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ملخص البحث:
تعرؼ فاعمية تنظيـ محتكل كحدة في العمكـ كفؽ نمكذج
ىدؼ البحث إلىَ :
 VARKفي تنمية عمؽ المعرفة كالتصكر الخيالي لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية ذكم
أنماط التعمـ المختمفة ،كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار كحدة "الكائنات الحية" المقررة
بالفصؿ الدراسي الثاني مف كتاب العمكـ لمصؼ الرابع االبتدائي ،كتككنت عينة البحث مف
( 88تمميذ) مف تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي بإحدل مدارس مدينة الخارجة بالكادم
الجديد كتـ تقسيميـ لمجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،كتضمنت مكاد كأدكات البحث ()2
كحدة "الكائنات الحية" المنظمة في ضكء نمكذج  )1( VARKدليؿ المعمـ ( )3استبانة
 VARKألنماط التعمـ )4( ،اختبار مستكيات عمؽ المعرفة،DOK1 –DOK2—DOK3
قبميا ثـ تدريس الكحدة المنظمة في
( (5مقياس التصكر الخيالي ،تـ تطبيؽ أدكات البحث ن
ضكء نمكذج VARKلممجمكعة التجريبية ،كتدريس الكحدة كما ىي كاردة في كتاب
بعديا عمى تبلميذ مجمكعتي البحث،
المدرسة لممجمكعة الضابطة ،تـ تطبيؽ أدكات البحث ن
كاستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة لحساب الفركؽ في متكسطات الدرجات لكؿ مف
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة .كذلؾ الفركؽ بيف متكسطات درجات تبلميذ
المجكعة التجريبية ذكم أنماط التعمـ المختمف ة ،كقد أظيرت نتائج البحث عف كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية ،كدرجات طبلب
المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم في اختبار مستكيات عمؽ المعرفة كمقياس
التصكر الخيالي لصالح المجمكعة التجريبية ،كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية يرجع إلى أنماط التعمـ المفضمة لدييـ.
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The effectiveness of organizing the content of a unit in science
according to the VARK model in developing the Depth of knowledge
(DOK) and Imagination imagery among primary school students
with different learning styles
Abstract
The research aimed to know the effectiveness of organizing the
content of a unit in science according to the VARK model on developing the
depth of knowledge and imagination imagery among primary school pupils
with different learning styles. To achieve this goal, the unit ―living
organisms‖ was chosen in the second semester of the science textbook
presented to the fourth grade of primary school. the research sample
consisted of (80 pupils) from the fourth primary class students in a school of
El Kharga city in the New Valley and they were divided into two
experimental and control groups, the research materials and tools included
(1) ―living organisms‖ organized unit in light of the VARK model (2)
teacher’s guide to the ―living organisms‖ unit (3) VARK questionnaire of
learning styles, (4) the depth of knowledge test levels, DOK1 –DOK2 —
DOK3 (5) imagination imagery scale, research tools were applied prior to
and then teaching the experimental group using the organized unit in light of
the VARK model and the teaching of the control group with the unit as
presented in the school textbook, the research tools were applied again to
the students of the two research groups, and appropriate statistical methods
were used to calculate the differences in the mean scores for both the
experimental group and the control group. Likewise, the differences
between the mean scores of students of the experimental group with
different learning styles, and the results of the research showed that there are
statistically significant differences between the mean scores of the students
of the experimental group, and the degrees of the students of the control
group in the post application in testing the levels of depth of knowledge and
the scale of imagination imagery in favor of the experimental group, and
There are no statistically significant differences between the mean scores of
the students of the experimental group due to their favorite learning styles.
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مقدمة:
تعد المرحمة اإلبتدائية مف المراحؿ الميمة التي تقكـ عمييا مراحؿ التعميـ األخرل،
يككف التبلميذ رصيدىـ
كالتي شيدت تطك ار كبي ار في السنكات األخيرة ،ففي ىذه المرحمة َ
المعرفي ،كتظير ميكليـ كاتجاىاتيـ ،كتنمك مياراتيـ ،كتتبمكر شخصياتيـ ،أم تعتبر ىذه
المرحمة بداية التشكيؿ العممي كالفكرم لعقؿ التبلميذ كالذم يستمر معيـ طكاؿ حياتيـ
العمرية.
كمع التطكر المعرفي الذم يشيده العالـ المعاصر ،أصبح مف الضركرم االىتماـ
اإلجرءات البل زمة لتنظيـ محتكم مناىج التعميـ كتكجيو ممارسات المعمـ
ا
تحديد كتكصيؼ
فرصا أفضؿ
في المكاقؼ التعميمية لتحقيؽ فعالية أكبر لمتدريس ،األمر الذم يييئ لممتعمـ ن
لمتعمـ  ،لمكاكبة ىذه التطكرات العممية الحديثة ،كلما كانت مناىج العمكـ مف أىـ المناىج
التي يتـ دراستيا في المرحمة االبتدائية ،حيث تعتبر إحدل الدعائـ األساسية التي يستطيع
مف خبلليا التمميذ التعامؿ مع األشياء كاألحداث كالظكاىر مف حكلو ،كتعد كسيمة ميمة
دركا لما يدكر حكلو مف ظكاىر ككنية ،كىنا باتت الحاجة ممحة لتطكير
لجعمو أكثر فيما كا ا
تنظيـ مناىج العمكـ بحيث يراعي التنظيـ السيككلكجي إلى جانب التنظيـ المنطقي.
فإذا كاف التنظيـ المنطقي ييتـ بالمادة الدراسية ،فإف التنظيـ السيككلكجي ينقؿ مركز
االىتماـ في العممية التعميمية إلى المتعمـ بحيث يتـ تنظيـ المادة الدراسية كفؽ ميكؿ
كحاجات المتعمـ كقدراتو كاستعداداتو ،كبالتالي البد مف تحقيؽ التكازف بيف ىذيف النكعيف
مف التنظيـ( .محمد ،كآخركف)266 ،1886 ،
كيتفؽ التربكيكف عمى أف المتعمميف يختمفكف في قدراتيـ كدافعيتيـ نحك التعمـ ،كما
يختمفكف في أساليب معالجتيـ لممشكبلت ،كليذا بدأ االىتماـ بشكؿ كبير بمراعاة الفركؽ
الفردية بيف الطبلب كالتعامؿ معيـ عمى أساس أنماطيـ في التعمـ مف خبلؿ تقديـ الخبرات
التربكية ،كالتدريس ،كالمنيج الذم يرتبط بأنماط التعمـ المفضمة لدل الطبلب ،كىنا تبرز
أىمية التنظيـ السيككلكجي لمحتكل منيج العمكـ بصكرة تتماشى مع أنماط التعمـ المفضمة
لدل المتعمميف ،بحيث يمس ىذا المحتكل حاجات المتعمميف ،كيناسب ميكليـ ،فينشطكف
كيتفاعمكف كيشارككف في عممية التعمـ.
كتختمؼ أنماط التعمـ مف تمميذ إلى آخر داخؿ الفصؿ الكاحد ،كمف ىنا البد لممحتكل
مف مراعاة تفضيبلت جميع التبلميذ قدر اإلمكاف بحيث يراعي كؿ جزء مف المحتكل نمط
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تعمـ معيف يستطيع مف خبللو التمميذ معالجة مياـ التعمـ التي تتناسب كنمط تعممو ،لذا
ىدؼ البحث الحالي إلى تنظيـ محتكل إحدل كحدات كتاب العمكـ المقرر عمى الصؼ
الرابع اإلبتدائي "الكائنات الحية" كفؽ نمكذج فارؾ ( )VARKألنماط التعمـ.
كيقكـ نمكذج فارؾ ( )VARKعمى مبدأ التركيز عمى الكسائط الحسية اإلدراكية التي
يميؿ المتعمـ لمتعمـ كفقيا ،كتمثؿ طريقة تمثيؿ الدماغ لمخبرة الممارسة ،كأساليب التقاط
المنبيات بيدؼ استيعابيا كحدكث التعمـ المرغكب ،كطريقة الفرد التي يفضميا في تنظيـ
كمعالجة الخبرات كالمعمكمات ،كيتـ تصنيؼ المتعمميف كفؽ أنماط تعمميـ إلى :نمط التعمـ
البصرم ،كنمط التعمـ السمعي ،كنمط التعمـ القرائي /الكتابي  ،كنمط التعمـ الحسي/
الحركي ،كيتـ ذلؾ كفقا الستبانة أطمؽ عمييا اسـ استبانة ( )VARKكتتككف مف 23
فقرة لكؿ منيا أربعة بدائؿ يحدد في ىذه البدائؿ النمط المفضؿ لدل المتعمـ في حؿ
مشكمتو أك المكقؼ الذم يكاجيو ،كيعتمد بدرجة عالية عمى الطريقة التي يفكر بيا أك
يستكعبيا( .سالـ ،عبد اهلل)138 ،1823 ،
يتضح مما تقدـ أف تنظيـ المحتكل كفقا لنمكذج فارؾ ( )VARKلتبلميذ المحمة
اإلبتدائية يركز عمى تقديـ خبرات متنكعة كمترابطة كمتكاممة لمتبلميذ تناسب أنماط التعمـ
التي يفضمكنيا ،كبالتالي يستطيع مف خبلليا التبلميذ استقباؿ المعمكمات كمعالجة المعرفة
بصكرة أعمؽ لتطبيقيا في مكاقؼ جديدة.
كفي ظؿ ىذا كاف البد مف االنتقاؿ مف ثقافة التقييـ القائـ عمى المحتكل إلى التقييـ
القائـ عمى المعايير ،كذلؾ مف خبلؿ االىتماـ بالتعمؽ في معالجة المعرفة العممية ،كربط
المعرفة الجديدة المكتسبة بالمعرفة السابقة المكجكدة في البنية المعرفية لممتعمـ ،كالبعد
عف السطحية في تعمـ العمكـ( .البعمي كصالح.)243 ،1822 ،
كقد ابتكر كيب " " Webbأداة لمتقييـ القائـ عمى المعايير تعتمد بشكؿ أساسي عمى
عمؿ مكاءمة بيف المعايير كالمحتكل كالتقييـ ،حيث يتـ مف خبلؿ ىذه األداة تصنيؼ
المعرفة العممية حسب مستكيات المعرفة (عمؽ المعرفة) في ضكء درجة تعقد التفكير
المطمكب إلنجاز المياـ العممية كيتضمف ىذا التصنيؼ أربعة مستكيات لعمؽ المعرفة
العممية ىي" استدعاء المعرفة (التذكر)  -تطبيؽ المفاىيـ كالميارات -التفكير
االستراتيجي -التفكير الممتد"( .عمر)283 ،1827 ،
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بالتالي تتمث ؿ ىذه المستكيات في التكقعات المعرفية التي يجب أف يقكـ بيا المتعمـ
في أم مجاؿ كفي أم صؼ دراسي ،كتختمؼ نسبة العمؽ المطمكب في كؿ مستكل مف
المستكيات األربعة تبعا إلختبلؼ الصؼ الدراسي كطبيعة المادة الدراسية (حممي،1828 ،
 ،)6إ نذا فإف الفرد الذم يتسـ بعمؽ المعرفة يككف لديو القدرة عمى إدراؾ كتحميؿ كتقكيـ
المعارؼ الجديدة كربطيا بالمعارؼ السابقة لديو في إطار مفاىيمي يساعد عمى الفيـ

العميؽ لممعرفة كاالحتفاظ بيا ،كما لديو القدرة عمى حؿ المشكبلت ،كتفسير الظكاىر
العممية كالتمييز كالمقارنة كامكانية تطبيؽ المعرفة في مكاقؼ جديدةKe,Xie, 2009, ( .
)136
كيعتمد تعمـ العمكـ عمى الحكاس بصكرة أساسية ،فالحكاس كسيمة أساسية لتعمـ
األفراد ،كليا قيمة حيكية لئلنساف فمف الكاجب عمينا إف نعمـ كيؼ يستطيع الفرد معرفة
األشياء مف حكلو ،فيي ميمة ككنيا تزكدنا بالمعرفة كتؤثر في أعمالنا العقمية كما ليا
األثر في عممية اإلدراؾ كالمعرفة .كىي أيضا تساعد الفرد عمى تكيفو مع عالمو الخارجي،
فالدماغ مختزؿ في ككنو مخزف يحمؿ العالـ إلى أجزائو األكلية كتدخؿ جميع المعمكمات
مف خبلؿ مسارب حسية أك ذكقية أك سمعية أك بصرية أك شمية كغيرىا ،كيرتبط تخيؿ
الفرد كتصكره ألم مكضكع أك حدث ارتباطا كثيقا بالخبرة األصمية لممكضكع أك الحدث.
(قطامي كفدكة)272 ،1889 ،
كيعتبر التصكر الخيالي أحد أشكاؿ التصكر (التخيؿ) العقمي لؤلشياء كاألحداث
كاألشكاؿ المختمفة لترتيب المعارؼ الجديدة ،كيمثؿ أيضا أحد الطرؽ األساسية لتخزيف
المعمكمات في المخ ،حيث يحدث التخيؿ العقمي بطريقتيف تتمثؿ األكلى في تككيف
الشخص لصكرة ذىنية لشيء ما مر بو بالفعؿ ،أما الثانية فيرسـ فييا المخ صكرة شيء
لـ يتعرض لو الشخص بعد ،لذا يستطيع الفرد في ىذه الحالة إف يطمؽ العناف لخيالو في
تحديد تفاصيؿ الصكرة ،كيقصد بالصكرة الذىنية التمثيؿ التصكيرم شيء مادم أك لخبرة
ما ،ككمما زاد حجـ المعمكمات التي تشتمؿ عمييا الصكرة الذىنية ،أصبحت أكثر ثراء،
كيستطيع بعض األفراد تككيف صكر ذىنية ثرية أكثر مف غيرىـ ،كلكف تكجد بعض األدلة
البحثية التي تؤكد عمى إمكانية تعميـ األفراد البحث في عقكليـ عف الصكر الذىنية
كتكجيييـ خبلؿ ىذه العممية نحك اختيار الصكر الذىنية المناسبة التي تساعدىـ مف
- 2116 -

فاعلية تنظيم محتوى وحدة في العلوم وفق نموذج .................................................. VARK

خبلؿ التكامؿ الذم يحدث بيف نصفي المخ في التعمـ كزيادة قدرتيـ عمى االحتفاظ
بالمعمكمات في الذاكرة( .سكسا)378 ،1889 ،
كنظر ألف العمكـ مف أكثر المكاد الدراسية ارتباطا بحياة المتعمميف ،لذا يؤكد
نا
التربكيك ف في مناىج العمكـ كاستيراتيجيات تدريسيا أف العممية التعممية التعميمية لـ تعد
مجرد نقؿ المعارؼ إلى المتعمميف كانما ىي عممية محكرىا تعميـ الطبلب كيؼ يتعممكف
ككيؼ يفكركف ككيؼ يتخيمكف كيبدعكف ،ككيؼ يستطيعكف معالجة معارفيـ كتنفيذ أنشطة
التعمـ المختمفة كتككيف بنائيـ المعرفي كتطبيقو في حياتيـ لمسايرة التطكر كمكاكبة التغير
المعرفي السريع.
كقد الحظت الباحثة أثناء إشرافيا عمى مجمكعات التربية العممية تخصص العمكـ
بالمدارس اإلبتدائية أف معممي العمكـ ال زالكا يركزكف في تنظيميـ لممعرفة كقياسيـ
ل تحصيؿ التبلميذ لممعمكمات عمى مدل حفظ التبلميذ كاستذكارىـ لممعمكمات ،كبالتالي ال
ييتمكف بعمؽ معالجة المتعمميف لممعمكمات أم بالمستكيات األخرل لمعمؽ المعرفي ،كىذا
ما أكدتو الدراسات السابقة مثؿ دراسة (عمر ،)1827 ،كدراسة (فرج اهلل،)1828 ،
قدرتيـ عمى فيـ كدمج األبنية
كدراسة (حممي الفيؿ ،)1828،ككذلؾ عدـ االىتماـ بتنمية ا
كالعمميات المعرفية ،كقدرتيـ عمى تنظيـ األنشطة كاستخداـ حكاسيـ المختمفة في التعامؿ
مع المعمكمات كالتي تزيد مف قدرتيـ عمى تخيؿ البدائؿ كتخطي الحكاجز كالعقبات
كالحصكؿ عمى أفكار جديدة ،كىذا ما أكدتو بع ض الدراسات التي تناكلت تنمية التخيؿ أك
التصكر العقمي عامة لدل المتعمميف ،كعمى حد عمـ الباحثة لـ تتناكؿ أم مف الدراسات
أحد أنماط ىذا التصكر العقمي كىك التصكر الخيالي.
مما سبؽ يتضح كجكد مشكمة بحثية تكمف في تدني مستكيات عمؽ المعرفة
كالتصكر الخيالي لدل المتعمميف ،لذلؾ أصبح مف الضركرم تقديـ تصكرات مختمفة لتنظيـ
المناىج بصكرة نستطيع مف خبلليا ربط منياج العمكـ بكاقع المتعمـ ،كالبعد عف السطحية
باالىتماـ بالتعمؽ في معالجة المعمكمات كالمعارؼ المقدمة لممتعمميف كربطيا بالمعمكمات
كالمعارؼ السابقة في البنية المعرفية ليـ كانتاج أفكار مترابطة مما يجعؿ التعمـ ذك معنى،
ككذلؾ إطبلؽ العناف لممتعمـ حتى يتصكر كيتنبأ بأشياء يتكقع حدكثيا في المستقبؿ ،بما
بناء عمى منيجية عممية منظمة ،كذلؾ مف خبلؿ إحداث تكامؿ بيف
يحقؽ لو حياة أفضؿ ،ن
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عالـ الحقيقة كعالـ الخياؿ ،مع مراعاة األنماط المختمفة لتعمـ التبلميذ ،لذلؾ ىدؼ البحث
الحالي إلى تنظيـ محتكل كحدة في العمكـ في ضكء نمكذج  VARKلتنمية مستكيات
عمؽ المعرفة كالتصكر الخيالي لدل تبلميذ المرحمة اإلبتدائية.

