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ملخص:
هدفت الدرا�سة اإىل تق�سي اأثر ا�سرتاتيجية التدري�س (7E's) البنائية يف فهم املفاهيم 
�سوء  يف  االأ�سا�سية  املرحلة  طلبة  لدى  االإ�ستق�سائي  التفكري  مهارات  واكت�ساب  العلمية، 
من  الدرا�سة  عينة  تكونت  االعتيادية.  بالطريقة  مقارنة  لديهم  االأكادميي  الذات  مفهوم 
)60( طالبة يف ال�سف الثامن االأ�سا�سي، ق�سمت ع�سوائيا اإىل جمموعتني: جتريبية در�ست 
االعتيادية.  الطريقة  با�ستخدام  در�ست  و�سابطة  البنائية،   (7E's) ا�سرتاتيجية  با�ستخدام 
مرتفع  اأكادميي  ذات  مفهوم  ذوات  اإىل  الطالبات  ت�سنيف  خالل  من  البيانات  جمعت 
ومنخف�س بناء على مقيا�س مفهوم الذات االأكادميي. وتطبيق اختبار فهم املفاهيم العلمية 
واختبار مهارات التفكري االإ�ستق�سائي. وعوجلت بيانات الدرا�سة با�ستخدام حتليل التباين 
 (7E's) وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة تفوق ا�سرتاتيجية التدري�س .(2x2 ANCOVA) الثنائي
التفكري  مهارات  واكت�ساب  العلمية  املفاهيم  فهم  يف  االعتيادية  الطريقة  على  البنائية 
ذوات  الطالبات  تفوق  النتائج  اأظهرت  كما  الدرا�سة.  اأف��راد  الطالبات  لدى  االإ�ستق�سائي 
الذات االأكادميي املنخف�س  الذات االأكادميي املرتفع على الطالبات ذوات مفهوم  مفهوم 
يف فهم املفاهيم العلمية واكت�ساب مهارات التفكري االإ�ستق�سائي. ويف �سوء ذلك اأو�ست 
اأخرى مل  واأثرها على متغريات تعليمية  للدرا�سة احلالية  باإجراء درا�سات مماثلة  الدرا�سة 

تتطرق لها هذه الدرا�سة. 
التفكري  العلمية،مهارات  املفاهيم  فهم   ،(7E's) ا�سرتاتيجية  الدالة:  )الكلمات 

االإ�ستق�سائي، مفهوم الذات االأكادميي(.
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Abstract:
The purpose of this study was to investigate the effect of using teaching 

strategy (7E's) on understanding scientific concepts and acquisition inquiry 
thinking skills among basic stage students in the light of their academic self-
concept as compared with the traditional method. The study used a purposeful 
sample that consisted of (60) eighth grade famales. The sample was divided 
into two groups: experimental group  which was studied by using a strategy 
based on constructivist strategy (7E's), and a controlled group which was 
studied by using the traditional method. Data were collected by classifying 
students according to their academic self-concept (High vs Low) by using the 
academic self-concept scale, a scientific concepts and inquiry thinking skills 
tests were administered pre and post the experiment. Data were analyzed 
using the analysis of variance of factorial design 2x2 ANCOVA.                                                            

The study revealed that students performed better with the 7E's strategy 
over those of the traditional method in their understanding of scientific 
concepts and in acquiring inquiry thinking skills. The researcher found 
that the high academic self-concept students performed better than the low 
academic self-concept students in their understanding of scientific concepts 
and in acquiring inquiry thinking skills. 

In the light of these results, the study recommended carrying out further 
similar studies on different educational subjects and levels. 

Keywords: (7E's) strategy, Understanding Scientific Concepts, Inquiry 
thinking skills, Academic self-concept.
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اليومية،  حياته  يف  وتوظيفها  العلمية  املفاهيم  فهم  على  املتعلم  م�ساعدة  تعد   
واكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�سائي من الغايات االأ�سا�سية التي ت�سعى الرتبية العلمية 
اإىل حتقيقها يف املراحل الدرا�سية املختلفة. وهذا يقت�سي التحول عن كثري من املمار�سات 
اإعمال العقل، والتفكري  اإىل املمار�سات التي تعتمد على  التي ت�سيع يف العملية التعليمية، 
التاأملي الهادف واإىل الفهم وتوليد املعاين )فيلب�س، 2010(. لذلك، اجته الباحثون الرتبويون 
على  التاأكيد  مع  لتتوافق  التعلمية،  التعليمية  العملية  توجيه  اإىل  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف 
اأهمية تعلم املفاهيم العلمية واكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�سائي يف املراحل الدرا�سية 
املختلفة؛ وذلك بالبحث عن اأف�سل الطرق واالأ�ساليب يف تعلمها واكت�سابها، م�ستندين يف 

هذا التوجه اإىل النظرية البنائية.
وتعتمد معظم امل�ساريع واحلركات االإ�سالحية احلديثة مبدئياً على النظرية البنائية 
ممار�سات  بتغيري  التعلم  حت�سني  يف  �ساعد  مما  ملمار�ستها،  كاأ�سا�س  الفكرية  وتوجهاتها 

.(Bentley, 1995) املعلمني وتفعيل دور الطالب
وينظر عدد من املنظرين الرتبويني اإىل البنائية على اأنها نظرية يف املعرفة والتعلم، 
اجلديدة من  يبنون فهمهم ومعارفهم  املتعلمني  اإّن  القائل:  البنائي  االفرتا�س  تقوم على 
خالل التفاعل مع ما يعرفونه ويعتقدونه من اأفكار، اأو اأحداث، اأو اأن�سطة مروا بها من قبل. 
الذاتية، من خالل م�ساركته  الن�سط يف بنائه ملعلوماته  ويف هذا، تركز على دور املتعلم 
بدالً من  الفهم  قائم على  تعلم ذو معنى  العملية، بحيث يحدث  والفعلية يف هذه  الفكرية 
اعتبار املتعلم وعاءً فارغاً ت�سكب فيه املعرفة، وفق ما يريد املعلم دون اأن يعي اأو يفهم 
 (Aydin et al., 2009;Aydeniz & Hodge, 2010; Allen, 2008; Wu & Tsai, ما يتعلمه

.2005)

قبل  من  والريا�سيات  العلوم  تعليم  يف  عليها  واملوافقة  البنائية  قبلت  وعليه؛ 
يف  بارز  تاأثري  لها  واأ�سبح  الع�رشين،  القرن  ثمانينيات  بداية  يف  واملربني  االأكادمييني 
اأن  من  الرغم  وعلى  هذا،  معلميها.  اإعداد  وبرامج  تدري�سها،  وطرق  العلوم  مناهج  تطوير 
البنائية بداأت كنظرية يف التعلم، فاإنها تو�سعت يف جماالتها على نحو مت�ساعد فاأ�سبحت 
املعرفة  يف  ونظرية  االأفكار،  اأ�سول  يف  ونظرية  التعليم،  يف  ونظرية  الرتبية،  يف  نظرية 

 .(Mathews, 2002) العلمية، ونظرية يف املعرفة ال�سخ�سية
وجاءت النظرية البنائية بت�سورات تخالف ت�سورات النظرية ال�سلوكية التي تنظر اإىل 
التعلم على اأنه تغري دائم يف ال�سلوك، وميكن اإحداثه من خالل الربط بني املثري واال�ستجابة 
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يف وجود معززات بيئية )قطامي، 2011(. وبهذا، اهتمت ال�سلوكية بالعوامل اخلارجية التي 
تقع خارج عقل املتعلم اأكرث من اهتمامها بعقل املتعلم نف�سه، وما يحدث بداخله، وكيف 
يحدث التعلم )زيتون، 2007(. مقابل ذلك، وبعك�س ما افرت�سته ال�سلوكية، اأخذت البنائية 
داخل عقل  املتعلم وبخا�سة ما يجري  تعلم  توؤثر يف  التي  الداخلية  بالعوامل  باالهتمام 
�سغط  حالة  يف  واآخر  وقت  بني  الطلبة  و�سع  من  بد  ال  اأنه  البنائيون  ويفرت�س  املتعلم. 
معريف بهدف ا�ستثارة ن�ساط املتعلم لكي ي�سارع هذا ال�سغط للو�سول اإىل حالة التوازن. 

وال ينظر جل�رشزفيلد )Glessersfeld امل�سار اإليه يف فيلب�س، 2010( اإىل هذه ال�سغوط 
على اأنها كوارث معرفية، بل هي مثريات للعقل الباين. ويحدث التكيف عندما تبنى اأمناط 
عمليات  بدورها  تعزز  االأمناط  وهذه  الت�سوي�سات،  اأو  لال�سطرابات  نتيجة  فعالة،  جديدة 
متثلية يف امل�ستقبل. فالتمثل والتكيف ينظر اإليهما جل�رشزفيلد Glessersfeld، على اأنهما 

قوتان، تعمل كل منهما باطراد على معادلة االأخرى ) فيلب�س، 2010(. 
وتقوم البنائية باعتبارها نظرية يف املعرفة )اب�صتمولوجيا(، على افرتا�صني رئي�صني:

االأول: يركز على اأن املعرفة ال تكت�سب بطريقة �سلبية، بل تبنى من قبل املتعلم نف�سه، 
من خالل ن�ساطه وتفاعله مع العامل الذي يحيط به، واكت�سابه للخربات املختلفة.

الثاين: يركز على وظيفية املعرفة، ويت�سمن القدرة على التكيف مع عامل اخلربة، وما 
تقدمه من منافع للفرد، ولي�س من خالل مطابقتها للواقع )زيتون، 2007(. ويرى البنائيون 
اأن املتعلم مير بحالة �سغط معريف حينما يواجه خربة تتعار�س مع توقعاته وحتول دون 
حتقيق ما يريد من نتاجات تعلمية اأو الفهم اأو الو�سول اإىل احلل املنا�سب، وقد ي�سمن ذلك 

فر�سية التنافر املعريف )قطامي، 2011(.
ويعّد فون جل�رشزفيلد Von Glassersfeld وا�سع اللبنات االأ�سا�سية للبنائية كنظرية 
البنائية وبخا�سة  الباين ل�رشح   Piaget بياجيه  يعّد  )زيتون، 2007(؛ يف حني  معرفية 
اإىل  اأدت  اكت�سابها،  وكيفية  املعرفة  حول  فنظرته  ال�سيكولوجي؛  مبنظورها  يتعلق  فيما 
ظهور النظرية البنائية، يف التعلم املعريف (Peter, 2002). ويرى فيجوت�سكي ) عامل النف�س 
ال�سوفيتي(. يف نظرته اإىل البنائية االجتماعية (Social Constructivist)، اأن التعلم يتحدد 
يف �سوء �سياق اجتماعي حيث كان حمور اهتمام هذه الروؤية اللغة باعتبارها اأداة تنقل 
اخلربة االجتماعية اإىل االأفراد، وت�سكل املناخ العام للبيئة ال�سفية. ويرى فيجوت�سكي اأن 
التدري�س هي:  اأن عملية  اإدراك  اإىل  التعلم م�ستنداً يف ذلك  املعلم له دور و�سيط يف عملية 
 Zone of "م�ساعدة املتعلم على حتقيق م�ستوى من االإجناز �سمن "منطقة النماء القريب

