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الشكر والتقدير
اشكر اهلل العمي القدير الذي أنعـ عمي بنعمة العقؿ والديف والقائؿ في محكـ التنزيؿ " وقف فوق كل
ذي عمم عميم " سورة يوسؼ أية .76
وأتقدـ بالشكر والتقدير واعتراؼ بالجميؿ والعرفاف ألولئؾ المعمميف الذيف قدموا جيداً في مساعدتنا في
مجاؿ البحث العممي ،أساتذتي األفاضؿ وأخص بالذكر الدكتور محسن عدس عمى ىذه الدراسة
وىو صاحب الفضؿ في توجييي ومساعدتي في جميع مراحؿ إعداد الرسالة فجزاه اهلل كؿ خير
وسعادة .
وكما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمسادة أعضاء لجنة المناقشة عمى تفضميـ بقبوؿ مناقشة ىذه الدراسة
واثرائيا بالنصائح والتوجييات التي تساعد في إخراجيا بأفضؿ صورة فجزاكـ اهلل خي اًر.
كما اقدـ الشكر لمدرسة ذكور ابف خمدوف األساسية في تسييؿ تطبيؽ الدراسة ،كما أتقدـ بالشكر

لمدرسة بنات خميؿ الوزير األساسية ،لتسييؿ تطبيؽ ىذه الدراسة ،كما أتقدـ بالشكر لممعممتيف المتيف
طبقف ىذه الدراسة المعممة إيماف زيود ،والمعممة مجد رواشدة.
وأتقدـ بالشكر مف جميع مف قدـ لي يد العوف في اتماـ ىذه الدراسة.
الباحثة:
لمى عبد العزيز السالمين

ب

الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر التعميـ والتعمـ عبر منيجية  CCLTفي التعميـ وتعمـ فيـ لدى
طمبة الصؼ الرابع األساسي لممفاىيـ العممية في مديرية جنوب الخميؿ .ولمتحقؽ مف ىدؼ الدراسة تـ

تطبيقيا عمى عينة قصدية مكونة مف ( )111طالباً وطالبة مف طمبة الصؼ الرابع األساسي موزعيف

عمى مدرستيف مختمفتيف(،مدرسة ذكور ومدرسة إناث) موزعوف عمى أربع شعبُ ،عينت شعبتيف ذكور
وشعبتيف إناث وموزعيف عمى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة.
وقامت الباحثة بتصميـ أداة الدراسة ممثمة في اعداد اختبار فيـ المفاىيـ العممية وتطبيقيا عمى أفراد

العينة ،كما إعداد دليؿ لممعمـ في وحدة أجيزة جسـ اإلنساف وتقديمة لممعمميف لتطبيؽ المنيجية.

وقد استخدمت الباحثة لتحميؿ نتائج الدراسة برنامج االحصائي  SPSSوأظيرت نتائج الدراسة وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05تعزى لطريقة التدريس وكانت لصالح

المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية  ،CCLTكما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات
داللة احصائية عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05تعزى لمجنس لصالح الذكور.

كما أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤ 0.05في التفاعؿ بيف

وبناء عمى نتائج الدراسة أوصت الباحثة بأىمية استخداـ منيجية  CCLTفي
طريقة التدريس والجنس.
ً
تدريس العموـ واجراء أبحاث عمى استقصاء أثر استخداـ منيجية  CCLTمباحث أخرى.
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The Effect of Using Cross Curricular Teaching and Learning(CCTL) in
Teaching science on 4th Graders Students Understand Scientific Concepts
Prepared by: Lama Abdelazeez Khalil Salameen
Supervisor: Dr. Mohsen M. Adas
Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of using the CCLT
methodology in Teaching science one 4th grad students understaning of
scientific concepts in Palestine, to verify the objective of the study, it was
applied to on purposeful sample of (111) the grads students distributed in two
different schools, male and female schools distributed among four groups.
The researcher designed the instrument of the test for understand the scientific
concepts, and prepared guide to the teachers for the first unit of human body
systems.
The researcher used the SPSS program to analyzed the data of the study, the
results of the study showed that there were statistically significant differences
at the level of significance due to the teaching method in favor of the
experimental group that studied the CCLT strategy, the study also showed
statistically significant differences at level of significance due to gender and
the result was in favor of males. The results of the study showed also no
statistically significant differences at the level of significance due to
interaction between teaching method and gender.
Based on the results of the study, the researcher recommended using the
CCLT methodology in teaching out research on the impact of the use of the
CCLT strategy on other subjects.

