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واقــع اســتخدام معلمــات العلــوم والرياضيــات لنمــوذج 
الفورمــات 4mat فــي التعليــم العــام بمدينــة مكــة 

ــة المكرم
د/ منى بنت محيد السبيعي

ملخص:
هدفت الدراســة احلالية إىل الكشــف عن درجه ممارســة معلمات العلوم والرايضيات لنموذج الفورمات 
أثنــاء التدريــس يف التعليــم العــام مبدينــة مكــة املكرمــة، واكتشــاف الفــروق يف درجــة اســتخدامه بــن معلمــات 
العلــوم ومعلمــات الرايضيــات، ولتحقيــق ذلــك اســتخدم املنهــج الوصفــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )44( 
مشــرفة مــن مشــرفات العلــوم والرايضيــات، طبــق عليهــن اســتبانة أعدهتــا الباحثــة مكونــة مــن )51( ممارســة، 
موزعــة علــى مثــاين مراحــل لنمــوذج الفورمــات، وقــد مت التحقــق مــن صدقهــا وثباهتــا، و اســتخدمت املتوســطات 
احلســابية واالحنرافــات املعياريــة واختبــار )ت( لتحليــل البيــاانت, وأظهــرت النتائــج أن درجــة ممارســة معلمــات 
العلــوم والرايضيــات ملراحــل منــوذج الفورمــات قــد بلــغ درجــة متوســطة يف أغلــب ممارســات مراحــل النمــوذج، 
الرايضيــات  العلــوم ومعلمــات  فــروق يف درجــة ممارســة معلمــات  توجــد  أنــه ال  إىل  النتائــج  أشــارت  كمــا 
مــن التوصيــات، منهــا: إقامــة دورات تدريبيــه  للنمــوذج، ويف ضــوء نتائــج الدراســة قدمــت الباحثــة عــدداً 
ملشــرفات العلــوم والرايضيــات لتدريبهــن علــى منــوذج الفورمــات، ومــن مث نقــل أثــر التدريــب إىل املعلمــات الــاليت 

يشــرفن عليهــن لتطبيقــه أثنــاء تدريســهن. 

الكلمات املفتاحية: منوذج الفورمات، معلمات العلوم والرايضيات، التعليم العام.
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Abstract:
 The current study aimed to explore the degree of the science 

and mathematics teachers use of the format model in teaching in 
public education in the city of Makkah Al-Mukramh , and finding 
the degree of differences in the science and mathematics teachers 
use of the model. And to achieve this, the descriptive approach 
was used and the participants of the study were (44) female 
supervisors of the science and mathematics supervisors. 

 Aquestionnaire was applied on the participants. The 
questionnaire consisted of (51) practices distributed on eight 
stages showing the steps of the format model and both reliability 
and validity were done. The means and standard deviations and 
(t) test were used for data analysis. The results showed that 
the science and mathematics teachers use of the format model 
was mostly moderate on the steps of the model. Also the results 
showed there were no differences in the science and mathematics 
teachers use of the model. And in light of the results of the study 
the researcher presented a number of recommendations some 
of which were: holding training sessions for the science and 
mathematics supervisors on the use of the format model, and in 
their turn will train the teachers; they supervise to use it in their 
teaching.

 Key words: Format Model, Science and Mathematics teachers, 
Public Education 
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املقدمة:
يشــهد العــامل اليــوم تقدمــاً هائــاًل يف صناعــة املعرفــة وتطورهــا, فلــم يعــد قيــاس رصيــد الــدول مبــا متتلكــه 
مــن ثــروات طبيعيــة فحســب عامــاًل هلــا، بــل مبــا متلكــه مــن عقــول يســتفاد منهــا يف صناعــة املعرفــة وهندســتها، 
وبنــاًء عليــه تعالــت األصــوات يف اآلونــة األخــرة مطالبــة بضــرورة التغيــر يف اجملــال التعليمــي؛ نتيجــة لرتاكــم 
كــم مــن املعلومــات والبحــوث الدائــرة حــول الدمــاغ، والــذي كان لــه أثــر يف عــدة جمــاالت، وأدى إىل التعــاون 
والتداخــل والتكامــل مــا بــن عــدة حقــول، منهــا: علــم األعصــاب والفسيولوجــــــيا، والبيــو كيـــــــمياء، والــــــطب، 
وعلــم الــــــنفس، وعلــوم الــــــكومـــبيوتــــــر (Caine& Caine, 1997,45(. وقــد ســامهت هــذه األحبــاث 
يف بــروز منــاذج تربويــة، ذات ارتبــاط بنتائــج أحبــاث الدمــاغ، أتخــذ ابملســتجدات احلديثــة لــكال االجتاهــن: 

.)Frank, 2001, 56) الرتبــوي والنفســي، واالجتــاه العصــي

ومل تكــن الرتبيــة والتعليــم مبنــأى عــن هــذا التطــور، لذلــك جنــد اآلن الكثــر مــن الــدول وخاصــة العــامل 
لتحقيــق مبــادئ الرتبيــة التقدميــة، ومقابلــة نتائــج  املتقــدم جيــري تغيــرًا جــذراًي يف نظامــه التعليمــي، ســعياً 
أحبــاث الدمــاغ، ونقــل العمليــة التعليميــة مــن احلالــة الســائدة التلقينيــة، إىل عمليــة أتخــذ بعــن االعتبــار قــدرات 
املتعلمــن، والتبايــن فيمــا بينهــم، وصقــل مهاراهتــم وتنميتهــا. ولتحقيــق هــذا املبــدأ ال بــد مــن الرتكيــز علــى 
جانــب أســاٍس يف عمليــة التعليــم والتعلــم هــو طــرق واســرتاتيجيات التدريــس احلديثــة؛ حيــث يقــع علــى عاتقهــا 

النصيــب األكــر يف حتقيــق األهــداف الرتبويــة املنشــودة إن مل تكــن مجيعهــا.

وهنــا يتبــادر إىل الذهــن تســاؤل عــن طبيعــة هــذه الطــرق التدريســية احلديثــة ومواصفاهتــا، والــي يف 
مقدمتهــا: االهتمــام أبمنــاط التفكــر والعمليــات العقليــة، الــي تنعكــس علــى منــط التعلــم لــدى الفــرد، وكذلــك 
فاعليــة دور الطالــب وإجيابيتــه يف عمليــة التعلــم والتعليــم، وإاتحــة مســاحة واســعة للقــدرات املتباينــة للطــالب 
للتعلــم، ممــا يكســبهم الكثــر مــن املهــارات العلميــة الــي حيتاجوهنــا، والــي متكنهــم مــن الوصــول إىل املعرفــة، 

وجتريبهــا، ومــن مث تطبيقهــا يف مواقــف واقعيــة أخــرى.

واســتناداً إىل مــا أشــارت إليــه دراســة ( ,Dunn ) 2241998 مــن أن الســيطرة الدماغيــة تظهــر لــدى 
الطلبــة يف املــدارس نتيجــة للطــرق التعليميــة، الــي تركــز علــى جانــب واحــد مــن الدمــاغ، وهــو اجلانــب األيســر، ووفقــاً 
 ,TonyBuzan, Robert Block, Robert Ornstein للدراســات الــي قــام هبــا كل مــن
وعلمــاء آخــرون والــي أظهــرت أن تنميــة جمموعــي األنشــطة اخلاصــة بــكل نصــف مــن نصفــي املــخ بشــكل 
القــدرات،  لتضافــر هــذه  نتيجــة  املــخ،  الــي خلــق هبــا  القــدرات األساســية،  تــؤدي إىل مضاعفــة  متناغــم، 
وانســجامها يف أثنــاء عمليــة تنميتهــا وتطويرهــا، وهــذه العمليــة اخلاصــة ابلنمــو القائــم علــى املــخ )أطلــق عليهــا 
العمليــة الكاملــة لنمــو املــخ والتفكــر(، والــي تؤكــد علــى أنــه جيــب علينــا أن نســتخدم كل املهــارات اخلاصــة 
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بنصفــي املــخ معــاً لكــي حنقــق أقصــى اســتفادة مــن قــدرات عقولنــا )بــوزان، 2008 ، 33(.

من هنا تتضح احلاجة املاســة إىل اســرتاتيجيات وطرق تدريس تســهم يف حتقيق هذا التوازن من خالل 
تطويــر قــدرات الطــالب يف مجيــع جوانــب املخ.

ومما يعزز احلاجة ملثل هذه االسرتاتيجيات الدراسات الي أوضحت أن إخفاق معظم الطالب ال يرجع 
إىل افتقــار يف قدراهتــم املتأصلــة علــى التعلــم، بــل ألن أســلوب تعلمهــم ومنــط تفكرهــم جيــري جتاهلــه يف غرفــة 
الصــف إىل حــد كبــر (Honson& Dewing, 1990, 34(،كذلــك مــا أثبتتــه بعــض الدراســات أن 
إجنــازات الطــالب تتحســن بصــورة ملحوظــة عندمــا يعمــل املعلمــون بطــرق تتوافــق مــع أســاليب طالهبــم التعليميــة 
. )Dunn Griggs& Beasley, 1995,356)(Carbo, 1992 ,26) وامنــاط تفكرهــم

ومــع هــذا مــا تــزال الطريقــة التقليديــة هــي الســائدة يف تدريــس العلــوم والرايضيــات يف نظامنــا التعليمــي، 
والــي تركــز علــى احلفــظ والتلقــن, واســتظهار املعلومــات؛ لغــرض النجــاح يف االختبــارات، الــي يغلــب عليهــا 
الطابــع املقــايل كأهــم أســاليب التقــومي املتبعــة. هــذا علــى الرغــم ممــا ســبق ذكــره عــن أحبــاث الدمــاغ، ومــا ينبغــي 
االهتمــام بــه مــن تطويــر قــدرات الطــالب يف مجيــع جوانــب املــخ فــإنَّ عمليــة التعليــم والتعلــم تــدور يف هــذا 
الفلــك )تلقــن-< حفــظ-< اســتظهار( يف الغالــب. والتغــر املنشــود ال يتأتــى إال مــن خــالل انتهــاج املعلــم 
ألســاليب التدريــس احلديثــة يف تدريســه للعلــوم والرايضياتــن, والــي تتوافــق مــع املدرســة التقدميــة جلــون ديــوي، 
والــي تنظــر للطالــب كباحــث وعــامل وحمــور رئيــس يف عمليــة التعلــم، وذلــك ابســتثارة دافعيتــه، وتوفــر مواقــف 
تعليميــة وأنشــطة متكنــه مــن اكتســاب اخلــرة بنفســه، ممــا يســاعده للوصــول إىل املعرفــة ذاتيــاً، مث تنظيمهــا يف 
ســياق يتســق مــع معرفتــه الســابقة، فتجريبهــا وممارســتها ليصــل أخــراً إىل القــدرة علــى تطبيقهــا يف مواقــف 
مشــاهبة يف حياتــه الواقعيــة. وهنــا يتحــدد دور املعلــم يف كونــه: املرشــد، املوجــه، املستشــار، القائــد، امليســر 
لعميلــة الوصــول إىل املعرفــة املقصــودة، الــي حــددت ســابقاً يف األهــداف الرتبويــة املنشــودة، وصقــل مهــارات 
الطالــب، وبنــاء اجتاهــات إجيابيــة لــه حنــو العلــم والعلــوم والرايضيــات؛ ليكتمــل مثلــث اخلــرة لــدى الطالــب 

)معرفــة/ مهــارة / اجتــاه(.

وممــا جتــدر مالحظتــه أن وزارة التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية تقــوم بتدريــب املعلــم واملعلمــة علــى 
اســرتاتيجيات التدريــس املختلفــة؛ حــىت يتمكنــوا مــن التعامــل مــع الفــروق الفرديــة، ومراعــاة التنــوع يف القــدرات 
داخــل الفصــل، فــال تكــون املهــام املعطــاة هــي واحــدة للجميــع، ونظــراً ألمهيــة هــذا املوضــوع فقــد كان مــن 
الضــروري البحــث عــن منــوذج تعليمــي، قائــم علــى أســس نفســية تربويــة، يقــدم شــرحاً وافيــاً لســر العمليــة 
التعليميــة، ويعطــي إطــاراً عامــاً، يسرتشــد بــه املعلــم يف حتضــر الــدروس، وتتوفــر هــذه اخلصائــص يف منــوذج 
الفورمــات؛ حيــث تعتــر الفورمــات اســرتاتيجية تعليميــة، تقــدم طريقــة لتصميــم عمليــة التعليــم والتعلــم وتنظيمهــا 
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وفقــاً ألســاليب التعلــم ووظائــف نصــف الدمــاغ األميــن واأليســر لــدى الطــالب )نــدى فلمبــان،2011: 1(.

وقــد أكــدت نتائــج الدراســات الــي أجريــت علــى الدمــاغ أمهيــة اخنــراط نصفــي الدمــاغ يف أنشــطة التعلــم؛ 
مــن أجــل اكتســاب التعلــم بطريقــة فاعلــة؛ حبيــث تبقــى يف الذاكــرة طويلــة املــدى؛ حيــث بينــت نتائــج األحبــاث 
احلديثــة أننــا منتلــك أســلوبن خمتلفــن، ولكنهمــا متكامــالن، أحدمهــا ملعاجلــة املعلومــات، ويتــم يف النصــف 
األيســر مــن الدمــاغ، واآلخــر عالئقــي ومــكاين، يبحــث األمنــاط، ويبنيهــا، ويتــم يف النصــف األميــن مــن الدمــاغ 

)لينــدا وليامــز، 1987، 67(.

إذاً فــال بــد مــن االعتمــاد علــى طــرق تدريــس واســرتاتيجيات حديثــة، تناســب الطــالب، وتتفــق مــع 
مــا توصلــت إليــه أحبــاث نصفــي الدمــاغ، الــي هتتــم ابألمنــاط التعليميــة للطــالب، وتركــز علــى الــدور النشــط 
 ،Bernice McCarthy والفاعــل للطالــب. مــن هــذه االســرتاتيجيات اســرتاتيجية منــوذج الفورمــات لـــ
والــي أثبتــت جدواهــا مقارنــة ابلطريقــة التقليديــة يف تدريــس مــواد العلــوم والرايضيــات، فقــد توصلــت دراســة 
(Craven 2000( إىل فاعليــة منــوذج الفورمــات يف حتســن االتصــال ومهــارات العــرض لــدى الطــالب، 
وتعليمهــم يف ضــوء أمنــاط التعلــم اخلاصــة هبــم، وحتســن مهــارات العمــل يف بيئــة التعلــم التعاوين.كمــا جــاء 
يف دراســة املاضــي )2008( أن التدريــس حســب منــوذج الفورمــات يدفــع الطــالب إىل صياغــة أســئلة مرتبطــة 
خبطــوات االستكشــاف، املتمثلــة يف حتديــد املشــكلة، وفــرض الفــروض، واختبارهــا، مث االســتنتاج والتعميــم، 
ممــا جيعــل عمليــة التعلــم ذات معــى لــدى الطــالب وأكثــر بقــاًء. وأيضــاً دراســة ابن اجلبــاوي )2011( الــي 
أثبتــت كذلــك أن منــوذج الفورمــات أدى إىل تنميــة التحصيــل الدراســي، وتتفــق معهــا دراســة إميــان اهلدابيــة 
وأمبــو ســعيدي )2016( يف ذلــك، ابإلضافــة إىل تنميــة التفكــر التأملــي، وغرهــا الكثــر مــن الدراســات الــي 

متــت يف املــواد الدراســية املختلفــة، ســواء يف التعليــم العــام أم التعليــم اجلامعــي.

