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ملخص البحح
ىدؼ البحث إلى تعرؼ فاعمية تدريس األحياء باستخداـ استراتيجية  REACTفي
تنمية التحصيؿ وميارات حؿ المسائؿ الوراثية والدافعية لمتعمـ لدى طالبات الصؼ األوؿ
الثانوي ،وتكونت مجموعة البحث مف  68طالبة بالصؼ األوؿ الثانوي ،تـ تقسيميـ إلى
مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة .واشتممت مواد البحث وأدواتو عمى دليؿ المعمـ
لتدريس موضوعات الباب باستخداـ استراتيجية  ،REACTوسجؿ نشاط الطالبات ،واختبار
تحصيمى عند مستويات (الفيـ – التطبيؽ -التحميؿ -التركيب) ،واختبار ميارات حؿ المسائؿ
إحصائيا عند
الوراثية ،ومقياس الدافعية لتعمـ األحياء ،وأظيرت نتائج البحث وجود فرؽ داؿ
ً
(  ) 0,03بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى
مستوى
التطبيؽ البعدي لكؿ مف اختبار التحصيؿ ،واختبار ميارات حؿ المسائؿ الوراثية ،ومقياس
الدافعية لتعمـ األحياء لصالح المجموعة التجريبية ،كما أظيرت النتائج فاعمية تدريس األحياء
باستخداـ استراتيجية REACTفي تنمية التحصيؿ وميارات حؿ المسائؿ الوراثية والدافعية
لمتعمـ لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي.
الكممات المفتاحية :تدريس األحياء ،استراتيجية  ، REACTالتحصيؿ  ،ميارات حػؿ المسػائؿ
الوراثية  ،الدافعية لتعمـ األحياء.
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The Effectiveness of Teaching Biology Using REACT Strategy in
Developing Achievement, Genetic problems Solving Skills, and
Motivation to learn among secondary Stage students
Dr.Eman Fathey Galal Gad
Lecturer of Curricula & Methods of Teaching Science
Faculty of Education, Assiut University
Abstrac
The research aimed to recognize the effectiveness of teaching
biology using the REACT strategy in developing achievement, genetic
problems solving skills, and motivation to learn among first year, secondary
school students. The study was conducted on 82 students. They were divided
into two groups; an experimental group and a control group. The tools of the
study included: teachers’ manual for teaching the topics of the selected unit
using REACT strategy, students’ activities book, an achievement test (focusing
on the levels of: understanding, application, analysis, and synthesis), a test of
genetic problems solving skills, and a motivation scale to measure students’
motivation for learning Biology. The results of the study indicated that there is
a statistically significant difference at level (0.05) between the means of scores
of the experimental group and the control group on the post administration of
the achievement test, the test of genetic problems solving, and the scale of
motivation for learning Biology in favor of the experimental group. The results
have also shown that the the effectiveness of teaching biology using the
REACT strategy in developing achievement, genetic problems solving skills,
and motivation to learn among first year, secondary school students
Key words: teaching biology, REACT Strategy, achievement, genetic
problems solving skills, motivation to learn Biology.
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مقدمة:
دور فػػي بنػػاء المعرفػػة الجديػػدة ،و ربػػط مػػا
المعرفػػة الموجػػودة مسػػبقًا لػػدى الم ػتعمـ ليػػا ٌ
يتعممو الطػبلب بحيػاتيـ الواقعيػة ومعػرفتيـ السػابقة يثيػر اىتمػاميـ ودافعيػتيـ لمػتعمـ ،ودافعيػة
الطبلب لمتعمـ ليا أىمية كبيرة في تعميـ وتعمػـ األحيػاء ،وتمثػؿ الوراثػة جػزءاً رئيسػاً فػي منػاىج
األحياء بالمرحمة الثانوية.

وينظر إلى عمـ الوراثة عمى أنو أحد ركائز الثػورة العمميػة الحديثػة ،وقػد اكتسػب أىميتػو
منػػذ نشػػهتو عػػف طريػػؽ العػػالـ منػػدؿ فػػي القػػرف التاس ػ عشػػر ،ثػػـ زادت أىميتػػو م ػ اكتشػػاؼ
العالميف واتسف وكريؾ في عاـ  3731ـ لتركيب الحمض النػووي  ، DNAوبعػد اكتشػاؼ ىػذا
الحمض ومعرفة تركيبو ،بدأ العمماء في توظيؼ عمـ الوراثة في مجػاالت عديػدة ميمػة وحيويػة
لئلنسػػاف والحي ػواف والنبػػات مثػػؿ :االستنسػػاخ ،واليندسػػة الوراثيػػة ،ونقػػص الغػػذاء فػػي العػػالـ،
والمكافحة الحيوية .وألىمية ىذا العمػـ بػدأت الػنظـ التربويػة تضػمينو فػي مػادة العمػوـ واألحيػاء
رئيسا مػف مكوناتيػا سػواء فػي مرحمػة التعمػيـ العػاـ ،أو فػي
التي يدرسيا الطمبة باعتباره مكوًنا
ً
المرحمة التعميـ الجامعي (عبد اهلل بف خميس  ،و سميماف بف محمد )311 ، 8032،

فرصا لمطبلب لتعمـ ميارات حؿ المسائؿ الوراثية ،وتتمثؿ أىميػة حػؿ
ويوفر عمـ الوراثة ً
المسائؿ الوراثيػة فػي تنميػة األفكػار التػي تكمػف وراء عمػـ الوراثػة وتنميػة ميػارات التفكيػر لػدى

الطبلب في المواقؼ المختمؼ ).) Corbett,et al,2010,221
كما تساعد العمميات العقميػة التػي تػدخؿ فػي أنشػطة حػؿ المسػائؿ بمختمػؼ أنواعيػا فػي
العموـ عمى تحميؿ وتركيب المعطيات والمعمومات الكتشاؼ حموؿ جديدة ،وصػقؿ ميػارات اتخػاذ
القرار ،كما تسػاعد عمػى تنميػة ميػارات التفكيػر النقػدي ،ويعػد الفشػؿ فػي اكتسػاب ميػارات حػؿ
المسائؿ مف األسباب الرئيسػية لعػزوؼ الطػبلب عػف االسػتمرار فػي دراسػة العمػوـ (عبػد اهلل بػف
خميس  ،و سميماف بف محمد )318، 8007 ،
وتعد الدافعية لمتعمـ مف الشروط األساسية التي يتوقؼ عمييا تحقيؽ اليدؼ مف عمميػة
التعمـ في أي مجاؿ مػف مجاالتػو المتعػددة ،سػواء فػي تعمػـ أسػاليب وطػرؽ التفكيػر ،أو تكػويف
االتجاىات والقػيـ أو تعػديؿ بعضػيا ،أو تحصػيؿ المعمومػات والمعػارؼ ،أو فػي حػؿ المشػكبلت
إلى أخر جمي أساليب السموؾ التي تخض لعوامؿ التدريب والممارسػة (أنػور محمػد،8038 ،
.)812
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 267 -

فاعلية تدريس األحياء ...

عدد أبريل-ج4246 )42( -4م

والدافعيػػة مػػف العناصػػر اليامػػة فػػي أي عمميػػة تعمػػيـ وتعمػػـ ،وأف الطػػبلب ذوي الدافعيػػة
الدرسية ))Salih. et al, 2016, 16
لمتعمـ عادة ما يكوف أداؤىـ أفضؿ في الصفوؼ ا
كمػػا تعػػػد طػػػرؽ واسػػتراتيجيات التػػػدريس التػػػي يسػػػتخدميا المعمػػـ مػػػف العوامػػػؿ الميمػػػة
أيضػا عمػى
المؤثرة عمى دافعية الطبلب لتعمـ العموـ ،كمػا يمكػف أف تػؤثر طػرؽ تقيػيـ المعممػيف ً
دافعيػػة الطػػبلب ،إذا قػػدـ المعممػػوف معػػايير تقيػػيـ واضػػحة وردود فعػػؿ تصػػحيحية ،كمػػا يحفػػز
الطبلب األنشطة المثيرة لبلىتماـ والمفيدة والتي ترتبط بحيػاتيـ اليوميػة(Schulze& van, .
)2015,2
والتدريس القائـ عمي السياؽ يربط المحتوى األكػاديمي بسػياؽ الحيػاة الواقعيػة لمطػبلب،
وىػذا ميػـ لمغايػة ألنػو يسػاعد المتعممػيف عمػى االحتفػاظ بػالتعمـ لػيس فقػط فػي الػذاكرة قصػػيرة
أيضا االحتفاظ بالتعمـ في الذاكرة طويمة المدى ،مما يسػاعد الطػبلب عمػى تطبيػؽ
المدي ،ولكف ً
وتوظيؼ ما تعمموه في وقت الحؽ مف حياتيـ ( .)Davtyan, 2014
وتعػػد اسػػت ارتيجية  REACTأحػػد تطبيقػػات التػػدربس القػػائـ عمػػى السػػياؽ ،والتػػي قػػاـ
مركز البحث والتطوير المينػي ( )CORDبتصػميميا ،نتيجػة لمدراسػات التػي أجريػت لمواجيػة
مشكبلت التعمـ في الرياضيات والعموـ ).)Bilgin,, et al, 2017,67
وتتكوف استراتيجية  REACTمف خمس مراحؿ ىي :الربط  ،Relatingوالخبرة
 ،Experiencingوالتطبيؽ  ، Applyingوالتعاوف  ، Cooperatingوالنقؿ
 ،Transferringوالربط ٚؼُ ٙالتعمـ في سياؽ خبرات الحياة الواقعية أوالمعرفة الموجودة
مسبقًا ،والخبرة تؼُ ٙالتعمـ بالممارسة أو مف خبلؿ االستكشاؼ واالكتشاؼ واالختراع،

والتطبيؽ ٚؼُ ٙالتعمـ عف طريؽ تطبيؽ وتوظيؼ المفاىيـ ،والتعاوف ٚؼُ ٙالتعمـ في سياؽ

المشاركة واالستجابة والتواصؿ م متعمميف آخريف ،والنقؿ ٚؼُ ٙاستخداـ المعرفة في سياؽ
(Rahayu & Kurniasih ، )Crawford, 2001, 3-13
جديد أو موقؼ جديد
).)Nawas, 2018,11( ،),2014,588

ػوحا ،وأكثػػر
وتسػػاىـ اسػػت ارتيجية  REACTفػػي عػػرض الموضػػوعات بشػػكؿ أكثػػر وضػ ً
قابميػػة لمفيػػـ ،وأكثػػر إثػػارة الىتمػػاـ الطػػبلب ) ،) Demircioglu, et al, 2019,104كمػػا
تتطمب االستراتيجية أف يكوف الطبلب نشطيف في التعمـ بحيث يتـ االحتفػاظ بػالتعمـ فػي الػذاكرة
لفترة أطوؿ)) Rahayu & Kurniasih ,2014,588
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وفػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ تتبػػيف أىميػػة ربػػط مػػا يتعممػػو الطػػبلب بحيػػاتيـ وبالمعرفػػة السػػابقة
الموجودة لدييـ ،واستخداـ استراتجيات التدربس السياقي التي تراعػى ذلػؾ  ،ومنيػا اسػتراتيجية
 ، REACTوأىمية تنمية ميارات حؿ المسائؿ الوراثية وتنمية الدافعية لتعمـ األحياء.

مشكلة البحح:
تمثؿ الوراثة أحد الموضوعات في مناىج األحيػاء التػي يجػد الطػبلب صػعوبة فػي فيميػا
عمى المستوييف الثانوي وما بعد الثانوي ).( Balan, 2018,75) ،)Murray, 2011, 75
وقد أظيرت نتائج الدراسات السابقة وجود صعوبات في تعمـ الوراثة لدى طبلب المرحمػة
الثانوبػػة ومنيػػا :دراسةةت ) ، Chu, Y. (2008ودراسػػة ( ،Awang, et al., (2016كمػػا
توصمت دراسة ) Knippels,etal,( 2005إلى أف مستوى فيـ الطبلب لعمـ الوراثػة مػنخفض
لمغاية .
كمػػا أشػػارت نتػػائج بعػػض الدراسػػات إلػػى ضػػعؼ دافعيػػة الطػػبلب لػػتعمـ األحيػػاء ومنيػػا:
دراسػة كػؿ ) ،Keraro, et al,( 2007و دراسػة) ، Shihusa & Keraro (2009و دراسػة
عدى عادؿ (.)8036
وعزز إحساس الباحثة بمشكمة البحػث الحاليػة قياميػا باسػتطبلع رأي مصػحوب بمقابمػة
شخصػػية مػػ مجموعػػة مػػف معممػػي األحيػػاء بالمرحمػػة الثانويػػة بػػبعض مػػدارس أسػػيوط بمػػ
عػػددىـ  33معمػػـ ومعممػػو ،لتعػػرؼ أكثػػر الموضػػػوعات صػػعوبة فػػى األحيػػاء ؟ وعػػف أسػػػباب
الصػػػعوبة؟ وأشػػػارت نتػػػائج اسػػػتطبلع الػػػرأى إلػػػى اتفػػػاؽ  %60مػػػف المعممػػػيف عمػػػى أف أكثػػػر
الموضػػوعات صػػعوبة فػػى األحيػػاء الموضػػوعات المرتبطػػة بالوراثػػة ،وارجػ المعممػػوف ذلػػؾ إلػػى:
الطبيعػػة المجػػردة ليػػذه الموضػػوعات ،واسػػتخداـ الطرائػػؽ التقميديػػة فػي التػػدربس ،وصػػعوبة حػػؿ
المسائؿ الوراثية.
كما عزز إحساس الباحثػة نتػائج الدراسػة االستكشػافية التػي أجرتيػا عمػى مجموعػة مػف
طالبات الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسػة الجامعػة الثانويػة بنػات التابعػة إلدارة أسػيوط التعميميػة
وبم عددىـ 17طالبةً ،حيث طبؽ عمييـ مقياس الدافعيػة لػتعمـ األحيػاء ،وأشػارت النتػائج إلػى
حصوؿ %53مػف الطالبػات عمػى درجػة أقػؿ مػف  %40مػف الدرجػة النيائيػة لمقيػاس الدافعيػة
لتعمـ األحياء ،مما يشير إلى ضعؼ ميارات الدافعية لتعمـ األحياء لدى الطالبات.
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وبناء عمػى مػا سػبؽ يمكػف القػوؿ بانخفػاض الدافعيػة لػتعمـ األحيػاء لػدى طػبلب الصػؼ
األوؿ الثػػػانوي ،وضػػػرورة االىتمػػػاـ باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات تػػػدريس تػػػربط مػػػا يدرسػػػة الطػػػبلب
بالوراثة بحياتيـ ومعرفتيـ السابقة ،ومف ىنا كاف اىتماـ البحث الحالى باسػتخداـ اسػتراتيجية
 REACTلتنميػػة التحصػػيؿ وميػػارات حػػؿ المسػػائؿ الوراثيػػة والدافعيػػة لػػتعمـ األحيػػاء لػػدى
طالبات الصؼ األوؿ الثانوي .

