فاعلية برنامج تدريبي مقرتح لتنمية مهارات
طالبات العلوم املعلمات امللتحقات بربنامج
ً
الدبلوم الرتبوي إلعداد خط درس تبعا

السرتاتيجية الكتابة العلمية االستكشافية)(SWH
خلىد بيت ظليمان آل الشيخ*

امللخص_ هدقذ الدزاطت ئلى الخػسف غلى قاغلُت البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح في ئغداد ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم
التربىي لخؼت دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  ،SWHوبلـ غدد غُىت الدزاطت  29مً ػالباث الػلىم اإلاػلماث
اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي بجامػت حدة .وند اطخؿسم جؼبُو البرهامج  8أطابُؼ ،وػملذ أدواث الدزاطت غلى ازخباز لهُاض
مػسقت ػالباث الػلىم اإلاػلماث بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلم ،وازخباز لهُاض مػسقت ػالباث الػلىم اإلاػلماث باطتراجُجُت الٌخابت
الػلمُت الاطخٌؼاقُت ،باإلطاقت لهاةمت جهدًس مسحػت لخهىٍم مهازاتهً في ئغداد زؼت دزض .وند ًاهذ بلؿذ وظبت الٌظب اإلاػدُ
للبرهامج قُما ًخػلو بالخػسٍل بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلم ،واإلاػسقت باطتراجُجُاث الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWH 1.38و1.21
غلى الخىالي .بِىما بلؿذ نُمت وظبت الٌظب اإلاػدُ لبالى قُما ًسص بدىمُت مهازاث ئغداد زؼت دزض وقو اطتراجُجُت SWH 1.62
مما ًدُ غلى قاغلُت البرهامج.
الكلماث املفخاخيت :الٌخابت مً أحل الخػلم ،التربُت الػلمُت ،الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت.

*أظخار مشاسك مىاهج وطشق جذسيغ العلىم _ حامعت حذة.
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فاعليت بشهامج جذسيبي مقترح لخىميت مهاساث طالباث العلىم املعلماث
امللخدقاث ببرهامج الذبلىم التربىي إلعذاد خط دسط جبعا الظتراجيجيت
الكخابت العلميت الاظخكشافيت ()SWH
 .2مشكلت الذساظت
ًصػب جدزَع الػلىم مً دون اطخسدام أي ػٍل مً أػٍاُ
اللؿت؛ خُث ال ًمًٌ ألي شخص أن ًُني اإلاػسقت الػلمُت أو ًكظسها
مً دون اطخسدام اللؿت السٍاطُت أو اللكظُت أو لؿت السمىش ،ويثيرا ما
ًهاُ "لِع هىاى غلم بدون لؿت (there is no science without
] language)" Norton- [6وند اهخمذ اإلاػاًير الىػىُت لخػلُم الػلىم
) (National Science Education Standards NSEAالػالنت بين الػلم
واللؿت لدي الؼالب لٍي ًصبدىا مىاػىين مثهكين غلمُا ] .[7وند خث
يثير مً الباخثين مثل هاهد وبسًٍ [ ]8ووٍىزي وآزسون [ ]9اطخسدام
اللؿت يأداة للخػلم) (Use Language as a Learning toolوٍخؼلب هرا
مً اإلاػلمين أن ًصممىا مىانل وأوؼؼت حػلُم وحػلم جمًٌ الؼالب
مً أن ًخددزىا غً الػلم مً زالُ مىانل وزبراث غلمُت خهُهُت
] [10وٍسي يال مً هىزَع وقُلُبع [ ]11أن اطخسدام اللؿت في الػلىم
ال ًهخصس غلى الخددر قهؽ وئهما ًخظمً حمُؼ أػٍاُ اللؿت مً
الهساءة ويخابت واطخماع أًظا .وهظسا أهه ًجب غلى الؼالب أن
ٌظخسدمىا اللؿت لِظخؼُػىا أن ًىدمجىا مؼ اإلاػسقت الػلمُت وأوؼؼت
الخهص ي ] [3ئال أن اطتراجُجُاث الخدزَع الخهلُدًت التي ًؼبهها
اإلاػلمىن ال حصجؼ غلى اطخسدام اللؿت في الػلىم ] [12وند خددث
دزاطت  [6] Norton-Meier el atاإلاهازاث الخدزَظُت التي ًدخاحها
اإلاػلمىن لٍي ًخمٌىىا مً جىكُر اطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت مثل :جؼىٍس مهازة ػسح ألاطئلت والخػامل مػها ،وجؼىٍس
مهازاث جصمُم أوؼؼت وزبراث جخظمً الخددر والهساءة والٌخابت أزىاء
غملُاث الخهص ي ،باإلطاقت ئلى ئغداد زؼت دزوض جسيص غلى اإلاكاهُم
الٌبري  Big Ideasوحؿُير اإلاكاهُم بدال مً الؼسٍهت الخهلُدًت في ئغداد
الدزوض والتي جسيص غلى مىطىغاث اإلادخىي .ئال أن دزاطت وَس ي
وآزسون [ ]13والتي أحسٍذ غلى 364مً مػلمي الػلىم أظهسث أن %66
منهم ًىهصهم مهازة ػسح ألاطئلت التي حػخبر مهازة أطاطُت مً مهازاث
الاطتراجُجُت .يما أيدث دزاطت ًاقاحىِخى [ ]14غلى أهمُت جدزٍب
اإلاػلمين غلى ئغداد زؼؽ دزوض لخؼىٍس الىظام الخػلُمي .وند أظهسث
دزاطت طاوؼيز وقاًازطُل [ ]15أن زؼؽ الدزوض التي ٌػدها اإلاػلمين
ال تهخم بالخهص ي ًىنهم ًكٌسون في البداًت غلى اهخهاُ اإلاػسقت زم
ًسؼؼىن ألوؼؼتها .وبالسؾم مً أن دزاطاث غدًدة أوصذ بخدزٍب
اإلاػلمين غلى جدزَع الاطتراجُجُت مثل زوُ وئًبرض [ ]16وزاقُتز
وآزسون [ ]17وغمس [ ]5ئال أن هىاى دزاطاث أظهسث صػىبت جؼبُو
اإلاػلماث الاطتراجُجُت في دزوض الػلىم مثل دزاطت غمس ومىاظس []18
خُث أحسٍذ غلى  250مػلمت غلىم وزٍاطُاث والتي أظهسث أن وظبت
يبيرة منهً ًخجىبن جىظُل الاطتراجُجُت لػدم اإلاػسقت بها ،وأن جؼبُو
الاطتراجُجُت ماشاُ ًسظؼ للمداوالث والاحتهاداث غلما بأن الخػامل مؼ

 .1املقذمت
لهد اهخمذ حهىد جؼىٍس التربُت الػلمُت باطتراجُجُاث الٌخابت مً
أحل الخػلم  Writing to Learnمً أحل جؼبُهها في قصىُ الػلىم ][1
وذلَ مً مىؼلو ئن الٌخابت في خد ذاتها غملُت حػلم ] [2وتهدف
اطتراجُجُاث الٌخابت مً أحل الخػلم ئلى مظاغدة اإلاخػلم غلى الخهص ي
والايدؼاف لِظخؼُؼ بىاء قهم غمُو إلاكاهُم اإلاػسقت الػلمُت،
باإلطاقت ئلى مظاغدجه في الخػبير غً قهمه للمكاهُم الػلمُت بؼسم
مخػددة .وهرا الىىع مً الاطتراجُجُاث ال جسيص غلى أوؼؼت الٌخابت
اإلاػخادة مثل حسجُل اإلاالخظاث أو ملئ الكساؽ أو ئيماُ الكساؾاث ،وئهما
تهدف ئلى اهدماج اإلاخػلمين في غملُاث الخهص ي والايدؼاف أزىاء حػلم
الػلىم الطدُػاب اإلاكاهُم الػلمُت ألاطاطُت واطتراجُجُاث الخكٌير
والري حػخبر الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت أخد أػٍالها [.[3
وند جم جؼىٍس همىذج اطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت
 SWH Heuristic Writing Scienceفي احخماع الجمػُت الىػىُت
لألبدار ) (National Association for Research, NSRوذلَ أزىاء
اإلاإجمس الظىىي لخدزَع الػلىم Science Teaching annual
conferenceوالري غهد في مُىت ػٍُاؾى غام  .1997وند ذيس هاهد []4
في مهالخه بػىىان "مهدمت في الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت" أن
الاطتراجُجُت بدأث باغداد ئػاز ألوؼؼت الؼالب إلاظاغدتهم غلى جىمُت
الخكٌير ،زم ئػاز الطتراجُجُاث الخدزَع زاصت باإلاػلمين إلزػادهم
إلغداد أوؼؼت زاصت بالؼالب إلاظاغدتهم غلى قهم زؼىاث الخهص ي
الػلمي وجبظُؽ ئحساءاث الخىكُر لٍي ًخمًٌ اإلاػلمين في جدكيز الؼالب
غلى الخكٌير في الػالنت بين ألاطئلت  Questionsوالكسض  Claimوالدلُل
Evidenceومظاغدتهم غلى جؼىٍس قهمهم للمكاهُم الػلمُت .وحصجؼ
أوؼؼت حػلُم وحػلم اطتراجُجُت الٌخابت الاطخٌؼاقُت  SWHاإلاىانؼاث
الصكُت التي مً زاللها ًخمًٌ الؼالب مً ازخباز أو جكظير مػلىماتهم
الػلمُت التي الخظىها ،ولٍي ًسخبروا الػالنت بين ألاطئلت واإلاالخظاث
واإلاػلىماث أو البُاهاث مؼ ئحاباتهم وألادلت اإلاخػلهت بها .وند خددث
غمس [ ]5مػاًير ازخُاز أوؼؼت الاطتراجُجُت التي ًجب غلى اإلاػلم أن
ًلبيها وهي :أن جٍىن ألاوؼؼت خلهت وصل بين اإلاكاهُم الٌبري واإلاكاهُم
الػلمُت التي ًخػلمها الؼالب مً زالُ الاطتراجُجُت ،وصُاؾت أطئلت
خىُ اإلاكاهُم الػلمُت لهُاض الكهم ولِع لهُاض الخريس.
وهظسا ألن اطتراجُجُت  SWHحػخبر ئخدي جؼبُهاث الىظسٍت البىاةُت
في أوؼؼت الخػلُم والخػلم ،قان ذلَ ًخؼلب مً مػلمي الػلىم أن
ًخدىلىا ئلى الؼسٍهت البىاةُت في الخدزَع بدال مً ػسٍهتهم الخهلُدًت،
بدُث جسيص زؼت الدزض غلى اإلاكاهُم الٌبري غىطا غً الؼسٍهت
الخهلُدًت التي جدبؼ الٌخاب اإلادزس ي وجسييزه غلى حؿؼُت اإلاػلىماث
قهؽ.
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التربىي إلغداد زؼت دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت SWH
د .خذود الذساظت
ًهخصس البدث غلى:
الخدود اإلاىطىغُت :بسهامج جدزٍبي مهترح لخىمُت مهازاث ئغداد زؼت
دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت SWH
الخدود اإلاٍاهُت :غُىت مً ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج
الدبلىم التربىي بجامػت حدة.
الخدود الصماهُت :الػام الجامعي .1438/1437
ٌ .الخعشيفاث إلاحشائيت
الاطخٌؼاف  Heuristic:وند اغخمدث الباخثت في جسحمت اإلاصؼلح للؿت
الػسبُت غلى نامىس ي ًابسٍج.
 ،Cambridge Dictionary6وأيظكىزد  Oxford Dictionaryخُث اجكها
في غلى حػسٍل مصؼلح  Heuristicغلى اهه :“Method of teaching
”allowing students to learn by discovering
الؼسٍهت الاطخٌؼاقُت  Heuristic Methodهى جىحه لخػلُم الايدؼاف
وخل اإلاؼٌالث ،وههال غً باجل [ ]21قهد ذيس أن أزمظتروؽ ند غسقها
بأنها :أطلىب الخدزَع الري ًىؼىي غلى وطؼ الؼالب بأيبر ندز ممًٌ
في مىنل اإلاٌدؼل.
الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت )(The Science Writing Heuristic (SWH
جبيذ الباخثت حػسٍل غمس [ ]19التي غسقتها بأنها" :اطتراجُجُت جدزَع
جىظل الٌخابت يدل مؼٍلت في حػلُم الػلىم" يما غسقذ الجمػان
وآزسون [ ]20ئحساءاث الاطتراجُجُت بأنها "مجمىغت مً اإلاهام التي جهىم
بها اإلاػلمت لخدهُو أيبر غدد مً مساخل اإلاىانؼاث ومكاوطاث اإلاػنى
أزىاء جؼبُو اليؼاغ الاطخهصاتي ،وَػٌع الخهسٍس اإلاػنى الػام
(الخكظير) الري ًىهخه الؼالباث واإلاػنى الخاص الري ًىهخه ًل ػالبت
قسدًا".
زؼت دزض :ما ًؼىزه اإلاػلم مً زؼت جكصُلُت لخػلم الؼالب مخظمىت
ألاهداف ،واإلادخىي ،وأوؼؼت الخػلُم والخػلُم ،والخهىٍم.
 .3إلاطاس الىظشي
يهدف حػلُم وحػلم الػلىم ئلى ئػساى الؼالب في غملُاث الخكٌير،
بدال مً مجسد خكظ اإلاكاهُم وئحساء الخجازب باجباع حػلُماث اإلاػلمين.
ومً اإلاىظىز البىاتي خثذ اإلاىظماث الػلمُت اإلاػلمين غلى ئػساى
الؼالب في الايدؼاف والخكٌير والخػلم اليؼؽ ،والري بدوزه مً
اإلاخىنؼ أن ًدظً مهازاث الخكٌير التي جدغم مدى ألامُت الػلمُت ][23
Keys et alوحػخبر اللؿت وطُلت لخػصٍص مدى ألامُت الػلمُت للؼالب التي
ًخم دغمها مً زالُ اطخسدام الٌخابت ] [4,25,26يما وحد يال مً
][27,28ن الٌخابت حظاهم في جؼىٍس مهازاث الخكٌير الىاند .وند أيد غلى
ذلَ حالبرًث وآزسون [ ]29أن الٌخابت جدظً الخكٌير ألنها جخؼلب مً
ألاقساد ئبداء أقٍازهم بىطىح مً زالُ جكػُل طلظلت مً الػملُاث
اإلاػسقُت.
لخدهُو ألاهداف التربىٍت الػلمُت التي خددتها اإلاػاًير التربىٍت
الىػىُت للػلىم ) [7] National Research Council (NRCمً زالُ
حػصٍص الٌخابت يؼسٍهت للخكٌير في الكصىُ الدزاطُت ،ػىز الباخثان ًاًص