منــوذج  جمــال  يف  متــت  وأجنبيــة  عربيــة  ســابقة  دراســات  مــن  تضمنــه  ومــا  الرتبــوي  األدب  ومبراجعــة 
وهــي كاآليت: جوانــب،  عــدة  مــن  ابلدراســة  النمــوذج  هــذا  تناولــت  األحبــاث  هــذه  أن  تبــن  الفورمــات، 

أ- مدى فاعليته يف تدريس العلوم والرايضيات:

 ،Delaney )2002) ودراســة ،Craven )2000) من الدراســات الي تناولت ذلك دراســة
ودراســة مســرة الشــرمان )2006(، ودراســة زينــب راجــي )2007(، ودراســة املاضــي )2008(، ودراســة 
Tartar and Dikici (2009)،ودراســة ابن اجلبــاوي )2011(، ودراســة أمــل زهــران وآمــال عيــاش 
)2012(، ودراسة إميان التيان )2014(، ودراسة إميان اهلدابية وأمبو سعيدي )2016(، وجاءت النتائج 
بتفــوق منــوذج الفورمــات علــى الطريقــة التقليديــة يف التدريــس، ماعــدا دراســة (Delaney)2002 الــي 
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أوضحــت عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بــن التدريــس بنمــوذج الفورمــات والتدريــس ابلطريقــة التقليديــة.

ب- استخدام معايري منوذج الفورمات يف حتليل مناهج العلوم والرايضيات:

مــن الدراســات الــي تناولــت حتليــل مناهــج العلــوم والرايضيــات ابســتخدام معايــر منــوذج الفورمــات 
ومنهــج  العلــوم  منهــج  مــن  دروس  حتليــل  إىل  عمــدت  الــي   ،)2004( جابــر  وليــاان  قرعــان  مهــا  دراســة 
الرايضيــات، ودراســة فرحيــات )2008(، الــي تناولــت حتليــل منهــج العلــوم، وجــاءت نتائــج الدراســة يف كٍل 

منهمــا أن املناهــج قــد راعــت معايــر منــوذج الفورمــات.

ج- تقدمي تصور مقرتح ملنهج يف ضوء معايري الفورمات: 

كدراســة Kelly (1990) ، ودراســة صفــاء أمحــد )2011(، وجــاءت نتائــج الدراســتن بــزايدة 
التحصيــل عنــد التدريــس ابلتصــور املقــرتح يف ضــوء معايــر الفورمــات.

وممــا جتــدر مالحظتــه أن الباحثــة مل تتمكــن مــن الوصــول إىل دراســات عربيــة أو أجنبيــة تناقــش درجــة 
ممارســة املعلمــن لنمــوذج الفورمــات يف تدريــس العلــوم والرايضيــات أو املــواد العلميــة األخــرى. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك فــإنَّ هــذه الدراســات قــد أثــْـَرِت الدراســة احلاليــة يف حمتــوى اإلطــار النظــري، وكذلــك يف بنــاء أداهتــا 
)االســتبانة(، وذلــك مــن خــالل دراســة نظريــة مســتفيضة ألمنــاط التعلــم لنمــوذج الفورمــات ومراحلــه الثمــان.

مشكلة الدراسة وتساؤالهتا:
مبراجعــة األدب الرتبــوي ومــا مت فيــه مــن دراســات تناولــت منــوذج الفورمــات 4mat كطريقــة للتدريــس، 
وكمعايــر لتحليــل مــواد العلــوم والرايضيــات، أو كتصــور مقــرتح ملنهــج مــا يف ضــوء معايــر الفورمــات، لوحــظ 
أن معظــم هــذه الدراســات قــد أثبتــت جدواهــا، كدراســة املاضــي )2008(، ودراســة إميــان التيــان )2014(، 
ودراســة اميــان اهلدابيــة وأمبــو ســعيدي )2016(. غــَر أن الباحثــة مــن خــالل عمليــة البحــث والتقصــي يف 
الدراســات الــي تناولــت منــوذج الفورمــات مل جتــد -يف حــدود علمهــا- دراســة تتنــاول درجــة ممارســة املعلمــن 
لنمــوذج الفورمــات يف تدريــس العلــوم والرايضيــات أو أي مــواد أخــرى، علــى الرغــم مــن أمهيــة هــذا النمــوذج 
مــن حيــث اهتمامــه أبمنــاط التعلــم لــدى املتعلمــن، ومســايرته لنظريــة أحبــاث نصفــي الدمــاغ، ومــا جــاءت 
بــه األحبــاث مــن نتائــج إجيابيــة أثنــاء تطبيقــه. وهــذا مادفــع الباحثــة لدراســة درجــة ممارســة معلمــات العلــوم 
والرايضيــات يف التعليــم العــام هلــذا النمــوذج أثنــاء تدريســهن، وذلــك مــن خــالل رصــد آراء املشــرفات الرتبــوايت 
املتخصصــات حــول ذلــك. ومــن هنــا انبثقــت مشــكلة الدراســة، وللتصــدي هلــذه املشــكلة حاولــت الدراســة 

اإلجابــة عــن الســؤالن اآلتيــن:
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1- مــا درجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات لنمــوذج الفورمــات 4mat أثنــاء تدريســهن مــن وجهــة 
نظــر املشــرفات الرتبــوايت؟

2- هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )0,05( يف وجهــة نظــر املشــرفات الرتبــوايت حــول 
درجــة ممارســة معلمــات العلــوم، ومعلمــات الرايضيــات لنمــوذج الفورمــات 4mat أثنــاء تدريســهن تُعــزى 

ملتغــرات ختصــص املشــرفة ومؤهلهــا العلمــي وخرهتــا؟

أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل الكشف عن:

- درجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات لنمــوذج الفورمــات 4mat كاســرتاتيجية للتدريــس يف التعليــم 
العــام.

- الفــروق يف وجهــة نظــر املشــرفات الرتبــوايت حــول درجــة ممارســة معلمــات العلــوم ومعلمــات الرايضيــات 
لنمــوذج الفورمــات أثنــاء تدريســهن حســب متغــرات ختصــص املشــرفة ومؤهلهــا العلمــي وخرهتــا.

أمهية الدراسة:
تتضح أمهية الدراسة فيما أييت:

1- متثــل اســتجابة لالجتاهــات العامليــة ونتائــج أحبــاث الدمــاغ، والــي تنــادي بضــرورة التغيــر يف جمــال طــرق 
واســرتاتيجيات التدريــس.

2- حتفيــز املعلمــن حنــو االهتمــام ابألمنــاط التعليميــة األربعــة للطــالب، الــي يركــز عليهــا منــوذج الفورمــات، 
وضــرورة أخذهــا بعــن االعتبــار عنــد قيامهــم بعمليــة التدريــس.

3- توجيــه نظــر القائمــن علــى العمليــة التعليميــة وتدريــب املعلمــن وتطويــر املناهــج وطــرق واســرتاتيجيات 
التدريــس إىل األخــذ بنمــوذج الفورمــات كاســرتاتيجية للتدريــس، وتوظيفــه يف تدريــس العلــوم والرايضيــات.

4- تعتــر هــذه الدراســة -حســب علــم الباحثــة- األوىل، الــي تبحــث يف واقــع ممارســة معلمــات العلــوم 
العــام. ابلتعليــم  للتدريــس  الفورمــات كاســرتاتيجية  لنمــوذج  والرايضيــات 



مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية - المجلد التاسع - العدد األول - جماد اآلخر 1439هـ - مارس 2018م

284

حدود الدراسة:
 تقتصر الدراسة احلالية على احلدود اآلتية:

- املشرفات الرتبوايت ملقررات العلوم والرايضيات يف التعليم العام مبدينة مكة املكرمة.

- موضوع منوذج الفورمات 4mat املستند على نتائج أحباث الدماغ بشقيه األمين واأليسر.

- أجريت هذه الدراسة يف الفصل الدراسي األول للعام 1437/ 1438هـ.

مصطلحات الدراسة:
من أبرز املصطلحات الي وردت يف هذه الدراسة ما أييت:

- واقع االستخدام:

ويقصــد بذلــك درجــة ممارســة معلمــة العلــوم والرايضيــات ملراحــل منــوذج الفورمــات الثمانيــة، ومــا تتضمنــه 
مــن ممارســات تدريســية، تنــدرج حتــت هــذه املراحــل أثنــاء تدريســهن يف التعليــم العــام، وتقــاس درجــة املمارســة 

بعاليــة، أو متوســطة، أو ضعيفــة، أو منعدمــة.

:4MAT Model منوذج الفورمات -

عرفــه اخلليلــي )1996، 294 ـــــــ 295( أبنــه »منــوذج تعليمــي يســر يف دورة تعلــم رابعيــة مبراحــل 
متتابعــة يف تسلســل اثبــت وهــي املرحلــة األوىل: املالحظــة، املرحلــة الثانيــة: بلــورة املفهــوم، املرحلــة الثالثــة: 

التجريــب النشــط، املرحلــة الرابعــة: اخلــرات املاديــة احملسوســة«.

ويف هذه الدراسة يُعرف إجرائياً كاآليت:

اســرتاتيجية مــن اســرتاتيجيات التدريــس احلديثــة، الــي تقــوم علــى نظريــة التعلــم، املســتند علــى نصفــي 
الدمــاغ )األميــن/ األيســر(، ذات مثــاين مراحــل إجرائيــة متسلســلة ومتتابعــة، تّتبعهــا املعلمــة أثنــاء تدريســها ملــواد 
العلــوم والرايضيــات يف التعليــم العــام، وهــذه املراحــل تضمــن إاتحــة الفرصــة للطالبــات ملمارســة أمنــاط التعلــم 
األربعــة، الــي يقــوم عليهــا النمــوذج، وفقــاً للفــروق الفرديــة بينهــن، ممــا يســاعد علــى توســيع قدراهتــن علــى 
التعلــم، وجعــل دورهــن فاعــاًل وإجيابيــاً، واملراحــل الثمــان هــي: الربــط، احلضــور، التصــور، اإلخبــار، التطبيــق، 

التوســيع، التنقيــة، األداء.
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اإلطار النظري:

:4MAT Model منوذج الفورمات -

توســعت أحبــاث الدمــاغ يف هنايــة القــرن العشــرين وذلــك بســبب ظهــور التقنيــات احلديثــة، الــي أاتحــت 
للعلمــاء فــرص ســر مناطــق يف الدمــاغ طاملــا تُــرك شــأهنا للتخمــن، ومل يتمكــن أي حبــث مــن اســتثارة االهتمــام 
أكثــر ممــا فعلــه البحــث يف نصفــي الدمــاغ؛ ألن الكشــف عــن أن كل نصــف منهــا يعمــل بطريقــة ختتلــف 
عــن طريقــة النصــف اآلخــر يوحــي بتوســيع مفهومنــا عــن عمليــات التفكــر الــي متيــل إىل العمليــات اللفظيــة 
التحليليــة، وحنــن منلــك الدليــل اآلن علــى أن هــذا الرتكيــز يــؤدي إىل جتاهــل نصــف قــدرات العقــل، فمــاذا عــن 

النصــف اآلخــر؟ 

إن نتائــج األحبــاث احلديثــة املتعلقــة بنصفــي الدمــاغ وبعلــم األعصــاب قــد جعلتنــا نعــي أننــا منتلــك 
أســلوبن خمتلفــن، ولكنهمــا متكامــالن يف معاجلــة املعلومــات، أحدمهــا: خطــي )خطــوة إثــر خطــوة(، حيلــل 
األجــزاء الــي تتشــكل منهــا األمنــاط، ويتــم ذلــك يف النصــف األيســر مــن الدمــاغ، واألســلوب اآلخــر: مــكاين 
وعالئقــي، يبحــث ويبــي األمنــاط، وهــذا يتــم يف النصــف األميــن مــن الدمــاغ، وقــد حــرك هــذا االكتشــاف قــدراً 
ال أبس بــه مــن اإلاثرة بــن املربــن، وولّــد لديهــم رغبــة يف استكشــاف التطبيقــات الصفيــة لأحبــاث، املتعلقــة 

بنصفــي الدمــاغ )لينداوليامــز، 1987، 14(.

ويســتفيد املعلمــون حاليــاً مــن أحبــاث الدمــاغ يف مســاعدهتم علــى تنظيــم منهــج، يرتكــز علــى خــرات 
الدمــاغ  ومبــادئ  وتتوافــق  ابلتفكــر،  ترتقــي  الــي  التدريــس،  اســرتاتيجيات  علــى  أيًضــا  ويركــزون  واقعيــة, 

.)Faunderstanding, 2001, 54)

ومنــوذج الفورمــات منــوذج مــن منــاذج أمنــاط التعلــم لــــ Bernice McCarthy، الــذي طورتــه يف 
عــام 1987، اعتمــاًدا علــى نظريــة أمنــاط التعلــم لديفيــد كولــب، وعلــى البحــوث والدراســات يف جمــال الرتبيــة، 
وعلــم النفــس، وأحبــاث الدمــاغ. وتفيــد نظريــة كولــب أن األفــراد يتعلمــون املعلومــات اجلديــدة، ويواجهــون 

األوضــاع اجلديــدة إبحــدى طريقــن: املشــاعر، أو التفكــر )فرحيــات، 2008، 1(.