اسئلة البحح:
حاوؿ البحث الحالى اإلجابة عف األسئمة األتية:
 .3ما فاعمية تدريس األحياء باستخداـ استراتيجية REACTفي تنمية التحصيؿ لػدى طالبػات
الصؼ األوؿ الثانوي؟
 .8ما فاعمية تدريس األحياء باستخداـ اسػتراتيجية  REACTفػي تنميػة ميػارات حػؿ المسػائؿ
الوراثية لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي؟
 .1ما فاعمية تدريس األحياء باستخداـ استراتيجية  REACTفي تنمية الدافعيػة لمػتعمـ لػدى
طالبات الصؼ األوؿ الثانوي؟

أٍداف البحح:
ىدؼ البحث الحالى إلى:
 .2تنميػػة تحصػػيؿ طالبػػات الصػػؼ األوؿ الثػػانوي باسػػتخداـ اسػػتراتيجية  REACTفػػي تػػدريس
األحياء.
 .3تنميػػػػة ميػػػػارات حػػػػؿ المسػػػػائؿ الوراثيػػػػة لػػػػدى طالبػػػػات الصػػػػؼ األوؿ الثػػػػانوي باسػػػػتخداـ
استراتيجية  REACTفي تدريس األحياء.
 .4تنميػػة الدافعيػػة لػػتعمـ األحيػػاء لػػدى طالبػػات الصػػؼ األوؿ الثػػانوي باسػػتخداـ اسػػتراتيجية
 REACTفي تدريس األحياء.
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أٍنية البحح:
تتضح أىمية البحث الحالى في األتي:
 .3قدـ البحث دليبلً لممعمـ حوؿ استخداـ استراتيجية  REACTفي تدريس األحياء.

 .8قػػدـ البحػػث اختبػػا ارً تحص ػيمياً فػػى بػػاب ت ػوارث الصػػفات المقػػرر عمػػى طػػبلب الصػػؼ األوؿ

الثػػانوي الفصػػؿ الدراسػػي الث ػاني ،قػػد يفيػػد المعممػػيف فػػي االسترشػػاد بػػو عنػػد إج ػراء اختبػػار
تحصيمي في الباب.

 .1قدـ البحث اختبا ارً لميارات حؿ المسائؿ الوراثية ،قد يفيػد البػاحثيف فػي االسترشػاد بػو عنػد
إجراء دراسات مشابية.

 .2قدـ البحث مقياسػاً لدافعيػة لػتعمـ األحيػاء لطػبلب الصػؼ األوؿ الثػانوي ،قػد يفيػد البػاحثيف
في االسترشاد بو عند إجراء دراسات مشابية.

حدود البحح:
اقتصر البحث الحالى عمى:
 .3مجموعة مف طالبات الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة خديجة يوسؼ الثانوية بنات بهسيوط.
 .8باب ( توارث الصفات) المقرر عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي الفصؿ الدراسي الثاني.
 .1التحصيؿ عند مستويات (الفيـ – التطبيؽ -التحميؿ -التركيب).
 .2ميػػارات حػػؿ المسػػائؿ الوراثيػػة وىػػي :تحديػػد الحالػػة الوراثيػػة التػػي تنتم ػي إلييػػا المسػػهلة،
والتعبير بالرموز عف الجينات الممثمة لمصفات ،وكتابػة الطػرز المظيػري والجينػي لؤلبػويف،
واجػراء التيجػػيف المناسػػب ،وتحديػػد الطػػرز الجينػػي والمظيػػرى لؤلبنػػاء ،واالحتمػػاؿ الػػوراثي،
واالستنتاج الوراثي.
 .3أبعػػاد الدافعيػػة لػػتعمـ األحيػػاء وىػػي :قيمػػة تعمػػـ األحيػػاء  ،والكفػػاءة الذاتيػػة  ،واسػػتراتيجيات
التعمـ النشط  ،وأىداؼ االنجاز  ،و بيئة التعمـ.
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فزوض البحح :
حاوؿ البحث اختبار صحة الفروض التالية:
إحصائيا عند مستوى (  ) 0,03بيف متوسػطي درجػات المجموعػة التجريبيػة
 .3يوجد فرؽ داؿ
ً
والمجموعة الضابطة فى التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية.
إحصائيا عند مستوى (  ) 0,03بيف متوسػطي درجػات المجموعػة التجريبيػة
 .8يوجد فرؽ داؿ
ً
والمجموعػػة الضػػابطة فػػى التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار ميػػارات حػػؿ المسػػائؿ الوراثيػػة لصػػالح
المجموعة التجريبية.
إحصائيا عند مستوى (  ) 0,03بيف متوسطي درجػات المجموعػة التجريبيػة
 .1يوجد فرؽ داؿ
ً
والمجموعة الضابطة فى التطبيؽ البعدي لمقيػاس الدافعيػة لػتعمـ األحيػاء لصػالح المجموعػة
التجريبية.

مواد البحح وأدواتُ :
تطمب البحث الحالى إعداد الباحثة لممواد واألدوات التالية:
 .3دليؿ المعمـ لتدريس موضوعات باب (توارث الصفات) باستخداـ است ارتيجية REACT

 .8سجؿ نشاط الطالبات.
 .1اختبار تحصيمى عند مستويات (الفيـ – التطبيؽ -التحميؿ -التركيب).
 .2قائمة بميارات حؿ المسائؿ الوراثية.
 .3اختبار ميارات حؿ المسائؿ الوراثية.
 .4مقياس الدافعية لتعمـ األحياء.

ميَر البحح:
اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة المػػػػنيج التجريبػػػػي و التصػػػػميـ شػػػػبو التجريبػػػػي ذي المجمػػػػوعتيف
التجريبية والضابطة عند تطبيؽ مواد وأدوات البحث.
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مصطلحات البحح:
 -3اسرتاتيذية REACT
تعػػػرؼ اسػػػتراتيجية  REACTبهنيػػػا اسػػػتراتيجية تتكػػػوف مػػػف خمسػػػة مراحػػػؿ لمػػػتعمـ
السػػياقي ىػػي :الػػربط ،والتجريػػب ،والتطبيػػؽ والتعػػاوف ،واالنتقػػاؿ ،وأنيػػا تؤكػػد عمػػى عمػػؿ روابػط
وعبلقات بيف المعرفة الجديدة والحياة الواقعية (أيات حسف)34، 8036 ،
ويقصد باستراتيجية  REACTفػي البحػث الحػالى :مجموعػة مػف اإلجػراءات واألنشػطة
يتـ مف خبلليا ربط المعرفة الجديدة بالخبرات السػابقة والحيػاه الواقعيػة لطالبػات الصػؼ األوؿ
الثانوي ،و اكتشاؼ المعرفة الجديدة بػالخبرات وتطبيقيػا واسػتخداميا  ،والتعػاوف والتواصػؿ مػ
األقراف لمقياـ بالمياـ المختمفة ،واستخداـ ما تعممتو الطالبات في مواقؼ جديػدة  ،وتتكػوف مػف
خمس مراحؿ لمتعمـ السياقي ىي :الربط ،والخبرة ،والتطبيؽ ،والتعاوف ،واالنتقاؿ.
 -8التحصيلAchievement :
ُيعػػرؼ التحصػػيؿ بهنػػو مػػدى اسػػتيعاب الطػػبلب لمػػا تعمم ػوا مػػف خب ػرات معينػػة مػػف خػػبلؿ
مقررات دراسية ،ويقاس بالدرجة التي يحصػؿ عمييػا الطػبلب فػي االختبػارات التحصػيمية المعػدة
ليذا الغرض(أحمد حسيف المقانى و عمى أحمد الجمؿ .)36 ،8001،
ُيعرؼ التحصيؿ إجرائيا بهنو مقدار ما اكتسبتو طالبات الصؼ األوؿ الثانوي مػف معػارؼ
ومعمومػات وخبػرات فػي أثنػاء تعمميػـ بػاب تػوارث الصػفات ،ويقػاس ذلػؾ بػدرجات الطالبػات فػػي
االختبار التحصيمي المعد لذلؾ.
 -1مَارات حل املسائل الوراثيةGenetic problems Solving Skills :
تعػرؼ ميػػارات حػػؿ المسػػائؿ الوراثيػػة بهنيػػا  :مجموعػػة مػػف الميػػارات العقميػػة التػي يقػػوـ
بيا الطالب أثناء حؿ المسػائؿ الوراثيػة بدايػة مػف الحػؿ حتػى الوصػوؿ إلػى النتػائج والتفسػيرات
النيائية (عبير عبيد .)14 ،8035 ،
وتعرؼ ميػارات حػؿ المسػائؿ الوراثيػة إجرائيػاً بهنيػا :قػدرة طالبػات الصػؼ االوؿ الثػانوي

عمي حؿ المسائؿ الوراثية بكؿ دقة واتقاف ،بدايػة مػف تحديػد الحالػة الوراثيػة التػي تنتمػي إلييػا
المسػػهلة وصػوال لمتفسػػير الػػوراثي الصػػحيح ،وتقػػاس بالدرجػػة التػػي تحصػػؿ عمييػػا الطالبػات فػػي
اختبار ميارات حؿ المسائؿ الوراثية المعد لذلؾ الغرض.
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 -2الدافعية لتعله األحياءMotivation to learn Biology :
تُعػػرؼ الدافعيػػة لمػػتعمـ بهنيػػا :مجموعػػة مػػف العوامػػؿ الداخميػػة والخارجيػػة تػػدف المػػتعمـ
لبلندماج بدرجة عالية مػف النشػاط والرةبػة فػي االسػتمتاع بالميػاـ والخبػرات التعميميػة الجديػدة
).)Spinath& Spinath, 2005,88
وتعػػرؼ الدافعيػػة لػػتعمـ األحيػػاء إجرائي ػاً بهنيػػا :حالػػة داخميػػة ثتيػػر انتبػػاه طالبػػات الصػػؼ
األوؿ الثانوي لتعمـ األحياء واالستمتاع بػو واإلقبػاؿ عميػو بنشػاط وجيػد مسػتمر لموصػوؿ إلػي

أقصى استفادة مػف الػتعمـ .وتقػاس بالدرجػة التػي تحصػؿ عمييػا الطالبػات فػي مقيػاس الدافعيػة
لتعمـ األحياء المعد لذلؾ الغرض.

اإلطار اليظزي للبحح:
تنػػػاوؿ اإلطػػػار النظػػػري اسػػػتراتيجية  ، REACTوميػػػارات حػػػؿ المسػػػائؿ الوراثيػػػة ،و
الدافعية لتعمـ األحياء.
احملور األول :اسرتاتيذية REACT
أوالً :مفَوو اسرتاتيذية REACT
تعػػرؼ اسػػتراتيجية  REACTبهنيػػا إحػػدى اسػػتراتيجيات الػػتعمـ القائمػػة عمػػى السػػياؽ.
وتتكػوف مػف خمػس مراحػؿ ىػي :الػربط ،والتجريػب ،والتطبيػؽ ،والتعػاوف ،والنقػؿHussien, .
))2017,64
فػػي حػػيف تعرفيػػا سػػحر محمػػد ( )816 ،8035بهنيػػا خمسػػة مراحػػؿ أساسػػية لمتػػدريس
والتعمـ محورىا المتعمـ تبنى عمى النظرية البنائية ،ودور المعمـ توفير البيئة المحفػزة والداعمػة
لحدوث التعمـ مف خبلؿ :الربط والخبرة والتطبيؽ والتعاوف والنقؿ
كمػػا تعػػرؼ بهنيػػا مجموعػػة مػػف اإلج ػراءات المعػػدة عمػػى أسػػاس البنائيػػة ،وىػػي إحػػدى
االسػػتراتيجيات القائمػػة عمػػى مػػدخؿ السػػياؽ ،وتسػػاعد عمػػى إش ػراؾ التبلميػػذ فػػي التفكيػػر وحػػؿ
المشػػكبلت واألنشػػطة العمميػػة مػػف أجػػؿ تحسػػيف فيميػػـ وزيػػادة إنجػػازىـ ،وتتكػػوف مػػف خمػػس
خطوات أساسية ( الربط ،التجريػب ،التطبيػؽ ،التعػاوف ،االنتقػاؿ) (رانيػا محمػد -70 ،8037،
.)73
وفػػي ضػػوء التعريفػػات السػػابقة يمكػػف القػػوؿ بػػهف اسػػتراتيجية  REACTمجموعػػة مػػف
اإلجػراءات واألنشػطة يػػتـ مػف خبلليػػا ربػط المعرفػة الجديػػدة بػالخبرات السػػابقة والحيػاه الواقعيػػة
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 227 -

فاعلية تدريس األحياء ...

عدد أبريل-ج4246 )42( -4م

لممػػتعمـ ،واكتشػػاؼ المعرفػػة الجديػػدة بػػالخبرات وتطبيقيػػا واسػػتخداميا ،والتعػػاوف والتواصػػؿ م ػ
األقػراف لمقيػاـ بالميػػاـ المختمفػة ،واسػػتخداـ مػا تعممػػو المػتعمـ فػػي مواقػؼ جديػػدة ،وتتكػوف مػػف
خمس مراحؿ لمتدريس السياقي ىي :الربط ،والخبرة ،والتطبيؽ ،والتعاوف ،واالنتقاؿ.
ثانياً :خطوات استراتيجية REACT

تتكػػوف االسػػتراتيجية مػػف خمػػس خط ػوات أو مراحػػؿ ىػػي( أيػػات حسػػف-35 ،8036 ،

Nawas, ( ،)Rahayu & Kurniasih ,2014,588) ، (Crawford, 2001, 3-13) ،)36

،)2018,11

 -3الزبط Relating :
يقصد بالربط التعمـ في سياؽ خبرات الحياة الواقعية أو المعرفة الموجودة مسبقًا.

