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دكتوراة مناهج وأساليب تدريس العلوم /مركز التطوير التربوي /وكالة الغوث الدولية /االردن.
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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة ال�ستق�صاء �أثر �ستخدام منوذج الفورمات يف التدري�س على حت�صيل
طالبات ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف العلوم ،وحت�سني اجتاهاتهن نحوها يف مدار�س وكالة
الغوث الدولية يف الأردن.تكونت عينة الدرا�سة من ( )72طالبة.ق�سمت العينة �إىل جمموعتني:
�ضابطة.ودر�ست املجموعة التجريبية بطريقة منوذج الفورمات
�إحداهما جتريبية والأخرى
ِّ
در�ست املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية.طبق اختبار
يف وحدة ال�ضوء ،بينما ِّ
حت�صيلي ومقيا�س االجتاهات على عينة الدرا�سة قبل التدري�س وبعده ،وتو�صلت الدرا�سة

�إىل النتائج الآتية:

♦ ♦ارتفاع حت�صيل طالبات املجموعة التي در�ست بنموذج الفورمات حيث وجدت
فروق دالة �إح�صائ ًيا على م�ستوى داللة ( )0.05بني معدالت املجموعتني ول�صالح جمموعة
منوذج الفورمات.
♦ ♦�أ�سهم ا�ستخدام التدري�س بنموذج الفورمات يف حت�سني اجتاهات طالبات املجموعة
التجريبية نحو مادة العلوم وح�صتها ب�شكل وا�ضح.
وميكن �أن تعزى هذه النتائج لطبيعة التخطيط والتدري�س بنموذج الفورمات الذي
�ساعد يف تعلم الطالبات وفق ًا لأمناطهن التعلمية ،ومنط ال�سيادة الدماغية لديهن.وتو�صي
الدرا�سة ب�إجراء املزيد من الدرا�سات والأبحاث يف هذا املجال ملعرفة �أثر منوذج الفورمات
يف متغريات تابعة �أخرى.
الكلمات املفتاحية :منوذج الفورمات� ،أمناط التعلم ،ال�سيادة الدماغية ،التح�صيل،
االجتاهات
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Abstract:
The aim of the study was to investigate the effect of using 4MAT model
on sixth grade students’ achievement in science and their attitudes towards
it, in UNRWA female schools, in Jordan.The sample consisted of (72)
students who were divided into two groups, experimental and control groups.
The experimental group was taught the light unit by 4MAT method, while
the control group was taught in the usual method.An achievement test and
attitude scale were applied on the two groups before and after the teaching.
The study found the following results:
♦♦ There were significant differences between the two groups in the science
achievement test in favor of the 4MAT group.
♦♦ There was a significant difference between the two groups in the attitudes
towards science in favor of the 4MAT method.These results can be
attributed to the nature of the 4MAT model which takes in to consideration
the students’ learning style, and the pattern of the two hemispheres of the
brain.
The study recommends further investigation and studies in this area to
see the effect of 4MAT on other dependent variables.
Key Words: 4MAT model, learning Style, Brain Dominance, Achievement,
Attitudes.
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مقدمة:
كم ًا ونوع ًا
ت�سعى الدول �إىل تطوير �أنظمتها التعليمية ،وحت�سني خمرجات التعليم ّ
لتواكب متطلبات احلياة املتزايدة ،وتهيىء جمتمعاتها حلياة كرمية لت�صل �إىل تنمية ب�رشية
م�ستدامة.لقد تطور نظام التعليم يف الأردن ب�شكل ملحوظ منذ الت�سعينيات و�أجريت البحوث
والدرا�سات العديدة لتق�صي �أثر برامج تعليمية مبنية على نظريات تربوية متعددة ،وعلى
الرغم من ذلك؛ فال يلحظ تطوير للنظام الرتبوي يف �ضوء نتائج تلك الدرا�سات.
�شارك الأردن كغريه من الدول يف الدرا�سات العاملية التي �أجريت على طلبة املدار�س،
وقد لوحظ �أن هناك حت�سن ًا يف �أداء الطلبة يف االختبارات الدولية للريا�ضيات والعلوم
( )Trends in International Mathematics and Science Study, TIMMSيف العلوم
لل�صف الثامن يف الفرتة ما بني عام (� 1999إىل . )2007حيث كان ترتيب الأردن يف عام
 1999ثالثني ( )30من �أ�صل ثمان وثالثني ( )38دولة م�شاركة� ،إىل �أن �أ�صبح ال�ساد�س
والع�رشين ( )26من �أ�صل �ست و�أربعني ( )46دولة م�شاركة يف عام  ،2003لي�صل يف عام
� 2007إىل الرتتيب الع�رشين ( )20من �أ�صل �إحدى وخم�سني دولة م�شاركة (Bawaneh,
. )Zain, and Saleh , 2011لقد حاول عبد احلميد وابو لبدة وباترينو�س (Abdul- Hamid,
 ، )Abu- Libdeh, and Patrino, 2011ا�ستك�شاف العوامل التي �أدت �إىل التح�سن ،وقد
تو�صلوا �إىل نتيجة مفادها �أن ثلثي الزيادة يف النتائج عرب الزمن غري مف�رسة بالتغري يف
ال�صفات امل�شاهده ،يف حني �أن  %16من الفرق الكلي كان ب�سبب التح�سن يف :ازدياد الثقة
لدى املعلمني ،وازدياد ثقة الطلبة ب�أنف�سهم ،والرتكيز على ا�سرتاتيجيات حل امل�شكلة داخل
الغرف ال�صفية.
ويف االجتاه نف�سه يذكر مارتن وزمال�ؤه ( )Martin et al., 2008بناء على الرتتيب
الذي �أظهرته اختبارات  TIMMSف�إن ال�سمات امل�شرتكة للطلبة يف جمموعة الدول التي

�شارك بها الأردن هي:






