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 لدى اإلنجاز ودافعية األكاديمي التحصيل في (oodsW) جنموذ  باستخدام وتطويرها المناهج بناء مقرر تدريس فاعلية
  فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة طالب

 
 الدوسري طارد بن علي

  فيصل بن عبدالرمحن اإلمام جامعة - الرتبية كلية
 هـ16/6/1439 وقبل - هـ13/4/1439 قدم للنشر

 
 

 ودافعية األكادميي التحصيل يف (oodsW) منوذج باستخدام وتطويرها املناهج بناء مقرر تدريس فاعلية عن الكشف البحث هدف :المستخلص
 إىل الطالب بتقسيم التجرييب شبه املنهج الباحث استخدم اهلدف هذا ولتحقيق ،فيصل بن عبدالرمحن اإلمام جامعة يف الرتبية كلية  طالب لدى اإلجناز

 صدقهما من والتحقق ،البحث أدايت بإعداد حثالبا وقام وتطويرها، املناهج بناء مقرر يف ا  طالب (31) من شعبة كل  تكونت وجتريبية، ضابطة جمموعتني؛
 فقرة (38ن)م تكون الذي اإلجناز دافعية ومقياس متعدد، من االختيار نوع من فقرة (28) من املكون األكادميي التحصيل اختبار طبق مث وثباهتما،

 األكادميي، التحصيل متغريي يف وذلك (oodsW) منوذج الستخدام تعزى إحصائيا   ةدال قو فر  وجود إىل البحث نتائج وأشارت .الدراسة جمموعيت على
 الضابطة. اجملموعة بأفراد مقارنة جريبيةالت اجملموعة أفراد لصاحل اإلجناز؛ ودافعية

 
  .وتطويرها املناهج بناء اإلجناز، افعيةد ،األكادميي التحصيل ،(oodsW) منوذج :المفتاحية الكلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (م2018يونيو  /هـ1439الرياض )شوال    –61العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

2 

 المقدمة واإلطار النظري

بالتغريات السريعة يف خمتلف مناحي يتسم العصر احلايل      
احلياة، األمر الذي فرض على املؤسسات الرتبوية ضرورة 
التكيف ملواكبة التغريات املتسارعة، ال سيما يف الفعاليات 

حتول حمور العملية التعليمية من االهتمام  فقد، التدريسية
باملنهج الدراسي وما حيتويه من مادة علمية، إىل الرتكيز على 

 تدريسية واسرتاتيجياتاملتعلم، مما استدعى استحداث مناذج 
تركز على كيفية بناء املعرفة وتنظيمها واستخدامها، حبيث 

ية قدرة ، من أجل تنموالوظيفيةتتحقق صفة التكامل والرتابط 
ملواجهة مشكالته احلياتية املتعلم على استخدام تلك املعرفة 

 بفاعلية وإجيابية.
إجيايب  التعلم والتعليم على حنوولتحقيق أهداف عملية     

سليم، البد من توظيف عدد من اإلجراءات املنظمة الفعالة، 
تكون من بينها اختيار أساليب وطرائق التدريس املناسبة 

يت توفر اجلهد والوقت، وتؤدي إىل إحداث تعلم واحلديثة، ال
يعد تصميم احملتوى يف شكل ذات معىن عند املتعلمني، إذ 

مواقف ومشكالت وأنشطة حقيقية ومتنوعة ذات معىن، 
وتسهيل عمليات معاجلة املعلومات وتفسريها وبنائها، 
وتكوين املعاين الشخصية وتطبيقاهتا يف مواقف أخرى أحد 

 املعاصرة ومناذجهسية ألساليب التدريس التوجهات األسا
Hankes, Fast,201;Tafrova0-G, Boiadjieva, Emilov  (

& Kirova,2012). 
م اع وجهدريس بتال يف املستخدمة احلديثة النماذج ومن   

 البنائية يف النظرية إىل املستند (Woods Robin) منوذج
 أخضعه مث ومن منوذجه ببناء (Woods) قام إذ التعلم،

 إذ ،لطلبة الصف اخلامس االبتدائي يف مادة الفيزياء للتجريب
، أشارت النتائج إىل فاعليته يف تغيري البنية املفاهيمية للطلبة

مث ما لبث هذا النموذج أن استخدم يف الدراسات العربية، يف 
 اجملاالت العلمية واإلنسانية على حد سواء.

بأنه: اسرتاتيجية تدريسية منوذجه ( Woods)ويعرف   
تتضمن ثالث مراحل متتابعة هي: التنبؤ واملالحظة والتفسري، 

تنفذ من قبل املتعلمني، ضمن جمموعات صغرية، وبإرشاد 
 (.Woods,1994,33) وتوجيه من املعلم

 بىن منوذجه من خطوات ثالث: (Woods)ومن مثّ؛ فإن      
التنبؤ: وتعد مهارة التنبؤ من مهارات التفكري العلمي، -1

وإحدى املهارات العقلية اليت تتطلب إعطاء أفضل تقدير 
مبين على املعلومات املتوافرة لدى الفرد، هبدف التوصل إىل 
نتيجة جديدة، وتتطلب من املتعلم إعادة هيكلة املعلومات 

لتنبؤ إحدى فاالسابقة، من أجل التوصل إىل تنبؤات جديدة، 
مهارات االستقصاء العقلي اليت تتطلب أن يتنبأ الطالب مبا 
ميكن أن حيدث مستقبال  بناء  على معلومات سابقة، أي 
القدرة على توقع حدوث األشياء، كما تتضمن تصورا  عقليا  
يستعمل ما يتوافر لدى الفرد يف ضوء املبادئ والقوانني اليت 

؛ 2001الدايين، (لعلميةتسري عليها الظواهر واحلوادث ا
  (.2009عبداهلادي، وعياد،

                 & Pacharn, Bay)يرى كل من هذاتويف السياق 
Felton,2013;Lee,Hung,Teh,2014;Thaer) 

&Thaer,2016)  أنه البد من اتباع اسرتاتيجيات تدريس
ترمي إىل توعية املتعلمني باملفاهيم األولية اليت حيملوهنا، بأن 

منهم القيام بتنبؤات معينة يف ضوء معلوماهتم السابقة،  يطلب
وتشجيعهم على عقد املقارنات بني معارفهم السابقة 

 والتفسريات العلمية واملالحظات املكتوبة.
املالحظة: وهي انتباه منظم ومضبوط للظواهر واحلوادث -2

والتنبؤات اليت أجريت؛ هبدف اكتشاف أسباهبا وقوانينها، 
ا من قبل املتعلم، واستخدام حواسه ا واعي  ختطيط  وتتطلب 

 (.163،1994)زيتون اوأدواته أحيان  
وتعد املالحظة من أقدم عمليات العلم، كما أهنا أساس     

يف التوصل إىل نتائج العلم  ا  عمليات العلم األخرى، وسبب
ا من البحث عن أشياء حمددة الكثرية، وتتضمن املالحظة نوع  

موضوع البحث، ويسعى املتعلم يف هذه  تتعلق بالظاهرة
املرحلة إىل مجع كل ما ميكن مجعه من معلومات، وذلك 

