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ىدفت الدراسة الحالية الى تحديد اثر  تدريس محتوي  وحدة  مقترحة  في كيمياء        
المرحمة الثانوية عمى التحصيؿ المعرفي والقيـ العممية وقد  تـ اعداد كتيب  الفيمتو   لطالب

الطالب  ودليؿ المعمـ  لدراسة محتوي الوحدة المقترحة   كما أعدت الباحثة ادوات لقياس 
اثرىا عمى التحصيؿ المعرفي والقيـ   العممية في ابعاد االمانة العممية وحب االستطالع 

وتقدير العمـ وجيود العمماء   .و كانت مف أىـ  نتائج الدراسة وجود  والمثابرة تقبؿ النقد
فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطي درجات  طالب مجموعة البحث  في درجات التطبيؽ  
القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي  ومقياس القيـ العممية    لصالح التطبيؽ البعدي , وقد 

ءة الوحدة المقترحة في كيمياء الفيمتو في تنمية القيـ العممية تـ تفسير تمؾ النتائج إلى كفا
لطالب مجموعة البحث  وأثرىا في اتاحة الفرصة لتمتع الطالب بالمحتوى الغير تقميدي 
لموحدات التي تعودوا عمييا  في مختمؼ المواد التي يدرسونيا  بما مثؿ لدييـ تجديد لقدراتيـ 

جديد , ودراسة موضوعات المحتوى بطرؽ و وسائؿ في استيعاب وفيـ ىذا المحتوى  ال
وأنشطة مختمفة متضمنة بداخؿ كتيب الطالب مما سيؿ عمى الطالب فيميا وتفسيرىا لجميع 

تدريب منيا و   مستوياتيـ,واستعرضت الباحثة عددا مف التوصيات المنبثقة مف الدراسة
ر في كيمياء الفيمتو وتطوير الطالب المعمميف بكمية التربية شعبة الكيمياء عمى تدريس مقر 

, وكذلؾ قدمت عدة مقترحات ببعض مقرر الكيمياء , بحيث يتضمف وحدة كيمياء الفيمتو 
 التوجييات المستقبمية  .

 : كيمياء الفيمتو , التحصيؿ المعرفي, القيـ العممية.الكممات المفتاحية   
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A proposed unit in femto-chemistry and its impact on the development 

of cognitive achievement and scientific values among secondary school 

students 
 :Abstract 

 The current study aimed to determine the effect of teaching the content 

of a proposed unit in femto chemistry to high school students on cognitive 

achievement and scientific values. The student’s handbook and teacher’s guide 

were prepared to study the content of the proposed unit. The researcher also 

prepared tools to measure its impact on cognitive achievement and scientific 

values in the dimensions of scientific honesty, curiosity and perseverance. 

Acceptance of criticism and appreciation of science and the efforts of 

scientists. One of the most important results of the study was the existence of 

statistically significant differences between the mean scores of the research 

group students in the degrees of the pre and post application of the 

achievement test and the scale of scientific values in favor of the post 

application. These results were interpreted to the efficiency of the proposed 

unit in femto chemistry. In developing the scientific values of the students of 

the research group and its effect in providing the opportunity for students to 

enjoy the non-traditional content of the units they are accustomed to in the 

various subjects that they study, including that they have a renewal of their 

abilities to comprehend and understand this new content, and to study content 

topics in different ways, means and activities included in the student handbook. 

Easy for students to understand and interpret for all levels, and reviewed The 

researcher has a number of recommendations emanating from the study and is 

training student teachers in the Faculty of Education, Chemistry Division, to 

teach a course in femtosecond chemistry and to develop a chemistry course, so 

that it includes the femto chemistry unit. She also made several proposals for 

some future directions. 

Keywords : Femtosecond chemistry, Cognitive achievement, Scientific values 
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تسعي معظـ  األنظمة التربوية  الى مواكبة التقدـ العممي والتكنولوجي  يواجو عالمنا  
اليـو  العديد مف التغيرات والمستجدات المتالحقة, وذلؾ   إلعداد  جيؿ قادر عمى مواجية 
 التغيرات والمستجدات وكؿ ما ىو جديد, وىذا يتطمب إعداد وتعميـ الطالب كيؼ يتعمـ ويفكر,
وىذا بدوره لو أىمية خاصة في مواجية ىذه التحديات المستقبمية والتكيؼ مع كؿ التغيرات 

 وذلؾ الستخداميا في مواقؼ جديدة.,والمستجدات, وىذا يستدعي تعميـ ميارات جديدة 
 عصر المستحدثات العممية والتكنولوجية, يتسارع ىو العصر الذي نعيش فيو اليـو و 

ة مذىمة, ويتحرؾ التقدـ التكنولوجي بخطى سريعة ىائمة. مما ألقى النمو المعرفي بطريقفيو 
بأعباء كبيرة جديدة عمى مناىج العموـ, حيث أصبحت مطالبة بإعداد متعمـ متنور عمميًا 

 وتكنولوجيًا .
وتعد الفيمتو ثانية مف أكثر مجاالت الدراسة نشاطًا وتسارعًا في النمو والتطور وقد 

ت والمجالس العالمية عمى أىمية الفيمتو ثانية وتطبيقاتيا في  كؿ أكدت العديد مف المؤسسا
( المجمس القومي لمبحث التابع لألكاديمية القومية لمتربية العممية   N R Cالمجاالت )

وتتركز عمى أربعة معايير لتدريس العمـو تعمـ العموـ عممية نشطة تتركز حوؿ الدراسة 
لثقافة العممية وذلؾ بكمية أكثر  وتعمـ  أفضؿ لمعموـ والتحري ,وتحقيؽ مستويات عالية مف ا

   1996 (N R C)     (  0202عايش زيتوف ) واضافة لممستجدات العممية    )
National  Research C  . 

(  بعمؿ  أبحاث في  NCBRوقد قاـ المركز الوطني لمعمومات الثقافة الحيوية  ) 
 فيمتو بيولوجي  .مجاؿ الفيمتو كيمياء والفيمتو فيزياء وال

كما عقدت العديد  مف  المؤتمرات لمفيمتو ثانية وتطبيقاتيا وتناولت العديد مف 
الجوانب منيا الجانب العممي , وقد تـ اصدار  كتاب ناتج عف بحوث  لمؤتمر  دولي لمفيمتو 

تضمنت دراسات في الفيمتو بيولوجي  والفيمتو كيمياء , كما  0222كيمياء في باريس عاـ 
منت أحدت االبحاث  في العمميات الجزئية عمى مستوى  الفيمتو ثانية في الكيمياء تض

    . (Monique   M .M , James T.H,2004)والبيولوجيا  
وقد تناوؿ العالـ أحمد زويؿ في الكتاب  الذي  ناؿ عنو جائزة نوبؿ تطبيقات الفيمتو 

( .    (Zewail   A ,H,1999وتيف   ثانية في البيولوجي في  الكيمياء  العضوية ونقؿ البر 
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توى النانو ثانية   كما شارؾ زويؿ في بحث مف خالؿ  دراسة ديناميكية االكسجيف عمى مس
( وبالرجوع إلى وثيقة المستويات   Wang ,y.et,al 2004)   في بروتيف المغموبيف

في معايير مجاؿ  المعيارية لمحتوى  مادة العمـو  لمتعميـ قبؿ الجامعي يتبيف أنو ال نوجد 
عمـو الحياة بالمرحمة الثانوية , وكذلؾ في مجاؿ الكيمياء وتـ ذكره في معايير مجاؿ الفيزياء 
تحت  عنواف )العالمات المرجعية (  حيث يعرؼ أساسيات فيزياء النانو والفيمتو ثانية 

 )الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واألفراد  .
وية وفحص كتب الفيزياء تبيف تضميف الفيمتو كوحدة حيث بالرجوع  لممرحمة الثان

قياس فقط في الوحدة األولى  بعنواف "عمـ الفيزياء والقياسات الفيزيائية  " منيج الفيزياء 
 ( . 0202/ 0202بالصؼ األوؿ الثانوي ) وزارة التربية والتعميـ 

جي والفيمتو فيزياء وقد عقد المؤتمر الدولي التاسع في الفيمتو  كيمياء والفيمتو بيولو 
 Frontier  in  Ultra  fast Science and,والذي عقد في بكيف في الصيف )

Technology ,2009  . ) 
وقد عقد مؤتمر كيمياء الفيمتو الرابع عشر في شنغياي في الصيف وذلؾ في الفترة 

وسمي بالرابع عشر لالحتفاؿ بالذكرى العشريف   0202أغسطس  0يوليو إلى  02مف 
 ائزة نوبؿ لكيمياء الفيمتو في ذكرى الراحؿ الدكتور أحمد زويؿ الحائز عمى جائزة نوبؿ .  لج

وقد ضـ المؤتمر العديد مف العمماء  مف جميع أنحاء العالـ ومناقشة أحدث النظريات 
في فيـ الديناميات المعقدة باستخداـ  نيوترونات والكترونات  فائقة السرعة في مختمؼ 

 قدة في الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء عمى مقياس الفيمتو .العمميات  المع
وتعتبر القيـ العممية مف األساسيات التي يجب  أف يكتسبيا الطالب بصقة عامة 

(   A A A Sوطالب المرحمة الثانوية بصفة حاصة  والتي الجمعية  األمريكية لتقدـ العمـو )
ـ والتعمـ أف تعميـ العمـو يجب أف يعكس التعمي مبادئ( , وقد حددت في 0200في مشروع )

وتشجيع االبداع وروح التفاؤؿ والبعد عف  ,القيـ العممية مثؿ حب االستطالع  والفضوؿ
 .(021, 0222عايش زيتوف ,  A AAS ,1996 .التعنت والقيـ الجمالية  )
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 -: مشكلة البحح وحتديدٍا

سة العممي نشاطًا وتسارعًا في النمو تعد الفيمتو ثانية مف أكثر مجاالت الدرا           
والتطور ,وانطالقًا  مف  ذلؾ  سعي ىذا البحث إلى مسايرة ومواكبة التقدـ والتسارع العممي  
التكنولوجي  وذلؾ مف خالؿ  اعداد وحدة مقترحة لطالب المرحمة الثانوية عف كيمياء الفيمتو 

اىجنا المناىج الدراسية والتي  تعتبر ليكوف مناسباً  في ظؿ المستجدات  العالمية لتطوير من
اء األمـ وتقدميا  وتحقيؽ آماؿ الشعوب , حيث مف أبرز عناصرىا  أنو بنمف أقوى الوسائؿ ل

يجب عمى معدي وتطور المناىج مراعاة  أف يكوف مناسباً  الحتياجات المتعمميف وميوليـ 
قتصادية  واالجتماعية والتغيرات  مع ثقافة المجتمع وتعاليمو ومواكباً  لمتغيرات اال ً ومتفقاً 

العالمية ,وذلؾ إلنتاج جيالً  واعيًا قادرًا عمى مواجية التحديات  ومثقفاً ومنتج ومطبؽ 
 لممعرفة  .
وقد  قامت العديد مف األبحاث  في مجاؿ الفيمتو ثانية ومنيا بحث  في خاليا  

  The National)الفيمتو بجامعة كورونيؿ تحت رعاية المؤسسة الوطنية لمعموـ  
Science Foundation N S F  2013 . ) 

ومف خالؿ عقد العديد مف المؤتمرات العالمية ومنيا المؤتمر األوؿ  في برليف في المانيا  
 Molecular Ultra  fast Science and Technology M U S ) برعاية برنامج  

T 2019 )    ؤسسة الوطنية السويسرية ,وىو برنامج بحث متعدد التخصصات أطمقتو الم
 ( .    The Swiss  National  Science Foundationلمعموـ ) 
 National  Science قامت الرابطة القومية لمعممي العمـو األمريكية  ) قد اوأيضً   

Teaching  Association N S T A    بمتابعة .االىتماـ بالمستجدات العممية مثؿ  )
مة االعدادية والثانوية  ومنيا  المقرر بعنواف التفاعالت الكيمائية : الفيمتو في مقررات المرح

 National  Science) معادالت التفاعالت الكيمائية ويدرس في المرحمة االعدادية  
Teaching  Association N S T A ,2019 )   -   مقرر العمـو الموسعة

Extreme Science   مقياس ومنيا الفيمتو ويدرس ويتناوؿ المقاييس مف النانو ألعمى
في المرحمة االعدادية والثانوية لطالب أقساـ البيولوجي والكيمياء والفيزياء وعمـو األرض 

 AAAS Ben,كما أف مفاىيـ التوسع أحد الموضوعات األربعة الموصي بيا في معايير ) 
chmaks . ) 
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( Goil M ..j.Amy R, T, Michacl  R,F(2009) )   اسات تناولت أجريت در  وقد
- Ton .Boon .K;  Li, Wai المرحمة الجامعية مثؿ دراسة ) في فيزياء الفيمتو
 Shwfeng ) . وأخرى  في الفيمتو كيمياء  والفيمتو بيولوجي  في الصيف  (2011

W,&Qihuang G2011)   وأيضًا دراسة في روسيا (Sharkisaw O,M,2011)), 
 Pollock ,D.W;et ) اسة في المرحمة الثانوية وفي ايطاليا في منيج عموـ الكيمياء در 

AL 2018)  
( إلى اصالح نظاـ التعميـ بكاممو  مف التمييدي حتى  0200ويدعو مشروع )  

الصؼ الثاني عشر لموصوؿ إلى   ثقافة عممية تشمؿ كؿ الطالب مف التمييدي حتى الصؼ 
مرحمة الجامعية  ,ويتكوف الثاني عشر  لموصوؿ إلى ثقافة عممية تشمؿ كؿ الطالب حتى  ال

المشروع مف ثالث مراحؿ  ,وقد أوصى األعضاء  في المرحمة األولى بالتأكيد عمى مجموعة 
 0202مف المبادئ ومنيا تشجيع ميارات التفكير العميا والقيـ العممية ) عايش زيتوف ػ

 (, 22, 0222( ,)عمي راشد 211
صفة عامة وطالب المرحمة الثانوية والقيـ العممية ىي التي يجب اكسابيا لمطالب ب  

القيـ ىو تمؾ الجزئية مف األخالقيات والغايات التي يسعى االنساف  ومصطمحبصقة خاصة ,
الى تحقيقيا ,والتي  قد تكوف جديرة بالرغبة لديو سواء كانت  مف متطمباتو الذاتية أو حتى 

لراسخة لدى الفرد حوؿ لغايات ينشدىا في داخمو .,وىي تمثؿ محصمة مجموع  االتجاىات  ا
 .(  0202موضوع معيف .) ىبو عبد المحتسب 

كما أكدت المعايير القومية لمتعميـ بمصر والتي نادت بضرورة تنمية القيـ   وذلؾ في المجاؿ 
 ( . 02, 0222السادس ) المتعمـ ( ) وزارة التربية والتعميـ ,

الفيمتو في الدراسات مف حالؿ مراجعة الدراسات والبحوث ذات الصمة بكيمياء و  
السابؽ عرضيا واثرىا في  اكساب وتنمية القيـ العممية  . في حيف مناىجنا في التعميـ 
الثانوي موضوع الدراسة تخمو تماماً  مف االشارة إلى أبسط المفاىيـ الخاصة بيا , وفي 

نوية والتي حدود عمـ الباحثة ال توجد دراسة في مجاؿ   كيمياء الفيمتو  لطالب المرحمة الثا
 ,وىذا ما دفع الباحثة لمقياـ بعدة قد يكوف ليا تأثير عمى اكسابيـ بعض القيـ العممية

الدراسة لبناء وحدة مقترحة  في كيمياء الفيمتو وقياس مدى فاعميتيا في رفع مستوى 
 التحصيؿ وتنمية القيـ العممية لدى  طالب الصؼ األوؿ الثانوي .
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توصيات المؤتمرات العالمية السابؽ عرضيا ,والتي نادت كما رأت الباحثة بناء عمى  
بأىمية تدريس الموضوعات المتعمقة بالفيمتو ثانية ومنيا كيمياء الفيمتو ومما سبؽ عرضو 
وما اتضح مف أىمية تدريس مفاىيـ كيمياء الفيتو لطالب المرحمة الثانوية . .لذا رأت أف 

داد وحدة مقترحة  في "كيمياء الفيمتو " لطالب تتخذ منيا مجااًل لمدراسة ,وذلؾ عف طريؽ اع
 المرحمة الثانوية لتنمية التحصيؿ المعرفي والقيـ العممية لدييـ .