نق�ص الفهم الكايف للمفاهيم العلمية.
نق�ص املهاره يف التطبيقات احلياتية لهذه املفاهيم.
نق�ص املهارة يف التف�سري العلمي.
نق�ص القدرة على اال�ستك�شاف العلمي.
نق�ص يف املحاكمات التي تعتمد على الأ�سباب والنتائج.
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من هنا تظهر احلاجة �إىل البحث عن ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعليم وتعلّم تركز على
املعرفة� ،إ�ضافة �إىل مهارات تطبيقية تعزز وتنمي التفكري الناقد ،وحل امل�شكالت لدى جميع
الطلبة ،باختالف قدراتهم والفروق الفردية بينهم.ومن بني احلقول الرتبوية الواعدة ،حقل
�أمناط التعلم و�أبحاث الدماغ ،حيث يطور كل فرد النهج الذي ينا�سبه يف التعلم ،فبع�ض
النا�س يف�ضلون النمط ال�سمعي احل�سي يف حني ي�ستفيد �آخرون من النمط احل�سي الب�رصي,
وهذه التف�ضيالت تعك�س منط الفرد يف التعلم (. )Uzuntiryaki et al, 2004
عرفت دان ودان (Dunn and Dunn,
ذكر الباحثون تعاريف كثرية لنمط التعلم ،فقد ّ
 ، )1993منط التعلم على �أنه :ا�ستخدام طرق حمددة وخمتلفة من قبل الفرد يف التح�ضري
عرفه اورهيون (� ، )Orhun, 2007أنه
للتعلم ،وتذكّ ر املعلومات اجلديدة وال�صعبة.كما ّ
عملية تقارب جلمع ومعاجلة املعلومات ،وتكوين الأفكار ،و�صنع القرارات واالجتاهات
عرف منط التعلم �أنه :الطريقة التي يف�ضلها الفرد يف ا�ستقبال
واالهتمامات�.أما كولب فقد ّ
ومعاجلة املعلومات ،بالإ�ضافة �إىل �أن املعلمني يحتاجون �إىل ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات
التعليم املتعلقة بجانبي الدماغ ،الأمين والأي� رس ( )Kolb, 1984لقد بينت مكارثي (�Mc
تتال ،وقطعي ،وبال�رضورة لفظي.ويحتاج
� )Carthy, 1987أن التفكري يف اجلانب الأي�رس ُم ٍ
اجلانب الأمين ال�ستخدام اال�سرتاتيجيات التي تركز على الرتكيب و�إيجاد العالقات املكانية،
وا�ستخدام ال�صور ،وفهم الكل من الأجزاء ،والتدريب العملي على اال�ستك�شاف ،وكثري من
�أبعاد املنطق واال�ستنتاج غري اللفظية.
وت�سهم ا�سرتاتيجيات التعليم التي ت�ستند �إىل جانبي الدماغ يف تكوين بيئة �صفية غري
حمدودة الإمكانات ،وبالتايل خلق جيل قادر على حل امل�شكالت امل�ستقبلية ،حيث �إن هذه
الطريقة طبيعية وداعمة و�إيجابية لتعظيم القدرة على التعلم (الغوطي. )2007 ،
نظاما للمعلمني لتخطيط خربات التعلم ذي
وقد طورت مكارثي ()McCarthy, 1987
ً
املعنى جلميع �أمناط املتعلمني �أ�سمته منوذج الفورمات ( )4MATمن خالل االعتماد على
نظريات جون ديوي وديفيد كولب.حيث �إن مدر�سة ديوي الفكرية القائمة على التعلم بالعمل
ذات �أهمية ق�صوى يف بناء النظريات التي تعنى ب�أمناط التعلم ،وتع ُّد نظرية التعلم باخلربة
لديفيد كولب م�ساهم ًا �آخر لتطوير نظام الفورمات ،ويف قلب نظريته هناك اعتقاد �أن التعلم
يح�سن خاللها الأفراد قدراتهم يف الفهم والتفكري والعمل وال�شعور.
عملية تتكرر با�ستمرار ِّ
مهما �آخر يف منوذج الفورمات هو ن�صفا الدماغ ،حيث �أظهرت نتائج
كما �أن هناك
مفهوما ً
ً

درا�سات الدماغ:
�1 .1أن ن�صفي الدماغ الأمين والأي�رس يعاجلان املعلومات بطريقة خمتلفة.
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2 .2للجانب الأمين واجلانب الأي�رس طرق خمتلفة ومف�ضلة يف التفكري.
3 .3يت�ساوى ن�صفا الدماغ الأمين والأي�رس بالأهمية.
و�أ�شارت الدرا�سات التي بحثت يف �أمناط املتعلمني �أنه عند تدري�س الطلبة ح�سب
�أمناطهم املف�ضلة ف�إنهم يبدون :حت�سنا يف اجتاهاتهم نحو املواد الدرا�سية ،وزيادة التحمل
وارتفاعا يف التح�صيل الأكادميي ،مع حت�سن يف ال�سلوك واالن�ضباط
للتنوع املعريف،
ً
(. )Griggs, 1991; Hein and Budny, 1999
يعرف االجتاه ب�أنه :امليل نحو التفكري �أو ال�شعور �أو العمل بطريقة �إيجابية �أو �سلبية
نحو الأ�شياء التي توجد يف البيئة املحيطة ( )Salta and Tzougrak, 2004كما يعرف
ب�أنه :امليل �أو عدم امليل للأ�شياء �أو للأ�شخا�ص� ،أو للأحداث� ،أو للأماكن �أو الأفكار ،كما
يبقى الأطفال يطورون اجتاهامت نحو املواد التي يحبونها حتى �سن احلادية ع�رشة �أو
الثانية ع�رشة (. )Kirikkaya, 2011ومبا �أن مادة العلوم تعد من املواد ال�صعبة واملعقدة
بالن�سبة للطلبة ،جلملة من الأ�سباب منها البيئة التعليمية التي يدر�سون فيها ،والتي ت�ؤثر
على حت�صيلهم فيها ،وتذكر هارلني (� )Harlen, 1990أن ا�ستمتاع الطلبة يف تعلم العلوم
وحمبتهم لها �ست�ؤدي �إىل تكوين اجتاهات �إيجابية نحوها ،حيث �إنه من ال�صعب ت�شكيل
خربات تعليمية وتغيري لل�سلوك املطلوب يف �أجواء تهمل اجتاهات الطلبة.

مشكلة الدراسة:
بناء على ما تقدم؛ و�شعوراً ب�أهمية البحث عن ا�سرتاتيجيات ت�أخذ بعني االعتبار
الأمناط املختلفة لإدماج معظم الطلبة يف ح�ص�ص العلوم ،وزيادة حت�صيلهم فيها،
وحت�سني اجتاهاتهم نحو مادة العلوم وح�صة العلوم ،فمن خالل عمل الباحثتني يف العمل
امليداين يف مدار�س وكالة الغوث الدولية بالأردن ،فقد مل�ستا �ضعف حت�صيل الطلبة يف
االمتحانات املوحدة والوطنية والدولية مبادة العلوم ،وح�صولهم على ن�سب جناح قليلة
يف ال�سنوات ال�سابقة.كماالحظتا قلة انخراط الطلبة يف احل�ص�ص ال�صفية ،نظراً ال�ستخدام
املعلمني منطً ا حمد ًدا يف �أثناء احل�صة الواحده ،وكذلك االجتاهات ال�سلبية التي يبديها
الطلبة نحو مادة العلوم كونها مادة �صعبة ،لذلك؛ �سعت هذه الدرا�سة �إىل الإجابة عن
ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

هل يوجد �أثر ال�ستخدام منوذج الفورمات يف التدري�س على حت�صيل
طالبات ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مادة العلوم واجتاهاتهن نحوها؟
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أسئلة الدراسة:
وللإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س �سنجيب عن الأ�سئلة الفرعية الآتية:
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05يف متو�سطات
حت�صيل الطالبات يف العلوم تعزى لطريقة التدري�س (منوذج الفورمات ،االعتيادية) .
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05يف اجتاهات
الطالبات نحو مادة العلوم تعزى لطريقة التدري�س (منوذج الفورمات ،االعتيادية) .

أهمية الدراسة:
تعود �أهمية هذه الدرا�سة �إىل �أن منوذج الفورمات ي�أخذ بعني االعتبار الفروق الفردية
لديهم.ونظرا لأهمية القيام
بني الطلبة ،و�أمناط تعلمهم ،وال�سيطرة الدماغية ال�سائدة
ً
بدرا�سات باملنطقة العربية عامة وبالأردن خا�صة للبحث يف �أهمية ا�ستخدام منوذج
الفورمات و�أثره يف التح�صيل يف مادة العلوم لطلبة املرحلة الأ�سا�سية الدنيا واجتاهاتهم
نحوها؛ ف�إن نتائج هذه الدرا�سة ميكن �أن ت�سهم يف �إيجاد ت�صور علمي لكيفية زيادة ن�سب
النجاح ورفع التح�صيل ،و�إدماج الطلبة يف مادة العلوم مبختلف �أمناطهم التعلمية لتحقيق
�شعار التعليم للجميع ،وكذلك حت�سني اجتاهاتهم نحو مادة العلوم.