اإلاػسقت ماشاُ ٌظُؼس بؼٍل جهلُدي غلى اإلامازطاث الخدزَظُت .يما
جلبي الدزاطت جىصُت غمس [ ]19والجمػان وآزسون [ ]20بظسوزة ئغداد
اإلاػلماث لخىظُل الٌخابت ًىن الىخاةج أظهسث صػىبت جددًد الكٌسة
الػامت ) (Big Ideaمً الىخدة .يما جخكو الباخثت مؼ غمس [ ]19في نلت
الدزاطاث التي اطتهدقذ الٌخابت مً أحل الخػلم في حػلُم الػلىم.
وزاصت الدزاطاث التي اهخمذ ببرامج جدزٍب اإلاػلمين إلغداد زؼؽ
وجدزَع دزوض بىاء اطتراجُجُت  SWHما شالذ مددودة غلى خد غلم
الباخثت.
أ .أظئلت الذساظت
وفي طىء ما طبو جخددد مؼٍلت البدث في الدظاؤالث الخالُت:
ما قاغلُت البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح في ئغداد ػالباث الػلىم اإلاػلماث
اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي لخؼت دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت
الػلمُت الاطخٌؼاقُت SWH؟
وٍيبو مً هرا الظإاُ السةِس ي ألاطئلت الكسغُت الخالُت:
 .1ما قاغلُت البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح في جىمُت اإلاػسقت بمدزل الٌخابت
مً أحل الخػلم لدي ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج
الدبلىم التربىي؟
 .2ما قاغلُت البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح في جىمُت اإلاػسقت باطتراجُجُت
الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHلدي ػالباث الػلىم اإلاػلماث
اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي؟
 .3ما قاغلُت البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح في جىمُت مهازاث ئغداد زؼت
دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHلؼالباث
الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي؟
ب .فشوض الذساظت
ًكترض البدث الكسوض الخالُت:
 .1ال جىحد قسوم ذاث داللت ئخصاةُت غىد مظخىي  α ≤ 0.05بين
مخىطؼي دزحاث ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم
التربىي في ازخباز اإلاػسقت بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلم نبل وبػد
جؼبُو البرهامج.
 .2ال جىحد قسوم ذاث داللت ئخصاةُت غىد مظخىي  α ≤ 0.05بين
مخىطؼي دزحاث ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم
التربىي في ازخباز اإلاػسقت باطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت  SWHنبل وبػد جؼبُو البرهامج.
 .3ال جىحد قسوم ذاث داللت ئخصاةُت غىد مظخىي  α ≤ 0.05بين
مخىطؼي دزحاث ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم
التربىي في مهُاض مهازاث ئغداد زؼت دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت
الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHنبل وبػد جؼبُو البرهامج.
ج .أهذاف الذساظت
يهدف البدث ئلى الخػسف غلى الخالي:
 .1قاغلُت البرهامج اإلاهترح في حػسٍل ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث
ببرهامج الدبلىم التربىي بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلم.
 .2قاغلُت البرهامج في حػسٍل الؼالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث
ببرهامج الدبلىم التربىي باطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت SWH
 .3جىمُ ـت مه ـازاث ػ ـالب ـاث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم
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طسوزٍت إلادى ألامُت الػلمُت .ووضح ًل مً هىزض وآزسون ] [36ازىين
مً اإلاػاوي ألاطاطُت إلادى ألامُت الػلمُت .ألاوُ هى اإلاػنى اإلاظخمد مً
مدى ألامُت بهىلهم ئن الهساءة والٌخابت ال حػخمد غلى غالنت وظُكُت
يأدواث لخسصًٍ وههل الػلم ،وئهما غلى غالنت أطاطُت ،خُث الهساءة
والٌخابت هي أحصاء أطاطُت للػلىم .وباشالت هره الػىاصس اللؿىٍت
ألاطاطُت لً ًٍىن هىاى حػلم غلىم .قالػلىم لِع ػِئا ًمًٌ الهُام
به مً دون لؿت ،خُث أن الػلم هى أيثر مً مجسد أداة وظُكُت ،وغلُه
ٌظخسدم الػلماء الػلم لبىاء الكهم ًخظمً السطىم البُاهُت واإلاػادالث
والجداوُ والىماذج .يما جىاوُ الباخثان [36] Norris and Phillips
اإلاػنى ألاطاس ي الثاوي إلادى ألامُت قهى اإلاػنى اإلاخػلو بمدى ألامُت
الػلمُت .وهرا اإلاػنى ًىؼىي غلى اإلاىؼو اإلاؼلىب لكهم وجكظير وجدلُل
وههد أي هص:؛ قدسجُل ،وغسض وجهدًم ألاقٍاز ،واإلاىانؼاث والدجج
التي حؼٍل ػبُػت الػلىم مظخدُلت مً دون هص .وهران اإلاػىُان
أطاطُان في مدى ألامُت الػلمُت وأمسان خُىٍان لخؼىٍس اإلاػسقت
الػلمُت .ومً هرا اإلاىؼلو ًىقس مدزل الخدزَع ) (SWHللمخػلمين
همىذج حػلم مظاغد ،أو زؼت ،لخىحُه أوؼؼتهم في دزوض الػلىم
باطخسدام البراهين والخكاوض والٌخابت .وند جم جصمُم هرا الىمىذج،
أو الخؼت ،خىُ ألاطئلت الخالُت:
 .1أقٍاز البداًت ...ما هي ألاطئلت التي لدي؟
 .2الازخبازاث ...ماذا قػلذ لإلحابت غلى أطئلتي؟
 .3مالخظاث ...ماذا وحدث غىدما ازخبرث؟
 .4اإلاؼالباث ...ما الاطخيخاحاث التي ًمٌىني قػلها ؟ (اػسح ما حػخهد أهه
خدر).
 .5ألادلت ...يُل ًمٌىني أن أغسف؟ (جبرًس اإلاؼالباث الخاصت بَ غً
ػسٍو جهدًم أدلت للمؼالباث).
 .6الهساءة ...يُل أنازن أقٍازي مؼ آلازسًٍ؟ ماذا ًهىُ الخبراء؟
 .7جأمل ...يُل حؿيرث أقٍازي؟
في ًل طإاُ ًُؼالب اإلاخػلم باطخسدام الخكٌير الػلمي واإلاىؼو مً
زالُ الخدلُل الىاند إلاػسقتهم الظابهت ،ومىانؼت مػنى اإلاكاهُم
الػلمُت الخاصت به ،وجؼىٍس السوابؽ بين الادغاءاث والبراهين ،وبىاء
جكظيراث جهىم غلى الػالناث أو الخػمُماث التي جمذ مالخظتها [.[37
يما ًىقس  SWHللمػلم همىذج مً الاطتراجُجُاث اإلاهترخت لدظهُل
حػلم أقظل للؼالب زالُ جمازًٍ اإلاسخبر .وهكع الؼسٍهت اإلاخبػت في
همىذج الؼالب ،وَظمذ همىذج اإلاػلم في  SWHبالترييز غلى جؼىز
الؼالب في الخكٌير الػلمي ،وجىطُذ مػسقخه الخاصت باإلابادب الػلمُت.
وٍبين الجدوُ الخالي الػالنت اإلاخبادلت بين همىذجي  SWHللمػلم
والؼالب.

وهاهد [ ]22يخابا بػىىان "الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت ][23,24
وتهدف اطتراجُجُت  SWHلخػصٍص الخكٌير ،والخكاوض غلى اإلاػنى،
والٌخابت غً أوؼؼت حػلم الػلىم .وند أزبدذ اطتراجُجُت  SWHانها
حػصش قهم الػلىم؛ ًىن الٌخابت جمثل همؼا مخػازف غلُه لخىمُت الخكٌير
في الػلىم ،ال طُما الخكٌير في الصلت بين الادغاءاث والبراهين [.[25
ّ
قالخكاوض وئغادة جىظُم هظم اإلاػسقت ًمًٌ الؼالب مً الخهُُم
والازخُاز مً بين ألادواث الالشمت للخدًث الكػاُ ،خُث ًدددون
الهظاًا ،وٍظػىن الكسطُاث والدجج .وجدُذ الٌخابت قسصا للخكٌير مً
زالُ اإلاىانؼاث التي حػمل يداطىت وجمًٌ مً الخكٌير غالي السجب
][30وٍخؼلب قػل الٌخابت مً الؼالب أن ًخسروا زُازاث خسحت وحجت
مً زالُ الترييز وجىطُذ أقٍازهم ،مً زالُ الاطخكادة مً مهازاث
الخكٌير الػالي السجبت وذلَ لالطخجابت للمؼاًل اإلاػهدة [.[3,31,32
وهدُجت لرلَُ ،ج ّ
دىُ الٌخابت الؼالب مً الخالت الظلبُت ئلى
مخػلمين وؼؼين .قالٌخابت ًمًٌ أن جكُد الؼالب مً زالُ ئغادة
هٍُلت مػازقهم وههل مػازقهم غبر اإلاجاالث اإلاسخلكت [.[33
وحػخمد الدزاطت الخالُت غلى اطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت ) (Science Writing Heuristic (SWH) approachواإلاسجٌصة
غلى مدزل الٌخابت مً أحل الخػلم ،وجخؼلب الاطتراجُجُت مً الؼالب
بىاء البراهين وئحساء جهص ي مً زالُ ػسح أطئلتهم الخاصت خىُ
اإلاكهىم جدذ البدث ،وحمؼ البُاهاث ،وبىاء الادغاءاث اإلابيُت غلى
البراهين ،ومػسقت ما ًهىله الخبراء ،والخكٌير في حججهم لدزاطت يُل
حؿيرث أقٍازهم .وػىاُ هره الػملُتً ،ؼلب مً الؼالب مىانؼت
اإلاػاوي باطخسدام مجمىغت مخىىغت مً أػٍاُ الٌخابت ،مثل اإلاالخظاث
التي جم جدوٍنها في اإلاسخبر ،والاطخيباغ والٌخابت اإلاىحصة [.[22
وال ًىقس مدزل  SWHاطتراجُجُاث حػلُمُت قهؽ حظدىد ئلى
اإلاىانؼت بدُث ًمًٌ للمػلم جىظُكها ،وئهما جىقس أًظا اطتراجُجُاث
حػلم تهدف ئلى ئػساى الؼالب في الؼسم الػلمُت للخكٌير واإلاىانؼت،
قػملُت اإلاىانؼت جخؼلب مً الؼالب بىاء جكظيراث غلمُت مً زالُ
الخكٌير ،مما ٌظاغدهم غلى جؼبُو اإلاىؼو والخكٌير الخأملي الجساذ
نسازاث إلاا ًجب أن ًُصدز غلُه الخٌم ،وما الري ًجب أن ٌُػمل به
] [34وند دغمذ البدىر مدزل  SWHباطخسدام الازخبازاث الػلمُت
اإلاىخدة ،وازخبازاث الخكٌير الىاند ،ومهام الٌخابت وقىاةدها وجكىنها
غلى الخػلُم الخهلُدي [.[35
جؼبُهاث اطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHفي الكصىُ:
ًخىنؼ مً الؼالب أن ًكػلىا أيثر بٌثير مً مجسد جريس نىاةم
الخهاةو ،وجهجئت الٍلماث بؼٍل صخُذ ،أو الخػسف غلى الٍلماث
الػلمُت في الىص .ئهما ًخىنؼ منهم أن ًؼىزوا ندزاتهم غلى صُاؾت
اإلاىانؼاث الػلمُت وحػلم لؿت الػلم مً زالُ اطخسدامه .قاللؿت
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حذول .1
خطت املعلم والطالب في اظتراجيجيت الكخابت العلميت الاظخكشافيت *SWH
The Science Writing Heuristic, Part II
The Science Writing Heuristic, Part I
خطت لألوشطت املصممت للمعلمين لخعضيض الفهم املخخبري
خطت الطالب
اطخٌؼاف قهم ما نبل الخػلُم مً زالُ زطم الخساةؽ الكسدًت أو الجماغُت أو الػمل مً زالُ بداًت ألاقٍاز  -ما هي أطئلتي؟
مداًاة الٌمبُىجس
أوؼؼت ما نبل اإلاسخبر ،بما في ذلَ الٌخابت ؾير السطمُت ،وئحساء اإلاالخظاث ،وجبادُ ألاقٍاز ،وػسح الازخبازاث  -ماذا قػلذ؟
ألاطئلت
مالخظاث  -ماذا أزي؟
اإلاؼازيت في اليؼاغ اإلاسخبري.
مسخلت الخكاوض ألاولى  -يخابت اإلاػاوي الصخصُت لليؼاغ اإلاسخبري( .غلى طبُل اإلاثاُ ،يخابت اإلاؼالباث  -ماذا ًمٌىني اإلاؼالبت؟
اإلاجالث).
مجمىغاث صؿيرة( .غلى طبُل اإلاثاُ ،ئوؼاء زطم بُاوي ٌظدىد ئلى بُاهاث طاهم بها حمُؼ الؼالب ألادلت  -يُل أغسف؟ إلااذا أصىؼ هره اإلاؼالباث؟
في الكصل الدزاس ي).
ي
ي
ن
ي
مسخلت الخكاوض الثالثت  -مهازهت ألاقٍاز الػلمُت بالٌخب اإلادزطُت إلاىازد مؼبىغت أزس ( .غلى الهساءة  -يُل جهاز أقٍاز مؼ ألاقٍاز ألازس ؟ الهساءة -
يُل جهازن أقٍازي مؼ ألاقٍاز ألازسي؟
طبُل اإلاثاُ ،يخابت مالخظاث اإلاجمىغت زدا غلى أطئلت الترييز).
مسخلت الخكاوض السابػت  -الخكٌير الكسدي والٌخابت( .غلى طبُل اإلاثاُ ،ئوؼاء غسض جهدًمي مثل الخأمل  -يُل حؿيرث أقٍازي؟
ملصو أو جهسٍس لجمهىز أيبر).
اطخٌؼاف قهم ما بػد الخػلُم مً زالُ زطم الخساةؽ اإلاكاهُمُت ،مىانؼت اإلاجمىغت ،أو يخابت الٌخابت = ما هى أقظل غسض ًىضح ما حػلمذ؟
جكظير واضح.