ومســي منــوذج الفورمــات هبــذا االســم ألنــه يركــز علــى أربعــة أمنــاط تعلــم متداخلــة مــع بعضهــا كالنســيج. 
وهــو ميثــل منوذجــاً عالجيــاً للتخطيــط وحــل املشــكالت، وترتبــط كل مرحلــة مــن مراحــل الــدورة األربــع بنــوع 
معــن مــن التفكــر، أو منــط التعلــم، وتســتند أمنــاط التعلــم األربعــة هــذه إىل املداخــل املختلفــة يف اســتقبال 
املعلومــات ومعاجلتهــا، وتصــف عمليتــا اإلدراك واملعاجلــة عمليــة التعلــم برمتهــا عنــد الطــالب، فبينمــا ينخــرط 
الطــالب بــكل طــرق التعلــم، يفٌضــل معظمهــم طريقــة واحــدة حمــددة )صفــاء أمحــد، 2011، 175(، تتبــع 
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أحــد أمنــاط التعلــم األربعــة، واآليت يوضــح أمنــاط الطــالب وفــق منــوذج الفورمــات )زينــب راجــي، 2007، 
:)608 -606

- الطالــب التخيلــي: الــذي يبحــث عــن املشــاركة الشــخصية واملعــاين والرتابطــات يف كل مــا يتعلمــه، ويتفاعــل 
جــدايً، ويتأمــل خبرتــه، وحيتــاج ملعرفــة ملــاذا يتعلــم شــيئاً معينــاً؟، أمــا اســرتاتيجيات التعلــم، املرتبطــة هبــذا النمــط، 

فتشــمل: االســتماع، والتحدث، والتفاعل، والعصف الذهي.

- الطالــب التحليلــي: الــذي يبحــث عــن احلقائــق واملعلومــات، ويفكــر مــن خــالل األفــكار اجملــردة، ويفضــل 
العمليــات اجملــردة والتأمــل، وحيتــاج للرتكيــز علــى حمتــوى مــا يتعلمــه. وتتضمــن اســرتاتيجيات التعلــم املناســبة لــه: 

املشــاهدة، والتحليــل، والتصنيــف، ووضــع النظــرايت.

- الطالــب املنطقــي: الــذي يتعلــم مــن خــالل الفعــل والتجريــب وتطبيــق النظــرايت، وحيصــل علــى املعلومــات 
مــن خــالل التجريــب النشــط واملعاجلــة اجملــردة، وحيتــاج ملعرفــة كيــف ميكــن تطبيــق مــا يتعلمــه؟، أما اســرتاتيجيات 

التعلــم املالئمــة هلــذا التعلــم فهــي التجريــب والتفاعــل.

- الطالــب الديناميكــي: الــذي يتعلــم مــن خــالل االستكشــاف والبحــث عــن اإلمــكاانت واالكتشــاف مــن 
خــالل احملاولــة واخلطــأ، حيــب التجريــب وفحــص جتاربــه عمليــاً، وحيــب تطبيــق مــا يتعلمــه يف املواقــف اجلديــدة، 
وتبــي مــا يتعلمــه وتعديلــه مــن خــالل طــرح أســئلة مثــل مــاذا إذا؟، ويســتخدم هــذا النــوع مــن املتعلمــن 

اســرتاتيجيات معينــة، مثــل: التعديــل، والتبــي، وحــب املغامــرة، واإلبــداع.

وتشــر McCarthy أن النــوع األول مــن الطــالب يهتــم ابملعــى الشــخصي، والنــوع الثــاين يهتــم 
ابحلقائــق الــي تــؤدي إىل إدراك املفاهيــم, والنــوع الثالــث يهتــم بكيــف تعمــل األشــياء؟، أمــا النــوع الرابــع فيهتــم 

.)McCarthy, 1987, 88) ابكتشــاف الــذات

وأكــدت McCarthy أبن الطــالب ميتلكــون خصائــص خمتلفــة، لــذا جيــب أن يصــوروا عــدداً مــن 
أمنــاط التعلــم واألســاليب، الــي تكــون مســاندة لفاعليــة التعلــم لديهــم، وأشــارت إىل أن تعــدد أمنــاط التعلــم 
تُـَمـكِّـــن الطالــب مــن ربــط نصفــي الدمــاغ )األميــن واأليســر( اســتناداً إىل نظــرايت الدمــاغ، الــي أكــدت أن 
نصفي الدماغ األمين واأليســر متســاواين، ويظهران نفس اخلصائص، وأن هؤالء الطالب يظهرون املرونة يف 
معاجلــة املعلومــات ابســتخدام كال النصفــن، كمــا أشــارت العديــد مــن الدراســات أن املعلمــن الذيــن خيتــارون 
طرائــق تدريــس تناســب أمنــاط تعلــم طالهبــم يــؤدي ذلــك إىل ارتفــاع مســتوى حتصيلهــم، ويــزداد اإلجنــاز لديهــم، 
وعندمــا يعــرف املعلمــون أمنــاط تعلــم طالهبــم ميكــن أن يوجهــوا طالهبــم إىل إكمــال مهــام املنهــج بنجــاح، 
وأن أحبــاث نصــف الكــرة الدماغيــة تــرى أن الدمــاغ متخصــص يف معاجلــة املعلومــات أبشــكال خمتلفــة غــر 
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أنــه متكامــل وال يتفــوق أحدمهــا علــى اآلخــر؛ ألن التفكــر الفاعــل يتطلــب الشــكلن، لــذا جيــب مراعاهتمــا 
يف عمليــة التعليــم والتعلــم، ولتوفــر الفــرص لتعليــم مجيــع الطــالب ال بــد مــن املــزج بــن التقنيــات اخلطيــة 
التسلســلية، والطــرق الــي متكِّــن الطــالب مــن رؤيــة األمنــاط، واســتخدام التفكــر البصــري واملــكاين، والتعامــل 
مــع الــكل كمــا تتعامــل مــع األجــزاء، وفيهــا أربعــة أنــواع حمــددة ألمنــاط التعلــم، ولــكل منــط مــن هــذه األمنــاط 

األمهيــة نفســها )التيــان، 2014، 51(. 

ووفقــاً لــــ McCarthy فــإن مجيــع الطــالب جيــب تعليمهــم وفــق أمنــاط تعلمهــم، وبذلــك يشــعرون 
ابلراحــة يف تعلمهــم لربــع الوقــت وفــق منــط التعلــم الــذي لديهــم، ويســتفيدون يف األرابع الثالثــة األخــرى مــن 

الوقــت يف توســيع مقدرهتــم علــى تعلــم الثالثــة األخــرى )اخلليلــي، 1996، 294(.

كما أشار Morris and McCarthy إىل أن مجيع الطالب سوف يلمعون يف أماكن خمتلفة 
.)64Morris and McCarthy, 1990,) من دورة منوذج الفورمات

التعلــم يتكــون مــن أربعــة أمنــاط متســاوية يف القيمــة،   وتــرى McCarty and Laflar أن 
وهــي  مراحــل،  أبربــع  ميــر  الفورمــات  منــوذج  أن  يوضــح  وهــذا  التــام،  للتعلــم  وصــواًل  العمليــة  متتابعــة يف 

:)297-294،  1996 اخلليلــي،  )احمليســن،2009،1؛ 

- املالحظــة التأمليــة: يوفــر املعلــم يف هــذه املرحلــة الفرصــة للطــالب لالنتقــال مــن اخلــرات املاديــة احملسوســة 
إىل املالحظــة التأمليــة، ويفضــل البــدء معهــم ببيــان قيمــة خــرات التعلــم، ومــن مث منحهــم الوقــت الكتشــاف 
املعــى املتضمــن يف هــذه اخلــرات، ويف ذلــك مــا يســوغ ســبب التعلــم، مبعــى أن تكــون اخلــرة ذات معــى 
شــخصي ابلنســبة للطالــب، أي ربــط اخلــرة التعليميــة مبــا لــدى الطالــب مــن معرفــة ســابقة ذات صلــة هبــا، 

ويتضــح ذلــك ابإلجابــة عــن الســؤال: ملــاذا أتعلــم؟

- بلــورة املفهــوم )تشــكيل املفهــوم(: ينتقــل الطالــب مــن املالحظــة التأمليــة إىل تشــكيل املفهــوم مــن خــالل 
مالحظاتــه، ويتــم التدريــس يف هــذه املرحلــة ابلشــكل التقليــدي ملــا يقــوم بــه املعلــم، مبعــى أن تقــدم احلقائــق 
واملعلومــات مــن أجــل إشــباع رغبــة الطالــب يف معرفــة مــا ال يعرفــه عــن املفهــوم، أو اخلــرة التعليميــة اجلديــدة، 

ويتضــح ذلــك ابإلجابــة عــن الســؤال: مــا الــذي ال يعرفــه اآلخــرون عــن اخلــرة؟

- التجريــب النشــط: ينتقــل الطالــب مــن مرحلــة بلــورة املفهــوم إىل التجريــب واملمارســة اليدويــة، ويفلــح 
الطــالب العاديــون يف هــذه املرحلــة كثــراً، وهــي متثــل الوجــه العملــي للعلــم، وهنــا يتــم متثيــل الفــرد للخــرة؛ حبيــث 

تصبــح جــزءاً مــن بنيتــه املعرفيــة، ويتضــح ذلــك ابإلجابــة عــن الســؤال: كيــف تعمــل اخلــرة؟
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التجريــب  مــن  املرحلــة  هــذه  الطالــب يف  ينتقــل  الــذايت(:  )االكتشــاف  املاديــة احملسوســة  اخلــربات 
النشــط إىل اخلــرات احملسوســة، ويدمــج املعرفــة مــع خراتــه الذاتيــة وجتاربــه، فيوســع مفاهيمــه الســابقة ويطورهــا 
بصــورة جديــدة، ويســتخدم األفــكار يف أشــكال خمتلفــة، مبعــى يتــم تطويــر املفاهيــم واخلــرة اجملــردة مــن خــالل 
تطبيقهــا يف مواقــف جديــدة، غــر الــي قامــت عليهــا أنشــطة التعلــم يف األمنــاط الســابقة، ويتضــح ذلــك 

ابإلجابــة عــن الســؤال اآليت: مــا الــذي ميكــن أن أضيفــه للخــرة؟

والشكل اآليت يوضح أنواع الطالب ومراحل التعلم األربع لنموذج الفورمات:

مراحل منوذج الفورمات الثمانية:
يــرى Dwyer أن منــوذج الفورمــات هــو دورة تعليميــة ذات مثــاين مراحــل، تتكــون مــن أربعــة أنــواع مــن 
أســاليب التعلــم وتفضيــالت الطالــب لوســائل التعلــم ابلدمــاغ األميــن أو األيســر، وميكــن أن توجــه املعلمــن 
يف ختطيــط اســرتاتيجيات التدريــس لتلبيــة االحتياجــات التعليميــة املتنوعــة للطــالب، وكل مرحلــة مــن املراحــل 
الثمــان للنمــوذج تؤكــد علــى واحــد مــن أنــواع التعلــم والتبادليــة مــن منــط معاجلــة املعلومــات مــن اليمــن إىل 

.)Dwyer, 1993, 15) اليســار
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وفيمــا أييت وصــف للمراحــل الثمــان يف األجــزاء األربعــة واملنطقــة املســؤولة ابلدمــاغ كمــا هــو موضــح 
ابلشــكل )2(

 (http:/ / www.4mat-who-developed-it.aspx/ 4mateu):

:)Connect( املرحلة األوىل: الربط

هنــا يبــدأ املعلــم مبواقــف مألوفــة للطالــب، والبنــاء علــى املعرفــة الســابقة لديــه، كمــا يصمــم حــوارًا مجاعيًــا 
تفاعليًــا، يربــط خــرات الطالــب الســابقة مــع التعلــم اجلديــد، يف هــذا احلــوار ال توجــد إجــاابت صحيحــة، 
ويشــجع املعلــم تنــوع األفــكار وتدفقهــا واملشــاركة النشــطة، وهــذه املرحلــة هتــدف إىل تشــجيع التفكــر املنطقــي 
والرمــزي، الــذي هــو مــن اختصــاص النصــف األميــن للدمــاغ، واإلجابــة عــن الســؤال: ملــاذا؟ لذلــك ميكــن 

اســتخدام: الدرامــا، والصــورة، والقصــص الشــخصية، واســتخدام األضــداد... إخل.

:)Attend( املرحلة الثانية: احلضور

صممــت هــذه املرحلــة للحكــم علــى انطباعــات الطالــب مــن املناقشــة، الــي أنشــئت يف املرحلــة األوىل، 
وهنــا يوجــه املعلــم الطلبــة لتأمــل معارفهــم، وحتليــل خراهتــم الشــخصية؛ لتحديــد إذا كانــت آراؤهــم ومعتقداهتــم 
تدعمهــا اخلــرة، الــي اندجمــوا فيهــا يف املرحلــة األوىل. كمــا يتشــارك الطــالب بوجهــات نظرهــم ومعتقداهتــم، 
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وردود أفعاهلــم املختلفــة، وترتبــط هــذه املرحلــة ابجلانــب األيســر مــن الدمــاغ.

 :)Image( املرحلة الثالثة: الصورة -

هتــدف هــذه املرحلــة إىل توســيع متثيــل املعــى لــدى الطالــب ابلكامــل مــع خراهتــم الشــخصية الســتيعاب 
املفهــوم، ويتــم ذلــك مــن خــالل اســتخدام: الصــور املرئيــة، واملوســيقى، واحلركــة، ومتثيــل األدوار؛ لربــط معــارف 
الطــالب ابملفهــوم، وهــذه املرحلــة ترتبــط ابجلانــب األميــن مــن الدمــاغ، وجتيــب عــن الســؤال: مــاذا أريــد أن 

أتعلــم؟

:)Inform( املرحلة الرابعة: أخرب -

إن هــذه املرحلــة تشــغل الطالــب يف التفكــر اهلــادف املوضوعــي؛ حيــث يتــم الرتكيــز علــى حتليــل احلقائــق 
واملفاهيــم والتعميمــات والنظــرايت، الــي ميكــن التحقــق منهــا، كمــا أن علــى املعلــم عــرض املعلومــات واخلــرات 

بطريقــة منظمــة متسلســلة، وهــذه املرحلــة ترتبــط ابجلانــب األيســر مــن الدمــاغ.

:)Practice( املرحلة اخلامسة: التطبيق -

تتصــف هــذه املرحلــة إبجيــاد فــرص متعــددة؛ ملمارســة التعلــم اجلديــد، مــن خــالل اســتخدام الطــالب 
أليديهــم، واالخنــراط ابألنشــطة العمليــة، مــع توقعــات عاليــة لإلتقــان، وهــذه املرحلــة ترتبــط ابجلانــب األيســر 

مــن الدمــاغ.

