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 مقدمة:

تحديات عظمى  ررتىت ا مجموعىة بواجه المجتمعات اإلنسانية مع بداية األلفية الثالثة ت  
، ويأتي ري مقىدمت ا ييمنىة قىوال اتنحتىال والعولمىة، والعالميةمن المتغيرات المحلية واإلقليمية 

رقىد بىد ت  ؛وما نتج عن ذلك من تأثيرات واتىحة على  منظومىة ال ىيمذهل، والتطور التقن  الم
، ةتتناسىب مىع مجتمعاتنىا العربيىة و لىدلولوجيات ا الحوريىة والعقائديى تقيم إلينا تغيب قيم، وترد 

وعل  ذلك  تي ف لرصيد هذه المجتمعات مىن اإلكىلاليات  والتقليد غير العقالن  للغرب وقيمه،
ور  إطار هذه التحديات  صىح  تطىوير التعلىيم ريىارات اسىتراتيجيات أزمة ال يم،  زمة جدية تع رف ب

عىاد  النظىر رىي منظومىة العمىل التربىوال والتعليمى  إت بدلل له، مما يستلزم من القائمين على  
 هىدارات، ومحتىوال، وطريقىة، بىل ورى  الممارسىات التربويىة التى  تتحىع دارىل غررىة التعلىيم عامىة 
 .  مخرجاته قادر  عل  التويف ومتطلحات العصر الجدلد ومواج ىة تحدياتىهلتصحالصف؛ وذلك 

 (.0،  3101، محمود )عالم 

 صح  حتميات علي التربية (  نه مع تصاعد  زمة ال يم 31، 3112ويذكر)الليث ، 
العربية ووسائط ا ال يام بدورها بشلل يملن معه إعداد  جيال قادر  علي التعايش مع الحاتر 

 جياتت تجيد التخاطب باللغة العلمية العالية تمانات إلقامة ، ومتطلحاته، والمستقبل وتحدياته
عالقة إيجابية ناجحة مع الحاتر والمستقبل، األمر الذي لتطلب ترور  تأسيس مرجعية 

 . قيمية علمية تعلس كثيرات من المعاني حول العلم وقيمة

ال ىيم ال التربيىة والتعلىيم رى  تنميىة عل  عىاتق رجى الملقا المسؤولية زادت عل  ذلك و   
من رالل ما تقدمىه مىن بىرامج ومنىاهج، حيىز لبىرز  ؛بصحه عامة وال يم العلمية بصحه راصة
وكىذلك تصىح  المنىاهج  ،المتعلمىينعلى  سىلو   م ىمدور المدرسة كمؤسسة تربوية ذات تىأثير 

صىىة بالنسىىحة لمنىىاهج را ،ثىىر بىىاله األهميىىة رىىي ذلىىك ذات  للمتعلمىىينالدراسىىية وطىىرد تقىىديم ا 
التىىي  راصىةد ذات مسىؤولية محاكىىر  رىي اتهتمىام بغىرم ال ىىيم العلميىة بصىحه العلىوم التىي تع ى

يمان ب يمىىة العلم والقدر  عل  التعامل اتيجابىىىي مىع كىل الثقارىات تدعو إل  حرية اترتيار واإل
 .تمعاألررال وكيفية انتقاء الجيد من ىا بمىا لتحق مع قيىم واتجاهات المج

مىن رىالل إعطىاء لىتم  التأكيد عل  اكتسىاب هىذه ال ىيم(  ن 302، 0111ويذكر ) قمر، 
مىىن اجىىل  األمثلىىة التىىي تىىؤثر علىى  طريقىىة تحويىىرهم وسىىلوك مالنمىىاذو و الوثيىىر مىىن  المتعلمىىين
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الوصول  إل  النتائج العلمية من رالل التحوير المنظم وتنمية القىدر  على  التحويىىىر العقالنىىىي، 
ر المثمىىر، والححز بىرول الحريق، والموتوعيىة، وغيرها" ومن رالل الطريقىة التىي يعامىل والحوا

 .ري اتخاذ القراراتالمتعلمين  نحس م ، ومدال مشاركة المتعلمينالمدرسون ب ا 

وتتجىىه معظىىم  راء المتخصصىىين رىىي التربيىىة العلميىىة إلىىي تىىرور  العنايىىة بمتطلحىىات  
نشىأت الحاجىة إلىي نظىر  جدلىد  لمنىىاهج المىتعلم، وعلى  ذلىىك اد الحيىا  اليوميىة واتهتمىام ب عىد

و لمواج ىىة التحىىديات  ،العلىىوم ووفيحت ىىا رىىي مرحلىىة التعلىىيم األساسىىي  لىىتالءم هىىذه المتطلحىىات
األجيال القىادر  عل  القيىىىام بالبىحز عن المعررة ري حل مىا تع د والمتغيرات التي تجتال العالم و 
 .ت وع حاتقىىد لواج  ىىم من مشىوال

وهنا  العدلىد مىن المؤسسىات المجتمعيىة التىي تشىلل ال ىيم وتنمي ىا لىدال الحىرد، ومن ىا 
   (.31، 3113)ملروم، األسر ، والمؤسسات الدلنية، والرراد، ومجموعة العمل، والمدرسة

 دوارات متحاوتىىة النوةيىىة،  تىىؤدالوالمتىىابع لىى داء العىىام لتلىىك المؤسسىىات يجىىد  ن ىىا باتىى  
ة، غيىر محىىدد  ال ىدف  و المعىالم.. بصىور  تؤكىىد  ن المدرسىة  صىحح  المؤسسىىة واييىة الرييى

المضىمونة الىىذي للقىىي علىىي عاتق ىا الجىىزء األكبىىر مىىن تنميىىة ال ىيم بشىىلل عىىام وال ىىيم العلميىىة 
 بشلل راص.

رحىىي الماتىىىي كانىىى  هنىىا  منىىىاهج مسىىىتقلة مثىىىل التربيىىة األرالقيىىىة والعلىىىوم السىىىلوكية 
اجع للمحاوتت السىابقة ونتاجات ىا للحىن  ن ىا اسىتخدم  مىدارل محاكىر  والتربية الوطنية، والمر 

كىالوعن واإلركىىاد ولىم تىىرد تلىك المحىىاوتت إلىىي مسىتوال إعىىداد ال يمىة التىىي تىؤثر رىىي السىىلو  
 الحرد.

ومن هنا وري توء  همية ال يم كملون مىؤثر تىأثيرات محاكىرات علىي سىلو  الحىرد كىان مىن 
 راسية المختلحة مسئوليت ا ري هذا الخصوص.الضروري و ن تتحمل المواد الد

وقىىد حاولىى  منىىاهج العلىىوم تحمىىل قىىدرات مىىن هىىذه المسىىئولية بىى دراو مواقىىف ومح ومىىات 
تساعد علي توىوين ال ىيم، ولمىا للعلىوم مىن طبيعىة متغيىر  ومتطىور  رقىد صىاحب ذلىك مجموعىة 

لي رى ن التركيىز علىي من السىمات جعلت ىا األهىم واألصىعب واألسىرح واألحىوو رىي حياتنىا، وبالتىا
 مناهج العلوم يأرذ تشليالت مختلحة لتحقيق  هداف معينة ليس من بين ا ال يم العلمية.
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والمتتحىىع لواقىىع منىىاهج الحيزيىىاء للحىىن تحاني ىىا رىىي عىىر  المعلومىىات عرتىىا  كاديميىىا، 
وإف ىىار  وجىىه  للمىىتعلم،ويغيىىب عن ىىا الىىدور األكثىىر  هميىىة وهىىو بيىىان وفيفيىىة تلىىك المعلومىىات 

" هىىارمز ويىىاجر" إلرىىاد  الشخصىىية واتجتماةيىىة، ويؤكىىد هىىذا اتتجىىاه مىىا  وصىى  بىىه كىىل مىىن ا
(harms&yager,1980,10-15)    ن  هىىداف تىىدريس الحيزيىىاء  يجىىب  ن تركىىز علىى  مىىن 

 الحاجات الشخصية والمجتمعية للطالب والمساهمة ري تحسين  ساليب حيات م. 

لحيزيىىىاء ت يلىىىون ل ىىىا معنىىى  إت إذا تىىىم  ن منىىىاهج ا (Kelly,1982,14) "كيلىىىي"ويىىىري 
تطبيق ا للمسىاهمة رىي حىل مشىلالت المجتمىع، ومىن ثىم ر نىه تبىد مىن اتهتمىام بالموتىوعات 

 . ري حيات م اليومية والمستقبلية  ن المدرسة تمنح م ما يحتاجون إليه المتعلمينالتي تشعر 

نىىاهج العلىىوم علىىي إلىىي  هميىىة تقىديم م(Dankert, 2000,65)   "دانوىىرت"كمىا يشىىير 
 سام من معررة طبيعة العلم وتأكيد العلم كعملية اجتماةية، وان ت تم منىاهج الحيزيىاء بىال يم 

   واتتجاهات والتحوير الناقد وعمليات التحسير وم ارات التوصل للمعررة.