ويػػػتـ فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة ربػػػط المعرفػػػة الجديػػػدة بخبػػػرات الحيػػػاة الواقعيػػػة أو المعرفػػػة
الموجػػودة مسػػبقًا لػػدى الطػػبلب ،وتيػػدؼ ىػػذه المرحمػػة جػػذب انتبػػاه الطػػبلب وزيػػادة دافعيػػتيـ

تمامػا لمطػبلب،
مفيومػا
لمتعمـ ،ويستخدـ المعمموف الربط عندما يربطػوف
ً
جديػدا بشػيء مػهلوؼ ً
ً
وبالتػالي ربػط مػا يعرفػو الطػػبلب بالفعػؿ بالمعمومػات الجديػدة ،ويػػتـ ذلػؾ بهسػاليب مختمفػة منيػػا
طرح األسئمة ،وقراءة نص ،ومشاىدة صور أو فيديو.
 -8اخلربة أو التذزبة Experiencing :
يقصد بالخبرة التعمـ بالممارسة أو مف خبلؿ االكتشاؼ واالختراع.
وتيدؼ ىذه المرحمة إلى مساعدة الطػبلب الػذيف لػيس لػدييـ معرفػة سػابقة بالموضػوع،
ومسػػاعدة الطػػبلب عمػػى بنػػاء معرفػػة جديػػدة مػػف خػػبلؿ الخب ػرات والتعامػػؿ م ػ الم ػواد واألدوات،
وأنشطة حؿ المشكبلت ،وأنشطة المعمؿ ،واالكتشاؼ والتقصي.
 -1التطبيق Applying :
يقصد بالتطبيؽ التعمـ عف طريؽ تطبيؽ واستخداـ المفاىيـ.
ويطبؽ الطبلب المفاىيـ عندما ينخرطوف في أنشطة حؿ المشكبلت العمميػة والمشػاري ،
ومف خبلؿ حؿ تماريف ،وفي ىػذه المرحمػة يسػاعد المعمػـ الطػبلب عمػى اسػتخداـ المعرفػة التػى
تعمموىا في حياتيـ اليومية.
 -2التعاوٌ Cooperating :
يقصد بالتعاوف التعمـ في سياؽ المشاركة واالستجابة والتواصؿ م متعمميف آخريف.
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وعنػػػدما يعمػػػؿ الطػػػبلب مػػػ أقػػػرانيـ فػػػي مجموعػػػات صػػػغيرة  ،يطرحػػػوف األسػػػئمة دوف
الشعور بالحرج ،ومف خبلؿ االستماع إلى اآلخريف في المجموعة ،يعيد الطبلب تقيػيـ أنفسػيـ،
فرصػػا كبيػػرة لمطػػبلب لمحصػػوؿ
كمػػا يتعمم ػوا احت ػراـ آراء اآلخػػريف ،وتػػوفر األنشػػطة التعاونيػػة ً
عمى المعمومات.
 -3اليقل Transferring :
يقصد بالنقؿ استخداـ المعرفة في سياؽ جديد أو موقؼ جديد.
ويسػػتخدـ الطػػبلب فػػي ىػػذه المرحمػػة المعرفػػة التػػي تعمموىػػا فػػي سػػياؽ جديػػد أو موقػػؼ
جديد لـ يتعرض لو مف قبؿ ،أو البناء عمى ىذه المعرفػة ،ويكػوف ذلػؾ مػف خػبلؿ االشػتراؾ فػي
مناقشة قضايا جديدة  ،وايجاد حموؿ ابداعية ،وعمؿ مشاري  ،وحؿ مشكبلت.
ثالثاً :دور المعمـ و الطالب في استراتيجية REACT

ىناؾ أدوار يمكػف أف يقػوـ بيػا المعمػـ والطالػب فػي كػؿ مرحمػة مػف مراحػؿ االسػتراتيجية

وبمكػػػػف توضػػػػح ىػػػػذه األدوار فػػػػي انتةةةةبنDarhim,2020,148-153) ٙ

&

Sari,

)،

) ( ،) Hussien, 2017,77-78) ،)Ülta, & Calik, 2016,85دعػاء محمػد -77 ،8037 ،
)85
 دور املعله و الطالب يف مزحلة الزبط Relating :
يكػػوف دور المعمػػـ فػػي ىػػذه المرحمػػة ربػػط المعرفػػة الجديػػدة بػػالخبرات الحياتيػػة والمعرفػػة
السابقة لمطبلب ،وذؾ مف خبلؿ :توجية أسئمة مباشرة لمطبلب أو تقديـ نص لمقػراءة أو عػرض
صور أو فيديو يتبعيا أسئمة.
ويكوف دور الطالب فػي ىػذه المرحمػة اإلجابػة عػف األسػئمة المباشػرة  ،أو قػراءة الػنص
أو مشاىدة الصور أو الفيديو ثـ اإلجابة عف األسئمة التي تتبعيا.
 دور املعله و الطالب يف مزحلة اخلربة Experiencing :
يكػػوف دور المعمػػـ فػػي ىػػذه المرحمػػة تػػوفير الخبػػرات المناسػػبة لػػتعمـ الطػػبلب المعرفػػة
الجديػػػدة ،وذؾ مػػػف خػػػبلؿ :تػػػوفير األنشػػػطة والمػػػواد واألدوات البلزمػػػة ،وتوجيػػػو الطػػػبلب ألداء
األنشطة ،واإلشراؼ وتقديـ التغذية الراجعة أثناء قياـ الطبلب باألنشطة ،ومناقشػة الطػبلب بعػد
القياـ باألنشطة.
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ويكوف دور الطالب في ىػذه المرحمػة القيػاـ باألنشػطة ،و تػدويف المبلحظػات والنتػائج،
وتقديـ التفسيرات واالستنتاجات.
 دور املعله و الطالب يف مزحلة التطبيق Applying :
يكػػوف دور المعمػػـ فػػي ىػػذه المرحمػػة تقػػديـ تمػػاريف تطبيقيػػة ،وتوجيػػو الطػػبلب إلعطػػاء
أمثمة وتطبيقات أخرى لممعرفة التي اكتسبوىا.
ويكوف دور الطالب في ىذه المرحمة حؿ التمػاريف التطبيقيػة  ،وتقػديـ أمثمػة وتطبيقػات
أخرى لممعرفة التي اكتسبوىا.
 دور املعله و الطالب يف مزحلة التعاوٌ Cooperating :
يكػػػوف دور المعمػػػـ فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة تػػػوفير األنشػػػطة التعاونيػػػة؛ ميػػػاـ أو أسػػػئمة أو
مشػكبلت أو مشػػاري  ،واإلشػراؼ وتوجيػػة المجموعػػات أثنػػاء أداء األنشػػطة التعاونيػػة ،ومناقشػػة
المجموعات فيما توصمت إلية.
ويكػػوف دور الطػػبلب فػػي ىػػذه المرحمػػة العمػػؿ فػػي مجموعػػات ألداء األنشػػطة التعاونيػػة،
وتقػػديـ تقريػػر عػػف الميػػاـ أو األسػػئمة أو المشػػكبلت أو المشػػاري التػػي قامػػت بيػػا المجموعػػة،
وعرض ما توصمت إليو المجموعة.
 دور املعله و الطالب يف مزحلة اليقل Transferring :
يكوف دور المعمـ في ىذه المرحمة طرح أسػئمة أو مشػكبلت أو قضػايا مرتبطػة بموضػوع
الدرس ،وحث الطبلب إليجاد حموؿ ابداعية لممشكبلت والقضايا.
ويكوف دور الطبلب في ىذه المرحمة استخداـ ما تعممو في الدرس لئلجابة عػف األسػئمة
ومناقشة المشكبلت والقضايا  ،وتقديـ حموؿ ابداعية لممشكبلت والقضايا.
رابعاً  :أىمية استراتيجية  REACTفي التدريس
تتضح أٍنية اسرتاتيذية  REACTيف التدريس مً خالل اليقاط التالية:
 تس ػيـ االسػػتراتيجية مػػف خػػبلؿ الػػربط ب ػيف موضػػوع الػػدرس والحيػػاة الواقعيػػة ،فػػي عػػرض
ػػوحا ،وأكثػػػر قابميػػػة لمفيػػػـ ،وأكثػػػر إثػػػارة الىتمػػػاـ الطػػػبلب
الموضػػػوعات بشػػػكؿ أكثػػػر وضػ ً
).) Demircioglu, et al, 2019,104
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 تشج االستراتيجية الطبلب عمى التعمـ بشكؿ أكثر نشاطًا (.)Widada, et al, 2019,1

 تتطمػب االسػتراتيجية أف يكػوف الطػػبلب نشػطيف فػي الػتعمـ بحيػػث يػتـ االحتفػاظ بػالتعمـ فػػي
الذاكرة لفترة أطوؿ(.)Rahayu & Kurniasih ,2014,588
 تساعد االستراتيجية مػف خػبلؿ مرحمػة التعػاوف عمػى تنميػة الميػارات التعاونيػة والعمػؿ فػي
فريؽ ،كما تساعد االستراتيجية مف خبلؿ مرحمة النقػؿ عمػى انتفػاؿ أثػر الػتعمـ إلػى مواقػؼ
جديدة (سحر محمد.)821 ،8035 ،
وفػػي ضػػوء مػػا تػػـ عرضػػو لخط ػوات االسػتراتيجية ودور المػػتعمـ فييػػا ،يمكػػف القػػوؿ بػػهف
االسػػػتراتيجية تثيػػػر اىتمػػػاـ الطػػػبلب لمػػػتعمـ ،وتجعػػػؿ المػػػتعمـ أكثػػػر نشػػػاطاً ،كمػػػا تسػػػاعد عمػػػى

االحتفػػاظ بػػالتعمـ فػػى الػػذاكرة طويمػػة المػػدى ،وتنمػػي التفكي ػر ،وتنمػػي ميػػارات العمػػؿ التعػػاوني،
وتجعؿ التعمـ أبقى أث ارً.

وقػػد اسػػتخدمت بعػػض الدراسػػات اسػػتراتيجية  REACTفػػي تػػدريس العمػػوـ  :ومنيػػا

دراسة
(  Ülta, et al,( 2015التي توصمت إلى فاعميػة اسػتراتيجية  REACTفػي تصػويب المفػاىيـ
البديمػػة فػػي كيميػػاء المحاليػػؿ لػػدى الطػػبلب حػػديثي التخػػرج قسػػـ التعمػػيـ االبتػػدائي ،كمػػا ىػػدفت
دراسػػة ) Ülta, & Calik,( 2016إلػػي تعػػرؼ أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية  REACTودورة
التعمـ الخماسية والتعمـ التقميدى عمى تنمية مفاىيـ األحماض والقواعد واالتجػاه نحػو الكيميػاء
لػػػدى معممػػػي الكيميػػػاء ،وأشػػػارت نتػػػائج دراسػػػة سػػػحر محمػػػد ( )8035إلػػػى أف اسػػػتخداـ
اسػتراتيجية  ( REACTالػػربط -الخبػػرة -التطبيػػؽ -التعػػاوف -النقػػؿ) ليػا أثػػر كبيػػر فػػي تنميػػة
قػػدرات الػػذكاء النػػاجح والفيػػـ المفػػاىيمي وزيػػادة مسػػتوى الطمػػوح لػػدى طالبػػات الصػػؼ األوؿ
الثانوي ذوات االتجاه السمبي نحو الكيمياء ،كماىدفت دراسػة ( Bilgin, et al ( 2017تعػرؼ
أثر استخداـ استراتيجية  REACTفي تدريس الطبيعة الجزيئيػة لممػادة عمػى تنميػة التحصػيؿ
والتغير المفاىيمي لدى تبلميذ الصؼ السادس ،وتوصمت دراسػة أيػات حسػف ( )8036إلػى أف
اسػػتخداـ اسػػتراتيجية  REACTليػػا أثػػر كبيػػر فػػي تنميػػة أنتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ والفيػػـ العميػػؽ
والكفاءة الذاتية األكاديمية في مادة األحياء لػدى طالبػات المجموعػة التجربييػة ،وىػدفت دراسػة
ارنيػػػا محمػػػد ( )8037إلػػػي الكشػػػؼ عػػػف فاعميػػػة اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية  REACTفػػػي تنميػػػة
ميػػارات التفكيػػر المسػػتقبمي ودافعيػػة اإلنجػػاز األكػػاديمي لػػدى تبلميػػذ الصػػؼ الثػػاني اإلعػػدادي،
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كماىػدفت دراسػة ( Demircioglu, et al,( 2019إلػى تقصػي أثػر اسػتخداـ المػواد التعميميػة
اسػتنادا إلػى اسػتراتيجية  REACTعمػى تنميػة المفػاىيـ وميػارات االستقصػاء
التي تـ تطويرىا
ً
واالتجاه نحو الكيمياء لدى طبلب الصؼ العاشر.

احملور الجاىي  :مَارات حل املسائل الوراثية
أوالً :مفَوو املسألة الوراثية
يعػػػرؼ إبػػػراىيـ رمضػػػاف ( )27 ،8033المسػػػهلة بهنيػػػا :موقػػػؼ عممػػػي مشػػػكؿ ومثيػػػر
يعتػػرض المػػتعمـ ،ويحتػػاج إلػػى التفكيػػر العميػػؽ لموصػػوؿ إلػػى الحػػؿ باالعتمػػاد عمػػى المعػػارؼ
السابقة.
بينما تعرؼ ايماف حمدي (  )23 ،8033المسهلة الوراثية بهنيا :موقؼ مشكؿ يمػر بػو
الطالب يتطمب منو استخداـ الرمػوز وربػط المعطيػات الػواردة بالمسػالة بالمفػاىيـ الوراثيػة التػي
درسيا بيدؼ الوصوؿ إلى الحؿ.
كما تعرؼ عبير عبيد ( )18 ،8035المسهلة الوراثية بهنيػا :موقػؼ مشػكؿ يتعػرض لػو
المتعمـ ،يتطمب منو أف يفكر بعمؽ إليجاد الحؿ المناسب ،معتمداً عمى خبراتو السابقة.

وفي ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ بهف المسهلة الوراثية ىي :موقػؼ مشػكؿ يواجػو المػتعمـ

يتطمب منو ربط المعمومات الواردة بالمسالة بما تعممو في الوراثة بيدؼ الوصوؿ إلى الحؿ.