 -.تحديد مشكمة البحث :
مرحمة تطبيؽ لمف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة و مناىجنا في التعميـ الثانوي  
الخاصة أبسط المفاىيـ في لوحظ أف ىناؾ قصور  ,وخاصة مقرر الكيمياء  البحث

 و .تيمبموضوعات كيمياء الف
  -و قد تحددت  مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيسي التالي :

والقيـ العممية المعرفي  ما فاعمية  وحدة مقترحة في كيمياء الفيمتو  في تنمية  التحصيؿ 
 األوؿ الثانوي  ؟ ؼلدى طالب الص

 -ية :ذلؾ اإلجابة عف األسئمة التال وقد تطمب 
ما موضوعات كيمياء الفيمتو التي يجب توافرىا إلعداد الوحدة المقترحة  -:السؤاؿ األوؿ-

 لطالب الصؼ األوؿ الثانوي ؟
 ؟فيمتو لطالب الصؼ األوؿ الثانويمقترحة  في كيمياء الالما صورة الوحدة  -الثاني: السؤاؿ

 طالب الصؼ األوؿ الثانوي؟ما أبعاد القيـ العممية الالـز تنميتيا ل -: السؤاؿ الثالث
ما فاعمية الوحدة المقترحة  في كيمياء الفيمتو  في رفع مستوى التحصيؿ  -:  السؤاؿ الرابع

 لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي  ؟
ما فاعمية الوحدة المقترحة  في كيمياء الفيمتو  في تنمية القيـ العممية    -: السؤاؿ الخامس

 ؟ لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي
 -أٍداف البحح :

                                                                                                                                                     -ىدؼ البحث الحالي إلى  : 
 بناء وحدة مقترحة في )كيمياء الفيمتو  ( لمصؼ األوؿ الثانوي . .0
د فاعمية تدريس محتوي وحدة مقترحة  في  )كيمياء الفيمتو  ( في  رفع مستوى تحدي .0

 التحصيؿ المعرفي  لدى  طالب مجموعة البحث .
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تحديد فاعمية تدريس الوحدة المقترحة في  )كيمياء الفيمتو  ( في  تنمية القيـ العممية   .2
 ث .لدى  طالب مجموعة البح

  -فزوض البحح :

( بيف متوسطي درجات طالب 0.05 ) عند  مستوى داللة  ً يوجد فرؽ داؿ احصائيا -0
مجموعة البحث  في االختبار التحصيمي  المعد  لقياس تحصيؿ الطالب في وحدة 
)كيمياء الفيمتو  (  المقترحة  قبؿ وبعد تدريس الوحدة المقترحة لصالح  التطبيؽ 

 البعدي  . 
يف متوسطي درجات طالب ( ب0.05يوجد فرؽ داؿ احصائياً  ) عند  مستوى داللة  -0

مجموعة البحث  في مقياس القيـ العممية  ككؿ وأبعاده الفرعية  قبؿ وبعد تدريس 
 الوحدة المقترحة لصالح  التطبيؽ البعدي  . 

يحقؽ تدريس وحدة )كيمياء الفيمتو  (  المقترحة  الفاعمية في رفع مستوى التحصيؿ  -2
 لطالب مجموعة البحث .

ء الفيمتو  (  المقترحة  الفاعمية في  تنمية القيـ العممية يحقؽ تدريس وحدة )كيميا -1
 ككؿ وأبعاده الفرعية  لطالب مجموعة البحث .

  -أٍنية البحح :

  -تمثمت أىمية ىذا البحث في : 
اإلسياـ  في إثراء المكتبة العربية باألبحاث التي تتناوؿ  موضوعات الفيمتو بصفة  -0

 . عامة  و وبصفة خاصة الفيمتو كيمياء 
يمد الباحثيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس ببعض األدوات الدراسية والمواد  -0

 التعميمية  المقننة مف خالؿ اعداد االختبار التحصيمي المعرفي ومقياس القيـ العممية .
االسياـ في  التأكيد عمى أىمية تنمية  بعض المعمومات  عف  كيمياء الفيمتو والقيـ  -2

 الب المرحمة الثانوية . العممية.  التي تفيد ط
أنيا أولى الدراسات العربية عمى حد عمـ الباحثة التي أىتمت بإعداد وحدة مقترحة عف   -1

  كيمياء الفيمتو ودراسة فاعميتيا في رفع مستوى التحصيؿ و تنمية  القيـ العممية .
فة انو يعد استجابة لالتجاىات الحديثة التي تنادي بضرورة تطوير مناىج العموـ بص  -5

 لدى طالب المرحمة الثانوية . عامة ومناىج الكيمياء بصفة خاصة 
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توجيو نظر الباحثيف إلى االىتماـ  بالدراسة والبحث  في مجاؿ  تدريس كيمياء الفيمتو    -0
 واستخداماتيا في  و تنمية  القيـ العممية .

 -حدود البحح :

  -اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية : 
  .اء الفيمتو   (المقترح تدريسيا  لطالب الصؼ األوؿ الثانوي وحدة )  كيمي -0
 التطبيؽ ( . –الفيـ  –عمى مستوى )التذكر اقتصر تطبيؽ االختبار التحصيمي المعرفي  -0
تقدير  –تقدير العمـ –حب االستطالع –تقبؿ النقد –أبعاد مقياس القيـ العممية: ا)لمثابرة  -2

 جيود العمماء(
لمعاـ الجامعي    األوؿ في الفصؿ الدراسي البحث الحالي تطبيؽ : تـ الزمانية الحدود  -1

 .سبوعأ (01)لمدة  0202/0202
 -:البحح  جمنوعة 

تـ اختيارىـ  الصؼ األوؿ الثانوي طالب ( طالب مف 25مف )تكونت مجموعة البحث       
 .  بمحافظة سوىاج  دار السالـ  بطريقة عشوائية مف بيف فصوؿ مدرسة

 -: وأدواتُ البحح مواد 

 - :قامت الباحثة بإعداد المواد واألدوات التالية      
 - :لتعميمية الالزمة لمدراسة وتشمؿ المواد ا .1

  كتيب الطالب . -
 - .دليؿ المعمـ لتدريس وحدة كيمياء الفيمتو لطالب الصؼ األوؿ الثانوي -

 -في : ؿمثتالقياس وت أدوات .2
تو الالزمة إلعداد وحدة كيمياء  فيماستبانة تتضمف قائمة  بموضوعات كيمياء ال -

 الفيمتو .
 , )كيمياء الفيمتو(في وحدة  التحصيؿ المعرفي ار اختب -
تقدير –حب االستطالع –تقبؿ النقد –مقياس القيـ العممية لألبعاد األتية )المثابرة  -

 تقدير جيود العمماء( . –العمـ 
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  -ميَج البحح :

تصميـ المجموعة الواحدة, لبو التجريبي ش المنيج الوصفي واتبع البحث الحالي .
 :التصميـ  التجريبي لمبحث. التالي  (0الشكؿ ) ألىداؼ البحث, ويوضح ـوذلؾ لمناسبتي

 ( 3شكم ) 

 انتصًٛى انتجزٚجٙ نهجحج

 
 
 
 

 -:مصطلحات البحح 

  Femto    Chemistry :  كينياء الفينتو
مى مستوى وحدات زمنية متناىية في وىو العمـ الذي يدرس التفاعالت الكيميائية ع 

 . ( 0200الصغر تعرؼ باسـ " الفيمتو ثانية " . ) طارؽ قابيؿ , 
كيمياء ترى مف خالؿ أسرع عدسات كاميرا ممكنة . إنيا إعادة الحركة البطيئة وىي  

لمتفاعالت الكيميائية التي اتخذت إلى أبعد الحدود . فكيمياء الفيمتو ال تتعمؽ بالبروتونات 
النيوترونات والجزيئات األخرى ذات الحجـ الفيمتو كمسافة فقط , ولكف يشير إلى الفترة و 

الزمنية التي يدرس فييا الكيميائيوف التغيرات في التفاعالت , وكيمياء الفيمتو : تتمخص في 
دراسة ورؤية الكيفية التي تتحرؾ بيا الذرات داخؿ الجزيئات خالؿ التفاعؿ الكيميائي بواسطة 

 Monique M . M ية الميزر السريعة عف طريؽ معيار أو مقياس جديد ىو الفيمتو ثانيةتقن

James T H 2004) ) . 
  Achievement Cognitive :املعزيف  التحصيل
ضيع ىو الدرجة التي تقيس استيعاب الطالب بعد مرورىـ بخبرات معينة في موا 

 ( . 0222)المقاني, الجمؿ  معاً محدودة في اختبارات تحصيمية 

إجرائيا بأنو "اكتساب طالب الصؼ األوؿ الثانوي المعرفي  وتعرؼ الباحثة التحصيؿ  
لممعمومات المتضمنة بوحدة كيمياء الفيمتو" , ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في 

 .االختبار المعد لذلؾ

 انتطجٛك انجعذ٘

 ٙاالختجبر انتحصٛه-3

 يمٛبص انمٛى انعهًٛخ-3

 

 يجًٕعخ انجحج تذرص ٔحذح

)كًٛٛبء انفًٛتٕ (   

 انتطجٛك انمجهٙ

 االختجبر انتحصٛهٙ-3

 يمٛبص انمٛى انعهًٛخ-2
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 Scientific  Values :الكيه العلنية   
ة والوجدانية التي تحدد موقؼ االنساف مف قضايا  ىي مجموعة مف التصورات العقمي 

العمـ البنائية والوظيفية  والتي تيسر لإلنساف  فيـ عالقتو بمكونات البيئة .)عبد الودود مكـر 
,0220,25). 

والقيـ عند المتعمـ ىي مجموعة القيـ الشخصية مثؿ االستقامة  ,اغتناـ الوقت  
مراعاة التدرج في طمب  العمـ , والجرأة في طمب  العمـ  ,التفرغ لمعمـ ,والقيـ التحصيمية مثؿ 

 ( 0225السموكية ) فايزة عبده  , ,وتنظيـ  الوقت والقيـ
وتعرفيا الباحثة اجرائياً بأنيا قياس ما اكتسبو الطمبة  لمقيـ العممية ,وذلؾ مف خالؿ  

ة  وذلؾ لألبعاد الدرجة التي يحصؿ عمييا  أفراد  مجموعة البحث  عمى مقياس القيـ العممي
 حب االستطالع ( .–تقدير  العمـ والعمماء -تقبؿ النقد –التالية ) المثابرة 

 -:البحح وادزاءات خطوات 

لإلجابة عف تساؤالت البحث واختبار مدى صحة فروضو اتبعت الباحثة الخطوات  
 -: واإلجراءات التالية

) كيمياء الفيمتو ي مجاؿ البحثفاألجنبية دراسات البحوث العربية و حية لجراء دراسة مسإ -0
 .نتائجيا في مراحؿ البحث المختمفةستفادة مف لال القيـ العممية (–

قائمة بأىـ موضوعات كيمياء الفيمتو وعرضيا عمى السادة المحكميف واجراء ما اعداد   -0
 يمـز مف تعديالت .

ـز مف تعديالت اعداد  قائمة بالقيـ العممية  وعرضيا عمى السادة المحكميف واجراء ما يم -2
. 

 اعداد وحدة في  )كيمياء الفيمتو (لتنمية القيـ العممية لطالب الصؼ األوؿ الثانوي  -1
 -عداد المواد التعميمية الالزمة لمبحث وىي:إ -5

لطالب الصؼ  المعدالمقترحة  (كيمياء الفيمتو) لتدريس  محتوى وحدة  دليؿ المعمـ -
 .راء ما يمـز مف تعديالت  وعرضو عمى السادة المحكميف واجاألوؿ الثانوي 

 . المعدة لطالب الصؼ األوؿ الثانوي كتيب التمميذ لموحدة المقترحة   -
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 -:دوات القياس في البحث وتشمؿ أإعداد  -0
االختبار  التحصيمي المعرفي في الوحدة المقترحة وعرضو عمى السادة المحكميف  -

 واجراء ما يمـز مف تعديالت  .
كميف واجراء ما يمـز مف وعرضيا عمى السادة المح اعداد مقياس القيـ العممية -

 .تعديالت
يضًا تحديد زمف التأكد مف صدؽ وثبات االختبار التحصيمي ومقياس القيـ العممية وأ -2

 االختبار والمقياس ,وذلؾ مف خالؿ تطبيقيما استطالعيًا .
 الصؼ االوؿ الثانوي  طالبالبحث مف  مجموعةار ياخت -2
الطالب  عمى االختبار التحصيمي ومقياس الميوؿ العممية  () تطبيؽ أدوات البحث  -2

 تطبيقا  قبميًا .  مجموعة البحث
الوحدة المقترحة في كيمياء الفيمتو لتنمية التحصيؿ المعرفي والقيـ العممية   تدريس -02

 مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي . مجموعة البحث ل
ياس الميوؿ العممية  ( عمى  الطالب )االختبار التحصيمي ومق تطبيؽ أدوات البحث -00

 .الوحدة المقترحة االنتياء مف تدريس بعد  مجموعة البحث تطبيقاً  بعديًا 
 .النتائج إلىحصائيا لمتوصؿ إمعالجة البيانات -00
 .مناقشة النتائج وتفسيرىا-02
 . نتائج البحثالتوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفرت  عنو تقديـ  -01

  -: ي للبححاليظز اإلطار

 الفينتو ثاىية 

-15( ) ۰5لمقوة  ۰۱الفيمتو ثانية ىي جزء مف مميوف مميار جزء مف الثانية ) أي  
10  =1fs ) ىو جزء مف مميوف مميار جزء مف الثانية  ,والنسبة بيف الثانية  والفيمتو

 .سنةمميوف  20والفيمتو ثانية  كالنسبة بيف الثانية و
مميوف سنة ,  ۲۳يا إلى الثانية ما يعادؿ نسبة الثانية إلى تشكؿ الفيمتو ثانية نسبت 

 أجزاء مف الثانية . 05 -۰۱أو واحدا مف مميوف عمى بميوف الثانية وىو ما يعادؿ 
 ,Teo, B, K; Liوتوجد دراسات تناولت الفيمتو في المرحمة الجامعية وىي دراسة  

wi – kee , 2011 ى مستوى الفيمتو والكتمة والتي تناولت مقاييس الوقت والطوؿ عم
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والطاقة والكميات الفيزيائية األساسية األخرى في العالـ الذري واستخداـ الوحدات الذرية في 
 الحسابات الميكانيكية والكمية وذلؾ في تدريس العمـو بالكمية. 

