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الحم د ك ى ،ددى ىنبددى الاص د ال د

األرض هلل

ا د ى الحم د ك م دهلل ن دهلل ك ا

احم ه حم الشهللكرين؛ لا مهللئه الت ال ت

ىم دهلل د ى ف د

ىال تح ى احم ه حمد ا يبدهلل مبهللر،دهلل

فيدده فربا دهلل لددح الحم د حتددى ترضددى ىلددح الحم د ي ا رضدديل ىلددح الحم د ب د الرضددى ىال د
ىال دد ل نب ددى الم ب ددل األىن م ب ددل الاد دهلله الحي ددر ىنب ددى تل دده ى ددحبه ىالتد دهللب ين ىتد دهللب

التد دهللب ين

صإح هللن يلى يىل ال ين ىب ...
ال ي ا ف هد ا المادهللل يال ن قد ل ال رفدهللن فد رحدهللا ال بدل ىالم رفد ؛ لجميد

ال ددرا الشدهللمم جهللم د األعهددر ال تيد

ىال دهللمبين ب،بيد التربيد

داإ ي ار

ىحهلل د ق ددل المادهلله ى دهللليا

الت ريه.
ى تاد د ل بهلللش دد،ر الجعيد د ب،د د تاد د ير ىت ددىقير لأ د دتهلل ين ال هللض ددبين المشد درفين نب ددى الر د دهللل

األ دتهلل ال د ،تىرع ن دهلل ح ددن رىيد

ىال د ،تىر ال هللضد ع نص د ه محمد نص د المددا ل فا د  ،دهللن

ىتىجي هللت م دهلل بهلللل د األ ددر ف د اا

كبدده بهللااج دهللع  ،مددر

ن هللءهمد دهلل بد د حد د ى حي ددد ،اد دهلل بل دديض ى د دهللا اا ب دديض نبم مد دهلل اللعي ددر حي ددد اهتمهللم مد دهلل
يب

ىقىم دهللا صإ د اء الا د ال د

فب مهلل ما  ،االمتاهللن ىال رفهللن؛ لج همهلل ال ؤىا ى راء

تت د

اي مهلل حيد جهلل ا بهللل دهللء

نبمهلل ىىقتهلل ىبهللاكرال ت صي ار ىتاىي ار جعاهمهلل ه نا حير الجعاء.
ى تا ل صىافر الشد،ر ىالتاد ير لبجاد الماهللقشد األفهللضد الد ين شدرفىا باصدىن ماهللقشد ال ار د

ال ،تىرعنب محم ا هللر (ماهللق

احب ) ىال ،تىر ع م هلل محم الشار (ماهللق

،مهلل تا ل صحهلللص الش،ر ىالتا ير لبمىجه ال هللض األ تهلل ع محم
من م هللا ىم هللن

يحت ى به.

اهللء فتر ال ار

ىالت صيق لتح

مي

حهللرج ).

صى ا ى؛ لمهلل ق مده

م هللنا ال ريق ف،دهللن مادهللر ىم دهللال

،مهلل تىجه بهلللش،ر لب هلل المح،مين ال ين ص لىا ج ا يبهلل ف تح،يل ىال ال ار

ى تاد ل

بهللل ا دهللء الح ددن لك د مددن ي ددر ل د يتم دهللل ه د ه الر دهللل ؛ لتحايددق الا ددإ ىال هللئ د مهلل ي دهلل ى م اىي دهلل ى
ت

بهلللد نهللء يىاا د في دهلل ال ن د الكمدهللن ىلكددن ح ددص
ىت هلللى ،ال ب ضبه تتل ال هلللحهللل.
را ين فضبح نظيل فهللج

اا د قد حهللىلددل فهلللكم دهللن ك ىح د ه ددبحهللاه

ه ا ال م حهللل هلل لىج ح الكريل فمهلل التىفيق يال من ناد ح

ىم دهلل ص د مددن ا م د ؛ فماددح ىح د ح ال ش دريح لددح نبيددح تى،بددل يىاليددح ايددا؛ فماددح ال د ا لددح
ال ضد د ىالماد د را اج ب دده نبمد دهلل مات د دهلل ب دده الب ددل ا ددل ال د د ل ىما ددح ال د د ل يىالي ددح ال د د ل
تبهللر،ل يهلل ا الج ن ىااكرال.

الباحثة

ث

ملخص الدراسة
يلى ت ىير ىح (نبل الى ار ) ف ضىء الم ح الماظىم ى رههلل نبى

ت ف ال ار

التح ي ىاالتجهلله احى مهلل
ال ار

هلللبهللل ال ف ال هللشر بلع ىق حهللىلل

ال بىل الحيهللتي ل ى

ااجهللب نن األ ئب التهلللي :

 .1مهلل ر ت ىير ىح نبل الى ار ف ضىء الم ح الماظىم نبى التح ي ال ار
ال بىل الحيهللتي ل ى هلللبهللل ال ف ال هللشر األ هلل

؟

لمهلل

 .2مهلل ر ت ىير ىح نبل الى ار ف ضىء الم ح الماظىم نبى االتجهلله احى مهلل ال بىل
الحيهللتي
البهللح

ل ى هلللبهللل ال ف ال هللشر األ هلل
ىق ا تح مل البهللح
ىيصبغ ن

الما

؟

شبه التجريص ؛ حيد تل احتيهللر نيا ق

ال يا الماتاهلل ( )68هلللب من ال ف ال هللشر من م ر

األ هلل ي ال بيهلل "ا" لبصاهللل ف

بهلللم ح

ىاألحرى المجمىن الضهللب

ىيصبغ ن ههلل ()34

ىيصبغ ن ههلل ()34

بهلل تح ال ال ريا التابي ي ف ت ريه ىح الى ار ف مهلل ال بىل الحيهللتي
ح ن ال

ال هللا من ال هللل ال ار

ىق تل ين ا
ال ار

لي األاش

ىتل صاهللء ىال ال ار

احتيهللر من مت

التأك من

2016 - 2015ل.

ال

هلللب ىالت

ىتل ت صيق ال ار

الت تم بل ف احتبهللر تح يب يتكىن من ( )38صا من اى

يتكىن من ( )31فار ىجرى

ق مهلل ى بهللت مهلل.

التجريصي ىالضهللب

احتبهللر ل؛ لمجمىنتين م تابتين ايجهلل ال رىق صين المجمىن

،مهلل ا تح مل مربإ ييتهلل ()η2؛ لح هللا حجل تأ ير ت ىير ىح

ى شهللرل اتهللئ ال ار

يلى ىجى فرىق ال الل يح هللئي صين متى

ال هلللبهللل ف المجمىن التجريصي ف االحتبهللر التح يب

ال بىل الحيهللتي

هلللب ىالت

ُر ل
ُر ل

صي ى لي الم بل ،أ ىال م هللن ؛ ااجهللع ه اف

ىمايهلله اتجهلله احى مهلل ال بىل الحيهللتي ىال

ا تح مل البهللح

الى ار

ا يب صال  ،ا

م يري التربي ىالت بيل  -شمهللن غع ىتل تىعي هلل ب ريا

نشىائي يلى مجمىنتين األىلى المجمىن التجريصي
الماظىم

ي من قص

ىال رىق ل هللل المجمىن التجريصي ف

نبل

هللل رجهللل

ى ،لح ف مايهلله االتجهلله احى مهلل

الت صيق الب

حيد حجل التأ ير

لت ىير ىح الى ار بهلل تح ال الم ح الماظىم ،صير ج ا فا صبغ حجل التأ ير ف التح ي

( )0.93ىف االتجهلله احى مهلل ال بىل الحيهللتي (.)0.51

ج

ىباهللء نبى اتهللئ ال ار

تى

ت ريه ىح الى ار من مهلل ال بىل الحيهللتي
من م اره ال هلللل ينهلل

البهللح

بضرىر ت صيق الم ح الماظىم ؛ لت ىير

ىمىاكب الت صيق الىا إ ل ا األ بىا ف ال ي

يهللغ محتىى ماهلله ال بىل الحيهللتي بهلللمرحب ال هللاىي بمهلل يتاهلل ا مإ

الم ح الماظىم ؛ لم هللن ال بب نبى تاظيل الم بىمهللل ىالم هللهيل يىايجهلل ال قهللل صيا هلل
ي،ىن االنتمهلل نبى الترابط ىالتشهللرح ص رج ،صير صين
ب ىل ىبمجر الاظر يلي هلل
الم،ىاهللل الب

ق رال ال بب

نن المحهللضر التابي ي ىالتباين ف

ىالتر،يع نبى ال ىام الت

من اهللف اال تمهلل

ال بص

ت هللن ف

الت بيل ىا تح ال

هللليا ح ي ؛ لعيهلل

تامي الم ح الماظىم ؛ ى لح لبتحىن

ىالاصىن ص اهللف المشهللر ،ىالربط صين األف،هللر ىالحصرال ىالم هللرال

الحيهللتي ؛ ى لح ص ف رفإ الك هللي يلى  ،هللء ىتح ين اىني الم ح ل ىال مبيهللل ىالمحرجهللل
الت بيمي ف مجهللن ال بىل الحيهللتي .

ح

:ملخص الدراسة باللغة اإل نجليزية
ABSRACT
The study aims to develop genetics unit by using systematic
approach and it's effect on achievement and the attitude towards biology
for tenth graders in Gaza, the study try to answer the following
questions:
1. What is the effect of developing genetics unit by using
systematic approach on achievement?
2. What is the effect of developing genetics unit by using
systematic approach on the attitude towards biology?
The researcher used quasi-experimental approach, where was
chosen deliberately by researcher and selected sample (N=68) students
from the tenth graders from Nosaiba Bent Kaab "B" school in north
Gaza directorate, distributed randomly in to two groups, the first one is
experimental group (N=34) students and was taught by the systematic
approach and the other is control group (N=34) students and was taught
by using the traditional approach in teaching the genetic unit in biology,
the study was done during the second semester of the academic year
2015-2016 AD.
The researcher prepared teacher's guide and student's activities
guide as helping tools to achieve the objectives of the study, prepared
achievement test consists of (38) paragraph & the type is multiple choice
also attitude scale towards biology consists of (31) phrase, and making
Validity& Reliability for them.
The researcher used (T-Test) for independent groups to identify
the dereferences between the experimental & Control group as well as
Eta square (η2) to measure effects value for developing genetics unit.
The study refers to the following results: There are statistically
significant differences between the average means of students of the
experimental group in achievement test also in attitude scale towards
biology, the difference was in favor to experimental group in post
خ

application, the size effect of the developing of genetics unit by using
systematic approach was very large equal (0.93) in achievement,
whereas equal (0.51) in attitude towards biology.
In order to the results of the study, researcher recommended that is
important to develop genetics unit by using systematic approach in
education & keeping up with the wide application in many of the world's
schools, reformulation of biology curriculum content of the secondary
level commensurate with the systematic approach, which help students
to organize information and concepts and create relationships between
them easily just by looking at it, which is relying on the interdependence
and shared largely between the components, away from traditional rote
lecture in education, and the use of modern techniques to increase
student's abilities, focus on factors that help in the systematic approach
development; in order to, shift from culture of passive listening and
acceptance of the connection between ideas and experiences & life
skills, in order to raise efficiency of teaching and improve the quality of
inputs, processes and outputs education in the field of biology.
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الفصؿ األوؿ
(خمفية الدراسة)
مقدمة الدراسة:
يشيد العالـ نقمة حضارية ىائمة تشمؿ كؿ أوجو ومجاالت الحياة ،ونوجو الضوء لعمـ العموـ الحياتية

والذي بدأ مع بداية الخمؽ والحياة وتطور بتطورىا معاً ،وربما يشترؾ كافة أفراد البشرية ،البادئة والموجودة

والقادمة ،في التفكير في التوارث وآليتو كاشتراكيـ في ىوائيـ ،وذلؾ ألف الحياة مبلزمة لتفكيرنا ،وألف الحياة

تطورت تطور التفكير فييا واإلمعاف في خصائصيا التي أدت إلى الثورة العممية في شتى المجاالت وخاصة

العموـ الحياتية ،واخترنا منيا عمـ الوراثة ،وآثرنا تطوير وحدة في عمـ الوراثة نقدميا لؤلجياؿ مف المعمميف
والمتعمميف عمى حد سواء كجزء مف حماسنا وانتمائنا لمحقؿ التطبيقي لمعموـ الحياتية ،وخاصة وحدة الوراثة

مف الكتاب المقرر لمصؼ العاشر األساسي؛ لمتسييؿ والبناء وبموغ الغايات ووصوالً إلى أسمى الدرجات،

وحيث يظير عمى مسرح الحياة معطيات بحاجة ممحة إلى خبرات وفكر متجدد وبحمة عصرية تتميز
بالحداثة ،وذلؾ لمتعامؿ معيا بنجاح ،ولتصيب بنية النظاـ التربوي ،وتحدث فيو تغي اًر غير معتاد؛ فيتطور

المعيود محتوياً النظـ التربوية والتعميمية عمى حد سواء ،وممقياً بظبللو عمى المفيوـ والمحتوى واألسموب؛
لبلىتماـ بالمتعمـ كمحور لمعممية التعميمية التي نسعى بجيد؛ لتحسيف الخطط المعدة ليا مف ناحية ،وزيادة

المقدرة واالستفادة منيا بطريقة أفضؿ بقالب جديد مف ناحية أخرى .وبعداً عف التخبط واالرتجالية وسعياً
لزيادة امكانية التحصيؿ الدراسي في عمـ الوراثة ،وىو فرع مف العموـ الحياتية والتي اتسمت بتغير متسارع،

وتطور عالمي؛ ليتكامؿ التحصيؿ القائـ عمى المدخؿ المنظومي بالعمؿ لتعزيز االتجاه نحو مادة العموـ

الحياتية ،وذلؾ ألنو ال يكاد يخمو مجتمع مف مشكمة ضعؼ التحصيؿ ،فعمدنا لربط األىداؼ المنشودة
بمواقؼ حياتية تطبيقية ،وذلؾ سعياً وراء األسموب األفضؿ في تعميـ أبنائنا بتقدـ ىائؿ وبالحجـ المتناسب

والمناسب.

إف توجيو تدريس العموـ الحياتية لتنمية العمميات العقمية؛ سيتطمب مف معمـ العموـ الحياتية البحث
عف مداخؿ جديدة لتدريس المادة العممية ،وأف تكوف ىذه المداخؿ أكثر قدرة عمى تنمية ىذه العمميات لدى

المتعمـ ،والتي مف شأنيا التأثير في كؿ مف التحصيؿ الدراسي واالتجاه نحو المادة ،واف التدريس بالمدخؿ

المنظومي ىو أحد المداخؿ الذي أثبت فعاليتو في تحقيؽ معظـ أىداؼ تدريس العموـ (حسانيف2002 ،

.)109 :
ولعمـ الوراثة أىمية بالغة في كونو عمـ يبحث في المادة الوراثية ،والصفات الو ارثية ،وكيفية انتقاليا

عبر األجياؿ (محاسنة.)24 :1997 ،
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وحيث إف عمـ الوراثة عمـ دراسة المورثات (الجينات) والصفات الوراثية التي تنتقؿ مف اآلباء لؤلبناء
عف طريؽ المورثات ،كما يدرس تبايف األنواع واختبلؼ صفاتيـ نتيجة اختبلؼ المادة الوراثية ،ويبحث في

أسباب التشابو والتبايف بيف األبناء مف جية واآلباء مف جية أخرى ،ويسعى ىذا العمـ إليضاح القوانيف التي
تحدد ذلؾ ،وقد تطور ىذا العمـ كثي اًر وتعدى مجالو الذي رسـ لو ،فعمـ الوراثة الحديث يدرس المورثات مف
حيث بنيتيا وآلية عمميا وتعديؿ ذلؾ ،مما أدى إلى نشوء أحدث فرع مف فروعو وىو اليندسة الوراثية [مما

يدلؿ عمى األىمية القصوى لتناوليا وتفعيؿ فيميا داخؿ الحجرة الصفية] ،ويرتبط عمـ الوراثة بجميع فروع عمـ
األحياء ،مثؿ الكيمياء الحيوية ،وعمـ الخمية ،وعمـ التشكؿ ،وعمـ التطور(النبريص.)50 :2009 ،
لقد اىتـ عمماء التكاثر في الفترة األخيرة بدراسة الجينات واليندسة الجينية والتيجيف في عمـ الوراثة

ولما عممنا أىمية ذلؾ في تواصؿ الطالب مع بيئتو المحيطة بو ،ومسايرتو لمعموـ الحديثة ،ومبلئمتو لميولو
وىواياتو ،ومف ثـ كاف االتجاه نحو عمـ التاريخ الطبيعي بحمة جديدة [لتثقيؿ خبرة الطمبة الحيوية بعمـ العموـ

الحياتية] ،ف منذ أف نزؿ اإلنساف إلى األرض وىو يحاوؿ أف يحؿ أصوؿ لغز التوارث الذي يكفؿ لكؿ نوع مف
األحياء ثباتاً في صفاتو ،وبدراسة التاريخ العممي لتوارث الصفات تـ بناء أسس عممية لآلليات التي يتـ بيا
التوارث .وىذا ليس معناه إطبلؽ العناف في جينات البشر الختيار ما سيكوف ،ألف أي خطأ قد يكمؼ البشرية
الكثير والكثير ،فعمى العالـ أف يعيد ىيكمة أىدافو مف تطبيؽ العمـ والتكنولوجيا حتى ال يفاجئ بأف العمـ قد

أودي بحضارتو عمى سطح األرض وع ف الوصوؿ لحياة بيولوجية مستقرة لف تكوف إال في ظؿ بيئة متزنة في
مكوناتيا ونوعية المؤثرات التي تؤثر عمييا ،وتتمثؿ المنظومة الحياتية بما تحويو مف كائنات حية مختمفة في
التكويف والوظيفة ،ومنظومة ال حياتية كالغبلؼ الغازي والغبلؼ المائي والغبلؼ الصخري لؤلرض

(الجمؿ.)385 :2005 ،

وفي ذلؾ ترى الباحثة كونيا في المجاؿ كمتخصصة أنيا تممؾ مف المتعمـ تنمية قدراتو ،وأنو القوى

البشرية التي يجب استثمارىا فيما ينفع المجتمع؛ فيجذب المتعمـ بدالً مف تنفيره لخمؽ جيؿ متفاعؿ إيجابي

يبحث عف حموؿ إبداعية باستخدامو المدخؿ المنظومي كرؤية مستقمة شاممة تأخذ أىمية كؿ خبرة عمى حدة

لتجعؿ ما يدرسو ذو معنى ،وكذلؾ تشمؿ جميع المجاالت المعرفية والنفس حركية والوجدانية في نسيج شبكي
متداخؿ ألجزاء متناسقة بعمميات حيوية تشمؿ خبرات داخؿ ،وخارج البيئة الصفية والمدرسية ،وعمى ىذا فإف

المدخؿ المنظومي ىو أسموب لتقديـ الدروس والخبرات بشكؿ مرتب مضموـ بعضو إلى بعض خبلؼ

المنثور ،مترابط كعقد منظوـ مف لؤلؤ لو حدود تقصيو عف غيره وتحفظ ىويتو ،ولذلؾ سموؾ المنظومة ليس
فقط لسموؾ األجزاء ،ولكف أيضا لمعبلقات التي بينيا بحيث تشمؿ التعمـ المعرفي لبياجيو ،والتعمـ الشرطي
لجانييو ،والتعمـ ذو المعنى ألوزوبؿ.

أدت التطورات العممية الحديثة السريعة وخاصة التقدـ السريع في مجاالت (البيوتكنولوجي) إلى

ظيور اعتراضات عمى ما يتـ إنجازه تخوفاً مف أف تصؿ ىذه التقنيات إلى قدسية اإلنساف ،ويعارض ذلؾ ببل

شؾ حرية البحث العممي إذ كاف أحد شروط الحرية أال يتعارض سموؾ الفرد مع حرية اآلخريف ،وأال يؤدي
3

سموؾ الفرد إلى تعرض اآلخريف لمخطر .ويتوقع العمماء أف القرف القادـ ىو قرف السيطرة عمى مورثات
اإلنساف والتحكـ فييا مما قد يسيطر عمى إرادتو وييدد وجوده (إبراىيـ.)175 :1999 ،
وكاف نتيجة ذلؾ اصطداـ المؤسسات العممية العاممة في مجاؿ الجينات ،بمؤسسات أخبلقية ضخمة،

وليا أنصارىا ،وليا منيجيا العممي الذي يعتمد عمى فمسفة أساسيا "ما ىو في صالح البشر يجب تشجيعو،
وما ىو ضد صالح البشر يجب منعو" وتطبؽ ىذه الفمسفة عمى أي ثورة عممية ،وذلؾ بيدؼ تيذيب ىذه
الثورة والتقميؿ بقدر اإلمكاف مف السمبيات الناتجة عف التطبيقات غير المحسنة(الجمؿ.)32 :2005 ،

وفي حقيقة األمر ،المجتمع والرأي العاـ عمى حؽ والعمماء ورجاؿ البحث العممي عمى حؽ رغـ أف
كؿ منيما لو رأي معارض لآلخر ،ويرى رجاؿ الفكر أف العالـ ليس في حاجة إلى تطوير العمـ قدر ما ىو

في حاجة إلى تغيير فكر اإلنساف حتى ال يقؼ عقبة في طريؽ استم اررية البحث العممي ،وأف العالـ في

حاجة إلى أخبلؽ تتفؽ مع التقدـ التكنولوجي ،ومسئولية رجاؿ الفكر كبيرة في ىذا المجاؿ ألف الثورة

البيولوجية تدؽ األبواب ،ويجب أف نستقبميا بأفكار وقيـ أخبلقية تساعد عمى تكيؼ اإلنساف مع التطور القادـ

(إبراىيـ.)175 :1999 ،

وبناء عمى ما سبؽ ترى الباحثة أف التدريس بأسموب مشوؽ البد أف يراعي التتابع والتكامؿ والتناغـ؛
لكي ال يؤوؿ إلى اآلفة المعيودة وىى النسياف المحتـ .كاف البد مف تطوير المدخؿ المنظومي في تناوؿ عمـ
الوراثة بتعمـ ذي معنى؛ ليتمكف الفرد مف الرؤية الشاممة ،واالدراؾ العبلئقي ،ولزيادة حجـ القدرة عمى

استيعاب المتغيرات الحيوية المتعمقة بو ،ومعايشتيا ،ومواكبتيا ،واالسياـ في صنعيا؛ وسعياً منا لتنمية

االنتاج وتحسيف الخدمات العائدة مف المبحث عمى المتعمميف ،وتأميف بقاء ىذه األجياؿ بما يضمف ليا موقعاً

بناء عمى ىذه المعمومات قامت المدارس المحمية باستخداـ المدخؿ المنظومي في تطوير
بيف األمـ .ولذلؾ و ً
وتنفيذ أساليب واستراتيجيات لزيادة النجاح ،وتقميؿ نسبة الرسوب متضمنة الحجرات الدراسية ،وبتواصؿ

مستمر لممعمميف عبر جميع المراحؿ ،وكنموذج لممدرسة في عصر السرعة والعولمة لكنيا ليست سياسة
منظمة في سمؾ التعميـ عامة ،فيى وفؽ رؤية المعمـ الدارس واجتياده.
ىذا واف تطوير المناىج ىو موضوع الساعة وموضوع كؿ ساعة ،فالكبلـ عنو ال ينتيي والحديث فيو

ال ينقطع (الوكيؿ.)7 :2000،

وحيث تطور المنيج في مواجية تطور العموـ حيث جميع جوانب المعرفة باتت ميمة بحيث ال يمكف

تفضيؿ جانب عمى آخر ،كما أف العموـ تداخمت وتشابكت مع بعضيا البعض بحيث أصبح فصؿ أي جانب

منيا بمثابة عممية بتر تعسفي تمثؿ إخبلالً بالتكامؿ المعرفي الذي تنحو نحوه العموـ لتحقيؽ تطورىا المنشود

لتتضمف مدخبلتيا العموـ المطورة (إبراىيـ" 2000 ،أ".)173 :
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فضبلً عف أنو يتوجب في التخطيط ،والتطوير المستمريف ،التركيز عمى الجوىر واالىتماـ بالواقع أي

بمعنى أف يكوف التخطيط لمتطوير نابعاً مف حاجات التبلميذ ،وقاببلً لمتنفيذ والتطبيؽ عمى أرض الواقع،

وليس التخطيط الخالي مف المضموف الحقيقي (الحريري" 2007 ،أ".(296 :

لقد حازت قضية تطوير المناىج اىتماماً بالغاً عمى جميع المستويات .لذا نجد أف ىذه القضية تقع

دوماً في دائرة الضوء ،وذلؾ عمى أساس أف التطوير يسعى إلى تحقيؽ األفضؿ الذي ىو بمثابة اآلماؿ
المنشودة والطموحات المقصودة لمجميع ببل استثناء .واف تطوير مناىجنا يتطمب تسخير إمكاناتنا التعميمية
اليائمة لمواجية مشكمة تخمؼ مناىجنا ،بأسموب غير نمطي يتبنى منطؽ االقتحاـ الجريء ،وأخذ يد المبادأة،
ويبتعد عف الجموح الرديء ،ويرفض المحاوالت المتيورة غير المسئولة .إذا استطعنا بالفعؿ تجميع ىذه

اإلمكانيات استطعنا إنشاء شبكة قوية ،يمكف مف خبلليا تطوير المناىج بطرؽ فعالة وجادة .ولف يقؼ األمر

عند حد تطوير المناىج ،ولكف نستطيع عف طريؽ ىذه الشبكة تطوير جميع جوانب العممية التعميمية ،وبذا
يمكف التحديث بما يتوافؽ مع االتجاىات (إبراىيـ" 2000 ،ب".(567-565 :

مف األمور البدييية أف المنيج المدرسي ينطمؽ في بنائو مف المجتمع سواء عمى المستوى المحمي أو

القومي أو العالمي .وكذلؾ يراعى المنيج المدرسي في بنائو الجوانب السيكولوجية أو النفسية الخاصة بطبيعة
المتعمـ وطبيعة عممية التعمـ ،كما يضع المنيج المدرسي في حسابو أيضا طبيعة المعرفة التي يقدميا لطبلبو
بشكؿ أو بآخر .ولما كانت تمؾ الثبلثية المتمثمة في كؿ مف المجتمع والمتعمـ والمعرفة عرضة لمتغير

والتط ور ،فإنو مف المنطقي القياـ بعممية تطوير المنيج بالشكؿ الذي يتعامؿ مع تمؾ التغيرات بطريقة فعالة،
تمؾ التغيرات التي تمثؿ تحديات أماـ المنيج المدرسي يجب أف يستجيب ليا بشكؿ أو بآخر ،وىى مف

التحديات التي يواجييا المنيج المدرسي (سعادة وابراىيـ.)401 :2001 ،

واذا كانت المجتمعات تتسـ بالديناميكية والحركة ،وتنعكس ىذه السمة بالضرورة عمى التربية ،ومف ثـ

عمى المناىج التي يجب أف تتسـ ىي األخرى بالتطوير ،حتى يواكب ما يط أر عمى المجتمع مف تغييرات،

فينا تكمف فمسفة التطوير وأىميتو ،أف المدرسة مف خبلؿ المنيج يجب أال تواكب التغيرات التي تحدث في

المجتمع فحسب ،بؿ عمييا أف تقود ىذه التغيرات وتؤدي إلييا أيضاً ،ىذا ويعتبر الحديث عف المناىج
وتطويرىا مف أىـ القضايا التربوية حالياً ،وذلؾ ألف أي تغير في المجتمع البد يتبعو تغير في النظاـ

التعميمي ،وميما بذؿ مف جيد في تطوير المناىج ،فإنيا لـ تصؿ إلى درجة الكماؿ (إبراىيـ والكمزة:2000 ،

.)348

لذا أصبحت كممة التطوير مف الكممات الشائعة االستعماؿ ،نسمعيا دائماً في كؿ مكاف ونقرأىا

باستمرار في كافة الصحؼ والمجبلت ونستخدميا ببل انقطاع في كافة مجاالت الحياة ،تتداوليا ألسنة البشر

وتتناوليا أقبلـ األدباء والعمماء والباحثيف (الوكيؿ.)13 :2000 ،

واف المنيج الذي يتخطى الحواجز بيف المقررات الدراسية المختمفة – وأحيانا يمغي ىذه الحواجز

ويتجاىميا– بيدؼ نماء المتعمـ نمواً متكامبلً في مختمؼ النواحي ،وبذا يستطيع أف يكامؿ بيف خبراتو الحالية
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وخبراتو السابقة ،وأف يس تخدـ الخبرات المتكاممة التي يحققيا أو يكتسبيا ،في حؿ المشكبلت التي تقابمو،
سواء أكاف داخؿ المدرسة أـ خارجيا .واف أحدث التصورات القائمة حالياً تعريؼ المنيج كمنظومة ،عمى

أساس أف النظاـ ىو ذلؾ الكؿ المتكامؿ المنظـ والمركب ،الذي يربط بيف عناصر وأجزاء فرعية ذات
خصائص معينة ،تتداخؿ مع بعضيا في عبلقات تبادلية مستمرة ،بالصورة التي ال يمكف بيا عزؿ أحد ىذه

العناصر أو األجزاء عف بعضيا البعض ،مكونة في مجموعيا المنظومة ،التي توجو بدورىا ضمف مجموعة

مف العبلقات التبادلية مع مجموعة أخرى متصمة بيا فتصبح أشمؿ وأوسع ،إذف تتأثر بعوامؿ عدة متداخمة
ومتشابكة ،لذا يعد كمنظومة فرعية لعديد مف المنظومات األكبر )إبراىيـ.)29 –28 :2003 ،

وتحظى العموـ بأىمية خاصة؛ إذ يقع عمييا العبء األكبر في تحقيؽ األىداؼ التربوية عمى مختمؼ

المراحؿ التعميمية .ويؤكد التربويوف العمميوف عمى أف أحد أىداؼ تدريس العموـ ىو تعميـ الطمبة كيؼ
يفكروف ،ال كيؼ يحفظوف المقررات والمناىج المدرسية عف ظير قمب ،دوف فيميا واستيعابيا ،أو توظيفيا
في الحياة ،ولتحقيؽ ذلؾ البد أف يركز تدريس العموـ عمى مساعدة الطمبة عمى اكتساب األسموب العممي في

التفكير ،أو الطريقة العممية في البحث والتفكير (زيتوف.)94 :2001 ،

ولقد سارت معظـ الدوؿ العربية في ىذا الركب وبدأت في تطوير مناىج العموـ ،حيث بدأ االىتماـ

بالتطوير في جميع المراحؿ التعميمية ،وواكب ذلؾ تطوير إعداد المعمميف (عميمات وأبو جبللة:2001 ،

.)15

ال يقتصر دور المعمـ عمى صناعة العمماء والمفكريف فحسب ،بؿ ىو معنى بتنمية اتجاىات

متماسكة وفضائؿ متسقة وممارسات واعية ،وكميا مطمب أساسي في مينتو نحو مادتو العممية (شحاتة،

.)348 :2007

مما سبؽ ترى الباحثة أف عممية تطوير المنيج عممية ىامة ال تقؿ في أىميتيا عف عممية بنائو،

والدليؿ عمى ذلؾ ىو أنو إذا قمنا ببناء منيج بأحدث الطرؽ ،وأحسف األساليب ،ووفقاً ألفضؿ االتجاىات

التربوية الحديثة ،بحيث يظير إلى الوجود وىو في منتيى الكماؿ ،ثـ تركنا ىذا المنيج عدة سنوات دوف أف
يمسو أحد فسيحكـ عميو بعد ذلؾ بالجمود والرجعية والتخمؼ مع أف المنيج في حد ذاتو لـ يتغير ولـ يتبدؿ،

ومف ىنا يظير أف عممية التطوير بكؿ ثقميا عممية ىامة ال غنى عنيا لدرجة أف مف يتولى بناء المنيج في

أيامنا ىذه يضع في نفس الوقت نصب عينيو أسس تطويره .وحيث إف المنيج يتأثر كما ذكرنا بالمتعمـ والبيئة

والمجتمع والثقافة والنظريات التربوية ،وحيث إف كؿ عامؿ مف ىذه العوامؿ يخضع لقوانيف التغير المتبلحقة،

فبل المتعمـ ثابت عمى حالو ،وال البيئة ساكنة دوف حراؾ ،وال المجتمع جامد في مكانو

 ،وال الثقافة صمبة متحجرة ،وال نظريات التعميـ باقية عمى حاليا .فينتج عف ذلؾ أف تطوير المنيج يصبح

أم اًر ال غنى عنو وأنو البد منو.

ىذا وقد أجريت الدراسات المختصة بالمدخؿ المنظومي في فترات زمنية متباينة ،وكاف معظميا في

األلفية الثانية مما يدؿ بشكؿ واضح عمى تزايد االىتماـ باستخداـ المدخؿ المنظومي في التعميـ .كما وأظيرت

الدراسات السابقة أف التدريس بالمدخؿ المنظومي يسيـ في تحسيف التحصيؿ كما في دراسة أبو حاصؿ
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( ،(2008ودراسة مقاط ( ،(2006ودراسة عمر ( ،(2005ودراسة فيمي وآخروف ( ،)2004ودراسة
الحكيمي ) ،)2003وأثبتت ىذه الدراسات أف المدخؿ المنظومي لو نتائج إيجابية عمى متغير التحصيؿ ،وىي
تفيد بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج األسموب المعتاد وأسموب المدخؿ المنظومي في اختبار

التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية ،والتي تدرس باستخداـ المدخؿ المنظومي ،واىتمت بعض الدراسات
بالمدخؿ المنظومي ومعرفة أثره عمى تنمية المفاىيـ ،كما في دراسة كؿ مف :الشوبكي ) ،)2010والبابا

) ،)2008وعمي ( ،)2003وأشارت نتائج ىذه الدراسات إلي النتائج اإليجابية الستخداـ المدخؿ المنظومي
عمى متغير تنمية المفاىيـ ،وهي تفيد بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طبلب المجموعة

التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي ،وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية ،واىتمت بعض الدراسات ببناء
برامج في ضوء المدخؿ المنظومي ،ودراسة فاعميتيا مثؿ دراسة البابا ) ،)2008وأشارت نتائج ىذه الدراسات

إلى الفاعمية اإليجابية ليذه البرامج عمى المجموعة التجريبية .وتنوعت الدراسات السابقة باستخداميا لممنيج

منيا مف استخدـ المنيج التجريبي الذي يعتمد عمى نظاـ مجموعتيف ،مجموعة ضابطة تُدرس بالطريقة
المعتادة ،ومجموعة تجريبية تُدرس بالمدخؿ المنظومي ،وقميؿ منيا استخدـ المنيج الوصفي ،والمنيج
الوصفي التحميمي ،وتتناوؿ الدراسة الحالية المنيج شبو التجريبي في إشارة إلى تطوير وحدة عمـ الوراثة في
ضوء المدخؿ المنظومي وأثرىا عمى التحصيؿ واالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر

بغزة ،وقد أُعتمد المنيج شبو التجريبي في عدد مف الدراسات السابقة مع اختبلؼ متغيراتيا مثؿ دراسة:
حمداف ( ،)2012أبو عودة ( ،)2006خميؿ ( ،(2005وابراىيـ ورياف ( )2002وفراج ( ،)2001وكذلؾ
تقاربت ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة مف حيث األدوات البحثية المستخدمة ،واألساليب اإلحصائية

المتبعة .وتنبع األىمية لمدراسة عمى حسب عمـ الباحثة في كونيا األولى في فمسطيف التي ترصد أثر تطوير
وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى التحصيؿ الدراسي واالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لدى

طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة ،ولـ تتناوؿ أي مف الدراسات السابقة اإلجابة عف أسئمة وفرضيات
الدراسة الحالية مما يعني أىمية تناوليا.

مشكمة الدراسة:
تتحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
ما أثر تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى التحصيؿ واالتجاه نحو مادة

العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة؟
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أسئمة الدراسة:
حيث انبثؽ عف السؤاؿ الرئيس السابؽ األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما أثر تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى التحصيؿ الدراسي لمادة العموـ الحياتية
لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي؟

 .2ما أثر تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لدى
طالبات الصؼ العاشر األساسي؟

فروض الدارسة:
لئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ صياغة الفروض التالية:
 .1توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αبيف متوسطي درجات طالبات

المجموعتيف الضابطة (التي ُدرست بالطريقة العادية) والمجموعة التجريبية (التي ُدرست بالمدخؿ المنظومي)
عمى اختبار التحصيؿ البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 .2يحقؽ تطوير وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي حجـ تأثير في تنمية التحصيؿ ال يقؿ عف

) )0.14كما يقاس بمربع إيتا.

 .3توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αبيف متوسطي درجات طالبات
المجموعتيف الضابطة (التي ُدرست بالطريقة العادية) والتجريبية (التي ُدرست بالمدخؿ المنظومي) عمى
مقياس االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لصالح المجموعة التجريبية.
 .4يحقؽ تطوير وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي حجـ تأثير في تنمية اتجاىات الطالبات نحو مادة
العموـ الحياتية ال يقؿ عف ( )0.14كما يقاس بمربع إيتا.

أىداؼ الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلي ما يمي:
 .1معرفة أثر تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى التحصيؿ الدراسي لمادة العموـ

الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة.

 .2معرفة أثر تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية

لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة.

8

أىمية الدراسة:
تنبع أىمية الدراسة مف أىمية الموضوع الذي سوؼ تتناولو ىذه الدراسة ،وىي كما يمي:
 .1قد توفر لمموجييف التربوييف ،ومصممي المناىج معمومات لموقوؼ عمى أىمية تطوير عمـ الوراثة في

ضوء المدخؿ المنظومي ،وفي جيود حثيثة؛ لتفعيؿ المعمميف ليا في أنشطة صفية وال صفية.

 .2قد تفتح آفاؽ جديدة أماـ الباحثيف وطبلب الدراسات العميا؛ لتحسيف العممية التعميمية التعممية برمتيا

 ،حيث قد تفيد في إنجاز أعماؿ تدعو إلى التطوير؛ لتحسيف العمؿ التربوي والتعميمي معاً ،بعقد ندوات تفيد
في عمؿ منظومات مطورة تسيـ في التنمية لبعض الميارات.

 .3قد تفيد المعمميف مف خبلؿ االطبلع عمى دليؿ المعمـ ،ودليؿ األنشطة الطبلبية ،واالختبار كمقياس لبناء
وحدات تعميمية مطورة في ضوء المدخؿ المنظومي في مبحث العموـ الحياتية والعموـ األخرى ،فقد تحقؽ

بتقديميا ما يفيد النشء؛ فيحسف التحصيؿ واالتجاه لمطبلب نحو المواد الدراسية.

حدود الدراسة:
 .1حدود موضوعية :اقتصرت الدراسة عمى تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي لتنمية
التحصيؿ الدراسي واالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لدى طالبات أفراد العينة ،مف خبلؿ الوحدة الثالثة "عمـ

الوراثة" ،مف كتاب العموـ الحياتية  -الجزء الثاني  -لمصؼ العاشر األساسي.

 .2حدود مكانية :تـ تطبيؽ الدراسة عمى طالبات الصؼ العاشر األساسي في مدرسة نسيبة بنت كعب
األساسية العميا "ب" لمبنات التابعة لمديرية التربية والتعميـ -شماؿ غزة.
 .3حدود زمانية :تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 2016 – 2015ـ.
 .4حدود بشرية :تـ اختيار طالبات الصؼ العاشر في مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية العميا "ب" لمبنات،
والتابعة لو ازرة التربية والتعميـ.
ستعمؿ الدراسة عمى تقديـ تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي ،وتقتصر عمى تأثيرىا

في التحصيؿ الدراسي واالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية ،وتستيدؼ طالبات الصؼ العاشر األساسي في
مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية العميا "ب" لمبنات في شماؿ غزة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ

الدراسي 2016 - 2015ـ .وبذلؾ سيكوف تعميـ النتائج في ضوء ىذه المحددات.
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مصطمحات الدراسة:
وتُعرؼ الباحثة مصطمحات الدراسة إجرائياً عمى النحو التالي:
 .1تطوير الوحدة  :Development Unitاالرتقاء واحداث التحسيف الممموس في األداء بالتزويد بكؿ ما
ىو جديد مف خبرات مما يساعد عمى رفع مستوى الكفاية لمواجية التحديات والصعوبات التي تعترض العمؿ

في مجاؿ الدراسة الحالية مف خبلؿ العمى الموني ،واليندسة الوراثية ،واالستنساخ.

 .2عمـ الوراثة  :Geneticsعمـ يتناوؿ الصفات الوراثية وآلية توارثيا عبر األجياؿ ،ويدرس أوجو التشابو
واالختبلؼ بيف أفراد النوع الواحد ،والقوانيف التي تحكميا ،وكيفية انتقاليا مف جيؿ إلى آخر في كافة الكائنات

الحية.

 .3المدخؿ المنظومي  :Systematic Approachمدخؿ تدريس يتـ تصميمو كمجموعة مف الخبرات

التعميمية المتفاعمة معاً ،وعناصرىا (المدخبلت والعمميات والمخرجات) ،إلعطاء منظومة متكاممة مترابطة
ومتداخمة ومتناغمة عبلقاتيا تبادلية التأثير ،وديناميكية قابمة لمتكيؼ ،فيي عنكبوتية التشابؾ وليست خطية

التتابع.

 .4التحصيؿ  :Achievementالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في االختبار التحصيمي المعد والخاص
بوحدة الوراثة.
 .5االتجاه  :Attitudeاتجاه الطالب نحو دراسة مادة العموـ الحياتية بشكؿ عاـ واستجابتو الدينامية مع
الواقع والبيئة المحيطة ،وىو متغير ويقصد بو إجرائياً مجموعة استجابات الدارس بالنسبة لمكونات االتجاىات
عمى المقياس المعد لذلؾ.

 .6طمبة الصؼ العاشر األساسي  :Tenth Gradersىـ الصؼ األخير مف مرحمة التعميـ األساسي في
فمسطيف ،حيث يدرس الطالب مف الصؼ األوؿ االبتدائي حتى الصؼ العاشر األساسي ،ويتراوح أعمارىـ ما
بيف ( (17-16سنة.
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الفصؿ الثاني
(اإلطار النظري)
أوالً :تطوير الوحدة Development Unit
ثانياً :المدخؿ المنظومي Systematic Approach
ثالثاً :التحصيؿ Achievement
رابعاً :االتجاه Attitude
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الفصؿ الثاني
(اإلطار النظري)
أوالً :تطوير الوحدة :Development Unit
التطوير :Development
التطوير لغةً يعني :التغيير أو التحويؿ مف طور إلى طور ،فطبقاً لممعجـ الوسيط ،تعني كممة "

تطور" تحوؿ مف طورة ،وتعني كممة "التطور" التغير التدريجي الذي يحدث في بنية الكائنات الحية وسموكيا،

ويطمؽ أيضاً عمى التغير التدريجي الذي يحدث في تركيب المجتمع أو العبلقات أو النظـ أو القيـ السائدة

فيو ،أما التطوير اصطبلحاً فيعني عمى وجو العموـ "التحسيف وصوالً إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة بصورة
أكثر فعالية وكفاءة" (السيد عمى.)105 :1998 ،

والتطوير عممية تزويد بالميارات والمعمومات التي تساعد عمى تحسيف األداء في العمؿ ،ورفع

مستوى الكفاية في مواجية المشاكؿ ( بدوي.)27 :1994 ،
وحاولت عدة أنظمة مدرسية اقتراح محتوى (تحديد الموضوعات الدراسية وتسمسميا) وبغية اعتماد

دراسات لعدة مجاالت ،وعبلقة المحتوى بحياة المتعمـ والمجتمع األرحب .وتحديد موضوعات متصمة

بالنشاطات واقتراح النشاطات وتقديـ المراجع (مكنؿ والمبلح.)695–694 :2008 ،

ولقد لبست األساليب القديمة لتطوير المنيج التربوي أثواباً عديدة ،نذكر منيا ما يمي:

 -التطوير بإضافة مادة أو أكثر إلى المقررات المعموؿ بيا.

 -التطوير باإلضافة والحذؼ لبعض أجزاء المقررات المعموؿ بيا.

 -محاولة تجديد المنيج بإدخاؿ خبرات تربوية جديدة ،وذلؾ مثؿ :النشاط المدرسي ،واليوايات والدراسات

العممية ،ونظاـ الحكـ الذاتي ،والريادة واألسر ،وبطاقات التبلميذ ،ونظاـ مجالس اآلباء والمعمميف،

والمعسكرات الترفييية وغيرىا.

 األخذ بأساليب جديدة في طرائؽ التدريس والوسائؿ واألدوات والكتب. -محاولة تنظيـ المنيج تنظيماً جديداً عف طريؽ الربط أو اإلدماج أو التكامؿ بدالً مف نظاـ المواد الدراسية

المنفصمة.

 محاولة تطوير نظـ االمتحانات ،وذلؾ باستخداـ أساليب التقويـ الحديثة.وتكمف المشكمة الحقيقية فيما تقدـ ،أف تطوير المنيج التربوي في ظؿ األساليب القديمة آنفة الذكر،

لـ يتحقؽ كمنظومة شاممة ليا مدخبلتيا وعممياتيا بالنسبة لتمؾ األساليب ،ولكنو يتـ عمى أساس مراعاة أحد
الجوانب السابقة فقط ،دوف األخذ في االعتبار ما بيف ىذا الجانب والجوانب األخرى مف عبلقات متداخمة

ومتشابكة (إبراىيـ" 2000 ،أ".(569–568 :
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ىذا وترى الباحثة كوف المنيج يتأثر بعوامؿ متعددة منيا العمـ ،والثقافة ،والتربية ،والمجتمع ،والمتعمـ،
والبيئة ،وسائر جوانب الحياة ،وىذه العوامؿ دوماً في تفاعؿ عضوي مستمر مع بعضيا البعض ،وأف أىمية

التطوير ،والعمؿ المستمر تيدؼ أوالً وأخي اًر إلى الوصوؿ بالمناىج إلى أفضؿ صورة ليا؛ حتى ال تتخمؼ عف
ركب الثقافة النامية المتطورة ،لذا نؤكد أىمية موضوع تطوير المنيج التربوي؛ لتغيير حالة الضعؼ والوىف

التي ترتفع فييا الصيحات مطالبة بتطوير المناىج تحقيقاً لمتطمبات المحاؽ بركب التطور المذىؿ الذي حدث
ويحدث في العمـ والتكنولوجيا.

عنواف الوحدة المطورة ،ومواضيع التطوير الثبلث:
وحدة الوراثة ) (Genetic Unitمكونة مف فصميف األوؿ خاص بالمادة الوراثية

(Genetic

 )Materialوالثاني خاص بالوراثة المندلية وغير المندلية (Mendelian and non- Genetics
 )Mendelianمف كتاب العموـ الحياتية لمصؼ العاشر األساسي-الجزء الثاني ،وقد تـ إضافة العمى الموني،
واليندسة الجينية ،واالستنساخ ،نظ اًر ألىميتيا لمطمبة المتعمميف حيث آثرنا تناوليا ،وسوؼ نعرض األسباب

الكامنة وراء ذلؾ التطوير باإلضافة لتمؾ المواضيع الحيوية والقيمة.
أىداؼ الوحدة ككؿ:

ينتظر مف الطالب بعد االنتياء مف دراسة الفصؿ األوؿ مف وحدة الوراثة أف يكوف قادر عمى أف:
 .1يتعرؼ المقصود بالحموض النووية وأنواعيا.

 .2يصؼ التركيب الكيميائي لكؿ مف الحمض النووي  DNAو.RNA
 .3يذكر أنواع الحمض النووي .RNA

 .4يتتبع آلية تضاعؼ الحمض النووي ( DNAعبد الكامؿ وآخروف .)3 :2011
ينتظر مف الطالب بعد االنتياء مف دراسة الفصؿ الثاني مف وحدة الوراثة أف يكوف قادر عمى أف:
 .1يوضح المقصود بالمفاى يـ التالية :الجينات المتماثمة ،الجينات المتخالفة ،الجيف السائد ،الجيف المتنحي،
الطرز الجينية ،الطرز الشكمية ،السيادة التامة ،السيادة غير التامة ،قانوف انعزاؿ الصفات ،الصفات المرتبطة
بالجنس ،المرض الوراثي.

 .2يفسر لماذا كاف اختيار مندؿ لنبات البازيبلء في تجاربو اختيا اًر موفقاً.
 .3يفسر النتائج التي توصؿ إلييا مندؿ في تجاربو.

 .4يتعرؼ بعض الصفات المندلية وغير المندلية في بعض الكائنات الحية.
 .5يطبؽ مبادئ الوراثة في حؿ بعض األسئمة.
 .6يفسر طريقة تحديد الجنس.

 .7يبيف أثر البيئة عمى ظيور بعض الصفات الوراثية في الكائف الحي.
 .8يصؼ آلية توارث بعض األمراض الوراثية.
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 .9يناقش أىمية االستشارة الوراثية (شوابكة وآخروف .)66 :2014
العناصر التي تـ تطويرىا (موضوعات التطوير):
العمى الموني ( ،)Color Blindnessواليندسة الوراثية ( ،)Genetic Engineeringواالستنساخ
(.)Reproduction
أىداؼ موضوعات التطوير:
ُينتظر مف الطالب بعد االنتياء مف دراسة العمى الموني في وحدة الوراثة أف يكوف قادر عمى أف:
ُ .1يوضح المقصود بمرض العمى الموني.
ُ .2يبيف أعراض العمى الموني.
 .3يشرح آلية توارث مرض العمى الموني.

ُ .4يعمؿ نسبة إصابة الذكور بالعمى الموني أعمى مف اإلناث.
ُ .5يصمـ نموذج لفحص عمى األلواف.

ُينتظر مف الطالب بعد االنتياء مف دراسة اليندسة الوراثية في وحدة الوراثة أف يكوف قادر عمى أف:
ُ .1يوضح المقصود باليندسة الوراثية.
ُ .2يعيف بعض الفوائد التي تقدميا اليندسة الوراثية لمبشرية.
 .3يصؼ اآللية التي تطبؽ بيا اليندسة الوراثية.
 .4يتعرؼ إلى ماىية الببلزميد الحمقي في الكائنات الدقيقة.
 .5يرسـ مخططاً لتراكيب جينية مستحدثة.

ُينتظر مف الطالب بعد االنتياء مف دراسة االستنساخ في وحدة الوراثة أف يكوف قادر عمى أف:
ُ .1يبيف ماىية االستنساخ.
 .2يصنؼ االستنساخ إلى جنيني وجسدي.
 .3يشرح التقنية المتبعة لبلستنساخ الجنيني.

 .4يتتبع خطوات االستنساخ الجسدي لمنعجة دولمي.

ُ .5يقارف بيف االستنساخ الجنيني واالستنساخ الجسدي.
ُ .6يمخص بعض المجاالت التطبيقية في عمـ الوراثة.

أوالً :مرض العمى الموني:

مرض العمى الموني ينتج عف طفرة وراثية متنحية في الجينات المحمولة عمى الكروموسوـ الجنسي

 Xالخاصة بيذا المرض ،وتشبو آلية توارث مرض الييموفيميا ،ونسبة اإلصابة بيف الذكور أعمى منيا عند
اإلناث .حيث أف نسبة اإلصابة بمرض العمى الموني عالمياً يبمغ  12/1مف بيف الذكور و 200/1بيف

اإلناث (عبد الكامؿ وآخروف .)35 :2011
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ومثؿ ىذه الحاالت أكثر شيوعاً في الذكور عنيا في اإلناث ،وذلؾ ألف مجرد جيف واحد في الذكر

كاؼ لظيور ىذه الصفة ،كما أف ىذه الجينات تنتقؿ إلى األبناء الذكور مف أمياتيـ ،حيث ينقؿ إلييـ

الكروموسوـ  Xمف األـ ،بينما ينتقؿ إلييـ الكروموسوـ  Yمف األب .إف مما يثبت أف االبف الذكر يرث جيف
المرض في حالة األمراض الوراثية المرتبطة بالجنس مف األـ وليس األب أف مرض الييموفيميا ،وىو يشبو

في آلية توارثو مرض العمى الموني أنو شاع في العائبلت المالكة في أوروبا ،فممكة بريطانيا فيكتوريا كانت

حاممة لممرض ،وورثتو البنتييا المتيف تزوجتا ألفراد ينتموف لمعائمة المالكة في كؿ مف روسيا واسبانيا وورثتاه
ألبنائيما الذكور الذيف ماتوا في العشرينات والثبلثينات مف العمر (شوابكة وآخروف .)79 :2014

شكؿ ((1-2
الممكة فيكتوريا وأوالدىا المصابيف بالييموفيميا

إف الصفة المرتبطة جنسياً مثؿ عمى األلواف تنتقؿ مف جيؿ آلخر ،ويحمؿ الكروموسوـ  Xالجينات

المتنحية .وىي تؤثر فقط في حالة عدـ وجود كروموسوـ  Xتحمؿ جينات الرؤية الطبيعية .والصفات ذات

االرتباط الجنسي أكثر شيوعاً بيف الرجاؿ ألف خبلياىـ تحمؿ كروموسوـ  Xواحد فقط (إبراىيـ:1999 ،

.)207 - 206

قاـ العالـ الكيميائي اإلنكميزي جوف دالتوف بنشر موضوع عف عمى األلواف بعدما اكتشؼ بأنو

يعاني منو ،وبسبب أعماؿ دالتوف في ىذا المجاؿ فتسمى ىذه الحالة بالدالتزـ ) (Daltonismومع أف ىذا
ض ِر واألَحمر ،ىناؾ أنواع
االسـ يطمؽ اآلف عمى حالة واحدة فقط ،وىي ( )deuteranopiaوىي َع َمى األ ْ
َخ َ
عديدة مف عمى األلواف .إف العمى الذي سببو وراثي ىو األكثر شيوعاً ،ولكف ممكف أف يكوف سبب العمى

خمبل بالشبكية أو العصب البصري أو في مناطؽ الدماغ .وىناؾ نوعاف مف عمى األلواف مف حيث عمى
ألواف أحادي الموف :وفيو يرى الشخص العالـ بمونيف ىما األبيض واألسود .كأنو يشاىد فيمماً قديماً ،وعمى
ألواف ثنائي الموف :وفيو يكوف الشخص غير قادر عمى تمييز ألواف معينة .كأف ال يستطيع التمييز بيف

األخضر واألحمر أو األصفر والبرتقالي أما عف أسباب حدوث عمى األلواف فذلؾ ناتج عف المخاريط

الموجودة في شبكية العيف ،ففي شبكية العيف لئلنساف الطبيعي ىناؾ ثبلث مخاريط في داخؿ شبكية العيف..
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المخاريط الخضراء المخاريط الحمراء المخاريط الزرقاء في داخؿ كؿ مخروط ىناؾ صبغات محددة وظيفتيا
امتصاص الضوء المنعكس مف عمى األجساـ ومف ثـ إدراؾ األلواف ..وفي حالة العمى الثنائي يكوف ىناؾ
خمؿ في أحد المخاريط سواء الخضراء أو الحمراء أو الزرقاء ..أما في اإلنساف العادي والذي يتمتع بالرؤية
ثبلثية األلواف ..فإف جميع المخاريط في شبكية العيف تكوف سميمة وجاىزة لمعمؿ في أي وقت (مقاؿ طبي
عف عمى األلواف -ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.)2016 ،

ميز ا﵀ تعالى اإلنساف بنعمة البصر ،ومتعو بتمييز األلواف ،وسره بيا ،حيث قاؿ تعالى في كتابو
اؿ إِنَّو يقُو ُؿ إِّنيا بقَرةٌ ص ْفراء فَ ِاقػع لَّوُنيا تَس ُّر َّ ِ
َّ
يف﴿"﴾ِ 69
العزيز" :قَالُوْا ْادعُ لََنا َرب َ
َّؾ ُي َبيِّف ل َنا َما لَ ْوُنيَا قَ َ ُ َ
الناظ ِر َ
ٌ ْ َ ُ
َ ََ َ َ
(سورة البقرة ،اآلية.)69 :
الخضرة أو إلى وردة حمراء
يرى أكثر الناس
العالـ َّ
مموناً ،ونحف نستمتع بالنظر إلى مرٍج يانِع ُ
َ
الرؤية المونية ،فيو يرى تمؾ األشياء عمى ٍ
نحو ُمختمؼ عف بقية
بعيوب ُّ
ُمتَفَتِّحةَّ .
أما إذا كاف المرُء ُمصاباً ُ
بعمى األلواف ،فيو يعني عادةً َّ
أف لديو عيباً في الرؤية المونية .وىناؾ
الناس .عندما يقوؿ
ٌ
شخص َّإنو ُمصاب َ

العيوب ...النوعُ األكثر َّ
أنواع ِّ
شدة بيف ُعيوب الرؤية المونية كميا ىو عدـ القدرة عمى رؤية
متعددة مف ىذه ُ
األشياء إالَّ بدرجات مختمفة مف الموف الرمادي .وتُدعى ىذه الحالةُ باسـ َعمى األلواف الحقيقي ،وىي حالةٌ
ضعؼ رؤية األلواف مشكمةً وراثية في معظـ األحياف .وىذا يعني َّ
الشخص َي ِرث ىذه
أف
نادرة جداً .يكوف
ُ
َ
المشكمة عف أحد أبويو .وتوجد ىذه الحالةُ عند الرجاؿ أكثر مف النساء (مقاؿ عف عمى األلواف -كافة-

الموسوعة الصحية.)2013 ،

وأغمب حاالت عمى األلواف سببيا عيب وراثي ،وعدد الرجاؿ المصابيف بعمى األلواف يبمغ عشرة

أضعاؼ النساء ،ويصاب بو  %8مف الذكور و %0.4مف اإلناث ،وينتج عف عيب جيني ،وال يوجد عبلج
لؤلشكاؿ الوراثية مف عمى األلواف ،أما عمى األلواف الذي نتج عف مرض؛ فيعالج بعبلج المشكمة التي سببتو

أصبلً (مقاؿ العتيبي الرجاؿ أكثر مف يعاني مف عمى األلواف.)2009 ،

شكؿ ()2–2
مريض العمى الموني يرى تدرجات مف الرمادي (تقرير عف عمى األ لواف مدعـ بالصور.)2008 ،
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اختبار إيشييا ار لؤللواف ىو اختبار الختبلالت عمى األلواف .سمي ىذا االختبار عمى اسـ الطبيب
الياباني شينوبو إيشييا ار مف جامعة طوكيو الذي قاـ بنشر أبحاثو عف ىذا االختبار في عاـ 1917ـ.

