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أثز تدريط العلىو باصتدداو إصرتاتًجًُ الزؤوظ املزقنُ معاً يف التحصًل املعزيف
وتينًُ الدافع لإلجناس لدٍ تالمًذ الصف األول اإلعدادٍ
إعداد
 .1د .سمشو عبد احلهًه متىلٌ
مدرس المناهج وطرق تدريس العلوم ،كلية التربية ،جامعة أسوان.

 .2د .ذلند علِ أمحد عحات
مدرس المناهج وطرق تدريس العلوم ،كلية التربية ،جامعة أسوان.
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ملدص البحح:
ىدف البحث إلى تحديد أثر تدريس العموم باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً

في التحصيل المعرفي وتنمية الدافع لإلنجاز لدى تالميذ الصف ال ول اإلعدادي ،وتكونت
مجموعة البحث من ( )26تمميذاً من الصف ال ول اإلعدادي بمدرستي رمضان أرباب ،وطو
حسين بمحافظة أسوان مقسمتين إلى مجموعتين :إحداىما ضابطة ،والخرى تجريبية ،حيث
درست المجموعة التجريبية وحدة "المادة وتركيبيا" وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً،

في حين درست المجموعة الضابطة نفس الوحدة وفقاً لمطريقة المعتادة .وتم إعداد دليل

لممعمم وكتيب لمتمميذ ،وكذا إعداد أداتين لإلجابة عن أسئمة البحث والتحقق من فروضو
متمثمة في :اختبار في التحصيل المعرفي ،ومقياس الدافع لإلنجاز في مادة العموم .وتم
استخدام اختبار (ت) لمعينات المستقمة والعينات المرتبطة لتحميل نتائج تالميذ مجموعتي
البحث ،وتم قياس حجم التأثير .أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوي ( ),0,0بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية في كل
من :التحصيل المعرفي ،والدافع لإلنجاز في مادة العموم .وكذلك وجود حجم تأثير كبير
إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً عمى متغيرات البحث التابعة .وفي ضوء تمك النتائج أوصى
البحث بأىمية توظيف إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس العموم في جميع مراحل

التعميم ،وأىمية عقد برامج تدريبية لممعممين عمى استخدام ىذه اإلستراتيجية في تدريسيم.
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Abstract:
The research aimed to determine the effect of teaching science according
to the numbered heads together strategy on first-grade preparatory stage
students’ academic achievement and achievement motivation in science.
The research groups consisted of (62) students in the first grade from two
preparatory schools in Aswan. The experimental group taught the unit of
"Matter and its Structure" according to the numbered heads together
strategy, while the control group taught according to the usual method.
For answering the research questions and verifying its hypotheses, a
teacher’s guide and a student’s booklet, as well as two instruments were
prepared. The t-test for independent and paired samples and the Cohen’s
d for measuring the effect size were used to analyze the collected data of
students. The results showed that there were statistically significant
differences for the experimental group at the level of 0.01 between the
mean scores of experimental and control groups in both: the academic
achievement, and the achievement motivation in science. In addition, there
was a large effect size of the numbered heads together strategy on the
dependent variables. Based on the results, some recommendations and
suggestions are provided.
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مكدمــُ:
ىدفت الخطة اإلستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي  6,0,-6,02في مصر بالنسبة لمتعمييم
اإلعدادي إلى إتاحة فرص تعميمية جيدة لجميع التالميذ ،بتوفير بيئة تعميمية داعمة لميتعمم مين
خالل توظيف إستراتيجيات تدريسية فعالة تحقق اليتعمم النطيط بميا يسيمح بزييادة قيدرة التالمييذ
عمى التحصيل والتفكير والبحث والتحميل.
وقد بيرزت عدييد مين اإلسيتراتيجيات التدريسيية الحديثية التيي تركيز عميى اليتعمم النطيط مين
جانب المتعمم .وتعد إستراتيجيات التعمم التعاوني من اإلسيتراتيجيات الفعالية فيي التيدريس لنييا
تزيد من فرص استجابات المتعممين لميام التعمم بتيدعيم أنطيطة تعميميية قائمية عميى اسيتخدام
اليدي  Hands-on Activityمن جانب المتعممين ،وتتيح لمتالميذ فرص المطياركة النطيطة
والحييوار والمناقطييية بمييا يييينعكس بطييكل إيجيييابي عميييى مخرجييات المتعمميييين التعميمييية(EL-
;Deghaidy & Nouby, 2008; Gillies, Nichols, Burgh, & Haynes, 2012
)*().Zacharia, Xenofontos, & Manoli, 2011
ومن إستراتيجيات التعمم التعاوني التيي تناولتييا الدراسيات التربويية عميى المسيتوي العيالمي
بالتقصي والبحيث فيي انونية الخييرة إسيتراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً Numbered Head
) .Together (NHTوتميك اإلسيتراتيجية التدريسيية مطيتقة مين النظريية البنائيية التيي تيري

أن عممييييية التييييدريس يجييييب أن تركييييز عمييييى نطيييياط المييييتعمم وايجابيتييييو فييييي عممييييية الييييتعمم
) .(Pritchard & Woollard, 2010وتتمركيز تميك اإلسيتراتيجية عميى تقسييم المتعمميين
إلى مجموعات تعاونية صغيرة غير متجانسة يتم خالليا مطاركة أعضاء المجموعات في تنفييذ
الميييام التعميمييية بمييا يحقييق اسييتيعاب جوانييب الييتعمم المختمفيية لييدي التالميييذ ذوي المسييتويات
التحصييمية المختمفية & (Kagan, 2009; Maheady, Michielli-Pendl, Harper,
).Mallette, 2006
وتعتمييد إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية مع ياً عمييى سييت مراحييل تتمثييل فييي :مرحميية التييئيية

الحييافزة ،ومرحميية توضيييح الميييام ،والمرحميية االنتقالييية ،ومرحميية عمييل المجموعييات ،ومرحميية
المناقطة الصفية ،ومرحمة إنياء الدرس (زيتون.)6,,2 ،
لبح م طبق م ل ل م للج لة الممي ة للللممي لا ممإ لممالس د ) م ل ل م س
)*) تممإ إا م
Manual of the American Psychological Association (APA), 6th ed.
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ويسياعد اسيتخدام إسيتراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً فيي التيدريس عميي تنميية المييارات

االجتماعييية لمتالميييذ ( ،)Kagan, 2009وميينح التالميييذ فرصيية التعبييير عيين ال يرأي ومناقطيية
انراء الخيرى ( ،)Astuti, 2014واتاحية فيرص المناقطية والحيوار ( & Hunter, Dieker,
 ،)Whitney, 2016وتطيجيع المسيؤولية الفرديية واالعتمياد المتبيادل بيين أعضياء المجموعية
( ،)Wora, Hadisaputro, & Pambudi, 2017ومنح الثقية لمتالمييذ ومسياعدتيم عميى
التفكير (.)Irawan, Mardiyana, & Sari Saputro, 2017
ونظي ارً لمييا تقدمييو تمييك اإلسييتراتيجية ميين فييرص تعميمييية جديييدة لمتالميييذ فقييد تناولتيييا عييدة

دراسيات عميي المسيتوي العيالمي ،مثييل(Hunter et al., 2015; Hunter et al., :
2016; Irawan et al., 2017; Leasa & Corebima, 2017; Mustami
) ،& Safitri, 2018, 2018; Wora et al., 2017وتوصيمت تميك الدراسيات إليى فاعميية
إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية مع ياً فييي تحسييين الداء التحصيييمي الكيياديمي ودافعييية الييتعمم

لمتالميييييذ فييييي الصييييف الدراسييييي .وتناولييييت بعييييض الدراسييييات عمييييى المسييييتوي العربييييي تمييييك

اإلسيييتراتيجية بالتقصيييي والبحيييث ،مثيييل دراسيييات( :أبيييو سيييممية ،6,02 ،الخزاعيييي6,02 ،؛
الغامييييدي6,02 ،؛ النحيييييال6,02 ،؛ الياسيييييري6,02 ،؛ حنونييييية6,02 ،؛ عبيييييد القيييييادر،
6,02؛ عواد )6,02 ،التي توصمت إلى فاعميتيا في التدريس عمى كل من :تنميية المفياىيم

العممييية وميييارات التفكييير العممييي فييي العمييوم وتحصيييل مييادة الحييياء واتخيياذ الق يرار ،والتحصيييل
وتنميييية بعيييض مييييارات التفكيييير الناقيييد ومييييارات التواصيييل ومييييارات التفكيييير البصيييري ودافيييع
اإلنجيياز والميييل فييي مييادة الرياضيييات ،وزيييادة التحصيييل فييي مييادة التييارية ،وتنمييية ميييارات
القراءة في مادة المغة العربية.
وكل ىذا يدعم توجو البحث الحالي في تجريب اسيتخدام إسيتراتيجية اليرؤوس المرقمية
معاً في تدريس العموم لمصف الول اإلعدادي ،حيث إنيو ال توجيد دراسية فيي البيئية المصيرية
حاولت دراسة أثر تدريس العموم وفقاً لتمك اإلستراتيجية عمى مخرجات التالميذ التعميمية.

وأحد المخرجات التعميمية اليامة لمتالميذ والالزمة لتحقيق تعمم ناجح داخل المدرسة

كمؤسسة تعميمية ىو الدافع لإلنجاز ( ،)Alderman, 2004وذلك إلسيامو "في تطكيل
جميع أطكال السموك" (رطوان ،6,,2 ،ص .)002 .فالدافع لإلنجاز يحفز التمميذ لمسعي
لتحقيق ذاتو من خالل معتقدات ذاتية موجبة تزيد من ثقتو بنفسو؛ وبالتالي تحقيق مستوي
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مرتفع من التفوق (رطوان .)6,,2 ،وقد اىتمت عدة دراسات تربوية باستقصاء الدافع
لإلنجاز وتنميتو د Brunstein & Schmitt, 2004; Collins, Hanges, & Locke,
 ;2004; Sezgin Selçuk, Sahin, & Açıkgöz, 2011جعيجع ،و منصور6,02 ،؛
محمد .)6,02 ،وذلك لما لو من أىمية في مساعدة التالميذ عمى تحديد الىداف ،وتطجيع
روح المثابرة والتحدي لتحقيقيا ،وتحمل المسئولية واالستقاللية ،وحب االستطالع ،والرغبة في
التفوق والنجاح ( ;Wigfield & Eccles, 2002جابر ،والعزبي6,02 ،؛ زايد6,,0 ،؛
عدس ،وقطامي6,,0 ،؛ عالونة ; 6,,2 ،ولذا فإن العمل عمى تنمية الدافع لإلنجاز في
مادة العموم يعد ىدفاً ميماً ينبغي السعي إلى تحقيقو في مراحل التعميم المختمفة.

واتساقاً مع ذلك واستجابة لتطمعات برنامج تطوير التعميم قبل الجامعي الذي تنتيجو

وزارة التربية والتعميم  ،6,0,-6,02وخاصة بالنسبة لمتعميم اإلعدادي من إعداد مناىج
ا
تعميمية مطورة تركز عمى استخدام إستراتيجيات تدريسية حديثة وفاعمة تضع التمميذ
محورً

لمعممية التعميمية ،وتحفز مخرجاتو التعميمية؛ لذا حاول البحث الحالي قياس أثر استخدام
إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس العموم عمى التحصيل المعرفي وتنمية الدافع
لإلنجاز لدي تالميذ الصف الول اإلعدادي.

اإلحضاظ مبغهلُ البحح وحتديدها:
تم اإلحسياس بمطيكمة البحيث الحيالي مين خيالل مالحظية البياحثين فيي أثنياء إطيرافيم
عمى مجموعات التربيية العمميية لإلسيتراتيجيات والطيرق التدريسيية المتبعية مين معمميي العميوم،
حيث وجدا أنيا تركز في مجمميا عميى الطيرح والتمقيين اليذي يرسية عمميية الحفيظ واالسيتظيار
من جانب التالميذ .ومالحظة عدم قيدرة التالمييذ عميى التجياوب ميع المواقيف والمييام التعميميية
التييي تتطمييب التعيياون والمطيياركة ،والتفكييير ،وتطبيييق مييا تييم تعممييو فييي مواقييف جديييدة .وأظييير
التالميذ خالل عمميات المالحظة عيدم رغبية فيي التفيوق وتحميل المسيؤولية واالطيالع عميى كيل
ما ىو جديد ومتصل بمادة العموم.
وتتمخص مطكمة البحث في ثالثة أبعاد رئيسة :يتمثل البعيد الول فيي انخفياض جيودة
تعميم العميوم فيي مصير فيي ضيوء نتيائج آخير تقريير لمتنافسيية العالميية  ،6,02/6,02اليذي
وضييع تصيينيف مصيير فييي المرتبيية  066ميين إجمييالي  002دوليية ( .)Schwab, 2017وأحييد
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أسباب ىذا االنخفاض في الجانيب التدريسيي يرجيع إليى اسيتخدام إسيتراتيجيات تقميديية ال تركيز
عمى التعمم النطط من جانب المتعمم ،فقد أطارت بعض الدراسات التربوية (Shahat, Ohle,
) & Fischer, 2017; Shahat, Ohle, Treagust, & Fischer, 2013أن تيدريس
مييادة العمييوم بمييدارس التعميييم فييي مصيير متمركييزة حييول المعمييم .ويركييز التعميييم المتمركييز حييول
المعمم في معظم جوانبو عمى المفظية والتمقين من جانب المعميم ،واالسيتماع والحفيظ مين جانيب
المييتعمم لمجوانييب المعرفييية ،مثييل :الحقييائق ،والمفيياىيم .وىييذا النييوع ميين التعميييم ييمييل الفييروق
الفردييية وتنمييية الميييارات والجوانييب الوجداني ية ،مثييل :الميييول ،واالتجاىييات ،والدافعييية ،والقيييم
وغيرىا (.)Sesen & Tarhan, 2011
ويتحدد البعد الثاني من المطيكمة فيي انخفياض مسيتوي تحصييل التالمييذ المعرفيي فيي
مستوياتو العميا ،وىذا ما أطارت إليو نتائج آخر اختبار لمتوجييات الدولية لمعميوم والرياضييات
(Trends of the International Mathematics and Science Studies
)” “TIMSS 2015طاركت فييو مصير ضيمن ( )03دولية ،حييث ليوحظ انخفياض واضيح فيي
مسييتوي تحصيييل تالميييذ الصييف الثيياني اإلعييدادي فييي مييادة العمييوم عيين المتوسييط العييالمي .فقييد
صيينفت مصيير فييي المرتبيية ( )02بييين الييدول ( Martin, Mullis, Foy, & Hooper,
 .)2016وقد أوصى المركز القومي لالمتحانيات والتقيويم التربيوي فيي مصير ( )6,02بالنسيبة
لميييادة العميييوم بضيييرورة التنيييوع فيييي طيييرق التيييدريس وأسييياليبو لتراعيييي الفيييروق الفرديييية بيييين
المتعممين .وأوصى أيضياً بضيرورة التركييز عميى مسيتويات معرفيية متعيددة وخاصية العمييا التيي
تتطمب التفكير من أجل الحصول عمى نتائج مرتفعة عمى اختبارات  TIMSSالدولية.

ويتحييدد البعييد الثالييث لممطييكمة فييي عييزوف خريجييي التعميييم اإلعييدادي عيين اسييتكمال
مسيييارىم العمميييي وتفضييييل المسيييار الدبيييي بيييالتعميم الثيييانوي (وزارة التربيييية والتعمييييم-مصييير،
 .)6,02وقيد أطيارت بعيض الدبييات التربويية ( ;Brunstein & Heckhausen, 2018
Elliot & Dweck, 2005؛ الفييار )6,,, ،ونتييائج بعييض الدراسييات التربوييية وتوصييياتيا
(Pang, Villacorta, Chin, & Morrison, 2009؛ صييالح  ،ومحمييد )6,,2 ،أن
انخفيياض الييدافع لإلنجيياز يييؤدي إلييى قميية الثقيية بييالنفس والسييمبية ،واالعتميياد عمييى انخييرين،
والطعور بالفطل الدراسي وعدم الرغبة في مواصمة التعمم.
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وفييي ضييوء مييا تقييدم ،ومييا أطييارت إليييو نتييائج الدراسييات السييابقة واالختبييارات الدولييية
الخيرة المطاركة بيا مصر من وجود انخفاض ممموس في مستوي التحصيل المعرفيي بالنسيبة
لممستويات العميا ،وانخفاض الدافع لإلنجاز في مادة العموم .ونظ ارً لعدم وجيود دراسيات وبحيوث
مصييرية تناولييت تجريييب إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية معياً فييي تييدريس العمييوم ظيييرت الحاجيية

لمبحييث الحييالي الييذي تحييدد موضييوعو فييي :تحديييد مييدي أثيير تييدريس العمييوم وفق ياً إلسييتراتيجية
الرؤوس المرقمة معاً في التحصيل المعرفي وتنمية الدافع لإلنجاز في ميادة العميوم ليدي تالمييذ
الصف الول اإلعدادي.

صؤاال البحح:
حييياول البحيييث الحيييالي اإلجابييية عييين السيييؤال اليييرئيس" :ميييا أثييير تيييدريس العميييوم وفقييياً

إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في التحصيل المعرفي وتنمية الدافع لإلنجاز في ميادة العميوم

لدي تالميذ الصف الول اإلعدادي؟" وتفرع من ىذا السؤال ما يمي:

 .0ما أثر تدريس العموم وفقياً إلسيتراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً فيي التحصييل المعرفيي ليدى
تالميذ الصف الول اإلعدادي؟

 .6ما أثر تدريس العموم وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تنميية اليدافع لإلنجياز فيي
مادة العموم لدى تالميذ الصف الول اإلعدادي؟

هدفا البحح:
 .0تحديد مدى أثر تدريس وحدة "المادة وتركيبيا" المعدة وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً
في التحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف الول اإلعدادي.

 .6تحديد مدى أثر تدريس وحدة "المادة وتركيبيا" المعدة وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً
في تنمية الدافع لإلنجاز في مادة العموم لدى تالميذ الصف الول اإلعدادي.

أهنًُ البحح:
قد تفيد نتائج البحث الحالي كالً من:

 .1مخططي المناىج الدراسية في مصر :بتوجيو نظرىم إلى جدوى إعادة صياغة إحدى الوحدات
الدراسية وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً كإستراتيجية تدريسية قائمة عمى التعمم النطط
8

أثر تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً .....

المعتمد عمى المطاركة والعمل التعاوني من قبل التالميذ؛ المر الذي قد يساعد عمى توظيفيا
في مناىج العموم بالمراحل الدراسية المختمفة.
 .2الموجيين :بتوجيو نظيرىم إليى إسيتراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً التيي يمكينيم اسيتخداميا فيي
مجال تدريب معممي العموم.

 .3المعممين والباحثين :بتقيديم نميوذج إج ارئيي حيول كيفيية إعيادة صيياغة وحيدة "الميادة وتركيبييا"
وفق ياً إلسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية مع ياً يحتييوي عمييى دليييل لممعمييم ،وكتيييب لمتمميييذ يمكيين أن

يعاون معمم العموم والباحثين عمى إعادة صياغة وحيدات دراسيية فيي موضيوعات دراسيية أخيرى
بنفس اإلستراتيجية المقترحة .وتقديم اختبار لمتحصيل المعرفيي يمكين معمميي العميوم والبياحثين
من السير بنفس خطوات إعداده إلعداد اختبارات مماثمة في موضيوعات دراسيية أخيرى ،وتقيديم
مقياس لمدافع لإلنجاز في مادة العميوم بأبعياده المختمفية يمكين اسيتخدامو مين جانيب المعمميين
والباحثين مع تالميذ في مجاالت عممية ومراحل دراسية مختمفة.
 .4التالميييذ :تحسييين جييودة تعمييم العمييوم بتقييديم مجموعيية ميين النطييطة والتييدريبات التعميمييية التييي
تتفق مع خصائصيم بالصف الول اإلعدادي.