( Pollock, D. W; et al, 2018ودراسة أخرى في المرحمة الثانوية وىي ) 
حميؿ الطبقي في الكيمياء عمى مستوى الفيمتو التجارب التدريب العممي وتتناوؿ الدراسة الت

 في مادة العمـو بالمدارس الثانوية. 
ويتـ تدريس وحدة الفيمتو كيمياء في إيطاليا في منيج عموـ الكيمياء وقد تضمنت  

 Universityالوحدة جزء مف الفيمتو بيولوجي عف ديناميكية تركيب البروتيف في جامعة 
deegli study di Perugia ( اإليطاليةbenedetta C, Didattica U, 2019 .) 

  Femto Science عله الفينتو 

( ىو عمـ دراسة المواد في مستوى زمف الفيمتو  Femto Scienceعمـ الفيمتو ) 
ثانية , وىو يركز عمى البحوث العممية األساسية لتطوير عموـ الفيمتو وتكنولوجيا الفيمتو . 

العمـ ىو عمـ المواد وحجميا , رغـ ذلؾ , يسمح ليذه المواد بأف تستخدـ في أي شيء فمتف 
 . يمكنؾ تخيمو

 ( FemtoTechnology) :  الفينتو تكيولودي

ىو عمـ يختص بأبحاث وتطوير أشياء وأساليب حديثة زمنيا أو حجميا تقع في   
نتاج واستخداـ مرك بات , أجيزة وأنظمة بواسطة إطار الفيمتو . أو ىي تصميـ , توصيؼ , وا 

التحكـ في الشكؿ والحجـ في زمف الفيمتو منتجا مركبات , أجيزة وأنظمة , تتمتع ) عمى 
األقؿ ( بخاصية واحدة فريدة , وىو تطبيؽ ليذه العمـو وىندستيا إلنتاج مخترعات مفيدة , 

صغر حجميا عند وتقنية الفيمتو تصنع وتستخدـ التركيبات التي لدييا خصائص فريدة نظرا ل
مقياس الفيمتو ثانية .. الفيمتو تكنولوجي : " مصطمح افتراضي يستخدـ لإلشارة إلى تنظيـ 

. ىذا مقياس أصغر مقارنة بالتقنية النانوية  m15m ۰۰۱المسألة عمى مقياس طوؿ وىو 
عمى التوالي . " وىي التكنولوجيا التي تمي  m۰۳ - ۰۰۱والتقنية الدقيقة التي تشير إلى 

 ( ۳۱۰۲( ) آماؿ عمى ,  2014 ) .Hulbert E. J ) ( Vikoulov Aالنانو تكنولوجيا )
 Vikoulov,  2016تكنولوجيا الفيمتو ىي التكنولوجيا الجديدة بعد تكنولوجيا النانو )  و

Alex ) 
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 Femto Biology  بيولوديا الفينتو 
فائقة القصر , يمكف  النبضيةويمكف دراسة عمـ األحياء باستخداـ تقنية فيمتو الميزر  

عمماء األحياء النظر في ردود الفعؿ البيولوجية المعروفة عمى فترات زمنية أقصر مف أي ل
 وقت مضى ومعرفة عمميات حيوية لـ تكف معروفة مف قبؿ .

 Femto Chemistry  كينياء الفينتو
ئة كيمياء ترى مف خالؿ أسرع عدسات كاميرا ممكنة . إنيا إعادة الحركة البطي يى 

لمتفاعالت الكيميائية التي اتخذت إلى أبعد الحدود . فكيمياء الفيمتو ال تتعمؽ بالبروتونات 
والنيوترونات والجزيئات األخرى ذات الحجـ الفيمتو كمسافة فقط , ولكف يشير إلى الفترة 
ي الزمنية التي يدرس فييا الكيميائيوف التغيرات في التفاعالت , وكيمياء الفيمتو : تتمخص ف

دراسة ورؤية الكيفية التي تتحرؾ بيا الذرات داخؿ الجزيئات خالؿ التفاعؿ الكيميائي بواسطة 
 . Monique M تقنية الميزر السريعة عف طريؽ معيار أو مقياس جديد ىو الفيمتو ثانية .

M James T H 2004) ) 
و الفيمتو فباستخداـ ثاني ةاف كيمياء الفيمتو قد غيرت نظرتنا لمتفاعالت الكيميائي 

السرعة  ةنستطيع اف نري تحركات الذرات كما تخيمناىا .قبؿ ذلؾ باستخداـ كاميرا خاصو فائق
وتحميؿ العديد مف المواد ة ,  ويستخدـ العمماء حوؿ العالـ االف ثانيو الفيمتو في دراس

بيقيا وتفاعالتيا مع بعضيا البعض وتط ةوالغازي ةوالصمب ةختمؼ اشكاليا السائمتالكيميائية  
وكيؼ  ةتغطي العديد مف المجاالت بدءا مف دراسة العوامؿ المساعدة في التفاعالت الكيميائي

مثؿ الطب  ةؽ العمميات بالحيادلمجزيئات ووصوال الي ا ةيتـ تصميـ المكونات االلكتروني
 ( Vikoulov Alex,  2016)  وكيفيو تطويره في المستقبؿ .

عؿ جالتي استخدميا الدكتور احمد زويؿ ي ةعالسر  ةاف استخداـ الكاميرا الفائق 
 ةعاداإليا ممكنا . كما يستطيع المتفرج اف يشاىد حدوثاثناء  ةمشاىده التفاعالت الكيميائي

تساعدنا ايضا عمي تفسير اسباب حدوث  ةوىذه التقني يءبالتصوير البط ةلمكره في المبارا
ثر تمؾ أيمكننا تفسير سبب ت وث بعضيا كماواسباب عدـ حد ةبعض التفاعالت الكيميائي

 Monique M . M James T H..) ةالتفاعالت مف حيث سرعتيا ونتائجيا بالحرار 
2004 ) 
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 بيولوديا الفينتو  والعالقة بني كينياء  الفينتو 

 ىناؾ اختالؼ بيف المصطمحيف  حيث أف كيمياء الفيمتو تخدـ بيولوجيا الفيمتو 
 العضوية= بيولوجيا الفيمتوكيمياء الفيمتو + تفاعالت الحياة  

FemtoChemistry + Organic Life Reactions = Femto Biology  ايثاف
 ( Hulbert Ethan J, . 2016ىمبرت ) 
شكمت أبحاث زويؿ أوؿ خطوة في المجاؿ الذي أتاح لنا رؤية الجزيئات الكيميائية  

تيا بطريقة أكثر عمقا كما لـ نراىا  مف قبؿ  , وىو ما انعكس عمى فيمنا لممادة وتصرفا
فتحت آفاقا جديدة لمبحث العممي , ويأتي العمـ الجديد الفيمتو متوافقة مع اىتماـ العمـ 
بالتعامؿ مع تقنية الناتو , , وىي إحدى التقنيات الواعدة في القرف الحادي والعشريف . 

ء لسنة ( وتوجت إسياماتو الدراسية بجائزة نوبؿ في الكيميا ۳۱۰۱أحمد الميندس , )
, ظير أف إنجازاتو وأفكاره العممية المتجددة جديرة بنوبؿ ثانية . إذ وضع أوؿ عمـ "  ۰۱۱۱

كيمياء الفيمتو " , وىو العمـ الذي يدرس التفاعالت الكيميائية عمى مستوى وحدات زمنية 
 ( . 0200ثانية " . ) طارؽ قابيؿ ,  متويمتناىية في الصغر تعرؼ باسـ " الف

نظاـ تصوير مف   ابتكار كاف الصغر اـ عممي ليذه الفترة الزمنية بالغة وأوؿ استخد 
قبؿ العالـ المصري أحمد زويؿ يرصد حركة الجزيئات عند تكوينيا وعند تكويف روابط كيميائية 
بيف بعضيا ببعض والوحدة الزمنية التي تمتقط فييا ىذه الصورة ىي الفيمتو 

 Monique M. M. (van der V.R.M.,, 2015 ) (Hulbert E. J. , 2016 )ثانية,
James T. H.s, 2004  

وقد شارؾ زويؿ في بحث في الفيمتو بيولوجي مف خالؿ دراسة ديناميكية األكسجيف  
عمى مستوى الناتو ثانية والفيمتو ثانية في بروتيف اليوجموبيف فيـ الطفرات الحادثة بو 

Wang Y. et al, 2004 . 
عمؿ فيديو تصويري بالميكروسكوب رباعي األبعاد وقاـ مجموعة مف الباحثيف ب 

 (.  Andreas E. et. Al 2017لديناميكية حركة الذروة والجزيء )
 & .Shufeng Wوتوجد دراسة في الفيمتو كيمياء والفيمتو بيولوجي في الصيف ) 

Qi Huang G., 2011  وتوجد دراسة في الفيمتو كيمياء والفيمتو بيولوجيا في  روسيا
(Sarkisov O. M. 2011 .) 
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 كامريا الفينتو ثاىيُ 
ة سريع  ةبنيت عمي تقنيو ليزر جديده تعتمد عمي ارساؿ ومضات ضوئي ةالكاميرا المبتكر ىي 

جدا مقدارىا بضع عشرات مف الفيمتو ثانيو بمعني اف ومضو الميزر تطمؽ في زمف قدره بضع 
ت التفاعؿ الي مطياؼ جياز عشرات في الفيمتو ثانيو . وقبؿ اطالؽ الومضات تدخؿ مكونا

 الفيمتو ثانيو عمي شكؿ حـز فر غرفو تفريغ .
( نبضتيف  pump- probe spectroscopyرساؿ )إيقـو جياز الميزر المتطور ب

رجح أفتت ةالعالي ةثيرىا الي حالو مف الطاقأئات وتي( تصدـ الجز pump pulseاالولي قويو )
يا صفوؼ في كتيبو ط الجزيئي بينيما وكأنالتراب تأثيركؿ الجزيئات في اف واحد تحت 

ليا  اختيار ـ( يت  prope pulseىي نبضو جس ضعيفة تسمي )  ةالثاني ةعسكريو والنبض
االولي ىي اشاره بدء  ةو صورة معدلو منو . النبضالجزيء طوؿ موجي مناسب الكتشاؼ 

طريقو مطيافيو يجري في التفاعؿ مف حركو ب تفحص كؿ ما ةالثانية التفاعؿ بينما النبض
التي  ةوالفاصؿ الزمني بيف النبضتيف يكوف فيو مالحظو مدي سرعو التحوؿ واالوضاع الجديد

اثناء اثارتو تترؾ  لمجزيء. والصور التي تظير   االنتقالية مةاجتيازه لممرحو  الجزيء خذىا يأ
ت والصور وبتتابع النبضا ة  يمكف رؤيتيا عمي الشاش –نيا بصمات اصابع أوك –ليا اطياؼ 

تشبو الفيمـ يعرض حركات الجزيئات ببطء شديد وىي اشبو الي  ةنحصؿ عمي صور متتابع
 ةحد كبير اعاده ىدؼ في كره القدـ ببطء . قد يبدو التفاعؿ الكيميائي وكانو ينتقؿ مف الماد

A المادة الى " B  ويمكننا اف نري كيؼ يتغير بشكؿ افضؿ . ولكف مع نبضات ليزر قصيره "
والتي تعرؼ باسـ   Bالي  Aتتشكؿ عمي طوؿ الطريؽ مف ة كننا اف نري المواد الجديد, يم

حوؿ كيفيو حدوث  ةالوسطيات . تحتوي ىذه الوسطيات عمي قدر كبير مف المعمومات الجديد
 التفاعؿ , وكيؼ يتحوؿ الي المنتج النيائي . ىذه حدود جديده كاممو لمكيمياء . 

يو عمي مستوي العالـ لفيـ ميكانيكيو التفاعالت وتستخدـ كاميرا الفيمتو ثان 
, وذلؾ ةالمختمف ةالبيولوجي ةاالنظم ةبدراس ةالخاص ةالدراسكما تستدـ في مجاالت  ةالكيميائي

باستخداـ الكاميرا بؿ والتحكـ فييا , خاصو ة السرعة مف خالؿ مراقبو ورصد حركو الذرات فائق
ينتج عنيا بعض تي تقـو بيا النتائج ماده معينو قد ال ةاف ىناؾ بعض التفاعالت  الكيميائي

التحكـ في التفاعالت وتجنب  باإلمكاف غير المرغوب فييا . واصبح  األخرىالتفاعالت 
 التفاعالت 
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وكيؼ يتـ تصميـ المكونات  ةفي التفاعالت الكيميائية العوامؿ المساعد ة, ودراسةغير المطموب
مثؿ الطمب وكيفيو تطويره  ةبالحيا ةادؽ العمميات المتعمق ووصوال الي لمجزيئات ةااللكتروني

 park st .et al( zewail Ahmed H.1999 ( )dantus M.et alفي المستقبؿ )
(2012( )van der veen R et al1988 (, )Hulbert Ethan J 2016 ) 

 سكوب ثالثي االبعاد كاف يري الشئو سكوب برباعي االبعاد الف الميكر و وسمي الميكر  
بإمكاف تكنولوجيا الفيمتو واضافو البعد الرابع " الزمف " اصبح  ةضافإولكف ب,يتحرؾ  ساكنا ال

وبالتالي يمكف رصد التفاعالت الحركة العمماء رؤيو الشئ تحت الميكروسكوب وىو في حالو 
 . (zewail A . H 1999التي تحدث ودراستيا .)

