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 ملخص:

ىدؼ البحث الحالي إلى معرفة فاعمية كحدة في العمـك قائمة عمى المدخؿ الجمالي في 
عينة البحث مف التحصيؿ كتنمية القيـ العممية لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم، تككنت 

( تمميذان كتمميذة مف مدرسة الجميكرية اإلعدادية بمحافظة أسكاف، تـ تصميـ أداتيف، 65)
ىما: اختبار تحصيمي، كمقياس لمقيـ العممية، استخدـ المنيج شبة التجريبي في البحث، 
كاستخدـ التصميـ التجريبي المككف مف مجمكعتيف: أحدىما تجريبية درست كحدة "األرض 

كف" مف خالؿ الكحدة التجريبية القائمة عمى المدخؿ الجمالي، كاألخرل ضابطة درست كالك
نفس الكحدة بالطريقة الشائعة في التدريس. أسفرت النتائج عف فاعمية الكحدة التجريبية 
القائمة عمى المدخؿ الجمالي في زيادة التحصيؿ كتنمية القيـ العممية لدم تالميذ عينة 

 جمكعة مف التكصيات كالمقترحات في ضكء ما تكصؿ إليو مف نتائج.البحث. قدـ البحث م
 مقدمة البحث :

حركة عممية نشطة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ في  الحالييشيد القرف السائدة بيف 
الدراسية المختمفة، كقد كاف ليذا التطكر ضركرة ممحة نتيجة االنفجار  المناىج لممراحؿتطكير 

؛ فقد تركزت تطمعات الكزارة عمى التكنكلكجيتغير نمط الحياة الناتج عف التقدـ المعرفي، ك 
، كتدعـ يتركز عمى التعمـ النشط كترتبط باحتياجات الكاقع المحمتعميمية تطكير مناىج 

 قيـ في مجتمع المعرفة.ال، كحؿ المشكالت، كالتعمـ مدل الحياة، ك دميارات التفكير الناق
الجكدة لكؿ متعمـ، في بيئة تعميمية  يدرسة فعالة تقدـ تعميمان عالبحاجة إلى م فييكلذا 

غير نمطية تركز عمى المتعمـ، كتقكـ عمى كسائؿ كأساليب التعمـ النشط، كاستخداـ تكنكلكجيا 
كالتفكير الناقد  يكالتفكير العمم ياالتصاؿ بما يمكف المتعمـ مف التزكد بميارات التعمـ الذات

 .() (6106)كزارة التربية كالتعميـ، كالميارات الحياتية 
فرضت نفسيا عمى مناىج  التيكطبقان لذلؾ فقد تعددت المداخؿ كاالتجاىات الحديثة 

العمـك كتدريسيا بمراحؿ التعميـ العاـ لمقابمة التطكرات المتسارعة كالتغيرات المتكقعة مف خالؿ 
لكف عمى الرغـ مف تعدد تمؾ ، مكاطفالتأكيد عمى متطمبات الحياة اليكمية كاالىتماـ بإعداد ال

عدد تحققت نتيجة لذلؾ، فما زالت النظرة  التيالمداخؿ كتجربتيا كانتشارىا كبعض النجاحات 
كبير مف الطالب كأكلياء األمكر كالمعمميف أف العمـ مسار معقد كصعب. كقد بدأ التفكير في 

                                      
(  )سمكب إلصدار السادس ألالمتف كقائمة المراجع كفقان ل يتـ التكثيؽ فAPA. 
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عف طريؽ استخالص ما في ىذه التفسيرات مف إمكانية تقديـ العمـ كتفسير الظكاىر العممية 
عناصر جمالية تحفز الطالب عمى تقديميا ببساطة كيسر، كدكف االخالؿ ببيئة العمـ نفسو 

 .(6110)سميـ، 
أكؿ مف تحدث عف الخبرة الجمالية مكضحان أثرىا  (Dewey, 1934)كيعد جكف ديكم 
، كاالستمتاع كشغؿ األخالقي، كالسمكؾ ، كاالبتكار، كاإلدراؾ العقميالفنيعمى كٍؿ مف التذكؽ 
أكؿ مف نشر بحثان عف الُمدخؿ  (Zubrowski, 1982)زبراسكى  أكقات الفراغ. كيعد
بحثو أنو غالبان ما يتـ تجاىؿ دكر التشكيؽ الجمالي لظكاىر العمـ. كما  فيالجمالي، فقد أكد 

كثر اىتمامان بما يمكف عممو أشار إلى أف الخبرة مع تعمـ األطفاؿ تجعمو يؤكد عمى أف الطفؿ أ
بالمكاد كليس ما يمكف تعممو منيا، كما أشار إلى أف تقديـ العمكـ في صكرة جمالية يجعؿ ليا 

 أثران فعاالن عمى مخرجات التعمـ لدل المتعمميف.
يمكف التركيز عمييا  التيكيكجد اختالؼ بيف التربكييف كالباحثيف حكؿ الصفات الجمالية 

فمنيـ مف ركز عمى التعقيد بينما ركز البعض اآلخر عمى البساطة  في تدريس العمكـ،
كالكسطية، في حيف يرل فريؽ آخر استخداـ التناغـ كصفة أساسية لمجماؿ خاصة في مادة 

عدة محاكر مف أجؿ تطبيؽ   (Li, 2010)لى كقد كضح ، (Flannery, 1991)ي البيكلكج
، اشاعة جك مف الجماؿ أثناء التدريس( 0 :يالُمدخؿ الجمالي في تدريس العمكـ، كىى كالتال

تحفيز مشاعر الجماؿ لممكضكع مف خالؿ ربط العناصر كعمؿ المقارنات مف أجؿ الكصكؿ ( 6
التدريس ( 3، شياء المتماثمة كعمؿ تصنيفات كتمخيص طرؽ الحؿفي األ اختالفاتإلى 

 .كالتكامؿ كالتناسؽ االستكشاؼبطريقة مبتكرة يراعى فييا استخداـ 
اآلتي:  أف خطكات التدريس الجمالي يجب أف تتضمف (Girod, 2001)د جيركد أكك 

فرص االستقصاء  بإعطاءأف يقكـ المعمـ ، ك إعادة تجديد المحتكل المكجكد إلى أفكار مقنعة
يجب عمى ، ك كالتساؤؿ كالبدء في اعطاء معنى لألفكار بما يؤدل إلى تغير تصكرنا عف العالـ

 النكاحيمتنكعة مف سبؿ المشاركة لمطالب بما يمكنيـ مف تقدير أف يتيح مجمكعة  ـالمعم
 الجمالية لمعمـ. يالتركيز عمى معتقدات الطالب كتقديرىـ لمنكاح، ك الجمالية لألفكار العممية

عند استخداـ الُمدخؿ  الكضع في االعتبارعمى أىمية  (6106يكنس )كما ركزت 
لياـ الطالب، كتمكنيـ استخد :كٍؿ مما يمي الجمالي في تدريس العمـك اـ أنشطة تثير فضكؿ كا 

كاالختراعات  باالكتشافاتاستخداـ القصص العممية المرتبطة ، مف البحث كالتأمؿ كالتحميؿ
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 نكاحيكاجيت أصحابيا في سبيؿ إثبات أفكارىـ العممية كما يرتبط بذلؾ مف  التيكالصعكبات 
الجمالية بما تحممو  يعمى تأكيد النكاحتكفير مصادر التعمـ، ككسائؿ تعميمية تساعد ، جمالية

، طع فيديك كزيارة معارض كمتاحؼ كاستخداـ شبكة اإلنترنتامف آليات متنكعة مثؿ عرض مق
 .المتعمميفكالخياؿ لدل  االستطالعاستثارة سمكؾ االكتشاؼ كحب 

عطائيـ  يتضح مما سبؽ أىمية استخداـ الُمدخؿ الجمالي في إثارة فضكؿ الطالب كا 
كنظران ألىمية  .الجمالية لمعمـ النكاحيستكشاؼ كاالستقصاء كالتأمؿ مف أجؿ إبراز فرص اال

ذلؾ الُمدخؿ كما يقدمو مف فكائد لممتعمـ، فقد ركزت عميو عدة دراسات، فعمى سبيؿ المثاؿ ال 
إلى  (Flannery, 1991, 1993)دراستي فالنرل تكصمت  البيكلكجيالحصر، في مادة 

لدم  في زيادة التحصيؿ العممياالستقصاء  استراتيجيةي المتمركز حكؿ فاعمية الُمدخؿ الجمال
، كما أكصت الدراستيف بضركرة إبراز المعمميف لمجكانب الجمالية الطالب في المراحؿ التعميمية

 إلى  (Girod, 2001)جيركد  كفي مادة العمكـ ىدفت دراسة .البيكلكجيفي تدريسيـ لمادة 
تركيب )كالُمدخؿ الجمالي في تدريس مكضكعات ي لُمدخؿ المفيكمأثر استخداـ كؿ مف ا معرفة

الصؼ الخامس  تالميذعمى التحصيؿ كاالىتمامات لدل عينة مف  (المادة، الطقس، التآكؿ
أكضحت نتائج الدراسة فاعمية الُمدخميف في تحصيؿ المكضكعات المتعممة كزيادة ك ، يبتدائاال

 المجمكعة التجريبية. نحك مادة العمـك لصالح التالميذاىتماـ 
إلى تقصى أثر استخداـ المنحى الجمالي في تدريس  (6117الدباشى )كىدفت دراسة 
الصؼ السادس لممفاىيـ العممية كلطبيعة العمـ. أظيرت النتائج كجكد  تالميذالعمـك عمى فيـ 

عة المجمك  كتالميذالمجمكعة التجريبية  تالميذدرجات  متكسطيفرؽ ذك داللة احصائية بيف 
 الضابطة فيما يتعمؽ بتحصيؿ المفاىيـ العممية لصالح المجمكعة التجريبية.

إلى تنمية بعض المفاىيـ العممية باستخداـ الُمدخؿ  (6119أبك زيد )كىدفت دراسة 
بالمرحمة الثانكية، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ ذك داللة  البيكلكجيالجمالي في مادة 

الختبار المفاىيـ العممية لطالب المجمكعة التجريبية  مكالبعد يالقبمإحصائية بيف التطبيقيف 
، مما يثبت فاعمية الُمدخؿ الجمالي في تنمية المفاىيـ العممية لدل ملصالح التطبيؽ البعد
 ككذا استمتاعيـ بدراسة الكحدة. الثانكم،طالب الصؼ األكؿ 

لُمدخؿ الجمالي في إلى فاعمية ا (6101بابطيف ك العيسى )دراسة كٍؿ مف  ىدفتكما 
لممفاىيـ العممية كطبيعية العمـ في مادة األحياء  الثانكمزيادة فيـ طالبات الصؼ األكؿ 
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إلى استقصاء أثر استخداـ  (6106يكنس )كزيادة االتجاىات العممية لدييف. كىدفت دراسة 
لصؼ الرابع كالُمدخؿ الجمالي في تطكير المفاىيـ االحيائية لطالبات ا البيئيكؿ مف الُمدخؿ 

لدييف. أسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية استخداـ كؿ مف  االستدالليكتنمية التفكير  عممي
حيائية لدل الطالبات، كما تفكقت كالُمدخؿ الجمالي في تطكير المفاىيـ اإل البيئيالُمدخؿ 

درست  التي التجريبيةدرست بالُمدخؿ الجمالي عمى المجمكعة  التيالمجمكعة التجريبية 
 لدل الطالبات. يفي تنمية التفكير االستدالل البيئيبالُمدخؿ 

فاعمية برنامج مقترح في العمـك قائـ عمى  معرفةإلى  (6106يكنس )كما ىدفت دراسة 
لتالميذ الصؼ الثالث بالمرحمة  الُمدخؿ الجمالي في التحصيؿ كالقيـ كاالتجاه نحك مادة العمـك

درجات أفراد  متكسطيكجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف . أسفرت نتائج الدراسة عف اإلعدادية
مقياس القيـ، كمقياس ك المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في كٍؿ مف اختبار التحصيؿ، 

 لطالب المجمكعة التجريبية. معد عمى حده لصالح التطبيؽ البعداالتجاه ككؿ ككؿ بُ 
تنمية بعض ميارات  إلى (6103سيد )كفي مجاؿ الدراسات االجتماعية ىدفت دراسة 

باستخداـ الُمدخؿ الجمالي في تدريس الدراسات االجتماعية بالمرحمة  التأمميالتفكير 
درجات  متكسطياإلعدادية، كتكصمت نتائج الدراسة إلى كجكد فرؽ ذك دالة إحصائية بيف 

 لصالح المجمكعة يالختبار ميارات التفكير التأمم مطالب عينة الدراسة في التطبيؽ البعد
 (، ككذا استمتاعيـ بدراسة الكحدة.1.10التجريبية عند مستكل داللة )

استخداـ الُمدخؿ الجمالي في أف نستخمص مما سبؽ عرضو مف نتائج الدراسات 
استخداـ الُمدخؿ الجمالي يككف لو دكر ، كما أف التدريس مكضكع جدير باالىتماـ كالبحث

 .مخرجات الطالب التعميميةتنمية ثـ تحقيؽ االستمتاع بعممية التعمـ، كمف في  حيكم
 مشكلة البحث:

 ;Adsit, 2011; Haydon, 2013) أشار كؿ مف آدست، ىايدف، تايمكر، ككيمي 

Taylor & Woolley, 2013) أف التقدـ التكنكلكجي كالعكلمة كحدكث التبادؿ كالتقارب
سسة تربكية، الثقافي عمى مستكل كاسع أدل إلى كجكد تحديات كثيرة تكاجو المدرسة كمؤ 

لدل المتعمـ، كانتشرت التي ينبغي أف تتكفر  اإليجابيةفي بعض القيـ  حيث حدث انخفاضا
االنغالؽ الفكرم، كالتحيز، كعدـ تقدير العمـ  العديد مف القيـ السمبية لدل المتعمميف مثؿ

تككف  ة حتىاإليجابيالقيـ كلذا فإننا بحاجة إلي بث لمتفكير،  المانعةمف القيـ كغيرىا  كأىميتو
لمتالميذ في تفكيرىـ كأنشطتيـ، كيمكف أف يتـ ذلؾ بإعطاء قدر مف االىتماـ أثناء مرجعية 
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تخطيط كتنفيذ عممية التدريس بالجكانب الكجدانية كاألخالقية كالقيمية إلى جانب الجكانب 
 المعرفية كالميارية.

 التالميذنخفاض درجات مف ا ينظران لما كجدتو الباحثة مف خالؿ عمميا بالحقؿ التعميمك 
نتائج  ذلؾ أكدت كقدتتطمب قدر مف التفكير،  التيفي أسئمة االختبارات التحصيمية الشيرية 

جاء  كالتي ،اإلعدادم في مادة العمـك الثانيلمصؼ  6105عاـ  TIMSSآخر اختبار لمتميز 
  (2016االختباردكلة مشاركة في  39مف أصؿ  38فييا ترتيب مصر متأخران بكاقع 

(Martin, Mullis, Foy, & Hooper, ،  ،وانتشار قٌم بٌن التالمٌذ مثل: االتكالٌة

كاتجاه كزارة التربية والالمباالة، وعدم تقدٌر العلم والعلماء، والسلبٌة فً عملٌة التعلم، 
إلى السعي نحك تكفير التعمـ الممتع لممتعمميف مف أجؿ زيادة التحصيؿ كتأكيد القيـ كالتعميـ 
البحث عف استراتيجيات كطرؽ تدريسية ، كأدكاتيا في ذلؾ تحسيف جكدة التعميـبية ك اإليجا

 التي، كفي ضكء نتائج الدراسات كالبحكث السابقة تفاعمية يمكف تكظيفيا لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ
أكدت فاعمية استخداـ الُمدخؿ الجمالي في تنمية بعض مخرجات الطالب التعميمية، كنظران لعدـ 

استخداـ الُمدخؿ الجمالي في  فاعميةاستقصت  -في حدكد عمـ الباحثة –كجكد دراسات
، فقد تحدد طالب الصؼ األكؿ اإلعدادم بمحافظة أسكافلدل  القيـ العمميةتنمية التحصيؿ ك 

العمـك كمعرفة تدريس في  الُمدخؿ الجمالي تجريب كحدة قائمة عمىمكضكع البحث في 
 .تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادملدل  مميةالقيـ العفي التحصيؿ كتنمية فاعميتيا 

 :البحث أسئلة

 األكؿالصؼ  لتالميذعمى الُمدخؿ الجمالي لتدريس مادة العمـك  ةقائم كحدة ما صكرة .0
 اإلعدادم؟

 تالميذتحصيؿ لدل ال فيعمى استخداـ الُمدخؿ الجمالي  ةقائم كحدة في العمـكما فاعمية  .6
 اإلعدادم؟ األكؿالصؼ 

القيـ العممية تنمية  فيعمى استخداـ الُمدخؿ الجمالي  ةقائم العمـك كحدة فيما فاعمية  .3
  اإلعدادم؟ األكؿالصؼ  تالميذلدل 

 البحث: ضافر

درجات تالميذ المجمكعتيف  متكسطي بيف 1.15يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل  .1
 التحصيؿ ككؿ، كفي كؿ مستكل مف الختبارالتجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم، 

 .لصالح المجمكعة التجريبية و،مستكيات
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درجات تالميذ المجمكعتيف  متكسطيبيف  1.15يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل  .2
ككؿ، كفي كؿ ُبعد مف  القيـ العمميةالتجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم في مقياس 

 .لصالح المجمكعة التجريبية ،أبعاده
 أهداف البحث:

 :اآلتي تتمخص أىداؼ البحث في
عمى استخداـ الُمدخؿ الجمالي لزيادة التحصيؿ في مادة العمـك  ةقائمصياغة كحدة  -0

 اإلعدادم. األكؿالصؼ  تالميذلدل  القيـ العمميةكتنمية 
الصؼ  تالميذعمى الُمدخؿ الجمالي في زيادة تحصيؿ  ةالقائمالكحدة التعرؼ عمى فاعمية  -6

. األكؿ  اإلعدادم في مادة العمـك

لدل  القيـ العمميةعمى الُمدخؿ الجمالي في تنمية  ةالقائمالكحدة ى فاعمية التعرؼ عم -3
. األكؿالصؼ  تالميذ  اإلعدادم في مادة العمـك

 :أهمٌة البحث

 أىميتو مف ككنو: الحالييكتسب البحث 
تدريسية حديثة، كمعرفة  مداخؿتكجيو نظر الباحثيف كصانعي القرار التربكم إلى  -0

 لدل التالميذ. القيـ العمميةك فاعميتيا في التحصيؿ 
عداد كحدة "الككف كاألرض" خطكات تصميـ يقدـ كصفان تفصيميان ل -6  في مادةالتجريبية كا 

كؿ مف دليؿ لخطكات إعداد متضمنان أيضان كصفان  مُمدخؿ الجماليلالعمـك المعدة كفقان 
 دراسية كأدلةكحدات إعداد  مما يساىـ في مساعدة اآلخريف في المعمـ ككتاب التمميذ،

 أخرل في مكاد دراسية مختمفة. ككتب أنشطة

يقدـ اختبارا تحصيميان في كحدة "الككف كاألرض" في ضكء تصنيؼ بمكـ المعدؿ لألىداؼ  -3
 التعممية يمكف استخدامو في تحديد مستكيات التالميذ.