مشكلة البحث
تتحدد مشكمة البحث الحػالي فػي تػدني مسػتكيات عمػؽ المعرفػة كالتصػكر الخيػالي
لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية ،كلمكاجية ىػذه المشػكمة يحػاكؿ البحػث الحػالي اإلجابػة عػف
السؤاؿ الرئيس التالي:
ما فاعمية تنظيـ محتكل كحدة في العمكـ كفؽ نمكذج VARKعمى تنمية عمؽ المعرفة
كالتصكر الخيالي لدل تبلميذ المرحمة اإلبتدائية؟
كينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس السابؽ األسئمة الفرعية التالية:
 مػػػا أنمػػػاط الػػػتعمـ المفضػػػمة لػػػدل تبلميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػع اإلبتػػػدائي كفقػػػا لنمػػػكذجVARK؟
 ما التصكر المقدـ لتنظيـ محتكل كحدة " الكائنات الحية" المقررة في كتاب العمكـلمصؼ الرابع االبتدائي كفقا لنمكذج VARK؟
 مػػػػا فاعميػػػػة تنظػػػػيـ محتػػػػكل كحػػػػدة " الكائنػػػػات الحيػػػػة" مػػػػف كتػػػػاب العمػػػػكـ كفػػػػؽنمكذج VARKعمى تنمية عمؽ المعرفة لدل تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي؟
 مػػا فاعميػػة تنظػػيـ محتػػكل كحػػدة " الكائنػػات الحيػػة" مػػف كتػػاب العمػػكـ كفػػؽ نمػػكذجVARKعمى تنمية التصكر الخيالي لدل تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي؟
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أهداف البحث:
ىدؼ البحث الحالي إلى ما يمي:
 .2تحديػػػد أنمػػػاط الػػػتعمـ المفضػػػمة لػػػدل تبلميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػع اإلبتػػػدائي كفقػػػا لنمػػػكذج
.VARK
 .1تنظيـ محتكل كحدة " الكائنات الحية" مػف كتػاب العمػكـ لمصػؼ الرابػع اإلبتػدائي كفقػا
لنمكذج .VARK
تعػرؼ فاعميػػة تنظػػيـ محتػػكل كحػػدة " الكائنػػات الحيػة" مػػف كتػػاب العمػػكـ كفػػؽ نمػػكذج
َ .3
VARKعمى تنمية عمؽ المعرفة لدل تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي.
تعػرؼ فاعميػػة تنظػػيـ محتػػكل كحػػدة " الكائنػػات الحيػة" مػػف كتػػاب العمػػكـ كفػػؽ نمػػكذج
َ .4
 VARKعمى تنمية التصكر الخيالي لدل تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي.

أهمٌة البحث:
تتضح أىمية البحث الحالي فيما يمي:
 .2يقدـ البحث لمصممي المناىج كالمتخصصيف إطا ار جديدا لتنظيـ كعرض محتكل
العمكـ يقكـ عمى استخداـ العديد مف األساليب كاألنشطة كمصادر التعمـ كطرؽ
التدريس كسائؿ التقكيـ المختمفة التي تراعي أنماط التعمـ المختمفة لممتعمميف كفقا
لنمكذج VARK.
 .1مساعدة المعمميف بصفة عامة كمعممي العمكـ بصفة خاصة ،مف خبلؿ دليؿ المعمـ
المقدـ كذلؾ عف طريؽ تكجيييـ إلى المبادرة باستخداـ نماذج كاستراتيجيات ككسائؿ
تعميمية تراعي أنماط التعمـ المفضمة لدل الطبلب.
 .3تأتي أىميػة ىػذا البحػث كإسػتجابة لتكصػيات بعػض الدراسػات السػابقة لضػركرة إجػراء
العديػػد مػػف البحػػكث التػػي تناكلػػت تنميػػة مسػػتكيات عمػػؽ المعرفػػة لػػدل المتعممػػيف مػػف
خػػبلؿ تػػدريس العمػػكـ كالتػػي تسػػاعد المتعممػيف عمػػى تػػدريب عقميػـ كزيػػادة إمكانيػػاتيـ
كاسػػتعداداتيـ بشػػكؿ يػػدعـ معالجػػة أعمػػؽ لممعمكمػػات كتطبيقيػػا فػػي ن ػكاحي مختمفػػة
أفكار جديدة كمتنكعة.
كابتكار نا
 .4يساعد البحث عمى تكجيو أنظار مخططي مناىج العمكـ إلى ضركرة االىتماـ
بالتصكر الخيالي كدعـ المناىج باألنشطة التطبيقية التي تستخدـ الحكاس المختمفة
لممتعمميف لتنميتو ،كتكجيو األنظار إلى القدرات التخيمية لدل المتعمميف كأىمية
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استثمار ىذه القدرات في تعمـ العمكـ ،حيث أنيا عامؿ جكىرم في تطكير معالجة
المتعمميف لممعمكمات كالمعارؼ المقدمة ليـ.

حدود البحث:
يمتزـ البحث بالحدكد التالية:
 الحدكد المكضكعية :اقتصر البحث عمى تنظيـ كحدة "الكائنات الحية" مف كتابالعمكـ لمصؼ الرابع االبتدائي الفصؿ الدراسي الثاني في ضكء نمكذج .VARK
 الحدكد المكانية :تـ تطبيؽ البحث في مدرسة طمعت ضرغاـ االبتدائية ،مركزالخارجة ،الكادم الجديد.
 الحدكد الزمانية :تـ تطبيؽ البحث خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 1829/1828ـ

مواد وأدوات البحث:
 .2استبانة  VARKأل نماط التعمـ
 .1كحدة (الكائنات الحية) المعاد تنظيميا كفقا لنمكذج .VARK
 .3دليؿ المعمـ لكحدة (الكائنات الحية).
 .4اختبػػار عمػػؽ المعرف ػة لمصػػؼ الرابػػع اإلبتػػدائي كيشػػمؿ (( .)DOK1-2-3اعػػداد
الباحثة)
 .5مقياس التصكر الخيالي لمصؼ الرابع اإلبتدائي( .اعداد الباحثة)

مصطلحات البحث:
 نموذج VARK
ىػػك نمػػكذج طػػكره كػػؿ مػػف  Colleen Mills&Neil D. Flemingعػػاـ
2991ـ ،كالذم مف خبللو يػتـ تصػنيؼ أنمػاط الػتعمـ حسػب الطريقػة التػي يسػتقبؿ كيجمػع
المػػتعمـ بيػػا المعمكمػػات كالمعػػارؼ كالخب ػرات ،ككػػذلؾ طريقتػػو فػػي معالجتيػػا بعػػد الحصػػكؿ
عمييػػا ،كالطػػرؽ المختمفػػة فػػي تكػػكيف كادراؾ كمعالجػػة المعمكمػػات لتكػػكيف مفػػاىيـ كمبػػادئ،
كقد صنفاىا إلى أربعة أنماط ،ىي البصرم ،السمعي ،القراءة /الكتابة ،كالحسي/الحركي.

- 2138 -

فاعلية تنظيم محتوى وحدة في العلوم وفق نموذج .................................................. VARK

 العمق المعرفً:
عرؼ عمؽ المعرفة إجرائيا عمػى أنػو :مسػتكل المعالجػة أك العمميػات العقميػة التػي
ي َ
يمارسيا تمميذ الصؼ الرابع االبتدائي لممعمكمات كالمعارؼ التي تقدـ لو فػي محتػكل العمػكـ
لمكصػػكؿ إلػػى فيػػـ أعمػػؽ ليػػذه المعمكمػػات ،كتشػتمؿ عمػػى ثػػبلث مسػػتكيات ىػػي االسػػتدعاء
كتذكر المعمكمات ،تطبيػؽ المفػاىيـ كالميػارات ،التفكيػر االسػتراتيجي ،كتقػاس بالدرجػة التػي
يحصؿ عمييا التمميذ في اختبار عمؽ المعرفة الذم أعدتو الباحثة.

 التصور الخٌالً:
يعػ َػرؼ التصػػكر الخيػػالي إجرائيػػا عمػػى أنػػو :قػػدرة تمميػػذ الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي عمػػى
استرجاع صكر عقمية (بصرية-سمعية-شمية-تذكقية-لمسية) لشئ مػا أك مكضػكع مػا أك
أحػػػداث أك مكاقػػػؼ مختمفػػػة فػػػي العمػػػكـ معتمػػػدا عمػػػى خبرتػػػو السػػػابقة مسػػػتخدما حكاسػػػو
المختمفة ،مع إمكانية الػتحكـ فػي ىػذه الصػكر كالخػركج بيػا عػف حػدكد العػالـ الػكاقعي مػف
خبلؿ تنظيميا كاعادة تركيبيا كتقديميا في إطار جديد كيقػاس بالدرجػة التػي يحصػؿ عمييػا
التمميذ في مقياس التصكر الخيالي الذم أعدتو الباحثة.

اإلطار النظري للبحث:
يتضمف اإلطار النظرم لمبحث ثبلث محاكر ىي :أنماط التعمـ كنمكذج فػارؾ  -عمػؽ
المعرفة -التصكر الخيالي.
المحوور األول :أنمواط الوتعلم ونمووذج (Learning styles and VARK )VARK
Model

عرؼ فميمنج كبكـ ( )Fleming & Baume,2006,5نمط التعمـ مف جانب
َ
نفسي بأنو الطريقة التي يستقبؿ كيجمع المتعمـ بيا المعمكمات كالمعارؼ كالخبرات ،ككذلؾ
طريقتو في معالجتيا بعد الحصكؿ عمييا .كمف ناحية أخرل ،مف الجانب المعرفي ،يمكف
أف يشير أسمكب التعمـ إلى الطرؽ المختمفة في تككيف كادراؾ كمعالجة المعمكمات لتككيف
مفاىيـ كمبادئ.
كيرل ككلب  Kolbأف أنماط التعمـ مصطمح يعبر عف متغيرات كفركؽ فردية لدل
الطبلب ،كأنيا مزيج مف الجينات الكراثية كالخبرات الحياتية المكتسبة كالعكامؿ البيئية
المؤثرة التي تتكامؿ مع بعضيا لتنتج أفرادا يختمفكف في نمط التعمـ لدييـ ،كذلؾ مف خبلؿ
بعديف ىما:
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البعد األول :كيفية استقباؿ المعمكمات :كيتعمؽ بالطريقة التي يستقبؿ المتعمـ بيا الخبرات
كالمثيرات اإلدراكية ،كيتـ ىنا االستقباؿ مف خبلؿ الخبرات الحسية المباشرة ،كالمفاىيـ
المجردة.
البعد الثانً :كيفية معالجة المعمكمات :كيتعمؽ بالطريقة التي يقكـ فييا المتعمـ بتجييز
كمعالجة الخبرات ،كيتـ ذلؾ مف خبلؿ التجريب الفعمي النشط كالمبلحظات التأممية.
(الشيرم)235 ،1828 ،
كغير ذلؾ مف التعريفات التي اىتمت بأنماط التعمـ لدل المتعمميف كالتي تؤكد
جميعيا عمى ضركرة مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف في استقباليـ لممعرفة
كمعالجتيا كاسترجاعيا ،كما أنو البد مف تصميـ التعميـ بما يتكافؽ مع ىذه األنماط حتى
يصبح فعاال كذك معنى.
تعرؼ الباحثة نمط التعمـ بأنو طريقة المتعمـ في استقباؿ كمعالجة
كمما سبؽ َ
كاسترجاع المعمكمات كالخبرات كذلؾ تحت تأثير بعض العكامؿ الفسيكلكجية كالنفسية
كاالجتماعية كالبيئية كالتي تشكؿ طريقتو المفضمة في التعمـ.
كقد ظيرت العديد مف النماذج التي صنفت أنماط التعمـ لدل المتعمميف كفقنا لطريقة الفرد

في تناكلو كمعالجتو لممعمكمات ،كيتبنى البحث الحالي نمكذج ( )VARKالذم طكره

فميمينج كميمز (2991ـ) عف نمكذج ( ،)VAKكذلؾ ألف ىذا النمكذج يركز عمى الكسائط
الحسية اإلدراكية التي يفضؿ أف يتعمـ كفقيا التمميذ ،كخاصة تمميذ المرحمة اإلبتدائية ألف
التعمـ في ىذه المرحمة يعتمد بصكرة أساسية عمى الحكاس ،كقد استخدمت الباحثة
استبانة ( )VARKلتحديد أنماط التعمـ لدل المتعمميف.
نموذج ( )VARKألنماط التعلمModel (VARK) for learning styles :
تـ تطكير نمكذج ( )VARKمف نمكذج ( )VAKبكاسطة Neil D. Fleming and
 Colleen Millsعاـ 2991ـ ،كذلؾ مف خبلؿ تصنيؼ أنماط التعمـ لممتعمميف إلى
أربعة أنماط ،كفقا الستخداميـ لحكاسيـ المختمفة ،كىذه األنماط ىي البصرم ،السمعي،
القراءة/الكتابة ،كالحسي/الحركيN.D.Fleming & C. Mills, 1992)( .
حيث يشير حرؼ  Vلكممة  Visualبمعنى بصرم ،كحرؼ  Aيشير لكممة Aural
بمعنى سمعي ،حرؼ  Rيشير لكممة  Read/ writeبمعنى قرائي /كتابي ،كحرؼ  Kيمثؿ
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كممة  Kinestheticبمعنى عممي /حركي .كتقاس أنماط التعمـ ىذه لدل المتعمميف
بكاسطة مقياس ( )VARKكالذم يصنؼ المتعمميف إلى األربعة فئات السابقة ،كلكف قد
يكجد متعمـ ليس لديو نمط فردم كانما يجمع بيف نمطيف مثؿ سمعي حركي كفي ىذه
الحالة يسمى النمط المركب أك متعمـ متعدد األنماط ()Multimodal
كيقكـ النمكذج عمى مبدأ التركيز عمى الكسائط الحسية اإلدراكية التي يميؿ المتعمـ
لمتعمـ كفقيا ،كالتي تمثؿ أيضا طريقة تمثيؿ الدماغ لمخبرة الممارسة ،كأساليب استقباؿ
المثيرات بيدؼ استيعابيا ،كطريقة الفرد التي يفضميا في تنظيـ كمعالجة الخبرات
كالمعمكمات (الشيرم.)235 ،1828 ،
كترل الباحثة أف ىذا التصنيؼ ألنماط التعمـ مناسب لتبلميذ المرحمة اإلبتدائية
كخاصة الصؼ الرابع اإلبتدائي ،ككذلؾ االستبانة الخاصة بو ،حيث أف تبلميذ الصؼ الرابع
مف المرحمة اإلبتدائية يدرسكف العمكـ ألكؿ مرة أم أف دراسة العمكـ جديدة عمييـ ،كنظ ار
ألف دراسة العمكـ تتطمب استخداـ التمميذ لحكاسو المختمفة كاستثمارىا في التعمـ فإف
أفضؿ تصنيؼ ألنماط تعمميـ ىك التصنيؼ الذم يعتمد عمى الحكاس بصكرة أساسية
كبالتالي فإنو مف السيؿ تصنيفيـ ألنماط تعمـ بصرم ،سمعي ،ق ارئي ككتابي ،كحسي
حركي ،كفقا الستبانة ( )VARKالتي تحدد أنماط تعمميـ بسيكلة.
كيذكر فميمنج كبكـ ( )Fleming & Baume,2006,4األفكار الرئيسة ألنماط
التعمـ المفضمة تشتمؿ عمى:
 األنماط المفضمة تؤثر عمى سمككيات األفراد ،بما في ذلؾ التعمـ.
 األنماط المفضمة غير ثابتة ،لكنيا مستقرة في المدل المتكسط.
 يمكف لكؿ مف الطبلب كالمعمميف تحديد كتقديـ أمثمة عف استخداميـ لنمط التعمـ
المفضؿ.
 يمكف أف تتكافؽ أنماط التعمـ المفضمة مع استراتيجيات لمتعمـ ،ىناؾ استراتيجيات
تعميمية تتكافؽ بشكؿ أفضؿ مع بعض األنماط أكثر مف غيرىا.
 المعمكم ات التي يتـ الكصكؿ إلييا باستخداـ االستراتيجيات التي تتماشى مع أنماط
التعمـ المفضمة لممتعمـ مف األرجح أف تككف مفيكمة كمحفزة.
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أيضا أف يؤدم استخداـ استراتيجيات التعمـ التي تتكافؽ مع أنماط التعمـ
 مف الممكف ن
المفضمة إلى التعمـ النشط كالفعاؿ ،كفيـ أعمؽ لمتعمـ ،كحدكث التعمـ المستمر.