 أٍنية الفينتو 

ظيور عمـ جديد وىو " كيمياء الفيمتو " و"بيولوجيا ادي اختراع الفيمتو ثانيو الي  
 :التطبيقات التكنولوجيا , ومف ىذهمنو في التطبيقات الطبية والعسكرية و  ة ستفادلالالفيمتو " 

 : ةاالحباخ العلني
والتكنولوجيا , ومف ىذه التطبيقات  ةوالعسكري ةمنو في التطبيقات الطبي ةلالستفاد 

في مستوي الفيمتو , ستمكف مف معرفو اسباب  ةالتفاعالت الكيميائي مشاىده ةاالبحاث العممي
 حدوث العديد مف االمراض وكيفيو عالجيا , مثؿ :

 .وكيفيو حدوثيا  ةالسرطانيخاليا لافي انقساـ  ةالتفاعالت المتسبب
 .عمر االنساف  ةطالإلجيميا أوكيؼ يمكف ت ةشيخوخمل ةالتفاعالت المسبب
 في الجنيف . وىؿ يمكف ايقافيا قبؿ حدوثيا ؟ ةعيوب الخمقيلم ةالتفاعالت المسبب

 .معينو بأمراض  ةصابلإل  ةعرض كثرأمعرفو الجينات التي تجعؿ االنساف 
لتالفي عيوبيا او الحصوؿ عمي  ةلبعض المواد الصناعي ةالتحكـ في التفاعالت الكيميائي

 . ةالمطموب ةالنتيج
حيث اف  ,تساعدنا ايضا عمي التحكـ فييا ةئياف معرفو ميكانيكيو التفاعالت الكيميا 

نتاج ماده معينو قد ينتج عنيا بعض التفاعالت إل التي تقوـ بيا  ةبعض التفاعالت الكيميائي
ة المادالستخراج   اف يتبعيا عمميات التنظيؼ والفصؿوالتي يجب ,غير المرغوب فييا  ىخر األ

سنستطيع اف نتجنب ىذه  ةت الكيميائيفقط ولكف اذا امكننا التحكـ في التفاعال ةالمطموب
 . ةالتفاعالت غير المطموب
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اف المزيد مف الدراسة في ىذا المجاؿ سيساعد عمي اكتشاؼ فوائد اخري لو وعمي  
 ةالتفسير الدقيؽ لجميع المفاىيـ في الكيمياء مثؿ االتحاد واالنفصاؿ بيف المواد الكيميائي

 . ىفاىيـ اليامو االخر موغيرىا مف ال
التي اصبحت االف مفيومو بشكؿ  ةالحيوي ةمثمو العمميات والوظائؼ المحددمف ا 

 افضؿ بسبب تقنيات )الفيمتو ثانيو (: 
 .عمؿ االنزيمات في زمف الفيمتو ثانيو  ةديناميكي -
 .في زمف الفيمتو ثانيو   DNAي و فحص الحمض النو  -
 .في زمف الفيمتو ثانيو  RNAطريقو تكويف البروتيف مف الػ -
 لمجزيئات  ةالعمميات الحيويتوضيح   -

           (Hulbert E . J 2014) Monique M . M James T H 2004  )
الثانية   وىي مساوية ؿ مميوف جزء مف femtosecondsفيمتو ثانيو  –بسرعو  –التصوير 

ثانيو  .. وىو اىـ اختراع لمعالـ المصري احمد زويؿ والذي ناؿ عنو جائزة نوبؿ وتعتبر الفيمتو
( و)اماؿ Manning L 2018, عمي الميزر ...) ةا عمي التصوير بسرعو عالينظاما قادر 

 .(0202عمي 
 .امزاض العيوب وتصحيح اليظز-

الفيمتو  –) الفيمتو ليزؾ  -:التاليليزر في ىذا المجاؿ  مف اىـ استخدامات الفيمتو 
ميات الماء عم – ةفي زراعات القرني القرنيةقطع  –زراعو الحمقات )الفيمتورينؽ (  –سمايؿ 

 ( .Hulbert E . J 2014. االبيض )الفيمتوكتراكت(
 طبيكات الفينتو  ثاىية ت

يسعي العمماء الي استغالؿ تقنيو الفيمتو ثانيو في االكتشاؼ المبكر لألمراض  
يمكف تصوير جميع  ةمف خالؿ ىذه التقنيألنو الخطيرة مثؿ السرطاف والسكري والشمؿ , 

إلنساف بدقة عالية والوصوؿ إلى سبب إصابة الجسـ بمرض الخاليا الموجودة في جسـ ا
معيف عف طريؽ التعرؼ عمى أخطاء الخمية وبالتالي يمكف عالج الخاليا المصابة باإلضافة 

 .إلى تصنيع أدوية أكثر قدرة عمى عالج ىذه األمراض 
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 تطبيكات مضتكبلية: 

عوا بعض التطبيقات ضالتيـ في العمـ الجديد عمـ الفيمتو فوض وقد وجدو العمماء  
 المستقبمية لتكوف تحت الدراسة ولنستعرض بعض منيا: 

السبب ألمراض الجسـ المختمفة  صغرمحاولة الوصوؿ إلى الجزء المتناىي لم الطب اجلشئي: -
 الفتاكة مثؿ السرطاف وجمطات القمب والمخ وتصمب الشراييف. 

سكوب رباعي و ركيب الميكر ثانية تناولت الدراسة عمـ الفيمتو وت وألىمية الفيمتو 
 University ofتحت رعاية جامعة   The pup – probe techniqueاألبعاد 

Ljubljana (Martin G, 2006) . 
كيمياء والفيمتو بيولوجي والفيمتو فيزياء والذي  الفيمتووالمؤتمر الدولي التاسع في  

 ,Frontier in Ultrafast science and technologyعقد في بكيف في الصيف )
2009 

متو ثانية لمخاليا الجذعية بمعيد يكما قاـ مجموعة مف الباحثيف بعمؿ نبضات ليزر ف 
 (. Uchugonova Al, et al, 2008فولنيوفر لمتكنولوجيا الطبية الحيوية بألمانيا )

 :  Scientific valuesالقيـ العممية 
 تعزيفات الكيه العلنية

موعة مف القيـ الشخصية مثؿ االستقامة واغتناـ القيـ العممية عند المتعمـ ىي مج 
الوقت والتفرع لمتعمـ والقيـ التحصيمية مثؿ مراعاة التدرج في طمب العمـ والجرأة في طمب العمـ 
وتنظيـ الوقت والقيـ السموكية مثؿ معرفة حؽ المعمـ والتواضع لممعمـ ومراعاة أداب أخرى 

عميو والمالحظ في ىذا التعريؼ أف الباحث معو مف احتراـ لو وخفض الصوت واالستئذاف 
صنؼ القيـ العممية ولـ يشر إلى معناىا كما أنو قصر ىذه القيـ عمى المتعمـ وىذا قد يعني 

 (. 0225أف لمفرد العادي غير مطالب بيذه القيـ )فايز عبده, 
ية ىي مجموعة مف التصورات العقمية التي تحدد موقؼ اإلنساف مف قضايا العمـ البنائ -

والوظيفية والتي تيسر لإلنساف فيـ عالقاتو بمكونات البيئة والقدرة عمى تفسيرىا )عبد 
 (. 25, 0220الودود مكروـ, 

لتي يستخدميا الفرد في أثناء تفكيره في شئوف حياتو اليومية  المبادئىي مجموعة مف  -
 (. 0220لتتـ مواجيتيا برؤية عممية )سامية بغاغو, 
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لمناىج مف ا ووجداني ومياري يتشكؿ لدى الطالبلعناصر: معرفي ىي مفيـو ثالثي ا -
الدراسية والمسئولة عف صياغة أخالقيات العمـ مثؿ أمانة التجريد العممي والتعامؿ مع 
ظيار النتائج واألمف العممي الحوار واالختالؼ العممي  البيئات واالحتفاظ بالسجالت وا 

(Burkhadrt J, 1999 .) 
اـ وتنظيمات عقمية تحكـ تصرفات الفرد في مواجية الظواىر المختمفة ىي تعبير عف أحك -

وىي في مصفوفة القيـ ذات مفيـو ثالثي العناصر المعرفي وىو المسئوؿ عف تزويد الفرد 
بالمعمومات عف طبيعة القيـ العممية والوجداني وىو المسئوؿ عف تشكيؿ الميوؿ 

اتو ويكتسب الفرد القيـ العممية مف اصولو واالتجاىات لديو واألدائي وىو المعنى بسموكي
الدينية والثقافية واالجتماعية وتكوف مف عوامؿ تشكيؿ شخصيتو ومف مياميا دفع الفرد 
إلى مواجية الظواىر المختمفة بحكمة واقتدار لذا فالقيـ العممية لديو تمثؿ نوعًا مف 

استينو وتيسير صبحي ,  المحددات والضغوط التي تؤثر في سموكو تأثيرًا مباشرًا )دالؿ
0220 ,20 .) 

ىي مجموعة أحكاـ معيارية مع متغيرات العصر وىي تتصؿ بالميؿ إلى المعرفة واكتشاؼ  -
 (. 122, 0200الحقيقة واستخداـ المنيج العممي في الدراسة والتفكير )أماني الموجي, 

يا توجيو التفكير وترتبط القيـ العممية بالتفكير بعالقة وثيقة, فيي مالزمة لو, وظيفت 
إلى التفكير الخالؽ, وىو التفكير المنظـ الذي يمكف أف نستخدمو في شئوف الحياة الحيوية 
وىذا يشترط أف تكوف قيمًا إيجابية مثؿ الموضوعية واألمانة العممية وتحمؿ المسئولية وضبط 

 .   ) 21, 0220النفس )عبد الودود مكروـ, 
اـ العقمية التي تقوـ بالعمؿ عمى توجيينا نحو والقيـ ىي تمؾ المجموعة مف األحك 

رغباتنا واتجاىاتنا والتي تكوف نتيجة الكتساب الفرد مف المجتمع والتعايش بو وىي تعمؿ عمى 
تحريؾ سموكياتو, حيث تعتبر القيـ ىي ذلؾ البناء الشخصي الذي ينشأ في داخؿ اإلنساف 

اضيا والتي نشأ منيا داخمو تمؾ القواعد ومف خالؿ حياتو وتجاربو الحياتية التي مرت بيا وخ
الحاكمة لشخصيتو وأسموبو, وصفاتو الشخصية وسموكياتو ومف المعروؼ أف الحكمة وفمسفة 

تأتي كنتيجة نضوج الفرد العقمي والذي يكوف مف نتائجو انصيار  اآلخريف التعامؿ مع 
يطيف بو, أو ىي محصمة والتجارب الخاصة بو والمفاىيـ التي انتقمت إليو مف المح المبادئ

 (. 0202مجموعة االتجاىات الراسخة لدى الفرد حوؿ موضوع معيف )ىبة المحتسب, 
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ألبنائو كي الفرد  والقيـ العممية ىي معايير مرتبطة بالعمـ ومواجيات سموكية يرتضييا      
ية يمتزموف بيا ويتمسكوف بيا لمتفاعؿ مع أنفسيـ مف جية ومع البيئة المحيطة بيـ مف ج

 (. 0202أخرى في إطار إنساني بما يتوافؽ مع الديف الحنيؼ )محمود األستاذ وفدوى المولو )
القيـ العممية ىي  قيمة مكتسبة إما بصورة مفروضة عمى الفرد أو بصورة إرادية عف طريؽ 
مؤسسات التربية في المجتمع كاألسرة والمدرسة وما في حكميا وجماعة الرفاؽ ووسائؿ 

تعد مف أىـ مؤسسات التربية المسئولة عف غرس القيـ عمى اختالفيا وتتبع اإلعالـ , و 
أساليب في تنميتيا تتناسب وظروفيا, لذا فالقيـ التي يكتسبيا اإلنساف في الصغر تعد أكثر 
القيـ استقرارًا وأف القيـ التي يكتسبيا في الكبر عرضو لمتغير والتحوؿ, كما تتبع المدرسة 

مكاناتيا البشرية والمادية )حمد الرشيد , باعتبار دورىا تكميم ي لألسرة اساليب يتناسب وا 
0222 ,22 .) 

 :أبعاد  الكيه العلنية 

حب  –( أبعاد القيـ العممية كالتالي )األمانة العممية 05, 0200حددت نيا سعيد ) 
 –تقدير العمـ  –التجريب  –التريث في إصدار األحكاـ  –التفكير العممي  –االستطالع 

 –المثابرة العممية  –استخداـ التكنولوجيا  –التفتح الذىني  –تقدير العمماء  –موضوعية ال
( كالتالي )تقدير العمـ 0202مبدأ السببية( وحددتيا وضحي العتيبي ) –التواضع العممي 
حب االستطالع  –توظيؼ ميارات التفكير  –القيـ البيئية  –قبوؿ النقد  –وجيود العمماء 

التمسؾ بأخالقيات العمـ( وحددىا مف  –األمانة العممية  –يـ الصحبة والوقائية الق –العممي 
العقالنية, التخطيط الصداقة, ,قبوؿ النقد  –( باألمانة العممية التفكير العممي 0201الشباب )
 الحمـ. 

النظاـ  –الدقة  –( كالتالي )حب االستطالع 520, 0200وحددتيا أماني الموجي ) 
المسئولية  –تقبؿ النقد  –الموضوعية  –المثابرة  –الرغبة في اإلثبات  –مانة األ –التعاوف  –
جالؿ العمماء ( حما حددتيا ىالو حسيف ) –تقدير العمـ  – ( كالتالي )حب االستطالع 0202وا 
 –التأني في الحكـ عمى النقد  –األخالؽ العممية  –تقدير العمـ والعمماء  –التفكير العممي  –

( بأنيا: احتراـ العمماء 0202األمانة العممية( وحددتيا ىبة المحتسب ) –تقبؿ النقد 
وجيودىـ وتقدير العمـ واالنفتاح العقمي واألمانة العممية وتقبؿ النقد والتفكير العممي وحب 

( في 0202االستطالع والتأني في الحكـ كما حددىا كؿ مف محمود األستاذ وفدوى المولو )
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التقدير  –التعقؿ في إصدار األحكاـ العممية  –النزاىة العممية  – مجاالت ىي : )المثابرة
قيـ عممية ذاتية أنيا ( 0202ابتساـ القحطاني ) حددتيا العممي(. التفكير –والتذوؽ العممي 

مثؿ )التفكير العممي, المثابرة العممية , مواجية المشكالت( قيـ عممية مع الغير )األمانة 
 . , تقدير جيود العمماء( العممية, أخالقيات العمـ

 -أٍنية الكيه العلنية  :

يرجع االىتماـ بالقيـ إلى أنيا تمثؿ محركات سموكية تربوية يتبناىا أفراد المجتمع 
بع مف نألنفسيـ في أثناء تفاعميـ مع أنفسيـ ومع البيئة المحيطة بيـ, وىذه المحركات ت

كثر قبواًل لديو والتي تحظى لقيـ األ كؿ مجتمع قيمة فيو يختار امعتقداتيـ واتجاىاتيـ ول
بأولوية كبيرة ويحاوؿ أف يضمنيا في مناىجو الدراسية بطريقة عممية حتى تكوف الموجو 

 (. 0202األساسي لحياة أفراده وسموكيـ )محمود األستاذ وفدوى المولو, 
بطرؽ ونظرًا ألىمية القيـ في حياة األفراد والمجتمعات فقد أكدت عمييا جميع الفمسفات 

مختمفة فالفمسفة المثالية ترى أف القيـ أزلية ومحددة مسبقًا بينما ترى البرجماتية أف التجريب 
ىو أساس التوصؿ إلى القيـ أما الوجودية فتعتبر اإلنساف صانع قيمة وبالتالي فيو مسئوؿ 

القيـ عنيا, وتنظر الطبيعة لمقيـ عمى أساس إنيا موجودة في الطبيعة أما الواقعية فترى أف 
موجودة في عالـ الواقع فيصنفيا المجتمع ويظيرىا عمى شكؿ قوانيف وىذا يعني أنو البد مف 

 (. 0200توافر نسؽ قيمي في ثقافة الفرد والمجتمع تؤثر في سموكو وأفعالو )أحمد نوار, 
ساعد الطالب عمى اتخاذىا إطارًا مرجعيًا ليـ في مختمؼ المواقؼ التي تواجييـ فيي ت

 .Kyle, Wية والمينية والتطورات التكنولوجية وتحديات العصر في المستقبؿ )االجتماع
1996, 130 .) 

توافر القيـ العممية لدى الطالب يساعدىـ عمى القياـ بتقويـ ممارسات األفراد اآلخريف  -
(Johnston J, 1999, 74 .) 

الطالب إذا تتحدد يسيـ تحديد منظومة القيـ العممية المرغوب فييا في الحكـ عمى سموؾ  -
 (. 22, 0220النواحي اإليجابية في شخصيتيـ وتدعيميا )سامية بغاغو , 

-  ,  (. 005, 0220تعتبر أحد ركائز التعميـ المتميز في المجتمع )عبد الودود مكرـو
 ,Kyle, W. 1996تسيـ القيـ العممية في التنمية الميارات الطالب المتصمة بالعمـ ) -

264 .) 
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بيا مف شأنو أف يسيـ في دفع حركة الدراسة العممي )عبد الحكيـ بدراف , االىتماـ  -
0222 /02 .) 