.Proximal Development (Scott, 1998)
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ويرى فاجن وزمالوؤه (Fang, kang,& feng, 2009) اأن النظرية البنائية م�ستقة من 
كل من نظرية بياجيه )النظرية املعرفية(، ونظرية فيجوت�سكي )البنائية االجتماعية(. واأن 
ما  يتحدد يف �سوء  التعليم  اأن  اإىل  ت�سري  التي  بياجيه  روؤية  روؤيتني:  ينح�رش يف  التعليم 
يح�سل عليه املتعلم من نتائج من�سوبة لدرجة الفهم العلمي؛ وروؤية فيجوت�سكي التي ت�سري 

اإىل اأن التعليم يتحدد يف �سوء �سياق اجتماعي يتطلب درجة من التمهن يف معلم العلوم.
وو�سف جونا�سن و�سرتوبل (Jonassen & Strobel, 2006) التعلم البنائي على اأنه 
البيئة  مع  الفرد  فيها  فيتفاعل  طبيعي،  �سياق  يف  حتدث  ن�سطة،  اجتماعية  عقلية  عملية 
االآخرين،  مع  ويتفاو�س  به،  اخلا�سة  تف�سرياته  ويبني  ويتنباأ،  يالحظ،  حيث  املحيطة 
ويت�ساءل دائما: ماذا �سيحدث عندما اأقوم بهذا العمل؟ وماذا يعني ذلك العمل بالن�سبة يل؟ 

بدال من تكرار ما يقوله املعلم.
التعليمية  العملية  يف  املتعلم  اإدم��اج  فيتطلب  البنائية،  نظر  وجهة  من  التعليم  اأما 
الدور االأ�سا�سي، بدال من اقت�سار دوره على تلقي املعلومات واملعرفة  التعلمية واإعطاءه 

من املعلم.
ويف �سوء نظرة البنائية اإىل التعلم والتعليم، فقد حدد علماء البنائية امل�سار اإليه يف 

زيتون )2010( جمموعة خ�سائ�س للمتعلم هي:
• متعلم فعال (Active Learner) يكت�سب املعرفة والفهم بن�ساط؛ فهو يناق�س، ويحاور، 	

وياأخذ  علميا،  ويتحرى  وي�ستق�سي  تف�سريية،  تنبوؤية  فر�سيات  وي�سع  اأ�سئلة،  ويطرح 
خمتلف وجهات النظر بدال من اأن ي�سمع، ويقراأ، ويقوم باالأعمال الروتينية االعتيادية.

• متعلم اجتماعي (Social Learner)يقوم ببناء املعرفة والفهم اجتماعيا؛ فهو ال يبداأ 	
ببناء املعرفة ب�سكل فردي فح�سب، واإمنا ب�سكل اجتماعي عن طريق احلوار واملناق�سة، 

والتفاو�س االجتماعي مع االآخرين.
• فاملعلمون 	 اإبداعا،  يبتدعان  والفهم  فاملعرفة   (Creative Learner) مبدع  متعلم 

يحتاجون الأن يبتدعوا املعرفة وال يكتفي بافرتا�س دورهم الن�سط فقط )زيتون، 2010(. 
 ويف هذا ال�سياق، �سنف ينال واأكبينار (Unal & Akpinar, 2006) املعلمني اأي�سا تبعا 

ملمار�ساتهم التدري�سية اإىل ثالثة اأ�سناف هي:
• معلم تقليدي ي�ستند يف تدري�سه اإىل الطرق املتمركزة حول املعلم، باعتباره امل�سدر 	

العلمية وا�ستظهارها،  التعلم من وجهة نظره هو نقل احلقائق  واأن  للمعرفة،  الوحيد 
وتقدمي االإجابات ال�سحيحة.
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• معلم انتقال مييل يف تدري�سه نحو البنائية، ولكنه لي�س بنائيا بالكامل، واأن التعلم 	
من وجهة نظره يتمركز حول املتعلم اإال اأن املعلم هو الذي يتخذ القرارات نيابة عن 
الطالب. كما اأن التعلم ال يركز فقط على اجلانب املعريف، بل له تطبيقات اأخرى تتعلق 

باجلانب الوجداين واالجتماعي.
• لبناء 	 اأهمية  ويعطي  التعلم،  لبيئة  واملنظم  وامل�سهل  املر�سد  دور  يلعب  بنائي  معلم 

املتعلم لالأفكار واملفاهيم بنف�سه.
بيئة  اأنها  على  البنائية  التعلم  بيئة   (Neo & Neo, 2009) ونيو  نيو  عرف  وعليه؛ 
ت�سمح لالأن�سطة املتمركزة حول املتعلم اأن تاأخذ مكانها؛ حيث يعمل فيها املتعلمون معاً، 
�سعيهم  يف  متعددة،  ومعلومات  وم�سادر،  اأدوات،  وي�ستعملون  بع�سا،  بع�سهم  ويدعمون 

لتحقيق اأهداف التعلم وحل امل�سكالت. 
 وتعد النظرية البنائية من اأهم االجتاهات الرتبوية احلديثة التي تلقى رواجاً وا�سعا،ً 
واهتماماً متزايدا يف الفكر الرتبوي املعا�رش، حيث تقوم على فكرة التعليم من اأجل الفهم. 
ويتجلى الفهم يف ح�سن ا�ستخدام املفاهيم العلمية يف املواقف احلياتية الواقعية وحل 
وتف�سري  اليومية،  حياته  يف  واملفاهيم  املعرفة  ربط  املتعلم  ي�ستطيع  فعندما  امل�سكالت؛ 
اإّن  اأداء مهمة ما. عندها نقول:  بع�س الظواهر بناء على معرفته بها، وي�سبح قادراً على 

املتعلم قد فهم (Perkins,1993). وثمة معياران لفهم املفاهيم العلمية، هما:

املفاهيمي  بنائه  يتمثلها يف  التي  بالدرجة  العلمية  الفكرة  يفهم  املتعلم  اأن  الأول: 
 .(Liu & Lesniak , 2005)

ال�سياق  يف  يوظفها  التي  بالدرجة  العلمية  الفكرة  يفهم  املتعلم  اأن  والثاين: 
االإجراءات  الظواهر، واملالحظات، وت�سميم  املنا�سب، كما يف و�سف وتف�سري  االجتماعي 

 .(Zeidler & Sadler , 2005 )العملية
 هذا، وتكمن اأهمية امتالك املتعلم للمفاهيم العلمية اإىل دورها يف فهم املادة العلمية؛ 
فهي اأداة الفرد يف االإدراك واأداته يف التف�سري والتنبوؤ والتفكري. كما تعد املفاهيم العنا�رش 
العام  الهيكل  ت�سهل  التي  االأ�سا�سية  والركيزة  للمتعلم،  تقدم  علمية  معرفة  الأي  املنظمة 

للمعرفة العلمية ويف انتقال اأثر التعلم. 
واإجراء  العلم  ولعمل   .(Doing Science) العلم  عمل  العلمية  املفاهيم  فهم  ويتطلب 
االأن�سطة والتجارب العلمية، يحتاج املتعلم اإىل القدرات العقلية التي يعتقد باأنه ما مل يتمكن 
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املتعلم من امتالكها وممار�ستها فعال، فاإنه �سيواجه �سعوبات كثرية يف ا�ستق�ساء العلم، 
وتنفيذ االأن�سطة العلمية. وت�سمى هذه القدرات العقلية مهارات التفكري اال�ستق�سائي)عمليات 

العلم( )زيتون، 2010 (. 
 وحتتل مهارات التفكري اال�ستق�سائي) عمليات العلم( مكانة مهمة يف تدري�س العلوم 
يف خمتلف املراحل الدرا�سية، ومتثل املكون الثاين للعلم باعتباره مادة وطريقة وتفكري، 
حيث متثل الطريقة منهجية التفكري العلمي التي توؤدي اإىل الو�سول اإىل النتائج. فالعلم يف 
حقيقته عبارة عن تفاعل ديناميكي بني العمليات والنتاجات اأكرث من كونه جمرد و�سف 

لظواهر طبيعية.
مناهج  بع�س  يف  اال�ستق�سائي  التفكري  مبهارات  العاملي  االهتمام  وينعك�س  هذا؛   
العلوم، باتباع عدد من ا�سرتاتيجيات التدري�س التي ت�ساهم يف تنمية تلك املهارات العلمية. 
وطرق  العلمية  الرتبية  يف  املتخ�س�سون  قدم  واأفكارها،  البنائية  النظرية  على  واعتماداً 
التدري�س ا�سرتاتيجيات ومناذج تعليمية تعلمية قد ت�ساعد املعلم على تنفيذ اأدواره بفاعلية، 
كما توفر للطالب فر�ساً للتعلم الذاتي والن�سط (Pabellon,2005). ومن هذه اال�سرتاتيجيات 
التي اعتمدت على البنائية ا�سرتاتيجية (7E's) التي يحاول البحث احلايل فح�س اأثرها يف 
فهم املفاهيم العلمية، واكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�سائي لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية.

)7E's( اسرتاتيجية 
اأربع  اإىل  التعلم  دورة  عدلت  ثم  مراحل  بثالث  للتدري�س  كنموذج  التعلم  دورة  بداأت   
تطور  وملواكبة  مراحل،  خم�س  اإىل   (Bybee, 1990) بايبي  بف�سل  تطورت  ثم  مراحل، 
اأو  مراحل،  �سبع  لت�سبح  اخلما�سية  التعلم  دورة  الرتبويون  و�سع  التدري�س  ا�سرتاتيجيات 
خطوات اإجرائية وذلك بهدف م�ساعدة الطالب على تكوين معرفته بنف�سه بناء على معارفه 

احلالية وخرباته ال�سابقة )زيتون، 2008 (.
�سبع  يت�سمن  تعلمي  تعليمي-  منوذج  باأنها  البنائية   (7E's) ا�سرتاتيجية  وتعرف   
بناء  بهدف  ال�سفية  الغرفة  داخل  الطالب  مع  املعلم  يوظفها  ومنظمة،  مت�سل�سلة  مراحل 

الطالب للمعرفة باأنف�سهم وتو�سيعها.
يف  اإليه  امل�سار   (Miami Museum Science, 2001) ميامي  متحف  خرباء  وقدم 

)زيتون، 2008( املراحل ال�سبع مبتدئة بحرف E وتتمثل املراحل ال�سبع يف:
1 .Excitement phase مرحلة االإثارة
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2 ..Exploration phase مرحلة اال�ستك�ساف
3 ..Explanation phase مرحلة التف�سري
4 .. Expansion phase مرحلة التو�سع
5 .. Extension phase مرحلة التمديد
6 .. Exchange phase مرحلة التبادل
7 .. Examination phase مرحلة الفح�س

:Excitement phase مرحلة الإثارة
ال�سابقة لدى الطلبة، واإثارة اهتمامهم  الك�سف عن اخلربات  اإىل   تهدف هذه املرحلة 
واإثارة  الف�سول،  وتوليد  االإثارة  اجلديد، وذلك من خالل خلق  التعلم  وف�سولهم مبو�سوع 
اأو  املفهوم  حول  االهتمام  باإظهار  املتعلمون  يقوم  حني  يف  التنبوؤ.  وت�سجيع  االأ�سئلة، 

املو�سوع عن طريق الت�ساوؤل الذاتي.