 باستعمال حواسه.
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التفسري: ويعين احلصول على معىن املعلومات املتوافرة، -3
وشرح النتائج بناء على الرتاكمات املعرفية املتحصل عليها، 

اضحة وترمجة املعاين اجلديدة ووضعها يف قوالب لغوية و 
ا، ا أو شفوي  وميسرة، وإعادة إنتاج املقروء أو املسموع كتابي  

ا ملرحلة مع جتريده من األفكار الثانوية واهلامشية، استعداد  
 (.73،2010،تقومي اخلربة النهائية اليت مت بناؤها)جروان

 العبيدي،؛ 2001وتشري دراسات عدة كدراسة )الدايين،    
؛ 2010املعموري واخليالين،؛ 2011 أمني ومصطفى، ؛2005

( يف تنمية متعة Woodsفاعلية منوذج )إىل  (2016العنزي،
متعددة من  ، وتعديل املفاهيم، وتنمية أنواعاالستكشاف

ستداليل، وتنمية التحصيل التفكري، كالناقد واإلبداعي، واال
وهكذا ، والتفاعل االجتماعي، وإثارة الدافعية، األكادميي

هبذا النموذج عند تدريس مقرر بناء تتجلى أمهية األخذ 
املناهج وتطويرها، يف كونه يربط بني النظرية والتطبيق يف هذا 

 املقرر.
ويف ظل التطورات املتالحقة يف جمال املعرفة والتقنية،     
اسرتاتيجيات أو طرائق عكف الرتبويون يف تصميم واستعمال ي

 التطبيق،تربط بني النظرية و  وأساليب حديثة مالئمة، تدريس
 هذا االجتاه يؤكد كلويف 

 ,Hancock,2007;Nie,Lau,2010;Singh)من

2011;Chen;Chiu;Wang,2015)  أن يؤخذ أنه من املهم
معىن، ينمي دافعية الطالب باحلسبان تصميم تعليم ذي 

 لإلجناز.
إىل اعتبار  من علماء النفس الرتبويني كثريوهذا ما دفع ال    

ال يكفي أن يف حد ذاهتا، إذ  تعليميا   هدفا  دافعية اإلجناز 
لالنتباه لكي تتحقق أهداف احملتوى التعليمي مثريا  يكون 

وحمدد  التعليم، ولكن جيب أن يكون إطار التعليم جذابا  
 (.Chan,Angel,Eric,2012;Dindar,2016) األهداف

وتتعدد نظريات الدافعية وذلك حبسب الرتكيز يف التعرف     
على مسببات ونشأة الدافعية، والعوامل املؤثرة على توجيه 

السلوك الدافعي جتاه أهداف حمددة أو حوافز أو عوائد 
 معينة، أو تثبيت السلوك الدافعي أو تعديله أو تطويره.

لفرد يف والدافعية يف مفهومها العام هي حالة ناشئة لدى ا   
موقف معني نتيجة بعض العوامل الداخلية، أو وجود بعض 
املثريات اخلارجية يف هذا املوقف، وهذه املتغريات هي اليت 
 توجه سلوك الفرد وجهة معينة دون غريها  بطريقة حمددة

(Aslan & Kirikkanat,2013,310.) 
وميكن تعريف دافعية اإلجناز بأهنا عبارة عن بناء افرتاضي    
عدد األبعاد يوجه الفرد ويدفعه إىل القيام بواجباته بدقة مت

ونظام واستقاللية، والعمل على ختطي العقبات اليت تصادفه 
والتغلب عليها، مما يبث الثقة والطمأنينة يف نفسه، هبدف 
بلوغ معايري االمتياز، وحتقيق األهداف املستقبلية القريبة منها 

 (.Dindar,2016,237) والبعيدة
واستقراء ملا سبق، فإنه يربز للباحث أمهية استخدام     

اسرتاتيجيات ومناذج تدريسية حديثة، يتوقع فاعليتها اإلجيابية 
وخباصة لدى طالب  ، ودافعية اإلجنازيف التحصيل األكادميي

يف  بكليات الرتبية، كون ختصصهم يتيح هلم تدريس الطال
  . طالهبماملدارس، مما قد يساعد يف انتقال أثر التعلم إىل

 مشكلة البحث

 ذات الصلة، والدراسات الرتبوي األدب مراجعة خالل من    

عدم وجود دراسات تناولت التحقق من  الباحث الحظ
( يف التحصيل األكادميي ودافعية Woodsفاعلية منوذج )

اجلامعية، يف ظل تزايد الدعوات اإلجناز، وخباصة يف املرحلة 
ا مع إىل تبين مناذج واسرتاتيجيات تدريسية حديثة، وانسجام  

تدعو إىل االهتمام بالتحصيل هذا التوجه، ويف ظل دراسات 
  & Nie)كدراسة عام، وجهاألكادميي ودافعية الطلبة ب

Lau,2010;Singh,2011;Aslan& Kirikkanat;2013). 
التحقق من يف  احلايلمشكلة البحث الباحث حيدد فإن  

بناء ( يف تدريس مقرر Woods) استخدام منوذج فاعلية
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يف التحصيل األكادميي ودافعية اإلجناز لدى املناهج وتطويرها 
 .طالب كلية الرتبية يف جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

 هدف البحث 

الكشف عن فاعلية تدريس بناء  إىل هدف البحث احلايل    
( يف التحصيل oodsW) املناهج وتطويرها باستخدام منوذج

األكادميي ودافعية اإلجناز لدى طالب كلية الرتبية يف جامعة 
 .اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

 أسئلة البحث 

إحصائية عند  داللة ذات فروق توجد هل :األول السؤال
 التجريبية اجملموعة طالب بني( α≤0.05) مستوى الداللة

التحصيل األكادميي ملقرر بناء  يف الضابطة اجملموعة وطالب
( Woodsاملناهج وتطويرها تعزى لطريقة التدريس بنموذج )

 االعتيادية التقليدية؟وطريقة التدريس 
: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الثاني لسؤالا

التجريبية الب اجملموعة ط بني( α≤0.05مستوى الداللة)
وطالب اجملموعة الضابطة على مقياس دافعية اإلجناز، تعزى 

وطريقة التدريس ( Woodsلطريقة التدريس بنموذج )
 االعتيادية التقليدية؟

 أهمية البحث

يربز البحث احلايل أمهية مقرر بناء املناهج وتطويرها، ملا  -
هلذا املقرر من دور يف إكساب طالب كلية الرتبية معارف 

ات تساعدهم يف التدريس الفعلي وباستخدام مناذج وخرب 
 واسرتاتيجيات تدريسية حديثة.

قد يساعد طالب كلية الرتبية يف جامعة اإلمام عبدالرمحن -
 بن فيصل يف اكتساب اسرتاتيجية تدريسية حديثة.

يوفر البحث مقياسا  لدافعية اإلجناز، يتناسب والبيئة -
 الدراسات العليا.  السعودية، قد يفيد الباحثني وطالب

إثراء األدب النظري الرتبوي يف املناهج وطرق تدريسها، -
 -حبسب اطالع الباحث –وذلك لعدم وجود دراسات

تناولت متغريات البحث يف مقررات املناهج وطرائق التدريس 
 يف كليات الرتبية.