حدود البحح:
حدد الباحثان حدود البحث في المجاالت التالية:
 -0المجال الدراسي :حيث اقتصر البحث عمى:


وحييدة "المييادة وتركيبيييا" بميينيج العمييوم لمصييف الول اإلعييدادي فييي الفصييل الدراسييي
الول من العام الدراسي 6,03/6,02م نظ ارً الحتواء محتوى تمك الوحيدة عدييداً مين
الموضوعات الميمة التي تتييح لمتالمييذ فرصية اكتطياف المعموميات عين طرييق إجيراء
التجارب والمناقطة والتفسير.

 قياس التحصيل المعرفي في ضيوء مسيتويات بميوم السيتة :التيذكر ،والفييم ،والتطبييق،
والتحميييل ،والتقييويم ،والتركيييب باسييتخدام اختبييار التحصيييل المعرفييي فييي وحييدة "المييادة
وتركيبيا".
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 قييياس أبعيياد الييدافع لإلنجيياز السييتة فييي مييادة العمييوم :تحديييد اليييدف الم يراد تحقيييق،
والتحيييدي والمثيييابرة ،والرغبييية فيييي النجييياح ،وتحميييل المسيييئولية ،واالسيييتقاللية ،وحيييب
االستطالع باستخدام مقياس الدافع لإلنجاز في مادة العموم.
 -6المجال الجغرافي:
اقتصيير البحييث عمييى مدرسية رمضييان أربيياب اإلعدادييية ومدرسيية طييو حسييين اإلعدادييية
بإدارة أسوان التعميمية/محافظة أسوان محل عمل الباحثين؛ مما يؤكد أن نتائج البحيث
قاصرة عمى محافظية أسيوان ،وعيدم وجيود صيفة التعمييم عميى جمييع ميدارس المرحمية
اإلعدادية المصرية.
 -0المجال البطرى:
اقتصر البحث عمى مجموعة من تالميذ الصف الول اإلعدادي.

مصطلحات البحح:
في ضوء ما تم عرضو في اإلطار النظري الوارد الحقاً من أدبيات ودراسات سابقة تم تحديد

مصطمحات البحث إجرائياً كما يمي:

 .0إصـــرتاتًجًُ الـــزؤوظ املزقنـــُ معـ ـاً  :Numbered Heads Togetherىيييي إحيييدى
إسيييتراتيجيات اليييتعمم التعييياوني ييييتم فيييييا تقسييييم التالمييييذ إليييى مجموعيييات صيييغيرة غيييير
متجانسيية ،ويعطييى كييل عضييو فييي المجموعيية رقمياً حسييب عييدد أعضيياء المجموعيية ،فيقييوم

المعمم بطرح أسئمة ،وبعدىا يختار المعمم رقماً ،وكل مين يحميل ىيذا اليرقم فيي المجموعيات
المختمفة يستعد لإلجابة التي تمثل إجابة المجموعة التي ينتمي إلييا.
 .2التحصـــًل املعـــزيف  :Academic Achievementمسيييتوى أداء تممييييذ الصيييف الول

اإلعييدادي فييي وحييدة "المييادة وتركيبيييا" المعييدة وفق ياً إلسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية مع ياً،
ويقاس بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا التمميذ في االختبار المعد ليذا الغرض.

 .3الــدافع لإلجنــاس  :Achievement Motivationرغبييات التمميييذ الداخمييية التييي تدفعييو

لمتفيوق والتميييز فييي مييادة العمييوم نتيجيية القييام بكييل ميين :تحديييد اليييدف المطمييوب تحقيقييو،

والتحييدي والمثييابرة ،والرغبيية فييي النجيياح والتفييوق ،وتحمييل المسييئولية ،واالسييتقاللية ،وحييب

االسييتطالع ،وتقيياس بالدرجيية الكمييية التييي يحصييل عمييييا التمميييذ فييي المقييياس المعييد ليييذا

الغرض.
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اإلطار اليظزٍ والدراصات الضابكُ:
أوالً -إصرتاتًجًُ الزؤوظ املزقنُ معاً:
 .1األصط اليظزيُ اليت تضتيد علًها إصرتاتًجًُ الزؤوظ املزقنُ معاً:
تعيييد إسيييتراتيجية اليييرؤوس المرقمييية معييياً مييين إسيييتراتيجيات التيييدريس الحديثييية التابعييية

إلسييتراتيجية الييتعمم التعيياوني والمطييتقة ميين النظرييية البنائييية التييي تعنييى بكيفييية بنيياء المييتعمم
لممعرفة بنفسو ،وأنو ال يبنى معرفتو بمعزل عن انخرين بل يبنييا من خيالل عمميية تفياوض
اجتمييياعي معييييم .كميييا أن البنائيييية تعتبييير أن اليييتعمم عبيييارة عييين عمميييية اجتماعيييية يتفاعيييل
المتعممييون فييييا مييع الطييياء والحييداث ميين خييالل حواسيييم التييي تسيياعد عمييى ربييط معييارفيم
السابقة مع المعرفة الحالية ،وذلك يتطمب أن يكون المتعمم نططاً (الخزاعي.)6,02 ،

وقييد طييورت إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية مع ياً كإحييدى إسييتراتيجيات الييتعمم التعيياوني

بواسطة سبنسير كاجيان ( )Kaganعيام  .0323وتقيوم عميى إطيراك أكبير قيدر مين التالمييذ
فييي الييتعمم ،ويسييمح ليييم بمسيياعدة بعضيييم الييبعض لموصييول إلييى أىييداف الييتعمم المنطييودة.
وتطييتمل عمييى مبييادئ الييتعمم التعيياوني ،وىييى :االعتميياد المتبييادل بييين أعضيياء المجموعييية،
والتفاعييل وجيياً لوجييو ،والمسييئولية الفردييية والجماعييية ،والمعالجيية الجماعييية ( Risnaldi,
.)Usman, & Achmad, 2016

 .2مفهىو إصرتاتًجًُ الزؤوظ املزقنُ معاً:
تناول عدد من البياحثين والتربيويين تعرييف إسيتراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً ،فقيد عرفتييا

بيياون ) Bawn (2007, p. 44بأنيييا" :طريقيية تعمييم التالميييذ فييي مجموعييات صييغيرة غييير
متجانسيية تتكييون ميين أربع ية تالميييذ :تمميييذ ذي مسييتوى تحصيييل مرتفييع ،وتمميييذ ذي مسييتوى
تحصيييل ميينخفض ،وتمميييذين ذوي مسييتوى تحصيييل متوسييط ويييرقم كييل تمميييذ بييرقم ،ويختييار
المعمم رقماً عطوائياً لإلجابة عن السئمة المطروحة".

وعرفيييا كاجييان ) Kagan (2009, P. 4.9عمييى أنيييا" :تقسيييم التالميييذ إلييى مجموعييات

صييغيرة يعطييى رقييم لكييل تمميييذ فييي المجموعيية ،ويطييرح المعمييم أسييئمة عمييى الصييف؛ فيضييع
التالميذ رؤوسيم معا لإلجابة عن السئمة ،ويقيوم التممييذ اليذي يحميل اليرقم اليذي أطيار إلييو
المعمم بحل السئمة".
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وعرفيييا بيكيير ) Baker (2013, p. 5بأنيييا" :إحييدى اسييتراتيجيات الييتعمم التعيياوني
التي تعتمد عميى تقسييم التالمييذ إليى مجموعيات صيغيرة غيير متجانسية مين ( )2 -0طيالب،
ويرقم كيل طاليب بيرقم مين ( ،)2 -0ويعطيى المعميم أسيئمة وتعميميات لمتالمييذ لإلجابية عنييا،
فيضعون رؤوسيم معاً لمتفكيير ،وتتياح لييم مسياحة مين الوقيت لمناقطية السيئمة ،ويسيتدعى

المعمم رقماً عطوائياً ،والتمميذ الذي يحمل ىذا الرقم يستجيب نيابة عن مجموعتو".

وعرفييا ميارتينو وآخيرون ) Martino, Istianah, and Ariani (2015بأنييا:

"إحييدى إسييتراتيجيات ال يتعمم التعيياوني تعتمييد عمييى المناقطيية والمحاسييبة الفردييية والجماعييية؛
حيييث يعمييل التالميييذ فييي مجموعييات صييغيرة يفكييرون مع ياً لمناقطيية اإلجابييات مييع العضيياء

انخييرين ميين مجمييوعتيم فيكونييون قييادرين عمييى المطيياركة بأفكييارىم وأكثيير نطيياطاً فييي عممييية

التعمم".

وعرفيييا الياسييري ( ،6,02ص )022 .عمييى أنيييا" :إسييتراتيجية تقييوم عمييى تقسيييم
الطالب إلى مجموعات تحمل أرقاماً متطيابية ،ويضيع أفيراد المجموعية رؤوسييم معيا ليتأكيدوا
من صحة الجواب لمسؤال المطروح من المعمم ،ويقدم حاممو الرقم اإلجابة لمصف كمو".

وعرفيييا عبييد القييادر ( ،6,02ص ص )62-62 .بأنيييا" :إحييدى إسييتراتيجيات الييتعمم
النطييط التييي يييتم فيييو تقسيييم الطييالب إلييى مجموعييات صييغيرة ميين ( )2 -0طييالب ،ثييم يقييوم
المعمم بإعطاء كل طالب رقماً من ( )2 -0حسب عدد أفراد المجموعية فيطيرح سيؤاالً ،ويتيرك

ليييم الفرصيية لمتفكييير فييي اإلجابيية بطييكل فييردى ثييم المطيياركة فيمييا تييم التوصييل إليييو مييع بيياقي

المجموعية ،واالتفياق عمييى إجابية واحييدة؛ بحييث يسييتطيع أي طاليب فييي المجموعية أن يجيييب
عن السؤال المطروح مع المجموعات الخرى ،ثيم يحيدد المعميم رقمياً عطيوائياً ليجييب مين كيل
مجموعة ،فيقدم اإلجابة التي توصيمت إليييا مجموعتيو ،واذا اختمفيت إجابتيو عين المجموعيات

الخرى أو أتى بأفكار جديدة يوضح السبب".
وتأسيس ياً عم يى ذلييك فييإن التعريييف اإلجرائييي إلسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية مع ياً فييي

البحييث الحييالي :أنيييا إحييدى إسييتراتيجيات الييتعمم التعيياوني التييي يييتم فييييا تقسيييم التالميييذ إلييى
مجموعات صغيرة غير متجانسة ،ويعطى كل عضيو فيي المجموعية رقمياً حسيب عيدد أعضياء

المجموعة ،فيقوم المعمم بطرح أسئمة ،وبعدىا يختيار المعميم رقمياً ،وكيل مين يحميل ىيذا اليرقم
في المجموعات المختمفة يستعد لإلجابة التي تمثل إجابة المجموعة التي ينتمي إلييا.
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 .3مزاحل إصرتاتًجًُ الزؤوظ املزقنُ معاً:
يعتمد نجاح إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً عمى التخطيط الجيد لييا ،وتعتميد عميى المراحيل

الخاصيية بإسييتراتيجية الييتعمم التعيياوني كمييا أطييار إلييييا (زيتييون ،6,,2 ،ص ص-226 .
:)220
 -0مرحمة التييئة الحافزة :تيدف إلى جذب انتبياه التالمييذ إليى موضيوع اليدرس أو المطيكمة
المراد حميا ،ثم إثارة انتباه التالميذ وتحفيزىم.
 -6مرحميية توضيييح الميييام :تيييدف إلييى قيييام المعمييم بتوضيييح الميييام ،والمتمثميية فييي حييل
السئمة المرتبطة بموضوع الدرس بالتعاون بين أعضاء المجموعة.
 -0المرحمة االنتقالية :وفييا يتم تقسيم التالميذ إلى مجموعات صغيرة.
 -2مرحميية عمييل المجموعييات :يقييوم فييييا التالميييذ بإنجيياز الميييام الموكميية إلييييم مييع تنقييل
المعمم بين المجموعات بغرض النصح واإل رطاد إلنجاز العمل بطكل صحيح.
 -2مرحمة المناقطة الصفية :يتم من خالليا قيام كل مجموعة بالمناقطة لمتوصل إليى حميول
لألسئمة وطرح اإلجابات عمى الصف.
 -2مرحمة إنياء اليدرس :وفيييا ييتم عيرض النتيائج التيي توصيل اليييا التالمييذ لبحيث ميا إذا
كانت صحيحة أم خاطئة وعرض ممخص لمدرس.

 .4خطىات تيفًذ إصرتاتًجًُ الزؤوظ املزقنُ معاً:
يتم تنفيذ إستراتيجية الرؤوس المرقمية معياً تبعياً لمخطيوات التاليية كميا حيددىا كيل مين

(( ،)Kagan, 2009, p. 6.29الطييمري ،6,00 ،صWardhani, 2016, ( ،)32 .
:)pp. 14–15
 -0تقسيييم المجموعييات :يقسييم المعمييم التالميييذ إلييى مجموعييات صييغيرة ميين ( )2 -0أو
حسب عدد أفراد المجموعة.
 -6الترقيم :يعطى المعمم كل عضو في المجموعة رقماً من (.)2 -0
 -0طرح السئمة :يطرح المعمم سؤاالً لكل أفراد المجموعات.

 -2التفكير معاً :يعطى المعمم وقتاً محيدداً لمتفكيير بطيكل فيردى ،ويضيع التالمييذ رؤوسييم
معا لمتفكير معاً في اإلجابة واالتفاق عمييا.
13

أثر تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً .....

 -2تقييديم اإلجابيية :يحييدد المعمييم رقم ياً ،ويطمييب ميين التالميييذ الييذين يحممييون الييرقم تقييديم
إجاباتيم.

وقد وضح (النحال )6,02 ،خطوات إستراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً كميا ىيو مبيين

بطكل (:)0

طكل ()0
خطوات إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً

 .5ممًشات إصرتاتًجًُ الزؤوظ املزقنُ معاً:
استخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في التدريس لو مميزات كثيرة كما ذكرىا

كل من :كاجان د ، Kagan, 2009, p. 12.5وأستوتى د ، Astuti, 2014, p. 15وليذا
) ،(Leasa & Corebima, 2017, p. 2وىي أنيا:
 تساعد عمى تنمية الميارات االجتماعية بين التالميذ والعمل بروح الفريق.
 تمنح الفرصة لمتالميذ إلبداء آرائيم واحترام الرأي والرأي انخر.

 تحسن ميارات االتصال بين التالميذ من خالل المناقطة بين أعضاء
المجموعة.
 تعطى التالميذ الثقة بالنفس خاصة التالميذ ذوي المستوى التحصيمي
المنخفض عند إجاباتيم الصحيحة عن السئمة.
 تساعد في تنمية ميارات التفكير لدى التالميذ.
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 تجعل التمميذ نططاً وايجابياً في عممية التعمم من خالل التفاعل االجتماعي
بين أعضاء المجموعة.

 تطجع عمى االعتماد اإليجابي المتبادل بين أعضاء المجموعة.
 تطجع عمى المسئولية الفردية أي أن كل فرد مسئول عن تعممو ،وأن نجاحو
ىو نجاح لممجموعة.
وكل تمك المميزات تعد دافعاً قوياً لمقيام بالبحث الحالي لتحديد أثر استخدام

إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً عمى متغيرات تابعة ،مثل :التحصيل المعرفي ،والدافع
لإل نجاز لدي تالميذ الصف الول اإلعدادي في مادة العموم.

 .6دور املعله واملتعله يف إصرتاتًجًُ الزؤوظ املزقنُ معاً:
يقوم المعمم في إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً بنفس أدوار المعمم في إستراتيجية التعمم

التعاوني (زيتون )6,,2 ،يمكن توضيحيا كما في طكل (:)6

التخطيط
واإلعداد

دور المعمم فى
التيسير

إستراتيجية
الرؤوس
المرقمة

التقويم

التحفيز

طكل ()6
دور المعمم في إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً
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 .0التخطيط واإلعداد :يقوم المعمم بتصميم المواد التعميمية ،وتحديد الىداف التعميمية،
واعداد بيئة تزيد من دافعية التعمم ،وتحديد وسائل التقويم ،واعداد السئمة والميام.
 .6التيسير :يقوم المعمم بتوفير بيئة مالئمة لتيسير عممية التعمم وتوفير ما يحتاجو التالميذ.
 .0التحفيز :يقوم المعمم بتطجيع التالميذ وتحفيزىم ،واثارة اىتماميم باستمرار بأساليب
متعددة.
 .2التقويم :يمد المعمم التالميذ بالتغذية الراجعة ،ويصمم أساليب تقويم متنوعة تمكنو من
الحكم عمى مدى تحقيق الىداف.
ويتمحور دور المتعمم في ظل إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في انتي:
 التفاعل مع أعضاء المجموعة وتقديم الدعم ليم.
 المطاركة في ال نططة والفكار.
 نطط وفعال في عممية التعمم.
 القيام بالتفكير لموصول إلى حمول لألسئمة المقدمة من المعمم.
ونظ ار لىمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً فقد تناولتيا عدة دراسات بالبحث

والتقصي منيا دراسة (أبو سممية )6,02 ،التي ىدفت إلى معرفة أثر توظيف إستراتيجية
الرؤوس المرقمة معاً في تنمية المفاىيم العممية وميارات التفكير العممي لدى طالب الصف

الخامس الساسي بغزة .وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا وجود فروق ذات داللة إحصائية
بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار المفاىيم العممية ،ومقياس
التفكير العممي لصالح المجموعة التجريبية.
ودراسة (النحال )6,02 ،التي ىدفت إلى معرفة أثر توظيف الرؤوس المرقمة معاً

عمى تنمية ميارات التواصل والدافع لإلنجاز في الرياضيات لدى طالبات الصف السابع
الساسي بغزة .وأظيرت نتائج الدراسة أن ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي
درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار ميارات التواصل الرياضي ،ومقياس
الدافع لإلنجاز في الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية .وتوصمت دراسة (عواد)6,02 ،
إلى نتائج منيا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين
الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية التي درست مادة الرياضيات وفق
استراتيجيتي عبر –خطط – قوم ،واستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً .وتوصمت دراسة
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(الياسري )6,02 ،إلى فاعمية التدريس بإستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تحصيل طالب

الصف الثالث المتوسط لمادة التارية الحديث.

وأعدت (حنونة )6,02 ،دراسة ىدفت إلى معرفة أثر توظيف إستراتيجية الرؤوس
المرقمة معاً في تنمية بعض ميارات القراءة لدى تالميذ الصف الثاني الساسي بغزة.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج منيا وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ
المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار المعرفي لمميارات القرائية،
وبطاقة المالحظة لمميارات القرائية لصالح المجموعة التجريبية .وأجرى (عبد القادر)6,02 ،

دراسة ىدفت إلى أثر توظيف الرؤوس المرقمة معاً في تنمية ميارات التفكير البصري في

الرياضيات والميل نحوىا لدى طالب الصف الرابع الساسي بعزة .وتوصمت الدراسة إلى نتائج

منيا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين الضابطة
والتجريبية في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
وىدفت دراسة بيكر د Baker, 2013إلى الكطف عن أثر تطبيق التعمم التعاوني
باستخدام الرؤوس المرقمة معاً في دروس الكيمياء لطالب المدرسة الثانوية .وأطارت نتائج

الدراسة إلى أن استخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الكيمياء لطالب
المدرسة الثانوية فعالة ،وأنيا أتاحت المزيد من المتعة والمطاركة في الصف .ودراسة استوتى

( Astuti, 2014ىدفت إلى تعرف فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تنمية القدرة
عمى القراءة لدى طالب الصف الثامن في المغة اإل نجميزية بجاكرتا ،وأطارت نتائجيا إلى

فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تحسين قدرة الطالب عمى القراءة .وىدفت دراسة

مايز د )Miaz, 2015إلى تعرف أثر إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تنمية التحصيل في
مادة العموم االجتماعية في المرحمة االبتدائية .وأظيرت نتائجيا فاعمية إستراتيجية الرؤوس

المرقمة معاً في تدريس العموم االجتماعية لطالب المدرسة االبتدائية.

