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 ملخص:
راسة إلى معرفة أثر برنامج كورت )توسعة اإلدراك،  اكتساب المفاهيم  يالتنظيم( فهدفت الد ِّ

 في فلسطين ودافعيتهم نحو العلوم. العلمية في مادة العلوم لدى طلبة الصف الخامس األساسي
( طالبا/ة 02صدية؛ تكونت من )لعينة ق اتبع الباحثان في الدراسة التصميم شبه التجريبي

نابلس، تم توزيعهم -من مدرسة التعليم الحديث األساسية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم
 ودرست وفق( طالبا/ة 20مجموعتي الدراسة )تجريبية تكونت من ) عشوائيا في شعبتين على

الطريقة االعتيادية(، كما تم   ودرست وفق ( طالبا/ة20وضابطة تكونت من) طريقة برنامج كورت،
 إعداد اختبار للمفاهيم العلمية ومقياس الدافعية. 

عالمات المجموعتين؛  يوأظهرت نتائج الدراسة: وجود فروق دالة إحصائيًّا بين متوسط
كما بين ت النتائج  التجريبية والضابطة على اختبار المفاهيم العلمية ولصالح المجموعة التجريبية،

 والدراسة، وهلدى افراد  بين متوسطات اكتساب مفاهيم العلوم أثر ذي داللة إحصائيةعدم وجود 
 ما يعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والدافعية تجاه العلوم، وفي ضوء النتائج آنفة الذكر؛ تم تقديم

 مجموعة توصيات.
  .مفاهيم علمية، الدافعية برنامج كورت،الكلمات المفتاحية: 

 
 

 
 

 

  

                                                 
 .العلوم التربوية/ الجامعة األردنية/ األردنكلية  *

 21/2/2202تاريخ قبول البحث                             11/7/2202تاريخ استالم البحث 



 أ.د. عدنان الدوالت، آمنة خليل ارشيد                                          ........أثر استخدام برنامج كورت

  581 

Effect of Using the “CORT” Science-Teaching Program on the 

Acquisition of Scientific Concepts among Fifth Grade Students in 

Palestine, in light of their motivation towards Science 

Amna Khlil Irshaid  

Prof. Adnan Salem Aldoulat*  
 

Abstract: 
The study aimed to identify the effect of using the CORT Program 

(Cognitive Research Trust) on the acquisition of scientific concepts among 

fifth-grade students in Palestine, in light of their motivation towards the 

science subject. The study used the semi-experimental Design with a 

targeted sample consisted of 50 students from the “At-Ta’leemAlhadeeth 

Basic Co-education School” in the City of Nablus. The sample was 

randomly divided into two classes: an experimental class with 25 students 

on which CORT Program was applied, and a control class with 25 students 

on which the normal teaching method was applied.In order to achieve the 

study objectives, the researchers prepared both: a test for scientific 

concepts and a measurement of motivation.The study came up with the 

following results: there were statistically significant differences in the 

mean of achievement scores of the science concept test between the two 

classes of the sample. In specific, the group who was subject to the CORT 

Program achieved higher scores mean than the control group.The study 

results also showed that there were no statistically significant effects 

between the mean of acquiring science concepts among the sample 

members.The researchers attribute this to the interaction between the 

teaching method and students’ motivation towards science.In light of the 

study results, the researchers presented a set of recommendations. 
Keywords: CORT Program, scientific concepts, motivation. 
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  :المقدمة
تهم في الوصول تكوينا جيدا لمعلومات الدارسين لمساعد -جميعها ابفروعه-تحتاج دراسة العلوم 

إلى فهم أعمق للعلوم كمادة دراسية وعلم ضروري التزود به، وبسبب التغيرات الكبيرة في مجاالت الحياة 
من دول العالم تهتم بإصالح منظومتها التربوية للوصول إلى  كثير أصبحتالتكنولوجي،  التطور نتيجة

لوجي والمعرفي؛ ما جعل هذا التطور تطوير المجتمعات، ومواكبة التغيرات، ومسايرة التطور التكنو 
ينعكس على تطور الحياة في مجاالتها المختلفة كلها. وحظيت العلوم بمكانة مرموقة بين المعارف، لما 
لها من دور كبير في تطور اإلنسان مما أوجد حرصا على استثمارها في مجاالت الحياة، وهو ما 

د المعرفة غاية لمفاهيم العلمية لمواكبة التطور، إذ لم تععلى اكتساب ا المقدرةيتطلب االهتمام بالتعليم و 
غدا هناك تركيز على المفهوم التطبيقي لها، وهو ما يستوجب االنتقال بالتعليم من  في حد  ذاتها، بل

التعليم بالتلقين القائم على الحفظ واسترجاع المعلومات إلى مرحلة التدريب والتطبيق واكتساب المفاهيم 
 أفراد قادرين على مسايرة التطور. ءناالعلمية؛ لب

وتأتي أهمية مادة العلوم من طبيعتها الخاصة؛ إذ تستند فلسفة تدريس العلوم إلى االهتمام 
والتي تؤهلهم لمواجهة  ،الطلبةباألسلوب العلمي في التفكير، واالهتمام باإلمكانيات العقلية لدى 

 -فيما يتعلق بتعليم العلوم وتعلمه-بوي الحديث أكد األدب التر  مشكالت البيئة المحيطة بهم، كما أن  
 إذالحاجة إلى تغيير الطرائق االعتيادية لتدريس العلوم وتطويرها، وضرورة إحداث قفزة نوعية فيها، 

تأخذ األساليب الجديدة في االعتبار مشاعر الطلبة بالنسبة لمشاركتهم الفاعلة في تعلم العلوم بدال من 
 (.Qabahah,2011لحقائق المنطقية المجردة )التركيز على تعلم ا

ويقع على عاتق النظام التربوي مسؤولية إعداد المتعلمين إعداًدا علميًّا وتربويًّا لمواجهة المتطلبات 
هذا اإلعداد استخدام برامج تربوية قادرة على تزويدهم  بالتحديات، ويتطلالمتغيرة للحياة ومواجهة 

على  المقدرةهارات التفكير المختلفة، خاصة؛ مهارات التفكير العلمي، و بمهارات التعليم األساسية وم
 ,Alkhazi)العلمية التي تمكنهم من مواجهة المشكالت التي تعترضهم بطريقة علميةاكتساب المفاهيم 

Ashaya & Aladeani,2010.) 
حاجة المدارس  وبالتزامن مع هذا التطور، ونظًرا لما هو طارئ على تدريس العلوم عالميًّا، تبرز

إلى برامج وطرق للتدريس تعمل على تدريب الطالب على التفكير، وتوظيفها في التوصل إلى  الفلسطينية
بدائل وقرارات تشير إلى استخدام مهارات التفكير الواجب التدرب عليها من خالل ربطها بمحتوى مادة 

 مع واقع متغير ومتطور.العلوم، وممارسة أنواع التفكير المختلفة التي تجعله متفاعال 
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إن  االهتمام بمنهاج العلوم، وتبن ي مفاهيم جديدة لعملية التعليم والتعلم والبيئة التعليمية، وتطوير 
العلوم، ضوء ما أكدته دراسات بحثية في مجال تعليم  يضرورة؛ فبات  استراتيجيات التدريس الجديدة

ب المفاهيم العلمية بصورة سليمة ووظيفية. ونظًرا دراسات مستندة إلى النظرية البنائية في اكتسا يوه
للدور الذي تؤديه المفاهيم العلمية في بناء التعميمات العلمية، ونتيجة لما تتصف به تلك المفاهيم من 
ة فيما يتعلق  التجريد، وفي ضوء ما يواجهه الطلبة من صعوبات ومشكالت في فهمها واستيعابها، خاص 

، ما استوجب البحث عن برامج تدريس تقرب المفهوم إلى أذهان الطلبة وتجعله بمفاهيم العلوم الحياتية
 (.Ikramettin,2016قابال للتعلم )

بالمفاهيم العلمية من كونها تجعل المادة العلمية ذات معًنى، بعكس مكونات  هتماموينبع اال
يثة إلى أهمية تشكل العلوم األخرى )كالحقائق والقوانين والنظريات(. وتشير بعض الدراسات الحد