د

الفصل األول
______________________________________________________________

مشكمة الدراسة وأىميتيا:
 1.1مقدمة:
يعيش العالـ ثورة كبيرة في التكنولوجيا وىذه الثورة تؤثر بشكؿ كبير عمى التعميـ ،وتطور العممية
التعممية حيث لـ يصبح المعمـ ىو محور العممية التعممية والطالب مستمع فقط ،وأصبح التعميـ يواكب
التطور التكنولوجي واالستفادة مف ىذا التطور في إيصاؿ المعرفة لمطالب وتكوف العممية التعميمية
عممية تبادؿ لممعمومات بيف الطالب والمعمـ.
واصبح عمى المعمـ تغيير طريقة التعميـ االعتيادية واستخداـ طرؽ التعمـ الحديثة التي تساعده في
توصيؿ المعمومات لمطالب بشكؿ عاـ وتدريس العموـ بشكؿ خاص .إضافة إلى أف ىنالؾ تغير في
المواد الدراسية تواكب التطور التكنولوجي ولذلؾ يجب أف يكوف المعمـ عمى اطالع مستمر عمى
التطور في مجاؿ التعميـ واألساليب الحديثة.
كما ويجمع األدب التربوي في تدريس العموـ عمى استخداـ أساليب تدريسية حديثة في العموـ لمساعدة
الطمبة عمى اكتساب المعرفة العممية بصورة وظيفية ،وذات معنى لحياتيـ ،وتدريسيا عمى أساس
االبتعاد عف التغطية الكمية واالىتماـ الواسع في الجانب الكمي لممعمومات ،عمى حساب الجانب
الكيفي أو المفاىيـ والعمؽ المعموماتي (زيتوف.)2007 ،
إف العمـ لو دور كبير في اختالؼ الشعوب وتطورىا ومف ىنا يجب االىتماـ بالعمـ وفيمو ،ويعد العمـ
شيئاً ميما جداً لمدوؿ ومواطنييا ،ليس مف الضرورة االىتماـ في العمـ عمى القراءة والكتابة فقط بؿ
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أثر تعمـ في المدارس عمى المجتمع الذي ينتمي لو الفرد ،مف ىنا يظير أىمية
مخرجات ذلؾ ،حيث َ

العمـ لمفرد والمجتمع(.)Mark, 2015

ومف ىنا يظير أىمية العمـ وىو أساس تقدـ المجتمعات ،وىو سر التطور في الحياة والمقياس الذي بو
تتطور الشعوب وتقدـ األمـ`.
وجاءت أىمية العمـ في الديانات السماوية التي حثت عمى طمب العمـ ورفع مرتبة العمماء عالياً
كونيـ ورثة االنبياء ،ومف أىمية العمـ أيضاً تطور المغات واالرتقاء بيا وتطور الفنوف واألدب وانتشار
ألف العمـ ييذب النفوس ،ويسمو بيا ويجعميا أكثر
الثقافة بيف أفراد المجتمع ،وسيادة األخالؽ الفضيمة ّ

سمواً ورقيا(الحيمة.)2007،

كما تؤكد التقارير األخيرة حوؿ التعميـ األساسي أف الميارات والموضوعات المدمجة مف مقررات
مختمفة تفيد حؿ مشكالت الحياة الواقعية ،واليوـ مازاؿ العديد مف المعمميف يروف أف المداخؿ عبر
مناىجي قادرة بشكؿ ممتع عمى بناء المعنى والصمة في المناىج التي قد تبدو ضيقة( Hammondnd,
&Fautley