التعريفات االجرائية
لغر�ض تنفيذ هذه الدرا�سة فقد اعتمدت التعريفات الإجرائية الآتية:
1 .1الأثر :نتائج الطالبات باالختبار التح�صيلي ،واجتاهاتهن نحو تعلم العلوم بعد

درا�سة وحدة ال�ضوء با�ستخدام منوذج الفورمات مقارنة مع نتائج الطالبات اللواتي در�سن
بالطريقة االعتيادية.
2 .2منوذج الفورمات :منوذج تربوي بنائي يرتكز على حتفيز الطالبات ،واتقان
املفاهيم وتطبيقاتها العملية ،والرتكيب االبداعي؛ ويتكون من ثماين خطوات هي :الربط،
واحل�ضور ،وال�صورة ،والإخبار ،والتطبيق ،والتو�سيع ،والتنقية ،والأداء ،مع الأخذ باالعتبار
جانبي الدماغ الأمين والأي�رس.
3 .3االجتاهات :موقف الطالبات نحو :مادة العلوم وفائدتها ،وح�صة العلوم وحب تعلم
العلوم بعد درا�سة وحدة ال�ضوء با�ستخدام منوذج الفورمات مقارنة مع موقف الطالبات
اللواتي در�سن بالطريقة االعتيادية ،وتقا�س مبا حت�صل عليه الطالبة يف مقيا�س االجتاهات
املعد لذلك.
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حدود الدراسة وحمدداتها:
ميكن تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف �ضوء احلدود واملحددات الآتية:
 اقت�رصت الدرا�سة على عينة من طالبات ال�صف ال�ساد�س يف منطقة اربد التعليمية
مبدار�س وكالة الغوث الدولية للعام الدرا�سي .2011 /2010
 اقت�رص الربنامج على تدري�س وحدة ال�ضوء بكتاب العلوم لل�صف ال�ساد�س ملدة
ثالثة �أ�سابيع.
 حت�ضري الدرو�س ح�سب منوذج الفورمات من �إعداد الباحثتني.
 اختبار التح�صيل من �إعداد الباحثتني.
 مقيا�س االجتاهات نحو تعلم العلوم من �إعداد الباحثتني.

اخللفية النظرية للدراسة:
من �أهم خ�صائ�ص الإن�سان �أنه قادر على التعلم ،فنحن نتعلم ال�سلوكيات املهمة حلياتنا
من خالل ت�أثري البيئة التي نعي�ش بها ،والوراثة.فمهارات التعلم للفرد ت�ؤثر على منط حياته
با�ستمرار.لذا حتاول املجتمعات املتح�رضة تطوير طرق التعليم والتعلم ب�أنظمتها التعليمية
ب�شكل م�ستمر ( ، )Orhune, 2007فقد �أجريت العديد من الدرا�سات لتحديد النمط الأف�ضل
لتعلم الفرد.ففي الن�صف الأول من القرن الع�رشين� ،أكدت الدرا�سات على ت�صورات ومفاهيم
الطلبة عن معلميهم ،كما بد�أ حتليل �سلوكات التدري�س وتطبيقها يف تلك ال�سنوات ،كما حددت
تلك الدرا�سات �سلوكيات التدري�س الفعال ومن ثم خلق �أدوات لدرا�سة طرق التدري�س الأخرى.
عرف ميزيرو ( )Mezirow,1981التعلم ب�أنه دورة تبد�أ باخلربة ،ثم ت�ستمر بالت�أمل للو�صول
�إىل العمل الذي ي�صبح جتربة ملمو�سة للت�أمل.وقد �أ�شارت العديد من الدرا�سات �إىل �أن الأفراد
يتعلمون يف �أمناط خمتلفة ،كما �أن فهم �أمناط التعلم الفردية ي�ساعدنا يف التو�صل �إىل نقاط
ال�ضعف ،ويعطينا الفر�ص لدرا�سة ما يكفي من البيئات و يب�سط اتخاذ القرار ويعطي �إمكانية
للو�صول �إىل �أعلى امل�ستويات ال�شخ�صية والوظائف املعرفية (. )Knox, 1986
لقد ُح ِّ�سنت �أ�ساليب التدري�س وا�سرتاتيجياته جميع امل�ستويات التعليمية وتطبيقها
على خمتلف الربامج.و�أهم الدرا�سات يف هذا املجال منوذج كولب للتعلم ،وي�ستند هذا
النموذج على التعلم التجريبي الذي يربط بني العوامل املعرفية واالجتماعية والعاطفية،
ويحدد منوذج كولب �أي النماذج التعليمية منا�سب للفرد ،ويفرت�ض �أن الأفراد يف�ضلون
ا�سرتاتيجيات التعلم التي تتوافق مع مدى الفعالية والراحة �أثناء تعلمهم (Cornwell and
166

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )4تشرين األول 2013

. )Manfredo, 1994ويع ُّد منط التعلم هو البعد ال�شخ�صي املركزي بني التف�ضيالت وال�شكل
املعريف.فبينما نذهب من املركز �إىل اخلارج يف هذا االجتاه ،ف�إن املالحظات الداخلية
تتغري با�ستمرار وب�شكل متزايد.وعلى العموم فهناك ا�ستقرار يف �أ�سلوب تعلم الفرد على
املدى البعيد� ،إال �أن ذلك ال يعني �أنه ثابت ،ولكنه رمبا يتغري مع مرور الزمن اعتماداً على
اخلربة والن�ضوج.
فالتعلم يف فرتة الطفولة هو القوة الفعالة يف تطوير �أ�سلوب التعلم ومنطه ،ويف
املدر�سة نتعلم كيف نتعلم ،بعد ذلك من خالل موقعنا يف احلياة ُي�سهم اختيار املهنة والعمل
يف تطوير �أ�سلوب التعلم لدينا ومنطه.
كما �أكدت نتائج الدرا�سات �أهمية انخراط ن�صفي الدماغ يف �أن�شط َة التعلم من �أجل
اكت�ساب التعلم بطريقة فعالة بحيث تبقى يف الذاكرة طويلة املدى.حيث بينت نتائج
الأبحاث احلديثة �أننا منتلك �أ�سلوبني خمتلفني ولكنهما متكامالن ملعاجلة املعلومات،
�أحدهما خطي ،ويتم ذلك يف الن�صف الأي�رس من الدماغ ،والآخر عالئقي ومكاين ،يبحث
الأمناط ويبنيها ويتم يف الن�صف الأمين من الدماغ (وليامز. )1987 ،
طورت بريني�س مكارثي يف عام  ،1972منوذج الفورمات اعتمادا على نظرية �أمناط
التعلم لديفيد كولب ،ومن البحوث والدرا�سات يف جمال الرتبية ،وعلم النف�س ،و�أبحاث
الدماغ.ومنوذج الفورمات عبارة عن دورة تعلم ،تتكون من ثماين خطوات تعظم �ش�أن
�أمناط التعلم وتف�ضيالت الهيمنة الدماغية للفرد (. )Morris and McCarthy, 1990فهناك
�أربعة �أمناط تعلم رئي�سة يف نظام الفورماتُ ،حددت من خالل الربط بني تف�ضيالت الإدراك
ومعاجلة املعلومات.فالنوع الأول من املتعلمني يهتم باملعنى ال�شخ�صي ،والنوع الثاين
يهتم باحلقائق التي ت�ؤدي �إىل �إدراك املفاهيم ،والنوع الثالث يهتم بكيف تعمل الأ�شياء؟ ،
�أما النوع الرابع فيهتم باكت�شاف الذات (. )McCarthy, 1987وحتتل هذه الأمناط الأربعة
�أماكن هامة يف منوذج الفورمات الذي يتكون من �أربعة �أجزاء ،ويت�ضمن ثمانية �أن�شطة
تالئم �أمناط التعلم الأربعة با�ستخدام ن�صفي الدماغ ،وبا�ستخدام تقنيات املعاجلة يف كل
مرتاحا
ربع (. )Tartar and Dikici, 2009ويحتاج املتعلم �أن يتعلم بالطرق الأربع ليكون
ً
وناجحا يف جزء من الوقت بينما يكون م�شدو ًدا لتطوير قدرات تعلم �أخرى يف باقي الوقت،
ً
كما �أ�شار موري�س ومكارثي (� )Morris and McCarthy, 1990إىل �أن جميع املتعلمني
�سوف يلمعون يف �أماكن خمتلفة من دورة منوذج الفورمات.وفيما ي�أتي و�صف للخطوات
الثماين يف الأجزاء الأربع واملنطقة امل�س�ؤولة بالدماغ ،كما هو مو�ضح بال�شكل (. )1
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الشكل ( : )1المراحل الثمان في نموذج الفورمات
المرجع)4mat- who- developed- it.aspx /4mat.eu.http:// www( :

