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سات لممارهدف البحث إلى تعرف فاعلية استخدام األنشطة الترفيهية في تنمية المفاهيم وا

رحلة بالم العلمية والهندسية لمعايير الجيل القادم في العلوم لدى ذوي االحتياجات الخاصة

ونت أداتي ( تالميذ من ذوي صعوبات التعلم، كما تك8اإلبتدائية، وتكونت عينة الدراسة من )

معايير سية لمن اختبار المفاهيم العلمية، وبطاقة مالحظة الممارسات العلمية والهند الدراسة

نت ( كاNGSS. وأظهرت النتائج أن جميع مهارات معايير)(NGSSالجيل القادم في العلوم 

جود متوافرة بدرجة متوسطة في محتوى منهج العلوم)وحدة المادة(،كما أظهرت النتائج و

 -همف -إحصائية سواء على مستوى أبعاد اختبار المفاهيم العلمية )تذكرفروق ذات داللة 

إضافة  بعدي،تطبيق(، والدرجة الكلية بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لصالح التطبيق ال

ة، إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في بطاقة مالحظة الممارسات العلمية والهندسي

لنتائج اظهرت لقبلي والتطبيق البعدي لصالح التطبيق البعدي، وأوالدرجة الكلية بين التطبيق ا

نتيجة  ندسيةأيضا وجود عالقة ارتباطية قوية بين المفاهيم العلمية والممارسات العلمية واله

 ت، مناستخدام األنشطة الترفيهية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والمقترحا

ة في لهندسيالترفيهية المستندة على الممارسات العلمية واأهمها: االهتمام بتطبيق األنشطة 

مي ب معلمحتوى مناهج العلوم لذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية، واالهتمام بتدري

ي ثلة فالعلوم والمشرفين بالمرحلة االبتدائية على الممارسات العلمية والهندسية المتم

ت ياضياطوير واستخدام النماذج، واستخدام الرمهارات: طرح األسئلة وتحديد المشكالت، وت

ى ول علوالتفكير الحسابي، التخطيط وإجراء االستقصاء، وتحليل البيانات وتفسيرها، الحص

 المعلومات وتقييمها، وبناء التفسيرات وتصميم الحلول.

ة سيالهندوالممارسات العلمية  -المفاهيم العلمية -الكلمات المفتاحية: األنشطة الترفيهية

 المرحلة االبتدائية. -ذوي االحتياجات الخاصة -لمعايير الجيل القادم في العلوم

 البحث مدعوم من جامعة نجران
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  مقدمة:
ردة، المج تعد مادة العلوم أحد المواد األساسية التي تمتاز بكمها المعرفي، ومفاهيمها

ي فساعد تومهاراتها المختلفة، التي يحتاج تدريسها إلى تنوع برامج وطرائق التدريس التي 

تلك  تفسيربتبسيط تعلمها، فلم يعد تدريسها يقتصر على تلقين المعلومات، بل أصبح االهتمام 

مفاهيم الين ات والتوصل إليها بالتركيز على دور المتعلم اإليجابي، واكتساب المتعلمالمعلوم

 واقع.، وربطها بالوالممارسات العلمية والهندسية لمعايير تدريس العلوم للجيل القادم

وقد تزايدت االتجاهات التي تطالب باستناد التربية العلمية وتدريس العلوم إلى المعايير 

 National Scienceالوطنية للتربية العلمية أهمها حركة المعايير ومن ،التخصصية

Education Standards (NSES)تضمنت معايير ، التيNational Science 

Teachers Association (NSTA) (NSTA2006) حيث تم تحديث هذه ،

 Next في ضوء متطلبات تعليم معايير العلوم للجيل القادم 2013عام (NSTAالمعايير)

Generation Science standards (NGSS) تعد من أحدث معايير التربية العليمة  التي

 (.2016المقبل،واألحمد العلوم )لتحديد الرؤية المستقبلية لتعليم 

خاصة –في المملكة العربية السعودية  العلومالتي تواجه تطوير تعليم  تالمشكال ومن

ي غالبا والت، والتلقين المعلمين لطرق تدريس تتسم بالقصوراستخدام  -صعوبات التعلم ذوي 

 مادةبال امعدم االهتمتؤدي إلى الحد من نشاط الطالب وتفاعلهم، مما قد ينتج عنه نوع من ما 

طالب امه على الأن يركز اهتمالعلوم علم على مف اعدم الرغبة في تعلمها، لذلى إالعلمية، إضافة 

اً دروسالعلوم استخدام أنشطة تجعل من دروس وومشاركتهم في جو من النشاط والحيوية، 

ر األم ؛ةتقليديعلى العمل والنشاط والتفاعل، مما يؤدي إلى التحرر من ال التالميذجذابة تساعد 

 .(2017،مبارك) العلوم تحسين تعلم يسهم فيالذي 

داخل الصف العلوم بالمرحلة االبتدائية  يمعلملتغلب على تقليدية الدور الذي يقوم به ول     

 Edutainment-based علمية أنشطة ترفيهية ويزيد من دافعية المتعلمين استخدام

Activities  لمشاركة افرص  لهمإذ تتيح  ؛ويستمتع بعملية التعلم ،من خاللهاالطالب يتعلم

 ، معتمداوفي أثناء ممارستها يصبح المتعلم مشاركاً للمعلم في تنفيذهاواالعتماد على النفس، 

  .(2017؛ مبارك،2012،؛ الغبيوي2011عديلة،الفصل )في عملية التعلم داخل  نفسهعلى 

ويق ة والتشخلق الدافعي يسهم فيعامالً مهماً  األنشطة الترفيهيةويشكل التعليم عن طريق 

 (. Mushak,; Chen & Lai, 2001) للتعلم

د يعةإلى أن ممارسةة األنشةطة الترفيهيةة الالصةفية بالمةدارس  نظرة البعضوبالرغم من 

بعثةه مةن ، فإن البعض اآلخر ينظر إليها نظرة إيجابية ، وأنها ذات أهميةة ؛ لمةا تمضيعة للوقت

اهتمةةت وزارة التعلةيم فةةي المملكةةة  لةذا(، 2017،مبةةاركبهجةة وسةةرور فةي نفةةوس ممارسةيها ) 

 يسةتقيم المةن العمليةة التربويةة  اهامة اجةزءً  هةاباعتبار، باألنشةطة الترفيهيةةالعربية السةعودية 

بد أن حق لكل الطالب وال وباعتباره أيضاسواء داخل الصف أو خارجه،  ،العمل التربوي إال به

هةاتهم وتوجعامالً مساعداً في اكتشاف ميةول الطةالب واسةتعداداتهم  اوباعتبارهينخرطوا فيه ، 

 (. 2016، وزارة التعليم )

 ،غويةةالل، والفنية ،الحركيةسواء  التعلم،صعوبات الترفيهية لذوي دور األنشطة  ويكمن

عي ، وبالتةالي زيةادة نضةجه االجتمةاتغيرات إيجابية علةى خخصةية الطالةبإحداث  فيواأللعاب 

   .(2017مبارك،)
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عليميةةة، كمةةا تعةةد المرحلةةة االبتدائيةةة الركيةةزة األساسةةية واللبنةةة األولةةى فةةي المراحةةل الت

م فالطالةب فةةي هةةذه المرحلةةة بحسةب طبيعتةةه الفطريةةة محةةب ل لعةاب والحركةةة، فاسةةتعمال المعلةة

هةم فل لعاب التربوية واألنشطة المصاحبة داخل حجرة الدراسة وخارجها يسةاعد الطالةب علةى 

د فةي المهةارات بسسةلوب مسةلم وممتةع يسةاعالمفةاهيم وة والتفاعل معها واكتسةاب المادة العلمي

ي ذو يحتةةاج كمةةا (.2016تحقيةةق أهةةداف التربيةةة والتعلةةيم فةةي هةةذه المرحلةةة )وزارة التعلةةيم ،

يئةة بفةي  من خةالل اللعةب مةع أقةرانهم العةاديينالمتنوعة  ى ممارسة األنشطةإلصعوبات التعلم 

يةا  رطوير المناهج بحيث تكون متتابعة ومستمرة ومتكاملة مةن مرحلةة ، حيث تم تأقل تقييداً 

 .األطفال حتى المرحلة الثانوية.

نشةةةطة األ التةةةي تناولةةةتالسةةةابقة والدراسةةةات العديةةةد مةةةن البحةةةوث  نتةةةائجأخةةةارت  وقةةةد

 , ,adlik, Kermer; Izquierdo, &Fatigante) دراسةة كةل مةن: ،الترفيهيةة، منهةا

 (2018،؛ سةالمة2017(؛ مبارك، S) ؛2015إبراهيم وكاظم وبدوي، ؛2012،الغبيوي ؛ 2010

إلى أهمية األنشطة الترفيهية في تبسيط المفاهيم والمهةارات والممارسةات العلميةة فةي تةدريس 

 .           العلوم

اعدة متعلم قال يتطلب امتالكأكثر فعالية لذوي االحتياجات الخاصة وحتى يكون تعليم العلوم 

ه دة لديلمفاهيم والمعرفة الموجول هكارصينة تساعده على ربط المعلومات الجديدة، وادر

خاصة وأن  ،(2018،؛ العتيبي2012أبوجحجوح، ؛Campell,2006 ؛2003 )زغلول،

ق لتي تتعلاإحدى نواتج العلم واللبنة األساسية في البناء المعرفي للعلم، تعد المفاهيم 

 بالعلوم.

داف أحةد أهة الطةالب ذوي االحتياجةات الخاصةة،يعد تكوين المفاهيم العلمية وتنميتها لةدى و

المعرفةة مةن أساسةيات العلةم و إضافة إلى أنهةا، في جميع مراحل التعليم المختلفةتدريس العلوم 

رفةةة هةةي أسةةاس المعف وبنائهةةا،تةةؤدي المفةةاهيم دوراً مهمةةاً فةةي تكةةوين المعرفةةة حيةةث  العلميةةة،

مةةا  تةةزود المتعلمةةين بالوسةةائل التةةي تعيةةنهم علةةى تةةذكر وفهةةم طبيعةةة إضةةافة إلةةى أنهةةاوالعلةةم، 

  .(2014مصطفى،المختلفة )تفسير الظواهر ، ويتعلمونه

 طلبةعمل ال مالحظةقدرة  أحد التحديات الكبيرة التي تسهم فيوتعد ثورة المعايير الجديدة  

م من قوية لتمكينهإضافة ووة، ها بقارختباو ،طرح اإلفتراضاتفي العلوم، ودقة الحساب، و

مة ءموا ، ومن ثمفيهيعيشون  ذيال الواقععن ر صورة أكب لتكوين ،مثلة واقعيةسبط العلوم رب

  .(2016)محمد،NGSS العلومالجيل القادم في مع تطلعات ورؤية معايير  همايتم تعلم

د اتضح وجو االبتدائية،بالمرحلة بالصف السادس تحليل محتوى منهج العلوم ومن خالل 

إلية  ارتخوهو األمر الذي أ ؛(NGSSالعلوم )الجيل القادم في ر يلمعايينها قصور في تضم

قررات م ىمحتو تضمينبوجود تدني في التي تناولت المعايير الدراسات السابقة  بعضنتائج 

 ؛2016محمد،؛ 2015القرعان،كل من:) للمعايير العالمية مثل دراسة العلوم بوجه عام

 (.2017؛ عمر،2017الباز،

 :البحثمشكلة 
الع على اال في ضوء       التةي  العلةومد مةن الدراسةات واألدبيةات المتعلقةة بتةدريس يعدالط ِّ

؛ Campell,2006؛2003زغلةةةةةةول،):، مثةةةةةةل دراسةةةةةةة كةةةةةةل منتناولةةةةةةت المفةةةةةةاهيم العلميةةةةةةة

والممارسات العلمية والهندسية لمعايير  (،2018العتيبي، ؛2014مصطفى، ؛2012أبوجحجوح،

؛ 2017؛ البةةاز،2016؛ محمةةد،2015القرعةةان،مثةةل دراسةةة كةةل من) ،الجيةةل القةةادم فةةي العلةةوم

؛ إبةةراهيم وكةةاظم 2012الغبيةةوي ،، مثةةل دراسةةة كةةل مةةن )واألنشةةطة الترفيهيةةة (،2017عمةةر،
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مبةةارك، (؛ Sadlik, Kermer; Izquierdo, &Fatigante, , 2010؛ )2015وبةدوي،

غالبية المعلمين يستخدمون أنشطة تدور حول المعلم وتهمةل  اتضح أن، (2018؛ سالمة،2017

خاصةةةة ؛ الةةةبعض اآلخةةةروتهمةةةل  بعةةةض المهةةةارات،علةةةى هةةةذه األنشةةةطة حيةةةث تركةةةز الطالةةةب، 

دي إلةى ضةعف الطةالب فةي أمما الممارسات العلمية والهندسية لمعايير الجيل القادم في العلوم، 

 .المراحل التعليمية التاليةهذا التدني معهم حتى يستمر  أن حيث يمكنالمهارات، تلك 

العلميةة  مطابقة معايير القوميةة للتربيةة تمت فيها تيال وقد أخارت نتائج الدراسات السابقة

(NSES) المرحلةة المتوسةطة حتةى األطفةال  مةن ريةا فمقررات العلوم في الصفو لمحتوى ،

لتربيةة لمعةايير ا تضمينهاإلى وجود قصور في مقررات العلوم في المملكة العربية السعودية في 

 العلمية.

