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أثر استخدام برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائم عمى الدمج بين النموذج 
(وخرائط التفكير فى تعديل التصورات البديمة لممفاهيم العممية 4E×2االستقصائى)

 لدى طالب المرحمة الثانوية

 محمد بٌومىأ/ خدٌجة سعد 
 جامعة المنٌا–مدرس مادة 

 :لخص البحثستم

هدؼ البحػث الحػالى ىلػى تعػرؼ أثػر برنػامج مقتػرح فػى تػدريس الفيزيػاء قػائـ عمػى الػدمج بػيف 
 تعديؿ التصػورات البديمػة لممفػاهيـ العمميػةوخرائط التفكير فى  (4E×2)النموذج االستقصائى 

لػػدى طالبػػات الصػػؼ اثوؿ الثػػانوىم وتػػـ تصػػميـ البرنػػامج المقتػػرح فػػى تػػدريس الفيزيػػاء حػػوؿ 
، وتدريسػػػػػغا 2222/2222المفػػػػػاهيـ المتعمقػػػػػة بالكغربيػػػػػة والماناطيسػػػػػية فػػػػػى العػػػػػاـ الدراسػػػػػى 

وخػػػرائط التفكيػػػػر، وتكونػػػت مجموعػػػػة  (4E×2)باسػػػتخداـ الػػػدمج بػػػػيف النمػػػوذج االستقصػػػػائى 
طالبات الصػؼ اثوؿ الثػانوىح حيػث اتبػب البحػث مػنغج البحػوث ( طالبة مف 62البحث مف )

المختمطػػة حيػػث اسػػتخدـ المػػنغج الوصػػفى فػػى ىعػػداد التصػػور المقتػػرح ل طػػار المطػػور لمػػنغج 
الفيزيػػػاء فػػػى اػػػوء معػػػايير وملعػػػرات مجػػػاؿ العمػػػـو الفيزيائيػػػة والمػػػنغج التجريبػػػى القػػػائـ عمػػػى 

وهػى  -ىعػداد الباحثػة-البحػث اةوتػـ تطبيػؽ أدالتصميـ عبه التجريبػى ذو المجموعػة الواحػدة، 
وتوصؿ البحػث ىلػى أف اسػتخداـ ، عمى مجموعة البحث قبمًيا وبعدياً  التصورات البديمةاختبار 

 (4E×2)البرنػػامج المقتػػرح فػػى تػػدريس الفيزيػػاء القػػائـ عمػػى الػػدمج بػػيف النمػػوذج االستقصػػائي 
لػػػدى طالبػػػات  مػػػة لممفػػػاهيـ العمميػػػةتعػػػديؿ التصػػػورات البديفػػػي  لػػػه أثػػػر فعػػػاؿ وخػػػرائط التفكيػػػر
 مجموعة البحثم

 - لمفاهيـ العمميةا  -خرائط التفكير - (4E×2)النموذج االستقصائى الكلمات المفتاحٌة:  
 .البديمة    التصورات 
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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 quasi-

experimental 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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 :البحث مقدمة
ىف التطػػورات العمميػػة والتكنولوجيػػة الغائمػػة التػػى حػػدثت فػػى اكونػػة اثخيػػرة تلكػػد عمػػى        
الفعػػاؿ والمتزايػػد لممعرفػػة العمميػػة فػػى كافػػة المجػػاالت والتػػى تحقػػؽ رفاهيػػة ا نسػػاف كػػى الػػدور 

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 

ترجاعغا، كما أنغا ال تحث عمى تنميػة مغػارات التفكيػر، ولػذلؾ البػد مػف طػرؽ المعمومات واس
أخػػػرى حديثػػػة تغػػػتـ بػػػالمتعمـ وتحثػػػه عمػػػى بنػػػاء المعمومػػػات ومعالجتغػػػا وتجعمػػػه يسػػػمؾ سػػػموؾ 

 العمماء فى بحث الظواهر، كما تغتـ بتنمية مغارات التفكيرم
ج العمػػػـو الطبيعيػػػػة وفػػػػى أف منػػػػاه )*((24، 2222وأعػػػارت ناهػػػػد عبػػػػد الرااػػػى نػػػػوبى )     

مقػػدمتغا الفيزيػػاء مػػف أبػػرز العمػػـو 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 

ستوعبا لعمـ الفيزياء أو لكى يتفغـ المتعمـ الفروع اثخرى مف العموـ الطبيعية فالبد أف يكوف م
 عمى اثقؿ مكتسبًا 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 

وتطوير مناهج الفيزيػاء مػف خػالؿ أحػدث المتايػرات المعاصػرة  أهدافه، ولذا فالحاجة ىلى بناء
 (م241 ،2222أصبحت أمرًا اروريًا )عمرو محمد الحسف،

فمقػػد ظغػػرت العديػػد مػػف حركػػات ومعػػروعات ىصػػالح منػػاهج العمػػـو فػػى مراحػػؿ التعمػػيـ      
العػػاـ ومػػف أبػػرز وأهػػـ هػػذت المعػػروعات فػػي ميػػداف تطػػوير المنػػاهج حركػػة المعػػايير القوميػػة 

والتػػى تغػػتـ بتمبيػػة حاجػػات الطمبػػة جمػػيعغـ مػػف معرفػػة، وعمػػؿ وقػػدرة  NSESلمتربيػػة العمميػػة 
يًا فى مراحؿ الدراسة المختمفة وال تقتصػر المعػايير عمػى مرحمػة معينػة لكى يكونوا مثقفيف عمم

نما )المعايير( موجغة ىلى جميب الطمبة، ويمكف لغلالء  وال عمى عمر محدد أو عرؽ بعينهم وا 
الطمبػػة جمػػيعغـ أف ينجػػزوا درجػػات مختمفػػة مػػف سػػعة فغػػـ وعمػػؽ لممعرفػػة، وقػػدرة عمػػى العمػػؿ 

ية، وميولغـ واهتماماتغـ، وقدراتغـ، واسػتعداداتغـح فكػؿ واحػد مػنغـ واثداء وفقًا لفروقاتغـ الفرد
 (422 ، 2222وله مف العمـ والثقافة العممية نصيبم)عايش محمود زيتوف،  Unique)فريد(

                                                           
 السنة، رقم الصفحة(.اتبعت الباحثة طريقة التوثيق اآلتية )اسم المؤلف،  )*(
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والػػذى يػػربط بػػيف فغػػـ   كلحػػد النمػػاذج  التػػى تقػػـو عمػػى البنائيػػة 4E×2ويػػلتى نمػػوذج         
ستقصػػائى فغػػو يكامػػؿ بػػيف ثػػالث مكونػػات وهػػى التفكيػػػر مفػػاهيـ المحتػػوى وخبػػرات الػػتعمـ اال

التلممى، نموذج التعمـ االستقصائى، والتقييـ التكوينى، وهـ أساسيات النموذج والتى يواحغا 
 م(44، 2224غا عبد السالـ أحمد  )، م Marshall, J et al(2008, 2)العكؿ التالى 

ىلػػى أف التمثػػيالت الرمزيػػة أو  (212: 244، 2224)ر كمػػاؿ عبػػد الحميػػد زيتػػوفأعػػاو        
جػػػاءت كترجمػػػة لنظريػػػة الػػػتعمـ ذى  Symbolic Representationاثعػػػكاؿ التخطيطيػػػة 

المعنى لديفيد أوزبؿ التى يقوؿ فيغا ىف معرفػة الفػرد السػابقة أو بنيتػه العقميػة تعػد متايػرًا مغمػا 
لتػػدعـ اسػػتخداـ تمػػؾ   Constructivismفػػى تعمػػـ المعرفػػة الجديػػدة وتػػلتى النظريػػة البنائيػػة 

التمثػيالت، كمػػا أف اثعػػكاؿ التخطيطيػة طريقػػة لتنظػػيـ المعمومػػات فػى صػػورة بصػػرية، 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 

لصػػػور والعػػػروض البصػػػرية مػػػب الماػػػة المفظيػػػة عنػػػد التعامػػػؿ مػػػب المحتػػػوى المعرفػػػى لممنػػػاهج ا
 والبرامج التعميميةم

ويتاح مما سبؽ أف خرائط التفكيػر قائمػة عمػى الفكػر البنػائى الػذى يلكػد عمػى أهميػة        
ا أنغػػا المعرفػػة السػػابقة فػػى الػػتعمـ واػػرورة ربػػط المعمومػػات الجديػػدة بالمعمومػػات السػػابقة، كمػػ

نغا توظؼ الحواس ىالتعمـ الناتج عنغا ذى معنى حيث ارورية لتعمـ مغارات التفكير ويكوف 
 وخاصة حاسة البصر والتى تلثر تلثيرًا كبير فى عممية التعمـم 

ونظػػػرًا لتعػػػدد المخططػػػات التنظيميػػػة وتنوعغػػػا فػػػى تقػػػديـ وتنظػػػيـ المعمومػػػات لمتالميػػػذ         
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 

 (م41، 2224تغدؼ ىلى تنميتغا )منير موسى صادؽ،ترتبط بعممية تفكير 
ى حجػػرة الدراسػػة دور مغػػـ فػػى ىبطػػاؿ االفتػػراض القائػػؿ بػػلف التمميػػذ يػػلتى ىلػػ  ولمبنائيػػة       

يػػتـ حعػػوها وتعػػكيمغا كمػػا تػػرات المدرسػػة، وتلكيػػد أف التمميػػذ يػػلتى ىلػػى  وعقمػػه صػػفحة بياػػاء
لعمميػة المرتبطػة بػالظواهر الطبيعيػة التػى حجرة الدراسة ولديه أفكار وتصػورات عػف المفػاهيـ ا

تحػػيط بػػه، وتمػػؾ التصػػورات تتعػػارض فػػى كثيػػر مػػف اثحيػػاف مػػب التصػػور العممػػى الػػذي يقػػررت 
 Alternativeالعممػاء حػوؿ هػذت الظػاهرة، وهػذت التصػورات يطمػؽ عميغػا التصػورات البديمػة  

Conception  ،يتـ التعرؼ عمى  (م وفى هذا البحث223، 2222)كماؿ عبد الحميد زيتوف
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فمػػف المحتمػػؿ أف تكػػوف خاطئػػة ولغػػذا  Engageتصػػورات الطػػالب مػػف خػػالؿ مرحػػة الجػػذب 
 فمف الارورى العمؿ عمى تعديمغا مف خالؿ االنتقاؿ ىلى مرحمة االكتعاؼ والتفسيرم

وثهميػػة تعػػديؿ التصػػورات البديمػػة، وعجػػز اسػػتراتيجيات التػػدريس التقميديػػة عػػف تعػػديمغا،       
العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات لتعػػػػخيص تمػػػػؾ التصػػػػورات فػػػػى جميػػػػب المراحػػػػؿ الدراسػػػػية  فقػػػػد سػػػػعت

واستخداـ استراتيجيات التدريس الحديثة القائمة عمى الفمسفة البنائية لتعػديمغا، ومنغػا: الخػرائط 
الذهنيػػة، الػػتعمـ البنػػائى، خػػرائط الصػػراع المعرفػػى النمػػوذج التوليػػدى، والنمػػوذج الػػواقعى، وقػػد 

(، 2223راتيجيات فػػى عػػدة دراسػػات كدراسػػة كػػؿ مػػف هبػػة ا  عػػدلى أحمػػد )ذكػرت هػػذت االسػػت
(، مصػطفى عبػد الجػواد أبػو 2222(، ىيماف عبد الفتػاح كامػؿ )2224نادية ىبراهيـ مسعؼ )

 (م2226(، ناهد عبد الرااى نوبى)2223ايؼ )
اثوؿ ونظػػػرًا ثهميػػػة تعػػػديؿ التصػػػورات البديمػػػة لممفػػػاهيـ العمميػػػة لػػػدى طػػػالب الصػػػؼ       
 4E×2سػػػتخداـ الػػػدمج بػػػيف نمػػػوذج ىلػػػى نػػػدرة الدراسػػػات التػػػى أجريػػػت   ، وبا اػػػافةالثػػػانوى

حسػػػاس بمعػػػكمة البحػػػث، وبالتػػػالى جػػػاء البحػػػث ح نبػػػب ا الفيزيػػػاءوخػػػرائط التفكيػػػر فػػػى تػػػدريس 
الحالى ليكوف ىاافة ىلى الدراسػات المتعمقػة بمجػاؿ التصػورات البديمػة لممفػاهيـ العمميػة وذلػؾ 

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

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

الميكانيكػػػا، فيزيػػػاء ومواػػػوعاته الرئيسػػػية مثػػػؿ )الالعمػػػـو المختمفػػػة وخاصػػػة المتعمقػػػة بمجػػػاؿ 
والكغربػػاء، والبصػػريات، والحػػرارة والجزيئػػات، والطاقػػة( تتميػػز بمسػػتويات عاليػػة مػػف التجريػػد، 
ولذلؾ تتكوف العديد مػف المفػاهيـ العمميػة البديمػة لػدى الطػالب فػى تمػؾ المواػوعات وهػذا مػا 

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

(، ىيغػاب جػودة 2223)، انتصار محمػد محمػدعدادية والثانوية كدراسة كؿ مففى المراحؿ ا 
 مTamer, N& Marianne, W (2001)، (2226عفاؼ عطية عطية )، (2223أحمد )
قػػد أعػػدت اختبػػار تعخيصػػى لتعػػرؼ التصػػورات البديمػػة  الباحثػػةهػػذا باالاػػافة ىلػػى أف       

( 62وتكػػوف مػػف ) ،بالكغربيػػة والماناطيسػػية بالمرحمػػة الثانويػػةحػػوؿ المفػػاهيـ العمميػػة المتعمقػػة 
بمدرسػتى  الثػانوى ثوؿوثالثوف سػلاال، وتػـ تطبيقػه عمػى مجموعػة مػف طػالب الصػؼ اتسعة 



(وخرائط التفكير 4E×2فيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى)أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس ال
 ةفى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوي
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بػػددارة سػػمالوط مدرسػػة المعػير عبػػد الحكػػيـ عػػامر الثانويػة المعػػتركة ، و الثانويػػة بنػػاتسػمالوط 
( طالبة وطالبًا وقػد 02قوامغا ) ومدرسة السادات الثانوية بنات بددارة المنيا التعميمية التعميمية

اهيـ العمميػػػة المتعمقػػػة أسػػػفرت نتػػػائج تطبيػػػؽ االختبػػػار عػػػف وجػػػود تصػػػورات بديمػػػة حػػػوؿ المفػػػ
 مةبالكغربي
وقػػػد قامػػػت الباحثػػػة بدعػػػداد قائمػػػة بمعػػػايير محتػػػوى مػػػنغج الفيزيػػػاء المتعمقػػػة بالكغربيػػػة        

والماناطيسػػية فػػى اػػوء معػػايير مجػػاؿ العمػػـو الفيزيائيػػة، وبعػػد الوصػػوؿ لقائمػػة المعػػايير تػػـ 
ىعػػداد أداة لتحميػػؿ محتػػوى مػػنغج الفيزيػػاء لممرحمػػة الثانويػػةح حيػػث أعػػارت نتيجػػة التحميػػؿ ىلػػى 

د فجػػوة فػػى عػػدـ تنػػاوؿ المعػػايير الخاصػػة بمفػػاهيـ الكغربيػػة والماناطيسػػية بالصػػؼ اثوؿ وجػػو 
والثانى الثانوى مما أدى ىلى اػرورة تطػوير محتػوى مػنغج الفيزيػاء المتعمقػة بمفػاهيـ الكغربيػة 

 والماناطيسية لمصفوؼ الثالثة لممرحمة الثانوية، ومما سبؽ نبب االحساس بمعكمة البحثم
 :السؤال التالى ة سعى  البحث الحالى لإلجابة عنولحل المشكم

 (4E×2)الػػػدمج بػػػيف النمػػػوذج االستقصػػػػائى برنػػػامج مقتػػػرح قػػػائـ عمػػػى أثػػػر اسػػػتخداـ مػػػا    
تعػػػػديؿ التصػػػػورات البديمػػػػة وخػػػػرائط التفكيػػػػر فػػػػى تػػػػدريس وحػػػػدة يالكغربيػػػػة والماناطيسػػػػيةي فػػػػى 

 لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانوى؟ لممفاهيـ العممية
   البحث:هدف 

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

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

الفيزيػػاء المتعمقػػة بمفػػاهيـ الكغربيػػة والماناطيسػػية، وتزويػػد  مػػنغجىعػػداد قائمػػة بمعػػايير محتػػوى  م2
حتػػوى الفيزيػػاء بغػػذت القائمػػة لمراعاتغػػا أثنػػاء ىعػػدادهـ لم مػػنغجالقػػائميف عمػػى تطػػوير محتػػوى 

 الفيزياء بالمرحمة الثانويةم منغج
( متاػػػمنًا خػػػرائط مػػػنغج لمكغربيػػػة والماناطيسػػػية مواػػػب (Frameworkتقػػػديـ ىطػػػار مطػػػور  م2

الفيزيػاء لممرحمػة الثانويػة والمعممػػيف  مػنغجالتقػويـ يمكػف لمقػائميف عمػى ىعػداد وتطػوير محتػوى 
 االفادة منهم



(وخرائط التفكير 4E×2فيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى)أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس ال
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مجػػاؿ العمػػـو فػػى اػػوء معػػايير  يالكغربيػػة والماناطيسػػيةوحػػدة ي واػػب تصػػور مقتػػرح لتػػدريس م6
 ممماثمة فى مراحؿ تعميمية أخرىقد يفيد فى بناء مناهج  الفيزيائة

اثوؿ لطػػالب الصػػؼ ي الكغربيػػة والماناطيسػػيةييسػػغـ فػػى تقػػديـ كتػػاب لمطالػػب يتاػػمف وحػػدة  م4
، ويمكػف أف ( وخرائط التفكير4E×2لمدمج بيف النموذج االستقصائى )المصوغة وفقًا  الثانوى

 يسترعد به المعمميف والمختصيف فى صياغة وحدات أخرىم
اثوؿ لطػالب الصػؼ ي الكغربيػة والماناطيسػيةييسغـ فى تقديـ دليؿ لممعمـ لتدريس وحدة  فى  م1

، ويمكػػف ( وخػػرائط التفكيػػر4E×2لمػػدمج بػػيف النمػػوذج االستقصػػائى )المصػػوغة وفقػػًا  الثػػانوى
م  استخدامه مف قبؿ معممى العمـو

 المعمميف والباحثيفم مف قبؿ يمكف استخدامه ذىال لمتصورات البديمةاختبار يسغـ فى تقديـ  م3
 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالى عمى ما يمى:
مدرسػػة الثانويػػة بنػػات الجديػػدة  –الصػػؼ اثوؿ الثػػانوى  البػػاتطمجموعػػة البحػػث مػػف  م2

 بمحافظة المنيام
 مطالب الصؼ اثوؿ الثانوىل  المقترحةوحدة يالكغربية والماناطيسيةي  م2
ي الكغربيػػػػة والماناطيسػػػػيةيالتصػػػػورات البديمػػػػة لممفػػػػاهيـ العمميػػػػة المتاػػػػمنة فػػػػى وحػػػػدة اختبػػػػار  م6

 الصؼ اثوؿ الثانوىم الباتلطالتى سيتـ تدريسغا  المقترحة
 مصطمحات البحث:

  Programmeالبرنامج  -1
( بلنػػػه مجموعػػػة المحااػػػرات والتػػػدريبات 223، 2222ُيعرفػػػه مجػػػدى عزيػػػز ىبػػػراهيـ )      

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

وُيعػػػرؼ البرنػػػامج ىجرائيػػػا فػػػى البحػػػث الحػػػالى بلنػػػه: مجموعػػػة مػػػف ا جػػػراءات والخبػػػرات      
فى اوء الدمج بيف  الكغربية والماناطيسيةواثنعطة التعميمية المعدة بصورة عممية فى وحدة 

 ماثوؿ الثانوىالصؼ  البات( وخرائط التفكير لدي ط4E×2النموذج االستقصائى )
 
 
 



(وخرائط التفكير 4E×2فيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى)أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس ال
 ةفى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوي
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 :4E×2نموذج  -2
ىجرائيا بلنه: نموذج تعميمى قائـ عمى التكامؿ بيف ثالث مكونات وهى االستقصاء  ُيعرؼ    

 الباتي المقترحة لطالكغربية والماناطيسيةوالتقييـ الفعاؿ، والتلمؿ وراء المعرفى لتدريس وحدة ي
 اثوؿ الثانوىمالصؼ 

  Thinking Mapsخرائط التفكير -3
الكغربيػػة خطيػػة تحمػػؿ المحتػػوى المعرفػػى لوحػػدة يُتعػػرؼ ىجرائيػػا بلنغػػا: تنظيمػػات لرسػػوـ      

زز الػػػتعمـ عػػػف طريػػػؽ البصػػػر لػػػدى ي المقترحػػػة وتعكػػػس مسػػػتويات التفكيػػػر وتعػػػوالماناطيسػػػية
 ماثوؿ الثانوىالصؼ  الباتط

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

" المقترحثة الكهربٌة والمغناطٌسثٌةأثناء دراسة وحدة " 4E×2ٌتم توظٌف استخدام خرائط التفكٌر فى مراحل نموذج 

 األول الثانوى.الصف  الباتلط
 Science Concepts المفاهيم العلمية: -5

التػى تعبػر عػف خصػائص وصػفات مجموعة مػف اثعػياء أو الرمػوز  ابلنغوتعرؼ ىجرائيًا     
ويمكػػػف متعمقػػػة بالكغربيػػػة والماناطيسػػػية بمحتػػػوى مػػػنغج الفيزيػػػاء بالمرحمػػػة الثانويػػػة، معػػػتركة 

 ما عارة ىليغا برمز أو اسـ معيف
 Alternative Conceptionالتصورات البديمة  -6

المعرفيػة لػدى ُتعرؼ ىجرائيا بلنغا: التصورات واثفكار والمعتقدات الموجودة فػى البنيػة        
ي والتػػػػى تتعػػػػارض مػػػػب الكغربيػػػػة والماناطيسػػػػيةعػػػػف مفػػػػاهيـ ي اثوؿ الثػػػػانوىالصػػػػؼ  البػػػػاتط

قبػؿ العممػاء وتقػاس التصور العممى الصػحيح والتفسػيرات العمميػة المقبولػة والمتفػؽ عميغػا مػف 
 فى اختبار التصورات البديمةم ةحصؿ عميغا الطالبتبالدرجة التى 

 مواد وأدوات البحث:
 دـ فى هذا البحث اثدوات التالية:ستخا

 ) من إعداد الباحثة ( :مواد التعليم والتعلم -2
  القائم على الدمج  البرنامج المقترح فى تدرٌس الفٌزٌاء حول المفاهٌم المتعلقة بالكهربٌة والمغناطٌسٌةتصمٌم

 المعلم.دلٌل الطالب، و أوراق عمل :وخرائط التفكٌر وٌتضمن (4E×2)بٌن النموذج االستقصائً
 )من إعداد الباحثة(. األول الثانوىالصف  الباتلط التصورات البدٌلة للمفاهٌم العلمٌة اختبار  :هىالقياس و اةأد -2

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

الكميػػة والكيفيػػة حيػػث اسػػتخدـ المػػنغج الوصػػفى فػػى ىعػػداد التصػػور المقتػػرح ل طػػار المطػػور 



(وخرائط التفكير 4E×2فيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى)أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس ال
 ةفى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوي
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لمػػنغج الفيزيػػاء فػػى اػػوء معػػايير وملعػػرات مجػػاؿ العمػػـو الفيزيائيػػة لمػػنغج الفيزيػػاء بالمرحمػػة 
 الثانويم

أثػػر  تصػػميـ عػػبه التجريبػػى ذو المجموعػػة الواحػػدة فػػى قيػػاسالمػػنغج التجريبػػى القػػائـ عمػػى الو  
بػػػػيف النمػػػػوذج فػػػػى اػػػػوء الػػػػدمج  (وحػػػػدة الكغربيػػػػة والماناطيسػػػػيةالبرنػػػػامج المقتػػػػرح )تػػػػدريس 

 م لدى طالبات الصؼ اثوؿ الثانوى ( وخرائط التفكير4E×2االستقصائى )
 أدبيات البحث والدراسات السابقة:

علطبيوياا   ح مناا  ح علوماا نحركاا إ ل ااا أوالً:

 :علوممي  وعلمو يير علق مي  لمتربي 
 :مفهوم المعايير 

العبارات العامة التى تصؼ ما  بلنغا (464، 2224)عبد الممؾ طه عبد الرحمف عرفغا     
 يجب أف يصؿ ىليه المتعمـ مف معارؼ، ومغارات وقيـح نتيجة دراسة محتوى كؿ مجاؿم

عياريػػة الملعػػرات حيػػث تعػػرؼ الملعػػرات بلنغػػا: ومػػف المفػػاهيـ المرتبطػػة بالمسػػتويات الم    
عبػػػارات تصػػػؼ ا نجػػػاز)اثداء( المتوقػػػػب مػػػف المػػػتعمـ لتحقيػػػؽ المعػػػػايير وتتػػػدرج فػػػى عمقغػػػػا 
ومستوى صعوبتغا وفقًا لممرحمة التعميمية وتتصؼ صياغتغا بلنغا أكثػر تحديػدًا وأكثػر ىجرائيػة 

 (م232، 2226)وزارة التربية والتعميـ، 
  مناهج العلوم الطبيعيةح حركات إصال: 

ظغرت عديد مف  حركات ومعروعات ىصالح مناهج العمـو فى مراحؿ التعميـ العاـ ومف     
 أبرز وأهـ هذت المعروعات فى ميداف تطوير المناهج:

 Scienceوالمجتمب  والتكنولوجيا العمـ بيف التفاعؿ اوء في العمـو مناهج ىصالح حركة ( أ
Technology and Society(STS) 
  Scope Sequence& Coordination (SSC)ج( معروع المجاؿ والتتابب والتناسؽ  

  Science For all Americans( 2232) اثمريكييف لكؿ د( معروع العمـ
 NSES National Science Education)العممية) لمتربية القومية المعايير هػ( معروع

Standards  
ىلى أف فمسفة بناء ( 22-22، 2226) والتعميـ في مصركما أعارت وزارة التربية      

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

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

 ( ىلى أهمية المعايير فى النظاـ التعميمى بلنغا:2221)
 عايير الجودة العاممة العالميةمتساعد عمى رفب جودة التعميـ بما يتفؽ مب تحقيؽ م (2
تسغـ فى تطوير كافة عناصر ومقومات النظاـ التعميمى ذات الصمة بالعممية التعميمية حتى  (2

 يكوف التطوير عممية عاممة ومتكاممةم
 تامف استمرارية عمميات التجويد والتحسيف فى كافة منظومة العممية التعميميةم  (6
 النجاحم تزيد مف مغارات المتعمميف وفرصغـ فى (4
 تساعد عمى مواجغة الثورة المعموماتية المعرفية وما يرتبط بغا مف تكنولوجيا االتصاالتم (1
 والمساءلةم لممحاسبة أسس تمثؿ (3
أكاديمية  أو بحثية ملسسة أو جامعة بلية لاللتحاؽ المعايير لغذت وفقاً  لممتعمـ الفرصة تتيح (0

وامانات  قواعد فيه تتوافر حيث عرط وال قيد بال دراسته الستكماؿ العالـ في مكاف أي في
 مالعالمية اثكاديمية والمعاهد بالجامعات لاللتحاؽ العالمية العاممة الجودة

 :المجاالت الكبرى لممعايير القومية*
( ىلى أف معايير التربية العممية 22-22، 2222أعارت ناهد عبد الرااى نوبى )     

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

لبيولوجية، العموـ الفيزيائية، معايير عموـ اثرض والفااء، معايير  ستقصاء،معايير العموـ ا
العمـ والتكنولوجيا، معايير العمـ مف منظور عخصى ومجتمعى، ومعايير تاريخ وطبيعة 

معايير برنامج التربية -معايير التقييـ- معايير النمو المغنى -معايير تدريس العمـو -العمـ(
 العمميةم معايير نظاـ التربية -العممية
 Content Standard وسوؼ يقتصر البحث الحالى عمى مجاؿ معايير المحتوى      

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

 لتعميـ العموـ فى مراحؿ التعميـ ما قبؿ الجامعىمالرلية العاممة 
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علنظرياا  علبن ةياا  وساالعيو علوماا ن: :ث نياا 

Constructivism and Science Teaching  

( أف الفمسفة البنائية تنطمؽ مف أفكار كؿ مف 232، 2224أواح محمد السيد عمي )     
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 

راكيب المعرفية لمفرد مف خالؿ عمميات التمثؿ، والمواءمة، والتنظيـ، في حيف تعديؿ في الت
يرى فيجوتسكي أف اكتساب المعرفة يتـ مف خالؿ التفاوض االجتماعي بيف المعمـ والطالب 
 وبيف الطالب وأنفسغـ، ويمكف النظر ىلى البنائية عمى أنغا فمسفة تقـو عمى صنب المعنىم 

( البنائية بلنغا تعني أف يبني المتعمـ 222، 2221مصطفى الطناوي )وقد عرفت عفت      
حداث  معرفته مف خالؿ تفاعمه المباعر مب مادة التعمـ وربطغا بما لديه مف مفاهيـ سابقة، وا 
تاييرات عمى أساس المعاني الجديدة بما يسغـ في توليد معرفة متجددة، وعمى أف يدعـ 

 مب المعمميف والقرناء مف المتعمميفمالمتعمـ ما بنات عف طريؽ حوارات 
خميؿ مب  (:80: 809، >700النجدي و خروف ) عبد الرحمف يتفؽ كؿ مف أحمدو      

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

  نقمه مف المعمـ ىلى المتعمـم  المعنى يبني ذاتيًا مف قبؿ الجغاز المعرفي لممتعمـ نفسه، وال يتـ 

   تعكيؿ المعاني عند المتعمـ عممية نفسية نعطة تتطمب جغدًا عقميًام 

   البنية المعرفية المتكونة لدى المتعمـ تقاـو التاير بعكؿ كبيرم 

النظرية البنائية ترفض االفتراض القائؿ بلف عقؿ المتعمـ وعاء  يتاح مما سبؽ أف
أنه متمقى سمبى  بؿ هو نعط ىيجابى فى تكويف بنيته المعرفية،  فارغ يمأل بالمعمومات أى

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 تعممًا قائمًا عمى المعنى ولذلؾ يبقى 

 أثرتم 
     (4E×2)ى: علنم ذج عالستقص ةث لث ً 
تركػػػز المنػػػاهج الحاليػػػة لمعمػػػـو عمػػػى مسػػػتوى العػػػالـ عمػػػى أهميػػػة تعمػػػـ الطػػػالب اتخػػػاذ         

قػػرارات واعيػػة ومتوازنػػة حػػوؿ كيفيػػة تػػلثير العمػػـ فػػى حيػػاتغـ وكيفيػػة اسػػتخداـ المعرفػػة العمميػػة 
 American Association for Advancement of) لحػػػػؿ المعػػػػكالت

Science,1993) هػػػػػذا الػػػػػنمط مػػػػػف الػػػػػتعمـ يتحقػػػػػؽ باسػػػػػتخداـ اسػػػػػتراتيجيات الػػػػػتعمـ النعػػػػػط ،
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المتمركزة  حوؿ المتعمـ مثؿ تعمـ اثقراف، المناقعة، التعمـ فػى مجموعػات، الػتعمـ القػائـ عمػى 
  (Brickman,P et al., 2009, 1 )االستقصاءم

التى تعزز التعمـ ىلى العديد مف النماذج  Marshall, J et al 12 ,2011) )أعارو         
، كػػؿ هػػذت 4E×2، والنمػػوذج التعميمػػى 5Eالقػػائـ عمػػى االستقصػػاء مثػػؿ دورة الػػتعمـ ونمػػوذج 

عػػػراؾ المعرفػػػة السػػػابقة  النمػػػاذج تلكػػػد عمػػػى الفكػػػرة البنائيػػػة التػػػى تفيػػػد بػػػلف الػػػتعمـ يبػػػدأ بفغػػػـ وا 
والتفاعؿ مػب لمطالب، كما أف االستكعاؼ يتطمب السماح لجميب الطالب لممالحظة والدراسة 