 حدود البحث

( يف تدريس مقرر Woods): تطبيق منوذجاحلد املوضوعي -
 املناهج وتطويرها.بناء 

: عينة قصدية من طالب كلية الرتبية يف البشري احلد -
 جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل.

مبدينة  : جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصلاملكاين احلد -
 .الدمام

 اجلــــــامعي : الفصــــــل الثــــــاين، مــــــن العــــــاماحلــــــد الزمــــــاين -

 م. )2016/2017(

 مصطلحات البحث

ضمن ثالث (: اسرتاتيجية تدريسية تتWoodsمنوذج )     
بؤ، واملالحظة، والتفسري، تنفذ من مراحل متتابعة، هي: التن

قبل املتعلمني، ويتم العمل هبا ضمن جمموعات صغرية، حتت 
، ويعرفه الباحث (Woods,1994) توجيه املعلم وإشرافه

، التعلمية التعليميةا: بأنه جمموعة من املواقف واخلربات إجرائي  
م املعلم فيها بإعداد وتنظيم احملتوى املعريف وفق ثالث يقو 

عمليات عقلية متسلسلة؛ التنبؤ، واملالحظة، والتفسري، 
موعات تعاونية، حتت وينفذها الطالب على شكل جم

 .وتوجيهه املعلمإشراف 
التحصيل األكادميي: املعرفة واملهارات املكتسبة من قبل -

 وحدة تعليمية معينةالطالب كنتيجة لدراسة موضوع أو 
(Karmos & Karmos,1984,57  وميكن حتديده إجرائي ،) ا

 اليت حيصل عليها الطالب يف االختبار املعد لذلك. بالدرجة
هي بناء افرتاضي يدفع الفرد إىل القيام  الدافعية لإلجناز: -

بواجباته بدقة ونظام واستقاللية، والعمل على ختطي العقبات 
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عليها، هبدف بلوغ معايري  اليت تصادفه والتغلب
، وحتدد دافعية اإلجناز إجرائيا  (Dindar,2016,237)االمتياز

بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب على مقياس دافعية اإلجناز 
 احلالية. د ألغراض البحثاملع

 الدراسات السابقة

الدراسات  فإنا، ا أجنبي  منوذج   (Woods) منوذج كون  مع    
حبسب اطالع -اليت تناولته كانت مجيعها دراسات عربية

وهذا عرض ألهم الدراسات العربية اليت تناولت  -الباحث
 منوذج وددز، متسلسل زمنيا  من األحدث إىل األقدم:

الكشف عن فاعلية إىل  (2016العنزي)هدفت دراسة    
يف تدريس العلوم على تنمية ( Woods) منوذجاستخدام 

عادات العقل والتفكري االستداليل، وتكونت عينة الدراسة 
طالبا  من طالب الصف الثالث املتوسط، مت  (58من)
باستخدام  درست يمهم إىل جمموعتني، جتريبيةتقس

ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، (، و Woodsمنوذج)
وباستخدام اختبار التفكري االستداليل ومقياس عادات 

ا ذات داللة إحصائية ج الدراسة فروق  العقل، أظهرت نتائ
لصاحل طالب اجملموعة التجريبية مقارنة بطالب اجملموعة 
الضابطة، على كل من اختبار التفكري االستداليل ومقياس 

 عادات العقل.
معرفة أثر  إىل دراسة هدفت( 2015)أبو جلنبو وأجرت   

يف تنمية املفاهيم العلمية  (Woods) منوذجاستخدام 
ومهارات التفكري الناقد لدى طالبات الصف السادس 

طالبة،  (72) األساسي يف مادة العلوم يف غزة، وباختيار
وتوزيعهن إىل جمموعتني؛ جتريبية وضابطة، وباستخدام اختبار 
املفاهيم العلمية واختبار مهارات التفكري الناقد، أشارت 

وذج وددز يف تنمية املفاهيم العلمية النتائج إىل فاعلية من
ومهارات التفكري الناقد لدى طالبات اجملموعة التجريبية 

 مقارنة بالضابطة.

تقصي فاعلية ( بدراسة هدفت 2015) وقام العنزي    
يف تدريس العلوم على تنمية  (Woods) منوذجاستخدام 

التفكري االبتكاري والدافعية للتعلم لدى طالب الصف األول 
( طالبا ، 60املتوسط مبدينة عرعر، وتكونت عينة الدراسة من)

مت توزيعهم على جمموعتني؛ جتريبية وضابطة، وباستخدام 
اختبار تورانس املصور للتفكري االبتكاري، ومقياس دافعية 

نتائج الدراسة إىل تفوق طالب اجملموعة  التعلم، أشارت
 التجريبية على طالب اجملموعة الضابطة.

تقصي  إىل فهدفت (2013) وأما دراسة محادي، وكاظم     
يف اكتساب مفاهيم قواعد اللغة  ( Woods) منوذجأثر 

، إذ مت يف العراق العربية لدى طالبات الصف الثاين املتوسط
جتريبية  وتقسيمهن إىل جمموعتني؛، طالبة  ( 65)اختيار
ذا داللة إحصائية لصاحل  ظهرت النتائج فرقا  وأ، ةوضابط

طالبات اجملموعة التجريبية مقارنة بطالبات اجملموعة الضابطة 
 اكتساب مفاهيم قواعد اللغة العربية. على اختبار

 منوذجمعرفة أثر  إىل بدراسة هدفت( 2013) وقامت رشيد  
(Woods ) طلبة مادة أسس التمريض مبعهد يف حتصيل

، طالبا  وطالبة  ( 66)الطب التقين يف العراق، وباختيار
جتريبية وضابطة، وباستخدام  وتقسيمهم إىل جمموعتني؛

االختبار التحصيلي، أظهرت نتائج الدراسة تفوق طلبة 
   (Woods) منوذج اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام

طلبة اجملموعة الضابطة اليت  علىيف االختبار التحصيلي 
 درست بالطريقة االعتيادية.

لى عالتعرف  إىل ( دراسة هدفت2011) وأجرى ياسني    
في تنمية التفكير الناقد  (Woods) منوذج أثر استخدام 

( 40)مت اختيار إذكلية الرتبية يف اجلامعة املستنصرية، لطلبة 
جتريبية وضابطة، ، وتقسيمهم إىل جمموعتني؛ طالبا  وطالبة  

 ا  ق الناقد أظهرت نتائج الدراسة فر وباستخدام اختبار التفكري
 منوذجموعة التجريبية اليت درست حبسب لصاحل طلبة اجملداال  

(Woods)  مقارنة بطلبة اجملموعة الضابطة اليت درست
 بالطريقة االعتيادية.
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ر ثأ تعرفإىل ( 2011)فت دراسة أمني، ومصطفىهدو      
 فلصا بالط لیفي تحص (Woodsمنوذج) دامستخا
، وكذلك يف يف العراق ءایزیلفدة العلمي في ماس الخاما

طالبا ، وتقسيمهم ( 71)، إذ مت اختيارمهارات التفكري الناقد
 ختباراالإىل جمموعتني؛ ضابطة وجتريبية، وباستخدام 

أظهرت النتائج و التفكري الناقد، مهارات تحصيلي واختبار ال
يف تنمية التحصيل والتفكري الناقد  (Woodsمنوذج)فاعلية 

اجملموعة طالب لدى طالب اجملموعة التجريبية، مقارنة ب
 الضابطة اليت درس أفرادها بالطريقة االعتيادية.

