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 .خلصالم                                      

للتعرف علي اثر تأصيل مقرر فيزياء الصف االول ثانوي بالسودان علي التحصيل الدراسي  الدراسةهدفت 
من)طريقه  لمعهودةا النبويةللطالب .فقد تم تصميم كتاب مقترح وتدريسه وفق طرائق واساليب القران والسنه 

سي المدر و...( حيث استعرض البحث الكتاب  األمثلةواسلوب ضرب  القرآنيالحوار واسلوب التدرج 
 وصفات المعلم المؤصل.  المؤصلةالمؤصل وطرق التدريس 

تراث وال المعرفةواود ان اشير هنا ان االخذ بالتأصيل ليس ترفا علميا وليس مجرد البحث عن جزور 
سخ ولكنه تقويم وتوجيه لمنهج الفكر وهو ضمان لحفظ االمه دون م للمعرفةاالسالمي لتأكيد سبقا المسلمين 

المنهج  لباحتةاعلي العلوم وليس علي اغلفه الكتب . وقد اتبعت  اإلسالمية البصمةوطبع  اريةالحضهويتها 
 الي العديد من النتائج والتوصيات . الباحتةالتجريبي لمالئمته وموضوع البحث وتوصلت 

 بمحليه تجريبه دراسة ،الدراسي التحصيل ، ثانوي  الول الصف، فيزياء الكلمات المفتاحية :
 ،السودان.بحري 
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                     Abstract.                                          

 The purpose of study was to identify the effect of rooting on academic 
achievement for pupils (Sudanese physics course book for secondary first grade 
was used). 

The researcher used the experimental method through designing a book and 
taught it according to the methods of Quran and sunnah using different ways 
likes Quranic gradient style, the way of argue, providing examples etc. 

This study showed us the rooting on school book, teaching methods and teacher 
characters. The result of the study showed that the rooting is not a scientific 
luxury or it was looking for the knowledge roots as Islamic heritage which 
emphasis that the scientific scoop for Muslims but to evaluate and guide the 
approach of Islamic thought which can save the Islamic nation without 
obliteration of its civilized identity. This research leads writer to many results and 
recommendations. 

Keywords: physics, the first secondary grade, academic achievement, 

Experimental study in Bahri locality, Sudan. 

 مقدمة

الحمد هلل القائل:) سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكِف    
( والصالة والسالم على سيدنا محمد القائل: )تركت 53بربك أنه على كل شئ شهيد(. )فصلت،

الخلفاء الراشدين  وسنة بسنني، عليكم وسنتيفيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا أبدأ، كتاب هللا 
 .(. )موطأ األمام مالك(بالنواجذن بعدى عضوا عليهم م
تطور كبيرًا عندما ترعرع العلم في أحضان اإليمان واستهدى  اإلسالمية الحضارةلقد شهدت  

علماء الطبيعة بالقرآن الكريم ولعل التفوق اإلسالمي في مجال الفلك والحساب مرده إلى المناخ 
ي )فالقرآن ليس خطابًا ينتهى معناه عند دالالت الفاظه ف القرآنية المعرفةالذي عاشته  العلمي
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 لجملةافي كل زمان ومكان لذا سميت  للبشريةمجال معين أو وقت محدد، بل هو رساله هللا 
رته على في مقد اإلنساني( ليتنامى معناها ويتسع كلما يرتقى العقل آيةأللفاظه ) المكونة

 (.15-م1998دالالتها. )على الطاهر:  استيعاب
بين  كامليةالت العالقةوتعد حركة التأصيل رؤيه منهجيه معرفيه شامله تسعى للكشف عن 

صدرًا متكاماًل ( مالمطهرة النبويةأن الوحى منبعه )القرآن الكريم والسنه  باعتبارالوحى والكون 
 يحمل ضوابط ومعايير بناء العلوم وتزكيتها على حد السواء. والمعرفةللتشريع والفكر 

قد أشار القرآن الكريم في كثير من آياته إلي بعض الحقائق لإلنسان قبل هذا القرن بل ان ف  
الكثير منها لم يتوصل اإلنسان إليه إال في العقود القليلة الماضية. عبر جهود مضنية وتحليل 
 دقيق لكم هائل من المالحظات والتجارب العلمية. ولباقة األسلوب القرآني في اإلشارة إلي مثل

هذه الحقائق بأسلوب يبلغ منتهى الدقة العلمية واللغوية في التعبير واإلحاطة والشمول في 
 . (36:  2009)محمد ابو سعيفان ، .  الداللة 

فاستخدام التأصيل في تدريس مقرر الفيزياء قد يرفع مستوى التحصيل وبعد أمر مهم بالنسبة 
ة في يتوقف عليه تحقيق األهداف التعليميلدارس مقرر الفيزياء ألن رفع مستوى التحصيل 

مجاالت التعليم سواء تحصيل معلومات أو معارف أو تكون اتجاهات أو قيم أو مهارات حيث 
يشير مصطلح تحصيل إلي مدى استيعاب الطالب لما تعلمه من خبرات معينة من خالل 

شيطان من نفسي والتناوله للمقرر الدراسي ومن هنا كانت فكرة هذا البحث فإن أخطأت فهذا 
 وأن أصبت فهذا بتوفيق من هللا عز وجل. ونسأله تعالى التوفيق والسداد .

 أهداف البحث:
التعرف على أثر تأصيل المعرفة في تدريس مقرر الفيزياء على التحصيل الدراسي   -1

 لطالب الصف األول بالمرحلة الثانوية.
 والوحى المنزل. الكونيةتوضيح أنه ال يوجد تعارض بين العلوم  -2
 دمج القيم اإلسالمية ومناهج ومقررات الفيزياء.  -3
 لفت أنتباه المعلمين نحو تأصيل العلوم في تدريس مقرر الفيزياء على التحصيل الدراسي. -4
 .الثانوية المرحلةتحسين مستوى تحصيل الطالب في مقرر الفيزياء بالصف األول في   -5
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ار من خالل تأصيل المقرر وزيادة افتخ والدينية واألكاديمية العلميةرفع ثقافة المتعلم   -6
 للدين اإلسالمي. باالنتماءالطالب 

تضمين التأصيل في مناهج التعليم الثانوي بصورة تظهر عظمة القرآن وتعمل على تقوية   -7
 العقيدة في نفوس الطالب.

 الخروج عن النمط التقليدي في تدريس العلوم ووضعها من ضمن طرائق تدريس العلوم   -8
 :المشكلة اختيارأسباب 

 تقليدية طرائق تدريس الفيزياء -1
 بدراسات تأهيليه عن التأصيل. البحثيةعدم أثراء المكتبات  -2
 (.مطهرةالسنه )القرآن الكريم وال الدينيةبالعلوم  الحديثة النظريةضعف ربط العلوم  -3
 دعوه للتفكر فالقرآن الكريم يدعو للتفكر والتدبر في هذا الكون. -4
 لدى الطالب. الدينية الثقافةضعف  -5
 المنهج ال يفرد مساحة كافية بهذا الصدد. -6
نحو معرفة المزيد عن العالقات التي  الثانويةزيادة اتجاهات وميول الطالب بالمرحلة  -7

 تربط العلم بالخالق.
 فروض البحث:

 تدريس العلوم. طرائقيمكن تضمين طريقة التأصيل ضمن احدي  -1
 .استخدام طريقه التأصيل لها اثر ايجابي علي الطالب اكاديميا-2
 .استخدام طريقه التأصيل لها اثر سلوكي ديني علي الطالب-3
 استخدام طريقه التأصيل لها اثر ايجابي علي المجتمع.-4
 طريقه التأصيل تتعلق بالمنهج.هنالك صعوبات تحد من استخدام  -5
 هنالك صعوبات تحد من استخدام طريقه التأصيل تتعلق بالمعلم. -6
 هنالك صعوبات تحد من استخدام طريقه التأصيل تتعلق بالطالب نفسه. -7

 أهمية البحث:
 .النبويةمع القران والسنه  الحديثةاثبات تطابق المعارف والعلوم  -1
 في مجال الفيزياء. يعتبر البحث اضافه للدراسات  -2
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اثبات دالالتها و  الفيزيائيةلبعض الظواهر  الخاطئةمساهمة البحث في تصحيح التعبيرات  -3
 .النبويةفي القرآن الكريم والسنه 

 بالتأصيل. الفيزيائيةتعميق الفهم اإلسالمي للعلوم وربط الظواهر  ضرورة -4
 سالم.ألسلمة المعارف والعلوم التي اقرها دين اإل الدعوة -5
 .النبويةوالقرآن الكريم والسنه  الوضعيةهذا البحث يربط ما بين العلوم  -6
 في تضمين تأصيل العلوم داخل المقرر. الطبيعيةقد يستفيد واضعو مناهج العلوم  -7
يل  مما له بالتأص االستعانةقد يستفيد معلمو العلوم الطبيعية من نتائج هذا البحث في  -8

 اثر في تحسين مستوى التحصيل الطالب.
عن المزيد  يشجع فيه روح البحث الدينيقد يستفيد الطالب نفسه حيث أن تزوده بالجانب  -9

 لإلسالم. بانتمائهويؤكد افتخاره 
 تسليط الضوء على أهمية ربط العلم بالخالق. -10
 التأصيل ضمن طرق تدريس العلوم.االستفادة من نتائج البحث في تضمين طريقة  -11
 إشباع الجانبين الروحي والمادي للطبيعة البشرية بالنسبة للطالب. -12

 أدوات البحث:
 في هذا البحث كل من: الباحتةاستخدمت 

 .االستبيان -1
 .والبعدية القبلية االختبارات -2
 طريقة تحضير الدروس )خطه الدرس(. -3

 منهج البحث:
 هذا البحث: المنهج المستخدم في

 المنهج التجريبي : -1
 الثانوي طالبه من مدرسة المواهب  200اوال االختبار لعينه من الطالبات يتراوح عددها  -أ

طالبه(  100طالبه( ومجموعة تجريبيه ) 100بنات مقسمين لمجموعتين مجموعة ضابطة )
 بالتساوي وهي عينه قصديه نسبه لعمل الباحثة بالمدرسة.
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( استاذ 100الفيزياء بالمرحلة الثانوية تتراوح عددها ) أساتذةثانيا االستبيان لعينه من  -ب
 وهي عينه عشوائية 

 .التأصيليالمنهج  -2
 حدود البحث:

 الحدود الموضوعية: 
االستفادة من تأصيل العلوم في عملية التعليم والتعلم لمقرر فيزياء الصف األول بالمرحلة 

  ات القرآنية المتعلقة به.الثانوية واإلشار 
 م 2019-2017العام     :الزمانيةالحدود  
 محلية بحري. –والية الخرطوم :  المكانيةالحدود  

 البحث: مصطلحات
 التحصيل الدراسي(. –المرحلة الثانوية  –الصف األول  –مقرر الفيزياء –)تأصيل

االصل اسفل الشي والذي يعتمد عليه سواء كان ماديا او معنويا )لسان  لغة التأصيل : -1
 باألصل( ويعني في داللته الوصل 1/16العرب 

 اما اصطالحا: 
للمجتمع  الثابتةارجاع المعارف الي اصلها وبناء مناهج الحياه علي االصول  .1

 .(14م ,ص 1999واالمه)محمد بريمه:
ربوبيه و  باأللوهيةالقويم المؤسس علي االعتقاد   اليمانيفي نسقها  المعرفةوضع  .2

 .(1م,ص1998الوجود)مجله التاصيل:
 .(127م,ص1994.)نظامي محمد:اإلسالمية الزاويةللعلوم من  النظرهو  .3

 : تقصد به الباحثة في هذه الدراسة كتاب الفيزياء المدرس مقرر الفيزياء: تعريف إجرائي -2
 المقرر على طالب الثانوي بالسودان. 