:)Extend( املرحلة السادسة: التوسيع -

متثــل هــذه املرحلــة فكــرة جــون ديــوي أبن الطالــب يعمــل كعــامل/ ابحــث، وتتعلــق ابجلانــب الوجــداين 
ليــس فقــط إىل تطبيــق مــا تعلمــوه، ولكــن إىل توســيع اســتخدامه،  األميــن مــن الدمــاغ، وحيتــاج الطــالب 
ويتمحــور التعلــم هنــا حــول عمــل املشــروع؛ حيــث يــزود املعلــم الطــالب ابلفــرص لتصميــم اكتشــافاهتم املفتوحــة 

للمفهــوم، وتصميــم املواقــف للطــالب الكتشــاف املوضوعــات غــر املطروحــة ابلكتــاب املدرســي.

:)Refine( املرحلة السابعة: التنقية -

خيتــر الطــالب يف هــذه املرحلــة املعلومــات الــي اكتســبوها، ويهتمــون بتكويــن أســئلة جديــدة مــن التعلــم 
الــذي اكتســبوه، ويعطــي املعلــم التوجيهــات والتغذيــة الراجعــة هلــم، ويشــجعهم علــى حتمــل مســؤولية تعلمهــم، 

وتتعلــق هــذه املرحلــة ابجلانــب األيســر مــن الدمــاغ.
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:)Perform( املرحلة الثامنة: األداء -

تعــى هــذه املرحلــة بتكامــل خــرات التعلــم، وعلــى الطــالب أتمــل مــن أيــن بــدأوا ؟ والنظــر إىل أيــن 
بتطبيقاهتــم  والتأمــل  نتائجهــم،  ومشــاركة  اجلديــد،  تعلمهــم  مبمارســة  هلــم  الســماح  املعلــم  وعلــى  وصلــوا؟ 
املســتقبلية، وهــذه املرحلــة تُقــدم فيهــا العــروض، وُتكتــب فيهــا القصائــد، وتُرســل الرســائل، وتٌقــدم تقاريــر 

البحــوث، وترتبــط هــذه املرحلــة ابجلانــب األميــن مــن الدمــاغ.

ممــا تقــدم عرضــه ومبراجعــة العديــد مــن الدراســات والبحــوث تتضــح العديــد مــن مميــزات منــوذج الفورمات، 
 Germain, وهــي كاآليت )فرحيــات، 2008، 2، ومهــا قرعــان وليــاان جابــر, 2004، 38-43، و

 :)2002, 2

تدريســها  مت  الــي  للمعلومــات  أفضــل  اســرتجاًعا  الطــالب  أظهــر  حيــث  املعلومــات؛  اســرتجاع  حُتســن   -
الفورمــات. ابســتخدام 

- زايدة الدافعية لدى الطالب.

- تناقــص احلاجــة للتعليــم العالجــي؛ حيــث يزيــد نظــام الفورمــات مــن جنــاح الطــالب ذوي التحصيــل املتــدين، 
وذوي احلاجــات اخلاصــة.

- أظهــر الطــالب الذيــن تعلمــوا ابســتخدام نظــام الفورمــات مهــارات تفكــر متطــورة، ومقــدرة أكــر علــى 
التحكــم يف مهــارات التفكــر األساســية، وقــد ظهــر التحســن األكــر يف جمــال القــدرات اللفظيــة والتفكــر 

اإلبداعــي.

- يســهم منــوذج الفورمــات يف تنميــة الــذكاءات املتعــددة لــدى الطــالب، كالــذكاء الــذايت، واالجتماعــي، 
واللفظــي، واملنطقــي، واملــكاين، واللغــوي.

- يزيــد منــوذج الفورمــات مــن صــدق عمليــات التعلــم، وحيســن األداء األكادميــي، ويشــجع النمــو الشــخصي، 
وينمــي االجتاهــات، ويقلــل املعاجلــة الضروريــة إلتقــان الطــالب، ويرفــع مســتوى التقديــر للــذات، ويدمــج 

اإلبــداع مــع التعلــم.

- يدعــم فكــرة التعليــم الشــامل، ويراعــي الفــروق الفرديــة، ويســاعد ذوي االحتياجــات اخلاصــة علــى االندمــاج 
يف الصفــوف التقليديــة.
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 Huitt, 2000, 1 - 10; Cox) أييت  فيمــا  الفورمــات  منــوذج  أمهيــة  وتتضــح 
 et.al,1997,8;McCarty,1997 , 46 – 51 ; Kelly, 1990, 40-41 ;McCartyh,

:)178  ,2013 )قطامــي,   )1990,11;Scott, 1994,14 Germain, 2002,19

- ُيســاعد الطــالب الضعــاف علــى االنتقــال مــن التعلــم احملســوس إىل التفكــر اجملــرد، والتطبيقــات النظريــة 
املمارســة.

- يُعد من أحدث االسرتاتيجيات، الي تدعم التعليم املستند إىل تطبيقات الدماغ ومهارات التفكر.

- ُيســهم يف مســاعدة الطــالب علــى النمــو عــن طريــق إتقــان دورة كاملــة مــن أســاليب التعلــم، فالطالــب يصنــع 
املعــى عــن طريــق التحــرك يف دورة طبيعيــة مــن الشــعور إىل التأمــل، مث التفكــر، وأخــراً التمثيــل والســلوك، ممــا 

يســهم يف حتقيــق التــوازن والكمــال.

- ُيساعد املعلم على فهم تفضيالت الطلبة، وأسلوب تعلمهم يف الصف.

- ُيشجع على تنمية مهارات التفكر العليا لدى الطالب.

- يُوفــر وســيلة فريــدة مــن نوعهــا يف تصميــم التعليــم؛ حبيــث تعكــس أفضــل املمارســات يف جمــال التصميــم 
التعليمــي الســتيعاب االختالفــات يف أســلوب التعلــم.

- يُزود املعلمن ابخلرة حول هيكل ختطيط خرات تعلم، ذات معى لأمناط املختلفة من الطالب.

- يُعمق خرة التعلم عن طريق إشراك الطالب يف خمتلف جمموعات التعلم.

- يُبــى أساســه النظــري علــى كيــف الطــالب يتصــورون ويعاجلــون الواقــع؟ فالبعــض يتصــور الواقــع أساســاً عــن 
طريــق االستشــعار عــن بعــد أو احلــدس، يف حــن يعتمــد اآلخــرون علــى التفكــر مــن خــالل املوقــف أو املنطــق.

- يهتم خبصوصية قدرات كل طالب، وأسلوب تعلمه.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:

اســتخدمت هــذه الدراســة املنهــج الوصفــي؛ وذلــك ملناســبته لتســاؤالهتا وأهدافهــا، وهــو يعتمــد علــى 
دراســة الواقــع أوالظاهــرة، كمــا توجــد يف الواقــع، ويهتــم بوصفهــا وصفــاً دقيقــاً، ويعــر عنهــا تعبــراً كيفيــاً أو تعبــراً 

كميــاً )عبيــدات، عــدس وعبداحلــق،1990(.
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جمتمع الدراسة وعينتها:

حتــدد جمتمــع الدراســة جبميــع املشــرفات الرتبــوايت ملــاديت العلــوم والرايضيــات يف التعليــم العــام مبدينــة 
مكــة املكرمــة، وحيــث إن جمتمــع الدراســة بلــغ عددهــن )55( مشــرفه، فقــد مت اختيــار جمتمــع الدراســة كعينــة؛ 
نظــراً لصغــر حجــم جمتمــع الدراســة، واجلــدول )1( يوضــح التوزيــع التكــراري لعينــة الدراســة مــن املشــرفات 
الرتبــوايت حســب ختصــص املشــرفة، ومؤهلهــا العلمــي، وخرهتــا العمليــة كاًل علــى حــدة، وذلــك علــى حســب 

عــدد املســتجيبن مــن العينــة، والــذي بلــغ )44( مشــرفه تربويــة.

جــدول )1(: التوزيــع التكــراري لعينــة الدراســة الكليــة مــن املشــرفات الرتبــوايت حســب ختصــص املشــرفة 
وكٍل مــن املؤهــل العلمــي وفئــات ســنوات اخلــرة 

ختصص املشرفة:اخلصائص
اجملموعرايضياتعلوم

٪ت٪ت٪ت

مي
العل

هل 
املؤ

12250,01431,83681,8 – بكالوريوس

236,836,8613,6 – ماجستر

312,312,324,5 – دكتوراه

49,149,1818,2جمموع الدراسات العليا )ماجستر ودكتوراه(

2659,11840,944100,0اجملموع الكلي
خلرة

ت ا
سنوا

ت 
فئا

112.336,849,1 / أقل من 10 سنوات

249,1511,4920,5 / من 10 – أقل من 20 سنة

511,4818,21329,5جمموع من خرهتم أقل من 20 سنة 

32045,5715,92761,4 / من 20 – أقل من 30 سنة

412,336,849,1 / من 30 سنة فأكثر

2147,71022,73170,5جمموع من خرهتم 20 سنة فأكثر

2659,11840,944100,0اجملموع الكلي
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أداة الدراسة )االستبانة(:
بعــد االطــالع علــى األدب الرتبــوي املتعلــق بنمــوذج الفورمــات والدراســات الســابقة، وبعــد دراســة 
الثمــان، قامــت  النمــوذج  الــي أكــدت عليهــا McCarthy، ومراحــل  التعلــم األربعــة،  موســعة ألمنــاط 

الباحثــة إبعــداد االســتبانة وفقــاً للخطــوات اآلتيــة:

1- حتديد اهلدف من االستبانة:
معرفــة درجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات لنمــوذج الفورمــات أثنــاء التدريــس مــن وجهــة نظــر 

املشــرفات الرتبــوايت.

2- مكوانت االستبانة: 
تكونت االستبانة من عدة أجزاء رئيسة، وهي:

أ- الرســالة املصاحبــة لالســتبانة: والــي تضمنــت اهلــدف مــن الدراســة، وأمهيــة مشــاركة اجمليبــن فيهــا، وكيفيــة 
املؤهــل  التخصــص،  مــن حيــث:  الرتبــوايت  اخلاصــة ابملشــرفات  البيــاانت  علــى كتابــة  والتأكيــد  اإلجابــة، 

العلمــي، عــدد ســنوات اخلــرة.

الثمــان،  الفورمــات  منــوذج  مراحــل  متثــل  رئيســة،  حمــاور  مثانيــة  االســتبانة  االســتبانة: تضمنــت  حمــاور  ب- 
وهــي: الربــط، احلضــور، التصــور، اإلخبــار، التطبيــق، التوســيع، التنقيــة، األداء، وانــدرج حتتهــا جمموعــة مــن 

املمارســات. 

ج- تدريــج االســتجابة للعبــارات: متــدرج مــن أربعــة حقــول، هــي: عاليــة، متوســطة، منخفضــة، منعدمــة، وقــد 
أخــذت القيــم بنــاًء علــى قيمــة املتوســط احلســايب، ونســبته املئويــة، واحلــدود احلقيقيــة لــه، يف ضــوء قانــون املــدى 

واملســافة بــن فئــات االســتبانة؛ حبيــث ميكــن اعتبــار االســتخدام بدرجــة:

- عاليــة إذا كانــت قيمــة املتوســط أعلــى مــن أو يســاوي 3,25، أو بنســبة مئويــة أعلــى مــن أو يســاوي 
.٪  81,3

- متوســطة إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب تــرتاوح فيمــا بــن أقــل مــن 3,25 - 2,50، أو بنســبة مئويــة 
تــرتاوح فيمــا بــن أقــل مــن 81,3 – 62,5 ٪.

- ضعيفــة إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب تــرتاوح فيمــا بــن أقــل مــن 2,50 _ 1,75، أو بنســبة مئويــة 
تــرتاوح فيمــا بــن أقــل مــن 62,5 _ 43,8 ٪.

- منعدمة إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب أقل من 1,75، أو بنسبة مئوية أقل من 43,8 ٪.
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3- حساب الصدق الظاهري لالستبانة:
مت عرض االســتبانة يف صورهتا األولية، الي متثلت يف مثانية حماور، يتبعها )59( ممارســة، على جمموعة 
مــن احملكمــن املختصــن يف املناهــج وطــرق تدريــس العلــوم والرايضيــات، وعلــم النفــس بلــغ عددهــم )16( 
حمّكًمــا، وطلــب منهــم إبــداء آرائهــم حــول األداة مــن حيــث: وضــوح العبــارة، ومــدى انتمائهــا للمحــور، ودقــة 
الصياغة اللغوية، وإضافة أي اقرتاحات أو تعديالت يروهنا مناسبة، ابإلضافة إىل النظر يف تدرج االستبانة، 
ومــدى مالئمتــه لقيــاس درجــة املمارســة. وبعــد اســتعادة النســخ احملكمــة مت تعديــل صياغــة بعــض العبــارات، 
وحــذف أو إضافــة بعــض العبــارات، يف ضــوء آراء احملكمــن. وأصبحــت االســتبانة يف صورهتــا النهائيــة تتضمــن 
)51( ممارســة، موزعــة علــى حمــاور االســتبانة، كالتــايل: الربــط=9, احلضــور=4, التصــور=5, اإلخبــار=6, 

التطبيــق=6, التوســيع=6, التنقيــة=8, األداء=7, انظــر ملحــق )1(.

4– ثبات االستبانة: 
إلجياد ثبات األداة طبقت االســتبانة على عينة، بلغ عددها )30( مشــرفة تربوية، مث اســتخدم معامل 
ألفاكرونبــاخ حلســاب الثبــات لــكل حمــور ولالســتبانة ككل، وجــاءت نتائــج معامــالت ثبــات األبعــاد مرتفعــة، 
وتراوحــت قيــم الثبــات مــا بــن )86,. حــىت 94,.(، ممــا يــدل أن األداة هلــا ثبــات مقبــول وصاحلــة للتطبيــق، 

واجلــدول )2( يوضــح ذلــك:

جدول )2(: قيم ثبات االستبانة واحملسوبة بطريقة )آلفا كرونباخ( 

قيمة معامل آلفا كرونباخعدداملمارساتمراحل منوذج الفورمات
190.914 – الربط

240.867 - احلضور

350.883 - التصور

460.877 - اإلخبار

560.861 - التطبيق

660.944 - التوسيع

780.932 – التنقية

870.905 – األداء

9510.982 - املمارسة الكلية ملراحل منوذج الفورمات
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تطبيق االستبانة:

مت إرســال االســتبانة إىل مشــرفات العلــوم والرايضيــات مبراحــل التعليــم العــام )ابتدائــي/ متوســط/ اثنــوي( 
مبدينــة مكــة املكرمــة، والــاليت ميثلــن عينــة الدراســة، بواســطة رابــط عــن طريــق الواتــس آب، وبعــد إجابتهــا مــن 

قبــل أفــراد العينــة أُرســلت االســتجاابت إىل إمييــل الباحثــة.

األساليب اإلحصائية:

قامت الباحثة بتحليل نتائج الدراسة ابستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

- التكرارات والنسب املئوية.

- املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية.

- اختبارت (T-test(؛ وذلك للمقارنة بن استجاابت مشرفات العلوم، ومشرفات الرايضيات.

عرض النتائج ومناقشاهتا وتفسريها:

إجابة السؤال األول:

 4mat نــص الســؤال األول علــى: مادرجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضــات لنمــوذج الفورمــات
أثنــاء تدريســهن مــن وجهــة نظــر املشــرفات الرتبــوايت؟ 

املئويــة  املعياريــة ونســبها  احلســابية واحنرافاهتــا  املتوســطات  الســؤال األول مت حســاب  عــن  ولإلجابــة 
الســتجاابت املشــرفات الرتبــوايت عينــة الدراســة علــى اســتبانة واقــع ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات 
قيــم  مــن  حســب كل  ترتيبهــا  مث  املكرمــة،  مكــة  مبدينــة  العــام  ابلتعليــم  تدريســهن  يف  الفورمــات  لنمــوذج 
املتوســطات احلســابية ونســبها املئويــة تنازليــاً واحنرافاهتــا تصاعــدايً لــكل مرحلــة مــن املراحــل الثمــان علــى حــدة، 

واجلــدول )3( يوضــح ذلــك.
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جــدول )3(: املتوســطات احلســابية واحنرافاهتــا املعياريــة ونســبها املئويــة ودرجــة املمارســة لــكل مرحلــة مــن املراحــل 
الثمان

املتوسط املمارسةاملرحلة
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

درجة الرتتيب على:
املمارسة املراحلاملرحلة

1

2- تثر دافعية الطالبات من خالل: أسئلة صفية/ 
قصص شخصية/ فيلم تعليمي/ طلب إكمال خريطة 
ذهنية/ طرح قضية للعصف الذهي/ حدث جاري/ 

عرض عملي... إخل.

عالية3.2781.80.624109

عالية63.2781.80.624109- تسهل العمل اجلماعي للطالبات.1

1
3- توفر خرات مادية حمسوسة مثل: مواد أو أدوات 

ذات ارتباط ابملوضوع.
متوسطة3.2380.80.642312

متوسطة13.1177.80.689418- هتيؤ البيئة التعليمية للتعلم.1

1
4- تربط الطالبات ابحملتوى من خالل خراهتم 

الشخصية.
متوسطة3.0576.30.714524

1
7 - تصمم حوار مجاعي تفاعلي يربط خرات الطالبات 

السابقة مع التعلم اجلديد.
متوسطة2.9874.50.698628

1
8- تتبى خرات تعليمية تسمح لالستجاابت الشخصية 

املتنوعة للطالبات.
متوسطة2.9874.50.698628

1
5- تتيح الوقت الكايف للطالبات الكتشاف املعى 

املتضمن يف هذه اخلرات.
متوسطة2.9373.30.728833

متوسطة92.9172.80.802934- تشجع التفكر املنطقي والرمزي لدى الطالبات.1

متوسطة3-3.08177.00.534معدل ممارسة املرحلة األوىل - الربط1

متوسطة133.1879.50.691114- توضح سبب التعلم للطالبات.2

12- تساعد الطالبات على تلخيص ومراجعة أوجه 2
الشبه واالختالف.

متوسطة3.1478.50.702216

10- حتث الطالبات على التأمل والتحليل ألفكارهن 2
وخراهتن السابقة الي متت يف اخلطوة األوىل )الربط(.

متوسطة2.9573.80.746331

11- تشجع الطالبات ليتشاركن بوجهات نظرهن 2
ومعتقداهتن.

متوسطة2.9573.80.776432

متوسطة4-3.05776.40.617معدل ممارسة املرحلة الثانية - احلضور2
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املتوسط املمارسةاملرحلة
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

درجة الرتتيب على:
املمارسة املراحلاملرحلة

3

15- تستخدم وسائط خمتلفة للطالبات مقروءة أو 
مكتوبة إلدراك احلقائق واملفاهيم وربط خرات التعلم 

ابملفهوم مثل: كتب/ مواقع انرتنت/ تسجيالت مسعية/ 
أشرطة فيديو/ موسوعات/ خرائط/ برامج حاسب.

متوسطة3.0776.80.728222

3
17- تعمق الصلة بن املفهوم وخرات الطالبات 

الشخصية.
متوسطة2.9172.80.802334

3
16- توفر أنشطة أتملية تساعد الطالبات على ربط 

املعرفة ابجلانب الوجداين.
متوسطة2.8270.50.756440

3
18- تعمل على ربط املعرفة واخلرات املوجودة لدى 

الطالبات مع ما اكتشفه العلماء.
متوسطة2.8270.50.756440

متوسطة5-2.98674.70.609معدل ممارسة املرحلة الثالثة - التصور3

4
20- تقدم املعلومات للطالبات بشكل متسلسل ومنظم 

حبيث يؤكد على ترابط اخلرات.
عالية3.4185.30.622102

4
19- تقدم قدر من املعرفة واملعلومات املتصلة ابملفهوم 

للطالبات.
عالية3.3483.50.608204

4
22- هتتم بعرض املعلومات والتفاصيل املهمة للطالبات 

ابلتسلسل.
عالية3.3283.00.674306

4
23- تستخدم أنظمة خمتلفة لتقدمي املعلومات للطالبات 

مثل: اإللقاء/ النص/ املتحدث الضيف/ الفيلم/ 
العروض/ احلاسب اآليل/ الصور/ اخلرائط... إخل.

عالية3.3082.50.594408

متوسطة243.0977.30.709521- تؤكد على السمات املهمة للمفهوم.4

4
21 - تشجع الطالبات على حتليل احلقائق واملفاهيم 

والتعميمات والنظرايت.
متوسطة2.8270.50.756640

متوسطة1-3.21280.30.521معدل ممارسة املرحلة الرابعة - اإلخبار4

5
26- تفحص استيعاب الطالبات للمفاهيم ابستخدام 
أدوات معيارية مثل: أوراق العمل واملشكالت/ كتب 

التمارين...إخل
عالية3.3483.50.568103

عالية303.3082.50.553207- تتابع الطالبات وتوجههن أثناء ممارسة النشاط.5

عالية253.2581.30.615311- تقدم أنشطة عملية للطالبات للتدريب واملمارسة.5
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املمارسةاملرحلة
املتوسط 
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

درجة الرتتيب على:
املمارسة املراحلاملرحلة

28- تضع تعليمات وخطوات حمددة للطالبات إلتقان 5
املهارات.

متوسطة3.1177.80.655517

29- تعمل على تكامل املعرفة النظرية ابلعملية 5
للطالبات.

متوسطة3.0576.30.834627

متوسطة2-3.20180.00.505معدل ممارسة املرحلة اخلامسة - التطبيق5

31- تشجع الطالبات على توظيف األفكار أبشكال 6
جديدة خمتلفة.

متوسطة2.8070.00.701143

35- تساعد الطالبات على تنظيم تعلمهن وفقا 6
لقدراهتن.

متوسطة2.7368.30.845245

32- تتيح الفرص للطالبات لتصميم اكتشافاهتن 6
الشخصية غر املألوفة للمفهوم.

متوسطة2.5263.00.821348

36- توجيه الطالبات للقيام بعملية التخطيط لتقومي 6
مشاريعهن حبيث حيددن معاير خاصة للنجاح.

متوسطة2.5062.50.849449

34- توفر مواقف تعلم متعددة للطالبات متكنهن من 6
اإلبداع يف املشروعات.

ضعيفة2.4561.30.791550

33- تصمم املواقف للطالبات الكتشاف املفاهيم غر 6
املوجودة ابلكتاب املدرسي.

ضعيفة2.4561.30.901651

متوسطة8-2.57664.40.726معدل ممارسة املرحلة السادسة - التوسيع6

عالية433.4385.80.587101- تشجع الطالبة أن تعمل مبفردها أو مع زميالهتا.7

37 - تعطي إرشادات وتغذية راجعة للمهام الي تكلف 7
هبا الطالبات.

متوسطة3.1177.80.754219

42- تشجع الطالبات على حتمل مسؤولية تعلمهن، 7
وتعليم األخرايت )تعليم األقران(.

متوسطة3.0776.80.789323

40- تدعم التوقعات العالية للطالبات أثناء ممارستهن 7
للنشاط.

متوسطة2.8972.30.868436

38- تساعد الطالبات على حتليل استخدامهن للمفاهيم 7
اجلديدة وربطها حبياهتن )تطبيقها يف الواقع(.

متوسطة2.8671.50.824538

متكامــل 7 منظــور  تكويــن  علــى  الطالبــات  تشــجع   -44
للخــرة.

متوسطة2.8471.00.805639
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املتوسط املمارسةاملرحلة
احلسايب

نسبة 
متوسط

االحنراف 
املعياري

درجة الرتتيب على:
املمارسة املراحلاملرحلة

41- تساعد الطالبات على حتويل األخطاء إىل فرص 7
تعلم.

متوسطة2.7368.30.845845

متوسطة7-2.96374.10.655معدل ممارسة املرحلة السابعة - التنقية7

45- تدعم الطالبة يف تعلمها ومشاركتها لزميالهتا من 8
أجل التوسع يف املفهوم.

متوسطة3.0576.30.746426

46- هتيئ البيئة الصفة مبا يسمح بتبادل األفكار بن 8
الطالبات.

متوسطة3.0576.30.714324

متوسطة472.9874.50.698528- تتيح الفرصة للطالبة لتطبيق املفهوم اجلديد.8

متوسطة483.1879.50.620113- تتيح الفرص للطالبات لعرض أعماهلن يف املدرسة.8

49- تساعد الطالبات على التعلم عن طريق التجربة 8
واخلطأ أبنفسهن.

متوسطة2.8671.50.734637

متوسطة503.0977.30.676220- حتث الطالبات على تعليم زميالهتن.8

8

51- تتيح الفرصة لكل طالبة لتنوع وتعدد يف تطبيقاهتا 
للخرة )لإلبداع(، مثل جتريب املفهوم يف سياقات أخرى: 

كتابة قصيدة/ كتابة تقارير البحوث/ العروض/ إجراء 
التجربة / إبداع يف ملفات األعمال.. إخل.

متوسطة2.6867.00.857747

متوسطة6-2.98474.60.577معدل ممارسة املرحلة الثامنة - األداء8

متوسطة--3.00875.20.526معدل عام ممارسة املراحل الكلية9

يتبــن مــن جــدول )3( درجــة ممارســة معلمــات العلــوم لنمــوذج الفورمــات يف تدريســهن ابلتعليــم العــام 
مــن وجهــة نظــر املشــرفات الرتبــوايت يف دورتــه التعليميــة ذات املراحــل الثمــان، وهــي كاآليت مرتبــة حســب 

املراحــل: 

- املرحلة األوىل )الربط(:

جــاءت )إاثرة الدافعيــة( و )تســهيل العمــل اجلماعــي للطالبــات( بدرجــة ممارســة عاليــة؛ حيــث بلــغ 
التــوايل )27, 3 , 27,3( ممــا يؤكــد أن ممارســة إاثرة الدافعيــة وتســهيل العمــل  املتوســط احلســايب علــى 
اجلماعــي هتتــم هبــا املعلمــة بشــكل واضــح وصريــح ودائــم يف املواقــف التدريســية املناســبة لطبيعــة املهــارة، 
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وهــذه إحــدى املهــارات املهمــة يف بدايــة العمليــة التدريســية، وهــي أســاس إلطــالق طاقــات الطالبــة للتعلــم، 
وابلــذات إذا اجتمعــت يف إطــار العمــل اجلماعــي، وهــذه النتيجــة تتفــق فيمــا يرتبــط ابلعمــل اجلماعــي مــع 
دراســة Craven (2000)، الــي تــرى أن اســتخدام منــوذج الفورمــات حيســن مهــارات العمــل يف بيئــة 

العمــل التعــاوين.

 بينما جاءت بقية ممارسات مرحلة الربط بدرجة ممارسة متوسطة؛ حيث تراوحت املتوسطات احلسابية بن
)3,23-2,91(، وكذلــك جــاء معــدل ممارســة املرحلــة األوىل )الربــط( بدرجــة متوســطة؛ حيــث بلــغ املتوســط 
احلســايب )3,08(. ومــن هــذا يتبــن أن هنالــك ممارســة ملرحلــة الربــط إحــدى مراحــل منــوذج الفورمــات وإن 
كانــت بدرجــة متوســطة، وهــذا يؤكــد أمهيــة هــذه املمارســة لــدى املعلمــة أثنــاء ممارســة العمليــة التعليميــة يف 
اثنــاء تدريســها علــى ممارســة مهــارة ربــط  املوقــف التدريســي داخــل الفصــل؛ حيــث حتــرص املعلمــة دائمــاً 
املعلومــات واملفاهيــم الــي تقدمهــا للطالبــات مــع خراهتــن الســابقة؛ ملســاعدهتن علــى تكويــن البــى املعرفيــة 
اجلديــدة لديهــن مــن خــالل إاثرة األســئلة؛ وذلــك ألن املعلمــة حتــرص علــى تزويــد الطالبــات ابملعرفــة كهــدف 
أســاٍس أثنــاء ممارســتها للتدريــس، فالرتكيــز مــن قبــل املعلمــة علــى تنميــة املعــارف يعتــر أكــر مــن تركيزهــا علــى 

تنميــة املهــارات واالجتاهــات اإلجيابيــة لــدى الطالبــات.

