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          ( للمرحلاة  2                                                              استهدفت الدراسة احلالية التعرف عىل مستوى تضمني حمتوى كتاب فيزياا        خص: ل  امل

                                                                                      الثانوية باململكة العربية السعودية ألبعاد اخليال العلما,  وتكاوجم متماع وعيناة الدراساة مان  ياع 

    هاا.     9331 /    9341                                                     ( للمرحلة الثانوية  نظام املقررات(  طبعة العام الدرايس  2                  دروس كتاب فيزيا   

                                                                            لتحقيق هدف الدراسة  تم استخدام املنهج الوصف, من خالل أسالوب يليامل املحتاوى  كا  تام  و

ً                      ( يف ضو  أبعاد اخليال العلم,  وفًقا لتدرج ثنائ,  متضمن  2                                    إعداد بطاقة يليمل ملحتوى كتاب فيزيا                                  

ً                              كلًيا  ومتضمن جزئًيا(. وقد تضمنت بطاقة التحليمل                 ً         تحقق مان      ً            ( مؤرًشا  حيث تم ال  22           ( أبعاد  و  6  

                                                                                       صدق بطاقة التحليمل وثباهتا عىل عينة استطلعية. وتوصلت نتائج الدراسة إىل أجم حمتوى كتاب فيزيا  

                                                                                        ( للمرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية قد تضمن معظم أبعاد اخليال العلم, بشكمل جزئ, يف  2  

                    لت, هتدف لتطوير حمتاوى                                                             كمل فصول الكتاب  ك  توصلت الدراسة لعدد من التوصيات واملقرتحات ا

                                        كتاب الفيزيا  يف ضو  أبعاد اخليال العلم,.

    (.  2                                          اخليال العلم,  أبعاد اخليال العلم,  فيزيا                     الكلامت املفتاحية:
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ABSTRACT: The current study aimed to identify the inclusion level of science 

fiction dimensions in physics (2) textbook content in secondary stage in Saudi Arabia. 

The population and sample of the study consisted of all lessons in physics (2) (courses 

system) in its edition 1439/1440 AH. To achieve the study aim, a descriptive 

approach of content analysis was conducted using an analysis tool. The analysis tool 

was designed in the light of science fiction dimensions, where its validity and 

reliability of was assured. The analysis tool included (6) dimensions and (22) 

indicators. The results of the study revealed that the content of physics (2) partially 

included most science fiction dimensions. Finally, the study posted some of 

recommendations and suggestions for developing physics content in light of science 

fiction dimensions. 

Keywords: Science fiction, science fiction dimensions, Physics (2). 

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.8


 اجلرب حممد بن جرب. د. أ&  الرحييل سلوم بنت أمينة. أ

 م2019( 4( العدد )2املجلد )

 

358 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.8 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

Summary: 

The current study aimed to identify the inclusion level of science fiction 

dimensions in physics (2) textbook content in secondary stage in Saudi Arabia 

The Study Questions were: 

1. What dimensions of science fiction should be included in physics (2) 

textbook content in secondary stage in Saudi Arabia? 

2. What is the level of inclusion of the dimensions of science fiction in physics 

(2) textbook content in secondary stage in Saudi Arabia? 

The aims: 

The Current research aims is to: 

1. Prepare a list of the dimensions of science fiction that should be included in 

physics (2) textbook content in secondary stage in Saudi Arabia. 

2. Detection of the level of inclusion of the dimensions of science fiction in 

physics (2) textbook content in secondary stage in Saudi Arabia. 

Population and Study Sample 

The population and sample of the study consisted of all lessons in physics (2) 

(courses system) in its edition 1439/1440 AH.  

Study tool 

To achieve the study aim, a descriptive approach of content analysis was 

conducted using an analysis tool. The analysis tool was designed in the light of 

science fiction dimensions, where its validity and reliability of was assured. The 

analysis tool included (6) dimensions:( the exclusion of superstitious ideas, proposing 

new solutions, exceeding the limits of current time, transcending the boundaries of the 

present place, the relationship between humans and scientific progress) and (22) 

indicators.  

Results 
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The results of the study revealed that the content of physics (2) partially 

included most science fiction dimensions. Finally, the study posted some of 

recommendations and suggestions for developing physics content in light of science 

fiction dimensions. 
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 دقدمةامل

                                         ٍ                             العقمل البرشي بقدرته عىل التخيمل  وتصور أحداٍث ووقائع مل يدث  فهو هبااا اخلياال        يتميز

ً                                                                   يرسم لنفسه واقًعا وحياًة أ مل  حيقق من خلله ما عجز عن يقيقه يف حياته اليومية. فاخليال ك  ياراه         ً               

      ابقة                                                                  ( من أهم مكونات النشاط العقيل لإلنساجم  الاي من خلله يرتب خرباتاه السا    9111        املليج,  

                               إلنتاج تصورات متنوعة ومستقبلية.

                                                                             فإذا كاجم للخيال بصفة عامة؛ أمهيته الت, أظهرهتا الدراسات والبحاوث العلمياة مان خالل 

ً           ارتباطه بمتغريات أخرى كالتفكري  وحب االستطلع  فإجم هناك نوًعا من اخليال أكثر ارتباًطا بالتفكري                        ً                                                       

ُ           العلم,  ويقوم عىل أسس علمية. أُطلق عىل هاا   Science                                  النوع من اخليال مصاطل  اخلياال العلما,                              

Fiction وهو مصطل  وضعه هوغو جرنسباك                                Hugo Gernsback   2111          م  برتلاو      9121      يف عاام     .)   

                                                                                   واخليال العلم, نوع من األدب العلم, املدروس يقوم عىل االنجاااات العلمياة والتطاورات التقنياة 

ً                    املستقبلية  ويرتبط غالًبا بالفضا   واحلياة ع                                               ىل الكواكب األخرى  ومادجم املساتقبمل  والعاامل الباديمل                       

                           ( أجم اخلياال العلما, عباارة عان     2112              (. ويارى ماااجم      2111        ؛ راشاد      9111            وغريها  رشيا,  

                                             ً                                   اغرتاب خليال الشخص نحو الل واقع والل معقول أحياًنا  هبدف ربط احللم بالواقع  والال ككان  "

ً                                ات خيالية كزوجة داخلًيا بحقيقاة علمياة  وبراياا تنبؤياة                                       باملمكن  والل معقول باملعقول  إنه مغامر                     

                                                                                    ويسعى للتنبؤ بمستقبمل البرش والكوجم  وإنه تعبري عن أحلم علمية داخلياة مل تصامل بعاد إىل مرحلاة 

     (.     993    ص    "                  اليقينية واملعقولية

              أمثاال الكاتاب  -                                                                 ويتميز اخليال العلم, بطابع يميزه عن غريه من الفنوجم  حيث ساهم رواده 

       بإضافا    -  H. G. Wells                                     والكاتب اإلنجليزي هربرت جورج ويلاز  Jules Verne              الفرنيس جول فريجم

