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امللص
هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة "فاعلية تصميم تعليمي-تعلمي حسب منوذج ديك وكاري يف التحصيل وتنمية االستطالع
العلمي -التكنولوجي لدى طلبة قسم الكهرباء يف جامعة السليمانية التقنية" .وللتحقق من أهدف وفرضيات البحث ،أختري
قصدياً طلبة قسم الكهرباء يف املعهد التقين كالر للعام الدراسي( )2017/2016كعينه البحث واليت تكونت من ( )37طالب
وطالبة ،ومت توزيعهم عشوئياً إىل جمموعتني أحداهما جتريبية واليت درست باستصدام التصميم التعليمي -التعلمي على وفق
منوذج ديك وكاري وآخرى ضابطة اليت درست بالطريقة االعتيادية .وبعد تكافؤ اجملموعتني يف جمموعة من املتيريات املؤررة
على سالمة التصميم التجرييب ،وتطبيق البحث ملدة ( )15اسبوعاً دراسياً ،رم جرى تطبيق البعدي الدوات الدراسة والذي اعدهم
الباحثان هلذا اليرض بعد التاكد من صدقهما ورباتهما .وأظهرت النتائج :وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة
اإلحصائية( )α =0.05بني متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات طلبة اجملموعة الضابطة يف التطبيق
البعدي لكل من االختبار التحصيلي ،ومقياس االستطالع العلمي -التكنولوجي ،ولصاحل اجملموعة التجريبية ،وعدم وجود فرق
ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية( )α =0.05بني متوسط استجابات طلبة اجملموعة التجريبية يف التطبيقني
القبلي والبعدي على املقياس االستطالع العلمي -التكنولوجي.
وقد خلصت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات ذات الصلة.
الكلمات املتفتاحية :التصميم التعليمي ،ديك وكاري ،االستطالع العلمي -التكنولوجي.
مشكلة الدراسة Problem Of The Research
أصبح علم التفيزياء وفروعها موضوعاً مهماً يف كل نظام تربوي وتعليمي ،وتنبع أهميتها من كونها تساهم بشكل كبري يف
تقدم األمم وتطورها وتنميتها ،وقد تنبهت الدول املتقدمة إىل هذه النقطة منذ فرتة زمنية طويلة ،فعملت على حتسني
مناهجها وتطويرها وإعداد االفراد قادرين على مسايرة هذا العصر التكنولوجي املتيري املتسارع ،وتولد هذا االجتاه نتيجة
التيري يف املعارف واألساليب التكنولوجية احلديثة واستصداماتها يف عاملنا املعاصر ،وقد يأتي التحسن من خالل تدريب
الكوادر التدريسية وتأهيلهم إلستصدام طرائق وأساليب وسرتاتيجيات تدريسية متنوعة حديثة واليت قد تعمل على إبراز
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احملتوى التعليمي بطريقة مشّوقة وفعّالة ،وحماولة استثارة التفضول والتتفكري العلمي لدى كل من املعلم واملتعلم (أمبو سعيدي
والبلوشي.)227 :2009 ،
ويعترب التعليم العالي بصورة عامة والتعليم التقين بصورة خاصة أساساً للحركة التعليمية املعاصرة ،وهو اجلهة املسؤولة
عن ختريج القوى البشرية املدربة اليت تسهم يف حتقيق التنمية ودفع عجلتها إىل االمام ،وتتوىل إعداد الكوادر العلمية
املتصصصة اليت حتتاجها قطاعات العمل املصتلتفة ،لذا أولت حكومة إقليم كوردستان العراق جل أهتمامها بالتعليم التقين
وأنتفقت مبالغ طائلة الفتتاح الكليات واملعاهد التقنية االقليم وخاصة بعد استحداث رالث جامعات تقنية يف مطلع عام()2012
إمياناً بأهمية تلك اجلامعات وذلك بتأهيل قوى وطنية عاملة ملواكبتهم مع مستجدات وتطورات العصر التكنولوجي املتسارع،
وبالرغم من ذلك اال ان أغلب املشكالت الرتبوية الزالة قائمة يف كثري من اجلامعات االقليم منها اخنتفاض التحصيل وضعف
الدافعية واالجتاهات وقلة احملاوالت لالرارة التفضول واالستطالع العلمي لدى اغلب الطلبة ،واصبح موضوع دراسة املؤسسات
املعنية من جهة والباحثني من جهة اخرى.
ومن خالل اخلربة املتواضعة للباحثان يف ممارسة عملية التدريس الكثر من ()20عاماً الحظوا بان نسبة الرسوب يف االقسام
التكنولوجية يف اجلامعات بصورة عامة والتقنية بصورة خاصة اكرب من بقية االقسام كما اشارة اليه دراسةجدران
واحمليسن( )99 :2008وخاصة يف املرحلة االوىل ويف مواد دراسية اساسية مثل مادة االلكرتونيك وهي مادة اساسية واليت
ترتبط بني علمي االلكرتونيات والكهربائية لكونها حتتوي على متفردات كثرية ومكثتفة وحتتاج إىل مزيد من اجلهود واملتابعة
وتنظيم احملتوى التعليمي بشكل يتالئم مع رغبات واحتياجات الطلبة.
ومن هذا املنطلق وشعور الباحثان بوجود مشكلة حقيقة قائمة البد من التتفكري جبدية يف حلها واجياد طرق املناسبة ملعاجلتها
والبحث عن أساليب وسرتاتيجيات ومناذج تدريسية حديثة ومناسبة من اجل النهوض بتدريس تلك املادة حنو االفضل ،لذا فكر
الباحثان يف جتريب التصاميم التعليمية -التعلمية القائمة على اسلوب منحى النظم اليت تعد العمود التفقري للتكنولوجيا
التعليم ،واليت قد ييلب على اكثر مشكالت املذكور انتفاً ،وذلك ملا يتميز به تلك مناذج من خطوات واإلجراءات واليت تتالئم مع
فلستفة احلديثة يف التدريس من حيث حتليل احتياجات الطلبة وحتديد األهداف السلوكية وتنظيم احملتوى وكذلك تنويع يف
اختيار االنشطة وسرتاتيجيات تدريسية اليت تركز على ممارسة املتعلم للعمليات العقلية وإجيابيته يف املواقف التعليمية
وتقويم أدائه ،لذا أرار الباحثان التساؤل االتي:
ما فاعلية تصميم تعليمي-تعلمي حسب منوذج ديك وكاري يف التحصل وتنمية االستطالع العلمي -التكنولوجي لدى طلبة
قسم الكهرباء يف جامعة السليمانية التقنية؟
أهمية الدراسة

Important Of The Research

تكمن أهمية البحث يف اجلوانب اآلتية:
 .1توفر الدراسة اختبارًا للتحصيل ومقياساً حلب االستطالع العلمي -التكنولوجي ومن املأمول أن يستتفيد منهما الباحثني
والدارسني يف جمال التدريس واعداد البحوث.
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 .2اختذ من التصميم التعليمي-التعلمي أسلوب يف البحث والتصميم والتقويم ،وما يوفره من اجراءات والتوصيات قد يساهم يف
تطوير مناهج العلوم وطرائق تدريسها ،وواضعي املناهج يف االقسام التكنولوجية لدى اجلامعات التقنية.
 .3انه يطبق على مستوى التعليم العالي ،واليت يكون الطلبة فيها قادراً على التتفكري اجملرد ،واستصدام املنطق يف ادراك املتفاهيم
العلمية وإدراك العالقات وحل املشكالت.
 .4توجه القائمني على املناهج واملقررات الدراسية على مستوى التعليم التقين ،ومنها مادة االلكرتونيك يف قسم الكهرباء إىل
تنظيمها وعرضها بشكل واضح وبسيط ومتسلسل.
 .5انه يطبق ألول مرة -حسب علم الباحثان -يف تدريس مادة االلكرتونيك على مستوى اجلامعات التقنية للوقوف على مستوى
التحصيل الدراسي وتنمية حب االستطالع العلمي -التكنولوجي لدى طلبة عينة البحث.
أهداف الدراسة Objectives Of The Research
يهدف الدراسة احلالية إىل إعداد خطوات تصميم تعليمي -تعلمي وفقاً لنموذج ديك وكاري يف مادة االلكرتونيك وتطبيقه
على طلبة املرحلة االوىل يف قسم الكهرباء للمعهد التقين كالر /اجلامعة السليمانية التقنية ،وقياس فاعليته من خالل
التحصيل الدراسي ،واالستطالع العلمي -التكنولوجي.
فرضيات الدراسة

Hypotheses Of The Research

 .1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية( )α =0.05بني متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية
اليت درست باستصدام التصميم التعليمي -التعلمي على وفق منوذج ديك وكاري ومتوسط درجات طلبة اجملموعة الضابطة
اليت درست بالطريقة االعتيادية يف اإلختبار البعدي للتحصيل الدراسي.
 .2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية( )α =0.05بني متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية
اليت درست باستصدام التصميم التعليمي -التعلمي على وفق منوذج ديك وكاري ومتوسط درجات طلبة اجملموعة الضابطة
اليت درست بالطريقة االعتيادية يف التطبيق البعدي ملقياس االستطالع العلمي -التكنولوجي.
 .3ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية( )α =0.05بني متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية
اليت درست باستصدام التصميم التعليمي -التعلمي على وفق منوذج ديك وكاري يف التطبيقني( القبلي والبعدي) على فقرات
مقياس االستطالع العلمي -التكنولوجي.
تعريف املصطلحات

