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 امللخص

وحددة مواد تعميمية تعاونية قائمة عمى المدخل العممي لتدريس م يمتصإلى حث ىدف الب
 تمميددذاتوميددارات الكتابددة العمميددة لددد   ،لتنميددة عمددق المعرلددة الييزيائيددة ؛"الحركددة الدوريددة"

وقددددد اتبددددا البحددددث المددددنيج التجريبددددي ذو التصددددميم شددددبو التجريبددددي ذو  ،المرحمددددة ادعداديددددة
إلدى  ا، وتقسديميمالصدف الاداني ادعدداد تمميدذات ر مجموعة مدن اختياالمجموعتين؛ حيث تم 

تعاونيدة وحددة ولدق مدواد تعميميدة ال تدرسد ( تمميدذة44)عدددىا  مجموعتين، مجموعة تجريبيدة
الطريقدة المععتدادة، ب تدرسد( تمميدذة 44)عدددىا ضابطة  ومجموعة ،قائمة عمى المدخل العممي

ددم م اختبددار  كمددا تددم إعدددادة، وتددم إعددداد اختبددار عمددق المعرلددة الييزيائيدد قدددير لي ددي لتقيدديم توسع
أشدارت النتدائج إلدى وجدود  ،، وبعد التدريس وتطبيدق أداتدي البحدث بعددي اميارات الكتابة العممية

لددروق دالددة إحصددائي ا لددي كددلل مددن عمددق المعرلددة الييزيائيددة، وميددارات الكتابددة العمميددة لصددال  
، بحدث مجموعدة مدن التوصديات والبحدوث المقترحدةالمجموعة التجريبية، ولي ضوء ذلدك قددم ال

يجابيددة منيددا اىتمددام بددرامج التنميددة المينيددة لممعمددم بمددداخل التدددريس القائمددة عمددى نشدداط  وا 
 .المتعمم أاناء التعمم

 :الكممات الميتاحية
 ميارات الكتابة العممية.  -عمق المعرلة الييزيائية -المدخل العممي -مواد تعميمية تعاونية   
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Designing a Cooperative Educational Materials based on Scientific 

Approach to Develop Depth of Physical knowledge and Scientific Writing 

Skills for preparatory stage students 
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Women College Ain Shams University 

 

The Research aimed to Design a Cooperative Educational Materials 

based on Scientific Approach for teaching 'Periodic Motion' Unit to Develop 

Depth of Physical Knowledge and Scientific Writing Skills for female students 

in preparatory stage, the research followed the experimental approach with a 

quasi-experimental with a two-group design; a group of female students in 

eighth grade were chosen, and divided into two groups, an experimental group 

of (44) female students studied the unit According to Cooperative Educational 

Materials based on the Scientific Approach, and a control group of (44) female 

students studied According to the usual method, a Depth of Physical 

Knowledge test was prepared and another test with a Rubric were prepared to 

evaluate the skills of scientific writing, after the teaching, and applying the two 

tools of the research, the Results indicated that there were statistically 

significant differences in each of the Depth of Physical Knowledge, and 

Scientific Writing Skills for the benefit of the experimental group. In the light 

of the results of the current study, the research presented some 

recommendations and suggestions for further studies, like drawing the attention 

of the Professional Development Programs to train the Science Teachers on 

Using teaching approaches based on the activity and positivity of the learner 

during learning. 
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 مكدمة:

وتو ييدو لدي  ليم المتعممين لما يتعمموه إلىلي تعميم العموم التربوية تسعى ادصالحات 
العممدداء  مادل تمددك التدي يسددتخدميا ،الممارسدات العمميددةعدددل مددن  نخراط لدديال بدذلددك و  حيداتيم،

جددراء التحقيقدداتوبندداء التيسدديراتالوصددف،  :ماددل ،أاندداء عمميددم ويتطمددب قيددام ، ، والنمذجددة، وا 
ا تعمم بمال تمك الممارسات الم  .  بشكل معتادحدث ي ذلك الذ ن عتدريس ا أكار طموح 

تطمددب يبصددية خاصددة المعددارف الييزيائيددة  وتعمددمم العمددوم بصددية عامددة، يون ددر ا  ن تعمدد
 المعددارفاسددتخدام طرائددق واسددتراتيجيات تدريسددية تعشددجا المددتعمم عمددى الددتعمم اليعددال، وأن تمددك 

مجددردة يمكددن  معددارفا بيددا مددن أحددداث و ددواىر طبيعيددة، و البيتيددا تيددتم بدراسددة الطبيعددة ومدد
اسددتخدام المعمددم لطريقددة التدددريس المعتددادة  لدد نالسددتدلل عمييددا مددن تهايراتيددا عمددى الطبيعددة؛ 

يقتصدددر دور المدددتعمم عمدددى الحيددد   ويجدددب أل،  يدددر مييدددد القائمدددة عمدددى التمقدددين والمحاضدددرة
ل سيترتب عمى ذلك عدد مد  المعدارفن اآلادار السدمبية منيدا: الييدم الخطده لتمدك والست يار، وا 

المعدارف الييزيائية، وتددني مسدتو  تحصديميا، وبالتدالي نيدور المتعممدين وعددم دالعيدتيم لدتعمم 
إلدددى مدددداخل واسدددتراتيجيات تعتمدددد عمدددى نشددداط  تمدددك المعدددارف، وعميدددو يحتددداج تعمدددم ئيدددةالييزيا

من الميارات العممية والعممية والتواصدمية التدي  اوممارسة المتعمم، ولي الوقت ذاتو تكسبو عدد  
 تعمكنو من ليميا وتطبيقيا ومن ام نقميا.

المدتعمم المعرلدة الييزيائيدة أو تدريبدو عمدى حدل المسددائل  إكسداب ومدن ادم لدم يعدد كالي دا 
وعمميدات ميدارات  ينبغدي تدريبدو عمدى ممارسدةالرياضية المتعمقة بالقوانين الييزيائية لقدط؛ بدل 

تجعمو مدرك ا لطريقة تيكيره وما يحتداج إليدو مدن معدارف، وكيييدة معالجتيدا، ومدا يسدمكو عقمية 
من خطوات لحدل المشدكالت الواقعيدة المرتبطدة بالطبيعدة مدن حولدو وذات العالقدة بتمدك المعرلدة 

تصدنيف  اطمدق عمييدأع أربعدة مسدتويات  Norman Webbوقد حدد "نورمان ويب" الييزيائية، 
، أو "مسدددتويات عمدددق المعرلدددة" Webb's Knowledge taxonomy"ويدددب المعرلدددي" 

Depth of Knowledge (DOK) Levels ، تتدرج من ا دندى إلدى ا عمدى لدي المسدتو  و
عدددادة   Recall and ادنتددداج العقمدددي كمدددا يمدددي: المسدددتو  ا ول: مسدددتو  السدددتدعاء وا 

Reproduction والمسددددتو  الادددداني: تطبيددددق المييددددوم أو الميددددارة ،Skill/ Concept ،
، وأخيددر ا  المسددتو  الرابددا: Strategic Thinking ادسددتراتيجي والمسددتو  الاالددث: التيكيددر 
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Extended Thinking (Weay, Masood, & Abdullah, 2016)التيكيدر الممتدد 
 ** ،

ومددا تتطمبددو مددن  ومددن المالحدد  أن تمددك المسددتويات تقدديس قدددرة المددتعمم عمددى معالجددة المعرلددة
، وتحديددد نوعيدة تيكيددره أانداء تعممددو، وىدي مددن المتطمبدات ا ساسددية لدي نددواتج عمميدات عقميدة

 ؛ وعميدو ليديكييية تيكير المدتعممل وصف عمق المعرلةمستويات  تعقدمالتعمم ليذا العصر، كما 
 .كما لي تصنيف بموم المعرلي التيكير إلى مستويات تصنيفمجرد  تليس

كاددر ا  عقميددة اللمعالجددات ا كيزىددا عمددىمددن تر  عمددق المعرلددةمسددتويات وتتضدد  أىميددة  
؛ أ  لدديس تطبيددق المعرلددة لددي خطددوتين أو أكاددر، ليددي تتطمددب مجددرد التددذكر والييددم مددنعمق ددا 

كمدددا تعرك دددز ، مجدددرد اسدددتدعاء المعرلدددة ولكدددن تو يييدددا لدددي حدددل المشدددكمة أو الموقدددف الجديدددد
؛ ممدا ي سداعد والممتدد ي ادسدتراتيجامتداد المعالجة إلى تنمية التيكيدر بنوعيدو  المستويات عمى

؛  Hess, 2010؛ Weay et al., 2016مدى التيكيدر لدي طريقدة تيكيدره وتعممدو )المدتعمم ع
(، وعمى الر م من أىمية ىذا التصدنيف لدي تقيديم عمدق المعرلدة 6102؛ عمر، 6102الييل، 

 من الدراسات. لد  المتعممين إل أنو لم يح  بالىتمام
 ممارسدة المدتعمم واسدتخدامو لعدددل  عارف الييزيائية تتطمدبالمن تعمم  ل ناحية أخر  منو 

العممدداء مددن لبدددون تمددك الميددارات لمددا تمكددن ، العقميددةإضددالة إلددى  التصددالية الميددارات مددن
لدي المجتمدا العممدي عمدى قددرتيم  يميتوقف نجاح حيث ؛اآلخرينمشاركة نتائجيم العممية ما 

، الدذ  مدن خاللدو يععبدر التواصدل الكتدابينيدا ، والتواصدل لدو أشدكال معمى التواصل بشكل لعدال
المتعمم عن ما اكتسبو من ليم، أو مدا لديدو مدن لكدر؛ وبالتدالي يدتمكن المعمدم مدن الحكدم عمدى 

  مد  تعممو. 
ددددخال  مدددن أجدددل الدددتعمم  بشدددكل عدددام كمدددا تععدددد الكتابدددة  ”Writing to Learn“مع

(Reynolds, Thaiss, Katkin, & Thompson-Jr, 2012) خددر نيددا الوجددو اآل، وأ
ن عمددى التعامددل مددا متطمبددات القددراءة يقددادر ال المتعممددين لدد ن مع ددملمقددراءة، وبددالر م مددن ذلددك 

لحدين  .(Graham & Perin, 2007) لددييم صدعوبات شدديدة لدي الكتابدة يوجددالمتوسدطة 
ة تحتدداج القددراءة إلددى ميددارات معينددة ماددل: إدراك المعنددى، والددربط،... ومددا إلددى ذلددك، لدد ن الكتابدد

                                              
**
 دحعتتن  تت  ااحظتت   ثتتث   إللكتتو  (EndNote X5استتدمت ا ااحثة تتن مج تتث ث اادإللكتتو ا ا دج  تت    

- American Psychological Association (APA) styleااجمعكتتن ار جي كتتن ااة  تتكن 
5th
 

edition)اسم ااعثئلن، سةن ااةشج  ، 
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وبخاصددددة العمميددددة تحتدددداج إلددددى ميددددارات ماددددل: السددددتنباط، والتددددرابط، والتمخددددي ، والتن دددديم، 
ن المدتعمم مدن عدرن ونقدل مدا لديدو مدن ألكدار إلدى ا خدرين بشدكل مددن م والتتدابا...، بمدا يعمك د

المدددتعمم ، وكدددل تمدددك الميددارات يحتددداج بادضدددالة إلددى الميدددارات ادمالئيدددة والنحويددة ومتماسددك،
أن  يتضدد  ولكددن بددالن ر إلددى واقددا تدددريس العمددوم .تعممددو ييددا واسددتخداميا أاندداءعم لمتدددريب
م العمددوم يينصددب تركيددز تعمدد ؛ حيددثالكتابددة العمميددة لددم تهخددذ القدددر الكددالي مددن الىتمددام اتميددار 

ومدا ، التيكيدر العممدي، واتخداذ القدرارو ، وتطوير ميارات حدل المشدكالت ،عمى الحقائق والمياىيم
، لددد  المتعممددين)المي ددي والكتددابي(  ميددارات التصددال العممددي بتنميددة ىتمددامدون ال إلددى ذلددك

لمتعمدديم ولتقيدديم الددتعمم، وليددا تددهاير قددو  عمددى لاعمددة أداة  الكتابددة العمميددة نععددد بددالر م مددن أن
وأكدد  .((Tonissen, Lee, Woods & Osborne, 2014 مسدتقبال   لممتعممدينالمينيدة  ةحيداال

أن مع ددم المتعممددين لددي المراحددل الدراسددية المختميددة ل  تددي أوضددحتالدراسددات النتددائج  ذلددك
ن  كتابدة عمدى  السدابقة خبدراتيماقتصدرت يمتمكون خبرات سابقة عن ميارات الكتابدة العمميدة، وا 

 & Di Trapani)المنزليدة أو السدتجابة عمدى الختبدارات الدراسدية الواجبات القيام ب وأ ةمقال

Clarke, 2012لمكتابددة العمميددة دور ا ومددن اددم لدد ن  .(6102 ،السددمان ؛6102 ،ا حمددد  ؛
 .بصية خاصة ئيةالييزياالمعرلة عامة و بصية  ميم ا لي تعمم العموم

إنخددراطيم لددي ميددام وأنشددطة ويتطمددب إكسدداب المتعممددين ميددارات الكتابددة العمميددة إلددى 
ومدا تتضدمنو  تعميمية تعحي زىم عمى استخداميا، وىذا يتطمب نمط مختمف من من ومة التددريس

لدي الوكدالت الحكوميدة  حرصدتلدذا مدن اسدتراتيجيات ومدداخل ومصدادر ومدواد التعمديم والدتعمم؛ 
 التعميميددةمددواد التطددوير و عدددد ا مددن بددرامج المددن  المصددممة لدددعم دعددم عمددى الوليددات المتحدددة 
لحديادة التطدورات ا وتعمدل ولدق ،وتعكس المعدايير الوطنيدة النشط،عزز التدريس المبتكرة التي تع 

البتكددار الياعميددة و  إلددى وتيدددف ،التقنيددات التعميميددة وأ العممددي أو التربددو لددي المحتددو  سددواء 
شدير ا بحداث إلدى أن تع و  ،(Ntasiobi, Francisca & Iheanyi, 2014)لدي التددريس والدتعمم

 مومددا تقددوم عمييددا مددن لمسددية تعميميددة تعغيددر مددن أدوار كددل مددن المعمددم والمددتعممددواد التعميميددة ال
 ,Cervetti, Barber, Dorph, Pearson, & Goldschmidt)ممارسداتيم التعميميدة  ومدن

2012). 
 بددل المعممددين لدديمددوارد مصددممة لالسددتخدام مددن ق  وتععددر ف المددواد التعميميددة عمددى أنيددا 

أو  الدراسددية اليصددل الدراسددي لتوجيددو تعميمدداتيم، بمددا لددي ذلددك الكتددب المدرسددية أو الوحدددات
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كمدا ، (Remillard, Harris, & Agodini, 2014) التعمديم ووسدائط ،المطدورةالوحددات 
بدل المعممدين لدي اليصدل المصدممة لالسدتخدام مدن ق   المدوادإلدى  التعميميةمواد الشير مصطم  يع 

، إرشدادات تربويدةوقدد تكدون أوراق عمدل، وأعمدال يدويدة، وتجدارب، ومدا تتضدمنو مدن الدراسي 
ماددل التميزيددون  ةإلكترونيدد ، وقددد تكددونعية وبصددريةسددم أو بصددرية أو واد سددمعيةمدد وقددد تكددون

ماددل لوحددة الطباشددير والرسددوم البيانيددة والنمدداذج  ةو يددر إلكترونيدد ،الكمبيددوترو والراديددو وا لددالم 
مصددطم  الكتددب المدرسددية، الددذ   نعددوىددذا يختمددف  ،والمخططددات، وقددد تكددون عمميددة/ إجرائيددة

   .دكماليا عممينلممتقدم تمارين يع و  ،يتم تغطيتياموضوعات  يتضمن
لاعميتيددا عمددى نددواتج لتقصددي  لقددد تناولتيددا الدراسددات بالبحددث المددواد التعميميددة و ىميددة

المدواد التعميميدة عمدى اسدتخدام  التي تقصت لاعميدة (Olayinka, 2016) منيا: دراسةالتعمم 
كشدديت ، و ونددابوليددة كاد "زاريددا"المدددارس الاانويددة العمميددة العميددا لددي  لمتعممدديا داء ا كدداديمي 

أمددا  العمددوم، المناسددبة لنددواتج تعمددمالمددواد تمدك عندددما تددم تددولير  المتعممددينأداء  تحسددن يدانتائج
اسدتخدام المدواد  تقصدي لاعميدة استيدلتلقد  (Matthew & Onyejegbu, 2013)دراسة 

كشدديت و  ،المدددارس الاانويددةلددد  متعممددي معمددوم الزراعيددة لالتعميميددة عمددى التحصدديل المعرلددي 
لدرق كبيدر لدي  م ي يدرولد ،بددون مدواد تعميميدة درسدواالدذين  تحسن أدائيم عن ذوييم ياجنتائ
 (Jacob, 2018)ودراسدة  ،بدالمواد التعميميدة االدذين درسدو  المتعممدين الدذكور عدن ادنداثأداء 

لمرحمددة لدي اتددريس الييزيداء عمدى  ، وأادر ذلدك تعميميدةال مدوادال تقيديم مدد  تدوالر التدي ىددلت
عن نق  المواد التعميمية الالزمة لتدريس الييزيداء، وأن المعممدين ل  نتائجال كشيتو ، الاانوية

رتجددال مددواد تعميميددة تسدداعدىم عمددى التدددريس، وقددد يسددتييدون مددن المددواد المحميددة المتاحددة د 
 .أوصددت بضددرورة اىتمددام الحكومددة بتخصددي  مددورد مددالي لدددعم تصددميم تمددك المددواد التعميميددة

التددي أكدددت أن  يدداب أو ضددعف  (Aina & Akintunde, 2013)اتيددق مددا ذلددك دراسددة و 
وعددزوف  التعمديم  يددر معحيدز،تددريس الييزيدداء يمكدن أن يددىد  إلدى جعددل  عندددالتعميميدة  المدواد
 الدراسي لدييم. التحصيلتدني وبالتالي  ؛م بالتعمموعدم اىتمامي ينالمتعمم

المتمركدز حدول مدن عمم تغييدر أنمداط الدت ضدرورة عمىالدراسات السابقة بعن  تدكما أك
تغييدر يتطمددب نمط ددا مددن المددواد التعميميددة التددي  وكددل، المددتعممالددتعمم المتمركددز حددول  إلددىالمعمدم 

ددثت   عمميددة ميددارات و تعمددم عددالي المسددتو   بمددا يعحقددق ؛السددتجابة اديجابيددةالمددتعمم عمددى  حع
تعميميدة لكي تعحقق المدواد ال ومن ام ؛(Hadianto, Mudakir, & Asyiah, 2017)محددة
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نواتج التعمم المستيدلة ل بد ليا من لمسية تستند عمييا، ويستند البحث الحدالي عمدى المددخل 
والدتعمم، ومدن ادم  التعمديمتمك المواد التعميمية لما لو مدن تدهاير عمدى لاعميدة  تصميمالعممي لي 

 والتعممية.  التعميميةتغيير الممارسات 
يدتم  ئي الدذ م الستقصدايالتعم أساسياالعممي دخل عمى الم ةالقائم المواد التعميميةأن و 

كيييدة  ، ولكدنمعدارفلمنقدل ليس مجدرد بيذ المنحى لالتعميم  ؛طبيعة العممالييم الصحي  ل ولق
 , observingالمالح دة :مادل ،العممداء سدموك ذلدك لديتضد  وي ،ى تمدك المعرلدةالحصدول عمد

والتنبددددى ،  measureسوالقيددددا ، communicateوالتواصددددل، classifyingوالتصددددنيف 
predicting  والسدتخال ،concluding (Said, Sutadji, & Sugandi, 2016). 

دعد التربو  الحديث لطريقة التعمم عمى أنو البع المدخل العممي  فر  عع  وعميو متعممدين ال ثالتي تحع
 ،(Abdulhak, 2017) عددد مدن الميدارات العقميدة والتواصدميةخدالل عمدى الدتعمم النشدط مدن 

المالح ددة، والتسدداىل، عددددل مددن العمميددات والميددارات منيددا: عمددى ممارسددة المددتعمم  يشددجا أنددوو 
 ,Abadi, Pujiastuti, & Assaat) وادبددا ، والعدرن، والسدتنتاج، ، والمعالجدةوالمحاولدة 

2017; Kusmaryono & Suyitno, 2016)،   وولق ددا لدىددداف التعميميددة لمقددرن الحدداد
يكددون ممتع ددا إذا شددجا المددتعمم عمددى اكتسدداب ميددارات تمكنددو مددن حددل  والعشددرين لدد ن التعمدديم

رجددا أىميددة المدددخل يمَاا   ،(Widiawati, et al., 2018)عممدي  مختمدف المشددكالت بددنيج
المعرلددة العمددوم بصددية عامددة وتعمددم إلددى أنددو يعحقددق العديددد مددن نددواتج تعمددم لددي التعمدديم العممددي 
إنتاج المعرلدة، والتيكيدر ادبدداعي وحدل المشدكالت  ، ومنيا: القدرة عمىبصية خاصة ئيةالييزيا

 ;Firman, Baedhowi, & Murtini, 2018)الواقعيددة، واكتسددداب ميددارات التواصدددل 

Widiawati, Joyoatmojo, & Sudiyanto, 2018)،  قياس تمك النواتج يحتداج إلدى أدوات و
   .رلةعمق المعمال مستويات تعمك ن المعمم من تقييميا بشكل دقيق وموضوعي 

تعار  الموقف التعميمي وتعغيدر مدن الدنمط التدريسدي  يعمكن أن وعميو ل ن المواد التعميمية
ن المددتعمم مددن النشدداط والياعميددة وتو يددف العديددد مددن الميددارات والعمميددات العقميددة لممعمددم وتعمك دد
د تكسدبو وقد ،عمق المعرلة الييزيائيةتساعد لي تنمية يمكن أن ، و ئيةالييزياالمعارف عند تعمم 

من ميدارات القدرن الحداد  والعشدرين الالزمدة دعدداد مدواطن  وجميعيا ،ميارات الكتابة العممية
 قادر عمى ليم الطبيعة من حولو وحل مشكالتو الواقعية.
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 مشكلة البخح وحتديدٍا

 نبا ادحساس بمشكمة البحث من عدة مصادر ىي:
: نتائج الدراسات السابقة التي أكدت عمى:  أول 

المدرسدية لدم يتضد  منيدا الميدارات والعمميدات العقميدة الدالزم تنميتيدا لدد  العمدوم كتب  أن -
 يوجددد بيددا قصددور لدديتمددارين أو مراجعددة و أوراق عمددل مددن  تتضددمنومددا أن و  ،المتعممددين

أنشدطة مجدرد  وأنيداالبحدث العممدي،  ات وميداراتعمدى عمميد المتعممين بشدكل لعمديب يتدر 
وبمراجعدة  ،(Hadianto et al., 2017) اىرٛ جٌ دزاظاحٔ مميالمحتو  الع ممارسةل أو ميام

الباحاددة لدىددداف العامددة لتدددريس العمددوم لمصددف الادداني ادعددداد  تبددين أنيددا تيدددف إلددى 
لددنيس الصددف ؛ وكددذلك بمراجعددة الكتدداب المدرسددي عاليددة تحقيددق مخددرج تعميمددي ذو جددودة
 وجدوددريبات وا نشدطة تبدين كتداب التدما يرتبط بيا لدي و وبخاصة وحدة "الحركة الدورية" 

تمدك الوحددة، ولكنيدا ليسدت بالقددر الكدالي الدذ  والتددريبات عمدى معدارف من ا مامة  اعدد  
ن تمددك ا مامددة والتدددريبات ل ن ددر ا    ؛يسدداعد التمميددذات عمددى عمددق معددرلتين بتمددك الوحدددة

رسدتيا عندد تنداول تعشير إلى التمميدذة أو المعممدة بالميدارات والعمميدات العقميدة الواجدب مما
وأن ما تتطمبو ىو المقارنة أو تيسدير أو التنبدى بمدا يحددث، وجميعيدا ل يعحقدق التدريبات، 

لدي  تمدك التددريبات لضال  عن عددم تندو ا ىداف العامة المقصودة من دراسة ىذا المقرر، 
 .ما تعحيزه لد  التمميذة من مايرات حسية لجميعيا إما نصو  أو رسوم

 أن بددالر م مددن وأندد أوضددحتالتدي  (Wicaksono & Wasis, 2017)سددة ذلددك درا أكددو  
الخطدوات  لم تتضدمن يانإل أتتطمب استخدام ميارات وعمميات عقمية،  6102مناىج عام 

دراسدات يتضد  مدن نتدائج اللدي البيئدة المحميدة و . التي ينبغي اتباعيا أاناء التعمديم العممية
لي ضدوء معدايير الجيدل التدالي سواء لمراحل ك اتمبتحميل محتو  كتب العموم لالتي اىتمت 

ضددوء التوجيدددات الدوليدددة لمرياضدديات والعمدددوم )دنيدددور،  أو لدددي، (6102)شدددارب،  لمعمددوم
أن الكتب وما تتضمنو من أنشطة ل تراعدي المعدايير الواجدب مراعاتيدا مدن حيدث  (6102

اطيم واسدتقالليتيم تحييدز نشديعسداعد عمدى  طريقة تقديميا بمداارتباطيا بواقا المتعممين، و 
 .وعمميات عقمية لدييمتنمية ميارات و 

وبخاصددة عنددد تدددريس المعددارف الييزيائيددة مددواد التعميميددة معممددي العمددوم بحاجددة إلددى أن  -
بهنشدطة  اءهادر ا  و : تولير الوقت والجيد، وتبسيط المحتو  العممي، تساعدىم عمىالمجردة ل
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ميدددارات معدددارف باسدددتخدام لتمدددك ال عدددزز ممارسدددة المتعممدددينديناميدددة، تع تعمددديم ومصدددادر 
جددوىر، دراسددة )نتددائج يددا، واتيددق مددا ذلددك لتعمم تيمدالعيدد مددن زيدددتع ، و وعمميددات عقميددة

( التي أكدت عمى أن صدعوبة تعمدم المعدارف الييزيائيدة يرجدا إلدى: المعمدم وطرائدق 6102
 التددددريس التدددي يسدددتخدميا، المدددتعمم وخبراتدددو السدددابقة ودالعيتدددو لمدددتعمم، وكدددذلك البيئدددة

ن صدعوبة لدي دراسدة والمتعمدمع دم يجدد وعميدو  ؛ التعميمية وما تولره مدن محيدزات لمدتعمم
المعدارف ليدم تمدك و إتقدان  وأن، م؛ وبالتدالي انخيدان ندواتج تعمميدالمعارف الييزيائيةتمك 

لمتعممدددين بدددين االمعمدددم عمدددى تمبيدددة اليدددروق اليرديدددة تسددداعد  مدددواد تعميميدددة يحتددداج إلدددى
 & ,Maruff, Gbolagade, Amos)لمختمدف الحدواس ناسدبةالمباسدتخدام الوسدائل و 

Olawale, 2011)،  يضداحو  محسوسدة يجعميدا بمدا الييزيائيدة لممعدارفالتيسدير المي دي  ا 
 (Hadianto et al., 2017) نتدائج دراسدةاسدتناد ا إلدى ، و (Jacob, 2013)إلدى حدد مدا 

 reasoning سدتدللالتعميمية ولق عمميدة الالوحدات  وبناء تطويرت عمى أن كدأ يالت

Process المكتسدبة والممارسدة  الخبدرة، ونقدلcommunicate the experiment 

and practice of reserved ، لدي  ىديكمدا  المعدارفبددل  مدن شدرح ألضل لي الدتعمم
بهمامدة ب ا كدون مصدحو يييدم عنددما ال نيالمتعممد عمدى يسيل حيث سياق الكتاب المدرسي،

 .عمميةخطوات  عمى قائمةواقعية 

تعمددم العمددوم بصددية عامددة ومددا لددد  المتعممددين مددن وقددد ربطددت الدراسددات بددين صددعوبات  -
ميددارات الكتابددة لددي تدددني وكددذلك يوجددد  (،6102صددعوبات لددي القددراءة والكتابددة )عمددر، 

إنتدداج الددن  العممددي،  العمميددة لددد  مع ددم متعممددي المراحددل التعميميددة المختميددة، ومنيددا:
ول  اليرعية، وكذلك ضعف قدرتيم عمى تن ديم وترتيدب ألكدارىم،وتحديد اليكرة الرئيسة من 

يسددتطيعون دعميددا با دلددة والشددواىد المنطقيددة، كمددا ييتقدددون إلددى الدقددة لددي اسددتخدام 
; Graham et al., 2016; Reynolds et al., 2012) المصدطمحات داخدل الدن  العممدي

التددريب العممدي عمدى  وتددني إلى استراتيجيات التددريس، ذلكرجا ، وقد أع (7102اىعَ ُ، 
القددائم عمددى مددتعمم النشددط لالمعمددم اسددتخدام  ضددرورة ؛ ممددا يىكددد عمددىميدداراتال إتقددان تمددك

، ولديس المدتعمم عمدى مدايقوم بدووأن يعتمدد التعمديم ، المدتعمماستقاللية و  ،"doing"العمل 
  .(6102؛ ا حمد ، 6102ا حول، ) ما ييعمو المعممعمى 
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، يتضدد  أن اقددا التدريسددي مددن خددالل ادشددراف عمددى التربيددة العمميددةااني ددا: بمالح ددة الو 
متمقددي،  المددتعممتجعددل )التمقددين( والتددي طريقددة المحاضددرة  الطريقددة المعتددادة والمعييمنددة ىددي

مددا يقددوم بددو ىددو النقددل اآللددي لمددا يددذكره المعمددم أو يكتبددو؛ ممددا يددىد  إلددى  وأقصددى، سددمبيو 
تعمم عددن الحددد ا دنددى الدد معخرجدداتتقددل تددالي صددعوبات لددي تعمددم العمددوم بصددية عامددة؛ وبال

تكددوين شخصددية  التددي تعسدداعد لدديالمعددارف الييزيائيددة لدراسددة وبالنسددبة  ،معددايير النجدداحل
يتض  عزوف المتعممين عن دراستيا بالمقارنة ببقيدة اليدرو ؛ وذلدك  ،المتعمم وتطوره اليكر 

احيدة أخددر  )عبدد الع دديم، لطريقدة المعمدم لددي تدريسديا مدن ناحيددة ولطبيعتيدا المجددردة مدن ن
6102). 

