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  ملخص
لطلبة المرحلة  PDEODE)(م إستراتيجية هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية استخدا

) ٤٨(بلغ عدد أفراد الدراسة . األساسية العليا في تحصيلهم للمفاهيم الفيزيائية وتفكيرهم العلمي
طالبًا من طلبة الصف التاسع األساسي، وزعوا بالطريقة العشوائية المنتظمة إلى مجموعتين 

لة الدراسة، استخدم تحليل التباين األحادي ولإلجابة عن أسئ. إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة
)ANOVA ( وتحليل التبان المتعدد)MANOVA ( لتحليل نتائج طلبة مجموعتي الدراسة

وقد أظهرت . التجريبية والضابطة على اختباري تحصيل المفاهيم الفيزيائية والتفكير العلمي
لمتوسطين الحسابيين بين ا) ٠.٠٥=α(النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى 

لعالمات طلبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على االختبارين ُيعزى لطريقة التدريس 
وفي ضوء هذه . PDEODE)(لصالح المجموعة التجريبية والتي درست باستخدام إستراتيجية 

، وتدريب في العملية التعليمية التعلمية PDEODE)(النتائج أوصى الباحث بتبني إستراتيجية 
المعلمين في أثناء الخدمة على استخدامها، آما أوصت بإجراء دراسات مماثلة على صفوف 

  .    وموضوعات أخرى

  التفكير العلمي، المفاهيم الفيزيائية، PDEODE)(إستراتيجية : الكلمات الدالة
 
Abstract 

This study aimed to investigate the effectiveness of using (PDEODE) 
strategy among Higher Basic Stage Students on their achievement of 
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physics concepts and scientific thinking. The sample of the study 
consisted of (48) ninth grade male students who distributed randomly 
into two groups: experimental group and control group. To answer the 
questions of study, data was gathered and analyzed using (ANOVA) and 
(MANOVA). The results showed there were no significant statistical 
differences at (α = 0.05) between the mean scores of achievement test of 
physics concepts, and scientific thinking test that was attributed to the 
instructional strategy in favor of the experimental group. In light of these 
results, the researcher recommended adopting (PDEODE) strategy in the 
teaching-learning process and in training in-service teachers and 
reforming the scientific subjects in accordance with this strategy. In 
addition, the study recommended conducting similar studies and 
researches on other classes and subjects. 

Keywords: (PDEODE) Strategy, Physics Concepts, Scientific 
Thinking. 

  
  المقدمة

أن دراسته تزيد من قدرة آما يعد علم الفيزياء علمًا تطبيقيًا يدخل في معظم مجاالت الحياة، 
فهو يبحث . علم يرتبط ويؤثر في العلوم األخرى وهوالمتعلم على تنمية جوانب حياته المختلفة، 

عة معظم األساس في صنا ويعدفي قوانين الطبيعة وظواهرها ويعمل على تقديم تفسيرات لها، 
األجهزة اإللكترونية والكهربائية والصناعية، وبالتالي هو العلم الذي يعود إليه الطبيب في 

وبعد ذلك يضع العالج المناسب لها، وهو الذي يعود إليه ) األشعة مثًال(تشخيص األمراض 
جيولوجي المهندس والكهربائي عند تصميم وبناء اآلالت الصناعية والميكانيكية، آما يعود إليه ال

لذلك ال بد من تطبيق األساليب التدريسية الحديثة في . عند دراسته لطبقات األرض وخصائصها
تقديم مفاهيمه للطلبة لمواآبة التطورات التي تحدث في هذا العصر الذي يتسم باالنفجار المعرفي 

جيات التدريسية فمن خالل األساليب واالستراتي. والتكنولوجي وتراآم المشكالت الحياتية المختلفة
مواجهة مشكالت حياتية جديدة قد ل نميالمتعلعد م العلوم بعامة والفيزياء بخاصة يالحديثة في تعلي

حلها بطريقة علمية سليمة، وبالتالي يسهمون بشكل واضح يساعدهم في تواجههم في المستقبل، و
  ). ٢٠١١؛ الزعبي والسالمات، ٢٠٠٥الحياصات، (في تقدم المجتمع وتنميته 

ومع التطور العلمي الهائل، واستمرار الحياة، والبحث العلمي تزداد المعرفة العلمية بشكل 
صعوبة في نقلها، وتعليمها إلى الطلبة، لذلك رآز  هناكفآبير، وتتفرع، وتتنوع، وبالتالي 

التربويون على المفاهيم العلمية آأحد أهم أهداف تدريس العلوم ألنها ُتعد لغة العلم ومفتاح 
هيم لمعرفة العلمية، وقد أشارت معظم الدراسات إلى أن المفاهيم العلمية بشكل عام والمفاا

صعوبة في تعلم إلى بطريقة تتطلب تفكيرًا مجردًا، وهذا يؤدي الفيزيائية بشكل خاص تدرس 
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وتحصيل هذه المفاهيم، لذلك أجريت العديد من الدراسات لوضع العالج المناسب لصعوبات تعلم 
  ).٢٠٠٣الخوالده، (فاهيم ه المهذ

المفاهيم ُلحمة المعرفة العلمية، وسداها، فهي التي تكسب المعرفة العلمية مرونتها تعد و
ولكل فرع معرفي بناؤه المفاهيمي الخاص به، ويتحدد هذا البناء بعدد من . وتسمح لها بالتنظيم

العالقات التي تربط هذه المفاهيم األساسية التي ينطوي تحتها عدد من المفاهيم الفرعية، وب
المفاهيم معًا وتنظم المعرفة العلمية تنظيمًا مفاهيميًا يقوم على ما بين عناصرها من عالقات 