                                                                                    عدد من األبعاد جعلته هباا التميز  ومنها: أنه خيال جااد منضابط  واساتناده عاىل فرضايات علمياة 

    خالل                                                                                 مدروسة. وبالك؛ فإجم أحداثه قابلة للتحقق يف املستقبمل  وهو عىل علقة وثيقة باإلنسااجم مان

                   (. إجم اخليال العلم,     2116         ؛ عمراجم      2111                                                 تصويره للمستقبمل  ويايره من املخاطر القادمة  راشد  

ً                                                 الت, تتخيمل أموًرا يستحيمل يققها  وتعالج عوامل أخرى كاجلن واألقزام Fantasy                   خيتل, عن الفانتاايا                  
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                     ً     خيتل, اخليال العلم, أيًضا عن       (  ك      2199                                                     أو الع لقة  وبالتايل فه, ال تقدم إضافة للواقع  عساقله  

                                                                                  علوم املستقبمل الت, تقوم عىل احت الت تصمل إىل درجة اليقني  يف كونه عملياة تطاوير للموجاود مان 

    (.     2111                        االنجااات العلمية  راشد  

       ( قارئ    911          من بني كمل   "                                                        وللخيال العلم, أمهية كبرية ك  يشري إليها إسحق عظيموف بقوله 

ً  ( طفًل   20       ( نجد    01                                             األقمل هيتموجم بالعلم ويتابعونه  ومن بني هؤال  الا       ( عىل  01                للخيال العلم,        

                                                        ( من بينهم يتابعوجم التخصص العايل  ومن بني هؤال  العرشاة ينباع   91                       يتابعوجم ختصصهم العلم,   

                                             ( طفمل قاارئ للخياال العلما,  سايىل  إىل أمريكاا عاامل    911                                عامل واحد عىل األقمل  إذجم من بني كمل  

                                   (  ك  أشار العامل العريب أمحد اويمل إىل   92      ص     2116         عمراجم     "                  وهاه نسبة كبرية            واحد عىل األقمل

ً                                                       أجم ما جعمل أمريكا تتقدم عىل العامل علمًيا  هو استخدامها اخليال العلم, يف تعليم العلاوم  أباو قاورة                                     

  ؛     2111        ؛ راشاد      2116                                                 (. ويتض  دور وأمهية اخليال العلم,  أبو قاوره وسالمة      2116       وسلمة  

   (:Simmons, 2004  ؛     9111    ي,   رش

هيتم اخليال العلم, بالعلم  ويدعو للستفادة من نظرياته وفرضياته  وما حققه من  .9

 منجزات علمية من أجمل رفاهية اإلنساجم وأمنه. 

                                                                       ً        يتنبىل اخليال العلم, باملشاريع القادمة الت, قد يصب  من املمكن يقيقها مستقبل   فمعظم  .2

ً                مية املعروفة كانت يف السابق خياال  علمي ا كىلشعة الليزر االخرتاعات واالنجااات العل     ً                              

والاكا  الصناع, وصناعة الروبوت واراعة األعضا  البرشية واالستنساخ وغريها  ك  

يركز عىل القيم واألخلق  ويلفت االنتباه وحيار من املخاطر الت, قد تنتج عن التقدم 

 اإلنساجم.العلم, الاي قد ال تكوجم نتائجه دائ  يف صال  

ً   يطرح اخليال العلم, باستمرار قضايا جديدة للنقاش بىلسلوبه الطري, أحيان ا واجلاد أحيان ا  .4              ً                                                                 

أخرى  ك  يساهم يف إكساب مفردات لغوية كثرية منها اللغة العلمية من خلل ما يقدمه من 

 قصص وروايات وأفلم علمية.
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ة للمتعلمني من خلل أسلوب يرسخ اخليال العلم, الثقافة العلمية  وجيعمل العلوم كتع .3

 التشويق واإلثارة الت, يقدم هبا املحتوى العلم,.

يستثري اخليال العلم, الطاقات الكامنة لدى املتعلمني من خلل تقييمهم لوضعهم احلايل  .0

ومدى بعدهم واقرتاهبم من التقدم الاي يعرضه. ويدرب املتعلمني عىل تاوق لاة 

ن خلل القدرة عىل التنبؤ باالكتشافات واالخرتاعات االكتشاف العلم, وينشط عقوهلم م

 العلمية يف املستقبمل.

ويزيد من قدرة الفرد عىل إدراك وطريقة التىلممل اخليايل   ينم, مهارات التفكري العلم, .6

واستيعاب املفاهيم العلمية  وإجياد اجتاهات وقيم إجيابيه لدى األفراد جتاه العلم والعل    

 طاهم وإتاحة الفرصة ملزيد من االكتشافات واالبتكارات.كا يدفعهم لتمثمل خ

تنمية اإلبداع ومهارة حمل املشكلت  والقدرة عىل التفكري الناقد لدى املتعلمني  ك  أنه  .1

 يشجع عىل القرا ة واالطلع  وإشباع حب االستطلع لدهيم.

تفاع تكالي, يستخدم اخليال العلم, كوسيلة إلجرا  التجارب اخليالية  وبخاصة بعد ار .2

 البحث العلم, وتقنياته واقتحامه ملجاالت دقيقة  مثمل الارة وأع ق الفضا .

ً                                                  وحيقق اخليال العلم, عدًدا من األهداف  حيث يعرض احللول واالقرتاحات حلمل ما يعرتض                      

                                                                                احلياة البرشية من مشكلت يعجز الواقع عن إجيااد حلاول مناسابة هلاا  كا  يساعى لتعلايم احلقاائق 

  مل                                                                                    واملفاهيم العلمية بطريقة كتعة ختف, من جفا  الكتب الدراسية  من خلل حث املتعلمني عىل التىلم

                                                                                      والتخيمل العلم,  ك  يسعى اخليال العلم, لتكوين اجتاهات إجيابية لدى املتعلمني نحو تقبامل التغياري 

                                                                                        السليم  وهتيئتهم لتقبمل ما سيكوجم عليه العامل يف املستقبمل  وحياول مساعدة املتعلمني عىل التجاوب مع 

                          ديم تصورات فكرية وتربوية                                                             التقنية يف احلارض واملستقبمل  وتشجيعهم عىل التعاوجم مع اآلخرين  وتق

    (.     2111               ؛ امليه, ونوجي,      9111        ؛ ربيع      2110                                          قد تغري من نمط التفكري التقليدي لدهيم  قاسم  

                                                                             وللخيال العلم, تصنيفات خمتلفة  فهناك من يرى أجم اخليال العلم, يتمثامل يف ناوعني  مهاا: 

                           تفاصايله العلمياة التا, تعطياه                      والاي يتميز بدقاة Hard Science Fiction                      اخلياال العلما, الصعاب 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.8


Ameena S. Alrehaily & Jabber  M. Aljabber  

Volume (2) No. (4) 2019 

363 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.8 

 

