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كأحد طرق التشارك في  -ثر استخدام طريقة الفريق التعليميألى معرفة إهدفت هذه الدراسة 
 ،وتقييم مدى فاعليتها من خالل نتائجهم على تحصيل طلبة الصف العاشر -التدريس

 التالي: جابة عن السؤال الرئيسلى اإلإوسعت هذه الدراسة 

  ما هو أثر استخدام طريقة الفريق التعليمي على تحصيل طلبة الصف العاشر
 األساسي؟

( من مدرسة نور الهدى طالبا   65وبلغت عينة الدراسة ) ،تبعت الدراسة المنهج التجريبيوا

ستخدمت ألغراض ا .توزعوا في مجموعتين متكافئتين؛ تجريبية وضابطة ،التطبيقية الخاصة

فقرة من نوع االختيار  33داة رئيسة ممثلة باختبار تحصيلي مكون من أهذه الدراسة 

دام طالبا  وباستخ 14تم تطبيقه على عينة استطالعية خارج نطاق العينة مكونة من  ،المتعدد

(TEST-RETESTوحساب معامل بيرسون وجد أن ثبات األ ) تلقى  ثم ،2.76داة يساوي
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ن أشارت نتائج الدراسة أو  .بعديا   واختبارا   التجريبية والضابطة اختبارا قبليا   :طلبة المجموعتين

متوسط عالمات طلبة المجموعة التجريبية في االختبار البعدي أعلى من متوسط عالمات 

 تلك جراء اختبار )ت( للنتائج أظهرتإوعة الضابطة في نفس االختبار. وبعد طلبة المجم

في االختبار البعدي  ،حصائية في متوسط عالمات الطلبةإذات داللة  ا  ن هناك فروقأالنتائج 

يعود الى طريقة التدريس  ،لصالح المجموعة التجريبية ،بين المجموعتين التجريبية والضابطة

 بالفريق التعليمي.

إجراء دراسات مكثفة حول هذا  :أهمها قد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصياتو 

لجدد قبل استخدام هذه الطريقة في تهيئة المعلمين ا ،تناول مجاالت أخرىالموضوع مستقبال  ت

عتماد سياسة دمج ذوي ادراج هذه الطريقة حالما تم إضرورة و  انخراطهم في الخدمة

 س العادية.االحتياجات الخاصة في المدار 
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This study aims to know the effect of using the method of team 

teaching, as one of the means of co-teaching, on the achievement of 

the tenth grade students in science, and to evaluate its effectiveness 

through their results. 

This study sought to answer the following key question: 

• What is the effect of using the method of team teaching on the 

achievement of the tenth grade students in the subject of science? 

     The study followed the experimental approach on a sample of 56 

students from Noor Al Huda Applied School. The study sample was 

divided into two equivalent groups; experimental and control groups.  

To achieve the purposes of the study, a test score instrument consists 

of 33 multiple-choice questions was used. The test had been applied to 

a pilot sample of 14 students out of the study sample, and by using the 

(TEST-RETEST) tool the coefficient of Pearson was found to be 0.75. 

The students of both the experimental and control groups took pre-and 

post- tests. The findings suggest that the average mark of the students 



 ك 

 

from the experimental group in the post-test is higher than that of the 

students from the control group. Statistically, the t-test shows that 

there are significant differences in the average marks of students in 

post-test between experimental and control groups for the 

experimental group due to the method of team teaching. 

    The study comes out with a set of recommendations includes 

conducting intensive studies on this subject in the future dealing with 

other areas, using the team teaching method to equip and prepare new 

teachers before being in service, and highlighting the importance of 

applying such a method once the policy of merging people with 

special needs in regular schools has been adopted. 
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 الفصل األول

 طارها النظريا  خلفية الدراسة و 

 خلفية الدراسة:

لما يحمله هذا التعاون  نظرا   ؛ى التعاون في أمور البر والتقوىحث اهلل سبحانه وتعالى عل 

وانطالقا من المقولة المشهورة "يد واحدة  ،من فوائد عدة على الفرد والمجتمع على حد سواء

 وخصوصا   ،التعاون بين أفراد المجتمع في المجاالت المختلفة ال بد من تعزيزال تصفق" 

 و على مستوىأسواء على مستوى صنع القرار  ،تعليميةالعملية ال التعاون في جميع جوانب

 ن داخل الصف.  الممارسات التي يقوم بها المعلمو 

سين اثنين في موضوع تشارك مدر   -في العقود الثالثة الماضية-ن يثار اهتمام التربويأ

يس في التدر  اخر الثمانينات نوقش هذا المبدأفي أو عملية التعليمية داخل الغرفة الصفية. فال

تلبية حاجات ورغبات الطلبة في السياق المعلمون في  ان يستخدمهأيمكن  التي األنماطأحد ك

 ؛التشارك في التدريس تضمين مبدأ أساس الخطط المدرسية على بنيت عليهو  التعليمي.

بحيث يتم تطوير هذا المبدأ ليلبي تطلعات  ،ممارسات التعليمية داخل المدرسةالكجزء من 

 & Cook)  المعلمينويولد الرؤية الواضحة للتعليم لدى  ،ة التعليميةوطموحات الطلب

Friend, 1996). 

والتي ألهميته البالغة  نظرا   ؛تم توظيف مبدأ التشارك في التدريس في مجالت تربوية عدة

 من جوانب عدة منها تم تناول هذا المفهوم حيث ،ألدب التربويظهرت من خالل مراجعة ا
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 ، ( Rhodes, 1971; Gruenert, 2005) لدى الطلبة األكاديمي يلبزيادة التحص ربطه

 & Hughes) بسياسات دمج الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العاديةو 

Murawski, 2001; Sears & Kruhm, 2011; Solis, 2012) فعاليته  يضا  أ. ومنها

 ,Krockover) العملية التعليميةعداد وتأهيل المعلمين الجدد قبل انخراطهم في إفي برامج 

Shepardson, Adams, Eichinger & Nakhleh, 2002; Kwon & Robinson, 

2005 ) 

 

 :طار النظرياإل

  وأهميته الفريق التعليميتعريف 

نمو المعلمين  تحفيز ة فيحد الجوانب الرئيسأ في العملية التعليمية التعاون يمثل زيادة

عضهم مع ب تشارك المعلمينيتضمن  لمعلمين المحترفينن نمو اأوجد  . حيثالمحترفين

 ,Roth, Tobin, Zimmermann, Bryant & Davis) ارف والخبراتفي المع ا  بعض

الزمالء  المعلمين للتفاعل بين ن توفير الفرص المالئمةأعلى كد الباحثون أ. ولقد (2002

 " سكياس"شار أد وق .(Lieberman, 1995) ثقافات مهنية في المدارس لخلق ضروري  

Sykes, 1996)) قران مجتمع األ أهمية نأ(Community of Peers)  نه أفي  كمنت 

 أحدالعمل المشترك  لقد مثلت فكرةو  .بينهم واالنتقاداتفكار لتوليد األ أساسيا   ا  مصدر  يوفر

 ةالفرديالحالة من  :في التعليمنقلة  أحدثتوالتي  ،الفعالة بين المعلمين الزمالة أشكال
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 إلى والتي قادت ،المتمثلة بالفريق التعليمي الجماعية الحالة إلى ،المقتصرة على معلم واحد

 .(Abell, 2000) نوع جديد من التعليم

ن أ (Welch, Brownell, & Sheridan, 1999)و" شريدن" و" برونويل"  "واليش "الحظ

تستخدم  ما وعادة سفي التدري المعلمينبين  تعاونالمبدأ هناك مصطلحات مختلفة حول 

والذي استخدمه  (Co-Teaching) التشارك في التدريس ومثل تلك المصطلحات ،مرادفة له

 " و" براينت" و" الند" ثوماس-ولثير "و (Cook& Friend, 1996) "كوك وفريند" كل من

(Walther-Thomas, Bryant & Land, 1996) وبنتروث و "و" (Roth & Tobin, 

والذي  (Cooperative Teaching)التعليم التعاوني  خدم مصطلحاست يضا  أ. و ( 2001

الفريق مصطلح  خيرا  أو (. Bauwen& Hourcade,1995) "هوركاد"و "باوين" استخدمه

 & Welch) "شيردان"و "وليش"والذي استخدمه كل من (Team Teaching) التعليمي

Sheridan,1995 )ساندهولتز"و" (Sandholtz, 2000). 

هو عبارة عن  :وال  أمنها  سمبدأ التشارك في التدرين التعريفات العملية لكثير مهناك 

 من قبل معلمين: هو تخطيط جماعي تخصيص بسيط للمسؤوليات بين معلمين اثنين. ثانيا  

: تخطيط وتدريس وتقييم ثالثا   .خر يساندهواآل حدهما بعملية التدريسأولكن يقوم  ،اثنين

ن هذه التعريفات أومن الجدير ذكره . (Sandholtz, 2000) التدريسيةللخبرات  جماعي

 التعاون بين المدرسين. نتيجة الختالف طرقلمبدأ التشارك في التدريس؛ ظهرت  المختلفة

متكافئة لتعزيز التعاون بين  تعرض فرصا   ال جميع طرق التشارك في التدريسن أ كذلك

 .(Jang, 2006) وتحفيز تطورهم ،المدرسين
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بينها  كما ةربع مكونات رئيسأ ،التعريفات السابقة للتشارك في التدريس البد أن تتضمن

 نثناان يكون هناك مدرسان أ : أوال   (Cook & Friend, 1996)"كوك" و" فريند" 

واآلخر  ،للطلبة ا  عام ا  ن يكون أحد المدرسين مدرسأحيث يمكن  ،بعملية التدريس نيتشاركا

في عملية دمج الطلبة من ذوي  نوع يساعدلتربية الخاصة. وهذا الاا  في متخصص

ن يكون هناك أاالحتياجات الخاصة مع الطلبة العاديين في نفس الغرفة الصفية. ويمكن 

حيث يتشارك معلمان من  ؛ي عملية التعليمشكل آخر لنوعية المدرسين المشاركين ف

 ،االجتماعية بالدراسات نجليزية واآلخرلغة اإلبتدريس ال معلم يختص تخصصات مختلفة كأن

...( ويقوم اآلخر ،قواعدال ،)الكلمات نجليزيةول بتعليم الطلبة اللغة اإلحيث يقوم المعلم األب

 جتماعي للغة.االسياق البوضعهم في 

 موضوعيةالن بالمعلمان المشاركا يتصفن أهو  :رك في التدريسالمكون الثاني لعملية التشا

و التركيز على محتوى معين من المنهاج أ ،ينينطلبة مع عن التحيز نحو بعيدا  في التدريس 

أما  نخراط التام في العملية التعليمية من كافة جوانبها.وبالتالي ال بد لهم من اال ،دون اآلخر

على الفروقات الفردية لدى التركيز  ضرورة هوف :المكون الثالث لعملية التشارك في التدريس

حالة دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع الطلبة  في ال سي ما ،في الصف دون استثناء الطلبة

 .العاديين

على  التي يجب يتعلق باألمور اللوجستيةف :شارك في التدريسالمكون الرابع لعملية الت

   ،درسة ووزارة التربية والتعليمممثلة بإدارة الم ،توفيرها جهات المعنية بتطبيق هذه الطريقةال

 ،من حيث اتساعه :لمالئم لعملية التشاركالمكان ا توفر فعليها أنوإلنجاح هذه الطريقة 
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المستخدمة في  نوع الطريقة وفق ،ع الطلبةوقدرته على استيعاب الطرق المختلفة لتوزي

  .والتي ستبين الحقا   التشارك

 

 أشكال مبدأ التشارك في التدريس: 

أ لمبد مختلفة بوصف خمسة نماذج (Cook& Friend,1996) "كوك وفريند" لقد قام 

 :التشارك في التدريس

حيث يتولى  :(One teaching, One Assisting) خر يساعدهشخص يعلم واآل ،وال  أ

عند  مساعدتهمو  بمشاهدة الطلبة خر يقومواآل ،تدريس الطلبةقيادة الصف و  ولالمعلم األ

اين لتب نظرا   ؛فيها المساعد ومحدودية تخطيط المعلم ،تتميز هذه الطريقة بالبساطةو  .الضرورة

 والمشاكل من الخصومة هذه الطريقة نوعا   ن تسببأ. ويمكن دوار المعلمين المشاركين فيهاأ

 ،ل الطلبة عن دور المعلم المساعد في الحصةعندما يتساء ا  صوخصو  ،بين المعلمين

ضافة إ ،عادة تستخدم هذه الطريقة لجمع البيانات داخل الغرفة الصفيةو  ،وماهية سلطته فيها

  (1عمال الكتابية داخل الحصة؛ كما يظهر في شكل)بعة األمها في متاااستخد مكانيةلى إإ
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 ,One teachingخر يساعده ويجلس في مؤخرة الصف اً يعلم في مقدمة الصف و اآل(: يظهر شخص0شكل)

One Assisting( .Cook& Friend, 1996) 

 

لى إ الصف ة فيالطلب قسميحيث  ؛(Station Teaching) المركز التعليمي ،ثانيا  

بناء على ذلك ويقسم محتوى المادة المراد  صفيةوترتب الغرفة ال ،و ثالثةأمجموعتين 

 ا  محدد ا  جزء يقوم بتدريسها ةمحدد مجموعةحيث يعمل كل معلم على  ؛مينتدريسها بين المعل  

 :طلبةومن فوائد هذه الطريقة بالنسبة لل .وهكذا األخرىالمجموعة  إلى تقلني ثم ،من المنهاج

وتساهم في دمج ذوي االحتياجات الخاصة في  ،معلممع ال تزيد من فرصة تفاعلهم نهاأ

 من خالل زيادة فرصتهم في التفاعل مع المعلم والطلبة على حد سواء. ،العملية التعليمية

حدى إمن خالل تشويش  ؛مكانية حدوث فوضى في الحصةإ :ومن سلبيات هذه الطريقة

حد أعندما ينهي  ؛مكانية حدوث تعارض في التدريسلى إإضافة إ ،خرىالمجموعات على األ

 ةهذه الطريق بعد. ويمكن استخدام خر لم ينتهبينما المدرس اآل ؛منه المعلمين القسم المطلوب

 (.2؛ كما يظهر في شكل )في المختبر لتدريس مواد الحاسوب
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 ,Station Teaching( .Cook& Friend وضعية الطلبة والمعلمين في المركز التعليمي(: يظهر 2شكل)

1996) 
 

 ؛تخطيط التدريس يتولى كال المعلمين ،Parallel Teaching ) ) الموازيالتعليم  ،ثالثا

منهما مسؤولية  واحد لويأخذ ك ؛لى مجموعتين غير متجانستينإا الصف ن يقسمألكن بعد و 

ته بشكل يوازي واحد منهما مجموعال ؛ بحيث يدرسقسام الصفأفي كل قسم من  العمل

 صيب المعلم الواحد من أعدادن ها تقللن  أ :ومن فوائدها ،خرى في نفس الوقتالمجموعة األ

وبالتالي تمكن الطلبة من االنخراط بشكل كبير  ، (Student-Teacher Ratio) ة:لبالط

 دارة إتم ذا لم تإ ىمن الفوض ن تسبب نوعا  أيمكن  . ومن سلبياتها:في العملية التعليمية

 عمليةالنشطة األ ،في تدريس التجارب العلميةوتصلح هذه الطريقة  المجموعات بشكل سليم. 

 (.3كما يظهر في شكل ) طلبة ومناقشة المشاريع العلمية؛تتطلب المشاركة المباشرة لل التي
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 ,Parallel Teaching( .Cook& Friend وضعية الطلبة والمعلمين في التعليم الموازي(: يظهر 3شكل)

1996) 

 

مجموعة  على شكل حيث ينظم الصف :(Alternative Teaching) التعليم البديل ،رابعا  

حيث يتم اختيار  ؛كاديميةتيار الطلبة بناء على حاجاتهم األويتم اخ ،خرى صغيرةأو  ،كبيرة

 8-3ووضعهم في المجموعة الصغيرة )عادة تتكون من  ،الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة

المجموعة  دريسبت حد المعلمينأ حيث يقوم ،لطلبة في المجموعة الكبيرةطالب( وباقي ا

مراعاة بشكل منفصل مع  لمجموعة الصغيرةا بتدريس خراآليقوم ينما ب ،الكبيرة بشكل كامل

ويتيح هذا النموذج  كبرأمع المدرس بشكل  ومنحهم فرصة التفاعل ،كاديميةاحتياجاتهم األ

. قرانهمأومنحهم فرصة التفاعل مع  ،الصفوف العاديةدمج ذوي االحتياجات الخاصة في 

ذوي االحتياجات الخاصة  من ن تؤثر في نفسية الطلبةأيمكن  :ومن سلبيات هذه الطريقة

ويمكن تفادي هذه المشكلة من  ،عن الطلبة العاديين عند وضعهم في مجموعة خاصة بعيدا  

 (.4هر في شكل )لبة عاديين معهم في نفس المجموعة؛ كما يظضافة طإخالل 
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 &Alternative Teaching( .Cook وضعية الطلبة والمعلمين في التعليم البديل(: يظهر 4شكل)

Friend,1996) 

 

لمعلمين في التخطيط يتشارك كال ا حيث :(Team Teaching) الفريق التعليمي ،خامسا  

مختلفة في  دوارا  أما هو يلعب كالأ ،دة النقاش بين الطلبةفي قيا نيتناوب المعلما ،والتدريس

لى إشارة وتجدر اإلخر يشرح ويفسر. واآلحدهما أيتكلم  أن مثل :عملية شرح المادة الدراسية

بين المعلمين  المستمر والتفاعل مستويات عالية من الثقة المتبادلة ن هذا النموذج يتطلبأ

ة لتطوير ن يمنح هذا النموذج المعلمين الدافعيأخرى يمكن أ. ومن ناحية المشاركين

كما يظهر في  ساليب تدريس جديدة؛أستخدام طرق و وتحفيزهم ال ،حصيلتهم المعرفية

 (.5)شكل
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 ,Team Teaching( .Cook& Friend وضعية الطلبة والمعلمين في الفريق التعليمي(: يظهر 5شكل)

1996) 

 

حيث  ؛يسهذا النوع من التشارك في التدر  (Roth et al, 2002)وقد تناول "روث" وآخرون 

يتركز اهتمامهم و  ،في العملية التعليمية كثرأو أعلى تشارك معلمين  ينطوي نهأبينوا 

والمشاركة في توليد الحوار البناء فيما  ،ساسي في المشاركة بخبراتهم التدريسية في الصفاأل

في  وتوظيفهالزيادة حصيلتهم المعرفية  ؛خذ على عاتقهم المسؤولية الجماعيةاأل يضا  أبينهم. و 

 .لتعلمتحفزهم على ا التي طلبتهم بالفرص المالئمة ليزودوا ؛التدريس

 ن  أ ((Bennett, Ishler & O’Loughlin, 1992 أولوفلين" و" ايشلير" و"  "بانيت" ضافأو 

مور التالية بعين االعتبار: عندما تؤخذ األ ؛فقط يكون فعاال   الفريق التعليمي التدريس بوساطة

قواعد  أن تتوفر ،ثانيا   عالقة متساوية وصادقة بين جميع األطراف. ن تكون هناكأ ،أوال  

والتي تتضمن المعرفة النظرية والعملية على نحو  ،لدى المعلمين المشاركين معرفية مختلفة

االلتزام باالنخراط في حوار و طراف المشاركة يتوجب على جميع األ ،. ثالثا  هميةباأل متساو  

ن أيجب على جميع المشاركين : رابعا  . (Mutual Inquiry ) مستمر واستكشاف متبادل
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ى يجب عل خامسا: ل واقعي وفي بيئة متعاضدة.خرين بشكيمتلكوا الفرصة في اختبار اآل

مشكلة  وأي قضية أن يكونوا قادرين على مناقشة أ ا  بعضشخاص المتعاونين مع بعضهم األ

 . التعصبعن  بعيد   بشكل منفتح  ؛تحدث خالل العملية التدريسية

بما  نه يزودأفوائد التدريس بوساطة الفريق التعليمي  من أن   (Jang, 2006) بين "جانغ"و 

حد أبر ت. وهي تع(Zone of Proximal Development ) يسمى منطقة النمو المركزي

المنطقة التي تعبر عن المستوى ب تعرفو  ،سكي حول النمو المعرفي واللغةفكار العالم فيجوتأ

 ؛ومستوى نموه الذي يتحقق ،وحدهمن خالل قدرته على حل المشكالت  مو الطفلالحالي لن

خرين له في حل المشكالت. وتتمثل هذه المساعدة في توجيه الراشدين من خالل مساعدة اآل

معاونته في  ،تزويده بمؤشرات وتذكرات معينة ،من خالل توفير البنية المعرفية الالزمة ،له

لى إوتشجيعه لمواصلة التجريب والمحاولة ليصل  ،لى الحلإ تتبع الخطوات التي توصله

 .(2111 ،وولفوك) التعلم الناجح

ق الفهم العميق للمفاهيم الصعبة في يتحق في :الفريق التعليمي التدريس بوساطة ولقد ساعد

ي المادة الدراسية. كما طرق تعليم مختلفة للموضوع الواحد ف مكن من استخدام حيث ،العلوم

من خالل تفاعلهم مع  ؛تدريس جديدةساليب ألتعلم  كبيرة   ا  فرصالمعلمين الجدد  ويمنح

 تواجد  ن  ألى إضافة إ. (Roth, Tobin, Carambo & Dalland, 2005)  مدرسين خبراء

المعلمين في كل  وطرق التدريس بين ،الخبراتوتبادل  ،يزيد من فرصة التنسيق هذه الطريقة

 ,Tobin) العلمية بينهم احتمالية حدوث األخطاء قلل مني وبالتالي ؛المواقف الصفية

Zurbano, Ford & Carambo, 2003) .طة اسالتدريس بو  يمنح ومن ناحية أخرى
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 ،أساليبهم في التدريسسها على اعكانو  ،المعلمين الفرصة لتمثيل أفكارهم الفريق التعليمي

فكارهم أتي تتضمن مناقشة وال ؛يتطور فهم المعلمين من خالل عمليات التحاور بالتاليو 

 .(Bayer, 1990) خرينفكار اآلأالخاصة والنظر في 

 

 شروط نجاح التشارك في التدريس:

عند تطبيق طريقة التشارك في  ،خذها بعين االعتبارأهناك الكثير من العوامل الواجب 

في المتخصصين المعلمين  عدادإ ،التدريس أهمها: حجم ومستوى الصف في المدرسة

مهارات التواصل  في اكتساب ومساعدتهم ،والذين سيقومون بالطريقة ،مختلفة مجاالت

لى إضافة إرضة لكل معلم مشارك في الطريقة. دوار المفتاأل وتعيين ،واستراتيجيات التدريس

في نجاح  داريالدعم اإل حد مدى تأثيرأوال يخفى على  .دارةمستوى الدعم المقدم من قبل اإل

الدعم بما يلي: مساعدة المعلمين المشاركين في تخطيط وجدولة  المعلمين. ويتمثل هذا

تي تمكن المعلمين من تصميم طرق وال ؛تزويدهم بالمحفزات والمصادر ،برامجهم التعليمية

ولويات الضرورية مساعدة المعلمين في وضع األ ،كمل وجهأمرغوبة للقيام بواجباتهم على 

  .(Cook & Friend, 1996) وقاتهم المحدودةأفي المحافظة على 
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 الفريق التعليمياستخدام  معيقات