ويتكوف االختبار مف مجموعة مف الصور تحوي بقع ممونة مختمفة األلواف واألحجاـ ،وتحتوي الصورة عادة
عمى واحد أو أكثر مف األرقاـ العربية مموف بموف مختمؼ عف باقي أجزاء الصورة ،ويكوف مف الممكف

مشاىدتو مف قبؿ شخص نظره سميـ ،ولكف ليس مف قبؿ األشخاص المصابيف بعمى األلواف .إال أف ىناؾ

انتقادات الختبار إيشييا ار عمى أنو يحتوي أرقاماً ،قد ال يستطيع األطفاؿ الصغار قراءتيا الذيف لـ يكونوا قد
تعمموا قراءة األرقاـ بعد.

شكؿ ()3–2
أحد صور اختبار إيشييا ار لؤللواف (مقاؿ طبي عف عمى األلواف-ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.)2016 ،

وتستمر الحالة عادة مف
يعرؼ ذلؾ.
بعيوب الرؤية المونية مف غير أف
يمكف أف
ُّ
َ
َ
يكوف المرُء ُمصاباً ُ
غير معالجة إلى أف تأتي مصادفة فتكشفيا .بحيث يواجو مشكمةً حقيقية في التفريؽ بيف ألواف إشارة المرور

الضوئية .والمشكمة في التمييز بيف :الدرجات المختمفة مف األحمر واألخضر ،والدرجات المختمفة مف
يكوف
عيب الرؤية المونية خفيفاً أو متوسِّطاً أو شديداً .ويمكف أف
األصفر واألزرؽ ،وجميع األلواف .وقد يكوف ُ
َ
صاحب الرؤية المونية الضعيفة عاج اًز عف التفريؽ بيف ألواف الطيؼ (قوس المطر) مثبلً .إذا َّ
ظف المرُء َّأنو

بعيوب الرؤية المونية ،أو َّ
يستشير طبيب العيوف .وىو يستطيع
أحد أحبائو مصاب بيا ،فعميو أف
أف َ
ُم ٌ
صاب ُ
َ
أف يجري فحصاً لمتحقؽ مف الحساسية المونية (مقاؿ عف عمى األلواف -كافة -الموسوعة الصحية.)2013 ،
وتشخيص المرض سيؿ وبسيط حيث يتألؼ االختبار كامبلً مف  38لوحة ،ولكف يكوف مف الممكف

الحكـ عمى وجود حالة عمى ألواف بعد إجراء االختبار عمى عدة لوحات ...ويمكف أف تحسف التمييز بيف
األلواف باستخداـ عدسات الصقة ،حيث ال يوجد عبلج لعمى األلواف إنما تحسيف ظروؼ لممرض؛ فتعمؿ

تداخؿ بالفحص (مقاؿ طبي عف عمى األلواف-ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.)2016 ،

يعتبر عمى األلواف مف األمراض الميئوس مف عبلجيا ،لكف األطباء ينصحوف المصابيف بو بإيجاد

وسيمة ما لمتعايش معو وتقبمو ...المصابوف بعمى األلواف يفرقوف بيف ظبلؿ بعض األلواف أفضؿ مف غير
المصابيف ،وعمى الرغـ مف أف عمى األلواف ال شفاء منو وليس قاببل لمتصحيح ،إال أف المصابيف بو ممف
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يتطمعوف إلى "وسيمة مساعدة" يمكنيـ أف يجدوا بسيولة عروضاً عبر االنترنت عف عدسات خاصة ذات

مصافي ألواف يفترض أنيا قادرة عمى تصحيح عمى األحمر واألخضر (مقاؿ عمى األلواف -مرض ميئوس

مف عبلجو لكنو ال يعيؽ الحياة.)2008 ،
كيفية تقويميا لمطمبة:

استخداـ اختبار مجسـ لفحص العمى الموني عممياً ،واستخداـ أوراؽ عمؿ فرية ،وجماعية ،مخططات

منظومية متداخمة ،ومتشابكة ،ومتباينة ضمف فعاليات دليؿ األنشطة الطبلبية.

ثانياً :اليندسة الوراثية:
اليندسة الوراثية ىي مصطمح وصفي مركب مف كممتيف:
أ .اليندسة ،والمقصود بيا التحكـ في وضع المورثات (الجينات) ،وترتيب صيغيا الكيميائية فكاً (قطع

الجينات عف بعضيا البعض) ،ووصبلً (وصؿ المادة الوراثية المضيفة بالجينات المتبرع بيا) ،وذلؾ باستخداـ

الطرؽ العممية.

ب .الوراثية ،والمقصود بيا الجينات ،وىي الصيغ الكيميائية التي يتكوف منيا الكائف الحي .إف النظر إلى
عمـ الوراثة في عدة مستويات ال يعني بالضرورة وجود انفصاؿ بيف تمؾ المستويات ،فدراسة الوراثة في جميع

المستويات ىي دراسة متكاممة (النبريص.)51 :2009 ،
وقد تطورت التقنيات الحيوية (البيوتكنولوجي) في العصر الحديث تطو اًر سريعاً واقتحمت زراعة

األنسجة مجاؿ االنتاج الزراعي حيث أصبح مف السيؿ الحصوؿ عمى سبلالت نباتية مميزة مف خبليا النبات
نفسو دوف المجوء إلى التمقيح والنباتات الناتجة صورة طبؽ األصؿ مف اآلباء ذات الصفات المرغوبة وينتشر

في األسواؽ كثير مف النباتات الناتجة بيذه التقنية .كما تقدمت عموـ الوراثة الطبية وأصبح مف الممكف
التصرؼ عمى األمراض الوراثية التي تصيب اإلنساف والعمؿ عمى تجنبيا وتحديد الحاالت الكروموسومية
الشاذة والتي تؤدي إلى ظيور أفراد غير سوية ،ويتـ معرفة ذلؾ اآلف واألفراد في أطوارىا الجنينية األولى،

كما أف مجاؿ العبلج بالجينات ،واستخداـ تقنيات اليندسة الوراثية في إنتاج أمصاؿ ولقاحات وىرمونات ...

كؿ ىذه النواحي البيوتكنولوجية كانت تطو اًر لعمـ الوراثة الذي بدأه مندؿ وأصبحت اليوـ خطاه سريعة جداً...

ويأمؿ اإلنساف أف تستمر التطبيقات العممية لعموـ الحياة في خدمة اإلنساف وأف يسيطر اإلنساف عمى الجانب
السيء الذي يمكف أف يكوف فيو ىبلؾ البشر (إبراىيـ.)214 :1999 ،

وذلؾ نتيجة تعمؽ العمماء في معرفة تركيب المادة الوراثية  DNAوآلية عمؿ الجينات أصبح ممكناً

إعادة ربط أجزاء مف جينات مختمفة ،يتـ بيا تكويف تراكيب جينية جديدة في عممية عرفت بيندسة الجينات

(عبد الكامؿ وآخروف .)36 :2011
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حيث أحدثت تطبيقات اليندسة الوراثية ثورة في مجاؿ الصيدلة ودواء اإلنساف وكانت أوؿ المنتجات
في ىذا المجاؿ األنسوليف البشري وىرموف النمو البشري وتـ انتاجيما بتقنيات  DNAمعاد االتحاد ،وقد أفاد

ىذا مبلييف البشر الذيف كانوا يعتمدوف في عبلج السكر عمى األنسوليف المستخمص مف الماشية متحمميف

آثاره الجانبية ...،كما تمكف العمماء مف إنتاج ىرموف النمو البشري ،وكذلؾ قدمت تقنيات  DNAمعاد

االتحاد في مجاؿ التطعيـ حيث أمكف إنتاج أمصاؿ لعبلج األمراض دوف االستعانة بالبكتيريا أو الفيروس

المسبب لممرض ،وأمكف إنتاج مصؿ مضاد لفيروس االلتياب الكبدي  Bوانتاج البروتيف البشري

(اإلنترفيروف) لمقاومة األمراض الفيروسية .كما أسيمت اليندسة الوراثية في مجاؿ اإلنتاج الزراعي؛ ...

لزيادة معدالت تثبيت النيتروجيف بواسطة البكتيريا ،كما تـ إنتاج سبلالت نباتية تقاوـ اإلصابة بحشرات أو

أمراض معينة وسبلالت تقاوـ ظروفاً مناخية معينة مثؿ الصقيع وغالباً ما تستخدـ اليندسة الوراثية الببلزميد

كوسيمة لدخوؿ الجيف إلى داخؿ الخمية النباتية التي تنمو إلى نبات كامؿ .واف كاف التقدـ في ىذا المجاؿ

يسير بطيئاً ألف الببلزميد الناقؿ ال يعمؿ في كثير مف األنواع المنتجة لمحبوب (إبراىيـ.)171 :1999 ،
كيفية تقويميا لمطمبة:
استخداـ مخططات منظمة ،ومتسمسمة مع الرسـ التخطيطي لآللية ،وخطوات تكويف تراكيب جينية

جديدة ،باإلضافة لمخططات تكميمية سيمية لتوضيح مدى االستفادة مف اليندسة الوراثية كعمـ حديث ،وحيوي
وايضاح عبلقتو مع الطفرات بربطو بمخطط منظومي؛ لكونو يحقؽ النفع العظيـ لمبشرية جمعاء.

ثالثاً :االستنساخ:
مفيوـ االستنساخ لغةً :يعني إنتاج نسخة طبؽ األصؿ عف شيء ما .ويقسـ العمماء االستنساخ إلى

نوعيف :االستنساخ الجنيني واالستنساخ الجسدي (عبد الكامؿ وآخروف.)37 :2011 ،

"يا أييا الناس ضرب مثؿ فاستمعوا لو إف الذيف تدعوف مف دوف ا﵀ لف يخمقوا ذباباً ولو اجتمعوا لو

واف يسمبيـ الذباب شيئاً ال يستنقذوه منو ضعؼ الطالب والمطموب ﴿( "﴾ِ 73سورة الحج ،اآلية.)73 :

إف تمؾ الضجة التي أثيرت بعد استنساخ دولمي والتي تعد أشير تجربة في االستنساخ الحيوي،
جعمت كثي اًر مف ضعاؼ النفوس يتوىموف في إمكانية خمؽ إنساف أو أي كائف حي آخر ،ولكف ىذا لف يحدث

فيذا ىو التحدي الذي جاء مف فوؽ سبع سموات مف ا﵀ سبحانو وتعالى إلى البشر وىـ عباده المكمفوف
بالطاعة لو ،وقد تحداىـ خالقيـ بأنيـ لف يستطيعوا أف يخمقوا ذباباً ،ولكف الشيطاف زيف ليـ عممية استنساخ
دولمي بأنيا صورة مف صور الخمؽ ،وىذا يتعارض كمياً مع قضية الخمؽ ،ألف الفرؽ بيف الخمؽ الذي يقصده

المولى عز وجؿ في ىذه اآلية الكريمة وبيف االستنساخ الحيوي فرقاً كبي اًر فاالستنساخ يعني إنتاج نسخة طبؽ

األصؿ مف مادة ما أياً كانت ىذه المادة ،فقد تكوف ىذه المادة حية ،أو غير حية ،فمف الممكف الحصوؿ
عمى نسخة مف أي ورقة مف كتاب ما بواسطة آلة التصوير التي تقوـ بنسخيا في أي عدد تريده ،فيذا يعتبر
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استنساخاً لتمؾ المادة غير الحية وىذا ما تفعمو البكتيريا ككائف حي غير راقي حيث تشطر نفسيا شطريف
يمثبلف نسختاف طبؽ األصؿ مف بعضيا ويعرؼ ذلؾ باالنقساـ الثنائي البسيط .وحينما تقوـ بعض الكائنات

األولية غير الراقية بنسخ صورة أخرى مف نفسيا ويعرؼ بالتبرعـ ...كالخميرة  ...تستطيع التكاثر وزيادة
عددىا لمحفاظ عمى نوعيا بما وىبيا الخالؽ مف إمكانيات ...فيؿ يعد ىذا خمقاً جديداً...؟ ال أعتقد ذلؾ وىذا

ىو نفس الشيء الذي يحدث في الكائنات الحية الراقية  ...وعمى رأسيا اإلنساف ،فيي تحاوؿ التكاثر لتحافظ
عمى نوعيا ...ولكف بصورة تختمؼ عف تمؾ الكائنات البدائية ،فيى تحتاج إلى طرفيف الذكر واألنثى ليتـ

التزاوج بينيا فتمتقي كبلً مف الصفات الوراثية الموجودة في الطرفيف ليتكوف الجنيف حامبلً ىذه الصفات ويكوف
ىناؾ كائف جديد يحمؿ الكثير مف صفات أبنائو ،وما قاـ بو الدكتور "أياف وليموت" ما ىو إال استغبلؿ
لوجود ىذه الصفات الوراثية مجتمعة في الخمية الجسدية مع األخذ في االعتبار أف الكثير مف الجينات

الحاممة ليذه الصفات الوراثية تكوف في مرحمة كموف وسكوف ،لذلؾ قاـ وليموت بكسر ذلؾ الجمود واثارتيا
لتنشط وتتحوؿ بذلؾ مف حالة التخصص الجيني إلى الحالة الجنينية والتي تحمؿ كؿ الجينات في حالة مف

النشاط واليقظة  ...إذف لقد حصؿ وليموت عمى كائف حي راؽ ولكف بوسيمة أخرى  ...وىي التي كانت
كامنة في وقت سابؽ فيذا ىو االستنساخ (الجسدي) (الجمؿ.)234 -233 :2005 ،

وتتمخص ىذه التقنية بإزالة نواة البويضة غير المخصبة التي تحتوي نصؼ العدد األصيؿ مف

الكروموسومات ،ووضع نواة خمية جسدية مكانيا تحتوي العدد الكامؿ مف الكروموسومات ،ثـ تحفز لبلنقساـ
بوساطة ش اررة كيربائية أو مادة كيميائية ،ثـ تزرع في رحـ أنثى تـ تحضيرىا لعممية الحمؿ عف طريؽ حقنيا

بيرموف البروجستروف لتحضف الجنيف حتى الوالدة .وتستخدـ ىذه الطريقة إلنتاج حيوانات متماثمة جينياً
كالضفادع والفئراف والخراؼ وغيرىا التي تستخدـ في مختبرات البحث العممي .وتطبؽ تقنية زراعة الخبليا

لمنبات ،وذلؾ بأخذ بعض الخبليا في النبات ،ووضعيا في بيئة غذائية مناسبة لنموىا ،فتنمو ىذه الخبليا

لتعطي أشتاالً صغيرة متطابقة في صفاتيا مع النبات الذي أخذت منو ،أما االستنساخ الجنيني ،ويقصد بو
شطر األجنة ،حيث يجري العمماء ىذه العممية خارج الجسـ بإجراء إخصاب بويضة بحيواف منوي .وتبدأ

البويضة المخصبة باالنقساـ المتساوي ،وفي مرحمة ( )8خبليا يمكف فصؿ ىذه الخبليا بعضيا عف بعض
والتي تكوف غير متخصصة وقادرة عمى االنقساـ إلنتاج حيواف كامؿ ،حيث يتـ إنتاج توائـ متماثمة يحتوي

كؿ توأـ منيا عمى خمية أو خميتيف وتنمو التوائـ؛ لتكوف كائنات مكتممة .وبذلؾ يمكف الحصوؿ عمى عدة

نسخ مف الكائنات الحية التي تستخدـ في التجارب العممية (عبد الكامؿ وآخروف.)37 :2011 ،

[وفي كتاب ا﵀ العزيز يطمب الحؽ جؿ شأنو وعبل مف المضمميف برىاناً بمعنى دليبلً مادياً عمى ما

يقولوف والتحدي مازاؿ قائماً ،وذلؾ في أي زماف ،وفي أي مكاف] ،الحؽ يقوؿ لممضميف أف ىذا خمؽ ا﵀ سواء

ما كاف منيا جامداً أي كائف غير حي ،أو كائناً حياً ،والخمؽ المقصود بو اإليجاد مف عدـ ،وليس معناه
تحوير في موجود إلنتاج شيء جديد ،ألف ىذا ليس خمقاً ،بؿ توظيؼ لموجود في اتجاه معيف (الجمؿ،

.)236 :2005
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ولذلؾ يقوؿ ا﵀ سبحانو وتعالى" :ىذا خمؽ ا﵀ فأروني ماذا خمؽ الذيف مف دونو بؿ الظالموف في
ضبلؿ مبيف﴿( "﴾ِ 11سورة لقماف ،اآلية.)11 :
مما سبؽ يتضح لمباحثة أنو مف يدعي أف االستنساخ خمؽ أو نوع مف الخمؽ لـ يفيـ أو يستوعب

ماىية االستنساخ أو جوىره ،ولـ يفيـ معنى الخمؽ أيضاً ،وىذا يوحي بأىمية بالغة لتناوؿ الموضوع السابؽ؛
لتعميؽ الفيـ والتنوير لطمبتنا األعزاء ،ولذكر ا﵀ أكبر لعمكـ تتعظوف ،فتتقوف.

كيفية تقويميا لمطمبة:
استخداـ مخططات منظومية متداخمة ،ومتشابكة ،ومتباينة ومخططات منظمة ،ومتسمسمة مع الرسـ
التخطيطي لآللية بخطوات لبلستنساخ الجنيني والجسدي ضمف فعاليات دليؿ األنشطة الطبلبية ،باإلضافة

لمخططات تكميمية سيمية؛ لتوضيح مدى االستفادة مف االستنساخ كعمـ حديث ،وحيوي وايضاح عبلقتو مع
اليندسة الوراثية بربطو بمخطط منظومي؛ فيما يحقؽ التوازف بيف الموضوعات التطوير المطروحة.
الخطوات المختصرة لتطوير المنيج التربوي:

Shortcut for the development of educational curriculum steps

عوامل خارجية
القائمون بالتطوير

األهداف

محاور التطوير
ووسائطه

التجريب
التدريب
التصميـ
اإلشراؼ والمتابعة

شكؿ ()4-2
الخطوات المختصرة لتطوير المنيج التربوي (إبراىيـ" 2000 ،ب".)599 :

ىذا واف التطوير في أي جانب مف جوانب الحياة ييدؼ دائماً لموصوؿ بالشيء المطور أو النظاـ

المطور إلى أحسف صورة مف الصور حتى يؤدي الغرض المطموب منو بكفاءة تامة ،ويحقؽ كؿ األىداؼ
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المنشودة منو عمى أتـ وجو وبطريقة اقتصادية في الوقت والجيد والتكاليؼ .وىذا يستدعي تغيي اًر في شكؿ
وفي مضموف الشيء المراد تطويره (الوكيؿ.)15 :2000 ،

لقد طرأت العديد مف التطورات األساسية عمى المقررات الدراسية ،واف التقدـ المذىؿ في تصميـ

المناىج ينمي القدرات العقمية كعممية نشطة في البحث وحؿ المشكبلت (شحاتة.(70 :2007 ،
أوجو التشابو واالختبلؼ بيف مفيوـ بناء المنيج ومفيوـ تطويره:

Similarities and differences between the concept and the concept of
building curriculum developed

ومما ال شؾ فيو أف بناء المنيج يختمؼ عف تطويره في نقطة أساسية وجوىرية ،أال وىى نقطة البداية

واالنطبلؽ ،فالبناء يبدأ مف الصفر مف ال شيء ،أما التطوير فيو يبدأ مف شيء قائـ وموجود فعبلً ،ولكف

يراد الوصوؿ بو إلى أحسف وأسمى صورة ممكنة ،ويشترؾ البناء والتطوير في أف لكؿ منيما مجموعة مف
األسس التي يرتكز عمييا ،وتتشابو إلى حد كبير أسس البناء بأسس التطوير ،وىما معاً ينصباف عمى:
التمميذ ،البيئة ،المجتمع ،المعرفة .إال أف التطوير يركز عمى ما ط أر عمى كؿ عنصر مف ىذه العناصر مف

تغيير ،فعند ...التطوير مف الواجب معرفة ما ط أر عمى التبلميذ مف تغيير في ميوليـ واتجاىاتيـ وحاجاتيـ
ومشكبلتيـ وقدراتيـ واستعداداتيـ .ووفقاً لحجـ ىذا التغيير ونوعيتو واتجاىاتو تتأثر عممية التطوير(الوكيؿ،

.)20-19 :2000

يحدث التغير المفاجئ (الثورة) أو الطفرة دونما سابؽ إنذار أو مقدمات بؿ يكوف مفاجئاً ،وقد تكوف

لو نتائج إيجابية أو سمبية ،ولكف بغض النظر عف النتائج فإف عممية التغير تؤثر عمى المناىج التربوية

والمصطمحات التربوية والمفاىيـ والقواعد التي تؤثر في حياة النشء وتكوينو .بينما التغير التدريجي (التطور)

ىو طريقة نمو تدريجي مستمر وتكوف في الغالب تغي اًر نحو األفضؿ واألحسف واألكبر واألنضج .وتكوف
تطورية سواء كانت فطرية أو مكتسبة ،كما تكوف مدروسة ومخطط ليا ،وتعتمد عمى مقدمات منظمة ويكوف

الصراع فييا والمقارضة فييا قميمة .والتغير االجتماعي ىو مف أكثر أنواع التغير الذي يؤثر في التربية

(الطروانة.(98-97 :2003 ،

تسير خطوات عممية التطوير وفؽ خطوات منظمة ومترابطة ،وتتمثؿ ىذه الخطوات فيما يمي:

 .1إثارة اإلحساس بضرورة التطوير وأىميتو :حث المدرسيف عمى أىمية التطوير بعقد الندوات والدراسات
التدريبية التي تدور حوؿ االتجاىات الحديثة في مجاؿ التربية والمواد الدراسية التي سيدرسونيا.

 .2تحديد األىداؼ :أمر ضروري ،إذ بمقتضاه يتـ اختيار المحتوى أو تعديمو ،وكذلؾ بالنسبة لمكونات
المنيج األخرى ،وتحديد األىداؼ يتـ في ضوء طبيعة المجتمع والطالب والمادة التي ستخضع لمتطوير،

ويجب أف تتضمف القيـ والمبادئ واالتجاىات بحيث يسيؿ ترجمتيا إلى خبرات تعميمية (إبراىيـ والكمزة،
.(107 :2000
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طبٌعة المادة
بؤرة
األهداف

المجتمع وفلسفته

التلمٌذ
ومتطلباته

الشكؿ ()5-2

تحديد بؤرة األىداؼ (إبراىيـ والكمزة.(107 :2000 ،

 .3تخطػػيط جوانػػب المػػنيج :تػػتـ بتحديػػد التنظيمػػات المنيجيػػة التػػي تناسػػب كػػؿ مرحمػػة تعميميػػة ،واختيػػار طػػرؽ
التػػدريس التػػي تتمشػػى مػػع روح التنظػػيـ المنيجػػي المختػػار ،لتنميػػة الميػػارات لػػدى الطالػػب ،واختيػػار الوسػػائؿ

التعميميػة التػػي يحتاجيػا كػػؿ موضػػوع فػي ضػػوء معػػايير محػددة ،ضػػمف اإلمكانيػػات المتاحػة ،والتخطػػيط ألوجػػو
النشاط الكتساب مزيد مف الخبرات ،وتحديد التقويـ بحيث يساير خطوات تطوير المنيج.

 .4إف أي عمػػؿ جديػػد يجػػب أف يخضػػع لعمميػػة التجريػػب قبػػؿ أف نقػػوـ بتعميمػػو ،ومػػف ىنػػا يجػػب أف تجػػرب

المنيج المطور في مػدارس تجريبيػة .واليػدؼ مػف عمميػة التجريػب ىػو الوقػوؼ عمػى مػدى سػبلمة ىػذا المػنيج
عمى المستوى التنفيذي (إبراىيـ والكمزة.(355-354 :2000،
التحسيف والتطوير والتغيير في المنيج:

Improvement and development and change in the curriculum

يشير مفيوـ تحسيف المنيج إلى إدخاؿ تعديبلت معينة عمى بعض أجزاء المنيج دوف تغييػر المفػاىيـ
األساسية أو الييكؿ العاـ لو .أما مفيوـ تطوير المنيج فيو أكثر شمولية مف التحسيف حيث يشمؿ كؿ جوانب

المنيج المدرسي وعناصره مػف أىػداؼ ومحتػوى محػدد مػف المقػررات والكتػب الد ارسػية ،ىػذا باإلضػافة إلػى كػؿ
مػػف طػػرؽ التػػدريس والوسػػائؿ التعميميػػة وأنشػػطة الػػتعمـ وأسػػاليب التقػػويـ وأدواتػػو المختمفػػة ،واإلدارة المدرسػػية،
والمكتبػػات المدرسػػية وأدلػػة المعمػػـ .ويسػػتيدؼ التطػػوير دائم ػاً الوصػػوؿ بالشػػيء الم ػراد تطػػويره إلػػى أحسػػف أو
أفضؿ صورة ممكنة ،حتى يحقؽ األىداؼ المنشػودة منػو عمػى أتػـ وجػو وبطريقػة اقتصػادية فػي الوقػت والجيػد

والماؿ ،األمر الذي يتطمب إجراء تغيير شامؿ في شكؿ ومضموف الشيء المراد تطويره .وىنا يػرادؼ التطػوير
عممية التغيير في االتجاه اإليجابي ،ولكػف يختمػؼ التغييػر عػف التطػوير فػي عػدة جوانػب منيػا ،أف التغييػر قػد

يكوف تحوالً نحو األفضؿ أو تحوالً نحو األسوأ .أي قد يكوف تغي اًر إيجابياً أو تغي اًر سمبياً ،بينمػا يكػوف التطػوير

دوماً في االتجاه نحو األفضػؿ .وبػذلؾ يتضػمف التطػوير عمميػة التغييػر نحػو األحسػف ،بينمػا قػد يػؤدي التغييػر

إلى التطوير أو التخمؼ .كذلؾ يػتـ التطػوير بشػكؿ عػاـ بػإرادة اإلنسػاف وتصػميمو حيػث يتػوافر شػرط القصػدية
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أو التعمػػد ،بينمػػا يكػػوف التغييػػر إمػػا عػػف قصػػد أو بػػدوف قصػػد .إذ قػػد يحػػدث التغييػػر بفعػػؿ عوامػػؿ أو ظػػروؼ
خارجة عف إرادة اإلنساف (سعادة وابراىيـ.)393 :2001 ،

مما سبؽ يتضح لمباحثة أف تحسيف المنيج يشير إلى تعديؿ جزء في عنصر مف عناصر المنيج أي

نعتبر بعض جوانب المنيج دوف المساس بمفاىيـ المنيج األساسية أو تنظيمو ،بينما ترى الباحثة وفي ضوء

ما سبؽ أف تطوير المنيج  Curriculum Developmentعممية تقرر مسار عممية بناء منيج متضمنة

االجراءات التي ستتبع لتطويره ،وكذلؾ ترى الباحثة أف المقصود بتغيير المنيج Curriculum Change

كمو بما فيو الييكؿ التصميمي لو وأىدافو ومحتواه و أنشطتو ومجالو ،والمسممات القيمية التي تركز عمييا،
باإلضافة إلى ذلؾ فقد يتجو التغيير نحو األفضؿ أو نحو األسوأ ،وقد يؤدي إلى تحسف أو تخمؼ.

الكتب المساعدة لممنيج :Curriculum Support Books
وتعرؼ بالكتب المصاحبة لمكتاب المدرسي ،والتي يستخدميا المعنيوف بالمنيج مف طبلب ومعمميف

وادارييف في تدريس المنيج والمحافظة عمى استم ارره وبقائو في التربية المدرسية .وىذه الكتب مرشد(دليؿ)

المعمـ ،كتاب عمؿ(نشاط) الطالب[ دليؿ النشطة الطبلبية].
أوالً :مرشد المعمـ :Teacher's Guidebook

ويقصد بو ذل ؾ الكتاب الذي يقدـ إلى المعمـ معمومات الزمة عف المنيج أو الكتاب المدرسي :أىدافو

ومنطمقاتو ،وأسس إعداده ،كما يرشده إلى طريقة التدريس المناسبة مقدماً لو في بعض األحياف نماذج

توضيحية (تطبيقية) مف الدروس ،مبيناً لو أنواع وكيفية استخداـ الوسائؿ التعميمية ،مقترحاً عميو أساليب

التقويـ (السيد عمى.(110 :1998 ،

وفي ضوء ذلؾ يأتي دليؿ المعمـ متضمناً مجموعة مف الفعاليات والتوجييات واإلرشادات التي تساعد

المعمـ في صياغة األىداؼ وتخطيط الدروس واستخداـ استراتيجيات التعميـ وتوفير األدوات والوسائؿ
التعميمية وتصمـ أدوات القياس والتقويـ ،ويعد دليؿ المعمـ مفيداً لممعمـ ألف أي اتجاه جديد في التربية والتعميـ
يظؿ حب اُر عمى ورؽ إف لـ ينتقؿ إلى فكر ووجداف وسموؾ المعمـ ،والسبيؿ إلى ذلؾ ىو أف تقدـ الفكر الجديد
إلى المعمـ في جانبيو النظري والتطبيقي مف خبلؿ دليؿ يسترشد بو المعمـ (محمود.(368-367 :2006 ،

في ضوء ما سبؽ ترى الباحثة االسترشاد ىنا بمعنى أف ىذا الدليؿ ال يعد حج اًر أو قيداً عمى فكر

المعمـ ،ولكننا نعتبره بدايةً ومثي اًر لتفكير المعمـ وابداعو في ىذا المجاؿ .وحيث تكمف أىمية دليؿ المعمـ في

أنو يقدـ إطا اًر نظرياً شامبلً يدرؾ مف خبللو المعمـ طبيعة المادة الدراسية واجراءات تعميميا ومصادر تعمميا
مف خبلؿ إجراءات محددة وخطوات متتابعة ومتسمسمة ،كما أنو يقدـ اإلمكانات األساسية واليامة لمتدريس

الواعي والناجح لمادة تخصصو ،وتمكينو مف مساعدة متعمميو لتحقيؽ األىداؼ ،ويقدـ مجموعة مف الضوابط

والمحددات مؤكدة بذلؾ مسارات مفيدة نحو أىداؼ المادة الدراسية ،وكذلؾ تحديد الميارات األساسية لكوف
دليؿ المعمـ وسيمة لتحقيؽ غايات المنيج وتوجياتو لبناء العقؿ والوجداف والميارة ،وتنمية القدرة عمى التفكير،

وأنو يقدـ نماذج لدروس يمكف مف خبلليا تحقيؽ أىداؼ المقرر الدراسي ،وتنمية القدرات الفكرية والحسية
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والوجدانية لممتعمميف ،كما وترى الباحثة أف تمؾ النماذج تستيدؼ قياـ المعمـ بتخطيط دروس أخرى عمى نفس
النسؽ أو مخالفة ،معبرة بذلؾ عف قدرتو عمى التفكير والمحاكاة المبدعة.
ثانياً :كتاب عمؿ الطالب :Student's Workbook

يقصد بو ذلؾ الكتاب الذي يشتمؿ عمى مجموعة مف التدريبات واألنشطة والمشروعات التي تقدـ

لمطبلب في شكؿ منتظـ ومتدرج ومرتبط بفصوؿ أو موضوعات الكتاب المدرسي ،وعادة ما يترؾ في ىذا

الكتاب فراغ يكتب الطالب فيو إجابتو ،ويستيدؼ ىذا النوع مف الكتب إعطاء الطبلب مزيداً مف التدريب عمى

ميارات المادة الدراسية.

تنفيذ المنيج :Curriculum Implementation
ىو إحدى العمميات الرئيسة في صناعة المنيج ،والتي تختص بتطبيؽ المنيج في التربية المدرسية
مف خبلؿ عمميتيف متوازيتيف :إدارية تتمثؿ في نشر المنيج وتعميمو ومتابعتو ،وتدريسية تتمثؿ في تعميـ

وتعمـ المنيج لمطبلب (السيد عمى.)111–109 :1998 ،

وترى الباحثة أف تنفيذ المنيج يشمؿ العمؿ بو ،وسبؿ تقويـ فعالياتو في دليؿ األنشطة الطبلبية ،وما

يصاحب ذلؾ مف تغذية راجعة مف خبلؿ البيانات التي تتخذ مف خبلؿ مخرجات المنيج.
مبررات تطوير المنياج for curriculum development

: Justifications

 .1عدـ وجود فمسفة تربوية واضحة ومحددة لممنيج :ينطمؽ المنيج المدرسي بدوف فمسفة محددة ،األمر الذي

يستمزـ معو بداىة إعادة النظر في نقطة االنطبلؽ التي يبدأ منيا المنيج المدرسي ،ومف ثـ العمؿ عمى

تحديد وتوضيح الفمسفة التربوية لممنيج مف أجؿ تحديد مساره وتطويره في ىذا الجانب بالشكؿ الذي يخدـ
المتعمـ ومجتمعو معاً.

 .2الخمط الشائع في تحديد وصياغة أىداؼ المنيج :يقصد بالخمط وجود تداخؿ ال معنى لو بيف كؿ مصادر
األىداؼ ومجاالتيا ومستوياتيا المتعددة .فيناؾ أىداؼ متعمقة بالمتعمـ تخمط بالمتعمقة بالمجتمع وأخرى

خاصة بالمعرفة .كذلؾ قد يتـ الخمط بيف مجاالت األىداؼ الثبلثة المتمثمة في المجاؿ العقمي والمجاؿ

الوجداني والمجاؿ الميارى الحركي .فمثبلً تتـ صياغة أىداؼ تعممية بالمجاؿ الوجداني ضمف أىداؼ تتعمؽ
بالمجاؿ العقمي عمى سبيؿ الخطأ الناجـ عف عدـ المعرفة الدقيقة بطبيعة كؿ مف ىذيف المجاليف .وينطبؽ

القوؿ نفسو عمى المجاؿ الميارى الحركي حيث يمكف وضع أىداؼ تتعمؽ بالمجاؿ الوجداني ضمف المجاؿ

الميارى الحركي أو العكس .كذلؾ قد يتـ الخمط في صياغة األىداؼ في مجاالتيا بالنسبة لممستويات التي
تقع داخؿ كؿ مجاؿ .إذ قد تتـ صياغة أىداؼ معرفية عمى مستوى التحميؿ وىى تقع في الحقيقة ضمف
مستوى الفيـ .ويصدؽ القوؿ نفسو عمى بقية المستويات مف تطبيؽ وتحميؿ وتقويـ ،وذلؾ نتيجة عدـ المعرفة

الدقيقة بطبيعة تمؾ المستويات ،األمر الذي يستمزـ معو إعادة النظر في صياغة تمؾ األىداؼ بالحذؼ أو

التعديؿ في الصياغة أو اإلضافة مف أجؿ تطوير أىداؼ المنيج (سعادة وابراىيـ.)398-397 :2001 ،

25

 .3وجود أخطاء معينة في محتوى المقررات الدراسية :عممية التطوير لممقرر الدراسي مسألة غاية في
األىمية ذلؾ؛ ألنيا تساعد في إعادة بناء المقرر الدراسي الذي يمثؿ الوجو التطبيقي لممنياج التربوي ،وىو
اإلطار المادي المتحرؾ الذي يتضمف صورة المنيج الدراسي بكؿ أىدافو ومحتواه وأنشطتو وأساليب تقويمو.

ولكي يكوف المقرر الدراسي خالي مف األخطاء البد مف مراعاة المعايير التالية:
 -مدى مبلئمة المقرر لمفئة المستيدفة.

 ىؿ يخدـ الكتاب المدرسي األىداؼ المتوقع تحقيقيا مف جراء دراسة المادة التعميمية ذات العبلقة بو؟ ىؿ يبدو الكتاب منظماً تنظيماً مريحاً لمنظر؟ ما مدى استخداـ الكتاب لمرموز والتمميحات؟ -ىؿ الكتاب مرتباً ترتيباً منطقياً متسمسبلً؟

 ما مدى ارتباط موضوعاتو بميوؿ ورغبات المتعمـ؟ -ما مدى تركيزه عمى نشاطات العمـ والتعمـ؟

 -ما مدى مراعاتو ألسس وتعاليـ الشريعة اإلسبلمية؟

 ىؿ يوجد موازنة في موضوعاتو بيف الجانبيف النظري والعممي؟ -ما مدى شمولية مضمونو العممي؟

 ما مدى سبلمة المغة التي كتب بيا المحتوى؟ -ما مدى طرؽ تنوع المحتوى؟

 ما مدى احتواء الكتاب المدرسي عمى بعض المشكبلت البيئية اليامة؟ -ىؿ يحتوي الكتاب عمى طرؽ لتنمية التفكير اإلبداعي؟

ىذا إضافة إلى معايير أخرى ينتاب المحتوى قصور إذا لـ تتواجد فيو ،وىي:

 -ىؿ تـ إخراج الكتاب بشكؿ جيد؟

 -ىؿ يحتوى الكتاب عمى وسائؿ ورسومات توضيحية واضحة؟

 ىؿ يشتمؿ الكتاب عمى تدريبات تساعد المتعمـ عمى اتخاذ الق اررات؟ -ىؿ يشتمؿ الكتاب عمى نشاطات متنوعة لمراعاة الفروؽ الفردية؟

 ما مدى ترابط فصوؿ الكتاب المدرسي وتنظيـ تسمسميا؟(الحريري"2007 ،ب".)262-261 :وال يزاؿ المنياج يواجو العوائؽ التالية:

 ضعؼ الرابطة بيف المناىج واألىداؼ التعميمية الخاصة بكؿ مرحمة دراسية. ضعؼ العبلقة بيف المناىج وحاجات وتوقعات المجتمع. غموض القيـ التي يجب غرسيا في أذىاف المتعمميف. -عدـ مواكبة المناىج لثورة التكنولوجيا.

 غموض األىداؼ السموكية والوجدانية التي تسعى المناىج لتحقيقيا.26

 ال تركز المناىج عمى أساليب وطرؽ التدريس العامة والخاصة. -تـ التركيز عمى ميارة حفظ المعمومات والحقائؽ ،ولـ تتضمف أساليب ميارة بناء المعمومات.

 لـ تأخذ المناىج بعيف االعتبار قدرات المتعمميف وحاجاتيـ النفسية البلزمة مف أجؿ العممية التعميمية–التعممية (الطروانة.(33 :2003 ،

مما سبؽ يتضح لمباحثة أىمية فحص السبلمة العممية لممحتوى ،والتعرؼ إلى مدى أخذه في االعتبار

لمتطورات والمستحدثات العالمية ،ومدى مراعاتو لمترتيب المنطقي وعدـ االزدواجية والتكرار ،إضافة إلى
معرفة مدى استفادة المتعمميف منو ،ومدى قدرتو عمى صقؿ شخصياتيـ ،ومراعاة قدراتيـ وميوليـ وحاجاتيـ،

وكذلؾ يتبلءـ في حجمو مع عمر المتعمـ.

 .4قصور في الوسائؿ التعميمية المستعاف بيا في المنيج :الوسائؿ توضح ما إذا كانت مناسبة وفعالة في
تدريس المقرر ،وىؿ ىي متنوعة؟ وىؿ ىي جديرة وتناسب الوضع القائـ في المدرسة مف حيث توزيع

المتعمميف داخؿ الصفوؼ وعددىـ وحجـ المنيج المطموب؟ والوسائؿ التعميمية ىي الممارسات التي توفرىا
المدرسة لممتعمميف داخؿ الفصؿ وخارجو أو داخؿ المدرسة وخارجيا بيدؼ إكسابيـ الميارات البلزمة لتحقيؽ

النمو المتكامؿ ليـ (جسمي ،وعقمي ،وثقافي ،واجتماعي ،وأخبلقي ،وروحي...إلخ) .واف مف أىـ المعايير

التي البد أف تتوفر في الوسيمة ،واال انتابيا القصور ىي كالتالي:
 -ما مدى توافؽ الوسيمة التعميمية مع أىداؼ المنيج؟

 ما مدى مناسبة الوسائؿ التعميمية لمستوى المتعمميف وخصائصيـ وميوليـ؟ -ما مدى كفاءة الوسيمة التعميمية في تقديـ المواقؼ التعميمية؟

 -ما مدى حداثة ودقة المحتوى التعميمي الذي تقدمو الوسيمة التعميمية؟

 ما مدى جودة الوسيمة التعميمية في عرض المادة التعميمية؟(الحريري"2007 ،ب".)266–264 :مما سبؽ يتضح جمياً لمباحثة أف الوسائؿ ستقود ببل شؾ إلى تحسيف أداء المعمـ؛ ألنيا تمثؿ نقطة قوة

إذا ما استخدميا في محميا ،وستكوف نقطة ضعؼ وقصور إذا ما استعمميا في غير مكانيا ،وأنيا معالجة
في كثير مف المواقؼ التعميمية عمى وقتيا الصحيح ،حيث زمف عرض الوسيمة والتوزيع الزمني لرصد ما

تحويو الوسيمة بتوازف وتكامؿ مع الفقرات المطروحة بغية االستفادة منيا عمى أكمؿ وجو ،وكذلؾ استخداـ

نتائجيا المرجوة لممتعمميف؛ لغرض التحسيف والتطوير.

 .5عدـ كفاية النشاط التعميمي بالنسبة لممنيج :مواصمة تحصيؿ العمـ ومتابعة تطوراتو ،وتفجير ممكات

الخمؽ واالبداع عند الطبلب في اختيار األنشطة أو ممارستيا .إذاً يمكف القوؿ بدرجة كبيرة مف الثقة أف

إتاحة الفرص التعميمية ليختار ما يتناسب وقدراتو التحصيمية والعقمية ،ويرتكز ذلؾ عمى عدة أسس تتمثؿ في
اإليماف بقيمة الفرد لذاتو ،واحتراـ إنسانية اإلنساف ،مع التسميـ بوجود الفروؽ الفردية بيف األفراد .كذا ،الثقة

في ذكاء الفرد وقدراتو في إدارة النشاط أو استخدامو لو مع ضرورة ضماف مستقبؿ آمف لو (إبراىيـ،

"2000أ".)215 :

27

ولرفع كفاية النشاطات والممارسات التعميمية الخاصة بالمنيج ،البد مف القياـ باألمور التالية:
 االىتماـ باالنضباط المدرسي لممتعمميف لممساعدة لؤلمور التربوية والتعميمية والفنية واإلدارة لمنشاط. -إنشاء حدائؽ مدرسية لممتعمميف.

 تعزيز العبلقات والقياـ بالعديد مف األعماؿ التطوعية لممتعمميف مع المجتمع. -توفير الخدمات وتنظيـ المعارض والمتاحؼ لعرض أعماؿ المتعمميف.

 توفير المرافؽ مثؿ المكتبة والمختبرات ووسائؿ التعمـ بتخصيص غرفة مجيزة ليا. -إجراء األبحاث عمى المناىج والفروؽ الفردية وحؿ المشكبلت ،وتحسيف إنجاز المتعمـ.

 تقديـ أنشطة تربوية متنوعة لمساعدة المتعمـ في اختيار النشاط الممبي لحاجاتو واىتماماتو (الطروانة،.(93 :2003

مما سبؽ يتضح لمباحثة أنو ثمة أىمية قصوى لحفظ النشاطات األدائية والعممية التي ينجزىا المتعمـ،

وكذلؾ وسائمو التي يجتيد في إنجازىا؛ لكونيا تدعو إلى دفع عجمة التطوير لديو بشكؿ ممحوظ كونو ىو
الحمقة الرابطة بيف ما يدرس مف محتوى مقرر ،وما يطبقو في حياتو ضمف ما يتجاوب معو مف ميوؿ

واىتمامات ،وما يتوافؽ مع المجتمع الذي يعيش فيو.

 .6وجود قصور في برنامج التقويـ :لقد أصبحت النظرة إلى التقويـ التربوي ،نظرة شاممة واسعة النطاؽ.
وصارت عممية المساءلة التربوية لعممية التعميـ والتعمـ الصفي مف المكونات الضرورية لحركة اإلصبلح

التربوي الحديثة التي تعتمد عمى بناء مستويات ومحاكات لمتعمـ يتوقع مف المتعمـ الوصوؿ إلييا باتجاه التعميـ

األمثؿ(الحريري"2007 ،ب".)131 :

نيج األنظمة التقويـ لمتطوير ،وذلؾ وفقاً لتحميؿ النظـ ،ال يمكف أف تعزى المشاكؿ في التعميـ إلى

مصدر واحد فقط .المعمميف ليسوا األشرار فقط ،وال ىـ الطبلب أيضاً .ربما المدارس ىي كبش فداء ،ويقع

الموـ عمييا بسبب التوقعات التي تقدميا ويمكف أف تحؿ جميع مشاكؿ المجتمع .الحكومة عمى جميع
المستويات ىي المعنية بذلؾ ،وكذلؾ جميع الذيف يخدموف المدرسة .يقوؿ بعض المنتقديف ،أف ىناؾ أسباب
عديدة لممشاكؿ التعميمية إلى جانب المعمـ أو مديري المدارس :اآلباء واألميات ،سكاف المجتمع المحمي،

وأعضاء مجمس إدارة المدرسة ،ودافعي الض ارئب ،واألكثر أىمية ىـ الطبلب أنفسيـ .وفي اآلونة األخيرة،

حازت العائبلت عمى نصيب أكبر ،ويمي ذلؾ أسر فريؽ التعميـ وبرامج إعداد المعمميف في نصيبيا مف
االنتقادات لمفشؿ وكمسبب بارز في القصور الذي يدعو لمتطوير لكافة النظـ التربوية ،ومف ضمنيا المحتوى

(.(Ballantine,1993: 384
حيث عممية التقويـ تستيدؼ أساساً االرتقاء بنوعية الممارسة التعميمية عمى كافة الجوانب

والمستويات والتقويـ التربوي عممية بنائية عممية مدروسة وليس عممية تعسفية كما أنو عممية شاممة تتضمف

كافة أبعاد العممية التعميمية وىي المنيج ،والطالب ،واألستاذ ،آخذة في االعتبار االفتراضات والمحددات

والعوامؿ والشروط و المعايير والمؤشرات التي تؤدي دو اًر مباش اًر أو غير مباشر في تحديد طبيعة ومستوى
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الممارسة والتقويـ لذلؾ جزء أساسي مف عممية ضبط الجودة الشاممة لمتعميـ Total Quality Education
ويتيح تقويـ أىداؼ المنيج ومحتواه الفرصة؛ [لمتحقؽ مف السبلمة والمبلئمة لروح العصر] ،واحتياجات

المجتمع ،والبيئة ،ومتطمبات المتعمـ ،وظروؼ الممارسة التعميمية ذاتيا (محمود.)330 :2006 ،

إف مف ينظر إلى مخرجات عممية التعميـ في أي مكاف في العالـ والسيما في الدوؿ النامية ،يبلحظ

أف جزء مف المتعمم يف والذيف ىـ مخرجات عممية التعميـ ،لـ يصموا إلى المستوى المطموب بعد؛ فيناؾ تعثر

في بعض الميارات ،أو نقص في بعض الخبرات أو في بعض العموـ أو معظميا مما يقود إلى تدني
المستوى التحصيمي ،وألجؿ تحسيف ذلؾ الوضع ،والعمؿ عمى تطوير مخرجات عممية التعميـ والرفع مف

مستوى تأىيؿ واعداد المتعمميف ،البد مف تقديـ العبلج البلزـ لمختمؼ العوامؿ المؤثرة ،مثؿ المنيج الدراسي،
البيئة الصفية ،البيئة المدرسية ،إدارة الصؼ ،طرؽ التدريس ،الوسائؿ التعميمية ،األنشطة المصاحبة ،وطرؽ

التقويـ ،وطرؽ تفاعؿ المعمـ مع المتعمـ ،والعبلقات اإلنسانية ،وغيرىا مف األمور التي قد تؤثر في عممية
التعميـ والتعمـ ( الحريري"2007 ،ب".)130 :

مما سبؽ يتضح لمباحثة أف األسئمة ليست ىي األسموب الوحيد األمثؿ الذي يمكف مف خبللو الحكـ

عمى مستويات الطمبة أو مدى تقدميـ نحو بموغ األىداؼ ،ىذا وتعطي عممية التقويـ لممعمـ البيانات
والمعمومات لتكويف صورة كمية وحقيقية عف كؿ طالب ،عندىا يستطيع تحديد إيجابيات األداء وسمبياتو
وجوانب القصور وأساليب المعالجة والمقومات وكيفية التغمب عمييا ،وتكمف أىمية التطوير ،في كوف تطوير

المناىج معناه في الحقيقة تطوير في بناء واعداد إنساف المستقبؿ ،وعند تطويرنا ىذا اإلنساف يصبح بمقدوره
اإلمساؾ بدفة التطوير في كافة مجاالت الحياة ليشؽ بيا طريقو إلى غد مشرؽ ،وبيذا يكوف تطوير المناىج

أساساً ونواة لكؿ تقدـ وحيث أف تطوير المنيج  Curriculum Developmentوالتقويـ Evaluation
وجييف لعممة واحدة؛ لذا يعتمد كؿ منيما عمى اآلخر بشكؿ واضح في كثير مف المواطف التعميمية.

 .7عدـ كفاية أداء المعمـ :يمكف أف يقوـ المعمـ بأدوار غير كافية في معالجتو لممنيج مثؿ إعداده وتخطيطو
لمدروس اليومية ،ونشاطو غير الفعاؿ داخؿ حجرة الدراسة ،مثؿ عدـ قدرتو عمى تييئة الطبلب لمدروس مف
خبلؿ التمييد لو بشكؿ فعاؿ وبطريقة ذكية ،أو عدـ استخدامو لمسبورة بطريقة جيدة ،أو تفاعمو السمبي مع

الطبلب ،أو عدـ قدرتو عمى صياغة األسئمة ،وتوجيييا لمطبلب بطريقة تربوية ،أو عدـ تعزيزه إلجابات
الطبلب عمى أسئمتو ،أو عدـ قدرتو عمى ربط موضوع الدرس بحياة المتعمميف اليومية مف أجؿ توظيؼ

المعمومات وابراز قيمتيا بالنسبة ليـ ،وغير ذلؾ مف أدوار أخرى معروفة .وىذا كمو يحتـ القياـ بتطوير أداء
المعمـ واعادة تدريبو عمى الميارات التدريسية مف أجؿ تحقيؽ عممية تطوير المنيج ككؿ (سعادة وابراىيـ،

.)400 :2001

البد ألعضاء ىيئة التدريس أف يستمروا ىـ أنفسيـ في التعمـ ،كأف يكوف بالمدرسة نظاـ منيجي

متكامؿ وشامؿ يضمف استم اررية عممية التنمية المينية ،عمى أف يتفؽ عمى قيامو بالتعاوف مع جميع أعضاء

ىيئة التدريس بالمدرسة .وحيث أف التدريب جيود منظمة ومخططة لتطوير معارؼ وخبرات واتجاىات
المتدربيف وذلؾ يجعميـ أكثر فاعمية في أداء مياميـ ،فيو عممية دينامية تستيدؼ إحداث تغييرات في
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معمومات وخبرات وطرائؽ أداء وسموؾ واتجاىات المتدربيف بغية تمكينيـ مف استغبلؿ إمكاناتيـ وطاقاتيـ
الكامنة بما يساعد عمى رفع كفايتيـ بطريقة منتظمة وبإنتاجية عالية (الحريري" 2007 ،أ".(160 :

تطوير نظاـ المعمـ ،كذا تطوير نظاـ تدريب المعمـ أثناء الخدمة ،بما يتوافؽ مع األنظمة العالمية في

ىذا الشأف ،وبما يؤكد عمى أىمية أف المعمـ نفسو شخصاً فعاالً ومتفاعبلً ،ولديو القدرة عمى مواجية األزمات،
ويستطيع في ذات الوقت أف يستوعب كؿ جديد وييضـ كؿ حديث في شتى ألواف المعرفة ،وفي التكنولوجيا

التعميمية (إبراىيـ" 2000 ،أ" .)175:

مما سبؽ ترى الباحثة أف المتعمـ ىو محور عممية التعميـ والتعمـ ،والمعمـ ىو الدفة المحركة ليذا

المسيرة لو؛ لذا وجب تقويـ أداء المعمـ ليس لمتقميؿ مف شأنو أو لمتمييز بيف المعمـ المتميز وغير
المحور و ُ

المتميز أو الضعيؼ ،وانما بيدؼ تطوير النمو الميني ،وتييئة فرص وظروؼ تعمـ جيدة وممتعة .السيما

وأنيا عممية تُدعـ وتُمكف مف تحقيؽ األىداؼ المرجوة؛ وذلؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى أحكاـ سميمة لسد العجز
الذي قد يواجيو المعمـ أثناء تأدية ميامو ،واالستفادة مف الجوانب اإليجابية لديو ،واقرارىا ،وتعميميا ،واف
معرفة المعمـ لدرجة اإلتقاف التي بمغيا في عممو ىامة لمغاية ،وىي المحفز لو؛ لرفع الكفاية إلى كفاءة؛ وذلؾ
ألنيا عبلمة دالة عمى مدى النجاح ،والغاية وراء ذلؾ تكمف في تعديؿ ،وتطوير مستوى األداء ال تصيد

األخطاء واعبلنيا ،وعمى المعمـ مبلحقة نموه الميني ،والتدريب المستمر ،واالطبلع الدائـ ،واالستفادة مف
خبرات الزمبلء المبدعيف.

 .8وجود معوقات إدارية :حالة وجود تناقض حاد يصؿ إلى مرحمة عدـ التوافؽ تحدث فجوة كبيرة ،وتعتبر

داخؿ المدارس حالة مف الضيؽ ،وعدـ التنظيـ ،وخمؿ اإلدارة يتمثؿ في عدـ القدرة إدارياً عمى مواجية موقؼ
معيف باستخداـ الطرؽ التقميدية في التعامؿ مع الموقؼ ،وتؤدي إلى نتائج غير مرغوب فييا ،وبخاصة في

حالة عدـ وجود استعداد أو قدرة عمى مواجيتيا (أحمد.)55 :2002 ،

 .9تطور األسس التي يبنى عمييا المنيج :البد مف التطوير بما يتفؽ والخصائص المتغيرة لطبيعة المتعمميف
ومف ثـ يجب التفكير في تطوير معالجة المواقؼ التعميمية التي يتضمنيا المنيج المدرسي .إذا نظرنا إلى

المعرفة كأساس مف أ سس بناء المنيج ،نجد أنيا تتسـ بالتطوير والتجديد في عصر يتسـ باالنفجار المعرفي،
باإلضافة إلى االنفجارات األخرى المتمثمة في الزيادة السكانية اليائمة ،والزيادة في التموث البيئي ،والزيادة في
الطموح واآلماؿ لدى األفراد والشعوب ،وغير ذلؾ مف أمور .ويتحتـ أماـ ىذا االنفجار المعرفي ،وجوب
تطوير المنيج بشكؿ يقوـ عمى االختيار واالنتقاء مف المعرفة بما يناسب أو يصمح لطبيعة ذلؾ العصر ،وما

يساعد المتعمـ عمى فيـ الجوانب اإليجابية في ثقافة العالـ مف حولو (سعادة وابراىيـ.)402 :2001 ،

التطوير اليائؿ الذي يحدث في شتى ألواف المعرفة ،وفي جميع صنوؼ العمـ عميقاً وشامبلً

وضرورياً ،واف تجاىؿ ىذا التطور يعني حكماً بالتخمؼ والدونية والتقوقع عمى الذات .والتطوير بأسموب غير
نمطي يتبنى منطؽ االقتحاـ الجريء والمبادأة ،ويبتعد عف الجموح الرديء ويرفض المحاوالت المتيورة غير

المسئولة ،وذلؾ عف طريؽ تجميع إمكاناتنا التعميمية اليائمة إلنشاء شبكة قوية لمتعميـ تستطيع الربط الفعاؿ
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والمثمر بيف جميع المراحؿ التعميمية ببل استثناء ،كذا تستطيع التعامؿ بذكاء مع مصادر البيانات ومنابع
المعرفة الخارجية الميمة.