معممدي العمدوم لمجموعدة مدن االا ا: لتهكيد ما سبق قامت الباحاة بعمل دراسدة اسدتطالعية 
عدن  يدمسدتطال  رأيذلدك باسدتبيان ميتدوح لو  معممدين،( 01)بمغ عددىم لمرحمة ادعدادية با

؛ مدن حيددث ريدة"كتداب العمدوم لمصددف الاداني ادعدداد  وبخاصددة الوحددة ا ولدى "الحركددة الدو 
طبيعة المياىيم المقررة لي تمك الوحددة، ومدد  صدعوبة تدريسديا وتعمميدا، ومدد  كيايدة مدا 

، وعددن نوعيددة طرائددق التدددريس يقدمددو الكتدداب المدرسددي مددن مددواد أو أنشددطة تعمدديم وتعمددم
أكد المعممون عمدى أن تمدك ة تعميقات أخر  يريدون إضالتيا، وقد ، وأي  المستخدمة لتدريسيا

ة تتضددمن العديددد مددن الميدداىيم الييزيائيددة المجددردة )الددزمن الدددور ، تددردد الموجددة...(، الوحددد
والتي يصعب عمى  البية المتعممين ليميا، وأن ىناك عدد من المياىيم المتداخمدة )الموجدة 
المستعرضددة والموجددة الطوليددة، الموجددة الميكانيكيددة والموجددة الكيرومغناطيسددية...( والتددي 

ين التمييددز بينيددا؛ ممددا يددىد  إلددى خمددط المتعممددين بينيددا، إضددالة إلددى يصددعب عمددى المتعممدد
أو بالتدددريب عمييددا )حسدداب الطددول  ياضددر عميدداىيم لددم تهخددذ المسدداحة الكاليددة مددن الكتدداب ب

المددوجي، وا شددكال البيانيددة، العالقددة بددين الطددول المددوجي والتددردد...(، كمددا أن تمددك الوحدددة 
يدة التدي تتطمدب تددريب ا أكادر عمدى مواقدف واقعيدة وليسدت تتضمن العديد من القدوانين الييزيائ

ما سبق مدن  أكدت نتائج الدراسة أن، و مصطنعة بما يععم ق ليميا ويستطيا المتعمم تو يييا
 .ليا صعوبات يىار عمى ليم المتعممين لتمك الوحدة؛ وبالتالي مستو  تحصيميم

رف الممعد التالميدذ ل تحصديمسدتو  تددني  وبناء  عمى ما سبق تتض  مشكمة البحث لدي
ومدن ناحيددة  ،مجددردة مدن ناحيددة تتصدف بددو مدن طبيعدةلمددا بوحددة "الحركددة الدوريدة" الييزيائيدة 

مدا وأن ، أخر  لما بيا من قدوانين ليزيائيدة كايدرة تتطمدب مدن المتعممدين مسدتو  معرلدي أعمدق



 ............................................................. تصميم مواد تعليمية تعاونية قائمة على المدخل العلمي

- 6622 - 

كدل  يسداعد لوحددة لتمدك ال أنشدطة أو تكمييداتالعموم لمصدف الاداني ادعدداد  مدن  كتابيولره 
بالطريقدة يدتم أن تددريس الوحددة كمدا من المعمدم والمدتعمم مدن التددريس اليعدال والدتعمم النشدط، 

إضددالة إلددى مددا اابتتددو ، ييزيائيددةال تمددك المعددارف؛ ممددا يددىد  إلددى ضددعف نددواتج تعمددم المعتددادة
مشدكمة ولمتصدد  ليدذه ال. تالميدذ تمدك المرحمدةالدراسات من تدني ميارات الكتابة العمميدة لدد  
 يحاول البحث ادجابة عن السىال الرئيس التالي:

مددواد تعميميددة تعاونيددة قائمددة عمددى المدددخل العممددي لتنميددة عمددق المعرلددة الييزيائيددة مددا تددهاير 
 المرحمة ادعدادية؟ اتتمميذالكتابة العممية لد  وميارات 

 ويتير  عنو ا سئمة التالية:
المناسددبة لتمميددذات و  المدددخل العممددي ائمددة عمددىالقالمددواد التعميميددة التعاونيددة صددورة مددا  .0

 ؟ المرحمة ادعدادية

عمدددى تنميدددة عمدددق المددددخل العممدددي  القائمدددة عمدددىتعاونيدددة التعميميدددة المدددواد المدددا تدددهاير  .6
 الصف الااني ادعداد ؟ اتتمميذالمعرلة الييزيائية لد  

تنميددة ميددارات  المدددخل العممددي عمددىالقائمددة عمددى المددواد التعميميددة التعاونيددة مددا تددهاير  .2
 الصف الااني ادعداد ؟ اتتمميذالكتابة العممية لد  

 اتتمميدذما العالقة الرتباطية بين عمق المعرلة الييزيائية وميارات الكتابة العمميدة لدد   .4
 المجموعة التجريبية؟

 أٍداف البخح

 ىدف البحث إلى:
الصدددف الاددداني  اتتمميدددذل تصدددميم مدددواد تعميميدددة تعاونيدددة قائمدددة عمدددى المددددخل العممدددي .0

 ادعداد .

عمدى تنميدة  المددخل العممدي ة ولدقصدممالمتعاونيدة التعميميدة المدواد التدهاير  التعرف عمى .6
 الصف الااني ادعداد . اتتمميذالييزيائية وميارات الكتابة العممية لد   ةعمق المعرل

ة العمميدة نو  العالقة الرتباطية بين عمق المعرلدة الييزيائيدة وميدارات الكتابد الكشف عن .2
 الصف الااني ادعداد . اتتمميذلد  
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 أٍنية البخح

 تتض  أىمية البحث من أنو:
  اسددتجابة لالتجاىددات العالميددة لحركددات إصددالح مندداىج العمددوم، وتعمدديم وتعمددم العمددوم التددي

 .، ويبني معرلتو بنيسو دون العتماد عمى المعممئول  عن تعمموستعتبر المتعمم م

 ور  المناىج بتقديم مجموعة من المواد التعميمية المصممة ولدق قد يساعد مصممي ومط
 المدخل العممي لتالميذ  الصف الااني ادعداد .

 بحايددة  اةيعقدددم إطددارا  ن ريددا  لممددواد التعميميددة المصددممة ولددق المدددخل العممددي، وكددذلك أد
بدداحاين لددي لا ، قددد تعييدددميددارات الكتابددة العمميددةأخددر  للقيدداس عمددق المعرلددة الييزيائيددة، و 

 مجال التربية وبخاصة طرائق واستراتيجيات التدريس

  تعاونيدة ب مدداده بمدواد تعميميدةقد ٌيييد معممي العموم، وبخاصة معممي المرحمة ادعداديدة 
تنميدة عمدق تساعده عمدى تددريس وحددة "الحركدة الدوريدة" بشدكل أكادر تيداعمي؛ وبالتدالي 

 .لد  تالميذىم ميةالمعرلة الييزيائية وميارات الكتابة العم

  مدددن خدددالل لدددي تيعيدددل دورىدددن لدددي الدددتعمم الصدددف الاددداني ادعدددداد   تمميدددذاتقدددد يعييدددد
 .اتصاليةو  عقميةميارات و من عمميات لعدد ل  نممارساتي

 حدود البخح

 اقتصس البخح على ما يأتي:

التابعدة  بندات" السدادات ادعداديدة"الصف الااني ادعدداد  بمدرسدة  اتميذممجموعة من ت -
تين، ، وتدددم تقسددديميا إلدددى مجمدددوعالمنوليدددةالتابعدددة لمحال دددة  دارة السدددادات التعميميدددةد

 اىعددددبمددغ و ضددابطة ا خددر  مجموعددة الو ( تمميددذة، 44) ىاعددددبمددغ إحددداىما تجريبيددة و 
 ( تمميذة.44)

/ 6102" المقددرر دراسددتيا باليصددل الدراسددي الادداني لمعددام الدراسددي الحركددة الدوريددةوحدددة " -
 :اآلتيةلدسباب  ىاختيار وقد تم ام، 6161

بالتمميددذة، الييزيائيددة ذات العالقددة بالطبيعددة المحيطددة اددراء الوحدددة بالعديددد مددن الميدداىيم  -أ 
سدددددرعة انتشدددددار  -واىتدددددزاز الموجدددددات -)الموجدددددات الكيرومغناطيسدددددية، الراديدددددو مادددددل

 الموجات....(
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تشدددار ان، سدددرعة الموجدددة) ، مادددلالوحددددة عمدددى العديدددد مدددن القدددوانين الييزيائيدددة تضدددمنت -ب 
 ....(الموجة

إاددراء إمكانيددة مددا ، قمددة المددواد التعميميددة وا نشددطة الخاصددة بالوحدددة بالكتدداب المدرسددي -ج 
الوحدة بالعديدد مدن المدواد التعميميدة التدي تعمكدن المتعممدين مدن اسدتخدام عددد كبيدر مدن 

)المالح ددددددة، التيسددددددير، التنبددددددى، اسددددددتخال   ماددددددل: الميددددددارات العمميددددددات العقميددددددة
تو يددددف التكنولوجيددددا المتاحددددة عبددددر الشددددبكة العنكبوتيددددة العالميددددة وب، معمومددددات....(

 .(...صور -)ليديوىات تعميمية
 (،مددن إعددداد الباحاددةباختبددار عمددق المعرلددة الييزيائيددة ) عمددق المعرلددة الييزيائيددةقيدداس  -

 -تطبيددق المييددوم أو الميددارة -)السددتدعاء/ ادنتدداج الاالاددة ا ولددى مسددتوياتالوتضددمن 
دون المستو  الرابا حتى ل يكون ىناك تكرار مدا اختبدار ميدارات ، (تراتيجي ادسالتيكير 

 .الكتابة العممية
باختبدددار ميدددارات الكتابدددة العمميدددة، وسدددمم تقددددير لي دددي  ميدددارات الكتابدددة العمميدددةقيددداس  -

عمدق ليدم الموضدو / المشدكمة، وتضمن السعم م المحداور ) (،من إعداد الباحاة) لتصحيحو
لعقميددة )اددراك العقمددي أاندداء الكتابددة( ولددق عمميددات المدددخل العممددي، وجددودة العمميددات ا

 .وجودة إخراج الن  العممي )جودة الكتابة المغوية والنحوية(
 

 ةاملواد واألدوات البخجي

 تطنيت املواد التعلينية للبخح:

القائمدددة عمدددى المدددواد التعميميددة  باسدددتخدام "الحركدددة الدوريددةوحددددة "دليددل المعمدددم لتدددريس  .0
 ، لمدخل العمميا
 ".الحركة الدوريةوحدة "المدخل العممي لتعمم  القائمة عمىلممواد التعميمية  التمميذةكراسة  .6

  أدوات البخح أداتني ٍنا: وتطنيت

 .عمق المعرلة الييزيائيةلقياس اختبار  .0
 .لتصحيحيا Rubricسعم م التقدير المي ي و  ،اختبار ميارات الكتابة العممية .0
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 فسوض البخح

 :اآلتيةً البخح الفسوض وتطن

المجمددوعتين التجريبيددة  اتتمميددذدرجددات متوسددطي توجددد لددروق ذات دللددة إحصددائية بددين  .1
والضدددابطة لدددي التطبيدددق البعدددد  لختبدددار عمدددق المعرلدددة الييزيائيدددة ومسدددتوياتو، لصدددال  

 المجموعة التجريبية. اتتمميذ
جموعدة التجريبيدة لدي الم اتتمميدذدرجدات متوسدطي توجد لروق ذات دللة إحصائية بين  .2

التطبيقين القبمدي والبعدد  لختبدار عمدق المعرلدة الييزيائيدة ومسدتوياتو، لصدال  التطبيدق 
 البعد .

المجمددوعتين التجريبيددة  اتتمميددذدرجددات  متوسددطيتوجددد لددروق ذات دللددة إحصددائية بددين  .3
ددم م التقدددير او  ختبددار ميددارات الكتابددة العمميددةلوالضددابطة لددي التطبيددق البعددد   لمي ددي سع

 المجموعة التجريبية. اتتمميذ، لصال  وأبعاده يالتقييم
المجموعدة التجريبيدة لدي  اتتمميدذدرجدات  متوسدطيتوجد لروق ذات دللة إحصائية بين  .4

دم م التقددير المي دي لتقييميدا  لختبار ميدارات الكتابدة العمميدةالتطبيقين القبمي والبعد   وسع
 ، لصال  التطبيق البعد .وأبعاده

المجموعددة التجريبيددة لددي التطبيددق البعددد   اتتمميددذعالقددة ارتباطيددة بددين درجددات توجددد  .5
ددم م  اختبددار ميددارات الكتابددة العمميددةودرجدداتين لددي  عمددق المعرلددة الييزيائيددةختبددار ل وسع

 .التقدير المي ي لتقييميا

 ميَجية البخح 

دراسددات تبدا البحدث المدنيج الوصديي التحميمدي، وذلدك عندد الطدال  عمدى ا دبيدات والا 
، وكدددذلك لتصدددميم المدددواد التعميميدددة، والمددددخل العممددديالسدددابقة المتعمقدددة بالدراسدددة الن ريدددة 

؛ ميددارات الكتابددة العمميددةو  ة الييزيائيددة،عمددق المعرلددالدراسددات المتعمقددة بددالمتغيرين التددابعين: 
المددنيج التجريبددي القددائم عمددى  البحددث السددتيادة منيددا عنددد إعددداد أداتددي البحددث، كمددا اتبددال

، مجمددوعتينمددن خددالل  المعالجددات التجريبيددة القبميددة والبعديددة  ذ التصددميم شددبو التجريبددي
 .ضابطةأخر  جريبية و ت مجموعة
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 مصطلخات البخح

 Educational Materials املواد التعلينية

قددد  ،لددي اليصددل الدراسددي لمتواصددلقنددوات حقيقيددة عمددى أنيددا:  (Saad, 2017) ليددار ع
تحقيددق رضددا بيدددف  ؛أداة أو تقنيددة تعميميددة أو خبيددر مطددورة، أو بددرامج، ومددوادو أجيددزة، تكددون 
تسددييل تبددادل الخبددرات والمعرلدددة ، و الددتعممعمدديم و الت أاندداءالتياعددل  ، وتحييددزلممتعممددينالددتعمم 

 .والميارات والقيم
عمددل ت"عناصددر ذات محتددو  لكددر   :عمددى أنيدداالتربويددة "لموريدددا"  يددا مىسسددةعرلتكمددا 

مجموعدة  حزمدة أوقدد تكدون متاحدة لدي شدكل و  ،مدا ي تعمديم موضدو كهداة رئيسة لممسداعدة لد
السدتيالكية، ومختبدرات الدراسية ، والمواد ةادلكتروني ادالكتب المدرسية، والمو  :وتتضمن ،حزم

 Florida)، والوسددددددائط ادلكترونيددددددة، وبددددددرامج الكمبيددددددوتروا نشددددددطة اليدويددددددةالددددددتعمم، 

Department of Education, 2017). 
 Scientific Approach العلنياملدخل 

العمميددة التددي يقددوم بيددا المددتعمم أاندداء عمميتددي  خطددواتال و: مجموعددة مددنأندد ععددر ف عمددى
، واسدتدل try، وحداول ask yourself، واسدهل نيسدك observeلحد  التعميم والدتعمم، ىدي: 

reasoning وتواصل ،communicating (Hadianto, et al., 2017)  
السددابقة يمكددن تعريددف المددواد التعميميددة التعاونيددة القائمددة عمددى  ولددي ضددوء التعرييددات

 المدخل العممي إجرائي ا كما يمي:
 الكائنة على املدخل العلني املواد التعلينية التعاوىية

)أوراق  ماددل: مددن مددواد مطبوعددة العمددوم كالددة مددا يسددتخدمو معمددم :هنيددابإجرائي ددا تععددر ف 
 ترونية ) ليديوىات تعميميدة(، ومصدادر متعدددة لمدتعممصور...(، والوسائط ادلك -رسوم -عمل
مواقددا عمددى الشددبكة العنكبوتيددة العالميددة...(، وأنشددطة عمميددة، لتيسددير عمميتددي  -)كتددب ماددل:

التعمدديم والددتعمم، وتحييددز المتعممددين عمددى النشدداط والياعميددة والتعدداون ليمددا بيددنيم مددن خددالل 
لحد ، واسددهل  ) بدا  خطددوات المددخل العممدديتو يدف مجموعددة مدن القدددرات العقميدة العمميددة بات

ميددارات و ؛ وذلددك بيدددف تنميددة عمددق المعرلددة الييزيائيددة (نيسددك، وحدداول، واسددتدل، وتواصددل
 الصف الااني ادعداد . تمميذاتلد   الكتابة العممية
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 Depth of Physical knowledge عنل املعسفة الفيزيائية

ى اسدتدعاء المعدارف الييزيائيدة المرتبطدة بوحددة عم المتعمميععر ف إجرائي ا عمى أنو: قدرة 
تبدددا أو أكادددر،  عقميتددين "الحركددة الدوريدددة" واسددتخداميا لدددي خطدددوتين لحدددل عمميدددة خطددوات  وا 

حصدل عمييدا تقاس بالدرجة التي تع و ، المبررات الالزمةمشكمة أو انتاج نموذج معرلي ما تقديم 
 ختبار المعع د لذلك.لي الالصف الااني ادعداد  )مجموعة البحث(  تمميذات

 Scientific Writing Skills مَازات الكتابة العلنية

اسدددتخدام الرمدددوز المغويدددة المكتوبدددة )الكممدددات، والجمدددل، واليقدددرات( لبنددداء نددد  عممدددي 
مكتددوب لددي ضددوء تحديددد مشددكمة مددا، ووضددا خطددة لبحايددا، وجمددا المعمومددات المرتبطددة بيددا، 

وج باستنتاجات وتنبدىات عمميدة تدىد  إلدى حدل المشدكمة وتصنيييا، وتحميميا، وتيسيرىا، والخر 
 (6102 ،)السمانبطريقة منطقية صحيحة 

دراك المددتعمم : قدددرة ف إجرائي ددا عمددى أنيدداعددر  وتع  عمددى اسددتخال  ا لكددار والميدداىيم وا 
مدن ليدم أبعداد  االعالقات بينيا، باستخدام مجموعة من الميارت والعمميدات العقميدة التدي تمكنيد

عمددى التعبيددر عنيددا باسددتخدام الرمددوز  ارتيو المشددكمة محددل الدراسددة؛ وبالتددالي قدددموضددو  مددا أ
تمميدذات حصدل عمييدا توالكممات والجمل ما السالمة المغوية وادمالئية، وتعقداس بالدرجدة التدي 

 لذلك.   التقدير المي ي المعع د  سعم ملي  )مجموعة البحث(الصف الااني ادعداد  
 سات الشابكةوالدزا اإلطاز اليظسي 

عنل املعسفة الفيزيائية دوزٍنا يف حتكيل واملدخل العلني وملواد التعلينية التعاوىية ا

 الكتابة العلنيةمَازات تينية و

 :املواد التعلينية التعاوىية

اكتسدبيا أانداء الدتعمم والتدي قدد خبرات التدي ال لممتعمم إلى مجموعةشير ا داء المعرلي يع 
، نتيجددة درشددادات أو تدددريب مخطددط لددو مددامعينددة، أو إتقددان ميددارة اكتسدداب معمومددات  تكددون:

اكتسداب  بشدكل كبيدر لدي يساعد ق التدريس المختميةائاستخدام المواد التعميمية المناسبة وطر و 
أحدددد  Educational Materialsوتععدددد المدددواد التعميميدددة ، (Saad, 2017)تمدددك الخبدددرات 

ميا كددل مددن المعمددم والمددتعمم، ومددن المصددطمحات يسددتخد المكونددات الرئيسددة لددي عمميددة الددتعمم
مجموعدة مدن  وتعندي Instructional toolsا خر  التي اطمقت عمييدا مصدطم  أدوات الدتعمم 
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 ,Lukito) لددي إجددراء أنشددطة الددتعمم والمتعممددونمصددادر الددتعمم التددي يسددتخدميا المعممددون 

 Teachingريس ، ومددواد التدددCurriculum Materialsومصددطم  مددواد منيجيددة . (2018

Materials (Syamsuri, Anwar, & Sumarna, 2017.) 
مصددممة المددوارد ال تقددديم محتددو  تعميمددي مددا، وأنيددا تمددك ععر لددت عمددى أنيددا أدوات وقددد

 ;Mazgon & Stefanc, 2012)تعميمدداتيم ن لددي اليصددل لتوجيددووليسددتخدميا المعممدد

Remillard, et al., 2014) .تربدو  يسدتخدمو المعمدم لددعم  عمدى أنيدا مددخللت ععر   وكذلك
، وبالتدالي ليدي تعكدس معتقددات المعمدم عدن التددريس (Hayes & Trexler, 2016)تعمم الد

 ;Dias, Eick & Brantley, 2011)طبيعدة العمدم، وعددن نيسدو كمعمدم عمدوم و والدتعمم، 

Wyner, 2013). 
 ،ن طباعتيداوالتدي يمكد المدواد المكتوبدة :كدل مدن التعميميدة عمدىالمدواد مصدطم   طمقيع و 
 ، وكدددذلك المدددوادالكتدددب والموسدددوعات وا طدددالس والقدددواميس والكتدددب المدرسدددية و يرىدددا مادددل:
، عبددر ادنترنددتوكالددة المددواد التددي يددتم الحصددول عمييددا الوسددائط الرقميددة  ة، ماددل:لكترونيدداد 

لددي عمميددة التدددريس إضددالة إلددى شددرح المعمددم المباشددر وأنشددطة الددتعمم  ول  نددى عنددوكالىمددا 
 المدواد المطبوعدة :تعميميدةالمدواد ال وقدد تتضدمن .(Mazgon & Stefanc, 2012)  ا خر 
لتعميقدددات وا ،ن بالرسدددمحس دددوالدددن  المع الصدددور، و مدددوارد المكتبدددات، و الكتدددب المدرسدددية،  مادددل:

، إضددالة إلددى التمددارين وا سددئمةأوراق عمددل التعميميددة مددن خددالل مواقددا التواصددل الجتمدداعي، و 
 :تشدمل، و ذو  ادعاقدة لممتعممدينلتمبيدة الحتياجدات اليرديدة  ا وىيكمتياصيا تيالتي تم المواد 

مدواد و ادلكتروندي(، )الطباعة المعاد ىيكمتيا، وطريقة برايل، والطباعة الكبيرة، والدن  الرقمدي 
، المتحركددة صددورالأشددرطة و شددرائ ، والماددل: البددث ادذاعددي أو التميزيددوني، سددمعية وبصددرية 

 Florida Department) مقاطا الييديو، والرسومات الممسيةصوت، و  أشرطةو مسجالت و 

of Education, 2017) أنشددطة عمميددة ماددل: ، وقددد تكددون المددواد التعميميددة عمددى صددورة
، والعمدددل الموجدددو لدددي المختبدددرات المعمميدددة، وا نشدددطة المدرسددديةاسدددتخدام مجموعدددات العمدددوم 
الدراسددددة بالمراسددددمة،  :رة ماددددل يددددر المباشددددا نشددددطة ، وكددددذلك البحايددددة أو العمددددل الميددددداني

، وحضددور ا نشددطة المدرسددية المعمددم والمحاضددرات والندددوات، وا نشددطة المينيددة تحددت إشددراف
 .(Jacob, 2013) الصييية
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العمدوم ولي ضوء ما سبق يمكن تعريف المدواد التعميميدة عمدى أنيدا كالدة مدا يقدوم معمدم 
المددتعمم  ويسددتخدموحتددو  العممددي، عينددو عمددى تقددديم المبتصددميمو مددن مددواد وأدوات ومصددادر تع 

جعدل ، و ييدمالن مسدتو  يتحسدو  و يو أاناء عممية التعمم بيدف استيعاب المحتو  وتطبيقو،يو 
نتاجيةععممية التعميم والتعمم أكار جدو  ولا  .؛ ومن ام تحقيق نواتج التعمم المستيدلةمية وا 

 العمددددددوم لددددددتعمم مددددددتعمملاوتعصدددددب  المددددددواد التعميميددددددة تياعميددددددة إذا اسددددددتاارت دالعيددددددة 
(Kusmaryono & Suyitno, 2016) كدي تصدب  تياعميدة ينبغدي أن يتدوالر بيدا عددد ل، و

أ دران  لتحقيدقميدة عندد اسدتخداميا عأكادر لاو تكون مايدرة لالىتمدام من الخصائ  منيا: أن 
حيدز تع  أنو مسبق ا، وأن تكون متنوعة ومناسدبة لحتياجدات المتعممدين وقددراتيم، تعميمية محددة ع 

 ,.Abadi, et al)أسدديل تيم بشددكل بندداء معددرلالسددتجابة؛ ومددن اددم تسدداعدىم لددي  يملدددي

 يددولر التعدداون؛ حيددث وبعضدديم الددبعن بددين المتعممددين يددةتياعمو ، وأن تكددون تعاونيددة (2017
 ،التياعدددل التعزيدددز  وجيدددا  لوجدددوو  ،المسددداءلة اليرديدددةو  ،العتمددداد المتبدددادل اديجدددابي يمبيدددن
، (Said et al., 2016) المجموعدةعمدل معالجدة و  ،رات التعاونيدةالسدتخدام المناسدب لمميداو 