 بدراسة هدفت( 2010)وقام كل من املعموري، واخليالين     
يف التحصيل والتفكري  ( Woods) منوذجتقصي فاعلية  إىل

العلمي لدى طالب معهد إعداد املعلمني يف العراق، إذ مت 
طالبا  وتقسيمهم إىل جمموعتني؛ جتريبية  (60) اختيار

وضابطة، وباستخدام االختبار التحصيلي، ومقياس مهارات 
 التفكري العلمي يف مادة الفيزياء، أشارت النتائج إىل فاعلية

التحصيل ومهارات التفكري يف تنمية  (Woods) منوذج
 .العلمي

  لى فاعلية عالتعرف  إىل (2009) وهدفت دراسة حسن     
يف حتصيل طالب الصف األول املتوسط ( Woods) منوذج

طالبا ، ( 57)اختري ، يف العراق، حبيث يف مادة مبادئ اجلغرافيا
لى جمموعتني؛ جتريبية وضابطة، وباستخدام عوقسموا 

االختبار التحصيلي أشارت نتائج الدراسة إىل تفوق طالب 
يف ( Woodsمنوذج)اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام 

االختبارات التحصيلية مقارنة بطالب اجملموعة الضابطة اليت 
 درست بالطريقة االعتيادية.

إىل بإجراء دراسة هدفت ( 2005) وقامت العبيدي     
يف حتصيل طالبات ( Woods) منوذجلى فاعلية عالتعرف 

( 72)الصف الرابع العام يف مادة اجلغرافيا يف العراق، وباختيار
يف جمموعتني؛ جتريبية وضابطة، واستخدام  نطالبة، وتوزيعه

نتائج الدراسة إىل تفوق طالبات  تاختبار حتصيلي، أشار 

يف ( Woodsمنوذج)يت درست باستخدام اجملموعة التجريبية ال
 االختبار التحصيلي، مقارنة بطالبات اجملموعة الضابطة.

قياس أثر إىل دراسة هدفت ( 2001) وأجرت الدايين    
يف حتصيل طلبة الصف اخلامس ( Woods) التدريس منوذج

( 60)االبتدائي يف مادة العلوم العامة يف العراق، وباختيار
، وتوزيعهم يف جمموعتني؛ جتريبية وضابطة، طالبا  وطالبة  
تحصيلي، أظهرت النتائج تفوق طلبة ال ختباراالوباستخدام 

( Woodsعة التجريبية اليت درست باستخدام منوذج)اجملمو 
 .على االختبار التحصيلي مقارنة بطلبة اجملموعة الضابطة

 تعقيب على الدراسات السابقة

يف العامل العريب، سوى ريت إن مجيع الدراسات السابقة أج-
ذاته، وقد مت التعرض هلا يف األدب (  Woods,1994دراسة)

 النظري.
ت، فمنها تعددت املتغريات يف الدراسات السابقة وتنوع-

يف عادات العقل والتفكري  (Woodsالذي تناول أثر منوذج)
أو التفكري االبتكاري (، 2016كدراسة العنزي)  االستداليل

أو يف تنمية املفاهيم (، 2015لعنزي)والدافعية كدراسة ا
(، 2015) جلنبو مهارات التفكري الناقد كدراسة أيبالعلمية و 

(، 2011)أو التحصيل والتفكري الناقد كدراسة أمني ومصطفى
أو يف اكتساب مفاهيم قواعد اللغة العربية، كدراسة محادي، 

(، 2013(، أو يف التحصيل كدراسة رشيد)2013وكاظم)
 (.2001) (، والدايين2005والعبيدي)(، 2009وحسن)

 منوذج اتفقت الدراسات السابقة مجيعها على فاعلية-
(Woods)   مقارنة بالطريقة االعتيادية يف تنمية املتغريات

 املستهدفة.
مت اإلفادة من جممل الدراسات السابقة، وال سيما تلك -

اإلنسانية واألدبية،  مت تطبيقها يف املواد  الدراسات اليت
 ، وحسن (2011) (، وياسني2013كدراسة محادي، وكاظم)

 .(2005) ، والعبيدي(2009)
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إن اتفق البحث احلايل مع الدراسات السابقة يف بعض و -
صة التحصيل األكادميي، فإنه املتغريات واإلجراءات وخبا

يف دافعية  ( Woodsمنوذج)عنها يف تناوله لفاعلية  خيتلف
الرتبية يف جامعة اإلمام عبدالرمحن، ، لدى طالب كلية اإلجناز

 يف مقرر بناء املناهج وتطويرها.

 الطريقة واإلجراءات

 منهجية البحث
استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب لتناسبه مع طبيعة      

 استخدام منوذج احلالية؛ وذلك ملعرفة فاعلية البحث
(Woods )ودافعية اإلجناز لدى  األكادميي التحصيل يف

طالب كلية الرتبية يف جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل يف 
 مقرر بناء املناهج وتطويرها.

 مجتمع البحث
تكون جمتمع الدراسة من طلبة كلية الرتبية جبامعة اإلمام     

الثاين، من العام  الدراسي الفصلعبدالرمحن بن فيصل، يف 
 .( طالبا  487) والبالغ عددهمم   )2016/2017 (اجلامعي

 عينة البحث
لى ، موزعني ع( طالبا  62) من تكونت عينة البحث     

من بني أربع شعب للذكور، يف ا عشوائيا  و اختري شعبتني، 
، يف (2016/2017الفصل الدراسي الثاين من العام اجلامعي)

 كلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل.
لتمثل إحدامها  إحدى الشعبتني عشوائيا   اختريتو       

، والشعبة األخرى طالبا   (31) اجملموعة الضابطة، ومشلت
، ومت تدريس اجملموعة ( طالبا  31) اجملموعة التجريبية ومشلت

 قام الباحث ببناء  يف حني ضابطة بالطريقة االعتيادية،ال

وتكييفه ليتناسب مع مقرر بناء املناهج ( Woods) منوذج
ومت اإلفادة من الدراسات ذات الصلة، خباصة اليت وتطويرها، 

يف العلوم اإلنسانية، مثل  (Woods) منوذجمت فيها تطبيق 
(، 2005(، والعبيدي)2009(، وحسن)2011) دراسة ياسني

( حماضرة، بواقع ساعتني دراسيتني 11) وتكون الربنامج من

فيها وفق األنشطة واخلربات التعليمية لكل حماضرة، مت بناء 
 .(Woodsمنوذج)

 أدوات البحث
 الختبار التحصيلي -أولا 

قام الباحث ببناء اختبار حتصيلي لوحدات مقرر بناء     
عام، وحتديد  وجهوتطويرها، بعد حتليل احملتوى باملناهج 

بصورته األولية وتألف االختبار وصياغة النتاجات اخلاصة، 
االختبار على منط االختيار فقرات  وصيغت( فقرة، 33من )