ً                                        طابع االنضباط العلم,  لاا فهو أكثر ارتباًطا بالعلوم الطبيعية  واخليال العلم, الساهمل                                        Soft Science 

Fiction الاي يعالج موضوعات نفسية  أو فلسفية  أو سياسية واجت عية. وهناك من ُيقسام اخلياال             ُ                                                                     

         وقصاص Utopia                          اولاه  فنجاد قصاص اليوتوبياا             ً                             العلم, تقسيً  آخر يعتمد عىل املوضوع الااي يتن

                                                                            الفضا   واخلياال الساايايس  والكاوارث  واخلاوارق  ورحالت يف الزمااجم  والروباوت والعاوامل 

   (.    2199                 املجهولة  عساقله  

                                                                            وألمهية اخليال العلم,  تناولته بعض الدراسات والبحوث العلمية كمتغري مستقمل  وبحثات 

     ( إىل Simmons, 2004                                 ى  حياث أشاارت نتاائج دراساة سايمونز                           يف علقته ببعض املتغريات األخار

                                                                                        فاعلية وحدة دراسية قائمة عىل قصص اخليال العلم, يف تنمية املستويات العليا من التفكري لدى عيناة 

                                  ( إىل أجم استخدام اخليال العلم, داخامل Czerneda, 2006                                        الدراسة  ك  أشارت نتائج دراسة كزيرنيدا  

                                                           وليات معلم, العلوم  وأوصت برضورة وأمهياة أجم يكاوجم اخلياال العلما,                    الفصمل الدرايس من مسئ

ً                                  جزً  من تصميم مناهج العلوم وتعليمها.     

                            ( إىل أجم مشاهدة املتعلمني ألفلم Barnett et al., 2006                                 وأشارت نتائج دراسة بارنت وآخروجم  

                 يمكان أجم ياؤثر                                                                      اخليال العلم, دوجم مناقشة علمية أو توضي  للمصاطلحات العلمياة الاواردة فيهاا

                                                                                  بطريقة عكسية عىل أفكار املتعلمني املرتبطة بظاهرة علمياة معيناة. وأظهارت نتاائج دراساة البارس 

                                                    ( علقاة اخلياال العلما, بتنمياة املفااهيم العلمياة لادى عيناة Laprise & Winrich, 2010        ووينارش  

                  د البيئاة يف العلاوم                         ( إىل أثر تادريس وحادة ماوار    2193                                    الدراسة  يف حني أشارت نتائج دراسة حي,  

ً                                                           باستخدام اخليال العلم, إلكرتونًيا يف تنمية مهارات التفكري اإلبداع, والدافعية لإلنجااا لادى عيناة                              

                         من طلب الص, األول املتوسط.

                                                ( فاعلية قصص اخليال العلم, يف تنمية مهارات التفكري     2199                          وأظهرت نتائج دراسة العبد  

     ( إىل     2193                                      رحلة األساسية. وأشارت نتائج دراساة حمماد                                 اإلبداع, وحمل املشكلت لدى معلم, امل

                                                                                            فاعلية اخليال العلم, يف تنمية اجلوانب املعرفية املرتبطة به لدى طلب الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة 

                                                ( إىل فعالية برنامج قائم عىل اخليال العلما, يف تنمياة     2191                                 جاااجم  ك  أشارت نتائج دراسة كلب  
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                                                                   ات التفكري البرصي يف العلوم لدى طالبات الص, الثامن األسايس بغزة. وأوضاحت              املفاهيم ومهار

                                                       ( علقة اخليال العلم, بمهاارات التفكاري اإلباداع, لادى عيناة مان     2192                     نتائج دراسة العصيم,  

                                                تلمياات الص, السادس االبتدائ, بمدارس مكة املكرمة.

                                                                        وبحثت دراسات أخرى يف كيفية تنمياة وإثارا  اخلياال العلما, لادى املتعلماني  بمختلا, 

                                   ( استخدام أنشطة تعليمية تنما, اخلياال Oravetz, 2005                                        املراحمل الدراسية  فاقرتحت دراسة أورافيتز  

      دراسة                                                                                    العلم, لدى املتعلمني يف مادة العلوم  هبدف جاهبم لتعلم املادة واملفاهيم العلمية هبا. وطبقت

ً      ً      ً                                                       ( برنامًا مقرتًحا قائً  عىل إرساع النمو املعريف يف علوم الفضاا  لتنمياة اخلياال العلما,     2111      عطية          

ً      ً    ( برنامًاا قاائً  عاىل     2191                                                          لدى عينة من تلميا املرحلة اإلعدادياة. واساتخدمت دراساة احلساين,          

                    ية لادى تلمياا املرحلاة                                                              املحاكاة احلاسوبية لتنمية اخليال العلم,  وبعاض عملياات العلام األساسا

ً      ً      ً              ( برنامًاا مقرتًحاا قاائً  عاىل بعاض أدوات     2193                                             االبتدائية يف مادة العلوم. وطبقت دراسة الرحييل          

                                                                                   ُ      اجليمل الثاين للويب إلثرا  اخليال العلم, يف مادة الفيزيا  لدى طالبات املرحلة الثانوياة  كا  ُأجريات 

                                          كرتونية يف تنمية بعض املفااهيم الكونياة واخلياال                          ( عىل األلعاب التعليمية اإلل    2190            دراسة حممود  

  (     2192                          سنوات(  أما دراساة هناداوي     6- 0                                                 العلم, والدافعية للتعلم لدى أطفال ما قبمل املدرسة  

                                     يف تنمياة مهاارات التفكاري املتشاعب  واخلياال   SCAMPER                                  فقد تناولت فاعلية اسرتاتيجية ساكامرب 

                                                ة اإلعدادية. وقد أشارت نتاائج  ياع هااه الدراساات إىل                                     العلم, يف مادة العلوم لدى تلميا املرحل

                                                                          فاعلية الربامج أو الطرق املستخدمة يف تنمية وإثرا  اخليال العلم, لدى املتعلمني. 

                                                                           ويتض  من عرض الدراسات السابقة أجم بعضها تناول اخليال العلم, كمتغري مساتقمل  وقاد 

                                           , ارتبطت به  حيث أسهم اخلياال العلما, يف تنمياة                                             أشارت نتائجها إىل فاعليته يف تنمية املتغريات الت

                                                                                  قدرة املتعلمني عىل فهم وإدراك املفاهيم العلمية املجردة  وتنمية قدراهتم عاىل حامل املشاكلت  كا  

                                                                              ساهم يف تنمية سعة األفق واملرونة لادهيم مان خالل التنباؤ با  سايكوجم علياه املساتقبمل. وأوصات 

                                               كمتغري تابع إىل رضورة البحث عن أسااليب وطارق جديادة                                     الدراسات الت, تناولت اخليال العلم,
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                                                                                      تساعد عىل تنميته لدى املتعلمني  واالبتعاد عن الطرق التقليدية يف تعليم وتعلم العلاوم  مان خالل 

                                                     الس ح باحلد املناسب من اخليال العلم, داخمل الفصمل الدرايس.