لبعض القيـ العممية دور ميـ في الدراسة فمسفة العمـ مثؿ الشمولية والدقة والقابمية  -
 .(  Farell, R., 2005, 177ميؿ العممي )حوالتلمتجريب والمرونة العممية 

 أصاليب تينية الكيه 

 ساليب عدة منيا: بأتنمية القيـ ومنيا القيـ العممية األخذ  وتتطمب 
 إتباع المثؿ الصالح )القدوة(.  -
 اإلقناع ويتـ ذلؾ مف خالؿ تناوؿ األدلة والقوانيف.  -
تحديد نواحي االختيار ويتـ ذلؾ مف خالؿ إعطاء الطالب خيارات محددة تعبر عف قيـ  -

 يؤمف بيا المجتمع. 
ويتـ ىذا األسموب بفرض قوانيف معينة عمى الطالب تحتـ عمييـ األخذ سيطرة القوانيف  -

بسموؾ ما وبصورة مستمرة وتتـ عمييـ المراقبة وذلؾ لكي يتصرفوا تمقائيًا بالصورة  
 المرجوة. 

 كاف يسمؾ خوفًا مف عقاب أو طمعًا في ثواب.     
يب ألنيـ سريع التأثير, سيطرة األصوؿ الدينية والثقافية ويعد ىذا األسموب مف أىـ األسال -

 فيكفي القوؿ لمطالب بأف الديف يأمر بكذا أو ينيي عف كذا. 
المجوء إلى ضمير الفرد, مف خالؿ االحتكاـ إلى ضمير الطالب الذي يحاسبو عمى اقتراؼ  -

الخطأ باعتبار الضمير اإلنساني قوة داخمية سريرتو وتصقؿ أقوالو وأعمالو )ضياء الديف 
 . (01, 0221زاىر, 
( أساليب أخرى لتنمية القيـ ومنيا القيـ العممية  10, 0220ويضيؼ محمود عقؿ ) 

طريقة  –التمثيميات  –لعب الدور  –القصص العممية  –المناقشة والحوار  –مثؿ )المحاضرة 
( عف طريؽ تدريس القيـ مثؿ )الطرائؼ العممية 020, 0200المشروع وتضيؼ نيا سعيد )

 االستقصاء العادؿ(ز  –األدوار لعب  –القصص العممية  –
( 022 – 020, 0202أما أساليب تقويـ القيـ فيي كما أشارت ليا نيا سعيد ) 

مدخؿ  –االستبيانات –دراسة الحالة  –المقابالت السموكية  –المقاييس  –ارات المواقؼ ب)اخت
 الحوادث الخطرة(. 
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( دراسة Burkhardt, J. 1999ومف الدراسات التي اىتمت بتنمية القيـ العممية ) 
ودراسة )أحمد  0220, ودراسة )يحيى أبو جحجوح ومحمد حمداف 0220محمود عقؿ , 

( ودراسة )عبد 0200( ودراسة )نيا سعيد , 0200, ودراسة )غانـ الشاىيف, 0200نوار, 
( 0201( ودراسة )معف الشياب, 0202( ودراسة )ضحى العتيبي, 0202السالـ جودت 

( ودراسة 0202( ودراسة )محمود األستاذ وفدوى المولو , 0200 ودراسة أماني الموجي,
( ودراسة )ىبة 0202( ودراسة )محمد شحات وزمـز متولي, 0202)محمد شحات, 

 (. 0202( ودراسة )ىالو حسيف , 0202( ودراسة )ابتساـ القحطاني , 0202المحتسب, 
 -دزاءات  البحح :إ

 -:التالية تـ اتباع الخطوات فروضو مف صحة ؤالت البحث والتحقؽعف تسا لإلجابة    
 -ما يلي :على الضؤال البحجي األول والذي ييص عً : اإلدابة اأوًل
ما موضوعات كينياء الفينتو اليت جيب توافزٍا إلعداد الوحدة املكرتحة لطالب الصف األول  :1س

 الجاىوي ؟
 -قامت الباحثة بالخطوات التالية : 

 .كيمياء الفيمتو  إعداد قائمة موضوعات وحدة- 1
والدراسات  التي  تناولت موضوعات كيمياء (لكتب  والمراجع العممية )تـ االطالع عمى ا -

 الفيمتو .
ضع تصور مبدئي لقائمة  موضوعات كيمياء الفيمتو إلعداد  وحدة كيمياء الفيمتو لطالب   -

 الصؼ األوؿ الثانوي .
فقًا لمخطوات ؿ الثانوي و صؼ األوموضوعات كيمياء الفيمتو لطالب التحديد أىمية  -

 -:التالية
داد استبانة تتضمف قائمة بموضوعات كيمياء الفيمتو لطالب الصؼ األوؿ الثانوي وذلؾ عإ-أ

 لتحديد مدى األىمية والمناسبة ليذه  المرحمة .
عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف مف أساتذة بكميات التربية قسـ المناىج -ب

س وموجيي ومعممي العموـ لممرحمة الثانوية لحساب الوزف النسبي لكؿ وطرؽ التدري
 موضوع .
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وذلؾ بيدؼ تـ حساب الوزف النسبي لكؿ موضوع  مف موضوعات كيمياء الفيمتو  -ج
 -تصنيفيا إلى تالث مراتب تبعاً  ألوزانيا النسبية وتـ ذلؾ عف طريؽ :

ميؿ األىمية  وصغر لخانة غير قلاعطيت خانة منيـ درجتاف  لميـ وخانة درجة واحدة  -
 .ميـ

كيمياء الفيمتو ,وقد تـ حساب   تـ حساب الوزف النسبي لكؿ موضوع مف موضوعات  -
تراوح مدى الوزف النسبي لمميارات التي -مدى كؿ مرتبة مف المراتب الثالث كالتالي :

-% 02%وأحتمت المرتبة الثانية  ما بيف 25أحتمت المرتبة األولى أعمى مف 
 %.02واألخيرة أقؿ مف وأحتمت المرتبة الثالثة 25%

د االستجابة آلراء السادة عب(0ممحؽ )وبذلؾ أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية  -
 المحكميف تتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ الظاىري صدؽ المحكميف  .

جاءت  جميع موضوعات كيمياء الفيمتو في المرتبة األولى وقد -جاءت النتائج كالتالي : -
 -:الموضوعات الرئيسية كالتالي 

 تعريؼ كيمياء الفيمتو .- -0
 كيمياء الفيمتو  وبيولوجيا الفيمتو والعالقة بينيما .-0
 عمـ النانو وتطبيقاتو -2
 النانو تكنولوجي واىميتو -1
 الفيمتو ثانية وتطبيقاتيا في الكيمياء .-5
 عمماء الفيمتو -0

 -"  األوؿ  مف أسئمة البحث والذي نص عمى  وبذلؾ  تمت اإلجابة  عف  السؤاؿ 
ما موضوعات كيمياء الفيمتو التي يجب توافرىا إلعداد الوحدة المقترحة لطالب الصؼ األوؿ  

 الثانوي ؟
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 -ما يلي : ا: اإلدابة عً الضؤال البحجي الجاىي والذي ييص علىثاىًي
  "؟الثانوي  صورة  وحدة مقترحة في كيمياء الفيمتو  لطالب الصؼ األوؿ  ما"

 -قامت الباحثة بالخطوات التالية :
 المعمـ:ودليؿ  الطالب  كتاب إعداد  -0

لإلجابة عمى السؤاؿ الثاني  مف أسئمة البحث  وىو: ما صورة وحدة مقترحة في  
 الفيمتو لطالب األوؿ الثانوي؟ قامت الباحثة بما يمي:  كيمياء

 إعداد كتاب الطالب: 

و ي ضوء الموضوعات الرئيسية التي سبؽ اقتراحيا الفيمتكيمياء تـ بناء وحدة  
كيمياء –النانو تكنولوجي وتطبيقاتو –وأىميتو –الفيمتو ثانية –تعريؼ كيمياء الفيمتو )

 عمماء الفيمتو (.–الفيمتو وبيولوجي الفيمتو 
وتـ وضع أىداؼ لموحدة وأىداؼ لمموضوعات والعديد مف المصادر المقترحة  

الوحدة يصبح الطالب قادرا عمى في نياية ىذه و وصور ومواقع. واألنشطة مف فيديوىات 
 -:أف
 يحدد مفيـو كيمياء الفيمتو .-0
 يحدد أىمية الفيمتو ثانية .-0
 يوضح العالقة بيف بيولوجيا الفيمتو وكيمياء الفيمتو .-2
 رؼ مفيوـ النانو تكنولوجي والفيمتو ثانية .عي -1
 ي والفيمتو ثانية .يوضح العالقة بيف النانو  تكنولوج-5
 يحدد تطبيقات الفيمتو في مجاؿ العموـ والكيمياء -0
 يقدر دور العمماء الذيف ساىموا  في التقدـ العممي .-2
 يقدر اىمية االمانة العممية . -2
 يقدر عظمة اهلل سبحانو وتعالى في خمؽ المادة والتفاعالت داخؿ المادة-2
 دوا رأييـ وتـ عمؿ التعديالتبوأ(0ممحؽ ) حكميف عرض كتاب الطالب عمى السادة الم تـ  -

 . المناسبة 
صالحًا لتدريس الوحدة (2ممحؽ ) وبذلؾ أصبح كتاب الطالب في صورتو النيائية  -

 المقترحة. 
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 إعداد دليل املعله: 

 ألوؿالفيمتو لطالب الصؼ اكيمياء بإعداد دليؿ معمـ لتدريس وحدة  ةقامت الباحث 
 ية لكي يسترشد بو المعمـ عف تدريس الوحدة المقترحة. الثانوي الشعبة العمم

 وقد اشتمؿ دليؿ المعمـ عمى : 
ف يتكو لالمعمـ لمساعدة الطالب  بواليدؼ مف الدليؿ وكيفية استخدامو وتوجو المقدمة  

الفيمتو والقيـ العممية وما كيمياء الفيمتو وموضوعات  كيمياءخمفية نظرية عف مفيـو 
ف توظيفيا في تدريس الوحدة وكذلؾ توجيو المعمـ لتييئة الطالب تتضمنو مف أنشطة يمك

بعرض وذلؾ  لدراسة الوحدة مف خالؿ تعريفيـ عمى ما يتوقع منيـ خالؿ دراسة الوحدة 
 : ما يمي  األىداؼ العامة لموحدة وتضمف الدليؿ عمى

 مقدمة.  -0
 القيـ العممية.  -2
 توجييات المعمـ.  -1
 الطالب. دور كؿ مف المعمـ و  -5
 الخطة الزمنية المقترحة لتدريس الوحدة.  -0
 األىداؼ اإلجرائية لموحدة والمحتوى واألنشطة وطريقة التدريس والتقويـ.  -2
 الخطوات المتبعة في إعداد الدروس.  -2
 شروح موضوعات الوحدة.  -2

 درس اشتمؿ كؿ درس منيا عمى العناصر اآلتية:  00كما تضمف دليؿ المعمـ  
واف الدرس: بحيث يتفؽ مع عنواف الدرس نفسو في دليؿ الطالب ويعكس محتوى عن -

 الدرس. 
األىداؼ السموكية: تـ صياغة أىداؼ تعميمية تعكس نواتج التعمـ المتوقع حدوثيا في  -

 سموؾ الطالب بعد دراسة الدرس. 
 المحتوى: يحتوي عمى الموضوعات المقترحة. 

ألدوات والمواد التعميمية الالزمة والتي ينبغي أف يوفرىا أو المواد التعميمية: وفيو تـ عرض ا
 يعدىا المعمـ لتدريس الدرس. 
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استراتيجيات التعميـ والتعمـ: تعرض لبعض استراتيجيات التعميـ والتعمـ المقترحة والتي  -
 يمكف لممعمـ استخداميا أثناء التدريس. 

بو لكيفية يسترشد  يمكف لممعمـ أف طريقة السير في الدرس وفيو نعرض لسيناريو مقترح  -
 السير في الدرس. 

التقويـ: تضمف الدليؿ عددًا مف األسئمة المتنوعة والتي تغطي المادة العممية لمدرس,  -
 ويمكف لممعمـ أف يناقشيا مع الطالب عقب كؿ درس. 

ثرائية مرتبطة اإل نشطة لأل ثرائية: تضمف ىذا الجزء عرض بعض المقترحات إأنشطة  -
حصة عمى  00بموضوع الدروس ثـ تدريس الوحدة عمى مدار 

 النحو اآلتي: 
 ( 3 جذٔل )

 انفًٛتٕ كًٛٛبءانخطخ انشيُٛخ نتذرٚض انٕحذح انًمتزحخ فٙ 

 عذد انحصص عُٕاٌ انًٕضٕع نهٕحذح انًمتزحخ و

 ٔاحذح انفًٛتٕ ٔانًصطهحبد انًتعهمخ ثٓب كًٛٛبءتعزٚف  3

 ٔاحذح ٛتّأًْانفًٛتٕ ٔ 3

 حصتبٌ ثٕٛنٕجٛب انفًٛتٕ ٔكًٛٛبء انفًٛتٕ 6

 حالث حصص ٔتطجٛمبتّتكُٕنٕجٙ  انُبَٕ 3

 أرثع حصص انكًٛٛبءتطجٛمبد انفًٛتٕ حبَٛخ فٙ  3

 حصخ عهًبء انفًٛتٕ 3

 حصخ 33 انًجًٕع

وبعد أف انتيت الباحثة مف إعداد دليؿ المعمـ تـ عرضو عمى مجموعة مف السادة  
ي المناىج وطرؽ التدريس الستطالع آرائيـ حوؿ دليؿ المعمـ في صورتو األولية المحكميف ف

 بيدؼ التحقؽ مف صالحيتو مف حيث: 
 سالمة صياغة األىداؼ وتكامميا.  -
 ارتباط اإلجراءات واألنشطة المستخدمة بالفيـ العميؽ.  -
 مدى مناسبة اإلجراءات واألنشطة المستخدمة مع المرحمة الثانوية.  -
ممحؽ  وقد تـ إجراء التعديالت في ضوء آراء المحكميف ووضع الدليؿ في صورتو النيائية.  -

(1 ) 
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"ما أبعاد الكيه العلنية الالسو تينيتَا  الضؤال البحجي الجالح  والذي ييص على لىثالجاً : اإلدابة ع

 طالب الصف األول الجاىوي  ؟"ل

  -قامت الباحثة بما يمي : ولإلجابة عمى  السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة 
 اعداد قائمة بالقيـ  العممية 

 -وإلعداد  قائمة بالقيـ العممية تـ  االتي :
( 0220االطالع عمى الدراسات السابقة التي  تناولت القيـ العممية مثؿ: )محمود عقؿ,  -0

( و )غانـ الشاىيف, 0200( و )أحمد نوار, 0220و )يحيى أبو حجوج ومحمد حمداف, 
( و )ضحى العتيبي , 0202( و )عبد السالـ جودت, 0200( و )نيا سعيد, 0200
( و )محمود األستاذ وفدوى 0200أماف الموجي, 2( و 0201( و )معف الشباب, 0202
( و 0202( و )محمد شحات وزمـز متولي, 0202(, و )محمد شحات, 0202المولو, 

 (. 0202الو حسيف, ( و )ى0202( و )ابتساـ القحطاني, 0202)ىبة المحتسب, 
وضع تصور مبدئي لقائمة أبعاد القيـ العممية الالزمة لطالب الصؼ األوؿ الثانوي  -0

