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Abstract
As developments in the twenty-first century have provided new capabilities that can make
the process of teaching and learning more experiential and enjoyable, educators have had to
create different learning environments with a core that fosters interaction. New ways of
teaching will be implemented by improving the skills of experienced teachers, but also by
future teachers. Educators who are trained and prepared need time to sort out the potential
of interactive technology and realize that they can influence how they teach and learn. Time
allows trained and prepared teachers to develop in advance ways to incorporate interaction
as an essential part of teaching. During training and support, teachers under training and
preparation can positively influence seasoned teachers in relation to the practice test in
chemistry classes to create interactive learning environments in the classroom.
Many seasoned teachers did not grow up on purposeful learning but rather on traditional
learning in terms of professional growth in the formal education environment, so it is the job
of the new teachers to challenge the veteran teachers, encouraging them to change their
traditional (experiential learning) method. The modern method of purposeful education is
willing to incorporate different tools into purposeful teaching such as (experimental test),
which is rare for experienced teachers. New teachers need to be trained in advance in ways
that encourage them to think of learners as producers of knowledge rather than consumers.
Think of students as producers Remember that their participation is active in the learning
process, and this happens in an interactive class, which uses interactive tools.
Production also means that students work at the highest level of higher-order thinking
skills, such as analysis, synthesis, and presentation of knowledge to peers. These tools are
available today, and teacher training courses will provide teachers with the necessary
background for this new model of teaching. While there are many tools for learning through
beta testing. This is necessary for teacher training programs that are attesting to progress
toward beta testing, but there is more work to be done. Educators who create purposeful
learning environments must be equipped with two skills, technical and pedagogical.
Educators need to think carefully about the cognitive aspects of beta testing and practice
creating creative lessons while taking the methodological courses.
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Core methods and cycles should be normalized to frameworks that emphasize meaningful
learning as an integral part of the planning, design, implementation, and evaluation of
student learning (Gall, 2000; Sessoms, 2008). Therefore, the role of the teacher is one that
can help his students integrate what is tangible with what it actually represents.
Undoubtedly, one of the tasks of science and chemistry teachers is to apply a variety of
concrete methods to make the task of understanding the scientific subjects being studied
easier, simple, effective, and most importantly, to make it enjoyable (Sessoms, 2008).
Key words: Youtube Videos, The Motivation of Students, Experiments and Integration.
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كاميليا صول
الكلية العربية األكاديمية  -مدينة حيفا

د.لينا بولص
د ، .كلية جوردون األكاديمية -مدينة حيفا

الملخص
نظرا ألن التطورات في القرن الواحد والعشرين قد وفرت قدرات جديدة يمكنها أن تجعل عملية التدريس والتعلم أكثر
ً
اختبارية وممتعة ،وجب على المعلمين إنشاء بيئات تعليمية مختلفة في جوهر يعمل على تعزيز التفاعل .سيتم تطبيق طرق
المخضرمين ،ولكن أيضًا من خالل معلمي المستقبل .يحتاج المعلمين
جديدة للتدريس من خالل تحسين مهارات المعلمين
َ
الذين تحت التدريب واإلعداد إلى وقت لفرز إمكانات التكنولوجيا التفاعلية ،واإلدراك أنه يمكنهم التأثير في طرق التدريس
والتعلم .يسمح الوقت للمعلمين الذين تحت التدريب واإلعداد بتطوير مسبقًا طرقًا لدمج التفاعل كجزء أساسي من التدريس.
المخضرمين فيما
أثناء التدريب والدعم ،يمكن للمعلمين الذين تحت التدريب واإلعداد التأثير بشكل إيجابي على المعلمين
َ
يتعلق باالختبار التجريبي في حصص الكيمياء إلنشاء بيئات تعليمية تفاعلية في الصف.
المخضرمين على التعلم الهادف بل على التعلم التقليدي من حيث النمو المهني في بيئة التعليم
لم ينشأ العديد من المعلمين
َ
المخضرمين ،وتشجيعهم على تغيير طريقتهم التقليدية إلى
الرسمية ،وبالتالي ،فإن مهمة المعلمين الجدد هي تحدي المعلمين
َ
التعلم الهادف (االختبار التجريبي) .إن األسلوب الحديث للتعليم الهادف على استعداد لدمج أدوات مختلفة في التدريس
المخضرمين .يحتاج المعلمون الجدد إلى التدريب
الهادف مثل (االختبار التجريبي) ،األمر النادر حدوثه لدى المعلمين
َ
كمنتجين تذكر بأن
المسبق على طرق تشجعهم على التفكير في المتعلمين كمنتِجين للمعرفة وليس كمسته ِلكين .تفكير الطالب
ِ
مشاركتهم هي نشطة في عملية التعلم ،وهذا يحدث في الصف التفاعلي ،الذي يستخدم أدوات تفاعلية.
اإلنتاج يعني أيضًا أن الطالب يعملون على أعلى مستوى من مهارات التفكير العليا ،مثل التحليل والتوليف وعرض المعرفة
إلى أقرانهم .هذه األدوات متاحة اليوم ،ودورات تدريب المعلمين من شأنها تزويد المعلمين بالخلفية الالزمة لهذا النموذج
الجديد من التدريس .في حين أن هناك العديد من األدوات للتعلم من خالل االختبار التجريبي .هذا ضروري لبرامج تدريب
المعلمين التي تشهد عن التقدم نحو االختبار التجريبي ،ولكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به .يجب أن يكون
المعلمون الذين يُنشئون بيئات تعليمية هادفة مجهزين بمهارتَين ،تقنية وتربوية .يحتاج المعلمون إلى التفكير مليًّا في الجوانب
المعرفية لالختبار التجريبي والتدريب على إنشاء دروس إبداعية أثناء أخذ الدورات المنهجية.
يجب تطبيع األساليب والدورات األساسية لألطر التي تؤكد التعلم الهادف كجزء ال يتجزأ من تخطيط وتصميم وتنفيذ وتقييم
التعلم من جانب الطالب (جال .)Sessoms, 2008،2000 ،لذلك ،فإن دور المعلم هو الذي يمكنه مساعدة طالبه على دمج
ما بين الشيء الملموس وما يمثله بالفعل .ال شك أن إحدى مهام معلمي العلوم والكيمياء ،هو تطبيق مجموعة متنوعة من
األساليب الملموسة لجعل مهمة فهم المواد العلمية التي يتم دراستها مهمة أسهل وبسيطة وفعالة واألهم هو جعلها أن تكون
ممتعة أيضًا )Sessoms, 2008).
الكلمات المفتاحية :دمج فيديوهات ،التعلم والتحصيل العلمي.
المقدمة:
يحاول اإلنسان دائ ًما اكتشاف عالمه وصقل مهاراته بمفرده ،دون أن يشارك اآلخرين عالمه الخاص الذي يحاول
خلقه بعيدًا عن النقد .لذلك يبحث الشخص دائ ًما من أجل معرفة ما يثير اهتمامه ،للعثور على إجابات لألسئلة التي تدور في
رأسه ،وقد تكون حول ظواهر في حياته اليومية أو أشياء أخرى تثير فضوله وتشتيت انتباهه (دانيال.)2014 ،
المواقف تجاه الدراسات العلمية بشكل عام ليست إيجابية ،والدافع للنجاح في مواضيع العلوم منخفضة واإلشارة إلى
العلوم كموضوع ذي جوانب اجتماعية غير موجود .لذا يرغب الكثير من الطالب في الحصول على خبرة أكثر تجريبية في
الدراسات العلمية مثل إجراء التجارب من أجل النجاح في هذه المهنة (.)Abadi, & Kashtan, 2001
قدمت العديد من الدراسات مثل هولبروك وآخرون ( ،)2008صورة قاتمة فيما يتعلق بأساليب تعلم العلوم ،وخاصة
على مستوى المدرسة الثانوية .الحجة الرئيسية هي أن تعليم العلوم  -خاصة في الفيزياء والكيمياء  -ال يحظى بشعبية لدى
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الطالب ( .)Holbrook, Rannikmae, & Kask, 2008تشير بعض هذه الدراسات إلى أن الطالب ليسوا مهتمين
بدرجة كافية بالكيمياء و/أو ليس لديهم الحافز لتعلم المفاهيم والكيمياء.
غالبًا ما وجد المتعلمون أن الكيمياء ليس بالموضوع "ذي الصلة" بأنفسهم وباهتماماتهم وبالمجتمع الذي يعيشون فيه
( .)Dillon, 2009معلمو العلوم بشكل عام ومعلمو الكيمياء على وجه الخصوص ،مدعوون لجعل تعلم العلوم (الكيمياء في
حالتنا) أكثر صلة وذلك من أجل تحسين دافعية طالبهم واهتمامهم بالكيمياء (.)Gilbert, 2006
تتمثل إحدى طرق جعل العلوم أكثر تشويقًا للتعلم ورفع مستوى الدافعية في ربط التجارب والمنتجات بالمشكالت
والتحديات في الحياة اليومية (كالير وكالير ميراف .)2005 ،ومع ذلك ،قد ال يكون واض ًحا للمعلمين ما المقصود بالضبط
بـاالصطالح "جعل العلم أكثر صلة" .قد تحتاج الروابط (أو االختالفات) بين المصطلحات مثل الصلة والفائدة والدافع إلى
توضيح ( Holbrook, Rannikmae, & Kask, 2008; Stuckey, Mamlok-Naaman, Hofstein, & Eilks,
 ،)2013نشروا مؤخ ًرا مراجعة وقام  ،)2005( Eilks & Hofsteinبتحرير كتاب عن موضوع تدريس وتعلم الكيمياء
بشكل يجعله ذا صلة للطالب ،حيث قاموا بتحليل مفهوم مصطلح الصلة وإطار عمل تخطيطي ذي صلة ( & Eilks
.)Hofstein, 2015; Hugerat, Mamlok-Naaman, Eilks, & Hofstein, 2015
تم اقتراح ثالثة جوانب ذات صلة بتعليم العلوم :الشخصية واالجتماعية والمهنية .فيما يلي نسخة مختصرة من هذه
الخصائص (:)Hugerat, Najami, Abu-Much, Khatib, & Hofsten, 2018
●