:Exploration phase مرحلة ال�صتك�صاف
حمرية  اأ�سئلة  وطرح  معا  للعمل  للمتعلمني  املعلم  ت�سجيع  اإىل  املرحلة  هذه  وتهدف 
ليوجههم وجهة جديدة للبحث والتق�سي عند ال�رشورة لذلك. ويكون دور املتعلمني يف هذه 
املرحلة ا�ستخدام البحث واال�ستق�ساء، وعمل تنبوؤات جديدة، وتبادل املناق�سات فيما بينهم.

 :Explanation phase مرحلة التف�صري
وتهدف هذه املرحلة اإىل تزويد الطلبة بالتعريفات والتف�سريات والعبارات التو�سيحية، 
وا�ستخدام اخلربات ال�سابقة كاأ�سا�س لتف�سري املفاهيم اجلديدة؛ يف حني يكون دور الطالب 
ا�ستخدام م�سادر متنوعة للمعلومات واملناق�سات اجلماعية، وتفاعلهم مع املعلم للتو�سل 

اإىل تعريفات وتف�سريات للمفهوم املراد درا�سته.

 :Expansion phase مرحلة التو�صع
وتهدف هذه املرحلة اإىل قيام املعلم با�ستخدام املعلومات واخلربات املكت�سبة �سابقا 
التعلم والتطبيقات االأخرى، وت�سجيع املتعلمني على تطبيق املفاهيم  كو�سيلة للمزيد من 
واقرتاح  االأ�سئلة،  لتقدمي  معرفة  من  لديهم  ما  وا�ستخدام  جديدة؛  مواقف  يف  واملهارات 

احللول و�سياغة القرارات، وت�سميم التجارب، وت�سجيل املالحظات والتف�سريات.
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: Extension phase مرحلة التمديد
وتهدف هذه املرحلة اإىل قيام املعلم بتو�سيح العالقة بني املفهوم واملفاهيم االأخرى، 
املتعلم  دور  ويكون  اأخرى.  درا�سية  مواد  اإىل مو�سوعات جديدة يف  املفهوم  وفيها ميّدد 
االأخرى ومواقف احلياة  الربط والعالقات بني املفهوم واملفاهيم  يف هذه املرحلة، عمل 

اليومية اأو الواقعية، اإ�سافة اإىل �سياغة الفهم املو�سع للمفاهيم اأو املو�سوعات االأ�سلية.

: Exchange phase مرحلة التبادل
تهدف هذه املرحلة اإىل تبادل االأفكار اأو اخلربات اأو تغيريها، ويكون دور املعلم يف 
هذه املرحلة ربط املعلومات عن املفهوم باملفاهيم واملو�سوعات االأخرى؛ يف حني يكون 
االأخرى،  املو�سوعات  اأو  باملفاهيم  املفهوم وعالقته  املعلومات عن  تقدمي  الطالب،  دور 
وتبادل  العالقات  لتو�سيح  واالأن�سطة  ال�سيقة  بامل�ساركة  املتعلمني  تعاون  اإىل  اإ�سافة 

االأفكار.

: Examination phase مرحلة الفح�س
تهدف هذه املرحلة اإىل تقومي تعلم فهم املتعلمني للمهارات واملفاهيم التي تعلمها، 
اجلديدة،  واملهارات  املفاهيم  تطبيق  يف  املتعلمني  مالحظة  يف  املعلم  دور  يكون  حيث 
يف  �سلوكهم.  اأو  تفكريهم  تغيري  من  متكنهم  وم��دى  املتعلم  وم��ه��ارات  معرفة  وتقومي 
واالأدلة،  املالحظات،  با�ستخدام  املفتوحة  االأ�سئلة  عن  االإجابة  املتعلم  دور  يكون  حني 
والتف�سريات ال�سابقة املقبولة، واإظهار الفهم اأو املعرفة للمفهوم، اأو املهارة، باالإ�سافة اإىل 

تقومي تقدمهم ومعرفتهم العلمية.

 وللحكم على مدى فاعلية ا�صرتاتيجية (7E's) البنائية، فاإن الأن�صطة املت�صمنة 
داخلها يجب اأن ت�صتند اإىل الأبعاد الآتية:

• مدى مالءمة االأن�سطة امل�ستخدمة وكفاءتها يف تو�سل املتعلمني ملفهوم حقيقي عن 	
ماهية العلم وطبيعته.

• دور املعلم يف اأثناء اإجناز االأن�سطة التعليمية، والذي يتحدد حجمه وطبيعته وفقاً ملا 	
يتطلبه التوجيه االأمثل للمتعلم اأثناء املوقف التعليمي.

• ترتيب االأن�سطة داخل الوحدات الدرا�سية ب�سورة تتالءم وطبيعة ال�سري داخل مراحل 	
.(Ismono, 2012 ) اال�سرتاتيجية
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وعند التخطيط للتدري�س وفقا ل�صرتاتيجية (7E's) البنائية يقوم املعلم باخلطوات الآتية:

• يحدد املعلم اأهداف التعلم باال�سرتاك مع الطلبة من خالل عملية مفاو�سة اجتماعية 	
فيما بينهم. 

• يحدد املعلم املفهوم املراد تعلمه بهذه اال�سرتاتيجية.	
• ي�سوغ املعلم بع�س م�سكالت التعلم التي �ست�سملها كل مرحلة من مراحل ا�سرتاتيجية 	

(7E's)، وذلك يف �سوء خرباته ال�سابقة باملعرفة القبلية لتالميذه، بحيث تنا�سب تلك 
امل�سكالت امل�ستوى العقلي واملعريف للتالميذ.

• يحدد املعلم املعلومات االإثرائية ذات ال�سلة باملفهوم املراد تعلمه.	
• ي�سوغ املعلم اأ�سئلة التقومي، وتعر�س بطرق عدة حتى تتيح للطالب بامل�ساركة الفعالة 	

يف االإجابة عن االأ�سئلة املدعمة بالتعزيز.
• ويكون دور املتعلم يف ا�سرتاتيجية (7E's)  يف:	
• ا�ستك�ساف املعلومات والبيانات من خالل ما يقدم له من اأ�سئلة، من خالل الرجوع اإىل 	

الكتب وامل�سادر االأخرى.
• امل�ساركة يف املناق�سات حول املعلومات والبيانات واملفاهيم ب�سكل تعاوين.	
• التو�سل اإىل املفاهيم والتعريفات وامل�سطلحات.	
• تطبيق وتعميم اال�ستنتاجات يف مواقف جديدة اأو تو�سيع املفاهيم.	

الدراسات السابقة ذات الصلة:
 (7E's) ا�سرتاتيجية  ا�ستق�ساء فاعلية توظيف  اإىل  الآغا، 2012(، درا�سة هدفت   ( اأجرى 
البنائية يف تنمية املهارات احلياتية يف مبحث العلوم العامة الفل�سطيني لدى طالب ال�سف 
اخلام�س االأ�سا�سي. تكونت عينة الدرا�سة من 81 طالباً وّزعوا ع�سوائيا اإىل جمموعتني جتريبية 
(7E's) وجمموعة �سابطة وت�سم 41 طالباً  وت�سم 40 طالبا در�سوا با�ستخدام ا�سرتاتيجية 
 (7E's) ا�سرتاتيجية  توظيف  فاعلية  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  االعتيادية.  بالطريقة  در�ست 

البنائية يف تنمية املهارات احلياتية يف مبحث العلوم لدى طالب ال�سف اخلام�س االأ�سا�سي.
ويف درا�سة قام بها (Demirdage, et al ,. 2011) هدفت اإىل الك�سف عن اآراء معلمي 
الكيمياء حول متطلبات تطوير اأن�سطة تعليمية ا�ستنادا اإىل منوذج( 7E's )  و�سعوباتها، 
االأن�سطة  تلك  مالءمة  مدى  واإظهار  ال�سعوبات،  تلك  على  للتغلب  مقرتحاتهم  وكذلك 
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با�ستخدام منوذج  ( 7E's )يف تدري�س الكيمياء. تكونت عينة الدرا�سة من 30 معلماً دّربوا 
اأ�سهر، ك�سفت النتائج عن  على 78 ن�ساطاً تعليمياً، ا�ستنادا اإىل منوذج  ( 7E's)ملدة �ستة 
وجود �سعوبات خا�سة يف اإي�سال املعرفة للطالب وكتابة الن�سو�س بغر�س لفت االنتباه 
واإ�رشاك الطلبة يف العملية التعليمية، وا�ستك�ساف املواد والو�سول اإىل امل�سادر ذات ال�سلة، 
باالإ�سافة اإىل ذلك حتتاج اإىل وقت طويل لتطوير اأن�سطة مبنية وفق منوذج( 7E's ) . وعلى 
والتعلم  املوجه  التعلم  ايجابية يف  اإ�سهامات  لها  فاإنها  ال�سعوبات  تلك  الرغم من وجود 

القائم على اال�ستق�ساء، والتي تعّد اأ�سا�سية يف تدري�س العلوم.
 (7E's) وهدفت درا�سة اجلوعاين)2011( اإىل معرفة اأثر ا�ستخدام دورة التعلم املعدلة
على التح�سيل وم�ستوى الطموح لدى طالب ال�سف الثاين املتو�سط يف مادة الريا�سيات 
يف حمافظة االنبار بالعراق. تكونت عينة الدرا�سة من 60 طالباً اختريوا بطريقة ع�سوائية 
ومقيا�س  اختباراً حت�سيلياً  الباحث  ا�ستخدم  الدرا�سة،  بالت�ساوي على جمموعتي  ووّزعت 
اإىل  اأدى   ،(7E's) املعدلة  التعلم  ا�ستخدام دورة  اأن  النتائج عن  واأ�سفرت  الطموح.  م�ستوى 
تنمية التح�سيل وم�ستوى الطموح. واأو�سى الباحث ب�رشورة ا�ستخدام دورة التعلم ال�سباعية 

املعدلة يف التدري�س لتطوير العملية التعليمية التعلمية.
كما هدفت درا�سة يلمز وزمالوؤه (Yilmaz, Ertem, Cepni, 2010 ) اإىل ا�ستق�ساء اأثر 
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية (7E´s) يف فهم طلبة ال�سف الرابع االأ�سا�سي ملفهوم االحتكاك. تكونت 
عينة الدرا�سة من 44 طالباً، ق�سموا اإىل جمموعتني: جتريبية وت�سم 22 طالبا در�ست املادة 
ا�ستنادا اإىل ا�سرتاتيجية (7E´s). وجمموعة �سابطة در�ست با�ستخدام الطريقة االعتيادية 
ا�ستخدم الباحثون اختبار فهم املفاهيم العلمية كاختبار قبلي- بعدي. واأظهرت النتائج 
اإىل املجموعة التجريبية التي  اإح�سائياً يف فهم املفاهيم العلمية، يعزى  وجود فرق دال 