 يقدـ مقياسان لمقيـ العممية يمكف استخدامو في صفكؼ كمراحؿ دراسية مختمفة. -4

 :حدود البحث

 م؛ حيث اإلعداد األكؿمقرر العمكـ لمصؼ  كحدة "الككف كاألرض" مفقتصر البحث عمى ا
 .يصمح صياغتيا كفقان لممدخؿ الجمالي
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  ،"تـ إعداد االختبار التحصيمي في ضكء األىداؼ السمككية لكحدة "الككف كاألرض
 ,Anderson, Krathwohl, & Bloom) لممجاؿ المعرفي مستكيات بمـككاستخدمت 

 .(التركيب -التقكيـ-ميؿالتح -التطبيؽ -الفيـ -)التذكر متضمنة:  (2001

 كفقان لممراجع  اإلعدادم األكؿالصؼ  لتالميذ التركيز عمى القيـ العممية المالئمة
 كالدراسات المتعمقة بذلؾ.

  إدارة بمدرسة الجميكرية اإلعدادية باإلعدادم  األكؿالصؼ  تالميذعينة مف تـ اختيار
مما يؤكد عمى أف نتائج البحث قاصرة عمى ، الباحثة إقامة كعمؿميمية محؿ أسكاف التع

  .مصر العربية البيئة األسكانية، كعدـ كجكد صفة التعميـ عمى جميع مدارس جميكرية

  6106/6107الدراسي مف العاـ  الثاني الدراسيتـ تنفيذ تجربة البحث خالؿ الفصؿ ،
 .31/14/6106إلى  16/14/6107كذلؾ خالؿ الفترة مف 

 مصطلحات البحث:

جرائيان في ضكء ما تـ استخالصو مف األدبيات كالدراسات إتحديد مصطمحات البحث تـ 
 كما يمي:الكاردة الحقان  السابقة

 الُمدخؿ الجمالي:
لمصؼ األكؿ اإلعدادم  يقصد بالمدخؿ الجمالي بأنو صياغة لكحدة "الككف كاألرض"

المحطات  االستراتيجيات التدريسية: باستخداـاؿ في المنيج عمى إبراز عناصر الجم بشكؿ قائـ
االستقصاء ك التشبييات، ك ، القصصيالسرد ك  ض العممية،ك العر ك التعمـ التعاكني، ك العممية، 

العممي بما يضفي المتعة كالتشكيؽ عمى عممية التعميـ كالتعمـ كتحقيؽ أىداؼ المنيج كتنمية 
 المرغكبة. اإليجابية كالقيـ العممية االتجاىات

 القيـ العممية:
 كالتصكرات العممية المتككنة لدل التالميذ االتجاىاتمحصمة يقصد بالقيـ العممية بأنيا 

يحصؿ عمييا أفراد العينة  التيالدرجة  اكتدؿ عميي أك مكقؼ متصؿ بالعمـ يزاء مكضكع عممإ
 الُمعد كفقان ليذا الغرض. المقياسفي 
 :كالتصميـ التجريبي البحث عينة

البحث بالطريقة المقصكدة كتقكـ فكرة ىذه الطريقة عمى اختيار مدرسة  عينةتـ اختيار 
 صحيحان  عشكائية مف ىذه المدرسة تمثميا تمثيالن إحصائيان  عينةتمثؿ المجتمع األصؿ كاختيار 
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عدادم بمدرسة البحث مف تالميذ الصؼ األكؿ اإل عينة، كقد اختيرت (6116)السيد، 
 :قد استخداـ التصميـ التجريبي المككف مف مجمكعتيفالجميكرية، ك 

( كدرست كحدة 0/3)فصؿ  تمميذ كتمميذة( 33المجمكعة التجريبية: كبمغ عدد أفرادىا ) .أ 
 مُمدخؿ الجمالي.كفقان ل "الككف كاألرض"

ت المحتكل ( كدرس0/0فصؿ ) تمميذ كتمميذة( 36المجمكعة الضابطة: كبمغ عدد أفرادىا ) .ب 
 نفسو "الككف كاألرض" بالطريقة المعتادة. العممي

 البحث: مواد وأدوات

 الباحثة بإعداد اآلتي: قامت
 كشممت:مادتا البحث،  -أكالن 
 الكحدة التجريبية المعدة كفقان لممدخؿ الجمالي متضمنة: .0

 لممدخؿ الجمالي.كفقان ، الُمعد "الككف كاألرضالتمميذ في كحدة " كتيب .أ 
 لممدخؿ الجمالي.كفقان ، الُمعد "الككف كاألرضعمـ في كحدة "دليؿ الم .ب 

 البحث، كشممت: يأدات-ثانيان 
           " الككف كاألرض". في الكحدة التجريبية تحصيمياختبار  .1
        .                                     مقياس القيـ العممية .2

 منهج البحث:

المككف مف مجمكعة  التجريبيـ التصميـ ستخدا، ك شبو التجريبيالمنيج استخدـ 
المجمكعة  كدرستالمجمكعة الضابطة بالطريقة العادية،  درستتجريبية كأخرل ضابطة؛ حيث 

، كاستخدـ المنيج الكصفي عمى استخداـ الُمدخؿ الجمالية القائم الكحدةالتجريبية مف خالؿ 
تفسير النتائج، كتقديـ تكصيات ك في إعداد اإلطار النظرم، ككذلؾ إعداد مكاد كأداتي البحث، 

 .البحث كمقترحاتو
 :إجراءات البحث

 تـ اجراء البحث عمى النحك التالي:  
، كالقيـ العممية، المدخل الجماليتناكلت  التيعمى األدبيات كالدراسات كالبحكث  االطالع (0

 الكحدات التجريبية كاالختبارات التحصيمية. كاعداد
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كاختيار كحدة  اإلعدادم، األكؿتالميذ الصؼ رر عمى عمى كتاب العمكـ المق االطالع (6
 " كأساس لبناء مكاد كأدكات البحث.الككف كاألرض"
الكحدة التجريبية كالتأكد مف صدقيما مف خالؿ أراء مجمكعة مف الخبراء  إعداد (3

 . كالمتخصصكف في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس العمكـ
صدقيما مف خالؿ أراء مجمكعة مف الخبراء كتاب التمميذ كالتأكد مف ك دليؿ المعمـ إعداد  (4

 .كالمتخصصكف في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس العمكـ
( كعرضيا عمى مجمكعة مف االختبار التحصيمي كمقياس القيـ العمميةإعداد أداتا البحث ) (5

، كفى ضكء آرائيـ تـ تعديؿ أدتا البحث في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس العمكـالمحكيف 
 يما كثباتيما.كالتأكد مف صدق

 .تـ تطبيؽ أدكات البحث قبميان  (6
تـ تدريس الكحدة المختارة لتالميذ المجمكعة التجريبية باستخداـ المدخؿ الجمالي،  (7

 كتدريس نفس الكحدة بالطريقة الشائعة لممجمكعة الضابطة.
 ـ تطبيؽ أدكات البحث بعديان.ت (8
 ئيان باستخداـ برنامج تصحيح أدكات البحث كرصد الدرجات كجدكلتيا كمعالجتيا إحصا (9

SPSS سخة نIBM 19  المعيارية، كاإلحصاءات  كاالنحرافاتلحساب المتكسط الحسابي
 كبيرسكف لالرتباط. ،ألفا كزونباخ معادلتيالكصفية، كصدؽ كثبات األدكات باستخداـ 

(، )تاختبار تـ استخداـ  لمعرفة فاعمية الكحدة التجريبية القائمة عمى المدخؿ الجمالي (01
كالتكصؿ إلى نتائجو كمناقشتيا، ، كنسبة الكسب المعدؿ لبميؾ، (d)اب حجـ التأثير كحس

تـ اتباعيا في  التيتفصيؿ لكؿ االجراءات  يميكمف ثـ تقديـ التكصيات كالمقترحات، كفيما 
 البحث الحالي:

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المدخل الجمالً: -أوالا 

 :ماىية المدخؿ الجمالي -أ 
 ,Dewey) ديكم عرفوعديد مف التربكييف كالباحثيف تعريؼ الُمدخؿ الجمالي، فقد تناكؿ 

تبادؿ نشط كنبيو مع الحياة كىى حالة اندماج الجماؿ بالعمـك بما يؤدل إلى بأنو  (1934
لبناء  قتراحا"بأنو  (07، 6110سميـ ) ، كعرفوتداخؿ مكتمؿ لمذات كالعالـ كالجماؿ كاألحداث
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 االستمتاعكتنفيذ مناىج العمـك بما يحقؽ أىداؼ التربية العممية كيؤدل في نفس الكقت إلى 
المكضكعية  يبالجكانب الجمالية كالفنية في مختمؼ مسارات العمـ كظكاىره بما ال يخؿ بالنكاح

 كعرفو المتعددة".التقدير  يالكجدانية كنكاح يتميز العمـ مع التأكيد عمى النكاح التيكالعمميات 
يكتسبيا  التيالخبرات  بأنو (Girod, Rau, & Schepige, 2003) جيركد، رك، كشيبج

في قكة كجماؿ األفكار العممية  كاالنسجاـالفرد نتيجة التأىؿ كأعماؿ الخياؿ لمبحث عف التأليؼ 
  كركعة األفكار العممية. كاالستغراببطريقة جديدة تشعر المتعمـ بالدىشة 

المدخؿ الجمالي عمى أنو: " طريقة في  (077، 6101بابطيف ك العيسى ) وكما عرف
التشبييات  باستخداـالتدريس يتـ خالليا تقديـ المفاىيـ كاألشكاؿ األخرل لممعرفة العممية، 

، بأساليب جميمة كممتعة تعتمد عمى إثارة كاالندماج يكالمنحى التاريخ يكالسرد القصص
ثارة الحدس  االرتباطاتلمتمثؿ في تحرير األفكار مف العكاطؼ كالمشاعر كالخياؿ ا المنطقية كا 

 في فيـ الحقيقة".
 ىيمنيج بحيث تككف المكاقؼ الجمالية لمبأنو إعادة صياغة  (6106يكنس )كعرفتو 

ثراء ان إل ر ، كتككف جمالية البيئة مصدالعممية عف طريقو تطرح المفاىيـ الذم الرئيسيالمحكر 
قد تـ االستفادة مف تمؾ التعريفات في تحديد تعريؼ المدخؿ الجمالي ك  التعميمية.العممية 

 إجرائيُا كما تـ ذكره في مصطمحات البحث.
 أسس المدخؿ الجمالي: -ب 

ىذه ، ك تميزه عف غيره مف مداخؿ التدريس التيلممدخؿ الجمالي مجمكعة مف األسس 
؛ 0997)إبراىيـ، : كفقان لما أشار إليو الباحثيف كالتربكييف، مثؿاألسس يمكف عرضيا 

؛ أبك زيد، 6106؛ يكنس، 6110؛ سميـ، 6101؛ خيرل، 6116األنصارل، 
 & ,Scheid, 2010; Reiss, 2007; Li, 2010;  Dobrescu, Mihaela؛6119

Rata, 2014;) يعمى النحك التال: 
بمعنػى معػيف ىػػك ؛ مػا مػف جمػاؿ فػي ىػػذا الكػكف إال كلػو رسػالة ناطقػة فأحيػث  الحكمػة: .0

ده كمغزل جمالية، فميس جميالن لذاتو فحسػب بػؿ ىػك جميػؿ لغيػره أيضػان، فعنػد حكمة كجك 
سػػر  ىػػيالتأمػػؿ فػػي كػػؿ تجميػػات الجمػػاؿ فػػي الطبيعػػة نجػػد أنيػػا تػػؤدل كظػػائؼ أخػػرل 

 جماليتيا.
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ظيار التكامؿ بيف فركع العمـ تكحيد بنية العمـ .6 يؤكد المدخؿ الجمػالي عمػى تكحيػد بنيػة  :كا 
دئ الجمػاؿ المكجػكدة فػي جميػع مجػاالت العمػـ بمػا تشػتممو مبػا اسػتجالءالعمـ مػف خػالؿ 

عمػػػى سػػػيككلكجية عمميػػػة البحػػػث  كاالرتكػػػازمػػػف حقػػػائؽ كمفػػػاىيـ كقػػػكانيف كنظريػػػات، 
كاالستكشػاؼ أثنػػاء ممارسػػة عمميػات العمػػـ المختمفػػة مػػف مالحظػة كقيػػاس كتفسػػير كتنبػػؤ 

كمػا  المرجػكةى النتائج كغيرىا، كما ينتج عنو مف الشعكر بالراحة كالمتعة عند الكصكؿ إل
ضػركرة إذابػة الفكاصػؿ المصػطنعة ك  ،البحثيػة كاألخالقيػاتبػالقيـ  اىتماـيصاحب ذلؾ مف 
 .بيف فركع العمـ

المفػاىيـ الكبػرل يحػافظ عمػى كحػدة بنيػة  اسػتخداـ الكبػرل:العمميػة التأكيد عمػى المفػاىيـ  .3
ائؽ بشػػكؿ منفصػػؿ، دراسػػة المكضػػكعات كالحقػػ قػػد ينشػػأ عنػػد الػػذمكيمنػػع التكػػرار  ،العمػػـ

ميمػػا كانػػت درجػػة  كاسػػتخداميايمكػػنيـ تعمػػـ المفػػاىيـ  التالميػػذكعمػػى ىػػذا األسػػاس فػػإف 
الصػكرة اليرميػة  ىػييمكف تنظيـ المفاىيـ مف خالليػا  التيتجريدىا، كمف أفضؿ الصكر 

بشكؿ يػؤدم إلػى إبػراز  فييا يككف كؿ مجمكعة مف المفاىيـ تنظـ حكؿ مفيـك أكبر كالتي
   ىر العممية.كالجمالية في الظالمبادئ ا

المػػدخؿ الجمػػالي تحفيػػز  اسػػتخداـيفرضػػيا  التػػي االعتبػػاراتمػػف تحقيػػؽ الػػتعمـ الممتػػع:  .4
، كالفف كالخياؿ يمعبػاف دكر أساسػيان فػي نجػاح المػدخؿ التالميذمشاعر تذكؽ الجماؿ عند 

يػاؿ عنػاكيف مشػكقة لممكضػكعات العمميػة تثيػر خ باسػتخداـالجمالي. كيمكػف تحقيػؽ ذلػؾ 
 .التالميذ

في الظكاىر العممية، فجميػع الظػكاىر العمميػة ليػا إيقػاع  الحركيعمى فكرة اإليقاع  التأكيد .5
حتػػى فػػي طاقػػة الكضػػع فالػػذرات تتنػػاغـ مػػع بعضػػيا إلػػى أف تتحػػرر ىػػذه الطاقػػة  حركػػي

 كتتحكؿ إلى صكرة أخرل.
 كالتناسب في تكضيح جماؿ الظاىرة العممية. االتساؽأىمية  .6
   .تكضيح جماؿ الظاىرة العمميةتنكع مف خالؿ اليؤكد عمى  .7
تكضح فمسفة المدخؿ الجمالي، فكحدة الصػكرة بػالرغـ مػف تنػكع  التيالكحدة مف المعايير  .8

 عناصرىا يبرز جماليا. 
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التكازف معيار يتخػذه المػدخؿ الجمػالي لمحكػـ عمػى جمػاؿ الظػاىرة العمميػة، فتكزيػع الكتػؿ  .9
 يبرز جماليما.  (متكازنان في التككيف كالبناء تكزيعان )كالمساحات في الشكؿ العاـ 

كامػؿ  ي، كأنػو ال يكجػد نشػاط عقمػالمػتعمـييسر نمك  الذميؤكد عمى أف المعمـ ىك الفناف  .01
دراؾ جمػػػال المعممػػػيف بػػػدكف أف يعكسػػػكا قػػػيميـ الجماليػػػة فػػػي  ي، كمػػػا أفبػػػدكف حسػػػف كا 

 ف يككف ىناؾ تغييران لألفضؿ.مالتدريس ف
يجػب االىتمػاـ فػي عمميػة التػدريس القائمػة عمػى  :التالميػذلنمػك  العقمػيمراعاة المسػتكل  .00

لذا كجػب مراعػاة مػا تتصػؼ  لمتالميذ، العقميالفيـ الجمالي في مجاؿ العمـك مراعاة النمك 
بالمػدخؿ الجمػالي فػي  فاالستعانة، كاتجاىاتكميكؿ  انفعاالتبو ىذه المرحمة العمرية مف 

كؿ يضػػمف التنػػكع كالتحػػكر كالتغيػػر كالعالقػػات تمػػؾ المرحمػػة يتكجػػب تنػػاكؿ المفػػاىيـ بشػػ
 .الداخمية كتقديـ عناصر الجماؿ في إطار تمؾ المفاىيـ

: كمشاركتو الفعالة فػي عمميػة الػتعمـ التمميذ اندماجتتيح  التي االستراتيجياتالتركيز عمى  .06
 تزيػد كالتػي ،تشػجع األنشػطة التفاعميػةالتػي  التػدريس كيقصد بيا االىتمػاـ باسػتراتيجيات

  . عنصران فاعالن  المتعمـمف اإلبداع كتعتمد عمى التجريب، كيككف فييا 
 بػػػالنكاحي االىتمػػػاـضػػػركرة  التركيػػػز عمػػػى الجكانػػػب الكجدانيػػػة فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة: .03

بمػا  ،مف أىميػة الجكانػب المعرفيػة األخػرل االنتقاصالكجدانية في العممية التعميمية دكف 
 .سة عمميات العمـ المختمفةلممار  التالميذيحقؽ إثارة حماس 

 كاالسػػػتمتاعبيػػػار تػػػكفر عنصػػػر اإل: حيػػػث بصػػػرية الكسػػػائؿ كالمعينػػػات السػػػمع اسػػػتخداـ .04
، الجماليػة بمػا تحممػو مػف مثيػرات متنكعػة يكتساعد عمى تأكيد النكاح، بالعممية التعميمية

 عرض عينات كنماذج طبيعية. ك مؤثرات صكتية،  مثؿ استخداـ
يجػب أف يشػتمؿ التقػكيـ عمػى قيػاس مختمػؼ جكانػب  التقػكيـ: كسػائؿ اسػتخداـالتنكع في  .05

فػػي ميمػػات ذات  االنغمػػاسفرصػػة  لمتالميػػذيتػػيح  ، كالػػذمالسػػمككية كالكجدانيػػة كالمعرفيػػة
قيمة كمعنى بالنسبة ليـ حيث يمارسكف ميارات التفكير العميا كيكائمكف بيف مدل متسػع 

لحػؿ المشػكالت الحياتيػة، كبػذلؾ تنمػك  القػرارات أك التخػاذمف المعارؼ لبمػكرة األحكػاـ أك 
 .تعمؿ عمى نقد كمعالجة المعمكمات كتساعد في تحميميا التيلدييـ المنظكمة القيمية 
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كفقػػان لممػػدخؿ لكحػػدة التجريبيػػة المعػػدة أثنػػاء إعػػداد كتصػػميـ اككػػؿ ىػػذه األسػػس تػػـ مراعاتيػػا 
 .البحثعينة  الجمالي لتالميذ

 :العمـكستخداـ المدخؿ الجمالي في تدريس ا -ج 
، كقػد تػـ  اسػتخداـىناؾ مجمكعة مػف االعتبػارات يفرضػيا  المػدخؿ الجمػالي فػي تػدريس العمػـك

عداد الكحدة التجريبية  كفقػان لمػا أشػار إليػو كػٍؿ مػف: كتتمثؿ فػي اآلتػي مراعاتيا أثناء تخطيط كا 
 :Girod, Rau, & Schepige, 2003) ؛6106؛ يكنس، 6110)سميـ، 

  ان أساسػيان فػي نجػاح المػدخؿ الجمػالي فػي التربيػة العمميػة بحيػث ال الفف كالخيػاؿ يمعبػاف دكر
 يتعارض ذلؾ مع مكضكعية العمـ كنتائجو. 