ثاىياً :مفَوو مَارات حل املسألة الوراثية
تعرؼ ايماف حمدي (  )24 ،8033ميارات حؿ المسائؿ الوراثية بهنيا  :مجموعة مػف
الميػػارات التػػي تتمثػػؿ فػػي قػػدرة الطالػػب عمػػى تحديػػد الحالػػة الوراثيػػة التػػي تنتمػي إلييػػا المسػػهلة
وتفسػػير آليػػة الت ػوارث باسػػتخداـ الرمػػوز بكػػؿ دقػػة واتقػػاف عػػالي فػػي مواقػػؼ جديػػدة  ،وتقػػاس
بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب باالختبار المخصص لذلؾ.
بينما تعرؼ عبيػر عبيػد ( )14 ،8035ميػارات حػؿ المسػائؿ الوراثيػة بهنيػا  :مجموعػة
مف الميارات العقميػة النػي يقػوـ بيػا الطالػب أثنػاء حػؿ المسػائؿ الوراثيػة بدايػة مػف الحػؿ حتػى
الوصوؿ إلى النتائج والتفسيرات النيائية.
ومف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف القوؿ بهف ميارات حؿ المسائؿ الوراثية ىػي :القػدرة
عمي حؿ المسائؿ الوراثية بكؿ دقة واتقاف ،بدايػة مػف تحديػد الحالػة الوراثيػة التػي تنتمػي إلييػا
المسهلة وصوال لمتفسير الوراثي الصحيح.
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ثالجاً :مَارات حل املسألة الوراثية :
ويشػػير كمػػاؿ عبػػد الحميػػد ( )188 ،8002إلػػى أف حػػؿ المسػػهلة الوراثيػػة يتطمػػب مػػف
المتعمـ امتبلؾ الميارات األرب التالية:
 تحديد الحالة الوراثية التي تنتمي إلييا المسهلة. استنتاج التركيب الجيني لآلباء. إجراء التيجيف بيف اآلباء. وض التفسير الوراثي.ويقترح عايش زيتوف( )332 ،8006خطوات أساسية يمكف االىتداء بيا لحػؿ المسػهلة
الوراثية وىي :
 كتابة التركيب الشكمي لؤلبويف. تحديد التركيب الجيني لؤلبويف. تحديد الجاميتات المذكرة والمؤنثة المحتمؿ تكوينيا. تحديد التركيب الجيني لؤلبناء المحتمؿ إنجابيـ. تحديد التركيب الشكمي لؤلبناء المحتمؿ إنجابيـ. االستنتاجات الوراثيةوتتفؽ كؿ مػف إيمػاف حمػدي ( )35-34 ،8033وعبيػر عبيػد ( )21 ،8035عمػى أف
ميارات حؿ المسهلة الوراثية ىي :
  .تحديد الحالة الوراثية التي تنتمي إلييا المسهلة. التعبيػػػر بػػػالرموز عػػػف الجينػػػات الممثمػػػة لصػػػفات الحالػػػة الوراثيػػػة التػػػي تنتمػػػي إلييػػػاالمسهلة .
 كتابة الطرز الشكمية لؤلبويف . كتابة الطرز الجينية لؤلبويف . إجراء التيجيف بيف األبويف . التفسير الوراثي .وفي ضوء ما سبؽ يمكف تحديد ىسب ميارات لحؿ المسهلة الوراثية وىي :
 تحديد الحالة الوراثية التي تنتمي إلييا المسهلة)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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 التعبير بالرموز عف الجينات الممثمة لمصفات. كتابة الطرز المظيري والجيني لؤلبويف. إجراء التيجيف المناسب. تحديد الطرز الجيني والمظيرى لؤلبناء. االحتماؿ الوراثي. االستنتاج الوراثي.وقػػد تناولػػػت بعػػض الدراسػػػات والبحػػوث ميػػػارات حػػؿ المسػػػائؿ الوراثيػػة ومنيػػػا :دراسػػػة
) Cavallo (1996التػػي توصػػمت إلػػى وجػػود عبلفػػة ارتباطيػػة موجبػػة بػػيف قػدرة الطػػبلب عمػػى
التفكيػر وحػػؿ المسػػائؿ الوراثيػػة ،كمػػا توصػػمت دراسػػة ) Corbett,et al, (2010إلػػي فاعميػػة
نمػػوذج الػػتعمـ المعرفػػي فػػي تنميػػة ميػػارة حػػؿ المسػػائؿ الو ارثيػػة ،وىػػدفت دراسػػة ايمػػاف حمػػدي
( )8033تعػػرؼ اثػػر مخططػػات التعػػارض المعرفػػي فػػي تنميػػة المفػػاىيـ وميػػارات حػػؿ المسػػهلة
الوراثية لػدى طالبػات الصػؼ العاشػر ،كماىػدفت دراسػة) Aurah (2013معرفػة العبلقػات بػيف
الكفاءة الذاتية لمطبلب ،ما وراء المعرفة ،وقدرتيـ عمى حؿ المسائؿ الوراثية ،وحددت دراسة (
 Awang, et al.( 2016الصعوبات التي واجيتيا طبلب مؤسسة العموـ في فيػـ عمػـ الوراثػة
بناء عمى قدرتيـ عمى حؿ ثبلثة أنواع مف مسائؿ عمػـ الوراثػة ،وأظيػرت نتػائج دراسػة
المندلية ً
عبيػػر عبيػػد ( )8035فاعميػػة تقنيػػة االنفوجرافيػػؾ( الثابػػت -المتحػػرؾ) فػػي تنميػػة ميػػارات حػػؿ
المسالة الوراثية لدى طالبات الصؼ العاشػر ،وأشػارت نتػائج دراسػة ( Avena & Knight
) 2019إلػػى أف بعػػض الطػػبلب الػػذيف يعػػانوف مػػف صػػعوبات قػػد يكػػوف لػػدييـ عجػػز فػػي معرفػػة
محتػػوى وراثػػي معػػيف ،والتػػي عنػػد معالجتػػو تسػػمح لمطػػبلب بحػػؿ مسػػائؿ عمػػـ الوراثػػة الصػػعبة
بنجاح.

احملور الجالح :الدافعية لتعله األحياء
أوالً :مفَوو الدافعية لتعله األحياء
يعػػرؼ كمػػاؿ زيتػػوف(  )223 ،8003الػػداف بهنػػو :مثيػػر داخمػػي ُيحػػرؾ سػػموؾ الفػػرد
ويوجيو لموصوؿ إلى ىدؼ معيف أي ُيحرؾ سموؾ الفرد نحػو شػيء مػا ،أو بعيػداً عنػو إلشػباع

حاجة أو تجنب أذى.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 227 -

فاعلية تدريس األحياء ...

عدد أبريل-ج4246 )42( -4م

كمػػا تُعػػػرؼ الدافعيػػة لمػػػتعمـ بهنيػػا :مجموعػػػة مػػف العوامػػػؿ الداخميػػة والخارجيػػػة تػػػدف

المتعمـ لبلندماج بدرجػة عاليػة مػف النشػاط والرةبػة فػي االسػتمتاع بالميػاـ والخبػرات التعميميػة
الجديدة ).)Spinath & Spinath, 2005,88
ويعرؼ مجدي إسماعيؿ ( )87، 8005الدافعية نحػو تعمػـ العمػوـ بهنيػا :الرةبػة التػي
توجو نشاط التبلميذ العممي لبذؿ المزيد مػف الجيػد والمثػابرة والتركيػز واالنتبػاه فػي تعمػـ العمػوـ
واالستمتاع بو والتغمب عمى الصعوبات التي يمكف أف تواجييـ أثنػاء عمميػة الػتعمـ ،لكػي يصػؿ
إلى أفضؿ نتيجة دوف النظر إلى اإلثابة أو المكافهة.
في حيف تُعرؼ الدافعية لتعمـ العموـ بهنيػا :حالػة داخميػة تثيػر سػموؾ المػتعمـ وتوجيػو
وتديمو لتعمـ العموـ ).(Glynn et al., 2011, 1160
وفي ضوء مػا سػبؽ يمكػف القػوؿ بػهف الدافعيػة لػتعمـ األحيػاء ىػي :حالػة داخميػة تثيػر
انتباه المتعمـ لتعمـ األحياء واالسػتمتاع بػو واإلقبػاؿ عميػو بنشػاط وجيػد مسػتمر لموصػوؿ إلػي
أقصى استفادة مف التعمـ.

ثاىياً:العوامل املوثزة يف الدافعية لتعله األحياء
أشػار كػؿ مػف ) Schulze& van. (2015,2-3إلػى أف العوامػؿ المتعمقػة بالدافعيػة
لػتعمـ العمػوـ تػػرتبط بالسػمات الشخصػية لمطػػبلب مثػؿ :كفػاءاتيـ الذاتيػػة  ،واسػتراتيجيات الػػتعمـ
النشط ،وتصوراتيـ لقيمة العموـ  ،كما ترتبط بالبيئػة التعميميػة التػي يدرسػوف فييػا مثػؿ :طػرؽ
التدريس وثقافة المدرسة ،ومتغيرات أخرى مثؿ :الجنس والعمر.
فػي حػيف حػدد) Salih. et al,( 2016, 20العوامػؿ المتعمقػة بالدافعيػة لػتعمـ العمػوـ
بالمرحمة الثانوية :بدواف داخمية لتعمـ العموـ ،ودافػ خارجيػة لػتعمـ العمػوـ ،والصػمة الشخصػية
لػػتعمـ العمػػوـ ،وتقريػػر المصػػير (المسػػؤولية) لػػتعمـ العمػػوـ ،والكفػػاءة الذاتيػػة (الثقػػة) فػػي تعمػػـ
العموـ ،والقمؽ بشهف تقييـ العموـ .
كمػا حػدد ) Tuan, et al ( 2005, 643سػتة عوامػؿ متعمقػة بالدافعيػة لػتعمـ األحيػاء
وىي:
 .3الكفاءة الذاتية :وىي ثقة الطبلب بقدرتيـ عمى األداء الجيد في مياـ تعمـ العموـ.
دور نشػطًا فػػي اسػػتخداـ مجموعػػة متنوعػػة مػػف
 .8اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط :يمعػػب الطػػبلب ًا
بناء عمى فيميـ السابؽ.
االستراتيجيات لبناء معرفة جديدة ً
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 .1قيمػػة تعمػػـ العمػػوـ :إف قيمػػة تعمػػـ العمػػوـ ىػػي السػػماح لمطػػبلب باكتسػػاب الكفػػاءة فػػي حػػؿ
المشػػكبلت ،واالستفسػػار ،وتحفيػػز تفكيػػرىـ الخػػاص ،وايجػػاد صػػمة العمػػـ بالحيػػاة اليوميػػة .إذا
استطاعوا إدراؾ ىذه القيـ الميمة ،فسيكوف لدييـ الدافعية لتعمـ العموـ.
 .2ىدؼ األداء :تتمثؿ أىداؼ الطالب في تعمـ العموـ في التنافس م الطبلب اآلخػريف وجػذب
انتباه المعمـ.
 .3ىػػدؼ اإلنجػػاز :يشػػعر الطػػبلب بالرضػػا ألنيػػـ يزيػػدوف مػػف كفػػاءتيـ وانجػػازىـ أثنػػاء تعمػػـ
العموـ.
 .4تحفيػػز بيئػػة الػػتعمـ :تػػؤثر البيئػػة التعميميػػة المحيطػػة بػػالطبلب فػػي الفصػػؿ ،مثػػؿ المنػػاىج
الدراسية ،وطرؽ التدريس  ،وتفاعؿ التبلميذ عمى دافعية الطبلب نحو تعمـ العموـ.
وقػد أشػار أنػور محمػد( )834-823 ،8038إلػى بعػض المبػادئ التػي تعمػؿ عمػى تنشػيط
دافعية الطبلب لمتعمـ وىي:
 -3تركيز االنتباه حوؿ الموضوعات المطموب تعمميا.
 -8تحقيؽ الحاجة إلى اإل نجاز.
 -1تحديد األىداؼ ووضوحيا.
 -2تنمية الميوؿ.
 -3مبلءمة مستوى العمؿ المطموب تعممو لمطبلب.
 -4الحافز.
 -5الثواب والعقاب.
 -6جعؿ المتعمـ في حالة نشاط واىتماـ مستمر.
 -7معرفة المتعمـ بمستوى تقدمو
ومف خبلؿ ما سػبؽ يمكػف أف نوجػو انتبػاه المعمػـ إلػى مػا يجػب القيػاـ بػو إلثػارة دافعيػة
الطبلب لتعمـ األحياء في النقاط التالية:
 استخداـ طرؽ تدريس تقوـ عمى التعمـ النشط
 ربط موضوعات األحياء بالحياة اليومية لمطبلب.
 إثارة انتباه الطبلب لموضوع التعمـ.
 قياـ الطبلب بالعديد مف األ نشطة م تحديد أىداؼ النشاط وربطو بالواق .
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 إتاحة الفرصة لمطبلب لمتفاعؿ م بعضيـ البعض والمشاركة بفاعمية.
 وض معايير واضحة لتقييـ الطبلب.
 استخداـ التعزيز والتغذية الراجعة.
 تنمية ميوؿ الطبلب والكفاءة الذاتية.
 احتراـ لمطبلب واالىتماـ بيـ.

ثالجاً :أٍنية الدافعية للتعله األحياء
تعد الدافعية نحو التعمـ مف األىداؼ التربوية األساسية التػي ينشػدىا أي نظػاـ تربػوي ،
إذ ليا آثار ميمة عمى تعمػـ الطالػب وسػموكة ،وتشػمؿ ىػذه اآلثػار توجيػو السػموؾ نحػو أىػداؼ
معينة ،وزيادة الجيد والطاقة لدى المتعمـ( ثريا يونس وفتحي عبد الرحمف.)334 ،8038 ،
كما تؤثر الدافعية عمى اختيارات الطبلب لمتعمـ ،وعمى الوقت والجيد الذي يكرسػونو لػو،
كما تؤثر في اصرارىـ عمى الػتعمـ ،وفػي مػواجيتيـ لمعقبػات التػي يواجيونيػا فػي عمميػة الػتعمـ
))Ramli, 2014, 723
ودافعية الطبلب لمتعمـ ليا أىمية كبيػرة فػي تعمػيـ العمػوـ وتعمميػا ،حيػث توصػمت العديػد
مػػف الدراسػػات إلػػي وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة موجبػػة بػػيف دافعيػػة الطػػبلب لػػتعمـ العمػػوـ والتحصػػيؿ
العممػي وتعمػـ المفػاىيـ )Pintrich,, (،(Zusho et al. 2003)،(Tuan et al, (2005
.)2003
وفي إطار االىتماـ بالدافعية لتعمـ العموـ فقد تناولػت بعػض الدراسػات والبحػوث الدافعيػة
لػػتعمـ العمػػوـ فػػي مراحػػؿ التعمػػيـ المختمفػػة ومنيػػا :دراسػػة ) Keraro, et al,( 2007والتػػي
ىػػدفت إلػػى معرفػػة أثػػر خػرائط المفػػاىيـ التعاونيػػة عمػػى تنميػػة الدافعيػػة نحػػو تعمػػـ االحيػػاء لػػدى
طػبلب الصػؼ الثػاني الثػانوي ،كمػا أشػارت نتػائج دراسةت )Shihusa & Keraro (2009
إلى أف الطبلب الذيف يدرسوف باستخداـ المنظمات المتقدمة لػدييـ مسػتوى أعمػى مػف الدافعيػة
نحػػو تعمػػـ األحيػػاء مػػف أولئػػؾ الػػذيف يدرسػػوف باسػػتخداـ طػػرؽ التػػدريس التقميديػػة ،وتوصػػمت
دراسة ) Wang,et al,( 2015إلى فاعمية التدريس القائـ عمى االستفسار في تنميػة الدافعيػة
واالىتمػاـ لػتعمـ العمػوـ لػدى طػبلب المرحمػة الثانويػة ،كمػا ىػدفت دراسػة ( Yildiz, et al
)2017معرفة أثر الجيسيو والتعمـ المبني عمى حػؿ المشػكبلت عمػى تنميػة الدافعيػة نحػو تعمػـ
العمػػوـ لػػدى طػػبلب الصػػؼ الثػػامف بالمرحمػػة اإلعدادي ػة ،وأشػػارت نتػػائج دراسػػة & Siew
) Mapeala (2017إلى أف التفكير القائـ عمى حؿ المشػكبلت بمسػاعدة الخػرائط طريقػة تعمػـ
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فاعمة في تحسف الدافعية نحو تعمػـ العمػوـ لػدى تبلميػذ الصػؼ الخػامس االبتػدائي ،كمػا ىػدفت
دراسػػة عػػدى عػػادؿ ( )8036تفصػػي أثػػر تػػدريس مػػادة األحيػػاء بطريقػػة العػػروض العمميػػة فػػي
تحصيؿ طمبة المرحمة الثانوية ودافعيتيـ نحو الػتعمـ فػي العػراؽ ،وتوصػمت دراسػة أحػبلـ وجيػو
( )8037إلى فاعمية استراتيجية تدريسية مطػورة مسػتندة إلػى نتػائج أبحػاث الػدماغ فػي تنميػة
دافعية طمبة الصؼ الساب نحو تعمـ مادة العموـ.

