أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى()4E×2وخرائط التفكير
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

أثر استخدام برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائم عمى الدمج بين النموذج
االستقصائى()4E×2وخرائط التفكير فى تعديل التصورات البديمة لممفاهيم العممية
لدى طالب المرحمة الثانوية
أ /خدٌجة سعد محمد بٌومى
مدرس مادة –جامعة المنٌا
مستلخص البحث:
هدؼ البحػث الحػالى ىلػى تعػرؼ أثػر برنػامج مقتػرح فػى تػدريس الفيزيػاء قػائـ عمػى الػدمج بػيف
النموذج االستقصائى ) (4E×2وخرائط التفكير فى تعديؿ التصػورات البديمػة لممفػاهيـ العمميػة
لػػدى طالبػػات الصػػؼ اثوؿ الثػػانوىم وتػػـ تصػػميـ البرنػػامج المقتػػرح فػػى تػػدريس الفيزيػػاء حػػوؿ

المفػ ػػاهيـ المتعمقػ ػػة بالكغربي ػ ػػة والماناطيسػ ػػية فػ ػػى الع ػ ػػاـ الد ارسػ ػػى  ،2222/2222وتدريس ػ ػػغا
باس ػػتخداـ ال ػػدمج ب ػػيف النم ػػوذج االستقص ػػائى ) (4E×2وخػ ػرائط التفكي ػػر ،وتكون ػػت مجموع ػػة

البحث مف ( )62طالبة مف طالبات الصػؼ اثوؿ الثػانوىح حيػث اتبػب البحػث مػنغج البحػوث
المختمطػػة حيػػث اسػػتخدـ المػػنغج الوصػػفى فػػى ىعػػداد التصػػور المقتػػرح ل طػػار المطػػور لمػػنغج
الفيزيػػاء فػػى اػػوء معػػايير وملع ػرات مجػػاؿ العمػػوـ الفيزيائيػػة والمػػنغج التجريبػػى القػػائـ عمػػى

التصميـ عبه التجريبػى ذو المجموعػة الواحػدة ،وتػـ تطبيػؽ أداة البحػث-ىعػداد الباحثػة -وهػى
قبميا وبعدياً ،وتوصؿ البحػث ىلػى أف اسػتخداـ
اختبار التصورات البديمة عمى مجموعة البحث ً
البرنػػامج المقتػػرح فػػى تػػدريس الفيزيػػاء القػػائـ عمػػى الػػدمج بػػيف النمػػوذج االستقصػػائي )(4E×2
وخػ ػرائط التفكي ػػر ل ػػه أث ػػر فع ػػاؿ ف ػػي تع ػػديؿ التص ػػورات البديم ػػة لممف ػػاهيـ العممي ػػة ل ػػدى طالب ػػات

مجموعة البحثم

الكلمات المفتاحٌة :النموذج االستقصائى ) - (4E×2خرائط التفكير -المفاهيـ العممية -
التصورات

البديمة.
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Effectiveness of the Use of a Proposed Program in
Teaching Physics based on the Integration of the Inquiry
Model (4E×2) and Thinking Maps in modifying
Alternative Conceptions of Science Concepts for
Secondary School Students
Khadija Saad Mohamed Bayoumi
Instructor at Minia University

Abstract
The purpose of the study is to know the effectiveness of the use of a
proposed program in teaching physics based on the integration of the
inquiry model (4E×2) and thinking maps in modifying alternative
conceptions of science concepts among first year secondary school
female students. The proposed program in teaching physics is
designed around the concepts related to electricity and magnetism in
the academic year 2019/2020, and they are taught using the
integration of the inquiry model (4E×2) and thinking maps. The
research group consisted of (30) female students of the first year of
secondary school; where the research followed the mixed method
research, and the descriptive approach is used in preparing the
proposed concept for the developed framework of the physics
curriculum in the light of the standards and indicators of the field of
physical sciences and the experimental approach based on the quasiexperimental design with a single group. The research tool - prepared
by the researcher - was applied, which is a test of alternative
conceptions on the research group before and after, and the research
concluded that the use of the proposed program in teaching physics
based on the integration of the inquiry model (4E×2) and thinking
maps has an effective effect in modifying the alternative conceptions
of science concepts for the female students in the research group.
Key words: Inquiry Model (4E×2), Thinking Maps, Science
Concepts, Alternative Conceptions.
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فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

مقدمة البحث:
ىف التطػػورات العمميػػة والتكنولوجيػػة الغائمػػة التػػى حػػدثت فػػى اكونػػة اثخي ػرة تلكػػد عمػػى

الػػدور الفعػػاؿ والمت ازيػػد لممعرفػػة العمميػػة فػػى كافػػة المجػػاالت والتػػى تحقػػؽ رفاهيػػة ا نسػػاف كػػى
يستطيب أف يسيطر عمى البيئة حيث تنػادى االتجاهػات الحديثػة باػرورة تفجيػر طاقػات الفػرد

واالسػػتفادة منغػػا وهػػذا لػػف يتػػلتى بطػػرؽ التػػدريس التقميديػػة والتػػى تجعػػؿ مػػف المػػتعمـ لػػة لحفػػظ
المعمومات واسترجاعغا ،كما أنغا ال تحث عمى تنميػة مغػارات التفكيػر ،ولػذلؾ البػد مػف طػرؽ
أخ ػػرى حديث ػػة تغ ػػتـ ب ػػالمتعمـ وتحث ػػه عم ػػى بن ػػاء المعموم ػػات ومعالجتغ ػػا وتجعم ػػه يس ػػمؾ س ػػموؾ
العمماء فى بحث الظواهر ،كما تغتـ بتنمية مغارات التفكيرم
وأع ػػارت ناه ػػد عب ػػد ال ارا ػػى ن ػػوبى ()24 ،2222

(*)

أف من ػػاهج العم ػػوـ الطبيعي ػػة وف ػػى

مقػػدمتغا الفيزيػػاء مػػف أبػػرز العمػػوـ فػػى تقػػدـ الػػدوؿ وازدهارهػػا ،كمػػا أف عمػػـ الفيزيػػاء يرجػػب ىليػػه
معظـ التقدـ العممى الذى أسغـ فػى تفسػير كثيػر مػف الظػواهر الطبيعيػة وقػد بػات وااػحا أنػه

لكى يتفغـ المتعمـ الفروع اثخرى مف العموـ الطبيعية فالبد أف يكوف مستوعبا لعمـ الفيزياء أو

عمى اثقؿ مكتسباً ثساسيات هذا العمـم

فمقػػد فػػرض عالمنػػا المعاصػػر عمػػى القػػائميف بتطػػوير التعمػػيـ االهتمػػاـ بمػػنغج الفيزيػػاء

ليصبح بيئة صالحة الكتساب الخبرات والمغارات وتغيئة الطالب لمنغػوض بػالمجتمب وتحقيػؽ
أهدافه ،ولذا فالحاجة ىلى بناء وتطوير مناهج الفيزيػاء مػف خػالؿ أحػدث المتايػرات المعاصػرة

أصبحت أم اًر ارورياً (عمرو محمد الحسف)241 ،2222،م

فمقػػد ظغػػرت العديػػد مػػف حركػػات ومعػػروعات ىصػػالح منػػاهج العمػػوـ فػػى م ارحػػؿ التعمػػيـ

العػػاـ ومػػف أبػػرز وأهػػـ هػػذت المعػػروعات فػػي ميػػداف تطػػوير المنػػاهج حركػػة المعػػايير القوميػػة

لمتربيػػة العمميػػة  NSESوالتػػى تغػػتـ بتمبيػػة حاجػػات الطمبػػة جمػػيعغـ مػػف معرفػػة ،وعمػػؿ وقػػدرة
لكى يكونوا مثقفيف عممياً فى مراحؿ الدراسة المختمفة وال تقتصػر المعػايير عمػى مرحمػة معينػة

وال عمى عمر محدد أو عرؽ بعينهم وانما (المعايير) موجغة ىلى جميب الطمبة ،ويمكف لغلالء

الطمبػػة جمػػيعغـ أف ينجػػزوا درجػػات مختمفػػة مػػف سػػعة فغػػـ وعمػػؽ لممعرفػػة ،وقػػدرة عمػػى العمػػؿ
واثداء وفقاً لفروقاتغـ الفردية ،وميولغـ واهتماماتغـ ،وقدراتغـ ،واسػتعداداتغـح فكػؿ واحػد مػنغـ

(فريد) Uniqueوله مف العمـ والثقافة العممية نصيبم(عايش محمود زيتوف)422 ،2222 ،

(*) اتبعت الباحثة طريقة التوثيق اآلتية (اسم المؤلف ،السنة ،رقم الصفحة).
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ويػػلتى نمػػوذج  4E×2كلحػػد النمػػاذج التػػى تقػػوـ عمػػى البنائيػػة والػػذى يػربط بػػيف فغػػـ

مفػػاهيـ المحتػػوى وخب ػرات الػػتعمـ االستقصػػائى فغػػو يكامػػؿ بػػيف ثػػالث مكونػػات وهػػى التفكيػػر
التلممى ،نموذج التعمـ االستقصائى ،والتقييـ التكوينى ،وهـ أساسيات النموذج والتى يواحغا

العكؿ التالى ) ، Marshall, J et al(2008, 2مغا عبد السالـ أحمد ()44 ،2224م

وأعػػار كمػػاؿ عبػػد الحميػػد زيتػػوف( )212 :244 ،2224ىلػػى أف التمثػػيالت الرمزيػػة أو

اثعػػكاؿ التخطيطيػػة Representation

 Symbolicجػػاءت كترجمػػة لنظريػػة الػػتعمـ ذى

المعنى لديفيد أوزبؿ التى يقوؿ فيغا ىف معرفػة الفػرد السػابقة أو بنيتػه العقميػة تعػد متايػ اًر مغمػا

فػػى تعمػػـ المعرفػػة الجديػػدة وتػػلتى النظريػػة البنائيػػة

 Constructivismلتػػدعـ اسػػتخداـ تمػػؾ

التمثػيالت ،كمػػا أف اثعػػكاؿ التخطيطيػة طريقػػة لتنظػػيـ المعمومػػات فػى صػػورة بصػرية ،بحيػػث
تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى تحويػػؿ كػػـ كبيػػر مػػف المعمومػػات أو البيانػػات ىلػػى عػػكؿ أو هيكػػؿ بسػػيط

القراءة ،تجمعػه عالقػات محػددة ،حيػث دعمػت المدرسػة البنائيػة الحاجػة ىلػى تنػاوؿ سػبؿ دمػج

الصػػور والعػػروض البص ػرية مػػب الماػػة المفظيػػة عنػػد التعامػػؿ مػػب المحتػػوى المعرفػػى لممنػػاهج
والبرامج التعميميةم

ويتاح مما سبؽ أف خرائط التفكيػر قائمػة عمػى الفكػر البنػائى الػذى يلكػد عمػى أهميػة

المعرفػػة السػػابقة فػػى الػػتعمـ واػػرورة ربػػط المعمومػػات الجديػػدة بالمعمومػػات السػػابقة ،كم ػا أنغػػا

ارورية لتعمـ مغارات التفكير ويكوف التعمـ الناتج عنغا ذى معنى حيث ىنغا توظؼ الحواس

وخاصة حاسة البصر والتى تلثر تلثي اًر كبير فى عممية التعمـم

ونظ ػ اًر لتعػػدد المخططػػات التنظيميػػة وتنوعغػػا فػػى تقػػديـ وتنظػػيـ المعمومػػات لمتالميػػذ

بطريقة بصرية ،ظغرت واسػتخدمت خػرائط التفكيػر وهػى مجموعػة مػف الخػرائط البصػرية التػى
تقدـ وتمخص أكبر عدد ممكػف مػف المنظمػات التخطيطيػة فػى ثمانيػة خػرائط محػددة كػؿ منغػا

ترتبط بعممية تفكير تغدؼ ىلى تنميتغا (منير موسى صادؽ)41 ،2224،م

ولمبنائيػػة دور مغػػـ فػػى ىبطػػاؿ االفت ػراض القائػػؿ بػػلف التمميػػذ يػػلتى ىل ػى حج ػرة الد ارسػػة

وعقمػػه صػػفحة بياػػاء يػػتـ حعػػوها وتعػػكيمغا كمػػا ت ػرات المدرسػػة ،وتلكيػػد أف التمميػػذ يػػلتى ىلػػى
حجرة الدراسة ولديه أفكار وتصػورات عػف المفػاهيـ العمميػة المرتبطػة بػالظواهر الطبيعيػة التػى
تحػػيط بػػه ،وتمػػؾ التصػػورات تتعػػارض فػػى كثيػػر مػػف اثحيػػاف مػػب التصػػور العممػػى الػػذي يقػػررت

العممػاء حػوؿ هػذت الظػاهرة ،وهػذت التصػورات يطمػؽ عميغػا التصػورات البديمػة

Alternative

( Conceptionكماؿ عبد الحميد زيتوف)223 ،2222 ،م وفى هذا البحث يتـ التعرؼ عمى
184

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

المجمد  63العدد  4الجزء  2اكتوبر  2222ـ

أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى()4E×2وخرائط التفكير
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

تصػػورات الطػػالب مػػف خػػالؿ مرحػػة الجػػذب  Engageفمػػف المحتمػػؿ أف تكػػوف خاطئػػة ولغػػذا
فمف الارورى العمؿ عمى تعديمغا مف خالؿ االنتقاؿ ىلى مرحمة االكتعاؼ والتفسيرم

وثهميػػة تعػػديؿ التصػػورات البديمػػة ،وعجػػز اسػػتراتيجيات التػػدريس التقميديػػة عػػف تعػػديمغا،

فقػ ػػد سػ ػػعت العديػ ػػد مػ ػػف الد ارسػ ػػات لتعػ ػػخيص تمػ ػػؾ التصػ ػػورات فػ ػػى جميػ ػػب الم ارحػ ػػؿ الد ارسػ ػػية
واستخداـ استراتيجيات التدريس الحديثة القائمة عمى الفمسفة البنائية لتعػديمغا ،ومنغػا :الخػرائط

الذهنيػػة ،الػػتعمـ البنػػائى ،خ ػرائط الص ػراع المعرفػػى النمػػوذج التوليػػدى ،والنمػػوذج ال ػواقعى ،وقػػد

ذكػرت هػػذت االسػػتراتيجيات فػػى عػػدة د ارسػػات كد ارسػػة كػػؿ مػػف هبػػة ا عػػدلى أحمػػد (،)2223
نادية ىبراهيـ مسعؼ ( ،)2224ىيماف عبد الفتػاح كامػؿ ( ،)2222مصػطفى عبػد الجػواد أبػو

ايؼ ( ،)2223ناهد عبد الرااى نوبى()2226م

ونظػ ػ اًر ثهمي ػػة تع ػػديؿ التص ػػورات البديم ػػة لممف ػػاهيـ العممي ػػة ل ػػدى ط ػػالب الص ػػؼ اثوؿ

الثػػانوى ،وبا اػػافة ىلػػى نػػدرة الد ارسػػات التػػى أجريػػت سػػتخداـ الػػدمج بػػيف نمػػوذج 4E×2
وخ ػرائط التفكيػػر فػػى تػػدريس الفيزيػػاءح نبػػب ا حسػػاس بمعػػكمة البحػػث ،وبالتػػالى جػػاء البحػػث
الحالى ليكوف ىاافة ىلى الد ارسػات المتعمقػة بمجػاؿ التصػورات البديمػة لممفػاهيـ العمميػة وذلػؾ

مف خالؿ استقصاء فاعمية الدمج بيف نمػوذج  4E×2وخػرائط التفكيػر كدحػدى االسػتراتيجيات
القائمة عمى الفمسفة البنائية فى تعديؿ التصورات البديمةم

مشكمة البحث:

أكػػد كمػػاؿ عبػػد الحميػػد زيتػػوف ( )222 ،2222عمػػى أف المفػػاهيـ العمميػػة فػػى مجػػاالت

العم ػػوـ المختمف ػػة وخاص ػػة المتعمق ػػة بمج ػػاؿ الفيزي ػػاء وموا ػػوعاته الرئيس ػػية مث ػػؿ (الميكانيك ػػا،
والكغربػػاء ،والبص ػريات ،والح ػ اررة والجزيئػػات ،والطاقػػة) تتميػػز بمسػػتويات عاليػػة مػػف التجريػػد،
ولذلؾ تتكوف العديد مػف المفػاهيـ العمميػة البديمػة لػدى الطػالب فػى تمػؾ المواػوعات وهػذا مػا

أعػػارت ىليػػه العديػػد مػػف الد ارسػػات مػػف وجػػود تصػػورات بديمػػة لػػدى الطػػالب فػػى المواػػوعات
المرتبطة بالفيزياء مثػؿ :القػوى والحركػة ،والطاقػة الكغربيػة ،الصػوت والاػوء ،وخػواص المػادة

فى المراحؿ ا عدادية والثانوية كدراسة كؿ مف ،انتصار محمػد محمػد( ،)2223ىيغػاب جػودة
أحمد ( ،)2223عفاؼ عطية عطية (Tamer, N& Marianne, W (2001) ،)2226م

هػػذا باالاػػافة ىلػػى أف الباحثػػة قػػد أعػػدت اختبػػار تعخيصػػى لتعػػرؼ التصػػورات البديمػػة

حػػوؿ المفػػاهيـ العمميػػة المتعمقػػة بالكغربيػػة والماناطيسػػية بالمرحمػػة الثانويػػة ،وتكػػوف مػػف ()62
تسعة وثالثوف سػلاال ،وتػـ تطبيقػه عمػى مجموعػة مػف طػالب الصػؼ اثوؿ الثػانوى بمدرسػتى
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أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى()4E×2وخرائط التفكير
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

سػمالوط الثانويػػة بنػػات ،ومدرسػػة المعػير عبػػد الحكػػيـ عػػامر الثانويػة المعػػتركة بػػددارة سػػمالوط

التعميمية ومدرسة السادات الثانوية بنات بددارة المنيا التعميمية قوامغا ( )02طالبة وطالباً وقػد
أس ػػفرت نت ػػائج تطبي ػػؽ االختب ػػار ع ػػف وج ػػود تص ػػورات بديم ػػة ح ػػوؿ المفػ ػاهيـ العممي ػػة المتعمق ػػة

بالكغربيةم

وق ػػد قام ػػت الباحث ػػة بدع ػػداد قائم ػػة بمع ػػايير محت ػػوى م ػػنغج الفيزي ػػاء المتعمق ػػة بالكغربي ػػة

والماناطيسػػية فػػى اػػوء معػػايير مجػػاؿ العمػػوـ الفيزيائيػػة ،وبعػػد الوصػػوؿ لقائمػػة المعػػايير تػػـ

ىعػػداد أداة لتحميػػؿ محتػػوى مػػنغج الفيزيػػاء لممرحمػػة الثانويػػةح حيػػث أعػػارت نتيجػػة التحميػػؿ ىلػػى
وجػػود فجػػوة فػػى عػػدـ تنػػاوؿ المعػػايير الخاصػػة بمفػػاهيـ الكغربيػػة والماناطيسػػية بالصػػؼ اثوؿ
والثانى الثانوى مما أدى ىلى اػرورة تطػوير محتػوى مػنغج الفيزيػاء المتعمقػة بمفػاهيـ الكغربيػة