- املرحلة الثانية )احلضور(:

جــاءت درجــة ممارســة مجيــع ممارســات املرحلــة الثانيــة )احلضــور( بدرجــة متوســطة؛ حيــث تراوحــت 
املتوســطات احلســابية بــن )3,18 – 2,95(، كمــا جــاء معــدل ممارســة املرحلــة الثانيــة بدرجــة متوســطة 
أيضــاً؛ حيــث بلــغ املتوســط )3,057(، وهــذا يوضــح أن مرحلــة احلضــور تتــم ممارســتها مــن قبــل املعلمــات 
وإن كانــت درجــة املمارســة متوســطة حــىت وإن مل تضــع املعلمــات يف اعتبارهــن ممارســة منــوذج الفورمــات 

للتدريــس. كاســرتاتيجية 

يف هــذه املرحلــة يتــم أتمــل معــارف وخــرات الطالبــات، الــي ظهــرت نتيجــة لأســئلة، وإدارة احلــوار 
معهــن مــن قبــل املعلمــة ومســاعدهتن علــى التشــارك يف وجهــات نظرهــن ومعارفهــن وآرائهــن، غــر أن هــذه 
املرحلــة جــاءت بدرجــة ممارســة متوســطة؛ والســبب يعــود إىل أن الوقــت املخصــص للحصــة ليــس كافيــاً للتأمــل 
يف أفــكار الطالبــات، وخراهتــن، وإاثرة العديــد مــن األســئلة حــول ذلــك، ابإلضافــة إىل التــزام املعلمــة بضــرورة 
التأمــل يف إجــاابت  الكثــر مــن املعلمــات ال يعطــي  إهنــاء مجيــع مفــردات املقــرر يف وقــت حمــدد، وأيضــاً 
الطالبــات حقــــه مــن االهتمــام؛ ألن اهتمامهــن يف الغالــب ينحصــر علــى إيصــال املعلومــة فقــط، ومجيــع ذلــك 

ال ميّكــن املعلمــة مــن درجــة ممارســة عاليــة ملرحلــة احلضــور. 
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- املرحلة الثالثة )التصور(:

جــاءت ممارســة )تزويــد الطالبــات ابملعلومــات الضروريــة للمفهــوم( بدرجــة ممارســة عاليــة؛ حيــث بلــغ 
املتوســط )3,32(، أمــا بقيــة ممارســات هــذه املرحلــة فقــد جــاءت درجــة ممارســتها بدرجــة متوســطة؛ حيــث 
بلغــت املتوســطات احلســابية علــى التــوايل )3,07، 2,91، 2,82، 2,82(، وكذلــك جــاء معــدل ممارســة 
املرحلــة الثالثــة بدرجــة متوســطة؛ حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )2,98(، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد جــاءت 
ممارســة تزويــد الطالبــات ابملعلومــات الضروريــة للمفهــوم بدرجــة ممارســة عاليــة كمــا ذكــر ســابقاً، وهــذا يؤكــد 
أمهيــة الرتكيــز علــى تزويــد الطالبــات ابملعلومــات الالزمــة للمفهــوم بغــض النظــر عــن توظيــف املعلمــة لنمــوذج 
الفورمــات؛ ألن هــذا يتفــق مــع الفكــر الســائد لــدى الكثــر مــن املعلمــات، والــذي ينظــر للهــدف األســاس 
للعمليــة التعليميــة بتقــدمي أكــر قــدر مــن املعرفــة للطالبــات دون مراعــاة لتنميــة الكثــر مــن املهــارات، كمهــارة 
احلــوار، واالتصــال، والتعلــم الــذايت... اخل، وتنميــة األمنــاط املختلفــة مــن التفكــر، يف حــن جــاءت بقيــة 
ممارســات هــذه املرحلــة بدرجــة متوســطة، وهــي تتمثــل يف اســتخدام وســائط متنوعــة ملســاعدة املتعلمــات علــى 
توســيع متثيــل املعــى مــع خراهتــن الشــخصية، مثــل: اســتخدام املوســوعات، وأشــرطة الفيديــو، والتســجيالت 
الســمعية، ومواقــع االنرتنــت، والكثــر مــن هــذه الوســائط غــر متوفــر يف املــدارس، وهــذا مــا أثبتتــه دراســة 

وضحــى العتيــي )2011(.

- املرحلة الرابعة )اإلخبار(:

جــاءت معظــم ممارســات مرحلــة اإلخبــار بدرجــة ممارســة عاليــة؛ حيــث تراوحــت املتوســطات احلســابية 
مــا بــن )3,41 - 3,30(، يف حــن جــاءت املمارســتان األخــراتن )تؤكــد علــى الســمات املهمــة للمفهــوم، 
تشــجع الطالبــات عــل حتليــل احلقائــق... اخل( مبتوســطات حســابية، هــي علــى التــوايل )3,09، 2,82(، 
وبدرجــة ممارســة متوســطة،كما جــاء معــدل ممارســة املرحلــة الرابعــة بدرجــة متوســطة ومبتوســط حســايب بلــغ 

.)3,21(

يالحــظ أن معظــم ممارســات هــذه املرحلــة جــاءت بدرجــة ممارســة عاليــة؛ وذلــك ألن هــذه املرحلــة 
تركــز علــى تقــدمي املفاهيــم بطريقــة مرتبــة منطقيــاً، مــع احلــرص علــى االهتمــام بعــرض التفاصيــل املتصلــة بتلــك 
املفاهيــم مــن قبــل املعلمــة، مســتخدمة لذلــك وســائل متعــددة إليصــال تلــك املفاهيــم للطالبــات، وهــذا يتفــق 
مــع الفكــر الــذي يتبنــاه الكثــر مــن املعلمــات؛ حيــث ميثــل إيصــال أكــر قــدر مــن املفاهيــم واملعــارف اهلــدف 
الرئيــس للعمليــة التعليميــة، فــال غــرو أن تصــل درجــة املمارســة لدرجــة عاليــة، يف حــن جــاءت املمارســتان 
املفاهيــم  مــن  قــدر  أكــر  إيصــال  علــى  ينصــب  املعلمــة  اهتمــام  متوســطة؛ ألن  ممارســة  بدرجــة  األخــراتن 

واملعــارف للطالبــات ابلدرجــة االوىل.
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- املرحلة اخلامسة )التطبيق(:

جــاءت ثالثــة مــن ممارســات مرحلــة التطبيــق بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي: )تفحــص اســتيعاب الطالبــات 
للمفاهيــم...، تتابــع الطالبــات وتوجههــن...، تقــدم أنشــطة عمليــة للطالبــات(، وكانــت املتوســطات احلســابية 
علــى التــوايل )3,34، 3,30، 3,25(، وهبــذا يتبــن أن املعلمــات يُفعِّلــن وســائل التقــومي املختلفــة لتقــومي أداء 
الطالبــات، كمــا حيرصــن علــى متابعــة الطالبــات أثنــاء أدائهــن لأنشــطة؛ إلدراكهــن أمهيــة دور الطالبــة النشــطة 
يف عمليــة التعلــم، وإعطائهــن دورًا أكــر يف االعتمــاد علــى النفــس أثنــاء التعلــم مــن خــالل تقــدمي األنشــطة 
العمليــة، وهــذا يؤكــد أمهيــة ممارســة وتطبيــق األنشــطة يف املواقــف التدريســية مــن الطالبــات، ومتابعــة املعلمــة 
هلــن أثنــاء تنفيــذ األنشــطة املتنوعــة، بصــرف النظــر عــن نوعيــة االســرتاتيجية املســتخدمة يف املوقــف التعليمــي. 

كمــا جــاءت درجــة ممارســة بقيــة ممارســات هــذه املرحلــة بدرجــة متوســطة؛ حيــث بلغــت املتوســطات 
احلســابية كالتــايل: )3,16، 3,11، 3,05(، وكذلــك بلــغ معــدل ممارســة املرحلــة اخلامســة بدرجــة متوســطة 
مبتوســط حســايب )3,20(، ممــا يــدل علــى إدراك املعلمــات ملعظــم أساســيات تنفيــذ العمليــة التدريســية، الــي 
ينبغــي مراعاهتــا أثنــاء ممارســة املهــارات التنفيذيــة، وإن مل تصــل درجــة املمارســة إىل درجــة عاليــة، مــن توضيــح 

تعليمــات وخطــوات إلتقــان املهــارات، واحلــرص علــى تكامــل املعرفــة النظريــة مــع العمليــة.

- املرحلة السادسة )التوسع(:

جاءت درجة ممارسة بعض املمارسات هلذه املرحلة بدرجة ممارسة متوسطة، وهي: )تشجيع الطالبات 
علــى توظيــف األفــكار، تســاعد الطالبــات علــى تنظيــم تعلمهــن وفقــاً لقدراهتــن، تتيــح الفــرص للطالبــات 
لتصميــم اكتشــافاهتن الشــخصية...، توجــه الطالبــات للقيــام بعمليــة التخطيــط لتقــومي مشــاريعهن...(، وقــد 
كانــت املتوســطات احلســابية علــى التــوايل )2,80، 2,73، 2,52، 2,50(، وكذلــك جــاء معــدل ممارســة 
املرحلــة السادســة بدرجــة متوســطة؛ حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )2,57(، وهنــا يتضــح أن تنفيــذ املعلمــات 
لبعــض املهــارات ال يرتقــي إىل درجــة املمارســة العاليــة، وقــد يعــود ذلــك إىل كثــرة األعبــاء امللقــاة علــى عاتــق 
املعلمــة، زايدة علــى التدريــس، ابإلضافــة إىل كــر حجــم املقــرر الدراســي، وعــدم توفــر البيئــة املاديــة واإلداريــة 

احملفــزة للمعلمــة يف كثــر مــن املــدارس... اخل.

بينمــا جــاءت بقيــة املمارســات بدرجــة ممارســة ضعيفــة، وهــي: )توفــر مواقــف تعلــم متعــددة للطالبــات 
متكنهــن مــن اإلبــداع، تصمــم املواقــف للطالبــات الكتشــاف املفاهيــم...(، وكانــت املتوســطات احلســابية لــكٍل 
منهمــا )2,45، 2,45(، وقــد يُعــزى اخنفــاض درجــة املمارســة إىل ضعيفــة إىل عــدة عوامــل، منهــا: أن املعلمــة 
ســواء معلمــة العلــوم أو الرايضيــات مل هتتــم بتوفــر البيئــة املثــرة يف املواقــف التعليميــة املختلفــة، الــي مُتكِّــن 
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والطالبــات وتســاعدهن علــى اإلبــداع يف أفكارهــن، وتوظيفهــا يف املشــاريع والبحــوث العلميــة املختلفــة، الــي 
تعكــس القــدرات العليــا يف اجملــال اإلدراكــي املعــريف لــدى الطالبــات، كذلــك مل تتــح املعلمــة املواقــف التعليميــة 
املتنوعــة، والــي تســاعد الطالبــات علــى اكتشــاف واســتخالص املفاهيــم العلميــة الضروريــة ذات العالقــة، والــي 
حيتاجهــا تطبيــق املعرفــة يف مواقــف جديــدة )مرحلــة التوســع(، وقــد يُعــَزى أيضــاً إىل قصــور يف الزمــن املتــاح 
ملســاعدة الطالبــات علــى اإلبــداع، أو قــد يعــود ذلــك إىل اعتقــاد بعــض املعلمــات بعــدم ضــرورة االعتمــاد علــى 
اســرتاتيجيات تدريــس حديثــــة تُنمــي اإلبــداع، ومــن مث فــال داعــي لتجريبهــا يف وجــود طرائــق تدريــس قــد تعــوَّْدَن 
عليهــا، أو أن ختطيــط املعلمــات لتنفيــذ الــدروس قــد يكــون يف حــدوده الدنيــا، وال يرتقــي للتخطيــط؛ لتنميــة 
اإلبــداع، ورعايتــه لــدى الطالبــات، وإاتحــة الفرصــة هلــن خــالل التدريــس اليومــي، وقــد يُعــزى ذلــك أيضــاً إىل 
قصــور يف برامــج إعــداد املعلمــات الــي ال تـُـويل طــرق تدريــس تنميــة اإلبــداع يف براجمهــا االهتمــام الــكايف، وهــذا 

مــا أثبتتــه دراســة شــرين احلــريب )2008(.

- املرحلة السابعة )التنقية(: 

جــاءت درجــة ممارســة إحــدى ممارســات مرحلــة التنقيــة بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي: )تشــجع الطالبــة 
أن تعمــل مبفردهــا أو مــع زميالهتــا(، ومبتوســط حســايب )3,43(، بينمــا جــاءت بقيــة ممارســات هــذه املرحلــة 
التــوايل: )3,11، 3,07، 2,89، 2,86،  بدرجــة ممارســة متوســطة، ومبتوســطات حســابية، هــي علــى 
2,84، 2,73(، كمــا جــاء معــدل ممارســة املرحلــة الســابعة بدرجــة متوســطة أيضــاً، ومبتوســط حســايب بلــغ 
)2,96(، وهنــا يتضــح اهتمــام املعلمــة بتعزيــز التفاعــل االجتماعــي بــن الطالبــات مــن خــالل تنفيــذ مهــام 
منهــا مبــا  للعمــل الفــردي للطالبــات، إميــاانً  وأنشــطة تعاونيــة مشــرتكة، ابإلضافــة إىل إاتحــة الفرصــة أيضــاً 
يتحقــق مــن أهــداف مــن كٍل منهمــا، وكذلــك كان هنالــك اهتمــام ابلتغذيــة الراجعــة، والرتكيــز علــى الكثــر 
مــن االجتاهــات اإلجيابيــة، كتحمــل املســؤولية والتعــاون ودعــم التوقعــات العاليــة للطالبــات، وكذلــك حتويــل 
األخطــاء إىل فــرص تعلــم... اخل. ومــن هــذا يتبــن أن املعلمــة متــارس الكثــر مــن املهــارات أثنــاء تدرســها 
وحتــرص علــى إكســاب الطالبــات العديــد مــن االجتاهــات اإلجيابيــة، وإن كانــت درجــة املمارســة متوســطة.

- املرحلة الثامنة )األداء(:

جــاءت مجيــع ممارســات مرحلــة األداء، وكذلــك معــدل املمارســة هلــذه املرحلــة بدرجــة متوســطة، وكانــت 
 ،2,68  ،2,86  ،2,98  ،3,05  ،3,05  ،3,09  ،3,18( التــــــــوايل:  علــى  احلسابيــــــة  املتوســطات 
2,98(، كمــا جـــاء املعــدل العــام ملمارســة املراحــل الكليــة بدرجــة متوســطة، ومبتوســط حســايب )3,008(.
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وهــذا يوضــح أن الكثــر مــن ممارســات مراحــل منــوذج الفورمــات 4mat ميارســنها معلمــات العلــوم 
والرايضيــات كمهــارات تدريســية وإن جــاءت درجــة املمارســة بدرجــة متوســطة، وهــذا قــد يعتــر إدراًكا واضًحــا 
مــن معلمــات العلــوم والرايضيــات ألهــداف تطبيــق طــرق واســرتاتيجيات التدريــس الــي يســتخدمنها للتدريــس 
علــى اختــالف أنواعهــا، ووجــود اجتــاه إجيــايب واضــح لتطبيــق تلــك االســرتاتيجيات، ابإلضافــة إىل اطالعهــن 
الــي متّكنهــن مــن ممارســة العديــد مــن املهــارات  علــى الكثــر مــن مــزااي تطبيــق االســرتاتيجيات املختلفــة، 
التدريســية املنشــودة، دون علــم وإملــام كاٍف بنمــوذج الفورمــات ومراحلــه املختلفــة، واملمارســات املتنوعــة لــكل 

مرحلــة علــى حــدة.