ويعتبر برونر أن البناء المفاهيمي للمتعلم ). ٢٠٠٣الزعبي، (منطقية تفرضها طبيعتها المفاهيمية 
الفرد لبنية الموضوع المعرفي يمكنه  من العوامل األساسية التي تؤثر في فاعلية التعلم، فامتالك

من التصرف بالمعرفة، وتحويرها، وتوليد معرفة جديدة منها، أو استبصار عالقات جديدة بين 
عناصرها، آما يمكنه من توظيف المعرفة في حل المشكالت؛ األمر الذي يزيد من فاعلية 

يزيد من قدرة المعرفية لبنية وفضًال عن ذلك، فإن امتالك ا. المعرفة لديه وينمي قوته العقلية
الفرد على االحتفاظ بالمعرفة واستخدامها عند الحاجة، آما يوفر له دافعية ذاتية تساعده في فهم 

  ). Bruner, 1960؛ ١٩٨٦الشيخ، ( المادة الدراسية وفي انتقال أثر التعلم

يات ظرُبذلت خالل النصف الثاني من القرن الماضي جهود آبيرة في البحث عن نوقد 
واالستراتيجيات التدريسية التي تبنى عليها التعلم البنائي ظرية ن نتفي التعلم، وآا ةذج جديدامون

االستراتيجيات  تطويرذلك ُطلب من المعلم ول). Yager, 1991(األآثر قبوًال لدى التربويين 
التي ، وستراتيجياتهاة واالبنائي النظريةتبني  فحاول العملية التعليمية والتعلمية، التي يستخدمها في
ميسرًا ومسهًال ومنظمًا لعملية التعلم وموجهًا للطالب نحو بناء معارفه من  فيها يكون دور المعلم

خالل تفاعله مع البيئة، بحيث يكون نشطًا ُيقبل على التعلم وهو يحمل آراءه الخاصة، ويستخدم 
 & Tobin, Tippins(ء معارفه معارفه السابقة إلدراك معاني التجارب والخبرات الجديدة لبنا

Gallard, 1994  ،٢٠١١؛ الزعبي والسالمات.(  

تدريس بنائية يواصلون التعليم واستراتيجيات إن المعلمين رغم دعوتهم لتبني طرق 
. التغييرات الكبيرة في المناهج ال يقابلها تغيير يذآر في غرفة الصف حيث إنبالطريقة التقليدية، 

لم ال ينفذ المنهاج الجديد ) Cronin-Jones, 1991(آورنين جونز وفي هذا الصدد تتساءل 
 & Hewson(بالطريقة المصممة لتنفيذه؟ وقد يعود السبب آما يرى هيوسن وهيوسن 

Hewson, 1998 ( إلى أن المعلمين يحملون مفاهيم بديلة حول التعليم والتعلم تتعارض مع
إن التغيير لن يحدث : الممانعة للتغيير بقوله) Tobin, 1990(وُيفسر توبين . وجهة النظر البنائية

ولذلك ظهرت الدعوة لدراسة اإلطار . إال إذا غير المعلمون تصورهم لدورهم ودور تالميذهم
ور تالميذهم ضروري الفكري الذي يوجه سلوك المعلم، ذلك أن فهم تصور المعلمين لدورهم ود

  . تدريس التي يمارسها المعلمون بشكل عامالسياسة التربوية في تغيير طرق ال إذا رغب صانعو

وإلحداث تعلم ذي معنى عند الفرد المتعلم وزيادة فاعلية التعلم وتحويل عملية تعلم المفاهيم 
من عملية ساآنة إلى عملية ديناميكية معززة بالنشاطات العقلية جرى الترآيز على مهارات 

ًا، وينجم عن قدرة الطالب على معالجة الرموز التفكير الذي ُيعد من أآثر النشاطات المعرفية تقدم
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واستخدام المفاهيم بطرق تمكنه من حل المشكالت ، فقد برر آوتن اهتمام الباحثين بتنمية 
مهارات التفكير داخل الصف بأن المتعلمين يعيشون في عالم سريع التغير وهذا التغير يقتضي 

  ). Cotton, 2000(إعمال العقل في الظواهر الطبيعية المحيطة 

بأنه نشاط عقلي ) ١٩٩٩سعيد، (للتفكير العلمي، منها ما يعرفه  عدة وقد ظهرت تعريفات
منظم قائم على إيجاد البرهان والدليل إلثبات النتيجة، ويستخدمه الفرد في معالجة مواقف محيرة، 
أو الوصول إلى حل مشكلة، وفيه يستخدم الفرد بعض المهارات مثل المالحظة والتصنيف 

بأنه آل نشاط مرن ) ١٩٩٩النجدي، (آما عرفه علي راشد الوارد في . والتنبؤ واالستنتاج
يتصرف بشكل منظم في محاولة حل المشكالت، ودراسة الظواهر المختلفة والتنبؤ بها، والحكم 
عليها باستخدام منهج معين يتناولها بالمالحظة الدقيقة، وقد يخضعها للتجريب في محاولة 

فيعرفه بأنه نشاط عقلي يستخدمه اإلنسان ) ٢٠٠٤زيتون، (أما . قوانين ونظرياتللتوصل إلى 
في معالجة المشكالت التي تواجهه في حياته اليومية، وفي بحث المشكالت وتقصيها بمنهجية 

     .  علمية منظمة، والوصول إلى حلول لها

ر في تعزيز قدرة الطلبة العلوم بالتفكير العلمي لما له من دور مؤثتدريس بهتمام االويعود 
على فهم الظواهر المحيطة بهم، وتمكينهم من استخدام المبادئ والعمليات المختلفة للخروج 
بقرارات ذاتية حول القضايا العلمية التي تؤثر في المجتمع، عالوة على تعزيز دور الفرد في 