والماناطيسية لمصفوؼ الثالثة لممرحمة الثانوية ،ومما سبؽ نبب االحساس بمعكمة البحثم

ولحل المشكمة سعى البحث الحالى لإلجابة عن السؤال التالى:

م ػػا أث ػػر اس ػػتخداـ برن ػػامج مقت ػػرح ق ػػائـ عم ػػى ال ػػدمج ب ػػيف النم ػػوذج االستقص ػػائى )(4E×2

وخػ ػرائط التفكي ػػر ف ػػى ت ػػدريس وح ػػدة يالكغربي ػػة والماناطيس ػػيةي ف ػػى تع ػػديؿ التص ػػورات البديم ػػة
لممفاهيـ العممية لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانوى؟

هدف البحث:

هدؼ هذا البحث ىلى تعرؼ:
أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصػائى

) (4E×2وخرائط التفكير فى تعػديؿ التصػورات البديمػة لممفػاهيـ العمميػة لػدى طالبػات الصػؼ
اثوؿ الثانوىم

أهمية البحث:
2م ىعػػداد قائمػػة بمعػػايير محتػػوى مػػنغج الفيزيػػاء المتعمقػػة بمفػػاهيـ الكغربيػػة والماناطيسػػية ،وتزويػػد
القػػائميف عمػػى تطػػوير محتػػوى مػػنغج الفيزيػػاء بغػػذت القائمػػة لمراعاتغػػا أثنػػاء ىعػػدادهـ لمحتػػوى

منغج الفيزياء بالمرحمة الثانويةم

2م تقػػديـ ىطػػار مطػػور ) )Frameworkمتاػػمناً خ ػرائط مػػنغج لمكغربيػػة والماناطيسػػية مواػػب
التقػويـ يمكػف لمقػائميف عمػى ىعػداد وتطػوير محتػوى مػنغج الفيزيػاء لممرحمػة الثانويػة والمعممػػيف

االفادة منهم

186

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

المجمد  63العدد  4الجزء  2اكتوبر  2222ـ

أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى()4E×2وخرائط التفكير
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

6م واػػب تصػػور مقتػػرح لتػػدريس وحػػدة يالكغربيػػة والماناطيسػػيةي فػػى اػػوء معػػايير مجػػاؿ العمػػوـ
الفيزيائة قد يفيد فى بناء مناهج مماثمة فى مراحؿ تعميمية أخرىم

4م يسػػغـ فػػى تقػػديـ كتػػاب لمطالػػب يتاػػمف وحػػدة يالكغربيػػة والماناطيسػػيةي لطػػالب الصػػؼ اثوؿ
الثانوى المصوغة وفقاً لمدمج بيف النموذج االستقصائى ( )4E×2وخرائط التفكير ،ويمكػف أف
يسترعد به المعمميف والمختصيف فى صياغة وحدات أخرىم

1م يسغـ فى تقديـ دليؿ لممعمـ لتدريس وحدة فى يالكغربيػة والماناطيسػيةي لطػالب الصػؼ اثوؿ
الثػػانوى المصػػوغة وفق ػاً لمػػدمج بػػيف النمػػوذج االستقصػػائى ( )4E×2وخ ػرائط التفكيػػر ،ويمكػػف
استخدامه مف قبؿ معممى العموـم

3م يسغـ فى تقديـ اختبار لمتصورات البديمة الذى يمكف استخدامه مف قبؿ المعمميف والباحثيفم
حدود البحث:

يقتصر البحث الحالى عمى ما يمى:

2م

مجموعػػة البحػػث مػػف طالبػػات الصػػؼ اثوؿ الثػػانوى – مدرسػػة الثانويػػة بنػػات الجديػػدة

بمحافظة المنيام

2م وحدة يالكغربية والماناطيسيةي المقترحة لطالب الصؼ اثوؿ الثانوىم

6م اختب ػػار التص ػػورات البديم ػػة لممف ػػاهيـ العممي ػػة المتا ػػمنة ف ػػى وح ػػدة يالكغربي ػػة والماناطيس ػػيةي
المقترحة التى سيتـ تدريسغا لطالبات الصؼ اثوؿ الثانوىم
مصطمحات البحث:

 -1البرنامج Programme
ُيعرف ػػه مج ػػدى عزي ػػز ىبػ ػراهيـ ( )223 ،2222بلن ػػه مجموع ػػة المحااػ ػرات والت ػػدريبات

واثنعػػطة والمعػػروعات المقترحػػة والػػنظـ واثسػػاليب التػػى تحقػػؽ اثهػػداؼ المواػػوعة وكػػذلؾ
أساليب التقويـم

ويعػػرؼ البرن ػػامج ىجرائي ػػا ف ػػى البح ػػث الح ػػالى بلن ػػه :مجموع ػػة م ػػف ا جػ ػراءات والخبػ ػرات
ُ
واثنعطة التعميمية المعدة بصورة عممية فى وحدة الكغربية والماناطيسية فى اوء الدمج بيف

النموذج االستقصائى ( )4E×2وخرائط التفكير لدي طالبات الصؼ اثوؿ الثانوىم
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أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى()4E×2وخرائط التفكير
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

 -2نموذج :4E×2
ُيعرؼ ىجرائيا بلنه :نموذج تعميمى قائـ عمى التكامؿ بيف ثالث مكونات وهى االستقصاء
والتقييـ الفعاؿ ،والتلمؿ وراء المعرفى لتدريس وحدة يالكغربية والماناطيسيةي المقترحة لطالبات
الصؼ اثوؿ الثانوىم

 -3خرائط التفكير Thinking Maps
تُعػػرؼ ىجرائيػػا بلنغػػا :تنظيمػػات لرسػػوـ خطيػػة تحمػػؿ المحتػػوى المعرفػػى لوحػػدة يالكغربيػػة
والماناطيس ػػيةي المقترح ػػة وتعك ػػس مس ػػتويات التفكي ػػر وتعػ ػزز ال ػػتعمـ ع ػػف طري ػػؽ البص ػػر ل ػػدى

طالبات الصؼ اثوؿ الثانوىم

 -4الدمج:

ٌعرف إجرائٌا فى هذا البحث :الجمع بٌن النموذج االستقصائى ( )4E×2وخرائط التفكٌر بطرٌقة تكاملٌة ،بحٌثث

ٌتم توظٌف استخدام خرائط التفكٌر فى مراحل نموذج  4E×2أثناء دراسة وحدة "الكهربٌة والمغناطٌسثٌة" المقترحثة
لطالبات الصف األول الثانوى.
 -5المفاهيم العلميةScience Concepts :

وتعرؼ ىجرائياً بلنغا مجموعة مػف اثعػياء أو الرمػوز التػى تعبػر عػف خصػائص وصػفات

مع ػػتركة متعمق ػػة بالكغربي ػػة والماناطيس ػػية بمحت ػػوى م ػػنغج الفيزي ػػاء بالمرحم ػػة الثانوي ػػة ،ويمك ػػف
ا عارة ىليغا برمز أو اسـ معيفم

 -6التصورات البديمة Alternative Conception
تُعرؼ ىجرائيا بلنغا :التصورات واثفكار والمعتقدات الموجودة فػى البنيػة المعرفيػة لػدى
طالبػ ػػات الصػ ػػؼ اثوؿ الثػ ػػانوى عػ ػػف مفػ ػػاهيـ يالكغربيػ ػػة والماناطيسػ ػػيةي والتػ ػػى تتعػ ػػارض مػ ػػب
التصور العممى الصػحيح والتفسػيرات العمميػة المقبولػة والمتفػؽ عميغػا مػف قبػؿ العممػاء وتقػاس

بالدرجة التى تحصؿ عميغا الطالبة فى اختبار التصورات البديمةم

مواد وأدوات البحث:
-2

-2

استخدـ فى هذا البحث اثدوات التالية:
مواد التعليم والتعلم ( :من إعداد الباحثة )
تصمٌم البرنامج المقترح فى تدرٌس الفٌزٌاء حول المفاهٌم المتعلقة بالكهربٌة والمغناطٌسٌة القائم على الدمج

بٌن النموذج االستقصائً) (4E×2وخرائط التفكٌر وٌتضمن :أوراق عمل الطالب ،ودلٌل المعلم.
أداة القياس وهى :اختبار التصورات البدٌلة للمفاهٌم العلمٌة لطالبات الصف األول الثانوى (من إعداد الباحثة).

منهج البحث:
استخدـ البحث الحالى منغج البحوث المختمطة وهػو يقػوـ عمػى التكامػؿ بػيف البحػوث

الكميػػة والكيفيػػة حيػػث اسػػتخدـ المػػنغج الوصػػفى فػػى ىعػػداد التصػػور المقتػػرح ل طػػار المطػػور
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أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى()4E×2وخرائط التفكير
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

لمػػنغج الفيزيػػاء فػػى اػػوء معػػايير وملع ػرات مجػػاؿ العمػػوـ الفيزيائيػػة لمػػنغج الفيزيػػاء بالمرحمػػة

الثانويم

والمػػنغج التجريبػػى القػػائـ عمػػى التصػػميـ عػػبه التجريبػػى ذو المجموعػػة الواحػػدة فػػى قيػػاس أثػػر

تػ ػػدريس البرنػ ػػامج المقتػ ػػرح (وحػ ػػدة الكغربيػ ػػة والماناطيسػ ػػية) فػ ػػى اػ ػػوء الػ ػػدمج بػ ػػيف النمػ ػػوذج
االستقصائى ( )4E×2وخرائط التفكير لدى طالبات الصؼ اثوؿ الثانوىم

أدبيات البحث والدراسات السابقة:

أوالً :حركاا إ ل اااح مناا ح علوماا ن علطبيوياا
وعلمو يير علق مي لمتربي علوممي :


مفهوم المعايير:

عرفغا عبد الممؾ طه عبد الرحمف ( )464 ،2224بلنغا العبارات العامة التى تصؼ ما

يجب أف يصؿ ىليه المتعمـ مف معارؼ ،ومغارات وقيـح نتيجة دراسة محتوى كؿ مجاؿم

ومػػف المفػػاهيـ المرتبطػػة بالمسػػتويات المعياريػػة الملع ػرات حيػػث تعػػرؼ الملع ػرات بلنغػػا:

عب ػػارات تص ػػؼ ا نج ػػاز(اثداء) المتوق ػػب م ػػف الم ػػتعمـ لتحقي ػػؽ المع ػػايير وتت ػػدرج ف ػػى عمقغ ػػا

ومستوى صعوبتغا وفقاً لممرحمة التعميمية وتتصؼ صياغتغا بلنغا أكثػر تحديػداً وأكثػر ىجرائيػة

(و ازرة التربية والتعميـ)232 ،2226 ،م



حركات إصالح مناهج العلوم الطبيعية:

ظغرت عديد مف حركات ومعروعات ىصالح مناهج العموـ فى مراحؿ التعميـ العاـ ومف

أبرز وأهـ هذت المعروعات فى ميداف تطوير المناهج:
أ)

حركة ىصالح مناهج العموـ في اوء التفاعؿ بيف العمـ والتكنولوجيا والمجتمب Science

)Technology and Society(STS

ج) معروع المجاؿ والتتابب والتناسؽ )Scope Sequence& Coordination (SSC
د) معروع العمـ لكؿ اثمريكييف (Science For all Americans )2232
هػ) معروع المعايير القومية لمتربية العممية((NSES

National Science Education

Standards

كما أعارت و ازرة التربية والتعميـ في مصر ( )22-22 ،2226ىلى أف فمسفة بناء

المعايير

تقوـ عمى مجموعة مف اثسس والمبادئ الرئيسة مف حيث اماف العفافية والمواوعية،

والمنافسة ،وتيسير المساءلة والمحاسبية ،وتحقيؽ العدالة ،با اافة ىلى التلكيد عمى ا تقاف
وا بداع والتعامؿ مب النظـ المعقدة والتكنولوجيا المتقدمة والمنافسة في عالـ متايرم
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*أهمية المعايير فى النظام التعميمى:
أعارت نتائج العديد مف الدراسات منغا ) ،(Bybee,2006عفت مصطفى الطناوى

( )2221ىلى أهمية المعايير فى النظاـ التعميمى بلنغا:

 )2تساعد عمى رفب جودة التعميـ بما يتفؽ مب تحقيؽ معايير الجودة العاممة العالميةم

 )2تسغـ فى تطوير كافة عناصر ومقومات النظاـ التعميمى ذات الصمة بالعممية التعميمية حتى
يكوف التطوير عممية عاممة ومتكاممةم

 )6تامف استم اررية عمميات التجويد والتحسيف فى كافة منظومة العممية التعميميةم
 )4تزيد مف مغارات المتعمميف وفرصغـ فى النجاحم

 )1تساعد عمى مواجغة الثورة المعموماتية المعرفية وما يرتبط بغا مف تكنولوجيا االتصاالتم
 )3تمثؿ أسس لممحاسبة والمساءلةم

 )0تتيح الفرصة لممتعمـ وفقاً لغذت المعايير لاللتحاؽ بلية جامعة أو ملسسة بحثية أو أكاديمية
في أي مكاف في العالـ الستكماؿ دراسته بال قيد وال عرط حيث تتوافر فيه قواعد وامانات
الجودة العاممة العالمية لاللتحاؽ بالجامعات والمعاهد اثكاديمية العالميةم
*المجاالت الكبرى لممعايير القومية:

أعارت ناهد عبد الرااى نوبى ( )22-22 ،2222ىلى أف معايير التربية العممية

الصادرة عف المجمس القومى لمبحث اثمريكى ) (NRCجاءت فى ستة مجاالت وهى:
معايير المحتوى ويتامف المحاور التالية (المفاهيـ الموحدة والعمميات ،معايير العمـ كمسار

ستقصاء،معايير العموـ البيولوجية ،العموـ الفيزيائية ،معايير عموـ اثرض والفااء ،معايير

العمـ والتكنولوجيا ،معايير العمـ مف منظور عخصى ومجتمعى ،ومعايير تاريخ وطبيعة
العمـ) -معايير تدريس العموـ -معايير النمو المغنى -معايير التقييـ-معايير برنامج التربية

العممية -معايير نظاـ التربية العمميةم

وسوؼ يقتصر البحث الحالى عمى مجاؿ معايير المحتوى Content Standard

(العموـ الفيزيائية) ،وُيعرفغا أحمد النجدى و خروف ( )61 ،2221بلنغا مجموعة كاممة مف
النتائج التى يجب أف يصؿ ىليغا الطالب ،وهى ال تصؼ منغجا معيناً وقد صممت بارض

الرلية العاممة لتعميـ العموـ فى مراحؿ التعميـ ما قبؿ الجامعىم
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ث نياا :علنظرياا علبن ةياا
Constructivism and Science Teaching

وساالعيو علوماا ن:

أواح محمد السيد عمي ( )232 ،2224أف الفمسفة البنائية تنطمؽ مف أفكار كؿ مف
يبياجيهي في البنائية المعرفية ،ويفيجوتسكيي في البنائية االجتماعية ،حيث يلكد بياجيه عمى

أف عممية اكتساب المعرفة عممية بنائية ،كما أنغا عممية نعطة ومستمرة وتتـ مف خالؿ

تعديؿ في التراكيب المعرفية لمفرد مف خالؿ عمميات التمثؿ ،والمواءمة ،والتنظيـ ،في حيف
يرى فيجوتسكي أف اكتساب المعرفة يتـ مف خالؿ التفاوض االجتماعي بيف المعمـ والطالب

وبيف الطالب وأنفسغـ ،ويمكف النظر ىلى البنائية عمى أنغا فمسفة تقوـ عمى صنب المعنىم

وقد عرفت عفت مصطفى الطناوي ( )222 ،2221البنائية بلنغا تعني أف يبني المتعمـ

معرفته مف خالؿ تفاعمه المباعر مب مادة التعمـ وربطغا بما لديه مف مفاهيـ سابقة ،واحداث
تاييرات عمى أساس المعاني الجديدة بما يسغـ في توليد معرفة متجددة ،وعمى أف يدعـ

المتعمـ ما بنات عف طريؽ حوارات مب المعمميف والقرناء مف المتعمميفم

ويتفؽ كؿ مف أحمد عبد الرحمف النجدي و خروف (< )80: :809 ،700مب خميؿ

يوسؼ الخميمي و خروف (;>> )98< :98; ،6عمى ثالثة أعمدة رئيسية تقوـ عميغا البنائية

وهي:




المعنى يبني ذاتياً مف قبؿ الجغاز المعرفي لممتعمـ نفسه ،وال يتـ نقمه مف المعمـ ىلى المتعمـم
تعكيؿ المعاني عند المتعمـ عممية نفسية نعطة تتطمب جغداً عقمياًم
البنية المعرفية المتكونة لدى المتعمـ تقاوـ التاير بعكؿ كبيرم

يتاح مما سبؽ أف النظرية البنائية ترفض االفتراض القائؿ بلف عقؿ المتعمـ وعاء

فارغ يمأل بالمعمومات أى أنه متمقى سمبى بؿ هو نعط ىيجابى فى تكويف بنيته المعرفية،

فالمتعمـ يريد أف يفغـ ما ُيعرض عميه مف خالؿ البحث والتقصى ،ولذلؾ فالمعمومة ال تثبت
فى ذهنه ىال ىذا حدث اتزاف معرفى فى عقمه ويكوف تعمماً قائماً عمى المعنى ولذلؾ يبقى

أثرتم

ث لث ً :علنم ذج عالستقص ةى )(4E×2

تركػػز المنػػاهج الحاليػػة لمعمػػوـ عمػػى مسػػتوى العػػالـ عمػػى أهميػػة تعمػػـ الطػػالب اتخػػاذ

ق ػ اررات واعيػػة ومتوازنػػة حػػوؿ كيفيػػة تػػلثير العمػػـ فػػى حيػػاتغـ وكيفيػػة اسػػتخداـ المعرفػػة العمميػػة

لحػ ػػؿ المعػ ػػكالت

of

Advancement

for

Association

(American

) ،Science,1993ه ػ ػػذا ال ػ ػػنمط م ػ ػػف ال ػ ػػتعمـ يتحق ػ ػػؽ باس ػ ػػتخداـ اس ػ ػػتراتيجيات ال ػ ػػتعمـ النع ػ ػػط
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المتمركزة حوؿ المتعمـ مثؿ تعمـ اثقراف ،المناقعة ،التعمـ فػى مجموعػات ،الػتعمـ القػائـ عمػى

االستقصاءم)( Brickman,P et al., 2009, 1

وأعار( Marshall, J et al (2011, 12ىلى العديد مف النماذج التى تعزز التعمـ

القػػائـ عمػػى االستقصػػاء مثػػؿ دورة الػػتعمـ ونمػػوذج  ،5Eوالنمػػوذج التعميمػػى  ،4E×2كػػؿ هػػذت
النمػػاذج تلكػػد عمػػى الفك ػرة البنائيػػة التػػى تفيػػد بػػلف الػػتعمـ يبػػدأ بفغػػـ واع ػراؾ المعرفػػة السػػابقة
لمطالب ،كما أف االستكعاؼ يتطمب السماح لجميب الطالب لممالحظة والدراسة والتفاعؿ مػب
ظاهرة أو مفغوـ ،وهذا يعنى استيعاب الطالب لمنتائج واالكتعافات الحديثةم

ويع ػ ػػرؼ ك ػ ػػؿ مػػ ػػف ه ػ ػػانى عبػػ ػػد المجي ػ ػػد الع ػ ػػيخ ( ،)204 ،2226مغ ػ ػػا عب ػ ػػد السػ ػ ػػالـ