 معرفة المتعمـ بأنماط التعمـ المفضمة لديو كالتصرؼ عمى أساسيا ،ىي شرط ميـ
لتحسيف تعممو.
بالتالي حتى يحقؽ تعميـ العمكـ أىدافو البد مف مراعاة أنماط التعمـ لدل المتعمميف،
حتى يستطيع القائمكف عمى العممية التعميمية تحديد األىداؼ كاألنشطة كالكسائؿ
كاالستراتيجيات التعميمية كأساليب التقكيـ المناسبة لممتعمميف ،كذلؾ البد أف يتعرؼ المتعمـ
عمى نمط التعمـ المفضؿ لديو كخاصة في مراحؿ التعميـ األكلى كالمرحمة اإلبتدائية ،حتى
يستطيع أف يستقبؿ المعمكمات كيعالجيا بالطريقة التي يفضميا ىك كليس أم شخص
أخر ،كبالتالي يستطيع الكصكؿ لفيـ أعمؽ لممعمكمات.
كقبؿ أف نستعرض األنشطة كالكسائؿ كاالستراتيجيات المناسبة لكؿ نمط مف أنماط
التعمـ كفقا لنمكذج ( ،) VARKنستعرض أكال أىـ صفات المتعمميف لكؿ نمط مف األنماط
األربعة:

 النمط البصريVisual style :
يعتمد فيو المتعمـ عمى اإلدراؾ البصرم ،كيفضؿ المتعممكف أصحاب ىذا النمط

استخداـ األشكاؿ كالصكر كاألدكات الرمزية مثؿ الرسـ البياني كالمخططات اإل نسيابية
أيضا
كالتسمسبلت اليرمية كالنماذج كالسيـ الذم يمثؿ المعمكمات المطبكعة .كيمكنيـ ن

شرح أم مفيكـ لآلخريف مف خبلؿ رسـ شخصية أك صكرة ( Murphy et al.
.)2004,861

 النمط السمعًAural style :
يعتمد فيو المتعمـ عمى اإلدراؾ السمعي ،كيفضؿ المتعممكف أصحاب ىذا النمط

االستماع إلى كممات المعمـ ،كمناقشة المعمكمات التي يسمعكنيا لمتأكد مف فيميا بشكؿ
عاؿ خاصة عند تعمـ المعمكمات
كاضح ،يتذكركف المعمكمات مف خبلؿ القراءة بصكت ن
الجديدة ،كيمكنيـ تقكية الذاكرة لدييـ مف خبلؿ االستماع إلى التسجيبلت الصكتية.
(.)Jamie L. Meyers, 2010,9
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 نمط القراءة /الكتابةRead/ write style :
يعتمد فيو المتعمـ عمى إدراؾ المعاني كاألفكار المقركءة كالمكتكبة ،كالمتعممكف في
ىذا النمط لدييـ ميؿ لمقراءة كيفضمكف الكممة كالنص المطبكع ككسيمة لمحصكؿ عمى
المعمكمات ،كما يحبكف المعمكمات المكجكدة في صكرة قائمة أك مسرد أك الكتب المدرسية
أك مبلحظات المحاضرة .كيحب ىؤالء المتعممكف ترتيب مبلحظاتيـ في شكؿ مخطط،
كاعادة صياغة مبلحظات الفصؿ الدراسي.)Norasmah& Mohd, 2010, 656( .

 نمط الحسً/الحركًKinesthetic style :
يعتمد فيو المتعمـ عمى اإلدراؾ الحسي العممي ،كعمى الرغـ مف أنو ُيقاس كفئة
منفصمة في  ،VARKإال أف التعمـ الحسي الحركي ىك طريقة قياس تُعتبر عف مجمكعة
مف كظائؼ اإلحساس المختمفة ،كيشير النمط الحسي الحركي إلى أف التعمـ يتحقؽ عف

طريؽ الخبرة كالممارسة ،كبعبارة أخرل ،لكي يتعمـ المتعممكف معمكمات كخبرات جديدة البد
مف ممارسة أنماط حركية مختمفة خبلؿ التجريب كغيرهMurphy et al. 2004, ( .
.)861
مما سبؽ يتضح أف لكؿ نمط تعمـ لو خصائص معينة كصفات تميزه عف النمط
األخر كبالتالي البد مف تصميـ بيئة التعمـ كاختيار األنشطة كالكسائؿ التعميمية
كاالستراتيجيات المناسبة لكؿ نمط ،كقد ذكرت الذكيخ ( )15-26 ،1826ما يناسب كؿ
نمط ،فالنمط البصرم يناسبو إعداد الرسكـ البيانية كالمخططات كاألشكاؿ ،تصميـ الصكر
كاإلنفكجرافيؾ الجذابة ،رسـ خرائط العقؿ الذىنية كالمفاىيمية ،تماريف التصكر الذىني،
مشاىدة كاعداد مقاطع فيديك كالعركض التقديمية الغنية بالصكر كاأل لكاف ،عمؿ نماذج
كممصقات ،إعداد المجسمات ،استخداـ األ لكاف كالرسـ ،تحديد الكممات أك العناكيف
كاألجزاء الرئيسية بألكاف مختمفة ،تصميـ غرفة الصؼ بألكاف جاذبة كممكنة مع كضع لكح
تتضمف معمكمات كنصائح.
أما النمط السمعي فيناسبو الحكار كالمناقشة كالعمؿ في مجمكعات تعاكنية
صغيرة ،األ نشطة التي تتطمب تقديـ الطبلب شركحات لزمبلئيـ مثؿ تعميـ األقراف كتنظيـ
الحكارات كالمناظرات الجماعية ،تقديـ قراءات مسمكعة مف الكتاب أك األشرطة المسجمة أك
الحاسب اآللي ،سرد القصص ،اإلشتراؾ في المناقشات كالحكرات كالمحاضرات ،التفاعؿ مع
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األخريف عف طريؽ أنشطة لعب األدكار ،حؿ المشكبلت عف طريؽ التحدث عنيا ،االستماع
كانتاج التسجيبلت الصكتية الخاصة بيـ.
كنمط القراءة/الكتابة فيناسبو كتابة التقارير ،االستعانة بالكتب كالمراجع
كالقكاميس كالمقاالت في األ نشطة ،تقديـ قراءات مكجية ،البحث عف المعمكمات اإلثرائية
لمشاركتيا زمبلئيـ في الصؼ ،إعداد البحكث مف المصادر المكثكقة ،تمخيص كاعادة
صياغة األفكار كالمبادئ األساسية في الدرس الكتساب فيـ أعمؽ ،إعداد المخططات
كالرسكـ البيانية ،التعمـ في مجمكعات تعاكنية بمياـ مختمفة منيا القراءة كالكتابة.
كأخي ار النمط الحسي الحركي يناسبو إجراء التجارب العممية في المختبرات
كاأل نشطة اليدكية ،تصميـ النماذج كالمجسمات ،الكرش التعميمية ،التعمـ النشط ،التعمـ
بالمعب ،لعب األدكار ،استخداـ الكمبيكتر كالكسائط المتعددة كألعاب المحاكاة ،تصميـ
الصكر كاالنفكجرافيؾ ،عمؿ نماذج الممصقات ،الرحبلت الميدانية التعميمية ،التعمـ القائـ
بالمشركع.
لذلؾ تعد مف األمكر الميمة لنجاح العممية التعميمية معرفة أسمكب تعمـ الطبلب،
كذلؾ إلتاحة الفرصة أماميـ ليتعممكا باألسمكب الذم يفضمكنو ،األمر الذم مف شأنو أف
يرفع مف دافعيتيـ ،كيكلّد حافز لدييـ نحك اإلنجاز كالعمؿ كالتفاعؿ مع البيئة المحيطة

بيـ ،كىذا يعني مارعاة الفركؽ الفردية ،كتنكيع أنشطة كاستارتيجيات التعمـ ،كاستخداـ
تفريد التعمـ إذا تكفرت اإلمكانيات البلزمة لتطبيقوManochehri, N, & Young, ( .
)J.I.,2006,314
كعميو فقد استفادت الباحثة مف التعرؼ عمى خصائص المتعمميف ذكم أنماط
التعمـ المختمفة ،كاألنشطة كالكسائؿ كاالستراتيجيات المناسبة لكؿ نمط في تنظيـ كحدة
الكائنات الحية مف كتاب العمكـ المقرر عمى تبلميذ الصؼ الرابع اإلبتدائي ،كالتي مف
خبلليا يستطيع التمميذ أف يتعمـ بالطريقة التي تناسبو لتعمـ المعمكمات ،دكف التقيد
بطريقة معينة.
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المحور الثانً :مستوٌات عمق المعرفة ()DOK
طكر الدكتكر نكرماف كيب ) )Norman Webbنمكذجا لتصنيؼ مستكيات عمؽ
المعرفة أك العمميات التي يتطمبيا تحقيؽ األىداؼ السمككية ،كيعتمد النمكذج عمى افتراض
بناء عمى المتطمبات المعرفية البلزمة
أنو يمكف تصنيؼ جميع عناصر المناىج الدراسية ن
إلنتاج استجابة مقبكلة .تعكس كؿ مجمكعة مف المياـ مستكل مختمفنا مف التكقع المعرفي

أك عمؽ المعرفة المطمكب إلكماؿ الميمة .تجدر اإلشارة إلى أف مصطمح المعرفة ،كما يتـ

استخدامو ىنا ،ييدؼ إلى شمكؿ جميع أشكاؿ المعرفة عمى نطاؽ كاسع
)(Webb,2009,5
كبناء عميو فإف تفسير كتعييف عمؽ مستكيات المعرفة لكؿ مف األىداؼ ضمف
المعايير كبنكد التقييـ ىك مطمب أساسي لتحميؿ التكافؽ ،حيث قاـ نكرماف كيب بتطكير
أربعة مستكيات مف عمؽ المعرفة ( )DOKىي االستدعاء كتذكر المعمكمات ،تطبيؽ
المفاىيـ كالميارات ،التفكير االستراتيجي ،التفكير الممتد ،كذلؾ كطريقة لفحص االتساؽ
بيف المطالب المعرفية لممعايير كالمتطمبات المعرفية لمتقييمات)Karin,2005,1( .
بخبلؼ نظاـ  Bloomفي التصنيؼ ،الذم تمثؿ فيو األفعاؿ المختمفة ستة مستكيات
مف العمميات المعرفية ،فإف مستكيات عمؽ المعرفة  DOKليست أداة تصنيفية تستخدـ
األفعاؿ لتصنيؼ مستكل الطالب اإلدراكي ،كانما يتـ تحديد مستكل  DOKمف خبلؿ درجة
المعالجة العقمية المطمكبة مف قبؿ الطالب لتحقيؽ أىداؼ نشاط معيف أك ميمة داخؿ
الفصؿ الدراسي ،كفي حالة التقييـ  ،فإف  DOKىك الطمب المعرفي المطمكب لئلجابة
عمى أسئمة االختبار بشكؿ صحيح ( ،) Elizabeth Marconi,2009,3كبالتالي يتمثؿ
ىدؼ  DoKفي تحديد السياؽ السيناريك أك اإلعداد أك المكقؼ الذم يعبر فيو الطبلب
عف عمؽ كمدل التعمـ (فرانسيس)1826،
عرؼ كيب ( )Webb,2006,88عمؽ المعرفةعمى أنو درجة بساطة كتعقيد
كقد َ
المعرفة التي يتطمبيا السؤاؿ ،كييتـ بالعمميات العقمية التي يقكـ بيا المتعمـ قبؿ إجابة
السؤاؿ ،فيك ال ييتـ بالفعؿ كانما بالسياؽ الذم يتـ فيو استخداـ الفعؿ في السؤاؿ،
كبالعمميات العقمية التي تتـ ممارستيا ،أم أنو ييتـ ببساطة كتعقيد العمميات التي
يمارسيا المتعمـ لمكصكؿ إلى إجابة عف سؤاؿ معيف.
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كتعرفو الباحثة في ىذا البحث عمى أنو :مستكل المعالجة أك العمميات العقمية التي
يمارسيا التمميذ لممعمكمات كالمعارؼ التي تقدـ لو في محتكل العمكـ لمكصكؿ إلى فيـ
أعمؽ ليذه المعمكمات ،كتشتمؿ عمى ثبلث مستكيات ىي االستدعاء كتذكر المعمكمات،
تطبيؽ المفاىيـ كالميارات ،التفكير االستراتيجي ،كتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا تمميذ
الصؼ الرابع اإلبتدائي في اختبار عمؽ المعرفة الذم أعدتو الباحثة.
طا كثيقنا بدرجة التخطيط كالتنظيـ كالفيـ كالكقت البلزـ
كيرتبط تعقيد النشاط ارتبا ن

إلكماؿ الميمة ،لذلؾ فإف نمكذج عمؽ المعرفة يفسح المجاؿ إلعداد الفصؿ الدراسي
إطار لزيادة التعقيد المعرفي لخطط الدركس كالكاجبات ،كيجب عمى
نا
بشكؿ جيد كيكفر
المعمميف فحص خطط الدركس كتقييميا في ضكء نمكذج عمؽ المعرفةDeborah ( .
)Baughman et al.,2009, 4
كىناؾ بعض األسئمة التي يجب مراعاتيا عند تحميؿ مياـ المناىج الدراسية في ضكء
نمكذج :DOK
ما ىك مستكل العمؿ المطمكب مف الطبلب القياـ بو بشكؿ عاـ؟
ما ىك تعقيد الميمة كليس الصعكبة؟
ما ىي جميع الميارات كالسقاالت المعرفية التي سيككف الطبلب بحاجة إلييا بالفعؿ إلكماؿ
الميمة؟
لذلؾ تصؼ مستكيات عمؽ المعرفة  DOKنكع التفكير الذم ينطكم عميو الميمة،
فيما
كليس ما إذا كاف سيتـ إكماليا بشكؿ صحيح ،حيث يتطمب أعمى مستكيات  DOKن

مفاىيميا كمعالجة معرفية أكبر مف قبؿ الطبلب ،لذلؾ في الغالب ،فإف الطبلب الذيف
ن
يصمكف إلى أعمى مستكيات  DOKيزيد تحصيميـ بشكؿ منتظـElizabeth ( .
)Marconi,2009,3-4
كقد حدد كيب  Webbأربعة مستكيات لعمؽ المعرفة  DOKكىي:
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المستوى األول :االستدعاء أو تذكر المعلومات
يطمب المستكل األكؿ مف الطبلب تذكر الحقائؽ كالمصطمحات كالمفاىيـ كاالتجاىات
كالتعميمات كالنظريات أك التعرؼ عمى المعمكمات المحددة المكجكدة في الرسكمات أك
تحديدىا .كما يتطمب ىذا المستكل عادة مف الطالب أف يتذكر مف كماذا كمتى كأيف .يمكف
تصنيؼ األنشطة أك األسئمة التي تتطمب مف الطبلب "الكصؼ" ك "الشرح" ك" التكضيح" قد
يتذكر أك يق أر أك يعيد إنتاج المعمكمات .كما تتطمب مف الطبلب التعرؼ عمى المعمكمات
المحددة أك تضمينيا في الخرائط أك المخططات أك الجداكؿ أك الرسكـ البيانية أك
الرسكمات.
تعرؼ بػ :حقيقة ،مصطمح ،مفيكـ ،اتجاه ،تعميـ ،حدث ،أك كثيقة.
أ .تذكر أك َ
ب .حدد أك صؼ ميزات األماكف أك األشخاص
ج .حدد الشخصيات الرئيسية في سياؽ معيف معنى الكممات
د .صؼ أك اشرح :مف كماذا كأيف كمتى
ق .حدد المعمكمات المحددة الكاردة في الخرائط أك المخططات أك الجداكؿ أك الرسكـ
)(Gerald Aungst,2014البيانية أك الرسكمات.
كعادةن يتضمف محتكل المكضكع في ىذا المستكل العمؿ مع الحقائؽ كالشركط أك

أيضا استخداـ إجراءات أك صيغ بسيطة .حيث إف ىناؾ
خصائص الكائنات .كما يتضمف ن
القميؿ مف التحكيؿ أك المعالجة المكسعة لممعرفة المستيدفة التي تتطمبيا المياـ التي
تندرج في ىذه الفئة)Webb,2009,7( .
كيقكـ معمـ العمكـ في اختبار عمؽ المعرفةفي المستكل األكؿ بالسؤاؿ عف:
 استذكار أك تعرؼ حقيقة أك مصطمح أك ممتمكات.
 تمثيؿ في كممات أك مخططات مفيكـ عممي أك العبلقة.
 تكفير أك التعرؼ عمى التمثيؿ العممي القياسي لظاىرة بسيطة.
 القياـ بإجراء ركتيني مثؿ قياس الطكؿ)Webb,2002,5( .
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المستوى الثانً :تطبٌق المفاهٌم والمهارات
يشمؿ إشراؾ بعض المعالجات الذىنية فيما عدا تذكر أك إعادة إنتاج استجابة.
عمكما مف الطبلب التبايف أك المقارنة بيف األشخاص كاألماكف
يتطمب ىذا المستكل
ن
كاألحداث كالمفاىيـ ،تحكيؿ المعمكمات مف شكؿ إلى آخر ،اعطاء مثاال ،تصنيؼ أك فرز
العناصر إلى فئات ذات معنى ،كصؼ أك تفسير أك تكضيح القضايا كالمشاكؿ ،األنماط،
األسباب ،السبب كالنتيجة ،األىمية أك األثر ،العبلقات ،كجيات النظر أك العمميات.
))Gerald Aungst,2014
كيتطمب ىذا المستكل "الكصؼ أك التكضيح" مف الطبلب تجاكز شرح الكصؼ
الخاص بالمعمكمات المسترجعة لكصؼ أك تكضيح النتيجة أك "كيؼ" أك "لماذا" كلكف يجب
عمى المتعمـ االستفادة مف المعمكمات في سياؽ مختمؼ عف السياؽ المكجكدة بو كالتي تـ
تعمميا .كعادةن يتضمف محتكل المكضكع في ىذا المستكل العمؿ عمى تطبيؽ الميارات
كالمفاىيـ عمى المياـ المتعمقة بمجاؿ الدراسة .كما يتضمف أيضا العمؿ مع مجمكعة مف