إدزاءات البحح:
فيما يمي عرض لئلجراءات التي تـ اتباعيا في إعداد وتطبيؽ مواد البحث وأدواتو:

أوالً :إعداد مواد البحح:
اقتضى البحث إعداد المواد التالية:

 - 1دليل املعله:
قامت الباحثة بإعداد دليؿ لممعمػـ يسترشػد بػو عنػد تػدريس موضػوعات البػاب باسػتخداـ
اسػػػتراتيجية  REACTواشػػػتمؿ الػػػدليؿ عمػػػى :توجييػػػات لممعمػػػـ بكيفيػػػة اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية
 REACTفي تدريس موضوعات الباب ،وأىداؼ الباب  ،والمحتوي العممي لمبػاب  ،والوسػائط
التعميميػػػة ،واألنشػػػطة التعميميػػػة ،وأسػػػاليب تقػػػويـ نمػػػو االطػػػبلب ،والخطػػػة الزمنيػػػة لتػػػدريس
موضوعات الباب  ،وخطػة تػدريس موضػوعات البػاب والتػي تتضػمنت تخطيطػاً مقترحػاً لتػدريس
كؿ درس مف الدروس ،وقد روعػي عنػد وضػ ىػذا التخطػيط عػرض األىػداؼ السػموكية لمػدرس
والوسائؿ التعميمية وخطوات السير في الدرس وفقاً السػتراتيجية  REACTواألنشػطة التعميميػة

وتقويـ الدرس.

وبعد إعداد الصورة األولية لمدليؿ تـ عرضيا عمػى السػادة المحكمػيف (ممحػؽ )3إلبػداء
الػػػرأي حػػػوؿ سػػػبلمة الصػػػياةة اإلجرائيػػػة لؤلىػػػداؼ ،ومناسػػػبة األنشػػػطة التعميميػػػة ،ومناسػػػبة
الوسػػػائط التعميميػػػة ،ومناسػػػبة أسػػػاليب التقػػػويـ ،ومناسػػػبة التخطػػػيط المقتػػػرح لكػػػؿ درس مػػػف
الدروس.
وبعػػد إج ػراء التعػػديبلت التػػي أشػػار إلييػػا السػػادة المحكمػػيف أصػػبح الػػدليؿ فػػي صػػورتو
النيائية(ممحؽ)8
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 - 2إعداد سذل ىشاط الطالبات:
تـ إعداد سجؿ نشاط لمطالبات وفقػاً السػتراتيجية  ، REACTوبعػد إعػداد سػجؿ النشػاط

في صورتو األولية ،تـ عرضو عمى مجموعة مف السادة المحكمػيف إلبػداء الػرأي حػوؿ مناسػبة

األنشطة المتضمنة في سجؿ النشاط لمطالبػات و لمموضػوعات التػي سػوؼ يػتـ دراسػتيا ،وبعػد
إج ػراء التعػػديبلت المناسػػبة عمػػى سػػجؿ النشػػاط والتػػي أشػػار إلييػػا السػػادة المحكمػػوف أصػػبح
السجؿ جاى از في صورتو النيائية (ممحؽ.)1

ثاىياً:إعداد أدوات القياس
اقتضى البحث إعداد أدوات القياس التالية:

- 1االختبار التحصيلي
قامت الباحثة بإعداد االختبار التحصيمي ،وذلؾ وفقا لمخطوات التالية -:
 تحديػػد ىػػدؼ االختبػػار :ىػػدؼ االختبػػار إلػػى قيػػاس تحصػػيؿ طالبػػات الصػػؼ األوؿ الثػػانوي
لممعمومػػات المتضػػمنة فػػػي بػػاب تػػػوارث الصػػفات فػػػي مسػػتويات الفيػػػـ والتطبيػػؽ والتحميػػػؿ
والتركيب.
 تحديد نوع االختبار ومفرداتو :االختبار مف حيػث نوعػو موضػوعي ،وصػيغت مفػردات أسػئمة
االختبار عمى نمط االختيار مف متعدد.
 صػػياةة أسػػئمة االختبػػار :روعػػي عنػػد صػػياةة أسػػئمة االختبػػار مناسػػبة األسػػئمة لمسػػتوى
طالبات الصؼ األوؿ الثانوي  ،وتمثيؿ أسػئمة االختبػار لمحتػوى البػاب ،مػ مراعػاة األىميػة
النسػػػبية لكػػػؿ موضػػػوع ،و إعػػػداد جػػػدوؿ مواصػػػفات االختبػػػار ،كمػػػا روعػػػي وضػػػ تعميمػػػات
االختبار .كما تـ مراعاة توجيات النظاـ الحديث لممرحمػة الثانويػة بػاف تكػوف األسػئمة فػي
مستوي الفيـ وما بعدىا ،واسموب االمتحاف الكتاب المفتوح . open book
 عرض الصورة األولية لبلختبار عمى السادة المحكميف :بعد إعداد الصػورة األوليػة لبلختبػار
تػػـ عرضػػيا فػػي اسػػتطبلع رأى عمػػى السػػادة المحكمػػيف وتػػـ االسػػتعانة بتوجييػػات السػػادة
المحكميف في تعديؿ صياةة بعض أسئمة االختبار.
 صدؽ االختبار :تـ التهكد مػف الصػدؽ الظػاىري وصػدؽ محتػوى االختبػار مػف خػبلؿ عرضػو
عمػػى السػػادة المحكمػػيف .وفػػى ضػػوء آرائيػػـ تػػـ تعديمػػو وأصػػبح االختبػػار صػػالحاً لقيػػاس مػػا
وض مف أجمو.
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 التجربة االستطبلعية لبلختبار :تـ تطبيؽ االختبار عمى مجموعة مػف طالبػات الصػؼ األوؿ
الثانوي بمدرسة خديجة يوسؼ الثانوية بنات بهسيوط بم عددىـ ( )20طالبة ةير طالبػات
المجموعة األساسية ،بيدؼ:
 حسػػاب معػػامبلت السػػيولة والصػػعوبة :بحسػػاب معامػػؿ السػػيولة والصػػعوبة لكػػؿ مفػػردة مػػفمفػػػػردات االختبػػػػار(ممحؽ ،)2وجػػػػد أف معػػػػامبلت السػػػػيولة لمفػػػػردات االختبػػػػار تتػػػػػراوح
بػػيف( ،)0.53 ، 0.87أم ػا معػػامبلت الصػػعوبة فقػػد تراوحػػت بػػيف ( )0.83 ، 0.53ممػػا
يشير إلى مناسبة قيـ معامبلت سيولة وصعوبة مفردات االختبار لمستويات الطالبات.
 حسػػاب معامػػؿ تمييػػز مفػػردات االختبػػار :بحسػػاب معامػػؿ التمييػػز لكػػؿ مفػػردة مػػف مفػػرداتاالختبػػار(ممحؽ )2وجػػد أف سػػؤاؿ معامػػؿ تمييػػزه أقػػؿ مػػف ( )0.8وتػػـ حذفػػو ،امػػا بػػاقي
معامبلت التمييز لمفػردات االختبػار تتػرواح مػا بػيف(  ) 0.51 ، 0.85ممػا يػدؿ عمػى أف
مفردات االختبار مميزة.
 ثبػػات االختبػػار :اسػػتخدمت الباحثػػة طريقػػة إعػػادة تطبيػػؽ االختبػػار لتقػػدير ثبػػات االختبػػار،واتضح مف حساب معامؿ الثبات االختبار عمى درجة مناسبة مف الثبات حيث كانػت قيمػة
( .)0.60
 تحديػػد الػػزمف الػػبلزـ إلج ػراء االختبػػار :بمػ زمػػف إجػراء االختبػػار ( )33دقيقػػة باإلضػػافة إلػػى( )3دقائؽ لمتعميمات ليصبح الزمف الكمي لبلختبار ( )40دقيقة.
 الصػػورة النيائيػػة لبلختبػػار :بعػػد إج ػراء التعػػديبلت عمػػى مفػػردات االختبػػار فػػي ضػػوء آراء
السادة المحكميف ونتائج التجربة االستطبلعية أصبح االختبار فػي صػورتو النيائيػة مكونػاً

مف 86مفردة (ممحؽ ،)3والجدوؿ التالي يوضح مواصفات االختبار التحصيمي:
جذٔل ()7
يٕاصفبث االختببر انتحصٛهٙ
األْذاف
انًحتٕٖ
انكزٔيٕسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕيبث
7
ٔانًؼهٕيبث انٕراثٛت
،77، 7 ، 7
تذاخم فؼم انجُٛبث
77 ،76
انٕراثةةةةةةةةةت انجُ ةةةةةةةةةٛت
76 ،77 ،7
ٔاأليزاض انٕراثٛت
7
انًجًٕع
فٓى

تطبٛك

تحهٛم

تزكٛب

انًجًٕع

72، 77

2

77

7

،77 ،77 ،7
77

77 ،7،77

77 ،77

77

72 ،77

77 ،77 ،7

77

7

7

2

7

77
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 - 2اختبار مَارات حل املسائل الوراثية :
بعػػد االطػػبلع عمػػى االدبيػػات والبحػػوث والدراسػػات السػػابقة التػػي اىتمػػت بدراسػػة وتنميػػة
ميػػػارات حػػػؿ المسػػػائؿ الوراثيػػػة ومنيػػػا :دراسػػػة )(1996

 ، Cavalloوكمػػػاؿ عبػػػد الحميػػػد

( ، )8002دراسة إيماف حمدي ( ،)8033ودراسة عبير عبيد ( ،)8035ودراسة Aurah,
) ،(2018تـ إعداد اختبار ميارات حؿ المسائؿ الوراثية  ،وذلؾ وفقا لمخطوات التالية -:
 تحديد اليدؼ مف االختبار :ييدؼ االختبػار إلػى قيػاس ميػارات حػؿ المسػائؿ الوراثيػة لػدى
طالبات الصؼ األوؿ الثانوي.
 تحديػػػد ميػػػارات االختبػػػار :لتحديػػػد ميػػػارات حػػػؿ المسػػػائؿ الوراثيػػػة تػػػـ الرجػػػوع إلػػػى الكتػػػب
والبحػوث والدراسػػات السػػابقة العربيػػة واألجنبيػػة التػي تناولػػت الوراثػػة بشػػكؿ عػػاـ ،وميػػارات
حػػؿ المسػػائؿ الوراثيػػة بشػػكؿ خػػاص ،ووحػػدة ت ػوارث الصػػفات المقػػررة عمػػى طػػبلب الصػػؼ
األوؿ الثانوي  ،وأىداؼ تدريس األحياء بالمرحمة الثانوية.
وفي ضوء المصادر السابقة تـ إعػداد قائمػة مبدئيػة بالميػارات ،وعرضػيا فػي اسػتطبلع
رأى عمى السادة المحكميف ،وفي ضوء آراء المحكميف تػـ تحديػد ىسػبعة ميػارات لحػؿ المسػائؿ
الوراثية ممحؽ( ،)4وىي :
 تحديد الحالة الوراثية التي تنتمي إلييا المسهلة التعبير بالرموز عف الجينات الممثمة لمصفات. كتابة الطرز المظيري والجيني لؤلبويف. إجراء التيجيف المناسب. تحديد الطرز الجيني والمظيرى لؤلبناء. االحتماؿ الوراثي. االستنتاج الوراثي. اعػػداد الصػػورة األوليػػة لبلختبػػار :تكػػوف االختبػػار مػػف سػػتة مسػػائؿ يمػػي كػػؿ مسػػهلة سػػبعة
أسئمة بحيث يكوف عدد إجمالي أسئمة االختبػار  28مفػرده مػف نػوع االختيػار مػف متعػدد،
وقد روعى أف تكوف مسائؿ االختبار تتضمف الحاالت الوراثية المقررة عمى طالبػات الصػؼ
األوؿ الثػػانوي بوحػػدة ت ػوارث الصػػفات وىػػي (السػػيادة التامػػة -انعػػداـ السػػيادة -الجينػػات
المتكاممة – الجينػات المميتػة -الصػفات المرتبطػة بػالجنس – الصػفات المتػهثرة بػالجنس)،
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كمػػاروعي فػػي إعػػداد مفػػردات االختبػػار أف تقػػيس المفػػردة الميػػارة الفرعيػػة لحػػؿ المسػػهلة
الوراثية ،وأف يكوف عدد مفػردات االختبػار متسػاوية لكػؿ ميػارة فرعيػة ،وأف تكػوف مفػردات
االختبار مناسبة لمستوى الطالبات ،كما تـ وض تعميمات لبلختبار.
 طريقة تصحيح االختبػار :روعػي عنػد تصػحيح االختبػار أف تعطػى الطالبػة درجػة واحػدة لكػؿ
مفردة تكوف إجابتيا عنيا صحيحة.
 عرض الصورة األولية لبلختبار عمى السادة المحكميف :بعػد إعػداد الصػورة األوليػة لبلختبػار
تػػػـ عرضػػػيا فػػػي اسػػػتطبلع رأى عمػػػى السػػػادة المحكمػػػيف ،وعػػػدؿ االختبػػػار فػػػي ضػػػوء آراء
المحكميف.
 التجربة االستطبلعية لبلختبار :تـ تطبيؽ االختبار عمػى مجموعػة مػف طالبػات الصػؼ األوؿ
الثانوي بمدرسة خديجة يوسؼ الثانويو بنات بهسيوط بم عددىـ ( )20طالبػو ةيػر طالبػات
المجموعػػػة األساسػػػية بيػػػدؼ :حسػػػاب ثبػػػات االختبػػػار ،و صػػػدؽ االختبػػػار ،و تحديػػػد زمػػػف
االختبار.
 صدؽ االختبار :تـ التهكد مف الصدؽ الظاىري وصػدؽ محتػوى االختبػار مػف خػبلؿ عرضػو
عمى السادة المحكميف .وبعد إجػراء التعػديبلت التػي أشػار إلييػا المحكمػوف.أصػبح االختبػار
يتمت بدرجة معقولة مف الصدؽ.
كما تـ حساب صدؽ االتساؽ الػداخمي لبلختبػار بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات
ميارات االختبػار والدرجػة الكميػة لبلختبػار بطريقػة( بيرسػوف ) ،والجػدوؿ التػالي يوضػح ىػذه
النتائج-:
جذٔل ()7
يؼبيم االرتببط ب ٍٛدرجبث أبؼبد االختببر ٔانذرجت انكهٛت نالختببر
ي تٕٖ انذالنت
يؼبيم االرتببط
يٓبراث االختببر
7.77
7.77
تحذٚذ انحبنت انٕراثٛت انت ٙتُتً ٙإنٓٛب انً أنت
7.77
7.72
انتؼبٛز ببنزيٕس ػٍ انجُٛبث انًًثهت نهصفبث.
7.77
7.27
كتببت انطزس انجٔ ُٙٛانًظٓز٘ نألبٕ.ٍٚ
7.77
7.67
إجزاء انتٓج ٍٛانًُبسب.
7.77
7.77
تحذٚذ انطزس انجٔ ُٙٛانًظٓزٖ نألبُبء.
7.77
7.77
االحتًبل انٕراث.ٙ
7.77
7.67
االستُتبج انٕراث.ٙ
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يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جمي ػ قػػيـ معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف ميػػارات االختبػػار
والدرجػػة الكميػػة لبلختبػػار دالػػة عنػػد مسػػتوى  ،0.03ممػػا يشػػير إلػػى أف اختبػػار ميػػارات حػػؿ
المسائؿ الوراثية عمى درجة عالية مف صدؽ االتساؽ الداخمي.
 ثبات االختبار :استخدمت الباحثة طريقة إعادة االختبار لتقدير ثبػات االختبػار ،واتضػح أف
االختبار عمى درجة مناسبة مف الثبات حيث كانت قيمتو (.)0.51
 زمف االختبار :بم زمػف اإلجابػة ( )23دقيقػة باإلضػافة إلػى ( )3دقػائؽ لمتعميمػات ليصػبح
الزمف الكمي لبلختبار ( )30دقيقة.
 الصورة النيائية لبلختبار :بعد إجراء التعديبلت التػي أشػار إلييػا السػادة المحكمػيف ونتػائج
الدراسة االستطبلعية ،أصبح االختبػار فػي صػورتو النيائيػة ممحػؽ (  )5مكػوف مػف()28
مفردة ،والجدوؿ التالي يوضح توزي ىذه المفردات عمى ميارات حؿ المسهلة الوراثية.
جذٔل()7
يٕاصفبث اختببر يٓبراث حم انً أنت انٕراثٛت
أرلبو انًفزداث
يٓبراث االختببر
تحذٚةةةذ انحبنةةةت انٕراثٛةةةت انتةةة ٙتُتًةةة ٙإنٓٛةةةب 76 ،77 ،77 ،77 ،7 ،7
انً أنت
انتؼبٛز ببنزيٕس ػٍ انجُٛبث انًًثهت نهصفبث 72 ،77 ،77 ،76 ،7 ،7
77 ،77 ،77 ،72 ،77 ،7
كتببت انطزس انجٔ ُٙٛانًظٓز٘ نألبٕ.ٍٚ
77 ،77 ،77 ،77 ،77 ،7
إجزاء انتٓج ٍٛانًُبسب.
77 ،77 ،76 ،77 ،77 ،7
تحذٚذ انطزس انجٔ ُٙٛانًظٓزٖ نألبُبء.
77 ،77 ،72 ،77 ،77 ،6
االحًُبل انٕراث.ٙ
77 ،77 ،77 ،77 ،77 ،2
االستُتبج انٕراث.ٙ
77
انًجًـــٕع