أحمػ ػػد( )40 ،2224النمػ ػػوذج االستقصػ ػػائى ) )4E×2بلنػ ػػه نمػ ػػوذج تعميمػ ػػى يقػ ػػدـ مثػ ػػؿ هػ ػػذا
النمػػوذج لمػػتعمـ ال ػػذى ي ػربط بػػيف الفغ ػػـ النظػػرى لممحتػػوى وخبػػرات الػػتعمـ االستقصػػائى ،وه ػػو
نمػػوذج متكامػػؿ عػػف م ػػا نعرفػػه ونفغمػػه ع ػػف الػػتعمـ القػػائـ عم ػػى االستقصػػاء والتقيػػيـ الفع ػػاؿ،

والتلمؿ وراء المعرفىم

وتعرفػػه م ػريـ موسػػى متػػى( )222 ،2224بلنػػه نمػػوذج تدريسػػى يجمػػب بػػيف المكونػػات

اثساسية لمتعميـ القائـ عمى لالستقصاء (الدمج ،االستكعاؼ ،العػرح والتفسػير ،التوسػب) ،مػب
التقييـ التكوينى والتلمػؿ ،حيػث يػتـ دمػج التقيػيـ التكػوينى والتلمػؿ فػى كػؿ مكػوف مػف مكونػات

االستقصاء اثربعة السابقةم

وأعار) Higdon,Robbie L., (2017, 37-43ىلى مميزات نموذج  4E×2كاالتى:
 ي ػػزود المعممػػػيف بنمػػػوذج تعميمػ ػػى قػ ػػائـ عمػ ػػى االستقصػ ػػاء حي ػػث أنػػػه ي ػػدمج التقي ػػيـ التكػػػوينىواالستقصاء والممارسات التاممية فى كؿ خطوة مف المراحؿ التعميميةم

 يسػاعد الطػالب بمػرور بتجربػة يحػدث بغػا اخػتالؿ تػوازف مػف أجػؿ الوصػوؿ ىلػى الفغػـ الخطػػلوتعزيز الفغـ الكامؿم

 يعجب الطالب أف يصبحوا معاركيف فاعميف فى تعممغـ مما يلدى ىلى فغـ أعمؽ ومسػتوياتأعمى مػف االتقػاف ،ممػا يمكػنغـ مػف تطبيػؽ هػذت المغػارات عمػى حيػاتغـ كلعاػاء نعػطيف فػى

سوؽ العمؿ وفى مجتمب القرف الحادى والععريف المعقد والدائـ التايرم

 مػػف خػػالؿ دمػػج التلمػػؿ وراء المعرفػػى لممعمػػـ طػواؿ عمميػػة التعمػػيـ تتحسػػف كفػػاءة المعمػػـ وأداءالطالبم
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*مكونات النموذج االستقصائى ))4E×2
ُيكامػؿ النمػوذج االستقصػائى ) )4E×2بػيف ثػالث مكونػات هػـ :التفكيػر وراء المعرفػػى،

نمػػاذج التػػدريس االستقصػػائى والتقيػػيـ التكػػوينى ،والػػذى سػػوؼ يتػػيح لممعممػػيف أف يبنػوا تطبيػػؽ
عممى وفعاؿ وممموسم وسوؼ يتـ تناوؿ كؿ مف هذت المكونات عمى حدت:

أ -التأمل وراء المعرفى Metacognitive Reflection

أواحت مغا عبد السالـ أحمد ( )44 ،2224أف ما وراء المعرفة مادة لمدراسة فػى كػؿ
مػػف النظريػػة المعرفيػػة والسػػموكية والتربويػػة وهػػى تُعػػرؼ بلنغػػا التفكيػػر فػػى التفكيػػر وهػػى تصػػؼ
العممي ػػة العقمي ػػة المعق ػػدة لمف ػػرد الت ػػى يمك ػػف أف ت ػػلدى ىل ػػى فغ ػػـ دقي ػػؽ لنفس ػػه كمفك ػػر وم ػػتعمـ،
وتتامف ما وراء المعرفة كؿ مف الفغـ والتحكـ فى العمميات المعرفية لمفرد ويعير  Rayىلػى
أف مػا وراء المعرفػة هػى وعػى الفػرد بمعموماتػه وقد ارتػه عمػى فغػـ مػا ال يفغمػه وكيفيػة التعامػػؿ

مب العمميات المعرفية ببراعة والتحكـ فيغام

ب -التقييم التكوينى Formative Assessment
ولقػػد أعػػار محمػػد السػػيد عمػػى ( )232 ،2222ىلػػى أف التقيػػيـ التكػػوينى لػػه دو ار مغػػـ فػػى

العمميػة التعميميػػة لمػػا يػػوفرت مػػف تاذيػػة راجعػػة لكػؿ مػػف المعمػػـ والمػػتعمـ فغػػو يتتبػػب نمػػو المػػتعمـ

بصفة مستمرة ،كما عرفه ( Bell, B & Cowie, B. )2001,2بلنه العممية التى يسػتخدمغا
المعممػػوف لمتعػػرؼ عمػػى اسػػتجابات الطػػالب لتعزيػػز الػػتعمـ أثنػػاء عمميػػة الػػتعمـ باػػرض الكعػػؼ
عف العقبات التى قد تواجه الطالبم

ج -نماذج التعمم االستقصائى Inquiry Instructional Models
أواػػح هػػانى عبػػد المجيػػد العػػيخ ( )203-201 ،2226حركػػة التوجػػه نحػػو اسػػتخداـ

االستقصػػاء العممػػى كطريقػػة تعمػػـ التالميػػذ العمػػوـ والتكنولوجيػػا والغندسػػة والريااػػيات بػػدأ فػػى

عػاـ  2232بواسػطة هيربػارت  ، Herbert et al.وقػدـ  Atkin and Karplusفػى عػاـ
 2232دورة الػتعمـ ثالثيػػة الم ارحػػؿ (التفسػػير – الػػدعوة – االكتعػػاؼ) ،وفػػى أثنػػاء  2242قػػدـ
بػػايبى النمػػوذج التعميمػػى  5Eلد ارسػػة منػػاهج العمػػوـ البيولوجيػػة والػػذى نػػاؿ عػػعبية فػػى تػػدريس
العموـ فى العقديف اثخيريف ويعمؿ (الجذب-االكتعاؼ – التوايح -التوسب -التقويـ) ،وفى

عػػاـ  2226أاػػاؼ Eisenkraft

مػػرحمتيف همػػا (االسػػتنباط ،والتمديػػد) نػػتج عنػػه نمػػوذج

) ،)7Eبالرغـ مف أف هذت النماذج تدمج الطالب فى خبرات الػتعمـ االستقصػائية وأنغػا منبثقػة
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مف فكر بياجيه ولكف أى منغـ لـ يواح أهمية التقييـ التكوينى والتفكير التلممى الػذى ينباػى

أف يحدث فى كؿ مرحمة مف مراحؿ التعمـ (االستقصاء)م

وهػػذا مػػا دعػػا ىلػػى ظغػػور نمػػوذج  4E×2الػػذى يكامػػؿ بػػيف ثػػالث مكونػػات هػػـ الػػتعمـ

القائـ عمى االستقصاء والتقييـ التكوينى والممارسات التلممية ،والذى سػوؼ يتػيح لممعممػيف أف
يبنوا تطبيؽ عممى قوى وفعاؿ وممموسم)(Marshall, J et al, 2011, 12

وقػػد اتفػػؽ كػػؿ مػػف ) ، Marshall, J et al) 2008, 6-11

Adeeb,

) ، N(2021,3066-3070مغػػا عبػػد السػػالـ أحمػػد ( )26-22 ،2224أف م ارحػػؿ نمػػوذج
التعمـ االستقصائى كما يمى:

أوال :مرحمة الجذب Engage
وهػػى تغػػدؼ ىلػػى جػػذب انتبػػات المػػتعمـ واحػػداث رغبػػة فػػى الػػتعمـ ولكػػف ا ثػػارة فػػى هػػذا

النمػػوذج أكبػػر مػػف مجػػرد ىحػػداث دافعيػػة لمػػتعمـ ولكنغػػا تتطمػػب التحقػػؽ مػػف المعرفػػة القبميػػة،
والتعػػرؼ عمػػى المفػػاهيـ البديمػػة ،وفػػى هػػذت المرحمػػة يػػتـ ال ػربط بػػيف االستقصػػاء والتفكيػػر وراء

المعرفىم

ثانيا :مرحمة االكتعاؼ Explore
يق ػػوـ المتعمم ػػوف ف ػػى ه ػػذت المرحم ػػة بمغ ػػارات االستقص ػػاء التالي ػػة (التنب ػػل – التعم ػػيـ –

االختبار – التجميب والتعميػؿ) ،فػالتقييـ التكػوينى والممارسػات الفكريػة تتعػابه بعػكؿ ذو معنػى
عنػػدما يكػػوف هنػػاؾ مناقعػػات لألف ػراد داخػػؿ المجموعػػات الكبي ػرة والصػػايرة ،ويتاػػمف التفكيػػر

وراء المعرفىم

ثالثا :مرحمة العرح (التوايح) Explain
يبػػدأ التالميػػذ فػػى صػػنب معنػػى لكيفيػػة أف المعرفػػة السػػابقة والمفػػاهيـ البديمػػة فػػى مرحمػػة

االثػارة تتماعػػى مػػب مػػا توصػموا ىليػػه فػػى مرحمػػة االكتعػػاؼ ،ويحػدث صػػنب المعنػػى عنػػدما يبػػدأ
التالميذ فى تبادؿ النتائج والدالئؿ )(Rodger, et al., 2006, 5م

رابعا :مرحمة التوسب Extend

ىمداد التالميذ بفرص لتطبيؽ معرفتغـ بطريقة ذات معنى تساعد التالميذ عمى تدعيـ فغػـ

وادراؾ المفاهيـ التى اكتسبوها وتطوير التمثيالت العقمية ،واستراتيجيات التقييـم
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*الدراسات التى اهتمت باستخدام النموذج التعميمى 4E×2
لقد أجريت بعض الدراسات حوؿ استخداـ نموذج  4E×2فػى العمػوـ لتحقيػؽ اثهػداؼ

التعميميػػة لػػدى المتعممػػيف ومنغػػا د ارسػػة كامػػؿ ك ػريـ عبيػػد و خػػروف ( )2220والتػػى اسػػتخدمت
نموذج  4E×2فى تعديؿ الفغـ الخاطئ لممفػاهيـ الكيميائيػة لطػالب الصػؼ الثالػث المتوسػط،
والتى توصمت ىلى أف اعتماد نموذج  4E×2ساعد الطالب عمى التعرؼ عمى الفغـ الخاطئ

لممفغػػوـ وتعديمػػه عػػف طريػػؽ توليػػد حالػػة مػػف عػػدـ الراػػا لػػدى الطػػالب وتػػوفيرت ثفكػػار داعمػػة
لمتصحيح والمقارنة تدعـ المفغوـ وتنعكس عمػى تعػديؿ الفغػـ الخػاطئ لػديغـ ،د ارسػة مغػا عبػد

السػػالـ أحمػػد ( )2224والتػػى هػػدفت التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة نمػػوذج  4E×2فػػى التػػدريس عمػػى
الكفػػاءة الذاتيػة والتنػػور العممػػى والتحصػػيؿ الد ارسػػى لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثػػانى االعػػدادى فػػى
مادة العموـ وأظغرت النتائج فاعمية نموذج 4E×2وأف اسػتخدامه أدى ىلػى تحسػف الػتعمـ وهػذا

قػػد يرجػػب ىلػػى التقيػػيـ المسػػتمر واسػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفػػة حيػػث ىنغػػا تتػػيح الوقػػت الكػػافى
لصنب معنى وتوفيؽ المعرفة الجديدة مب المعرفة السابقةم

ومف استقراء الدراسات السابقة التى اهتمت باستخداـ نموذج  4E×2فى تدريس العموـ يتاح

ما يمى:

 يتاح أف الدراسات التى تناولت نموذج  4E×2فى تدريس العموـ أكدت عمى جدوى توظيؼالنموذج فى تحقيؽ الجوانب التعميمية التى استغدفغا كؿ منغا ،وتحقيؽ أهداؼ تدريس العموـم

 كمػػا أكػػدت عمػػى فاعميػػة نمػػوذج  4E×2فػػى تعػػديؿ الفغػػـ الخػػاطئ واكتسػػاب المفػػاهيـ العمميػػةبطريقة صحيحةم



ععبو ً :خرعةط علتفكير Thinking Maps
األساس الفلسفى لخرائط التفكير:

تلك ػػد النظري ػػة البنائي ػػة أف الع ػػخص يبن ػػى معمومات ػػه داخميػ ػاً مت ػػلث اًر بالبيئ ػػة المحيط ػػة ب ػػه

والمجتمػػب والماػػة ،وأف لكػػؿ مػػتعمـ طريقػػة وخصوصػػية فػػى فغػػـ المعمومػػة ولػػيس بالاػػرورة أف
تكوف كما يريد المعمـ ،ىذاً فدنغماؾ المعمـ فى ىرساؿ المعمومات لممتعمـ وتلكيدها وتكرارهػا لػف

يكوف مجدياً فى بناء المعمومة كما يريدها فى عقؿ المتعمـ ،وتعتبر خرائط التفكيػر متسػقة مػب
النظرية البنائية ،ىذ تعبر عف البنية المعرفية لمفرد مف حيث مكوناتغا والعالقات بيف بػيف هػذت

المكونات ،وبما أنغا تعتمد عمى البنائية فدف ذلػؾ يحقػؽ مسػاعدة لممتعممػيف لفغػـ كيػؼ ولمػاذا

يمكف أف تفسر المعمومات بصورة أكثر صػحة مػف المعمومػات اثخػرى (المعمومػات السػابقة)؟
وذل ػػؾ ع ػػف طري ػػؽ ىتاح ػػة الخبػ ػرات والف ػػرص لممتعمم ػػيف الت ػػى تع ػػجعغـ عم ػػى بن ػػاء المعموم ػػات
195

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

المجمد  63العدد  4الجزء  2اكتوبر  2222ـ

أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى()4E×2وخرائط التفكير
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

الصػػحيحة ،وبػػذلؾ يحقػػؽ تعمػػـ العمػػوـ ىعػػادة ترتيػػب بعػػض اثفكػػار ،وهكػػذا فػػدف المعمومػػات

الجديػ ػػدة تسػ ػػتعمؿ لتصػ ػػحيح المعمومػ ػػات السػ ػػابقةم (منػ ػػى بنػ ػػت خالػ ػػد محمػ ػػد ،محسػ ػػف حامػ ػػد
فراج)234-233 ،2222،

يتاح مما سبؽ أف خرائط التفكيػر تسػتند فمسػفتغا ىلػى افت اراػات النظريػة البنائيػة التػى

تلكػػد ىيجابيػػة المػػتعمـ ونعػػاطه فػػى حػػدوث عمميػػة الػػتعمـ ،كمػػا أنغػػا تسػػاعد المػػتعمـ عمػػى ربػػط
المعمومات الجديػدة بالمعمومػات السػابقة ،وتػرتبط خػرائط التفكيػر بنظريػة أوزوبػؿ فػى أف البنيػة

المعرفية تتكوف عند المتعمـ مػف اثكثػر عػموالً لألقػؿ عػموالً ،كمػا أف اسػتخداـ الخػرائط يسػاعد


فى عمميات الترميز فى الذاكرةم
مفهوم خرائط التفكير.

تعددت اكراء ووجغات النظر حوؿ تحديد مفغوـ خرائط التفكير ،وفيمػا يمػى عػرض لغػذت

اكراء:

عرفغ ػ ػػا عب ػ ػػدالغادي عب ػ ػػدا أحم ػ ػػد ( )614 ،2224بلنغ ػ ػػا أدوات تعم ػ ػػـ بصػ ػ ػرية تحم ػ ػػؿ

المحتوى المعرفى فى صػورة أعػكاؿ (مخططػات لمػتعمـ) تواػح العالقػات والػروابط بػيف أجػزاء

المعرفػػة المقدمػػة لممتعممػػيف ممػػا يسػػاعدهـ عمػػى الفغػػـ العميػػؽ وممارسػػة مسػػتويات عميػػا مػػف
التفكيرم

وأعػػارت هبػػة محمػػد بعػػير ( )200 ،2220ىلػػى أنغػػا أدوات تػػدريس بصػرية تتكػػوف مػػف

ثمانى خرائط تفكيرية كؿ منغػا تنمػى مغػارة مػف مغػارات التفكيػر وتسػاعد الطػالب عمػى تنظػيـ

المعمومات وتعطى المتعمـ مساحة واسعة مف التفكير واالبداع ،كما تساعد عمى تنمية التفكير

التلممى والتصورات الذهنية بيف أجزاء المنغجم

يتاح مف التعريفات السابقة لخرائط التفكير أف ليس هناؾ تعريؼ محػدد لمفغػوـ خػرائط

التفكيػر فػالبعض يػػرى أنغػا أداة تعميميػػة يسػتخدمغا المػػتعمـ لتنظػيـ اثفكػػار والمعمومػات والػربط
بينغػػا ،فػػى حػػيف يػػرى الػػبعض اكخػػر أنغػػا ثمانيػػة خ ػرائط تغػػدؼ كػػؿ منغػػا تنميػػة عمميػػة مػػف

عمميات التفكيرم

 أهمية خرائط التفكير:

وأعػػارت عػػيماء اب ػراهيـ أبػػو عيسػػى ( )116 ،2223ىلػػى أهميػػة خ ػرائط التفكيػػر فػػى النقػػاط

التالية:

2م بسيطة وسغمة لمطالب أف يستخدمغام

2م تساعد فى عرض المحتوى العممى بعكؿ مرتب ومنظـم
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6م تخمؽ بيئة نعطة وفعالة بيف المعمـ والتالميذم

4م سغولة التعامؿ مب المعمومات المعقدة وقدرة أكبر لتوصيؿ المفاهيـ المجردةم
1م يمكف أف تستخدـ فى أى محتوى دراسى أو أى مستوى عممىم
3م يمكف أف تستخدـ فى تقييـ تعمـ التالميذم

0م تنمى اتجاهات التالميذ نحو المحتوى العممىم


4م تمثؿ أدوات تعمـ فعالة تسغؿ عممية التذكر ،وبالتالى بقاء أثر التعمـ لفترات طويمةم
عمليات خرائط التفكير:

وأعػار كػؿ مػف  ،(2010, 1) Abdel Fattah, H& Ford, Mنػورة بنػت عبػػد

الرحمف القايب ( )404 ،2222ىلى أف خػرائط التفكيػر تعػد طريقػة مثيػرة فػى تعمػيـ وتػدريب
الط ػػالب عم ػػى التفكي ػػر ومعالج ػػة المعموم ػػات والتعام ػػؿ معغ ػػا بلنفس ػػغـ وبع ػػكؿ مس ػػتقؿ ،وه ػػذت

الخرائط تقوـ عمى ثمانى عمميات أساسية لمتفكير وهػى كالتػالى :التحديػد/التعريؼ – الوصػؼ
– المقارنة – التصنيؼ – التحميؿ ىلى أجزاء -التتابب – السػبب أو النتيجػة – ىنعػاء عالقػات



بيف اثعياءم

أنواع خرائط التفكير:

وهنػاؾ ثمانيػة أنػواع مػف خػرائط التفكيػر صػممت لمسػاعدة الطػالب عمػى توليػد وتنظػػيـ

أفكػػارهـ وتفكيػػرهـ وكػػؿ خريطػػة تفكيػػر ت ػرتبط بعمميػػة مػػف عمميػػات التفكيػػر كمػػا وصػػفغا ديفيػػد
هيػرؿ )(2018, ،(2014, 5:12) Alikhan,N ،(Hyerle, D & Alper, L.2011, 4
.60:61 Yuliati, L& Munfaridah, N
 .1خريطة الدائرة : Circle Map
تستخدـ فى تحديد العئ أو الفكرة ،وتمثؿ اثفكار الناتجة مف العصؼ

الذهنى والمعرفة القبمية عف المواوع ،وغالبا تستخدـ فى العصؼ الذهنىم

2م خريطة الفقاعات :Bubble Map

تستخدـ لوصؼ الخصائص والمميزات ،وصياغة الوصؼ والخصائص
فى كممات تغدؼ ىلى تنمية التفكير التقويمى وتعتبر أداة ثراء قدرات

الطالب فى تحديد الخصائص واستخداـ كممات وصفيةم

 .3خريطة الفقاعات المزدوجة : Dupple Bubble Map
تستخدـ فى المقارنات وبياف المتناقاات والمتعابغات بيف عيئيف

أو مواوعيف وتغدؼ ىلى تنمية التفكير التقويمى م
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 .4خريطة الشجرة :Tree Map
تستخدـ لمتقسيـ والتصنيؼ ،حيث يتـ تصنيؼ اثعياء واثفكار فى
فئات أو مجموعات مف اثكثر عمومية ىلى اثكثر خصوصية،
وتغدؼ ىلى تنمية التفكير الغرمى المتسمسؿم

 .5خريطة التحميل (الدعامة) : Brace Map

تستخدـ فى فغـ العالقة بيف الكؿ والجزء أى تحميؿ وتركيب مواوع مام

3م خريطة التدفؽ :Flow Map

تستخدـ لعرح تتابب اثحداث أو العمميات أو الخطوات،حيث تواح

العالقات بيف الخطوات اثساسية والفرعية لمحدث ،وتغدؼ ىلى تنمية
التفكير الديناميكى المنظـم

0م خريطة التدفؽ المتعدد :Multi- Flow Map
تستخدـ لتوايح عالقة السبب والنتيجة حيث تواح

تتابب اثسباب الملدية ىلى نتائج أو ثارم

4م خريطة الجسر (القنطرة) : Bridge Map
تستخدـ لتوايح التعابغات والعالقات بيف اثعياء،

وتغدؼ ىلى تنمية التفكير المجازىم

هػ ػ ػػذا وتلكػ ػ ػػد االتجاهػ ػ ػػات الحديثػ ػ ػػة فػ ػ ػػى التربيػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى اػ ػ ػػرورة اسػ ػ ػػتخداـ

االس ػػتراتيجيات المتنوع ػػة ف ػػى الت ػػدريس وال ػػدمج بينغ ػػا لمقابم ػػة الف ػػروؽ الفردي ػػة ف ػػى الوظ ػػائؼ

المعرفيػػة لػػدى المتعممػػيف بػػالتركيز عمػػى أسػػاليب الػػتعمـ لاػػماف تحقػػؽ الػػتعمـ الفعػػاؿ( أميمػػة


محمد عفيفى)23 ،2222 ،م
الدراسات التى اهتمت باستخدام خرائط التفكير فى تدريس وتعلم العلوم:

لقد اهتمت العديد مف الدراسات باستخداـ خرائط التفكير فى مجاؿ تدريس العموـ لتحقيؽ

العديػػد مػػف اثهػػداؼ التعميميػػة لػػدى المتعممػػيف فػػى كافػػة الم ارحػػؿ التعميميػػة ومنغػػا مػػا يمػػى-:
دراسة كؿ مف أميرة سالـ عبدا  ،وحمدى عبد العظيـ البنا( )2224والتى هدفت الكعؼ عف

فاعمية تدريس العموـ باستخداـ خػرائط التفكيػر عمػى التحصػيؿ وتنميػة عمميػات العمػـ التكامميػة

ل ػػدى طالب ػػات المرحم ػػة المتوس ػػطة ،ود ارس ػػة راني ػػا عب ػػد الفت ػػاح محمػ ػد ( )2224والت ػػى ه ػػدفت
التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتخداـ االسػػتراتيجية القائمػػة عمػػى خػرائط التفكيػػر فػػى تػػدريس العمػػوـ عمػػى
التحص ػػيؿ وتنمي ػػة ع ػػادات العق ػػؿ المنتج ػػة لم ػػارزانو ل ػػدى تالمي ػػذ المرحم ػػة االعدادي ػػة ،ود ارس ػػة
198

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

المجمد  63العدد  4الجزء  2اكتوبر  2222ـ

أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى()4E×2وخرائط التفكير
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

عبػػدا سػػالـ الزعبػػى ( )2220والتػػى هػػدفت تقصػػى فاعميػػة تػػدريس عمػػـ اثحيػػاء باس ػػتخداـ
خرائط التفكير فػي تحصػيؿ طمبػة الصػؼ العاعػر اثساسػي وتنميػة تفكيػرهـ البصػري ،ود ارسػة

مصطفى محمد العيخ ( )2226والتى هدفت تقصى فاعمية خرائط التفكير في تنميػة مغػارات

التفكيػػر البصػػري و عػػادات العقػػؿ و التحصػػيؿ اثكػػاديمي فػػي الكيميػػاء لػػدى طػػالب الصػػؼ
اثوؿ الث ػػانوي ،ود ارس ػػة حس ػػيف عب ػػاس حس ػػيف ( )2222والت ػػى ه ػػدفت ىل ػػى بن ػػاء اس ػػتراتيجية
مقترحة قائمة عمى خرائط التفكير في تدريس الكيمياء لتنمية مغارات التفكير التاممي ومغارات

التفكير عالي الرتبة لدى طالب المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعوديةم
يتاح مف استعراض الدراسات السابقة ما يمى:

 أظغرت نتائج العديد مف الدراسات فعالية خرائط التفكيػر فػى زيػادة مسػتوى التحصػيؿ الد ارسػى
وتنميػػة مغػػارات التفكيػػر البصػػرى وعػػادات العقػػؿ وعمميػػات العػػاـ والتفكيػػر الناقػػد ومغػػارات مػػا
وراء المعرفة والتفكير عالى الرتبة ومغارات التفكير التلممى واالتجات نحو العمؿ التعاونىم

 أهميػػة خػ ػرائط التفكي ػػرح حي ػػث ىنغ ػػا تس ػػاعد الم ػػتعمـ ف ػػى تنظ ػػيـ خبػػرات ال ػػتعمـ المختمف ػػة وبن ػػاء
العالقات وتوايح اثفكار وربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدةم

 اسػػتفادت الد ارسػػة الحاليػػة مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػى تحديػػد اثسػػاس الفمسػػفى لخ ػرائط التفكيػػر
والجانػػب النظػػرى الخػػاص بخػرائط التفكيػػر ،كمػػا أفػػادت فػػى التمييػػز بػػيف مغػػارات التفكيػػر التػػى
تستند ىليغا أعكالغا الثمانية لػدمجغا وتوظيفغػا فػى م ارحػؿ النمػوذج االستقصػائى  4E×2ومػف

ثـ بناء البرنامج (دليؿ المعمـ وكتاب الطالب)م

 ندرة استخداـ خرائط التفكير عمى حد عمـ الباحثة فى تدريس الفيزياءم

خ مس ً:علتص ععإ علبليم

Alternative Conception

أجمب عمماء التربية عمى أف أساسيات المعرفة هي ىحدى الحموؿ التي قد تكوف

فعالة جػداً لمواجغة تحديات العصر والبعد عف الجزئيات ،كما أف فغـ أساسيات العمـ يعتمد
أساسػاً عمػى المفاهيـ فالتلكيد عمي أساسيات المعرفة يعني في الواقب التلكيد عمي المفاهيـ
والمبادئ التي تػعكؿ هذت المعرفة والتي في اوئغا يمكف فغـ العديد مف الحقائؽ الجزئية

لمجاؿ معرفي معيف( صالح أحمد الناقة)>7 ،7066،م

وأعار كؿ مف قصى محمد السامرى ،رائد ادريس الخفاجى ( )80 ،7069بلف

المفاهيـ عراة لمتايير والتعويه والتحريؼ مما يلكد أهمية ىبراز المفاهيـ الصحيحة
وتصحيح المفاهيـ الخاطئة ،فقد يكتسب الطالب مف أسرته أو أقرانه مفاهيـ خاطئة ويلتى
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لممدرسة وهو يعتقدها وهنا يلتى دور المعمـ ليثير هذت المفاهيـ ويطرحغا لمنقاش حتى يساعد

الطالب فى التخمص مف المفاهيـ الخاطئة ويكسبه المفاهيـ الصحيحةم

ولمبنائية دور وااح في توجيه االنتبات نحو التصورات البديمة التي قد تتواجد في

عقؿ الطالب ،فمقد أعار أحمد عبد الرحمف النجدي و خروف (< )80: ،809 ،700ىلى
العمود اثوؿ لمفمسفة البنائية الذي ينص عمى أف المعنى يبني ذاتياً مف قبؿ الجغاز المعرفي
لممتعمـ نفسه ،وال يتـ نقمه مف المعمـ ىلى المتعمـ ،وقد نبه العديد مف الباحثيف ىلى أف المعاني
العممية التي تتعكؿ لدى المتعمـ ال تكوف دائما متفقه مب المعاني السميمة التي يتفؽ عميغا
العمماء وتقدمغا الكتب ،حيث يتعبث المتعمـ بمثؿ هذا الفغـ الخاطئ ،وذلؾ ثنغا تعطيه
تفسيرات تبدو منطقية بالنسبة له ،وثنغا تلتي متفقة مب تصورت المعرفي الذي تعكؿ لديه عف

العالـ مف حولهم

ومما سبؽ يتاح أهمية الدور الذى تقوـ به الفمسفة البنائية في توجيه نظر القائميف

بالعممية التعميمية ىلى ىحتمالية وجود تصورات بديمة في عقؿ المتعمـ يقوـ ببنائغا بنفسه أثناء
احتكاكه بالبيئة المحيطة به لتكويف خبراته الخاصة ،وتعكيؿ البناء المعرفي في عقمه ،حيث أف

هذا البناء الذي قد يتخممه تصورات بديمة تقاوـ التايير بعكؿ كبير مما قد يعوؽ اكتساب المتعمـ
لممفاهيـ العممية الصحيحة ،وذلؾ ثنغا تتعارض معغام

ولقد تعددت تعريفات التصورات البديمة حيث عرفغا كؿ مف عبدا

بف خميس

أمبوسعيدي ،وسميماف بف محمد البموعي( )689 ،7069بلنغا تفسيرات أو نماذج ذهنية غير
متسقة مب الفغـ العممى الصحيح ،يكونغا الفرد لكثير مف اثعياء التى يريد أف يتعممغا بحيث
تكوف بعيدة عف سياقغا الصحيح امف فئة أخرى مختمفة عنغام

كماعرفغا عبد الولى حسيف الدهمش ( )87 ،706:التصورات الخاطئة :بلنه يالفغـ الذي



يحممه التالميذ لممفاهيـ والقواعد والمبادئ والنظريات العممية بصورة ال تتفؽ مب فغـ العمماءي
مصادر تكون التصورات البديلة لدى الطالب

سعت العديد مف الدراسات ومنغا :ودراسة نفيف عبد الحميد محمد(< ،)706ودراسة

هبة ا عدلى (; ،)706ودراسة سوزاف محمد حسف ( ،)7068ودراسة انتصار محمد محمد
(; ،)700ودراسة ماجدة حبعى محمد (; )700لمكعؼ عف مصادر هذت التصورات والتى



يمكف تصنيفغا ىلى مصادر خارجية ومصادر داخمية كما يمى:

مصادر الخارجٌة ومنها :المعلم ،والكتاب المدرسى ،وأسثالٌب تثدرٌس المفثاهٌم ،المنثاهج الدراسثٌة ،وسثائل االعث م،
المذكرات والتلخٌصات ،المتشابهات.
مصادر داخلٌة ومنها :مٌول واستعدادات وقدرات المتعلم.
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خصائص التصورات البديلة

لقػػد اتفػػؽ كػػؿ مػػف كمػػاؿ عبػػد الحميػػد زيتػػوف ( ،)260-222 ،2224السػػعدى الاػػوؿ

السػػعدى ( ،)00-03 ،2226محمػػد نجيػػب مصػػطفى ( ،)212-212 ،2226جمػػاؿ الػػديف
توفيػػؽ يػػونس ،ىيمػػاف عبػػد الفتػػاح كامػػؿ ( )62-62 ،2223عمػػى أف التصػػورات البديمػػة لغػػا

العديػػد مػػف الخصػػائص والسػػمات التػػى تتميػػز بغػػا ويمكػػف تحديػػد بعػػض خصػػائص التصػػورات

البديمة فيما يمى:

2م أف المتعمـ يلتى ىلى المدرسة ولديه العديد مػف التصػورات البديمػة عػف اثعػياء واثحػداث ذات
الصمة بما يتعممهم

2م التصورات البديمة ال تتكوف فجلة لدى المتعمـ ،لكنه يحتاج لوقت فى بنائغا كما أنغا تتصؼ
بصفة النمو والتى قد يبنى عميغا مزيد مف التصورات الخطلم

6م تمثؿ التصورات البديمة عناصر ثابتة فى البيئة المفاهيمية لغـ ،وتكوف متماسكة ومقاومة
لمتايير وكثي اًر مايدافب عنغا التمميذ قناعة منه أنغا سميمةم

4م تتجاوز التصورات البديمة التى تكتسب فى فصوؿ العموـ حواجز العمر والقدرة والجنس
والثقافة بؿ تعمؿ جميب الفئات العمرية والمراحؿ التعميميةم

1م يعترؾ المعمموف مب التالميذ فى نفس التصورات البديمةم

3م طرؽ التدريس التقميدية لـ تثبت فاعميتغا فى تعديؿ التصورات البديمة بؿ يمكف استخداـ
استراتيجيات حديثة معنية بدحداث التاير المفغومىح حيث يتخمى الطالب عف التصورات

الخطل الموجودة لديغـ عندما يحدث لغـ نفو اًر قوياً منغا خاصة عندما يصاحب ذلؾ تقديـ

المفغوـ الجديد بصورة يكوف فيغا المفغوـ مقبوال ومقنعاً ومفيداًم

0م يمكف أف تتعايش تصورات التالميذ الخطل جنباً ىلى جنب مب المفاهيـ الصحيحة اثكثر

تقدماً ويمكف أف تقوـ بدور الممرات االدراكية فى نمو المفاهيـ الصحيحة ،ولكنغا أيااً
عناصر ماممة لمفكرة وتمثؿ عائؽ أماـ الفغـ العممى السميـم

4م أنماط التصورات البديمة فى بعض المفاهيـ العممية تكوف وظيفية لدى الفرد نفسه حيث تفسر
له عدداً مف الظواهر والمواقؼ فى حياة المتعمميفم

2م وجود خمط وااح عند الطالب حوؿ مكونات المفغوـ العممى التالية :اسـ المفغوـ – الداللة
المفظية – اثمثمة الموجبة واثمثمة السالبة والخصائص الحرجة لممفغوـم
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22م

ىف هذت التصورات البديمة تكوف منطقية مف وجغة نظر المتعمـح ثنغا تتفؽ مب

تصورت المعرفى وبنيته العقمية ،فى حيف ال تكوف منطقية مف وجغة نظر العمـح ثنغا تعارض

التفسير العممىم

يتاػػح مػػف الخصػػائص السػػابقة مػػدى خطػػورة التصػػورات البديمػػة عنػػدما تتكػػوف لػػدى

الطػػالبح لتلثيرهػػا السػػمبى عمػػى الفغػػـ السػػميـ لألفكػػار والمفػػاهيـ والظػواهر العمميػػة ،حيػػث ىنغػػا
تلثر عمى تفكير الطالب حتى بعد فترة التدريس عندما يواجغوف بمعاكؿ ومواقؼ جديدة ممػا



يقرر أهمية الكعؼ عنغا واستخداـ كافة اثساليب والتقنيات لمتعرؼ عميغا وتعخيصغام
استراتيجيات تعديل التصورات البديلة:

نظ اًر لتلثير التصورات البديمة السمبى عمى اكتساب المفاهيـ العممية بصورة صحيحة،

وحيث أف أساليب التدريس التقميدية تسعى فقط لمجرد حفظ واستظغار المفاهيـ دوف مساعدة

الطالب لفغـ الظواهر المحيطة بغا ،ولتعديمغا يمزـ البحث عف استراتيجيات وأساليب تعميمية
مناسبة يتامف فيغا مراعاة طبيعة المحتوى العممى لممادة الدراسية ،والمعرفة السابقة لدى
الطالب ونوعية التصورات الخطل ،فغناؾ العديد مف االستراتيجيات الحديثة لمعالجة
التصورات البديمة حوؿ المفاهيـ العممية لدى الطالب والتى تعتمد معظمغا عمى أفكار

النظرية البنائية ومنغا:

 المتعابغات والتي استخدمتغا دراسة كؿ مف ) ،Bryce & Macmillan (2005حسف محمػدالرفيدي ()2220م

 خػرائط المفػاهيـ الذهنيػة والتػى تناولتغػا د ارسػػة كػؿ مػف سػوزاف محمػد حسػف ( ،)2226ود ارسػػةهبة ا عدلى أحمد ()2223

 خرائط العكؿ  Vوالتى تناولغا دراسة كؿ مف عبدا بف موسى عطا ()2222 -خرائط التفكير االلكترونى والتى تناولتغا دراسة سماح سالمة التتر ()2220

 -خػرائط الصػراع المعرفػى والتػى تناولتغػا د ارسػة كػؿ مػف)Kang, S. et. ،Tsai (2000

) ، Tsai, C. & Chang, C. (2005)،al.(2004ايمػاف عبػد الفتػاح كامػؿ (،)2222

عزة فتحى عمى ()2222

درسػة كػؿ مػف ذكػرى عمػى محمػد ( ،)2222ود ارسػة عبػد
 نموذج بايبى البنػائى والػذى تناولتػه االحافظ محمد جابر ( ،)2222ودراسة عبد الولى حسيف الدهمش و خروف()2224م

 -استراتيجيات ما وراء المعرفة والذي استخدمتغا دراسة انتصار محمد محمد ()2223م
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 نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائى والػػذى تناولتػػه د ارسػػة كػػؿ مػػف ناديػػة ىب ػراهيـ مسػػعؼ( ،)2224ود ارسػػةمصطفى عبد الرحمف طه ،صفاء عبد العزيز سمطاف ()2221م

 -نموذج دورة التعمـ والذى تناولته دراسة كؿ مف وفاء حممى أحمد ()2222

 النموذج التوليدى الػذى اسػتخدمته د ارسػة كػؿ مػف ناهػد عبػد ال اراػى نػوبى ( ،)2226و خالػدسميماف اغير ()2222م