Defination Of The Terms

أوالً:التفاعلية( " :)Effectivenessدرجة أو مستوى النجاح الذي حيرزه املتعلم يف جمال دراسي معني"(عالم:2014 ،
)122
التعريف االجرائي :هي معرفة التيري الذي حيدره التدريس بالتصميم التعليمي-التعلمي حسب منوذج ديك وكاري يف التحصيل
العلمي ،واالستطالع العلمي -التكنولوجي لدى طلبة عينة البحث.
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رانياً :التصميم التعليمي-التعلمي (":)Instructional Desingجمموعة من املراحل املرتابطة تتمثل بتحليل خصائ
املتعلمني والسياقات وتصميم واختبار األهداف ،وسرتاتيجيات التعليمية ،وتطوير وجتريب أدوات التقويم وإنتاج املواد التعليمية
وتقويم أداء الطالب باستصدام نظريات التعلم والتعليم"( التفيل.)147 :2015 ،
التعريف اإلجرائي :تنظيم البيئة التعليمية -التعلمية لطلبة املرحلة االوىل يف قسم الكهرباء ملادة االلكرتونيك من خالل التعرف
على خصائ الطلبة واحتياجاتهم واختيار األهداف وتنظيم احملتوى التعليمي ووصف سرتاتيجيات التعلم والتعليم هذه املادة
باالستناد إىل التصميم التعليمي-التعلمي حسب منوذج ديك وكاري.
رالثاً :منوذج ديك وكاري :جمموعة من االجراءات واخلطوات مرتابطة ومنظمة ومتداخلة مع بعضها البعض والذي يتضمن حتديد
وحتليل االهدف التعليمية والسلوكية واحلاجات للمتعلمني ،تطوير أدوات التقييم ،تطوير سرتاتيجية التعلم ،تطوير واختيار
املواد التعليمية -التعلمية ،وتصميم إجراءات التقويم النهائي للتصميم التعليمي). ( Dick, Carey & Carey, 2005: 92
التعريف اإلجرائي :منوذج قائم على تصميم تعليمي -تعلمي وفق منحى النظم يف تدريس مادة االلكرتونيك لدى طلبة املرحلة
االوىل/قسم الكهرباء يف اجلامعة السليمانية التقنية وفق خطوات حمددة مرتابطة منظمة ،وهي(حتديد األهداف العامة ،اختيار
املادة التعليمية وحتليلها وتنظيمها ،حتليل احتياجات وخصائ

الطلبة ،حتديد األهداف السلوكية ،تصميم وتطوير

االختبارات ،حتديد وتطوير سرتاتيجيات التدريسية ،حتديد البيئة التعليمية ،اجراء التقويم التكويين ،مراجعة الربنامج
واجراء عملية التقويم النهائي).
رابعاً :التحصيل الدراسي ( :)Achievement Academicأربات القدرة على اجناز ما مت اكتسابه من اخلربات التعليمية
اليت وضعت من اجله(.)Alderman, 2007: 101
التعريف االجرائي :مدى استيعاب الطلبة ملا تعلموه من خربات معينة يف متفاهيم ومواضيع العلمية لالسابيع( )15االوىل من مادة
االلكرتونيك للطلبة املرحلة االوىل يف قسم الكهرباء للجامعة السليمانية التقنية ،مقدراً بالدرجات اليت حيصلون عليها يف
االختبار التحصيلي املعد هلذا اليرص من قبل الباحثان.
سادساً :االستطالع العلمي( :)Scientific Curiosityأحد االجتاهات احلديثة يف التدريس وهو أحد مكونات اجملال
الوجداني واالنتفعالي الذي يثري دافعية املتعلم حنو التقصي واالستكشاف يف عامل اجملهول وامليل إىل كل ماهو جديد ومثري(مجعة،
.)37 :2016
التعريف اإلجرائي :هو اهتمام الطلبة بالتعرف على الظواهر العلمية والتكنولوجية ورغبتها يف تقصي احلقائق والبحث عن
معلومات وإجابات حمرية ومثرية تتعلق بالضواهر التفيزيائية والتكنولوجية تدفعها إىل التقصي والبحث واملراجعة املعلومات
ومصادر املعرفة ،ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها طلبة عينة البحث يف مقياس حب االستطالع العلمي -االتكنولوجي
املستصدم يف هذه الدراسة.
رامناً :قسم الكهرباء( :)Electrical Departmentأحد االقسام التكنولوجية يف املعاهد التقنية التابعة للجامعة
السليمانية التقنية ومدة الدراسة فيه سنتان بعد االعدادية وحيصل املتصرج على درجة الدبلوم التقين.
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Limits Of The Research

تقتصر الدراسة على تطبيق املواضيع املقررة يف املادة االلكرتونيك لالسابيع ( )15االوىل على طلبة املرحلة االوىل يف قسم
الكهرباء يف املعهد التقين كالر /جامعة السليمانية التقنية من العام الدراسي (.)2017 /2016
اخللتفية النظرية والدراسات السابقة
مناذج التصميم التعليمي()Models Instruction Design
يقوم التصميم التعليمي بتقديم أنسب اإلجراءات للعملية التعليمية وينظم مكوناتها بتتابع منطقي ويعاجلها كمنظومة
متكاملة تتكون من عدة مكونات تعمل لتحقيق هدف حمدد لذلك حتتاج عمليات التصميم التعليمي إىل مناذج توضح العالقات
بني مكوناتها ،وتساعد على فهمها وتتفسريها واكتشاف عمليات وعالقات جديدة ،وهناك عدة مناذج للتصميم التعليمي بعضها
معقد واالخر بسيط اشتقت من أسلوب النظم يف التصميم التعليمي ،وجتمع بينها عناصر مشرتكة تقتضيها طبيعة العملية
التعليمي-التعلمية ،واالختالف بينهم ينشاء من انتماء مبتكري تلك النماذج إىل مدارس تربوية خمتلتفة ،وتصنف النماذج
التصميم التعليمي إىل(الزند:)374 :2004 ،
 .1املستوى األكرب(تصميم التعليمي) :تستعمل هذه النماذج عندما يراد التعامل مع املناهج واملقررات الدراسية مثل منوذج
جالسر( )1966وبرجز وواجن( ،)1979ديك ورايز( ،)1989بريمن ومور( ،)1990واحليلة (.)1999
 .2املستوى األصير(تصميم التدريس) :هذه النماذج تستعمل عندما يتم التعامل مع الوحدات الصتفية والدروس اليومية مثل
منوذج جريالك وإيلي( ،)1981داميوند( ،)1989راموستفكي( ،)1991ديك وكاري املعدل ( ،)1996وزيتون(.)2001
 .3املستوى العام :ميكن استعمال هذا الصنف من النماذج يف كال احلالتني مثل منوذج كمب( ،)1985وبرجز(،)1975
وجانية(.)1974
معايري اختيار منوذج التصميم التعليمي -التعلمي:
منوذج التصميم التعليمي-التعلمي جيد جيب ان ميتاز مبايلي(احلموز:)170 :2008 ،
 .1التمثيل الصادق للواقع :فالنموذج ليس هو الواقع ،وكلما كان التمثيل صادقًا،كان النموذج جيدًا.
 .2البساطة يف متثيل الواقع وعرض العمليات املطلوبة والعالقات بينها ،وإبرازها يف شكل بسيط .
 .3النظامية :فهو طريقة عملية نظامية يف التتفكري ،قائمة على حل املشكالت لتحقيق أهداف حمددة.
 .4الشرح :فالنموذج اجليد هو الذي يشرح العمليات والعالقات،بشكل يسهل فهمه وتتفسريه.
 .5االتساق الداخلي :مجيع مكوناته متسقة ومنسجمة مع بعضها البعض ،دون تناقض أو تعارض بينها.
 .6االقتصاد :مبعنى أن يقتصد النموذج يف العمليات والعالقات،ويقتصر على املتيريات املطلوبة فقط.
 .7التحديد الواضح :حبيث يكون للنموذج حدود وحمددات واضحة بشأن استصدامه وتطبيقه.
 .8التأصيل :يقوم النموذج على أصول نظرية واضحة من نظريات التعليم والتعلم.
 .9النتفعية :ينبيي أن تكون للنموذج فائدة نتفعية ،والعمل على حتقيق نواتج التعلم .
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.10القابلية للتطبيق :مناذج التصميم تهدف إىل حتقيق املثالية إال أنها جيب أن تكون قابلة للتطبيق.
منوذج ديك وكاري Dick & Carey
أختار الباحثان منوذج ديك وكاري املعدل ( ،)1996كونه متميزاً باختصاره وسهولته حيث القي جناحاً ال بأس به لكل من حاول
تطبيقه ،وذلك الشتماله على جمموعة من اخلطوات مهمه وفعالة الجناح العملية التعليمية ،إذ طور()Walter Dickو( Lou
 ) Careyمنوذج التصميم التعليمي اخلاص بهما ،ويعترب من النماذج كثرية االستصدام يف التصاميم التعليمية ،ألنه يربز
العملية األساسية للتصميم التعليمي املستصدمة يف العديد من مواقف التدريب يف قطاعات األعمال والصناعة يف امليادين
املصتلتفة  ،واعتمدا على نظريات تعلم خمتلتفة وسرتاتيجيات حمددة تشمل الوقت الالزم إلتقان التعلم املطلوب ،ويتضمن عدة
مراحل وهي(مشى و إمساعيل:(87-86 : 2008،
املرحلة األوىل :حتديد املادة التعليمية وتقدير احلاجات بيرض حتديد األهداف العامة :بعد اختيار املادة التعليمية يتم تقدير
احلاجات ،أي حتديد الوضع الراهن والوضع املرغوب رم يتم حتديد اهلدف التعليمي الذي حيدد ما ينبيي أن يكون املتعلم قادرا
على القيام به بعد انتهاء التعلم.
املرحلة الثانية :تنظيم وحتليل احملتوى التعليمي :أحد أهم مقومات جناح العملية التعليمية هي تنظيم املادة التعليمية وفقاً
الحتياجات وخصائ الطلبة ،وتعد عملية تنظيم احملتوى وسيلة لتفهم احملتوى واستيعابه(دروزة.)31 :2000 ،
املرحلة الثالثة :حتليل خصائ

املتعلمني :تؤرر التفروق التفردية وخصائ

الطلبة على التعلم ،واملعرفة الدقيقة واملسبقة

خبصائ املتعلمني واحدة من العناصر املهمة اليت يعتمد عليها التصميم التعليمي -التعلمي( Gagne and Briggs, 1990:
 ،)41وذلك لتحديد األهداف التعليمية واختيار االنشطة وسرتاتيجيات واملواد التعليمية املناسبة خلصائصهم.
املرحلة الرابعة :حتليل وتطوير االهداف السلوكية :يتم يف هذه املرحلة كتابة أهداف األداء ،بطريقة قابلة للقياس ،ليمكن
ترمجة االحتياجات واألهداف إىل أهداف حمددة ومتفصلة ،و تساعد املتعلم على حتديد حمتوى املادة املتعلمة والعمل على
تنظيمها واختيار الطرائق واألساليب التدريسية واألدوات واألنشطة املناسبة له ،ومتثل املعيار األساسي يف تقويم العملية
التعليمية فضال عن إصدار احلكم على املنهج (عبد الرمحن والصايف.)93 :2007 ،
املرحلة اخلامسة :اعداد وتطوير االختبارات القبلية والتكوينية :يتم يف هذه املرحلة بناء وتطوير أدوات اختبار حمكي أو
معياري املرجع وهي مصممة لقياس جمموعة من األهداف احملدة والواضحة وتزويد املصمم مبعلومات عن فعالية املواد التعليمية،
ونتائجها تشري اىل مدى تقدم املتعلمني وقدرتهم على حتقيق االهدف ،وتأخذ اشكاالً خمتلتفة وتهدف مجيعهم اىل الكشف عن
مواقف الضعف والقوة يف املواقف التعليمية(قطامي.)635 :2005 ،
املرحلة السادسة :تصميم وتطوير اخلطط وسرتاتيجيات التدريس :يتم فيها حتديد وتطوير سرتاتيجية التعليمية ،مبا يناسب
خصائ