البُعد الشخصي :ويركز على تكييف الموضوع مع فضول واهتمامات المتعلمين.

●

البُعد االجتماعي :ويركز على إعداد الطالب لتعريف ذواتهم وتحقيق حياة ريادية في المجتمع.

البُعد المهني :ويركز على توفير التوجيه للمهن المستقبلية والسيرورة العملية ،والتحضير للتدريب
●
األكاديمي أو المهني اإلضافي ،وفتح الفرص المهنية له بالتعلم العلمي المقترح ( & Hugerat et al., 2015; Eilks
.)Hofstein, 2015
هذه األبعاد ليست مكملة تما ًما أو ثنائية التفرع .إنها متصلة ببعضها البعض وتتداخل جزئيًّا .على سبيل المثال ،قد
يتناسب التوجه الوظيفي مع الفضول الشخصي ،أو قد يلبي الطلب على االحتياج للمزيد من العلماء والمهندسين في
المستقبل .يرتبط األخير ارتبا ً
مباشرا بفكرة التنمية وازدهار صحي للمجتمع.
طا
ً
من المتفق عليه عمو ًما أنه من أجل جعل التعلم أكثر ارتبا ً
طا وصلة بالحياة الشخصية للطالب والمجتمع الذي يعيش
فيه ،من المهم تغيير كل من المحتوى وطريقة تدريس الكيمياء (.)Eilks & Hofstein, 2015; Stuckey et al., 2013
اقترح بعض الباحثين ًّ
كال من أنماط التعلم المنا ِسبة ،وطرق التدريس المالئمة في محاولة لجعل تعلم الكيمياء أكثر
صلة ،وبالتالي أكثر إثارة لالهتمام .وأكثر تحديدًا ،قاموا بدمج تطوير وحدات التدريس ،وتنفيذها في المدارس ،لتعزيز
التطوير المهني لمعلمي الكيمياء.
كانت الثمانينيات من القرن الماضي وقتًا أدت فيه الكيمياء القائمة على السياق والصلة إلى العديد من برامج الكيمياء.
كتب  )1986( Garforthأن القليل من الدورات التدريبية تعتمد على الخبرات التي يجلبها الطالب من حياتهم اليومية وهذا
صحيح في الكيمياء أكثر من التخصصين العلميين اآلخرين (الفيزياء والبيولوجيا).
في الدراسة الحالية سنحاول اإلجابة عن ثالثة أسئلة تتعلق بالعالقة بين أهمية "االختبار التجريبي" ذات الصلة في
دروس الكيمياء "األحماض والقواعد" ،وتأثيرها على الجانب االجتماعي الشخصي والمهني ،وصياغة الفرضيات حول
الموضوع ،خالل البحث الكمي ،القائم على جمع البيانات الكمية .وتعتمد على االستبيانات والنتائج مع مجموعة من طالب
الصف الثامن ،حيث شارك في الدراسة ما مجموعه  80طالبًا من المدرسة ،منهم  40طالبًا في المجموعة التجريبية و40
طالبًا من المجموعة الضابطة.
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المراجعة األدبية  -الخلفية النظرية
هناك عدة تعريفات لمتغير "ذو الصلة" كما وردت في دراسة مارسيل ومايكل ( Marcelle & Michael,
:)2003
 .1غالبًا ما تكون الكلمة "ذو معنى" في األدب مرادفة لكلمة "شيق" ،أي ما يهتم به الطالب.
 .2مقياس اإلدراك لمجال االهتمام الشخصي لدى الطالب.
 .3عوامل واسعة ومتنوعة تلبي احتياجات الطالب.
 .4ربط باحثون آخرون الصلة بالتغيرات والتطورات في الحياة الشخصية للمتعلمين وفي المجتمع.
يهدف استخدام مصطلح التعلم ذو معنى إلى التمييز بين التعلم القيم للمتعلم ،والحفظ الذي ال يكون عادة ً ذا قيمة
(وزارة التربية والتعليم .)2015 ،التعلم ذو معنى كتعلم تجريبيً ،
بدال من التعلم الخامل ،مثل حفظ الحقائق التي ال يعلق لها
المتعلمون أية أهمية ،أو ممارسة المهارات التي ال يراها المتعلمون مطلوبة .يتميز هذا النوع من التعلم بالمشاركة الشخصية
سا بشكل كلي ،بإدراكه وعواطفه في عملية التعلم ...مثل هذا التعلم يغير سلوك المتعلمين ،ومواقفهم ،وربما حتى
للفرد ،منغم ً
شخصية المتعلمين (وزارة التربية والتعليم.)2015 ،
التعلم ذو الصلة في العلوم
يعمل قسم التفتيش واإلشراف على تدريس العلوم والتكنولوجيا ،بما يتماشى مع سياسة وزارة التربية والتعليم ،على
تعزيز التعلم ذو معنى كتجربة تعليمية متعمقة ومثيرة ذات صلة وقيمة للمتعلمين ،وتدعوهم إلى التداخل والمشاركة في
عمليات التعلم ،التدريس والتقييم .بحلول عام  ،2009تم تحديث الوثيقة الرئيسية في العلوم والتكنولوجيا وفقًا لتحديث
المناهج الدراسية ،مع التركيز على التعلم ذو معنى ،مثل الصلة بالمتعلمين والمجتمع والمحتوى التي تدعو إلى تطبيق
مهارات التفكير عالية المستوى مع الدمج بين التعلم التجريبي من خالل البحث العلمي والتعلم الالمنهجي خارج إطار
الصف لتطوير الخبرات العلمية والتكنولوجية ،ولزيادة الدافعية لتطوير التربية لل ِقيَم والتربية من أجل البقاء.
هذه هي السنة الرابعة التي يواصل فيها طالب الصفين الخامس والسادس تجربة إجراء مسار كامل من البحث
العلمي وكتابة األبحاث وحل المشكالت .تعد مهارات البحث وعملية البحث العلمي بأكملها ،جز ًءا أساسيًّا من عمليات
التدريس والتعلم والتقييم في دراسات العلوم في المدارس االبتدائية .الممارسة الواضحة لمهارات البحث في تدريس العلوم
والتكنولوجيا يستدعي بناء المعرفة ،وفهم وإتقان المحتوى العلمي باإلضافة إلى تنمية مهارات التفكير العليا ومهارات القرن
الحادي والعشرين ،مثل التعاون واإلبداع والنقد .إن تدريس مهارات البحث وتجربة سيرورة كاملة من البحث العلمي يعزز
الدافعية لتعلم العلوم والتكنولوجيا والتمتع به .عمليات التدريس والتعلم  -التقييم التي تدمج مهارات البحث العلمي بطريقة
حلزونية ،في جميع المستويات العمرية ،التعلم الهام في دراسات العلوم والتكنولوجيا في المرحلة االبتدائية (وزارة التربية
والتعليم.)2015 ،
أهداف البحث وأهميته ومساهمته
تشير الدراسات إلى أن التحصيل العلمي في المدارس ما بعد االبتدائية منخفض وأن فصول الكيمياء ال تحظى
بشعبية لدى الطالب .الطالب اليوم ليسوا متحمسين لدراسة العلوم ألنهم يعتقدون أنها ليست ذات صلة بهم في المستقبل.
نتيجة لذلك ،يبذل مدرسو العلوم جهودًا كبيرة لجعل الموضوعات التي يتم تدريسها مناسبة وذات صلة بحياة الطالب.