ممــا تقــدم مــن مناقشــة للنتائــج املرتبطــة بدرجــة ممارســة مراحــل منــوذج الفورمــات يتبــن أن معظــم املراحــل 
جــاءت بدرجــة ممارســة متوســطة مــن قبــل معلمــات العلــوم والرايضيــات، ممــا يــدل علــى أن املعلمــات حباجــة إىل 
املزيــد مــن التوجيــه والتدريــب علــى كيفيــة اســتخدام اســرتاتيجية منــوذج الفورمــات جبميــع مراحلــة يف التدريــس؛ 
وذلــك مــن خــالل إخضــاع املعلمــات لــدورات تدريبيــة يف هــذا اجملــال، ومتابعــة حتســن وتطويــر مســتواهن، وأن 

جيــد ذلــك كل متابعــة مــن مشــرفات العلــوم والرايضيــات.

إجابة السؤال الثاين:

نــص الســؤال الثــاين علــى: هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )0,05( يف وجهــة نظــر 
 4mat املشــرفات الرتبــوايت حــول درجــة ممارســة معلمــات العلــوم ومعلمــات الرايضيــات لنمــوذج الفورمــات

أثنــاء تدريســهن تُعــزى ملتغــرات ختصــص املشــرفة )علــوم/ رايضيــات(، ومؤهلهــا العلمــي، وخرهتــا؟

ولإلجابة عن السؤال الثاين مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت املشرفات 
 Independent.Samples T Test علــى االســتبانة، مث حســاب اختبــار )ت( للعينــات املســتقلة
ملعرفــة الفــروق بــن املتوســطات الكليــة لوجهــة نظــر عينــة الدراســة لدرجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات 
ملراحــل منــوذج الفورمــات أثنــاء تدريســهن حســب املتغــرات املختلفــة يف جــداول )4، 5، 6( الــي توضــح ذلــك: 

أواًل: ابلنسبة للتخصص )علوم / رايضيات(: 

جــدول )4(: نتائــج اختبــار )ت( للعينــات املســتقلة للفــروق بــن املتوســطات الكليــة لوجهــة نظــر عينــة 
الدراســة الكليــة مــن املشــرفات الرتبــوايت لدرجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات ملراحــل منــوذج الفورمــات 

حســب ختصــص املشــرفة الرتبويــة 
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املتوسط 
الكلي 
لدرجة 
ممارسة 
مرحلة

ختصص
املشرفة 
الرتبوية

نسبة املتوسطن
املتوسط

االحنراف 
املعياري

درجة 
املمارسة

Levene’s اختبار
قيمة لتجانس التباين

اختبار 
)ت(

مستوى 
الداللة

متوسط 
االختالف

داللتهقيمته

1- الربط
متوسطة263.09077.30.527علوم

0.087 0.770
0.896 0.132غ. د

-0.022غ. د
متوسطة183.06876.70.559رايضيات

 -2
احلضور

متوسطة263.01075.30.572علوم
1.469 0.232

0.548 -0.606غ. د
-0.115غ. د

متوسطة183.12578.10.687رايضيات

 -3
التصور

متوسطة262.92373.10.681علوم
1.356 0.251

0.414 -0.825غ. د
-0.155غ. د

متوسطة183.07877.00.491رايضيات

 -4
اإلخبار

متوسطة263.18679.70.526علوم
0.247 0.622

0.693 -0.397غ. د
-0.064غ. د

عالية183.25081.30.528رايضيات

 -5
التطبيق

متوسطة263.09077.30.534علوم
0.841 0.364

0.080 -1.796غ. د
-0.271غ. د

عالية183.36184.00.425رايضيات

 -6
التوسيع

متوسطة262.51963.00.725علوم
0.002 0.965

0.541 -0.617غ. د
-0.138غ. د

متوسطة182.65766.40.740رايضيات

 -7
التقنية

متوسطة262.80870.20.617علوم
0.478 0.493

0.057 -1.953غ. د
-0.380غ. د

متوسطة183.18879.70.659رايضيات

8- األداء
متوسطة262.85771.40.539علوم

0.473 0.495
0.080 -1.793غ. د

-0.310غ. د
متوسطة183.16779.20.597رايضيات

 -9
ممارسة 
املراحل 
الكلية

متوسطة262.93573.40.520علوم

0.024 0.878
0.275 -1.107غ. د

-0.178غ. د
متوسطة183.11377.80.532رايضيات

يتبن من اجلدول )4( عدم وجود فروق، ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0,05(، يف درجة 
ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات ملراحــل منــوذج الفورمــات، مــن وجهــة نظــر مشــرفات العلــوم والرايضيــات 
والرايضيــات(  )العلــوم  العلميــة  املــواد  طبيعــة  إىل  ذلــك  إرجــاع  وميكــن  العلمــي،  بتخصصهــن  يرتبــط  فيمــا 
املتشــاهبة، فالعلــوم والرايضيــات تصنــف كمــواد علميــة ذات طبيعــة متقاربــة، ممــا جعــل الفــروق يف وجهــة نظــر 

مشــرفات العلــوم ومشــرفات الرايضيــات غــر دالــة.
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اثنياً: ابلنسبة للمؤهل العلمي: 
جدول )5(: نتائج اختبار )ت( للعينات املســتقلة للفروق بن املتوســطات لوجهه نظر عينة الدراســة 

لدرجة ممارســة معلمات العلوم والرايضيات ملراحل منوذج الفورمات يف تدريســهن حســب املؤهل العلمي
املتوسط 
الكلي 
لدرجة 
ممارسة 
املرحلة

املؤهل 
نسبة املتوسطنالعلمي

املتوسط
االحنراف 
املعياري

درجة 
املمارسة

Levene’s اختبار
قيمة لتجانس التباين

اختبار 
)ت(

مستوى 
الداللة

متوسط 
االختالف

داللتهقيمته

 -1
الربط

متوسطة363.04076.00.519البكالوريوس
0.072 0.790

0.289 -1.074غ. د
-0.224غ. د دراسات 

عالية83.26481.60.600عليا

 -2
احلضور

متوسطة363.00075.00.635البكالوريوس
0.598 0.444

0.198 -1.307غ. د
-0.313غ. د دراسات 

عالية83.31382.80.477عليا

 -3
التصور

متوسطة362.92273.10.605البكالوريوس
0.004 0.948

0.140 -1.503غ. د
-0.353غ. د دراسات 

عالية83.27581.90.575عليا

 -4
اإلخبار

متوسطة363.16779.20.535البكالوريوس
0.299 0.588

0.224 -1.234غ. د
-0.250غ. د دراسات 

عالية83.41785.40.427عليا

 -5
التطبيق

متوسطة363.16779.20.512البكالوريوس
0.040 0.842

0.348 -0.948غ. د
-0.188غ. د دراسات 

عالية83.35483.90.475عليا

 -6
التوسيع

متوسطة362.51963.00.728البكالوريوس
0.084 0.773

0.272 -1.113غ. د
-0.315غ. د دراسات 

متوسطة82.83370.80.702عليا

 -7
التقنية

متوسطة362.92473.10.663البكالوريوس
0.210 0.649

0.403 -0.845غ. د
-0.217غ. د دراسات 

متوسطة83.14178.50.625عليا

 -8
األداء

متوسطة362.94073.50.570البكالوريوس
0.011 0.917

0.297 -1.056غ. د
-0.238غ. د دراسات 

متوسطة83.17979.50.610عليا

 –9
املمارسة 

الكلية

متوسطة362.96274.10.523البكالوريوس
0.007 0.935

0.221 -1.242غ. د
-0.254غ. د دراسات 

متوسطة83.21680.40.525عليا
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يتبــن مــن اجلــدول )5( عــدم وجــود فــروق، ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0,05( مــن 
وجهــة نظــر مشــرفات العلــوم ومشــرفات الرايضيــات وفقــاً للمؤهــل العلمــي يف درجــة ممارســة معلمــات العلــوم 
والرايضيــات جلميــع مراحــل منــوذج الفورمــات؛ وقــد يعــود الســبب يف ذلــك إىل قلــة عــدد عينــة الدراســة، 
احلاصــالت علــى درجــة املاجســتر؛ حيــث بلــغ عددهــن )6(، كمــا بلــغ عــدد احلاصــالت علــى درجــة الدكتــوراه 
)2( فقــط، وذلــك مقارنــة ابحلاصــالت علــى درجــة البكالوريــوس؛ حيــث بلــغ عددهــن )36( مشــرفة تربويــة، 
وهــي متثــل النســبة األكــر، ممــا ســاعد علــى انعــدام الفــروق بــن وجهــات نظــر العينــة فيمــا يرتبــط ابملؤهــل 

العلمــي. 

اثلثاً: ابلنسبة لسنوات اخلربة: 
لوجهــة  الكليــة  املتوســطات  بــن  للفــروق  املســتقلة  للعينــات  )ت(  اختبــار  نتائــج   :)6( جــدول 
الفورمــات يف تدريســهن  منــوذج  العلــوم والرايضيــات ملراحــل  الدراســة لدرجــة ممارســة معلمــات   نظــر عينــة 

 حسب فئي سنوات اخلرة
املتوسط 
الكلي 
لدرجة 
ممارسة 
املرحلة

سنوات 
نسبة املتوسطناخلرة

املتوسط
االحنراف 
املعياري

درجة 
املمارسة

اختبار 
 Levene’s
لتجانس التباين

قيمة 
اختبار 
)ت(

مستوى 
الداللة

متوسط 
االختالف

داللتهقيمته

 -1
الربط

أقل من 
متوسطة20132.91572.90.552 سنة

0.142 0.708
0.184 - 1.351غ. د

-0.236غ. د من 20 
متوسطة313.15178.80.519سنة فأكثر

 -2
احلضور

أقل من 
متوسطة20132.94273.60.708 سنة

0.811 0.373
0.432 - 0.794غ. د

-0.163غ. د من 20 
متوسطة313.10577.60.580سنة فأكثر

 -3
التصور

أقل من 
متوسطة20132.87771.90.671 سنة

0.204 0.654
0.447 - 0.768غ. د

-0.155غ. د من 20 
متوسطة313.03275.80.587سنة فأكثر

 -4
اإلخبار

أقل من 
متوسطة20133.20580.10.536 سنة

0.076 0.784
0.955 - 0.057غ. د

- 0.010غ. د من 20 
متوسطة313.21580.40.524سنة فأكثر
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املتوسط 
الكلي 
لدرجة 
ممارسة 
املرحلة

سنوات 
نسبة املتوسطناخلرة

املتوسط
االحنراف 
املعياري

درجة 
املمارسة

اختبار 
 Levene’s
لتجانس التباين

قيمة 
اختبار 
)ت(

مستوى 
الداللة

متوسط 
االختالف

داللتهقيمته

 -5
التطبيق

أقل من 
متوسطة20133.21880.50.506 سنة

0.002 0.969
0.886 0.144غ. د

0.024غ. د من 20 
متوسطة313.19479.90.513سنة فأكثر

 -6
التوسيع

أقل من 
متوسطة20132.46261.60.895 سنة

2.708 0.107
0.505 - 0.672غ. د

- 0.162غ. د من 20 
متوسطة312.62465.60.653سنة فأكثر

 -7
التقنية

أقل من 
متوسطة20132.96274.10.761 سنة

0.889 0.351
0.992 - 0.010غ. د

- 0.002غ. د من 20 
متوسطة312.96474.10.619سنة فأكثر

 -8
األداء

أقل من 
متوسطة20133.00075.00.670 سنة

1.493 0.229
0.906 0.119غ. د

0.023غ. د من 20 
متوسطة312.97774.40.546سنة فأكثر

 –9
املمارسة 

الكلية

أقل من 
متوسطة20132.94973.70.613 سنة

1.665 0.204
0.634 - 0.480غ. د

- 0.084غ. د من 20 
متوسطة313.03375.80.495سنة فأكثر

يتضــح مــن اجلــدول )6( عــدم وجــود فــروق، ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0,05( مــن 
وجهــة نظــر مشــرفات العلــوم ومشــرفات الرايضيــات حســب فئــي ســنوات اخلــرة يف درجــة ممارســة معلمــات 

العلــوم والرايضيــات جلميــع ممارســات منــوذج الفورمــات.

ويعود الســبب يف ذلك إىل أن ســنوات اخلرة تكون ذات أثر إجيايب على طبيعة العملية اإلشــرافية الي 
تؤديهــا املشــرفة الرتبويــة جتــاه املعلمــة، يف حــن ليــس لســنوات اخلــرة أتثــر علــى حتديــد درجــة ممارســة املعلمــة 
لنمــوذج الفورمــات، فاملشــرفة هنــا حتــدد الواقــع امللمــوس مــن قبلهــا حنــو ســلوك املعلمــة التدريســي يف درجــة 
املمارســة فقــط، وهــذا يعــود نتيجــة إىل طبيعــة عمــل املشــرفة واتصاهلــا الدائــم واملباشــر مــع املعلمــة، واملتابعــة 
املســتمرة هلــا، ممــا خيوهلــا لتحديــد درجــة املمارســة مــن خــالل هــذا التواصــل، الــذي تفرضــه طبيعــة العمليــة 

اإلشــرافية، وهــذه ال تتطلــب مزيــد مــن ســنوات اخلــرة.
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مما تقدم ميكن تلخيص أهم النتائج فيما أييت:

1- جــاءت ممارســة بعــض ممارســات املرحلــة األوىل )الربــط( لنمــوذج الفورمــات بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي 
املمارســتان )2، 6(، أمــا بقيــة املمارســات فجــاءت بدرجــة ممارســة متوســطة، وهــي املمارســات )1، 3، 4، 

.)9 ،8 ،7 ،5

2- جاءت مجيع ممارسات املرحلة الثانية )احلضور( بدرجة ممارسة متوسطة، وهي )10، 11، 12، 13(.

3- جــاءت مجيــع ممارســات املرحلــة الثالثــة )التصــور( بدرجــة ممارســة متوســطة، مــا عــدا املمارســة )14( 
جــاءت بدرجــة ممارســة عاليــة.

4- جــاءت بعــض ممارســات املرحلــة الرابعــة )اإلخبــار( بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي املمارســات )19، 20، 
22، 23(، يف حــن جــاءت املمارســتان )21، 24( بدرجــة ممارســة متوســطة.

5- جــاءت بعــض ممارســات املرحلــة اخلامســة )التطبيــق( بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي املمارســات )25، 26، 
30(، بينمــا جــاءت بقيــة املمارســات بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي املمارســات )27، 28، 29(.

6- جــاءت بعــض ممارســات املرحلــة السادســة )التوســيع( بدرجــة ممارســة متوســطة، وهــي املمارســات )31، 
32، 35، 36(، يف حــن جــاءت املمارســتان )33، 34( بدرجــة ممارســة ضعيفــة.