 .من متعدد، ولكل فقرة أربعة بدائل
 صدق الختبار

 مت حساب صدق االختبار بطريقتني:    
( 7صدق احملكمني: إذ مت عرض فقرات االختبار على)-1

حمكمني، من ذوي اخلربة واالختصاص، ومت اعتماد الفقرات 
( فما فوق، وأجرى %80حصلت على نسبة اتفاق )اليت 

ت احملكمني، زمة؛ بناء على مالحظاالباحث التعديالت الال
تكون اختبار التحصيل األكادميي بصورته  وبناء  على ذلك،

واحدة لإلجابة  ( فقرة، وخصصت درجة28من)النهائية 
الصحيحة على الفقرة، يف حني خصصت درجة صفر 

 فإن النهاية الصغرى لالختبار مثمن ، و لإلجابة اخلاطئة
 درجة. (28) )صفر(، والنهاية العظمى

الداخلي من  االتساق الداخلي: مت حساب الصدق-2
( 20) على عينة استطالعية مكونة منخالل تطبيق االختبار 

بني الدرجات الفرعية بريسون ارتباط طالبا ، وحساب معامل 
(، 0.79) متوسطهاوالدرجة الكلية لالختبار، اليت بلغت يف 

 (.α≤0.01) عند مستوى الداللةوهي درجة دالة إحصائيا  
من ثبات فقرات االختبار مت  : وللتحققثبات الختبار
، يف كلية ة استطالعية من خارج عينة البحثتطبيقه على عين

، وأعيد تطبيقه ( طالبا  20الرتبية، بلغ عدد الطالب فيها )
بلغت قيمة  (KR-20) وباستخدام معادلة بعد أسبوعني،

 (.0.84) ثباته
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 مقياس دافعية اإلنجاز -ثانياا 
قام الباحث ببناء مقياس دافعية اإلجناز بعد االطالع     

على األدب الرتبوي والنفسي والدراسات ذات الصلة، 
 ( فقرة.45ومشلت األداة بصورهتا األولية على )

 صدق األداة
ملقياس  يةتاآل الصدق دالالت من بالتحقق الباحث قام    

 :دافعية اإلجناز
 الظاهري الصدق-أ

مت عرضه الدراسة الظاهري،  مقياس صدق من للتحقق      
( حمكمني من ذوي اخلربة 7)بصورته األولية على

واالختصاص، حبيث مت اعتماد الفقرات اليت حصلت على 
( فما فوق، وقد مت إجراء التعديالت البنائية 80%نسبة اتفاق)

بناء على مالحظات احملكمني، حبيث أصبحت واللغوية 
ومت توزيع  ( فقرة.38األداة بصورهتا النهائية مكونة من)

ية تة عشوائيا ، وأعطيت الدرجات اآلالفقرات اإلجيابية والسلبي
درجات(، 5موافق بشدة)للفقرات اإلجيابية والسلبية: 

درجة(، 2درجات(، غري موافق)3درجات(، وحمايد)4وموافق)
وعكس الدرجات للفقرات  درجة(،1ق بشدة)غري مواف

(، 38السلبية، وبذلك تكون النهاية الصغرى للمقياس)
 (درجة.190والنهاية العظمى)

 الداخلي االتساق-ب
من االتساق الداخلي ملقياس دافعية اإلجناز  حققوللت     

الفقرات، وقد  استخدم الباحث معامل ارتباط بريسون بني
ذات داللة إحصائية عند مستوى  ةانجاءت فقرات االستب

 تراوحت معامالت االرتباط بني إذ(، α≤0.01) الداللة
صادقة  فقرات املقياس(، وهذا يدل على أن 0.96-0.63)

    وتقيس اجلوانب اليت أعدت من أجل قياسها.

 ثبات األداة
على عينة ه مت تطبيقمن ثبات املقياس  وللتحقق     

( طالبا  20)، تكونت منالبحثأفراد استطالعية من خارج 
من طالب كلية الرتبية يف جامعة اإلمام عبدالرمحن بن 
فيصل، وجرى اشتقاق معامالت الثبات باستخدام معادلة 

(Cronbach Alpha ،)ثبات املقياس  وجد أن معامل إذ
القيمة مقبولة (، وُعدت هذه 0.87)  يساويللدرجة الكلية 

 .ألغراض هذا البحث

 اإلحصائيةالمعالجة 

، استخدم فرضياته واختبارلإلجابة عن أسئلة البحث     
ن ـك ملوذ (،ANCOVA) الباحث حتليل التباين املصاحب

 ر على نتائج التطبيق.ـاليت ميكن أن تؤثأجل ضبط املتغريات 

 نتائج البحث وتفسيرها

 األكادميي النتائج املتعلقة بالتحصيل-أوال  
 هل الذي ينص:" األول من أجل اإلجابة عن السؤال    

 إحصائية عند مستوى الداللة داللة ذات فروق توجد
(α≤0.05)  بني طالب اجملموعة التجريبية وطالب اجملموعة

بناء املناهج وتطويرها ملقرر األكادميي  التحصيل الضابطة يف
وطريقة التدريس ( Woodsطريقة التدريس بنموذج )تعزى ل

الباحث باستخراج املتوسطات ، قام التقليدية؟" ؛االعتيادية
 يارية لدرجات الطالب عينة البحثاحلسابية واالحنرافات املع

ا لنموذج على االختبار التحصيلي القبلي والبعدي، وفق  
(Woods)(.1) ، كما يوضحه اجلدول 
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 (1جدول)
ا إلى متغير استراتيجية فقا الطالب عينة البحث على الختبار التحصيلي القبلي والبعدي و  الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجاتالمتوسطات 

 التدريس
 المجموعة القبلي البعدي

 عدد الطالب املتوسط احلسايب االحنراف املعياري عدد الطالب املتوسط احلسايب النحراف المعياري
 ضابطة 31 7.87 2.64 31 13.74 3.73

 جتريبية 31 7.87 3.36 31 20.58 2.31

( أن املتوسط احلسايب لدرجات 1ويظهر من اجلدول )     
 ( قد بلغWoodsالطالب الذين درسوا من خالل منوذج )

(، وهو أعلى من املتوسط احلسايب لدرجات الطالب 20.58)
 باستخدام الطريقة االعتيادية، الذي بلغالذين درسوا 

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق يف املتوسطني 13.74)

( مت استخدام α≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ا ملتغري طريقة (، وفق  ANCOVA) حتليل التباين املشرتك

التدريس، بعد األخذ بعني االعتبار درجات الطالب على 
لذي مت تطبيقه قبل البدء باملعاجلة التجريبية  االختبار نفسه، وا

 ( نتائج هذا التحليل.2) كمتغري مصاحب، ويظهر اجلدول
 (2جدول )

 ا إلى متغير استراتيجية التدريسنتائج تحليل التباين المشترك لدرجات مجموعتي البحث على التحصيل البعدي وفقا 
 الدللة

اإلحصائية   
 قيمة
 ف

 متوسط 
 مجموع

المربعات   

 درجات الحرية
 مجموع
 مصدر التباين المربعات

 االختبار القبلي 0.61 1 0.61 0.06 0.80
 اسرتاتيجية التدريس 724.57 1 724.5 74.1 0.00