 .10التوقعات المستقبمية :قد يرتبط التطوير كما رأينا بعوامؿ متصمة بالماضي أو متصمة بالمستقبؿ ،ومع
ذلؾ فإنو ال يؤدي إلى الصورة المرجوة منو عمى أتـ وجو ،ولذلؾ فنحف نرى أنو مف الضروري التطمع إلى
الدوؿ التي قطعت شوطاً بعيداً في طريؽ المدنية والتقدـ حتى نتمكف مف االستفادة مف خبرتيا ،فاإلنساف ال
يستطيع أف يحكـ عمى شيء بطريقة سميمة إال عند مقارنتو بأشياء أخرى ،ولنضرب لذلؾ مثبلً بإنساف يحيا

حياة روتينية في مجتمع مغمؽ مثؿ ىذا الشخص يصبح محدوداً لكونو يعيش في إطار ثابت جامد ال يط أر
عميو أي تغيير ،فإف خرج مف ىذا االطار فسيرى أشياء لـ يرىا مف قبؿ ،فيدخؿ في آفاؽ جديدة تؤثر عمى

فكره وتصوره لمحياة ثـ تمتد لتؤثر عمى سموكو ،وقد تؤثر عمى أىدافو وآمالو ،لذا عمينا العمؿ عمى تطوير
الحياة في المجتمع واألخذ بيد المجتمع إلى مرحمة أعمى وأكثر تقدماً ،وىذا لف يأتي إال إذا قامت التربية بدور
قيادي لحياة أفضؿ ومرحمة أسمى (الوكيؿ.)25 -24 :2000 ،

في ضوء ما سبؽ يتضح لمباحثة أنو بدوف تحديد اتجاه التطوير بشكؿ دقيؽ تصبح المنظومة وسيمة

مف وسائؿ الضغط االجتماعي.

في ضوء ما تقدـ ينبغي أف تتضمف خطة أي مشروع لمتطوير سمسمة اإلجراءات التالية:

 تأليؼ الكتب المدرسية. -تأليؼ أدلة المعمـ.

 -تأليؼ أدلة قياس مستوى تحصيؿ الطالب.

 الدورات التدريبية لممعمميف عمى المناىج المطورة.إف المنيج لو شقيف متبلزميف متكامميف ال يمكف فصؿ أحدىما عف اآلخر ،وىما المحتوى وطريقة

التدريس ،وعمى ذلؾ فإف أي تطوير في المحتوى ينبغي أف يبلزمو تطوي اًر مناظ اًر في طريقة التدريس.
والحقيقة أف منيجاً فقي اًر في محتواه يمكف أف يثري التبلميذ في الفكر والمضاميف التربوية عندما يتـ تعميمو

بطريقة جيدة ،وذلؾ مقارنة بمنيج غني في محتواه ويدرس بطريقة سيئة (إبراىيـ.)576 –572 :2000 ،

في ضوء اختيار المحتوى وتنظيمو توجد عدة معايير الختيار المحتوى وتنظيمو قدميا العديد مف

عمماء التربية المتخصصيف في مجاؿ المناىج .وكاف لكؿ متخصص وجية نظره ومبرراتو وحججو المنطقية
في تحديد أىـ المعايير التي يجب مراعاتيا عند اختيار المحتوى وتنظيمو ،األمر الذي يحتـ عمى مخططي

المناىج دراسة مغزى كؿ تنظيـ والسياؽ الذي يفيده بحيث يساعد متخذ القرار عمى إصدار ق ارره بصدد
التنظيـ الذي يناسب واقع المنيج المخطط لو ضمف بيئة تعميمية معينة (سعادة وابراىيـ.)442 :2001 ،

في ضوء ما سبؽ يتضح لمباحثة لكؿ منيج في كؿ مبحث طبيعة خاصة ،وتوجو معيف يبلئـ ىذه

الطبيعة التي ربما تكوف متفردة بالمادة العممية بشكؿ واضح مشكمةً منظومةً في حد ذاتيا تتوافؽ مع مجتمع

معيف وال تتوافؽ مع غيره ،ربما يناسبيا جزء فقط كبي اًر كاف أو صغير ضمف سياساتو ومعتقداتو.
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ثانياً :المدخؿ المنظومي :Systematic Approach
المقصود بالمدخؿ المنظومي :The concept of Systematic Approach
بعضو إلى بعض ،وىو خبلؼ المنثور،
المضموـ
الم ْنظُوـ في القاموس المحيط بمعنى
ُ
وردت كممة َ
ُ
ِ
ضوُ إِلَى َب ْع ٍ
وـ ِم ْف لُ ْؤلُ ٍؤ َو َم ْر َج ٍ
ويقصد بالمنظومة مف الناحية
افُ :م َرتَّ ٌ
بَ ،م ْ
ضُ .
وـ َب ْع ُ
ض ُم ٌ
يقاؿ ع ْق ٌد َم ْنظُ ٌ
المغوية :نسيج أو مجموعة أو شبكة مف األجزاء المتناسقة أو مف العمميات الحيوية التي تنشأ مف نشاط
أعضاء المكوف ككؿ بوصفيا نظاماً متكامبلً متناسؽ األجزاء مف كؿ ال يتج أز .وتُعرؼ المنظومة ،بأنيا:
الكؿ المركب مف مجموعة مف الكيانات أو المكونات التي تربطيا ببعضيا البعض عبلقات تبادلية شبكية
تعمؿ معاً عمى تحقيؽ أىداؼ محددة ،والمنظومة تقع ضمف حدود معينة داخؿ بيئة تحيط بيا وىي تؤثر
وتتأثر عادة بعوامؿ ىذه البيئة وتمثؿ ديناميكية عمميا بنموذج النظـ األساسي الذي يتكوف مف المدخبلت

 In-Putوالعمميات  Processوالمخرجات  ،Out-Putويمكف ضبط عمؿ المنظومة عف طريؽ عممية
التغذية الراجعة .وورد تعريؼ المنظومة بأنيا :بناء شبكي تتجمع فيو عناصر أو مكونات موضوع أو مقرر
وتت اربط معاً في تفاعؿ تبادلي بحيث يتأثر كؿ منيا ببقية العناصر وتعمؿ تكاممياً لتحقيؽ أىداؼ محددة

واضحة .وكذلؾ ُعرفت المنظومة بأنيا :ذلؾ التركيب الذي يتألؼ مف مجموعة مف األجزاء المتداخمة التي
تتفاعؿ مع بعضيا البعض ،وترتبط فيما بينيا بعبلقات تأثير وتأثر مستمر ،ويؤدي كؿ جزء منيا وظيفة

محددة وضرورية لممنظومة بأكمميا (مقاؿ مفيوـ المدخؿ المنظومي.)2013،

ُيعرؼ نصر( )264 :2009المدخؿ المنظومي بأنو دراسة المفاىيـ والموضوعات في شكؿ متكامؿ
تتضح فيو كافة العبلقات بيف الحقائؽ والمفاىيـ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة.
ويعرفو البابا ) )8 :2008بأنو عبارة عف تنظيـ المفاىيـ مف خبلؿ منظومة متكاممة تتضح فييا
كما ُ
كافة العبلقات بيف ىذه المفاىيـ وغيرىا ،مما يجعؿ المتعمـ قاد اًر عمى الربط بيف المفاىيـ السابقة والمفاىيـ

الجديدة ،وادراؾ العبلقات بينيا.

بينما ُيعرؼ حسانيف ( )113 :2002المدخؿ المنظومي بأنو عممية تقديـ المفاىيـ مف خبلؿ منظومة
متكاممة تتضح فييا كافة العبلقات بيف أي مفيوـ والمفاىيـ األخرى مما يجعؿ المتعمـ قاد اًر عمى ربط ما سبؽ
دراستو بما سوؼ يدرسو مف مفاىيـ تالية مف خبلؿ خطة منظمة وواضحة.

وُيعرفو زيتوف ( )70 :1999بأنو أحد األساليب التدريسية التي تعتمد عمى التخطيط المنظـ الذي
تتبع فيو خطوات منطقية مترابطة ومتكاممة ،بحيث تتيح لمطالب الفرصة عمى ربط ما سبؽ دراستو مع ما
يدرسو وما سوؼ يدرسو مف خبلؿ خطة منظمة وواضحة.

ويعرفو عبد الصبور ( )74 :2000بأنو طريقة تحميمية لمتخطيط ونظامية تمكننا مف التقدـ نحو

األىداؼ التي سبؽ تحديدىا ،وذلؾ بواسطة عمؿ منضبط ومرتب لؤلجزاء التي يتألؼ منيا النظاـ كمو،
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وتتكامؿ وتتشابؾ وتتفاعؿ تمؾ األجزاء وفقاً لوظائفيا التي تقوـ بيا في النظاـ الكمي الذي يحقؽ األىداؼ

التي تحدد لمميمة وىذه المنظومة في حالة تغير ديناميكي دائـ.

ىذا ويرى صقر ( )366 :2004أف المدخؿ المنظومي مجموعة مف الخبرات التعميمية المتفاعمة

معاً ،والتي تعتمد عمى بعضيا البعض ،وتترابط معاً مف خبلؿ شبكة مف االرتباطات أو العبلقات المتبادلة
لتحقيؽ أىداؼ محددة والتي تجعؿ المتعمـ قادر عمى ربط ما سبؽ دراستو مع ما يدرسو وما سوؼ يدرسو.

بينما يرى ىيرولد ( )Herrold,1974: 5بأف المدخؿ المنظومي يصمـ بناء عمى أربع مراحؿ ىي

التعريؼ ،التطوير ،التقييـ ،والتعديؿ والتي تظير النواتج عمى شكؿ دائري يعمؿ عمى التعامؿ مع عناصر
المنظومة في آف واحد.

ىذا وترى الباحثة مف خبلؿ مجموعة التعريفات السابقة أف المدخؿ المنظومي مدخؿ تدريس يتـ

تصميمو؛ لتحقيؽ الترابط والتسمسؿ بيف أي مفيوـ وغيره مف مفاىيـ عمـ الوراثة والتي تجعؿ المتعمـ قادر عمى
ربط ما سبؽ دراستو مع ما سوؼ يدرسو؛ لتتضح لو ىذه المفاىيـ الوراثية ،كما أف المدخؿ المنظومي ال

يقتصر عمى الربط بيف المفاىيـ فقط ،بؿ يمكف أف يربط بيف أىداؼ التدريس المختمفة مثؿ االتجاىات،

والميوؿ ،والميارات ،كما يمكف باستخداـ المدخؿ المنظومي الربط بيف عناصر المعرفة العممية المختمفة مف
حقائؽ ،ومفاىيـ ،ومبادئ ،وقوانيف ،ونظريات.
األسس الفمسفية لممدخؿ المنظومي:

The philosophical foundations of Systematic Approach
يؤسس المدخؿ المنظومي عمى الرؤية المتكاممة لممفاىيـ ،حيث وضع ألوؿ مرة مف قبؿ عالـ

األحياء لودنغ فوف بيرتالنفاي  Lauding Von Bertalanffyباسـ نظرية النظاـ العاـ ،وفي خطوة متطورة

ومتزايدة بدأ بمورة مصطمح المدخؿ المنظومي أواخر القرف العشريف ،ويمكف اعتبار ىذا المدخؿ مولوداً

طبيعياً لمتزاوج بيف عمـ النفس المعرفي وعمـ النمو وعمـ األعصاب والدراسات التشريحية لمدماغ وتطبيقياً لعمـ
االبستومولوجيا ،حيث أف المدخؿ المنظومي طريقة تحميمية لمتخطيط ونظامية تمكننا مف التقدـ نحو أىداؼ
تدريس العموـ مف خبلؿ عمؿ منضبط ومرتب األجزاء التي تتألؼ منيا المنظومة كميا ،وتتكامؿ وتتشابؾ

وتتفاعؿ تمؾ األجزاء وفقاً لوظائفيا التي تقوـ بيا المنظومة الكمية ،وىذه المنظومة في حالة تغير ديناميكي

مستمر (سعودي وآخروف.)133 :2005 ،

يحد المدخؿ المنظومي مف ثقافة الذاكرة ويؤكد عمى تنمية التفكير وانماء قدرة المتعمـ عمى رؤية

العبلقات بيف األشياء أكثر مف األشياء نفسيا ،أي رؤية الجزيئات في إطار كمي مترابط ،ويستند التوجو
المنظومي كمدخؿ تدريس عمى فكرة الجشطالت والتي ترى أف أي كؿ ىو أكثر مف مجرد حصيمة مكوناتو،
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وانما ىو حصيمة العبلقات بيف ىذه المكونات ،وتفاعبلتيا ومدى مساىمة كؿ مكوف منيا في تكويف ىذا الكؿ
وفي تحقيؽ أىدافو (أبو الحديد.(642 :2004 ،
في ضوء ما سبؽ وضعت جامعة ىونج كونج التطبيقية مخطط استراتيجي يعتمد المدخؿ المنظومي

في تصميـ الخدمات التعميمية بتكنولوجيا التعميـ وأنظمتيا (.(Willie,1997: 330

ىذا فإف اشتقاؽ المدخؿ المنظومي تبمور مف خبرات الحياة ويركز فمسفياً عمى األسس البيولوجية

والعصبية لممعرفة اإلنسانية ،وىي تشتمؿ عمى ثبلثة مراحؿ ىي :التشريح الفسيولوجي لممخ ،منظومة الذاكرة،

ونماذج الذاكرة (سعودي وآخروف.)135-133 :2005 ،

كما يعتمد المدخؿ المنظومي في التدريس والتعمـ بشكؿ أساسي عمى نظريات عمـ النفس المعرفي
التي تيتـ بدراسة العمميات العقمية الداخمية ،وتؤكد عمى أف يكوف المتعمـ معالجاً نشطاً لممعمومات ال مستقببلً

سمبياً ليا ،ومف ىذه النظريات النظرية البنائية ونظرية الذاكرة االرتباطية ونظرية التركيب اليرمي

لمذاكرة(المولد.(23 :2007 ،

فالنظرية البنائية يؤكد فييا بياجيو أف ما لدى الطالب مف أشياء وأمور يعرفيا ال يكوف متأكداً مف

صحتيا مما يتطمب مف معممو تييئة موارد جديدة لممعرفة التي تعد مجاالً يكتشؼ مف خبللو تفسيرات جديدة

وناجحة لما غمض عميو مف أشياء و ...اختبلؿ التوازف المعرفي وادماج خبرات جديدة في تنظيماتو المعرفية
فيكوف تكوينو العقمي أو ما يعرؼ بالبنية تكوينات مجردة تعبر عف المعرفة المخزنة في الذاكرة ،وتدؿ عمى

كؿ األساليب السموكية التي يمكف مبلحظتيا ،وما يرتبط بيا مف مفاىيـ (محمود.(57 :2006 ،

وبذلؾ تؤكد النظرية البنائية عمى األىمية في توصؿ الطمبة إلى المعارؼ بأنفسيـ ،وعمى المعمميف
مساعدتيـ عمى توضيح أفكارىـ وتقديـ أحداث تتحدى تفكيرىـ وتشجيعيـ عمى التوصؿ إلى تفسيرات متعددة

لمظواىر المختمفة ،واستخداـ ىذه التفسيرات في مواقؼ متعددة ،وتحفزىـ عمى المناقشة والتواصؿ العممي

والفكري فيما بينيـ وصوالً إلى اتخاذ القرار بأنفسيـ .أما النظرية االرتباطية ،فتؤكد عمى بناء المفاىيـ بطريقة
تفاعمية ،فالبناء المعرفي لدييا يوصؼ كمجموعة مف المفاىيـ والعبلقات المتشابكة والمتداخمة مع بعضيا،

حيث يشكؿ المفيوـ عقدة في الشبكة المفاىيمية ،وتمؾ العقدة متصمة بعبلقات وارتباطات متداخمة لمفيوميف

أو أكثر .كما وتؤكد نظرية التركيب اليرمي لمذاكرة أف التعمـ ذو المعنى الذي يحدث نتيجة لتكوف عبلقات
تربط بيف الخبرات الجديدة المقدمة لممتعمـ وبيف الخبرات الموجودة في بنيتو المعرفية ،وتكوف معرفة جديدة

ذات معنى تمثؿ المتطمبات األساسية لبناء التعمـ البلحؽ لممتعمـ (الحكيمي.)219–218 :2003 ،

مما سبؽ ترى الباحثة أف المتعمـ يصنع تعممو بتفاعمو ضمف النظريات الثبلث السابقة حيث النظرية

البنائية ،ودعوتيا إلى التوصؿ لممعارؼ ذاتياً وصوالً التخاذ الق اررات وبتنوير مف معممييـ ،بينما تعد النظرية

االرتباطية أساساً لممداخؿ التعميمية التي اىتمت بالبنية المعرفية لممتعمـ ،وكذلؾ نظرية التركيب اليرمي
لمذاكرة يربط ما سبؽ بما ىو حالي مف المعرفة ولو ارتباط وثيؽ بما سوؼ يدرسو مستقببلً أي العاجؿ
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واآلجؿ ،ويتضح في ضوء ما سبؽ ذكره أيضاً أنو مف أبرز النظريات المعرفية التي أثرت تطبيقاتيا التربوية
بالمدخؿ المنظومي في التعمـ والتدريس ىي نظرية بياجيو وأوزوبؿ في التعمـ المفظي حيث تتسـ تطبيقاتيا

بخاصية التفاعمية واالستنتاجية والتتابعية مؤثرة بذلؾ في المدخؿ المنظومي.

التدريس بالمدخؿ المنظومي :Teaching Through Systematic Approach
شيدت السنوات القميمة الماضية تسارع وتيرة التقدـ العممي والتكنولوجي ،وىذا أدى إلى أف تواجو

التربية عمى مستوى العالـ تحديات كثيرة متعددة ومتسارعة ،وذلؾ نتيجة التغيرات اليائمة في المعارؼ
والمعمومات ،وتتطمب ىذه التحديات مراجعة شاممة لمنظومة التعميـ في معظـ دوؿ العالـ المتقدمة منيا

والنامية ،وقد أدى ذلؾ إلى إيجاد مداخؿ ،واتجاىات حديثة لتطوير التعميـ وتحديثو ،وقد ركزت ىذه المداخؿ

عمى دور المتعمـ وجعمتو محور العممية التعميمية ،وأكدت عمى إمكانية تعمـ كؿ تمميذ والوصوؿ بو إلى
مستوى اإلتقاف إذا توافر لو أسموب التعمـ الذي يتناسب وقدراتو وذكاءاتو وأنماط تعممو (مقاؿ عف التعمـ النشط
والمبادئ لمممارسات التدريسية السميمة.)2010 ،

النظاـ عبارة عف مجموعة مف العناصر والمكونات التي يوجد بينيا عبلقات وحدود واضحة تفصؿ
النظاـ عف المحيط ،وعبلقات تبادلية معينة مع بيئة النظاـ (الكامؿ.)62 :2005 ،
تبعاً ليذا المنظور فالتدريس عممية منظمة ومدروسة وليست عشوائية ،وقد تأثرت ىذه النماذج

بطبيعة العصر الحديث ،عصر الصناعة والتقنية ،وىيمنت النظرية التربوية الصناعية عمى مناىج التعميـ
ودور التدريس ،فكاف نتاج ذلؾ ظيور العديد مف نماذج التدريس التي تحاوؿ ضبط عممية التدريس وربط

مدخبلتيا بمخرجاتيا تماماً كربط مدخبلت التصنيع بمخرجاتو (المحيسف.)22 :1998 ،
ومف ىنا فيذه النماذج تركز عمى ثبلثة أشياء:
 .1مدخبلت التدريس ،وىي ما يقوـ بيا التدريس.
 .2عمميات التدريس أو إجراءات التدريس.
 .3مخرجات التدريس وىي نواتجو.

ويمكف تمثيؿ األنموذج العاـ لمتدريس في المنظور المعاصر بالشكؿ المبسط التالي:

مدخالت التدريس

عمليات التدريس

مخرجات التدريس

شكؿ ()6-2
األنموذج العاـ لمتدريس بالمدخؿ المنظومي(درويش.)135 :2013 ،
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المنظومة عبارة عف منيج في التفكير ينظر في عبلقة األجزاء معاً في بنية ذاتية متكاممة تترابط

مكوناتيا بعبلقات تبادلية التأثير ديناميكية التفاعؿ قابمة لمتكيؼ وىي أكبر مف مجموع مكوناتيا تيتـ بالواقع

دوف استثناء وبنفس الدرجة والمستوى ،ويقتضي ذلؾ بالضرورة االىتماـ بالجانب العقمي لممتعمـ وتنمية
الميارات العقمية الخاصة بالتفكير المنظومي ،وىذا االتجاه مف المتطمبات اليامة لمواجية المستقبؿ ،حيث أف

الخبرات التعميمية المتشابكة تعمؿ معاً ككؿ نحو تحقيؽ أىداؼ معينة وىي في حالة تغير ديناميكي دائـ
وتتضح فييا كافة العبلقات بيف أي مفيوـ أو ىدؼ مف أىداؼ تدريس العموـ وغيره مف المفاىيـ أو أىداؼ

تدريس العموـ األخرى (عمي" 2003 ،ب".)94 :
بناء عمى ما سبؽ ترى الباحثة أنو مف الواجب صياغة محتوى التعمـ بحيث يكوف ذا معنى لممتعمـ؛

ليتمكف مف استخداـ خبراتو السابقة ،وربطيا ،ومف ثـ توظيفيا؛ لفيـ الخبرات البلحقة فيما ينفعو عمى
الصعيديف النظري والعممي ،ويطبؽ في صورة عبلقات متشابكة ومتناغمة وبطريقة منظومية ،وىي تمقائية

ابتكارية ،وتعد المنظومة أكبر مف مجموع مكوناتيا تدعو إلى اإلتقاف؛ ليشمؿ االتجاىات المختمفة ،بما يسيـ

ويتوقع أف تساىـ ىذه المنظومة في الوصوؿ إلى مخرجات دقيقة تـ تحديدىا مسبقاً،
في تكويف رؤية شموليةُ ،
وتقاس ىذه الخبرات ب اختبار التحصيؿ ومقياس االتجاه والتي تحدىا حدود اجتماعية ودينية وأخبلقية؛ لتحقيؽ
أىداؼ مرجوة تزيد مف قدرة المتعمـ عمى ربط ما سبؽ دراستو مع ما يدرسو وما سوؼ يدرسو.

عناصر المدخؿ المنظومي ثبلث (مدخبلت وعمميات ومخرجات) ،وفيما يمي شرح مفصؿ لكؿ منيا:
أوالً :مدخبلت التدريس  :Teaching Inputsوتتضمف ما يمي:
 .1التبلميذ :يشكؿ التبلميذ أىـ مدخبلت النظاـ التعميمي ألف تنميتيـ ىي ىدفو الرئيسي ،وتؤثر اتجاىاتيـ

يكونوف المخرجات الرئيسية،
وميوليـ في العممية التعميمية إلى درجة كبيرة ،فضبلً عف أنيـ في النياية ِّ
باعتبارىـ المادة الخاـ التي َّ
تشكؿ لتكويف تمؾ المخرجات .ونحف نتوقع عندما يذىب ىؤالء التبلميذ إلى

المدرسة أف يحصموا عمى خبرات تعميمية تُ ِ
حدث في حياتيـ تغيرات مرغوب فييا.

 .2المعمموف :ىـ أكبر المدخبلت بعد التبلميذ وأىميا في أي نظاـ تعميمي ،وىـ يشكموف عموماً الطاقة
البشرية المحركة لمنشاطات العممية التعميمية التي تتوقؼ فعاليتو إلى حد كبير عمى مدى كفاياتيـ وفعاليتيـ،

فتؤثر كفايات المعمميف وفاعميتيـ عمى النظـ التدريسية ونظـ التقويـ ،وىـ يساعدوف التبلميذ في الحصوؿ
عمى المعارؼ والميارات والقيـ البلزمة ليـ كأفراد ،وكأعضاء في المجتمع والمتضمنة في محتوى مقرراتيـ

الدراسية ،كما يقع عمييـ عبء قيادة عمميات التعميـ والتعمـ لمطبلب (مقاؿ عف المدخؿ المنظومي.)2013 ،
 .3األىداؼ :يقصد بيا ىنا األىداؼ العامة لمتعميـ.
 .4البرامج المدرسية :ىي جميع ما تقدمو المدرسة لتبلميذىا مف مباني وخدمات وأجيزة بيدؼ تعميميـ.
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 .5الوسائؿ واألدوات التعميمية :كالتمفزيوف التعميمي ،والمعامؿ ،وغرؼ العرض ،وما يتعمؽ بيا مف أجيزة
وأدوات (درويش.)136 -135 :2013 ،
 .6التكنولوجيا التعميمية :طريقة منظمة لتخطيط وتنفيذ وتقييـ كؿ عممية التعمـ والتعميـ في نطاؽ أىداؼ
معينة مؤسسة عمى البحث في التعميـ البشري ووسائؿ االتصاؿ الحديثة ،وباستخداـ مزيج مف مصادر بشرية
وغير بشرية لتحقيؽ تعميـ أفضؿ وأكثر فعالية .فيي تتضمف كؿ ما يتصؿ باستخداـ كؿ األساليب التقميدية
والحديثة في الموقؼ التعميمي لتحقيؽ أىداؼ النظاـ التعميمي ،مع استخداـ التخطيط واالستعانة بأساليب

االتصاؿ الحديثة مثؿ التميفزيوف واألفبلـ والخرائط والكمبيوتر...إلخ (مقاؿ عف المدخؿ المنظومي.)2013 ،
 .7أساليب التقويـ :ووضعت مع المدخبلت نظ اًر ألف التدريس يتأثر بأسموب التقويـ المستخدـ في الفصؿ،
فالمدرس الذي ال يستخدـ األساليب المتنوعة في التقويـ يختمؼ في تدريسو عف اآلخر الذي ينوع مف أساليب

التقويـ بطريقة تتفؽ مع قياس النمو الشامؿ لممتعمـ.

والمدخبلت ىي أىـ أجزاء التدريس ألف حسف المدخؿ مظنة حسف المخرج ،وأما إذا أسئ مدخؿ

ابتداء (درويش.)136 :2013 ،
التدريس فبل نتوقع منو نتاجاً حسناً
ً

مما سبؽ يتضح لمباحثة أف المدخبلت تشمؿ جميع العناصر التي تدخؿ النظاـ؛ لتحقيؽ أىداؼ

محددة والمدخبلت مصفوفة مف الموارد المختمفة (مادية ،وبشرية وغيرىا) يتـ توفيرىا؛ لتحقيؽ أىداؼ مرجوة.
ونمحظ تبايف المدخبلت البشرية المتمثمة في طاقات وقدرات ورغبات واتجاىات وأنماط سموؾ األفراد ذات

العبلقة باألنشطة واألىداؼ ،وىناؾ ثبلثة مظاىر بارزة فيما يتعمؽ بمدخبلت أي نظاـ أوليا التفاعؿ بيف
النظاـ وبيئتو ،فالبيئة ىي مصدر المدخبلت ألي نظاـ ،وثانييما معرفة المدخبلت وتحديد ما ييـ النظاـ
منيا ،أما ثالثيا فيتضمف تحديد أولويات المدخبلت والعمؿ عمى تنشيطيا لتوتي أكميا كؿ حيف.

ثانياً :عمميات التدريس:Teaching Operations
العمميات ىي التفاعبلت التي تتـ بيف العناصر أو الطرؽ واإلجراءات التي تتـ داخؿ النظاـ ،وىي

تشمؿ جميع األساليب والتفاعبلت والعبلقات واألنشطة التي تيدؼ تحويؿ المدخبلت وتغييرىا مف طبيعتيا

األولى إلى شكؿ آخر يتناسب وأىداؼ النظاـ (مقاؿ عف المدخؿ المنظومي.)2011 ،

وتتضمف عمميات التدريس كما يراىا درويش ( )137 –136 :2013كالتالي:
 .1شروط وطرؽ التعميـ وىي الطرؽ التدريسية المستخدمة في التدريس .وتعتبر طرؽ التدريس مف أىـ
مرتكزات عمميات التدريس.
 .2الحصص والدروس اليومية وعددىا .ويعتمد تعمـ التمميذ عمى عدد الحصص السنوية ،ولقد تفوقت الياباف
صناعياً نظ اًر الرتفاع المعدؿ السنوي العالي مف الحصص المدرسية.
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 .3سموؾ التمميذ القابؿ لممبلحظة ،وىو ذلؾ السموؾ الذي يمكف رصده مباشرة مف خبلؿ الحصة اليومية.
 .4االختبارات الدورية والنيائية بأنواعيا ،وىي جزء مف التقويـ العاـ.
 .5تقويـ النتائج ،ويقصد بو تقويـ نتائج التدريس ويشمؿ ىذا تقويـ تحصيؿ المتعمميف وتقويـ اتجاىاتيـ،
ويشمؿ أيضاً تقويـ عمؿ المعمـ وتقويمو لذاتو.

 .6أنشطة أخرى كالرحبلت واألنشطة غير الصفية المختمفة.
 .7البيئة المحيطة ،ويقصد بيا بيئة المدرسة والمجتمع مف بيئة مادية وعاطفية واجتماعية.
 .8التربية قوة تستطيع تنمية األفراد وصقؿ مواىبيـ ،وشحذ نجاح العممية التعميمية أو فشميا في تأدية
الوظائؼ وتحقيؽ األىداؼ دائماً يرجع بالدرجة األولى إلى معمميا والطرؽ واألساليب الحديثة التي يوظفونيا

داخؿ الغرفة الصفية لتنمية التفكير لدى المتعمميف (مقاط.)2 :2002 ،

مما سبؽ يتضح لمباحثة ضرورة االستخداـ المتدرج والمتنوع لطرؽ وأساليب التدريس كمرتكز أساسي
في عمميات التدريس بما يتناسب مع التوزيع الزمني لفقرات الدروس ،والحصص؛ لضماف رصد السموؾ

والتقويـ لمتحصيؿ واالتجاه؛ ولخمؽ نوع مف التوازف المقبوؿ ،والتكامؿ الجيد رأسياً وأفقياً لممادة المطروحة

لمدراسة بما يتأثر ويؤثر بالواقع العاـ ،وبكافة الجوانب المحيطة بالبيئة التعميمية.

ثالثاً :مخرجات التدريس :Teaching Outcomes
وتتمخص المخرجات بنمو التمميذ ،وىو ما يط أر عمى المتعمـ مف تغير إيجابي بسبب التدريس،

كتصحيح عقائد المتعمـ الخاطئة ،وزيادة إيمانو با﵀ ،وزيادة التحصيؿ المعرفي ،ونمو الميارات واالتجاىات
الموجبة .ونمو المتعمـ نمواً حسناً ىو الغاية القصوى والغرض األساس مف عممية التدريس ،ويخطئ مف يظف
أف ىدؼ التدريس ينحصر بمقدار المعمومات التي تقدـ لو أو كمية المعمومات التي يكتسبيا المتعمـ ،وىذا ال
يعني استبعاد كمية المعمومات مف قصد التدريس ولكنيا جزء مف ىدؼ التدريس ،وليست كؿ ما يقصد منو.
وىذا يؤدي إلى القوؿ أف التقويـ ال يجب أف ينحصر بقياس تحصيؿ التبلميذ ،بؿ يجب أف يتعدى ذلؾ إلى

قياس نموىـ الشامؿ وأثر التدريس عمييـ في شتى جوانبيـ العقائدية والتربوية والمعرفية والجسمية واالجتماعية
والنفسية بحيث ينتج لنا التدريس عضواً فاعبلً مؤث اًر في مجتمعو نافعاً لنفسو وأمتو .وتتضمف المخرجات أيضاً
تقويـ التدريس بحيث يؤدي ذلؾ دور التغذية الراجعة لتقويـ التدريس وتحسينو في المستقبؿ ،وذلؾ بتبلفي

األخطاء التدريسية التي تكتشؼ أثناء عممية التدريس (مقاؿ عف المدخؿ المنظومي.)2009 ،

إف المخرجات تشمؿ اإلنجازات والنتائج النيائية التي يحققيا النظاـ ،والمخرجات ىي الناتج الفعمي

لمعمميات ،وتتحدد مخرجات أي نظاـ وفؽ أىداؼ ىذا النظاـ ووظائفو .وتتوقؼ جودة تمؾ المخرجات عمى
نوعية المدخبلت ومستوى دقة العمميات وتتنوع مخرجات أي نظاـ مف المخرجات البشرية متمثمة في األفراد
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الذيف تـ إعدادىـ أو تأىيمييـ إلى المخرجات المادية متمثمة في السمع واألجيزة والمواد وأشكاؿ اإلنتاج المادي
التي يمكف لمنظاـ التوصؿ إليو ،والى نوع ثالث مف المخرجات يعرؼ بالمخرجات المعنوية متمثمة في األفكار
واآلراء والمعتقدات التي خرج بيا المخططوف أو يخرج بيا األفراد كمخرجات بشرية ،وقد تكوف المخرجات
مدخبلت لمنظاـ نفسو تضمف استم ارره أو تكوف مدخبلت لنظـ أخرى (مقاؿ عف المدخؿ المنظومي.)2011 ،

معرفة المتعمميف بما يعرفونو وما ال يعرفونو تساعدىـ عمى فيـ طبيعة معارفيـ وتقييميا ،فالمتعمموف

بحاجة إلى أف يتأمموا فيما تعمموه ( )Meta-cognitionوما يجب أف يتعمموا والى تقييـ ما تعمموا ،وأف
الذكاء متعدد ...،وأف لمطمبة أساليبيـ المختمفة في التعمـ ،والممارسات التدريسية السميمة ىي التي تراعي ذلؾ
التعدد ،واالختبلؼ (مقاؿ عف التعمـ النشط والمبادئ لمممارسات التدريسية السميمة.)2010 ،

مما سبؽ يتضح لمباحثة أف المخرجات المرجوة لمتعمـ متميز بعممو وعممو ال تأتي مف فراغ ،وانما

مادتيا المدخبلت الحسنة ،والعمميات الفعمية بتسخير ما يتاح لمتعميـ ،والتعمـ مف مواد وموارد مادية ومعنوية

حيث تشكؿ دعامة ،وأساس؛ لبناء فرد صالح منتج ومتطور بمجتمع قوي ،ومتماسؾ مواكب لمتقدـ العممي

والتكنولوجي ،ومواجو لمتحديات بقوة محققاً الفبلح؛ لمقضاء عمى العيوب مف أمراض النفس ،وأمراض

المجتمع؛ وتحقيؽ الصبلح بتزكية النفس ،ورفع سقؼ الرشد لعبادة الخالؽ الحؽ بنيج سوي وصحيح.

أنواع المنظومات :Types of systems
يمكف تصنيؼ المنظومات إلى نوعيف ىما:
 .1منظومات طبيعية :وتشمؿ المنظومات الحية بمعنى جميع الكائنات الحية مف نبات وحيواف وغيره،
والمنظومات الفيزيقية مثؿ الشمس والقمر والصخور.

 .2منظومات صناعية :وتشمؿ المنظومات الميكانيكية مثؿ اآلالت واألجيزة ،والمنظومات االجتماعية مثؿ
المدارس ،والمستشفيات ،والمنظومات النفسية مثؿ القيـ والميوؿ واالتجاىات (زيتوف.(10 –9:2001،

وكما يمكف أف تضيؼ الباحثة إلى جانب ما سبؽ المنظومات الطبيعية المستحدثة كإنتاج سبلالت
جديدة ميندسة وراثياً مثؿ سبلالت بكتيرية تخمص البيئة مف الفضبلت والبقع النفطية ،وبروتينات ميندسة
جينياً مثؿ ىرموني األنسوليف والنمو البشري والمضادات الحيوية والمقاحات ،أيضاً محاصيؿ زراعية ميندسة
جينياً مقاومة لؤلمبلح والمبيدات ،وأخرى مقاومة لمذبوؿ باإلضافة لبلستنساخ بنوعيو الجنيني والجسدي.

خطوات بناء المنظومة : Steps to build the system
تبنى المنظومة كما ُيمخصيا السعيد ( )500 :2005مف خبلؿ خطوات متتابعة ،وىي كما يمي:
 .1تحديد الوحدة الدراسية أو الموضوع المراد وضع المخطط المنظومي لو.
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 .2تحديد األىداؼ المراد تنميتيا لدى المتعمميف مف خبلؿ دراستيـ وفؽ المستويات والمعايير التي ال يحدىا
سقؼ مسبؽ ،وال يحدث فييا تداخؿ بيف اليدؼ والمؤشرات الدالة عميو ،وتعد خطوة تحديد األىداؼ أكثر
المراحؿ أىمية وحيوية؛ فعمييا تتوقؼ جميع مراحؿ التطور األخرى.

 .3تحميؿ محتوى المقرر أو الوحدة أو الموضوع المراد بناؤه بالمدخؿ المنظومي ولمتعرؼ إلى أوجو التعمـ
المختمفة مف مفاىيـ ومبادئ وأساليب واتجاىات وقيـ والتي يراد تنميتيا مف خبلؿ المنظومة.

 .4تحديد مدلوؿ كؿ مفيوـ وفقاً لما ورد في المقرر أو الموضوع مع تحميؿ المفردة إلى مكوناتيا األولية
البسيطة ،وتحتاج إلى ذوي الخبرة والبصيرة بمحتوى المادة وفؽ أساليب تحميمية معقدة مثؿ تحميؿ
المفيوـ ،ىرمي ،خطوات متتابعة ،عمميات متتابعة وأخي اًر التحميؿ العنقودي ،وىو يسير في العموـ وأكثر

صعوبة في العموـ االجتماعية ،وغير ممكنة في الفنوف ،وغيرىا (زيتوف.)142 :2001 ،

 .5تحديد المفاىيـ السابقة والبلزمة لدراسة ىذه الوحدة.

 .6ترتيب المفاىيـ والمبادئ في مخطط منظومي بحيث يبرز العبلقات بينيا.

 .7وضع روابط بيف المفاىيـ والمبادئ إلبراز نوعية العبلقة بينيا باستخداـ خطوط وأسيـ تشير إلى اتجاه
العبلقة مع كتابة تعبير معيف عمى تممؾ األسيـ يوضح نوع العبلقة.

 .8عرض المخطط المفاىيمي عمى مجموعة مف خبراء المادة الدراسية والمتخصصيف في التعمـ لتوجيو أو
ترشيد التطوير ولضماف الكيؼ التقني لممحتوى (السعيد.)500 :2005 ،

يمكف تمخيص العناصر المتداخمة والمتشابكة في منظومة المنيج المدرسي ،كما يمي:
مخططو ومنفذو المنيج

األىداؼ التعميمية

(المدخبلت)

المحتوى

التقييـ
الطالب

األنشطة والخبرات

(المخرجات)

شكؿ ()7-2

منظومة المنيج المدرسي (إبراىيـ" 2000 ،أ")20 :

بناء عمى ما سبؽ ذكره ترى الباحثة أنو البد مف انتقاء مفردات المحتوى ذات األولوية في التدريس
ضمف الوقت المتاح الذي يكوف عادة محدوداً ،ولذلؾ يمكف بناء مخطط منظومي تكاممي رئيس لمموضوع
الذي يدرس عمى فترة طويمة مف الوقت أو مخططات منظومية فرعية يمكف تدريسيا في يوـ واحد ،وقد يكوف

لمدرس مخطط منظومي واحد أو مجموعة مف المخططات المنظومية الفرعية .كما وترى الباحثة أنو ال
يقتصر وضع المنظومة عمى مفاىيـ عمـ الوراثة كفرع بسيط مف العموـ الحياتية وحسب ،وانما يمكف وضع

منظومات تربط بيف أىداؼ تدريس العموـ الحياتية ،وأصناؼ المعرفة مف العموـ ومف المقررات األخرى.
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سمات المدخؿ المنظومي : Systematic approach attributes
ويذكر زيتوف ) (14-10 :2001أف مف سمات المدخؿ المنظومي ما يمي:
 .1لكؿ منظومة ىدؼ أو مجموعة مف األىداؼ تعمؿ عمى تحقيقيا.
 .2المنظومة عبارة عف كؿ مركب مف تجميع مكونات مترابطة ومتفاعمة فيما بينيا ،وىذا التجمع يتـ وفؽ
قوانيف وقواعد منطقية أو رياضية؛ لتحقيؽ أىداؼ محددة.
 .3لكؿ منظومة حدود تحيط بمكوناتيا ووظائفيا وتحفظ ىويتيا عف البيئة المحيطة بيا.
 .4لممنظومة بيئة تحيط بيا وتقع خارج حدوده ،وربما تتسع أو تضيؽ حسب المنظومة التي يراد دراستيا.
 .5تمثؿ دينامية عمؿ المنظومة نموذج النظـ األساسي مف مدخبلت ،وعمميات ،ومخرجات ،وتغذية راجعة.

مراحؿ التدريس المنظومي :Teaching systematic stages
مراحؿ التدريس وفؽ المدخؿ المنظومي ،أوردىا محمد وآخروف ) )376 –375 :2005كما يمي:
 .1التعرؼ عمى المعرفة والخبرات السابقة لدى المتعمـ.
 .2اندماج المتعمـ وتفاعمو مع الخبرة السابقة.
 .3استكشاؼ المتعمـ لمخبرات الجديدة بإجراء عمميات وأنشطة بحثاً عف إجابات لؤلسئمة.
 .4تقديـ الخبرة الجديدة.
 .5اإليضاح والتفسير لمخبرة الجديدة.
.6التقويـ.

التعرف على
المعرفة
السابقة

التقويم

التفاعل مع
الخبرات
السابقة

التعمـ
والتعميـ
المنظومي

التفاعل مع

اإليضاح

الخبرات
الجديدة

والتفسير

تقديم
المفاهيم
الجديدة
شكؿ ()8-2
التعمـ والتعميـ المنظومي (الشوبكي)15 :2010 ،
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مميزات استخداـ المدخؿ المنظومي :The advantages of using systematic approach
يتميز استخداـ المدخؿ المنظومي كما يراىا سعودي وآخروف ) )127–126 :2005في تدريس
العموـ الحياتية بمجموعة مف المميزات ،وىي كما يمي:
 .1إبراز الييكؿ األساسي لمخبرات التي يتعامؿ معيا التبلميذ مما يؤدي إلى وعييـ بالبنية التركيبية لممادة

الدراسية.

 .2يجعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية.
 .3يعمؿ عمى مراعاة الفروؽ الفردية بيف التبلميذ.
 .4يعمؿ عمى تنمية الميارات المعرفية مثؿ ميارات حؿ المشكبلت واتخاذ القرار.
 .5يعمؿ عمى النمو الميني لممعمـ مف خبلؿ التنظيـ الفعاؿ ألفكاره وخبراتو.
 .6يؤكد عمى وحدة العموـ مف خبلؿ إبراز العبلقات بيف العموـ المختمفة.
 .7مواكبة االتجاىات الحديثة لمتربية حيث أنو يقوـ عمى عدد مف النظريات الحديثة مثؿ نظرية أوزوبؿ
والبنائية.
وىناؾ مجموعة أخرى مف المميزات لممدخؿ المنظومي كما حددىا أبو الحديد )-643 :2005

 ،)644وعمي ("2003ب" ،)94 :وىي كما يمي:

 .1تحقيؽ الجودة الشاممة لمتعميـ والتي تيتـ بمدخبلت العممية التعميمية ،والعمميات التي تقوـ عمييا لموصوؿ
إلى مخرجات تعميمية مناسبة.
 .2جميع مكونات المنيج ترتبط مع بعضيا بعبلقات تداخمية تبادلية.
 .3تنظيـ األفكار والمعاني والصور الذىنية في البنية المعرفية لممتعمميف؛ لتصبح المعرفة ذات بنية منظمة.
 .4تخفيض احتمالية فقداف أو نسياف المادة المتعممة الجديدة عف طريؽ اشتقاؽ ارتباطات بينيا ،وبيف غيرىا
مف األفكار والمعمومات داخؿ البناء المعرفي لممتعمـ.

 .5تحقيؽ أىداؼ تدريس العموـ.
 .6مساعدة الطالبات عمى وضع تصور حوؿ ما سوؼ يتـ تعممو في السنوات المقبمة.
 .7ومف أىـ األسباب التي تدعو لتطبيؽ المدخؿ المنظومي ىو عدـ الربط بيف ما يتعممو الطالب ،وخبرات

حياتو اليومية.
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ىذا وترى الباحثة أف المدخؿ المنظومي يكتسب قيمة تبرز بأىمية العبلقات المتكاممة التي ال تشتت
محددا ترتكز عميو المناقشة بيف المعمـ والمتعمـ ،وأداة لتسييؿ تعمـ
االنتباه إلى الجزئيات الصغيرة ،باعتباره
ً

المحتوى بطريقة وظيفية ذات معنى محفزة وايجابية ،ويربط األجزاء المختمفة مف المنيج معاً ومع ما تـ

دراستو في مراحؿ سابقة ،ويساعد عمى تنمية روح التعاوف بيف المتعمـ والمعمـ بفعالية ،ورفع الكفاية إلى كفاءة
ليما عمى حد سواء ،والمدخؿ المنظومي يستمر مف بداية دراسة الموضوع حتى نيايتو ،ففي بداية الدرس
يربط ما ىو جديد بالمخزوف المعرفي الموجود في البنية المعرفية لممتعمـ ،ويستمر استخدامو أثناء دراسة

الموضوع؛ لتوضيح العبلقات المتبادلة لممحتوى المدروس .وفي نياية الدرس إلبراز العبلقات؛ لمتمييز بينيا،
ومف ثـ تنمية القدرة في مواقؼ جديدة تتفؽ مع مدى فيمو لمموضوع ،فينمي الفكر المنظومي لدى المتعمـ،

ويعد ذلؾ مف أىـ أىداؼ استخداـ المدخؿ المنظومي في العممية التعميمية التعممية.

أىداؼ توظيؼ المدخؿ المنظومي : Recruitment aims of systematic approach
ييدؼ توظيؼ المدخؿ المنظومي كما وضحيا عبيد وآخروف ) )366 :2005إلى ما يمي:
 .1التأكيد عمى دور التغذية السابقة والتغذية الراجعة؛ لتصحيح المسار أوالً بأوؿ إلى جانب التمييد لمدراسة

البلحقة في ضوء الدراسة السابقة؛ مما يزيد مف قابمية التعمـ والتعميـ.

 .2تكويف بيئة صالحة لمتعمـ والتعميـ داخؿ الفصوؿ والمدارس مما يؤدي إلى زيادة الدافعية واالستمتاع
بالتعمـ ،وبذلؾ يعود لممدرسة دورىا الرائد كمؤسسة تعميمية تربوية تحقؽ الجودة الشاممة.

 .3تفعيؿ دور المعمـ كمرشد وموجو داخؿ الفصؿ؛ مما يزيد مف جودة التعمـ والتعميـ.

 .4تفعيؿ التعميـ النشط والتعاوني داخؿ فصوؿ المدرسة؛ مما يؤدي إلى رفع كفاءة التعمـ والتعميـ.

 .5إطبلؽ حرية التعبير بعبلقات بيف العمميات وبعضيا مف إبداعات التبلميذ في إطار المنيج ،ودوف التقيد
بمسائؿ بعينيا؛ مما يزيد مف جودة التعمـ والتعميـ.

 .6إنماء القدرة عمى التعبير عف الصور واألشكاؿ.

 .7تنمية ميارات التفكير المنظومي واإلبداعي لدى الطبلب.
 .8التأكيد عمى ثقافة الجودة منذ بداية السمـ التعميمي.

ىذا وترى الباحثة أنو ،ومف خبلؿ المدخؿ المنظومي باإلمكاف إعطاء منظومة عامة لممادة التي

سيتـ تعمميا بإعطاء الخبرات التعميمية بصورة منظومية تتناغـ فييا جوانب الخبرة المختمفة المعرفية،
والوجدانية ،والنفس حركية ،وبذلؾ يتـ تنمية الميارات بالقدرة عمى التحميؿ والتركيب ،وربط فروع المعرفة

منظوميا كمما أمكف ذلؾ ،ولمتطوير بصفة عامة البد مف تبني المدخؿ المنظومي حيث يتميز
المختمفة ربطًا
ً
بالتكامؿ والشموؿ لكؿ المكونات العممية والعممية ،واعتبار كؿ مكوف منظومة فرعية ليا مكوناتيا ،والتي
ديناميكيا بما يسمح لمنمو التمقائي والمتسمسؿ بيسر واتقاف.
تترابط ترابطًا
ً
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معيقات التدريس بالمدخؿ المنظومي:
Obstacles of Teaching through systematic approach
يمخص البابا ) )40 :2008أىـ معيقات التدريس بالمدخؿ المنظومي ،فيما يمي:
 .1عدـ خبرة المعمـ الكافية بالمدخؿ المنظومي.
 .2عدـ تعود المتعمـ عمى استخداـ المدخؿ المنظومي في التدريس.
 .3عدـ تصميـ المناىج بالمدخؿ المنظومي.
 .4عدـ االستم اررية في استخداـ المدخؿ المنظومي في التدريس.
وباإلضافة إلى ما سبؽ ذكره ترى الباحثة مف خبلؿ عمميا في حقؿ التعميـ ضرورة وعي المعمـ

ودرايتو الكاممة بالمناىج والمراحؿ التعميمية المختمفة؛ وربط الخبرات السابقة بالبلحقة؛ إلعطاء سمسمة
متكاممة ،والبد مف معرفة حقيقية لمعبلقات بيف كافة عناصر المعرفة ،وكيفية الربط بينيا؛ لتناوؿ المدخؿ

المنظومي بفاعمية ،وال ننسى التدريب عمى ىذه العبلقات حيث الحقائؽ والمفاىيـ والتعميمات والقوانيف
والنظريات كأساس لتطبيؽ المدخبلت والعمميات والمخرجات؛ ولزيادة حجـ التحصيؿ واالتجاه نحو مادة

العموـ الحياتية ،ونظ اًر ألىمية التعمـ النشط في إثراء المدخؿ المنظومي عمدنا إلى ادخالو الحجرة الصفية.

التعمـ النشط:
ظيرت الحاجة إلى التعمـ النشط نتيجة عوامؿ عدة ،لعؿ أبرزىا حالة الحيرة واالرتباؾ التي يشكو منيا
المتعمموف بعد كؿ موقؼ تعميمي ،حيث أف التعمـ النشط يمنح الطبلب فرصة لمتعامؿ مع موضوعات المقرر

بطريقة تفاعمية تشجع عمى التوصؿ إلى المعرفة بدالً مف تمقييا ،والمعمـ المتميز ىو ذلؾ المعمـ الذي يسيؿ

إمبلء عمى الطبلب في بيئة تعمـ تفاعمية.
عممية التعمـ ،وال يممييا
ً

شكؿ ()9-2
استراتيجيات التدريس التي تخدـ التعمـ النشط (درويش)139 :2013 ،
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توظيؼ التعمـ النشط يعني أف يقوـ المتعمموف بنشاطات عقمية حركية :مثؿ المناقشة – حؿ المشكمة – طرح
فكرة – طرح أسئمة – صياغة فروض – تجربة – أو حتى القراءة أو الكتابة – باإلضافة إلى ميارات التفكير
العميا كالتحميؿ والتركيب والتقويـ ،أنظر شكؿ (( )6درويش.)139 -138 :2013 ،

المقصود بالتعمـ النشط :Active learning
التعمـ النشط ىو تعمـ قائـ عمى األنشطة المختمفة التي يمارسيا المتعمـ ،والتي ينتج عنيا سموكيات

تعتمد عمى مشاركة المتعمـ الفاعمة ،واإليجابية في الموقؼ التعميمي  /التعميمي(الجمؿ ،مقاؿ عف مفيوـ
التعمـ النشط وأىميتو.)2008 ،
ولقد ظيرت دعوات متكررة إلى تنويع وتطوير أساليب التدريس ،والتي تركز عمى إشراؾ المتعمـ في

عمميتي التعميـ و التعمـ ،وجعمو المحور الرئيس في ذلؾ؛ لنصؿ إلى تعمـ نشط فعاؿ يحث المتعمميف أف
يستخدموا ميارات تفكير عميا ،واكتساب مجموعة مف الميارات والمعارؼ واالتجاىات والقيـ ،وتمكينيـ مف

االستقبللية في التعمـ ،والقدرة عمى حؿ المشكبلت الحياتية ،واتخاذ الق اررات وتحمؿ المسؤوليات ،وال يأتي ذلؾ

إال أف يكوف المتعمموف ىـ المحور الرئيس في عممية التعميـ والتعمـ ،وىـ المحور األساسي لمنقاش ،والتحميؿ
والتفكير واالستنباط ،ألنيـ عنصر نشاط وتفاعؿ ( الجدي.)9 :2012 ،
والتعمـ النشط فمسفة تربوية تعتمد عمى إيجابية المتعمـ في الموقؼ التعميمي ،وييدؼ إلى تفعيؿ دور
المتعمـ مف خبلؿ العمؿ والبحث والتجريب ،واعتماد المتعمـ عمى ذاتو في الحصوؿ عمى المعمومات واكتساب
الميارات ،وتكويف القيـ ،واالتجاىات؛ فيو ال يرتكز عمى الحفظ والتمقيف ،وانما عمى تنمية التفكير والقدرة
عمى حؿ المشكبلت وعمى العمؿ الجماعي والتعمـ التعاوني ،وىذه الفمسفة تنقؿ بؤرة االىتماـ مف المعمـ إلى

المتعمـ وتجعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية (الفرماوي محمود في مقاؿ التعمـ النشط واسترتيجياتو-
تكنولوجيا التعميـ.)2010(،-

التعمـ النشط يعرؼ بأنو ديناميكية الطالب ،والتي ىي أكثر مف مجرد االستماع لمحاضرة ،حيث
يفعؿ أشياء تتضمف االكتشاؼ والمعالجة ،وتطبيؽ المعمومات ،وتستمد مف مسممتيف أساسيتيف:
 التعمـ بطبيعتو مساع نشطة. يتعمـ الناس عمى اختبلفيـ بطرؽ مختمفة ).)Mckinney, 2010: 2إف التعمـ النشط ييتـ ببناء المعرفة ،ومعالجة المعمومات والتفاعؿ بيف الطبلب تحت إشراؼ
المعمـ).(Letexier, 2008: 39

45

كما أف التعمـ النشط يؤدي إلى زيادة تحصيؿ الطبلب لما يتعممونو ،ويستفيد منو المتعمـ في حياتو
ويطبقو في الواقع ،ويشرؾ فيو الطمبة بصورة مباشرة وذاتية ،لذلؾ ال بد مف إتباع طريقة لتوصيؿ( القيـ
والمفاىيـ العممية والتربوية بعيداً عف األسموب التقميدي (بدير.(55:2008 ،

والتعمـ النشط يتضمف عدداً مف االستراتيجيات والمداخؿ منيا :التعمـ التعاوني ،التعمـ االستقصائي،

التعمـ مف خبلؿ النموذج المعممي ،العصؼ الذىني ... ،ولعب األدوار).(Rosenthal,1995: 233
جدوؿ ()1-2
الفرؽ بيف التعميـ التقميدي والتعمـ النشط (درويش(143 :2013 ،

التعمـ النشط

التعميـ التقميدي

وجو المقارنة

يشترؾ التمميذ مع المعمـ في التعميمات

يصدرىا المعمـ فقط

التعميمات

يشرؾ المعمـ التبلميذ في اختيار نظاـ العمؿ

يفرضو المعمـ عمى التبلميذ

نظاـ العمؿ

معمنة لمتبلميذ ويشاركوف في وضعيا وتحقيقيا

غير معمنة لمتبلميذ

األىداؼ

ميسر

ممقف

دور المعمـ

مسموح لمتبلميذ بطرح األسئمة عمى المعمـ وعمى زمبلئيـ
فيـ وحؿ مشكبلت ومستويات تفكير عميا وابتكارات

المعمـ ىو الذي يسأؿ غالباً

األسئمة

تذكر وحفظ المعمومات

في جميع االتجاىات

في اتجاىيف فقط

يساعد المعمـ التمميذ عمى اكتشاؼ نواحي القوة والضعؼ

المعمـ يقوـ بإصدار حكـ

التقييـ الذاتي

بالنجاح أو الفشؿ

المحصمة
التواصؿ
التقويـ

في ضوء ما سبؽ يتضح لمباحثة أنو مف الواجػب االنتقػاؿ بػالتعمـ مػف الصػورة التقميديػة إلػى مػا يعػرؼ

ب ػػالتعمـ النش ػػط وى ػػو فمس ػػفة تربوي ػػة تعتمػ ػد عم ػػى إيجابي ػػة الم ػػتعمـ ف ػػي الموق ػػؼ التعميم ػػي ،وى ػػي ش ػػاممة لجمي ػػع

الممارسػػات التربويػػة واإلج ػراءات التدريسػػية اليادفػػة إلػػى تفعيػػؿ دور المػػتعمـ وتعظيمػػو ،حيػػث الػػتعمـ بالعمػػؿ،

والبحػػث والتجريػػب ،واعتمػػاد المػػتعمـ عمػػى ذاتػػو فػػي الحصػػوؿ عمػػى المعمومػػات ،واكتسػػاب الميػػارات ،وتكػػويف

القيـ واالتجاىات ،فيو ال يركز عمى الحفظ ،والتمقيف ،واالستظيار ،وانما عمى تنمية التفكير والقػدرة عمػى حػؿ
المشػػكبلت ،والعمػػؿ الجمػػاعي ،والػػتعمـ التعػػاوني بػػاألقراف ،ف ػبل يكػػوف التركيػػز عمػػى اكتسػػاب المعمومػػات فقػػط،

وانما عمى الطريقة واألسموب التي مف خبلليما يكتسػب المػتعمـ المعمومػات والميػارات والقػيـ واالتجاىػات أثنػاء

التحصػػيؿ خػػبلؿ الحصػػة .فػػالتعمـ النشػػط ىػػو تعمػػـ قػػائـ عمػػى األنشػػطة المختمفػػة التػػي يمارسػػيا المػػتعمـ ،منتجػػة
سموكيات لممتعمميف تعتمد عمى مشاركتيـ الفاعمة واإليجابية في الموقؼ التعميمي التعممي ،جػدير بالػذكر أنيػا
قػػد تنتقػػؿ إلػػى حصػػص الم ػواد األخػػرى ،وخػػارج البيئػػة الصػػفية وال نبػػالغ عػػف تحػػدثنا عػػف محاكػػاة خػػارج البيئػػة
المفعؿ لمتعمـ النشط.
المدرسية في بيئتو المحمية ،وىو المطمب النيائي الذي يشمؿ المتعمـ رأس ماؿ المعمـ ُ
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مفيوـ استراتيجيات التعمـ النشط : The concept of active learning strategies
"باسػػتعراض األدبيػػات التػػي تناولػػت الػػتعمـ النشػػط واسػػتراتيجياتو ،لػػوحظ أنػػو ال يوجػػد تعريػػؼ محػػدد لػػو،

فقػػد ُعرف ػت اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط بأنيػػا االج ػراءات والخط ػوات التػػي يتبعيػػا المػػتعمـ والمخطػػط ليػػا مسػػبقاً،
والت ػػي تتطم ػػب م ػػف التممي ػػذ التفكي ػػر والقػ ػراءة والكتاب ػػة واالس ػػتماع والتح ػػدث"" .وى ػػذا التعري ػػؼ يتف ػػؽ م ػػع تعري ػػؼ
اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط بأنيػػا مجموعػػة مػػف اإلج ػراءات واألنشػػطة ،التػػي يتبعيػػا المػػتعمـ بتوجيػػو وارشػػاد مػػف

المعمـ تجبرىـ عمى التفكير فيما يتعممونو"(الجدي.)9 :2012 ،
بينت نتائج األبحاث مؤخ اًر أف طريقة المحاضرة التقميدية التي يقدـ فييا المعمـ المعارؼ ،و ينصت

المتعمموف خبلليا إلى ما يقولو المعمـ ىي السائدة .كما تبيف أف ىذه الطريقة ال تسيـ في خمؽ تعمـ حقيقي .