                        , بمتغاريات خمتلفاة هلاا علقاة                                                      وإذا كانت الدراسات السابقة قد تناولت علقة اخليال العلم

َ                                           مل جتَر دراسة يف اململكة العربية السعودية عان اخلياال   -                  يف حدود علم الباحثني–                     باملتعلم واملعلم  فإنه     

                                                                               العلم, عىل حمتوى الكتب الدراسية. لاا؛ جا ت هاه الدراسة للكش, عن مساتوى تضامني اخلياال 

                         ملكة العربية السعودية.                        ( للمرحلة الثانوية بامل 2                      العلم, يف كتاب فيزيا   

 مشكلة الدراسة

ً                                              رغم كوجم اخليال العلم,  ليس حديًثا يف العامل العريب  حيث يشري الرتاث اإلسلم, والعاريب                               

                                                            ً                             إىل أجم العل   العرب واملسلمني مل يكونوا بعيدين عنه  وإن  كاجم جز ًا من ثقافة بعضهم. ولعامل العاامل 

                                                 ل العلم, عند حماولته الطرياجم  حيث جتااوا بخيالاه حادود                                  العريب عباس بن فرناس  قد مارس اخليا

                                                            (. ورغم أمهية اخليال العلم, الت, أشارت إليها عديد من الدراسات     2112                        الزماجم واملكاجم  السبين,  

           ؛ العصايم,      2191       ؛ كالب      2193       ؛ حمماد      2199         ؛ العباد      2191                        والبحوث العلمية  احلساين, 

                                               ال العلما, وتنمياة متغاريات أخارى كاملفااهيم العلمياة                              ( من خلل تناول العلقة بني اخليا    2192

                                                                                         ومهارات التفكري البرصي  ومهارات التفكري اإلبداع,  إال أنه ما اال بط,  التقدم يف الدول العربية  

      َ                                                                              ومل ينمَل تلك املنزلة الت, حظ, هبا يف الدول املتقدمة مثامل أمريكاا  وروسايا  والصاني  التا, أدركات 

                                                                   لعلم, يف تقدمها العلم,. يؤكد ذلك؛ ما حدث يف أكرب مؤمتر للخيال العلم, يف                     الدور الكبري للخيال ا

                    م يف العاصمة الصينية     2192                     والاي عقد يف مايو Asia-Pacific Science Fiction Convention" "      العامل 

                                                                                           بكني  حيث شاركت عدة دول من بينها كوريا  وأمريكا ونيوايلند  واهلند والبريو  والياباجم وإيراجم

                                                                                       ملناقشة مستقبمل هاا النوع الواعد من اخليال  يف حني غابت الدول العربية عن احلضور باستثنا  مرص. 

                                                            ( أجم تلاك الادول املتقدماة حرصات عاىل إدراج اخلياال العلما, يف مناهجهاا     2111           ويرى راشاد  

ً             التعليمية  حيث أضافت بعض اجلامعات أدب اخليال العلم, ألقساامها  مؤكادًة باالك عاىل أمهيا   ة                                                                

                                                          اخليال العلم,  وأجم دراسته جز  ال ينفصمل عن ختطيطها للمستقبمل. 
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ً                                                                           ونظًرا ملا تطم  إليه اململكة العربية السعودية  من تقدم علم,؛ فقاد اساتدعى ذلاك رضورة     

ً                                          االهت م بكمل أساليب وطرق رفع مستوى املتعلمني علمًيا  والت, منها اخليال العلم,  ملا لاه مان دور                                              

            (. هلاا؛ كااجم NASA, 2001                                                م  من خلل ما توصمل إليه من اكتشافات علمية خمتلفة                  كبري يف تقدم العلو

                                                                                            ال بد من تعهد اخليال العلم, بالرعاية واملتابعة  ك  أجم خربة الباحثة املهنية  الباحث الرئيس( يف ماال 

     فرصاة                                                                                تدريس الفيزيا  باملرحلة الثانوية  وملحظتها حول ميمل الطالباات لننشاطة التا, تتاي  هلان 

ُ                                ُتبني أمهية اخليال العلم, يف تعلايم  "            ماذا حيدث لو؟ "                                          اخليال والنقد العلم,  كتلك األسئلة من النوع    

                                                                                           الفيزيا . وألجم تقويم حمتوى كتب العلوم يعترب من أولويات البحث العالية يف الرتبية العلمية باململكاة 

ً                  (  ونظًرا لكوجم القادر املنا    2192                           العربية السعودية  الشمراين                              ساب مان اخلياال العلما, يف منااهج       

ً                                                              العلوم  يعد معياًرا أساسًيا تقاس به جودة املانهج  لكوناه املحارك العقايل الااي يقاود املتعلماني إىل         ً                 

                                                                                  اإلبداع واالبتكار  ويساعد عىل يقيق أهاداف تعلايم العلاوم يف مراحامل التعلايم املختلفاة  امليها, 

                                ن مساتوى تضامني اخلياال العلما, يف كتاب                                 (  فقد رأى الباحثاجم أمهية الكشا, عا    2111       ونوجي,  

                                           الفيزيا   من خلل اإلجابة عن األسئلة التالية:

( للمرحلة الثانوية 2ما أبعاد اخليال العلم, الت, ينبغ, تضمينها يف حمتوى كتاب فيزيا    .9

 باململكة العربية السعودية؟ 

( للمرحلة الثانوية 2مستوى تضمني أبعاد اخليال العلم, يف حمتوى كتاب فيزيا    ما .2

 باململكة العربية السعودية؟

 أمهية الدراسة

 متثلت أمهية الدراسة احلالية في  ييل:

تقديم قائمة بىلبعاد اخليال العلم,  الت, قد تساعد مطوري كتب العلوم بصفة عامة   .9

 وير هاه الكتب.والفيزيا  بصفة خاصة؛ يف تط

قد تساعد الدراسة معلم, العلوم والفيزيا  عىل تنمية اخليال العلم, لدى طلب خمتل,  .2

 املراحمل التعليمية.
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                                               ُ                       إثرا  األدب الرتبوي حول موضوع اخليال العلم,  الاي ي عد من االجتاهات العاملية  .4

 واملحلية يف تعليم العلوم بصفة عامة.

 أهداف الدراسة

( باململكة 2قائمة بىلبعاد اخليال العلم, الت, ينبغ, تضمينها يف حمتوى كتاب فيزيا    إعداد .9

 العربية السعودية.

( باململكة 2الكش, عن مستوى تضمني أبعاد اخليال العلم, يف حمتوى كتاب فيزيا    .2

 العربية السعودية.