وتقصد به الباحثة أنه السنة الدراسية التاسعة من  الصف الول الثانوي: تعريف إجرائي: -3
ن م عمر الطالب التعليمي وتلي مرحلة األساس مباشرة وهي بداية المرحلة الثانوية التي تتكون 

 ثالثة سنوات دراسية. 
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هي المرحلة التي تعقب مرحلة األساس وتتمثل في  تعريف إجرائي المرحلة الثانوية: - 4
الثالث سنوات االخيرة من التعليم العام حيث يلتحق بها الطالب بعد نجاحه في المرحلة 

 االبتدائية وتستمر ثالث سنوات بعدها يلتحق الطالب بالمرحلة الجامعية .
ط النظام التعليمي الرسمي وتقابل مرحلة المراهقة التي تعد مرحلة مهمة من مراحل النمو تتوس

عند اإلنسان وتمتد من انتهاء المرحلة األساسية وتنتهي بانتهاء المرحلة الثانوية . )عبد الرحمن 
 (.12: 2009أحمد، 

التحصيل و  يعرف التحصيل لغة بأنه " حصل الشيء يحصل حصواًل،التحصيل الدراسي:  -5
غير ما يحصل، وقد حصلت الشيء تحصياًل، جمع وتحصل الشيء: تجمع وثبت، والمحصول 

 الحاصل، وتحصيل الكالم ورده إلى محصول". 
ويعرفه آخر بأنه" النتيجة النهائية التي تبين مستوى الطالب ودرجة تقديمه فيما يتوقع منها أن 

 (. 26م :1966يتعلمه". )خليل الخليلي ،
عرف أيضًا بأنه " درجة االكتساب التي يحققه الفرد أو مستوى النجاح الذي يحرزه أو كما ي  

(، والتحصيل 305م :2000يصل إليه في مادة دراسية أو مجال تعليمي ".) صالح عالم ، 
يرتبط مباشرة باألداء الدراسي للطالب لتوضيح المدى الذي تحققت فيه األهداف التعليمية 

ختبارات التحصيل وهي أدوات قياس لمدى تحصيل الفرد لما اكتسبه لدى الطالب ويقاس با
م 2004من معرفة أو مهارة معينة نتيجة التعليم أو التدريب. ) عبد الرحمن الطريري ، 

:280.) 
 
 .ولمبحث ال ال

 :التأصيل واسلمه المعرفة
سالميه ا في هذا المبحث ستتحدث الباحثه اوال  عن التاصيل تعريفه لغه واصطالحا ومفهوم

المعرفه , وسنتناول ثانيا النظام المعرفي القراني، وأركان المعرفة في نموذج المعرفة كما يراها 
 محمد بريمه تحتوى على خمسة أركان هي:

فة)محمد المعر  منهجية المعرفة، تطبيقات محتوى المعرفة،  ملتقي المعرفة،مصدر معرفي,  
 ( .1، 1998الحسن بريمة، 



8 
 

8 

االصل اسفل الشي والذي يعتمد عليه سواء كان ماديا او معنويا )لسان  لغة :التأصيل اوال : 
 .باألصل( ويعني في داللته الوصل 1/16العرب 

 اما اصطالحا: 
 (8م,ص2004هو اقامه العلم علي اساس التصور االسالمي)ابراهيم رجب  .1

 -سبق من التعريفات فان العبارات التي تكررت في تقديرنا كلمات)بناء وبناء علي ما
( -التصور االسالمي  -والمعرفة–العلم –النظر –ارجاع  – المعرفة -رد–تأسيس 

 يمكننا ان نقول ان التعريف المختار هو )بناء العلوم علي اساس النهج االسالمي(

 :المعرفةسالميه إ

 لزاويةانها ممارسه النشاط المعرفي كشفا وتجميعا ونشرا من أب المعرفةسالميه إعرف مصطلح 
( بدا ظهور هذا 16ص1999سالمي للكون والحياه واالنسان)محمد بريمه :التصور اإل

المصطلح في سبعينيات القرن الماضي في مؤتمر لعلماء المسلمين بأمريكا وظهر مع المؤتمر 
 تعريفان اخران وهما:

 تبناه االزهر الشريفالتوجه االسالمي للعلوم .و  -1
وتمخض عن ذلك تكوين كيان قائم بالتأصيل في الجامعات  التأصيل االسالمي للعلوم. -2

 .( 15م ,ص 2008والوزارات.)عماد الدين خليل

 النموذج المعرفي القرآني اإلسالمي: ثانيا : 

 : وال مصدر المعرفةأ -
أولى واآلخران  ثانويان،  هناك ثالثة مصادر للمعرفة للنموذج المعرفي اإلسالمي، احدها 
 فاألولى هو هللا سبحانه وتعالى، واآلخران هما القرآن الكريم والكون.

 أ/ هللا جل جالله:
 ب/ الوحي:

 السنة لمطهرة(. –الوحي ) القرآن الكريم 
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هو مصدر ال فالقرآن الكريم كالم هللا الذي أنزله على رسوله، وهو كالم قطعي الداللة والثبوت
 للكليات العلمية الالزمة لنشأة العلوم بشقيها الطبيعي واالنساني.مثيل له 

 ج/ الكون:
إن النظرة اإلسالمية للكون ليست عقلية بحتة، بل تعمل على استجاشة العواطف والشعور 
بعظمة الخالق وضرورة الخضوع له، وكل ذلك إلى جانب البراهين العقلية القاطعة على وحدانية 

 ا الكون هللا والوهيته في هذ

على المسلمين أن ينطلقوا إلى الحياة واألحياء والسنن والطبائع واإلمكانات والحاجات والوقائع 
والبيانات والظروف والمواقع الحياتية المختلفة لتدرسها وتفهمها وتتعلم منها وتجد لمعضالتها 

في ضوء ما  تالحلول وتقيم ألدائها التنظيمات وتضع لحاجاتها الضوابط والقواعد والتشريعا
 (.124، 1993جاء به الوحي من مقاصد وتوجيهات وضوابط وأحكام. )ماجد الكيالني: 

 
 ثانيا :محتوى المعرفة:

يقصد به نوع المعرفة التى ينبغي أن يمدنا بها النموذج المعرفي اإلسالمي نوع المعرفة يحدده 
نون( الب –المال  –)النفس الهدف من خلق اإلنسان، إن خطة الخلق العامة بمدخالتها الثالثة 

وناتجها المطلوب وهو الشكر المقتضي لإليمان تمدنا بإطار منهجي مناسب لتحديد الخارطه 
الكنتورية للعلوم اإلسالمية، فكل عنصر من عناصر هذه الخارطة سواء كان مدخال أو ناتجًا 

ات يؤدي ام المجتمعيؤدي إلى نشأة علوم تناسبه، ثم إن التفاعل بين مدخالتها المؤدي إلى قي
 (.12، 1993أيضًا إلى إنشاء علوم تناسب ذلك التفاعل )محمد الحسن بريمة: 

 ثالثا:  متلقي المعرفة:
بقصد بمتلقي المعرفة مجموعة االستعدادات النفسية والذهنية الالزمة توافرها عند الشخص 

 الذي ينوي تحصيل المعرفة اإلسالمية.
 فهو:اذا 

 من علم. تتطلبمن مجاهدة وما  تغتضيهتقي بكل ما  .1
 طالب علم لتسخير هذا العلم في تحقيق الخالفة وإعمار األرض. .2
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 قيم اإلسالم هي المعيار الذي يحدد أولويات بحثه وضوابطه. .3
 أمر بالمعروف ناهي عن المنكر مريد لإلصالح. .4

 رابعا: منهجية المعرفة اإلسالمية:
 لذا يجب أن يكون نهجه في ذلك:تعنى طريقة وصولها من مصدرها إلى متلقيها 

 المدخل لتناول العلم إيماني قائم على واقع التقوى في النفس ليحقق االطمئنان. .1
لتعظيم صانع الكون وتوحيده بتراوح الخير القادم من السماء وعلوم المختبر  السعي .2

 الناشئة من الحس والتجربة.
 .)التقوى( ربط أدوات اإلدراك السمع والبصر والفؤاد بأحوال القلب .3

 .المبحث الثاني
 :سالمي للعلومالتوجه اإل

هي ما ينطبق على مستويات الفكر االسالمي وما ينطبق  التأصيلمستويات التعامل مع 
توجيه مفهوم التوجيه اإلسالمي للعلوم وأسس ال عليه)ثوابت التوجيه اإلسالمي للعلوم( وتشمل:

 .اإلسالمي للعلوم
 مفهوم التوجيه اإلسالمي للعلوم: 

الباحثون في العالم اإلسالمي لهم جهود جبارة في توضيح مفهوم اإلسالمي للعلوم مع اتفاقهم 
على المضمون واختالفهم في المصطلح المتعارف عليه في قضية إقامة العلوم على أسس 

رها وهي وعًا من غيإسالمية يظهر ذلك جليًا في مسميات اصطلح عليها للعلوم وهي أكثر شي
أسلمه العلوم، وتأصيل العلوم، والتوجيه اإلسالمي للعلوم واستخدامها الباحث في انها تعبر 

 عن شيء واحد وهو تأسيس العلوم على أسس إسالمية.
والتوجيه اإلسالمي مقصود به إطار فكري قابل للتنفيذ العملي مستمد من التعاليم اإلسالمية 

عندما اطلعوا على الحضارات األخرى اخذوا منها ما يناسبهم واحتفظوا وبذا نحذو حذو أسالفنا 
بخصوصيتهم اإلسالمية فحققوا التواصل الحضاري والثقافي بين الثقافات في قالب اسالمي 

 ألن العلوم عبارة عن قوانين موجودة في الكون منذ أن خلقه هللا
 وهنالك ثالثة أنواع من العلوم وهي:



11 
 

11 

الشرعية: وهي ال تحتاج إلى عملية التوجيه ألنها مستنبطة من األدلة الشرعية أوال: العلوم 
 التى تريد أن تحتكم إليها المعارف األخرى،،، الخ.

ثانيًا: العلوم اإلنسانية واالجتماعية: مثل علم االجتماع، واالقتصاد، والسياسة،  وعلم النفس، 
 والفلسفة واألدب، الفنون، ،،،الخ.