و ظيرت دعوات متكررة إلى تطوير طرؽ تدريس تشرؾ المتعمـ في تعممو  .إف إنصات المتعمميف في غرفة
الصؼ سواء لمحاضرة أو لعرض بالحاسب ال يشكؿ بأي حاؿ مف األحواؿ تعمماً نشطاً  .فما التعمـ النشط ؟

لكي يكوف التعمـ نشطاً ينبغي أف ينيمؾ المتعمموف في قراءة أو كتابة أو مناقشة أو حؿ مشكمة تتعمؽ بما
يتعممونو أو عمؿ تجريبي ،وبصورة أعمؽ ،فالتعمـ النشط ىو الذي يتطمب مف المتعمميف أف يستخدموا مياـ

تفكير عميا كالتحميؿ ،والتركيب ،والتقويـ فيما يتعمؽ بما يتعممونو .بن ػػاء عمى ما سبؽ فإف التعمـ النشط ى ػػو:

"طريقة تدريس تشرؾ المتعمميف في عمؿ أشيػ ػػاء تجب ػػرىـ عمى التفكير فيما يتعممونو" (مقاؿ عف التعمـ النشط
والمبادئ لمممارسات التدريسية السميمة.)2010 ،

ممػػا سػػبؽ يتضػػح لمباحثػػة أف الػػتعمـ النشػػط طريقػػة تعمػػـ وتعمػػيـ فػػي آف واحػػد ،وفييػػا دعػػوة لضػػرورة

المشاركة الفاعمة ،واالنغماس لممتعمميف في العممية التعميمية ،بداية مف خػبلؿ  ،وبوجػود معمػـ مخطػط وموجػو
ومشرؼ لمموقؼ التعميمي ،يشجعيـ عمى تحمػؿ المسػؤولية ويسػاعدىـ عمػى تحقيػؽ األىػداؼ المرجػوة المتمثمػة

في بناء المعرفة ،والتنمية والقيـ واالتجاىات ،وذلؾ لف يتحقؽ إال مف خبلؿ بيئة تعميمية غنية متنوعة ،تسػمح

لممتعمـ باإلصغاء اإليجابي ،والحوار البناء ،والمناقشة الثرية والتفكير الواعي والتحميؿ السميـ ،والتأمؿ العميؽ،

والعمؿ المتآزر ،كذلؾ غنية بأدواتيا ،وأجيزتيا ،ووسائميا ،ووسائطيا...إلخ ،ومييأة صحياً ،وتربوياً ليذا النوع

مف التعمـ ،كما القادة والجنود أو لربما كما المياجريف واألنصار.

أىداؼ استراتيجيات التعمـ النشط : The goals of active learning strategies
في التعمـ النشط تندمج المعمومات الجديدة انػدماجاً حقيقيػاً فػي عقػؿ المػتعمـ ممػا يكسػبو الثقػة بالػذات.

ويمكف أف توصؼ األنشطة في التعمـ النشط كما وضحيا ( بدير:)38 :2006 ،

 .1يحرص المتعمـ عادة عمى فيـ المعنى اإلجمالي لمموضوع وال يتوه في الجزئيات.
 .2يخصص المتعمـ وقتا كافياً لمتفكير بأىمية ما يتعممو.
 .3يحاوؿ المتعمـ ربط األفكار الجديدة بمواقؼ الحياة التي يمكف أف تطبؽ عمييا.
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 .4يربط المتعمـ كؿ موضوع جديد يدرسو بالموضوعات السابقة ذات العبلقة.
 .5يحاوؿ المتعمـ الربط بيف األفكار في مادة ما مع األفكار األخرى المقابمة في المواد األخرى.

مبررات استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط:
Justification for using of active learning strategies
ىناؾ العديد مف التبريرات الستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط منيا:
 -أنيػػا مػػف االسػػتراتيجيات التعميميػػة المفيػػدة التػػي تجمػػع بػػيف الػػتعمـ النشػػط والتوجيػػو ىػػو "الػػتعمـ عػػف طريػػؽ

التعمػػيـ" الػػذي اقترحػػو مػػارتف عػػاـ 1985ـ ،ومػػارتف ،وأوبػػؿ عػػاـ 2007ـ .ويتطمػػب ىػػذا األسػػموب أف يقػػوـ

المتػػدربوف بتعمػػيـ المػػادة لرفقػػائيـ .ومػػف المؤكػػد أف يقػػوـ المػػدرس بمسػػاعدة وتوجيػػو الطػػبلب خػػبلؿ المرحمػػة.
وطبػػؽ ىػػذا األسػػموب فػػي ألمانيػػا فػػي بػػدايات الثمانينػػات مػػف القػػرف الماضػػي ،ومػػا زاؿ قيػػد التطبيػػؽ فػػي جميػػع

الم ارحػػؿ التعميمي ػػة األلماني ػػة .ودم ػػج مب ػػادئ عم ػػـ الس ػػموكيات ،وعم ػػوـ اإلدراؾ ف ػػي ى ػػذا األس ػػموب يش ػػكؿ إط ػػار
متماسؾ لمعمؿ النظري والتطبيقي (مقاؿ عف التعمـ النشط-ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.)2011،
 -أف ال ػػتعمـ النش ػػط ال يعتب ػػر مش ػػيداً رياض ػػياً ،وأف الطمب ػػة ال يتعمم ػػوف الكثي ػػر بمج ػػرد الجم ػػوس ف ػػي الفص ػػؿ

واالستماع لممعمميف واإلجابة عف أسئمتيـ ،إنما يجب عمى الطمبة التحدث عما يتعممونو ،والكتابة عنو ،وربطو
بخبرتيـ السابقة ،وتطبيقو في حياتيـ اليومية ).)Chickering and Gomson, 1987: 3
ا
 ينمى العبلقات االجتماعية بيف التبلميذ ،وبعضيـ البعض ،وبيف المعمـ . ينمى الثقة بالنفس ،والقدرة عمى التعبير عف الرأي . ينمى الدافعية في إتقاف العمؿ . يعزز روح المسئولية ،والمبادرة لدى التبلميذ (الجمؿ ،مقاؿ عف مفيوـ التعمـ النشط وأىميتو.)2008 ، يحفز التبلميذ عمى كثرة اإلنتاج وتنوعو. ينمي القدرة عمى التفكير والبحث. -يعزز التنافس االيجابي بيف التبلميذ (قاسـ ،تعريؼ التعمـ النشط وأىميتو وأسسو ومميزاتو – آفاؽ عممية

وتربوية.)2014 ،

ومف مبررات استخداـ الباحثة الستراتيجيات التعمـ النشط أف استخدامو يحقؽ ما يمي:
 -يعود المتعمـ إتباع قواعد العمؿ ،وزيادة اندماجو بتفاعؿ إيجابي ،مما يمتعو ويبيجو.
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 يسمح لممتعمـ باإلدارة الذاتية ،واشاعة جو مف الطمأنينػة والمػرح أثنػاء الػتعمـ ،حيػث تعمػـ كػؿ مػتعمـ حسػبسرعتو الذاتية؛ لرفع مستوى كفايتو.
 -يساعد المتعمـ عمى فيـ ذاتو ،واكتشاؼ نواحي القػوة ،والضػعؼ لديػو ،وحثػو عمػى اسػتخداـ الػذكاءات التػي

يتمتع بيا وصوالً لئلتقاف؛ بيدؼ رفع الكفاية إلى كفاءة.

 يصبح لدى المتعمـ اتجاىات أفضؿ نحو المدرسة ،ونحو المعمميف ،ويعزز القيـ اإليجابية. فاعميتيا في العممية التعميمية بعامة ،وفي تدريس العموـ الحياتية بخاصة؛ لكونيا تبقي أثر الػتعمـ بمػا يخػدـالمتعمـ لكي يتكيؼ مع المجتمع الذي يعيش فيو ،وبأخبلقيات سوية.

دور المعمـ والمتعمـ في التعمـ النشط
The role of the teacher and the learner in active learning
أوالً :دور المعمـ في التعمـ النشط : The role of the teacher in active learning
ىناؾ دور مميز لممعمـ في التعمـ النشط حيث يكوف ىو الموجو ،والمرشد ،والمسيؿ لمتعمـ ،فيو يدير
الموقؼ التعميمي إدارة ذكية بحيث يوجو المتعمميف نحو اليدؼ منو ،وىذا يتطمب منو اإللماـ بميارات ىامة
تتصؿ بطرح األسئمة وادارة المناقشات ،وتصميـ المواقؼ التعميمية المشوقة والمثيرة وغيرىا .ويتمخص دور

المعمـ في استراتيجيات التعمـ النشط درويش ( (145 -144 :2013كما يمي:
 .1يقوـ بالتخطيط واالعداد المسبؽ ،ويحدد نتاجات المتعمـ ،ويراقب النتائج باستخداـ استراتيجيات تقويـ
ومعايير تسجيؿ مناسبة....

 .2يختار أنشطة مناسبة ،ومحفزة لمطمبة ،ويوفر فرصاً لتقديـ عرض مناسب لمجميور ،ويبلحظ التعاوف
وآليات العمؿ ،ويدعـ الطمبة ويشجعيـ.

 .3ميسر لمتعمـ ،يضع دستو اًر مع تبلميذه لمتعامؿ داخؿ الفصؿ ،مستخدماً أساليب المشاركة ،وتحمؿ

المسئولية ،حيث يربط التدريس ببيئة التبلميذ ،وخبراتيـ وفقاً لمموقؼ التعميمي وقدرات التبلميذ (الجمؿ ،مقاؿ
عف مفيوـ التعمـ النشط وأىميتو.)2008 ،

 .4استخداـ العديد مف األنشطة التعميمية ،والوسائؿ التعميمية وفقاً لمموقؼ التعميمي ،ووفقاً لقدرات التبلميذ
بما يحقؽ تنوعاً في التكميفات والتعيينات التي يكمؼ بيا التبلميذ ،بحيث تعطي لكؿ تمميذ حسب إمكاناتو،

وقدراتو مما يؤدي في النياية إلى وجود بيئة نشطة.

 .5إدراؾ نواحي قوة التبلميذ ،ونواحي ضعفيـ بحيث يوفر ليـ الفرص لمزيد مف النجاح في الجوانب الصعبة
بالنسبة ليـ بدرجة أفضؿ في المجاالت التي ىـ كفأ ،ومتميزوف فييا.
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 .6التنويع في طرؽ التدريس التي يستخدميا في الفصؿ ،بحيث تعتمد ىذه الطرؽ عمى التعمـ النشط بدالً مف

استخداـ طريقة المحاضرة لكؿ التبلميذ ،مما يضمف تعمـ كؿ تمميذ وفقاً ألنماط تعممو ،وذكاءاتو.

 .7تركيز جيوده عمى توجيو وارشاد ومساعدة تبلميذه عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ بدالً مف أف يمقنيـ فالمعمـ

يعمـ تبلميذه كيؼ يفكروف ،وليس فيما يفكروف.

 .8جعؿ التمميذ مكتشفاً ومجرباً وفعاالً بوضع التمميذ دائماً في مواقؼ يشعر فييا بالتحدي واإلثارة ،لما لذلؾ

مف أثر في عممية التعمـ ،واثارة اىتمامو ،ودوافعو ،وحفزه نحو التعمـ.

 .9يتعاوف مع زمبلئو مف معممي المواد الدراسية واألنشطة المختمفة عمػى تشػجيع الػتعمـ النشػط(قاسػـ ،تعريػؼ

التعمـ النشط وأىميتو وأسسو ومميزاتو–آفاؽ عممية وتربوية.)2014 ،

ثانياً :دور المتعمـ في التعمـ النشط :The role of the learner in active learning
تغير دور المتعمـ فيو مشارؾ نشط في العممية التعميمية ،حيث يقوـ المتعمموف بأنشطة عدة تتصؿ

بالمادة المتعممة ،مثؿ طرح األسئمة ،وفرض الفروض ،واالشتراؾ في مناقشات ،والبحث ،والقراءة ،والكتابة،
والتجريب ...يظير دور المتعمـ كما حدده درويش ( (144 :2013ما يمي:
 .1التخطيط واالعداد المسبؽ ،وتحديد األىداؼ والنتاجات التعميمية المرغوبة.
 .2تنظيـ العمؿ بالتعاوف مع اآلخريف ،والتقيد بالبرنامج الزمني مسبقاً.
 .3تحري الدقة في البحث عف المعمومات والمعارؼ الجديدة ،وتحديد الميوؿ واالىتمامات الشخصية.
 .4يتمتع التمميذ في الموقؼ التعميمي النشط باإليجابية والفاعمية.
 .5يشارؾ في تقييـ نفسو ويحدد مدى ما حققو مف أىداؼ.
اء جديدة.
 .6يبادر التمميذ بطرح األسئمة أو التعميؽ عمى ما يقاؿ أو يطرح أ فكار أو آر ً
 .7يكوف لو القدرة عمى المناقشة وادارة الحوار(قاسـ ،تعريؼ التعمـ النشط وأىميتو وأسسو ومميزاتو– آفاؽ
عممية وتربوية.)2014 ،
في ضوء ما سبؽ ترى الباحثة تغير دور المعمـ في التعمـ النشػط ،حيػث لػـ يعػد ىػو الممقػف والمصػدر

الوحيد لممعمومة ،بؿ أصبح ىو الموجو ،والمرشد ،والميسر لمتعمـ ،وال يسػيطر عمػى الموقػؼ التعميمػي كمػا فػي

الػػنمط التقميػػدي ،ولكنػػو يػػدير الموقػػؼ التعميمػػي إدارة ذكيػػة بحيػػث يوجػػو ويييػػئ المتعممػػيف ،ويسػػاعدىـ تػػدريجياً
عم ػى القيػػاـ بػػأدوارىـ الجديػػدة واكتسػػاب المعمومػػات ،والصػػفات ،والميػػارات ،وتػػرى الباحثػػة أنػػو البػػد مػػف إلمػػاـ
المعمػػـ بميػػارات ىامػػة تتصػػؿ بطػػرح األسػػئمة وغػػدارة النقاشػػات ،وتصػػميـ المواقػػؼ التعميميػػة المشػػوقة والمثي ػرة

لممتعمـ.
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يتركز دور المتعمـ في التعمـ النشط عمى إيجابية ومشاركة المتعمـ ،وأنو أصبح محور العممية
التعميمية ،يمكف تحديد دور المتعمـ في الموقؼ التعميمي النشط بما يمي:
اقترح كبل مف بونويؿ وايسوف أف يتعاوف كؿ متعمميف اثنيف معاً لمناقشة المادة الدراسية بأخذ أدوار

أو المناظرة ،أو المشاركة في حؿ حالة دراسية ،أو االندماج في مسألة تعمـ متشارؾ ،أو تحرير مقاالت ،والى
ما ىنالؾ .وىذه األنشطة فعالة كمواد متابعة ،إال أف فائدتيا أقؿ عند اعتمادىا كأسموب لطرح مواد جديدة.
يمكف استعماليا كمقدمة إلطار طرح مواد جديدة .وتعتمد درجة تدخؿ والمدرس عمى نوعية المادة ،ومكانيا
بالنسبة لممنياج .مف أمثمة التعمـ النشط :مناقشة دراسية حوؿ الموضوع .ويمكف إقامتيا في الحصة الدراسية

أو عبر اإلنترنت أو باعتماد طريقة فكر -ناقش -شارؾ (باإلنجميزية ،)think-pair-share :وىو تمريف
يطمب مف المتعمـ أف يفكر بالمسألة أو المادة ،ثـ يناقشيا مع متعمـ أو أكثر مف طبلب المادة ،وأخي اًر مشاركة

مع بقية طبلب المادة كمناقشة رسمية .ويأتي دور المدرس خبلؿ المناقشة الرسمية بتوضيح ما التبس مف

أفكار أو معمومات .تمريف كتابي قصير ،يسمى عادة "مقالة الدقيقة الواحدة" (باإلنجميزيةone minute :
 .)paperوىي مفيدة في مراجعة المواد .ويجب االبتعاد عف حؿ المسائؿ خبلؿ التعمـ النشط .إذ أشار
سويممر أف لحؿ المسائؿ نتائج عكسية لمتعمـ واقترح بأف يقوـ المتعمموف بدراسة مسائؿ محمولة عمى أساس أف

ليا فعالية أعمى في اكتساب وفيـ الترسيمة (مقاؿ عف التعمـ النشط -ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة.)2011،

يتضح لمباحثة فيما سبؽ أىمية اتباع ىذه االرشادات داخؿ الغرفة الصفية ألىميتيا ،وحيويتيا ،وأنيا
تؤتي أُكبلً أكبر ،وأوسع ،وأسرع بإضافة المزاوجة الرباعية لممتعمميف؛ لسيولة تناوليا في المقاعد في ىيكمة
البيئة الصفية في المدارس الفمسطينية ،فتصبح الطريقة بيذا التصميـ التفكير المستقؿ  -المزاوجة – الرباعية

 -المشاركة (باإلنجميزية ،)think-pair-Square-share :كما يمكف استخداـ استراتيجيات فاعمة في

البيئة الصفية أمثاؿ لولب الفف (باإلنجميزية )Art Spiral :لمرسـ التخطيطي الجماعي والتنافسي ...إلخ،
حٌث ٌتاح للمتعلم درجة عالٌة من الحرٌة والخصوصٌة والمسؤولٌة؛ إلعادة البناء العقلً المعرفً لديو.

ثالثاً :التحصيؿ : Achievement
المقصود بمفيوـ التحصيؿ:
لقد تناوؿ العديد مف المتخصصيف مفيوـ التحصيؿ الدراسي بطرؽ مختمفة ،ولعؿ أبرزىا تحديد مفيوـ
التحصيؿ مف خبلؿ ربطو بمفيوـ التعمـ الدراسي ،وحيث تباينت صياغة التعريفاتُ ،رصد منيا ما يمي:
يعرفو الجماؿ ( )18 :1976بأنو مقدار ما يحصمو الطالب مف خبرات وميارات في مادة دراسية أو
مجموعات مواد مقدرة بالدرجات التي يحصؿ عمييا نتيجة ألدائو االختبارات التحصيمية.
يعرفو عزيز ،وأنوار ) )128 :1990مقدار المعرفة والميارة التي حصؿ عمييا المتعمـ نتيجة التعميـ.
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ويعرفو آري وآخروف ( )Ary et al., 1996, 233االختبار التحصيمي بأنو االختبار مجموعة مف
المثيرات التي تقدـ لمفرد الستثارة استجابات تكوف أساساً إلعطاء الفرد درجة عددية ،تعتبر مؤش اًر لمقدر الذي
يمتمكو الفرد مف الخاصية التي يقيسيا االختبار.

بينما تعرفو بخش( )10 :1996أنو مقدار ما يكسبو المتعمـ مف المعمومات والمعارؼ ،وقد يكوف ىذا
التحصيؿ ميارياً أو عممياً أو دراسياً والمعيار الكتساب المعارؼ ىو درجة الطالبات في االختبار.
بينما يعرفو أبو جادوا ) )1 :2000محصمة ما تعممو المتعمـ بعد مرور مدة زمنية معينة ويمكف

قياسيا بالدرجة التي تحصؿ عمييا باختبار تحصيمي.

ويعرفو بركات ( )15 :2005بأنو التقدـ الذي يحرزه الطمبة في تحقيؽ أىداؼ المادة التعميمية

المدروسة ،والذي يقاس بعبلمة الطالب التي يحصؿ عمييا في االختبار التحصيمي.

وأوردت األسطؿ ( )10 :2007أف التحصيؿ عبارة عف المعمومات والمعارؼ والميارات الفكرية التي

اكتسبيا المتعمـ نتيجة مروره بخبرات ومواقؼ تعميمية ،ويقاس التحصيؿ بالدرجات التي يحصؿ عمييا المتعمـ

في اختبار يصمـ لذلؾ.

ومف خبلؿ التعاريؼ السابقة ترى الباحثة أف التحصيؿ عبارة عف الدرجات التي يحصؿ عمييا المتعمـ

نتيجة خضوعو الختبار تحصيمي ،وتتبنى إجرائياً فيما يخص الدراسة الحالية درجات الطالبات في االختبار
التحصيمي المعد مف قبؿ الباحثة في مادة العموـ الحياتية والمعتمد مف قبؿ المحكميف.

وقد استخدمت االختبارات التحصيمية لتحديد ما تعممو الفرد بعد أف تعرض لنوع معيف مف التعميـ

حسب التخطيط والتصميـ المسبؽ ،أي بعد أف درس منيجاً معيناً أو تمقى برنامجاً تعميمياً خاصاً ،فالدرجة
التي حصؿ عمييا الطالب تعتبر المستوى التحصيمي الذي استطاع أف يصؿ إليو ،والذي اعتمد أو رصد مف

قبؿ المعمـ خبلؿ فترة زمنية معينة مف التعميـ ...لذلؾ فالتحصيؿ الدراسي يشمؿ جميع ما يمكف أف يتعممو
التمميذ في مدرستو سواء ما يتصؿ منيا بالجوانب المعرفية ،أو الجوانب الدافعية ،أو الجوانب االجتماعية

واالنفعالية (الجبللي.)23-22 :2011،

ماىية االختبارات التحصيمية:
وحيث االختبارات التحصيمية واسعة االستخداـ في البحوث التي تتناوؿ طرؽ التدريس ،إذ يكوف

المتغير التابع في ىذه البحوث ىو التحصيؿ الدراسي .واذا لـ يتوفر لمباحث اختبار تحصيمي مقنف لقياس
المتغير الذي يريده ،فعميو أف يبني االختبار بنفسو .ويمكف تصنيؼ االختبارات إلى اختبارات تحريرية،

واختبارات عممية ،واختبارات شفوية .حيث االختبارات التحريرية ىي التي يراد بيا تقويـ التحصيؿ الدراسي...

ويطمؽ عمييا أحياناً اختبارات القمـ والورقة ،وتعتبر مف أىـ وسائؿ تقويـ التحصيؿ ،وتحديد مستوى التبلميذ

التحصيمي ،و ىناؾ نوعاف مف االختبارات المستخدمة في قياس وتقويـ التحصيؿ الدراسي ،وىما:
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 اختبارات االستدعاء (وىي التي يعطي فييا الطالب اإلجابة مف عنده ،أي يستدعييا وال يتعرؼ عمييا)،
وتنقسـ إلى:

 أسئمة المقاؿ ذات اإلجابة المستفيضة. -أسئمة المقاؿ ذات اإلجابة المحدودة.

 األسئمة ذات اإلجابات القصيرة (عبارة أو جممة). -أسئمة اإلكماؿ (مؿء الفراغات).

 اختبارات التعرؼ (وىي التي يختار فييا الطالب اإلجابة مف عدة إجابات معطاة) ،وتنقسـ إلى:
 -أسئمة الصواب والخطأ (اإلجابة البديمة).

 -أسئمة االختيار مف متعدد (اختيار إجابة مف عدة إجابات).

 تمرينات المطابقة (مطابقة عدد مف اإلجابات مع عدد مف األسئمة).واختبارات االستدعاء التي يعطي فييا الطالب اإلجابة مف عنده تمثؿ عمبلً أو ميمة أقؿ تحديداً مف
اختبارات التعرؼ ،وبالتالي فمف الصعب ضبط استجابة الطالب فييا .وأعظـ صعوبة نواجييا في النوع

األوؿ مف األسئمة (أبو عبلـ.)378-377 :2001،

ومزايا اختبارات االختيار مف متعدد كما يراىا درويش وحرب (:)199 :2002

 تعطي عينة كبيرة مف مفردات محتوى المادة الدراسية. -سيولة تصميميا.

 -خموىا مف ذاتية التصحيح ،وارتفاع معامؿ صدقو وثباتو.

 قياسو لقدرات متنوعة مف بينيا القدرة عمى التصرؼ وادارة العبلقات. -انخفاض نسبة المجوء إلى التخميف في اإلجابة عف األسئمة.

رابعاً :االتجاه : Attitude
 االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية:
تعد االتجاىات نحو العموـ العامة والعموـ الحياتية خاصة مف األشياء الضرورية ،والتي تتسـ
بالحيوية؛ ذلؾ ألىمية تناوليا لمنشء؛ لذلؾ عمدنا لمحديث عف مفيوـ االتجاه وأىميتو ،ومصادره  ،وجوانبو

الرئيسية بإشارة لمكوناتو ،والعوامؿ المؤثرة فيو تكوينو ،وخصائصو .وفي ضوء بحثنا في ىذا المجاؿ رأينا

تعدد اآلراء حوؿ تعريؼ االتجاه تعريفاً محدداً ،حيث ال يوجد تعريؼ واحد موحد مقنف ُيعترؼ بو؛ ذلؾ لكوف
االتجاه مرتبط بالوجداف والعواطؼ فضبلً عف أنو استعداد عقمي ،أنو مرتبط بشعور داخمي لمفرد ،كما يمكف

أف نعبر عنو قوالً أو فعبلً.

 المقصود بمفيوـ االتجاه:
لقد تعددت التعريفات المتعمقة بتوضيح المقصود بمفيوـ االتجاه:
53

يعتقد المقاني والجمؿ ) )7 :1999أف االتجاه عبارة عف حالة مف االستعداد العقمي تولد تأثي اًر دينامياً

عمى استجابة الفرد ليساعده عمى اتخاذ القرارات المناسبة سواء أكانت بالرفض أو االيجاب فيما يعترض لو

مف مواقؼ ومشكبلت.

يعرفو الصوفي ) )7 :2000بأنو خطوات إجرائية تصمـ لقياس ما يتقبمو المرء أو ال يتقبمو.
بينما يرى حماد واألغا ) )434 :2010أف االتجاه ىو مجموعة استجابات الفرد نحو مشكمة أو
قضية معينة إيجابا أو سمبا ،وذلؾ بعد مروره بخبرة معينة تتعمؽ بيذه المشكمة أو القضية.
ىذا ويعرؼ درويش ( )63 :2013االتجاه العممي بأنو مجموعة مف المكونات المعرفية واالنفعالية

والسموكية تتصؿ باستجابة الفرد نحو قضية ما مف موضوعات العمـ ،بدرجة نسبية مف التأييد أو الرفض).

ومف خبلؿ التعاريؼ السابقة ترى الباحثة أف االتجاه عبارة عف استعداد عقمي ،ومحصمة
الستجابات الفرد نحو موضوع معيف بالقبوؿ أو الرفض ،أيضاً في ضوء ما تقدـ يمكف تعريؼ االتجاه نحو

العموـ الحياتية في الدراسة الحالية بأنو :محصمة استجابات مجموعة الدراسة مف طالبات الصؼ العاشر بغزة
نحو تطوير وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي نحو العموـ الحياتية التي تعد مؤش اًر لمقبوؿ أو الرفض
أو الحياد نحوىا ،ويعبر عنو بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة الستجابتيا لفقرات مقياس االتجاه الذي

أعدتو الباحثة لذلؾ.

 أىمية االتجاىات:
أورد الزعانيف ( )74 :2007أف االتجاه ذو أىمية ،لكونو يشبع احتياجات نفسية مختمفة لدى الفرد.
وبأنو أيضاً يساعده عمى أخذ أو تحديد اتجاه صحيح نحو البيئة الخارجية ،ويزيد مف قدرة ىذا الفرد عمى

تحديد سموكو واتخاذ ق ارراتو في المواقؼ النفسية المتعددة بشيء مف االتساؽ واالتفاؽ دوف تردد أو تفكير

مستقؿ في كؿ مرة ويحقؽ لو الرضا العاطفي ويساعده في فيـ سموؾ اآلخريف.
وأورد فنونة ( )57 :2012أف أىمية االتجاىات تكمف فيما يمي:
 .1تحدد التفاعؿ والرأي إزاء موضوع او فكرة أو شخص.

 .2يمارس الفرد مف خبلليا عدداً مف الميارات مثؿ (االتصاؿ ،التنافس ،التعاوف ،التفاعؿ).
 .3تساعد في اتخاذ القرار بشيء مف االتزاف واالتساؽ.

 .4تساعد عمى تنظيـ معمومات األفراد بطريقة تسيؿ تفيميا.
 .5تكسب الف ارد خصائص تربوية سميمة.

 مصادر االتجاىات:

أورد إبراىيـ ( )56 :2004أربعة مصادر أساسية الكتساب االتجاىات ،وىي كما يمي:

 .1العمميات التي يمارسيا الفرد تسيـ في تنمية االتجاىات نحو مشكمة أو موضوع معيف.
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 .2الخبرات المؤلمة والصادمة التي ليا أثر انفعالي عميؽ عمى نفسية المتعمـ ،وقد تؤدي إلى نفوره أو
ابتعاده عف المشكبلت التي تنمي الخبرات.

 .3البيئة معيف ال ينضب مف القيـ واالتجاىات التي يكتسبيا الفرد مف خبلؿ تعاممو معيا بطريقة ال شعورية
ورؤى ووجيات النظر التي يتمسؾ بيا الكبار.

 .4تكامؿ االستجابات النوعية المتكررة ليا أثر مباشر في اكساب المتعمـ االتجاىات.

 الجوانب الرئيسية لبلتجاه:

حيث يرى جينكينز ( )Jenkins, 1994:318أف االتجاه يتكوف مف مكونات ثبلثة ،وىي كما يمي:
 .1مكوف معرفي :يشير إلى ما لدى الفرد مف معرفة (معمومات) حوؿ موضوع االتجاه.
 .2مكوف انفعالي :يشير إلى شعور عاـ يؤثر عمى االستجابات (بالقبوؿ أو الرفض) لموضوع االتجاه.

 .3مكوف سموكي :يشير إلى جميع االستعدادات السموكية (نزعة) التي ترتبط باالتجاه(إيجابياً أو سمبياً).
وبينما أبوعبلـ ( )393–392 :2001يرى أف ما ُيقصد باالتجاه نحو موضوع ما ،االعتقاد أو عدـ
االعتقاد فيو ،فقد نعتقد أف شيئاً ما عمى صواب ،وأف شيئاً آخر عمى خطأ ،ويتضمف ثبلثة جوانب رئيسية:
 .1ىدؼ ىو موضوع االتجاه ،ويرتبط بعوامؿ معرفية ىي ما يفيمو الفرد أو يعرفو عف الموضوع.
 .2حالة انفعالية وجدانية ىي الشعور نحو الموضوع بشعور معيف سواء كاف إيجابياً أو سالباً.

 .3توجيو السموؾ ،فبناء عمى الحالة االنفعالية لدى الفرد نحو موضوع االتجاه نجده ينزع إلى القياـ بسموؾ
معيف مؤيد أو معارض لمموضوع.

وكثي اًر ما ييتـ الباحثوف في التربية وعمـ النفس باتجاىات األفراد أو الجماعات نحو موضوعات

معينة .ويقصد باالتجاه استجابة موجبة أو سالبة لمفرد نحو موضوع أو مؤسسة ،أو مفيوـ أو قضية ذات

صبغة اجتماعية غالباً .وتسمـ مقاييس االتجاىات بأنو مف الممكف توزيع األفراد عمى طوؿ متصؿ ذي

قطبيف :أحدىما يعبر عف الجانب الموافؽ أو الجانب المؤيد والثاني عف الجانب المعارض .وغالباً ما يضطر

الباحثوف إلى بناء مقاييس اتجاىات خاصة ببحثيـ .مثؿ مقياس ليكرت ( Likertطريقة التقديرات المجمعة)،
وىي مف أكثر األساليب استخداماً لقياس االتجاىات .ويتكوف مقياس ليكرت مف مجموعة مف العبارات

الغرض منيا قياس االتجاىات نحو موضوع معيف.

وأورد فنونة ( )61 :2012أف ىناؾ بعض الشروط التي ينبغي مراعاتيا عند إعداد مقياس االتجاه

بطريقة ليكرت ،ومنيا:

ويقترح أف تكوف العبارات السمبية بنسبة (- %30
 .1التوازف بيف الفقرات اإليجابية والسمبية لممقياسُ ،
 )%50مف عبارات المقياس.
 .2أف تكوف موزعة عشوائياً بحيث ال يعرؼ المستجيب االتجاه العاـ لمموضوع الم ارد قياسو.
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وأوضح كؿ مف درويش وحرب ( )204 :2002المقصود باالستفتاء (االستبياف) عمى أنو طريقة مف
طرؽ جمع المعمومات عف مدى التغير الذي حدث لدى التمميذ نتيجة تعممو ،ويشمؿ االستبياف مجموعة مف

األسئمة تصاغ بعناية حوؿ جوانب نمو التمميذ وأثر المنيج فييا ،ويطمب مف التمميذ اإلجابة عف ىذه األسئمة
وقد ترسؿ إلى ولي أمره أو مف لو عبلقة بتعمـ التمميذ ونشاطو.

 العوامؿ التي تؤثر في تكويف االتجاه:

وقد أشار عبد العزيز ( )76 :2004إلى العوامؿ الثبلث المؤثرة في تكويف االتجاه  ،وىي كما يمي:
 .1الممارسة :وتعد شرطاً أساسياً فمف يمارس يجب أف يقوـ في المواقؼ الطبيعية.

 .2الخبرات :حيث إذا مر الفرد بخبرات انفعالية قوية ناتجة عف موقؼ معيف؛ فإنيا تؤثر في ىذا االتجاه
سواء كاف االتجاه موجب أو سالب.

 .3التأثير الشخصي :حيث إف البيئة التي ينتمي إلييا الفرد تؤثر في اتجاىاتو باستمرار؛ فإيماف المتعمميف
بأف المعمـ خبير يجعميـ أكثر استعداداً لتقبؿ آراء معمميـ واتجاىاتو في كثير مف األمور وخاصة إذا
كانت العبلقة مبنية عمى أساس مف التفاىـ والمحبة.

وأورد الشرقاوي ( )105 :2000أف ىناؾ مواقؼ متداخمة تتضمف تكويف االتجاه ،وىي كما يمي:

 .1تكامؿ عدد كبير مف االستجابات المحددة مف نفس االطار.
 .2تأثير بعض الخبرات او الصدمات غير السارة.

 .3التقميد الجاىز أي تقميد العمماء في مجموعة مف الخبرات او المواقؼ.

 .4التعميـ عندما يقوـ الفرد بالتفضيؿ او البعد عف العمميات العقمية المحددة مف مجموعة كبيرة مف
االستجابات بالقبوؿ او الرفض.

ويجمؿ الحصري ( )56-55 :2006في دراستو؛ فيرى أف قدرة التمميذ عمى فيـ الموضوعات التي
ُ
تقدميا لو المدرسة ال ترتبط بمستوى نموه العقمي وقدراتو فقط ،بؿ ترتبط كذلؾ بمقدار التصاؽ الموضوعات
التي يدرسيا باىتماماتو واتجاىاتو ،إذ توفر ...أساساً لدفعو لمتعمـ .وال يخفى أف المدرسة مف خبلؿ المنيج
المدرسي بكؿ مكوناتو مف اىداؼ ومحتوى وطرائؽ تدريس وأساليب تقويـ تستطيع أف تكوف اتجاىات عديدة

عند الطبلب (إف لـ يكف جميعيا) ...وحيف تنجح المدرسة مف خبلؿ تطبيؽ المنياج في تكويف اتجاىات

إيجابية نحو المقررات الدراسية تضمف استم اررية اىتماـ الطبلب بيذه الموضوعات ،وبقاء المعمومات
والميارات التي تـ اكتسابيا لفترة زمنية أطوؿ .وبالمقابؿ فإف تشكيؿ الطبلب التجاىات سمبية نحو أي مادة

دراسية أو أي وحدة دراسية يشكؿ عائقاً في وجو تعمميـ االحؽ وقد يرتبط ىذا االتجاه نحو المادة باتجاه مواز
لو نحو المدرس والمدرسة والتعمـ بشكؿ عاـ .إف االتجاىات تشكؿ بعداً أساسياً مف أبعاد الشخصية اإلنسانية،

ويقع قسـ كبير مف مسئولية تكوينيا واكتسابيا وتعديميا ،عمى عاتؽ البيت والمدرسة .ومما ال شؾ فيو أف
اتجاىات الفرد وميولو ليا دور كبير في التعميـ واألداء ،فمشاعر الطبلب واتجاىاتيـ نحو المادة الدراسية

ونحو معممييـ تؤثر في قدراتيـ عمى إنجاز المياـ التعميمية ،وعمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية المرغوب فييا،
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حيث أ كدت الدراسات أف االتجاه نحو المادة لو عبلقة بالتحصيؿ في ىذه المواد .وليذا كاف التعرؼ إلى
االتجاىات التي تتكوف عند الطبلب نحو مادة دراسية أو نحو جزء مف مادة دراسية ميماً؛ لضماف التدخؿ
السميـ بما يساعد عمى بناء اتجاىات إيجابية نحو المادة الدراسية وتقويتيا .ومع أف معظـ المربيف يؤكدوف

ضرورة التركيز عمى تنمية االتجاىات المرغوب فييا ،فإف االىتماـ ال يزاؿ قميبلً في ىذا الجانب مقارنة
باالىتماـ الكبير في مجاؿ اكتساب المعارؼ والميارات.

وأوجز كؿ مف الوىر والحموري ( )168 :2008بأنو ينظر لبلتجاه بشكؿ عاـ ،عمى أنو االستجابة
سمباً أو إيجاباً لؤلشياء واألشخاص واألماكف واألحداث واألفكار ،وىو يتضمف ثبلثة أبعاد أساسية ىي:

اإلدراؾ والشعور والسموؾ ،فنحف ندرؾ الشيء فيتولد لدينا شعور سمبي أو إيجابي تجاىو ،ومف ثـ نتصرؼ
إزاءه بطريقة معينة في ضوء ىذا الشعور .أما االتجاىات نحو العموـ فيي تشير إلى استجابة الفرد اإليجابية

أو السمبية لمعمـ؛ وبالتحديد ،فإنيا تشير إلى حب الشخص أو كرىو لو؛ كما تتضمف أشياء كثيرة مف مثؿ
االىتماـ بالعموـ ،واالتجاه نحو العمماء ،واالتجاه نحو استخداـ العموـ .واالىتماـ بالعموـ ليس مجرد رغبة

الطالب بالتخصص فييا ،وانما أيضاً الرغبة بدراسة مزيد مف المساقات في العموـ ،واالستمرار في القراءة
عنو ،واستكشاؼ موضوعات عممية جديدة ،واالىتماـ بقضايا اجتماعية ذات عبلقة بو .فضبلً عف ذلؾ،

فاالىتماـ بالعموـ في مرحمة الطفولة يرتبط بقوة بالرغبة في دراسة مساقات العموـ في المرحمة الثانوية...
والميف العممية.

مما سبؽ يتضح لمباحثة أف االتجاىات ضرورية؛ لتوجيو السموؾ االنساني؛ لكونيا تعبر عف شعور

وبناء عميو
الفرد نحو موضوع ما؛ لذلؾ تعتبر موضحة لموقؼ نسبي لمفرد المتعمـ مف قيمة معينة ألمر ما،
ً
تعد االتجاىات ىامة جداً في تدريس العموـ– السيما العموـ الحياتية موضع الدراسة الحالية-؛ فيي توجو

المتعمـ الستخداـ منيجية بحثية عممية في البحث والتنقيب ،وفي التفكير العممي ،والطرؽ العممية ،والعمميات،

والميارات المكونة لمعقمية العممية الفريدة والتي يعتد بيا؛ لخمؽ المواطف الصالح والذي يدعو إلى الصبلح.
خصائص االتجاه العممي:
أورد الزعانيف ( )74 :2007أف لبلتجاه خصائص ،وىي كما يمي:
 .1وجود قضية أو موضوع ينصب عميو االتجاه.

 .2االتجاه يتضمف عنص اًر عقمياً معرفياً يعبر عف معتقدات الفرد ،أو معرفتو العقمية ،وخبراتو عف موضوع
االتجاه.

 .3االتجاه تغمب عميو الذاتية أكثر مف الموضوعية مف حيث محتواه.
 .4االتجاىات تحمؿ حكماً أو تقييماً لدى الفرد يعبر عف ميمو أو استجابتو االنفعالية لموضوع االتجاه.
 .5تختمؼ االتجاىات في درجة قوتيا وضعفيا وفي درجة ثباتيا وتغيرىا لدى الشخص الواحد مف زمف إلى
آخر.
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وقد أوضح درويش ( )63 :2013خصائص مميزة لبلتجاه العممي  ،وىي كما يمي:
 .1االتجاىات متعممة أي ليست غريزية موروثة ،إنما حصيمة الخبرات والمعتقدات التي يكتسبيا الفرد مف
خبلؿ تفاعمو مع البيئة المادية واالجتماعية ،ومف ىنا يكوف لمعمـ العموـ دور فاعؿ في تكويف االتجاىات

العممية لدى التبلميذ.

 .2االتجاىات تنبئ بالسموؾ فيي تعمؿ كموجيات لمسموؾ ،والفرد الذي لديو اتجاىات عممية يمكف التنبؤ
بسموكو في المواقؼ العممية.

 .3االتجاى ات اجتماعية فيي ذات أىمية شخصية اجتماعية تؤثر في عبلقة الفرد مع اآلخريف فاالتجاىات
تؤثر عمى الفرد والعكس صحيح.

 .4االتجاىات استعدادات عاطفية لبلستجابة ألف المكوف االنفعالي أىـ مكونات االتجاه.
 .5االتجاىات ثابتة نسبياً ألنيا تتكوف بعد تعميـ وتفكير لكنيا قابمة لمتعديؿ والتغير فثبوتيا نسبي وليس
مطمؽ؛ لذلؾ يمكف تعديميا بالتعميـ.

 .6االتجاىات قابمة لمقياس مف خبلؿ مقاييس االتجاىات فيي تتضمف الموقؼ التفضيمي في فقرات المقياس
تجاه ظاىرة أو موضوع معيف سواء باالستجابة المفظية أو بغيرىا.

مما سبؽ ترى الباحثة أف االتجاه مكتسب إثر تفاعؿ الفرد مع البيئة المحيطة بو ،وأف اكتساب

الخبرات يتـ بصورة مباشرة وغير مباشرة ،واف تمؾ الخبرات تثير الوجداف وتوجو السموؾ وتقييمو ليا يكوف
باتجاىو نحوىا إما باإليجابية أو السمبية ،وىو باؽ نسبياً ،ويمتاز بصعوبة تغييره ،لكونو يحتاج لظروؼ معينة

ومواتية لتغيير اتجاه الفرد.
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الفصؿ الثالث
(الدراسات السابقة)
 أوالً :الدراسات التي تناولت وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي.
 التعقيب عمى دراسات المحور األوؿ.

 ثانياً :الدراسات التي تناولت التحصيؿ في مادة العموـ الحياتية.
 التعقيب عمى دراسات المحور الثاني.

 ثالثاً :الدراسات التي تناولت اال تجاه نحو مادة العموـ الحياتية.
 التعقيب عمى دراسات المحور الثالث.

 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة.

 مدى استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة.
 أىـ ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة.
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الفصؿ الثالث
(الدراسات السابقة)
ىذا الفصؿ سوؼ يتناوؿ الدراسات السابقة المتعمقة بالمدخؿ المنظومي ،والتحصيؿ ،واالتجاه نحو
المادة ،والتي استفادت منيا الدراسة الحالية ،حيث تيدؼ إلى معرفة أثر تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء

المدخؿ المنظومي عمى التحصيؿ واالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر بغزة .لذلؾ

تـ االطبلع عمى مجموعة مف الدراسات لبلستعانة بيا في تحديد أدوات الدراسة ،واالستفادة منيا في آلية
الدراسة ،وتمثمت ىذه الدراسات في محاور عدة ،وىى ثبلث محاور عمى النحو التالي:
أوالً :الدراسات التي تناولت المتغير المستقؿ (وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي).
ثانياً :الدراسات التي تناولت المتغير التابع األوؿ (التحصيؿ في مادة العموـ الحياتية).
ثالثاً :الدراسات التي تناولت المتغير التابع الثاني (اال تجاه نحو مادة العموـ الحياتية).
تنوعت الدراسات التي تناولت موضوع التطوير مف خبلؿ المدخؿ المنظومي مف قبؿ الباحثيف

والميتميف بالتربية والتعميـ ،وقد شممت موضوعات متعددة ،ولكف – وفي حدود عمـ الباحثة – ال توجد
دراسات محمية تناولت موضوع أثر تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى التحصيؿ
واالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر بغزة ،واف كانت ىناؾ دراسات وثيقة الصمة.
لذلؾ يمكف استعراض بعض الدراسات المشابية والمباشرة التي ليا عبلقة بموضوع الدراسة الحالية ،والتي

تسنى لمباحثة مراجعتيا مف خبلؿ األدب التربوي .وفيما يمي عرض لبعض الدراسات التي تابعتيا الباحثة:
أوالً :الدراسات التي تناولت المتغير المستقؿ (وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي):
دراسة القحطاني ()2015
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ المدخؿ المنظومي في تدريس األحياء عمى تنمية االستيعاب
المفاىيمي وميارات التفكير البصري لدى طالبات الصؼ الثاني الثانوي بمدينة أبيا ،واستخدمت الباحثة
المنيج الوصفي في تحديد أوجو التعمـ بالوحدات ،والمنيج شبو التجريبي لمعرفة األثر لممدخؿ المنظومي
وطبقت أداة الدراسة عمى عينة تـ اختيارىا عشوائياً مف بيف طالبات الصؼ الثاني الثانوي بإدارة أبيا
التعميمية ،حيث قسمت إلى مجموعتيف ،إحداىا المجموعة التجريبية ،وعددىا ( )50طالبة بمدرسة الثانوية
الثانية بأحد رفيدة ،واألخرى المجموعة الضابطة ،وعددىا ( )50طالبة بمدرسة آؿ مكر ،مف العاـ الدراسي
()2015 -2014ـ؛ ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد دليبلً لممعممة لتدريس أجيزة جسـ اإلنساف المقررة
عمى طال بات الصؼ الثاني الثانوي باستخداـ المدخؿ المنظومي ،كما تـ إعداد كتاب الطالبة في المحتوى
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نفسو باستخداـ المدخؿ المنظومي ،وتـ إعداد أداتي الدراسة المتمثميف في اختبار االستيعاب المفاىيمي،
واختبار ميارات التفكير البصري ،وتـ استخداـ ()T-Test؛ لرصد الفروؽ ،ومعامؿ ارتباط بيرسوف بيف
الدرجات ،ومربع إيتا()η2؛ لقياس حجـ التأثير ،حيث توصمت الباحثة إلى عدد مف النتائج أىميا وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار
االستيعاب والتفكير البصري لصالح المجموعة التجريبية ،وكذلؾ وجود عبلقة ارتباطية بيف تنمية االستيعاب
المفاىيمي وميارات التفكير البصري في األحياء لدى طالبات الصؼ الثاني الثانوي ،وفي ضوء النتائج كاف
أىـ التوصيات تدريب معممات األحياء عمى استخداـ المدخؿ المنظومي ،وتنظيـ محتوى مناىج األحياء
بالمرحمة الثانوية؛ لتحقيؽ األىداؼ المتعمقة باالستيعاب المفاىيمي والتفكير البصري.
دارسة أبو حميمة ()2011
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ المدخؿ المنظومي في تنمية ميارات التدريس لدى

الطالبات/المعممات تخصص معمـ صؼ بكمية التربية في جامعة األزىر ،واستخدمت الباحثة المنيج شبو
التجريبي ،وطبقت أداة الدراسة عمى عينة مكونة مف ( )28طالبة تخصص معمـ صؼ مستوى رابع
والمسجبلت لمساؽ تدريب ميداني مف الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ ()2011–2010ـ ،وتـ بناء محتوي

تدريسي يشمؿ دروس في ميارات التدريس بشقيو النظري والتطبيقي ،وبناء اختبار مكوف مف ( )60فقرة
اختيار مف متعدد ،وكذلؾ بطاقة مبلحظة مكونة مف ( )28فقرة ،وتـ التأكد مف صدقيما وثباتيما .وتـ تطبيؽ
االختبار وبطاقة المبلحظة قبؿ البدء بتنفيذ المحتوى ،وبعد االنتياء منو ،وبعد تطبيؽ األساليب اإلحصائية
عمى متوسط درجات التطبيؽ القبمي والبعدي أظيرت النتائج األثر اإليجابي لممدخؿ المنظومي في تنمية

ميارات التدريس لدى الطالبات ،حيث توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات

الطالبات عمى االختبار المعرفي في التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي ،ووجود أثر ايجابي
لممدخؿ المنظومي في تنمية الجانب المعرفي لميارات التدريس ،وكذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف

متوسطي التقديرات التقويمية عمى بطاقة مبلحظة األداء ألفراد العينة في التطبيقيف ،لصالح التطبيؽ البعدي،
وكذلؾ ووجود أثر إيجابي الستخداـ المدخؿ المنظومي في تنمية الجانب األدائي ،وفي ضوء النتائج كاف أىـ

التوصيات ضرورة األخذ بالمدخؿ المنظومي كأحد مداخؿ التعميـ ،بوصفو أحد األساليب الفعالة في تنمية

الميارات التدريسية لدى المعمميف ،وكذلؾ ضرورة تدريبيـ عمى استخداـ المدخؿ المنظومي في التدريس.
دارسة الشوبكي ()2010

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ وميارات التفكير

البصري بالفيزياء لدى طالبات الصؼ الحادي عشر ،وقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،وتكونت عينة

الدراسة مف ( )68طالبة مف طالبات الصؼ الحادي عشر في مدرسة زىرة المدائف الثانوية (أ) ،حيث وزعت
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العينة عمى مجموعتيف إحداىما تجريبية عددىا ( )32طالبة ،واألخرى ضابطة ،ويبمغ عددىا ( )36طالبة.
وتـ بناء دليؿ المعمـ ،ودليؿ الطالب لدروس موضوعي قوانيف نيوتف في الحركة ،الشغؿ والطاقة ،مف كتاب

الصؼ الحادي عشر بالفصؿ الدراسي األوؿ ،كما تـ بناء اختبار المفاىيـ الذي يتكوف مف ( )35فقرة،
واختبار ميا ارت التفكير البصري والذي يتكوف مف ( )30فقرة ،وكبلىما مف نوع اختيار مف متعدد ،وتـ التأكد

مف صدقيما وثباتيما ،وقد طبؽ عمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية قبمياً وبعدياً ،وكاف ثبات االختباريف

مرتفع ،وتـ تطبيؽ االختبار القبمي؛ لتحديد مدى تكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية ،بينما أجري االختبار

البعدي؛ ولقياس أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي أَستخدـ ( )T–Testلمفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية
والضابطة ،وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بضرورة استخداـ المدخؿ المنظومي في تعمـ العموـ

العامة والفيزياء خاصة ،كأحد أساليب التعمـ الفعالة والتي تعمؿ عمى تحقيؽ العديد مف أىداؼ تدريس
العموـ ،وضرورة إعادة تنظيـ محتوى كتب العموـ باستخداـ المدخؿ المنظومي وتحديد العبلقات بيف المفاىيـ
بصورة واضحة ،وتضميف أدلة المعمـ بمعمومات؛ لتوضيح كيفية استخداـ المدخؿ المنظومي في تدريس

الفيزياء ،وعقد دورات تدريبية لمعممي العموـ بالمراحؿ التعميمية المختمفة؛ لمتدريب عمى استخداـ المدخؿ

المنظومي في تدريس العموـ.
دارسة البابا ()2008

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب باستخداـ المدخؿ المنظومي لتنمية المفاىيـ
العممية واالحتفاظ بيا لدي طمبة الصؼ العاشر األساسي ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتحميؿ الوحدة

الدراسية؛ لتحديد المفاىيـ العممية ،واعداد األدوات ،واستخداـ المنيج التجريبي ،حيث تـ تجريب البرنامج عمي
عينة الدراسة المكونة مف ( )140طالباً وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مخيـ البريج في

المنطقة الوسطي مف قطاع غزة .وتكونت المجموعة التجريبية مف ( )70طالباً وطالبة والمجموعة الضابطة

مف ( )70طالباً وطالبة .وكاف مف أدوات الدراسة البرنامج المحوسب متضمناً المدخؿ المنظومي لدروس

الوحدة األولى (الطاقة) مف كتاب العموـ الجزء األوؿ لمصؼ العاشر .كذلؾ تـ بناء اختبار المفاىيـ العممية

مكوف مف ( )46فقرة ،وتـ التأكد مف صدقو وثباتو ،وقد طبؽ عمى المجموعتيف قبمياً وبعدياً وآجبلً؛ وذلؾ
لقياس مدي أثر البرنامج المحوسب في التدريس ،وكاف ثبات االختبار مرتفع ،وكاف مف بيف نتائج الدراسة

فاعمية البرنامج المحوسب في تنمية المفاىيـ العممية واالحتفاظ بيا لدي طمبة الصؼ العاشر األساسي،
ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طمبة المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي تعزى
الستخداـ البرنامج المحوسب ،وأيضاً ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات طمبة المجموعة

التجريبية لبلختبار المؤجؿ تعزى لمجنس ،وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة إلى ضرورة استخداـ
البرامج المحسوبة ،وأسموب المدخؿ المنظومي في تعمـ العموـ مف قبؿ المعمميف والموجييف والطمبة كأحد

األساليب الفعالة لمتعمـ ،والتي يؤدي استخداميا إلي تحقيؽ العديد مف أىداؼ التربية العممية المرجوة،
وضرورة إعداد برامج الحاسوب باستخداـ المدخؿ المنظومي؛ لتنمية المفاىيـ في جميع المباحث العممية،
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وكذلؾ تضميف أدلة معمـ العموـ بشرح تفصيمي يوضح كيفية استخداـ أسموب النظـ في التدريس والمراجعة
والتقويـ.
دراسة أبو عودة ()2006
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ النموذج البنائي في تدريس الرياضيات عمى تنمية

ميارات التفكير المنظومي واالحتفاظ بيا لدى طبلب الصؼ السابع األساسي بغزة ،وقد تـ اختيار عينة
الدراسة مف فصميف لمصؼ السابع األساسي بمدرسة دار األرقـ النموذجية لمبنيف ،وعددىـ ( )67طالباً ليمثؿ

أحدىما المجموعة التجريبية ( )33طالباً ،واآلخر المجموعة الضابطة ( )34طالباً ،حيث استخدـ الباحث

المنيج شبو التجريبي ،وتـ التأكد مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة ،وقد أعد الباحث أدوات مساعدة

لمدراسة ،والتي تتمثؿ في أداة تحميؿ المحتوى لوحدة منياج الرياضيات المقرر تدريسو عمى الطمبة لمصؼ

السابع األساسي (الجزء الثاني) بما يتناسب مع ىدؼ الدراسة ،واعداد دليؿ المعمـ ،وكذلؾ إعداد أداة الدراسة

المتمثمة في اختبار ميارات التفكير المنظومي ،وكشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
(درست
(درست باستخداـ النموذج البنائي) والمجموعة الضابطة ُ
بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية ُ
بالطريقة العادية) لصالح المجموعة التجريبية .وكذلؾ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي

درجات طبلب المجموعة التجريبية في االختبار البعدي والمؤجؿ؛ لقياس احتفاظيـ بميارات التفكير

المنظومي.