 حدود الدراسة

                         وعات أبعاد اخليال العلما,                                                 اقترصت الدراسة احلالية عىل الكش, عن مستوى تضمني موض

                                                                                     وه,: استبعاد األفكار اخلرافية  واقرتاح احللول اجلديدة  وجتاوا حدود الزمن الراهن  وختط, حدود 

                كتاب  يزيااب                                                                              املكاجم احلايل  والعلقة بني البرش والتقدم العلم,  واالرتباط باحلياة والكاوجم يف حمتاوى 

          هاا املوافاق     9331 /    9341                        ودية  طبعاة العاام الادرايس                                      للمرحلة الثانوية باململكة العربية الساع   ( 2 )

   ه.    9331  /     9341             م  خلل العام     2191 /    2192

 مصطلحات الدراسة

ف وصف,  (: Science Fictionاخليال العلمي ) -1 ( اخليال العلم, بىلنه نشاط عقيل 9113           عر 

هيدف إىل نقمل احلقيقة العلمية بىلمانة وصدق  فهو يعالج األفكار االجت عية والعلمية  وحياول تصور 

فه روبني  ( بىلنه قدرة الفرد عىل توقع ما سوف حيدث يف املستقبمل (Robin, 2006                           املستقبمل املمكن  وعر 

 املنظمة للظواهر الطبيعية. يف ضو  التفسريات العلمية

ً                                           وُيعرفه الباحثاجم إجرائًيا بىلنه األبعاد املتضمنة يف حمتوى كتااب فيزياا                        ُ                    ( للمرحلاة الثانوياة  2 

                                                           ُ                              باململكة العربية السعودية  الت, تساعد الطالبة عىل ختيمل ما قد حُيدثه العلم مان أحاداث يف أياة امااجم 
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                                 احلاارض  والتا, يقااس مساتوى تضامينها يف                                        ومكاجم؛ هبدف استرشاف املستقبمل ومعاجلة مشكلت 

                                                     حمتوى كتاب العينة من خلل بطاقة يليمل من إعداد الباحثني.

ُ                                      ً                                  ي عرف الباحثاجم أبعاد اخليال العلم, إجرائي ا بىلهنا تلك األبعاد املحددة يف بطاقة أبعاد اخليال العلمي:  -2

( للمرحلة الثانوية باململكة 2فيزيا   يليمل الدراسة احلالية  والت, سيتم يف ضوئها يليمل حمتوى كتاب 

العربية السعودية  وه,: استبعاد األفكار اخلرافية  واقرتاح احللول اجلديدة  وجتاوا حدود الزمن 

 الراهن  وختط, حدود املكاجم احلايل  والعلقة بني البرش والتقدم العلم,  واالرتباط باحلياة والكوجم. 

 منهجية الدراسة

                                                        وى طريقة بحث يتم تطبيقها من أجامل الوصاول إىل وصا, كما, هاادف                يعترب يليمل املحت

اف                                             (  وباالك يكاوجم املانهج الوصاف, مان خالل اساتخدام     9110                             ومنظم ملحتوى الكتاب  العس 

                                                                     أسلوب يليمل املحتوى هو األسلوب املناسب لطبيعة هاه الدراسة ويقيق أهدافها.

 جمتمع وعينة الدراسة

                         ( للمرحلاة الثانوياة  نظاام  2                                            متمع وعينة الدراساة مان  ياع دروس كتااب فيزياا         تكوجم

     ً                     ( درًسااا  طبعااة العااام الاادرايس   21                                                   املقااررات( يف اململكااة العربيااة السااعودية  والبااال  عااددها  

    م.     2191 /    2192          ها املوافق     9331 /    9341

 أداة الدراسة

ً                                                                              يقيًقا ألهداف الدراسة احلالية  فقد متثلت أداة الدراسة يف بطاقة يليمل ملحتوى كتاب فيزياا      

ً               ( يف ضو  أبعاد اخليال العلم,  وفًقا لتدرج ثنائ,  متضمن كلًيا  ومتضمن جزئًيا(  حيث تضمنت  2                 ً                         ً                               

           اولات اخلياال      ً                                       ( مؤرًشا  تم يديدها بعاد مراجعاة األدبياات التا, تن  22           ( أبعاد  و  6               بطاقة التحليمل  

ً    العلم,  وبحثت يف مضمونه أو حاولت تىلصيله تارخيًيا.                                              
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 صدق أداة الدراسة

                                                                    تم التحقق من صدق األداة من خلل عرضها عىل عدد من املحكمني واألخاا بملحظااهتم 

                                                                                 وتعديلهتم  من حيث مناسبة الصياغة وانت   املاؤرشات ألبعااد اخلياال العلما, املحاددة يف األداة  

ً    تعديمل صياغة مؤرشات البعد اخلامس بناً  عىل ملحظات املحكمني  وجعلها أكثر يدياًدا         حيث تم                                     ً                                  

                                      ً                      وبالك اعترب الباحثاجم هاه االجرا ات دليًل عىل صدق بطاقة التحليمل.

 ثبات أداة الدراسة:

                                                                               تم التحقق من ثبات األداة بطريقة الثبات عرب اختلف املحللني  حيث قام الباحثااجم بتحليامل 

  (  3                                            ( للمرحلاة الثانوياة  وشاملت العيناة االساتطلعية   2                           وائية من دروس كتااب فيزياا          عينة عش

                                                                               دروس  تم اختيارها عشوائيا  لغرض حسااب معامامل االتفااق بيانه  باساتخدام معادلاة هولسات, 

Holisti  كا يعط, داللة عىل ثبات بطاقة التحليمل.    26                          حيث بل  معاممل الثبات  )%                                        

 اجراءات التحليل

متثلت فئة التحليمل يف  يع أبعاد اخليال العلم, املحددة يف هاه الدراسة وما : لتحليلفئة ا .9

ا22( أبعاد  و 6يندرج يتها من مؤرشات  حيث بل  عددها    .     ً ( مؤرش 

( يف  الدرس( ب  يتضمنه من: 2متثلت وحدة يليمل حمتوى كتاب فيزيا    وحدة التحليل: .2

أهداف الفصمل والدرس  وفقرات الدرس الرئيسة  واملسائمل احلسابية  والنصوص 

اإلثرائية  والصور والرسوم البيانية واجلداول واألشكال  ومراجعة الدرس  ودليمل مراجعة 

والتجارب العلمية  والتقويم اخلتام,  الفصمل  واالختبار املقنن  وصندوق املحتوى 

 للفصمل. 

( باستخدام بطاقة رصد 2تم يليمل كمل درس يف كتاب فيزيا    ضوابط وتعليامت التحليل: .4

 ذات مقياس ثنائ, التدرج  وذلك وفقا للضوابط التالية:  

ً  متضمن كلي ا"التدرج  .9  %.01يعطى لنبعاد الت, يصمل عىل نسبة مئوية أعىل من  "        

ً  متضمن جزئي ا"التدرج  .2  % فىلقمل.01ويعطى لنبعاد الت, يصمل عىل نسبة مئوية  "         
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ا للخيال العلم, يف حال توفر فيه أي من  .4 ً                                      يمكن اعتبار وحدة التحليمل وحدة  تتضمن ب عد    ُ         ً                             

 أبعاد اخليال العلم, بىلي من مؤرشاته املاكورة يف بطاقة التحليمل.