املتعلمني ،وذلك ملساعدهم على حتقيق األهداف املرسومة ،وهذه سرتاتيجيات التعليمية يتم حتديدها قبل األنشطة

التعليمية ،وأرناء عرض املعلومات ،وأرناء املمارسة وردود التفعل.
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املرحلة السابعة :اختيار بيئة والوسائل التعليمية :يتم يف هذه املرحلة تطوير واختيار املواد واالجهزة واملطبوعات التعليمية
وغريها واليت تيطي أحداث التعليم والتعلم ،وتؤدي دوراً فاعالً ومؤرراً يف جلب انتباه املتعلمني وتثري فيهم حب االستطالع،
وحتتفزهم على املشاركة يف االنشطة التعليمية ،وتساعدهم على استيعاب املادة بشكل افضل.
املرحلة الثامنة :القيام بعمليات التقويم التكويين :متثل هذه املرحلة جزءاً أساسياً ومهماً يف بناء التصميم التعليمي ،ويتم فيها
تصميم التقويم التكويين وتنتفيذه ،لتوفري البيانات الالزمة لتنقيح وحتسني املواد التعليمية وإعادة فح

ودراسة التعليم

جلعله أكثر فعالية ،ويتم إجراءه بعد االنتهاء من الوحدة التعليمية .
املرحلة التاسعة :التقويم النهائي ومراجعة الربنامج :يتم فيها تصميم التقويم النهائي ،ويهدف إلي دراسة فاعلية النظام
ككل ،ويتم إجراؤها بعد أن مير النظام باملرحلة التكوينية وحتديد درجة حتقيق األهداف ،اما مراجعة التعلم فهي اخلطوة
النهائية ،وفيها يتم تلصي البيانات اليت يتم احلصول عليها من التقوميات البنائية ،وتهيئ بطريقة حبيث متكن املعلم من
التعرف على الصعوبات اليت واجهها املتعلمون للوصول اىل االهداف احملددة ))Dick, Carey & Carey, 2005: 182
واملصطط رقم( )1يوضح خطوات منوذج ديك وكاري:






املصطط ( )1منوذج ديك وكاري(سرايا)81 :2007 ،
رالثاً :االستطالع العلمي(:)Scientific curiosity
يندرج مصطلح حب االستطالع العلمي حتت مصطلح اكرب وهو الدافعية كما ذكر( ،)Birggs & Martinفهو مصطلح يندرج
حتته جمموعة كبرية من املصطلحات واملتفاهيم مثل امليول واالستطالع العلمي (زيتون .)11 :1988 ،ويرى الشرقاوي()2010
بأن حب االستطالع أحد عوامل تنشيط الدافعية حنو التعلم ويساعد الطلبة على تركيز وانتباه حنو املوضوعات املطلوب تعلمها
من خالل االهتمام خبصائ

املثري من حيث اللون والشدة واجلدة وغريها مدالً على ذلك بالنتائج اليت توصل إليها

(الشرقاوي.)227 :2010 ،
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يرى املصتصون بالرتبية العلمية وتدريس العلوم أهمية تنمية اجلوانب الوجدانية لدى الطلبة ،ألنها قد تعمل كموجهات
للسلوك ميكن االعتماد عليها يف التنبؤ بنوع السلوك العلمي الذين يقومون به ،ويكتسبها الطلبة من خالل تتفاعلهم مع البيئة
املادية واالجتماعية وهي أمناط سلوكية ميكن اكتسابها وتعديلها بالتعلم والتعليم ،وانه عامل مؤرر بالنسبة لتعليم الطلبة
وحافز هلم للبحث عن اجملهول ،ومن هنا يربز دور املعلم يف تكوين االجتاهات وتنميتها لدى الطلبة (زيتون.)17 :1988 ،
وان إحدى الوظائف األساسية يف التعليم هي كيتفية رعاية هذه اجلوانب الوجدانية ومنها االستطالع العلمي واستثارته
لتحقيق التعلم واإلبداع لدى الطلبة من خالل اتباع طرائق واساليب تدريسية تثري حب االستطالع العلمي لديهم ،وحتقيق
اإلشباع هلذا الدافع يشعر التفرد بالثقة ويدفعه حنو مزيد من االستطالع ،وبذلك ميكن النظر إىل حب االستطالع على أنه
أحد املتيريات الوسيطة اليت تسهم يف حتقيق التعلم و حتسني التحصيل الدراسى (االزير جاوي.)63 :1991 ،
خصائ االستطالع العلمي:
لالستطالع العلمي جمموعة من اخلصائ املهمة وهي (:)Kozlowski, 1995: 224
 .1يعترب شائعاً وموجوداً لدى اغلب البشر ويف مجيع االعمار من املهد إىل اللحد.
 .2يعد غريزة طبيعية موجودة لدى اإلنسان تتأرر حبافز داخلي أو خارجي وينتج عنه سلوكاً ويعترب ميزاً لبقائه.
 .3يعد القاعدة األساسية اليت ينطلق منها اإلستكشاف واإلبداع العلمي ويرتجم متفاهيم وينشط املعرفة السابقة.
 .4يعترب أحد خصائ التفكر النشيط الذي يدفع الطلبة حنو املزيد من التعلم ،وقد عده العلماء أصل العلم واحلافز الرئيسي
لالكتشافات العلمية والتقدم احلضاري.
أشكال التعبري عن حب االستطالع العلمي:
ميكن التعبري عن حب االستطالع بالطرق التالية(:)Covington and Teel, 1996: 36
 يعرب عنه كطريقة مبنية على التسأول والتأمل ويعد العقل املتسائل مهماً حلل املشكالت واحلصول على املعرفة.
 البحث عن املشكالت ويعد أعلى أشكال حلب االستطالع ،واإلنسان اليبحث عن املشكالت عادة ،ولكن املشكالت هي اليت جتده،
لذا فإن البحث عن املشكالت عنصر ضروري للتقدم احلاضري والبشري.
 احلساسية للمشكالت واأللياز واحلقائق غري املنسقة ،واستكشافها وهو حجر الزاوية يف كل العلوم.
الدراسات السابقة:
بعد االطالع الباحثان على جمموعة من الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة مت تدوينهم وعرضهم كما يف اجلدول( )1ومت
االستتفادة من مجيعها الغراض هذه الدراسة من حيث حتديد نوعية التصميم واملنهج املتبع واختيار العينة وإعداد ادوات البحث
واالجراءات املتبعة والوسائل اإلحصائية املستصدمة ،وكذلك اهم النتائج اليت توصلوا اليها ومقارنتها مع نتائج الدراسة
احلالية.
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اجلدول( )1يوضح الدراسات السابقة للمتيريين التصميم التعليمي واالستطالع العلمي

ت

.1

الباحث
و ت.
االجراء
والبلد
حسني
()2016
العراق

.2

مجعة
()2016
فلسطني

.3

الطائي
()2016
العراق

.4

الشوبكي
()2015
غزة

.5

الشيخ
عبوش
()2013

العينة

حجم
ونوعها

املادة
الدراسية

واملرحلة

مج .التجريبية
()24
مج .الضابطة
()23

خمترب الوسائل -
املرحلة الرابعة/
قسم التفيزياء

مج .التجريبية
()40
والضابطة
()37

العلوم –طالبات
الصف التاسع
االساسي

رالث جمموعات.
ت،)42(1
ت،)39(2
ض()42

التجريبية
()44
الضابطة
()44
جموعات

رالث
جتريبينت
وضابطة (32
لكل جمموعة).

التفيزياء/
طالبات الصف
الثاني متوسط

العلوم –طالبات
الصف الثامن
االساسي
التفيزياء /طالب
الثاني متوسط

مدة
التجربة

املتيري
املستقل

()10
اسابيع

()8
اسابيع

.6

احلسو،
حسن
()2012

مج التجريبية
()29
والضابطة
()29

تصميم
تعليمي

التحصيل
واالجتاه حنو
املادة ومهارات
املصتربية

إختبار حتصيلي متكون من()25
فقرة ومقياس إلجتاه واستمارة
املالحظة،

وجود فرق دال إحصائياً جلميع
متيريات الدراسة ،ولصاحل
اجملموعة التجريبية

منوذج
درايتفر

التتفكري
التأملي
واالستطالع
العلمي

إختبار مهارات التتفكري التاملي،
ومقياس استطالع العلمي متكون من
( )23فقرة.

وجود فرق دال إحصائياً ،جلميع
متيريات لدراسة ولصاحل
اجملموعة التجريبية.

()12
اسابيع

امنوذجي
من
التشبيها
ت

املتفاهيم
التفيزيائية و
االستطالع
التفيزيائي

إختبار اكتساب املتفاهيم ،ومقياس
استطالع التفيزيائي مشابهة ملقياس
من
()Campbellومتكون
()30فقرة

()5
اسابيع

اسرتاتيج
ية التلمذة
املعرفية

املتفاهيم
الكيميائية و
االستطالع
العلمي

اختبار املتفاهيم الكيميائية
ومقياس استطالع العلمي ومشابهة
()Campbell,
ملقياس
ومتكون من( 53فقرة) .

وجود فرق دال إحصائياً بني
(مج.ت )1و(مج ت)2من
جهةو(مج ض) من جهة اخرى
جمموعتني
ولصاحل
وبني(مج
جتريبيتني،
ت1وت )2ولصاحل(مج ت)2
وجود فرق دال إحصائياً لصاحل
اجملموعة التجريبية وجلميع
متيريات لدراسة.

()8
اسابيع

ارر

التحصيل
واستطالع
التفيزيائي

اختبار التحصيلي ومتكون من
()40فقرة موضوعية ومقالية،
ومقياس استطالع التفيزيائي
مشابهة ملقياس ( Campbell,
 )1971ومتكون من ( 30فقرة).

