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فاعلية برنامج إثرائى باستخدام المحطات العلمية فى تنمية 

 اإلعداديةالدافعية لتعلم العلوم لدى تالميذ المرحلة 
 إعداد

  1أ.د/ أمنية السيد الجندى                        
 2أ.م.د/ سماح فاروق األشقر

 3د/ رشا أحمد الطحان                        

 4 مروة ماضى أحمد إبراهيم. أ      
  

 المستخلص:
 

من خالل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى تنمية الدافعية لتعلم العلوم لى إهدف البحث 

ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد مواد بناء برنامج إثرائى باستخدام المحطات العلمية، 

 المحطات العلمية ودليل باستخدامالبرنامج اإلثرائى ) المعالجة التجريبية والتى تتضمنت

تبع البحث المنهج  التجريبى إوقد  .اس الدافعية لتعلم العلوموأداة القياس وتشمل مقي (المعلم

 شبة التجريبى ذو المجموعة الواحدة حيث تم تجريب وحدات المنهج اإلثرائى هبتصميم

للفصل الدراسى األول ( التنوع والتكيف فى الكائنات الحية -الطاقة  - المادة وتركيبها)

لبيان مدى فاعلية البرنامج اإلثرائى  على مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعدادى

المحطات العلمية على تنمية الدافعية لتعلم العلوم، وقد أظهرت النتائج وجود فرق  باستخدام

بين متوسطى درجات التالميذ مجموعة البحث فى ( 0001ى )ذو داللة إحصائية عند مستو

ى، لى وهو التطبيق البعدبلى والبعدى لمقياس الدافعية لصالح المتوسط األعقالتطبيقين ال

وقد أوصى البحث بضرورة تطبيق البرنامج اإلثرائى باستخدام المحطات العلمية فى 

جميع المقررات الدراسية، وعقد دورات تدريبية لمعلمى العلوم بالمرحلة اإلعدادية لتنمية 

 0قدراتهم على استخدام البرامج اإلثرائية

 

 0الدافعية للتعلم –العلمية  المحطات – البرنامج اإلثرائى الكلمات المفتاحية:

 

 

                                           
 جامعة عين شمس -العلوم المتفرغ كلية البنات أستاذ المناهج وطرق تدريس  1

 جامعة عين شمس -كلية البنات  أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد 2
 جامعة عين شمس -كلية البنات  المناهج وطرق تدريس العلوم المساعد مدرس 3

 جامعة المنوفية– باحث دراسات عليا كلية التربية   4
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The effectiveness of an Enrichment Program by using 

Scientific Stations in Developing Motivation to Learn 

Science among Middle School students 

 

Abstract 

The aim of the research is developing the motivation to learn 

science among first-grade middle school pupils by building an 

enrichment program using scientific stations, and to achieve this 

goal experimental treatment materials were prepared, which 

included (the enrichment program using the scientific stations and 

the teacher's guide) and the measurement tool, (the motivation 

measure to learn science). The research followed the experimental 

approach with a quasi-experimental design with one group, the 

results showed that there is a statistically significant difference at 

the level (0.01) between the mean scores of the students in the 

research group in the pre and post applications of the motivation 

scale in favor of the higher average, which is the post application, 

and the research recommended the necessity of applying the 

enrichment program using scientific stations in all academic 

courses. And holding training courses for science teachers to 

develop their abilities to use enrichment programs. 
 

Key words: The enrichment program - the scientific stations  -the 

motivation to learn. 
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 المقدمة:

شهههد العههالم فههى يومنهها هههذا ثههورة علميههة وتكنولوجيههة واسههعة وت يههرات سههريعة 

وتطههورات هائلههة فههى المعرفههة العلميههة وتطبيقاتههها والتههى أصههبحت سههمة مههن سههمات 

العصر الحالى والتى فرضت على التربية وضهعا  جديهدا  بضهرورة مراجعهة أههدافها 

 0ساتهاليب وطرق التدريس بمختلف مؤسوبرامجها التعليمية وأسا

ومما الشك فيه أن التحهول الكبيهر الهذى أحدثتهه التربيهة الحدي هة مهن نقهل مركه  

 ،هتمام من المهادة الدراسهية والمعلهم إلهى المهتعلم الهذى أصهبح محهور عمليهة الهتعلماإل

 سهتعداداته وميولههوإهتمهام بهالمتعلم وحاجاتهه مما جعل المربين ينادون بضهرورة اإل

يجابيهة المتعلمهين وكهان لههذا التحهول تطبيقاتهه فهى إكما نهادوا بضهرورة  ،هتماماتهإو

فظهههرت منههاهج النشههاط كههقداة لتحقيههق أهههداف التربيهههة  ،ميههدان المنههاهج الدراسههية

   0(213 ،2012 ،نجالء يوسف) الحدي ة فى مراحل التعليم المختلفة

لتربويههة التههى تسهههم فههى تربيههة فالنشههاط التعليمههى يعههد مههن أهههم مقومههات العمليههة ا     

ويم هل النشهاط التعليمهى  ،النشء تربية متكاملهة فهى جميهع مراحهل الدراسهة المختلفهة

ا  كبيههرا  بالجوانههب اليوميههة معاصههرة ألنههه يهههتم إهتمامههالجانههب التقههدمى فههى التربيههة ال

 (2 ،2012 ،محمد حماد) 0حل نموهموالحياتية للتالميذ فى مختلف مرا

قكيههد علههى دور البههرامج التعليميههة والطههرق التدريسههية الحدي ههة مههن هنهها يههقتى الت

والتههى تعتمهههد علهههى األنشههطة الفعالهههة التهههى مهههن شههقنها مراعهههاة خصهههائ  التالميهههذ 

وتوضهيح جوانههب مهمههة مهن خبههرات الههتعلم الواقعيهة وت بيههت المعلومههات والمعههارف 

فهى التفكيهر  هم ومسهاعدتهم علهى اإلسهتمراراتوإثارة إهتمام همإستيعابة وزيادة سرع

الههذى يسهههم فههى النمههو المعرفههى والمهههارى حيههث أكههدت العديههد مههن الدراسههات علههى 

حنههان ) سههتخدام البههرامج التعليميههة القائمههة علههى األنشههطة العلميههة كدراسههةإأهميههة 

 ( 2012لينا سالم،(ودراسة  (2012 سماعيل،إشادية ) ودراسة ( 2012،محمد

غهازى  ،2020 ،جمهال حلمهى ،Kyoung J., 2020)وفهى ههذا اإلطهار يشهير 

اجههة إلههى بههرامج تعليميههة مرنههه تعلمهههم المههواد حإلههى أن التالميههذ ب( 2012، صههال 

فههم  ،التقهدم لممهامبالدراسية على نحو مالئم لقدراتهم وإستعداداتهم بشكل يسمح لهم 

بحاجة إلى ممارسة أنشطة تعليمية أك ر من التى تعلموها مهن قبهل ولهيس م يهدا  مهن 

 ط0النشانفس 

والذى يتسم بالتعمق فى المهادة  ويعتبر اإلثراء شكل من أشكال البرامج التعليمية

التعليميههة وإثههراء المعلومههات فيههها بهههدف التوسههع فههى الحصههيلة المعرفيههة للتالميههذ 

 (11 ،2012 ،عبد الع ي  سالم) 0وتعميقها من خالل المناهج التربوية العامة

التدريسية الحدي ة القائمة على األنشهطة كما تعد المحطات العلمية إحدى الطرق 

عتمادههها فههى تههدريس العلههوم والتههى تعمههل علههى تنميههة قههدرات إالعلميههة التههى يمكههن 

 ,Denise J وتعتبر المحطهات العلميهة والتهى قهام بتصهميمها  ذ،وإستعدادات التالمي

Jones)  )طريقهة للت لهب علهى عهدم ممارسهة األنشهطة التعليميهة وذلهك  1997 عهام

وجههود مهها يكفههى مههن المعههدات واإلمكانههات لجميههع التالميههذ وذلههك لقلههة المههوارد لعههدم 
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كمهها تعمههل المحطههات العلميههة علههى تحقيههق ممارسههة األنشههطة العلميههة لكههل  ،المتاحههة

 Denise)التالميذ وتوفير اإلمكانات المادية التى تستخدم فى ممارسة هذة األنشطة 

J, Jones, 2007) 0عملية التعلملدافعية التالميذ  بذلك تعد وسيلة إلثارة ىوه 

هتمهت إحيث تلعب الدافعية للتعلم دورا  أساسيا  فهى تحقيهق النجها  المدرسهى لهذا 

تلعهب دورا  فعهاال   كونهها ،كل المنظومات التربوية العالمية بالدافعية فى مجال التعليم

  عبههد الفتهها ،عبههد الوهههاس موسههى) 0فههى تحقيههق ال ايههات التربويههة الكبههرى للمجتمههع

 (633 ،2013 ،مولود

، محمهههود 2020 ،هيهههام محمهههد ،2020 ،تههههانى الجبيهههر (كهههل مهههن وقهههد أشهههار

إلى أن الدافعية للتعلم تعد وسيلة ألنها تشكل أحد العوامل التى تحدد مها  (2020،على

إذا كههان التالميههذ سههيتمكنون مههن تحقيههق المعرفههة والفهههم والمهههارات المسههتهدفة فمههن 

فالعالقهة  ،فعاال  وغير المست ارين يشهكلون مصهدر إزعها  يحقق تعلم هتست ار دافعيت

بهين إثهارة الدافعيهة والههتعلم تعتبهر مهن المههام الرئيسههة األولهى للمعلهم فالدافعيهة تعتبههر 

شهههرطا  ضهههروريا  لحهههدوو الهههتعلم وههههى ليسهههت ضهههرورية لبهههدء الهههتعلم فحسهههب بهههل 