 .(7E´s) در�ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية
واأجرى اأوبا�س واآخرون (Opas, et al,. 2009 ) درا�سة هدفت اإىل معرفة اأثر البيئة 
التح�سيل  على  املتعددة،  والذكاءات  البنائية،   (7E's) التعلم  دورة  با�ستخدام  التعليمية 
بتايالند.  العا�رش  ال�سف  طلبة  لدى  التكاملية  العلم  وعمليات  الناقد،  والتفكري  العلمي، 
تكونت العينة من 100 طالب  اختريوا ع�سوائياً ووزعوا بالت�ساوي على جمموعتي الدرا�سة. 
ا�ستخدم الباحثون االختبارات التالية: التح�سيل العلمي، والتفكري الناقد، وعمليات العلم 
اأهم  ومن  االأح��ادي،  التباين  وحتليل  ف  اختبار  ا�ستخدموا  البيانات  ولتحليل  التكاملية. 
النتائج التي تو�سلت الدرا�سة اإليها: تنمية التح�سيل العلمي والتفكري الناقد وعمليات العلم 

التكاملية با�ستخدام دورة التعلم (7E's) والذكاءات املتعددة.
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وهدفت درا�سة )اخل�رشي، 2009( اإىل معرفة اأثر برنامج حمو�سب، يوظف ا�سرتاتيجية 
(7E's) البنائية، يف تنمية مهارات التفكري العليا ملادة التكنولوجيا لدى طالبات ال�سف 
والبنائي،  الو�سفي،  التالية:  البحثية  املناهج  الباحثة  ا�ستخدمت  بغزة.  االأ�سا�سي  ال�سابع 
والتجريبي. وتكونت عينة الدرا�سة من 79 طالبة وّزعن بطريقة ع�سوائية اإىل جمموعتني: 
حتليل  اأداة  الباحثة  ا�ستخدمت  طالبة.   39 وت�سم  و�سابطة  طالبة،   40 وت�سم  جتريبية 
املحتوى، واختبار مهارات التفكري العليا. اأظهرت النتائج اأن ا�ستخدام الربنامج املحو�سب 
الذي يوظف ا�سرتاتيجية التعلم (7E's) اأدى اإىل تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطالبات.
يف حني هدفت درا�سة �صريبيونام و�صومبات (Siribunnam& Sombat, 2009) اإىل 
التحليلي،  التفكري  تنمية  يف  والتقليدية،   ،(KWL) و   (7E's) با�ستخدام  التدري�س  اأثر  معرفة 
بتايالند.  اخلام�س  ال�سف  طالب  لدى  الكيمياء  تعلم  نحو  واالجتاهات  العلمي،  والتح�سيل 
على  ووزع��ت  عنقودية،  ع�سوائية  بطريقة  اختريت  طالباً   154 من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
با�ستخدام  والتح�سيل  التحليلي  التفكري  اختبار  يف  االأدوات  وحتددت  الدرا�سة.  جمموعات 
التحليلي،  التفكري  تنمية  اإىل  اأدى   (KWL) و   (7E's)ا�ستخدام اأن  النتائج  اأظهرت   .(7E's)
واأو�سى  اخلام�س.  ال�سف  طالب  لدى  الكيمياء  تعلم  نحو  واالجتاهات  العلمي،  والتح�سيل 

الباحثان ب�رشورة دعم املعلمني يف تطبيق منوذج (7E's) البنائي يف تدري�س العلوم.
اأما درا�سة ( Kanly & Yagbasan ،2008 ) فقد هدفت اإىل مقارنة اأثر املخترب املبني 
عمليات  مهارات  تنمية  يف  اال�ستنتاجي،  املخترب  ا�سرتاتيجية  مع   7E's ا�سرتاتيجية  وفق 
العلم، يف مادة الفيزياء لدى طالب املرحلة اجلامعية يف كلية العلوم. تكونت عينة الدرا�سة 
العلم  الباحثان اختبار عمليات  ا�ستخدم  االأوىل.  ال�سنة اجلامعية  من 81 طالبا وطالبة يف 
البيانات با�ستخدام حتليل  الذي يتكون من 36 فقرة من نوع االختيار من متعدد. وحللت 
التباين (Mancova) واأظهرت نتائج التحليل االإح�سائي وجود فروق دالة اإح�سائياً، تعزى 

اإىل طريقة املخترب املبني وفق ا�سرتاتيجية (7E´s) يف تنمية مهارات عمليات العلم. 
 وهدفت درا�سة )الد�صوقي، 2004(، اإىل معرفة دور دورة التعلم املعدلة يف التح�سيل، 
وبقاء اأثر التعلم، وتنمية بع�س املهارات العلمية لدى طالبات ال�سف اخلام�س االأ�سا�سي، يف 
وحدة املغناطي�سية. وتكونت عينة الدرا�سة من 141 طالباً وطالبة، ق�سمت اإىل جمموعتني: 
جتريبية وت�سم 71 طالبا وطالبة، وجمموعة �سابطة وت�سم 90 طالباً وطالبة. تكونت اأداة 
الدرا�سة من اختبار املفاهيم العلمية، وبطاقات مالحظة اأداء الطلبة. وقد اأ�سفرت النتائج 
عن وجود فروق بني املجموعتني التجريبية وال�سابطة وذلك على اختبار حت�سيل املفاهيم 

العلمية ل�سالح املجموعة التجريبية. ومل جتد الدرا�سة فرقا ذا داللة يعزى الأثر اجلن�س.
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تدري�س  البنائية يف   (7E's) اأثر منوذج  معرفة  اإىل   )2003 )�صادق،  درا�سة  كما هدفت 
العلوم يف تنمية التح�سيل، وبع�س مهارات عمليات العلم لدى تالميذ ال�سف الثاين االإعدادي 
ووّزع��ت  ع�سوائية  بطريقة  اختريوا  طالباً   76 من  الدرا�سة  عينة  تكونت  عمان.  ب�سلطنة 
حت�سيلي،  اختبار  يف  االأدوات  وحت��ددت  و�سابطة.  جمموعتني:جتريبية  على  بالت�ساوي 
واختبار مهارات عمليات العلم. وقد ا�ستخدم الباحث االأ�ساليب االإح�سائية التالية: املتو�سط 
احل�سابي واالنحراف املعياري واختبار ت ومن اأهم النتائج التي تو�سلت الدرا�سة اإليها هي 

تنمية التح�سيل ومهارات عمليات العلم با�ستخدام منوذج (7E's) البنائي.
 وهدفت درا�سة بلينجز (Billings, 2001) اإىل تق�سي فاعلية دورة التعلم املعدلة يف 
تعلم املفاهيم الفيزيائية لدى طلبة املرحلة الثانوية. تكونت عينة الدرا�سة من 28 طالباً 
واختبار  الق�سرية،  االختبارات  الباحث  ا�ستخدم  حيث  الثانوي.  االأول  ال�سف  طالب  من 
فهم املفاهيم العلمية، ومقيا�س لقيا�س م�ستوى اهتمام الطالب باملادة العلمية ومتتعهم 
بدرا�ستها. واأظهرت النتائج ارتفاع م�ستوى الفهم لدى الطالب بن�سبة 85%، واأن 56% من 
الطالب زاد اهتمامهم باملادة العلمية، واأن 66% من الطالب يف�سلون ا�ستخدام دورة التعلم 
املعدلة يف التعليم. وخل�ست الدرا�سة اإىل اأن دورة التعلم تعّد ذات فاعلية يف عملية التعلم، 

واأنها ت�سهل عملية التعلم بطريقة ممتعة.
حول  ن�سبّياً  نتائجها  اتفاق  اإىل  نخل�س  اأن  ميكن  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�س  بعد 

اإدعاء اإيجابية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ( 7E's)يف تعليم العلوم بوجه عام. 
يف   (7E's) ا�سرتاتيجية  اأثر  بحثت  التي  الدرا�سات  مع  احلالية  الدرا�سة  ت�سابهت  وقد 
التدري�س، لكنها اختلفت عن تلك الدرا�سات يف متغريات الدرا�سة، اإذ تبحث الدرا�سة احلالية 
التفكري  مهارات  واكت�ساب  جهة،  من  العلمية  املفاهيم  فهم  يف   (7E's) ا�سرتاتيجية  اأثر 
يف  اأخرى،  جهة  من  )مرتفع/منخف�س(  االأكادميي  الذات  مفهوم  �سوء  يف  اال�ستق�سائي 
ا�ستق�ساء  يف  االأردن  يف  االأولية  الدرا�سات  من  اأنها  كما  االأردنية.  والتعليم  التعلم  بيئة 
التفكري  مهارات  واكت�ساب  العلمية  املفاهيم  فهم  يف  البنائية   (7E's) ا�سرتاتيجية  اأثر 

اال�ستق�سائي لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية، يف �سوء مفهوم الذات االأكادميي لديهم.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نظراً لالأهمية التي متثلها املفاهيم العلمية ومهارات التفكري اال�ستق�سائي يف العملية 
لتكوين  املالئمة  التدري�س  واأ�ساليب  طرق  ا�ستثمار  من  بد  ال  كان  التعلمية،  التعليمية 
يف  و�سليمة  �سحيحة  ب�سورة  اال�ستق�سائي  التفكري  مهارات  واكت�ساب  وبنائها،  املفاهيم 
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تنمية  يف  ق�سوراً  تعاين  التقليدية  التدري�س  طرائق  اإّن  حيث  للمتعلمني.  املعرفية  البنية 
املفاهيم العلمية ال�سحيحة ومهارات التفكري اال�ستق�سائي لدى الطلبة؛ االأمر الذي ي�ستوجب 
ال�سليم، باالإ�سافة  العلمي  الفهم  اأن ت�ساعد على اكت�ساب  ا�سرتاتيجية بنائية يتوقع  تقدمي 
اأن  اعتقد  وملا  االأ�سا�سية.  املرحلة  طلبة  لدى  اال�ستق�سائي  التفكري  مهارات  اكت�ساب  اإىل 
الفهم املفاهيمي العلمي واكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�سائي قد تتعّدل مبفهوم الذات 
الدرا�سة  م�سكلة  حددت  فقد  االأ�سا�سية،  املرحلة  طلبة  لدى  منخف�س(  )مرتفع،  االأكادميي 

بال�سوؤال الرئي�سي االآتي:
واكت�ساب  العلمية،  املفاهيم  فهم  يف  التدري�سية   (7E's) ا�سرتاتيجية  ا�ستخدام  اأثر  ما 
مهارات التفكري اال�ستق�سائي لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية يف �سوء مفهوم الذات االأكادميي؟

أسئلة الدراسة:
يف �سوء ال�سوؤال الرئي�س ال�سابق، حاولت الدرا�سة االإجابة عن االأ�سئلة الفرعية االآتية: 