  .لمشارآة في حلهااإلسهام في القضايا المجتمعية ذات األبعاد العلمية والتكنولوجية، وا

أن التفكير العلمي مهارة قابلة للتعلم، وبالتالي يمكن تنميتها، آما ) ١٩٩٩(ويذآر النجدي 
التفكير تفاعل نشيط من الفرد والمعارف،  إنتشير هيلدا تابا أيضًا إلى أن التفكير يمكن تعلمه، إذ 

آما أن . ينمو وفقًا لتتابعات متسقةآما أن نظريات التعلم التي تهتم بالتفكير تتبلور في أن التفكير 
الطلبة معنيون باإلجابة عن العديد من األسئلة التي تتطلب منهم البحث عن المعلومات وعمل 
االستقصاءات العلمية، وتنظيم األدلة لتقديم تفسيرات أآثر صدقا وإقناعا، وذلك التخاذ القرارات 

حتى يكونوا قادرين على القيام بذلك ال بد ائبة، وحل المشكالت وصالمناسبة، وإصدار األحكام ال
  .National Research council (NRC,1996)) .من تنمية قدرات التفكير العلمي لديهم

ها تتضمن مجموعة إنويكتسب التفكير العلمي أهمية خاصة في مجال تدريس العلوم، إذ 
لفرضيات والتنبؤ واسعة من العمليات التي يتطلبها النشاط العلمي مثل التخطيط، ووضع ا

والتصميم وإجراء االستقصاءات وتفسير النتائج وجدولتها، واالتصال، آما تتضمن عددًا من 
 المالحظة، والقياس، والوصف، وجمع البيانات وتسجيلها وتحليلها: النشاطات المفتاحية مثل

(Keith, Carolyn, Paulin & Michelle, 2004).  

أصبحت أداة ووسيلة في الوقت  حيثمن األهداف التربوية هدفًا  العلميتنمية التفكير  تعدو
نفسه إلعداد الفرد للمستقبل من خالل البرامج واألساليب واالستراتيجيات المناسبة، والتي تشجع 

في فترة التعليم، فقد تعددت  العلميونظرًا إلمكانية تنمية الطلبة وتفكيرهم . العلميوتحفز التفكير 
ويفرض أيضًا على  يتم اعتمادها من أجل هذه الغاية، التيالتعليمية ت األساليب واالستراتيجيا
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القرالة، ( العلمي لتنمية التفكيراالستراتيجيات التعليمية األساليب والمعلمين استخدام هذه 
٢٠٠٤(.  

وفي ضوء ما سبق واستنادا إلى المؤشرات الدالة على االنخفاض في مستوى الفهم 
وإلى التوصيات الصادرة من المؤتمرات والدراسات السابقة  علمي،واآتساب مهارات التفكير ال

واآتساب مهارات  الفهم السليم للمفاهيم الفيزيائية إلى االرتقاء بمستوى وسعيًا ،ذات الصلة
قائمة وال PDEODE)(إستراتيجية  فاعليةالستقصاء , جاءت الدراسة الحالية. علميالتفكير ال

 تاسعالصف ال طلبةلدى  علميوالتفكير ال ،المفاهيم الفيزيائيةالبنائي في تحصيل على المنحى 
  .األساسي

 & Savander( اقترحتها في البداية سافندر وآوالري PDEODE)(وإستراتيجية 
Kolari, 2003 (واستخدمت أيضًا من قبل وآوالري وزمالئه )Kolari, Viskari, 

Savander, 2005 (ألنها تعطي في التدريس  مهمةيجية وهي إسترات. في مجال التعليم الهندسي
آوسيلة  اإلستراتيجيةستخدم هذه توبالتالي، فإن المقصود أن . النقاش وتنوع اآلراءب ناخًا يتمتعُم

  .على فهم مواقف الحياة اليومية الطلبةلمساعدة 

  : )Costu, 2008( على PDEODE)(مل سير وتطبيق إستراتيجية تويش

ثم يتيح  ،طلبةالمعلم ظاهرة حول المفهوم المراد تعليمه لل حيث يقدم): Prediction(التنبؤ  .١
رير تلك وتب ،بنتيجة الظاهرة أو المشكلة المطروحة بشكل فردي يتنبَّؤوالهم الفرصة لكي 

  . فعاليات أو أنشطة تعليمية التنبؤات قبل أن تبدأ أي

صغيرة من آي يعملوا في مجموعات  طلبةيتيح المعلم الفرصة لل): Discuss(المناقشة  .٢
  .والتأمل معا ،وتبادل الخبرات ،جل مناقشة أفكارهمأ

 ونتبادليو ،بشكل تعاوني الظاهرةتفسير إلى  الطلبةوهنا يصل ): Explain(التفسير  .٣
  . نتائجهم مع المجموعات األخرى من خالل المناقشة الجماعية للصف بأآمله

لظاهرة من خالل إجراء أفكارهم وآراءهم حول ا الطلبةيختبر ): Observe(المالحظة  .٤
يقع الطالب في حالة دهنا  (وتسجيل المالحظات , األنشطة والتجارب على شكل مجموعات

  ).من عدم االتزان المعرفي  في حال عدم توافقها مع التنبؤات

يقوم الطلبة بتعديل تنبؤاتهم من خالل المالحظات الفعلية في الخطوة ): Discuss(المناقشة  .٥
لب من الطلبة ممارسة مهارات التحليل والمقارنة ونقد زمالئهم في وهذا يتط ،السابقة

