
  
  ف ببنى سـوية كليـة التربي               

  رق التدريس                قسم المناهج وط

  

   المراحل فى تدريس مادة نموذج دورة التعلم خماسيستخدامإثر أ"

  العلوم على اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية دافعية اإلنجاز

  "لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى

  
   

  إعداد
  عبد الحـليم عـلىرمضـان مـحمد  

   بإدارة سمسطا التعليميةمدرس علوم
  للحصول على درجة الماجستير فى التربية 

  )تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم(
  
  

  إشراف                                            
  

            ىهالة عبد القادر سعيد السنوس/   د        دي     ـاد هنمـحمد حمـ/ د . أ 
  لومــمدرس المناهج وطرق تدريس الع                  تدريس الرق ــستاذ المناهج وطأ

  ـويفــ جامعة بني سـ– كلية التربية           ـويف        جامعة بني س–كلية التربية 
  

  هـ١٤٣٣ –م ٢٠١٢                                       



 ج 
  

  

  مستخلص
  

أثر استخدام نموذج دورة التعلم خماسى المراحل فى تدريس مادة العلوم على اكتساب 

  المفاهيم العلمية وتنمية دافعية اإلنجاز لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى
  

م  بصفٍة عامة إلى التعرف على أثر استخدام نمـوذج دورة الـتعل             الحالية الدراسةهدفت        
خماسى المراحل فى تدريس مادة العلوم على اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية دافعية اإلنجـاز              

اعـداد أدوات   في سبيل التحقق من هـذا الهـدف، تـم           و. ىلدى تالميذ الصف األول اإلعداد    
 المتمثلة فى اختبار اكتساب المفاهيم العلمية، ومقياس دافعية اإلنجاز نحو دراسة مـادة          الدراسة

، )الوحدة مصاغة وفقاً لنموذج دورة التعلم خماسي المراحل       (ومادة المعالجة التجريبية    ،  لومالع
وطـرق  المنـاهج   ثم ضبط تلك األدوات من خالل مجموعة من السادة المحكمين في مجـال              

بـين  مـن   بصورة عـشوائية    )  تلميذة ٨٠(كما تم اختيار عينة الدراسة      .  وعلم النفس  التدريس
تـم  ، وقد   بإدارة سمسطا التعليمية التابعة لمحافظة بنى سويف       ل اإلعدادى تلميذات الصف األو  

 بنموذج دورة الـتعلم خماسـى       درست)  تلميذة ٤٠( أحدهما تجريبية    ، مجموعتين تقسيمها إلى 
بتطبيق تجربة الدراسـة،    و .درست بالطريقة التقليدية  )  تلميذة ٤٠( واألخرى ضابطة    ،المراحل

  :ساليب اإلحصائية المناسبة، توصلت الدراسة إلىستخدام األوتحليل البيانات وا
بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبيـة، ودرجـات         ق إحصائية   ووجود فر  -

لصالح تالميـذ   المفاهيم العلمية   تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار        
  .المجموعة التجريبية

 المجموعة التجريبيـة، ودرجـات      بين متوسطي درجات تالميذ   ق إحصائية   ووجود فر  -
 نحـو دراسـة     تالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس دافعية االنجاز        

 . لصالح تالميذ المجموعة التجريبيةالعلوم

والدراسة بهذه النتائج تتفق مع ما أوضحته األدبيات التربوية وما أثبتته الدراسات السابقة                   
دورة التعلم فى تنفيذ وتعليم موضوعات التربية العلمية لدى تالميـذ           حول دور وفاعلية نماذج     
  .المراحل الدراسية المختلفة

  
--------------------------  

  :الكلمات المفتاحية

  لمية، دافعية اإلنجاز، هيم الع      العلوم، نموذج دورة التعلم خماسى المراحل، المفا



 ح 
  

  الدراسةمحتويات 
                                             الصفحة                الموضوع     

  أ     .............................................................................................................. وانالعن
  ب      .......................................................................................................... أية قرآنية

       ت .............................................................................................قرار لجنة التحكيم 
 ج -ث  ...................................................................................................... شكر وتقدير

 ح     ............................................................................ باللغة العربيةمستخلص الدراسة 
  ذ -خ  ............................................................................................... دراسةمحتويات ال

 ر     ......................................................................................................قائمة األشكال 
  ز      ....................................................................................................ل قائمة الجداو
  س      .................................................................................................. الحققائمة الم