وخاإلاا ًخم جددًد اإلاكهىم ألاطاس يً ،دخاج اإلاػلم ئلى ابخٍاز زبراث حػلم
مسجبؼت وأصُلت .وبِىما ٌػاوي الؼلبت مً هره الكسصت الخػلُمُت
الجدًدةً ،دخاج اإلاػلم ئلى أن ًٍىن غلى وعي جام باإلاٍان الري جلخهي
قُه مػازف الؼلبت الظابهت مؼ لهاء الخػلم الجدًد .هره الخلكُت
طسوزٍت للمػلم لدظهُل الخػلم الجدًد مؼ جىحُه ألاطئلت التي حظمذ
للؼالب لبىاء اإلاػاوي الخاصت مً الدزوض وألاوؼؼت .وبػد أن ًدصل
الؼالب غلى قسصت الخػلم الجدًدةً ،مًٌ دغم اإلاُخا مػسقت مً زالُ
الخىاز مؼ اإلاجمىغاث الصؿيرة والٌبيرة ،والخكاوض واإلاىانؼت ،والخأمل.
وغىد ئلهاء هظسة قاخصت غلى هره اإلاهازاث ألاطاطُت الخمظت التي
أوص ى بها هاهد وآزسون [ ،]37قمً الىاضح أن مدزل ً SWHخظمً
مبادب الخػلم الثالزت اإلاهدمت مً نبل مجلع  [38] NRCيُل ًخػلم
الىاض" الدماؽ والػهل والخبرة واإلادزطت :جيؼُؽ اإلاػسقت الظابهت
للؼالب ،وجىظُم اإلاكهىم ألاطاس ي ،ودغم اإلاُخا مػسقت .وٍمًٌ زؤٍت هرا
الدلُل بىطىح في الؼٍل ( )1الري ًىقس ئحساءاث مدددة لٍل مً
اإلاػلم والؼالب أزىاء جىكُر مدزل  SWH.وأخد الجىاهب ألايثر قاةدة
إلادزل  SWHهى دمجها للهساءة والٌخابت؛ قالػدًد مً اطتراجُجُاث
ًل مً همىذج الؼالب
الهساءة والٌخابت ًمًٌ أن هجدها مخظمىت في ٍ
وهمىذج اإلاػلم.
وحظمذ مٍىهاث الهساءة والٌخابت هره للؼالب بمىانؼت اإلاػاوي
الخاصت التي اطخيخجىها مً الدزوض وألاوؼؼت اإلاهدمت أزىاء
اطخسدام مدزل  SWHوَػخبر هرا الخٍامل في الهساءة والٌخابت حاهبا
خُىٍا مً حىاهب الخػلم ،والتي بدوزها وحدث يػىصس زةِس ي في الكهم
الػلمي الخهُهي ] ،[8,26قبدون الكهم اإلاكاهُمً ،ىسكع حػلم الؼالب
ئلى ايدظاب (الخىاقه) لخدهُو الىجاح في اإلاجخمؼ اإلاخهدم جٌىىلىحُا
] [24قالكهم الػلمي طسوزي لىهل اإلاػسقت لُدل الؼالب اإلاؼٌالث
ق ـي طُ ـان ـاث مسخل ـك ـت ،وي ـرل ـَ لخؼبُو مػازقهم الجدًدة في مىانل

*[24] Hand and Keys
ُوَػد مدزل  SWHأيثر مً مجسد ػسٍهت جدزَع أزسي
الطخسدامها مً أحل ئػساى الؼالب غلى "ممازطت الػلىم “Do
Science.ئهما حػمل هره الاطتراجُجُت ياػاز لخىحُه ألاوؼؼت الؼالبُت،
قظال غً جىقير قسص الخػلم لخدظين مدى أمُت الػلىم ودغم جؼىٍس
اإلاُخا مػسقت ) (Meta-cognitionقُما ًخػلو بكهمهم للمكاهُم الػلمُت
[37] Hand et al.في ئػاز هرا البىاءً ،خم جىحُه الؼالب لِع قهؽ
لخىكُر ألاوؼؼت الػلمُت ،وئهما الخكٌير واإلاىانؼت والخكاوض في اإلاػاوي
الخاصت بهم للىصىُ ئلى قهم مكاهُمي أزىاء غملهم مً زالُ مساخل
مدزل  SWH.وٍصبذ الخددي إلاػلم  SWHاإلابخدب هى أهه ختى ٌؼسى
الؼالب في هرا الىىع مً ػسٍهت الخػلم ،خُث ًجب أن ًبهى جسييز
الخػلُم غلى حػلم الؼالب الري ًددر ،بدال مً جكاصُل ػسم جدزَع
الدزض التي ًهدمها .وبػبازة أزسي أن ما جم حػلُمه ًصبذ هدُجت
للخػلم ،بدال مً أن ًٍىن الخػلم هدُجت للخػلُم [.[37
وقها لخجازب هاهد وآزسون [ ]37مؼ  ، SWHقان هرا الخدىُ اإلاخىانع
في الترييز هى ما ٌظهل خدور جدظً يبير في قهم الؼالب للمكاهُم
الػلمُت ،واإلاىؼو الػلمي ،ومدى ألامُت الػلمُت.
وٌٍمً الخددي الري ًىاحه همىذج  SWHفي جىكُره في ًىهه ًجب
أن ًٍىن هىاى ههلت هىغُت في مدزل الخدزَع إلاػلم الػلىم .ويما ذيس
طابها ،قان اطتراجُجُت  SWHجسيص غلى الخػلم الري ًددر بدال مً
الترييز غلى الخدزَع الري طِخم الهُام به .وختى ًٍىن اإلاػلم هاجخا،
ًخؼلب هرا اإلادزل زمع مهازاث أطاطُت 1( :جددًد الكٌسة الٌبري
للمىطىع؛  )2جسؼُؽ أوؼؼت الخػلم )3 .مػسقت ما ٌػسقه الؼالب)4 .
الاطخجىاب .و  )5الػمل الجماعي [.[37
للب ـدءً ،دخ ـاج الـمػل ـم ئلى جددًد الىدُجت النهاةُت :ما هي "الكٌسة
الٌبيرة" التي ًجب أن ًكهمها الؼالب بىاء غلى هره الخجسبت الخػلُمُت؟
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الىظسي للخىاشن الؼبُعي .وأظهسث الىخاةج أن ػالب مدزل  SWHجكىم
غلى الؼالب الخهلُدًين في ًل مً الامخدان الٌخابي والامخدان الػملي.
يما ُوحد أن الؼالب الرًً ٌظخسدمىن مدزل  SWHأيثر اهسساػا في
اإلاسخبر مً زالُ اإلاىانؼت اليؼؼت والخكاوض اإلاػسفي ،يما أظهسث
الدزاطت جكٌير غالي السجبت دازل الكصل الدزاس ي وفي الخهازٍس اإلاٌخىبت،
يما وحد أن هىاى جدظىا في أداء الامخداهاث الػملُت واإلاداطساث .وفي
دزاطت أزسي أحسٍذ في هكع طىت اليؼس ئال أن هخاةجها ًاهذ مؿاًسة
دزاطت أزهىلد [ ]41التي جهصذ آزس اطخسدام مدزل ) (SWHغلى حػلم
الٌُمُاء لؼالب الكصىُ الدزاطُت الثاهىٍت .وأظهسث الىخاةج أهه لم
جًٌ هىاى مٍاطب يبيرة في اإلاجمىغت الخجسٍبُت ) (SWHباإلاهازهت مؼ
اإلاجمىغت الظابؼت قُما ًخػلو بالكهم الىظسي لهىاهين الؿاش أو في ندزة
الؼالب غلى الخكٌير الػلمي .وبُيذ الباخثت أن طبب هرا الىهص ند
ٌػصي ئلى اإلادة الهصيرة للدزاطت ،مما أدي ئلى انخصاز الدزاطت غلى
وخدة حػلُمُت واخدة اطخسدمذ للمهازهت في هره الدزاطت .وزلصذ
الدزاطت ئلى الاغخهاد بأن جدظين اإلاػسقت الػلمُت والخكٌير الػلمي مً
زالُ اطخسدام مدزل ) (SWHال ًددر غلى اإلادي الهصير .وللخصىُ
غلى جدظً ملمىض في الكهم اإلاكاهُمي والخكٌير الػلميً ،دخاج مدزل
) (SWHئلى أن ًخم جىكُره بؼسٍهت ػاملت حؿؼي غدة وخداث حػلُمُت.
ئال أن هخاةج دزاطت هاهد وآزسون [ً ]42اهذ مؿاًسة خُث أظهسث أن
هىاى جأزيرًً ظهسا للؼالب في دزاطتهم :إلاكهىم "الػلم يخهص ي" و "الػلم
يخهص ي" .وحد أن اطخسدام  SWHفي همىذج حػلُمي ناةم غلى
الاطخهصاء ٌػصش "شٍادة اإلالٌُت واإلاظإولُت غً الهسازاث التي ًخم
اجساذها بؼأن هخاةج اليؼاغ اإلاسخبري" ،و "ئخظاض أيبر باإلاؼازيت في
اليؼاغ اإلاسخبري" الري أدي ئلى " قهم أيبر للمكاهُم اليؼاغ".
باإلطاقت ئلى الخأيُد الهىي الري وطػه مدزل  SWHغلى "الؼالب
للخىاصل لخىطُذ قهمهم لبػظهم البػع ،طىاء في بىاء الادغاءاث
وجهُُمها مهابل الكهم الػلمي الخالي .ئال أن هخاةج دزاطت هاهد []8
غصشث هخاةج دزاطت أزهىلد [ ]41في ًىن الاطتراجُجُت ال ًظهس جأزيرها
غلى اإلادي الهصير ،خُث اطخسدم الباخث مدزل  SWHفي حمُؼ
اإلاساخل الخػلُمُت مً الؼكىلت اإلابٌسة ما نبل السوطت ئلى الجامػت في
قصىُ مسخبراث الٌُمُاء للظىت ألاولى في الجامػت .وند اغخمد البدث
مجمىغت مً الؼسم إلاػالجت نظاًا ما ئذا ًان اإلادزل طِظاغد الؼلبت
غلى قهم مكاهُم الػلىم ،وقُما ئذا ًان لخؼبُو اإلاػلمين جأزيرا غلى أداء
الؼالب ،وفي مداولت لخددًد الاطتراجُجُاث التربىٍت الالشمت للىجاح في
الخىكُر .وند طلؼذ الىخاةج الظىء غلى طسوزة أن وظخمس في
اطخٌؼاف مكاهُم اللؿت ودمج الدجت يظماث خسحت للكصىُ
الدزاطُت الػلمُت .ومً الدزاطاث التي ًاهذ هخاةجها مدظهت مؼ هخاةج
أزهىلد [ ]41دزاطت دزوبدظٍي [ ]43التي بدثذ هره الدزاطت آزاز
اطخسدام مدزل ) (SWHيأداة لصٍادة الخػلم أزىاء ألاوؼؼت اإلاسخبرًت.
وػازى في هره الدزاطت زمظت مً صكىف الػلىم الػامت في الصل
الثامً .وجمذ مهازهت دزحاث جهُُم الؼالب في اإلاجمىغت الخجسٍبُت مؼ
دزحاث جهُُم الؼالب في اإلاجمىغت الظابؼت .وبػد جم جدلُل بُاهاث
 41ػالبا في هره الدزاطت .وجم جؼبُو جهُُم نبلي ،وطخت أوؼؼت
مسخبرًت ،وحػلُماث ،وجهُُم بػدي زالُ زالزت أطابُؼ .وأػازث الىخاةج