يعد العلم جزءا من الحياة االقتصادية للمجتمع الحديث ولذلك من الضروري دراسته .االفتراض هو أن كل شخص
متعلم ومنخرط يجب أن يكون لديه بعض المعرفة في مجاالت العلوم .باإلضافة إلى ذلك ،تحتاج البلدان إلى العلماء لتطوير
تقنيات تضمن مستوى معيشيا في المستقبل وألغراض إضافية .السؤال هو :كيف باإلمكان تقليص الفجوة بين الصورة
المنخفضة التي يعلقها الطالب على دراسات العلوم ،وحيويتها ،هذا وباإلضافة الزدياد الحاجة في مجتمع العصر
التكنولوجي الحالي إلى الم علمين والعلماء الذين يعملون على إعداد األجيال القادمة للتعامل والسيطرة على مجاالت الحياة
المختلفة سريعة التغيير ،والتي يلعب العلم والمعرفة دورا مركزيا في وجودهم وتقدمهم ،ولكن من ناحية أخرى هناك ظاهرة
تسرب الطالب من الدراسة ونفورهم من المهن العلمية .قلة من الطالب يلتحقون بالتخصصات العلمية في المدرسة الثانوية
والحقًا في األوساط األكاديمية.
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الهدف الرئيسي من الدراسة هو الفهم والسعي واقتراح طرق من شأنها تعليم معلمي العلوم أدوات التدريس بشكل
عام والكيمياء بشكل خاص (حول التفاعالت الكيميائية) بحيث تثير فضول الطالب وتسمح لهم بربط المواد التي تمت
دراستها بحياتهم .إن الربط بين المادة التي تمت دراستها وحياة الطالب قد يساعدهم على إجراء تحويالت وانعكاسات بين
الكيمياء والمواد العلمية األخرى ،وبالطبع زيادة الدافعية للتعلم.
المستحدثات التربوية وأثرها على التدريس
"إن وتيرة التغيير التي تحصل في العصر الحديث سريعة جدًا وال تقاس بالتغييرات التي سبقتها والتي عرفتها
األجيال السابقة ،فالتحديات التعليمية التي نواجهها تكمن في وجود تعليم هادف لجميع فئات المجتمع ،كما ووجود نظام
تعليمي كامل من جهة ومن جهة أخرى نسعى لحياة مثمرة كمواطنين"( .كلمة مديرة قسم التربية االبتدائية السيدة يهوديت
قادش).
تعتبر التغييرات واالبتكارات في طرق التدريس وخصائص المناهج من القضايا المهمة في نظام التعليم اليوم ،فيتفق
الباحثون على أن التغييرات في المجتمع هي تغييرات ديناميكية ومن أجل اإلنجاز بها على المرء االنخراط ً
أوال في
المدرسة وفي المجتمع ،كما هناك ضرورة االبتعاد عن األساليب التقليدية القديمة ،حتى يتمكن المجال المهني من التطور
والتجدد بحسب المستحدثات العصرية ،فعلى مدار الخمسين عا ًما الماضية ،مثال على ذلك التعليم األمريكي والذي خضع
لعدد من االبتكارات التعليمية (.)Stevens, 2004
يوضح الباحثون أن علم أساليب التدريس يرتكز على مبدأ القدرة ،فلكي تكون ناج ًحا في المدرسة ،من الضروري
اكتساب الثقافة ونقلها أو تطبيقها حيث تتعامل بشكل أقل مع المعرفة وأكثر مع القدرات والتي تطور مع تطور الثقافة
المكتسبة (.)Bonal & Rambla, 2003
وفي هذا المجال يتبنى الباحثون وثيقة الجمعية األمريكية لعلم النفس ( )APA, 1997التي تسلط الضوء على أهمية
بيئات التعلم الجيدة التي تتميز بمشاركة الطالب في بناء المعنى من خالل حل المشكالت التفاعلية .تؤكد توصيات APA
على أهمية طرق التدريس والمواد في إصالح المدارس ،باإلضافة إلى أن مهارات القرن الحادي والعشرين تسعى إلى
إعادة بناء خبرات التعلم األساسية من خالل تعريض الطالب ألنشطة أكثر واقعية وتعزيز التفكير اإلبداعي والمبتكر في
المدارس .يضيف الباحثون أن التنفيذ الجيد لمعظم االبتكارات يتطلب تدريبًا مستمرا من خالل التنفيذ الفعلي والتجريبي
للمهارة ،فهناك العديد من االبتكارات المميزة لكنها فشلت ألنها لم تنفذ بشكل منهجي ولم تحظ بصيانة من خالل المراقبة
والتدريب على المدى الطويل (.) Stevens, 2004،Schoen & Fusarelli, 2004
في الساب ق وقبل التسلل إلى اإلنترنت ،كانت رؤيتنا للعالم مختلفة ،فمعظم المعلومات التي أردنا معرفتها ،لم تكن
بمتناول اليد وكان من الصعب الوصول إليها ،أما اليوم فنحن محاطون بالمعلومات الرقمية ،هذا المجال ،الذي يعتمد على
اإلنترنت ،يشمل بيئة العالم بأكملها ،فإن كتلة او كمية المعلومات التي يمكن ألي شخص الوصول إليها اليوم هي كبيرة جدًا
ومع ذلك ،هناك ابتكار أكثر من أي وقت مضى .عالوة على ذلك ،فإن التقدم السريع في تكنولوجيا النقل وأخذ عينات
المعلومات آخذ في االنتشار ،وهو يتسبب اآلن في زيادة منهجية في كمية المعلومات في جميع أنحاء العالم.
لقد كان لهذه الظروف االجتماعية والتكنولوجية تأثير كبير على وعينا المعرفي في العالم .البيانات الرقمية التي
تتحرك باستمرار عبر الشبكة ،من البرمجيات إلى المحتوى ،تشكل البيئة التي يتم فيها العمل والتعلم ومنها:
التأثير على االتجاهات التربوية:
سا واحدًا ال يناسب
● فهم أفضل لكيفية ميل الناس إلى التعلم ،بشكل صريح ،فهناك التعددية ألنماط التعلم فأن "مقيا ً
الجميع".
● في البلدان المتقدمة ،هناك اتفاق عام على أن المدارس ومؤسسات التعليم العالي تواجه تحديات في معالجة مهامها
في عالم سريع التغير .في البلدان النامية ،تجديد التركيز على العولمة والقدرة التنافسية.
● يعتبر معظم المنظرين التربويين أن مهارات االتصال والتعاون أو المشاركة ال تقل أهمية عن القدرة لدى الفرد.
أمرا مه ًما لتجربة تعلم الطالب.
● يعد االنتقال من المحتوى السلبي إلى المحتوى الناشط ً
● االعتماد الرئيسي لالتصال المرئي كآلية للتعليم األساسي ،مع تزايد عدد المعلمين من خالل الفيديوهات الصفية.
تأثير االتجاهات التكنولوجية على:
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● التطور العالمي في الوصول إلى اإلنترنت :من  250مليون مستخدم لإلنترنت في جميع أنحاء العالم قبل عقد من
الزمن إلى  2.08مليار مستخدم لإلنترنت في عام .2011
● انتشار الفيديوهات عبر منصات متعددة ،وقد تمثل مقاطع الفيديو عبر اإلنترنت  40بالمائة من إجمالي حركة