د ارسة عمي ()2003
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى فاعمية المدخؿ المنظومي في تنمية مفاىيـ الرياضيات الحياتية،
كما ىدفت إلى التعرؼ إلى فاعمية المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ البيئية ،وقد استخدـ الباحث المنيج
الوصفي في بعض مراحؿ الدراسة ،والمنيج التجريبي عند تطبيؽ الوحدة المقترحة لتنمية مفاىيـ الرياضيات

الحياتية وصوالً لتنمية المفاىيـ البيئية ،وبمغت عينة الدراسة المختارة ( )77تمميذ مف الجمعية المصرية،
بحيث وزعت إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية ،ويبمغ عددىا ( )40تمميذ ،ومجموعة ضابطة ويبمغ عددىا

( )37تمميذ مستنداً عمى أداة الدراسة ،وىي اختبار مفاىيـ الرياضيات الحياتية ،والمفاىيـ البيئية ،ولقياس
الفروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة أُستخدـ ( ،)T–Testحيث توصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج
أىميا وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات أطفاؿ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في

التطبيؽ البعدي؛ الختبار مفاىيـ الرياضيات الحياتية والمفاىيـ البيئية لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت

الدراسة إلى ضرورة استخداـ المدخؿ المنظومي في تنمية مفاىيـ الرياضيات الحياتية؛ لتنمية المفاىيـ البيئية
لدى أطفاؿ مرحمة الرياض ،وكذلؾ ضرورة تفعيؿ ذلؾ مف خبلؿ النشاطات التدريسية لما ليا مف أىمية عمى
المدى البعيد انطبلقاً مف مرحمة الرياض.
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دارسة إبراىيـ ورياف ()2002
وىدفت ىذه الدراسة إلي معرفة أثر تدريس وحدة البيئة باستخداـ المدخؿ المنظومي في تحصيؿ
طبلب الثانوية العامة ،واستخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي ،بحيث تـ اختيار ثبلث مدارس ثانوية مف
محافظتي " القاىرة والجيزة " ،وأخذ فصميف مف كؿ مدرسة أحدىما يمثؿ المجموعة التجريبية ،واآلخر يمثؿ

المجموعة الضابطة ،وكاف عدد أفراد العينة ( ،)236وتـ تقسيميـ بطريقة عشوائية إلي مجموعتيف إحداىما
المجموعة التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة .وقاـ الباحثاف بيذا الخصوص بإعداد كتاب الطالب لوحده
المختص بالوحدة محؿ الدراسة (منظومة البيئة) ،واعداد دليؿ المعمـ لوحدة منظومة البيئة باستخداـ المدخؿ

المنظومي؛ لبلسترشاد بو أثناء عممية التدريس ،وتـ إعداد أدوات الد ارسة المتمثمة في االختبارات التحصيمية.
توصؿ الباحثاف في ىذه الدراسة إلى عدد مف النتائج أىميا أف ىناؾ ارتفاع داؿ إحصائياً في متوسط درجات

الطبلب في التطبيؽ البعدي الختبار التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية ،والتي درست باستخداـ المدخؿ
المنظومي ،وفي ضوء النتائج التي توصمت ليا الدراسة أوصى الباحثاف بضرورة استخداـ المدخؿ المنظومي
في تدريس وحدة البيئة لما لو مف أثر ممحوظ عمى تحصيؿ طمبة الثانوية العامة.

دارسة عفانة و الزعانيف ()2001
ىدفت ىذه الدراسة إلي إثراء مقرري الرياضيات والعموـ لمصؼ السادس األساسي في فمسطيف في

ضوء االتجاه المنظومي ،تـ استخداـ المنيج الوصفي التحميمي ،حيث قاـ الباحثاف بتحميؿ مقرري الرياضيات
والعموـ؛ لتحديد المفاىيـ الرياضية والعممية المتضمنة فييما ،ثـ وضع منظومات مفاىيمية لممقرريف؛ وذلؾ

لتحديد الفجوات التي تتخمؿ منظومات ىذيف المقرريف ،ثـ قاـ الباحثاف بتطوير المنظومات المفاىيمية

لممقرريف ،عمي اعتبار أف ىذه المنظومات يمكف ترجمتيا إلي مضاميف رياضية وعممية مثراة ،ىذا فضبلً عف
تحديد المنظومات المفاىيمية التي تشكؿ معنى تكاممياً بيف مقرري الرياضيات والعموـ لمصؼ السادس

األساسي في فمسطيف ،وقد توصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج أىميا عدـ وجود عناصر وخيوط تكاممية
بيف مفاىيـ المقرريف بصورة مرضية ،مما يدؿ عمي أف واضعي المناىج لـ يكف بينيـ لجاف مشتركة تسعي

إليجاد خيوط تكاممية بيف ىذيف المقرريف ،مما أدي ذلؾ إلي انفصاؿ مفاىيـ ىذيف المقرريف حيث أف

المفاىيـ العممية ( (163مفيوماً ،بينما المفاىيـ الرياضية ( (62مفيوماً.

 التعقيب عمى دراسات المحور األوؿ:
مف خبلؿ االطبلع عمى دراسات ىذا المحور لُوحظ ما يمي:
 اليدؼ:
إف الدراسات أجريت في فترات زمنية متباينة ،وىي دراسات في معظميا تدعو لتوظيؼ المدخؿ
المنظومي كأسموب لتدريس الطمبة؛ وىذا يدؿ عمى أىمية األخذ بالمدخؿ المنظومي ،وأف ىناؾ دراسات
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ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ المدخؿ المنظومي في تنمية ميارات التدريس مثؿ :دراسة أبو حميمة
( ،)2011وىناؾ دراسات ىدفت إلى معرفة أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ وميارات

التفكير البصري مثؿ :دراسة القحطاني ( )2015الشوبكي ( ،)2010وىناؾ دراسات استخدمت برامج ،حيث
ىدفت إلى معرفة أثر برنامج محوسب باستخداـ المدخؿ المنظومي؛ لتنمية المفاىيـ العممية واالحتفاظ بيا

مثؿ :دراسة البابا ( ،)2008بينما ىدفت بعض الدراسات إلى الكشؼ عف أثر استخداـ النموذج البنائي في
تدريس الرياضيات عمى تنمية ميارات التفكير المنظومي واالحتفاظ بيا مثؿ :دراسة أبو عودة (،)2006

وىناؾ دراسات ىدفت التعرؼ إلى فاعمية المدخؿ المنظومي في تنمية مفاىيـ الرياضيات الحياتية ،كما إف
ىناؾ دراسات ىدفت إلى التعرؼ إلى فاعمية المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ البيئية مثؿ :دراسة عمي

( ،)2003وأخرى ىدفت إلي معرفة أثر تدريس "وحدة البيئة" باستخداـ المدخؿ المنظومي في التحصيؿ مثؿ:
دراسة إبراىيـ ورياف ( ،)2002بينما ىدفت بعض الدراسات إلي إثراء مقرري الرياضيات والعموـ في ضوء

االتجاه المنظومي مثؿ :دراسة عفانة والزعانيف ( ،)2001ومما سبؽ يتضح أف معظـ الدراسات تدور حوؿ
تدريس المفاىيـ في ضوء المدخؿ المنظومي ،حيث أف دراسة كؿ مف :الشوبكي ( ،(2010والبابا (،)2008

وعمي ( ،)2003عفانة والزعانيف ( )2001ىدفت إلى استخداـ المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ ،وأف

الدراسات السابقة تناولت مواد تعميمية مختمفة ،حيث كاف معظميا يصب في الرياضيات والعموـ وفروعيما،
وتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ المدخؿ المنظومي.

 المنيج:
لقد اختمفت المناىج باختبلؼ األىداؼ مف الدراسات السابقة ،حيث تنوعت المناىج المتبعة في
دراسات المحور األوؿ مف قبؿ الباحثيف في دراساتيـ عند توظيفيـ لممدخؿ المنظومي كأسموب تدريس
لمطمبة ،حيث أُستخدـ المنيج شبو التجريبي ذو المجموعتيف في دراسة كؿ مف :أبو حميمة ( ،(2011وأبو

عودة ( ، )2006وابراىيـ ورياف ( ،)2002وبذلؾ تتوافؽ ىذه الدراسات مع الدراسة الحالية مف حيث المنيج،
وفي ضوء ذلؾ يتضح أف معظـ الباحثيف يفضموف استخداـ المنيج شبو التجريبي ،بينما أُستخدـ المنيج

التجريبي ذو المجموعتيف في دراسة كؿ مف :الشوبكي ( ،(2010والبابا ( ،)2008وأُستخدـ المنيج الوصفي

في بعض مراحؿ دراسة عمي ( )2003مع المنيج التجريبي ذو المجموعتيف عند تطبيؽ الوحدة المقترحة،

ودراسة القحطاني ( )2015اشتممت منيج وصفي في تحديد أوجو التعمـ بالوحدات ،وشبو تجريبي ذو
المجموعتيف عند التطبيؽ؛ لرصد األثر ،وكذلؾ أُستخدـ المنيج الوصفي التحميمي في دراسة عفانة والزعانيف

(.(2001

 العينة:
تنوعت عينة الد ارسات ما بيف الطمبة العادييف ،والطمبة المعمميف ،كما تنوعت مف حيث الجنس،

وأيضاً تنوعت مف حيث المراحؿ الدراسية ،كدراسات طبقت عمى أطفاؿ رياض األطفاؿ مثؿ :دراسة عمي

( ،(2003ودراسات طبقت عمى المرحمة األساسية الدنيا مثؿ دارسة :عفانة والزعانيف ( ،)2001وأبو عودة
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( ،(2006ودراسات طبقت عمى المرحمة األساسية العميا مثؿ دارسة البابا ( ،(2008والعينة مف الجنسيف،
وىي تتوافؽ مع الدراسة الحالية حيث شممت الصؼ العاشر األساسي ،وتختمؼ مع الدراسة الحالية في

الجنس حيث الدراسة الحالية خاصة بالطالبات فقط ،ودراسات طبقت عمى المرحمة الثانوية مثؿ دراسة:
القحطاني( ،)2015والشوبكي ( )2010والعينة مف الطالبات ،ودراسة إبراىيـ ورياف ( ،(2002وقد شممت

الطبلب الذكور فقط ،ودراسات طبقت عمى طمبة الجامعة مثؿ دراسة أبو حميمة ( ،(2011والعينة مف

الطالبات /المعممات.
 المكاف:

تنوعت أماكف التطبيؽ لمدراسات السابقة ،فقد أجريت بعض الدراسات الخاصة بالمحور األوؿ في
درسة :أبو حميمة ( ،)2011والشوبكي ( ،(2010والبابا ( ،(2008وأبو عودة (،(2006
فمسطيف مثؿ ا
الدرسة الحالية ،وقد أجري بعضيا في مصر مثؿ دراسة :عمي
وعفانة والزعانيف ( ،)2001وىذا يتفؽ مع ا

( ،)2003وابراىيـ ورياف ( ،)2002ودراسة القحطاني ( )2015في السعودية.
 األدوات:

تشابيت أدوات الدراسة في معظـ الدراسات حيث تـ إعداد االختبارات التحصيمية مثؿ دراسة:
القحطاني ( ،)2015والشوبكي ( ،(2010وعمي ( ،(2003وابراىيـ ورياف ( ،)2005وقد تنوعت أدوات
بعض الدراسات السابقة باختبلؼ اليدؼ مف كؿ منيا ،حيث انفردت دراسة أبو حميمة ( (2011باستخداـ

بطاقة المبلحظة فضبلً عف استخداميا لبلختبار كأداة بحثية ،أما في دراسة البابا ( )2008فقد أُستخدـ
برنامج محوسب في ضوء المدخؿ المنظومي ،بينما تـ االيعاز لتدريس وحدة كاممة "وحدة البيئة" في ضوء

المدخؿ المنظومي في دراسة إبراىيـ ورياف ( ،(2002وىي تتشابو مع الدراسة الحالية "وحدة الوراثة" في ضوء

المدخؿ المنظومي ،وتختمؼ معيا في الصؼ والجنس ،حيث شممت الدراسة الحالية طالبات الصؼ العاشر،

بينما شممت دراسة إبراىيـ ورياف ( )2002طبلب الثانوية العامة ،ويبلحظ تنوع األدوات في البعض مف

الدراسات السابقة ،بحيث شممت اختبارات تحصيمية ،واختبارات في ميارات التفكير المنظومي كدراسة أبو

عودة ( .)2006وتشابيت األدوات البحثية المساعدة في معظـ الدراسات حيث تـ إعداد دليؿ لممعمـ؛
لبلسترشاد بو أثناء التدريس ،ودليؿ لمطالب لوحده (كتيب صغير) ،كما في دراسة :القحطاني (،)2015

والشوبكي ( ،(2010وابراىيـ ورياف ( ، )2005وذلؾ يتوافؽ مع الدراسة الحالية بإعداد دليؿ المعمـ ،ودليؿ

األنشطة الطبلبية.
 النتائج:

وفي معظـ نتائج الدراسات السابقة أقرت تفوؽ المجموعات التجريبية ،والتي تدرس بالمتغير المستقؿ

"المدخؿ المنظومي" كأسموب تدريس عمى اختبلؼ تناولو كما ذكر سابقاً عمى المجموعات الضابطة والتي
تدرس مف الكتاب المدرسي العادي بالطريقة التقميدية المعتادة؛ ولذلؾ أوصت الدراسات المذكورة سابقاً ضرورة

استخداـ المدخؿ المنظومي ،وبينما أوصت دارسة أبو حميمة ( ،)2011وقد اتبعت المنيج شبو التجريبي،
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وىي بالمنيج تتوافؽ مع الدراسة الحالية ،وىي أيضاً توافقت مع التوصيات التي توصمت ليا دارسة كؿ مف:

القحطاني ( ،)2015والشوبكي ( )2010بعقد دورات تدريبية لمعممي العموـ ،واعادة تنظيـ كتب العموـ في

ضوء المدخؿ المنظومي كأسموب تدريس .بينما انفردت دراسة البابا ( (2008بالتوصية بفاعمية استخداـ
البرامج المحوسبة في ضوء المدخؿ المنظومي ،أما في دراسة إبراىيـ ورياف ( )2002تـ االيعاز لتدريس
وحدة كاممة في ضوء المدخؿ المنظومي ،وىي في ذلؾ تتوافؽ مع الدراسة الحالية.

ثانياً :الدراسات التي تناولت المتغير التابع األوؿ (التحصيؿ في مادة العموـ الحياتية):
دراسة الغامدي ()2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر تدريس وحدة دراسية في مادة العموـ بواسطة التعميـ المبرمج

عمى التحصيؿ واالتجاه نحو المادة لدى تبلميذ الصؼ األوؿ المتوسط ،وقد اعتمد الباحث المنيج شبو

التجريبي ،والعينة منتقاة مف مجتمع الدراسة الذي شمؿ جميع طبلب الصؼ األوؿ المتوسط بمدينة الباحة،
ودرست بالطريقة التقميدية
وتـ تقسيميا بطريقة عشوائية بسيطة إلى مجموعتيف أحدىما مجموعة ضابطة ُ
واألخرى مجموعة تجريبية ،وقد ُدرست باستخداـ البرمجية الحاسوبية  ،وقد أعد الباحث برمجية تعميمية تعتمد
عمى طريقة التعميـ المبرمج باستخداـ برنامج أوثروير لوحدة التغيرات الفيزيائية ،واستخدـ الباحث أدوات

الدراسة المتمثمة في اختبار تحصيمي ،ومقياس اتجاه نحو العموـ حيث تـ تطبيقيما قبمياً وبعدياً عمى
المجموعتيف الضابطة والتجريبية بعد التأكد مف صدقيما وثباتيما ،وتمت المعالجة اإلحصائية باستخداـ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وباستخداـ تحميؿ التبايف المصاحب ،وأىـ ما أشارت إليو النتائج
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطبلب في االختبار البعدي لصالح المجموعة

التجريبية عند كؿ مف مستوى التذكر والفيـ والتطبيؽ ،وأوصت الدراسة بتطبيؽ التدريس بمساعدة الحاسوب
واالستفادة منو كطريقة ناجحة في تعزيز االتجاه نحو المادة وتعميـ الطبلب في مادة العموـ لممرحمة

المتوسطة ،والتي تؤدي إلى زيادة التحصيؿ .
دارسة أبو حاصؿ ()2008

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد التصورات البديمة لممفاىيـ العممية المتضمنة بوحدة عمـ األنسجة لدى

طالبات الفرقة األولى قسـ الكيمياء بكميات التربية لممعممات جامعة الممؾ خالد "السعودية" ،وتعرؼ مدى

فاعمية استراتيجية قائمة عمى المدخؿ المنظومي في تنمية التحصيؿ ،وتعديؿ التصورات البديمة لدى

الطالبات؛ ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار لتحديد التصورات البديمة ثنائي الشؽ في

وحدة عمـ األنسجة ،وتطبيقو عمى عينة استطبلعية مف طالبات الفرقة األولي بقسـ الكيمياء بمغت ()130

طالبة ،كما قامت بإعداد استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة عمى المدخؿ المنظومي في ضوء العصؼ الذىني

والتعمـ التعاوني ونموذج بوسنر لمتغير المفاىيمي ،واعداد دليؿ لتدريس وحدة عمـ األنسجة وفؽ االستراتيجية
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المقترحة ،واعداد دليؿ الطالبة ليا ،واعداد اختبار تحصيمي ،وتـ استخداـ المنيج شبو التجريبي ،بحيث
تكونت عينة الدراسة مف ( )100طالبة تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف ،مجموعة تجريبية وعددىا ( )50وتـ

تدريسيا باالستراتيجية المقترحة ،ومجموعة ضابطة وعددىا ( )50درست بالطريقة المعتادة؛ وبتطبيؽ اختبار

تحديد التصورات البديمة ،واالختبار التحصيمي قبؿ التجريب وبعد التجريب ،واستخداـ األساليب اإلحصائية

المناسبة لمعالجة البيانات ،وتوصمت الدراسة إلى نتائج تتمثؿ في فاعمية االستراتيجية التدريسية المقترحة

القائمة عمى المدخؿ المنظومي في تنمية التحصيؿ عند المستويات المعرفية الدنيا ،والمستويات المعرفية

العميا ،والتحصيؿ الكمي لدى طالبات المجموعة التجريبية ،وتعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى
طالبات المجموعة التجريبية ،ووجود عبلقة ارتباطية بيف التحصيؿ وتعديؿ التصورات البديمة لدي طالبات

المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة بتدريب الطالبات المعممات قبؿ الخدمة ،والمعممات في أثناء الخدمة
عمى استخداـ المدخؿ المنظومي في تدريس العموـ.

دراسة مقاط ((2006
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر برنامج مقترح في التعمـ البنائي عمى التحصيؿ وتنمية

التفكير اليندسي لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي في مدارس الحكومة بمحافظة غزة ،وتـ اختيار عينة
الدراسة مف صفيف دراسييف بطريقة قصدية مستخدماً بذلؾ المنيج شبو التجريبي ،ويضـ أحدىما ()45
طالبة ،ومثؿ المجموعة التجريبية ،والثاني يضـ ( )45طالبة ،ومثؿ المجموعة الضابطة ،وكبلىما متكافئاف،

وقد أعدت الباحثة أدوات الدراسة وىي :أداة تحميؿ المحتوى لوحدة اليندسة ،واختبار تحصيمي تـ تطبيقو قبمياً

وبعدياً ،حيث يتكوف مف( )30بنداً ،واختبار التفكير اليندسي المكوف مف ( )20بنداً ،وعمدت الباحثة إلى
قياس الفروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية باستخداـ األساليب االحصائية المناسبة مف متوسطات

حسابية ،وانحرافات معيارية ،واختبار ت ( ،(T-Testوقد خمصت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة

إحصائية لصالح المجموعة التجريبية (التي ُدرست وفؽ البرنامج المقترح في التعمـ البنائي) عمى المجموعة
الضابطة (التي ُدرست بالطريقة المعتادة) ،وقد أوصت الباحثة بعدة توصيات مف أىميا ضرورة االىتماـ

بنموذج ويتمى واستخدامو في المواقؼ التدريسية ،واعادة صياغة محتوى كتب الرياضيات المدرسية بحيث يتـ

التركيز عمى المفاىيـ الرياضية وفؽ استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ مشكمة بدالً مف التركيز عمى طريقة

العرض.

دارسة عمر ()2005
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدى فعالية استخداـ المدخؿ المنظومي في تدريس مقرر األحياء عمى

التحصيؿ المعرفي وتنمية التفكير اإلبداعي لطبلب المرحمة الثانوية ،واستخدـ الباحث منيجيف الوصفي،
والتجريبي لمعرفة أثر استراتيجية المدخؿ المنظومي عمي التحصيؿ المعرفي لمطالبات ،وكذلؾ تحديد مدى

فعالية المدخؿ المنظومي في تدريس مقرر األحياء عمى تنمية التفكير اإلبداعي ،و تحديد نوع االرتباط بيف
التحصيؿ المعرفي في مجاؿ األحياء ،والتفكير اإلبداعي لطالبات الصؼ األوؿ الثانوي ،وقد تمثمت عينة
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البحث في مجموعتيف متكافئتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة ،تـ اختيارىما بطريقة عشوائية مف بيف
خمسة فصوؿ لمصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة أسماء بنت أبي بكر بمحافظة سوىاج ،وتمثمت أدوات الدراسة

في إعداد دليؿ المعمـ لمباب موضوع البحث (بناء الكائف الحي) ،وكتيب الطالبة وفقاً لممدخؿ المنظومي في
التدريس والتعمـ ،واختبار التحصيؿ المعرفي ،والتفكير اإلبداعي،

وتمت المعالجة االحصائية باستخداـ

المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري واختبار( )T-Testوتوصمت الدراسة إلى النتائج تتمثؿ في وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ
البعدي الختبار التحصيؿ المعرفي لصالح المجموعة التجريبية وذلؾ في المستويات الثبلثة لمتحصيؿ المعرفي

(التحميؿ والتركيب والتقويـ) والتحصيؿ المعرفي ككؿ ،وبمغت قيمة حجـ أثر المدخؿ المنظومي في التحصيؿ
المعرفي ككؿ ومستوياتو الثبلثة (التحميؿ والتركيب والتقويـ) لطالبات مجموعة البحث التجريبية ()2.60
و( )1.82و( )1.67بالترتيب ،وىذه القيـ جميعيا تدؿ عمى أف المدخؿ المنظومي لو حجـ أثر كبير في

التحصيؿ المعرفي بمستوياتو الثبلثة ألنيا أكبر مف التحميؿ( ،)0.80وبمغت فعالية المدخؿ المنظومي في

التفكير اإلبداعي ككؿ ومستوياتو الثبلثة ،والمرونة واألصالة ( )1.29و( )1.25و( )1.32و()1.36
بالترتيب مقاسة بمعادلة نسبة الكسب المعدؿ لببلؾ ،وىذه القيـ جميعيا تقع في المدى الذي حدده ببلؾ

لمفعالية وىو مف ( )1إلى(.)2
دراسة فيمي وآخروف ()2004
ىدفت ىذه الدراسة إلي معرفة أثر تدريس وحدتي " تصنيؼ العناصر واالتحاد الكيميائي باستخداـ
المدخؿ المنظومي في تحصيؿ طبلب الثانوية العامة ،وقد استخدـ الباحثوف المنيج التجريبي ،بحيث قاـ

الباحثوف باختيار عينة عشوائية مف ثبلث مدارس بمحافظة "القاىرة والجيزة " ،وتـ اختيار فصميف مف كؿ
مدرسة ،وكاف عدد أفراد العينة مف كبل الجنسيف ( )240طالباً وطالبة ،وفي كؿ مدرسة فصؿ يمثؿ

المجموعة التجريبية والفصؿ اآلخر يمثؿ المجموعة الضابطة ،بحيث تدرس المجموعة التجريبية الوحدتيف

المعدتيف تصنيؼ العناصر واالتحاد الكيميائي باستخداـ المدخؿ المنظومي ،والمجموعة الضابطة تدرس
الوحدتيف مف الكتاب المدرسي بالطريقة التقميدية المعتادة ،وقاـ الباحثوف بإعادة صياغة الوحدتيف محؿ

الدراسة وفقاً لممدخؿ المنظومي ،وبعد ذلؾ تـ إعداد أدوات الدراسة المتمثمة في االختبارات التحصيمية ،وتـ
رصد الفروؽ بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية ،بحيث أشارت نتائج الدراسة

إلى تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية التي درست الوحدتيف بالمدخؿ المنظومي عمي طبلب المجموعة
الضابطة والتي درست الوحدتيف بالطريقة التقميدية المعتادة.
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دراسة الحكيمي ()2003
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ المدخؿ المنظومي في تدريس عموـ الحياة في التحصيؿ
والميوؿ العممية وبقاء أثر التعمـ لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي في اليمف ،استخدـ الباحث المنيج

التجريبي ،بحيث قاـ باختيار عينة مكونة مف ( )240طالباً وطالبة بالطريقة العشوائية أي مف كبل الجنسيف،
وىـ مف طمبة الصؼ التاسع األساسي ،وقاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي مف أجؿ تحديد المستوي

المعرفي لطمبة المجموعتيف ،بحيث تدرس المجموعة التجريبية وفقاً لممدخؿ المنظومي ،والضابطة تـ تدريسيا
بالطريقة التقميدية ،ولرصد الفروؽ تـ استخداـ اختبار ( ،)T-Testومف النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تحصيؿ الطمبة في المجموعة التجريبية والضابطة في

االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية ،والتي درست باستخداـ المدخؿ المنظومي ،ووجود فروؽ دالة

إحصائياً بيف متوسطات أداء أفراد مجموعتي البحث في التطبيؽ البعدي لمقياس الميوؿ العممية نحو مادة

عموـ الحياة لصالح التبلميذ الذيف درسوا بالمدخؿ المنظومي وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة

بضرورة إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث حوؿ أثر استخداـ المدخؿ المنظومي في التدريس والتعمـ وفي

الميوؿ العممية ،وأف مدرسي العموـ يناسبيـ أف يدرسوا المعرفة العممية بمستويات المفاىيـ ،وتفسير الظواىر،
وحؿ المشكبلت باستخداـ المدخؿ المنظومي المزود بأسموب التساؤؿ؛ مما قد يؤدي إلى تحسيف تعمـ الطمبة

النمط المعتمد ،واحتفاظيـ بالتعمـ لمدة أطوؿ.

 التعقيب عمى دراسات المحور الثاني:

مما سبؽ نجد أف الدراسات التي تناولت متغير التحصيؿ تميزت بما يمي:

 اليدؼ:

أجريت الدراسات السابقة في فترات زمنية متباينة ،وعمى مواضيع مختمفة ،وعمى تطبيؽ أساليب

واستراتيجيات وطرؽ متنوعة ،وىذا يؤكد عمى أىمية دراسة أثر األساليب والطرؽ عمى التحصيؿ الدراسي،
وكذلؾ تزايد االىتماـ بو ،ويتضح مما سبؽ تنوع األىداؼ لدراسات المحور الثاني ،حيث ىناؾ دراسات ىدفت

إلى الكشؼ عف أثر تدريس وحدة دراسية في مادة العموـ بواسطة التعميـ المبرمج عمى التحصيؿ واالتجاه نحو
المادة مثؿ :دراسة الغامدي ( ،)2009وىناؾ دراسات ىدفت إلى تحديد التصورات البديمة لممفاىيـ العممية
المتضمنة بوحدة عمـ األنسجة لدى طالبات الفرقة األولى قسـ الكيمياء بكميات التربية لممعممات مثؿ :دراسة

أبو حاصؿ ( ،)2008وىناؾ دراسات ىدفت إلى الكشؼ عف أثر برنامج مقترح في التعمـ البنائي عمى
التحصيؿ ،وتنمية التفكير اليندسي مثؿ :دراسة مقاط ( ،)2006كما ىدفت بعض الدراسات إلى تحديد مدى

فعالية استخداـ المدخؿ المنظومي في تدريس مقرر األحياء عمى التحصيؿ المعرفي ،وتنمية التفكير اإلبداعي

مثؿ :دراسة عمر ) ،(2005ودراسات أخرى ىدفت إلى معرفة أثر تدريس وحدتي " تصنيؼ العناصر
واالتحاد الكيميائي باستخداـ المدخؿ المنظومي في التحصيؿ مثؿ :دراسة فيمي وآخروف ( ،)2004بينما
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ىدفت دراسات أخرى إلى معرفة أثر استخداـ المدخؿ المنظومي في تدريس عموـ الحياة في التحصيؿ،
والميوؿ العممية ،وبقاء أثر التعمـ مثؿ :دراسة الحكيمي ( .)2003اتفقت الدراسة الحالية مع كافة الدراسات

السابقة مف حيث التنمية واألثر عمى التحصيؿ مف حيث اعتباره متغير تابع.
 المنيج:

لقد اختمفت المناىج باختبلؼ األىداؼ مف الدراسات السابقة ،حيث مف المبلحظ أف معظـ الباحثيف

يفضموف استخداـ المنيج التجريبي ذو المجموعتيف لدراسة التحصيؿ المعرفي الدراسي لممادة العممية مف قبؿ

الطمبة مثؿ دراسة :فيمي وآخروف ( ،)2004والحكيمي ( ،)2003وعمر ( ،)2005وفي عمر ()2005
أُستخدـ منيجيف المنيج التجريبي باإلضافة الستخدامو المنيج الوصفي ،بينما أُستخدـ المنيج شبو التجريبي
ذو المجموعتيف مثؿ دراسة :الغامدي ( ،)2009وأبو حاصؿ ( ،(2008ومقاط (.)2006
 العينة:

تنوعت المراحؿ الدراسية التي أجريت فييا عينات الدراسات السابقة ما بيف الطمبة العادييف ،والطمبة

المعمميف ،والمعمميف ،وبذلؾ تكوف الدراسات قد تنوعت في الخمفية العممية لعينات الدراسة ،حيث ُيبلحظ أنيا
أجريت عمى طبلب المرحمة األساسية والثانوية والجامعية ،حيث شممت الدراسات السابقة فئات مختمفة مف
الطمبة تبدأ مف رياض األطفاؿ حتى المرحمة الجامعية ومف الدراسات التي تناولت مرحمة األطفاؿ ما قبؿ

المدرسة دراسة فيناؾ دراسات طبقت عمى تبلميذ المرحمة اإلعدادية مثؿ :دراسة الغامدي عينة مف الصؼ
األوؿ المتوسط ،ودراسة مقاط ( ،)2006عينة مف الصؼ الثامف األساسي ،ودراسة الحكيمي ( ،)2003عينة

مف الصؼ التاسع األساسي ،ودراسات طبقت عمى طبلب المرحمة الثانوية مثؿ :دراسة عمر( ،)2005عينة

مف طبلب المرحمة الثانوية  ،بينما دراسة فيمي وآخروف ( (2004عينة مف طبلب الثانوية العامة ،وعينة
دراسة أبو حاصؿ ( (2008كانت طالبات الفرقة األولى قسـ الكيمياء بكميات التربية لممعممات ،وعينة الدراسة

الحالية ىي طالبات المرحمة األساسية العميا تحديداً الصؼ العاشر األساسي ،وبذلؾ تكوف الدراسة انفردت
بالعينة.

 المكاف:
تنوعت األماكف التي أجريت بيا الدراسات السابقة ،حيث منيا دراسات تمت في المممكة العربية

السعودية مثؿ دراسة :الغامدي ( ،)2009وأبو حاصؿ ( ،)2008ودراسات تمت في مصر مثؿ دراسة :عمر
( ،)2005وفيمي وآخروف ( ،)2004ودراسات تمت في اليمف مثؿ :دراسة الحكيمي ( ،)2003ودراسات

تمت في فمسطيف مثؿ :دراسة مقاط ( ،(2006وىي تتفؽ مع الدراسة الحالية مف حيث مكاف التطبيؽ في

فمسطيف ومما سبؽ يتضح جمياً تنوع أماكف التطبيؽ لمدراسات ،مثمما تنوعت فيما سبؽ مف حيث نوعية
العينة ،والمراحؿ الدراسية.

 األدوات:

تنوعت أدوات الدراسات السابقة باختبلؼ اليدؼ والمادة العممية في كؿ منيا ،وعمى أي مادة دراسية

تمت ،بحيث اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بناء اختبار التحصيؿ الدراسي ،والذي أُعد مف
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قبؿ الباحثة ،ولكنيا اختمفت في نوع المادة العممية ،حيث المقياس المستخدـ في كؿ منيـ اختبار تحصيمي
نحو المادة كأداة لمبحث الذي في معظمو يدور حوؿ المفاىيـ أو التفكير أو التصميـ ،وىي جميعيا مف إعداد

الباحثيف في كافة الدراسات السابقة ،وفي ذلؾ تتوافؽ دراسة كؿ مف :الغامدي ( ،)2009وأبو حاصؿ

( ،)2008ومقاط ( ،)2006وعمر ( ،)2005وفيمي وآخروف ( ،)2004والحكيمي ( ،)2003في اإلعداد
مف قبؿ الباحثيف .وتنوعت أيضاً الدراسات في استخداميا ألدوات البحث المتباينة والمختمفة مف إعداد

الباحثيف ،حيث تـ إعداد دليؿ لممعمـ لبلسترشاد بو أثناء التدريس ،ودليؿ لمطالب لوحده (كتيب صغير) ،وقد
ُعرؼ في الدراسة الحالية باسـ دليؿ األنشطة الطبلبية ،كما في دراسة :أبو حاصؿ ( ،)2008وعمر
( ،)2005وبيذا تتشابو مع الدراسة الحالية حيث أُعدت مف قبؿ الباحثة.
 األساليب اإلحصائية:

كما وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية كالمعادلة كيودر – ريتشاردسوف الصيغة ( ،)21والمتوسط

الحسابي ،واالنحراؼ المعياري ،واختبار ت ( )T-Testفي كافة الدراسات السابقة والمتمثمة في دراسة :أبو

حاصؿ ( ،)2008ومقاط ( ،)2006وعمر ( ،)2005وفيمي وآخروف ( ،)2004والحكيمي ( ،)2003وىي
بذلؾ تتوافؽ مع الدراسة الحالية في األساليب المستخدمة ،وتـ ايجاد حجـ أثر المدخؿ المنظومي في

التحصيؿ المعرفي في دراسة عمر ( ،)2005كما تـ تحميؿ التبايف في دراسة الغامدي (.)2009
 النتائج:

تـ التعرؼ إلى مجموعة مف الدراسات التي أثبتت نجاحيا في تنمية أو التأثير عمى التحصيؿ ،حيث

معظـ نتائج الدراسات السابقة ،والتي تقيس التحصيؿ الدراسي في المواد الدراسية كمتغير تابع أقرت تفوؽ

المجموعات التجريبية ،والتي تدرس بالمتغير المستقؿ عمى اختبلفو كما ذكر سابقاً عمى المجموعات

الضابطة ،والتي تدرس مف الكتاب المدرسي العادي بالطريقة التقميدية المعتادة؛ ونتيجة لذلؾ أوصت دراسة

الغامدي ( )2009باستخداـ البرمجية الحاسوبية في التعميـ ،ودراسة أبو حاصؿ ( )2008بتدريب المعممات

قبؿ الخدمة ،وأثناء الخدمة عمى استخداـ المدخؿ المنظومي في تدريس العموـ ،وأوصت دراسة مقاط

) (2006ضرورة االىتماـ بنموذج ويتمى واستخدامو في المواقؼ التدريسية ،واعادة صياغة محتوى كتب
درسة عمر ( )2005بضرورة استخداـ المدخؿ المنظومي؛ لحجـ أثره
الرياضيات المدرسية .كما وأشارت ا

الكبير في التحصيؿ المعرفي ككؿ ،ومستوياتو الثبلثة (التحميؿ والتركيب والتقويـ) ،وأشارت نتائج دراسة فيمي
وآخروف ( )2004إلى التفوؽ إثر إعادة صياغة الوحدات وفقاً لممدخؿ المنظومي ،كما وأوصت دراسة

الحكيمي ( )2003بضرورة إجراء المزيد مف الدراسات والبحوث حوؿ أثر استخداـ المدخؿ المنظومي في
التدريس والتعمـ وفي الميوؿ العممية والمجموعة الضابطة تدرس مف الكتاب المدرسي بالطريقة التقميدية

المعتادة ،مما سبؽ يتضح أىمية تفعيؿ المدخؿ المنظومي دراسةً وتطبيقاً.
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ثالثاً :الدراسات التي تناولت المتغير التابع الثاني (اال تجاه نحو مادة العموـ الحياتية):
دراسة حمداف ()2012

ىدفت ىذه الدراسة الكشؼ عف فاعمية برنامج محوسب لتنمية ميارات كتابة المعادالت الكيميائية
وتطبيقاتيا الحسابية لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بغزة واتجاىاتيف نحو الكيمياء ،واتبعت الباحثة المنيج

شبو التجريبي ،حيث تـ اختيار عينة مكونة مف ( )76طالبة مف طالبات الصؼ الحادي عشر العممي في

مدرسة بشير الريس الثانوية (أ) لمبنات بغزة ،وجرى تقسيميف إلى مجموعتيف ضابطة ويبمغ عددىا (،)38

وأخرى تجريبية ويبمغ عددىا ( ،)38وقد تعرضت المجموعة التجريبية لمتدريس بالبرنامج المحوسب المعد

لذلؾ ،ودرست المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية ،وقد استخدمت الباحثة أدوات الدراسة ممثمة في اختبار

ميارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتيا الحسابية ويتكوف مف ( )40فقرة ،ومقياس االتجاىات نحو

الكيمياء ويتكوف مف ( )20فقرة ،وقد جرى التحقؽ مف صدقيما وثباتيما ،واستخدمت الباحثة في المعالجات
اإلحصائية المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،و اختبار ت ( ،)T-Testمعامؿ الكسب المعدؿ

لببلؾ ،وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية والتطبيؽ البعدي،

وأكدت الدراسة عمى ضرورة االىتماـ بالبرنامج المحوسب المقترح في تقديـ المادة التعميمية ألثرىا اإليجابي
في تنمية ميارات كتابة المعادالت الكيميائية وتطبيقاتيا الحسابية واالتجاىات نحو مادة الكيمياء.

دراسة حمودة ()2009

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى االتجاه نحو الكيمياء وعبلقتو بالدافع المعرفي والتفكير الناقد لدى
طمبة الصؼ الحادي عشر بمحافظات غزة .واتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث تـ اختيار عينة

عشوائية مف مدارس الثانوية الحكومية بغزة ،واستخدـ ( )400طالب مف أصؿ ( (6697مف طبلب الحادي

عشر مكوف مف ( (200ذكر مف أصؿ ( (3990و( )200أنثى مف أصؿ ( ،(3207وقد استخدـ الباحث
أدوات لمبحث ممثمة في اختبار الدافع العممي والتفكير الناقد ،ومقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء ،وكذلؾ
استخدـ الباحث في المعالجات اإلحصائية المتوسطات الحسابية ،واالنحراؼ المعياري ،و اختبار ت (T-

 ،)Testو معامبلت االرتباط في معالجة البيانات ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة
بيف االتجاه نحو مادة الكيمياء لممجموعات التي استخدـ معيا الدافع المعرفي ،وكذلؾ وجود عبلقة ارتباطية

موجبة بيف التفكير الناقد ،واالتجاه نحو مادة الكيمياء ،وأنو ال يوجد فروؽ بيف الجنسيف مف الطمبة ذكور
واناث حيث ال عبلقة بيف جنس الطبلب ،والدافع المعرفي ،والتفكير الناقد باتجاىيـ نحو مادة الكيمياء،
وأكدت الدراسة عمى االىتماـ بالدافع المعرفي والتفكير الناقد كسبؿ لزيادة حجـ االتجاه نحو مادة الكيمياء مف

كبل الجنسيف طبلب وطالبات.
دراسة خميؿ ()2005

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير العممي واالتجاه

نحو العموـ لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ،وكذلؾ استقصاء أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية
االتجاه نحو مادة العموـ ،وقد اقتصرت حدود البحث عمى تدريس وحدة المادة ،والطاقة المقررة في كتاب
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الصؼ األوؿ اإلعدادي ،تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي ،فقد كانت عينة الدراسة منتقاة مف مدرسة مشتير
التابعة إلدارة طوخ التعميمية بمحافظة القميوبية بمصر العربية ،وتـ تقسيـ العينة لمجموعتيف األولى تجريبية
بقواـ ( )40طالباً ،والثانية ضابطة بقواـ ( )40طالباً ،وقد استخدمت الباحثة أدوات لمبحث ممثمة في اختبار
التفكير العممي ،مقياس االتجاه نحو العموـ ،وكذلؾ استخدمت الباحثة في المعالجات اإلحصائية المتوسطات

الحسابية ،واالنحراؼ المعياري ،و اختبار ت ( ،)T-Testومعامبلت االرتباط في معالجة البيانات .وأشارت
نتائج الدراسة الخاصة بتطبيؽ اختبار التفكير العممي إلى أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح

المجموعة التجريبية ،ولصالح التطبي ؽ البعدي ،وأثبتت النتائج الخاصة بتطبيؽ مقياس االتجاه نحو العموـ أف
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية والتطبيؽ البعدي ،وأكدت الدراسة عمى االىتماـ

بالجانب الوجداني مثؿ االتجاه وميوؿ التبلميذ.

دراسة شعمة ()2004

ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى اتجاىات طالبات الفرقة الثانية كمية التربية المتوسطة بنجراف نحو

دراسة المواد التربوية ،وكذلؾ التعرؼ إلى مدى تأثير اتجاىات ىذه الدراسة ،ومدى اختبلؼ إفادة الطالبات
مف دراسة ىذه المواد التربوية في اكتساب ميارات تنفيذ الدروس ،وتقويـ المعمميف الختبلؼ التخصص،

وحيث تـ استخداـ المنيج الوصفي ،وتـ تطبيؽ البحث عمى عينة مف طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية
المتوسطة لمبنات بنجراف بالسعودية ،وكاف قواميا ( )120طالبة بمختمؼ التخصصات (عربي ،ودراسات

إسبلمية ،واقتصاد منزلي ،وعموـ) ،وقد استخدـ الباحث أدوات لمدراسة تمثمت في بطاقة المبلحظة ،اختبار

االتجاىات نحو المواد التربوية ،وقد استخدـ الباحث في المعالجات االحصائية معادلة كيودر– ريتشاردسوف

الصيغة ( ،)21معامؿ االرتباط لبيرسوف ،المتوسط الحسابي ،تحميؿ التبايف ،اختبار ت ( ،)T-Testوأشارت
نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف االتجاه نحو دراسة المواد التربوية واكتساب ميارات كؿ
مف تنفيذ الدروس وتقويـ الطبلب ،ووجود فروؽ دالة إحصائية لصالح الطالبات ذوات االتجاه اإليجابي نحو

المواد التربوية عف الطالبات ذوات االتجاه السمبي ،وعدـ وجود دالة إحصائية بيف اختبلؼ االتجاىات

باختبلؼ التخصص ،وعدـ وجود اختبلؼ في اإلفادة مف الدراسة التربوية يعزى إلى نوع التخصص.

دراسة فراج ()2001

ىدفت ىذه الدراسة تصميـ وحدة مقترحة في الفيزياء البيئية ودليؿ المعمـ لتنفيذىا كنموذج لتطوير

مناىج الفيزياء وأثر تدريسيا عمى تحصيؿ الطبلب واتجاىاتيـ نحو الفيزياء ،والتعرؼ إلى أثر تدريس الوحدة
المقترحة عمى تحصيؿ الطبلب لممفاىيـ واتجاىاتيـ نحو مادة الفيزياء البيئية ،وقد اختصرت حدود الدراسة

عمى موضوع الطاقة في المحتوى الدراسي لمصؼ األوؿ الثانوي بمحافظة القاىرة ،وقد تـ استخداـ المنيج

شبو التجريبي ،اتبع الباحث اإلجراءات ممثمة في إعداد وتصميـ الوحدة المقترحة في الموضوعات الفيزيائية
لمصؼ األوؿ الثانوي باعتبار أف ىذا الصؼ يسبؽ عممية التشعب العممي واألدبي ،واعداد اختبار لممفاىيـ،

واستخدـ الباحث في المعالجات اإلحصائية ليذا االختبار معادلة كيودر -ريتشاردسوف الصيغة ( ،)21والوزف
النسبي ،واختبار ت ( ،)T-Testوالمتوسط الحسابي ،وأعد الباحث مقياس االتجاه نحو الفيزياء البيئية،
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اختبار المفاىيـ ،إعداد صورة نيائية لموحدة المقترحة ومحتواىا العممي في كتيب صغير يشمؿ األنشطة،
واعداد دليؿ المعمـ كأدوات لمبحث ،وحيث تـ اختيار أفراد عينة الدراسة مف مدرسة باب الشعرية الثانوية

طالبا ،ومدرسة الظاىر الثانوية لمبنات بواقع ( )56طالبة ،وأكدت نتائج الدراسة وجود
لمبنيف بواقع (ً )53
فروؽ دالة إحصائية بيف متوسطات الطبلب في اختبار مفاىيـ الفيزياء البيئية قبؿ تدريس الوحدة وبعدىا
لصالح التطبيؽ البعدي ،كذلؾ أشارت النتائج إلى تغير اتجاىات أفراد مجموعة الدراسة نحو مادة الفيزياء بعد

دراسة الوحدة المقترحة ،وأشارت ىذه النتائج إلى أف الوحدة المقترحة أدت إلى تنمية اتجاىات الطمبة نحو
البيئة في جميع أبعاد مقياس االتجاه نحو البيئة ،وأشارت الدراسة إلى نمو االتجاه نحو مادة الفيزياء مف حيث

محتواىا ،واالستمتاع بدراستيا ،والقيمة النفعية ليا ،وكذلؾ معمـ المادة وأظيرت النتائج أف ىذا النمو في
االتجاه نحو المادة ذو داللة إحصائية.
دراسة الصافي ()2000

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى اتجاىات معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة نحو الواجبات المنزلية

وعبلقتيا باتجاىات التبلميذ نحو مادة الرياضيات وقمؽ التحصيؿ وتحصيميـ فييا ،دراسة مقارنة بيف المعمميف
المؤىميف تربوياً وغير المؤىميف تربوياً في الريؼ والحضر ،باإلضافة إلى ما يعكسو أثر التحصيؿ الدراسي،
واالتجاىات نحو مادة الرياضيات ،وما يمكف تقديمو بشأف تحسيف اتجاىات المعمميف نحو الواجبات المنزلية،
والعمؿ عمى تحسيف اتجاىات الطبلب نحو الرياضيات بما قد يدفعيـ إلى تعمميا ،وتشجيعيـ عمى دراستيا،
وعدـ التيرب منيا إذا ما تـ تخفيض درجات القمؽ التي قد يعانوف منيا ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي

التحميمي ،وقد تـ اختيار أفراد عينة الدراسة عشوائياً في مدارس مختمفة بمنطقة عسير بالسعودية (ريؼ–

حضر) ،وحيث بمغ قواميا ( )224مف طمبة مدارس الحضر (135( ،مف طمبة مدارس الريؼ ،وتـ توزيع
عينة البحث حسب نوع المدرسة ،والفصوؿ ،والتأىيؿ التربوي لممعمميف ،وقد استخدـ الباحث مقياس أيكف

لبلتجاىات نحو مادة الرياضيات ،ومقياس قمؽ التحصيؿ في الرياضيات ،ومقياس اتجاىات معممي
الرياضيات نحو الواجبات المنزلية كما يراىا التبلميذ مف إعداد الباحث ،وقد استخدـ الباحث في المعالجات

اإلحصائية االنحراؼ المعياري ،وقد استخدـ الباحث في المعالجات اإلحصائية معامبلت االرتباط ،والمتوسط
الحسابي ،والنسب المئوية ،وأشارت نتائج الدراسة أف معظـ اتجاىات معممي الرياضيات المؤىميف تربوياً نحو

الواجبات المنزلية كما يراىا التبلميذ أكثر إيجاباً مف اتجاىات معممي الرياضيات غير المؤىميف تربوياً في
مدارس الريؼ نحو الواجبات المنزلية ،واتضح مف الدراسة أف اتجاىات معممي الرياضيات في مدارس

الحضر المؤىميف تربوياً نحو الواجبات المنزلية كما يراىا التبلميذ أكثر إيجاباً مف اتجاىات معممي الرياضيات

في مدارس الحضر غير المؤىميف تربوياً نحو الواجبات المنزلية ،وتـ التوصؿ إلى أف اتجاىات معممي

الرياضيات في مدارس الريؼ المؤىميف تربوياً نحو الواجبات المنزلية أكثر إيجاباً مف اتجاىات معممي

الرياضيات في مدارس الريؼ غير المؤىميف تربوياً.
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دراسة محمد ()2000
ىدفت الدراسة الكشؼ عف مدى فاعمية النموذج التوليدي في تدريس العموـ لتعديؿ التصورات البديمة
حوؿ الظواىر الطبيعية المختمفة واكتشاؼ ميارات االستقصاء العممي واالتجاه نحو العموـ لدى تبلميذ الصؼ
األوؿ اإلعدادي بمحافظة المنيا بمصر بمدرستي المنيا اإلعدادية بنيف ،وسوزاف مبارؾ اإلعدادية لمبنات،

واقتصرت تعديؿ التصورات البديمة عمى الظواىر الطبيعية (العواصؼ ،والسيوؿ ،والبرؽ ،والرعد والصواعؽ،

والزالزؿ ،والبراكيف ،وكسوؼ الشمس ،وخسوؼ الشمس) ،واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي،
وكانت عينة الدراسة مف المدرستيف ( )70تمميذاً وتمميذة ،وقد استخدمت الباحثة استبانة مف إعدادىا كأداة

الستطبلع رأي المتخصصيف حوؿ أىـ الظواىر الطبيعية ،وكذلؾ اختبار ميارات لقياس ميارات االستقصاء
مف إعداد الباحثة ،وكذلؾ اختبار تشخيصي مفتوح إعداد الباحثة ،واختبار التصورات البديمة حوؿ الظواىر

الطبيعية إعداد الباحثة ،مقياس االتجاه نحو العموـ إعداد الباحثة ،ودليؿ المعمـ لمتصورات البديمة حوؿ

الظواىر الطبيعية إعداد الباحثة ،وفي المعالجات اإلحصائية تـ استخداـ معامبلت االتساؽ الداخمي ،معادلة

كيودر -ريتشاردسوف ،والمتوسط الحسابي ،واالنحراؼ المعياري ،وتوصمت إلى نتائج تفيد بأف تأثير النموذج
الفعاؿ في التدريس ،وكذلؾ في اكتساب عينة الدراسة ميارات االستقصاء ،وكذلؾ اكتساب االتجاه ،وأشارت
إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بيف التعديؿ والتصورات البديمة والظواىر الطبيعية وميارات

االستقصاء العممي ،وعدـ وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بيف درجات التبلميذ في القياس البعدي
لكؿ مف اختبار التصورات البديمة حوؿ الظواىر الطبيعية المختمفة ،ومقياس االتجاه نحو العموـ.

 التعقيب عمى دراسات المحور الثالث:

مما سبؽ نجد أف الدراسات التي اىتمت باالتجاه نحو المادة تميزت بما يمي:

 اليدؼ:

درسات ىدفت الكشؼ عف فاعمية برنامج محوسب لتنمية ميارات كتابة المعادالت الكيميائية
ىناؾ ا
وتطبيقاتيا الحسابية واالتجاىات نحو الكيمياء مثؿ :دراسة حمداف ( ،)2012وىناؾ دراسات ىدفت التعرؼ

إلى االتجاه نحو الكيمياء ،وعبلقتو بالدافع المعرفي ،والتفكير الناقد مثؿ :دارسة حمودة ( ،)2009وىناؾ

درسات ىدفت التعرؼ إلى أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير العممي ،واالتجاه نحو العموـ
ا
درسات ىدفت التعرؼ إلى اتجاىات طالبات كمية التربية نحو دراسة
درسة خميؿ ( ،(2005وبعض ال ا
مثؿ :ا

المواد التربوية  ،ومدى تأثير اتجاىات ىذه الدراسة ،ومدى اختبلؼ إفادة الطالبات مف الدراسة في اكساب
درسات ىدفت التعرؼ إلى
درسة شعمة ( ،(2004وأيضاً ىناؾ ا
ميارات تنفيذ الدروس ،وتقويـ المعمميف مثؿ :ا

أثر تدريس وحدة مقترحة عمى تحصيؿ الطبلب لممفاىيـ ،واتجاىاتيـ نحو مادة الفيزياء البيئية مثؿ :دراسة
ودرسات ىدفت الكشؼ عف فاعمية النموذج التوليدي في تدريس العموـ لتعديؿ التصورات
فراج ( ،)2001ا
درسة محمد
البديمة حوؿ الظواىر الطبيعية ،واكتشاؼ ميارات االستقصاء العممي ،واالتجاه نحو العموـ مثؿ :ا

( ، (2000وكذلؾ ىدفت بعض الدراسات التعرؼ إلى اتجاىات معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة نحو
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الدرسة
الواجبات المنزلية ،وعبلقتيا باتجاىات التبلميذ نحو مادة الرياضيات مثؿ :دراسة الصافي ( ،(2000و ا
الحالية انفردت حيث ىدفت التعرؼ إلى أثر تطوير وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى التحصيؿ،
واالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية.