احخماغُت مسخلكت مازطىها زازج الكصىُ الدزاطُت.
مً أحل جؼىٍس الهساءة بين الكئاثً ،دخاج الؼالب ئلى أن ًخػسطىا
ئلى قسص حػلُمُت جمازض اطخسداماتها مً زالُ الهساءة والٌخابت
والىهاغ والخأمل .قمً زالُ جٌساز الخؼبُهاث الىاجخت ،خُيئر
طُدزى الؼالب أهمُت هره الهساءة والٌخابت في خُاتهم الُىمُت .ويميزة
ئطاقُتًٍ ،ىن لدي الؼالب الهدزة غلى أن ًصبدىا مىاػىين مؼازيين
في اإلاجخمؼ أزىاء ممازطتهم الهساءة ومػسقت مميزاتها ،وهى ما ٌػخبر له
أهمُت خاطمت [.[24
وغلُه قان أهمُت هرا اإلادزل جأيدث في جدهُهها إلاػاًير غلىم
الجُل الهادم )،(NGSS, 2012 Next Generation Science Standards,
خُث ًؼلب مً الؼالب ػسح ألاطئلت ،وجصمُم ألاوؼؼت لخىلُد
البُاهاث ،وبىاء ادغاءاث ،واطخسدام البراهين لدغم اإلاؼالباث .ومً
الظماث الخاطمت التي جدظم بها مػاًير NGSSهي الخكٌير الجدلي .وهرا
ًجبر الؼالب غلى ججاوش ههل مهازاث اإلاىانؼت ،ئلى قهم اإلامازطت
الػلمُت .وهرا ًإدي ئلى الؼالب أن ٌؼازًىا في يال مً الخكٌير والخكٌير
الىاند لبىاء اإلاػسقت والهدزة غلى ههل هره اإلامازطاث ئلى مىانل
حدًدة.
 .4الذساظاث العابقت
لهد أطظذ دزاطاث خىُ اطتراجُجُت الٌخابت مً أحل الخػلم
ناغدة بدثُت ججسٍبُت لهُاض قاغلُت الاطتراجُجُت ،وند أطهم في جؼىز
ألابدار التي أحسٍذ غلى الاطتراجُجُت ما ناله هىلُدي وآزسون []39
أن اطتراجُجُت الٌخابت مً أحل الخػلم جبدو بداةُت ومجصأة .ومً هرا
اإلاىؼلو طلؼذ الػدًد مً الدزاطاث الظىء غلى ألاطئلت اإلالخت خىُ
الاطتراجُجُت في طبُل ؤلاحابت غليها .وند زيصث الدزاطت الخالُت غلى
هىغين مً الدزاطاث؛ الدزاطاث التي اهخمذ بالخػسف غلى قاغلُت
اطتراجُجُت  ،SWHوالدزاطاث التي زيصث غلى قاغلُت بسامج جدزٍب
اإلاػلمين غلى جىكُر أو ئغداد زؼؽ دزوض الاطتراجُجُت .ومً
الدزاطاث التي اهخمذ بالخػسف غلى قاغلُت اطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت  SWHدزاطت ييز وآزسون [ ]22والتي هدقذ ئلى جهص ي
يُكُت مؼازيت الؼالب في الخكٌير الػلمي أزىاء اطخسدام همىذج ،SWH
والبدث غً بساهين غلى مؼازيت الؼالب في جىلُد اإلاػنى ،وحؿُير
اإلاكاهُم ،واإلاىؼو .وأظهسث الىخاةج جدظً في حػلم الؼلبت بىاء غلى
البراهين اإلاػبر غنها في يخابت الخهازٍس السطمُت للكسم اإلاظتهدقت .واطدىادا
ئلى جدلُالث الترميز الخاصت بهم ،أيد الباخثىن أن زالزت مىطىغاث
ظهسث مً جهازٍس هإالء الؼالب )1( :اطخسدامهم للمُخا مػسقت والخكٌير
لكهم همى اإلاػسقت )2( ،جىلُدهم إلاػنى البُاهاث وغالنتها باالدغاءاث
اإلاػسقُت اإلادددة ،و ( )3اطخسدامهم لإلطاقاث ،والخىطؼ ،وحػصٍص
ألاقٍاز الػلمُت .يما وحد الباخثىن دلُال غلى أن اطخسدام ّ SWH
خظً
قهم قسنهم اإلاظتهدقت لؼبُػت الػلم في زالزت أبيُت زةِظُت( :أ) الخػاون
واإلاىانؼت( ،ب) ػبُػت البراهين( ،ج) وػبُػت غمل الػلىم .وحػخبر هره
الدزاطت مً أواةل الدزاطت التي أزبدذ قاغلُت الاطتراجُجُت .ومً
الدزاطاث التي أغهبذ الدزاطت وًاهذ مخكهت مػها في الىخاةج دزاطت
زود وآزسون [ ]40التي زيص الباخثىن غلى مهازهت بين مدزل  SWHوبين
الىمىذج الخهلُدي إلاػسقت ما ئذا ًان هىاى جدظً في قهم الؼالب
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ئلى غدم وحىد قسم ذاث داللت ئخصاةُت بين دزحاث الخهُُم البػدي
للمجمىغت الخجسٍبُت مؼ دزحاث الخهُُم البػدي للمجمىغت الظابؼت.
وفي هىع آزس مً الدزاطاث التي زيصث غليها الدزاطت الخالُت
دزاطاث زيصث غلى قاغلُت بسامج جدزٍب اإلاػلمين وغالنتها باالطتراجُجُت
مثل دزاطت أًاض وآزسون [ ]44التي أحسٍذ غلى  7مً مػلمي الػلىم،
الرًً ػلب مً ًل مػلم أن ًهظم ػالبه ئلى مجمىغت ججسٍبُت ػبهذ
غليها اطتراجُجُت  SWHوأزسي طابؼت دزطذ بالؼسٍهت الخهلُدًت
وغلُه ند بلـ مجمىع قصىُ اإلاجمىغت  11قصل ،بِىما بلـ مجمىع
قصىُ اإلاجمىغت الخجسٍبُت  12قصل .يما بلؿذ غدد أقساد الػُىت مً
الؼالب  592مهظمين غلى  270ػالب في اإلاجمىغت الظابؼت و322
ػالب في اإلاجمىغت الخجسٍبُت .وند جم ئغداد اإلاػلمين لخدزَع
اطتراجُجُت  SWHبىاطؼت وزػت غمل مً ًىمين .واغخمدث الدزاطت
غلى اإلاىهجين الىىعي والٌمي ألدواث الدزاطت ،خُث جم اطخسدام
ازخباز الازخُاز مً مخػدد ،وبؼانت مالخظت اإلاػلم وجهُُم زؼت
الدزض ،.وند أظهسث الىخاةج ئلى أن اطتراجُجُت ً SWHان لها أزس غلى
أداء الؼالب .ومً الدزاطاث التي اهخمذ باغداد اإلاػلمين لخدزَع
اطتراجُجُت  SWHدزاطت آُ أخمد وغمس [ ]45والتي هدقذ ئلى جددًد
قاغلُت خهُبت جدزٍبُت مهترخت في طىء اطتراجُجُت الـ  SWHلخبني
مػلماث الٌُمُاء للخدزَع البىاتي ،وػملذ غُىت البدث زالر مػلماث
يُمُاء ،وػملذ أدواث الدزاطت اطخبُان وبؼانت مالخظت وند أظهسث
الىخاةج ايدظاب اإلاػلماث إلاهازاث جىظُل اطتراجُجُت الٌخابت الـ SWH.
ومً الدزاطاث التي اهخمذ بهُاض أزس ئغداد اإلاػلمين غلى هخاةج
الؼالب دزاطت هاهد وآزسون [ ]46التي ػملذ  32مػلم جم جدزٍبهم غلى
ئغداد الدزوض ،واغخمدث الدزاطت غلى الخىىَؼ في أدواث الدزاطت
خُث اطخسدمذ الازخبازاث اإلاػُازٍت يأداة يمُت ،وبؼانت اإلاالخظت
يأداة هىغُت .وند جىصلذ الىخاةج أن أداء الؼالب ًان مسجكػا في ازخباز
مهازاث اللؿت )) (Iowa Tests of Basic Skills (ITBSيما خللذ دزاطت
ػين وآزسون [ 30 ]47دزض مً دزوض الػلىم لثالر مػلمين وأطكسث
الىخاةج ئلى قاغلُت بسامج الخدزٍب ججاه الاطتراجُجُت غلى أدائهً
للدزوض.
وجخكو الدزاطت الخالُت مؼ دزاطت ًل مً مؼ دزاطت أًاض وآزسون
[ ]44في ًىنها اغخمدث غلى اإلاىهجين الٌمي والىىعي مً زالُ الخىىَؼ
في أدواث الدزاطت يما اجكهذ مؼ هخاةج الدزاطت في قاغلُت بسهامج
ئغداد اإلاػلمين غلى جىكُر الاطتراجُجُت .وجسخلل مؼ دزاطت ][43
 Drobitskyفي هخاةجها باإلطاقت ئلى غدم انخصازها غلى أداة يمُت قهؽ
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في حمؼ البُاهاث .يما جخكو الدزاطت الخالُت مؼ دزاطت آُ أخمد وغمس
[ ]45التي اطخسدمذ اإلاىهجين الٌمي والىىعي مً زالُ الخىىَؼ في
أدواث الدزاطت ما بين يمي وهىعي ،وجخكو الدزاطت الخالُت مؼ دزاطت
هاهد وآزسون [ ]46في حجم غُىت اإلاػلمين التي بلؿذ  32مػلم وهى زنم
مهازب لػُىت الدزاطت الخالُت التي بلؿذ  29مػلمت.
 .5الطشيقت وإلاحشاءاث
أ .مىهج الذساظت
اغخمدث الباخثت اإلاىهج الخجسٍبي ذي الخصمُم ػبه الخجسٍبي
اإلاػخمد غلى اإلاجمىغت الىاخدة ذي الهُاض الهبلي والبػدي للخػسف
غلى قاغلُت البرهامج اإلاهترح (اإلاخؿير اإلاظخهل) وأزسه غلى جىمُت الجاهب
اإلاػسفي والخؼبُهي اإلاسجبؽ باغداد مىاد حػلُمُت بىاء غلى الطتراجُجُت
الٌخابت مً أحل الخػلم.
ب .مجخمع الذساظت وعييخه
 -1مجخمؼ الدزاطت :جٍىن مجخمؼ الدزاطت مً حمُؼ الؼالباث اإلاػلماث
اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي للػام الجامعي 1438/1437
 -2غُىت الدزاطت :ػملذ غُىت الدزاطت ػالباث الػلىم اإلاػلماث
اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي بجامػت حدة للػام الجامعي
 1438/1437والبالـ غددهً 29
ج .أدواث الذساظت
جدزبذ الباخثت غلى الاطتراجُجُت وزؼىاث جىكُرها مً زالُ
خظىز مداطساث لهاهد خىُ الاطتراجُجُت وزؼىاث جىكُرها أزىاء
جدزَظه إلاهسز جؼبُهاث غملُت لبرهامج الدبلىم التربىي في حامػت أًىا،
وبىاء غلى ما جم ايدظابه مً مػسقت ومهازاث جم ئغداد البرهامج غلى
مساخل مؼ أوؼؼخه اإلاصاخبت وأدواث جهىٍمه .وند اػخمل البرهامج في
الجاهب اإلاػسفي مىه غلى :ألاهداف والخلكُت اإلاػسقُت وأوؼؼت الخػلُم
والخػلم وأدواث الخهىٍم .يما جم الخىاوُ في حاهبه الخؼبُهي يُكُت
ئغداد زؼت دزض وقو الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُتSWH
وند جىىغذ ألاوؼؼت اإلاظخسدمت في البرهامج ما بين ئغداد زساةؽ
ذهىُت للمكاهُم ،أو ئغداد يخِباث  E-bookخىُ الجاهب الخؼبُهي .يما
جم اطخسدام الخػلُم اإلادمج  Blended Learningمً زالُ اطخسدام
مىصت للخػلم  Schoology.يما جم الاطخكادة مً جؼبُهاث
اإلاٌُسوطىقذ مثل  Swayلخهدًم الخؿرًت الساحػت خىُ مكاهُم
الاطتراجُجُت مثل  Kahoot.يما جم مساغاة زؼىاث الاطتراجُجُت في
جىكُر البرهامج .وٍىضح حدوُ ( )2جىشَؼ ألاهداف وألاوؼؼت وأطئلت
الخهىٍم غلى أحصاء البرهامج.