محاولىة إدرىىال بعىى  ورغىم اهتمىىام منىاهج العلىىوم بتأديىة هىىذا الىدور بحعاليىىة مىن رىىالل 
وتعليمىة للمتعلمىين بطىرد واسىتراتيجيات تىدريس حدلثىة رى  المىن ج الدراسى  على  التحسينات 

التنحيىذ الحعلىي ل ىذا الىدور ت لىزال قاصىرا عىن تحقيىق إت  ن فل بيئة تعليمية تعلميه مناسىحة، 
حيىز  ؛غيىر مىؤثر على  اإلطىالد؛ نظىرات ألن اتهتمىام ب ىذا الىدور جىاء رى   غلحىه هذه األهىداف

غيىر مقصىود وغيىر مسىت دف، وت العلميىة دراسات إل   ن  مىر تنميىة ال ىيم تشير الوثير من ال
يجىىد العنايىىة الواسيىىة سىىواء رىى  تخطىىيو منىىاهج العلىىوم،  و رىى  بنائ ىىا،  و رىى  تنحيىىذها،  و رىى  
تطويرها. من ثم كىان تبىد مىن إعىاد  النظىر سيمىا يقىدم ألبنائنىا وكيفيىة تقديمىه بمىا يسىاهم رى  

 قيم م العلميةتنمية 

بنىاء برنىىامج هنىا ف ىرت الحاجىىة لل يىام بى جراء الدراسىة الحاليىىة، والتى  اسىت در   ومىن
 طالب الصف الثامن ال يم العلمية من رالل كتاب ماده الحيزياء. اكتسابتعليمي ب دف 
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 مشكلة الدراسة :

نتائج عدد ليس قليل من الححوث والدراسات  كارت إلي  ن المدرسة ت تىزال تقتصىر إن 
معي بىىالمح وم الضىىيق وت مىىل العمىىل والجىىا الثىىانوي لالسىىتمرار رىىي التعلىىيم  المىىتعلمعلىى  إعىىداد 

، و صىحح  مناهج ىا تقىدم على   سىام اسىتيعاب مجموعىة مىن عل  تنمية ال يم العلمية لىدل م
وبىىالرغم مىىن  ن معظىىم األدبيىىىات ؛ المتعلمىىينالحقىىائق والمحىىاييم النظريىىة التىىي ت تىىرتحو بحيىىا  

   هميىة تضمين ال يم العلمية ري المناهج الدراسىية ورصوصات رىي مجىال التربوية قد  كدت عل
العلىىوم، رحىىىي نتىىائج تقريىىر اللجنىىة الدوليىىىة للتربيىىة للقىىرن الحىىادي والعشىىرين الىىذي  صىىىدرته 

( تحىى  عنىىوان " التعلىىيم ذلىىك الونىىز الملنىىون"  ورىىي مجموعىىة الوثىىائق  0111) اليونسىىلو عىىام
ىىىىة للتربيىىىة والثقارىىىة والعلىىوم ومن ىىا رييىىة مسىىىتقبلية للتعلىىيم رىىي التىىي  نجزت ىىا المنظمىىىة العربي

(، و تحىىدلز اسىىىتراتيجية تطىىوير التربيىىىة   3111، ومدرسىىة المسىىتقبل )0112الىىوطن العربىىي 
( كل ا بين  انه لىجب  نىه تتضىمن المنىاهج ل النظريىات العلميىة، 3112ريال و راد ) -العربيىة

بأسىىىاليب التحويىىر العلمىىي والمعررىىة العلميىىة وتسىىىيما   المتعلمىىينوالتطبيقىىات العمليىىة، و ن لىىزود 
والتعىاون  العقلية كالتحويىىر واتسىىىتنتاوتلك المحاييم التي تنمي عند التالميذ م ارات المحاكمة 

وباسىتعرا   يىم ذي نوةية جيد ،العلمي وإعمال العقل من اجل المعررىة، وبالتالي الوصول لتعل
تطىوير منىاهج العلىوم وكىذلك الحيزيىاء  و تلىك التىي اهتمى  بتنميىة  على مل  المحاوتت التي ع  

ال يم، تبين  ن نتائج تلك المحاوتت جاءت متحالنة، كما لم تتوارر ج ود مقصود  رىي الميىدان 
  .اإلعداديةلمعالجة ال يم العلمية ري مناهج الحيزياء بالمرحلة 

رىي الحلقىة الثانيىة مىن  لحيزيىاءمىاد  ا دريسومىن رىالل ربرت ىا رىي تى -كما ان الحاحثىة
تحتقىىر إلىى  كثيىىر مىىن ال ىىيم العلميىىة  ن كتىىب هىىىذه المىىاد وجىىدت   -مرحلىىة التعليىىىم  األساسىىىي 

 المطلوبة.

 عداديىةمشللة الدراسة الحالية رىي "تىعف تأكيىد منىاهج الحيزيىاء بالمرحلىة ات لذا تحدد
وغيىاب تلىك ال ىيم علىي وجىه الخصىوص علي ال يم العلمية ) هدارا وتدريسا ومحتىوي وتقىويم( 

 ."المتعلمينري من ج الحيزياء بالصف الثامن األساس  ومخرجاته لدي 
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 :الدراسةأسئلة 

عن السؤال الرئيس التاليل ما راعلية برنامج تعليمى  سع  الدراسة الحالية إل  اإلجابة 
ويتحىرح مىن هىىذا ؟ لل ىيم العلميىة رى  مىاد  الحيزيىاءالصىف الثىامن األساسى  اكتسىاب طلحىة  رى 

 السؤال الرئيس األسئلىة الحرعيىة التاليىةل 

طلحىة الصىف الثىامن األساسىي لل ىيم العلميىة رىي  اكتسىابما راعلية برنامج تعليمىي رىي  -0
 ماده الحيزياء؟

طلحة الصف الثىامن األساسىي لل ىيم العلميىة رىي مىاد   اكتسابهل لوجد اثر للجنس ري  -3
 الحيزياء؟

طلحىة الصىف الثىامن  اكتسىابين البرنامج التعليمىي والجىنس رىي هل هنا  اثر للتحاعل ب -2
 األساسي لل يم العلمية ري ماد  الحيزياء؟

 :الدراسةفروض 

 تم صياغة الحرتيات اآلتية ل سئلة الدراسة لإلجابة عن 

طلحىىة  اكتسىىابرىىي ( 1012) ت توجىىد رىىرود ذات دتلىىة إحصىىائية عنىىد مسىىتوال الدتلىىة -0
م العلميىىة رىىي مىىاد  الحيزيىىاء تعىىزال للطريقىىة )البرنىىامج الصىىف الثىىامن األساسىىي لل ىىي
 التعليمي، والبرنامج المطبق (

طلحىة الصىف  اكتسابري  (1012) الدتلة مستوال  عند إحصائية دتلة ذات ررود  وجدت ت -3
 الثامن األساسي لل يم العلمية ري ماده الحيزياء تعزال للجنس )طالب، طالحات(

طلحىىة  اكتسىىابرىىي  (1012) ة عنىىد مسىىتوال الدتلىىةت توجىىد رىىرود ذات دتلىىة إحصىىائي -2
الصىىف الثىىامن األساسىىي لل ىىيم العلميىىة رىىي مىىاد  الحيزيىىاء يعىىزال للتحاعىىل بىىين طريقىىة 

 التدريس والجنس.
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 أهداف الدراسة:

 هدر  الدراسة الحالية إل ل 

رى  اكتسىاب طلحىة الصىف الثىامن األساسى   ال ىيم العلميىة البرنامج التعليمي تقص   ثر  -0
 اد  الحيزياء.ر  م

طلحىىىىة  اكتسىىىىابالجىىىىنس رىىىىي ومتغيىىىىر التحاعىىىىل بىىىىين البرنىىىىامج التعليمىىىىي تقصىىىى   ثىىىىر  -3
 .الصف الثامن األساسي لل يم العلمية ري ماد  الحيزياء

 حدود الدراسة :

 ري توء مشللة الدراسة ورروت ا التزم  الدراسة بالحدود التاليةل

 م  9010-9002لحيزياء للعام من كتاب االوحدات الدراسية المقرر للحصل الدراس   -1

 طالب الصف الثامن األساسي ري مدلنة الالذقية .مجموعة من  -9

اكتساب ال يم العلمية باسىتخدام اترتحىار المتغيرات التابعة الت  تم قياس ا كمل  قيام  -3
 الذي  عدته الحاحثة ألغرا  الدراسة . التحصيلي

 :الدراسة ومتغيراتهامنهج 

عل  المىن ج التجريبىي التربىوي الىذي تقىوم رورتىه على  اسىتخدام  الدراسة الحاليةاعتمد 
(، كمىىىا 00، 3112مجمىىىوعتين متوىىىارئتين إحىىىداهما تجريبيىىىة واألرىىىرال تىىىابطة )روىىىرال ريىىىان، 

لمتغيرات الححز التي تحددت سيمىا    (Pre-Post Test)استخدم طريقة ال يام القبلي الحعدال
 لليل

 .البرنامج التعليم المتغير التجريبي )المستقل(ل وتمثل ري  -0

 اكتساب ال يم العلمية .المتغيرات التابعةل وكمل   -3

وكمل  المتغيرات المرتحطة بخصائص العينة، والمرتحطة ب جراءات  ل المتغيرات الضابطة -2
 التجربة.
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 :الدراسةمواد وأدوات 

 ري توء طبيعة الدراسة الحالية، و هدار ا تم إعداد المواد واألدوات التاليةل

 لالدراسةد موا -0

 قائمة بال يم العلمية المتضمنة ر  الوحدات الدراسية المحدد  ر  كتاب الحيزياء.       - 

دليىىل إركىىادي للطالىىب لتضىىمن بعىى  اإلركىىادات والتوجي ىىات التىىي تعينىىه علىى  تعلىىم   -جىىى
 موتوعات الوحدات الدراسية ورقات للبرنامج التعليم  المستخدم.

 ل الدراسة دوات  -3

 ار تحصيل ال يم العلمية.ارتح - 

 تحديد مصطلحات الدراسة:

بعىىد اإلطىىالح علىى  بعىى  الححىىوث واألدبيىىات التربويىىة تىىم التوصىىل للتعريحىىات اإلجرائيىىة 
 التاليةل

 البرنامج التعليمي : -0

مجموعىة رطىو لتنحيىذ الىدروم تعرف الدراسة الحالية البرنىامج التعليمى  إجرائيىات بأنىه " 
لعناصىر اآلتيىة ل األهىداف العامىة، مقدمىة، رطىة زمنيىة مقترحىه لتنحيىذ المختار  مشتملة عل  ا

الىدروم المختىار ، األهىداف السىلوكية، طرائىق التىدريس، األنشىطة والوسىائل، توفيىف مصىىادر 
 . " التعلم، نشاطات اثرائية، إركادات، تقويم

 القيم العلمية: -3

مجموعىة مىن المحىادا والمثىل بأن ىا "عمليىة غىرم تعرف الدراسة الحالية ال ىيم العلميىة 
لدي الطالب لتسىاعدهم على   ن يلونىوا قىادرين علىي حىب المعررىة، والىدارع لالنجىاز، والتحويىر 
المىىنظم، والمسىىؤولية العلميىىة، واتسىىتقاللية، واألمانىىة العلميىىة، وتقىىدلر العلىىم والعلمىىاء" وتقىىام 

 بالدرجة التي يحصل علي ا الطالب ري الم يام المعد ل ذا الغر .
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 :الدراسةإجراءات 

الخطىىوات  حثىةالحا  اتحعىى وتى ا، وارتحىار صىىحة رر الدراسىة الحاليىىةلإلجابىة عىن  سىىئلة 
 التاليةل

 أوال:الجانب النظري، وتضمن:

عىىر  مختصىىر ألسىىس إعىىداد البىىرامج التعليميىىة، مىىع وصىىف للبرنىىامج المسىىتخدم رىى   -0
 الدراسة

 لمتعلمين.ال يم العلمية، مح وم ا ورصائص ا وطرد تنميت ا لدال ا -3

 ثانياً: الجانب التجريبي، وتضمن:

تحليىىىل محتىىىوال الوحىىىدات المحىىىدد  مىىىن كتىىىاب الحيزيىىىاء؛ ب ىىىدف تحدلىىىد ال ىىىيم العلميىىىة  -0
 المتضمنة ري ا، ووتع ا ري قائمة مع حساب ثحات وصدد التحليل.