إن  المفهوم غالًبا مايستقر في الذاكرة طويلة األمد للمتعلم؛  المفهوم العلمي في البنية العقلية للمتعلم، إذ  
 (. Ryan,2010ما يكسبه احتفاًظا طويال بالمادة العلمية )

برة، وتذكر لها من أهمية في تنظيم الخ االعلوم؛ لموتعد  المفاهيم العلمية من أهم جوانب تعلم 
المعرفة، ومتابعة التصورات، وربطها بمصادرها، وتسهيل الحصول عليها، ويؤكد التربويون أهمية 

 (. Khatayba,2005تسهل على الطلبة فهم العلوم بوضوح ) ذالعلمية؛ إالمفاهيم 
لم، إن  تطوير التعليم وتحقيق مخرجات التعلم يتطلبان االهتمام بالبيئة التعليمية وخصائص المتع

المحرك الرئيس وراء حدوث التعلم  ُتعدوالتي تؤثر مباشرة في أداء المتعلم، ومنها دافعية التعلم، فالدافعية 
وتعد   كثر من غيرها من العوامل المؤثرة في عملية التعلم،إنها األبل بأنواعه المختلفة في أي  بيئة تعليمية، 

يابها يحول دون جدوى عملية التعلم، فهي التي تدفع فغ الدافعية شرًطا أساسيًّا لحدوث عملية التعلم،
الطالب في المواقف التعليمية، وتحفزه من أجل العمل والتفاعل مع البيئة المحيطة به، ومن هذا المنظور 

تحقيق األهداف  فالدافعية للتعلم تشير إلى الرغبة الموجودة لدى الطالب، والتي تحثه بشكل دائم على
 & Yakhlaf) معظم األعمال بإتقان وبكفاءة عالية في وقت قصير وجهد أقل   المرجوة منه، وإنجاز

Khalifa,2012 .) 
من برامج تعليم التفكير في العقود األخيرة من القرن العشرين،  عديدويعزز هذا التوجه ظهور 

ا االسم ( المرتبط بتعليم التفكير في العالم، وسم ي هذا البرنامج بهذCortومن أشهرها برنامج كورت )
بالبحث المعرفي، أنشأها دي بونو في  وهي مؤسسة تعنى ،Cognitive Research Trustنسبة إلى 

(، بإمكانية تطبيقه بصورة Cort(، إذ تميز برنامج ديبونو المعروف بـ)Abu Koura,2012إنجلترا )
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مختلفة بشكل مستقلة عن محتوى المواد الدراسية، وهو يصلح لالستخدام في المستويات الدراسية ال
دروس أو وحدات مستقلة؛ فضال عن كونه واضح األهداف، وهو يتألف من ست وحدات تعليمية 
تغطي جوانب عديدة للتفكير، وتتألف كل وحدة من عشرة دروس، صممت بحيث يعطى كدرس خالل 

ك، من البرنامج )توسعة اإلدرا األول والثاني (. وقد تم  اختيار الجزئينJarwan,2007حصة صفية)
يساعد على توسعة اإلدراك لدى المتعلمين،  اومرونته، موالتنظيم(؛ بسبب سهولة تطبيق البرنامج 

 وتنظيم المعلومات لديهم. 
 مشكلة الدراسة:

يعاني الطلبة من ضعف في اكتساب المفاهيم العلمية في منهاج العلوم، كما أكدت نتائج 
( تدني مستويات تحصيل الطلبة Palestinian Ministry of Education,2017االختبار الوطني)

نتائج دراسة تحصيل الطلبة في العلوم  فضاًل عن في مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية،
استخدام الطرق االعتيادية  إال أن  التراجع في التحصيل يعود إلى (،TIMMS,2011والرياضيات في )

واعتماد المعلمين في تدريسهم للطلبة على التلقين في عرض المحتوى العلمي، وقلة توافر اإلمكانات، 
ما أكده التقرير السنوي الخامس عشر الصادر عن ، وهو بدال من األنشطة العملية، واألنشطة العقلية

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بعنوان: )أطفال فلسطين: قضايا وإحصاءات(، إذ إن  نسبة 
( في المدارس الحكومية، %61.8للمختبر العلمي هي ) المدارس التي توجد فيها غرفة مخصصة

( من المدارس الخاصة في الفترة الواقعة في العام %50.6( من مدارس وكالة الغوث، و)%48.2و)
2010/2011 (Palestinian Statistics Center,2011 وهي ،)ضرورة إعادة النظر في  نتائج تؤكد

على بما تتضمنه من اكتساب المفاهيم العلمية، و  العلوم،االستراتيجيات المستخدمة في تدريس مناهج 
الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لتحسين أداء الطلبة في العلوم، إال أن  الواقع  من رغمال

 ميسه نامج كورت في تدريس العلوم؛ لعلهارتأى الباحثان استخدام بر  لذا يشير إلى تدن ي المفاهيم العلمية.
 في حل  مشكلة اكتساب المفاهيم العلمية.

 سؤاال الدراسة: 
طلبة الصف الخامس األساسي باختالف  هل تختلف درجة اكتساب المفاهيم العلمية للعلوم لدى .0

 طريقة التدريس )استخدام برنامج كورت، الطريقة االعتيادية(؟
التـدريس التفاعـل بـين طريقـة  ىيعزى إلـ يوجد اختالف في درجة اكتساب المفاهيم العلمية للعلوم هل .2

 دافعيتهم نحو العلوم )عالية، منخفضة(؟ استخدام برنامج كورت، الطريقة االعتيادية( في ضوء)



 أ.د. عدنان الدوالت، آمنة خليل ارشيد                                          ........أثر استخدام برنامج كورت

  511 

 مصطلحات الدراسة، وتعريفاتها اإلجرائية:

" "CoRT، و0292هو برنامج وضعه العالم ادوارد دي بونو عام : ""CoRTبرنامج الكورت
بمعنى مؤسسة البحث المعرفي التي  ،The Cognitive Reserch Trustهي اختصار من عبارة: 

ستة أجزاء، هي: أنشأها دي بونوفي كامبردج، وهو من برامج تعليم مهارات التفكير، ويتكون من
 0)اإلبداع(، كورت4كورت )التفاعل(،3)التنظيم(، كورت2)توسعة مجال اإلدراك(، كورت0كورت

 .(De Bono,1998)العمل(، )6)المعلومات والعواطف(، كورت
ويعرفه الباحثان إجرائيًّا: بأن ه برنامج وضعه العالم "دي بونو"، يختص بتعليم الطالب مجموعة 

إدراك األشياء وتنظيمها بشكل  ةعليها، ومحاولأدوات التفكير تتيح لهم عدم التقيد بأنماط التفكير المتعارف 
ن بإشراف المعلم حسب كل  جزء من البرنامج، لتي تكو ا خالل تنفيذ المتعلم األنشطة نوضوًحا؛ مأكثر 

بحيث تغطي وحدة تدريسية من كتاب العلوم للصف الخامس األساسي المقر من وزارة التربية والتعليم لعام 
وقد استخدم هذا البحث الجزء األول من البرنامج )توسعة اإلدراك(، والثاني)التنظيم( في  .2202/2202

 .في حياتنا(لوحدة )الطاقة  تدريس العلوم
هي الخصائص المشتركة لعدة مواقف أو مجموعة أشياء، كماهي الصورة الذهنية  المفاهيم العلمية: -

التي يكونها الطالب من خالل السمات، وتتكون من داللة لفظية تتضمنها وحدة التصنيف 
(Sabri,2016.) 

ثة )الطاقة في حياتنا( من كتاب بأن ها: مجموعة المفاهيم الواردة في الوحدة الثالوتعّرف إجرائيًّا، 
قياسه بالدرجة التي حصل عليها  فلسطين، وتم  العلوم للصف الخامس األساسي المقرر دراسته في 
 . الطلبة في اختبار المفاهيم العلمية المعد  خصيصًا لذلك

إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي  Motivation مصطلح الدافعية رويشي الدافعية: -
. وتعرفت بأن ها: عملية أو سلسلة من العمليات، تعمل  حرك الفرد من أجل إعادة التوازن الذي اختل 

 (.Alrawy & Zaytoon ,2016)عليه والمحافظة  ههدف، وصيانتعلى إثارة السلوك الموجه نحو 

 من خالل مقياس الدافعية الذي صممبأن ه: الدرجة التي حصل عليها الطلبة  ويعرف إجرائيًّا
 خصيصا لذلك.