يتاح مف العرض السابؽ لمدراسات التى تناولت التصورات البديمة تلكيدها عمى

أهمية تعخيص تمؾ التصورات فى جميب فروع العموـ ،ومعالجة تمؾ التصورات البديمة
باستخداـ النماذج واالستراتيجيات المناسبة والمتنوعة حيث تنوع الباحثيف فى استخدامغا بما

يتالئـ مب المرحمة الدراسية والوحدة التعميمية التى تعيب التصورات البديمة بيف الطالب حوؿ
مفاهيمغا ،ولغذا استخدمت الباحثة أسموب الدمج بيف النموذج االستقصائى  4E×2وخرائط
التفكير القائـ عمى الفمسفة البنائية لتعديؿ التصورات البديمة حوؿ مفاهيـ وحدة يالكغربية

والماناطيسيةي المقترحة لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانوىح حيث أف هذت الوحدة تحتوى عمى
العديد مف المفاهيـ العممية التى تتكوف تصورات بديمة عائعة بيف الطالب حولغا والتى يمكف

توايحغا مف خالؿ أسموب الدمج بيف النموذج االستقصائى  4E×2وخرائط التفكيرح حيث
أف أولى مراحؿ النموذج االستقصائى  4E×2وهى مرحمة االثارة يتـ فيغا الكعؼ عف

التصورات البديمة والمفاهيـ القبمية لدى التالميذم

فرض البحث:

يغدؼ البحث الحالى ىلى اختبار صحة الفرض التالى:
يوجد فرؽ ذو داللة ىحصػائية عنػد مسػتوى (21م )2بػيف متوسػطي درجػات الطػالب مجموعػة

البحث قبمياً وبعدياً فى اختبار التصورات البديمة لصالح القياس البعديم

 أدوات البحث وإجراءاته التجريبية:

إعداد أداة تحميل محتوى مناهج الفيزياء المتعمقة بمفاهيم الكهربية والمغناطيسية

-2

لممرحمة الثانويةم

تمثمت أداة التحميؿ فى قائمة بمعايير مجاؿ العموـ الفيزيائية (المفاهيـ المتعمقة بالكغربية
والماناطيس ػػية) ،وذل ػػؾ بغ ػػدؼ التع ػػرؼ عم ػػى م ػػدى تحق ػػؽ ه ػػذت المع ػػايير ف ػػى محت ػػوى من ػػاهج

الفيزيػػاء بالمرحمػػة الثانويػػة ،وتػػـ واػػب هػػذت القائمػػة فػػى اػػوء المعػػروعات العالميػػة لمعػػايير

التربية العممية ومنغا معايير محتوى الفيزياء بدولة قطر ،ومعايير والية لويزيانا Cecil J, P
)1997

al.,

 ،)etومع ػػايير العم ػػوـ لوالي ػػة بنس ػػمفانيا ( ،)2222ومع ػػايير والي ػػة فموري ػػدا
203

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

المجمد  63العدد  4الجزء  2اكتوبر  2222ـ

أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى()4E×2وخرائط التفكير
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

) ،)Gallagher, T, 2004ومعػايير العمػوـ لواليػة أالسػكا(،)Mauer, R et al, 2006
ومعروع المعايير القومية لمتعميـ فى مصرموقد تمثمت فى ثالث معايير وهػىٌ :حثدد المبثاد

األساسثثثٌة للكهربثثثاء السثثثاكنة والكهربثثثاء التٌارٌثثثة والمغناطٌسثثثٌةٌ ،عثثثرا ف المثثثتعلم الثثثدوائر
االلكترونٌة وٌحدد التأثٌر المغناطٌسى للتٌار الكهربىٌ ،درك األساس العلمى لظثاهرة الحثث
الكهرومغناطٌسى ،وٌعرا ف دوائر التٌار المتردد.
أ -الصورة األولية ألداة التحليل

اعتممت الصورة اثولية ثداة التحميؿ عمى فئات التحميؿ والمتمثمة بالملعرات
المرتبطة بكؿ معيار ،حيث واعت اماـ هذت الملعرات مقياس مدرج لمتحميؿ مكوف مف
ثالث أجزاء اثوؿ :لتحديد مدى التناوؿ( يتناوؿ /ال يتناوؿ) ،والثانى :عكؿ التناوؿ (صريح/

امنى) ،والثالث :مستوى التناوؿ (تفصيمى /موجز) ،وقد شملت أداة التحلٌل على ()8
معاٌٌر )<( ،ع مات مرجعٌة );8(،مؤشرم
ب -ضبط أداة التحليل :

تـ ابط الصورة اثولية ثداة التحميؿ فى جانبيف:
الصدق validity

)1

ُعرات اثداة فى صورتغا اثولية عمى السادة المحكميف بداء الرأى حوؿ مدى ارتباط
المعيػػار بالمجػػاؿ ومػػدى ارتبػػاط الملعػػر بالمعيػػار وصػػحة الصػػياغة العمميػػة والماويػػة لممعػػايير
والملعرات ،وبعد ىجراء التعديالت التى أعار ىليغا السادة المحكميف تحقؽ صدؽ اثداةم

 )2الثبات Reliability

 ثبات أداة التحميل
لحساب ثبات أداة التحميؿ قامت الباحثة بتحميؿ محتوى منغج الفيزياء لمصفوؼ الثالثة

لممرحمة الثانوية باستخداـ أداة التحميؿ ،ثـ تكرار عممية التحميؿ مرة أخرى بعد ماى فترة

زمنية قدرها خمسة ععر يوماً عمى التحميؿ اثوؿ ،وبمات نسبة االتفاؽ بيف مرتى التحميؿ

 %20وهذا يعير ىلى درجة عالية مف الثباتم



ثبات عملية التحليل

قامت الباحثة وباحثة أخرى بتحميؿ محتوى منغج الفيزياء لمصفوؼ الثالثة لممرحمة

الثانوية ،وتـ حساب نسبة االتفاؽ بيف المحمميف وقد بمات نسبة االتفاؽ  %24وهذا يعير
ىلى ثبات عممية التحميؿم
ج-

الصورة النهائية ألداة التحليل

اعتممت الصورة النغائية ثداة التحميؿ عمى ( )6معايير )0( ،عالمات مرجعية)36( ،

ملعرم
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د -اجراءات التحليل

بعد اثنتغاء مف ىعداد أداة التحميؿ تـ تحميؿ محتوى كتب الصفوؼ الثالثة لممرحمة الثانوية

وفقاً لمخطوات التالية:

عٌنة التحلٌل :كتب الفٌزٌاء للصفوف (األول ،والثانى ،والثالث) الثانوى لسنة .2221/2224
وحدة التحلٌل  :تم إختٌار وحدة الفقرة فى هذا البحث لتحلٌل محتوى الكتب.
فئثثات التحلٌثثل  :تحثثددت فئثثات التحلٌثثل بالمؤشثثرات المتمثلثثة لمعثثاٌٌر محتثثوى منثثاهج الفٌزٌثثاء المتعلقثثة بالكهربٌثثة
والمغناطٌسٌة .

-

وبغذا يكوف تـ التوصؿ ىلى الصورة النغائية ثداة التحميؿ ،وتـ تحديد عينة ووحدة وفئات

التحميؿ وأصبحت اثداة جاهزة ل ستخداـم



لتحديد مدى توافر معايير محتوى منهج الفيزياء المتعلقة بمفاهيم الكهربية والمغناطيسية للمرحلة الثانوية تم عمل
اآلتى:

 تـ تحميؿ محتوى كتب الصفوؼ الثالثة لممرحمة الثانوية عاـ  2221/2224باستخداـ اثداة





السابؽ ىعدادها ،حيث كانت نتائج التحميؿ كما يمى:
عدم تناول معاٌٌر محتوى منهج الفٌزٌاء المتعلقة بمفاهٌم الكهربٌة والمغناطٌسٌة فى كتابى الفٌزٌاء للصف األول
والثانى الثانوى.
تحقق معاٌٌر محتوى منهج الفٌزٌاء المتعلقة بمفاهٌم الكهربٌة والمغناطٌسٌة فى كتاب الفٌزٌاء للصف الثالث الثانوى.
تم تحقق المعٌار األول بنسبة  ٪34بشكل صرٌح بنسبة ( )٪222وتفصٌلى بنسبة ( )٪16وموجز بنسة (.)٪40
تم تحقق المعٌار الثانى بنسبة  ٪222بشكل صرٌح بنسبة ( )٪222وتفصٌلى بنسبة(.)٪222

تم تحقق المعٌار الثالث بنسبة  ٪222بشكل صرٌح بنسبة ( )٪222وتفصٌلى بنسبة(.)٪222

ومما سبؽ يتاح أف مجاؿ العمػوـ الفيزيائيػة تحقػؽ فػى كتػاب الفيزيػاء لمصػؼ الثالػث

الثانوى بنسبة  ٪40وهذت النسبة ارتفعت عف حد الكفاية وهى  ،٪01ولـ يتحقؽ مجاؿ العموـ
الفيزيائية فى كتابى الفيزياء لمصؼ اثوؿ والثانى الثانوى مما يعير ىلى وجػود فجػوة فػى عػدـ

تنػػاوؿ المعػػايير الخاصػػة بمفػػاهيـ الكغربيػػة والماناطيسػػة بالصػػؼ اثوؿ والثػػانى الثػػانوى وقػػد
يرجػػب ذلػػؾ ىلػػى عػػدـ م ارعػػاة التتػػابب فػػى عػػرض المفػػاهيـ ،وعػػدـ االهتمػػاـ فػػى بنػػاء المنػػاهج

بالمس ػػتويات المعياري ػػة وم ػػا تتا ػػمنغا م ػػف ملعػ ػرات لمحت ػػوى م ػػادة الفيزي ػػاء لممرحم ػػة الثانوي ػػة

وبص ػػفة خاص ػػة المع ػػايير المرتبط ػػة بمج ػػاؿ العم ػػوـ الفيزيائي ػػة ،مم ػػا أدى ىل ػػى ا ػػرورة تط ػػوير

محتوى مناهج الفيزياء المتعمقة بالكغربية والماناطيسية لمصفوؼ الثالثة لممرحمة الثانويةم

وتتفؽ نتػائج هػذت الد ارسػة مػب مػا أعػارت ىليػه نتػائج بعػض الد ارسػات التػى أجريػت عمػى

كتػػب العمػػوـ والفيزيػػاء مػػف حيػػث مػػدى تنػػاوؿ محتػػوى الكتػػب المدرسػػية لمعػػايير التربيػػة العمميػػة
بع ػ ػػكؿ متوس ػ ػػط أو م ػ ػػنخفض مث ػ ػػؿ د ارس ػ ػػة ك ػ ػػؿ م ػ ػػف خال ػ ػػد ىبػ ػ ػراهيـ ص ػ ػػالح ،محس ػ ػػف حام ػ ػػد

فػ ػراج( ،)2220ود ارس ػػة فتحي ػػة ص ػػبحى س ػػالـ ( ،)2220ود ارس ػػة ناه ػػد عب ػػد ال ارا ػػى ن ػػوبى
()2223م
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 -2إعداد اإلطار المطور Framework

أ -الصورة األولية لإلطار المطور

تػػـ ىعػػداد الصػػورة اثوليػػة ل طػػار المطػػور والتػػى اعػػتممت عمػػى مجموعػػة مػػف العناصػػر وهػػى
(فمس ػػفة ا ط ػػار ،مص ػػادر بن ػػاء ا ط ػػار ،اثه ػػداؼ العام ػػة ل ط ػػار ،أنع ػػطة التعم ػػيـ وال ػػتعمـ،
مصػػادر التعمػػيـ والػػتعمـ ،أسػػاليب التعمػػيـ والػػتعمـ ،دور المعمػػـ ،دور المػػتعمـ ،أسػػاليب التقػػويـ،

معايير محتوى مقررات الفيزياء ،المراجب ،خرائط المنغج)م
تم استطالع الرأى حول نواتج التعمم م

وقد اعتممت خريطة المنغج لكؿ صؼ دراسى عمى :

 )2ورقة غالؼ تتامف اسـ الصؼ الدراسى ،عدد الساعات الدراسيةم
 )2جػػدوؿ يتاػػمف توصػػيؼ المحتػػوى العممػػى لمصػػؼ فػػى اػػوء معػػايير مجػػاؿ العمػػوـ الفيزيائيػػة
ويتامف العناصر المواحة بالعكؿ رقـ ()2م
شكل()6
نموذج لخرٌطة المنهج الواردة باإلطار المطور

نواتج التعلم

موضوعات
المقرر

الزمن المتوقع

أنشطة التعليم
والتعلم

مصادر التعليم
والتعلم

أساليب التعليم
والتعلم

أساليب
التقييم

وقد تـ عػرض ا طػار المطػور فػى صػورة اسػتطالع رأى عمػى السػادة المحكمػيف بػداء الػرأى
حوؿ:

مدى تحقيؽ نواتج الػتعمـ الػواردة فػى خػرائط المػنغج ،الصػحة العمميػة لنػواتج الػتعمـ الػواردة فػى
خرائط المنغج وباقى العناصر المحققة لغا ،الصحة الماوية لنواتج التعمـ ،مػدى مناسػبة نػواتج

الػػتعمـ لمصػػؼ الد ارسػػى لممرحمػػة الثانويػػة ،مالحظػػات أخػػرى تػػروف ىاػػافتغا س ػواء بالحػػذؼ أو
ا اافة أو ا سستبداؿ لصالح البحثم

ب -الصورة النهائية لإلطار المطور

بعد جمب استطالعات الرأى تـ ىجراء التعديالت التى أعار ىليغا السادة المحكمػيف ،وبػذلؾ

يكوف تـ التوصؿ ىلى الصورة النغائية ل طار المطور لمحتوى منغج الفيزياء المتعمقة بمفاهيـ
الكغربية والماناطيسة لممرحمة الثانوية متامنة ( )6خرائط منغجم
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 إجراءات البحث التجريبية

إعداد قائمة المفاهيم العلمية المتعلقة بالكهربية والمغناطيسية بالبرنامج
المقترح

-2

تـ صياغة مجموعػة مػف المفػاهيـ العمميػة المتعمقػة بالكغربيػة والماناطيسػية التػى يجػب

عمػى طػالب الصػؼ اثوؿ الثػانوى اكتسػابغا ،وذلػػؾ فػى اػوء قائمػة المعػايير وخػرائط المػػنغج

المحددة سابقاً ،وقد مرت عممية ىعداد القائمة بالخطوات التالية:
أ-

عرض قائمة المفاهيم العلمية على السادة المحكمين :

تـ ىعداد استطالع لمرأي حوؿ المفاهيـ العممية المتامنة بوحدة يالكغربية والماناطيسيةي
المقترحة عمى طالب الصؼ اثوؿ الثانوى ،وتـ عراه عمى مجموعة مف السادة المحكميف،

وطم ػػب م ػػف س ػػيادتغـ ا ط ػػالع عم ػػى قائم ػػة المف ػػاهيـ واب ػػداء الػ ػرأي ،وبع ػػد تجمي ػػب ارء الس ػػادة
المحكم ػػيف ،واجػ ػراء التع ػػديالت عم ػػى بع ػػض المص ػػطمحات والدالل ػػة المفظي ػػة ل ػػبعض المف ػػاهيـ
حسب راء بعض المحكميفم

ب -الصورة النهائية لممفاهيم العممية المتعمقة بوحدة "الكهربية والمغناطيسية" المقترحة:
بعػػد ىج ػراء التعػػديالت المقترحػػة وتوصػػيات السػػادة المحكمػػيف ،أتفػػؽ عمػػى أف المفػػاهيـ
العمميػػة المتعمقػػة بوحػػدة يالكغربيػػة والماناطيسػػيةي المقترحػػة عمػػى طػػالب الصػػؼ اثوؿ الثػػانوى

المتامنة بالبرنامج في صورتغا النغائية هي ستة وععروف مفغوماً منغا ثالثة مفاهيـ رئيسية
وثالثة وععروف مفغوماً فرعياً ،كما يتاح مف الجدوؿ ( )2التالي:
جدول ()2

المفاهيم العممية المتضمنة بالبرنامج المقترح
البرنامج

المفاهيم الرئيسية

االستقصائى) (4E×2وخرائط التفكير

عمى الدمج بين النموذج

برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائم

-1

الكهرباء الساكنة

-2

الكهربية التيارية

المفاهيم الفرعية المتضمنة
-1
-2
-3
-4
-5

الشحنة الكهربية.
المواد الموصلة.
المواد العازلة.
أشباه الموصالت.
القوة الكهربية.

 -1التيار الكهربى

المفاهيم

 -6المجال الكهربى.

 -7شدددة المجددال الكهربددى
عند نقطة.