  0ستمرار فية وإتقانه وإستخدامة فى مواقف جديدضرورية لإل
 

  

   البحث كلةمش
 :حساس بمشكلة البحث من خاللنبع اإل

اإلطالع على بعض الدراسات السابقة والتى أوصت بضرورة اإلهتمام بتنمية 0 1

رابعة  ،2020 ،تهانى الجبير ،2020 ،أسماء خليل) علم كدراساتالدافعية للت

 ،Dorit,2015، Irvine, J., 2018 ،2020 ،هيام محمد ،2020 ،محمد

Velagutham, Aldirdge, 2013) 

اإلطالع على بعض الدراسات والبحوو السابقة والتى أوصت بضروة  20

رقية )األهتمام بالطرق التدريسية الحدي ة كالمحطات العلمية كدراسات 

 ،عاصم محمد ،2012 ،هداية زايد ،2012مصطفى رياض،  ،2012 ،محمود

2013 ،Magdy S. & Sara M. 2017،  Spisak, J. ,2014 ،Eick, 

C., Tatarchuk, S., Anderson, A.   2013، Ediger M. ,2011 ،

Chris K., 2015 ) 

فى ضوء ما سهبق تتحهدد مشهكلة البحهث فهى وجهود تهدنى فهى مسهتوى الدافعيهة و

 .لتعلم العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى

 

   أسئلة البحث

 جابة عن السؤال الرئيس التالى: سعى البحث لإلي

مج إثرائى باستخدام المحطات العلمية فى تنمية الدافعية لتعلم العلوم ما فاعلية برنا

 عدادية؟لدى تالميذ المرحلة اإل

 :الفرعية التاليةجابة عن األسئلة ويتطلب ذلك اإل
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المحطات العلمية الالزم لتنمية الدافعية  باستخدامالبرنامج اإلثرائى  محتوىما  10

 عدادى ؟ لتعلم العلوم لدى تالميذ الصف األول اإل

 لتعلمالمحطات العلمية فى تنمية الدافعية  باستخدامما فاعلية البرنامج اإلثرائى  20

 عدادى ؟العلوم لدى تالميذ الصف األول اإل
 

  ف البحثهد
لدى تالميهذ الصهف األول اإلعهدادى تنمية الدافعية لتعلم العلوم لى إهدف البحث 

 لعلمية0المحطات ا باستخداممن خالل بناء برنامج إثرائى 
 

  فرض البحث
 اإلحصائى التالى :حاول البحث التحقق من صحة الفرض 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية  10

 .فى التطبيق القبلى والبعدى لمقياس الدافعية لتعلم العلوم  لصالح التطبيق البعدى
 

  البحث ةأهمي
 :تة من كونه قد يفيد فى كل منستمد البحث الحالى أهميا

 

  مناهج العلومومطورى مخططى 

تقديم تصورات علمية تعين موجهي العلوم والمسئولين في وزارة التربية 0 1

 .والتعليم على إثراء مناهج العلوم مستقبال  

مناهج العلوم نحو ضرورة تبني طريقة المحطات  ىتوجيه أنظار مخطط0 2

 0العلمية

 المعلمين 

المحطات العلمية  باستخدامدليل للمعلم يفيده فى  كيفية التدريس تقديم 0 1

 0المختلفة

لى اإلهتمام إستجابة لإلتجاهات الحدي ة التى تدعو إيعتبر هذا البحث 0 2

المعلمين إلستراتيجيات وطرق تدريسية حدي ة كالمحطات  باستخدام

ى يجب العلمية فى تدريس العلوم كقحد المخرجات المهمة والضرورية الت

 0اإلهتمام بها أثناء عملية التعلم

ستفادة المعلمين والباح ين من المفاهيم اإلثرائية المتضمنة فى إإمكانية  60

 0البرنامج اإلثرائى
 

  حدود البحث
 :اقتصر البحث الحالى على ما يلى 

الصف األول اإلعدادى بمدرسة الحسينية التابعة إلدارة  لميذاتمجموعة من ت0 1

 0 2020محافظة المنوفية فى العام الدراسى  ،لتعليميةشبين الكوم ا

التنوع والتكيف  – الطاقة –المادة وتركيبها )البرنامج اإلثرائى ويتضمن وحدات 0 2

 0التى تتضمن الفصل الدراسى األول (فى الكائنات الحية 
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 ،الم ابرة ،بتعلم العلوم االستمتاع االستطالع،حب )أبعاد الدافعية لتعلم العلوم 60

 (0الخوف من الفشل ،قلق التحصيل ،مستوى الطمو 
 

  منهج البحث
فهى مهن خهالل التصهميم شهبة التجريبهى استخدم البحث الحالى المهنهج التجريبهى 

المحطههات العلميههة فههى تنميههة  باسههتخدامتطبيههق وقيههاس فاعليههة البرنههامج اإلثرائههى 

ا  علهههى المجموعهههة العلهههوم وذلههك بتطبيهههق أدوات البحهههث قبليهها  وبعهههدي لهههتعلمالدافعيههة 

وصههف وبنههاء أدوات فههى كمهها اسههتخدم البحههث الحههالى المههنهج الوصههفى  ،التجريبيههة

 .ومناقشة النتائج وتفسيرها البحث
 

 ه جراءاتخطوات البحث وإ
 :لتحقيق أهداف البحث اتبع البحث الخطوات التالية 

اإلطالع على األدبيات والبحوو والدراسات السابقة ذات الصلة بمت يرات  10

 .بحثال

تحديد المحتوى العلمى من كتاس العلوم للصف األول اإلعدادى متم ال  فى  20

 (التنوع والتكيف فى الكائنات الحية  -الطاقة   -المادة وتركيبها)وحدات 

 0وتحليله لتحديد المفاهيم العلمية المتضمنة فية 

ى إعداد قائمة بالمفاهيم العلمية والمفاهيم اإلثرائية المتضمنة فى المحتو 60

 0المختار

 0المحطات العلمية باستخدامإعداد البرنامج اإلثرائى  30

 0المحطات العلمية باستخدامإعداد دليل المعلم للبرنامج اإلثرائى  10

 0لدافعية لتعلم العلومامقياس  :إعداد أداة البحث وتشمل 30

على مجموعة من السادة المحكمين وإجراء التعديالت  داةاأل عرض 30

 0للتحقق من صدق األدواتالالزمة فى ضوء آرائهم 

عينة من تالميذ الصف األول اإلعدادى بمدرسة )تحديد مجتمع البحث  30

 .(الحسينة بشبين الكوم 

 0تطبيق أداة البحث قبليا  على مجموعة البحث 20

 0المحطات العلمية للمجموعة التجريبية باستخدامتدريس البرنامج اإلثرائى  100

 .حثتطبيق أداة البحث بعديا  على مجموعة الب 110

 .رصد النتائج ومعالجتها إحصائيا  فى ضوء المت يرات وحجم العينة 120

 .مناقشة النتائج وتفسيرها 160

 0تقديم التوصيات والمقترحات فى ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج 130
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   مصطلحات البحث
 البرنامج اإلثرائى 

 عبارة عن تقديم مقررات دراسية إضافية وخبرات غنية تتالئم مع إحتياجات

التالميذ فى المجاالت المعرفية واإلنفعالية والنفس حركية دون أن يترتب على ذلك 

فتحى ) 0نتقال من درجة أو صف إلى درجة أو صف أعلىختصار للمدة ال منية لالإ

 (2002 ،جروان

 

 التعريف اإلجرائى 

تعرفه الباح ة بقنه عبارة عن مجموعة من الخبرات واألنشطة التعليمية 

إلضافية والتى تتسم بالعمق والتنوع بحيث يشمل اإلثراء الرأسى والمتم ل التعلٌمية ا

عدادى فى مادة العلوم فى تعميق بعض المفاهيم العلمية لتالميذ الصف األول اإل

وكذلك اإلثراء األفقى والمتم ل فى إدخال بعض المفاهيم اإلثرائية المرتبطة 

تخدام مصادر التعلم وأساليب التقويم بالمفاهيم األساسية باإلضافة إلى التوسع فى إس

ستعدادات تالميذ الصف األول إلمنهج العلوم بما يتناسب مع خصائ  وقدرات و

 0عدادى بحيث يعمل كل ذلك على تنمية الدافعية لديهماإل
 

 المحطات العلمية 
بقنههها طريقههة تدريسههية تقههوم علههى  (Gercek C.,ozcan O.,2016)يعرفههها 

علميههة التههى يضههعها المعلههم ويقههوم بتنفيههذها التالميههذ وذلههك مجموعههة مههن األنشههطة ال

بههالتجول علههى مجموعههة مههن الطههاوالت المحههددة سههواء فههى الفصههل أو المختبههر ب يههة 

فهههى أى وقهههت فهههى الحصهههة كتمهيهههد أو  اتحقيهههق أههههداف محهههددة ويمكهههن إسهههتخدامه

 .استكشاف بعض المفاهيم الضرورية الالزمة للبدء فى الحصة الدراسية

 

 اإلجرائى  التعريف
تُعههرف المحطههات العلميههة بقنههها طريقههة  تدريسههية تنظيميههة حدي ههة تقههوم علههى 

ممارسههة تالميههذ الصههف األول اإلعههدادى لمجموعههة مههن األنشههطة العلميههة اإلثرائيههة 

المقررة فى الفصل الدراسى األول من كتهاس العلهوم وذلهك مهن خهالل مجموعهة مهن 

ل درس حيههث تخههت  كههل محطههة المحطههات أو الطههاوالت المصههممة وفههق طبيعههة كهه