 اقتصرت الدراسة على مايأتي:  حدود الدراسة، ومحدداتها:
 الصف الخامس األساسي. ةطلب البشرية:الحدود  -
 فلسطين. –تربية نابلس  ةمديري المكانية:الحدود  -
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 م. 2202-2202الدراسي األول  لالفص الزمنية:الحدود  -
الثة: الطاقة في حياتنا( الواردة في الدراسة على تدريس )الوحدة الث تاقتصر  الموضوعية:الحدود  -

تم  تحديد المفاهيم  ذالطاقة، إكتاب العلوم المتعلقة بالطاقة وأنواعها، وتحوالت الطاقة، وطرق ترشيد 
 العلمية الواردة في المحتوى.

 وتتمثل محددات الدراسة في اآلتي: 
المدارس الخاصة اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة الصف الخامس األساسي الدارسين في  -

 نابلس.-التابعة لمديرية التربية والتعليم
 حدد مدى تعميم نتائج هذه الدراسة على األدوات المستخدمة وخصائصها السيكومترية. يُ  -

  أهمية الدراسة:
 هما: العلمي والتطبيقي، كما يأتي:  تتمثل أهمية الدراسة في جانبين،

على الحفظ، والتلقين  وتين التعليم الحالي، ومن االعتمادالخروج من ر وهي كامنة في  األهمية العلمية: -
ليكون المعلم موجًها  وجعل الطالب محور العملية الصفية؛ إلى إعمال العقل في التفكير والتدرب عليه،

ومرشًدا للعمليات التفكيرية، واالبتعاد عن االمتحانات التقليدية القائمة على تقييم الطالب على أساس 
لطالب يتعلم من أجل التطبيق ال االختبار، وتطبيق برنامج كورت للتفكير في جميع المواد العالمات؛ فا

أن  تتبناه المؤسسات التعليمية  الدراسية؛ لرفع التحصيل العلمي واإلنتاج الفكري، وهذا أمر ملح البد  
 كافة، وتدرجه ضمن مناهجها لتواكب التقدم الهائل في التعليم ووسائله. 

 وتتمثل فيما يأتي: :طبيقيةاألهمية الت -
واســـتخدامها فـــي مواقـــف  فـــي اكتســـاب المفـــاهيم العلميـــة فـــي العلـــوم يســـاعد برنـــامج كـــورت الطلبـــة

اإلفادة من نتائج الدراسة لجميع المعلمين والقائمين على تطوير مناهج العلوم فـي  ويمكن تعليمية أخرى،
التــي تســاعدهم فــي توظيــف البرنــامج فــي  فلســطين، وفــتح المجــال لتــدريب المعلمــين وإكســابهم الخبــرات

ومســـاعدة البـــاحثين للبحـــث فـــي االتجـــاه والمجـــال ذاتـــه  وتطبيقهـــا فـــي المنـــاهج الدراســـية، تـــدريس العلـــوم
 لتصميم برامج تعليمية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

ام برنــامج المجــال الــرئيس فــي هــذه الدراســة هــو اكتســاب المفــاهيم العلميــة باســتخداالطااار النظااري: 
وكــان دي بونــو مــن أشــهر علمــاء  ،0292والــذي أعــد ه عــام  ( لصــاحبه ادوارد دي بونــو،CORTكــورت )

مســتنًدا  التفكيــر الــذين يــدافعون بقــوة عــن منهجيــة التــدريب علــى مهــارات التفكيــر أو أدواتــه بطريقــة مباشــرة،
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مــن دول العــالم فــي مجــاالت  كثيــربــذلك إلــى نتــائج الدراســات والتطبيقــات التــي أجريــت علــى برنامجــه فــي 
توســــعة إدراك المتــــدربين عليــــه،  والتــــي اتفقــــت علــــى أن  البرنــــامج يعمــــل علــــى التربيــــة واإلدارة والصــــناعة،

مـــا يســـاعد فـــي تحســـين أداء األفـــراد وجعلـــه  ومســـاعدتهم علـــى تنظـــيم المعلومـــات، وتوليـــد األفكـــار الجديـــدة؛
ــا جعلــة مناســًبا للتعلــيم فــي جميــع  ه منفصــال،أو تدريســ فــي المنهــاجأفضــل، مــن خــالل دمــج البرنــامج  مم 

 لجميع الفئات العمرية من المدارس االبتدائية وحتى المرحلة الجامعية.المراحل الدراسية، و 
 ( CORTخصائص برنامج كورت )

مؤسسة )وتطويره ( المشتق من اسم المؤسسة المعنية بنشر البرنامج CORTيتميز برنامج )
 (:De Bono,2009)يأتي بما  Cognitive Research Trust)البحث المعرفي 

وهذا االتجاه الذي يتبن اه دي  إمكانية تطبيق البرنامج بصورة مستقلة عن محتوى المواد الدراسية، -
-Aljallad,2006) ،)(Al،(Khattab,2004) بونو، ويدعم هذا االتجاه إيجابيًّا دراسة كل ٍّ من:

Otaibi,2007) . 

في إطار المواد الدراسية عن طريق اختيار مواقف ومشكالت دراسية من إمكانية االستفادة منه  -
 Abu)،(Abdul-Amir,2007)خالل دمج البرنامج، وهو ما أكدته بعض الدراسات كدراسة: 

Koura,2012) . 
ًءا -  بمرحلة ما سهولة البرنامج ومرونته جعلته صالحا لالستخدام في مختلف مستويات الدراسة بد 

 المرحلة الجامعية. قبل المدرسة حتى 

 سهولة تقديم المادة للطلبة بصورة تدريجية؛ نظرا لتصميم البرنامج على شكل وحدات مستقلة. -

 التي استخدمها الباحثان في الدراسة الحالية  (CoRT) وحدات
 (. Assoroor, Hussein ,2007) ( توسعة مجال اإلدراك1كورت )

لى التفكير في االتجاهات كلها؛ بهدف توسيع الهدف األساسي من هذا الجزء تدريب الطلبة ع
وهو جزء أساسي يجب أن  يدرس قبل أي  جزء من األجزاء األخرى، وينظر دي بونو  اإلدراك والتفكير،

إلى هذا الجزء على أن ه القاعدة األساسية للدروس المستقبلية؛ ألن ه يوفر المهارة التي تقوم عليها الوحدات 
-)معالجة األفكار  (:De Bono,2009وات المتضمنة في الوحدة األولى )األخرى. وفيما يأتي األد

 البدائل-األولىالمهمة  األولويات- التخطيط– األهداف –المنطقية النتائج- القوانين-العواملجميع  اعتبار
 .نظر اآلخرين( وجهات-القرارات- واالحتماالت

 مواقف معينة.  في ة والسلبية واألفكار المثيرةاإليجابي الجوانبفي  فكر  جعل الطالب يُ  معالجة األفكار: .0
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جميع العوامل الممكنة المرتبطة بالموقف أو الفكرة، وأخذها  التركيز على اعتبار جميع العوامل: .2
 والمجتمع. والعوامل المؤثرة في اآلخرين، سواء العوامل المؤثرة في الفرد، باالعتبار

اني في التوصل إلى القوانين والعوامل، وأخذها بعين باالعتماد على الدرسين األول والث القوانين: .3
 االعتبار، واستخدامها في المواقف المختلفة. 

 عند اتخاذ قرار ما. جميع النتائج المترتبة النتائج المنطقية: .4

 األهداف البعيدة والقريبة المدى التخاذ القرارات المناسبة. تحديد األهداف:  .0

 هداف والغايات. وضع خطة من أجل تحقيق األ التخطيط: .6

اختيار البدائل أو االحتماالت الممكنة وترتيبها ضمن قائمة أولويات تبعا  ترتيب األولويات المهمة: .9
 . لألهمية

إيجــاد جميــع البــدائل واالحتمــاالت والخيــارات الممكنــة، وأخــذها باالعتبــار فــي اتخــاذ  الباادائل واالحتماااالت: .2
 القرار. 