المبادئ كالفئات كاالستدالالتُ .يطمب مف الطبلب في ىذا المستكل ،تحكيؿ أك معالجة
المعرفة المستيدفة قبؿ االستجابة .تشمؿ األمثمة عمى العمميات الذىنية في ىذا المستكل:
تمخيص كتقدير كتنظيـ كتصنيؼ كاستنتاج)Webb,2009,9( .
كيقكـ معمـ العمكـ في اختبار عمؽ المعرفةفي المستكل الثاني بالسؤاؿ عف:
 تحديد كشرح العبلقة بيف الحقائؽ أك المصطمحات أك الخصائص أك
المتغيرات.
 صؼ كشرح أمثمة لمفاىيـ العمكـ.
اء كفقنا لممعايير المحددة كقـ بتنفيذه.
 تحديد إجر ن
 صياغة مشكمة ركتينية معطى البيانات كالظركؼ.
 تنظيـ كتمثيؿ كتفسير البيانات)Webb,2002,5( .
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المستوى الثالث :التفكٌر االستراتٌجً (التفكٌر المعقد)
يتطمب ىذا المستكل استخداـ قصير المدل لعمميات التفكير العميا ،مثؿ التحميؿ
كالتقييـ ،لحؿ مشاكؿ العالـ الحقيقي بنتائج يمكف التنبؤ بيا .كيعد ذكر منطؽ الفرد عبلمة
رئيسية لممياـ التي تندرج في ىذا المستكل .كما تميؿ التكقعات المحددة لممياـ في ىذا
المستكل إلى تنسيؽ المعرفة كالميارة مف مجاالت متنكعة كمتعددة لتنفيذ العمميات
كالتكصؿ إلى حمكؿ .كتشمؿ العمميات الرئيس ة التي تدؿ في كثير مف األحياف عمى ىذا
المستكل :التحميؿ كالشرح كالدعـ باألدلة كالتعميـ كاإلنشاء.
في ىذا المستكل مف التعقيد ،يجب عمى الطبلب استخداـ التخطيط كاألدلة ،كالتفكير أكثر
تجريدا .كتككف الميمة ذات استجابات صالحة متعددة ،حيث يجب عمى الطبلب تبرير
ن
خياراتيـ ،مثؿ حؿ المشكبلت غير الركتينية أك تصميـ تجربة أك تحميؿ خصائص النكع.
))Gerald Aungst,2014
كيتطمب التفكير ،كاستخداـ األدلة ،كمستكل تفكير أعمى ،أم سيتجاكز الطبلب شرح
أك كصؼ "كيؼ كلماذا" لتبرير "كيؼ كلماذا" مف خبلؿ التطبيؽ كاألدلة .تككف المتطمبات
تجريدا مف المستكل األكؿ أك الثاني.
تعقيدا كأكثر
المعرفية في المستكل الثالث أكثر
ن
ن
كتتضمف المياـ عمى استنتاجات استخبلصية ،نقبل عف األدلة ،استخداـ المفاىيـ لحؿ
المشكبلت ،تحميؿ أكجو التشابو كاالختبلؼ في القضايا كالمشكبلت ،اقتراح كتقييـ الحمكؿ
لممشكبلت ،التعرؼ عمى المفاىيـ الخاطئة كشرحيا أك إجراء اتصاالت عبر الزماف كالمكاف
لشرح مفيكـ أك فكرة كبيرة)Webb,2009,11( .
كيقكـ معمـ العمكـ في اختبار عمؽ المعرفةفي المستكل الثالث بالسؤاؿ عف:
 تحديد األسئمة البحثية كتصميـ التحقيقات لمشكمة عممية.
 حؿ المشاكؿ غير الركتينية.
 تطكير نمكذج عممي لمكقؼ معقد.
 استنباط االستنتاجات مف البيانات التجريبية ()Webb,2002,6
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المستوى الرابع :التفكٌر الممتد (التفكٌر الموسع)
مكسعا لعمميات التفكير العميا مثؿ التكليؼ أك التركيب
استخداما
يتطمب ىذا المستكل
ن
ن
كالتقييـ كضبط الخطط بمركر الكقت ،يشارؾ الطبلب في إجراء تحقيقات لحؿ مشكبلت
العالـ الحقيقي بنتائج غير متكقعة ،كتتضمف عمميات التفكير الرئيسية التي تدؿ عمى ىذا
المستكل المحدد ما يمي :التكليؼ كالتأمؿ كالسمكؾ كاإلدارة.
تعقيدا ،حيث يقكـ الطبلب
كتتطمب مياـ المستكل الرابع الجيد المعرفي األكثر
ن
البا عمى مدار فترة زمنية طكيمة ،أك نقؿ المعرفة
بتجميع المعمكمات مف مصادر متعددة ،غ ن
مف مجاؿ ما لحؿ المشكبلت في مجاؿ آخر ،مف األمثمة عمى المستكل الرابع تصميـ
االستقصاء كتفسير النتائج كتحميؿ النصكص المتعددة مف خبلؿ استخراج المكضكعات أك
كتابة أسطكرة أصمية بأسمكب قديـ)Gerald Aungst,2014) .
معقدا لممستكل الثالث مع إضافة التخطيط أك
تعميبل
يتطمب المستكل الرابع
ن
ن
االستقصاء أك التطكير الذم سيتطمب عمى األرجح فترة طكيمة مف الكقت ،ال تعد الفترة
متكرر فقط كال يتطمب تطبيؽ فيـ
نا
مميز إذا كاف العمؿ المطمكب
نا
الزمنية الطكيمة عامبلن
مفاىيمي كبير كتفكير عالي المستكل .في ىذا المستكل ،يجب أف تككف المتطمبات
معقدا لمغاية ،يجب أف ُيطمب مف الطبلب تكصيؿ
المعرفية عالية كالعمؿ يجب أف يككف
ن
األفكار كالمفاىيـ كربطيا داخؿ منطقة المحتكل أك بيف مناطؽ المحتكل حتى يككنكا في
ىذا المستكل األعمى ،كيككف العامؿ المميز لممستكل الرابع دليبلن مف خبلؿ ميمة أك منتج

عمى تمبية المطالب المعرفية ،كما يتطمب أداء المستكل الرابع مف الطبلب تحميؿ كتكليؼ

المعمكمات مف مصادر متعددة ،كدراسة كشرح المنظكرات البديمة عبر مجمكعة متنكعة مف
المصادر أك كصؼ كتكضيح كيفية العثكر عمى المكاضيع كالمفاىيـ المشتركة عبر الزماف
كالمكاف ،كفي بعض مستكيات المستكل الرابع ،سيقكـ الطبلب بعمؿ تنبؤات مع األدلة
كدعـ أك تطكير كسيط منطقي أك تخطيط كتطكير حمكؿ لممشاكؿ)Webb,2009,13( .
كيقكـ معمـ العمكـ في اختبار عمؽ المعرفة في المستكل الرابع بالسؤاؿ عف:
استنادا إلى البيانات المقدمة مف تجربة معقدة جديدة لمطالب ،قـ بخصـ العبلقة

ن
األساسية بيف العديد مف المتغيرات المتحكـ فييا.
 إجراء تحقيؽ ،مف تحديد مشكمة إلى تصميـ كتنفيذ تجربة ،إلى تحميؿ بياناتيا كتشكيؿ
االستنتاجات)Webb,2002,6( .
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يتضح مما سبؽ أف تصنيؼ كيب  Webbانتقؿ بثقافة التقييـ مف التقييـ القائـ عمى
المحتكل إلى التقيي ـ القائـ عمى المعايير ،حيث يعتمد التقييـ بشكؿ رئيس عمى عمؿ
مكاءمة بيف المعايير كالمحتكل كالتقييـ ،كتصنيؼ لممعرفة العممية حسب مستكيات عمؽ
المعرفة في ضكء درجة تعقد التفكير المطمكب إلنجاز المياـ العممية( .عمر،1827 ،
)281
كقد أكدت الدراسات عمى ضركرة تدريب المعمميف عمى صياغة التقييمات في ضكء
مستكيات عمؽ المعرفة مثؿ دراسة ) (Viator, C. ,2010كدراسة Jackson, T
) ) ,2010كالتي ىدفتا إلى دراسة أثر تدريب المعمميف عمى تطبيؽ عمؽ المعرفة في
التدريس كالتقييـ عمى تحصيؿ طبلبيـ ،ككشفت الدراستاف عف كجكد عبلقة احصائية بيف
ت حصيؿ الطبلب كمقدار التدريب عمى مستكيات عمؽ المعرفة الذم تمقاه المعمميف برغـ
اختبلؼ العينة كالمادة الدراسية في كبل الدراستيف ،كذلؾ ()Herman & Linn, 2014
التي ىدفت إلى بحث كيؼ تغطي التقييمات الجديدة ( (PARCC،SBACكاالختبارات
الحككمية بالكاليات المتحدة مستكيات عمؽ المعرفة ،كأشارت النتائج أف ما يقرب مف ثمث
البنكد في التقييمات الجديدة يقع في المستكييف الثالث كالرابع في إطار عمؽ المعرفة .أما
االختبارات الحككمية تفتقر إلى مثؿ ىذه الدقة .كأكدت الدراسة ضركرة تدريب المعمميف
كالطبلب عمى التقييمات الجديدة بشكؿ مسبؽ حتى ال تككف صادمة حيث تقع في
مستكيات عمؽ معرفي عالي.
كدراسة ( )Boyles, 2016التي ىدفت كضع عينة مف األسئمة لتكضيح ما يحتاجو
الطبلب ليككنكا قادريف عمى اجتياز المستكيات األربعة لعمؽ المعرفة ككيؼ تبدك دقة
عممية التعميـ كالتعمـ في كؿ مستكل ،كأكدت الدراسة أنو ال يجب التخمي عف دقة التعميـ
مف أجؿ الكصكؿ إلى أعمؽ مستكيات عمؽ المعرفة ،فمثبل ،عندما يؤدم الطبلب ميمة
في مستكل منخفض لمعثكر عمى أدلة كاقعية في النص ،يمكنيـ ممارسة الدقة مف خبلؿ
محاسبة أنفسيـ عمى الدقة الفكرية كاختيار أفضؿ األدلة.
كذلؾ دراسة (فرج اهلل )1828 ،كالتي ىدفت إلى أثر استخداـ بنؾ أسئمة إلكتركني
في تدريس الجغرافيا عمى تنمية األعماؽ المعرفية كخفض قمؽ االختبار لدل الطالبات
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منخفضي التحصيؿ ،كنتجت عف كجكد أثر كبير لبنؾ األسئمة اإللكتركني عمى تنمية
األعماؽ المعرفية لدل الطالبات.
كأخير دراسة (حممي الفيؿ )1828 ،التي تأثير برنامج مقترح لتكظيؼ أنمكذج التعمـ
القائـ عمى السيناريك في التدريس في تنمية مستكيات عمؽ المعرفة كخفض التجكؿ
العقمي لدل طبلب كمية التربية النكعية ،ككشفت نتائج البحث عف كجكد تأثير داؿ
إحصائيا لمبرنامج المقترح عمى تنمية مستكيات عمؽ المعرفة كخفض التجكؿ العقمي.
يتضح مما سبؽ أنو عندما يتـ تنظيـ محتكل العمكـ بالخبرات كاألنشطة التي تناسب نمط
التعمـ الذم يفضمو التبلميذ سكاء كاف بصريا أك سمعيا أك قرائيا كتابيا أك حركيا ،فإف ذلؾ
يتيح لمتبلميذ التفاعؿ مع ىذا المحتكل بصكرة تؤدم إؿ تحسيف معالجة المعمكمات
المقد مة إلييـ كربط ىذه المعمكمات كالمعارؼ المقدمة إلييـ مع المعمكمات السابقة لدييـ
كانتاج معارؼ كعبلقات جديدة كبالتالي تحسيف المستكل التحصيمي كالميارات العقمية
العميا كحدكث التعمـ العميؽ ،كىنا تأتي أىمية تنمية مستكيات عمؽ المعرفة لدل
المتعمميف.
لذلؾ ىدؼ البحث الحالي إلى تنظيـ محتكل العمكـ لمتبلميذ بحيث تترابط الخبرات كاألنشطة
المقدمة مع أنماط التعمـ المفضمة لدييـ.
المحور الثالث :التصور الخٌالً Imagination Imagery
يعتبر التصكر الخيالي أحد أنماط التصكر (التخيؿ) العقمي ،حيث كصؼ بكر
( )Bower,1970التصكر أك التخيؿ العقمي عمى أنو صكرة أك خياؿ ذاكرم لشئ أك حدث
يعطي مكضكع الخبرة بعض المعمكمات البنائية مماثمة تماما لتمؾ التي تمت خبرتيا في
عمميات اإلدراؾ الحسية المباشرة لذلؾ الشئ أك الحدث .كبالتالي ىك صكرة انعكاسية يتـ
طا كثيقنا
تشكيميا لؤلشياء كالمكاضيع التي خبرتيا عمى نحك حسي ،كىك بذلؾ يرتبط ارتبا ن

بالخبرة األصمية لمكضكع أك حدث معيف( .الزغكؿ& الزغكؿ)297 ،1822 ،

كيعرؼ الكناني ،كديكاف ( )188 ،1821التصكر(التخيؿ) العقمي بأنو صكرة
انعكاسية يتـ تشكيميا لؤلشياء أك المكاضيع التي تشكؿ الخبرات المكتسبة بعد إدراكيا
حسيا مف قبؿ الفرد.
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كما يعرؼ سعادة كالصباغ ( )66 ،1823التخيؿ عامة عمى أنو " عممية عقمية ىادفة
يحتاجيا الطفؿ دائما تتمثؿ في تخيؿ أشياء أك أحداث مكجكدة أك غير مكجكدة كذلؾ
إعتمادا عمى الخبرات التي يمر بيا الطفؿ ،كتساعده في تحسف الحاضر كتطكر المستقبؿ"
كما يذكر بتركفيسكي كياركشفسكي ( )236 ،1824تعريؼ لمتخيؿ بأنو عممية
عقمية تتضح في اآلتي:
 بناء صكرة ذىنية لحدث كاقعي تحدث نتيجة النشاط المكضكعي لمشخص. إنتاج صكر ال تبرمج النشاط العقمي كلكف تحؿ محمو. تككيف صكر مكافقة ألكصاؼ الشئ. يسمح بتصكر نتيجة العمؿ قبؿ البدء بو.كيصنؼ (عبد المجيد )187 ،1824 ،ك(أبك الحجاج )47 ،1821،التخيؿ عامة إلى:
 تخيؿ االستعادة (االسترجاعي):كيتـ فيو استعادة الخبرات السابقة المرتبطة بمكضكعات أك أحداث معينة مع كعي
الفرد بأنيا تمثؿ خبرات حدثت في الماضي دكف تعديؿ كاضح ليا ،كيعتمد ىذا النكع
مف التخيؿ عمى معمكمات الفرد كخبراتو كالصكر الذىنية لتمؾ الخبرات ككذلؾ المكقؼ
الذم يستدعي الصكر كاألفكار المرتبطة بو.
 التخيؿ التكقعي (التنبؤم):كيتـ فيو تكقع أحداث المستقبؿ كخاصة ما يتصؿ بتحقيؽ ىذؼ معيف أم تخيؿ
خطكات مف شأنيا تحقيؽ اليدؼ.
 التخيؿ االبتكارم (اإلبداعي):كيتـ فيو إعادة تركيب ما تـ استعادتو مف خبرات كأحداث سابقة بطريقة مبتكرة ،أم
تركيب الصكر الذىنية لمخبرات الماضية بعضيا إلى بعض كانتاج صكرة جديدة تتميز
باألصالة.
 تخيؿ تحقيؽ األىداؼ :كىك يشبو أحبلـ اليقظة حيث تمتزج خبرات اإلنسافباختياراتو ،كيككف غير مرتبط بالكاقع لكنو الكحيد لئلفصاح عف الرغبات الداخمية.
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كقد بيف ريتشاردسكف ( )2969أربعة أنماط لمتصكر (التخيؿ) العقمي كىي :التصكر
البعدم أك البلحؽ ،التصكر اإلرتسامي (الفكتكغرافي) ،تصكر الذاكرة ،كأخي ار التصكر
الخيالي الذم يتناكلو البحث الحالي( .عبد الكاحد)438 ،1828 ،
حيث إف لدل كؿ إنساف قابمية أك قدرة عمى التخيؿ كخمؽ صكر في مخيمتو،
كاستخداـ ىذا التصكر الخيالي يسمح لخيالو باالنطبلؽ كامتبلؾ زماـ األمكر ،كمف خبللو
يمكف لمفرد إيجاد أحاسيس عقمية لمكاقؼ أك حاالت لـ يخبرىا سابقا مما يسمح لو
بالتخطيط أك الرسـ أك التأليؼ كرؤية المكاضيع بشكؿ مختمؼ أك ابتكار مكاضيع جديدة.
(أحمد)135 ،1828 ،
كما يعد مف خصائص التمثيؿ اإلدراكي لممثيرات ،قدرة الفرد عمى بناء صكرة ذىنية
مركبة مف مجمكعة مف الصكر العقمية التي ال تتكاجد أماـ ناظريو كقت تككيف الصكرة
الذىنية ،كليس بالضركرة أف تككف الصكر الذىنية المركب ة جزءا مف بنيتو المعرفية حيث
يمكف أف يستفيد مف الصكر العقمية الجاىزة لتككيف مزيج جديد كمركب لـ يسبؽ تخيمو
مف قبؿ( .العتكـ)293 ،1822 ،
كيعد التصكر الخيالي ىك صكر المكضكعات كالمكاقؼ كاألشياء التي لـ تحدث مف
قبؿ لمفرد أك التي يندر حدكثيا ،كغالبا ما تككف ىذه الصكر جديدة ،كتشتمؿ ىذه الصكر
محتكيات لـ يتـ إدراكيا مف قبؿ بمثؿ ىذا التنظيـ فاألجزاء المككنة لمصكرة المتخيمة غالبا
ما تشتؽ مف الصكر الخاصة باإلدراكات الماضية كمف عمميات إعادة التركيب كالدمج
بينيا لتككيف تصكرات كتخيبلت جديدة( .عبد الكاحد)448 ،1828 ،
كقد ف رؽ البعض بيف التصكر كالتخيؿ فاعتبركا أف التصكر عبارة عف استحضار
صكرة لشيء ما مف الذىف بعد غيابو فترة طكيمة ،أما التخيؿ فيك جمع عدد مف الصكر
العقمية كتركيبيا بشكؿ جديد غير مألكؼ ،فيو ابتكار كابداع ،كيرل (عبد الكاحد ،1828 ،
 )474أف كبل مف التصكر كالتخيؿ عممية عقمية تتـ بمعزؿ عف كجكد عالـ الحس المحيط
بالفرد باالعتماد عمى الخبرات الحسية السابقة فالتخيؿ قد يككف معتمدا عمى الخبرات
الحسية السابقة أقؿ مف التصكر ،كما إنيما يختمفاف في مدل ألفة الصكر المتككنة،
فالتصكر ينتج صكر أكثر ألفة مف التخيؿ الذم قد ينتج صك ار غريبة كجديدة تماما كغير
مألكفة.
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كيعتبر أ قكم أنكاع التخيؿ أك رسـ الصكر العقمية ىك النكع الذم يتعمؽ لدرجة
مشاركة األحاسيس بو ،بمعنى إننا لك قمنا بتصكر حديقة جميمة مثبل كبشكؿ مجد كفعاؿ،
عمينا إدراؾ أحاسيسنا المختمفة في ىذه الصكر ،بمعنى أخر نشـ رائحة اإلزىار كنستشعر
تممس اإلزىار كنسمع تغريد الطيكر كنذكؽ طعـ الفاكية المذيذة ،كمما ال شؾ فيو إف
الناس يختمفكف فيما بينيـ في قكة استخداـ حكاسيـ ،فالبعض يتمكف مف تخيؿ األصكات
أفضؿ مف تخيمو رؤية األشياء ،كما أف القدرة عمى استخداـ الحكاس يرتبط أحيانا بالميمة
التي يمارسيا الفرد ،كبحكـ تدرب الحكاس لمدة طكيمة لدل ىؤالء الناس يساعدنا عمى
القياـ بالتصكر العقمي الخفاؽ أك التخيؿ البناء ،كاالتفاؽ عميو يشعر الفرد بالراحة كالقدرة
عمى تحقيؽ االسترخاء( .قطامي)11 ،1885 ،
كقد أكدت كرافت ( )Craft, 2004عمى أف ىناؾ أنكاع لمتخيؿ ،لكؿ نكع أنشطة حسية
تتناسب معو ،كىي:
•