 اخلطأ 576.88 59 9.78  
 الكلي 1302.39 61   

 (α ≤ 0.05ا عند مستوى )* دالة إحصائي  
( وجود فروق ذات داللة إحصائية 2يتضح من اجلدول)    

( بني اجملموعتني التجريبية والضابطة، α≤0.05عند مستوى )
(، مبستوى 74.11) ا لقيمة )ف( احملسوبة إذ بلغتناد  است

(، ومن أجل حتديد اجملموعة اليت كان لصاحلها 0.00داللة)

ظهور الفروق، مت استخراج املتوسطات احلسابية املعدلة 
لدرجات الطالب يف جمموعيت واألخطاء املعيارية البعدي 

( 28) ا بأن العالمة القصوى على االختبار هي، علم  البحث
 ( يبني ذلك.3درجة، واجلدول )

 (3جدول)
  البعديالمعيارية ألداء مجموعتي البحث على التحصيل  واألخطاءالمتوسطات الحسابية المعدلة 

 المجموعة العدد المتوسط الحسابي الخطأ المعياري
 الضابطة 31 13.74 0.56
 التجريبية 31 20.59 0.56

املعدلة لدرجات طالب عينة تشري املتوسطات احلسابية      
على االختبار التحصيلي البعدي من خالل  البحث

ا بني املتوسطات ( إىل وجود فرق دال إحصائي  3اجلدول)
(، 20.59احلسابية املعدلة لدرجات طالب اجملموعة التجريبية)

واملتوسط املعدل لدرجات طالب اجملموعة 
ا عند (، وهذا الفرق دال إحصائي  13.74الضابطة)
 التفوق يف التحصيلالنتيجة تعين (، وهذه 0.00مستوى)
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 اعلية منوذجلصاحل طالب اجملموعة التجريبية، مما يدل على ف
(Woods)  لدى الطالب. التحصيليف 

مت النموذج من الناحية العملية،  ولقياس حجم فاعلية     
(، من أجل Eta2املعدلة ) 2يتاإاستخدام نسبة االرتباط 

استخراج الداللة العملية حلجم تأثري املعاجلة )طريقة 
على  املالحظ بني أداء جمموعيت البحثالتدريس( يف التباين 

االختبار التحصيلي، وأشارت النتائج إىل أن حجم الداللة 
( بطريقة التدريس املستخدمة، مما 0.68العملية يرتبط بنسبة )

ا داللة عملية يف هل( Woods)يعين أن طريقة التدريس منوذج 
 ، وبناء خربات تعلمية ذات معىن.التحصيل

أخرى احلالية مع نتائج دراسات  وتتوافق نتيجة البحث    
يف  (Woods)منوذج ذات صلة، أظهرت نتائجها فاعلية 

؛ 2005؛ العبيدي،2001)الدايين، كدراسةالتحصيل،  
املعموري ؛ 2011أمني ومصطفى،؛ 2009حسن،

 (.2013،رشيد؛ 2010واخليالين،
 إىل أسباب عدة، على رأسها: وإرجاعه ذلك تفسري وميكن   
 مناذج النظرية البنائية،كأحد ؛  (Woodsوذج)ــــمن إن تركيز -

 واالسرتاتيجيات اليت للمهارات املتعلمني ضرورة وعي على

 من جعل الستعماهلا؛ وضبط حماوالهتم م،ل  التع يف يتعلموهنا

ا، مما أسهم يف اجملموعة التجريبية، تعلما منظم  طالب  مل  تع
مليات عمليات بناء املعرفة وختزينها وتطبيقها يف إطار ع

 التحصيلنتائج إجيابية يف  منظمة ونشطة، وهذا قاد إىل
 لديهم.األكادميي 

( حيتاج إىل التفاعل Woodsإن تنفيذ خطوات منوذج ) -
 أسهممما  األقران،والتعاون والتشاركية والتعلم من خالل 

، وهذا ما تفتقده الطريقة األكادميي التحصيليف  اإجيابي  
مما  ،االعتيادية املعتمدة على احملاضرة والتلقني بالدرجة األوىل

( يف مقرر بناء Woods) يشري إىل إمكانية تطبيق منوذج
 .املناهج وتطويرها بطريقة فاعلة

 مبا التدريسي عرض احملتوى يف (Woods) منوذج اعتماد -

 التدرج على القائم للمحتوى املنطقي التنظيم مع يتناسب
 تعلم عملية تسهيل يف ساعد الصعب؛ إىل السهل من باملفهوم

 ل األكادمييالتحصي على والقدرة التجريبية، اجملموعة طالب

 .أفضل وجهب
ثانيا : النتائج املتعلقة باستجابات الطالب على مقياس دافعية 

 اإلجناز
 سؤال الدراسة الثاين، الذي ينصمن أجل اإلجابة عن     

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى " :على
( بني طالب اجملموعة التجريبية وطالب α≤0.05) الداللة

 مقياس دافعية اإلجناز، تعزى لفاعلية اجملموعة الضابطة على
وطريقة التدريس ( Woodsطريقة التدريس بنموذج )

، قام الباحث باستخراج املتوسطات التقليدية؟" االعتيادية
احلسابية، واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالب عينة 
الدراسة على مقياس دافعية اإلجناز، كما يوضحه 

 (.4اجلدول)

 (4جدول رقم )
ا إلى متغير على مقياس دافعية اإلنجاز القبلي والبعدي وفقا البحث  ارية لدرجات الطالب عينةالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعي

 استراتيجية التدريس
 القبلي البعدي المجموعة

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالب النحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد الطالب
 16.56 94.48 31 17.43 87.45 31 الضابطة
 24.41 124.26 31 23.26 87.19 31 التجريبية

( السابق، أن املتوسط احلسايب 4) من اجلدول ويظهر     
لدرجات طالب اجملموعة التجريبية على مقياس الدافعية 

(، وهو أعلى من املتوسط احلسايب لدرجات 124.26بلغ)
ما إذا  بالطريقة االعتيادية، وملعرفة  الطالب الذين درسوا
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ا عند مستوى كانت الفروق بني املتوسطات دالة إحصائي  
 (، مت إجراء حتليل التباين املصاحبα≤0.05) الداللة

(ANCOVA لدرجات طالب عينة البحث ،) على مقياس
ا إىل متغري اسرتاتيجية التدريس، دافعية اإلجناز البعدي وفق  

بعد األخذ بعني االعتبار درجات الطالب على مقياس 
الدافعية نفسه، والذي مت تطبيقه قبل البدء باملعاجلة التجريبية  

 ( نتائج هذا التحليل.5) كمتغري مصاحب، ويظهر اجلدول

 (5جدول )
 استراتيجية التدريسا إلى متغير على مقياس دافعية اإلنجاز البعدي وفقا  ن المشترك لدرجات مجموعتي البحثنتائج تحليل التباي

 مجموع مصدر التباين
 المربعات

 قيمة متوسط مجموع المربعات درجات الحرية
 ف

 الدللة اإلحصائية

 00.00 16.98 5832.04 1 5832.04 الختبار القبلي
 00.00 40.34 13854.7 1 13854.7 استراتيجية التدريس