 ظاهرة أو مفغوـ، وهذا يعنى استيعاب الطالب لمنتائج واالكتعافات الحديثةم
(، مغػػػػػػا عبػػػػػػد السػػػػػػالـ 204، 2226كػػػػػػؿ مػػػػػػف هػػػػػػانى عبػػػػػػد المجيػػػػػػد العػػػػػػيخ ) ويعػػػػػػرؼ      
( بلنػػػػه نمػػػػوذج تعميمػػػػى يقػػػػدـ مثػػػػؿ هػػػػذا (4E×2النمػػػػوذج االستقصػػػػائى  (40، 2224أحمػػػػد)

النظػػػرى لممحتػػػوى وخبػػػرات الػػػتعمـ االستقصػػػائى، وهػػػو  النمػػػوذج لمػػػتعمـ الػػػذى يػػػربط بػػػيف الفغػػػـ
نمػػػوذج متكامػػػؿ عػػػف مػػػا نعرفػػػه ونفغمػػػه عػػػف الػػػتعمـ القػػػائـ عمػػػى االستقصػػػاء والتقيػػػيـ الفعػػػاؿ، 

 والتلمؿ وراء المعرفىم
( بلنػػػه نمػػػوذج تدريسػػػى يجمػػػب بػػػيف المكونػػػات 222، 2224وتعرفػػػه مػػػريـ موسػػػى متػػػى)      

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

 االستقصاء اثربعة السابقةم
 كاالتى: 4E×2ىلى مميزات نموذج  ,.Higdon,Robbie L (43-37 ,2017)أعارو 
قػػػػائـ عمػػػػى االستقصػػػػاء حيػػػػث أنػػػػه يػػػػدمج التقيػػػػيـ التكػػػػوينى  يػػػػزود المعممػػػػيف بنمػػػػوذج تعميمػػػػى -

 واالستقصاء والممارسات التاممية فى كؿ خطوة مف المراحؿ التعميميةم
يسػاعد الطػالب بمػرور بتجربػة يحػدث بغػا اخػتالؿ تػوازف مػف أجػؿ الوصػوؿ ىلػى الفغػـ الخطػػل  -

 وتعزيز الفغـ الكامؿم
مغـ مما يلدى ىلى فغـ أعمؽ ومسػتويات يعجب الطالب أف يصبحوا معاركيف فاعميف فى تعم -

أعمى مػف االتقػاف، ممػا يمكػنغـ مػف تطبيػؽ هػذت المغػارات عمػى حيػاتغـ كلعاػاء نعػطيف فػى 
 سوؽ العمؿ وفى مجتمب القرف الحادى والععريف المعقد والدائـ التايرم

داء مػػف خػػالؿ دمػػج التلمػػؿ وراء المعرفػػى لممعمػػـ طػػواؿ عمميػػة التعمػػيـ تتحسػػف كفػػاءة المعمػػـ وأ -
 الطالبم
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 ( (4E×2الستقصائى ا*مكونات النموذج 
( بػيف ثػالث مكونػات هػـ: التفكيػر وراء المعرفػػى، (4E×2النمػوذج االستقصػائى  ُيكامػؿ      

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

 Metacognitive Reflection التأمل وراء المعرفى -أ 
( أف ما وراء المعرفة مادة لمدراسة فػى كػؿ 44، 2224أواحت مغا عبد السالـ أحمد )     

مػػف النظريػػة المعرفيػػة والسػػموكية والتربويػػة وهػػى ُتعػػرؼ بلنغػػا التفكيػػر فػػى التفكيػػر وهػػى تصػػؼ 
العمميػػػة العقميػػػة المعقػػػدة لمفػػػرد التػػػى يمكػػػف أف تػػػلدى ىلػػػى فغػػػـ دقيػػػؽ لنفسػػػه كمفكػػػر ومػػػتعمـ، 

ىلػى  Rayاء المعرفة كؿ مف الفغـ والتحكـ فى العمميات المعرفية لمفرد ويعير وتتامف ما ور 
أف مػا وراء المعرفػة هػى وعػى الفػرد بمعموماتػه وقدراتػه عمػى فغػـ مػا ال يفغمػه وكيفيػة التعامػػؿ 

 ت المعرفية ببراعة والتحكـ فيغاممب العمميا
 Formative Assessmentالتقييم التكوينى   -ب 

التقيػػيـ التكػػوينى لػػه دورا مغػػـ فػػى ( ىلػػى أف 232، 2222السػػيد عمػػى ) ولقػػد أعػػار محمػػد    
العمميػة التعميميػػة لمػػا يػػوفرت مػػف تاذيػػة راجعػػة لكػؿ مػػف المعمػػـ والمػػتعمـ فغػػو يتتبػػب نمػػو المػػتعمـ 

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

 عف العقبات التى قد تواجه الطالبم
 Inquiry Instructional Modelsنماذج التعمم االستقصائى  -ج 

حركػػة التوجػػه نحػػو اسػػتخداـ  (203-201، 2226أواػػح هػػانى عبػػد المجيػػد العػػيخ )       
فػػى  بػػدأ  االستقصػػاء العممػػى كطريقػػة تعمػػـ التالميػػذ العمػػـو والتكنولوجيػػا والغندسػػة والريااػػيات

فػى عػاـ  Atkin and Karplus، وقػدـ  .Herbert et alبواسػطة هيربػارت  2232عػاـ 
قػػدـ  2242االكتعػػاؼ(، وفػػى أثنػػاء  –الػػدعوة  –دورة الػتعمـ ثالثيػػة المراحػػؿ )التفسػػير  2232

لدراسػػة منػػاهج العمػػـو البيولوجيػػة والػػذى نػػاؿ عػػعبية فػػى تػػدريس  5Eبػػايبى النمػػوذج التعميمػػى 
التقويـ(، وفى  -التوسب -التوايح –االكتعاؼ -العموـ فى العقديف اثخيريف ويعمؿ )الجذب

مػػرحمتيف همػػا )االسػػتنباط، والتمديػػد( نػػتج عنػػه نمػػوذج  Eisenkraft أاػػاؼ  2226عػػاـ 
7E) غـ مف أف هذت النماذج تدمج الطالب فى خبرات الػتعمـ االستقصػائية وأنغػا منبثقػة (، بالر
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والتفكير التلممى الػذى ينباػى  التكوينى مف فكر بياجيه ولكف أى منغـ لـ يواح أهمية التقييـ
 مأف يحدث فى كؿ مرحمة مف مراحؿ التعمـ )االستقصاء(

مػػؿ بػػيف ثػػالث مكونػػات هػػـ الػػتعمـ الػػذى يكا 4E×2وهػػذا مػػا دعػػا ىلػػى ظغػػور نمػػوذج        
القائـ عمى االستقصاء والتقييـ التكوينى والممارسات التلممية، والذى سػوؼ يتػيح لممعممػيف أف 

 (Marshall, J et al, 2011, 12) يبنوا تطبيؽ عممى قوى وفعاؿ وممموسم
 ,Marshall, J et al ،Adeeb ( ( 11-6 ,2008وقػػد اتفػػؽ كػػؿ مػػف        

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

 Engageأوال: مرحمة الجذب 
حػػداث رغبػػة فػػى الػػتعمـ ولكػػف ا ثػػارة فػػى هػػذا          وهػػى تغػػدؼ ىلػػى جػػذب انتبػػات المػػتعمـ وا 

التحقػػػؽ مػػػف المعرفػػػة القبميػػػة،  النمػػػوذج أكبػػػر مػػػف مجػػػرد ىحػػػداث دافعيػػػة لمػػػتعمـ ولكنغػػػا تتطمػػػب
االستقصػػاء والتفكيػػر وراء فػػى هػػذت المرحمػػة يػػتـ الػػربط بػػيف و والتعػػرؼ عمػػى المفػػاهيـ البديمػػة، 

 المعرفىم
  Exploreثانيا: مرحمة االكتعاؼ

 –التعمػػػيـ  –يقػػػـو المتعممػػػوف فػػػى هػػػذت المرحمػػػة بمغػػػارات االستقصػػػاء التاليػػػة )التنبػػػل        
بعػكؿ ذو معنػى  وينى والممارسػات الفكريػة تتعػابه، فػالتقييـ التكػتعميػؿ(التجميب وال –االختبار 

رة، ويتاػػمف التفكيػػر عنػػدما يكػػوف هنػػاؾ مناقعػػات لألفػػراد داخػػؿ المجموعػػات الكبيػػرة والصػػاي
 وراء المعرفىم
 Explain العرح )التوايح(ثالثا: مرحمة 

لكيفيػػة أف المعرفػػة السػػابقة والمفػػاهيـ البديمػػة فػػى مرحمػػة يبػػدأ التالميػػذ فػػى صػػنب معنػػى       
عنػػدما يبػػدأ  صػػنب المعنػػى حػدثوياالثػارة تتماعػػى مػػب مػػا توصػموا ىليػػه فػػى مرحمػػة االكتعػػاؼ، 

 م(Rodger, et al., 2006, 5)التالميذ فى تبادؿ النتائج والدالئؿ 
 Extendرابعا: مرحمة التوسب 

فتغـ بطريقة ذات معنى تساعد التالميذ عمى تدعيـ فغػـ ىمداد التالميذ بفرص لتطبيؽ معر     
دراؾ المفاهيـ التى اكتسبوها وتطوير التمثيالت العقمية،  مواستراتيجيات التقييـ وا 
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  4E×2الدراسات التى اهتمت باستخدام النموذج التعميمى *
فػى العمػـو لتحقيػؽ اثهػداؼ  4E×2لقد أجريت بعض الدراسات حوؿ استخداـ نموذج        

( والتػػى اسػػتخدمت 2220دراسػػة كامػػؿ كػػريـ عبيػػد و خػػروف ) ومنغػػا التعميميػػة لػػدى المتعممػػيف
فى تعديؿ الفغـ الخاطئ لممفػاهيـ الكيميائيػة لطػالب الصػؼ الثالػث المتوسػط،  4E×2نموذج 

لخاطئ ساعد الطالب عمى التعرؼ عمى الفغـ ا 4E×2والتى توصمت ىلى أف اعتماد نموذج 
لممفغػػـو وتعديمػػه عػػف طريػػؽ توليػػد حالػػة مػػف عػػدـ الراػػا لػػدى الطػػالب وتػػوفيرت ثفكػػار داعمػػة 

دراسػة مغػا عبػد الخػاطئ لػديغـ،  لمتصحيح والمقارنة تدعـ المفغوـ وتنعكس عمػى تعػديؿ الفغػـ
فػػى التػػدريس عمػػى  4E×2( والتػػى هػػدفت التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة نمػػوذج 2224السػػالـ أحمػػد )
ة والتنػػور العممػػى والتحصػػيؿ الدراسػػى لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثػػانى االعػػدادى فػػى الكفػػاءة الذاتيػػ

وأف اسػتخدامه أدى ىلػى تحسػف الػتعمـ وهػذا  4E×2مادة العموـ وأظغرت النتائج فاعمية نموذج
نغػػا تتػػيح الوقػػت الكػػافى سػػتراتيجيات مػػا وراء المعرفػػة حيػػث ىقػػد يرجػػب ىلػػى التقيػػيـ المسػػتمر وا

 رفة الجديدة مب المعرفة السابقةملصنب معنى وتوفيؽ المع
فى تدريس العمـو يتاح  4E×2ومف استقراء الدراسات السابقة التى اهتمت باستخداـ نموذج 

 ما يمى:
فى تدريس العموـ أكدت عمى جدوى توظيؼ  4E×2الدراسات التى تناولت نموذج  يتاح أف -

 موتحقيؽ أهداؼ تدريس العموـ، النموذج فى تحقيؽ الجوانب التعميمية التى استغدفغا كؿ منغا
فػػى تعػػديؿ الفغػػـ الخػػاطئ واكتسػػاب المفػػاهيـ العمميػػة  4E×2كمػػا أكػػدت عمػػى فاعميػػة نمػػوذج  -

 بطريقة صحيحةم
 Thinking Maps: خرعةط علتفكير ععبو ً 

 خرائط التفكيرل األساس الفلسفى:  

بالبيئػػػة المحيطػػػة بػػػه تلكػػػد النظريػػػة البنائيػػػة أف العػػػخص يبنػػػى معموماتػػػه داخميػػػًا متػػػلثرًا      
والمجتمػػب والماػػة، وأف لكػػؿ مػػتعمـ طريقػػة وخصوصػػية فػػى فغػػـ المعمومػػة ولػػيس بالاػػرورة أف 
تكوف كما يريد المعمـ، ىذًا فدنغماؾ المعمـ فى ىرساؿ المعمومات لممتعمـ وتلكيدها وتكرارهػا لػف 

التفكيػر متسػقة مػب وتعتبر خرائط  فى بناء المعمومة كما يريدها فى عقؿ المتعمـ، يكوف مجدياً 
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 

مػات السػابقة(؟ يمكف أف تفسر المعمومات بصورة أكثر صػحة مػف المعمومػات اثخػرى )المعمو 
وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ ىتاحػػػة الخبػػػرات والفػػػرص لممتعممػػػيف التػػػى تعػػػجعغـ عمػػػى بنػػػاء المعمومػػػات 
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ومػػػات متيػػػب بعػػػض اثفكػػػار، وهكػػػذا فػػػدف المعالصػػػحيحة، وبػػػذلؾ يحقػػػؽ تعمػػػـ العمػػػـو ىعػػػادة تر 
منػػػػػى بنػػػػػت خالػػػػد محمػػػػػد، محسػػػػػف حامػػػػػد ) الجديػػػػدة تسػػػػػتعمؿ لتصػػػػػحيح المعمومػػػػات السػػػػػابقةم

  (234-233، 2222،فراج
يتاح مما سبؽ أف خرائط التفكيػر تسػتند فمسػفتغا ىلػى افترااػات 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 

معرفية تتكوف عند المتعمـ مػف اثكثػر عػمواًل لألقػؿ عػمواًل، كمػا أف اسػتخداـ الخػرائط يسػاعد ال
 فى عمميات الترميز فى الذاكرةم 

 .مفهوم خرائط التفكير 

كير، وفيمػا يمػى عػرض لغػذت تعددت اكراء ووجغات النظر حوؿ تحديد مفغـو خرائط التف     
 اكراء:
أدوات تعمػػػػػـ بصػػػػػرية تحمػػػػػؿ  بلنغػػػػػا (614، 2224أحمػػػػػد )عبػػػػػدالغادي عبػػػػػدا  عرفغػػػػػا      

المحتوى المعرفى فى صػورة أعػكاؿ )مخططػات لمػتعمـ( تواػح العالقػات والػروابط بػيف أجػزاء 
المعرفػػة المقدمػػػة لممتعممػػػيف ممػػػا يسػػػاعدهـ عمػػػى الفغػػـ العميػػػؽ وممارسػػػة مسػػػتويات عميػػػا مػػػف 

  التفكيرم
أدوات تػػدريس بصػػرية تتكػػوف مػػف  أنغػػاىلػػى  (200، 2220هبػػة محمػػد بعػػير ) أعػػارتو       

تنظػيـ  ىثمانى خرائط تفكيرية كؿ منغػا تنمػى مغػارة مػف مغػارات التفكيػر وتسػاعد الطػالب عمػ
المعمومات وتعطى المتعمـ مساحة واسعة مف التفكير واالبداع، كما تساعد عمى تنمية التفكير 

 التلممى والتصورات الذهنية بيف أجزاء المنغجم
لتعريفات السابقة لخرائط التفكير أف ليس هناؾ تعريؼ محػدد لمفغػـو خػرائط يتاح مف ا     

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

 عمميات التفكيرم
  خرائط التفكيرأهمية: 

( ىلػػى أهميػػة خػػرائط التفكيػػر فػػى النقػػاط 116، 2223عػػيماء ابػػراهيـ أبػػو عيسػػى ) أعػػارتو   
 التالية:

 بسيطة وسغمة لمطالب أف يستخدمغام م2
 تساعد فى عرض المحتوى العممى بعكؿ مرتب ومنظـم م2
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 تخمؽ بيئة نعطة وفعالة بيف المعمـ والتالميذم م6
 المعقدة وقدرة أكبر لتوصيؿ المفاهيـ المجردةمسغولة التعامؿ مب المعمومات  م4
 يمكف أف تستخدـ فى أى محتوى دراسى أو أى مستوى عممىم م1
 يمكف أف تستخدـ فى تقييـ تعمـ التالميذم م3
 تنمى اتجاهات التالميذ نحو المحتوى العممىم م0
      تمثؿ أدوات تعمـ فعالة تسغؿ عممية التذكر، وبالتالى بقاء أثر التعمـ لفترات طويمةم م4

 عمليات خرائط التفكير: 

، نػورة بنػت عبػػد Abdel Fattah, H& Ford, M (2010, 1)  كػؿ مػف أعػارو  
تعػد طريقػة مثيػرة فػى تعمػيـ وتػدريب  خػرائط التفكيػر( ىلى أف 404، 2222الرحمف القايب )

الطػػػالب عمػػػى التفكيػػػر ومعالجػػػة المعمومػػػات والتعامػػػؿ معغػػػا بلنفسػػػغـ وبعػػػكؿ مسػػػتقؿ، وهػػػذت 
الوصػؼ  –التحديػد/التعريؼ  :عمى ثمانى عمميات أساسية لمتفكير وهػى كالتػالى الخرائط تقوـ

ىنعػاء عالقػات  –تيجػة السػبب أو الن –التتابب  -التحميؿ ىلى أجزاء –التصنيؼ  –المقارنة  –
 مبيف اثعياء

 أنواع خرائط التفكير: 

وهنػاؾ ثمانيػة أنػواع مػف خػرائط التفكيػر صػممت لمسػاعدة الطػالب عمػى توليػد وتنظػػيـ        
أفكػػارهـ وتفكيػػرهـ وكػػؿ خريطػػة تفكيػػر تػػرتبط بعمميػػة مػػف عمميػػات التفكيػػر كمػػا وصػػفغا ديفيػػد 

 ,Alikhan,N (2014, 5:12)،(2018، (Hyerle, D & Alper, L.2011, 4)هيػرؿ 

60:61 Yuliati, L& Munfaridah, N . 