وجود فرق بني مج التجريبيتني
من جهة ومج الضابطة من جهة
اخرى ولصاحل جمموعتني
التجريبيتني ،وبني (ت 1وت)2
ولصاحل اجملموعة (ت.)2

التحصيل
الدراسي

اإلختبار التحصيلي
متكون من ( )30فقرة

وجود فرق دال إحصائياً لصاحل
اجملموعة التجريبية على
إختبار التحصيل الدراسي.

العراق

جيرافيا/
طالبات الصف
اول املتوسط

املتيري التابع

االداة املستصدم

النتيجة

()9
اسابيع

سرتاتيجي
تني للتعلم
النشط

منوذج
ديك
وكاري

العراق
.7

ÖZDİLE
& K
ÖZKAN
()2009
تركيا

مج
جتريبيتني()60
وضابطتني()60

العلوم/
التفيزياء-
الصف السابع
االساسي
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10
اسابيع
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Research Methodology

يعد إختيار منهج البحث من اوىل اخلطوات ألي حبث الن ما يتلو هذه اخلطوة من خطوات تاتي تبعاً هلا ،فهو الطريق الذي
يتبعه الباحث للوصول إىل هدفه املنشود(دعمس .)40 :2008 ،والن املنهج التجريي يُعين بالتطبيق لذا اختاره الباحثان يف
حبثهم ،لكونه يتالءم وطبيعة البحث فهو أحد مناهج البحث العلمي املستصدم يف العلوم الرتبوية والنتفسية لدقته وحتقيق
التكافؤ ملعاجلة املتيريات لكونه ال يتأرر باآلراء الشصصية وتبنى النتائج على البيانات اليت يتم التوصل اليها من خالل
التجربة والقياس(صالح واخرون.)103 :2007 ،
جمتمع وعينة البحث Population Research
تكون جمتمع الدراسة من مجيع الطلبة املرحلة االوىل يف قسم الكهرباء والبالية( )241طالب وطالبة موزعة على اربعة
مؤسسات(املعاهد) التابعة للجامعة السليمانية التقنية للعام الدراسي( .)2017 /2016وقام الباحثان باختيار املعهد التقين
كالر( قضاء كالر-مركز ادارة كرميان) بصورة قصديه من ضمن تلك املؤسسات وذلك لألسباب األتية:
 احد الباحثني يسكن يف قضاء كالر وعضو هيئة التدريس يف قسم الكهرباء لتلك املؤسسة.
 ابدأ رئاسة القسم واملعهد التقين املذكورين بالتعاون مع الباحثان وتقديم كافة التسهيالت الضرورية


يتكون املعهد من عدد اقسام علمية من بينها قسم الكهرباء ووجود امكانت مادية ومجيع مسلزمات الضرورية واالساسية
الجراء التجارب املقررة حسب املقرر الدراسي ،ومن املمكن تطبيق التجربة على طلبتهم.
ونظراً لقلة عدد الطلبة املرحلة االوىل يف قسم الكهرباء/املعهد التقين كالر لذا مت أخذ مجيع الطلبة كعينة البحث والبالية

( )46طالب وطالبة ،ومت تقسيمهم عشوائياً إىل جمموعتني واختري احدى اجملموعتني لتمثل اجملموعة التجريبية وعدد الطلبة
فيها ( )19طالب وطالبة ،واجملموعة االخرى متثل اجملموعة الضابطة وعدد الطلبة فيها( )18طالب وطالبة ،وذلك بعد
استبعاد طلبة الراسبني يف املرحلة االوىل إحصائياً مع إبقائهما يف الصف حتفاظاً على نظام الدراسي ،وبذلك أصبح اجملموع
النهائي لعينة البحث( )37طالب وطالبة موزعة على شعبتني واملوضحة يف اجلدول (:)2
اجلدول( )2توزيع طلبة عينة البحث
اجملموعة

عدد الطلبة قبل االستبعاد

عدد الطلبة املستبعدين

عدد الطلبة بعد االستبعاد

التجريبية

23

4

19

الضابطة

23

5

18

اجملموع

46

9

37
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Groups Equivalence

ب هدف التحقق من السالمة الداخلية للتصميم التجرييب مت أجراء التكافؤ بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املتيريات اليت
يعتقد الباحثان بأنها تؤرر يف فعالية املتيري املستقل ،وبتطبيق معادلة االختبار التائي (Independent-samples t-
 )testلعينتني مستقلتني مت احلصول على النتائج كما يف اجلدول(:)3
اجلدول( )3نتائج االختبار التائي بني متوسط جمموعيت البحث يف جمموعة من املتيريات
املتيري

اجملموعة

التجريبية
العمر الزمين
(باالشهر)
الضابطة
معدل العام املاضي التجريبية
الضابطة
التجريبية
درجة
التفيزياء
الضابطة
التجريبية
االختبار القبلي
الضابطة
التجريبية
اختبار الذكاء
(رافن)
الضابطة
االستطالع العلمي -التجريبية
التكنولوجي
الضابطة

العدد
19
18
19
18
19
18
19
18
19
18
19
18

املتوسط
احلسابي
256.2
248.5
69.76
68.97
65.6
64.45
22.95
23.45
42.68
42.59
72.83
70.13

االحنراف
املعياري
21.18
18.29
2.55
1.87
8.81
8.52
3.9
4.4
5.52
6.25
7.8
9.2

القيمة التائية
اجلدولية
احملسوبة
2.03
1.24

الداللة
اإلحصائية
غري دالة

0.89

غري دالة

0.78

غري دالة

-0.36

غري دالة

0.034

غري دالة

1.19

غري دالة

يتبني من اجلدول( )3أعاله ،بان نتائج اختبار(ت) جلميع املتيريات املذكورة كانت اقل من القيمة اجلدولية ( )2.03عند
مستوى الداللة اإلحصائية( ،)α=0.05ودرجة احلرية( )35وبذلك عدت اجملموعتان متكافئتان يف تلك املتيريات.
مستلزمات البحث حسب منوذج ديك وكاري :قام الباحثان مبجموعة من اخلطوات واالجراءات وذلك لتهيئة مستلزمات البحث
وحسب منوذج ديك وكاري واليت تتكون من تسع مراحل او خطوات وكمايأتي:
املرحلة األوىل :حتديد املادة التعليمية وتقدير احلاجات لتحديد األهداف العامة :أي حتديد الوضع الراهن والوضع املرغوب رم
يتم حتديد اهلدف التعليمي ،وتتكون من رالث خطواط فرعية وكاألتي:
 .1حتديد املادة التعليمية  :Determination subjectقام الباحثان باختيار مادة الكرتونيك وللمتفرادت االسابيع )15
االوىل املقررة يف القسم الكهرباء للمعهد التقين كالر واليت تكونت من مخسة فصول وذلك باالعتماد على عدد من املصادر
العربية واالجنبية ذات الصلة.
 .2حتديد االهداف العامة :هذه اخلطوة يسبق مرحلة حتديد احلاجات يف أغلب احلاالت الن االهداف التعليمية(العامة) يتم
حتديدة يف احملتوى املقرر من قبل القسم العلمي التابعة للجامعة وقد يقوم املصصم (الباحث) بتعديل بعض منها يف ضوء
حتليل احلاجات ان تتطلب ذلك .ومت تدوين األهداف العامة ملادة االلكرتونيك اخلاصة باملرحلة االوىل حسب املتفردات
املقررة من رئاسة اجلامعة السليمانية التقنية.
)Vol.5, No.3 (July, 2018
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 .3حتديد التفئة املستهدفة وحاجاتهم التعليمية :مت حتديد التفئة املستهدفة وهم طلبة املرحلة االوىل يف قسم الكهرباء/
املعهد التقين كالر للجامعة السليمانية التقنية للعام الدراسي( .)2017/2016وليرض حتديد االحتياجات الدراسية
للتفئة املستهدفة ،قام الباحثان مبراجعة االدبيات والدراسات السابقة خبصوص احلاجات التعليمية للطلبة يف التصميم
التعليمي -التعلمي املقرتح ،وتوجيه استبانة استطالعية متفتوحة يف بداية العام الدراسي( )2017/2016على جمموعة من
طلبة قسم الكهرباء املرحلة الثانية(درسوا مادة االلكرتونيك خالل السنة الدراسية السابقة) وكذلك جمموعة من التدريسني
الذين درّسوا مادة االلكرتونيك يف مؤسسات اجلامعة السليمانية بلغ عدد أفرادها( )14تدريسياً ،إلبداء رأيهم حول احلاجات
التعليمية اليت يرونها مناسبة لتدريس مادة االلكرتونيك ،وذلك باإلجابة عن االستبانه املتفتوحة.
وبعد حتليل إجابات الطلبة واملدرسني عن االستبانة مت تلصي

احلاجات التعليمية حسب اهميتها من وجهة نظر الطلبة

واملدرسني ،ومن نتائج تلك االستجابات قام الباحثان بتحديد الصعوبات واحلاجات التعليمية لطلبة عينة البحث يف تصميم
البحث ،وهي كاالتي:
 .1إعداد تصميم تعليمي -تعلمي حمدد باألهداف السلوكية.
 .2التنوع يف تقديم سرتاتيجيات واالساليب التدريسية خالل عرض املادة الدراسية.
 .3التقديم املنظم واملتسلسل حملتوى املقرر ،وربطه مبشكالت تطبيقية حقيقية مشابهه وقريبة من واقع اجملتمع والبيئة اليت
تعيش فيها الطلبة من خالل االمثلة احلية من بيئتهم.
 .4تهيئة املصورات والنشاطات واحملاضرات وعرض الرسومات التوضيحية وفيدوهات والوسائل التعليمية متنوعة من خالل جهاز
العرض( )Data Showواليت متتلك عنصر االرارة والتشويق ،لزيادة تتفاعل الطلبة مع املادة الدراسية وشد انتباههم
حنو موضوع الدرس.
 .5إعداد اساليب تقوميية متنوعة ،من واجبات يومية ،واختبارات قبلية وبعدية لكل حصة دراسية.
 .6اتباع نظام تعليمي مرن يف التعامل مع الطلبة وادارة الصف ارناء فرتة التجربة.
 .7عرض األهداف التعليمية يف كل حماضرة إلعطاء فكرة واضحة ودقيقة ملا سوف يقدمه املدرس يف املادة ،وكذلك النتائج اليت
يرغب املدرس احلصول عليها.
 .8تقليل عدد الطلبة يف الصف الواحد(إىل نصف) من خالل توزيعهم على جمموعتني التجريبية والضابطة.
املرحلة الثانية :تنظيم احملتوى التعليمي :يف ضوء ما توصل اليه الباحثان يف املراحل السابقة مت تنظيم احملتوى التعليمي
عن طريق تنظيم املادة العلمية وفق ترتيب املوضوعات الرئيسة والثانوية بنسق متسلسل وباشكال خمتلتفة وعرضها من
احملسوس إىل اجملرد ومن البسيط إىل املعقد يف ضوء خصائ