   343.42 59 20261.6 الخطأ
    61 39834.4 الكلي

 (α ≤ 0.05ا عند مستوى )* دالة إحصائي  
ا ا دالة إحصائي  ( أن هناك فروق  5) يالحظ من اجلدول    

سابية لدرجات بني املتوسطات احل (α≤ 0.05) عند مستوى
على مقياس دافعية اإلجناز تعزى إىل  الطالب عينة البحث

)ف(  متغري اسرتاتيجية التدريس؛ إذ بلغت قيمة اإلحصائي

( وهذه القيمة دالة 40.34إىل متغري اسرتاتيجية التدريس)
(، وملعرفة لصاحل أي من 0.00ا عند مستوى الداللة)إحصائي  

اسرتاتيجيات التدريس تعزى الفروق، مت حساب املتوسطات 
على مقياس  املعدلة لدرجات طالب عينة البحثاحلسابية 

 ( هذه املتوسطات.6الدافعية البعدي، كما يبني اجلدول)
 (6جدول)

 على مقياس دافعية اإلنجاز البعدياء المعيارية ألداء عينة البحث المتوسطات الحسابية المعدلة واألخط
الحسابيالمتوسط  العدد المجموعة  الخطأ المعياري 
 3.33 94.42 31 الضابطة
 3.33 124.32 31 التجريبية

( أن املتوسط احلسايب املعدل 6) يتضح من اجلدول      
املتوسط  يف حني (124.32لدرجات اجملموعة التجريبية هو)

(، 94.42احلسايب املعدل لدرجات اجملموعة الضابطة هو)
يف إثارة دافعية  فاعلية (Woods)وهذا يعين أن لنموذج 

 ولقياس حجم فاعلية الطالب مقارنة بالطريقة االعتيادية،
الربنامج من الناحية العملية يف دافعية اإلجناز، مت حساب 

ηاملعدلة ) 2بلغت قيمة إيتا إذمربع إيتا، 
(، مما يدل 0.87=2

اجملموعتني يرجع إىل على أن التباين يف الدرجة الكلية بني 
 استخدام النموذج التعليمي.

ليت (، ا2015)العنزي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة     
وتتفق   يف تنمية الدافعية، (Woods)منوذج تقصت فاعلية

كذلك مع معظم دراسات النظرية البنائية، اليت تشري نتائجها 
 التحصيل يف فاعال   ابأن ألسلوب التدريس املتبع أثر  

 والدافعية، ومن ذلك دراسة األكادميي
(Palmer,2005;Sullivan,Richardson,2011;Liu,Rios,Bo

rden,2015;Teng,Zhang,2016) 
هذا النموذج كون ويرجع الباحث السبب يف ذلك،     

 نموذجال هذا يف الطالب تقسيمفعملية يتمركز حول املتعلم، 

من خالل خطوات حمددة،  وظائف وذات متعاونة جماميع على
وتنمية دافعية اإلجناز  حتفيزهم يف ساهم قدعلمية متسلسلة، 

استطاع الطالب التوصل إىل املعرفة وبنائها بطريقة  إذ، لديهم
مما يشري إىل إمكانية تطبيق  ماتعة،نشطة و تشاركية و 

  .( يف مقرر بناء املناهج وتطويرها بطريقة فاعلةWoods)منوذج
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 والمقترحاتملخص نتائج البحث والتوصيات 

اجات بناء على نتائج البحث احلايل، ميكن اخلروج باالستنت  
 ية:توالتوصيات واالقرتاحات اآل

 ملخص نتائج البحث -أولا 
وتنمية دافعية طالب  حتصيل ( يفWoodsمنوذج) فاعلية-1

 .االعتيادية بالطريقة مقارنة مقرر بناء املناهج وتطويرها
مقرر بناء  تدريس ( يفWoodsمنوذج) تطبيق إمكانية-2

 املناهج وتطويرها.
 متعاونة جماميع على نموذجال هذا يف الطالب تقسيم إن-3

 سري مع وتفاعلهم حتفيزهم يف ساهم حمددة، قد وظائف وذات

 انعكس الذي األمر امللل، وأزاح اجلمود عنهم وأزال الدرس
 . النتائج يف إجيابيا  

  التوصيات -اثانيا 

ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة  تدريبيةإقامة دورات  -1
ذج اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، لتدريبهم على استخدام منا

 .(Woods)وطرائق تدريسية حديثة، كنموذج
توعية القائمني على التدريس بأمهية استخدام مناذج -2

لدوره اإلجيايب يف  (؛Woods)تدريسية تفاعلية، مثل منوذج 
 ودافعية اإلجناز لدى الطالب.األكادميي التحصيل 

ضمن مفردات طرائق التدريس  (Woods)دخال منوذج إ-3
 يف اجلامعات، خباصة يف كليات الرتبية منها.

 المقترحات  -اثالثا 

توظيف منوذج  إجراء دراسات للكشف عن فاعلية-1
(Woods)  يف متغريات أخرى، مثل: بقاء أثر التعلم، واختاذ

 القرار، وتنمية أنواع متعددة من التفكري، كالعلمي، والتأملي.
ى جامعات وكليات إجراء دراسة مماثلة للبحث احلايل عل-2

 الرتبية األخرى.

إجراء دراسة مماثلة للبحث احلايل على مراحل التعليم -3
 العام املختلفة .

 المراجع 

أثر استخدام منوذج وودز يف تنمية املفاهيم (. 2015جلنبو، صفاء )أبو 
ومهارات التفكري الناقد لدى طالبات الصف السادس األساسي يف 

 ، اجلامعة اإلسالمية، غزة.ة، رسالة ماجستري غري منشور العلوم العامة
أثر استخدام منوذج وودز يف  (.2011) رضوان أمحد؛ ومصطفى، أمني،

صف اخلامس العلمي يف مادة الفيزياء وتنمية تفكريهم حتصيل طالب ال
، جامعة املوصل، العراق، جملة أحباث كلية الرتبية األساسيةالناقد، 

10(4،)51-79. 
، دار 5-، طتعليم التفكري، مفاهيم وتطبيقات(. 2010) جروان، فتحي

 الفكر للنشر والتوزيع، عمان: األردن.
(. فاعلية استخدام أمنوذج وودز يف حتصيل طالب 2009حسن، حممد )

جملة الكلية اإلسالمية الصف األول املتوسط يف مادة مبادئ اجلغرافيا، 
 .243-221(، 10)3، العراق، اجلامعة

(. أثر أمنوذج وودز يف اكتساب 2013محادي، حسن؛ كاظم، سجى )
جملة الثاين املتوسط،  مفاهيم قواعد اللغة العربية عند طالبات الصف

 .325-276(، 99) ، العراق، العددالعلوم الرتبوية والنفسية
أثر التدريس على وفق أمنوذج وودز يف حتصيل  (.2001) بتول الدايين،

غري  ، رسالة ماجستريتالمذة الصف اخلامس االبتدائي يف العلوم العامة
 ، جامعة ديايل، العراق.منشورة

أثر التدريس وفق أنموذج وودز في تحصيل طلبة (. 2013رشيد، ميعاد )
(، 103، العدد)العراق، العلوم التربوية والنفسيةجملة ، معهد الطب