في  التدريس التشارك في طريقة عدم استخدام إلى أدت سبابأعدة  اكهن ن  ألقد تبين 

 ;Little,1990) "وكوركوران ليتل" سباب بحسب ما ذكرهم هذه األأو  ،المدارس

Corcoran, 1998): جدا  محدودة لمدارس فرص التفاعل بين المدرسين في كثير من ا ن  إ، 

 ،تكون نادرة حيانا  أو  ،رسميالبينهم يغلب عليها الطابع غير  سبل التواصل ن  ألى إضافة إ

 .من خالل العمل مع زمالئهم ؛ن طرق تدريسهم يمكن تطويرهاأمنهم يعتقدون  كثيرا   ن  أرغم 

على ذاتية  بشكل مستمر زتركرس ادالبنية السائدة للم ن  أ (Jang, 2006) " جانغ"ضاف أو 

 عندما :لسنوات طويلة وهذا ما لوحظ ،من التركيز على التفاعل بين المعلمين بدال   المعلم

دون الحصول على  ،تدريس طلبتهم بشكل انفراديعلى  المدرسين تحفزكانت المدارس 

 ةإعاق إلى أدى ،في المدارس ولفترة طويلة بشكل واسع وممارسة هذا الجزء ،مساعدة زمالئهم

 ،فيما بينهم هم على التحاورتشجيع والتي تتضمن ،بين المدرسين تفاعليةالبيئة ال يجادإ عملية

 .فيما بينهم التغذية الراجعة بالتالي تبادلو  ؛عطاء الحصةإثناء أ ا  بعضبعضهم  ومشاهدة

 أخذنا إذا وبخاصة سهال   تفاعل المعلمين فيما بينهم ال يكون بالضرورة ،خرىأومن ناحية 

ثناء قيامهم بعملية أمن المعلمين  وقتا وجهدا   يأخذنه أ وجد إذ ،التعليمي الفريقنموذج 

في مرحلة التعليم مثاليا  عنصرا   ولكنه في المقابل شكل .التخطيط والتدريس والتقييم

الحواجز وربما يعود ذلك الى  ،مرحلة التعليم الثانويفي  كثيرا   ولكنه لم يستخدم ،ساسياأل

و قد تجعلها أم هذه الطريقة ب من استخداالتي في العادة تصع  و  ،دارية التقليديةاإل

 . (McKenna, 1989)مستحيلة
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 :مشكلة الدراسة

مادة ؛ الحظ أن مدرسي في المدارس الحكومية والخاصة ا  مدرسمن خالل عمل الباحث 

و من تخصصه فيزياء أ فمنهم ،يختلفون في تخصصاتهم ،ساسير األالعلوم للصف العاش

وبالتالي فهي  ،حياءأ وحدات فيزياء، كيمياء،وي تتح ، وطبيعة هذه المادةحياءكيمياء أو أ

في ن مهمة تدريس مادة العلوم وأل ،مبنية على مفهوم التكامل بين مجاالت العلوم المختلفة

أن   الباحث على سبيل المثال: جدي لذا ،تخصص منفرد لى مدرس واحد ذيإالمدارس توكل 

، وبالعكس. األحياء أو ،يجد صعوبة في تدريس وحدة الكيمياء فيزياءالمعلم ذا تخصص ال

يدرسون مرحلة  مم ن ،حياءياء والكيمياء واألن في الفيز مدرسين متخصصي ورغم وجود

في عملية  كاف   نه ال يوجد بينهم تعاونأ إال، في نفس المدرسة )التوجيهي( الثانوية العامة

 فاعليةأن يقوم بهذا البحث بهدف معرفة  من هنا رأى الباحث، و و آلخرلسبب أالتدريس 

 .تعليم العلومتطبيق هذا النوع من طرق التدريس في 

على  ''Team teaching'' الفريق التعليميأثر استخدام طريقة فكان اختياره لموضوع: 

 .تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة العلوم العامة
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 هدف الدراسة:

 :لىإساسي أهذه الدراسة بشكل  تهدف

  على  -كأحد طرق التشارك في التدريس -الفريق التعليميثر استخدام طريقة أمعرفة

  .فاعليتها من خالل نتائجهمتحصيل الطلبة وتقييم مدى 

 

 :سئلة الدراسة وفرضياتهاأ

 :هدف الدراسة تم صياغة السؤال الرئيس التالي ولتحقيق

 ؟ساسيصيل طلبة الصف العاشر األالفريق التعليمي على تحثر استخدام طريقة ما أ -

 

 ما فرضية الدراسة فهي:أ

( في متوسط α≤ 1015عند مستوى الداللة ) إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

استخدام طريقة  إلىيعود ساسي في مادة العلوم العامة تحصيل طلبة الصف العاشر األ

 .الفريق التعليمي
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 :متغيرات الدراسة 

 في هذه الدراسة: نن أساسي اهناك متغيرا

 ولها مستويان: ،: وهو طريقة التدريسالمتغير المستقل

 التدريس باستخدام الفريق التعليمي -

 التدريس بالطريقة االعتيادية -

 المتغير التابع: 

 متوسط تحصيل الطلبة

 

 :أهمية الدراسة ومبررها النظري

نفاق كثير من إن م منه بالرغأ ،دبياتمن خالل الخبرة العملية ومراجعة األ للباحثظهر 

 ،في الكليات والجامعات المختصة مساقات التربيةدراسة  فيالمعلمين لوقتهم وجهدهم ومالهم 

 ،داخل الصف يةعملية التعليمبالشكالية لديهم في ربط ما تعلموه إهناك  كونته قد نأ إال  

. فكار التي تعلموهالتطبيق المفاهيم واأل ،لى البيئة التعليمية المالئمةإلى افتقارهم إضافة إ

كطريقة التدريس  تحفيز المعلمين على التشارك فيالتفكير في  البد من جل ذلكأومن 

بالكثير من الفرص الالزمة  من خالل تزويدهم ؛ماكن عملهمأالمعلمين في  ثراءا  و  إلعداد
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 ا  ضيأتربية و اكتسبوها من خالل دراسة مساقات التي  مع زمالئهم خبراتهم التدريسية لتبادل

 .سالتدري من خالل خبرتهم العملية في

حسب علم  بحاث التربوية التي تدعم طريقة التشارك في التدريس محدودةن األأبالرغم من 

معلميهم  عدادا  و  عند تهيئة ،في تحصيل الطلبة ا  ايجابي ا  ثر أن هناك أنه وجد أال إ ،الباحث

. (Self, Benning, Marston & Magnusson, 1991)  للمشاركة في هذه الطريقة

الذي يوفر و  المدارسدريس في تساليب الأجديد من النمط هذا ال توفير لىإ وهذا ما يدفع

  للمعلومات بين المعلمين. ا  وتشارك تبادال  

مجاالت وتخصصات العلوم  والتي تتناول الفلسطينية ن طريقة بناء مناهج العلوم العامةإ

مين اثنين واشتراك معل   ،قة التشارك في التدريساستخدام طرييتطلب  ؛المختلفة بشكل منفصل

يتوافق مع وهذا  ،داخل الغرفة الصفية أحياء( ،كيمياء ،) فيزياء من تخصصات مختلفة

" بيرتاألنفي"جانب مهم من الجوانب التي طرحتها نظرية النظم العامة والتي وضعها 

(Bertalanffy, 1968 ) على ضرورة تدريس  الذي ينص ؛وهو التكامل في تعليم العلوم

وبالتالي نقل  ،الفيزيائية والكيميائية والحياتية :المعرفة العلمية الواحدة من جوانب مختلفة

 لى حدوث تعلم ذي معنى لدى الطلبة.إمما يؤدي  ،لى سياقات مختلفةإالمعرفة 

 ساسيتين وهما:أتتوافق مع استراتيجيتين  وتكمن أهمية هذه الدراسة في أنها

والتي تقوم  :بية والتعليم الفلسطينيةوزارة التر ل الخمسية خطةالتراتيجية المدرجة في : االسأوال  

 تطبيق فكرة التعليم المساند من خالل  ؛تهيئة المعلمين الجدد قبل انخراطهم في المهنة على
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ن الجدد دخال المعلميإب شكال التشارك في التدريس( وذلكأحد أ)والذي هو  داخل الحصة

ب بحيث يكتس ،سبقية في التعليمبوجود المعلم الخبير صاحب األرفة الصفية الى داخل الغ

ساليب وجوده داخل الغرفة الصفية من خالل مالحظة األالمعلم الجديد خبرات متنوعة ب

دارة الصف...( التي يستخدمها المعلم الخبير داخل الحصة إ ،التقييم ،المتنوعة )التدريس

ويتم ذلك  شراف المعلم الخبير.إاملة من المنهاج تحت ن يدرس وحدة كأيمكن له  يضا  أو 

وتتراوح  ،دارة المدرسة لتوفير الظروف المالئمة لنجاح هذا التدريبإضمن تنسيق كامل مع 

 Ministry of Education.) سبوعا  أ 31 لىإتمتد و  ساعة تدريبية 181مدة هذا التدريب 

and Higher Education, 2008 ) 

حيث توفر مثل هذه  حتياجات الخاصة في الصفوف العادية.ة دمج ذوي اال: استراتيجيثانيا  

وتمنحهم فرصة  ،جات الخاصة في المدارس العاديةاحتيالطريقة فرصة لدمج ذوي اال

 كالمن  وتلقي نفس المعلومات العلمية ،الصفقرانهم العاديين في نفس أاالحتكاك مع 

عية التي قد يعاني منها  اكل النفسية واالجتمايعمل على معالجة المشوهذا بدوره  ؛ينمالمعل  

تقلل هذه الطريقة النظرة الدونية من قبل  :خرىأومن جهة  ،االحتياجات الخاصة وذو  األفراد

من الطلبة والمعلمين  كثيرا   ن  أذ إ ؛حتياجات الخاصةمين والطلبة العاديين نحو ذوي االالمعل

لي يمكن لهذه الطريقة اوبالت ،هم التربويةواحتياجات هلون طبيعة هؤالءيج ،على حد سواء

 .(Cook & Friend, 1996) تصحيح هذه النظرة نحوهم

ر فاعلية وفوائد وجود معلم مساند داخل هذه الدراسة فرصة اختبا تمنح :أخرىومن ناحية 

تناولت التي  بيةعر ال الدراسات قلة الحظ ؛التربوي لألدب ومن خالل مراجعة الباحث .الصف
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 دراسات محلية على مستوى الضفة الغربية وعدم وجود ،ضوع في حدود علمهالمو هذا 

لمحاولة تطبيق هذا النمط التعلمي  الباحث . وهذا ما دفعوقطاع غزة تتناول هذا الموضوع

 .المدارس التي تطبق الدراسةفي  ومعرفة نتائجه ،الجديد

 

 :حدود الدراسة ومحددتها

ن نتائجها ال تعمم على لذا فإ ،ى التطبيقية للذكورهذه الدراسة في مدرسة نور الهدطبقت 

يستفاد منه عند تبني هذه الطريقة في مكان  نما قد تكون مؤشرا  ا  و  ،باقي مدارس فلسطين

 آخر.

 .2112-2111عام الدراسيالحدود الزمانية: ال

 بيتونيا/ محافظة رام اهلل والبيرة– )أ(الحدود المكانية: مدرسة نور الهدى التطبيقية

ود الموضوع: الوحدة الرابعة من كتاب العلوم العامة للصف العاشر األساسي, الجزء حد

 األول

 هم ) ثالثة معلمين(.ومعلمو  الذكور حدود بشرية: طلبة الصف العاشر األساسي
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 :تعريف المصطلحات

 ةطريق تلقتس المجموعة الضابطة والتي يدر   الذي  المكلف وهو ذلك المعلم :المعلم العادي

عداد الوسائل ا  )معلم واحد يقوم بعملية التخطيط والتحضير والتدريس و  عتياديةتدريس اإلال

 .ثراء المادة(ا  و 

من قبل اإلدارة لتدريس الصف العاشر طوال  المكلف رسميا   المعلم وهو ساسي:المعلم األ

 )وهي طريقة التدريس الجديدة تلقت يوالت ،س المجموعة التجريبيةيدر   الذي السنة الدراسية؛

 ،تحضيربعملية التخطيط وال ثناناحيث سيشترك معلمان  ،الفريق التعليمي التدريس بوساطة

 (.واآلخر المعلم المساند ،المعلم األساسي :أحدهما ،يميةثراء المادة التعلا  و  ،عداد الوسائلا  و 

دريس في تطبيق طريقة الت يساسعلم األمساعد الوهو ذلك المعلم الذي  المعلم المساند:

بالمساهمة في شرح المادة  مثل دوره في الحصةتو  ،لجديدة على المجموعة التجريبيةا

عطاءهو  األساسيالمدرس  مشاهدة ،التعليمية أما خارج الحصة فتمثل دوره في  ،تغذية راجعة ا 

ثراء المن التعاون مع المدرس األساسي في في األساسي مساعدة المعلم  ،جاهالتخطيط وا 

 ،المعلم في كتابة أوراق العملمساعدته  وكذلك ،مية المالئمة لكل هدفتوفير الوسائل التعلي

 .الكتابية داخل وخارج الحصة األعمالمتابعة  إلىضافة إ
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 الفصل الثاني

 دبيات )الدراسات السابقة(مراجعة األ

بشكل عام  ،التي تناولت مفهوم التشارك في التدريس دبيات والدراسات السابقةبعد مراجعة األ

المجاالت المواضيع و  األول تناول انبثق منها ثالثة محاور: ،فريق التعليمي بشكل خاصوال

 تناول الدراسات التي وظفتف الثاني ماأ ،التي استخدمت فيها طريقة التشارك في التدريس

 تناولالذي الثالث  وأخيرا   ،المعلمين الجدد طريقة التشارك في التدريس في عملية تهيئة

 لهذه المحاور: فيما يلي عرض   ،دية  لمفهوم التشارك في التدريسالمراجعات النق

 

 التشارك في التدريست فيها طريقة مالمجاالت التي استخدالمواضيع و  ول: المحور األ 

 ،مفهوم التشارك في التدريس بشكل عام فيها قات التي طببرز الدراسأيتناول هذا المحور 

 التي شملتها تلك الدراسات تنوعت المواضيع دوطريقة الفريق التعليمي بشكل خاص. ولق

دمج  لى مجالإضافة إ ،نجليزيةاللغة اإلتعليم العلوم و تعليم  ،الرياضيات مجال تعليم ؛منها

معرفة آراء  لىإوهدفت معظم الدراسات  ،في المدارس العاديةذوي االحتياجات الخاصة 

 قياس أثره على تحصيل الطلبة. لىإضافة إدريس بالفريق التعليمي الت المعلمين والطلبة حول

 ما يلي عرض لهذه الدراسات:في
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 تعليم العلوم:في دراسات 

قياس أثره على لى إم العلوم باستخدام الفريق التعليمي يتعل التي تناولت تطرقت الدراسات

ضيع ادراسة مو  والذي تناول منهج الكيفيعلى ال فقط وبعضها اآلخر اقتصر ،تحصيل الطلبة

معرفة أثره على الدافعية لدى  ،تجاهات معلمي العلوم نحو الفريق التعليمياثل مختلفة م

لى دمج طريقة الفريق التعليمي مع التكنولوجيا ومعرفة أثر إفة اضإ ،االستقراء نحو المعلمين

يؤدي ظهار كيف إلى إ ( Eick, 2002"إيك" ) هدفت دراسة تجاهات المعلمين.اذلك على 

 ،معلمي العلوم الجددوخاصة  لى تحفيزهم نحو التدريسإسؤوليات تشارك المعلمين في الم

حيث تم  ؛واعتمدت الدراسة نموذج دراسة الحالة عند غياب برامج تدعم ذلك. وخصوصا  

خرى حياء واألفي األ حداهما متخصصةإ :لة فريق تعليمي مكون من معلمتينتناول حا

حيث تم  ،داة رئيسة لجمع البياناتأئلة والطفل. واستخدمت المقابلة كبتطور العا تخصصها

ن هذه أظهرت المقابالت ألى المشاهدات الصفية. وقد إضافة إ ،ء مقابلتين خالل الدراسةجراإ

نها ساهمت في ألى إضافة إ ،دارة الصف بالنسبة للمعلمين الجددإالطريقة سهلت من عملية 

ية تجذب انتباه الطلبة. زيادة التفاعل بين المعلمين والطلبة من خالل خلق وحدات موضوع

لى ضرورة وجود هامش من الثقة بين المعلمين لنجاح التعاون فيما إشارت الدراسة أوقد 

لى ضرورة توفير الوقت الكافي إ :وصت الدراسةأوبالتالي ليصبحوا معلمين ناجحين. و  ،بينهم

خالل تقليل  ويكون ذلك من ليستفيدوا من بعضهم بعضا   ،للمعلمين الجدد للحوار فيما بينهم

لى إلى ضرورة تعزيز الحوار بين المعلمين كونه يؤدي إ ضافةإء األكاديمي عن المعلم. العب
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خرى تتناول الجانب أجراء دراسات إضرورة بوصت الدراسة أكما  .تغيير ممارستهم التعليمية

 .مل السياسية التي تؤثر في نجاح هذا النموذجاو الشخصي والع

 & ,Huffman, Thomas) لورينز"" ثوماس" و"ن" و"هوفما ولقد تناول كل من

Lawrenz, 2003)  دراستهم هدفت حيث دراسته. ما تناوله "جانغ" في معجوانب تتشابه 

ب التدريس التي يستخدمها المعلمون ومن ساليأو  ،لى تقييم العالقة التي تربط بين الممارساتإ

العلوم والرياضيات. وتركزت الدراسة  بينها العمل التعاوني وأثره في تحصيل الطلبة في مادتي

يحملون درجات علمية الذين  ،على معلمي الصف الثامن في مادتي الرياضيات والعلوم

 94حيث تم اختيار  :ويحملون خبرات مختلفة ،مختلفة بين بكالوريوس وماجستير ودكتوراة

ما الطلبة فلم أ. في والية منيستوتا مدرسة 46معلم رياضيات يتوزعون في  114معلم علوم و

يختلفون في المستويات و  ،االناثالذكور و  نسبة تقريبا   ى بينهمساو تت ولكن ،هميحدد عدد

كذلك في كفاءة اللغة االنجليزية. واستخدم في  ،لى اختالفهم في العرقإضافة إ ،كاديميةاأل

ها وضم نو ساليب التي يستخدماألو يقيس آراء المعلمين حول الممارسات  ا  مكتوب ا  الدراسة مسح

رات بحسب مقياس وتم صياغة فق ،سئلة تم تطويرها من مصادر تربوية مختلفةأالمسح 

من خالل عرضها على محكمين  ،داةكد من صدق األأتم التبحيث  ليكارت الخماسي.

يحملون درجة الدكتوراة في العلوم والرياضيات. وتم حساب الثبات من خالل معامل كرونبخ 

للمسح الخاص بمعلمي  1081 ،سح الخاص بمعلمي الرياضياتللم 1077لفا حيث بلغ أ

فتمثلت في اختبار تحصيلي لمادتي العلوم والرياضيات معتمد من  ،داة الثانيةالعلوم. أما األ

سئلة وأ ،ن أسئلة اختيار متعددتكون كل امتحان م حيث ،التي جرت فيها الدراسة قبل الوالية
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نه ال يوجد أثر أوم والرياضيات. أظهرت النتائج مواضيع مختلفة في العل تتناول مفتوحة

لى انشغال إالباحث سبب ذلك  ويعزو ،للعمل التعاوني بين المعلمين على تحصيل الطلبة

أكثر من التركيز على تعليم المعارف  ،المعلمين في تعليم وتدريس فلسفة وطبيعة العلم

 والمهارات.

وهو  ا  آخر في التعليم بالفريق التعليميانبج (Jong, 2008)"جونغ"  تناول في دراسة ثانيةو 

تكامل  حداثإ لىإ دراسته بشكل أساسي هدفت حيث ،دمج التكنولوجيا مع هذه الطريقة

معرفة أثر ذلك ل ،أساليب تعليم العلوم مساقاتالتكنولوجيا مع تقنيات الفريق التعليمي في 

تم  حيث ؛ساليب التدريسأ :ماوتمثلت مادة الدراسة بمساقين هالدمج على المعلمين الجدد. 

ساليب تدريس العلوم الطبيعية أ . والمادة الثانية؛ولمن الفصل األ ا  سبوعأ 16تدريسها لمدة 

 بحيث يقوم المشاركون في ،لدراسي الثانيمن الفصل ا ا  اسبوع 16والتي تم تدريسها خالل 

للمساعدة في  ؛لوجياساليب تدريسها مع التكنو أطرق و المساقات بدمج مفاهيم العلوم ب هذه

الذي يختص بتعليم  مشرف عام "جونغ" من الدراسة عينةوتمثل  .عملية التدريس المستقبلية

 ،مثل الفيزياء :لى تخصصات مختلفةالذين ينتمون إ ،وعة من الطلبة المعلمينممجو  ،العلوم

على  م بناء  تم اختيارهحيث  ،ا  طالب ا  معلم 42والبالغ عددهم  .الحاسوب ،حياءاأل ،الكيمياء

 ؛ينتجاوز امتحان ،كاديمي في الجامعةالمعدل األ :همهاأوضعها الباحث  ،معايير عدة

وتم  تهم التربوية.اونظر  يتناول أدوارهمشفوي  اآلخرو  ،نظري في مفاهيم العلوم العامة أحدهما

قة الطري اتلقو  فردا   21تكونت من  ؛المجموعة الضابطة :مجموعتين الى عينة الدراسةتوزيع 

في  ساويمتالعدد غير ن أورغم  .فردا   22من  تتكون ؛والمجموعة التجريبية ،التقليدية
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وجد ف ،تحان قبول البرنامجفي ام ،العينة إجراء تحليل لعالماتقام الباحث ب ؛ فقدالمجموعتين

 بأساسي ات الثقافة العلميةحصائية بين المجموعتين فيما يتعلق إلة النه ال توجد فروق دأ

(Basic Science Literacy) ، ثم  .نك يدل على أن المجموعتين متكافئتان ذلوبالتالي فإ

أفراد في  4-3 هايتراوح عدد ،لى مجموعات صغيرةإقام الباحث بتقسيم المجموعة التجريبية 

 .راء حول الممارسات التعليميةوتبادل اآل ،ون في المسؤوليةحيث يتشاركب ؛كل مجموعة

باستخدام تقنية نموذج الفريق  ؛عادة بناء المساقين السابقينإ هذه المجموعةوطلب من 

عضاء كل فريق تعليمي في أتم خاللها تعاون  ،ربع مراحل مختلفةأوالتي تتضمن  ،التعليمي

لجمع  ؛المقابالت واالستبانة :أدوات عدة منها تلك المساقات. واستخدمت الدراسة عادة بناءإ

حصائية لصالح دمج التكنولوجيا إذات داللة  ا  فروق هناك أنظهرت النتائج أالبيانات. و 

ن تسهل أأن تقنيات الفريق التعليمي يمكن  ،يضا  أظهرت النتائج أبمساقات العلوم. كما 

 .كما أنها تسهل العالقات التعاونية بين المعلمين ،عملية دمج التكنولوجيا في مواد العلوم

 

 تعليم الرياضيات:دراسات في 

 ،الدراسات التي استخدمت الفريق التعليمي في تعليم الرياضيات والجبر تناول هذا القسم

لمنهج الكمي والكيفي من خالل أدوات قياس عدة منها المقابالت والمشاهدات عتمدت ااو 

لى معرفة اتجاهات المعلمين والطلبة نحو طريقة الفريق إوهدفت  ،واالختبار التحصيلي

 تحصيل الطلبة.  ضافة الى معرفة أثره علىإ ،التعليمي
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والتي هدفت الى تحليل آراء  (Chazan et al, 1998) خرونآ"  و جيزنأجراها " في دراسةف

ستخدام طريقة الى معرفة أثر إضافة إ ،معلمي الرياضيات المشاركين في تدريس مادة الجبر

التي يستخدمها  ساليبعلى تغيير األ 1995-1994مي خالل العام الدراسي الفريق التعلي

ربعة مدرسين للمادة المذكورة أمعلمون في تدريس مادة الجبر. ومثلت عينة الدراسة ال

تمحورت حول واستخدمت المقابلة كأداة رئيسة لجمع البيانات المتعلقة بأسئلة الدراسة التي 

مدى تغير آرائهم حول تلك المادة وتقييم خبرتهم في التدريس بطريقة الفريق التعليمي  تحديد

وقد قام الباحثون بإجراء مقابلتين لكل معلم واحدة في الخريف  ،عام الدراسيعلى مدار ال

هذه ن أ ظهرت النتائجأ. وقد 1995-1994والثانية في فصل الربيع من العام الدراسي 

ساليب التدريس التي يتبعونها في المدارس. أ لتغيير لمينللمع ن تمثل حافزا  أالطريقة يمكن 

لكنه مكلف  فعال جدا   مادة الجبر باستخدام الفريق التعليمي ستدري نأوأظهرت النتائج ايضا  

 مقارنة بالتدريس التقليدي. ،من حيث الوقت والجهد والمال

في تعليم  خرى أكثر تحديدا  أجوانب  (Jang, 2006)" جانغخرى تناول "أمن ناحية 

" رنيرت"غرو  الرياضيات لم يتناولها "جيزون" ولكنها تشابهت نوعا ما مع ما طرحه

(Gruenert, 2005 )-   من خالل ربط طريقة الفريق التعليمي بتحصيل   -تعرض الحقا

استخدم طريقة التعليم الجماعي في تدريس دراسة أثر  "جانغ" إلى دراسةحيث هدفت  ،الطلبة

. وشملت أسئلة الدراسة الجوانب التي تتعلق بأداء حدى مدارس تايوانإمادة الرياضيات في 

ء تدريسهم تلك المادة بطريقة الفريق التعليمي والكشف عن تصورات مدرسيهم نحو الطلبة أثنا

حيث بلغ  ،ساسي فيهاطريقة الفريق التعليمي. ومثلت عينة الدراسة طلبة الصف الثامن األ
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تم اختيار صفين غير متكافئين ليمثلوا  ،ربعة صفوفأطالب موزعين على  124عددهم 

ة اآلخرون في صفين غير ( طالبا  وتوزع الطلب63م )المجموعة التجريبية وبلغ عدده

ما بالنسبة للمعلمين أ( طالبا . 61ليكونوا المجموعة الضابطة وبلغ عددهم ) متكافئين؛

من مجموع معلمي الرياضيات في المدرسة. وتم  المشاركين فتم اختيار معلمين اثنين عشوائيا  

تحليل بحث فاعتمدت على المزج بين الما منهجية الأعتماد تصميم البحث شبه التجريبي ا

والمقابالت وتأمالت المعلمين  ،وات عدة منها االختبار التحصيليالكمي والكيفي باستخدام أد

لتجريبية حيث تم تطبيق اختبار قبلي واختبار بعدي على المجموعتين: ا وتسجيالت الفيديو.