9

 -8الجهد الكهربى.
 -7القوة الدافعة الكهربية

 -2شدة التيار الكهربى  -8القاومة
 -3األمبير

عدد

13

 -9األوم
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 -4فددددرج الجهددددد بددددين  -11اليوستات
نقطتين

-3

المغناطيسة

 -11التوصددددددددددديل عمدددددددددددى

 -5الفولت

التوالى

 -6الدائرة الكهربية

 -12التوصددددددددددديل عمدددددددددددى

التوازى

 -1المجددددددددددددددددددددددددددددددددددددال  -3كثافددددددددددددددة الفدددددددددددددديض
المغناطيسى

المغناطيسى

 -2الفدددددددددددددددددددددددددددددددددددديض

4

المغناطيسى

المجمددوع

26

 -2مواد التعميم والتعمم:



إعداد أوراج عمل الطالب فى البرنامج المقترح وفج الدمج بين النمدوذج االستقصدائ )(4E×2
وخرائط التفكير ومرت عممية ىعداد أوراؽ عمؿ الطالب بالخطوات التالية:

أ) تحديد الهدف من أوراج عمل الطالب:

صياغة الغدؼ مف أوراؽ عمؿ الطالب فى البرنامج المقترح وفؽ الدمج بيف النموذج
االستقصائى ) (4E×2وخرائط التفكيرم

ب) مكونات أوراج عمل الطالب:

تـ ىعداد أوراؽ عمؿ الطالب المتامنه بالبرنامج المقترحح بحيث تـ البدء بالمقدمة،

وتوجيغات وتعميمات العمؿ مب الزمالء ،ثـ عرض الدروس وفقاً لمدمج بيف النموذج

االستقصائى ) (4E×2وخرائط التفكير ،بحيث تحتوى أوراؽ العمؿ عمى ( )0سبب دروس،

يميغـ التقويـ النغائى لمبرنامج ،وأخي اًر المراجب العممية التى يمكف لممتعمـ الرجوع ىليغا،
ويتامف كؿ درس مف دروس البرنامج الخطوات التالية:

 عنواف الدرسم

 الغدؼ العاـ لكؿ درسم
 االهداؼ السموكية لكؿ درسم
 المفاهيـ العممية لكؿ درسم

 ا طار التنظيمى لمحتوى الدرس وفقاً لمدمج بيف النموذج االستقصائى ) (4E×2وخرائط
التفكيرم

 مراحؿ النموذج االستقصائى اثربعة مدمج بغا خرائط التفكيرم208
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 تقويـ الدرس (حيث استخدـ التقويـ المبدئى -التكوينى-النغائى) مف خالؿ أسئمة مقاليةومواوعية تتامف أعكاؿ وصور توايحية ورسوـ بيانيةم

وتامنت أنعطة التعميـ والتعمـ ما يمى:اسطوانة تعميمية  CDتتامف عرض أفالـ تعميمية،

ومجالت عممية الكترونيةح جذب انتبات الطالب واثارة تفكيرهـم

 إعداد دليل المعمم لتدريس البرنامج المقترح مصوغاً وفقاً لمدمج بين النموذج االستقصائى
) (4E×2وخرائط التفكير:

أ) تحديد الهدف من الدليل:

يتحدد الغدؼ مف الدليؿ فى عرح كيفية تدريس المفاهيـ الفيزيائية المتعمقة بالكغربية

والماناطيسية وفقاً لمدمج بيف النموذج االستقصائى ) (4E×2وخرائط التفكير ،وتـ صياغة

الدليؿ ليكوف متفقاً مب أوراؽ عمؿ الطالبح لتحقيؽ الترابط بينغـم

ب) مكونات دليل المعمم:

 الفمسفة التى بني عميغا البرنامج المقترح ،اثهداؼ العامة لمبرنامج المقترح ،اثهداؼ

ا جرائية لمبرنامج المقترح ،محتوى البرنامج المقترح والخطة الزمنية ،مصادر التعميـ والتعمـ،
المواد واثدوات والوسائؿ التعميمية ،استراتيجيات التعميـ والتعمـ ،أنعطة التعميـ والتعمـ ،أنواع

التقويـ المستخدمة فى تقويـ التعمـ فى البرنامج المقترح ،أهمية الدليؿ ،توجيغات وارعادات
لممعمـ القائـ بالتدريس فى البرنامج المقترح ،محتوى البرنامج ،خطة السير الخاصة بكؿ

مواوع المراجب المستخدمة في ىعداد الدليؿم

ح -ضبط البرنامج المقترح:

 تـ عرض البرنامج المقترح (أوراؽ عمؿ الطالب – دليؿ المعمـ) عمى السادة المحكميفح
بداء رائغـ ،وبعد تجميب راء السادة المحميف ،تـ ىجراء التعديالت المطموبة ،ومف ثـ

أصبح الدليؿ فى صورته النغائية صالحاً لمتطبيؽ


أدوات القياس:

 اختبار التصورات البديمة لممفاهيم العممية:
مرت عممية ىعداد هذا االختبار بعدة خطوات وهى كالتالى:

 -1تحديد الهدف من االختبار

هدؼ هذا االختبار ىلى التعرؼ عمى مدى تعديؿ التصورات البديمػة لػدى طػالب الصػؼ

اثوؿ الثانوي حوؿ المفاهيـ العممية المتعمقة بالكغربية والماناطيسيةم
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 -2صياغة مفردات االختبار
اعتبػػرت المف ػػاهيـ العممي ػػة المع ػػتقة م ػػف خريط ػػة الم ػػنغج لمص ػػؼ اثوؿ الث ػػانوي با ط ػػار

المطػػور أساس ػاً لصػػياغة مفػػردات االختبػػار ،حيػػث تػػـ صػػياغة االختبػػار عمػػى نمػػط االختبػػار
ثنائى العؽ ،بحيث يكوف العؽ اثوؿ اختيار مف متعدد يدور حػوؿ المفغػوـ العممػى ،وروعػى

فيه واب أربعة بدائؿ اختيارية لكؿ مفردة بحيث تعبر ىحدى البدائؿ عف ا جابػة الصػحيحة،
بينمػا تحمػػؿ البػدائؿ الثالثػػة اثخػرى ىجابػػات خاطئػػة ،وتػـ صػػياغة بػدائؿ مفػػردات العػػؽ اثوؿ

باالختبػػار مػػف خػػالؿ التصػػورات البديمػػة التػػى تػػـ رصػػدها بواسػػطة االختبػػار التعخيصػػى ،أمػػا

العػػؽ الثػػانى فغػػو يػػدور حػػوؿ تفسػػير المفغػػوـ العمم ػى أو الظػػاهرة المرتبطػػة بػػه ،بحيػػث يتػػرؾ
مفتوحاً لمطالبم

 -3الصورة األولية لالختبار
عمؿ االختبار فى صورته اثولية ( )23مفردة تناولػت المفػاهيـ العمميػة المتاػمنة بالوحػدة
المقترحػػة فػػي يالكغربيػػة والماناطيسػػيةي والسػػبب العممػػى لغػػا ،وذلػػؾ فػػى اػػوء اثهميػػة النسػػبية

لتمؾ المفاهيـ ،والمواحة فى جدوؿ مواصفات اختبار التصوراتم
جدول رقم ()3

جدول مواصفات اختبار ااتصورات البديمة
المفاهيم الرئيسية

تتضمن

المفاهيم الفرعية

عدد

المفردات

الكغربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء العػ ػ ػػحنة الكغربيػ ػ ػػة -الم ػ ػ ػواد الموصػ ػ ػػمة -الم ػ ػ ػواد 9

الساكنة

العازل ػػة -أع ػػبات الموص ػػالت  -الق ػػوة الكغربي ػػة-
المجػ ػػاؿ الكغربػ ػػىم عػ ػػدة المجػ ػػاؿ الكغربػ ػػى عنػ ػػد

أرقام المفردات
باالختبار

الوزن

النسبى

%3446 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
9 ،8 ،7 ،6

نقط -الجغد الكغربىم
الكغربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

التيارية

التيػػار الكغربػػى -عػػدة التيػػار الكغربػػى -اثمبيػػر 13

 -فػ ػػرؽ الجغػ ػػد بػ ػػيف نقطتػ ػػيف -الفولػ ػػت -الػ ػػدائرة

الكغربية -القوة الدافعة الكغربية

،13،11،12،10
14،15،16،17،18
19،20،21،22

%50

 -القاوم ػػة -اثوـ -اليوس ػػتات -التوص ػػيؿ عم ػػى

التوالى  -التوصيؿ عمى التوازى

الماناطيسية المج ػ ػػاؿ الماناطيس ػ ػػى -الف ػ ػػيض الماناطيس ػ ػػى4 -
كثافة الفيض الماناطيسى

االجمالى

26

26 ،25 ،24 ،23

%1544

-----

%100
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 -4تعميمات االختبار:
تاػػمنت ك ارسػػة اثسػػئمة تعميمػػات االختبػػار فػػى صػػفحتغا اثولػػى ،وتمػػت صػػياغتغا بحيػػث

تك ػػوف واا ػػحة ودقيق ػػة ،وتا ػػمنت التعميم ػػات :مقدم ػػة لمطال ػػب توا ػػح ل ػػه فكػ ػرة ع ػػف اختب ػػار
التص ػػورات البديم ػػة ،وزم ػػف االختب ػػار ،وع ػػدد أس ػػئمة االختب ػػار ،وكيفي ػػة االجاب ػػة عنغ ػػا ،ومث ػػاالً
لتوايح ذلؾم

 -5تصميم ورقة االجابة عن االختبار:
تػػـ ىعػػداد ورقػػة ىجابػػة منفصػػمة بحيػػث تتاػػمف اسػػـ الطالػػب والصػػؼ ،ويقػػوـ الطالػػب فػػي

العػػؽ اثوؿ مػػف السػ ػلاؿ بواػػب الحػػرؼ اثبج ػػدى المعبػػر عػػف ا جاب ػػة الصػػحيحة مػػف ب ػػيف
الحػػروؼ (أ ،ب ،ج ،د) أمػػاـ رقػػـ الس ػلاؿ فػػى المكػػاف المخصػػص بورقػػة ا جابػػة ،وفػػى العػػؽ
الثانى يقوـ بكتابة التفسير العممى الصحيح لمبديؿ الذي تـ اختيارتم
 -6التقدير الكمى لمفردات االختبار

اعتمػػد التقػػدير الكمػػى لمفػػردات االختبػػار عمػػى نظػػاـ يعطػػى درجػػة واحػػدة لمطالػػب بالعػػؽ
اثوؿ عنػػد اختيػػارت البػػديؿ الصػػحيح وصػػف اًر لمػػا دوف ذلػػؾ ،ودرجتػػاف لمعػػؽ الثػػانى عنػػد كتابػػة

تفسػػي اًر عمميػاً كػػامالً ،أمػػا فػػى حالػػة كتابػػة تفسػػير جزئػػي يعطػػى درجػػة واحػػدة ،وصػػف اًر لمػػا دوف

ذلؾ ،وبذلؾ تصبح الدرجة الكمية لالختبار تساوى ( )04درجةم

 -7حساب القيم اإلحصائية:

أ -صدج االختبار:

* صدج المحكمين (الصدج الداخم ):
حيث روعى أثناء ىعداد مفردات االختبار أف تعمؿ جميب مواوعات الوحدة

المقترحة ،كما تـ عرض االختبار في صورته اثولية عمى مجموعة مف السادة المحكميفح
وذلؾ

بداء الرأي حوؿ النقاط التالية :مدى تحقيؽ السلاؿ لمغدؼ الذي واب لقياسه،

الصحة العممية والماوية لمسلاؿ ،وبعد تجميب راء السادة المحكميف ،تـ ىجراء التعديالت

المقترحة ،وأصبح محتوى االختبار صادقاًم

كما تـ حساب الصدؽ بطريقتي المقارنة الطرفية ،وصدؽ االتساؽ الداخميم

* طريقة المقارنة الطرفية:

وهي تقوـ عمى فكرة مقارنة متوسطات أعمى < %7مف توزيب الدرجات كمجموعة

عميا ،ومتوسطات درجات أدنى < %7مف توزيب الدرجات كمجموعة دنيا ،وعندما تصبح
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لتمؾ الفروؽ داللة ىحصائية وااحة نستطيب أف تقرر أف االختبار يميز بيف اثقوياء

والاعفاء ،وبذلؾ نطمئف ىلى صدقهم

وقد تـ حساب الداللة ا حصائية لمفرؽ بيف المتوسطيف باستخداـ معادلة النسبة الحرجة،

(فلاد البغي السيد )9:= ،700; ،والتي تمثؿ (ت) والتي تـ حسابغا عف طريؽ برنامج يSPSS-
 10ي كما بالجدوؿ ( )9اكتي:
جدول رقم ()4

مقارنة الفرج بين متوسط المجموعتين العميا والدنيا ف اختبار التصورات البديمة
المجموعة

ن

م

ع

العميا

12

17475

2422

الدنيا

8

6475

1491

2

ت

الداللة

114818

دالة

داللة يتي الجدولية لمطرفيف ولدرجات حرية = 6ولمستوى  0006هي =<=70

لذا يتاح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ النسبة الحرجة التي تمثؿ الفرؽ بيف المتوسطيف ذات
داللة مناسبة عند مستوى ( ،)0006وهذا يعير ىلى أف االختبار عمى درجة عالية مف

الصدؽ ،مما يطمئف ىلى استخدامهم
* االتساج الداخم :

تـ تطبيؽ االختبار عمى مجموعة استطالعية قوامغا ( )80طالبة مف طالبات

الصؼ اثوؿ الثانوي بمدرسة الثانوية الجديدة بنات بمحافظة المنيا ،وذلؾ لحساب االتساؽ
الداخمي مف خالؿ حساب معامالت االرتباط (فلاد البغي السيد )78< ،700; ،بيف درجات

طالب المجموعة االستطالعية في كؿ محور مف محاور االختبار عمى حدة ودرجاتغـ في

االختبار ككؿ ،وقد تـ حسابغا عف طريؽ برنامج ي SPSS-10ي ويواح ذلؾ الجدوؿ ():
التالي:
جدول رقم ()5

قيم معامالت االرتباط بين درجات طالب العينة االستطالعية ف كل محور من محاور االختبار عمى حدة
ودرجاتهم ف االختبار ككل (ن=)31
محاور اختبار
التصورات البديمة
معامالت االرتباط

الكغربية الساكنة

الكغربية التيارية

الماناطيسية

04575

04856

04728

قيمة (ر) عند 8;6 = 000:م0
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يتاح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط ذات داللة مناسبة عند مستوى

( ،)000:وهذا يعير ىلى أف االختبار عمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمي لمفرداته ،مما
يطمئف ىلى استخدامهم

وتعد هذت القيمة عالية ،أي أف اختبار التصورات البديمة يتصؼ بدرجة صدؽ عالية

تسمح باستخدامه كلداة لمقياس في البحث الحاليم

(ب) حساب معامل ثبات االختبار:

تـ استخداـ طريقة ىعادة التطبيؽح وذلؾ لحساب ثبات االختبار ككؿ ،وثبات كؿ

محور مف محاورت ،وقد تـ حساب الثبات عف طريؽ برنامج ي SPSS-10ي كما بالجدوؿ (;)
اكتي:
جدول ()6

قيم معامل الثبات لدرجات طالب العينة االستطالعية ف اختبار التصورات البديمة (ن= ) 31
محاور اختبار التصورات البديلة
قيم الثبات

الكهربية

الكهربية

00<<6

00=:7

التيارية

الساكنة

المغناطيسية
00<7:

االختبار
ككل
00>=9

تراوحت قيـ معامالت الثبات لمحاور االختبار ما بيف (<7:م )0.=:7 : 0وهى
قيـ مقبولة لثبات محاور االختبار طبقاً لمحؾ جيمفورد ( ،)008كما بمغ معامؿ ثبات
االختبار ككؿ (>=9م ،) 0وهذا يدؿ عمى أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات،
ويمكف تطبيقه عمى مجموعة البحثم

(جد) حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لالختبار
حيث تـ استخداـ المعادالت ا حصائية

لحساب معامالت السغولة والصعوبة

والتمييز ،وتـ ىعداد جداوؿ لتفريغ نتائج االختبار الذي تـ تطبيقه عمى أفراد العينة
االستطالعية ،وكانت معامالت السغولة تتراوح ما بيف ( =; - 007م ،)0ومعامالت
الصعوبة تتراوح ما بيف (9م<7 - 0م)0ح مما يعير ىلى مناسبة هذت القيـ كمعامالت
لمسغولة والصعوبة لمستوى المتعمميف عينة الدراسة االستطالعيةم

كما تـ حساب معامؿ التمييز لمفردات االختبار حيث تراوحت معامالت تمييز

مفردات االختبار ما بيف ( 7م79 – 0م ،)0وتعد هذت القيـ مقبولة كمعامؿ لمتمييز لمفردات
االختبارم
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(د) زمن االختبار:
تـ حساب الزمف عف طريؽ حساب متوسط اثزمنة لطالب العينة االستطالعية في

ا جابة عف االختبار ،حيث بمغ هذا الزمف ( ;0دقيقة) بما فيغا قراءة التعميماتم

(هد) الصورة النهائية لالختبار:

بعد ىجراءات ابط االختبار أصبح االختبار في صورته النغائية صالحاً لمتطبيؽ

عمى مجموعة البحث ،وتـ ىعداد كراسة اثسئمة وبغا تعميمات االختبار ومفرداته ،ونموذج
لورقة ا جابة ،كما تـ واب تعميمات االختبار في الصفحة اثولى مف كراسة اثسئمة،

وروعى في صياغة التعميمات االعتبارات التالية:


أف تكوف وااحة وبسيطة ودقيقة حتى ال تلثر عمى ىجابة الطالبم



عرض مثاؿ محموؿ لتوايح طريقة ا جابة في ورقة ا جابة المخصصة لذلؾم

 إجراءات البحث التجريبية.

واعتممت ىجراءات البحث التجريبية عمى:

 -1اختيار مجموعة البحث :

تـ اختيار مجموعة البحث بطريقة ععوائية وقوامغا ( )62طالبة مف بيف طالبات

الصؼ اثوؿ الثانوي بمدرسة الثانوية الجديدة بنات – محافظة المنيا ،وذلؾ لمعاـ الدراسي

 2222/2222ـم

(ب) إجراءات تنفيذ تجربة البحث:

 إجراء التطبيج القبمى ألداة القياس عمى مجموعة البحث :
تـ تطبيؽ أداة القياس وهى :ياختبار التصورات البديمة لممفاهيـ العمميةي عمى أفراد

مجموعة البحث ،وذلؾ قبؿ التدريس مباعرة ،خالؿ الفترة مف

 2222/2/22ىلى

 2222/2/26ـ ،ثـ تـ تصحيح أوراؽ ىجابة أدوات القياس ،قبؿ تدريس البرنامج المقترح

لمجموعة البحثم

ج -تدريس البرنامج المقترح لمجموعة البحث:
بعد ابط المتايرات وتعريؼ مجموعة البحث بالتجربة وأهدافغا واجراء التطبيؽ القبمي ثداة
القياس بدأ التدريس الفعمي لمبرنامج المقترح مف يوـ ;7070/7/6ـ حتى يوـ

7070/8/67ـ ،وفقاً لجدوؿ زمني مواح بدليؿ المعمـم
وقد تم التدريس لمجموعة البحث كما يم :
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 -6تـ تدريس البرنامج المقترح فى تدريس وحدة الكهربية والمغناطيسية لمجموعة البحث وهـ
طالبات الصؼ اثوؿ الثانوي ،وقد قامت الباحثة بالتدريس لمطالب بنفسغام

د -إجراء التطبيج البعدى ألدوات القياس عمى مجموعة البحث :

تـ تطبيؽ أداة القياس عمى أفراد مجموعة البحث ،وذلؾ بعد التدريس مباعرة ،ثـ تـ
تصحيح أوراؽ ا جابة الخاصة بغـح تمغيدا جراء المعالجة ا حصائية لمبيانات م

ه -الحصول عمى البيانات واجراء المعالجة اإلحصائية لها :

تـ رصد درجات الطالب الكمية عف أداة القياس قبميا وبعديا ،وتـ معالجة البيانات
ىحصائيا باستخداـ برنامج (  ) SPSS-10بواسطة الكمبيوترح وذلؾ لتحميؿ نتائج البحث

وتفسيرها فى اوء فروض البحث ،وتقديـ التوصيات والبحوث المقترحة فى اوء نتائج

البحثم

نتائج البحث وتحميمها وتفسيرها:
بعد االنتغاء مف تطبيؽ تجربة البحث اثساسية ،واجراء عممية القياس البعدى تـ

رصد النتائج فى جداوؿ تمغيداً لمناقعتغا وتفسيرها فى اوء اختبار صحة فرض البحث
عف طريؽ استخداـ المعامالت االحصائية المناسبةم

يػػنص فػػرض البحػػث عمػػى أنػػه":يوجددد فددرج ذو داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى
( )1015بين متوسط درجات الطالب مجموعدة البحدث قبميداً وبعددياً فدى اختبدار
التصورات البديمة لصالح القياس البعدي"

ولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض مف عدمه تػـ حسػاب المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري

لط ػػالب مجموع ػػة البح ػػث ف ػػي القياس ػػيف القبم ػػي والبع ػػدي الختب ػػار المف ػػاهيـ العممي ػػة بمح ػػاورت
الثالثػػة ،واالختبػػار ككػػؿح وذلػػؾ لحسػػاب قػػيـ يتي ي  " t-testلمتوسػػطى الػػدرجات المرتبطػػة،
بعػػد التلكػػد مػػف ت ػوافر عػػروط اختبػػار يتي وتػػـ تحميػػؿ البيانػػات باسػػتخداـ البرنػػامج ا حصػػائي

)(SPSS-10م

وجاءت البيانات كما بجدوؿ (<) اكتي:
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جدول ()7

قيمة "ت" لمفرج بين متوسطى درجات طالب مجموعة البحث ف القياس القبم والبعدي الختبار
التصورات البديمة (ن = )31
الدرجة
محاور االختبار

الكمية

القياس القبمى

القياس البعدى

الفرج بين

قيمة "ت"

الداللة

م

ع

م

ع

المتوسطين

المحسوبة

اإلحصائية

 -1الكهرباء الساكنة

27

345

1489

18417

2482

14467

21451

دالة

 -2الكهرباء التيارية

39

741

4409

2643

2483

1942

21415

دالة

 -3المغناطيسية

12

2

142

7447

1453

5447

15401

دالة

المجموع الكم لالختبار

78

1246

5442

51493

4495

39433

29407

دالة

لممحور

درجات الحرية ( 7> = ) df

قيمة يتي الجدولية عند () 60;> (= )000:

يتاح مف الجدوؿ (<) السابؽ ما يمي:

يوجد فرؽ ذو داللة ىحصائية عند مستوى ( )000:بيف متوسطي درجات طالب

مجموعة البحث في القياسيف القبمى والبعدى لكؿ محور مف محاور االختبار عمى حدت،
واالختبار ككؿ ،وذلؾ لصالح القياس البعديح حيث تراوحت قيمة يتي المحسوبة في كؿ محور
مف محاور االختبار بيف ( )760:6 -6:006وفي االختبار ككؿ (< )7>00وهذت القيـ أكبر

بكثير مف قيمتغا الجدولية (>;)60م

وعميددي بيقبددل الفددرض األول مددن فددروض البحددث والددذي يؤكددد وجددود ف درج ذو داللددة

إحصائية بين متوسط درجدات طدالب مجموعدة البحدث فدى القيداس القبمد والبعددي الختبدار

المفاهيم العممية لصالح القياس البعدي.