;Savage,2010

;2015

Barnes,

;al,2012

et

Van't

;2017

. )Savage,2010; Stevens,2010
ومف أىـ االستراتيجيات التي تعمؿ عمى تعمـ الميارات ومعرفة التعمـ عبر منيجية  ،CCLTوىي
تتمحور حوؿ الطالب ،وىي تعتمد عمى تقديـ سؤاؿ أو مشكمة يقوـ الطالب بجمع المعمومات حتى يتـ
حؿ ىذه المشكمة ويكوف التعمـ بشكؿ تكاممية (.)Barnes. 2015
ومف الميـ التعمـ بطريقة ت كاممية حتى يستطيع الربط بيف المفاىيـ مف أكثر مف جانب ،مما يساعد في
تعمـ المفاىيـ العممية ،كيؼ يمكف تطبيؽ التكامؿ في المادة التعميمية؟
يمكف تحقيؽ التكامؿ في التعميـ ويكوف ذلؾ مف خالؿ بناء المناىج وطرؽ واساليب التدريس المختمفة
وذلؾ بالتداخؿ بيف الحقائؽ والخبرات والمعارؼ بيف المواد وتكامميا( الجيوري.)2002 ،
ويكوف التكامؿ في العممية الدراسية مف خالؿ التكامؿ األفقي وىو يكمف في التكامؿ في موضوعات
مختمفة يوجد بينيا شيء مشترؾ في مفيوـ معيف ويتـ الربط بيف ىذه المواد الدراسية حتى يتـ الوصوؿ
إلى تعمـ المفيوـ بالشكؿ المطموب ،حيث يتـ الربط بيف مادة الرياضيات والعموـ والعربي وغيرىا مف
فروع العمـ المختمفة الربط في تعمـ مفيوـ معيف ويكف ذلؾ باستخداـ أنشطة مختمفة تحقؽ اليدؼ.
2

وقد يكوف التكامؿ رأسي أو تكامؿ حمزوني ويعني ذلؾ تعمـ المفيوـ في صؼ األوؿ ويتـ التعمؽ
والتوسع والتداخؿ بيف فروع العمـ المختمفة وذلؾ يكوف كمما انتقؿ الطالب مف صؼ إلى أعمى
(الطيطي وأبو شرخ.) 2007 ،
وقد جاءت استراتيجيات التدريس مف مصادر متعددة ومدارس مختمفة في فمسفتيا التربوية ،ونظرياتيا
التعميمية ،وتركيزىا عمى بعض الجوانب اإليجابية في التعميـ ،فمكؿ منيا رأييا في طبيعة التعمـ ،وشكؿ
البيئة الالزمة لتوفير حدوثو ،ونشاطات التي تؤدي إليو ،والتخصص الذي يناسبو ،واإلمكانيات الالزمة
لتوفير قدر مف النمو نتيجة لو ،لذا يجدر بالمدرس أف يتنوع في طريقة واستراتيجياتو بما يتالءـ
وطبيعة الطمبة ،والمادة الدراسية ،وما يصحبيا مف ظروؼ ومتغيرات أخرى انطالقا مف فمسفة خاصة،
وتجارب سابقة حوؿ الفرد ومستقبمو (الحالؽ. )2007،
وتعد استراتيجية التعمـ بالمشروع واحدة مف االستراتيجيات المناسبة لتدريس العموـ ألنيا تنمي ميارات
العقمية واألدائية لدى الطالب ،و تحقؽ العديد مف األىداؼ التي تتالءـ مع طبيعة العمـ ومنيا :معرفة
الطالب لذاتو وتقوية العالقات االجتماعية بيف الطالب داخؿ المدرسة وخارجيا وتبيف نقاط الضعؼ
والقوة لدى الطالب ومحاولة معالجة الضعؼ لدى الطالب وتقوية نقاط القوة لدييـ ،لذلؾ التعمـ عف
طريؽ المشروع مف أىـ االستراتيجيات الرئيسية التي تستخدـ في تدريس العموـ المبني عمى االستقصاء
(سعد والبموشي.)2008 ،
ويعتبر التعمـ بمنيجية المشروع مف الطرؽ الحديثة والميمة ألف الفرد يعتمد عمى نفسو في الحصوؿ
عمى المعرفة مما يزيد مف عمؽ المعرفة لديو ،حيث يكوف المتعمـ ىو محور العممية التعميمية ويكوف
دور المعمـ موجو ليـ ومرشد ،والتعمـ بطريقة المشروع ال يعتمد عمى تعمـ مادة منفصمة عف األخرى
وبيذا يزيد مف خبرات الطالب في مجاالت متعددة فيكوف التعمـ متكامؿ ومتواصؿ ومرتبط بالواقع
وينقؿ الخبرات إلى حياتو ويتعامؿ مع نفس المشاكؿ في ظروؼ مختمفة.
إف التعمـ بطريقة المشروعات الفردية أو الجماعية يزيد التواصؿ بيف الطالب والتعرؼ عمى بعضيـ
أكثر ويعمموا مع بعض لحؿ المشكمة وجمع المعمومات والمناقشة واحتراـ آراء بعضيـ البعض وزيادة
العالقات االجتماعية والتوصؿ إلى حؿ المشكمة وىي النتيجة المطموبة (سعيدي وبموشي،
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.)2009