 ر البعدي. ختبار )ت( في تحليل نتائج االختباوالضابطة. وتم استخدام ا

من حيث ارتفاع معدل عالمات طلبة  يجابيةإنتائج  كن هناأوأظهرت نتائج الدراسة 

التي تلقت طريقة  ،بمعدل عالمات طلبة المجموعة الضابطة مقارنة ،المجموعة التجريبية

حصائية بين المجموعة التجريبية إلة الد ذات هناك فروقا   ن  ألى إضافة إ التقليدية. التدريس

وعة الضابطة؛ وفق متغير طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية. من ناحية والمجم

ظهرت النتائج تفضيل معظم طلبة المجموعة التجريبية لطريقة التدريس باستخدام أأخرى 

 الفريق التعليمي.

ل جانب آخر أكثر عمومية في تناو  إلى (Gruenert, 2005)بينما هدفت "غرورنيرت"  

حيث تناول البيئة التعاونية كال  واحدا  في مدرسة ما؛ لتهدف   ،تعليميالفريق ال موضوع

بتحصيل الطلبة في مادة  قة الثقافة التعاونية في المدارسلى التحقق من عالإبشكل أساسي 

  2113-2112جراء مسح شامل للمدراس خالل العام الدراسي إالرياضيات. وذلك من خالل 
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طيط فيما بينهم في التخ لمين والمبنية على التعاونبين المعتتبنى الثقافة التعاونية  والتي

مدرسة في والية انديانا في الواليات  81 عينة الدراسة والمشاركة في التدريس. وشملت

وامل تساعد ع 6فقرة تقيس  35داة مسحية مكونة من أ ت فيهامريكية. واستخدمالمتحدة األ

ي م ربط تلك العوامل  بمعدل تحصيل  الطلبة فت ثم ،في وصف الثقافة التعاونية في المدرسة

لى إ عادة المسحإب منهم طالب 2751 وقام طالب 4351كل مدرسة. وتم توزيع المسح على 

تم  وتنوعت المراحل الدراسية التي تم اختيارها والمدراس المشاركة بالدراسة كما يلي: الباحث.

 في تلك المدارس طلبة هذه المرحلةويبلغ عدد  ؛مدرسة أساسية 35الصف الثالث في  اختيار

 481 مدرسة متوسطة ويبلغ عدد طلبتها 18ي الصف الثامن فوتم اختيار  ،طالب 942

طالبا.  1327 مدرسة ثانوية ويبلغ عدد طلبتها 28 الصف العاشر في ختياراوتم  ،طالب

خرى أحية لكن من نا ،بةكلما زاد التعاون في المدارس زاد تحصيل الطل هظهرت النتائج انأو 

قل مقارنة بالمدارس المتوسطة وأ ساسيةتحصيل الطلبة يكون أكبر في المدراس األن أوجد 

 ما يمكن في المدارس الثانوية.

 

 تعليم اللغة االنجليزية:دراسات في 

في  خصوصا   ،استخدام الفريق التعليمي في تعليم اللغة االنجليزية كثرة ظهرت الدراساتأ

ين يتكون من معلم ،من خالل تكوين فريق تعليمي ،نجليزيةللغة اإلناطقة باالغير مناطق ال

. (طالب المدرسة )من نفس ثقافة محلي اآلخر معلمو  ،نجليزية األميحمل اللغة اإل أحدهما



29 

 

 وبعضها اآلخر ،حصيل الطلبة كما فعل "جانغ"لى قياس تإالدراسات تطرقت بعض و 

و استخدام مثل هذه الطريقة في تعليم اقتصرت على معرفة اتجاهات الطلبة والمعلمين نح

 نجليزية. اللغة اإل

للفريق  جديدا   نموذجا   (Perry & Stewart, 2005)"ستيوارت" و كل من "بيري"وقدم  

 يقوم على استقدام معلمين خبراء من ثقافات مختلفة للمشاركة في تلك الفرق. حيث ،التعليمي

علمين من مجاالت التي تضم مو رق التعليمية لفمكانية تلك اإمن  لى التحققإدراستهم  هدفت

وتمثل مجتمع الدراسة بمدرسة يابانية تختص  ق التعاون الفعال فيما بينهم.يتحق من مختلفة

 ا  تعليمي ا  فريق 14وقد تم اختيار  ،طة الفرق التعليميةاسريس اللغة االنجليزية لطلبتها بو بتد

 ،نجليزية )أمريكيم لديه هي اإلغة األالل ،جنبيأيتكون كل فريق من مدرس ياباني وآخر 

 قرانهم أللمعلمين في اختيار  هذه الفرق من خالل إعطاء الحرية وتم تكوين ، ...(،كندي

وتركزت األسئلة  ،ة لجمع البياناتداة رئيسدارة لهم. واستخدمت المقابلة كأإللزام اإومن خالل 

ق التعليمية. وأظهرت نتائج حول معتقدات المعلمين حول فاعلية طريقة التدريس بالفر 

ويزداد التحصيل  ،ن الطلبة يستفيدون من هذه الطريقةأن المعلمين يعتقدون أالمقابالت 

 نموالن هذه الطريقة تساهم في أ يضا  أظهرت أوقد  ،لتلقيهم خبرات مختلفة نظرا   ،لديهم

ن هناك ألى إ بداعهم. وخلصت الدراسةإوبالتالي زيادة  ،وزيادة خبرتهم ،لمعلمينل المهني

عضاء الفرق التعليمية وتؤثر عليها مثل: الخبرة والتي يمكن أتحكم العالقة بين  عدة عناصر

ن أالشخصية ونمط العمل والتي تبين  ،على نجاح الفريق التعليمي يجابا  إو أ ن تؤثر سلبا  أ

 لعدم وجود را  المعلمين حول التدريس. ونظ في نجاح الفريق التعليمي ومعتقدات ا  كبير  ا  لها دور 
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حد الطرق الفاعلة التي يبقى أ الفريق التعليمي ال أن  إنجاح الفريق التعليمي معادلة واضحة إل

 ساهم في تحفيز المعلمين وتطويرهم.ت

 لما تناوله "بيري" همشاب بتناول موضوع (Carless, 2006)"كارليس"  امق  من ناحية أخرى

 حيث استخدم نوعا   ،في دراستهم وصال إليهلما ت ةلى نتائج مشابهإ وتوصل"ستيوارت" و

المعلمين  ثقافاتتعدد  يقوم على ،نجليزيةفي تعليم اللغة اإل الفريق التعليمي من جديدا  

تعليم  في الفريق التعليمياستخدام طريقة  لى معرفة أثرإهدفت دراسته  ولقد ،المشاركين به

 بلدان هي ةنموذج دراسة الحالة لثالثطة استخدام اسآسيا بو نجليزية في مناطق شرق اإلاللغة 

ن أي مدى يمكن ألى إلهذه الدراسة هو  وكان السؤال الرئيس ،هونج كونجو  اليابان وكوريا

 ،نجليزيةفي اللغة اإل لى تحسين أداء الطلبة اآلسيوينإتقود طريقة التدريس بالفريق التعليمي 

تكون من  نجليزيةرسي اللغة اإلقام بتكوين فريق من مد ،جابة عن هذا السؤالومن أجل اإل

 ،لى البلدان التالية: أمريكاإينتمون  (Native Speaker)صلية نجليزية األمدرس يتكلم اإل

الفريق اسم  :طلق عليهأوقد  سيويآ آخر مدرس لغة انجليزية محلينيوزيالندا و  ،كندا

 .(Intercultural Team Teaching)  متعدد الثقافات التعليمي

ومن خالل المعلومات  ،داخل الغرفة الصفية نجليزيةفريق بتدريس الطلبة اللغة اإلوقام هذا ال

 بيات كثيرة ايجإظهرت  ،ليها الباحث عن طريق المقابالت والمشاهدات الصفيةإالتي توصل 

ضافة إ ،على تعلم الطلبة وزيادة دافعيتهم نحو التعلم ا  يجابيإ ا  لها تأثير  منها أن   لهذه الطريقة

مثل هذا النمط من  منها قلة تدريب المعلمين على ؛د بعض التحديات لهذا النموذجلى وجو إ

وال  ،عضاء الفرق التعليميةألية اختيار مرونة في عمتوجد ال  أنهلى إضافة إ ،التدريس
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ن طريقة الفريق التعليمي لم تدمج أوخلصت الدراسة  ،يمنحوا الحرية في اختيار شركائهم

  اهج الدراسية. بشكل فعال مع بقية المن

في تعليم آخر  ا  جانب (Change & Lee, 2010) "شانغ" و" لي" ومن ناحية أخرى تناول 

قوم على ي)  (Carless و (Perry & Stewart) عن ما تناوله نجليزية اختلفاللغة اإل

استراتيجية تتمحور  قتراحلى اهدفت إ حيث  ،ساليب تدريس معينة في الفريق التعليميأدراج إ

في طريقة الفريق  (Project-Based Learning) طة المشروعاسدراج التعلم بو إ حول

) جغرافيا  عليميةتومعلم المادة ال ،يتكون الفريق التعليمي من معلم حاسوببحيث  ،التعليمي

الدراسة األسئلة التالية: ما مدى فعالية نموذج الفريق التعليمي  توتضمن ، إنجليزية(أو لغة 

ون في هذه الدراسة سواء كانوا كتبنى المشار يالتربوية الحالية؟ وكيف سالظروف  في ضوء

 ،منهجية البحث شبه التجريبيعتماد امثل هذا النموذج في المستقبل؟ وتم  ،و طلبةأمعلمين 

طالب في  2111 تضم الدراسة عامين وشملت مدرسة ثانوية وامتدت  ،تصميم المختلطالو 

صف العاشر للمشاركة في الدراسة. وتكونت عينة الدراسة وتم اختيار طلبة ال ،دولة تايوان

ة معلمين من وتم اختيار ثالث ،صفوف شاركوا في الدراسة ةمعلمين وست ةمن ثالث

يمتلكون خبرة قليلة في مجال التعليم  ( نجليزيةإلغة و  ،جغرافيا ،تخصصات مختلفة ) حاسوب

التقنية المتعلقة  م المساعدةب في تقديويكمن دور معلم الحاسو المبني على المشروع. 

وتعزيز كل من  ،مثل تدريب المعلمين على دمج التكنولوجيا في الصف ؛بموضوع الدراسة

وتم جمع البيانات باستخدام عدة حل المشكالت والتفكير الناقد ومهارات التعاون بين الطلبة. 

التقارير التي يكتبها  ،المقابالت مع المدرسين والطلبة ،دوات أهمها دفاتر مالحظات الطلبةأ
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لى إضافة إ ،خماسيال ليكارتسلم  حسبوالتي تتكون  ،االستبانة الموجهة للطلبة ،الطلبة

فقرة اختيار  31وتكون االختبار من  ،اختبار بعدي لقياس تحصيل الطلبة في مادة الجغرافيا

ع عالمات وكل فقرة تقدر بعالمتين ليصبح مجمو  ،فقرة من نوع أكمل الفراغ 21و ،متعددمن 

فقرة  61نجليزية من اختبار تحصيل الطلبة في اللغة اإلوتكون  .عالمة 111االختبار 

اختبار ثم تم تحليل النتائج باستخدام  .فقرة من نوع أكمل الفراغ 32و ،متعددمن اختيار 

(ANCOVA)  أظهرت النتائج نجاح هذا النموذج من عدة  (.1015)عند مستوى الداللة

 اكتسب معلمو ،ثانيا   ن قبل الطلبة.كتسب مدرس الحاسوب االحترام والود ما ،: أوال  جوانب

ظهرت النتائج ازدياد تحصيل أ ثالثا   التفاعل مع طلبتهم. كبر فيأالمواد الدراسية فعالية 

مهارات  ،مثل مهارات حياتية عدةهذا النموذج بعد استخدام  كهممتالا لىإضافة إ ،الطلبة

ن يكتسبوها من الطرق أمقارنة بالمهارات التي يمكن  ،ء العروضجراا  و  ،التنظيم ،االتصال

 التقليدية.

 

 حتياجات الخاصة:دمج ذوي اال

 جها  كون فكرة التشارك في التدريس مو  ،دب التربويتم تناول هذا الجانب بشكل كبير في األ

 &Cook) حتياجات الخاصة في الصفوف العاديةلى تدريس ذوي االإ ،ساسيأبشكل 

Friend, 1996) قياس  تناولمنها من ف ؛وتنوعت الدراسات التي تناولت هذا الموضوع
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 ،همتدريستقييم هذه الطريقة في و  ،من ذوي االحتياجات الخاصة ا  خصوص ،تحصيل الطلبة

 .ات المعلمين نحو هذه الطريقةلى معرفة اتجاهإا من هدف ومنه

و" نورالند" و" غارديزي"    يتز"و" سكروغرس"  و" غر  دراسة أجراها كل من "ماستروبيري"في 

 ,Mastropieri, Scruggs, Graetz, Norland, Gardizi & McDuffie)و"ميكداف" 

ة دمج ذوي االحتياجات الية الممارسات التي ترتبط بسياسدراسة فع إلىوالتي هدفت  (2005

الحالة  وعرض أهم التحديات التي تواجهها. واستخدم في هذه الدراسة نموذج دراسة ،الخاصة

ن من معلم عام يتكو  ا  تعليمي ا  ولى شملت فريقيلي: الحالة األ حيث تم دراسة أربع حاالت كما

بتدريس وحدة النظام البيئي لطلبة الصف الرابع  حيث قاما ،خاصةواآلخر معلم تربية 

ما الحالة الثانية أعاقات مختلفة. إخمسة منهم يحملون  طالبا   25والذي تكون من  ،ساسياأل

ا بتدريس وحدة حيث قام ،معلم تربية خاصةيتكون أيضا من معلم عام و  ا  تعليمي ا  ملت فريقش

منهم يحملون إعاقات  8 طالبا   31والذي تكون من  ،ساسيللصف الثامن األ التربية المدنية

مكون من مدرس تاريخ وآخر مختص  فتكونت من فريق تعليميما الحالة الثالثة مختلفة. أ

 22والذي تكون من  ،ساسيبتدريس مادة التاريخ للصف العاشر األ اقام ،اصةفي التربية الخ

تعليمي مكون من فتكونت من فريق  اقات مختلفة. أما الحالة الرابعةعإمنهم يحملون  9 ا  طالب

والبالغ  ،بتدريس طلبة المرحلة الثانوية احيث قام ،خاصةمعلم تربية خر معلم كيمياء واآل

 ،ت عدة لجمع البياناتاو دأ عاقات مختلفة. واستخدمتإهم يحملون من 7 طالبا   27عددهم 

تسجيالت الفيديو. وقد  ،المشاهدات الصفية ،لمعلمين والطلبة المشاركينمنها مقابالت ا

كاديمي على نجاح عملية وجد أي تأثير الختالف المحتوى األنه ال يأظهرت النتائج أ
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تأثير  والمعارف التي يحملها المعلم لهوى المادة بينما التفاعل بين محت ،التشارك في التدريس

ن مدى توافق المعلمين أ يضا  أظهرت أالتدريس. وقد  واضح على نجاح التشارك في

ما زاد التعاون نه كلأحيث وجد  ،المشاركين في الفريق التعليمي يؤثر على نجاح تلك الطريقة

والعكس  ،االحتياجات الخاصة من ذوي وخصوصا   ،والتشارك فيما بينهم زاد تحصيل الطلبة

واختالفها بين المعلمين المشاركين   ن عدد سنوات الخبرةأ يضا  أظهرت النتائج أصحيح. وقد 

نما ينظر الى درجة التوافق فيما ا  و  ،سيفي عملية التشارك في التدر  ال يعد عامال مؤثرا  

يمتلك المعلمون  كثر فاعلية عندماأ ن التشارك في التدريس يكونأ يضا  أظهرت أبينهم. 

تحفيز الطلبة على  ،استراتيجيات زيادة الدافعية :ن مهارات التدريس المختلفة مثلالمشاركو 

 توافق وجهات النظر بين المعلمين المشاركين يعتبر عامال مهما   أن   لىإضافة إالمشاركة. 

 لنجاح التشارك في التدريس.

أجراها كل من خرى أ دراسةمع  ،رونوآخ "ماستروبيري"واتفقت النتائج التي توصل اليها 

معرفة أثر وجود لى إوالتي هدفت   (Zigmond, &Magiera  2005)و"زيغموند" "ماجيرا" 

معلم مختص في التربية الخاصة مع معلم عادي على مستوى تعلم الطلبة من ذوي 

لى إينتمون  8 -5طلبة المراحل الدراسية  وتمثلت عينة الدراسة مناالحتياجات الخاصة. 

غرفة صفية يتراوح  11يتوزعون في  ،ربع مدارس متوسطة من منطقة شرق والية نيويوركأ

ويتراوح عدد الطلبة من ذوي االحتياجات  ،ا  طالب (27-18عدد الطلبة في كل غرفة )

يتكون كل فريق من حيث  فرق تعليمية 8 . وتم تكوينا  طالب (15-5الخاصة في كل صف )

داة رئيسة لجمع أواستخدمت المشاهدات الصفية ك ،ة الخاصةمعلم مادة ومختص في التربي
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نفق أن المعلم العادي أمشاهدة صفية. وخلصت الدراسة  84جراء إبيانات الدراسة حيث تم 

ظهرت أ كذلك ،أثناء وجود معلم التربية الخاصةأقل في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة  ا  وقت

 فضل بوجود معلم التربية الخاصة مقارنة بعدم وجوده.أ ا  الطلبة تلقوا تدريس هؤالء نأالدراسة 

 

تهيئة المعلمين قبل  في التشارك في التدريسمبدأ  الدراسات التي تناولت :المحور الثاني

 االنخراط في التدريس

فريق وال ،تناول هذا المحور الدراسات التي طبقت مفهوم التشارك في التدريس بشكل عام

العملية التعليمية  سواء قبل انخراطهم في  ،عداد المعلمينا  و  ةالتعليمي بشكل خاص في تهيئ

دارة إكساب المعلمين الجدد مهارات واستراتيجيات عدة منها إوجميعها هدفت الى  ،هاخاللأو 

 كيفية تحفيز الطلبة... والتي بدورها ستساهم في تعزيز مكانتهم ،حل المشكالت ،الصف

اسات تقيمية حية أخرى تناولت بعض المقاالت در ناقدرتهم على تعليم الطلبة. ومن في و 

 عداد المعلمين.للبرامج التي تهتم بإ

لى دراسة وتقييم أحد نماذج التعاون بين إهدفت بدراسة  (Phelan, 1996)"فيالن" قام 

نموذج دراسة الحالة. وتكونت عينة الدراسة من فريقين  الجدد من خاللاء و المعلمين القدم

نها من معلم جديد تتكون كل م ،من مجموع ست فرق تعليمية هم عشوائيا  تعليميين تم اختيار 

كأداة ( Focus Group)عتمدت المقابلة من نوع او  خبرة عالية في التدريس. ومعلم قديم لديه

بين المعلمين المتعاونين  ولى على وصف العالقةت الحالة األة لجمع البيانات. وركز رئيس
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التي  ،فتركزت على سرد بعض الصعوبات ،ما الحالة الثانيةأفي الفريق التعليمي الواحد. 