إلى التوجه بعمليةة  (Krajcik; Coder; Dahsah; Bayer; Mun, 2014)وقد أخار 

إلةى  الحقةائق( بعيةداً عةن تغطيةة العديةد مةن NGSSالقةادم ) يةلجمعايير العلوم للالتدريس وفق 

تفسةير ليمكةن اسةتخدامها  التةيمةن األفكةار الجوهريةة والمفةاهيم الشةاملة  على عدد أقل يزكالتر

وهةذا  ،اإلنخراط في الممارسات العلمية والهندسةية خاللمن المشكالت وحل  ةفي الحيا الظواهر

ادم يةةل القةةجوالممارسةةات هةةو جةةوهر معةةايير العلةةوم لل التكامةةل والةةدمج بةةين األفكةةار والمفةةاهيم

(NGSS وهو مايطلق عليه ) الثالثيةاسم األبعاد(Three-Dimensional). 

ن مة الهندسةةومةن ترجمةة إطةار العلةوم  NGSSالعلوم معايير الجيل القادم في  نطلقتا وقد

 التربية عن امتداد لمعايير ةفهي عبار K-12لى نهاية المرحلة الثانوية إاألطفال   مرحلة ريا

ات الممارسةة)يةةة مةةن ثالةةدمج المتكامةةل بةةين األبعةةاد الثال قيةةقتحوتعمةةل علةةى  ،(NSESالعلميةةة )

م التعلةةةةي فهةةةةداسف (،اميةةةة والمفةةةةاهيم الشةةةاملةظواألفكةةةار الجوهريةةةةة الن ،والهندسةةةةية العلميةةةة

فةي  الحصات اإلكمنذ بداية انطلق حر هانت عليمختلفة عما كباتت  ب التعليميةالطال واحتياجات

 (.NGSS,2013)1983العام 

غيةر مسةبوقة لتغييةر تعلةيم العلةوم  فرصةة( NGSS)الجيل القادم فةي العلةوممعايير  كما تعد

 ،عن العملياتلمحتوى السابقة فصلت ا فالمعاييرفي المراحل التعليمية المختلفة، ب لجميع الطال

واسةتخدام  ،تطةوير فهمهةم للعلةوم بنها تتوقع مةن الطةالس( تميزت عن سابقتها بNGSSولكن )

 ,Penuel; Harris; Debarger) ةجديةد فلتطةوير معةاروالهندسةية الممارسةات العلميةة 

للتسكيةد علةى أن المشةاركة فةي االستقصةاء العلمةي  ،من قبل المجلةس القةومي للبحةوث ،(2015

إضةةافة إلةةى أن الممارسةةات  تقتضةةي لةةيس فقةةط مهةةارة، بةةل معرفةةة مةةاهو خةةاص بكةةل ممارسةةة،

فقةةط العلميةةة والهندسةةية تركةةز علةةى مايهةةدف إليةةه العلمةةاء ولةةيس مةةايقومون بةةه مةةن عمليةةات 

(Next Generation Science Standards, 2013b,1.) 

بضةرورة تطةوير منةاهج العلةوم فةي ضةوء نتائج العديد من البحةوث والدراسةات  أوصتكما 

 ,Wilson)والهندسةية ( من خةالل الممارسةات العلميةة NGSSمعايير الجيل القادم في العلوم)

& Bintz,2014(؛ 2016محمد ،)(؛ 2015 غانم،)(؛(Boesdorfer & Staude ,2016)؛ 

Chabalengula & Mumba, 2017( ؛Kruse & Wilcox, 2017; Maeng,et 

al,2017كما أوصت بضرورة االهتمام بالممارسات العلميةة والهندسةية لةدى  ،(2017،)عمر (؛

   .الطالب خالل تدريس العلوم

معةايير العلةوم تطةوير وتوظيةف وفي ضوء ماسبق، وفي إطار ندرة الدراسات التي تناولت  

 ، وما أخارت إليه نتائجفي تدريس العلومالممارسات العلمية والهندسية  (NGSS)للجيل القادم

السةادس طالبةاً مةن طةالب الصةف  (13) التي تم تطبيقهةا علةى، في العلومستطالعية الدراسة اال
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فةي التالميذ ، وأظهرت النتائج تدني  (NGSSفي ضوء معايير )ذوي صعوبات التعلم  االبتدائي

الممارسةات العلميةة والهندسةية لةديهم  للمفاهيم العلمية ، إضةافة إلةى وجةود تةدني فةيهم اكتساب

 From Molecules to Organisms: Structures and ى والعمليةاتنةالب متمثلة فةي:ال

Processesمعايير الجيل ل النظامية الجوهرية واألفكار والمتداخلة، الشاملة المفاهيم ، وتطبيق

مةن خةالل مةا سةبق و    العلةوم. تعلةم فةي متقدمةة مسةتويات لتحقيق، (NGSSالقادم في العلوم)

يتعلةق  العلةوم، خاصةة فيمةافإنه يتضح مدى الحاجة إلى المزيد من الدراسات في مجةال تةدريس 

لةةذوي صةةعوبات الةةةتعلم بالصةةف السةةةادس  المفةةاهيم والممارسةةةات العلميةةة والهندسةةةيةبتنميةةة 

 علةومالفةي تةدريس  يةة، لذا تةستي الدراسةة الحاليةة كمحاولةة السةتخدام األنشةطة الترفيهاالبتدائي

لةدى طةالب الصةف والممارسات العلميةة والهندسةية  العلمية، المفاهيمو ،مهاراتاللتنمية بعض 

 .ذوي صعوبات التعلم السادس االبتدائي
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 الحالي لإلجابة عن األسئلة التالية: البحث ى: سعالبحثأسئلة 
تحديد و( )طرح األسئلة NGSSمهارات معايير الجيل القادم في العلوم) توافرما مستوى  -1

طيط التخ -استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي -تطوير واستخدام النماذج -المشكالت

ناء ب -الحصول على المعلومات وتقييمها -تحليل البيانات وتفسيرها -وإجراء االستقصاء

 ؟التفسيرات وتصميم الحلول( في محتوى العلوم بالصف السادس االبتدائي

يذ دى تالممية لما أثر استخدام األنشطة الترفيهية في تدريس العلوم في تنمية المفاهيم العل -2

ت ( ذوي صعوباالتطبيق البعدي -)العينة التجريبيةعلى الصف السادس االبتدائي 

 التعلم؟

لمية ما أثر استخدام األنشطة الترفيهية في تدريس العلوم في تنمية الممارسات الع -3

 -يبيةالتجرعلى )العينة  لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي( NGSSلمعايير)والهندسية 

 ؟صعوبات التعلم ( ذويالتطبيق البعدي

ية الممارسات العلموعالقة ارتباطية بين اكتساب المفاهيم العلمية  مامدى وجود  -4

 الترفيهية؟الستخدام األنشطة  ترجع( NGSSلمعايير)والهندسية 

 الحالي في:  البحثفيد يقد : البحثأهمية 
مما  ؛العلوملتدريس  يةاألنشطة الترفيهتعرف معلمي العلوم أسس بناء وتصميم وتنفيذ  -1

( )الممارسات العلمية NGSSالمفاهيم ومعايير الجيل القادم )يسهم في تنمية 

المرحلة الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم بلدى تالميذ والهندسية( 

 االبتدائية ككل.

 يةيهالترف زيد من الدراسات في مجال األنشطةتح المجال أمام الباحثين إلجراء المف -2

 المراحل الدراسية المختلفة والمواد التعليمية األخرى.جميع وتطبيقها في 

نمية تسهم في تباختبارات  مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية، مصممي ومطوريتزويد  -3

 يبتدائالسادس االالصف  تالميذلدى مية والهندسية المفاهيم العلمية والممارسات العل

 .صعوبات التعلمذوي 

باعتبارها أحد  NGSSفي ضوء معاييربالمرحلة االبتدائية تطوير مناهج العلوم  -4

 االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم.
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 إلى:الحالي  البحث ىسع: البحثف اهدأ
حديد طرح األسئلة وت( )NGSSالعلوم)معايير الجيل القادم في مهارات  تضمين تعرف مدى -1

طيط التخ -استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي -تطوير واستخدام النماذج -المشكالت

ناء ب -الحصول على المعلومات وتقييمها -تحليل البيانات وتفسيرها -وإجراء االستقصاء

 .بالصف السادس االبتدائي العلوم( في محتوى التفسيرات وتصميم الحلول

ى لمية لدالترفيهية في تدريس العلوم في تنمية المفاهيم العاألنشطة أثر استخدام  عرفت -2

ت صعوبا ذوي (التطبيق البعدي -العينة التجريبية)على االبتدائي تالميذ الصف السادس 

 التعلم.

( NGSSأثر استخدام األنشطة الترفيهية في تدريس العلوم في تنمية معايير) تعرف -3

ة العين)على الممارسات العلمية والهندسية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 

 التعلم.صعوبات ذوي التطبيق البعدي( –التجريبية 

( NGSSعالقة ارتباطية بين اكتساب المفاهيم العلمية ومعايير) تعرف مدى وجود -4

 .ترجع الستخدام األنشطة الترفيهيةالممارسات العلمية والهندسية 

 الحالي على المحددات التالية: البحث اقتصر: البحثحدود 
ن نجرابإحدى مدارس  صعوبات التعلمذوي  السادس االبتدائيالصف تالميذ عينة من   -1

 .االبتدائية

لدراسي االبتدائي )الفصل االعلوم للصف السادس  منهجالمشتقة من محتوى مفاهيم العلوم  -2

 قبل وزارة التربية والتعليم.( المعتمد من وحدة المادة -ه1440الثاني

عند مة واالختبارات المستخد ،العلوم للصف السادس االبتدائي منهجمحتوى مراعاة طبيعة  -3

 .البحث اهذ تعميم نتائج

 الفروض التالية: البحث الحالي اختبر: البحثفروض 
وعة )مجمالتجريبية المجموعة  تالميذبين متوسط درجات ا إحصائي ةلادق ووجد فرتال -1

ع ترج لميةالمفاهيم العختبار الالبعدي القبلي وفي التطبيق صعوبات التعلم  ذوي البحث(

 الستخدام األنشطة الترفيهية.