مرور المستهلكين على اإلنترنت ،وستصل إلى  62بالمائة بحلول نهاية عام .2015
● يقدم توزيع مسجالت الفيديو مثل الهواتف الذكية ولوحات اللمس نوعًا جديدًا من الحلول السهلة للمعلمين
والطالب .بحلول عام  ،2015مثلت مقاطع الفيديو على الجوال ما يصل إلى  66بالمائة من حركة بيانات الجوال في
العالم.
دورا ها ًما في التغيير وهي عامل رئيسي في التغيير في التعليم ،كما ومن المتوقع أن
ال شك أن التكنولوجيا تلعب ً
يكون الفيديو عامل تغيير قويًا آخر سيضيف قيمة إلى عملية التعلم وفي نفس الوقت يحسن جودة تجربة التعلم.
يعتبر الفيديو أداة اللتقاط ،تسجيل ،معالجة ،تخزين ،نقل وإعادة بناء سلسلة من الصور التي تمثل الحركة وهي
تشكل مساعدة تربوية مهمة ،والتي يمكن استخدامها كأداة تعليمية ،ووسيلة للتعاون ،فهي لغة عالمية ( Hatti,
.)2012
مقدمة لموقع يوتيوب YouTube
يُعتبر  YouTubeوسي ً
طا جديدًا أصبح مساحة قوية تتيح طرقًا جديدة الستهالك الموسيقى وإنشاءها ومشاركتها.
بسبب  YouTubeوالمواقع اإلعالمية ،تغير أداء الموسيقى والتعليم .هذه االتصاالت هي موارد للمعلمين والفنانين تمكنهم
من تحسين وزيادة وتحويل حرفتهم.
أصبح موقع  YouTubeثالث أشهر موقع في العالم بعد  Googleو .Facebookمنذ إنشائه في فبراير ،2005
شهرا من إنشائها ،تمت مشاهدة  100مليون مقطع فيديو .في أكتوبر
نموا سريعًا؛ بعد ستة عشر
ً
شهد "ً "YouTube
 ،2008اجتذب الموقع  100مليون مشاهد أمريكي يوميًا ،أي ما يقدر بأكثر من ثلثي مستخدمي اإلنترنت في الواليات
المتحدة (.)Cayari, 2012
إمكانات  YouTubeالتعليمية
تعد اإلمكانات التعليمية لتكنولوجيا الفيديو في الفصل الدراسي واعدة ،خاصةً إلعداد الطالب لمهارات القرن الحادي
والعشرين .تُظهر الدراسات مكاسب إيجابية نتيجة دمج تقنية الفيديو في التدريس .يوتيوب يساعد في الفصول الدراسية
والتخطيط .يتم التركيز على استخدام "يوتيوب" مباشرة في الدراسات االجتماعية وخاصة في الصفوف االبتدائية.
يستخدم المعلمون تقنية  YouTubeلتحسين التعلم .يتم تحسين التعلم إما عن طريق المواد التي تدمج من المواقع في
التدريس اليومي أو من خالل تقديم وعرض المشاريع التي ينتجها الطالب والتعليقات على المواقع.
استخدام "يوتيوب" يجعل التد ريس مريحا أكثر بين المعلمين وخاصة معلمي المواد العلمية مثل الكيمياء ،لذلك يعتبر
موقع "يوتيوب" الموقع األبرز في العالم .ينعكس هذا في الشعبية السريعة واالستخدام الكبير كل يوم ألكثر من 100000
مقطع فيديو يتم تحميلها ومشاركتها عبر  .YouTubeكما ساعد "يوتيوب" على إطالق "ثقافة الهواة" حيث يمكن للمواطن
نشر المواد التي يشاهدها المليون .يتم تنسيق مقاطع فيديو  YouTubeكمقاطع فيديو فالش بحيث يمكن تخزينها والعثور
عليها دون أي فقدان للجودة .يمكن للمستخدمين البحث ومشاهدة مقاطع الفيديو عند الطلب .في الفصل الدراسي ،أصبح
 YouTubeأداة تعليمية تعزز التعلم بطرق مبتكرة مثل نشر مقاطع فيديو للطالب الذين يجرون تجارب علمية لمشاركتها
مع طالب آخرين (.)Jones & Cuthrell, 2011
يمكن تلخيص تأثير  YouTubeفي ثالثة مصطلحات رئيسية:
 .1التفاعل مع المحتوى (يشير المتعلم إلى المحتوى المرئي سواء أكان ذلك شفهيًا أو بكتابة المالحظات أو التفكير
أو بتطبيق المفاهيم).
 .2االتصال (يتصل المتعلم بالمحتوى المرئي ،وينجذب إلى الفيديو ،سواء عند الطلب أو في الوقت الفعلي.
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 .3نقل المعرفة والذاكرة (قد يتذكر المتعلم المفاهيم ويحافظ عليها بشكل أفضل من وسائل االتصال التعليمية
األخرى.
يجمع  YouTubeأنواعًا عديدة من البيانات (الصور والحركة واألصوات والنص) بطريقة تكميلية ،ويمكن تكييف
التعلم بسهولة أكثر من األدوات األخرى مع أنماط التعلم المختلفة ووتيرة التعلم الشخصية للطالب.
باستخدام  ،YouTubeيتمتع المتعلم بمزيد من التحكم في المعلومات التي يتلقاها وفرصة أخرى للتعلم العميق من
خالل القدرة على إيقاف المحتوى ،والترجيع للخلف ،والتقديم السريع ،وتكرار المحتوى عدة مرات حسب الحاجة .تُظهر
العديد من الدراسات كيف يدعم  YouTubeوالوسائط المتعددة تحسين التعلم .لقد ثبت أن  YouTubeيؤثر على درجات
االختبار واألداء.
يمكن لموقع  YouTubeإعداد الطالب بشكل أفضل لسوق العمل ألنه يطور مهارات مثل اإلبداع والتواصل
االجتماعي وتقدير الذات والفهم الثقافي.
يعتبر " "YouTubeبيئة تعليمية رسمية وتعليمية وممتعة تعتمد على المستخدم ووفرة المحتوى المتاح والمحتوى
الموجه (.)Hatti, 2012
وجد الباحثون أن المعلمين تمكنوا من تعزيز التعلم األصيل من خالل التدريس الثقافي سريع االستجابة باستخدام
تقنية  .YouTubeاستشهدوا بنتائج تعليمية عالية وقرروا أن النتائج على حساب التكنولوجيا .وجدوا أيضًا أن تقنية
 YouTubeفي حالة تدريس فعالة .الحظ الباحثون أن المتعلمين لديهم استجابات عاطفية لهذه التكنولوجيا .وأشاروا إلى أن
مقطع فيديو يثير مشاعر مثل الغضب والفرح والحب واإلثارة والملل لدى المتعلمين .يمكن استحضار كل هذه المشاعر من
خالل التجارب .يمكن تجربة هذه المشاعر أكثر من مرة دون االعتماد الشديد على الذاكرة .قدرة  YouTubeعلى جذب
انتباه الطالب ،وخلق التوقعات بين الطالب ،وزيادة
يمكن لـ " "YouTubeتنشيط كل هذه الذكاءات تلقائيًا مع الطالب .يؤدي استخدام الدماغ من قبل كل من نصفي
الكرة األرضية وتنشيط جميع الذكاءات األساسية إلى إنشاء وضع تعليمي مثالي من خالل استخدام الصور المرئية والنص
المكتوب والخطاب والمؤثرات الصوتية وموسيقى الخلفية التي يتم إجراؤها عبر Jones & Cuthrell, ( YouTube
.)2012
يستخدم المعلمون  YouTubeلجذب انتباه الطالب ألن الوصول السهل إلى  YouTubeيوفر الوقت ويسمح بمزيد