بدين أعضداء  لكدار والميداىيم التعاون لي تنمية ميارات التواصل من خدالل تبدادل ا كما يساعد
 منيم.المجموعة، ويتي  التنالس بين لرق المجموعات لي أداء الميمة المطموبة 

 

  :ملواد التعلينيةاوظائف 

الميمدددة أن أحدددد العوامدددل والدددتعمم؛ و  التعمددديمعمميتدددي أانددداء  ميدددمدور لممدددواد التعميميدددة 
مددد  تمكددن المعمددم مددن تحييددز نشدداط المددتعمم، خاصددة مددا  نعمميتدديكيدداءة تمددك العمددى  ةىار والمدد
 ,Zuljan, Peklaj, Pečjak)معحددددة تعميميددة  نددواتجالددتعمم التددي تيدددف إلددى تحقيددق  مددواد

Puklek, & Kalin, 2012); وتجعدل  ن المعمم والمدتعممم كلتدعم واد التعميمية مل ن ال وعميو
يجابيةو العممية التعميمية أكار تياعمية     .ا 

 التعله:و يت التعليهعنلي دعه يف املواد التعلينية دوز 

 scienceدعم تطدوير معرلدة المحتدو  العممدي تدممعمدم؛ حيدث ل لممدواد التعميميدة أىميدة

content knowledge  بدددو  ، ومعرلدددة المحتدددو  الترpedagogical content 

knowledge (Beyer & Davis, 2012; Marco, Lisa, McNeill, González, & 

Loper, 2017)(  معرلددة المحتددو  ، الددذ  يسددتخدمو المعمددم لددي تحويددل المعرلددة بالموضددو
( إلى نماذج يييميا المتعممين، مال المعرلة الخاصة باستراتيجيات تدريسية تسداعد لدي العممي
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التدريسددية ألكددار المتعممددين عددن العمددم؛ وبالتددالي تسدداعد المعمددم عمددى تشددكيل ممارسدداتو تغييددر 
تن دديم التدددريس بشددكل أكاددر المددواد التعميميددة المعمددم عمددى تسدداعد  كمددا، (6102 ،.)السدديد،  
 ,Akhtar, Munshi, & Ud Din) وبالتدالي إدراك المبدادا التعميميدة ؛ميدةعولا منطقيدة

2010; Roblin, Schunn, Bernstein, & McKenney, 2018))، قددرة عمدى بال هكمدا تعمدد
جعدل المعرلدة المجدردة و  ،بطريقة دقيقة ومناسدبة وواضدحة ومييومدة لممتعممين توتوصيل رسال

 .من ليم ا لكار المعقدة من خالل التبسيط المتعممينتمكين  ؛ وبالتاليممموسة
عمدى اكتسداب المعرلدة  ىمتساعدو  ،تيمولعالي المتعمميننشاط المواد التعميمية ز حي  تع كما 
؛ ممدا جما المعموماتو قد عند اختيار االتيكير النلي ستقاللية عمى ال يمشجعوت ،بجودة ألضل

السدمعية و المطبوعدة التعميميدة صدت الدراسدات إلدى أن المدواد مع خ   ، كماأسيلالتعمم ة جعل عمميي
الستشدددعار  أعضددداء مدددن عدددددل تزيدددد مدددن نشددداط  والبصدددرية المسدددتخدمة لدددي عمميدددة التددددريس

sensing organs activated  عضدداء تمددك ا كممددا زاد عدددد و ؛ لددد  المددتعممالتددي تنشددطيا
الدتعمم كممدا كاندت و  التعميم تيالتي يتم تنشيطيا من خالل المواد التعميمية المستخدمة لي عممي

سداعد تع  اكمدا أنيد ،more enduring (Saglam, 2011)عممية التعمم ألضل وأكار ديمومدة 
 ,Hartini) تقيدديم نتددائج تعمميددم المتعممددين مددنن ك ددم  وتع تحسددين الدددالا والشددغف بددالتعمم،  لددي

Misbah, Helda, & Dewantara, 2017) ،بمدا يتعممدوه  يماىتمدام وتعزيدز(Maruff et 

al., 2011). 
جداز مدن إن المتعممدينن مك  أنواع ا مختمية من الدعم الذ  يع  التعممالب ا ما تتضمن مواد  و 

لمدن  ا بمدرور الوقدت الددعم تددريجي   ايدتم سدحب ىدذمال تحددي ا بالنسدبة ليدم، و الميام التي قد ت
تحديدد االادة ، ويمكدن أشدكال الددعم ا خدر  تبقدى، بينمدا يدمولية أكبدر عدن تعممئمسد المتعممين

والتحييددز . يدددعم  والمواءمددة/ التكيددف، ،: الدددعم المعرلدديىدديمددتعمم لأنددوا  مختميددة مددن الدددعم 
عمدى ا لكدار أو العالقدات الرئيسدة بدين الميداىيم  التركيدزمدن خدالل  المتعممدينلدعم المعرلدي ا

أو  ،طددداء أمامدددةعإتدددولير معمومدددات إضدددالية لسدددتكمال ميمدددة معقددددة، مادددل أو ذات الصدددمة، 
ددا لتقيدديم مددا يعرلددون وكيددف تتغيددر إجددراءاتيم  المتعممددين مددن  مددن خددالل وكددذلكتمميحددات،  لرص 

يددولر ف المواءمددة/ التكي دددعددم أمددا . والتهمددلالتغذيددة الراجعددة التمقائيددة،  اددلم أاندداء تعمميددم،
التدي ، مادل مسدتويات القددرات المختميدة المتعممديناحتياجدات التندو  لدي وسائل مساعدة لتمبية 

المخططات الرسدومية. ستخدام االتي تتطمب الميام، أو الحتياجات الخاصة تتطمب تنو  وتعدد 
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تصددوراتيم  وتغييددرم الددتعمم الددي ميدد ة المتعممددينمشددارك الددذ  يدددعمحييددز  الدددعم التأخيددر ا و 
عمدى وضدا يم تشدجيع وأ، يماستخدام ا سئمة التي تاير اىتمداممال  لمقيمة الجوىرية لمميمة،

اسددتخدام نمذجددة ا قددران ب، وتشددجيا توقددا النجدداح المددد طويمددة  وأخددر  المددد أىددداف قصدديرة 
 ,Belland, Kim, & Hannafin) ، بل يمكدن إنجازىداايةد يار أن الميمة ليست صعبة لمغ

2013). 

ولددي البحددث تددم اسددتخدام كالددة أنددوا  الدددعم بمددا يعمك ددن التمميددذة )مجموعددة البحددث( مددن 
تددم تصددميم مددواد تعميميددة عمددق المعرلددة الييزيائيددة الخاصددة بوحدددة "الحركددة الدوريددة"؛ حيددث 

ارسددة ميددارات وعمميددات عقميددة، مددا تزويددد تعاونيددة متنوعددة ومتعددددة وواقعيددة وقائمددة عمددى مم
تاحدة اليرصدة ليدا لمتواصدل مدا زميالتيدا كتابدة  التمميذة بالتغذية الراجعة اليوريدة والمسدتمرة، وا 
مما يعزيد من إدراكيا لما لدييا من خبرات، والعمل عمدى تصدحيحيا ودعميدا بدالمبررات الالزمدة، 

   وكذلك يكسبيا ميارات الكتابة العممية.  
 :العلووعلى اختياز املواد التعلينية أثياء تدزيص  املؤثسة ملالعوا

 ا دوارالتعمديم والدتعمم أحدد  يلدي عمميتد ذات جدودةاسدتخدام مدواد تعميميدة و  تصدميم عديع 
تحقيدق أىدالدو  لدي يعسداعدهلممدواد التعميميدة الجيددة  وتصدميمو؛ ل ختيار المعمدم ممعمملالرئيسة 

لتعدداون ا عمددى ىمتحييددز و  ،اكتسدداب المعرلددة والميدداراتعمددى المتعممددين تشددجيا  ومنيدداة، ئددبكيا
 .وىادفدقيق  الموادتصميم م أن يكون ؛ مما يعحت  التعمم أاناء

إلددى تغييددر معددارف  التعاونيددة مددن خددالل تصددميم المددواد التعميميددةالحددالي وييدددف البحددث 
كددذلك ، و "ةالحركددة الدوريد"تددريس ميدداىيم وحددة عمددى  تووممارسدات المعمدم التدريسددية لمسداعد

جددراء  :منيدداالعقميددة مددن العمميددات المددتعمم مددن خددالل قيامددو بعدددد ل تغييددر ممارسددات  التيسددير، وا 
تنميددة  وأن تمددك الممارسددات العمميددة مددن العوامددل المددىارة لدديالتقصدديات، وتصددميم نمدداذج...، 

 ،(6102 ،.،  )السديدمعايير الجيدل التدالي لمعمدوم  ، وذك كما جاء ضمنلموحدة ةعمق المعرل
المسدتيدلة، الدتعمم  ندواتجلأانداء التددريس ولق دا  ةسدتخدملمالمدواد التعميميدة اينبغي اختيدار  كما

ا القددرة عمدى ربدط أو مديعقصدد بي تدانإل عممي مدان الييدم والدتعمم مدا ىلد  لمن رية البنائيةوولق ا 
زمددة لييددم يعتمددد مقدددار المعرلددة ا ساسددية الال اتصددال مددواد الددتعمم بمعددارف المددتعمم السددابقة، و 

 ,Csomai & Mihalcea)الييدم لدد  المدتعمم مدرنل عمدى مسدتو  بشدكل لمدواد التعميميدة ا

2007) 
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العوامددل الواجددب مراعاتيددا عنددد إعددداد  (Mazgon & Stefanc, 2012)وقددد حدددد 
 ، وىي كما يمي:مع اعوامل متداخمة، وبالتالي ينبغي معالجتيا وجميعيا  ،المواد التعميمية

 The objectives and goals ofية التدريسددد والغايدددات يدددةا ىدددداف التعميم -

instruction ،ذلدددك إطدددار  كمدددا تعحددددد: تععدددد بماابدددة نقطدددة البددددء لختيدددار مدددواد الدددتعمم
 المناسبة.التدريس  ائقتحديد طر لختيار، وىذا يتطمب ا

يتوقددف اختيددار المددواد  :Educational content  التعميمددي  خصددائ  المحتددو  -
لممحتددو  طبيعددة المحتددو ؛ حيددث أن اختيددار المددواد التعميميددة المناسددبة التعميميددة عمددى 

 ، وبالتالي ا خذ لي العتبار خطوات التعمم.لويسم  بمعالجة منيجية التعميمي 

تتندا م  :Intended Educational Strategies الستراتيجيات التعميمية المقصدودة -
 ،دريسدية لديس لقدط لتحقيدق ندواتج الدتعممالمواد التعميمية ما الستراتيجيات والطرائق الت

الدددالا لمددتعمم باعتبدداره أىددم عامددل ز يددعز ولكددن لتوالسددتعداد لمددتعمم، الييددم، والدالعيددة و 
    .(Radovan, 2011)أكد ذلك وقد  ،لتيسير التحصيل اليرد  لي ميمة التعمم

: characteristics of students and teachersالمتعممدين والمعممدين خصدائ   -
خذ لي العتبار كل من قددرات المتعممدين، الجدنس، العمدر، الخبدرة، المعرلدة السدابقة، ا 

لدي  تو يييداالتعميميدة، وتجربتدو لدي  المدوادموقف المعمم مدن  ، وكذلكوالتقدم لي التعمم
أن التددريس والدتعمم اليعدال  (Ntasiobi, et al., 2014)أكدد لقدد . التعميميدة العمميدة

مناسدبة لطبيعدة  أنشدطة عمميدةو بمدواد تعميميدة  قددرة عمدى التددريسلديدو اليتطمب معمم ا 
   المتعممين.

:  characteristics of Environmental Socialةخصددائ  البيئددة الجتماعيدد -
ويعقصدددد بيدددا بيئدددة التعمددديم والعالقدددات بدددين المدددتعمم والمتعممدددين، ومقددددار التعددداون بدددين 

 ةتعاونيددالتعميميددة المددواد ال تتطمبددوا المتعممددين ومددا لدددييم مددن ميددارات تواصددل لتنييددذ مدد
 .منيم

التدي يعتمدد ممدواد التعميميدة عند اختيار معمدم العمدوم لالعوامل ويتض  أىمية مراعاة تمك 
وحدددة  بصددية خاصددةو لمعددارف العمددوم بصددية عامددة ولممعددارف الييزيائيددة  عمييددا أاندداء تدريسددو
الاددر ؛ حيددث يشددتمل عمددى مع ددم المجددردة، وطبيعددة المحتددو   ةطبيعددال "الحركددة الدوريددة" ذات

وىددددذا يتطمددددب البندددداء المعرلددددي لمعمددددم مددددن ميدددداىيم عمميددددة، وحقددددائق، ون ريددددات، وقددددوانين، 
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وكددذلك اسددتراتيجيات ومددداخل تدريسددية خاصددة تسدداعد عمددى تنميددة عمددق معددارف تمددك الوحدددة، 
ر عمدى لما ليدا مدن تدهاي لتمميذات الصف الااني ادعداد  العمرية والعقمية والنيسيةخصائ  ال

وتددهاير ذلددك عمددى "الحركددة الدوريددة"  معددارفدالعيددة الددتعمم، إضددالة إلددى خبددراتيم السددابقة حددول 
البندداء المعرلددي، وأخيددر ا شددكل العالقددات داخددل بيئددة الصددف بددين التمميددذات وبعضددين البعضددمن 

 ناحية، وبينين وبين المعمم من ناحية أخر  وتهاير ذلك عمى التياعل.   

 :التعلينيةاملواد  تصنيهمساحل 

لدراسدددة المدددواد التعميميدددة بددداختالف اليمسدددية القائمدددة عمييدددا،  تصدددميماختميدددت مراحدددل 
(Syamsuri et al., 2017)  اسددتيدلت تصددميم مددواد تعميميددة لدكسدددة والختددزال لعددالج

، ومسداعدة المعمدم عمدى التددريس ولدق بنيدة ىيكميدة المتعمقدة بيمدا صعوبات تعمم تمك المياىيم
، والييكمدة Selectionىدي: الختيدار سيم مدواد التددريمن أربعة خطوات لتصمة مكونمتتابعة، 

Structuring والتوصديف ،Characterization التعميمددي الجيدد ، خيدنDidactical 

Reduction ، ودراسددة(Manurung, 2017)  "التددي اتبعددت نمددوذج ديددكDick  " و"كددار
Carey  :تعميميددة: وتتضددمن تحديددد المعددارف تحديددد ا ىددداف الالمكددون مددن تسددعة مراحددل ىددي

 :إجدراء تحميدل تعميمديوالميارات التي ينبغي تحقيقيا مدن تددريس المحتدو  العممدي، ادم مرحمدة 
إجدراء تحميدل المحتدو  العممدي لتحديدد أنشدطة الدتعمم واسدتراتيجيات وطرائدق التدددريس  وتتضدمن

ذلدك مرحمدة تحديدد السدموكيات سدبق ا، ويمدي مع ومصادر التعمم والتي تحقق نواتج الدتعمم المعحدددة 
ويقصدددد بيددا تحديدددد كالدددة  Identity entry characteristic behavioursوالخصددائ  

وبيئدة  الخصائ  والسدموكيات التدي تددخل لدي عمميدة التعمديم والدتعمم مادل خصدائ  المتعممدين
بيدا ويعقصدد    Write performance objectivesالتعميم، ادم مرحمدة كتابدة ا ىدداف ادجرائيدة

يجب إتقانيدا لدي نيايدة التددريس كمعدايير  داء صيا ة كالة ا ىداف المعرلية والميارية التي 
 Develop criterion-referenced test، ومرحمدة وضدا بندود معدايير الختبدار التعمم الناج 

items  وتعني وضا بنود لمعايير الختبار التي من خالليا يمكدن التحقدق مدن أن ندواتج الدتعمم
 Develop anلمحدددددة قدددد تحققدددت أم ل، ادددم يمييدددا مرحمدددة تطدددوير اسدددتراتيجية تعميميدددةا

instructional strategy   ويعقصدد بيدا اختيدار اسدتراتيجية تددريس تعحقدق ندواتج الدتعمم وذلدك
 Developولددق أنشددطة التعمدديم والتقددويم، ويمييددا مرحمددة اختيددار أو تطددوير المددواد التعميميددة 

and/or select instructional materials مددتعمملنددواتج مددا تددم تحديددده مددن ولددق : وتددتم، 
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لتحقيددق تمددك النددواتج، وبادعتمدداد عمددى مصددادر تعمددم متعددددة ومتنوعددة، اددم يددتم  اتواسددتراتيجي
بتصددميم  تقامد (Hartini, et al., 2017) ودراسدة .مراحدل التددريستو يييدا ودمجيدا لدي 

الجدزء  ا تيا لي شكل موديول يتكون مدن االادة أجدزاء،وحدة "الحرارة" ب عادة صيلتعميمية  مواد
عبدددارة عدددن قسدددم التتددداحي يتكدددون مدددن صددديحة الغدددالف والمقدمدددة وجددددول المحتويدددات  :ا ول

، يددةمددن مقدمددة، وخددرائط مياىيمويتكددون القسددم ا ساسددي ويعماددل  :، والجددزء الاددانيوالمقدمددة
 الجددزءيتكددون ، و ن، وممخصدداتأوراق عمددل لممتعممدديو ، والكممددات الرئيسددية، الدددروسوعندداوين 

رين واختبدددارات والمراجدددا وقائمدددة المصدددطمحات والختبدددارات اتمدددو مدددن أسدددئمة  الاالدددث وا خيدددر
، Analysisلتصميم المواد التعميميدة ومراحمدو: التحميدل  ADDIEنموذج  استخدموقد ، التكوينية

 .Evaluateيم ، التقيددImplementation، التنييددذ Developmentتطددوير ال، Designتصددميم ال
 –تنبده سدتراتيجية ا لدي ضدوءتطدوير أدوات تعميميدة تعاونيدة  ىدلت (Lukito, 2018)ودراسة 
، باتبددددا  نمددددوذج موريسددددون  Predict-Observe-Explain (POE) لسددددر -لحدددد  

Morrison المشددددكالت التعميميددددة تحديددددد :وزمددددالىه عنددددد تصددددميم أدوات الددددتعمم، وخطواتددددو 
Instructional Problems،  وخصدائ  المدتعممLearner Characteristics ،وتحميدل الميدام 

Task Analysis،  وا ىدددداف التعميميدددةInstructional Objectives ، وتسمسدددل المحتدددو 
Content Sequencing، والسدددتراتيجيات التعميميدددة Instructional Strategies،  وتصدددميم

وأداة  ،Development of Instruction وتطدوير التددريس ،Designing the Message الرسدالة
 .Evaluation Instrument التقييم

التعميميددة لوحدددة "الحركددة الدوريددة"، وقددد اتبددا البحددث ىددذا النمددوذج عنددد تصددميم المددواد 
لتركيددزه عمددى المشددكالت التعميميددة كددهول مرحمددة مددن مراحددل التصددميم، وىددذا كددان مددن دواعددي 

    انطالق ىذا البحث.
 :العلوو ملواد التعلينية يف تدزيصازشادات استخداو ا

 مدوادالدمج لدي ممناىج الدراسدية المبتكدرة مدن خدالل دعدم معدليمكن تسييل التنييذ اليعال 
التعميمددي الدددعم و  ،دعم ادجرائدديالدد ويتماددل ىددذا الدددعم لددي:عمددم. مالالتعميميددة المسددتخدمة مددن 

مدددن خدددالل تزويددددىم  يميدددةالتعممدددواد الممعممدددين لدددي تنييدددذ لدعم ادجرائدددي يتمادددل الددد ممعمدددم.ل
اسدتراتيجيات اقتدراح ، مدا الجيددالوقت والمدوارد المطموبدة، وادعدداد  مال:بالمعمومات التن يمية 

وتزويدد المعمدم بهمامدة ، العدرن العممديو ، مادل: المناقشدة، تجن دتعمم عمى نحدو مع التعميمية لدعم 
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 ،أوراق عمددلو  ،دروس خطددط التعميمددي مددن خدداللموقددف المددا  التعميميددةمددواد التكييددف  توضدد 
 التعميميدة مرندة وقابمدةالددعم ادجرائدي ضدرور  لجعدل المدواد  اتشير ا بحاث إلدى أن مادل ىدذو 

، أمددا الدددعم التعميمددي لممعمددم (Janssen, Westbroek, & Van Driel, 2013) لمتدددريس
، ومدددا لددددييم مدددن ليدددم خطددده المتعممدددينسددداعدة المعممدددين عمدددى توقدددا تيكيدددر ييددددف إلدددى: م

ببعضدديا الددبعن لتهكيددد وحدددة  الدراسدديةربددط الوحدددات  كيييددةعمددى التيكيددر لددي  تيمدمسدداعو 
مدواد ال ومواءمدةعمدى تنييدذ  تيم، وتعزيدز قددر تطوير معرلدة المحتدو  التربدو  لممعمدمو ، المعرلة

 & ,Arias, Davis, Marino, Kademian) التدريسدديةوبالتددالي ممارسدداتيم  ؛تعميميددةال

Palincsar, 2016; Beyer & Davis, 2012; Cervetti, et al., 2012)   . 

 عددداد بلممعممددة أاندداء التطبيددق  السددابقين تددولير الدددعمينب لددي البحددث قامددت الباحاددةو  
ضمن كالة ادرشادات الخاصة بتددريس وحددة "الحركدة الدوريدة" ولدق المدواد تالذ   المعمم دليل

عمدى أداء التمميدذات بمراجعدة  الباحادةكدذلك و القائمة عمدى المددخل العممدي،  التعاونية التعميمية
عن نقاط القوة والضدعف لدي أداء تمميدذاتيا؛ بيددف مسداعدة  لممعممة كتابة تقريرو  ،تمك المواد

   .المعممة وتولير الوقت المجيود
 :لتدزيص العلوو ملواد التعلينيةامعايري  تكييه جودة 

جدودة التددريس  تحقيدق عمدى العمدوم المواد التعميمية بطريقة تسداعد معمدم تصميمينبغي 
اكتسدداب المعرلددة ومراجعتيددا والتهمددل لييددا و تعمم، اسددتقاللية المددتعمم أاندداء الدد يضددمنو  ،والددتعمم
 عدداد معدايير بمعيد جميورية سمولينيا لمتعميم والتدريب المينيين قام ، ولتحقيق ذلك وتقييميا

العامدة وجدودة المدواد التعميميدة المالءمدة التعميميدة  لدي ، وتتمخ لتقييم جودة المواد التعميمية
   (Mazgon & Stefanc, 2012)( 0جدول )يتض  من كما وتنوعيا 
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 ( 0خدٗه )

 (Mazgon & Stefanc, 2012) ٍع ٝٞس جقٌٞٞ خ٘دة اىَ٘اد اىحعيَٞٞة

 ج٘صٞف مو ٍعٞ ز اىَع ٝٞس

 ٗض٘ذ ٗجَ ظل بْٞة اىَ٘اد اىحعيَٞٞة

The clarity and coherence of 

the materials’ structure 

ٝااحٌ جْمااٌٞ اىَاا٘اد اىحعيَٞٞااة ب اانو ٗاضاار ٍٗحعاا ، 

 حسقٞ  ٍ  ٝيٜ:ب

إباساش ماو ٍا  ٝاام اىَا٘اد اىَفاََة داٜ اى داٝاة  -

ٍثاااااو:  ْااااا٘اُ اى سّااااا ٍح، اى٘زااااادة / اىااااادٗزة، 

 اىنف ءات أٗ اىَٖ زات.

 جفٌَٞ خدٗه ٍسح٘ٝ ت ٗاضر ىيَ٘اد اىَفََة. -

 جسدٝد إٔداف مو ٗزدة ب نو ٗاضر. -

 ٙ اىَ٘اد اىحعيَٞٞة ب نو ٍْطقٜ.جسجٞب ٍسح٘ -

 جقدٌٝ اظحْح خ ت أٗ أّ طة ىحياٞم اىَسح٘ٙ. -

 اإلٍداد ب ىَف دز ب ظحَساز. -

 خ٘دة  ْ صس اى٘ظ ئط اىَحعددة

The quality of multimedia 

Elements 

ٝحٌ دٍح  ْ صس اى٘ظ ئط اىَحعاددة ب انو ٍْ ظاب داٜ 

 اىَ٘اد اىحعيَٞٞة اىَفََة بَ  ٝاادً ٗيٞفٞاة اىحفاٌَٞ

اىحعيَٞٞاااة )اىح٘ضاااٞر(، ٗجناااُ٘ م دٞاااة جقْٞ ااا  ٗبٞ ّٞ ااا  

 .ىحسقٞ  غسضٖ 

جفااٌَٞ اىَاا٘اد اىحعيَٞٞااة اىَ٘خٖااة ّساا٘ 

 األٕداف

The goal-oriented design 

of educational materials 

جْ اام ٍسح٘ٝاا ت اىَاا٘اد اىَفااََة ٍااِ إٔااداف جعيَٞٞااة 

ٗٗيٞفٞاااة، ٗجعاااَر ىَعاااحادٍٖٞ  بحسقٞااا  اىنفااا ءات 

 أٗ اىَْٖٞة. ظ٘اء اىع ٍة

جعصٝااااص اىحطاااا٘ٝس ٗامحعاااا   اىنفاااا ءات 

 اىسئٞعة

The promotion of the 

development and acquisition 

of general/key competences 

جن اااف ٍسح٘ٝااا ت اىَااا٘اد اىحعيَٞٞاااة اىَفاااََة  اااِ 

محعاا   اىنفاا ءات األظ ظااٞة إ ةٕااددٖ  ٗجن ٍااو إٍن ّٞاا

ً، ىيااااحعيٌ ٍاااادٙ اىسٞاااا ة ٕٗااااٜ: اىح٘اصااااو ب ىي ااااة األ

 ،ٗاىح٘اصاااااو بي ااااا ت أخْ ٞاااااة، ٗاىنفااااا ءة اىسٝ ضاااااٞة

ٗاىنفاااا ءات األظ ظااااٞة دااااٜ اىعيااااً٘ ٗاىحنْ٘ى٘خٞاااا ، 

ٗاىنف ءة اىسقَٞة، ٗاىحعيٌ ٍِ أخاو اىاحعيٌ، ٗاىنفا ءات 

االخحَ  ٞاااااة ٗاىَدّٞاااااة، ٗزاااااط اىَ ااااا دزة ٗزٝااااا دة 

 األ َ ه، ٗاى٘ ٜ اىثق دٜ ٗاىحع ٞسٛ.

 اظحاداً اىْٖح االظحقسائٜ

The use of the inductive 

approach 

جْ اام ٍسح٘ٝاا ت اىَاا٘اد اىحعيَٞٞااة ٍااِ ٍ اا مو  َيٞااة، 

ٗاىحٜ جسج ط الزق   ب ىَعسدة اىَْٖٞة اىْمسٝاة ٗاىع ٍاة 

اىَْ ظ ة، ٗجسج ط اىَعسدة اىْمسٝة ب ىَعسداة اىعَيٞاة، 

 اىَعسدة اىْمسٝة أمثس زعٞة.  جدعوٗاىحٜ 

اىحنٞااااف اىَْٖدااااٜ ٗاىحعيَٞااااٜ ىيَاااا٘اد 

يااة ازحٞ خاا ت ٗصفاا ئم اىحعيَٞٞاة ىَق ب

 اىَدَ٘ ة اىَعحٖددة

The methodical and didactic 

adaptation of the materials for 

the needs/ characteristics of 

the target group 

ٝااحٌ جنٞٞااف اىَاا٘اد اىحعيَٞٞااة ٍاام صااع٘بة ٍٗعااح٘ٙ 

اى سّاا ٍح اىحعيَٞااٜ، بَاا  ٝعااَر باا ىحفسد ٗاىحَٞااص دااٜ 

ٍاام األصاار دااٜ اال ح اا ز أَّاا   جعيااٌٞ ٗجعيااٌ اىَسحاا٘ٙ، 

 اىحعيٌ اىَاحيفة ىدٙ اىَحعيَِٞ.