وعة التجريبية )مجمدرجات تالميذ المجموعة  إحصائيا بين متوسط ةق دالوجد فرتوال -2

 ندسيةالعلمية واله لبطاقة المالحظة للممارساتالتطبيق القبلي والبعدي في  البحث(

 .ترجع الستخدام األنشطة الترفيهية

وم ي العلفالمفاهيم والممارسات العلمية والهندسية اكتساب التوجد عالقة ارتباطية بين  -3

 .ترجع الستخدام األنشطة الترفيهية

  :البحثمصطلحات 
 : Edutainment-based activities الترفيهيةاألنشطة 
 ليميةبسنها خطه مدروسة ووسيلة إثراء المنهج وبرنامج تنظمه المؤسسة التع تعرف  

عليمية داف تبحيث يحقق أهيتكامل مع البرنامج العام يختاره المتعلم ويمارسه برغبة وتلقائية 

وم وتربوية وثيقة الصلة بالمنهج المدرسي أو خارجه، داخل الفصل أو خارجه خالل الي

 مما يؤدي إلى نمو المتعلم في جميع جوانب نموه التربوي الدراسي أو خارج الدوام

درة قة قاخخصية متواف واالجتماعي والعقلي واالنفعالي والجسمي واللغوي ... مما ينجم عنه

 .(2017)بالحارث،على اإلنتاج
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ما الدراواألنشطة الترفيهية بسنها جميع ألوان الممارسات )رسم، تلوين، تشكيل تعرف و

 تالميذالها بوم ي( والممارسات الثقافية والرياضية واالجتماعية الخاصة التي ت)التمثيل(،... 

سيد ال)هااإلبداعية وتنميت هموتهدف إلى إطالق قدرات ،صعوبات التعلم حسب خروط معينة ويذ

،2012.) 

ه تحوي عنصر الترفي التي األنشطة الترفيهيةمجموعة من بسنها: تعرف إجرائيا و

، ات التعلمصعوبذوي  تالميذ الصف السادس االبتدائي( يقوم بها ألخ ،تمثيل ،اتمسابق ،ألعاب)

ه حيث تنفذ هذ، (NGSS معاييروالهندسية )المفاهيم والممارسات العلمية بهدف تنمية 

 وإخرافه المباخر. العلوم علم األنشطة تحت توجيه م

ز تصور عقلي لمعنى علمي يتم بناؤه عن طريق فحص األخياء، وتميي :م العلميوهالمف

لمية ععلى ظاهرة  وتصنيفها، ليدلالعالقات والخصائص المشتركة بين مجموعة من المثيرات 

 .(2015أبو سليمة،)

لتي اخياء لبة ويتكون من مجموعة من األيكونه الطويعرف إجرائيا بسنه: التصور العقلي الذي 

، لعلميةئية متعلقة بالظواهر ااوخصائص مشتركة أو بينها عالقات أو عمليات إجر لها سمات

 ختبارالبة في لة اللفظية، وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطبالرمز والدال ويعبر عنه

 .لهذا الغر المعد العلمية المفاهيم 

ة على الهندس: تعني معايير جديدة في تعليم العلوم للجيل القادم تركز NGSS معايير

الميذ ينبغي أن يعرفه الت حيث تعني مجموعة توقعات األداء التي تصف ما والتكنولوجيا،

نى الباحثان ويتب (.2017،الباز) ويكونوا قادرين على القيام به في مجاالت العلوم وتطبيقاتها

 هذا التعريف، لتمشيه مع طبيعة البحث الحالي.

 ثبحاني ل عرفها المجلس الوطمعايير العلوم للجيل القادم: الممارسات العلمية والهندسية ل

(NRC )NGSS, 2013)) ةلطلب تم وضعهاالعلوم  لتعليم ةمعايير جديدممارسات لنها: سب 

متماسكة  بطريقة رتبت ،والممارسة المحتوىبكونها غنية في  هاتميزل نظرا، الغد وعملاليوم 

ي فتعليم لل قيق رؤيةتحو ،بالعلوم لجميع الطال تلف التخصصات والدرجات لتوفير تعليممخفي 

 لعلميةفعَّال في الممارسات ا ب من الدراسة بشكلال العلوم والهندسة ليتمكَّن الطالمج

ه ي هذف الرئيسة لة لتعميق فهمهم ل فكارخوالهندسية وتطبيق المفاهيم الشاملة والمتدا

 .المجاالت

ار ألفككي يفهموا ا ،يتمكن منها التالميذ كما تعني أيضا توقعات األداء التي يجب أن

الهندسي العلمية والهندسية من خالل ممارسة عمليات االستقصاء العلمي والتصميم 

(National Research Council,2012.) 

ات ذلعالمية القائمة على المعايير االعلمية والهندسية الممارسات تعرف إجرائيا بسنها: و

 تي يحصلوتقاس بالدرجة ال ،عينة البحث()االبتدائي العالقة بتدريس العلوم للصف السادس 

 .عليها الطلبة في األداة المعدة لهذا الغر 

 :تاليةتم تناول الدراسات السابقة من خالل المحاور ال الدراسات السابقة:
 الترفيهية الدراسات التي تناولت األنشطة المحور األول:

( إلى 2008الهاخمية )هدفت دراسة ، إطار الدراسات التي تناولت األنشطة الترفيهيةفي 

تعرف واقع األنشطة التعليمية في العلوم التطبيقية وسبل تطويرها. واستهدفت دراسة عديلة 

( تعرف دور األنشطة الترويحية في تفعيل السلوك االجتماعي عند ذوي التحديات 2011)

( تقويم األنشطة الطالبية في 2012استهدفت دراسة الغبيوي )علم. والذهنية القابلين للت
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هدفت دراسة كل من إبراهيم؛ كاظم؛ بدوي، كما  ،المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين

تطوير األنشطة الصفية والالصفية من وجهة نظر المعلمين والمشرفين في ضوء إلى  (2015)

( تعرف 2017. واستهدفت دراسة مبارك )رحلة االبتدائيةمتطلبات الجودة الشاملة لطالب الم

فعالية برنامج تدريبي قائم على األنشطة الترفيهية في تنمية اإلبداع لدى تلميذات صعوبات 

( إلى تعرف معوقات ممارسة األنشطة الطالبية من وجهة 2018هدفت دراسة سالمة )و التعلم.

 . نظر الطالبات

 التي تناولت المفاهيم العلمية.المحور الثاني:الدراسات 
 زغلولاستهدفت دراسة تعرف الدراسات التي تناولت المفاهيم العلمية  إطارفي 

طفال دى األ( تعرف فاعلية المحاكاة باستخدام الكمبيوتر في تنمية المفاهيم العلمية ل2003)

نيال أنموذج دا(هدفت إلى تعرف  أثر 2007وقام راجي بدراسة ) الفائقين بمرحلة الريا .

خامس صف الومكارثي في اكتساب المفاهيم العلمية واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تلميذات ال

 االبتدائي.

 تعرف أثر استراتيجية المماثلة في تدريس ى( إل2012وهدفت دراسة الحراحشة )

ه خب العلوم في اكتساب المفاهيم العلمية ومستوى أداء عمليات العلم األساسية "دراسة

 تجريبية على تالميذ الصف الخامس األساسي.

تساب ( بدراسة استهدفت تعرف أثر طريقة تمثيل األدوار في اك2014كما قام جواد )

دفت هو ي.المفاهيم العلمية واستبقائها في مادة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائ

 مها. لعلوم وصعوبات تعل( تعرف أهمية المفاهيم العلمية في تدريس ا2014مصطفى ) دراسة

ب ( بدراسة استهدفت تعرف أثر استخدام أسلوبي األلعاب ولع2015وقام السحار )

ستهدفت وا ي.األدوار في تنمية المفاهيم العلمية بمادة العلوم لدى طالب الصف الثالث األساس

حتوى لم( إلى تطوير وحدات دراسية قائمة على المعايير األمريكية 2015دراسة القرعان )

لصفوف لبة اطالعلوم واختبار فاعليتها في اكتساب المفاهيم العلمية وانتقال أثر التعلم لدى 

مج قائم على ( إلى تعرف فعالية برنا2016الثالثة األولى في األردن.كما هدفت دراسة الناقة )

ف لصت االخيال العلمي في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري في العلوم لدى طالبا

ية تريز (إلى تعرف فاعلية استخدام نظر2018وهدفت دراسة العتيبي ) الثامن األساسي بغزة.

 ية.في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحلة االبتدائ
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 الدراسات التي تناولت الممارسات العلمية والهندسية. المحور الثالث:
( NGSSي تناولت معايير الجيل القادم في العلوم)في إطار تعرف الدراسات الت

ي العالم ( إلى أن تدريس العلوم ف2013والممارسات العلمية والهندسية أخارت دراسة قسوم )

دة وح ( إلى تصميم2015غانم ). كما هدفت دراسة العربي يحتاج إلى قفزة كبيرة وفورية

نمية في ت مقترحة في التكنولوجيا الخضراء قائمة على عملية التصميم التكنولوجي وفاعليتها

ف ب الصمهارات تصميم النماذج التكنولوجية واتخاذ القرار في مقرر العلوم البيئية لطال

. ممعايير العلوم للجيل القاد ( إلى تعرف2016محمد ). وهدفت دراسة الثالث الثانوي

كة تحليل محتوى كتب الفيزياء في الممل إلى (2017البقمي ) دراسة األحمد؛ واستهدفت

 .NGSSالعربية السعودية في ضوء معايير العلوم للجيل القادم

وي في تطوير منهج الكيمياء للصف األول الثان بدراسة استهدفت (2017الباز )وقام 

لممارسات وأثره في تنمية ا NGSSضوء مجال التصميم الهندسي لمعايير العلوم للجيل القادم 

ناهج متقويم محتوى بدراسة هدفت إلى  (2017عمر ). وقام العلمية والهندسية لدى الطالب

 .لقادمجيل اعلوم الحياة بالمرحلة الثانوية بجمهورية مصر العربية في ضوء معايير العلوم لل

 الحالي من الدراسات السابقة: البحثه مااستفاد
ل ر الجيمن الدراسات السابقة أفادت هذه الدراسات في تعرف معاييفي ضوء ماتم تناوله 

حظة إلى تصميم اختبار المفاهيم العلمية، وبطاقة مال (، إضافةNGSSالقادم في العلوم)

 .صعوبات التعلمالممارسات العلمية والهندسية لذوي 

ت عوباصنها لم تجرى على ذوي أالحالية عن الدراسات السابقة في واختلفت الدراسة 

 . NGSS)وم)معايير الجيل القادم في العلل الممارسات العلمية والهندسيةخاصة تعرف ، التعلم

 تم اتباع اإلجراءات التالية: :البحثإجراءات 
 : البحث منهج :أوال

لسادس منهج العلوم للصف اوحدة المادة بتم استخدام المنهج الوصفي في تحليل محتوى 

لالزم الهندسية الممارسات العلمية واومفاهيم ال( للتوصل إلى الثانيالفصل الدراسي االبتدائي )

 ،ومدى تضمينها في وحدة المادة ،صعوبات التعلمتنميتها لدى عينة الدراسة من ذوي 

يرات المتغ األنشطة الترفيهية( علىالمستقل )في تعرف تسثير المتغير  والمنهج خبه التجريبي

 .ةالممارسات العلمية والهندسي وبطاقة مالحظةاختبار المفاهيم العلمية، التابعة )

ي(، / بعد التصميم التجريبي ذو المجموعة الواحدة )قبلي تم استخدام :البحثثانيا: تصميم 

 .نظرا لصغر حجم العينة المتاحة من ذوي صعوبات التعلم

 البتدائيةالمرحلة ابذوي صعوبات التعلم،  جميع تالميذفي  البحثتمثل مجتمع  :البحثمجتمع 

 ه(..1439-1440) نجران العام الدراسيب

ذوي  الميذتمن  تالميذ( 8)عددها ، بلغ البحثمن مجتمع  البحثاختيار عينة  تم :البحثعينة 

ام االم مدرسة)صعوبات علوم  صعوبات التعلم المندمجين في الصفوف العادية، المشخصين

 . مجموعة التجريبيةك يسهم باألنشطة الترفيهيةتدرتم مالك االبتدائية(، 

 التعليمية:والمواد األدوات إعداد 
 :إعداد األنشطة العلمية القائمة على الترفيهأوال:

الفصل الدراسي –الوحدة الخامسة( بالصف السادس االبتدائي )المادة تم اختيار وحدة      

كما تم  الترفيهية،( دروس تم اعدادها باستخدام األنشطة 4من مقرر العلوم تتكون من ) -الثاني
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مراجعة األهداف والمحتوى الخاص بكل درس لتنمية معايير الجيل القادم في العلوم لدى ذوي 

بنجران، حيث تم تحديد الممارسات العلمية والهندسية في  ةاالبتدائيبالمرحلة  صعوبات التعلم

كل درس والتي تم في ضوئها إعداد األنشطة بصورة تكاملية بحيث تسهم األنشطة الخاصة 

 بكل درس في تحقيق األهداف.