  
  ١٨ -١  ......................................... . دراستهامشكلة الدراسة وخطة: الفصل األول

 ٩ -١    .................................................................................................... مقدمة: أوالً
  ١٠ -٩  ...............................................................تحديد مشكلة الدراسة وتساؤالتها : ثانياً
  ١١      ........................................................................................ مسلمات الداسة: ثالثاً
 ١١      ............................................................................. .......... أهداف الدراسة:رابعاً
  ١٢      ...................................................................................... د الدارسةحدو :خامساً
  ١٢      ......................................................... أدوات الدراسة والمعالجة التجريبية :سادساً
 ١٣     ..................................................................................... متغيرات الدراسة :سابعاً
 ١٣      ....................................................................................... منهجية الدراسة :ثامناً
 ١٦ -١٤  ...............................................................................مصطلحات الدراسة :تاسعاً
 ١٧ -١٦  ................................................................................ إجراءات الدراسة :عاشراً

 ١٨          .............................................................................. أهمية الدراسة :حادى عشر
  دورة التعلم واكتساب المفاهيم العلمية وتنمية دافعية اإلنجاز: الفصل الثانى

 ٦٢ -١٩ ............................................................ أثناء تدريس العلوم               
 ٤٠ -٢٠   .........................................................................................  دورة التعلم-أوالً
  ٢٢ -٢٠    ................................... األساس الفلسفي والسيكولوجي وراء دورة لتعلم) ١(    



 خ 
 ٢٣ -٢٢ ...................................... المبادئ والفروض األساسية لنموذج دورة التعلم) ٢(    

 ٢٤         ........................................................................ خصائص دورة التعلم) ٣    (
  ٣٧ -٢٤   ..... ................حل تطورها واألهمية التربوية لها  ومرانماذج دورة التعلم )٤(    

 ٢٧ -٢٥......    ..............................) التقليدية(احل لتعلم ثالثى المر نموذج دورة ا-أ        
 ٣١ -٢٨   ................................................نموذج دورة التعلم رباعى المراحل  -ب       
 ٣٦ -٣٢     ...............................................نموذج دورة التعلم خماسى المراحل  -ج       

 ٣٧ -٣٦   ................................................نموذج دورة التعلم سباعى المراحل  -د        
  ٣٩ -٣٧    ...............................................خطيط للتدريس بنموذج دورة التعلم الت) ٥(    
  ٤٠          .................................................... فوائد نموذج دورة التعلم الخماسى) ٦(    
  ٤٩ -٤٠    ............................................................................... المفاهيم العلمية -اًثاني

 ٤٢ -٤١     .....................................................................  المفهوم العلميماهية) ١    (
 ٤٩ -٤٢     ...............................................المفاهيم العلمية  تكوين ونمو واكتساب) ٢(    
  ٦٢ -٥٠    ................................................................................. دافعية اإلنجاز -ثالثاً

 ٥١ -٥٠      ................................................................الدافعية بصفة عامة ماهية) ١(    
  ٥٢ -٥١    ......................................................................مفهوم دافعية اإلنجاز ) ٢(    
 ٥٣ -٥٢    . .......................................... دافعية اإلنجاز المؤثرة فى تنميةالعوامل ) ٣(    
  ٥٧ -٥٤    ............................................والسمات المكونة لدافعية اإلنجاز األبعاد ) ٤(    
  ٥٩ -٥٧    .....................................................................دافعية اإلنجاز والتعلم ) ٥(    
  ٦٠ -٥٩    ..  .................................. ....... تنمية دافعية اإلنجازفىدور معلم العلوم ) ٦(    
 ٦١ -٦٠    ...........ر النظري والدراسات السابقة مدى استفادة الدراسة الحالية من اإلطا •

  ٦٢         ....................................................................................فروض الدراسة  •

  

 ٨٣ -٦٣   ........................... اتهاالدراسة التجريبية أدواتها وإجراء: الفصل الثالث
  ٦٥ -٦٤    ............................................................ إختيار وحدة الدراسة التجريبية: أوالً
  ٦٦ -٦٥   .....  ......................................... حليل محتوى موضوعات وحدة الدراسةت: ثانياً
  ٧٠ -٦٧     ............................................................. إعداد مواد المعالجة التجريبية: ثالثاً
  ٦٧         .................................................................ب أنشطة التلميذ إعداد كتا )١(    
  ٧٠ -٦٨  .............................................................................. إعداد دليل المعلم )٢(    
 ٧٩ -٧٠    .......................................................................... إعداد أدوات الدراسة: رابعاً