 الستفادة من أدوات التفكير التي عرضت في الدروس السابقة. اتخاذ القرار با يتم   القرارات: .2

لتحقيق توازن في األفكار قبل  األخذ باالعتبار وجهات نظر اآلخرين؛ وجهات نظر اآلخرين: .02
 اتخاذ القرار.

  Organizationالوحدة الثانية: التنظيم

ففي الدروس  رة محكمة،وتنظيم أفكارهم بصو  وتوجيه انتباههم، هذه الوحدة بمساعدة الطلبة، تهتم
أم ا في  الخمسة األولى يتعلم الطلبة مهارات توجيه أسئلة مقصودة، والبحث عن إجابات محددة،

الدروس الخمسة األخيرة، فيتعلمون كيفية تطوير استراتيجيات لحل  هذه المشكالت، وتتألف من الدروس 
 (: Jarwan,2007اآلتية )

والتعـــرف إلـــى  أهميـــة تحديـــد أنــواع المشـــكالت، ه األداة توضــح هـــذ :(Recognizeتعاااّرف أو مّياااز ) .0
 .أنماط التفكير والمواقف حتى يستطيع فهمها بشكل أفضل

الطلبة على طريقتين لتحليل المشكالت الصعبة إلى عناصر يمكن  تدريب :(Analyze) حّلل .2
 فهمها والتعامل معها، أي  عمل تحليل لألجزاء. 

يب الطلبة على المقارنة المدروسة لشيئين مختلفتين بحيث وتهدف إلى تدر : (Compareالمقارنة) .3
 .يمكن أن  تؤدي إلى توليد أفكار إضافية حولهما

 الطلبـــة علـــى تحديـــد المعـــالم الرئيســـة للموقـــف، وتهـــدف هـــذه األداة إلـــى تـــدريب :(Selectاالختياااار) .4
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 ووضع الحلول، ومن َثم  اختيار الحل أو التفسير. 

تبي ن هذه األداة أن  الجهد المبذول للبحث عن  :(Find other ways) البحث عن طرق أخرى  .0
 .وجهات نظر بديلة ألي  موقف ينتج أفكاًرا جديدة وإبداعية ال يمكن أن  تظهر دون ذلك

وتشجيع  تدور هذه األداة حول الطريقة العملية للبدء في التفكير في مشكلة ما، :(Start) ابدأ .6
، بدال من االنتقال إلى المشكلة من وب الطلبة على العمل ببداية محددة، اختيار أسلوب ما بشكل واعٍّ

 .نقطة غير محددة

هــي اســتمرار لــألداة الســابقة، ويــتم التأكيــد؛ هنــا، علــى أهميــة تعــرف المشــكالت  :(Orgnizeنظاام ) .9
 .ضمن خطة محددة لوضع األفكار والحلول

ما الذي يبحث عنه ” ؤال:هي أداة مهمة للتفكير، تحث الطلبة على طرح الس :(Focusالتركيز) .2
 لتحديد جوانب المشكلة المدروسة؟ ، أو ما الذي يجب أن  نركز علية”اآلن؟

 تم  إنجازه، أو تركيب بعض األفكار، هو إعادة النظر بالتفكير لرؤية ما: (Consolidateالدمج ) .2
 وإذا ما كانت هناك نقاط أخرى يجب أن  تدرس بشكل آخر. 

الوصول إلى قرار؛ وذلك للتركيز على محاولة  من هذه األداة الهدف  (:Concludeاستنتج ) .02
 .التفكير، حتى لو  لم  يتم  التوصل إلى الحل  

 على تحديد معالم المشكلة، ( يساعد الطلبة2الباحثان أن  استخدام برنامج كورت ) ويرى 
ية نحو التعلم وإعطاء الطلبة الفرصة ليتعلموا من خالل التشويق واإلثارة التي تزيد مستوى الدافع

 واالعتماد على الذات.

  :إن  تعلـــم فــي ظـــل  التطــور العلمــي والتكنولــوجي الــذي يشـــهده العصــر الحــالي، فــالمفاااهيم العلميااة
ـــوم، إذ  يســـعى  ـــة فـــي مجـــال تـــدريس العل ـــة العلمي المفـــاهيم العلميـــة واكتســـابها مـــن أهـــم أهـــداف التربي

كبــة التغييــر فــي مجــاالت العلــوم، خاصــة فــي لموا إلــى تحقيقهــا مــن خــالل تــدريس العلــوم؛ التربويــون 
هـدًفا رئيسـا فـي تـدريس  المفـاهيم وتحصـيلها أصـبح مجال التدريس والمناهج وطرائق تدريسـها، فـتعلم

وتعـد  المفـاهيم مـن األساسـيات التـي تسـهم فـي نقـل أثـر الـتعلم  العلوم وتعـديل سـلوك المـتعلم وتفكيـره،
 (.Zaitoun,2004العلمية )مكوًنا أساسيًّا للعلم والمعرفة  بعد ها

العلمية، ولهذا، فإن  من األهمية أن  تركز مناهج العلوم الحديثة على أهمية اكتساب المعارف 
تزويد المتعلم بمهارات التفكير التي تمكنه من تطبيق معارفه السابقة التي تعلمها في إيجاد  ىوعل

ستكشافية يتوصل منها إلى بنية معرفية بأنشطة ا مالحياة، والقياالحلول البديلة لمواجهة مشكالت 
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وتؤهله للحياة في  في الوقت نفسه مهارات عملية تعينه على حل  المشكالت، همتماسكة للعلم، وتكسب
 (. Fish man, Max, Best &Tal,2003) والعشرينالقرن الحادي 

( 2061مشـروع ) أوصـى دالمبكـرة، فقـونظًرا ألهمية تعلم المفاهيم واكتسـابها فـي المراحـل العمريـة 
 The American Association for the)الـــذي أعدتـــه الجمعيـــة األمريكيـــة لتقـــدم العلـــوم 

Advancement of Science(AAAS)) تعلـيم العلــوم وضـرورة االهتمـام بتعلـيم التالميــذ  حبإصـال
 (.Zaitoun,2002للمفاهيم العلمية وفهمها )

ة ولتحقيــق اكتســاب المفــاهيم بطريقــة فاعلــة واالحتفــ اظ بهــا، ال بــد  مــن األخــذ بعــين االعتبــار عـــد 
متمثلــة فــي: اســتعداد المــتعلم للــتعلم، ودافعيتــه للــتعلم، وخبراتــه الســابقة، ونشــاطه خــالل الموقــف  عوامــل

وتشجع على ممارسات التعلم  التعليمي، عدا عن توافر بيئة صفية تقدم مصادر وخبرات تعلمية متنوعة،
والتجريب، وتؤكد على توظيف المفاهيم في مواقف حياتية، فقد اهتمت  الذاتي ومهارات البحث والتقصي
 (. Bakir,2014) الدراسة الحالية بالمفاهيم العلمية

أن   والعلمية، وه( عن أهمية تعلم المفاهيم (Salama,2004 وفي هذا اإلطار، نورد ما أجمله
د، ومساعدة المتعلم على التوجيه، إعادة التعلم عند مواجهة أي  جدي تعليم العلوم يقلل الحاجة إلى

والتنبؤ، والتخطيط ألي  نشاط، والتقليل من تعقيدات البيئة؛ فتلخص وتصنف ماهو موجود في البيئة من 
 أشياء، ومواقف تساعد على التنظيم، والربط بينها. 

 ( المفـاهيم بأن هـا وحـدات بنائيـة للعلـوم، وهـي بمكانـة مكونـات لغـة(Khatayba,2011وقد عـر ف 
وتمثــل طريقــة التواصــل بــين األفــراد داخــل المجتمعــات العلميــة وخارجهــا، فــي حــين عــر ف زيتــون  العلــوم،

أو حــوادث خاصــة، تــم  تجميعهــا مًعــا بنــاًء علــى  ( المفهــوم العلمــي بأن ــه مجموعــة أشــياء أو رمــوز2224)
 خصائص أو صفات مشتركة؛ يمكن اإلشارة إليها برمز أو اسم معين. 