ودراسة ممان ( )Maman & Rajab, 2016التي ىدفت إلى تعرف فاعمية تطبيق

نموذج لمتعمم التعاوني متمثل في إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تنمية قدرة الطالب عمى

الفيم القرائي .وأظيرت نتائج الدراسة فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تحسين

قدرات الفيم القرائي لدي الطالب .وىدفت دراسة لي از وكوربيما ( Leasa & Corebima,
 )2017إلى تعرف أثر نموذج الرؤوس المرقمة معاً لمتعمم التعاوني عمى التحصيل المعرفي
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لمتالميذ ذوي المستويات ال كاديمية المختمفة .وأطارت نتائجيا إلى أن إستراتيجية الرؤوس
المرقمة معاً قد حسنت التحصيل الكاديمي لمتالميذ .ودراسة إلينا وسومينار & (Ellena

) Suminar, 2018التي ىدفت إلى تعرف نموذج فاعمية الرؤوس المرقمة معاً لمتعمم

التعاوني في تحسين الميارات االجتماعية لطفال الروضة .وأطارت نتائجيا إلى فاعمية
إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تنمية الميارات االجتماعية لطفال الروضة.

مما سبق تتضح أىمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في مجال العموم ومجاالت

دراسية أخرى حيث إن ىذه اإلستراتيجية تجعل الطالب إيجابياً ونططاً في عممية التعمم من
خالل ممارستو لمعمل الجماعي التعاوني ،والعمل بروح الفريق .كما أنو في ظل ىذه

اإلستراتيجية التدريسية يتغير دور المعمم من ناقل لممعرفة إلى موجو ومرطد لتالميذه .وقد تم
االستفادة من اإلطار النظري والدراسات السابقة في صياغة الوحدة التجريبية ودليل المعمم.

ثاىًاً  -الدافع لإلجناس:
 .1أهنًُ الدافع لإلجناس:
تعد تنمية دافع التالميذ لإلنجاز من الدوافع الميمة والمرتبطة بالمجال التدريسي،
فالدافع لإلنجاز ذو أىمية كبيرة؛ حيث يؤدي دو ارً وسيطاً بين قدرات التمميذ وتحصيمو

الدراسي ،ويمثل متغي ارً وسيطاً أيضاً بين البيئة السرية والمناخ المدرسي من جية والتحصيل
الدراسي من جية أخرى (الطيب ،ورطوان .)6,,2 ،وقد أوردت بعض الدبيات التربوية

فوائده وأىميتو (Wigfield & Eccles, 2002؛ جابر ،والعزبي6,02 ،؛ زايد6,,0 ،؛
عدس ،وقطامي6,,0 ،؛ عالونة )6,,2 ،كالتالي:
 يساعد التمميذ في تحديد الىداف المطموب تحقيقيا.
 ينمي لدي التمميذ روح التحدي والمثابرة لتحقيق اليدف.
 يساعد الدوافع الداخمية في إصدار سموك نطط وفعال من جانب التمميذ في النططة
المدرسية ،في حين يكون تأثير الدوافع الخارجية يكون متمثالً في سموك ضعيف
وانفعال سالب.

 يساعد التمميذ عمى تطكيل ردود أفعال نحو النجاح والفطل.
 يطجع التمميذ عمى المثابرة ،وتحمل المسئولية ،والرغبة في االستقاللية.
 يساعد في تفسير الفروق بين التالميذ في التحصيل المعرفي.
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 يثير الدافع لإلنجاز الفرد لمقيام بسموك معين إيجابي وتوجييو نحو الطريق المثل
لذلك ،وخاصة مع ذوي دافع اإلنجاز المرتفع.
 يساعد الدافع لإلنجاز عمى فيم الحقائق المحيرة ،ويطجع عمى المثابرة لمقيام
بالسموكيات المطموبة إلنجاز المطموب.
 يؤثر الدافع لإلنجاز في توقعات الفرد وطموحاتو ورغبتو في النجاح.
ونظ ارً لما يقدمو الدافع لإلنجاز من تحقيق لمتعمم الجيد؛ فقد اىتمت بتنميتو وتقويمو

عدة دراسات في مجاالت عدة ،وخاصة في مادة العموم ،ومن ىذه الدراسات عمي سبيل

المثال( ،)Brunstein & Schmitt, 2004( ،)Collins et al., 2004( :يوسف،
محمد ،والجندي(،)6,00 ،أحمد( ،)6,06 ،الطافعي( ،)6,00 ،جعيجع ،ومنصور،
( ،)6,02محمد.)6,02 ،
وفي ضوء تمك الفوائد والىمية التربوية لمدافع لإلنجاز يعد توظيف إستراتيجيات
تدريسية حديثة تركز عمى المتعمم في المقام الول مثل إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً ،وقد

تعمل عمى توفير الفرص والظروف التعميمية المالئمة لتنميو دافع اإلنجاز لدي تالميذ الصف
الول اإلعدادي في مادة العموم-كما ىدف البحث الحالي -يعد ذلك متطمباً ىاماً وضرورياً

لتحقيق التعمم المرغوب لمتمميذ ،وتقميل نسبة ذوي التحصيل المنخفض من التالميذ في مادة
العموم.

 .2ماهًُ الدافع لإلجناس:
ارتبط مسمي الدافع لإلنجاز بكتاب  ،Explorations in Personalityوالذي تم نطره عام
 ،)Murray, 1938(0302والذي صدرت لو طبعات أخرى الحقة ،وحاول الربط في أعمال
أخرى بين أثر الدافعية عمى عممية التحصيل ( ،)Murray, 1960وبداية مفيوم الدافع
لإلنجاز ترجع إلى كل من McClelland, Atkinson, Clark, and Lowell :عام
 ،0320حيث أروا أنو" :اىتمام بالمنافسة في ضوء معايير التميز ،ويطمل -عمى سبيل
المثال -النجاح أو عمل طيء ما بطكل أفضل من طخص آخر" ( Martire, 1956,
.)p. 364
وقد حددت نظرية اتكنسون )" Atkinson (1964المكونين الرئيسيين لدافع اإلنجاز
في :الدافع لمنجاح ،والدافع لتجنب الفطل .وأطارت إلى أن الدافع لمنجاح يتحدد من خالل قوة
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الحاجة العامة لإلنجاز ،وتقدير الفرد الحتمال النجاح في النطاط المطروح ،ومدى تقدير الفرد
لممكافآت التي يحققيا ىذا النجاح .وفي المقابل يتحدد الدافع لتجنب الفطل من قوة حاجة
الفرد العامة لتجنب الفطل ،وتقدير الفرد الحتمال فطل العمل الذي يقوم بو ،ودرجة خوف
الفرد من حدوث نتائج سمبية تؤدي إلى الفطل" د.)as cited in Brophy, 2004, p. 56
وأطارت نظرية وينر  Weiner’s Theoryلمتفسير السببي لدافعية اإلنجاز وىو أن
النجاح أو الفطل يرجع إلى عامل أو أكثر من :القدرة ،الجيد ،الحظ أو الصدفة ،صعوبة
الميمة في الموقف التعميمي .وركزت نظرية فروم  Fromme’s Theoryعمى العوامل
الداخمية والخارجية في تفسير الدافع لإلنجاز .واستندت نظرية رينوار Raynor’s Theory
في دافعية اإلنجاز المستقبمي عمى نظرية اتكنسون  ،Atkinson’s Theoryولكنيا أعطت
اىتماماً أكبر لقيمة الحافز ،مثل :الرضا االجتماعي والمكافآت الخارجية لمدافع لإلنجاز (ذكر

في :الطيب ،ورطوان ،)6,,2 ،واىتمت نظرية توجيات أىداف اإلنجاز بالسباب الكامنة
وراء الدافعية من خالل التركيز عمى اليدف الذي ينطده التمميذ من إنجاز ميمة ما (ذكر في:
رطوان.)6,,2 ،
وقد أطار (جابر ،و العزبي ،6,02 ،ص )662 .إلى أن الدافع لإلنجاز نوعان:

"النوع المستقل ذاتياً حيث نقارن أداءنا الحالي بأدائنا السابق مستخدمين معاييرنا الداخمية

في المقارنة .والنوع االجتماعي حيث نقارن أداءنا بأداء انخرين .ودافعية اإلنجاز المستقمة
ذاتياً تطيع لدينا حتى نمتحق بالمدرسة ،ثم تنمو دافعية اإلنجاز التي تتأثر بالمقارنة
االجتماعية بعد ذلك ،وذلك بسبب نظامنا التعميمي التنافسي".

وقد عرف الدافع لإلنجاز في عدد من البحوث والدراسات والدبيات التربوية ،فقد
عرفتو (سالم ،6,,2 ،ص )06 .بأنو" :قدرة الفرد عمى اختيار أىداف واقعية ،ووضع الخطط
المالئ مة لتحقيقيا ،والمثابرة والتغمب عمى العقبات التي قد تواجيو والطعور بأىمية الوقت
وتقييم الداء في ضوء مستوى محدد من االمتياز" .وعرفتو (بابطين ،6,,3 ،ص)0202 .
عمى أنو" :استعداد التمميذ لتحمل المسئولية ،والرغبة المستمرة والكفاح من أجل النجاح،
وانجاز العمال الصعبة ،والتغمب عمى العقبات بكفاءة وبأقل قدر ممكن من الجيد وأفضل
مستوى من الجودة".
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وعرفو ( )Anderman & Anderman, 2009, p. 13بأنو" :العمميات المؤدية
لسموك ييدف إلى تحقيق معيار معين .يمكن أن يكون ىذا المعيار أي ىدف رسمي أو غير
رسمي ،يحدده فرد أو آخرون ،في أي مجال ميني أو ترفييي ،مثل :المدرسة ،والرياضة،
والعمل ،والموسيقى ،وحتى العالقات االجتماعية والسموك الخالقي ،والذي يوفر دليالً لتقييم

النجاح والفطل" .وعرفو د Singh, 2011, pp. 164–165بأنو" :الحاجة إلى أداء جيد
والسعي لتحقيق النجاح ،ويتجمى ذلك من خالل المثابرة والجيد في مواجية الصعوبات.
ويعتبر الدافع لإلنجاز بمثابة دافع إنساني مركزي" .وقد أطار (العازمي )6,00 ،إلى أن
الدافع لإلنجاز يتمثل في قدرة الفرد عمى التمتع بكل من :لتحدي ،وااللتزام وتحمل المسئولية،
والرغبة في النجاح والتفوق ،وحب االستطالع ،واالستقالل واالعتماد عمى النفس.
وعرفو (عثمان ،صبحي ،و طاىين ،6,02 ،ص )22 .بأنو" :رغبات الفرد الداخمية
عنصرن لتحقيق النجاح" ،وتتمثل
ا
في تحقيق أداء جيد والسموك الخارجي لموصول لمتفوق وىم
ىذه الرغبات في :تحديد اليدف ،ومستوى الطموح ،والمثابرة ،ومستوي الطموح.
وعرفو (الطبمي ،6,02 ،ص )630 .بأنو" :عبارة عن حالة من اإلثارة والتنبيو لدى
الطالب تؤدي إلى سموك يسعى إلى تحقيق ىدف أو غاية معينة ،وتعمل عمى تحريك السموك
وتنطيطو وتوجييو وبذل أقصى جيد في الموقف التعميمي واإلقبال عميو بنطاط ،واالستمرار
فيو حتى يتحقق اليدف منو" .وصنف أبعاد الدافع لإلنجاز في :االستقاللية ،والرغبة في
النجاح والتفوق ،وحب االستطالع ،والتحدي ،والطعور بالمسئولية.
وفي ضوء تمك التعاريف استخمص التعريف اإلجرائي لمدافع لإلنجاز في مادة العموم
في البحث الحالي عمى أنو :رغبات التمميذ الداخمية التي تدفعو لمتفوق والتميز في مادة العموم
نتيجة القيام بكل من :تحديد اليدف المطموب تحقيقو ،والتحدي والمثابرة ،والرغبة في النجاح
والتفوق ،وتحمل المسئولية ،واالستقاللية ،وحب االستطالع ،وتقاس بالدرجة الكمية التي
يحصل عمييا التمميذ في المقياس المعد ليذا الغرض.

 .3إصرتاتًجًُ الزؤوظ املزقنُ معاً وعالقتها بتينًُ الدافع لإلجناس لدٍ التالمًذ:
تقدم إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً عديداً من الفرص التعميمية التي قد تساعد في

تنمية دافع اإلنجاز لدي تالميذ الصف الول اإلعدادي ،ويمكن توضيحيا كالتالي
( Haydon, Maheady, & Hunter, 2010; Hunter et al., 2016; Leasa
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& Corebima, 2017; Maheady et al., 2006; Mustami & Safitri, 2018؛
أبو سممية6,02 ،؛ الغامدي6,02 ،؛ النحال:)6,02 ،
 يتم جذب انتباه التالميذ وتطويقيم نحو موضوع الدرس أو الميمة أو المطكمة المراد
بحثيا؛ ومن ثم إثارة تفكيرىم وتحفيزىم عمى التعمم النطط.
 يقوم المعمم بتوضيح الميام المطموب إنجازىا؛ وبالتالي يطعر التمميذ بالراحة.
 تساعد عمى بقاء أثر التعمم من خالل تقسيم التالميذ إلى مجموعات عمل تعاونية صغيرة؛
مما يطجع عمى المطاركة والحوار والمناقطة والعمل بروح الفريق ،وىذا ينعكس بطكل
إيجابي عمى أداء التالميذ ذوي صعوبات التعمم والدافع المنخفض لمتعمم.
 تطجع التالميذ عمى فيم جوانب التعمم (حقائق -مفاىيم -تعميمات) لن كل أعضاء
المجموعة مسئولون عن الميمة التعميمية المعطاة.
 تساعد التالميذ عمى ربط ما تم تعممو بحياتيم اليومية ،وتقييم أنفسيم وىذا يطعرىم
بالفخر لما تم تحصيمو وانجازه.
 يتحمل التمميذ مسئولية تعممو؛ وىذا يدعم ثقتو بنفسو؛ وبالتالي ينعكس إيجابياً عمى
أدائو التحصيمي.

 يقوم التالميذ بالميام التعميمية بطكل ذاتي؛ مما يبث فييم الرغبة في النجاح والتفوق،
ويتم تحرك المعمم وانتقالو بين المجموعات لمتدخل باإلرطاد والتوجيو الالزم.
 يتم تبادل المجموعات لألفكار ،وتقديم التغذية الراجعة من خالل أحد أفرادىا وتصحيح
الخطاء ،وفي مرحمة إنياء الدرس يتم تمخيص الدرس بعرض الفكار والحمول التي
توصل إلييا التالميذ.
وتأسيساً عمى ما سبق يعد استخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس العموم

اختيارً صائباً لمحاولة زيادة التحصيل المعرفي وتنمية دافع تالميذ الصف الول اإلعدادي
ا
لإلنجاز في مادة العموم.

فزوض البحح:
انطالقاً من مطكمة البحث وأىدافو ،واستناداً إلى نتائج الدراسات السابقة تمت صياغة فروض
البحث كما يمي:
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 .1يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في
التحصيل المعرفي ككل ومستوياتو :التذكر ،والفيم ،والتطبيق ،والتحميل ،والتقويم،

والتركيب في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي.
 .2يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين الضابطة
والتجريبية في التحصيل المعرفي ككل ومستوياتو :التذكر ،والفيم ،والتطبيق،
والتحميل ،والتقويم ،والتركيب لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي الختبار
التحصيل المعرفي.
 .3يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين الضابطة
والتجريبية في مكتسبات)*( التحصيل المعرفي ومستوياتو :التذكر ،والفيم ،والتطبيق،
والتحميل ،والتقويم ،والتركيب لصالح المجموعة التجريبية.
 .4يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في الدافع
لإلنجاز في مادة العموم ككل وأبعاده :تحديد اليدف المطموب تحقيقو ،والتحدي
والمثابرة ،والرغبة في النجاح والتفوق ،وتحمل المسئولية ،واالستقاللية ،وحب
االستطالع في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي.
 .5يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين الضابطة
والتجريبية في الدافع لإلنجاز في مادة العموم ككل وأبعاده :تحديد اليدف المطموب

تحقيقو ،والتحدي والمثابرة ،والرغبة في النجاح والتفوق ،وتحمل المسئولية،
واالستقاللية ،وحب االستطالع لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي
لمقياس الدافع لإلنجاز في مادة العموم.
 .6يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين الضابطة
والتجريبية في مكتسبات الدافع لإلنجاز في مادة العموم ككل وأبعاده :تحديد اليدف

المطموب تحقيقو ،والتحدي والمثابرة ،والرغبة في النجاح والتفوق ،وتحمل المسئولية،
واالستقاللية ،وحب االستطالع لصالح المجموعة التجريبية.
)* (

يقصد بالدرجات المكتسيبة :Gain scoresالتغيير الحيادث فيي درجيات تالمييذ المجميوعتين الضيابطة والتجريبيية فيي المتغيير التيابع قبيل وبعيد

تدريس وحدة "المادة وتركيبيا" .وتم تقديره في البحث الحالي بحساب الفرق بين درجات التالميذ فيي القيياس القبميي ودرجياتيم فيي القيياس البعيدي
لكل متغير تابع ومستوياتو أو أبعاده ،خاصة وأنو تم استخدام نفس أداتي البحث في القياسين القبمي والبعدي ).(Salkind, 2010, p. 519
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إجزاءات البحح املًداىًُ
ميهج البحح:
تم استخدم المنيج طبو التجريبي  Quasi-Experimental Designالمتضمن
التصميم المكون من مجموعتين :إحداىما تجريبية ،والخرى ضابطة في ضوء قياس قبمي-
بعدي لكمتا المجموعتين .وتعتبر إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً ىي المتغير المستقل

لمبحث ،أما المتغيرات التابعة لمبحث ،فتطمل :التحصيل المعرفي في وحدة "المادة وتركيبيا"،
والدافع لإلنجاز في مادة العموم.