  الفنيػػة كالجماليػػة المرتبطػػة بػػالمككف الجمػػالي فػػي الظػػكاىر العمميػػة أمػػر ميػػـ  النػػكاحيإبػػراز
.  عند صياغة محتكل العمـك

 كعػػػدـ تركيػػػز جػػػؿ  ،لجمػػػاليأف يراعػػػى العممػػػاء المتخصصػػػيف فػػػي العمػػػـ إظيػػػار المكػػػكف ا
 بالنتائج العممية المتحصمة فقط. اىتماميـ

  كاجيػت أصػحابيا فػي  التػيكالصػعكبات  كاالختراعات كباالكتشافاتالمرتبط  العمميالقصص
 اسػػتمتاعجماليػػة يمكػػف أف تثيػػر  نػػكاحيسػػبيؿ إثبػػات أفكػػارىـ العمميػػة كمػػا يػػرتبط بػػذلؾ مػػف 

 عند دراسة ىذه التجارب. التالميذ
 حاليػػان فػػي كسػػائؿ اإلعػػالـ كغيرىػػا كسػػيمة فعالػػة  انتشػػارهسػػع ات الػػذم يخيػػاؿ العممػػال ففػػ

 الجمالي في التربية العممية.  لالستخداـ
  تكفير مصػادر تعمػـ ككسػائؿ تعميميػة كمعينػات تتبنػى المػدخؿ الجمػالي كتسػاعد عمػى تأكيػد

 الجمالية بما تحممو مف مثيرات متنكعة. النكاحي
 كالخيػػاؿ لػدل التالميػذ فػػي سػف مبكػرة بطرائػػؽ  االسػتطالعكحػب  ؼاالستكشػػاسػمكؾ  اسػتثارة

كالمالحظة مف خالؿ فحص الطبيعػة كالبيئػة كمككناتيػا مػف أشػكاؿ كالػكاف  كاألسئمةمختمفة 
كحيكانات ... إلخ ككضع الخبرات الجماليػة فػي سػياؽ الخبػرة العاديػة يعتبػر خطػكة أساسػية 

 كاىرىا. لتككيف استمتاع التالميذ بدراسة العمـك كظ
  لنجػاح ىػذا المػػدخؿ يشػترط أف يكػػكف لػدل المعمػػـ قػدر مػػف اإلحسػاس بالجمػػاؿ كتقػديره بمػػا

 بذلؾ في برامج إعداده كتدريبو. االىتماـيتطمب 



 .....التحصٌل وتنمٌة القٌم  فًخل الجمالً دالمفاعلٌة وحدة فً العلوم قائمة على 

- 05 - 

 أف صفات المعمـ في ضكء المدخؿ الجمالي تتمثؿ في: (Rubin, 1985) ركبف كقد كضح
نشطة الفنية المناسبة كيبتكر األ  : فيك يبتكر أفضؿ السبؿ لتحقيؽ أىداؼ منيجواالبتكارية (0

 لممحتكل كاألىداؼ.
خبرتو كتمكنو  نتيجةالعفكية: فالعفكية تحتـ عمى المعمـ أف يككف قادران عمى اتخاذ القرار  (6

 كتبصره.
ثـ  التالميذيمتمكيا  التيالمكاىب كالميكؿ المستقمة  إدراؾالتبصر: كىك قدرة الفرد عمى  (3

، كيتطمب التبصر كضكحان في األفكار ككفرة في المعرفة ايجاد بيئة تحقؽ ىذه اإلمكانيات
  بحيث تفرض نفسيا عمى الذىف.

الحكـ الحدس: ىك االدراؾ المباشر الذم ال يعتمد عمى مقدمات، كىك طريقة ذاتية سريعة  (4
في االكتشاؼ  أساسيتحدث فجأة. كالحدس عنصر ك  ،مرتبطة بالخبرات السابقة لمشخص

، ككسيمة لمتنبؤ ككشؼ الحقيقة. كىذه الصفات األربع السابؽ كحؿ المشكالت كصنع القرار
 معمـ يرغب في تطبيؽ المدخؿ الجمالي في التدريس. أمذكرىا البد مف كجكدىا لدل 
عدة محاكر مف أجؿ تطبيؽ المدخؿ الجمالي  (Li, 2010) لي كمف جانب آخر كضح

تحفيز مشاعر ، ك التدريساشاعة جك مف الجماؿ أثناء  :يكالتال كىيفي تدريس العمكـ، 
الجماؿ لممكضكع مف خالؿ ربط العناصر كعمؿ المقارنات مف أجؿ الكصكؿ إلى اختالفات في 

التدريس بطريقة مبتكرة يراعى فييا ، ك شياء المتماثمة كعمؿ تصنيفات كتمخيص طرؽ الحؿاأل
 استخداـ االستكشاؼ كالتكامؿ كالتناسؽ.

خطكات  أف (Girod, Rau, & Schepige, 2003)جيركد، رك، كشيبيج  في حيف أكد
، إعادة تجديد المحتكل المكجكد إلى أفكار مقنعة :اآلتيالتدريس الجمالي يجب أف تتضمف 

فرص االستقصاء كالتساؤؿ كالبدء في اعطاء معنى لألفكار بما يؤدل  بإعطاءأف يقكـ المعمـ ك 
متنكعة مف سبؿ المشاركة  يجب عمى المعمـ أف يتيح مجمكعة، ك إلى تغير تصكرنا عف العالـ

 التالميذالتركيز عمى معتقدات ، الجمالية لألفكار العممية النكاحيبما يمكنيـ مف تقدير  لمتالميذ
 الجمالية لمعمـ. لمنكاحيكتقديرىـ 

إعادة ( 0 إلى أف ىناؾ عدة خطكات لمتدريس: (6119أبك زيد )كما أشارت دراسة 
عادة تشكيمو كتصكيره بشكؿ تجميؿ النص: إعادة تجميؿ النص المكجك  ثـ إعادة  جماليد كا 

دراؾ عالقة ىذا النص  التالميذيشجع  دراسيتقديـ أفكاره بشكؿ  عمى التفكير كالفيـ الجمالي كا 
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 التالميذإثارة التفكير: كيتـ ذلؾ مف خالؿ تشجيع ( 6. يعيشكف فيو الذمأك المفيكـ بالعالـ 
ماذا لك؟ كمف ثـ يقكـ المعمـ بتحفيز كتنشيط  استراتيجية باستخداـعمى التخيؿ كاإلبداع 

 ؛المالحظة كالتأمؿ( 3. كيعيد بمكرة إدراكيـ لمككف التالميذتكجد لدل  التياألفكار العممية 
حيث يطمب المعمـ مف الطالب أف يتأمؿ كيالحظ النص المكجكد أمامو كأف يطمؽ خيالو في 

كرؤية العالقات بيف األشياء كالحقائؽ  ىذا الميداف يستنتج الترابط بيف الظكاىر المختمفة
ثارة حكاس اإلنساف نحك التأمؿ كمف ثـ التفكير ككذا تكجيو ىذا التفكير نحك العمؽ  الككنية كا 

ينعـ ليا الكجداف متعة اإلحساس الصادؽ  التيكالتحميؿ يجعؿ الطالب يشعر بالمتعة الجمالية 
في اإلدراؾ: يمكف أف نتصكر أك ندرؾ التأكيد عمى تكسيع المساحة الجمالية ( 4 بالجماؿ.

تمؼ مف خالؿ التفكير كالتخيؿ كاإلحساس كالتأمؿ. فإعادة إدراكنا كرؤيتنا خعالمنا بشكؿ م
نعيش فيو يجعمنا نركز أنظارنا عمى التفاصيؿ الدقيقة في الككف كندرؾ ماذا يحدث  الذملمعالـ 

نمذجة األفكار ( 5 راه بالفعؿ.نتمكف مف إدراؾ ما ن لكينحتاجو بالفعؿ  الذمحكلنا كما 
إدراكيا،  التالميذيستطيع  كيالجمالية: البد مف قياـ المعمـ بتجسيد أك نمذجة أفكاره الجمالية 

يمكف أف تستخدـ  التيمف التفصيؿ األفكار كمعناىا كمجاالت  بشيءأف يستعرض المعمـ  أم
بحؿ تمريف  التالميذكيقـك  يدرسو مفييا، كيفضؿ أف يستخدـ المعمـ مثاالن مف المكضكع الذ

 اتبعت. التيآخر بمساعدة المعمـ كتحت إشرافو أيضان بمراجعة الخطكات كالقكاعد  تطبيقي
عطائيـ  التالميذيتضح لنا مما سبؽ أىمية استخداـ الُمدخؿ الجمالي في إثارة فضكؿ  كا 

 مراعاةكقد تـ  الجمالية لمعمـ. يفرص االستكشاؼ كاالستقصاء كالتأمؿ مف أجؿ إبراز النكاح
 .ا البحثذلؾ في الكحدة التجريبية المعدة كفقان لممدخؿ الجمالي في ىذكؿ 

بالجماليات كعنصر مؤثر في حياة اإلنساف  االىتماماتكتزايدت في األكنة األخيرة 
الدباشى كد أفقد ، كنظران ألىمية ذلؾ المدخؿ الجمالي كما يقدمو مف فكائد لممتعمـ، كتصرفاتو

المدخؿ الجمالي يجعؿ عممية التعمـ أكثر متعة كجماالن،  باستخداـتدريس العمكـ أف  (6117)
ال يأتكف إلى حصص العمـك كفي جعبتيـ سابقة عف مكضكع التعمـ فقط كلكنيـ  التالميذف

يأتكف أيضان بمشاعر كأحاسيس تـ تشكيميا مسبقان كعميو فإف تقديـ خبرات جمالية في العمـك 
لمصكرة الذىنية، كما أف تمؾ الخبرات  كتنميةربة جميمة كممتعة تجعؿ عممية التعمـ تج

الجمالية يمكف أف تؤدل إلى ربط الفركع المعرفية المختمفة مع الدراسات العممية بعالقات 
يؤدل إلى ربطيا بالفمسفة ك البعد الجمالي أثناء تعمـ كتعميـ العمـك  يأكثؽ، فالتركيز يعم
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  (Flannery, 1991, 1993)دراستي فالنيرم تكصمت  لكجيالبيك في مادة ، فكالتاريخ كالفف
في زيادة التحصيؿ،  العممياالستقصاء  استراتيجيةإلى فاعمية الُمدخؿ الجمالي المتمركز حكؿ 

 .البيكلكجيكما أكصت الدراستيف بضركرة إبراز المعمميف لمجكانب الجمالية في تدريسيـ لمادة 
إلى أىمية الربط بيف تعميـ العمكـ مف  (Zembylos, 2004)زيمبيمكز  كتكصمت دراسة

ثارة عكاطفيـ مف جية أخرل. كفي مجاؿ الفيزياء  المتعمميف كبيف شعكر جية بالجماؿ كا 
 كالتيإلى الطبيعة الصعبة لمادة الفيزياء،   (Swanger, 2004) سكينجر دراسة أشارت

 (6119أبك زيد )دراسة  كتكصمت ريس بالمدخؿ الجمالي.التد باستخداـأمكف التغمب عمييا 
ككذا  الثانكمإلى فاعمية الُمدخؿ الجمالي في تنمية المفاىيـ العممية لدل طالب الصؼ األكؿ 

إلى فاعمية  (6101بابطيف ك العيسى ) كما تكصمت دراسة كٍؿ مف. استمتاعيـ بدراسة الكحدة
لممفاىيـ العممية كطبيعية العمـ  الثانكمؼ األكؿ الُمدخؿ الجمالي في زيادة فيـ طالبات الص

لنج، كىكنج، كشيف،  كما تكصمت دراسةفي مادة األحياء كزيادة االتجاىات العممية لدييف. 
القائـ عمى  يفاعمية االستقصاء العمم إلى (Lin, Hong, Chen, & Chou, 2011) كشك

 اإليجابيتحصيؿ طالب الصؼ الثامف كالتاسع ككذلؾ تصكرىـ الفيـ الجمالي في زيادة 
 نشطة العممية. لأل 

كالُمدخؿ  البيئيفاعمية استخداـ كؿ مف الُمدخؿ  (6106يكنس )  كأكدت نتائج دراسة
 التيالجمالي في تطكير المفاىيـ االحيائية لدل الطالبات، كما تفكقت المجمكعة التجريبية 

في تنمية  البيئيدرست بالُمدخؿ  التي التجريبيةالمجمكعة  درست بالُمدخؿ الجمالي عمى
 جيركد، كرك، كشيبيج دراسة تكصمتكفي مادة العمـك ، لدل الطالبات االستدالليالتفكير 

(Girod, Rau, & Schepige, 2003)  إلى فاعمية الُمدخؿ المفيكمى كالُمدخؿ الجمالي
ىتماـ نحك االالتحصيؿ كزيادة  في (تركيب المادة، الطقس، التآكؿ)تدريس مكضكعات  في

 . يبتدائالصؼ الخامس اال تالميذلدل عينة مف  مادة العمـك لصالح المجمكعة التجريبية
إلى فاعمية منيج مقترح في العمـك قائـ عمى ( 6106يكنس ) دراسة كأشارت نتائج

 الثانيؼ الُمدخؿ الجمالي في التحصيؿ كالقيـ كاالتجاه نحك مادة العمكـ لدل طالب الص
 ,Hong)أسفرت نتائج دراسة ىكنج، لف، شيف، كانج، كلف كفي دراسة الحقة  اإلعدادم.

Lin, Chen, Wang, & Lin, 2014) حراز تقدما كبيران إفاعمية األنشطة الجمالية في  عف 
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لدل  إزاء تعمـ العمـك انخفاض القمؽ اتجاىات ايجابية نحك تعمـ، كأيضان في التفكير كتككيف 
  المعرضيف لمخطر األسرل في المدرسة االبتدائية. االبتدائيالصؼ الرابع  تالميذ
األثر اإليجابي في إلى  (6103سيد )دراسة  أكضحتكفي مجاؿ الدراسات االجتماعية  

لي ككذا استمتاعيـ بدراسة الكحدة باستخداـ الُمدخؿ الجماي تنمية بعض ميارات التفكير التأمم
الدراسات عديد مف كما أكضحت  في تدريس الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية.

(Wong, 2001; Wong & Pugh, 2007; Taylor, 2005; Irwin, 2001)كالتربكيات
 

العمـك القائـ عمى المدخؿ  تدريسيا في يمكف إتباع التي االستراتيجيات التدريسية مفأف 
 التاريخي.المنحى ك في التعميـ،  القصصياألسمكب ك التشبييات،  كؿ مف: الجمالي

استخداـ المدخؿ يعد كفي ضكء نتائج الدراسات كاألبحاث  ،أدبياتمف مما سبؽ عرضو 
ميكؿ كالتفكير الطالب كتنمية متغيرات مثؿ: المفاىيـ كال فاعمية في زيادة تحصيؿ ذكالجمالي 

كاالتجاه نحك المادة في مكاد دراسية أخرل غير مادة العمكـ. كما أكدت  كاالستداللي يالتأمم
بعض مف تمؾ الدراسات فاعمية استخداـ بعض الطرؽ التدريسية في إطار الُمدخؿ الجمالي 

 التشبييات،ك ، االستكشاؼ، يالتعمـ التعاكنك حؿ المشكالت، ك ، يمثؿ: االستقصاء العمم
تمؾ  معظـالحالي عمى  البحث. كتـ االعتماد في التاريخي، كالمنحى القصصيكاألسمكب 

  لمعينة المختارة.يا كتدريسالتجريبية  الكحدةالطرؽ في بناء 
 القٌم العلمٌة -ثانٌاا  

 ماىية القيـ العممية: .6
كقد  ،(0995مطاكع )الفرد  لشخصية يالجانب الكجدانبمختمؼ أنكاعيا القيـ تشكؿ 

 االتجاىاتبؤرة تتجمع حكليا مجمكعة مف  القيـ العممية بأنيا (0989شياب )ت عرف
ك خميفة  مف محركسيرل كالن ك ، المترابطة تكجو السمكؾ نحك أىداؼ معينة دكف سكاىا

سكاء في عالقاتو مع ذاتو أـ  التمميذتكجو  التيمجمكعة القكاعد كالمثؿ العميا  بأنيا (0996)
 عالقتو مع ىؤالء جميعان.  في عالقتو مع مجتمعو أـ

 اختياريتـ  ،متصمة بالعمـ اتجاىاتمجمكعة " بأنيا (06، 6110)ىنادل ) كما تعرفيا 
بعد تفكير في عكاقب كؿ بديؿ كيعتز الفرد ، الفرد ليا بحرية مف بيف عدد مف البدائؿ

"، مط حياتولتصبح جزءان مف ن كاالستمراريةبممارستيا كتأكيدىا في سمككو كتتميز بالتكرارية 
تمثؿ "أف القيـ العممية  (010، 6116النجدل، راشد، ك عبد اليادل ) كقد أشار كؿ مف 
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 ."أك مكقؼ متصؿ بالعمـ يالراسخة لدل األفراد حكؿ مكضكع عمم االتجاىاتمحصمة لمجمكع 
مجمكعة مف التصكرات " عمى أنياالقيـ العممية  (017، 6116مكركـ ) في حيف عرؼ

تيسر لإلنساف  كالتي ،دد مكقؼ اإلنساف مف قضايا العمـ البنائية كالكظيفيةتح التيالعممية 
 ."فيـ عالقاتو بمككنات البيئة كالقدرة عمى تفسيرىا

 االتجاىاتمجمكعة مف  يتضح مما سبؽ اتفاؽ معظـ التعاريؼ عمى أف القيـ العممية
ة مف التصكرات مجمكع. تشمؿ القيـ العممية المترابطة تكجو السمكؾ نحك أىداؼ معينة

كمما سبؽ تـ تحديد ، تحدد مكقؼ اإلنساف مف قضايا العمـ البنائية كالكظيفية التيالعممية 
 التعريؼ اإلجرائي لمقيـ العممية الذم تـ ذكره في مصطمحات البحث.