أن عملية تعلم المفاهيم العلميـة هـي عمليـة تراكميـة البنـاء وليسـت عمليـة منفصـلة، ويرى الباحثان 
المفـاهيم يسـاعد علـى تبسـيط المعرفـة مـن خـالل تجميـع األشـياء واألحـداث واألفكـار  لذلك، فإن  اكتسـاب

وتنميتهــا  أثناءعمليــة اكتســاب المفــاهيم فــي المــتعلمعــن طريــق خصائصــها المشــتركة، وبنــاء عليــه؛ فــإن  
يمــارس مهــارات عقليــة، مثــل: التنظــيم، والتخطــيط، والــربط والتمييــز، وكلهــا مهــارات عقليــة قلمــا تهــتم بهــا 
استراتيجيات التدريس الحالية، لذا؛ كان من الضروري اللجوء إلى استراتيجيات تعمل على إحداث تغييـر 

تعزز اسـتقاللية الـتعلم،  تعليمية إيجابية مفاهيمي عند الطالب مثل برنامج كورت؛ والتي تتضمن مواقف
 وتهيئ فرص التعلم الذاتي، وتشجع على بناء المعرفة بشكل وظيفي وبدوافع داخلية.
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 الدراسات السابقة ثانًيا:
 :دراسات ذات صلة ببرنامج كورت في العلوم، ومما يمكن إيراده في هذا الباب 

جـــزاء مـــن برنـــامج والتـــي هـــدفت إلـــى استقصـــاء أثـــر اســـتخدام أ ((Al-Sharifain,2016دراســـة 
تنمية عمليات التعلم، واتخاذ القرار لـدى طلبـة الصـف الثـامن األساسـي فـي  فيكورت في تدريس العلوم 

( طالًبـا/ة وزع ـوا علـى مجمـوعتين، 042مديرية التربيـة والتعلـيم لمنطقـة قصـبة أربـد، وتألف ـت عينتهـا مـن )
ــا/ة، درســت المجموعــة 94تكونــت كــل  منهــا مــن ) عبــر برنــامج كــورت، والثانيــة بالطريقــة  األولــى( طالًب

 النتائج وجود فروق دالة إحصائيًّا لصالح المجموعة التجريبية.  االعتيادية، لتظهر
فهدفت إلى تعرف مدى فاعلية تطبيق ثالث مهارات  (،(Al-Hawamdaeh,2015دراسة أم ا 

ساسي في األردن، وأثرها إبداعية من برنامج كورت للتفكير في تدريس العلوم لطالب الصف السادس األ
( طالًبا من أربع مدارس في لواء ذيبان، واستخدمت أداتان 88وتألفت عينتها من ) في التحصيل والدافعية.

في الدراسة، تمثلت األولى في اختبار التحصيل، والثانية في مقياس الدافعية لإلنجاز الدراسي، وكانت أهم 
ين متوسطات التحصيل في مادة العلوم تعزى إلى مهارات النتائج: وجود فروق ذات داللة إحصائية ب

إبداعية من برنامج كورت عن الطريقة االعتيادية، وفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الدافعية في 
 مادة العلوم للمهارات المستخدمة من برنامج كورت عن الطريقة االعتيادية.

( التـي هـدفت إلـى معرفـة (Abu Koura,2012ومن الدراسـات األخـرى فـي هـذا اإلطـار؛ دراسـة 
أثر توظيف برنامج كورت في تنمية المفاهيم العلميـة، ومهـارات حـل  المشـكلة بمـادة العلـوم لـدى طالبـات 

تـم  اختيـار العينـة  إذالمـنهج التجريبـي،  وقـد ُأسـتخدمالصف العاشر األساسي في مدرسـة القـدس للبنـات، 
( طالبـــة المجموعـــة التجريبيـــة، 46الصـــف العاشـــر، لتمث ـــل ) عشـــوائيًّا مـــن صـــفين دراســـيين مـــن طالبـــات

ت أدوات الدراســـة مـــن أداة تحليـــل المحتـــوى لتحديـــد المفـــاهيم عـــد  ( طالبـــة المجموعـــة الضـــابطة، وأُ 48و)
اختبار المفاهيم العلميـة واختبـار حـل  المشـكلة، ومـن أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا  فضاًل عنالعلمية، 

 ة إحصائيًّا لصالح المجموعة التجريبية. وجود فروق ذات دالل
 فهـدفت إلـى معرفـة أثـر الجـزء األول )توسـعة اإلدراك( (؛(Abdul-Amir,2007أم ا دراسـة أجرتهـا 

مــن برنــامج كــورت لتعلــيم التفكيــر فــي التحصــيل والتفكيــر اإلبــداعي لتالمــذة الصــف الخــامس االبتــدائي فــي 
لكتـــاب  0+4وتــدريس الوحـــدتين  ،2005/2006ســي الثـــاني مــادة العلـــوم فــي محافظـــة بغــداد، للفصـــل الدرا

؛ دراســيةالمــنهج التجريبــي، وتــم  اختيــار العينــة عشــوائيًّا مــن أربــع شــعب  وتــم إســتخدامالعلــوم الجــزء الثــاني، 
م الطلبة إلى خمس مجموعات؛ في كل  مجموعـة  قسمت إلى مجموعات تجريبية ومجموعات ضابطة، وُقس 
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تفــوق المجموعــة التجريبيــة التــي درســت باســتخدام الجــزء األول مــن برنــامج  ســتة طــالب، وأظهــرت النتــائج
كــورت )توســعة اإلدراك( علــى المجموعــة التــي درســت بــالطرق االعتياديــة، كمــا تفوقــت المجموعــة التجريبيــة 

أن  برنــامج كــورت لتعلــيم التفكيــر  تــم التوصــل إليهــافــي اختبــار التفكيــر اإلبــداعي، ومــن االســتنتاجات التــي 
 جزء األول يركز على قضايا تثير انتباه التالميذ. ال

إلـى التحقـق مـن فاعليـة اسـتخدام الخـرائط الذهنيـة فـي اكتسـاب  فهـدفت( (Sabri,2016دراسـةأّما 
إلى  ( طالبة تم  تقسيمهمن81المفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، وتكونت عينتها من )

إعـــداد أدوات الدراســـة  ( طالبـــة، وتـــم  39البـــة، وضـــابطة عـــددها )( ط42مجمـــوعتين، تجريبيـــة عـــددها )
يـتم  تطبيقـه قبليًّــا علـى عينـة الدراســة، ثـم  تنفيـذ التجربــة  إذالمتمثلـة فـي اختبــار اكتسـاب المفـاهيم العلميــة، 

ـــة: ـــائج اآلتي ـــى النت ـــة الدراســـة، وتوصـــلت الدراســـة إل ـــى عين ـــار بعـــديًّا عل  وجـــود فـــرق دال وتطبيـــق االختب
إحصــائيا بــين متوســط درجــات طالبــات المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة فــي اختبــار اكتســاب 

المكونـــة لـــه فـــي التطبيـــق البعـــدي لصـــالح طالبـــات المجموعـــة  المهمـــاتالمفـــاهيم العلميـــة بشـــكل عـــام ، و 
 التجريبية.