بنشاط معين أو مهارة معينهة تختلهف عهن المحطهة األخهرى وفهق وقهت زمنهى محهدد 

حيث تقوم التالميذ فى مجموعات ص يرة بممارسة ذلك النشهاط  ،يقرره معلم الفصل

أو المهارة واإلجابة على األسئلة المتعلقة به فى البرنامج اإلثرائى المعد لذلك بههدف 

 0تعلم مادة العلوملة تنمية الدافعي
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 الدافعية للتعلم 
بقنههها م ههابرة التالميههذ  (233، 2013،خههرونآعبههد الناصههر الجههرا  و) يعرفههها

والتواصههل فههى  د وحههب االسههتطالعسههتمتاعهم بههالتعلم واإلهتمههام بكههل مهها هههو جديههاو

 0التعلم وإنجاز المهام الصعبة وإدراك الكفاءة والتفوق فى األعمال التى يقومون بها

 

 :التعريف اإلجرائى

عههدادى فههى الم ههابرة ألداء تعرفههها الباح ههة بقنههها رغبههة تالميههذ الصههف األول اإل

 هموخهوف االسهتطالعبتعلم العلهوم وتنميهة مسهتوى الطمهو  وحهب  االستمتاعالمهام و

 باسههتخداممههن الفشههل وقلههق التحصههيل فههى مههادة العلههوم مههن خههالل برنههامج إثرائههى 

مههن خههالل المقيههاس  ميههذدرجههة التههى يحصههل عليههها التالالمحطههات العلميههة وتقههاس بال

  0المعد لذلك
 

  والدراسات السابقة نظرى،طار الإلا
 المحور األول: المحطات العلمية

تُعد المحطات العلمية إحدى طرق التدريس الحدي ة المعتمهدة علهى الهتعلم النشهط 

ى تم هل كإحهدى طهرق التهدريس الحدي هة الته   2007عهام    Jonesوالتهى وصهفها 

التنههوع والتميهه  فههى طههرق التههدريس ففههى المحطههات العلميههة يههتم ت ويههد كههل محطههة 

وتؤكهد المحطهات العلميهة علهى  ،دوات التعليمية الالزمهة لممارسهة الهتعلمبالمواد واأل

الههدور النشههط للتالميههذ مههن خههالل تههوزيعهم فههى مجموعههات يتجولههون علههى عههدد مههن 

ل موضهوع الهدرس أو قهراءة مقهال فهى المحطات العلمية من أجل إجراء تجربهة حهو

 0جتماع مع مستشار فى محطة أُخرىإمحطة أُخرى أو مشاهدة صور الموضوع أو 
 

 مفهوم المحطات العلمية : أولا 

تُعرف المحطات العلمية بقنها طريقة تدريسية ينتقل فيها التالميذ فى مجموعات 

بتقديههة كههل األنشههطة ممهها يتههيح للتالميههذ العلميههة صهه يرة عبههر سلسههلة مههن المحطههات 

أن العلميههة المختلفههة عبههر التنههاوس علههى المحطههات المختلفههة حيههث يمكههن للمحطههات 

تههدعم تههدريس المفههاهيم المجههردة فضههال  عههن المفههاهيم التههى تحتهها  لقههدر كبيههر مههن 

 ((Denis J., 2007, 16-21 0التكرار

 

ا   األسس التى تقوم عليها المحطات العلمية: ثانيا
 :ة أساسههههههية للمحطههههههات العلميههههههة وهههههههىيوجههههههد ثههههههالو أسههههههس فكريهههههه

(Gercek,C.,ozcan, O.,2016) 

والههذى يؤكههد علههى أهميههة أن يبحههث التالميههذ عههن المعرفههة بقنفسهههم  :البنااائى التجااا 

وعلهههى المهههدرس مسهههاعدتهم علهههى توضهههيح أفكهههارهم وتقهههديم أحهههداو تتحهههدى 

 0تفكيرهم

اعد التالميهذ علهى والذى يؤكهد علهى أن الهتعلم باالستكشهاف يسه: ىستكشافلا التجا 

 0إكتشافهم لمفكار والحلول بقنفسهم
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وهو الذى نهادى بهه برونهر كونهه أفضهل الطهرق إلحهداو تعلهم  :الستقصائى التجا 

حيههث يتههيح الفرصهههة أمههام التالميههذ لتنميههة تفكيههرهم وممارسهههة  ،قوامههه الفهههم

 0عمليات العلم المختلفة

 

ا   أشكال المحطات العلمية :ثالثا

تصميمها على طبيعة يق المحطات العلمية بقشكال عديدة والتى يعتمد يمكن تطب      

 (2002 ،سليمان محمد ،عبد الله خميس ،2012 ،نجالء يوسف:)كل درس ومنها

 :ستقصائيةال ستكشافية أوالمحطة ال
 

تخت  هذة النوعية من المحطات باألنشطة المعملية التى تتطلب إجهراء تجربهة 

فيهذها وقهت طويهل كإضهافة مهادة إلهى مهادة أو قهراءة نتيجهة معينة والتى اليست رق تن

 (Boschen J., 2018)0 تفاعل ما

 ة:المحطة القرائي
يضع المعلم فى هذة المحطة مهادة قرائيهة كمقالهة مهن جريهدة أومهن اإلنترنهت أو 

 يضع موسهوعة علميهة أومرجعها  علميها  أونشهرة تصهدرها إحهدى المؤسسهات العلميهة

بقهراءة المهادة العلميهة الموجهودة د وصهولهم إلهى ههذة المحطهة التالميذ عنهحيث يقوم 

  (Chris K., 2015) واإلجابة على األسئلة المتعلقة بالمحطة0

 ستشارية المحطة ال

تعتبر هذة المحطة مهن المحطهات المخصصهة للخبهراء حيهث يقهف المعلهم خلهف 

لميهة حهول تلك المحطة أو يكلف طالب متفوق من الصهفوف المتقدمهة بقهراءة مهادة ع

موضههوع الههدرس ويبههدأ التالميههذ عنههد وصههولهم إلههى هههذة المحطههة بسههؤال المستشههار 

نجههالء  (البرنههامج اإلثرائههى0الموجههود عنههدها بعههض األسههئلة الموجههودة عنههدهم فههى 

 (221، 2012 ،يوسف

 المحطة الصورية 

وهنها قهد الصهور والملصهقات والمجسهمات تتمي  هذة المحطهة بوجهود عهدد مهن 

م بملصههق جههاه  أوحكايههة مصههورة مههن إحههدى المجههالت وغيرههها مههن يسههتعين المعلهه

 (33، 2012 ،هداية زيدان) 0المصادر الصورية

 المحطة السمع بصرية

يضع المعلم فى هذة المحطة جهاز تسجيل أو تلفاز موصول بجهاز فيهديو وعنهد 

وصههول التالميههذ إلههى هههذة المحطههة يقومههوا بتشهه يل الجهههاز ويسههتمعون ويشههاهدون 

 البرنهامج اإلثرائهىفهى الموجهودة العلمية المعروضة ثم يجيبهون علهى األسهئلة المادة 

 (322، 2012 ،مصطفى رياض) 0المتعلقة بهذة المحطة

 لكترونيةالمحطة اإل

ض يضهع المعلههم فههى ههذة المحطههة جهههاز كمبيههوتر ويقهوم التالميههذ بمشههاهدة عههر

ة تعليميهة مرتبطهة مشهاهدة فالشه نترنهت أوالبحث فى اإلو تقديمى على البوربوينت أ

  (Spisak, J., 2014) الدرس0 بموضوع
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 –ستقصههائية المحطههة اال) ويسههتخدم البحههث الحههالى المحطههات العلميههة األتيههة

محطة متحهف   –المحطة السمع بصرية  – المحطة القرآئية  – لكترونية المحطة اإل

ة المحطهه –المحطههة الصههورية  –مراكهه  الههتعلم   –محطههة الههنعم والههال   –الشههمع 

وذلههك عنههد تههدريس وحههدات الفصههل الدراسههى األول لتالميههذ الصههف  (ستشههارية اال

محطهات علميهة فهى الحصهة حسهب طبيعهة  1-3األول اإلعدادى بحيهث يهتم اسهتخدام 

 :الدرس واألنشطة المستخدمة فية وذلك لمسباس األتية 

 0تالئم محتوى الكتاس المقرر من حيث اإلمكانات المتوفرة  10

 0محطات يمكن التحكم فيها  1-3ال يستوعب أك ر من  المختبر الدراسى 20

  0ليهاإيمكن توفير المواد واألجه ة التى نحتا   60
 

 المحور الثانى: الدافعية للتعلم
 

تعههد الدافعيههة للههتعلم ضههررة أساسههية لحههدوو الههتعلم وترجههع ك يههر مههن مشههكالت 

ن غيهاس إ ، حيهثاضههاالعملية التعليمية إلى إنعدام دافعية التعلم لدى التالميهذ أو إنخف

الدافعيههة لههدى التالميههذ ربمهها يعهه ى إلههى جهههل المدرسههين بقهميههة الدافعيههة فههى عمليههة 

      0 لعدم قدرتهم على إثارة الدافعية لدى التالميذ نحو تعلم خبهرات معينهة التعلم أو

 (321، 2020 ،ثناء عبد الودود)

 تعريف الدافعية للتعلم   :أولا 

نتبههاه المههتعلم تحههرك أفكههاره ووعيههه، وتدفعههه إلههى االتعتبههر حالههة داخليههة لههدى 

ههههذه واإلسهههتمرار فهههي أداء ، للموقهههف التعليميهههى والقيهههام باألنشهههطة التهههي تتعلهههق بهههه