حذول 2
جىصيع ألاهذاف وألاوشطت وأظئلت الخقىيم على أحضاء البرهامج
ألاحضاء الشئيعت
مدزل الٌخابت مً أحل الخػلم
اطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت SWH
إلغداد زؼت دزض الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت SWH

عذد الىخذاث
3
5
3

زابػا :أدواث جهىٍم البرهامج :ػمل البرهامج غلى ( )3أدواث جهىٍم وهي:
 -1ازخباز لهُاض مدي مػسقت ػالباث الػلىم اإلاػلماث بمدزل الٌخابت
مً أحل الخػلم.

عذد ألاهذاف
6
9
4

عذد ألاوشطت
6
5
4

عذد أظئلت /مؤشش الخقىيم
15طإاُ
 35طإاُ
 23مإػس

 -2ازخباز لهُاض مدي مػسقت ػالباث الػلىم اإلاػلماث الطتراجُجُت
الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHوند بلـ غدد ألاطئلت  35طإاُ.
 -3ناةمت جهىٍم مسحػُت  Checklistلخهىٍم زؼؽ الدزوض اإلاػدة مً
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الخسص غلى وطىح الصُاؾت ودنتها وطالمتها لؿىٍا .وٍىضح حدوُ ()2
جىشَؼ أطئلت الخهىٍم غلى أحصاء البرهامج .وقُما ًلي وصل لخؼىاث
الخدهو مً صدم وزباث الازخبازًٍ:
 )2الصدم الظاهسي :جم الخأيد مً صدم الازخباز غً ػسم غسض
الصىزة اإلابدةُت غلى مجمىغت مً اإلادٌمين بلـ غددهم ( )5للخأيد مً
مدي نُاض الظإاُ للهدف الري وطؼ لهُاطه ،ومدي مالةمت ألاطئلت
لألهداف وألاوؼؼت اإلاسجبؼت به.
 )3الصدم الخٍىٍني (الاحظام الدازلي) بين قهساث لالزخبازًٍ :جم
جؼبُو الازخباز غلي غُىت اطخؼالغُت ػملذ  30ػالبت وذلَ لخظاب
الاحظام الدازلي إلاكسداث الازخبازًٍ باطخسدام مػامالث ازجباغ
بيرطىن بين ًل قهسة مً قهساث ًل مدىز والدزحت الٍلُت للمدىز،
وند ًدبين أن حمُؼ مػامالث الازجباغ ًاهذ دالت غىد مظخىي α 0.05
مما ًدُ غلى دزحت غالُت مً الاحظام الدازلي لكهساث الازخباز يما هى
مىضح بالجدوُ الخالي:

نبل ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي
باطخسدام اطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت SWH
وصل زؼىاث ئغداد أدواث جهىٍم البرهامج:
أ) ئغداد ازخباز لهُاض مػسقت ػالباث الػلىم اإلاػلماث بمدزل الٌخابت
مً أحل الخػلم :وند هدف ئلى جهىٍم دزحت مػسقت ػالباث الػلىم
اإلاػلماث بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلم وند بلـ وند بلـ غدد ألاطئلت
 15طإاُ مً هىع الازخُاز مً مخػدد.
ب) ئغداد ازخباز لهُاض مدي مػسقت ػالباث الػلىم اإلاػلماث
الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWH:وند هدف ئلى جهىٍم
دزحت مػسقت ػالباث الػلىم اإلاػلماث الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت  SWHوند بلـ غدد ألاطئلت  35طإاُ مً هىع الازخُاز مً
مخػدد .وند زوعي آلاحي في ئغداد الازخبازًٍ:
 )1زوعي غىد ئغداد ألاطئلت ازجباػهما باألهداف وألاوؼؼت اإلاسخازة .مؼ

حذول 3
الاحعاق الذاخلي ملفشداث اخخباس املعشفت بمذخل الكخابت مً احل الخعلم واخخباس املعشفت باظتراجيجيت الكخابت العلميت الاظخكشافيت SWH
اخخباس املعشفت بمذخل الكخابت مً أحل الخعلم
معامل الاسجباط
سقم الفقشة
**0.57
1
**0.47
2
*0.33
3
**0.64
4
*0.32
5
**0.61
6
** 0.49
7
**0.54
8
*0.30
9
**0.38
10
** 0.61
11
** 0.49
12
** 0.54
13
* 0.30
14
** 0.38
15

سقم الفقشة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

اخخباس املعشفت باظتراجيجيت الكخابت العلميت الاظخكشافيت SWH
معامل الاسجباط سقم الفقشة معامل الاسجباط سقم الفقشة
31
*0.30
16
**0.36
32
**0.38
17
*0.31
33
**0.57
18
**0.71
34
**0.59
19
*0.34
35
**0.62
20
**0.47
**0.58
21
**0.53
**0.54
22
*0.34
*0.31
23
*0.33
**0.56
24
**0.64
**0.54
25
*0.57
**0.53
26
**0.53
*0.34
27
*0.34
*0.33
28
*0.33
**0.64
29
**0.64
**0.57
30
*0.57

**دالت غىد مظخىي * ،0.01دالت غىد مظخىي 0.05
 )4الصدم الخٍىٍني (الاحظام الدازلي) بين اإلاداوز :جم الخدهو مً
الاحظام الدازلي إلاداوز الازخباز وذلَ بدظاب مػامالث الازجباغ بين

معامل الاسجباط
*0.32
**0.47
**0.49
*0.32
**0.47

دزحت ًل مدىز والدزحت الٍلُت لالزخباز وٍدبين مً الجدوُ الخالي أن
حمُؼ مػامالث الازجباغ ًاهذ داله غىد مظخىي ≤  0.01مما ًدُ غلى
دزحه غالُت مً الاحظام إلاداوز الازخباز.

حذول 4
الاحعاق الذاخلي ملداوس الاخخباس
املداوس
اإلاػسقت بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلمSWH
اإلاػسقت باطتراجُجُاث الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت SWH

**وحىد داللت غىد مظخىي 0.01
 )5الثباث :يما جم خظاب مػامل زباث الازخباز باطخسدام مػامل )(α
ألكا يسوهبار وًاهذ نُمت مػامل الثباث  α = 0.79وهي دزحت غالُت مً
الثباث.

معامل الاسجباط
** 0.73
**0.78

ج) ناةمت جهىٍم مسحػُت  Checklist:أغدث الباخثت ناةمت جهىٍم
مسحػُت لخهىٍم زؼؽ دزوض الػلىم اإلاػدة مً نبل ػالباث الػلىم
اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي جبػا الطتراجُجُت الٌخابت
الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWH.وحػخبر الهاةمت أداة للخػسف غلى مدي
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6

امخالى اإلاهازاث دون الخٌم غلى حىدتها ] ،[48وند جم ئغؼاء دزحت
واخدة في خاُ جدهو اإلاإػس وصكس غىد غدم جدهو اإلاإػس .وقُما ًلي
وصل لخؼىاث ئغداد الهاةمت:
 )1هدف الهاةمت :هدقذ الهاةمت ئلى جددًد مدي ندزة ػالباث الػلىم
اإلاػلماث غلى ئغداد زؼت دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت  SWHغلى غُىت الدزاطت نبلُا وبػدًا إلاجمىغت الدزاطت

9

7102

مً زالُ جددًد الخؼىاث وؤلاحساءاث ألاطاطُت لالطتراجُجُت وجدلُل
مإػساتها ،التي جمذ صُاؾتها بصىزة جهسٍسٍت .وغلُه قهد ػملذ
الصىزة النهاةُت للهاةمت غلى ؤلاحساءاث الخمظت لالطتراجُجُت مؼ
مإػساتها وٍىضح الجدوُ الخالي جىشَؼ اإلاإػساث لإلحساءاث السةِظت
لهاةمت الخهىٍم اإلاسحػُت.

حذول 5
جىصيع خطىاث اظتراجيجيت الكخابت العلميت الاظخكشافيت  SWHعلى قائمت الخقىيم املشحعيت
أحضاء القائمت
ألاولى
الثاهُت
الثالثت
السابػت
الخامظت
مجمىع ألاحصاء

عذد املؤششاث الفشعيت لكل حضء
5
5
3
5
5
23

اظتراجيجيت SWH
الخمهُد Introduction:
ألاطئلت Questions
الكسطُاث Claims
ألادلت Evidence
الخأمل Reflection
5

 )2الصدم الظاهسي لهاةمت الخهدًس  SWH:غسطذ الهاةمت في صىزتها
ألاولُت غلى مجمىغت مً اإلادٌمين وبلـ غددهم ( ،)5للخأيد مً صدم
الهاةمت مً زالُ دنت نُاض الهدف الري صممذ مً أحله ،باإلطاقت
ئلى مدي وطىح ودنت الػبازة .وند جم حػدًله خظب جىحيهاتهم
ومالخظاتهم وئزساحه بالصىزة النهاةُت.
 )3الصدم الخٍىٍني (الاحظام الدازلي) لهاةمت الخهدًس  SWHجم جؼبُو

الهاةمت غلي غُىت اطخؼالغُت ػملذ  29ػالبت وذلَ لخظاب الاحظام
الدازلي إلاكسداث الهاةمت باطخسدام مػامالث ازجباغ بيرطىن بين لٍل
حصء مً أحصاء ناةمت الخهىٍم اإلاسحػُت والدزحت الٍلُت للهاةمت  SWHو
ًدبين أن حمُؼ مػامالث الازجباغ ًاهذ دالت غىد مظخىي
 αمما
ًدُ غلى دزحت غالُت مً الاحظام الدازلي ألحصاء الهاةمت .ومػامالث
الازجباغ مىضخت في الجدوُ الخالي:

حذول 6
الاحعاق الذاخلي ألحضاء قائمت الخقذًشSWH
معامل الاسجباط
**0.57
*0.33
**0.64
**0.46
*0.33

الاحضاء
اإلاهدمت
ألاطئلت
الكسطُاث
ألادلت
الخأمل

**دالت غىد مظخىي * 0.01دالت غىد مظخىي0.05
 )4زباث الخصخُذ :جم الخصخُذ مً نبل الباخثت وشمُلت لها مً هكع
الخسصص غلى غُىت مً ( )10ػالباث ،وند بلؿذ وظبت الاجكام %90
زامظا :ئحساءاث جؼبُو البرهامج :بػد الاهتهاء مً ئغداد أدواث ومىاد
البرهامج بدأث الباخثت ئحساءاث الخؼبُو ،وقُما ًلي وصل لهره
اإلاساخل:
اإلاسخلت ألاولى :جؼبُو أدواث الدزاطت نبلُا غلى غُىت البدث .وجصخُذ
الازخباز نبلُا في طىء همىذج الخصخُذ والهُام بسصد الىخاةج .زيصث
هره اإلاسخلت غلى الخؼبُو الهبلي مً زالُ جىشَؼ ألاطئلت غلى الؼالباث
مً زالُ زابؽ ئلٌترووي  Formوالري ٌػخبر هي ئخدي جؼبُهاث
مٌُسوطىقذ أوقِع  ،360يما جم في هره اإلاسخلت نُاض مهازاث

الؼالباث اإلاػلماث في ئغداد مىاد حػلُمُت لدزوض وقو الطتراجُجُت
الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت SWH
اإلاسخلت الثاهُت :جىكُر أوؼؼت الجصء الىظسي مً البرهامج غلى غُىت
الدزاطت ،وند اطخؿسم الخؼبُو  8أطابُؼ بمػدُ  3طاغاث أطبىغُا
بمجمىع  24طاغت.
اإلاسخلت الثالثت :جؼبُو البرهامج :ػبو البرهامج غلى مسخلخين مساخل،
خُث جم جهدًم ؤلاػاز الىظسي في البداًت مؼ جىطُذ ػسوغ اإلاهام
اإلاؼلىبت ويُكُت جىكُر الػمل وأوؼؼخه اإلاصاخبت .زم جم الاهخهاُ ئلى
اإلاسخلت الثاهُت والتي ازخصذ بالجاهب الخؼبُهي إلاهازاث ئغداد زؼت
دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHوٍىضح
الجدوُ الخالي جىشَؼ مىطىغاث البرهامج:
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املىطىعاث
مدزل الٌخابت مً أحل الخػلم

اطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت SWH

حذول 7
جىصيع مدخىي البرهامج وصمً الخىفيز على مىطىعاث البرهامج
املدخىي


الخػسٍل بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلم Writing to
Learn



غالنت اطتراجُجُت الٌخابت مً أحل الخػلم بالىظسٍت
البىاةُت



الخػسف غلى أهمُت جكػُل مدزل الٌخابت مً أحل
الخػلم في الخدزَع.