ويواح عكؿ ( )6بيانات جدوؿ (<) بيانياً :
60
50
40
30

القٌاس القبلى

20

القٌاس البعدي

10
0
المجموع الكلى

الكهرباء الساكنة

الكهرباء التٌارٌة

المغناطٌسٌة

شكل ()1
رسم بيان يوضح الفرج بين متوسط درجات طالب مجموعة البحث ف القياسين القبم والبعدي الختبار التصورات البديمة
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يتضح من الشكل ( )1ما يمى:
– زيػػادة متوسػػط درجػػات طػػالب مجموعػػة البحػػث ( الصػػؼ اثوؿ الثػػانوي ) فػػي القيػػاس البعػػدي
عف متوسطغـ في القياس القبمي لكؿ محور مف محاور االختبار ،واالختبػار ككػؿح حيػث بمػغ

متوسط درجاتغـ في القياس البعدي الختبػار التصػورات البديمػة ( ،):60>8بينمػا كػاف متوسػط

درجػاتغـ فػي القيػاس القبمػي لػنفس االختبػار (; ،)670ممػا يػدؿ عمػى تعػديؿ التصػورات البديمػػة
لطػػالب مجموعػػة البحػػث لممفػػاهيـ العمميػػة المتاػػمنة بالبرنػػامج المقتػػرح فػػى تػػدريس الفيزيػػاء
القائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائي وخرائط التفكيرم

 حجم تأثير البرنامج المقترح فى تدريس الفيزياء القائم عمى الدمج بين النموذج
تعديل التصورات البديمة لممفاهيم العممية لدى

االستقصائ ) (4E×2وخرائط التفكير ف

طالب مجموعة البحث.

تـ حساب حجـ التلثير عف طريؽ حساب مربػب ىيتػا ( ،)η2وحسػاب قيمػة( ،)Cohen's d
وقد قدـ كوهيف( )Cohenمحكات تواح حجـ التلثيرح فيكوف حجـ التلثير صاي اًر ىذا كانت

قيمة ( )dأكبر مف أو تساوي ( )007وأصػار مػف ( ، ،)00:ويكػوف حجػـ التػاثير متوسػطاً ىذا
كانػػت قيمتػػه أكبػػر مػػف أو تسػػاوي ( )00:وأصػػار مػػف (= ،)00ويكػػوف حجػػـ التػػلثير كبي ػ اًر ىذا

كانت قيمته أكبر مف أو تساوي (= ،)00ويواح جدوؿ (=) النتائج التى تـ التوصؿ ىليغا:
جدول ()8
حجم تأثير البرنامج المقترح فى تدريس الفيزياء القائم عمى الدمج بين النموذج االستقصائ

)(4E×2

وخرائط التفكير ف تعديل التصورات البديمة لممفاهيم العممية لدى طالب مجموعة البحث (ن = )31
حجم التأثير
محاور االختبار

T

2

t

η2

Cohen's
d

 -1الكهرباء الساكنة

21451

462468

 -2الكهرباء التيارية

21415

447432

0494
0494

6411
5446

مرتفب

 -3المغناطيسية

15401

22543

0489

3498

مرتفب

المجموع الكم لالختبار

29407

845406

0497

7458

مرتفب

مرتفب

يتضح من الجدول ( )8السابج ما يمى:
قيمػػة ) (dوالخاصػػة بحجػػـ التػػلثير لمحػػاور االختبػػار تت ػراوح بػػيف (=>،) ;066 - 80
ولالختبػػار ككػػؿ (= ،)<0:وهػػي أعمػػى مػػف (= )00ممػػا أكػػد أف البرنػػامج المقتػػرح فػػى تػػدريس
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الفيزيػػاء القػػائـ عمػػى الػػدمج بػػيف النمػػوذج االستقصػػائي وخ ػرائط التفكيػػر فػػي تعػػديؿ التصػػورات

البديمػػة لممفػػاهيـ العمميػػة قػػد حقػػؽ تػػلثي اًر مرتفع ػاً فػػي تعػػديؿ التصػػورات البديمػػة لممفػػاهيـ العمميػػة

لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانويم

ويمكػػف تفسػػير تمػػؾ النتيجػػة عمػػى أسػػاس أف (<> )%تقريب ػاً مػػف التبػػايف الكمػػي لممتايػػر

التػػابب (تعػػديؿ التصػػورات البديمػػة) يرجػػب ىلػػى المتايػػر المسػػتقؿ (البرنػػامج المقتػػرح فػػى تػػدريس
الفيزياء القائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائي وخرائط التفكير) م

 تفسير نتائج الفرض:

ىف البرن ػ ػ ػػامج المقت ػ ػ ػػرح ف ػ ػ ػػى ت ػ ػ ػػدريس الفيزي ػ ػ ػػاء الق ػ ػ ػػائـ عم ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػػدمج ب ػ ػ ػػيف النم ػ ػ ػػوذج

االستقصػػائي ) (4E×2وخ ػرائط التفكيػػر كدحػػدى نمػػاذج الفمسػػفة البنائيػػة المعرفيػػة قػػد سػػاعد
عمػػى تعػػديؿ التصػػورات البديمػػة حػػوؿ المفػػاهيـ المتعمقػػة بالكغربيػػة والماناطيسػػية مػػف خػػالؿ مػػا

يمي:

 مرحم ػػة ا ث ػػارة والج ػػذب ( المرحم ػػة اثول ػػى لمنم ػػوذج االستقص ػػائى

) )(4E×2كع ػػفت ع ػػف

التصورات البديمة لدى الطالب حوؿ مفاهيـ الكغربية والماناطيسػية وذلػؾ مػف خػالؿ اسػتخداـ
أحداث متناقاة ،أو طرح أسئمة ،أو استخداـ ىحػدى خػرائط التفكيػر ،وخػرائط KWHLح ممػا
ساعد عمى تعديؿ تمؾ التصورات فى المراحؿ التالية لمنموذجم

 ىجراء الطالب لمجموعة مف اثنعػطة والتجػارب العمميػة والعػروض العمميػة والتػى عػممت قيػاـ
الطػػالب بػػالتنبل واالختبػػار والتجريػػب والتعمػػيـ وذلػػؾ فػػى مرحمػػة االكتعػػاؼ سػػاعد عمػػى تعػػديؿ
التص ػ ػػورات البديم ػ ػػة ل ػ ػػدى الط ػ ػػالب ح ػ ػػوؿ مف ػ ػػاهيـ الكغربي ػ ػػة والماناطيس ػ ػػية ،والوص ػ ػػوؿ ىل ػ ػػى

استنتاجات عممية صحيحةم

 مرور الطالب بمحظات مف التلمؿ أثناء ممارسته لمتفكير التلممى أدى ىلى ىعادة بناء المعرفة
فى صورتغا القوية حيث قاـ الطالب ببناء المعرفة بنفسغـ مف خالؿ المرور بمراحؿ النموذج

معتمداً عمى ما لديه مف معارؼ وخبرات سابقةم

 الػدمج بػيف النمػوذج االستقصػائي ) (4E×2وخػرائط التفكيػر سػاعد عمػى حػدوث الػتعمـ ذي
المعنى لدى الطػالب نتيجػة تفاعػؿ المعرفػة الجديػدة بالبنيػة المعرفيػة لمطػالب وبػذلؾ تػـ ىعػادة
تعكيؿ البنية المعرفية لديغـ بعكؿ صحيح وهذا ما أكدت عميه الفمسفة البنائية المعرفيةم

 التنػػوع فػػي أسػػاليب التقػػويـ المسػػتخدمة فػػي البرنػػامج المقتػػرح كاثسػػئمة المواػػوعية ،واثسػػئمة
ذات ا جابات القصيرة حوؿ بعض الصور والرسوـ ،والمقارنات مب الرسـ ،وكتابة تقرير ناقػد
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بعد نغاية كؿ درسح ساعد عمى ممارسة الطالب لمغارات عقمية عميػا ممػا أدى ىلػى اكتسػاب

الطالب لممفاهيـ العممية الصحيحةم

وتتفؽ نتائج هذا البحث مب العديد مف الدراسات التي أجمعت عمى فاعمية

االستراتيجيات القائمة عمى الفمسفة البنائية المعرفية فى تعديؿ التصورات البديمة حوؿ
المفاهيـ الفيزيائية لدى طالب المرحمة الثانوية ،كدراسة ىيغاب جودة أحمد ( )2223والتي

استخدمت خرائط الصراع المعرفي ،ودراسة مصطفى عبد الجواد أبو ايؼ ( )2223التي

استخدمت التدريس الواقعي ،ودراسة نيفيف عبد الحميد محمد ( )2220والتي استخدمت
استراتيجية  PDEODEالبنائية ،ودراسة كؿ مف وفاؽ بنت خالد السعيدية ،وعبدا
خميس أمبوسعيدى ( )2224التي استخدمت الدعائـ التعميميةم

بف

 تعقيب عمى نتائج البحث:

في اػوء مػا تقػدـ مػف عػرض لنتػائج البحػث ،واختبػار صػحة الفػرض ،يمكػف اسػتخالص

أف البرنامج المقترح فى تدريس الفيزياء القائـ عمى الػدمج بػيف النمػوذج االستقصػائي )(4E×2
وخرائط التفكير لطالب الصؼ اثوؿ الثانوي أدى ىلى:

 تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية المتعمقة بالكغربية والماناطيسة لدي طالب الصؼ
وبناء عمى ذلؾ قُبؿ الفرضم
اثوؿ الثانويح
ً

التوصيات :



أ -توصيات البحث:

ف ضوء ما أسفرت عني نتائج البحث الحال يوص بما يم :

 – 6اػػرورة تقػػويـ محتػػوى منػػاهج الفيزيػػاء بصػػفة دوريػػة فػػي اػػوء المعػػايير القوميػػة لمتعمػػيـ
بحيث تكوف مسايرة لالتجاهات الحديثةم

 -7ي ارع ػػى تط ػػوير من ػػاهج الفيزي ػػاء بالمرحم ػػة الثانوي ػػة ف ػػى ا ػػوء نت ػػائج الد ارس ػػات بم ػػا يحق ػػؽ
معايير مجاؿ العموـ الفيزيائية ،واعداد خرائط منغج لمحتوى الفيزياء بحيث يراعى فيغا المدى
والتتابب مف حيث عرض مواوعات محتوى مػنغج الفيزيػاء مػف الصػؼ االوؿ لمصػؼ الثالػث

الثانويم

 – 8اػػرورة الػػدمج بػػيف االسػػتراتيجيات التدريسػػية الحديثػػة التػػي تسػػاعد عمػػى التفكيػػر والتلمػػؿ
والربط بيف المفاهيـ الجديدة والسابقة حتى يتكوف لدى الطالب أبنيػة معرفيػة متكاممػة ويصػبح

التعمـ ذي معنى بالنسبة لغـم
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 – 9أهمية تعخيص التصورات البديمة الموجودة لدى الطالب فػى كافػة فػروع العمػـ ولمم ارحػؿ
الدراسية المختمفة بلكثر مف وسيمة حديثة حتى يمكف ا لماـ بغا وتصويبغام

رابعاً :البحوث المقترحة:
-6

إمتداداً لمبحث الحال يقترح إجراء البحوث التالية:

أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج

االستقصائى ) (4E×2وخرائط التفكير فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية وتنمية
مغارات التفكير االبداعى واالتجات العممى لدى طالب الصؼ الثانى الثانوىم

-7

أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج

االستقصائى) (4E×2وخرائط التفكير فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية وتنمية
مغارات التفكير الناقد لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانوىم

-8

تطوير مناهج الفيزياء بالمرحمة الثانوية فى اوء بعض المعايير التربية العمميةم
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أوالً :المراجع العربية:

المراجددددددددع

أحمد عبد الرحمف النجدى ،و خروف( :)2221اتجاهات حديثة لتعميم العموم فى ضوء
المعايير العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائ  ،القاهرة :دار الفكر العربىم

أحمد عبد الرحمف النجدى ،و خروف ( :)2220تدريس العموـ فى العالـ المعاصر طرؽ
وأساليب واستراتيجيات حديثة فى تدريس العموـ ،القاهرة :دار الفكر العربىم

السعدى الاوؿ السعدى (:)2226ي فاعمية استخداـ نظرية التعمـ المستند ىلى الدماغ فى
تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية وتنمية مغارات اثماف المعممى لدى تالميذ

المرحمة االعداديةي ،المجمة العممية بكمية التربية بالوادى الجديد ،العدد الثانى ععر،

الجزء الثانى ،نوفمبر ،ص ص 224-41م

أميرة سالـ عبدا  ،وحمدى عبد العظيـ البنا (:)2224ي فاعمية تدريس العموـ بخرائط التفكير
عمى مستوى التحصيؿ وتنمية عمميات العمـ التكاممية لدى طالبات المرحمة

المتوسطةي ،مجمة البحث العممي في التربية ،المجمد اثوؿ ،جامعة عيف عمس ،العدد
التاسب ععر ،ص ص 62-2م

أميمة محمد عفيفى ( :)2222يىستراتيجية قائمة عمى الدمج بيف التدريس التبادلى وخرائط
التفكير لتنمية الفغـ فى العموـ والتفكير االستقصائى لدى تالميذ الصؼ الثانى

االعدادى مختمفى أسموب التعمـي ،مجمة التربية العممية  -الجمعية المصرية لمتربية

العممية ،المجمد السادس ععر ،العدد الثانى ،ص ص66-21م

انتصار محمد محمد ( :)2223يفاعمية استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة فى تدريس
الفيزياء لطالب الصؼ اثوؿ الثانوى فى تنمية مغارات ما وراء المعرفة والتايير

المفاهيمى لديغـي ،رسالة دكتورات ،كمية التربية ،جامعة المنيام

ىيماف عبد الفتاح كامؿ (:)2222ي فاعمية خرائط الصراع المعرفي في تعديؿ التصورات
البديمة لبعض المفاهيـ العممية وتنمية التفكير الناقد لدى طالب المرحمة ا عداديةي،
رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة المنيام

ىيغاب جودة أحمد ( :)2223فاعمية خرائط الصراع المعرفى فى تصحيح التصورات
البديمة لبعض المفاهيـ وحؿ المسائؿ الفيزيائية لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانوىي،
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مجمة التربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المجمد التاسب ،العدد اثوؿ،

مارس ،ص ص222-11م

جماؿ الديف توفيؽ يونس ،وايماف عبد الفتاح كامؿ (:)2223يأثر استخداـ خرائط الصراع
المعرفى فى تصويب التصورات البديمة لممفاهيـ العممية فى وحدة يالمادة وتركيبغاي
وتنمية مغارات التفكير الناقد لتالميذ الصؼ اثوؿ االعداديي ،دراسات عربية فى

التربية وعمـ النفس ،رابطة التربوييف العرب ،العدد السابب والسبعوف ،سبتمبر ،ص ص

34-20م

حسف محمد الرفيدي ( :)2220يفاعمية استراتيجية التعبيغات في تعديؿ التصورات البديمة
عف المفاهيـ العممية لدى طالب الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة القنفذةي ،رسالة

ماجستير ،كمية التربية ،جامعة الممؾ خالد ،السعوديةم

حسيف عباس حسيف (:)2222ي استراتيجية مقترحة قائمة عمى خرائط التفكير في تدريس
الكيمياء لتنمية مغارات التفكير التاممي ومغارات التفكير عالي الرتبة لدى طالب
المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعوديةي ،مجمة التربية العممية ،الجمعية المصرية
لمتربية العممية ،المجمد الخامس ععر،العدد الرابب ،أكتوبر ،ص ص 34-2م

خالد ىبراهيـ صالح ،محسف حامد فراج (:)2220يتصور مقترح لتاميف المفاهيـ والتطبيقات
الحيوية والظواهر الجوية بمنغج الفيزياء لممرحمة الثانويةي ،مجمة كمية التربية جامعة
الزهر ،العدد  ،206الجزء اثوؿ  ،أبريؿ،ص ص 020-312م

خالد سميماف اغير (:)2222يأثر استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدى فى عالج التصورات
البديمة لبعض المفاهيـ الريااية لدى طالب الصؼ الثامف اثساسىي ،رسالة

ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة االسالمية ،غزةم

خميؿ يوسؼ الخميمى و خروف ( :)2223تدريس العموـ فى مراحؿ التعميـ العاـ ،الطبعة
اثولى ،دبى :دار القمـ لمنعر والتوزيبم

ذكرى عمى محمد ( :)2222يأثر استخداـ نموذج بايبي البنائي في تعديؿ التصورات البديمة
لمادة العموـ لدى تمميذات الصؼ الثامف اثساسيي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،
جامعة صنعاء باليمفم
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رانيا عبد الفتاح محمد (:)2224ي أثر ىستراتيجية قائمة عمى خرائط التفكير فى تدريس العموـ
لتنمية عادات العقؿ المنتجه لمارزانو لدى تالميذ الصؼ الثانى ا عدادىي ،مجمة كمية
التربية ،جامعة بنغا ،المجمد  ،22العدد ،223 ،ص ص 202-262م

سماح سالمة التتر (:)2220ي أثر توظيؼ ىستراتيجية خرائط التفكير ا لكترونى فى تعديؿ
التصورات الخطل وتنمية مغارة اتخاذ القرار فى مادة العموـ لدى طالبات الصؼ السابب

بازةي ،رسالة ماجستير،كمية التربية ،الجامعة االسالمية بازةم

سوزاف محمد حسف ( : )2226ي فاعمية ىستراتيجية الخرائط الذهنية غير الغرمية فى
تصويب التصورات البديمة لبعض المفاهيـ العممية وتنمية التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ

فى مادة اثحياء لدى طالبات المرحمة الثانوية بالسعوديةي ،مجمة التربية العممية،
الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المجمد السادس ععر ،العدد الثانى ،مارس ،ص