دلتنع البحح ودلنىعتاه:
 .0مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث من تالميذ الصف الول اإلعدادي بمحافظة أسوان -مصر.
 .6مجموعتا البحث:
تكونت مجموعتا البحث من ( )26تمميذاً تم اختيارىم بطريقة عطوائية من مدرستي :رمضان
أرباب اإلعدادية ،وطو حسين اإلعدادية بمحافظة أسوان ،أكمموا تجربة البحث إلى نيايتيا
بما في ذلك كل من القياسين القبمي والبعدي .وقد كانت المجموعة التجريبية مكونة من
( )0,تمميذاً ،في حين كانت المجموعة الضابطة مكونة من ( )06تمميذاً .ولمتأكد من تكافؤ
المجموعتين (الضابطة ،والتجريبية) في متغيرات البحث التابعة تم قياس كل من :التحصيل
المعرفي والدافع لإلنجاز في مادة العموم قبمياً .وتم التأكد أيضاً من تكافؤ المجموعتين
(الضابطة والتجريبية) في المتغيرات الضابطة (العمر الزمني ،والذكاء) .استخدم اختبار

الذكاء المصور (صالح )0322 ،لمناسبتو الفئة العمرية والبيئة المصرية .وروعي في
اختيار مدرستي مجموعتي البحث أن تكونا من منطقة بيئية تتطابو فييا الظروف
االجتماعية واالقتصادية لألسرة .وتم استخدام اختبار(ت) لعينتين مستقمتين T-Test for
 Two-Independent Samplesلمكطف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات تالميذ
المجموعتين الضابطة والتجريبية بالنسبة لمذكاء والعمر الزمني والتحصيل المعرفي القبمي
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(مستوياتو ،والدرجة الكمية) ،والدافع لإلنجاز في مادة العموم (أبعاده ،والدرجة الكمية).
ويوضح جدول ( )0نتائج اختبار (ت):
جدٔل ()1
اختجبر (د) ندالنخ انفزٔق ث ٍٛيتٕسط ٙدرجبد تاليٛذ انًجًٕعخ انضبثطخ ٔانًجًٕعخ انتجزٚجٛخ
ف ٙانمٛبس انمجه ٙنهًتغٛزاد انضبثطخ ٔانتبثعخ نهجحث
انًتغٛزاد

انًستٕٚبد/
األثعبد

انًجًٕعخ

عدد
انتاليٛذ

انًتٕسظ
انحسبثٙ
)(M

-

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

1,1,1
1,100

61,0
610,

-

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

61110
01160

1100
6100

انتذكز

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

6106
6110

11,0
1110

انفٓى

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

,166
,10,

1166
11,1

انتطجٛك

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

1100
,161

6100
11,6

تحهٛم

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

,1,0
,110

1110
1116

تمٕٚى

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

,1,0
01,1

110,
1101

تزكٛت

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

,160
,11,

1106
11,0

انعًز

انذكبء

انتحصٛم
انًعزفٙ
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االَحزاف درجبد
انًعٛبر٘ انحزٚخ
)(df
)(SD

06

06

06

06

06

06

06

06

لًٛخ
)(T

1111-

1111

6160

6101-

11,0-

6101

1166-

611,-

يستٕ٘
اندالنخ

غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
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اندافع
نإلَجبس

اندرجخ
انكهٛخ

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

10160
101,1

0111
6111

تحدٚد
انٓدف

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

10116
16110

0106
,116

انتحد٘
ٔانًثبثزح

06

6101-

06

1110-

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

1,110
101,1

0161
01,6

06

61,6-

انزغجخ ف ٙانتجزٚجٛخ
انُجبح
انضبثطخ

06
0,

16160
16101

010,
,166

06

6101-

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

161,6
11101

01,6
1100

06

110,-

تحًم
انًسئٕنٛخ

االستمالنٛخ انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

16160
161,0

,11,
,1,0

06

1111-

حت
االستطالع

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

161,6
16100

0111
1110

06

6110

اندرجخ
انكهٛخ

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,

,6110
,01,0

0101
01,0

06

111,-

غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب
غٛز
دانخ
إحصبئ
ٚب

يتضيييح مييين جيييدول ( )0عيييدم فيييروق دالييية إحصيييائياً بيييين متوسيييطي درجيييات تالمييييذ

المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة فييي كييل ميين :العميير الزمنييي ،والييذكاء ،والتحصيييل المعرفييي
(مستوياتو والدرجة الكمية) ،والدافع لإلنجاز (أبعاده والدرجية الكميية) فيي القيياس القبميي ،حييث
تراوحييت قيييم اختبييار (ت) بييين ( )0032-و ( ،)0023وىييذا يييدل عمييى تكييافؤ المجمييوعتين.
ويمكيين تفسييير سييبب انخفيياض قيييم المتوسييطات لممجمييوعتين فييي كييل ميين التحصيييل المعرفييي
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والدافع لإلنجاز في مادة العموم إلى عيدم تعيرض التالمييذ مين قبيل لمخبيرات المعرفيية الموجيودة
بالوحدة موضع التجربة ،وكذلك عدم تعرضيم لممواقف التعميمية التي تعزز اليدافع لإلنجياز فيي
مادة العموم.

أداتا البحح ومىاده وخصائصها الضًهىمرتيُ:
أوالً -إعداد الىحدَ التجزيبًُ يف ضىء إ صرتاتًجًُ الزؤوظ املزقنُ معاً للنجنىعُ التجزيبًُ وفل
اخلطىات اآلتًُ:
 .0اختيار موضوع الوحدة التجريبية :تم اختيار وحدة "المادة وتركيبيا" لألسباب التالية:
 احتواء محتوى الوحدة عديداً مين الموضيوعات الميمية ،مثيل :خيواص الميادة
(الفيزيائيييية والكيميائيييية وتطبيقاتيميييا فيييي الحيييياة) ،تركييييب الميييادة ،والتركييييب
الذرى لممادة وجميعيا موضوعات ليا أىميتيا في الحياة.
 احتواء الوحدة عمى حقائق ومفاىيم وتعميمات تتييح لمتالمييذ فرصية اكتطياف
المعمومات عن طريق إجراء التجارب والمناقطية والتفسيير فيي ظيل العميل فيي
مجموعات صغيرة.
 .6االطييالع عمييى عييدد ميين الدبيييات العربييية والجنبييية التييي تناولييت موضييوع الوحييدة :تييم
االطييالع عمييى الدبيييات المتعمقيية بموضييوع المييادة وتركيبيييا ( ;Baldwin, 2007
Carin, 1993; Fried, 1999; Gega, 1994; Hirsch, 2011؛ ليسطينج،
0333؛ كييييوبر6,,2 ،؛ الصيييييني ،)6,06 ،واالسييييتفادة منيييييا فييييي إعييييداد الوحييييدة
التجريبية.
 .0تحديد خصائص الفئة المستيدفة :تم االطيالع عميى بعيض المراجيع (سيعادة0330 ،؛
محمييد )6,00 ،التييي تناولييت خصييائص تالميييذ الصييف الول اإلعييدادي ذوي أعمييار
 00 ،06عاماً ،والمتمثمة في :زيادة القدرة عمى االنتبياه واإلصيغاء ،الحريية والمرونية

في التفكير ،زيادة القدرة عمى الفييم واالسيتدالل ،المييل إليى االسيتقاللية ،نميو المييول
واالىتمامييات ،الرغبيية فييي القيييادة والييتحكم ،الرغبيية فييي مطيياركة الق يران ،عييدم الثبييات
االنفعالي ،الخيال الخصب ،الرغبة في تأكيد اليذات ،تفسيير الظيواىر وتعميمييا ،التفكيير
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فيييي االحتميييياالت ووضيييعيا فييييي االعتبييييار ،سيييرعة التحصيييييل .وقييييد تيييم مراعيييياة تمييييك
الخصائص في أثناء إعداد الوحدة التجريبية.
 .2تحدييييد الىيييداف التعميميييية لموحيييدة :ييييرى (زيتيييون ،0332 ،ص ص )22 -22 .أن
"الىييداف التربوييية فييي تييدريس العمييوم نوعييان ،ىمييا :أىييداف عاميية ،واىييداف خاصيية،
والىييداف العاميية أوسييع طييموالً ميين الىييداف الخاصيية ،ويفتييرض أنيييا تغطييى جوانييب
الييتعمم الثالثيية (المعرفييية ،الميارييية ،الوجدانييية) عنييد المييتعمم ،أمييا الىييداف الخاصيية
فيعبيير عنيييا بجمميية أو عبييارة قصيييرة تحييدد السييموك (الداء) الييذى ينبغييي أن يظيييره
الميتعمم كييدليل عميى أن الييتعمم قيد حييدث"؛ ولييذا قييام الباحثيان بتحديييد الىيداف العاميية
لموحييييدة وصييييياغة الىييييداف اإلجرائييييية بحيييييث تطييييمل الجوانييييب المعرفييييية والميارييييية
والوجدانية لكل درس من دروس الوحدة ،وقيد تيم توضييح ذليك واإلطيارة إلييو فيي دلييل
المعمم وكتيب التمميذ.
 .2تحمييييل محتيييوى الوحيييدة :وكيييان الغيييرض مييين ىيييذه الخطيييوة ىيييو تحدييييد أوجيييو اليييتعمم
المتضييمنة فييي وحييدة "المييادة وتركيبيييا" المقييررة عمييى الصييف الول اإلعييدادي ،وىييي
(الحقييائق ،المفيياىيم ،التعميمييات) .وقييد تييم االلتيزام فييي تحميييل محتييوى الوحييدة بييبعض
الخطيوات التييي تييم التوصييل إلييييا ميين خييالل بعييض الدبيييات التربوييية (لبيييب0322 ،؛
طعيمة6,,2 ،؛ سبيتان )6,0, ،التي تناولت تحميل المحتوى وتتمثل تمك الخطيوات
في انتي:
( )0-2تحديد تعاريف لفئيات التحمييل التيي تمثيل عناصير المحتيوى :تيم تحدييد تعياريف
لفئييات التحميييل (الحقييائق ،المفيياىيم ،التعميمييات) فييي ضييوء مييا ورد بالدبيييات
التربوية كانتي:
 الحقيقيية" :جمميية يعتقييد أنيييا صييحيحة أي تطييير إلييى كييل مييا ىييو صييحيح
وخاضع لإل ثبات والمالحظة" (عمى ،6,,6 ،ص.)23 .
 المفيوم" :تجريد يعبر عنو بكممة أو رمز يطير إليى مجموعية مين الطيياء
والنييييواع التييييي تتميييييز بسييييمات وخصييييائص مطييييتركة " (المقيييياني ،الجمييييل
 ،0332،ص.)026 .
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 التعميم" :جممة صيحيحة عمميياً لييا صيفة الطيمول وامكانيية التطبييق عميى
مجتمع الطياء أو الحداث أو الظواىر" (زيتون ،0332 ،ص.)23 .

وحمييل الباحييث الول وفق ياً لتمييك التعيياريف اإلجرائييية جوانييب الييتعمم المتضييمنة

بمحتوى وحدة "المادة وتركيبييا" المقيررة عميى التالمييذ؛ وبالتيالي تيم الحصيول عميى
قائمة مبدئية بالحقائق والمفاىيم والتعميمات.
( )6-2تقدير ثبات التحميل :قام الباحيث الثياني بتحمييل محتيوي نفيس الوحيدة ،وتوصيل
إلى قائمة أخرى بجوانيب اليتعمم ،ثيم تيم حسياب معاميل الثبيات لتحمييل المحتيوي
باسيييتخدام معادلييية ىولسيييتي ( )Holsti, 1968لكيييل فئييية ولمجميييوع الفئيييات،
وكانييت قيييم معييامالت الثبييات تنحصيير بييين ( ),030و ( ،),032وقيميية معامييل
الثبييات لمفئييات مجمعيية ( ،),036وىييى قيييم مرتفعيية لمعامييل الثبييات .ويوضييح
جدول ( )6معامالت الثبات لكل فئة:
جدٔل (),
َتبئج ثجبد عًهٛخ تحهٛم يحتٕٖ ٔحدح " انًبدح ٔتزكٛجٓب"
عدد انًفزداد
عدد انًفزداد
عدد انًفزداد
فئخ انتحهٛم
انًتفك عهٓٛب فٙ
ف ٙتحهٛم انجبحث ف ٙتحهٛم انجبحث
انتحهٛهٍٛ
انثبَٙ
األٔل

يعبيم
انثجبد

 .1انحمبئك

,,

,1

,,

611,

 .,انًفبْٛى

11

10

11

6110

 .0انتعًًٛبد

11

10

11

6111

انًجًٕع

16

1,

16

611,

( )0-2التأكد من صدق التحميل :تم عيرض قائمية التحمييل المتفيق عميييا عميى خمسية
من المحكمين ذوي الخبرة في مجيال المنياىج وطيرق تيدريس العميوم بجامعيات:
أسوان ،وسوىاج ،وقناة السيويس؛ لمتأكيد مين أن التحمييل متوافيق ميع التعرييف
اإلجرائي ،وكانيت نسيبة اتفياقيم  %0,,بميا يطيير إليى صيدق التحمييل؛ وبيذلك
تييم التوصييل إلييى القائميية النيائييية

(*)

لتحميييل جوانييب الييتعمم بالوحييدة التجريبييية،

واطيييتممت عميييى ( )62حقيقييية ،و( )02مفيومييياً ،و( )00تعميمييياً تيييم االتفييياق

عمييا في التحميمين.
(*)

ممحق ( ،)0قائمة جوانب التعمم بالوحدة ،ص ص.2 -0 .
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 .2إعــداد نتً ـ التلنًــذ :تييم إعييادة صييياغة وحييدة "المييادة وتركيبيييا " وفق ياً إلسييتراتيجية
الرؤوس المرقمة معاً حيث تم اتباع الخطوات التالية:

( )0-2ترجميية الوحييدة إلييى دروس :تييم فييي ىييذه الخطييوة تقسيييم الوحييدة إلييى ثالث ية
موضييوعات ،وكييل موضييوع تييم تقسيييمو إلييى دروس فرعييية فييي ضييوء الوقييت
الزمنييي المخصييص لدراسيية الوحييدة ميين قبييل وزارة التربييية والتعميييم؛ وبييذلك تييم
تقسييييييم الوحيييييدة إليييييى ثيييييالث موضيييييوعات :الموضيييييوع الول أربعييييية دروس،
والموضوع الثاني درسيان ،والموضيوع الثاليث درسيان ،وبالتيالي يكيون إجميالي
عييدد دروس الوحييدة ثمانييية دروس بحيييث يسييتغرق كييل موضييوع منيييا ()2
فترات دراسية بواقع ( )3,دقيقة لكل فترة.
( )6-2تحدييييد عنيييوان لكيييل درس مييين دروس الوحيييدة بميييا يتناسيييب ميييع المحتيييوى
المعروض فيو ،وخصائص إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً.

( )0-2تحديد أىداف الدرس :تم تحديد الىداف اإلجرائية لكل درس ،وقد وضيح ذليك
في دليل المعمم.
( )2-2تحدييييد مصيييادر اليييتعمم والوسيييائل التعميميييية :تيييم تحدييييد المراجيييع والوسيييائل
التعميمييية المرتبطيية بكييل دروس الوحييدة بحيييث تييم مراعيياة تحقيقيييا لألىييداف
المنطودة ،ومناسبتيا لمموضوعات الواردة بيدروس الوحيدة ،وكيذا توافقييا ميع
خصائص إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً.

( )2-2تحديد النططة التعميمية المتضمنة بالوحدة :تم استخدام أنططة متنوعة مين
واقع بيئة التالميذ خالل دروس الوحدة تعتمد عمى إجراء التجيارب ،واسيتخدام
لمصيييور ومقييياطع الفييييديو ،والمناقطييية والحيييوار ،وقيييراءة النصيييوص والكتابييية،
وطرح السيئمة ،وتقيييم الحميول ،والتيي تتييح فيرص اليتعمم النطيط القيائم عميى
المتعمم من خالل مجموعات عمل تعاونية صغيرة ،والتي يمكن أن تساعد فيي
زيادة التحصيل المعرفيي وتنميية اليدافع لإلنجياز لمتالمييذ ،كميا تيم تيوفير كيل
الميييواد الالزمييية لتنفييييذ تميييك النطيييطة وميييا يتعميييق بييييا مييين تجيييارب عمميييية
موضييييييحاً :خطييييييوات العمييييييل ،وفراغييييييات لتسييييييجيل المالحظييييييات والقياسييييييات
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والتصيييينيفات والتنبييييؤات واالسييييتنتاجات وغيرىييييا بمييييا يتفييييق مييييع إسييييتراتيجية
الرؤوس المرقمة معاً.

( )2-2توظيف إستراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً :تيم اسيتخدام إسيتراتيجية اليرؤوس
المرقمة معياً فيي تيدريس دروس الوحيدة ،وقيد تخميل ذليك تقسييم التالمييذ إليى

مجموعيييات عميييل صيييغيرة تعميييل عميييى حيييل السيييئمة واجيييراء النطيييطة بطيييكل

تعاوني.
( )2-2إعيداد وسيائل التقيويم :فيي ضيوء الىيداف التيي تسيعى الوحيدة محيل التجربيية
إلييى تحقيقيييا ،تييم اسييتخدام التقييويم البنييائي ،والتجميعييي فييي الوحييدة ،عمييى
النحو التالي:
( )0-2-2التقويم البنائي :تم استخدامو في أثناء التدريس؛ حييث تمثيل فيي
التغذييية الراجعيية التييي يحصييل عمييييا التالميييذ فييي أثنيياء المناقطييات
داخل مجموعاتيم ،وكيذلك فيي أثنياء عيرض أفكيارىم ،واسيتنتاجاتيم،
وحميييوليم عميييى مجموعيييات العميييل الخيييرى والمعميييم ،وكيييذلك طيييمل
الس يئمة الموجييية عقييب كييل درس لتعييرف مييدى تمكيين التالميييذ ميين
جوانب التعمم المعروضة خالل الوحدة.
( )6-2-2التقيييويم التجميعيييي :وطيييمل التطبيقيييين القبميييي والبعيييدي لداتيييي
البحييث ،حيييث تييم تطبيييق اختبييار التحصيييل المعرفييي ومقييياس الييدافع
لإلنجاز في مادة العموم.
وفي ضوء ذلك اطتمل كتييب التممييذ عميى انتيي :مقدمية توضيح الغيرض مين الكتييب،
وارطادات استخدامو ،والىداف اإلجرائية ،وأنططة اليدروس ،حييث ضيم كيل درس مجموعية مين
النططة التعميمية.
 .2إعداد دلًـل املعلـه :تيم إعيداد اليدليل ليسياعد المعميم ويوجييو فيي تيدريس الوحيدة وفقياً
لإلستراتيجية التدريسية المسيتخدمة ،وقيد تيم االطيالع عميى بعيض الدراسيات والدبييات

المتعمقيية بإعيييداد أدلييية المعمييم (أبيييو سيييممية6,02 ،؛ النحييال6,02 ،؛ عبيييد القيييادر،
6,02؛ محمود )6,,2 ،لالستفادة منيا ،وفي ضوء ذلك طمل دليل المعمم انتي:
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( )0-2اإلطيييار الفكيييري لميييدليل ،ويتضيييمن :الفمسيييفة التيييي بنييييت عميييييا إسيييتراتيجية
الرؤوس المرقمة معاً ،ونبذة مختصرة عن إستراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً،
وتوجييات عامة لممعمم.

( )6-2اإلطار التنفيذي لمدليل ويتضمن :مقدمية توضيح الغيرض منيو ،وكيفيية السيير
فيي دروس الوحيدة ،والىيداف العامية لموحييدة ،وقائمية بالكتيب والمراجيع التييي
يمكن االستعانة بييا عنيد التخطييط والتيدريس ،وقائمية بيالدوات والميواد التيي
يمكيين االسييتعانة بيييا ،والتوزيييع الزمنييي لمييدروس ،والىييداف السييموكية لكييل
درس ،واجييييراءات تنفيييييذ كييييل درس ،وقائميييية بالنطييييطة والميييييام التعميمييييية،
والسئمة التقويمية لكل درس.
 .2حتهــًه الهتًــ والــدلًل :تيييم عييرض كتيييب التمميييذ ودلييييل المعمييم عمييى خمسيية مييين
المختصييين فييي مجييال المنيياىج وطييرق تييدريس العمييوم لتعييرف مييدي مناسييبة أىييداف
الوحدة ومحتواىا لخصائص تالميذ الصف الول اإلعدادي ومسيتواىم ،وميدي مناسيبة
المواقييف التعميمييية لمتالميييذ ،ومييدي قييدرة النطييطة عمييى تنمييية الييدافع لإل نجيياز لييدي
التالميييذ ،ومييدي اتسيياق أسيياليب التقييويم المسييتخدمة لقييياس نيواتج الييتعمم مييع أىييداف
الوحدة وأنططتيا ومحتواىا ،ومدي مناسبة الدليل لمتطبيق مين قبيل المعميم ،حييث أكيد
المحكمون مراعاة الكتيب والدليل لكل ما سبق بنسب اتفياق انحصيرت بيين  %32إليي
 ،%0,,وتم تعديل بعض النططة في ضوء مالحظات بعض المحكمين.
 .3التجزبُ االصتطالعًُ للهتً والدلًل :تم استطالع رأي خمسة من معممي مادة العموم
بالمرحميية اإلعدادييية عيين الكتيييب واليييدليل ،وكانييت تيييدف التجربيية االسييتطالعية إليييى
معرفيية الصييعوبات التييي قييد تقابييل معمييم العمييوم القييائم بالتييدريس أو أف يراد المجموعيية
التجريبية في أثناء تنفيذ تجربة البحث ومعالجة ذلك حيث تم تعيديل بعيض الصيياغات
بنياء عميى آرائييم؛ وبيذلك أصيبح كيل مين كتييب التممييذ)*(،
المغوية في بعض النططة ً
ودليل المعمم(**) في صورتيما النيائية صالحين لمتطبيق عمى مجموعتي البحث.