تخيؿ بصرم :صكر ،رسكـ ،مكاقؼ ،مشاىد ،كغيرىا.

•

تخيؿ سمعي :أصكات بشرية كحيكانات كمكسيقى كآالت كغيرىا.

•

تخيؿ شمي :ركائح عطرية كنفاذة ككريية كغيرىا.

•

تخيؿ لمسي :أشياء ناعمة كخشنة كساخنة كباردة كغيرىا.

•

تخيؿ تذكقي :حمك كحامض كمالح كغيرىا.
كي عتبر الطفؿ في المرحمة اإلبتدائية في مرحمة الخياؿ الحر أك المنطمؽ كىي المرحمة

التي تبدأ مف سف ( )9-6سنكات كفييا يتجاكز الخياؿ حدكد البيئة كيككف الطفؿ متشكقا
إلى الصكر الدىنية غير المعقدة التي ترسـ لو أك ترسميا مخيمتو كيصبح الخياؿ في ىذه
المرحمة إبداعيا أك تركيبيا مكجيا لذا يطمؽ عميو الخياؿ الحر أك المنطمؽ (الشبراكم،
 )16 ،1824لذلؾ فإف تنمية التصكر الخيالي في العمكـ لدل التبلميذ في المرحمة
اإلبتدائية يؤدم دك ار ميما في تعمميـ حيث أنو يشكؿ طريقة لتنظيـ نشاطات التبلميذ
المختمفة كممارساتيـ اليكمية ،كما أنو يتيح الفرصة أماـ التبلميذ الستخداـ خكاسيـ
المختمفة في ممارسة األ نشطة العممية بأنفسيـ .
مما سبؽ تعرؼ الباحثة التصكر الخيالي عمى أنو قدرة التمميذ عمى استرجاع صكر
عقمية (بصرية-سمعية-شمية-تذكقية-لمسية) لشئ ما أك مكضكع ما أك أحداث أك
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مكاقؼ مختمفة في العمكـ معتمدا عمى خبرتو السابقة مستخدما حكاسو المختمفة ،مع
إمكانية التحكـ في ىذه الصكر كالخركج بيا عف حدكد العالـ الكاقعي مف خبلؿ تنظيميا
كاعادة تركيبيا كتقديميا في إطار جديد كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا تمميذ الصؼ
الرابع اإلبتدائي في مقياس التصكر الخيالي الذم أعدتو الباحثة.
كبالتالي فإف التصكر الخيالي في العمكـ كفقا ليذا التعريؼ لو أنكاع خمس ىي:
التصكر الخيالي البصرم :كىك ما يرتبط باألشكاؿ كالصكر المختمفة مثؿ صكرة الجياز
اليضمي ،التصكر الخيالي السمعي :كىك ما يرتبط باألصكات المختمفة مثؿ الطاقة
الصكتية ،التصكر الخيالي الشمي :كىك ما يرتبط بجميع الركائح مثؿ رائحة المركبات
الكيميائية ،التصكر الخيالي التذكقي :كىك ما يرتبط بتذكؽ الطعاـ كالشراب كغيرىا مف
األشياء مثؿ طعـ السكر ،التصكر الخيالي الممسي :كىك ما يرتبط بمممس األشياء مثؿ
مممس كرقة الشجر.
كما أف التصكر الخيالي يرتبط بالتفكير كيتفاعؿ معو لمعالجة المعمكمات كالخبرات
كاسترجاعيا خبلؿ المكاقؼ المختمفة ،كقد أكدت دراسة (كماؿ )1886 ،أىمية تنمية
التخيؿ لدل تبلميذ المرحمة اإلبتدائية ،كذلؾ دراسة (محمد )1886 ،التي ىدفت لمكشؼ
عف أبعاد التخيؿ في مراحؿ عمرية مختمفة (الطفكلة المتأخرة-المراىقة المتكسطة-الشباب
المتكسط-الشيكخ) كقد نتجت عف فركؽ كاضحة في أبعاد التخيؿ في كؿ مرحمة عمرية.
مما سبؽ يتضح أىمية تنمية التصكر الخيالي في العمكـ لدل تبلميذ المرحمة
اإلبتدائية ،كذلؾ مف خبلؿ تنظيـ محتكل العمكـ بما يناسب نمط تعمميـ ،فعندما يقدـ
محتكل العمكـ الخبرات كالمعارؼ كاألنشطة كالمياـ المختمفة ،يكفر بيئة تعميمية مشجعة
مميئة بالتخيبلت كاالبتكار كيقكـ مف خبلليا التمميذ تحميؿ المعطيات التي تقدـ إلية مف
خبلؿ الحكاس ثـ يقكـ بإعادة تشكيميا كبناء عبلقات جديدة في صكرة مبدعة.
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فروض البحث:
يتناكؿ البحث الحالي اختبار الفركض التالية:
 .2ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعػة التجريبيػة فػي
التطبيقيف القبمي كالبعدم ،عمى درجة اختبار مستكيات عمؽ المعرفة.
 .1ال يكجد فرؽ ذك داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات درجػات تبلميػذ المجمػكعتيف التجريبيػة
كالضابطة في التطبيقيف البعدم ،عمى درجة اختبار مستكيات عمؽ المعرفة.
 .3ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصػائية بػيف متكسػطات درجػات تبلميػذ مجمكعػات البحػث كفقػا
ألنمػػاط الػػتعمـ بنمػػكذج ( VARKبصػػرم -سػػمعي -قراءة/كتابػػة -حسػػي حركػػي) فػػي
التطبيؽ البعدم الختبار مستكيات عمؽ المعرفة.
 .4ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعػة التجريبيػة فػي
التطبيقيف القبمي كالبعدم ،عمى درجة مقياس التصكر الخيالي.
 .5ال يكجد فرؽ ذك داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات درجػات تبلميػذ المجمػكعتيف التجريبيػة
كالضابطة في التطبيقيف البعدم ،عمى درجة مقياس التصكر الخيالي.
 .6ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصػائية بػيف متكسػطات درجػات تبلميػذ مجمكعػات البحػث كفقػا
ألنمػػػاط الػػػتعمـ بنمػػػكذج ( VARKبصػػػرم-سػػػمعي-قراءة/كتابػػػة-حسػػػي حركػػػي) فػػػي
التطبيؽ البعدم لمقياس التصكر الخيالي.

إجراءات البحث:
إعداد مواد وأدوات البحث:
أوال :استبٌان  VARKألنماط التعلم
استبياف  VARKألنماط التعمـ ىك استبياف يتضمف مجمكعة مف األسئمة
المتنكعة ،يمكف إختيار إجابة أك أكثر لكؿ سؤاؿ ،كمف ثـ يقدـ نتيجة فكرية لمنمط
المناسب عمى إجابات التمميذ إلكتساب الخبرة كالمعرفة بناءا عمى إجابات التمميذ.
تـ تقديـ إستبياف فارؾ لمتبلميذ في بداية الفصؿ الدراسي كرقيا ،كما تـ إرشادىـ
لئلستبياف إلكتركنيا مف خبلؿ رابط اإلستبياف عبر اإلنترنت.
http://varklearn.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%83/
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كبعد اإلنتياء مف اإلجابة عف جميع األسئمةُ ،يحسب لمتمميذ درجتو في كؿ نمط،

النمط الذم بجانبو أكبر رقـ ىك النمط المناسب لتعمـ التمميذ ،كقد يظير لمتمميذ نفس
الرقـ المرتفع لنمطيف ،كىذا يشير إلى أف كبل النمطيف مناسبيف لتعمـ التمميذ.

ثانٌا :وحدة (الكائنات الحٌة) المعاد تنظٌمها وفقا لنموذج .VARK

تـ تنظيـ كحدة "الكائنات الحية" مف كتاب العمكـ لمصؼ الرابع اإلبتدائي في ضكء
لنمكذج  VARKكفقا لمخطكات التالية:
 -2اإلطالع على األدبٌات والدراسات السابقة ،والتً تناولت نموذج .VARK

 -2اختٌار الوحدة الدراسٌة :قامت الباحثة باختٌار وحدة "الكائنات الحٌة" من كتاب
العلوم لمصؼ الرابع اإلبتدائي مجاالن لمبحث ،حيث أنيا إف تمثؿ عمـ البيكلكجي في كتاب
العمكـ كما أنيا تمثؿ أكثر مف ثمثي المقرر لمفصؿ الدراسي الثاني لما تحتكيو مف

مكضكعات كمعارؼ كثيرة خاصة بالكائنات الحية ،لذا ىدفت الباحثة إلى إعادة تنظيـ ىذه
الكحدة بما يسيـ في تبسيط ىذا الكـ المعرفي لمتبلميذ بصكرة تناسب أنماط التعمـ
المختمفة لدييـ.

 -3تحدٌد األهداف التعلٌمٌة:
• الهدف العام:

ييدؼ تنظيـ محتكل كحدة "الكائنات الحية" مف كتاب العمكـ في ضكء نمكذج

 VARKإلى تنمية عمؽ المعرفة كالتصكر الخيالي لدل تبلميذ الصؼ الرابع اإلبتدائي.

• األهداف اإلجرائٌة (الخاصة):

انبثؽ عف اليدؼ العاـ ل تنظيـ محتكل كحدة "الكائنات الحية" مف كتاب العمكـ في

ضكء نمكذج  VARKلمصؼ الرابع اإلبتدائي عدد مف األىداؼ اإلجرائية ،مع مراعاة
األىداؼ العامة لمنيج العمكـ لمصؼ الرابع اإلبتدائي كالمكضكعات الرئيسة التي اشتممت
عمييا الكحدة ،كقد تـ تكضيح األىداؼ الخاصة بالتفصيؿ في بداية كؿ درس.

 -4تنظٌم محتوى الوحدة:
يتككف مقرر العمكـ لمصؼ الرابع اإلبتدائي مف أربع كحدات دراسية مقسمة عمى
الفصميف الدراسييف ،محتكل المنيج في الفصؿ الدراسي األكؿ يتككف مف كحدتيف
دراسيتيف ىما (المادة – الككف) ،أما الفصؿ الدراسي الثاني فيتككف أيضا مف كحدتيف
دراسيتيف ىما (الكائنات الحية – الطاقة كصكرىا).
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كقد تـ إعادة صياغة دركس الكحدة الدراسية (الكائنات الحية) مف مقرر العمكـ الفصؿ
الدراسي الثاني في ضكء نمكذج  ،VARKحيث بمغ عدد الدركس فييا ( )4دركس،
نظمت بطريقة متسمسمة سيككلكجية كفؽ نمكذج .VARK

 -5تكولوجٌا التعلٌم واألنشطة التعلٌمٌة:
تتضمف الكحدة استخداـ مجمكعة متنكعة مف الكسائؿ التكنكلكجية كمصادر
التعمـ لتحقيؽ أىدافيا ،كالتي تناسب أنماط التعمـ المختمفة لمتبلميذ كمنيا :جياز كمبيكتر،
كجياز  ،Data showكعركض تقديمية ،كلكحات تعميمية ،كخرائط ذىنية ،كنماذج
تعميمية ،أفبلـ تعميمية ،كصكر كرسكـ تعميمية ،كمطبكعات كرقية ،كنصكص عممية
لمقراءة كالمراجعة ،كغيرىا .كما تـ تكميؼ التبلميذ بالعديد مف األنشطة ،منيا عمى سبيؿ
المثاؿ:
 إعداد ألبكمات صكر حكؿ مكضكعات المنيج. إعداد خرائط مفاىيمية كذىنية. إعداد مقاالت كتمخيصات لمكضكعات المنيج. زيارة المكتبة المدرسية لمبحث عف بعض المعمكمات المتعمقة بالمنيج. إعداد مكاقؼ تمثيمية تناقش مكضكعات المنيج. العمؿ التعاكني في تنفيذ المياـ المتضمنة بأكراؽ العمؿ المقدمة إلييـ. -إعداد لكحات تعميمية كمجبلت حائط.

 -6أسالٌب وإستراتٌجٌات التدرٌس:
تـ استخداـ بعض االستراتيجيات كاألساليب التدريسية لتحقيؽ أىداؼ الكحدة،
كالتي تناسب األنماط المختمفة لتعمـ التبلميذ.

 -7أسالٌب التقوٌم:
تـ تقكيـ التبلميذ قبؿ تنفيذ الكحدة ،كتمثؿ ذلؾ في التطبيؽ القبمي ألدكات البحث
(اختبار عمؽ المعرفة كمقياس التصكر الخيالي) عمى مجمكعتي البحث ،كما تـ استخداـ
التقكيـ البنائي خبلؿ فترة تنفيذ الكحدة ،كالذم تمثؿ في تقديـ المعمـ لبعض األسئمة
الشفكية كالتغذية الراجعة لمتبلميذ  ،كتنفيذ األنشطة الفردية كالجماعية ،كحؿ أكراؽ العمؿ،
كتحددت أساليب التقكيـ البعدم في التطبيؽ البعدم ألدكات البحث.