جضَِٞ اىَ٘اد اىحعيَٞٞاة ىعْ صاس جزعاصش اىادادم ىياحعيٌ، إدزاج اىعْ صااااس اىَسفااااصة دااااٜ اىَاااا٘اد 
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 اىحعيَٞٞة

The inclusion of motivational 

elements in educational 

materials 

ٍثااااو:  ااااس  األٕااااداف دااااٜ اىَقدٍااااة، ٗاىفاااا٘ز، 

سظااً٘ اىح٘ضااٞسٞة اىسظااٍ٘ٞة، ٗاىسٍاا٘ش اىفاا ٞسة ٗاى

ىحعٖٞو اىح٘خٞٔ، ٗاىسق ئ  اىَثٞاسة ىهٕحَا ً، ٗأٍثياة 

ٍِ اىسٞ ة اى٘اقعٞة، ٗقفم اىسٞ ة، ٗزٗاباط ٍفا دز 

 أصسٙ، ٗزو اىَ نهت، ٍٗ  إىٚ ذىل.

 ج٘دٞس ٍسفصات اىحعيٌ اىْ ط

The provision of stimuli for 

active learning 

ىحعيَٞٞاااة اىَفاااََة اىَحعيَاااِٞ  ياااٚ جز ااادم اىَااا٘اد ا

ج زااااة اىح رٝااااة اىساخعااااة ىَاااا  إاىف  يٞااااة ٗاىْ اااا  ، ٗ

ٝقٍُ٘٘ بٔ أّ طة ٍاحيفة; بٖدف ٍَ زظة ٍٗساخعاة 

ٗاصح ااا ز ٍااا  ىااادٌٖٝ ٍاااِ ٍعسداااة، إضااا دة إىاااٚ إج زاااة 

ىَااا  اىفسصااة ىٖاااٌ ىطاااسذ أظاارية ىيحفنٞاااس ٗاقحسازااا ت 

 ٍطي٘  إّد شٓ.

اإلّدٍ ج دٜ األّ طة اىحٜ جسق  

داف  يٚ ٍاحيف اىَعح٘ٝ ت األٕ

 اىحفْٞفٞة

The incorporation of the 

activities that lead to the 

attainment of goals at 

different taxonomic levels 

جزسقااا  األّ اااطة اىَاطاااط ىٖااا  داااٜ اىَااا٘اد اىحعيَٞٞاااة 

ٍاحيفاة، مَا  جحفاف  ٍعسدٞاةاألٕداف  يٚ ٍعح٘ٝ ت 

اىَٖااا ً ب ى٘ضااا٘ذ  جعيَٞااا ت اىقٞااا ً ب ىحَااا زِٝ ٗأداء

ٗاالظحقهىٞة  ِ اىَعيٌ، ٗجنُ٘ اىَٖ ً ق بياة ىيحْفٞار، 

 ٗجحضَِ ٍف جٞر أٗ اقحساز ت ز٘ه مٞفٞة اىقٞ ً بٖ .

زٗابط ٍم ٗزدات اى سّ ٍح   َو

 األصسٙ

The inclusion of 

recommendations for 

establishing connections with 

other program units 

ب ى٘صهت أٗ اىح٘خٖٞ ت   س  ٝحٌ جضَِٞ ٍ  ٝعَٚ

 اىَْ ٕح اىدزاظٞة  ْدٍ  ٝنُ٘ ىرىل ز خة أٗ ج سٝس.

 

العمميددة التعميميددة لددي تحقيددق نواتجيددا مددن  جددودةعمددى ضددمان السددابقة لمعددايير اتىكددد 
، لمعمددم العمددوم الددذ  يمتمددك محتددو  دراسددي يتضددمن العديددد مددن المددواد التعميميددةخددالل جددودة 

تسدداعده عمددى تحقيددق نددواتج تعمددم تمددك  ة بحاجددة إلددى مددواد تعميميددةالمعددارف الييزيائيددة المجددرد
مناسددبة لخصددائ  وأنمدداط أن تكددون تمددك المددواد و  ،المعددارف بددهعمى معددايير النجدداح المطموبددة

عمددال العقددل  ،المتعممددين، وتعمددل عمددى تحييددز نشدداطيم إعتمددادا  عمددى الممارسددة والسددتقاللية وا 
وربدط تمدك المعدارف رف، االمعدلتمدك  ةالعمميد الممارسدةالمختمية، إضالة إلى بمستويات التيكير 

بيددف صمة بو؛ بمدا يعحقدق تكامدل المعرلدة وتماسدكيا  والييزيائية بمعارف محتو  أخر يكون ذ
 لتعمم مد  الحياة. متطمبات اإكساب المتعممين 

 :للنسحلة اإلعدادية حتكيل أٍداف تدزيص العلوو يف املواد التعلينية دوز 

المددتعمم ليددم  إكسدداب عمددوم لمصددف الادداني مددن المرحمددة ادعداديددة إلددى ييدددف تدددريس ال
وتيسددير لمددا يحدددث حولددو مددن  ددواىر طبيعيددة، وربددط المددتعمم ببيئتددو وجتمعددو، وتدريبددو عمددى 
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كسدابو ميدارات عمميدة وعقميدة وجميعيدا أىدداف تعم ك دن  ممارسة ا سموب العممي لدي التيكيدر، وا 
وتحقيدق مادل تمدك  (،6102)وزارة التربية والتعميم، لعشرينالمتعمم من ميارات القرن الحاد  وا

 ؛الددتعمم أاندداءالمددتعمم  ز نشدداطحي ددذات لمسددية تربويددة تع  سددتخدام مددواد تعميميددةا ىددداف يتطمددب ا
، نشددطة وتياعميددة ممتعددةالتعمدديم عمميددة تجعددل و ، عميددوحددري  و  وتعممددمسددئول عددن تجعمددو و 

م اتجيددت دراسددات . ومددن ا ددذلددكنددو مددن تحقيددق إضددالة إلددى إكسدداب المددتعمم الميددارات التددي تعمك
 (Jacob, 2013)دراسددة  يدداعديدددة لتقصددي تددهاير اسددتخدام المددواد التعميميددة عمددى الددتعمم، ومن

اسددتخدام أكدددت نتائجيددا عمددى أن ، و تددهاير المددواد التعميميددة عمددى تعمددم الييزيدداء تقصددتالتددي 
عمددى تدددريس وتعمددم  إيجددابيهاير والييددديو التعميمددي ليددم تدد ،التسددجيالت، والنمدداذج، والكمبيددوتر

 المتعميمدين م ارتيدا مسدتو  تحصديلذات معندى؛ ومدن ا دالمعارف الييزيائية الييزياء، وأصبحت 
 -تعميميدة قائمدة عمدى اسدتراتيجية تنبده مدوادر يطدو اسدتيدلت ت (Lukito, 2018)دراسة و ، ليا

تعميدددق ليدددم ة لسدددر، وأوضدددحت نتائجيدددا التدددهاير اديجدددابي لتمدددك المدددواد عمدددى لاعميددد -لحددد 
 المعمددمتنييددذ جددودة  تتوقددف عمددى يميددةالتعم ياعميددةالأن  وأكدددت؛ المتعممددين لممعددارف الرياضددية

   بما يشجا المتعمم عمى الممارسة.، ليا
الجوانددب عدددد مددن الدراسددات ا اددر اديجددابي لممددواد التعميميددة عمددى نتددائج أوضددحت كمددا 
ليدددم الميددداىيم العمميدددة، إضدددالة إلدددى م، الدالعيدددة والتجددداه نحدددو تعمدددم العمدددو  مادددل، الوجدانيدددة

 ,Harris et al., 2015; Sadler, Romine, Menon)ندددماج لددي ممارسددة العمددوم وال 

Ferdig, & Annetta, 2015) ، أىميتيددا لددي تطددوير واسددتخدام النمدداذج، والتخطدديط وكددذلك
جراء التحقيقات، وتحميل وتيسير البيانات، وبناء تيسيرات عممية، وادنخراط  لي جددل عممدي، وا 

، كمدا أشدارت دراسدات أخدر  إلدى أن المدواد (Cervetti et al., 2012)وتقييم المعمومدات ونقميدا
ليددم لمقدديم واللتراضددات التعميميددة ذات تددهاير دال عمددى ليددم المتعممددين لطبيعددة العمددم عمددى أنددو 

 ,Akerson, Nargund-Joshi, Weiland) المتهصدمة لدي تطدوير المعرلدة العمميدة وتطبيقيدا

Pongsanon, & Avsar, 2014) كمدا يمكدن لممدواد التعميميدة المسداىمة لدي تنميدة ميدارات ،
، (Lester, et al., 2014)المواطنددة القددرن الحدداد  والعشددرين ماددل حددل المشددكالت، وتنميددة 

لدي وقدت واحدد،  المتعممدين، ومييدة لي تعميم عدد كبير من ادنتاجرخ  لي إضالة إلى أنيا أ
 .(Olayinka, 2016) كار حيوية ومنطقية وواقعيةجعل التعمم أو 
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 ،العمدوم بصدية عامدة تعميدق ليدميتض  من العرن السابق أىمية المواد التعميميدة لدي 
المعرلددة الييزيائيددة بصددية خاصددة، لمددا تعحققدو مددن نددواتج تعميميددة يتطمبيددا المجتمددا لددي  وعمدق

تحديدد أسدس من تمك الدراسات لدي  ألراده، وتسعى التربية دكسابيا ليم، وقد استيادت الباحاة
ومعايير تصميم تمك المواد، وما ينبغي أن تتصف بو من خصائ  لتحقيدق ندواتج تعمدم محدددة 
ومقصودة، وصيا ة إرشادات موجية لمعمدم العمدوم بكيييدة اسدتامار لممدواد المتدولرة لدي بيئتدو، 

اعده لدي تحقيدق ندواتج أو تصميم مواد بسيطة بالعتماد عمى ما ىو متولر، وتو يييا بمدا يسد
    تعممو.     

 :Scientific Approach  املدخل العلنيثاىًيا:  

يتطمددب القددرن الحدداد  والعشددرين مواصدديات وقدددرات خاصددة لددد  ا لددراد تددىىميم لمعمددل 
يسددتمزم تددولر مواصدديات معينددة لددي المندداىج  ممددا ؛ولمتصددد  لممشددكالت المجتمعيددة والعالميددة

جيات التدددريس التددي تعكسددب المتعممددين تمددك الخصددائ  والقدددرات، وا نشددطة ومددداخل واسددتراتي
اسددتجابة حقيقيددة لتمددك المتطمبددات ولددق معددايير الجيددل القددادم لمعمددوم  6102وتععددد مندداىج عددام 

مدن عممدي ال يععدد المددخلو والقدرات  ن محورىا نشاط ولاعمية واستقاللية المتعمم أاناء الدتعمم، 
 وتحويددلعمددى التيكيددر المتعممددين قدددرة  م تمددك المندداىج، لتنميددةالمددداخل المييدددة لددي تعمدديم وتعمدد

 الالزمدددددة لمقدددددرن الحددددداد  والعشدددددرين الميدددددارات الحياتيدددددةنحدددددو تنميدددددة مدددددي يعمتالموقدددددف ال
(Widiawati, et al., 2018). 

 تيمعمددى بندداء المتعممددين لمعددرل تىكدددالعممددي عمددى ن ريددة برونددر التددي  المدددخليعتمددد 
عمددى  المتعممدديندعددم ومسدداعدة  مومددن ا دد ؛عرلددة بدددل  مددن نقميدداالم بهنيسدديم، وطمددبالعمميددة 

كما يعتمد المدخل العممدي عمدى لمسدية الدتعمم  وتطبيقيا، ةمعرلالعمى  الحصوللي الستقاللية 
أن ، و العنصددر الياعدل والنشددط لدي التعمدديم والددتعممين در إلددى المتعممدين عمددى أنيدم النشدط الددذ  

مدن  نوالمتعممدمدن المتوقدا أن يدتمكن ل ندو لذلك ، التعممنشطة   سق منوجو و وم معيسرالمعمم 
 ,Hosseini, Taghizadeh, Abedin, & Naseri) اكتسداب ميدارات الدتعمم الدذاتي والمسدتقل

2013; Komariah, 2016).  
وعمى الدر م مدن اخدتالف المصدطمحات التدي أطمقتيدا الدراسدات عمدى المددخل العممدي إل 

ارة عن عمميات عقمية يستخدميا المتعمم أاناء تعممدو، ومدن تمدك أنيا جميع ا اتيقت عمى أنو عب
، التددي يعو ييددا المددتعمم عنددد تعممددو Scientific Processesالعمميددات العمميددة المصددمحات أنددو 

 أو القددوانين أو الميدداىيم عمددى بندداء المددتعمم التددي تعحيددز الددتعمم وعميددو ععددر ف عمددى أنددو: عمميددة
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البياندات  وجمدا وصديا ة اليدرون، حدددة مادل: المالح دة،عقميدة م أنشدطة خدالل من المبادا
 ;Firman et al., 2018) والمبدادا والقدوانين ونقدل الميداىيم النتدائج، واسدتخال  وتحميميدا،

Hosseini, et al., 2013) ، لدي حدين أن دراسددة(Hadianto et al., 2017) تمددك  اعتبدرت
ء ممارستو لدنشدطة التعميميدة والتعمميدة، العمميات مجموعة من الخطوات يقوم بيا المتعمم أانا

، وبالتالي ععدر ف عمدى أندو Scientific Methodلطريقة العممية وبالتالي أعطمق عميو مصطم  ا
 لحدد مجموعددة الخطددوات العمميددة التددي يقددوم بيددا المددتعمم أاندداء عمميتددي التعمدديم والددتعمم، ىددي: 

observe ، اسددددهل نيسددددكو ask yourself ، حدددداولو try ،دل واسددددتreasoningوتواصددددل ، 
communicating أمددا ،(Christine, 2010)  شددكل مددن أشددكال التيكيددر لقددد عر لددو عمددى أنددو

تمدك قدد تتضدمن ، وعميدو من أجل تقميل درجدة عددم اليقدين والتكرارقد الذ  يخضا لممراجعة االن
سدىال  ، تحديددObservationأو كدل "الخطدوات" التاليدة: المالح دة من الطريقة العممية بعن 

)التخطديط ، ويتضدمن  research، البحدث defining a question or problemأو مشدكمة 
، التنبدددى مدددن اليرضدددية  forming a hypothesis تقيددديم الددددليل الحدددالي(، تشدددكيل لرضدددية

prediction from the hypothesis  السددددتنتاج السددددتدللي(، التجريددددب وتتضددددمن(
experimentation  اليرضدددية(، التقيددديم والتحميدددل )اختبدددار وتتضدددمنevaluation and 

analysisمراجعة وتقييم الن راء ، peer review and evaluationوالنشر ،publication. 
 Abilities andكمدا أعطمدق عمدى المددخل العممدي مصدطم  الميدارات والقددرات العمميدة 

Scientific Skills  ،أو الميدارات أو القددرات مجموعدة مدن العناصدر  وبالتدالي ععدر ف عمدى أندو
العمميددة التددي تعمك ددن المددتعمم مددن اتقددان الميددارات والمددواد الدراسددية مددن خددالل قيامددو بعددددل مددن 

، trying، المحاولدددددة asking، التسددددداىل observingا نشدددددطة العقميدددددة ىدددددي: المالح دددددة 
 ايشددج، وتcommunicate (Arlianty, et al., 2017)، التواصددل reasoningالسددتدلل 

وبالتدالي السدتقاللية  المالح دة خدالل مدن متعدددة مصادر من المعرلة عن البحث عمى المتعمم
إضددالة إلددى  التواصددلالمددتعمم ميددارات  إكسدداب  عمددى العممددي المدددخل كمددا يىكددد .أاندداء الددتعمم

 ;Abadi et al., 2017)أمددا دراسددة ، (Syahroni, et al., 2016) القدددرات العمميددة

Kusmaryono & Suyitno, 2016)   لقدد أضدالت إلدى المالح دة، والتسداىل، والمحاولدة كدال 
، Concluded، والسددددددددددددتنتاج Presenting، والعدددددددددددرن Processingمدددددددددددن: العمميددددددددددددة 

 . Arithmetic social، والحساب الجتماعي  Createوادبدا 
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ياتو؛ إل مسدم و  مصدطمحاتواخدتالف  عمدىالمدخل العممي  أنيتض  من العرن السابق 
كمدا أندو يتطمدب العقميدة،  العممياتمتنوعة ومتعددة من  م ك ن المتعمم من ممارسة مجموعةيع  وأن

تاحدة اليرصدة ب مدا قددرات المتعممدينسدبمدا يتنا تعدد مصادر ومواد التعمم لمتعبيدر عدن ليدم ، وا 
وىذا ما يحتاج إليو المعمدم لكدي يدتمكن مدن تنميدة عمدق ، تعممالوالستقاللية أاناء ما تم تعممو 

   معرلة الييزيائية.   ال
 :للنسحلة اإلعدادية حتكيل أٍداف تدزيص العلوويف املدخل العلني دوز 

، ممدا يعغيدر "practice science" اليرصة لممدتعمم لممارسدة العمدمالعممي  يعتي  المدخل
طبيعة الن رة إلدى عمميتدي التعمديم والدتعمم، وطبيعدة المدنيج الدراسدي ومدا يتضدمنو مدن عناصدر 

 & ,Tang, Coffey, Elby  العمدوم تعمدم مخرجداتتحسين  وبالتالي ل نو يعسيم لي ؛ومكونات

Levin, 2010) ،العميددا ل نددو مددن المتوقددا أن التيكيددر  المدددخل العممددي بمسددتوياتن اقتددر ا وعنددد
 ،التنالسددديةو  ،والبتكدددار ،قدددد والتحميمدددياالن التيكيدددرالقددددرة عمدددى ا لكدددار و  يعسددداعد عمدددى نمدددو
ن عمدددى يقدددادر  ليصدددبحوا المتعممدددينتشدددجيا و  .(Abdulhak, 2017) عيدددةوالحماسدددة الجتما

وأن يكوندوا  ،التيكير بشدكل التراضدي لدي رىيدة الختاللدات والتشدابيات والعالقدات بدين العناصدر
ولدق  الدراسدة السدتجابة لموضدو  تعمكدنيم مدنعقميدة  قددراتقادرين عمى ليم وتطبيق وتطوير 

عمدى العممدي  ، كمدا يسداعد المددخل(Indrilla, 2018) تميداىيم ون ريداو حقائق  من مما لديي
معمومدات دون المصدادر  وتعددد يم،ليدم دروسدو  المتعممين عمى السدتقاللية لدي الدتعمم، تدريب

المي يدة  عدنالعممدي  يبتعدد المددخل، كما (Hosseini, et al., 2013)معمم لقط الالعتماد عمى 
كدددن عمدددى عمدددم"  مدددن " " بددددل  كتشدددف بنشددداطا"مبددددأ يعتمدددد عمدددى  والدددتعمم  ندددالتعمددديم و لدددي 

(Komariah, 2016) ، يصددب  ربددط الددتعمم ا كدداديمي بسددياقات الحيدداة الواقعيددة ومددن خددالل
 ,.Firman et al)حدل المشدكالت و لكدار ا  إنتداجعمدى ة أكادر إبدداع ا وابتكدار ا وقددر المتعممدين 

 المعرلدةتعمديم ديدة، وأىدداف العامدة لتددريس العمدوم لممرحمدة ادعداىدداف ا وىذا مدن ، (2018
دد ئيددةالييزيا ال ددواىر وسددبب حدددوايا وتيسددير كيييددة حدددوايا، وربددط  اكتشدداف ث عمددىالتددي تحع

   المعارف لنتاج معرلة جديدة.
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 :لتدزيص العلوو  الكائنة على املدخل العلني التعاوىية املواد التعلينية 

نشاط ولاعميدة المدتعمم إلى لعممي القائمة عمى المدخل االتعاونية تيدف المواد التعميمية 
كسددابو عدددد مددن القدددرات العقميددة ماددل: التسدداىل، والسددتدلل، ا  أاندداء عمميتددي التعمدديم والددتعمم، و 
لددي تقددديميا ، ولكددن مددن خددالل لممددتعمم ةمباشددر بشددكل تقددديم  والتواصددل، ول يددتم ذلددك مددن خددالل

ين لسدتخدام كالدة القددرات ل ن ذلك يساعد عمى تحييدز المتعممد ،شكل مواقف ومشكالت واقعية
والعمميدات العقميدة التدي تمكددنيم مدن حدل المشدكمة ومسدداعدتيم عمدى بمدورة المعرلدة الصددحيحة؛ 

   وبالتالي بناء معرلتيم الخاصة.
ومن تمدك العمميدات والقددرات التدي يسدتخدميا المتعممدين أانداء التعمديم بالمددخل العممدي: 

تخطدديط وتنييددذ التحقيقددات، ، و بيانددات وتيسدديرىاتحميددل ال، و بندداء تيسدديرات وحمددولالتجريددب، و 
ويمكددن السددتدلل عمددى ذلددك مددن خددالل  .المعمومددات ونقميدداأدلددة، وتقيدديم و  جالنخددراط لددي حجددو 

، كمدا تعتديج المدواد التعميميدة استجابة المتعممين عمى المواد التعميميدة المصدممة لدي ضدوء ذلدك
بشدكل لدرد  أو لدي الستقصائي  التيكيرا  القائمة عمى المدخل العممي لممتعممين اليرصة لتب

توجيدو  لديالمعمدم  ، وينحصدر دورمجموعات لستكشاف المييوم والمبادا أاناء أنشدطة الدتعمم
 ,Roblin)صددول ليددا و عمميددة الددتعمم وتقددديم أ  تصددحيحات لمميدداىيم والمبددادا التددي تددم ال

Schunn, & McKenney, 2018; Said et al., 2016). 
مشددكالت الحيدداة لمددواد التعميميددة القائمددة عمددى المدددخل العممددي عمددى وكممددا اعتمدددت ا

كممددا زادت مددن دالعيددتيم  التياعددل،عمددى  المتعممددينز حي ددتع و تدددعم الددتعمم العممددي التددي اليوميددة 
اعتمددت لدي تطدوير التدي  (Hadianto, et al., 2017)لمتعمم بنشاط ولاعميدة، كمدا لدي دراسدة 
مددن مشددكالت حياتيددة، وتددم تصددميم أمامددة العممددي عمددى  وحدددة الجيدداز التنيسددي ولددق المدددخل

الوحدة لي صورة موديول يتضدمن مجموعدة مدن ا نشدطة القائمدة عمدى المددخل العممدي ويقدوم 
وتدددربط بدددين المعرلدددة الجديددددة التدددي سددديتم دراسدددتيا ومدددا لدددد  بشدددكل مسدددتقل، بيدددا المتعممدددين 

عددد مدن العمميدات العقميدة التدي لمعمم ما إضالة ال المتعممين من معارف سابقة حول الموضو 
ليددم الميدداىيم والمعددارف الخاصددة بموضددو   تددم تو يييددا أاندداء التعمدديم والددتعمم؛ وبالتددالي أصددب 

 .تعممال نواتجتحقيق عمى الجياز التنيسي أيسر وكان لو تهاير إيجابي 
لقدد تدم خدالل البحدث تصدميم عددد مدن المدواد التعميميدة لوحددة  ما سبق،ى إلوبالستناد 

الحركددة الدوريددة" ولددق المدددخل العممددي وتمامددت لددي: مددواد مطبوعددة تضددمنت: رسددوم، وأسددئمة، "
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وتمددارين، وخدددرائط، وأنشدددطة عمميدددة تجريبيدددة ومتطمباتيددا مدددن مدددواد وأدوات، ومدددواد إلكترونيدددة 
وتضددمنت: ليددديوىات تعميميددة، وروابددط عمددى الشددبكة العنكبوتيددة العالميددة، ون ددر ا لمددا تتضددمنو 

 بدينويوجدد تدداخل  ،مع ميدا ميداىيم مجدردةمدن الميداىيم العمميدة  لدورية" لعددل وحدة "الحركة ا
؛ لددذا لدد ن تعمكددنين مددن ليميددا ممارسددات عقميددةإنخددراط المتعممددين لددي يتطمددب بعضدديا؛ ممددا 

عدددل ل التمميدذات ممارسدةاليمسية القدائم عمييدا إعدداد وتصدميم المدواد التعميميدة لدي البحدث ىدو 
كمدا تراىدا تمدك العمميدات يمكدن توضدي  و  ،ناء الستجابة عمى تمك الموادأا العقمية من العمميات

 :الباحاة كا تي
  يكدونقدد  ،حقائق أو معمومات موقف معين عمىالتركيز  التمميذةيتطمب من نشاط : لح 

 محتدواه اكتشدافصورة أو رسم توضيحي أو رسم بياني أو إجراء المعمم لعرن ما؛ بيدف 
 من معارف.

 التمميددذات  تحييددزالمعمددم قمددي أكاددر تركيددز ا عددن المالح ددة، إذا يتطمددب مددن : نشدداط عإسددهل
لطرح أسئمة الغرن منيا: تبادل ا لكار والمعرلة حول الموضو  المطدروح لمدراسدة، وربدط 

مدددن معدددارف سدددابقة، والستيسدددار عدددن ا لكدددار الغامضدددة  ييامعدددارف الموضدددو  بمدددا لدددد
تركيددز ا أكاددر مددن المالح ددة، ويتطمددب ين مددنبالموضددو ، وبالتددالي لدد ن ىددذا النشدداط يتطمددب 

دراك عميق لمموضو . ا وعي وا   أيض 

 أو تجريدب عمدل مدا، أو حدل محاولة اكتشاف شيء مدا التمميذةنشاط يتطمب من  :حاول ،
مشدددكمة أو مسدددهلة ليزيائيدددة، وذلدددك بتو يدددف مدددا تدددم اكتسدددابو مدددن معدددارف وميدددارات لدددي 

مددن خبددرات لددي المددرحمتين  التمميددذةو تصددقل مددا اكتسددب ىندداالنشدداطين السددابقين، واليدددف 
بمحاولددة العمددل أو القيددام أو ا داء اليدددو  عمددى ورقددة السددابقتين مددن خددالل ا داء العقمددي 

    بهشياء جديدة.