 المنيج:

لقد اختمفت المناىج باختبلؼ األىداؼ مف الدراسات السابقة ،حيث أُستخدـ المنيج الوصفي التحميمي

في دراسة كؿ مف :حمودة ( ،)2009والصافي ( ،(2000ومحمد ( ،(2000وأُستخدـ المنيج الوصفي في

درسة شعمة ( ،(2004ومف خبلؿ الدراسات السابقة ترى الباحثة أف معظـ الباحثيف يفضموف استخداـ المنيج
ا
الوصفي التحميمي لدراسة االتجاه نحو المادة العممية فيما عدا دراسة خميؿ ( ،(2005ودراسة فراج (،)2001

حيث يستخدـ كؿ منيما مقياس االتجاه نحو المادة كأداة لمبحث باإلضافة لبلختبار التحصيمي الذي في

معظمو يدور حوؿ المفاىيـ أو التفكير أو التصميـ .بيد أنو أُستخدـ المنيج شبو التجريبي في دراسة كؿ مف:

حمداف ( ،)2012وخميؿ ( ،(2005وفراج ( ،)2001وىذا يتفؽ مع الدراسة الحالية في استخداـ المنيج شبو
التجريبي ذو المجموعتيف تجريبية وضابطة لرصد األثر عمى االتجاه.

 العينة:

تنوعت عينة الدراسات ما بيف الطمبة العادييف ،والطمبة المعمميف ،والمعمميف ،كما تنوعت مف حيث

درسة :خميؿ (، (2005
المراحؿ الدراسية ،فيناؾ دراسات طبقت عمى تبلميذ المرحمة اإلعدادية مثؿ ا
ومحمد( )2000عينة مف الصؼ األوؿ اإلعدادي ،ودراسات طبقت عمى المرحمة الثانوية مثؿ :دراسة فراج

( ،)2001عينة مف الصؼ األوؿ الثانوي ،بينما دراسة حمداف ( ،)2012وحمودة ( (2009عينة مف الصؼ

درسة شعمة ( (2004كانت طمبة كمية التربية المتوسطة ،ودراسة الصافي ((2000
الحادي عشر ،وعينة ا
كانت معممي الرياضيات بالمرحمة المتوسطة ،وعينة الدراسة الحالية ىي طالبات المرحمة األساسية العميا

تحديداً الصؼ العاشر األساسي وبذلؾ تكوف الدراسة انفردت بالعينة.

 المكاف:

درسة :حمداف
الدرسات ،حيث منيا دراسات تمت في فمسطيف مثؿ ا
تنوعت األماكف التي أجريت بيا ا

درسة:
درسات تمت في مصر مثؿ ا
الدرسة الحالية طبقت في فمسطيف ،و ا
( ،)2012وحمودة ( ،)2009و ا
درسة:
خميؿ ( ،)2005وفراج ( ،)2001ومحمد ( ،)2000ود ارسات تمت في المممكة العربية السعودية مثؿ ا

درسات ،مثمما تنوعت
شعمة ) (2004والصافي ( ، (2000ومما سبؽ يتضح جمياً تنوع أماكف التطبيؽ لم ا

الدرسية.
فيما سبؽ مف حيث نوعية العينة ،والم ارحؿ ا
 األدوات:

تنوعت أدوات الدراسات السابقة باختبلؼ اليدؼ والمادة العممية في كؿ منيا ،وعمى أي مادة دراسية

الدرسة الحالية مع الدراسات السابقة في عمؿ مقياس لبلتجاه نحو المادة ،ولكنيا اختمفت
تمت ،بحيث اتفقت ا
في نوع المادة العممية ،فمقياس االتجاه في دراسة حمداف ( ،)2012وحمودة ( (2009نحو مادة الكيمياء،
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ومقياس االتجاه في دراسة خميؿ ( (2005نحو مادة العموـ ،وقد استعانت كؿ مف دراسة :حمودة (،(2009
وخميؿ ( (2005بمقاييس دراسات سابقة ،بينما مقياس االتجاه في دراسة شعمة ( (2004نحو مدى تأثير

االتجاىات نحو مختمؼ التخصصات (عربي ،ودراسات إسبلمية ،واقتصاد منزلي ،وعموـ) ،وكذلؾ تأثير
التخصصات عمى االتجاىات نحو المواد الدراسية ،وقد استعانت كؿ مف دراسة :حمودة ( ،(2009وخميؿ

( ،(2005وشعمة ( (2004بمقاييس دراسات سابقة ،وقد انفردت دراسة شعمة ( (2004ببطاقة المبلحظة
كأداة لمبحث ،ومقياس االتجاه في دراسة فراج ( (2001نحو مادة الفيزياء البيئية مف إعداد الباحث ،ومقياس
االتجاه في دراسة محمد( (2000نحو مادة العموـ مف إعداد الباحثة ،وكذلؾ مقياس قمؽ التحصيؿ ،ومقياس

االتجاه في دراسة الصافي ( (2000لمعممي الرياضيات نحو الواجبات المنزلية مف إعداد الباحث ،كما

استعاف بمقياس أيكف لبلتجاىات نحو مادة الرياضيات ،وقد كاف مقياس االتجاه في الدراسة الحالية مف إعداد

الباحثة ،وبذلؾ تتشابو مع كؿ مف دراسة :فراج ( ،(2001والصافي ( ،(2000ومحمد( (2000في اإلعداد
مف قبؿ الباحثيف.

 النتائج:

اتفقت معظـ نتائج الدراسات السابقة عمى حصوؿ تنمية التعميـ واالتجاىات نحوه ونحو المواد الدراسية

سواء استخدـ االتجاه كمتغير مستقؿ أو كمتغير تابع بحسب أىداؼ الدراسات السابقة ،والتي تظير مف خبلؿ
الدرسات المتعمقة بقياس
عناوينيا بالرغـ مف تنوعيا في األساليب واالستراتيجيات ،حيث تشترؾ كثير مف ا

االتجاه في أف معظميا يثبت فاعمية إيجابية لبعض البرامج واالستراتيجيات في تنمية االتجاىات مثؿ :ما

الدرسة ،حيث في معظـ
استخدـ في بعض الدراسات؛ لكونيا تصؿ لممستوى المطموب لدى الطمبة عينة ا
نتائج الدراسات السابقة ،والتي ترصد االتجاه نحو المواد الدراسية أقرت وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف

المتغيرات المدروسة في كؿ منيا .كما في دراسة حمداف ( )2012والتي أكدت عمى ضرورة االىتماـ بالبرامج
المحوسبة في تقديـ المادة التعممية ألثرىا اإليجابي عمى كؿ مف التحصيؿ واالتجاه ،كما أف دراسة حمودة

( (2009أكدت عمى وجود عبلقة ارتباطية موجبة تدعو لبلىتماـ بالدافع المعرفي والتفكير الناقد كسبؿ؛
لزيادة حجـ االتجاه نحو مادة الكيمياء مف كبل الجنسيف طبلب وطالبات ،وأثبتت دراسة خميؿ ((2005

بتطبيؽ مقياس االتجاه نحو العموـ ،ضرورة الجانب الوجداني مثؿ االتجاه وميوؿ التبلميذ .وأكدت دراسة

شعمة ( )2004وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف االتجاه نحو دراسة المواد التربوية واكتساب ميارات كؿ مف

تنفيذ الدروس وتقويـ الطبلب ،ووجود فروؽ دالة إحصائية لصالح الطالبات ذوات االتجاه اإليجابي نحو
المواد التربوية عف الطالبات ذوات االتجاه السمبي ،وعدـ وجود دالة إحصائية بيف اختبلؼ االتجاىات

باختبلؼ التخصص ،وعدـ وجود اختبلؼ في اإلفادة مف الد ارسة التربوية يعزى إلى نوع التخصص،
ورصدت دراسة فراج ( (2001تغير اتجاىات أفراد مجموعة الدراسة بعد دراسة الوحدة المقترحة ،حيث تنمية

اتجاىات الطمبة نحو البيئة ،ونمو االتجاه نحو الفيزياء ،والنمو في االتجاه نحو المادة ذو داللة إحصائية.
وفي ىذا الصدد أشارت دراسة محمد( (2000إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بيف التعديؿ

والتصورات البديمة والظواىر الطبيعية وميارات االستقصاء العممي ،وأشارت نتائج دراسة الصافي ((2000
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أف معظـ اتجاىات معممي الرياضيات في مدارس الحضر المؤىميف تربوياً أكثر إيجاباً مف الحضر غير

المؤىميف تربوياً نحو الواجبات المنزلية ،وأف اتجاىات معممي الرياضيات في مدارس الريؼ المؤىميف تربوياً
أكثر إيجاباً مف مدارس الريؼ غير المؤىميف تربوياً.
 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة:
عرضو مف دراسات ،وما استخمص مف نتائج ،ومبلحظات عف دراسات كؿ محور مف
في ضوء ما تـ
ُ
المحاور السابقة يمكف القوؿ بأف الدراسة الحالية اختمفت عف الدراسات السابقة في التعرؼ إلى تطوير "وحدة

الوراثة" في ضوء المدخؿ المنظومي وأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي واالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لدى

طالبات الصؼ العاشر بغزة ،ولـ يتـ التطرؽ إلى ىذا الموضوع عمى حدود عمـ الباحثة.

وقد لُوحظ أف ُمعظـ الدراسات تناولت مادتي العموـ والرياضيات ،والقميؿ منيا تناوؿ مواد أخرى ،كذلؾ
لوحظ ندرة الدراسات التي تناولت مادة العموـ الحياتية ،وخاصة عمـ الوراثة.
تشابيت الدراسة الحالية مع عدد مف الدراسات مف حيث اليدؼ ،فمف حيث استخداـ المدخؿ

المنظومي كما في دراسات المحور األوؿ ،ومف حيث األثر عمى التحصيؿ الدراسي كما في دراسات المحور

الثاني  ،ومف حيث األثر عمى االتجاه نحو المادة الدراسية كما في دراسات المحور الثالث .واتفقت الدراسة
الحالية مع العديد مف الدراسات السابقة مف حيث المنيجية فقد استخدمت معظـ الدراسات المنيج شبو
التجريبي ،كما اتفقت مف حيث األدوات باستخداـ اختبار التحصيؿ الدراسي ،كما في دراسات المحور األوؿ

والثاني ،ومقياس االتجاه كما في دراسات المحور الثالث .كما وتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية كالمعادلة

كيودر– ريتشاردسوف الصيغة ( ،)21والمتوسط الحسابي ،واالنحراؼ المعياري ،واختبار ت (.)T-Test

أىـ ما تـ التوصؿ إليو بعد عرض الدراسات السابقة ،ضمف المحاور الثبلث الخاصة بالمدخؿ

المنظومي والتحصيؿ ،واالتجاه ىي:

 .1يعتبر المدخؿ المنظومي أحد األساليب التربوية الحديثة التي تسعى إلى جعؿ المتعمـ محور العممية
التعميمية ،وذلؾ مف خبلؿ المشاركة المتشابكة ،والمتداخمة ،والفاعمة في العممية التعميمية.

 .2يتميز المدخؿ المنظومي بالتنوع والمرونة ،بحيث يمكف استخدامو مف قبؿ المعمـ في عدد البأس بو مف
المباحث أمثاؿ الرياضيات ،العموـ العامة بفروعيا المتنوعة؛ لكونيا تناسب تحقيؽ اليدؼ المرغوب مف
العممية التعممية.

الدرسية سواء كانت رياض أطفاؿ أو ابتدائية أو
 .3يتناسب المدخؿ المنظومي مع العديد مف المراحؿ ا

إعدادية أو ثانوية أو جامعية.

الدرسية مثؿ :العموـ العامة والعديد مف فروعيا ،والعموـ
 .4يتناسب المدخؿ المنظومي مع العديد مف المواد ا

االجتماعية بفروعيا ،والرياضيات بفروعيا.

الدرسات السابقة عمى األثر اإليجابي لممدخؿ المنظومي في تنمية التفكير ،والتحصيؿ
ا
 .5أجمعت
واالتجاىات ،ولكف بخصوصية كؿ مادة ،وبحسب العينة المأخوذة تارة منتقاة مقصودة ،وتارة أخرى عشوائية.
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الدرسات التي تناولت المدخؿ المنظومي(العموـ ،الفيزياء ،عمـ األنسجة ،عمـ الحياة ،الكيمياء،
 .6تنوعت ا
الدرسية ،وعمى وحدات دراسية متباينة.
الرياضيات) ،مما يؤكد أىمية تطبيؽ ذلؾ المدخؿ في جميع المباحث ا

 مدى استفادة الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:

 .1اختيار الدراسة الحالية مف خبلؿ التوصيات ،والمطمب الممح لمواقع الممموس.

 .2زيادة حصيمة الباحثة فيما ُكتب في كؿ مف المدخؿ المنظومي ،والتحصيؿ ،واالتجاه.
 .3دعـ المقدمة بأبرز النتائج التي أظيرتيا الدراسات السابقة وفقاً الستخداـ المدخؿ المنظومي.
 .4تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة بدقة.

الدرسة بتوسع ،والتعرؼ عمى الكتب التي تثري الموضوع.
 .5كتابة وتنظيـ اإلطار النظري ليذه ا
الدرسة بما يبلئميا ،والمتمثمة في المنيج شبو التجريبي.
 .6تحديد منيجية ا

الدرسة متمثمة في اختبار تحصيؿ ،ومقياس اتجاه ،وتحكيميا مف قبؿ المتخصصيف.
 .7بناء أدوات ا
 .8بناء الوسائؿ المساعدة متمثمة في دليؿ المعمـ ،ودليؿ األنشطة الطبلبية لموحدة بالمدخؿ المنظومي.

إجرء التجربة ،وتبلفي الوقوع في األخطاء.
 .9الوقوؼ عمى كيفية جمع وتحميؿ البيانات بعد ا

 .10االطبلع عمى األساليب اإلحصائية ،واختيار المناسب منيا لممعالجة بما يتوافؽ مع الدراسة الحالية.

 .11استخبلص النتائج ،وعرضيا ،ومناقشتيا ،وتفسيرىا.

 .12دعـ وتنظيـ فصوؿ الدراسة بالشكؿ الصحيح ،وسبلمة محتواىا ،وتناوليا بالترتيب الدقيؽ.

 أىـ ما يميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:

 .1لـ تتناوؿ أي مف الدراسات السابقة اإلجابة عف أسئمة ،وفرضيات الدراسة الحالية مما يعني أىمية تناوليا
لممدخؿ المنظومي بما يتناسب مع المادة العممية "وحدة الوراثة" والمبحث "العموـ الحياتية" ،حيث تميزت

الدراسة الحالية بتطويرىا وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي ،ورصد أثر ذلؾ عمى التحصيؿ واالتجاه،

حيث إعداد أدوات الدراسة مف قبؿ الباحثة.

 .2ركزت الدراسة الحالية عمى اختيار عينة الدراسة مف طالبات الصؼ العاشر مف مدارس شماؿ غزة التابعة
الدرسة الحالية مع بعض الد ارسات في العموـ في المرحمة األساسية العميا
لو ازرة التربية والتعميـ ،بحيث اتفقت ا

مثؿ د ارسة :البابا ( ،) 2008وخميؿ( ،(2005والحكيمي ( ،(2003ومحمد ( ،(2000ومع بعض الدراسات

في الرياضيات دارسة أبو عودة ( ،(2006ودراسة مقاط (.(2006

 .4شممت الدراسة الحالية عينة مف البيئة الفمسطينية ،وىي طالبات الصؼ العاشر األساسي في المدارس

التابعة لمديرية شماؿ غزة ،وفي ضوء متغيرات الدراسة ،حيث تناولت أثر المدخؿ المنظومي عمى كؿ

مف التحصيؿ ،واالتجاه معاً لتحقيؽ الشموؿ.
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 فيما اتفقت واختمفت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:

 .1تقاربت الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة مف حيث المنيج المستخدـ ،وىو المنيج شبو التجريبي.
 .2اختمفت في كونيا طورت بإضافة ثبلث مواضيع حيوية ،وىي( :العمى الموني ،واليندسة الوراثية،
واالستنساخ) في ضوء المدخؿ المنظومي ،وبما يتوافؽ مع الترتيب والتنظيـ لمكتاب الوزاري المقرر ،ولـ

تكتفي بالمادة الخاـ كما ىي ،وقد اختارت الوحدة الدراسية الثالثة (وحدة الوراثة) مف كتاب مبحث العموـ

الحياتية لمصؼ العاشر.

 .3اتفقت الدراسة مع معظـ الدراسات السابقة في بناء اختبار لممفاىيـ ،واألسموب اإلحصائي المستخدـ
وخصوصا اختبار ت ( ،)T-Testوكذلؾ كاف معظميا يستخدـ مقياساً لرصد اتجاىات الطمبة.
ً
متغير مستقبلً ،ويراد
ُا
 .4اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة مف حيث كوف المدخؿ المنظومي
قياس أثره عمى متغيرات تابعة مثؿ :التحصيؿ ،واالتجاه ،وفي بعضيا األثر عمى التفكير ،وبقاء أثر التعمـ،
وأنماط التعميـ المختمفة ،حيث تقوـ الباحثة بصياغة وحدة مقررة بالمدخؿ المنظومي ،واستخداميا؛ لقياس

أثرىا عمى متغيريف تابعيف ،وىما التحصيؿ واالتجاه ،والحظت الباحثة في ىذه الدراسات أنيا ذات داللة
إحصائية لموحدات المقررة بالمدخؿ المنظومي.
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الفصؿ الرابع
(الطريقة واإلجراءات)
 منيج الدراسة.
 مجتمع الدراسة.
 عينة الدراسة.
 متغيرات الدراسة.
 تصميـ الدراسة.
 أدوات الدراسة.

 ضبط المتغيرات الدخيمة.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة.
 خطوات الدراسة.

82

الفصؿ الرابع
(الطريقة واإلجراءات)
مقدمة:
يتناوؿ ىذا الفصؿ إجراءات الدراسة التي اتبعتيا الباحثة لئلجابة عف أسئمة الدراسة ،واختبار فروضيا

ثـ الحديث عف منيج البحث المتبع في الدراسة ،ووصؼ لمجتمع ،وعينة الدراسة ،وأسموب اختيارىا ،وبياف

بناء أداة الدراسة ،واستخراج صدقيا وثباتيا ،واتساقيا الداخمي ،والتصميـ التجريبي ،كما يحتوي الفصؿ عمى

كيفية تنفيذ الدراسة ،واجرائيا ،واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ البيانات.

منيج الدراسة:
تػـ اسػتخداـ المػنيج شػبو التجريبػي ) (Quasi-experimental approachفػي ىػذه الد ارسػة؛ وىػو
نفس المنيج التجريبي ،وىو المنيج الذي يتـ فيو التحكـ في المتغيرات المػؤثرة فػي ظػاىرة مػا باسػتثناء متغيػر

واحػد يقػوـ الباحػث بتطويعػو ،وتغييػره بيػدؼ تحديػد ،وقيػاس تػأثيره عمػي الظػاىرة موضػع الد ارسػة (زيتػوف،
 ،)168 :2004ويسػمى بالشػبو تجريبػي ألف الباحثػة تأخػذ عينػة قصػدية ،وليسػت عشػوائية ،حيػث أخضػعت

الباحثػة المتغيػر المسػتقؿ فػي ىػذه الد ارسػة ،وىػو اسػتخداـ " تطػوير وحػدة فػي عمػـ الو ارثػة فػي ضػوء المػدخؿ

المنظػومي"" ،والطريقػة العاديػة فػي التػدريس" ؛ لمتجربػة لقيػاس أثػره عمػى المتغيػر التػابع األوؿ وىػو "التحصػيؿ
الدراسي" ،والمتغير التابع الثاني وىو "االتجاه نحػو مػادة العمػوـ الحياتيػة" حيػث إف المػنيج شػبو التجريبػي ىػو

أكثػر مبلءمػة لموضػوع ىػذه الد ارسػة ،ولقػد قامػت الباحثػة ببنػاء بعػض الػدروس فػي مػادة العمػوـ الحياتيػة (عمػـ
الوراثة) وفقًا الستراتيجية التطوير في ضوء المدخؿ المنظومي مراعية األسس ،والمبادئ والمعايير ليا ،بحيث
تتضػمف األىػداؼ ،والمتطمبػات السػابقة ،وعػرض المحتػوى ،والوسػائؿ التعميميػة ،وخطػوات التقػويـ بأنواعػو،
وقامت بتجريبيا عمى عينة الدراسة (طالبات الصؼ العاشر األساسي).

مجتمع الدراسة:
يشمؿ مجتمع الدراسة جميع طالبات الصؼ العاشر بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعميـ -شماؿ

غػزة ،وذلػؾ لعػاـ 2016 –2015ـ ،والبػالغ عػددىف ( )3220طالبػة ،مػوزعيف عمػى ( )80شػعبةً ،فػي ()15

مدرسةً ،حسب إحصائيات قسـ التخطػيط والمعمومػات مديريػة التربيػة والتعمػيـ-شػماؿ غػزة التابعػة لػو ازرة التربيػة
والتعميـ.

عينة الدراسة:
تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية مف مدرسة نسيبة بنت كعب األساسية العميا "ب" لمبنات،

والتي تحتوي عمى ( )5شعب مف الصؼ العاشر ،حيث تـ اختيار شعبتيف بطريقة عشوائية مكونة مف ()68
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طالبة بكؿ شعبة ( )34طالبة ،وقد تـ توزيع المجموعتيف عمى المعالجة التجريبية والضابطة عشوائياً .كما ىو
موضح في الجدوؿ ( )1-4التالي.

جدوؿ ()1-4
توزيع عينة الدراسة عمي المجموعتيف الضابطة والتجريبية

الشعبة

المجموعة

حجـ العينة

العاشر ()1

الضابطة

34

العاشر ()3

التجريبية

34

المجموع

68

متغيرات الدراسة:
أ.

المتغير المستقؿ (Independent Variable) :تطوير وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي.

ب .المتغير التابع األوؿ (First Dependent Variable) :التحصيؿ الدراسي.

ت .المتغير التابع الثاني (Second Dependent Variable) :االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية.

تصميـ الدراسة:
رست المجموعة الضابطة
تـ استخداـ أسموب تصميـ المجموعتيف الضابطة والتجريبية ،بحيث ُد ّ
رست باستخداـ وحدة مطورة في ضوء المدخؿ
بالطريقة العادية (الكتاب المدرسي) ،والمجموعة التجريبية فقد ُد ّ
المنظومي (وحدة عمـ الوراثة) .واتبعت الباحثة التصميـ شبو التجريبي المعتمد عمى مجموعتيف متكافئتيف

(تجريبية وضابطة) ،كما في تصميـ الدراسة التالي:
O4

O3

O2

X1

O1

G1

------------------------------------------------------- -----------

O4

O3

O2

X2

O1

حيث أف:
-

 :G1المجموعة التجريبية .Experimental Group

 :G2 -المجموعة الضابطة .Control Group

  :O1التطبيؽ القبمي لبلختبار التحصيمي .Achievement test :O2 -التطبيؽ القبمي لمقياس االتجاه .Direction scale

  :O3التطبيؽ البعدي لبلختبار التحصيمي .Achievement test84

G2

  :O4التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه .Direction scale  :X1المعالجة التجريبية ،وىي التدريس بالمدخؿ المنظومي .Systemic approach treatment :X2 -المعالجة لممجموعة الضابطة ،وىي التدريس بالطريقة العادية .Regular way

أدوات الدراسة:

لئلجابة عف أسئمة الد ارسة ،والتحقؽ مف فرضياتيا قامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة التالية:

 )1إعداد اختبار تحصيمي يختص بوحدة الوراثة ،وىو اختبار مف نوع األسئمة الموضوعية (االختيار مف
متعدد) ،والتي تتميز بارتفاع معدؿ صدقيا وثباتيا.

 )2إعداد استبياف لتحديد اتجاه الطالبات نحو مادة العموـ الحياتية ( مف قبؿ الباحثة بعد االطبلع عمى
مقاييس اتجاىات جاىزة ،ومع معاممة المقياس باألصوؿ المتبعة الحقاً).
أوالً :خطوات بناء االختبار التحصيمي:
جرى بناء اختبار موضوعي مف نوع االختيار مف متعدد ،واختيار ىذا النوع مف االختبارات؛ لتغطية

جزء كبير مف محتوى المادة العممية المراد اختبارىا ،ويتضمف بناء االختبار الخطوات التالية:
 .1تحديد المادة الدراسية:

حيث اختارت الباحثة وحدة "عمـ الوراثة" ،وىي الوحدة الثالثة مف كتاب العموـ الحياتية-الجزء الثاني،
والتي تشتمؿ عمى فصميف ىما (مادة الوراثة  ،Genetic Materialوالوراثة المندلية وغير المندلية
.)Mendelian and Non-Mendelian Genetics

 .2اليدؼ مف االختبار:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية؛ تـ بناء اختبار تحصيمي موضوعي؛ لقياس أثر تطوير وحدة "عمـ

الوراثة" في ضوء المدخؿ المنظومي ،بالمقارنة مع الطريقة العادية عمى التحصيؿ لدى طالبات الصؼ ،حيث
تـ قياس التحصيؿ عمى مستويات بموـ المعرفي ،وىي( :التذكر ،والفيـ ،والتحميؿ ،وميارات عميا).
 .3صياغة أسئمة االختبار:
بعد تحميؿ الوحدة المكونة مف فصميف ىما المادة الوراثية والوراثة المندلية وغير المندلية مف كتاب

العموـ الحياتية وفؽ مستويات المعرفة سابقة الذكر ،كما في جدوؿ ( ،)2-4واختيرت أسئمة االختبار مف نوع
االختيار مف متعدد؛ لكوف ىذا النمط يتميز عف غيره مف االختبارات أىميا أنيا موضوعية التصحيح (أبو

ناىية ،)144 :2004،وتحديده بعينو العتباره أنسبيا ،وأكثرىا استخداماً ،وليذا وقع االختيار عمى ىذا النمط

مف األسئمة؛ لما يتميز بو مف تغطيتو لعينة كبيرة مف محتوى المادة الدراسية ،وسيولة تصحيحو ،وخموه مف
ذاتية التصحيح ،وارتفاع معاممي صدقو وثباتو ،وتكونت الصورة األولية لبلختبار مف ( (40سؤاؿ ،ويمييا
أربعة بدائؿ إحداىا تمثؿ اإلجابة الصحيحة ،وقد روعي عند الصياغة ما يمي:
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لغويا ،وعممياً.
ً
أ .سبلمة األسئمة
ب .محددة ،وواضحة ،وخالية مف الغموض.
ت .ممثمة لممحتوى ،واألىداؼ المرجو قياسيا.
ث .مراعية لمستوى الطالبات.
ج  .مناسبة البدائؿ ،وال توحي باإلجابة.
 تصميـ جدوؿ المواصفات:
حيث تـ تحديد األىمية ،والوزف النسبي لمجوانب المعرفية المتضمنة بالوحدة الثالثة وحدة عمـ

الوراثة المطورة في ضوء المدخؿ المنظومي مف كتاب العموـ الحياتية لمصؼ العاشر األساسي -الجزء
الثاني ،حيث التطوير باإلضافة لثبلث مواضيع حيوية ىي عمى الترتيب العمى الموني كمرض مرتبط

بالجنس ،واليندسة الوراثية ومجاالتيا ،واالستنساخ بنوعيو الجنيني والجسدي ،وكذلؾ في ضوء الجوانب

الفرعية لممعرفة لكؿ موضوع ،والزمف المخصص لتدريس كؿ موضوع ،وضعت األسئمة كما ىو مبيف في
جدوؿ ( )2-4التالي.

جدوؿ()2-4
مواصفات اختبار التحصيؿ الدراسي

األىداؼ السموكية

المستويات
المعرفية
الموضوعات

مادة الوراثة

( 6حصص)
الوراثة المندلية
وغير المندلية

تذكر

فيـ

تطبيؽ

ميارات عميا

%20

%50

%12.5

%17.5

مجموع

األسئمة

األوزاف

النسبية

لمموضوعات

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

2

%5

5

%12.5

1

%2.5

2

%5

10

%25

6

%15

15

%37.5

4

%10

5

%12.5

30

%75

( 19حصة)
المجموع

8

%20

20

%50

5
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%12.5

7

%17.5

40

%100

 .4وضع تعميمات االختبار:
بعد تحديد عدد األسئمة وصياغتيا ،تمت صياغة تعميمات االختبار التي تيدؼ إلى شرح فكرة اإلجابة
عف االختبار في أبسط صورة ممكنة ،وقد راعت الباحثة عند وضع تعميمات االختبار ما يمي:
أ .بيانات خاصة بالطالبة ،وىي :االسـ ،والصؼ ،والشعبة ،والتاريخ.
ب .تعميمات خاصة بوصؼ االختبار ،وىي :عدد األسئمة ،وعدد البدائؿ ،وعدد الصفحات.
ت .توضيح أف نتائج االختبار ال عبلقة ليا بدرجات الطالبات المدرسية.
ث .تعميمات خاصة باإلجابة عف جميع األسئمة ،ووضع اإلجابة الصحيحة في المكاف المناسب في مفتاح
اإلجابة في الصفحة المعدة لذلؾ؛ لتسييؿ عممية التصحيح.
 .5إعداد الصورة األولية لبلختبار:
تكونت الصورة األولية لبلختبار مف ( )40سؤاؿ اختيار مف متعدد؛ لقياس مدى فيـ طالبات الصؼ

العاشر لوحدة الوراثة المطورة في ضوء المدخؿ المنظومي .ولكؿ سؤاؿ أربعة بدائؿ واحد منيا فقط صحيح،
وبعد كتابة أسئمة االختبار تـ عرضيا عمى لجنة مف المحكميف ممحؽ ( )1مف ذوي االختصاص؛ وذلؾ

الستطبلع آرائيـ حوؿ مدى:

أ .صبلحية عدد أسئمة االختبار.
ب .تمثيؿ أسئمة االختبار لؤلىداؼ المعرفية المراد قياسيا.
ت .تغطية أسئمة االختبار لممحتوى.
وعمميا.
لغويا،
ً
ث .صحة أسئمة االختبار ً
ج .دقة صياغة البدائؿ لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار.
ح .مناسبة أسئمة االختبار لمستوى طالبات الصؼ العاشر.
 .6التجربة االستطبلعية لبلختبار:
بعػػد االنتيػػاء مػػف إعػػداد االختبػػار بصػػورتو األوليػػة ،وتعديمػػو فػػي ضػػوء مبلحظػػات المحكمػػيف ،قامػػت
الباحثػػة بػػإجراء التجريػػب االسػػتطبلعي ،وذلػػؾ بتطبيػػؽ االختبػػار عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية بعػػد أخػػذ موافقػػة و ازرة
التربيػػة والتعمػػيـ العػػالي ،وقػػد كػػاف قواميػػا( )36طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ الحػػادي عشػػر فػػي مدرسػػة الفالوجػػا
الثانويػػة لمبنػػات ،وقػػد تػػـ اختيػػارىف مػػف خػػارج عينػػة الد ارسػػة ،والبلتػػي سػػبؽ ليػػف د ارسػػة الوحػػدة الثالثػػة "وحػػدة

الو ارثػػة" فػػي العمػػوـ الحياتيػػة ،وذلػػؾ إليجػػاد مػػدى مناسػػبة االختبػػار لطمبػػة الصػػؼ العاشػػر ،وحسػػاب الصػػدؽ
والثبات ،ومعامبلت الصعوبة والتمييز ،وقد أجريت التجربة االستطبلعية بيدؼ:
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أ .تحديد الزمف الذي تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينة البحث.
ب .حساب مدى صدؽ االتساؽ الداخمي.
ت .حساب معامبلت الصعوبة ،ومعامبلت التمييز ألسئمة االختبار.
ث .حساب معامؿ ثبات االختبار.
 .7تصحيح أسئمة االختبار:
تـ تصميـ االختبار التحصيمي مع الحرص عمى أف تكوف فقراتو وتساؤالتو واضحة وتحتمؿ إجابة
واحدة ،وىي ( )40تساؤؿ مف نوع (اختيار مف متعدد) في صورتو النيائية ،واتبعت طريقة الترميز ()0

لئلجابة الخاطئة )1( ،لئلجابة الصحيحة ،حيث كاف مجموع درجات االختبار العميا ( )40درجة.
 .8تحميؿ بنود االختبار:
قامت الباحثة بتحميؿ استجابات الطالبات عمى أسئمة االختبار بغرض استخراج:
أوالً :تحديد زمف االختبار:

تػـ حسػاب زمػف تأديػة االختبػار عػف طريػؽ المتوسػط الحسػابي لػزمف تقػديـ العينػة االسػتطبلعية ،فكػػاف

زمف متوسط المدة الزمنية التي استغرقيا أفراد العينة االستطبلعية ( )45دقيقة حسب القانوف التالي:

زمف إجابة االختبار =

=

260 + 190

=  45دقيقة

10
ثانياً :صدؽ االختبار:Test Validity
ويقصد بصدؽ االختبار قدرتو عمى قياس ما وضع لقياسو ،حيث يعتمد صدقو عمى صدؽ المحتوى

مف حيث تمثيؿ أسئمة االختبار لمحتوى الموضوع المراد قياسو ،وقد تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار بطريقتيف
وىما ،صدؽ المحكميف وصدؽ االتساؽ الداخمي ،وسوؼ نعرضيا بالتفصيؿ مف خبلؿ التالي:
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 )1صدؽ المحكميف:
بعد إعداد الصورة األولية لبلختبار ،والمكوف مف ( )40سؤاؿ ،تـ عرضو عمى ىيئة مف المحكميف

مكونة مف ( )10أفراد مف ذوي االختصاص في مجاؿ تدريس العموـ الحياتية مف معمميف ،ومشرفيف تربوييف
بصفة خاصة ،ولمادة العموـ بصفة عامة ممحؽ( )1إلبداء مبلحظاتيـ حوؿ االختبار مف حيث:
أ .تمثيؿ أسئمة االختبار لؤلىداؼ المعرفية المراد قياسيا.
ب .مدى انتماء األسئمة إلى كؿ مستوى مف المستويات المعرفية األربعة لبلختبار المبينة سابقاً.
ت .مدى مبلئمة األسئمة لمحتوى وحدة الوراثة في كتاب العموـ الحياتية لمصؼ العاشر األساسي.

ث .تغطية أسئمة االختبار لممحتوى ضمف األصوؿ المتبعة في عمؿ جدوؿ المواصفات لبلختبار.
ج .مناسبة أسئمة االختبار لمستوى طالبات الصؼ العاشر األساسي.
ح .صحة أسئمة االختبار لغوياً ،وعممياً.
خ .إمكانية التعديؿ بالحذؼ أو اإلضافة.
د .مدى مبلئمة البدائؿ لكؿ سؤاؿ مف حيث األصوؿ ،والترتيب ،والتمويو ،واالنتماء لمسؤاؿ.
وقد أبدى المحكموف بعض المبلحظات ،واآلراء في االختبار منيا:
أ .إعادة الصياغة لبعض األسئمة.
ب .تبسيط المغة ،بحيث تناسب مستويات الطالبات.
ت .اختصار بعض األسئمة.
في ضوء تمؾ اآلراء تـ تعديؿ البلزـ ،بحيث بقي االختبار في صورتو األولية مكوناً مف ( )40سؤاؿ.
 )2صدؽ االتساؽ الداخمي:Internal Consistency Validity
يقصد باالتساؽ الداخمي مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االختبار مع الدرجة الكمية لبلختبار ،وعميو

تـ حساب معامبلت االرتباط لبيرسوف بيف فقرات االختبار والدرجة الكمية لبلختبار؛ وذلؾ لمعرفة مدى ارتباط

الفقرات بالدرجة الكمية لبلختبار ،وبما أف االختبار ينقسـ إلى أربعة مستويات (محاور) ،فقد تـ حساب

معامبلت االرتباط بيف فقرات كؿ محور عمى حدة والدرجة الكمية لممحور ،وىي كما في جدوؿ( )3-4التالي.
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جدوؿ ()3-4

معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات االختبار التحصيمي والدرجة الكمية لبلختبار
رقـ السؤاؿ

معامؿ

مستوى

رقـ السؤاؿ

االرتباط

الداللة

1

*.505

.001

14

2

*.348

.037

15

3

*

.005

4

**

.451

16

معامؿ

مستوى

رقـ السؤاؿ

االرتباط

الداللة

**.634

.000

27

**.461

.004

28

**

.000

.642

.411

.012

17

**

.602

.000

5

*.329

.005

18

*.370

.026

*

29
31

**

.000

6
7

.036//

.83

20

.457

.005

33

8

**.501

.001

21

**.453

.005

34

9

**

.000

**

.000

32

**

35

10

.507

.001

23

*

.431

.008

11

*.376

.023

24

**.673

.000

37

12

*.367

.027

25

*.372

.025

38

13

**

.000

*

.020

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

.673

**.404

.386

.560

.000
.014

.002

26

**

30

19

.384

*.405

.014

.388

**

.561

**.496

.002

.019

.241//

22

االرتباط

الداللة

*

.156

.683

معامؿ

مستوى

.611

**

.483

.002

*.356

.033

*

.001

.505

36

*

.496

.002

**.483

.003

*.330

.049

39

**

.433

.008

40

*.400

.016

 //غير دالة

قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )0.329عند ( )0.05≥αودرجة حرية ()34
قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )0.422عند ( )0.01≥αودرجة حرية ()34

يبلحظ مف جدوؿ ( )3-4السابؽ أف معامبلت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى الداللة

اإلحصائي( (0.05و( )0.01ماعدا السؤاليف ( ،)7و( )19غير داليف إحصائياً عند مستوى الداللة
اإلحصائي( (0.05و()0.01؛ لذلؾ تـ حذفيما ،ليصبح االختبار التحصيمي مكوناً مف ( )38سؤاؿ.
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جدوؿ ()4-4

معامبلت االرتباط بيف فقرات االختبار التحصيمي والدرجة الكمية لكؿ مستوى عمى حدة
#

معامؿ

مستوى

االرتباط

الداللة

#

معامؿ

مستوى

االرتباط

الداللة

ميارة التذكر

#

فيـ

معامؿ

مستوى

االرتباط

الداللة

#

تطبيؽ

معامؿ

مستوى

االرتباط

الداللة

ميارات عميا

1

**.759

.000

3

**.500

.001

8

*.331

.048

9

**.433

.008

2

*.398

.016

4

**.521

.001

32

**.422

.01

10

*.400

.015

11

*.384

.020

5

**.457

.005

33

**.483

.002

36

*.428

.009

12

*.376

.023

6

**.632

.000

34

**.422

.01

37

*.380

.022

13

**.458

.004

7

**.430

.008

35

*.433

.008

38

**.517

.001

14

**.432

.008

17

**.472

.003

39

**.428

.009

15

**

.000

*

.017

**

.003

16

*

.557

.558

.000

18

.394

19

//0.24

.158

20

**

.002

21

**

22

*

.356

.033

23

*.505

.001

24

**.592

.000

25

**.515

.001

26

*.434

.008

27

**.501

.001

28

**.502

.001

29

**.532

.000

30

**.546

.000

31

**.465

.004

.490
.483

** دالة عند 0.01

40

.480

.002

* دالة عند 0.05

 //غير دالة

قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )0.329عند ( )0.05≥αودرجة حرية ()34
قيمة (ر) الجدولية تساوي ( )0.422عند ( )0.01≥αودرجة حرية ()34

يتضح مف الجداوؿ السابقة ( )5 ،4أف فقرات االختبار التحصيمي دالة إحصائياً عند مستوى داللة

( )0.01و( ،)0.05وىذا يدؿ عمى أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ تجعؿ الباحثة مطمئنة إلى

صبلحية تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة .ما عدا الفقرات التالية ( ،)19 ،7فيي غير دالة؛ فمذلؾ تـ
حذفيا مف االختبار؛ ليصبح عدد فقرات االختبار  38فقرة.
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جدوؿ ()5-4

معامبلت االرتباط بيف محاور االختبار التحصيمي والدرجة الكمية لبلختبار
المحاور

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

التذكر

**.910

0.01

الفيـ

.886

0.01

**

**.584

التطبيؽ

**.896

ميارات عميا
** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

0.01
0.01
 //غير دالة

يتضح مف الجدوؿ ( )5-4أف جميع محاور االختبار التحصيمي دالة إحصائياً عند مستوى داللة

( ،)0.01حيث تراوحت معامبلت االرتباط ما بيف ( ،)0.91–0.58وىذا يدؿ عمى أف االختبار التحصيمي
يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ ،مما يجعؿ الباحثة مطمئنة إلى صبلحية التطبيؽ عمى العينة.
ثالثاً :معامبلت الصعوبة ومعامبلت التمييز:
لكي تحصؿ الباحثة عمى معامؿ الصعوبة ومعامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ،تـ تقسيـ
الطالبات إلى مجموعتيف مجموعة عميا تضمت  %27مف مجموع الطالبات ،وىـ الطالبات الذيف حصموا

عمى أعمى الدرجات في االختبار ،ومجموعة دنيا تضمنت  %27مف مجموع الطالبات الذيف حصموا عمى

أدنى الدرجات في االختبار ،وقد بمغ العدد في كؿ مجموعة ( )10طالبات (بعد تقريب النتيجة) ،وستعرض
نتائج معامبلت الصعوبة والتمييز لبلختبار التحصيمي كبلً عمى حدة مف خبلؿ التالي:

 معامل الصعوبة لالختبار التحصيلي:
يقصد بو "نسبة الطمبة الذيف أجابوا إجابة صحيحة عف أسئمة االختبار [أو النسبة المئوية لمناجحيف
في االختبار] ،وقد تـ حساب درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة التالية:

معامؿ الصعوبة =

عدد الذيف أجابوا عف اإلجابة صحيحة
عدد الذيف حاولوا اإلجابة

(حمداف)87 :2012 ،

ويتـ احتساب معامبلت الصعوبة لفقرات االختبار بيدؼ حذؼ الفقرات التي تزيد صعوبتيا عف

( )0.80أو تقؿ عف (( )0.20أبو دقة.)170 :2008 ،
صحيح.

بأنو كمما زادت النسبة تكوف الفقرة أصعب ،والعكس
وبذلؾ فإف معامؿ الصعوبة يفسر عمى كؿ فقرة ّ
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 معامؿ التمييز:
إف اليدؼ األساسي مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ولمدرجة الكمية ىو التعرؼ عمى
ّ
الفقرات الضعيفة والفقرات القوية ،بيدؼ حذؼ الضعيؼ منيا ،والفقرات الضعيفة ىي التي يكوف معامؿ

تمييزىا أقؿ مف (( )0.20أبو دقة ، )172 :2008 ،وقامت الباحثة باحتساب معامبلت التمييز لكؿ فقرة مف
فقرات االختبار ولمدرجة الكمية بناء عمى الخطوات التالية:
 )1ترتيب درجات الطبلب مف األعمى إلى األدنى.

 )2تقسيـ الدرجات إلى مجموعتيف %27 :تمثؿ الدرجات العميا %27 ،تمثؿ الدرجات الدنيا.
 )3تحديد عدد الطبلب الذيف أجابوا إجابة صحيحة في كؿ مجموعة عف كؿ مفردة عمى حدة.
 )4تطبيؽ المعادلة التالية:
معامؿ التمييز=
لفقراتو:

الجدوؿ ( )6-4التالي يبػيف لنػا نتػائج معػامبلت التمييػز لكػؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػار ولمدرجػة الكميػة
جدوؿ ()6-4

معامبلت الصعوبة والتمييز لبلختبار التحصيمي
رقم السؤال

معامل
الصعوبة

معامل
التمييز

رقم
السؤال

معامل
الصعوبة

معامل
التمييز

رقم
السؤال

معامل
الصعوبة

معامل
التمييز

1

0.47

0.60

14

0.27

0.50

27

0.57

0.30

2

0.27

0.50

15

0.50

0.60

28

0.57

0.40

3

0.53

0.40

16

0.43

0.50

29

0.40

0.60

4

0.53

0.40

17

0.47

0.60

30

0.30

0.40

5

0.40

0.40

18

0.43

0.40

31

0.50

0.50

6

0.23

0.40

19

0.87

0.10

32

0.60

0.60

7

0.97

0.20

20

0.53

0.60

33

0.43

0.60

8

0.43

0.70

21

0.3

0.70

34

0.60

0.70

9

0.63

0.65

22

0.57

0.30

35

0.23

0.70

10

0.60

0.40

23

0.73

0.50

36

0.37

0.70

11

0.50

0.60

24

0.47

0.60

37

0.33

0.60

12

0.43

0.60

25

0.3

0.60

38

0.43

0.50

13

0.60

0.40

26

0.43

0.70

39

0.50

0.70

40

0.50
0.48

0.60
0.52

المتوسط
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معامؿ الصعوبة :وبتطبيؽ المعادلة السابقة وايجاد معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار ،كما
في الجدوؿ السابؽ حيث بمغ متوسط معامؿ الصعوبة الكمي ( ،)0.48أما بالنسبة لمعامبلت الصعوبة
أف الفقرات التالية كاف معامؿ الصعوبة لدييا عالية وىي (،7
لمفقرات تراوحت ما بيف)  ،)0.97–0.23حيث ّ
أما باقي الفقرات فإف معامبلت الصعوبة لدييا في المعدؿ الطبيعي لصعوبة الفقرة،
 ،)19ليذا تـ حذفيماّ ،

فيكوف عدد فقرات االختبار  38فقرة ،وذلؾ لمناسبة مستوى درجة سيولة األسئمة.

معامؿ التمييز :تبيف في الجدوؿ السابؽ معامبلت التمييز لبلختبار التحصيمي وفقراتو ،فبمغ متوسط
معامؿ التمييز لمدرجة الكمية لبلختبار ( ،)0.52وتراوحت جميع معامبلت التمييز لفقرات االختبار (-0.10
 )0.70لمتمييز بيف إجابات الفئتيف العميا والدنيا ،فتـ قبوؿ معظـ األسئمة ،وتـ حذؼ (.)19 ،7

 .9الصورة النيائية لبلختبار:
بناء عمى نتائج التجربة االستطبلعية لبلختبار ،ثـ التأكد مف صدقو ،وثباتو ،ودرجات الصعوبة
ً
والتمييز ،وصبلحيتو ،وامكانية تطبيقو عمى عينة الدراسة؛ لقياس أثر تطوير "وحدة الوراثة" مف كتاب العموـ
الحياتية لمصؼ العاشر في ضوء المدخؿ المنظومي عمى التحصيؿ الدراسي لمطالبات في مادة العموـ

الحياتية ،فقد تكونت الصورة النيائية لبلختبار مف ( )38سؤاؿ بعد حذؼ سؤاليف ،ممحؽ (.)2
.10

تصحيح االختبار:
حددت درجة واحدة لئلجابة الصحيحة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار ،فتكوف الدرجة التي تحصؿ

بناء عمى النتائج أعبله.
عمييا الطالبة محصورة بيف (صفر–  ،)38وذلؾ بعد تعديؿ االختبار التحصيمي ً
رابعاً :ثبات االختبار :Test Reliability
يقصد بثبات االختبار أف يعطي ىذا االختبار نفس النتيجة إذا تـ إعادة توزيع االختبار أكثر مف مرة

تحت نفس الظروؼ والشروط ،أو بعبارة أخرى يعني االستقرار في النتائج ،وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو
تـ إعادة توزيعو عمى أفراد العينة عدة مرات خبلؿ فترات زمنية معينة ،وقد تحققت الباحثة مف ثبات االختبار

التحصيمي مف خبلؿ طريقة التجزئة النصفية ،وطريقة معادلة كيودر -ريتشاردسوف

Kuder and

 Richardsonالصيغة ) ،(21ومعامؿ ألفا كرونباخ ،ونتائجيـ موضحة مف خبلؿ التالي:
 )1طريقة التجزئة النصفية : Split-Half method
تـ حساب معامبلت الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،حيث تـ قسمة بنود االختبار إلى

نصفيف (فردي ،زوجي) ،وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجموع فقرات النصؼ األوؿ ،ومجموع فقرات

النصؼ الثاني لبلختبار ،وبمغ معامؿ االرتباط لبيرسوف لمدرجة الكمية لبلختبار التحصيمي بيذه الطريقة
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( ،)0.55وباستخداـ معادلة سبيرماف– براوف المعدلة أصبح معامؿ الثبات ( ،)0.71وىذا دليؿ كافي عمى
أف االختبار يتمتع بدرجة ثبات مناسبة ،مما يطمئف لتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة.
معادلة سبيرماف براوف =

 ،حيث (ر) معامؿ ارتباط بيرسوف

 )2طريقة معادلة كيودر– ريتشاردسوف (:)Kuder-Richardson 21
حيث تسػتخدـ ىػذه المعادلػة فػي حالػة إيجػاد معامػؿ ثبػات ألي اختبػار تحصػيمي أو غيػره ،حيػث تعتمػد

عمػػى درجػػة تبػػايف اسػػتجابات الطمبػػة عمػػى فق ػرات االختبػػار ككػػؿ ،وكػػذلؾ عمػػى عػػدد فق ارتػػو ،فكممػػا كػػاف عػػدد
الفقرات قميبلً انخفض تجانس االختبػار ،واذا كػاف عػددىا كبيػ اًر ارتفػع تجػانس االختبػار ،وليػذا يفضػؿ اسػتخداـ

معادلػة كيػودر ريتشاردسػػوف ( )21فػػي حالػػة االختبػػارات التػػي يزيػد فقراتيػػا عػػف  25فقػرة ،واالختبػػار ىنػػا فق ارتػػو
تزيد عف  25فقرة ،وعميو فإنيا تناسب االختبار التحصيمي ،والمعادلة ىي كالتالي:
) N   M ( N  M
) ( N  1

R ( KR 21) 

حيث أف = R (KR 21) :معامؿ الثبات بطريقة كيودر وريتشاردسوف (.)21
 = Nعدد فقرات االختبار.



= تبايف درجات الطمبة عمى االختبار.

 = Mمتوسط درجات الطمبة عمى االختبار(المنيزؿ.)203 :2009 ،
والجدوؿ ( )7-4التالي يوضح نتائج معادلة كيودر ريتشاردسوف (.)Kuder-Richardson 21
جدوؿ ()7-4

يوضح معامؿ الثبات بطريقة كيودر ريتشاردسوف لجميع تساؤالت االختبار التحصيمي
االختبار التحصيمي

عدد األسئمة

متوسط الدرجات

تبايف الدرجات

معامؿ كيودر ريتشاردسوف

38

20.7

26.2

0.66

مف خبلؿ الجدوؿ ( )7-4يتبيف أف معامؿ كيودر ريتشاردسوف بمغت(  ،)0.66أي ما يعادؿ %66
وىو معامؿ مناسب ،يؤكد ثبات االختبار.
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ثانياً :خطوات بناء مقياس االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية:
جرى بناء مقياساً التجاىات طالبات الصؼ العاشر نحو مادة العموـ الحياتية بالخطوات التالية:
 .1تحديد اليدؼ مف المقياس:
كاف اليدؼ مف المقياس متمثبلً في تحديد اتجاه طالبات الصؼ العاشر نحو مادة العموـ الحياتية.
 .2بناء فقرات المقياس وفقاً لمخطوات المتبعة التالية:

 االطبلع عمى األدب التربوي ،والدارسات النظرية في ىذا المجاؿ. -تحميؿ الدارسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدارسة ،وما يتعمؽ باالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية.

 االستفادة مف مقاييس االتجاىات نحو العموـ ،كما في دراسة :حمودة ( ،)2009وخميؿ ( ،)2005وشعمة( ،)2004وفراج ( ،)2001ومحمد ( ،)2000والصافي (.)2000

 -مراعاة أف تكوف بعض فقرات المقياس موجبة ،وبعض الفقرات سالبة.

 .3الصورة األولية لممقياس:

في ضوء ما سبؽ تـ إعداد المقياس ،حيث اشتمؿ عمى ( )37فقرة ،وبعد كتابة فقرات المقياس تـ
عرضيا عمى لجنة مف المحكميف ،وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ مدى صبلحيتو مف حيث:
 −عدد فقرات المقياس.

 −مدى تمثؿ فقرات المقياس لؤلىداؼ المراد قياسيا.
 −مدى صحة فقرات المقياس لغوياً ،وعممياً.

 −مدى مناسبة فقرات المقياس لمستوي طالبات الصؼ العاشر.
 −انتماء الفقرة لممقياس المعد.
 .4تحديد طريقة االستجابة:
لقد أعطت بنود المقياس الطالبات مقياساً متدرجاً بمقياس ليكرت الخماسي،The likert Scale

وىي كالتالي :موافؽ بشدة ،وأوافؽ ،ومتردد ،وال أوافؽ ،وال أوافؽ بشدة بحيث تعطى الدرجات كالتالي.
جدوؿ ()8-4
مقياس ليكرد الخماسي

أوافؽ بشدة

أوافؽ

متردد

ال أوافؽ

ال أوافؽ بشدة

الفقرات الموجبة

5

4

3

2

1

الفقرات السالبة

1

2

3

4

5
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 .5تطبيؽ المقياس استطبلعياً:
تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية مف الطالبات بمغ عددىف ( )36طالبة مف طالبات الصؼ
الحادي عشر خارج عينة الدارسة (نفس العينة االستطبلعية التي طبؽ عمييا االختبار التحصيمي).
 .6تصحيح المقياس:
تـ إعداد ورقة اإلجابة ،وطُمب وضع إشارة ( )في المربع المقابؿ لكؿ فقرة تحت ما يرونو مناسباً

كالتالي :أوافؽ بشدة ،أوافؽ ،متردد ،ال أوافؽ ،ال أوافؽ بشدة ،بدرجة واحدة كحد أدنى ،وخمس درجات كحد

أعمى لكؿ فقرة كالتالي :البند ذا االتجاه اإليجابي لو خمس درجات لمخيار (أوافؽ بشدة) ،وأربع درجات لػ

(أوافؽ) ،وثبلث درجات لػ (متردد) ،ودرجتاف لػ (ال أوافؽ) ،ودرجة واحدة لػ (ال أوافؽ بشدة) ،أما إذا كاف البند
ذا اتجاه سمبي ،ينعكس التوزيع لمدرجات عف ىذا التوزيع (زيتوف.(417 :2001،
فتكوف مواصفات مقياس االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية ،كما في جدوؿ ( )9-4التالي.
جدوؿ ()9-4
الفقرات اإليجابية والسمبية في مقياس االتجاه

نوع الفقرة

رقـ الفقرة

الفقرات السالبة

الفقرات الموجبة
– 14 – 11 – 10 – 7 – 6 – 5 – 3 – 2 – 1

22 – 21 – 20 – 19 – 18 – 17 – 16 – 15
– 32 - 31- 30 – 29 – 28 – 26 – 25 – 23

العدد

المجموع

12 – 9 – 8 – 4

– 27 – 24 – 13

25

32

7

وعف طريؽ مقارنة إجابات الطالبات مع مفتاح اإلجابات ،يتـ معرفة درجة الطالبة الكمية في مقياس
االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية ،وبذلؾ تكوف الدرجة العظمى لممقياس( ،)160والعبلمة الدنيا (.)32
 .7حساب الصدؽ والثبات:
إف اليدؼ مف تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية ىو التأكد مف صبلحيتو لمتطبيؽ ،وذلؾ
باختبار الصدؽ والثبات لممقياس ،وفيما يمي عرض مفصؿ ومنفصؿ لكؿ منيما:
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 .1التحقؽ مف صدؽ المقياس:
يقصد بصدؽ المقياس أف تقيس األسئمة في مقياس االتجاه ما وضعت لقياسو ،وتـ التحقؽ مف
صدؽ المقياس بطريقتيف ىما:
أوالً :صدؽ المحكميف:
لمتأكد مف صدؽ المحتوى لمقياس اتجاه طالبات الصؼ العاشر نحو العموـ الحياتية؛ ُعرض بصورتو
المبدئية عمى مجموعة مف أعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس ،والتربية وعمـ
النفس ،لمحكـ عمى كؿ فقرة مف فقراتو فيما إذا كاف يقيس اتجاه الطالبة نحو مادة العموـ الحياتية أـ ال،
والتأكد مف صياغة كؿ منيا بشكؿ مبلئـ ومفيوـ ،ووضع التعديبلت المناسبة؛ لموصوؿ إلى مقياس نستطيع

مف خبللو قياس اتجاه الطالبات بأكبر درجة ممكنة مف الدقة ممحؽ ( ،)5وبعد مراجعة مبلحظات واقتراحات
لجنة التحكيـ ،تـ حذؼ الفقرات التي أجمع عمييا المحكموف ،واجراء التعديبلت المناسبة ،وقد تـ حذؼ ()5
عبارات ،وأصبح المقياس مكوناً مف ( )32عبارة .وقد تـ حذؼ العبارات التالية:

 أحب رؤية معمـ العموـ الحياتية. أرى أف العموـ الحياتية تدعو الستنبات البذور والتربية. -أحرص عمى شراء كتب العموـ الحياتية.