عبهد  ،يوسهف قطهامي ،محهى الهدين تهوق) 0حتى يتحقّق التعلم كهدف للمتعلم األنشطة

 (2006 ،الرحمن عدس

ي تهدفع المهتعلم إلهى اإلنهدما  كما تم ّل الدافعية للتعلم مجموعة من المشهاعر الته

 0في األنشهطة التعليميهة المختلفهة، بمها يسههم فهي تحقيهق األههداف التعليميهة المنشهودة

 ( 133 ،2011 ،عفت مصطفى)

 

ا   أبعاد الدافعية   :ثانيا

 –التحمهل  –الطمهو  العههام )يهرى جيلفههورد أن الدافعيهة تتضههمن أربعهة أبعههاد 

 (222 ،2013 ،نعمة عبد السالم(0 )ملطبيعة الع –الم ابرة على بذل الجهد 

فى إعداده لمقياس الدافعية على  1233عتمد فاروق عبد الفتا  عام افى حين 

رتفاع مستوى )اعتبرها محددات للدافعية وتم لت فى اعدد من سمات الدافعية التى 

نحو  االتجاه –الوعى بمرور الوقت  – الم ابرة –للتحرك لممام  القابلية –و  مالط

تحدى  – الرغبة فى األداء األفضل   –البحث عن التقدير   –المنافسة   –مستقبل ال

 (0 263 ،2013 ،منى حسن السيد ،أشرف أبو حليمة ،جابر عبد الحميد) (لعقباتا

إلههى خمههس أبعههاد للدافعيههة تتم ههل فههى  (2003 ،عبههد اللطيههف محمههد)كمهها أشههار 

 –الم هابرة  –  مرتفهع السهعى نحههو تحقيهق مسهتوى طمههو –الشهعور بالمسهئولية )

 .ال من(الشعور بقهمية  –للمستقبل التخطيط 
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 المحطات العلمية لتالميذ الصف األول اإلعدادى باستخدامالبرنامج اإلثرائى 

المحطههات  باسههتخداموفيمهها يلههى توضههيح ألهههم خطههوات بنههاء البرنههامج اإلثرائههى 

  العلمية

عليمههى وبعهض النمههاذ  قامهت الباح هة بههاإلطالع علهى بعههض نمهاذ  التصهميم الت

اإلثرائيههة حيههث تعههد هههذه النمههاذ  األسههاس فههى بنههاء أى نظههام تعليمههى أو أى برنههامج 

حيهث (  2013 ،نبيل جاد)  ( ADDIE 2016)حيث تم االستعانة بنموذ   ،تعليمى

  :شمل الخطوات االتية 

تحليل متطلبات بيئة   -التالميذتحليل خصائ  )وتشمل   : . مرحلة التحليل1

لتحديد قائمة المفاهيم العلمية المدرجة فى وحدات  تحليل المحتوى العلمى - ريسالتد

فى مادة العلوم ول اإلعدادى الفصل الدراسى األول المقررة على تالميذ الصف األ

 0وكذلك تحديد قائمة ببعض المفاهيم االثرائية المرتبطة بها

العامة واألهداف تحديد األهداف  ( تشمل هذة المرحلة :مرحلة التصميم . 3

تحديد األساليب  - تجهي  نشاطات التعلم - اإلجرائية للبرنامج اإلثرائى

إعداد المحتوى  - واإلستراتيجيات التدريسية المستخدمة فى البرنامج  اإلثرائى

 0( التربوى لكل محطة

وهى مرحلة اإلنتا  الفعلى حيث تم تحديد المحطات العلمية  :مرحلة التطوير . 2

مة والهدف من كل محطة وتجهي ها بالمواد واألدوات الالزمة لإلستخدام المستخد

 0حسب طبيعة كل درس و األنشطة الموجودة به

 3وفى هذة المرحلة تم تقسيم التالميذ الى مجموعات بواقع  :مرحلة التنفيذ . 1

ميذ ويطلب من كل مجموعة أن تحمل تال 1-3مجموعات كل مجموعة مكونة من 

  0تم توزيع األدوار بين تالميذ المجموعةلقب معين ثم ي

تهدف هذه المرحلة إلى تقويم البرنامج  اإلثرائى من حيث  :مرحلة التقويم . 5

فاعليته فى تحقيق األهداف المنشودة منه وكذلك تقويم أداء التالميذ من خالل 

امج القياس البعدى ألبعاد الدافعية لديهم وتحليل النتائج للحكم على صالحية البرن

 0ومدى فاعليته فى تحقيق األهداف المنشودة

 :وقد تم استخدام نوعين من أساليب التقويم أثناء تجربة البحث 
 

 

ويتم ل فى إعداد أسئلة تعقهب كهل محطهة مهن المحطهات  التقويم التكوينى أو البنائى

 0سئلة تعقب كل درس من دروس الوحدةأالتعليمية المستخدمة فى كل درس و

  العلوم0 ويشمل على مقياس الدافعية لتعلم ائىالتقويم النه
 

 صالحية البرنامج اإلثرائى 

فههى صههورتة األوليههة علههى مجموعههة مههن السههادة اإلثرائههى تههم عههرض البرنههامج 

 :المحكمين إلبداء آرائهم فى 

مههدى مالئمههة الموضههوعات اإلثرائيههة المسههتخدمة فههى البرنههامج اإلثرائههى بالنسههبة 0 1

منهج العلوم للصهف األول اإلعهدادى ومهدى مالئمتهها  للموضوعات الرئيسية فى

 0لتالميذ الصف األول اإلعدادى
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 0مدى مالئمة األنشطة اإلثرائية المستخدمة فى البرنامج اإلثرائى0 2

 0البحث مجموعةمدى مالئمة أساليب التقويم لقدرات التالميذ 0 6

الصهورة ول إلهى ليها السادة المحكمهين للوصهإتم عمل التعديالت التى أشار  وقد

   للبرنامج النهائية
 

  اإلجراءات المنهجية للبحث:
 :ثرائية المرتبطة بهاإعداد قائمة بالمفاهيم العلمية والمفاهيم اإل :أولا 

 –الطاقهة  –المهادة وتركيبهها )مهن خهالل عمليهة تحليهل محتهوى وحهدات وذلهك 

عهدادى األول اإل والمقهررة علهى تالميهذ الصهف (التنوع والتكيف فى الكائنات الحية 

فههى الفصههل الدراسههى األول لتحديههد المفههاهيم العلميههة المتضههمنة فههى  فههى مههادة العلههوم

الوحههدات المقههررة، كمهها تههم اإلطههالع علههى البحههوو والدراسههات السههابقة ذات الصههلة 

، حهههاتم 2020،عليهههاء عيسهههى، 2020بهههالبرامج اإلثرائيهههة كدراسهههة )جمهههال حلمهههى، 

الكتههب العلميههة العربيههة واألجنبيههة فههى مجههال ( باإلضههافة إلههى بعههض 2013محمههد، 

العلهههوم م هههل )إكتشهههافات وأراء ، الطفهههرات العلميهههة ال ائفهههة( ، وكهههذلك المهههدونات 

والموسههوعات العلميههة بهههدف تحديههد بعههض المفههاهيم اإلثرائيههة المرتبطههة بالمفههاهيم 

الرئيسههية المتضههمنة فههى الوحههدات المقههررة علههى تالميههذ الصههف األول اإلعهههدادى 

بعض األنشطة اإلثرائية التهى تتناسهب مهع طبيعهة التالميهذ مهن جههة وطبيعهة  وكذلك

الوحدات المقررة من جهه أخرى وذلك بهدف إثراء المحتوى سواء كان إثهراء أفقهى 

مهن خههالل التوسههع وزيههادة عهدد المفههاهيم اإلثرائيههة أو إثههراء رأسهى مههن خههالل زيههادة 

لههى مجموعههة مههن السههادة المعرفههة والتعمههق فههى محتههوى المفهههوم، ثههم عرضههها ع

مهدى إلبهداء آرائههم فهى  المحكمين والمتخصصين فى مجال العلهوم وطهرق تدريسهها

اإلثرائيههة المسههتخدمة فههى البرنههامج اإلثرائههى لتالميههذ الصههف األول  المفههاهيممالئمههة 

 0اإلعدادى
 

ا    إعداد دليل المعلم لتدريس البرنامج اإلثرائى :ثانيا
ة المعلهم عنههد تهدريس البرنههامج االثرائهى القههائم إليه كتيهب يرجههعدليهل المعلهم هههو 

 –علهى المحطهات العلميههة ليسترشهد بهه فههى كيفيهة تهدريس وحههدات )المهادة وتركيبههها 

فههى الكائنههات الحيههة( المتضههمنة فههى البرنههامج االثرائههى  التنههوع والتكيههف –الطاقههة 

 0والمقررة على تالميذ الصف االول االعدادى فى مادة العلوم

لمعلهم علهى ثهالو أجه اء كههل جه ء عبهارة عهن وحهدة تعليميهة مههن اشهتمل دليهل ا

وحدات الترم األول من مادة العلوم لهدى تالميهذ الصهف األول اإلعهدادى وكهل درس 

من دروس الوحدة يحتهوى علهى مجموعهة مهن العناصهر التهى يقهوم المعلهم بتدريسهها 

إحتوى الهدليل  المحطات العلمية ولكى يحقق الدليل الهدف المطلوس للتالميذ بواسطة

 -على:

البرنههامج نبههذة مختصههرة عههن التعريههف بالههدليل وأهميتههه ومقدمههة للمعلههم تشههمل  10

 كل منهما0 وأهميةاالثرائى والمحطات العلمية 
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هههداف ههداف العامهة للبرنهامج واألشهتملت علهى األإثرائهى والبرنهامج اإلأههداف  20