ن تواجه هذا النهج التعاوني بين المعلمين في الفريق التعليمي الواحد. وخلصت نتائج أيمكن 

عداد إعن النهج التقليدي في  البديل التعاوني بين المعلمين هو ن النهجأتحليل الحالة االولى 

ن هناك صعوبات يمكن أ ،ةل تحليل نتائج الحالة الثانيمن خال ظهر المعلمين الجدد. ولكن

ن أالمشاكل الصعبة التي يمكن  ،ت المعقدة التي يتطلبهاالحاجا :ن تعيق هذا النهج منهاأ

لى إضافة إ ،ن تتولدأوعدم الدقة والمصداقية التي يمكن  ،تحدث في العالقات بين المعلمين

والتي يصعب قياسها. وقد قدم الباحث بعض بعض المعيقات الخفية التي تشوب هذا النهج 

 للبحث في هذا المجال. التساؤالت التي يمكن االستفادة منها مستقبال  

بعض  (Medgyes & Nyilasi, 1997)"ميدغايز" و"نيالسي"  من جانب آخر تناول

وفاعلية تطبيقها في برامج  ،الجوانب المتعلقة بآراء المعلمين حول طريقة الفريق التعليمي

نحو  ت المعلمين المشاركين في الدراسةلى استكشاف اتجاهاإهدفت  حيث ،عداد المعلمينإ

عداد وتدريب إلى استكشاف آفاق تطبيق الفريق التعليمي في برامج إضافة إ ،الفريق التعليمي

ين من مختلف التخصصات فرق تعليمية مكونة من معلم 11اسة المعلمين. وشملت الدر 

طالب متوسط  324طبق عليهم البحث  وبلغ عدد الطلبة الذين ا  مشرف 14ويشرف عليهم 

واستخدمت المقابلة كأداة  ،على من نسبة الذكورأناث فيهم نسبة اإل ،ا  عام 15عمارهم أ

لى تقارير إضافة إ ،ثناء العام الدراسيأجراء ثالث مقابالت إحيث تم  ،ة لجمع البياناترئيس

. انطباعاتهم حول مجرياتها تمنتض ،ة الدراسةن قدمت في نهايالمعلمون المشاركو  عدهاأ

سسة نه من الضروري لكل مؤ ألى إلدراسة عطاء الطلبة المشاركين استبانة. وخلصت اإوتم 
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ن تتفق أعداد عليمي ضمن برامج اإلتدخال طريقة الفريق الإوتنوي  ،تعنى بتدريب المعلمين

ذلك  يصبح نأو أ ،المفهوم جمودحتى تتفادى  ،على مفهوم واضح وصريح للفريق التعليمي

علم شريكه في الفريق التعليمي ن يختار كل مألى ضرورة إ يضا  أ . وخلصتمهلهال   المفهوم

يجابية نحو طريقة إظهرت الدراسة اتجاهات أ. كما الئم بينهمالى التفاعل المإ كي يصال

ي اهتمام في أ ركونالطلبة المشا بينما لم يبد   الفريق التعليمي بالنسبة للمعلمين والمشرفين.

 و معلمين في الصف.أوجود معلم واحد 

 ,Tobin)"توبن" و"روث" و"زيمرمان"  تناول "ميدغيز"وفي مجال مغاير عما تناوله "فيالن" و

Roth, & Zimmermann, 2001)  عداد المعلمين للعمل في بيئات إفي دراستهم كيفية

 ا  وفقعداد المعلمين ا  بتدريب و عداد نموذج خاص ا  لى خلق و إ دراستهم هدفت حيث ،صعبة

 على التحديات التي تواجهم أثناء عملهم في مدارسللتغلب  ،لطريقة التشارك في التدريس

لى إضافة إ ،عليميةتوالتي تمتاز بازدياد العنف فيها وقلة المصادر ال ،المناطق الحضرية

 ،البحث في هذال مجتمع الدراسة مث  . و ثني كبيرتنوع عرقي وأاحتواء تلك المناطق على 

تعرف  ،مجموعات 11موزعين على شكل  طالب 2311عدد طلبتها مدرسة كبيرة يبلغ 

والتي تقوم على مبدأ تعليم  (Small Learning Communities)بمجتمعات تعلم صغيرة 

ين الطلبة وبالتالي تتولد ب ؛مجموعة من الطلبة من قبل نفس المعلمين طيلة مدة دراستهم

 يتعرف المعلمون على طلبتهم بشكل أكبر ومدىخرى أومن ناحية  ،قوية عالقات اجتماعية

وتم استخدام الفريق  ،السابقة يار مجموعتين من المجموعات العشراحتياجاتهم. ولقد تم اخت

لى إد دخال معلم جديإثم تم  ،التعليمي المكون من معلمين اثنين لتدريس طلبة كل مجموعة
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فيما يتعلق بالطلبة من  وبخاصة ةللعمل في ظروف مشابهتهيئته عداده و إ كل مجموعة ليتم

تأمالت  ،تسجيالت الفيديو :دوات عدة لجمع البيانات منهاأفريقية. وتم استخدام إصول أ

 من الرغم علىنه ألوجه مع المشاركين.  وأظهرت النتائج  والتفاعل المباشر وجها   ،المعلمين

 المناهج إصالح ريس والمساهمة فيطرق التد طويرت التشارك في التدريس من تمكن

 المعلمين لتعليم  عدادهإالنهج الذي تم  كان إذا ما حولتثار  ا  شكوك هناك ن  أال إ الدراسية،

 ا  سعي أن هناكرغم  ،لطالبنحو ا والقمعية الهيمنة ساهم في زيادة قد علميةتال والمناهج

 .التعليم خالل من هم منهالتحرير 

من أجل تقييم طريقة  مقارنة في دراستهم (Jr et al, 2003)وآخرون " جي آر" وتناول

لى الكشف عن فوائد تعاون معلمين إهدفت  حيث ،عداد المعلمينإالفريق التعليمي في برامج 

معلم الطالب من قبل وهي تقييم ال ،طالبين مع مشرف واحد مقارنة بالطريقة التقليدية

سن منهن ليدر   4وتم اختيار  اتطالبات معلم 11الدراسة من عينة  المشرف. تكونت

يتكون كل فريق منهم من  ،ثالثة فرق منهن تم تكوين خرياتاألمام المشرف و أن بمفرده

 ،وتم أخذ الموافقة من جميع المشاركين للمشاركة في البحث ين ومشرف.تين معلمتطالب

ن و ن المنفردو المعلم ودر س ،الفرق التعليمية بتدريس الصفوف الثاني والرابع والسادس قامتو 

ة للبحث حيث تم بناء بروتكول م المقابلة كأداة رئيسمام المشرف. وتم استخداأنفس المراحل 

ن أظهرت النتائج أ. وقد وطلبة المراحل المختلفة ،المشرفين ،لمقابلة كل من الطلبة المعلمين

 ،الدراسةطلبة الصفوف التي طبقت عليها داء أا  لمثل هذا النموذج على يجابيإ ا  هناك أثر 

كافي لالنخراط في الدعم ال :مور التاليةاأل ن هذا النموذج منح الطلبة المعلمينألى إضافة إ
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تعلم كيفية ل الخبرة الالزمةو  حول العملية التعليمية بداء الحوار المستمرإالفرصة في  ،التدريس

ما أ جل تطوير ممارساتهم وطرق التدريس التي يستخدمونها.أالتعاون فيما بينهم من 

يجابية نحو هذا النموذج وشجعوا االستمرار في من اإل ا  كثير بخصوص المشرفين فقد أظهروا 

  استخدامه.

عداد المعلمين إموضوع  (& Bowman, 2003 koirala)"كويراال" و"بومان"  وتناول 

 هدفتحيث  اومعرفة اتجاهات المعلمين نحوه التكامل في المواد الدراسية الجدد نحو استخدام

لى الكشف عن تصورات مدرسي المرحلة المتوسطة نحو استخدام إ بها لدراسة التي قاماا

 ،من خالل عملهم في الفريق التعليمي ،تكامل العلوم والرياضيات في ممارساتهم التعليمية

 قبل انخراطهم في عملية التعليم. وتم تطوير مساق يقوم على تكامل عناصر محددة من

 ،علوم البيئة مع عناصر أخرى من الرياضيات مثل النسبو  ،ثافةالك ،العلوم مثل الصخور

 ،ضافة مهارات عدة مثل حل المشكالتإالجبر وعلم الهندسة. كذلك تم  ،تحليل البيانات

مجموعات من  لى ثالثإقسموا  معلما   35الدراسة لى المساق. وشملت إالتعليل والتمثيل 

ة من معلم طالب متخصص في مجال مجموعة فرق تعليمية مكون وبداخل كل المعلمين

 وقاموا ليها الطالب.  إالعلوم أو الرياضيات وعضو تدريس من نفس الكلية التي ينتمي 

المقابالت  :دوات عدة في جمع البيانات منهاأستخدمت وا ، (8-5)الصفوف  بتدريس

علمين ظهرت الدراسة أن الطلبة المأعمال الكتابية للطلبة. وقد والمشاهدات الصفية واأل

روا هذه المشاركين في الفرق التعليمية التي تقوم على التكامل بين العلوم والرياضيات قد  
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لى لكنهم أبدوا تخوفهم من عدم القدرة ع ،التكامل هذا دركوا قيمتها في تحقيقأو  الطريقة

 .دائما   التوفيق بينها

مي على توافر سمة عليقياس أثر الفريق الت (Moran, 2007)"موران"  من جانب آخر تناول

في  طنخر ا لفريق تعليمي وليةتمثلت في وصف محاوالت أ ،جددمعينة لدى معلمين 

 وتوظيفها لديهم. ،وبناء المعاني والمعارف ،يمتاز بتوضيح األفكار ،استقصاء تعاوني

"نيو انجالند" قسم  من جامعة تخر جن ،ةجديد ةمعلم 24عينة مكونة من  ةوشملت الدراس

باستخدام التعيين  ،ربع فرق تعليميةألى إوتم تقسيم العينة  ،المرحلة االبتدائية ساليب تدريسأ

لى إدون سن الدخول  ،طفالوكل مجموعة ستقوم بتدريس مجموعة من األ ،العشوائي

والحصول  ،على الفرق التعليمية شراف شخصيا  باإل . وقام "موران"سابيعأ 6لمدة  ،المدرسة

من خالل استخدام عدة أدوات أثناء الدراسة مثل:  ،ثعلى المعلومات الالزمة للبح

جراء إلى إثم انتقل  ،التأمالت الذاتية للمعلمين ،تسجيالت الفيديو ،المشاهدات المباشرة

هناك زيادة في  نألى إالدراسة. وخلصت الدراسة االنتهاء من مقابالت مع المعلمين بعد 

 فيما يتعلقالفريق التعليمي  فرادبين أ يهلإوالحاجة  ،المسؤولياتالتشارك في  الوعي لقيمة

يتعلق  ؛لى حصول ضبط ذاتي لدى المعلمين الجددإضافة إالقرارات المتعلقة بالمنهاج. ب

ممارساتهم التعليمية تجاه  لى تعديلإمما أدى  ،ثناء وجودهم في الصفأسلوكهم وتصرفاتهم ب

بعض بساهم في تزويدهم  ؛ونيةخرى وجود المعلمين الجدد في بيئة تعاأومن ناحية  طلبتهم.

 ت تدريسية مختلفة. كماساليب ومهاراأو  ،القدرة على التوثيق ،الخبرات مثل: حل المشكالت



41 

 

 يمتلكونكونهم ال  ،لى تحفيزهم نحو العملية التعليميةإ ،أدى تفاعل المعلمين الجدد فيما بينهم

  الخبرة السابقة في التدريس. 

 

 لمفهوم التشارك في التدريس ديةالدراسات النق: الثالث المحور

يمي بشكل خاص وطريقة الفريق التعل ،مفهوم التشارك بشكل عام تناولت الدراسات التربوية

ودور  ،يجابية فيهاالنواحي اإل ،تعلم الطلبة فيفاعلية هذه الطريقة  من عدة جوانب منها:

 دارة في نجاح أو فشل هذه الطريقة.اإل

 & Anderson)يق التعليمي تطرق " أندرسون" و"سبيك" بالنسبة لموضوع فاعلية الفر 

Speck, 1998)  معرفة مدى فعالية استخدام الفريق التعليمي في مساعدة  إلىفي دراستهما

فوائد الفريق التعليمي التي تمثلت بما يلي: حصول  حيث استعرض بداية   ،الطلبة على التعلم

معلمين يحملون خبرات مختلفة في من خالل اشتراك  ،الطلبة على وجهات نظر متعددة

جيع وسع من المشاركة والحوار من خالل تشأحصول الطلبة على مساحة  ،العملية التعليمية

الختالف  نظرا   ،الت المختلفةاالمج بداء الرأي فيالمعلمين لهم على المشاركة وا  

بالتالي و  ،تطوير عملية تقييم الطلبة مساهمة الفريق التعليمي في أخيرا  و  ،تخصصاتهم

معلمين من  5داء الطلبة. واشترك في الدراسة أناجعة حول  الحصول على تغذية راجعة

معلمين من المرحلة الثانوية.  4و ،معلمين من المرحلة المتوسطة 3 ،المرحلة األساسية

دوات عدة لجمع أيقومان بالمشاهدات الصفية. وتم استخدام ثنان إليهم معلمان إويضاف 
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 Periodic Writing)حيث استخدمت نماذج كتابة دورية سريعة  ،بيانات الدراسة

Prompt)  والتي تزودنا بتغذية راجعة حول أثر الفريق التعليمي على عملية التعليم التي

دوات عدة منها: حقائب األداء الخاصة ألى ذلك تم استخدام إ ضافة  إيقوم بها المدرسون. 

يقة ية الدراسة والتقييم الذاتي للمعلمين حول طر م في نهاوالتي تقي   ،بالمدرسين المشاركين

وهي عبارة عن رسائل يوجهها  (Exit Slips)خرى هي التدريس. ولقد استخدمت أداة أ

الت واستفسارات حول طريقة التدريس. وقد تتضمن تساؤ  :لى الباحثإالمدرسون المشاركون 

ثر على تعلم الطلبة وهى: ربعة متغيرات في الفريق التعليمي تؤ أن هناك أأظهرت النتائج 

ساليب تدريس امتالكهم أل بالفريق التعليمي وهذا ال يمنعمدى توافق المعلمين المشاركين 

ن الخبرة والمعارف التي أتبين الخبرة التي يحملها كل من المعلمين المشاركين حيث  ،مختلفة

ظهرت أركين حيث المعلمين المشا جنس ،يجابي في تعلم الطلبةإثر أيحملها المعلمون لها 

ظهرت أالبيئة الصفية حيث و  ،راء مختلفة حول عالقة جنس المعلم بتعلم الطلبةآالنتائج 

 ن الفريق التعليمي يخلق بيئة تعاونية داخل الصف.أالنتائج 

 بدراسة  (Lehr, 1999) "ليهر"  في فاعلية الفريق التعليمي قام  دارةممارسات اإل وحول دور

جهود المعلمين في  اتجاهاتها نحو دعمدارة و سياسات اإل رلى الكشف عن دو إهدفت 

طالب يقوم  1311وتمثل مجتمع الدراسة بمدرسة يبلغ عدد طلبتها  ،التشارك في التدريس

لى اختيار ثمانية إضافة إ ،ئيا  اطالب عشو  111حيث تم اختيار  ا  معلم 72على تدريسهم 

عتماد اد تم قي المدرسة. و التعليمية فلتدريس المواد علمين ليشكلوا ثالث فرق تعليمية م

ضافة إ ،ة لجمع البياناتواستخدمت المقابلة كأداة رئيس ،دراسة الحالة في هذا البحث نموذج



43 

 

 :لى المشاهدات الصفية التي قام بها الباحث. وتوزعت أسئلة المقابالت على مرحلتينإ

أما المرحلة  ،حتياجاتهااية و للفرق التعليم لى الكشف عن الممارسات التعليميةإولى هدفت األ

 داء اليوميوظروف العمل على األ ،دارة المدرسيةلى استكشاف أثر اإلإالثانية فقد هدفت 

توظيف النقاط التالية من أجل  من ال بد للمدراء هنألى إ للفرق التعليمية. وخلصت الدراسة

 ،فرصة للنمو الوظيفي: ضرورة اعتبار الفريق التعليمي دعم التدريس بالفريق التعليمي وهي

عطاء المعلمين الوقت الكافي للتخطيط لعملية إ ،وتشجيع المدرسين على التعاون فيما بينهم

 قيام بالتشارك في التدريس. وأشارتلمعلمين على التوفير التدريب ل ،التشارك في التدريس

التشارك في داري الفاعل نحو يجابية للمدراء وتقديم الدعم اإلن االتجاهات اإلأالدراسة 

 .بناء بيئة تعاونية فيما بينهملى يؤدي إالتدريس سيشجع المعلمين على التعاون فيما بينهم و 

 التي تهدف دراسته (Abell, 2000) وع أعضائه؛ قدم "أبيل"وحول ماهية الفريق التعليمي وتن

من خالل تصوراتهم عبر مشروع  ،لى فهم طبيعة التعاون بين مدرس جامعي وآخر مدرسيإ

يتضمن تعاونهما في تدريس مادة العلوم للمرحلة االبتدائية. حيث شارك الباحث  مع معلم 

يبلغ عدد طلبتها  نيمعلم 8ساسية تضم أاختاره من مدرسة  ،للعلوم للصف السادس آخر

 ،هاتقييمو  هاتدريسو  مادةال لتلكالتخطيط حول  يتعليمال فريقال ويتمحور دور .طالب 181

 :دوات التالية لجمع البيانات وهي. واستخدم الباحث األنطباعات حولهاااللى كتابة إضافة إ

كل مدرس عن تجربته في الفريق  روايةلى إضافة إ ،تسجيالت الصوتيةالو  ،المقابالت

 دون ،مواردهم مكنهم من تجميعت ،أن تبادل الخبرات بين المعلمين ظهرت النتائجأالتعليمي. 

ن الباحث لم ألى ظهور عدة توترات منها: إضافة إ ،ما بينهمالتعاون في بتوازن عملية اإلخالل
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لعدة باحثين  وهذا ما حصل ،يستطع التوفيق بين كونه معلما  متعاونا  وصاحب الدراسة

كونه لم  ؛ما اآلخر فتمثل في صعوبة اندماج الباحث مع المعلمة ومع طلبتهاأآخرين. 

 وعلى مدى التفاعل فيما بينهم. ،ليهلبة إذلك على نظرة الط وبالتالي انعكس ،يعرفهم من قبل

لى موضوع الفريق التعليمي المستخدم إ أيضا    (Nevin et al, 2009 ) " نيفن" ولقد تطرق 

لتي تناولت الدراسات ادبيات و األمراجعة  دراسة بحثية هدفت إلى من خالل ،في الجامعات

مستخدمة في الجامعات تشابه فكرة ال الفريق التعليميأن فكرة  نوبي   ،طريقة الفريق التعليمي

 ,Nevin et al )خرى حدد نيفن أالمستخدم في المدارس. ومن ناحية  الفريق التعليمي

 وخصوصا   ،في المدارس بالفريق التعليميخرى له قضايا عدة مرتبطة أفي مقالة   (2007

 ،عليميالفريق الت المتبعة في تقييم طريقة جراءاتهمها: الضعف في اإلأ k-12 وفصفلل

س وجود فجوتين في أس. إضافة إلى الفريق التعليميثر أوعدم وجود اتفاق على كيفية قياس 

البرامج الالزمة إلعداد المعلمين لطريقة و عدم توافر المناهج  هما ،البحث والمعرفة الحالية

ي ة الضرورية والدعم اللوجستإضافة إلى عدم توفر اإلدار  ،طة الفريق التعليمياسبو  التدريس

 طة الفريق التعليمي.اسمكنان من إنجاح طريقة التدريس بو ن ياللذي

لى تزويد المعلمين إهدفت مقالته التي   (Devlin, 2008)"ديفلين"    ومن ناحية أخرى قدم

لعشرة  مية فعالة. من خالل مراجعة أدبيةفرق تعلي تكوينة يرشادات حول كيفا  بنصائح و 

تناولت مبدأ التشارك بالتدريس. حيث قام  ،منشورة مراجع تنوعت بين مقاالت وكتب علمية

يمية لتطوير فرق تعل الضرورية للمعلمين رشاداتمجموعة من النصائح واإل بتقديمالباحث 

ن يكتشف المهارات واالهتمامات المهنية لديه ولدى أمعلم  على كل وهي كما يلي: ،فعالة
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على  ،بينهم واالحتياجات التدريبية ولياتتحديد المسؤ جل أمن  ؛شريكه في الفريق التعليمي

 ،تصال والتواصل بين زمالئه في الفريق التعليمي من جهةن يمتلك القدرة على االأالمعلم 

ساليب المفضلة لديه ن يبرز األأعلى المعلم  ،لخلق تفاعل فعال ،وبين الطلبة من جهة أخرى

على المعلم  ،ق الفريق التعليميثناء تطبيألتفادي التعارض في العمل بينهم  ؛خرينلزمالئه اآل

وعرض  ،مثل جدولة المهمات المطلوبة ،من أجل تعلم الطلبة ؛ن يضع أولويات واضحةأ

مع  ؛بةلم المهمات المقدمة للطومن المهم للمعلم فهم كيفية تالؤ  هداف على الطلبةاأل

وعليه  ،لتدريسثناء اللطلبة أن يقدم تغذية راجعة بناءة أهداف المعلنة. يجب على المعلم األ

وعدم احتكار صنع القرار  ،يفوض زميله في الفريق باتخاذ قرارات في بعض المهمات أن

من خالل استخدام التواصل  ،خالل الحصة نشطا   ن يكون مستمعا  أعلى المعلم  ،لنفسه

ا  للتخطيط مع وكافي ا  رسمي ا  ن يحدد وقتأ كذلك ولغة الجسد مع الطلبة. على المعلم البصري

سلوب أاستخدام  وعليه ،لقة بالفريق التعليميمناقشة القضايا المتع خالله حيث يتم ،هزميل

ن أيجب عليه  ل المشكالت وأخيرا  سلوب حأاستخدام  وأيضا   ،ثناء الحصةأالعصف الذهني 

 في عالقته مع زميله من جهة ومع الطلبة من جهة أخرى. ومرنا   يكون منفتحا  

 ,Solis, Vaughn, Swanson)و"سوانسون" و"ميكيولي"  فاغن""سوليس" و" قدم وأخيرا  

Mcculley, 2012) لى توفير إوالتي هدفت  دبيات التربويةمراجعة شاملة لمجموعة من األ

ودمج  ،طريقة التشارك في التدريس استخدامالتي تناولت فعالية و  ،بحاث التربويةملخص لأل

بتوصيات حول ذلك. وتم اختيار يد المختصين النفسيين و وتز  ،ذوي االحتياجات الخاصة

ن يكون أير التالية: بحاث والمراجعات األدبية التي ستدخل في الدراسة بناء على المعاياأل
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ن وأ ،دمج ذوي االحتياجات الخاصة وأ ،ساسي على التشارك في التدريساأل تركيزها

 في الفترة ما عية. وتم تحديد الدراسات التي أنجزتتتضمن المراجعة الدراسات الكمية والنو 

ريك" إو"  (PsychINFO)نفو" إاستخدام قاعدة البيانات "سايكو  . وكذلك2111-1991بين 

(ERIC .) ثالثة منها ركزت على كشف التصورات  :لى ست مراجعات أدبيةإوتم التوصل

ودراسة واحدة ركزت على الكشف عن فاعلية  ،نحو سياسة دمج ذوي االحتياجات الخاصة

كون مجموع المقاالت التي ركزتا على التشارك في التدريس. لي راستينود ،سياسة الدمج

 ،وتناولت الدراسة قضايا عدة منها تحصيل الطلبة دراسة. 146تناولتها تلك المراجعات 

 عتمدتها الدراسةاالتي  ن من بين المراجعات الستةأالموضوع  في هذا حيث أظهرت نتائجها

ر ضرورية لتناول وردت معاييأحيث  ،الطلبةلى موضوع تحصيل إاثنتين فقط تطرقت 

دراسة  17 ،دراسة التي تناولتها المراجعات الستة السابقة 146ن من بين تحصيل الطلبة. وا  

 تضمن معلومات متعلقة بتحصيل الطلبة. فقط

 

 ملخص الدراسات السابقة:

بشكل عام الدراسات السابقة حول استخدام طريقة التشارك في التدريس   تمحورت مما سبق 

 كما جاء في تعليم العلوم : دراساتفي مجاالت مختلفة منها ،والفريق التعليمي بشكل خاص

و دراسة  (Huffman, Thomas, & Lawrenz, 2003)ودراسة  (Eick, 2002)دراسة 

(Jong, 2008) ، كما جاء في دراسة  الرياضيات دراسات تعليم(Chazan et al, 1998) 
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؛  اللغة االنجليزية دراسات تعليم (Gruenert, 2005)دراسة و (Jang, 2006)دراسة و 

 & Change) ودراسة  (Carless, 2006)ودراسة  (Perry & Stewart,2005)دراسة 

Lee,2010.) دمج ذوي االحتياجات  ساسي ومكثف حولأبشكل  الدراسات السابقة وتركزت

 Mastropieri, Scruggs, Graetz, Norland, Gardizi)كما جاء في دراسة  الخاصة

& McDuffie, 2005)  ودراسة(2005  Zigmond, &Magiera).  كما تناولت

كما جاء في دراسة  ،ثناء الخدمةأعداد المعلمين قبل و ا  تهيئة و  موضوعالدراسات السابقة 

(Phelan, 1996)  ودراسة(Tobin, Roth,& Zimmermann, 2001)  ودراسة(Jr 

et al, 2003)  ودراسة(Bowman, 2003   koirala &)  ودراسة(Moran, 2007) .