مصدرا ضخ ًما لتدريس المحتوى في معظم المهن مثل الثقافة والوقت واالستمرارية
من التدريس التلقائي .يُعد YouTube
ً
والتغيير واألشخاص واألماكن والبيئة؛ التنمية والهوية الشخصية؛ األفراد والجماعات والمؤسسات؛ السلطة والسلطة
والحكم؛ اإلنتاج والتوزيع واالستهالك؛ العلوم والتكنولوجيا؛ العالقات العالمية والمثل والممارسات المدنية ( & Jones
.)Cuthrell, 2012
في هذا االستخدام لموقع  ،YouTubeتعبر مجموعة من الطالب عن آراء ضد اآلخرين الذين يعارضون ويقدمون
الحجج ،ويقوم الطالب بتحليل المعلومات بشكل نقدي وتقديم استنتاجاتهم الخاصة ،وهي ميزة أساسية للتعلم العميق،
با إلضافة إلى أنها تشير إلى تطبيق تصنيف بلوم للوصول إلى ترتيب أعلى مهارات التفكير وليس فقط الترتيب األدنى من
الفهم والتذكر (.)Jones & Cuthrell, 2011
يستخدم المعلمون  YouTubeلجذب انتباه الطالب ألن الوصول السهل إلى  YouTubeيوفر الوقت ويسمح بمزيد
مصدرا ضخ ًما لتدريس المحتوى في معظم المهن مثل الثقافة والوقت واالستمرارية
من التدريس التلقائي .يُعد YouTube
ً
والتغيير واألشخاص واألماكن والبيئة؛ التنمية والهوية الشخصية؛ األفراد والجماعات والمؤسسات؛ السلطة والسلطة
والحكم؛ اإلنتاج والتوزيع واالستهالك؛ العلوم والتكنولوجيا؛ العالقات العالمية والمثل والممارسات المدنية ( & Jones
.)Cuthrell, 2012
في هذا االستخدام لموقع  ،YouTubeتعبر مجموعة من الطالب عن آراء ضد اآلخرين الذين يعارضون ويقدمون
الحجج ،ويقوم الطالب بتحليل المعلومات بشكل نقدي وتقديم استنتاجاتهم الخاصة ،وهي ميزة أساسية للتعلم العميق،
باإلضافة إلى أنها تشير إلى تطبيق تصنيف بلوم للوصول إلى ترتيب أعلى مهارات التفكير وليس فقط الترتيب األدنى من
الفهم والتذكر (.)Jones & Cuthrell, 2011
دافعية الطّلب
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عندما تُمنح الفرصة للطالب إلنشاء مادة رقمية الستخدامها في الفصل الدراسي ،إن الشعور بالقوة والملكية
واإلحساس بالحصول على الهدف أعلى من ذلك بكثير .هذا بدوره يزيد من دافعية الطالب تجاه موضوع معين ويساهم
أيضًا في تطوير مهارات إضافية مثل االبتكار ،اإلبداع والقيادة والتفاعل االجتماعي وإدارة المشاريع .الن تدفق المحتوى
يجعل المتعلم أكثر تواصال وهذا يزيد من مشاركته .تتيح السيطرة الذاتية على وتيرة التعلم للطالب إعادة وتكرار االختبار
لمقتطفات من درس ويشعرون أنهم يتعلمون بشكل أكثر فعالية.
نظرا للواقع الذي يوفره  .YouTubeحيث بإمكانه في كثير
بإمكان تعلم المفاهيم من خالل يوتيوب أيضًا ان تتحسن ً
من األحيان تقليل العزلة وزيادة وعي الطالب بالمحتوى الذي يتم تدريسه .تظهر العديد من الدراسات أن المتعلمين يكونون
سا للتفاعل مع المحتوى التعليمي عندما يستخدم المحتوى القصة السرد يستخدم درجة معينة من المالءمة الشخصية
أكثر حما ً
أو يقدم درجة معينة من التحكم في كيفية القيام بذلك المحتوى او التوجه إليه .عالوة على ذلك ،عندما يتم منح الطالب
الفرصة إلنشاء مواد رقمية لالستخدام في الفصل الدراسي ،يكون اإلحساس بالقوة والملكية واإلحساس بالحصول على
الهدف أعلى من ذلك بكثير .وهذا بدوره يزيد دافعية الطالب تجاه موضوع معين ويساهم أيضًا في تطوير مهارات إضافية
مثل االبتكار واإلبداع والقيادة والتفاعل االجتماعي وإدارة المشاريع .يسمح استخدام المواد التي تدمج وسائل اإلعالم العام
أمرا رائعًا ،مما يسمح للمتعلمين
للطالب بالتعلم بوتيرة تناسبهم .في الوقت نفسه ،يمكن أن يكون المحتوى متاحا عند الطلب ً
وتكرارا والشعور بأنهم يتعلمون بشكل فعال (.)Thompson & Flecknoe, 2003
مرارا
بمراجعة المقاطع
ً
ً
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أسئلة البحث
السؤال الرئيسي
ما هو تأثير التجارب ودمج مقاطع الـﭭـيديو العلمية على موقع  YouTube Scienceفي درس العلوم على دافعية
وإنجازات الطالب العرب من الصف الثامن؟
أسئلة ثانوية:
ما هو الفارق بين المجموعتَين وتأثير المالءمة وتكامل مقاطع الـﭭـيديو العلمية على دافعية الطالب وتحصيلهم.
المجال العينة :التقرير األولي لمجموعة البحث والسياق البحثي
لقد اشتملت عينة البحث صفين (الصف الثامن) من مدرسة "يافة" الشاملة .مجال البحث هو مدرسة عربية حكومية
شاملة في شمالي البالد .تتكون المدرسة من ثالث مستويات :صفوف السابع ،صفوف الثامن وصفوف التاسع .عدد الصفوف
هو 5 :صفوف السابع 5 ،صفوف الثامن و 5صفوف التاسع .تضم المدرسة  450طالبًا من طوائف مختلفة ،مثل المسلمين
والمسيحيين .عدد المعلمين  50معل ًما ومعلمة .والمعلمون أيضًا ينتمون إلى طوائف مختلفة من مسيحيين ومسلمين .شملت
البحث  80طالبًا يدرسون مادة الكيمياء .صف يتعلم بدون االختبار التجريبي وتُعتَبَر المجموعة الضابطة ،وصف يتعلم مع
االختبار التجريبي في حصة الكيمياء التي تشكل المجموعة التجريبية .ستكون المجموعتان متطابقت َان ،ولن تكون هناك
فروقًا ذات داللة إحصائية في العمر وتعليم الوالدَين ومهنة الوالدَين ودورات اإلثراء والحالة االجتماعية واالقتصادية.
متوسط التحصيل في الصفين متشابه ،عدد الطالب متشابه من حيث التحصيل.
الجزء الثاني :األداة الثانية من البحث تهدف إلى فحص التحصيل هي اختبار قَبْلي َ /ب ْعدِي ( )pre / postيتكون من
أسئلة مختلفة األنواع.
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فصل نتائج البحث
العينة
تضمن البحث الحالي  80طالبًا وطالبة في الصف الثامن من المرحلة اإلعدادية 40 .منهم مجموعة تجريبية ،و40
منهم مجموعة ضابطة .يوضح الجدول  1توزيع الطالب وفقًا لمتغيرات الخلفية الخاصة بهم.
الجدول  :1توزيع الطّلب حسب متغيرات الخلفية
متغير
مجموعة
الجنس
المجموعة التجريبية