 -8ضبط الوحدة:
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تـ عرض الكحدة عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في المناىج

كطرؽ التدريس العمكـ (ممحؽ ،)2لمتأكد مف مدل صبلحية محتكاه كأىدافو ككسائمو

كأنشطتو ،كطريقة عرضو كتقكيمو ،حيث تـ إجراء التعديبلت كفقنا آلرائيـ.
 -9صٌاغة الوحدة فً صورتها النهائٌة:
تمت صياغة المحتكل العممي لمكحدة في صكرتيا النيائية ،حيث اشتممت

عمى (مقدمة لمطالبة ،إرشادات عامة ،األىداؼ العامة لمكحدة ،األىداؼ اإلجرائية

(الخاصة) لدركس الكحدة ،عرض لدركس الكحدة ،كبذلؾ أصبحت الكحدة في

صكرتيا النيائية صالحة لمتطبيؽ (ممحؽ.)5
ثالثا :إعداد دلٌل المعلم لوحدة (الكائنات الحٌة):
 أهداف إعداد الدلٌل:

كمكجيا لمعمـ العمكـ لتكضيح كيفية تدريس كحدة
مرشدا
ييدؼ الدليؿ إلى أف يككف
ن
ن
(الكائنات الحية) مف كتاب العمكـ لمصؼ الرابع اإلبتدائي الفصؿ الدراسي الثاني في ضكء
نمكذج .VARK

 محتوٌات الدلٌل:

 .2مقدمة عامة يتضح مف خبلليا اليدؼ المرجك تحقيقو.
 .1تكجييات كارشادات لممعمـ لمساعدتو في تدريس الكحدة.
 .3خطة زمنية بعدد الفترات البلزمة لتدريس مكضكعات الكحدة.
 .4األىداؼ العامة لمكحدة (المعرفية – الميارية – الكجدانية)
.5

خطط تحضير الدركس المتضمنة في الكحدة ،كاشتممت عمى (األىداؼ اإلجرائية
– األنشطة كالكسائؿ التعميمية – طريقة السير في الدرس – الدعائـ التعميمية -
أساليب التقكيـ).
 ضبط الدليؿ:

تـ عرض الدليؿ عمى مجمكعة مف السادة المحكميف (ممحؽ ،)2كقد أسفرت نتائج التحكيـ
عف :صحة الصياغة المغكية كالعممية لمدليؿ ،كمناسبة األىداؼ التدريسية ،كالكسائؿ
التعميمية ،كاألنشطة التعميمية ،كالمحتكل العممي ،كأساليب التقكيـ.

 الصورة النهائٌة للدلٌل:
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بعد ضبط الدليؿ ،تـ التكصؿ لمصكرة النيائية لدليؿ المعمـ لكحدة (الكائنات الحية)
مف كتاب العمكـ لمصؼ الرابع اإلبتدائي (ممحؽ.)6

رابعً ا :اختبار مستوٌات عمق المعرفة (:)DOK
قامت الباحثة بإعداد اختبار مستكيات عمؽ المعرفة لتبلميذ الصؼ الرابع
اإلبتدائي ،كفيما يمي الخطكات التي مر بيا بناء االختبار:

 .1تحدٌد المادة الدراسٌة:
الدرسية التي تـ اختيارىا مف كتاب العمكـ لمصؼ الرابع اإلبتدائي كىي
الكحدة ا
كحدة (الكائنات الحية) المقررة في الفصؿ الدراسي الثاني.

 .2تحدٌد الهدف من االختبار:
ييدؼ االختبار إلى قياس مستكيات عمؽ المعرفة في كحدة الكائنات الحية في
العمكـ المنظمة كفقا لنمكذج  VARKلدل تبلميذ الصؼ الرابع اإلبتدائي.

 .4بناء االختبار وصٌاغة المفردات:
تـ بناء اختبار مستكيات عمؽ المعرفة ( )DOK 1-2-3بمجمكعة متنكعة مف
مرعاة النقاط التالية عند صياغة
األسئمة المكضكعية التي تناسب كؿ مستكل ،كقد تـ ا
مفردات االختبار- :الدقة العممية كالمغكية لمفردات االختبار-ارتباطيا بالمحتكل كاألىداؼ
التعميمية-محددة ككاضحة كخالية مف الغمكض-مناسبة لمستكل التبلميذ.

 .5وضع تعلٌمات االختبار:
قامت الباحثة بصياغة تعميمات االختبار في الصفحة األكلى مف االختبار كالتي
تيدؼ إلى مساعدة التمميذ باإلجابة عف االختبار.

 .6تصمٌم جدول المواصفات:
الدرسي ،كمستكيات األىداؼ
ألجزء المحتكل ا
ا
األكزف النسبية
ا
حيث تكزع عميو
المرد قياسيا.
ا

* صدق االختبار:
 صدق المحكمٌنThe arbitrators Validity :
 تـ التأكد مف صدؽ االختبار بطريقة الصدؽ المنطقي أك صدؽ المحكميف كذلؾعف طريؽ عرض االختبار في صكرتو األكلية عمى عدد مف المحكميف
المتخصصيف في المناىج كطرؽ التدريس ،كذلؾ بيدؼ استطبلع رأييـ ،كتـ
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الحصكؿ عمى مؤشر لصدؽ محتكل االختبار ،حيث اتفؽ المحكمكف عمى
مناسبتو كبمغت نسبة االتفاؽ %89

التجربة االستطالعٌة:
تـ تطبيؽ االختبار العينة االستطبلعية التي تككنت مف  15تمميذ غير عينة
البحث األصمية ،لمتحقؽ مف مدل كضكح الفقرات ،كمبلءمتيا لمستكل التبلميذ ،ككذلؾ
لتحديد الكقت المناسب لئلجابة عمى فقراتو ،كحددت المدة الزمنية لئلجابة عميو ب 48
دقيقة ،كقد تـ حساب معامبلت السيكلة كالصعكبة لمفردات االختبار كقد تـ التأكد مف أنيا
تقع جميعيا في المدل المقبكؿ (.)8.8-8.3

* معامل ثبات االختبار:
تـ حساب ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار ،حيث تـ تطبيقو عمى العينة
االستطبلعية ،ثـ طبؽ عمييـ مرة أخرل بعد خمسة عشر يكما كتـ التحقؽ مف الثبات
بطريقة إعادة التطبيؽ كفؽ معادلة بيرسكف ،كبمغت قيمة معامؿ االرتباط لبلختبار
(.)8.83
كما تـ حساب ثبات االختبار بطريقة ألفا كركنباخ مف خبلؿ برنامج

SPSS

اإلحصائي ككاف معامؿ ثبات االختبار ككؿ  ،8.82مما يدؿ عمى ثبات االختبار كصبلحيتو
لمتطبيؽ.
جذول1
لُمخ معبمم ثجبد أنفب كزووجبخ الختجبر مستىَبد انعمك انمعزفٍ
مستىي انذالنخ
معبمم أنفب كزووجبخ
عذد انفمزاد
0.000
0.37
33
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* الصورة النهائٌة لالختبار:
بذلؾ يككف االختبار بصكرتو النيائية (ممحؽ  )3مككف مف ( )8أسئمة رئيسة
مكضكعية متنكعة ،كتككف درجة التمميذ عمى المفردة حسب مفتاح التصحيح ،كبالتالي
فإف درجة التمميذ الكمية عمى االختبار تتراكح بيف (صفر) ك( )45درجة ،مكزعة كما
بالجدكؿ:
انمستىي
DOK1
DOK2

DOK3

جذول 2
عذد األسئهخ وانذرجبد انمستحمخ نمفزداد االختجبر
انذرجخ انكهُخ
درجخ انمفزداد
عذد األسئهخ
10+10
20
2
درجخ نكم مفزدح
5+5+5
15
3
درجخ نكم مفزدح
1+5+3
درجخ نكم مفزدح مب عذا انسؤال األخُز
10
3
درجتبن ألوه سؤال عاللخ ثُه مجمىعخ
مه انكبئىبد

ثانٌا :مقٌاس التصور الخٌالً
بعد اإلطبلع عمى األطر النظرية الخاصة بمكضكع التخيؿ كالتصكر العقمي كاستقراء
الدراسات السابقة ،قامت الباحثة بإعداد مقياس لقياس التصكر الخيالي لدل تبلميذ
الصؼ الرابع االبتدائي ،كذلؾ كفقا لمخطكات التالية:

 تحدٌد الهدف من المقٌاس:

ييدؼ المقياس إلى قياس أبعاد التصكر الخيالي في كحدة "الكائنات الحية" في
العمكـ المنظمة في ضكء نمكذج  VARKلدل تبلميذ الصؼ الرابع اإلبتدائي.

 -صٌاغة فقرات المقٌاس:

تـ صياغة فقرات المقياس في خمس أبعاد ىي (التصكر الخيالي البصرم –

التصكر الخيالي السمعي -التصكر الخيالي الممسي -التصكر الخيالي التذكقي -التصكر
الخيالي الشمي) ،كؿ جزء يتضمف مجمكعة مف األسئمة ،كيتككف المقياس في صكرتو
األكلية مف ( )9أسئمة رئيسة تتضمف ( )38فقرة.
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* حساب صدق المقٌاس:
 صدق المحكمٌنThe arbitrators Validity :
تـ التأكد مف صدؽ المقياس بطريقة صدؽ المحكميف كذلؾ عف طريؽ عرض المقياس
في صكرتو األكلية عمى عدد مف المحكميف المتخصصيف ،كذلؾ بيدؼ استطبلع رأييـ عف
مدل صبلحية المقياس لمتطبيؽ.
 كتـ الحصكؿ عمى مؤشر لصدؽ محتكل المقياس ،حيث إتفؽ المحكمكف عمىمناسبتو كبمغت نسبة اإلتفاؽ %87

التجربة االستطبلعية

أجريت التجربة االستطبلعية عمى عينة البحث االستطبلعية ،كذلؾ بيدؼ حساب
معامؿ ثبات المقياس ،كتحديد الزمف المناسب لممقياس.

* حساب معامل ثبات المقٌاس:
 طرٌقة إعادة االختبار)test-retest method( :
حيث قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية ،ثـ قامت بتطبيؽ
المقياس مرة أخرل عمى نفس العينة بعد خمسة عشر يكـ مف التطبيؽ األكؿ ،كتـ حساب
معامؿ االرتباط بمعادلة بيرسكف بيف درجات التبلميذ في المقياس في كؿ مف التطبيؽ
األكؿ كالتطبيؽ الثاني ككجدت أنو يساكم  8.79كىك عامؿ ارتباط قكم.

* تحدٌد الزمن المناسب للمقٌاس:
قامت الباحثة بتسجيؿ الزمف الذم استغرقو كؿ طالب في اإلجابة عمى المقياس،
ثـ حساب متكسط الزمف البلزـ لئلجابة عف المقياس ،كقد كاف متكسط الزمف المستغرؽ
لحؿ المقياس ىك  58دقيقة.

 -الصورة النهائٌة للمقٌاس:

في ضكء آراء المحكميف كنتائج التجربة االستطبلعية ،أصبح المقياس في

صكرتو النيائية (ممحؽ  )4يتككف مف ( )9أسئمة تتضمف ( )38فقرة .كتحسب درجة
التمميذ عمى كؿ فقرة حسب عدد االستجابات لكؿ فقرة ،تـ إعطاء الدرجات ( )3-1-2لكؿ
عدد استجابات (-5( )4-3( )1-2أكثر) عمى التكالي بعد التأكيد عمى التبلميذ بعدـ ترؾ
أية إجابات ،كبذلؾ تككف الدرجة األقصى لممقياس  98درجة كالدرجة الدنيا لممقياس 38
درجة.
جذول 3
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عذد األسئهخ وانمفزداد نكم ثعذ مه أثعبد انممُبس
درجخ انمفزداد
عذد األسئهخ
انجعذ
3+3
2
انتصىر انخُبنٍ انجصزٌ
2+4
2
انتصىر انخُبنٍ انسمعٍ
2+4
2
انتصىر انخُبنٍ انهمسٍ
6
1
انتصىر انخُبنٍ انتذولٍ
4+2
2
انتصىر انخُبنٍ انشمٍ
30
7
انمجمىع

منهج البحثResearch Methodology :
اسػػػػػتخدـ البحػػػػػث الحػػػػػالي المػػػػػنيج شػػػػػبو التجريبػػػػػي ،كالتصػػػػػميـ التجريبػػػػػي ذك
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لمتأكد مف فاعمية تنظيـ كحدة في العمكـ في ضكء نمػكذج
 VARKعمػى تنميػة مسػػتكيات عمػؽ المعرفػػة كالتصػكر الخيػػالي لػدل تبلميػػذ الصػؼ الرابػػع
اإلبتدائي ذكم أنماط التعمـ المختمفة.
مجتمع البحثResearch community :
يتمثػػؿ مجتمػػع البحػػث فػػي جميػػع تبلميػػذ الصػػؼ الرابػػع بالمرحمػػة االبتدائيػػة بمركػػز
الخارجة ،محافظة الكادم الجديد.

عٌنة البحث االستطالعٌةExploration research sample :
تػػـ اختيػػار عينػػة البحػػث االسػػتطبلعية بطريقػػة عشػكائية ،كبمػػغ حجػػـ العينػػة ()15

تمميذ مف تبلميذ المرحمة اإلبتدائية بالكادم الجديد غير عينة البحث األساسية.
عٌنة البحث األساسٌةBasic research sample :
تـ اختيار عينة البحث مف تبلميذ الصؼ الرابع اإلبتدائي بمحافظػة الػكادم الجديػد
بطريقػػػة عشػػػكائية ،بإحػػػدل مػػػدارس مركػػػز الخارجػػػة (مدرسػػػة طمعػػػت ضػػػرغاـ اإلبتدائيػػػة)،
كعػػػددىـ ( )88تمميػػػذ ،تػػػـ تقسػػػيميـ إلػػػى مجمػػػكعتيف المجمكعػػػة التجريبيػػػة كالمجمكعػػػة
الضابطة.
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اجراءات تنفٌذ تجربة البحث:
 التطبٌق القبلً ألدوات البحث:
بعد التأكد مف تكافؤ مجمكعتي البحث في العمر كمستكل الذكاء كالتحصيؿ ،تـ التأكد
مف مستكل تبلميذ مجمكعتي البحث كمعرفة مستكياتيـ العممية التي يبدأ منيا البحث ،مف
خبلؿ تطبيؽ أدكات البحث كالمتمثمة في :اختبار مستكيات عمؽ المعرفة ،كمقياس
التصكر الخيالي قبؿ تدريس الكحدة المنظمة في ضكء نمكذج  VARKلمتبلميذ خبلؿ يكـ
اإلثنيف ( 1829/1/22ـ) ،كذلؾ لمحصكؿ عمى المعمكمات القبمية التي تسيـ في
المعالجات اإلحصائية ،كالمقارنة بنتائج التطبيؽ البعدم ألدكات البحث.

 تدرٌس الوحدة الدراسٌة المختارة وإعادة تطبٌق أدوات البحث:
في الفترة مف (1829/1/27ـ) كحتى (1829/4/11ـ) تـ تدريس كحدة "الكائنات
الحية" لمجمكعة البحث التجريبية (بكاقع فترتاف كؿ أسبكع) المنظمة في ضكء نمكذج
 ،VARKكتـ تدريس نفس الكحدة لمجمكعة البحث الضابطة بصكرتيا المقدمة في كتاب
التمميذ لمصؼ الرابع االبتدائي كبذلؾ استغرقت تجربة البحث عدد ( )9أسابيع بما يساكم
( )26حصة (كيشمؿ ذلؾ التطبيؽ القبمي ،كالتطبيؽ البعدم).

 التطبٌق البعدي ألدوات البحث:
بعد انتياء مجمكعتي البحث مف الدراسة ،تـ إعادة تطبيؽ أدكات البحث.

نتائج البحث والمناقشة والتفسٌر:
لإلجابة عن السؤال األول :ما أنماط التعمـ المفضمة لدل تبلميذ الصؼ الرابع
اإلبتدائي االبتدائية كفقا لمقياس VARK؟
تـ تطبيؽ استبياف  VARKألنماط التعمـ النسخة العربية عمى التبلميذ مجمكعة
البحث ،كتـ حساب درجة كؿ تمميذ لؤلنماط األربعة ،ثـ حساب التك اررات كالنسب المئكية
ألنماط التعمـ ،كما في الجدكؿ التالي:
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جذول 4
انتكزاراد وانىست انمئىَخ ألومبط انتعهم انمفضهخ نذي عُىخ انجحث
انىسجخ انمئىَخ
انعذد
ومظ انتعهم انمفضم
%12.5
5
انجصزٌ
%30
12
انسمعٍ
%22.5
7
انمزائٍ/انكتبثٍ
%35
14
انحسٍ انحزكٍ
%100
40
انمجمىع

يبيف جدكؿ  4أف تك اررات كالنسب المئكية لدرجات أنماط التعمـ لدل تبلميذ الصؼ
الرابع اإلبتدائي اختمفت مف نمط آلخر فقد حصؿ النمط الحسي الحركي عمى أعمى تك اررات
( )24كنسبة مئكية ( )%35تبله النمط السمعي بتكرار ( )21كنسبة مئكية ( ،)%38تبله
النمط القرائي /الكتابي بتكرار ( )9كنسبة مئكية ( ،)%11.5بينما حصؿ النمط البصرم
عمى أقؿ تكرار ( )5كنسبة مئكية (.)21.5
إف ىذا التنكع في أنماط التعمـ لدل عينة البحث يتفؽ مع ما نتجت عنو األدبيات
كالدراسات السابقة التي تناكلت معرفة أنماط التعمـ المختمفة لدل التبلميذ ،كالتي تشير إلى
كجكد فركؽ فردية بيف التبلميذ في القدرات كاالستعدادت كالميكؿ ،كمف ثـ في استقباؿ
المعمكمات كمعالجتيا كاسترجاعيا ،لذلؾ فإف كعي التبلميذ بنمط التعمـ المفضؿ لدييـ
يساعدىـ عمى فيـ أنفسيـ كمعرفة قدراتيـ كنقاط القكة كالضعؼ لدييـ ،كبالتالي يككف
التعمـ أكثر كفاءة كفاعمية كيسر ،كما أف عمى المعمـ أف يراعي ىذه الفركؽ بيف التبلميذ
عند عرض المحتكل كالخبرات بما يتناسب مع أنماط التعمـ المفضمة لدييـ ،كذلؾ العمؿ
عمى استخداـ طرؽ تدريسية كأنشطة تعميمية مناسبة ليذه األنماط.
كىذا ما راعتو الباحثة خبلؿ تنظيميا لكحدة "الكائنات الحية" مف كتاب العمكـ بحيث
يتـ عرض المحتكل بأكثر مف طريقة تناسب أنماط التعمـ المختمفة لدل التبلميذ ،ككذلؾ
استخداـ طرؽ تدريسية كأنشطة تعميمية كتقكيمية مختمفة.
لإلجابة عن السؤال الثانً :ما التصكر المقدـ لتنظيـ محتكل كحدة " الكائنات الحية"
المقررة في كتاب العمكـ لمصؼ الرابع االبتدائي كفقا لنمكذج VARK؟
تـ تنظيـ كحدة "الكائنات الحية" مف كتاب العمكـ لمصؼ الرابع االبتدائي كفقا
لنمكذج  VARKكفقا لبعض الخطكات التي سبؽ ذكرىا في إعداد مكاد البحث.
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لإلجابة عن السؤال الثالث :ما فاعمية تنظيـ محتكل كحدة " الكائنات الحية" مف كتاب
العمكـ كفؽ نمكذج VARKعمى تنمية عمؽ المعرفة لدل تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي؟
تـ فرض الفركض التالية:
 .1ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ مجمكعة البحث في
التطبيقيف القبمي كالبعدم ،عمى درجة اختبار مستكيات عمؽ المعرفة.
 .2ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في التطبيقيف البعدم ،عمى درجة اختبار مستكيات عمؽ المعرفة.
 .3ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ مجمكعات البحث كفقا
ألنماط التعمـ بنمكذج ( VARKبصرم-سمعي-قراءة/كتابة-حسي حركي) في
التطبيؽ البعدم الختبار مستكيات عمؽ المعرفة.