 مثل علوم الفيزياء، الكيمياء، والرياضيات، والفلك، والهندسة، ...الخ. العلوم الطبيعية:ثالثًا: 
 .(27م,ص1999)محمد بريمه: 

البد أن يخضع لمنهجية متوازنة مع المناهج العلمية الحديثة وذكرها الدكتور إبرهيم عبدالرحمن 
 رجب طالبًا التوازن بين المنهجين قائاًل:

ذلك المنهج الذي يأخذ من المناهج األصولية بقدر الحاجة إليها وصواًل  )المنهج المتوازن هو
للفهم المنضبط لنصوص  القرآن الكريم والسنة الصحيحة فيما يتصل بشؤون اإلنسان والمجتمع 
كما يأخذ من مناهج العلوم   االجتماعية الحديثة بقدر الحاجة إليها فيما يتصل بفقه الواقع 

دون تجاوز أي حدود وبهذا يوضع كل من النوعين من لمناهج في  االجتماعي  واإلنساني
أفضل موضع  يمكننا من انتاج علم اجتماعي بالمعنى الصحيح، أي علم اجتماعي واقعي 

 .(67مص 1998مهتد بنور الوحي..()عبد الرحيم رجب:
حيث ب والواضح من قوله أنه يريد التقريب بين المنهج اإلسالمي والمنهج االجتماعي الحديث

 ما قارب المنهج اإلسالمي يترك كما هو والذي ابتعد عن المنهج اإلسالمي يغير ويبدل.
 .المبحث الثالث

 :الكتاب المدرسي المؤصل
هم عناصر العمل التربوي  فينبغي للكتاب في كل المراحل أن أ ن الكتاب المدرسي هو أبما 

ما لهم الفرصة للتطبيق العملي لينمي في الطالب االتجاهات االيجابية نحو العمل ويتيح 
وأن يسعى اليجاد فرص عمل للطالب الراشدين تتوافق مع المهنة  ،يتلقونه في قاعات الدرس

ي دفع وبذلك يساهموا في توفير احياجاتهم المادية وف،التى سوف ينتظمون فيها في المستقبل 
وفي حالتهم  داداتهم وميولهمعجلة التنمية لألمام. فالطالب يختلفون في قدراتهم العقلية واستع

 .االجتماعية واالقتصادية والصحية
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وبما أن العلوم الطبيعية وتطبيقاتها تشكل األساس الذي تقوم عليه الحضارة وتعمر بها األرض 
وتسخر الطاقات الكامنة فيها لخير االنسان فالبد للمنهج الجامعي أن يوليها عناية فائقة فيفرد 

الدراسية لهذه العلوم، فهي تعين الطالب على التدبر والتفكير واعمال حيزًا مقدرًا من الخطة 
الجامعي  ستاذلألالعقل في إدراك خفايا الطبيعة وسير أغوار الكون، كما أنها توفر فرصة طبية 

للفت نظر طالبه على قدرة هللا فيحقق بذلك التوازن المطلوب بين الجانبين الروحي والمادي 
 ما يرمي إليه المعلم. واستيعابفهم  فيسهل ذلك على الطالب

والقرآن الكريم حافل باآليات التى تحث على التدبر في الخلق والتفكر في الظواهر الطبيعية 
 إلعجازلفيكون لزاماً على المنهج ان يراعي ذلك في اهدافه ومحتواه بحيث يسعى للفت الطالب 

جاءت التى تصف الظواهر الكونية و  العلمي في القرآن واالستشهاد في ذلك باآليات القرآنية
متفقة تمامًا مع االكتشافات العلمية الحديثة، حيث يساعد ذلك على تنمية قدرة الطالب على 
التفكير العلمي وتشجيع روح البحث والتجريب واالطالع وتوظيف ذلك كله لخدمة الحق والخير 

 والصالح.
 أواًل: الهداف والمحتوى:

ومحتواه ينبغي أن تراعي االزدواجية في الطبيعة االنسانية فال عند صياغة أهداف المنهج 
تجنح أهدافنا التربوية إلى التركيز  المفرط على الجوانب الروحية على حساب الجوانب المادية، 
بل علينا أن نضع صيغة تربوية مرنة نوازن بها بين الجانبين في أهداف المنهج ومحتواه 

 وأساليب تدريسه.
ثر في المعرفة اإلنسانية ال يشجع على األخذ بنزعة موسوعية في التعليم لن هذه والمنهج التكا

النزعة مستحيلة وغير ممكنة التحقيق ولن تستطيع أي معرفة من موسوعية أن تزود الطالب 
 (.53,ص2007ولو بقدر ضئيل من المعرفة العالمية المتطورة)محمد منير مرسى، 

المعارف وتكديسها بقدر ما هم في حاجة إلى تنمية فالطالب ليسوا في حاجة إلى تجميع 
قدراتهم ومهاراتهم واتجاهاتهم التى تمكنهم من تحصيل المعرفة من مظانها بأنفسهم لذلك ينبغي 

 للمنهج الدراسي أن يعمل في اتجاهان:
 االتجاه األول: 
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يكون ذلك  نتنمية الحواس التى يتلقي بها الطالب المعرفة وتدريبهم على استخدامعها على أ
 في المراحل األولى من السلم التعليمي.

لذلك ينبغي للمنهج الدراسي أن يفرد مساحة مساحة زمنية مقدرة للمناشطة التربوية، وأن يتيح 
الفرصة للطالب الستخدام حواسهم في التعرف على ما حولهم وذلك بتوفير بيئة مدرسية غنية 

 يدانية.وحافزة مع العناية بالرحالت والزيارات الم
 

 االتجاه الثاني:
أن يساعد المنهج الطالب على تحصيل المعرفة من المصادر المختلفة فيعمل على إكسابهم 
القدرات والمهارات الالزمة في البحث عن المعرفة من المراجع والموسوعات العلمية وتدريبهم 

طورة في حفظ المتعلى استخدام المكتبات بصورها التقليدية والحديثة التى تستخدم الثقافة 
 (.54,ص2007المعرفة واسترجاعها واالنتقال بها. )محمد منير مرسى، 

 أهمية الكتاب المؤصل:
ويعتبر الكتاب المؤصل ركن من األركان األساسية في التعليم للحصول على اإلنتاج العلمي 

الذي  ،والفكري المتمثل في التحصيل الدراسي للطالب، فمن هنا تأتي أهمية الكتاب المؤصل
ال يمكن االستغناء عنه عكس ما نسمعه من الصيحات التى تحاول أن تقدم بدائل للكتاب، 
كالمراجع والصحف والمجالت العلمية والكتاب االلكتروني واألبحاث المنشورة ووسائل االتصال 

 واالنترنت وغير ذلك من المصادر الحديثة.
 ويمكن تلخيص أهميته في ما يلي:

المقرر الدراسي للطالب، فهو مبوب ومتسلسل وفق المنهاج الدراسي الكتاب يغطى  .1
 المقرر، وضمن محاضرات محددة.

الكتاب المؤصل كتاب علمي متخصص مدقق علميًا ولغويا يتضمن المقرر بطريقة  .2
 وفق منهجية واضحة.

 الكتاب المؤصل يحفظ الطالب من التشتت الذهني. .3
ية ن والمهتمين على مختلف مستوياتهم العلمالكتاب في متناول جميع الطالب والباحثي .4

 كونه منتج محلي وموثوق.
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من ناحية تعريب العلوم سواء الطبية أو التطبيقية أو الهندسية يعتبر الكتاب المعرب  .5
 هو األفضل واألوثق في تقديم الترجمة الصحيحة للطلبة.

 الكتاب المؤصل يحقق لنا مشروع التكامل المعرفي بين العلوم .6
 يراعي المستويات المختلفة للطلبة عبر مراحله الدراسية.الكتاب  .7
 \يعرض وجهات نظر مختلفة للقضايا تاركًا للطالب حرية اختيار إحداها. .8

 .المبحث الرابع
 :الصفات الشخصية والخالقية للمعلم المؤصل

ية قالمعلم الذي أتناوله في هذا البحث هو المعلم المؤصل الذي البد أن تتوفر فيه صفات أخال
اسالمية أصيلة حتى يؤدي رسالته على هدي من الشرع. " وأن يكون ممن عرف بالخلق 
القويم، وحب العلم والعمل وحسن المعاملة لينقل للنشء هذه الصفات عمليًا بحيث يكون عمله 
مطابقًا لتوجيهه، وبحيث تكون هذه العقيدة متغلغلة فيه وتكون ملكت عليه فكره ومشاعره، 

عية ال يرتاب، وذلك مثل المعلم الكامل الذي يسعد به نظام التعليم ويؤدي وجعلت منه دا 
 (.24م ,ص1978مهمته بنجاح وسهولة)عباس محجوب :

وسأبدأ إن شاء هللا في هذا المبحث بالسمات الشخصية واألخالقية للمعلم ويقصد بها مجموعة 
ضها يكون خارجي، فبعمن الخصائص الذاتية التى يتصف بها المعلم في هيئته او شكله ال

المعلم الفصل في إيجادها، والبعض اآلخر ال دخل له بها. ومن المعلوم أن اإلسالم قد عمل 
على تكوين الشخصية اإلسالمية عقديًا وأخالقيًا وثقافيًا وعقليًا، فابتداء بالمعتقدات، إلى نظام 

اعية إلى العالقات االجتمالتربية والتعليم إلى اللباس إلى أنماط المعيشة إلى آداب السلوك 
 والممارسات اليومية للفرد.