)*(
د**

ممحق ( ،)6كتيب التمميذ ،ص ص.02 -2 .

ممحق ( ،)0دليل المعمم ،ص ص.22 -02 .
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ثاىًاً -إعداد أداتٌ البحح:
اعتميييد البحيييث عميييى أداتيييين :اختبيييار التحصييييل المعرفيييي فيييي وحيييدة "الميييادة وتركيبييييا"،
ومقياس الدافع لإلنجاز في مادة العموم ،وقد تم اتباع اإلجيراءات التاليية إلعيدادىما والتأكيد مين
جودتيما:

 .1اختبار التحصًل املعزيف:
تم إعداد االختبار في وحدة "المادة وتركيبيا" وفقاً لمخطوات التالية:
( )1- 1حتديد اهلدف مً االختبار ومضتىياته :ىدف ىذا االختبار إلى قياس تحصيل تالميذ
الصف الول اإلعدادي في التحصيل المعرفي بوحدة "المادة وتركيبيا" المقررة عمييم،
حيث تم االعتماد عمى مستويات :التذكر ،والفيم ،والتطبيق ،والتحميل ،التقويم،
والتركيب .وجدول ( )0يوضح مواصفات االختبار:
جدٔل ()0
يٕاصفبد اختجبر انتحصٛم انًعزفٙ
األٔساٌ
انُسجٛخ

يستٕٚبد
انمٛبس
انتذكز

انفٓى

انتطجٛك

تحهٛم

تمٕٚى

تزكٛت

يٕضٕعبد
انٕحدح
 .1انًبدح
,
0
0
0
0
0
ٔخٕاصٓب
 .,تزكٛت
1
,
,
1
,
0
انًبدح
 .0انتزكٛت
,
0
,
,
,
0
انذر٘
نهًبدح
1
,
0
0
0
1
انًجًٕع
األٔساٌ
%11116 %11161 %10100 161,, %10100 %,1160
انُسجٛخ

انًجًٕع

10
11

%6616,
%,0111
%00100

16
6,

%166
%166

( )2- 1إعداد جدول مىاصفات االختبار وتىسيع األصئلُ :بعد تحديد جوانب التعمم المتضمنة في
الوحدة تم إعداد جدول مواصفات االختبار الذي يوضح توزيع عدد السئمة عمى
موضوعات الوحدة في ضوء مستويات بموم الستة :التذكر ،والفيم ،والتطبيق،
والتحميل ،والتقويم ،والتركيب ،وبذلك يكون عدد أسئمة االختبار كميا ( )26سؤاالً.
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( )3- 1حتديد ىىعًُ األصئلُ وصًاغتها :تم اختيار االختيار من متعدد كأحد أنواع االختبارات
الموضوعية في إعداد االختبار لنو مناسب لتغطية كافة جوانب التعمم المتضمنة في
الوحدة ،وروعي عند إعداده :مناسبة السئمة لمستوى التالميذ ،ووضوح العبارات،
لكل سؤال إجابة صحيحة واحدة غير مرتبة بطكل يساعد عمى استنتاجيا ،وأن تكون
اإلجابة في ورقة السئمة نفسيا.
( )4- 1صًاغُ تعلًنات االختبار وطزيكُ تصحًحه :تمت صياغة تعميمات االختبار بحيث
اطتممت عمى  :طرح فكرة االختبار واليدف منو ،توضيح عدد أسئمتو ،زمنو ،توجيو
التمميذ إلى اإلجابة في ورقة السئمة نفسيا ،وتم تصحيح االختبار كالتالي :كل إجابة
صحيحة عن سؤال ليا درجة واحدة ،وكل إجابة خطأ أو متروكة صفر؛ وبذلك تكون
الدرجة الكمية لالختبار ( )26درجة.
( )5- 1صدم االختبار :تم حساب الصدق الختبار التحصيل المعرفي بثالث طرق:
( )1- 5- 1صدم احملتىٍ :لمتأكد من صدق محتوي االختبار تم عرض االختبار في صورتو
الولية عمى أثنين من معممي العموم ذوي الخبرة بالمرحمة اإلعدادية لمتأكد من درجة
تمثيل بنود االختبار لمحتوي وحدة "المادة تركيبيا" المقررة عمى تالميذ الصف الول
اإلعدادي ( ،)Gaur & Gaur, 2009, p. 32وتم حساب معامل االتفاق (Inter-
) rater Agreementبين تقييم المعممين (مقارنة ثنائية Pairwise
 )comparisonباستخدام معادلة ) ،Cohen’s Kappa Coefficient (Kوتم

التوصل أن قيمو معامل االتفاق قد بمغت ( ،)*(),022وىي قيمة مثالية لالتفاق

( ،)Bakeman & Quera, 2011وقد تم إعادة تعديل ثالثة أسئمة من أسئمة
االختبار المطار إلييا من قبل المعممين؛ وبيذا فقد تم التأكد من صدق المحتوي.
( )2- 5- 1صدم احملهنني :تم عرض االختبار في صورتو الولية عمى أربعة من المحكمين
في مجال المناىج وطرق تدريس العموم إلبداء الرأي في االختبار من حيث :الصحة
د*

تفسييير قييييم ) Kappa (Kكالتيييالي K= 0.01-0.20 :عيييدم وجيييود اتفييياق إليييى اتفييياق بسييييط،
و  K=0.21-0.40اتفيياق مقبييول ،و  K=0.41-0.60اتفيياق متوسييط ،و K=0.61-0.80
اتفياق كبيير ،و  K=0.81-1.00اتفياق مثيالي (Cohen, 1960; Viera, Garrett,
2005).
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المغوية والعممية لكل سؤال من أسئمة االختبار ،ومالءمة السئمة لممستويات المراد
قياسيا ،ومالءمة السئمة لألىداف .وتم حساب درجة االتفاق Inter-Rater
 Agreementبين كل اثنين من المحكمين بحساب

Cohen’s Kappa

)(Kكمقارنات ثنائية ) ،(Pairwise Comparisonفي المعيارين (الصحة المغوية
والعممية ،مالءمة السئمة لممستويات المراد قياسيا) ،وتم التوصل إلى أن قيمة
معامالت االتفاق ) (Kعند تدوير المحكمين الربعة كالتالي :بالنسبة لمصحة العممية
والمغوية انحصرت بين ( ),030و ( ،),032وبالنسبة لمالءمة السئمة لممستويات
انحصرت بين ( ),03,و ( ،),036وىي قيمة مرتفعة لالتفاق ( Bakeman
 ،)& Quera, 2011وتم تعديل بعض الصياغات المغوية لبعض السئمة وفق أراء
المحكمين ،وكل ىذه اإلجراءات تؤكد الصدق الظاىري لالختبار.
( )3- 5- 1صدم التجاىط الداخلٌ :تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية مكونة من
( )02تمميذاً في الصف الول اإلعدادي بمدرسة رمضان أرباب اإلعدادية درسوا
الوحدة "المادة وتركيبيا" من قبل ،وقد تم حساب صدق التجانس الداخمي كانتي:

( )0-0-2-0تم حساب درجة ارتباط أسئمة االختبار مع المستوى الذي تنتمي إليو باستخدام
معامالت ارتباط بيرسون) ،Pearson Correlation Coefficient (rووجد أن
كل السئمة ذات ارتباط إيجابي ودال إحصائياً عند كل من مستوى داللة (،,0,2

و ),0,0بالمستوى الرئيسي الذى تنتمي إليو ،حيث كانت معامالت ارتباط بيرسون
محصورة بين ( ),002و (. (Field, 2013)),022
( ) 6-0-2-0تم حساب درجة ارتباط مستويات االختبار بالدرجة الكمية لالختبار ،وجدول
( )2يوضح النتائج:
جدٔل ()6
يعبيم ارتجبط ثٛزسٌٕ نًستٕٚبد االختجبر انستخ ٔاندرجخ انكهٛخ نالختجبر
االختجبر /يستٕٚبتّ
تمٕٚى
تطجٛك تحهٛم
فٓى
تذكز
اندرجخ انكهٛخ
6106 6100 610, 611, 6116
يعبيم ارتجبط
نهتحصٛم انًعزفٙ
ثٛزسٌٕ
6161 6161 6161 6161 6161
يستٕ٘
اندالنخ
06
06
06
06
06
عدد انتاليٛذ
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نستنتج من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين مستويات االختبار والدرجة
الكمية انحصرت بين ( ),02,و ( ،),022وكل ىذه االرتباطات دالة إحصائياً عند مستوى

(),0,0؛ وىذا يؤكد صدق التجانس الداخمي لالختبار.

( )4- 5- 1صدم التنًًش :للتأكد من أن كلا من االختبار والمقياس يقيسان متغيرين مختلفين
كصدق تمييزي  Discriminant Validityلكل منهما ( Streiner, Norman,
 )& Cairney, 2015, pp. 240–241تم فحص مستوى االرتباط بين متوسط
درجات التالميذ الكمية في اختبار التحصيل المعرفي ودرجاتيم الكمية في مقياس
الدافع لإلنجاز في مادة العموم من خالل استخدام

Pearson Correlation

 Coefficientلالرتباط ،ووجد أن قيمة ) (rلالرتباط كانت ( ،),0,3وىى قيمة
غير دالة إحصائياً ،مما يؤكد أن كالً من االختبار والمقياس يقيسان متغيرين

مختمفين ،وىذا يؤكد صدق التمييز )  .(Streiner et al., 2015ويوضح جدول

( )2نتائج معامل ارتباط بيرسون:
جدٔل ()1
يعبيم ارتجبط ثٛزسٌٕ ث ٍٛاندرجخ انكهٛخ عهٗ اختجبر انتحصٛم انًعزفٔ ٙيمٛبس اندافع نإلَجبس
اندرجخ انكهٛخ نهدافع نإلَجبس
يعبيللم ارتجللبط ثٛزسللٌٕ* 6161
اندرجخ انكهٛخ نهتحصٛم انًعزفٙ
)(r
غٛز دانخ إحصبئٛب
يستٕ٘ اندالنخ
06
عدد انتاليٛذ
ارتباط صغير) ؛ (
*وفقا ً لـ )( :Cohen (1988, p. 82
ارتباط قوي).
ارتباط متوسط) ؛ (

( )6- 1جتزي االختبار يف جتزبُ اصتطالعًُ استيدفت:
( )1- 6- 1التأند مً وضىح تعلًنات االختبار ومعاىٌ أصئلته :تم تبسيط بعض الصياغات
المغوية لبعض الكممات وتوضيحيا في ضوء استفسارات التالميذ في أثناء التطبيق.
( )2- 6- 1حضاب سمً االختبار :تم حساب الزمن الذي استغرقو كل تمميذ في االختبار ،ثم
حسب متوسط زمن الداء عمى االختبار ،حيث بمغ ( )20دقيقة بما فيو زمن قراءة
التعميمات.
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( )3- 6- 1حضاب معامالت الضهىلُ والصعىبُ ألصئلُ االختبار :تم تقدير معامالت السيولة
والصعوبة لكل سؤال من أسئمة االختبار من خالل معرفة نسبة التالميذ الذين أجابوا
عنو بطكل صحيح أو خطأ في ضوء العدد الكمي لمتالميذ المطبق عمييم االختبار،
وقد وجد أن كل السئمة كانت درجة معامالت سيولتيا وصعوبتيا تنحصر بين
( ،,062و ),022وىي قيم مقبولة (.)Bühner, 2011
( )4- 6- 1حضاب قىَ متًًش أصئلُ االختبار :تم فحص قوة تمييز كل سؤال من أسئمة
االختبار في ضوء العالقة بين متوسط التالميذ الذين أجابوا بطكل صحيح ،ومتوسط
التالميذ الذين أجابوا خطأ ،واالنحراف المعياري لمدرجات ،وعدد تالميذ الفئة العميا
الذين أجابوا بطكل صحيح ،وعدد تالميذ الفئة الدنيا الذين قاموا باإلجابة بطكل خطأ
والعدد الكمي لمتالميذ ( ،)Haladyna, 2015, pp. 396–397ووجد أن أسئمة
االختبار ذات معامالت تمييز تنحصر بين ( ),063و ( ،),022وىي قيم مقبولة
(.)Haladyna, 2015
( )5- 6- 1حضاب ثبات االختبار :تم تطبيق معادلة االتساق الداخمي (معامل ألفا كرونباخ
 ،(Cronbach’s Alphaوقد وجد أن معامل ثبات االختبار ككل قد بمغ (،),02,
في حين وجد أن معامالت الثبات لسئمة كل مستوى من مستوياتو كانت تقع ما بين
( ),020و ( ،),02,وىي قيم جيدة لمثبات (.)Pallant, 2016
(*)
( )7- 1الصىرَ اليهائًُ الختبار التحصًل املعزيف :أصبح االختبار مكوناً من ( )26سؤاالً

موزعة عمى مستويات القياس الستة وجوانب التعمم المتضمنة بوحدة "المادة

وتركيبيا" كما ىو موضح بجدول ( )2التالي:
جدٔل ()0
انصٕرح انُٓبئٛخ نالختجبر
يستٕٚبد
انمٛبس/
يٕضٕعب
د
انٕحدح
.1
انًبدح
(*)

انتذكز

انفٓى

انتطج
ٚك

تحهٛم

تمٕٚى

تزكٛت

انًجًٕ
ع

0 ،, ،1

0 ،1 ،6

،, ،0
1

،11 ،16
1,

،16 ،10
11

10 ،10

10

ممحق ( ،)2اختبار التحصيل المعرفي ،ص ص.3, -23 .
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انُسجٛخ

6616,
%
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ٔخٕاصٓ
ا
.,
،11 ،1,
تزكٛت
,6
انًبدح
.0
انتزكٛت ،06 ،,1
01
انذر٘
نهًبدح
انًجًٕع
1
األٔساٌ ,1160
%
انُسجٛخ

,, ،,1

,0

,1 ،,6

,0 ،,0

,,

11

06 ،00

،01
00

0, ،00

،66 ،01
61

6, ،0,

16

0
10100
%

0
161,
,

0
10100
%

,
11161
%

1
11116
%

6,

,0111
%
00100
%
%166
%166

 .2مكًاظ الدافع لإلجناس يف مادَ العلىو :تم إعداد مقياس الدافع لإلنجاز في مادة العموم وفق
الخطوات التالية:
( )1- 2اهلدف مً املكًاظ وطزيكه بيائه :ييدف المقياس إلى قياس مستوى الدافع لإلنجاز
في مادة العموم لدى تالميذ الصف الول اإلعدادي .وقد بنى المقياس وفقاً لطريقة

(ليكرت) حيث يطمب فييا من التالميذ وضع عالمة (×) عمى التدرج الثالثي :تنطبق
إلى حد ما-ال تنطبق.( )2- 2أبعاد املكًاظ :بعد االطالع عمى الدراسات والدبيات والمقاييس ،مثلBrophy, ( :
2004; Brunstein & Schmitt, 2004; Cicirelli et al., 1971; Sezgin
Selçuk et al., 2011؛ جعيجع ،و منصور6,02 ،؛ سالم6,,2 ،؛ عثمان
وآخرين6,02 ،؛ محمد6,02 ،؛ يوسف وآخرين )6,00 ،التي تناولت الدافع
لإلنجاز ،تضمن المقياس البعاد الستة التالية :تحديد اليدف المطموب تحقيقو-
التحدي والمثابرة-الرغبة في النجاح والتفوق-تحمل المسئولية-االستقاللية-حب
االستطالع .ويوضح جدول ( )2البعاد المتضمنة في المقياس وأرقام العبارات الدالة
عمى كل بعد.
جدٔل ()0
أثعبد يمٛبس اندافع نإلَجبس ٔأرلبو انعجبراد اندانخ عهٗ كم ثُعد
عدد
أرلبو انعجبراد
أرلبو انعجبراد
أثعبد انًمٛبس
انعجبراد
انسبنجخ
انًٕججخ
 .1تحدٚد انٓدف انًطهٕة
0
0 ،0 ،1
6 ،0 ،, ،1
تحمٛمّ
38

األٔساٌ
انُسجٛخ
%111,,
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 .,انتحد٘ ٔانًثبثزح
 .0انزغجخ ف ٙانُجبح
ٔانتفٕق

1, ،11 ،16 ،1 ،,
،11 ،1, ،10 ،10
,6

 .6تحًم انًسئٕنٛخ

,0 ،,0 ،,1 ،,6

 .1االستمالنٛخ

01 ،06 ،00 ،0,

 .0حت االستطالع
انًجًٕع
األٔساٌ انُسجٛخ

60 ،6, ،61 ،66
,0
%1011,

11 ،16 ،10

,

,0 ،,, ،,1

,

،06 ،,1 ،,,
01
،0, ،00 ،00
01
60 ،61 ،66
,6
6016,

,
,
0
60

%10101
%10101
%10101
%10101
%111,,
%166
%166

وفيي ضييوء ذلييك تكييون المقييياس ميين سييتة أبعيياد رئيسيية ،وكييان عييدد عبييارات المقييياس كمييو
( )22عبارة.
( )3- 2صًاغُ عبارات املكًاظ وطزيكُ تصحًحه :تم صياغة عبارات المقياس وفق البعد
الفرعي الذي تندرج تحتو ،وكل عبارة متضمنة فكرة واحدة بسيطة توضح الدوافع
الداخمية لمتالميذ ورغبتيم لإلنجاز ،ولما كانت عبارات المقياس ما بين إيجابية
وسمبية وفقاً لطريقة (ليكرت) لذا تم تقدير الدرجات لكل عبارة إيجابية عمى النحو:

تنطبق= ،0إلى حداً ما= ،6ال تنطبق= ،0ولمعبارات السمبية عمى النحو :تنطبق=،0
إلى حداً ما= ،6ال تنطبق=.0

( )4- 2صدم املكًاظ وثباته :تم حساب الصدق للمقياس بثلث طرق:
( )1- 4- 2صدم احملهنني :تم عرض عبارات المقياس عمى أربعة من المحكمين المختصين
في مجال المناىج وطرق تدريس العموم إلبداء آرائيم حول تحقق كل من :مالءمة
كل بعد لقياس أداء التمميذ ،وارتباط كل عبارة من العبارات الفرعية لممقياس بالبعد
الرئيس الذي تندرج تحتو ،وصحة العبارات ووضوحيا .وتم حساب درجة االتفاق
Inter-Rater Agreement

الثنائية

)(Pairwise-comparison

بين

المحكمين بحساب ) ،Cohen’s Kappa (Kووجد أن قيمو معامالت االتفاق )(K
انحصرت بين ( ),03,و( ،),033وىي قيمة مرتفعة لمعامل االتفاق ( Bakeman
 ،)& Quera, 2011وتم تعديل بعض الصياغات لبعض عبارات المقياس في ضوء
آرائيم؛ وكل ذلك يؤكد الصدق الظاىري لممقياس.
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( )2- 4- 2صدم التجاىط الداخلٌ :تم تطبيق المقياس عمى نفس العينة االستطالعية
المكونة من ( )02تمميذاً في الصف الول اإلعدادي بمدرسة رمضان أرباب اإلعدادية
غير عينة البحث ،وقد تم حساب صدق التجانس الداخمي كانتي:

( )0-6-2-6تم حساب درجة ارتباط عبارات المقياس مع البعد الذي تنتمي إليو باستخدام
معامالت ارتباط بيرسون ( ،)Field, 2009وقد وجد أن ( )20عبارة ذات ارتباط
موجب ودال إحصائياً عند مستوي( ،),0,2ومستوي( ),0,0مع أبعادىا ،حيث