  .المجموعات

جميع التناقضات الموجودة بين المالحظات والتنبؤات  الطلبةيواجه ): Explain(التفسير  .٦
  ).تغيير مفاهيمي(من خالل حل التناقضات التي توجد ضمن معتقداتهم 

  



 "......لطلبة المرحلة  PDEODE)(فاعلية إستخدام إستراتيجية "ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٤٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  مشكلة الدراسة 
يم بتطوير المناهج والكتب المدرسية في المواد المختلفة، ويالحظ وزارة التربية والتعلقامت 

على تلك المناهج والكتب تميزها بمحتوى أقل وترآز على األنشطة العلمية وعلى دور الطالب 
اإليجابي النشط في العملية التعليمية التعلمية، وهذا يتطلب من المعلم استخدام استراتيجيات 

سب وتنمية قدراتهم المفاهيم الفيزيائية بشكل منا اآتسابة على تدريسية حديثة تساعد الطلب
. العلمية الطلبةالتي تبنى فيها مفاهيم  المهمةآما أن مرحلة التعليم األساسي من المراحل . العقلية

طرائق  إنحيث , ولكن تدريس المفاهيم لهذه المرحلة ما زال ال يحظى باالهتمام المرجو
باإلضافة إلى عجزها في  ،قصورا في إآساب الطلبة لهذه المفاهيمالتدريس التقليدية تعاني 

بنائية تساعد في زيادة  إستراتيجية تقديم يستوجب الذي األمر ،إآساب الطلبة مهارات التفكير
  .العلميتحصيل المفاهيم العلمية وتنمية التفكير 

اتيجية إسترالتي تناولت والعربي ونظرًا لندرة الدراسات على المستوى المحلي 
)(PDEODE  ت هذه الدراسة، فقد تناولبشكل عام والفيزياء بشكل خاصفي تدريس العلوم 

لتدريس المفاهيم الفيزيائية لطلبة المرحلة  PDEODE)(إستراتيجية استخدام  فاعليةالكشف عن 
  .     العلميتفكيرهم األساسية العليا في تحصيلهم لهذه المفاهيم و

ما فاعلية استخدام  :اآلتي بالسؤال الرئيس الدراسة وبالتحديد فقد صيغت مشكلة
لطلبة المرحلة األساسية العليا في تحصيلهم المفاهيم الفيزيائية  PDEODE)(إستراتيجية 

  ؟  العلميوتفكيرهم 
  :نااآلتين ان الفرعيوانبثق عن السؤال الرئيس السابق السؤاال

الفيزياء في تحصيل المفاهيم  لتدريس مادة PDEODE)(ما فاعلية استخدام إستراتيجية  .١
  الصف التاسع األساسي؟ طلبةالفيزيائية لدى 

 العلميالتفكير  تنميةلتدريس مادة الفيزياء في  PDEODE)(استخدام إستراتيجية  ما فاعلية .٢
  الصف التاسع األساسي؟ طلبةلدى 

  مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
وتتضمن  ،دريس قائمة على المنحى البنائيإستراتيجية توهي ): PDEODE(إستراتيجية 

ة       ت اآلتي ل الس ي المراح تلخص ف ة ت راءات المتتابع ن اإلج لة م ؤ : سلس  -) Prediction(التنب
ة  ير  -)Discuss(المناقش ة  -)Explain(التفس ة  -)Observe(المالحظ  -)Discuss(المناقش

ا أو       ). Explain(التفسير  م سؤاال موجه ارة المعل تم من خالل إث ة أو ظاهرة من      ت مشكلة واقعي
ا . الظواهر دها بمجموعة من األنشطة       ،يقوم الطالب على أثرها بعمل تنبؤات ثم يبرره وم بع ويق

  . ويفسرها ،ويحللها ،ويجمع البيانات ،فيصمم وينفذ األنشطة
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 المفاهيم الفيزيائيةتحصيل 
ن آتاب الفيزياء للصف مة الميكانيكا تحصيل الطلبة للمفاهيم الفيزيائية المتضمنة في وحد

التاسع األساسي في المستويات العقلية الثالثة المعرفة، والفهم، والمهارات العقلية العليا وفق 
الكلية التي حصل عليها الطالب  لعالمةبا إجرائيًاالتحصيل قيس تصنيف بلوم، وفي هذه الدراسة 

  . المعد لذلك المفاهيم الفيزيائيةتحصيل في اختبار 

  لعلمياالتفكير 
رد بشكل       ا الف وم به ي يق مدى واسع من الممارسات والعمليات العقلية والحرآية والنفسية الت
ذآورة،           ة الم ه في المجاالت الثالث درات لدي ا وجود ق منطقي ومنظم ومترابط ويعكس من خالله

ا        ة وتبريره ة العلمي اف المعرف ن اآتش درات م ك الق ه تل ث تمكن دان، (بحي ، )٢٠٠٦أبوحم
ي    وإلغراض ه ب ف ا الطال ي حصل عليه ة الت ًا بالعالم ي إجرائي ر العلم يس التفكي ة ق ذه الدراس

رات، وتصميم التجارب،     : اختبار التفكير العلمي الذي اشتمل على ستة مجاالت هي ضبط المتغي
  .وصوغ الفرضيات، واالستدالل العلمي، وتعميم النتائج، والتفسير العلمي

  حدود الدراسة ومحدداتها
  :م نتائج هذه الدراسة باآلتييقتصر تعمي

ي  − ي وردت ف ى الموضوعات الت اء اقتصرت الدراسة عل اب الفيزي ا من آت دة الميكانيك وح
قوانين نيوتن في الحرآة، والشغل  : المقرر للصف التاسع األساسي، وهذه الموضوعات هي