تصميم الدروم ورقات للبرنامج التعليم  المسىتخدم رى  الدراسىة الحاليىة، وعرتىه على   -3
 الساد  المحلمين . مجموعة من

إعداد دليل إركادي للطالب لتضمن بع  اإلركادات والتوجي ات التي تعينه عل  تعلم  -2
المحتىىىوال ورقىىىات للبرنىىىامج التعليمىىى  المسىىىتخدم، وعرتىىىه علىىى  مجموعىىىة مىىىن السىىىاد  

 المحلمين.

إعداد دليل إركادي للمعلم لتضمن بع  اإلركادات والتوجي ات التي تعينه عل  تعليم  -2
وال ورقىىىات للبرنىىىامج التعليمىىى  المسىىىتخدم، وعرتىىىه علىىى  مجموعىىىة مىىىن السىىىاد  المحتىىى

 المحلمين.

 إعداد  دوات الححز، وكمل  ارتحار تحصيل ال يم العلمية. -2

إجىىراء التجربىىة اتسىىتطالةية؛ لضىىحو المىىواد واألدوات إحصىىائيات، والتأكىىد مىىن صىىالحيت ا  -1
 للتطبيق.

وتقسىيم ا إلىى  مجمىوعتين تجريبيىىة،  ارتيىار عينىة الدراسىىة مىن طلحىة الصىىف الثىامن،   -2
 وتابطة.
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 تطبيق  دوات الدراسة قبليات عل  مجموعتي الححز.   -2

تىىىدريس الوحىىىدات الدراسىىىية المحىىىدد  للمجموعىىىة التجريبيىىىة ورىىىق البرنىىىامج التعليمىىى ،  -1
 وتدريس الوحدات نحس ا للمجموعة الضابطة بالطريقة المعتاد .

 تي الححز.تطبيق  دوات الدراسة بعديات عل  مجموع   -01

 معالجة البيانات إحصائيات وتحليل ا وتحسيرها. -00

تقىىديم التوصىىيات والححىىوث المقترحىىة رىىي تىىوء مىىا  سىىحرت عنىىه الدراسىىة الحاليىىة مىىن  -03
 نتائج.

 أهمية البحث:

 تتض   همية الدراسة الحالية سيما يأتيل

لتنظىىيم ومعالجىىة محتىىوي مىىن ج الحيزيىىاء بالصىىف الثىىامن األساسىى  يملىىن تقىىدم  نمىىوذو  -0
اتستركاد به ري إعداد مصحورة مناهج الحيزياء بالمرحلتين األساسية والثانوية لمعالجة 

 .ال يم العلمية كمخرو م م من مخرجات التربية العلمية ري هذه المرحلة

إركادات و مثلة من اتستراتيجيات والمواقف التدريسية لمعلمي الحيزياء للتأكيد علىي تقدم  -3
 ية لدي طالب الصف الثامن األساس .تنمية وتثبي  ال يم العلم

المعلمىىون رىى  قيىىام مىىدال تحصىىيل ال ىىيم  ب ىىاتقىىدم  داه قيىىام مقننىىة يملىىن  ن يستركىىد  -2
 العلمية ر  صحوف ومستويات دراسية  ررال.



 م3103( يوليو 23ـــــــ  العدد )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 312 - 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 اوالً: االطار النظرى

 البرنامج التعليمى المستخدم فى الدراسة الحالية -0

تىىم إعىىداد البرنىىامج التعليمىى  اسىىتنادات علىى  مجموعىىة مىىن األسىىس  اء البرنسسامج:أسسسب بنسس -
 واتجتماع .  اكتمل  عل  األسام الحلسح ، والنحس ، والمعرر

تحقيق  دراسة محتوال البرنامج التعليم لتوقع بعد اتنت اء من   األهداف العامة للبرنامج: -
 مجموعة من األهداف العامة وهيل  

 ة الحقائق العلمية المتضمنة ر  موتوعات محتوال البرنامج.اكتساب الطلح 

  بموتوعات البرنامج التعليم .بع  التعميمات المتعلقة  الطلحةاستنتاو 

 . تقدلر ملانة وقيمة العلم والعلماء من رالل دراست م للمحتوال التعليم 

 .عمل مقارنات بين الشعاح الوارد والشعاح المنعلس والشعاع  النافم 

  بع  الظواهر العلمية مثل حدوث اتنعلام الول .تحسير 

 .التمييز بين الخصائص الرئيسة الت  تختص كل نوح من  نواح العدسات 

 .استيعاب وتطبيق بع  القوانين  الت  تحسرحدوث بع  الظواهر العلمية 

 . اكتساب وتنمية مجموعة ال يم العلمية المتضمنة ر  المحتوال التعليم 

 عمىىل الجمىىاعي التعىىاوني مثىىلل تحمىىل المسىىؤولية، اتتصىىال تنميىىة بعىى  م ىىارات ال
 باآلررين، مساعد  اآلررين، وبناء الثقة بالنحس وباآلررين.

 استراتيجية التدريس التي يقوم عليها البرنامج: -

وتىع  اسىىتراتيجية التىىدريس التىىي يقىىوم علي ىا البرنىىامج رىىي تىىوء ال ىىدف الىىرئيس          
ألن ا تمىن  المتعلمىين مزيىد مىن رىرص المشىاركة رى   تيجيةتسترا، وقد ارتيرت هذه اللدراسة

تسىير هىذه اتسىتراتيجية مسؤولية تعلم ىم وتجعىل دور المعلىم مركىد وميسىر لعمليىة الىتعلم، و 
 ورق الخطوات التالية ل

 . تطبيق التقويم األولي قبل بداية كل درم محاكر 
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  رىىي  داء الم ىىام التعليميىىة لىىين الطىىالب من متنظىىيم وإدار  الصىىف الدراسىىي للتأكىىد مىىن  ن
، وتنظيم جلوس م، وتعيىين األدوار، توزيع األرراد عل  المجموعات، من رالل بصور  جيد 

 وممارسة الم ام، والتقويم التووين  المستمر، وعالو  رطاء التعلم.

، ج ىاز عىر  الشىحاسياتالطىالب، و  وراد عمىل ، و  دوات كتابيىة، و الصور:الوسائل التعليمية -
 والوسائو التعليمية كاألرالم والعرو  وكحلة الويب.و 
تعلىم بعد   نشىطة  ثنىاء  قرانه ر  المجموعة  بالتعاون معيقوم كل طالب  األنشطة التعليمية: -

 المحتوال واكتساب ال يم المتضمنة سيه مستعينا بالمعلم كموجه وميسر للتعلم.

 يم القبل  والتووين  والختام .استخدم لتقويم تعلم الطالب التقو  أساليب التقويم: -

يشىىتمل البرنىىامج على  المحتىىوال نحسىىه الىىوارد رىىي  الخطةة الممييةةة لتةةدريس دروح الو ةةد : -
)الوحىدات األربعىة  للعىام الدراسى   طىالب الصىف الثىامن األساسى المقرر على   الحيزياء كتاب 

بمىىا لتحىىق   الموتىىوعة رىى  حىىدود الدراسىىة(، بحيىىز قامىى  الحاحثىىة ب عىىاد  صىىياغة المحتىىوال 
  .وإستراتيجية التعلم التعاوني

 القيم العلمية -1

 مفهوم القيم العلمية -

هىىي مجموعىىة األحلىىام العلميىىة التىىي بأن ىىا " ال ىىيم العلميىىة  ( 2، 3112)احمىىد ، يعىىرف
تدرع  الحرد للححز عن المعررة واكتساب ربرات جدلد ، وتبني المواقف العلمية المختلحىة التىي 

   العصر".مع التحديات التي تحرت ا تونولوجيا  تملن من التعامل

( بأن ا " األحلام العقلية اتنحعالية المتعلقة بقضىايا 3111،002ويعرر ا ) قاسم رزعل ،
العلىىم ومواقحىىة وموتىىوعاته، التىى  تع ىىد موج ىىات لسىىلو  اإلنسىىان ب يجابيىىة نحىىو تلىىك القضىىايا 

 لوجية والثقاسية باقتدار".وتجعله قادرات عل  مواج ة القضايا العلمية والتونو 

بأن ا "عملية غىرم مجموعىة مىن المحىادا والمثىل وتعرف الدراسة الحالية ال يم العلمية 
والتحويىر  لدي الطالب لتسىاعدهم على   ن يلونىوا قىادرين علىي حىب المعررىة، والىدارع لالنجىاز،

علىىم والعلمىىاء" وتقىىام المىىنظم، والمسىىؤولية العلميىىة، واتسىىتقاللية، واألمانىىة العلميىىة، وتقىىدلر ال
 بالدرجة التي يحصل علي ا الطالب ري الم يام المعد ل ذا الغر .
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 أهمية القيم العلمية  - 

تعتبر ال يم من  هم موتوعات الحور اإلنساني لما ل ا من  همية كبيىر  رىي حيىا  الحىرد 
ناصىىىر؛ وتمثىىىل ال ىىىيم العلميىىىة ررعىىىات رىىى  مصىىىحورة ال ىىىيم ذات المح ىىىوم ثالثىىى  العوالمجتمىىىع، 