حب االستطالع , التفكير العممي, تقدير العممي -تضمنت الميارات التالية )لمثابرة 
 األمانة العممية(.  –تقبؿ النقد -والعمماء واألخالؽ العممية ,التأني  في الحكـ عمى 

تحديد أىمية أبعاد القيـ العممية لطالب األوؿ الثانوي كالتالي: إعداد استبانة تتضمف  -2
قائمة أبعاد القيـ العممية لتحديد مدى األىمية لطالب الصؼ األوؿ الثانوي, ثـ عرض 
االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف وتـ حساب الوزف النسبي لكؿ ميارة مف ىذه 

 الميارات .
بعد االستجابة آلراء (  2ممحؽ  )  ت االستبانة في صورتيا النيائية وبذلؾ أصبح -1

تـ  المحكميف لتتمتع  بدرجة عالية مف الصدؽ الظاىري أو صدؽ المحكميف وبذلؾ 
القيـ العممية الالـز أبعاد ما " -االجابة عمى السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة وىو :

 .؟"  تنميتيا لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي
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 -رابعاً ا: اإلدابة عً الضؤال البحجي الزابع  والذي ييص على ما يلي :

ما فاعمية الوحدة المقترحة  في كيمياء الفيمتو  في رفع مستوى التحصيؿ لدى  
 طالب الصؼ األوؿ الثانوي  ؟" 

 -:املعزيف  التحصيلي إعداد االختبار  

 تحصيميال ختبارالعداد ابإقامت الباحثة    الرابعجابة عف السؤاؿ البحثي لإل 
 وقد مرت عممية بناء االختبار بالخطوات اآلتية:  :المعرفي

 تحديد اليدؼ مف االختبار : -
كاف اليدؼ مف االختبار ىو قياس تحصيؿ عينة الدراسة لنواتج التعمـ المتضمنة في  

 الوحدة المقترحة وذلؾ بتطبيقو قبميًا ثـ بعديًا عمى مجموعة الدراسة. 
 مستويات المعرفية لالختبار  : تحديد ال -0

 -الفيـ  -اقتصر االختبار عمى التحصيؿ المعرفي لمطالب المستويات المعرفية ) التذكر
باعتبار أف موضوعات الوحدة جديدة تمامًا  التطبيؽ (. وفقا  لمستوى القدرات العقمية  لمبحث.

 عمى الطالب ولـ يسبؽ ليـ دراستيا.
 : إعداد جدوؿ مواصفات االختبار -0

تـ إعداد جدوؿ مواصفات االختبار في ضوء أىداؼ تدريس الوحدة  وكذلؾ الوزف 
النسبي لموضوعات محتوى الوحدة , وتـ صياغة مفردات االختبار بنمط االختيار مف متعدد, 

( التالي   0وجدوؿ ) .  .(  مفردة  11وبمغ  عدد مفردات االختبار في صورتو المبدئية  )  
 االختبار بمستوياتيا المختمفة  لموضوعات المقرر.يوضح توزيع أسئمة 
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 ( 3ذٔل ) ج

 جذٔل يٕاصفبد االختجبر انتحصٛهٙ عهٗ يٕضٕعبد انًمزر
انعذد  ارلبو انًفزداد يٕضٕعبد انٕحذح 

 انكهٙ

انٕسٌ انُظجٙ 

 نهًٕضٕع

 333 63 انتطجٛك انفٓى انتذكز انفصم و

 33.73 3 3,3 4,3 3,3 انفًٛتٕ كًٛٛبءتعزٚف  3

 15.62 3 11,10 3 3, 7 ٔتطجٛمبتّ أًْٛخ انفًٛتٕ 3

ثٕٛنٕجٛب انفًٛتٕ ٔكًٛٛبء  6

 انفًٛتٕ

36,33 33,33 37,33 3 33.73 

 15.62 3 33 21,20 33,33 ٔتطجٛمبتّ  انُبَٕ تكُٕنٕجٙ 3

 15.62 3 37 33,33 33, 36 حبَٛخ تطجٛمبد انفًٛتٕ 3

 15.62 3 63 63,63 33, 33 عهًبء انفًٛتٕ 3

 333 63 3 33 33 انكهٙ نألطئهخ انعذد

 333 28.12 25.31 67.3 انٕسٌ انُظجٙ نألْذاف

 :  الضبط  العلني لالختبار  -3
تـ ضبط االختبار في صورتو المبدئية مف خالؿ  عرضو عمى مجموعة مف المتخصصيف 

حظات (, و قد تـ إجراء التعديالت والمال 5ممحؽ )  مجاؿ المناىج  وطرؽ تدريس العموـفي 
( مفرده, ثـ تـ إعداد ورقو منفصمة لإلجابة ممحؽ   20عميو, فأصبح االختبار مكونا مف ) 

مف غير طالب (  22(,ثـ قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعية لالختبار عمى ) 2)
 . ـ 2020/2019لمعاـ الجامعي  مجموعة الدراسة

 حضاب  ثبات االختبار  -4

مات ومفردات األسئمة وتـ تقدير الزمف الالـز لإلجابة عمى تـ التأكد مف وضوح التعمي 
تـ حساب ألفا لكرونباخ لالختبار  ودقيقة.  05االختبار أثناء التطبيؽ لالختبار استطالعيًا بػ 

( ويو قيمة كبيرة أي أف االختيار يتمتع بدرجة 2.222التحصيمي جاءت قيمة ألفا لكرونباخ )
 كبيرة مف الثبات. 

 ليَائية لالختبار الصورة ا.-5

عقب االنتياء مف إجراءات ضبط االختبار  كما سبؽ توضحيو  أصبح االختبار في 
موزعًا  ذي األربعة بدائؿ( مفردة مف نمط االختيار مف متعدد  20صورتو النيائية عبارة عف )

وصفر  ,عطاء درجة واحدة لكؿ إجابة صحيحةإوقد تـ  ,عمى موضوعات الوحدة المقترحة. 
( درجة, والدرجة الصغرى ىي  20) وبذلؾ تكوف الدرجة النيائية لالختبار إجابة خاطئة,  لكؿ
 .(0ممحؽ ) لتطبيؽا جاىزةأصبحت الصورة النيائية لالختبار  وبذلؾ ,صفر
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 :- اعداد مكياس الكيه العلنية  :خامضًا 

 -ما يمي : عمىوالذي ينص  لخامسالإلجابة عف السؤاؿ البحثي 
ا فاعلية الوحدة املكرتحة  يف كينياء الفينتو  يف تينية الكيه العلنية  لطالب الصف األول :  م 5س  

 "الجاىوي ؟

القيـ العممية لدى   مقياس القيـ العممية ,وذلؾ كأداة لقياس قامت الباحثة بإعداد  
 -لقيـ العممية بالخطوات التالية :مجموعة البحث وقد مرت عممية بناء مقياس ا

ىدؼ المقياس الى قياس القيـ العممية لدى الطالب عينة  -اليدؼ مف المقياس :تحديد  -0
 الدراسة ,وذلؾ بتطبيقو قبميًا ,ثـ بعديًا عمى مجموعة الدراسة .

ال أعمـ ( أماـ كؿ  –ال أوافؽ –تـ بناء المقياس حسب مقياس ليكرت الثالثي )أوافؽ -0
 عبارة مف العبارات .

في ضوء االطالع عمى الدراسات السابقة  والتي أىتمت بقياس تـ تحديد أبعاد المقياس -2
تقدير العمـ –تقبؿ النقد –حب االستطالع –األمانة –أبعاد مقياس القيـ وىي )المثابرة 

 (التالي ,2كما ىو موضح في الجدوؿ  رقـ ) تقدير جيود العمماء (. –
 ( 6جذٔل ) 

 ٛى انعهًٛخجذٔل يٕاصفبد انم

أثعبد انمٛى  و

 انعهًٛخ

أرلبو انًفزداد 

 انًٕججخ

أرلبو انًفزداد 

 انظبنجخ

 انُظجخ انًئٕٚخ انعذد

-33-36-33-3 انًخبثزح 

37-33-33-

63-33 

33-63- 33 33.66% 

األيبَخ  

 انعهًٛخ

3- 3-3-36-

33-63-37-

33-33 

33-63-33-

33 

36 33.33% 

حت  

 االطتطالع

33-33-63-36 6-33-33 7 33.33% 

-33-33-7-3 تمجم انُمذ 

37 

67-63-33 3 36,66% 

-33-33-33-3 تمذٚز انعهى 

63-63- 

33-66-33- 3 33% 

-33-37-33-3 تمذٚز انعهًبء 

36-33 

33-33-33-

33-33-33 

33 33% 

 %333 33 33 63 انًجًٕع
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 .00والصغرى   22( ودرجاتو 00المثابرة عدد الفقرات  ) -
 .02والصغرى  22( ودرجاتو  02مية عدد الفقرات  )األمانة العم -
 . 2والصغرى  00( ودرجاتو  2حب االستطالع وعدد فقراتو  ) -
 . 2والصغرى  01( ودرجاتو  2تقبؿ النقد  وعدد  فقراتو ) -
 . 2والصغرى  02( ودرجاتو   2تقدير العمـ وعدد فقراتو ) -
 .00والصغرى  20( ودرجاتو  00تقدير جيود العمماء وعدد فقراتو ) -
 . 02والصغرى  022والدرجة الكبرى   
تـ حساب صدؽ االختبار ,وذلؾ مف خالؿ عرضو عمى السادة المحكميف إلبداء آرائيـ  -1

قياسو لتنمية القيـ ,مف ناحية الصياغة المفظية والعممية فيو مف حيث سالمة المقياس 
 العممية لطالب الصؼ األوؿ الثانوي 

طموبة مف قبؿ السادة المحكميف ,وقد أفادو جميعًا أف المقياس  اجراء التعديالت الم -5
 يقيس فعال ما وضع لقياسو 

وذلؾ عمى عينة مف  0202/0202تـ اجراء تجربة المقياس استطالعيًا في بداية عاـ  -0
 طالبًا مف غير مجموعة البحث . 12طالب الصؼ األوؿ الثانوي  وكاف عدد أفرادىا 

التعميمات ومفردات األسئمة ,كما تـ تقدير الزمف الالـز لإلجابة عمى تـ التأكد مف وضوح   -2
 دقيقة . 22المقياس وذلؾ ب 

( وتعتبر قيمة كبيرة أي ,221تـ حساب تبات المقياس وقد جاءت قيمة  الفا كرونباخ )  -2
 استخدامو في قياس القيـ العممية .الثبات ويمكف  فأف المقياس يتمتع بدرجة عالية م

وكانت وذلؾ بعد االنتياء مف اجراءات ضبطو (2ممحؽ )لمقياس في صورتو النيائية وأصبح ا
التدريس وبعد االنتياء تـ تطبيؽ مقياس القيـ العممية قبؿ -2( مفردة  02)دد  مفرداتو ع

 مف التدريس لمجموعة البحث .ثـ تمت معالجة البيانات إحصائيًا .
 -جتزبة البحح  :دزاءات إ

 :دوات البحح ألالتطبيل الكبلي 
 -وقد تـ ذلؾ كما يمي :مجموعة البحث  عمى قبميًا  تـ  تطبيؽ أدوات البحث  

األسبوع طالب مجموعة البحث في وذلؾ عمى  ,التحصيميختبار لالالقبمي   التطبيؽ -0
 ـ. 0202/ 0202لمعاـ  ألوؿمف الفصؿ الدراسي ا الثاني
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 طالب ثاني مف الفصؿ األوؿ عمىفي األسبوع ال لمقياس القيـ العممية التطبيؽ القبمي  -0
وذلؾ لمحصوؿ عمى  ,القيـ العممية لدييـ وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى مجموعة البحث 

 .ى رصد النتائجوجر  البيانات اإلحصائية الالزمة 
بكتابة البيانات الشخصية وقراءة التعميمات والػتأكيد عمى الوقت الطالب التأكيد عمى  -2

 . القيـ العممية اس  ومقيالمحدد لالختبار التحصيمي 
 تيفيذ جتزبة  البحح : -

بعد  إعطاء الطالب مجموعة البحث فكرة عف القيـ العممية ,واالختبار  تـ البدء  
في تنفيذ تجربة البحث ,حيث تـ تدريس الوحدة المقترحة في الفصؿ الدراسي األوؿ لمصؼ 

ـ  02/00/0202وحتي 00/02/0202الثانوي ما يعادؿ تدريس ست أسابيع مف  ألوؿا
لمجموعة البحث ,حيث تـ التطبيؽ القبمي لألدوات ,ثـ التطبيؽ  لمتطبيقيف القبمي والبعدي 

 البعدي .
 : البحح يالتطبيل  البعدي ألدات -

عمى  ومقياس القيـ العممية جرى  التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي المعرفي  
ـ,   0202/0202اسي األوؿ االسبوع الثالث مف بداية الفصؿ الدر  مجوعة البحث  في 

  .المعد مسبقا الستخراج النتائج(2ممحؽ ) ة وفؽ مفتاح االجابوجرى تصحيح االختبار 
 لمعالجتيا احصائيًا ولتفسير نتائج الدراسة . 

 :األصاليب االحصائية يف معاجلة البياىات  -
والتحقؽ  بة عف أسئمة الدراسةلتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا في ىذا البحث واالجا 

خراج بعض األساليب اإلحصائية مف برنامج الحـز إلحصائية لمعمـو , فقد تـ استمف الفروؽ
 -( كما يمي : SPSS) االجتماعية 

 .صفية لحساب ثبات أدوات البحثنالتجزئة ال -0
 .معامؿ ألفا كرونباخ لقياس ثبات األدوات -0
 .المتوسطات الحسابية -2
 .االنحرافات المعيارية -1
التجريبية متوسطي درجات المجموعتيف ؽ بيف لداللة الفرو (  T. Test)اختبار -5

 .والضابطة
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األثر  ( إلى أف حجـ  (  Pagano ,2008, حيث أشارلقياس حجـ األثر إيتامربع  -0
 ,( 0.06ف  ) يكو اوسطا عندمتم يكوف و  ( 0.01و ) يكوف ضعيفا عندما تبمغ قيمت

 ( .0.24عندما تبمغ قيمتو ) كبيرًا األثرما يكوف حجـ نبي
 -: وتفضريٍا  ىتائج البحح ومياقشتَاعزض 

 :لدراسة ا حصائي لنتائجلمتحميؿ اإل عرض فيما يميو  
 التحكل مً صحة فزوض الدراصة  -5

يوجد فرؽ داؿ  " :ما يمي  عمى ينص والذي -:لمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ  
موعة بيف متوسطي درجات طالب مج (  α  .052≤)احصائياً  ) عند  مستوى داللة 

(  البحث  في االختبار التحصيمي  المعد  لقياس تحصيؿ الطالب في وحدة )كيمياء الفيمتو
 المقترحة  قبؿ وبعد تدريس الوحدة المقترحة لصالح  التطبيؽ البعدي  . 