أطع اطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت SWH



زؼىاث وئحساءاث اطتراجُجُت SWH
الخػسٍل بدوز اإلاػلم واإلاخػلم في اطتراجُجُت SWH



الخػسٍل بأوؼؼت حػلُم وحػلم اطتراجُجُت SWH



الخػسٍل بأدواث وأطالُب جهىٍم اطتراجُجُت SWH



الخسؼُؽ إلغداد زؼت دزض الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت 
الاطخٌؼاقُت SWH



الخػسٍل بهالب اإلاػلم واإلاخػلم جبػا الطتراجُجُت SWH

الضمً
املخصص
 6طاغاث

 9طاغاث

 9طاغاث

عذد
ألاظابيع
أطبىغين

 3أطابُؼ

 3أطابُؼ

غسض أمثلت لخؼؽ دزوض جبػا إلادزل الطتراجُجُت
SWH
الخدزٍب غلى مهازة ئغداد زؼت دزض جبػا الطتراجُجُت
SWH
 24طاغت

اإلاجمىع

 8أطابُؼ

في اغداد ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي
لخؼت دزوض الػلىم جبػا الطتراجُجُت وأوؼؼت الٌخابت مً أحل الخػلم
SWH
 وظبت بالى للٌظب اإلاػدُ لخددًد قاغلُت البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح فياغداد ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي
لخؼت دزوض الػلىم جبػا الطتراجُجُت وأوؼؼت الٌخابت مً أحل الخػلم
 SWHباطخسدام اإلاػادلت:
الٌظب اإلاػدُ لبالى = ص  -ض  +ص  -ض
د
د -ض
خُث أن :ص= مخىطؽ دزحاث الخؼبُو البػدي.
ض= مخىطؼاث دزحاث الخؼبُو الهبلي.
د = النهاًت الػظمى لالزخباز أو الهاةمت.
 .5الىخائج
أوال :غسض هخاةج الكسض ألاوُ لإلحابت غً الظإاُ ألاوُ :والري ًىص
غلى :ما قاغلُت البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح في جىمُت اإلاػسقت بمدزل
الٌخابت مً أحل الخػلم لدي ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج
الدبلىم التربىي؟ جم ازخباز صخت الكسض ألاوُ والري ًىص غلى أهه "
ال جىحد قسوم ذاث داللت ئخصاةُت غىد مظخىي  α≤ 0.05بين مخىطؼي
دزحاث ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي في
ازخباز اإلاػسقت بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلم نبل وبػد جؼبُو
البرهامج".
وللخدهو مً صخت الكسض جم اطخسدام ازخباز (ث) للمخىطؼاث
اإلاسجبؼت ) (Paired Samples t-testوذلَ لخظاب الكسم بين مخىطؼي

اإلاسخلت الثالثت :جدزَع دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت  SWHواإلاظخسدم يىمىذج لخدزٍب اإلاػلماث غلى ئغداد
زؼت دزض جبػا لالطتراجُجُت.
اإلاسخلت السابػت :جؼبُو الازخباز الخدصُلي للجصء الىظسي والؼلب مً
اإلاػلماث ئغداد مىاد حػلُمُت وقها الطتراجُجُت الٌخابت مً أحل الخػلم.
والهُام بخصخُذ الازخباز الخدصُلي وقو همىذج ؤلاحابت ،وجصخُذ
اإلاىاد الخػلُمُت اإلاػدة بىاء غلى مبادب الخصمُم الؼامل وقو البؼانت
اإلاػدة لخظاب وزصد الدزحاث.
اإلاسخلت الخامظت :الهُام باحساءاث الخدلُل ؤلاخصاتي وقو ألاطالُب
ؤلاخصاةُت الخالُت:
ألاطالُب ؤلاخصاةُت اإلاظخسدمت:
بػد اطخٌماُ حمؼ البُاهاث واإلاػلىماث جم جدلُل الىخاةج وئحساء
اإلاػالجت ؤلاخصاةُت الخاصت بالدزاطت باطخسدام بسهامج السشم
الاخصاةُت  SPSSغلى الىدى الخالي:
 ألاطالُب ؤلاخصاةُت الىصكُت (اإلاخىطؼاث الخظابُت والاهدساقاثاإلاػُازٍت).
 مػامالث ازجباغ طبيرمان ،ومػامل الكا يسوهبار للخأيد مً صدموزباث ادواث الدزاطت.
 ازخباز (ث) للمخىطؼاث اإلاسجبؼت ) (Paired Samples t-testالزخبازداللت الكسوم بين مخىطؼاث دزحاث مجمىغت البدث نبل وبػد جهدًم
البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح إلغداد ػالباث الػلىم اإلاػلماث زؼت دزوض
جبػا الطتراجُجُت وأوؼؼت الٌخابت مً أحل الخػلم في الػلىم . SWH
 اطخسدام مسبؼ ئًخا ( η (2لهُاض حجم جأزير البرهامج الخدزٍبي الـمهترح143
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دزحاث أداء الؼالباث غُىت البدث في الهُاض الهبلي والبػدي الزخباز
اإلاػسقت بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلم ،والجدوُ الخالي ًىضح هره
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9

الىخاةج:

حذول 8
هخائج (ث) للفشوق بين مخىظطي دسحاث أداء الطالباث عيىت البدث القبلي والبعذي الخخباس ملعشفت بمذخل الكخابت مً أحل الخعلم
الاخخباس

القياط

العذد

املخىظط

الاهدشاف
املعياسي

دسحت
الخشيت

ث املدعىبت

الذاللت

مشبع إًخا

اإلاػسقت بمدزل الٌخابت
مً أحل الخػلم SWH

نُلي
بػدي

29
29

8.54
14.79

4.52
0.51

28

6.53

0.0001

()2
0.78

ًخطح مً الجدوُ الظابو أن نُمت ث اإلادظىبت لها داللت
ئخصاةُت غىد مظخىي أنل مً  ،0.01مما ًدُ غلى وحىد قسوم بين
مخىطؼي دزحاث الؼالباث غُىت البدث في ازخباز اإلاػسقت بمدزل
الٌخابت مً أحل الخػلم نبل وبػد البرهامج الخدزٍبي ،وبالىدُجت الظابهت
ًخم زقع الكسض الري ًىص غلى أهه "ال جىحد قسوم ذاث داللت
ئخصاةُت غىد مظخىي  α ≤ 0.05بين مخىطؼي دزحاث ػالباث الػلىم
اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي في ازخباز اإلاػسقت بمدزل
الٌخابت مً أحل الخػلم نبل وبػد جؼبُو البرهامج" .ونبىُ الكسض
البدًل الري ًىص غلى أهه "جىحد قسوم ذاث داللت ئخصاةُت غىد

يبيرحدا

مظخىي  α ≤ 0.05بين مخىطؼي دزحاث ػالباث الػلىم اإلاػلماث
اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي في ازخباز اإلاػسقت بمدزل الٌخابت مً
أحل الخػلم نبل وبػد جؼبُو البرهامج" وجكظس داللت الكسوم لصالح
اإلاخىطؽ ألاغلى الري حاء في صالح الهُاض البػدي.
يما ًخطح مً الجدوُ الظابو أن نُمت ) (α2الىاججت هي 0.78
والتي جدُ غلى أن حجم جأزير البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح هى جأزير واضخا في
جىمُت اإلاػسقت بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلم .ولهُاض قاغلُت البرهامج
جم خظاب وظبت الٌظب اإلاػدُ لبالى يما بالجدوُ الخالي:

حذول 9
وعبت الكعب املعذل للخدقق مً فاعليت البرهامج في جىميت املعشفت بمذخل الكخابت مً أحل الخعلم
الاخخباس
اإلاػسقت بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلم

حجم
الخأثير

مخىظط البعذي
14.79

مخىظط القبلي
8.54

يما هجد مً الجدوُ الظابو أن وظبت الٌظب اإلاػدُ ند بلؿذ
 1.38والري ًىضح أن البرهامج الخدزٍبي غلى دزحت غالُت مً الكاغلُت
في جىمُت اإلاػسقت بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلم لدي ػالباث الػلىم
اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي خُث أن نُم الٌظب
اإلاػدُ لبالى أيبر مً الخد الكاصل للكاغلُت (.(1.2
زاهُا :هخاةج الكسض الثاوي لإلحابت غً الظإاُ الثاوي :لإلحابت غلى
الظإاُ الثاوي الري ًىص غلى “ما قاغلُت البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح في
جىمُت اإلاػسقت باطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHفي
الػلىم لدي ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم
التربىي؟" وجم ازخباز صخت الكسض الثاوي والري ًىص غلى" :ال جىحد

الذسحت النهائيت
15

الكعب ّ
املعذل
1.38

قسوم ذاث داللت ئخصاةُت غىد مظخىي  α ≤ 0.05بين مخىطؼي دزحاث
ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي في ازخباز
اإلاػسقت باطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHنبل وبػد
جؼبُو البرهامج".
وللخدهو مً صخت الكسض جم اطخسدام ازخباز (ث) للمخىطؼاث
اإلاسجبؼت ) (Paired Samples t-testوذلَ لخظاب الكسم بين مخىطؼي
دزحاث أداء الؼالباث غُىت البدث في الهُاض الهبلي والبػدي الزخباز
اإلاػسقت باطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  ،SWHوالجدوُ
الخالي ًىضح هره الىخاةج:

حذول 10
هخائج (ث) للفشوق بين مخىظطي دسحاث أداء الطالباث عيىت البدث القبلي والبعذي الخخباس املعشفت باظتراجيجيت الكخابت العلميت الاظخكشافيتSWH
الاخخباس
اإلاػسقت باطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت SWH

القياط العذد املخىظط
نُلي
بػدي

29
29

13.88
24.00

الاهدشاف
املعياسي

دسحت
الخشيت

ث
املدعىبت

الذاللت

مشبع إًخا

24.8
5.54

28

5.92

0.0001

()2
0.57

ًخطح مً الجدوُ الظابو أن نُمت ث اإلادظىبت لها داللت ئخصاةُت
غىد مظخىي أنل مً  ،0.01مما ًدُ غلى وحىد قسوم بين مخىطؼي
دزحاث الؼالباث غُىت البدث في ازخباز اإلاػسقت باطتراجُجُت الٌخابت
الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHنبل وبػد البرهامج الخدزٍبي ،وبالىدُجت
الظابهت ًخم زقع الكسض الري ًىص غلى أهه" ال جىحد قسوم ذاث
داللت ئخصاةُت غىد مظخىي  α ≤ 0.05بين مخىطؼي دزحاث ػالباث
الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي في ازخباز اإلاػسقت

حجم
الخأثير
يبيرحدا

الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHنبل وبػد جؼبُو البرهامج" .ونبىُ
الكسض البدًل الري ًىص غلى اهه "جىحد قسوم ذاث داللت ئخصاةُت
غىد مظخىي  α ≤ 0.05بين مخىطؼي دزحاث ػالباث الػلىم اإلاػلماث
اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي في ازخباز اإلاػسقت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت  SWHنبل وبػد جؼبُو البرهامج" وجكظس داللت الكسوم
لصالح اإلاخىطؽ ألاغلى الري حاء في صالح الهُاض البػدي.
يما ًخطح مً الجدوُ الظابو أن نُمت ) (α2الىاججت هي 0.57والتي
144

ولهُاض قاغلُت البرهامج جم خظاب وظبت الٌظب اإلاػدُ لبالى
يما بالجدوُ الخالي:

جدُ غلى أن حجم جأزير البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح هى جأزير واضخا في
جىمُت اإلاػسقت باطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت . SWH

حذول 11
وعبت الكعب املعذل للخدقق مً فاعليت البرهامج في جىميت املعشفت باظتراجيجيت الكخابت العلميت الاظخكشافيتSWH
الاخخباس
اإلاػسقت باطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت SWH