انحصرت معامالت االرتباط بين ( ),002و( ،),02,ماعدا العبارات ()03 ،02 ،06
كانت معامالت ارتباطيا سالبة؛ ولذا تم استبعادىا.
( )6-6-2-6كما تم حساب درجة ارتباط البعاد الفرعية لممقياس بالدرجة الكمية لو ،وجدول
( )2يوضح النتائج:
جدٔل (),
يعبيم ارتجبط ثٛزسٌٕ ث ٍٛأثعبد يمٛبس اندافع نإلَجبس ٔاندرجخ انكهٛخ نّ
االستمالنٛخ
تحًم
تحدٚد انتحد٘ انزغجخ فٙ
أثعبد انًمٛبس
انًسئٕنٛخ
انُجبح
انٓدف ٔانًثبثزح
ٔانتفٕق
يعبيم ارتجبط
اندرجخ
6111
6106
6100
6160 610,
ثٛزسٌٕ
انكهٛخ
عهٗ
6161
6161
6161
يستٕ٘ اندالنخ 6161 6161
يمٛبس
اندافع
06
06
06
06
06
عدد انتاليٛذ
نإلَجبس

حت
االستطالع
6106
6161
06

نستنتج من جدول ( )2أن معامالت اال رتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية
لممقياس انحصرت بين ( ),022و ( ،),022وكل ىذه النتائج تؤكد صدق التجانس الداخمي
لممقياس.
( )3- 4- 2صدم التنًًش :تم حساب صدق التمييز لكل من اختبار التحصيل المعرفي
ومقياس الدافع لإلنجاز في مادة العموم بحساب معامل ارتباط درجات التالميذ الكمية
عمى كل منيما ،وقد تم عرض نتائج ذلك في وصف صدق التمييز الختبار التحصيل
المعرفي بجدول (.)2
( )5- 2جتزي املكًاظ يف جتزبُ اصتطالعًُ تم من خالليا انتي:
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( )1- 5- 2التأند مً وضىح عبارات املكًاظ :تم تبسيط بعض الصياغات واعادة صياغتيا في
ضوء استفسارات التالميذ.
( )2- 5- 2حضاب ثبات االتضام الداخلٌ (معامل ألفا كرونباخ) :وجد أن معامل الثبات
لممقياس كمو قد بمغ ( ،),020وانحصرت معامالت الثبات لمعبارات بين (),02,
و( ),020وىذا يؤكد إمكانية الثقة في استخدام المقياس بدرجة عالية.
()6- 2الصىرَ اليهائًُ ملكًاظ الدافع لإلجناس يف مادَ العلىو(*) :تم إعادة ترتيب العبارات بعد
حذف العبارات الثلث الموضحة سابقا ا ،وأصبح المقياس مكوناً من ( )20عبارة
موزعة عمى أبعاده ،ويعد صالحاً لمتطبيق عمى مجموعتي البحث .وجدول ( )3يوضح

أبعاد المقياس وعباراتو اإليجابية والسمبية:

.1
.,
.0
.6
.1
.0

جدٔل ()1
أثعبد يمٛبس اندافع نإلَجبس ٔأرلبو انعجبراد اندانخ عهٗ كم ثُعد
عدد
أرلبو انعجبراد
أرلبو انعجبراد
أثعبد انًمٛبس
انعجبراد
انسبنجخ
انًٕججخ
تحدٚد انٓدف انًطهٕة
0
0 ،0 ،1
6 ،0 ،, ،1
تحمٛمّ
0
10 ،1,
11 ،16 ،1 ،,
انتحد٘ ٔانًثبثزح
،10 ،10 ،11 ،16
انزغجخ ف ٙانُجبح
,
,1 ،,6 ،11
1,
ٔانتفٕق
،,, ،,0 ،,0
,
,1 ،,6 ،,0 ،,,
تحًم انًسئٕنٛخ
,1
0
00 ،01 ،06
00 ،0, ،01 ،06
االستمالنٛخ
0
60 ،6, ،61
66 ،01 ،0, ،00
حت االستطالع
60
1,
,1
انًجًٕع
%611,0
%1,116
األٔساٌ انُسجٛخ

األٔساٌ
انُسجٛخ
%101,,
%10110
%1,106
%1,106
%101,,
%101,,
%166
%166

إجزاءات التطبًل:
تم تطبيق البحث باتباع اإلجراءات التالية:
 .0عقد عيدة مقيابالت ميع ميديري مدرسية طيو حسيين اإلعداديية ،ومدرسية رمضيان أربياب
اإلعدادية بمحافظة أسوان لطرح فكرة البحث ،ثيم تيم اختييار فصيمين بطريقية عطيوائية
بالصف الول اإلعدادي ،حيث اختير عطوائياً ( )0,تمميذاً من فصيل  0/0كمجموعية
)*(

ممحق ( )1مقياس الدافع لإلنجاز في مادة العموم ،ص ص.32 -30 .
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تجريبيييية بمدرسييية رمضيييان أربييياب اإلعداديييية ،واختيييير ( )06تممييييذاً مييين فصيييل 0/0
كمجموعة ضابطة من مدرسة طو حسين اإلعدادية.

 .6تم إجراء مقابمة مع معممي الفصيمين ،وتيم التحقيق مين تكيافؤ الخبيرات التدريسيية لكيال
المعممين (معمم المجموعية التجريبيية ليو خبيرة  06سينة بالتيدريس ،ومعميم المجموعية
الضييابطة لييو خبييرة  00سيينة بالتييدريس) ،وقييد تييم طييرح فكييرة البحييث ،وأبييدى المعممييان
تفيم ياً لىييداف البحييث واسييتعداداً لممطيياركة فيييو ،وتييم إج يراء أربييع ورش عمييل لمعمييم

المجموعة التجريبية عمى كيفية تطبيق إسيتراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً فيي تيدريس
أحد دروس العموم غير الدروس الواردة بالوحدة التجريبية ،وكيفية تطبيق دلييل المعميم

ميع المجموعيية التجريبيية لتييدريس وحييدة "الميادة وتركيبيييا" وفقياً إلسييتراتيجية الييرؤوس

المرقمة معاً مع التأكيد عمى توزييع كتييب التممييذ عميى جمييع التالمييذ عنيد البيدء فيي
تدريس الوحدة.

 .0تم التنسيق مع مديري المدرستين بتوزيع الحصص عمى مجميوعتي البحيث فيي أوقيات
زمنييية تتناسييب مييع كييل ميين البيياحثين ،حيييث واظييب الباحييث الول عمييى الحضييور مييع
المجموعة التجريبية لكل من :التطبيق القبمي لداتي البحيث ،وثمياني حصيص (بمعيدل
 2فترات) من حصص تدريس الوحدة متضمنة أول حصية لتيدريس الوحيدة ،ثيم حضير
التطبيق النيائي لداتي البحيث .وواظيب الباحيث الثياني عميى الحضيور ميع المجموعية
الضابطة لكل من :التطبيق القبمي لداتي البحيث ،وأربيع حصيص (بمعيدل فتيرتين) مين
حصص تدريس الوحدة ،ثم حضر التطبيق النيائي لداتي البحث.
 .2تم التأكد من ثبات اختبار التحصيل المعرفي ،ومقياس الدافع لإلنجاز فيي ميادة العميوم
من خيالل تطبيقيميا فيي تجربية اسيتطالعية عميى عينية مكونية مين ( )02تممييذاً غيير

عينة البحث.

 .2تم التأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبيية والضيابطة وتطبييق أداتيي البحيث قبميياً ييوم
6,02/,3/62م ،ثم تنفيذ تجربة البحث بما يتفق مع الخطية الدراسيية خيالل الفصيل

الدراسييي الول فييي الفتييرة ميين 6,02/,3/62م إلييى 6,02/00/,0م بواقييع فتييرتين
كييل أسييبوع لمييدة سييتة أسييابيع (طييير ونصييف) عمييى عينيية مكونيية ميين ( )26تمميييذاً،

حييييث قيييام معميييم الفصيييل الميييدرب عميييى اسيييتخدام إسيييتراتيجية اليييرؤوس المرقمييية معييياً
42

أثر تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً .....

بالتييدريس لممجموعيية التجريبييية وفق ياً لمييدليل االرطييادي الموجييو لتمييك المجموعيية ،فييي
حين قام معمم الفصل بالتدريس لممجموعية الضيابطة وفقياً لمطريقية المتبعية والطيائعة،

ثم تطبيق أداتي البحث بعدياً يوم 6,02/00/,2م.

املعاجلُ اإلحصائًُ:
لمتحقق من الخصائص السيكومترية لداتي البحث ،ولإلجابة عن أسئمة البحث تم إدخال
بيانات التالميذ عمى برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية (Statistical Package
) for Social Sciences “SPSS”, Version: 19ومعالجتيا إحصائياً & (Wang
) .Osterlind, 2013تم التحقق من فروض البحث من خالل القيام بانتي :استخدم اختبار

(ت) لعينتين مرتبطتين  T-Test for Paired Samplesلمتحقق من الفرضين (الول،
والرابع) ،واستخدم اختبار (ت) لعينتين مستقمتين T-Test for two Independent
 Samplesلمتحقق من الفروض (الثاني ،والثالث ،والخامس ،والسادس) .وتم حساب حجم
التأثير ) (dإلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً كمتغير مستقل عمى المتغيرات التابعة:
التحصيل المعرفي (مستوياتو ،والدرجة الكمية) ،والدافع لإلنجاز (أبعاده ،والدرجة

الكمية)).(Cohen, 1988; Field, 2009

عزض ىتائج البحح ومياقغتها:
لإلجابُ عً الضؤال األول للبحح :ما أثر تدريس العموم وفقياً إلسيتراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً

فييي التحصيييل المعرفييي لييدى تالميييذ الصييف الول اإلعييدادي؟ تييم التحقييق ميين صييحة الفييروض
(الول إلي الثالث).
أ .للتحكل مً الفزض األول" :يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة

التجريبية في التحصيل المعرفي ككل ومستوياتو :التذكر ،والفيم ،والتطبيق ،والتحميل،
والتقويم ،والتركيب في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي" تم استخدام

اختبار (ت) لمعينات المرتبطة  T-Test for Paired Samplesلمكطف عن داللة
الفروق بين عينتين مرتبطتين .وجدول ( )0,يوضح نتائج اختبار (ت):
جدٔل ()16
َتبئج اختجبر (د) ندالنخ انفزٔق ث ٍٛيتٕسط ٙدرجبد تاليٛذ انًجًٕعخ انتجزٚجٛخ فٙ
انمٛبس ٍٛانمجهٔ ٙانجعد٘ الختجبر انتحصٛم انًعزف( ٙيستٕٚبتّٔ ،اندرجخ انكهٛخ)
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و

انًستٕٚبد/اندرجخ
انكهٛخ

َٕع
انمٛبس

عدد
انتاليٛذ

1

تذكز

,

فٓى

ثعد٘
لجهٙ
ثعد٘

06
06
06

انًتٕسظ
انحسبثٙ
M
,110
6106
1100

االَحزاف
انًعٛبر٘
SD
610,
11,0
611,

0

تطجٛك

6

تحهٛم

1

تمٕٚى

0

تزكٛت

لجهٙ
ثعد٘
لجهٙ
ثعد٘
لجهٙ
ثعد٘
لجهٙ
ثعد٘
لجهٙ
ثعد٘
لجهٙ

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

,166
6100
1100
1106
,1,0
0110
,1,0
6166
,160
01116
10160

1166
6110
6100
1110
1110
116,
110,
6110
1100
0101
0111

اندرجخ انكهٛخ عهٗ
االختجبر

درجبد
انحزٚخ
df
,1

لًٛخ
T

يستٕ٘
اندالنخ

10106

6161

,1

16161

6161

,1

1,161

6161

,1

1,1,0

6161

,1

110,

6161

,1

0100

6161

,1

,6111

6161

بمقارنة قيم (ت) المحسوبة في جدول ( )0,وقيمة (ت) الجدولية يتضح وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( ),0,0بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين
القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي بالنسبة الختبار التحصيل المعرفي ككل ومستوياتو
(تذكر –فيم – تطبيق – تحميل – تقويم – تركيب) ،حيث بمغت قيمة (ت) المحسوبة انتي:
لمستوي التذكر ( ،)02022و( )020,3لمستوي الفيم ،و( )060,0لمستوي التطبيق،
و( )06060لمستوي التحميل ،و ( )3022لمستوي التقويم ،و ( )2002لمستوي التركيب،
و( )6,020في االختبار ككل ،وتمك القيم أعمي من قيمة (ت) الجدولية؛ وىذا يطير إلى
صحة الفرض الول لمبحث؛ مما يؤكد أن ىذه الفروق ال ترجع إلى عامل الصدفة ،ولكنيا
ترجع إلى تأثير المتغير التجريبي المتمثل في إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً عمى التحصيل
المعرفي لدي التالميذ المطاركين في المجموعة التجريبية.

ب .للتحكل مً الفزض الجاىٌ" :يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ

المجموعتين الضابطة والتجريبية في التحصيل المعرفي ككل ومستوياتو :التذكر ،والفيم،
والتطبيق ،والتحميل ،والتقويم ،والتركيب لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي
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الختبار التحصيل المعرفي" تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين T-Test for
 Two Independent Samplesلمكطف عن داللة الفروق بين عينتين مستقمتين.
وجدول ( )00يوضح نتائج اختبار (ت):
جدٔل ()11
َتبئج اختجبر (د) ندالنخ انفزٔق ث ٍٛيتٕسط ٙدرجبد تاليٛذ انًجًٕعت ٍٛانضبثطخ ٔانتجزٚجٛخ فٙ
انمٛبس انجعد٘ الختجبر انتحصٛم انًعزف( ٙيستٕٚبتّٔ ،اندرجخ انكهٛخ)
و

انًستٕٚبد/اندرجخ انًجًٕعخ
انكهٛخ

1

تذكز

,

فٓى

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ

06
0,
06

0

تطجٛك

6

تحهٛم

1

تمٕٚى

0

تزكٛت

انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

0,
06
0,
06
0,
06
0,
06
0,
06
0,

اندرجخ انكهٛخ عهٗ
االختجبر

عدد
انتاليٛذ

انًتٕسظ
انحسبثٙ
M
,110
1111
1100
0101
6100
0101
1106
,110
0110
0111
6166
,1,1
01116
,11,1

االَحزاف درجبد
انًعٛبر٘ انحزٚخ
df
SD
06
610,
1106
06
611,
6110
6110
61,,
1110
1116
116,
1166
6110
11,6
0101
0110

لًٛخ
T

يستٕ٘
اندالنخ

1,100

6.61

,160

6.61

06

111,

6.61

06

0100

6.61

06

1161

6.61

06

6101

6.61

06

11100

6.61

بمقارنة قيم (ت) المحسوبة في جدول ( )00وقيمة (ت) الجدولية يتضح وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( ),0,0بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية بالنسبة الختبار التحصيل المعرفي
ككل ومستوياتو التذكر ،والفيم ،والتطبيق ،والتحميل ،والتقويم ،والتركيب ،حيث بمغت قيمة (ت)
المحسوبة :في مستوي التذكر ( ،)06000و ( )2020في مستوي الفيم ،و ( )2032في
مستوي التطبيق ،و ( )2020في مستوي التحميل) ،و ( )3023في مستوي التقويم ،و
( )2.03في مستوي التركيب ،و ( )02،20في االختبار ككل ،وتمك القيم أعمي من قيمة (ت)
الجدولية؛ وىذه النتيجة تطير إلى صحة الفرض الثاني لمبحث ،مما يبرىن عمى التأثير الفعال
واإليجابي إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في زيادة التحصيل المعرفي لدي التالميذ

المطاركين في المجموعة التجريبية لمبحث.

45

أثر تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً .....

ج .للتحكل مً الفزض الجالح" :يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ

المجموعتين الضابطة والتجريبية في مكتسبات التحصيل المعرفي ومستوياتو :التذكر،
والفيم ،والتطبيق ،والتحميل ،والتقويم ،والتركيب لصالح المجموعة التجريبية" تم استخدام

اختبار (ت) لعينتين مستقمتين T-Test for Two Independent Samples
لمكطف عن داللة الفروق بين عينتين مستقمتين .وجدول ( )06يوضح نتائج اختبار
(ت):
جدٔل ()1,
َتبئج اختجبر (د) ندالنخ انفزٔق ث ٍٛيتٕسط ٙدرجبد تاليٛذ انًجًٕعت ٍٛانضبثطخ ٔانتجزٚجٛخ فٙ
يكتسجبد انتحصٛم انًعزف( ٙيستٕٚبتّٔ ،اندرجخ انكهٛخ)
و

انًستٕٚبد/اندرجخ
انكهٛخ

1

تذكز

,

فٓى

0

تطجٛك

6

تحهٛم

1

تمٕٚى

0

تزكٛت
اندرجخ انكهٛخ عهٗ
االختجبر

انًجًٕعخ

عدد
انتاليٛذ

انًتٕسظ
انحسبثٙ
M

االَحزاف
انًعٛبر٘
SD

درجبد
انحزٚخ
df

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ

06
0,
06

01,0
6111
0100

11,0
61,0
11,1

06

انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

0,
06
0,
06
0,
06
0,
06
0,
06
0,

1160
,116
11,,
0100
610,
6116
6100
1110
6101
11160
1166

1111
110,
1101
1161
1160
,1,1
6116
1101
61,,
11,6
0101

06

لًٛخ
T

يستٕ٘
اندالنخ

111,
1
0111

6.61
6.61

06

116,

6.61

06

01,0

6.61

06

01,,

6.61

06

01,0

6.61

06

1011
1

6.61

بمقارنة قيم (ت) المحسوبة في جدول ( )06وقيمة (ت) الجدولية يتضح وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( ),0,0بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في مكتسبات التحصيل المعرفي ومستوياتو :تذكر ،وفيم ،وتطبيق ،وتحميل ،وتقويم،
وتركيب لصالح المجموعة التجريبية بالنسبة الختبار التحصيل المعرفي ككل ومستوياتو ،حيث
انحصرت قيم (ت) المحسوبة بين ( )0002و( ،)00000وتمك القيم أعمي من قيمة (ت)
الجدولية؛ وىذا يؤكد صحة الفرض الثالث لمبحث .وتطير أيضاً إلى حدوث زيادة حقيقية في
تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية لجوانب التعمم المتضمنة في وحدة "المادة وتركبييا" بعد
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تدريسيا باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً .وىذه النتيجة تؤكد التأثير اإليجابي

لممتغير التجريبي المتمثل في إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً عمى التحصيل المعرفي لدي
تالميذ المجموعة التجريبية لمبحث.

حجه التأثري
لمتأكد من قوة تأثير المتغير المستقل (إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً) في المتغير
التابع (التحصيل المعرفي) تم حساب حجم التأثير ) (dفي ظل وجود تأثيرات إيجابية

ودالة إحصائياً عمى ذلك المتغير ومستوياتو .وجدول ( )00يوضح نتائج حجم التأثير:
و
1
,

جدٔل ()10
حجى انتأثٛز إلستزاتٛجٛخ انزؤٔس انًزلًخ يعب ف ٙانتحصٛم انًعزف ٙنٕحدح "انًبدح ٔتزكٛجٓب"
دالنخ حجى
يمدار حجى
درجبد
لًٛخ
انًستٕٚبد/اندرجخ
انتأثٛز
انتأثٛز* d
انحزٚخ
T
انكهٛخ
df
6111
10106
تذكز
0100
كجٛز
,1
61,0
16161
فٓى
كجٛز
1110
,1

0

تطجٛك

1,161

,1

61,0

616,

كجٛز

6

تحهٛم

1,1,0

,1

61,6

611,

كجٛز

1

تزكٛت

110,

,1

6100

0100

كجٛز

0

تمٕٚى

0100

,1

611,

,101

كجٛز

,6111
اندرجخ انكهٛخ نالختجبر
,1
(حجم تأثير صغير)؛
*
(حجم تأثير كبير)

6116

011,

كجٛز

(حجم تأثير متوسط)؛

يتضح من جدول ( )00أن قيم حجم تأثير المتغير المستقل (إستراتيجية الرؤوس المرقمة
معاً) في المتغير التابع (التحصيل المعرفي ككل) ومستوياتو :تذكر ،فيم ،تطبيق ،تحميل،
تقويم ،تركيب كان كبي ارً ،حيث انحصرت قيم ) (dبين ( )6002و ( )2036وىي قيم أكبر

من ( ،),02وىذا يدل عمى التأثير اإليجابي الكبير إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً عمى

التحصيل المعرفي ككل وعمى كل مستوي من مستوياتو لدي تالميذ المجموعة التجريبية.