 الصفات الشخصية:
وأن يكون سليم الحواس والطراف قادرًا على التمييز، قوي البنية  الهيئةان يكون المعلم حسن  
 وأن يكون خاليًا من عيوب النطق، وأن يكون متزنًا انفعاليًا.  "

 أساسية يعتمد عليها المعلم في إتقان عمله أن يكون سريع الحفظ وقوي الذاكرة وهذه ركيزة
وأداء دوره بالصورة المطلوبة فالنسيان عدو للعلم، وقيل "غائلة العلم النسيان وحياته 

 (.67م,ص2001المذاكرة")محمد شوقي واخرون:
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 :الصفات الخالقية
تبدل ألنها جزء ت تعد األخالق ثمرة اإليمان باهلل وااللتزام بدينه الحنيف، وهي ثابته ال تتغير وال

من العقيدة لذلك كانت التربية الخلقية ركن عظيم ال قيام للدين بدونه، ولنا في رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم السوة الحسنة، عن سعيد بم هشام بن عامر قال: أتيت عائشة فقلت يا أم 

 ، نالمؤمنين أخبرني بخلق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآ
أورد المزي في كتابه تهذيب الكمال "أن االهتمام بجمع العلوم واتقانها يكون بغرض رضا هللا 
تعالى، يقصد بكل ما يقوم به قول أو فعل رضوان هللا. ومن ذلك أن العلماء حضوا طالبهم 
 على التعلم للدين ال للدنيا، فعن أنس بن سيرين عن حذيفة قال "ال تعلموا العلم لتباهوا به

العلماء".ويري اإلمام أبو حاد الغزالي "أن المعلم يجب أن يتحلى بالخلق وتقويم طهارة النفس 
العلم  ابن مسعود: "ليس والرئاسة". قالويحذره من سوء األخالق والشره إلى الدنيا وطلب الجاه 

. وهذا \بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذف في القلب" وقال بعض السلف: "إنما العلم الخشية
يوضح أن مسالة إجادة العلوم تحتاج إلى مراقبة هللا عزوجل والخشية من لقائه تعالى وهذه 
نؤدي إلى ثمرة مهمة وهي أن المعلم يكون دائمًا مخلصًا في أدائه")محمد شوقي 

 (.71م,ص2001واخرون:
 حملحه الي معلم متطور ليواكب رو  ضرورةومع االنفجار المعرفي الهائل اصبحت هنالك 

لتعليم التي افالمعلم المبدع هو اساس جوده  للمعرفةالعصر وبذلك يصبح منتجا مهنيا فاعال 
قدرتهم علي وم ان تتحقق اال بمواصفات وعناصر اهمها مستوي العاملين علي التعليم ال يمكن

حديد تفرض علينا ت الجودةاالبداع والحث العلمي وخدمه المجتمع وسياسه ضمان استمراريه 
مع مراعاة  نوالباحثيمثل وضع سياسه اختيار المعلمين  المطلوبةخصائص الكفاءات والقدرات 

 للمعالم. التأصيليالتوجه 
 .المبحث الخامس

 :بعض طرائق واساليب التعليم والتعلم في القرآن الكريم والسنة النبوية 
منة المعلم يركز على هي سية عديدة ، منها ماتعج كتب التربية والمناهج بطرق وأساليب تدري 

على الموقف التعليمي ، مثل طريقة المحاضرة ،ومنها ما يؤكد على أهمية نشاط الطالب في 
ومنها ما يجعل  ،االكتشافالعملية التعليمية التعلمية كأسلوب حديث في التدريس ، مثل طريقة 
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 لمساعدة الطالب على التعلم ، مثل طريقة النقاشالتفاعل بين المعلم والمتعلم شرطًا اساسيًا 
والحوار . وهكذا ظهر في المجال التربوي عدد كبير من طرق وأساليب واستراتيجيات التدريس 

 يستطيع الشخص في بعض االحيان أن يفرق بينها ولكنها في مجملها متداخلة ومتشابكة ال
 إليه .  إال بعد جهد جهيد ونظر وتأمل في محتوياتها وما ترمي

ض تحتوي عليه ولكن في بع وسميت هذه الطرق بأسماء متعددة توضح مضمون الطريقة وما
زي قة هربرت وطريقة بستالوتاألحيان تسمى بمن ادعى باكتشافها وسماها باسمه مثل طري

وفرض علينا في كليات التربية أن نقوم بتدريس تلك الطرق لطالبنا غير مقتنعين في  وهكذا
حيان بجدواها وقيمتها العلمية والعملية ، وغير متأكدين أن طالبنا سيقومون كثير من األ

بتطبيقها في المدارس بعد تخرجهم ، وهذا ما دعاني للبحث عن مصادر اخرى موثوق بها لها 
يم والسنة فوجهت نظري للقرآن الكر  دراية واسعة وفهم دقيق بخصائص وطبيعة المعلم والمتعلم،

يأتيهما الباطل من بين يديهما وال من خلفهما علي أجد فيهما ما أصبو النبوية كمصدرين ال 
ْن َدابٍَّة ِفي َوَما مِ أليه ، وكما توقعت فقد وجدت فيهما ضالتي ، يقول هللا سبحانه وتعالي )

ْطَنا اأْلَْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطير  ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ أ َمٌم َأْمَثال ك ْم  ِب ِمْن َشْيٍء ث مَّ ِإَلى َربِ ِهْم اِفي اْلِكتَ َما َفرَّ
وَن )  (.107م,ص2001محمد شوقي واخرون:األنعام . ") (38ي ْحَشر 

التي ناهزت الثالثين عامًا و  التيويقول دكتور عبد الغني ابراهيم من خالل الفترة الطويلة 
دريبية تقضيتها في تدريس مقررات المناهج وطرق التدريس في كليات التربية وفي الدورات ال

التعليم العام وفي دورات تطوير األداء المهني ألساتذة الجامعات الحظت أن الدارسين  لمعلمي
ينتبهون كثيرًا عندما أعرض عليهم طريقة من طرق التدريس وأنسبها  بمختلف مستوياتهم ال

لهم  لإلى أحد العلماء ، ولكن ما يثير انتباههم ويجعلهم تواقين لمزيد من المعرفة عندما أقو 
أن هذه الطريقة أو هذا االسلوب في التدريس عمل به الرسول صلى هللا عليه وسلم أو جاء 

ينصب جل جهدنا واهتمامنا على إلقاء الضوء  ذكره في القرآن الكريم ، فسألت نفسي لم ال
بصورة مقصودة ومكثفة على أساليب التعليم والتعلم في القرآن الكريم والسنة النبوية وتمليكها 

 .(2014:ورقه علميه:  لطالبنا في كليات التربية . )عبد الغني ابراهيم
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 طرائق واساليب التعليم والتعلم في القرآن الكريم والسنة النبوية: 

سيتم استعراض النتائج التى وقفت عليها الدراسة عن طرائق التعليم والتعلم التى انتهجها 
لتعلم في وتعديل سلوكهم وطرائق التعليم واالرسول صلى هللا عليه وسلم في تعليم صحابته 

القرآن الكريم ومقارنتها بالطرائق  التى كتب عنها أو اكتشفها علماء التربية الغربيون ومنها 
 علي سبيل المثال ال الحصر:

 .طريقة اإللقاء ) المحاضرة ( -1
 القول واستخدام الصوت بصورة وظيفية : وضوح-2
 .طريقة اإللقاء بأسلوب قصصي-3 
 .أسلوب الصمت أثناء اإللقاء لجذب االنتباه-4 
 .التعليم والتعلم بالعروض العملية  -5
 .استخدام الرموز التوضيحية )الوسائل التعليمية ( -6
 .شالحوار والنقا طريقة -7
 التعليم التعاونى.طريقه -8
 .التدريس عن طريق الفريق المتعاون  -9

 .سدالتنويع الحركي واستخدام لغة الج  -10
 اسلوب ضرب األمثال.-11
 .في التعليم والتعلمأسلوب التدرج  -12
 .اسلوب استغالل األحداث الجارية في التعليم -13
 .استخدام أسلوب التشويق وإثارة االنتباه -14
 .      التعلم بالقدوة والموعظة الحسنه -15
 استخدام اسلوب الترغيب والترهيب في التربية والتعليم. -16
 .طريقه التحفيز والثناء على االداء الجيد -17
 .مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين -18

 التعليم والتعلم بالرفق . -19
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لتدريس لطرائق ااألساسية  أن النبي صلي هللا عليه وسلم قد أرسى القواعد الباحتةوتري 
غيرها وضرب األمثال... و المختلفة كطريقة اإللقاء والنقاش والحوار والممارسة والبيان العملي 

من الطرق التي أشارت إليها الدراسة ، وهذا يدل على أن السنة النبوية غنية بالطرائق 
واألساليب التعليمية التي تحقق التعلم الفعال، والذي يخاطب العقول والقلوب وفق ما يقتضيه 

خصي وقدراته الشوظروفه ،ووفق وضع المتعلم النفسي و التعليمي  الحال، ووفق طبيعة الموقف
 .ومستواه.

ئص النمو ،خصاتعليمه ألصحابه  كما نجد أن النبي صلى هللا عليه وسلم راعي في طرائق
العقلي والنفسي والوجداني لدى المتعلمين، ومستوى إدراكهم،  والحوافز المؤثرة فيهم، والدوافع 

احترام  معرفة ،معالتي يمكن أن تثير مشاعرهم ووجدانهم ،وتهيئ نفوسهم لتلقي العلم وال
مبادراتهم الشخصية ،ونشاطهم الذاتي ،ومشاركتهم الفعالة في عملية التعليم والتعلم بفهم ووعي 
وتبصر، وليس عن طريق التلقين، وحشو األذهان بالمعلومات والمعارف دون فهمها واستيعابها 

تريها من ة وما يع؛وبذلك نجدها أسلوبا متميزًا  أساسه الفهم التام لطبيعة النفس اإلنساني
أحاسيس ومشاعر فجاء اسلوباً غاية في الروعة واإلعجاز ،سابًقا لما توصل إليه الفكر التربوي 

 في العصر الحديث من أسس وقواعد يغلب عليها الطابع العلماني .

وقد كان النبي صلي هللا عليه وسلم مخلًصا لوجه هللا في الطرائق التي ربي عليها الصحابة 
ققت األهداف المرجوة من هذه الطرائق علي خالف التربية الحديثة، التي وضعت ،من ثم تح

علمين  فعلى الم .المعرفة تأصيللطرائقها مدخالت وعمليات ومخرجات بعيده كل البعد عن 
أن يتأسوا بمنهج محمد صلى هللا عليه وسلم ويقتدوا بهديه في التعليم وأن يحاولوا التعرف على 

 .ى يتسنى لهم اعطاء كل على قدر استطاعتهقدرات تالميذهم حت

 اجراءات البحث:

كمين على بعض المحكمين، بلغ عدد المح االستبانةبتصميم استبيان وتم عرض  الباحتةقامت  
( من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال التربوي  وبحكم بقصد االستفادة من 9)

خبراتهم، مما جعل المقياس أكثر دقة وموضوعية في القياس، وقد تم األخذ بملحوظاتهم، وإعادة 
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دق بشكل دقيق يحقق صصياغة بعض العبارات وحذف بعضها، وإجراء التعديالت المطلوبة 
 في عباراتها, االستبانةبناء 

 اختبار صدق وثبات أداة الدراسة:       

ف أي فيما إذا تم حذ االستبانةقام الباحث باستخدام معامل الفا كرونباخ ، لقياس ثبات 
( 0.95 –0.67،  حيث كان معامل الثبات لكل عبارة في المدى )االستبانةعبارة من عبارات 

مما يدل على  (0.98)لجميع عبارات المحاور الدراسة كرونباخن قيمة معامل الفا وهي أقل م
، األمر الذي انعكس أثره على معامل الصدق الذاتي حيث بلغ االستبانةالثبات الجيد لعبارات 

 : االستبانة( يوضح معامل الثبات ومعامل الصدق لمحاور  3( والجدول) 0,99)

 معامل الصدق ثباتمعامل ال عدد الفقرات المحاور
 0.97 0.95 ( 21) األول استخدام التأصيل في تدريس الفيزياء المحور

 0.83 0.69 (8) المحور الثاني صعوبات تتعلق بالمنتج                         

 0.92 0.86 ( 11) ور الثالث الصعوبات تتعلق بالمعلمحالم

 0.81 0.67 ( 5) المحور الرابع صعوبات تتعلق بالطالب

 0.99 0.98 (45)  كاملة  االستبانة

 مSPSS -2019 المصدر إعداد الباحثة من بيانات الدراسة الميدانية  باستخدام برنامج( 1جدول رقم ) 