1 . ،7E's( التدري�س  ا�سرتاتيجية  باختالف  العلمية  للمفاهيم  الطلبة  فهم  يختلف  هل 
االعتيادية ( لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية ؟

االأك��ادمي��ي . 2 ال��ذات  مفهوم  باختالف  العلمية  للمفاهيم  الطلبة  فهم  يختلف  هل 
)مرتفع،منخف�س ( لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية ؟

الذات . 3 ( ومفهوم  )7E's، االعتيادية  التدري�س  ا�سرتاتيجية  للتفاعل بني  اأثر  هل يوجد 
االأكادميي )مرتفع، منخف�س ( يف فهم املفاهيم العلمية لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية؟

ا�سرتاتيجية . 4 باختالف  اال�ستق�سائي  التفكري  مهارات  اكت�ساب  درج��ة  تختلف  هل 
التدري�س )7E's، االعتيادية( لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية ؟

الذات . 5 مفهوم  باختالف  االإ�ستق�سائي  التفكري  مهارات  اكت�ساب  درجة  تختلف  هل 
االأكادميي) مرتفع، منخف�س( لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية ؟

الذات . 6 ومفهوم  االعتيادية(   ،7E's( التدري�س  ا�سرتاتيجية  بني  للتفاعل  اأثر  يوجد  هل 
االإ�ستق�سائي لدى طلبة  التفكري  اكت�ساب مهارات  االأكادميي )مرتفع، منخف�س ( يف 

املرحلة االأ�سا�سية ؟
فرضيات الدراسة 

يف �سوء االأ�سئلة ال�سابقة، حاولت الدرا�سة اختبار الفر�سيات ال�سفرية االآتية:
املفاهيم  فهم  متو�سط  بني   )α=05.0( اإح�سائية  داللة  ذو  فرق  يوجد  ال  الأوىل: 
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العلمية لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية الذين يدر�سون باإ�سرتاتيجية التدري�س (7E's) ومتو�سط 
فهم نظرائهم الذين يدر�سون بالطريقة االعتيادية.

الثانية: ال يوجد فرق ذو داللة اإح�سائية )α=0.05( بني متو�سط فهم املفاهيم العلمية 
لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية باختالف مفهوم الذات االأكادميي) مرتفع، منخف�س( لديهم.

ا�سرتاتيجية  ب��ني   )α=0.05( اإح�سائية  دالل��ة  ذو  تفاعل  يوجد  ال  الثالثة: 
التدري�س)7E's، االعتيادية( ومفهوم الذات االأكادميي) مرتفع،منخف�س ( يف فهم املفاهيم 

العلمية لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية.

الطلبة  اأداء  متو�سط  بني   )α=0.05( اإح�سائية  دالل��ة  ذو  فرق  يوجد  ال  الرابعة: 
يدر�سون  الذين  االأ�سا�سية  املرحلة  طلبة  لدى  االإ�ستق�سائي  التفكري  مهارات  اكت�ساب  يف 

با�سرتاتيجة التدري�س (7E's) ومتو�سط نظرائهم الذين يدر�سون بالطريقة االعتيادية.

اخلام�صة: ال يوجد فرق ذو داللة اإح�سائية )α=0.05( بني متو�سط اأداء الطلبة يف 
اكت�ساب مهارات التفكري االإ�ستق�سائي لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية باختالف مفهوم الذات 

االأكادميي ) مرتفع، منخف�س ( لديهم.

ال�صاد�صة: ال يوجد تفاعل ذو داللة اإح�سائية )α=0.05( بني ا�سرتاتيجية التدري�س 
مهارات  اكت�ساب  يف  منخف�س(  )مرتفع،  االأكادميي  الذات  ومفهوم  االعتيادية(   ،7E's(

التفكري االإ�ستق�سائي لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية.

التعريفات  لها  وكان  املفتاحية  املفاهيم  بع�س  على  الدرا�صة  واحتوت   
الإجرائية الآتية: 

 (7E’s) ال�صرتاتيجية البنائية
خطوات تعليمية- تعلمية تت�سمن �سبع مراحل اأو خطوات اإجرائية مت�سل�سلة ومنظمة، 
العلمية  للمفاهيم  الطالب  بناء  بهدف  طالبه  مع  ال�سفية  الغرفة  داخل  املعلم  يوظفها 
باأنف�سهم من جهة، واكت�ساب املهارات العلمية من جهة اأخرى. واملراحل ال�سبعة تبداأ بحرف 

"E" وتتمثل املراحل ال�سبعة يف: 

1 .Excitement phase مرحلة االإثارة
2 .Exploration phase مرحلة االإ�ستك�ساف
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3 .Explanation phase مرحلة التف�سري
4 . Expansion phase مرحلة التو�سع
5 . Extension phase مرحلة التمديد
6 . Exchange phase مرحلة التبادل
7 . Examination phase مرحلة الفح�س

الطريقة العتيادية:
 هي الطريقة التي يتبعها معلمو العلوم داخل غرفة ال�سف، التي تعتمد حمورية املعلم 
اأو  اأو املحا�رشة،  واأجوبة،  اأ�سئلة  �سكل  ال�سفي، وذلك على  والنقا�س  ال�رشح،  القائمة على 

العرو�س العملية، وا�ستخدام اأ�سئلة الكتاب الأغرا�س التقومي ال�سفي.

فهم املفاهيم العلمية:
قدرة الطالب على فهم املفاهيم العلمية وا�ستيعابها وتطبيقها يف الو�سف، والتف�سري، 
العلمي  الفهم  قي�س  وقد  جديدة.  حياتية  مواقف  يف  وتطبيقها  طبيعية،  بظواهر  والتنبوؤ 
للمفاهيم العلمية بالعالمة املح�سلة على اختبار فهم املفاهيم العلمية )البعدي( الواردة 

يف وحدة ال�سوء. 

مهارات التفكري ال�صتق�صائي:
العلمي  والتفكري  العلم،  لتطبيق طرق  الالزمة  اخلا�سة  العقلية  القدرات  هي جمموعة 
ب�سكل �سحيح. وقد قي�ست يف هذه الدرا�سة بالعالمة املح�سلة على اختبار مهارات التفكري 

اال�ستق�سائي املعد خ�سي�ساً لذلك. 

مفهوم الذات الأكادميي:
وتعريفه،  ال�سفية،  املعرفية  املوا�سيع  يف  االأكادميية  لقدراته  املتعلم  اإدراك  هو 
الطالب على مقيا�س مفهوم  التي يح�سل عليها  القدرات. ويتحدد بالعالمة  وو�سفه لهذه 

الذات االأكادميي املعرب.

حدود الدرا�صة وحمدداتها:
الدرا�سي 2012 وذلك يف �سوء  للعام  االأول  ت�رشين  الدرا�سة وتطبيقها يف  تنفيذ  مت 

احلدود واملحددات االآتية:
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اقت�رشت الدرا�سة على عينة ق�سدية من طالبات ال�سف الثامن االأ�سا�سي يف مدر�سة 
حكومية تابعة ملديرية الرتبية والتعليم ملحافظة ماأدبا.. 

املفاهيم  فهم  اختبار  وهما:  الدرا�سة  اأداتي  م�سداقية  مبدى  الدرا�سة  نتائج  تتحدد 
بني  التباين  عن  الك�سف  على  وقدرتهما  اال�ستق�سائي،  التفكري  مهارات  واختبار  العلمية، 
التفكري  مهارات  واكت�ساب  العلمية،  املفاهيم  فهم  متغريينْ  يف  )الطالبات(  الدرا�سة  اأفراد 

اال�ستق�سائي لديهن.
اأهمية الدرا�صة: 

تت�سح اأهمية الدرا�سة من ناحيتني نظرية وعملية؛ فمن الناحية النظرية تتمثل يف اأّنها 
تتناول ا�سرتاتيجية تدري�س (7E′s) تن�سجم مع افرتا�سات النظرية البنائية واأفكارها، وذلك 
باعتبارها اأكرث النظريات التي تبنتها حركات االإ�سالح احلديثة �سيوعاً يف مناهج العلوم 
تطبيق  يف  فتتمثل  التطبيقية  العملية  الناحية  من  الدرا�سة  اأهمية  اأما  عاملياً.  وتدري�سها 
اإجراءات و�سفية تطبيقية ال�سرتاتيجية (7E′s) التي قد توفر ملعلمي العلوم فر�س توظيف 
هذه اال�سرتاتيجية وتفعيلها. كما ميكن اأي�ساً اأن ت�ساهم هذه الدرا�سة يف توقع حت�سني اأداء 
معلمي العلوم يف حالة تبنيها، وبالتايل جتويد تعلم الطلبة مبا يحقق النتاجات التعلمية 
 ،(7E′s) املرغوبة، وبالتايل اإعطاء �سورة وا�سحة عن مدى فاعلية اال�سرتاتيجية البنائية
واأثرها يف الفهم العلمي ال�سليم، واكت�ساب مهارات التفكري االإ�ستق�سائي. ويف �سياق ذلك، 
ميكن اأن تعمل على حت�سني نوعية التدري�س يف العلوم من حيث كونها منطلقاً وتوليداً ملزيد 

من البحوث والدرا�سات يف هذا املجال واملجاالت العلمية االأخرى.

الطريقة واإلجراءات: 
اأفراد الدرا�صة:

تكون اأفراد الدرا�سة من )60( طالبة من طالبات ال�سف الثامن االأ�سا�سي يف مدر�سة تابعة 
ملديرية الرتبية والتعليم ملحافظة ماأدبا، وقد مت اختيار املدر�سة ق�سدياً، لكونها مكان عمل 
اإدارة املدر�سة، باالإ�سافة اإىل توافر املختربات  اأف�سل مع  الباحثة �سابقاً، مما يتيح تعاوناً 
واالإمكانات املادية والتعليمية الالزمة للقيام بهذه الدرا�سة. وت�سم املدر�سة املختارة ثالث 
�سعب لل�سف الثامن االأ�سا�سي، وقد اختريت اثنتان منها ع�سوائيا لتطبيق جتربة البحث، يف 

حني ا�ستخدمت ال�سعبة الثالثة الإيجاد اخل�سائ�س ال�سيكومرتية الأدوات الدرا�سة.
اإحداهما جمموعة  الدرا�سة ع�سوائياً، بحيث كانت  ال�سعبتان امل�ساركتان يف   وعينت 
جتريبية تكونت من )30( طالبة دّر�ست وفق ا�سرتاتيجية (7E′s) البنائية، واالأخرى �سابطة 
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كلتا  يف  الطالبات  �سنفت  كما  االعتيادية.  الطريقة  وفق  دّر�ست  طالبة   )30( من  تكونت 
املجموعتني ح�سب مفهوم الذات االأكادميي اإىل م�ستويني، هما: مرتفع، ومنخف�س. واجلدول 

)1( يو�سح توزيع اأفراد الدرا�سة ح�سب املجموعة ومفهوم الذات االأكادميي.
اجلدول )1(