لمعمـ نواتج كثيرة وت عد المفاىيـ العممية مف أىـ نواتجو ،وىي التي بواسطتيا يتـ تنظيـ المعرفة العممية
في ذات المعنى ،وتعد مف العناصر المنظمة التي يكسبيا الطالب في الصؼ أو المختبر أو في اي
موقؼ تعميمي (البابا.)2008 ،
ومنذ القدـ أكدت التربية العممية عمى أىمية تعمـ المفاىيـ العممية وتوجيو طرؽ التدريس إلى الوجية
الصحيحة والمناسبة لتعمـ المفاىيـ العممية ،ولذلؾ اىتـ التربويوف ومصممو المنياج في أىمية تعمـ
الطالب لممفاىيـ العممية(صباريني والخطيب.)1994 ،
وترى الباحثة أنو يمكف تدريس المفاىيـ العممية مف خالؿ التعميـ والتعمـ عبر منيجية  ،CCLTوذلؾ
مف خالؿ التعمـ عبر المستند إلى المشروع ،لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لمكشؼ عف أثر استخداـ التعميـ
المستند إلى المشروع في فيـ المفاىيـ العممية.

 2.1مشكمة الدراسة:
الحظت الباحثة مف خالؿ تدريس أبنائيا وأف ىناؾ مشكمة لدييـ في فيـ المفاىيـ العممية وربطيا في
بعضيا ،وربطيا في مواقؼ حياتية أخرى ،ومف خالؿ دراستيا في الدراسات

العميا ،مف خالؿ

المساقات المختمفة ،الحظت أىمية التعميـ مف خالؿ التعمـ البنائي ،والتعمـ النشط ،الختالفو عف التعمـ
بالطريقة االعتيادية.
إف قصور في فيـ المفاىيـ لدى الطالب يرجع إلى الطالب أو البيئة المدرسية ،أو أسموب المعمـ وعدـ
قدريو عمى توصيؿ المعمومة لمطالب ،والتعمـ النشط والتعمـ البنائي يتمحور حوؿ الطالب ،عمى خالؼ
الطريقة االعتيادية ،كما الحظت اىمية اعتماد الطمبة عمى انفسيـ وتحمؿ مسؤولية تعمميـ ومف ىنا
تمحورت مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ التالي:
ما أثر استخدام التعميم والتعمم عبر المنيجية  CCLTفي تدريس العموم في فيم طمبة الصف الرابع
األساسي لممفاىيم العممية؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف الطريقة والجنس والتفاعل
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بينيما؟

 3.1أىداف الدراسة:
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر التدريس باستخداـ استراتيجية  CCLTفي التعميـ والتعمـ في فيـ
المفاىيـ العممية لطمبة الصؼ الرابع األساسي لمادة العموـ والحياة في المدارس الحكومية التابعة
لمديرية التربية والتعميـ ،جنوب الخميؿ مقابؿ الطريقة التقميدية.
وكذلؾ سعت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس في فيـ المفاىيـ
العممية.

 4.1أسئمة الدراس:
حاولت الدراسة االجابة عف السؤاؿ التالي:
ما أثر استخدام التعميم والتعمم عبر منيجية  CCLTفي تدريس العموم في فيم طمبة الصف الرابع
األساسي لممفاىيم العممية؟ ىل يختمف ىذا األثر باختالف الطريقة والجنس والتفاعل بينيا؟

 5.1فرضيات الدراسة:
ولإلجابة عف سؤاؿ الدراسة تـ تحويمو إلى الفرضيات اآلتية:
الفرضية األولى :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى داللة ( )α≤0.05بيف متوسطات
فيـ طمبة الصؼ الرابع األساسي لممفاىيـ العممية تعزى إلى الطريقة.
الفرضية الثانية :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات
فيـ طمبة الصؼ الرابع األساسي لممفاىيـ العممية تعزى إلى الجنس.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة ( )α≤0.05بيف متوسطات
فيـ طمبة الصؼ الرابع األساسي لممفاىيـ العممية تعزى إلى التفاعؿ بيف الجنس والطريقة.

 6.1أىمية الدراسة:
تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تفيد المعمميف في استخداـ ىذه االستراتيجية لتعميؽ فيـ الطمبة
لممفاىيـ العممية.
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وقد تفيد واضعي المنياج في تصميـ منياج العموـ لمصؼ الرابع وفؽ استراتيجية تكاممية في التدريس.
كما أنيا يمكف أف تقدـ استراتيجية مناسبة لممعمميف التي تسيؿ عمييـ مساعدة الطمبة في فيـ المفاىيـ
العممية.
وقد تفيد الباحثيف وطمبة الدراسات العميا في فتح باب البحث باستخداـ استراتيجية  CCLTفي مادة
العموـ في المراحؿ االساسية العميا ،واستخداـ ىذه االستراتيجية في مباحث أخرى غير العموـ.