ا للخيال الع .3 ً             ال تعترب وحدة التحليمل وحدة  تتضمن ب عد    ُ         ً لم, عندما ال تتضمن أي من                        

 مؤرشات األبعاد املاكورة يف بطاقة التحليمل.

                       ُ                                                     إذا وجد املحلمل أكثر من ب عد واحد يف نفس وحدة التحليمل  فيتم تسجيمل األبعاد  يعها. .0

                     ُ                                                    يتم حساب عدد تكرارات ب عد اخليال العلم, نفسها يف حال تكررت أكثر من مرة يف كمل  .6

 وحدة يليمل مرة واحدة فقط.

ري  البيانات ويليلها باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية يف البحوث االجت عية تم تف .1

 SPSS.واستخراج النتائج  ) 

 املعاجلات اإلحصائية

 لتحقيق هدف هاه الدراسة  تم استخدام املعاجلات واألساليب اإلحصائية التالية:

 حساب التكرارات والنسب املئوية. .9

 حلساب معاممل االتفاق بني املحللني. Holistiعادلة هولست, معاممل االتفاق باستخدام م .2

 الدراسة ومناقشتها نتائج

 نتائج ومناقشة السؤال األول

                                                                              لإلجابة عن السؤال األول والاي نص عىل: ما أبعاد اخليال العلم, الت, ينبغا, تضامينها يف 

                         تم حساب التكرارات والنسب                                               ( للمرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية؟   2                  حمتوى كتاب فيزيا   

                                   ( للمرحلاة الثانوياة باململكاة العربياة  2                                                      املئوية ألبعاد اخليال العلم, املتضمنة يف حمتوى كتاب فيزيا   

   (. 9                             السعودية  ك  يوض  ذلك اجلدول  
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 (: التكرارات والنسب املئوية ألبعاد اخليال العلم, املتضمنة9جدول  

 ( للمرحلة الثانوية2حمتوى كتاب فيزيا    يف

 الرتتيب البعد م
 (2حمتوى كتاب فيزياء )

 مستوى التضمني النسبة املئوية التكرار

 كيل %19,34 491 9 استبعاد األفكار اخلرافية 9

 جزئ, %93,02 64 2 اقرتاح احللول اجلديدة 2

 جزئ, %2,04 99 0 جتاوا حدود الزمن الراهن 4

 جزئ, %6,30 22 4 حدود املكاجم احلايل ختط, 3

 جزئ, %3,42 91 3 العلقة بني البرش والتقدم العلم, 0

 جزئ, %1,61 4 6 االرتباط باحلياة والكوجم 6

  %100 434 املجموع الكيل 

                                   ( للمرحلاة الثانوياة باململكاة العربياة  2                       ( أجم حمتاوى كتااب فيزياا    9          مان اجلادول        يتض 

ً          ( تكاراًرا. وتوضا     343                                                                السعودية قد تضمن أبعاد اخليال العلم,  وبل  املجماوع الكايل لتوافرهاا         

     بشكمل    "                      استبعاد األفكار اخلرافية "                           ُ    ( للمرحلة الثانوية قد تضمن ُبعد  2                             النتائج أجم حمتوى كتاب فيزيا   

                       %(. وهااه نتيجاة منطقياة       19,34                         ( مرة وبنسبة مئوياة بلغات     491                         كيل  حيث بل  تكرار ظهوره  

                                                                                      حيث يعزو الباحثاجم ذلك  إىل طبيعة مادة الفيزيا  القائمة يف جوهرها عىل عرض حمتوى علم,  يتباع 

            هاه النتيجة                                                                             الطريقة العلمية يف تفسري امللحظات واملشاهدات  واستبعاد األفكار غري احلقيقية. وتتفق 

                                                                                        مع عدد من الدراسات السابقة الت, اختارت مادة الفيزيا  لتنمية اخليال العلما, لادى املتعلماني مان 

   (      2193                  (  ودراساة الارحييل  (Laprise & Winrich, 2010                            خلهلاا  مثامل دراساة البارس ووينارش 

    (.     2192            ودراسة كلب  

                               حمتوى الكتاب بشكمل جزئ,  حيث بل                      فقد تم تضمينه يف  "                  اقرتاح احللول اجلديدة "    ُ    أما ُبعد 

                                           %(. ويارى الباحثااجم أجم هااه النتيجاة تعاود لكاوجم      93,02                    ( مرة وبنسبة مئوية    64             تكرار ظهوره  
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                                                              ( تضمن أنشطة عملية تعرض يف معظمها مشكلت  هبدف الوصول حللاول علمياة  2             حمتوى فيزيا   

                            فاعلياة اخلياال العلما, يف تنمياة                  ( الت, أشارت إىل    2199                                      هلا. وختتل, هاه النتيجة مع دراسة العبد  

       ( التا,     2192                                                                   مهارات التفكري اإلبداع, وحمل املشكلت لدى عيناة الدراساة  ودراساة العصايم,  

                                                                                  أشارت إىل علقة اخليال العلم, بتنمية مهارات التفكري اإلبداع, لادى عيناة الدراساة  حياث يارى 

ُ                                    الباحثاجم أجم هاا الُبعد من أهم أبعاد اخليال العلم, الت, ي                                      نبغ, تضمينها يف حمتاوى الفيزياا ؛ ذلاك أجم                   

                                                                                        حمل املشكلت العلمية وتنمية التفكري اإلبداع,  من أهم أهداف تعليم العلوم بصفة عامة  والفيزيا  

           بصفة خاصة.

         ختطا, حادود  "     و "                      جتااوا حادود الازمن الاراهن "                                   أما أبعاد اخليال العلم, األخرى  وه,: 

                                       فقد تم تضامينها يف املحتاوى بشاكمل جزئا,   "            لتقدم العلم,                 العلقة بني البرش وا "     و "          املكاجم احلايل

    %(.     6,30  - %    2,04                             ( مرة وبنسب مئوية تراوحات باني    22-  99                           حيث تراوح تكرار ظهورها بني  

                يظهر بشاكمل مرتفاع    "                      استبعاد األفكار اخلرافية "                                        ُ    ويعزو الباحثاجم ذلك  لنفس السبب الاي جعمل ُبعد 

                                                استبعاد األفكار اخلرافية  يقتيض عادم التطارق ألحاداث مل                                       وهو طبيعة مادة الفيزيا   حيث إجم تعزيز 

  (     2193                                                                           يصمل يف الوقت الراهن  ولن يصمل يف الواقع احلايل. وختتل, هاه النتيجة مع دراسة حممد  

                                                                                          الت, أشارت نتائجها إىل فاعلية اخليال العلم, يف تنمية اجلوانب املعرفياة املرتبطاة باه  وبالتاايل أمهياة 

            كتب العلوم.              تضمينه يف حمتوى 

                         ( مارات وبنسابة مئوياة بلغات  4           يف املحتاوى      "                     االرتباط باحلياة والكوجم "         ُ    يف حني ظهر ُبعد 