توزيع اأفراد الدرا�صة ح�صب املجموعة ومفهوم الذات الأكادميي
املجموعة

املجموعاملجموعة ال�صابطةاملجموعة التجريبيةموقع ال�صبط 

171835مرتفع
131225منخف�س
303060الكلي

اأدوات الدرا�صة: 
اُ�ستخدمت االأدوات البحثية الثالث االآتية لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، وهي:

الفهم  م�ستويات من  يقي�س ثالثة  اختبار  اأعّد  العلمية:  املفاهيم  فهم  اختبار   - اأولً 
االأ�سا�سي  الثامن  لل�سف  العلوم  كتاب  ال�سوء يف  تت�سمنها وحدة  التي  العلمية  للمفاهيم 
 )43( من  االأولية  �سورته  يف  االختبار  تكون  والتحليل(.  والتطبيق،  )اال�ستيعاب،  وهي: 
اأربعة بدائل واحدة منها  ا�ستملت كل فقرة على  فقرة من نوع االختيار من متعدد، حيث 
�سحيحة. وللتحقق من �سدق حمتوى االختبار، عر�س ب�سورته االأولية على ع�رشة حمكمني 
من اأ�ساتذة جامعات متخ�س�سني يف املناهج واأ�ساليب تدري�س العلوم، وم�رشفني تربويني 
يف العلوم والفيزياء، وعدد من معلمي العلوم الذين يدر�سون ال�سف الثامن االأ�سا�سي. ويف 
اآراء املحكمني، حذفت بع�س الفقرات، وا�ستبدل بع�سها االآخر، لي�سبح االختبار يف  �سوء 

�سورته النهائية مكونا من )33( فقرة. 
عينة  على  تطبيقه  خالل  من  ثباته  من  التحقق  مت  االختبار،  �سدق  من  التاأكد  وبعد 
جتريبية خارج عينة الدرا�سة، تكونت من )30( طالبة من طالبات ال�سف الثامن، وقد بلغت 
قيمة األفا )0.92(، وذلك با�ستخدام معادلة كرونباخ األفا حل�ساب درجة االت�ساق الداخلي 
اختبار  لفقرات  والتمييز  ال�سعوبة  معامالت  موؤ�رشات  ُح�سبت  كما  االختبار.  فقرات  بني 
 ،)0.70  -0.33( بني  ال�سعوبة  معامالت  موؤ�رشات  تراوحت  وقد  العلمية،  املفاهيم  فهم 

وموؤ�رشات معامالت التمييز بني)0.32-0.68( واعتربت منا�سبة الأغرا�س الدرا�سة.
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االأولية  �سورته  يف  االختبار  تكون  االإ�ستق�سائي:  التفكري  مهارات  اختبار   - ثانياً 
من )36( فقرة، على منط االختيار من متعدد باأربعة بدائل. وللتحقق من �سدق االختبار، 
ُعر�س ب�سورته االأولية على ع�رشة حمكمني من اأ�ساتذة جامعات متخ�س�سني يف املناهج 
واأ�ساليب تدري�س العلوم، وم�رشفني تربويني يف العلوم والفيزياء، وعدد من معلمي العلوم 
بع�س  �سياغة  عّدلت  املحكمني،  اآراء  �سوء  ويف  االأ�سا�سي.  الثامن  ال�سف  يدر�سون  الذين 
لي�سبح  حولها،  تدور  املحكمني  مالحظات  معظم  كانت  فقرات  �ست  وحذفت  الفقرات، 
اختبار  �سدق  من  التاأكد  وبعد  فقرة.  م��ن)30(  مكوناً  النهائية  �سورته  يف  االختبار 
مهارات التفكري اال�ستق�سائي، مت التحقق من ثباته من خالل تطبيقه على عينة جتريبية 
خارج عينة الدرا�سة، تكونت من )30( طالبة من طالبات ال�سف الثامن، وقد بلغت قيمة 
بني  الداخلي  االت�ساق  درجة  حل�ساب  األفا  كرونباخ  معادلة  با�ستخدام  وذلك  األفا)87،0( 
فقرات االختبار. كما ُح�سبت موؤ�رشات معامالت ال�سعوبة والتمييز لفقرات اختبار مهارات 
 ،)0.67  -0.37( بني  ال�سعوبة  معامالت  موؤ�رشات  تراوحت  وقد  اال�ستق�سائي،  التفكري 

وموؤ�رشات معامالت التمييز بني)0.27-0.63(، واعتربت منا�سبة الأغرا�س الدرا�سة.

ثالثاً - مقيا�س مفهوم الذات االأكادميي: اُ�ستخدم مقيا�س بروكوفر الذي اأّلفه وتطّوره 
با�سم مفهوم الذات عن القدرة االأكادميية، ويحدد املقيا�س تقدير الفرد لقدراته االأكادميية 
املدر�سية باملقارنة مع زمالئه من املجموعة نف�سها. يتكون املقيا�س يف �سورته االأ�سلية 
نف�سه  مقارناً  االأكادميية،  الناحية  من  لذاته  الفرد  تقدير  تقي�س  اأ�سا�سية  فقرات  �ست  من 
بزمالئه من اأبناء �سفه، اأو جمموعته. وو�سع اأمام كل فقرة مقيا�س متدرج من خم�س نقاط 

كاالآتي:
• اأنا اأعالهم وياخذ ) 5( درجات	
• اأنا فوق املتو�سط وياأخذ ) 4 ( درجات.	
• اأنا متو�سط وياأخذ ) 3 ( درجات.	
• اأنا حتت املتو�سط وياأخذ ) 2 ( درجتني.	
• اأنا اأقلهم وياأخذ املفحو�س ) 1( درجة واحدة.	

وعليه، مت تق�سيم ا�ستجابات الطلبة اإىل: 
• الطلبة ذوي املفهوم االأكادميي املنخف�س والذي ترتاوح درجاتهم على املقيا�س من 	

.) 15 –1(
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• املقيا�س من 	 والذين ترتاوح درجاتهم على  املرتفع  االأكادميي  املفهوم  الطلبة ذوي 
.) 30-16(

وللتحقق من �سدق املقيا�س، ُعر�ست فقراته على حمكمني متخ�س�سني يف جمال علم 
النف�س، وقد تراوحت درجة االتفاق على مالءمتها لقيا�س ما و�سعت لقيا�سه بني املحكمني 

من %80 - %100.
اأ�سابيع،  اأربعة  وقد ا�ستخرجت دالالت الثبات عن طريق االإعادة بفرتة زمنية قدرها 

وقد مت التو�سل اإىل معامل ارتباط قدره 0.90 بني التطبيقني.

املادة التعليمية:
والإعداد املادة التعليمية، اأعدت مذكرات التدري�س )دليل املعلمة( يف �سوء ا�سرتاتيجية 
)7E′s( من حيث مفهومها، وخطواتها،  با�سرتاتيجية  التعريف  الدليل:  )7E′s(، ويت�سمن 
وكيفية تنفيذها، باالإ�سافة اإىل مذكرات تدري�سية اأعدت مبا يتما�سى وا�سرتاتيجية )7E′s(؛ 
ع�رشة  على  عر�س  الدليل،  �سدق  من  وللتحقق  تدري�سية.  مذكرة   )15( عددها  بلغ  حيث 
اأ�ساتذة جامعات متخ�س�سني يف املناهج واأ�ساليب تدري�س العلوم،  حمكمني: منهم ثالثة 
العلوم والفيزياء، وثالث معلمات ممن يدر�سن  واأربعة م�رشفني تربويني متخ�س�سني يف 
العلوم لل�سف الثامن، ومت االأخذ مبالحظاتهم، واأخذت املذكرات �سورتها النهائية املكونة 

من )15( مذكرة تدري�سية لت�سكل دليل املعلمة.

إجراءات الدراسة:
بعد االإنتهاء من اإعداد اأدوات الدرا�سة والتحقق من �سدقها وثباتها، اتبعت االإجراءات 

االآتية: 
اختريت . 1 والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  املخت�سة  اجلهات  موافقة  على  احل�سول  بعد 

املدر�سة ق�سديا، وحّددت ال�سعب املختارة يف الدرا�سة وعينت ع�سوائياً اإىل جمموعتني: 
جتريبية و�سابطة. 

نفت الطالبات . 2  طبق مقيا�س مفهوم الذات االأكادميي على اأفراد الدرا�سة، وعلى اأثره �سُ
مرتفع،  اأكادميي  ذات  مفهوم  ذات  االأوىل  فرعيتني:  اإىل جمموعتني  يف كل جمموعة 

والثانية ذات ذات مفهوم ذات اأكادميي منخف�س. 
 بعد تطبيق االختبارين )فهم املفاهيم العلمية، ومهارات التفكري االإ�ستق�سائي( على . 3

اأفراد الدرا�سة، قبل املعاجلة التجريبية وبعدها، اأدخلت البيانات اإىل احلا�سوب وعوجلت 
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 SPSS (Statistical Packages( للعلوم االجتماعية  االإح�سائية  الرزمة  با�ستخدام 
for Social Sciences وفق متطلبات االإجابة على كل �سوؤال من اأ�سئلة الدرا�سة. 

تصميم الدراسة:
 تتبع الدرا�سة احلالية منهج البحث التجريبي القائم على منط الت�سميم �سبه التجريبي 
اختريت  مدر�سة  من  درا�سة  اأف��راد  على  طبقت  كونها   ،Quasi Experimental Design

ق�سديا. وي�ستمل الت�سميم البحثي لهذه الدرا�سة على املتغريات االآتية:

املتغريات امل�صتقلة: ت�ستمل الدرا�سة على متغريين م�ستقلني، هما: 
1 ..(7E′s) ا�سرتاتيجية التدري�س، ولها م�ستويان: اال�سرتاتيجية البنائية
 واال�سرتاتيجية االعتيادية )التقليدية(.. 2
مفهوم الذات االأكادميي )كمتغري ت�سنيفي(، وله م�ستويان: منخف�س ومرتفع. . 3

املتغريات التابعة: ت�ستمل الدرا�سة على متغريين تابعني، هما: 
1- فهم املفاهيم العلمية.

ت�سميم  خمطط  يكون  �سبق،  ما  على  وبناء  االإ�ستق�سائي.  التفكري  مهارات  واكت�ساب   -2
الدرا�سة بالرموز كما ياأتي: 

E G O1 O2 X O1 O2 
C G O1 O2 O1 O2 

 
حيث اإن: E G املجموعة التجريبية. C G املجموعة ال�سابطة 

O1 اختبار فهم املفاهيم العلمية. O2 اختبار مهارات التفكري االإ�ستق�سائي.

املعاجلة اإلحصائية:
بعد االإنتهاء من املعاجلة التجريبية، والأغرا�س املعاجلة االإح�سائية، متت االإجابة عن 
اأ�سئلة الدرا�سة واختبار فر�سياتها ال�سفرية ال�ست با�ستخدام االإح�ساء الو�سفي )املتو�سطات 
التباين  حتليل  بتطبيق  وذلك  اال�ستداليل،  واالإح�ساء  املعيارية(،  واالنحرافات  احل�سابية 
امل�ساحب الثنائي ))ANCOVA ذي الت�سميم 2X2(( يف املتغريين التابعني، وهما: فهم 
اأثر املتغريات  املفاهيم العلمية، واكت�ساب مهارات التفكري االإ�ستق�سائي، وذلك الكت�ساف 
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اعتمدت  وقد  التابعة.  املتغريات  يف  االأكادميي(  الذات  ومفهوم  )اال�سرتاتيجية،  امل�ستقلة 
من  ال�سفرية  الدرا�سة  فر�سيات  لفح�س   )05.0=α( االإح�سائية  الداللة  م�ستوى  الدرا�سة 

حيث رف�سها اأو قبولها. 