ص 222-32م

عيماء ىبراهيـ أبو عيسى (:)2223ي أثر ىستراتيجية خرائط التفكير فى تنمية التحصيؿ
ومغارات ما وراء المعرفة نحو مادة العموـ لدى تالميذ المرحمة االبتدائيةي ،مجمة كمية

التربية ،جامعة بورسعيد ،العدد الععروف ،يونيو،ص ص132-146م

صالح أحمد الناقة (:)2222ي فاعمية خرائط المعمومات في تعديؿ التصورات البديمة لمفاهيـ
الاوء لدى طالب الصؼ الثامف اثساسىي ،مجمة الجامعة االسالمية (سمسمة
الدراسات االنسانية) ،المجمد التاسب ععر ،العدد الثانى ،يونيو ،ص ص 221-22م

عايش محمود زيتوف ( :)2222االتجاهات العالمية المعاصرة فى مناهج العموـ وتدريسغا،
الطبعة اثولى ،عماف :دار العروؽ لمنعر والتوزيبم

عبد الحافظ محمد جابر(:)2222يتطبيؽ نموذج بايبى " "Bybeeالبنائى لتصويب
التصورات الخاطئة فى مجاؿ تكنولوجيا التعميـ لدى طالب كمية المعمميف بجامعة

الممؾ سعودي ،مجمة جامعة الممؾ سعود العموـ التربوية والدراسات االسالمية ،المجمد
الرابب والععروف ،العدد الثالث ،ص ص201-232م

عبد الممؾ طه عبد الرحمف و خروف( :)2224المنغج المدرسى واستعراؼ المستقبؿيكيؼ
نصممه؟ وكيؼ نطورت؟ي ،الطبعة اثولى ،القاهرة :دار الكتاب الحديثم
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عبدا

عبدا

بف خميس أمبوسعيد و خروف (:)2224ي دراسة مسحية لمتصورات البديمة فى مادة

اثحياء لدى طمبة التعميـ العاـ بسمطنة عمافي ،مجمة الدراسات التربوية والنفسية،
جامعة السمطاف قابوس،المجمد الثامف ،العدد :الثانى ،ص ص 603-636م

بف خميس أمبوسعيدي ،وسميماف محمد البموعي( :) 2224يأثراستخداـ استراتيجية

حؿ المعكالت باثقراف في اكتساب المفاهيـ الوراثية وتعديؿ التصورات البديمة لدى
طالبات الصؼ الثاني ععر بسمطنة عمافي ،المجمة اثردنية في العموـ التربوية،

المجمد العاعر ،العدد الثانى ،ص ص244-266م

عبدا بف موسى عطا (:)2222ي فاعمية خريطة العكؿ ) (Vفى تعديؿ التصورات البديمة
فى مفاهيـ العموـ لدى طالب المرحمة المتوسطةي ،رسالة ماجستير ،جامعة طيبةم

عبد ا

سالـ الزغبى ( :)2220فاعمية تدريس عمـ اثحياء باستخداـ خرائط التفكير فى

تحصيؿ طمبة الصؼ العاعر اثساسى وتنمية تفكيرهـ البصرىي ،مجمة الزرقاء

لمبحوث والدراسات ا نسانية ،المجمد  ،20العدد  ،6ص ص012-064م
عبدالغادي عبداا

أحمد (:)2224أثر التفاعؿ بيف خرائط التفكير والتدريس التبادلي في

تنمية التحصيؿ ومغارات ىدارة المعروعات الصايرة لدى طالب المدارس الثانوية

الفنية التجارية ،دراسات تربوية واجتماعية ،جامعة حمواف  -كمية التربية المجمد،22

العدد ،2يناير ،ص ص643-642م

عبد الولى حسيف الدهمش وأخروف (:)2221يأثر استخداـ تجارب المحاكاة التفاعمية في
تصحيح التصورات الخاطئة والبديمة لمفاهيـ المادة وخصائصغا وحاالتغا لدى تالميذ

الصؼ السابب اثساسيي ،المجمة العربية لمتربية العممية والتقنية ،العدد الرابب ابريؿ
،ص ص 43-24م

عزة فتحى عمى ( :)2222ي تصحيح الفغـ الخطل لممفاهيـ السياسية وأثرت في تجنب
ماالطات التفكير السياسي باستخداـ استراتيجية خرائط الصراع المعرفيي ،دراسات فى
المناهج وطرؽ التدريس ،الجمعية المصرية لممناهج وطرؽ التدريس ،العدد ،240:

ص ص 240-221م

عفاؼ عطية عطية ( :)2226يأثر استخداـ المتناقاات والمتعابغات فى تنمية التحصيؿ
والتفكير العممى لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانوى مف خالؿ مادة الفيزياء ،رسالة

ماجستير ،كمية التربية با سماعيمية ،جامعة قناة السويسم
224

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

المجمد  63العدد  4الجزء  2اكتوبر  2222ـ

أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى()4E×2وخرائط التفكير
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

عفت مصطفى الطناوي( :)2221معايير محتوى مناهج العموـ ،مدخؿ لتطوير مناهج العموـ
بالمرحمة االعدادية ،الملتمر العممى التاسب ،معوقات التربية العممية فى الوطف العربى

(التعخيص والحموؿ) ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،يوليو2221م

عفت مصطفى الطناوي ( :)2221اتجاهات معاصر في تدريس العموـ والتربية العممية،
القاهرة :مركز الكتاب لمنعرم

عمرو محمد الحسف ( :)2222يتطوير منغج الفيزياء فى المرحمة الثانوية فى اوء
المتايرات المعاصرة لتنمية التفكير المستقبمىي ،المجمة المصرية لمتربية العممية،

الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المجمد  ،22العدد ،3مايو ،ص ص232-241م

فتحية صبحى سالـ( :)2220يمستوى جودة مواوعات الفيزياء بكتب العموـ لممرحمة
اثساسية الدنيا في اوء المعايير العالميةي ،الملتمر التربوى الثالث ،جودة التعميـ

العاـ الفمسطينى -كمدخؿ لمتميز ،الجامعة االسالمية – غزةم

فلاد البغى السيد ( :)2223عمـ النفس ا حصائى وقياس العقؿ البعرى ،القاهرة  :دار الفكر
العربىم

قصى محمد السامرائى ،رائد ادريس الخفاجى ( :)2224االتجاهات الحديثة فى طرائؽ
التدريس ،الطبعة اثولى ،عماف :دار دجمةم

كامؿ كريـ عبيد و خروف(:)2220ي أثػر انمػػوذج 4E × 2

فى تعديؿ الفغـ الخاطئ

لممفاهيـ الكيميائية لطالب الصؼ الثالث المتوسطي ،مجمة البحوث التربوية والنفسية،

جامعة باداد ،العدد  ،14ص ص 326-322م

كماؿ عبد الحميد زيتوف ( : )2222تدريس العموـ لمفغـ ،رلية بنائية ،القاهرة :عالـ الكتبم
كماؿ عبد الحميد زيتوف ( :)2224تدريس العموـ لمفغـ رلية بنائية ،الطبعة الثانية،
القاهرة:عالـ الكتبم

كماؿ عبد الحميد زيتوف ( :)2224تصميـ البرامج التعميمية بفكر البنائية تلصيؿ فكرىمممم
وبحث ىمبريقى ،الطبعة اثولى ،القاهرة :عالـ الكتبم

ماجدة حبعى محمد ( : )2223يالتصورات البديمة لدى الطالب معممى العموـ عف بعض
المفاهيـ العممية ودور برنامج ا عداد التخصصى فى تصويب تمؾ التصوراتي،

دراسات فى المناهج وطرؽ التدريس ،الجمعية المصرية لممناهج وطرؽ التدريس ،كمية

التربية -جامعة عيف عمس ،العدد 222مارس ،ص ص 216-222م
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مجدي عزيز ىبراهيـ ( :)2222معجـ مصطمحات ومفاهيـ التعميـ والتعمـ ،القاهرة :عالـ
الكتبم

محمد السيد عمي ( :)2222مصطمحات في المناهج وطرؽ التدريس ،الطبيعة الثانية،
القاهرة :عالـ الكتبم

محمد السيد عمى ( :)2224التدريس نماذج وتطبيقات فى العموـ والرياايات والماة العربية
والدراسات ا جتماعية ،الطبعة اثولى ،القاهرة :دار الفكر العربىم

محمد نجيب مصطفى ( :)2226طرؽ تدريس العموـ بيف النظرية والتطبيؽ ،الطبعة اثولى،
القاهرة :دار الفكر العربيم

مريـ موسى متى (:)2224ي أثر استخداـ نموذج  4E × 2فى تدريس وحدة مقترحة فى
الحساب الذهنى عمى تنمية مغارات االستدالؿ الريااى والحساب الذهنى والطالقة

الحسابية لدى تالميذ المرحمة االبتدائيةي ،مجمة تربويات الرياايات ،المجمد ،22

العدد ،22الجزء اثوؿ ،اكتوبر ،ص ص 240-204م

مصطفى عبد الرحمف طه ،صفاء عبد العزيز سمطاف (:)2221يفاعمية نموذج التعمـ البنائى
فى تعديؿ التصورات الخاطئة نحو مفاهيـ الويب الداللى وتنمية دافب حب االستطالع

لدى طالب كمية التربيةي ،دراسات عربية فى التربية وعمـ النفس ،العدد الثامف

والستوف ،ديسمبر ،ص ص 02-20م

مصطفى عبد الجواد أبو ايؼ ( :)2223يأثر استخداـ نموذج لمتدريس الواقعى فى تعديؿ
التصورات الفبزيائية البديمة وتنمية مغارات االستقصاء العممى لطالب الصؼ اثوؿ

الثانوىي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة المنيام

مصطفى محمد العيخ ( :)2226يفاعمية خرائط التفكير فى تنمية مغارات التفكير البصرى
وعادات العقؿ والتحصيؿ اثكاديمى فى الكيمياء لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانوىي،

دراسات عربية فى التربية وعمـ النفس ،المجمد الرابب العدد ،60ص ص 226-23م

منى بنت خالد محمد ،محسف حامد فراج(:)2222ي فاعمية تدريس اثحياء باستخداـ خرائط

التفكير فى تنمية المغارات المتامنة بالبعد الثالث لما ارزانو والميؿ نحو المادة لدى

طالبات الصؼ الثانى الثانوىي ،مجمة الثقافة والتنمية ،جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية،

العدد  ،260فبراير ص ص 224-216م
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مغا عبد السالـ أحمد ( :)2224فاعمية نموذج  4E × 2عمى الكفاءة الذاتية والتنور العممى
والتحصيؿ الدراسى لدى تالميذ الصؼ الثانى االعدادى فى مادة العموـي ،مجمة التربية

العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المجمد السابب ععر ،العدد الثالث،مايو،

ص ص220-42م

منير موسى صادؽ (:)2224ي التفاعؿ بيف خرائط التفكير والنمو العقمي في تحصيؿ العموـ
والتفكير االبتكاري واتخاذ القرار لتالميذ الصؼ الثالث االعداديي ،المجمة المصرية
لمتربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المجمد الحادي ععر ،العدد الثانى،

يونيو ،ص ص 242-32م

نادية ىبراهيـ مسعؼ(:)2224ي أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائى غمى تعديؿ المفاهيـ البديمة
وتحصيؿ طالبات الصؼ السابب اثساسى فى مواوع الكثافةي ،رسالة ماجستير ،كمية

الدراسات العميا ،جامعة بيرزنتم

ناهد عبد الرااى نوبى ( :)2226يفعالية النموذج التوليدى فى تدريس العموـ لتعديؿ
التصورات البديمة حوؿ الظواهر الطبيعية المحيطة و اكتساب مغارات ا ستقصاء
العممى و ا تجات نحو العموـ لدى تالميذ الصؼ اثوؿ ا عدادىي ،مجمة التربية

العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المجمد السادس ،العدد الثالث،

سبتمبر ،2226ص ص224-41م

ناهد عبد الرااى نوبى (:)2223يتقويـ مناهج الفيزياء فى المرحمة الثانوية فى اوء بعض
المعايير القومية لمتربية العمميةي ،مجمة البحث فى التربية وعمـ النفس ،المجمد

الععروف،العدد الثانى ،أكتوبر ،ص ص 42-2م

ناهد عبد الرااى نوبى(:)2222ي المعايير القومية لمتربية العممية ومناهج الفيزياء بالمرحمة
الثانويةي دراسات عربية فى التربية وعمـ النفس ،المجمد الثالث ،العدد الثالث،
يوليو،ص ص 64-26م

نفيف عبد الحميد محمد (:)2220ي فعالية استراتيجية  PDEODEالبنائية فى تصويب
التصورات الخطل فى الفيزياء لدى طالب المرحمة الثانويةي ،مجمة كمية التربية -جامعة

بورسعيد ،العدد الثانى والععروف،يونيو ،ص ص 2223-2222م

227

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

المجمد  63العدد  4الجزء  2اكتوبر  2222ـ

أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى()4E×2وخرائط التفكير
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

نورة بنت عبدالرحمف القايب ( :)2222يأثر استخداـ خرائط التفكير في تنمية التفكير
المنظومي والدافب ل نجاز لدي طالبات الجامعةي ،المجمة المصرية لمدراسات النفسية،
الجمعية المصرية لمدراسات النفسية المجمد  ،22العدد ،02ص ص120-431م

هانى عبد المجيد العيخ (:)2226يفاعمية نموذج  4E×2عمى الفاعمية الذاتية والتحصيؿ
الدراسي

لدى

طالب

المدرسة

الثانوية

التجارية

في

مادة

ا دارةي ،مجمة كمية التربية ،جامعة اثزهر ،العدد  ،213الجزء :الخامس ،ص ص

624-230م
هبة ا

عدلى أحمد (  :)2223فاعمية استخداـ استراتيجية خرائط المفاهيـ الذهنية في

تدريس العموـ عمى تصويب التصورات الخطل لممفاهيـ العممية وتنمية مغارات التفكير
الناقد لدى تالميذ المرحمة االعداديةي ،دراسات عربية فى التربية وعمـ النفس،

العدد ،04:يونيو13-20 ،م

هبة محمد بعير( :)2220ي فاعمية خرائط التفكير فى تدريس منغج اثحياء فى تنمية التفكير
التلممى لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانوىي ،مجمة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية
لممناهج وطرؽ التدريس ،جامعة عيف عمس ،العدد ،241ص ص 224-232م

و ازرة التربية والعميـ( :)2226المعايير القومية لمتعميـ فى مصر ،المجمد الثالث ،القاهرةم

و ازرة التربية والتعميـ بدولة قطر( :)2224معايير العموـ لدولة قطر ،نطاقغا وخريطة تتبعغا،
دولة قطرم

وفاء حممي السيد أحمد ( :)2222يفاعمية استخداـ نموذج دورة التعمـ سباعية المراحؿ في
تدريس العموـ عمى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية وتنمية بعض مغارات

التفكير الناقد لدى تالميذ الصؼ اثوؿ ا عداديي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،
جامعة المنيام

وفاؽ بنت خالد السعيدية ،عبدا

بف خميس أمبوسعيدى(:)2224ي أثر استخداـ الدعائـ

التعميمية في تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ الكغربائية لدى طالبات الصؼ التاسب

اثساسي بسمطنة ُعمافي ،المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية ،المجمد الرابب،
العدد اثوؿ ،ص ص 42-22م
ثانيا :المراجع األجنبية:
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)وخرائط التفكير4E×2(أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

Abdel Fattah, H& Ford, M (2010): "Using Thinking Maps in science
teaching", Journal of science Education, ESSE, vol.13, No.2,
pp1-17.
Adeeb, N(2021): The Effectiveness of the Instructional Model with
Interactive Processes (4EX2) in Developing Doctrinal Concepts
and Comprehension Monitoring Skills Among Secondary School
Students, PSYCHOLOGY AND EDUCATION 58(4): 30623087, www.psychologyandeducation.net
Alikhan, N (2014):Thought on Thinking Maps: A New Way to Think,
New Horizon School- los Angeles, January,1-13.
Bell, B. & Cowie, B.(2001): The Characteristics of formative
assessment in science education", Science Education,vol.85,
Issue.5,pp 536-553,doi:10.1002/ sce. 1022.
Brickman, P et.al. (2009):" Effects of Inquiry-based Learning on
Student Science Literacy Skills and Confidence", International
Journal for the scholarship of Teaching and learning, Vol.3,
No.2,Article 16,pp1-22.
Bybee, Rodger W(2006): The National Science Education Standards:
personal Reflections, School Science& Mathematics, vol.106,
No.2,57-63.
Cecil J, P et al. (1997): LOUISIANA SCIENCE Framework,165,avail 17/12/2007.
Gallagher, T (2004): Florida department of education, http://www.
Firn.edu/doe,
avail
17/12/2007,
http://www.
Slide
share.net/kapatid32012/ Curriculum Development-full-book.
Higdon,Robbie L., (2017): "Using Reflective Practice to Facilitate
conversations and Transform Instructional Practice for Middle
School science Teachers", Adissertation presented to the
Graduated School of Clemson University,pp1-125.
Hyerle, D & Alper, L.(2011): Student Successes With Thinking
Maps® Second Edition, School-Based Research, Results, and
Models for Achievement Using Visual Tools, www.corwin.com.
Kang, S. et. al. (2004): "Reexamining The Role of Cognitive Conflict
in Science Concept Learning", Journal of Research in Science
Education, Vol. 34, No, 1 pp. 71-96.
Marshall, J et al (2008): "4E × 2 Instructional Model: Uniting Three
Learning Constructs to Improve Praxis in Science and
Mathematics Classrooms" Research paper presented at

229

 ـ2222  اكتوبر2  الجزء4  العدد63 المجمد

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

)وخرائط التفكير4E×2(أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى
فى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوية
خديجة سعد محمد بيومى

association of science teacher Education (ASTE) International
conference. Electronic version from: www.clemson.edu.
Marshall, J et al (2011): Tracking Perceived and Observed Growth of
Inquiry practice: A Formative Plane to Improve Professional
Development Experiences, Science Educator, Vol.20, No.1,
pp12-22.
Mauer, R et al. (2006): Content and Performance standards for Alaska
Students standards, department of education & Early
Development,www.Eed.state.ak.us,Available:http://www.pdesas.
org/module/sas/curriculumframework.
Rodger, et al. (2006): The BSCS 5E Instructional Model: Origins,
Effectiveness, and Applications, www.Sedl.org/pubs/ connecting
kids/session 1H1.pdf.
Tamer, N& Marianne, W.(2001): "Is Heat Hot" Inducing conceptual
Change by Integrating Every Day Scientific Perspective On
Thermonal Phenomena, Learning and Instruction,Vol.11,
No.4,pp331-355.
Tsai, C. (2000): "Enhancing Science Instruction The use of "Conflict
Maps", International Journal of Science Education, Vol. 22, No.
3, pp. 285-302.
Tsai, C& Chang,C(2005): "Lasting effects of instructional quided by
The conflict map experimental study of learning about the causes
of the seasons", Journal of Research in science Teaching, vol.42,
Issue.10, pp 1089-1111.
Yuliati, L& Munfaridah, N (2018): The Influence of Thinking Maps
on Discovery Learning toward Physics Problem Solving Skill,
2nd International Conference on Education and Multimedia
Technology (ICEMT 2018), 59-63.

230

 ـ2222  اكتوبر2  الجزء4  العدد63 المجمد

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