 :Circle Map  خريطة الدائرة .1
 تحديد العئ أو الفكرة، وتمثؿ اثفكار الناتجة مف العصؼتستخدـ فى 

 م، وغالبا تستخدـ فى العصؼ الذهنىالذهنى والمعرفة القبمية عف المواوع 
 :Bubble Mapخريطة الفقاعات  م2

 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
 :Dupple Bubble Map خريطة الفقاعات المزدوجة  .3

 بغات بيف عيئيف تستخدـ فى المقارنات وبياف المتناقاات والمتعا
 أو مواوعيف وتغدؼ ىلى تنمية التفكير التقويمى م



(وخرائط التفكير 4E×2فيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى)أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس ال
 ةفى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوي

                                                                   خديجة سعد محمد بيومى                                                                               

ـ 2222اكتوبر  2الجزء  4العدد  63مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
198 

 :Tree Mapخريطة الشجرة  .4
 تستخدـ لمتقسيـ والتصنيؼ، حيث يتـ تصنيؼ اثعياء واثفكار فى

 فئات أو مجموعات مف اثكثر عمومية ىلى اثكثر خصوصية، 
 وتغدؼ ىلى تنمية التفكير الغرمى المتسمسؿم 
 : Brace Mapخريطة التحميل )الدعامة(  .5

  تستخدـ فى فغـ العالقة بيف الكؿ والجزء أى تحميؿ وتركيب مواوع مام
 : Flow Map   خريطة التدفؽ م3

 تستخدـ لعرح تتابب اثحداث أو العمميات أو الخطوات،حيث تواح 
 العالقات بيف الخطوات اثساسية والفرعية لمحدث، وتغدؼ ىلى تنمية

 التفكير الديناميكى المنظـم 
 :-Flow Map Multiخريطة التدفؽ المتعدد  م0

 تستخدـ لتوايح عالقة السبب والنتيجة حيث تواح 
 تتابب اثسباب الملدية ىلى نتائج أو  ثارم 

 : Bridge Mapخريطة الجسر )القنطرة(  م4
 تستخدـ لتوايح التعابغات والعالقات بيف اثعياء، 

 تفكير المجازىموتغدؼ ىلى تنمية ال
هػػػػػػذا وتلكػػػػػػد االتجاهػػػػػػات الحديثػػػػػػة فػػػػػػى التربيػػػػػػة العمميػػػػػػة عمػػػػػػى اػػػػػػرورة اسػػػػػػتخداـ          

االسػػػػتراتيجيات المتنوعػػػػة فػػػػى التػػػػدريس والػػػػدمج بينغػػػػا لمقابمػػػػة الفػػػػروؽ الفرديػػػػة فػػػػى الوظػػػػائؼ 
المعرفيػػػة لػػػدى المتعممػػػيف بػػػالتركيز عمػػػى أسػػػاليب الػػػتعمـ لاػػػماف تحقػػػؽ الػػػتعمـ الفعػػػاؿ) أميمػػػة 

 (م23، 2222عفيفى،  محمد
 :الدراسات التى اهتمت باستخدام خرائط التفكير فى تدريس وتعلم العلوم 

لقد اهتمت العديد مف الدراسات باستخداـ خرائط التفكير فى مجاؿ تدريس العمـو لتحقيؽ      
 -العديػػد مػػف اثهػػداؼ التعميميػػة لػػدى المتعممػػيف فػػى كافػػة المراحػػؿ التعميميػػة ومنغػػا مػػا يمػػى:

( والتى هدفت الكعؼ عف 2224دراسة كؿ مف أميرة سالـ عبدا ، وحمدى عبد العظيـ البنا)
التكامميػة  خػرائط التفكيػر عمػى التحصػيؿ وتنميػة عمميػات العمػـاستخداـ فاعمية تدريس العمـو ب

( والتػػػى هػػػدفت 2224د )ودراسػػػة رانيػػػا عبػػػد الفتػػػاح محمػػػ، لػػػدى طالبػػػات المرحمػػػة المتوسػػػطة
اسػػتخداـ االسػػتراتيجية القائمػػة عمػػى خػػرائط التفكيػػر فػػى تػػدريس العمػػـو عمػػى  ثػػرالتعػػرؼ عمػػى أ

ودراسػػػة  نتجػػػة لمػػػارزانو لػػػدى تالميػػػذ المرحمػػػة االعداديػػػة،مالتحصػػػيؿ وتنميػػػة عػػػادات العقػػػؿ ال
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اعميػػػة تػػػدريس عمػػػـ اثحيػػػاء باسػػػتخداـ ( والتػػػى هػػػدفت تقصػػػى ف2220عبػػػدا  سػػػالـ الزعبػػػى )
ودراسػة ، وتنميػة تفكيػرهـ البصػري اثساسػي صػؼ العاعػرخرائط التفكير فػي تحصػيؿ طمبػة ال

فاعمية خرائط التفكير في تنميػة مغػارات ( والتى هدفت تقصى 2226مصطفى محمد العيخ )
الكيميػػػاء لػػدى طػػالب الصػػػؼ  البصػػري و عػػادات العقػػػؿ و التحصػػيؿ اثكػػاديمي فػػي التفكيػػر

اسػػػتراتيجية لػػػى بنػػػاء ( والتػػػى هػػػدفت ى2222دراسػػػة حسػػػيف عبػػػاس حسػػػيف )و ،اثوؿ الثػػػانوي
الكيمياء لتنمية مغارات التفكير التاممي ومغارات  مقترحة قائمة عمى خرائط التفكير في تدريس

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

  فعالية خرائط التفكيػر فػى زيػادة مسػتوى التحصػيؿ الدراسػى أظغرت نتائج العديد مف الدراسات
وتنميػػة مغػػارات التفكيػػر البصػػرى وعػػادات العقػػؿ وعمميػػات العػػاـ والتفكيػػر الناقػػد ومغػػارات مػػا 

 وراء المعرفة والتفكير عالى الرتبة ومغارات التفكير التلممى واالتجات نحو العمؿ التعاونىم
 د المػػػتعمـ فػػػى تنظػػػيـ خبػػػرات الػػػتعمـ المختمفػػػة وبنػػػاء نغػػػا تسػػػاعأهميػػػة خػػػرائط التفكيػػػرح حيػػػث ى

 العالقات وتوايح اثفكار وربط المعرفة السابقة بالمعرفة الجديدةم
  اسػػتفادت الدراسػػة الحاليػػة مػػف الدراسػػات السػػابقة فػػى تحديػػد اثسػػاس الفمسػػفى لخػػرائط التفكيػػر

غػػارات التفكيػػر التػػى والجانػػب النظػػرى الخػػاص بخػػرائط التفكيػػر، كمػػا أفػػادت فػػى التمييػػز بػػيف م
ومػف  4E×2تستند ىليغا أعكالغا الثمانية لػدمجغا وتوظيفغػا فػى مراحػؿ النمػوذج االستقصػائى 

 ثـ بناء البرنامج )دليؿ المعمـ وكتاب الطالب(م 
 ندرة استخداـ خرائط التفكير عمى حد عمـ الباحثة  فى تدريس الفيزياءم 

 Alternative Conceptionخ مسً :علتص ععإ علبليم  
 تكوف قد التي الحموؿ ىحدى هي المعرفة أساسيات أف عمى التربية عمماء أجمب

 يعتمد العمـ أساسيات فغـ أف كما الجزئيات، عف والبعد العصر تحديات جػدًا لمواجغة فعالة
 المفاهيـ عمي التلكيد الواقب في يعني المعرفة أساسيات عمي عمػى المفاهيـ فالتلكيد أساسػاً 

 الجزئية الحقائؽ مف العديد فغـ يمكف اوئغا في والتي المعرفة تػعكؿ هذت التي والمبادئ
 (م7<، 7066معيف) صالح أحمد الناقة، معرفي لمجاؿ

( بلف 80، 7069وأعار كؿ مف قصى محمد السامرى، رائد ادريس الخفاجى )
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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المعمـ ليثير هذت المفاهيـ ويطرحغا لمنقاش حتى يساعد لممدرسة وهو يعتقدها وهنا يلتى دور 
 الطالب فى التخمص مف المفاهيـ الخاطئة ويكسبه المفاهيـ الصحيحةم

ولمبنائية دور وااح في توجيه االنتبات نحو التصورات البديمة التي قد تتواجد في 
( ىلى :80، 809، >700عقؿ الطالب، فمقد أعار أحمد عبد الرحمف النجدي و خروف )

العمود اثوؿ لمفمسفة البنائية الذي ينص عمى أف المعنى يبني ذاتيًا مف قبؿ الجغاز المعرفي 
لممتعمـ نفسه، وال يتـ نقمه مف المعمـ ىلى المتعمـ، وقد نبه العديد مف الباحثيف ىلى أف المعاني 

لتي يتفؽ عميغا العممية التي تتعكؿ لدى المتعمـ ال تكوف دائما متفقه مب المعاني السميمة ا
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 
ائية في توجيه نظر القائميف ومما سبؽ يتاح أهمية الدور الذى تقـو به الفمسفة البن       

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

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

 عرفغا كؿ مف عبدا  بف خميسولقد تعددت تعريفات التصورات البديمة حيث     
بلنغا تفسيرات أو نماذج ذهنية غير  (689، 7069بف محمد البموعي) وسميماف أمبوسعيدي،

لعممى الصحيح، يكونغا الفرد لكثير مف اثعياء التى يريد أف يتعممغا بحيث متسقة مب الفغـ ا
 تكوف بعيدة عف سياقغا الصحيح امف فئة أخرى مختمفة عنغام

 الذي الفغـي بلنه: الخاطئة ( التصورات87، :706) الدهمش عبد الولى حسيف كماعرفغا   
 يالعمماء فغـ مب تتفؽ ال بصورة العممية والنظريات والمبادئ والقواعد التالميذ لممفاهيـ يحممه

  لدى الطالب التصورات البديلةتكون مصادر 
دراسة ، و (>706ودراسة نفيف عبد الحميد محمد) سعت العديد مف الدراسات ومنغا:       

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

 يمكف تصنيفغا ىلى مصادر خارجية ومصادر داخمية كما يمى:
  المعلم، والكتاب المدرسى، وأسثالٌب تثدرٌس المفثاهٌم، المنثاهج الدراسثٌة، وسثائل االعث م،  :ومنهامصادر الخارجٌة

 المذكرات والتلخٌصات، المتشابهات. 
  ومنها: مٌول واستعدادات وقدرات المتعلم.مصادر داخلٌة 
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 خصائص التصورات البديلة 

(،  السػػعدى الاػػوؿ 260-222، 2224لقػػد اتفػػؽ كػػؿ مػػف كمػػاؿ عبػػد الحميػػد زيتػػوف )       
(، جمػػاؿ الػػديف 212-212، 2226(، محمػػد نجيػػب مصػػطفى )00-03، 2226السػػعدى )

ف التصػػورات البديمػػة لغػػػا ( عمػػى أ62-62، 2223توفيػػؽ يػػونس، ىيمػػاف عبػػد الفتػػاح كامػػؿ )
العديػػد مػػف الخصػػائص والسػػمات التػػى تتميػػز بغػػا ويمكػػف تحديػػد بعػػض خصػػائص التصػػورات 

 البديمة فيما يمى: 
أف المتعمـ يلتى ىلى المدرسة ولديه العديد مػف التصػورات البديمػة عػف اثعػياء واثحػداث ذات  م2

 الصمة بما يتعممهم
عمـ، لكنه يحتاج لوقت فى بنائغا كما أنغا تتصؼ التصورات البديمة ال تتكوف فجلة لدى المت م2

 بصفة النمو والتى قد يبنى عميغا مزيد مف التصورات الخطلم
ومقاومة المفاهيمية لغـ، وتكوف متماسكة  تمثؿ التصورات البديمة عناصر ثابتة فى البيئة م6

 لمتايير وكثيرًا مايدافب عنغا التمميذ قناعة منه أنغا سميمةم 
التصورات البديمة التى تكتسب فى فصوؿ العموـ حواجز العمر والقدرة والجنس  تتجاوز م4

 والثقافة بؿ تعمؿ جميب الفئات العمرية والمراحؿ التعميميةم
 يعترؾ المعمموف مب التالميذ فى نفس التصورات البديمةم م1
داـ طرؽ التدريس التقميدية لـ تثبت فاعميتغا فى تعديؿ التصورات البديمة بؿ يمكف استخ م3

استراتيجيات حديثة معنية بدحداث التاير المفغومىح حيث يتخمى الطالب عف التصورات 
الخطل الموجودة لديغـ عندما يحدث لغـ نفورًا قويًا منغا خاصة عندما يصاحب ذلؾ تقديـ 

 المفغوـ الجديد بصورة يكوف فيغا المفغوـ مقبوال ومقنعًا ومفيدًام
الخطل جنبًا ىلى جنب مب المفاهيـ الصحيحة اثكثر يمكف أف تتعايش تصورات التالميذ  م0

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

سه حيث تفسر أنماط التصورات البديمة فى بعض المفاهيـ العممية تكوف وظيفية لدى الفرد نف م4
 له عددًا مف الظواهر والمواقؼ فى حياة المتعمميفم

الداللة  –وجود خمط وااح عند الطالب حوؿ مكونات المفغوـ العممى التالية: اسـ المفغـو  م2
م –المفظية   اثمثمة الموجبة واثمثمة السالبة والخصائص الحرجة لممفغـو
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نظر المتعمـح ثنغا تتفؽ مب ىف هذت التصورات البديمة تكوف منطقية مف وجغة  م22
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         

نغػػا ىهيـ والظػػواهر العمميػػة، حيػػث المفػػاالطػػالبح لتلثيرهػػا السػػمبى عمػػى الفغػػـ السػػميـ لألفكػػار و 
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 

لبديمة السمبى عمى اكتساب المفاهيـ العممية بصورة صحيحة، نظرًا لتلثير التصورات ا       
وحيث أف أساليب التدريس التقميدية تسعى فقط لمجرد حفظ واستظغار المفاهيـ دوف مساعدة 

تعديمغا يمـز البحث عف استراتيجيات وأساليب تعميمية لالطالب لفغـ الظواهر المحيطة بغا، و 
توى العممى لممادة الدراسية، والمعرفة السابقة لدى مناسبة يتامف فيغا مراعاة طبيعة المح