المعررىىى ل المسىىىؤول عىىىن تزويىىىد الحىىىرد بالمعلومىىىات عىىىن طبيعىىىة ال ىىىيم العلميىىىة، والوجىىىدان ل 
المسىىؤول عىىن تشىىليل الميىىول واتتجاهىىات لديىىة، واألدائىى ل المعىىنال بسىىلوكياته، هىىذا ويلتسىىب 
الحرد قيمة العلمية من  صىولة الدلنيىة والثقاسيىة واتجتماةيىة، سيشىعر نحوهىا بىالقبول، وتوىون 

امل تشليل كخصيته، وتدرع الحرد إل  مواج ة الظواهر المختلحىة بحلمىة واقتىدار، ر ى  من عو 
   (3113،021تؤثر ر  سلوكه تأثيرات محاكرات )استيتية وصحح ، 

سىلو  إنسىىاني ملىتىسىىب، لوىن العىبء   ن ال يم العلمية تع د (32، 3112ويذكر ) حمد، 
تالميىىذ سححضىل ا لتعىرف التلميىذ إلى   هميىة حىب األكبر يقع على  عىاتق المدرسىىىة إلكسىىاب ا لل

المعررىة وإلى   هميىىة الحىرص علىى  وتىع الخطىىو العلميىة لسىىرعة حىل المشىىلالت التىي تواج ىىه 
وتىىرور  التحويىىر المىىنظم الىىذي لىىربو المقىىدمات بالنتىىائج ورىىق من جيىىة علميىىة تعىىوده اعتمىىاد 

يع التلميىىذ تحمىىل المسىىؤولية كمىىا انىىه غايىىة رىىي األهميىىة  ن يسىىتط ،المالحظىة كوسىىيلة للمعررىىة
وان لىتعلم عىدم إلقىاء الحشىل على  اآلرىرين، تن ذلىك يجعلىه يشىعر باسىتقالليته ويخرجىه كىابات 
متميىىزات باحثىىات عىىن األسىىحاب الح ي يىىة وراء كىىل فىىاهر  طبيعيىىة، قىىادرات علىى  حمىىل رول التجدلىىد 

لىر ي اآلرىر، ومحترمىات لىه  مستل مات بالوق  نحسه تراث اآلررين ومستحيدات من تجىارب م ومتقىبالت 
 ومعبرات بشلل وات  عن ر يه م ما كان  الصعوبات التي قد تواج ه.

ولمىىا كىىان اكتسىىاب وتنميىىة ال ىىيم العلميىىة  حىىد النىىواتج التعليميىىة الم مىىة لتعلىىيم العلىىوم 
التربويىة بتنميىة مجموعىة مىن الححىوث والدراسىات وتعلم ا ر  مراحل التعليم العام، رقىد اهتمى  

لنىىوح مىىن ال ىىيم لىىدال المتعلمىىين باسىىتخدام بعىى  المىىدارل والنمىىاذو التدريسىىية، والبىىرامج هىىذا ا
دراسىىة عبىىد الىىودود ملىىروم التعليميىىة المختلحىىة، ومىىن هىىذه الدراسىىات علىى  المسىىتوال العربىى ل 

التعىىرف علىىى  متطلحىىات تنميىىىة ال ىىيم العلميىىىة لىىدال طىىىالب المرحلىىىىة ( التىى  اسىىىت در  3113)
دورهىا رىي هىذا  ، والمشىلالت التى  تعىود رعاليىةدور المدرسىة  واقىع ، وتقصالثانوية ري مصر

ن مح ىوم ال ىيم العلميىة يجمىع بىين اتتجىاه اتيجىابي نحىو العلىم وقىد  ف ىرت النتىائج  المجال، 
 ، والمظاهر السلوكية تجاه قضاياه ومستحدثات التونولوجيا التي تعبر عن نضىج الىوعي العلمى
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لتحعيىىل دور التربيىىة رىىي تنميىىة ال ىىيم وتىىع العىىالم  الحىىال  رىى  فىىل ال  ن هنىىا  حاجىىة ملحىىة و 
 .العلمية

( الت  است در  تقص   ثىر متغيىرات المؤهىل التعليمى  3113ودراسة استيتية وصحح  )
والجنس ومجتمىع الجامعىة والجنسىية ودرىل األسىر  وحجم ىا على   بعىاد م يىام ال ىيم العلميىة 

طلحة جامعىة  ل البيى  وطلحىة الجامعىة األردنيىة، وقىد واتجتماةية واألرالقية والثقاسية لول من 
 كىىارت النتىىائج إلىى  وجىىود  ثىىر دال إحصىىائيات لمتغيىىر مجتمىىع الجامعىىة علىى  بع ىىد ال ىىيم العلميىىة 
، والتقانيىىة وذلىىك لصىىال  الطلحىىة المىىاليزيين رىى  كىىل مىىن جامعىىة  ل البيىى  والجامعىىة األردنيىىة

  الوشىىف عىىن مىىدال تضىىمين محتىىوال كتىىاب ( التىى  اسىىت در3113دراسىىة النىىاج  والرواجحىىة )و 
العلوم العامة للصف الثامن اتساس  رى  األردن لل ىيم الرئيسىة المطلوبىة، وقىد كشىح  النتىائج 

( قيمة ررةية توزع  عل  ثمانية مجاتت من ال يم الرئيسىة هى  212عن  ن الوتاب لتضمن )
وامىىىل الشخصىىىية، والعمليىىىة ال ىىىيم الروحيىىىة، والوطنيىىىة، واتجتماةيىىىة، والمعرسيىىىة العلميىىىة، وت

 اتقتصادية، والصحية الوقائية، والترويحية الجمالية.

التعىىرف علىى  دور الحلقىىة الثانيىىة مىىن ( التىى  اسىىت در  3112)نىىو ار و دراسىىة زيىىن م و 
التعليم األساسي ري غرم وتنمية ال يم العلميىة لىدال التالميىذ رىي تىوء المتغيىرات المجتمعيىة 

اإلنىىاث والىىذكور رىىي  مىىا بىىيندال إحصىىائيات ت لوجىىد رىىرد  ئج  نىىهوقىىد  ف ىىرت النتىىاالمعاصىىر ، 
 ثىىر ( التىى  اسىىت در  التعىىرف علىى  3111 بونىىاج  ) ودراسىىة محمىىود، تحصىىيل ال ىىيم العلميىىىة

وحىد  مقترحىىة متواملىىة ذاتيىىات رىي الحيزيىىاء لطىىالب الصىىف األول الثىانوي علىى  تنميىىة التحصىىيل 
العلمية التىي يجىب تنميت ىا لىدال طىالب الصىف األول   ن ال يم، و ف رت النتائج وال يم العلمية

ارتحىار ، و رر  التحوير الخرارىي،و العلميمرتحطة بالتحوير  الثانوي تتلخص ري قيم علمية ذاتية
، وقىىيم علميىىة مىىع الغيىىر مثىىل اتمانىىة رطىىوات التحويىىر العلمىىي ، وإتحىىاحصىىحة الحىىرو  العلميىىة

ما دل  النتائج عل   ن للوحىد  المقترحىة رىي مية، كالعلمية وتدوين النتائج بدقة، والمثابر  العل
 ، وررع مستوال التحصيل الدراس .الحيزياء  ثر ري تنمية ال يم العلمية

( التىى  اسىىت در  تحدلىىد ال ىىيم التىىي تصىىاحب التحويىىر 3112دراسىىة مسىىاعد النىىول  )و 
لى ىم  مىن وج ىىة العلمي لدال طالب كليات المعلمين، وتحدلد المشلالت التي تعىيىق تنمىىيت ا لىد

نظىر الطىالب، ومىعىررىىة  ثىر متغيىرات ل التخصىص والمسىتوال الدراسىي ومسىتوال تعلىيم الوالىدلن 
عل  متوسطات استجابات  رراد عينة الدراسة، وقد  ف ىرت النتائج توارىىر بعىى  القىىيم العلميىة 
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مىين، ووجىود بعى  الموجحة الذاتية وال يم العلميىة الموجحىة مىع الغيىر لىدال طىالب كليىات المعل
المشىىلالت المسئولىىىة عىىن إعاقىىة نمىىو ال ىىيم العلىىىمية لىىدل م، ووجىىىود  ثىىىر لمىتغىىىير التخىىىصص  
وكىان لصالىىى  التخىىىصص األدبىىي، و ثىىىر للمىىىستوال الىىىدراسي  وكىان لصىىىال  المسىىتوال الدراسىىي 

علىى  عىىدم وجىىود تىىأثير راجىىع إلىى  مسىىتوال تعلىىيم الوالىىدلن الخىىامس، كمىىا اكىىارت النتىىائج إلىى  
 .استجابات  رراد عينة الدراسة

ال ىىيم العلميىىة المتضىىمنة رىىي التىى  اسىىت در  تحدلىىد  (3112راسىىة محاسىىن  حمىىد ) ود
، وقىىد مرحلىىة التعلىىيم األساسىىيالحلقىىة الثانيىىة مىىن الوتىىب الدراسىىية لمقىىررات مىىواد العلىىوم رىىي 

ا الىىثالث ) ارتقىىار ح يقىىي لل ىىيم العلميىىة رىىي كتىىب العلىىوم بحروع ىى وتىىح  النتىىائج  ن هنىىا  
المقرر  عل  تالميذ الحلقة الثانية مىن التعلىيم األساسىي، سحعضى ا  ، الويمياء واألحياء(حيزياءال

المرونىىة ، و حريىىة التعبيىىر، و قيمىىة اتسىىتقاللية قيمىىة غىىاب تمامىىات عىىن محتىىوال هىىذه الوتىىب مثىىل 
بشىىلل ألرىىرال ، كمىىا وردت بعىى  ال ىىيم العلميىىة االتواتىىع العلمىىي، و المثىىابر  العلميىىة، و العقليىىة

التقنىى  المعىىاص، ودراسىىة رانيىىا متواتىىع جىىدات ت لتناسىىب مىىع المتطلحىىات التىىي يحرتىى ا التقىىدم 
( التى  اسىت در  تقىديم تصىور مقتىرل لبرنىامج رى  الرياتىيات يعمىل علىى  3112حىارن  حمىد )