ُ                                                %(  حيث إنه مل يرد ذكر هاا الُبعد عىل مستوى الكتاب  سوى يف درس واحد لتوضي  معنى     1,61                               

ُ              لُبعاد نفساه الااي                                                                         اإلنرتويب يف قوانني الديناميكا احلرارية. ويرى الباحثاجم أجم ذلك قد يعاود لطبيعاة ا  

                                                                                  يتناول موضوعات تتعلق ببداية وهناية اجلنس البرشي  وهناية الكوجم  والت, تعتارب مان املوضاوعات 

                                                                                      غري املتداولة يف املقررات الدراسية كوهنا من ثوابت العقيدة اإلسلمية. ك  يرى الباحثااجم أجم تضامني 

ُ                                                هاا الُبعد يف حمتوى الكتاب  ينبغ, أجم يصاحبه أنشاطة تسااعد عا                            ىل توجياه اخلياال العلما, يف هااه       

                                                                               املرحلة العمرية احلرجة حتى ال تتكوجم لدهيم تصورات خاطئة حول تلك املوضوعات. وتتفاق هااه 
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                                     ( الت, أشارت إىل أجم مشااهدة أفالم اخلياال Barnett et al., 2006                               النتيجة مع دراسة بارنت وآخروجم  

ً            تارد فيهاا  قاد ياؤثر سالًبا عاىل أفكاار                                                    العلم, بل مناقشة  وال توضي  للمصطلحات العلمية التا,                     

                                     املتعلمني املرتبطة بظاهرة علمية معينة. 

                الت, تام تضامينها   -                                                             ويرى الباحثاجم؛ أنه يمكن تضمني احلد املناسب من أبعاد اخليال العلم,

                                               من خلل األنشطة العلمية  وبمساعدة املعلمني أنفساهم    - ( 2                              بشكمل جزئ, يف حمتوى كتاب فيزيا   

                                   ( الت, اقرتحت استخدام أنشاطة تعليمياة Oravetz, 2005                             ه النتيجة مع دراسة أورافيتز             حيث تتفق ها

                                                                                       تنم, اخليال العلم, لدى املتعلمني يف مادة العلوم  هبدف جاهبم لتعلم املادة واملفااهيم العلمياة هباا  

       الادرايس                                                  ( الت, أشارت إىل أجم تنمية اخليال العلم, داخمل الفصمل Czerneda, 2006                 ودراسة كزيرنيدا  

ً           من مسئوليات معلم, العلوم  وأوصت برضورة وأمهية أجم يكوجم اخليال العلما, جازً  مان تصاميم                                                                     

                       مناهج العلوم وتعليمها.

 نتائج ومناقشة السؤال الثاين

                                                                            لإلجابة عن السؤال الثاين والاي نص عىل: ما مستوى تضمني أبعاد اخليال العلم, يف حمتوى 

                                                           باململكة العربية السعودية؟  تم حساب التكرارات والنسب املئوية                     ( للمرحلة الثانوية 2             كتاب فيزيا   

                                             ( للمرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية   2                                               ألبعاد اخليال العلم, املتضمنة يف حمتوى كتاب فيزيا   

   (. 2                                             من حيث موضوعات  فصول( الكتاب  ك  يوض  اجلدول  
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 والنسب املئوية ألبعاد اخليال العلم, املتضمنة (: التكرارات2اجلدول 

 ( للمرحلة الثانوية من حيث موضوعات  فصول( الكتاب2يف حمتوى كتاب فيزيا   

 م

 أبعاد اخليال العلمي فصول الكتاب
 املجموع

 املوضوع الكيل
عدد 

 الدروس
 6 5 4 3 2 1 الرتتيب

9 
احلركة 

 الدورانية
4 2 

 41 1 2 4 1 4 21 ت

% 12,42 2,9 1 2,99 0,39 1 2,0% 

 3 2 الزخم وحفظه 2
 01 1 2 6 9 91 49 ت

% 62 21 2 92 3 1 99,0% 

4 

الشغمل والطاقة 

واآلالت 

 البسيطة

2 4 

 00 1 3 2 1 91 41 ت

% 11,19 92,92 1 4,63 1,21 1 92,6% 

 0 2 الطاقة وحفظها 3
 32 1 4 1 4 0 41 ت

% 11,9 91,3 6,20 1 6,20 1 99,9% 

 2 2 الطاقة احلرارية 0
 63 4 9 1 3 99 30 ت

% 11,49 91,91 6,20 1 9,06 3,61 93,1% 

 9 3 حاالت املادة 6
 11 1 0 1 9 1 10 ت

% 10,10 1,9 9 1,9 0,10 1 22,2% 

1 
االهتزااات 

 واملوجات
4 1 

 31 1 2 9 9 2 22 ت

% 11 21 2,0 2,0 0 1 2,1% 

 6 2 الصوت 2
 32 1 1 1 9 2 26 ت

% 69,1 91,10 2,42 96,61 1 1 1,6% 

 املجموع الكيل
 434 3 19 28 11 63 310 ت

 
% 71,43 14,52 2,53 6,45 4,38 0,69 100% 
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                                                         ( أجم املجموع الكيل لتكرارات ظهور أبعااد اخلياال العلما, يف حمتاوى  2          من اجلدول        يتض 

                                                           ( مرة  تواعت هاه التكرارات بشكمل متوااجم عىل معظم فصول الكتااب    434       ( بل    2             كتاب فيزيا   

                                                                                      الث نية. ويعزو الباحثاجم ذلك  لكوجم أبعاد اخليال العلم, ظهرت بشكمل أكرب يف النصاوص اإلثرائياة  

                                                                            الفيزيا   والتقويم اخلتام,  والت, توجد بصفة أساسية يف كمل فصمل من فصول الكتاب.       وخمترب

                      ً              كاجم أعىل املوضوعات تضمينًا ألبعااد اخلياال    "          حاالت املادة "                           وبينت نتائج التحليمل أجم فصمل 

ً           ( ُبعًدا من أصمل    11                      العلم,  حيث احتوى عىل     ُ ً          ( ُبعًدا بنسبة     434     ُ                    %(. وباالرغم مان كاوجم     22,2  

      إال أجم   -      ( دروس 3              حيث اشتممل عاىل    -                                     هو أكثر فصول الكتاب من حيث عدد الدروس          هاا الفصمل 

                                                                                          الباحثني يعزواجم هاه النتيجة الحتوا  الفصمل عىل عدد كبري من املفاهيم العلمية  والتطبيقات املتنوعة 

                                                                               الت, تناسب اخليال العلم,  فخصائص املوائع  والعلقات املختلفاة باني ضاغطه وحجماه وارتفااع 

                                                                                    رارته  والتطبيقات العملية عىل القانوجم العام للغااات  باإلضافة إىل التطبيقات العملياة عاىل       درجة ح

                                                                                  مبادئ باسكال  وأرمخيدس  وبرنويل  وأمهية خطوط االنسياب  والتمدد بىلنواعه   يعها موضوعات 

ُ                                       سمحت بإتاحة الفرصة لتضمني أنشطة وأسئلة ُتنم, اخلياال العلما,  مان حياث اساتبعاد األفكاا   ر                                       

                                                                                    اخلرافية  والس ح بتخيمل حلول مستقبلية ملشكلت موجودة يف الواقع. وقد اتفقت هاه النتيجاة ماع 

                                     ( اللتني استخدمتا اخلياال العلما, يف ماادة Oravetz, 2005                   ( ودراسة أورافيتز      2191           دراسة كلب  

                                                    العلوم  هبدف تنمية املفاهيم العلمية لدى عينة الدراسة.