 أجد أف طمبة فمسطيف يخشوف دراسة العموـ الحياتية. أحث زمبلئي نحو دراسة مادة العموـ الحياتية في الجامعة.ثانياً :صدؽ االتساؽ الداخمي:Internal consistency
يقصد باالتساؽ الداخمي لممقياس مدى اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس

الذي تنتمي إليو ىذه الفقرة ،وىو عبارة عف معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearsonبيف درجة كؿ فقرة مع الدرجة
الكمية لممقياس ،وعميو فقد تـ حساب معامبلت االرتباط؛ لمعرفة مدى ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لممقياس،
وبيدؼ التحقؽ مف مدى صدؽ المقياس ،ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ ( )11-4التالي.
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جدوؿ ()10-4
معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مقياس االتجاه والدرجة الكمية لممقياس
رقـ

معامؿ

معامؿ

السؤاؿ

االرتباط

مستوى
الداللة

رقـ

السؤاؿ

االرتباط

مستوى
الداللة

رقـ

معامؿ

مستوى

السؤاؿ

االرتباط

الداللة

-1

**.693

.000

-12

**.576

.000

-23

*.421

.011

-2

**.691

.000

-13

**.727

.000

-24

**.450

.006

-3

**.640

.000

-14

**.634

.000

-25

**.665

.000

-4

**.631

.000

-15

**.784

.000

-26

**.725

.000

-5

**.738

.000

-16

**.666

.000

-27

**.495

.002

-6

**.719

.000

-17

**.697

.000

-28

**.758

.000

-7

**.672

.000

-18

**.610

.000

-29

.321//

.057

-8

**.636

.000

-19

**.783

.000

-30

**.684

.000

-9

**.789

.000

-20

**.708

.000

-31

**.769

.000

-10

**.635

.000

-21

**.599

.000

-32

**.649

.000

-11

**.711

.000

-22

**.668

.000

** دالة عند 0.01

* دالة عند 0.05

 //غير دالة

• ر عند درجة حرية ( )34ومستوى داللة (0.329= )0.05
• ر عند درجة حرية ( )34ومستوى داللة (0.422 = )0.01

ُيبلح ػ ػ ػػظ م ػ ػ ػػف الج ػ ػ ػػدوؿ ( )10-4أف مع ػ ػ ػػامبلت االرتب ػ ػ ػػاط دال ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػػائياً عم ػ ػ ػػى مس ػ ػ ػػتوى الدالل ػ ػ ػػة

اإلحصائي( (0.05و( )0.01ماعدا فقرة ( ،)29فيي غير دالة إحصائياً ،فتـ حذفيا ،ليصبح ( )31فقرة.
 .2التحقؽ مف ثبات المقياس:

لقياس ثبات مقياس االتجاه ،تـ تطبيقو عمى عينة مكونة مف( (36طالبة (مف خارج عينة الدارسة)،

واستخداـ معادلة ألفا كرونباخ  ،مف خبلؿ برنامج ( )spssاإلحصائي ،ووجد أف معامؿ الثبات الفا كرونباخ
لممقياس يساوي ( ،) 0.95وىي قيمة مناسبة ،كما جرى حساب معامؿ الثبات باستخداـ التجزئة النصفية،
حيث تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف الفقرات المفردة ،والفقرات الزوجية ،وكاف ( ،)0.80ثـ جرى تعديؿ

معامؿ الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف براوف ،وكاف معامؿ الثبات (.)0.89
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الوسائؿ المساعدة:
 .1إعداد دليؿ األنشطة الطبلبية ).)Student's activities guide
 .2إعداد دليؿ المعمـ ).(Teacher's Guidebook

أوالً :خطوات إعداد دليؿ األنشطة الطبلبية:
قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة في كيفية إعداد دليؿ األنشطة

الطبلبية باستخداـ المدخؿ المنظومي لوحدة الوراثة ،وذلؾ مف خبلؿ ربط المفاىيـ و الخبرات التعميمية
التعممية مع بعضيا البعض ،ومع ما سبؽ تعممو مف مفاىيـ وخبرات فاعمة في المراحؿ السابقة ،وكذلؾ الربط
مع ما سوؼ تتعممو في نفس المرحمة والمراحؿ البلحقة .ثـ تـ عرض الدليؿ عمى عدد مف مشرفي ومعممي

العموـ الحياتية والعموـ العامة لصفوؼ متباينة ،وابداء آرائيـ حولو ،وحوؿ إمكانية تعديمو .ثـ تـ تعديؿ الدليؿ

بناء عمى رأي المحكميف ،وتـ مف خبللو تحديد األىداؼ المراد تعمميا ،والخبرات السابقة ،واألنشطة
ً
المتضمنة والوسائؿ التعميمية ،وخطوات التنفيذ ،والتوزيع الزمني لمدرس ،والتقويـ بأنواعو المختمفة ،وبطرؽ
متنوعة ونوعية ،حيث تـ إعداده عمى شكؿ كتيب مف ( )24درس مترابط ومتسمسؿ بما يتوافؽ مع تصميـ
الكتاب الوزاري مع تطوير باإلضافة لبعض الدروس الحيوية وىي كالتالي (مرض عمى األلواف ،واليندسة

الجينية ،واالستنساخ) موضحة عميو عناصر كؿ درس بصورة استفيامية بحيث تؤدي في نياية الحصة إلى

األىداؼ المرجو تحقيقيا مف كؿ نشاط مع تحديد الواجبات البيتية في الدليؿ ،في دعوة لجيد أقؿ وانجاز
أكبر مع التعزيز وزيادة الدافعية كما في بعض الدروس في صورتيا النيائية ممحؽ ( ،)6ويتـ حؿ أسئمة

الواجب في المكاف المخصص ليا ،ثـ يتـ سؤاؿ الطالبات حوؿ األسئمة التي وجدف صعوبة في حميا داخؿ
دليؿ األنشطة الطبلبية إلجابتيا في الحصة التالية مع التوضيح ،والتشجيع ،والتصحيح لممحاوالت واإلجابات

لمتابعة مسار التشابؾ والترابط والتداخؿ بيف عناصر المعرفة المختمفة.

ثانياً :خطوات إعداد دليؿ المعمـ:
المخطط لفعاليات
وحيث ترى أبو صرصور ( )80 :2014أف دليؿ المعمـ ىو حمقة الوصؿ بيف ُ
الدليؿ والمنفذ ليا ،ويتـ عرض تصورات الخطط؛ لتحقيؽ األىداؼ المرتبطة بالموقؼ التعميمي مف خبلؿ
عرضو لمجموعة مف النصائح واإلرشادات ،والتوجييات لممعمـ بشأف تنفيذ األنشطة ،والفعاليات المعدة.
وفي ىذا السياؽ قامت الباحثة باالطبلع عمى األدب التربوي ،والدراسات السابقة في كيفية إعداد

دليؿ معمـ باستخداـ المدخؿ المنظومي لوحدة الوراثة؛ ليسترشد بو المعمـ في تدريسو لموحدة التدريسية

المذكورة ،وذلؾ مف خبلؿ ربط المفاىيـ والخبرات التعميمية التعممية مع بعضيا البعض ،ومع ما سبؽ تعممو

مف مفاىيـ في المراحؿ السابقة ،حيث قامت بتدريس كتب العموـ مف الصؼ الثامف حتى الثاني عشر ،كذلؾ
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ربط المفاىيـ مع ما سوؼ تتعممو في نفس المرحمة والمراحؿ البلحقة مف خبلؿ اطبلعيا عمى منياج الصؼ
الحادي عشر والثاني عشر ،وباألخص الثاني عشر لما لو مف ارتباط وثيؽ بمنيج عاشر ،وكتب خارجية
تختص بمادة العموـ الحياتية خاصة ما يختص بالوراثة .ثـ تـ عرض الدليؿ عمى عدد مف مشرفي ومعممي

العموـ الحياتية والعموـ العامة لصفوؼ متباينة ،وابداء آرائيـ حولو ،وحوؿ إمكانية تعديمو أو وجود مفاىيـ

بناء عمى رأي
أخرى يمزـ ربطيا بالمادة العممية "وحدة الوراثة" وكيفية الربط .ثـ قامت الباحثة بتعديؿ الدليؿ ً
المحكميف ،حيث تـ تحديد األىداؼ المراد تعمميا ،والخبرات ،واألنشطة ،والوسائؿ ،وخطوات التنفيذ ،والتوزيع
الزمني لمدرس ،والتقويـ بأنواعو المختمفة ،وخرج في صورتو النيائية ،وتـ صياغة المحتوى مع مراعاة
التسمسؿ في طرح الموضوعات ،وسوؼ يستغرؽ التنفيذ مدة ( )31حصة حسب الجدوؿ المدرسي بواقع

حصتيف أسبوعياً كما في ممحؽ ( .)9وقامت المعممة الباحثة بتنفيذ الدروس باستخداـ المدخؿ المنظومي،
وتمت المتابعة في طريقة التدريس مف قبؿ المشرفيف.

 ضبط بعض المتغيرات الدخيمة:
تيدؼ الدراسة الحالية إلى تطوير وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي وأثرىا عمى التحصيؿ
واالتجاه لدى طالبات الصؼ العاشر بغزة؛ ولذلؾ فبلبد مف ضبط المتغيرات التي مف الممكف أف تؤثر عمى

التحصيؿ واالتجاه بدالً مف تطوير وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي ،حرصاً عمى سبلمة النتائج،
وتعميميا بصورة صائبة عمى مجتمع الدراسة ،تـ ضبط المتغيرات قبؿ البدء في فترة التجريب ،حيث تـ

تثبيتيا لمعرفة تجانس العينة ،بالتأكد مف تكافؤ مجموعتي الدراسة ،ومف ىذه المتغيرات:
 .1الجنس :تـ اختيار جميع افراد مجموعتي الدراسة مف اإلناث.
 .2البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية :تـ إجراء ىذه الدراسة عمى طالبات مدرسة واحدة مف محافظة
غزة (منطقة شماؿ غزة التعميمية)؛ حيث أف الظروؼ االجتماعية والثقافية واالقتصادية مف نفس

المستوى.

 .3العمر :تـ إجراء الدراسة عمى مجموعتيف ،ىـ طالبات الصؼ العاشر ( ،)3 ،1ويتراوح أعمارىـ ما بيف
( (17-16سنة.
 .4التحصيؿ :تـ إجراء الدراسة عمى مجموعتيف متكافئتيف إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية ،حيث
التحصيؿ العاـ ،والتحصيؿ في مادة العموـ الحياتية ،والتحصيؿ في االختبار التحصيمي القبمي متقارب ما
بيف المجموعتيف؛ مما يدؿ عمى تجانس مستويات الطالبات التحصيمية.
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األساليب اإلحصائية المستخدمة:
قام ػت الباحث ػة بتفريػػغ وتحميػػؿ االختبػػار مػػف خػػبلؿ برنػػامج التحميػػؿ االحصػػائي

SPSS 21.0

) ، )Statistical Package for the Social Sciencesواستخدمت األساليب اإلحصائية التالية:
 .1األساليب اإلحصائية المستخدمة في تقنيف أدوات الدراسة:

أ .معامؿ ارتباط بيرسوف) :( Person Correlation Coefficientلمتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي
ألسئمة اختبار التحصيؿ الدراسي ،وفقرات مقياس االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية.
ب .التجزئة النصفية ،ومعادلة كيودر -ريتشاردسوف الصيغة ) ،(21ومعامؿ ألفا كرونباخ :لحساب الثبات.
ت .درجات الصعوبة ،ومعامبلت التمييز لتحميؿ أسئمة االختبار.
 .2األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عف أسئمة الدراسة ،وفحص فرضياتيا:
أ .اختبار ت ( :(Independent samples))t-testالختبار صحة الفروض المتعمقة بالفروؽ بيف عينتيف
مستقمتيف ،وىما المجموعتيف (التجريبية والضابطة)؛ لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ ،والثاني ،والفرضية األولى

والثالثة ،أي التطبيؽ البعدي.

ب .اختبار ت ( :(Dependent sample))t-testلممقارنات القبمية ،والبعدية في المجموعة التجريبية.
ت .مربع إيتا ( (η2وقيمة ( )dالمقابمة ليا :لحساب حجـ التأثير؛ حيث التحقؽ مف أثر استخداـ الوحدة

التعميمية المطورة في عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى التحصيؿ الدراسي ،واالتجاه نحو مادة

العموـ الحياتية؛ ولئلجابة عمى الفرضية الثانية والرابعة.

خطوات الدراسة:
أوالً :الجانب النظري:
 .1االطبلع عمى األدب التربوي المتعمؽ بموضوع الدراسة؛ ولكتابة اإلطار النظري في المحاور التالية:
تطوير وحدة الوراثة ،والمدخؿ المنظومي ،والتحصيؿ ،واالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية.
 .2إعداد دراسة تحميمية لمدراسات السابقة في المحاور الثبلث التالية:
 دراسات تناولت المتغير المستقؿ (وحدة وراثة في ضوء المدخؿ المنظومي) ،ثـ التعقيب عمييا. دراسات تناولت المتغير التابع األوؿ( ،التحصيؿ في مادة العموـ الحياتية) ،ثـ التعقيب عمييا. دراسات تناولت المتغير التابع الثاني( ،االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية) ،ثـ التعقيب عمييا.112

 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة ،ورصد مدى استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة. .3تحديد المحتوى؛ لتحديد اليدؼ مف االختبار ،ثـ إعداد تحميؿ محتوى وحدة عمـ الوراثة (تحديد األىداؼ
السموكية) ،واعداد دليؿ األنشطة الطبلبية ،ودليؿ المعمـ لبلسترشاد بو ،وكيفية التعامؿ معيا.
ثانياً :الجانب التجريبي:
 .1بناء اختبار تحصيمي ،مف نوع األسئمة الموضوعية (االختيار مف متعدد) ،وفقاً لمخطوات التالية:
 إعداد جدوؿ المواصفات لوحدة عمـ الوراثة ،ثـ صياغة أسئمة االختبار. تحكيـ االختبار بعرضو عمى مجموعة مف ذوي االختصاص ،بحيث يتـ التعديؿ ،والحذؼ ،واإلضافة. تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية ،والتأكد مف صدؽ االختبار ،وثباتو..2إعداد مقياس لتحديد اتجاه الطالبات نحو مادة العموـ الحياتية مف قبؿ الباحثة (مف خبلؿ االطبلع عمى
مقاييس اتجاىات جاىزة ،ومع معاممة المقياس باألصوؿ المتبعة سابقاً).

 .3اختيار عينة منتقاة ُم َمثِمة مف طالبات الصؼ العاشر األساسي بمدرسة نسيبة بنت كعب العميا األساسية
"ب" لمبنات ،وتقسيميا عشوائياً إلى مجموعتيف (تجريبية وضابطة) ،بحيث تُدرس المجموعة التجريبية
بالمدخؿ المنظومي لوحدة الوراثة ،والمجموعة الضابطة تدرس بالطريقة العادية.

 .4ضبط متغيرات التجربة قبؿ البدء بالتطبيؽ ،ثـ تطبيؽ قبمي لبلختبار التحصيمي عمى المجموعتيف
الضابطة والتجريبية ،والبالغ عددىا ( )68طالبة؛ بيدؼ رصد تجانس المجموعتيف ،والتأكد مف تكافؤىما.
 .5تدريس مساؽ الوراثة لطالبات الصؼ العاشر األساسي عمى أف تراعى المدة الزمنية بيف المجموعات في

التدريس ،وىي نصؼ فصؿ دراسي مف العاـ 2016 -2015ـ.

 .6تطبيؽ تدريس وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى أف ارد المجموعة التجريبية ،والبالغ عددىف
( )34طالبة مع استخداـ الطريقة العادية لممجموعة الضابطة ،وىي مكونة ( )34طالبة.
 .7تطبيؽ االختبار التحصيمي المعد عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة فيما يعرؼ بالتطبيؽ البعدي؛
لمعرفة الفرؽ بيف المجموعتيف ،وكذلؾ تطبيؽ مقياس االتجاه

بشكؿ قبمي عمى المجموعتيف التجريبية

والضابطة ،ثـ بشكؿ بعدي؛ الختبار األثر عمى تحصيؿ الطالبة ،واتجاىيا نحو مادة العموـ الحياتية.

 .8جمع البيانات الخاصة باالختبار التحصيمي ،وكذلؾ مقياس االتجاه لممجموعتيف التجريبية والضابطة.
 .9تحميؿ النتائج إحصائياً ،وتفسيرىا.
 .10وضع التوصيات ،والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة.
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الفصؿ الخامس

(عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا)
 مقدمة:
 النتائج المتعمقة بتساؤالت الدراسة وفرضياتيا
أوالً :نتائج الفرض األوؿ ،ومناقشتيا
ثانياً :نتائج الفرض الثاني ،ومناقشتيا
ثالثاً :نتائج الفرض الثالث ،ومناقشتيا
رابعاً :نتائج الفرض الرابع ،ومناقشتيا
 مناقشة النتائج وتفسيرىا بشكؿ عاـ
 التوصيات
 المقترحات

114

الفصؿ الخامس
(عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا)
مقدمة:
تيدؼ الدراسة إلى معرفة أثر تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى التحصيؿ
لمادة العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي بغزة واتجاىاتيف نحو مادة العموـ الحياتية،

ولمتحقؽ تـ تطبيؽ أداتيف وىما مقياس لبلتجاه واختبار لمتحصيؿ ،بشكؿ قبمي عمى مجموعتي الدراسة

(التجريبية والضابطة) ،ثـ طبقت الباحثة المدخؿ المنظومي عمى المجموعة التجريبية ،ومف ثـ أعيد تطبيؽ
االختبار والمقياس مرة أخرى عمى المجموعتيف ،وتحميميا إحصائياً لمحصوؿ عمى النتائج.
وتقوـ الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض النتائج التي توصمت إلييا ،وذلؾ بعد التحقؽ مف الفرضيات

باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة لكؿ فرض منيا ،ثـ تفسير ومناقشة النتائج في ضوء اإلطار النظري
والدراسات السابقة ،وقد تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي  spssفي معالجة بيانات الدراسة.

النتائج المتعمقة بتساؤالت الدراسة وفرضياتيا.
السؤاؿ األ وؿ ،وينص عمى :ما أثر تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى

التحصيؿ الدراسي لمادة العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي؟

لمتعرؼ إلى مستوى طالبات العينة في مادة العموـ الحياتية عند تطبيؽ تطوير وحدة الوراثة في ضوء

المدخؿ المنظومي في القياس القبمي والبعدي ،فقد تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات والوزف النسبي
لدرجة االختبار التحصيمي القبمي والبعدي ،والنتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ (.)1-5
جدوؿ ()1-5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لدرجة االختبار التحصيمي لدى الطالبات في االختبار (القبمي والبعدي)

المقياس

االختبار التحصيمي القبمي

االختبار التحصيمي البعدي

المجموعة الفقرات المتوسط الحسابي االنحراؼ المعياري الوزف النسبي%

الضابطة 38

11.7

3.08

30.97

التجريبية 38

10.70

3.11

28.15

الضابطة 38

17.05

6.12

44.87

التجريبية 38

25.21

4.85

66.34

يتـ حساب الوزف النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ ضرب الناتج في 100
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أظيرت النتائج الموضحة في الجدوؿ ( )1-5السابؽ ما يمي:
أوالً :متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي في وحدة عمـ الوراثة عند تطبيؽ

تطوير الوحدة في ضوء المدخؿ المنظومي في القياس القبمي بمغ  11.77درجة وبانحراؼ معياري 3.08

درجة وبوزف نسبي (.)%30.97

ثانياً :متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي في وحدة عمـ الوراثة عند تطبيؽ
تطوير الوحدة في ضوء المدخؿ المنظومي في القياس القبمي  10.7درجة وبانحراؼ معياري  3.11درجة،

وبوزف نسبي (.)%28.15

وىذا يدؿ عمى اف الطالبات لدييف مستوى ضعيؼ في االختبار التحصيمي قبؿ تطبيؽ أداة الدراسة
وبنسبة متقاربة ما بيف المجموعتيف ،وتقارب االنحراؼ المعياري يدؿ عمى التجانس بيف مستويات الطالبات

التحصيمية في المجموعتيف؛ مما يدلؿ عمى تكافؤ المجموعتيف.

ثالثاً :متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي في وحدة عمـ الوراثة بعد تطبيؽ

تطوير الوحدة في ضوء المدخؿ المنظومي في القياس البعدي بمغ  17.05درجة وبانحراؼ معياري 6.12

درجة ،وبوزف نسبي (.)%44.87

رابعاً :متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي في وحدة عمـ الوراثة بعد تطبيؽ

تطوير الوحدة في ضوء المدخؿ المنظومي في القياس البعدي بمغ  25.21درجة وبانحراؼ معياري 4.85

درجة ،وبوزف نسبي (.)%66.34

وىذا يدؿ عمى أف الطالبات لدييف مستوى في االختبار التحصيمي بعد تطبيؽ أداة الدراسة أفضؿ

مما كاف عميو قبؿ التطبيؽ وتختمؼ نسبة الزيادة في التحصيؿ ما بيف التجريبية والضابطة ،فالمجموعة
التجريبية تحسف مستوى التحصيؿ لدييا بنسبة أعمى منو لمضابطة؛ مما يعطي مؤشر عمى أف تطبيؽ تطوير

وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي كاف لو دور في زيادة مستويات التحصيؿ في مادة العموـ
الحياتية (وحدة عمـ الوراثة).
ولئلجابة عف السؤاؿ األوؿ ،تـ فحص الفرضية الصفرية األولى والفرضية الصفرية الثانية.
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أوالً :نتائج الفرض الصفري األوؿ ،ومناقشتيا:
تنص الفرضية الصفرية األولى عمى :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة
( )0.05 ≥ αبيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف المجموعة الضابطة (التي ُدرست بالطريقة العادية)
والمجموعة التجريبية (التي ُدرست بالمدخؿ المنظومي) عمى اختبار التحصيؿ البعدي لصالح المجموعة
التجريبية.

الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار  T-Testلممقارنة بيف متوسط درجات طالبات المجموعة

الضابطة ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدي ،والنتائج كما ىي
موضحة بالجدوؿ ( )2-5التالي.
جدوؿ()2-5
نتائج اختبار "ت" لكشؼ الفروؽ في درجات التحصيؿ في اختبار التحصيؿ البعدي بيف المجموعة (التجريبية والضابطة)

المجموعة

العدد

المتوسط االنحراؼ

الحسابي المعياري

الضابطة

34

16.26

5.91

التجريبية

34

25.76

4.68

اختبار
T

مستوى
الداللة

0.000 7.345

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية  66ومستوى داللة  0.05تساوي 1.9966
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية  66ومستوى داللة  0.01تساوي 2.6524

مف الجدوؿ ( )2-5يتضح وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية ،ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية التي درست بطريقة

المدخؿ المنظومي ،في اختبار التحصيؿ البعدي ،حيث كانت قيمة ( (tالمحسوبة ( )7.345أكبر مف قيمة

( )tالجدولية ( )2.6524عند مستوى داللة ( ،)0.01وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية بعدـ وجود فروؽ
ونق بؿ الفرضية البديمة بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست بالمدخؿ

المنظومي.

مما يشير إلى أف تطوير وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي كاف لو أثر فعاؿ في زيادة
تحصيؿ طالبات المجموعة التجريبية مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة الذيف يتمقوف طريقة التدريس العادية

في مادة العموـ الحياتية.
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ثانيا :نتائج الفرض الصفري الثاني ،ومناقشتيا:
ً
تنص الفرضية الصفرية الثانية عمى :ال يحقؽ تطوير وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي
حجـ تأثير في تنمية التحصيؿ ال يقؿ عف ) )0.14كما يقاس بمربع إيتا.
 إليجاد حجـ التأثير لتطبيؽ التدريس بالمدخؿ المنظومي لوحدة الوراثة قامت الباحثة بحساب مربع إيتا
(  ) 2باستخداـ المعادلة التالية:

t2
  2
t  df
2

حيث أف  : t 2مربع قيمة االختبار ت  : dfدرجات حرية االختبار

ويعبر مربع إيتا عف نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع الذي يمكف أف يسببو المتغير المستقؿ.

 ويمكف حساب حجـ األثر عف طريؽ المعامؿ  dمف المعادلة
2t
df

d 

حيث أف  : tقيمة االختبار ت  : dfدرجات حرية االختبار
 ويتـ تحديد مستوى حجـ التأثير حسب الجدوؿ ( )3-5التالي:
جدوؿ ()3-5
مستويات حجـ التأثير

حجـ التأثير
صغير

متوسط

كبير

كبير جداً

d

1.2

1.5

1.8

1.1

مربع إيتا

1.11

1.16

1.14

1.21
(عفانة)42 :2111 ،

والختبػػار الفرضػػية الثانيػػة قامػػت الباحثػػة باسػػتخداـ اختبػػار  T-Testلمعينػػات المرتبطػػة لممقارنػػة بػػيف

متوسط درجات طالبات المجموعػة التجريبيػة عمػى االختبػار القبمػي والبعػدي واسػتخراج قيمػة ( )tلحسػاب حجػـ
التأثير ،وذلؾ باستخداـ المعادالت السابقة والنتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ ( )4-5التالي.
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جدوؿ()4-5
نتائج اختبار "ت" لكشؼ الفروؽ في درجات تحصيؿ الطالبات في اختبار التحصيؿ بالنسبة لنوع االختبار (قبمي ،بعدي)
المجموعة التجريبية

االنحراؼ

العدد

المتوسط

االختبار البعدي

34

25.76

4.68

االختبار القبمي

34

10.79

3.18

مستوى

t

المعياري

الداللة

20.287

0.000

مربع إيتا

حجـ التأثير

0.93

كبير جداً

وبتطبيؽ معادلة مربع إيتا ( (η2وجد أف معامؿ مربع إيتا يساوي ( ،)0.93وبالرجوع إلى الجدوؿ

جدا في
المرجعي؛ يتضح أف حجـ تأثير تطبيؽ المدخؿ المنظومي أكبر مف ( )0.20وىو حجـ تأثير كبي اًر ً
رفع مستوى التحصيؿ لدي طالبات الصؼ العاشر في مادة العموـ الحياتية.
ولحساب معامؿ ( )dتـ تطبيؽ المعادلة عمى النحو التالي:
)2(20.287
 7.06
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جدا لممدخؿ المنظومي عمى تحصيؿ الطالبات ،حيث  dأكبر مف
والناتج يشير إلى حجـ تأثير ًا
كبير ً
الواحد صحيح.
السؤاؿ الثاني ،وينص عمى :ما أثر تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي عمى

االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي؟

لمتعرؼ إلى اتجاىات طالبات الصؼ العاشر األساسي نحو مادة العموـ الحياتية عند تطبيؽ تطوير
وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي في القياس القبمي والقياس البعدي ،فقد قامت الباحثة بحساب

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزف النسبي لمجموع استجابات الطالبات عمى مقياس االتجاه
القبمي وكذلؾ البعدي ،والنتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ ( )5-5التالي.
جدوؿ()5-5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزاف النسبية لدرجة استجابة الطالبات في مقياس االتجاه (القبمي والبعدي)
المقياس

المجموعة

الفقرات

الدرجة الكمية

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

الوزف النسبي%

مقياس االتجاه

الضابطة

31

155

128.05

6.35

82.61

القبمي

التجريبية

31

155

129.19

10.37

81.41

مقياس االتجاه

الضابطة

31

155

94.89

8.30

61.21

البعدي

التجريبية

31

155

136.51

4.52

88.07

يتـ حساب الوزف النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكؿ بعد عمى الدرجة الكمية لكؿ بعد ثـ ضرب الناتج في 100
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أظيرت النتائج الموضحة في الجدوؿ ( )5-5ما يمي:
أوالً :متوسط درجات استجابة طالبات المجموعة الضابطة عمى مقياس االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية عند
تطبيؽ تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي في القياس القبمي بمغ  128.05درجة وبانحراؼ

معياري  6.35درجة ،وبوزف نسبي (.)%82.61

ثانياً :متوسط درجات استجابة طالبات المجموعة التجريبية عمى مقياس االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية عند
تطبيؽ تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي في القياس القبمي بمغ  126.19درجة وبانحراؼ

معياري  10.37درجة ،وبوزف نسبي (.)%81.41

وىذا يدؿ عمى أف الطالبات لدييف مستوى اتجاه قبؿ تطبيؽ المدخؿ المنظومي بنسبة متقاربة ما بيف
المجموعتيف.
ثالثاً :متوسط درجات استجابة طالبات المجموعة الضابطة عمى مقياس االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية بعد
تطبيؽ تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي في القياس البعدي بمغ  94.89درجة وبانحراؼ

معياري  8.30درجة ،وبوزف نسبي أقؿ مما كاف عميو قبؿ تدريس وحدة عمـ الوراثة بالطريقة التقميدية ،فقد
بمغ (.)%61.21

رابعاً :متوسط درجات استجابة طالبات المجموعة التجريبية عمى مقياس االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية بعد

تطبيؽ تطوير وحدة عمـ الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي في القياس البعدي بمغ  136.51درجة

وبانحراؼ معياري  4.52درجة ،وبوزف نسبي أعمى مما كاف عميو قبؿ تدريس وحدة الوراثة بطريقة المدخؿ

المنظومي ،فقد بمغ ( ،)%88.07وتبيف أف االنحراؼ المعياري أصغر مما كاف عميو قبؿ تطبيؽ التدريس
بطريقة المدخؿ المنظومي ،وىذا يدؿ عمى زيادة تجانس أو تشابو اتجاىات الطالبات نحو مادة العموـ

الحياتية.

وىذا يدؿ عمى أف طالبات المجموعة التجريبية البلتي درسف بطريقة المدخؿ المنظومي لدييف مستوى
اتجاه نحو مادة العموـ الحياتية بعد تطبيؽ المدخؿ المنظومي أفضؿ مما كاف عميو قبؿ التطبيؽ ،بينما

طالبات المجموعة الضابطة البلتي درسف بطريقة اعتيادية لدييف مستوى اتجاه نحو مادة العموـ الحياتية بعد
تدريس وحدة الوراثة أسوأ مما كاف عميو قبؿ تدريسيف الوحدة بالطريقة التقميدية.

ولئلجابة عف السؤاؿ الثاني تـ فحص الفرضية الصفرية الثالثة والصفرية الرابعة.
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ثالثًا :نتائج الفرض الصفري الثالث ،ومناقشتيا:
تنص الفرضية الصفرية الثالثة عمى :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة
( )0.05 ≥ αبيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف الضابطة (التي ُدرست بالطريقة العادية) والتجريبية
(التي ُدرست بالمدخؿ المنظومي) عمى مقياس االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لصالح المجموعة التجريبية.
الختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار  T-Testلممقارنػػة بػػيف متوسػػط درجػػات طالبػػات المجموعػػة

الضابطة ،ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه البعدي ،والنتائج كما ىي موضحة
بالجدوؿ ( )6-5التالي.

جدوؿ()6-5
نتائج اختبار "ت" لكشؼ الفروؽ في درجات استجابة الطالبات في مقياس االتجاه البعدي لممجموعة (الضابطة والتجريبية)

المتوسط

المجموعة

العدد

الضابطة

34

94.85

التجريبية

34

136.26

االنحراؼ

الحسابي

المعياري
8.66
4.57

اختبار T

24.649

مستوى
الداللة

0.000

قيمة  tالجدولية عند درجة حرية  66ومستوى داللة  0.05تساوي 1.9966
قيمة  tالجدولية عند درجة حرية  66ومستوى داللة  0.01تساوي 2.6524

يتضح مف الجدوؿ ( )6-5أف قيمة ( )tالمحسوبة ( )24.649أكبر مف قيمة ( )tالجدولية

( )2.6524عند مستوى داللة ( ،)0.01وبذلؾ نرفض الفرضية الصفرية لعدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية ،ونقبؿ الفرضية البديمة بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()0.01
لصالح المجموعة التجريبية التي ُدرست بالمدخؿ المنظومي.
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ابعا :نتائج الفرض الصفري الرابع ،ومناقشتيا:
رً
تنص الفرضية الصفرية الرابعة عمى :ال يحقؽ تطوير وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي
حجـ تأثير في تنمية اتجاىات الطالبات نحو مادة العموـ الحياتية ال يقؿ عف ) )0.14كما يقاس بمربع إيتا.
الختبار الفرضية تـ استخداـ اختبار  T-Testلمعينات المرتبطة لممقارنة بيف متوسط درجات اسػتجابة
طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة عمػى مقيػػاس االتجػػاه فػػي االختبػػار القبمػػي والبعػػدي ،واسػػتخراج قيمػػة ( )tلحسػػاب

حجـ التأثير ،وذلؾ باستخداـ المعادالت السابقة ،والنتائج كما ىي موضحة بالجدوؿ ( )7-5التالي.
جدوؿ()7-5

نتائج اختبار "ت" لكشؼ الفروؽ في درجات االستجابة عمى مقياس االتجاه بالنسبة لنوع االختبار (قبمي ،بعدي)
المتوسط

االنحراؼ
4.57
10.56

المجموعة التجريبية

العدد

االختبار البعدي

34

136.26

االختبار القبمي

34

126.29

الحسابي

المعياري

t

5.857

مستوى
الداللة

0.000

مربع إيتا

0.51

حجـ التأثير

كبير جداً

لُوحظ مف الجدوؿ ( )7-5وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجة استجابة طالبات

المجموعة التجريبية عمى مقياس االتجاه بيف القياس البعدي والقبمي ،وىذا يعطي داللة عمى أف تطبيؽ تطوير
لوحدة الوراثة عمى ضوء المدخؿ المنظومي كاف لو تأثير عمى درجة اتجاه طالبات الصؼ العاشر في قطاع
غزة نحو مادة العموـ الحياتية ،حيث كانت ىذه الفروؽ لصالح االختبار البعدي ،أي أف طالبات المجموعة

التجريبية كانت لدييف مستوى اتجاه إيجابي نحو مادة العموـ الحياتية بيف متوسطي االختبار البعدي واالختبار
القبمي.
مما يشير إلى أف تطوير وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي كاف لو أثر فعاؿ في تحسيف

اتجاه طالبات المجموعة التجريبية نحو مادة العموـ الحياتية مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة الذيف يتمقوف
طريقة التدريس العادية في مادة العموـ الحياتية.
وبتطبيؽ معادلة مربع إيتا وجد أف حجـ تأثير تطبيؽ المدخؿ المنظومي في رفع درجة اتجاه طالبات

جدا فقد بمغ  0.51وىو أكبر مف ،0.20
الصؼ العاشر نحو مادة العموـ الحياتية كاف كبي اًر ً
ولحساب ( )dتـ تطبيؽ المعادلة عمى النحو التالي:
2t
)2(5.857
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والناتج يشير أيضاً إلى أف حجـ تأثير تطبيؽ المدخؿ المنظومي كاف كبي ار جداً عمى تحسيف مستوى

اتجاه الطالبات نحو مادة العموـ الحياتية حيث أف  dأكبر مف الواحد صحيح.
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مناقشة النتائج وتفسيرىا بشكؿ عاـ:
مف العرض السابؽ لنتائج الدراسة يمكف التوصؿ إلى ما يمي:
 أثبتت النتائج الخاصة بتطبيؽ االختبار التحصيمي عمى كؿ مف :المجموعتيف التجريبية والضابطة في

التطبيؽ البعدي ،وعمى المجموعة التجريبية قبؿ تطوير وحدة الوراثة في ضوء المدخؿ المنظومي وبعد

استخداميا أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة ( )1.11عمى االختبار البعدي وكاف
حجـ تأثير المدخؿ المنظومي كبير جداً ( )1.93لصالح المجموعة التجريبية.
ويمكف إرجاع ذلؾ إلى أف استخداـ المجموعة التجريبية لوحدة الوراثة المطورة في ضوء المدخؿ
المنظومي قد ساعد عمى زيادة المعرفة العممية ونمو التحصيؿ الدراسي مف خبلؿ اإليجابية في تناوؿ
المخططات المنظومية في دليؿ األنشطة الطبلبية القائـ عمى المدخؿ المنظومي مف مدخبلت وعمميات
ومخرجات كعناصر فعالة في تناوؿ الوحدة بموضوعاتيا المختمفة ،وباإلضافة إلى تحمؿ مسئولية التعمـ،

واجراء التفسيرات الوراثية ،وتمثيؿ األنشطة مما جعؿ كؿ طالبة في المجموعة لدييا إسياـ ذو قيمة في تفسير
المخططات المنظومية الوراثية مما أدى إلى تحسف أداء المجموعة والتحصيؿ الدراسي ،ذلؾ كونو ساىـ في

تكامؿ المدخبلت والعمميات والمخرجات كعناصر لممدخؿ المنظومي ،و دعـ التعمـ والفيـ العميؽ وقمؿ مف

السرد المغوي وحسف الممخصات والتراكيب السميمة؛ مما أتاح فرصة كبيرة لمتذكر والفيـ والتطبيؽ والتحميؿ
والتركيب والتقويـ لعناصر المحتوى ،كذلؾ يسر استخداـ المنظومات بعد فترة مف الزمف تحقيؽ األلفة فيما

بيف الطالبة والماد ة حيث ربطيا وتطبيقيا في مواقؼ حياتية جديدة،

المشابية.

وكذلؾ وصميا باألمور الواقعية

وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع النتائج التي توصمت ليا كؿ مف دراسة :البابا ( ،)2118وعمر
( ،)2115والحكيمي ( ،)2113وابراىيـ ورياف ( ،)2112وفيمي وآخروف ( ،)2004وقد أكدت جميع ىذه
الدراسات عمى زيادة التحصيؿ الدراسي لمطبلب الذيف درسوا باستخداـ المدخؿ المنظومي في جميع المواد

الدراسية والمراحؿ التعميمية المختمفة.
 أثبتت النتائج الخاصة بتطبيؽ مقياس االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية عمى كؿ مف :المجموعتيف
التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي ،وعمى المجموعة التجريبية قبؿ وبعد استخداـ وحدة الوراثة
المطورة في ضوء المدخؿ المنظومي أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية
ولصالح التطبيؽ البعدي .وكاف حجـ تأثير المدخؿ المنظومي كبي اًر جداً حيث بمغ (.)1.51
ويمكف إرجاع ذلؾ إلى أف استخداـ المجموعة التجريبية لممدخؿ المنظومي أثناء دراسة وحدة الوراثة

قد ساعد عمى إشراؾ الطالبات في الربط لممخططات المنظومية ،كذلؾ العمؿ في مجموعات ثنائية ورباعية

تعاونية باألقراف ،وكذلؾ زيادة الوعي باإلجراءات المنظومية المختمفة لممجموعة التجريبية وصوالً إلى نتائج
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واضحة وسمسة سيمة التعامؿ مف خبلؿ المخططات المنظومية ،وقياميـ باألنشطة النظرية والتطبيقية
المختمفة بأنفسيـ وايجابيتيـ في تنظيـ المعمومات والحقائؽ والمفاىيـ والتعميمات والقوانيف والنظريات
كعناصر لممعرفة العممية في الموضوعات المختمفة لوحدة الوراثة مجاؿ الدراسة ،باإلضافة إلى تحمؿ
مسئولية التعمـ أثناء التنفيذ مما أدى إلى تعمـ ذي معنى محفز لمتعمـ الذاتي والمستمر لتناوؿ مادة العموـ

الحياتية بحيوية ،لتقديميا معمومات تشبع حاجاتيف وميوليف ومواىبيف وصوالً إلى التقدير و التقرير ألىمية
المادة في تحسيف حياتيف الحالية والمستقبمية ،وكؿ ذلؾ لو األثر الكبير في تنمية اتجاىاتيف نحو مادة

العموـ الحياتية .وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع النتائج التي توصمت ليا دراسة الحكيمي (.(2003
وقد أكدت ىذه الدراسة عمى تنمية وايجابية االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لمطبلب الذيف درسوا

باستخداـ المدخؿ المنظومي.
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التوصيات:
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج مف أف ىناؾ أثر الستخداـ المدخؿ المنظومي
عمى التحصيؿ واالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية:
 .1ضرورة النظر في تطبيؽ المدخؿ المنظومي ،وذلؾ مف قبيؿ تطوير تدريس وحدة الوراثة مف مادة العموـ
الحياتية ،ومواكبة التطبيؽ الواسع ليذا األسموب في العديد مف مدارس العالـ.

 .2إعادة صياغة محتوى مناىج العموـ الحياتية بالمرحمة الثانوية بما يتناسب مع المدخؿ المنظومي ،بحيث
يتضمف العديد مف المنظومات المتنوعة؛ لمساعدة الطمبة عمى تنظيـ المعمومات وايجاد العبلقات بينيا

بسيولة وبمجرد النظر إلييا ،أي يكوف االعتماد عمى الترابط والتشارؾ بدرجة كبيرة بيف المكونات.
 .3البعد عف المحاضرة التقميدية والتمقيف في التعميـ ،واستخداـ أساليب حديثة ،واالىتماـ بيا في تدريس مادة

العموـ الحياتية؛ لمساعدة الطمبة عمى نمو قدراتيـ الظاىرة والكامنة لدييـ.

 .4ضرورة االىتماـ بالمنظومات المفاىيمية المتكاممة في تدريس العموـ الحياتية ،واالىتماـ بالعديد مف
العوامؿ التي تساعد في تنمية المدخؿ المنظومي؛ وذلؾ لمتحوؿ مف ثقافة االستماع السمبي والقبوؿ بثقافة

المشاركة والتعبير والربط بيف األفكار والخبرات والميارات الحياتية ،وتحسيف نوعية المدخبلت والعمميات
والمخرجات التعميمية في مجاؿ العموـ الحياتية.
المقترحات:
بناء عمى ما أسفرت عنو الدراسة الحالية مف نتائج ،تقترح الباحثة المقترحات التالية:
 .1دراسة أثر التفاعؿ بيف الطبلب في إنجاز المدخؿ المنظومي داخؿ الحجرة الصفية.
 .2دراسة فاعمية المدخؿ المنظومي في تنمية عمميات العمـ ،وميارات التفكير المتنوعة مثؿ التفكير العممي
الناقد ،والتأممي لدى طمبة المرحمة الثانوية في المواد الدراسية العممية.
 .3دراسة أثر استخداـ برنامج مقترح؛ لتدريب الطبلب المعمميف في كميات التربية عمى المدخؿ المنظومي
لعمؿ منظومات حيوية االستخداـ وتحقيؽ سيولة التعامؿ معيا؛ لرفع الكفاية إلى كفاءة.

 .4إجراء دراسة لممقارنة بيف استخداـ المدخؿ المنظومي ،ومداخؿ أخرى؛ لتنمية القدرات عمى حؿ
المشكبلت ،وفي تدريس مواد دراسية عممية أخرى كالتكنولوجيا والمغات.
 .5دراسة فاعمية استخداـ المدخؿ المنظومي لمراحؿ دراسية أخرى في مادة العموـ الحياتية.
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :قائمة المصادر:
 القرآف الكريـ

ثانياً :قائمة المراجع:
 قائمة المراجع العربية:

 .1إبراىيـ ،طو والكمزة ،رجب ( :)2000المناىج المعاصرة ،ط ،2االسكندرية ،معارؼ لمنشر.
 .2إبراىيـ ،عبدا﵀ ورياف ،عفاؼ (" :)2002معرفة أثر تدريس وحدة "البيئة" باستخداـ المدخؿ المنظومي

في تحصيؿ طبلب الثانوية العامة" ،المؤتمر العربي الثالث حوؿ المدخؿ المنظومي ،في 22-6

أبريؿ .2002

 .3إبراىيـ ،مجدي (" 2000أ") :دراسات في المنيج التربوي المعاصر ،ط ،1القاىرة ،مكتبة األنجمو
المصرية لمنشر.

 .4إبراىيـ ،مجدي ("2000ب") :موسوعة المناىج التربوية ،القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية لمنشر.

 .5إبراىيـ ،مجدي ( :(2003موسوعة التدريس–الجزء الخامس ،األردف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

 .6إبراىيـ ،مجدي ( :)2004تنظيمات حديثة لممناىج التربوية ،القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية لمنشر.

 .7إبراىيـ ،محمد ( :)1999مكتبة األسرة في األحياء الخمية والبيولوجيا الجزيئية والوراثة ،الجزء الرابع،
القاىرة ،مكتبة ابف سينا لمنشر والتوزيع.
 .8أبو الحديد ،فاطمة (" :(2004تطوير منيج الرياضيات في المرحمة االبتدائية في ضوء المدخؿ
المنظومي" ،المؤتمر العربي حوؿ المدخؿ المنظومي في التدريس والتعمـ ،مركز تطوير تدريس العموـ،
جامعة عيف شمس 4–3 ،أبريؿ .2004

 .9أبو جادو ،صالح ( :)2000عمـ النفس التربوي ،ط ،1عماف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

.10

أبو حاصؿ ،بدرية (" :)2008فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى المدخؿ المنظومي في تنمية

التحصيؿ الدراسي وتعديؿ التصورات البديمة لدى طالبات كميات التربية لممعممات" ،رسالة ماجستير،
كمية التربية ،جامعة الممؾ خالد ،السعودية.

.11

أبو حميمة ،رانية (" :)2011أثر استخداـ المدخؿ المنظومي في تنمية ميارات التدريس لدى

الطالبات/المعممات تخصص معمـ صؼ بكمية التربية في جامعة األزىر" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،
جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

.12

أبو دقة ،سناء ( :)2008القياس والتقويـ الصفي :المفاىيـ واإلجراءات لتعمـ فعاؿ ،ط ،2غزة ،دار

آفاؽ لمنشر والطباعة.
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.13

أبو صرصور ،محاسف (" :)2014فاعمية توظيػؼ نمػوذج ويتمػي فػي تنميػة بعػض ميػارات التفكيػر

الرياضي واالتجاىات نحو الرياضيات لدى طالبات الصؼ السادس بغزة" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،
جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

.14

أبو عبلـ ،رجاء ( :(2001مناىج البحث في العموـ النفسية والتربوية ،ط ،3مصر ،دار النشر

لمجامعات.

.15

أبو عودة ،سميـ (" :)2006أثر استخداـ النموذج البنائي في تدريس الرياضيات عمى تنمية ميارات

التفكير المنظومي واالحتفاظ بيا لدى طبلب الصؼ السابع األساسي بغزة " ،رسالة ماجستير ،كمية
التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،فمسطيف.

.16
.17

أحمد ،أحمد ( :)2002إدارة األزمات التعميمية في المدارس ،ط ،1القاىرة ،دار الفكر العربي لمنشر.

األسطؿ ،سماح (" :)2007أثر برنامج مقترح لتدريس التفاضؿ والتكامؿ باستخداـ الحاسوب عمى

مستوى التحصيؿ والتفكير لعينة مف طمبة جامعة األزىر بغزة" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة

األزىر ،غزة ،فمسطيف.

.18

البابا ،سامي (" :)2008برنامج محوسب باستخداـ المدخؿ المنظومي لتنمية المفاىيـ العممية

واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصؼ العاشر" .رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية ،غزة،
فمسطيف.

.19

بخش ،ىالة (" :)1996العبلقة بيف الواقعية والتحصيؿ في مادة العموـ لتمميذات المرحمة المتوسطة

بالمممكة العربية السعودية" ،دراسات في المنياج وطرؽ التدريس ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس،
القاىرة.

.20

بدوي ،أحمد ( :)1994معجـ مصطمحات العموـ اإلدارية ،القاىرة ،دار الكتاب المصري.

.22

بركات ،زياد (" :)2005أثر استخداـ طريقة التعميـ في مجموعات صغيرة عمى التحصيؿ الفوري

.21

بدير ،كريماف ( :)2008التعمـ النشط ،دار المسرة ،ط ،1عماف ،دار المسرة.

والمؤجؿ لدى طالبات الصؼ الثاني األساسي في مادة الرياضيات" ،كمية التربية ،جامعة القدس
المفتوحة ،طولكرـ ،فمسطيف.

.23

الجدي ،مروة (" :)2012أثر توظيؼ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تدريس العموـ عمى

تنمية الميارات الحياتية لدى طمبة الصؼ الرابع في محافظة غزة" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،
جامعة األزىر ،غزة ،فمسطيف.

.24

الجبللي ،لمعاف ( :)2011التحصيؿ الدراسي ،ط ،1عماف ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع.

.25

الجماؿ ،أبو العزايـ (" :)1976دراسة العبلقة بيف بعض الميوؿ المينية والتحصيؿ الدراسي لطبلب

.26

الجمؿ ،عبد الباسط ( :)2005قضايا عممية في بداية قرف جديد ،ط ،1القاىرة ،دار الكتب العممية

قسـ الرياضيات بكمية التربية والعموـ بأسيوط" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،مصر.

لمنشر والتوزيع.
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.27

الحريري ،رافدة (" 2007أ") :التخطيط االستراتيجي في المنظومة المدرسية ،ط ،1عماف ،دار

الفكر لمنشر والتوزيع.

.28

الحريري ،رافدة ("2007ب") :التقويـ التربوي الشامؿ لممؤسسة المدرسية ،ط ،1عماف ،دار الفكر

لمنشر والتوزيع.

.29

حسانيف ،بدرية (" :)2002إعداد برنامج في العموـ باستخداـ المدخؿ المنظومي وأثره في تنمية

عمميتي التحميؿ والتركيب لدى طبلب كمية التربية بسوىاج" ،مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس،
كمية التربية بسوىاج ،العدد .77

.30

الحصري ،عمي (" :)2006اتجاىات طمبة الصؼ األوؿ الثانوي نحو مضاميف وحدة الجغرافية

الفمكية وعبلقتيا بالجنس والرغبة في التخصص واستراتيجيات التدريس" مجمة جامعة دمشؽ ،كمية

التربية. 56-55 :)3( ،22 ،
.31

الحكيمي ،جميؿ (" :)2003أثر استخداـ المدخؿ المنظومي في تدريس عموـ الحياة في التحصيؿ

والميوؿ العممية وبقاء اثر التعمـ لدي طمبة الصؼ التاسع األساسي" ،مجمة التربية العممية:)4( ،)6) ،

.239-213

.32

حماد ،شريؼ واألغا ،عبد المعطي ) :)2010مجمة الجامعة اإلسبلمية (سمسمة الدراسات

.33

حمودة ،صبلح (" :(2009التعرؼ إلى االتجاه نحو الكيمياء وعبلقتو بالدافع المعرفي والتفكير

اإلنسانية).446–429 :(2) ،18 ،

الناقد لدى طمبة الصؼ الحادي عشر بمحافظات غزة" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة األزىر،
غزة ،فمسطيف.
.34

خميؿ ،نواؿ (" :(2005أثر استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير العممي واالتجاه

نحو مادة العموـ لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي" ،مجمة التربية العممية ،كمية التربية ،جامعة عيف

شمس.)1) ،8 ،

.35

درويش ،عطا ( :)2013أسس تدريس العموـ لممرحمة األساسية ،ط ،1فمسطيف ،مطبعة الطالب

الجامعي.

.36

الزعانيف ،رائد (" :)2007فعالية وحدة محوسبة في العموـ عمى تنمية التحصيؿ الدراسي لدى

تبلميذ الصؼ التاسع األساسي بفمسطيف واتجاىاتيـ نحو التعميـ المحوسب" ،رسالة ماجستير ضمف
البرنامج المشترؾ بيف جامعتي عيف شمس – األقصى ،كمية التربية ،جامعة األقصى ،غزة ،فمسطيف.

.37

زيتوف ،حسف ( :)1999تصميـ التدريس ،رؤية منظومية ،ط  ،2القاىرة ،عالـ الكتب ،الكتاب

األوؿ.

.38

زيتوف ،حسف ( :)2001تصميـ التدريس رؤية منظومية ،سمسمة أصوؿ التدريس ،المجمد األوؿ،

الكتاب الثاني ،مصر ،عالـ الكتب لمنشر والتوزيع.
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.39

سعادة ،جودت وابراىيـ ،عبد ا﵀ ( :)2001تنظيمات المناىج وتخطيطيا وتطويرىا ،ط ،1عماف،

دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
.40

سعودي ،منى وآخروف (" :)2005فعالية تدريس العموـ باستخداـ المدخؿ المنظومي في تنمية

ميارات توليد المعمومات وتقييميا والتفكير فوؽ المعرفي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية بجميورية مصر

العربية" ،المؤتمر العربي الخامس حوؿ المدخؿ المنظومي في التدريس والتعمـ نحو تطوير منظومة

التعميـ في الوطف العربي ،مركز تطوير تدريس العموـ ،جامعة عيف شمس17-16 ،أبريؿ .2005

.41

السعيد ،رضا (" :)2005نموذج منظومي ثبلثي البعد لتنظيـ محتوى المناىج المدرسية" ،المؤتمر

العممي الخامس حوؿ المدخؿ المنظومي في التدريس والتعمـ نحو تطوير منظومة التعميـ في الوطف

العربي ،مركز تطوير تدريس العموـ ،جامعة عيف شمس 17-16 ،أبريؿ .2005

.42

السيد عمي ،محمد ( :)1998مصطمحات في المناىج وطرؽ التدريس ،ط ،1المنصورة ،عامر

.43

شحاتة ،حسف( :)2007تصميـ المناىج وقيـ التقدـ في العالـ العربي ،ط ،1القاىرة ،الدار المصرية

لمطباعة والنشر.
المبنانية.

.44

الشرقاوي ،مصطفى ( :)2000عمـ النفس االجتماعي ،ط ،1القاىرة ،األزىر لمطباعة والنشر.

.45

شعمة ،جميؿ (" :)2004اتجاىات طالبات كمية التربية نحو دراسة المواد التربوية وعبلقة ذلؾ

.46

شوابكة ،عزيز وآخروف ( :)2014كتاب العموـ الحياتية الوزاري ،ط ،1فمسطيف ،مركز المناىج.

باكتساب ميارات تنفيذ الدروس وتقويـ التمميذات" ،مجمة عمـ النفس بكمية التربية ،العدد  ،69ص .18

.47

الشوبكي ،فداء (" :)2010أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ وميارت التفكير

البصري بالفيزياء لدى طالبات الصؼ الحادي عشر" ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسبلمية،
غزة ،فمسطيف.

.48

الصافي ،عبد ا﵀ (" :)2000اتجاىات معممي الرياضيات لممرحمة المتوسطة نحو الواجبات المنزلية

وعبلقتيا باتجاىات التبلميذ نحو مادة الرياضيات وقمؽ التحصيؿ وتحصيميـ فييا ،دراسة مقارنة بيف
المعمميف المؤىميف تربويا وغير المؤىميف تربويا في الريؼ والحضر" ،مجمة كمية التربية "التربية وعمـ

النفس" بجامعة عيف شمس ،العدد  ،24جزء .1
.49

صقر ،محمد (" :)2004فعالية المدخؿ المنظومي في تدريس وحدة كيمياء الماء عمى التحصيؿ

وبقاء أثر تعمـ طبلب الثانوية العامة بالجوؼ واتجاىاتيـ نحوىا" ،المؤتمر العممي الثامف حوؿ األبعاد

الغائبة في مناىج العموـ بالوطف العربي ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المجمد الثاني ،كمية التربية،
جامعة عيف شمس 28-25 ،يوليو .2004

.50

الصوفي ،عبد ا﵀ ( :)2000معجـ التقنيات التربوية انجميزي–عربي ،ط ،2عماف ،دار المسر

لمنشر.

.51

الطروانة ،خميؼ ( :)2003التطوير التربوي ،ط ،1عماف ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.
121

.52

عبد الصبور ،منى (" :)2001المدخؿ المنظومي وتدريس المعمومات ،المؤتمر العربي األوؿ حوؿ

.53

عبد العزيز ،نجوى (" :)2004فعالية وحدة مقترحة باستخداـ مدخؿ االكتشاؼ شبو الموجو عمى كؿ

المدخؿ المنظومي في التدريس والتعمـ ،القاىرة 18 ،فبراير .2001

مف عمميات العمـ والتحصيؿ الدراسي واالتجاه نحو مادة العموـ لتبلميذ الصؼ األوؿ االعدادي

(المعتمديف والمستقميف) عف المجاؿ االدراكي" ،مجمة التربية العممية بجامعة عيف شمس،)4( ،7 ،
الجمعية المصرية لمتربية العممية.

.54

عبد الكامؿ ،فايز وآخروف ( :)2011كتاب العموـ العامة لمصؼ العاشر -الجزء الثاني ،ط،1

فمسطيف ،مطابع منصور.