معرفة اتجاهات المعلمين  ىلإفمنها من سعت  ،لى تحقيقهاإهداف التي سعت وتنوعت األ

م ومراجعة هذه الطريقة من يلى تقيإومنها من هدفت  ،والطلبة نحو طريقة الفريق التعليمي

ألدوات المستخدمة في من ناحية أخرى تنوعت المنهجيات واو  ،خالل نقدها من جوانب عدة

كثر من أبحاث الكيفية حيث لوحظ تركيز الدراسات السابقة على األ ،دراسة هذه الطريقة

فى على وهذا ما أض ؛اس التحصيل لدى الطلبةتلك المتعلقة بقي وخصوصا   ،بحاث الكميةاأل

ع البيانات دوات التي استخدمتها الدراسات السابقة لجمما األأ همية.من األ هذه الدراسة نوعا  

تأمالت  ،المشاهدات ،بحاث الكيفية حول طريقة الفريق التعليمي فهي: المقابالتفي األ

بحاث ما األأاألعمال الكتابية للطلبة وتسجيالت الفيديو والتسجيالت الصفية.  ،المعلمين

 الكمية فقد اقتصرت على االختبار التحصيلي كأداة رئيسة لجمع البيانات.
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يجابية لطريقة التدريس بالفريق التعليمي كما جاء في إ لى نواح  إلدراسات شارت معظم اأولقد 

 (Anderson & Speck, 1998) ودراسة  (Medgyes & Nyilasi, 1997) دراسة

  (Moran, 2007)ودراسة   (Lehr, 1999) ودراسة  (Chazan et al, 1998)ودراسة 

 Perry)ودراسة  (Zigmond, &Magiera  2005)ودراسة  (Jr et al, 2003)ودراسة 

& Stewart, 2005)  ودراسة(Gruenert, 2005)  ودراسة(Mastropieri, 

Scruggs, Graetz, Norland, Gardizi & McDuffie, 2005)  ودراسة(Jang, 

سواء بالنسبة  ، (Change & Lee, 2010) ودراسة  (Jong, 2008)ودراسة  (2006

و ذوي أالنسبة ألثرها على تحصيل الطلبة العاديين أو ب ،التجاهات المعلمين والطلبة نحوها

على  خصوصا   ،ال أن بعض الدراسات قللت من أثر هذه الطريقةإاالحتياجات الخاصة. 

 ,Huffman, Thomas, & Lawrenz)و تحصيلهم كما جاء في دراسة أداء الطلبة أ

2003). 

 ،ة باعتمادها البحث الكميوتختلف الدراسة التي قام بها الباحث عن باقي الدراسات السابق

التي اعتمدت البحث الكيفي باستثناء بعض الدراسات. وتتميز هذه  ؛مقارنة بالدراسات السابقة

بحاث مقارنة باأل ،باعتمادها منهج البحث التجريبي المبني على تكافؤ المجموعات ،الدراسة

غير متكافئة. السابقة التي ركزت على التصميم شبه التجريبي والذي يتضمن مجموعات 

 ،ة لجمع البياناتداة رئيسأك ،تبار التحصيلي المحكملى اعتماد البحث على االخإضافة إ

باستثناء بعض  ،عتمدت في معظمها على المقابلة والمشاهدةمقارنة بالدراسات السابقة التي ا

 & ,Huffman, Thomas)كما جاء في دراسة  داةالدراسات التي استخدمت مثل هذه األ

Lawrenz, 2003)  ودراسة(Jang, 2006)  ودراسة (Change & Lee, 2010). 
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 الفصل الثالث:

 منهجية الدراسة وتصميم البحث

 منهج الدراسة:

على طلبة الصف  طبقت التيو  ؛البحث التجريبي طريقةالباحث في هذه الدراسة  استخدم

دريس ة التطريق مجموعة تجريبية تلقت ،ينتالحصول على مجموع وتم العاشر األساسي

 .خرى ضابطة تلقت طريقة التدريس االعتياديةأو  ،الجديدة

 

  مجتمع الدراسة:

في مطلع العام الدراسي  ،تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب مدرسة نور الهدى التطبيقية

طالب وعدد  722البالغ عددهم  ،فلسطين ،في محافظة رام اهلل والبيرة ،2111/2112

 .درسةوم   ا  مدرس 41بلغ  المدرسين فيها 

 

 عينة الدراسة:

الطلبة والمعلمين  ساسيين:ألى قسمين إتم اختيار عينة الدراسة وقسمت  ما سبقوبناء على  

 :المشاركين في البحث كما يلي
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جميع طالب الصف العاشر لقد اختار الباحث  في البحث: الطلبة المشاركون أوال:

من  صديةقكعينة  ا  طالب 56عددهم البالغ و  للذكور ،ةفي مدرسة نور الهدى التطبيقي ساسياأل

المدرسة التي تضم الصفوف من الصف الخامس من مجموع طلبة  طالب 722أصل 

  األساسي الى الصف الثاني عشر العلمي.

اختار الباحث ثالثة معلمين في هذا البحث من  ن في البحث:ثانيا المعلمون المشاركو

 لى قسمين كما يلي:إقسيمهم وتم ت ،تخصصات وخبرات مختلفة

 ،المعلم العاديقام  حيث ،ليديةبطريقة التدريس التق المعلم الذي قامول: يشمل القسم األ

 ،ويحمل شهادة بكالوريوس في تدريس العلوم ،سنة في مجال التدريس 21 لديهوالذي 

 .ضمن الطرق االعتيادية ،ضابطةبتدريس المجموعة ال

في تطبيق الطريقة الجديدة على المجموعة  ذين شاركال  الن ي  مالقسم الثاني: يشمل المعل  

وهو معلم الصف  :األساسيوهما المعلم  ،على مبدأ التشارك في التدريس والمبنية ،التجريبية

 والمعلم المساند ،الفيزياءويحمل شهادة بكالوريوس في  األصلي المكلف من إدارة المدرسة؛

جل ضمان أومن  .سنوات خبرة 7وكالهما لديه  ،ءاألحياويحمل شهادة البكالوريوس في 

للطريقة الجديدة في  االمعلمين عن مدى تقبلهم قام الباحث بسؤال ؛ونجاح التفاعل بينهما

 التام لذلك. اا استعدادهمالتدريس وأبدي
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 المادة التعليمية المستخدمة في الدراسة:

لعلوم العامة للصف العاشر وهي الوحدة الرابعة من كتاب ا :األحياءتم اختيار وحدة 

وتم تحليل محتوى  ،لكلتا المجموعتينليتم تدريسها  ؛2112-2111ساسي المقرر للعام األ

 ،ستيعاباالفهم و ال ،واعتماد مستويات بلوم )المعرفة ،وبناء جدول مواصفات ،هذه الوحدة

 .(علياالتفكير الالتطبيق ومهارات 

ول نسان, ثالثة فصول: يتناول الفصل األسم اإلجهزة جالوحدة والتي بعنوان أ هذه تتناول

 الكروموسوماتهمها: أوالذي يبحث في مواضيع عدة  ،موضوع االنقسام المنصف

 عند الغاميتات تكوين ،المنصف نقساماال مراحل ،المنصف االنقسام هميةأ ،وتركيبها

في مواضيع عدة  والذي يبحث ،. والفصل الثاني يتناول الجهازين التناسليين والبلوغنساناإل

مراض لى األإضافة إخصاب والحمل والوالدة والرضاعة الدورة الشهرية واإلأهمها: 

ما الفصل الثالث فيتناول الجهاز البولي والذي يبحث في مواضيع أ. الجنسية وكيفية عالجها

 وعالجها. مراضهأ ،البولي الجهاز هميةأو ظائفو ،البولي الجهاز تركيبعدة أهمها: 

( من قسم 1) الباحث على جدول تحليل محتوى لهذه الوحدة المرفق بالملحق رقم ولقد حصل

مجموعة  م أعد همحك   وهو جدول ، (2111) لسطينيةشراف التابع لوزارة التربية والتعليم الفاإل

المحتوى على مجموعة لى ذلك قام الباحث بعرض تحليل إضافة إ ،المختصين من المشرفين

والتي تضمنت اعتماد  بناء  على آرائهم ،النهائي ديله بالشكلتم تعمن المحكمين حيث 

دخال بعض إ ، مهارات التفكير العليا( ،تطبيق ،فهم واستيعاب ،مجاالت بلوم )معرفة
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ضافة أهداف جديدة؛ كما هو مبين في الملحق  التعديالت اللغوية والعلمية على األهداف وا 

ساسية حول فصول الكتاب ومواضيعها األ ويتمحور جدول تحليل المحتوى المعدل .(2رقم )

الفهم  ،قسام وهي: )المعرفةأربعة ألى إلى تقسيم المجال المعرفي إضافة إ ،التي ذكرت سابقا  

 التطبيق ومهارات التفكير العليا(. ،واالستيعاب

 

   أدوات الدراسة:

 داة:األ لهذه وفيما يلي وصف البياناتة لجمع كأداة رئيس ا  تحصيلي ا  اختبار  استخدم الباحث

 :االختبار التحصيلي

قام الباحث ببناء  ؛(2رقم )في الملحق  المعدل حسب آراء المحكمين بناء على تحليل الوحدة

كما هو  يار المتعددتفقرة من نوع االخ 35مكون من ال ؛ألوليةبصورته ا تحصيليالختبار اال

 8عرفية األربع كما يلي: حيث توزعت الفقرات على المجاالت الم (3الملحق رقم )مبين في 

 وهي: فهم واستيعاب فقرات 11 ، (34 ،29 ،21 ،21 ،19 ،18 ،9 ،1) وهي فقرات معرفة

 15 ،( 11 ،11) :وهما تطبيق فقرتي ، (35 ،33 ،32 ،28 ،25 ،24 ،23 ،12 ،5 ،2)

 ،26 ،22 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3) وهن: علياالتفكير الفقرة مهارات 

ار على العينة فقرات االمتحان بعد تطبيق االختب وتم حذف فقرتين من. ( 31 ،31 ،27

 ، (4رقم ) ملحق فقرة 33فقرات االمتحان  ليصبح عدد ، (23 ،22وهما: ) االستطالعية
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ثم قام  ،عالمة 33مجموع عالمات االختبار  ليصبح ،عطيت كل فقرة عالمة واحدةوأ

   %.111عليها الطلبة الى حصل ة التي الباحث بتحويل عالمة االختبار النهائي

 :صدق وثبات أدوات الدراسة

 صدق االداة:

لى نسخة إضافة إ ،وتحليل محتوى الوحدة ،توزيع استمارة االختبار التحصيليب قام الباحث

 8على مجموعة من المحكمين ) البريد اإللكتروني بوساطة ،لكترونية من الكتاب المقررإ

وآخرين متخصصين في  األحياءفي  درجة الدكتوراةت يحملون أساتذة جامعا ( منمحكمين

درجة  أحياء يحملونومدرسي  ،لى مشرفين تربويين من وزارة التربية والتعليمإضافة إ ،التربية

ليصبح بشكله النهائي  (1) رقم مرفق تحليل المحتوى ولقد تم تعديل كل من .البكالوريوس

المالحظات التي  بناء علىعدة مرات ( 3قم )االختبار التحصيلي مرفق ر  (2ملحق رقم )

وعدم  ،لصعوبة اللغة نظرا   ؛من فقرات االختبار (23 ،22) حذف فقرتين يضا  أ . وتم  بدوهاأ

  .(4كما في ملحق رقم ) فقرة 33نا  من رج االختبار بصيغته النهائية مكو وضوح بدائلهما ليخ

 

 داة:قياس ثبات األ

عن طريق تطبيق  ،ختبارلقياس ثبات اال (Test- Retest)باستخدام طريقة  الباحث قام 

وهم طلبة الصف العاشر  ،االختبار على عينة استطالعية خارج نطاق عينة الدراسة

عادة تطبيقه إثم  ،ا  طالب 14وعددهم  ،مريكية للذكور الخاصةساسي في مدرسة النجاح األاأل
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داة من تم حساب ثبات األ ثم  ،ة( من زمن تطبيقه أول مر ا  يوم 14سبوعين )أخرى بعد أمرة 

 10112الداللة  عند مستوى 1075حيث بلغ قيمة  ،حساب معامل االرتباط بيرسونخالل 

 ن األداة ثابتة.أتدل على وهي قيمة مناسبة 

من حيث سالمة اللغة  :خذ رأي طلبة العينة االستطالعية في االختبارأتم لى ذلك إضافة إ

تمام وقت الالزم إلالن أر حيث تبين االختباتمام زم إلودرجة وضوح البدائل والوقت الال

لغة الفقرات واضحة  ن  أكذلك تبين  ،دقيقة 41قداره حصة واحدة مدتها وم ،اإلختبار مالئم

ئل بالنسبة خرى تم حذف فقرتين من االختبار لعدم وضوح البداأمن ناحية و  ،بالنسبة لهم

 (.4) رقم ملحقفقرة  33للطلبة ليصبح عدد فقرات االختبار النهائية 

 

 اجراءات تطبيق الدراسة:

للفصل  ،ان النهائيالدراسة في الفترة الزمنية الواقعة بين االمتحان النصفي واالمتح تم تطبيق

 هذه المرحلة: تشملو  2112-2111األول من العام الدراسي 

 

 عداد لتطبيق الدراسة:جراءات اإلإ اوالا 

دارة مدارس نور الهدى موافقة رسمية من قبل إ الباحث علىالموافقة الرسمية: حصل  .1

تسهيل عمل الباحث في اختيار تم و  ،لتطبيق الدراسة في مدرسة الذكورالتطبيقية 

لى السماح له بعمل إ إضافة ،وتحديد المجموعات التجريبية والضابطة ،العينة
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على معدل  بناء   ؛من خالل مشاركته بعملية تشعيب الطلبة ،مجموعات متكافئة

 حيث ،وباستخدام طريقة المزاوجة ،لطلبة في مادة العلوم العامة في العام الماضيا

استخدام طريقة ب ،لى مجموعتين متكافئتينإلمشاركين بتقسيم الطلبة ا قام الباحث

ليحصل  ،المعدل المدرسي في مادة العلوم العامة للصف التاسع المزاوجة بناء على

 بذلك على مجموعتين متكافئتين.

: حيث لتطبيق الدراسة عليهم وأولياء أمورهم  موافقة طلبة المجموعة التجريبيةخذ أ .2

من خالل  ،تلك المجموعةقام الباحث بتقديم عرض مفصل عن الدراسة لطلبة 

المرجوة من ومدى الفوائد  ،رها النظريومبر  ،تعراض أهمية وأهداف الدراسةاس

الموافقة على المشاركة في  بدى جميع الطلبةأوقد  ،األخرى في المدارس هاتطبيق

على مشاركة ابنه  ،ثم قام الباحث بتوزيع نموذج موافقة ولي أمر الطالب ،الدراسة

 حد على ذلك.أولم يعترض  ،في هذه الدراسة

ساسي المكلف لكل من المعلم األ تهااجراءا  هدافها و أقام الباحث بشرح الدراسة و  .3

( 7)والذي يمتلك خبرة  ،ساسياألدارة المدرسة بتدريس الصف العاشر إمن  رسميا  

الباحث للمشاركة  وافق على طلب المعلم المساند الذيو  سنوات في تدريس العلوم

كونه يحمل  ،الوحدة المستهدفةساسي في تدريس ليساعد المعلم األ ،بالفريق التعليمي

 سنوات في تدريس العلوم واألحياء. (7)شهادة البكالوريوس في األحياء وله خبرة 
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التعليمية توفير الوسائل  مثل ،تهيئة الظروف المثلى لتطبيق الدراسةب الباحث قام .4

 .الالزمة لتنفيذها

ليتمكن من  ،عطاء الحصةإوقات أتفريغ المعلم المساند في دارة المدرسة إالطلب من  .5

 .المقررة حضور جميع حصص العلوم

ن لكال المعلمي   رسةدارة المدإبالتعاون مع  قلتم تفريغ حصة أسبوعية واحدة على األ .6

باإلعداد والتخطيط والتقييم للمادة  :ن في هذا اللقاءا، حيث يقومساسي والمسانداأل

 .وتوفير المواد والوسائل الالزمة ،هاالمراد إعطاؤ 

قام الباحث بتفريغ  ،ساسي والمسانددوار بين المعلم األلضمان عدم التداخل في األ .7

لتنظيم المادة  (5ملحق رقم )ربوينت ئح البو المحتوى العلمي للوحدة في شرا

ساسي ولضبط عملية شرح المادة التعليمية الموزعة بين المعلم األ ،المعروضة

 والمساند.

جهاز حاسوب متنقل وجهاز عرض ك ،توفير الوسائل التعليمية الخاصة بالمنهاج .8

(LCD) 

هادة الذي يحمل ش ،تم تدريسها من قبل المعلم العاديف أما المجموعة الضابطة؛ .9

عطيت له حرية أو  ،في تدريسها عاما   21ويمتلك خبرة  ،البكالوريوس في تعليم العلوم

 .كما سيتم بيانه الحقا  ن يلتزم بالجدول الزمني أشرط  ،التدريس بشكل كامل
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والذي مصدره  ، (6ملحق ) بجدول زمني للحصص مدرسي المجموعتينتزويد   .11

دارة العامة والصادر عن اإل ،ف العاشرلمبحث العلوم العامة للص كتاب دليل المعلم

حيث تتوزع  ،لإلشراف والتأهيل التربوي التابع لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

الحصص على فصول الوحدة المقررة كما يلي: االنقسام المنصف وتكوين الغاميتات 

( 3( حصص والجهاز البولي )9األجهزة التناسلية والتكاثر ) ،( حصص4)

)وزارة التربية والتعليم  ،( حصة16ليبلغ بذلك مجموع الحصص ) ،حصص

نهاء المادة إلضمان  ،ليتم بناء التخطيط اليومي بناء عليها (2111 ،الفلسطينية

  .الدراسية في الفترة المقررة

 جراءات التالية:تهيئة الطالب لتطبيق الدراسة: من خالل اإل .11

 والمجموعة الضابطة ( طالبا  28د طلبتها )والبالغ عد تحديد المجموعة التجريبية -

 باستخدام التعيين العشوائي. ( طالبا  28والبالغ عددها )

ة التجريبية والضابطة. وكانت نتيجة االمتحان تطبيق االمتحان القبلي على المجموع -

 القبلي بعد تحليلها كما يلي:
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 على االختبار القبلي لضابطةلمجموعتين التجريبية واألداء ا (ت)نتيجة اختبار   (:1جدول)

متوسط  العدد المجموعة

 العالمات

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

 )ت(

مستوى 

 الداللة

 10537 10621 54 1101 3109 28 التجريبية

 903 3205 28 الضابطة

 

كبر أنه أي أ 10537ن مستوى الداللة يساوي أ( 1من خالل النتائج التي تظهر من جدول )

  مجموعتين التجريبيةبين ال حصائياً إدالّة  ال توجد فروق اذاً   α≤ 1015مستوى الداللة  من

 ن.والضابطة أي أن المجموعتين متكافئتا

 

 ثناء تطبيق الدراسةأجراءات إثانيا: 

حصة( بواقع  16أسابيع ) ةثالث ةبدء التدريس للمجموعة التجريبية والضابطة لمد .1

 .سبوعيا  أخمس حصص 

"كوك التي بينها  دة استخدام طريقة الفريق التعليميقة التدريس الجديطري تتضمن .2

المعلم  مهام عملية التدريس بين حيث وزعت (Cook & Friend,1996) وفريند"

 على مرحلتين: والمساند ساسياأل
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ساسي والمساند بالتعاون في عملية التحضير المعلم األ قام حيث مرحلة ما قبل الحصة: 

المواضيع  في تدريس وتنسيق األدوار بينهم ،يةالوسائل التعليموتحضير  ،للحصة

 اتالمالحظبداء إالمعلم المساند في  لى دورإضافة إ ،المفرغة على شرائح البوربوينت

ساليب المناسبة لطرح كل األ عطائها  و  حول المفاهيم الصعبة وتوضيحها للمعلم األساسي

 .المحددة مسبقا  التفريغ  ثناء لقائهم في حصةأمور تتم وهذه األ ،مفهوم

 حصة: يبدأ المعلم األساسي الحصة بإعطاء مقدمة حول موضوعهامرحلة بدء ال

بتوضيح تلك المفاهيم  أثناء ذلك يقوم المعلم المساند ،واستعراض المفاهيم العلمية

جابة عليها من قبل وضرب األمثلة عليها. ويتم خالل ذلك استقبال أسئلة الطلبة واإل

 ساسي والمساند كل حسب علمه. المعلم األ

 ،سبوعأفي نهاية كل  للحالة العلمية ا  مي كلتا المجموعتين وصفتلقى الباحث من معل   .3

بالنسبة للجدول  يتضمن المادة التي تم تدريسها ،لقاء فردي مع كل منهما من خالل

 والتأكد من ،تحقيق أهداف الوحدة المقررةلضمان  ، (6ملحق رقم ) ،الزمني المحدد

لى أخذ انطباعاتهم إضافة إ ،نهاء المادة الدراسية المطلوبة في الوقت المحددإ

 طريقة الفريق التعليمي. حولوتصوراتهم 
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 جراءات ما بعد تطبيق الدراسة:إثالثا: 

م قا ،تدريس المادة العلمية المطلوبة من قبل المجموعة التجريبية والضابطةبعد االنتهاء من 

 لتالية:جراءات االباحث باإل

وتفريغ درجات  ،تطبيق االختبار البعدي على المجموعة التجريبية والضابطة  .1

 .لمعالجتها احصائيا   تمهيدا   ،الطلبة

 هدافهاأومدى تحقق   ،الدراسة حولالمجموعة التجريبية طلبة مناقشة م الباحث بقا  .2

 .ةوشكرهم لقبولهم خوض هذه التجرب ،ومعرفة انطباعاتهم نحوها ،بالنسبة لهم

 

 تصميم الدراسة:

 Pretest-Posttest Control Group (Designعتمد الباحث تصميم البحث التجريبي )إ

 وتم تحديد المجموعة التجريبية والضابطة بالتعيين العشوائي ،قصديا  ختيار العينة حيث تم ا

 كما في الخطط التالي:

 O2        Gt        O1   Rالمجموعة التجريبية:     

 O2        Gc        O1   R عة الضابطة:    المجمو 

 حيث:
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O1اختبار قبلي : 

O2اختبار بعدي : 

Gtالمجموعة التجريبية : 

Gcالمجموعة الضابطة : 

Rتعيين عشوائي : 

 