563-593. 
دار عمان، ، 1-، طأساليب تدريس العلوم(. 1994) زيتون، عايش

 وق للتوزيع والنشر.الشر 
اسرتاتيجيات تعلم مهارات (. 2009) نبيل؛ عياد، وليد عبداهلادي،

 ئل للنشر والتوزيع.دار واعمان، ، 1-، طالتفكري بني النظرية والتطبيق
أثر استخدام منوذج وودز يف حتصيل طالبات  (.2005) العبيدي، إسراء

غري  ، رسالة ماجستريالصف الرابع العام يف مادة اجلغرافيا العامة
 ، جامعة ديايل، العراق.منشورة

فاعلية استخدام منوذج وودز يف تدريس العلوم على  (.2015فايز) العنزي،
علم لدى طالب الصف األول تنمية التفكري االبتكاري والدافعية للت

 أم القرى.، جامعة ةغري منشور  ، رسالة دكتوراهمبدينة عرعراملتوسط 
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(. فاعلية استخدام نموذج وودز في تدريس العلوم 2016العنزي، مبارك )
العقل والتفكير االستداللي لدى تالميذ الصف على تنمية عادات 

-119(، 53، العدد)رسالة الرتبية وعلم النفسط، الثالث المتوس
140. 
أثر استخدام أمنوذج وودز يف  (.2010) رعد واخليالين،عصام؛  املعموري،

حتصيل طالب الصف الثالث معهد إعداد املعلمني يف مادة الفيزياء 
، جامعة ديايل، لبحوث اإلنسانيةجملة ديايل لوتفكريهم العلمي، 

 .244-192(،46العراق، العدد)
وودز في تيجية ااسرت (. أثر استخدام برنامج وفق 2011ياسني، طالب )

(، 27)، جملة التواصل، العددتنمية التفكير الناقد لطلبة الجغرافية
53-77 

Aslan,A;Kirikkanat,B.(2013).Achievement and 

Motivation: A Different Perspective on Familiar 

Concept, Procedia - Social and Behavioral 

Sciences,106(10),308-316. 

Chan,K; Angel,K; Eric,S.(2012).Relational Analysis of 

Intrinsic Motivation, Achievement Goals, Learning 

Strategies and Academic Achievement for Hong 

Kong Secondary Students, Asia-Pacific Education 

Researcher,21(2),230-243. 

Chen,B; Chiu;W; Wang,C.(2015). The Relationship 

Among Academic Self-concept, Learning Strategies, 

and Academic Achievement: A Case Study of 

National Vocational College Students in Taiwan via 

SEM, Asia-Pacific Education Researcher,24(2),419-

431. 

Dindar,A.(2016). Student Motivation in Constructivist 

Learning Environment, Eurasia Journal of 

Mathematics, Science & Technology Education, 

12(2),233-247. 

Fast,Gerald;Hankes,Judith(2010). Intentional Integration 

of Mathematics Content  Instruction  with  

Constructivist  Pedagogy in Elementary 

Mathematics Education, School Science & 

Mathematics,vol.110(7),330-340. 

Hancock,D.(2007). Effects of performance assessment on 

the achievement and motivation of graduate 

students, active Learning in Higher  

Education,8(3),219-231. 

Karmos,Ann;Karmos,Joseph.(1984).Attitudes toward 

standardized achievement tests and their relation to 

achievement test performance, Measurement and 

Evaluation in Counseling and 

Development,17(2),56-66. 

Lee,S;Hung,D;Teh,L.(2014). Toward 21st Century 

Learning: An Analysis of Top Performing Asian 

Education Systems’ Reforms, Asia-Pacific 

Education Researcher,23(4),779-781. 

Liu,o; Rios,J; Borden,V.(2015). The Effects of 

Motivational Instruction on College Students’ 

Performance on Low-Stakes Assessment, 

Educational Assessment,vol.20,79–94. 

Nie,Y;Lau,S.(2010).Differential relations of constructivist 

and didactic instruction to students', Cognition, 

Motivation, and Achievement,20(5),411–423. 

Pacharn,P; Bay,D; Felton,S.(2013). The Impact of a 

Flexible Assessment System on Students’ 

Motivation, Performance and Attitude, Accounting 

Education: an International Journal, 22(2),147-167. 

Palmer,D.(2005). A Motivational View of Constructivist 

informed Teaching, International Journal of Science 

Education ,27(15),1853–1881. 

Singh,K.(2011).Study of Achievement Motivation in 

Relation to Academic Achievement of Students, 

International Journal of Educational Planning & 

Administration,1(2),161-171. 

Sullivan,T; Richardson,E.(2011). Living the Plan: 

Strategic Planning Aligned with Practice and 

Assessment, The Journal of Continuing Higher 

Education,vol.59,2-9. 

Tafrova-Grigorova; Boiadjieva, Emilov & Kirova, 

Milena.(2012). Science teachers attitudes towards 

constructivist environment :A Bulgarian case, 

Journal of Baltic Science Education,11,(2),184-193. 

Teng,L;Zhang,L.(2016). Fostering Strategic Learning: The 

Development and Validation of the Writing 

Strategies for Motivational Regulation 

Questionnaire (WSMRQ), Asia-Pacific Education 

Researcher ,25(1),123-134. 

Thaer,A;Thaer,G.(2016). The Effect of ARCS 

Motivational Model on Achievement Motivation 

and Academic Achievement of the Tenth Grade 

Students,The New Educational Reviwe,43(1),68-77. 

Woods,R.(1994). A close – up at How Children Learn 

Science, Educational Leadership, 51, (5), 33-35.

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Fast%2C%20Gerald%20R%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Fast%2C%20Gerald%20R%2E%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ea9h%7C%7Cjdb%7E%7Ea9hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22School%20Science%20%26%20Mathematics%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ea9h%7C%7Cjdb%7E%7Ea9hjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22School%20Science%20%26%20Mathematics%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09594752/20/5


 (م2018يونيو  /هـ1439الرياض )شوال    –61العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The Effectiveness of Teaching Curriculum Structure and Development Course by Using Wood's Model in Academic 

Achievement and the Achievement Motivation among Imam    Abdulrahman Bin Faisal University Students 

 

Ali Tared Aldossari 

 

Education College - Imam Abdulrahman Bin Faisal University, 

 

Submitted 31-12-2017 and Accepted on 04-03-2018 
 

 

Abstract: The objective of the research was to reveal the effectiveness of teaching curriculum Structure and development 

course by using wood's model  in academic achievement and achievement motivation among the Faculty of Education 

students at Imam Abdulrahman Bin Faisal University. To achieve this goal, the researcher used the semi-experimental 

method through dividing the students into two groups; the control group and the experimental one. Each group had (31) 

students studying the Curriculum Structure and development course.   The researcher prepared the research instruments, and 

verified their validity and reliability, then, the achievement test was carried out for both groups, the test consisted of (28) 

multiple choice questions, in addition to the achievement motivation scale which consisted of (38) paragraph. The research 

results showed that there were statistically significant differences in the use of the Wood's model in the two variables of the 

academic achievement and achievement motivation for the benefit of experimental group members compared to the control 

group. 
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