 :إجراءات وأساليب التحليل اإلحصائي
 اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية إلتمام التحليل اإلحصائي للدراسة:

مرحلة إدخال ومعالجة البيانات وتليها مرحلة اإلحصاءات الوصفية ويليها التوزيع التكراري  
 والنسبي والوسط الحسابي ثم االنحراف المعياري 
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 عرض وتحليل ومناقشة النتائج

التوزيع التكراري والنسبي إلجابات افراد عينة الدراسة عن فقرات محور  إستخدام (  2جـــــــدول )  
 التأصيل في تدريس الفيزياء

 الفئة
 الفقرات

 مستوي الوافقة
اوافق 
ال  ال ادري اوافق بشدة

 اوافق
ال اوافق 

 بشدة

س
دري

 الت
ئق

طرا
م و

معل
لل

 

 88 . يعد  من أهداف تدريس الفيزياء1

88% 

12 

12% 

- - - 

 88 . يزيد من الثقافة اإلسالمية للمعلم 2

88% 

12 

12% 

- - - 

 94 . يزيد من دافعية المعلم للتدريس 3

94% 

6 

6% 

- - - 

 88 . يعتبر تغيير عن نمطية التدريس التقليدي للعلوم.4

88% 

12 

12% 

- - - 

 88 . يزيد من دافعية الطالب للتعلم.5

88% 

12 

12% 

- - - 

مياً 
ادي

 أك
لب

لطا
ل

 

 94 . يحبب الطالب في الجانب المعنوي للمادة.6

94% 

6 

6% 

- - - 

 88 . له أثر إيجابي في زيادة الفهم.7

88% 

12 

12% 

- - - 

 82 .يسهم في زيادة التحصيل الدراسي للطالب.8

82% 

18 

18% 

- - - 

 82 . يحفز الطالب لطلب لمزيد من المعرفة.9

82% 

18 

18% 

- - - 

 76 . ينمي قدرات الطالب التفكير العلمي المؤصل. 10

76% 

24 

24% 

- - - 

 82 الطالب للدرس. انتباه. يثير 11

82% 

12 

12% 

6 

6% 

- - 

 88 .يزود الطالب بخبرات تعلم فريدة من خالل البحث عن جذور المعرفة.12

88% 

12 

12% 

- - - 

وكياً 
سل

ب 
طال

ال
 

 88 . يشبع الجانب الروحي في الطبيعة البشالية للطالب.13

88% 

12 

12% 
- - - 

 88   الخلق واإلبداع.. يلفت نظر الطالب لقدرة هللا في 14

88% 

12 

%12 

- - - 

 88 .يقوي الصلة بين الطالب والدين اإلسالمي.15

88% 

6 

6% 

6 

6% 

- - 

 82 . وسيلة للتدبير والتفكير في الكون.16

82% 

18 

18% 

 - - 

 88 .يقوي العقيدة اإلسالمية في نفوس الطالب.17

88% 

6 

6% 

6 

6% 

- - 

 88 اإلسالمية  في نفوس الطالب.. يزيد من الثقافة 18

88% 

12 

12% 

- - - 

 83 . يرسخ شمولية وتكامل القرآن للطالب.19

83% 

11 

11% 

6 

6% 

- - 

مع
مجت

لل
 

 88 يسارع عجلة التقدم العلمي في المجتمع.20

88% 

6 

6% 

6 

6% 

- - 

 82 . يبني جيل متماسك  مؤمن بربة وبمبادئه.21

82% 

18 

18% 

 - - 

 SPSS -2019المصدر إعداد الباحثة من بيانات الدراسة الميدانية  باستخدام برنامج        
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( نجنننننننننند أن اراء افننننننننننراد عينننننننننننة الدراسننننننننننة عننننننننننن فقننننننننننرات المحننننننننننور االول  7مننننننننننن الجنننننننننندول ) 
اسنننننننتخدام التأصنننننننيل فننننننني  تننننننندريس منننننننادة الفيزيننننننناء لطنننننننالب المرحلنننننننة الثانوينننننننة  ونجننننننند  أن 

اإليجننننابي اي يعننننني  االتجنننناهاجابننننات افننننراد عينننننة الدراسننننة حننننول فقننننرات المحننننور تسننننير فنننني 
تننننندريس منننننادة الفيزيننننناء ينننننؤثر إيجابنننننًا علنننننى  التأصنننننيل فننننني اسنننننتخدامانهنننننم يوافقنننننون علنننننى أن 

التحصننننننيل الدراسننننننني العلمننننننني لطنننننننالب المرحلنننننننة الثانويننننننة ويوافقنننننننون بشننننننندة ويوافقنننننننون علنننننننى 
جميننننع فقننننرات المحننننور مننننن حيننننث المضننننمون والمحتننننوي لكننننل فقننننرة مننننن فقراتننننه  وممننننا سننننبق 
يتضننننح ان معظننننم افننننراد عينننننة الدراسننننة   يننننرون أن هننننذه الفقننننرات تنطبننننق علننننيهم مننننن حيننننث 

لمضنننننمون والمحتنننننوي وممنننننا سنننننبق نسنننننتنتج ان غالبينننننة افنننننراد عيننننننة الدراسنننننة يوافقنننننون علنننننى ا
أن اسنننننتخدام التأصنننننيل فننننني  تننننندريس منننننادة الفيزيننننناء لطنننننالب المرحلنننننة الثانوينننننة ينننننؤدي النننننى 

 زيادة التحصيل الدراسي لطالب المرحلة الثانوية  .
(جدول يوضح الوصف اإلحصائي لفقرات المحور  االول استخدام التأصيل في  تدريس مادة 3جدول ) 

 الفيزياء لطالب المرحلة الثانوية  
المتوسط  العبارات الفئة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الداللة

س
دري

 الت
ئق

طرا
م و

معل
لل

 

 موافقة  327. 4.880 . يعد  من أهداف تدريس الفيزياء1

 موافقة  327. 4.880 . يزيد من الثقافة اإلسالمية للمعلم 2

 موافقة  239. 4.940 . يزيد من دافعية المعلم للتدريس 3

 موافقة  327. 4.880 . يعتبر تغيير عن نمطية التدريس التقليدي للعلوم.4

 موافقة  327. 4.880 . يزيد من دافعية الطالب للتعلم.5

مياً 
ادي

 أك
لب

لطا
ل

 

 موافقة  239. 4.940 يحبب الطالب في الجانب المعنوي للمادة.. 6

 موافقة  327. 4.880 . له أثر إيجابي في زيادة الفهم.7

 موافقة  386. 4.820 .يسهم في زيادة التحصيل الدراسي للطالب.8

 موافقة  386. 4.820 . يحفز الطالب لطلب لمزيد من المعرفة.9

 موافقة  429. 4.760 . ينمي قدرات الطالب التفكير العلمي المؤصل. 10

 موافقة  553. 4.760 الطالب للدرس. انتباه. يثير 11

تعلززززم فريززززدة مززززن خززززالل البحززززث عززززن جزززززذور  بخبززززراتيزززززود الطالززززب .12
 المعرفة.

 موافقة  327. 4.880

ب 
طال

ال
وكياً 

سل
 

 موافقة  327. 4.880 ية للطالب.ر الجانب الروحي في الطبيعة البش . يشبع13

 موافقة  327. 4.880 . يلفت نظر الطالب لقدرة هللا في الخلق واإلبداع.14

 موافقة  520. 4.820 .يقوي الصلة بين الطالب والدين اإلسالمي.15
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 موافقة  386. 4.820 . وسيلة للتدبير والتفكير في الكون.16

 موافقة  520. 4.820 نفوس الطالب..يقوي العقيدة اإلسالمية في 17

 موافقة  327. 4.880 . يزيد من الثقافة اإلسالمية  في نفوس الطالب.18

 موافقة  548. 4.770 . يرسخ شمولية وتكامل القرآن للطالب.19

مع
مجت

لل
 

 موافقة  740. 4.760 يسارع عجلة التقدم العلمي في المجتمع.20

 موافقة  386. 4.820 بربة وبمبادئه.. يبني جيل متماسك مؤمن 21

  مSPSS - 2019المصدر إعداد الباحثة من بيانات الدراسة الميدانية  باستخدام برنامج 
استخدام التأصيل في  تدريس  ( نجد الوسط الحسابي لكل من فقرات محور3ن الجدول ) م

( وهذا يشير إلى 3أكبر من الوسط الحسابي الفرضي ) مادة الفيزياء لطالب المرحلة الثانوية
أن اتجاه أفراد عينة الدراسة نحو هذه الفقرات تسير في االتجاه اإليجابي أي يعني أن أفراد 
عينة الدراسة يوافقون عليها بشدة ويوافقون  على أن جميع فقرات المحور ونجد االنحراف 

اقل من الواحد الصحيح وهذا دليل على وجود  المعياري لكل فقرة من فقرات المحور بالجدول
ح أن ومما سبق يتض تجانس وتشابه في استجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المحور

يس مادة استخدام التأصيل في  تدر غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون ويوافقون بشدة على أن 
   .انويةلدراسي لطالب المرحلة الثصيل ايؤدي الى زيادة التح ة الفيزياء لطالب المرحلة الثانوي

(  يوضـح اختبار الفــروق لفقرات محـــور: استخدام التأصيل في  تدريس مادة الفيزياء 4جــدول ) 
 لطالب المرحلة الثانوية . 