مخىظط القبلي
13.88

مً الجدوُ الظابو هجد أن وظبت الٌظب اإلاػدُ ند بلؿذ 1.21
والري ًىضح أن البرهامج الخدزٍبي غلى دزحت غالُت مً الكاغلُت في
جىمُت اإلاػسقت باطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHلدي
الؼالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي خُث أن
نُم الٌظب اإلاػدُ لبالى أيبر مً الخد الكاصل للكاغلُت (.)1.2
زالثا :هخاةج الكسض الثالث ،لإلحابت غً الظإاُ الثالث :الري ًىص غلى
“ما قاغلُت البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح في جىمُت مهازاث ئغداد زؼت دزض
جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHلدي ػالباث
الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي؟" ،جم ازخباز صخت
الكسض الثالث والري ًىص غلى أهه“ :ال جىحد قسوم ذاث داللت

مخىظط البعذي
24.00

الذسحت النهائيت
35

الكعب ّ
املعذل
1.21

ئخصاةُت غىد مظخىي  α ≤ 0.05بين مخىطؼي دزحاث ػالباث الػلىم
اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي في مهُاض مهازاث ئغداد
زؼت دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHنبل
وبػد جؼبُو البرهامج".
وللخدهو مً صخت الكسض جم اطخسدام ازخباز (ث) للمخىطؼاث
اإلاسجبؼت ) (Paired Samples t-testوذلَ لخظاب الكسم بين مخىطؼي
دزحاث أداء الؼالباث غُىت البدث في مهُاض الهبلي و البػدي مهازاث
ئغداد زؼت دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت
 ،SWHوالجدوُ الخالي ًىضح هره الىخاةج:

حذول 12
هخائج (ث) للفشوق بين مخىظطي دسحاث أداء طالباث العلىم املعلماث القبلي والبعذي ملقياط مهاساث إعذاد خطت دسط جبعا الكخابت العلميت الاظخكشافيت
SWH
مهاساث إعذاد خطت دسط القياط العذد املخىظط الاهدشاف املعياسي دسحت الخشيت ث املدعىبت الذاللت مشبع إًخا ( )2حجم الخأثير
اإلاهدمت
ألاطئلت
الكسطُاث

ألادلت
الخأمل
اإلاهازاث يٍل

نبلي
بػدي
نبلي
بػدي
نبلي
بػدي
نبلي
بػدي
نبلي
بػدي
نبلي
بػدي

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

1.13
4.25
0.63
4.33
0.71
2.88
0.04
4.33
0.13
4.29
2.64
20.08

0.34
0.79
0.77
0.82
0.46
0.34
0.20
0.76
0.34
0.75
0.92
2.72

ًخطح مً الجدوُ الظابو أن نُم ث اإلادظىبت لها داللت ئخصاةُت
غىد مظخىي أنل مً  ،0.01مما ًدُ غلى وحىد قسوم بين مخىطؼي
دزحاث الؼالباث غُىت البدث في مهُاض مهازاث ئغداد زؼت دزض
جبػا الطتراجُجُت الٌخابت مً أحل الخػلم  SWHنبل وبػد البرهامج
الخدزٍبي ،وبالىدُجت الظابهت ًخم زقع الكسض الري ًىص غلى أهه" ال
جىحد قسوم ذاث داللت ئخصاةُت غىد مظخىي  α ≤ 0.05بين مخىطؼي
دزحاث ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي في
مهُاض مهازاث ئغداد زؼت دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت  SWHنبل وبػد جؼبُو البرهامج" .ونبىُ الكسض البدًل
الري ًىص غلى أه ـه "جىح ـ ـد قـ ـسوم ذاث داللت ئخصاةُت غىد مظخىي

28

18.01

0.0001

0.95

يبيرحدا

28

13.29

0.0001

0.93

يبيرحدا

28

18.80

0.0001

0.96

يبيرحدا

28

24.49

0.0001

0.97

يبيرحدا

28

29.08

0.0001

0.98

يبيرحدا

28

29.30

0.0001

0.98

يبيرحدا

 α ≤ 0.05بين مخىطؼي دزحاث ػالباث الػلىم اإلاػلماث اإلالخدهاث
ببرهامج الدبلىم التربىي في مهُاض مهازاث ئغداد زؼت دزض جبػا
الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHنبل وبػد جؼبُو
البرهامج " وجكظس داللت الكسوم لصالح اإلاخىطؽ ألاغلى الري حاء في
صالح الهُاض البػدي.
يما ًخطح مً الجدوُ الظابو أن نُم ) (α2الىاججت حمُػها جدُ
غلى أن حجم جأزير البرهامج الخدزٍبي اإلاهترح هى جأزير واضخا في جىمُت
مهازاث ئغداد زؼت دزض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت  SWHولهُاض قاغلُت البرهامج جم خظاب وظبت الٌظب
اإلاػدُ لبالى يما بالجدوُ الخالي:

145
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حذول 13
وعبت الكعب املعذل للخدقق مً فاعليت البرهامج في جىميت مهاساث إعذاد خطت دسط جبعا الظتراجيجيت الكخابت العلميت الاظخكشافيت SWH
مخىظط القبلي
1.13
0.63
0.71
0.04
0.13
2.64

الاخخباس
اإلاهدمت
ألاطئلت
الكسطُاث
ألادلت
الخأمل
اإلاهازاث يٍل

مخىظط البعذي
4.25
4.33
2.88
4.33
4.29
20.08

مً الجدوُ الظابو هجد أن حمُؼ نُم الٌظب اإلاػدُ لبالى ًاهذ
أيبر مً الخد الكاصل للكاغلُت ( )1.2مما ًدُ غلى أن البرهامج الخدزٍبي
له دزحت غالُت مً الكاغلُت في جىمُت مهازاث ئغداد زؼت دزض جبػا
الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHلدي ػالباث الػلىم
اإلاػلماث اإلالخدهاث ببرهامج الدبلىم التربىي.
 .6الىخائج ومىاقشتها

الذسحت النهائيت
5
5
3
5
5
23

الكعب ّ
املعذل
1.43
1.52
1.38
1.72
1.68
1.62

هخاةج الكسطين ألاوُ والثاوي :أظهسث هخاةج الكسطين ألاوُ والثاوي أن
وظبت الٌظب اإلاػدُ للبرهامج هي  1.38و 1.21غلى الخىالي يما ًان
حجم الخأزير يبير حدا خُث بلـ مػدُ ئًخا  0.78و  0.57هدُجت الكسوم
بين اإلاخىطؼاث لصالح الخؼبُو البػدي في حصتي الازخباز ألاوُ والثاوي.
وٍىضح الجدوُ أدهاه الكسوم بين اإلاخىطؼاث لجصتي الازخباز

.
شكل 1
الفشوق بين مخىظطاث حضئي الاخخباس

وَػصي ذلَ ئلى أن البرهامج اغخمد غلى الىظسٍت البىاةُت في أوؼؼت
الخػلُم والخػلم؛ مً زالُ مظاغدة ػالباث الػلىم اإلاػلماث أن ًبىىا
مػازقهً بأهكظهم .غلما أن الباخثت خسصذ أن ًىكروا أوؼؼت الخػلُم
والخػلم جبػا لخؼىاث الاطتراجُجُت وقُما ًلي وصل للخؼىاث
ألاوؼؼت:
 -1اإلاهدمت :بدأن الباخثت هره الخؼىة مً الكٌسة الػامت ألاطاطُت Big
 Ideaخىُ الٌخابت مً أحل الخػلم والىظسٍت البىاةُت اإلاىؼلهت منها،
وهدقذ أوؼؼت هره اإلاسخلت في حػسٍل ػالباث الػلىم اإلاػلماث
باطتراجُجُت  SWHوطسب ألامثلت غلى جؼبُهاث الاطتراجُجُت والخجازب
اإلاميزة بؼأن حػلُم الاطتراجُجُت وجأزيرها غلى غملُاث الخكٌير وما
أظهسجه هخاةج ألابدار في قاغلُتها في جىمُت الخكٌير الىاند باإلطاقت ئلى
غسض ججازب غً جىكُر الاطتراجُجُت ويُكُت جكاغل الؼالب مؼ
الؼسٍهت .وند الخظذ الباخثت اهخمامهً باالطتراجُجُت وشٍادة داقػُتهً
لخػلم الاطتراجُجُت وجؼبُهها .وغىدما ػلبذ الباخثت مً الؼالباث

البدث غً الاطتراجُجُت في ؤلاهترهذ هذ جم اإلاالخظت أن بػع الؼالباث
ند خدر لديهً زلؽ بين مكهىمين الٌخابت مً أحل الخػلم writing to
 learnوحػلم الٌخابت  Learn to writeوند اطخكادث الباخثت مً هرا
الخلؽ لخصخُذ الخصىزاث الخاػئت لديهً خىُ مكهىم الاطتراجُجُت.
 -2ألاطئلت  Questionsجسيصث أوؼؼت هره اإلاسخلت في ػسح الػدًد مً
ألاطئلت خىُ الخػلم واطتراجُجُاجه ،باإلطاقت ئلى مىانؼت غدد مً
ألاقٍاز وػسح أطئلت للىهاغ خىُ مً مثل مً الري ًخدٌم في غملُت
الخػلم؟ ويُل ًيخهل اإلاخػلم مً ًىهه مخلهي ئلى وؼؽ وقاغل في غملُت
الخػلم ويُل جخدظً اطتراجُجُاث الخدزَع مً ًىنها حػخمد غلى
ؤلازباز ئلى الخهص ي ) (From Telling to Questioningوماهي مىاصكاث
مػلم الهسن الىاخد والػؼسًٍ والكسم بِىه وبين اإلاػلم الخهلُدي هظسا
الزخالف اإلاىؼلو الري ًخم الترييز في دزوض الػلىم .وما طبب أن مػلم
الهسن الىاخد والػؼسًٍ ًسيص غلى اإلاكاهُم الٌبيرة أو ألاقٍاز السةِظُت
)(Big Ideasلدزوض الػلىم بِىما اإلاػلم الخهلُدي ًسيص غلى اإلاىطىغاث
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)(Topicsباإلطاقت ئلى يُل اطخؼاع مػلم الهسن الىاخد والػؼسًٍ أن
ٌظاغد ػالبه غلى بىاء مػازقهم ) (Construct Knowledgeإلخدار
الخؿير اإلاكاهُمي ) (Conceptual Changeاإلاؼلىب للمكاهُم الػلمُت
وماهي أوؼؼت الخػلُم والخػلم التي طاغدجه غلى جدهُو ذلَ؟ يما
جمذ مىانؼت يُل زيص اإلاػلم الخهلُدي في ههل اإلاػسقت (Transfer
) Knowledgeلُخم خكظ اإلاػلىماث ودوزه في ئدازة غملُت الخػلم .وند
هدف هره الخؼىة ئلى مظاغدة الؼالباث غلى ئخدار حؿُير في
مكاهُمهً الخهلُدًت خىُ غملُاث حػلُم وحػلم الػلىم .ويىدُجت
لألطئلت اإلاؼسوخت التي هدقذ ئلى جدكيز الؼالباث ئلى بىاء مػازقهً
إلاظً طسوزة اإلاصٍد مً الاػالع والاطتزادة مً اإلاػلىماث مً زالُ
الهساءة وبهرا ًٍىن جدهو هدف هره الخؼىة في أهه هدُجت للمىانؼاث
وألاطئلت نامذ اإلاخػلماث بالهساءة هدُجت اهدماحهً في هره الخؼىة
واطخػداد للخؼىة الهادمت.
 -3الكسطُاث  Claimsجخؼلب أوؼؼت هره الخؼىة مً ػالباث الػلىم
اإلاػلماث يخابت ئحاباتهً لألطئلت اإلاؼسوخت في الخؼىة الظابهت .وذلَ
لٍي حػٌع ئحاباتهً قهمهً لألطئلت ومدي جدهههً مً دنت ؤلاحابت
مً زالُ اإلاىانؼاث الكسدًت والجماغُت التي حػٌع نساءاتهً
واطدؼازتهً للمسخصين وهدُجت لػملُت الٌخابت ًخدظً قهمهً وٍخؼىز
للمكاهُم الػلمُت .وتهدف هره الخؼىة ئلى جصخُذ الٌثير مً
الخصىزاث الخاػئت للمكاهُم .وند الخظذ الباخثت يُل طاغدث هره
الخؼىة في حػل الخػلم جكاغلي حػاووي وجسليهً غً همؼهً الكسدي
والصخص ي في الخػلم .يما خسصذ ػالباث الػلىم اإلاػلماث غلى
مساحػت ئحاباتهً وجصخُدها مساث غدة مً زالُ السبؽ بين ما
ًكترطىهه وبين ألادبُاث التربىٍت.
 -4ألادلت  Evidenceاغخمدث أوؼؼت هره اإلاسخلت أن جدزٍب ػالباث
الػلىم اإلاػلماث غلى جدغُم ئحابتهً باألدلت مً زالُ زبؽ اإلاكاهُم
وألاقٍاز السةِظُت بالىظسٍاث التي حظدىد غليها .وتهدف هره الخؼىة ئلى
ئغؼاء اإلاكاهُم واإلاػازف غمو في ذهً اإلاخػلم هدُجت اإلاسوز بالخؼىاث
الظابهت بدال مً ؤلاحاباث الظؼدُت البظُؼت .وند لىخظ أن أوؼؼت
هره اإلاسخلت اغخمدث يثيرا غلى مهازاث الخكٌير وزاصت الخكٌير الىاند
التي جخؼلب مهازة السبؽ بين الظبب والىدُجت.
 -5الخأمل :زصصذ الباخثت في هره الخؼىة أن حصجؼ ػالباث الػلىم
اإلاػلماث غً الخػبير غً الظبل التي جم طلىيها لػملُاث البىاء اإلاػسفي
والخكٌير في ألاوؼؼت التي مازطىها .ويىدُجت لخػلُهاتهً ًمًٌ
الاطخيخاج ان اإلاهازهت بين أوؼؼت الخػلُم الخهلُدي وألاوؼؼت الخػلُمُت
والخػلمُت اإلاسجٌصة غلى جىحه الٌخابت مً أحل الخػلم واطتراجُجُت
SHWحاء في صالح الخىحه ألازير لالطتراجُجُت .يما الخظذ الباخثت
خسصهً غلى التزام بخؼبُو الاطتراجُجُت في قصىلهً مً زالُ
حػلُهاتهً باإلطاقت ئلى الاطخكادة مً زبراتهً أزىاء جىكُر ألاوؼؼت،
ولػل ذلَ ٌػخبر مإػس أن اهخهاُ أزس الخػلم ند خدر.
وند بُيذ الباخثت لؼالباث الػلىم اإلاػلماث طبل الخػامل مؼ
الػىامل التي حظبب طػل غملُت الخػلم لالطتراجُجُت مثل اهسكاض
الداقػُت والخىف واإلاػىناث التي حػُو غملُت الخػلم التي ًمًٌ أن
ًصادقها أي مخػلم ويُكُت مىاحهتها .وغلُه ًمًٌ الخىصل أن أوؼؼت