 7.1حدود الدراسة:
اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدود اآلتية:
 .1الحدود الموضوعية :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى والوحدة األولى (أجيزة جسـ اإلنساف) مف كتاب
العموـ والحياة لمصؼ الرابع األساسي المعتمد مف و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية حسب المنياج
الفمسطيني ،حيث اقتصرت الدراسة عمى معرفة درجات الطمبة في فيـ المفاىيـ العممية لدييـ وفؽ
طريقة التدريس باستخداـ منيجية . CCLT
 .2الحدود البشرية :تقتصر الدراسة عمى طمبة الصؼ الرابع األساسي في المدارس الحكومية التابعة
لمديرية التربية والتعميـ ،جنوب الخميؿ .
 .3الحدود المكانية :جميع المدارس الحكومية التابعة لو ازرة التربية و التعميـ جنوب الخميؿ.
 .4الحدود الزمنية :تـ تطبيؽ ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي /2018
. 2019
 .5الحدود اإلجرائية :تـ إجراء الدراسة في حدود المجتمع والعينة ،واألدوات المستخدمة والطرؽ
واألساليب اإلحصائية.
 .6الحدود مفاىيمي :تـ اجراء الدراسة بداللة مصطمحاتيا المستخدمة في البحث ،وفي حدود طبيعية
األدوات المستخدمة ،ومف بعض المصطمحات الدراسية المفاىيمية ،المنيجية .CCLT




6

 8.1مصطمحات الدراسة:
االستراتيجية CCLT
Cross Curricular Teaching and Learning
هييُهجيةتقىوعهىانتعهىانًتكايمتيٍانًىادانذراسية،وتتكىٌيٍأًَاطيختهفةانتعهىانًستُذإنى
انفرص،وانتعهىانًستُذإنىانًشروع،وانتعهىانًستُذإنىانًهارات،وانتعهىانًستُذإنىانًىضىع،
ويكىٌانطانةهىيحىرانعًهيةانذراسية،ويكىٌانًعهىيىجهويرشذنهطانة،ويكىٌانتعهىيٍ
خاللطرحيشكهةأوسؤالويقىوانطالبتجًعانًعهىياتنهىصىلإنىانُتيجةانًطهىتة( Barnes
.)2015
التعريف اإلجرائي :التعميـ والتعمـ عبر المنياج والذي يقوـ عمى التكامؿ المعرفي في التدريس ،وىي
عبارة عف مجموعة مف األنشطة تـ تصميميا وفؽ المشروع وتحقؽ التعميـ و التعمـ.
التعمم القائم عمى المشروع : )project – based learning (:ىو منيج تدريسي يقوـ المتعمموف
بالكشؼ عف المشكالت والتحديات التي تعيؽ سير العممية التعميمية  ،حيث يكتسب المتعمميف ميارات
العمؿ الفردي والتعاوف في العمؿ الجماعي ،ويكوف التعمـ إيجابي ونشط بالمقارنة مع التعمـ بالطريقة
التقميدية التمقيف (قزامؿ.)2012 ،
التعريف اإلجرائي :ىي طريقة تدريس تقوـ عمى طرح سؤاؿ موجو أو مشكمة عمى الطالب حوؿ ظاىرة
حياتية وتمثؿ ىذه خطوة اختيار المشروع ،ويقوـ الطالب عمى أثرىا بتخطيط وتنفيذ أنشطة استكشافية
في مجموعات تعاونية صغيرة لإلجابة عف السؤاؿ وينتج عنيا تصميـ نماذج وتقارير مختبرية توضح
خطوات العمؿ واألدوات الالزمة لذلؾ والوقت الكافي تحت إشراؼ المعمـ وتمثؿ ىذه الخطوة تخطيط
وتنفيذ ومف ثـ تقييـ المشروع (.يونس وآخروف.)2011،
المفيوم :ىو االسـ أو المصطمح الذي يعطي المجموعة مف الصفات أو السمات أو الخصائص
المشتركة والعديد مف المالحظات المنظمة ( النجدي.)2003 ،
المفيوم العممي :ما يتكوف لدى الفرد مف معنى وفيـ يرتبط بكممة (مصطمح) أو عبارة عممية ذات
صمة بالموضوعات العموـ (زيتوف.)1999 ،
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