-

جنس
المجموعة الضابطة

-

عدد

 ٪نسبة مئوية

ضابطة

40

50

تجريبية

40

50

ذكور

16

40

إناث

24

60

المجموع

40

100.00

ذكور

22

55

إناث

18

45

مجموع

40

100.0

80

100.0

الصف
أداة البحث

أداة البحث هي عبارة عن استبيان من َّ
ظم يتكون من ثالثة أجزاء :الجزء (أ) :يشتمل على أسئلة حول بيانات الخلفية
للطالب مثل :الجنس ،الصف .الجزء (ب) :يشتمل على  31مقولة تختبر مستوى الدافعية والمتعة في حصة الكيمياء بين
الطالبُ .
طلب من كل طالب اإلجابة على األسئلة على مقياس من  1إلى  ،5حيث أن الدرجة (" - )1غير موافق على
اإلطالق" ،والدرجة (" )5موافق جدًّا" .وقد تم إنشاء متغير الدافعية عن طريق حساب متوسط إجابات عناصر البيانات.
اختبارين.الختبار الفرضية ،تم إجراء اختبار  tعلى عينتَين المتعلقة  -متزاوجة
الجزء (ج) :التحصيل التعليمي من خالل
َ
الجدول  :2المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمستوى الدافعية قبل وبعد االختبار التجريبي بين الطّلب في
المجموعة التجريبية ،واختبار قيمة  tلّلختّلف بينها
مستوى الدافعية

N

متوسط ()5-1

االنحراف
المعياري

قبل االختبار التجريبي

40

3.57

0.79

بعد االختبار التجريبي

40

4.01

0.56

قيمة t
**-3.353

تُظهر النتائج في الجدول  2أعاله ،أنه تم العثور على فارق كبير في مستوى الدافعية والمتعة في حصة الكيمياء قبل
االختبار التجريبي وبعد االختبار التجريبي بين طالب الصف الثامن في المجموعة التجريبية ( .)t=-3.353, p<0.01كان
متوسط مستوى الدافعية والمتعة في حصة الكيمياء بعد االختبار التجريبي (ُ ،)M=4.01, SD=0.56وجد أعلى من متوسط
مستوى الدافعية والمتعة في حصة الكيمياء قبل إجراء االختبار التجريبي ( ،)M=3.57, SD=0.79مما يعني أن مستوى
الدافعية والمتعة في حصة الكيمياء قد تحسنت بعد االختبار التجريبي  -وبالتالي تم تأكيد الفرضية
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الجدول  :3المتوسطات واالنحرافات المعيارية للتحصيل الدراسي قبل االختبار التجريبي ،وبعدها بين طّلب
المجموعة التجريبية ،وقيمة اختبار  tللفارق بينهما
التحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية

N

متوسط ()5-1

االنحراف المعياري

اختبار  :1قبل االختبار التجريبي

40

06.57

27.98

40

اختبار  :2بعد االختبار التجريبي

26.06

69.03

قيمة t
**-8.918

توضح النتائج الواردة في الجدول  3أعاله وجود فارق ملحوظ في التحصيالت الدراسية للطالب قبل االختبار
التجريبي وبعد االختبار التجريبي لدى طالب الصف الثامن في المجموعة التجريبية ( ،)t=-8.918, p<0.001إذ أن
متوسط التحصيل الدراسي في حصة الكيمياء بعد االختبار التجريبي ( ،)M=69.03, SD=26.06قد وجد في التحصيل
الدراسي أعلى من متوسط التحصيل في حصة الكيمياء بعد االختبار التجريبي  -وبالتالي تم تأكيد الفرضية.

