     
٤٠: ٢٠٠١(  

  الفصل الثالث
  :اإلجراءات

اعتمد الباحث التـصميم     : التصميم التجريبي  : أوال
التجريبي ذات الضبط الجزئي للمجموعتين تجريبيـة       

 )١(وضابطة ذوات االختبـار البعـدي والمخطـط         
  :يوضح ذلك

  
  المتغير التابع              المتغير المستقل                المجموعة

  التعلم البنائيأنموذج  التجريبية

 يةالطريقة االعتياد  الضابطة

 التحصيل

   التصميم التجريبي للبحث)١(مخطط              
  

  

 مجتمع البحث وعينته : ثانيا 

ـــن   ــث م ـــع البح ـــد مجتم إن تحدي
الخطـوات المهمة إذ يتطلب دقة بالغـة العتمـاد         

وكفــاية  ، وتصميم أدواتـه ، إجـراءات البحـث 
 ومجتمع البحث هو مجموعة من      .نتائجه على ذلك  

ـ        .شكلة البحـث حـولهم   األفراد الذين تتمحـور م
   )١٤٠ :٢٠٠٥،محجوب(

تألـف مجتمع البحث الحـالي من جميـع       
طالب الصف الرابع العلمي في المدارس اإلعدادية       
والثانوية التابعة إلى مديريـة تربيـة محــافظة         

 البـالغ   ٢٠١٠- ٢٠٠٩الديوانية للعـام الدراسـي      
  . مدرسـة)١٣(موزعين على  ، )٨٤٩(عـددهم 

أبـي  ثانويـة   ( مدرسـة   تم قصدياً اختيار  
 مـن   تعـاون لما وجده الباحث من      ، )للبنين تراب

فضال عن اسـتيفاء    ،إدارة المدرسة ومدرس المادة     
المدرسة لمعظم شروط أنجاح التجربة مـن جهـة         
البناية الجيدة وكذلك وجود مختبر لمـادة عــلم         

و ، األحياء مجهز بصورة مقبولة باألجهزة والمواد     
ي دفعت الباحـث الختيـار       الت األخرىمن األمور   

هذه المدرسـة وجود عـدد ُأنمـوذجي لطـالب         
الشعبة الواحدة اذ تحوي المدرسة علـى شـعبتين         

 )أ(شعبة  ، ) ب، أ( للصـف الرابع العـلمي شعبة   
 )٢٥( فتـضم  )ب(أمـا شـعبة   ،  طالباً)٢٦(تضم  
، تم تحديد عينة طالب البحث للمجموعتين     ، طالباً  

طريق إجراء القرعـة    عن  ، التجريبية والضابطة   
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 لتمثــل )أ(فــاختيرت الــشعبة ،بــين الــشعبتين 
ــة  ــة التجريبي ــشعبة ، المجموع ــت )ب(وال  مثل

ولم يـتم اسـتبعاد أي مـن        ، المجموعة الضابطة   
طالب المجموعتين ذلك لعدم وجود رسـوب مـن         

وبهذا أصبح عـدد أفـراد عينـة    ، السنة الماضية   

 يـوضــح   )١( والجـدول    . طالبـاً  )٥١( البحث
  :ـكذل

 
 
 
 

  )١(الجدول 
  توزيع طالب مجموعتي البحث حسب الشعب

 المجموع الكلي عدد الطالب المجموعة الشعبة ت

 ٢٦ التجريبية  أ ١

 ٢٥ الضابطة ب ٢

    
  ٥١ 

  
 Equivalent  تكافؤ مجموعتي البحث -  :ثالثا

of the Groups Research  
يعد تحقيق التكافؤ بين أفـراد مجمـوعتي        

وإن . اسيا قبل الـشروع بالتجربـة     البحث أمرا أس  
اختيار الباحث مجموعات بحثه عن طريق التعيين       
العشوائي أو إجراء القرعة ال يعد كافيـا ومحققـا          
لعدالة التوزيع بين المجموعات ألن احتمالية عـدم        
تكافؤ المجموعتين وارد برغم اإلجراءات أعـاله       
لذلك يتوجب على الباحث القيام ببعض اإلجراءات       