واحتياجات والقدرة العقلية للطلبة وذلك لتحقيق األهداف

املنشودة ،وحرص الباحثان على ان يتضمن احملتوى :املتفاهيم االلكرتونية وما يتعلق بها ،اجلوانب العلمية الرياضية،
الرسومات واملصططات واالحداث العلمية ،البناء املنطقي واعتدالية الكم املعريف ،النواحي االخالقية واجلمالية.
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املرحلة الثالثة :حتليل خصائ املتعلمني :من خالل ماذكر يف تكافؤ اجملموعات كذلك مت التعرف إىل خصائ الطلبة ،وتبني
للباحثان بأن طلبة عينة البحث:
 مل يسبق أن تعرضوا خلربة تعليمية خمططة ممارلة هلذه الدراسة كصربة سابقة.
 إن إجراءات التكافؤ اليت مت ذكرها ،يضمن نسبة عالية من جتانس عينة البحث.
 تقارب البيئة االجتماعية والثقافة والوضع االقتصادي ألغلبية افراد عينة البحث.
 أفراد عينة البحث تكّون من كال اجلنسني.
املرحلة الرابعة :حتليل وتطوير االهداف السلوكية :صاغ الباحثان جمموعة من األهداف السلوكية بلغ عددها( )309هدفاً
سلوكيا ،ضمن املستويات املعرفية حسب تصنيف هرم بلوم املعريف ،وبنيت تلك األهداف يف ضوء حمتوى املادة املقرر تدريسها
واحلاجات التعليمية خالل مدة التجربة ،وللتأكد من صالحية األهداف السلوكية ومطابقتها مع املستويات احملددة لكل منها ،مت
عرضها مع حمتوى املادة العلمية على عدد من اخلرباء واحملكمني واملصتصني يف جمال الرتبية وعلم النتفس وطرائق التدريس
والتفيزياء ،ملعرفة آرائهم ومالحظاتهم يف سالمة صياغتها ومدى تيطيتها حملتوى املادة الدراسية ومالئمتها للمستوى التعليمي،
ويف ضوء آرائهم ومالحظاتهم مت حذف وصياغة وتعديل بعض منها.
املرحلة اخلامسة :اعداد وتطوير االختبارات القبلية والتكوينية :قام الباحثان بإعداد ادوات البحث ،واملتمثلة باالختبار
التحصيلي ،وإعداد مقياس االستطالع العلمي -التكنولوجي ،وفيما يلي بأهم اإلجراءات الذي اتبع لكل أداة من ادوات البحث
املذكورة اعاله:
اوالً :اإلختبار التحصيلي( :)Achivement Testمت إعداد اخلارطة اإلختبارية بهدف توزيع فقرات اإلختبار التحصيلي
على مجيع التفصول للمادة الدراسية وضمن األهداف السلوكية ،وقد احتوت اخلارطة على حمتويات االسابيع ( )15االوىل
املقررة للمادة االلكرتونيك .ومت حتديد أوزان التفصول الدراسية يف ضوء عدد صتفحات احملتوى الدراسي والزمن املستيرق
لتدرسيه ،وحدد عدد فقرات اإلختبار التحصيلي بـ( )50فقرة موضوعية ،كل فقرة تقيس هدفاً سلوكياً واحداً ،واجلدول
( )4يوضح ذلك:
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( )4اخلارطة االختبارية لتفقرات األختبار التحصيلي
النسبة
عدد
التفصول الصتفحات املئوية
لالوزان
احملتوى
1

10

12.2%

3

16

19.5%

2

25

30.5%

4

11

13.4%

5

20

24.4%

اجملموع

82

100%

مستويات املعرفية
اجملموع
التذكر
31.07%
عدد التفقرات
1.89
≈2
3.03
≈3
4.74
≈5
2.08
≈2
3.80
≈4
15.54
≈16

التفهم
29.45%

التطبيق
22.34%

التحليل
8.5%

الرتكيب
6.4%

التقويم
2.24%

1.80
≈2
2.89
≈3
4.49
≈5
1.97
≈2
3.60
≈3
14.75
≈15

1.36
≈1
2.17
≈2
3.40
≈3
1.5
≈2
2.72
≈3
11.15
≈11

0.52
≈1
0.83
≈1
1.3
≈1
0.57
≈1
1.03
≈1
4.25
≈5

0.39
≈0
0.61
≈1
0.98
≈1
0.43
≈0
0.78
≈1
3.19
≈3

0.14
≈0
0.22
≈0
0.34
≈0
0.15
≈0
0.27
≈0
1.12
≈0

6.10
≈6
9.75
≈10
15.25
≈15
6.7
≈7
12.2
≈12
50

وبهدف تصحيح اإلختبار مت ختصي درجة واحدة الجابة الصحيحة عن التفقرة وصتفرا للصاطئة واملرتوكة أو اليت حتمل أكثر من
إجابة ،و اعلى درجة لإلختبار هي ( )50اليت ميكن ان حتصل عليها الطلبة.
وللتحقق من وضوح فقرات اإلختبار ،ومدى صالحية التعليمات ووضوحها وكذلك معرفة الزمن الذي يستيرقه الطلبة لإلجابة
عن فقراتها ،طبق اإلختبار على عينة بلغ عددها( )45طالب وطالبة من طلبة قسم الكهرباء يف املعهد التقين دربندخيان يف
يوم االربعاء املوافق( ،)2017 /5/17بعد تأكد بان العينة االستطالعية درس املوضوعات احملددة للتجربة قبل هذا التأريخ،
هذا ومل يبدي الطلبة أية مالحظات تستحق الذكر للتعليمات عن صياغة ووضوح التفقرات اإلختبارية وكيتفية اإلجابة عنها،
واتضح أن الوقت الكايف لإلجابة عن فقرات اإلختبار( )70دقيقة.
رالثاً :مقياس االستطالع العلمي -التكنولوجي Scientific-Technology Curiosity Instrument
اعد الباحثان مقياس االستطالع العلمي -التكنولوجي وذلك باتباع اخلطوات االتية:
 .1اهلدف من املقياس :هو قياس مستوى االستطالع العلمي -التكنولوجي لدى طلبة قسم الكهرباء /املرحلة االوىل يف املعهد
التقين كالر قبل تدريس املقرر الدراسي للمادة االلكرتونيك وبعدها ،أي مدى تنميتها.
 .2حتديد أبعاد وفقرات املقياس :بعد اطالع الباحثان على عدد من املقاييس اليت أعدها الباحثون يف هذا اجملال ،مت إعداد
مقياساً لالستطالع العلمي -التكنولوجي ،وتكون بصييته االولية من( )40فقره موزعة على()7جماالت يف موضوعات
التكنولوجية متبوعة بثالث بدائل (دائماً ،احياناً ،نادراً) إذ ضم كل جمال سؤال رئيسي عن موقتفني متقاربني رم يتبعها()5
او( )6عبارة أو فقرة ،وهو مشابهة للمقياس( )Campbell, 1971والذي قام (زيتون )1996 ،برتمجته وتكيتفه
واستصدامه يف البيئة العربية.
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 .3املعاجلة اإلحصائية لتفقرات املقياس :الغراض املعاجلة اإلحصائية قام الباحثان بتحويل درجة االتتفاق مع التفقرة يف السلم
الثالري إىل ارقام كاالتي :دائماً (رالث درجات) ،احياناً (درجتان) و نادراً (درجة واحدة).
 .4العينة االستطالعية االوىل للمقياس :للتحقق من وضوح فقرات االختبار ،وملعرفة الزمن الذي يستيرقه الطلبة لإلجابة
عن فقراتها ،طبق املقياس على عينة بلغ عددها( )40طالب وطالبة من طلبة قسم الكهرباء يف املعهد التقين دربندخيان
يف يوم(االربعاء) املوافق( )2017 /1/4ومل يبدي الطلبة أية مالحظات تستحق الذكر للتعليمات عن صياغة ووضوح فقرات
املقياس وكيتفية اإلجابة ،واتضح أن الوقت الكايف لإلجابة عنه ( )35دقيقة.
اما مرحلة تطوير االدوات يف التصميم التعليمي حسب منوذج ديك وكاري واليت تعين التحقق من خصائ السيكومرتية واملتمثلة
بالصدق والثبات واالتساق الداخلي لألدوات الدراسة ،قام الباحثان مبا يلي وحسب أدوات الدراسة املذكورة سابقاً:
أوالً :االختبار التحصيلي :قام الباحثان باجياد معامل الصدق والثبات لالختبار التحصيلي وذلك من خالل:
 .1الصدق الظاهري واحملتوى (  :)Face & Content Validityاالختبار ميكن اعتباره صادقاً إذا مت عرضه على عدد
من املتصصصني او اخلرباء يف اجملال الذي يقيسه االختبار وحكموا بانه يقيس السلوك الذي وضع لقياسه بكتفاءه ،وكذلك يعد
صدق احملتوى مؤشراً ملدى ارتباط فتفقرات االختبار مبحتوى الدراسية واألهداف السلوكية اليت يراد بها االختبار(الزيود
وعليان .)143 :2005 ،لذا مت عرض فقرات االختبار واألهداف السلوكية وخارطة االختبارية وحمتوى املقرر الدراسي
على جمموعة من اخلرباء واحملكمني يف جمال الرتبية و وطرائق التدريس والتفيزياء ،وذلك للتعرف على آرائهم ومالحظاتهم
حول صالحية صياغة التفقرات ومنطقية البدائل وجاذبيتها ،ومدى متثيلها للمحتوى ،ومالءمتها للمرحلة العمرية اليت
تنتمي إليها عينة الدراسة ،واية مالحظات اخرى يرونها لتحسني نوعية االختبار ،وقد اختذ نسبة أتتفاق ( )%85فأكثر
معياراً لقبول التفقرة من عدمها ،وبناء على مالحظاتهم ،فقد قام الباحثان بتعديل وصياغة بعض التفقرات وكذلك مت حذف
وإضافة بعض البدائل وبهذا مت التحقق من الصدقني الظاهري واحملتوى لالختبار.
 .2التحليل االحصائي لتفقرات االختبار :ليرض التحليل اإلحصائي لتفقرات االختبار وحتديد مستوى الصعوبة وقوة متييز كل
فقرة وفعالية بدائلها ومعامل رباته ،طبق االختبار على عينة االستطالعية الثانية يف يوم االحد املوافق ()2017/5 /21
بلغ عددها( ) 50طالب وطالبة من طلبة املرحلة االوىل يف القسم الكهرباء /املعهد التقين السليمانية بعد التأكد من
دراستهم ملوضوعات املادة الدراسية ،علما بأنهم انتهوا من أداء االختبار ضمن الوقت احملدد والبالغ ( )70دقيقة .وبعد
تصحيح اوراق االختبار مت اختيار جمموعتني من الدرجات تضم اجملموعة االوىل درجات الطلبة الذين حصلوا على درجات
عالية والثانية درجات الطلبة الذين حصلوا على درجات متدنية ،وبعد ان حللت إجابات اجملموعتني العليا والدنيا(25طالب
وطالبة لكل جمموعة) مت اجياد بعض اخلصائ السيكومرتية لتفقرات االختبار وكمايلي:
 معامل صعوبة التفقرة (:)difficulty coefficientطبق معادلة معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار ،وقد
تراوحت قيمتها ما بني( )0.78-0.27ومبتوسط( ،)0.58إذ يرى (سواملة )2009 ،ان فقرات االختبار تعد جيدة إذا بليت
معامل صعوبتها مابني (( )%80-20سواملة .)9 :2009 ،وعلية تعد مجيع فقرات االختبار جيدة من حيث معامل صعوبتها.
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 معامل متييز التفقرة( :)Discrimination coefficientبعد تطبيق معادلة قوة متييز التفقرات االختبارية ،وجد بأن
قيمة متييز لتفقرات االختبار ترتاوح ما بني( )0.68-0.29ومبتوسط( )0.40وتعد التفقرات االختبارية صاحلة اذا كانت
قوتها التمييزية ( )%20فاكثر (الصمادي وماهر ،)162 :2004 ،وبذلك تكون مجيع التفقرات االختبار متتلك قوة
متييزية مناسبة.
 فعالية البدائل اخلاطئة ( :)Options Effectivenessبعد تطبيق معادلة فعالية البدائل أظهرت النتائج ان البدائل
اخلاطئة قد جذبت اليها عددا أكرب من طلبة اجملموعة الدنيا مقارنة بطلبة اجملموعة العليا ،وهلذا مت إبقاء البدائل كما
هي عليه يف االختبار دون التيري.
 .3ربات االختبار( :)Test Reliabilityقام الباحثان باجياد ربات االختبار بطريقتني :
 معامل االتساق الداخلي :حلساب ربات االختبار بهذه الطريقة اعتمد درجات تطبيق العينة االستطالعية الثانية ،ومت
تقسيم فقرات االختبار إىل فقرات فردية وزوجية ،وحسب الثبات باستعمال معامل ارتباط بريسون بني درجات التفقرات
التفردية والزوجية(سليمان وأبو عالم )198 :2012 ،وقد بلغ معامل الثبات ( ،)0.77والن هذه القيمة تعترب معامل
ربات لنصتفي االختبار لذا مت تصحيحها باستصدام معادلة سبريمان براون(ملحم:)264 :2011 ،
معامل الثبات = 2ر+1/ر