 ،تضرب جذكرىا في الالشعكر لألفراد كاألمـ كالشعكب التيتشكؿ القيـ عطاءات الركح ك 
أنساقيا  يعترمتشير إلى أف األمـ تنيض بنيكض قيميا كتسقط عندما  كالشكاىد التاريخية
القيـ العممية ليا أىمية تتناسب مع ، ك (0995زحمكؽ ك طفة ) كاالنييارالقيمية الضعؼ 

التناغـ بيف األصكؿ الدينية كالثقافية في المجتمع  :يميطبيعتيا كمف مبررات أىميتيا ما 
صكؿ بدكرىا تشكؿ لدل األفراد تقبؿ ىذه األخالقيات كالعمؿ كأخالقيات العمـ كىذه األ اإلنساني

إطاران  اتخاذىاتعريؼ الطالب بمنظكمة القيـ العممية يساعدىـ عمى . ك (03، 0996زاىر ) بيا
كالمينية كالتطكرات التكنكلكجية  االجتماعيةتكاجييـ ) التيمرجعيان ليـ في مختمؼ المكاقؼ 

 , Kyle) تزاحـ القيـ اإليجابية التيا تأثر بالقيـ السمبية كتحديات العصر في المستقبؿ( دكنم

Naidoo, & Yoloye , 1996).  مالزمة  فييترتبط القيـ العممية بالتفكير بعالقة كثيقة كما
كىك التفكير المنظـ الذل يمكف أف نستخدمو في  ،و التفكير إلى التفكير الناقديلو كظيفتيا تكج

كىذا يشترط أف يككف قيمان إيجابية مثؿ المكضكعية كاألمانة العممية  ،شئكف الحياة اليكمية
كلذا ، (6، 6114؛ األستاذ، 008، 6116)مكركـ،  كتحمؿ المسئكلية كضبط النفس كغيرىا

، أكدت دراسات كؿ مف   ,Farrell, 2003; Hobbs؛ 0989؛ شياب، 6116)مكرـك

ت أخالقيات العمـ كقيمو في مناىج العمكـ عامة بدءان مف أىمية تضميف مكضكعاعمى  (2003
 . بالمرحمة الجامعية كانتياءالمرحمة االبتدائية 

ف تمكنت المدرسة مف كتعززه، ك مف شأف العقؿ  ترفعف القيـ العممية أ نستنتج مف ذلؾ ا 
بناء جيؿ مزكد ساىمت في التالميذ ستككف قد  كسمككيات غرس القيـ العممية في قناعات

 .التفاعؿ مع الحضارة العالميةك  البحث العمميالتفكير ك  بقدرة كبيرة عمى
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 تصنيفات القيـ العممية  .3
حيث يصنؼ  (Cajete, 1986) كاجيتي ىناؾ عدة تصنيفات لمقيـ العممية منيا تصنيؼ

القيـ العممية إلى: قيمة الرؤية كاالستماع، كقيمة تصنيؼ العمـ، كقيمة التفكير الناقد. كصنؼ 
إلى: الرغبة المستمرة في المعرفة  القيـ العممية (069، 0988) سكف ك داندرسكزسيمب

كالعمـ، الرغبة في البحث، تحكيـ المنطؽ كالعقؿ، حب االستطالع، تحرل الدقة، الرغبة في 
التأمؿ، الرغبة في االستقصاء كالمتابعة، التفتح الذىني، األمانة العممية، القدرة عمى النقد 

، القيـ العممية إلى: المكضكعية، الرغبة في المعرفة (78، 0988) عيد ؼكالتحميؿ، كصن
كحب االستطالع، التفاعؿ اإليجابي بيف كؿ ما ىك جديد كغريب كغير مفيـك في البيئة، 

أىـ القيـ العممية إلى: استخداـ العمـ كمادة  (0989) شيابالتحقؽ مف صحة العمـ. كصنفت 
في التفكير، اإليماف بالمعرفة كالفيـ، التمسؾ بالصفات  كطريقة، اإليماف بالطرؽ العممية

  اليكنسكك الخمقية لمعمـ كمنيا: التكاضع العممي كالتريث كالمثابرة. كتناكلت دراسة
(UNESCO, 1991, 79-90)  عددان مف االتجاىات العممية التي تككف بدكرىا قيمان عممية

مف أجؿ اإلنسانية، الرغبة في تجميع  مثؿ: الرغبة في المعرفة كالفيـ، الرغبة في العمؿ
حساـ المعمكمات، احتراـ المنطؽ كميارة استخدامو كتقدير العمماء، األمانة العممية. كصنفت 

القيـ العممية إلى: البحث عف المادة العممية، الرغبة في المعرفة كالفيـ،  (0994) الديف
ىر العممية، الرغبة في اإلثبات أىمية النتائج التي يتكصؿ إلييا، كثرة التساؤؿ عف الظكا

 رأم اآلخريف كاحتراـ العممية تتضمف: األمانة، أف القيـ (0999) بنجر كالتحقيؽ. كأكضحت
 كتحمؿ النفس، عمى كالمثابرة، كاالعتماد الكقت، كاحتراـ كالمناقشة، الحديث، أدب كالمساكاة،
إلى القيـ العممية التي ليا دكر ىاـ  (Farrell, 2003) فاريؿ كأشار .كاإلخالص المسئكلية،

تتمثؿ في: الشمكلية، الدقة التجريبية، الخصكبة الفكرية، القابمية لمتجريب، المركنة العممية، 
 إلى عدد (6113) الكسبانى التعميؿ العممي، البحث عف األسباب، التكافؽ العممي. كتكصؿ

المعرفية  في الرغبة :ىي عمميان؛ المثقؼ الشخص في كجكدىا العممية المفترض القيـ مف
 كتدارس كاحتراـ المنطؽ، كالتحقيؽ، اإلثبات في كالرغبة األشياء، عف كالتحرم كالفيـ،

 .السميمة كمعانييا عف المعمكمات كالبحث بعناية، النتائج كتدارس بعناية، المقدمات
دد كبير مف الباحثيف كاستخالصان مما سبؽ عرضو مف تصنيفات، كفي ضكء اتفاؽ ع

؛ 6100؛ الخميفة، 6114؛ األستاذ، 6116)النجدل، راشد، ك عبد اليادل، كالتربكييف 
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؛ 0988؛ عيد، 0995؛ عبدة، 6119؛ عبد الحميـ، 6119؛ خزعمي، 6117النكح، 
، 0988سيمبسكف ك داندرسكز،  عمى مجمكعة مف القيـ العممية، فقد تـ  (6116؛  مكرـك

 العممية التالية في البحث الحالي: التركيز عمى القيـ
الرغبة في المعرفة: كتشمؿ رغبة التمميذ في استشارة المختصيف عند تقصي المعمكمات،  .1

كقدرتو عمى التساؤؿ كطرح األسئمة عند طرح مكضكع جديد، كانتباىو إلى أم مكقؼ 
جديد يتـ عرضو مف قبؿ المعمـ، كاستفساره عف جكانب المكاقؼ الجديدة في 

 ضكعات كالقضايا.المك 
األمانة العممية: كيقصد بيا قياـ التمميذ بكتابة المالحظات كتدكينيا باستمرار، كاعترافو  .2

بفضؿ المعمميف الذيف أثركا في مسيرتو الدراسية، كمراعاتو جمع المعمكمات كالبيانات 
 .عند عمؿ التعميمات، كمراجعتو لمكتب كالمصادر العممية في حؿ المكاقؼ التي يكاجيا

اآلخريف ككضعو  نقد مف ِقبؿ ما يقدـ إليو مف إلى قبكؿ النقد: كيتضمف: استماع التمميذ .3
التي  جكانبلم المكجو إلى تفكيره كعدـ إىمالو، كتحديده بالنقد في االعتبار، كاىتمامو

، ألفكارهالنقد المكجو  ضكء في لسمككياتوالنقد، كتعديمو  نيا في ذلؾم االستفادةيمكف 
 .ضجر دكف كالنصائح جيياتمتك لكتقبمو 

 منيا، كمثابرتو عمى التأكد قبؿ أحكاـ إصدار عف التمميذ ابتعادفي الحكـ: كتشمؿ  التأني .4
 إجراء عند تظير يمكف أف التيمكاجيتو تظير أثناء  أف يمكف التي المشكالت كالمعكقات

 عممي. أم نشاط
لجماعي، كنشره كؿ ما يعرفو ا معمؿل هكتقدير  التمميذ بيا تعاكف كتتضمفأخالقيات العمـ:  .5

 .كمعمميومف عمـ عمى زمالئو 
الحيادية: كيقصد بيا استماع إلى األراء كاألفكار المتعارضة مع أفكاره دكف انحياز  .6

  .الغير آراء ألفكاره الخاصة، كانفتاحو عمى
اليقينية: كتتضمف عدـ اعتراؼ التمميذ بأم فكر جديد ما لـ تكجد أدلة كبراىيف تؤيد  .7

 كمناسبتو لممجتمع، كتحققو مف أم معمكمة مف خالؿ إجراء تجارب.صحتو 
 نتائج إلى المعطيات مف أجؿ التكصؿ صدؽ التمميذ مف تحقؽ كتشمؿالتفكير العممي:  .8

في أم مكضكع  التخميف، كابتعاده عف كصياغتو لمخطط قبؿ البدء في أنشطتوصحيحة، 
، كتحققو أك مكقؼ أم مشكمةفركض لحؿ كفرضو لمدكف أف يككف متأكدان مف نتائجو، 
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كتقكيمو لما تـ ، مف خالؿ إجراء تجارب عممية أك نظرية مف صحة الفركضتتابعيان 
 التكصؿ إليو مف نتائج.

النقد الذاتي: كيقصد بيا نقد التمميذ بصكرة مستمرة لمدل صحة أرائو الشخصية أك عدـ  .9
 صحتيا، كتخميو عف أرائو كأفكاره لك ثبت خطؤىا.

يمانو بأىمية العمـ بيف الصمة التمميذ إدراؾ كتشمؿ: تقدير العمـ .11  العمـ كالتكنكلكجيا، كا 
 العمـ.جميع مجاالت حكؿ  ، كاىتمامو بالقراءةكاألفرادلممجتمع  العمـ هفكائدك 

 تقدير العمماء: كتشمؿ اىتماـ التمميذ بالسير الخاصة بالعمماء، كتقديره لمعمماء  .11
 الرفيعة المختمفة، كشعكره بالمكانة الحياة مناحي يف العمماء كاحترميـ، كاعترافو بدكر

 .المجتمع في لمعمماء
الكعي بالزمف: كيقصد بيا إدراؾ التمميذ اف استشراؼ المستقبؿ يتـ في ضكء خبراتنا   .12

السابقة كظركفنا المعاصرة، كاحترامو لمخبرات السابقة كرغبتو في معرفة كؿ ما ىك 
   جديدة.جديد، كبحثو دكف ممؿ عف الخبرات ال

 أىمية تضميف القيـ العممية في كتب العمـك  .4
انب المعارؼ العممية كالحقائؽ فرص لتعميـ جإلى  العمـك أف تتضمف كتبيعد مف الميـ 
التفكير كعمميات البحث في التكصؿ إلى المعرفة كالتحقؽ مف  كاتجاىاتالتالميذ ميارات 

 يعطلعممية عناصر التشكيؽ، كتكتضميف القيـ العممية يضفي عمى المكضكعات ا ،صحتيا
الكصكؿ إلى ك ختيار أفكارىـ كنظرياتيـ بما يمكنيـ مف االتالميذ األساسيات الضركرية 

 فيـ التطبيقات التكنكلكجية لمعمـ بما يؤدم إلىاستنتاجات نيائية مف مالحظاتيـ كتجاربيـ 
 .(6116)سالمة، 

دراسة دة بالقيـ العممية كطرؽ تنميتيا، فعمى سبيؿ المثاؿ ىدفت كلذا اىتمت دراسات متعد
عمػى التغيػػر  كمنػػاخ الجامعػػة( إلى استقصاء أثر اإلعػػداد األكاديػػمي كالمػيني 0989شياب )

تأثػير القيمػي لمعممػة العمػـك فػي أثناء إعدادىػػا، كتكصػػػمت الدراسػػػة إلى أنػػو ال يكجػػد 
إلى  (Burkhardt, 1999) بكركياردت عممػػي عػػمى التػغيػر القيمي. كىدفت دراسةال لإلعػػداد

 تعميـ في كالطرؽ المستخدمة التعميمية العممية في العممية القيـ تعميـ الكشؼ عف أىداؼ
، مناىج  لمطالب، العممي البناء تحقيؽ :مثؿ عدة، عف أىداؼ الدراسة نتائج كأسفرت العمـك

كسابيـ أخالقيات  بقضايا حكلو، كالمعرفة لما كالفطنة كاآلخريف، المعمـ مع كالتأدب العمـ كا 
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 اآلنية كاىتماماتو الطالب شخصية بحقائؽ عف كتعريفيـ الكبير، كالمجتمع العممي المجتمع
 فعالية استخداـ معرفة إلى ىدفت فقد (6113) دراسة عبد المجيد أما .كالمستقبمية
 الصؼ تالميذ لدل كالتحصيؿ القيـ العممية بعض تنمية في العمـك لتدريس مقترحة استراتيجية

 قيـ خمسفاعمية االستراتيجية المقترحة في تنمية  إلى كتكصمت الدراسة اإلعدادم، الثاني
العممي،  كالتكاضع العممية، التفكير بطرؽ كاألمانة العممية، كالتمسؾ العممية، المثابرة عممية:

 العممية القيـ عف إلى الكشؼ (6115) ك جحجكح كحمدافدراسة أب كىدفت .العمـ كأخالقيات
 األكلى الثالثة لمصفكؼ الكطنية كالتربية كالمغة العربية العمكـ مناىج محتكيات في المتضمنة

كتكامميا،  تتابعيا مستكل كتحديد ليا، عممية قيـ كاقتراح األساسية بفمسطيف المرحمة مف
 كالمغة العمكـ مناىج محتكيات عف ثراء كالكشؼ ية،عمم قيـ ثماني اقتراح سفرت نتائجيا عفأك 

 بيف التتابع مستكل كانخفاض العممية، لمقيـ مناىج التربية الكطنية محتكيات كافتقار ،ةالعربي
كبما أف تدريس العمـك يمثؿ مكانة الثالثة.  المناىج محتكيات في المتضمنة القيـ العممية

يقع عبء إكساب المتعمميف المعرفة العممية إلى في جميع البرامج الدراسية، فعميو  رفيعة
يحتاجكف  التي –العقمية كاليدكية  –جانب تنمية التفكير العممي، كتطكير الميارات العممية 

 . إلييا كيمارسكنيا خالؿ حياتيـ اليكمية

التعرؼ عمى دكر معممي العمـك الطبيعية في تنمية القيـ  (6101الحربى )كىدفت دراسة 
ل طالب المرحمة الثانكية، كقد تكصمت النتائج إلى أف معممي األحياء كالفيزياء أكثر العممية لد

مف غيرىـ في تنمية القيـ العممية لدل طالبيـ مقارنة بمعممي عمكـ األرض كالكيمياء،  تأثيران 
  .كمف ىذه القيـ )التسامح العممي كالحيادية كتقبؿ النقد كحب االستطالع العممي(

 أنو يمكففي كتاباتو  (0991)المقانى،  أشارقيـ النمية تس الفعالة في كمف طرؽ التدري
القصص  الركائية، قراءةلقصص كالمكاقؼ ا، كتمثيؿ األدكار األلعابذلؾ مف خالؿ استخداـ: 

أساليب أخرل لتنمية القيـ كمنيا  (6110عقؿ )كيضيؼ . ككتابة المقاالت المناقشةكتحميميا، 
في حيف  . لعب األدكار، القصص العممية ،المناقشة كالحكار اضرة:المح القيـ العممية، مثؿ:

معالجة ، ك ألمثمة: اأنو يمكف تنمية القيـ العممية مف خالؿ (Hobbs, 2003) ىكبز يرل
استخداـ االستقصاء كتدريب ، ك بعض قضايا المجتمع كاحتياجاتو داخؿ المؤسسات التعميمية

استخداـ الصكر كالرسكـ ، ك كمساعدتيـ عمى استخداـ ميارات التفكير الناقدالطالب عميو 
دراسة الحالة كىي تساعد عمى ، ك كالممصقات ألنيا أقرب إلى ذىف الطالب كأسيؿ في الفيـ
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دراسة ، ك ربط الطالب بقضايا مجتمعو كتساعد عمى تكظيؼ معارؼ المكاطنة كمياراتيا
عرض بعض المكضكعات العممية في شكؿ قصص مف ، التطبيقات العممية لمظكاىر العممية

الرحالت كالزيارات الميدانية ، ك المجتمع ذات شخصيات اجتماعية ليا عالقة ببيئة الطالب
 لممصانع كالمؤسسات اإلنتاجية كالجامعات كالمختبرات بيا.

استراتيجية ك المحطات العممية،  استراتيجيةكفي ضكء ذلؾ فقد استعانت الباحثة ب
ة ياستراتيجك ، القصصية السرد ياستراتيجك ض العممية، ك استراتيجية العر ك التعاكني،  التعمـ

في بناء الكحدة التجريبية حيث أنيا تتناسب  ة االستقصاء العمميياستراتيجك التشبييات، 
 كطبيعة المدخؿ الجمالي القائـ عميو الكحدة التجريبية.

 ( إعداد مواد وأدوات البحث:0

 :كفقان لمخطكات التالية: ة التجريبية كفقان لممدخؿ الجماليالكحدإعداد  -أكالن 
تـ تحديد مجمكعة مف خصائص تالميذ  :تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادمتحديد خصائص  .1

 & ,Sharpe, Beetham؛ 6111؛ الطكاب، 6116)زىراف،  الصؼ األكؿ اإلعدادم

de Freitas, 2010)إعداد كتصميـ األنشطة كالمكاقؼ مراعاتيا عند  تـ ، كالتي
النمك العقمي الممحكظ كمان  الكحدة التجريبية، كىى كاآلتي: التعميمية المتضمنة في

، تزداد ممارسة الميارات بزيادة األنشطة التعميمية، سرعة التحصيؿ الدراسي، ككيفان 
، ج كالحكـ عمى األشياء كحؿ المشكالتتزداد القدرة عمى التفكير كاالستدالؿ كاالستنتا

عدـ الثبات االنفعالي ،  تطكر النمك كاالدراؾ مف المستكل الحسي إلى المستكل المجرد
البحث عف ، الرغبة في قضاء كقت كبير مع األقراف، نمك تقدير الذات، كالحساسية لمنقد

  االستقاللية الذاتية.البحث عف ، تزداد القدرة عمى الخياؿ المجرد، القدكة كالمثؿ األعمى

تـ االطالع عمى كتاب العمـك المقرر عمى  تحديد محتكل الكحدة التجريبية كتحميميا: .2
كذلؾ ؛ ككحدة تجريبية تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم، كتـ اختيار كحدة "الككف كاألرض"

تتناكليا ىذه الكحدة تتناسب إلى حد كبير مع طبيعة  التيألف طبيعة المادة العممية 
الُمدخؿ الجمالي، كتـ تحديد أكجو التعمـ المتضمنة في ىذه الكحدة، مف خالؿ تنفيذ 

كتتمثؿ ىذه  (0987؛ طعيمة، 0990)سعادة ك عبد اهلل، مجمكعة مف الخطكات 
 الخطكات في اآلتي:
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تـ تحديد تعاريؼ  :تمثؿ عناصر المحتكل التيتحديد تعاريؼ لفئات التحميؿ ( 6-0)
 مف خالؿ االلتزاـ بالتعريفات التالية:فئات التحميؿ )الحقائؽ، المفاىيـ، التعميمات( 

 :أية جممة أك عبارة يعتقد بأنيا صحيحة، كتتككف مف بيانات أك معمكمات " الحقيقة
تـ التحقؽ منيا  التيخاصة باألشياء أك األشخاص أك الظكاىر أك الحكادث 

 .(376، 0990ك عبد اهلل، )سعادة بالحكاس"

 :يعبر عنو بكممة أك رمز يشير إلى مجمكعة مف  عقميلممفيـك عمى إنو "تجريد  المفيكـ
، 0999)المقانى ك الجمؿ،  تتميز بسمات كخصائص مشتركة" التياألشياء أك األنكاع 

77). 