 :استراتيجيات تحليل البيانات والتحليل االحصائي

حصائية اإل عالجةمء الجراإل "SPSS 17"حصائية م الباحث باستخدام برنامج الحزم اإلقا 

 حصائيات التالية:تم استخدام اإلللبيانات و 

-Test)عادة االختبار ا  باستخدام االختبار و  ،حساب ثبات اختبار التحصيل الدراسي .0

Retest) والتي  ) التي تتراوح قيمته من صفر ،معامل ارتباط بيرسون ثم باستخدام

أنه يوجد ) والتي تعني لى واحد إنه ال يوجد ارتباط وبالتالي ال يوجد ثبات( أتعني 

وقد بلغت قيمة ثبات األداة المستخدمة وبالتالي يوجد ثبات كامل (.  ،ارتباط كامل

 وهي قيمة مقبولة. ،(1015)عند مستوى الداللة  1075في الدراسة 

 ،تجريبية والضابطةالباحث بتطبيق االختبار القبلي والبعدي على المجموعتين ال قام .2

 .SPSSثم ترميزها وتفريغها في برنامج   ،بةنتائج الطلوالحصول على 
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 استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .3

لبيانات  ( Independent  Sample t-test )  ت .اختبارعتماد االباحث ب قام .4

 الدراسة.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

ثر أاختبار  لىإوالتي سعت  ،راسةليها الدج التي توصلت إيتناول هذا الفصل عرض النتائ

ساسي في على تحصيل طلبة الصف العاشر األ ،الفريق التعليميب ة التدريساستخدام طريق

 جابة عن السؤال التالي:من خالل اإل ،مادة العلوم العامة

 

ما هو أثر استخدام طريقة الفريق التعليمي على تحصيل طلبة الصف العاشر  -

 األساسي؟

 ة فهي:أما فرضية الدراس

في متوسط تحصيل  ، (α≤ 1015ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

التدريس  طلبة الصف العاشر األساسي في مادة العلوم العامة يعود إلى استخدام طريقة

 الفريق التعليمي. باستخدام

اء الطلبة ترميز أسم تم ،ثم اختبار الفرضية الصفريةومن  ،ولإلجابة عن سؤال الدراسة

ار القبلي والبعدي راج عالمات االختبدإ ( ثم2كما هو مبين في الجدول ) ،باألرقام المبينة

 وعددها والضابطة طالبا ( 28طلبتها ) البالغ عدد التجريبية طلبة المجموعتينلكل طالب من 

   (.2هو مبين في الجدول ) كما ، طالبا ( 28)
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 التجريبية المجموعتينبعدي لكل طالب من طلبة االختبار القبلي وال نتائج(: 0جدول )
 والضابطة

 
 رقم الطالب

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

نتائج االختبار  نتائج االختبار البعدي نتائج االختبار القبلي
 القبلي

نتائج االختبار 
 البعدي

1.  39.39 84085 33.33 81082 

2.  42.42 78079 42.42 63064 

3.  42.42 87088 36.36 48048 

4.  36.36 72073 39.39 66067 

5.  30.30 61061 30.30 63064 

6.  27.27 36036 21.21 48048 

7.  51.51 63064 24.24 48048 

8.  18.18 57058 36.36 18018 

9.  36.36 78079 21.21 31031 

11.  33.33 69071 27.27 42042 

11.  36.36 45045 27.27 51052 

12.  33.33 45045 12.12 48048 

13.  15.15 33... 39.39 33033 

14.  18.18 66067 42.42 36036 

15.  30.30 61061 27.27 45045 

16.  21.21 69071 21.21 33033 

17.  42.42 36036 24.24 33033 

18.  18.18 31031 36.36 61061 

19.  15.15 54055 30.30 36036 

21.  42.42 63064 18.18 24024 

21.  15.15 36036 27.27 27027 

22.  33.33 36036 45.45 24024 

23.  21.21 72073 48.48 57058 

24.  33.33 81082 36.36 54055 

25.  27.27 66067 36.36 57058 

26.  45.45 84085 45.45 45045 

27.  30.30 72073 42.42 61061 

28.  30.30 31031 39.39 72073 

 

طلبة المجموعة  رافات المعيارية لعالماتواالنح ،استخراج المتوسطات الحسابية تم ثم

لمتغير  وفقا  ( 3كما هو مبين في الجدول ) ،تبار القبلي والبعدياالخ التجريبية والضابطة في

نتائج تحليل اختبار ت عرض  باستخدام الفريق التعليمي( ثمطريقة التدريس ) :الدراسة
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(Independent Sample t-test)  في المجموعة التجريبية والضابطة طلبةلعالمات 

 (.3ا هي مبينة في الجدول )كم وفقا لمتغير طريقة التدريس. ؛االختبار البعدي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات عينة الدراسة على (: 3الجدول )
 لمتغير طريقة التدريس. وفقا  والبعدي االختبار القبلي 

 نتائج اإلختبار البعدي نتائج اإلختبار القبلي اإلحصائيات الوصفية

 الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية

 4609 5909 32.5 30.9 المتوسط الحسابي

 1509 1804 903 1101 نحراف المعيارياال 

 28 28 28 28 فراد المجموعةعدد أ

 

على االختبار  ،وجود فرق ظاهري بين متوسط عالمات الطلبة ، (3) يتضح من الجدول 

ت طلبة فقد كان المتوسط الحسابي لعالما ؛القبلي في المجموعتين التجريبية والضابطة

طلبة المجموعة  الحسابي لعالمات أما المتوسط ،( عالمة3205المجموعة الضابطة )

في المتوسط الحسابي بين  ا  ظاهر  ا  ن هناك فارقأي أ ،( عالمة3109التجريبية فقد بلغ )

 (.204المجموعتين مقداره )

لبعدي بين متوسط عالمات الطلبة في االختبار ا وجود فرق ظاهر (3ن الجدول )ويظهر م

 ن المتوسط الحسابي لعالماتألى إ إذ تشير النتائج ،بين المجموعتين التجريبية والضابطة
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نحراف معياري ا( عالمة ب4609في االختبار البعدي كان )الضابطة  المجموعة طلبة

 ؛ما المتوسط الحسابي لعالمات طلبة المجموعة التجريبية في االختبار البعديأ ، (1509)

 (.1804عالمة بانحراف معياري ) (5909فقد بلغ )

ة المجموعتين: التجريبية حصائية للفروق بين عالمات طلبولمعرفة مستوى الداللة اإل

تم استخدام  ، (عليميتال الفريقلمتغير طريقة التدريس ) وفقا   ،في االختبار البعدي والضابطة

 ≥αالداللة ) عند مستوى  (Independent Sample t-test)تحليل اختبار )ت( من نوع 

  (.4وكانت النتائج كما هي مبينة في الجدول )( 1015

( لعالمات الطلبة Independent Sample t-testنتائج تحليل اختبار ت ) (4جدول )ال
 لمتغير طريقة التدريس. على االختبار البعدي وفقا  

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

 درجات
 الحرية

(d.f) 

توى مس قيمة )ت(
 الداللة

 19110 2922 0 0294 5595 22 التجريبية

 0595 4.95 22 الضابطة

 

( α≤ 2.26حصائية عند مستوى الداللة ) إداللة  يفرق ذ( وجود 4تظهر نتائج الجدول )

) والتي طبق  بين متوسط عالمات الطلبة في االختبار البعدي في المجموعتين: التجريبية

طريقة الفريق التعليمي( والمجموعة الضابطة )التي طبق عليها عليها طريقة التدريس بال

 (2.227ن مستوى الداللة يساوي )أ :ظهرت نتائج التحليلأحيث  ، التدريس(االعتيادية في 
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 وبناء   ،وبالتالي ترفض الفرضية الصفرية (α≤ 1015 )قل منأوهي  حصائيا  إوهي قيمة دالة 

لصالح  ،بطةبين المجموعة التجريبية والضا حصائيا  إعلى ذلك يكون هناك فروق دالة 

 ختبار.دريس حسنت من تحصيل الطلبة مع االأي أن  طريقة الت ،المجموعة التجريبية
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

حيث هدفت  ،وتفسيرهاالتي توصل اليها الباحث  من الدراسة مناقشة النتائج  يتناول هذا الفصل

كأحد طرق التشارك في  -الفريق التعليميثر استخدام طريقة أمعرفة  لدراسة إلىهذه ا

 كتابة توصياتثم   .فاعليتها من خالل نتائجهموتقييم مدى  ،على تحصيل الطلبة -التدريس

 مدى وفحص لدراستها ؛لصناع القرار في وزارة التربية والتعليم على نتائج الدراسة بناء  

 مدارس.مكانية تطبيقها في الإ

الفريق ثر استخدام طريقة اآلتي: ما هو أ جابة عن السؤال الرئيسلى اإلإوسعت الدراسة 

؟ وانبثق عن هذا السؤال الفرضية ساسيالتعليمي على تحصيل طلبة الصف العاشر األ

 الصفرية التالية:

( في متوسط تحصيل α≤ 1015ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

الفريق يعود إلى استخدام طريقة  ؛ساسي في مادة العلوم العامةالصف العاشر األ طلبة

 .التعليمي

 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس و الفرضية التي انبثقت عنه: 

أعلى من  ،ن متوسط عالمات المجموعة التجريبية في االختبار البعديأأظهرت النتائج 

ن  هناك فروقا  في تحصيل الطلبة بين أوهذا يعني  ،ةمتوسط عالمات المجموعة الضابط

ن هناك فرقا  ذا أ ، ظهرت نتائج تحليل اختبار )ت(أالمجموعة التجريبية و الضابطة. ولقد 
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على االختبار  ،(  بين متوسط عالمات الطلبة α≤1015داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ن درسوا الوحدة الرابعة من كتاب العلوم فراد المجموعة التجريبية؛ الذيأالتحصيلي لدى 

وبين متوسط عالمات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا المادة  ،بطريقة الفريق التعليمي

ة ن استخدام طريقأ أي ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،نفسها وفق الطريقة االعتيادية

" كارليس" شار اليه وهذا ما أ لدى الطلبة التحصيلبزيادة  أثر التدريس بالفريق التعليمي

(Carless, 2006) وبالتالي تحقيق فهم أكثر لمحتوى المادة  ،سيظهر الحقا   في دراسته كما

 التعليمية.

لى عدة عوامل منها: إقد يعود  ،وسبب تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة

يتعاون مع معلم  ،توى الوحدةيمتلك خبرة عميقة في مح )المعلم المساند( وجود معلم أحياء

نفس الغرفة ويتواجد معه في  ،في التخطيط والتدريس )تخصصه فيزياء( ساسيالعلوم األ

فساح ا  و  ،ثراء المادة العلمية وتعميق مفاهيمها بشكل أكبرساهم في إ الصفية؛ يمكن أنه

في مشكلة  وهذا يؤكد ما تطرق إليه الباحث ،سئلة والتعمق فيهاالمجال للطلبة في طرح األ

الدراسة حيث يجب استغالل الخبرات المتعلقة بمحتوى المنهاج والمتوفرة في البيئة المدرسية 

 .األخرى حدى طرق التشارك في التدريسقة التدريس بالفريق التعليمي أو إبواسطة تفعيل طري

دارتهو  ،لى وجود معلمين اثنين في الحصة يساهم بشكل كبير في ضبط الصفإضافة إ  ا 

بحيث يتيح ذلك للطلبة االستفادة من  ،في دراسته (Eick, 2002)ليه "إيك" أشار إ ما وهذا

ومدى  ،الطلبة تحصيلو ملهيات والتي عادة ما تؤثر على مستوى أالحصة دون مشتتات 

في تفوق المجموعة  أن يكون ساهمتلقيهم للمعرفة العلمية. وهناك عامل آخر ممكن 
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 ،) أفالم الفيديو رة استخدام الوسائل التعليمية مثلوهو كث ،التجريبية على الضابطة

مقارنة بقلة الوسائل  ،الصور التوضيحية( من قبل معلمي المجموعة التجريبية ،سماتالمج

ولقد بينت الدراسات  ،التي استخدمها المعلم االعتيادي أثناء تدريسه للمجموعة الضابطة

دة تحصيل الطلبة عند تدعيم طرق التدريس ن هناك أثرا  ايجابيا  متمثال  بزياأ :التربوية

 .(Christmann & Badgett, 1999) المستخدمة بالوسائل التعليمية المحوسبة

ن يؤثر في تحصيل طلبة المجموعة التجريبية أليه يمكن إشارة ويبقى عامل آخر تجدر اإل

في  (Eick, 2002)ليه "إيك" إشار أثارة وقد وهو عامل التشويق واإل ؛مقارنة بالضابطة

تختلف عن طرق  ؛تلقي طلبة المجموعة التجريبية لطريقة تدريس جديدة :دراسته الذي سببه

مما ساهم في كسر  اإلنسانية مجبولة على حب الجديد؛ن النفس ونظرا  أل  ،التدريس القديمة

وهذا ما لم يحصل لطلبة المجموعة  ،لى استكشاف هذه الطريقةإوشد انتباهم  ،الروتين لديهم

 ضابطة الذين تلقوا طريقة تدريس اعتيادية روتينية. ال

ساسي ن مستوى التعاون والتوافق بين المعلم األأعلى  ،يضا  الدراسة الحالية أ وتدل نتائج

ليه وهذا ما أشار إ ،والمساند كان كبيرا  بحيث انعكس على مستوى أداء الطلبة في االمتحان

لى إضافة إفي دراستهما ( Anderson & Speck, 1998)كل من " أندرسون" و "سبيك" 

رب في نه حصل تضاأذ لو إ (Mastropieri, et al  2005)وآخرون  "ماستروبيري"

دوار بينهما رباك في األإو حصل أ ،ساسي والمساندبين المعلم األ المعلومات العلمية المقدمة

محتوى المادة لما تفوقت المجموعة التجربيبة على المجموعة الضابطة. ولقد ساهم تفريغ 
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ساسي والمساند وبالتالي قلل من دوار المعلم األأفي ضبط  ؛التعليمية على شرائح البوربوينت

 رباك بينهما.إحدوث 

"  جيزنليها الباحث مع النتائج التي توصل اليها "إبشكل عام اتفقت النتائج التي توصل 

ي الرياضيات لى تحليل آراء معلمإوالتي هدفت  (Chazan et al, 1998) خرونآو 

لى معرفة أثر استخدام طريقة الفريق التعليمي إضافة إ ،المشاركين في تدريس مادة الجبر

. ومع أن "جيزون"  تلك المادةالتي يستخدمها المعلمون في تدريس  ساليبعلى تغيير األ

 وأداة مختلفة ممثلة بالمقابلة كأداة رئيسة لجمع ،استخدم منهجية مختلفة وهي البحث الكيفي

ليها الباحث من خالل إال أنه توافق مع النتائج التي خلص إ ،البيانات المتعلقة بأسئلة الدراسة

 بشكل عام. فعال جدا   مادة الجبر باستخدام الفريق التعليمي ستدري توصله الى أن

ليها إليها الباحث مع النتائج التي توصل إكثر تحديدا  اتفقت النتائج التي توصل أبشكل 

عتماده انه اختلف مع الباحث في تصميم الدراسة من حيث أمع  (Jang, 2006)"جانغ" 

وهي االختبار  ،دوات مماثلة لما استخدمه الباحثأولكنه استخدم  ،البحث شبه التجريبي

في  م طريقة الفريق التعليميادراسة أثر استخد صيلي. حيث هدفت مقالة "جانغ" إلىالتح

الجوانب التي  :. وشملت أسئلة الدراسةرس تايوانحدى مداإتدريس مادة الرياضيات في 

والكشف عن  ،تتعلق بأداء الطلبة أثناء تدريسهم مادة الرياضيات بطريقة الفريق التعليمي

 تصورات مدرسيهم نحو طريقة الفريق التعليمي. 
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من حيث ارتفاع معدل  إليه الباحثمماثلة لما توصل  يجابيةإنتائج لى إوتوصل "جانغ" 

بمعدل عالمات طلبة المجموعة الضابطة التي  مقارنة ،لبة المجموعة التجريبيةعالمات ط

بين المجموعة  حصائيا  إن هناك فروقا  دالة ألى إ ضافة  إ التقليدية. تلقت طريقة التدريس

 لصالح المجموعة التجريبية. ،وفق متغير طريقة التدريس ؛التجريبية والمجموعة الضابطة

"غرورنيرت"  ليه دراسةإمع ما توصلت  ،ليها الباحثإي توصل كذلك اتفقت النتائج الت

(Gruenert, 2005)الفريق  لى وصفإمع أنها تناولت الموضوع بعمومية دون التطرق  ؛

نماو  ،بشكل محدد التعليمي حيث هدفت  ،ما مدرسةالتعاونية كال  واحدا  في تناول البيئة  ا 

بتحصيل الطلبة  ،افة التعاونية في المدارسلى التحقق من عالقة الثقإ ،بشكل أساسي دراسته

 خالل العام الدراسي ،سجراء مسح شامل للمدار إذلك من خالل  في مادة الرياضيات. تم  

والمبنية على التعاون فيما  ،والتي تتبنى الثقافة التعاونية بين المعلمين ،(2112-2113)

داة مسحية تساعد في أاسة بينهم في التخطيط والمشاركة في التدريس. واستخدمت في الدر 

بمعدل تحصيل  الطلبة  من ثم يتم ربط تلك العواملو  ،وصف الثقافة التعاونية في المدرسة

 .نه كلما زاد التعاون في المدارس زاد تحصيل الطلبةأ "غرورنيرت" في كل مدرسة. وتوصل 

 وهو نفس ما توصل اليه الباحث من خالل دراسته.

مع  (Carless, 2006)"كارليس" ليها إلنتائج التي توصل نتائج الدراسة مع ا تواتفق 

حيث  ،باستخدام الفريق التعليمي ،نجليزيةوهو تعليم اللغة اإل ،اختالف الموضوع الذي تناوله

نجليزية في اإلتعليم اللغة  في الفريق التعليمياستخدام طريقة  لى معرفة أثرإهدفت دراسته 

 اليابان وكوريا هي :ذج دراسة الحالة لثالثة بلدانبوساطة استخدام نمو  ،سياآمناطق شرق 
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بيات ايجإ لىإ ،المقابالت والمشاهدات الصفيةالباحث عن طريق  وتوصل ،هونج كونجو 

 يجابيا  على تعلم الطلبة وزيادة دافعيتهم نحو التعلم. إمنها أن  لها تأثيرا   لهذه الطريقة كثيرة 

( في Change & Lee, 2010) انغ" و"لي" كذلك اتفقت نتائج الدراسة مع ما بينه "ش

بهدف اقتراح استراتيجية تتمحور  ،في تعليم اللغة االنجليزية ا  عندما تناول جانبا  آخر  ؛دراسته

في طريقة الفريق ( Project-Based learning)حول ادراج التعلم بوساطة المشروع 

المادة العلمية ) جغرافيا أو  ومعلم ،بحيث يتكون الفريق التعليمي من معلم حاسوب ،التعليمي

وتم اختيار  ،وتم اعتماد منهجية البحث شبه التجريبي والتصميم المختلط ، لغة انجليزية(

طلبة الصف العاشر للمشاركة في الدراسة. وتكونت عينة الدراسة من ثالثة معلمين وستة 

 ،حاسوب وتم اختيار ثالثة معلمين من تخصصات مختلفة ) ،صفوف شاركوا في الدراسة

نجليزية( ويمتلكون خبرة قليلة في مجال التعليم المبني على المشروع. ويكمن إولغة  ،وجغرافيا

مثل تدريب  ،التقنية المتعلقة بموضوع الدراسة معلم الحاسوب في تقديم المساعدة دور

وتعزيز كل من: حل المشكالت والتفكير الناقد  ،المعلمين على دمج التكنولوجيا في الصف

دوات أهمها دفاتر مالحظات أارات التعاون بين الطلبة. وتم جمع البيانات باستخدام عدة ومه

االستبانة الموجهة  ،التقارير التي يكتبها الطلبة ،المقابالت مع المدرسين والطلبة ،الطلبة

لى اختبار بعدي إ ضافة  إ ،للطلبة والتي تتكون من خمسة مستويات حسب تدريج ليكارت

لطلبة في مادة الجغرافيا. أظهرت النتائج نجاح هذا النموذج من خالل ازدياد لقياس تحصيل ا

 ليه الباحث.إوهذا يتوافق مع ما توصل  ،نتيجة استخدام هذه الطريقة ؛تحصيل الطلبة
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  أجراها "هوفمان" و"ثوماس" التي دراسةال إليها الباحث معالنتائج التي توصل  تختلفاو 

لى تقييم العالقة إوالتي هدفت  (Huffman, Thomas, & Lawrenz, 2003) لورينز"و"

ومن بينها العمل  ،نيب التدريس التي يستخدمها المعلمو سالأالتي تربط بين الممارسات و 

العلوم والرياضيات. وتركزت الدراسة على معلمي  وبين تحصيل الطلبة في مادتي ،التعاوني

رجات علمية متفاوتة بين بكالوريوس من الذين يحملون د ،لثامن في هاتين المادتينالصف ا

يقيس آراء  ا  مكتوب ا  واستخدم في الدراسة مسح ،ويحملون خبرات مختلفة  ،جستير ودكتوراةوما

فتمثلت في اختبار  :داة الثانيةأما األ ،هانساليب التي يستخدمو المعلمين حول الممارسات واأل

 ،التي جرت فيها الدراسة اليةمن قبل الو  ا  معتمد ،تحصيلي لمادتي العلوم والرياضيات

وهذا  على تحصيل الطلبة. ،نه ال يوجد أثر للعمل التعاوني بين المعلمينأأظهرت النتائج و 

ورده ألى السبب الذي إختالف ليه الباحث ويرجع سبب ذلك االإيختلف تماما مع ما توصل 

أكثر  ،عة العلموهو انشغال المعلمين وتركيزهم على تدريس فلسفة وطبي ،"هوفمان" وآخرون

يضا  على تحصيل الطلبة. من ناحية أوبالتالي انعكس  ،من التركيز على المهارات والمعارف

ن لم يتطرقوا في أن "هوفمان" وآخريحيث  ،في االختبار نفسه السببكون ن يأأخرى يمكن 

ضاف ي ،واكتفوا بكونه مقدما  من الوالية ،لى صدق وثبات االختبار الذي استخدموهإدراستهم 

 قد يكون سببا  آخر لهذه النتيجة.   ؛المجموعات لى ذلك عدم تكافؤإ
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 التوصيات:

 لى التوصيات التالية:إخلص الباحث بعد الحصول على نتائج الدراسة وتحليلها 

 

 نظرا   ؛استخدام هذه الطريقة في تهيئة المعلمين الجدد قبل انخراطهم في الخدمة

 هارات العملية للمعلمين الجدد.لفعاليتها في تقديم الخبرات والم

  طالما تم  ؛دراج هذه الطريقةبضرورة إتوصية لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية

لفاعليتها  نظرا   ،اعتماد سياسة دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية

 يجابية على نفسياتهم وسلوكهم.إلما تحمله من آثار  إضافة   ،في تحسين أدائهم

 

 تتناول مجاالت أخرى مثل تعليم  ،راء دراسات مكثفة حول هذا الموضوع مستقبال  إج

حسب ما ظهر  ،نجليزية نظرا  النتشار هذه الطريقة في العالمالرياضيات واللغة اإل

المالحظة ودراسة  ،دوات أخرى مثل المقابلةأواستخدام  ،دب التربويمن مراجعة األ

وتناول متغيرات أخرى  ،ثر من مدرسةخرى في أكأحالة وتطبيقها على صفوف 

 كالجنس والجهة المشرفة على المدرسة. 
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 المالحق

 (1ملحق رقم )

المعتمد من قبل وزارة جدول تحليل محتوى للوحدة الرابعة من كتاب العلوم العامة 

 .التربية والتعليم

 

 الهدف التعليمي المجال المعرفي الفرعي المحتوى مجال الرقم

1.   