 (Tقيمة ) الفقرات  الفئة 
مستوي 

 الداللة المعنوية

س
دري

 الت
ئق

طرا
م و

معل
لل

 

 قبول 0.000 149.419 الفيزياء. يعد  من أهداف تدريس 1

 قبول 0.000 149.419 . يزيد من الثقافة اإلسالمية للمعلم 2

 قبول 0.000 206.969 . يزيد من دافعية المعلم للتدريس 3

 قبول 0.000 149.419 . يعتبر تغيير عن نمطية التدريس التقليدي للعلوم.4

 قبول 0.000 149.419 . يزيد من دافعية الطالب للتعلم.5

مياً 
ادي

 أك
لب

لطا
ل

 

 قبول 0.000 206.969 . يحبب الطالب في الجانب المعنوي للمادة.6

 قبول 0.000 149.419 . له أثر إيجابي في زيادة الفهم.7

 قبول 0.000 124.831 .يسهم في زيادة التحصيل الدراسي للطالب.8

 قبول 0.000 124.831 . يحفز الطالب لطلب لمزيد من المعرفة.9

 قبول 0.000 110.895 . ينمي قدرات الطالب التفكير العلمي المؤصل. 10
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 قبول 0.000 86.126 الطالب للدرس. انتباه. يثير 11

 قبول 0.000 149.419 .يزود الطالب بخبرات تعلم فريدة من خالل البحث عن جذور المعرفة.12

وكياً 
سل

ب 
طال

ال
 

 قبول 0.000 149.419 الطبيعة البشالية للطالب.. يشبع الجانب الروحي في 13

 قبول 0.000 149.419 . يلفت نظر الطالب لقدرة هللا في الخلق واإلبداع.14

 قبول 0.000 92.709 .يقوي الصلة بين الطالب والدين اإلسالمي.15

 قبول 0.000 124.831 . وسيلة للتدبير والتفكير في الكون.16

 قبول 0.000 92.709 اإلسالمية في نفوس الطالب..يقوي العقيدة 17

 قبول 0.000 149.419 . يزيد من الثقافة اإلسالمية  في نفوس الطالب.18

 قبول 0.000 87.073 . يرسخ شمولية وتكامل القرآن للطالب.19

مع
مجت

لل
 

 قبول 0.000 64.308 يساعرع عجلة التقدم العلمي في المجتمع.20

 قبول 0.000 124.831 متماسك مؤمن بربة وبمبادئه.. يبني جيل 21

 

 (1.98تساوي) 0.05( ومستوي معنوية 99( الجد ولية عند درجة حرية )Tقيمة اختبار )

 

( للعينة الواحدة لمعرفة أراء أفراد عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة Tتم استخدام اختبار )
بينة بالمرحلة الثانوية والنتائج م الفيزياءالتأصيل في تدريس مادة  استخدامبالمحور األول 

( والذي يبين أن أراء أفراد العينة في جميع الفقرات إيجابي  حيث أن مستوي 4بالجدول )
وقيمة اختبار )ت( المحسوبة لكل فقرة من الفقرات  اكبر من قيمة  0.05الداللة اقل من 

وهذا يشير إلى وجود   0.05( ومستوي معنوية  99ية )اختبار)ت( الجدولية عند درجة حر 
داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة تعزي لصالح موافقة ..فروق معنوية وذات 

افراد عينة الدراسة على أن استخدام التأصيل في  تدريس مادة الفيزياء لطالب المرحلة الثانوية 
 المرحلة الثانوية  . يؤدي الى زيادة التحصيل الدراسي لطالب

التوزيع التكراري والنسبي إلجابات افراد عينة الدراسة عف فقرات المحور الثاني الصعوبات  (5جـــدول )   
 الـتأصيل في تدريس مادة الفيزياء صعوبات تتعلق بالمنهج( استخدامالتى تحد من 

 الفقرات
 مستوي الموافقة

ــق  اوافــ
 بشدة  

ال اوافق  ال اوافق ال ادري اوافق
 بشدة

 82 . ال يهتم المحتوي بتأصيل الفيزياء1

82% 

18 

18% 

- - - 

 30 . المحتوي يركز أكثر على الجانب المعرفي. 2

30% 

64 

64% 

6 

6% 

- - 

 82 .قصور المنهج عن مواكبة التغيرات التى تطرأ3

82% 

18 

18% 

- - - 
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 82 . عدم الربط بين المنهج والواقع المعاش.4

82% 

6 

6% 

6 

6% 

- - 

 29 . عدم كفاية المدي الزمني للخطة الدراسية.5

29% 

59 

59% 

6 

6% 

6 

6% 

- 

 10 . صعوبة ربط المادة باآليات القرأنية.6

10% 

12 

12% 

- 18 

18% 

60 

60% 

 29 لبعض اآليات القرآنية. الخاطئ.التفسير 7

29% 

48 

48% 

17 

17% 

6 

6% 

- 

 82 .غياب اإلطار المرجعي للمعلومات.8

82% 

6 

6% 

12 

12% 

- - 

 SPSS -2019المصدر إعداد الباحثة من بيانات الدراسة الميدانية  باستخدام برنامج 

( نجد أن اراء افراد عينة الدراسة عن فقرات محور الثاني الصعوبات التى  5من الجدول ) 
 التجاهاالنتأصيل في تدريس مادة الفيزياء صعوبات تتعلق بالمنهج تسير في  استخدامتحد من 

اإليجابي اي يعني أن افراد عينة الدراسة يوافقون على فقرات  المحور من حيث المضمون 
تجاه ". ونجد االقرآنيةتنص على " صعوبة ربط المادة باآليات  والتي(  6والمحتوي عدا الفقرة )

 باآلياتادة وجود صعوبة لربط الم السلبي أي يعني  االتجاهر في افراد عينة الدراسة نحوها يسي
ومما سبق نستنتج ان غالبية افراد عينة الدراسة يوافقون بشدة وياوفقن على وجود  القرآنية

 .النتأصيل في تدريس مادة الفيزياء صعوبات تتعلق بالمنهج استخدامصعوبات التى تحد من 
 ( 6جــــدول )

يل في النتأص تخداماسجدول يوضح الوصف اإلحصائي لفقرات المحور الثاني الصعوبات التى تحد من 
 تدريس مادة الفيزياء صعوبات تتعلق بالمنهج.

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة المعياري

 . ال يهتم المحتوي بتأصيل الفيزياء1
4.180 .716 

 موافقة

 موافقة 386. 4.820 . المحتوي يركز أكثر على الجانب المعرفي. 2

 تطرأ التي.قصور المنهج سعن مواكبة التغيرات 3
 موافقة 847. 4.640

 . عدم الربط بين المنهج والواقع المعاش.4
 موافقة 764. 4.110

 . عدم كفاية المدي الزمني للخطة الدراسية.5
 موافقة 429. 4.760

 .القرآنية. صعوبة ربط المادة باآليات 6
 موافقة 1.266 1.820

 لبعض اآليات القرآنية. الخاطئ.التفسير 7
 موافقة 841. 4.000

 .غياب اإلطار المرجعي للمعلومات.8
 موافقة 674. 4.700

 SPSS -2019المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية  باستخدام برنامج 
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( نجد الوسط الحسابي لكل من فقرات المحور أكبر من الوسط الحسابي 6من الجدول )
( وهذا يشير إلى أن اتجاه أفراد عينة الدراسة نحو هذه الفقرات تسير في االتجاه 3) الفرضي

اإليجابي أي يعني أن أفراد عينة الدراسة على يوافقون على وجود صعوبات تحد من استخدام 
التأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالمنهج  ونجد االنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات 

الجندول اقل من الواحد الصحيح وهذا دليل على وجود تجانس وتشابه في استجابات المحور ب
( نجد وسطها الحسابي اقل من الوسط 3أفراد عينة الدراسة عن فقرات المحور عدا الفقرة )

الحسابي الفرضي وهذا يشير الى عدم موافقة افراد عينة الدراسة عليها  من حيث المضمون 
ح أن غالبية أفراد عينة الدراسة يوافقون على وجود صعوبات تحد والمحتوي ومما سبق يتض

 من استخدام التأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالمنهج.
 (  يوضـح اختبار الفــروق لفقرات محـــور:7جــدول )

 الداللة مستوي المعنوية (Tقيمة ) الفقرات 

 . ال يهتم المحتوي بتأصيل الفيزياء1
58.376 

 قبول 0.000

 . المحتوي يركز أكثر على الجانب المعرفي. 2
24.831 

 قبول 0.000

 تطرأ التي.قصور المنهج سعن مواكبة التغيرات 3
54.775 

 قبول 0.000

 . عدم الربط بين المنهج والواقع المعاش.4
53.794 

 قبول 0.000

 . عدم كفاية المدي الزمني للخطة الدراسية.5
14.372 

 قبول 0.000

 .القرآنية. صعوبة ربط المادة باآليات 6
1.569 

 رفض 0.000

 لبعض اآليات القرآنية. الخاطئ.التفسير 7
69.712 

 قبول 0.000

 .غياب اإلطار المرجعي للمعلومات.8
40.232 

 قبول 0.000

 

 (1.98تساوي) 0.05( ومستوي معنوية 99( الجد ولية عند درجة حرية )Tقيمة اختبار )

 

( للعينة الواحدة لمعرفة أراء أفراد عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة Tاختبار )تم استخدام 
 النتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالمنهج استخدامالصعوبات التى تحد من بمحور 

يث أن ح إيجابي( والذي يبين أن أراء أفراد العينة في جميع الفقرات 7والنتائج مبينة بالجدول )
وقيمة اختبار )ت( المحسوبة لكل فقرة من الفقرات  اكبر من  0.05داللة اقل من مستوي ال

( وهذا يشير 0.05( ومستوي معنوية )99(عند درجة حرية )1.98قيمة اختبار)ت( الجدولية )
إلى وجود فروق معنوية وذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة تعزي لموافقة 
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صعوبات تحد من إستخدام النتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق جود افراد العينة على و 
( نجد قيمة اختبار )ت( المحسوبة أكبر من الجدولية وهذا يشير الى 6بالمنهج. عدا الفقرة )

 عدم موافقة افراد عينة الدراسة على صعوبة ربط  المادة بااليات القرآنية.
تخدام صعوبات تحد من إسراسة يوافقون على وجود ومما سبق نستنتج ان معظم افراد عينة الد

 .النتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالمنهج
 (8جدول )

التوزيع التكراري والنسبي إلجابات افراد عينة الدراسة عف فقرات المحور  الثاني الصعوبات 
  المعلمالـتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق  استخدامالتى تحد من 

 الفقرات
 مدي تحقيق القيمة

ــق  اوافــ
 بشدة  

ال اوافق  ال اوافق ال ادري اوافق
 بشدة

 29 .عدم إلمام المعلم بالمعلومات الكافية للتأصيل.1

29% 

5 

5% 

65 

65% 

- - 

 17 ثقافة التأصيل بين المعلمين. انتشار. عدم 2

17% 

83 

83% 

- - - 

 29 بالمقرر حرفيا. للمعلم البحت االلتزام. 3

29% 

65 

65% 

6 

6% 

- - 

 29 بالتأصيلالمعلمين  اهتمام. عدم 4

29% 

71 

71% 

- - - 

 82 . التأصيل.عدم حث الموجهين التربويين لمواكبة 5

82% 

18 

18% 

- - - 

 88 . قلة الدروات التدريبية في هذا المجال.6

88% 

6 

6% 

6 

6% 

- - 

 23 . تقليدية طرائق التدريس  للمعلم .7

23% 

59 

59% 

6 

6% 

6 

6% 

6 

6% 

 17 .مقاومة كثير من  المعلمين للتغيير والتجديد.8

17% 

59 

59% 

12 

12% 

12 

12% 

- 

 23 .صعوبة ربط المادة باآليات القرآنيه9

23% 

59 

59% 

18 

18% 

18 

18% 

- 

 17 .تأثير بعض المعلمين بالنعرة الطائفية.10

17% 

65 

65% 

12 

12% 

12 

12% 

- 

الطزززززالب ودعتمزززززادا .ضزززززعف تعزيزززززز جانزززززب الحزززززوار مزززززع 11
 على طريقة التلقين.