 تـضمن تكـافؤ مجموعـات بحثـه بـبعض         التي
المتغيرات والتي ينشا جزء منها أو بعضها بـسبب       

 ١٩٩٢،عبيــدات وآخــرون (.خــصائص العينــة
:٢٤٧- ٢٤٦(  

   :وقد كافا الباحث في المتغيرات التالية
 العمر الزمني  -١

إذ بلـغ   ، حث األعمار باألشـهر     وقد حسب البا  
المتوسط الحـسابي ألعمـار طـالب المجموعـة         

 شـهرا بـانحراف معيـاري       )١٧٣,٩٦(التجريبية  
والمتوسط الحسابي ألعمار المجموعـة      ، )٣,٦٦(

وباستخدام ، )٤,٧٥( بانحراف   )١٧٤,٤٤(الضابطة  
 )T-test(     لعينتـين مـستقلتين     االختبار التـائي  

أظهـرت النتـائج عـدم    ، ن  للمقارنة بين المتوسطي  
وجود أي فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى         

 )t(إذ كانـت قيمـة      ، )٤٩( ودرجة حرية    )٠,٠٥(
 اقل من القيمة الجد ولية البالغـة        )٠,٤٠(المحسوبة  

مما يدل على تكافؤ طالب المجمـوعتين       ، )٢,٠٢(
   .في متغير العمر الزمني

 متغير الذكاء -٢

ن المقـنن علـى     طـبق الباحـث اختبار راف   
مجموعتي البحث التجريبيـة والـضابطـة فـي        
األسبوع األول من التجربة إذ بلغ متوسط درجات        

   وانحراف معيـاري    )٤٠,٨٥(المجموعة التجريبية   
 المجموعـة الـضابطة    ومتوسط درجات ، )٨,٢٤(
االختبار  وباستخدام ، )٦,٢٠(بانحراف  ) ٣٩,٢٠(

ت النتـائج   أظهر  لعينتين مستقلتين  )T-test(التائي  
 )t(اقل من قيمة     ، )٠،٨٠( المحسوبة   )t(أن قيمة   
) ٠,٠٥( عند مستوى داللة     )٢,٠٢(البالغة   الجدولة

وبذلك تعد مجموعتا البحـث     ، )٤٩(ودرجة حرية   
  .متكافئتين في متغير الذكاء

 األحياء التحصيل السابق لمادة علم  -٣
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 حصل الباحث على درجات نـصف الـسنة       
بية و الضابطة في مادة     لمجموعتي البحث التجري  

 من  )٢٠١٠- ٢٠٠٩(علم األحياء للعام الدراسي     
إذ بلغ متوسط درجـات طـالب       ، مدرس المادة   

ــة  ــة التجريبي ــراف )٦١,٥٨(المجموع  وانح
ومتوسط درجـات طـالب      ، )١٥,٥٧(معياري  

 وبـانحراف   )٦٢,٥٢(المجموعة الضابطة كان    
ــاري  ــة )١٤,٧٩(معي ــراء المقارن ــد إج  وعن

 لعينتـين   )t-test(ختبـار التـائي     باستخدام اال 
 المحـسوبة   )t(مستقلتين أظهرت النتائج أن قيمة      

 )٢,٠٢ (الجد وليـة   )t( اقل من قيمة     )٠,١٥٤(
 )٤٩( ودرجة حريـة     )٠،٠٥(عند مستوى داللة    

مما يعني عدم وجود أي فروق دالة إحصائيا مما         
يؤكد تكافؤ مجموعتي البحث في متغير التحصيل       

  .علم األحياءالسابق لمادة 
   مستلزمات البحث إعداد: رابعا 
 تحديد المادة العلمية  -١

لقد حدد الباحث المادة العلمية التـي سـوف         
تدرس خالل مدة إجراء التجربـة فـي الفـصل          

بمـا  )  م ٢٠١٠- ٢٠٠٩ (الدراسـي  الثاني للعام 
االختيـار علـى     فوقع، أهداف بحثه    يتالءم مع 
للـصف  من كتاب علم األحياء      األربعةالفصول  

  :وكما يأتي) ٢٠٠٧، ١٧ط(العلمي  الرابع
تالؤم الحيوان مـع البيئـة فـي        : الفصل الثامن 