  . والطاقة

  .الصف التاسع األساسي الذآور طلبةقتصرت الدراسة على عينة من ا −

  .األردنية طلبة الصف التاسع األساسي في المدارسمن مثيل العينة لنظرائهم مدى ت −

ا أدوات الدراس   − ين     مدى الصدق والثبات التي تتمتع بهم ايز ب ى التم درتها عل ة ة وق في   الطلب
  .اإلجراءات المستخدمة في التنفيذ والتطبيقوقياس األهداف التي ُبنَيت من أجلها، 

  اسةأهمية الدر
  : أهميتها من مجالين، هما تستمد الدراسة

  األهمية النظرية للدراسة: أوًال

آوالري و سافندرالتي تم اقتراحها من قبل ) PDEODE(تتناول إستراتيجية تدريس جديدة  −
Savander & kolari, 2003) (       ة ة البنائي  بوصفها والتي تنسجم مع افتراضات النظري

  . شيوعا في هذا العصر أآثر النظريات التي تبنتها حرآات اإلصالح الحديثة
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ى  آما تكتسب هذه الدراسة أهميتها في أنها من الدراسا −  -في حدود إطالع الباحث     -ت األول
ا    PDEODE)(على المستوى المحلي والعربي في استخدام إستراتيجية  الستقصاء فاعليته

  . العلميالتفكير فيزيائية والمفاهيم التحصيل في 

  ةاألهمية العملية للدراس: يًاثان

وفر لمعلمي ال    PDEODE)(إجراءات وصفية إلستراتيجية  − د ت وم التي ق فرص توظيف    عل
  .هذه اإلستراتيجية وتفعيلها

ا يحقق      ،ومن المؤمل أن تسهم هذه الدراسة في تحسين أداء المعلمين − ة بم م الطلب وتجويد تعل
ة  ة المرغوب ات التعليمي تراتيجية   , النتاج ة إس دى فاعلي ن م حة ع ورة واض اء ص وإعط

PDEODE) ( ي ال ية، ف ة التدريس ة    عملي ين نوعي ي تحس ة ف ذه الدراس ائج ه د نت وأن تفي
دريس في    ة   الت واد العلمي ذا المجال والمجاالت          الم د من البحوث في ه ا لمزي وتكون منطلق

  .األخرى
  

  الدراسات السابقة ذات الصلة
المي،        ي والع ى المستوى المحل ي أجريت عل وجد عدد   بعد مراجعة الدراسات والبحوث الت

ام،         ائي بشكل ع ى المنحى البن ة عل دريس القائم من الدراسات في مجال استخدام استراتيجيات الت
ي استخدمت    ولكن وجد ك  بشكل خاص،   ) PDEODE(وإستراتيجية  ندرة في الدراسات الت وذل

ى             ات المتاحة باإلضافة إل ذلك قواعد البيان ة المختصة، وآ دوريات التربوي من خالل الرجوع لل
  . ع البحث على الشبكة العنكبوتيةمواق

  :يلي عرض للدراسات ذات العالقة التي استطاع الباحث الوصول إليهاوفيما 

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام ) ٢٠١١(أجرى الزعبي والسالمات فقد 
 مبنية على نموذج مارزانو ألبعاد التعلم لطلبة المرحلة األساسية العليا فيبنائية استراتيجية 

بلغ عدد . تحصيلهم للمفاهيم الفيزيائية وتنمية مهارات التفكير الناقد واتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء
اختباري تحصيل المفاهيم الفيزيائية وتكونت أدوات الدراسة من . طالبًا) ٦٠(أفراد الدراسة 

ج وجود فرق وقد أظهرت النتائ. ومهارات التفكير الناقد ومقياس االتجاهات نحو مادة الفيزياء
بين المتوسطين الحسابيين لعالمات طلبة مجموعتي ) ٠.٠٥=α(ذي داللة إحصائية عند مستوى 

اختباري تحصيل المفاهيم الفيزيائية ومهارات التفكير الناقد الدراسة التجريبية والضابطة على 
يبية والتي ُيعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجر ومقياس االتجاهات نحو مادة الفيزياء

  .درست باستخدام استراتيجية مارزانو ألبعاد التعلم

تو  ى ) Costu, 2008(أجرى آوس دفت إل ة ه ة اف استقصاءدراس ي ) PDEODE(علي ف
ار مف  . التي تواجههماليومية األحداث على فهم  الطلبةمساعدة  ة   م اهيلهذا، تم اختي ة معين من  علمي

 اطالب  )٤٨(تكونت عينة الدراسة من  . الحياة اليوميةي آثيرة فتعلق بأحداث والتي تمفاهيم العلوم 
ار   استخدمو. الصف الحادي عشر طلبةمن  ى مشكلتين      اختب وي عل ي وبعدي يحت مشاآل  من  قبل
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ل   . لتعليم المفاهيم العلمية) PDEODE( ن من مهامااستخدمت مهمتو الحياة اليومية، م تحلي وقد ت
فروق ذات داللة إحصائية في  وجود  ظهر هذا التحليلأو ).ت(نتائج االختبارات باستخدام اختبار 

ات  ة درج توى  ةالكليالطلب د مس ى أن  )٠.٠٥<P(عن دل عل ا ي تراتيجيةمم دريس  إس الت
)(PDEODE ا اعد أن ت إم ةس ى ا الطلب اسعل اعد بم إلحس ة أو تس اة اليومي ف الحي ى  همواق عل