النتائج وتفسريها:
 اأولً - النتائج املتعلقة بفر�صيات الدرا�صة الأوىل والثانية والثالثة:

االأوىل،  ال�سفرية  الفر�سيات  رف�س  اأو  لقبول  وا�سحة  نتائج  اإىل  التو�سل  لغر�س 
والثانية، والثالثة، املتعلقة بفهم املفاهيم العلمية، فقد جمعت البيانات الو�سفية الالزمة 

على النحو االآتي: 
واالنحرافات  احل�سابية،  باملتو�سطات  املتمثلة  الو�سفية  االإح�سائات  ا�ستخرجت 
القبلي  العلمية  املفاهيم  فهم  اختبارينْ  على  الدرا�سة  اأفراد  طالبات  لعالمات  املعيارية 
والبعدي. ويبني اجلدول )2( ملخ�س هذه االإح�سائات لعالمات طالبات اأفراد الدرا�سة على 

اختبارينْ فهم املفاهيم العلمية القبلي والبعدي.
اجلدول )2(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لعلمات طالبات اأفراد الدرا�صة على 
اختباري فهم املفاهيم العلمية القبلي والبعدي وفقا ملتغريي ا�صرتاتيجية التدري�س 

ومفهوم الذات الأكادميي

الذات ال�صرتاتيجية 
الأكادميي 

الختبار البعدي الختبار القبلي 

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املتو�صط العدداملعياري

احل�صابي
النحراف 
العدداملعياري

املجموعة 
التجريبية 

8.884.091720.944.1217مرتفع
8.463.361314.923.0413منخف�س
8.703.733018.334.7330كلي 

املجموعة 
ال�سابطة 

9.04.041815.444.1518مرتفع
8.674.011212.674.1012منخف�س

8.783.963014.334.2930كلي
املجموع 
العام 

8.944.013518.114.9335مرتفع
8.563.612513.843.6925منخف�س

8.783.826016.334.9160كلي
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ذوات  الدرا�سة  اأف��راد  طالبات  عالمات  متو�سطات  تقارب   ،)2( اجل��دول  من  يالحظ 
مفهوم الذات االأكادميي املرتفع، والطالبات ذوات مفهوم الذات االأكادميي املنخف�س، يف 
املجموعتني التجريبية وال�سابطة، على اختبار فهم املفاهيم العلمية القبلي. يف املقابل، 
يالحظ من اجلدول )2(، اأن هناك اختالفاً ملحوظاً بني متو�سطات عالمات طالبات اأفراد 
البعدي، وفقاً ملتغريي اال�سرتاتيجية ومفهوم  العلمية  الدرا�سة على اختبار فهم املفاهيم 

الذات االأكادميي.
امل�ساحب  الثنائي  التباين  حتليل  ا�ستخدم  احل�سابية  املتو�سطات  داللة  والختبار   
العلمية  املفاهيم  فهم  اختبار  على  الطالبات  عالمات  باعتبار  وذلك   (ANCOVA ،2x2)

القبلي متغايراً م�سرتكاً، كما هو مو�سح يف اجلدول )3(.

اجلدول )3(

نتائج حتليل التباين الثنائي امل�صاحب (2x2) لعلمات طالبات اأفراد الدرا�صة على 
اختبار فهم املفاهيم البعدي وفقا ملتغريي ا�صرتاتيجية التدري�س ومفهوم الذات 

الأكادميي والتفاعل بينهما

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط جمموع 
الدللةقيمة )ف(املربعات

198.8871198.88716.5720.000القبلي

18.9670.000 227.6401227.640الذات االأكادميي

258.3041258.30421.5220.000ا�سرتاتيجية التدري�س 
الذات االأكادميي 

37.243137.2433.1030.084ا�سرتاتيجية التدري�س

660.0895512.002 اخلطاأ
1421.33359املجموع الكلي

 .)0.05 = α( ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 
"ف"  لقيمة   )05.0=α( اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود   ،)3( اجلدول  من  يالحظ 
تباين  يف  االعتيادية،  البنائية،   )7E's( التدري�س  ا�سرتاتيجية  باأثر  املتعلقة   )21.522(
عالمات الطالبات يف اختبار فهم املفاهيم العلمية البعدي. وتبني من املتو�سطات املعّدلة 
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اللواتي  الدرا�سة  جمموعة  طالبات  ل�سالح  كان  الفرق  هذا  اأن   ،)4( اجل��دول  يف  ال��واردة 
خ�سعن ال�سرتاتيجية )7E›s( البنائية، حيث بلغ املتو�سط املعّدل لهن )17.986( عالمة، 
يف حني بلغ املتو�سط املعّدل لطالبات جمموعة الدرا�سة اللواتي خ�سعن للطريقة االعتيادية 

)14.031( عالمة.
اجلدول )4(

املتو�صطات املعدلة لأداء اأفراد عينة الدرا�صة على مقيا�س فهم املفاهيم العلمية

 التجريبيةال�صابطة 

الذات 
االأكادميية 

مرتفع
15.3420.89املتو�سط احل�سابي

18.120.59
0.8170.840اخلطاأ املعياري

منخف�س
12.7215.08املتو�سط احل�سابي

13.900.69
1.0000.962اخلطاأ املعياري

 
14.03117.986

 
0.6460.638

"ف"  اإح�سائية )α=0.05( لقيمة  ويالحظ من اجلدول )3(، وجود فروق ذات داللة 
االأكادميي )مرتفع، منخف�س( يف تباين عالمات  الذات  باأثر مفهوم  املتعلقة   )18،967(
يف  املعّدلة  املتو�سطات  من  وتبني  البعدي.  العلمية  املفاهيم  فهم  اختبار  يف  الطالبات 
اأن هذا الفرق كان ل�سالح الطالبات ذوات مفهوم الذات االأكادميي املرتفع،  اجلدول )4(، 
حيث بلغ املتو�سط املعّدل لهن )18.12( عالمة، يف حني بلغ املتو�سط املعّدل للطالبات 
 ،)3( اجلدول  )13.90( عالمة. كما يالحظ من  املنخف�س  االأكادميي  الذات  ذوات مفهوم 
باأثر  املتعلقة   )3،103( "ف"  لقيمة   )0.05=α( اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
البعدي.  املفاهيم  فهم  يف  االأكادميي  الذات  ومفهوم  التدري�س،  ا�سرتاتيجية  بني  التفاعل 
االعتيادية  بالطريقة  مقارنة   )7E`s( البنائية  ا�سرتاتيجية  تفوق  تو�سح  النتيجة  وهذه 
االأكادميي  الذات  مفهوم  ذوات  الطالبات  تفوق  اإىل  باال�سافة  العلمية؛  املفاهيم  فهم  يف 

املرتفع، على الطالبات ذوات مفهوم الذات االأكادميي املنخف�س. 

ثانياً - النتائج املتعلقة بفر�صيات الدرا�صة الرابعة واخلام�صة وال�صاد�صة:
باملتو�سطات  املتمثلة  الو�سفية  االإح�سائات  ا�ستخرجت  الفر�سيات،  هذه  والختبار 
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مهارات  اختبار  على  الدرا�سة  اأفراد  طالبات  لعالمات  املعيارية  واالنحرافات  احل�سابية 
االإح�سائيات  هذه  ملخ�س   )5( اجل��دول  ويبني  والبعدي.  القبلي  االإ�ستق�سائي  التفكري 

لعالمات طالبات اأفراد الدرا�سة على مهارات التفكري االإ�ستق�سائي القبلي والبعدي.
اجلدول )5(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية لعلمات اأفراد الدرا�صة على اختباري 
مهارات التفكري الإ�صتق�صائي القبلي والبعدي وفقا ملتغريي ا�صرتاتيجية التدري�س ومفهوم 

الذات الأكادميي

الذات ال�صرتاتيجية 
الأكادميي 

الختبار البعدي الختبار القبلي 

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املتو�صط العدداملعياري

احل�صابي
النحراف 
العدداملعياري

املجموعة 
التجريبية 

6.183.631714.942.2217مرتفع
6.152.761310.771.4813منخف�س

6.163.223013.132.8430كلي 

املجموعة 
ال�سابطة 

6.113.531812.172.7318مرتفع
5.912.57128.421.5012منخف�س

6.033.133010.672.9530كلي

املجموع 
العام 

6.143.523513.512.8335مرتفع
6.042.62259.641.8925منخف�س

6.103.156011.903.1360كلي

يالحظ من اجلدول )5( تقارب متو�سطات عالمات طالبات اأفراد الدرا�سة ذوات مفهوم 
الذات االأكادميي املرتفع واملنخف�س على اختبار مهارات التفكري االإ�ستق�سائي القبلي. يف 
املقابل، يالحظ من اجلدول )5( اأن هناك اختالفاً ملحوظاً بني متو�سطات عالمات طالبات 
اأفراد الدرا�سة على اختبار مهارات التفكري االإ�ستق�سائي البعدي، وفقاً ملتغريي ا�سرتاتيجية 
ا�ستخدم حتليل  االأكادميي. والختبار داللة املتو�سطات احل�سابية،  الذات  التدري�س، ومفهوم 
التباين الثنائي امل�ساحب ,(2x2 ANCOVA) وذلك باعتبار عالمات الطالبات على اختبار 

مهارات التفكري االإ�ستق�سائي القبلي متغايراً م�سرتكاً، كما هو مو�سح يف اجلدول )6(.
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اجلدول )6(
نتائج حتليل التباين الثنائي امل�صاحب (2x2) لعلمات طالبات اأفراد الدرا�صةعلى 

اختبار مهارات التفكري الإ�صتق�صائي البعدي وفقا ملتغريي ال�صرتاتيجية ومفهوم الذات 
الأكادميي والتفاعل بينهما

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط جمموع 
الدللةقيمة )ف(املربعات

2.68912.6890.5820.449القبلي
227.5981227.59849.2870.000الذات االأكادميية

94.899194.89920.5510.000املجموعة 
0.68410.6840.1480.702الذات االأكادميية× املجموعة 

  253.977554.618 اخلطاأ
   577.40059املجموع الكلي

 .)0.05 = α( ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى 

وجود   )6( اجلدول  يف  الواردة  امل�ساحب  الثنائي  التباين  حتليل  نتائج  من  يالحظ 
فروق ذات داللة اإح�سائية )α=0.05( لقيمة "ف" )20.551( املتعلقة باأثر ا�سرتاتيجية 
مهارات  اختبار  يف  الطالبات  عالمات  تباين  يف  االعتيادية(،  البنائية،   7E's( التدري�س 
اأن  الواردة يف اجلدول )7(،  البعدي، وتبني من املتو�سطات املعّدلة  االإ�ستق�سائي  التفكري 
هذا الفرق كان ل�سالح طالبات اأفراد الدرا�سة اللواتي خ�سعن ال�سرتاتيجية (7E′s) البنائية، 
حيث بلغ املتو�سط املعّدل لهن )14.93( عالمة، يف حني كان املتو�سط املعّدل للطالبات 