◄◄اخلطوة الأوىل -الربط (: )Connect
هنا يبد�أ املعلم مبواقف م�ألوفة للطلبة والبناء على املعرفة ال�سابقة لديهم.وقد �صممت
هذه اخلطوة لت�شجيع التفكري العالئقي والرمزي الذي هو من وظائف جانب الدماغ الأمين،
والهدف منها �إثارة دافعية املتعلمني ،وربطهم باملحتوى من خالل خرباتهم ال�شخ�صية،
ورغبتهم بالإجابة عن ال�س�ؤال :ملاذا؟ ب�شكل طبيعي.لذلك ميكن ا�ستخدام :الدراما ،وال�صورة،
والق�ص�ص ال�شخ�صية ،وا�ستخدام الأ�ضداد).......

◄◄اخلطوة الثانية -احل�ضور (: )Attend

�صممت اخلطوة الثانية للحكم على انطباعات املتعلم من املناق�شة التي �أُن�شئت يف
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اخلطوة الأوىل.وهنا يوجه املعلم الطلبة لت�أمل معارفهم وحتليل خرباتهم ال�شخ�صية لتحديد
�إذا كانت �آرا�ؤهم ومعتقداتهم تدعمها اخلربة التي اندجموا فيها يف اخلطوة الأوىل.كما
يت�شارك املتعلمون بوجهات نظرهم ومعتقداتهم ،وردود �أفعالهم املختلفة ،وترتبط هذه
اخلطوة باجلانب الأي�رس من الدماغ.

◄◄اخلطوة الثالثة -ال�صورة (: )Image
تهدف هذه اخلطوة �إىل تو�سيع متثيل املعنى لدى الطلبة بالتكامل مع خرباتهم
ال�شخ�صية ال�ستيعاب املفهوم.ويتم ذلك من خالل ا�ستخدام :ال�صور املرئية ،واملو�سيقى،
واحلركة لربط معارف الطلبة ال�شخ�صية باملفهوم� ،أو لربط عالقة بني ما يعرفه الطلبة وبني
ما مت التو�صل �إليه من قبل اخلرباء.وهذه اخلطوة تتعلق بالتفكري للجانب الأمين من الدماغ،
وجتيب عن ال�س�ؤال :ماذا �أريد �أن �أتعلم؟ .

◄◄اخلطوة الرابعة� -أخرب (: )Inform
�إن �إدماج الطلبة يف التفكري الهادف هو هدف اخلطوة الرابعة ،كما �أن على املعلم
عر�ض املعلومات واخلربات بطريقة منظمة.وهذه تتعلق مبجموعة التعلم اخلا�صة باجلانب
الأي�رس من الدماغ.واالهتمام بتحليل احلقائق واملفاهيم والتعميمات والنظريات التي ميكن
التحقق منها ،واالهتمام كذلك بالتفا�صيل املهمة وعر�ض املعلومات بالت�سل�سل ،وا�ستخدام
�أنواع متنوعة من الأنظمة التي ت�ساعد املعلمني للو�صول �إىل هدفهم.

◄◄اخلطوة اخلام�سة -التطبيق (: )Practice
تت�صف اخلطوة اخلام�سة ب�إيجاد فر�ص متعددة ملمار�سة التعلم اجلديد من خالل
ا�ستخدام الطلبة لأيديهم ،واالنخراط بالأن�شطة العملية ،مع توقعات عالية للإتقان ،وهذه
اخلطوة تتعلق باجلانب الأي�رس من الدماغ.

◄◄اخلطوة ال�ساد�سة -التو�سيع (: )Extend
متثل اخلطوة ال�ساد�سة يف منوذج الفورمات فكرة جون ديوي ب�أن الطالب يعمل كعامل،
وتتعلق باجلانب الأمين من الدماغ.ويحتاج الطلبة لي�س فقط �إىل تطبيق ما تعلموه ،ولكن
�إىل تو�سيع ا�ستخدامه ،ويتمحور التعلم هنا حول عمل امل�رشوع ،حيث يزود املعلم الطلبة
بالفر�ص لت�صميم اكت�شافاتهم املفتوحة للمفهوم ،وت�صميم املواقف للطلبة الكت�شاف
املو�ضوعات غري املطروحة بالكتاب املدر�سي.

◄◄اخلطوة ال�سابعة -التنقية (: )Refine
يخترب الطلبة باخلطوة ال�سابعة املعلومات التي اكت�سبوها ،ويهتمون بتكوين �أ�سئلة
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جديدة من التعلم الذي اكت�سبوه ،ويعطي املعلم التوجيهات والتغذية الراجعة للطلبة،
وي�شجعهم على حتمل م�س�ؤولية تعلمهم.