ر :معامل ارتباط بطريقة (بريسون)

فاصبح قيمة معامل االرتباط ( )0.87وهو معامل ربات جيد وقيمته مقبولة يف االختبارات غري مقننة ،ويرى ( Ebel,
 )1982بان االختبار تعد جيدة اذ بلغ معامل رباتها اكثر من( )0.7فأكثر(.)Ebel, 1982: 197
 معامل التجانس مت حساب الثبات لتفقرات االختبار التحصيلي بصورته النهائية بتطبيق معامل كودر ريتشاردسون 20-على
درجات نتفس العينة االستطالعية الثانية وذلك لكون االختبار رنائي التصحيح للتفقرة وغري متساو من حيث صعوبة
فقراته(عباس وآخرون،)269 :2006 ،وبلغ معامل الثبات بهذه الطريقة( )0.82وهي قيمة عالية وتدل على مستوى
جيد من الثبات ،وبذلك اصبح االختبار بصييته النهائية ،استوفى مجيع الشروط وجاهزاً للتطبيق على أفراد عينة
الدراسة.
رانياً :مقياس االستطالع العلمي-التكنولوجي :مت اتباع اخلطوات االتية الجياد خصائ املقياس:
 .1الصدق الظاهري ( :)Face Validityومت ذلك بعرض املقياس على جمموعة من اخلرباء يف جمال الرتبية وعلم النتفس
وطرائق التدريس والتفيزياء ،للحكم على مدى صالحية التفقرات ومناسبتها حلب االستطالع العلمي -التكنولوجي وسالمة
صييتها ،واعتمد نسبة اتتفاق على( )%85لقبول صالحية كل فقرة من فقرات املقياس ،وبناء على مالحظاتهم ،مت تعديل
وصياغة بعض التفقرات وحذف فقرتني من املقياس واصبح املقياس( )38فقرة وبهذا مت التحقق من الصدق الظاهري
للمقياس.
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 .2التحليل االحصائي لتفقرات املقياس :مت تطبيق املقياس على عينة االستطالعية الثانية يف يوم (اخلميس) املوافق
( )2017/1/12بلغ عددها( )40طالباً وطالبة من طلبة املرحلة االوىل يف القسم الكهرباء /املعهد التقين السليمانية،
علما إنهم انتهوا من االجابة وضمن الوقت احملدد والبالغ ( )35دقيقة.
والجياد معامل التميز لتفقرات املقياس مت تقسيم الطلبة حسب استجاباتهم ،تضم اجملموعة االوىل درجات الطلبة الذين حصلوا
على درجات عالية واجملموعة الثانية الذين حصلوا على استجابات متدنية( 20طالب وطالبة لكل جمموعة) ،ومت اجياد القوة
التمييزية هلما بتطبيق االختبار(ت) لعينتني مستقلتني لكل فقرة من التفقرات ،وأظهرت النتائج أن القيمة التائية احملسوبة عند
أغلب التفقرات كانت اكرب من القيمة التائية اجلدولية ( )2.024عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α=0.05و بدرجة
احلرية( )38وهذا يعين ان تلك التفقرات مميزة ،ومت حذف رالث فقرات لتدني معامل متيزهما.
.1

ربات املقياس( :)Test Reliabilityمت حساب معامل ربات املقياس من خالل طريقة التجزئة النصتفية ،وذلك
حبساب معامل االرتباط بني درجات أفراد العينة االستطالعية للتفقرات التفردية والزوجية للمقياس بصورته النهائية،
وبليت قيمة معامل ارتباط بريسون بني النصتفني ( ،)0.87رم استصدم معادلة جتمان التنبؤية لتعديل طول املقياس بسبب
كون عدد فقرات املقياس فردياً (النصتفني غري متساويني) ،وبليت قيمة معامل الثبات بعد التعديل( )0.90وهي قيمة
مقبولة علمياً ،وكذلك مت تطبيق معادلة كرونباخ ألتفا فبليت( )0.87وهي نسبة مقبولة ،وتدل على مستوى جيد من
الثبات.

وبذلك أصبح املقياس جاهزاً للتطبيق بصييته النهائية على طلبة عينة البحث ،واليت تكونت بصورته النهائية من ( )35فقره
موزعة على ( )7جماالت يف موضوعات تكنولوجية متبوعة بثالث بدائل (دائماً ،احياناً ،نادراً) إذ ضم كل جمال سؤال رئيسي عن
موقتفني متقاربني رم يتبعها( )5فقرات .
املرحلة السادسة :تصميم وتطوير اخلطط وسرتاتيجيات التدريس :مت إعداد( )15خطة تدريسية للمجموعة التجريبية اليت
تُدرس على وفق منوذج التصميم التعليمي-التعلمي املقرتح ،ومثلها للمجموعة الضابطة اليت تُدرس وفقاً لطريقة االعتيادية،
وإتباع أساليب متنوعة حسب املوقف التعليمي ،فضالً عن التيذية الراجعة واحلوار واملناقشات الصتفية اليت جترى مع الطلبة
واستصدام أسلوب املناقشات العلمية واجملموعات التعاونية ،ومت عرض منوذج لكل منها على جمموعة من اخلرباء واحملكمني
املصتصني ،لالستتفادة من أرائهم ،يف حتديد مدى مالئمتها حملتوى املادة واألهداف السلوكية اليت متت صياغتها والتأكد من مدى
سري هذه اخلطط مع اخلطوات املتبعة مع اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة،ومت تعديل بعض من اخلطط التدريسية لتأخذ
صييتها النهائية.
املرحلة السابعة :اختيار بيئة ومواد والوسائل التعليمية :لكي يطبق الباحثان التصميم التعليمي-التعلمي قاما بتهيئة مجيع
املستلزمات الضرورية لسري العملية التعليمية بافضل الشكل واملتمثلمة بتحديد القاعة والوقت لتدريس والوقت املناسب
للمجموعتني وكذلك تهيئة املصترب مع مستلزماته إلجراء التجارب العملية.
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املرحلة الثامنة :القيام بعمليات التقويم :مت تقويم التصميم التعلمي يف هذا الدراسة عن طريق انواع خمتلتفة من التقويم سواء
كان من حيث موعد اجرائه او من حيث نوع االدوات املستصدمة ومنها التقويم القبلي(اختبار معلومات والتطبيق القبلي للمقياس)
والتكويين(اختبارات اليومية والوجبات البيتية) واخلتامي(تطبيق البعدي الدوات).
املرحلة التاسعة :التقويم النهائي ومراجعة الربنامج :يتم فيها التقويم النهائي لعملية التصميم التعليمي ،بهدف دراسة فاعلية
النظام ككل ،ومت إجراؤها بعد أن مر النظام باملرحلة التكوينية ومدى حتقق األهداف املتوخاه ،وهذا النوع من التقويم ال يعترب
جزءاً من خطوات عمل االمنوذج وامنا خطوة نهائية الكمال التقويم البنائي ليرض الوصول اىل هدف و احلكم على فاعليته(
العزي )33 :2003 ،وخصوصاً يف مثل هذه الدراسات والبحوث .
ضبط املتيريات الدخيلة  :بناءاً على ما تقدم من إجراءات التكافؤ اإلحصائي بني جمموعيت البحث يف املتيريات اليت قد تؤرر
يف املتيريات التابعة ،حاول الباحثان ضبط بعض املتيريات غري التجريبية اليت تؤرر يف سري التجربة فقاما بضبط بعضها الذي
يعتقد هلا تأررياً يف حتصيل الطلبة عينة البحث ومنها:
 .1نتفذت التجربة جملموعات البحث باملدة الزمنية نتفسها ،واستيرقت( )15أسابيع.
 .2درست مجيع اجملموعات املادة العلمية وأعطيت األمثلة واألسئلة والواجبات البيتية نتفسها.
 .3مل حيصل حالة ترك أو نقل الطلبة خالل مدة تنتفيذ التجربة.
 .4قام احد الباحثني بتدريس جمموعات البحث باخلطط التدريسية نتفسها.
 .5استصدم الباحثان نتفس االختبار جلميع اجملاميع وبنتفس املدة الزمنية .
 .6استصدام مجيع طلبة الدراسة نتفس املواد واالجهزة ويف نتفس املصترب.
 .7حرص الباحثان على سرية التجربة باإلتتفاق مع إدارة املعهد واملدرسني .
الوسائل اإلحصائية( :)Statistical Equationsاستعان الباحثان بشكل رئيسي حبزمة الربامج اإلحصائية للعلوم
االجتماعية( )SPSSللمعاجلة البيانات واستصراج نتائج البحث احلالي ،وكذلك استصدم بعض االساليب اإلحصائية حبسب
اهلدف والوسيلة اإلحصائية وطبيعة النتائج سواء يف اجراءات البحث ام يف حتليل نتائجها .
عرض النتائج مناقشتها