23 

23% 

71 

71% 

6 

6% 

6 

6% 

- 

 SPSS -2019المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية  باستخدام برنامج 

( نجد أن معظم استجابات  افراد عينة الدراسة عن فقرات محور الصعوبات 8من الجدول )
 التجاهاالتى تحد من إستخدام النتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالمعلم تسير في 
 ستخدامااإليجابي اي يعني أن افراد عينة الدراسة يوافقون على وجود الصعوبات التى تحد من 
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افراد عينة الدراسة  معظم( نجد 1تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالمعلم عدا الفقرة ) النتأصيل في
ال يوجد لديهم رأي واضح تجاه العبارة اي ال يدرون بإلمام المعلم او عدم إلمامه بالمعلومات 

 الكافية للتأصيل. 
ن إستخدام مومما سبق نستنتج ان معظم افراد عينة الدراسة يوافقون على وجود الصعوبات تحد 

 النتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالمعلم.
( 9جدول )  

جدول يوضح الوصف اإلحصائي لفقرات المحور الصعوبات التى تحد من إستخدام الـتأصيل في تدريس مادة الفيزياء 
 تتعلق يالمعلم 

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة المعياري

 بالمعلومات الكافية للتأصيل..عدم إلمام المعلم 1
2.270 .378 

 موافقة

 موافقة 548. 4.230 ثقافة التأصيل بين المعلمين. انتشار. عدم 2

 بالمقرر حرفيا. للمعلم البحت االلتزام. 3
 موافقة 456. 4.290

 بالتأصيلالمعلمين  اهتمام. عدم 4
 موافقة 386. 4.820

 . التأصيل.عدم حث الموجهين التربويين لمواكبة 5
 موافقة 520. 4.820

 . قلة الدروات التدريبية في هذا المجال.6
 موافقة 731. 3.870

 . تقليدية طرائق التدريس  للمعلم .7
 موافقة 861. 3.810

 .مقاومة كثير من  المعلمين للتغيير والتجديد.8
 موافقة 642. 4.050

 القرآنية.صعوبة ربط المادة باآليات 9
 موافقة 728. 3.930

 .تأثير بعض المعلمين بالنعرة الطائفية.10
 موافقة 514. 4.170

علززززى طريقززززة  واعتمززززادا.ضززززعف تعزيززززز جانززززب الحززززوار مززززع الطززززالب 11
 التلقين.

 موافقة 986. 3.590

 SPSS -2019المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية  باستخدام برنامج 
د من تح التي( نجد الوسط الحسابي لكل  فقرة من فقرات محور الصعوبات 9من الجدول ) 

رضي أكبر من الوسط الحسابي الف المعلمالنتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق  استخدام
( وهذا يشير إلى أن اتجاه أفراد عينة الدراسة نحو هذه الفقرات تسير في االتجاه اإليجابي 3)

ن أفراد عينة الدراسة يوافقون على فقرات المحور من حيث المضمون ونجد االنحراف أي يعني أ
المعياري لكل فقرة من فقرات المحور بالجدول اقل من الواحد الصحيح وهذا دليل على وجود 

ح أن ومما سبق يتض تجانس وتشابه في استجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات المحور
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ل في النتأصي استخداماسة  يوافقون على وجود الصعوبات تحد من غالبية أفراد عينة الدر 
 المعلمتدريس مادة الفيزياء تتعلق 

الـتأصيل في تدريس مادة  استخدامتحد من  التي(  يوضـح اختبار الفــروق لفقرات محـــور: الصعوبات  10جــدول ) 
 المعلمالفيزياء تتعلق 

 (Tقيمة ) الفقرات 
مستوي 

 الداللة المعنوية

 .عدم إلمام المعلم بالمعلومات الكافية للتأصيل.1
110.456 

 قبول 0.000

 ثقافة التأصيل بين المعلمين. انتشار. عدم 2
77.216 

 قبول 0.000

 بالمقرر حرفيا. للمعلم البحت االلتزام. 3
94.069 

 قبول 0.000

 بالتأصيلالمعلمين  اهتمام. عدم 4
124.831 

 قبول 0.000

 . التأصيل.عدم حث الموجهين التربويين لمواكبة 5
92.709 

 قبول 0.000

 . قلة الدروات التدريبية في هذا المجال.6
37.523 

 قبول 0.000

 . تقليدية طرائق التدريس  للمعلم .7
44.251 

 قبول 0.000

 .مقاومة كثير من  المعلمين للتغيير والتجديد.8
63.126 

 قبول 0.000

 القرآنية.صعوبة ربط المادة باآليات 9
53.962 

 قبول 0.000

 .تأثير بعض المعلمين بالنعرة الطائفية.10
81.199 

 قبول 0.000

علزززززى  واعتمزززززادا.ضزززززعف تعزيزززززز جانزززززب الحزززززوار مزززززع الطزززززالب 11
 طريقة التلقين.

16.131 

 قبول 0.000

 

 (1.98تساوي) 0.05( ومستوي معنوية 99( الجد ولية عند درجة حرية )Tقيمة اختبار )

 

( للعينة الواحدة لمعرفة أراء أفراد عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة Tتم استخدام اختبار )
 لمعلماالنتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق  استخدامبمحور الصعوبات التى تحد من 

جد لفقرات إيجابي  ون( والذي يبين أن أراء أفراد العينة في جميع ا10والنتائج مبينة بالجدول )
قيمة اختبار )ت(  المحسوبة لكل فقرة من الفقرات اكبر من قيمة اختبار )ت( الجدولية  

وهذا يشير إلى وجود فروق معنوية وذات داللة إحصائية بين  0.05ومستوي معنوية اقل من 
وبات عاستجابات أفراد عينة الدراسة تعزي لصالح موافقة افراد عينة الدراسة على  وجود ص

 النتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق يالمعلم. استخدامتحد من 
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التوزيع التكراري والنسبي إلجابات افراد عينة الدراسة عف فقرات محور : الصعوبات التى تحد من 
 إستخدام الـتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالطالب

 الفقرات
 مدي تحقيق القيمة

اوافــــــق 
 بشدة   

ال اوافق  ال اوافق ال ادري اوافق
 بشدة

 6 . التأصيل ال يساعد الطالب على الفهم.1

6% 

- 35 

35% 

59 

58% 

 

 24 . عدم ميل الطالب للجانب الديني.2

24% 

65 

65% 

- - - 

 35 والبيئية والدينية للطالب. االجتماعيةالثقافات  اختالف. 3

35% 

59 

59% 

6 

6% 

- - 

 29 جديد ما هو. الخوف والقلق من كل 4

29% 

59 

59% 

6 

6% 

- - 

 29 . خوف الطالب من الحوار مع المعلم.5

29% 

71 

71% 

- - - 

 SPSS -2019المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية  باستخدام برنامج 

( نجد معظم استجابات افراد عينة الدراسة عن فقرات محور الصعوبات التى  11من الجدول )
جود اي يعني انهم يوافقون بشدة ويوافقون على و  اإليجابي االتجاهتتعلق بالطالب تسير في 

(  1النتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالطالب عدا الفقرة ) استخدامصعوبات تحد من 
 واقتهممالسلبي أي يعني عدم  االتجاهمعظم اجابات افراد العينة نحوها تسير في حيث نجد 

عليها ومما سبق نستنتج ان غالبية افراد عينة الدراسة يوافقون على وجود صعوبات تحد من 
 النتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالطالب. استخدام

 (12جدول ) 
الـتأصيل في تدريس مادة  استخدامتحد من  التيالصعوبات حصائي لفقرات محور جدول يوضح الوصف اإل
 الفيزياء تتعلق بالطالب

المتوسط  العبارات
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة المعياري

 . التأصيل ال يساعد الطالب على الفهم.1
2.490 .829 

 عدم موافقة

 574. 4.290 . عدم ميل الطالب للجانب الديني.2
 موافقة

 832. 3.880 والبيئية والدينية للطالب. االجتماعيةالثقافات  اختالف. 3
 موافقة

 456. 4.290 جديد ما هو. الخوف والقلق من كل 4
 موافقة

 905. 3.640 . خوف الطالب من الحوار مع المعلم.5
 موافقة

 SPSS -2019المصدر إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية  باستخدام برنامج 
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( نجد الوسط الحسابي لكل من فقرات المحور أكبر من الوسط الحسابي 12من الجدول ) 
( وهذا يشير إلى أن اتجاه أفراد عينة الدراسة نحو هذه الفقرات تسير في االتجاه 3الفرضي )

 داماستخاإليجابي أي يعني أن أفراد عينة الدراسة يوافقون على وجود صعوبات تحد من 
( حيث نجد اجاباتهم حولها 1يل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالطالب عدا الفقرة )النتأص

السلبي وهذا يعني عدم موافقتهم عليها و  ونجد االنحراف المعياري لكل فقرة  االتجاهتسير في 
من فقرات المحور بالجدول اقل من الواحد الصحيح وهذا دليل على وجود تجانس وتشابه في 

اسة سبق يتضح أن غالبية أفراد عينة الدر  االمحور وممراد عينة الدراسة عن فقرات استجابات أف
 .النتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالطالب استخداميوافقون وجود صعوبات تحد من 

في تدريس (  يوضــــح اختبار الفــروق لفــقــرات محـــور الصعوبات التى تحد من إستخدام الـتأصيل 13جــدول )  
 مادة الفيزياء تتعلق بالطالب

 (Tقيمة ) الفقرات 
مستوي 

 الداللة المعنوية

 . التأصيل ال يساعد الطالب على الفهم.1
48.520 

 قبول 0.000

 . عدم ميل الطالب للجانب الديني.2
74.771 

 قبول 0.000

 والبيئية والدينية للطالب. االجتماعيةالثقافات  اختالف. 3
46.624 

 قبول 0.000

 جديد ما هو. الخوف والقلق من كل 4
94.069 

 قبول 0.000

 . خوف الطالب من الحوار مع المعلم.5
48.520 

 قبول 0.000

 

 (1.98تساوي) 0.05( ومستوي معنوية 99( الجد ولية عند درجة حرية )Tقيمة اختبار )
 

( للعينة الواحدة لمعرفة أراء أفراد عينة الدراسة حول الفقرات المتعلقة Tتم استخدام اختبار )
 النتأصيل في تدريس مادة الفيزياء تتعلق بالطالب استخدامتحد من  التيبمحور الصعوبات 

( والذي يبين أن أراء أفراد العينة في جميع الفقرات إيجابية حيث 13والنتائج مبينة بالجدول ) 
( وقيمة اختبار )ت( المحسوبة لكل فقرة من الفقرات  اكبر 0.05اقل من) أن مستوي الداللة 

( وهذا يشير  0.05( ومستوي معنوية  )99من قيمة اختبار)ت( الجدولية عند درجة حرية )
إلى وجود فروق معنوية وذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد عينة الدراسة تعزي لصالح 
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ادة النتأصيل في تدريس م استخدامى وجود الصعوبات تحد من عل ةالدراسموافقة افراد عينة 
 .الفيزياء تتعلق بالطالب