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:
حسف محمػد ، Bryce & Macmillan (2005)اسة كؿ مف المتعابغات والتي استخدمتغا در  -

 (م2220الرفيدي )
(، ودراسػػة 2226خػرائط المفػاهيـ الذهنيػة والتػى تناولتغػا دراسػػة كػؿ مػف سػوزاف محمػد حسػف ) -

 (2223هبة ا  عدلى أحمد )
 (2222والتى تناولغا دراسة كؿ مف عبدا  بف موسى عطا  ) Vخرائط العكؿ  -
 (2220االلكترونى والتى تناولتغا دراسة سماح سالمة التتر )خرائط التفكير  -
 .Tsai (2000)، Kang, S. etخػرائط الصػراع المعرفػى والتػى تناولتغػا دراسػة كػؿ مػف -

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

(، ودراسػة عبػد 2222اسػة كػؿ مػف ذكػرى عمػى محمػد )نموذج بايبى البنػائى والػذى تناولتػه در  -
 (م2224(، ودراسة عبد الولى حسيف الدهمش و خروف)2222الحافظ محمد جابر )

 (م2223استراتيجيات ما وراء المعرفة والذي استخدمتغا دراسة انتصار محمد محمد ) -
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(، ودراسػػة 2224نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائى والػػذى تناولتػػه دراسػػة كػػؿ مػػف ناديػػة ىبػػراهيـ مسػػعؼ) -
 (م2221مصطفى عبد الرحمف طه، صفاء عبد العزيز سمطاف )

 (2222نموذج دورة التعمـ والذى تناولته دراسة كؿ مف وفاء حممى أحمد ) -
(، و خالػد 2226النموذج التوليدى الػذى اسػتخدمته دراسػة كػؿ مػف ناهػد عبػد الرااػى نػوبى ) -

 (م2222سميماف اغير )
يتاح مف العرض السابؽ لمدراسات التى تناولت التصورات البديمة تلكيدها عمى            

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

رحمة الدراسية والوحدة التعميمية التى تعيب التصورات البديمة بيف الطالب حوؿ يتالئـ مب الم
وخرائط  4E×2مفاهيمغا، ولغذا استخدمت الباحثة أسموب الدمج بيف النموذج االستقصائى 

التفكير القائـ عمى الفمسفة البنائية لتعديؿ التصورات البديمة حوؿ مفاهيـ وحدة يالكغربية 
قترحة لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانوىح حيث أف هذت الوحدة تحتوى عمى والماناطيسيةي الم

العديد مف المفاهيـ العممية التى تتكوف تصورات بديمة عائعة بيف الطالب حولغا والتى يمكف 
وخرائط التفكيرح حيث  4E×2توايحغا مف خالؿ أسموب الدمج بيف النموذج االستقصائى 

وهى مرحمة االثارة يتـ فيغا الكعؼ عف  4E×2 أف أولى مراحؿ النموذج االستقصائى
 التصورات البديمة والمفاهيـ القبمية لدى التالميذم

 ض البحث:فر 
 يغدؼ البحث الحالى ىلى اختبار صحة الفرض التالى:

( بػيف متوسػطي درجػات الطػالب مجموعػة 21م2يوجد فرؽ ذو داللة ىحصػائية عنػد مسػتوى )
 لصالح القياس البعديم التصورات البديمةالبحث قبميًا وبعديًا فى اختبار 

 :أدوات البحث وإجراءاته التجريبية 
الفيزياء المتعمقة بمفاهيم الكهربية والمغناطيسية  مناهجإعداد أداة تحميل محتوى  -2

 ملممرحمة الثانوية
تمثمت أداة التحميؿ فى قائمة بمعايير مجاؿ العمـو الفيزيائية )المفاهيـ المتعمقة بالكغربية      

والماناطيسػػػية(، وذلػػػؾ بغػػػدؼ التعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى تحقػػػؽ هػػػذت المعػػػايير فػػػى محتػػػوى منػػػاهج 
الفيزيػػػاء بالمرحمػػػة الثانويػػػة، وتػػػـ واػػػب هػػػذت القائمػػػة فػػػى اػػػوء المعػػػروعات العالميػػػة لمعػػػايير 

 Cecil J, Pومعايير والية لويزيانا ، معايير محتوى الفيزياء بدولة قطرية ومنغا التربية العمم
et al., 1997)( ومعػػػايير العمػػػـو لواليػػػة بنسػػػمفانيا ،)ومعػػػايير واليػػػة فموريػػػدا 2222 ،)
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Gallagher, T, 2004)ومعػايير العمػـو لواليػة أالسػكا ،)(Mauer, R et al, 2006) ،
ٌحثدد المبثاد   وقد تمثمت فى ثالث معايير وهػى:ملمتعميـ فى مصرومعروع المعايير القومية 

ف المثثثتعلم الثثثدوائر ٌ  ، والمغناطٌسثثثٌة  األساسثثثٌة للكهربثثثاء السثثثاكنة والكهربثثثاء التٌارٌثثثة عثثثرا

ٌدرك األساس العلمى لظثاهرة الحثث تأثٌر المغناطٌسى للتٌار الكهربى، االلكترونٌة وٌحدد ال
  ٌ  لتٌار المتردد.ف دوائر اعرا الكهرومغناطٌسى، و

 الصورة األولية ألداة التحليل  -أ 
اعتممت الصورة اثولية ثداة التحميؿ عمى فئات التحميؿ والمتمثمة بالملعرات    

مقياس مدرج لمتحميؿ مكوف مف  واعت اماـ هذت الملعراتحيث المرتبطة بكؿ معيار، 
)صريح/ عكؿ التناوؿ ، والثانى: ) يتناوؿ/ ال يتناوؿ(مدى التناوؿثالث أجزاء اثوؿ: لتحديد 

( 8) أداة التحلٌل على وقد شملت، تفصيمى/ موجز(مستوى التناوؿ )، والثالث: امنى(

 م( مؤشر8;( ع مات مرجعٌة،)>معاٌٌر، )
 :التحليل ضبط أداة  -ب 

 تـ ابط الصورة اثولية ثداة التحميؿ فى جانبيف:     
 validityالصدق  (1

صورتغا اثولية عمى السادة المحكميف  بداء الرأى حوؿ مدى ارتباط ُعرات اثداة فى        
المعيػػار بالمجػػاؿ ومػػدى ارتبػػاط الملعػػر بالمعيػػار وصػػحة الصػػياغة العمميػػة والماويػػة لممعػػايير 

 والملعرات، وبعد ىجراء التعديالت التى أعار ىليغا السادة المحكميف تحقؽ صدؽ اثداةم
 Reliabilityالثبات  (2
  التحميلثبات أداة 

الفيزياء لمصفوؼ الثالثة  منغجلحساب ثبات أداة التحميؿ قامت الباحثة بتحميؿ محتوى     
عممية التحميؿ مرة أخرى بعد ماى فترة  لممرحمة الثانوية باستخداـ أداة التحميؿ، ثـ تكرار

التحميؿ زمنية قدرها خمسة ععر يومًا عمى التحميؿ اثوؿ، وبمات نسبة االتفاؽ بيف مرتى 
 % وهذا يعير ىلى درجة عالية مف الثباتم20
 ثبات عملية التحليل 

الفيزياء لمصفوؼ الثالثة لممرحمة  منغجقامت الباحثة وباحثة أخرى بتحميؿ محتوى  
% وهذا يعير 24الثانوية، وتـ حساب نسبة االتفاؽ بيف المحمميف وقد بمات نسبة االتفاؽ 

 ىلى ثبات عممية التحميؿم
 لنهائية ألداة التحليل الصورة ا -ج 

( 36( عالمات مرجعية، )0( معايير، )6اعتممت الصورة النغائية ثداة التحميؿ عمى )    
 ملعرم
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 اجراءات التحليل -د 

بعد اثنتغاء مف ىعداد أداة التحميؿ تـ تحميؿ محتوى كتب الصفوؼ الثالثة لممرحمة الثانوية 
 وفقًا لمخطوات التالية:

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

 والمغناطٌسٌة .

ئات وبغذا يكوف تـ التوصؿ ىلى الصورة النغائية ثداة التحميؿ، وتـ تحديد عينة ووحدة وف    
 ل ستخداـم التحميؿ وأصبحت اثداة جاهزة

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

باستخداـ اثداة  2224/2221تـ تحميؿ محتوى كتب الصفوؼ الثالثة لممرحمة الثانوية عاـ  -
 ، حيث كانت نتائج التحميؿ كما يمى:السابؽ ىعدادها

  الفٌزٌاء المتعلقة بمفاهٌم الكهربٌة والمغناطٌسٌة فى كتابى الفٌزٌاء للصف األول  منهجعدم تناول معاٌٌر محتوى
 والثانى الثانوى.

 الفٌزٌاء المتعلقة بمفاهٌم الكهربٌة والمغناطٌسٌة فى كتاب الفٌزٌاء للصف الثالث الثانوى. منهجمحتوى  تحقق معاٌٌر 
  (.40٪( وموجز بنسة )16٪( وتفصٌلى بنسبة )222٪ بشكل صرٌح بنسبة )34تم تحقق المعٌار األول بنسبة٪ 

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

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

ومما سبؽ يتاح أف مجاؿ العمػـو الفيزيائيػة تحقػؽ فػى كتػاب الفيزيػاء لمصػؼ الثالػث         
٪، ولـ يتحقؽ مجاؿ العمـو 01٪ وهذت النسبة ارتفعت عف حد الكفاية وهى 40الثانوى بنسبة 

الفيزيائية فى كتابى الفيزياء لمصؼ اثوؿ والثانى الثانوى مما يعير ىلى وجػود فجػوة فػى عػدـ 
وقػػػد ر الخاصػػػة بمفػػػاهيـ الكغربيػػػة والماناطيسػػػة بالصػػػؼ اثوؿ والثػػػانى الثػػػانوى تنػػػاوؿ المعػػػايي

يرجػػب ذلػػؾ ىلػػى عػػػدـ مراعػػاة التتػػابب فػػػى عػػرض المفػػاهيـ، وعػػدـ االهتمػػػاـ فػػى بنػػاء المنػػػاهج 
بالمسػػػتويات المعياريػػػة ومػػػا تتاػػػمنغا مػػػف ملعػػػرات لمحتػػػوى مػػػادة الفيزيػػػاء لممرحمػػػة الثانويػػػة 

ممػػػا أدى ىلػػػى اػػػرورة تطػػػوير طػػػة بمجػػػاؿ العمػػػـو الفيزيائيػػػة، وبصػػػفة خاصػػػة المعػػػايير المرتب
 الفيزياء المتعمقة بالكغربية والماناطيسية لمصفوؼ الثالثة لممرحمة الثانويةم ناهجمحتوى م
وتتفؽ نتػائج هػذت الدراسػة مػب مػا أعػارت ىليػه نتػائج بعػض الدراسػات التػى أجريػت عمػى       

محتػػوى الكتػػب المدرسػػية لمعػػايير التربيػػة العمميػػة  كتػػب العمػػـو والفيزيػػاء مػػف حيػػث مػػدى تنػػاوؿ
بعػػػػػكؿ متوسػػػػػط أو مػػػػػنخفض مثػػػػػؿ دراسػػػػػة كػػػػػؿ مػػػػػف خالػػػػػد ىبػػػػػراهيـ صػػػػػالح، محسػػػػػف حامػػػػػد 

(، ودراسػػػػة ناهػػػػد عبػػػػد الرااػػػػى نػػػػوبى 2220(، ودراسػػػػة فتحيػػػػة صػػػػبحى سػػػػالـ )2220فػػػػراج)
 (م2223)
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 Framework اإلطار المطور  إعداد -2

 الصورة األولية لإلطار المطور  -أ 
تػػـ ىعػػداد الصػػورة اثوليػػة ل طػػار المطػػور والتػػى اعػػتممت عمػػى مجموعػػة مػػف العناصػػر وهػػى 
)فمسػػػفة ا طػػػار، مصػػػادر بنػػػاء ا طػػػار، اثهػػػداؼ العامػػػة ل طػػػار، أنعػػػطة التعمػػػيـ والػػػتعمـ، 
مصػػادر التعمػػيـ والػػتعمـ، أسػػاليب التعمػػيـ والػػتعمـ، دور المعمػػـ، دور المػػتعمـ، أسػػاليب التقػػويـ، 

 ى مقررات الفيزياء، المراجب، خرائط المنغج(م معايير محتو 
 م تم استطالع الرأى حول نواتج التعمم

 لكؿ صؼ دراسى عمى : وقد اعتممت خريطة المنغج
 ورقة غالؼ تتامف اسـ الصؼ الدراسى، عدد الساعات الدراسيةم  (2
جػػدوؿ يتاػػمف توصػػيؼ المحتػػوى العممػػى لمصػػؼ فػػى اػػوء معػػايير مجػػاؿ العمػػـو الفيزيائيػػة  (2

 (م2ويتامف العناصر المواحة بالعكؿ رقـ )
 (6شكل)

 نموذج لخرٌطة المنهج الواردة باإلطار المطور

موضوعات  نواتج التعلم
 المقرر

أنشطة التعليم  الزمن المتوقع
 والتعلم

مصادر التعليم 
 والتعلم

أساليب التعليم 
 والتعلم

أساليب 
 التقييم

       

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

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

ويػػة، مالحظػػات أخػػرى تػػروف ىاػػافتغا سػػواء بالحػػذؼ أو الػػتعمـ لمصػػؼ الدراسػػى لممرحمػػة الثان
 ا اافة أو ا سستبداؿ لصالح البحثم

 الصورة النهائية لإلطار المطور  -ب 
بعد جمب استطالعات الرأى تـ ىجراء التعديالت التى أعار ىليغا السادة المحكمػيف، وبػذلؾ    

الفيزياء المتعمقة بمفاهيـ  منغجيكوف تـ التوصؿ ىلى الصورة النغائية ل طار المطور لمحتوى 
 ( خرائط منغجم6الكغربية والماناطيسة لممرحمة الثانوية متامنة )
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 إجراءات البحث التجريبية 
إعداد قائمة المفاهيم العلمية المتعلقة بالكهربية والمغناطيسية بالبرنامج  -2

  المقترح

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 سابقًا، وقد مرت عممية ىعداد القائمة بالخطوات التالية:
 السادة المحكمين : عرض قائمة المفاهيم العلمية على  -أ 

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

بػػػداء الػػػرأي، وبعػػػد تجميػػػب  را ء السػػػادة وطمػػػب مػػػف سػػػيادتغـ ا طػػػالع عمػػػى قائمػػػة المفػػػاهيـ وا 
جػػػراء التعػػػديالت عمػػػى بعػػػض المصػػػطمحات والداللػػػة المفظيػػػة لػػػبعض المفػػػاهيـ  المحكمػػػيف، وا 

 حسب  راء بعض المحكميفم
 الصورة النهائية لممفاهيم العممية المتعمقة بوحدة "الكهربية والمغناطيسية" المقترحة:  -ب

أتفػػؽ عمػػى أف المفػػاهيـ بعػػد ىجػػراء التعػػديالت المقترحػػة وتوصػػيات السػػادة المحكمػػيف،        
العمميػػة المتعمقػػة بوحػػدة يالكغربيػػة والماناطيسػػيةي المقترحػػة عمػػى طػػالب الصػػؼ اثوؿ الثػػانوى 
المتامنة بالبرنامج في صورتغا النغائية هي ستة وععروف مفغومًا منغا ثالثة مفاهيـ رئيسية 

 ( التالي: 2وثالثة وععروف مفغومًا فرعيًا، كما يتاح مف الجدوؿ )
 (2) جدول

 المفاهيم العممية المتضمنة بالبرنامج المقترح

عدد  المتضمنة  الفرعية المفاهيم المفاهيم الرئيسية البرنامج
 المفاهيم
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 الكهرباء الساكنة -1
 

 الشحنة الكهربية. -1
 الموصلة.المواد  -2
 المواد العازلة. -3
 أشباه الموصالت. -4
  القوة الكهربية. -5

 المجال الكهربى. -6
شدددة المجددال الكهربددى  -7

 عند نقطة.