 لمعرلدة امعالجدة لاسدتخدام قددرات عقميدة عميدا؛ التمميدذة نشداط عقمدي يتطمدب مدن  :استدل
 التعميميدة ممدوادلبسرعة ليدم وتحميدل  من قدرات خاصة يياعمى ما لد ذلك عتمديو  الجديدة،
ييدم؛ وبالتددالي ال عمددقعمدى  ىاألكددار ومعمومدات، وطدرح أسددئمة تسداعد واسدتنتاج، المقدمدة

 دراك العالقات التي تنطو  عمييا تمك ا لكار؛ ومن ادم حدل المشدكمة، بنتاج معرلة جديدة إ
   أو لك الغمون.
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 ايدتال يإليو من معمومدات لزم تنقل ما توصم أو عرنالتمميذة نشاط يتطمب من : اعرن 
مدن الميدارات والقددرات العقميدة مادل: التمخدي ،  عدددل ل يداكمتال ا ؛ ومن ام ل بد مدنولممعمم

دراك العالقات، وكذلك قدرات اتصالية مال و   التحدث، والستما .و  الكتابة،الربط وا 

 :عنل املعسفة الفيزيائية

د العددددالم "نورمددددان"  م( عمددددى يدددد0222-0222 يددددر تصددددنيف ويددددب المعرلددددي عددددام )
Norman Lott Webb  وىو أحدد عممداء مركدز ويسدكونس لمبحدوث التربويدة ،Wisconsin 

Centre for Education Research  كاستجابة لعالج جوانب القصور التدي بمسدتويات بمدوم
مة المعايير والتقييمات ليس لقط عمى أسداس ءيمكن مواالمعرلية، ومن خالل مستويات "ويب" 

دا عمدى أسداس تعقيدد المعرلدة التدي لئة ال ، مسدتو تطمبيدا كدل يمحتو  التي يغطييا، ولكدن أيض 
دا  ،(Webb, 2009) بدو توقدا مدن الطدالب معرلتدو والقيدامممدا كل إلى  لكذشير وت وععر لدت أيض 

، أمددا (Viator, 2010)عمددى أنيددا مسددتويات تععددالج المعرلددة بشددكل تيكيددر  متدددرج لددي التعقيددد 
لقددد عرلددو عمددى أنددو قدددرة المتعممددين عمددى اسددتدعاء المعمومددات والمعددارف  (6102 ،، م)السدديد

 .المطموب إتباعياتقديم ا سباب والخطط وتحديد تتابا الخطوات و  ،واستخداميا
 ؛ حيدث تتيداوت درجدة تعقيدد المعرلدةمعدخال  لتن يم المعرلة عمق المعرلةوتععد مستويات 

متعمم مدن معرلدة سدابقة، ومدا ينبغدي أن يكدون عمى ما لد  الكذلك و لصف الدراسي؛ اباختالف 
ومدن خدالل الطدال  عمدى عددد مدن ، (6102 ،)الييدلقادر ا عمى نقمو من معرلة جديددة المتعمم 

" يمكن تمخي  مييوم تمدك المسدتويات وتحديدد عمق المعرلةالدراسات التي اىتمت بمستويات "
 ,Hess)(: 6جددول )يتض  من ، كما معالم أدوار كل من المعمم والمتعمم، وكذلك أنشطة التعمم

2010; Weay et al., 2016كمدا تدم (6102 ،عمدر ؛6102 ،الييدل ؛6102 ،.، مالسديد ؛ ،
   استنتاج لبعن العمميات العقية التي يمكن استخدامو لتقييم عمق المعرلة الييزيائية.
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 ( 7خدٗه )

ٗجقٌٞٞ  َ  اىَعسدة  (7102; اىفٞو، 7102اىعٞد، ً.، )اىَعسدة ٗأّ طة اىحعيٌ   َ ٍعح٘ٝ ت 

 اىفٞصٝ ئٞة
أدٗاز  أدٗاز اىَعيٌ ٍفٍٖ٘ٔ اىَعح٘ٙ

 اىَحعيٌ

جقٌٞٞ اىَعسدة  أّ طة اىحعيٌ

 اىفٞصٝ ئٞة

االظاااحد  ء  .0

ٗإ ااااااااااا دة 

 اإلّح ج 

 Recall 

and 

Reproduct

ion 

ٝحَثااااااو دااااااٜ قاااااادزة 

اىَاااااااااااااحعيٌ  ياااااااااااااٚ 

اظااااااحد  ء اىسقاااااا ئ  

ٗاىَعيٍ٘اا ت، ٗماارىل 

قدزجٔ  ياٚ ٍع ىدحٖا  

ٍعاااح٘ٙ ٗىناااِ  ْاااد 

ٍاااااااااْاف ; زٞااااااااا  

جحطيااااب ٍْاااأ اىقٞاااا ً 

 باط٘ة ٗازدة

اىح٘خٞااااااااااأ، 

اىعااااااااااااس ، 

اى ااااااااااااااسذ، 

اىحعااااااااااا  ه، 

االظااااااااحَ  ، 

اىَق زّااااااااااة، 

اىفساااااااااااام، 

اىن ااف  ااِ 

اىحْ قضااااا ت، 

 ٗاىحقٌ٘ٝ

اىحااااااااااااااارمس، 

اىحناااااااااااااساز، 

 االظااااااااحٞع  

اى ااااااااااااسذ ، 

اىحفعاااااااااااٞس، 

اى٘صاااااااااااف، 

اىحسخَااااااااااة، 

 ٗاىحياٞم

اظااااااحد  ء اىَعسدااااااة ٍااااااِ 

ٍفااا ٌٕٞ ٗزقااا ئ  ٗقااا٘اِّٞ 

إ اااااا دة  -اتٗأظاااااَ ء األدٗ

 -جقااادٌٝ اىَعسداااة اىَنحعااا ة

إخاااااساء  َيٞااااا ت بعاااااٞطة 

م ىقٞااااااااا ض: اظاااااااااحاه  

ٍعيٍ٘ااااااا ت ٍاااااااِ زظاااااااً٘ 

خَااااام  -ٗخاااااداٗه ٗأ ااااان ه

 ٗجعدٞو اى ٞ ّ ت

 َيٞاااا ت  قيٞااااة 

 -بعٞطة: م ىحرمس

 -ٗاى٘صااااااااااااااااااف

ٗإ اا دة اظااحاداً 

اىَعسدااااااااة دااااااااٜ 

 ٍ٘قف زٞ جٜ  

جط ٞاااااااااا    .7

اىَفٖاااااااااً٘ 

 ٗاىَٖ زة

Skill/ 

Concept 

اظااااااااحاداً اىَااااااااحعيٌ 

ٝحطيااااااب ، ٗعسدااااااةىيَ

ٍااااِ اىَااااحعيٌ اىقٞاااا ً 

باطاااااا٘جِٞ أٗ أمثااااااس 

ىساااااو أظااااارية  ٍثاااااو 

"مٞاااف" ٗ "ىَااا ذا" 

ٍِ صهه جقدٌٝ األدىة 

 ٗاىسق ئ 

اىحْماااااااااااااٌٞ، 

اىعااااااااااااس ، 

اىَهزماااااااة، 

اىحعااااااااااا  ه، 

 ٗاىحقٌ٘ٝ

اىحنَياااااااااااااة، 

اى ااااااااااااااسذ، 

اىحفااااااااْٞف، 

اىَق زّااااااااااة، 

ٗزااااااااااااااااااااااو 

 اىَ نهت

اىعااااا ب  – اااااسذ اىعهقاااااة 

 ااااسذ األٍثيااااة  -ٗاىْحٞدااااة

 -فًٖ٘ اىعيَاٜٗاىهأٍثية ىيَ

إ ااااا دة جقااااادٌٝ اىَ ااااانهت 

اىحفاْٞف  -ٍ٘ضس   بٞ ّ جٖ 

جسخَة اىداداٗه  -ٗاىَق زّة

ٗاىسظاااااااااااً٘ ٗاأل اااااااااااان ه 

ٗاىسٍاااااااا٘ش ٗاظااااااااحاه  

 ٌٍٖعيٍ٘ ج

اى اااااااااااااااااااااااااسذ، 

ٗاىحفعاااااااااااااااااااٞس، 

ٗاىحط ٞاااااااااااااااااا ، 

ٗاىَق زّاااااااااااااااااة، 

ٗاىحفاااااااااااااااْٞف، 

ٗاظاااااااااااااااااحاساج 

اى ٞ ّاااااااا ت ٍااااااااِ 

اىداااااااااااااااااااااااااداٗه 

ٗاأل ااااااااااااااااااااان ه 

 ٗاىسظً٘

اىحفنٞااااااااااااااس  .3

اإلظااااحساجٞد

 ٛ 

Strategic 

Thinking 

ٝمٖاااااااس داااااااٜ ٕااااااارا 

ا  اىَعاااااااح٘ٙ جعقٞااااااااد 

أ ياااٚ; زٞااا  ٝحطياااب 

ٍااِ اىَااحعيٌ اظااحاداً 

 َيٞااا ت جفنٞاااس  يٞااا  

قفااااٞسة األٍااااد ٍثااااو 

اىحسيٞو ٗاىحقٞاٌٞ ىساو 

اىَ ااااانهت اىَعقااااادة 

ٍاااااِ صاااااهه إصاااااداز 

األزنااااااااا ً ٗجقااااااااادٌٝ 

األظااااااا    ٗجطااااااا٘ٝس 

 اىاطط.

 

إ طااااااااااااااااا ء 

اىَااااااااااااااااحعيٌ 

اى٘قث ىيحمٍو 

ٗاىحفنٞااااااااااس، 

اىحْماااااااااااااٌٞ، 

 اااااااااااااااااااااسذ 

اىَ ااااااااانهت 

  ٗ اااااااااااااس

اىَْاااااااااااا ذج، 

ٗج٘يٞاااااااااااف 

االظحقفاااااا ء 

 اىعيَٜ.

اىحسيٞاااااااااااااو، 

اىحقٞاااااااااااااااٌٞ،  

اظاااااااحاه  

ٍعيٍ٘اااااااا ت، 

اىحْ ااااااااااااااااا ، 

جفعااٞس ّاام 

ٍااااام اىاااااد ٌ  

 بمدىة...

جفعااااااٞس اىَعيٍ٘اااااا ت ٍااااااِ 

اىسظاااااااااٍ٘ ت ٗاأل اااااااااان ه 

اىَعقااااااااااادة، اظاااااااااااحاه  

ٍعيٍ٘اااا ت ٍااااِ اىحدسٝااااب، 

جطاااا٘ٝس اىَْاااا ذج، جفااااٌَٞ 

االظحقفااااااا ءات اىعيَٞاااااااة، 

اىحْ   بْحٞدة ٍ  ٍِ جدسباة 

ائٖاا ، اج اا   صطاا٘ات جاٌ إخس

زاااو اىَ ااانية ٍااام اىح سٝاااس 

 ٗجقدٌٝ اى ٘إد ٗاألدىة 

جفعااااٞس ّاااام أٗ 

ٌ بمدىاة  اد م ٍز زظٌ 

ٗبااسإِٞ، اىحْ اا  

بْحٞدااااة ٍاااا  دااااٜ 

ٍ٘قااااااف ٍساااااادد، 

ٗاصحٞاااا ز أدضااااو 

اإلخ بااااااا ت ٍااااااام 

 اىح سٝس...

اىحفنٞاااااااااااس  .4

 اىََحد

Extend 

Thinking 

ٝحطياااب ٍاااِ اىَااااحعيٌ 

االظااااحاداً اىَ٘ظاااام 

ىعَيٞاااااااا ت اىحفنٞااااااااس 

  ٍثاو: اىحسمٞاب، اىعيٞ

ٗاىحمٍااااو، ٗاىحقااااٌ٘ٝ، 

ٗجعاااااااادٝو اىاطااااااااط، 

ٗإخااااااااااااااااااااااااااااااااااااساء 

االظحقفاااا ءات ىسااااو 

ٍ ااااااااانهت اىعااااااااا ىٌ 

 اىسقٞقٜ اىَعقد.

اىحسمٞاااااااااااب، 

اىحمٍااااااااااااااااو، 

اىقٞااااااااااااااا دة، 

اإلدازة، 

اىقٞاااااااااااااااااااا ً 

بَ ااااسٗ  ت 

ٗزااااااااااااااااااااااو 

ٍ اااااااااااانهت 

ٗاقعٞة جحعاٌ 

 ب ىحعقٞد

االصحٞاااا ز ٍااااِ بااااِٞ  ااااس  

ٍحعااااددة ىسااااو اىَ اااانهت، 

ٗإخااااااااساء اىَ ااااااااسٗ  ت، 

م اىَعيٍ٘اا ت جسيٞااو ٗجدَٞاا

ٍاااااااِ ٍفااااااا دز ٍحعاااااااددة، 

ٗجفٌَٞ ٗإخساء اىحدا ز ، 

اىقٞ ً بحدا ز  ٗاظاحاه  

ّح ئدٖاااااا  ٗمح بااااااة جقسٝااااااس 

، ْٖ  

اىنح باااااااااة دااااااااااٜ 

ٍ٘ضاا٘  ٍاا  ٍاام 

اىح سٝااااااااااااااااااااااااس، 

اظحاه  ّحا ئح 

ٍااااااااِ ٍفاااااااا دز 

ٍحعاااددة، جط ٞااا  

ق  دة داٜ ٍ٘قاف 

خدٝااااااد، إخااااااساء 

ٍ اااسٗ  ت ىساااو 

 ٍ نهت
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عمددى عمميددات تعركددز  DOK "ويددب" دعنددعمددق المعرلددة يتضدد  ممددا سددبق أن مسددتويات 
لكدددل مدددن المعمدددم والمدددتعمم عمدددى  أ  أنيدددا ضدددرورية؛ لتقيددديمالدددتعمم واو  التددددريس أانددداءتيكيدددر ال

ددا ييدددف إلددى مواءمددة المندداىج وا ىددداف تعماددل تصددنيي ا إدراكي ددا، بددل  تليسدد يددانوأ ،السددواء ن ام 
ولق دا  ئداتلتمك المستويات إلى  وبالتالي تعصن ف ؛(Hess, 2010) والتقييمات والتعميم والمعايير

عادة ادنتاجلتعقيد التيكير، بدء ا من الستدعاء  ادسدتراتيجي ، والميارات والمياىيم، والتيكيدر وا 
والمسددتو   يددتم مواءمددة تمددك المسددتويات ولددق أىددداف المقددرركمددا ، التيكيددر الممتدددحتددى ، و 

 .الدراسي
 نتدي  ليدت اإلدى أنيد التمميدذاتلدد   عمدق المعرلدة الييزيائيدةوعميو ترجدا أىميدة تنميدة 

بتمدددك  نواىتمدددامي ناليرصدددة لموصدددول إلدددى أقصدددى درجدددات الييدددم، والسدددعي درضددداء لضدددولي
 الييزيائيددة رفامعدداللكددار ببعضدديا الددبعن، وربددط ا رىيددة واسددعة لددربط  نكسددابيا  و  المعرلددة،

، كمدا تدر  المعمومدات مدنعمدى البحدث والسدتزادة  ينالجديدة بمواقف وخبرات حياتية، وتشجيع
تدم المعندى بتقيديم مدا   الباحاة أن استخدام المعمم لتمك المستويات يعمكن دو مدن تحقيدق الدتعمم ذ

تعممو لي سياق حياتي واقعي تتدرج لييا المستويات العقمية من البسيط إلى المععقد، كمدا تتدي  
باسدتخدام و  المعرليدة، نلدي إطدار ميداىيمي داخدل بنيدتي ناليرصة لمتعبير عدن ليميد لمتمميذات

 دابات ذلك الييم.  ا دلة والبراىين
 (6102 ،.، م)السدددديدالمعرلددددي دراسددددة ومددددن الدراسددددات التددددي اىتمددددت بتنميددددة العمددددق 

اسدددتيدلت تنميدددة عمدددق المعرلدددة البيولوجيدددة لدددد  طدددالب الصدددف الاددداني الادددانو  باسدددتخدام 
ويات العمدددق التدددي اسدددتيدلت تنميدددة مسدددت (6102 ،)الييدددلاسدددتراتيجية ع دددم السدددمك، ودراسدددة 

المعرلددي وخيددن التجددول العقمددي بتدددريس برنددامج مقتددرح قددائم عمددى أنمددوذج الددتعمم القددائم عمددى 
 (6102 ،)عمدر ، أما دراسدةلمقرر عمم النيس التعميمي، لطالب كمية التربية النوعية السيناريو

ويات باستخدام وحددات الدتعمم الرقميدة لدي تنميدة مسدتلقد استيدلت تقصي تهاير تدريس العموم 
لددد  طددالب الصددف الادداني المتوسددط بالمممكددة العربيددة والقدددرة الذاتيددة عمددق المعرلددة العمميددة 

اسددتيدلت التعددرف عمددى لاعميددة تكامددل اسددتراتيجيات  (Nedved, 2015) ، ودراسددةالسددعودية
 الجدل بهنشطة الستقصاء الموجو لتنمية ليم المتعممين لممعرلة الييزيائية.

بصية عامة، وعمدق المعرلدة  أن تنمية العمق المعرلي عمى بقةالدراسات السا وقد أكدت
يتطمددب اسددتخدام اسددتراتيجيات ومددداخل تدريسددية قائمددة عمددى نشدداط  الييزيائيددة بصددية خاصددة
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إلدى تحقيقدو مدن البحث ، وىذا ما يسعى ، واستقالليتو أاناء التعممالمتعمم وبنائو لمعرلتو بنيسو
اونيددة لوحدددة "الحركددة الدوريددة" قائمددة عمددى المدددخل خددالل تصددميم واسددتخدام مددواد تعميميددة تع

عمميات وميارات عقميدة بدايدة مدن المالح دة العمميدة  عمى ممارسة التمميذة يعحي ز ؛ مماالعممي
خاصدة وأن  ،ونقدل وعدرن مدا تدم التوصدل إليدو إلدى ا خدرين ،الدقيقة وحتى التوصل إلى نتائج

ومدا بيدا مدن  دواىر وأحدداث؛ وبالتدالي  يداليدم الطبيعدة مدن حولى لدإ تيددف ئيدةالييزيا المعرلة
عمددى حددل المشددكالت والقضددايا المتعمقددة بيددا، لددذا لدد ن تنميددة عمددق المعرلددة الييزيائيددة  تياقدددر 

لييدا ر و يتطد التدي ،دجدر  رحمدة التيكيدر المع المرحمة ادعدادية الذين لدي م لتالميذضرورة وخاصة 
اختيدار المياضدمة و تحميل و وال ،مقارنةال، و ونن الير لر اقد، و نالو التيكير المنطقي عمى  تيمقدر 

 .ىلء التالميذقاعدة لكري ة خاصة بيم ليي بداية تكوين ومن ا   ؛ا نسب
 

 :مَازات الكتابة العلنية

تععد الكتابة واحددة مدن ميدارات المغدة ا ربعدة )القدراءة، والكتابدة، والسدتما ، والتحددث(، 
القددراءة  ، وتتضددمن:ميددارات السددتقباليةال :وىمددا أساسدديتينرتين والتددي يددتم تجميعيددا لددي ميددا

ادنتاجيدة الميدارات و  ا،ليمدو المعمومدات  ىيعطمدب مدن المتعممدين الحصدول عمد؛ حيدث والستما 
يعطمددب مددن المتعممددين تقددديم ا لكددار ورأييددم الخددا  بمغددة  ؛ حيددثالكتابددة والتحدددثوتتضددمن: 
عمددى ىيئددة رمددوز المغددة  عمميددة بندداءعمددى أنيددا  تابددةتععددر ف الكو ، (Indrilla, 2018) مناسددبة

مرئيدة  رمدوزمدن خدالل مشداعر الأو حتدى  واآلراءنقدل ا لكدار أو  ادم ،جمل أو لقرات ليا معنى
التعبيدر عدن ألكداره  ومكندكممدا أميارة كتابة جيددة اليرد امتمك  ، وكمماشخا  خخرين مييومة 

 .(Reynolds et al., 2012)بشكل جيد ومييوم ورأيو  طراف أخر  
سمسددمة مددن ادجددراءات المن مددة )العقميددة أو البدنيددة أو عمددى أنيددا الكتابددة كمددا ععر لددت 

: Planningكمييما( ويمتزم بيا الكاتب لتحقيق ىدف ما، وتتمال تمك ادجراءات لدي: التخطديط 
تواصدل وتعني توليد المحتدو  مدن خدالل جمدا المعمومدات مدن القدراءة، والمعرلدة السدابقة، أو ال

ويعقصددد بيددا تحديددد أىددداف  : Goal Settingمددا أخددرين لتن دديم الكتابددة، وتحديددد ا ىددداف 
الكتابددة بشددكل لعددال، وربددط ا لكددار بددالخطط والسددتراتيجيات المىديددة لتحقيددق تمددك ا ىددداف، 

تحديد الكممات والجمدل التدي تنقدل ا لكدار بدقدة أكبدر، ادم تحويدل وتعني : Draftingوالصيا ة
: بنداء  عمدى المراجعدة الذاتيدة أو  Evaluatingممات والجمل إلى لغة مكتوبدة، والتقيديمىذه الك

دىدددداف والمعدددايير المحدددددة، والمراجعدددة لالدددن   ةطابقدددم مدددد تحديدددد لالتعميقدددات الخارجيدددة، 



 ............................................................. تصميم مواد تعليمية تعاونية قائمة على المدخل العلمي

- 6216 - 

Revising ،إجددددراء تغييددددرات عمددددى الددددن  بندددداء  عمددددى التقيدددديم الددددذاتي واسددددتجابة ا قددددران :
 Graham et)هكدد مدن أن الدن  لديس بدو أخطداء لغويدة أو إمالئيدة لتا:  Editingوالتحريدر

al., 2016) 
الكتابة العمميدة لقدد ععر لدت عمدى أنيدا: اسدتخدام الرمدوز المغويدة المكتوبدة )الكممدات، أما 

والجمل، واليقرات( لبناء ن  عممي مكتوب لي ضوء تحديد مشدكمة مدا، ووضدا خطدة لبحايدا، 
وتصنيييا، وتحميميا، وتيسيرىا، والخروج باستنتاجات وتنبدىات  وجما المعمومات المرتبطة بيا،

 ،)ا حددولأمددا  ،(6102 ،)السددمانعمميددة تددىد  إلددى حددل المشددكمة بطريقددة منطقيددة صددحيحة 
لقد أطمق عمييا مصطم  الكتابة ا كاديمية وعر ليا عمى أنيدا: نمدط مدن الكتابدة يععبدر  (6102

دراكدددو وليمدددو واسدددتيعابو  مىشدددروىدددي عدددن الجواندددب التحصددديمية لممدددتعمم،  عدددن مدددد  وعيدددو وا 
 لممياىيم والن ريات التي بالمجال العممي الذ  يدرسو.

وبددالطال  عمددى الدراسددات التددي اىتمددت بالكتابددة العمميددة يمكددن اسددتخال  مياراتيددا لددي 
 ،السددمان ؛6102ا حمددد ،  ؛6102 ،ا حددول؛ Tonissen, et al., 2014): اآلتيددةالنقدداط 
6102) 
 وتتماددل لددي تحديددد: ىدددف كتابددة الددن  العممددي، واليكددرة  ،تدداج الددن  العممدديميددارات إن

الرئيسدددة مندددو، وألكددداره اليرعيدددة، وترتيدددب تمدددك ا لكدددار، ودعدددم ا لكدددار بهدلدددة وشدددواىد 
المصددطمحات المسددتخدمة لددي الددن ، والخددروج بنتددائج عمميددة مسددتندة عمددى و وبددراىين، 

 أدلة وبراىين.

 قسديم الدن  تمن: كتابدة الدن  العممدي لدي لقدرة، و وتتضد ،ميارات تن ديم الدن  العممدي
تخصي  لقرة كمقدمة لمن  العممدي توضد  موضدوعو ما العممي إلى مجموعة لقرات، 

تدرك مسدالة بادئدة لدي مدا مخد  أىدم ا لكدار والنتدائج، كخاتمة لمن  تع  وأخر وأبعاده، 
 أول كل لقرة.

 مغددة اليصددحى لددي كتابددة وتمامددت لددي: اسددتخدام ال ،ميددارات لغددة الددن  العممددي وأسددموبو
الن  العممي، واستخدام أدوات الربط المناسدبة بدين الجمدل واليقدرات، واسدتخدام ا لعدال 
المضارعة لي المتن وا لعال الماضية لي التقرير، واستخدام ا ساليب النحوية السدميمة 
الخاليددة مددن الصددور البال يددة، واسددتخدام عالمددات التددرقيم، ومراعدداة الصددحة النحويددة، 

 ومراعاة الصحة ادمالئية.
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 :لتالمير املسحلة اإلعدادية أٍنية تينية مَازات الكتابة العلنية

ف اكتشدداعد المتعممددين عمددى اتتضدد  أىميددة تنميددة ميددارات الكتابددة العمميددة مددن أنيددا تسدد
وبالتددالي مددا ينقصدديم مددن معددارف  ،لددي معددرلتيم عمددى مددا لدددييم مددن لجددواتو  ،ىمر يدديكت طريقددة

 'metacognitive awareness'معرلددي ينددتج عددن الكتابددة إدراك مددا وراء  ؛ أ لتعميدق ليميددم
، كمددا تعسدداعد لددي (6102 ،)الزىرانددي ز لمزيددد مددن الددتعممحي ددبماابددة مع لمددا تعممددو المددتعمم، وىددو 

 knowledge'ممعرلدة" ل مندتج""، إلدى نمدوذج ممعرلدةل تغييدر دور المتعممدين مدن نمدوذج "ناقدل

transforming' modelيصدب  يائدة عمى كل من المععمم والمتعمم، لدالمععمم لي تعود بالوبالتا ؛
ا لم داعو  scientific investigator اعممي د ا، والمتعمم يعصب  محقق دألضل اتعميمي   اوموجي   ايسر  مع 

scientists ب دا توكاwriters ألضدل (Brown, Lawless, Rhoads, Newton, & Lynn, 

ر ا عددن المسددتو  التحصدديمي لممتعممددين، وتسدداعدىم عمددى مىشدد العمميددة ، وتعطددي الكتابددة(2016
ددد :تنميددة ميددارات عقميدددة ماددل بدددداء الددرأ  المع م بددالحجج والبدددراىين، دع  التصدددنيف، والتيسددير، وا 

، كمددا تعسدديم (6102 ،)ا حددولوميددارات التواصددل بيددنيم وبددين المتخصصددين مددن ذو  الخبددرة 
ن خدالل التددريب عمدى ادحسداس بالمشدكمة، الكتابة العممية لي تنمية ميارات التيكير العممي م

وتحديددىا، وجمدا المعمومدات، ولدرن اليدرون، واختبدار صدحتيا، وتيسدير النتدائج وتعميميددا، 
وتنميددة التيكيددر الناقددد وادبددداعي مددن خددالل المالح ددة العمميددة الدقيقددة، وتصددنيف المعمومددات، 

تقبمي، كمدا تعسديم الكتابدة العمميدة واستخدام أدوات القياس العممي، ونقدل ا لكدار، والتنبدى المسد
لي تنمية عدد من التجاىدات العمميدة مادل: حدب السدتطال ، وحدب المعرلدة، وا ماندة العمميدة 

كمددا تععددزز ميددارات الكتابددة العمميددة مددن اقددة المتعممددين الذاتيددة بقدددراتيم  .(6102 ،)السددمان
 ىمتعبيدر  مدن خدالل؛ Self-efficacy  (Lee et al., 2011)تيم الذاتيدة ءوأدائيدم؛ ومدن ادم بكيدا

ونقمدو وترجمدة ذلدك  نتائج بطريقدة واضدحة ومييومدةما توصموا إليو من ومناقشة  ،عما تعمموه
 .كتابة  

 :العلنية اسرتاتيجيات ومداخل تعله الكتابة

 ل واسدددتراتيجياتخمددددااختيدددار واسدددتخدام إلدددى  العمميدددة تعمدددم الكتابدددةو تددددريس يحتددداج 
، والكتابة التعاونيدة  Summarization: التدريب عمى التمخي من خالل ذلكة. ويمكن مناسب

Collaborative Writing ، معالجددة الكممددة وWord Processing ، مددل و الجمددا بددين الجع
Sentence Combining ودراسدة النمداذج ،Study of Models تعمدم  لمدن أجد، والكتابدة
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 Inquiryائية ، وا نشدددطة الستقصدددWriting for Content Learningالمحتدددو  

Activities ، الكتابدة العمميدة  مددخلواسدتخدامProcess Writing Approach (Graham 

& Perin, 2007)  كمددا أوضدد ،(Tonissen, et al., 2014)  المتعممددين  كسدداباأنددو يمكددن
ميدددارات الكتابدددة العمميدددة مدددن خدددالل تددددريبييم عمدددى التعميدددق كتابدددة  عدددن مدددا قددداموا بتحميمدددو 

كممددا كددان المتعممددين أكاددر و ، لدخددرين سدديم مددن بيانددات عممي ددا، اددم نقددل ذلددكواستخالصددو بهني
 .لمتعبير عنو ونقمو لمغيرانخراط ا لي العمل واستمتاع ا بو كمما نمى لدييم اتجاه إيجابي 

مدا ؛ حيدث يدتم تعمديم المباشدر /من خالل التدريس الصدري  العممية الكتابةتعميم  كما يتم
تعشدددجا عمدددى و مدددن خدددالل دورة تعميميدددة أ ات بشدددكل مباشدددر،مبدددادا وميدددار يتعمدددق بيدددا مدددن 