 وقد تم مراعاة ما يلي:

قة الساباستكشاف جوانب الحاجة ل نشطة الترفيهية العلمية: تم مراجعة األدبيات  -1

ئي والدراسة االستطالعية التي أظهرت وجود ضعف لدى تالميذ الصف السادس االبتدا

إلى  حاجةذوي صعوبات التعلم في المفاهيم والممارسات العلمية والهندسية، كما برزت ال

لم ي تعفاستخدام أنشطة علمية تسهم في جذب انتباه التالميذ وحثهم للمشاركة بفعالية 

 العلوم.

سية في الهندود الهدف العلمي الستخدام األنشطة الترفيهية: تنمية الممارسات العلمية تحدي -2

ى محتوالعلوم لدى تالميذ الصف السادس ذوي صعوبات التعلم في ضوء األهداف العامة ل

صف السادس االبتدائي، إضافة إلى أهداف ومحتوى للمنهج العلوم وحدة المادة ب

 الدروس المختارة.

لمية، ة العطرق التدريس المناسبة: تم أخذ ذلك بعين االعتبار في إعداد األنشط استخدام  -3

مراعاة عنصر الترفيه )لعبة، مسابقة، تمثيل(، كما روعي مستوى التالميذ ذوي 

اد صعوبات التعلم ووضوح اإلجراءات الخاصة بتنفيذ كل نشاط، علمي إضافة إلى إعد

ض ة بععمل الخاصة باألنشطة العلمية، وإضافكراسة خاصة بالتلميذ تضم جميع أوراق ال

لواجبات اذلك المهمات اإلضافية التي يمكن القيام بها بعد االنتهاء من تنفيذ األنشطة، وك

 المنزلية.

 اصة بكلطة الخدليل معلم العلوم وفق األنشطة الترفيهية العلمية: تم إعداد دليل يضم األنش -4

ن الخامسة)المادة(، متضمنا: األهداف الخاصة بالدرس، عنوادرس من دروس الوحدة 

(، ارجهالنشاط، والوقت المخصص لتنفيذ النشاط، مكان تنفيذ النشاط )داخل الفصل أو خ

تي ت الالمواد المطلوبة لتنفيذ النشاط، وإجراءات تنفيذ النشاط، وتحتوي على الخطوا

ها بقوم يم، ويتضمن مهمة تقويمية ييتبعها المعلم في تنفيذ النشاط، إضافة إلى التقو

 المعلم لمعرفة مدى تحقق هدف النشاط.

 ،(1 )ملحقتم عر  دليل المعلم القائم على أنشطة الترفيه على مجموعة من المحكمين  -5

أوراق  دمج أهمهاإجراء بعض التعديالت في ضوء آرائهم ومقترحاتهم، من حيث تم 

فردة منبصورة ن تقديمها مالطالب بدالً نشاط مع كراسة  األنشطةالعمل الخاصة ببعض 

 .بالدروس العلميةاالقتصار على األنشطة الخاصة مع في كل حصة، 

مية العل مرحلة التنفيذ: تم تطبيق دليل معلم العلوم الذي أعد وفق األنشطة الترفيهية -6

متوسط ل( تالميذ من ذوي صعوبات التعلم ا8لتدريس وحدة المادة على عينة بلغ عددها )

 م(.2019-ه1440في الفصل الدراسي الثاني)

قرر ممن ( دةالما)ةالخامس وحدةتم إعداد االختبار في ال إعداد اختبار المفاهيم العلمية: ثانيا:

ظرا ، نقالتطبي -الفهم -العلوم للصف السادس االبتدائي في ثالثة أبعاد تمثلت في: التذكر

 ممفاهيوقد مرت خطوات إعداد اختبار ال التعلم.لمناسبتها لطبيعة التالميذ ذوي صعوبات 

 العلمية بالمراحل التالية:
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لتعلم اتعرف مستوى فهم التالميذ ذوي صعوبات  ختبار إلىاالهدف تحديد هدف االختبار:  -1

 التطبيق(.  -الفهم -التذكر)ل بعاد التالية 

، لعلميةيم العالقة بالمفاهم االطالع على مجموعة الدراسات ذات ات تحديد أبعاد االختبار: -2

؛ 2014،د؛ جوا2012،ة؛ الحراحش2012،جحجوح و؛ أب2007دراسة كلم من )راجي، :مثل

 (.2015،ر؛ السحا2015،ةأبوسليم

ئمة ء قاالصورة األولية لالختبار: تم صياغة مفردات االختبار بسبعاده الثالثة، في ضو -3

 تبار فياالخ الوحدة المختارة، وقد تكون المفاهيم العلمية التي تم تحديدها من خالل تحليل

 لمية. وقدالع ( مفردة موزعة على األبعاد الثالث الختبار المفاهيم30صورته األولية من )

  تبار.تم مراعاة وضوح التعليمات حتى يستوعب التالميذ طريقة اإلجابة عن أسئلة االخ

مين على مجموعة من المحك حساب صدق االختبار: تم عر  االختبار في صورته األولية  -4

ر  بغ ذوي العالقة بالتخصص في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم والتربية الخاصة،

اب كما تم حس األخذ بملحوظات المحكمين، وقد تمتعرف مدى مناسبته لعينة الدراسة، 

 الصدق تحيث تراوحت معامال الكلية،بين أبعاد االختبار والدرجة االتساق الداخلي  صدق

ختبار (، مما يعني تمتع اال0,84)ككل .(، وبلغ معامل االتساق ,85، ,83)بين الداخلي 

 .بدرجة صدق مناسبة

لغ ة، بحساب ثبات االختبار: تم تطبيق االختبار في صورته األولية على عينة استطالعي -6

مجمع األحنف بن )نجران ( تلميذا من ذوي صعوبات التعلم ببعض مدارس 15عددها )

وذلك  هـ(، من غير عينة الدراسة،1440 -هـ1439)الفصل الدراسي الثاني لعام  قيس( في

. كما تم ( وهو ثبات مناسب,85)بهدف حساب معامل ثبات االختبار. وقد بلغ معامل الثبات 

م توفي ضوء آراء المحكمين (.  0.89 -0.67)حساب معامل السهولة، حيث تراوحت بين 

لغت ب( عبارات من االختبار نظرا لتكرار بعضها وصعوبة البعض االخر، ومن ثم 5)حذف 

ار ( مواصفات اختب)ويوضح الجدول التالي  ( مفردة.25)لالختبار الصورة النهائية 

 ة في العلوم.يمالمفاهيم العل
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 ( مواصفات اختبار المفاهيم العلمية1جدول )

دة
ما
ال
ة 
حد
و

 

 أبعاد االختبار 
 العدد

الوزن 

 النسبي
 التطبيق الفهم التذكر الموضوعات

الخصائص 

 الفيزيائية للمادة
1-2-6-7 3-4-5 - 7 28.0 

 24.0 6 13-12-11-9 10-8 - الماء والمخاليط

 20.0 5 16 17 -15-14 18 التغيرات الكيميائية

الخصائص 

 الكيميائية
19-23 20-21-24 22-25 7 28.0 

 %100 25 7 11 7 المجموع

وي يذ ذبطاقة مالحظة الممارسات العلمية والهندسية في العلوم للتالم دثالثا: اعدا

 صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية:

وي ذالهدف من البطاقة: قياس الممارسات العلمية والهندسية لدى التالميذ تحديد  -1

 صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية.

ت ارساتم الرجوع ل دبيات التربوية للتعرف على المم تحديد محتوى بطاقة المالحظة: -2

ممارسات ى الالعلمية والهندسية المناسبة لتالميذ المرحلة االبتدائية، حيث تم التوصل إل

سية الهندوالعلمية  للممارساتتم اعدادها من قبل لجنة التوجهات التربوية التالية التي 

(Instructional Leadership for Science Practices,2016(ILSP)). 

 ف كلصياغة عبارات بطاقة المالحظة: تم صياغة عبارات البطاقة في صورة إجرائية تص -3

ية ( ممارسات علمية وهندس7، حيث تضمنت )منها أداًء نمطيا واحدا، يسهل مالحظته

 ( ممارسة فرعية كلية.38) رئيسية، يندرج تحتها

 تحديد: طرح األسئلة والممارسات العلمية والهندسية التالية بطاقة المالحظةتضمنت  -4

( ممارسات فرعية، 5( ممارسات فرعية، تطوير واستخدام النماذج )7المشكالت )

( ممارسات فرعية، التخطيط وإجراء 8استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي )

رسات فرعية، ( مما5( ممارسات فرعية، تحليل البيانات وتفسيرها )4االستقصاء )

( ممارسات فرعية، بناء التفسيرات وتصميم 5الحصول على المعلومات وتقييمها )

 ( ممارسات فرعية.4الحلول )

حساب صدق البطاقة: تم عر  البطاقة على مجموعة من المحكمين في التخصص   -5

 كمين)مناهج وطرق تدريس العلوم والتربية الخاصة(، وتم التعديل في ضوء أراء المح

 واالنتماء للممارسة الرئيسة.ن أخاروا إلى صحة الصياغة الذي

معادلة ألفا كرونباخ حساب ثبات البطاقة: تم حساب ثبات البطاقة من خالل استخدام  -6

( 7للبطاقة ككل ولكل ممارسة من الممارسات السبعة، حيث تم تطبيق البطاقة على )

ح للممارسات السبع بالترتيب )طرحيث بلغت ، الدراسة األساسيةتالميذ من غير عينة 

األسئلة وتحديد المشكالت، تطوير واستخدام النماذج، استخدام الرياضيات والتفكير 

الحسابي، التخطيط وإجراء االستقصاء، تحليل البيانات وتفسيرها، الحصول على 
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-,84-,90-,82-,. 91-,87(، )المعلومات وتقييمها، بناء التفسيرات وتصميم الحلول

 ,(.88ككل ),( على الترتيب، كما بلغ معامل الثبات 91-,87

 ينلباحثاأحد حساب ثبات البطاقة بطريقة اتفاق المالحظين: تم حساب نسبة االتفاق بين  -7

الل حاصل على ماجستير(، ومن خالتعلم )وأحد المشرفين التربويين في مجال صعوبات 

نسبة مطمئنة  وهي,(، 93المالحظين )" بلغ معامل اتفاق معادلة: كوبراستخدام 

 م. لتعلالستخدام بطاقة مالحظة الممارسات العلمية والهندسية للتالميذ ذوي صعوبات ا

جة كبيرة، ( درجات إذا حقق التلميذ الممارسة بدر3تقدير األداء للممارسات: تم تحديد ) -8

( درجة، 114العظمي )ودرجتان متوسط، ودرجة للقليلة. ومن ثم بلغت النهاية 

رجة دفسقل. ومن ثم أصبحت البطاقة على  ( درجة38والقليلة )( درجة، 76وسطة )والمت

 مناسبة من الصدق والثبات، وصالحة للتطبيق.