 الجهد الكهربى. -8
 

9 

 الكهربية التيارية -2
 التيار الكهربى -1
 شدة التيار الكهربى -2
 األمبير  -3

 القوة الدافعة الكهربية -7
 القاومة -8
 األوم -9

13 



(وخرائط التفكير 4E×2فيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى)أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس ال
 ةفى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوي

                                                                   خديجة سعد محمد بيومى                                                                               

ـ 2222اكتوبر  2الجزء  4العدد  63مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
208 

فددددرج الجهددددد بددددين  -4
 نقطتين

 الفولت -5
 الكهربيةالدائرة  -6

 اليوستات -11
التوصددددددددددديل عمدددددددددددى  -11

 التوالى 
التوصددددددددددديل عمدددددددددددى  -12

 التوازى

 المغناطيسة -3
 

المجددددددددددددددددددددددددددددددددددددال  -1
 المغناطيسى

الفدددددددددددددددددددددددددددددددددددديض  -2
 المغناطيسى

كثافددددددددددددددة الفدددددددددددددديض  -3
 المغناطيسى

 
4 

 26 المجمددوع

 مواد التعميم والتعمم: -2
  الدمج بين النمدوذج االستقصدائ إعداد أوراج عمل الطالب فى البرنامج المقترح وفج(4E×2) 

  مرت عممية ىعداد أوراؽ عمؿ الطالب بالخطوات التالية:وخرائط التفكير و
 تحديد الهدف من أوراج عمل الطالب: ( أ

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

 مكونات أوراج عمل الطالب: ( ب
تـ ىعداد أوراؽ عمؿ الطالب المتامنه بالبرنامج المقترحح بحيث تـ البدء بالمقدمة،        

وتوجيغات وتعميمات العمؿ مب الزمالء، ثـ عرض الدروس وفقًا لمدمج بيف النموذج 
( سبب دروس، 0ث تحتوى أوراؽ العمؿ عمى )وخرائط التفكير، بحي (4E×2)االستقصائى 

يميغـ التقويـ النغائى لمبرنامج، وأخيرًا 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 
  درسمالمفاهيـ العممية لكؿ 
  ا طار التنظيمى لمحتوى الدرس وفقًا لمدمج بيف النموذج االستقصائى(4E×2)  وخرائط

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

تتامف عرض أفالـ تعميمية،  CDوتامنت أنعطة التعميـ والتعمـ ما يمى:اسطوانة تعميمية 
ثارة تفكيرهـم  ومجالت عممية الكترونيةح جذب انتبات الطالب وا 

  إعداد دليل المعمم لتدريس البرنامج المقترح مصوغًا وفقًا لمدمج بين النموذج االستقصائى
(4E×2) ط التفكير:وخرائ  

 تحديد الهدف من الدليل: ( أ
يتحدد الغدؼ مف الدليؿ فى عرح كيفية تدريس المفاهيـ الفيزيائية المتعمقة بالكغربية     

وخرائط التفكير، وتـ صياغة  (4E×2)والماناطيسية وفقًا لمدمج بيف النموذج االستقصائى 
 بينغـمالدليؿ ليكوف متفقًا مب أوراؽ عمؿ الطالبح لتحقيؽ الترابط 

  مكونات دليل المعمم: ( ب
  الفمسفة التى بني عميغا البرنامج المقترح، اثهداؼ العامة لمبرنامج المقترح، اثهداؼ

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

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

 مواوع المراجب المستخدمة في ىعداد الدليؿم 
 ضبط البرنامج المقترح: - ح
 دليؿ المعمـ( عمى السادة المحكميفح  –المقترح )أوراؽ عمؿ الطالب  تـ عرض البرنامج

 بداء  رائغـ، وبعد تجميب  راء السادة المحميف، تـ ىجراء التعديالت المطموبة، ومف ثـ 
  أصبح الدليؿ فى صورته النغائية صالحًا لمتطبيؽ

 :أدوات القياس 
  :اختبار التصورات البديمة لممفاهيم العممية 
 ت عممية ىعداد هذا االختبار بعدة خطوات وهى كالتالى:مر      
 تحديد الهدف من االختبار  -1

هدؼ هذا االختبار ىلى التعرؼ عمى مدى تعديؿ التصورات البديمػة لػدى طػالب الصػؼ      
 اثوؿ الثانوي حوؿ المفاهيـ العممية المتعمقة بالكغربية والماناطيسيةم



(وخرائط التفكير 4E×2فيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى)أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس ال
 ةفى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوي

                                                                   خديجة سعد محمد بيومى                                                                               

ـ 2222اكتوبر  2الجزء  4العدد  63مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
210 

 صياغة مفردات االختبار -2
المفػػػاهيـ العمميػػػة المعػػػتقة مػػػف خريطػػػة المػػػنغج لمصػػػؼ اثوؿ الثػػػانوي با طػػػار اعتبػػػرت      

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

ؿ مفردة بحيث تعبر ىحدى البدائؿ عف ا جابػة الصػحيحة، فيه واب أربعة بدائؿ اختيارية لك
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 

ى أو الظػػاهرة المرتبطػػة بػػه، بحيػػث يتػػرؾ العػػؽ الثػػانى فغػػو يػػدور حػػوؿ تفسػػير المفغػػـو العممػػ
 مفتوحًا لمطالبم

 الصورة األولية لالختبار -3
( مفردة تناولػت المفػاهيـ العمميػة المتاػمنة بالوحػدة 23) فى صورته اثولية عمؿ االختبار   

المقترحػػة فػػي يالكغربيػػة والماناطيسػػيةي والسػػبب العممػػى لغػػا، وذلػػؾ فػػى اػػوء اثهميػػة النسػػبية 
 المفاهيـ، والمواحة فى جدوؿ مواصفات اختبار التصوراتملتمؾ 

 (3جدول رقم )
 اتصورات البديمةاختبار اجدول مواصفات 

عدد  المفاهيم الرئيسية    تتضمن    المفاهيم الفرعية
 المفردات

أرقام المفردات 
 باالختبار

الوزن 
 النسبى

الكغربػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
 الساكنة

المػػػػػػواد -المػػػػػػواد الموصػػػػػػمة  -العػػػػػػحنة الكغربيػػػػػػة
 -القػػػػوة الكغربيػػػػة -أعػػػػبات الموصػػػػالت  -العازلػػػػة

المجػػػػاؿ الكغربػػػػىم عػػػػدة المجػػػػاؿ الكغربػػػػى عنػػػػد 
 الجغد الكغربىم  -نقط

9 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7 ،8 ،9 

3446% 

الكغربيػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 التيارية

اثمبيػػر -عػػدة التيػػار الكغربػػى -التيػػار الكغربػػى  
الػػػػدائرة  -الفولػػػػت -فػػػػرؽ الجغػػػػد بػػػػيف نقطتػػػػيف -

 القوة الدافعة الكغربية -الكغربية
التوصػػػػيؿ عمػػػػى  -اليوسػػػػتات -اثـو -القاومػػػػة -

 التوصيؿ عمى التوازى -التوالى 

13 10،11،12،13 ،
14،15،16،17،18  

19،20،21،22 

50% 

 -الفػػػػػيض الماناطيسػػػػػى -المجػػػػػاؿ الماناطيسػػػػػى الماناطيسية
 كثافة الفيض الماناطيسى

4 23 ،24 ،25 ،26 1544% 

 %100 ----- 26 االجمالى
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 تعميمات االختبار: -4
تاػػمنت كراسػػة اثسػػئمة تعميمػػات االختبػػار فػػى صػػفحتغا اثولػػى، وتمػػت صػػياغتغا بحيػػث    

تكػػػوف وااػػػحة ودقيقػػػة، وتاػػػمنت التعميمػػػات: مقدمػػػة لمطالػػػب تواػػػح لػػػه فكػػػرة عػػػف اختبػػػار 
عنغػػػا، ومثػػػااًل ، وزمػػػف االختبػػػار، وعػػػدد أسػػػئمة االختبػػػار، وكيفيػػػة االجابػػػة التصػػػورات البديمػػػة

 لتوايح ذلؾم
 تصميم ورقة االجابة عن االختبار: -5
فػػي ، ويقػػوـ الطالػػب والصػػؼتػػـ ىعػػداد ورقػػة ىجابػػة منفصػػمة بحيػػث تتاػػمف اسػػـ الطالػػب    

يحة مػػػف بػػػيف بواػػػب الحػػػرؼ اثبجػػػدى المعبػػػر عػػػف ا جابػػػة الصػػػحالعػػػؽ اثوؿ مػػػف السػػػلاؿ 
جابػػة، وفػػى العػػؽ لمخصػػص بورقػػة ا أمػػاـ رقػػـ السػػلاؿ فػػى المكػػاف االحػػروؼ )أ، ب، ج، د( 

 الثانى يقـو بكتابة التفسير العممى الصحيح لمبديؿ الذي تـ اختيارتم
 التقدير الكمى لمفردات االختبار  -6
اعتمػػد التقػػدير الكمػػى  لمفػػردات االختبػػار عمػػى نظػػاـ يعطػػى درجػػة واحػػدة لمطالػػب بالعػػؽ    

ذلػػؾ، ودرجتػػاف لمعػػؽ الثػػانى عنػػد كتابػػة اثوؿ عنػػد اختيػػارت البػػديؿ الصػػحيح وصػػفرًا لمػػا دوف 
تفسػػيرًا عمميػػًا كػػاماًل، أمػػا فػػى حالػػة كتابػػة تفسػػير جزئػػي يعطػػى درجػػة واحػػدة، وصػػفرًا لمػػا دوف 

 ( درجةم04ذلؾ، وبذلؾ تصبح الدرجة الكمية لالختبار تساوى )
 حساب القيم اإلحصائية:  -7
 صدج االختبار:  -أ

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

، كما تـ عرض االختبار في صورته اثولية عمى مجموعة مف السادة المحكميفح المقترحة
يؽ السلاؿ لمغدؼ الذي واب لقياسه، وذلؾ  بداء الرأي حوؿ النقاط التالية: مدى تحق

يب  راء السادة المحكميف، تـ ىجراء التعديالت وبعد تجموالماوية لمسلاؿ،  الصحة العممية
 ، وأصبح محتوى االختبار صادقًامالمقترحة

 كما تـ حساب الصدؽ بطريقتي المقارنة الطرفية، وصدؽ االتساؽ الداخميم   
 * طريقة المقارنة الطرفية:

% مف توزيب الدرجات كمجموعة >7وهي تقوـ عمى فكرة مقارنة متوسطات أعمى 
% مف توزيب الدرجات كمجموعة دنيا، وعندما تصبح >7طات درجات أدنى عميا، ومتوس
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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، 
-SPSSوالتي تـ حسابغا عف طريؽ برنامج ي  ( والتي تمثؿ )ت(=:9، ;700د البغي السيد، )فلا

 ( اكتي: 9ي  كما بالجدوؿ )  10
 (4جدول رقم )

 مقارنة الفرج بين متوسط  المجموعتين العميا والدنيا ف  اختبار التصورات البديمة 
 الداللة ت 2ع م ن المجموعة
 2422 17475 12 العميا

 دالة 114818
 1491 6475 8 الدنيا

 =>=70هي  0006ولمستوى  =6داللة يتي الجدولية لمطرفيف ولدرجات حرية 
قيـ النسبة الحرجة التي تمثؿ الفرؽ بيف المتوسطيف ذات لذا يتاح مف الجدوؿ السابؽ أف 

(، وهذا يعير ىلى أف االختبار عمى درجة عالية مف 0006داللة مناسبة عند مستوى )
 مما يطمئف ىلى استخدامهمالصدؽ، 

 * االتساج الداخم : 
( طالبة مف طالبات 80تـ تطبيؽ االختبار عمى مجموعة استطالعية قوامغا )

، وذلؾ لحساب االتساؽ الثانوية الجديدة بنات بمحافظة المنيابمدرسة  الثانويالصؼ اثوؿ 
( بيف درجات >78 ،;700الداخمي مف خالؿ حساب معامالت االرتباط )فلاد البغي السيد، 

طالب المجموعة االستطالعية في كؿ محور مف محاور االختبار عمى حدة ودرجاتغـ في 
( :ويواح ذلؾ الجدوؿ ) ي  SPSS-10عف طريؽ برنامج ي غاوقد تـ حساب االختبار ككؿ،

 التالي:
 (5جدول رقم )

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

محاور اختبار 
 التصورات البديمة

 الماناطيسية الكغربية التيارية الكغربية الساكنة

 04728 04856 04575 معامالت االرتباط

 6;8م0=  :000قيمة )ر( عند 
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يتاح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامالت االرتباط ذات داللة مناسبة عند مستوى 
(، وهذا يعير ىلى أف االختبار عمى درجة عالية مف االتساؽ الداخمي لمفرداته، مما :000)

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

 استخدامه كلداة لمقياس في البحث الحاليم تسمح ب
 )ب( حساب معامل ثبات االختبار: 

ىعادة التطبيؽح وذلؾ لحساب ثبات االختبار ككؿ، وثبات كؿ تـ استخداـ طريقة 
( ;كما بالجدوؿ )  ي SPSS-10ي محور مف محاورت، وقد تـ حساب الثبات عف طريؽ برنامج

  اكتي:
 

  (6جدول ) 
 ( 31لدرجات طالب العينة االستطالعية ف  اختبار التصورات البديمة )ن=   قيم معامل الثبات

االختبار 
الكهربية  المغناطيسية ككل

 التيارية
الكهربية 
 محاور اختبار التصورات البديلة الساكنة

 قيم الثبات 6>>00 7:=00 :7>00 9=<00

( وهى 7:=.0:  :7>م0تراوحت قيـ معامالت الثبات لمحاور االختبار ما بيف )
(، كما بمغ معامؿ ثبات 008قيـ مقبولة لثبات محاور االختبار طبقًا لمحؾ جيمفورد )

(، وهذا يدؿ عمى أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات، 9=<م0االختبار ككؿ )
 ويمكف تطبيقه عمى مجموعة البحثم

 يز لالختبار ي)جد( حساب معامالت السهولة والصعوبة والتم 
امالت السغولة والصعوبة لحساب مع  داـ المعادالت ا حصائيةحيث تـ استخ

وتـ ىعداد جداوؿ لتفريغ نتائج االختبار الذي تـ تطبيقه عمى أفراد العينة والتمييز، 
(، ومعامالت ;م0 - =007وكانت معامالت السغولة تتراوح ما بيف )  ،االستطالعية

ى مناسبة هذت القيـ كمعامالت (ح مما يعير ىل7>م0 - 9م0الصعوبة تتراوح ما بيف )
 لمسغولة والصعوبة لمستوى المتعمميف عينة الدراسة االستطالعيةم

كما تـ حساب معامؿ التمييز لمفردات االختبار حيث تراوحت معامالت تمييز 
هذت القيـ مقبولة كمعامؿ لمتمييز لمفردات (، وتعد 79م0 – 7م0مفردات االختبار ما بيف ) 

 االختبارم 
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 )د( زمن االختبار: 
تـ حساب الزمف عف طريؽ حساب متوسط اثزمنة لطالب العينة االستطالعية في 

 دقيقة( بما فيغا قراءة التعميماتم  0;ا جابة عف االختبار، حيث بمغ هذا الزمف )
 )هد( الصورة النهائية لالختبار: 

بعد ىجراءات ابط االختبار أصبح االختبار في صورته النغائية صالحًا 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، 

 االعتبارات التالية: وروعى في صياغة التعميمات 
 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:

 اختيار مجموعة البحث : -1
( طالبة مف بيف طالبات 62تـ اختيار مجموعة البحث بطريقة ععوائية وقوامغا )

محافظة المنيا، وذلؾ لمعاـ الدراسي  –الصؼ اثوؿ الثانوي بمدرسة الثانوية الجديدة بنات 
 ـم  2222/2222

 )ب( إجراءات تنفيذ تجربة البحث: 
 : إجراء التطبيج القبمى ألداة القياس عمى مجموعة البحث 

تطبيؽ أداة القياس وهى: ياختبار التصورات البديمة لممفاهيـ العمميةي عمى أفراد  تـ
ىلى  22/2/2222مجموعة البحث، وذلؾ قبؿ التدريس مباعرة، خالؿ الفترة مف  

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

 المقترح لمجموعة البحث: تدريس البرنامج -ج
جراء التطبيؽ القبمي ثداة  بعد ابط المتايرات وتعريؼ مجموعة البحث بالتجربة وأهدافغا وا 