لمعينات المرتبطة داـ اختبار ) ت ( باستخىذا الفرض قامت الباحثة ختبار صحة وال" 
( 1جدوؿ ) , لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ  ”,”SPSSمج االحصائية وذلؾ باستخداـ حزمة البرا

 -يف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا :يب
 (3جذٔل )

فٙ انتطجٛك  طالة عُٛخ انذراطخنذالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕططٙ درجبد نهعُٛبد انًزتجطخ   اختجبر )د(

 انجعذ٘ نالختجبر انتحصٛهٙٔانمجهٙ 

تٕطط انً انعذد انًجًٕعبد االختجبر

 انحظبثٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘

 لًٛخ

 )د(

درجخ 

 انحزٚخ

يظتٕٖ 

 انذالنخ *

 دال 33 33,33 3,33 3,37 63 لجهٙ انتحصٛهٙ

 6,36 36,36 63 ثعذ٘

 (  α  .052≤داؿ عند مستوى )*
أف قيمة )ت( دالة مما يشير إلى وجود فروؽ ذات  السابؽ ( 2)  يتضح  مف جدوؿو  

المعد  لالختبار التحصيميالطالب  مجموعة البحث  ية بيف متوسطي درجات  داللة إحصائ
قبؿ وبعد تدريس الوحدة  المقترحة    تحصيؿ الطالب في وحدة " كيمياء الفيمتو "  لقياس 

متوسط درجات المجموعة في التطبيؽ البعدي   لصالح التطبيؽ البعدي ,حيث جاء
وقد وجد أف (    2,02)  التطبيؽ القبمي   في أكبر مف متوسط درجات المجموعة 02,02

والتي تساوي  الجدولية) ت  (وىي أكبر مف قيمة (02,22 (قيمة ) ت ( المحسوبة تساوي
 (,   0.05 ( عند مستوى داللة ) 0.200)



 م0201( 38) -1ج-مارسعدد                                  ...            وحدة مقترحة في كيمياء الفيمتو  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 333 - 

يوضح المقارنة بيف متوسطي درجات التطبيؽ  حيث  ,التالي (0كما ىو موضح في الشكؿ )
 ار التحصيمي المعرفي.في االختبالقبمي والبعدي 

 
يوجد فرؽ داؿ احصائياً  ) عند  والذي ينص عمى أنو: "  يقبؿ الفرض وبذلؾ  

( بيف متوسطي درجات طالب مجموعة البحث  في االختبار   α  .052≤مستوى داللة )
التحصيمي  المعد  لقياس تحصيؿ الطالب في وحدة )كيمياء الفيمتو  (  المقترحة  قبؿ وبعد 

: السؤاؿ الرابع  ذلؾ تمت االجابة عمى وب "وحدة المقترحة لصالح  التطبيؽ البعدي  تدريس ال
ما فاعمية الوحدة المقترحة  في كيمياء الفيمتو  في رفع مستوى التحصيؿ لدى طالب الصؼ 

 ؟األوؿ الثانوي
 -للتحكل مً صحة الفزض الجاىي  :

وجد فرؽ داؿ احصائياً  )عند  ي " :أنو الثاني والذي ينص عمىوالختبار صحة الفرض  
( بيف متوسطي درجات طالب مجموعة البحث  في مقياس   α  .052≤مستوى داللة )

القيـ العممية  ككؿ وأبعاده الفرعية  قبؿ وبعد تدريس الوحدة المقترحة لصالح  التطبيؽ 
 البعدي  . "

تبطة لممقارنة لمعينات المر المعياري ـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحراؼ , وقد ت 
 ( 5وجدوؿ )لممقياس ككؿ وأبعاده الفرعية  القياس البعدي . بيف متوسط التطبيقيف القبمي 

  :-   يوضح تمؾ النتائجالتالي 

0

10

20

30

 املتوسط الحسابي عدد الطالب

 (3)انشكم 

دالنخ انفزٔق ثٍٛ يتٕططٙ درجبد يجًٕعخ انجحج فٙ انتطجٛك انفجهٙ 

 ٔنجعذ٘ نالختجبر انتحصٛهٙ

 القبلي البعدي
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 (3جذٔل رلى )

فٙ  طالة يجًٕعخ انجحج انفزٔق ثٍٛ يتٕططٙ درجبد انًزتجطخ نذالنخ  نهعُٛبد  ( د اختجبر )

 انمٛى انعهًٛخ ٔأثعبدِ انفزعٛخ انمجهٙ ٔانجعذ٘ نًمٛبص  ٍٛانتطجٛم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  α ≥  .053*دال عُذ يظتٕٖ )

 -:ما يمي  ( السابؽ 5جدوؿ ) يتضح مف  
في  متوسط درجات طالب مجموعة البحث أنو يوجد  فروؽ ذات داللة احصائية بيف  -0

تدريس الوحدة المقترحة ,حيث جاءت  عمى بعد المثابرة قبؿ وبعد  مقياس القيـ العممية 
وذلؾ لصالح   (001,)( دالة احصائيا عند    151,383قيمة ت تساوي )        

( أكبر مف متوسط التطبيؽ   18التطبيؽ البعدي  حيث جاء متوسط التطبيؽ البعدي )  
 (    1,3القبمي  )

ة البحث  في أنو يوجد  فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات طالب مجموع -0
قبؿ وبعد تدريس الوحدة المقترحة ,حيث  العممية مقياس القيـ العممية   عمى بعد األمانة 

وذلؾ لصالح   (001,)( دالة احصائيا عند     52.828جاءت قيمة ت تساوي )       
( أكبر مف متوسط   17,4التطبيؽ البعدي  حيث جاء متوسط التطبيؽ البعدي )  

 (  .1,2   التطبيؽ القبمي  )
أنو يوجد  فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات طالب مجموعة البحث  في  -2

قبؿ وبعد تدريس الوحدة المقترحة ,حيث حب االستطالع مقياس القيـ العممية   عمى بعد 

انًتٕطط  انًجًٕعخ االختجبر

 انحظبثٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘

درجخ  لًٛخ  )د(

 انحزٚخ

يظتٕٖ 

 انذالنخ

 (001,) 29 151,383 738, 1,3 لجهٙ انًخبثزح

 18 ثعذ٘

 (001,) 29 52.828 2.20 1,2 لجهٙ األيبَخ

 17,4 ثعذ٘

حت 

 عاالطتطال

 (001,) 29 239.123 0,468 1.3 لجهٙ

 18 ثعذ٘

 O,528 96.946 29 (,001) 1,4 لجهٙ تمجم انُمذ

 9 ثعذ٘

 (001,) 29 27,554 1.698 2,02 لجهٙ تمذٚز انعهى

 9 ثعذ٘

تمذٚز جٕٓد 

 انعهًبء

 (001,) 29 300.94 0,575 13.39 لجهٙ

 39 ثعذ٘

ٛبص انمٛى يم

 انعهًٛخ ككم

 (001,) 29 551,45 1,590 67.3 لجهٙ

 198 ثعذ٘
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وذلؾ لصالح التطبيؽ   (0001,)( دالة احصائيا عند 239.123جاءت قيمة ت تساوي )
 .(1,3)( أكبر مف متوسط التطبيؽ القبمي18جاء متوسط التطبيؽ البعدي ) البعدي  حيث

أنو يوجد  فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات طالب مجموعة البحث  في  -1
قبؿ وبعد تدريس الوحدة المقترحة ,حيث  تقبؿ النقد مقياس القيـ العممية   عمى بعد 
وذلؾ لصالح   (001,)( دالة احصائيا عند    96.946جاءت قيمة ت تساوي )        

( أكبر مف متوسط التطبيؽ  9التطبيؽ البعدي  حيث جاء متوسط التطبيؽ البعدي )   
 .(    1.4القبمي  ) 

أنو يوجد  فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات طالب مجموعة البحث  في  -5
وبعد تدريس الوحدة المقترحة ,حيث  قبؿتقدير العمـ  مقياس القيـ العممية   عمى بعد 

وذلؾ لصالح التطبيؽ   (001,)( دالة احصائيا عند  27,554  جاءت قيمة ت تساوي )
( أكبر مف متوسط التطبيؽ القبمي   9البعدي  حيث جاء متوسط التطبيؽ البعدي )   

(2,20   ). 
مجموعة البحث  في  أنو يوجد  فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات طالب -0

قبؿ وبعد تدريس الوحدة المقترحة  تقدير جيود العمماء مقياس القيـ العممية   عمى بعد 
وذلؾ لصالح   (001,)( دالة احصائيا عند300.94,حيث جاءت قيمة ت تساوي )

( أكبر مف متوسط التطبيؽ   39التطبيؽ البعدي  حيث جاء متوسط التطبيؽ البعدي )  
 .(   13,2قبمي  )ال

أنو يوجد  فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسط درجات طالب مجموعة البحث  في  -2
قبؿ وبعد تدريس الوحدة المقترحة ,حيث جاءت قيمة ت ككؿ مقياس القيـ العممية   

وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي  حيث جاء   (001,)( دالة احصائيا عند551,45تساوي )
 ..(  67.3( أكبر مف متوسط التطبيؽ القبمي  ) 198التطبيؽ البعدي )متوسط 

قبوؿ الفرض الدراسي الثاني حيث " يوجد فرؽ داؿ احصائياً  )عند  مستوى وعميو يتـ  -0
( بيف متوسطي درجات طالب مجموعة البحث  في مقياس القيـ   0012.داللة )

س الوحدة المقترحة لصالح  التطبيؽ البعدي  العممية  ككؿ وأبعاده الفرعية  قبؿ وبعد تدري
. "والشكؿ التخطيطي التالي يوضح المقارنة بيف متوسط التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس 

 وأبعاده الفرعية .القيـ العممية ككؿ 
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( التالي, حيث  يوضح المقارنة بيف متوسطي درجات التطبيؽ 2كما ىو موضح في الشكؿ )
القبمي والبعدي لممقياس 

 

 
 -للتحكل مً صحة الفزض الجالح   : 

(  المقترحة  الفاعمية في رفع مستوى ونصو " يحقؽ تدريس وحدة )كيمياء الفيمتو 
 التحصيؿ لطالب مجموعة البحث" كما تقاس باستخداـ مربع إيتا  .

حساب حجـ  تأثير تدريس وحدة كيمياء الفيمتو المقترحة -قامت الباحثة بما يمي : 
مجموعة الدراسة ,حيث قامت بحساب قيمة إيتا  ويتضح  بالتحصيؿ لطالفي رفع مستوى 

 ذلؾ في الجدوؿ التالي :
 ( 3جذٔل ) 

    انًعزفٙنالختجبر انتحصٛهٙ    انجحجلًٛخ د نهفزق ثٍٛ يتٕطط انتطجٛك انمجهٙ ٔانجعذ٘ نًجًٕعخ 

 (  اٚتب تزثٛع)ٔيمذار حجى انتأحٛز 

يمذار حجى  Pلًٛخ  تب تزثٛعلًٛخ اٚ درجخ انحزٚخ لًٛخ د االختجبر

 انتأحٛز

االختجبر 

 انتحصٛهٙ

 كجٛز 3,3 3,333 33 33,33

0

50

100

150

200

 ( 6) انشكم 

 نًجًٕعخ انجحج ثٍٛ انتطجٛك انمجهٙ ٔانجعذ٘ نهًمٛبص  انًتٕطط انحظبثٙ

 البعدي
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مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف حساب حجـ تأثير تدريس وحدة كيمياء الفيمتو  
(  وىي أعمى مف القيمة   2,015المقترحة عمى رفع مستوى تحصيؿ الطالب تساوي  )  

حجـ تأثير تدريس الوحدة المقترحة في رفع ( ,وىذا يدؿ عمى أف حساب  (14.المحكية 
مستوى التحصيؿ يحقؽ حجـ تأثير كبيرًا أعمى مف القيمة المحكية  ,وقد جاءت قيمة 

(p=5.2  ) وعميو يتـ قبوؿ الفرض ,حيث يحقؽ تدريس وحدة كيمياء الفيمتو   8,أكبر مف
 المقترحة الفاعمية  في رفع مستوى التحصيؿ لطالب مجموعة البحث .

 -تحكل مً صحة الفزض الزابع    :لل 

ونصو  يحقؽ تدريس وحدة )كيمياء الفيمتو  (  المقترحة  الفاعمية في  تنمية القيـ  
وقد قامت الباحثة بحساب حجـ تأثير العممية ككؿ وأبعاده الفرعية  لطالب مجموعة البحث .

ب مجموعة البحث وحدة كيمياء الفيمتو في تنمية القيـ العممية ككؿ وأبعاده الفرعية  لطال
 -وتـ حساب مربع ايتا ويتضح ذلؾ في الجدوؿ التالي :

 ( 7جذٔل ) 

نًمٛبص انمٛى انعهًٛخ    انجحجانمجهٙ ٔانجعذ٘ نًجًٕعخ   ٍٛانتطجٛم ٙلًٛخ د نهفزق ثٍٛ يتٕطط

 ( . اٚتب تزثٛعٔأثعبدِ انفزعٛخ ٔثًمذار حجى انتأحٛز )

درجخ  لًٛخ ) د ( انًمٛبص

 انحزٚخ

يمذار حجى  Pلًٛخ  اٚتب تزثٛع

 انتأحٛز

 انًخبثزح

 

 كجٛزح 45,7 0,998 33 151,383

 كجٛزح 72.1 0,999 33 239,123 حت االطتطالع

 كجٛزح 15,9 0,984 33 52.828 األيبَخ انعهًٛخ

 كجٛزح 29,2 0,995 33 96.946 تمجم انُمذ

 كجٛزح 8.3 0,945 33 239.123 تمذٚز انعهى

تمذٚز جٕٓد 

 انعهًبء

 كجٛزح 90.8 0,999 33 300,94

 كجٛزح 166.3 0,999 33 551.45 انمٛى انعهًٛخ ككم

 -مً اجلدول الضابل يتضح أٌ : 

المثابرة لمقيـ العممية يساوي  حساب حجـ تأثير  وحدة "كيمياء الفيمتو " في تنمية بعد  -
تأثير  ( وىذا يدؿ عمى أف حساب حجـ (14.( وىي أعمى مف القيمة المحكية  0,998)

الوحدة المقترحة في بعد المثابرة لميارات القيـ العممية يحقؽ حجـ تأثير أعمى مف القيمة 
 وىي قيمة كبيرة .   (  P=45,7  )المحكية وقيمة 
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حساب حجـ تأثير  وحدة "كيمياء الفيمتو " في تنمية بعد  حب االستطالع لمقيـ العممية  -
( وىذا يدؿ عمى أف حساب  (14.المحكية ( وىي أعمى مف القيمة  0,999يساوي )   

حجـ تأثير الوحدة المقترحة في بعد حب االستطالع  لميارات القيـ العممية يحقؽ حجـ 
 وىي قيمة كبيرة.   (  P=72.1  )تأثير أعمى مف القيمة المحكية وقيمة 

ـ العممية حساب حجـ تأثير  وحدة "كيمياء الفيمتو " في تنمية بعد  األمانة العممية  لمقي -
( وىذا يدؿ عمى أف حساب  (14.( وىي أعمى مف القيمة المحكية  0,984يساوي )   

حجـ تأثير الوحدة المقترحة في بعد األمانة العممية  لميارات القيـ العممية يحقؽ حجـ 
 وىي قيمة كبيرة.   (  P=15,9  )تأثير أعمى مف القيمة المحكية وقيمة 

ياء الفيمتو " في تنمية بعد  تقبؿ النقد  لمقيـ العممية يساوي حساب حجـ تأثير  وحدة "كيم-
( وىذا يدؿ عمى أف حساب حجـ  (14.( وىي أعمى مف القيمة المحكية  0,995)   