 تطبيق اداتي الدراسة قبليا: -9

 تنفيذ تجربة الدراسة، وتطبيق أداتي الدراسة بعديا. -10

 وتفسيرها ومناقشتها البحثعرض نتائج 
 فرمستوى تواما  الذي ينص على: األولنتائج السؤال عر  وتفسير ومناقشة أوال: 

طوير ت -( )طرح األسئلة وتحديد المشكالتNGSSمهارات معايير الجيل القادم في العلوم)

 -تقصاءالتخطيط وإجراء االس -استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي -واستخدام النماذج

صميم بناء التفسيرات وت -ييمهاالحصول على المعلومات وتق -تحليل البيانات وتفسيرها

تم حساب  الحلول( في محتوى العلوم بالصف السادس االبتدائي؟ ولإلجابة على هذا التساؤل،

التالي جدول (، كما يوضحها ال2ال تكرارات، وال نسب المئوية والمتوسطات الحسابية، وقيمة)كا

(2:) 
 جدول )2( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات وقيمة)كا2(

ير
اي
مع
ال
ت 
را
ها
 م

 المؤخرات والمعايير

 درجة التوافر

فر
وا
لت
 ا
ى
و
ست
 م

ة 
ج
در
ب

رة
بي
 ك

ة 
ج
در
ب

طة
س
و
مت

 

ة 
ج
در
ب

فة
عي
ض

 

ط
س
و
مت
ال
 

2
 كا

 % ت % ت % ت

د 
دي

ح
وت

ة 
ئل
س

أل
 ا
ح

ر
ط

ل 
الو

 ا
ر
حو

لم
ا

ت
ال

شك
لم

 ا

طرح أسئلة قابلة لالختبار 
 تجريبيا.

21 31 36 54 10 15 2,29 33.78a متوسط 

المتغيرات المستقلة تحديد 

والتابعة والعالقة بينهما 

 في االستقصاء والتصميم.

21 30 30 42 20 28 2,30 17.78a متوسط 

تفسير البيانات لتوفير 

الدليل على الظواهر 

 العلمية .

30 26 44 38 41 36 2,34 48.49a كبير 

طرح أسئلة تظهر فهمهم 
واستيعابهم للمفهوم أو 

21 24 36 41 30 34 2,30 14.32a متوسط 
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 الظاهرة العلمية.

طرح أسئلة تظهر قدرتهم 
على تطبيق المفاهيم في 

 مواقف حياتية.

15 28 20 37 19 35 2,30 38.76a متوسط 

طرح أسئلة تقودهم إلى 
 انتاج معارف جديدة.

21 47 20 44 4 9 2,30 86.76a متوسط 

 متوسط 107.84a 2,26 16 5 56 18 28 9 طرح أسئلة بحثية إبداعية.

ج
اذ

نم
 ال

ام
خد

ست
وا

ر 
وي

ط
 ت
ي:

ان
لث
 ا
ر
حو

لم
بناء نماذج تبرز استيعابهم  ا

 للدرس.
15 25 20 33 26 43 2,23 28.16 a متوسط 

استخدام نماذج لتوضيح 

الظاهرة العلمية من خالل 
 الرسومات والصور.

15 33 12 26 19 41 2,29 53.46a متوسط 

تطوير نماذج تحاكي 

الظواهر الواقع وتفسر 
 العلمية.

8 19 14 44 12 38 2,28 88.49a متوسط 

تطوير نماذج لتعرف 

 خصائص جديدة للظاهرة.
6 15 22 54 13 32 2,25 66.43a متوسط 

تقييم النماذج الختيار 
 أفضلها.

6 17 14 39 16 44 2,30 72.49a  

ي
اب
س

ح
 ال

ر
كي

تف
وال

ت 
يا
ض

يا
ر
 ال

ام
خد

ست
 ا
ث:

ثال
 ال

ر
حو

لم
 ا

الرياضيات استخدام 

والتفكير الحسابي 

لتحليل وتمثيل 
 البيانات.

7 14 22 51 15 35 2,33 59.31a متوسط 

استخدام الرسومات لتمثيل 

 البيانات.
6 21 8 28 15 52 2,29 76.35h متوسط 

تصميم محاكاة حاسوبية 
بسيطة واستخدمها كنماذج 

رياضية لالفتراضات 

 األساسية.

15 29 12 24 24 47 2,31 42.65a متوسط 

استخدام النماذج الرياضية 

للتنبؤ بآثار الحل المصمم 

على األنظمة أو التفاعالت 

 بين النظم.

9 17 18 33 27 50 2,27 36.49a متوسط 

استخدام المهارات 

الرياضية )القياس، تحويل 

الوحدات، اختيار 
الوحدات، تحويل 

الوحدات، حساب النسب، 

 ألخ.

6 21 8 28 15 52 2,29 76.35h متوسط 

التعبير عن العالقة بين 
المتغيرات بالصيغ 

الرياضية خالل التنبؤ 

 والتفسير.

9 14 10 24 26 62 2,28 54.97a متوسط 

 متوسط 21.39b 2,30 19 12 48 30 33 21استخدام المعلومات 
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والتكنولوجيا في تنظيم 

 البيانات وتحليلها بسرعة.

استخدام العالقات 

لتصميم البرامج الرياضية 
باالستعانة ببرامج وأدوات 

 تكنولوجية متوفرة لديهم.

23 39 28 52 5 9 2,29 65.14a متوسط 

ء 
را

ج
وإ

ط 
طي

خ
لت
 ا
ع:

اب
ر
 ال

ر
حو

لم
ا

اء
ص

تق
س

ال
 ا

التخطيط واجراء 

االستقصاء في ضوء 
 إرشادات المعلم.

20 23 38 42 32 35 2,22 17.35a متوسط 

طرح أسئلة وتحديد كيف 

يجمعون من وماذا 
 البيانات.

21 23 38 42 32 35 2,22 17.35a متوسط 

تنفيذ ماتم تخطيطه من 

 خالل تحديد المتغيرات.
22 38 20 36 15 27 2,30 41.57a متوسط 

الوصول إلى النتائج 
 المدعمة باألدلة.

9 26 18 53 7 21 2,27 97.03a متوسط 
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ت 

نا
يا
لب
 ا
ل

لي
ح

 ت
س:

ام
خ

 ال
ر
حو

لم
ا

ها
ر
سي

تف
 و

 متوسط a 28.16 2,23 43 26 33 20 25 15 وتحليل البيانات. جمع

جمع البيانات وتنظيمها في 
 جداول أو رسوم بيانية.

16 29 12 24 24 47 2,31 42.65a متوسط 

اختيار طرق مناسبة 

لعرض البيانات وتوضيح 
 العالقات بينها.

9 28 18 56 5 16 2,26 107.84a متوسط 

تفسير العالقة بين 

المتغيرات)السبب 

 والنتيجة(.

21 30 30 42 20 28 2,30 17.78a متوسط 

الوصول على نتائج 

 صادقة
23 31 36 54 10 15 2,29 33.78a متوسط 

ت 
ما

لو
مع

 ال
ى

عل
ل 

صو
ح

 ال
س:

اد
س

 ال
ر
حو

لم
ا

ها
يم

قي
وت

 

قراءة الكتب واالطالع 

على الجديد في العلوم 
 باستخدام االنترنت.

20 24 36 41 30 34 2,30 14.32a متوسط 

استخدام أكثر من مصدر 

للمعلومات العلمية وتبادلها 

مع اآلخرين بأكثر من 
 وسيلة.

21 47 20 44 4 9 2,30 86.76a متوسط 

كتابة مقاالت علمية في 

 مجلة الحائط بالمدرسة.
9 28 18 56 5 16 2,26 107.84a متوسط 

عرض وتبادل المعلومات 
بتوظيف التكنولوجيا 

 الحديثة.

15 33 12 26 19 41 2,29 53.46a متوسط 

تطوير الحلول الممكنة  
 من خالل تقييم الحلول.

6 15 22 54 13 32 2,25 66.43a متوسط 

م 
مي

ص
وت

ت 
را

سي
تف
 ال

اء
بن
 :

بع
سا

 ال
ر
حو

لم
ا

ل
لو

ح
 ال

استخدام النماذج العلمية 

والحاسوبية بطرق مختلفة 

للمساعدة في التصميم 
الهندسي)استخدام التقنيات 

في:المحاكاة لحل مشكلة 

علمية في العلوم أو 
لمعرفة ظاهرة علمية 

 معقدة(.

8 19 14 44 12 38 2,28 88.49a متوسط 

تفسير البيانات وتصميم 

 الحلول.
7 19 14 44 12 38 2,28 88.49a متوسط 

 متوسط 68.69a 2,27 56 20 28 10 17 6 بناء التفسيرات الوصفية.

تفسير البيانات المدعمة 

 باألدلة العلمية المقنعة.
9 16 10 27 21 57 2,27 65.78a متوسط 

( كانت متوافرة NGSS( أن جميع مهارات معايير)2السابق )يتضح من الجدول 

على مستوى األبعاد، أو  المادة( سواءوحدة العلوم )في محتوى منهج بدرجة متوسطة 

المؤخرات الفرعية. ويمكن أن يرجع  ذلك إلى توافر الممارسات العلمية والهندسية بدرجة 

متوسطة، وهي أن المحتوى قد يتضمن استقصاءات حقيقية هادفة، وربطها بالمفاهيم 

ن المشتركة بصورة تعطي الظاهرة معنًى في العلوم، وتعمق من فهمها، وقد يرجع ذلك إلى أ
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المحتوى، وتصميم  يفسح المجال للتالميذ ذوي صعوبات التعلم باالندماج فيالمطور المحتوى 

، إضافة إلى االنغماس واالنشغال بعمل العلوم من خالل تكامل األبعاد  المكونة حلول للمشكالت

استخدام  -تطوير واستخدام النماذج -للمعايير المتمثلة في) طرح األسئلة وتحديد المشكالت

 -تحليل البيانات وتفسيرها -التخطيط وإجراء االستقصاء -لرياضيات والتفكير الحسابيا

بناء التفسيرات وتصميم الحلول(. ويمكن أن يرجع ذلك  -الحصول على المعلومات وتقييمها

أيضا إلى تضمين محتوى العلوم تفسيرات مبنية على الدليل، مثل: كيفية قياس مقدار سحب 

افة إلى تضمين محتوى الوحدة نماذج متنوعة لحاالت المادة، وتوضيح الجاذبية للجسم، إض

( NGSSعالقة الكثافة بطفو األجسام. ويمكن أن يرجع ذلك أيضا إلى إدخال معايير)

الرياضيات والت فكير الحسابي ضمن الممارسات العلمية والهندسية بمحتوى وحدة المادة، 

ن التالميذ ذ وي صعوبات التعلم من جمع كمية كبيرة من خاصة وأن هذه الممارسة تُمك ِّ

 المتغ يرات، وتمثيلها من الفراغ.البيانات وتحليلها؛ لتقودهم إلى البحث عن عالقات بين 

كما قد يرجع ذلك أيضا إلى إدماج المفاهيم الرياضية والمنطق الرياضي في محتوى 

على تحليل البيانات،  الوحدة، خاصة وأن أسلوب حل  المشكالت، وتوليد الن ماذج، والقدرة