Results Presentation

أ .النتائج اخلاصة بالتحصيل الدراسي:
للتحقق من التفرضية الصتفرية االوىل واليت نصت على  (:ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية
() α =0.05بني متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية اليت درست باستصدام التصميم التعليمي -التعلمي على وفق منوذج
ديك وكاري ومتوسط درجات طلبة اجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة االعتيادية يف اإلختبار البعدي للتحصيل الدراسي).
ومت حساب املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لدرجات طلبة اجملموعتني التجريبية والضابطة ،وملعرفة وجود التفرق مت
استصدام معادلة االختبار(ت) للعينتني مستقلتني ( )Independent-samples t-testمن الربنامج االحصائي(،)SPSS
واجلدول( )5يوضح تلك النتائج:
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اجلدول( )5املتوسط احلسابية واإلحنراف املعياري والقيمة(ت) ومستوى الداللة اإلحصائية للتعرف على التفرق بني طلبة جمموعات الدراسة يف
االختبار التحصيلي
اجملموعة

العدد

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

درجة
احلرية

التجريبية
الضابطة

19
18

31.1
27.4

5.2
3.9

35

القيمة التائية
اجلدولية
احملسوبة
2.03
2.32

الداللة
اإلحصائية
0.026

يتبني من اجلدول اعاله ،ان القيمة التائية احملسوبة بليت ( )2.32وهي اكرب من القيمة اجلدولية البالية ( )2.03عند درجة
حرية( )35ومبستوى داللة معنوية(  ،)α =0.05وهذا يعين وجود فرق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طلبة اجملموعة
التجريبية و متوسط درجات طلبة اجملموعة الضابطة ،ولصاحل اجملموعة التجريبية ،وبذلك ترفض التفرضية الصتفرية األوىل
وتقبل بالتفرضية البديلة .وتتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من(حسني2016 ،؛ احلسو وحسن ،)2012 ،وختتلف مع دراسة(
.) Özkan &Özdilek, 2009
ب.

النتائج اخلاصة باالستطالع العلمي -التكنولوجي:
للتحقق من التفرضية الصتفرية الثانية واليت نصت على (:ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية
() α =0.05بني متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية اليت درست باستصدام التصميم التعليمي -التعلمي على وفق منوذج
ديك وكاري ومتوسط درجات طلبة اجملموعة الضابطة اليت درست بالطريقة االعتيادية يف التطبيق البعدي على فقرات مقياس
االستطالع العلمي -التكنولوجي) ،قام الباحثان حبساب املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري الستجابات الطلبة يف
اجملموعتني ،وملعرفة وجود فرق بينهما مت استصدام معادلة االختبار(ت) لعينتني مستقلتني من الربنامج االحصائي (،)SPSS
واجلدول( )6يوضح تلك النتائج:
اجلدول( )6املتوسط احلسابية واإلحنراف املعياري والقيمة(ت) لطلبة جمموعات الدراسة على فقرات مقياس االستطالع العلمي-التكنولوجي
اجملموعة

العدد

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

درجة
احلرية

التجريبية

19

77.21

9.3

35

الضابطة

18

70.45

8.6

القيمة التائية
اجلدولية
احملسوبة
2.13

2.03

الداللة
اإلحصائية
0.041

يتضح من اجلدول( )6اعاله ،بوجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( ،) α =0.05بني متوسط درجات طلبة
اجملموعة التجريبية اليت درست باستصدام التصميم التعليمي-التعلمي ومتوسط درجات طلبة اجملموعة الضابطة اليت درست
بالطريقة االعتيادية يف التطبيق البعدي على مقياس االستطالع العلمي -التكنولوجي ،وكانت التفرق لصاحل اجملموعة
التجريبية ،حيث بليت متوسط استجابات الطلبة يف اجملموعة التجريبية( )77.21وباحنراف املعياري( )9.3وهي أكرب من
متوسط استجابات الطلبة يف اجملموعة الضابطة واليت بليت( )70.45وباحنراف املعياري( ،)8.6وقد انعكس ذلك على
قيمة(ت) احملسوبة حيث بليت( )2.13وهي اكرب من قيمة اجلدولية( )2.03وبذلك تكون قيمة دالة إحصائياً عند مستوى
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الداللة( ،)α =0.05وبذلك مت رفض التفرضية الصتفرية الثانية والقبول بالتفرضية البديلة .وتتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل
من(مجعة2016 ،؛ الشوبكي ،)2015 ،وختتلف مع دراسة(الشيخ عبوش. )2013 ،
 .1للتحقق من التفرضية الصتفرية الثالثة واليت نصت على (:ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة
اإلحصائية( )α =0.05بني متوسط استجابات طلبة اجملموعة التجريبية اليت درست باستصدام التصميم التعليمي -التعلمي على
وفق منوذج ديك وكاري يف التطبيقني القبلي والبعدي على فقرات مقياس االستطالع العلمي-التكنولوجي) ،مت اجياد املتوسط
احلسابي واالحنراف املعياري الستجابات طلبة اجملموعتني ،وملعرفة وجود التفرق بني التطبيقني استصدام معادلة االختبار (ت)
للعينتني مرتبطتني ( )Paired-samples t-testمن الربنامج االحصائي ( )SPSSواجلدول ( )7يوضح تلك النتائج:
اجلدول( )7املتوسط احلسابية واإلحنراف املعياري والقيمة(ت) لطلبة اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي على فقرات مقياس
االستطالع العلمي -التكنولوجي
التطبيق

العدد

املتوسط
احلسابي

االحنراف
املعياري

درجة
احلرية

القبلي

19

72.83

7.8

18

البعدي

19

77.21

9.3

القيمة التائية
اجلدولية
احملسوبة
1.73

2.10

الداللة
اإلحصائية
0.10

يتضح من اجلدول( )7اعاله ،بان متوسط استجابات الطلبة يف اجملموعة التجريبية على التطبيق البعدي للمقياس االستطالع
العلمي-التكنولوجي هي( )77.21وباحنراف معياري( ،)9.3بينما كان متوسط استجاباتهم يف التطبيق القبلي هي()72.83
وباحنراف معياري( ،)7.8وهذا يدل على حتسن مستوى استجاباتهم حنو االستطالع العلمي -التكنولوجي ،ولكن مل تبلغ تلك
القيمة إىل وجود فرق ذات داللة إحصائية عند مستوى( )α =0.05بني متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية اليت درست
باستصدام التصميم التعليمي-التعلمي بني التطبيقني القبلي والبعدي على املقياس االستطالع العلمي -التكنولوجي ،الن القيمة
التائية احملسوبة بليت( )1.73وهي اقل من قيمة اجلدولية ( )2.10لذلك تعد غري دال أحصائياً عند مستوى
الداللة( ،)α =0.05وبذلك تقبل بالتفرضية الصتفرية الثالثة.
ولالجياد حجم التأرري للتصميم التعليمي على تنمية حب االستطالع العلمي -التكنولوجي ،إستصدم معادلة مربع إيتا(

)

ومن رم حساب قيمة( )dلقياس التفاعلية( )Cohen, 1988: 211واليت يتضح من خالهلا حجم تأرري التصميم التعليمي يف
تنمية حب االستطالع العلمي -التكنولوجي ،كما هي املوضحة يف اجلدول (:)8
اجلدول( )8حجم تأرري التصميم على تنمية االستطالع العلمي -التكنولوجي
املتيري التابع

قيمة( ت)

االستطالع العلمي -التكنولوجي

1.73

ولتقدير حجم التأرري وتتفسري النتائج للقيم مربع أيتا(

قيمة(
0.14

)

قيمة ()d

مقدار حجم التأرري

0.80

كبري

) وقيم( ،)dوضع كوهني ( (Cohenتتفسرياً هلم (عارف:2015 ،

 ،)97كما موضح يف اجلدول(:)9
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اجلدول( )9الدرجات املرجعية(مستويات التأرري) ملربع إيتا(
درجة التأرري
قيمة مربع إيتا(
قيمة()d

)