 :بة "عبارة أك جممة مفيدة، تربط بيف أكثر مف مدرؾ أك مفيكـ، كتعتبر بمثا التعميـ
تشبو القكاعد العامة  فيينكد أف يصؿ إلييا التالميذ مف كؿ درس،  التيالخالصة، 

 .(083، 6114ككجؾ، ) كالنتائج المستخمصة"
 ثـ تـ التأكد مف صدؽ كثبات التحميؿ كاآلتي: :التحقؽ مف صدؽ كثبات التحميؿ (6-6)

  :جمكعة تـ التأكد مف صدؽ تحميؿ المحتكل بعرض قائمة التحميؿ عمى مصدؽ التحميؿ
، لمتأكد مف أف  مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس العمـك

تضمنتيا الكحدة التجريبية، كتـ إجراء التعديالت  التيالتحميؿ متكافؽ مع فئات التحميؿ 
 في ضكء آرائيـ.

 :التحميؿ، ثـ تـ  خبرة بإعادةلمتأكد مف ثبات التحميؿ قاـ باحث آخر ذك  ثبات التحميؿ
، كالجدكؿ التالي (Holsti, 1969, 68) ىمكستيب ثبات التحميؿ باستخداـ معادلة حسا
 ( يكضح النتائج:0)

 نتائج ثبات عممية تحميؿ محتكل كحدة "الككف كاألرض" (0جدكؿ )

عدد المفردات في  فئة التحميؿ
 تحميؿ الباحثة

عدد المفردات في 
 تحميؿ الباحث

عدد المفردات المتفؽ عمييا في 
 يفالتحميم

معامؿ 
 الثبات

 الحقائؽ
 المفاىيـ
 التعميمات

38 
66 
5 

38 
63 
5 

38 
66 
5 

0 
1.97 
0 

 1.99 75 76 75 المجمكع
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كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامؿ الثبات بالنسبة لكؿ مف الحقائؽ، كالمفاىيـ، 
في ضكء ك  كالتعميمات، كعناصر التحميؿ ككؿ كانت مرتفعة، كىذا يدؿ عمى ثبات التحميؿ.

لتحميؿ محتكل الكحدة التجريبية كاشتممت  (0)خطكات السابقة تـ التكصؿ إلى القائمة النيائيةال
 ( تعميـ.5، )مفيـك( 66( حقيقة، )38عمى )

تـ تحديد األىداؼ العامة كاإلجرائية لمكحدة التجريبية  تحديد أىداؼ الكحدة التجريبية: .3
اإلطار النظرم لممدخؿ الجمالي  مُمدخؿ الجمالي كصياغتيا كذلؾ في ضكءلالمعدة كفقان 

 لمكحدة المختارة. يكالمحتكل العمم
دركس كفقان  ةتـ تقسيـ الكحدة التجريبية إلى أربع تحديد محتكل الكحدة التجريبية: .4

 لمخطة الزمنية المدرجة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ.
ث التربكية المرتبطة في ضكء األدبيات كاألبحا التعميمية المستخدمة: االستراتيجيةتحديد  .5

التعميمية كالتي تـ  االستراتيجياتَتضمنت الكحدة التجريبية عدد مف بالمدخؿ الجمالي 
المحطات العممية، : شرحيا في دليؿ المعمـ؛ كتمؾ االستراتيجيات التعميمية تتمثؿ في

 .، التشبييات، االستقصاء العممييض العممية، السرد القصصك التعمـ التعاكني، العر 
َتضمنت الكحدة التجريبية األنشطة التعميمية  ديد األنشطة التعميمية المستخدمة:تح .6

 اآلتية:
   التالميذ أك  كاىتمامات انتباهاألنشطة األكلية: كتستخدـ ىذه األنشطة التعممية إلثارة

طرح أسئمة أك فتح باب مناقشة بيف المعمـ كالتالميذ، مثؿ: عرض الصكر كالشرائح، 
 قراءة نص.

 تطكير كبناء المعارؼ كالميارات كالخبرات  إلى تطكيرية: كتمؾ األنشطة تسعي أنشطة
لمتالميذ، مثؿ: القراءة كالكتابة، جمع المعمكمات، استخداـ مراجع، جمع معمكمات ككتابة 

 تقارير، مراجعة الصكر كاألفالـ.
  تاحة الفرصة  عمىأنشطة المناقشة: كتساعد تـ  ما تالميذ لتقكيـلمتكضيح المعمكمات كا 

 انجازه، مثؿ: طرح األسئمة مف جانب المعمـ كالتمميذ، إجراء حكار.
  األنشطة الختامية: كىي تتمثؿ في التمخيصات أك المراجعة كاليدؼ منيا تقييـ األداء كما

 تـ إنجازه، مثؿ: التقارير، الرسـك كالصكر.

                                      
 .( جوانب التعمم1انظر ممحق ) (1)
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ف أف تستخدـ يمك التيعمى األساليب  االطالعتـ  تحديد أساليب التقكيـ المستخدمة: .7
يسعى  التيمُمدخؿ الجمالي كفي ضكء األىداؼ لخالؿ الكحدة التجريبية المعدة كفقان 
في  كالتجميعي )قبمي، نيائي(، البنائيـ التقكيـ االبحث الحالي إلى تحقيقيا، تـ استخد
 الكحدة التجريبية، عمى النحك التالي:

 رس لمتعرؼ عمى مدل تمكف عقب كؿ دأثناء ك إعطاء أسئمة  ، كشمؿ:يالتقكيـ البنائ
 التالميذ مف المعمكمات المعركضة خالؿ الكحدة المختارة.

  مقياس القيـ ك تحصيؿ الختبار القبمي كالبعدم التطبيؽ ال ، كشمؿ:التجميعيالتقكيـ
بعد دراسة الكحدة  التحصيمي ككذا القيـ العممية العممية لمتعرؼ عمى مستكل التالميذ

 .المختارة

 :إعداد الكحدة التجريبية تـ إعداد كؿ مففي ضكء -ثانيان 
مقدمة تكضح الغرض مف استخدامو، كنبذة مختصرة عف : دليؿ المعمـ، بحيث تضمف اآلتي -أ 

التعميمية المستخدمة، ككيفية السير في دركس الكحدة،  كاالستراتيجياتالُمدخؿ الجمالي، 
قائمة باألدكات كالمكاد ك ة، كاألىداؼ العامة لمكحدة، كقائمة بأكجو التعمـ المتضمنة بالكحد

األىداؼ اإلجرائية لكؿ درس، ك المستخدمة في الكحدة، كالتكزيع الزمني لدركس الكحدة، 
جراءات  ثرائية، تقكيـ كؿ الدرس.قائمة باألنشطة التعميمية كاإل ك تنفيذ كؿ درس،  كا 

، وتكضح الغرض مف الكتاب، ككيفية استخدام مقدمة كتاب التمميذ، بحيث يشمؿ اآلتي: -ب 
درس أنشطة معممية لمتمميذ، كيطمب مف  كؿ يضـ التجريبية: بحيث الكحدة أنشطة دركسك 

التمميذ حميا، مع تقديـ المكاد كاألدكات الالزمة لتنفيذ التجارب، كالخطكات الكاجب تنفيذىا، ثـ 
 طرح أنشطة إثرائية اختيارية، كأسئمة لمتأمؿ كالتقييـ الذاتي عمى مجمكعات العمؿ، ثـ أسئمة

  كمكضكعية لتقييـ تحصيؿ التالميذ في نياية كؿ درس. مقاليو
مف إعداد دليؿ المعمـ ككتاب التمميذ، تـ عرضيما عمى مجمكعة مف  االنتياءبعد 

مدل  حكؿ: أراءىـلمتعرؼ عمى  المحكميف المتخصصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس
مدل صحة ، ك ىداؼ بمحتكل الكحدةمدل ارتباط اال، ك صحة األىداؼ اإلجرائية لدركس الكحدة

مدل مناسبة ، ك مدل مناسبة األنشطة التعميمية لمستكل التالميذ، ك المعمكمات الكاردة بالدليؿ
مدل صالحية أساليب التقكيـ المستخدمة، ، ك االستراتيجيات التدريسية لتحقيؽ األىداؼ

التعمـ في دليؿ  المحكمكف عمى ضركرة تضميف جكانب ، كاتفؽكمناسبتيا لمستكل التالميذ
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دراج أسئمة التقكيـ بشكؿ كاضح في نياية كؿ درس، كتعديؿ بعض  الكحدة التجريبية كا 
الصياغات المغكية في بعض األنشطة، كقد تـ إجراء تمؾ التعديالت، كأصبح كؿ مف دليؿ 

ابة في صكرتيما النيائية القابمة لمتطبيؽ، كبيذا تككف قد تمت اإلج (6)ككتاب التمميذ (0)المعمـ
 عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة البحث.

 إعداد أداتً البحث: -ثالثاا 
 االختبار التحصٌلً:  -1

عمى  ةقائمكحدة في العمكـ لما كاف البحث الحالي ييدؼ إلى التعرؼ عمى فاعمية 
الُمدخؿ الجمالي في التحصيؿ لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم، فقد تطمب األمر استخداـ 

 لكحدة "الككف كاألرض"، كقد تـ إعداده كفقان لمخطكات التالية: تحصيميإعداد اختبار 
قياس تحصيؿ تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم  ييدؼ االختبار إلى تحديد اليدؼ مف االختبار: .أ 

في كحدة "الككف كاألرض" بعد دراستيـ ليا سكاء بالطريقة العادية أك باستخداـ الكحدة 
 ؿ الجمالي.مُمدخلالتجريبية المعدة كفقان 

تـ تحديد أبعاد االختبار في ضكء نتائج تحميؿ المحتكل، ككذلؾ تصنيؼ  تحديد أبعاد االختبار: .ب 
بمكـ المعدؿ لألىداؼ التعميمية، بحيث شممت المستكيات: "التذكر، كالفيـ، كالتطبيؽ، 

ختبار كمستكيات عميا )التحميؿ، كالتركيب، كالتقكيـ("، كبناءن عمى ذلؾ فقد تحددت أىداؼ اال
 التحصيمي كالمستكل التصنيفي لكؿ ىدؼ.

سيتـ قياسيا  التيبعد تحديد األىداؼ السمككية  إعداد جدكؿ مكاصفات االختبار كتكزيع األسئمة: .ج 
يكضح تكزيع عدد األسئمة عمى األىداؼ  الذم ـ إعداد جدكؿ المكاصفاتتفي االختبار التحصيمي 

 : (6) ة، كما ىك مبيف بالجدكؿ التاليالسمككية المكضكعة في كؿ درس مف دركس الكحد

 
 
 
 
 

                                      
 ( دليل المعمم.1أنظر ممحق )( 1)
 ( كتاب التمميذ.2أنظر ممحق ) (2)
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 دكؿ مكاصفات االختبار التحصيمي.ج( 6جدكؿ )
 المستكيات/

مستكيات  التطبيؽ الفيـ التذكر دركس الكحدة
األكزاف  المجمكع عميا

 النسبية
األجراـ -0

 السماكية
1 ،2، 4، 5 ،6 ،

16 ،17 
19 ،37 ،
38 3 ،26 18 ،23 ،

39 15 37.5% 

، 14، 13، 12، 7 كككب األرض-6
22 

9 ،11 ،
22 8 ،12 27 11 27.5% 

الصخكر -3
 كالمعادف

15 21 ،32 ،
32 

28 ،
34 31 ،33 8 22% 

الزالزؿ -4
 كالبراكيف

25 35 ،36 ،
42 24 29 6 15% 

  42 7 7 12 14 المجمكع
 %122  %17.5 %17.5 %32 %35 النسبة المئكية

داؼ السػػػمككية المقاسػػػة، فػػػي ضػػػكء كػػػؿ مػػػف بيانػػػات جػػػدكؿ المكاصػػػفات السػػػابؽ، كاألىػػػ
التزمت بيا الباحثة؛ تـ تحديد عدد أسئمة االختبػار التحصػيمي  التيكمستكيات القياس المحددة 

( 41كصياغتيا، بحيث تغطى جميػع جكانػب الػتعمـ، كبػذلؾ تكػكف عػدد مفػردات االختبػار ككػؿ )
( لمسػتكل 7)( لمسػتكل الفيػـ، 06( لمسػتكل التػذكر، )04مفردة مكزعة عمى النحك التػالي: )

 .)تحميؿ، تقكيـ، تركيب( ( لممستكيات العميا7التطبيؽ، )
تـ استخدـ االختيار مف متعدد كأحد أنكاع االختبارات المكضكعية في  تحديد نكع األسئمة: .د 

إعداد االختبار التحصيمي ألنو مناسب لتغطية كافة جكانب الكحدة التجريبية، كما أنو ُيعد 
مرتفعة باإلضافة إلى سيكلة تصحيحو،  مكضعيتوة مف أنسب االختبارات ألف درج
 .(0998)مدككر، كارتفاع معدالت صدقو كثباتو 

عند إعداد االختبار أف تغطى مفرداتو األىداؼ المرجك  ركعي االختبار: أسئمةصياغة  .ق 
تحقيقيا مف الكحدة التجريبية، كأف تككف األسئمة مناسبة لمستكل التالميذ ككفقان 

ف تككف لكؿ سؤاؿ إجابة صحيحة كاحدة، كأف تككف اإلجابة في كرقة أ لمشركط التالية:
األسئمة نفسيا، كضكح العبارات، أال يككف لمعبارة الصحيحة ترتيب معيف يمكف لمتمميذ أف 

 يستنتجو.
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شرح فكرة االختبار كىدفو، صياغة تعميمات االختبار: حيث شممت تعميمات االختبار:  .ك 
تكجيو التالميذ إلى اإلجابة في ك تحديد زمف االختبار، ك تكضيح عدد مفردات االختبار، ك 

 كرقة األسئمة نفسيا عف طريؽ كضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة.
تـ تصحيح االختبار عمى أف لكؿ إجابة صحيحة درجة كاحدة، كلكؿ تصحيح االختبار:  .ز 

مى في مكانيا المخصص ع ىاإجابة خاطئة أك مترككة صفران ثـ تجمع الدرجات كرصد
 ( درجة.41االختبار، كبذلؾ تككف الدرجة الكمية لالختبار )

تـ عرض االختبار في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف لالختبار:  الصدؽ الظاىرم .ح 
المحكميف في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس العمـك إلبداء آرائيـ في االختبار مف حيث: 

كضعت لقياسيا،  التيكيات مدل صحة المحتكل العممي، كمدل مالءمة المفردات لممست
 التيكمدل مالءمة السؤاؿ لميدؼ المحدد. كأفاد المحكمكف أف ىناؾ بعض العبارات 

ىذه العبارات بما يناسب  صياغةتحتاج إلى تعديؿ في الصياغة المغكية، كتمت إعادة 
 عينة البحث، كبذلؾ يككف قد تـ التأكد مف الصدؽ الظاىرم لالختبار التحصيمي. 

تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى عينة استطالعية مككنة مف تـ  :الستطالعيةاالتجربة  .ط 
( تمميذ كتمميذة بالصؼ الثاني اإلعدادم حيث أنيـ درسكا كحدة "الككف كاألرض" في 68)

 :القياـ باآلتيالبحث  ةكما أمكف مف خالؿ تطبيؽ أداالعاـ السابؽ، 

كقد تبيف أف ، ر التحصيميتـ حساب زمف االختبا: حساب زمف االختبار التحصيمي .1
 ( دقيقة.45متكسط زمف األداء في االختبار التحصيمي قد بمغ )

تـ قياس صعكبة كسيكلة كؿ مفردة :  Item Difficultyالمفردات صعكبة حساب .2
مف مفردات االختبار في ىذا البحث بالنسبة المئكية لتردد حؿ التالميذ لكؿ مفردة 

Solution Frequency د كضحبشكؿ صحيح، فق (Bühner, 2012) المفردة  أف
تعتبر  فيي% 81% إلى 61يجيب عمييا التالميذ بشكؿ صحيح في المدل مف  التي

%، 61مقبكلة، كفي ضكء ذلؾ كجد أف ىناؾ مفردتيف درجة حؿ التالميذ ليـ أقؿ مف 
بما يدؿ عمى ارتفاع درجة صعكبتيـ، كلذا فقد تـ إعادة صياغتيـ لتتناسب مع مستكل 

 يذ.التالم
تـ حساب قكة :  Discriminatory Powerاالختبار حساب قكة تمييز مفردات .3

( ذك قكة تميز 41االختبار) مفردات كؿاالختبار، ككجد أف  مفرداتتمييز كؿ مفردة مف 
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 1.15، كىى قيـ مقبكلة عند مستكل داللة (1.86، 1.67تتراكح ما بيف )
(Wendler & Walker, 2006) .بما يؤكد قكة تمييز مفردات االختبار 

 أكدت نتائج التحميؿ العاممي Unidimensionality:فحص أحادية البعد لالختبار  .4
Factor Analysis  أف القيمة الذاتية لمعامؿ األكؿ أكبر بكثير مف القيمة الذاتية لبقية

ف التبايف الكمي، كبذلؾ : م76.56يشكؿ العامؿ األكؿ نسبة  العكامؿ، باإلضافة إلى ذلؾ
 ,Streiner) االختبار التحصيمي ىي ذات الكجية الكاحدة مفرداتتؤكد ىذه النتيجة أف 

Norman, & Cairney, 2015). 
 مع االختبار مفردات ارتباط درجةتـ حساب : صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار .5

 1.15د أف كؿ المفردات دالة إحصائيان عند مستكل كقد كج تنتمي إليو، الذم المستكل
(Field, 2013)  بما يككد صدؽ المفردات لممستكل، كما تـ حساب درجة ارتباط

 ( يكضح النتائج:3مستكيات االختبار بالدرجة الكمية لالختبار، كالجدكؿ التالي )
  ت التحصيؿ كالدرجة الكمية لالختبارمعامؿ ارتباط بيرسكف لمستكيا (3جدكؿ )

 الداللة اإلحصائية تباطر معامؿ اال  مستكيات االختبار
 1.15 1.89 التذكز -1
 1.15 1.89 الفهم -2
 1.15 1.91 التطبيق -3

 1.15 1.80 مستىيات عليا -4
( أف معامالت االرتباط بيف مستكيات االختبار كالدرجة الكمية 3نستنتج مف جدكؿ )

، كىذا 1.15(، ككؿ ىذه االرتباطات دالة إحصائيان عند مستكل 1.91، 1.80)تتراكح ما بيف 
 يؤكد صدؽ التجانس الداخمي لالختبار.