واستخدام اإلحصاء واالحتماالت، هي أدوات فاعلة وخائعة االستخدام في أبحاث العلوم، 

العلوم وفي ممارسات  ال ذي تجده هذه األدوات في محتوى بالرغم من اإلهمال الكبير

المعلمين، كما تضمن محتوى العلوم تطوير واستخدام نماذج تسهم في الفهم والوصول إلى 

(.كما أن المحتوى قد تضمن بعض الفرص للطلبة للقيام بممارسات PEsألداءات المتوقعة)ا

علمية وهندسية، وفهم المفاهيم المشتركة ذات العالقة باألفكار الرئيسة، إضافة إلى تدعيم 

المحتوى باألنشطة المساعدة، التي تدفع الطلبة إلى استخدام المفاهيم المشتركة بين 

م األخرى، لتوضيح إجابتهم وتعميق فهمهم، مثل تكليفهم من خالل األنشطة الرياضيات والعلو

إلى أنشطة بناء النماذج، وأنشطة التسكد من صحة الفرضيات، إضافة وبوضع الفرو ، 

تصميم الحلول التي تبرز استيعابهم للظاهرة، خاصة األنشطة اإلثرائية المتضمنة نهاية 

رب تالئم الشكل مع الوظيفة، حيث ظهر ذلك في ربط كيف الوحدة)المادة(، وأنشطة القيام بتجا

يساعد الهواء داخل السفن المصنوعة من الفوالذ على طفوها سواء بالرسم الورقي أو 

المحاكاة، و كذلك التفكير في كيف يمكن لجسم كتلته صغيرة أن يكون اعلى كثافة من جسم 

فكرة الموصالت والعوازل  كتلته كبيرة، إضافة إلى تطوير واستخدام نماذج لتوضيح

ومقارنتها في الفلزات والالفلزات. كما قد يرجع ذلك إلى تناول بعض موضوعات محتوى 

وحدة المادة لرسم الخط القصصي للمحتوى، حيث ظهر ذلك في قياس المادة بكتلتها، والتي 

وظيفة تجعل الطلبة يفسرون الخصائص الفيزيائية، وكيف يتالءم خكل وتركيب المخلوط مع ال

نموذج المخاليط غير المتجانسة، لالتي يؤديها، إضافة إلى استعرا  محتوى وحدة المادة 

وأنواع المخاليط، وكيفية فصلها .وقد يرجع ذلك أيضا إلى طرح األسئلة إليضاح العالقات 

، وربما يرجع ذلك أيضا إلى تركيز محتوى الوحدة المعلقات والمستحلبات والغروياتحول 

م الرياضيات لو صف احتمالية تحضير محلول مشبع، حيث إنها تتعلق بالذائبية. على استخدا

ستخدم في التنبؤ بالظواهر في األنظمة ة يمكن أن تكما أن العالقة بين السبب والنتيج

الطبيعية، مثل التغيرات والخصائص الكيميائية، ومعدل التغير الكيميائي، إضافة إلى تصميم 

الحلول لمشكلة مقترحة تتعلق بنوع الكاخف ألنواع عديدة من التفاعالت الكيميائية، حيث 

والروابط الكيميائية، إلبراز تضمن محتوى وحدة المادة نمذجة للتفاعالت الطاردة والماصة 

 ; Krajcikكل )كيفية تالؤم الشكل مع الوظيفة التي يؤديها. وتتفق هذه النتائج مع دراسة 
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Codere, ; Dahsah, ; Bayer, ; Mun, 2014؛ Kawasaki, 2015؛2017،؛ الباز 

Kruse, & Wilcox,2017.) 

ي فرفيهية التاألنشطة ما أثر استخدام  ثانيا: عرض نتائج السؤال الثاني الذي ينص على: 

عينة ال)االبتدائي تدريس العلوم في تنمية المفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف السادس 

 ؟صعوبات التعلمذوي  (التطبيق البعدي -التجريبية

 لتجريبيةاوعة تم تطبيق اختبار المفاهيم العلمية على تالميذ المجم ولإلجابة عن هذا التساؤل

 التالي ويوضح الجدول درست باستخدام األنشطة الترفيهية. التي  البحث(عينة )
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 :( نتائج تطبيق اختبار المفاهيم العلمية3)
القبلي والبعدي اختبار المفاهيم العلميةنتائج اختبار ويلكوكسن لداللة الفروق بين درجات  (3)جدول   

 Z مجموع الرتب متوسط الرتب التطبيق المستوى

 التذكر
 220 12.20 قبلي

3.320* 
 224 13.22 بعدي

 الفهم
 228 12.10 قبلي

3.304* 
 237 13.70 بعدي

 التطبيق
 228 12.41 قبلي

3.312* 
 235 15.32 بعدي

 االختبار ككل 
 221 12.23 قبلي

3.312* 
 234 14.08 بعدي

 0.05* دالة عند مستوى                    

سواء على ( وجود فروق ذات داللة إحصائية 3السابق )أظهرت نتائج الجدول 

لقبلي التطبيق اكلية بين التطبيق(، والدرجة  -فهم -تذكر)العلمية اختبار المفاهيم  مستوى أبعاد

انت ذات ك Zكما أخارت النتائج أيضا إلى أن قيم  البعدي.والتطبيق البعدي لصالح التطبيق 

ية في تنمالترفيهية يشير إلى فاعلية األنشطة . وهذا 0.05داللة إحصائية عند مستوى 

 رفضعني ي.(، وهو ذو حجم تسثير كبير. وهذا ,87. كما بلغ حجم التسثير )المفاهيم العلمية

إحصائيا بين متوسط درجات  ةق دالووجد فرتالاألول الذي ينص على:  الصفريالفر  

ع ترج يةبار المفاهيم العلمالبعدي الختالقبلي وتالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق 

يا إحصائ ةق دالووجد فرت وقبول الفر  البديل الذي ينص على:، الستخدام األنشطة الترفيهية

راسة بعد ددرجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم العلمية قبل و بين متوسط

 .لصالح التطبيق البعدي الوحدة

حدة ويمكن تفسير ذلك بسن األنشطة الترفيهية تم توظيفها بشكل فعال في عر  الو

نة المتضم علميةفي تدريس العلوم، مما كان له أثر كبير في تنمية المفاهيم ال الخامسة )المادة(

ت وي صعوبامناسبة للتالميذ ذكانت أن األنشطة الترفيهية  كما قد يرجع ذلك إلى في الوحدة.

رج ح والتدبالمر اتسمت حيث ،لتعلم المفاهيم العلمية، حيث خارك التالميذ في بنائهاالتعلم 

لي ل خمو، إضافة إلى تمكنهم من استبصار الموقف التدريسي بشكالستيعاب المفاهيم العلمية

وي ميذ ذاألنشطة الترفيهية مواقف ومشكالت من واقع حياة وبيئة التال ت، حيث تضمنترفيهي

لى إى ذلك مراحل القيام باألنشطة الترفيهية، حيث أدتتطلب حلوال في جميع  صعوبات التعلم،

متنوعة تها العلى تعلم وحدة المادة، ومن ثم زيادة المشاركة الفعالة في أنشط التالميذإقبال 

ن مداخل الصف وخارجه نتيجة المناخ اإليجابي الذي كان متوافرا في الصف وما صاحبه 

يادة اديين خالل الدمج وتبادلهم ل فكار، حيث أسهم ذلك في زعالقات اجتماعية مع الع

   اندماجهم في تعلم المفاهيم العلمية.

 ،المفاهيم العلمية المتضمنة بوحدة المادةوالمبادئ ارتبطت النشطة الترفيهية بكما 

إضافة إلى  هذه المفاهيم لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم،استيعاب سهم في تعميق أوالذي 

أن تحديد جوانب التناقض في المشكالت العلمية التي تم عرضها والتعامل معها، قد أسهم في 

تمكين التالميذ ذوي صعوبات التعلم من توظيف المفاهيم العلمية واكتشاف العالقات بينها، 

ومن ثم التوصل إلى نتائج علمية مناسبة وتدوينها ومناقشتها ومراجعتها، للتسكد من صحتها 

 ا إن كانت بها أخطاء قبل عرضها على معلم العلوم بالصف، كما أن التدريسوتصويبه
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سهم في إحداث تعلم ذو معنى، يبدأ من المفاهيم السابقة التي أباستخدام األنشطة الترفيهية قد 

توجد في البنية المعرفية للمتعلم، مما جعل التعلم عملية تفاعلية نشطة وتوفير الفرص إلبداء 

من وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة كل  والبحث والتحليل. الرأي والحوار

؛ 2015،؛ أبوسليمة2014جواد، ؛2012الحراحشة، ؛2012جحجوح، ؛ أبو2007)راجي،

 (.2018؛ العتيبي،2016؛ الناقة،2016؛ العسيلي،2015؛ القرعان،2015السحار،

دام ما أثر استخ الذي ينص على الثالثنتائج السؤال عرض وتفسير ومناقشة : ثالثا

 لعلوماايير لمعاألنشطة الترفيهية في تدريس العلوم في تنمية الممارسات العلمية والهندسية 

(NGSS ) ا ولإلجابة عن هذ ؟صعوبات التعلملدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ذوي

 سادسالصف ال مالحظة الممارسات العلمية والهندسية لتالميذ، تم تطبيق بطاقة التساؤل

طاقة البعدي لبالقبلي و( نتائج التطبيق 4)التالي ، ويوضح الجدول ذوي صعوبات التعلم

 المالحظة:
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نتائج اختبار ويلكوكسن لداللة الفروق بين درجات بطاقة مالحظة الممارسات العلمية  (4ول )جد

 والهندسية

 Z مجموع الرتب متوسط الرتب التطبيق األبعاد

طرح األسئلة 

وتحديد 

 المشكالت

 260 10.20 قبلي

4.220* 
 334 14.32 بعدي

تطوير واستخدام 

 النماذج

 231 10.10 قبلي
4.31 * 

 237 15.60 بعدي

استخدام 

الرياضيات 

والتفكير 

 الحسابي

 238 10.31 قبلي

4.11 * 
 295 14.42 بعدي

التخطيط وإجراء 

 االستقصاء

 211 11.21 قبلي
4.01 * 

 297 14.12 بعدي

تحليل البيانات 

 وتفسيرها

 201 8.11 قبلي
4.54 * 

 289 13.12 بعدي

الحصول على 

المعلومات 

 وتقييمها

 210 9.21 قبلي

4.47 * 
 299 13.12 بعدي

بناء التفسيرات 

 وتصميم الحلول

 194 8.31 قبلي
4.60 * 

 271 13.22 بعدي

 المجموع ككل 
  9.63 قبلي

4.32* 
  13.99 بعدي

 0.05* دالة عند مستوى                      

سواء على ( وجود فروق ذات داللة إحصائية 4أظهرت نتائج الجدول السابق )

ق لتطبيبطاقة مالحظة الممارسات العلمية والهندسية، والدرجة الكلية بين ا مستوى أبعاد

انت ك Zيم قضا إلى أن كما أخارت النتائج أي البعدي.القبلي والتطبيق البعدي لصالح التطبيق 

ي تنمية . وهذا يشير إلى فاعلية األنشطة الترفيهية ف0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بير. وهذا ك,.(، وهو ذو حجم تسثير 84. كما بلغ حجم التسثير )الممارسات العلمية والهندسية

وسط التوجد فروق دالة إحصائيا بين متالذي ينص على:  الثانييعني رفض الفر  الصفري 

ت مارسالمادرجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة 

لى: عينص  وقبول الفر  البديل الذي ،العلمية والهندسية ترجع الستخدام األنشطة الترفيهية

قبلي يق الالتجريبية في التطب إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة ةق دالووجد فرت

 صالحل والبعدي لبطاقة المالحظة للممارسات العلمية والهندسية قبل وبعد دراسة الوحدة

 التطبيق البعدي.