تنيمىىة بعىى  ال ىىيم العلميىىة لىىدال تالميىىذ الصىىف األول اإلعىىدادال، وقىىد  ف ىىرت النتىىائج رعاليىىة 
 امج المقترل ر  اكتساب تالميذ الصف األول اإلعدادال ال يم العلمية وتنميت ا لدل م.البرن

التىى  اسىت در  تحليىىل  (Haury,D, 2000)دراسىة " هىىاورال" وعلى  المسىتوال األجنبىى ل 
كتىىب العلىىوم الحياتيىىة؛ لتحدلىىد مىىدال تح يق ىىا ألهىىداف تىىدريس العلىىوم حسىىب المعىىالير الوطنيىىة 

النتىىائج  ن هىىذه الوتىىب قىىد  غحلىى  معظىىم المحىىاييم   ف ىىرتليىىة، وقىىد بالوتيىىات المتحىىد  األمري
وال ىىىىيم العلميىىىىة الم مىىىىة، إذ ركىىىىزت علىىىى  المعلومىىىىات السىىىىطحية، و نىىىىه تىىىىم عىىىىر  األمثلىىىىة 

، مىىع تىىعف الىىدعم والمسىىاعد  التىى  والتوتىىيحات للطىىالب بطريقىىة مجىىرد   كثىىر من ىىا حسىىية
 وال يم العلمية.لتلقاها الطالب ر  تنحيذ الم ام الخاصة بالمحاييم 

التعىرف على  ال ىيم العلميىة رىي لتى  اسىت در  ا (Stow,W,2003)  "ولىيم سىتودراسىة "
المىن ج الدراسىي اتنجليىزال، وقىد توصىل  الدراسىة إلى   ن  التعليم ري المدارم األولية بىالريف
، نسىانياإلبىىداح اإل ، و التحويىر العلمىيومن ىا تقىدلر العلىم، و لؤكىد عل  العدلد مىن ال ىيم العلميىة 

الحريىة ، و اتهتمىام بالحىدلز رىي العلىم والتطبيىق، و تنميىة الىوعي المشىتر ، و المثابر ، و الطمولو 
غيىىر  ن انعلىىام هىىذه ال ىىيم علىى  قناعىىات ، السىىعي إلىى  التحىىود ، و احتىىرام العلمىىاء، و الحوريىىة
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ل ىىا مىن رال  الدراسىة ثىىالث سىيناريوهات يملىن ، و بىرزت زيىىاد ت ونقصىانات  متحاوتىةالتالميىذ بىدت 
تنحيىىذ البرنىىامج الدراسىىي السىىنوي رىىي هىىذه المىىدارم حتىى  يملىىن تىىدةيم ال ىىيم العلميىىة لىىدال 

 تالميذها. 

التىى  اسىىت در  تحدلىىد ال ىىيم العلميىىة مىىن  (Taussaint, 2005 )ودراسىىة " تاوسىىين " 
دراسة  نواح الوائنات الحيىة التى  تعىيش رى  الحيىا  البريىة و سىلوب غىذائ ا باسىتراليا، وركىزت 

سة عل  ال يم العلمية المعرسية لدال اتطحال اتسىتراليين نحىو الحيىا  الطبيعيىة، والوائنىات الدرا
لىىدال هىىذه الشىىرائ  رىى   الحيىىة الم ىىدد  بىىاتنقرا ، ومىىدال تىىوارر الرغحىىة رىى   العمىىل الجمىىاع 

  المحارظة عل  تلك الوائنات النادر  الوجود.
 إعداد مواد وأدوات البحث

 أولاً: إعداد مواد البحث

قائمىة ال ىيم العلميىة المسىت درة رىي البرنىامج، مىن تىم تحدلىد : تحديد قائمة القيم العلمية -0
علي ىىا ثىىم اسىىتخالص ال ىىيم العلميىىة  واإلطىىالحرىىالل الرجىىوح إلىى  األدبيىىات التربويىىة الخاصىىة 

 ( ) ( قيمة علمية30المطلوبة وقد تضمن  القائمة )

لتحقيىق  هىداف الدراسىة تمى  صىياغة برنىامج تىدريبي إلكسىاب  :البرنـام  التعليمـ إعداد  -3
الطلحة ال يم العلمية، من رالل الرجوح إل  بع  البرامج التدريبيىة العربيىة التىي تناولى  ال ىيم 

 بشلل عام وال يم العلمية بشلل راص، وتم تطوير البرنامج حسب الخطوات التاليةل 

  .لبرنامجتحدلد قائمة ال يم العلمية المست درة ري ا -

كتابة مواقف تدريبيىة صىيغ  على  كىلل روىر   و حىوار  و تسىايل  و قضىية، قىد لواج  ىا  -
الطالب ري حيات م الدراسية  و اتجتماةية ، وتتطلىب مىن م الحلىم  و السىلو  ورىق قيمىة 

، وقد صيغ  هذه المواقف ر  كلل نشىاطات تعليميىة متتاليىة ومتتابعىة ورقىات علمية معينة
تىىىم البرنىىىامج دروم وبعىىىد اتنت ىىاء مىىىن إعىىىداد يجية الىىىتعلم التعىىىاون ، لخصىىائص اسىىىترات

رىى  مجىىال المنىىاهج وطىىرد تىىدريس العلىىوم  عرتىىه علىى  مجموعىىة مىىن السىىاد  المحلمىىين
وقىد تىم  البرنىامج،صىالحية ؛ وذلك ب دف التعرف على   رائ ىم حىول () والتربية العلمية

                                                

( ( ملحق )0)( قائمة ال يم العلمية المست درة ر  البرنامج التعليم . )الصور  الن ائية 

( ( ملحق )9 ).قائمة أبمساء السادة احملكمني ملواد وأدوات الدراسة 
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البرنىامج السىاد  المحلمىين، وبىذلك  صىح  طحقىات آلراء  للبرنىامجإجراء التعدلالت المناسىحة 
  () ر  صورته الن ائية

 الحاحثة ب عداد األدوات الححثية التاليةل قام  ثانياً: إعداد أدوات الدراسة:
 ات حع  الخطوات التاليةلإلعداد اترتحار التحصيلي  الاختبار التحصيلى: -0

لىدال التالميىذ تحصىيل ال ىيم العلميىة  تحدلد ال دف من اترتحارل هدف اترتحار إلى  قيىام - 
 مجموعتي الححز.

 التطبيق(. -الح م -تحدلد مستويات اترتحارل ي يس اترتحار مستويات )التذكر -ب

تحدلىىد نىىوح  سىىئلة اترتحىىارل تىىم إعىىداد اترتحىىار التحصىىيلي مىىن نىىوح  سىىئلة اترتيىىار مىىن  -جىىى
 متعدد. 

  ن توىىىىون مقدمىىىة كىىىىل سىىىؤال واتىىىىحة رو عىىىى  رىىى  صىىىىياغة األسىىىئلة صىىىياغة األسىىىئلة ل  -د
وبنائ ىىىىا علىىىى  قواعىىىىد لغويىىىىة محسىىىىطة، ورعىىىى  رىىىى   وتحىىىىدد المطلىىىىوب مىىىىن الطالىىىىب بدقىىىىه،

صىىىىىياغة البىىىىىدائل  ن توىىىىىون ذات طىىىىىول واحىىىىىد، و ت يلىىىىىون  ي من ىىىىىا متوارىىىىىق نحويىىىىىات مىىىىىع 
المقدمىىىة دون اآلرىىىر، و ن يلىىىون عىىىددها  ربعىىىة من ىىىا بىىىدلل واحىىىد صىىىحي ، وتوزيىىىع البىىىدائل 

 (.322، 3111األسئلة عشوائيات ) حمد قندلل،  الصحيحة عل 

مصادر ماد  اترتحارل تحددت ري الوتاب المدرسىي، وارتحىارات التحصىيل التىي   عىدت رىي  -هى
 ؛ للتعرف عل   نواح األسئلة التي وردت ري ا و رضل الطرد ري صياغت ا.الدراسةمجال 

اترتحىار، وقىد بلىه عىدد  بلتابىة محىردات   الحاحثىةور  توء المواصىحات السىابقة، قامى
سىىؤاتت موزعىىة علىى  المسىىتويات المعرسيىىة  ثالثىىون ( 21محىىردات اترتحىىار رىىي صىىورته األوليىىة )

 الثالثة.

تعليمات اترتحار ونموذو ورقة اإلجابةل تضمن اترتحىار مجموعىة مىن التعليمىات يستركىد  -و
لإلجابىىة عىىن  سىىئلة   () ب ىا التلميىىذ عنىىد اإلجابىىة، كمىا تىىم تصىىميم ورقىىة إجابىة منحصىىلة

                                                

( ( ملحق )3 ).منوذج ألحد دروس الربانمج التعليمى وفقاً السرتاتيجيه التعلم التعاوىن 
( م )( 4لحق)  .ورقة االجابة املنفصلة الختبار التحصيل 
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 اترتحار.