)ألفػػا  Internal Consistencyتػػـ تطبيػػؽ معادلػػة االتسػػاؽ الػػداخمي : ثبػػات االختبػػار .6
أف معامػػؿ الثبػػات ، كقػػد كجػػد Cronbach’s Alpha  (Cortina, 1993)كركنبػاخ 

 Cronbach’s Alpha الثبػات(، في حيف كجػد أف معامػؿ 1.79لالختبار ككؿ قد بمغ )
قػيـ مقبكلػة  كىػي( 1.76ك، 1.71لفقرات كؿ مستكل مف مسػتكياتو كانػت تقػع مػا بػيف )

يكضح معامؿ ألفػا كركنبػاخ لالختبػار  (4) في ضكء اليدؼ مف استخدامو. الجدكؿ التالي
 ف مستكياتو.ككؿ كفي كؿ مستكل م
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 الداخمي لالختبار ككؿ كفي كؿ مستكل مف مستكياتو االتساؽثبات  (4جدكؿ )
 قيمة كرونباخ ألفا لبنود االختبار اإلجماليالعدد  عدد التالميذ مستويات االختبار

Cronbach’s Alpha 
 االختبار ككل

28 

35 2.77 
 2.75 13 التذكر
 2.76 7 الفيم
 2.72 8 التطبيق

 2.72 7 يات عميامستو 
( مفػردة مكزعػة عمػى مسػتكياتو الفرعيػة، كيعػد 41مكػكف مػف ) (1) االختبػاركبذلؾ أصػبح 

 صالحان لمتطبيؽ عمى عينة البحث في التجربة األساسية.
 إعداد مقٌاس القٌم العلمٌة: -0

فػػي تنميػػة القػػيـ  الُمػػدخؿ الجمػػاليعمػػى  ةالقائمػػ الكحػػدةمػػف أىػػداؼ البحػػث َتعػػرؼ فاعميػػة 
ممية، لذلؾ فقد تـ إعداد مقياس القيـ العممية ليذا الغرض، كتـ الرجكع عنػد إعػداد المقيػاس الع

حسػػاـ الػػديف، ؛ 6116النجػػدل، راشػػد، ك عبػػد اليػػادل، ؛ 6117)النػػكح،  إلػػى بعػػض المراجػػع
0994 ،، اىتمػػت بيػػذا المجػػاؿ بغػػرض االسػػتفادة  التػػي،  ;Hobbs, 2003)6116 مكػػرـك

 القيـ العممية بالخطكات التالية: منيا، كقد مر إعداد مقياس
ييدؼ المقياس إلى قياس القيـ العممية لدل تالميذ الصؼ  تحديد اليدؼ مف المقياس: .أ 

 عمى الُمدخؿ الجمالي. ةالقائم لمكحدةاألكؿ اإلعدادم نتيجة دراستيـ 

ُبنى المقياس كفقان لطريقة ليكرت حيث يطمب فييا مف  تحديد طريقة بناء المقياس: .ب 
-ُدرج تدريجان ثالثيان )غالبان  الذمعمى درجة تدرج المقياس  (√)عالمة كضع  التمميذ
نادران( كتـ اختيار طريقة ليكرت "ألنيا أكثر ثباتان كتمتاز بالسيكلة في التصميـ -أحيانان 

 .(97، 6111)عالـ،  كالتطبيؽ كالتصحيح"

 كالتياكلت القيـ العممية تن التيعمى الدراسات كالكتابات  االطالعبعد  تحديد أبعاد المقياس: .ج 
مكضحة بالجدكؿ التالي مبحث، تضمف المقياس األبعاد الاإلطار النظرم لسبؽ عرضيا في 

(5:) 
 

                                      
 ( الصورة النيائية لالحتبار التحصيمي.3ممحق )نظر أ (5)
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 عدأبعاد مقياس القيـ العممية كأرقاـ العبارات الدالة عمى كؿ بُ  (5جدكؿ )
 عددىا أرقاـ عبارات كؿ بعد في المقياس أبعاد المقياس

 4 4 ،3، 6، 0 الرغبة في المعرفة .0
 4 8، 7، 6، 5 األمانة العممية .6

 5 03، 06، 00، 01، 9 قبكؿ النقد .3
 4 07، 06، 05، 04 في الحكـ التأني .4
 3 61، 09، 08 أخالقيات العمـ .5

 6 66، 60 الحيادية .6
 6 64، 63 اليقينية .7
 8 36، 30، 31، 69، 68، 67، 66، 65 التفكير العممي .8
 6 34، 33 النقد الذاتي .9

 4 38، 37، 36 ،35 تقدير العمـ .01
 4 46، 40، 41، 39 تقدير العمماء .00
 3 45، 44، 43 الكعي بالزمف .06

 45 المجمكع
عشػر ُبعػد رئػيس، كبػذلؾ يكػكف  أثنػيكيتضح مػف الجػدكؿ السػابؽ أف المقيػاس تكػكف مػف 

 عبارة. 45عدد عبارات المقياس ككؿ 
ككف مكتكبة عند صياغة عبارات المقياس أف ت ةالباحث تراع صياغة عبارات المقياس: .د 

 مع بيئة التالميذ.، كمتكافقة كاحدة بسيطة ، كمتضمنة فكرةبمغة سيمة ككاضحة المعنى

تـ تصحيح المقياس عمى أساس طريقة ليكرت لممقاييس كلما كانت  تصحيح المقياس: .ق 
كفقان لمقاييس التقدير: )غالبان كؿ عبارات المقياس ايجابية فإف تقدير الدرجات لكؿ عبارة 

عبارة فإف أعمى درجة في  45كلما كاف المقياس يتككف مف (، 0، نادران=6=، أحيانان 3=
 ( درجة.45درجة، كأقؿ درجة تككف ) 3=035 45المقياس تككف

بعد االنتياء مف إعداد المقياس في صكرتو األكلية، تـ  الصدؽ الظاىرم لممقياس: .ك 
دريس المتخصصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ ت عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف

مة القيـ ك ىؿ يركز المقياس عمى كؿ منظ العمـك إلبداء آرائيـ كفقان لمنقاط التالية:
ىؿ يحتاج إلى إضافة بنكد ، ىؿ عباراتو كاضحة، ىؿ ىناؾ بنكد مكررة، المرفقة معو

تحتاج إلى إعادة  التيكأفاد المحكمكف أف ىناؾ بعض العبارات  أخرل لـ يتـ ذكرىا.
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تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم كتمت إعادة صياغتيا ىذه  صياغتيا لغكيان لتناسب
 الظاىرمصدؽ الكبذلؾ يككف قد تـ التأكد مف  ،البحث مجمكعةالعبارات بما يناسب 

 لممقياس.

( تمميذ 31التجربة االستطالعية: تـ تطبيؽ مقياس القيـ العممية عمى عينة مككنة مف ) .ز 
 بحث األساسية، كتـ حساب كؿ مف:كتمميذة بالصؼ األكؿ اإلعدادم مف غير عينة ال

يستغرقو كؿ تمميذ في المقياس، ثـ ُحسب  الذمحساب الزمف  المقياس: تـحساب زمف  .1
متكسط زمف األداء عمى االختبار، كقد تبيف أف متكسط زمف األداء عمى المقياس قد بمغ 

 ( دقيقة بما فيو زمف قراءة التعميمات.69)
 لصدؽ اإلحصائي لممقياس بطريقتيف ىما:الصدؽ اإلحصائي لممقياس: تـ حساب ا .2
 الذم المستكل مع المقياس مفردات ارتباط درجةحساب تـ الداخمي: صدؽ التجانس  . أ

، كقد كجد أف كؿ المفردات ذات ارتباط داؿ احصائيان عند (Field, 2013)  تنتمي إليو
ارتباط مستكيات االختبار بالدرجة  تـ حساب درجة مع مستكياتيا، كما 1.15مستكل 

 يكضح النتائج: (6) الكمية لالختبار، كالجدكؿ التالي

 معامؿ ارتباط بيرسكف ألبعاد القيـ العممية كالدرجة الكمية لممقياس(6جدكؿ )
 الداللة اإلحصائية تباطر معامؿ اال  مستكيات المقياس

 1.15 1.56 الرغبة في المعرفة .0
 1.15 1.46 األمانة العممية .6
 1.15 1.46 قبكؿ النقد .3
 1.15 1.50 في الحكـ التأني .4
 1.15 1.65 أخالقيات العمـ .5
 1.15 1.53 الحيادم .6
 1.15 1.46 اليقينية .7
 1.15 1.86 التفكير العممي .8
 1.15 1.47 النقد الذاتي .9

 1.15 1.66 تقدير العمـ .01
 1.15 1.50 تقدير العمماء .00
 1.15 1.49 الكعي بالزمف .06
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كؿ السابؽ أف معامالت االرتباط بيف مستكيات المقياس كالدرجة الكمية نستنتج مف الجد
(، ككؿ ىذه االرتباطات دالة إحصائيان عند مستكل 1.86، 1.46لممقياس تتراكح ما بيف )

 ، كىذا يؤكد صدؽ التجانس الداخمي لممقياس.1.15
التحصيمي صدؽ التمييز: تـ حساب مستكل االرتباط بيف درجات التالميذ في االختبار  . ب

 Pearsonككؿ كدرجاتيـ في مقياس القيـ العممية مف خالؿ استخداـ معادلة

Correlation Coefficient  ككجد أف قيمةلالرتباط ،(r)  ( كىى 1.61لالرتباط )
مما يؤكد عمى أف كؿ مف األداتيف تقيس  1.15قيمة غير دالة احصائيان عند مستكل 

التمييز لكؿ مف االختبار كالمقياس  متغير يختمؼ عف اآلخر، كىذا يؤكد صدؽ
(Urdan, 2010). 

يػػو استفسػػارات عػػف الصػػياغات، كىػػذا يؤكػػد أالمقيػػاس: لػػـ يبػػدل التالميػػذ  مفػػرداتكضػػكح  .3
 .كضكح العبارات

)ألفػػا  Internal Consistencyثبػػات المقيػػاس: تػػـ حسػػاب معادلػػة االتسػػاؽ الػػداخمي  .4
، كقػػد كجػػد أف معامػػؿ الثبػػات Cronbach’s Alpha) (Cortina, 1993)كركنبػػاخ 

لكػػػؿ فقػػػرات  )α( الثبػػػات(، فػػػي حػػػيف كجػػػد أف معامػػػؿ 1.88لممقيػػػاس ككػػػؿ قػػػد بمػػػغ )
( كتعد ىذه القيمػة لمعامػؿ المقيػاس مقبكلػة 1.85، 1.69المستكيات كانت تقع ما بيف )

يكضح معامؿ ألفا كركنبػاخ لممقيػاس ( 7)ؿ التالي في ضكء اليدؼ مف استخدامو. الجدك
 ككؿ كفي كؿ مستكل مف مستكياتو.

 لمقياس القيـ العممية ككؿ كفي كؿ مستكل مف مستكياتو الداخمي االتساؽثبات (7جدكؿ )

 مستكيات المقياس
عدد 
 التالميذ

لبنكد  اإلجماليالعدد 
 المقياس

 Cronbach’s قيمة كركنباخ ألفا
Alpha 

 ككؿ المقياس -0

31 

45 1.88 
 1.71 4 الرغبة في المعرفة .6

 1.69 4 األمانة العممية .3
 1.76 5 قبكؿ النقد .4
 1.76 4 في الحكـ التأني .5
 1.71 3 أخالقيات العمـ .6
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 1.69 6 الحيادية .7
 1.71 6 اليقينية .8
 1.85 8 التفكير العممي .9

 1.71 6 النقد الذاتي .01
 1.76 4 تقدير العمـ .00
 1.71 4 تقدير العمماء .06
 1.71 3 الكعي بالزمف .03

مكزعػػة عمػػى أبعادىػػا الفرعيػػة، كيعػػد ( مفػػردة 45مكػػكف مػػف ) (0) المقيػػاسكبػػذلؾ أصػػبح 
مما سبؽ يتضػح أف مػكاد كأداتػي البحػث  صالحان لمتطبيؽ عمى عينة البحث في التجربة األساسية.

األكؿ  أصػػبحت جػػاىزة كمعػػدة لمتطبيػػؽ عمػػى مجمػػكعتي البحػػث األساسػػية مػػف تالميػػذ الصػػؼ
 اإلعدادم.

 تجربة البحث ونتائجها (3

 :تجربة البحث-أكالن 
تطبيؽ أدكات البحث قبميان، ثـ التأكد مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ك تـ 

 6106/6107الثاني تنفيذ تجربة البحث بما يتفؽ مع الخطة الدراسية خالؿ الفصؿ الدراسي 
تمميذان  65عمى عينة مككنة مف  31/14/6106إلى  16/14/6106في الفترة مف 

 ، كفيما يمي النتائج بالتفصيؿ:، ثـ تطبيؽ أدكات البحث بعديان كتمميذة
 تـ التحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية مف حيث: . أ

تـ أخذ بيانات بتكاريخ ميالد التالميذ في كؿ مف المجمكعيف الضابطة  العمر الزمني: .1
لحساب داللة  (Field, 2013)لمعينات المستقمة  )ت( كالتجريبية، كاستخدـ اختبار

 :(8) العمر الزمني بيف المجمكعتيف كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي متكسطيالفركؽ بيف 

 
 
 

                                      
 ( الصورة النيائية لمقياس القيم العممية.4ممحق )أنظر  (6)
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العمر الزمني لممجمكعتيف الضابطة  متكسطيقيمة )ت( لمفركؽ بيف (8جدكؿ )
 كالتجريبية

 الداللة اإلحصائية "قيمة "ت ع ـ ف المجمكعة
 التجريبية
 الضابطة

33 
32 

12.22 
12.22 

2.47 
2.49 

 غير دال إحصائيا. 2.22

 درجات تالميذ متكسطييتضح مف الجدكؿ السابؽ عند حساب الفركؽ بيف 
أقؿ مف قيمة )ت(  كىي 1.61 ىيالمجمكعتيف الضابطة كالتجريبية أف قيمة )ت( المحسكبة 

العمر الزمني لممجمكعتيف  متكسطيكبذلؾ تككف الفركؽ بيف ، 1.15الجدكلية عند مستكل 
أف المجمكعتيف متكافئتاف في العمر  أمالضابطة كالتجريبية ليس ليا داللة إحصائية، 

 الزمني.
عمػى أفػراد كػؿ  (0978) صػالح، ُطبؽ اختبار الذكاء المصكر ألحمد زكػى صػالح  الذكاء: .2

، كاالنحػػػراؼ الحسػػػابيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة، كتػػػـ حسػػػاب المتكسػػػط مػػػف المجمػػػكعتي
 متكسػػطيلػػدرجات التالميػػذ، كاسػػتخداـ اختبػػار )ت( لحسػػاب داللػػة الفػػركؽ بػػيف  المعيػػارم

 :(9) درجات التالميذ، كما ىك مبيف بالجدكؿ التالي

 درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في متكسطيقيمة )ت( لمفركؽ بيف (9جدكؿ )
 اختبار الذكاء.

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت" ع ـ ف المجمكعة
 التجريبية
 الضابطة

33 
36 

36.45 
34.51 

6.48 
4.77 

 .غير داؿ إحصائيان  0.38

درجػات تالميػذ المجمػكعتيف  متكسطييتضح مف الجدكؿ السابؽ عند حساب الفركؽ بيف 
ؿ مػػف قيمػػة )ت( الجدكليػػة أقػػ كىػػي 0.38 ىػػيالضػػابطة كالتجريبيػػة أف قيمػػة )ت( المحسػػكبة 

الػػػػدرجات فػػػػي اختبػػػػار الػػػػذكاء  متكسػػػػطي، كبػػػػذلؾ تكػػػػكف الفػػػػركؽ بػػػػيف 1.15عنػػػػد مسػػػػتكل 
أف المجمػكعتيف متكافئتػاف فػي  أملممجمكعتيف الضابطة كالتجريبيػة لػيس لػو داللػة إحصػائية، 

 الذكاء.
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 ألداتي البحث: التطبيؽ القبمي  . ب
بميػػػان عمػػػى أفػػػراد كػػػؿ مػػػف المجمػػػكعتيف ُطبػػػؽ االختبػػػار التحصػػػيمي ق الختبػػػار التحصػػػيمي:ا .0

لػػػػدرجات  المعيػػػػارمكاالنحػػػراؼ  الحسػػػػابيالتجريبيػػػة كالضػػػػابطة، كتػػػـ حسػػػػاب المتكسػػػط 
درجات التالميػذ، كمػا  متكسطيالتالميذ، كاستخداـ اختبار )ت( لحساب داللة الفركؽ بيف 

 :(01) ىك مبيف بالجدكؿ التالي

المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية درجات  متكسطيقيمة )ت( لمفركؽ بيف (01جدكؿ )
 في االختبار التحصيمي.

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت" ع ـ ف المجمكعة
 التجريبية
 الضابطة

33 
36 

5.48 
6.16 

0.51 
0.61 

 .غير داؿ إحصائيان  0.76

درجات تالميذ المجمكعتيف  متكسطييتضح مف الجدكؿ السابؽ عند حساب الفركؽ بيف 
أقؿ مف قيمة )ت( الجدكلية  كىي 0.76 ىيف قيمة )ت( المحسكبة الضابطة كالتجريبية أ

الدرجات في االختبار التحصيمي  متكسطي، كبذلؾ تككف الفركؽ بيف 1.15عند مستكل 
أف المجمكعتيف  أمالقبمي لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ليس لو داللة إحصائية، 

 متكافئتاف في التحصيؿ القبمي.
درجات كؿ مف تالميذ المجمػكعتيف فػي مقيػاس  متكسطيتـ مقارنة  القيـ العممية:مقياس  .6

 :(00) ، كما ىك مبيف بالجدكؿ التاليالقيـ العممية
درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في  متكسطيقيمة )ت( لمفركؽ بيف (00جدكؿ )

 .القيـ العمميةمقياس 
 الداللة اإلحصائية قيمة "ت" ع م ن المجموعة

 التجريبية
 لضابطةا

33 
32 

62.27 
59.75 

2.81 
2.83 

 .غير دال إحصائياً  2.75

يتضح مف الجدكؿ السابؽ عند حساب الفركؽ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف 
أقؿ مف قيمة )ت( الجدكلية عند  كىي 1.75الضابطة كالتجريبية أف قيمة )ت( المحسكبة ىى

 القيـ العمميةرجات في مقياس الد متكسطي، كبذلؾ تككف الفركؽ بيف 1.15مستكل 
لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ليس لو داللة إحصائية. مما سبؽ يتبيف أف المجمكعتيف 
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)التجريبية كالضابطة( متكافئتاف في كؿ مف: العمر الزمني، كالذكاء، كالتحصيؿ، كالقيـ 
 العممية.