لها أثر إيجابي في تنمية الممارسات  ويمكن تفسير ذلك بسن األنشطة الترفيهية

األنشطة الترفيهية اطارا العلمية والهندسية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، حيث قدمت 

، نظريا وأنشطة ترفيهية وإجراء تجارب، كلها أسهمت بشكل مباخر في تنمية هذه الممارسات

للتالميذ ذوي حيث تم تقديم معارف كافية مباخرة للممارسات العلمية والهندسية، التي أتاحت 

، ومن ثم تم بوحدة المادة ممارساتها على حدة وتوظيفها خالل دروس العلوم صعوبات التعلم

تطوير هذه الممارسات لدى عينة الدراسة من خالل تنفيذ األنشطة الترفيهية المتنوعة، مما 
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أسهم في استيعاب طبيعة هذه الممارسات، خالل تبادل األدوار والحوارات المتنوعة بين 

لبعض في العتمادها على بعضها ا التالميذ، والتي أدت إلى ربط الممارسات مع بعضها؛

باألنشطة الترفيهية في تعزيز الممارسات أسهم تدريس وحدة المادة  كما  حصص العلوم،

العلمية، خاصة بعد إضافة الهندسة لتعليم العلوم من خالل التصاميم الهندسية المتنوعة. ففي 

مهارة طرح األسئلة وتحديد المشكلة، تضمنت أنشطة الوحدة طرح أسئلة قابلة لالختبار 

ا، وتحديد المتغيرات المستقلة والتابعة والعالقة بينهما في االستقصاء والتصميم، تجريبي

إضافة إلى تفسير البيانات لتوفير الدليل على الظواهر العلمية، وطرح أسئلة تظهر فهمهم 

تظهر قدرتهم على تطبيق المفاهيم في  وطرح أسئلةواستيعابهم للمفهوم أو الظاهرة العلمية، 

بحثية إبداعية،  وطرح أسئلةوطرح أسئلة تقودهم إلى انتاج معارف جديدة،  مواقف حياتية،

حيث ظهر ذلك في طرح األسئلة إليضاح العالقات حول المعلقات والمستحلبات والغرويات، 

 إضافة إلى تضمين محتوى الوحدة اختالف المخلوط الغروي عن المخلوط غير المتجانس.

، ممارسات النماذج، تضمنت األنشطة الترفيهيةوفي مهارة تطوير واستخدام  

 توضيحاستخدام نماذج ل، وعلمية متنوعة تمثلت في: بناء نماذج تبرز استيعابهم للدرس

اهر الظو تطوير نماذج تحاكي الواقع وتفسر، والظاهرة العلمية من خالل الرسومات والصور

ر الختيا تقييم النماذجإلى ، إضافة تطوير نماذج لتعرف خصائص جديدة للظاهرة، والعلمية

ثافة ة الك، حيث ظهر ذلك في تناول النماذج المتنوعة لحاالت المادة، وتوضيح عالقأفضلها

طة وفي مهارة استخدام الرياضيات والتفكير الحسابي، تضمنت األنش .بطفو األجسام.

، ناتااستخدام الرياضيات والتفكير الحسابي لتحليل وتمثيل البي، ممارسات الترفيهية

ذج كنما تصميم محاكاة حاسوبية بسيطة واستخدمها، واستخدام الرسومات لتمثيل البياناتو

 وفق لمصممااستخدام النماذج الرياضية للتنبؤ بآثار الحل ، ورياضية لالفتراضات األساسية

دات، الوح استخدام المهارات الرياضية)القياس، تحويلاألنظمة أو التفاعالت بين النظم، و

رات لمتغياالتعبير عن العالقة بين ، والوحدات، تحويل الوحدات، حساب النسب، ألخ اختيار

ي ف ولوجيااستخدام المعلومات والتكنغ الرياضية خالل التنبؤ والتفسير، إضافة إلى بالصي

ستعانة باال استخدام العالقات الرياضية لتصميم البرامجتنظيم البيانات وتحليلها بسرعة، و

ء الهوا ربط كيف يساعد تكنولوجية متوفرة لديهم، حيث ظهر ذلك في تناولج وأدوات ببرام

 داخل السفن المصنوعة من الفوالذ على طفوها.

 أما مهارة التخطيط وإجراء االستقصاء، تضمنت األنشطة الترفيهية ممارسات

لة التخطيط واجراء االستقصاء في ضوء إرخادات المعلم، وطرح أسئ :علمية تمثلت في

 ن خاللمهارة تنفيذ ماتم تخطيطه م إضافة إلى د كيف وماذا يجمعون من البيانات،وتحدي

 ولي تنافصول إلى النتائج المدعمة باألدلة، حيث ظهر ذلك تحديد المتغيرات، ومن ثم الو

 زات.الفلزات والالفل في ومقارنتها الموصالت والعوازل فكرة لتوضيح نماذج استخدام

لمية ع، تضمنت األنشطة الترفيهية ممارسات وتفسيرهاتحليل البيانات  وفي مهارة

سوم مهارة جمع وتحليل البيانات، وجمع البيانات وتنظيمها في جداول أو ر تمثلت في

ير ى تفسبيانية، واختيار طرق مناسبة لعر  البيانات وتوضيح العالقات بينها، إضافة إل

ي لك فذ، حيث ظهر صول إلى نتائج صادقةو(، والالعالقة بين المتغيرات )السبب والنتيجة

 .قياس المادة بكتلتها

أما مهارة الحصول على المعلومات وتقييمها، تضمنت األنشطة الترفيهية ممارسات 

ممارسات: قراءة الكتب واالطالع على الجديد في العلوم باستخدام  علمية تمثلت في:
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للمعلومات العلمية وتبادلها مع اآلخرين بسكثر من  االنترنت، واستخدام أكثر من مصدر

وسيلة، وكتابة مقاالت علمية في مجلة الحائط بالمدرسة، عر  وتبادل المعلومات بتوظيف 

حيث ظهر  خالل تقييم الحلول، الممكنة منالتكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى تطوير الحلول 

 في ومقارنتها الموصالت والعوازل فكرة لتوضيح نماذج ذلك في تناول تطوير واستخدام

 الفلزات والالفلزات.

رسات وفي مهارة بناء التفسيرات وتصميم الحلول، تضمنت األنشطة الترفيهية مما

ي فاستخدام النماذج العلمية والحاسوبية بطرق مختلفة للمساعدة  علمية تمثلت في:

عرفة أو لم لمية في العلوماستخدام التقنيات في: المحاكاة لحل مشكلة عالهندسي )التصميم 

ية، ظاهرة علمية معقدة(، وتفسير البيانات وتصميم الحلول، وبناء التفسيرات الوصف

عوبات ذ ذوي صكما أسهم مشاركة التالمي العلمية المقنعة.وتفسير البيانات المدعمة باألدلة 

 األفكارطعة، والمتقاالعلمية المفاهيم  استيعاب التعلم في الممارسات العلمية والهندسية، في

 راعاةالمحورية، ودمجهم بعمق أكثر في رؤية الواقع، وتنمية حب االستطالع لديهم، وم

، مجتمعاهتماماتهم، حيث إن العلم والهندسة يسهمان في مواجهة التحديات المرتبطة بال

 ار سحبكيفية قياس مقد ظهر ذلك في تناول كما، مثل الفلزات وأخباهها، والحفاظ عليها

عني يهذا و.الجاذبية للجسم، إضافة إلى تضمين محتوى الوحدة نماذج متنوعة لحاالت المادة

لنظرية امية أن الممارسات العلمية والهندسية قد أسهمت بشكل كبير في اندماج المعرفة العل

تقاطعة م، أو الممارسات العلمية والهندسية ومفاهيم مشتركة األفكار المحورية( بالعديد من)

 لعلوم.بين ا

وجود نشطة الترفيهية، عكس ماهو موهذا ماتضمنته وحدة المادة القائمة على األ

 الكتاب المدرسي. وحدة المادة بب

 National Research Council)وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من)

,2012;Kawasaki, 2015;Boesdorfer, Sarah & Staude, Kristin ,2016   

;Cunningham, Christine & Kelly, Gregory , 2017،2017؛الباز) . 

هل توجد  :الذي ينص على الرابعنتائج السؤال وتفسير ومناقشة : عر  ارابع

عايير لمالممارسات العلمية والهندسية وعالقة ارتباطية بين اكتساب المفاهيم العلمية 

(NGSS )ترجع الستخدام األنشطة الترفيهية؟ 

وجد الذي ينص على: التوللتحقق من نتائج هذا الفر   ولإلجابة عن هذا التساؤل

 لسادسعالقة ارتباطية بين المفاهيم والممارسات العلمية والهندسية في العلوم للصف ا

 ويالتالميذ ذتم حساب معامالت االرتباط بين درجات ، صعوبات التعلماالبتدائي ذوي 

رسات بطاقة مالحظة المماعلى  مودرجاته المفاهيم العلميةصعوبات التعلم على اختبار 

 التالميذت حساب معامالت االرتباط بين درجا (5التالي )ويوضح الجدول . العلمية والهندسية

الحظة ماختبار المفاهيم العلمية وبطاقة المجموعة التجريبية( في التعلم )صعوبات  يذو

 الممارسات العلمية والهندسية،  
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اختبار المجموعة التجريبية( في التعلم )صعوبات  التالميذ ذوي( معامالت االرتباط بين درجات 5جدول )

 المفاهيم العلمية وبطاقة مالحظة الممارسات العلمية والهندسية،

 ., 1دالة عند مستوى *,   * .5*دالة عند

( وجود عالقة ارتباطية قوية بين المفاهيم العلمية 5)السابق يتضح من الجدول 

يتم  لنتائجاوفي ضوء هذه  والممارسات العلمية والهندسية نتيجة استخدام األنشطة الترفيهية.

المفاهيم اكتساب التوجد عالقة ارتباطية بين  الذي ينص على:رفض الفر  الصفري 

ر  ول الفوقب ترجع الستخدام األنشطة الترفيهية،والممارسات العلمية والهندسية في العلوم 

علمية المفاهيم والممارسات الاكتساب توجد عالقة ارتباطية بين البديل الذي ينص على: 

نشطة بسن ل  ويمكن تفسير ذلك .ترجع الستخدام األنشطة الترفيهيةوالهندسية في العلوم 

طة األنش صعوبات التعلم، حيث لم يعد ينظر إلى التالميذ ذويمهم في تعليم  ترفيهية دورال

ً لعر  المعلومات على  الترفيهية، ما ة، وإنبطريقة مشوقة وجذاب التالميذباعتبارها وسيطا

لمية عبطريقة على معالجة المعلومات  التالميذ ذوي صعوبات التعلم، لتدريب حواريةكلغة 

لة القاب دسيةالممارسات العلمية والهن علىعتمد ت األنشطة الترفيهيةكون وهندسية، إضافة إلى 

ف حسب الموق الحواراتكما يمكن إعادة تشكيل  للتغيير والمعالجة في عملية التفكير،

 التعليمي.

فةاهيم العلميةة المجمع بةين أخةكال ت األنشطة الترفيهيةويمكن تفسير هذه العالقة أيضا بسن 

وسةةيط لالتصةةال والفهةةم األفضةةل لرؤيةةة  ا، باإلضةةافة إلةةى أنهةةوالممارسةةات العلميةةة والهندسةةية

الموضةوعات المعقةةدة والتفكيةةر فيهةةا؛ ممةا يجعلةةه يتصةةل بةةاآلخرين، وهةو نةةوع مةةن االسةةتنتاج 

 ( التةي تحةوي المعلومةاتالممارسةات العلميةة والهندسةيةالعقليةة )القائم على استخدام الصور 

 ,Gray ؛2015القرعةان،وتتفق هذه النتةائج مةع دراسةة كةل ). المكتسبة من األخياء المرئية

2017b؛ Chabalengula, Vivien. & Mumba, Frackson, 2017)  ). 