قبل االختبار

بعد االختبار

الرسم البياني رقم  :1الفارق في متوسط التحصيل الدراسي في حصة الكيمياء قبل االختبار التجريبي وبعد االختبار التجريبي بين طّلب
المجموعة التجريبية

الجدول  :4المتوسطات واالنحرافات المعيارية للتحصيل الدراسي في االختبار األول والتحصيل الدراسي في
االختبار الثاني بين طّلب المجموعة الضابطة وقيمة اختبار tللفارق بينهما
التحصيل الدراسي للمجموعة الضابطة

N

المتوسط ((5-1

االنحراف المعياري قيمة t

االختبار األول

40

64.23

27.50

االختبار الثاني

40

65.19

27.73

-1.246

تظهر النتائج الواردة في الجدول  4أعاله أنه ال يوجد فارق كبير في متوسط التحصيل الدراسي لالختبار األول،
ومتوسط التحصيل الدراسي لالختبار الثاني بين طالب المجموعة الضابطة (.)t=-1.246, n.s
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ّ
االختبار الثاني

االختبار ّ
األول

الرسم البياني رقم  :2الفارق بين متوسط التحصيل الدراسي في حصة الكيمياء في االختبار األول ومتوسط التحصيل الدراسي في
االختبار الثاني بين طّلب المجموعة الضابطة.
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فصل مناقشة البحث
الهدف من هذا البحث هو معرفة ما إذا كانت طريقة التدريس التي تركز على االختبار التجريبي أكثر فاعلية ،وتؤثر
على تحصيل الطالب ومستوى دافعيتهم بشكل إيجابي ،مقارنة بالطريقة الوجاهية التقليدية ،وتزيد من مستوى الدافعية لديهم.
وقد تمركز سؤال البحث األساسي في فحص ما إذا كان االختبار التجريبي في حصص الكيمياء في صفوف الثوامن ترفع
من مستوى التحصيل الدراسي لدى طالب الصف الثامن ويرفع مستوى الدافعية لديهم .لذلك فإن كانت فرضيات البحث
األولى أنه سيتم إيجاد فوارق في مستوى الدافعية والمتعة في حصة الكيمياء قبل االختبار التجريبي بين طالب المجموعة
التجريبية ،وقد أشارت نتائج هذا البحث إلى وجود فارق معنوي بين المجموعة التجريبية (،)M=4.01, SD=0.56
والمجموعة الضابطة ( ،)M=3.57, SD=0.97الذين درسوا في صف اعتيادي دون االختبار التجريبي.
أن مستوى الدافعية والتمتع في حصة الكيمياء قد تحسن بعد االختبار التجريبي ،األمر الذي يشير إلى توكيد
الفرضية .بمعنى آخر ،فإن استخدام االختبار التجريبي يرفع من مستوى الدافعية لدى طالب الصف الثامن تجاه مادة
الكيمياء .لدى فحص داللة االختالف بين الصفين في مستوى الدافعية واالهتمام ،تم إجراء اختبار " "T-Testلفحص
ووجد أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بينهما ،بحيث أن مستوى الدافعية ارتفع أكثر في
الفروق بين العينات المستقلةُ ،
المجموعة التجريبية بعد االختبار التجريبي ،ووجد أن هنالك أبحاثا كثيرة تؤكد هذه الفرضية .أحد األبحاث الذي فحص
تأثير االختبار التجريبي في التدريس إلى أن االختبار التجريبي أفضل ،لكونه أكثر فاعلية بينهما ،بحيث يرفع مستوى
الدافعية في المجموعة التجريبية بعد االختبار التجريبي ،فيها اختبرها الطالب بشكل عملي ،لذلك ،ينبغي أخذ التكنولوجيا
بالحسبان وإمكانية نوالها كوسيلة للتغيير تهدف إلى تعزيز التعليم.
سيواجه المعلمون تحديًا ليس فقط لمواكبة األمور ،ولكن أيضًا للتأكد من أنهم يجربونها ويستخدمونها كأدوات
تعليمية .يجب على المعلمين المواكبة مع الطالب وتنويع طرق التدريس الخاصة بهم من أجل الحفاظ على تفاعل الطالب.
يتيح االختبار التجريبي إنجاز المهام في الصف ،دون أن يالحظ الطالب (.)Devlin, Feidhaus, & Benterm, 2013
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن التعلم من خالل االختبار التجريبي يزيد من دافعية التعلم لدى الطالب .يرتبط التعلم
الهادف ارتبا ً
طا وثيقًا بقدرتنا كمعلمين على إنتاج دافعية عالية لدى الطالب في االختبار التجريبي في حصص الكيمياء
(ساالنت.)2003 ،
وقد وجدت صعوبات كثيرة في تدريس العلوم والكيمياء ،إن صعوبة فهم المفاهيم العلمية ووجود نظام من المفاهيم
الخاطئة في الظواهر المختلفة ،على سبيل المثال ،يُسأل الناس عن أي من األجسام المعينة ستطفو في النهر ،ويعتقدون أن
الجسم األخف وزنًا .ومع ذلك ،في الواقع ،تحدد كثافة الجسم أي األجسام سوف يطفو .تم توضيح صعوبة التمييز بين
المفهو َمين" :الوزن"  -وهو مفهوم ملموس يمكن قياسه و "الكثافة"  -مفهوم مجرد  -غير قابل للقياس بشكل مباشر.
وبالتالي فإن دور تدريس الكيمياء هو تعليم نظام المفاهيم المجردة والنقل للمتعلم من نظام مفهوم (خاطئ) إلى نظام
دورا مه ًّما
مفهوم آخر (صحيح) .إن إيضاح المفاهيم المجردة في العلوم والكيمياء ،من خالل دمج االختبار التجريبي يلعب ً
في رفع مستوى الدافعية لدى الطالب لتعلُّم هذه الموضوعات ( .)Gilbert, 2005, Glynn & Koballa, 2006أدت
زيادة مستوى الدافعية أيضًا إلى تحسين مواقف الطالب تجاه تعلم الكيمياء ،ونتيجة لذلك ،زاد التحصيل في الكيمياء وتحسَّنَ .
يؤكد البحث الحالي صحة الفرضية الثانية التي تركز على موضوع التحصيل .أظهر البحث الحالي أن هناك عالقة
إيجابية ذات داللة إحصائية بين الدافعية والتحصيل الدراسي ،أي أنه كلما ارتفع مستوى الدافعية ،كلما ارتفع مستوى
التحصيل الدراسي .عالوة على ذلك ،يشير البحث الحالي إلى أن الصف الذي دَ َرس الكيمياء من خالل االختبار التجريبي
حصل على متوسط عالمات أعلى ( .)M=69.03, SD=26.06عنها من الصف الذي تعلمه وف ًقا لألسلوب التقليدي ،في
الصف االعتيادي ( .)M=57.06, SD=27.98عالوة على ذلك ،لدى فحص الفوارق بين الصفين ،في متوسط العالمات
بعد تطبيق الفعالية ،وقد تم إجراء اختبار  T-testلفحص الفروقات بين العينات المستقلة ووجدت فروقًا ذو داللة إحصائية
بين العالمات بعد إجراء التدريس بواسطة دمج التجارب ،بحيث كان متوسط الصف الذي تم تدريسه في طريقة دمج
االختبار التجريبي أعلى من الصف الذي لم يتم تدريسه بنفس الطريقة .وبالتالي تشير هذه النتائج إلى تأكيد الفرضية .كما أن
المصادر العلمية تعزز الفرضية التي فحصت تأثير استخدام دمج االختبار التجريبي على تحصيل الطالب ،مما يشير إلى أن
استخدام التجارب ،في هذه الحالة ،فإن التجارب ً
دورا في إشغال طالب المدارس اإلعدادية في مهمة التخطيط
فعال قد تلعب ً
بشكل فعال و ُمجدي .باإلضافة إلى ذلك ،تم إدراك إن الطالب لدى استخدام االختبار التجريبي فإنه يزودهم بتعليمات ألداء