  الشكل والتركيب وطريقة الحياة 
 األنسجة النباتية : الفصل التاسع

تالؤم النبات مع البيئة من حيـث  : الفصل العاشر 
  الشكل والتركيب وطريقة الحياة 

لجذور النمو الثانوي في ا   : الفصل الحادي عشر   
  والسيقان 

  السلوكية األغراضصياغة  -٢

صاغ الباحث األهداف الـسلوكية اعتمـادا        
على تحليل محتوى المـادة التي شملتها التجربة       

وفقا للمجـال المعرفي موزعة على المـستويات       
، التـذكر (    :)Bloom(الستة لتصنيف بلـوم     

 عرضـت هـذه األهـداف       ).والتطبيق، والفهم  
ى مجموعة مـن الخبـراء      بصورتها األولية عل  

والمختصين في مجال التربيـة وعلـم الـنفس          
وطرائق تدريس العلوم وكذلك تخـصص علـم        

إلبداء آرائهـم ومالحظـاتهم بمـدى       ، األحياء  
وتغطيتها ، مالءمتها لمستوى الهدف الذي تقيسه      

لمحتوى المادة وقد عدت األهداف صالحــة آذ        
 )%١٠٠-٧٥(حـصلت على نسبـة اتفــاق      

وقد بلـغ عـدد األهـداف        ، )*( الخبراء من أراء 
 هدفاً سلوكيا بعد إجـراء      )٧٦(بصورتها النهائية   

  .بعض التعديالت عليها
  الخطط التدريسية إعداد -٣

 خطط تدريسية لكل مجموعـة      بإعدادقام الباحث   
وقـد تـم     من مجموعتي البحث التجريبية والضابطة    

 منها على مجموعة من الخبراء وذلك       أنموذجعرض  
وقد تم تعـديلها وفـق مـا اقـره           أرائهم من   ةلإلفاد

   .المحكمون
  :االختبار التحصيلي :اداة البحث :خامسا

 تم ذكرها سابقا :  السلوكية األغراضصياغة   -  أ

  الخارطة االختبارية إعداد  - ب

اعد الباحث الخارطـة االختباريـة لمحتـوى          - ج
 وحـسب   األحيـاء  من كتاب    األربعةالفصول  

، التذكر(سلوكية   ال لألغراضالمستويات الثالثة   
 المحتـوى   أوزان وقد حـددت     )التطبيق، الفهم

الدراسي في ضوء عدد الصفحات لكل فـصل        
 الـسلوكية حـسب     األهداف أوزانكما حددت   

ـ  فقد حدد  األسئلة عدد   إمامستوياتها الخمسة      ب
 فقرة موضوعية من نوع اختيـار مـن         )٤٠(

متعدد وملىء الفراغات وقد وزعـت حـسب        
 .ختبارية الخارطة االإعداد
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ــدول  ــة  )٢(ج ــة الخاص ــة االختباري الخارط
  باالختبار التحصيلي

 الـسلوكية وزن    األغراضالمحتوى التعليمي عدد    
   وأوزانها األغراضالمحتوى مستويات 

  المعرفة الفهم التطبيق المجموع
١٠٠% ٤٠% ٣٠% ٣٠%  

  ١٤  ٤ ٦ %٣٥ ٢٦:الفصل الثامن
  ١٤ ٤ ٤ ٦% ٣٤ ٢٥:الفصل التاسع
  ٧ ٢ ٢ ٣% ١٩ ١٥:الفصل العاشر

   ٥ ١ ٢ ٢% ١٢ ١٠:الفصل الحادي عشر
   ٤٠ ١١ ١٢ ١٧% ١٠٠ ٧٦: المجموع 

  الجامعة المستنصرية_ ت العلوم.ط_ د يوسف فالح.ا)*(
   جامعة القادسية  - علم النفس التربوي–علي صكر . د.م.أ
   جامعة الكوفة-ت العلوم. ط-د نعمة عبد الصمد .م

  
   صيليألتح فقرات االختبار إعداد -د

 اختبـار   إعـداد من متطلبات البحث الحـالي      
تحصيلي يستعمل لقياس تحصيل الطالب في مقـرر        