 –المهاريهة  –جرائية بكل درس من دروس الوحدات فى الجوانب )المعرفية اإل

 الوجدانية(0

 ثرائى0الوسائل والمواد التعليمية المستخدمة فى البرنامج اإل 60

 المحطات العلمية0توجهات عامة لخط السير فى الدرس المبنى على  30

 0الخطة ال منية لتنفيذ دروس الوحدة 10

 المحطات العلمية0 طريقةحضير دروس الوحدة وفق 0 ت3

 

ا   إعداد أداة البحث: ثالثا

تعلم مههادة العلههوم لتالميههذ الصههف لههيعههة البحههث الحههالى تنميههة الدافعيههة تقتضههى طب

المحطهات العلميهة  باسهتخدامثرائهى عدادى بهدف معرفهة تهقثير البرنهامج اإلول اإلاأل

 .لديهملتعلم العلوم على تنمية الدافعية 
   

  :وقد تم إعداد مقياس الدافعية وفقا  للخطوات التالية

 :ستحديد الهدف من المقيا. 4
تعلم مههادة العلههوم لتالميههذ لهههههدف هههذا المقيههاس إلههى قيههاس مههدى تنميههة الدافعيههة 

لههى اسههتخدام نتههائج تطبيههق المقيههاس للتحقههق مههن إضههافة عههدادى باإلول اإلالصههف األ

 0هسئلتأجابة على واإل البحثصحة فروض 

 :تحديد أبعاد المقياس. 3
تناولههت الدافعيههة تههم االطههالع علههى عههدد مههن البحههوو والدراسههات السههابقة التههى 

 ،فهادى سهعود)بناء المقياس عليها كدراسهة تم بعاد التى للتعلم مما ساعد فى تحديد األ

 ,Sundra, Moore)ودراسهة(  2013،صههبا  نصههراوى) ودراسههة (   2013

 ,Wise, Kong)ودراسهة  (Wise , Demars, 2003)ودراسهة    ( 2002

يههة والعناصههر المشههتركة فههى ساسههية للدافعتههم حصههر المكونههات األ،  كمهها  ( 2004

عداديههة  بعههاد المناسههبة منههها للمرحلههة اإلتههم اختيههار األوبعههد ذلههك  ،الدراسههات السههابقة

 مسهتوى الطمهو    –الم هابرة   –بمادة العلهوم  االستمتاع  – االستطالعحب )وهى 

 0)الخوف من الفشل   –قلق التحصيل   –

 :بناء المقياس. 2
فقهرة  33تتضهمن أبعهاد  3 وليهة والمكهون مهن تهم بنهاء المقيهاس فهى صهورته األ

 أبعاد   3موزعة على الـ 

 :صياغة عبارات المقياس. 1

 صياغة عبارات المقيهاس وفقها  لطريقهة ليكهرت  فهى صهورة المقيهاس ال الثهى  تم

وقهد روعهى أثنهاء إعهداد عبهارات المقيهاس أن تكهون سههلة ) أبدا    –أحيانا   – دائما  )

عهدادى وتعبهر عهن سهلوكياتهم أثنهاء ول اإلتالميذ الصف األوواضحة ومناسبة لعمر 

دراستهم لمادة العلوم أو فى حيهاتهم اليوميهة وبحيهث تكهون نصهف عبهارات المقيهاس 

 0خر سلبيةإيجابية ونصفها األ
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 :صدق المقياس. 5
ن يقهيس فعهال  مها تههم أبمعنهى  ،ويقصهد بهه صهالحيتة فهى قيهاس مها وضههع لقياسهة

 :سة من خاللوضعة لقياسة وقد تم قيا
 

  :نصدق المحكمي
تههم عههرض المقيههاس علههى بعههض المحكمههين والمتخصصههين فههى مجههال العلههوم 

وطرق تدريسها إلبداء آرائهم ومقترحاتهم مهن حيهث دقهة المفهردات فهى قيهاس البعهد 

المطلوس قياسه وكذلك مدى مناسبة أسلوس صياغة المفردات لتالميهذ الصهف األول 

 0سئلةعدادى ومدى وضو  األاإل

 الداخلى:صدق اإلتساق 

معامههل ارتبههاط  باسههتخدامتسههاق الههداخلى لمقيههاس الدافعيههة تههم حسههاس صههدق اإل

بيرسون وذلك عن طريق حساس معامالت االرتباط بهين درجهات التالميهذ فهي أبعهاد 

 :المقياس والدرجة الكلية كما بالجدول التالى

 

 ( عالقة األبعاد بالدرجة الكلية لمقياس الدافعية1جدول )

 األبعاد
حب 

 االستطالع

االستمتاع 

 بمادة العلوم
 الم ابرة

مستوى 

 الطمو 

قلق 

 التحصيل

الخوف من 

 الفشل

االرتباط 

بالدرجة 

 الكلية

00333** 00326** 00333** 00321** 00363** 00331** 

 

 0001 دالة احصائيا عند مستوى**   

بعهاد والدرجهة يتضح من الجدول السابق أن معامالت اإلرتبهاط بهين درجهات األ

مما يهدل علهى أن المقيهاس بوجهه عهام يتمتهع بدرجهة ( 0001)الكلية دالة عند مستوى 

 .وصادق لما وضع لقياسه عالية من الصدق 

 : اسثبات المقي 30

تههم حسههاس ال بههات بطريقههة ألفهها كرونبههاا، حيههث تههم حسههاس ثبههات أبعههاد المقيههاس 

 : كما بالجدول التالى ،الفرعية وحساس ثبات المقياس ككل

 

 ( معامل الفاكرونباا ألبعاد مقياس الدافعية 2جدول )
 

 األبعاد
حب 

 االستطالع

االستمتاع 

 بمادة العلوم
 الم ابرة

مستوى 

 الطمو 

قلق 

 التحصيل

الخوف 

من 

 الفشل

معامل ألفا 

 كرونباا
00313 00322 00302 00311 00323 00303 

                                

 00306= للمقياس ككل كرونباا  امعامل ألف
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 .يتضح من الجدول السابق أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من ال بات
 

 : زمن المقياس .7

تههم تقههدير الهه من الههالزم لإلجابههة عههن مقيههاس الدافعيههة لههتعلم العلههوم بحسههاس      

المتوسهط ال منههى الههذى اسهت رقته جميههع التلميههذات فههى حهل المقيههاس ككههل ووجههد أن 

تهههاء جميههع التلميههذات مههن إختيههار اإلجابههة عههن جميههع عبههارات الهه من المناسههب إلن

( دقائق لقراءة تعليمات المقياس وبالتالى يصهبح 1)( دقيقة، بإضافة 60هو )المقياس 

 ( دقيقة610)ال من الكلى لإلجابة عن المقياس هو 
 

 :الصورة النهائية للمقياس. 8
 

 أبعاد 3على  بند موزعين(  33)تكون المقياس فى صورتة النهائية من 
 

 ( جدول مواصفات مقياس الدافعية6جدول )
 

 جمالىاإل رقام العباراتأ بعاد المقياسأ م

 السالبة الموجبة

 3 3-3-3-2 3-1-6-1 االستطالعحب  1

 3 11-13-12-10 13-16-11-2 بمادة العلوم االستمتاع 2

 3 22-21-12-13 23-26-20-13 الم ابرة 3

 3 60-22-23-23 62-61-23-21 مستوى الطمو  4

 3 30-63-61-66 62-63-63-63 قلق التحصيل 5

 3 33-31-33-32 33-33-36-31 الخوف من الفشل 6

 33 23 23 جمالىاإل
 

 التصميم شبة التجريبى للبحث: 

 –تم استخدام التصميم شبة التجريبى ذو المجموعة الواحدة ذات التطبيهق القبلهى 

بعههدى والتههى  – بحههث علههى مجموعههة البحههث قبلههى ال أداةحيههث تههم تطبيههق  البعههدى

 0ثرائى القائم على المحطات العلميةدرست البرنامج اإل

  تحديد مجموعة البحث:. 4
 

 مدرسهة الحسهينيةمهن عهدادى ول اإلالصهف األ ميهذاتتم اختيار مجموعة مهن تل

الدراسهى محافظة المنوفية فى العهام  – دارة شبين الكوم التعليمية عدادية التابعة إلاإل

2020 0 
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 :البحث اةإجراءات تطبيق أد. 3
 

 البحث اةالتطبيق القبلى ألدأولا : 
 

مدرسهة فهى  مجموعة البحهثقامت الباح ة بالتطبيق القبلى لمقياس الدافعية على 

ثنههين الموافههق دارة شههبين الكههوم التعليميههة وذلههك يههوم اإلعداديههة التابعههة إلإلالحسههينية ا

نحهراف رصد الدرجات وحساس قيمة المتوسهط الحسهابى واإلوقد تم  13/10/2020

 البحث0المعيارى لنتائج التطبيق القبلى ألدوات 
 

 

 ( التطبيق القبلى لمقياس الدافعية3جدول )
 

 العدد التطبيق األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

أص ر 

 درجة

أكبر 

 درجة

الدرجة 

 النهائية

 00. ... 94 4100 991.9 04 القبلي الدافعية مقياس
 

 

ا :   :تدريس البرنامج اإلثرائى لمجموعة البحثثانيا

ول قامت معلمة الفصل بتدريس وحدات البرنهامج االثرائهى للفصهل الدراسهى األ

عدادة وتم تهدريب إعدادى وفقا  لدليل المعلم الذى تم ول اإلمن منهج العلوم للصف األ

ير فهى الهدرس وفهق المحطهات العلميهة معلمة الفصهل عليهة والهذى يوضهح كيفيهة السه

  22/12/20200إلى 12/10/2020الفترة من  وذلك فى
 

ا :     :البحث ةالتطبيق البعدى ألداثالثا
 

بعد االنتهاء مهن تهدريس الوحهدات لمجموعهة البحهث قامهت الباح هة بتطبيهق أداة 

داء التالميههذ فههى مقيههاس قخههرى بهههدف الحصههول علههى بيانههات تتعلههق بههأالبحههث مههرة 