مياقغُ ىتائج الفزوض (األول والجاىٌ والجالح) وحجه التأثري:
أظيرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ),0,0بين
متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي في التحصيل
47

أثر تدريس العلوم باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً .....

المعرفي (مستوياتو ،والدرجة الكمية) لصالح القياس البعدي ،كما أظيرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( ),0,0بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة
التجريبية والضابطة في التحصيل المعرفي (مستوياتو ،والدرجة الكمية) في القياس
البعدي ،وأكدت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( ),0,0بين
متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في مكتسبات التحصيل المعرفي
(مستوياتو ،والدرجة الكمية) ،وىذه الفروق جميعيا كانت لصالح تالميذ المجموعة
التجريبية التي درست باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً ،كما أظيرت النتائج
حجم التأثير الكبير إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً عمى التحصيل المعرفي؛ وىذا يؤكد

أن استخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً كان لو أثر إيجابي كبير في التحصيل

المعرفي لتالميذ الصف ال ول اإلعدادي في مادة العموم عند مقارنتو بالطريقة المعتادة
التي درست بيا المجموعة الضابطة .ويمكن تفسير تمك النتائج كما يأتي:
 بالنسبة لمستوى التذكر :أتاحت إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً الفرصة
لمتالميذ لمقيام بدور إيجابي نطط في عممية التعمم من خالل المناقطة والحوار،

والعمل في مجموعات صغيرة ،وساعد ذلك عمى االحتفاظ بالمعمومات وسيولة
تذكرىا.
 بالنسبة لمستوى الفيم :ساعدت إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً عمى تنطيط
تفكير التالميذ واثارتو بدالً من اإلصغاء السمبي؛ وذلك من خالل اإلجابة عن

السئمة المطروحة من قبل المعمم ،وساعد ىذا عمى فيم المعمومات .كما أن ىذه
اإلستراتيجية سمحت لمتالميذ بالقيام بعمميات التفكير ،مثل :المالحظة،
واالستنتاج من خالل إجراء ال نططة التعميمية؛ مما ساعد عمى اكتطاف
المعمومات ،وبالتالي استيعابيا.
 بالنسبة لمستوى التطبيق :أتاحت النططة المتضمنة في الوحدة التجريبية
الفرصة أمام التالميذ لتطبيق المعمومات في مواقف حياتية ،كما أن إستراتيجية
الرؤوس المرقمة طجعت عمى االعتماد اإليجابي المتبادل بين أعضاء
المجموعة؛ وعززت المسئولية الفردية ،حيث إن كل تمميذ مسئول عن تعممو،
وارتباط نجاحو بنجاح المجموعة؛ وىذا أدي إلى بذل كل تمميذ أقصى ما في
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جيده لموصول إلى اليدف ،وىو فيم المعمومات والقدرة عمى توظيفيا في مواقف
حياتية ،وحل المسائل المرتبطة بالقوانين العممية.
 بالنسبة لممستويات العميا (التحميل والتقويم والتركيب) :اتاحت إستراتيجية
الرؤوس المرقمة معاً لمتالميذ القدرة عمى الربط بين المفاىيم والعالقات،

وتصنيف المعمومات ،والقدرة عمى الحكم عمى أىمية المعمومات وقيمتيا الوظيفية

وأىميتيا في التطبيقات الحياتية.
 بالنسبة لمتحصيل المعرفي ككل :ساعد تقسيم التالميذ إلى مجموعات صغيرة غير
متجانسة عمى العمل الجماعي التعاوني بين التالميذ ،حيث إن التالميذ ذوي
المستويات التحصيمية المرتفعة ساعدوا التالميذ ذوي المستويات التحصيمية
المنخفضة ،وىذا بدوره أدى إلى ارتفاع مستوى التحصيل المعرفي لمتالميذ .كما
ساعدت ىذه اإلستراتيجية عمى جذب انتباه التالميذ وتطويقيم لممادة العممية؛
مما أدى إلى إقباليم وحماستيم لعممية التعمم ،عالوة عمى ما أتاحتو ىذه
اإلس تراتيجية من فرص عرض التالميذ الستفساراتيم ومناقطتيا مع بعضيم
البعض؛ وىذا قد ساعد في تحقيق مستوى مرتفع من التحصيل المعرفي لدي
التالميذ.
وتتفق تمك النتائج مع نتائج عدد من الدراسات والبحوث التي توصمت إلى الثر
اإليجابي إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً عمى التحصيل لدي التالميذ ،والتي منيا:
(Agustin, Ariyanto, & Sukmaantara, 2013

Miaz, 2015; Martino,

; ;Leasa, 2017; 2015أبو سممية6,02 ،؛ الياسري6,02 ،؛ عواد6,02 ،؛ حنونة،
 .)6,02مما سبق يتضح ال ثر اإليجابي لتدريس العموم وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة

معاً في زيادة التحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف ال ول اإلعدادي.

لإلجابُ عً الضؤال الجاىٌ للبحح :ما أثر تدريس العموم وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً
في تنمية الدافع لإلنجاز في مادة العموم لدى تالميذ الصف الول اإلعدادي؟ تم التحقق من

صحة الفروض( :الرابع إلي السادس):
أ .للتحكل مً الفزض الزابع" :يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة

التجريبية في الدافع لإلنجاز في مادة العموم ككل وأبعاده :تحديد اليدف المطموب تحقيقو،
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والتحدي والمثابرة ،والرغبة في النجاح والتفوق ،وتحمل المسئولية ،واالستقاللية ،وحب
االستطالع في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي" تم استخدام اختبار (ت)
لمعينات المرتبطة  T-Test for Paired Samplesلمكطف عن داللة الفروق بين
عينتين مرتبطتين .وجدول ( )02يوضح نتائج اختبار (ت):
جدٔل ()16
َتبئج اختجبر (د) ندالنخ انفزٔق ث ٍٛيتٕسط ٙدرجبد تاليٛذ انًجًٕعخ انتجزٚجٛخ ف ٙانمٛبس ٍٛانمجهٙ
ٔانجعد٘ نًمٛبس اندافع نإلَجبس ف ٙيبدح انعهٕو (أثعبدِٔ ،اندرجخ انكهٛخ)
و

األثعبد/اندرجخ
انكهٛخ

 1تحدٚد انٓدف
انًطهٕة تحمٛمّ
2
انتحد٘
ٔانًثبثزح
3
انزغجخ فٙ
انُجبح ٔانتفٕق
4
تحًم انًسئٕنٛخ
5
6

االستمالنٛخ
حت االستطالع

اندرجخ انكهٛخ عهٗ
انًمٛبس

َٕع
انمٛبس

عدد
انتاليٛذ

ثعد٘
لجهٙ
ثعد٘

06
06
06

انًتٕسظ
انحسبثٙ
M
111,0
10116
101,6

االَحزاف
انًعٛبر٘
SD
1116
0106
1101

لجهٙ
ثعد٘
لجهٙ
ثعد٘
لجهٙ
ثعد٘
لجهٙ
ثعد٘
لجهٙ
ثعد٘
لجهٙ

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

1,110
,1100
16160
,1110
161,6
111,6
16160
1,1,0
161,6
111106
,6110

0161
,160
010,
,101
01,6
11,0
,11,
1110
0111
0110
010,

درجبد
انحزٚخ
Df
,1

لًٛخ
T

يستٕ٘
اندالنخ

0.00

6161

,1

6110

6161

,1

1110

6161

,1

,101

6161

,1

1116

6161

,1

011,

6161

,1

111,

6161

بمقارنة قيم (ت) المحسوبة في جدول ( )02وقيمة (ت) الجدولية يتضح وجود فروق دالة
إحصائياً عند مستوى ( ),0,0بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في الدافع
لإلنجاز في مادة العموم ككل وأبعاده في القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي

لمقياس الدافع لإلنجاز في مادة العموم ،حيث كانت قيمة (ت) المحسوبة :لبعد تحديد اليدف
المطموب تحقيقو ( ،)2022ولبعد التحدي والمثابرة ( ،)2022ولبعد الرغبة في النجاح والتفوق
( ،)3020ولبعد تحمل المسئولية ( ،)2002ولبعد االستقاللية ( ،)3002ولبعد حب االستطالع
( ،)0032والدرجة الكمية لممقياس ( ،)3006وتمك القيم أعمي من قيمة (ت) الجدولية؛ وىذا
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يطير إلى تحقق الفرض الرابع لمبحث ،وبما يدل عمى أن استخدام إستراتيجية الرؤوس
المرقمة معاً في تدريس وحدة "المادة وتركيبيا" قد أحدث تغيي ارً جوىرياً ،وساعد في تعزيز
الدافع لإلنجاز لدي تالميذ المجموعة التجريبية في مادة العموم.

ب .للتحكل مً الفزض اخلامط" :يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ
المجموعتين الضابطة والتجريبية في الدافع لإلنجاز في مادة العموم ككل وأبعاده :تحديد

اليدف المطموب تحقيقو ،والتحدي والمثابرة ،والرغبة في النجاح ٔانتفٕق ،وتحمل
المسئولية ،واالستقاللية ،وحب االستطالع لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدي
لمقياس الدافع لإلنجاز في مادة العموم" تم استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين T-
 Test for Two Independent Samplesلمكطف عن داللة الفروق بين عينتين

و
1

مستقمتين .وجدول ( )02يوضح نتائج اختبار (ت):
جدٔل ()11
َتبئج اختجبر (د) ندالنخ انفزٔق ث ٍٛيتٕسط ٙدرجبد انًجًٕعت ٍٛانضبثطخ
ٔانتجزٚجٛخ ف ٙانمٛبس انجعد٘ نًمٛبس اندافع نإلَجبس ف ٙيبدح انعهٕو (أثعبدِ،
ٔاندرجخ انكهٛخ)
انًتٕسظ االَحزاف درجبد
يستٕ٘
لًٛخ
عدد
األثعبد/اندرجخ
انحسبث ٙانًعٛبر٘ انحزٚخ
انًجًٕعخ
اندالنخ
T
انتاليٛذ
انكهٛخ
df
SD
M
1116
111,0
06
انتجزٚجٛخ
تحديد اليدف
6161 ,10,
06
1110
11161
0,
انضبثطخ
المطموب تحقيقو

2

التحدي والمثابرة

3

الرغبة في النجاح
ٔانتفٕق

4

تحمل المسئولية

5

االستقاللية

6

حب االستطالع

اندرجخ انكهٛخ عهٗ
انًمٛبس

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,
06
0,
06
0,
06
0,
06
0,
06
0,

101,6
16166
,1100
11166
,1110
111,6
111,6
10160
1,1,0
11111
111106
1,166
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1106
,100
,160
,1,0
,101
0110
11,0
,1,6
1110
,1,6
0110
0111

06

0106

6161

06

110,

6161

06

011,

6161

06

1111

6161

06

611,

6161

06

1,166
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بمقارنة قيم (ت) المحسوبة في جدول ( )02وقيمة (ت) الجدولية يتضح وجود فروق دالة
إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية في الدافع لإلنجاز لصالح
المجموعة التجريبية في القياس البعدي لمقياس الدافع لإلنجاز في مادة العموم ككل وأبعاده، ،

حيث بمغت قيمة (ت) المحسوبة لبعاد المقياس )2006( :لبعد تحديد اليدف المطموب تحقيقو،
و( )0022لبعد التحدي والمثابرة ،و( )3022لبعد الرغبة في النجاح والتفوق ،و ( )2026لبعد
تحمل المسئولية ،و ( )2022لبعد االستقاللية ،و ( )2032لبعد حب االستطالع ،وبمغت قيمة (ت)
لمدرجة الكمية لممقياس ( ،)060,2وتمك القيم أعمي من قيمة (ت) الجدولية؛ وىذا يطير إلى
تحقق الفرض الخامس لمبحث ،وبما يؤكد التأثير الفعال لتدريس العموم باستخدام إستراتيجية
الرؤوس المرقمة معاً في تنمية الدافع لإلنجاز في مادة العموم لدي التالميذ المطاركين في
المجموعة التجريبية.

ج .للتحكل مً الفزض الضادظ" :يوجد فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ
المجموعتين الضابطة والتجريبية في مكتسبات الدافع لإلنجاز في مادة العموم ككل

وأبعاده :تحديد اليدف المطموب تحقيقو ،والتحدي والمثابرة ،والرغبة في انُجبح ٔانتفٕق،
وتحمل المسئولية ،واالستقاللية ،وحب االستطالع لصالح المجموعة التجريبية" تم
استخدام اختبار (ت) لعينتين مستقمتين

T-Test for Two Independent

 Samplesلمكطف عن داللة الفروق بين عينتين مستقمتين .وجدول ( )02يوضح
نتائج اختبار (ت):
جدٔل ()10
َتبئج اختجبر (د) ندالنخ انفزٔق ث ٍٛيتٕسط ٙدرجبد انًجًٕعت ٍٛانضبثطخ ٔانتجزٚجٛخ ف ٙيكتسجبد
اندافع نإلَجبس ف ٙيبدح انعهٕو (أثعبدِٔ ،اندرجخ انكهٛخ)
يستٕ٘
لًٛخ
انًتٕسظ االَحزاف درجبد
و األثعبد/اندرجخ انًجًٕعخ عدد
اندالنخ
T
انتاليٛذ انحسبث ٙانًعٛبر٘ انحزٚخ
انكهٛخ
انًحسٕثخ
df
SD
M
01,6
06
6161
1100
06
 1تحدٚد انٓدف انتجزٚجٛخ
6.61
انًطهٕة
111,
611,
0,
انضبثطخ
تحمٛمّ
2
0166
06
6100
0100
06
انتجزٚجٛخ
انتحد٘
6.61
ٔانًثبثزح
110,
6101
0,
انضبثطخ
3
0101
06
6110
01,0
06
انتجزٚجٛخ
انزغجخ فٙ
6.61
انُجبح
,10,
6100
0,
انضبثطخ
ٔانتفٕق
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4
5
6

تحًم
انًسئٕنٛخ
االستمالنٛخ
حت االستطالع

اندرجخ انكهٛخ عهٗ
انًمٛبس

انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ
انتجزٚجٛخ
انضبثطخ

06
0,
06
0,
06
0,
06
0,

0100
6110
1110
11,,
0160
11,1
01110
611,

6111
,111
0116
,1,,
6100
,106
,111
11,0

06

01,,

06

1106

06

,10,

06

01,6

6.61
6.61
6.61
6.61

بمقارنة قيم (ت) المحسوبة في جدول ( )02وقيمة (ت) الجدولية يتضح وجود فروق دالة
إحصائياً عند مستوي ( ),0,0بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية

في مكتسبات الدافع لإلنجاز في مادة العموم ككل وأبعاده لصالح المجموعة التجريبية ،حيث

انحصرت قيم (ت) المحسوبة بين ( )6006و ( )2020بالنسبة لألبعاد ،في حين كانت قيمة
(ت) لمدرجة الكمية لممقياس ( ،)202,وتمك القيم أعمي من قيمة (ت) الجدولية؛ مما يدل
عمى تحقق الفرض السادس لمبحث ،كما يؤكد حدوث تنمية وزيادة فعمية في الدافع لإلنجاز
في مادة العموم بعد تدريس وحدة "المادة وتركيبيا" باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة
معاً .وىذا يؤكد الثر اإليجابي إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تنمية الدافع لإلنجاز في
مادة العموم لدي التالميذ المطاركين في المجموعة التجريبية.

حجه التأثري:
لمتأكد من قوة تأثير المتغير المستقل (إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً) في المتغير

التابع (الدافع لإلنجاز في مادة العموم) تم حساب حجم التأثير في ظل وجود تأثيرات
إيجابية ودالة إحصائياً عمى ذلك المتغير وأبعاده .وجدول ( )02يوضح نتائج حجم

التأثير:

جدٔل ()10
حجى انتأثٛز إلستزاتٛجٛخ انزؤٔس انًزلًخ يعب ف ٙاندافع نإلَجبس نًبدح انعهٕو
يمدار حجى انتأثٛز* دالنخ حجى
درجبد
لًٛخ
و األثعبد/اندرجخ انكهٛخ
انتأثٛز
d
انحزٚخ
T
Df
6100
,1
 1تحدٚد انٓدف انًطهٕة 0100
كجٛز
,1,1
تحمٛمّ
كجٛز
1106
616,
,1
6110
 ,انتحد٘ ٔانًثبثزح
كجٛز
6100
,1
1110
 0انزغجخ ف ٙانُجبح
0.10
ٔانتفٕق
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,101
 6تحًم انًسئٕنٛخ
1116
 1االستمالنٛخ
011,
 0حت االستطالع
111,
اندرجخ انكهٛخ نهًمٛبس
(حجم تأأثير صأغير)؛
*
تأثير كبير)

0110
6101
0100
6106
1160
6101
0100
6106
(حجأم تأأثير متوسأط)؛

,1
,1
,1
,1

كجٛز
كجٛز
كجٛز
كجٛز
(حجأم

يتضح من الجدول السابق قيم حجم تأثير المتغير المستقل (إستراتيجية الرؤوس المرقمة
معاً) في المتغير التابع (الدافع لإلنجاز في مادة العموم ،وأبعاده) .وقد انحصرت بين

( )0022و( )0022لألبعاد الفرعية ،وكانت قيمة ) (dلمدرجة الكمية لممقياس (،)0002

وىي قيم أكبر من ( ،),02وىذا يدل عمى أن حجم تأثير المتغير المستقل (إستراتيجية
كبيرً عمى دافع التالميذ لإلنجاز في مادة العموم .ويطير ذلك
الرؤوس المرقمة معاً) كان ا

إلى ال ثر اإليجابي إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تنمية الدافع لإلنجاز في مادة
العموم لدى تالميذ الصف ال ول اإلعدادي.

مياقغُ ىتائج الفزوض (الزابع واخلامط والضادظ) وحجه التأثري:
أدى استخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس العموم إلى تنمية الدافع لإلنجاز فيي
ميادة العمييوم ليدى تالميييذ الصيف ال ول اإلعييدادي فيي مييادة العميوم ،حيييث أظييرت نتييائج البحييث
وجييييود فييييروق ذات دالليييية إحصييييائية عنييييد مسييييتوى ( ),0,0بييييين متوسييييطي درجييييات تالميييييذ
المجموعة التجريبية في القياسين القبميي والبعيدي فيي جمييع أبعياد مقيياس اليدافع لإلنجياز فيي
مييادة العمييوم والدرجيية الكمييية لصييالح القييياس البعييدي ،ووجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية عنيد
مسييتوي ( ),0,0بييين متوسييطي درجييات تالميييذ المجموعيية التجريبييية والضييابطة فييي القييياس
البعييدي والمكتسييبات فييي جميييع أبعيياد مقييياس الييدافع لإلنجيياز فييي مييادة العمييوم والدرجيية الكمييية
لصالح المجموعة التجريبية .وأظيرت النتائج أن قيم حجم التيأثير ) (dانحصيرت بيين ()0022
و( ،)0022ويدل ذلك عمى وجود تأثير كبير لتدريس العموم وفقاً إلستراتيجية اليرؤوس المرقمية

معاً في تنمية الدافع لإلنجاز في مادة العموم ليدي تالمييذ المجموعية التجريبيية ،ويمكين تفسيير

تمك النتائج كانتي:

 ساعدت إستراتيجية الرؤوس المرقمة عمى منح التالميذ فيرص المناقطية والتعبيير عين
الرأي من خالل العمل في مجموعيات صيغيرة؛ مميا أدى إليى تحفييزىم وزييادة دافعييتيم
لمتعمم وانجاز اليدف المنطود.
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 اسييتخدام أسيياليب التعزيييز المختمفيية فييي مراحييل تنفيييذ اإلسييتراتيجية أثييار دافعييية جميييع
التالميذ لمتعمم ،حيث سياعد تعزييز اسيتجابات التممييذ مين جيية والمجموعية مين جيية
أخيييرى عميييى دفيييع المجموعيييات الخيييرى إليييى التفكيييير فيييي السيييؤال المطيييروح مييين أجيييل
المطاركة؛ وبالتالي الحصيول عميى التعزييز اليذي يقيوى طخصيية التممييذ ويبعيث الثقية
بالنفس.
 أدى العمل في مجموعات صغيرة غيير متجانسية إليى مسياعدة التالمييذ ذوي التحصييل
المرتفع لزمالئيم ذوي التحصيل المنخفض؛ مما أدى إلى إعطاء الثقة بالنفس لييؤالء
التالميذ وتحسين تعمميم.
 اتاحييت إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية مع ياً عمييى عمييل التالميييذ فييي مجموعييات ولييوحظ
انيم يطعرون بمتعة فيي المطياركة بالفكيار والمعموميات ،وتوليدت ليدييم رغبية طيديدة
في التعمم نتيجة تفاعميم مع بعضيم البعض.
 أتيياح العمييل الجميياعي ميين خييالل إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية مع ياً الفرصيية لمتالميييذ
إلنجاز اليدف المراد تحقيقو ،والى تحميل المسيئولية والرغبية فيي النجياح واالسيتقاللية

ميين خييالل االعتميياد اإليجييابي المتبييادل والمحاسييبة الفردييية ،وىييي أن كييل تمميييذ يعتمييد
عمى نفسو وعمى انخرين لتحقيق اليدف المنطود.
 اتاحييت إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية مع ياً الفرصيية لمتعيياون بييين أعضيياء المجموعيية،
والتنافس بين المجموعات الخرى مما يزيد من التحدي إلنجاز اليدف ،وىيو الوصيول

إلى حل لألسئمة المطروحة.
 اتاحييت إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية مع ياً كإسييتراتيجية بنائييية الفييرص أمييام التالميييذ
لالكتطاف ،والتوصل إلى المعمومات؛ مما زاد من حب االستطالع لكل ما ىو جديد.