انًجًٕع
6
6
6
6
6
6
6
77

 - 3مقياس الدافعية لتعله األحياء:
بعػػد االطػػبلع عمػػى االدبيػػات والبحػػوث والدراسػػات السػػابقة التػػي اىتمػػت بدراسػػة وتنميػػة
الدافعيػة لمػتعمـ ومنيػا :دراسػة ) ،Tuan, et al ( 2005ودراسػة ( Dermitzaki, et al
) ،2013ودراسػػة) ، Siew & Mapeala (2017ودراسػػة ػبةةذأ أيبةةٕ سةةؼٛذْ٘ٔ ،ةةذٖ
انحٕسُٛت (ٔ ،)7777تـ إعداد مقياس الدافعية لتعمـ األحياء  ،وذلؾ وفقا لمخطوات التالية-:
 تحديػػػد اليػػػدؼ مػػػف المقيػػػاس :ييػػػدؼ االمقيػػػاس إلػػػى قيػػػاس دافعيػػػة طالبػػػات الصػػػؼ األوؿ
الثانوي لتعمـ األحياء.
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 تحديد ابعاد المقياس :تـ تحديد خمسة ابعػاد لممقيػاس وىػي :قيمػة تعمػـ األحيػاء  ،والكفػاءة
الذاتية  ،واستراتيجيات التعمـ النشط  ،وأىداؼ االنجاز  ،و بيئة التعمـ.
 اعػداد الصػػورة األوليػػة لممقيػػاس :يتكػػوف المقيػػاس مػػف  13مفػػردة ،يقابػػؿ كػػؿ مفػػردة خمسػػة
اختيارات ىي (موافؽ بشدة -موافؽ -ةيػر متهكػد  -ةيػر موافػؽ – ةيػر موافػؽ بشػدة) وقػد
روعى في إعداد مفردات المقياس انتماء كؿ مفردة لمبعد الذي تندرج تحتػو ،وأف يكػوف عػدد
مفردات المقياس متساوية لكؿ بعد مف أبعاد المقياس .كما تـ وض تعميمات لممقياس.
 طريقة تصحيح المقياس  :بالنسبة لمعبارات الموجبة تـ إعطاء اإلجابة موافػؽ بشػدة خمسػة
درجػػات ،وموافػػؽ أربعػػة درجػػات  ،وةيػػر متهكػػد ثبلثػػة درجػػات ،وةيػػر موافػػؽ درجتػػيف ،وةيػػر
موافؽ بشدة درجة واحدة ،أما بالنسبة لمعبارات السالبة فقد تـ العكس.
 عرض الصورة األولية لممقياس عمى الساده المحكميف :بعد إعداد الصػورة األوليػة لممقيػاس
تػػػـ عرضػػػيا فػػػي اسػػػتطبلع رأى عمػػػى السػػػادة المحكمػػػيف ،وعػػػدؿ المقيػػػاس فػػػي ضػػػوء آراء
المحكميف.
 التجربػػة االسػػتطبلعية لممقيػػاس  :تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس عمػػى مجموعػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ
األوؿ الثانوي بمدرسة خديجة يوسؼ الثانويو بنػات بهسػيوط بمػ عػددىـ ( )20طالبػة ةيػر
طالبات المجموعة األساسية  ،بيدؼ :حساب ثبػات المقيػاس ،وصػدؽ المقيػاس ،و تحديػد
زمف المقياس.
 صدؽ المقياس :تـ التهكد مف الصدؽ الظاىري وصػدؽ محتػوى المقيػاس مػف خػبلؿ عرضػو
عمى السادة المحكميف .وبعد إجراء التعػديبلت التػي أشػار إلييػا المحكمػوف.أصػبح المقيػاس
يتمت بدرجة معقولة مف الصدؽ.
كما تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقيػاس بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات
أبعػػاد المقيػػاس والدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس بطريقػػة( بيرسػػوف ) ،والجػػدوؿ التػػالي يوضػػح ىػػذه
النتائج-:
جذٔل ()7
يؼبيم االرتببط ب ٍٛدرجبث أبؼبد انًمٛبس ٔانذرجت انكهٛت نهًمٛبس
ي تٕٖ انذالنت
يؼبيم االرتببط
أبؼبد انًمٛبس
7.77
7.27
 -7لًٛت تؼهى األحٛبء
7.77
7.62
 -7انكفبءة انذاتٛت
7.77
7.67
 -7استزاتٛجٛبث انتؼهى انُشظ
7.77
7.67
 -7أْذاف االَجبس
7.77
7.27
 -7بٛئت انتؼهى
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يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػ قػػيـ معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف أبعػػاد المقيػػاس
والدرجة الكمية لممقياس دالة عند مستوى  ،0.03مما يشػير إلػى أف مقيػاس الدافعيػة لػتعمـ
األحياء عمى درجة عالية مف صدؽ االتساؽ الداخمي.
 ثبات المقياس :استخدمت الباحثة طريقة إعادة االختبار لتقدير ثبات المقياس ،واتضػح أف
المقياس عمى درجة مناسبة مف الثبات حيث كانت قيمتو (.)0.54
 زمف المقياس :بم زمف اإلجابػة ( )10دقيقػة باإلضػافة إلػى ( )3دقػائؽ لمتعميمػات ليصػبح
الزمف الكمي لممقياس ( )13دقيقة.
 الصورة النيائية لممقياس:أصبح المقياس في صػورتو النيائيػة ممحػؽ( )6مكػوف مػف()13
عبارة  ،ووزعت عمى األبعاد كما في الجدوؿ التالي:
جذٔل()7
يٕاصفبث يمٛبس انذافؼٛت نتؼهى األحٛبء
انؼببراث ان بنبت
انؼببراث انًٕجبت
أبؼبد انًمٛبس
76 ،77
77 ،77 ،76 ،6 ،7
 -7لًٛت تؼهى األحٛبء
77 ،77 ،2 ،7
72 ،72 ،77
 -7انكفبءة انذاتٛت
77 ،77 ،77
 -7استزاتٛجٛبث انتؼهى انُشظ 77 ،77 ،7 ،7
77، 77، 77
77 ،77 ،7 ،7
 -7أْذاف االَجبس
77 ،7
77 ،77 ،77 ،77 ،77
 -7بٛئت انتؼهى
77
77
انًجًـــٕع

انًجًٕع
2
2
2
2
2
77

ثالجاً :جتزبة البحح:
 - 1التصنيه التذزييب للبحح:
اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج التجريبػػي عنػػد تطبيػػؽ م ػواد وأدوات البحػػث ،واعتمػػد البحػػث
عمػػى التصػػميـ شػػبو التجريبػػي القػػائـ عمػػى مجمػػوعتيف إحػػداىما تجريبيػػة واألخػػرى ضػػابطة مػػف
طالبات الصؼ األوؿ الثانوي.

 - 2جمنوعة البحح:
تكونت مجموعة البحث مف  68طالبة بالصػؼ األوؿ الثػانوي بمدرسػة خديجػة بوسػؼ
الثانوية بنات بهسيوط ،وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية وعػددىا( ،)23واألخػرى
ضابطة وعددىا(.)23
وتـ التاكد مف تحقؽ تكافؤ مجمػوعتي البحػث فػي التحصػيؿ المعرفػي .والجػدوؿ التػالي
يوضح ىذه النتائج:
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جذٔل()6
لًٛت ث ٔدالنتٓب اإلحصبئٛت نهفزق ب ٍٛيتٕسط ٙدرجبث يجًٕػت ٙانبحث ف ٙانتطبٛك انمبهٙ
نالختببر انتحصٛه ٙككمٔ ،ف ٙكم ي تٕٖ يٍ ي تٕٚبتّ ػهٗ حذة
دالنتٓب
لًٛت ث
انًجًٕػت انتجزٚبٛت
انًجًٕػت انضببطت
انتطبٛك انمبهٙ
اإلحصبئٛت
انًح ٕبت
ٌ=77
ٌ=77

انفٓى
انتطبٛك
انتزكٛب
انتحهٛم
اختببر
انتحصٛم ككم

ع

و

ع

و

7.27
7.27
7.2
7.67
7.7

7
7.7
7
7.77
7.2

7.27
7.27
7.26
7.67
7.7

7.7
7
7.7
7.72
77.7

7.27
7.27
7.27
7.77
7.7

غٛز دانت
غٛز دانت
غٛز دانت
غٛز دانت
غٛز دانت

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فػرؽ ذي داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات
المجموعة التجريبية والمجموعػة الضػابطة فػي التطبيػؽ القبمػي لبلختبػار التحصػيمي ككػؿ ،وفػي
كؿ مستوى مف مستوياتو عمى حدة.
كمػػا تػػـ التاكػػػد مػػف تحقػػػؽ تكػػافؤ مجمػػػوعتي البحػػث فػػػي ميػػارات حػػػؿ المسػػائؿ الوراثيػػػة.
والجدوؿ التالي يوضح ىذه النتائج:
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جذٔل() 2
لًٛت ث ٔدالنتٓب اإلحصبئٛت نهفزق ب ٍٛيتٕسط ٙدرجبث يجًٕػت ٙانبحث ف ٙانتطبٛك انمبه ٙالختببر
يٓبراث حم انً بئم انٕراثٛت ككمٔ،ف ٙكم يٓبرة يٍ يٓبراتّ ػهٗ حذة.
دالنتٓب
لًٛت ث
انًجًٕػت
انًجًٕػت
انتطبٛك انمبهٙ
انضببطت ٌ= 77انتجزٚبٛت ٌ= 77انًح ٕبت اإلحصبئٛت

تحذٚذ انحبنت انٕراثٛت انتٙ
تُتً ٙإنٓٛب انً أنت
انتؼبٛز ببنزيٕس ػٍ
انجُٛبث انًًثهت نهصفبث
كتببت انطزس انجُٙٛ
ٔانًظٓز٘ نألبٕ.ٍٚ
إجزاء انتٓج ٍٛانًُبسب.
تحذٚذ انطزس انجُٙٛ
ٔانًظٓزٖ نألبُبء.
االحًُبل انٕراث.ٙ
االستُتبج انٕراث.ٙ
االختببر ككم

ع

و

ع

و

7.27

7.7

7.27

7.7

7.27

غٛز دانت

7.26

7.7

7.27

7.7

7.77

غٛز دانت

7.2

777

7.26

7

7.27

غٛز دانت

7.67

7.7

7.27

7.7

7.7

غٛز دانت

7.27

7.7

7.27

7.7

7.27

غٛز دانت

7.66
7.72
7.7

7
7.7
77.7

7.27
7.77
7.7

7.7
7.7
77.7

7.77
7.22
7.7

غٛز دانت
غٛز دانت
غٛز دانت

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فػرؽ ذي داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات
المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي الختبػػار حػػؿ المسػػائؿ الوراثيػػة
ككؿ ،وفي كؿ ميارة مف مياراتو.
وتـ التاكد مف تحقؽ تكافؤ مجموعتي البحث في الدافعية لتعمـ األحياء .والجدوؿ التػالي
يوضح ىذه النتائج:
جذٔل()7
لًٛت ث ٔدالنتٓب اإلحصبئٛت نهفزق ب ٍٛيتٕسط ٙدرجبث يجًٕػت ٙانبحث ف ٙانتطبٛك انمبه ٙنًمٛبس
انذافؼٛت نتؼهى األحٛبء ككمٔ ،ف ٙكم بؼذ يٍ أبؼبدِ ػهٗ حذة.
انًجًٕػت
انًجًٕػت
دالنتٓب
لًٛت ث
انتجزٚبٛت ٌ=77
انضببطت ٌ=77
انتطبٛك انمبهٙ
اإلحصبئٛت
انًح ٕبت
و
ع
و
ع
غٛز دانت
7.72
76.7
7.7
72.7
7.7
لًٛت تؼهى األحٛبء
غٛز دانت
7.7
77
7.7
77.7
7.7
انكفبءة انذاتٛت
غٛز دانت
7.77
77.7
6.7
77.7
استزاتٛجٛبث انتؼهى انُشظ 7.2
غٛز دانت
7.6
77.7
7.7
77.7
6.7
أْذاف االَجبس
غٛز دانت
7.7
72.7
7.7
72
7.7
بٛئت انتؼهى
غٛز دانت
7.67
27.7
7.2
27.7 77.7
انًمٛبس ككم
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ويتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فػرؽ ذي داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضػابطة فػي التطبيػؽ القبمػي لمقيػاس الدافعيػة لػتعمـ األحيػاء
ككؿ ،وفي كؿ بعد مف أبعاده.

تيفيذ جتزبة البحح
تـ تنفيذ تجربة البحث كالتالي:
 اختيار مدرسة خديجة يوسؼ الثانوية بنات بهسيوط.
 تطبيؽ االختبار التحصػيمي واختبػار ميػارات حػؿ المسػائؿ الوراثيػة ومقيػاس الدافعيػة لػتعمـ
األحياء قبمياً عمى طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.

 تػػدريس المجموعػػة التجريبيػػة بػػاب تػػوراث الصػػفات باسػػتخداـ اسػػتراتيجية  ، REACTوتػػـ
التدريس في الفترة  8037/8 / 33إلى  ،8037 / 1/80بمعدؿ حصػتيف أسػبوعيا وذلػؾ
وفقاً لمخطة الزمنية لتدريس موضوعات الباب.