جملة جامعة كرميان

) وقيمة( )dحسب تتفسري كوهني

صيري
 0.01فأقل

متوسط
0.06

كبري
0.14

كبري جد ًا
 0.20فأكثر

 0.20فأقل

0.50

0.80

 1.0فأكثر

وتدل النتائج للحجم التأرري يف اجلدول ( )9حسب قيم اجلدول املرجعي اعاله ،بان هناك حجم تأرري كبري للتصميم التعليمي
على االستطالع العلمي -التكنولوجي.
مناقشة النتائج Results Interpretation
بينت نتائج البحث احلالي إن استصدام التصميم التعليمي حسب منوذج ديك وكاري أرر بشكل اجيابي على زيادة التحصيل
الدراسي ،وتنمية االستطالع العلمي -التكنولوجي لدى طلبة اجملموعة التجريبية يف مادة االلكرتونيك مقارنة بالطلبة يف
اجملموعة الضابطة ،وميكن ان يعزو الباحثان ذلك إىل ان التصميم التعليمي التعلمي حسب منوذج ديك وكاري ميتاز مبايلي:
 .1حتديد احلاجات كصطوة أولية يف عمل هذا النموذج وخصائ العينة املصتارة له االرر الكبري والتفعال يف التشصي نقاط
الضعف واملعاجلة للصربات السابقة وحتديد متطلبات التدريس.
 .2نقل طلبة اجملموعة التجريبية من النمط االعتيادي الذي غالباً ما يكون فيه الطالب متلقياً للمعلومات إىل منط املشاركة
النشطة والتفعالة مع زمالئه واملدرس ،وقد الحظ الباحثان رفع من درجة اإلرارة واجلذب للصربات الصتفية وجعل دور
الطلبة إجيابياً وفاعالً مما أدى إىل حتسن مستوى حتصيلهم وتتفوقهم على طلبة اجملموعة الضابطة اليت اقتصر
تدريسهم وتقوميهم على الطريقة التقليدية.
 .3طريقة عرض املادة الدراسية قيد الدراسة بصورة متتابعة ،ومرتابطة ،ومتسلسلة بدءاً من اخلاص إىل العام ومن احملسوس إىل
اجملرد ومن السهل إىل الصعب ،أسهم يف تقديم خربات أكثر معنى للطلبة اجملموعة التجريبية وساعدهم على احداث التيري
االجيابي يف ترتيب افكارهم واتقان املعلومة.
 .4ارارة انتباه الطلبة وأتاح هلم املشاركة يف استنتاج املبادئ واالفكار بعد اجراء التجارب يف خمترب االلكرتونيك بشكل
جمموعات تعاونية غري املتجانسة ،وذلك من خالل تبادل وجهات نظرهم حول املواقف التعليمية واالستتفادة من أفكارهم،
وساهم يف جعل التعلم فاعالً ومؤرراً.
 .5عمل على دفع الطلبة إىل التتفكري والتقصي واالستكشاف وكثرة اسئلته واستتفساراته عن احلقائق ليرض زيادة استطالعهم
العلمي -التكنولوجي.
االستنتاجات

Conclusions

يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البحث احلالي ،مت اخلروج باالستنتاجات االتية:
 .1فاعلية التصميم العليمي-التعلمي حسب منوذج ديك وكاري يف تدريس مادة االلكرتونيك وأررها يف رفع مستوى التحصيل
الدراسي لدى طلبة قسم الكهرباء وزيادة حبهم لالستطالع العلمي -التكنولوجي.
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 .2إن حتديد احلاجات املتعلمني يف هذا النموذج لعب دوراً فاعالً ومؤرراً يف معرفة كثري من االشياء اليامضة املتعلقة بالعملية
التعليمية وبذلك اسهل من الوصول إىل حل كثري من املشاكل لدى طلبة عينة البحث ،كالتنويع يف استصدام الطرائق
التدريسية والوسائل التعليمية وإعطاء االمثلة مرتبطة بالبيئة الطالب كل ذلك زاد من دافعيتهم حنو الدراسة وبالتالي
التحسني يف التحصيل الدراسي وزاد لديهم حب االستطالع العلمي -التكنولوجي.
 .3تنويع سرتاتيجيات عرض املادة التعليمية أسهم يف جعل الطلبة أكثر استعدادً لتلقي املعلومات وذلك ملا تتمتع به من مرونة يف
عرض ووضوح املعلومات وحتديد املمارسات والتفعاليات العالجية.
 .4إن اخلطوة تقويم االداء املتملثة باجراء التقويم بانواعه املصتلتفة يف هذا النموذج أرر يف حتديد نقاط الضعف لدى طلبة
عينة البحث وأسهم يف إعطاء املعاجلات وحتسني األداء لديهم وصوالً إىل حتقيق األهداف املنشودة.
التوصياتRecommendations:
بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحثان مبايلي:


أهمية بناء بعض دروس االلكرتونيك بشكل خاص واملواد الدراسية األخرى بشكل عام وفق النماذج واالساليب التدريسية
احلديثة كنموذج ديك وكاري وغريها.



ضرورة تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ملشريف ومدرسي العلوم حتت إشراف مدربني مؤهلني ومتصصصني ،لتدريبهم على
إعداد واستصدام و توظيف النماذج واالساليب التدريسية احلديثة.



تأهيل طلبة كليات الرتبية والرتبية االساس(التصصصات العلمية) على توظيف واستصدام النماذج واالساليب التدريسية
احلديثة ،وتضمني هذه الربامج مبا يتيح هلم على كيتفية تصميم وبناء وتدريس الوحدات وفقاً هلذا األساليب
وسرتاتيجيات.



توجيه أنظار القائمني على تطوير مناهج علم التفيزياء وفروعها املصتلتفة بشكل خاص إىل أهمية تضمني املتفردات املقرر
للطلبة االنشطة واملواضيع متنوعة ومتعددة تنمي االستطالع العلمي لديهم.

املقرتحات Propositions
استكماالً للبحث احلالي يقرتح الباحثان إجراء الدراسات والبحوث االتية:


إجراء دراسة ممارلة للدراسة احلالية على مواد دراسة اخرى لدى طلبة يف اجلامعات التقنية.



إجراء دراسة ممارلة للدراسة احلالية على مواد دراسة اخرى لدى اجلامعات غري التقنية.



إجراء دراسة مقارنة بني منوذج ديك وكاري ومناذج تعليمية -تعلمية أخرى اليت تتبنى التفلستفة البنائية ومنحى النظم يف
اجلامعات التقنية وغري التقنية.
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ثوختة
ئاماجني ئةم تويَذينةوةية زانيين" كاريطةري نةخشةسازي فيَركاري –فيَربوونة بة ثيَي منونةي ديك وكاري لةسةر دةسكةوت
وثةرةثَداني كارامةيي بريي تيَرِامان وحةزي طةرِاني زانسيت-تةكنةلَؤجي الي خويَندكاراني بةشي كارةبا لة زانكؤي
ثؤليتةكنيكي سليماني" كؤمةلَطةي تويَذينةوةكة دياري كرا بة سةرجةم فيَرخوازاني قؤناغي يةكةمي بةشي كارةباي لة زانكؤي
ثؤليتةكنيكي سليماني ،بةشيَوةيةكي مةبةستدار منونةيةكي ليَوةرطريا كة ثيَك هاتبوو لة ( )37فيَرخوازي بةشي كارةباي
ثةميانطاي تةكنيكي كةالر بؤ سالَي خويَندني ( ،)2017/2016دابةشكران بةسةر دوو كؤمةلَةدا؛ كؤمةلَةي ئةزمووني بة
شيَوازي ديزاين كردني فريكاري-فيَربوون بةثيَي منونةي ديك وكاري وانةيان ثيَدرا ،و كؤمةلَةي كونرتؤلَ بةثيَي رِيَطاي ئاسايي
وانةيان ثيَدرا .ثاش دلَنيا بوون لةوةي فيَرخوازني كؤمةلَةكان يةكسانن لة كؤمةلَيَك طؤرِاوو ،تويَذةران ثيَداويستية
هةنوكةيةكاني سةرخستين تويَذينةكةيان ئامادةكرد ،وماوةي ثراكتيزةكردني تويَذينةوةكة( )15هةفتة بةردةوام بوو ،دواتر
تاقيكردنةوةي ثاشينةيي ئةجنامدرا ثاش دلَنيا بوون لة رِاسيت ونةطؤرِيان بؤ هةردوو كؤمةلَةكة،ثاش كؤكردنةوةي داتاكان
ئةجنامةكان دةرياخنست :هةبووني كاريطةري ئاماريانة لة سةر ئاسيت ماناطةياندن كاتيَك ) ( = 0.05لة نيَوان تيَكرِاي
منرةكاني فيَرخوازاني كؤمةلَةي ئةزمووني وتيَكرِاي منرةكاني فيَرخوازاني كؤمةلَةي كونرتؤلَ لة تاقيكردنةوي ثاشينةي بو
هةريةك لة دةسكةوتي خويَندن ،وثيَوانكاري طةرِاني زانسيت-تةكنةلَؤجي ،وة لةبةرذةوةندي كؤمةلَةي ئةزمووني ،بةلَام هيض
جياوازيةك بةدينةكرا لة نيَوان تيَكرِاي منرةكاني فيَرخوازاني كؤمةلَةي ئةزمووني لة هةردوو تاقيكردنةوي (ثيَشينةيي و
ثاشينةي) بؤ ثيَوانةكاري طةرِاني زانسيت-تةكنةلَؤجي.
وةلةكؤتادا ليكؤلَينةوةكة طةشتة كؤمةليََك راسثاردةي ثةيوةنديدار.
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Abstract:
The objective of this research is to find out "effectiveness of teaching-learning design
according to Dick & Carey’s model of achievement and technological curiosity among
the students of electrical department at Sulaymani Polytechnic University". The research
population identified all students of the first stage in the electricity department/
Polytechnic University, to investigate the research objectives, chooses Sulaymani
deliberately of this population sample of the research, which consisted of (37) students
in electricity department at the Kalar Technical Institute for the academic year
(2016/2017). They were randomly distributed into two groups: experimental which was
studied by the teaching-learning design according to Dick and Carey’s model and
number control group studied by the traditional method. After equivalence groups in the
of variables that affecting in safety of experimental design, the experiment continued for
(15) weeks, then applied the final test of achievement and technological curiosity, on the
students research groups were prepared by the researchers for this purpose after
There is a confirmation validity and Reliability of them. The study found that:
statistically significant difference at the level (α = 0.05) between the average scores of
in post test of achievement and experimental group and average scores of control group
technological curiosity scale, for the sake of experimental group, but not found between
the average scores of experimental group in pre and post- test on the technological
.curiosity scale
Finally, the study ends up with a group of relational recommendations.
Keywords: teaching-learning design, Dick and Carey, technological curiosity.

565 |

acadj@garmian.edu.krd

Vol.5, No.3 (July, 2018)

