
 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

  
 

 
 
 

 
   

   
  

 

 
  أستاذ المناھج 

  سوھاججامعة  –  كلیة التربیة

  
 

   المناھج وطرق تدریس العلومأستاذ 
  سوھاججامعة  - كلیة التربیة
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  صدق اهللا العظيم                             

  )١١ من اآلية،  اادلة(سورة                            

  
  
  
  
  
  



- ٦- 
 

 

الحمد هللا رافع الدرجات لمن تواضع لجالله، باسط البركات لمن اتصب لشكره وإنعامه، أوضح طريق      
الهدي، وبين معالم الدين، ورفع شأن العلم، وأعلى درجة المستنبطين، ووفقهم للسداد واتباع سبل المرشدين، 

ه لجميع المؤمنين، وعلى آله والصالة والسالم على رسوله الكريم الذى رسم منهاج الحق القويم وبين
  وأصحابه الهداة المهتدين .

والصالة والسالم على  ،يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ، حمداً وشكراًالحمد والشكر هللا رب العالمين
  أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي األمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد...

بالرضا أن أخصص حيزاً ُأشيد فيه بفضل الذين بذلوا الجهد، وتـابعوا  نه لمن الوفاء الذي يغمر النفس إ
خطوات هذا البحث، عمالً بقول الرسول الكريم (صلي اهللا عليه وسلم ): " من أسدى إليكم معروفاً فكـافئوه،  

      ن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له " .إف

، /فاضل األستاذ الدكتورلذا يسعدني أن أتوجه بأسمى آيات الشكر إلى أستاذي ال
بكلية التربية بجامعة سوهاج، والذي تفضل مشكوراً باإلشـراف علـى    وتكنولوجيا تعليم العلومأستاذ المناهج 

هذا البحث، رغم أعبائه والتزاماته العلمية، وال يسعني إال أن أقدم له باقة من التقدير والعرفان بالفضل، لمـا  
منذ حفني به من وقت وجهد وعلم وشملني به من رعاية وتوجيه ، فكان لسيادته الفضل في تبنى فكرة البحث 

بدايته وحتى نهايته، كما كان وال يزال نعم األستاذ بعطائه المتجدد، وكرم أخالقـه ، وتواضـعه واحترامـه    
  فجزاه اهللا عني خير الجزاء وبارك فيه وسدد خُطاه وأكثر من أمثاله.

، / وبكل التقدير واالمتنان أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى االستاذة الدكتورة
علم غزير وخبـرة سـديدة   من  المناهج وطرق تدريس العلوم بكلية التربية بجامعة سوهاج، لما قدمتهأستاذ 

فقد تابعت البحث كلمة كلمـة وخطـوة    إنجاز وإثراء هذا العمل في، كان لها عظيم األثر  الةوتوجيهات فع ،
على يديها ،أكثر من كونه علم ، إنهـا   خطوة ، وأعطتني الكثير من الوقت والجهد، فما عرفته عنها وتعلمته

االخالق الحميدة بكل صورها ، وال يسعني إال أن أقدم لها باقة من التقدير والعرفان بالفضـل، فجزاهـا اهللا   
    عني خير الجزاء وأحاطها بعنايته ورعايته.

رأسهم  كما يطيب لي أن أتقدم بخالص شكري وتقديري وامتناني ألسرة كلية التربية بسوهاج، وعلى
األستاذ الدكتور/ خالد عبد اللطيف عمران عميد كلية التربية بسوهاج ، واألستاذة الدكتورة / هدى مصطفى 
عبد الرحمن رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة سوهاج ، وشكري يمتد لجميع اعضاء 

  وهاج .هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة س
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كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى األساتذة األجالء المحكمين لمواد وأدوات البحث لما أبدوه من آراء 
  ومالحظات علمية أفادت البحث في مراحل اإلعداد، فجزاهم اهللا عنى خير الجزاء.

 متنان أتوجه بأسمى آيات الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشـة  وبكل التقدير واإل
أستاذ المنـاهج   ،جامعة  اسيوط -أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم. كلية التربية

جامعة عين شمس، لما تحملوا من عناء ومشاق السفر لمناقشة  الباحـث   -وطرق تدريس العلوم. كلية التربية
  للعلم النافع، والعمل الصالح، والقدوة الحسنة. فلهم مني خالص الشكر وعظيم التقدير، وجعلهم اهللا رمزاً

كما أتقدم بكل معاني الشكر والتقدير إلى رموز العطاء إلى من أحمل اسمه بكل فخر، وأفتقده في كـل    
حين ووقت، إلى من يحن قلبي لذكره شوقاً ودعاء بأن يطيب اهللا ثراه، إلى روح والدى الطاهرة رحمـه اهللا ،  

أن يغفر له ويدخله الفردوس األعلى، كما أتوجه بالشكر إلى والدتي الغالية إلى من سـهرت  وأدعوا اهللا تعالى 
لراحتي طويالً، وأوصتني بتقوى اهللا في أمورى جميعاً إلى من كان دعائها سـر نجـاحي، وحنانهـا بلسـم     

ر وجهـد  جراحي، كما أتوجه بالشكر إلى أخوتي وجميع أهلي وأصدقائي، على ما قدموه لي من تشجيع وصب
  طوال فترة البحث إلنجاز هذا العمل فجزاهم اهللا عني خير الجزاء.

كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى زوجتي العزيزة إلى الروح التي سكنت روحي الي مـن زرعـت   
التفاؤل في دربي، وأخذت بيدي حين قل عزمي، وتحملت معي الكثير حتى يكتمل هذا البحث، وشكري يمتـد  

  رودينا وريتال بسمة الحياة سر الوجود ضحكاتهما بلسم جراحي الذين أخذت من وقتهم الكثير.  إلى ابنتي 

وال أنسى ذكر قول استاذ البلغاء عبد الرحيم البيساني :" إني رأيت أنه ال يكتُب إنسان كتاباً في يـومِ إال  
هـذا  تُرِك هذا لكان أفضل؛ ولـو م قُدّهذا لكان أحسن؛ ولو زيد هذا لكان يستحسن؛ ولو غَّير قال في غده: لو

    لكان أجمل؛ وهذا من أعظم العبر؛ وهو دليٌل على استيالء النقص على جملة البشر".

وحسبي أنى قد بذلت الجهد وأخلصت النية، وال أدعى الكمال ألن الكمال من صفات اهللا وحده، فإن   
وفيق فهو على ما يشاء قدير، إنه نعم المولى كان نقصاً فمنى، وإن كانت األخرى فمن اهللا، وأسأل اهللا الت

  ونعم النصير.
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"   فاعلية بيئة تعلم افتراضية قائمة على النظرية البنائية االجتماعية في تدريس العلوم علـى
." العلمية والمهارات الحياتية والحس العلمي لدى تالميذ الصف الثاني اإلعداديتنمية بعض المفاهيم  

لـبعض   تالميذ الصـف الثـاني اإلعـدادي   ضعف مستوى تحصيل في  الحالي مشكلة البحث دتتحدو
، وذلـك  يهملـد ، والحس العلمـي  المفاهيم العلمية في مادة العلوم ، وانخفاض مستوى المهارات الحياتية 

  في استراتيجيات التعليم والتعلم التي يستخدمها المعلم  في تدريس العلوم للتالميذ.         نتيجة قصور
واستهدف البحث الحالي تنمية بعض المفاهيم العلمية وبعض المهارات الحياتية والحس العلمي في 

.تالميذ الصف الثاني اإلعدادي عينة البحثمادة العلوم لدي  

 قياسوجود مع تين المتكافئتين التجريبية والضابطة المجموعالتجريبي ذو  استخدام المنهج وقد تم
  .الحس العلميالمفاهيم العلمية واختبار المهارات الحياتية ومقياس وبعدى الختبار  قبلي

تالميذ  درجات متوسطي بين) ٠.٠٥( مستوي عند إحصائياً دال فرق وجودإلى  البحث الحالي وتوصل
بيئة التعلم االفتراضية القائمة على باستخدام " الصوت والضوء" وحدة درست التي التجريبية المجموعة

 المعتادة بالطريقة الوحدة نفس درست التي الضابطة والمجموعة ،نموذج "سوشمان" لألحداث المتناقضة 
الحس العلمي  ومقياس ،المهارات الحياتية اختبار، و المفاهيم العلمية اختبار البعدي لكِل من التطبيق في

  .التجريبية المجموعة لصالح

بيئة التعلم االفتراضية القائمة على نموذج وفى ضوء هذه النتائج يوصى الباحث بضرورة استخدام 
فى تعليم وتعلم العلوم ، وذلك لتحسين المخرجات التعليمية ، وتحقيق  "سوشمان" لألحداث المتناقضة

في  هورة التأكيد على تدريب المعلمين على كيفية استخدامبضرالباحث  ىصاألهداف التعليمية، كما يو
بإجراء المزيد من الدراسات في هذه الطريقة.الباحث  ىصيو، كما التعليم والتعلم 

  :   نموذج "سوشمان" لألحداث  -النظرية البنائية االجتماعية  - بيئة تعلم افتراضية
  .الحس العلمي  - المهارات الحياتية -المفاهيم العلمية  - المتناقضة
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Abstract 

Title: The Effectiveness of the Virtual Learning Environment based on Social 
Constructivist Theory in Science Teaching on the Development Some Scientific 
Concepts and Life Skills and Scientific Sense for the Second year Preparatory 
Students. 
 

The Problem of current Research was Identified in Presence of Weakness of 
Students in Achievement of Some Scientific Concepts in Science, the low level of Life 
Skills, and the Scientific Sense of Second year Preparatory Students, This is Result to 
deficiencies of Teaching Strategies used by the Teacher in Teaching Science to 
Students. 

The Current Research was Aimed at Developing Certain Scientific Concepts and 
Some Life Skills and Scientific Sense in the Science of Second year Preparatory 
Students. 
  

The Current Research used the Experimental Design of the equal two Groups, 
Experimental and Control  experimental Groups with pre-post test of Scientific 
Concepts , the Life Skills test and the Scientific Sense Scale.    

 The Current Research Reached to: There is a Statistically Significant Difference 
at the level of (0.05) between the average Scores of the Students of the Experimental 
Group that Studied the "Sound and Light" unit using the Virtual Learning 
Environment based on the 'Sushman" model for the Discrepant-Events, and the 
Control Group that Studied the Same unit in the Traditional Method in the post-of 
Scientific Concepts test, Life Skills test and Scientific Sense scale Favoring the 
Experimental Group Students. 

In light of the Results of the Research, The Current Research Recommended the 
using of the Virtual Learning Environment based on Social Constructivist Theory by 
using  the 'Sushman" Model for the Discrepant-Events in the Teaching and Learning 
of Science , in order to Improve the Educational outcomes and Achievement the 
Educational Goals and Learning of Science, The Current Research also 
Recommended that Emphasis be placed on Teacher Training on how to use it for 
Teaching and Learning, The Current Research also Recommended that Further 
Studies be Conducted in this Method. 
 

Key Words * 
Virtual Learning Environment- Social Constructivist Theory- Scientific Concepts- 
Life Skills - Scientific Sense 

  
  
  