 60/12/20200 السبت الموافقوقد تم التطبيق البعدى ألداة البحث يوم  ة،لدافعيا
 

 ( التطبيق البعدى لمقياس الدافعية1جدول )
 

 العدد التطبيق األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

أص ر 

 درجة

أكبر 

 درجة

الدرجة 

 النهائية

مقياس 

 الكلى الدافعية
 00. .0. 0.. 01.9 2214. 04 البعدى

 

 

 المعالجة اإلحصائية:. 2

البحث )مقياس الدافعية( تهم رصهد  اةنتهاء من التطبيق القبلى والبعدى ألدبعد اإل

 كل من : باستخداموتحليلها إحصائيا وذلك  مقياسنتائج تطبيق ال

نحهههراف حصهههاء الوصهههفى : واشهههتملت علهههى حسهههاس المتوسهههط الحسهههابى واإلاإل0 1

   0مقياس الدافعيةللتطبيق القبلى والتطبيق البعدى المعيارى لمجموعة البحث فى ا
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  للعينههات  T testسههتداللى : ويتم ههل فههى حسههاس قيمههة وداللههة   حصههاء اإلاإل 20

لحسههاس داللههة الفههرق بههين درجههات التطبيههق  SPSSبرنههامج  باسههتخدامالمرتبطههة 

 0القبلى والبعدى فى مقياس الدافعية

متوسهههطات الحسهههابية لهههدرجات التم يهههل البيهههاني باألعمهههدة الم دوجهههة يوضهههح ال 60

 0التطبيقين القبلى والبعدى

 البحهثجابهة عهن أسهئلة حصائية التى تم استخدامها ب رض اإلومن األساليب اإل

 واختبار صحة الفروض :

 0للمقارنة بين متوسطات عينتين مرتبطتين تختبار 0إ1

 (d0)يتا وحجم التقثير إمربع  البعدىختبار التحليل 0إ2

 ى0تساق الداخلباط لحساس اإلرتمعامالت اإل60

 0ختباراإل ثبات حساسل كرونباا ألفا طريقة30

 

  :بحثنتائج ال
عرض النتائج المرتبطة بفاعلية البرنامج اإلثرائى فى تنمية الدافعية لتعلم العلوم 

 لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى

يوجهد فههرق ذو داللههة ) الههذى يهن  علههى اإلحصهائىلتحقهق مههن صهحة الفههرض ل

صههائية بههين متوسههطى درجههات تالميههذ المجموعههة التجريبيههة فههى التطبيههق القبلههى إح

 (  والبعدى لمقياس الدافعية لتعلم العلوم لصالح التطبيق البعدى

المتوسهط الحسهابي، )بحساس وصف وتلخي  بيانات البحث ب ةالباح  تقام     

 ىيبيهة فهلدرجات المجموعهة التجر) أص ر درجةو المعياري، أكبر درجة نحرافاإل

  :لمقياس الدافعية، كما يوضحها الجدول التالي ىوالبعد ىالتطبيقين القبل
                                  

 

 اإلحصاءات الوصفية لدرجات التطبيقين لمقياس الدافعية( 3جدول )

 العدد التطبيقين األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

أص ر 

 درجة

أكبر 

 درجة

 الدرجة

 النهائية

حب 

 االستطالع

 12 13 1063 13033 30 القبلي
23 

 26 13 1033 20061 30 البعدى

االستمتاع 

 بمادة العلوم

 12 11 1022 13031 30 القبلي
23 

 26 13 1033 12020 30 البعدى

 الم ابرة
 12 13 1023 13061 30 القبلي

23 
 26 13 1031 20033 30 البعدى

مستوى 

 الطمو 

 12 11 1023 13013 30 ليالقب
23 

 26 13 1032 20021 30 البعدى

 قلق التحصيل
 12 13 1023 13061 30 القبلي

23 
 26 13 1060 20021 30 البعدى
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الخوف من 

 الفشل

 12 11 1023 13013 30 القبلي
23 

 26 13 1013 20023 30 البعدى

مقياس 

 الكلى الدافعية

 111 20 1033 22013 30 القبلي
133 

 131 113 3033 122010 30 البعدى

  

بالنسهبة لمقيهاس  ىمتوسط درجات التطبيهق البعهد :أن السابقول دمن الج يتضح

درجهة، وههو   (133)من الدرجهة النهائيهة ومقهدارها  (122010)الدافعية ككل بل ت 

درجهة مهن  (22013)الهذي بله   ىلدرجات التطبيهق القبله ىمن المتوسط الحساب ىأعل

درجههة ممهها يههدل علههي وجههود فههرق بههين   (26062)النهائيههة بفههارق مقههداره  الدرجههة

نتيجهة تعرضههم  البعدىمتوسطى درجات التطبيقين لمقياس الدافعية لصالح التطبيق 

بالنسههبة للمقيههاس ( المحطههات العلميههة باسههتخدامبرنههامج إثرائههى )للمعالجههة التجريبيههة 

 ه0ككل ولكل بعد علي حد
 

 شكل األعمدة البيانية اتضح ما يلي باستخدام نالتطبيقيدرجات  وبتم يل
   

 
 

 

 التم يل البياني باألعمدة لمتوسطي درجات التطبيقين لمقياس الدافعية (1شكل )
 

بههين درجههات  السههابق وجههود فههروق واضههحة بيانيهها   ىمههن التم يههل البيههان ويتضههح

  .التطبيقين لمقياس الدافعية

تهم ( 0001) ين المتوسطين عنهد مسهتوىوللتحقق من الداللة اإلحصائية للفرق ب 

، (تطبيهق متكهرر ة:مجموعهة واحهد (للمجمهوعتين المتهرابطتين) ت) اختبهار ستخدامإ

 :تضح ما يلىإلفرق المتوسطين  (ت)وبتطبيق اختبار
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للفرق بين متوسطي درجات التطبيقين  "ت  "نتائج اختبار  (3 )جدول 

 لمقياس الدافعية
 

 

 :من الجدول السابق أن  يتضح
 

 "تجاوزت قيمة  (21001)بالنسبة لمقياس الدافعية ككل المحسوبة  "ت  "قيمة 

ممها يهدل علهى وجهود ( 0001)ومستوى داللهة  (62)الجدولية عند درجة حرية  "ت 

ذا المتوسهط ) البعهدىفرق حقيقي بهين متوسهطى درجهات التطبيقهين لصهالح التطبيهق 

 )األكبر

وجههود فههرق دال إحصههائيا  عنههد   وبالتههالي تههم قبههول الفههرض الههذي يههن  علههى 

 درسههتبههين متوسههطي درجههات تالميههذ المجموعههة التجريبيههة التههي  0001 مسههتوي

 ىالمحطهات العلميهة فهي التطبيقهين القبلهي والبعهد باسهتخدامبرنهامج إثرائهى  باستخدام

  ".البعدىلصالح التطبيق  لمقياس الدافعية ككل ولكل بعد علي حدة

 ىلنتهائج التطبيقهين القبله ( ) ن قيمهة مربهع إيتهاأالجدول السابق أيضا ، ويبين 

مهههن التبهههاين بهههين  )٪22)وههههي تعنهههي أن  (0022)الدافعيهههة ككهههل  لمقيهههاس البعهههدىو

 )٪22) أن ىمت يههر المعالجههة التدريسههية، أ إلههىمتوسههطي درجههات التطبيقههين يرجههع 

بههين درجههات التطبيقههين يمكههن تفسههيره بسههبب اسههتخدام برنههامج إثرائههى  التبههاينمههن 

 (3036) يتضهح مهن الجهدول أن قيمهة حجهم األثهر كمها المحطهات العلميهة،  سهتخدامبا

، وأن هنهاك أثهر األثهر كبيهر جهدا   ىأن مسهتو ىمما يدل عل تجاوزت الواحد الصحيح

 االبعاد
فرق 

 المتوسطين

نحراف اال
المعياري 

 للفروق

قيمة  
 ت

درجة 
الحر
 ية

مستوي 
 الداللة

مربع 
 ايتا

حجم 
 االثر

 الفعالية

حب 
 االستطالع

 مرتفعة .578 7.1. 0.9. 51 937.1 37.5 578.3

االستمتاع 
بمادة 
 العلوم

 مرتفعة 3781 7.8. 0.9. 51 17.5 3792 57.3

 مرتفعة .273 783. 0.9. 51 95799 3792 27233 المثابرة

مستوى 
 الطموح

 مرتفعة 57.9 7.8. 0.9. 51 99731 ..37 3..57

قلق 
 التحصيل

 مرتفعة 3793 .78. 0.9. 51 9.7.8 9789 .27

الخوف 
 من الفشل

 مرتفعة .273 789. 0.9. 51 .9579 97.1 .57

مقياس 
 الدافعية
 ككل

 مرتفعة 7.5. 713. 0.9. 51 397.9 7.3. 35755
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المحطهات العلميهة فهي تنميهة  باستخدامستخدام برنامج إثرائى كبير وفعالية مرتفعة إل

 ه0رعية علي حدالدافعية ككل وكذلك بالنسبة لمبعاد الف
 

 تفسير ومناقشة نتائج البحث وربطها بالدراسات السابقة: 
ثرائهى سهتخدام البرنهامج اإلأسفرت نتائج البحث على األثهر اإليجهابى والفعهال إل

الصهف األول  تالميهذالعلمية  فى تنمية الدافعية لتعلم العلوم لهدى  المحطات باستخدام