  .لمفاهيم العلميةأفضل ل فهمتحقيق 

كاري  والري وفس ة ) Kolari, Viskari & Ranne, 2005(ي ورانوأجرى آ دراس
ة  ة لمعرف دى مالءم تراتيجيةم ة  إس دريس البنائي ة ل) PDEODE(الت يم هندس ةتعل ث . البيئي حي

دريس   ة    مساق طبقت هذه اإلستراتيجية في ت اه والترب ة السنة   المي ة   ةالثالث لطلب تخصص  والرابع
ة    . هندسة البيئة يم الطلب م تقي د ت ق،    وق اء التطبي ة  اتدون امتحان وأثن ائج    . التقليدي د أظهرت النت وق

ة نحو المساق    االجتماعية، الطلبة مهارات  في إيجابيا اتحسن وا  و. وتحسنًا في اتجاهات الطلب تعلم
ى العمل الشاق،    وبالتالي مسؤولية التحمل  ا حفزهم عل تعلم أيضاً       آم ازة في ال ائج ممت ، أعطى نت

  . هوتعلم تحسين مشارآتهلى إم الحقيقي في سياق العال الطالب لعملهرؤية حيث أدى 

ي حل          ) ٢٠٠٥(وأجرى صوافطة   وم بطريقت دريس العل ر ت ى استقصاء أث دراسة هدفت إل
ارات    ة مه ة وتنمي اهيم العلمي ة للمف اب الطلب ي اآتس ائيتين ف ة البن رائط المفاهيمي المشكالت والخ

ديهم ة ل داعي واالتجاهات العلمي ر اإلب ة الدراس. التفكي ة من ) ٧٩(ة من تكونت عين ًا وطالب طالب
يمها        م تقس ية، ت عب دراس الث ش ى ث وزعين عل ي األردن، م ي ف ادس األساس ة الصف الس طلب
ة حل           وم بطريق ا العل ي درس طلبته ى، الت ة األول ة المجموعة التجريبي عشوائيًا لتمثل إحداها طلب

ا   ي درس طلبته ة الخرائط     المشكالت، وتمثل الثانية المجموعة التجريبية الثانية، الت وم بطريق العل
ة      وم بالطريق ا العل ي درس طلبته المفاهيمية، في حين مثلت الشعبة الثالثة المجموعة الضابطة، الت

ى المجموعة الضابطة    . المعتادة أظهرت نتائج الدراسة تفوق آل من المجموعتين التجريبيتين عل
ار          ة واختب اهيم العلمي ار المف ن اختب ل م ي آ ائيًا ف رق دال إحص اس   بف داعي ومقي ر اإلب التفكي

  .االتجاهات العلمية

ر استخدام     ) ٢٠٠٤(وفي الدراسة التي أجراها الزعبي  ى استقصاء أث خرائط  التي هدفت إل
ر العلمي وتحصيلهم        طلبةفي مختبر الفيزياء ل) (V الشكل ارات التفكي ة مه السنة األولى في تنمي

ة شكل مجتمع الدراسة من    توللمفاهيم الفيزيائية وتغيير اتجاهاتهم العلمية،  ى في     طلب السنة األول
غ عددهم     وم، وبل ى ست شعب      ) ٧٥(آلية العل ة توزعوا عل ا وطالب ق إجراءات    . طالب د تطبي وبع

ة      د مستوى الدالل ين  ) ٠.٠٥=  α(الدراسة أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عن ب
ومتوسط   ( V )استخدام خرائط الشكل متوسط عالمات أفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا ب

عالمات أفراد المجموعة الضابطة الذين درسوا باستخدام الطريقة االعتيادية في المختبر، لصالح 
ر         ارات التفكي ار مه ة، و في اختب اهيم الفيزيائي أفراد المجموعة التجريبية في اختبار تحصيل المف

  .العلمي، وآذلك في مقياس االتجاهات العلمية

ها قد استخدمت استراتيجيات بنائية مختلفة نالحظ أن ةالسابق اتالل استعراض الدراسمن خ
عدد من المتغيرات منها التحصيل والتفكير بأنواعه المختلفة، ولكن نالحظ ندرة  فيوقياس أثرها 



 "......لطلبة المرحلة  PDEODE)(فاعلية إستخدام إستراتيجية "ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٥٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

حيث لم يتم التوصل إال إلى دراستي ، )PDEODE(إستراتيجية  تخدمفي الدراسات التي است
 ,Kolari, Viskari & Ranne (وآوالري وفسكاري وراني ) Costu, 2008(آوستو 
إستراتيجية ، والدراسة الحالية تتشابه مع هاتين الدراستين من حيث استخدام )2005

)PDEODE( ، لذلك تأخذ وإجراءاتهاولكنها تختلف اختالفا آبيرًا من حيث متغيرات الدراسة ،
لتدريس  )PDEODE(لفاعلية إستراتيجية هذه الدراسة نوعا من الخصوصية في دراستها 

، المفاهيم الفيزيائية لطلبة المرحلة األساسية العليا في تحصيلهم لهذه المفاهيم وتفكيرهم العلمي
  . )PDEODE(آما لم يتم العثور على دراسة محلية أو عربية اختصت في دراسة إستراتيجية 

، الحالية لدراسةء األدب النظري لات في إثراالدراس هذهوقد استفاد الباحث برجوعه إلى 
، إضافة إلى المقارنات بين النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات والنتائج التي هاوإجراءات

  .توصلت إليها الدراسة الحالية
  

  الطريقة واإلجراءات

  الدراسة عينة
واء        يم لل ة والتعل ة التربي ي مديري ين ف ة للبن و نصير الثانوي ار مدرسة أب م اختي ا  ت عين الباش