 .الخامس مبحثال

 .النتائج والتوصيات والمقترحات
 مقدمه:

غير حول  هذا البحث من إلتمامالحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات فالحمد هلل الذي وفقني 
مني والقوه وفي ظل ظروف كانت االصعب علي البالد من ثورات وامراض )كورونا( واقفال 
للجامعات وغيرها من ظروف . حيث تناول البحث التأصيل المعرفي للفيزياء مرتكزا علي اهم 

,  لمؤصلةا المدرسية والبيئةوهي المعلم المؤصل والمنهج المؤصل  التعلمية العمليةعناصر 
الي  اإلضافةب للدراسة العامةالنتائج  ءضو وسنتناول في هذا الفصل ملخصا الهم النتائج في 

هللا مشعل  ان تكون بأذن الباحثةالتوصيات والمقترحات لدراسات مستقبليه والتي ترجو بها 
 يضئ الدرب للقائمين علي مهنه التدريس ولك علي النحو التالي: هداية

 اوال النتائج:
 في االتي : الدراسةاليه  ما توصلتما سبق يستخلص من البحث اهم  ضوءفي 

 تدريس العلوم. طرائقانه يمكن تضمين طريقة التأصيل ضمن احدي  -1
 . العلمية المادةالتأصيل يذيد من مستوي استيعاب وفهم  -2
 :استخدام طريقه التأصيل لها اثر ايجابي علي الطالب اكاديميا في انه-3
 أ/يسهم في زيادة التحصيل الدراسي للطالب      

 ب/ يحفز الطالب لطلب لمزيد من المعرفة       

 ج/ينمي قدرات الطالب التفكير العلمي المؤصل      

 د/يزود الطالب بخبرات تعلم فريدة من خالل البحث عن جذور المعرفة      

جانب نه يشبع الفي ا استخدام طريقه التأصيل لها اثر سلوكي ديني علي الطالب -4
 ر في الكون.الروحي للطالب ويعد وسيلة للتدبر والتفك
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استخدام طريقه التأصيل لها اثر ايجابي علي المجتمع في انه يسارع عجلة التقدم   -5
  العلمي في المجتمع ويبني جيل متماسك مؤمن بربة وبمبادئه.

 -استخدام طريقه التأصيل لها اثر ايجابي علي المعلم في: -6

 من أهداف تدريس الفيزياءأ/يعد  

 ب/ يزيد من الثقافة اإلسالمية للمعلم 

 ج/ يزيد من دافعية المعلم للتدريس 
 د/ يعتبر تغيير عن نمطية التدريس التقليدي للعلوم.

 -هنالك صعوبات تحد من استخدام طريقه التأصيل تتعلق بالمنهج وتتمثل في: -7
 /  ال يهتم محتوي المنهج بتأصيل الفيزياء.أ 

 ب/المحتوي يركز أكثر على الجانب المعرفي.        

 جن/ غياب اإلطار المرجعي للمعلومات.        

 د/عدم كفاية المدي الزمني للخطة الدراسية.         

 .هن/ قصور المنهج عن مواكبة التغيرات التى تطرأ 
 و/ عدم الربط بين المنهج والواقع المعاش.  

 -استخدام طريقه التأصيل تتعلق بالمعلم وتتمثل في:هنالك صعوبات تحد من  -8
 أ/تأثير بعض المعلمين بالنعرة الطائفية.    

 على طريقة التلقين. واعتماداب/ضعف تعزيز جانب الحوار مع الطالب          

 ج/تقليدية طرائق التدريس  للمعلم . 
 د/مقاومة كثير من  المعلمين للتغيير والتجديد  

 . التأصيللموجهين التربويين لمواكبة هن/عدم حث ا  
 و/قلة الدروات التدريبية في هذا المجال.   
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 ثقافة التأصيل بين المعلمين. انتشارذ/عدم    
 بالمقرر حرفيا. للمعلم البحت االلتزامح/  
 .المعلمين بالتأصيل اهتمامط/عدم    

 -تمثل في:نفسه وتهنالك صعوبات تحد من استخدام طريقه التأصيل تتعلق بالطالب  -9
 .عدم ميل الطالب للجانب الدينيأ/  
 .ب/ خوف الطالب من الحوار مع المعلم 
 .جديد ما هوج/الخوف والقلق من كل  
 .والبيئية والدينية للطالب االجتماعيةالثقافات  اختالفد/  

 ثانيا اهم التوصيات :
 : الباحثةمن خالل النتائج اعاله توصي 

 محور المنهج:
 ا وتؤصلهدافهأ ناهج من خالل بالمنهج اوال  وتؤصل الم التأصيلان يبدأ  الباحثةأ/ توصي  

 .التربوية  العمليةاالهداف من خالل مصادر اشتقاقها دون التقليل من بقيه عناصر 
 .المختلفةمن المصادر  المعرفةب/ان يراعي المنهج تدريب الطالب علي تلقي 

 وتنظيمه وعرضه بطريقه جميله وجذابه.ج/ تصميم الكتاب المدرسي 
 ج.ابتدأ بالمنه التربوية العمليةذ/ ينبغي ان يكون هناك تقويم دوري يشمل عناصر  

 :محور المعلم المؤصل
 أ/االهتمام بالمعلم وتدريبه وتأهيله ليقوم بدوره التربوي المؤسس علي هدي االسالم . 
 .التربوية للعمليةالحسنه وبالمثل الحسن يقتدي المتلقون  القدوةب/اشاعه  

ان يكون هنالك مركز ابحاث ودراسات علميه عميقه جاده للمعلم المؤصل  الباحتةج/توصي 
 واسس التقويم المهنة من  ناحيه المواصفات و

وج ر ان تقام سلسله مكثفه من الندوات وحلقات التدريب والنقاش للمعلم للخ الباحتةد/ توصي 
 .التأصيلية الرؤيةتتبني  بنماذج
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 :محور طرائق التدريس
في اهداف واساليب تدريس المنهج لتتناسب مع احتياجات الطالب العاديين  المرونةأ/مراعاه 

 والموهبين والنابغين وغيرها.
 ب/ التفكير في انشاء قناه تلفزيونيه تخدم هذا المجال .

 لطرائق التدريس.ج/ ينبغي ان يكون هناك تقويم دوري 
 ثالثا المقترحات:

 االتي:الباحثة تقترح  
نقترح علي الباحثين انشاء دراسات علميه عميقه عن المعلم المؤصل من ناحيه المواصفات  -1

 واسس التقويم. والمهنية
 . لةالمؤصنقترح علي الباحثين اجراء دراسات علميه عن المزيد من طرائق التدريس  -2
 من العلوم لها قابليتها كثيرفي جميع المواد اذ ان  التأصيلنقترح عمل بحوث عن  -3

 .للتأصيل الخصبة
وفي الختام ارجو من هللا العلي العظيم ان تكون هذه الدراسة مصباح نور واضافة علميه 

ومساهمه بسيطه مع الدراسات السابقه التي هدفت الي تطوير وتفعيل مؤسساتنا  متواضعة
بوية والمورد التربوي والمنهج لتحقق امال واهداف شعبنا السوداني من اجل بناء وطنه التر 

 ودولته ان شاء هللا . واخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين .
 
 لمصادر والمراجع:ا

 أواًل: المصادر : 
 القران الكريم. -
 السنه النبويه. -
 لسان العرب. -
 ، دار المعرفة ، بيروت.  3، ط تفسير القرآن العظيم م(، 1984ابن كثير ) -
 ، الحديثة ، القاهرة.  3، ج إحياء علوم الدين( 1994أبو حامد الغزالي، ) -
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،  1، ط 4، ج تفسير القرآن العظيمم(، 1996إسماعيل بن عمر ضو ابن كثير )  -
 مكتبة اإليمان، المنصورة.

، الطبعة  1، ج لقرآن العظيمتفسيرا(، 1996إسماعيل بن عمر ضو ابن كثير ، ) -
 األولى ، مكتبة اإليمان ، المنصورة م. 

، باب الحث   سنن أبي داؤد(,1990الحافظ أبو داؤد بن االشعث السجستاني ) -
 ,بغداد.1على طلب العلم، دار الفكر ط

 
 

 ثانيًا المراجع:
،  إعجازات وعجائب علمية في القرآن والسنةم(، 2009محمد أحمد أبو سعيفان ،) -1

 36الطبعة األولى ، دار كنوز المعرفة ، عمان، ص
، دار المعارف  تدريب العلوم في مراحل التعليم العامم (، 1996خليل يوسف الخليلي ) -2

 .26للنشر ، دبي، ص
والتقويم التربوي والنفسي وأساسياته القياس م(، 2000صالح الدين عالم ) -3

 .305القاهرة ، ص ، دار الفكر العربي ،  1،ط  وتطبيقاته المعاصرة
القياس النفسي والتربوي نظريته وأسسه م(، 1997عبد الرحيم بن سليمان الطريدي ،) -4

 .280، مكتبة الرشد للنشر ، الرياض ، ص 1، ط وتطبيقاته
أصول الفكر التربوي بين اإلتجاه اإلسالمي م( 1986علي الخليل أو العينين ،) -5

 قاهرة. ، دار الفكر العربي ، ال واإلتجاه التقريبي
برامج التربية الخاصة ومناهجها بين الفكر والتطبيق م (، 2006نظامي محمد: ) -6

 ، عالم الكتب للنشر ، القاهرة.  1، ط والتطور
، مكتبة الدجار العربية للكتاب ،  المناهج بين النظرية والتطبيق(، 1996بريمه: ) -7

 القاهرة.
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، دار اإلسالمي للعلوم االجتماعيةمنهج التوجيه ( ,1998ابراهيم عبد الرحمن رجب) -8
 الفكر بيروت.

، دار  تدريب العلوم في مراحل التعليم العامم (، 1996خليل يوسف الخليلي )-10
 دبي. المعارف للنشر

 دار القيم . فلسفه التربيه االسالميه االمارات  (1998,) ماجد عرسان الكيالني -9

 .ابراهيم الرمضان-10

 عالم الكتب القاهره . التربوي وكيف نفهمهالبحر ،2007محمد منير مرسى -10
، ، دار ابن كثير نحو منهج االسالمي في التربية والتعليم( ,2002عباس محجوب,) -11

  .دمشق بيروت، مؤسسة علوم القرآن الكريم، عجمان
، الخرطوم ، الدار  معالم تاريخ التربيه السودانم( ، 2000شوقي عمر باشري ، ) -12

 السودانية للكتب. 
جله تأصيل عبد الغني ابراهيم:مطرائق تدريس القران الكريم والسنه النبويه :علميه : ورقه14

 .2014المعرفه: العدد الثالث:

مقداد بالجن مفهوم التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية ، ورقة مقدمة الى ندوة مفهوم  -13
 .ن ،ه1413التأصيل اإلسالمي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  الرياض، 

الدراسات اإلنسانية في ميزان الرؤية اإلسالمية: رمزي عبدالقادر هاشم، )الدوحة دار   -14
 .23القفافة( ، ص

 

 