                                                 يف الرتتيب الثاين من حياث تضامينه ألبعااد اخلياال العلما,     "  ية            الطاقة احلرار "         وجا  فصمل 

ً                     ( ُبعًدا بنسبة مئوية بلغت    63     ً   متضمنًا     ُ                                              %(. ورغم احتوا  هاا الفصمل عىل درسني فقط  إال أجم     93,1  

                                                                                     تناوله لقوانني الديناميكا احلرارية  وس حه بتخيمل عدد مان األمثلاة التا, تعاارض هااه القاوانني يف 

                                                               ني عدد أكرب من أبعاد اخليال العلم,  باإلضافة الحتوائاه عاىل درس اإلنارتويب                  الطبيعة  سم  بتضم

د بتضمينه لُبعد  ُ    الاي تفر                                           من خلل ختيمل هناية النظاام وسايادة الفاو .  "                     االرتباط باحلياة والكوجم "                    

ً      ً         ( الت, استخدمت برنامًا مقرتًحاا عاىل فصامل     2193                                   وتتفق هاه النتيجة مع دراسة الرحييل          الطاقاة  "                    

                                                                             إلثرا  اخليال العلم, لدى عينة الدراسة  ك  ختتل, هاه النتيجة مع دراسة كامل مان عطياة    "     رارية  احل

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.8


 اجلرب حممد بن جرب. د. أ&  الرحييل سلوم بنت أمينة. أ

 م2019( 4( العدد )2املجلد )

 

376 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.2.4.8 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

                   عاىل التاوايل  مهاا أنساب    "              املوارد البيئية " و   "           علوم الفضا  "               ( اللتني اعتربتا     2193        (  وحي,      2111  

                                    موضوعات العلوم لتنمية اخليال العلم,.

                               فقاد أشاارت نتاائج التحليامل إىل  "        لدورانياة       احلركة ا " و   "                 االهتزااات واملوجات "        أما فصيل 

ً         ( ُبعًدا بنسابة   41    ( و   31                                                              كوهن  أقمل الفصول من حيث تضمينه  ألبعاد اخليال العلم,  حيث تضمنا     ُ   

                                                             %( عىل التوايل. ويعزو الباحثاجم هاه النتيجة  لكوجم املحتوى يف هااين    2,0     %( و    1,2            مئوية بلغت  

                                                      ياضية  حلساب املفاهيم العلمية املتعلقة باحلركة الدورانية                                     الفصلني قد ركز عىل الصي  واملعادالت الر

                                                                                واالهتزااات  واملوجات. ك  أجم معظم األنشطة فيه  وردت عىل شكمل مسائمل حسابية  ال يتااج إىل 

                                                                           وضع فروض أو ختيمل حلول مستقبلية  وإن  يتاج إىل تعويض وحمل رياا  مباارش. وختتلا, هااه 

                                                     ( الت, أشاارت إىل ارتفااع مساتوى التحصايمل الادرايس لادى عيناة     2193                      النتيجة مع دراسة حممد  

                                                                         الدراسة  من خلل استخدام اخليال العلم, يف تنمية اجلوانب املعرفية املرتبطة به. 

                                                                            ورغم إمكانية تضمني أبعاد اخليال العلم, يف معظم موضوعات الكتاب  إال أجم تضامينها يف 

ً     ة مع عدد من الدراسات الت, استخدمت برامًا أو                                          كمل فصمل كاجم بشكمل جزئ,  حيث تتفق هاه النتيج                                       

ً                                                                    اسرتاتيجيات أو أساليًبا مصاحبة ملحتوى الكتاب لتنمية وإثرا  اخليال العلم,  مثمل دراساة احلساين,                     

ً      ً                                     ( الت, استخدمت برنامًاا قاائً  عاىل املحاكااة احلاساوبية  ودراساة الارحييل      2192          ( التا,     2193                    

ً      ً        استخدمت برنامًاا قاائً  عاىل بعاض         ( التا,     2190                                     أدوات اجليامل الثااين للوياب  ودراساة حمماود               

                         ( التا, اساتخدمت اسارتاتيجية     2192                                                   استخدمت األلعاب التعليمية اإللكرتونية  ودراسة هنداوي  

                                                                        وقد أشارت نتائج  يع هاه الدراسات إىل فاعلية الربامج أو الطرق املستخدمة SCAMPER      سكامرب 

              عينة الدراسة.                                 يف تنمية وإثرا  اخليال العلم, لدى

 توصيات الدراسة

للنصوص اإلثرائية يف حمتوى مقررات الفيزيا   إلثرا   "ماذا لو؟"إضافة أسئلة من نوع  .9

وتنمية اخليال العلم, لدى املتعلمني  حيث إجم حمتوى النصوص اإلثرائية هبا غن, 

 بموضوعات اخليال العلم, الت, يتاج إىل أسئلة تستثري اخليال. 
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ُ                                                  للمتعلم لي عرب عن خياله العلم, يف  يع مراحمل التقويم: التشخييص   إتاحة الفرصة .2          

والبنائ,  واخلتام,  املصاحبة لدروس مادة الفيزيا  من خلل إضافة وإعادة صياغة بعض 

 األسئلة واملهام الت, تنم, اخليال العلم,.

العلم, لدى هبدف تنمية اخليال  "الكتابة يف الفيزيا "إضافة بعض التوجيهات عىل حمتوى  .4

 املتعلمني  كوجم حمتواها قائم عىل فكرة ختيمل التقدم العلم, يف املستقبمل.  

حول أساليب وطرق تنمية  -يف خمتل, مراحمل التعليم -عقد دورات تدريبية ملعلم, العلوم .3

 اخليال العلم, يف مادة العلوم بصفة عامة والفيزيا  بصفة خاصة.

 اسةمدقرتحات الدر

العلم, يف حمتوى مقررات أخرى مثمل مقررات الكيميا  واألحيا   أو تضمني أبعاد اخليال  .9

 العلوم يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة.

تصور مقرتح لتضمني أبعاد اخليال العلم, يف حمتوى كتب العلوم بصفة عامة  والفيزيا   .2

 بصفة خاصة.

 اخليال العلم, لدى املتعلمني.برنامج تدريب, مقرتح ملعلم, العلوم والفيزيا  إلثرا  وتنمية  .4
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