اختبار الفرض األول:
" ال ي كجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ مجمكعة البحث في
التطبيقيف القبمي كالبعدم ،عمى درجة اختبار مستكيات العمؽ المعرفي".
كلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات
التبلميذ في اختبار مستكيات العمؽ المعرفي ،ثـ حساب قيمة )ت) لعينتيف مستقمتيف
Independent sample T. testلمعرفة داللة الفركؽ بيف ىذه المتكسطات ،كذلؾ
عمى النحك التالي:
جذول 5
اختجبر "د" ومستىي دالنتهب نهفزق ثُه متىسطبد درجبد مجمىعخ انجحث فٍ انتطجُمُه انمجهٍ
وانجعذٌ عهً درجخ اختجبر مستىَبد عمك انمعزفخ
انجعذ

انمجمىعخ

انمتىسظ

االوحزاف
انمعُبرٌ

استُعبة وتذكز
انمعهىمبد
تطجُك انمفبهُم
وانمهبراد

انجعذٌ
انمجهٍ
انجعذٌ
انمجهٍ
انجعذٌ

10.00
3.03
11.50
4.33
6.60

1.003
2.163
1.333
1.433
1.545

انمجهٍ

3.13

1.133

انجعذٌ
القبمي

36.10
07.51

3.607
5.957

انتفكُز
االستزاتُجٍ
االختجبر ككم

يتضح مف الجدكؿ ( )5ما يمي:
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لُمخ د
22.700
16.44
7.701

20.602

2η

لىح
انتأثُز
()d

0.74

5.733

0.00

0.03

3.636

0.00

0.32

2.213

0.00

0.72

4.606

مستىٌ
انذالنخ
0.00
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 كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متكسػػطي درجػػات تبلميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة فػػيالتطبيقيف القبمي كالبعدم الختبػار مسػتكل عمػؽ المعرفػة لصػالح التطبيػؽ البعػدم فػي
المسػػتكيات التاليػػة :تػػذكر كاسػػتيعاب المعمكمػػات ،تطبيػػؽ المفػػاىيـ كالميػػارات ،التفكيػػر
االسػػتراتيجي ،حيػػث كانػػت قػػيـ (ت) دالػػة إحصػػائيا بمسػػتكل ( )8.888كىػػك أقػػؿ مػػف
مستكل داللة (.)8.85
 كجػػػكد فػػػرؽ ذك داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط درجػػػات تبلميػػػذ مجمكعػػػة البحػػػث فػػػيالتطبيقيف القبمي كالبعدم في اختبار مستكيات عمػؽ المعرفػة لصػالح التطبيػؽ البعػدم
حيث أف قيمة (ت) الكمية المحسكبة ىي ( )20.602كىذه النسبة أكبر مف قيمػة(ت)
الجدكلية بمستكل ( )8.888كىك أقؿ مف مستكل داللة (.)8.85
 كما يتضػح مػف الجػدكؿ أف حجػـ تػأثير العامػؿ المسػتقؿ (الكحػدة المنظمػة فػي نمػكذجفارؾ  )VARKعمى العامؿ التابع (مسػتكيات العمػؽ المعرفػي) كبيػر حيػث بمغػت قيمػة
مربع  ،8.24> )0.72( 2ηكىذه القيمة تعني أف ( )%91مف التبايف الكمػي لممتغيػر
التػػابع يرجػػع إلػػى تػػأثير المتغيػػر المسػػتقؿ ،كيؤكػػد ذلػػؾ قػػكة التػػأثير  )4.606( dكىػػي
جدا كدرجة عالية مف الفاعمية.
قيمة تدؿ عمى تأثير كبير ن
ككفقنػػا لػػذلؾ فػػإف ىػػذه النتيجػػة تقػػكد إلػػى رفػػض الفػػرض األكؿ مػػف فػػركض البحػػث

كقبكؿ الفرض البديؿ.

اختبار الفرض الثانً:
"يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم ،عمى درجة اختبار مستكيات العمؽ المعرفي".
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جذول 6
اختجبر "د" ومستىي دالنتهب نهفزق ثُه متىسطبد درجبد تالمُذ انمجمىعتُه انتجزَجُخ
وانضبثطخ فٍ انتطجُك انجعذٌ عهً درجخ اختجبر مستىَبد انعمك انمعزفٍ
لىح
مستىٌ
االوحزاف
2
انتأثُز
η
لُمخ د
انمجمىعخ انمتىسظ
انجعذ
انذالنخ
انمعُبرٌ
()d
10.00
0.577
1.003
انتجزَجُخ
استُعبة
0.155
2.603
متىسظ
0.007
وتذكز
14.60
2.666
انضبثطخ
انمعهىمبد
11.50
1.333
انتجزَجُخ
تطجُك
0.531
2.553
0.143 0.001
انمفبهُم
متىسظ
7.55
3.651
انضبثطخ
وانمهبراد
6.60
1.545
انتجزَجُخ
1.035
4.000
انتفكُز
0.33 0.000
كجُز
4.23
1.034
االستزاتُجٍ انضبثطخ
االختجبر ككم

انتجزَجُخ
انضبثطخ

36.10
20.30

3.607
3.720

3.746

0.000

0.20

0.002
كجُز

يتضح مف جدكؿ ( )6ما يمي:
 كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات تبلميػػػذ المجمػػػكعتيف التجريبيػػػةكالضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار مسػػػتكل عمػػػؽ المعرفػػػة لصػػػالح المجمكعػػػة
التجريبيػػػػة فػػػػي الميػػػػا ارت التاليػػػػة :تػػػػذكر كاسػػػػتيعاب المعمكمػػػػات ،تطبيػػػػؽ المفػػػػاىيـ
كالميػػػػارات ،التفكيػػػػر االسػػػػتراتيجي ،حيػػػػث كانػػػػت قػػػػيـ (ت) دالػػػػة إحصػػػػائيا بمسػػػػتكل
( )8.888كىك أقؿ مف مستكل داللة (.)8.85
 كجػػكد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات تبلميػػذ المجمػػكعتيف التجريبيػػةكالضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار مسػػػتكل عمػػػؽ المعرفػػػة لصػػػالح المجمكعػػػة
التجريبية حيث أف قيمة (ت) الكمية المحسكبة ىػي ( )3.746كىػذه النسػبة أكبػر مػف
قيمة(ت) الجدكلية بمستكل ( )8.888كىك أقؿ مف مستكل داللة (.)8.85
 كما يتضػح مػف الجػدكؿ أف حجػـ تػأثير العامػؿ المسػتقؿ (الكحػدة المنظمػة فػي نمػكذجفػارؾ  )VARKعمػى العامػؿ التػابع (مسػتكيات عمػػؽ المعرفػة) كبيػر حيػث بمغػت قيمػػة
مربع  ،8.24> )0.20( 2ηكىذه القيمة تعني أف ( )%18مف التبايف الكمػي لممتغيػر
التػػابع يرجػػع إلػػى تػػأثير المتغيػػر المسػػتقؿ ،كيؤكػػد ذلػػؾ قػػكة التػػأثير  )0.022( dكىػػي
قيمة تدؿ عمى تأثير كبير كدرجة عالية مف الفاعمية.
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ككفقنا لذلؾ فإف ىذه النتيجة تقكد إلى رفض الفػرض الثػاني مػف فػركض البحػث كقبػكؿ

الفرض البديؿ.

اختبار الفرض الثالث:
" يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ مجمكعات البحث
كفقا ألنماط التعمـ بنمكذج ( VARKبصرم-سمعي-قراءة/كتابة-حسي حركي) في
التطبيؽ البعدم الختبار مستكيات عمؽ المعرفة".
كلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ حساب مجمكع المربعات بيف المجمكعات كداخؿ
المجمكعات لدرجات التبلميذ في اختبار مستكيات العمؽ المعرفي ،ثـ حساب قيمة ()F
one-way ANOVA.لمعرفة داللة الفرؽ بيف ىذه المتكسطات ،كذلؾ عمى النحك
التالي:
جذول 3
اختجبر " "Fومستىي دالنتهب نهفزق ثُه متىسطبد درجبد مجمىعبد انجحث وفمب ألومبط انتعهم
فٍ انتطجُك انجعذٌ عهً درجخ اختجبر مستىَبد عمك انمعزفخ
ثعذ االختجبر

استُعبة
وتذكز
انمعهىمبد

تطجُك
انمفبهُم
وانمهبراد

انتفكُز
االستزاتُجٍ
االختجبر ككم

أومبط انتعهم
ثصزٌ
سمعٍ
لزاءح
وكتبثخ
حسٍ حزكٍ
ثصزٌ
سمعٍ
لزاءح
وكتبثخ
حسٍ حزكٍ
ثصزٌ
سمعٍ
لزاءح
وكتبثخ
حسٍ حزكٍ
ثصزٌ
سمعٍ
لزاءح
وكتبثخ
حسٍ حزكٍ

عذد
انطالة
5
12
7
14
5
12
7
14
5
12
7
14
5
12
7
14

مصذر
انتجبَه
ثُه
انمجمىعبد
داخم
انمجمىعبد
انمجمىع
ثُه
انمجمىعبد
داخم
انمجمىعبد
انمجمىع
ثُه
انمجمىعبد
داخم
انمجمىعبد
انمجمىع
ثُه
انمجمىعبد
داخم
انمجمىعبد
انمجمىع

مجمىع
انمزثعبد
20.564

درجبد
انحزَخ
3

240.446

36

233.100
0.416

37
3

127.104

36

127.600
26.016

37
3

06.240

36

113.100
70.52

37
3

473.1

36

503.6

37
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F
انمحسىثخ

1.304

0.073

1.327

1.604

مستىي
انذالنخ

0.263

0.770

0.120

0.100
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يتضح مف الجدكؿ ( )7ما يمي:
 ال تكجكد فركؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعة التجريبيةتعزل إلى متغير أنماط التعمـ بنمكذج ( VARKبصرم-سمعي-قراءة/كتابة-حسي
حركي) في التطبيؽ البعدم الختبار مستكيات عمؽ المعرفةككؿ كفي الميارات التالية:
تذكر كاستيعاب المعمكمات ،تطبيؽ المفاىيـ كالميارات ،التفكير االستراتيجي ،حيث أف
قيمة  Fالمحسكبة ( )1.183أقؿ مف قيمة  Fالجدكلية عند مستكل داللة ≤ .8.85
كبالتالي يتـ قبكؿ الفرض الثالث مف فركض البحث.

مناقشة وتفسٌر النتائج المتعلقة بالفروض األول والثانً والثالث (تنمٌة
مستوٌات عمق المعرفة)
أظيرت النتائج تفكؽ تبلميذ المجمكعة التجريبية التي درست الكحدة المنظمة في
ضكء نمكذج  VARKفي التطبيؽ البعدم عمى التطبيؽ القبمي كعمى تبلميذ المجمكعة
الضابطة في متكسط درجات اختبار مستكل عمؽ المعرفة بمستكياتو المختمفة ،ككاف ىذا
التفكؽ ذك حجـ تأثير كفاعمية كبيرة كما أكضحت نتائج مربع إيتا  η2كقيـ  ،dكيمكف
إرجاع ىذه النتيجة إلى:
 إقباؿ التبلميذ كانجذابيـ لممادة العممية ،كزيادة فعاليتيـ معيا ،حيث إف عرض المادةالعممية بأكثر مف طريقة كتنكع األنشطة كالمياـ بيا أدل إلى تحقيؽ مستكيات عالية
مف تعمـ المادة كفيميا كاالحتفاظ بيا كتذكرىا ،كتحفيزه عمى االستمرارية في اكتساب
المفاىيـ كالمعمكمات كالجديدة كمعالجتيا بالنمط الذم يناسبيـ سكاء كاف بصريا أك
سمعيا أك حركيا أك قرائيا كتابيا.
 يؤكد تنظيـ الكحدة كفؽ نمكذج  VARKعمى إيجابية المتعمـ في مكقؼ التعمـ،كبالتالي يبني معارفو بنفسو كفؽ قدراتو كاستعداداتو ،كيعطي التبلميذ فرصة الستثمار
قدراتيـ العقمية ،كتكسيع كتعميؽ فيميـ لجكانب التعمـ المتضمنة في المحتكل ،كبذلؾ
ال يقتصر عمى الحفظ كاالستظيار كانما يتعدل ذلؾ لئلدراؾ كالفيـ كتحقيؽ مستكيات
عمؽ المعرفة.
 تفاعؿ المتعمـ مع الميمات التي تناسب نمط التعمـ الخاص بو مثؿ إعداد ألبكماتصكر لمكائنات الحية أك تصميـ لكحات إعبلنية كتصنيفية كعمؿ زيارة بحثية لممكتبة
كغيرىا ،عمؿ عمى تحسيف قدرتو عمى التعمـ ،كتعمؿ عمى تكسيع مداركو الستقباؿ
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المعمكمات كاألفكار الجديدة ،مما يؤدم إلى عمؽ الفيـ كزيادة إدراؾ المفاىيـ
كالعبلقات بينيا.
 األنشطة التعميمية التي تـ تصميميا تتسـ بالتنكع كعدـ النمطية ،مثؿ لعب األدكاركعمؿ مخطط مفاىيمي كتمخيص ما تعممو كغيرىا ،مما يعمؿ عمى دمج المتعمميف في
األنشطة العممية التي تناسب أنماط تعمميـ المتضمنة بالكحدة الدراسية ،كتقديـ تغذية
راجعة باستمرار يشجع المتعمميف عمى تعمـ المعمكمات كتطبيقيا كاستخداميا في حؿ
المشكبلت كالتفكير بطريقة استراتيجية كبالتالي زيادة عمؽ المعالجة المعرفية لدييـ
أم تقكية التعمـ.
 كما أف نمط التعمـ المفضؿ ليس لو عبلقة مباشرة بالقدرات العقمية لمتبلميذ حيث اليختمؼ مستكل عمؽ المعرفة لمتبلميذ باختبلؼ نمط التعمـ لدييـ ،كلكف معرفة التمميذ
لنمط التعمـ المفضؿ لديو يساعده عمى التعمـ بطريقة أفضؿ كيساعد المعمـ عمى تقديـ
التعمـ بطرائؽ أكثر كفاءة كفعالية.
 تتفؽ ىذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات التي ىدفت إلى تنمية مستكيات عمؽالمعرفة مف خبلؿ تدريس العمكـ بكاسطة استراتيجيات كبرامج مختمفة مثؿ دراسة
(عمر )1827 ،التي ىدفت إلى الكشؼ عف أثر تدريس العمكـ باستخداـ كحدات التعمـ
الرقمية في تنمية مستكيات عمؽ المعرفة العممية ،كالثقة بالقدرة عمى تعمـ العمكـ لدل
طبلب الصؼ الثاني المتكسط بالمممكة العربية السعكدية ،كنتجت عف تنمية عمؽ
المعرفة العممية لمطبلب باستخداـ كحدات التعمـ الرقمي ،كدراسة (محمكد عزاـ،
 )1828التي ىدفت قياس فعالية استخداـ إستراتيجية عظـ السمؾ في تدريس كحدة
"النقؿ في الكائنات الحية" لطبلب الصؼ الثاني الثانكم في كالتفكير البصرم ،كنتجت
عف تنمية مستكيات عمؽ المعرفة البيكلكجية باستخداـ اإلستراتيجية ،كذلؾ دراسة
(مركة الباز )1828 ،كالتي ىدفت إلى الكشؼ عف أثر برنامج تدريبى فى تعميـ
 STEMلتنمية عمؽ المعرفة كالممارسات التدريسية كالتفكير التصميمى لدل معممى
العمكـ أثناء الخدمة كنتجت عف تنمية مستكيات عمؽ المعرفة بالبرنامج التدريبي،
كتختمؼ في أنو لـ تتطرؽ أم مف الدراسات -عمى حد عمـ الباحثة -إلى تنمية
مستكيات عمؽ المعرفة مف خبلؿ تنظيـ محتكل العمكـ كالذم ىك ىدؼ البحث الحالي.
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لإلجابة عن السؤال الرابع :ما فاعمية تنظيـ محتكل كحدة " الكائنات الحية" مف كتاب
العمكـ كفؽ نمكذج VARKعمى تنمية التصكر الخيالي لدل تبلميذ الصؼ الرابع
االبتدائي؟
تـ فرض الفركض التالية:
 .2ال يكجػػد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات درجػػات تبلميػػذ مجمكعػػة البحػػث
في التطبيقيف القبمي كالبعدم ،عمى درجة مقياس التصكر الخيالي.
 .1ال يكجػػػد فػػػرؽ ذك داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات تبلميػػػذ المجمػػػكعتيف
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم ،عمى درجة مقياس التصكر الخيالي.
 .3ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصػائية بػيف متكسػطات درجػات تبلميػذ مجمكعػات البحػث
كفقا ألنماط التعمـ بنمكذج ( VARKبصػرم-سػمعي-قراءة/كتابػة-حسػي حركػي)
في التطبيؽ البعدم لمقياس التصكر الخيالي.