 

 

 

  وتركيبها الكروموسومات

 
 معرفة

 أن يعدد مكونات الكروموسوم

 المتساوي االنقسام ميةهأ يذكر نأ

 الكروموسوم السنتروميرفي ميةهأ يذكر نأ

 
 
 

 فهم واستيعاب

 الكائنات في الكروموسومات عدد بين يفرق نأ
 بدائية الحية الكائنات النوى وبين حقيقية الحية
  النوى

 من( والمنصف المتساوي االنقسام بين يقارن نأ
 الخاليا وعدد اهفي يحدث يالخاليا الت نوع حيث

 (وعدد الكروموسومات االنقسام من الناتجة

 الكروماتيد و الكروموسوم بين الفرق يستنتج نأ

 الحية الكائنات تنوع في ساساأل يستنتج نأ
 اهواختالف

أن يعلل سبب اختالف الشكل والتركيب بين  تحليل
أنهم يحملون  اإلنسان والسمك االستوائي علماً 
 نفس العدد من الكروموسومات

 

  المنصف االنقسام ميةهيبين أ نأ فهم واستيعاب  المنصف االنقسام هميةأ  .2

 
 تحليل

 البقية بناءعناأل احد اختالف في يفسرالسبب نأ
 لالباء صفات وضع خالل ة منلالعائ لنفس
 تكن عنداالباء لم جديدة ورصفاتهوظ ,بناءواأل

تواء الغاميت على أن يعلل الطالب سبب اح
 ن(  من الكروموسومات2العدد الضعفي )

 

   مراحل االنقسام المنصف  .3
 معرفة

 حلرام خالل تحدث التي يذكرالتغيرات نأ
 فةلالمخت المنصف االنقسام

دوار من أ دور كل  تسمية سبب يذكر نأ
 االنقسام المنصف

 لدوروا ولاأل الدوراالنفصالي بين يقارن نأ 
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 4 ىلع تحتوي ية جنسيةللخ الثاني االنفصالي فهم واستيعاب
 كروموسومات

 
 تحليل

أن يوضح العالقة بين المرحلة الثانية من 
 االنقسام المنصف واالنقسام المتساوي 

أن يتنبأ في معرفة توزيع أعداد الكروموسومات 
لكائنات حية مختلفة خالل مراحل االنقسام 

 المنصف 

اف الكروموسومات على أن يعلل سبب اصطف
 شكل وحدات رباعية

أن يعلل أهمية عملية العبور بالنسبة للكائنات 
 الحية

 
 

   تكوين الغاميتات عند اإلنسان  .4
 
 
 
 

 معرفة

 المنوية الحيوانات تنتج التي الخاليا يذكرنوع ان
  

 في , الذيل ,الرأس : من كل وظيفة يذكر ان
 المنوي الحيوان

االجزاء التي يمر بها الحيوان المنوي ان يحدد 
 منذ تكوينه حتى خروجه من الجسم

ان يذكر دور هرمون التستوستيرون في ظهور 
 الصفات الجنسية عند الذكور

 السائل في ةالموجودالمكونات أهمية  يذكرأن 
 المنوي

 البروستات غدة وظيفة يذكر ان

تناسلي الذكري الملحقة بالجهاز ال الغدد يعددأن 
 المنوي السائل انتاج في مهتسا التي و

الصحية  أهميتها مبينا الختان يةلعم يعرف ان
 والدينية.

 ازهالج اهمن يتكون التي اءزاالج يذكر ان
 . االنثوي يلالتناس

 , المبيض :يلي مما كل وظيفة يذكر ان
 االنثوي يلازالتناسهالج في. البيض قناة,بلهالم

 أن يوضح كيفية إنتاج الحيوانات المنوية هم واستيعابف

 أن يبين كيفية إنتاج البويضات في األنثى

 أن يعلل سبب الشكل القمعي للحيوان المنوي تحليل

أن يستنتج سبب وجود عدد كبير من 
 الميتوكندريا في الحيوان المنوي

 أن يستنتج العدد النهائي من الحيوانات المنوية
 عند تزويده بأعداد الخاليا المنوية األولية

 

الدورة الشهرية واالخصاب والحمل   .5
  والوالدة والرضاعة

 
 
 

أن يعدد تأثيرات هرمون التستوستيرون على 
 الذكور
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 معرفة

أن يعدد تأثيرات هرمون االستروجين على 
 اإلناث

 المنوي الحيوان تساعد التي العوامل يذكرأن 
 البويضة اختراق ىلع

 الحمل مفهوم يعرفأن 

  البويضة ىلع تحدث التي التغيرات يتتبع ان
 الحمل من فةلالمراحل المخت خالل المخصبة

أهم التغيرات التي تحدث للجنين  في  يذكرأن 
  من مراحل الحمل. ةلمرحكل 

 االم طريق عن الجنين تغذية يةلعم يصف ان

 مراحل خالل تحدث التي اتيذكرالتغير ان
 فةلالمخت المخاض

 جسم في بروالكتين رمونه وظيفة يذكر ان
 االنثى

 أن يعدد فوائد الرضاعة لألم وللجنين

 
 
 
 

 فهم واستيعاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أن يبين أهمية كيس الصفن

أن يوضح أهمية غدتا كوبر و البروستات في 
 لإزالة اآلثار الحمضية من مجرى البو

أن يوضح أهمية عملية الختان من الناحية 
 الصحية

أن يفرق بين الجهاز التناسلي الذكري واألنثوي 
 من حيث استمرارية إنتاج الغاميتات

أن يبين أهمية كل من الخاليا المهدبة 
 واإلفرازية بالنسبة للبويضة

 أن يوضح مراحل الدورة الشهرية الثالث 

 الكبسولة, التويتة : من بكل صودالمق يوضحأن 
 الحبل ,غراف ةلحويص, اعراالنز ,البالستولية

 السري

 ورهظ في االستروجين رمونتأثير ه يوضحأن 
 األنثوية.الجنسية  الصفات

و  االستروجين من كل وظيفة بين يقارن ان
 البروجسترون في الدورة الشهرية .

 أن يبين مراحل تكون الجنين

 الخالص خروج ةلبمرح المقصود يوضحن أ

 جسم في تحدث التي التغيراتأن يوضح أهم 
 ة.البويض إخصاب عدم حالة فياألنثى 
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 تحليل

أن يفسر عالقة كيس الصفن بالحفاظ على 
 درجة حرارة الخصيتين

ان يبين العوامل التي تمنع اختراق اكثر من 
 حيوان منوي للبويضة الواحدة

اكثر  اختراق يتنبأ عن ما سيحدث في حالأن 
 الواحدة لبويضةمن حيوان منوي ل

األنثى  جسم في تحدث التي بالتغيرات يتنبأأن 
 خالل من (.البويضة إخصاب عدم حالة في

 (.رمونيهال ازهالجلتأثير  شكللى ع االعتماد

 في "ةهالمتشاب غير التوائم" تطابق يفسرأن 
 أحيانا الجنس

أن يعلل سبب تطابق التوائم المتشابهة في 
 الصفات الوراثية

 التي الصدمات بعضتأثير  عدم سبب يستنتجأن 
 الجنين حياة ىلع الحامل المرأة اهل تتعرض

أن يتنبأ بأضرار الفطام المبكر من خالل دراسة   
 حالة طفل فطم مبكرا

 أن يعلل سبب عدم تلوث حليب األم  

 
 

6.   
 
 
 
 

 التي تصيب األجهزة األمراض
  وكيفية العالج والوقاية منها التناسلية

 
 
 

 معرفة

 زةهاالج تصيب التي االمراض مها يعدد ان
 يةلالتناس

 زةهاالج سالمةلى ع الحفاظ طرق يعدد ان
 يةلالتناس

 زةهاالج تصيب التي السرطان انواع يذكر ان
 يةلالتناس

 لسيالنا مرض اعراض مها يعدد ان

أن يذكر أهم قواعد الصحية للمحافظة على 
 سالمة األجهزة التناسلية

 تبين اذا الجنين اسقاطب االم نصح سبب يفسر ان فهم واستيعاب
 . بالحصبة االلمانية اهاصابت

 الدينية بالتعاليم التمسك اعتبار بسبب يتنبأ أن
 اإليدز اإلصابة بفيروس من تقي

 

  البولي تركيب الجهاز  .7
 

 معرفة

 يةلكلل طولي مقطع ىلع زاءجاال يحدد ان

 بالدم اهتغذيت والية يةلالك تركيب يصف ان

 
 فهم واستيعاب

 ىلعاألجزاء  موضحا البولي ازهالج يرسمأن 

  الرسم

% من 99أن يعلل سبب إعادة امتصاص  تحليل
 السائل الراشح

 
 

 في ,المثانة ,الحالبان : من كل وظيفة يذكر ان   وظائف وأهمية الجهاز البولي  .8
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 رفةمع

 . البولي ازهالج

 الوحدة اهمن تتكون التي االجزاء مها يذكر ان
 ويةلالك االنبوبية

 التياألجزاء  جزء من كل وظيفة يذكرأن 
 ويةلالكاألنبوبية  الوحدة اهمن تتكون

 الزائدة البروتينات من صلالتخ ليةآ يصف أن
 البولي ازهالج بواسطة الجسم جةحا عن

 الترشيح يةلعم في مهتسا التي العوامل يذكر ان
 البول تكوين خالل

 االمتصاص اعادة يةلعم خطوات يعدد ان

 الناتجة السموم من صلالتخ يتم كيف يوضح ان فهم واستيعاب
 الجسم تدخل التي االدوية من

 

   أمراض الجهاز البولي وعالجها  .9
 ةمعرف

 في المستخدم وفانلالسي غشاء وظيفة يذكر ان
 زةلالدي

 يةلالك في الحصى تكون اسباب يعدد ان
 اهانواع و اهواعراض

 ىلع باالعتماد زةلالدي يةلعم خطوات يبينأن  فهم واستيعاب
 مرفق شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 (2ملحق رقم )

 د التعديل.بعجدول تحليل محتوى للوحدة الرابعة من كتاب العلوم العامة 

 الهدف التعليمي المجال المعرفي الفرعي المحتوى مجال الرقم

11.   

 

 

 

  وتركيبها الكروموسومات

 
 معرفة

 أن يعدد مكونات الكروموسوم

 المتساوي االنقسامأهمية  يذكرأن 

  في السنتروميرأهمية   يذكرأن 
 الكروموسوم

 
 
 

 فهم واستيعاب

قيقة و الكرومتيدات الش بين يفرقأن 
 كروموسوماتالسنترومير في 

 النوى  حقيقية الحية الكائنات

 المتساوي االنقسام بين يقارنأن 
الخاليا  نوع حيث من( والمنصف

 الناتجة الخاليا وعدد اهفي يحدث التي
 وعدد الكروموسومات( االنقسام من

 و الكروموسوم بين الفرق يستنتجأن 
 الكروماتيد

 الكائنات تنوع فيساس األ يستنتجأن 
 اهواختالف الحية

تفكير المهارات  
 علياال

أن يعلل سبب اختالف الشكل 
والتركيب بين اإلنسان والسمك 
االستوائي علما أنهم يحملون نفس 

 العدد من الكروموسومات

 

  المنصف االنقسامأن يبين أهمية  فهم واستيعاب  المنصف االنقسامأهمية   .11

 
كير تفالمهارات  

 علياال

 احد اختالف في السبب يفسرأن 
 ة منلالعائ لنفس البقية عناألبناء 

 ,لآلباء واألبناء صفات وضع خالل
 تكن عند لم جديدة صفات ورهوظ

 اآلباء

أن يعلل الطالب سبب ثبات عدد 
الكروموسومات للكائنات الحية عبر 

 األجيال 

 

   مراحل االنقسام المنصف  .12
 معرفة

 خالل تحدث التي تغيراتال يذكرأن 
 فةلالمخت المنصف االنقسام حلرام

من  دوركل   تسمية سبب يذكرأن 
 ادوار االنقسام المنصف
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 فهم واستيعاب

األول  االنفصالي الدور بين يقارنأن 
 ية جنسيةللخ الثاني االنفصالي والدور
 كروموسومات 4 ىلع تحتوي

ة من أن يبين مزايا الخاليا الناتج
 عملية االنقسام المنصف

 
تفكير المهارات  

 علياال

أن يوضح العالقة بين المرحلة الثانية 
من االنقسام المنصف واالنقسام 

 المتساوي 

أن يتنبأ في معرفة توزيع أعداد 
الكروموسومات لكائنات حية مختلفة 

 خالل مراحل االنقسام المنصف 

أن يعلل سبب اصطفاف 
ات على شكل وحدات الكروموسوم

 رباعية

أن يعلل أهمية عملية العبور بالنسبة 
 للكائنات الحية

 

   تكوين الغاميتات عند اإلنسان  .13
 
 
 
 

 معرفة

 تنتج التي الخاليا نوع يذكرأن 
المنوية الحيوانات  

 ,الرأس : من كل وظيفة يذكرأن 
 المنوي الحيوان في , الذيل

ر بها أن يحدد األجزاء التي يم
الحيوان المنوي منذ تكوينه حتى 

 خروجه من الجسم

أن يذكر دور هرمون التستوستيرون 
في ظهور الصفات الجنسية عند 

 الذكور

ة الموجودأهمية المكونات  يذكرأن 
 المنوي السائل في

 البروستات غدة وظيفة يذكرأن 

الملحقة بالجهاز  الغدد يعددأن 
 في مهتسا التي التناسلي الذكري و

 المنوي السائلإنتاج 

أهميتها  مبينا الختان يةلعم يعرفأن 
 الصحية والدينية.

 اهمن يتكون التياألجزاء  يذكرأن 
 . األنثوي يلالتناس ازهالج

 المبيض :يلي مما كل وظيفة يذكرأن 
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 ازهالج في. البيض قناة,بلهالم ,
 األنثوي يلالتناس

يوضح كيفية إنتاج الحيوانات  أن فهم واستيعاب
 المنوية

أن يبين كيفية إنتاج البويضات في 
 األنثى

أن يبين الغرض من تواجد 
الميتوكندريا في القطعة الوسطى في 

 الحيوان المنوي

أن يحسب عدد الكروموسومات في  تطبيق
الخاليا الجسمية لكائن حي من خالل 
معرفة عدد الكروموسومات في 

 تاتالغامي

إن يحسب العدد النهائي من 
الحيوانات المنوية عند تزويده بأعداد 

 الخاليا المنوية األولية في الخصيتين

تفكير المهارات  
 علياال

أن يعلل أهمية الشكل القمعي لرأس 
 الحيوان المنوي

أن يستنتج أهمية وجود عدد كبير من 
 الميتوكندريا في الحيوان المنوي

 

14.  
 

ة الشهرية واإلخصاب الدور
  والحمل والوالدة والرضاعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرفة

أن يعدد تأثيرات هرمون 
 التستوستيرون على الذكور

أن يعدد تأثيرات هرمون االستروجين 
 على اإلناث

 الحيوان تساعد التي العوامل يذكرأن 
 البويضة اختراق ىلع المنوي

 الحملمفهوم  يعرفأن 

 ىلع تحدث التي التغيرات يتتبعأن 
المراحل  خالل المخصبة  البويضة

 الحمل من فةلالمخت

أهم التغيرات التي تحدث  يذكرأن 
من مراحل  ةلمرحللجنين  في كل 

 الحمل. 

 عن الجنين تغذية يةلعم يصفأن 
 األم طريق

 خالل تحدث التي التغيرات يذكرأن 
 فةلالمخت المخاض مراحل
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 بروالكتين رمونه وظيفة يذكرأن 
 األنثى جسم في

 أن يعدد فوائد الرضاعة لألم وللجنين

 
 
 
 

 فهم واستيعاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أن يبين أهمية كيس الصفن

أن يوضح أهمية غدتا كوبر و 
البروستات في إزالة اآلثار الحمضية 

 من مجرى البول

أن يوضح أهمية عملية الختان من 
 الناحية الصحية

أن يفرق بين الجهاز التناسلي الذكري 
واألنثوي من حيث استمرارية إنتاج 

 الغاميتات

أن يبين أهمية كل من الخاليا المهدبة 
 واإلفرازية بالنسبة للبويضة

أن يوضح مراحل الدورة الشهرية 
 الثالث 

أن يبين سبب تكوين الطبقة القاسية 
في البويضة بعد دخول الحيوان 

 منوي إليهاال

 التويتة : من بكل المقصود يوضحأن 
 اعرنزاإل ,البالستولية الكبسولة,
 السري الحبل ,غراف ةلحويص,

 االستروجين رمونتأثير ه يوضحأن 
 األنثوية.الجنسية  الصفات ورهظ في

 من كل وظيفة بين يقارنأن 
و البروجسترون في  االستروجين

 الدورة الشهرية .

 بين مراحل تكون الجنينأن ي

أن يوضح سبب تطابق التوائم 
 المتشابهة في الصفات الوراثية

 خروج ةلبمرح المقصود يوضحأن 
 الخالص

 تحدث التي التغيراتأن يوضح أهم 
 عدم حالة فياألنثى  جسم في

 ة.البويض إخصاب

  
 
 
 

الحفاظ أن يفسر عالقة كيس الصفن ب
 على درجة حرارة الخصيتين

أن يتنبأ باآللية التي تمكن البويضة 
 من الدخول إلى داخل قناة البيض
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تفكير المهارات  
 علياال

أن يحدد الهرمونات الجنسية التي 
تتحكم بالدورة الشهرية من خالل 
 دراسة مخطط بياني للدورة الشهرية.

 من (.بموعد أسبوع األمان  يتنبأأن 
طط يبين لى مخع االعتماد خالل

 مراحل الدورة الشهرية(.

أن يتنبأ بأفضل فترة لحدوث الحمل 
لى مخطط ع االعتماد خالل من (.

 يبين مراحل الدورة الشهرية( 

 غير التوائم" تطابق يفسرأن 
 أحيانا الجنس في "ةهالمتشاب

 بعضتأثير  عدم سبب يستنتجأن 
 المرأة اهل تتعرض التي الصدمات

 الجنين ياةح ىلع الحامل

أن يتنبأ بأضرار الفطام المبكر من 
 خالل دراسة حالة طفل فطم مبكرا

 أن يعلل سبب عدم تلوث حليب األم 

 

15.   
 
 
 
 

األمراض التي تصيب األجهزة 
التناسلية وكيفية العالج والوقاية 

  منها

 
 
 

 معرفة

 تصيب التيأهم األمراض  يعددأن 
 يةلالتناساألجهزة 

 سالمةلى ع الحفاظ طرق يعددأن 
 يةلالتناساألجهزة 

 تصيب التي السرطانأنواع  يذكرأن 
 يةلالتناساألجهزة 

 السيالن مرضأهم أعراض  يعددأن 

أن يذكر أهم قواعد الصحية للمحافظة 
 على سالمة األجهزة التناسلية

األم بإسقاط  نصح سبب يفسرأن  فهم واستيعاب
بالحصبة ابتها إص تبينإذا  الجنين

 . األلمانية

 بالتعاليم التمسك اعتبار بسبب يتنبأ أن
 اإلصابة بفيروس من تقي الدينية
 اإليدز

 

  تركيب الجهاز البولي وأهميته   .16
 

 معرفة

 طولي مقطع ىلعاألجزاء  يحددأن 
 يةلكلل

 اهتغذيت والية يةلالك تركيب يصفأن 
 بالدم

 ,البانالح : من كل وظيفة يذكرأن 
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 البولي ازهالج في ,المثانة

 اهمن تتكون التيأهم األجزاء  يذكرأن 
 ويةلالكاألنبوبية  الوحدة

جزء من األجزاء  كل وظيفة يذكرأن 
األنبوبية  الوحدة اهمن تتكون التي
 ويةلالك

 من صلالتخ ليةآ يصف أن
 الجسم حاجة عن الزائدة البروتينات

 البولي ازهالج بواسطة

 في مهتسا التي العوامل يذكرأن 
 البول تكوين خالل الترشيح يةلعم

إعادة  يةلعم خطوات يعددأن 
 االمتصاص

 موضحا البولي ازهالج يرسمأن  فهم واستيعاب

  الرسم ىلعاألجزاء 

 من صلالتخ يتم كيف يوضحأن 

 تدخل التياألدوية  من الناتجة السموم

 الجسم

المحلول المستخدم أن يوضح ميزات 

 في حوض الكلية الصناعية

أن يتتبع خطوات تحول األحماض 

 األمينية  إلى بولينا 

تفكير المهارات  
 علياال

أن يتنبأ بدور الكلية في الوقاية من 

 الجفاف

أن يستدل على الوظائف األساسية 
 للكلية 

 

  
  أمراض الجهاز البولي وعالجها

 

 وفانلالسي غشاء فةوظي يذكرأن  معرفة

 زةلالدي في المستخدم

 زةلالدي يةلعم خطواتأن يبين  فهم واستيعاب
 مرفق شكل ىلع باالعتماد

 أن يوضح سبب تكون حصى الكلى 
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 (3ملحق )

 قبل التعديل نموذج  اإلختبار التحصيلي للوحدة الرابعة

رقم 
 السؤال

المستوى  صيغة السؤال
المعرفي 
 للسؤال

ر غي مالئم
 مالئم

 مالحظات

بالنسبة لعملية  تكمن أهمية السنترومير  .1
 في انه:  االنقسام الخلوي

                      أ( يشكل نقطة الرتباط الخيوط المغزلية
ب( يمّيز الكروموسومات بعضها عن 

 بعض
ج( يشكل نقطة ارتباط الكروموسومات  

 مع بعضها البعض    
 لمغزليةتركيبه يماثل تركيب الخيوط اد( 

    معرفة

اإلنسان واحد االختالف بين  سبب يعود  .2
في الشكل والتركيب  األسماك االستوائية

إلى: رغم تساوي عدد الكروموسومات   
       اختالف البيئة المعيشية بينهماأ( 

في كل منهما الجيناتاختالف تركيب  ب(  
  اختالف نوع البروتينات في كل منهماج(

           
ف نوعية األجهزة المتخصصة اختالد(  

 في كل منهما

    تحليل

3.  

  
في الشكل العلوي يظهر خلية حيوانية 

مجهرية, بناء على عدد الكروموسومات 
الظاهر في الصورة فان هذه خلية تعود 

 الى:
 األوليات من ب(خلية   أ( خلية منوية   

  يوغلينا (ج( خلية بدائية النواة   د

فهم 
 واستيعاب

   

ارق بين االنقسام المتساوي والمنصف والفأحد    .4
 هو: 

أ( ينتج االنقسام المتساوي نصف العدد من 
الكروموسومات بينما المنصف ينتج العدد الكامل 

 من الكروموسومات.
يحافظ االنقسام المتساوي على ثبات المادة ب( 

 الوراثية بينما يساهم المنصف بعملية النمو
وحدات  تصطف الكروموسومات على شكلج(  

    تحليل
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رباعية في احد مراحل االنقسام المنصف بينما ال 
 يحدث ذلك في االنقسام المتساوي.

د( ال توجد فوارق مهمة بين االنقسام المتساوي 
 والمنصف

 
 
 
 
 

المرحلة الثانية من االنقسام وجه الشبه بين   .5

 :  المنصف واالنقسام المتساوي
 أ( حدوث عملية العبور

 المادة الوراثية تنصيف يحدثب( 
  حدوث الكيازماج( 
 ال يحدث تنصيف للمادة الوراثيةد( 

 
 

    تحليل

 : اج الحيوانات المنوية فينتيتم إ  .6
 أ( الخصيتان 

 االنابيب المنويةب( 
 ولية    األج( الخاليا التناسلية 

 د( البربخ

    معرفة

المرحلة الثانية من االنقسام  مع نهاية  .7
 البويضة ينتج:  المنصف اثناء تكوين
 أ( جسم قطبي واحد  

 ب( جسمين قطبيين
    ج( ثالثة اجسام قطبية

 أربع أجسام قطبيةد( 

    معرفة

8.   