 وذلـك   األحياءالفصل الدراسي الثاني من كتاب علم       
 التعلم البنائي في تحصيل طـالب    أنموذجلمعرفة اثر   

 اختبار تحـصيلي    بإعدادعينة البحث وقد قام الباحث      
 اختيار من    فقرة موضوعية من نوع    )٤٠(مكون من   

  .متعدد
ومن اجل التحقق من صـدق       :صدق االختبار    -

االختبار عمد الباحث الى التحقق من نـوعين        
من من انواع الصدق هما الصدق الظـاهري        

   .وصدق المحتوى
يعد من مواصفات االختبار    : الصدق الظاهري    -١

وبغية التثبت منـه عـرض الباحـث        ، الجيد  
عدد من   فقرة على    )٤٠(االختبار المتكون من    
 فـي مجـال طرائـق       )*(الخبراء والمختصين 

 إلبـداء تدريس علوم الحياة والقياس والتقـويم       
 ومالحظاتهم في صالحية الفقرات وقـد       أرائهم

عدت الفقرة صالحة اذا حصلت على موافقـة        
فما فوق من عدد الخبراء والمختصين       )%٨٠(

ونظرا الستجاباتهم عدت جميع فقرات االختبار      
 حيث طبق الباحـث معادلـة       .صادقة ومقبولة 

 .كوبر الستخراج النسبة المئوية

هو ذلك االختبار الذي تعـد      :  صدق المحتوى    -٢
مثلـة لنطـاق الـسلوك المـراد     فقراته عينة م 

 األسـئلة وبالتالي اختيار عـدد مـن       ، قياسها
يفترض بها ان تمثـل هـذا النطـاق تمثـيال           

 من ذلك من خـالل اعـدد        التأكد تم   .صحيحا
 إعـداد  بـأوزان بارية وااللتزام   الخارطة االخت 

االختبـار   الفقرات كما قام الباحـث بعـرض      
 السلوكية والخارطـة االختباريـة      واألغراض

على عدد من السادة الخبـراء لتقريـر مـدى          
  .تحقيق فقرات االختبار للصفة المراد قياسها

  : تطبيق االختبار وتحليل فقراته-هـ
  :ألتحصيليالتجربة االستطالعية لالختبار  -١

طبق الباحث االختبار التحصيلي على عينة من       
 طالبا من طالب الصف الرابع العلمـي        )٤٠(

 -١٢ -١٦ بتـاريخ    في ثانوية الكرامة للبنين   
  ، اختيروا بصورة عشوائية ٢٠٠٩

 الباحث وقد وجد    إشرافوقد طبق االختبار تحت     
ان فقرات االختبار كانـت واضـحة وتعليمـات         

 وقت الذي استغرقه   مفهومة وان متوسط ال    اإلجابة
  . دقيقة)٤٥( هو اإلجابةالطالب في 

  جامعة بغداد_ ت الفيزياء .ط_ د ماجدة الباوي .ا*
   بغدادجامعة_ علم النفس _ د جمال الدليمي .م.ا*
  

 وتم ذلك مـن     إحصائياتحليل فقرات االختبار     -٢
 :خالل حساب
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بعد ان حسب الباحـث  : القوة التميزية للفقرات    -  أ
 فقرة من فقـرات االختبـار       القوة التميزية لكل  

 وتعـد   )٠،٦١ -٠،٣٢(وجدها تتراوح بـين     
الفقرة مميزة اذا زادت قوتهـا التميزيـة عـن        

 الفقرات التي تقل عن هـذا المعـدل     أما% ٢٠
 الباحـث   ابقـي  تعديلها لذا    أوفيستحسن حذفها   

 . تعديلأوعلى جميع الفقرات من دون حذف 

حـسب الباحـث    :  معامل صعوبة الفقـرات       - ب
 صعوبة كل فقرة من فقرات االختبـار        معامل

 وتعـد   )٠،٦٦ -٠,٣٤(وجدها تتـراوح بـين    
الفقرات االختبارية مقبولـة اذا كـان معـدل         