لتجريبية فى التطبيق البعدى عن التطبيهق المجموعة ا تلميذاتحيث تفوق  ،اإلعدادى

المحطات العلميهة، ويمكهن أن نرجهع  باستخدامثرائى القبلى بعد دراستهم للبرنامج اإل

المجموعة التجريبية فى مقياس الدافعية لتعلم العلهوم ميذات رتفاع متوسط درجات تلإ

دال إحصهائيا  فى التطبيق البعدى مقارنة بالتطبيق القبلى، باإلضافة إلهى وجهود فهرق 

المجموعة التجريبية فهى ميذات ( بين متوسطى درجات تل0001عند مستوى الداللة )

التطبيقين القبلهى والبعهدى لمقيهاس الدافعيهة لصهالح التطبيهق البعهدى إلهى عهدة أسهباس 

 منها :

المجموعههة التجريبيههة للمحطههات العلميههة فههى دراسههة وحههدات ميههذات اسههتخدام تل 10

ر جهو مهن التشهويق والمتعهة ممها أدى إلهى يهم علهى تهوفالبرنامج االثرائى ساعد

حتهواء إزيادة تركي هم وانتبهاههم وإثهارة دافعيهتهم نحهو عمليهة الهتعلم مهن خهالل 

المحطات العلمية على مجموعة من األنشطة المتنوعة والتفاعلية باإلضهافة إلهى 

ميههة يتنههوع مصههادر الحصههول علههى المعرفههة م ههل الفيههديوهات والفالشههات التعل

 الصور الملونة0و

تعمهل المحطههات العلميهة علههى تههوفير بيئهة تعليميههة مليئهة بههالم يرات والمحفهه ات  20

 0موتنمية الدافعية لديه معلى إثارة خيالهالتالميذ التكنولوجية التى تساعد 

كتشاف التعلم يعمل على إثارة فضولة وتشهوقة للوصهول الهى إقيام التلميذ نفسة ب 60

 نتائج تعلمة0

المختلفههة كمحطههة متحههف الشههمع العلميههة المحطههات  باسههتخدام ميههذاتتلالقيههام  30

 هميعمهل علهى زيهادة دافعيهت يةبقدوار خيالية وتم يل همشخصيات وقيام هموتقمص

 0لتعلم العلوم

بممارسههة بعههض األنشههطة المختلفههة كعمههل نمههوذ  لههذرة عنصههر  اتقيههام التلميههذ 10

الههورق مههن  ىة مركههب مههن الصلصههال وعمههل نمههوذ  للمولههد الكهربههرخههر لههذأو

 ،لبومهات توضهح تصهنيف النباتهات مهن الطبيعهةأيضها  عمهل ألوان والمقوى واأل

 0لتعلم العلوم همكل ذلك يعمل على زيادة دافعيت

هذة النتائج مع نتائج العديهد مهن الدراسهات والتهى أثبتهت فاعليتهها فهى  وتتفق     

 ،لجبيهههرودراسهههة )تههههانى ا (2020 ،رابعهههة محمهههد)تنميهههة الدافعيهههة للهههتعلم كدراسهههة 

  ودراسههة (2020 ،أم كل ههوم أحمههد)ودراسههة  (2020 ،هيههام محمههد)ودراسههة  (2020

            و دراسههههههة (2020 ،عليههههههاء عيسههههههى)ودراسههههههة   (2020 ،ثنههههههاء عبههههههد الههههههودود

(Irvine, J., 2018) 
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  :بحثتوصيات ال
فههى ضههوء النتههائج التههى تههم التوصههل إليههها، يمكههن الوصههول إلههى مجموعههة مههن 

 يلى توضيحها:التوصيات فيما 

وتوظيهههف األنشهههطة العلميهههة بقشهههكالها المختلفهههة  باسهههتخدامهتمهههام ضهههرورة اال 10

قتصار على الكتهاس المدرسهى كمصهدر للمعلومهة كمصدر لتعلم العلوم وعدم اال

 0بل يجب تنوع مصادر المعرفة المختلفة للتالميذ

كتشهاف المعرفهة ولهيس إضرورة حرص المعلمين على جعل التالميذ ههم سهبب  20

ستقصههاء والبحههث والتقصههى قبلين لههها والحههرص علههى ممارسهة عمليههات االمسهت

 0للمعلومة

ضهههرورة ت ويهههد وتجهيههه  المهههدارس اإلعداديهههة بوسهههائل وأنشهههطة وبرمجيهههات  60

تكنولوجية حدي ة تستخدم فى تدريس كافة المقررات الدراسية وتجهي  وتحهديث 

ظيفهها فهى لهى وتوصهيلها بشهبكات اإلنترنهت والعمهل علهى تومعامل الحاسهب اآ

 تعليم وتعلم كافة المقررات الدراسية0

علهى اسهتخدام خيهالهم ومههارات التفكيهر المختلفهة  التالميذالحرص على تشجيع  30

لديهم من خالل مهام إلكترونيهة يه ودون بهها مهن قبهل المعلهم والتهى تعمهل علهى 

سههت ارة تفكيههرهم ودافعيههتهم نحههو عمليههة الههتعلم وتمكههنهم مههن اسههتخدام مهههارات إ

 خالل المحطات العلمية0من كير العليا لديهم التف

عقههد دورات تدريبيههة لمعلمههى العلههوم بالمرحلههة اإلعداديههة لتنميههة قههدراتهم علههى  10

ستخدام البرامج اإلثرائية كقحد األساليب الحدي ة وتوظيفها فهى عمليهة التهدريس ا

 بصفة عامة0

علهى تنميهة  إثراء الموضوعات الدراسية فى مادة العلوم بتهدريبات عديهدة تعمهل 30

 0مهارات التفكير العليا

الهدعوة إلههى إنشهاء وحههدات خاصهة بههوزارة التربيهة والتعلههيم تعمهل علههى تصههميم  30

الوحههدات الدراسههية فههى المقههررات المختلفههة وفههق المحطههات العلميههة وتوفيرههها 

 للمعلمين الستخدامها فى العملية التعلىمية0
 

الدراسههية وتشههجيع ضههرورة توظيههف المحطههات العلميههة فههى جميههع المقههررات  30

 0المعلمين على استخدامها

ضهههرورة تطبيهههق البرنهههامج اإلثرائهههى باسهههتخدام المحطهههات العلميهههة فهههى جميهههع  20

 المراحل التعليمية المختلفة0
 

 

  :بحثمقترحات ال
 البحهووتقتر  الباح ة إجهراء  ،فى حدود البحث الحالى وما أسفر عنه من نتائج

 التالية :
 

فههى تنميههة الحههس البيولههوجى وعمليههات العلههم  دراسههة أثههر المحطههات العلميههة 10

 0األساسية والتكاملية فى مادة العلوم
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دراسهههة أثهههر المحطهههات العلميهههة فهههى تعهههديل التصهههورات البديلهههة للمفهههاهيم  20

 نحوها0 االتجاهالبيولوجية فى مادة العلوم و

المحطهات العلميهة  فهى تنميهة الحهل  باسهتخدامدراسة فاعلية برنامج إثرائهى  60

 0مشكالت فى مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةاإلبداعى لل

فى تنميهة مههارات المحطات العلمية  باستخدامدراسة فاعلية برنامج إثرائى  30

 0فى مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةالتفكير البصرى 

دراسة أثر المحطات العلمية فى تنمية التفكير المسهتقبلى والهذكاء الوجهدانى  10

 0ميذ المرحلة اإلعداديةلدى تال

إجراء دراسهات أخهرى مماثلهة للدراسهة الحاليهة علهى منهاهج وموضهوعات  30

 0أخرى وعلى مراحل دراسية مختلفة
 

   المراجع:

 أولا : المراجع العربية

أثههر تههدريس وحههدتى في يههاء مههن خههالل اسههتراتيجية  0(2020) سههماء خليههل حمههيضأ

نجاز والتحصهيل ى تنمية دافعية اإللكترونية فالتفكير السابر بالمجموعات اإل

 ،3المجلهد  ،المجلاة العربياة للتربياة النوعياة ،لدى طالبات المرحلة ال انوية

 1200-136، ص 16، العدد

، ترجمههة، الطفاارات العلميااة الةائفااة 0(2011تشههارل  إم ويههن وآرثههر دابليههو ديجنهه  )

 محمد فتحى خضر، كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة0

فاعليهة اسهتخدام بعهض اسهتراتيجيات الهتعلم المهدمج فهى تنميهة  0(2020)الجبير تهانى 

المجلاة األااديمياة  ،الدافعية نحو التعلم لدى طالبات الصف ال هانى المتوسهط

 360-33، ص 2العدد  ،1المجلد  ،العالمية فى العلوم التربوية والنفسية

تصاد المعرفى علهى التحصهيل أثر استخدام االق 0(2020ثناء عبد الودود عبد الحافظ )

المجلاة الدراسى والدافعية األكاديمية لدى تالميذ الصف الخهامس اإلبتهدائى، 

 3330-321، ص 11العدد  ،3، المجلد العربية للعلوم التربوية والنفسية

فاعليهة برنهامج  0(2013جابر عبد الحميد جابر، أشرف أبو حليمة، منى حسن السهيد )

باستخدام اإلستراتيجيات المعرفيهة ومها وراء المعرفيهة لتنمية دافعية اإلنجاز 

 20، العدد مجلة العلوم التربويةلدى طالس المرحلة اإلعدادية، 

، ترجمة كمال محمد السيد، فتح الله الشيخ، ااتشافات وآراء(: 2010جاليليو جاليلى )