حػلُم وحػلم الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت  SWHأطهمذ
في قاغلُت البرهامج اإلاهترح .وجخكو هخاةج الدزاطت مؼ دزاطت هاهد
وآزسون [ ]42التي أظهسث هخاةجها أن الؼالب اللرًً دزطىا باطخسدام
اطتراجُجُت ً SWHاهذ هخاةجهم أقظل مً اللرًً ػبهذ غليهم
الؼسٍهت الخهلُدًت ،وند ًاهذ هخاةج دزاطت هاهد وآزسون [ ]46ودزاطت
أًاض وآزسون [ ]44مخكهت مؼ هخاةج الدزاطاث التي أزبدذ قاغلُت
الاطتراجُجُت في جىمُت اإلاػازف واإلاهازاث .وجسخلل هخاةج الدزاطت مؼ
دزاطت يال مً أزهىلد [ ]41ودزوبدظٍي [ ]43في غدم وحىد قسم ذاث
داللت ئخصاةُت بين دزحاث الخهُُم البػدي للمجمىغت الخجسٍبُت مؼ
دزحاث الخهُُم البػدي للمجمىغت الظابؼت اللرًً لم ًدزطىا
بىاطؼت الاطتراجُجُت.
هخاةج الكسض الثالث :أظهسث هخاةج الكسض الثالث أن وظبت الٌظب
اإلاػدُ للهاةمت الخهدًس اإلاسحػُت الخاصت باغداد زؼت دزض جبػا
الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت هي  1.62بِىما ًان حجم
الخأزير يبير حدا خُث بلـ  0.98هدُجت الكسوم بين مخىطؼاث الخؼت
الهبلُت والخؼت البػدًت لصالح الخؼبُو البػدي .وَػصي ذلَ ئلى أن
البرهامج الخدزٍبي خسص مً زالُ حصةُه الىظسي والخؼبُهي غلى دمج
اإلاػسقت باإلاهازة الخاصت باالطتراجُجُت .يما أن الخؿرًت الساحػت التي
جلهىها أزىاء ألاوؼؼت طاغدهم غلى جىمُت مهازتهً في ئغداد زؼت
الدزوض .يما اطخكادث ػالباث الػلىم اإلاػلماث مً قترة الخدانهً
بالخدزٍب اإلاُداوي إلغداد زؼؽ للدزوض التي ًهىمىن بخدزَظها
باإلطاقت ئلى ججسٍب الخؼؽ وحػدًلها .يما أطهم اليؼاغ الري
صممخه الباخثت والري جم ازخُاز دزض مً دزوض الػلىم للمسخلت
اإلاخىطؼت بػىىان أهىاع الؼانت خُث جم مً زالله الخدزٍب غلى جىمُت
مهازاث ئغداد الخؼت .يما الخظذ الباخثت أن ػالباث الػلىم اإلاػلماث
خسصً أن ًبدأن بالكٌسة ألاطاطُت الػامت للدزض وهرا ٌػخبر جدىُ في
ػسٍهت ئغداد زؼؽ الدزوض التي ًاهذ في الػادة جسيص غلى اإلاىطىع،
ومً ألامثلت غلى ذلَ دزض الىاقىزة السانصت ،ودزض مىظماث خماًت
البِئت ،وإلااذا ًدؼهو ؤلاطكلذ ،والسخان الؼمس ي ،ومسابص الجظم،
وجددًد الهبلت .غلما بأن ػالباث الػلىم اإلاػلماث اطخسدمً غدة
جؼبُهاث لخساةؽ اإلاكاهُم للخػسف غلى مظخىي حػلم اإلاكاهُم وجؼىزها
لدي ػالباتهً ومً هره الخؼبُهاث ،Simplemind ،Study App
 Edraw MindMapيما جم مالخظت أن ألاطئلت اإلاهترخت حظاغد غلى
الخكٌير وٍمًٌ اغخباز أن ػالباث الػلىم اإلاػلماث ند اهخمىا في هره
الخؼىة التي حػخبر مً أيثر الخؼىاث جددًا للمػلمين أزىاء جىكُر
الاطتراجُجُت .ئال أهه ما جمذ مالخظخه أن ػالباث الػلىم اإلاػلماث لم
ًسؼىا حُدا ألوؼؼت الكسطُاث يما ظهس في مخىطؼاث الخؼبُو
البػدي؛ ولػل ند ًٍىن ذلَ زاحؼ الغخهادهً أنها وؼاغ حػلم ولِظذ
مً ألاوؼؼت الخػلُمُت .وجخكو هخاةج الدزاطت مؼ دزاطت [6] Norton-
 Meier el atالتي أظهسث مظاغدة بسهامج الخىمُت اإلاهىُت الري الخدهىا
به غلى جىمُت مهازاتهم في جىكُر أوؼؼت حػلُم وحػلم مىاطبت
لالطتراجُجُت خُث غلهذ ئخدي اإلاػلماث أهه بنهاًت البرهامج هجخذ في
حؿُير مدىز جسييزها مً اإلاىطىع أو اإلادخىي والترييز غلى الخهص ي مً
زالُ اطخسدام الٌخابت الػلمُت الاطخٌؼاقُت .بِىما غلهذ مػلمت
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أزسي أن طاغدث أن ًخدٌم الؼالب في حػلمهم مً زالُ الهساءة
والٌخابت والخددر بدال مً جدٌمها في حػلمهم الري ؾالبا ما ًإدي ئلى
طلبُتهم في الخػلم ،ودزاطت أولُكُا وٍاوـ [ ]49التي أظهسث هخاةجها
قاغلُت البرامج في ئغداد مػلمي الػلىم في جؼبُو اطتراجُجُت  SWH.يما
اجكهذ هخاةج الدزاطت مؼ دزاطت آُ أخمد وغمس [ ]45وأًظا مؼ دزاطت
ػين وآزسون [ ]47في قاغلُت البرهامج في جؼىٍس مهازاث اإلاػلمين في
ئغداد زؼؽ الدزوض .وجسخلل هخاةج الدزاطت حصةُا مؼ دزاطت غمس
[ ]5التي أظهسث هخاةجها أن مػلمين قهؽ خههىا اإلاظخىي اإلاخهدم مً
مظخىي جؼبُو الاطتراجُجُت ،بِىما خهو  5مػلمين اإلاظخىي اإلاخىطؽ،
بِىما خهو  9مػلمين اإلاظخىي اإلاىسكع.
 .7الخىصياث
في طىء ما جىصلذ الُه هخاةج الدزاطت الخالُت جىص ي الباخثت
وجهترح بما ًلي:
 .1جظمين مدازل الٌخابت مً أحل الخػلم واطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت  SWHفي مهسزاث ػسم الخدزَع لبرهامج الدبلىم التربىي.
 .2جىقير وطاةل الدغم في البِئت الصكُت بما ًظمً إلاػلماث الػلىم
لخىكُر اطتراجُجُت  SWHبىجاح.
 .3اهخمام مٍاجب ؤلاػساف بخهدًم الخؿرًت الساحػت إلاػلماث الػلىم
الاحي ًىكرن اطتراجُجُت SWH
وجهترح الباخثت الدزاطاث الخالُت:
 .1نُاض مهازاث جىكُر الدزوض جبػا الطتراجُجُت الٌخابت الػلمُت
الاطخٌؼاقُت .SWH
 .2اإلاهازهت بين أزس اطتراجُجُت  SWHغلى جدصُل الؼالب في مجاالث
الػلىم اإلاسخلكت ومساخلها الدزاطُت.
 .3خصس مػىناث جىكُر اطتراجُجُت  SWHمً وحهت هظس اإلاػلماث
والؼالباث ومٍاجب ؤلاػساف وأولُاء ألامىز وجهدًم مهترخاث للخؿلب
غليها.
املشاحع
أ .املشاحع العشبيت
] [18غمس ،طىشان ومىاظس غبير ( .)2012وعي مػلماث اإلاسخلت اإلاخىطؼت
بمدزل الٌخابت مً أحل الخػلم في حػلُم الػلىم والسٍاطُاث،
اإلاجلت الدولُت التربىٍت اإلاخسصصت ،مجلد ( ،)1الػدد (245-226 ،)5
] [19غمس ،طىشان ( .)2013صػىباث جؼبُو بسهامج جدزٍبي باطخسدام
مدزل الٌخابت يدل مؼٍلت في حػلُم الػمىم الـ) (SWHفي الخدىُ
للخدزَع البىاتي :دزاطت وصكُت في الىمى اإلانهي ،مجلت حامػت
الهدض اإلاكخىخت لألبدار والدزاطاث التربىٍت والىكظُت
اإلادٌمت96-57 ،
] [20الجمػان ،أمل وقىدة ،ألكذ وغمس ،طىشان ( .)2015أزس
اطتراجُجُت الٌخابت يدل مؼٍلت في حػلُم الػلىم ) (SWHفي
جدصُل ػالباث الصل ألاوُ الثاهىي في مهسز الٌُمُاء
واججاهاتهً هدىها .اإلاجلت الدولُت التربىٍت اإلاخسصصت ،مجلد
( ،)4الػدد (32-47،)1
] [45آُ أخمد ،قاػمت وغمس ،طىشان ( .)2016قاغلُت الخهُبت
الخدزٍبُت الهاةمت غلى ألاوؼؼت الاطخهصاةُت باطخسدام
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اطتراجُجُت الٌخابت يمىحه لخل مؼٍلت  SWHلدي ػالباث
اإلاسخلت الثاهىٍت ودوزها في جدىُ مػلماث الٌُمُاء للخدزَع
البىاتي .مجلت زطالت التربُت وغلم الىكع ،الػدد (395-365 ،)53
.
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THE EFFECTIVENESS OF A PROPOSED
TRAINING PROGRAM FOR DEVELOPING
PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS TO
PREPARE LESSON PLAN ACCORDING TO
THE SCIENCE WRITING HEURISTIC
STRATEGY (SWH)
KHOLOUD S. AL-ALSHEIKH
University Of Jeddah
ABSTRACT_ The study aimed to identify the effectiveness of the proposed training program to
prepare pre-service science teachers enrolled in the educational diploma program to prepare
lesson plan according to Science Writing Heuristic SWH, strategy. The sample of the study was 29
pre-service science teachers, and the implementation of the program took 8 weeks. The tools of the
study were: test to measure the knowledge of the writing to learn approach, test to measure the
knowledge of Science Writing Heuristic SWH strategy and a checklist to assess lesson plan skills.
The results of the study Showed that the average of Blakes modified gain ratio for the introduction
of writing to learn approach and the knowledge of the strategies of scientific writing was SWH
1.38 and 1.21, respectively. While the average of Blakes modified gain ratio for the skills were
developed in preparing a lesson plan according to SWH strategy was 1.62, which indicates the
effectiveness of the program
KEYWORDS: Writing to learn, Science Education, Science Writing Heuristic SWH.
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