ـ حتى يـو 7/7070/;6ح مف يوـ مبرنامج المقتر ل القياس بدأ التدريس الفعمي
 م مواح بدليؿ المعمـزمني ـ، وفقًا لجدوؿ 67/8/7070

  البحث كما يم  : لمجموعةوقد تم التدريس 
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لمجموعة البحث وهـ فى تدريس وحدة الكهربية والمغناطيسية  البرنامج المقترحتـ تدريس  -6
 الباحثة بالتدريس لمطالب بنفسغام ، وقد قامتطالبات الصؼ اثوؿ الثانوي

 البحث : مجموعةعمى  القياسإجراء التطبيج البعدى ألدوات  -د
، وذلؾ بعد التدريس مباعرة، ثـ تـ موعة البحثمجعمى أفراد  القياس اةتـ تطبيؽ أد

 تصحيح أوراؽ ا جابة الخاصة بغـح تمغيدا  جراء المعالجة ا حصائية لمبيانات م
جراء المعالجة اإلحصائية لها : -ه  الحصول عمى البيانات وا 

لبيانات قبميا وبعديا، وتـ معالجة ا القياس اةتـ رصد درجات الطالب الكمية عف أد
ح وذلؾ لتحميؿ نتائج البحث ( بواسطة الكمبيوتر  SPSS-10)ىحصائيا باستخداـ برنامج 

حوث المقترحة فى اوء نتائج وتفسيرها فى اوء فروض البحث، وتقديـ التوصيات والب
 مالبحث

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

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

عنددد مسددتوى  يوجددد فددرج ذو داللددة إحصددائية"لبحػػث عمػػى أنػػه:يػػنص فػػرض ا
 اختبداربين متوسط  درجات الطالب مجموعدة البحدث قبميدًا وبعدديًا فدى  (1015)

 ي" البعد القياسلصالح  التصورات البديمة
ولمتحقؽ مف صحة هذا الفرض مف عدمه تػـ حسػاب المتوسػط الحسػابي واالنحػراؼ المعيػاري 
 لطػػػالب مجموعػػػػة البحػػػػث فػػػي القياسػػػػيف القبمػػػػي والبعػػػػدي الختبػػػار المفػػػػاهيـ العمميػػػػة بمحػػػػاورت

لمتوسػػطى الػػدرجات المرتبطػػة،   t-test "الثالثػػة، واالختبػػار ككػػؿح وذلػػؾ لحسػػاب قػػيـ يتي ي 
بعػػد التلكػػد مػػف تػػوافر عػػروط اختبػػار يتي وتػػـ تحميػػؿ البيانػػات باسػػتخداـ البرنػػامج ا حصػػائي 

(SPSS-10) م 
 ( اكتي:>وجاءت البيانات كما بجدوؿ )

 
 
 
   



(وخرائط التفكير 4E×2فيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائى)أثر استخداـ برنامج مقترح فى تدريس ال
 ةفى تعديؿ التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لدى طالب المرحمة الثانوي

                                                                   خديجة سعد محمد بيومى                                                                               

ـ 2222اكتوبر  2الجزء  4العدد  63مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
216 

 (7جدول )
درجات طالب مجموعة البحث ف  القياس القبم  والبعدي الختبار قيمة "ت" لمفرج بين متوسطى 

 (31التصورات البديمة )ن = 

 محاور االختبار
الدرجة 
الكمية 
 لممحور

 القياس البعدى القياس القبمى
الفرج بين 
 المتوسطين

قيمة "ت" 
 المحسوبة

الداللة 
 ع م ع م اإلحصائية

 دالة 21451 14467 2482 18417 1489 345 27 الكهرباء الساكنة -1
 دالة 21415 1942 2483 2643 4409 741 39 الكهرباء التيارية -2
 دالة 15401 5447 1453 7447 142 2 12 المغناطيسية -3

 دالة 29407 39433 4495 51493 5442 1246 78 المجموع الكم  لالختبار

 <7( = df (                درجات الحرية )  <;60( =) :000قيمة يتي الجدولية عند ) 
 ( السابؽ ما يمي:>يتاح مف الجدوؿ )

( بيف متوسطي درجات طالب :000يوجد فرؽ ذو داللة ىحصائية عند مستوى )
القبمى والبعدى لكؿ محور مف محاور االختبار عمى حدت، القياسيف مجموعة البحث في 

واالختبار ككؿ، وذلؾ لصالح القياس البعديح حيث تراوحت قيمة يتي المحسوبة في كؿ محور 
( وهذت القيـ أكبر >00<7( وفي االختبار ككؿ )760:6 -6:006مف محاور االختبار بيف )
 (م<;60بكثير مف قيمتغا الجدولية )

رج ذو داللددة وعميددي يبقبددل الفددرض األول مددن فددروض البحددث  والددذي يؤكددد وجددود فدد        
إحصائية بين متوسط  درجدات طدالب مجموعدة البحدث فدى القيداس القبمد  والبعددي الختبدار 

 المفاهيم العممية لصالح القياس البعدي.
 ( بيانيًا :>( بيانات جدوؿ )6ويواح عكؿ )

 
 (1شكل )

 والبعدي الختبار التصورات البديمةرسم بيان  يوضح الفرج بين متوسط  درجات طالب مجموعة البحث ف  القياسين القبم  
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 ( ما يمى: 1يتضح من الشكل )
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 
(، بينمػا كػاف متوسػط 8<60:التصػورات البديمػة )متوسط درجاتغـ في القياس البعدي الختبػار 
(، ممػا يػدؿ عمػى تعػديؿ التصػورات البديمػػة ;670درجػاتغـ فػي القيػاس القبمػي لػنفس االختبػار )

لطػػػالب مجموعػػػة البحػػػث لممفػػػاهيـ العمميػػػة المتاػػػمنة بالبرنػػػامج المقتػػػرح فػػػى تػػػدريس الفيزيػػػاء 
 كيرمالقائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائي وخرائط التف

   قائم عمى الدمج بين النموذج الفى تدريس الفيزياء حجم تأثير البرنامج المقترح
ف  تعديل التصورات البديمة لممفاهيم العممية لدى  وخرائط التفكير  (4E×2)االستقصائ 

 طالب مجموعة البحث.
 (،Cohen's d(، وحسػاب قيمػة) η2تـ حساب حجـ التلثير عف طريؽ حساب مربػب ىيتػا )

(  محكات تواح حجـ التلثيرح فيكوف حجـ التلثير صايرًا ىذا كانت Cohenوقد قدـ كوهيف)
(، ، ويكػوف حجػـ التػاثير متوسػطًا ىذا :00( وأصػار مػف )007( أكبر مف أو تساوي )dقيمة )

(، ويكػػوف حجػػـ التػػلثير كبيػػرًا ىذا =00( وأصػػار مػػف ):00كانػػت قيمتػػه أكبػػر مػػف أو تسػػاوي )
 ( النتائج التى تـ التوصؿ ىليغا:=(، ويواح جدوؿ )=00مف أو تساوي )كانت قيمته أكبر 

 (8جدول )
  (4E×2)قائم عمى الدمج بين النموذج االستقصائ  الفى تدريس الفيزياء حجم تأثير البرنامج المقترح 

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

T t محاور االختبار
2 η

2
 

Cohen's 
d 

 حجم التأثير

 مرتفب 6411 0494 462468 21451 الكهرباء الساكنة -1
 مرتفب 5446 0494 447432 21415 الكهرباء التيارية -2

 مرتفب 3498 0489 22543 15401 المغناطيسية -3

 مرتفب 7458 0497 845406 29407 المجموع الكم  لالختبار
 

  ( السابج ما يمى:8من الجدول ) يتضح
(،  066; - =<80والخاصػػػة بحجػػػـ التػػػلثير لمحػػػاور االختبػػػار تتػػػراوح بػػػيف ) (d)قيمػػػة        

فػػػى تػػػدريس ( ممػػػا أكػػد أف البرنػػػامج المقتػػرح =00(، وهػػي أعمػػػى مػػف )=:0>ولالختبػػار ككػػػؿ )
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عػػديؿ التصػػورات الفيزيػػاء القػػائـ عمػػى الػػدمج بػػيف النمػػوذج االستقصػػائي وخػػرائط التفكيػػر فػػي ت
 فػػي تعػػديؿ التصػػورات البديمػػة لممفػػاهيـ العمميػػةقػػد حقػػؽ تػػلثيرًا مرتفعػػًا  البديمػػة لممفػػاهيـ العمميػػة

 لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانويم
%( تقريبػػػًا مػػػف التبػػػايف الكمػػػي لممتايػػػر ><ويمكػػػف تفسػػػير تمػػػؾ النتيجػػػة عمػػػى أسػػػاس أف )       

البرنػػػامج المقتػػػرح فػػػى تػػػدريس المتايػػػر المسػػػتقؿ ) التػػػابب )تعػػػديؿ التصػػػورات البديمػػػة( يرجػػػب ىلػػػى
 ( مالفيزياء القائـ عمى الدمج بيف النموذج االستقصائي وخرائط التفكير

 :تفسير نتائج الفرض 

ىف البرنػػػػػػػامج المقتػػػػػػػرح فػػػػػػػى تػػػػػػػدريس الفيزيػػػػػػػاء القػػػػػػػائـ عمػػػػػػػى الػػػػػػػدمج بػػػػػػػيف النمػػػػػػػوذج 
وخػػرائط التفكيػػر كدحػػدى نمػػاذج الفمسػػفة البنائيػػة المعرفيػػة قػػد سػػاعد    (4E×2)االستقصػػائي

عمػػى تعػػديؿ التصػػورات البديمػػة حػػوؿ المفػػاهيـ المتعمقػػة بالكغربيػػة والماناطيسػػية مػػف خػػالؿ مػػا 
 يمي: 

 المرحمػػػة اثولػػػى لمنمػػػوذج االستقصػػػائى ( مرحمػػػة ا ثػػػارة والجػػػذب(4E×2)  كعػػػفت عػػػف )
مفاهيـ الكغربية والماناطيسػية وذلػؾ مػف خػالؿ اسػتخداـ التصورات البديمة لدى الطالب حوؿ 

ح ممػا  KWHLأحداث متناقاة، أو طرح أسئمة، أو استخداـ ىحػدى خػرائط التفكيػر، وخػرائط 
 ساعد عمى تعديؿ تمؾ التصورات فى المراحؿ التالية لمنموذجم

  عػممت قيػاـ ىجراء الطالب لمجموعة مف اثنعػطة والتجػارب العمميػة والعػروض العمميػة والتػى
الطػػالب بػػالتنبل واالختبػػار والتجريػػب والتعمػػيـ وذلػػؾ فػػى مرحمػػة االكتعػػاؼ سػػاعد عمػػى تعػػديؿ 
التصػػػػػورات البديمػػػػػة لػػػػػدى الطػػػػػالب حػػػػػوؿ مفػػػػػاهيـ الكغربيػػػػػة والماناطيسػػػػػية، والوصػػػػػوؿ ىلػػػػػى 

 استنتاجات عممية صحيحةم
 عادة بناء المعرفة مرور الطالب بمحظات مف التلمؿ أثناء ممارسته لمتفكير التلممى أدى ىلى ى

فى صورتغا القوية حيث قاـ الطالب ببناء المعرفة بنفسغـ مف خالؿ المرور بمراحؿ النموذج 
 معتمدًا عمى ما لديه مف معارؼ وخبرات سابقةم

  الػدمج بػيف النمػوذج االستقصػائي(4E×2)    وخػرائط التفكيػر سػاعد عمػى حػدوث الػتعمـ ذي
فػة الجديػدة بالبنيػة المعرفيػة لمطػالب وبػذلؾ تػـ ىعػادة المعنى لدى الطػالب نتيجػة تفاعػؿ المعر 

 تعكيؿ البنية المعرفية لديغـ بعكؿ صحيح وهذا ما أكدت عميه الفمسفة البنائية المعرفيةم
  التنػػوع فػػي أسػػاليب التقػػويـ المسػػتخدمة فػػي البرنػػامج المقتػػرح كاثسػػئمة المواػػوعية، واثسػػئمة

سوـ، والمقارنات مب الرسـ، وكتابة تقرير ناقػد ذات ا جابات القصيرة حوؿ بعض الصور والر 
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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 

( والتي 2223المفاهيـ الفيزيائية لدى طالب المرحمة الثانوية، كدراسة ىيغاب جودة أحمد )
التي  (2223مصطفى عبد الجواد أبو ايؼ )لصراع المعرفي، ودراسة استخدمت خرائط ا

( والتي استخدمت 2220ودراسة نيفيف عبد الحميد محمد ) ،التدريس الواقعياستخدمت 
البنائية، ودراسة كؿ مف وفاؽ بنت خالد السعيدية، وعبدا  بف  PDEODEاستراتيجية 

 تعميميةم( التي استخدمت الدعائـ ال2224خميس أمبوسعيدى )
  :تعقيب عمى نتائج البحث 

في اػوء مػا تقػدـ مػف عػرض لنتػائج البحػث، واختبػار صػحة الفػرض، يمكػف اسػتخالص 
  (4E×2)البرنامج المقترح فى تدريس الفيزياء القائـ عمى الػدمج بػيف النمػوذج االستقصػائي أف 

 أدى ىلى: وخرائط التفكير لطالب الصؼ اثوؿ الثانوي
  البديمة لممفاهيـ العممية المتعمقة بالكغربية والماناطيسة لدي طالب الصؼ تعديؿ التصورات

 ح وبناًء عمى ذلؾ ُقبؿ الفرضماثوؿ الثانوي
  : التوصيات  

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

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

يراعػػػى تطػػػوير منػػػاهج الفيزيػػػاء بالمرحمػػػة الثانويػػػة فػػػى اػػػوء نتػػػائج الدراسػػػات بمػػػا يحقػػػؽ  -7
عداد خرائط منغج لم الفيزياء بحيث يراعى فيغا المدى  حتوىمعايير مجاؿ العموـ الفيزيائية، وا 

الفيزيػاء مػف الصػؼ االوؿ لمصػؼ الثالػث  محتوى مػنغجالتتابب مف حيث عرض مواوعات و 
 الثانويم 

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

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

 رابعًا: البحوث المقترحة:

 إمتدادًا لمبحث الحال  يقترح إجراء البحوث التالية: 
برنامج مقترح فى تدريس الفيزياء قائـ عمى الدمج بيف النموذج  أثر استخداـ -6

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

قائـ عمى الدمج بيف النموذج  لفيزياءبرنامج مقترح فى تدريس ا أثر استخداـ -7
البديمة لممفاهيـ العممية وتنمية وخرائط التفكير فى تعديؿ التصورات  (4E×2)االستقصائى

 لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانوىم الناقدمغارات التفكير 

 لتربية العمميةمافى اوء بعض المعايير بالمرحمة الثانوية  الفيزياء مناهجتطوير  -8
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 المراجددددددددع
 أواًل: المراجع العربية:

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

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

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

الجديد، العدد الثانى ععر،  المرحمة االعداديةي، المجمة العممية بكمية التربية بالوادى
 م224-41الجزء الثانى، نوفمبر، ص ص 

 التفكير بخرائط العموـ تدريس (:ي فاعمية2224أميرة سالـ عبدا ، وحمدى عبد العظيـ البنا )
 المرحمة طالبات لدى العمـ التكاممية عمميات وتنمية التحصيؿ مستوى عمى

المجمد اثوؿ، جامعة عيف عمس، العدد التربية،  في العممي البحث المتوسطةي، مجمة
 م62-2التاسب ععر، ص ص 

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

الجمعية المصرية لمتربية  -العممية االعدادى مختمفى أسموب التعمـي، مجمة التربية 
 م66-21العممية، المجمد السادس ععر، العدد الثانى، ص ص

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

 رسالة دكتورات، كمية التربية، جامعة المنيام المفاهيمى لديغـي،
 التصورات تعديؿ في المعرفي الصراع خرائط (:ي فاعمية2222ىيماف عبد الفتاح كامؿ )

ا عداديةي،  المرحمة طالب لدى الناقد التفكير وتنمية العممية المفاهيـ البديمة لبعض
 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة المنيام