 د 
 ٧٤ -٧٠    ............................................................ إختبار اكتساب المفاهيم العلمية)١(    
 ٧٩ -٧٥     ......................................ة اإلنجاز نحو دراسة مادة العلوم  مقياس دافعي)٢(    

 ٨٠ -٧٩     .............................................................. إجراءات الدراسة التجريبية: خامساً
  ٨٠ -٧٩    ................................................................ إختيار مجموعتى الدراسة )١(    
 ٨٢ -٨٠     ......................................................................بيق تجربة الدراسة  تط)٢(    
  ٨٣ -٨٢   ...............................................وكيف أمكن التغلب عليها صعوبات التطبيق  •

  ٨٣         .....................................العائد التربوى للنموذج المستخدم مع تدريس العلوم •

  
 ٩٦ -٨٤ .توصيات والبحوث المقترحةنتائج الدراسة وتفسيرها وال: الفصل الرابع

 ٩٥ -٨٥     ..................................................... ......تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها: أوالً

  ٨٨ -٨٥    .................................................إختبار صحة الفرض األول للدراسة ) ١(    
 ٩٢ -٨٨      .................................................  إختبار صحة الفرض الثانى للدراسة)٢(    

  ٩٣ -٩٢      ................................................ر صحة الفرض الثالث للدراسة تبا إخ)٣(    
 ٩٥ -٩٣     ........................................تائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها  تلخيص ن)٤(    
 ٩٥          ...............................................................................توصيات الدراسة : ثانياً
 ٩٦          ..............................................................البحوث والدراسات المقترحة : لثاًثا

  
  ١٠٤ -٩٧    ................................ ملخص الدراسة باللغة العربية: الفصل الخامس

  

 ١٢١ -١٠٥    ................................................................................ مراجع الدراسة •
 -١٠٦   ................................................................... اجع العربيةالمرقائمة : أوالً    
١١٧  
  ١٢١ -١١٨   ...............................................................  األجنبيةالمراجعقائمة : ثانياً    

  
 ٢٦٩ -١٢٢  .................................................................................. مالحق الدراسة •

 
  ١٠-١         ...........................................................  األجنبيةملخص الدراسة باللغة •

  



 ذ 
  

  قائمة األشكال                                            
               رقم الصفحة        العنوان               رقم الشكل                            

 ٢١          ........................................................وظائف المعرفية حسب نظرية بياجيه  ال-١
 ٢٦       .............................................................. . المراحلثالثىدورة التعلم نموذج  -٢
 ٢٩  .. ............ نموذج دورة التعلم رباعي المراحل القائم على اإلستدالل الفرضى التنبؤي -٣

 ٣٠     .......................................................... )رباعية المراحل (التعلم المعرفيةدورة  -٤

  ٣٤........       .....................) ية المراحلخماس( دورة التعلم البنائية ذات المراحل الخمس -٥
  ٣٨.............        ...................نموذج دورة التعلم خماسى المراحل  استراتيجية التدريس ب-٦
 ٥٠      ............................................................................................ ماهية الدافعية -٧
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



 ر 

  قائمة الجداول
  ول                                الصفحة  م                                           الجد

  

  ٧١        .          ".المادة وتركيبها" األهمية النسبية والوزن النسبى لموضوعات وحدة -١
  ٧١          ".المادة وتركيبها"المفاهيم العلمية المتضمنة بوحدة اكتساب  مواصفات اختبار -٢
  ٧٣                     .بار اكتساب المفاهيم العلميةصدق االتساق الداخلى لمستويات اخت -٣
  ٧٦                               . توزيع عبارات مقياس دافعية اإلنجاز على أبعاده الستة-٤
 ٧٨     .    مصفوفة معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز والدرجة الكلية له -٥
  ٨٠                                                        .اسة مواصفات مجموعتى الدر-٦
 ٨٠          لدرجات أفراد مجموعتى " ت" المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة -٧

                .فى التطبيق القبلى إلختبار اكتساب المفاهيم العلمية بجميع مستوياتهالدراسة     
 ٨١           لدرجات أفراد مجموعتى" ت"الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة  المتوسط -٨
    .فى التطبيق القبلى لمقياس دافعية اإلنجاز نحو دراسة مادة العلوم بجميع أبعادهالدراسة      
 ٨٥         لدرجات تالميذ مجموعتى " ت" المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة -٩
      . فى التطبيق البعدى إلختبار اكتساب المفاهيم العلمية الكلى ومستوياته المختلفةالدراسة    