 لعلـــوم فـــي( دراســـة استقصـــاء أثـــر اســـتراتيجية المماثلـــة فـــي تـــدريس ا(Alharahsha,2008وأجـــرت 
ــتعلم األساســية لطــالب الصــف الخــامس األساســي فــي  اكتســاب المفــاهيم العلميــة ومســتوى أداء عمليــات ال

( طالبــة مــن طالبــات الصــف الخــامس، وقســمت 64وبلــح حجــم العينــة ) األردن، وتــم  اختيــار عينــة قصــدية،
 طالبــة( 32) وتجريبيــةطالبــة( درســن بالطريقــة االعتياديــة،  32) ضــابطة العينــة إلــى مجمــوعتين، مجموعــة

 إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية.  درسن بطريقة استراتيجية المماثلة، لتظهر النتائج وجود فرق دال  
( دراسة هدفت إلى استقصاء أثر المختبـر فـي اكتسـاب المفـاهيم العلميـة Owens,2009وأجرى )

وسطة بالواليات المتحدة األمريكية عينة تكونت من ثالث مدارس مت وُأستخدمتعلى تطبيقها،  مقدرتهمو 
حيــث درســت المجموعــة التجريبيــة وحــدة العلــوم  . وقســمت إلــى مجمــوعتين ضــابطة وتجريبيــة،يوتــابواليــة 

مـن خـالل تجـارب العـرض،  ذاتهـافي حين درست المجموعـة الضـابطة الوحـدة  باستخدام دليل المختبر،
س العلــــوم أكســــب الطلبــــة المفــــاهيم العلميــــة وأشــــارت النتــــائج إلــــى أن  توظيــــف دليــــل المختبــــر فــــي تــــدري

علـى تطبيقهـا، واكتسـابهم  مقـدرتهمالصحيحة بطريقة مباشرة، فضال عن فهمهـم العميـق لهـذه المفـاهيم، و 
 على العمل في فريق. المقدرةمهارات العمل التعاوني، وتطوير 
  التعقيب على الدراسات السابقة:

لتي سبق عرضها في التـدريس بـدمج مهـارات الكـورت اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات ا
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الدراسات السـابقة علـى أجـزاء مـن برنـامج كـورت فـي تـدريس العلـوم  ركزت معظمفي المنهج المدرسي، و 
التي استهدفت معرفة أثر استخدام أجزاء من برنامج كورت في  (،(Alsharifain,2016كما في دراسة 

فـي  واتخاذ القرار لدى طلبة الصف الثامن األساسي في األردن،تدريس العلوم على تنمية عمليات العلم 
ـــامج كـــورت (Al-Hawamdeh,2015حـــين تناولـــت دراســـة  ( تطبيـــق ثـــالث مهـــارات إبداعيـــة مـــن برن

للتفكير في تدريس العلوم لطالب الصف السادس األساسي في األردن، وأثرهـا فـي التحصـيل والدافعيـة، 
دراك( مـــن برنـــامج كـــورت لتعلـــيم التفكيـــر فـــي التحصـــيل والتفكيـــر ومعرفـــة أثـــر الجـــزء األول )توســـعة اإل

 (،(Abdul- Amir,2007اإلبداعي لتالمذة الصف الخامس األساسي في مـادة العلـوم كمـا فـي دراسـة 
واستهدفت بعض الدراسات توظيف برنامج كورت في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات حل  المشكلة بمادة 

 Abu)العاشـــر األساســـي فـــي مدرســـة القـــدس للبنـــات كمـــا فـــي دراســـة  العلـــوم لـــدى طالبـــات الصـــف

koura,2012). 
ــا فــي لــدى أثــر برنــامج كــورت فــي اكتســاب المفــاهيم العلميــة  الدراســة الحاليــة، فقــد بحثــت فيهــا أم 

طــالب الصــف الخــامس األساســي فــي مــادة العلــوم فــي ضــوء دافعيــتهم نحــو العلــوم، وبــذلك، فهــي تتميــز 
 .لمحور والفئة المستهدفةعن سابقاتها في ا

يعــد  ومـن الجــدير بالــذكر أن المحتــوى التعليمــي الــذي اعتمدتـه الدراســة الحاليــة لتطبيــق أدوات الدراســة
اكتسـابها مفصـليا فـي تعلـم العلـوم، لـذا؛ كـان البـد مـن البحـث  ُيعدمحتوى تعليميا ثري ا بالمفاهيم العلمية التي 

لــى اكتســاب المفــاهيم العلميــة، وهــو ماســعت الدراســة الحاليــة عــن طريقــة تــدريس تعليميــة تســاعد الطلبــة ع
دراســة فــي فلســطين حــول أثــر اســتخدام برنــامج  أي علــىلــم يعثــر الباحثــان  ذلــك؛ فضــاًل عــنللكشــف عنــه، 

ـــر التصـــنيفي التنظـــيمكـــورت )توســـعة االدراك،  ـــة مـــع المتغي ـــدريس العلـــوم فـــي اكتســـاب المفـــاهيم العلمي ( لت
 الدافعية. 

 جراءات الطريقة واإل
  منهج الدراسة:

شــبه التجريبــي للتعــرف إلــى أثــر اســتخدام برنــامج كــورت لتــدريس العلــوم فــي  تــم  اســتخدام التصــميم
اكتســـاب المفـــاهيم العلميـــة لـــدى طلبـــة الصـــف الخـــامس األساســـي فـــي ضـــوء دافعيـــتهم نحـــو العلـــوم فـــي 

 .2202-2202 فلسطين
 أفراد الدراسة: 

اختــــارا شــــعبتين عشــــوائيًّا مــــن الصــــف الخــــامس  فقــــدطالًبــــا، ( 02طب ــــق الباحثــــان الدراســــة علــــى )



 .2222، األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

511 

األساسي، وتم  توزيع الطلبة على مجمـوعتين؛ تجريبيـة وضـابطة، وتـم  تـدريس المجموعـة الضـابطة التـي 
 ببرنـامج-طالبـا 20أيضـا  وضـم ت-التجريبيـةطالبا بالطريقة االعتياديـة، وتـدريس المجموعـة  20ضم ت 

دافعية على الطلبة في المجموعتين قبليًّا لتحديد دافعيـتهم، وبنـاًء علـى نتـائج كورت، وتم  تطبيق اختبار ال
، منخفاالختبار تم  تصنيفهم إلى مستويين )  (.ضعالٍّ

 أدوات الدراسة: 
 اتبعت الخطوات اآلتية إلعداد االختبار:اختبار المفاهيم العلمية، و  األداة األولى:

 -Abdul)كدراسة  دراسات في موضوع المفاهيم العلميةالرجوع إلى األدب التربوي السابق وبعض ال -

Amir,2007)  ودراسة ،Abu Kora,2012) .) 
( سؤاال من نوع االختيار من متعدد بأربعة 20صياغة فقرات االختبار بصورته األولية، وعددها ) -

 بدائل لكل ٍّ منها.

 صدق المحتوى(:)االختبار صدق 

مجموعــــة محكمــــين لميــــة بعرضــــه بصــــورته األوليــــة علــــى تــــم  التحقــــق مــــن صــــدق اختبــــار المفــــاهيم الع
قــاموا بقــراءة فقــرات  إذ التربــويين؛ومختصــين فــي المنــاهج وطرائــق التــدريس والتقــويم التربــوي والمشــرفين 

االختبــار، وأبــدوا مالحظــاتهم حــول مــدى ســالمة الصــياغة اللغويــة للفقــرات، ومــدى مناســبة البــدائل لكــل  
مها قد  وفي ضوء اآلراء والمالحظات التي  الفقرات غير المناسبة، فبة، وحذمناساقتراح فقرات  مفقرة، فت

 المحكمون أجريت التعديالت الالزمة على االختبار. 

 االختبار  ثبات
وإعـادة  للتحقـق مـن ثبـات اختبـار اكتسـاب المفـاهيم العلميـة، تـم  اسـتخراج الثبـات بطريقـة االختبـار

( طالًبا مـن طلبـة الصـف الخـامس مـن خـارج عينـة الدراسـة 02) بتطبيقه على ،(test-retest)االختبار 
( يوًما مرة ثانية، وتم  حساب معامل ارتباط بيرسون. 04وللتحقق من ثباته؛ أعيد تطبيقه بفارق زمني بلح)

وتـم  حسـاب معامـل االتسـاق الـداخلي  (،2.22وبلغت قيمة معامل الثبات حسب معادلة ارتباط بيرسون )
وبــذلك يتمتــع اختبــار المفــاهيم العلميــة بداللــة ثبــات  (،2.23فكــان المعامــل ) ألفــا، اخوفــق معادلــة كرونبــ

 مرتفعة. 