تأثير الوحدة المقترحة في بعد تقبؿ النقد لميارات القيـ العممية يحقؽ حجـ تأثير أعمى مف 
 قيمة كبيرة.وىي    ( P= 29,2  )القيمة المحكية وقيمة 

حساب حجـ تأثير  وحدة "كيمياء الفيمتو " في تنمية بعد  تقدير العمـ  لمقيـ العممية  -
( وىذا يدؿ عمى أف حساب  (14.( وىي أعمى مف القيمة المحكية  0,945يساوي )   

حجـ تأثير الوحدة المقترحة في بعد  تقدير العمـ لميارات القيـ العممية يحقؽ حجـ تأثير 
 وىي قيمة كبيرة.   (  P=8,3  )ف القيمة المحكية وقيمة أعمى م

حساب حجـ تأثير  وحدة "كيمياء الفيمتو " في تنمية بعد  تقدير جيود العمماء  لمقيـ  -
( وىذا يدؿ عمى أف  (14.( وىي أعمى مف القيمة المحكية   0,999العممية يساوي )  

يود العمماء لميارات القيـ العممية حساب حجـ تأثير الوحدة المقترحة في بعد  تقدير ج
 وىي قيمة كبيرة.   ( P= 90,8  )يحقؽ حجـ تأثير أعمى مف القيمة المحكية وقيمة 

ساوي مية  القيـ العممية  ككؿ يحساب حجـ تأثير  وحدة "كيمياء الفيمتو " في تن -
تأثير ( وىذا يدؿ عمى أف حساب حجـ  (14.( وىي أعمى مف القيمة المحكية   0,999)

الوحدة المقترحة تنمية  القيـ العممية  ككؿ يحقؽ حجـ تأثير أعمى مف القيمة المحكية 
 وىي قيمة كبيرة.   (  P=166,3  )وقيمة 
 . الدراسي وعميو يتـ قبوؿ الفرض  
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 -:اليتائج ومياقشتَا تفضري  

 -ميكً تفضري ىتائج الدراصة كالتالي: 

ر التحصيمي لمجموعة البحث أعمى مف متوسط متوسط درجات التطبيؽ البعدي لالختبا -0
درجات التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي لممجموعة ,وىذا يدؿ عمى كفاءة تدريس 
الوحدة المقترحة  في كيمياء الفيمتو في تنمية التحصيؿ ,وقد يرجع ذلؾ  لدراسة ىذه 

تأثير كبير في ,كما أف الوحدة المقترحة حققت فاعمية كبيرة  بحجـ  الوحدة المقترحة 
أعمى مف القيمة المحكية ,وتفسر الباحثة ارتفاع  تحصيؿ االختبار التحصيمي  حيث كاف 

درجات الطالب في ىذا االختبار وتحقيؽ الفاعمية وحجـ التأثير الكبير لمجموعة البحث  
والتي تـ تدريسيا لمطالب واشتممت وذلؾ إلى كفاءة الوحدة المقترحة في كيمياء الفيمتو 

ى العديد مف األنشطة ومقاطع الفيديو واألسئمة التقويمية ىذا وفضال عف المحتوى عم
 الجديد لموحدة  .

 -ويمكف تفسير ذلؾ  فيما يمي :  
تعمـ أفراد مجموعة البحث في الوحدة المقترحة "كيمياء الفيمتو " والتي ركزت عمى  -

ات وأنشطة ليا دور فعاؿ المناقشة والعصؼ الذىني والتعمـ التعاوني وجميعيا  استراتيجي
بيف المعمـ والطالب  وبيف الطالب والمجموعة مما ساعد  عمى تنمية مقدرتيـ عمى 

 التحصيؿ  لمحتوى الوحدة المقترحة .
ويمكف تفسير ىذه النتائج أيضاً إلى ما تتمتع بو وحدة كيمياء الفيمتو مف محتوى غير  -

المواد  التي يدرسونيا  بما مثؿ  تقميدي لموحدات التي تعود عمييا الطالب في مختمؼ
 المحتوى الجديد .   لدييـ تحدي لقدراتيـ في استيعاب وفيـ ىذا 

تضمف تصميـ دليؿ الطالب محتوى جديد غير تقميدي  جمع بيف المحتوى لكيمياء   -
الفيمتو وكذلؾ مجموعة مف األنشطة والتي كاف ليا دورا فعااًل في تنمية  وتعزيز  

 .دييـ التحصيؿ المعرفي ل
لممعمـ بمحتوى عممي لكيمياء الفيمتو ,وكذلؾ ف تصميـ دليؿ المعمـ توضيح متض-

وقد  كيفية التعامؿ مع األنشطة المختمفة بدليؿ الطالب لدى طالب المرحمة الثانوية .
اتفقت مع الدراسات السابقة التي قامت بتدريس محتوي في كيمياء الفيمتو مثؿ 

 ;Teo ,Boon   K, Li ,Wai   Polllock , D. W;  Truon,G. Tدراسة
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Bonjour ,J L ;Frost,Kee (2011 )  Benedetta C.,Didattica U. 
(0202 ),J (0202). 

متوسط درجات التطبيؽ البعدي لمقياس القيـ العممية لمجموعة الدراسة أعمى مف متوسط  -0
ثير لمقياس القيـ درجات التطبيؽ القبمي لذات المجموعة , وأف  نسية الفاعمية وحجـ التأ

تقدير –تقدير العمـ –تقبؿ النقد –بعاده  الفرعية )المثابرة حب االستطالع أالعممية  ككؿ و 
جيود العمماء ( كانت أعمى مف القيمة المحكية  ,وتفسر الباحثة ارتفاع درجات الطالب 

فيمتو  إلى كفاءة الوحدة المقترحة في كيمياء الككؿ وأبعاده  في  مقياس القيـ العممية 
 والتي تـ تدريسيا 

 -خالؿ : وذلؾ مف موضوعات الوحدة  عمى القيـ العممية  فيالتركيز إلى  
 ادراج موضوع كامؿ عف العمماء ودورىـ وخاصة عمماء الفيمتو وما حققوه مف انجازات . -
التأكيد عمى األمانة العممية وذلؾ في نقؿ المعمومات  وقد حرصت الباحثة عمى كتابة  -

وقد   في نياية الوحدة وكذلؾ الموقع الخاص بكؿ فيديو تعميمي  يعرض لمطالب . المراجع
اتفقت  نتائج ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة التالية في تنمية القيـ العممية  ولكف 

(  200(  أحمد نزار )   0220مداف )باستخداـ قيـ متغيرات مستقمة أخرى مثؿ  محمد ح
( أماني  0201(   معف الشياب ) 0202ضحى العتيبي )(  0200غانـ الشاىيف ) 

(  ىبو المحتسب   0202(  محمد شحات ) 0202(   محمود االستاذ )0200الموجي )
 ( . 0202( ىالو حسيف  0202(ابتساـ القحطاني ) 0202)

 -:توصيات البحح 

 -توصي الباحثة بما يمي : ,عنو البحث مف نتائجفي ضوء ما أسفر  
 . كيمياء الفيمتو بالمرحمة الثانوية لتنمية القيـ العممية استخداـ وحدة  -0
ممي الكيمياء أثناء الخدمة مف اكتساب  ميارات تدريس محتوى عممي في عم تدريب  -0

 .كيمياء الفيمتو 
تدريب الطالب المعمميف بكمية التربية شعبة الكيمياء عمى تدريس مقرر في كيمياء  -2

 الفيمتو .
 .وحدة كيمياء الفيمتو يتضمف يث , بحالكيمياء تطوير مقرر  -1
 . تدريس  وحدة كيمياء الفيمتو تطوير دليؿ المعمـ بحيث يتضمف ارشادات حوؿ كيفية  -5
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 -:حبوخ مكرتحة 

 -والبحوث اآلتية :اجراء المزيد مف الدراسات اقترحت الباحثة  
والقيـ العممية لدى مية  التحصيؿ نوحدة مقترحة  في كيمياء الفيمتو لت فاعمية -0

 .ميذ المرحمة االعدادية تال
مية  التحصيؿ والقيـ العممية لدى نفاعمية وحدة مقترحة  في كيمياء الفيمتو لت -0

 .تالميذ المرحمة االبتدائية 
مقرر مقترح في كيمياء الفيمتو لتنمية التحصيؿ والقيـ العممية لدى طالب   فاعمية -2

 .شعبة الكيمياء بكميات التربية .
بيولوجيا الفيمتو لتنمية التحصيؿ والقيـ العممية لدى  فاعمية  مقرر مقترح في  -1

 طالب شعبة البيولوجي بكميات التربية ..
فاعمية  مقرر مقترح في  بيولوجيا الفيمتو لتنمية التحصيؿ والقيـ العممية لدى  -5

 طالب المرحمة االعدادية .
 

  



 م0201( 38) -1ج-مارسعدد                                  ...            وحدة مقترحة في كيمياء الفيمتو  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 333 - 

 زادع امل

 املزادع العزبية: أواًل:
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(: دراسة مقارنة بين القيم المعرفية واالجتماعية والثقافية 2112دالل استيتو وتيسير صبحي ) -
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observations/scientific-curiosity-behind-zewail-achievements. 

، عمان: دار مناىج العمـو وتدريسيا فياالتجاىات العالمية المعاصرة (: 2111عايش زيتون ) -
 الشروق.

، دار الشروق  النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـو : (2117د زيتون )عايش محمو   -
 2ط لمنشر والتوزيع.

مجمة متطمبات تنمية القيم العممية لدى طمبة المرحمة الثانوية  : (2112عبد الودود مكروم ) -
 .253-213، (27، )8، مستقبؿ التربية العربية

، المجمس الوطني لمثقافة مجمة عالـ الفكرة العممية، (: تنمية الثقاف1988عبد الحكيم بدران )
 .232 -211 ،12العدد  والفنون واآلداب،

http://www.scientificamerican.com/arabic/blogs/science-observations/scientific-curiosity-behind-zewail-achievements
http://www.scientificamerican.com/arabic/blogs/science-observations/scientific-curiosity-behind-zewail-achievements
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القيم العممية المصاحبة لمتفكير العممي لدي طالب كمية التربية  : (2113عبد السالم جودت ) -
 .48-21، 14، جامعة بابل، العدد , كمية التربية األساسيةاألساسية وعالقتيا ببعض المتغيرات

(: تنمية ميارات التفكير نماذج نظرية وتطبيقات عممية، عمان، دار 2117عدنان العتوم وآخرون ) -
 المسيرة.

ضوء  يمصر ف ي(: تطوير مناىج العموم بالمرحمة اإلعدادية ف2113عمى محي الدين راشد ) -
متعميم والتنمية ، المركز العربي لمجمة مستقبؿ التربية العربيةالمعايير العالمية لمتربية العممية، 
 .355-314، (31(، ع )9جامعة عين شمس، القاىرة، مجمد )

مؤسسات إعداد  ي(: مدركات الطالبات لمقيم العممية واألخالقية ف2112غانم عبد اهلل الشاىين ) -
، جامعة المجمة التربويةوالدراسية عمييا،  ةافيغر الديمو المعمم بدولة الكويت وتأثير بعض المتغيرات 

 .54 -12(، 112) 26الكويت، 
( فعالية استخدام سير العمماء في تنمية القيم العممية لدى معممي التعميم 1995فايز عبده ) -

 . 166 – 133(،31،ع ) 6مجمد بكمية التربية بنيا، مجمة كمية التربية،  –األساسي 
 ،.7، دار الكتب الجامعية، بيروت طالقدرات العقمية(: 1987فؤاد أبو حطب ) -
تدريس  فيلمتعمم التجريبي  Kolb(: فاعمية استخدام نموذج 2118أحمد شحات ) محمد عمى -

العموم عمى التحصيل وتنمية ميارات التفكير الناقد والقيم العممية لدي تالميذ الصف الثاني 
 .111-11(، 111) 25 المركز العربي لمتعميـ والتنمية,اإلعدادي ذوي أنماط التعمم المختمفة، 

(: تجريب تدريس الفيزياء وفقًا 2118) شحات وزمزم عبد الحكيم متوليمحمد عمى أحمد  -
( لتنمية المفاىيم وميارات حل المسألة والميول العممية PDEODEالستراتيجية األبعاد السداسية )

-483، 56كمية التربية،  المجمة التربوية, جامعة سوىاج,لدي طالب الصف األول الثانوي، 
541. 

ع بجامعة طيبة بالسعودية لمقيم العممية بدرجة ممارسة طمبة كمية العموم بين (:2114معن الشياب ) -
 .571-548(، 3)28(، مجمة جامعة النجاح لألبحاث )العموـ اإلنسانيةمن وجية نظرىم، 

دول الخميج  ي(: القيم السموكية لدي طمبة المرحمتين المتوسطة والثانوية ف2111محمود عقل ) -
 الرياض مكتب التربية العربي لدول الخميج. –المعمم  دليل –العربية، الواقع 

مناىج العموم الفمسطينية  ي(: خطاب القيم ف2117صبحي المولو ) ىمحمود حسن األستاذ وفدو  -
 فينسق القيم  العممية، بحث مقدم إلى مؤتمر كمية التربية األول، القيم  فيالجديدة، دراسة 

-1سبتمبر، 3 يجامعة فمسطين، كمية التربية ف يد فالمجتمع الفمسطيني، واقع وتحديات المنعق
26. 
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تنمية كل من القيم العممية والقيم  ي(: دور محتوي كتب األحياء ف2112نيا محمد سعيد ) -
(، 78) 1، مجمة كمية التربية بالمنصورةاألخالقية لدي طالب المرحمة الثانوية، دراسة تقويمية، 

253- 285. 
(: برنامج مقترح قائم عمى التعمم النشط لتنمية  بعض المفاىيم 2119ىالو إبراىيم محمد حسين ) -

اخالقية والقيم العممية لدي الطالب بالمرحمة الثانوية، المجمة المصرية  المرتبطة بالقضايا البيو
 .81 – 43(، 2) 22لمتربية العممية، 

االستطالع   في اكتساب القيم العممية وفق  STS(: أثر استخدام  منحي 2118ىبو المحتسب ) -
فمسطين، المعيد الوطني لمتدريب التربوي، وزارة التربية والتعميم  يالعالي لطمبة  المرحمة األساسية ف

 .22 -1، 19العالي الفمسطينية، 
محتوي كتب العموم  ي(: القيم العممية لممواطنة ف2113وضحي بنت حباب بن عبد اهلل العتيبي ) -

(، 1)153ة دراسة تحميمية، كمية التربية، جامعة األزىر، لممرحمة المتوسطة بالمممكة السعودي
127- 177. 

، كتاب الطالب لمفصؿ الدراسي األوؿ الثانوي(: الكيمياء، 2119/2121وزارة التربية والتعميم ) -
 المكتبة العصرية لمطباعة.

 مصر، مطابع األىرام. ي(: المعايير القومية لمتعميم ف2113وزارة التربية والتعميم ) -
 في(: القيم العممية المتضمنة 2116يي محمد أبو جحجوح ومحمد عبد الفتاح حمدان )يح -

 .214 -174، 111، بمحتويات المناىج المدرسية لممرحمة األساسية بفمسطين، 
، القاىرة، الشركة العربية أساليب تدريس العمـو(: 2118يعقوب نشوان، وحيد جبران ) -

 المتحدة لمتسويق والتوريدات.
الفيزياء كتاب الطالب الفصل الدراسي األول  : (2121/ 2119لتربية والتعميم )وزارة ا -

 لمصف األول الثانوي المكتبة العصرية لمطابة. 
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