◄◄اخلطوة الثامنة -الأداء (: )Perform
ُتعنى اخلطوة الثامنة من منوذج الفورمات بتكامل وحدات الدرا�سة ،وعلى الطلبة
ت�أمل من �أين بد�أوا ،والنظر �إىل �أين و�صلوا.وعلى املعلم ال�سماح للطلبة مبمار�سة تعلمهم
اجلديد ،وم�شاركة نتائجهم ،والت�أمل بتطبيقاتهم امل�ستقبلية.
ت�ؤدي عدة عوامل يف تكوين اجتاهات ومواقف الطلبة نحو تعلم العلوم.ذكر نيومان
(� ، )Newmann, 1992أن هناك عالقة بني خ�صائ�ص الإدراك احل�سي لدى الطلبة وحت�صيلهم
الأكادميي.و�أهم املدركات احل�سية هي ال�سلوكات مثل :الإ�رصار واجلهد واالنتباه ،واالجتاه
مثل :التحفيز والقيم االيجابية للتعلم ،واحلما�س واالهتمام والفخر يف النجاح.كما �أ�شار �إىل
�أن الطلبة ذوي احلافز املرتفع واالجتاه الإيجابي يتعلمون �أكرث ،ويحتفظون باملعلومات
�أكرث ،وي�ستمتعون ب�أن�شطة التعلم �أكرث من الطلبة ذوي احلافز املنخف�ض.كما �أن الرتكيز
على الطالب يف ال�صف ،و�إ�رشاكه بالأن�شطة ،و�إعطاء الأهمية ملعتقداته ،وتكوين جو تعليمي
تعلمي تكون املعرفة به ذات معنى للحياة؛ �سي�ؤدي �إىل تطوير االجتاهات الإيجابية
مبا�رشا
أثريا
ً
وحت�سينها نحو املادة و ح�صتها.كما �أن طريقة تدري�س مادة العلوم ت�ؤثر ت� ً
على اجتاهات الطلبة التي تعد من �أهم املتغريات التي حتدد حت�صيل الطلبة يف العلوم
وجناحهم فيها (. )Kirikkaya, 2011
وقد �أ�شار ادي�سوجي (� )Adesojii, 2008إىل �أن اجتاهات واهتمامات الطلبة ت�ؤدي دوراً
�أ�سا�سي ًا بني الطلبة يف ح�ص�ص العلوم.كما �أظهرت العديد من الدرا�سات وجود ارتباط ايجابي
بني التح�صيل يف مادة العلوم واجتاهاتهم نحوها ،وت�ؤثر طرائق التدري�س واجتاهات املعلم
يف اجتاهات الطلبة نحو مادة التدري�س (. )Halladyna and Shanghnessy, 1982

الدراسات السابقة:
لقد اطلعت الباحثتان على العديد من الدرا�سات التي تعنى ب�أمناط التعلم وجانبي
الدماغ لدى الطلبة ،ومنوذج الفورمات كطريقة للتدري�س ،واجتاهات الطلبة نحو تعلم
العلوم ،و�س ُتعر�ض من الأقدم �إىل الأحدث.
�أجرت باتري�شا ( ، )Patricia, 1987درا�سة للتعرف �إىل فاعلية منوذج الفورمات على
حت�صيل الطلبة يف العلوم واجتاهاتهم نحوها ،حيث طبقت الدرا�سة على الطلبة املوهوبني
يف ال�صف ال�ساد�س االبتدائي يف ثالث مدار�س بوالية �شمال كارولينا.هدفت الدرا�سة �إىل
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الك�شف عن ت�أثري منوذج الفورمات على التح�صيل العام ،وعلى املعرفة ،والتفكري الناقد.
و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة معنوية يف التح�صيل العام ويف �أ�سئلة
التفكري الناقد ل�صالح جمموعة منوذج الفورمات ،بينما مل يكن هناك فروق دالة �إح�صائ ًيا
على م�ستوى �أ�سئلة املعرفة.كذلك تبني وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف اجتاهات الطلبة
ل�صالح منوذج الفورمات يف الفقرات اخلا�صة بالعلوم ب�شكل عام.
كما �أجرت كريفن ( ، )Craven, 2000درا�سة بعنوان الفورمات :تطبيق منط التعلم
البتكار عرو�ض تقدميية مبتكرة وممتعة ،كان الغر�ض منها :حت�سني مهارات االت�صال
والعر�ض ،واحرتام �أمناط التعلم اخلا�صة بالطلبة ،وتطوير مهارات العمل اجلماعي يف بيئة
التعلم.وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة فعالية منوذج الفورمات يف حت�سني مهارات العر�ض
واالت�صال لدى الطلبة ،مع م�شاركة احل�ضور الفاعلة واندماجهم �أثناء العر�ض.
و�أجرت ديالين ( ، )Delaney, 2002درا�سة هدفت �إىل ا�ستق�صاء فاعلية منوذج
الفورمات يف تدري�س العلوم لطلبة ال�صفوف املتو�سطة.ت�شكلت عينة الدرا�سة من ( )89طال ًبا
م�شاركً ا ،يعلمهم معلم واحد.ومت احل�صول على البيانات با�ستخدام ثالث طرق لتحديد مدى
التح�صيل يف العلوم واجتاهات الطلبة نحوها�.أو�ضحت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق
�سواء بالتح�صيل
دالة �إح�صائ ًيا بني التدري�س بنموذج الفورمات مقابل الطريقة التقليدية ً
�أم باالجتاهات.بينما �أكدت الباحثة على �أهمية منوذج الفورمات وفائدته ،وذلك من خالل
مالحظاتها �أثناء الدرا�سة.وعزت النتيجة التي مت التو�صل �إليها للعديد من حمددات الدرا�سة؛
مثل :ق�رص مدة تطبيق الربنامج.
و�أجرت فلمبان ( ، )2007درا�سة هدفت �إىل معرفة �أثر تطبيق نظام الفورمات يف
التح�صيل الدرا�سي والتفكري االبتكاري لدى طالبات ال�صف الثاين الثانوي مبكة املكرمة يف
مادة اللغة االجنليزية�.أو�ضحت الدرا�سة وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا ل�صالح املجموعة التي
در�ست بنظام الفورمات يف االختبار التح�صيلي ،ويف �أ�سئلة املعرفة واال�ستيعاب والتطبيق
والتحليل ،بينما مل تكن دالة يف �أ�سئلة م�ستوى الرتكيب والتقومي.كما بينت وجود فروق
دالة �إح�صائ ًيا ل�صالح نظام الفورمات يف اختبار توران�س للتفكري االبتكاري ويف الطالقة
واملرونة.بينما مل تكن هناك فروق دالة يف جمال الأ�صالة الوارد يف اختبار توران�س ،ومل
تتو�صل الدرا�سة �إىل وجود عالقة بني التح�صيل الدرا�سي والتفكري االبتكاري عند الطالبات.
كما هدفت الدرا�سة التي �أجراها (فريحات� )2008 ،إىل حتليل وحدة من كتاب العلوم
املقرر يف فل�سطني لل�صف الثامن الأ�سا�سي ح�سب معايري منوذج الفورمات التي تت�ضمن:
(�إثارة انتباه الطالب ،و�إدراك احلقائق وتكوين املفاهيم ،وتوظيف املتعلم ملا مت تعلمه،
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وم�ساعدته على الإبداع واال�ستك�شاف وحتليل املعلومات) �.أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن وحدة
ال�ضوء يف كتاب العلوم لل�صف الثامن تراعي معايري منوذج الفورمات بالغالب� ،إال �أنها
بحاجة ل�سد بع�ض الثغرات مثل :اثارة اهتمام الطلبة من خالل �رسد الق�ص�ص التي تنبع من
خرباتهم ال�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إىل �إمكانية �إثراء املو�ضوعات بالأن�شطة املتنوعة واملحبذة
يف خطوات التدري�س بنموذج الفورمات.
و�أجرى ترتر وديكي ( ، )Tartar and Dikici, 2009درا�سة هدفت �إىل حتديد فعالية
منوذج الفورمات يف تدري�س العمليات الثنائية وخوا�صها يف الريا�ضيات.ت�شكلت عينة
الدرا�سة من ( )58طال ًبا من ال�صف التا�سع الأ�سا�سي يدر�سون يف �شعبتني خمتلفتني يف
مدر�سة ثانوية.اختريت �إحدى ال�شعبتني ع�شوائي ًا لتدري�سها بنموذج الفورمات ،بينما
طبق على املجموعة الثانية الطريقة التقليدية يف التدري�س.و�أظهرت الدرا�سة �أن التدري�س
بطريقة الفورمات ذو فاعلية �أكرث من الطريقة التقليدية يف تدري�س العمليات الثنائية يف
الريا�ضيات.
�أما درا�سة روا�شدة ،ونوافلة ،والعمري ( ، )2010فقد هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أمناط التعلم
لدى طلبة ال�صف التا�سع بح�سب منوذج هريمان ،و�أثرها على التح�صيل يف مادة الكيمياء،
واختالفها باختالف جن�س الطالب.ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )491طال ًبا ،و ( )487طالبة،
وا�ستخدمت ا�ستبانة لتحديد �أمناط تعلم عينة الدرا�سة�.أظهرت النتائج �أن  %82من �أفراد
العينة من ذوي منط التعلم املنفرد وال�سائد ،بينما  %18منهم ذوو منطني �أو ثالثة �أمناط�.أما
�أمناط التعلم املنفردة فقد كانت :التفاعلي ،والداخلي ،والإجرائي ،واخلارجي على الرتتيب.
كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن حت�صيل الطلبة يف الكيمياء يختلف باختالف منط التعلم ،بينما
مل تكن هناك فروق يف التح�صيل تعزى للجن�س �أو للتفاعل بني منط التعلم واجلن�س.
وهدفت درا�سة بواعنة وزمالئه (� ، )Bawaneh et al, 2011إىل ا�ستك�شاف ميزة
طريقة هريمان يف تعلم وفهم الدارات الكهربائية الب�سيطة لدى طلبة ال�صف الثامن يف
الأردن.ت�شكلت عينة الدرا�سة من ( )139من الذكور و ( )134من الإناث.وقد اختريت العينة
ع�شوائ ًيا من منطقة بني كنانة يف �شمال الأردن ،ووزع �أفراد العينة على املجموعتني:
التجريبية ( )135طال ًبا ،وال�ضابطة ( )138طال ًبا.و�أظهرت النتائج �أن ا�ستخدام طريقة
هريمان يف التعليم �أكرث جناح ًا من الطريقة االعتيادية يف تنمية فهم الطلبة للدارات
الكهربائية الب�سيطة ،بينما مل تظهر النتائج فرو ًقا دالة تعزى للجن�س� ،أو للتفاعل بني
الطريقة واجلن�س�.أو�صى الباحثون بالأخذ باالعتبار �أمناط التعلم للطلبة والفروق الفردية
بينهم ،واالهتمام بخ�صائ�ص الدماغ عند ت�أليف الكتب املقررة يف العلوم.
172