أجنبيـة، مثـل بعد االطالع على األدب التربوي ودراسات سابقة  مقياس الدافعية: -األداة الثانية
Mubeen & Reid,2014)) (و(Lin Tuan, Chin, & Shieh,2005  مــن الدراســات ذات
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(، Almashalah,2017ومقـــاييس مـــن دراســـات عربيـــة كدراســـة)تطـــوير مقيـــاس الدافعيـــة  العالقـــة، تـــم  
( فقــــــــرات ســــــــلبية تمثلهــــــــا الفقــــــــرات 0و) ( فقــــــــرة إيجابيــــــــة،30( فقــــــــرة، وتضــــــــمن )42مــــــــن ) وتــــــــأل ف

وُصــحح ت إجابــات الطلبــة أفــراد عينــة الدراســة علــى كــل  فقــرة مــن فقــرات مقيــاس  (،0100103104136)
(، 4(، موافـق )0موافـق بشـدة ) علـى النحـو اآلتـي: حسـب مقيـاس ليكـرت الخماسـيتجاه العلـوم دافعية ال

 (،0في حين صححت الفقرات السلبية وفق: موافق بشدة ) (،0(، ال أوافق بشدة )2(، ال أوافق)3محايد)
(. وبذا، تراوحـت العالمـات علـى مقيـاس الدافعيـة 0ال أوافق بشدة ) (،4(، ال أوافق)3(، محايد)2موافق)

 ( درجة.222-42العلوم بين ) تجاه
مجموعـــة وتـــم  التحقـــق مـــن صـــدق المقيـــاس بعرضـــه بصـــورته األوليـــة علـــى  صااادق المقيااااس:

لقــراءة فقــرات  محكمــين ومختصــين فــي المنــاهج وطرائــق التــدريس والتقــويم التربــوي والمشــرفين التربــويين؛
ت، ومـدى مناسـبة كـل  فقـرة، المقياس، وإبداء مالحظاتهم مـن حيـث مـدى سـالمة الصـياغة اللغويـة للفقـرا

وفـــي ضـــوء اآلراء والمالحظـــات التـــي يقـــدمها  وحـــذف الفقـــرات غيـــر المناســـبة، واقتـــراح فقـــرات مناســـبة،
 المحكمون أجريت التعديالت الالزمة على المقياس. 

 تـم  التحقـق مـن ثبـات مقيـاس الدافعيـة تجـاه العلـوم ككـل  باسـتخدام معادلـة كرونبـاخ ثبات المقياس:
) قيمـــة ألفـــا بلغـــت فقـــد تســـاق الـــداخلي،ألفـــا لال وبـــذلك يتمتـــع االختبـــار بداللـــة ثبـــات مقبولـــة.  (،2.922ككـــل 

 واستخدم الباحثان مقيـاس الدافعيـة لتصـنيف الطلبـة فـي ضـوء إجابـاتهم عـن فقراتـه إلـى مجمـوعتين )عاليـة،
( لـدرجات الطلبـة فـي 092المئـين )اعتماد كما تم   تم  تطبيق المقياس قبل البدء في التدريس، إذ منخفضة(،

( مــن ذوي دافعيــة 042ُعــد  الطلبــة الــذين حصــلوا علــى عالمــة أقــل مــن ) فقــدللتصــنيف، المقيــاس كمعيــار 
 ( من ذوي دافعية عالية.042والحاصلين على أعلى من أو يساوي) منخفضة،

 المتغيرات اآلتية:الدراسة تضمنت  متغيرات الدراسة،
 المتغيرات المستقلة: -

، التنظـــيم(س ولهـــا مســـتويان: برنـــامج كـــورت بجزأيـــه االول والثـــاني )توســـعة االدراك، طريقـــة التـــدري
 الطريقة االعتيادية. 

 اكتساب المفاهيم. المتغيرات التابعة: -
، منخفض(. المتغيرات التصنيفية: -  الدافعية )عالٍّ

 اإلحصائية  المعالجة
(. وتم  SPSSحليل اإلحصائي )تم ت المعالجة اإلحصائية للبيانات من خالل استخدام برنامج الت
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حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات مجمـوعتي الدراسـة )الضـابطة، والتجريبيـة( 
( لنتـائج الطلبـة عينـة ANCOVAوتحليـل التبـاين المصـاحب ) على اختبـار اكتسـاب المفـاهيم العلميـة،

 بار اكتساب المفاهيم العلمية. الدراسة في المجموعتين )الضابطة والتجريبية( على اخت
–هو تصميم المجموعات غير المتكافئة )قيـاس قبلـي نمط التصميم شبه التجريبي و  اناستخدم الباحث

 تي: وذلك على النحو اآل (2×2)بعدي( ذي التصميم العاملي 
 :O1 X1 O1 EG1 التجريبية: المجموعة

 :O1 X0 O1 CG2 المجموعة الضابطة:
EG1: جربيبية.المجموعة الت 
CG2:.المجموعة الضابطة 

O1: .اختبار اكتساب المفاهيم العلمية 
X1: .المعالجة برنامج كورت 
X0: .الطريقة االعتيادية 

 نتائج الدراسة 
قام الباحثان خالل هذا الفصل بتقديم النتائج التي تم الحصول عليها من خالل تحليل نتائج 

 ، وجاءت النتائج على النحو اآلتي: SPSS أدوات الدراسة باستخدام البرنامج االحصائي
 : اإلجابة المتعلقة بالسؤالين األول والثاني أواًل:

 المفاهيم العلمية للعلوم لدى طلبة الصف الخامس األساسي : هل تختلف درجة اكتساب0س
 )استخدام برنامج كورت، أو الطريقة االعتيادية(؟ باختالف طريقة التدريس

درجة اكتساب المفاهيم العلمية للعلوم لدى طلبة الصف الخامس  : هل يوجد اختالف في2س
يعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس )باستخدام برنامج كورت، الطريقة االعتيادية(، في ضوء دافعيتهم 

  العلوم؟نحو 

تم  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة على اختبار 
م العلمية البعدي  َوفقا لمتغيري طريقة التدريس: )الضابطة التي تم  تدريسها َوفق الطريقة المفاهي

 يومنخفضة( فاالعتيادية، والتجريبية التي تم  تدريسها باستخدام برنامج كورت(، والدافعية )عالية، 
 يوضح ذلك: (0) الجدولالتطبيق القبلي والبعدي، و 
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والضابطة على  واالنحرافات المعيارية بين أفراد المجموعتين التجريبية المتوسطات الحسابية (:1)الجدول
 القياس القبلي والبعدي لمقياس المفاهيم العلمية تبًعا لمتغير طريقة التدريس والدافعية والتفاعل بينهما

 المتغير
مستويات 
 المتغير

 العدد
 البعدي القبلي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المجموعة
 2.15 23.08 1.60 6.80 25 التجريبية
 2.80 14.28 1.66 5.24 25 الضابطة

 5.08 18.68 1.80 6.02 50 الكلي

 الدافعية
 4.65 18.91 1.33 6.17 23 عالية

 5.51 18.48 2.13 5.89 27 منخفضة

 5.08 18.68 1.80 6.02 50 الكلي

( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بين 0) الجدولويبين 
ولمعرفة فيما إذا  المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس القبلي والبعدي الختبار المفاهيم العلمية،

 فيما يأتي النتائج: و كانت هذه الفروق دالة إحصائيًّا أجري تحليل التباين المصاحب، 
 على االختبار البعدي لمقياس Two Way ANCOVAتحليل التباين الثنائي المشترك  :(2)الجدول

 المفاهيم العلمية تبًعا لطريقة التدريس، ومستوى الدافعية والتفاعل بينهما
 مجموع المربعات المصدر

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

(η2)  مربع
 ايتا

 21. 001. 12.46 62.03 1 62.03 القبلي )المشترك(

 72. *000. 118.95 591.97 1 591.97 طريقة التدريس

 01. 40. 71. 3.56 1 3.56 مستوى الدافعية

 01. 39. 72. 3.61 1 3.61 الدافعية× طريقة التدريس 

 4.97 45 223.95 الخطأ
 49 1268.88 الكلي   

    

مقياس المفاهيم العلمية تبًعا لطريقة التدريس ( أن  قيمة "ف" للدرجة الكلية ل2) الجدول يبين
توجد فروق ذات داللة  إنه ( وهي قيمة دالة إحصائيًّا، أي002.202باستخدام برنامج كورت بلغت )

إحصائية في الدرجة الكلية لمقياس المفاهيم العلمية بين المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس 
لمعرفة إلى من تعود الفروق؛ تم  استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة البعدي تبًعا لطريقة التدريس. و 