اختبار الفرض الرابع:
" ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ مجمكعة البحث
في التطبيقيف القبمي كالبعدم ،عمى درجة مقياس التصكر الخيالي".
كلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
لدرجات التبلميذ في مقياس التصكر الخيالي ،ثـ حساب قيمة )ت) لعينتيف مستقمتيف
Independent sample T. testلمعرفة داللة الفركؽ بيف ىذه المتكسطات ،كذلؾ
عمى النحك التالي:
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جذول 0
اختجبر "د" ومستىي دالنتهب نهفزق ثُه متىسطبد درجبد مجمىعخ انجحث
فٍ انتطجُمُه انمجهٍ وانجعذٌ عهً درجخ ممُبس انتصىر انخُبنٍ
لىح
انمجمىعخ انمتىسظ االوحزاف لُمخ د مستىٌ
انجعذ
2
η
انتأثُز()d
انذالنخ
انمعُبرٌ
1.31
12.23
انجعذٌ
0.61
انتصىر
0.16 0.000 2.33
متىسظ
انجصزٌ
1.37
11.40
انمجهٍ
1.43
14.55
انجعذٌ
1.17
انتصىر
0.42 0.000 5.33
كجُز
انسمعٍ
1.33
12.70
انمجهٍ
انجعذٌ
1.50
12.00
0.35
انتصىر
0.23 0.001 3.37
كجُز
انهمسٍ
انمجهٍ
1.27
11.30
انتصىر
انتذولٍ

انجعذٌ

13.20

انمجهٍ

11.70

1.05

انتصىر
انشمٍ

انجعذٌ
انمجهٍ

14.30

1.03

13.23

1.40

االختجبر
ككم

انجعذٌ

66.70

4.23

القبمي

30.05

1..0

1.10

5.17

0.000

0.41

1.16
كجُز

3.15

0.002

0.21

0.30
كجُز

6.11

0.000

0.50

1.36
كجُز

يتضح مف الجدكؿ ( )8ما يمي:
 كج ػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متكسػػطي درجػػات تبلميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة فػػيالتطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس التصكر الخيالي لصالح التطبيؽ البعدم فػي األبعػاد
التاليػػة :التصػػػكر البصػػػرم ،التصػػػكر السػػمعي ،التصػػػكر الممسػػػي ،التصػػػكر التػػػذكقي،
التصكر الشمي ،حيث كانت قيـ (ت) دالة إحصائيا بمسػتكل ( )8.888كىػك أقػؿ مػف
مستكل داللة (.)8.85
 كجػػػكد فػػػرؽ ذك داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط درجػػػات تبلميػػػذ مجمكعػػػة البحػػػث فػػػيالتطبيقيف القبمي كالبعدم في لمقياس التصػكر الخيػالي لصػالح التطبيػؽ البعػدم حيػث
أف قيمة (ت) الكمية المحسكبة ىي ( )6.11كىذه النسبة أكبر مف قيمة(ت) الجدكليػة
بمستكل ( )8.888كىك أقؿ مف مستكل داللة (.)8.85
 كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدكؿ أف حجػػـ تػػأثير العامػػؿ المسػػتقؿ (الكحػػدة المنظمػػة فػػي ضػػكءنمػكذج فػارؾ  )VARKعمػى العامػػؿ التػابع (التصػكر الخيػالي) كبيػػر حيػث بمغػت قيمػػة
مربع  ،8.24> )0.50( 2ηكىذه القيمة تعني أف ( )%58مف التبايف الكمػي لممتغيػر
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التػػابع يرجػػع إلػػى تػػأثير المتغيػػر المسػػتقؿ ،كيؤكػػد ذلػػؾ قػػكة التػػأثير  )1.36( dكى ػى
قيمة تدؿ عمى تأثير كبير كدرجة عالية مف الفاعمية.
ككفقنا لذلؾ فإف ىذه النتيجة تقكد إلى رفض الفرض الرابع مف فركض البحث كقبكؿ

الفرض البديؿ.

اختبار الفرض الخامس:
" ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم ،عمى درجة مقياس التصكر الخيالي".
كلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
لدرجات التبلميذ في مقياس التصكر الخيالي ،ثـ حساب قيمة )ت) لعينتيف مستقمتيف
Independent sample T. testلمعرفة داللة الفركؽ بيف ىذه المتكسطات ،كذلؾ
عمى النحك التالي:
جذول 7
اختجبر "د" ومستىي دالنتهب نهفزق ثُه متىسطبد درجبد تالمُذ انمجمىعتُه انتجزَجُخ
وانضبثطخ فٍ انتطجُك انجعذٌ عهً درجخ ممُبس انتصىر انخُبنٍ
لىح
انمجمىعخ انمتىسظ االوحزاف لُمخ د مستىٌ
انجعذ
2η
انتأثُز()d
انذالنخ
انمعُبرٌ
1.20
انتصىر انتجزَجُخ 12.23
0.53
0.140 0.012 2.531
متىسظ
1.37
انجصزٌ انضبثطخ 11.47
1.43
انتصىر انتجزَجُخ 14.55
0.33
0.24 0.001 3.456
كجُز
1.34
انسمعٍ انضبثطخ 13.30
1.50
انتصىر انتجزَجُخ 12.00
0.31
0.21 0.002 3.131
كجُز
1.23
انهمسٍ انضبثطخ 11.05
انتصىر
انتذولٍ

انتجزَجُخ

13.20

انضبثطخ

12.15

1.23

انتصىر
انشمٍ

انتجزَجُخ
انضبثطخ

14.30

1.03

13.32

1.45

االختجبر
ككم

انتجزَجُخ
انضبثطخ

66.70
62.00

4.23
4.30

1.10

3.240

0.002

0.22

0.32
كجُز

3.000

0.004

0.17

0.63
متىسظ

4.032

0.000

0.30

1.00
كجُز
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يتضح مف جدكؿ ( )9ما يمي:
 كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات تبلميػػػذ المجمػػػكعتيف التجريبيػػػةكالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقيػاس التصػكر الخيػالي لصػالح المجمكعػة التجريبيػة
فػػي األبعػػاد التاليػػة :التصػػكر البصػػرم ،التصػػكر السػػمعي ،التصػػكر الممسػػي ،التصػػكر
التػػذكقي ،التصػػكر الشػػمي ،حيػػث كانػػت قػػيـ (ت) دالػػة إحصػػائيا بمسػػتكل ()8.888
كىك أقؿ مف مستكل داللة (.)8.85
 كجػػكد فػػرؽ ذك داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات تبلميػػذ المجمػػكعتيف التجريبيػػةكالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقيػاس التصػكر الخيػالي لصػالح المجمكعػة التجريبيػة
حيث أف قيمة (ت) الكمية المحسػكبة ىػي ( )4.032كىػذه النسػبة أكبػر مػف قيمػة(ت)
الجدكلية بمستكل ( )8.888كىك أقؿ مف مستكل داللة (.)8.85
 كمػػا يتضػػح مػػف الجػػدكؿ أف حجػػـ تػػأثير العامػػؿ المسػػتقؿ (الكحػػدة المنظمػػة فػػي ضػػكءنمػكذج فػارؾ  )VARKعمػى العامػػؿ التػابع (التصػكر الخيػالي) كبيػػر حيػث بمغػت قيمػػة
مربع  ،8.24> )0.30( 2ηكىذه القيمة تعني أف ( )%38مف التبايف الكمػي لممتغيػر
التابع يرجع إلى تأثير المتغير المستقؿ ،كيؤكد ذلؾ قكة التػأثير  )1.00( dكىػي قيمػة
تدؿ عمى تأثير كبير كدرجة عالية مف الفاعمية.
ككفقنا لذلؾ فإف ىذه النتيجة تقكد إلى رفض الفرض الخامس مف فركض البحث كقبكؿ

الفرض البديؿ.

اختبار الفرض السادس:
"ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ مجمكعات البحث
كفقا ألنماط التعمـ بنمكذج ( VARKبصرم-سمعي-قراءة/كتابة-حسي حركي) في
التطبيؽ البعدم لمقياس التصكر الخيالي".
كلمتحقؽ مف صحة الفرض تـ حساب مجمكع المربعات بيف المجمكعات كداخؿ
المجمكعات لدرجات التبلميذ في مقياس التصكر الخيالي ،ثـ حساب قيمة (one- )F
way ANOVA.لمعرفة داللة الفرؽ بيف ىذه المتكسطات ،كذلؾ عمى النحك التالي:
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ثعذ
انممُبس
انتصىر
انجصزٌ

انتصىر
انسمعٍ

انتصىر
انهمسٍ

انتصىر
انتذولٍ

انتصىر
انشمٍ
انممُبس
ككم

جذول 10
اختجبر " "Fومستىي دالنتهب نهفزق ثُه متىسطبد درجبد مجمىعبد انجحث وفمب
ألومبط انتعهم فٍ انتطجُك انجعذٌ عهً درجخ ممُبس انتصىر انخُبنٍ
مستىي
F
درجبد
مجمىع
مصذر
عذد
ومظ
انحزَخ انمحسىثخ انذالنخ
انمزثعبد
انتجبَه
انتعهم انطالة
3
3.730
ثُه
5
ثصزٌ
انمجمىعبد
12
سمعٍ
36
57.045
داخم
7
لزاءح
0.204 1.612
انمجمىعبد
وكتبثخ
37
66.735
انمجمىع
14
حسٍ
حزكٍ
3
0.726
ثُه
5
ثصزٌ
انمجمىعبد
12
سمعٍ
36
30.734
داخم
7
لزاءح
0.227 1.507
انمجمىعبد
وكتبثخ
37
37.700
انمجمىع
14
حسٍ
حزكٍ
3
1.012
ثُه
5
ثصزٌ
انمجمىعبد
12
سمعٍ
36
73.363
داخم
7
لزاءح
0.745 0.125
انمجمىعبد
وكتبثخ
37
70.335
انمجمىع
14
حسٍ
حزكٍ
3
11.103
ثُه
5
ثصزٌ
انمجمىعبد
12
سمعٍ
36
43.213
داخم
7
لزاءح
0.070 2.105
انمجمىعبد
وكتبثخ
37
54.400
انمجمىع
14
حسٍ
حزكٍ
3
11.332
ثُه
5
ثصزٌ
انمجمىعبد
12
سمعٍ
36
117.603
داخم
7
لزاءح
0.331 1.101
انمجمىعبد
وكتبثخ
37
131.335
انمجمىع
14
حسٍ
حزكٍ
3
33.647
ثُه
5
ثصزٌ
انمجمىعبد
12
سمعٍ
36
621.751
داخم
7
لزاءح
0.232 0.191
انمجمىعبد
وكتبثخ
37
677.600
انمجمىع
14
حسٍ
حزكٍ
- 2178 -

فاعلية تنظيم محتوى وحدة في العلوم وفق نموذج .................................................. VARK

يتضح مف الجدكؿ ( )28ما يمي:
 ال تكجكد فركؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعة التجريبيةتعزل إلى متغير أنماط التعمـ بنمكذج ( VARKبصرم-سمعي-قراءة/كتابة-حسي
حركي) في التطبيؽ البعدم لمقياس التصكر الخيالي ككؿ كفي األبعاد التالية:
التصكر البصرم ،التصكر السمعي ،التصكر الممسي ،التصكر التذكقي ،التصكر
الشمي ،حيث أف قيمة  Fالمحسكبة ( )2.498أقؿ مف قيمة  Fالجدكلية عند
مستكل داللة ≤ .0.05
كبالتالي يتـ قبكؿ الفرض السادس مف فركض البحث.

مناقشة نتائج البحث وتفسٌرها:
 جعؿ كحدة "الكائنات الحية" مف كتاب العمكـ المتعمميف يتعممكف كفقا لميكليـكاتجاىاتيـ مما أدل إلى إعطائيـ الفرصة في تفضيؿ كانتقاء نمط التعمـ الذم
يناسبيـ كتطبيقو ،كجعميـ يتمعنكف كيتأممكف أكثر في مادة التعمـ كيفكركف في
خبراتيـ كمعارفيـ السابقة ،كىذا يساعد عمى تنمية التساؤؿ لدييـ كحؿ المشكبلت
كالتنبؤ بما يمكف أف يحدث كتككيف تصكرات خيالية مختمفة في المكاقؼ المختمفة.
 التنكع في األنشطة كالمياـ المتضمنة في الكحدة مثؿ اكتشاؼ األشياء التي ليانفس الرائحة ،تكممة أشكاؿ ناقصة مف خيالو كغيرىا ،جعمت منيا مادة ثرية لتخيبلت
التبلميذ ،حيث يمكف لمتمميذ تخيؿ ما يحدث في مكاقؼ مختمفة عف طريؽ تككيف
صكر رمزية يمكف التعبير عنيا في الكاقع كذلؾ ألف الطفاؿ في ىذه المرحمة تفكيرىـ
يتسـ بالمركنة كسيكلة التحكيؿ كالتشكيؿ ،كبالتالي يستطيع التمميذ اكتشاؼ
المستقبؿ مف حكلو.
 كذلؾ فإف التصكر الخيالي ال يقتصر عمى نمط تعمـ معيف كانما يمكف أف يختمؼالتصكر الخيالي بيف تبلميذ النمط التعميمي الكاحد ،كقد يرجع ذلؾ لطبيعة األنشطة
المقدمة لمتبلميذ فيزداد التصكر الخيالي البصرم عندما يقدـ لمتبلميذ ذكم نمط التعمـ
البصرم أنشطة كميمات بصرية ،كذلؾ النمط السمعي يزيد عندما تقدـ ميمات
كأنشطة سمعية كىكذا ،كبالتالي فإف التصكر الخيالي يزداد في النمط التعميمي الكاحد
بناء عمى مدل تكافؽ المياـ كاألنشطة مع نمط التعمـ.
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 كتتفؽ نتائج البحث حزئيا مع نتا ئج األبحاث التي ىدفت إلى تنمية التخيؿ عامة لدلأطفاؿ المرحمة اإلبتدائية مثؿ دراسة (أحمد( ،)1828 ،عبد الصمد ،)1826،كدراسة
(الجزار)1883 ،

توصٌات البحث:
كفي ضكء النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ،يكصي البحث الحالي بما يمي:



ضركرة تطكير مناىج العمكـ كفقا ألنماط تعمـ التبلميذ في المراحؿ الدراسية المختمفة لما لو

مف أثر إيجابي في معرفة مستكيات عمؽ المعرفة كمف ثـ تحسيف عممية التعمـ.
 ضركرة تدريب الطبلب المعممكف بكميات التربية عمى التدريس كفقا ألنماط التعمـ
المختمفة لمطبلب في جميع التخصصات.
 ضركرة إجراء المزيد مف الدراسات في تدريس العمكـ لتنمية مستكيات عمؽ المعرفة
في المراحؿ الدراسية المختمفة.
 ضركرة تدريب الطبلب في المراحؿ الدراسية المختمفة عمى حؿ األسئمة في مستكيات
عمؽ المعرفة األربعة.
 إقامة دكرات تدريبية لمطبلب كالمدرسيف لتنمية التصكر الخيالي لدييـ.
 عدـ االعتماد عمى التمثيؿ المفظي فقط في إعداد المناىج الدراسية كطرائؽ تدريسيا
كيمكف تقديـ مكاد تساعد الطبلب عمى فيـ كبناء تصكرات خيالية تساعد عمى فيـ
المكاد الدراسية.

مقترحات البحث:
 تطكير منيج العمكـ في المرحمة االعدادية كفقا لنمكذج فارؾ ألنماط التعمـ لتنمية
مستكيات عمؽ المعرفة كالحس العممي.
 برنامج مقترح لتنمية مستكيات عمؽ المعرفة لدل الطبلب في المرحمة الثانكية.
 برنامج تدريبي لمعممي العمكـ لتحسيف صياغة التقييمات في ضكء مستكيات عمؽ
المعرفة.
 برنامج مقترح لتنمية التصكر الخيالي لدل الطبلب في المرحمة الثانكية.
 برنامج قائـ عمى القصص الرقمية لتنمية التصكر الخيالي لدل تبلميذ المرحمة
االبتدائية.
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