مهام البحث بطريقة ُمجدية ،وساعدتهم على فهم متطلبات المهمة بشكل أفضل والتركيز على ما هو مطلوب لتحقيق نتيجة
ناجحة .أداء المهام بنجاح قد ضمن للطالب زيادة مستوى التحصيل ( .)Devlin, Feldhaus, & Bentrem, 2013تشير
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مراجعة المصادر العلمية إلى أن موضوع العلوم يوفر المعلومات ،ويقدم تفسيرات للظواهر الطبيعية ويصف األسباب التي
أدت إلى هذه الظواهر التي يهتم العلماء بفحصها .على سبيل المثال ،فضل علماء الكيمياء العمل مع حلول للمواد النقية،
وفضل علماء الفيزياء دراسة حركة األجسام ،التي كانت لديها القليل من االحتكاك ،واختار علماء األحياء األنظمة
الفيزيائية ،والتي ستحدث في المستقبل.
تساعد األبعاد التمثيلية عن طريق التجارب في تجسيد الحركات ،مما يساعد على ربط الكلمات بأفكار ( & Glynn
 .)Koballa, 2006عالوة على ذلك ،فإن التمثيل يعد جانبًا مه ًّما من جوانب التعلم  -خاصة في العلوم ،والتي يُنظر إليها
على أنها محور اهتمام رئيسي في موضوعنا ،خاصة عندما يواجه الطالب صعوبة في فهم معنى المفاهيم المعروضة
( .)Gilbert, 2005, Glynn & Koballa, 2006أيضًا ،استخدام دمج التجارب لتبسيط المفاهيم وعرض موضوع
الكيمياء بطريقة مختلفة ،بسيطة وممتعة للطالب ،وهو هدف مهم بشكل خاص ،هو تحسين طريقة تعلم الناس .أظهرت
العديد من الدراسات المتعلقة بدمج التجارب أن التدريس الذي يشمل التجارب يمكن أن يسهل فهم العمليات على المستوى
الجزيئي ( .)Devlin, Feldhaus, & Bentrem, 2013يؤدي ظهور هذه األدوات التعليمية المتنوعة إلى زيادة مستوى
الدافعية ،ولديها تأثير كبير على تعلم الطالب.
ً
عامال حاس ًما في تحسين جودة التعليم وتحسين مستوى أداء التعلم
في اآلونة األخيرة ،تم اعتبار دمج التجارب
التربوي لدى الطالب .أثبت دمج التجارب أن له تأثير إيجابي بالغ على تحصيل الطالب ،وحدث تغيير آخر في عمليتي
التدريس والتعلم ككل ،وقد حصل ذلك عندما تعلم الطالب أنفسهم كيفية دمج التجارب في دروس الكيمياء لدعم توفير المواد
والمحتوى ،األمر الذي أدى إلى تحسين نتائج التعلم لدى الطالب ،باإلضافة إلى تعزيز مستويات أعلى من الدافعية لدى
الطالب .أظهرت دراسة أخرى أن اإللمام الرقمي الذي يتم إجراؤه في عرض المواد التعليمية من خالل دمج التجارب بشكل
عام ،يُعتبر شر ً
طا لتنمية مهارات التعلم لدى الطالب تجاه الموضوعات الدراسية.
عالوة على ذلك ،فهو يميل إلى تحسين الوضع االقتصادي في مجتمع قائم على المعرفة ،وتحسين رغبة األوالد في
التعلم ( .)Barbutiu & Käck, 2013أثبتت دراسات أخرى أن أساليب التعلم والتعليم تؤثر على مستوى تحصيل الطالب
وهي عوامل حاسمة في التغييرات التي تنطبق على عملية تعلم الطالب ( .)Hennessy et al, 2007يستخدم أسلوب التعلم
من أجل "اإلدراك المعقد للعالقة بين المعلم والطالب" ( .)Cohen, & Amidon, 2008هذا النهج الذي يتبعه المعلم في
عملية التعلم ،سوا ًء كان يركز على المعلم نفسه أو الطالب .أثبتت الدراسات أنه عندما يكون الطالب في مركز االهتمام،
تكون النتيجة فه ًما أعمق للطالب للمواد التي يقدمها المعلم في الصف ،باإلضافة إلى قدرته المحسنة .وقد وجد أيضًا أن دمج
التجارب يحسن من التحصيل وفهم المفاهيم العلمية (.)Hennessy et al, 2007
تشهد المصادر العلمية على أهمية استراتيجيات التدريس وبُنية الصف في زيادة دافعية الطالب ورفع مستوى
التحصيل .يدعي العديد من الباحثين  ،)2002( Dornyeiوبن أري وإلياسي ( ،)2006بأن استراتيجيات التدريس لها
تأثيرات مختلفة على المتغيرات التحصيلية الثالثة :إدراك بيئة التعلم ،أهداف التحصيل الشخصية ،وأنماط الدافعية على
التحصيل .أي أن نوع استراتيجية التعلم يحدد الطريقة التي ينظر بها الطالب إلى بيئة التعلم على أنها تشدد على توجه معين
للتحصيل .لذلك ،فالطالب الذين درسوا في صف التدريس ،حيث كان النهج مع دمج التجارب ،أدركوا أنه أكثر توج ًها نحو
هدف التمكن ( .)Mastery Oriented Goalsمقارنةً بالتدريس الوجاهي والتقليدي .يرى طالب التدريس الوجاهي أن
الصف أكثر توج ًها نحو أهداف تطبيقية مقارنة بطالب المجموعة التجريبية التي تدمج التجارب.
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االستنتاجات والتوصيات
تناول البحث الحالي مساهمة دمج التجارب في التدريس من أجل تحسين ورفع مستوى التحصيل الدراسي في مادة
الكيمياء للصف الثامن ،وكذلك تأثير دمج التجارب في تدريس العلوم على الدافعية لدى الطالب للتعلم واالهتمام خالل
الحصة.
أشارت نتائج البحث إلى وجود فوارق معنوية في تحصيل الطالب في الكيمياء وفقًا لطريقة التدريس ،وأظهرت أن
الطالب الذين درسوا الكيمياء مع دمج االختبار التجريبي وجدوا أن تحصيلهم أعلى من أولئك الذين درسوا الكيمياء في
الصف االعتيادي .كما أشارت نتائج البحث الحالي إلى وجود فوارق معنوية في مستوى الدافعية واالهتمام لدى الطالب وفقًا
لطريقة التدريس ،وأظهرت أن الطالب الذين درسوا الكيمياء مع دمج االختبار التجريبي ُو ِجد ُوا أن مستوياتهم أعلى من
أولئك الذين درسوا الكيمياء في الصف االعتيادي.
لذلك يُنصح بتوسيع دمج االختبار التجريبي في تدريس الكيمياء لما له من مساهمة بالغة في التحسين ورفع مستوى
نظرا ألن هذه الطريقة توفر بيئة تعليمية هادفة ،فإن التعلم من
التحصيل الدراسي وزيادة الدافعية واالهتمام لدى الطالبً .
خالل االختبار التجريبي يغير عملية التعلم ويجعلها همزة وصل بين العناصر المختلفة في العمليات الترابطية ،مما يساهم
في العمل التعاوني بين الطالب ،وينوع أسلوب التدريس بشكل عام والكيمياء بشكل خاص ،ويجعل التدريس أكثر إثارة
لالهتمام وأكثر تحديًا ،والذي يتيح التعلم ذو الصلة ،والخبرة في االختبار التجريبي تنشط مهارات التفكير العليا ،وبناء
أخيرا ،يوصى بأن تزيد الدراسات المستقبلية من عدد
المعرفة ،واستخدام مجموعة متنوعة من األدوات المعيارية.
ً
ً
وجاهزا للحصة،
المشاركين في العينة ،وتفحص موضوع الجنس وتأثيرها ،واالهتمام بأن يكون كل معلم موهوبًا ومدر ًكا
ألن المشكالت التقنية في البيئة التعليمية الهادفة تسبب اإلحباط للمعلم وللطالب.
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