إذا علمت أن عدد الكروموسومات في 

( كروموسوم فإن  عدد 38القطط هو )

الكروموسومات في الجسم القطبي الذي 

ينتج في المرحلة الثانية من االنقسام 

 المنصف هو: 

 كامل العدد من الكروموسومات ) أ( 

 كروموسوم(        38

 19نصف العدد من الكروموسومات )ب( 

 كروموسوم(

 ج( الجسم القطبي ال يحوي كروموسومات

 د( المعطيات غير كافية

فهم 
 واستيعاب
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9.   
لو افترضنا أن عدد الخاليا الضرورية 
النتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين 

ن عدد الحيوانات إفخلية   5111هو  

 المنوية الناضجة الناتجة هو: 

 حيوان منوي    5111أ(

 حيوان منوي 11111ب( 
 حيوان منوي 15111ج( 

 حيوان منوي 21111د( 

 
 

فهم 
 واستيعاب

   

11.   
تتواجد الميتوكندريا في القطعة الوسطى 

 للحيوان المنوي لغرض:
 أ( تسهيل عملية اختراق البويضة

 زمة للحركةب( توفير الطاقة الال
 ج( توفير السكر الالزم للحركة

 تقوية وتدعيم القطعة الوسطىد( 
 
 

    تحليل

ستيرون عند الذكر ويفرز هرمون التست  .11
 من: 

 أ( االنابيب المنوية 
 ب( الخاليا البينية
 ج( البربخ        

 د( اإلحليل

    معرفة

تتكون الكبسولة البالستولية في المرحلة   .12
 مراحل الحمل: ____________من 

 ب( الثانية           أ( االولى
 ج( الثالثة           د( الرابعة

    معرفة

 يستكمل نمو الحيوان المنوي في:  .13
 أ( اإلحليل            ب( األسهر

 د( البربخج( األنابيب المنوية   

    معرفة

الغدة الذكرية التي تفرز مادة في السائل   .14
ضالت المنوي تعمل على انقباض ع

 الرحم داخل األنثى هي:
 أ( كوبر         
 ب( البروستات

  ( الحويصلتان المنويتانج
 الخصيتاند(  

    معرفة

واحدة من التالية ليست من وظائف   .15
 هرمون االستروجين:

    معرفة
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 أ( إحداث عملية اإلباضة
 ب( إظهار الصفات الجنسية الثانوية
ج( تطوير أعضاء الجهاز التناسلي 

 األنثوي
 دة سمك جدار الرحمزيا د(

تكمن أهمية كيس الصفن بشكل   .16
 أساسي لدى الذكور في:

أ( الحماية من األمراض الداخلية 
  والخارجية

إبقاء درجة حرارة الخصيتين ب( 
 دون حرارة الجسم

 ج(منح الخصيتين حرية الحركة
 د( تقليل اثر الصدمات 

 
 

فهم 
 واستيعاب

   

17.   
حيحة بالنسبة جميع الخصائص التالية ص 

 للجهاز التناسلي األنثوي ماعدا:
أ( معظم أجزاء الجهاز في داخل جسم 

 األنثى
 ب( يستكمل نضوجه عند البلوغ

ة ج( يستمر إنتاج البويضات طوال حيا
 األنثى

د(يتأثر نشاطه بشكل كبير بتركيز 
 الهرمونات الجنسية

فهم 
 واستيعاب

   

لطبقة القاسية بعد لسبب إفراز البويضة   .18
 دخول الحيوان المنوي اليها هو:

 أ( حماية البويضة من افرازات الرحم.
ب( تساعدها هذه الطبقة في عملية 

 االنقسام.
ج( تساعدها في المحافظة على ثبات 

 المادة الوراثية.
 د( حمايتها من الجراثيم والفيروسات.

فهم 
 واستيعاب

   

السبب وراء حمل التوائم المتشابهة لنفس   .19
 راثية هو:الصفات الو

 أ( حملهم لنفس العدد من الكروموسومات
 ب( انحدارهم من نفس اآلباء

ج( مرورهم بنفس المراحل الجنينية داخل 
 الرحم

 الجينات التي يحملوها تشابه تركيبد( 

    تحليل

السبب الرئيسي لعدم تأثير بعض   .21
الصدمات التي تتعرض لها األم الحامل 

    تحليل
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 على الجنين هو: 
 الرحم            جدار  سماكةأ( 

ب( وجود الغشاء الكوريوني المحيط 
 بالجنين

   وجود السائل الرهلي المحيط بالجنينج( 
 وجود الرحم في تجويف الحوضد( 

يمكن أن تتطابق التوائم غير المتشابهة    .21
في الجنس أحيانا في حال أنها نتجت من 

 انقسام:

نفس البويضة المخصبة من قبل  ( أ
 واحد  حيوان منوي

مخصبتين من قبل  ،بويضتين ( ب

ن متماثالن من ين منوييحيوان
 حيث الجنس

مخصبتين من قبل  ،ج(  بويضتين

حيوانين منويين مختلفين من حيث 
 الجنس

د( ال يمكن أن تتطابق التوائم غير 
 المتشابه في الجنس

 

    تحليل

طفل صغير عمره تسعة شهور قامت أمه   .22
صناعي,  بفطامه, وأعطته بدال عنه حليب

بعد فترة زمنية قصيرة بدء الطفل يعاني 
من أمراض وخصوصا التهابات المجاري 

 التنفسية. سبب مروره بهذا الوضع:
أ( منعه من حليب األم الذي يزوده 

 بفيتامين
  

إعطائه الحليب الصناعي الذي قد ب(
 يسبب له اإلضرابات المعوية

ج(إعطائه الحليب الصناعي الذي يسهل 
 كروباتتلوثه بالمي

 حرمانه من مصدر األجسام المضادةد( 

    تحليل

ينصح بإسقاط الجنين في حالة إصابة   .23
 المرأة الحامل  بالحصبة  األلمانية ألنها:

( تؤدي الى مشاكل صحية لدى الجنين أ
 في القلب والدماغ

ب( تسبب خلال في جهاز المناعة لدى 
 الجنين

 ج( تؤدي إلى إصابة الجنين بالعقم
إلى إصابة الجنين بالفشل الكلوي تؤديد(   

فهم 
 واستيعاب
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تتواجد بشكل أساس في محفظة بومان و   .24
 تتكون من كتلة من الشعيرات الدموية هي: 

  األنبوبة الملتوية القريبةأ( 
 األنبوبة الملتوية البعيدةب(  

    ج( الكبة
 لتواء هنليإد( 

    معرفة

25.   
في تقوم الكلية بتقليل خطر حدوث الجاف 

 جسم اإلنسان من خالل:
عادة امتصاص كمية كبيرة من السائل إأ( 

 الرشح
 كبر كمية من البوليناأب( التخلص من 

 ج(التخلص من المواد الضارة والسموم
 د( التخلص من األمالح الزائدة 

    تحليل

العضو المسؤول عن إزالة األحماض   .26
 االمينية الزائدة في الجسم: 

 طحالب( ال       أ( الكبد
 ج( الكلية      د( البنكرياس

 وظائف   معرفة

المحلول الموجود في حوض الكلية  يمتاز  .27
 الصناعية بأنه يحوي على أمالح بتركيز :

 أ( أعلى من تركيز أمالح الدم
 ب( أقل من تركيز أمالح الدم

 الدم أمالحج( مساٍو لتركيز 
 د( ال شيء مما ذكر

 

فهم 
 واستيعاب

   

لتحول األحماض  الترتيب الصحيح  .28
 االمينية الى بولينا هو:

أ( نزع مجموعة االمين من الحمض 
دمج ثاني أكسيد ◄--أمونيا ◄--االميني
 بولينا◄--الكربون

نزع  ◄--ب( دمج ثاني اكسيد الكربون
 ◄--مجموعة االمين من الحمض االميني

 بولينا◄-- أمونيا
ج( نزع مجموعة االمين من الحمض 

--كسيد الكربوندمج ثاني أ ◄--االميني
 بولينا ◄--أمونيا ◄

دمج ثاني أكسيد الكربون  ◄--د( االميني
بولينا ◄--  

فهم 
 واستيعاب

   

حدوث مرحلة اإلفراز األنبوبي اثناء   .29
 تكوين البول سببه:

% فقط من السائل 99أ( إعادة امتصاص 

 الراشح

    معرفة
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عدم قدرة الكبة على ترشيح أيونات ب( 
 الهيدروجين

بومان على استقبال ج( عدم قدرة محفظة 
 االحماض االمينية

د( ضرورة تحويل االحماض االمينية الى 
 بولينا

  

 :سبب اإلصابة بمرض حصى كلى هو  .31
توافر أمالح قليلة الذوبان في الماء مثل أ(  

 أمالح الصوديوم
توافر أمالح قليلة الذوبان في الماء  ب(

     مثل أمالح الكالسيوم
ذائبيتها عالية في الماء توافر أمالح   ج(

      مثل أمالح الصوديوم
توافر أمالح  ذائبيتها عالية في الماء د(  

 مثل أمالح البوتاسيوم

فهم 
 واستيعاب
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 (4ملحق )

 بعد التعديل نموذج االختبار التحصيلي

 

 االسم:

 الصف:

 تعليمات االمتحان: 

 ع االختيار المتعدد اجب عنها جميعها.فقرة من نو 35. يتكون هذا االمتحان من 1

 ( في خانة اإلجابة الصحيحة لكل فقرة. ×. انقل إجابتك إلى نموذج اإلجابة بوضع أشارة ) 2

 . أي فقرة من فقرات االختبار تحوي إشارتين تعتبر الغية ويحرم الطالب من عالمة تلك الفقرة.3

 مة على جميع فقرات االختبار الصحيحة.عال 35. تحتسب عالمة واحدة لكل فقرة صحيحة بمجموع 4

 دقيقة. 41. مدة االمتحان 4
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 نموذج اإلجابة

 د ج ب أ  الرقم

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

11.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

21.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

31.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      
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 ضع دائرة على رمز اإلجابة الصحيحة ثم انقل اإلجابة إلى نموذج اإلجابة المرفق:

 . تكمن أهمية السنترومير بالنسبة لعملية االنقسام الخلوي في انه: 1

 ات                    أ( يشكل نقطة التصال الخيوط المغزلية مع الكروموسوم
 ب( يمّيز الكروموسومات بعضها عن بعض

 ج( يشكل نقطة ارتباط الكروموسومات  مع بعضها البعض    
 د( ال يوجد له أهمية

. في الشكل المجاور يشير الحرف )س( و 2  

 )ص(  على التوالي إلى:

 سنترومير, كروماتيديات شقيقة    أ(
 ير شقيقة سنترومير, كروماتيديات غ)ب

 ج( مريكيز, كروماتيديات شقيقة
 د( مريكيز, كروماتيديات  غير شقيقة

. يتساوى عدد الكروموسومات بين اإلنسان وأحد األسماك االستوائية لكنهما يختلفان في الشكل 3

 والتركيب بسبب اختالف:
 أ( البيئة المعيشية بينهما      

 نهماب( ترتيب الجزيئات المكونة للجينات في كل م
 ج( نوع البروتينات في كل منهما            

 د( كمية البروتينات في كل منهما 

 في حالة التكاثر الجنسي ,يبقى عدد الكروموسومات ثابت بسبب حدوث:. 4

 أ( االنقسام المنصف و اإلخصاب.

 ب( االنقسام المنصف واالنقسام المتساوي.

 ج( االنقسام المتساوي وعملية العبور

 لة األولى و المرحلة الثانية من االنقسام المنصفد( المرح

 ينتج عن عملية االنقسام المنصف: .5

 أ( خليتان متطابقتان وراثيا
 ب( خليتان مختلفتان وراثيا

 ج( أربع خاليا متطابقة وراثيا
 د(أربع خاليا مختلفة وراثيا

 

 . أحد الفوارق بين االنقسام المتساوي والمنصف هو: 6

تجة من االنقسام المتساوي  تحوي نصف العدد من الكروموسومات بينما  الخاليا أ( الخاليا النا
 الناتجة عن المنصف تحوي العدد الكامل من الكروموسومات.

 ب( يحافظ االنقسام المتساوي على ثبات المادة الوراثية بينما يساهم المنصف بعملية النمو.
حد مراحل االنقسام المنصف بينما ال ج( تصطف الكروموسومات على شكل وحدات رباعية في ا

 يحدث ذلك في االنقسام المتساوي.
 د( ال توجد فوارق مهمة بين االنقسام المتساوي والمنصف
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 ‹------يتبع الصفحة التالية

 
 

 يمثل عملية تقاطع: العلوي. الرسم الظاهر في الشكل 7
 وراثيةأ(  للكروماتيدات الشقيقة بهدف الحصول على ثبات في المادة ال

 ب(  للكروماتيدات غير الشقيقة بهدف الحصول على تنوع في الصفات
 ج( للكروماتيدات غير الشقيقة بهدف الحصول على ثبات في المادة الوراثية

 د( للكروماتيدات الشقيقة  بهدف الحصول على تنوع في الصفات

 

 . يتم إنتاج الحيوانات المنوية في: 8

 ب( األنابيب المنوية                  أ( الخصيتان                 
 ج( الخاليا التناسلية األولية                    د( البربخ

     

كروموسوم فان عدد الكروموسومات  22. إذا كان عدد الكروموسومات في بويضة أنثى األرنب 9

 في خاليا األرنب الجسمية هو:

 22ب(                                        11أ( 

 88د(                                         44ج(

 

 5111. لو افترضنا أن عدد الخاليا الضرورية إلنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين هو  11

 خلية  فإن عدد الحيوانات المنوية الناضجة الناتجة هو: 
  11111ب(                            5111أ(

 21111د(                         15111ج( 

 
 . تتواجد الميتوكندريا في القطعة الوسطى للحيوان المنوي ل:11

 أ( تسهيل عملية اختراق البويضة
 ب( توفير الطاقة الالزمة للحركة

 ج( توفير السكر الالزم للحركة
 د( تقوية وتدعيم القطعة الوسطى

 
 قناة البيض والسير بداخلها: . كيف تتمكن البويضة الناتجة من المبيض من الدخول إلى21

 أ( تقوم الخاليا المهدبة بإحداث تيار مائي يجذب البويضة إلى داخل قناة البيض

 ب( وجود المبيض داخل قناة البيض يساعدها على الدخول



114 

 

 ج( انقباض عضالت جدار الرحم تدفع البويضة إلى داخل قناة البيض

 هداب المحيةة بهاد( تسبح البويضة باتجاه قناة البيض مستخدمة األ

 

 
 

 
 . المرحلة التي تمثلها خلية حيوانية  من مراحل عملية االنقسام  المنصف في الشكل العلوي هي:13

 أ( االنفصالي األول                      ب( االنفصالي الثاني  
 ج( االستوائي األول                       د( االستوائي الثاني

 

 مونات الجنسية التي يسبب انخفاض تركيزها إلى نزول دم الةمث:ما هو مصدر الهر. 21

 أ(  تحت المهاد                              ب( الغدة النخامية

 ج( الجسم األصفر                           د( المبيض
 

 . خالل مراحل الحمل عند اإلنسان تتكون الكبسولة البالستولية في المرحلة: 15

 ب( الثانية                               أ( األولى 
 ج( الثالثة                                 د( الرابعة

 

 . يكتمل نمو الحيوان المنوي في:16

 أ( اإلحليل                                ب( األسهر
 ج( األنابيب المنوية                     د( البربخ

 

التي تفرز مادة في السائل المنوي و تعمل على انقباض عضالت الرحم . تسمى الغدة الذكرية 17

 داخل األنثى هي غدة:
 أ( كوبر                             ب( البروستات
 ج( الحويصلتان المنويتان          د( الخصيتان

 
 من وظائف هرمون االستروجين: ليست. واحدة من التالية 18

 أ( إحداث عملية اإلباضة
 إظهار الصفات الجنسية الثانويةب( 

 ج( تطوير أعضاء الجهاز التناسلي األنثوي
 د( زيادة سمك جدار الرحم

 
 :. وجود الخصيتين في معظم الثدييات خارج الجسم ومحاطة بكيس الصفن بسبب21
 الضغط المتزايد الناتج عن وجودهما في تجويف البطن يمكن ان يدمرهما  أنأ(  

 ت المنوية على النضوج في حال وجودهما في تجويف البطنب( عدم قدرة الحيوانا
 هذا المكان يوفر اقصر مسافة بين الخصيتين و االحليل أنج( 
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 هذا المكان يقلل من اثر الصدمات على الخصيتين أن د(

 

 :ماعدا. جميع الخصائص اآلتية صحيحة بالنسبة للجهاز التناسلي األنثوي 21

 جسم األنثىأ( معظم أجزاء الجهاز في داخل 
 ب( يستكمل نضوجه عند البلوغ

 ج( يستمر إنتاج البويضات طوال حياة األنثى
                                                         د(يتأثر نشاطه بشكل كبير بتركيز الهرمونات الجنسية

 

 
 ي المخطط العلوي تراكيز هرموني :. يمثل الرمز )س( والرمز )ص( على التوالي ف21

 أ( البروجسترون و االستروجين
 ب( االستروجين و البروجسترون

 و االستروجين   FSHج( 
 د( التيستورون و البروجسترون

 
. من خالل دراستك للمخطط العلوي الفترة الزمنية التي تمثل ما يعرف بأسبوع األمان)حدوث 22

 اتصال جنسي دون أن يحدث حمل(  هي:
 ( يوم     16-12( أيام                   ب( )11-5أ( )

 ( يوم28 -22( يوم                د( )21-17ج(  )

 
. من خالل دراستك للمخطط العلوي إذا أرادت امرأة اإلنجاب فان أفضل موعد لحدوث ذلك 23 

 هو:
 ( يوم     14-8( أيام                   ب( )7-1أ( )

 ( يوم28 -22د( )            ( يوم 21-15ج(  ) 

 

 . سبب إفراز البويضة للطبقة القاسية بعد دخول الحيوان المنوي إليها هو:24

 أ( حمايتها من افرازات الرحم.
 ب( تساعدها في عملية االنقسام.

 ج( تساعدها في المحافظة على ثبات المادة الوراثية.
 د( حمايتها من الجراثيم والفيروسات.

 
 وائم المتشابهة لنفس الصفات الوراثية بسبب:. يحمل الت25

 أ( حملهم لنفس العدد من الكروموسومات
 ب( انحدارهم من نفس اآلباء

 ج( مرورهم بنفس المراحل الجنينية داخل الرحم
 د( تشابه تركيب الجينات التي يحملوها



116 

 

 

 ت من انقسام:. يمكن أن تتطابق التوائم غير المتشابهة في الجنس أحيانا في حال أنها نتج26

 أ( نفس البويضة المخصبة من قبل حيوان منوي واحد 
 ب( بويضتين, مخصبتين من قبل حيوانين منويين متماثالن من حيث الجنس
 ج(  بويضتين, مخصبتين من قبل حيوانين منويين مختلفين من حيث الجنس

 د( ال يمكن أن تتطابق التوائم غير المتشابه في الجنس
 

 

ره تسعة شهور قامت أمه بفطامه, وأعطته بدال عن حليبها حليبا صناعيا, بعد . طفل صغير عم27

فترة زمنية قصيرة بدء الطفل يعاني من أمراض وخصوصا التهابات المجاري التنفسية. سبب 
 مروره بهذا الوضع:

 أ( منعه من حليب األم الذي يزوده بفيتامين ب 
 ضطرابات المعويةب( إعطائه الحليب الصناعي الذي قد يسبب له اإل

 ج(إعطائه الحليب الصناعي الذي يسهل تلوثه بالميكروبات
 د( حرمانه من مصدر األجسام المضادة

 
 . ُتنصح المرأة الحامل المصابة بالحصبة األلمانية باإلجهاض كون الحصبة األلمانية:28

 .أ( تؤدي الى مشاكل صحية لدى الجنين في القلب والدماغ
 المناعة لدى الجنين ب( تسبب خلال في جهاز

                          ج( تؤدي إلى إصابة الجنين بالعقم
 د( تؤدي إلى إصابة الجنين بالفشل الكلوي

 
 . تتواجد بشكل أساس في محفظة بومان و تتكون من كتلة من الشعيرات الدموية هي: 29

 نبوبة الملتوية البعيدةأ( األنبوبة الملتوية القريبة                             ب( األ
 د( التواء هنلي                   ج( الكبة                               

 
. يعتبر الجفاف من اخطر المشاكل الصحية التي تشكل خطرا على حياة اإلنسان ولتفادي ذلك 31

 تقوم الكلية:
 خلص من اكبر كمية من البوليناب( الت             أ( إعادة امتصاص كمية كبيرة من السائل الرشح

 د( التخلص من األمالح الزائدة                    ج(التخلص من المواد الضارة والسموم     
 

 . أي من التالية تعتبر الوظيفة األصح من وظائف الكلية:31
 ن الفضالتب( التخلص م                                 أ( تحطيم الفضالت السامة                 

 د( إنتاج البول                               ج( تنظيم المكونات الداخلة في سوائل الجسم

 
 
 

 . يمتاز المحلول الموجود في حوض الكلية الصناعية بأنه يحوي على أمالح بتركيز :32

 تركيز أمالح الدم ب( أقل من                                 أ( أعلى من تركيز أمالح الدم          
 د( ال شيء مما ذكر                             ج( مساٍو لتركيز أمالح الدم                 

 
 . الترتيب الصحيح لتحول األحماض االمينية إلى بولينا هو:33
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 بولينا◄--دمج ثاني أكسيد الكربون◄--أمونيا ◄--أ( نزع مجموعة األمين من الحمض االميني
 بولينا◄-- أمونيا ◄--نزع مجموعة االمين من الحمض االميني ◄--اني أكسيد الكربونب( دمج ث

 بولينا ◄--أمونيا ◄--دمج ثاني أكسيد الكربون ◄--ج( نزع مجموعة االمين من الحمض االميني
 بولينا ◄--دمج ثاني أكسيد الكربون  ◄--د( نزع مجموعة االمين من الحمض االميني 

 
 من وظائف الجهاز البولي: يستل. أي من التالية 34

 ب(  المحافظة على اتزان األمالح في الجسم                         أ( إزالة الفضالت النيتروجينية 
 د( المحافظة على التوازن المائي                      ج( إزالة الغذاء غير المهضوم      

 

 . سبب اإلصابة بمرض حصى كلى هو توافر:35

 ح قليلة الذوبان في الماء مثل أمالح الصوديومأ( أمال 
 ب( أمالح قليلة الذوبان في الماء مثل أمالح الكالسيوم    

 ج( أمالح  ذائبيتها عالية في الماء مثل أمالح الصوديوم     
 د( أمالح  ذائبيتها عالية في الماء مثل أمالح البوتاسيوم 
 
 

 انتهت األسئلة
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 (5الملحق رقم )

 فريغ محتوى الوحدة على شرائح البوربوينتت
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 (6ملحق رقم )

 توزيع الحصص على مواضيع الوحدة بحسب دليل المعلم

 عدد الحصص الموضوع الفصل الوحدة
 
 
 
 
 
 
 

 أجهزة جسم االنسان

 
 

االنقسام المنصف 
 وتكوين الغاميتات

الكروموسومات 
وتركيبها وأهمية 
 االنقسام المنصف

1 

مراحل االنقسام 
 المنصف

1 

 2 تكوين الغاميتات

 
 
 

االجهزة التناسلية 
 والتكاثر

الجهاز التناسلي 
 الذكري واالنثوي

1 

البلوغ والدورة 
 الشهرية

3 

االخصاب ومراحل 
 تكون الجنين

3 

الرضاعة الطبيعية 
 والمشكالت الصحية

2 

 1 تركيبه وأهميته الجهاز البولي

مشكالت وظائفه وال
 الصحية

2 

 16 المجموع

 

 

 

 

 

 

 