 نتائج البحث وتفسٌرها:-ثانٌاا 

ي كالثالػػث مػػف أسػػئمة البحػػث، مػػف خػػالؿ حسػػاب النتػػائج تمػػت اإلجابػػة عػػف السػػؤاليف الثػػان
التحقؽ مػف صػحة الفرضػيف األكؿ كالثػاني مػف فػركض البحػث ( 0التالي: كعرضيا عمى النحك 

عف طريؽ حساب داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف التجريبيػة كالضػابطة 
كالقػػيـ العمميػػة فػػي كػػؿ مػػف:  صػػيميالتحفػػي التطبيػػؽ البعػػدم لالختبػػار باسػػتخداـ اختبػػار )ت( 

عػػد مػػف كػػؿ بُ فػػي كفػػي كػػؿ مسػػتكل مػػف مسػػتكيات التحصػػيؿ، كالقػػيـ العمميػػة ك التحصػػيؿ ككػػؿ، 
كالقػػيـ  عمػػى اسػػتخداـ الُمػػدخؿ الجمػػالي فػػي التحصػػيؿ ةالقائمػػ الكحػػدةحجػػـ تػػأثير ( 6.اأبعادىػػ

ض لنتػائج البحػث عػر  يمػيكفيمػا  .كالقػيـ العمميػة نسبة الكسب لبميؾ في التحصػيؿ (3العممية. 
 كتفسيرىا:

تتضح اإلجابة عػف السػؤاؿ الثػاني مػف أسػئمة  بالنسبة لإلجابة عف السؤاؿ الثاني: -أكالن 
 نصو: الذمالبحث، 

تحصيؿ لدل ال عمىعمى استخداـ الُمدخؿ الجمالي  ةقائم كحدة في العمكـ"ما فاعمية 
، البحث فرضىألكؿ مف تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم؟" عف طريؽ التحقؽ مف صحة الفرض ا

درجات تالميذ المجمكعتيف  متكسطي بيف 1.15نصو "يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل  الذمك
 و،التحصيؿ ككؿ، كفي كؿ مستكل مف مستكيات الختبارالتجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم، 

 :استخداـ" بلصالح المجمكعة التجريبية
في التطبيؽ  -مجمكعة البحث –متكسطي درجات التالميذ  اختبار )ت( لحساب داللة الفرؽ بيف .أ 

مستكيات عميا( لممجمكعتيف  -تطبيؽ -فيـ -، كمستكياتو )تذكرالتحصيميالبعدم لالختبار 
 :(06) التجريبية كالضابطة، كما ىك مبيف بالجدكؿ التالي
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ي قيمة )ت( لمفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ف(06جدكؿ )
 ككؿ، كمستكياتو. التحصيميالتطبيؽ البعدم لالختبار 

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت" ع م ن المجموعة المستويات
 التحصيل ككل

 
 التجريبية
 الضابطة

33 
32 

34.26 
22.69 

6.34 
3.89 12.21 2.25 

 التجريبية التذكر
 الضابطة

33 
32 

12.29 
7.91 

2.34 
2.28 7.61 2.25 

 التجريبية الفيم
 ضابطةال

33 
32 

9.72 
5.65 

2.45 
1.81 7.54 2.25 

 

 التجريبية التطبيق
 الضابطة

33 
32 

6.23 
3.44 

1.24 
1.37 8.22 2.25 

 التجريبية مستويات عميا
 الضابطة

33 
32 

6.24 
3.69 

1.15 
1.18 8.87 2.25 

( الفرؽ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة التجريبية كالضابطة في 0شكؿ )
 عدم لالختبار التحصيميالتطبيؽ الب

 
 

بػيف متكسػطي  1.15أنو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عنػد مسػتكل  (06)يتضح مف جدكؿ 
فػػي التطبيػػؽ البعػػدم لكػػؿ مػػف المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة  -مجمكعػػة البحػػث -درجػػات التالميػػذ

ككػؿ كفػي  التحصػيؿلصالح التطبيؽ البعػدم لممجمكعػة التجريبيػة، حيػث بمغػت قيمػة )ت( فػي كػؿ مػف 
، كالتطبيػػػؽ،  (، 01.60) (:كالمسػػتكيات العميػػػاكػػؿ مسػػػتكل مػػف مسػػػتكيات التحصػػيؿ )التػػػذكر، كالفيػـػ

كالشػػكؿ  ،1.15عمػػى الترتيػػب، كجميعيػػا دالػػة عنػػد مسػػتكل  (8.78(، )8.16(، )7.54(، )7.60)
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ى عمػػ الكحػػدة القائمػػةكتشػػير ىػػذه النتػػائج إلػػى أف المتغيػػر المسػػتقؿ كىػػك ( يكضػػح تمػػؾ الفػػركؽ، 0)
فػػي تحصػػيؿ تالميػػذ الصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم فػػي مػػادة إحصػػائيان اسػػتخداـ الُمػػدخؿ الجمػػالي لػػو أثػػر داؿ 

.  العمـك
 عمى استخداـ الُمدخؿ الجمالي في التحصيؿ. ةالقائم الكحدةحجـ تأثير  .ب 

الدراسػي اسػتخداـ الُمػدخؿ الجمػالي فػي زيػادة التحصػيؿ  الكحدة القائمة عمػىلمتأكد مف فاعمية 
ككػػػؿ  عمػػػى اسػػػتخداـ الُمػػػدخؿ الجمػػػالي فػػػي التحصػػػيؿ ةالقائمػػػ لمكحػػػدةحجػػـػ التػػػأثير حسػػػاب  تػػـػ

 :(03) ، كما ىك مكضح بالجدكؿ التاليكمستكياتو

 .ككؿ كمستكياتو مقدار حجـ التأثير بالنسبة لمتحصيؿك  (d)قيمة  (03جدكؿ )
 مقدار حجـ التأثير (d) قيمة dfقيمة  تقيمة   المتغيرات التابعة

 كبير 2.57 63 12.22 التحصيؿ 
 كبير 1.91 63 7.61 التذكر

 كبير 1.88 63 7.54 الفيـ

 كبير 2.22 63 8.22 التطبيؽ

 كبير 2.19 63 8.72 مستكيات عميا

عمى  الكحدة القائمةقيمة تأثير العامؿ المستقؿ ) :يمييتضح مف الجدكؿ السابؽ ما 
لدراسي كمستكياتو )التذكر، الفيـ، ااستخداـ الُمدخؿ الجمالي( في العامؿ التابع )التحصيؿ 

( عمى الترتيب 6.09، 6.16، 0.88، 0.90، 6.75تككف ) (التطبيؽ، المستكيات العميا
عمى  ةالقائم الكحدة، كىذا يدؿ عمى أف حجـ تأثير العامؿ المستقؿ )(1.8)كىك أعمى مف 
 التحصيؿ كبير. الجمالي( عمىاستخداـ الُمدخؿ 

 لمتحصيؿ.نسبة الكسب لبميؾ بالنسبة  .ج 
يتطمب استخداميا معرفة متكسط درجات  التيتـ استخداـ معادلة الكسب المعدلة لبميؾ 

، كما ىك ككؿ كمستكياتو تالميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لالختبار
 : (04) مكضح بالجدكؿ التالي
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 بية نسبة الكسب بالنسبة لتحصيؿ تالميذ المجمكعة التجري (04جدكؿ )

 المتغير التابع
 التطبيؽ البعدم التطبيؽ القبمي

 نسبة الكسب داللة نسبة الكسب  الدرجة العظمى
 ـ ـ

 مقبكلة 0.58 41 34.16 5.48 التحصيؿ
 مقبكلة 0.39 04 06.01 6.16 التذكر

 مقبكلة 0.45 06 9.71 0.61 الفيـ

 مقبكلة 0.71 7 6.13 1.67 التطبيؽ

 مقبكلة 0.61 7 6.64 0.05 مستكيات عميا

(، كما 0.58) التحصيمي ككؿأف قيمة الكسب بالنسبة لالختبار  (04)يتضح مف الجدكؿ 
(، 0.71(، التطبيؽ )0.45(، الفيـ )0.39أف قيمة الكسب في مستكيات التذكر )

 . (6-0حدده بميؾ مف ) الذمكىذه القيـ تقع في المدل ( 0.61المستكيات العميا )
 :ومناقشته األول تفسٌر نتائج الفرض

صحة الفرض األكؿ مف فركض البحث بما يعنى كجكد فرؽ داؿ  أشارت النتائج إلى
بيف متكسطي تالميذ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في 1.15    عند مستكلإحصائيان 

ككؿ كمستكياتو  التحصيميلمجمكعة التجريبية بالنسبة لالختبار االتطبيؽ البعدم لصالح 
عمى استخداـ  ةالقائم الكحدةحجـ تأثير ، كما أف (مستكيات عميا -تطبيؽ -فيـ -)تذكر

نسبة الكسب لبميؾ بالنسبة لالختبار ، ك الُمدخؿ الجمالي كبير بصفة عامة في التحصيؿ
كؿ مف:  ةكالنتيجة السابقة تتفؽ مع دراس .(6-0حدده بميؾ ) الذمتقع في المدل  التحصيمي
 & ,Lin, Hong, Chen)  ؛(Zembylos, 2004)؛ (6106) يكنس ؛(6117) الدباشى

Chou, 2011) استخداـ الُمدخؿ الجمالي ذك فاعمية في زيادة التحصيؿ أف  إلى تكصمت التي
 .التالميذلدل 

 كالنتيجة السابقة يمكف أف ترجع إلى:
 مما أدل إلى إقباؿ  الكحدة التجريبيةكجذاب مف خالؿ  ية بأسمكب شيؽمتقديـ المادة العم

 عمى عممية التعمـ. التالميذ

  ما بيف التغذية الراجعة داخؿ  كتنكعياالكحدة تعدد أشكاؿ التغذية الراجعة المستخدمة في
 .المجمكعة التعاكنية أك مف خالؿ المجمكعات األخرل، أك مف خالؿ المعمـ
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  ما بيف صكر ثابتة الكحدة التجريبيةالمقدمة خالؿ كالرسكـ التكضيحية تنكع الصكر ،
 ، كلقطات فيديك.كرسـك

 التالميذ، كمتنكعة ما بيف مف كاقع حياة ، ك جذابة أنشطةفي صكرة  يتقديـ المحتكل العمم
 التالميذالمناقشة، كالختامية، مما أدل إلى إحساس ك األنشطة األكلية، كالتطكيرية، 

 مات.مف معمك  ـبأىمية ما يقدـ إليي

  دركسياكمركنة التنقؿ بيف  أنشطة الكحدة التجريبيةسيكلة التعامؿ مع. 

  كالتكصؿ جكانب التعمـ التالميذ عمى اكتساب  الكحدةساعدت األنشطة المقدمة مف خالؿ
 .إلييا ذاتيان 

  إثبات تفكقو كؿ تمميذ حاكؿ يكلذا كاف  التالميذعمى أداء  داخؿ كؿ مجمكعةاعتماد التقدـ
 لتعمـ.في عممية ا

  في  تمميذلممناقشة كالحكار، مما أدل إلى إحداث تعديؿ لكؿ  التالميذإتاحة الفرصة أماـ
 .كأنشطة الكحدةطريقة تفكيره تجاه مكاقؼ 

  كالعمؿ عمى حميا. أنشطة الكحدةإتاحة مدة كافية أماـ التالميذ لمتفكير في 

  ت تضمن ا، بؿ إنياستراتيجية تدريسية كاحدةقتصر عمى تلـ  الكحدة التجريبيةأف
المحطات العممية، استراتيجية التعمـ  استراتيجيةاستراتيجيات تدريسية متنكعة: 

 استراتيجية، يالسرد القصص استراتيجيةض العممية، ك التعاكني، استراتيجية العر 
، ككؿ ذلؾ ساعد عمى مراعاة الفرؽ الفردية التشبييات، استراتيجية االستقصاء العممي

 لدل التالميذ.

 نكع أساليب التقكيـ ما بيف قبمية، كبنائية كنيائية ساعد عمى معرفة التالميذ لمستكاىـ ت
 كمف ثـ التقدـ لتعمـ بقية األجزاء. 

عمى استخداـ الُمدخؿ  ةالقائم الكحدةالعامؿ المستقؿ ) فاعميةأدت إلى  ككؿ تمؾ األسباب
 في مادة العمـك كبير.  -ثمجمكعة البح -الجمالي( في تحصيؿ تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم

  نصو: الذملإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث،  -ثانيان 
عمى استخداـ الُمدخؿ الجمالي في تنمية القيـ العممية لدل  ةالقائم الكحدة"ما فاعمية 

كالذم  البحث ىمف صحة الفرض الثاني مف فرضتـ التحقؽ تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم؟" 
 :نصو
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درجات تالميذ المجمكعتيف  متكسطيبيف  1.15د فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل " يكج 
 ،ككؿ، كفي كؿ ُبعد مف أبعاده القيـ العمميةالتجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم في مقياس 

 :استخداـب لصالح المجمكعة التجريبية
في  -البحثمجمكعة  –اختبار )ت( لحساب داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات التالميذ  -أ 

لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كما ىك مبيف  القيـ العمميةالتطبيؽ البعدم لمقياس 
 :(05) بالجدكؿ التالي

قيمة )ت( لمفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في (05جدكؿ )
 كأبعاده. القيـ العمميةالتطبيؽ البعدم لمقياس 

 الداللة اإلحصائية ة "ت"قيم ع م ن المجموعة األبعاد

 التجريبية القيم العممية ككل
 الضابطة

33 
32 

127.24 
57.28 

22.28 
3.49 13.87 2.25 

 التجريبية الرغبة في المعرفة
 الضابطة

33 
32 

9.33 
4.56 

1.81 
2.52 14.34 2.25 

 التجريبية األمانة العممية
 الضابطة

33 
32 

3.36 
2.23 

2.78 
2.93 6.24 2.25 

 التجريبية قدقبول الن
 الضابطة

33 
32 

11.79 
5.81 

2.27 
2.69 15.38 2.25 

 التجريبية في الحكم التأني
 الضابطة

33 
32 

9.64 
4.84 

2.27 
2.99 11.83 2.25 

 التجريبية أخالقيات العمم
 الضابطة

33 
32 

7.85 
4.52 

1.23 
2.62 13.82 2.25 

 التجريبية الحيادية
 الضابطة

33 
32 

5.18 
4.75 

2.63 
2.72 2.57 2.25 

 التجريبية اليقينية
 الضابطة

33 
32 

4.79 
2.31 

1.28 
2.59 11.38 2.25 

 التجريبية التفكير العممي
 الضابطة

33 
32 

18.93 
9.75 

3.93 
2.88 12.92 2.25 

 التجريبية الذاتيالنقد 
 الضابطة

33 
32 

4.48 
2.53 

1.26 
2.76 8.49 2.25 

 التجريبية تقدير العمم
 الضابطة

33 
32 

9.76 
5.22 

2.18 
1.22 12.72 2.25 

 التجريبية تقدير العمماء
 الضابطة

33 
32 

8.81 
4.81 

2.28 
2.86 12.27 2.25 

 التجريبية بالزمن الوعي
 الضابطة

33 
32 

7.26 
3.66 

1.75 
2.65 12.33 2.25 
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( الفرؽ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعة اؿ تجريبية كالضابطة في التطبيؽ 6شكؿ )
 قياس القيـ العممية البعدم لم

بيف  1.15أنو يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل  (05)يتضح مف الجدكؿ 
في التطبيؽ البعدم لكؿ مف المجمكعتيف التجريبية  -مجمكعة البحث -متكسطي درجات التالميذ

مقياس  كالضابطة لصالح التطبيؽ البعدم لممجمكعة التجريبية، حيث بمغت قيـ )ت( في كؿ مف:
كالشكؿ  ،1.15، كجميعيا دالة عند مستكل (05.38، 6.64ما بيف )ككؿ، كأبعاده  القيـ العممية

عمى  ةالقائم الكحدةالنتائج إلى أف المتغير المستقؿ كىك  تمؾكتشير ( يكضح تمؾ الفركؽ، 6)
 عدادملدل تالميذ الصؼ األكؿ اإل القيـ العمميةفي احصائيان استخداـ الُمدخؿ الجمالي لو أثر داؿ 

 بما يؤكد صحة الفرض الثاني.
 عمى استخداـ الُمدخؿ الجمالي بالنسبة لمقيـ العممية. ةالقائم الكحدةحجـ تأثير  -ب 

عمى استخداـ الُمدخؿ الجمالي في تنمية القيـ العممية،  ةالقائم الكحدةلمتأكد مف فاعمية 
في تنمية القيـ العممية عمى استخداـ الُمدخؿ الجمالي ة القائم لمكحدةتـ حساب حجـ التأثير 

 :(06) لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم، كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي
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 مقدار حجـ التأثير بالنسبة القيـ العمميةك  (d)قيمة  (06جدكؿ )
 حجم التأثير (d) قيمة (df)قيمة  ()تقيمة  المتغيرات التابعة

 كبير 3.49 63 13.87 القيم العممية
 كبير 3.61 63 14.34 فةالرغبة في المعر 

 كبير 1.57 63 6.24 األمانة العممية

 كبير 3.87 63 15.38 قبول النقد

 كبير 2.98 63 11.83 في الحكم التأني

 كبير 3.48 63 13.82 أخالقيات العمم

 متوسط 2.64 63 2.57 الحيادية
 كبير 2.87 63 11.38 اليقينية

 كبير 3.25 63 12.92 التفكير العممي

 كبير 2.14 63 8.49 الذاتيقد الن

 كبير 2.72 63 12.72 تقدير العمم

 كبير 2.54 63 12.27 تقدير العمماء

 كبير 2.62 63 12.33 بالزمن الوعي

عمى استخداـ  ةالقائم الكحدةأف حجـ تأثير العامؿ المستقؿ ) (06)يتضح مف الجدكؿ 
( أعمى مف dكبير نظران ألف قيمة ) بعادهكأ الُمدخؿ الجمالي( في العامؿ التابع )القيـ العممية(

(، كقد يرجع 1.64كانت ) (d)، فيما عدا في ُبعد الحيادية كاف متكسط حيث أف قيمة (1.8)
 الكحدةشير إلى أف حجـ تأثير تمؾ النتائج تك ذلؾ إلى قمو عدد المفردات في ذلؾ البعد، 

 . بشكؿ عاـ العممية كاف كبيران  عمى استخداـ الُمدخؿ الجمالي بالنسبة لتنمية القيـ ةالقائم
 نسبة الكسب بالنسبة لمقيـ العممية. -ج 

يتطمب استخداميا معرفة متكسط درجات  التيتـ استخداـ معادلة الكسب المعدلة لبميؾ 
كالبعدم لممقياس، كما ىك مكضح بالجدكؿ  يتالميذ المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبم

 : (07) التالي
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 كسب بالنسبة لمقيـ العممية.نسبة ال (07جدكؿ )

 المتغير التابع
التطبيؽ 
الدرجة  التطبيؽ البعدم القبمي

داللة نسبة  نسبة الكسب  العظمى
 الكسب

 ـ ـ
 مقبولة 1 135 127.24 62.27 ككؿ القيـ العممية

 مقبولة 1.24 12 9.33 4.54 الرغبة في المعرفة
 لةغير مقبو  2.22 12 4.48 3.36 األمانة العممية

 مقبولة 1.27 15 11.78 5.62 قبكؿ النقد
 غير مقبولة 2.52 12 6.63 4.33 في الحكـ التأني

 مقبولة 1.14 9 7.84 4.36 أخالقيات العمـ
 غير مقبولة 2.62 6 5.18 4.39 الحيادية
 مقبولة 1.58 6 4.79 2.33 اليقينية

 مقبولة 1.29 21 18.93 9.26 التفكير العممي
 مقبولة 1 6 4.48 2.15 الذاتيالنقد 

 غير مقبولة 2.65 12 9.75 7.69 تقدير العمـ
 غير مقبولة 2.62 12 8.82 6.75 تقدير العمماء

 غير مقبولة 2.81 9 7.26 4.72 بالزمف الكعي
األبعاد ككؿ كبعض أف قيـ الكسب بالنسبة لمقياس القيـ العممية  (07)يتضح مف الجدكؿ 

النقد، كأخالقيات العمـ، كاليقينية، كالتفكير العممي، كالنقد الذاتي(،  )الرغبة في المعرفة، كقبكؿ
كلكنيا أقؿ مف الحد الفاصؿ  (، 6( إلى )0تقع في المدل الذل حدده بميؾ كىك مف ) كانت

بالنسبة لكؿ مف المقياس ككؿ كبعض األبعاد: الرغبة في المعرفة، كقبكؿ النقد،  (0.6)
، األمانة العمميةتي، في حيف أف ىناؾ أبعاد أخرل متمثمة في: كأخالقيات العمـ، كالنقد الذا

الكعى ك ، تقدير العمماء، ك تقدير العمـ، ك الحيادية، ك الحكـك في  التأني، ك في الحكـ التأنيك 
(، كقد يرجع ذلؾ إلى صغر 6-0المدل الذل حدده بميؾ )ليـ خارج  كانت قيمة الكسب بالزمف

 .فترة زمنية أكبر القيـ العمميةريس، حيث يتطمب تنمية تدالالفترة الزمنية المستخدمة في 
 نتائج الفرض الثانً ومناقشته: تفسٌر

 الثػانيصػحة الفػرض  :اآلتػيفػي  الثالػثمما سبؽ يمكف تمخيص اإلجابػة عػف السػؤاؿ 
بػػيف متكسػػطي  1.15مسػػتكل عنػػد مػػف فػػركض البحػػث بمػػا يعنػػى كجػػكد فػػرؽ داؿ إحصػػائيان 