وهذا يعني ان   ) ٠،٨٠- ٠،٢٠( صعوبتها بين 
 .جميع فقرات االختبار تعد مقبولة

 بعد اسـتعمال قـانون  :  فعالية البدائل الخاطئة    -ج
لعليا والدنيا  البدائل على درجات الفئتين ا     فعالية

 إجابـات  إليهاظهر ان البدائل الخاطئة جذبت      
 طـالب   إجابات من   أكثرمن طالب الفئة الدنيا     

 على البدائل من دون     اإلبقاءالفئة العليا لذلك تم     
   .تغير

 :ثبات االختبار  -

وجد الباحـث بعـد     : طريقة اعادة االختبار      -  أ
استخدام هذه الطريقة ان معامـل الثبـات        

لك من خـالل اسـتعمال       وتم ذ  )٠،٨٠(بلغ
 .معامل بيرسون

 كيودر ريتـشاردسون  (    استخدام معادلة   - ب
تطبيق المعادلة وجد الباحث ان      بعد:  )٢٠

 وتـدل   .)٠،٧٩(معامل الثبـات يـساوي      
  .القيمتان على ان االختبار يتميز بثبات جيد

 :االختبار التحصيلي بصورته النهائية  -

 فقرة  )٤٠( تالف االختبار بصورته النهائية من    
موضوعية وقد خصص لكل فقرة درجة واحدة       

  ).صفر(درجة   وأدنى)٤٠( درجة أعلى إنأي 
  عرض النتائج وتفسيرها: الفصل الرابع 

    عرض النتائج :أوال
 التعـرف علـى   إلىان البحث الحالي يهدف   

 التعلم البنائي في تحصيل طالب      أنموذجاثر استعمال   
 يأتي وفيما   ياءاألحالصف الرابع العلمي في مادة علم       

   :عرض لنتائج البحث
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند       : الفرضية -

 بين متوسـط درجـات      )٠٥,٠(مستوى داللة   
تحصيل طالب المجموعـة التجريبيـة الـذين      
 ،يدرسون على وفق أنمـوذج الـتعلم البنـائي        

وطالب المجموعة الضابطة الـذين يدرسـون       
  .على وفق الطريقة االعتيادية

 من صحة الفرضية استخدم االختبار      وللتحقق
التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفرق بين       
متوسطي درجـات المجمـوعتين التجريبيـة       

 )٣(والجدول  .والضابطة على اختبار التحصيل   
  :يوضح ذلك

  )٣(جدول 
   التحصيلالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالب مجموعتي البحث في اختبار

  ةالجد وليت  ت المحسوبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالب موعةالمج
  ٩,٩٩  ٦٧  ٢٦  التجريبية

  ٨,٧٢  ٦٣  ٢٥  ضابطةال
٢,٠٢  
  

٢  

 



  طالب الصف حتصيل البنائي يف التعلم أمنوذج استعمال اثر                                        ناظم تركي عطية السعدي
  علم األحياء مادة يف الرابع العلمي                                                                                                      

----- ------------------------------------------ -------------- --------------------------------------------------  

 

م٢٠١٠ سنة )٤-٣( العددان )٩( المجلد -اب والعلوم التربویةفي اآلدالقادسیة مجلة   
 ٢٥٤ 

ومن الجدول يتبين ان متوسط تحصيل درجـات        
طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستعمال      

 من متوسـط    اعلي )٦٧( التعلم البنائي بلغ   أنموذج
 الذين درسـوا    )٦٣(جات المجموعة الضابطة    در

 عنـد   إحصائيابالطريقة االعتيادية وان الفرق دال      
ــة  ــستوى دالل ــة )٠،٠٥(م ــصالح المجموع  ل

  .التجريبية
   : تفسير النتائج: ثانيا 

 نتائج البحث تفوق طالب المجموعة      أظهرت
على طـالب المجموعـة الـضابطة        التجريبية

  :إلىويعزى ذلك 
لم البنائي يساعد الطـالب علـى       أن أنموذج التع   -

تشخيص جوانب القوة والضعف في معلومـاتهم       
السابقة والتي تعرفوا عليها في مراحـل سـابقة         
وذلك بطرح مجموعة من األسـئلة والمناقـشات     
الصفية التي تمكّن المدرس من تحديـد األفكـار         