طريقىىة تصىىحي  اترتحىىارل تىىم تصىىحي  اترتحىىار ب عطىىاء درجىىة واحىىد  لإلجابىىة الصىىحيحة،  -ز
وصحر لإلجابة غير الصحيحة،  و السؤال المترو  دون إجابة، ثم تجمىع الىدرجات لتعطى  

  .الدرجة الولية لالرتحار

قامىى  السىىاد  المحلمىىين؛ وقىىد تىىم عىىر  الصىىور  األوليىىة لالرتحىىار علىى  مجموعىىة مىىن  -حىىى
ب جراء التعدلالت المناسحة ري توء اقتراحات لجنىة المحلمىين، و صىح  اترتحىار  الحاحثة 

   .(  ربعة وعشرين سؤاتت 32لتوون من )

التجربىىة اتسىىتطالةية لالرتحىىارل تىىم تطبيىىق الصىىور  المعدلىىة لالرتحىىار علىى  عينىىة ممثلىىة  -ط
، وبعىد اتنت ىاء مىن طلحىة الصىف الثىامن اتساسى مىن ( 22وعىددها )  للعينة األصل للححز

، حيز حددت درجة كل مستوال مىن مسىتويات () التطبيق، تم التصحي  ورصد الدرجات
(  ربعة وعشىرين درجىة، 32( ثمانية درجات، وبذلك توون درجة اترتحار كلل )2اترتحار بى )

 وكان ال دف من إجراء التجربة ما لليل
 

 طلبسة الصسف الثسامن مسن تختبار للتطبيسع علسى االابلية التعرف على مدى ق

  :مرحلة التعليم االساسى

 :الضبط اإلحصائي التختبار التحصيل المعرفي: وتضمن ما يلي 

 جمع  عضاء لجنة التحليم عل   ن كل سىؤال ي ىيس مىا وتىع :حساب الصدق المنطقي -0
 ل ياسه

تحىار كلىل، ولوىل مسىتوال مىن تم حسىاب معامىل الثحىات لالر حساب معامل ثبات االتختبار: -3
، وباسىىتخراو معامىىل () مسىىتوياته وذلىىك باسىىتخدام معادلىىة سىىبيرمان بىىراون للتجزئىىة النصىىفية

(، 0، وكانى  النتىائج كمىا هىي موتىحة بالجىدولين )  (Alpha-coefficient) كرونحىا () لحا 
 ( التاليينل3)

                                                

) ( درحات تالميذ التجربة االستطالعية ىف اختبار التحصيل.5ملحق . ) 
( ( ملحق )املعادالت اإلحصائية املستخدمة ىف الدراسة.1 .) 
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ات ارتحار التحصيل المعرري، معامالت اترتحاط والثحات والصدد اإلحصائي لمستوي (0جدول )
 واترتحار كلل

 البيانات         
 المستويات

 معامل اترتحاط )ر(
 

 الصدد اإلحصائي (00معامل الثحات )ر

 1021 1022 1021 التذكر.

 1021 1012 1022 الح م.

 1020 1011 1021 التطبيق.

 1010 1022 1021 اترتحار كلل.

 ويات ارتحار التحصيل المعرري ولالرتحار كلل( لمست( معامالت  لحا )3جدول )

 البيانات             
 المستويات

 ()معامل الحا  التحالن

 1022 1022 التذكر.

 1012 1022 الح م.

 1011 1021 التطبيق.

 1022 2011 اترتحار كلل.

مقبولىة  (  ن مسىتويات اترتحىار، واترتحىار كلىل تتميىز بىدرجات3(، )0لتبين من جدولين )    
 من الثحات.

باستخدام معادلة حساب معامالت حساب معامالت السهولة والصعوبة لألسئلة:   -2
(، بينما 1021 -1021الس ولة والصعوبة  تبين  ن معامالت الس ولة ل سئلة تراوح  ما بين)

، وعل  هذا ت عد األسئلة متحاوتة ري ( )(1030 -1010تراوح  معامالت الصعوبة ما بين )
 سب الس ولة والصعوبة.ن

تىىىم حسىىىاب معىىىامالت التمييىىىز ل سىىىئلة  :حسسسساب معسسسامالت التمييسسسز ألسسسسئلة االتختبسسسار  -2 
-1021، حيىىىز تراوحىى  هىىىذه المعىىىامالت مىىىا بىىىين )(Johnson)باسىىتخدام معادلىىىة جونسىىىون 

1021) ( ،).وه  قيم مناسحة 

                                                

( ) ( 2ملحق) معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة اختبار التحصيل 

( ) ( معامالت2ملحق ) التمييز ألسئلة اختبار التحصيل 
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تخدام معادلىة حسىاب تم حسىاب الىزمن الىالزم للتطبيىق باسى حساب زمن تطبيع االتختبار: -2
( رمىىس و ربعىىين دقيقىىة، 22متوسىىو زمىىن تطبيىىق اترتحىىار، وقىىد بلىىه متوسىىو زمىىن التطبيىىق )

( رمىىس دقىائق إللقىىاء التعليمىىات، وب ىذه الخطىىوات تىىم التوصىل إلىى  الصىىور  2باإلتىارة إلىى  )
 .() الن ائية ترتحار التحصيل

 التجريبية الدراسة إجراءات

قيىىام  ثىىر البرنىىامج التعليمىى  رىى  اكتسىىاب طلحىىة الصىىف  دراسسسة:أوالً: الهسسدف مسسن تجربسسة ال
  الثامن اتساس  لل يم العلمية ر  كتاب الحيزياء.

 ثانياً: اإلعداد لتجربة الدراسة

اكتمل  الدراسة عل   ربع كعب من كعب الصف الثامن األساسىي   اتختيار عينة البحث: -0
ومىن ثىم  ار المدارم بالطريقة العشوائية،ري مدرستين من مدارم مجمع الدراسة، وقد تم ارتي

ارتيىىرت مىىن تلىىك المىىدارم وبالطريقىىة العشىىوائية الحسىىيطة  ربىىع كىىعب، كىىعبتان للىىذكور عىىدد 
( طالحىا ومجموعىة 21 تم تقسىيم م إلى  مجمىوعتين تجريبيىة عىدد  ررادهىا ) ( طالحات 21 ررادها )

( طالحىه تىم تقسىيم ا إلى  12) ( طالحىا، وكىعبتان لإلنىاث عىدد  رراهىا21تابطة عدد  ررادها ) 
، ( طالحىة21( طالحىة ومجموعىه تىابطه وعىدد  ررادهىا )22مجموعتين تجريبية وعىدد  ررادهىا ) 
 كما هو م بين ر  الجدول التال ل

 (2جدول )

 توزح  رراد عينة الدراسة حسب المجموعة والجنس وعدد الطلحة والشعب.         

 وحالمجم عدد الشعب عدد الطلحة المجموعة
 12 0 22 إناث –تجريبية 
 0 21 إناث –تابطة 
 21 0 21 ذكور –تجريبية 
 0 21 ذكور –تابطة 
 022 2 022 المجموح

                                                
( ( ملحع )2)( اتختبار تحصيل القيم العلمية )الصورة النهائية 
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 بالتعلى  إجىراء مقىا   الحاحثىةحرصى :الدراسسةلتطبيع تجربسة  المدارس موافقة إدارة  -3
السىىاد   السىىاد  مىىدلرال المىىدارم المسىىت درة رىى  تطبيىىق البرنىىامج، وقىىد  بىىدالكخصىىية مىىع 

 المدلرون استعدادهم وتعاون م مع الحاحثة ر  تطبيق مواد و دوات الدراسة.
 متغيرات البحث -2

التعليمىى  رىى  تىىدريس وحىىدات الدراسىىة للمجموعىىات اسىىتخدام البرنىىامج  :المتغيسسر التجريبسسي-أ
نحسى ا  اتالوحىدالمجموعىات الضىابطة )ذكىور،  نىاث(، تىدرم التجريبية )ذكىور،  نىاث(، بينمىا 

 لطريقة المعتاد .با

 تحصيل ال يم العلمية. المتغيرات التابعة: -ب

كىمل  المتغيىىرات المرتحطىة بخصىىائص  رىراد العينىىة، والمتغيىىرات  المتغيسسرات الضسسابطة: -جسـ
 المرتحطة ب جراءات التجربة ومن ا الظروف الحيزي ية، والقائم بالتدريس، ومد  التجريب.
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 اد وأدوات الدراسةإجراءات التطبيع القبلى لموثالثاً: 

ساب الطلحىة بعى  ال ىيم العلميىة، ورىق الخطىوات تبعد  ن تم بناء البرنامج التعليمي إلك
 ، قام  الحاحثة باإلجراءات التاليةلواإلجراءات المتحعة ري بناء البرامج التعليمية والتدريبية

 ؛دارموعقىىد عىىد   لقىىاءات مىىع الطلحىىة ومىىع إدار  المىى ال يىىام بعىىد  زيىىارات للمىىدارم ، -
 .وذلك لتعريح م بطبيعة البرنامج التعليمي و هداره واستراتيجيات التدرب عل  محتوياته

إعداد قوائم بأسماء الطلحة ري الشىعب التجريبيىة والضىابطة، تتضىمن مسىتوال تحصىيل  -
الطلحىة ، وذلىك مىىن رىالل الرجىوح إلىى  جىداول الىدرجات المدرسىىية للعىام السىابق، وكانىى  

، ممىىا لؤكىىد تقىىارب مسىىتويات التحصىىيل رىى  ن مجموعىىات الدراسىىةالمسىىتويات متقاربىىة بىىي
 . واإلناثمجموعات الدراسة التجريبية والضابطة لدال الذكور 

 رابعاً:  تدريب وحدات الدراسة لمجموعات الدراسة التجريبية والضابطة:

تسدريب الوحسدات الدراسسسية  للمجموعسات التجريبيسة )السسنكور، األنساا( باسسستخدام  -0

 التعليمى: البرنامج

حسىب الخطىوات تدريس وحدات الدراسة للمجموعات التجريبيىة ورقىا للبرنىامج التعليمى  تم 
 التالية ل 

ال يىىام بالتعىىاون مىىع إدار  وطلحىىة المىىدارم علىى  تحدلىىد موعىىد تطبيىىق البرنىىامج بمىىا  -
لتالءم مع البرنامج النظامي المحدد ري المدرسة، وتم تخصيص حصتين ري األسىبوح 

ة لمىىد  سىىتة  سىىابيع. وقىىد وجىىدت الحاحثىىة كثيىىر مىىن التعىىاون مىىن قبىىل رىىي كىىل مدرسىى
إدارات المدارم كون ا كان  تعمل لمد  ليس  قصير  كمدرسة لماد  الحيزيىاء رىي تلىك 

 المدارم.

ري الجلسة األول  للبرنامج تم الحرص عل  توتي  الغايىة منىه، ورطىة سىيره،  والتىأ  -
 .احثة والطلحةكيد عل  تحقيق األلحة والتعاون بين الح

 اإلجابة عل  كل  سئلة واستحسارات الطلحة حول البرنامج. -

توزيىىىع  وراد العمىىىل )كتيىىىب الطالىىىب( علىىى  طىىىالب وطالحىىىات المجموعىىىات التجريبيىىىة،  -
 والتأكيد عل   همية إحضارها ر  كل حصة دراسية.
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 توتي   لية تدريس البرنىامج للمعلمىة القائمىة بالتىدريس للمجموعىات التجريبيىة، مىع -
كرل موت  لويفية توفيف استراتيجية التعلم التعاون  ر  تىدريس محتىوال البرنىامج، 
ومىىا تتطلحىىه اتسىىتراتيجية مىىن تنحيىىذ لسلسىىلة النشىىاطات واتسىىتعانة بالمصىىادر وعمىىل 

 المجموعات وترتيب جلوم الطلحة دارل غررة الصف.