 تدريس المجموعة الضابطة محتوى الباب بالطريقة المعتادة في الفترة نفسيا.
 تطبيؽ االختبار التحصػيمي واختبػار ميػارات حػؿ المسػائؿ الوراثيػة ومقيػاس الدافعيػة لػتعمـ
األحياء بعدياً عمى طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.

ىتائر البحح وتفسريٍا:
أوالً :لئلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ األوؿ والػػػذي نػػػص عمػػػى مػػػا فاعميػػػة تػػػدريس األحيػػػاء باسػػػتخداـ
استراتيجية  REACTفي تنمية التحصيؿ لدى طالبػات الصػؼ األوؿ الثػانوي ؟ ولمتحقػؽ

إحصائيا عند مسػتوى ( )0,03
مف صحة الفرض األوؿ والذى نص عمى" يوجد فرؽ داؿ
ً
بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػى التطبيػػؽ البعػػدي
الختبار التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية ".تـ اتباع مايمى:
 -3حساب داللة الفرؽ بيف متوسػطي درجػات مجمػوعتي البحػث فػي التطبيػؽ البعػدي الختبػار
التحصيؿ ككؿ ،وفي كؿ مستوى مف مستوياتو عمى حدة.
تـ حساب قيمة (ت) لمفرؽ بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث في التطبيػؽ البعػدي
الختبار التحصيؿ ككؿ ،وفي كؿ مستوى مف مستوياتو عمى حدة  ،والجدوؿ التالي يوضػح ىػذه
النتائج :
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جذٔل()7
لًٛت ث ٔدالنتٓب اإلحصبئٛت نهفزق ب ٍٛيتٕسط ٙدرجبث يجًٕػت ٙانذراست ف ٙانتطبٛك انبؼذ٘
الختببر انتحصٛم ككمٔ ،ف ٙكم ي تٕٖ يٍ ي تٕٚبتّ ػهٗ حذة
انًجًٕػت انتجزٚبٛت
انًجًٕػت انضببطت
دالنتٓب
لًٛت ث
ٌ=77
ٌ=77
انتطبٛك انبؼذ٘
انًح ٕبت اإلحصبئٛت
و
ع
و
ع
دانت
7
2.7
7.27
2
7.7
انفٓى
دانت
6
2.7
7.67
6.7
7.7
انتطبٛك
دانت
7.7
7.2
7.77
7
7.77
انتزكٛب
دانت
7.7
7.7
7.67
7.7
7.77
انتحهٛم
دانت
7.7
77.2
7.7
77.7
7.2
االختببر ككم

ػػائيا عنػػػد مسػػػتوى ( )0.03بػػػيف
يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػ ً
متوسػػػطي درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة والمجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي الختبػػػار
التحصيؿ ككؿ ،وفي كػؿ مسػتوى مػف مسػتوياتو عمػى حػدة لصػالح المجموعػة التجريبيػة ،حيػث
بمغػػت قػػيـ( ت ) المحسػػوبة ( )6.2 ،3.3 ،2.8 ،4 ،2وىػػي قػػيـ أكبػػر مػػف قيمػػة ت الجدوليػػة
لدرجة حرية  60عند مستوى ( ،)0.03ونستنتج مف ذلؾ صحة الفرض األوؿ.
 -8التحقؽ مف فاعمية تدريس األحياء باستخداـ استراتيجية  REACTفي تنمية التحصيؿ:
تػػـ التحقػػؽ مػػف فاعميػػة تػػدريس األحيػػاء باسػػتخداـ اسػػتراتيجية  REACTفػػي تنميػػة
التحصػػيؿ مػػف خػػبلؿ حسػػاب حجػػـ التػػهثير ،وتػػـ حسػػاب حجػػـ تػػهثير تػػدريس األحيػػاء باسػػتخداـ
استراتيجية  REACTعمػى تنميػة تحصػيؿ المجموعػة التجريبيػة ككػؿ ،وعمػى كػؿ مسػتوى مػف
مستوياتو عمى حدة باستخداـ مرب ايتا  ، η2والجدوؿ التالي يوضح ىذه النتائج:
جذٔل()77
حجى تأثٛز تذرٚس األحٛبء ببستخذاو استزاتٛجٛت  REACTػهٗ تًُٛت تحصٛم انًجًٕػت انتجزٚبٛت
ككم ٔ ،ػهٗ كم ي تٕٖ يٍ ي تٕٚبتّ ػهٗ حذة
حجى انتأثٛز
لًٛت d
لًٛت η2
لًٛت ث
انًتغٛز
انًتغٛز
انتببغ
انً تمم
كبٛز
7.77
7.76
7
انفٓى
االستزاتٛجٛت
كبٛز
7.7
7.7
6
انتطبٛك
االستزاتٛجٛت
كبٛز
7.77
7.77
7.7
انتزكٛب
االستزاتٛجٛت
كبٛز
7.7
7.77
7.7
انتحهٛم
االستزاتٛجٛت
كبٛز
7.7
7.77
7.7
االستزاتٛجٛت االختببر ككم
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف لبلستراتيجية حجـ تهثير كبير عمى تنميػة التحصػيؿ ككػؿ،
وعمى كؿ مستوى مػف مسػتوياتو عمػى حػدة ،ممػا يشػير إلػى فاعميػة تػدريس األحيػاء باسػتخداـ
استراتيجية  REACTفي تنمية التحصيؿ.
وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة م ػ نتيجػػة دراسػػة كػػؿ مػػف، Ülta, & Calik,( 2016):
و( ،Bilgin,, et al ( 2017و أيػات حسػف ( ،)8036و )Demircioglu, et al,( 2019
والتي توصمت إلى فاعمية استراتيجية  REACTفي تنمية التحصيؿ.
وقد ترج النتائج السابقة التي تـ التوصػؿ إلييػا والمتعمقػة بتنميػة التحصػيؿ إلػي مراحػؿ
استراتيجية  REACTالتي يتـ مف خبلليا:
 ربط موضوع الػدرس بالمعرفػة السػابقة لمطالبػات وبحيػاتيـ الواقعيػة ،ممػا يجػذب اىتمػاميـ
لمتعمـ.
 اكتساب المعرفة الجديدة مف خبلؿ االكتشاؼ ،وقياـ الطالبات بدور نشط أثناء التعمـ.
 تطبيؽ المفاىيـ وحؿ الطالبات لمتماريف والمشكبلت.
 التعمـ مف األقراف أثناء القياـ األنشطة التعاونية.
 مناقشة المشكبلت والقضايا وافتراح الحموؿ.
ثانيػػاً :لئلجابػػة عػػف السػػؤاؿ الثػػاني والػػذي نػػػص عمػػى مػػا فاعميػػة تػػدريس األحيػػاء باسػػػتخداـ
 REACTفػػي تنميػػة ميػػارات حػػؿ المسػػائؿ الوراثيػػة لػػدى طالبػػات الصػػؼ األوؿ الثػػانوى؟
إحصػائيا عنػد مسػتوى
ولمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني والذى نص عمى" يوجد فرؽ داؿ
ً
(  ) 0,03بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبيػة والمجموعػة الضػابطة فػى التطبيػؽ
البعػػدي الختبػػار ميػػارات حػػؿ المسػػائؿ الوراثيػػة لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة ".تػػـ اتبػػاع
مايمى:
 -8حساب داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات مجموعتي البحػث فػي التطبيػؽ البعػدي الختبػار
ميارات حؿ المسائؿ الوراثية ككؿ ،وفي كؿ ميارة مف مياراتو عمى حدة.
تـ حساب قيمة (ت) لمفرؽ بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث في التطبيػؽ البعػدي
الختبار ميارات حؿ المسػائؿ الوراثيػة ككػؿ ،وفػي كػؿ ميػارة مػف مياراتػو عمػى حػدة  ،والجػدوؿ
التالي يوضح ىذه النتائج :
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جذٔل()77
لًٛت ث ٔدالنتٓب اإلحصبئٛت نهفزق ب ٍٛيتٕسط ٙدرجبث يجًٕػت ٙانبحث ف ٙانتطبٛك انبؼذ٘ الختببر
يٓبراث حم انً بئم انٕراثٛت ككمٔ ،ف ٙكم يٓبرة يٍ يٓبراتّ ػهٗ حذة.
انتطبٛك انمبهٙ
انحبنت
تحذٚذ
انٕراثٛت انت ٙتُتًٙ
إنٓٛب انً أنت
انتؼبٛز ببنزيٕس ػٍ
انًًثهت
انجُٛبث
نهصفبث
كتببت انطزس انجُٙٛ
ٔانًظٓز٘ نألبٕ.ٍٚ
انتٓجٍٛ
إجزاء
انًُبسب.
تحذٚذ انطزس انجُٙٛ
ٔانًظٓزٖ نألبُبء.
االحًُبل انٕراث.ٙ
االستُتبج انٕراث.ٙ
االختببر ككم

انًجًٕػت انضببطت
ٌ=77

انًجًٕػت انتجزٚبٛت
ٌ=77

لًٛت ث
انًح ٕبت

دالنتٓب
اإلحصبئٛت
دانت

ع

و

ع

و

7.77

7.7

7.27

7

7.7

7

7.7

7.77

7.7

7.6

دانت

7.77

7.2

7.77

7.7

2.7

دانت

7.27

7.7

7.77

7.7

2.7

دانت

7.77

7.7

7.77

7.7

6.7

دانت

7.77
7.27
7.7

7.7
7
72.2

7.67
7.67
7.7

7.7
7.7
76.7

7.7
7.6
77.6

دانت
دانت
دانت

ػػائيا عنػػػد مسػػػتوى ( )0.03بػػػيف
يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػ ً
متوسػػػطي درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة والمجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي الختبػػػار
ميارات حؿ المسائؿ الوراثيػة ككػؿ ،وفػي كػؿ ميػارة مػف مياراتػو عمػى حػدة .لصػالح المجموعػة
التجريبيػػػة ،حيػػػث بمغػػػت قػػػيـ( ت ) المحسػػػوبة (،6.4 ،7.3 ،4.6 ،5.6 ،5.7 ،2.4 ،2.6
 )31.4وىػػػي قػػػيـ أكبػػػر مػػػف قيمػػػة ت الجدوليػػػة لدرجػػػة حريػػػة  60عنػػػد مسػػػتوى (،)0.03
ونستنتج مف ذلؾ صحة الفرض الثاني.
 -8التحقؽ مف فاعمية تدريس األحياء باستخداـ استراتيجية  REACTفػي تنميػة ميػارات حػؿ
المسائؿ الوراثية:
تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف فاعميػػػة تػػػدريس األحيػػػاء باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية  REACTفػػػي تنميػػػة
ميارات حؿ المسػائؿ الوراثيػة مػف خػبلؿ حسػاب حجػـ التػهثير ،وتػـ حسػاب حجػـ تػهثير تػدريس
األحياء باستخداـ استراتيجية  REACTعمػى تنميػة ميػارات حػؿ المسػائؿ الوراثيػة ككػؿ ،وعمػى
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كػػؿ ميػػارة مػػف الميػػارات عمػػى حػػدة باسػػتخداـ مرب ػ ايتػػا  ، η2والجػػدوؿ التػػالي يوضػػح ىػػذه
النتائج:
جذٔل()77
حجى تأثٛز تذرٚس األحٛبء ببستخذاو استزاتٛجٛت  REACTػهٗ تًُٛت يٓبراث حم انً بئم انٕراثٛت
ككمٔ ،ػهٗ كم يٓبرة يٍ انًٓبراث ػهٗ حذة
انًتغٛز
لًٛت ث لًٛت  η2لًٛت dحجى انتأثٛز
انًتغٛز انتببغ
انً تمم
تحذٚةةذ انحبنةةت انٕراثٛةةت انتةةٙ
كبٛز
7.7
7.77
7.7
االستزاتٛجٛت
تُتً ٙإنٓٛب انً أنت
انتؼبٛز بةبنزيٕس ػةٍ انجُٛةبث
كبٛز
7
7.7
7.6
االستزاتٛجٛت
انًًثهت نهصفبث
كتببةةةةةةةةةت انطةةةةةةةةةزس انجُٛةةةةةةةةةٙ
كبٛز
7.2
7.77
2.7
االستزاتٛجٛت
ٔانًظٓز٘ نألبٕ.ٍٚ
كبٛز
7.7
7.77
2.7
إجزاء انتٓج ٍٛانًُبسب.
االستزاتٛجٛت
تحذٚةةةةةةةةذ انطةةةةةةةةزس انجُٛةةةةةةةةٙ
االستزاتٛجٛت
كبٛز
7.7
7.76
6.7
ٔانًظٓزٖ نألبُبء.
7.7
7.77
7.7
االحًُبل انٕراث.ٙ
االستزاتٛجٛت
كبٛز
7.7
7.77
7.6
االستُتبج انٕراث.ٙ
االستزاتٛجٛت
كبٛز
7
7.2
77.6
االختببر ككم
االستزاتٛجٛت

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف لبلسػػتراتيجية حجػػـ تػػهثير كبيػػر عمػػى تنميػػة ميػػارات حػػؿ
المسائؿ الوراثية ككؿ ،وعمى كؿ ميارة مف الميارات عمى حدة ،ممػا يشػير إلػى فاعميػة تػدريس
األحياء باستخداـ استراتيجية  REACTفي تنمية ميارات حؿ المسائؿ الوراثية.
وتتفػؽ ىػػذه النتيجػػة مػ نتػػائج الدراسػػات السػابقة التػػي توصػػمت إلػى تنميػػة ميػػارات حػػؿ
المسػػائؿ الوراثيػػة مثػػؿ دراسػػة كػػؿ ، Corbett,et al, (2010 ):و ايمػػاف حمػػدي (،)8033
وعبير عبيد ( ،)8035و). Aurah, (2018
وقد ترج النتائج السابقة التي تـ التوصؿ إلييػا والمتعمقػة بتنميػة ميػارات حػؿ المسػائؿ
الوراثية إلى ما يمي:
 ربط موضوع الدرس بالمعرفة السابقة لمطالبات وبحياتيـ الواقعية.
 قياـ الطالبات بدور نشط أثناء اكتساب المعرفة الجديدة مف خبلؿ االكتشاؼ.
 تطبيؽ المفاىيـ وحؿ الطالبات لمتماريف والمسائؿ والمشكبلت.
 مشاركة الطالبات في األنشطة التعاونية.
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ثالثػػه :لئلجابػػة عػػف السػػؤاؿ الثالػػث والػػذي نػػػص عمػػى مػػا فاعميػػة تػػدريس األحيػػاء باسػػػتخداـ
 REACTفػػي تنميػػة الدافعيػػة لمػػتعمـ لػػدى طالبػػات الصػػؼ األوؿ الثػػانوى؟ ولمتحقػػؽ مػػف
إحصػائيا عنػد مسػتوى ( ) 0,03
صحة الفرض الثالث والػذى نػص عمػى" يوجػد فػرؽ داؿ
ً
بػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػى التطبيػػؽ البعػػدي
لمقياس الدافعية لتعمـ األحياء لصالح المجموعة التجريبية ".تـ اتباع مايمى:
 -3حساب داللة الفرؽ بيف متوسطي درجػات مجمػوعتي البحػث فػي التطبيػؽ البعػدي لمقيػاس
الدافعية لتعمـ األحياء ككؿ ،وفي كؿ بعد مف أبعاده عمى حدة.
تـ حساب قيمة (ت) لمفرؽ بيف متوسطي درجات مجموعتي البحث في التطبيػؽ البعػدي
لمقيػػاس الدافعيػػة لػػتعمـ األحيػػاء ككػػؿ ،وفػػي كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاده عمػػى حػػدة  ،والجػػدوؿ التػػالي
يوضح ىذه النتائج :
جذٔل()77
لًٛت ث ٔدالنتٓب اإلحصبئٛت نهفزق ب ٍٛيتٕسط ٙدرجبث يجًٕػت ٙانبحث ف ٙانتطبٛك انبؼذ٘
نًمٛبس انذافؼٛت نتؼهى األحٛبء ككمٔ ،ف ٙكم بؼذ يٍ أبؼبدِ ػهٗ حذة
انًجًٕػت انضببطت انًجًٕػت انتجزٚبٛت
دالنتٓب
لًٛت ث
ٌ=77
ٌ=77
انتطبٛك انمبهٙ
اإلحصبئٛت
انًح ٕبت
و
ع
و
ع
دانت
7.7
72
7.6
77.7
7.6
لًٛت تؼهى األحٛبء
دانت
7.2
77
7.2
77.7
7.7
انكفبءة انذاتٛت
اسةةتزاتٛجٛبث انةةتؼهى
دالة
4.6
83.4
3.3
35.1
3.4
انُشظ
دانت
7.7
77
7.7
76.6
7.7
أْذاف االَجبس
دانت
7.7
76.7
7.2
72.7
7.2
بٛئت انتؼهى
دانت
77
776.2
7.7
77.7
77.7
انًمٛبس ككم