 المجموعتين التجريبية والضابطة.  بين يم العلمية تبًعا لطريقة التدريسللدرجة الكلية لمقياس المفاه
هل يوجد أثر للتفاعل بين طريقة التدريس من خالل )برنامج كورت،  السؤال الثاني:
بين الدافعية )عالية، منخفضة( في اكتساب المفاهيم العلمية في مادة العلوم الطريقةاالعتيادية( و 

 لدى طلبة الصف الخامس األساسي؟ 
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ين ( وجود فروق دالة إحصائيًّا في المفاهيم العلمية تعزى إلى التفاعل ب2رقم ) الجدوليتضح من 
درست بالطريقة  التي ابطةالتجريبية الدارسة ببرنامج كورت، والض طريقة التدريس في المجموعتين؛

 االعتيادية. 
 المتوسطات الحسابية المعدلة للدرجة الكلية لمقياس المفاهيم العلمية تبًعا لطريقة التدريس  (:3)الجدول

 المعياري  الخطأ المتوسط الحسابي المعدل المجموعة المقياس

 المفاهيم العلمية
 47. 22.53 التجريبية

 47. 14.84 الضابطة

( أن  المتوسطات الحسابية المعدلة جاءت لصالح المجموعة التجريبية بمتوسط 3) جدولاليبين 
على الدرجة الكلية لمقياس  (04.24( أعلى من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة )22.03حسابي)

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في  أي أنهالمفاهيم العلمية، 
درجة الكلية لمقياس المفاهيم العلمية تبًعا لطريقة التدريس، ولصالح المجموعة التجريبية، بمعنى أن  ال

البرنامج عمل على تحسين المفاهيم العلمية لدى المجموعة التجريبية. ولمعرفة حجم األثر تم  حساب 
بذا؛ يمكن القول إن  (، و 2.92الكلية لمقياس المفاهيم العلمية التي بلغت) للدرجة (η2)مربع إيتا

من التباين في الدرجة الكلية لمقياس المفاهيم العلمية بين المجموعتين التجريبية والضابطة ( 92.6%)
امل (غير مفسر بس عو %29.4بينما مايقارب ) ،يعزى إلى طريقة التدريس باستخدام برنامج كورت

 خارجية لم  يتم  التحكم بها.
قيمة "ف" للدرجة الكلية لمقياس المفاهيم العلمية تبًعا للتفاعل  (، أيًضا، أن  2)الجدولوتبين من 

؛ وهي قيمة (0.01ت)بلغبين طريقة التدريس باستخدام برنامج كورت والدافعية )عالية، أو منخفضة( 
دالة إحصائيًّا، أي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لمقياس المفاهيم العلمية  غير

 التفاعل بين طريقة التدريس والدافعية.تعزى إلى 
 مناقشة النتائج، والتوصيات 

أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية 
)الضابطة، والتجريبية( في اختبار اكتساب المفاهيم العلمية في االختبار البعدي الختبار  للمجموعتين

وأشارت هذه النتيجة إلى تفوق طريقة التدريس باستخدام برنامج كورت على الطريقة  المفاهيم العلمية،
يمكن أن  تعزى هذه النتيجة إلى أثر استخدام برنامج كورت االعتيادية في اكتساب المفاهيم العلمية، و 

سهام في اكتساب المفاهيم العلمية وتحسين اكتساب الطلبة لها؛ لما لها من أثر إيجابي وفاعل في اإل
( من أهمية (Abu Koura,2012في بناء مفاهيم علمية بشكل منظم وواضح، وهوما أكدته دراسة 
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 برنامج كورت في تنمية المفاهيم العلمية بمادة العلوم. 
 إلى استخدام برنامج كورت في اكتساب المفاهيم العلمية، ألن  يعزى  ويرى الباحثان أن  ذلك ربما

ر وتتابعها وترابطها؛ ما يقلل الحاجة إلى تذكر المعلومات، إذ إن البرنامج الطلبة يتعلمون تنظيم األفكا
ساعد في تنظيم المعلومات في البيئة المعرفية للمتعلم، وبالتالي، فهم المفاهيم العلمية وإدراك العالقات 

 رت بجزأيهبينها؛ ما يساعد على حدوث التعلم، كما أن  هذه النتيجة قد تعود إلى أن  استخدام برنامج كو 
 )توسعة اإلدراك، والتنظيم( ساعد الطلبة على معرفة ما يدور في ذهن الطالب ومدى فهمه للمفاهيم؛

أداة تعلم ذاتية لدى  أن  األنشطة المنفذة من خالل البرنامج تعد   وهو ما يعني تنميتها، ويعتقد الباحثان
ب المفاهيم العلمية مقارنة بالطريقة الطلبة للتوصل إلى المفاهيم العلمية بأنفسهم؛ زادت من اكتسا

 االعتيادية.
( التي أظهرت وجود أثر ذي (Abu Koura,2012 وتتشابه نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة

 داللة إحصائية في اكتساب المفاهيم العلمية الستخدام برنامج كورت. 
)باستخدام برنامج  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود تفاعل بين طريقة التدريس كما

في اكتساب المفاهيم العلمية في مادة  الطريقة االعتيادية(، وبين الدافعية )عالية، أو منخفضة( كورت،
العلوم لدى طلبة الصف الخامس، ويمكن إرجاع ذلك إلى كون طريقة التدريس باستخدام برنامج كورت 

وتتيح المجال لهم  ف إلى أفكارهم حول الموضوع،تمنح الطلبة بمستوياتهم المختلفة؛ الدافعية والفرصة للتعر 
للوصول إلى  للمشاركة والتعلم الذاتي من خالل التجريب وتقديم االقتراحات، لكون األنشطة التي ُطرحت

مفاهيم جديدة تالمس خبراتهم السابقة، وتتيح لهم فرصة التعلم من خالل العمل في مجموعات صغيرة 
عن مستوى دافعيتهم، وتمكين الطلبة من إدراك ما يتعلمونه وكيفية  تتسع باتساع المفهوم بغض النظر

قدرة على ربط خبراتهم السابقة بالحالية؛ متطبيق ماتم  تعلمه في مواقف جديدة؛ ما جعلهم أكثر عمًقا وأكثر 
لبة لدى الط ما سه ل عليهم استيعاب المفاهيم العلمية الجديدة، ويمكن أن  تعزى هذه النتيجة إلى أن   وهو

المنخفضة( قابلية لالنخراط بشكل إيجابي في مجموعات العمل التفاعلية  ذوي الدافعية )العالية، أو
 باستخدام برنامج كورت. 

واكتساب مفاهيم علمية جديدة  في تحفيز دافعيتهم، أسهمكما أن  امتالك الطلبة مهارات علمية 
طوات الموجودة في البرنامج حفز تفكيرهم، وزاد بالوحدة الدراسية وتطبيقها، عالوة على أن  استخدام الخ

دافعيتهم في المشاركة في عملية التعلم، وأصبحوا قادرين على تحمل المسؤولية؛ ما جعل التعلم ذا 
في زيادة تلك الدافعية لكونه طريقة مالئمة  أسهممعًنى وقائًما على الفهم، واستخدام برنامج )كورت( 
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اك العالقة بين المفاهيم السابقة والمفاهيم الجديدة، وتطبيقها في حياتهم قدرات الطلبة على إدر ملتنمية 
 العملية؛ ما أد ى إلى تحسين اكتسابهم للمفاهيم العلمية الجديدة.

 التوصيات والمقترحات:
  يقدم الباحثان التوصيات اآلتية: في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة،

في  -)توسعة اإلدراك، والتنظيم(- يه؛ األول والثانيضرورة استخدام برنامج كورت بقسم .0
لتطبيق ذلك من أثر في اكتساب المفاهيم  تدريس العلوم من المعلمين والمعلمات، نظرا لما

 العلمية. 
استخدمها  من خالل استخدام متغيرات جديدة غير تلك التي مماثلة للدراسة الحاليةإجراء دراسات  .2

 الدراسة. الباحثان في هذه

يوصي الباحثان ب: تضمين أدلة المعلم طرائق التدريس  لقائمين على التعليم في فلسطينول .3
وإعداد دورات تدريبية للمعلمين في الميدان على استخدام برنامج كورت داخل  كبرنامج كورت،

 الغرف الصفية. 
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