وتتفق تمك النتائج مع نتائج دراسة (النحال ،)6,02 ،كما تتفق مع ما أطار إلييو كيل
مين Agustin et al., 2013; Baker, 2013; Risnaldi, 2016) :؛ عبييد القييادر،
 (6,02ميين أن اسييتخدام إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية مع ياً فييي التييدريس يعييزز لييدي المييتعمم
الثقة بالنفس ودافعية التعمم وتحميل المسيئولية والرغبية فيي التحيدي ،واالسيتقاللية والرغبية فيي

النجيياح ،والتيييي تعيييد ميين أبعييياد اليييدافع لإلنجيياز .ويتضيييح مميييا سييبق أن إسيييتراتيجية اليييرؤوس
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المرقميية ليييا أثيير إيجييابي فييي تنمييية الييدافع لإلنجيياز فييي مييادة العمييوم لييدى تالميييذ الصييف ال ول
اإلعدادي.

تىصًات البحح ومكرتحاته
أوالً  -تىصًات البحح :في ضوء نتائج البحث ،يمكن طرح التوصيات التالية:
 -0إعييداد وحييدات دراسييية أخييرى وفييق إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية مع ياً فييي موضييوعات
مختمفة وتطبيقيا عمى عينات أخرى ومراحل دراسية مختمفة.

 -6ضييرورة عقييد ب يرامج تدريبييية وورش عمييل لممعممييين حييول طييرق توظيييف إسييتراتيجية
الرؤوس المرقمة معاً في تدريس العموم.

 -0توجيييو وعييي مصييممي المنيياىج الدراسييية والنطييطة التعميمييية إلييى أىمييية اسييتراتيجية
الرؤوس المرقمة معاً كإستراتيجية تدريسية بنائية تركز عمى التعمم النطط.

 -2ضرورة تقديم معمومات تفصيمية بمقررات طرق تدريس العميوم بكمييات التربيية لمعمميي
العموم عن إسيتراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً كإسيتراتيجية بنائيية ،وكيفيية اسيتخداميا
وتطبيقيا خالل فترة التدريب (التربية العممية) بمدارس التعميم العام.

 -2ضرورة التركيز عمى الدافع لإلنجاز في مادة العموم كبعد وجيداني بينفس قيدر االىتميام
بالجانيييب المعرفيييي والميييياري .فاالىتميييام بتنميييية اليييدافع لإلنجييياز يمييينح التممييييذ الثقييية
بالنفس ،والطعور بالمسيئولية ،والرغبية فيي التفيوق والنجياح ،وحيب االسيتطالع ،وىيذا
بدوره ينعكس إيجابياً عمى حياتو التعميمية والعممية.

 -2ضرورة خفض كثافة الفصول بطكل يساعد عمى تقسييم التالمييذ إليى مجموعيات عميل
تعاونية صغيرة ،ويسمح بتطبيق فعال إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معياً داخيل الفصيل
في أثناء التدريس.

 -2ضييييرورة تييييوفير اإلمكانييييات المادييييية المتمثميييية فييييي :المييييواد والدوات ،باإلضييييافة إلييييى
اإلمكانييات البطييرية المتمثميية فييي :اإلدارة الجيييدة ،والمدرسييين ال كفيياء ،وذلييك لضييمان
نجاح إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في التدريس داخل الفصل.
ثاىًاً  -مكرتحات البحح :يقترح البحث الحالي إجراء البحوث التالية:
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 .0قييياس أثيير تييدريس العمييوم باسييتخدام إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية معياً عمييى المفيياىيم
العممييية والدافعييية لمييتعمم لييدي التالميييذ ذوي التحصيييل المعرفييي الميينخفض أو الدافعييية
المنخفضة لمتعمم ،أو صعوبات التعمم أو المتأخرين دراسياً وغيرىا.

 .6قياس فاعمية تدريس العموم باستخدام إستراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً عميى مييارات
التفكير التأممي واالستقصاء العممي وعمميات العمم لدي التالميذ.

 .0قييياس أثييير تييدريس العميييوم باسيييتخدام إسييتراتيجية اليييرؤوس المرقمييية معيياً فيييي مراحيييل
وصفوف دراسية متنوعة عمى تنمية الجوانب الوجدانية لدي المتعمم ،مثيل :االتجاىيات

العممية ،والميول العممية ،والحس العممي ،والقيم العممية.
 .2قياس أثر تيدريب معمميي العميوم عميى اسيتخدام إسيتراتيجية اليرؤوس المرقمية معياً فيي
تدريس العموم عمى مخرجات تعميمية أخرى لدي طالبيم بمراحل التعميم المختمفة.

 .2دراسيية مقارنيية لثيير اسييتخدام إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية معياً بييين الطييالب العيياديين
والموىوبين في ضوء متغيرات تابعة أخرى ،مثل :التفكيير التحميميي ،والتفكيير اإلبيداعي

وغيرىا.

قائنُ املزاجع
أوالً  -قائنُ املزاجع العزبًُ:
أبو

لي ،ح

لإ ح م د . 2115أثر توظييف إسيتراتيجية اليرؤوس المرقمية فيي تنميية المفياىيم

العمميييية ومييييارات التفكيييير العمميييي بيييالعموم ليييدى طيييالب الصيييف الخيييامس االساسيييي بغيييزة دل مم لي
ة ممتلل  .ل لممي لتلبلممي ب م  ،لة اممي ) م لي.

لا لي .دلةإ . 695845 :MD
أح  ،فطو ي ح

ا ي د . 2112تا لي للهمإ لا لم و ل فالمي لإلاةم

ل مما ةوج )ا م ب ب ممت

.216 -159

ت م ع ا ممع ة ا م بل ا م م ل ل اا ممي ل ل م ج
فمي م

لا موإ لم م ت لم

إ لتا مملإ ) ممتلتلةي .مجميية التربييية العممييية -مصيير15 ،د، 4

ل اممي ،ة ممإ ط لممر نم ل د . 2116ف ا لممي إ ممتلتلةلي لتملةلإ لة م اي فممي تح مملج ا ممإ
وت م

حلم

لقملل اام طم ر ل ما ل م س لا مي .مجمية كميية التربيية لمعميوم التربويية واإلنسيانية،

ة اي ب بج -لال  ،د.569 -551 ، 27

لطلممر ،ا م إ ا ممي; و لنممو  ،لبلممد اب م أح م ( .)6,,2عمييم اليينفس المعرفييي :الييذاكرة وتطييفير
المعمومات .لق هل  :ل ا لإ للتر ل طب اي و لانل و لتو لد.
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لن فاي ،ةله

ح مو د . 2113ف ا لمي إ متلتلةل م تاولمد لتم للس فمي تا لمي باما ل هم لم

أح م

لحل تلي و ل فالي لإلاة

لا وإ ل م ط ر ل لح ي )ا لي .دراسات عربيية فيي التربيية

في

وعمم النفس ،د.48 -11 ، 41

لنب ي ،اب هلل ب

لم

بم

م لإ د . 2114تقامل

لمعمييوم االجتماعييية ،ل ؤ ممي لالبلممي ل
.321 -291

لن لب ،ني ب
ل او لي.

14د.351 -333 ، 43

ل

تنم لم لا لممي وتا لممي ل ممو ل لبنمللي -

ممل3 ،د، 4

ح م د 0,0 . 2111إسيتراتيجية فيي اليتعمم النطيط .ح مج :و ل لتلبلمي و لتا ملإ-

لا م ي ،مللإ مماو ل ممل د . 2113تقاممل
ب ،حا

قلم س فالمي )اةم

ل ملهقل  .المجمية العربيية

قل م س فالممي )اة م

ل لن م ل  .عيييالم التربيييية-مصييير،

بام اب هلل ال د .)2114فاعمية استخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة في تيدريس

الرياضيات عمى تنمية بعض ميارات التفكير الناقد لدى تمميذات الصيف السيادس االبتيدائي دل م لي
ة متلل  .ة امي لطم ا ،ل ماو لي .تم ع ا مع ة ام بل ام م ل ل اا مي ل ل م ج لا لمي دلةمإ

. 654977 :MD

ل لاي ،ا م ح و د . 2112تجارب عممية مع المواد .للل ا :ل ة ي لالبلي.

للم ل ،إبمملهلإ ابم لوللممج د . 2111تربويييات الحاسييوب وتطمعييات القييرن الحييادي والعطييرين دط . 2
لق هل  :ل لللل لالبي.

ل ق م اي ،ح ممل ; و لة ممج ،ا ممع د . 1996معجييم المصييطمحات التربوييية المعرفيية فييي المنيياىج وطييرق
التدريس .لق هل  :ا لإ للتر.

ل للم

لقممو ي ل تح ام م و لتقممولإ لتلبموب د . 2115المفيياىيم التييي ليم يحققيييا طييالب الصييف الثييامن

ميين مرحميية التعميييم الساسييي فييي التطبيييق االسييتطالعي لمدراسيية الدولييية فييي العمييوم والرياضيييات

( TIMSSميييييييييييييييييادة العميييييييييييييييييوم) .لق م م م م م م م م هل  :ت م م م م م م م م ع ا م م م م م م م ممع ل وةم م م م م م م ممد:
2014
http://www.moe.gov.eg/NCEEE/Science_erroneous_concepts_Manual1.pdf
لاح م ج ،ممه ف مملب ا م ج د . 2116أثييير توظيييف إسيييتراتيجية الييرؤوس المرقمييية معيياً عميييى تنميييية

ميارات التواصل والدافع لإلنجاز في الرياضيات لدي طالبات الصيف السيابع الساسيي بغيزة دل م لي

لة ام م م م م م ممي ) م م م م م م م لي،
ة م م م م م م ممتلل .
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/118799.pdf
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لل مملب ،ممت إ ة م ج د . 2116ف ا لممي لت م للس ب ممتا ج إ ممتلتلةلي ل مملؤوس ل لة ممي فممي تح مملج
ط ر ل ا لث ل

تو ط ب

لت للخ لحم ل  .مجمة كمية التربيية لمعميوم التربويية واإلنسيانية،

ة اي ب بج -لال  ،د.396 -362 ، 26

ب م بطل  ،ه م م باممم ح م ح ممل د . 2119ف ا لممي إ ممتلتلةل م ل م ل م ل تا م
ممتلا ر ل لم م هل ي و لتللل ممل لا ممي و لم م فد لإلاةم م

ا ممع تا ل ممي

فممي ت م للس لا مموإ

لم م م ت لم م م ل مما لث لم م

تو ممط ب لاممي لممي ل لل ممي .المييؤتمر العممييي الحييادي والعطييرون (تطييوير المنيياىج الدراسييية بييين

االصييالة والمعاصييرة 63 -62 ،يوليييو ،دار الضيييافة ،جامعيية عييين طييمس) ،لة الممي ل
ل ا هج وطل لت للس.1569 -1516 ،4 ،

ةم بل ،ةم بل ابم لح لم ; و لا بمي،

مللي

لحمي ح م د . 2115أساسييات عميم الينفس :سمسية المراجيع

في التربية وعمم النفس .لق هل  :ل لللل لالبي.

ةالةد ،ا ل; و ا ول ،ه ج د . 2116أثل بلا ج إثل ي في

ا وإ لطبلاي و لحل ا ع تا لي

ل فالممي لإلاة م  :ل ممي تةللبلممي ا ممع الاممي م ت ل م ةوج لث م اوب .مجمييية الدراسيييات التربويييية
والنفسية ،ة اي ل ط

ة بوس11 ،د.317 -311 ، 2

حاواممي ،أح م ة لممج د . 2117أثيير توظيييف إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية فييي تنمييية بعييض ميييارات
القراءة لدى تالميذ الصف الثاني الساسي بغزة دل لي ة تلل  .ل لمي لتلبلمي ،لة امي ) م لي

ب  .ت ع ا ع ل وةدhttps://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-10371.pdf :

لنممو  ،لبلممد اب م أح م د . 2116الييتعمم الميينظم ذاتي ياً وتوجيييات أىييداف اإلنجيياز :نميياذج ودراسييات
معاصرة .لق هل  :ل ا لإ للتر ل طب اي و لانل و لتو لد.

ل  ،ابلج ح

د . 2113الدافعية والتعمم .لق هل  :لتبي لاهضي ل

للي.

لتممو  ،ا م لم ح ممو د . 2117النظرييية البنائييية واسييتراتيجيات تييدريس العمييوم .ا م  :ل لنمملو
ل انل و لتو لد.

لتو  ،ا لم ح و د . 1996أساليب تدريس العموم .ا

 .ل لنلو ل انل و لتو لد.

لإ ،ام أح م أ مل د . 2116برنيامج لتنميية اليدافع لإلنجياز ليدي الطفيال المحيرومين مين الرعايية
الوالدية دل لي ة تلل  .اه ل ل م و لبحو

ل ااو ي ل ل ج لا لي دلةإ . 875197 :MD

لتلبولي ،ة امي لقم هل  .تم ع ا مع ة ام

ل

بلت  ،فتحي ل ر د . 2111ضعف التحصيل الطالبي المدرسي الرياضييات والعميوم العامية السيباب
والحمول .ا

 :ل لةا للي ل انل و لتو لد.

ا  ،ةو م د . 1991المنيج المدرسي الفعال .ا ل :ل ا ل ل انل و لتو لد.
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ل  ،أح

لي د . 1957اختبار الذكاء المصور .لق هل  :ل ل لوطالي ل تو لد و )ا

.

م ل  ،م حم ح م ح م ; و ح م  ،إبمملهلإ لفاممم إبمملهلإ د . 2116ف ا لممي ل م ج لتلم ي لقم إ
ا ممع حممج ل نممل م فممي تا لممي لتح مملج ب م تي لا مموإ و للل ضممل م و ل م فد لإلاة م
ل لح ممي

لم م ت لم

بت لممي تب م لاي ل ممتول م لتح ممل لي .مجميية كمييية التربييية ببورسييعيد – مصيير1 ،د، 1

.227 -163

طال ي ،لن ب د . 2114تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية .لق هل  :ل لللل لالبي.
ابم لقم ل ،ح م

لم فم ل د . 2118أثيير توظيييف إسييتراتيجية الييرؤوس المرقميية فييي تنمييية ميييارات

التفكييير البصييري ف يي الرياضيييات والميييل نحوىييا لييدى طييالب الصييف الرابييع الساسييي بغييزة دل م لي

لة ا م م م م ممي ) م م م م م م لي ب م م م م م م  .تم م م م م م ع ا م م م م ممع ل وة م م م م ممد:
ة م م م م ممتلل  .ل ل م م م م ممي لتلبل م م م م ممي،
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/123411.pdf
ممطلع ح م ل ; ممبحي ،ممل ح م ممل ; و ن م هل  ،إل م فممو ب د . 2114قل م س
اث م  ،ل م ج
فالي )اة  .مجمة القراءة والمعرفة  -مصر ،د.74 -49 ، 151

ا م س ،اب م لمملح ; ةط م ي ،لو مما د . 2113عمييم اليينفس التربييوي :النظرييية والتطبيييق الساسييي.
ا

 :ل لللل ل طب اي و لانل و لتو لد.

ا واممي ،نمملل فم ع د . 2114ل فالممي .فممي :ح م للل م وب د ؤلمما  ،عمييم اليينفس العييام دص ص.
 . 215 -214ا

او  ،لار اب ل

 :ل ل لل ل انل و لتو لد.

د . 2116أثل

تلتلةلتي ابل – طط – ةوإ و للؤوس ل لة ي في لتح ملج

و حتل ا به لم م ط لبم م ل ما لثم اي ل تو مط فمي م
الصرفة ،ة اي ب ة ل11 ،د.82 -52 ، 3

ا ع ،ح

للل ضمل م .مجمية كميية التربيية لمعميوم

ل ل د . 2112التربية العممية وتدريس العموم .لق هل  :ل لللل لالبي.

لوبل ،للل توفل د . 2117المادة .تلة ي :ط ل ة ج ح  .لق هل  :اهضي

ل ل انل و لتو لد.

لبلممر ،لن م ب د . 1985معمييم العمييوم مسييئولياتو :أسيياليب عممييو –إعييداده – نمييوه العممييي والمينييي.
لق هل  :لتبي ةاة و ل

للي.

لل ناج ،ج .ا .د . 1999الكيمياء البسيطة .تلة ي :ا ع الللي ،لق هل  :ه ل انل و لتو لد.

ح م  ،اب م لح ل م د . 2117أثممل لتل اممج بممل ا ممط امملا ل حتمموم لتا ل ممي ت م للةي -ل ممي وبالممي
)بح ل ل لت ر )للتلواي لتل ا ي في تا لي لتح لج و ل فالي لإلاة
في التربية وعمم النفس ،د.315 -213 ، 83

في لا وإ .دراسات عربية

ح م م  ،ام م ج ابم م هلل ( .)6,00النمييييو العقمييييي لمطفييييل دط  . 5لقم م هل  :ل للنم م ل طب ممد و لان ممل
و لتو لد.
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: لهو م ل اهج ل ل ي و لتا لمي ل تل مي فمي ةت مد ل الفمي. 2116ع ل ل الفي د
 دار عالم الكتب لمطباعة: القاىرة. لالبي وتق ه في بل ي ت لمل

،ح و

لؤم تلبولي لتا لي ة لم )ا

:6,0,- 6,02  خطييية اإلسيييتراتيجية لمتعمييييم قبيييل الجيييامعي. 2114ممل د

.والنطر والتوزيع

-و ل لتلبل ممي و لتا مملإ

: تم م م ع ا م ممع ل وة م ممد.م ممل

- و ل لتلبل م ممي و لتا م مملإ:  لقم م م هل.المطييييييروع القييييييومي لمصيييييير
http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/strategic_plan.pdf
 فا لل ممي. 2111 أ ال ممي ل ممل د، ا ممع اب ل ممبول; و لةام م ب،  نم م ه ةم م بل ح م م ب; ح م م،لو مما
لا موإ لت لم

فمي م

إ تلتلةلي قتلحي ة ي ا ع لتام لا ل الفمي فمي تا لمي ل فالمي لإلاةم

.1132 -1119 ، 12 د، مصر-  مجمة البحث العممي في التربية.ل لح ي )ا لي
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