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد األول  -ع ( - )4تشرين األول 2013

التعقيب على الدراسات السابقة
من خالل عر�ض الدرا�سات ال�سابقة التي �أجريت يف العامل ويف الوطن العربي ،فقد
انق�سمت الدرا�سات حول حمورين �أ�سا�سيني:
 �أثر ا�ستخدام منوذج الفورمات يف رفع حت�صيل الطلبة باملواد الدرا�سية ،وحت�سني
اجتاهاتهم نحوها.
 �أثر الأخذ ب�أمناط الطلبة يف التدري�س ،مع الت�أكيد على اختالف �أمناط تعلمهم
بال�صف الواحد.
وقد تبني من خالل الدرا�سات ال�سابقة �أن هناك ت�أثرياً �إيجابي ًا لنموذج الفورمات على
رفع التح�صيل ومنو التفكري وحت�سني االجتاهات يف العديد من املواد.

الطريقة واالجراءات:
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالبات ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مدار�س وكالة
الغوث الدولية وعددهن ( )5972طالبة يف العام الدرا�سي  ،2011 /2010وقد اختريت
مدر�سة بطريقة ق�صدية يف منطقة �إربد وهي مدر�سة �سوف الإعدادية ،حيث �أبدت معلمة
العلوم ا�ستعدادها للم�شاركة والتدري�س بنموذج الفورمات مقابل الطريقة االعتيادية لتطبيق
الدرا�سة.ع ِّينت ال�شعبتان ع�شوائ ًيا على كل من :املجموعة التجريبية (�شعبة ب)  ،واملجموعة
ُ
ال�ضابطة (�شعبة �أ)  ،وكان عدد الطالبات يف كل �شعبة  36طالبة.
تصميم الدراسة:
تعد هذه الدرا�سة �شبه جتريبية ،وتت�ضمن جمموعتني :املجموعة التجريبية التي
در�ست با�ستخدام منوذج الفورمات ،واملجموعة ال�ضابطة التي در�ست با�ستخدام الطريقة
االعتيادية ،وقد طبق على املجموعتني اختبار قبلي ،واختبار بعدي لكل من :االختبار
التح�صيلي ومقيا�س االجتاهات نحو تعلم العلوم.
أدوات الدراسة:

ط ِّورت �أدوات الدرا�سة من قبل الباحثتني ،وهي:
1 .1دليل حت�ضري الدرو�س وا�شتمل على:


خطة زمنية لتدري�س وحدة ال�ضوء بدرو�سها ال�سبعة.
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 خطة حت�ضري ملو�ضوعات وحدة ال�ضوء الدر�س ،وت�شتمل على خطوات منوذج
الفورمات الثماين �شكل ( ، )1مت�ضمنة الأهداف املتوخاة من الدر�س ومن كل خطوة،
والأن�شطة والتقومي؛ وذلك لكل من( :انت�شار ال�ضوء ،وانعكا�س ال�ضوء ،واملر�آة امل�ستوية،
واملر�آة املقعرة ،واملر�آة املحدبة ،واملرايا الكروية ،وانك�سار ال�ضوء) .
  ُع ِر�ض حت�ضري الدرو�س على جمموعة متخ�ص�صني من امل�رشفني الرتبويني ملادة
العلوم الذين يحملون �شهادات عليا يف املناهج وطرق التدري�س للت�أكد من �أنها تتبع خطوات
منوذج الفورمات بعد تزويدهم باخلطوات التي يتبعها النموذج.

2 .2اختبار التح�صيل يف العلوم:
طورت الباحثتان اختباراً يف وحدة ال�ضوء مبادة العلوم من نوع اختيار من متعدد،
ومت التحقق من �صدق االختبار بعد عر�ضه على جمموعة حمكمني من ذوي االخت�صا�ص
واخلربة.وللت�أكد من اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية لالختبار الذي تكون يف �صورته الأولية من
خم�س وع�رشين ( )25فقرة ،فقد طُ ِّبق على عينة ا�ستطالعية من طالبات ال�صف ال�ساد�س
الأ�سا�سي وعددهن ( )39طالبة من مدر�سة خميم عمان الإعدادية الأوىل ،وبعد ح�ساب
معامالت ال�صعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار التي عددها ( )25فقره ،حذفت
الفقرات التي وجد �أن معامل �صعوبتها �أقل من � 0.21أو �أكرث من .0.90وقد تراوحت قيم
معامل ال�صعوبة للع�رشين ( )20فقرة املتبقية من  0.23غلى  0.87بو�سط ح�سابي ،0.64
وهي قيمة مقبولة يف االختبارات التح�صيلية.
�أما التمييز فقد تراوحت القيم للفقرات الع�رشين ما بني ( )0.58 -0.21بو�سط ح�سابي
 0.32وهي قيم مقبولة يف االختبارات التح�صيلية ( ، )omet, 2012كما بلغت قيمة معامل
الثبات كودر ريت�شارد�سون  20لالختبار ( ، )%77وهي قيمة مقبولة لغايات تطبيق الدرا�سة.