.55

عبيد ،وليـ وآخروف (" :)2005أثر تدريس وحدتي اآلحاد والعشرات وجمع وطرح األعداد بالمدخؿ

المنظومي في تحصيؿ تبلميذ الصؼ األوؿ االبتدائي" ،المؤتمر العربي الخامس حوؿ المدخؿ
المنظومي في التدريس والتعمـ نجو تطوير منظومة التعميـ في الوطف العربي ،مركز تطوير تدريس

العموـ ،جامعة عيف شمس 17–16 ،أبريؿ .2005
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عزيز ،حسف وأنوار ،حسيف( :)1990مناىج البحث التربوي ،ط ،1بغداد ،دار الحكمة لمطباعة

والنشر.
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عفانة ،عزو (" :)2000حجـ التأثير واستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج في البحوث
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في التدريس والتعمـ ،مركز تطوير تدريس العموـ ،جامعة عيف شمس 6-5 ،أبريؿ .2004

.67
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.70

محاسنة ،احساف ( :)1997العموـ الحياتية ،ط ،2عماف ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.

.71
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القاىرة ،مكتبة عالـ الكتب لمنشر والتوزيع.

.73

مقاط ،سعدية (" :)2006أثر برنامج مقترح في التعمـ البنائي عمى التحصيؿ وتنمية التفكير في
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ممحؽ ()1
أسماء السادة المحكميف الختبار التحصيؿ في مبحث العموـ الحياتية
الدرجة العممية

التخصص

الوظيفة

مكاف العمؿ

ـ

االسـ
 1أ .أزىار الحداد

ماجستير

مناىج وطرؽ تدريس

معممة أحياء

ـ .الفالوجا الثانوية لمبنات

 2أ .أيمه ظاهر

بكالوريوس

فيزياء

رئيس التقنيات

مديرية شماؿ غزة

 3أ .إبراىيـ المعصوابي

بكالوريوس

تربية أحياء

مشرؼ تربوي

مديرية شماؿ غزة

 4أ.د بساـ الزيف

أستاذ مشارؾ

عمـ األحياء

محاضر

جامعة القدس المفتوحة

 5أ.د بساـ عيطة

أستاذ مساعد

مناىج وطرؽ تدريس

محاضر

جامعة القدس المفتوحة

 6د .صالح حمودة

دكتوراة

عمـ النفس التربوي

مشرؼ تربوي

مديرية شماؿ غزة

 7د .عبد ا﵀ عمواف

دكتوراة

مناىج وطرؽ تدريس

محاضر عموـ

جامعة القدس المفتوحة

 8أ.غادة أبوحية

ماجستير

أساليب تدريس أحياء

مديرة مدرسة

ـ .نسيبة بنت كعب "ب"

 9د .ماىر جودة

دكتوراة

مناىج وطرؽ تدريس

محاضر عموـ

جامعة القدس المفتوحة

 10أ .محمد أبو ندى

ماجستير

مناىج وطرؽ تدريس

مشرؼ تربوي

مديرية شماؿ غزة

 11أ .ىبة الغميظ

ماجستير

مناىج وطرؽ تدريس

معممة عموـ

ـ .نسيبة بنت كعب "أ"

 12أ .نجبلء رياف

بكالوريوس

تربية أحياء

معممة أحياء

ـ .نسيبة بنت كعب "أ"
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ممحؽ ()2

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة األزىر  -غزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي

كمية التربية

قسـ المناىج وأساليب التدريس
اختبار تحصيؿ لوحدة الوراثة مف مادة العموـ الحياتية
االسـ .................................... /التاريخ....................... /
الصؼ......................... /

الشعبة).....( /

عزيزي الطالب:
السبلـ عميكـ ورحمة ا﵀ وبركاتو،
 تقػػ ػػوـ الباحثػػ ػػة بػػ ػػإجراء د ارسػػ ػػة بعن ػ ػ ػواف :تطػػ ػػوير وحػػ ػػدة "عم ػ ػػـ الو ارثػ ػ ػػة" ف ػ ػػي ض ػ ػػوء الم ػ ػػدخؿ المنظػ ػ ػػومي
وأثرى ػ ػػا عم ػ ػػى التحص ػ ػػيؿ واالتج ػ ػػاه نح ػ ػػو م ػ ػػادة العم ػ ػػوـ الحياتي ػ ػػة ل ػ ػػدى طالب ػ ػػات الص ػ ػػؼ العاش ػ ػػر بغػ ػ ػزة.
وذل ػ ػػؾ لمحص ػ ػػوؿ عم ػ ػػى درج ػ ػػة الماجس ػ ػػتير ف ػ ػػي المن ػ ػػاىج وط ػ ػػرؽ الت ػ ػػدريس ،ل ػ ػػذا قام ػ ػػت بإع ػ ػػداد اختب ػ ػػار

تيدؼ التعرؼ إلى مستوى التحصيؿ الدراسي في وحدة الوراثة مف مادة العموـ الحياتية.
تعميمات االختبار:

 نعرض عميؾ في ىذا النموذج مجموعة مف األسئمة التي تيدؼ إلى اختبار تحصيمؾ الدراسي لوحدة
الوراثة في مادة العموـ الحياتية ،حيث نعرض عميؾ ( )38سؤاالً مف نوع اختيار مف متعدد ،كؿ سؤاؿ لو

( )4بدائؿ ،وذلؾ في ( )4صفحات ،لذا يرجى قراءة األسئمة بشكؿ جيد قبؿ البدء باإلجابة ،والتأكد مف
أنؾ لـ تترؾ أي سؤاؿ بدوف إجابة ،كما ويطمب منؾ اإلجابة بالقمـ األزرؽ فقط ،كما سيكوف زمف

االختبار محدد بحصة واحدة ( (45دقيقة.

 يرجى وضع رمز اإلجابة الصحيحة في مفتاح اإلجابة المرفؽ مع ورقة األسئمة.
 مع التأكيد أف ىذا االختبار وضع لمدراسة وال عبلقة لو بدرجاتؾ.

واهلل ولي التوفيؽ...
الباحثة /أ .سوزاف حسيف حمد
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 مثاؿ :العيوف غير الممونة تتمثؿ في العيوف:
(أ) السوداء

(ب) الزرقاء

(ث) الخضراء

(ت) البنية

 حيث أف اإلجابة الصحيحة (ب) نضع دائرة حوؿ الرمز (ب) في الجدوؿ المخصص في آخر االختبار.
( 38درجة)

* ضع دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة في الجدوؿ المخصص لئلجابة:

 .1العضية التي تفتقر الحمض النووي  DNAفيما يمي ىي:
(أ) نواة الخمية الحية (ب) أجساـ غولجي

(ت) الميتوكندريا

(ث) الببلستيدات الخضراء

 .2القواعد النيتروجينية التي ترتبط بثبلث روابط ىيدروجينية ىي:
(أ) غوانيف

(ت) سايتوسيف

(ب) أدينيف

(ث) غوانيف وسايتوسيف

 .3تنتقؿ الجينات مف جيؿ إلى آخر عف طريؽ:
(أ) الدـ

(ب) الدـ والبويضات

(ت) الدـ والحيوانات المنوية (ث) الغاميتات

 .4تتكوف المادة الوراثية مف:
(أ) بروتيف

(ب)  DNAوبروتيف

(ت)  DNAوىستوف

(ث)  DNAوبروتيف أو ىستوف

 .5تعتمد الشيفرة في حمض  DNAعمى:
(أ)عدد جزيئات السكر(ب) موضع الفوسفات(ت) تنظيـ القواعد النيتروجينية(ث) عدد ذرات الكربوف
 .6الحمض الذي ينقؿ الشيفرة الوراثية مف النواة إلى الرايبوسومات لبناء البروتيف ىو:
(أ) DNA

(ب) t RNA

(ت) r RNA

(ث) mRNA

 .7الخبليا التي تورث الطفرة عند تعرضيا لئلشعاعات ىي خبليا:
(أ) الجمد

(ب) الكبد

(ت) البنكرياس

(ث) تناسمية أولية

 .8جميع القواعد النيتروجينية التالية يتألؼ تركيبيا الكيميائي مف حمقة واحدة وتتبع لنوع البيرمدينات ما
عدا:
(أ) ثايميف

(ب) غوانيف

(ت) يوراسيؿ

(ث) سايتوسيف

 .9يتضاعؼ حمض  DNAفي الخبليا لممحافظة عمى:
(أ) نقؿ المعمومات الوراثية (ب) نشاط الخمية

(ت) انقساـ الخمية

(ث) محتويات الخمية

 .10االسـ العممي لنبات البازيبلء ىو:
(أ) ( Homo Sapiensب) ( Pisum Sativumت) ( Pisum sativumث) pisum sativum
 .11انتقاؿ حبوب المقاح مف متؾ زىرة إلى ميسـ زىرة أخرى يسمي بػػالتمقيح:
(أ) الذاتي

(ب) الخمطي

(ت) الذاتي والخمطي معاً (ث) إخصاب خارجي
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 .12وحدة الوراثة ومسؤوؿ عف صفة وراثية معينة:
(أ) الجيف

(ب) الحمض النووي ( DNAت) العامؿ الوراثي (ث) الجيف أو العامؿ الوراثي

 .13شحمة األذف الممتحمة في اإلنساف صفة وراثية تتبع:
(أ) السيادة التامة (ب) السيادة غير التامة (ت) البدائؿ المتعددة (ث) الجينات المتماثمة
 .14جميع ما يمي يعتبر اسماً لذبابة التجارب الوراثية ما عدا:
(أ) ذبابة الخؿ

(ب) ذبابة البيت

(ث) الدروسوفيبل

(ت) ذبابة الفاكية

 .15أوؿ مكتشؼ لحالة الببلىة المنغولية عاـ 1866ـ ىو العالـ:
(أ) مورجاف

(ب) جر يجور مندؿ

(ث) بانيت

(ت) النغدوف داوف

 .16الطرز الجينية المحتممة لنبات بازيبلء قصير الساؽ ىي:
(أ) TT

(ب) tt

(ث)  TTأو Tt

(ت) Tt

 .17الجيف الذي يختفى أثره عند اجتماعو مع بديمو ىو الجيف:
(أ) المتنحي

(ب) األليؿ

(ث) المرتبط بالجنس

(ت) السائد

 .18يستخدـ مربع بانيت لمتعبير عف صفات:
(أ) اآلباء فقط

(ت) اآلباء و األبناء معاً (ث) اآلباء أو األبناء

(ب) األبناء فقط

 .19الشخص الذي لديو  46كروموسوماً في خبلياه يكوف دائماً:
(أ) ذك اًر

(ت) ذك اًر أو أنثى

(ب) أنثى

(ث) غير محدد الجنس

 .20تظير صفة وسطية بيف األبويف في توارث الصفات في:
(أ) السيادة التامة (ب) السيادة غير التامة (ت) الوراثة المرتبطة بالجنس (ث) الوراثة المندلية
 .21التركيب الكروموسومي لغاميت أنثى اإلنساف ىو:
(أ) xx + 44

(ب)

(ت) x + 22

x y + 44

y + 22

)ث)

 .22الكروموسوـ الجنسي الذي يرثو الذكر عف أمو ىو:
(أ) y

(ب)

(ت)  yأو x

x

(ث) xx

 .23مف األمراض الوراثية المرتبطة بالجنس صفة مرض:
(ت) الييموفيميا

(أ) الببلىة المنغولية (ب) لوف عيوف ذبابة الخؿ

(ث) الثاالسيميا

 .24التركيب الكروموسومي لذكر متبلزمة داوف ىو:
(أ)

x y + 47

(ب)

x y + 44

(ت)

x y + 45

(ث) x y + 21

 .25مرض ناتج عف خمؿ جيني أو خمؿ في تركيب وعدد الكروموسومات في النواة:
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(أ) الطفرة

(ت) المرض الوراثي

(ب) الطفرة الجسدية

(ث) االستنساخ

 .26الصفات الوراثية لمكائف الحي تتكوف نتيجة لتأثير:
(أ) العوامؿ الوراثية

(ت)العوامؿ الوراثية والبيئية (ث) الجينات

(ب) العوامؿ البيئية

 .27التقنية الحيوية التي تـ فييا إنتاج تراكيب جينية جديدة ىي:
(أ) اليندسة الوراثية

(ت) المورثات

(ب) االستنساخ

(ث) الببلزميد

 .28أثبتت اليندسة الجينية أنو باإلمكاف إنتاج:
(ت) ىرمونات فقط

(أ) بكتيريا مطورة فقط (ب) مضادات ولقاحات

(ث) إنزيمات فقط

 .29تعتبر تقنية شطر األجنة خارج الرحـ استنساخ:
(أ) جيني

(ت) جنيني

(ب) جسدي

(ث) جسدي أو جنيني

 .30الطرز الجينية لآلباء التي تعطى النتائج  ،1 : 3عمماً بأف الجيف  Rسائد عمى الجيف .r
(أ)

Rr x rr

(ت) RR x Rr

(ب) Rr x Rr

(ث) RR x rr

 .31عند تمقيح بذور بازيبلء صفراء نقية مع خضراء البذور ،ماذا تتوقع أف يكوف أفراد الجيؿ الناتج؟
(عمماً بأف الموف األصفر يسود عمى الموف األخضر).
(أ)  3صفراء 1:خضراء (ب)  1صفراء  1 :خضراء(ت) جميعيا صفراء (ث) جميعيا خضراء
 .32الطرز الجينية لآلباء التي تعطى النتائج  1 : 2 : 1ىي:
(أ) RW × RW

(ب) ( RR × RWت) WW × RW

(ث) WW × RR

 .33لوف الفأرة الناتجة مف استنساخ جسدي لفأرة بنية وفأرة سوداء مانحة لمبويضة وفأرة حاضنة بيضاء
الموف ىو:
(أ) بيضاء

(ب)

بنية

(ت) سوداء

(ث) رمادية

تزوج رجؿ سميـ مف مرض الييموفيميا بامرأة حاممة لجيف اإلصابة بو ،فإف احتماؿ إنجاب ذكر
 .34عند ا
مصاب ىو:
(أ) %50

(ب) %25

(ت) %75

(ث) صفر %

تزوج رجؿ مصاب بمرض العمى الموني بامرأة حاممة لجيف اإلصابة بو ،فإف احتماؿ إنجاب بنت
 .35عند ا
مصابة ىو:
(أ) %25

(ت) %75

(ب) %50

(ث) صفر %

تزوج رجؿ حامؿ لمثاالسيميا بامرأة مصابة بالثاالسيميا ،فإف احتماؿ إنجاب أبناء مصابيف
 .36عند ا
بالمرض ىو:
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(أ) %100

(ت) %75

(ب) %50

(ث) صفر %

تزوج رجؿ بامرأة عيوف كؿ منيما زرقاء الموف ،فإف احتماؿ إنجاب ولد عيونو عسمية ىو:
 .37عند ا
(أ) %50

(ت) %25

(ب) %75

(ث) صفر %

.38عند تزاوج خنازير غينيا ذات شعر أممس بطرز جينية  ، Ss × Ssفإف نسبة أفراد الجيؿ أممس
الشعر ىي:
(أ) %75

(ت) %25

(ب) %50
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(ث) %100

الجدوؿ المخصص إلجابة األسئمة
اإلجابة الصحيحة

رقـ

اإلجابة الصحيحة

رقـ

الفقرة

أ

ب

ت

ث

الفقرة

أ

ب

ت

ث

-1

أ

ب

ت

ث

-20

أ

ب

ت

ث

-2

أ

ب

ت

ث

-21

أ

ب

ت

ث

-3

أ

ب

ت

ث

-22

أ

ب

ت

ث

-4

أ

ب

ت

ث

-23

أ

ب

ت

ث

-5

أ

ب

ت

ث

-24

أ

ب

ت

ث

-6

أ

ب

ت

ث

-25

أ

ب

ت

ث

-7

أ

ب

ت

ث

-26

أ

ب

ت

ث

-8

أ

ب

ت

ث

-27

أ

ب

ت

ث

-9

أ

ب

ت

ث

-28

أ

ب

ت

ث

-10

أ

ب

ت

ث

-29

أ

ب

ت

ث

-11

أ

ب

ت

ث

-30

أ

ب

ت

ث

-12

أ

ب

ت

ث

-31

أ

ب

ت

ث

-13

أ

ب

ت

ث

-32

أ

ب

ت

ث

-14

أ

ب

ت

ث

-33

أ

ب

ت

ث

-15

أ

ب

ت

ث

-34

أ

ب

ت

ث

-16

أ

ب

ت

ث

-35

أ

ب

ت

ث

-17

أ

ب

ت

ث

-36

أ

ب

ت

ث

-18

أ

ب

ت

ث

-37

أ

ب

ت

ث

-19

أ

ب

ت

ث

-38

أ

ب

ت

ث
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مفتاح اإلجابات الختبار التحصيؿ الدراسي
اإلجابة الصحيحة

رقـ

اإلجابة الصحيحة

رقـ

السؤاؿ

أ

ب

ت

ث

السؤاؿ

أ

ب

ت

ث

-1

أ

ب

ت

ث

-20

أ

ب

ت

ث

-2

أ

ب

ت

ث

-21

أ

ب

ت

ث

-3

أ

ب

ت

ث

-22

أ

ب

ت

ث

-4

أ

ب

ت

ث

-23

أ

ب

ت

ث

-5

أ

ب

ت

ث

-24

أ

ب

ت

ث

-6

أ

ب

ت

ث

-25

أ

ب

ت

ث

-7

أ

ب

ت

ث

-26

أ

ب

ت

ث

-8

أ

ب

ت

ث

-27

أ

ب

ت

ث

-9

أ

ب

ت

ث

-28

أ

ب

ت

ث

-10

أ

ب

ت

ث

-29

أ

ب

ت

ث

-11

أ

ب

ت

ث

-30

أ

ب

ت

ث

-12

أ

ب

ت

ث

-31

أ

ب

ت

ث

-13

أ

ب

ت

ث

-32

أ

ب

ت

ث

-14

أ

ب

ت

ث

-33

أ

ب

ت

ث

-15

أ

ب

ت

ث

-34

أ

ب

ت

ث

-16

أ

ب

ت

ث

-35

أ

ب

ت

ث

-17

أ

ب

ت

ث

-36

أ

ب

ت

ث

-18

أ

ب

ت

ث

-37

أ

ب

ت

ث

-19

أ

ب

ت

ث

-38

أ

ب

ت

ث
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ممحؽ ()4
أسماء السادة المحكميف لمقياس اال تجاه نحو مادة العموـ الحياتية
الدرجة العممية

التخصص

الوظيفة

مكاف العمؿ

االسـ

ـ
1

أ .أزىار الحداد

ماجستير

مناىج وطرؽ تدريس

معممة أحياء

ـ .الفالوجا الثانوية لمبنات

2

أ .أيمه ظاهر

بكالوريوس

فيزياء

رئيس التقنيات

مديرية شماؿ غزة

3

أ .اسالم أحمد

ماجستير

مناىج وطرؽ تدريس

معممة عموـ عامة

خاف يونس

4

د .راشد أبو صواويه

دكتوراة

مناىج وطرؽ تدريس

رئيس قسـ المناىج

جامعة األزىر -غزة

5

د .صالح حمودة

دكتوراة

عمـ النفس التربوي

مشرؼ عموـ عامة

مديرية شماؿ غزة

6

أ.د بساـ الزيف

أستاذ مشارؾ

عمـ األحياء

محاضر

جامعة القدس المفتوحة

7

أ.د بساـ عيطة

أستاذ مساعد

مناىج وطرؽ تدريس

محاضر عموـ

جامعة القدس المفتوحة

8

أ.د عبد العظيـ المصدر

أستاذ مشارؾ

عمـ النفس التربوي

محاضر

جامعة األزىر -غزة

9

أ.د عبد ا﵀ عمواف

دكتوراة

مناىج وطرؽ تدريس

محاضر عموـ

جامعة القدس المفتوحة

 10د .ماىر جودة

دكتوراة

مناىج وطرؽ تدريس

محاضر عموـ

جامعة القدس المفتوحة

 11أ .محمد أبو ندى

ماجستير

مناىج وطرؽ تدريس

مشرؼ تربوي

مديرية شماؿ غزة

 12أ .وجدان عنان

بكالوريوس

رياضيات

مديرة سابقة

ـ .نسيبة بنت كعب "ب"
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ممحؽ ()5

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة األزىر بغزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كمية التربية
قسـ المناىج وطرؽ التدريس

عزيزي الطالب:

مقياس االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية

السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،
 تقػ ػػوـ الباحثػ ػػة بػ ػػإجراء د ارسػ ػػة بعن ػ ػواف :تطػ ػػوير وحػ ػػدة "عمػ ػػـ الو ارثػ ػػة" فػ ػػي ضػ ػػوء المػ ػػدخؿ المنظػ ػػومي

وأثرىػ ػػا عمػ ػػى التحصػ ػػيؿ واالتجػ ػػاه نحػ ػػو مػ ػػادة العمػ ػػوـ الحياتيػ ػػة لػ ػػدى طالبػ ػػات الصػ ػػؼ العاشػ ػػر بغ ػ ػزة.
وذلػػػؾ لمحصػػػوؿ عمػ ػػى درجػ ػػة الماجسػػػتير فػ ػػي المنػ ػػاىج وطػ ػػرؽ الت ػػدريس ،ل ػػذا قام ػػت بإعػػػداد اسػ ػػتبانة

تيدؼ التعرؼ إلى اتجاىؾ نحو مادة العموـ الحياتية.

 تتكوف ىذه االستبانة مف عدة فقرات تشمؿ بعض المعمومات واآلراء ،المطموب منؾ قراءة العبارات
جميعيا بدقة ،وابداء رأيؾ الخاص مف خبلؿ اختيار إجابة واحدة فقط ،وذلؾ بوضع إشارة ( )داخؿ

أحد األعمدة الخمسة مقابؿ العبارة المختارة ،وذلؾ عمى النحو التالي:

 فإذا كنت توافؽ بشدة عمى العبارة فضع عبلمة ( )تحت الخانة األولى. -واذا كنت توافؽ عمى ىذه العبارة فضع عبلمة( )تحت الخانة الثانية.

 أما إذا كنت مترددا وعجزت عف الحسـ فضع عبلمة( )تحت الخانة الثالثة. -واذا كنت ال توافؽ عمى ىذه العبارة فضع عبلمة( )تحت الخانة الرابعة.

 واذا كنت ال توافؽ بشدة عمى ىذه العبارة فضع عبلمة( )تحت الخانة الخامسة. ال توجد إجابة خاطئة أو صحيحة ،إجابتؾ تعبر عف رأيؾ الشخصي أو اتجاىؾ نحو العبارة.

 عدد الفقرات ( )31فقرة في ( )2صفحة ،لذا يرجى التأكد مف أنؾ لـ تترؾ أي عبارة بدوف إجابة،
ويطمب منؾ اإلجابة بالقمـ األزرؽ فقط.

شك ار لتعاونؾ..
الباحثة /أ .سوزاف حسيف حمد
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 التعبئة تتـ كما في المثاؿ التالي:
أوافؽ

العبارات

بشدة

أوافؽ

متردد

أرغب في وجود حصص أكثر لمادة العموـ الحياتية.

ـ
.1

أستمتع بدراسة مادة العموـ الحياتية.

.2

أتشوؽ لحصة مادة العموـ الحياتية.

.3

أرغب في وجود حصص أكثر لمادة العموـ الحياتية.

.4

أجد صعوبة في فيـ دروس مادة العموـ الحياتية.

.5

أناقش في حصص مادة العموـ الحياتية.

.6

أحب حضور حصص العموـ الحياتية.

.7


أوافؽ
بشدة

أجد أف دراسة مادة العموـ الحياتية مفيدة.

.8

أبذؿ مزيد مف الوقت والجيد لدراسة العموـ الحياتية.

.9

أجد صعوبة في حفظ بعض مصطمحات العموـ الحياتية.

 .11أىتـ بكراسة وكتاب العموـ الحياتية.
 .11أحرص عمى حضور مختبر العموـ الحياتية.
.12

بشدة



أكتسب ميارات التعاوف مع اآلخريف في العموـ الحياتية.

العبارات

ال أوافؽ

ال أوافؽ

أجد صعوبة في استخداـ المجير.

 .13أجد صعوبة في استخداـ أدوات التشريح.
 .14أقضي وقتاً ممتعاً في دراسة مبحث العموـ الحياتية.
 .15أفضؿ الزيارات الميدانية خاصة إلى المشاتؿ والحدائؽ.
 .16أفضؿ الزيارات العممية لجمعيات األمراض الوراثية.
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أوافؽ

متردد

ال أوافؽ

ال أوافؽ
بشدة

ـ

أوافؽ

العبارات

بشدة

 .17أجد أف العموـ الحياتية تساعدني عمى التفكير والتأمؿ.
 .18أجد أف العموـ الحياتية تزيد مف الوازع الديني لدي.
 .19أجد أف العموـ الحياتية تحؿ كثير مف مشاكؿ الحياة.
 .21أحب القراءة والكتابة في موضوعات العموـ الحياتية.
 .21أقدر عمؿ وجيد عمماء العموـ الحياتية.
 .22أستمتع بالقصص العممية المتعمقة بالعموـ الحياتية.
 .23أكتسب ميارات التعاوف مع اآلخريف في العموـ الحياتية.
 .24أكتسب مف العموـ الحياتية األنانية وحب النفس.
.25

أربط دائماً بيف العموـ الحياتية والحياة العامة.

 .26أجد أف العموـ الحياتية تزيد مف قدراتي العممية والعقمية.
 .27أجد صعوبة في تنفيذ المياـ المتعمقة بالعموـ الحياتية.
 .28أجد أف العموـ الحياتية وثيقة الصمة بواقع الحياة البيئية.
 .29أتفاعؿ مع النشاطات الصفية المتعمقة بالعموـ الحياتية.
 .31أتابع كثير مف األنشطة البلصفية المتعمقة بالعموـ الحياتية.
 .31أرغب بمواصمة دراسة مادة العموـ الحياتية في الجامعة.
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أوافؽ

متردد

ال أوافؽ

ال أوافؽ
بشدة

ممحؽ ()6
بعض مف المحتوى التدريسي المعد في ضوء المدخؿ المنظومي

الوحػػػدة

)(3

الوراثػة

( الروم ) 22 :

قضية بحثية 
 ابحث أنت وزمبلئؾ بالعودة إلى الكتاب ،والسنة لجمع أدلة قرآنية ،وأحاديثنبوية توضح تبايف مخموقات ا﵀ في األرض.

141

الفصؿ

1

مادة الوراثة (Genetic Material )DNA

الدرس

1

الحموض النووية Nucleic Acids

عناصر الدرس:
( )1مما يتركب الكروموسوـ؟
( )2ما أىمية النيوكميوسوـ؟

( )3ما المقصود بالحموض النووية؟ وما أنواعيا؟

تكثيؼ  DNAداخؿ الكروموسوـ

السؤاؿ األوؿ :أكمؿ الفراغ:
يتكوف الكروموسوـ مف مادتيف ىما _________ و_________(مجموعة مف البروتينات).
مادة الوراثة ىي ________________ ______________________________.
السؤاؿ الثاني :ضع عبلمة ( )أو ( )مع تصحيح الخطأ إف وجد:
ترتبط المادة الوراثية  DNAببروتيف يسمى ىستوف (

) ________.

السؤاؿ الثالث :أكتب المصطمح:
[ ____________ ] التفاؼ شريط الػ  DNAحوؿ اليستونات بشكؿ متكرر.
السؤاؿ الرابع :عمؿ ما يمي:
تشغؿ المادة الوراثية حي اًز صغي اًر داخؿ أنوية الخبليا.
السبب._____________________________________________________ :
السؤاؿ الخامس :ماذا يحدث عند تكوف النيوكميوسوـ؟ _______________________.
مبلحظة
)(1

مفيوـ (  ) DNAاختصا اًر لِػ "الحمض النووي الرايبوزي منقوص األكسجيف".

Deoxyribo Nucleic Acid

مفيوـ (  ) RNAاختصا اًر ِلػ "الحمض النووي الرايبوزي".

Ribo Nucleic Acid

السؤاؿ السادس :ما أنواع الحموض النووية؟ ____________________________.
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مبلحظة
)(2

تحوي الخمية الحمض النووي الػ  DNAوىو نوع واحد ،وتحوي الحمض
النووي  ،RNAوىو عدة أنواع .

السؤاؿ السابع :ضع عبلمة ( )أو ( )مع تصحيح الخطأ إف وجد:
يوجد نوع واحد مف الحمض النووي ( RNA

) __________.



السؤاؿ الثامف :أكمؿ الفراغ:
 -تمعب أنواع الحمض النووي ( )RNAدو اًر أساسياً في ___________ المعمومات الوراثية

في جزئ  DNAإلى _____________ لمقياـ بكافة _____________ البلزمة لحياة الكائنات
الحية.

 -اكتشؼ العالميف ____________ و______________ تركيب المادة الوراثية ( .) DNA

العالماف واطسوف وكريؾ

مالحظة
)(3

تـ اكتشاؼ الشكؿ األساسػي لمحمض النووي الػ  DNAمنتصؼ القرف

الماضي ،والذي أدى الحقاً إلى التعرؼ إلى كيفية حفظو ،وتخزينو
لممعمومات الوراثية ،وكيفية نقميا مف جيؿ إلى جيؿ.

السؤاؿ التاسع :اختر اإلجابة الصحيحة:
الجياز المسئوؿ عف نقؿ الخصائص الوراثية:
أ .األحماض األمينية
مالحظة
)(4

ب .النوية

ت .الريبوسومات

ث .األحماض النووية

لمتعرؼ إلى عدد الكروموسومات ،وحجميا يتـ فصميا عف مكونات الخمية األخرى،
وصبغ جزيء الػ  DNAبصبغات خاصة ذات ألواف متعددة.
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السؤاؿ العاشر :انظر الصورة المقابمة ،ثـ أجب عما يمي:
تبيف الصورة الكروموسومات الموجودة في ___________ الواحدة
 ،وعددىا _____  ،وقد جرت معالجتيا بصبغ خاص ،ورتبت ______ ،في
أسفؿ اليميف كروموسوميف ىما ( ___ ) و( ___ ) لذا تخص _____ اإلنساف.

واجب بيتي

حؿ فرع ( أ ) مف سؤاؿ ( )1مف أسئمة الفصؿ صفحة ( )65مف الكتاب

الوزاري.

(ص ( )22مف دليؿ األنشطة الطبلبية).
تأمؿ منظومة مكونات الكروموسوـ ،وموقعو:

الخمية

النواة
الكروموسوـ
نٌوكلٌوسوم

مادة وراثٌة
DNA

مجموعة من
البروتٌن هستون
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الفصؿ
الدرس

مادة الوراثة )Genetic Material )DNA

1

التركيب الكيميائي لمحموض النووية Chemical Structure of Nucleic Acids

2

عناصر الدرس:
( )1ما الوحدات األساسية لمحموض النووية؟
( )2ما مكونات النيوكميوتيدات؟

( )3ما الفرؽ بيف التركيب الكيميائي لمحمض النووي  RNAوDNA؟

تركيب الػ  DNAحسب نموذج واطسوف وكريؾ

السؤاؿ األوؿ :أكتب المصطمح:

 ] ____________ [ وحدات بنائية تكوف سبلسؿ الحموض النووية  RNAو.DNA
السؤاؿ الثاني :ضع عبلمة ( )أو ( )مع تصحيح الخطأ إف وجد:
الوحدة األساسية لمحمض النووي ىو الحمض األميني (

) ____________.

السؤاؿ الثالث :أكمل المنظومة المفاهيمية التالية:
التركٌب الكٌمٌائً للحموض النووٌة  RNAوDNA

تتكون

من

نٌوكلٌوتٌدات
تتكون
جزيء سكر خماسً

من
قاعدة نٌتروجٌنٌة

مجموعة فوسفات

ٌشتمل على
راٌبوز
RNA

تشتمل على
بٌرمدٌنات

بٌورٌنات

_______
DNA

تتألف من
حلقة واحدة

تتألف من
_______

أدٌنٌن

____

ثاٌمٌن

____

ٌوراسٌل

(_)

)(G

(_)

)(C

(_)
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السؤاؿ الرابع :أكمؿ الفراغ:
يتألؼ كؿ نيوكميوتيد مف _________ و________ و________ ) 3مكونات أساسية).

السؤاؿ الخامس :اختر اإلجابة الصحيحة:
تتكوف النيوكميوتيدة مف اآلتي ماعدا:
أ .حمض الفوسفوريؾ

ب .جزيء سكر خماسي

ت .قواعد نيتروجينية

ث .حمض نووي

السؤاؿ السادس :ضع عبلمة ( )أو ( )مع تصحيح الخطأ إف وجد:



يحتوي حمض  RNAعمى سكر رايبوز منقوص األكسجيف (

) ____________.



السؤاؿ السابع :أكمؿ الفراغ:
 القواعد النيتروجينية تنقسـ إلى _____________ و______________.
 تشتمؿ البيرمدينات عمى  3قواعد ىي _________ و_________ و_________.

 يختمؼ تركيب النيوكميوتيدات عف بعضيا البعض في نوع ________ وجزيء ________.
مالحظة
()1

عدد النيوكميوتيدات الموجودة في كروموسومات اإلنساف تبمغ  3,2مميار نيوكميوتيد،

بينما يبمغ عددىا في الكروموسوـ الوحيد في بكتيريا القولوف  E.coliحوالي مميوف
نيوكميوتيد.

السؤاؿ الثامف :أكمؿ الفراغ:
 القواعد النيتروجينية التي تكوف الحمض النووي  ______ RNAو______ و_______
و________.

 القواعد النيتروجينية التي تكوف الحمض النووي  _____DNAو_____ و_____ و_____.
السؤاؿ التاسع :ما تركيب الوحدة البنائية لمحمض النووي  RNA؟
السؤاؿ العاشر :ارسـ تخطيطًا التركيب الكيميائي األساسي لحمض نووي  ،RNAوآخر .DNA

تركيب كيميائي أساسي لنيوكميوتيدة RNA
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تركيب كيميائي أساسي لنيوكميوتيدة DNA

واجب بيتي

حؿ سؤاؿ ( )2مف أسئمة الفصؿ صفحة ( )65مف الكتاب الوزاري.
(ص ) (22مف دليؿ األنشطة الطبلبية).

.
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الفصؿ
الدرس

2
13

الوراثة المندلية وغير المندلية Mendelian and Non-Mendelian Genetics
بعض الصفات الوراثية المندلية في اإلنساف Some Mendelian genetic traits in humans

عناصر الدرس:
( )1الصفات الوراثية المندلية في اإلنساف.
( (2الصفات المندلية السائدة في اإلنساف.

( (3الصفات المندلية المتنحية في بعض الكائنات الحية.

نشاطات جماعية

نشاط ()4

تعرؼ بعض الصفات الوراثية المندلية في اإلنساف

 بعد إمعاف النظر في الجدوؿ التالي ،قـ بدراسة الصفات التالية عمى زمبلئؾ ،ودوف أعداد الطمبة
الذيف يمتمكوف كؿ صفة في المكاف المناسب في الجدوؿ ،ثـ ناقش النتائج.
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(____________ )1

السؤاؿ األوؿ :أكمؿ المنظومة المفاىيمية بالمناسب :

(____________ )2

بعض صفات نبات
البازيبلء

(____________ )3
(____________ )4
(____________ )5
()6

مثؿ

____________
____________
(_)7

_______

(____________ )1

الوراثة

(____________ )2
(____________ )3

غير المندلية

(____________ )4
(____________ )5

بعض صفات

(____________ )6

اإلنساف

( )7وجود غمازة بالوجو
( )8قمة األرممة (مثمث
الشعر)
( )9الحواجب ذات
النياية المدببة والمحددة

تقرير بحثي 
 -ابحث عف ( )3 – 1صفات وراثية مندلية أخرى في الكائنات الحية.

( )10األىداب الطويمة

 السؤاؿ الثاني :اختر اإلجابة الصحيحة:

لمعيف

في اإلنساف ،الحواجب ذات النياية المدببة والمحددة ( )Pointed eyebrowsسائدة عمى غير المحددة
( .)Smooth eyebrowsوالد سميرة لديو حواجب محددة النياية ،ولكنيا ىي وأميا لدييـ حواجب غير
محددة ،فإف الطرز الجيني لؤلب ىو:
أBB .

بBb .

تbb .
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ث .يحتمؿ أي واحد منيا

تدريبات :أسئمة وراثية:

( )1ما إمكانية إنجاب طفؿ ذو غمازة في وجيو ،عند

( (2تزوج رجؿ وامرأة كبلىما يحمؿ صفة وضع االبياـ

تزاوج رجؿ وامرأة ال يمتمكاف غمازات في وجيييما ،عمماً

األيسر فوؽ االبياـ األيمف ،فكاف أحد األبناء يحمؿ

ذلؾ عمى أسس وراثية ،أكتب الطرز الجينية والشكمية

الجينية والشكمية لكؿ مف اآلباء واألبناء.

بأف صفة وجود غمازة سائدة عمى عدـ وجود غمازة ،بيف صفة وضع االبياـ األيمف فوؽ األيسر .أكتب الطرز

لآلباء واألبناء.

( )3تزوج رجؿ ،وامرأة عينا كؿ منيما خض ارواف،

( )4ىؿ يمكف ألبويف عيونيما خض ارواف إنجاب طفؿ

وكبلىما غير متماثؿ الجينات ،أكتب الطرز الجينية

عيناه زرقاواف؟ وضح بالرموز.

والشكمية لآلباء واألبناء.
( (5قمة األرممة ( )Widows peakصفة وراثية في

( (6في االنساف جيف األىداب الطويمة لمعيف ( )Bسائد

أسفؿ الجبية لدرجة أنو يشكؿ حافة أو قمة في مركز

والشكمية لؤلبناء في عائمة ،األبويف فييا غير متماثمي

اإلنساف ،يكوف فييا شعر الرأس منحد اًر أو نازالً إلى

عمى جيف األىداب القصيرة ) ،(bأكتب الطرز الجينية

جبية الرأس .وىي صفة سائدة يحددىا جيف سائد ( )Wالجينات لصفة طوؿ األىداب.

عمى الجيف المقابؿ المتنحي لقمة األرممة ( .)wفإذا

تزوج رجؿ متماثؿ الجينات لصفة قمة األرممة مع امرأة
متماثمة الجينات لعدـ وجود ىذه الصفة .فما إمكانية

إنجاب أطفاؿ:

أ .يممكوف صفة قمة األرممة؟

_________________________.

ب .ال يممكوف صفة قمة األرممة؟

_________________________.
حؿ سؤاؿ ( (8مف أسئمة الوحدة صفحة ( (90مف الكتاب الوزاري.
واجب بيتي

( ص ( )96مف دليؿ األنشطة الطبلبية).
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الفصؿ 2
ثانياً :الوراثة غير المندلية

الدرس 14

الوراثة المندلية وغير المندلية

Mendelian and Non-Mendelian Genetics

نظ اًر لمكـ اليائؿ مف المعمومات الذي تقدمو شبكة االنترنت الدولية ،قـ بزيارة مواقعيا
االلكترونية مستخدماً محركات البحث كباحث صغير محاوالً إيجاد صور ومعمومات.

السيادة غير التامة Sovereignty is full
عناصر الدرس:
( (1ما المقصود بالسيادة التامة؟

( (2ما آلية توارث صفة لوف األزىار في نبات فـ السمكة؟
( (3ما آلية توارث صفة لوف الريش في أحد أنواع الطيور؟
نبات فـ السمكة (شب الميؿ أو حنؾ السبع)

السؤاؿ األوؿ :أكمؿ المنظومة المفاىيمية التالية بما يناسبيا:
الوراثة
تنقسـ

إلى
________

________

________________
وراثة صفة لوف

______________

األزىار في

الريش في أحد

الريش في

مرض

مرض

صفة لوف عيوف

______

أنواع الطيور

_____

______

_____

ذبابة الخؿ

__

___

السؤاؿ الثاني :أكتب المصطمح:

 ] ____________ [ حالة وراثية ال تسود فييا أي مف الجينات عمى األخرى.
 ] ____________ [ حالة وراثية تؤدي إلى ظيور صفة وسطية بيف صفتي األبويف.

السؤاؿ الثالث :عمؿ ما يمي:

تعتبر السيادة غير التامة مف الصفات البلمندلية .السبب._________________ :
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أسود  :رمادي  :أبٌض

أبٌض  :زهري  :أحمر
%25 : %51 : %25
1 : 2 : 1

%25 : %51 : %25

السؤاؿ الرابع :قارف بيف:
السيادة التامة

السيادة غير التامة

وجو المقارنة
عدد الطرز الجينية

____________________

____________________

عدد الطرز الشكمية

____________________

____________________

تدريبات :أسئمة وراثية:
( )1في نبات فـ السمكة عند تمقيح نبات أحمر األزىار مع نبات أبيض األزىار ،ظيرت جميع أفراد الجيؿ
األوؿ بأزىار زىرية الموف ،وعند ترؾ أفراد الجيؿ األوؿ لمتمقيح الذاتي ،ظيرت أفراد الجيؿ الثاني بنسبة 1

أحمر  2 :زىري 1 :أبيض.

أكتب الطرز الجينية والشكمية لآلباء واألبناء وألفراد الجيؿ األوؿ والثاني.

( (2في الدجاج األندلسي عند تزاوج ذكور سوداء الموف  BBمع إناث بيضاء الموف  ،WWظير جميع أفراد
الجيؿ األوؿ بالموف األزرؽ ،ثـ حدث تزاوج بيف أفراد الجيؿ األوؿ ،اكتب الطرز الجينية والشكمية لكؿ مف

اآلباء ،وأفراد الجيؿ األوؿ والثاني مع تفسير النتائج.

( )3اكتب الطرز الجينية والشكمية لؤلفراد الناتجة مف إجراء تمقيح نبات فـ السمكة ( )Snapdragonأحمر
األزىار مع نبات فـ سمكة زىري األزىار.

___________________________________________________________.
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حؿ فرع (ج) مف سؤاؿ ( (1مف أسئمة الفصؿ صفحة ( )86مف

الكتاب الوزاري.
واجب بيتي

(ص ( )87مف دليؿ األنشطة الطبلبية).
حؿ سؤاؿ ( (6مف أسئمة الفصؿ صفحة ( (86مف الكتاب الوزاري.
(ص ( )88مف دليؿ األنشطة الطبلبية).

حؿ فرع ( (11( ،(7مف سؤاؿ ( (1مف أسئمة الوحدة صفحة ((88
 ،وصفحة ( )89مف الكتاب الوزاري.

(ص ( ،)92ص( )93مف دليؿ األنشطة الطبلبية).

ممحؽ ()7
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ممحؽ ()7
بعض مف تحضير الدروس في ضوء المدخؿ المنظومي
المبحث  :العموـ الحياتية

الدرس  :آلية تضاعؼ DNA Replication

الصؼ :العاشر

الخبرات السابقة :متى تتـ عممية تضاعؼ الحمض النووي DNA؟ ما مبلمح الطور البيني؟

المصادر والوسائؿ :الكتاب المدرسي _ السبورة _ دليؿ األنشطة الطبلبية _ منظومة التضاعؼ.
األىداؼ
المخرجات()Out Comes

خطوات التنفيذ (إجراءات وأنشطة)

التقويـ

التمييد لمدرس مف خبلؿ مراجعة ما تـ

ُينتظر مف المتعمـ نياية الحصة أف التطرؽ إليو في الحصة السابقة لربطيا
يكوف قادر عمى أف:
بالحصة الحالية ثـ رصد عناصر
الدرس تحريرياً.

المدخبلتInputs :
(ُ )1يفسر مقدرة استمرار الخبليا * استخداـ صورة توضيحية؛ لمناقشة س )1ما سبب مقدرة الخبليا ألداء
مظاىر التحضير لبلنقساـ مع التعزيز وظائفيا بدقة مف جيؿ إلى جيؿ؟
بوظائفيا مف جيؿ إلى آخر.
اإليجابي ،واإليجابي الجزئي والمؤجؿ
بانتظاـ.
العممياتProcesses :

( )2يعدد األمور الواجب توافرىا * استخداـ جزء مف المنظومة لشروط س )2ما األمور الواجب توافرىا
لتضاعؼ الحمض النووي .DNA
التضاعؼ سالفة الذكر لربط أجزاء لتضاعؼ الحمض النووي  DNA؟
المنظومة بشكؿ سمس وصوالً إلى
استنتاج

لمتضاعؼ

األمور
مع

الواجب

التعميؽ

توافرىا

الشفوي

والتحريري.

( )3يتتبع آلية تضاعؼ الحمض * باإلشارة إلى منظومة تبيف مكونات س )3تتبع آلية تضاعؼ الحمض
النووي .DNA
الػ DNAفي دليؿ األنشطة الطبلبية ،النووي  DNA؟
لتشمؿ التفرقة بيف أنواع القواعد بشكؿ

منظـ ،ثـ تمخيصيا في صحيفة الدقيقة

الواحدة

One minute paper
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( )4يرسـ تخطيطاً خطوات تضاعؼ * إمعاف النظر في خطوات التضاعؼ س)4
الحمض النووي.DNA

ارسـ

تخطيطاً

خطوات

خطوة بخطوة  ،Step by stepثـ تضاعؼ الحمض النووي DNA؟
إجراء مسابقة تنافسية منظمة ،ثـ
تطبيقيا عمى المجموعات ،وأخذ معيار

التقييـ السرعة واإلتقاف مع تعزيز

المجموعة الفائزة.
التقويـ الختامي:
* ما خطوات تضاعؼ الحمض النووي DNA؟
* بيف بالرسـ خطوات تضاعؼ جزئ DNA؟

الواجب البيتي:

()Intended Learning Outcomes ILO.s
 )1ينتظر مف المتعمـ في بداية الحصة البلحقة أف يكوف
قادر عمى أف يحؿ س 5مف أسئمة الفصؿ ،وس 3مف

أسئمة الوحدة ص ،22ص 94مف دليؿ األنشطة
الطبلبية.

 )2يصمـ نموذج محاكاة لتضاعؼ جزئ الحمض النووي
. DNA
انظر منظومة أنواع الحموض النووية ،وعبلقتيا بالتضاعؼ.
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المبحث :العموـ الحياتية

الخبرات السابقة :عرؼ الشيفرة الوراثية.

الدرس :الطفرات Mutations

الصؼ :العاشر

المصادر والوسائؿ :الكتاب المدرسي -دليؿ األنشطة الطبلبية  -منظومة خاصة بالطفرات.
األىداؼ
المخرجاتOutcomes :

خطوات التنفيذ (إجراءات وأنشطة)

التقويـ

التمييد بربط الدرس الحالي بالدرس

ينتظر مف المتعمـ نياية الحصة أف السابؽ مف خبلؿ اإلشارة لدور إنزيـ
يكوف قادر عمى أف:

التضاعؼ (البممرة) لرصد الوظيفة،
والنتيجة المتوقعة لفشمو في األداء

وصوالً لتفسير منظـ لمطفرة.

المدخبلتInputs :
( )1يوضح المقصود بالطفرة.

* استخداـ صور توضيحية خاصة س )1ما المقصود بالطفرة؟

بالطفرة ،واالستعانة بجزء مف منظومة

الطفرة ،وعبر توظيؼ الحوار والنقاش
وشرح المقصود بالطفرة مع التكرار.

العممياتProcesses :
( )2يصنؼ الطفرات

* مف خبلؿ توظيؼ جزء آخر مف س )2أكمؿ:

منظومة الطفرة ،وعرض لمصور .1 ،تصنؼ الطفرات تبعاً لمكاف
وبإشراؾ أكبر كـ ممكف مف الطالبات التواجد بػ  ..........و.........

في التصنيؼ بيدؼ افعاـ البيئة  .2تصنؼ الطفرات تبعاً لمدى
الصفية بالحيوية مع تحفيز اليوايات اإلفادة إلى طفرة  ..........وطفرة
بجمع الصور المعبرة عف الطفرات . ........

مع إعطاء أسئمة متنوعة.

( )3يقارف بيف الطفرة الجنسية * مف خبلؿ توظيؼ المنظومة س )3قارف بيف الطفرة الجنسية
لمجاراة ومناقشة الطالبات عمى والطفرة الجسدية مف حيث مكاف
والطفرة الجسدية.
اختبلؼ مستوياتيف التحصيمية التواجد ،والخطورة.
شفوياً ،ومف ثـ تحريرياً لرصد
األنواع ،ومف ثـ المقارنة بينيما مع

تنويع التعزيز.

( )4يعدد بعضاً مف العوامؿ المحدثة * عرض مجموعة أمثمة لمطفرات ،س )4عدد بعضاً مف العوامؿ
ثـ سؤاؿ الطالبات في مجموعات المحدثة لمطفرة؟
لمطفرة.
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رباعية تعاونية؛ لمتمثيؿ بذكر عدد

مف العوامؿ المحدثة لمطفرة مع
مراعاة الفروؽ الفردية ،وبتوزيع فرص

عادلة لممشاركة.
التقويـ الختامي:

* أكتب المصطمح:
خمؿ في ترتيب وتسمسؿ القواعد النيتروجينية في جزئ

الػ DNAيغير المعمومات الوراثية]..............[.
* أكمؿ الفراغ:

الواجب البيتي:
()Intended Learning Outcomes ILO's

ينتظر مف المتعمـ في بداية الحصة البلحقة أف يكوف

قادر عمى أف:

 )1يحؿ س 6مف أسئمة الفصؿ ،وفرع 5مف س 1مف

العوامؿ المحدثة لمطفرة نوعاف ىما  ..........أسئمة الوحدة صفحة  22و صفحة  92مف دليؿ
األنشطة الطبلبية.
و ..........مثؿ  ............و. .............

* ما دور اإلنساف في الطفرات المستحدثة؟

 )2يصنؼ الطفرات في عدد مف الصور التوضيحية.

انظر منظومة الطفرة التالية.
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المبحث :العموـ الحياتية الموضوع :اليندسة الوراثية Genetic Engineering

الخبرات السابقة :ما المقصود بالمادة الوراثية DNA؟ وما المقصود بالببلزميد البكتيري؟

الصؼ :العاشر

المصادر والوسائؿ :الكتاب المدرسي -السبورة  -دليؿ األنشطة الطبلبية  -منظومة
خطوات التنفيذ

األىداؼ
المخرجات Outcomes

التمييد بالتذكير لما تـ دراستو في أعواـ

يكوف قادر عمى أف:

توضيحي منظـ.

التقويـ

ينتظر مف المتعمـ نياية الحصة أف سابقة وحالية ،ومف ثـ الحقة بشكؿ
المدخبلتInputs :

يعرؼ اليندسة الوراثية
(ّ )1

* تقديـ مفيوـ (اليندسة الوراثية) كمفيوـ س)1

جديد ،وطرح أسئمة متنوعة تفتح آفاؽ الوراثية؟

اليندسة

عرؼ
ّ

الحوار والنقاش مف خبلؿ منظومة
مفاىيمية الستمطار األفكار شفوياً  -ثـ

إكماؿ المنظومة بالتدويف وصوالً لتعريؼ
محدد.

العممياتProcesses :

( )2يتتبع آلية تكويف تراكيب جينية * عرض مخطط منظومي يبيف آلية إكثار س)2
جديدة.

تَتََبع

آلية

الجينات ،ويثير النقاش حوؿ كيفية النسخ تراكيب جينية جديدة؟

تكويف

مع استخداـ دليؿ األنشطة الطبلبية

لئلجابة عف التساؤالت التالية:

 أيف توجد الجينات؟بالربط مع
عدد من
 أيف يتـ ربط الجيف المقطوع؟المنظومات
 -ما أىمية نسخ الجينات ؟

( )3يذكر أمثمة لبعض تطبيقات * يوزع الطمبة في مجموعات رباعية س )3أذكر أمثمة لبعض
اليندسة الوراثية.

تعاونية

square

 Cooperativeتطبيقات اليندسة الوراثية؟

 groupsتتناوؿ التطبيقات واألىمية
واألضرار المحتممة بطرح قضية نقاش
بعنواف "تعتبر اليندسة الوراثية سبلح ذو

حديف" ،وبعد انتياء الوقت المحدد يتـ
استعراض األمثمة مع التعميؽ عمى
المنظومة ،واالتفاؽ عمى نقاط القوة في
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النتائج مع تنوع التعزيز بإغبلؽ منظومي

متكامؿ.
التقويـ الختامي:

* فسر :تعتبر اليندسة الوراثية تغير نوعي في عمـ

الوراثة.

* ما أىمية اليندسة الوراثية في مجاؿ الطب؟

الواجب البيتي:
()Intended Learning Outcomes ILO's

ينتظر مف المتعمـ في بداية الحصة البلحقة أف يكوف

قادر عمى أف:

 )1يحؿ س 15مف أسئمة الوحدة صفحة  98مف دليؿ

األنشطة الطبلبية.

عددا مف حاالت اليندسة الوراثية.
 )2ينتقي ً

ممحؽ ()8
158

ممحؽ ()8

صور حية مف التطبيؽ العممي في المجموعتيف الضابطة والتجريبية
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ممحؽ ()9

جدوؿ توزيع الحصص لمبحث العموـ الحياتية لمصؼ العاشر األساسي
لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 2016–2015ـ
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ممحؽ ()10

بسم اهلل الرمحن الرحيم
جامعة األزىر-غزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كمية التربية
قسـ المناىج وطرؽ التدريس
السيد ............................................. /حفظو اهلل،،،
السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،
الموضوع /طمب تحكيـ (مقياس التحصيؿ الدراسي في "وحدة الوراثة" مف مادة العموـ الحياتية)
 تقػ ػػوـ الباحثػ ػػة بػ ػػإجراء د ارسػ ػػة بعن ػ ػواف :تطػ ػػوير وحػ ػػدة "عمػ ػػـ الو ارثػ ػػة" فػ ػػي ضػ ػػوء المػ ػػدخؿ المنظػ ػػومي
وأثرىا عمى التحصيؿ واالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر بغزة.

 وذلػ ػ ػػؾ لمحصػ ػ ػػوؿ عمػ ػ ػػى درجػ ػ ػػة الماجسػ ػ ػػتير مػ ػ ػػف كميػ ػ ػػة التربي ػ ػ ػة جامعػ ػ ػػة األزىػ ػ ػػر ،ولػ ػ ػػذا أرجػ ػ ػػو مػ ػ ػػف
سيادتكـ التكرـ بالتحكيـ في ضوء خبرتكـ في ىذا المجاؿ ضمف النقاط التالية/

 -1السبلمة العممية والمغوية.
 -2المطابقة لمحتوى المادة.

 -3الحذؼ أو اإلضافة أو إبداء أي مبلحظات أخرى.

شاكريف لكـ حسف تعاونكـ
الباحثة /أ .سوزاف حسيف حمد

 البيانات الشخصية لممحكـ/
االسـ________________ /

الدرجة العممية________________ /

التخصص_____________ /

مكاف العمؿ________________ /
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ممحؽ ()11

بسم اهلل الرمحن الرحيم
جامعة األزىر-غزة
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كمية التربية
قسـ المناىج وطرؽ التدريس
السيد ............................................. /حفظو اهلل،،،
السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو،
الموضوع /طمب تحكيـ ( مقياس االتجاه نحو مادة العموـ الحياتية )
 تقػ ػػوـ الباحثػ ػػة بػ ػػإج ارء د ارسػ ػػة بعن ػ ػواف :تطػ ػػوير وحػ ػػدة "عمػ ػػـ الو ارثػ ػػة" فػ ػػي ضػ ػػوء المػ ػػدخؿ المنظػ ػػومي
وأثرىا عمى التحصيؿ واالتجاه نحو مادة العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ العاشر بغزة.

 وذلػ ػ ػػؾ لمحصػ ػ ػػوؿ عمػ ػ ػػى درجػ ػ ػػة الماجسػ ػ ػػتير مػ ػ ػػف كميػ ػ ػػة التربيػ ػ ػػة جامعػ ػ ػػة األزىػ ػ ػػر ،ولػ ػ ػػذا أرجػ ػ ػػو مػ ػ ػػف
سيادتكـ التكرـ بالتحكيـ في ضوء خبرتكـ في ىذا المجاؿ ضمف النقاط التالية/
 -1لغة العبارات سميمة.
 -2مطابقة لمحتوى المادة.

 -3ىناؾ عبارات تحمؿ نفس المعنى والغرض أو إبداء أي مبلحظات أخرى.
شاكريف لكـ حسف تعاونكـ
الباحثة /أ .سوزاف حسيف حمد
 البيانات الشخصية لممحكـ/
االسـ _____________ /التخصص ___________ /الوظيفة___________ /
الدرجة العممية ______________ /مكاف العمؿ____________________ /
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ممحؽ ()12
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