ػػائيا عنػػػد مسػػػتوى ( )0.03بػػػيف
يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػ ً
متوسػػطي درجػػػات المجموعػػة التجريبيػػػة والمجموعػػة الضػػػابطة فػػي التطبيػػػؽ البعػػدي لمقيػػػاس
الدافعية لتعمـ األحيػاء ككػؿ ،وفػي كػؿ بعػد مػف أبعػاده عمػى حػدة لصػالح المجموعػة التجريبيػة،
حيػػث بمغػػت قػػيـ( ت ) المحسػػوبة ( )36 ،7.8 ،3.6 ،4.6 ،6.5 ،7.2وىػػي قػػيـ أكبػػر مػػف
قيمػػة ت الجدوليػػة لدرجػػة حريػػة  60عنػػد مسػػتوى ( ،)0.03ونسػػتنتج مػػف ذلػػؾ صػػحة الفػػرض
الثالث.
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 -8التحقػػؽ مػػف فاعميػػة تػػدريس األحيػػاء باسػػتخداـ اسػػتراتيجية  REACTفػػي تنميػػة الدافعيػػة
لمتعمـ:
تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف فاعميػػػة تػػػدريس األحيػػػاء باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية  REACTفػػػي تنميػػػة
الدافعيػػػة لمػػػتعمـ مػػػف خػػػبلؿ حسػػػاب حجػػػـ التػػػهثير ،وتػػػـ حسػػػاب حجػػػـ تػػػهثير تػػػدريس األحيػػػاء
باسػػتخداـ اسػػتراتيجية  REACTعمػػى تنميػػة تنميػػة الدافعيػػة لمػػتعمـ ككػػؿ ،وعمػػى كػػؿ بعػػد مػػف
األبعاد عمى حدة باستخداـ مرب ايتا  ، η2والجدوؿ التالي يوضح ىذه النتائج:
جذٔل()77
حجى تأثٛز تذرٚس األحٛبء ببستخذاو استزاتٛجٛت  REACTػهٗ تًُٛت انذافؼٛت نهتؼهى ككمٔ ،ػهٗ كم
بؼذ يٍ األبؼبد ػهٗ حذة
حجى
لًٛتd
لًٛت η2
لًٛت ث
انًتغٛز انتببغ
انًتغٛز انً تمم
انتأثٛز
كبٛز
7.7
7.77
7.7
لًٛت تؼهى األحٛبء
االستزاتٛجٛت
كبٛز
7.7
7.77
7.2
انكفبءة انذاتٛت
االستزاتٛجٛت
استزاتٛجٛبث انتؼهى
كبٛز
7.7
7.72
6.7
االستزاتٛجٛت
انُشظ
كبٛز
7.7
7.7
7.7
أْذاف االَجبس
االستزاتٛجٛت
كبٛز
7
7.77
7.7
بٛئت انتؼهى
االستزاتٛجٛت
كبٛز
7
7.7
77
انًمٛبس ككم
االستزاتٛجٛت

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف لبلستراتيجية حجػـ تػهثير كبيػر عمػى تنميػة الدافعيػة لػتعمـ
األحيػػاء ككػػؿ ،وعمػػى كػػؿ بعػػد مػػف األبعػػاد عمػػى حػػدة ،ممػػا يشػػير إلػػى فاعميػػة تػػدريس األحيػػاء
باستخداـ استراتيجية  REACTفي تنمية الدافعية لمتعمـ.
وتتفؽ نتيجة البحث م نتائج الدراسات السابقة التي توصػمت إلػى تنميػة الدافعيػة لػتعمـ
األحيػاء مثػؿ دراسػة كػؿ ) ،Keraro, et al,( 2007و)، Shihusa & Keraro (2009
وعدى عادؿ (.)8036
وقد ترج النتائج السابقة التي تـ التوصؿ إلييا والمتعمقة بتنمية الدافعيػة لػتعمـ األحيػاء
إلى ما يمي:
 قياـ الطالبات بدور نشط أثناء التعمـ.
 ربط موضوعات األحياء بالحياة الواقعية لمطالبات ،مما يشعرىـ بقيمة تعمـ األحياء.
 قياـ الطالبات بالعديد مف األنشطة واالستمتاع بعممية التعمـ.
 إتاحة الفرصة لمطالبات لمتفاعؿ م بعضيـ البعض والمشاركة في األنشطة التعاونية.
 استخداـ التعزيز والتغذية الراجعة أثناء المناقشات.
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ملخص ىتائر البحح:
ئيا عند مستوى (  ) 0,03بيف متوسطي درجػات المجموعػة التجريبيػة
 .3وجود فرؽ داؿ إحصا ً
والمجموعة الضابطة فى التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية.
إحصائيا عند مستوى (  ) 0,03بيف متوسطي درجػات المجموعػة التجريبيػة
 .8وجود فرؽ داؿ
ً
والمجموعػػة الضػػابطة فػػى التطبيػػؽ البعػػدي الختب ػار ميػػارات حػػؿ المسػػائؿ الوراثيػػة لصػػالح
المجموعة التجريبية.
إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوى (  ) 0,03بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات المجموعػػػة
 .1وجػػػود فػػػرؽ داؿ
ً
التجريبية والمجموعة الضابطة فى التطبيؽ البعدي لمقياس الدافعية لػتعمـ األحيػاء لصػالح
المجموعة التجريبية.
 .2فاعمية تدريس األحياء باستخداـ اسػتراتيجية  REACTفػي تنميػة التحصػيؿ وميػارات حػؿ
المسائؿ الوراثية ،والدافعية لمتعمـ لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي.

توصيات البحح:
في ضوء ما أسفر عنو البحث مف نتائج توصي الباحثة بما يمي:
 .3تضميف استراتيجية  REACTوالتدريس السياقي فى مقرر طرؽ تدريس األحياء .
 .8ضػرورة االىتمػاـ بتنميػة ميػارات حػؿ المسػائؿ الوراثيػة ،وكػذلؾ تنميػة الدافعيػة لمػتعمـ عنػػد
تدريس األحياء.
 .1تقػػديـ دورات تدريبيػػة لممعممػػيف أثنػػاء الخدمػػة حػػوؿ اسػػتخداـ اسػػتراتيجية  REACTفػػى
تدريس األحياء.

البحوخ املقرتحة:
توصي الباحثة بإجراء البحوث التالية:
.3

دراسة فاعميػة اسػتراتيجية  REACTفػي تنميػة المفػاىيـ العمميػة والميػارات التعاونيػة
لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.

 .8دراسػػة أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية  REACTعمػػى تصػػويب المفػػاىيـ البديمػػة فػػي األحيػػاء
لدى طبلب المرحمة الثانوية.
 .1إعداد برنامج قائـ عمى المدخؿ السياقى لتنمية الميػارات الحياتيػة لػدى التبلمبػذ المعػاقيف
ذىنياً .
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املزادع
أوالً :املزادع العزبية:
إبراهيم رمضان ( :)5102أثر توظيف
أ ف ط لاأبففات األ ف

اأ ففا

ممفوي و ويت فو وبفايبو فو تمميف مافارات فل اأمةفاأ اأايميائيف

عشففر بة ف ة ا رةففاأ ما ةففتيرا ا ي ف اأتربي ف ا اأ ام ف

اية ف مي

بة ة.
أ ف م و يففد مف ون ( :)5109اع يف اةففتراتي ي ت ريةففي ملففورة مةففتم ة إأففث متففائ أب ففاث اأف ما
ت لففيل ل ب ف األ ف

اأ راةات اأ ياا اأ ام
أ مف

ففو

اأةففابع ففو مففا ة اأ ففوم و ا يففتام م ففو ت ما ففاا رةففاأ ما ةففتبرا ا ي ف
األر مي .

ةففين اأ ،ففامثا وع ففث أ م ف اأ مففل( .)5112معجػػـ المصػػطمحات التربويػػة المعرفػػة فػػي المنػػاىج

وطرؽ التدريس ،ل2ا اأ،اهرة :عاأم اأاتب.

أمور م م اأشرقاوط ( :)5105التعمـ نظريات وتطبيقات ا اأ،اهرة :ماتب االم و اأملري .

أيات ةن لاأح ( :)5102أثر اةتخ ام اةتراتي ي  REACTاأ،ائم ع فث مف خل اأةفياي فو تمميف
امت،ففال أثففر اأففت م و اأعاففم اأ مي في واأاعففا ة اأياتي ف األاا يمي ف ففو مففا ة األ يففا ألف ب اأمر ف
اأثاموي ا المجمة المصرية لمتربية العمميةا )6(52ا 62-0

ايمان م

م م ( :)5100أثر مخللات اأت ارض اأم ر و و تممي اأمعاهيم وماارات ل اأمةاأ

اأوراثي أ ط لاأبات األ

اأ اشرا رةاأ

اتوراه ا ا ي اأتربي ا اأ ام

اية مي بة ة.

ثريففا يففومد و يففن ا و ت ففو عب ف اأففر من ففروان ( :)5105أثففر تلبيففي ب فرام اأتة فريع وايث ف ار ع ففث
اأ ا ي أ ت م واأت ليل وت ،ير اأيات أ ط األ ب اأموهوبين و األر ن ا مجمة جامعػة القػدس

المفتوحة لؤلبحاث والدراساتا )5( 56ا 022-012

ع ففا م مف ف م م ففو ( :)5109اع يف ف اة ففتراتي ي  REACTاأ،ائمف ف ع ففث مف ف خل اأة ففياي ففو تمميف ف
ما ففارات اأب ففث اأ ة ار ففو أف ف ط لاأب ففات األف ف

األول اأث ففامو ا مجمػػػػة الجمعيػػػػة التربويػػػػة

لمدراسات االجتماعية)002(06 ،ا 22-0

راميا م م إبراهيم ( :)5109اع ي اةتخ ام اةتراتي ي  REACTفو تمميف مافارات اأتعايفر اأمةفت،ب و
و ا ي ايم ا األاا يمو أ ط ت ميي األ

( )0ا 052-20

اأثامو ايع ا ا مجمة كميػة التربيػة ببنيػاا 21

ةف ف ر م مف ف عبف ف اأاف فريم( :)5102أث ففر اة ففتخ ام اةفففتراتي ي  ( REACTاأف فربل -اأخبف فرة -اأتلبيفففي-
اأت اون -اأم،ل) و تممي ق رات اأياا اأما ح واأعافم اأمعفاهيمو ومةفتوط األمفو أف ط لاأبفات
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األول اأثامو يوات االت اه اأة بو م و اأايميا  ،مجمة البحث العممي فػي التربيػةا ا يف

اأبمات أأل اب واأ وم واأتربي ب ين شمدا )9(02ا 522-520

عايش م مو يتفون( :)5112عمـ حياة اإلنساف " بيولوجيا اإلنسػاف"ا ل2اعمفان :ار اأشفروي أ مشفر
واأتو يع.

عبف ا بفن خمفيد امبوةف ي

ا و ةف يمان بفن م مف اأباأوشفو (  : ) 5119طرائػػؽ تػدريس العمػػوـ –

مفاىيـ وتطبيقات عمميةا عمان :ار اأمةيرة أ مشر واأتو يع

عب ا بن خميد امبوة ي ا و ة يمان بن م م اأباأوشو (  :) 5102أثفر اةفتخ ام اةفتراتي ي

فل

اأمشا ت باألقران فو ااتةفاب اأمعفاهيم اأوراثيف وت ف يل اأتلفورات اأب ي ف أف ط لاأبفات األف
اأثامو عشر بة لم عمانا المجمة األردنية في العموـ التربويةا  )5(01ا 022-022

عبف ف ا أمبوةف ف ي ا وه ف ف ط اأ وة ففمي (:)5102أث ففر اأتف ف ريد بمم ف ففث األف ف

Flipped

اأم ،ففوب(

 ) Classroomو تممي اأ ا يف أفت م اأ فوم واأت لفيل اأ ارةفو أف ط لاأبفات األف

اأتاةفع

األةاةوامجمة جامعة النجاح لؤلبحاث العموـ اإلنسانيةا )2(25ا.0612-0221

عبيففر عبيف ف ةف ف مو ( :)5102اع يف ف ت،مي ف االمعو ار يف ف ( اأثاب ففت -اأمت ففر ) ففو تمميف ف ما ففارات ففل
اأمةاأ اأوراثي و اأ وم اأ ياتي أ ط لاأبات األ

ا ي اأتربي ا اأ ام
ع ط عا ل خ

اأ اشر األةاةي بة ة ا رةاأ ما ةتيرا

اية مي بة ة.

( :)5102أثر ت ريد ما ة األ يا بلري ،اأ روض اأ م ي و ت ليل ل ب اأمر ف

اأثاموي و ا يتام م و اأت م و اأ رايا رةاأ ما ةتيرا كمية العموـ التربوية والنفسيةا ام

عمان اأ ربي .

امال عب اأ مي يتون( :)5112تدريس العموـ لمفيـ رؤية بنائيةا ل5ااأ،اهرة :عاأم اأاتب.
امال عب اأ مي يتون( :)5112التدريس نماذجو ومياراتوا ل5ا اأ،اهرة :عاأم اأاتب

م ف

ر ففب إةففماعيل( :)5112اع يف أةففاأيب اأففت م االأاترومففو ففو ت لففيل ت ميففي األف

اأةففا د

االبت ائو و ا تيام م و ت م اأ وما مجمة التربية العمميةا )0( 05ا 20- 02

ثاىياً :املزادع االديبية:
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