 وإضافة معلومات   ، وتعديلها ،الخاطئة لدى طالبه  
ذا نتيجة األنشطة التـي      ويحدث ه  ،جديدة وسليمة 

يقوم بها الطالب مع زمالئـه فـي المجموعـة          
 .الواحدة

 مرشد  إلىتحول دور المدرس من ناقل للمعرفة        -
 " )٢٠٠٢ذياب،  (  ويؤكد .وموجه لكيفية اكتسابها  

إن دور المدرس الحقيقي هو الكشف عما يـدور         
في عقول طلبته ويحدث ذلك عندما يكـف عـن          

 . وكأنها سلعة تُعطى للطلبةالتعامل مع المعرفة
  الفصل الخامس

يتضمن هذا الفصل االستنتاجات التـي تـم         
 مـع   ،استخالصها من نتـائج البحـث وفرضـياته       

  .التوصيات والمقترحات التي توصل إليها الباحث
   Conclusionsاالستنتاجات : أوالً 

في ضوء نتائج البحث يمكن للباحـث أن يـستنتج            
  :اآلتي 

 أنموذج التعلم البنائي وما يشمله من       إن استخدام  -١
 سـاعد فـي تفـوق طـالب         ،خطوات وأنشطة 

 على أقرانهم مـن طـالب       ،المجموعة التجريبية 
 وهذا يعنـي    ،المجموعة الضابطة في التحصيل   

تفوق طريقة أنموذج التعلم البنائي المنبثق مـن         

النظرية البنائية على طريقة التدريس االعتياديـة       
  .في التحصيل

٢-   كاألنموذج َأثراً طيباً فـي نفـوس الطـالب         تَر
أنعكس من خالل رغبتهم بالعمل وتفاعلهم مـع        

 .المدرس ومع بعضهم البعض
   Recommendationالتوصيات : ثانياً 

 في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث الحـالي          
  :يوصي الباحث بما يأتي 

تضمين االستراتيجيات القائمـة علـى النظريـة         -
برامج إعداد المعلمـين والمدرسـين      البنائية في   

 ومدرسي األحياء خاصة من خالل مقـرر    ،عامة
طرق التدريس في الجامعـات العراقيـة حتـى         

 معارف حول   ،)المدرس مستقبالً (يكتسب الطالب   
هذه النماذج واإلستراتيجيات وأسـسها النظريـة       

  .وكيفية تطبيقها
ضرورة التنوع في اسـتخدام طـرق تـدريس          -

 ومـن هـذه الطـرق       ،للتدريسمختلفة وحديثة   
  .األنموذج الحالي الذي أثبت كفاءته

   Propositionsالمقترحات : ثالثا 
  :استكماالً لهذه الدراسة يقترح الباحث  
إجراء دراسة مماثلة على عينات مـن طـالب          -
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Abstract 
 

The effect of Teaching A 
ccording Constructivist Learning 

Models On Achievement Of 

Fourth Scientific Preparatory 
Pupils In Biology 

 
The present study deals with the 

effect of constructive learning model on 
Achievement of Fourth preparatory 
scientific pupils. this goal , the Following 
hypotheses have been proposed :  

there is no statistically significant 
differences at level (0.05) in the mean of 
marks attained by the experimental group 
pupils who were taught through the 
constructive model and pupils of the 
control group who were taught by the 
ordinary traditional method with respect 
to acquiring Achievemen The sample of 
the study was confined to Fourth 
preparatory scientific pupils in secondary 
and preparatory schools (Day Classes) 
which are supervised by the General 
Directorate of Education in AL-
Diwaniya city (2009-2010.( 
 The two groups were equated in 
the variables of age , intelligence , 
previous achievement (mid-Year) , and 
the environmental culture scale.  

 The scientific material was 
limited to the last 4 chapters of the book 
of biology Fourth scientific prepatory 
classe Behaviouyal goals 
 were then designed for these chapters 
(76 goals) Results of statistic processes 
for social sciences (spss -10) and micro 
soft Excel) showed the following :  

-The experimental group pupils who 
were taught by the constructive model 
did better than those of the control 
group who were taught by the 
traditional ordinary method in acquiring 
Achievement 