3 .3مقيا�س االجتاهات نحو تعلم العلوم
طور مقيا�س االجتاهات نحو تعلم العلوم باال�ستفادة من :مقيا�س االجتاهات نحو
ِّ
العلوم والريا�ضيات ( ، ).scales,) Doepken, Lawsky, and Padwa (n.dومقيا�س
االجتاهات نحو العلوم الذي ورد يف ديالين (. )Delaney, 2002
تكون املقيا�س من  30فقرة بتدريج خما�سي( :موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،ال �أوافق،
ال �أوافق ب�شدة)  ،واحتوى على خم�سة حماور هي :الثقة بالقدرة على تعلم العلوم ،وفوائد
تعلم العلوم ،واجتاهات املعلمة نحو قدرة الطالبة على تعلم العلوم ،وم�شاعر الطالبة �أثناء
ح�صة العلوم ،ووماذا يحدث يف ح�صة العلوم.
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يبني اجلدول ( )1توزيع فقرات املقيا�س الإيجابية وال�سلبية ومعامل الثبات
للمقيا�س ككل ،ولكل حمور بعد تطبيقه على عينة ا�ستطالعية ،حيث وجد �أن :معامل
كرونباخ  αللمقيا�س ي�ساوي  ،0.85بينما تراوحت قيم معامل كرونباخ الفا للمحاور ما
بني (. )0.86 -0.72
الجدول ()1
توزيع الفقرات االيجابية والسلبية لمقياس االتجاهات نحو تعلم العلوم ومعامالت الثبات حسب المحور

الوزن
الن�سبي

الفقرات
اليجابية

الفقرات
ال�سلبية

معامل
الثبات

الثقة بالقدرة على تعلم العلوم 15,20,30 ،14 ،12 ،3

%20

30 ،14 ،12

15,20 ،3

0.78

فوائد تعلم العلوم
اجتاهات املعلمة نحو تعلم
الطلبة للعلوم
ال�شعور اثناء ح�صة العلوم

27 ،25 ،24 ،18 ،16 ،2

%20

18 ،16 ،2

27 ،25 ،24

0.72

1,4,5,11,21,22

%20

22 ،21 ،4 ،1

11 ،5

0.86

29 ،28 ،26 ،17 ،7 ،6

%20

29 ،6,26

28 ،17 ،7

0.75

ماذا يحدث يف ح�صة العلوم

23 ،19 ،13 ،10 ،9 ،8

%20

8,9.10.19

23 ،13

0.81

17

13

0.85

الفقرات

املحور

 30فقرة

الكلي

نتائج الدراسة:
طبق اختبار التح�صيل ومقيا�س االجتاهات على املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
قبل تدري�س وحدة ال�ضوء بهدف الت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني ،و�سجلت النتائج كما هو
مو�ضح يف اجلدول (. )2
الجدول ()2
اختبار (ت) لقياس الفرق بين معدلي المجموعتين التجريبية والضابطة
على االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات القبليين

االختبار
التح�صيلي
االجتاهات

املجموعة

العدد

الو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

التجريبية

36

7.917

2.568

ال�ضابطة

36

7.528

2.384

التجريبية

36

3.74

0.607

ال�ضابطة

36

3.607

0.365

* غيردال إحصائيًا ()0.05 = α
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ت

املعنوية

0.666

*0.508

1.169

*0.246
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يظهر من نتائج االختبار التح�صيلي القبلي عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بني
املجموعتني ،حيث �أن قيمة ت ت�ساوي ( ، )0.666مب�ستوى داللة ي�ساوي  ،0.508وهي قيمة
�أكرب من م�ستوى الداللة ( )0.05=αوبالتايل ف�إن املجموعتني متكافئتان يف املعرفة قبل
تدري�س الوحدة.
ويف النتائج املتعلقة مبقيا�س االجتاهات القبلي ،وجد �أن قيمة ت ت�ساوي ()1.169
 ،مب�ستوى داللة ي�ساوي ( ، )0.246وهذا يعني �أن اجتاهات الطالبات يف املجموعتني
متكافئتان قبل تدري�س الوحدة.
أوالً -النتائج املتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات حت�صيل الطالبات
يف اختبار العلوم تعزى لطريقة التدري�س (منوذج الفورمات ،االعتيادية) .
�أظهر اختبار (ت) لإيجاد الفرق بني متو�سطات نتائج الطالبات يف االختبار �أن هناك
فر ًقا ذا داللة �إح�صائية بني متو�سطي نتائج املجموعتني ل�صالح املجموعة التجريبية
(منوذج الفورمات)  ،مما يدل على الت�أثري الإيجابي للربنامج على حت�صيل الطالبات يف
مادة العلوم ،اجلدول (. )3
الجدول ()3
اختبار ت على نتائج المجموعتين في االختبار التحصيلي البعدي

املجموعة

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

التجريبية

36

15.00

2.293

ال�ضابطة

36

11.75

3.138

اختبار ت

الداللة

5.017

*0.000

* دالة إحصائيا ( )0.05 = αحجم التأثير بساوي %26.45

وبح�ساب حجم الت�أثري ،وجد �أن مربع �إيتا ي�ساوي  ،%26.45وهذا يعني �أن ت�أثري
التدري�س بنموذج الفورمات قد ف�رس ن�سبة  %26.45من التباين يف نتائج الطالبات يف
االختبار التح�صيلي والباقي ( )%73.55مل يف�رس ويرجع لعوامل غري متحكم بها.
ثانياً -النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف اجتاهات الطالبات نحو مادة
العلوم تعزى لطريقة التدري�س (منوذج الفورمات ،االعتيادية) ؟
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بعد الت�أكد من تكاف�ؤ املجموعتني يف االختبار القبلي لالجتاهات (اجلدول ، )2
ا�ستعمل اختبار ت لقيا�س �أثر التدري�س بنموذج الفورمات على املجموعتني يف االختبار
البعدي لالجتاهات ،اجلدول (. )4حيث تبني �أن هناك فر ًقا ذا داللة معنوية على م�ستوى
داللة ( )0.05بني متو�سطات عالمات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،حيث بلغت قيمة
ت ( )4.022مب�ستوى داللة ( )0.000وهي قيمة �أقل من ( ، )0.05وهذا يدل على �أن منوذج
الفورمات له �أثر يف �إك�ساب طالبات ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي اجتاهات �إيجابية نحو مادة
العلوم.وقد بلغ حجم الت�أثري للطريقة  ،%18.77وهذا يعني �أن ت�أثري التدري�س بنموذج
الفورمات قد ف�رس ن�سبة  %18.77من التباين يف اجتاهات الطالبات نحو العلوم والباقي مل
يف�رس ،ويرجع لعوامل غري متحكم بها.
الجدول ()4
اختبار ت على نتائج الطالبات في االختبار البعدي لمقياس االتجاهات

الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ت

م�ستوى الداللة

املجموعة
التجريبية

3.747

0.543

4.022

*0.000

ال�ضابطة

3.312

0.356

* دالة إحصائيا ( )0.05 = αحجم التأثير :مربع ايتا يساوي %18.77

وملعرفة �أثر طريقة التدري�س يف اجتاهات الطالبات يف كل من حماور املقيا�س
اخلم�سة ا�ستخدم اختبار ت كما هو مبني يف اجلدول (. )5
الجدول ()5
اختبار (ت) للنتائج في االختبار البعدي لمقياس االتجاهات حسب المحور

املجموعة

الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املحور

التجريبية

3.639

0.666

ال�ضابطة

3.097

0.538

التجريبية

3.532

0.681

ال�ضابطة

3.199

0.398

اجتاهات املعلمة نحو قدرة الطالبة على التجريبية
تعلم العلوم
ال�ضابطة

3.903

0.645

3.528

0.405

ثقة الطالبة بالقدرة على تعلم العلوم
فوائد تعلم العلوم
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ت

الداللة

*0.000 3.796
*0.014 2.537
*0.005 2.952

أثر استخدام منوذج الفورمات ) (4MATعلى حتصيل طالبات
الصف السادس األساسي في مادة العلوم واالجتاهات نحوها.

املحور
م�شاعر الطالبة �أثناء احل�صة
ماذا يحدث يف ح�صة العلوم

د .آمال عياش
د .أمل زهران

املجموعة

الو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

التجريبية

3.782

0.780

ال�ضابطة

3.477

5.46

التجريبية

3.880

0.730

ال�ضابطة

3.260

0.462

ت

الداللة

1.926

0.059

*0.000 4.309

* دالة إحصائيا ()0.05 = α

�أظهرت نتائج اختبارات (ت) �أن الفروق بني معدالت نتائج املجموعتني على حماور
االجتاهات كانت دالة �إح�صائيا على م�ستوى داللة ( )0.05ل�صالح املجموعة التي در�ست
بنموذج الفورمات لكل من املحاور الأربعة الآتية :ثقة الطالبة بالقدرة على تعلم العلوم،
وفوائد العلوم ،اجتاهات املعلمة الإيجابية نحو قدرة االطالبة على تعلم العلوم ،وماذا
يحدث يف ح�صة العلوم؟ حيث كانت الداللة لكل منها �أقل من (. )0.05بينما تبني �أن منوذج
الفورمات حمدود الت�أثري يف حمور �شعور الطالبة يف �أثناء ح�صة العلوم حيث �إن قيمة (ت)
مل تكن دالة اح�صائياً.

مناقشة النتائج:
�إن ارتفاع حت�صيل املجموعة التي در�ست بنموذج الفورمات يف االختبار كانت
متوقعة ،ب�سبب عناية النموذج ب�أمناط التعلم املختلفة للطالبات يف ال�صف الواحد ،وكذلك
ال�سيطرة الدماغية (الأمين والأي�رس) بني الأمناط املختلفة لتعلم الطالبات.حيث يفرت�ض
النموذج �أن معظم الطالبات قد تعلمن بالطريقة التي يف�ضلنها.ومن الأ�سباب الأخرى التي
ميكن �أن يعزى اليها تفوق املجموعة التجريبية هو التنوع يف طرائق التدري�س والأن�شطة،
حيث �إن ذلك عمل على �شد انتباه الطالبات �أثناء ح�صة العلوم مما �أدى �إىل فهم الدرو�س
ب�شكل �أف�ضل ،والإجابة عن �أ�سئلة االختبار ،كما �أن تنوع الأن�شطة ،مثل :التخيل ولعب الأدوار
و�سماع الق�ص�ص و�إجراء التجارب والكتابة العلمية جميعها ميكن �أن يكون لها ت�أثري يف
الدماغ ال�ستيعاب املعلومات ومتثلها بطرائق خمتلفة ،وبالتايل التح�سني من قدرات
الطالبات وحت�صيلهن.
�أما بالن�سبة الجتاهات الطالبات اللواتي در�سن بنموذج الفورمات ،فقد كانت
نظرا لأنهن
اجتاهاتهن �أكرث �إيجابية من الطالبات الالئي تعلمن بالطريقة االعتياديةً ،
در�سن مبا يتنا�سب مع �أمناطهن التعلمية.كما �أن الأن�شطة املتنوعة التي نفذت يف ح�ص�ص
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جمموعة منوذج الفورمات قد عززت من ثقة الطالبات يف القدرة على النجاح يف مادة
العلوم ،وكذلك ف�إن ارتباط التدري�س و�أن�شطته مب�شكالت احلياة اليومية قد كان له ت�أثري
�إيجابي يف اجتاهات الطالبات نحو فائدة العلوم على امل�ستويني الآين وامل�ستقبلي.كذلك
�أ�صبحت اجتاهات الطالبات نحو معلمتهن �أكرث �إيجابية ،وذلك ال�ستمتاع الطالبات
باحل�ص�ص ،و�إح�سا�سهن مبدى فائدة العلوم يف احلياة ،ودورها يف بناء املهارات احلياتية
لديهن ،مما �أدى �إىل ظهور اجتاهات �إيجابية ب�شكل �أكرث مما ظهر لدى املجموعة التي در�ست
بالطريقة االعتيادية.وميكن �أن يعزى عدم ظهور فروق بني اجتاهات املجموعتني يف حمور
�شعور الطالبة �أثناء ح�صة العلوم� ،إىل طبيعة التدري�س بنموذج الفورمات الذي يعتمد عمل
الطالبات يف جمموعات ،كذلك اعتماد احل�صة على الطالبات يف الإجابة على الت�سا�ؤالت،
وت�صميم و�إجراء التجارب وعر�ض النتائج ،مع التوجية والتنظيم من قبل املعلمة ،حيث مل
تعتد الطالبات هذا النوع من التدري�س �سابقا ،كذلك ميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل ق�رص
مدة تطبيق الربنامج.

التوصيات:
تو�صي الباحثتان مبا ي�أتي:
1 .1ا�ستخدام منوذج الفورمات يف تدري�س مادة العلوم لطلبة املرحلة الأ�سا�سية الدنيا.
2 .2االهتمام باختالف وتنوع �أمناط الطلبة يف ال�صف الواحد ميكن �أن يكون له دور

فاعل يف �إدماج العدد الأكرب من الطلبة يف عملية التعلم.
3 .3االهتمام بطرائق التدري�س والأن�شطة التي تعتمد على جانبي الدماغ وعدم الرتكيز
على جانب واحد و�إهمال اجلانب الآخر ،والذي ميكن �أن يكون له دور يف زيادة عدد املبدعني
واملفكرين واملبتكرين بني الطلبة.
4 .4االهتمام باجلانب الوجداين لدى الطلبة من خالل حت�سني اجتاهاتهم و�سلوكاتهم
وميولهم العلمية من خالل االهتمام ب�أمناطهم والطرائق التي يف�ضلونها بالتعلم،
وا�ستمتاعهم بح�ص�ص العلوم.
5 .5تطبيق منوذج الفورمات على طلبة املرحلة اال�سا�سية العليا يف تدري�س العلوم
واملواد التعليمية الأخرى.
�6 .6إجراء درا�سات �أخرى تبحث ب�أثر منوذج الفورمات على متغريات تابعة �أخرى مثل
الكفاءة الذاتية لدى الطلبة ،وغريها.
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