جريبيػػػة كالضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم لصػػػالح المجمكعػػػة درجػػػات تالميػػػذ المجمػػػكعتيف الت
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 ةالقائمػػ الكحػدةككػؿ، كأبعػاده؛ ممػػا يػدؿ عمػى أف  القػيـ العمميػةالتجريبيػة فػي كػؿ مػف: مقيػػاس 
يجابيػان فػي تنميػة القػيـ العمميػة لػدل تالميػذ الصػؼ إعمى استخداـ الُمدخؿ الجمالي كاف لو أثران 

 عمى استخداـ الُمدخؿ الجمالي عمػى القػيـ العمميػة ةالقائم الكحدةحجـ تأثير ك  األكؿ اإلعدادم.
فػػي  (0)كانػػت قيمتيػػا نسػػبة الكسػػب  (.1.8( أكبػػر مػػف )d)كبيػػر حيػػث أف قيمػػة كأبعػػاده  ككػػؿ

بينمػا نسػبة الكسػب مػا بػيف (؛ 6-0كىى تقع في المػدل الػذل حػدده بميػؾ ) القيـ العممية ككؿ،
ممػا ، (0.6كلكنيػا أقػؿ مػف الحػد الفاصػؿ )( 08فعاؿ كغير فعاؿ بالنسبة لألبعاد )أنظر جػدكؿ 

فػي صػغيرة  نسػبة كسػبعمػى اسػتخداـ الُمػدخؿ الجمػالي كػاف لػو  القائمػة الكحػدةيشير إلػى أف 
صػػغر الفتػػرة الزمنيػػة كىػػذا قػػد يرجػػع إلػػى القػػيـ العمميػػة لػػدل تالميػػذ الصػػؼ األكؿ اإلعػػدادم، 

كلكف نسػبة الكسػب  ،ترة زمنية أكبرف القيـ العمميةتدريس، حيث يتطمب تنمية الالمستخدمة في 
عمػى اسػتخداـ الُمػدخؿ الجمػالي ذك ة القائمػ الكحػدةذلػؾ إلػى أف  في المجمؿ مقبكلة ممػا يشػير

 فاعمية في تنمية القيـ العممية لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.
)عبد المجيد،  ،(Burkhardt, 1999)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسات كؿ مف: 

تكصمت إلى أف الفرؽ بيف متكسطي درجات تالميذ كؿ مف المجمكعتيف  التي (6113
لو داللة إحصائية لصالح تالميذ المجمكعة  القيـ العمميةالضابطة كالتجريبية في مقياس 

 كالنتيجة السابقة يمكف أف ترجع إلى:، التجريبية

  كاستخداميا في كؿ  القيـ العممية بأبعادىا المختمفةعمى ممارسة  لتجريبيةالكحدة اتركيز
الكحدة المصاغة كفقان قد تككف سببان لفاعمية  كالتي، التالميذالمكاقؼ المعركضة عمى 

 القيـ العممية.في تنمية  لممدخؿ الجمالي

 فكار لمحؿ، التعاكف كالحكار مع أفراد المجمكعة في تحديد اليدؼ مف النشاط، كصياغة أ
لدل التالميذ، كالذم  كالقيـ العمميةككؿ ذلؾ بدكره أدل إلى إحداث تغيير في نمط التعمـ 

 .القيـ العمميةفاعمية الكحدة التجريبية في تنمية في قد تككف سببان 

 تثير تفكير التالميذ كاستخداـ األشكاؿ كالصكر  كمكاقؼ تقديـ األنشطة في صكرة أسئمة
بشكؿ كظيفي، كالقدرة عمى كاستيعاب ما يقدـ مف  ف التالميذ مف فيـمكّ  كمقاطع الفيديك

 تطبيؽ ما تـ تعممو في مكاقؼ جديدة.
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 :ومقترحاته توصٌات البحث (4

 تكصيات البحث: -أكالن 
ما أسفر عنو من نتائج، يمكن تقديم التوصيات منيجية البحث وحدوده، و  في ضوء

 التالية:

إلى أىمية استخدام الُمدخل الجمالي في  اديةاإلعدتوجيو نظر المعممين في المرحمة  .1
 ساىم في جعل المتعمم نشط وايجابي في عممية التعمم.يُ تدريس العموم حيث إنو 

 تيجيات التدريسالعموم في المرحمة اإلعدادية عمى استخدام استرا معمميتشجيع  .2
ن ثم تنمية إبراز النواحي الجمالية في الظواىر العممية، ومتعمل عمى  والتيالمختمفة، 

 ، باإلضافة إلى زيادة التحصيل لدى التالميذ.القيم العممية

والقائمين عمى تأليف مناىج العموم في مصر عمى استخدام مخطط  المسؤولينتشجيع  .3
المدرج بدليل المعمم في تصميم وحدات  الُمدخل الجماليالقائم عمى  الدروستصميم 

خصصاتيا المختمفة )فيزياء، كيمياء، دراسية جديدة بموضوعات مختمفة في العموم بت
دراجيا في مناىج العموم بالتعميم العام.  أحياء( وا 

تشجيع التالميذ عمى العمل التعاوني والمشاركة والحوار في تنفيذ األنشطة داخل  .4
 .بين التالميذ القيم العمميةالفصل الدراسي مما لو أثر في تعزيز 

من  في التدريس الُمدخل الجمالياستخدام  اجراءاتعقد برامج تدريبية لممعممين عمى  .5
 بطريقة ذاتية.وحدات دراسية في موضوعات أخرى  إعدادأجل 

 استخدام المدخل الجمالي في التدريس لما لو من أثر عمىالعموم عمى  معمميتشجيع  .6
ممعمومات من خالل عرض الصور، واألشكال، واأللوان، والرسوم ل المتعممين توظيف

 الفيديو. المتحركة، ولقطات

لدى التالميذ ألن ليا دورًا ىامًا وحيويًا في فتح أفاق كثيرة  القيم العمميةاالىتمام بتنمية  .7
 لمتعمم أماميم. 
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 البحكث المقترحة:-ثانيان 

أسفر عنيا، يمكن اقتراح إجراء  التيفي ضوء اليدف من ىذا البحث، والنتائج 
 دراسات وبحوث أخرى تتناول:

 فروع العمومالُمدخل الجمالي في تدريس بعض  القائمة عمىم استخدام برامج التعمي  -1
 واألحياء.الفيزياء، رى كالكيمياء، ألخا

الُمدخل الجمالي في التدريس لصفوف ومراحل  القائمة عمىاستخدام برامج التعميم  -2
 تعميمية مختمفة.

 .باستخدام طرق تدريسية متنوعة مثل: طريقة التعمم المقموب القيم العمميةتنمية  -3

دراسة العالقة بين التدريس باستخدام الُمدخل الجمالي وأثرىا عمى تحصيل العموم   -4
 وبعض المتغيرات األخرى.

في تنمية ميارات كل من: التفكير الناقد، والتفكير  الُمدخل الجماليأثر استخدام  -5
 ، وحل المشكالت وذلك بالنسبة لمواد دراسية مختمفة.العممي، والتفكير االبتكاري

ة فاعمية برنامج تدريبي لمطالب المعممين بكميات التربية قائم عمى المدخل الجمالي دراس -6
 في التدريس عمى أدائيم التدريسي داخل قاعات الدرس.

دراسة مقارنة بين التعمم القائم عمى المدخل الجمالي والتعمم المدمج القائم عمى الخرائط  -7
 الذىنية.
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: لمراجع  
فاعمية أنشطة تكضيح القيـ لتنمية بعض القيـ العممية لتالميذ (. 6110نادل. )أحمد أبك زيد ى

، جامعة المنكفية (.رسالة ماجستير) المرحمة اإلبتدائية  .كمية التربية بشبيف الكـك

تدريس العمـك في العالـ المعاصر، المدخؿ (. 6116أحمد النجدل، عمى راشد، ك منى عبد اليادل. )
.  لقاىرة: دار الفكر العربى.ا في تدريس العمـك

 (. االقاىرة: عالـ الكتب.6)المجمد  تدريس المكاد االجتماعية(. 0991أحمد حسيف المقانى. )
معجـ المصطمحات التربكية المعرفة في المناىج (. 0999أحمد حسيف المقانى، ك عمى الجمؿ. )

 عالـ الكتب.: (. القاىرة6)اإلصدار  كطرؽ التدريس
 القاىرة: مكتبة النيضة المصرية. اختبار الذكاء المصكر.(. 0978)أحمد زكى صالح. 

فاعمية استخداـ المدخؿ الجمالي في تدريس الدراسات (. 6103أحمد عبد الحميد أحمد سيد. )
رسالة ) المرحمة اإلعداديةاإلجتماعية في تنمة ميارات التفكير التأممى لدل تالميذ 

 ية.جامعة عيف شمس، كمية الترب (.ماجستير
(. بعض القيـ كاالتجاىات العممية الضركرية لجكدة كاعتماد المؤسسات 6119إسالـ عبد الحميـ. )
المؤتمر السادس لعمداء كميات اآلداب بعنكاف: نحك ضماف جكدة التعميـ التعميمية. 

 جامعة الجناف، لبناف. كاالعتماد األكاديمي، كرقة عمؿ.
ـ الخياؿ العممي في تدريب األطفاؿ عمى التفكير العممي فاعمية استخدا(. 0996آماؿ محمد بدكل. )

 جامعة عيف شمس، كمية البنات. (.رسالة دكتكراه) كتنمية قيميـ العممية
فاعمية المدخؿ الجمالي في تدريس البيكلكجى لتنمية (. 6119أمانى محمد عبد الحميد أبك زيد. )

. ر(رسالة ماجستي) حك استخداموبعض المفاىيـ العممية الكبرل كأراء الطرب كالمعمميف ن
 كمية التربية، جامعة عيف شمس.

القيـ اإلسالمية الكاجب إكسابيا لمطفؿ كعالقتيا ببعض المتغيرات الخاصة (. 0999آمنة بنجر. )
جامعة الممؾ سعكد، كمية  رياض األطفاؿ: األطفاؿ:دراسة ميدانية بمدينة الرياض. بمدرسة

 الربية، الرياض.
منيج مقترح في العمـك لممرحمة اإلعدادية في ضكء المدخؿ (. 6106كد يكنس. )إيماف محمد محم

رسالة ) الجمالي كفاعميتو في تنمية التحصيؿ المعرفي كالقيـ كاالتجاه نحك دراسة العمـك
 . كمية التربية، جامعة عيف شمس.(دكتكراه

 عماف: دار عمار. المنيج المدرسى الفعاؿ.(. 0990جكدت أحمد سعادة، ك محمد عبد اهلل. )
 القاىرة: عالـ الكتب. عمـ نفس النمك: الطفكلة ك المراىقة.(. 6116حامد عبد السالـ زىراف. )
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أثر استخداـ المنحى الجمالي في تدريس العمـك عمى (. 6117خالد يكنس عبد الرحمف الدباشى. )
 (.كتكراهرسالة د) فيـ طالب الصؼ السادس االساسى لممفاىيـ العممية كلطبيعة العمـ

 الجامعة األردنية، كمية التربية.
(. )ترجمة: 69)المجمد  العمـ، الطالب، المدارس(. 0988دكنالد سيمبسكف، ك نكرماف داندرسكز. )

 عبد الصبكر محمد حسيف، المترجمكف( الييئة المصرية العامة لمكتاب.
 سو، استخداماتو.تحميؿ المحتكل في العمـك اإلنسانية: مفيكمو، أس(. 0987رشدم طعيمة. )

 القاىرة: دار الفكر العربي.
اإلسكندرية: دار المعرفة  النمك االنسانى : أسسو كتطبيقاتو.(. 6111سيد محمكد الطكاب. )

 الجامعية.
القاىرة:  األساليب اإلحصائية في العمـك النفسية كالتربكية كاالجتماعية.(. 6111صالح أحمد مراد. )

 مكتبة األنجمك المصرية.
القياس التربكل كالنفسى أساسياتو كتطبيقاتو كتكجيياتو (. 6111الديف محمكد عالـ. ) صالح

 القاىرة: دار الفكر العربى. المعاصرة.
تنمية الجكانب األكاديمية كالكجدانية المرتبطة ببعض (. 0995ضياء الديف محمد عطيو مطاكع. )

، صفحة جامعة المنصكرة (.اهرسالة دكتكر ) المستحدثات البيكلكجية لدل الطالب المعمميف
71. 
 القاىرة: مكسسة الخميج العربى. القيـ في العممية التربكية.(. 0996ضياء زاىر. )

عماف: دار اليازكرم العممية لمنشر  االتصاؿ كتكنكلكجيا التعميـ.(. 6116عبد الحافظ سالمة. )
 كالتكزيع.

( . مية القيـ العممية لدل طالب المرحمة (. دراسة لبعض متطمبات تن6116عبد الكدكد محمكد مكرـك
 .616 -95، (66)8مجمة مستقبؿ التربية العربية، الثانكية. 
 القاىرة: دار الفكر العربى. مناىج التربية أسسيا كتطبيقاتيا.(. 0998عمى أحمد مدككر. )

الصؼ  أىمية دكر معممي العمـك الطبيعية في تنمية القيـ العممية لدل طالب(. 6101عمى الحربى. )
جامعة  (.رسالة دكتكراه) الثالث الثانكم الطبيعي بالمرحمة الثانكية بالمممكة العربية السعكدية

 أـ القرل، كمية التربية.
(. بعض سمككيات تعزيز القيـ العممية لممكاطنة ككاقع 6100فاطمة محمد عبد الكىاب الخميفة. )

المؤتمر الطالبي الثالث:"تعزيز اف. ممارستيا لدل طالب كميات العمـك التطبيقية بسمطنة عم
 جامعة نزكل. فبراير . 66-61قيـ المكاطنة" في الفترة مف 
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(. فاعمية استخداـ مدخؿ سير العمماء في تنمية القيـ العممية لدل معممى 0995فايزة محمد عبدة. )
 .066-033(، الصفحات 07)6، ةمجمة كمية التربيالتعميـ األساسى بكمية التربية ببنيا. 

مجمة حراء، (. مفيـك الجمالية في األسالـ مف الترتيؿ إلى التشكيؿ. 6116فريد األنصارل. )
 )يناير(.6

 القاىرة: دار الفكر العربى. عمـ النفس اإلحصائى كقياس العقؿ البشرل.(. 6116فؤاد البيى السيد. )
ض ميارات التفكير فاعمية كحدة باستخداـ المدخؿ الجمالي في تنمية بع(. 6101فيكليت خيرل. )

كمية  (.رسالة ماجستير) االبتكارل كالميؿ نحك البيكلكجى لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكل
 التربية، جامعة عيف شمس.

(. منظكمة القيـ العممية المتضمنة في كتب العمـك لصفكؼ المرحمة األساسية 6119ـ خزعمي. )سقا
 .035-005(، 6)5ربكية، المجمة األردنية في العمكـ التاألكلى في األردف. 

(. القاىرة: عالـ 4)اإلصدار  اتجاىات حديثة في المناىج كطرؽ التدريس(. 6114ككثر ككجؾ. )
 الكتب.

تنمػية بعػض القيػـ العممية عند طالب الحمقة الثانية مف التعميـ (. 0994ليمى حساـ الديف. )
 عيف شمس، كمية البنات. جامعة (.رسالة ماجستير) األساسي مف خالؿ تدريس مادة العمـك

المنصكرة: عامر لمطباعة  مصطمحات في المناىج كطرؽ التدريس.(. 0998محمد السيد عمى. )
 كالنشر.

المؤتمر العممي السابع لمجمعية (. نحك فيـ أفضؿ لمتربية العممية. 6113محمد الكسبانى. )
 يكليك. 31-67اإلسماعيمية  المصرية لمتربية العممية.

دراسات في المناىج كطرؽ (. المدخؿ الجمالي في التربية العممية. 6110يـ. )محمد صابر سم
 .01-0(، 4)4التدريس، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، 

مؤتمر التربية (. تنمية القيـ العممية لدل طالب الجامعة. 0996محمد محركس، ك إبراىيـ خميفة. )
 لقاىرة.ا يناير. 66-61كالنظاـ العالمي الجديد، 

(. النسؽ القيمي البحثي المصاحب إلنتاج الخطاب التربكم األكاديمي 6114محمكد حسف األستاذ. )
كرقة عممية لدل طمبة الدراسات العميا كمؤشر لجكدة التعميـ في الجامعات الفمسطينية. 

عدت لمؤتمر النكعية في التعميـ الجامعي الفمسطيني الذم عقده برنامج التربية كدائرة أ
 يكليك. 5-3في الفترة مف  راـ اهلل، جامعة القدس المفتكحة ضبط النكعية.
 (. القيـ السمككية. الرياض: مكتب التربية العربى لدكؿ الخميج.6110محمكد عطا عقؿ. )

القيـ المصاحبة لمتفكير العممي لدل طالب كميات (. 6117، 18 67مساعد بف عبد اهلل النكح. )
 faculty.ksu.edu.saالسترداد مف تـ ا المعمميف كعالقتيا.
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(. فعالية استخداـ إستراتيجية مقترحة لتدريس العمك ـ في تنمية بعض 6113ممدكح عبد المجيد. )
المؤتمر العممي السابع القيـ العممية كالتحصيؿ لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعداد م. 

(. 315-659، )الصفحات يكليك 31 -315لمجمعية المصرم لمتربية العممية، .
 اإلسماعيمية.

(. القيـ العممية لدل معممة العمـك أثناء إعدادىا بكمية البنات. 0989منى عبد الصبكر شياب. )
 .70-41، مجمة العمكـ الحديثة

مجمة (. تكظيؼ أكقات الفراغ عند الشباب في سكرية. 0995ميا إبراىيـ زحمكؽ، ك عمى طفة. )
 .056 -005(، 46)06، اجتماعيةشؤكف 

(. فعالية المدخؿ الجمالي في تدريس مقرر األحياء عمى 6101بابطيف، ك ىنادل العيسى. ) ىدل
فيـ المفاىيـ العممية كطبيعة العمـ كاالتجاىات العممية لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم. 

 .099-069(، 0)03مجمة التربية العممية، 
 05. تاريخ االسترداد عميـ ما قبؿ الجامعىالرؤية المستقبمية لمت(. 6106كزارة التربية كالتعميـ. )

، مف 6106يناير، 
http://portal.moe.gov.eg/Content/Pages/politic_vision.aspx 

 القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب. الكعى الجمالي عند الطفؿ.(. 0997كفاء إبراىيـ. )
الي في تطكير المفاىيـ اإلحيائية (. أثر استخداـ مدخمى البيئى كالجم6106كفاء محمكد يكنس. )

مجمة التربية كالعمـ، لطالبات الصؼ الرابع العممى كتنمية التفكير اإلستدإللى لدييف. 
09(5 ،)675-315. 

(. القيـ العممية المتضمنة في 6115يحيى محمد أبك جحجكح، ك محمد عبدالفتاح حمداف. )
المؤتمر التربكم الثاني بفمسطيف.  محتكيات المناىج المدرسية لممرحمة األساسية الدنيا

غزة، الجامعة  .63/00"الطفؿ الفمسطيني بيف تحديات الكاقع كالمستقبؿ، كمية التربية، 
 االسالمية.

رسالة ) دكر الجامعة في تنمية القيـ المرتبطة بالعمـ لدل طالبيا(. 0988يكسؼ سيد محمكد عيد. )
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