استخدام الطريقة الضابطة )النكور، اإلناا( ب الدراسية للمجموعاتتدريب الوحدات  -3

 المعتادة

 للمجموعىىىىىات الضىىىىىابطة )ذكىىىىىور وإنىىىىىاث(نحسىىىىى ا  ات الدراسىىىىىية تىىىىىم تىىىىىدريس الوحىىىىىد
 لبالطريقة المعتاد  ري التدريس، وذلك من رالل ال يام باإلجراءات التالية

 لتم ري بداية الحصة كتابة عنوان الدرم عل  السبور  والعناصر الرئيسة له. -

منه مىىىىن معلومىىىىات، وذلىىىىك باسىىىىتخدام بعىىىى  كىىىىرل كىىىىل عنصىىىىر علىىىى  حىىىىده بمىىىىا لتضىىىى -
طىىىرد التىىىدريس المعتىىىاد  رىىىي غررىىىة الصىىىف التقليديىىىة مثىىىل طريقىىىة الحىىىوار والمناقشىىىة، 

 واإللقاء والعصف الذهني.

اتسىىىتعانة بىىىىحع  الوسىىىىائل التعليميىىىىىة مثىىىىل الصىىىور، والنمىىىىاذو، ورىىىى  بعىىىى  األوقىىىىات  -
الشىىىىىحاسيات تىىىىىم اتنتقىىىىىال إلىىىىى  غررىىىىىة مناهىىىىىل المعررىىىىىة لعىىىىىر  بعىىىىى  الشىىىىىرائ   و 

 بموتوح الدرم. ةالخاص

 ثنىىىىاء عمليىىىىة السىىىىير رىىىىي الىىىىدرم كانىىىى  المعلمىىىىة توجىىىىه للطلحىىىىة عىىىىددات مىىىىن األسىىىىئلة  -
 وإثار  اهتمام م لموتوح الدرم. مب دف جذب انتحاه 

رىىىي ن ايىىىة الحصىىىة كانىىى  المعلمىىىة تولىىىف الطلحىىىة بىىىحع  الواجحىىىات المنزليىىىة المرتحطىىىة  -
 و الطالحىىىىىة علىىىىى   ن لىىىىىتم مراجعىىىىىة بموتىىىىىوح الىىىىىدرم بحيىىىىىز ي جيىىىىىب عن ىىىىىا الطالىىىىىب 

 إجابات م عن ا ري الحصة القادمة.
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 التطبيع البعدى ألدوات التقويم تخامساً: 

تىم تطبيىق  دوات  لمجموعىات الدراسىةالمختىار   اتبعد انت اء المعلمة من تدريس الوحىد
يس ؛ ب ىدف التعىرف على   ثىر التىدر طالب مجموعات الدراسة التجريبية والضىابطةالتقويم عل  

 بالبرنامج التعليم  اكتساب ال يم العلمية لدال طالب المجموعات التجريبية.
 ً  المعالجة اإلحصائية -سادسا

تىىم تصىىحي  ورصىىد الىىدرجات، ثىىم لإلجابىىة عىىن  سىىئلة الدراسىىة وارتحىىار ررتىىيات ا تىىم 
اسىىتخراو المتوسىىطات الحسىىابية واتنحرارىىات المعياريىىة ألداء الطلحىىة عىىن اترتحىىار قبىىل تنحيىىذ 

-tow)لبرنامج المقتىرل وبعىد اتنت ىاء مىن تنحيىذه ، كمىا تىم اسىتخدام تحليىل التحىالن المشىتر ا

way anova)  ب دف عزل الحرود القبلية لىدرجات الطلحىة على  اترتحىار رىي التطبيىق القبلىي
ثم إيجاد مستوال دتلة الحرود الحعدية لدرجات الطلحة عل  اترتحار رىي التطبيىق الحعىدي عنىد 

  (1012)دتلة مستوال ال
 نتائج الدراسة

  داءبيانىات وصىفية عىن  إل تم التوصل  رروت ا الدراسة وارتحار  سئلةعن  لإلجابة  
قبىىل ال يىىام بالمعالجىىة  تطبيقىىه( والىىذي تىىم  والحعىىدالالطلحىىة علىى  ارتحىىار التحصىىيل ) القبلىىي 

نحرارىات المعياريىة التجريبية وبعد اتنت اء من ا ، حيز تم استخراو المتوسطات الحسىابية وات 
(، رىىي المجمىىوعتينل التجريبيىىة التىىي  والحعىىدالالقبلىىي لىىدرجات الطلحىىة علىى  ارتحىىار التحصىىيل )

درس  باستخدام البرنامج التعليمي المقترل والضابطة التي درس  باستخدام البرنىامج الرسىمي 
 .ياتاإلحصائ( ويبين الجدول التالي ملخص هذه   نث المطبق ، ورقا لجنس م ) ذكر ، 
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 (2دول رقم ) ج

المتوسطات الحسابية واتنحرارات المعيارية للمجموعتين التجريبية والضابطة )حسب نوع م ذكور 
 و ناث( ر  التطبيق القبل  والحعدال ترتحار تحصيل ال يم العلمية ر  ماد  الحيزياء

 
 الجنس

 
اإلحصائيات 
 الوصفية

  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 بعدال قبل  بعدال قبل  المجموح

 24.33 8.70 22.20 6.78 26.51 10.67 المتوسو الحساب  ذكور

 4.91 4.64 4.76 4.48 4.08 3.96 اتنحراف المعيارال 

 64 64 30 30 34 34 العدد

 25.79 9.83 23.83 8.26 27.67 11.33 المتوسو الحساب   ناث

 5.41 4.89 5.69 5.21 4.39 4.06 اتنحراف المعيارال 

 143 143 70 70 73 73 العدد

 25.79 9.83 23.83 8.26 27.67 11.33 المتوسو الحساب  المجموح

 5.41 4.89 5.69 5.21 4.39 4.06 اتنحراف المعيارال 

 143 143 70 70 73 73 العدد

وجود ررد فاهري ري المتوسطات الحسابية لىدرجات السابق  ( 2رقم )لتبين من جدول 
، حيىىز بلىىه المتوسىىو الحسىىابي  القبلىىيجمىىوعتين التجريبيىىة والضىىابطة علىى  اترتحىىار الم  رىىراد

( وبىىانحراف 11.33للمجموعىىة التجريبيىىة التىىي درسىى  باسىىتخدام البرنىىامج التعليمىىي المقتىىرل )
للمجموعىة الضىابطة التىىي درسى  باسىتخدام التىىدريس  الحسىىابيالمتوسىو   مىا( 4.06معيىاري )

(  ي ان هنىىا  رىىرد فىىاهري رىىي 5.21بىىانحراف معيىىاري ) ( و 8.26بىىالطرد اتعتياديىىة ربلىىه )
 (  3.07المتوسو الحسابي بين المجموعتين عل  اترتحار القبلي مقداره )

ان هنىا  رىرود فاهريىة رىي المتوسىطات الحسىابية لىدرجات ( 2كما لبىين الجىدول رقىم )
.رقىىد بلىىه  ( نثىى ذكىىر، يىىة والضىىابطة علىى  اترتحىىار القبلىىي تحعىىا للجىىنس )المجمىىوعتين التجريب

( رىىي حىىين بلىىه المتوسىىو 4.64( بىىانحراف معيىىاري )8.70المتوسىىو الحسىىابي لحئىىة الىىذكور ) 
(،  ي  ان هنىىا  رىىرد فىىاهري رىىي 4.89 ( بىىانحراف معيىىاري )9.83) اإلنىىاثالحسىىابي لحئىىة 

(. وقىىد تىىم 11.33مقىىداره ) علىى  اترتحىىار القبلىىي  واإلنىىاثبىىين الىىذكور المتوسىىطات الحسىىابية 
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زل الحرود ري التحصيل على  اترتحىار القبلىي بىين المجمىوعتين التجريبيىة والضىابطة ذكىورات ع
 (two-way- ancovaارتحار تحليل التحالن الثنائي ) باستخدام وإناثا

النتىائج رىي الجىدول رقىم   كىارتالعينة عل  اترتحار الحعىدي   ررادلتعلق بدرجات  وسيما
موعة التجريبيىة التىي درسى  باسىتخدام البرنىامج التعليمىي ان المتوسو الحسابي للمج إل ( 2)

المتوسىو الحسىابي للمجموعىة الضىابطة   مىا( 4.39( وبىانحراف معيىاري )27.67المقترل بله )
(  ي ان هنىا  5.69( بىانحراف معيىاري )23.83التي درس  باستخدام البرنامج المطبق ربلىه )

 (.3.84) مقدارهلحعدي بين المجموعتين ررد فاهري ري المتوسو الحسابي عل  اترتحار ا

( ريبين  نث العينة عل  اترتحار الحعدي ري توء الجنس ) ذكر،   ررادوبالنسحة لنتائج 
( 4.91( وبىانحراف معيىاري )24.33( ان المتوسو الحسىابي لحئىة الىذكور بلىه )3الجدول رقم )

(  ي ان هنىا  5.48يىاري )( وبانحراف مع27.59) اإلناثري حين بله المتوسو الحسابي لحئة 
)  مقىىدارهعلىى  اترتحىىار الحعىىدي  واإلنىىاثرىىرد فىىاهري رىىي المتوسىىطات الحسىىابية بىىين الىىذكور 

3.26) 

العينىىة علىى  اترتحىىار   رىىرادوب ىىدف الوشىىف عىىن دتلىىة الحىىرود بىىين متوسىىطات درجىىات 
يىل التحىالن ، تىم اسىتخدام ارتحىار تحلوإناثىاالحعدي ري المجمىوعتين التجريبيىة والضىابطة ذكىورا 

( وذلىك لعىزل الحىرود على  اترتحىار القبلىي ، وكانى   two – way anovaالثنائي المشىتر  )
 (2النتائج كما هو موت  ري الجدول رقم )
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 (2الجدول رقم ) 
تين عالمجمو   رراد( لدرجات two – way- anova)نتائج تحليل التحالن الثنائي المشتر  