السدددتراتيجية بهنيسددديم،  همدددل، ومدددن خالليدددا يعمدددارس المتعممدددونتوال -ةارسدددوالمم -ةنمذجدددال
بشددكل  عمددى المعممددين اسددتخدام كددال النيجددينو  لددي ضددوء معددايير محددددة، تيماويقيمددون كتابدد

لدي التعمديم، إمدا  الكتابدة العمميدةلددمج  نيجدين كمدا يوجدد، (Graham, et al., 2016)متكامدل 
العمميددة بشددكل مسددتقل بعيددد ا عددن المقددررات  الكتابددةلتنميددة  تصددميم ودراسددة دورات مددن خددالل

العممية ضمن المقررات الدراسدية الموجدودة باليعدل  الكتابةميارات  الدراسية، أو من خالل إدراج
(Lee, et al., 2011) ات الكتابدة العمميدة مدن خدالل ، ومدن الدراسدات التدي اىتمدت بتنميدة ميدار

تصدميم مجموعددة مدن ا نشددطة قدام بحيددث  (Tonissen, et al., 2014)مقدرر دراسدي دراسددة 
المعممية الخاصة بمقرر  الكيميداء الحيويدة والبيولوجيدة الجزيئيدة، وتدم تددريب المتعممدين عمدى 

وحتدى الوصدول إلدى الكتابة العمميدة مدن بدايدة قيداميم بالتجربدة واسدتخال  البياندات وتحميميدا 
النتيجة النيائيدة، ومدن خدالل التغذيدة الراجعدة المسدتمرة مدن ق بدل المعمدم لمدا يكتبدو المدتعمم يدتم 
التحسددين المسددتمر لتمددك الميددارات، ومددن اددم ينبغددي أن يكددون الموقددف التدددريبي عمددى ميددارات 

لقدد  (6102 ،د )ا حمدالكتابة العممية واقعي ومرتبط بما يدرسو ويتعممو المدتعمم، أمدا دراسدة 
 -Role استيدلت بناء برنامج لي ادستدامة البيئيدة قدائم عمدى الددمج بدين اسدتراتيجية "رالدت" 

Audience- Format- Topic (RAFT)  "واسددتراتيجية "الصدورة بددهلف كممددةa Picture 

Worth a Thousand Words (PWTW)ا تدلتنميدة ميدارات كتابدة المقدالت العمميدة، وكم ؛
عمددى اسددتخدام عدددد مددن العمميددات العقميددة والمعرليددة لجمددا المعمومددات  تددانيتين قائمالسددتراتيج

دراك العالقات بينيا، والوصف، والتيسير، والستنباط.   وتن يميا وا 



 ............................................................. تصميم مواد تعليمية تعاونية قائمة على المدخل العلمي

- 6212 - 

ات العمميديتض  مما سدبق أن الكتابدة العمميدة تتطمدب مدن المتعممدين اسدتخدام عددد مدن 
دراك العالقددات اددم العقميددة منيددا: البحددث وتجميددا المعمومددات وا لكددا ر، والوصددف، والتيسددير، وا 

والعمددل عمددى صدديا تيا لددي جمددل ولقددرات مترابطددة ومتكاممددة، اددم مراجعتيددا  ،تن دديم تمددك ا لكددار
يحتداج إلدى مدداخل  العمميدة وعميو ل ن تنمية ميارات الكتابة ؛ولق اليدف من الكتابة ومعاييرىا

 .ىو محور التعميمتعميمية تعركز عمى نشاط المتعمم ولاعميتو، ويكون 
: مددخل ، منيداتنمية ميدارات الكتابدة العمميدةوقد استخدمت الدراسات عدد من المداخل ل

 ,.Problem Based Learning (PBL) (Brown, et alالددتعمم القددائم عمددى المشددكالت 

 Experimental Laboratory، ومددددددخل التجريدددددب المعممدددددي (6102 ،؛ السددددمان2016

(Lee,et al., 2011)لمدددخل العممددي ، واScientific Approach (Komariah, 2016)، 
 وخطواتددىم مددن خددالل عمددى إيصددال ألكددار  يمتدددريبو وميدداراتيم  المتعممددين رفامعددتطددوير ىددف و 

وبخاصددة ميددارات  ييمعددزز الميددارات المغويددة لددديع  ويعنددي أندد ؛ ممدداالتواصددلعمددى  ىمالتددي تعحيددز 
دروس وتنييدذىا ولدق خطدوات المددخل العممدي وبتخطيط الد، (Indrilla, 2018) الكتابة العممية

دارة الصددف بشددكل جيددد مددن ق   واتبددا  المتعممددين التعميمددات يمكددن نجدداح عمميددة  ،بددل المعمددموا 
التدريس وتعمم الكتابة العممية؛ حيث يتمكن المتعممين من خالل المالح دة تجميدا المعمومدات، 

الكتشداف والتجريدب أو حدل تحقدق يولدة اددراك والييم، ومدن المحا يتحقق ومن خالل التساىل
نتدداج معرلددة جديدددة ومددن اددم حددل إيددتم مشدكمة أو مسددهلة ليزيائيددة أو رياضددية، ومددن السددتدلل 

قدددرات اتصددالية ماددل: الكتابددة، المتعممددون كتسددب ي المشددكمة أو لددك الغمددون، ومددن العددرن
كمدا ، (Komariah, 2016)وتطوير معرلتيم بالمشاركة بدالرأ  أو بداليكرة والتحدث، والستما  

لكتابددة العمميددة منيددا: الميددارات ايسدداعد العمددل التعدداوني بددين المتعممددين عمددى اتقددان عدددد مددن 
، وتحديددد وطددرح ا سددئمة  داء الميمددة المطموبددة،وتحديددد مددا يحتدداجون إليددو ، التخطدديطكيييددة 
 .  (Brown et al., 2016)لتمك ا سئمة الحصول عمى إجابات كييية 

 :ابة العلنيةتكييه مَازات الكت

مددا يقومددون بددو مددن كتابددة عمميددة؛ ليحتدداج المتعممددون إلددى التغذيددة الراجعددة المسددتمرة 
لتعدديل وتحسددين ميداراتيم، وىنددا يدهتي دور المعمددم الموجدو والميسددر الدذ  يكشددف ليدم عددن مددا 
لدددييم مددن أخطدداء سددواء المغويددة أو النحويددة أو التعبيريددة، أو مددن حيددث ضددعف ليددم المحتددو  

الكتابدة  تقيديم ومدن ادم يعتمدد ؛ضعف التعبير عنو لي ألكار وجمدل من مدة ومترابطدة العممي أو
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ا لكدددار، وترابطيدددا، وضدددوح منيدددا: و  ،مميدددارات الكتابيدددةلمدددد  امدددتالك المدددتعمم  عمدددىالعمميدددة 
، ومدد  تو يدف المدتعمم لعدددل مدن (6102 ،)ا حدول دقة واكتمال المحتدو  العممديو  وتتابعيا،

دراك العالقدددات بينيدددا، والتيسدددير، و يدددا: المالح دددة، العمميدددات العقميدددة من جمدددا المعمومدددات، وا 
 .(Brown et al., 2016) والوصف، والستنباط

 ،)ا حمدددد وعميدددو لقدددد اختميدددت الدراسدددات لدددي طدددرق تقيددديم الكتابدددة العمميدددة، لدراسدددة 
ددم م تقدددير لقيدداس ميددارات الكتابددة العمميددة ولددق قضددايا ادسددتدامة،  (6102 بمددغ قامددت ببندداء سع
لقدد أعدد اختبدار مدن الندو  المقدالي، وتدرك  (6102 ،)ا حدولأمدا ( ميدارات رئيسدة، 2عددىا )

كتابدة  –تابة تقرير ك –لمكتابة لييا: كتابة بحث  اآلتيةلمطالب الحرية لالختيار من أحد الميام 
( 2سدىال مقدالي مطدول، وحددد قائمدة مكوندة مدن ) ادجابدة عدن –نقد كتداب أو رسدالة  –مقال 
. وقددد اسددتيادت الباحاددة مددن دراسددات ارات رئيسددة عمددى المددتعمم تحقيقيددا مددن خددالل كتابتددوميدد

ميدددارات الكتابدددة العمميدددة لدددي تحديدددد الميدددارات الواجدددب تنميتيدددا لدددد  تمميدددذات الصدددف الاددداني 
 .ياتقييملو الطرائق المناسبة لتنميتيا، و ادعداد ، 

العممددي وميددارات الكتابددة  يتضدد  مددن عددرن ادطددار الن ددر  لممددواد التعميميددة والمدددخل
عددداد لددي العمميددة، أىميددتيم  تحسددين جددودة العمميددة التعميميددة، والرتقدداء بناتجيددا التعميمددي، وا 

متعممددين قددادرين عمددى مواجيددة مشددكالت المجتمددا والبيئددة مددن حددوليم بمددا يمتمكددون مددن عمددق 
ة إلدى طبيعدة معرلي، وقدرات عممية عقمية، وميارات اتصدالية، كمدا يتضد  ضدرورة تغييدر الن در 

التعمدديم والددتعمم مددن مجددرد نقددل المعرلددة مددن خددالل المعمددم إلددى الكتشدداف والبحددث، والممارسددة 
باسددتخدام و العقميددة، والسددتقاللية مددن جانددب المددتعمم إضددالة إلددى نقددل مددا تعممددو إلددى اآلخددرين، 

سداب ىددف التعمديم لديس إكطرائق ومداخل تدريسية يكون المتعمم لييا ىو محدور التعمديم، وأن 
من ليم الطبيعدة مدن حولدو،  المتعمم المعرلة؛ بل إجراء عمميات عقمية وتيكير استراتيجي يعمكن

، العمميددة كمددا يتضدد  أنددو ل لصددل بددين تعمدديم العمددوم وتعمدديم الكتابددةومواجيددة مشددكالت بيئتددو، 
   ويعم ك ن المعمم من التدريس والتقييم بشكل لعال. ويدعم التعمم، يدعم ا خر،لكالىما 
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 جساءات البخحإ

 أسئمة البحث والتحقق من صحة لروضو، تم إتبا  ادجراءات التالية: نلإلجابة ع
 أوًلا: مسحلة الدزاسة والتصنيه وتطنيت:

التدي تناولدت مصدطم  مدواد وأدوات الدتعمم؛ لمتعدرف عمدى شدروط  الدزاسة اليظسية لألدبيات .0
 ومعايير تصميميا لتحقيق اليدف من تصميميا.

ــواد  .2 ــنيه امل ــة  تص ــة التعاوىي لددق المدددخل العممددي، وذلددك باتبددا  خطددوات التصددميم و التعليني
   :وتمامت لي وزمالئو"  Morrisonل"موريسون 

 بنائيددا حديددد تتحميددل محتددو  وحدددة "الحركددة الدوريددة" بيدددف وذلددك مددن خددالل  :تحميددلال
جراءات؛ وبالتدالي تحديدد مدا تتضدمنو مدن  بمدا  ندواتج الدتعممالمعرلي من معارف ومياىيم وا 

 يتوالق ما المدخل العممي.
  ومدن خدالل اسدتطال   ،تحميل السدابقةنتائج مرحمة البناء  عمى  :المشكالت التعميميةتحديد

تدم  (لدي مشدكمة البحدث )تدم ادشدارة إليدو سدابق ا رأ   عدد من معممي العموم لتمدك المرحمدة
وحدددة "الحركددة  ةالمتعممددون عنددد دراسددالمعممددون و التوصددل إلددى المشددكالت التددي يواجييددا 

المياىيم المعجر دة، والتداخل بين عددل منيا، وكارة ما بيا من قدوانين  :وتتمال لي ،الدورية"
يا وتعمميددا، والتقددار تدريسددلالمعتمدددة  (المددواد التعميميددةا نشددطة التدريبيددة )قمددة عمميددة، و 

، وكدددذلك ة لددي تدريسددديابو صدددعيجدددد المعمددم وبالتددالي  التدددريبات وا مامدددة لمتنددو  والتعددددد؛
 وتطبيق معارليا. ليم يصعب عمى المتعمم

  وحدددة "الحركددة  : لددي ضددوء الخطددوتين السددابقتين، تددم صدديا ة نددواتجتعممالددصدديا ة نددواتج
 التدريس المناسبة ليا ولعمميات المدخل العممي. طرائقالدورية"، وتحديد 

  :وترتكز عمى:تحديد أسس تصميم المواد التعميمية 

 معرلتدددو بنيسدددو  ءقدددائم عمدددى نشددداط وتياعدددل المدددتعمم، وبنددداال لمسدددية المددددخل العممدددي
و، والستقالل عن المعمم لي الحصول عمى المعرلدة، وتو يدف عددد ئبالتعاون ما زمال 

 من العمميات والميارات العقمية التي تعمكنو من ممارسة ما يتعممو.

   سدم بالقددرة : وتعمال مرحمة العمميات الشكمية، التدي تتةادعدادي المرحمة تمميذخصائ
عمى اكتشداف الحقدائق والمبدادا، والقيدام بعددد مدن العمميدات العقميدة مادل: السدتدلل، 

 والستنباط...، وجميعيا بحاجة إلى تدريب وتنمية.
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  لددي وحدددة "الحركددة  ةوالمتمامدد ئيددةالييزيا والمعددارفمددادة العمددوم بصددية عامددة طبيعددة
لمرحمددة التياعددل والبحددث عددن تطمددب مددن تمميددذ تمددك اتي تددالدوريددة" بصددية خاصددة، وال
دراك العالقددات، ، والتواصددل مددا أخددرين وممارسددة عددددل مددن العمميددات العقميددة المعرلدة، وا 

 .  ليا لتحقيق عمق معرلي

  أسس تربوية: وتتضمن مراعاة اليروق اليردية بدين تالميدذ تمدك المرحمدة، وتعددد أنمداط
 اقا، ويتولر لييا التياعمية.و الة أن تكون المواد التعميمية مرتبطة با، ومراعالتعمم

 

 وبالتدالي تصددميم المقصددودة تحديدد المدواد التعميميددة المناسدبة لتحقيدق نددواتج تعمدم الوحددة ،
مدواد تعميميددة لددي  مددن الدوريدة" ومددا يناسدبو جددول يوضدد  البنداء المعرلددي لوحددة "الحركددة

العنكبوتيددة  وتحديددد المددواد التعميميددة المتددولرة مددن خددالل الشددبكة ،*لمدددخل العممدديضددوء ا
 صور...(، وانتاج  ير المتولر منيا. -رسوم -العالمية )ليديو تعميمي

 بوحدة "الحركة الدورية" لدي صدورتيا الخاصة التعاونية ممواد التعميمية ام مرحمة التصميم ل
 ا ولية.

 عمددى  ياعرضددبلمددواد التعميميددة، وتددم اة مددن مراحددل التصددميم وىددي تقيدديم مددوتددهتي أخددر مرح
لي مجدال المنداىج وطدرق التددريس وكدذلك المعممدين؛ لتحديدد مدد   *لخبراءمجموعة من ا

 مدد  تضدمنياو  ،صدق المواد التعميمية المعدة ومناسبتيا لتحقيدق ندواتج الدتعمم مدن ناحيدة
عمددل التعدديالت الالزمددة ولددق تددم عمميددات المددخل العممددي مددن ناحيدة أخددر ، ادم ميدارات و ل

المدخل العممدي لدي  عمى التعاونية القائمةلتعميمية المواد ا أصبحت وبذلك ، رأ  المحكمين
المعمددددم ليددددتم تضددددمينيا بكراسددددة التمميددددذة، وادشددددارة إلييددددا بدددددليل  **صددددورتيا النيائيددددة 

 لي التدريس.ليستخدميا 

عددن  مددا تددم ادطدال  عميددو مددن دراسددات سددابقةلددي ضددوء  التلنيــرةإعـداد دليــل املعلــه وكساســة   .2
ومياراتو وعممياتو، وكييية تو ييو لدي التددريس، وكدذلك المدخل العممي، ومعرلة لمسيتو، 

                                              
ومددا يناسددبيا مددن لتالميددذ الصددف الادداني ادعددداد  (: جدددول يوضدد  البندداء المعرلددي لوحدددة "الحركددة الدوريددة" 0ممحددق ) *

 عمميات لممدخل العممي.

 .يوأداتو (: قائمة بهسماء السادة المحكمين عمى مواد البحث 6ممحق )  *

 الصف الااني ادعداد . تمميذات(: كراسة المواد التعميمية لوحدة "الحركة الدورية" ل2ممحق ) **
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، وكييية تصدميميا، ومعدايير التصدميم، تدم إعدداد دليدل المعمدم مواد التعميميةلا دراسات عن
 وكراسة التمميذة وتضمنا عمى ا تي:

 دليل: التضمن   دليل املعله: . أ

 لمسية: تم استناد الدليل عمى لمسية الدليل:   

والتددي تعتمددد عمددى نشدداط ولاعميددة التمميددذة ، والمدددخل العممددي التعاونيددة المددواد التعميميددة -
لستقاللية عن المعمم لي التعمم، والممارسدة القائمدة عمدى او  ،أاناء عمميتي التعميم والتعمم

المعددارف الييزيائيددة دخل العممددي، وكددذلك اسددتند الدددليل عمددى طبيعددة ميددارات وعمميددات المدد
سائط تجعميا ممموسدة إلدى حدد مدا، والتددريب عمدى مواقدف التي تتطمب استخدام قنوات وو 

   واقعية تعحيط بالتمميذات، وكذلك استند عمى طبيعة تمميذات تمك المرحمة التعميمية. 

 ىدددف الدددليل تنميددة عمددق المعرلددة الييزيائيددة، وميددارات الكتابددة :لمدددليل ا ىددداف العامددة
   العممية.

  :حددة "الحركدة الدوريدة" ولدق ميدارات وعمميدات صديغت أىدداف و ا ىداف ادجرائية لمددليل
التمميددذات لددي الددتعمم، وممارسددة عمميددات  وانخددراط المدددخل العممددي؛ بمددا يعحقددق لاعميددة 

 المدخل بما يساعد عمى عمق المعرلة الييزيائية، ويعكسبين ميارات الكتابة العممية. 

 الورقيددة المتنوعددة  مددن مصددادر الددتعمم عددددل  اعتمددد الدددليل عمددى يم والددتعمم:مصددادر التعمدد
؛ بمدا يسداعد لي تصميم المدواد التعميميدةالبحث عمييا  دتنوالعممية، والتي اس وادلكترونية

 .المشار ليا سابق ا التعميمية بوحدة "الحركة الدورية" حل المشكالتعمى 

 ومددن ادددم  وتواصددمية؛ عمميدددةعقميددة وعمميددة ممارسددات اعتمدددت عمدددى  :طرائددق التدددريس
، تعمم النشدددط منيدددا: العصدددف الدددذىني، والمناقشدددة، والدددتعمم التعددداونيالددد طرائدددقاسدددتخدام 

 .   الخرائط الذىنيةو 

 ولدق ميدارات وعمميدات المددخل : تدم السدير لدي الددرس إجراءات وخطة السدير لدي الددرس
 .اسابق  مشار إلييا الطرائق التدريسية الالعممي وبتو يف 

ــرة  . ب ــة التلنيــ هىددددداف الكراسددددة وكيييددددة مقدمددددة لمتمميددددذات لتعددددرييين بوتضددددمنت  :كساســ
القائمدة عمدى المددخل العممدي لدتعمم وحددة "الحركدة الدوريدة" تعميميدة المواد استخداميا، وال

 مقسمة ولق لمموضوعات اليرعية لموحدة.
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مـا وـوزة املـواد    األول والـري يـيص علـى:     ياإلجابـة عـً الشـؤال البخجـ     توبرلك يكوٌ قد مت

 ؟ واملياسبة لتلنيرات املسجلة اإلعددية  ل العلنيالتعلينية التعاوىية الكائنة على املدخ

 :ا: وتطنيتإعداد أداتي البخح .4
 عند بنائو: اآلتيةوقد تم اتبا  الخطوات  اختباز عنل املعسفة الفيزيائية، -أ 

  :الااني ادعداد الصف  تمميذاتلد   عمق المعرلة الييزيائيةقياس ىدف الختبار. 
  الختبدددار المسدددتويات الاالادددة ا ولدددى مدددن تضدددمن الختبدددار وميرداتدددو: مسدددتويات

عادة  وىي: الستدعاء "عمق المعرلةمستويات " الميدارة،  /تطبيدق المييدومادنتداج، و وا 
، وتم صيا ة ميردات المستويين ا ول والاداني مدن نمدط الختيدار ستراتيجيالوالتيكير 

لادداني، أمددا مددن متعدددد ذ  البدددائل ا ربعددة، مددا إضددالة بنددد لمتيسددير لددي المسددتو  ا
أسدئمة مقاليدة لدي شدكل موقدف أو مشدكمة  صدورةالمستو  الاالث صيغت ميرداتو عمى 

السددتجابة سددواء  ةومطمددوب مددن التمميددذتجمددا بددين معددارف موضددوعي الوحدددة مع ددا، 
 بالرسم، أو بالحل الرياضي، أو بكتابة خطوات معينة.

  سددىال مددن أسددئمتو المسددتو  ا ول: أععطددي لكددل  تصددحي  الختبددار:و تقدددير الدددرجات
درجة واحدة لدي حالدة ادجابدة الصدحيحة، وصدير لدي حالدة ادجابدة الخطده، والمسدتو  

مبددديل الصددحي ، ودرجددة دعطدداء سددبب اختيددار البددديل، وبددذلك لعطددي درجددة الادداني: أ  
 أصب  لكل سىال درجتين، أما القسم الاالث: لقد تم إعداد سعم م تقدير ذو تددريج رعبداعي

( ولدددق توصددديف دقيدددق  داء 0 -6 -2 -4الددددرجات مدددا بدددين ) ، وتددددرجتلتصدددحيحو
 .لي كل موقف ةالتمميذ

 لي مجال المنداىج  *عرن الختبار لي صورتو ا ولى عمى مجموعة من المحكمين
؛ دبدداء الدرأ  لددي مدد  صددق ميدردات الختبدار لمسدتو  عمددق وطدرق تددريس العمدوم

عدداد ، والصدحة المغويدة والعمميدة، الصف الاداني اد تمميذاتالمعرلة، ومد  مناسبتو ل
ن إلدى تعدديل صديا ة بعدن ميدردات المسدتو  الاداني بمدا يتناسدب مدا والمحكمأشار و 

ددم م  ميددارات وعمميددات ذلددك المسددتو ، وكددذلك إعددادة صدديا ة توصدديف ا داء الخددا  بسع

                                              
 الصف الااني ادعداد . تمميذات(: قائمة بهسماء المحكمين عمى اختبار عمق المعرلة الييزيائية ل4ممحق ) *
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تم عمدل التعدديالت المستو  الاالث؛ ن ر ا لمتداخل بين التدريج الااني وا ول، و  تصحي 
 .الالزمة

 اسدتطالعية مدن  مجموعدةتدم تجريدب الختبدار عمدى : التجريب الستطالعي لالختبار
الصف الاالدث ادعدداد ، وىدم مدن نيدس مجتمدا مجموعدة البحدث وسدبق ليدم  تمميذات

بمدرسدددة "السدددادات ادعداديدددة" التابعدددة ددارة  ة( تمميدددذ21دراسدددة الوحددددة، وقواميدددا )
/ 6102ة اليصددل الدراسددي الادداني لمعددام الدراسددي السددادات التعميميددة، وذلددك لددي بدايدد

 :بيدف حسابم، 6161
 عمدى جميدا  تمميدذاتزمن الختبار: وتم بحساب متوسط الدزمن الدالزم لسدتجابة ال

 ( دقيقة.22أقسام الختبار، لكانت )
 "الحدزم باستخدام برندامج  ابات الختبار: تم حسابو باستخدام معامل "أليا كرونباخ

 Statistical package for socialوم الجتماعيدددةادحصدددائية لمعمددد
sciences (SPSS) )(، 1722) بمغددت قيمتددو ؛ حيددث)ادصدددار التاسددا عشددر

الختبددار يتمتددا بنسددبة ابددات مقبولددة، ويصددم  أن وىددي قيمددة مناسددبة وتدددل عمددى 
 استخدامو كهداة تقييم.

  صدددق التسدداق الددداخمي: تددم باسددتخدام برنددامجSPSS  اط "معامددل ارتبددحسدداب
 (2نتائج معامالت الرتباط كما يتض  من جدول ) كانتو بيرسون"، 

 (3خدٗه )

 ٍع ٍهت االزج    بِٞ ٍعح٘ٝ ت اصح  ز  َ  اىَعسدة اىفٞصٝ ئٞة ٗاالصح  ز منو 

االظحد  ء/  اىَعح٘ٙ

 اإلّح ج

اىَٖ زة/ 

 اىَفًٖ٘

اىحفنٞس 

 االظحساجٞدٜ

االصح  ز 

 منو

    0 االظحد  ء/ اإلّح ج

   0 13535 اىَفًٖ٘ اىَٖ زة/

اىحفنٞس 

 االظحساجٞدٜ 

13572 13445 0  

 0 1.202 13430 1.626 االصح  ز منو

(، 1710( أن جميا القيم دالة عند مستو  دللة إحصدائية )2يتض  من جدول )
ممدددا يشدددير إلدددى صددددق التسددداق الدددداخمي بدددين  ،(17111بدللدددة إحصدددائية )و 

تقيدديم لكددهداة  يددويمكددن العتمدداد عمالتددالي بمسددتويات الختبددار والختبددار ككددل، و 
 الصف الااني ادعداد . تمميذاتعمق المعرلة الييزيائية لد  
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  :( 22مكددون مددن ) *أصددب  الختبددار لددي صددورتو النيائيددةالصددورة النيائيددة لالختبددار
( 02ودرجدات المسدتو  ا ول ) ميردة، موزعة عمى موضوعات وحددة "الحركدة الدوريدة"،

( درجدة بواقدا درجتدان لكدل 21ة لكل ميدردة، ودرجدات المسدتو  الاداني )درجة بواقا درج
يوضد  ( 4جددول )( درجات، وال2 -64ميردة، أما درجات المستو  الاالث تراوحت بين )

 مواصيات الختبار كما يمي:
(4خدٗه )  

  َ  اىَعسدة اىفٞصٝ ئٞة ى٘زدة "اىسسمة اىدٗزٝة" اصح  زٍ٘اصف ت 

اتبا  الخطوات بتم و : َافظي لتكيينلُسَله تكديس و مَازات الكتابة العلنية اختباز إعداد  -ب 
 :اآلتية

طددال  عمددى الدراسددات وا دبيددات التددي تناولددت ميددارات الكتابددة بصددية عامددة، والكتابددة ال .1
 العممية بصية خاصة.

التددي الصددف الادداني ادعددداد ، و  تمميددذاتمناسددبة لالتحديددد ميددارات الكتابددة العمميددة  .2
المددخل العممدي، وتمامدت تمدك  القائمدة عمدى التعاونيدة تعميميدةالمدواد التتوالق ما لمسدية 

ت لددي: عمددق ليددم الموضددو / المشددكمة، وجددودة العمميددات العقميددة )اددراك العقمددي االميددار 
الدن  العممدي )جدودة الكتابدة أاناء الكتابة( ولق عمميات المدخل العممدي، وجدودة إخدراج 

 المغوية والنحوية(.