 كلمات عربية للترجمة والنشر، القاهرة0

فاعلية برنامج مقتر  فهى الفي يهاء قهائم علهى  0(2020)جمال حلمى فتح الباس مرعى 

الههتعلم المتوافههق مههع عمههل الههدما  فههى تنميههة مفههاهيم النههانو تكنولههوجى لههدى 

العهدد  ،21المجلد  ،مجلة العلوم التربوبة والنفسية ،طالس المرحلة ال انوية

 120-2، ص 1

مصورة فهى ل از التعليمية الاأل باستخدامفاعلية برنامج  0(2012)حنان محمد صفوت 

 ،تنمية بعض المفاهيم العلمية الفضهائية والخيهال العلمهى لهدى طفهل الروضهة

 6360-662، ص 61العدد  ،جامعة المنيا – مجلة الطفولة
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لكترونهى أثر استخدام استراتيجية العصف الهذهنى اإل 0(2020)رابعة محمد الصقرية 

الصهف الحهادى نجهاز لهدى طالبهات ببيئة التعليم المهدمج فهى تنميهة دافعيهة اإل

المجلاااة الدولياااة للدراساااات التربوياااة  ،سهههالميةعشهههر فهههى مهههادة التربيهههة اإل

 1330-166، ص 1العدد  ،3المجلد  ،والنفسية

فاعليهة اسهتراتيجية المحطهات العلميهة فهى تههدريس  0(2012)رقيهة محمهود أحمهد علهى 

النحو على تنمية التحصيل النحوى وبعهض مههارات مها وراء المعرفهة لهدى 

 ،63المجلهد  ،جامعاة أسايوط ،مجلة الية التربياة ،عداديةالمرحلة اإل تالميذ

 302-611ص  ،3العدد 

أثههر اسههتخدام اسههتراتيجية المحطههات العلميههة فههى تنميههة  0)2013)سهههام أحمههد رفعههت 

مهارات التفكير الناقد وبعض عادات العقل فى مادة اإلقتصهاد المن لهى لهدى 

ث عربياااة فاااى مجاااالت التربياااة مجلاااة بحاااو ،عداديهههةتلميهههذات المرحلهههة اإل

 636-661ص  ،3العدد  ،النوعية

فاعليههة برنههامج مقتههر  قههائم علههى 0 (2012)بههو حههرام أسههماعيل عبههد الكههريم إشههادية 

ساسههية لههدى نشههطة المتدرجههة لتنميههة المفههاهيم العلميههة وعمليههات العلههم األاأل

 0جامعة سوها  ،كلية التربية ،رسالة ماجستير ،طفال الروضةأ

 باسهههتخدامفاعليهههة تهههدريس مقهههرر األحيهههاء 0 (2013)مهههد ابهههراهيم عمهههر عاصهههم مح

سهتيعاس المفهاهيمى استراتيجية محطات التعلم فهى تنميهة اليقظهة الذهنيهة واإل

 - مجلااة الدراسااات التربويااة والنفسااية، لههدى طههالس الصههف األول ال ههانوى

 2310-223، ص 2، العدد 12، المجلد جامعة السلطان قابوس

فاعليهة تههدريس برنهامج مقتههر  لمنشهطة اإلثرائيههة  0(2013)م إسههالم عبهد الع يهه  سهال

الرياضية على تنمية مهارات حل مسائل العمليات ومههارات الحهس العهددى 

 ،66المجلههد  ،المجلاة التربوياة ،تدائيهةبلهدى الفهائقين مهن تالميهذ المرحلهة اإل

 20-16ص  ،122العدد 

، دار غريههب للنشههر والتوزيههع، نجااازالدافعيااة لال 0(2003عبههد اللطيههف محمههد خليفههة )

 القاهرة0

أثههر  0(2013)مههقمون غوانمههة  ،فيصههل الربيههع ،محمههد المفلههح ،عبههد الناصههر الجههرا 

برمجية تعليمية فى تحسهين دافعيهة تعلهم الرياضهيات لهدى  باستخدامالتدريس 

المجلاااة الردنياااة فاااى العلاااوم  ،ردنساسهههى فهههى األطلبهههة الصهههف ال هههانى األ

 233-231ص  ،6العدد  ،10المجلد  ،التربوية

الدافعيهة للهتعلم وعالقتهها بالتحصهيل  0(2013)عبد الفتها  مولهود  ،عبد الوهاس موسى

مجلاة  ،ولهى ثهانوى بمدينهة الهوادىاألدراسة ميدانية لتالميذ السنة  ،الدراسى

 6200-636ص  ،60العدد  ،جتماعيةنسانية واإلالعلوم اإل

، دار الميسههههرة للنشههههر 2، طفعااااالالتاااادريس ال 0(2011عفههههت مصههههطفى الطنههههاوى )

 والتوزيع، عمان، االردن0

أنشهطة إثرائيهة لوحهدة الكائنهات الحيهة قائمهة علهى  0(2020علياء عيسهى علهى السهيد )

لتنميهة  STEMمدخل العلوم والتكنولوجيها والهندسهة والفنهون والرياضهيات 

، مجلهة الحس العلمى واالستمتاع بتعلم العلوم لدى تالميهذ المرحلهة االبتدائيهة

 233-263، ص20 ، العدد3البحث العلمى فى التربية، المجلد 
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  ( 2031)ثرائهى قهائم علهى مشهروع إثر برنهامج أ 0(2012)غازى صال  المطرفى 

SFAA   فههى تنميههة مهههارات التفكيههر عههالى الرتبههة وفهههم طبيعههة العلههم لههدى

م م القاارى للعلااوأمجلااة جامعااة  ،م القههرىأطههالس العلههوم المتفههوقين بجامعههة 

 310-11، ص 2 ، العدد10المجلد ،التربوية والنفسية

 –نظرياتاه   –معااييرة   –مفهوماة  ،باداعاإل .(2002)فتحهى عبهد الهرحمن جهروان 

 للنشهر والتوزيهع،دار الفكر، ةمراحل العملياة البداعيا  –تدريبة   –قياسة 

 0االردن ن،عما

قهائم علهى اسهتراتيجية  أثر برنهامج تعليمهى محوسهب (20120)لينا سالم احمد العباسى 

نمهاط أكتساس المفاهيم العلميهة فهى ضهوء إالتعلم المتمرك  حول المشكلة فى 

 ،رسهالة ماجسهتير ،ساسهىجتماعى لدى طالبات الصف ال هامن األالتفاعل اإل

 0االردن ،جامعة آل البيت ،كلية العلوم التربوية

فتوحههة علههى تنميههة نشههطة العلميههة المثههر اسههتخدام األأ 0(2012)محمههد حمههاد هنههداوى 

رسههالة  ،طفههال الروضههةأالمفههاهيم العلميههة وبعههض الههذكاءات المتعههددة لههدى 

 0جامعة بنى سويف ،كلية التربية ،ماجستير

داء األكهاديمى مهن خهالل دافعيهة المهتعلم التنبهؤ بهاأل 0(2013)حمد السهيد أمحمود على 

وم مجلااة العلاا ،كاديميههة لههدى عينههة مههن طههالس الجامعههةوفاعليههة الههذات األ

 1300-321، ص 1العدد  ،1المجلد  ،التربوية

أساس علام الانفس  0(2006محهى الهدين تهوق، يوسهف قطهامى، عبهد الهرحمن عهدس )

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع60، طالتربوى

ثههر اسههتراتيجية المحطههات العلميههة فههى تعههديل أ 0(2012)مصههطفى ريههاض الفركههاجى 

ول المتوسهط فهى مهادة ف األالفهم الخاطئ للمفاهيم العلمية لهدى طهالس الصه

، ص 3العههدد  ،11المجلههد  ،ساساايةبحاااث اليااة التربيااة األأمجلااة  ،العلههوم

302-3630 

وفقها  لنمهوذ  الجهودة  ADDIEنموذ  التصهميم التعليميهى  0(2013)نبيل جاد ع مى 

PDCA  متههها  علهههى الموقهههع : 11، مجلهههة التعلهههيم االلكترونهههى ، العهههدد 
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=sh

ow&id=360 
فاعليههة اسههتراتيجية المحطههات العلميههة فههى  0(2012)نجههالء يوسههف يوسههف حههواس 

علهى تنميهة مههارات التفكيهر  (ل تى حيهاتى)ولى من كتاس تدريس الوحدة األ

مجلاة الياة  ،تحصيل المعرفى لتالميذ الصهف األول اإلعهدادىالمستقبلى وال

 2630-203ص ،23العدد  ،جامعة بور سعيد ،التربية

القيمة التنبؤية لفاعلية الذات والدافعية لإلنجاز  0(2013نعمة عبد السالم محمد حسن )

جامعههة  –بجهودة الحيهاة لهدى طالبهات مرحلههة الدراسهات العليها بكليهة التربيهة 

 10العدد  ،30، المجلد مجلة الجمعية المصرية للتربية العلميةعين شمس، 

ثههر اسههتخدام اسههتراتيجية المحطههات العلميههة فههى أ 0(2012)مههين زيههدان أهدايههة زايههد 

نحهو الهندسهة لهدى طلبهة الصهف السهابع  االتجهاهكتساس المفاهيم الفي يائية وإ

 0ردناأل ،بيتجامعة آل ال ،كلية العلوم التربوية ،رسالة ماجستير ،ساسىاأل

دوار المتجههددة لعضههو هيئههة التههدريس األ0 (2020)هيههام محمههد محمههد علههى محمههود 

نجههاز لههدى وعالقتههها بمسههتوى طمههو  ومهههارات التفكيههر الناقههد والدافعيههة لإل

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=360
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=360
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 ،قتصههاد المن لههىكليهة اإل ،رسهالة ماجسههتير ،قتصهاد المن لههىطهالس كليههة اإل

 0جامعة المنوفية
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