 عل  اترتحار الحعدي  وإناثاالتجريبية والضابطة ذكورا 

طلحىة  إكسىابرىي  إحصىائية( وجىود رىرود ذات دتلىة 2بين  النتىائج رىي الجىدول رقىم )
لل ىىيم العلميىىة رىىي مىىاد  الحيزيىىاء تعىىزال لطريقىىة )البرنىىامج التعليمىىي  األساسىىيالصىىف الثىىامن 

رىي اكتسىاب  إحصىائيةعدم وجىود رىرود ذات دتلىة المقترل( والجنس ، ري حين بين  النتائج 
الطلحىىة لل ىىيم العلميىىة تعىىزال للتحاعىىل بىىين اسىىتخدام البرنىىامج التعليمىىي والجىىنس ، وسيمىىا للىىي 

 الدراسة وررتيات ا. ألسئلةعرتا للنتائج  ورقا 
 مناقشة النتائج:

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

رىي اكتسىاب طلحىة  (1012الة إحصىائيات عنىد مسىتوال )دررود  توجد توتنص عل  انهل 
 للبرنامج التعليم .لل يم العلمية ري ماد  الحيزياء يعزال  األساسيالصف الثامن 

  رىرادبين المتوسىطات الحسىابية لىدرجات دالة إحصائيات ررود  وقد  ف رت النتائج وجود
والمجموعىىة الضىىابطة التىىي المجمىىوعتين التجريبيىىة التىىي درسىى  باسىىتخدام البرنىىامج التىىدريبي 

دالىىىة ( وهىىىي قيمىىىة 5.286، حيىىىز بلغىىى  قيمىىىة )ف( المحسىىىوبة ) المعتىىىاد درسىىى  بالطريقىىىة 
 الصحرية المتعلقة ب ذه النقطة. ، وبالتالي رر  الحرتية(1012) عند مستوال إحصائيات 

                                                

( )  (0.05)دالة إحصائية عند مستوى داللة 
 

 مستوال الدتلة ف المحسوبة قيمة متوسو المربعات درجات الحرية مجموح المربعات التحالنمصدر 

 0.000 241.062 2074.54 1 2074.540 القبلي

 0.023 5.286 45.493 1 45.492 الطريقة
 الجنس

36.302 1 36.302 4.218 0.042* 
 0.663 0.190 1.637 1 1.637 الجنسxالطريقة 
   8.606 138 1187.604 الخطأ
 المجموح

4149.706 142    
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لل ىيم العلميىة رىي مىاد   األساسىيطىالب الصىف الثىامن  إكسىاب ي انه توجد ررود ري 
عل  اترتحار الحعدي تعزال للبرنامج التعليمىي المقتىرل. حيىز كىان المتوسىو الحسىابي  الحيزياء
  عل ( وهو 27.67المجموعة التجريبية التي درس  باستخدام البرنامج المقترل )  ررادلدرجات 

المجموعىىة الضىىابطة التىىي درسىى  باسىىتخدام البرنىىامج   رىىرادمىىن المتوسىىو الحسىىابي لىىدرجات 
 .(23.83والحاله )  المطبق اتعتيادي 

 : ىوترجع الباحثة هنه النتيجة إل 

الضوء علي ا بشلل مىؤثر  وإلقاءمساهمة البرنامج التعليمي ري تزويد الطلحة بال يم العلمية  -
، والتىي سىاعدت رىي تحسىين مسىتوال التحصىيل اسىتراتيجية الىتعلم التعىاون من رالل استخدام 

 ويتأكىدون ، بشىلل تعىاون لححثىون عىن المعلومىة  لدال الطلحة كون اكتسىاب هىذه ال ىيم يجعل ىم
 ترسيخا ري ذاكرت م.   كثرمن صحت ا  مما يجعل م يحتحظون ب ا بشلل 

  ثنىاءمع البرنامج باعتحاره ورر الحرص اتيجابية ل م تن يلونوا عىامالت نشىطات تحاعل الطلحة  -
تجريبىىي، احتىىرام ر ي علىى  قىىيم علميىىة تؤكىىد علىى  التحقىىق ال  صىىالعمليىىة الىىتعلم كونىىه يعتمىىد 

، العمل بىرول الحريىق، .....الىن مىن ال ىيم . وهىذا ربمىا يختلىف عىن البرنىامج الرسىمي اآلررين
 المطبق الذي ل تم  اكتر بالمقرر وبالمعلومات والدروم التي تقدم للطالب.

 الثانية:مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية -

( رىي  α≤ 0.05ند مستوال  الدتلة ) ع إحصائيةررود ذات دتلة  ت توجدوتنص انه ل
 .لل يم العلمية ري ماد  الحيزياء تعزال للجنس األساسياكتساب طلحة الصف الثامن 
بىىين المتوسىىطات الحسىىابية لىىدرجات دالىىة إحصىىائيات وجىىود رىىرود وقىىد  ف ىىرت النتىىائج 

ات عنىد دالىة إحصىائي (، وهذه ال يمىة4.218)ف( المحسوبة ) قيمة ، حيز بلغ  واإلناثالذكور 
 ، وبالتالي رر  الحرتية الصحرية  المتعلقة ب ذه النقطة. (1012مستوال )

رىي اكتسىاب طلحىة الصىف الثىامن لل ىيم العلميىة رىي  دالىة إحصىائيات  ي انه توجىد رىرود 
حيز كان المتوسو الحسابي  اإلناثللجنس، ولصال   تعودماد  الحيزياء عل  اترتحار الحعدي 

 ( .24.33الحاله ) الذكورمن المتوسو الحسابي لدرجات   عل هو ( و 27.59) اإلناثلدرجات 
 

 : ىوترجع الباحثة هنه النتيجة إل
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اهتمامىىات مىىن الطلحىىة الىىذكور بتنحيىىذ مىىا   كثىىران الطالحىىات رىىي هىىذه المرحلىىة العمريىىة يلىىن  -
 .يطلب من م اتحاعه ري البرامج الدراسية

والتميىز الدراسىي رىي هىذا العمىر،  وجودهن من رالل التحصىيل إثحاتن الطالحات يحاولن   -
، وعىىدم الخشىىنةالىىذات عىىن طريىىق التصىىررات  إثحىىات إلىى الطىىالب الىىذكور سيميلىىون   مىىا

ممىا  ،الخضوح لما يطلحه من م المدرم، نظرا لحساسية مرحلة المراهقة التي يمرون ب ىا
 . اإلناثبدرجه اقل من الطالحات  العلمية  لنعلس عل  تحصيل واكتساب ال يم

 الثالثة:شة النتائج المتعلقة بالفرضية مناق-

ري اكتساب طلحىة ( 0.05دالة إحصائيات عند مستوال دتلة )وتنص انه ل ت توجد ررود 
تعىزال للتحاعىل بىين طريقىة التىىدريس  الحيزيىاءلل ىيم العلميىة رىي مىاد   األساسىيالصىف الثىامن 
 والجنس.

المتوسىىطات الحسىىابية  بىىيندالىىة إحصىىائيات وجىىود رىىرود وقىىد  ف ىىرت النتىىائج عىىن عىىدم 
والجىنس،  لدرجات الطلحىة على  ارتحىار التحصىيل الحعىدي تحعىات للتحاعىل بىين البرنىامج التعليمىي

 عنىىد مسىىتوال  إحصىىائيا( وهىىذه ال يمىىة غيىىر دالىىة 0.190حيىىز بلغىى  قيمىىة )ف( المحسىىوبة )
دالىة  د ،  ي انىه ت توجىد رىروالنقطىةب ىذه  المتعلقىة، وبالتالي تقبل الحرتية الصحرية (0.05)

لل ىىيم العلميىىة رىىي مىىاد  الحيزيىىاء تعىىزال  األساسىىيرىىي اكتسىىاب طلحىىة الصىىف الثىىامن  إحصىىائيات 
للتحاعل بين طريقة التدريس والجىنس ، بمعنى  ان للبرنىامج التعليمىي اثىر رىي تحصىيل الىذكور 

(  إنىىاثرىىي تحصىىيل الطلحىىة ) ذكىىور ،  الرسىىميبدرجىىة متسىىاوية ، كمىىا لىىؤثر البرنىىامج  واإلنىىاث
ال ىيم العلميىة لناسىب  وإكسىابرىان البرنىامج التعليمىي لتنميىة   رىرال سىواء . وبصىور   عل  حد

 نحس ا .  بالدرجة واإلناثتعلم الذكور 
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 التوصيات : 

       الدراسىة تقىدم الحاحثىة عىددات مىن المقترحىات والتوصىيات  ف رت ىاري توء النتائج التي        
 ل هم ابشلل عام   األساسيمرحلة التعليم  لحةطالتي من كأن ا تنمية ال يم العلمية لدال 

 والمختصىىينالدراسىية المقىىرر  علىى  الطلحىىة مىن قبىىل الخبىىراء مراجعىة المنىىاهج والمقىىررات  -1
مىن قىيم علميىة وسىد الىنقص رىي هىذه الوتىب التىي قىد تحتقىر  تتضىمنهللتعرف عل  مىا 
 ل ذه ال يم.

م العلميىة لىدال الطلحىة مىىن تطىوير الىدور الىذي تقىوم بىه مقىررات الحيزيىاء رىي غىرم ال ىي -9
رعالة ري الوتب المقىرر  ، راصىة وان طبيعىة مىاد    كثررالل تضمين هذه ال يم بشلل 
ان التركيز   ررال وثيقة اترتحاط بتلك ال يم ، ومن ج ة  ألن االحيزياء تساعد عل  ذلك 

على   إيجابىاللطلحىة ممىا لىنعلس  وإثار تشويقات   كثرعل  هذه ال يم يجعل كتب الحيزياء 
 تحصيل م الدراسي .

واسىتراتيجيات لىذا توصىي الحاحثىة   نشىطةبما ان البرنامج التعليمي المقترل يشىمل على   -3
 إكسىابدليل لمعلمي الحيزيىاء لتمليىن م مىن التعىرف على  اسىتراتيجيات وطىرد  ب صدار

 ال يم العلمية.
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