دم م .3 لتصدحي  ميدارات الكتابدة العمميدة المحدددة سدابق ا، وتدم بنداء  التقددير المي دي بناء سع
ددم م ولددق  مددن الميدداراتيعقابددل كددل ميددارة ، ل، ومتوسددط، ومبتدددا()جيددد تدددريج االاددي السع

                                              
 مميذات الصف الااني ادعداد .لتلوحدة "الحركة الدورية" (: اختبار عمق المعرلة الييزيائية 2ممحق )   *

 اىَعح٘ٙ    

 اىَ٘ض٘ 

اىحفنٞس  اىَٖ زة/ اىَفًٖ٘  اإلّح ج ظحد  ء/ اال

 اإلظحساجٞدٜ 

، 0، 2، 5، 4، 3، 0 اىسسمة االٕحصاشٝة

07 ،03  

02 ،00 ،71 ،70 ،

77 ،73 ،72  

 

30- 36  

، 00، 01، 2، 6، 7 اىسسمة اىَ٘خٞة

04 ،05 

06 ،02 ،74 ،75 ،

76 ،72 ،70 ،31 

 6 05 05 اىَدَ٘  اىنيٜ

 1306 1347 1347 اىْع ة اىَر٘ٝة

 6 -74 31 05 اىدزخة اىنيٞة
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وأخددذ التدددريج الدددرجات  الميددارة، توصدديف دقيددق  داء تدددريجندددرج تحددت كددل او السددابقة، 
 .( عمى التوالي0، 6، 2)

 :اآلتيةوذلك ولق الخطوات  :بناء اختبار ميارات الكتابة العممية .4

  :لدد  تمميدذات  التدي تدم تحديددىا سدابق ا ميدارات الكتابدة العمميدةقيداس ىدف الختبار
 .(مجموعة البحث) الااني ادعداد الصف 

  عامدة ومهلولدة لدد  موضدوعات الختبدار  تضدمن: لي صدورتو ا وليدةالختبار بناء
لقيدداس قدددرتين عمددى ميددارات الكتابددة بعيددد ا عددن القدددرات  تمميددذات المرحمددة ادعداديددة

، وعميددددو تددددم تحديددددد االاددددة الخاصددددة بموضددددعي وحدددددة "الحركددددة الدوريددددة" التحصدددديمية
ب مدن التمميدذات تجميدا م دطعمدى أن يع موضوعات بيئية وىي: الطاقة، والتموث، والماء، 

وتمخددي  مددادة عمميددة مددن صدديحة واحدددة عددن تمددك الموضددوعات مددن حيددث: المييددوم، 
اختيدار تدم و والمصادر، وا ىمية، والمشكالت المتعمقة بيا، مدا التددعيم بهرقدام ونسدب، 

لالختبددار، وتددم تصددميم الختبددار لددي سددىالين مقدداليين، أحدددىما  مددنيم موضددوعين لقددط
تضدمن  الادانيتمك الموضوعات، والسىال يتطمب كتابة لقرات ولق عناصر محددة  حد 

وكتابدة  ة الصدورةومطمدوب قدراء ،تمدك الموضدوعات موضدو  أخدر مدنعرن صورة عن 
  ولق عناصر معحددة.عمييا لقرات 

  دم م التقددير المي دي عمدىاختبار ميارات الكتابدة العمميدة عرن مجموعدة مدن  وسع
تيم ، مدددن حيدددث دبدددداء ممحو دددا ؛لدددي مجدددال المنددداىج وطدددرق التددددريس *المحكمدددين

ددم م التقدددير المي ددي    الختبددارمناسددبة محتددو  لميددارات  مالمتطمبددات البحددث وقياسدديوسع
الصدددف  تمميدددذاتل امناسدددبتيو المطمدددوب قياسددديا، وسدددالمة الصددديا ة، الكتابدددة العمميدددة 
 ودقددة ووضددوح توصدديف الميددارات المطمددوب قياسدديا لددي كددل مسددتو الادداني ادعددداد ، 
دم م مناسدبة الدرجدة لتوصديف الميدارات، ، ومد  من مستويات السعم م ومدد  مناسدبة السع
أشددار المحكمددون إلددى إعددادة صدديا ة توصدديف أداء الميددارتين لددي و  لتقيدديم الختبددار،
تدم عمدل التعدديالت مبتدا(، بمدا يوضد  اليدرق بينميدا بكدل دقدة، و  -مستويي )متوسط

 الالزمة.
                                              

تمميدذات د  لدلتقييميدا  وسعدم م التقددير المي دي(: قائمة بهسماء المحكمين عمى اختبدار ميدارات الكتابدة العمميدة 2ممحق ) *
 .الصف الااني ادعداد 
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 استطالعية مدن  مجموعة تجريب عمىالتم : والسعم م التجريب الستطالعي لالختبار
مددن نيددس مجتمددا و ، البحددث مجموعددةمددن  يددر  الصددف الاالددث ادعددداد  تمميددذات

بمدرسددة "السددادات ادعداديددة" التابعددة ددارة  ة( تمميددذ02مجموعددة البحددث، وقواميددا )
/ 6102السددادات التعميميددة، وذلددك لددي بدايددة اليصددل الدراسددي الادداني لمعددام الدراسددي 

 :لحسابم، 6161
 ختبددار: وتددم بحسدداب متوسددط الددزمن الددالزم لالسددتجابة عمددى الختبددار، لكانددت زمددن ال

 ( دقيقة من بداية شرح تعميمات الختبار.22)
  :برنامج استخدام بابات الختبارSPSS لمتعدرف عمدى  معامل "أليا كرونبداخ" لحساب

دم مالختبدار  يةحصدالوىي قيمة مرتيعدة وتددل عمدى  (1724، كان )معامل الابات  والسع
 .ميارات الكتابة العممية تقييمل
  صددددق التسددداق الدددداخمي: باسدددتخدام برندددامجSPSS  معامدددل ارتبددداط حسددداب تدددم"

 (:2نتائج كما يتض  من جدول )بيرسون"، لكانت 
 (5خدٗه )

يٌَ منو   بِٞ ت االزج هٍع ٍ  ٍٖ زات اىنح بة اىعيَٞة ٗاىعز

 َ  دٌٖ  اىَٖ زة

اىَ٘ض٘ / 

 اىَ نية

ٗخ٘دة 

اىعَيٞ ت 

 قيٞةاىع

ٗخ٘دة إصساج 

 اىْم اىعيَٜ

يٌَ  اىعز

 منو

 َ  دٌٖ اىَ٘ض٘ / 

 اىَ نية

0    

   0 13510 خ٘دة اىعَيٞ ت اىعقيٞة

خ٘دة إصساج اىْم 

 اىعيَٜ

13624 13412 0  

يٌَ منو  0 1.274 13222 1.224 اىعز

وأخدر ، وكدذلك معدامالت ميدارة بدين كدل رتباط ال  تمعامال( أن 2يتض  من جدول ) 
ددم م ككدددل دالددة إحصددائي ا عنددد مسددتو  دللددة إحصدددائية الرت بدداط بددين كددل ميددارة والسع
(، ممدا يشدير إلدى صددق التسداق الدداخمي بدين 17111) احتماليةبدللة (، و 1710)

دم م والختبداريمكدن العتمداد عمد؛ ومن ا دم السعم م ككلاليرعية وميارات الميارات   ى السع
لددد  تمميددذات الصددف الادداني ادعددداد ، وبددذلك  ميددارات الكتابددة العمميددةلكددهداة تقيدديم 
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دددم م التقددددير المي دددي *ميدددارات الكتابدددة العمميدددةأصدددب  اختبدددار  لدددي صدددورتيما  **وسع
 .النيائية

 تطبيل وتيفير التجسبة وتطنيت:ثاىًيا: مسحلة 

تدددم تطبيدددق أداتدددي البحدددث قبمي دددا عمدددى المجمدددوعتين التطبيـــل الكبلـــي ألداتـــي البخـــح:  .0
، وذلدددك بيددددف حسددداب تكدددالى م6161/ 6/ 2-2خدددالل يدددومي  التجريبيدددة والضدددابطة

المجمدددوعتين والحصدددول عمدددى نتدددائج التطبيدددق القبمدددي لدداتدددين: مدددن خدددالل حسددداب 
 (.2المتوسطات وادنحرالات المعيارية وقيم "ت" كما يتض  من الجدول )

 (6خدٗه )

اىق يٜ  اىحط ٞ ت ّح ئح اصح  ز "ت" ٗاىَح٘ظط ت اىسع بٞة ٗاالّسساد ت اىَعٞ زٝة ىدزخ 

 44ىيَدَ٘ حِٞ ُ=ألداجٜ اى س  

 األداة
قَٞة  ض بطة جدسٝ ٞة

 "ت"

اىدالىة 

 7  7ً 0  0ً االزحَ ىٞة

 َ  اىَعسدة اصح  ز 

 اىفٞصٝ ئٞة
7532 7303 76330 7346 03320 

13062 

اصح  ز ٍٖ زات اىنح بة 

 اىعيَٞة
2320 0345 2325 0372 13462 

13640 

 

لمتطبيددق القبمددي  داتددي البحددث عمددى المحسددوبة أن قيمددة "ت"  (2يتضدد  مددن جدددول )
(؛ ممدا يعشدير 1712 يدر دالدة إحصدائي ا عندد مسدتو  دللدة ) التجريبية والضدابطة المجموعتين

ممدددا يددددل عمدددى تكدددالى  ؛إلدددى عددددم وجدددود لدددروق دالدددة إحصدددائي ا بدددين مجمدددوعتي البحدددث قبمي دددا
 المجموعتين. 

/ 6/ 00بددأ التطبيدق اليعمدي لمتجربدة مدن يدومح بعـدًيا:  تيفير التجسبة وتطبيل أداتي البخ .6
كمدا التطبيدق ، وتدم بواقا أربا حص  إسبوعي اتقريب ا، و واستمر لمدة أربا أسابيا  6161

 ي:هتي

 بالنسبة لممجموعة التجريبية: 

 ؛ لتوضددي  اليدددف مددن المددواد التعميميددة القائمددة عمددى المدددخل تددم التواصددل مددا المعممددة
 بيمسدية التعمديم والدتعمم ولقيدا، وتددريبيا عمدى اسدتخدام الددليل وكيييدة وتعريييدا العممي،

                                              
 (: اختبار ميارات الكتابة العممية لتمميذات الصف الااني ادعداد .2ممحق )  *

 اختبار ميارات الكتابة العممية لتمميذات الصف الااني ادعداد . لتقييملتقدير المي ي سعم م ا(: 2ممحق ) **
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ولدق تمدك المدواد التعميميدة، وتحديدد أدوارىدا داخدل  المصدممةاستخدام التمميدذات لمكراسدة 
 .الصف، وأدوار التمميذات داخل وخارج الصف

  متداح  تدريب عمى استخدام المددخل العممدي يحتداج إلدى وقدت أطدول ممدا ىدوالون ر ا  ن
إلددى مجموعددات  ين، لقددد تددم تقسدديم(Firman, et al., 2018)أاندداء اليددوم الدراسددي 

نشددداء جدددروب لتمميدددذات( 2وعدددة مدددن )مجكدددل م توتكونددد مجموعدددة عمدددى موقدددا  كدددل، وا 
التواصل الجتماعي الواتس خب؛ بيدف تيسير التواصل بين أعضداء كدل مجموعدة لمقيدام 

مددن ناحيدة، والتواصددل مدا معممددة اليصدل لمددرد التعميميددة المطمدوب مددنين إنجازىدا بدالمواد 
مناقشدة المدواد التدي لعمى استيساراتين من ناحية أخر ، وتدولير زمدن الحصدة الدراسدية 

 جديدة.   معارفتعمم ، و تم انجازىا
 بتعريف التمميذات بكيية استخدام كراسدة  قامت المعممة من خالل أول لقاء ما التمميذات

ييدذ مدا بيدا مدن مدواد تعميميدة قبدل الحضدور لمحصدة التاليددة، المدواد التعميميدة، وأىميدة تن
شرح المقصود بالكتابة العممية ومواصدياتيا ومياراتيدا وأىميتيدا ليدن لدي نيايدة مرحمدة و 

التعمدديم ا ساسددي، وادلتددزام بددذلك عنددد القيددام بددالمواد التعميميددة المطموبددة مددنين، كمددا تددم 
ائق السبا ا ولدى مدن كدل حصدة لعدرن تخصي  الدق عرن أمامة لمكتابة العممية، وتم

ألضددل التكمييددات التددي قامددت بيددا المجموعددات؛ لبيددان مددا بيددا مددن نقدداط قددوة، مددا إعطدداء 
تغذيدة راجعدة عددن أعمدال بدداقي المجموعدات مددن حيدث نقدداط القدوة والضددعف ولدق معددايير 

 ؛ بيددف التعدديل والتحسدين لدي المدرات المقبمدة، وكدانلمتمميدذاتمحددة وواضحة ومععمنة 
لمعمل التعاوني بين المجموعات دور لي المراجعة الذاتيدة وتحميدل ونقدد ا عمدال جماعي دا 

، إضالة إلى دوره لي تقميدل وقدت تصدحي  ةبين ألراد المجموعة قبل عرضيا عمى المعمم
 المجموعات.بيا  تومراجعة المواد التعميمية التي قام

ولدق الطريقدة  بمعممدة أخدر ضدابطة لممجموعدة ال التددريس تدمبالنسبة لممجموعة الضابطة: 
 .  هنشطة الكتاب المدرسيوب المععتادة

عمدددى  البعدددد   داتددي البحدددثتددم التطبيدددق وبعددد إنتيددداء تددددريس وحدددة" الحركدددة الدوريدددة"  .2
 م.6161/ 2/ 2-2لي يومي  التجريبية والضابطة المجموعتين
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 امليداىي للبخح: التطبيل مالحظات

: اعتيددداد معممدددة المجموعدددة التجريبيدددة أول  ات، اجدددو تطبيدددق البحدددث عددددد مدددن الصدددعوبو 
مدا والتمميذات عمى طريقة تدريس وتعمم معحددة، وقد تطمب ذلك من الباحاة التواصل المستمر 

دون  لددي مجموعددات الددواتس خب لمتعددرف عمددى المشددكالت ونقدداط الضددعف وادنضددماملمعممددة ا
يبيا عمدى كيييدة معالجدة تمدك النقداط، ؛ وبالتالي التواصل ما المعممة لتددر التياعل ما التمميذات

الدتحكم وعددم قددرتيا عمدى الوضا لي الصدف صداخب ا،  من أنشكو  المعممة لي البداية : ااني ا
، وقددد تددم المواءمدة بددين التددريس وتصددحي  المددواد التعميميدةوصددعوبة  لددي زمدن الحصددة، جيددال

ن نقدداط عددة تقريددر مددوجز التغمددب عمددى ذلددك مددن خددالل تصددحي  الباحاددة لممددواد التعميميددة وكتابدد
رسالو لممعممة لمتعميق عملي أداء التمميذات  قوةالو ضعف ال ، كمدا التاليدة لي بداية الحصدة يووا 

ن إنشداء ند  طع يستل وجدت المعممة صعوبة كبيرة لد  التمميذات لي الكتابة العممية، وأنين
غددو  لدديس مددن اعتبددرت المعممددة أن التصددحي  الم ، وقدددخددالي مددن ا خطدداءو متماسددك عممددي 

اختصاصيا كمعممة عموم وأندو مدن اىتمدام معممدة المغدة العربيدة، وأن ذلدك يعمادل عدبء عمييدا، 
وقددد تددم معالجددة ذلددك بارسددال ليددا ممخدد  مختصددر عددن أىددم المبددادا المغويددة الواجددب عمددى 
التمميددذات مراعاتيددا عنددد السددتجابة عمددى المدددواد التعميميددة، وطعم ددب منيددا إرسددالو لمتمميدددذات، 

بال  يددن بضددرورة إلتددزامين بددو، كمددا تددم مراعدداة ذلددك مددن ق ب ددل الباحاددة أاندداء مراجعتيددا لممددواد وا 
دراجددو مددن ضددمن التقريددر المعرسددل لممعممددة دخبددار  التعميميددة التددي كانددت تقددوم بيددا التمميددذات وا 
، التمميددذات بمددا لددديين مددن نقدداط ضددعف لددي الكتابددة العمميددة، لمعمددل عمددى تاللييددا ليمددا بعددد

ت التطبيق أدركدت الطالبدات أىميدة قيدامين بتمدك المدواد التعميميدة، وبهىميدة ادلتدزام وبمرور وق
، وأصدب  لدديين القددرة عمدى شدرح معدرف الوحددة الخاصدة بتمدك المدواد توجييداتالرشادات و اد ب

     لبعضين البعن، ما طرح ا مامة والتيسيرات التي تدعم ذلك.

 ا إحصائًيا:ثالًجا: مسحلة استخالص البياىات ومعاجلتَ

تددم اسددتخدام مجموعددة مددن المعالجددات ادحصددائية لمتحقددق مددن صددحة لددرون البحددث 
وىددددي: حسدددداب المتوسددددطات وادنحرالددددات  SPSSأسددددئمتو باسددددتخدام برنددددامج  ادجابددددة عددددنو 

حسداب ، و معامدل الرتبداط لدد "بيرسدون"و  المعيارية، واختبار "ت" لمعيندات المسدتقمة، والمرتبطدة،
مربا إيتا " 

لمتغيدر المسدتقل عمدى المتغيدرين التدابعين، واسدتخدام اشف عن حجدم تدهاير " لمك2
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" لمكشددف عددن حجددم التددهاير لممجموعددات المسددتقمة، ومىشددر "كددوىين لمكشددف عددن dمىشددرات "
 (.2كما يتض  من جدول ) (Watson, 2014)حجم التهاير لممجموعات المرتبطة 

 (2خدٗه )

قٌٞ زدٌ األثس ٗدق   ىَ  سات "
2

 ىيَدَ٘  ت اىَسج طة "d٘  ت اىَعحقية ٗ "" ىيَدَ

*
زدٌ اىحمثٞس ىيَدَ٘  ت اىَعحقية     

**
 َ  س مِٕ٘ٞب طة زدٌ اىحمثٞس ىيَدَ٘  ت اىَسج 

 عنل املعسفة الفيزيائيةىتائج اختباز  .1
ليرضدين البحايدين ا ول والاداني؛ ختبدار صدحة اتناول ىذا الجزء المعالجدة ادحصدائية ل

 ، ومناقشة النتائج وتيسيرىا كما يمي:الاانيادجابة عن السىال البحاي  ام
ذات دللدة إحصدائية بدين توجد لروق  :اختباز وخة الفسض البخجي األول والري ييص على . أ

المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة لدددي التطبيدددق البعدددد   اتتمميدددذدرجدددات  متوسدددطي 
، المجموعددة التجريبيدددة اتتمميددذلختبددار عمددق المعرلددة الييزيائيددة ومسددتوياتو، لصددال  

تم حسداب اختبدار"ت" لعينتدين مسدتقمتين، وكاندت النتدائج كمدا  SPSSوباستخدام برنامج 
 (:2جدول )الب

 (2خدٗه )

اى عدٛ  ّح ئح اصح  ز "ت" ٗاىَح٘ظط ت اىسع بٞة ٗاالّسساد ت اىَعٞ زٝة ىدزخ ت اىحط ٞ 

 44ىيَدَ٘ حِٞ اىحدسٝ ٞة ٗاىض بطة ُ=  َ  اىَعسدة اىفٞصٝ ئٞةصح  ز ال

 (1310داىة إزف ئٞ    ْد ٍعح٘ٙ دالىة )**        (1315إزف ئٞ    ْد ٍعح٘ٙ دالىة ) داىةغٞس  *

 التجريبيدة والضدابطة ق دالة إحصائي ا بين المجمدوعتينو( وجود لر 2يتض  من جدول )
ة "ت" ؛ حيدددث بمغدددت قيمدددلصدددال  المجموعدددة التجريبيدددة لدددي التطبيدددق البعدددد  لالختبدددار ككدددل

 زدٌ األثس           

 اىَ  س

ا م ٞس ٍح٘ظط ص ٞس  م ٞس خد 

  t
2
+df))   / t

2
= 

2   *
 ــــــــــــــــ 1304 1316 1310 

**
 (d) = T / √  137  135 132 0301 

 اىَعح٘ٙ
اىدزخة 

 اىْٖ ئٞة

اىَدَ٘ ة 

 اىحدسٝ ٞة

اىَدَ٘ ة 

 اىض بطة
قَٞة "ت" 

 اىَسع٘بة

اىدالىة 

االزحَ ىٞ

 ة

بم ٍس

 إٝح 
 2ع 2  1ع 1 

 05 االظحد  ء/ اإلّح ج 
0032

2 

032

2 

0034

5 

036

0 
13252* 

13304 1311

2 

 05 اىَٖ زة/ اىَفًٖ٘
7037

5 

034

2 

0430

5 

731

3 
063500** 

13111 
1326 

اىحفنٞس 

 ظحساجٞدٜ اال
74-6 

0235

0 

034

2 

0332

6 

032

3 
01356** 

13111 
1356 

 36-54 اىَدَ٘ 
5136

0 

331

6 

4137

2 

335

0 
04324** 

13111 
132 
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(، وكدددددذلك بالنسدددددبة 1710عندددددد مسدددددتو  دللدددددة ) (17111(، وبقيمدددددة احتماليدددددة )04724)
، ويرجددا ذلددك إلددى تددهاير المتغيددر المسددتقل : الميددارة/ المييددوم، والتيكيددر السددتراتيجيلمسددتويي

عمددى المتغيددر التددابا )عمددق المعرلددة  (العممددي القائمددة عمددى المدددخل التعاونيددة )المددواد التعميميددة
التجريبيددة والضددابطة لددي  ل يوجددد لددرق دال إحصددائي ا بددين المجمددوعتين لددي حددين، ئيددة(الييزيا

بدللدددة ، و (17222)المحسدددوبة لمسدددتو  ا ول السدددتدعاء/ ادنتددداج؛ حيدددث بمغدددت قيمدددة "ت" ا
 .(17224احتمالية )

 القائمددة عمددى المدددخل التعاونيددة لحسدداب حجددم تددهاير المتغيددر المسددتقل )المددواد التعميميددة
، تدددم حسددداب حجددم التدددهاير لعينتدددين عمدددى المتغيدددر التددابا )عمدددق المعرلدددة الييزيائيددة( (العممددي

مستقمتين بتطبيدق معادلدة حجدم التدهاير)
)، وبدالرجو  إلدى مىشدرات مقيداس (2

2)( =1704 )
    .كبيروىو يشير إلى حجم تهاير ( 172) قيمتوبمغت  حجم التهاير لالختبار ككليتض  أن 

 

توجد لدروق ذات دللدة إحصدائية بدين  :خجي الجاىي والري ييص علىاختباز وخة الفسض الب . ب
المجموعددة التجريبيددة لددي التطبيقددين القبمددي والبعددد  لختبددار  اتمتوسددطي  درجددات تمميددذ

 SPSSاسدتخدام برندامج ، وبعمق المعرلة الييزيائية ومستوياتو، لصدال  التطبيدق البعدد 
 (:2جدول )اللنتائج كما ب، وكانت امرتبطتين حساب اختبار"ت" لعينتينتم 

 (0خدٗه )

اىَدَ٘ ة ّح ئح اصح  ز "ت" ٗاىَح٘ظط ت اىسع بٞة ٗاالّسساد ت اىَعٞ زٝة ىدزخ ت 

 44ُ=  َ  اىَعسدة اىفٞصٝ ئٞةصح  ز الاى عدٛ اىق يٜ ٗ ِٞاىحط ٞقاىحدسٝ ٞة دٜ 

 (1315داىة إزف ئٞ    ْد ٍعح٘ٙ دالىة )* 
 

( وجود لروق دالة إحصائي ا بين التطبيقين القبمي والبعدد  لختبدار 2يتض  من جدول )
الاالادددة  عمدددق المعرلدددة الييزيائيدددة، ولصدددال  التطبيدددق البعدددد ، وكدددذلك بالنسدددبة لممسدددتويات

لمتغيدر ا تدهايروبحسداب حجدم ، (سدتراتيجيالتيكيدر ال ،رة/ المييدومالميدا، الستدعاء/ ادنتاج )
عمدق ( عمدى المتغيدر التدابا )القائمدة عمدى المددخل العممدي التعاونيدةالمواد التعميميدة المستقل )

( وبمقارنتدو بمىشدرات حجدم 272) ت قيمتدوبمغ التهايربتطبيق معادلة حجم و ( المعرلة الييزيائية

 اىَعح٘ٙ
اىدزخة 

 اىْٖ ئٞة

 قَٞة "ت" اىحط ٞ  اىق يٜ اىحط ٞ  اى عدٛ

 اىَسع٘بة

دالىة اى

 االزحَ ىٞة

ٍسبم 

 إٝح 
 2ع 2  1ع 1 

 732 13111 *05303 03017 2375 0322 0032 05 االظحد  ء/ اإلّح ج 

 532 13111 *32350 0373 01352 0342 70375 05 اىَٖ زة/ اىَفًٖ٘

 *35314 03075 2320 0342 02350 6-74 ظحساجٞدٜ اىحفنٞس اال
13111 5372 

 636 13111 *44313 7303 7532 3316 51360 36-54 اىَدَ٘ 
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 ممدواد التعميميدةلين" يتض  أنو يمال حجم أار كبير، ممدا يددل عمدى أن ا ار ولق ا لمقياس "كوى
 ."عمق المعرلة الييزيائيةعمى المتغير التابا  اكبير   ار  ياتهالتعاونية القائمة عمى المدخل العممي 

ً العسض الشابل  ، مما يدل على أٌ استخداو املواد والجاىي األول نيالبخجي نييته قبول الفسض م

يف تدزيص وحدة "احلسكة الدوزية" لتلنيرات الصف  العلني الكائنة على املدخلالتعاوىية  التعلينية

وبرلك يكوٌ قد مت ، لديًَ اإلعدادي لُ حجه تأثري كبري يف تينية عنل املعسفة الفيزيائيةالجاىي 

 ً دخل المددقائمددة عمددى التعاونيددة التعميميدة المددواد المددا تددهاير : ىيالشــؤال البخجــي الجــا اإلجابـة عــ
 الصف الااني ادعداد ؟ اتالعممي عمى تنمية عمق المعرلة الييزيائية لد  تمميذ

 

 :مياقشة وتفشري اليتائج املتعلكة باختباز عنل املعسفة الفيزيائية 

القائمدة عمدى المددخل  ةالتعاونيديميدة التعممالمدواد إلدى أن العرن السدابق لمنتدائج  شيريع 
وحدة "الحركة الدورية" كان ليا تهاير كبيدر عمدى تنميدة س لي تدري اتم استخداميالعممي والتي 

، وقدد يرجدا )مجموعدة البحدث( الصدف الاداني ادعدداد  اتلدد  تمميدذ عمق المعرلة الييزيائيدة
 :استندت عمىالمواد تمك  أنذلك إلى 

  اليمسية البنائية التي تجعل المتعمم يبني معرلتو بنيسو، ومستقل عن المعمم لدي الحصدول
كتسدداب الميدداىيم الييزيائيددة اعرلددة؛ ممددا سدداعد التمميددذات )مجموعدة البحددث( عمددى عمدى الم

 بشكل أعمق. 