ة للدراسة ب   ة  الآعين ى شع      الميسرة طريق ا عل ا من الباحث واحتوائه بتين من شعب الصف   لقربه
ي  ع األساس ن  التاس ة م ة الدراس ت عيِّن وزيعهم   ) ٤٨( ، وتكون م ت ًا، ت دير    –طالب ع م اق م باالتف

ة وعتين    -المدرس ى مجم وائيًا إل ابطة   (عش ة ض ة ومجموع ة تجريبي ذ   ) مجموع دء بتنفي ل الب قب
التدريس لكل  إستراتيجيةواختيرت .  طالبًا) ٢٤(آل مجموعة  طلبة، وبلغ عدد الدراسةجراءات إ

وائية أيضًا ة العش وعتي . مجموعة بالطريق افؤ مجم ن تك د م ةوللتأآ ة  الدراس دء بالمعالج ل الب قب
  .يبشكل قبللدراسة عينة اأفراد على  العلميطبق اختباري تحصيل المفاهيم الفيزيائية والتفكير 

  أدوات الدراسة
  :اشتملت الدراسة على األدوات اآلتية

  .PDEODE)( إستراتيجيةباستخدام  دليل المعلم للمادة التعليمية: أوًال
  :وفقًا للخطوات اآلتية نيُبوقد 

قوانين نيوتن (وحدة الميكانيكا لمادة  PDEODE)(ُأعد دليل للمعلم قائم على إستراتيجية 
من آتاب الفيزياء للصف التاسع األساسي وذلك بهدف دراسة  )في الحرآة، والشغل والطاقة

حيث اشتمل هذا . العلميفي تحصيل الطلبة للمفاهيم الفيزيائية وتفكيرهم  اإلستراتيجيةتأثير هذه 
الدليل على وصف لإلستراتيجية التدريسية موضوع البحث، ووصٍف لطريقة التعلم والتعليم، 

وقد تم التقيد بمحتوى الكتاب المقرر واألنشطة . طة متنوعةوإرشادات وتوجيهات للمعلم، وأنش
  .الواردة فيه



 ٢٠٥١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السالمات" محمد خير"

 ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبعد أن اآتمل بناء الدليل تم عرضه على مجموعة من المحكمين الخبراء والمختصين في 
عضوي هيئة تدريس في مناهج العلوم وأساليب تدريسها، حيث آانت هذه المجموعة مكونة من 

معلمين  اهج العلوم وأساليب تدريسها، وخمسةالدآتوراه في من ن درجةيحمال، الجامعات األردنية
مشرفين تربويين يحملون درجة الماجستير في مناهج العلوم وأساليب تدريسها ودرجتي  ثالثةو

وطلب إليهم إبداء الرأي حول هذا الدليل من حيث . الماجستير والبكالوريوس في الفيزياء
ها وسالمتها، والدقة العلمية في صياغة الدروس الصياغة اللفظية ألهداف الدروس ووضوح

وسجل النشاط، والصحة والدقة العلمية للرسومات واألشكال، والدقة والوضوح في التقويم، 
ومدى مطابقة النماذج التدريسية إلستراتيجية التدريس المعتمدة، وسهولة تطبيقه على طلبة 

المحكمين وآرائهم وُأجريت التعديالت  وبعد ذلك تم األخذ باقتراحات. الصف التاسع األساسي
وفيما يلي أنموذج . م التأآد من صدق الدليلالمطلوبة على الدليل، وفي ضوء آراء المحكمين ت

  :PDEODE)(وفق إستراتيجية  لدرس مبني

  قوانين الحرآة :عنوان الدرس

  النتاجات الخاصة بالدرس
  :يتوقع من الطالب بعد االنتهاء من الدرس على أن

 .حرآة جسم مايصف  −

 .يميز بين أنواع الحرآة −

 .يطبق معادالت الحرآة بتسارع ثابت في خط مستقيم في حل مسائل عددية بسيطة  −

  عرض الدرس

  )Prediction(التنبؤ   .١
 ثم يتيح لهم الفرصة لكي يتنبؤوا ،طلبةيقدم المعلم ظاهرة حول المفهوم المراد تعليمه لل

فعاليات  دأ أيوتبرير تلك التنبؤات قبل أن تب ،ة بشكل فرديبنتيجة الظاهرة أو المشكلة المطروح
  . أو أنشطة تعليمية

  ؟آيف تصف حرآة جسم ما −

 ؟آيف تصف سبب انتقال جسم من مكان آلخر −

 ماذا تتوقع سبب انتقال جسم من مكان لآلخر؟ −

 ؟ب المسافة التي يتحرآها الجسم من مكان آلخراهل تستطيع حس −

  حرك؟هل تستطيع حساب سرعة جسم يت −
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  )Discuss(المناقشة   .٢
 ،جل مناقشة أفكارهمأآي يعملوا في مجموعات صغيرة من  طلبةيتم إتاحة الفرصة لل

  .والتأمل معا ،وتبادل الخبرات

  :ببعض المصطلحاتلة يقوم المعلم بتذآير الطلبة في هذه المرح

  .المسافة واإلزاحة -    .السرعة  - .    القوة -

  )Explain(التفسير   .٣
المجموعات األخرى ون نتائجهم مع تبادليو ،بشكل تعاوني الظاهرة إلى تفسير الطلبةصل ي

  .من خالل المناقشة الجماعية للصف بأآمله

، ومفهوم لحرآة ومعادالتهاامفهوم ضرورة دراسة  إلىفي هذه الخطوة يصل الطلبة 
  .التسارع والسرعة الثابتة

  )Observe(المالحظة   .٤
أفكارهم وآراءهم حول الظاهرة من خالل إجراء األنشطة  الطلبةتبر يخ ،في هذه المرحلة