 التوصيات والمقترحات
 في ضوء نتائج الدراسة تم التوصية بمايلي: 

ي فسية العلمية والهند االهتمام بتطبيق األنشطة الترفيهية المستندة على الممارسات -1

 محتوى مناهج العلوم لذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية.

 التطبيق الفهم التذكر األبعاد
الكلي 

 تحصيل

طرح 

األسئلة 

وتحديد 

 المشكالت

تطوير 

واستخدام 

 النماذج

استخدام 

 الرياضيات

والتفكير 

 الحسابي

التخطيط 

وإجراء 

 االستقصاء

تحليل 

البيانات 

 وتفسيرها

الحصول 

على 

المعلومات 

 وتقييمها

بناء 

التفسيرات 

وتصميم 

 الحلول

الكلي 

 ممارسات

م 
هي
فا
لم
 ا
ار
تب
خ
ا

ية
لم
لع
ا

 

 *338. *423. *413. *443. *379. *323. *387. *327. **506. **501. **512. - التذكر

 *365. *369. *357. *363. *326. *403. *347. *391. **541. **541. - - الفهم

 *368. *373. *381. *371. *313. *322. **455. *366. **642. - - - التطبيق

 *372. *369. *391. *372. *365. *370. *363. *374. - - - - الكلي مفاهيم

ة
سي
ند
ه
ال
و
ة 
مي
عل
ال
ت 
سا
ار
مم
ال

 

 *383. *390. *384. *363. *332. *378. **450. - - - - - المشكالتطرح األسئلة وتحديد 

 *401. *371. *380. *371. *345. **540. - - - - - - تطوير واستخدام النماذج

استخدام الرياضيات والتفكير 

 الحسابي
- - - - - - - .355* .363* .381* .399* .374* 

 *377. *369. *389. *359. - - - - - - - - التخطيط وإجراء االستقصاء

 *384. *396. *373. - - - - - - - - - تحليل البيانات وتفسيرها

الحصول على المعلومات 

 وتقييمها
- - - - - - - - - - .413* .413* 

 *431. - - - - - - - - - - - بناء التفسيرات وتصميم الحلول
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مية ت العلبالمرحلة االبتدائية على الممارساالعلوم والمشرفين االهتمام بتدريب معلمي  -2

دام : طرح األسئلة وتحديد المشكالت، وتطوير واستخمهارات المتمثلة في والهندسية

وتحليل  لرياضيات والتفكير الحسابي، التخطيط وإجراء االستقصاء،النماذج، واستخدام ا

م البيانات وتفسيرها، الحصول على المعلومات وتقييمها، وبناء التفسيرات وتصمي

 .الحلول

دسية الهنوتضمين برامج اعداد الطالب معلمي العلوم بكليات التربية الممارسات العلمية  -3

دريس تالممارسات، وانعكاسها على تالميذهم خالل قبل وأثناء الخدمة الكتسابهم هذه 

 .العلوم

لعلمية اسات الممارالمفاهيم واالهتمام بتطوير مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء  -4

 والهندسية.
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 تقترح الدراسة اجراء البحوث التالية: المقترحات:
لعلوم امعلمي الكفايات المهنية لفاعلية البرامج القائمة على األنشطة الترفيهية في تنمية  -1

 لذوي صعوبات التعلم.

ي ذو لتالميذل دراسة العالقة بين المفاهيم العلمية والممارسات العلمية والهندسية -2

 .بالمرحلة االبتدائية صعوبات التعلم

سية لهندتقويم محتوى منهج العلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء الممارسات العلمية وا -3

 .معلمي العلوممن وجهة نظر 
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 المراجع
 المرجع العربية 

ن وجهة (. تطوير األنشطة الصفية والالصفية م2015ليلى؛ كاظم، عدي؛ بدوي، فاطمة. ) إبراهيم،

ة تدائينظر المعلمين والمشرفين في ضوء متطلبات الجودة الشاملة لطالب المرحلة االب

 .246-209يناير،مصر. -دراسات وبحوث-تكنولوجيا التربيةبالعراق. 

لم مليات العفاعلية دورة التعلم الخماسية في تنمية المفاهيم العلمية وع (.2012أبو جحجوح، يحى.)

 علوممجلة ال وحب االستطالع لدى تالميذ الصف الثامن األساسي بغزة في مادة العلوم.
 .544-513(. يونيو.2)13البحرين.-التربوية والنفسية 

لسعودية في ا(. تحليل محتوى كتب الفيزياء في المملكة العربية 2017ها. )األحمد، نضال؛ البقمي، م

-309(.3)13،المجلة األردنية في العلوم التربوية، NGSSضوء معايير العلوم للجيل القادم

326. 

 ة الثانوية في(. احتياجات النمو المهني لمعلمات األحياء لمرحل2016األحمد، نضال؛ المقبل، نورة. )

مان، ع المجلة الدولية التربوية المتخصصةضوء كفايات معلم األحياء للجيل القادم، 

 .19-1(.9)5،األردن

لعلمية ة المفاهيم اأثر توظيف استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمي (.2015أبو سليمة، محمد. )
. رسالة ومهارات التفكير العلمي بالعلوم لدى طالب الصف الخامس األساسي بغزة

 غزة. -ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية

الهندسي  (. تطوير منهج الكيمياء للصف األول الثانوي في ضوء مجال التصميم2017الباز، مروة. )

دسية لدى وأثره في تنمية الممارسات العلمية والهن NGSSالقادم  للمعايير العلوم للجي

 .1206-1161(، يونيو.22مصر. ) – ببورسعيد التربية كلية مجلةالطالب. 

 بداع لدىفعالية برنامج تدريبي قائم على األنشطة الترفيهية في تنمية اإل(.2017بالحارث، مريم)
 ران. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة نج تلميذات صعوبات التعلم،

م دة العلوها في ما(. أثر طريقة تمثيل األدوار في اكتساب المفاهيم العلمية واستبقائ2014جواد، مهدي. )

 ين الحليفي الد)كلية التربية ص مجلة العلوم االنسانيةلدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، 

 .244-233(.22اق. )العر -جامعة بابل( 

ية هيم العلم(. أثر استراتيجية المماثلة في تدريس العلوم في اكتساب المفا2012الحراحشة، كوثر. )

خامس ومستوى أداء عمليات العلم األساسية "دراسة شبه تجريبية على تالميذ الصف ال

 .451- 411(.2)28،دمشق جامعة مجلةاألساسي في األردن ". 

دة جاه نحو ماأثر أنموذج دانيال ومكارثي في اكتساب المفاهيم العلمية واالت.  (2007راجي، زينب. )
ربية، ة الت. رسالة دكتوراه غير منشورة، كليالعلوم لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي

 جامعة بغداد.

طفال لدى األ فاعلية المحاكاة باستخدام الكمبيوتر في تنمية المفاهيم العلمية (.2003زغلول،عاطف.)

-نحو تربية علمية أفضل-المؤتمر العلمي السابعالفائقين بمرحلة الرياض.

 .238-217(.اإلسماعيلية،الجمعية المصرية للتربية العلمية،يوليو،1مصر.)

مادة العلمية ب أثر استخدام أسلوبي األلعاب ولعب األدوار في تنمية المفاهيم(. 2015السحار، هشام. )
 ربية،. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التالث األساسيالعلوم لدى طالب الصف الث

 غزة. -الجامعة اإلسالمية

ريف جامعة (. معوقات ممارسة األنشطة الطالبية في كلية العلوم واآلداب بط2018ابتسام. ) سالمة،

سة المؤس - نفسيةالمجلة الدولية للعلوم التربوية وال الحدود الشمالية من وجهة نظر الطالبات.

 .17-12(. مايو.12مصر ) -العربية للبحث العلمي والتنمية البشرية 
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ألطفال ا(. فعالية برنامج لألنشطة الالصفية في تحسين الصحة النفسية لدى 2012السيد، أحمد. )

 .107_60,  31_ مركز اإلرشاد النفسي، العدد  مجلة اإلرشاد النفسيالمعاقين عقليا. 

 مهارات اتخاذو(. فاعلية استخدام نظرية تريز في تنمية المفاهيم العلمية 2018العتيبي، عطا هللا. )

 –بنها ، جامعةالتربية كلية مجلةالقرار لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. 

 .264-227(.114)29مصر،

 لعربيةاية مصر (. تقويم محتوى مناهج علوم الحياة بالمرحلة الثانوية بجمهور2017عمر، عاصم. )

لتربية لمصرية المؤتمر العلمي التاسع عشر للجمعية الفي ضوء معايير العلوم للجيل القادم، 
 عين شمس. يوليو، دار الضيافة جامعة 24،العلمية، التربية العلمية والتنمية المستدامة

 لتكنولوجياصميم (. وحدة مقترحة في التكنولوجيا الخضراء قائمة على عملية الت2015غانم، تفيدة. )

علوم رر الوفاعليتها في تنمية مهارات تصميم النماذج التكنولوجية واتخاذ القرار في مق

 .54-1(1)18،مجلة التربية العلميةالبيئية لطالب الصف الثالث الثانوي، 

تحديات دور األنشطة الترويحية في تفعيل السلوك االجتماعي عند ذوي ال (.2011عديلة، سلوى. )
معة ة، جا، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية القابلين للتعلمالذهني

 اليرموك، األدرن.

ي اكتساب أثر استخدام إستراتيجيتي خريطة الشكل سبعة والبيت الدائري ف(. 2016العسيلي، يحى. )
راه ودكت . رسالةالمفاهيم العلمية وتنمية عمليات العلم لدى طالب الصف الثامن األساسي

 دن.غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية. األر

المعلمين  (. تقويم األنشطة الطالبية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر2012طالل. ) الغبيوي،

 .263-217(. سبتمبر.131مصر. )– والمعرفة القراءة مجلةبمحافظة عفيف التعليمية. 

وى العلوم تطوير وحدات دراسية قائمة على المعايير األمريكية لمحت (.2015هللا. )القرعان، عبد 
ثة وف الثالالصف واختبار فاعليتها في اكتساب المفاهيم العلمية وانتقال أثر التعلم لدى طلبة

وم العل . رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعةاألولى في األردن

 لمية. األردن.اإلسالمية العا

 (. تدريس العلوم في العالم العربي يحتاج إلى قفزة كبيرة وفورية، مدونة المرصد2013قسوم، نضال. )

http://blog.icoproject.org/?p=576 
إلبداع لدى افعالية برنامج تدريبي قائم على األنشطة الترفيهية في تنمية  (.2017مبارك، مريم. )

 ران.  ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة نجلة . رساتلميذات صعوبات التعلم

 ،جامعة سوهاج كلية التربية،، المجلة التربوية(. معايير العلوم للجيل القادم، 2016محمد، بدرية. )

 .439-46،398مصر، 

 ةمجل (. أهمية المفاهيم العلمية في تدريس العلوم وصعوبات تعلمها.2014مصطفى، منصور. )

 .108-88(،8) الجزائر، -الوادي جامعة – االجتماعية والبحوث الدراسات

ير هارات التفكفعالية برنامج قائم على الخيال العلمي في تنمية المفاهيم وم(. 2016الناقة، صالح. )
 . رسالة ماجستير غيرالبصري في العلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة

 مية بغزة.منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسال

 التطوير جلةم تطويرها.(. واقع األنشطة التعليمية في العلوم التطبيقية وسبل 2008الهاشمية، هند. )
 .43-40،(. ديسمبر46)7األردن،، عمان. التربوي

 الرياض. االبتدائية. للمرحلة الطالبية األنشطة (. دليل2016وزارة التعليم )
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