  التمميدذات  انخرطدتالتعمم النشط الذ  يتطمب التياعل أاناء عمميتدي التعمديم والدتعمم؛ حيدث
وولددق معددايير تعميميددة متعددددة ومتنوعددة مع ددا مددن خددالل مجموعددات العمددل لددي أداء مددواد 

م عمميددات عقميددة محددددة؛ ممددا زاد مددن لدداعميتين ونشدداطين لددي الددتعمم وميددارت وباسددتخدا
، ومكندتين مدن التددريب عمدى ولم تعصب  مستمعات أو مدونات لما يذكره المعمم مدن معرلدة

 ,Jatmiko)، وقدددد اتيدددق مدددا ذلدددك دراسدددة الميددداىيم والقدددوانين الييزيائيدددة التدددي بالوحددددة

Widodo, Martini, Wicaksono, & Pandiangan, 2016 )أن  التددي أوضددحت
 مدن كاندت أعمدى القائمدة عمدى المددخل العممدي الدتعمم أنشدطة المتعممدين لدي نشاطمتوسط 
 ,Lukito)ونتددائج دراسددة  المعتددادة، ةقدديالددذين تمقددوا الددتعمم بالطر  ذوييددم  متوسددط قيمددة

التعاونيددة أسدديمت لددي لاعميددة التدددريس، وذلددك  التعميميددة المددواد ت أن يددر التددي أ (2018
 دارة المعمددددم الجيدددددة لمموقددددف التدريسددددي، ولاعميددددة ونشدددداط وتعدددداون المتعممددددين مع ددددا بدددد
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باسددتجابتيم اديجابيددة عمددى تمددك المددواد التعميميددة؛ ممددا كددان لددو تددهاير إيجددابي عمددى الييددم 
 .المستيدلة والستيعاب لممحتو  العممي؛ وبالتالي تحقيق نواتج التعمم

 سدددهل، وحددداول،...()لحددد ، و  خطدددوات وعمميدددات المددددخل العممدددي التمميدددذات  التدددي حي دددزت ا 
 المالح ددةمددن  نيتالتددي مكندد تو يددف عدددد مددن العمميددات العقميددة عمددى)مجموعددة البحددث( 

العقميدددة؛ ممدددا مقددددرات لتطدددوير وىدددي تعمادددل ، والسدددتدلل، والمحاولدددة، والتسددداىلالنشدددطة، 
المناسدب لحدل  سدتراتيجي الكتساب المياىيم والميارات، واستخدام التيكير اساعدىن عمى 

 Hadianto et)المشكالت والمواقف المرتبطة بوحدة "الحركة الدورية"، وقد اتيق ما ذلك 

al., 2017; Matthew & Onyejegbu, 2013) ودراسدة ،(Jacob, 2013)  التدي أكددت
عمددى لاعميددة المددواد التعميميددة لددي تنميددة تحصدديل المتعممددين لميدداىيم الييزيدداء، وأوصددى 

، تمويل التعمديم وخاصدة العمدوم التي تحول دونالصعوبات القتصادية  بضرورة التكيف ما
، وذلدك مدن خدالل ارتجدال المعمدم تولر المواد التعميمية المطموبدة لدي المددارس والتي تعوق

لمواد تعميمية متاحدة لدو ولممتعممدين تسداعده لدي تحقيدق أىدالدو. كمدا أكددت نتدائج دراسدة 
(Hartini et al., 2017) المدواد التعميميدة المصدممة لموضدو  "الحدرارة" لدي  عمدى لاعميدة

 تنمية مستو  التحصيل ا كاديمي وتطوير شخصيات إيجابية لممتعممين. 
 مناسدددب الدددتعمم ؛ ممدددا جعدددل ارتكدددزت عمدددى تندددو  وتعددددد المصدددادر وبخاصدددة التكنولوجيدددة

اليرصدة  دالتعددد والتندو  لدي المدوا أتداحكمدا  ،لحتياجات التمميذات واليروق اليردية بيدنين
قد عندد اختيدار االن تيكيرالستقاللية و عمى الا يشجتع الو  ،ميةعبنشاط ولانخراط لي التعمم ال ل
وتطدوير الاقدة  ،لميداراتاو ممعرلدة ل التمميذات كتسابا لرصة مما زاد من ؛جما المعموماتو 

 .المجردةالمعارف الييزيائية يم ؛ وبالتالي ل  وتحقيق الذات ،بالنيس

 عدددم وجددود لددرق دال قددد يرجددا  / ادنتدداجائج المسددتو  ا ول السددتدعاءأمددا بالنسددبة لنتدد
 ىدذا المسدتو  ل يتطمدب ميدارات أوإلى أن  التجريبية والضابطة نمجموعتيالإحصائي ا بين 

أن الطريقة التدريسية التي اعتمدت عمييا معممة المجموعة الضدابطة قدرات عقمية عميا، و 
؛ وبالتدالي كدان لدو أادر لدي اسدتجابة ة عمى السدتدعاءدر متالك القاعمى  التمميذات ساعدت

 .التمميذات عمى ىذا المستو 
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 َالتكيينُسَله التكديس اللفظي و مَازات الكتابة العلنيةاختباز  ىتائج  .0
؛ الاالدث والرابداليرضدين البحايدين اختبدار صدحة اتناول ىدذا الجدزء المعالجدة ادحصدائية 

 ، ومناقشة النتائج وتيسيرىا كما يمي:الاالثادجابة عن السىال البحاي  ام
توجدد لدروق ذات دللدة إحصدائية  :اختباز وخة الفسض البخجي الجالح والري ييص على . أ

المجمدوعتين التجريبيدة والضدابطة لدي التطبيدق البعدد   اتتمميدذدرجات  متوسطيبين 
دددم م التقددددير المي دددي ختبدددار ميدددارات الكتابدددة العمميدددة و ل  اتذتمميددد، لصدددال  لتقييميددداسع

تدددم حسددداب اختبدددار"ت" لعينتدددين  SPSSوباسدددتخدام برندددامج ، المجموعدددة التجريبيدددة
 (:01مستقمتين، كما بجدول )

 (01خدٗه )

ىَدَ٘ حِٞ اّسساد ت اىَعٞ زٝة ىدزخ ت ّح ئح اصح  ز "ت" ٗاىَح٘ظط ت اىسع بٞة ٗاإل

يٌَ اىحقدٝس اىيفمٜ ىحقَٖٞٞ  ٗظز ٍٖ زات اىنح بة اىعيَٞة الصح  ز  عدٛ دٜ اىحط ٞ  اىاىحدسٝ ٞة ٗاىض بطة 

=ُ44 

 (1315* داىة إزف ئٞ    ْد ٍعح٘ٙ دالىة )

أن اليدددرق بدددين متوسدددطي درجدددات المجمدددوعتين التجريبيدددة ( 01) يتضددد  مدددن جددددول
دم م التقددير المي دي لتقييميدا ميدارات الكتابدة العمميدة لختبداروالضابطة لي التطبيق البعدد    وسع

 (2722)المحسدددوبة قيمددة "ت" حيددث بمغددت ؛ (1712دال إحصددائي ا عنددد مسددتو  دللدددة )ككددل 
، عمدق ليدم الموضدو / المشدكمة: لمميارات اليرعيدة، وكذلك بالنسبة (17111بدللة احتمالية )

وجددودة إخددراج الددن  العممددي )جددودة ، وجددودة العمميددات العقميددة )اددراك العقمددي أاندداء الكتابددة
لصال  المجموعة التجريبية، ويرجا ذلدك إلدى تدهاير المتغيدر المسدتقل  الكتابة المغوية والنحوية(

ميدارات الكتابدة عمدى المتغيدر التدابا ) (العممدي المددخلالقائمدة عمدى  التعاونية )المواد التعميمية
 (.العممية

 اىَٖ زات
اىدزخة 

 اىعزمَٚ

اىَدَ٘ ة 

 اىحدسٝ ٞة

اىَدَ٘ ة 

 اىض بطة
 قَٞة "ت"

 اىَسع٘بة

اىدالىة 

 االزحَ ىٞة
ٍسبم 

 إٝح 
ً0  0 ً7  7 

 َ  دٌٖ اىَ٘ض٘ / 

 اىَ نية
6 4326 1362 4 1307 5316* 

13111 137

3 

خ٘دة اىعَيٞ ت 

اىعقيٞة )اإلدزاك 

 يٜ أثْ ء اىنح بة(اىعق

6 5306 1365 3334 0313 03013* 

13111 
135

3 

خ٘دة إصساج اىْم 

اىعيَٜ )خ٘دة اىنح بة 

 اىي ٘ٝة ٗاىْس٘ٝة(

6 3366 0316 732 
1323

4 
4303* 

13111 
137

7 

 02 اىَدَ٘ 
0336

2 
0320 

0131

5 
7302 2330* 

13111 134

5 
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 القائمدة عمدى المددخل التعاونيدة حساب حجم تهاير المتغيدر المسدتقل )المدواد التعميميدةبو 
بتطبيق معادلة حجم التدهاير) (ميارات الكتابة العمميةعمى المتغير التابا ) (العممي

لعينتدين  (2
رات مقياس )وبالرجو  إلى مىش ،مستقمتين

 لختبدار ككدلاحجم تدهاير ب ومقارنتو( 1704= )(2
   .كبيريعشير إلى تهاير  ؛ مما(1742)والذ  بمغت قيمتو 

توجدد لدروق ذات دللدة إحصدائية بدين  :اختباز وخة الفسض البخجي السابع والري ييص على . ب
ختبددار المجموعددة التجريبيددة لددي التطبيقددين القبمددي والبعددد  ل اتتمميددذدرجددات  متوسددطي

ددم م التقددير المي ددي ميدارات الكتابددة العمميدة و  ، لصدال  التطبيددق البعددد  وأبعدداده، يدالتقييمسع
، وكانددت النتددائج كمددا مددرتبطتين حسدداب اختبددار"ت" لعينتددينتددم  SPSSاسددتخدام برنددامج وب
 (:00جدول )الب

 (00خدٗه )

اىحط ٞقِٞ اىق يٜ ت ّسساد ت اىَعٞ زٝة ىدزخ ّح ئح اصح  ز "ت" ٗاىَح٘ظط ت اىسع بٞة ٗاإل

يٌَ اىحقدٝس اىيفمٜ ىحقٍَٖٞٞٗ زات اىنح بة اىعيَٞة صح  ز ٗاى عدٛ ال  44ىيَدَ٘ ة اىحدسٝ ٞة ُ= ٖ ظز

 (1315داىة إزف ئٞ    ْد ٍعح٘ٙ دالىة )* 
 

وجددود لددروق دالددة إحصددائي ا بددين التطبيقددين القبمددي والبعددد  ( 00ن جدددول )يتضدد  مدد
؛ (1712عند مستو  دللدة )ككل وسعم م التقدير المي ي لتقيميا لختبار ميارات الكتابة العممية 

ددددم م قيمددددة "ت" حيددددث بمغددددت  ، وكددددذلك بالنسددددبة (17111بدللددددة احتماليددددة ) (0272)ككددددل لمسع
المدددواد لمتغيددر المسددتقل )ا تدددهايروبحسدداب حجددم طبيدددق البعددد ، لصددال  الت لمميددارات اليرعيددة

( ميدارات الكتابدة العمميدة( عمدى المتغيدر التدابا )القائمة عمى المدخل العممي التعاونية التعميمية
ولق دا لمقيداس  التدهاير( وبمقارنتو بمىشرات حجم 6742)قيمتو بمغ  التهايربتطبيق معادلة حجم 

القائمدة  التعاونيدة المدواد التعميميدةمما يددل عمدى أن  ؛كبير تهاير "كوىين" يتض  أنو يمال حجم
 ميارات الكتابة العممية.تنمية ر كبير عمى المتغير التابا ياته عمى المدخل العممي ليا

 اىَٖ زات

 اىدزخة

اىعزمَ

ٙ 

 اىحط ٞ  اىق يٜ اىحط ٞ  اى عدٛ
 قَٞة "ت"

 7  7ً 0  0ً اىَسع٘بة

 *06322 13523 7350 1362 4326 6  َ  دٌٖ اىَ٘ض٘ / اىَ نية

خ٘دة اىعَيٞ ت اىعقيٞة )اإلدزاك 

 اىعقيٜ أثْ ء اىنح بة(
6 5306 1365 7362 13610 02376* 

خ٘دة إصساج اىْم اىعيَٜ 

 )خ٘دة اىنح بة اىي ٘ٝة ٗاىْس٘ٝة(
6 3366 0316 7360 13532 5302* 

 *0633 0345 2320 0320 03362 02 اىَدَ٘ 
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، ممـا يـدل علـى أٌ    الجالـح والسابـع   نيالبخجـي  نييـته قبـول الفسضـ    العسض الشـابل  ويف ضوء 

يف تدزيص وحـدة "احلسكـة الدوزيـة"     العلني الكائنة على املدخلية التعاوىاستخداو املواد التعلينية 

ً  الكتابـة العلنيـة  مَـازات  اإلعدادي لُ حجه تـأثري كـبري يف تينيـة    لتلنيرات الصف الجاىي  ، لـديَ

تعاونيددة التعميميددة المددواد المددا تددهاير  : الجالــحالشــؤال البخجــي  اإلجابــة عــًوبــرلك يكــوٌ قــد مت 
الصدف الادداني  اتممدي عمدى تنميددة ميدارات الكتابددة العمميدة لدد  تمميددذالمدددخل العقائمدة عمدى ال

 ادعداد ؟
 

  َازات الكتابة العلنية:مبمياقشة وتفشري اليتائج املتعلكة 

القائمدة عمدى المددخل  ةالتعاونيديميدة التعممالمدواد إلدى أن العرن السدابق لمنتدائج  شيريع 
ميدارات كان ليا تدهاير كبيدر عمدى تنميدة  وحدة "الحركة الدورية"لي تدريس  ةستخدملماالعممي 

 وقد يرجا ذلك إلى:، الكتابة العممية
  مدن جاندب التمميدذة سدواء مدا المعممدة أو مدا التواصل اليعال  عمىالعممي استناد المدخل

 ، ادموميدارات المددخل العممدي عمميداتممارسدتيا لمن خدالل وذلك  زميالتيا لي مجموعتيا
لتغذيدة ا تدوليربو ، يدة لزميالتيدا لدي المجموعدات ا خدر عرن ما قامت بو من مواد تعميم

 الكتابدةلدي حتى تتحقق المعدايير المطموبدة من جانب المعممة متمميذات لالراجعة المستمرة 
اعتمدداد المددواد التعميميددة عمددى كمددا أن  لددديين،ميددارات تمددك التحسددين وتعددديل العمميددة تددم 

 تينمشدداركمددن  زاد؛ ممددا ل الخبددراتالتعدداون بددين التمميددذات أتدداح ليددن لرصددة تبددادل ونقدد
نتددائج ذلددك  واتيددق مددا، الكتابددة العمميددةى مددع ينميدداراتالنشددطة والياعمددة؛ ومددن اددم تنميددة 

 .(Abdulhak, 2017; Komariah, 2016) كل مندراسة 

  يعتمددالدذ   أكار لاعميدة مدن الدنيج التدريسدي المعتدادكانت التعميمية التعاونية أن المواد 
سدداعدت التمميددذات عمددى تغييددر سددموكين داخددل الصددف مددن السددمبية  ؛ حيددثعمددى المعمددم

ن ألكدددارىقدددرتين عمددى التعبيددر عددن عدددزز والتمقددي إلددى التياعميددة والمسددئولية؛ وبالتددالي 
ومددا الددبعن ي مددا بعضددين الكتددابالتواصددل المي ددي و تدددريب عمددى ملب تاحددة اليرصددة ليددن 

تيق ما المعممة،   ,Hosseini et al., 2013; Indrilla) نتائج دراسات كدل مدن ذلكوا 

2018; Syahroni et al., 2016). 
 

 مَازات الكتابة العلنية عنل املعسفة الفيزيائية و العالقة االزتباطية بني  دزجات ىتائج  .3
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؛ وبالتدالي الخدامسليدرن البحادي ختبار صدحة اتناول ىذا الجزء المعالجة ادحصائية ل
 النتائج وتيسيرىا كما يمي: ، ومناقشةالراباادجابة عن السىال البحاي 

 اتتمميذتوجد عالقة ارتباطية بين درجات  :الختباز وخة الفسض البخجي اخلامص والري ييص على
درجدداتين لددي و  عمددق المعرلددة الييزيائيددةختبددار لالمجموعددة التجريبيددة لددي التطبيددق البعددد  

 اليدرنىدذا مدن صدحة متحقدق لو  .يداتقييمسعم م التقدير المي ي لاختبار ميارات الكتابة العممية و 
عمدق المعرلدة لدي اختبدار  التمميذاتمتوسط درجات "بيرسون" لحساب معامل ارتباط تم  البحاي

 (1722كانت قيمدة معامدل الرتبداط )و ، ميارات الكتابة العمميةومتوسط درجاتين لي  الييزيائية
ن الواحدددد تقتدددرب مدددو  موجبدددة، وىدددي قيمدددة (1710وىدددي دالدددة إحصدددائي ا عندددد مسدددتو  دللدددة )

المعرلدة الييزيائيدة وميدارات ، مما يددل عمدى وجدود عالقدة ارتباطيدة موجبدة بدين عمدق الصحي 
 .الكتابة العممية

 

مدا العالقدة الرتباطيدة بدين عمدق  : السابعالشؤال البخجي  اإلجابة عًوبرلك يكوٌ قد مت 
 جريبية؟المجموعة الت اتالمعرلة الييزيائية وميارات الكتابة العممية لد  تمميذ

  مَازات الكتابة  العالقة االزتباطية بني عنل املعسفة الفيزيائية ومياقشة وتفشري ىتائج

 العلنية:

وعمددق المعرلددة و ل يوجددد لصددل بددين الكتابددة العمميددة أندديمكددن إرجددا  تمددك النتيجددة إلددى 
ة وأن تنميددد ، لكالىمددا يسددداعد عمددى صددقل وتنميددة ا خددر،الييزيائيددة لوحدددة "الحركددة الدوريددة"

ليددم جيددد لممحتددو  العممددي، عمددى ة قائمددتعمددم خل امددديتطمددب اسددتخدام  ميددارات الكتابددة العمميددة
 أو قدائم عمددى ،ولدذلك اعتمدد عدددد مدن الدراسدات عمددى مددخل الدتعمم القددائم عمدى حدل المشددكالت

، وجميددا تمددك الدراسددات أابتددت أن تطددوير المعرلددة المدددخل العممدديعمددى  وأ، التجريددب المعممددي
 وأن، ونقدل تمدك المعرلدة إلدييم خرينالمتعممدين مدرتبط بقددرتيم عمدى التصدال بداآل العممية لد 

خدددرين يوضددد  مدددد  عمدددق ليميدددم لتمدددك ا لكدددار وقددددرتيم عمدددى آلألكدددارىم المتعممدددين إيصدددال 
 العمميدة الكتابدة اتميدار بصدية عامدة و المغويدة امتالك المدتعمم لمميدارات يعني أن  وىذا؛ تبريرىا

نتددائج درايددات كددل مددن  ، وقددد أكددد عمددى ذلددكلممحتددو  العممدديو ليمددمددن يععددزز  بصددية خاصددة
 (Brown et al., 2016; Indrilla, 2018; Komariah, 2016; Lee et al., 2011؛

 (6102؛ عمر، 6102 ،السمان
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التغذيددة الراجعددة و الممارسددة  اسددتخدام التمميددذات لممددواد التعميميددة التعاونيددة وكاددرةوأن  
؛ ممدا أسديم لدي تددريبين عمدى القدراءة حسين لتمبية المعايير المتوقعةالت من نمكنتيالمستمرة 

عدن مددا يتوصدمن إليددو؛ ومدن اددم  والرضددان، يدئداالناقددة، والتيسدير العممددي، وتقيديمين الددذاتي  
دراسدة كدل ، وأكدد عمدى ذلدك نتدائج لدديين ر عمى تنمية ميارات الكتابة العمميدةيكان لو تهاير كب

 (Abdulhak, 2017; Lee et al., 2011; Tonissen, et al., 2014)من 

 زابًعا: تكديه التوويات واملكرتحات

 تية:لي ضوء ما اسيرت عنو نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات اآل
 ادعداديددة ةمرحمددمتطدوير المندداىج الدراسددية بصددية عامددة، ومندداىج العمددوم بصددية خاصددة ل 

ممارسدة عددد مدن و التدي تتطمدب مندو بما يتي  اليرصة لممتعمم لممارسة العمم ولق طبيعتد
مالح دة، والتسداىل، والمحاولدة، والسدتدلل، ادم نقدل العمميات والميارات العقميدة، مادل: ال

 خرين. ما تعممو والتعبير عنو لآل

  إعددادة الن ددر لددي المددواد التعميميددة والمصددادر التددي تخدددم عمميتددي التعمدديم والددتعمم، بمددا ل
 عمق معرلي.لمصادر لي تمبية ما يحتاج إليو من يجعل المتعمم يشعر بنق  تمك ا

 التربويدة حركدات ادصدالح ب ادعداديدة لالىتمدامبرامج إعداد معمم العمدوم لممرحمدة التوعية ل
مددن تيعيددل دور المددتعمم باسددتخدام السددتراتيجيات والمددداخل  والعالميددة وبخاصددة بمددا يعمك ندد

والتغمب عمى ضدعف ادمكاندات، بمدا ل التدريسية التي تعتمد عمى نشاط ولاعمية المتعمم، 
 يىار عمى تحقيق نواتج التعمم.

  عمدى اسدتخدام التوجيدات الحديادة لدي  وتدريبدباىتمام برامج التنمية المينية لمعمدم العمدوم
دددل نشددداط المدددتعمم، ويسددداعده عمدددى ال  ط لدددي الممارسدددات العمميدددة، ار خدددنالتددددريس بمدددا يعيع 

ميدارة مدن المتعممدين  ىميتيدا لدي إكسداب  العمميدةة تدريب المعممين عمى ميارات الكتابو 
 ميارات التواصل العممي؛ ومن ام تنمية عمق المعرلة.
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 ويف ضوء ذلك تكدو الباحجة املكرتحات البخجية املشتكبلية التالية:

  المددددخل العممدددي وتدددهايره عمدددى ممارسددداتو التدريسدددية قدددائم عمدددى برندددامج تددددريبي لممعمدددم
 وتحصيل تالميذه لمعموم. 

  القائمدة عمدى  التعاونيدة لمتحقدق مدن لاعميدة المدواد التعميميدةلمبحدث إجراء دراسات مماامة
تنميدددة ميدددارات التيكيدددر ادبدددداعي أو الناقدددد لدددد  تالميدددذ المرحمدددة لدددي المددددخل العممدددي 

 ادعدادية.

 الممارسدات العمميدةعمدى  الاعميتيدقيداس المددخل العممدي و  لي ضوءىج العموم اتطوير من 
 .المرحمة ادعدادية لد  تالميذ اليندسيةو 

 

  



 ............................................................. تصميم مواد تعليمية تعاونية قائمة على المدخل العلمي

- 6262 - 

 املساجع

 املساجع العسبية:  أواًل:

 (. فاي يددب نامددام  فددن اة)ددب،امب ااني يددب مددا ت ي ددي ،مدد  ا)ددباابي يبن2119األحمدد، , ي ددن ح)دد .  
RAFT  و PWTW فددن بمميددب متدداااة ابانددب ااملددا ة ااج ميددب وا ب دداس محددو م ددايا اة)ددب،امب

م  ددب اابانيددب, ناامم ادب ااجانيددب اا)دجو،يب. ااني يدب ادد،ال  دلي ا يددب ااج دوت فددن اا امجدب اة)ددلميب 
  .472 -429(, 184 1 امجب األزها,  -ا يب اابانيب

ادد،ال  ددلي ا يدداة  (. نامددام  بدد،اينن ابمميددب متدداااة ااابانددب األاا،يميددب2115األحددو , محمدد، )ددجي،.  
  .145-85, 164(1 م  ب االااءة واامجافب,اابانيب. 

ة بد،اي  مدا،ة اازيزيداء فدن ااماح دب اامبو)د ب مد  و تدب م دا (. صجونا2119 وها, غاز  محمو،.  
(, 61,  ا يددب اابانيددب –اام  ددب اابانويددب,  امجددب )ددوها  اامج مددي  فددن م،يايددب اددواء يددي  اانا ددا. 

317- 338. 
(. بح ي  محبوال اباي ااج وت ا صف ااثدامن اةيد،ا،  فدن  دوء مب  نداة 2115،ميوا, ي)ا  محم،.  

  .256 -217(, 2 18 ب اامصايب ا بانيب ااج ميب, اام , (TIMSS)م اوع 
(. فاي يب ا)باابي يب ملباحب ما مب ي ي اا،م  ني  ااجم ياة اامجافيب وما 2115اازهاامن, ه،ال ح) .  

وااء اامجافيب فن بمميب متاااة ااابانب ااو يزيب اد،ال  اانداة ااماح دب اامبو)د ب نم،يمدب ااايدا . 
  .64-1(, 1152 16ياات اابانيب,  م  ب

(. ا)ددباابي يب ملباحددب فددن  ددوء اادد،م  نددي  ااددبج ت االددا ت ي ددي اام ددا ب 2117اا)ددما , مدداوا  محمدد،.  
وااددبج ت االدددا ت ي ددي ا )بلصددداء ابمميددب متددداااة ااابانددب ااج ميدددب وااددوين نتدددا ادد،ال  دددلي ااماح دددب 

بانيددب فددن ااج ددوت م  ددب ا يددب اا  (STEM) .ااثامويددب نمدد،اا  اامبزددومي  فددن ااج ددوت واابامواو يددا
  .252-171 ,(1,  اابانويب

(. ممذ دددب اامحبدددوال مجافيودددا بانويودددا بنمواو يودددا ابمميدددب  زايددداة االدددا  2118اا)دددي،, ي يددداء ي دددن يي)دددي.  
م  دددب اانحددد  ي دددوت مندد  اا ،مدددب.  -ااحددا،و وااج ددداي  االزمدددب ةيددد،ا، مج مددا اابج ددديت األ)ا)دددا 

   doi: 10.21608/jsre.2018.22834,531-572(, 6 19ااج مي في اابانيب,
(. فجاايب ا)ب ،ات ا)باابي يب ي ت اا)مك فن ب،اي  اانيواو ن اب،اي  2118اا)ي،, محمو، ام ا .  

اام  دددب ااصدددف ااثدددامن ااثدددامو  فدددن بمميدددب ااجمدددي اامجافدددب اانيواو يدددب ومتددداااة اابزايدددا اانصدددا . 
  .146 -119(, 9 21اامصايب ا بانيب ااج ميب, 
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فدن  (SBL)(. نامدام  ملبدال ابو يدف مممدوذ  اادبج ت االدا ت ي دي اا)ديماايو2118حمد،.  اازيد , ح مدن م
لي ا يدب اابانيدب  دااب،اي  وبأثياس فن بمميب م)بوياة يمي اامجافب و ز  ااب و  ااجل دن اد،ال 

  .66 -2(, 2 33, امجب اامموفيب -م  ب ا يب اابانيب ااموييب  امجب األ)ام،ايب. 
(. بح يد  ابدي ااج دوت ا ماح دب اةي،ا،يدب فدن  دوء مجداييا ااج دوت ا  يد  2119  ااي, ماب ي محم،. 

 .1463-1493, 68ا يب اابانيب,  –اام  ب اابانويب,  امجب )وها  االا،ت. 
نامدددام  ملبدددال فدددن  دددوء اامجددداييا االوميدددب امدددا،ة اازيزيددداء (. 2113ينددد، ااج ددديت, ميزدددي   مدددا  ااددد،ي .  
. فتت  نيجب ااج ت وا ب اس محو ما،ة اازيزيداء ا دلي ااماح دب ااثامويدبوفاي يبه فن بمميب اامزاهيت و 

 , ا يب اانماةا)ااب ،ابوااة,  امجب يي   م 
(. مثدا بد،اي  ااج ددوت نا)دب ،ات وحدد،اة اادبج ت ااامميدب فددن بمميدب م)ددبوياة 2117يمدا, ياصدت محمدد،.  

اام  دب ااصدف ااثدامن اامبو)د .  يمي اامجافب ااج ميب وااثلب ناال،اة ي دي بج دت ااج دوت اد،ال  دلي
  .145 -99(, 125 32 امجب اااوية,  -اابانويب

(. صدددجوناة بج ددت ااج ددوت ويلمبتددا نصدددجوناة بج ددت االددااءة وااابانددب اددد،ال 2118يمددا, ياصددت محمدد،.  
 -128(.2  34 امجدب م)ديو ,  -بلميذ ااصزوف ااج يدا نااماح دب اةنب،ا يدب. م  دب ا يدب اابانيدب 

183. 
(. ااج ددوت فاددا وبج ددت. ااصددف ااثددامن اةيدد،ا، .  متوايددب 2118اابانيددب واابج دديت واابج دديت اازمددن.  وزااة 

 .ااجصايب ا  نايب  :مصا ااجانيب وزااة اابانيب واابج يت م اع ااابي
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