                                                 (: فاعمية خرائط الصراع المعرفى فى تصحيح التصورات                                                                             2223أحمد )ىيغاب جودة 
ي، البديمة لبعض المفاهيـ وحؿ المسائؿ الفيزيائية لدى طالب الصؼ اثوؿ الثانوى
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مجمة التربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد التاسب، العدد اثوؿ، 
 م222-11مارس، ص ص

يماف عبد الفتاح كامؿ ) (:يأثر استخداـ خرائط الصراع 2223جماؿ الديف توفيؽ يونس، وا 
اي المعرفى فى تصويب التصورات البديمة لممفاهيـ العممية فى وحدة يالمادة وتركيبغ

وتنمية مغارات التفكير الناقد لتالميذ الصؼ اثوؿ االعداديي، دراسات عربية فى 
التربية وعمـ النفس، رابطة التربوييف العرب، العدد السابب والسبعوف، سبتمبر، ص ص 

 م20-34
(: يفاعمية استراتيجية التعبيغات في تعديؿ التصورات البديمة 2220حسف محمد الرفيدي )
العممية لدى طالب الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة القنفذةي، رسالة عف المفاهيـ 

 ماجستير، كمية التربية، جامعة الممؾ خالد، السعوديةم
 تدريس في التفكير خرائط عمى قائمة مقترحة استراتيجية(:ي 2222) حسيف عباس حسيف

 طالب لدى الرتبة التفكير عالي ومغارات التاممي التفكير مغارات لتنمية الكيمياء
 المصرية الجمعية ، مجمة التربية العممية،يالسعودية العربية بالمممكة الثانوية المرحمة
 م34-2 ص ص أكتوبر، الرابب، ععر،العدد الخامس المجمد العممية، لمتربية

(:يتصور مقترح لتاميف المفاهيـ والتطبيقات 2220خالد ىبراهيـ صالح، محسف حامد فراج )
الجوية بمنغج الفيزياء لممرحمة الثانويةي، مجمة كمية التربية جامعة الحيوية والظواهر 

 م020-312، الجزء اثوؿ ، أبريؿ،ص ص 206الزهر، العدد 
(:يأثر استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدى فى عالج التصورات 2222خالد سميماف اغير )

ي، رسالة البديمة لبعض المفاهيـ الريااية لدى طالب الصؼ الثامف اثساسى
 ماجستير، كمية التربية، الجامعة االسالمية، غزةم

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

(: يأثر استخداـ نموذج بايبي البنائي في تعديؿ التصورات البديمة 2222ذكرى عمى محمد )
دة العموـ لدى تمميذات الصؼ الثامف اثساسيي، رسالة ماجستير، كمية التربية، لما

 جامعة صنعاء باليمفم
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العمـو  تدريس فى التفكير خرائط عمى قائمة ىستراتيجية (:ي أثر2224رانيا عبد الفتاح محمد )
ية ا عدادىي، مجمة كم الصؼ الثانى تالميذ لدى لمارزانو المنتجه العقؿ عادات لتنمية

 م202-262، ص ص 223، العدد، 22التربية، جامعة بنغا، المجمد 
(:ي أثر توظيؼ ىستراتيجية خرائط التفكير ا لكترونى فى تعديؿ 2220سماح سالمة التتر )

التصورات الخطل وتنمية مغارة اتخاذ القرار فى مادة العمـو لدى طالبات الصؼ السابب 
 لجامعة االسالمية بازةمبازةي، رسالة ماجستير،كمية التربية، ا

( : ي فاعمية ىستراتيجية الخرائط الذهنية غير الغرمية فى 2226سوزاف محمد حسف )
تصويب التصورات البديمة لبعض المفاهيـ العممية وتنمية التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ 
فى مادة اثحياء لدى طالبات المرحمة الثانوية بالسعوديةي، مجمة التربية العممية، 

معية المصرية لمتربية العممية، المجمد السادس ععر، العدد الثانى، مارس، ص الج
 م222-32ص 

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

 م132-146بورسعيد، العدد الععروف، يونيو،ص صالتربية، جامعة 
 لمفاهيـ البديمة التصورات تعديؿ في المعمومات خرائط (:ي فاعمية2222صالح أحمد الناقة )

طالب الصؼ الثامف اثساسىي، مجمة الجامعة االسالمية )سمسمة  لدى الاوء
 م221-22 الدراسات االنسانية(، المجمد التاسب ععر، العدد الثانى، يونيو، ص ص

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

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

الممؾ سعودي، مجمة جامعة الممؾ سعود العموـ التربوية والدراسات االسالمية، المجمد 
 م201-232الرابب والععروف، العدد الثالث، ص ص

(: المنغج المدرسى واستعراؼ المستقبؿيكيؼ 2224عبد الممؾ طه عبد الرحمف و خروف)
 القاهرة: دار الكتاب الحديثمنصممه؟ وكيؼ نطورت؟ي، الطبعة اثولى، 
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(:ي دراسة مسحية لمتصورات البديمة فى مادة 2224عبدا  بف خميس أمبوسعيد و خروف )
اثحياء لدى طمبة التعميـ العاـ بسمطنة عمافي، مجمة الدراسات التربوية والنفسية، 

 م603-636جامعة السمطاف قابوس،المجمد الثامف، العدد: الثانى، ص ص 
 استراتيجية أثراستخداـ(: ي 2224)البموعي وسميماف محمد  ف خميس أمبوسعيدي،ب عبدا 

 لدى البديمة التصورات وتعديؿ الوراثية المفاهيـ اكتساب في باثقراف المعكالت حؿ
 التربوية، العموـ في اثردنية المجمة ،يعماف بسمطنة ععر الثاني الصؼ طالبات
 م244-266ص ص الثانى، العدد العاعر، المجمد

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

(: فاعمية تدريس عمـ اثحياء باستخداـ خرائط التفكير فى 2220عبد ا  سالـ الزغبى )
مجمة الزرقاء تحصيؿ طمبة الصؼ العاعر اثساسى وتنمية تفكيرهـ البصرىي، 

 م012-064، ص ص6، العدد 20، المجمد لمبحوث والدراسات ا نسانية
في  التبادلي والتدريس التفكير خرائط بيف التفاعؿ (:أثر2224أحمد ) عبداا  عبدالغادي
 الثانوية المدارس لدى طالب الصايرة المعروعات ىدارة ومغارات التحصيؿ تنمية
، 22التربية المجمد كمية - حمواف واجتماعية، جامعة تربوية التجارية، دراسات الفنية
 م643-642،يناير، ص ص2العدد 

 في التفاعمية المحاكاة تجارب تخداـاس أثر(:ي2221) وأخروف الدهمش حسيف الولى عبد
 تالميذ لدى وحاالتغا وخصائصغا المادة لمفاهيـ والبديمة الخاطئة التصورات تصحيح
 ابريؿ الرابب العدد ،والتقنية العممية لمتربية العربية ، المجمةياثساسي السابب الصؼ
 م43-24 ص ،ص

تجنب  في وأثرت السياسية لممفاهيـ الخطل الفغـ (: ي تصحيح2222عزة فتحى عمى )
المعرفيي، دراسات فى  خرائط الصراع استراتيجية باستخداـ السياسي التفكير ماالطات

، 240المناهج وطرؽ التدريس، الجمعية المصرية لممناهج وطرؽ التدريس، العدد :
 م240-221ص ص 

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

 ماجستير، كمية التربية با سماعيمية، جامعة قناة السويسم
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، مدخؿ لتطوير مناهج العمـو 2221عفت مصطفى الطناوي) (: معايير محتوى مناهج العمـو
معوقات التربية العممية فى الوطف العربى بالمرحمة االعدادية، الملتمر العممى التاسب، 

 م2221العممية، يوليو لمتربية المصرية )التعخيص والحموؿ(، الجمعية
(: اتجاهات معاصر في تدريس العمـو والتربية العممية، 2221عفت مصطفى الطناوي )

 القاهرة: مركز الكتاب لمنعرم 
رحمة الثانوية فى اوء (: يتطوير منغج الفيزياء فى الم2222عمرو محمد الحسف )

المتايرات المعاصرة لتنمية التفكير المستقبمىي، المجمة المصرية لمتربية العممية، 
 م232-241، مايو، ص ص3، العدد22الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد 

لممرحمة العمـو  مستوى جودة مواوعات الفيزياء بكتبي (:2220فتحية صبحى سالـ)
ي، الملتمر التربوى الثالث، جودة التعميـ المعايير العالمية في اوء اثساسية الدنيا
 غزةم –كمدخؿ لمتميز، الجامعة االسالمية  -العاـ الفمسطينى

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

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

 الخاطئ الفغـ فى تعديؿ  4E × 2 انمػػوذج (:ي أثػر2220كامؿ كريـ عبيد و خروف)
المتوسطي، مجمة البحوث التربوية والنفسية،  الثالث الصؼ لطالب لممفاهيـ الكيميائية

 م326-322، ص ص 14جامعة باداد، العدد 
 ( : تدريس العموـ لمفغـ، رلية بنائية، القاهرة: عالـ الكتبم2222كماؿ عبد الحميد زيتوف )

(: تدريس العموـ لمفغـ رلية بنائية، الطبعة الثانية، 2224كماؿ عبد الحميد زيتوف )
 القاهرة:عالـ الكتبم
تلصيؿ فكرىمممم (: تصميـ البرامج التعميمية بفكر البنائية 2224كماؿ عبد الحميد زيتوف )

 وبحث ىمبريقى، الطبعة اثولى، القاهرة: عالـ الكتبم
( : يالتصورات البديمة لدى الطالب معممى العموـ عف بعض 2223ماجدة حبعى محمد )

المفاهيـ العممية ودور برنامج ا عداد التخصصى فى تصويب تمؾ التصوراتي، 
لممناهج وطرؽ التدريس، كمية دراسات فى المناهج وطرؽ التدريس، الجمعية المصرية 

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

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

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

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

 فى مقترحة وحدة تدريس فى 4E × 2  نموذج استخداـ (:ي أثر2224ريـ موسى متى )م
 الذهنى والطالقة والحساب الريااى االستدالؿ مغارات تنمية عمى الحساب الذهنى

، 22االبتدائيةي، مجمة تربويات الرياايات، المجمد  المرحمة تالميذ لدى الحسابية
 م240-204، الجزء اثوؿ، اكتوبر، ص ص 22العدد

(:يفاعمية نموذج التعمـ البنائى 2221مصطفى عبد الرحمف طه، صفاء عبد العزيز سمطاف )
فى تعديؿ التصورات الخاطئة نحو مفاهيـ الويب الداللى وتنمية دافب حب االستطالع 
لدى طالب كمية التربيةي، دراسات عربية فى التربية وعمـ النفس، العدد الثامف 

 م02-20 والستوف، ديسمبر، ص ص
(: يأثر استخداـ نموذج لمتدريس الواقعى فى تعديؿ 2223مصطفى عبد الجواد أبو ايؼ )

التصورات الفبزيائية البديمة وتنمية مغارات االستقصاء العممى لطالب الصؼ اثوؿ 
 الثانوىي، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة المنيام

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

 م226-23،ص ص 60دراسات عربية فى التربية وعمـ النفس، المجمد الرابب العدد 
خرائط (:ي فاعمية تدريس اثحياء باستخداـ 2222منى بنت خالد محمد، محسف حامد فراج)

التفكير فى تنمية المغارات المتامنة بالبعد الثالث لمارازانو والميؿ نحو المادة لدى 
طالبات الصؼ الثانى الثانوىي، مجمة الثقافة والتنمية، جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية، 

 م224-216، فبراير ص ص 260العدد 
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اءة الذاتية والتنور العممى عمى الكف 4E × 2(: فاعمية نموذج 2224مغا عبد السالـ أحمد )
والتحصيؿ الدراسى لدى تالميذ الصؼ الثانى االعدادى فى مادة العموـي، مجمة التربية 
العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد السابب ععر، العدد الثالث،مايو، 

 م220-42ص ص
العمـو  تحصيؿ في عقميال والنمو التفكير خرائط بيف (:ي التفاعؿ2224منير موسى صادؽ )

االعداديي، المجمة المصرية  الثالث الصؼ لتالميذ القرار واتخاذ االبتكاري والتفكير
لمتربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد الحادي ععر، العدد الثانى، 

 م242-32يونيو، ص ص 
البنائى غمى تعديؿ المفاهيـ البديمة (:ي أثر استخداـ نموذج التعمـ 2224نادية ىبراهيـ مسعؼ)

وتحصيؿ طالبات الصؼ السابب اثساسى فى مواوع الكثافةي، رسالة ماجستير، كمية 
 الدراسات العميا، جامعة بيرزنتم

(: يفعالية النموذج التوليدى فى تدريس العمـو لتعديؿ 2226ناهد عبد الرااى نوبى )
محيطة و اكتساب مغارات ا ستقصاء التصورات البديمة حوؿ الظواهر الطبيعية ال

العممى و ا تجات نحو العموـ لدى تالميذ الصؼ اثوؿ ا عدادىي، مجمة التربية 
العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد السادس، العدد الثالث، 

 م224-41، ص ص2226سبتمبر
رحمة الثانوية فى اوء بعض (:يتقويـ مناهج الفيزياء فى الم2223ناهد عبد الرااى نوبى )

المعايير القومية لمتربية العمميةي، مجمة البحث فى التربية وعمـ النفس، المجمد 
 م42-2الععروف،العدد الثانى، أكتوبر، ص ص 

(:ي المعايير القومية لمتربية العممية ومناهج الفيزياء بالمرحمة 2222ناهد عبد الرااى نوبى)
تربية وعمـ النفس، المجمد الثالث، العدد الثالث، الثانويةي دراسات عربية فى ال

 م64-26يوليو،ص ص 
البنائية فى تصويب  PDEODE(:ي فعالية استراتيجية 2220نفيف عبد الحميد محمد )

جامعة  -التصورات الخطل فى الفيزياء لدى طالب المرحمة الثانويةي، مجمة كمية التربية
 م2223-2222ص  بورسعيد، العدد الثانى والععروف،يونيو، ص
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 التفكير تنمية في التفكير خرائط استخداـ أثر(: ي2222) القايب عبدالرحمف بنت نورة
 النفسية، لمدراسات المصرية ، المجمةيالجامعة طالبات لدي ل نجاز والدافب المنظومي
 م120-431ص ص ،02العدد ،22 المجمد النفسية لمدراسات المصرية الجمعية

 عمى الفاعمية الذاتية والتحصيؿ4E×2 فاعمية نموذج (:ي2226العيخ )هانى عبد المجيد 
 الدراسي لدى طالب المدرسة الثانوية التجارية في مادة

، الجزء: الخامس، ص ص 213ي، مجمة كمية التربية، جامعة اثزهر، العدد ا دارة
 م230-624

 في الذهنية المفاهيـ خرائط استراتيجية استخداـ فاعمية(: 2223)  أحمد عدلى ا  هبة
 التفكير مغارات وتنمية العممية لممفاهيـ الخطل التصورات تصويب عمى العموـ تدريس
 النفس، وعمـ التربية فى عربية ، دراساتياالعدادية المرحمة تالميذ لدى الناقد
 م13-20 يونيو، ،04:العدد

 تنمية التفكير فى حياءاث منغج تدريس فى التفكير خرائط فاعمية(: ي 2220)بعير محمد هبة
والمعرفة، الجمعية المصرية  القراءة مجمة الثانوىي، اثوؿ الصؼ طالب لدى التلممى

 م224-232 ص ص  ،241العدد عمس، عيف جامعة لممناهج وطرؽ التدريس،
 (: المعايير القومية لمتعميـ فى مصر، المجمد الثالث، القاهرةم2226وزارة التربية والعميـ)

(: معايير العمـو لدولة قطر، نطاقغا وخريطة تتبعغا، 2224التربية والتعميـ بدولة قطر)وزارة 
 دولة قطرم

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

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

 الدعائـ استخداـ (:ي أثر2224وفاؽ بنت خالد السعيدية، عبدا  بف خميس أمبوسعيدى)
 التاسب الصؼ لدى طالبات الكغربائية لممفاهيـ البديمة التصورات تعديؿ في التعميمية
مافي، المجمة الدولية لمدراسات التربوية والنفسية، المجمد الرابب، عُ  بسمطنة اثساسي

 م 42-22العدد اثوؿ، ص ص 
 ثانيا: المراجع األجنبية:
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