7- جــاءت إحــدى ممارســات املرحلــة الســابعة )التنقيــة( بدرجــة ممارســة عاليــة، وهــي املمارســة )43(، بينمــا 
جــاءت بقيــة املمارســات بدرجــة ممارســة متوســطة، وهــي )37، 38، 39، 40، 41، 42، 44(.

8- جــاءت مجيــع ممارســات املرحلــة الثامنــة )األداء( بدرجــة ممارســة متوســطة، وهــي )45، 46،47، 48، 
.)51 ،50 ،49

9- كمــا جــاء معــدل ممارســة كل مرحلــة بدرجــة ممارســة متوســطة جلميــع املراحــل، وأيضــاً جــاء معــدل عــام 
ممارســة املراحــل الكليــة بدرجــة ممارســة متوســطة. 

10- ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )0,05( مــن وجهــة نظــر مشــرفات العلــوم 
لتخصــص  تعــزى  تدريســهن  أثنــاء  الفورمــات  لنمــوذج  املعلمــات  ممارســة  درجــة  الرايضيــات يف  ومشــرفات 

املشــرفة، أو ملؤهلهــا العلمــي، أو لســنوات خرهتــا.
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توصيات الدراسة:
يف ضوء النتائج الي أسفرت عنها الدراسة احلالية، فإن الباحثة توصي ابآليت: 

- مراجعــة برامــج إعــداد املعلمــن يف كليــات الرتبيــة مــن قبــل املختصــن إبعــداد الرامــج وتطويرهــا؛ لتضمــن 
هــذه الرامــج طــرق، واســرتاتيجيات، ومنــاذج التدريــس احلديثــة كنمــوذج الفورمــات، ومنــوذج أبعــاد التعلــم 

ملارزانــو.. اخل.

- إقامــة دورات تدريبيــة، وورش عمــل ملعلمــات العلــوم والرايضيــات بصفــة خاصــة واملعلمــات بصفــة عامــة، 
حــول كيفيــة اســتخدام وتفعيــل طــرق واســرتاتيجيات التدريــس احلديثــة، وذلــك مــن قبــل مكاتــب اإلشــراف 
الرتبــوي، ومتابعــة املعلمــات مــن قبــل املشــرفات الرتبــوايت؛ للتأكــد مــن ممارســتهن هلــذه الطــرق أثنــاء التدريــس.

منــوذج  لتدريبهــن علــى  الرتبــوي؛  العلــوم والرايضيــات مبراكــز اإلشــراف  إقامــة دورات تدريبيــة ملشــرفات   -
أثنــاء تدريســهن. الــاليت يشــرفن عليهــن؛ لتطبيقــه  التدريــب إىل املعلمــات،  أثــر  الفورمــات، ومــن مث نقــل 

مقرتحات الدراسة:
بناًء على مامت التوصل إليه من نتائج الدراسة، تقرتح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية: 

- إجــراء دراســة مقارنــة بــن منــاذج تدريــس حديثــة، كنمــوذج الفورمــات ومنــوذج مارزانــو، ومــدى اســتخدام 
معلمــات العلــوم والرايضيــات هلمــا يف التدريــس.

- إجــراء دراســة مماثلــة للدراســة احلاليــة علــى منــاذج واســرتاتيجيات تدريــس أخــرى، وعلــى مراحــل دراســية 
خمتلفــة.

- إجــراء دراســة عــن أثــر توظيــف منــوذج الفورمــات يف تدريــس العلــوم والرايضيــات علــى التفكــر اإلبداعــي 
لــدى طالبــات املرحلــة الثانويــة.
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ملحق )1(

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة أم القرى - كلية الرتبية
قسم املناهج وطرق التدريس

واقــع اســتخدام معلمــات العلــوم والرياضيــات لنمــوذج 
مكــة  بمنطقــة  العــام  التعليــم  فــي   4mat الفورمــات 

المكرمــة

إعداد
د/ مى بنت محيد السبيعي

أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك
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بسم هللا الرمحن الرحيم

أخي املشرفة الرتبوية

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

أمامــك اســتبانة هتــدف إىل التعــرف علــى درجــة ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات يف التعليــم العــام 
لنمــوذج الفورمــات 4mat اثنــاء تدريســهن.

الرجــاء التفضــل بقــراءة ممارســات حمــاور االســتبانة بتمعــن، وحتديــد وجهــة نظــرك الشــخصية حــول درجــة 
ممارســة معلمــات العلــوم والرايضيــات لنمــوذج الفورمــات فعليــاً داخــل الصــف الدراســي، والتكــرم بوضــع عالمــة 

)√( يف اخلانــة املناســبة أمــام كل ممارســة، مثــال ذلــك:

مراحل التعليم الثمان وفقاً لنموذج الفورمات 4mat/ م
)املمارسة(

درجة املمارسة
منعدمةضعيفةمتوسطةعالية

تسهل العمل اجلماعي للطالبات6

مــع األخــذ يف االعتبــار أنــه ال توجــد إجابــة صحيحــة وأخــرى خاطئــة، وإمنــا اإلجابــة الصادقــة هــي تلــك 
الــي تعــر عــن رأيــك بصــدق، والرجــاء عــدم تــرك عبــارة دون اإلجابــة عليهــا. وكذلــك قــراءة تعريــف مصطلــح 
منــوذج الفورمــات الــذي ســرد يف االســتبانة, حبيــث تتضــح لــك الرؤيــة أثنــاء اإلجابــة علــى بنــود االســتبانة، 
وأيضــاً اإلجابــة علــى بعــض البيــاانت العامــة، علمــاً أبن إجابتــك ســتكون حمــل تقديــر وستســتخدم لغــرض 

البحــث العلمــي فقــط، مــع الشــكر اجلزيــل لــك ســلفاً.

بياانت عامة: 
التخصص: مشرفة علوم        مشرفة رايضيات 

املؤهل العلمي: بكالوريوس         ماجستر         دكتوراه
عدد سنوات اخلربة: أقل من )10( سنوات 

من )10( إىل أقل من )20( سنة
من )20( إىل أقل من )30( سنة

من )30( إىل أقل )40( سنة 
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تعريف مصطلح منوذج الفورمات:
الدمــاغ  أحبــاث  علــى  املســتند  التعلــم  نظريــة  علــى  تقــوم  الــي  احلديثــة  التدريــس  منــاذج  مــن  منــوذج 
)األميــن/ األيســر(، ذو مثــان مراحــل إجرائيــة متسلســلة ومتتابعــة، يتبعهــا املعلــم أثنــاء تدريســه ملــواد العلــوم 
والرايضيــات يف التعليــم العــام، وهــذه املراحــل تتضمــن إاتحــة الفرصــة للمتعلمــن ملمارســة أمنــاط التعلــم األربعــة 
الــي يقــوم عليهــا النمــوذج، وفقــاً للفــروق الفرديــة بينهــم، ممــا يســاعدهم علــى توســيع قدراهتــم علــى التعلــم 
وجعــل دورهــم فاعــاًل وإجيابيــاً، واملراحــل الثمــان هــي: الربــط، احلضــور، التصــور، اإلخبــار، التطبيــق، التوســيع، 

التنقيــة، األداء.

 الباحثة

 د/ مىن بنت محيد السبيعي

أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املشارك

كلية الرتبية/ جامعة أم القرى
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مراحل التعليم الثمان وفقاً لنموذج الفورمات 4mat/ م
)املمارسة(

درجة املمارسة
منعدمةضعيفةمتوسطةعالية

أواًل: الربط
هتيء البيئة التعليمية للتعلم.1

2
تثــر دافعيــة الطالبــات مــن خــالل: أســئلة صفيــة/ قصــص شــخصية/ 
فيلــم تعليمــي/ طلــب إكمــال خريطــة ذهنيــة/ طــرح قضيــة للعصــف 

الذهــي/ حــدث جــاري/ عــرض عملــي... إخل.

توفــر خــرات ماديــة حمسوســة مثــل: مــواد أو أدوات ذات ارتبــاط 3
ابملوضــوع.

تربط الطالبات ابحملتوى من خالل خراهتم الشخصية.4

تتيــح الوقــت الــكايف للطالبــات الكتشــاف املعــى املتضمــن يف هــذه 5
اخلــرات.

تسهل العمل اجلماعي للطالبات.6

تصمــم حــوار مجاعــي تفاعلــي يربــط خــرات الطالبــات الســابقة مــع 7
التعلــم اجلديــد.

املتنوعــة 8 الشــخصية  لالســتجاابت  تســمح  تعليميــة  خــرات  تتبــى 
للطالبــات.

تشجع التفكر املنطقي والرمزي لدى الطالبات.9
اثنياً: احلضور

حتــث الطالبــات علــى التأمــل والتحليــل ألفكارهــن وخراهتــن الســابقة 10
الــي متــت يف اخلطــوة األوىل )الربــط(.

تشجع الطالبات ليتشاركن بوجهات نظرهن ومعتقداهتن.11
تساعد الطالبات على تلخيص ومراجعة أوجه الشبه واالختالف12
توضح سبب التعلم للطالبات.13

اثلثاً: التصور
تزود الطالبات ابملعلومات الضرورية للمفهوم أو اخلرة.14
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15

مكتوبــةإلدراك  أو  مقــروءة  للطالبــات  خمتلفــة  وســائط  تســتخدم 
احلقائــق واملفاهيــم وربــط خــرات التعلــم ابملفهــوم مثــل: كتــب/ مواقــع 
انرتنــت/ تســجيالت مسعيــة/ أشــرطة فيديــو/ موســوعات/ خرائــط/ 

إخل. برامــج حاســب... 

مراحل التعليم الثمان وفقاً لنموذج الفورمات 4mat/ م
)املمارسة(

درجة املمارسة
منعدمةضعيفةمتوسطةعالية

توفــر أنشــطة أتمليــة تســاعد الطالبــات علــى ربــط املعرفــة ابجلانــب 16
الوجــداين.

تعمق الصلة بن املفهوم وخرات الطالبات الشخصية.17

تعمــل علــى ربــط املعرفــة واخلــرات املوجــودة لــدى الطالبــات مــع مــا 18
اكتشــفه العلمــاء.

رابعاً: اإلخبار
تقدم قدر من املعرفة واملعلومات املتصلة ابملفهوم للطالبات.19

تقــدم املعلومــات للطالبــات بشــكل متسلســل ومنظــم حبيــث يؤكــد 20
علــى ترابــط اخلــرات.

والتعميمــات 21 واملفاهيــم  احلقائــق  حتليــل  علــى  الطالبــات  تشــجع 
لنظــرايت. وا

هتتم بعرض املعلومات والتفاصيل املهمة للطالبات ابلتسلسل.22

23
تســتخدم أنظمــة خمتلفــة لتقــدمي املعلومــات للطالبــات مثــل: اإللقــاء/ 
اآليل/  احلاســب  العــروض/  الفيلــم/  الضيــف/  املتحــدث  النــص/ 

إخل. اخلرائــط...  الصــور/ 
تؤكد على السمات املهمة للمفهوم.24

خامساً: التطبيق
تقدم أنشطة عملية للطالبات للتدريب واملمارسة.25

تفحــص اســتيعاب الطالبــات للمفاهيــم ابســتخدام أدوات معياريــة 26
مثــل: أوراق العمــل واملشــكالت/ كتــب التماريــن... إخل.

تتيح اجملال للطالبات للقيام ابألنشطة وممارسة العمل أبيديهن.27
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تضع تعليمات وخطوات حمددة للطالبات إلتقان املهارات.28
تعمل على تكامل املعرفة النظرية ابلعملية للطالبات.29
تتابع الطالبات وتوجههن أثناء ممارسة النشاط.30

سادساً: التوسيع
تشجع الطالبات على توظيف األفكار أبشكال جديدة خمتلفة.31

تتيــح الفــرص للطالبــات لتصميــم اكتشــافاهتن الشــخصية غــر املألوفــة 32
للمفهوم.

مراحل التعليم الثمان وفقاً لنموذج الفورمات 4mat/ م
 )املمارسة(

درجة املمارسة
منعدمةضعيفةمتوسطةعالية

تصمماملواقفللطالباتالكتشافاملفاهيمغراملوجودةابلكتاابملدرسي.33

يف 34 اإلبــداع  مــن  متكنهــن  للطالبــات  متعــددة  تعلــم  مواقــف  توفــر 
املشــروعات.

تساعد الطالبات على تنظيم تعلمهن وفقا لقدراهتن.35

توجيــه الطالبــات للقيــام بعمليــة التخطيــط لتقــومي مشــاريعهن حبيــث 36
حيــددن معايــر خاصــة للنجــاح.

سابعاً: التنقية
تعطي إرشادات وتغذية راجعة للمهام الي تكلف هبا الطالبات.37

اجلديــدة 38 للمفاهيــم  اســتخدامهن  حتليــل  علــى  الطالبــات  تســاعد 
الواقــع(. يف  )تطبيقهــا  حبياهتــن  وربطهــا 

تساعد الطالبات يف التعرف على مدى أصالة املفاهيم اجلديدة.39
تدعم التوقعات العالية للطالبات أثناء ممارستهن للنشاط.40
تساعد الطالبات على حتويل األخطاء إىل فرص تعلم.41

تشــجع الطالبــات علــى حتمــل مســؤولية تعلمهــن, وتعليــم األخــرايت 42
)تعليــم األقــران(.

تشجع الطالبة أن تعمل مبفردها أو مع زميالهتا.43
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تشجع الطالبات على تكوين منظور متكامل للخرة.44
اثمناً: األداء

تدعــم الطالبــة يف تعلمهــا ومشــاركتها لزميالهتــا مــن أجــل التوســع يف 45
املفهــوم.

هتيء البيئة الصفة مبا يسمح بتبادل األفكار بن الطالبات.46
تتيح الفرصة للطالبة لتطبيق املفهوم اجلديد.47
تتيح الفرص للطالبات لعرض أعماهلن يف املدرسة.48
تساعد الطالبات على التعلم عن طريق التجربة واخلطأ أبنفسهن.49
حتث الطالبات على تعليم زميالهتن.50

مراحل التعليم الثمان وفقاً لنموذج الفورمات 4mat/ م
 )املمارسة(

درجة املمارسة
منعدمةضعيفةمتوسطةعالية
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للخــرة  تطبيقاهتــا  يف  وتعــدد  لتنــوع  طالبــة  لــكل  الفرصــة  تتيــح 
)لإلبــداع(، مثــل جتريــب املفهــوم يف ســياقات أخــرى: كتابــة قصيــدة/ 
كتابــة تقاريــر البحــوث/ العــروض/ إجــراء التجربــة / إبــداع يف ملفــات 

إخل. األعمــال.. 