اللواتي خ�سعن للطريقة االعتيادية )12.16( عالمة.
اجلدول )7(

املتو�صطات احل�صابية املعدرّلة لختبار مهارات التفكري الإ�صتق�صائي ح�صب ال�صرتاتيجية
ومفهوم الذات الأكادميي

 التجريبيةال�صابطة 

الذات 
االأكادميية 

مرتفع
12.16614.936املتو�سط احل�سابي

13.5510.363 0.5070.521اخلطاأ املعياري

8.42910.7669.5970.430املتو�سط احل�سابيمنخف�س
0.6210.596اخلطاأ املعياري

 
10.29712.851
0.4000.396
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كما يالحظ من اجلدول )6(، وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )α=0.05( لقيمة "ف" 
)49.287(، املتعلقة باأثر مفهوم الذات االأكادميي )مرتفع، منخف�س( يف تباين عالمات 
الطالبات يف اختبار مهارات التفكري االإ�ستق�سائي البعدي. وتبني من املتو�سطات املعّدلة 
يف اجلدول )7(، اأن هذا الفرق كان ل�سالح الطالبات ذوات مفهوم الذات االأكادميي املرتفع، 
حيث بلغ املتو�سط املعّدل لهن )13.55( عالمة، يف حني كان املتو�سط املعّدل للطالبات 

ذوات مفهوم الذات االأكادميي املنخف�س )9.597( عالمة.
كما يالحظ من اجلدول )9( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية )α=0.05( لقيمة 
"ف" )0،148( املتعلقة باأثر التفاعل بني ا�سرتاتيجية التدري�س، ومفهوم الذات االأكادميي، 

يف اكت�ساب مهارات التفكري االإ�ستق�سائي البعدي. 
 بناء على ما تقدم، واعتمادا على النتائج ال�سابقة التي تو�سلت اإليها الدرا�سة، ميكن 

التو�سل اإىل اال�ستنتاجات االآتية: 
• تفوق اأثر ا�سرتاتيجية التدري�س (7E′s) البنائية على اأثر الطريقة االعتيادية، يف فهم 	

طالبات اأفراد الدرا�سة للمفاهيم العلمية، واكت�ساب مهارات التفكري االإ�ستق�سائي. 
• تفوق الطالبات ذوات مفهوم الذات االأكادميي املرتفع، على الطالبات ذوات مفهوم الذات 	

االأكادميي املنخف�س يف فهم املفاهيم العلمية، واكت�ساب مهارات التفكري االإ�ستق�سائي. 
• االأكادميي يف فهم 	 الذات  التدري�س ومفهوم  ا�سرتاتيجية  للتفاعل بني  اأثر  عدم وجود 

طالبات اأفراد الدرا�سة للمفاهيم العلمية، واكت�ساب مهارات التفكري االإ�ستق�سائي. 

مناقشة النتائج:
اأظهرت نتائج الدرا�سة تفوق اأثر ا�سرتاتيجية التدري�س (7E′s) البنائية على اأثر الطريقة 
التفكري  مهارات  واكت�ساب  العلمية،  للمفاهيم  الدرا�سة  اأفراد  طالبات  فهم  يف  االعتيادية 
االإ�ستق�سائي. وميكن تف�سري هذه النتيجة واإرجاعها اإىل جملة من االأ�سباب، منها ما ياأتي:

اإجرائية،  (7E′s) وما يتخللها من عمليات معرفية وخطوات  ا�سرتاتيجية  اإن تطبيق   
اأمام  الطالبة  و�سع  خالل  من  وذلك  للن�سيان،  عر�سة  واأقل  متا�سكا،  اأكرث  تعلم  اإىل  اأّدى 
اأو ظاهرة من الظواهر، تكون مو�سع اهتمامها ومثرية لتفكريها، حيث  اأو م�سكلة،  �سوؤال، 
ومناق�سها،  وحتليلها،  البيانات،  جمع  خالل  من  وذلك  االأن�سطة،  بتنفيذ  اأثرها  على  تقوم 
ومن ثم تف�سريها، وتو�سيعها على مواقف اخرى، لتخرج بعدها بت�سور حول تلك الظاهرة، 
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بنية مفاهيمية  لديها  العلمية يف ذهنها، فت�سبح  املفاهيم  تر�سيخ  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر 
لبنية مفاهيمية متما�سكة غري مفككة ميكنها عندئذ من  الطالبة  امتالك  متما�سكة. وعند 
توليد معرفة جديدة منها، وا�ستب�سار عالقات جديدة بني عنا�رشها، مما )زاد( ويزيد من 

قدرتها على فهمها، واالحتفاظ بها، وا�ستخدامها يف حياتها اليومية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بع�س الدرا�سات امل�سابهة، من حيث ما ك�سفت عنه من اأثر 
 ( Yilmaz, Ertem, يف فهم املفاهيم العلمية، مثل درا�سة يلمز وزمالوؤه (7E′s) ا�سرتاتيجية

.(Billings, 2001) 2004(، درا�سة بلينجز( درا�سة الد�سوقي ،Cepni, 2010)

كما اأن هذه اال�سرتاتيجية اأتاحت للطالبات فر�سة ممار�سة مهارات التفكري االإ�ستق�سائي 
املختلفة، ب�سبب العالقة الوثيقة بني ا�سرتاتيجية التدري�س (7E′s) والتفكري االإ�ستق�سائي، 
حيث ت�سمح ا�سرتاتيجية التدري�س (7E′s) للطالبات مبمار�سة مهارات التفكري اال�ستق�سائي 
 ،(7E′s) عمليات العلم(، اإذ اإن ت�سمني االأن�سطة ال�سفية يف اخلطوات االإجرائية ال�سرتاتيجية(
وتقدميها يف اأوراق عمل، وتنفيذها يف املخترب العلمي اأو الغرفة ال�سفية، اأدى اإىل تنمية 

مهارات التفكري االإ�ستق�سائي لديهن. 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بع�س الدرا�سات امل�سابهة، من حيث ما ك�سفت عنه من 
اأثر ا�سرتاتيجية 7E's يف اكت�ساب مهارات التفكري اال�ستق�سائي )عمليات العلم(، مثل درا�سة 
اأوبا�س واآخرون (Opas, et al,. 2009) ودرا�سة ،(Kanly & Yagbasan 2008 )، ودرا�سة 
 ،(Siribunnam& Sombat, 2009) اخل�رشي، 2009(، ودرا�سة �سريبيونام و�سومبات(

ودرا�سة )�سادق، 2003(.
واأظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة اإح�سائية )α=0.05( بني متو�سط فهم املفاهيم 
اإىل  يعزى  الدرا�سة  اأفراد  الطالبات  لدى  االإ�ستق�سائي،  التفكري  مهارات  واكت�ساب  العلمية 
مفهوم الذات االأكادميي، ل�سالح الطالبات ذوات مفهوم الذات االأكادميي املرتفع مقارنة 

بنظرياتهن الطالبات ذوات مفهوم الذات االأكادميي املنخف�س. 
وميكن تف�سري هذه النتيجة واإرجاعها اإىل جملة من االأ�سباب، منها ما ياأتي: 

• اأن الطالبات ذوات مفهوم الذات االأكادميي املرتفع لوحظ اأنهن اأكرث ثقة يف قدراتهن 	
االأكادميية، واأكرث اإح�سا�ساً بامل�سوؤولية التي يقت�سيها املوقف التعليمي، واأكرث جراأة 
يف البحث عن املعلومات، واال�ستفادة منها بطريقة جيدة، واملثابرة يف اأداء املهّمات، 
والقيام مببادرات لتحدي املواقف وامل�سكالت ال�سعبة، وبالتايل االنغما�س يف عملية 
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لدى  واالإ���رشار  للمثابرة  حافزاً  ي�سكل  مما  لها،  جديدة  وحلول  اأفكار  واإعطاء  حلها، 
الطالبات للو�سول اإىل الفهم املرغوب للمفاهيم العلمية.

• كما اأظهرت النتائج عدم وجود داللة اإح�سائية )α=0.05( للتفاعل بني ا�سرتاتيجية 	
)مرتفع،  االأكادميي  الذات  ومفهوم  االعتيادية(،  الطريقة  البنائية،   7E's( التدري�س 
لدى  االإ�ستق�سائي  التفكري  مهارات  واكت�ساب  العلمية  املفاهيم  فهم  يف  منخف�س( 
اأثر  اأن  اأ�سا�س  على  النتيجة  هذه  تف�رش  اأن  وميكن  االأ�سا�سي.  الثامن  ال�سف  طالبات 
االأكادميي  الذات  مفهوم  ذوات  الطالبات  على  مت�ساوياً  كان  التدري�س  ا�سرتاتيجية 

املرتفع والطالبات ذوات مفهوم الذات االأكادميي املنخف�س على حد �سواء. 

التوصيات:
مت�سيا مع نتائج الدرا�سة وا�ستنتاجاتها ميكن التقدم بالتو�سيات االآتية:

• تبني ا�سرتاتيجية (7E′s) يف التدري�س حيث تبني انها ت�ساعد الطلبة على فهم املفاهيم 	
العلمية، وتعمل على تنمية مهارات التفكري االإ�ستق�سائي لدى طلبة املرحلة االأ�سا�سية.

• عقد الندوات والدورات التدريبية للمعلمني وامل�رشفني يف جمال تدري�س العلوم للتعرف 	
على هذه اال�سرتاتيجية وتو�سيح مزاياها واأهميتها يف عملية التعلم.

• اهتمام املهتمني ب�سوؤون الرتبية والتعليم بالنظرية البنائية وتطبيقاتها والتعلم ذي 	
املعنى القائم على الفهم ال�سليم، والبعد عن احلفظ اال�ستظهاري يف تعلم مادة العلوم، 
وذلك عن طريق ربط املعلومات اجلديدة مبا يالئمها من معلومات موجودة يف بنية 

املتعلم املعرفية، وذلك عن طريق ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم البنائية.
• الطلبة 	 لدى  االأكادميي  الذات  ملفهوم  املعززة  اجلوانب  بتنمية  العلوم  معلمو  يو�سى 

حتمل  اإىل  بالطلبة  توؤدي  تعلميه  تعليمية  خربات  وتوفري  تنميته  بطرق  وتب�سريهم 
م�سوؤولية تعلمهم وحفزهم على بذل اجلهد الالزم واالنهماك يف مهمات التعلم. 

مقرتحات الدراسة:
• اإجراء درا�سات تتناول فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية (7E′s) على متغريات مل تتناولها 	

الدرا�سة احلالية وتطبيقها على مراحل تدري�سية اأخرى.
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