 ٨٧         لدرجات تالميذ مجموعتى " ت" المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيم -١٠
                 . المفاهيم العلميةفى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار اكتسابالدراسة       
  ٨٨          المقابلة ومقدار حجم التأثير بالنسبة الستخدام كٍل من " ď "وقيمة " 2ή" قيمة -١١
  مع تالميذ المجموعة ) متغير مستقل(دورة التعلم خماسى المراحل نموذج     
  مجموعة الضابطة فى مع تالميذ ال) متغير مستقل(المعتادة التجريبية والطريقة     

                                                   ).متغير تابع(المفاهيم العلمية  اكتساب    
 ٨٩                  لدرجات تالميذ " ت" المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيمة -١٢

       .از الكلى وأبعاده المختلفةفى التطبيق البعدى لمقياس دافعية اإلنجالدراسة مجموعتى      
 ٩١         لدرجات تالميذ مجموعتى " ت" المتوسط الحسابى واإلنحراف المعيارى وقيم -١٣

                            . فى التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس دافعية اإلنجازالدراسة     
  ٩٢          حجم التأثير بالنسبة الستخدام كٍل من المقابلة ومقدار " ď "وقيمة " 2ή" قيمة -١٤

  مع تالميذ المجموعة التجريبية ) متغير مستقل(التعلم خماسى المراحل نموذج دورة      
  مع تالميذ المجموعة الضابطة فى تنمية دافعية ) متغير مستقل(والطريقة المعتادة      
                                                     ).متغير تابع(اإلنجاز لدى التالميذ      



 ز 
 ٩٢                  معامل اإلرتباط بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيق -١٣
  .اختبار اكتساب المفاهيم العلمية ومقياس دافعية اإلنجازلكٍل من  البعدى     
  ٢٦٨                                                      . معامل ثبات تحليل المحتوى-١٤
  ٢٦٨                      . معامل ثبات إختبار اكتساب المفاهيم العلمية بطريقة بيرسون-١٥
 ٢٦٨                                . معامل ثبات مقياس دافعية اإلنجاز بطريقة بيرسون-١٦
  ٢٦٩                 .بار اكتساب المفاهيم العلمية معامل الصعوبة والتمييز لمفردات إخت-١٧
  

  قائمة المالحق                                       
  رقم الملحق                                 العنوان                                 الصفحة

  

  ١٢٤                   .قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة الحالية ١
  ١٢٧ -١٢٦           الصورة النهائية لقائمة المفاهيم العلمية المتضمنة بوحدة ٢

     .المقررة على تالميذ الصف األول اإلعدادى" المادة وتركيبها                "

 ١٧٦ -١٢٩             المادة"الصورة النهائية لكتاب أنشطة التلميذ فى وحدة  ٣
  .وفق نموذج دورة التعلم خماسى المراحل" وتركيبها                
  ٢٤٦ -١٧٨           "المادة وتركيبها"الصورة النهائية لدليل المعلم فى وحدة  ٤

                          .وفق نموذج دورة التعلم خماسى المراحل مصاغاً                
 ٢٥٢ -٢٤٨        هيم العلمية المتضمنةالصورة النهائية الختبار اكتساب المفا ٥

  .لتالميذ الصف األول اإلعدادى" المادة وتركيبها" بوحدة                
 ٢٥٤                             . أ           ورقة إجابة اختبار اكتساب المفاهيم العلمية– ٦
 ٢٥٥                 .م العلمية ب         نموذج تصحيح اإلجابة إلختبار اكتساب المفاهي– ٦
  ٢٦٠ -٢٥٧                            الصورة النهائية لمقياس دافعية اإلنجاز نحو دراسة ٧

             .لتالميذ الصف األول اإلعدادى مادة العلوم                

  ٢٦٢               .م أ          ورقة إجابة مقياس دافعية اإلنجاز نحو دراسة مادة العلو- ٨
  ٢٦٣                      .عبارات مقياس دافعية اإلنجازدرجات  ب        مفتاح تقدير - ٨
  ٢٦٧ -٢٦٥                    . أ          المعادالت اإلحصائية المستخدمة فى الدراسة- ٩
  ٢٦٩ -٢٦٨                         .) الثبات-الصدق( تحليل المحتوى ضبط ب        - ٩
 