هنا يقع الطالب في حالة من عدم االتزان (وتسجيل المالحظات  ،والتجارب على شكل مجموعات
  ).المعرفي  في حال عدم توافقها مع التنبؤات

  :اآلتية األسئلةطرح على الطلبة أ: مثال

 تسارع ثابت لوصف حرآة جسم ما؟آيف يمكن استخدام معادالت الحرآة ب −

  :احسب. ثانية )١(فاستقرت به بعد  ،)ث/م١٠(وصلت قذيفة هدفها بسرعة  −

 .تسارع القذيفة داخل الهدف •

 .المسافة التي قطعتها القذيفة داخل هدفها •

  )Discuss(المناقشة   .٥
ذا يتطلب وه ،يقوم الطلبة بتعديل تنبؤاتهم من خالل المالحظات الفعلية في الخطوة السابقة

  .من الطلبة ممارسة مهارات التحليل والمقارنة ونقد زمالئهم في المجموعات

 حل المثال السابقمجموعات الطلبة ومناقشتهم لفي هذه المرحلة يقوم المعلم بمشارآة 
  وآتابة معادالت الحرآة على السبورة
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  )Explain(التفسير   .٦
جميع التناقضات الموجودة بين المالحظات والتنبؤات من  الطلبةفي هذه المرحلة يواجه 

  ).تغيير مفاهيمي(خالل حل التناقضات التي توجد ضمن معتقداتهم 

  تحصيل المفاهيم الفيزيائيةاختبار : ثانيًا
ة      ) ٣٠(تكون هذا االختبار في صورته النهائية من  دد بأربع ار من متع وع االختي فقرة من ن

اس مدى تح    واردة في          بدائل، بهدف قي ة ال اهيم الفيزيائي ة الصف التاسع األساسي للمف صيل طلب
، والمستويات  )المعرفة(الفصل الدراسي األول من آتاب الفيزياء على المستويات المعرفية الدنيا 

  ).التطبيق، التحليل، الترآيب، والتقويم(، والمستويات العليا )الفهم واالستيعاب(المتوسطة 

ار ت   ي         إلعداد هذا االختب ة الت اهيم الفيزيائي د المف وى للوحدات الدراسية لتحدي ل المحت م تحلي
منها ة . تتض داف المعرفي وم لأله تويات بل زام بمس م االلت ا ت دنيا : آم تويات ال ة(المس ) المعرف

طة  تويات المتوس تيعاب ( والمس م واالس ا  ) الفه تويات العلي ب   (والمس ل والترآي ق والتحلي التطبي
وم لألهداف        وبذلك ُأعد ج). والتقويم ًا لمستويات بل ة وفق ار بصورته األولي دول مواصفات االختب
فقرة من نوع االختيار من ) ٣٥(األولية وعددها  ار بصورتهوقد صيغت فقرات االختبا. المعرفية

 . متعدد بأربعة بدائل

راء والمختصين في        ين الخب وللتحقق من صدق االختبار ُعرض على مجموعة من المحكم
وم اهج العل ن   من ة م ة مكون ذه المجموع ت ه ها، وآان اليب تدريس دريس وأس ة ت ي عضوي هيئ ف

ين   ناهج العلوم وأساليب تدريسها، وخمسة ن درجة الدآتوراه في ميحمال الجامعات األردنية معلم
ةو اليب  ثالث وم وأس اهج العل ي من تير ف دآتوراه والماجس ة ال ون درج ويين يحمل رفين ترب مش

ة،   : منوذلك بهدف التأآد . تدريسها ة العلمي مدى وضوح فقرات هذا االختبار وصحتها من الناحي
ة،        ادة العلمي ار للم ذا االختب رات ه  ومدى دقة الصياغة اللفظية لفقرات االختبار، ومدى شمول فق

ي        رات لمستويات األهداف الت ومناسبة هذا االختبار لطلبة الصف التاسع األساسي، ومناسبة الفق
ا، وأي مالحظات درج تحته بة تن ا مناس د ا. يرونه ين الوبع ى مالحظات وآراء المحكم طالع عل

  .واقتراحاتهم، تم األخذ بهذه اآلراء وتعديل بعض الفقرات وحذف أخرى وتغيير بعض المموهات

ة الصف        ة من طلب ى عين ة عل غ    التاسع وتم تجريب االختبار في صورته األولي األساسي بل
ددها ة ) ٢٠( ع ارج عين ن خ ًا، م ةطالب د أن  الدراس د وج ار، وق ن االختب د زم دف تحدي ك به وذل

ار   عن الزمن المناسب لإلجابة  ز       ) ٤٥(االختب امالت التميي ة، وحساب درجة الصعوبة ومع دقيق
ولحساب ثبات . فقرة) ٣٣(ائية مكونًا من وبهذا أصبح االختبار في صورته النه. لفقرات االختبار

رات   )KR-20( ريتشاردسون -هذا االختبار استخدمت معادلة آودر ات لفق ، ووجد أن معامل الثب
  .، وهي قيمة مناسبة لتحقيق أهداف هذه الدراسة)٠.٧٩(االختبار 
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  علميالالتفكير اختبار : ًاثالث
التفكير العلمي  ق ب وي المتعل ة األدب الترب د مراجع دة، ٢٠٠٧، شهاب(بع ؛ ٢٠٠٤؛ الخوال

م استخالص     االستعانة باألدواتو )١٩٨١العطار، ؛ ١٩٩٨أبو شاويش،  الواردة في الدراسات ت
د       رات وأعي ت بعض الفق ث ترجم ة حي ة الحالي ق وموضوع الدراس ي تتف رات الت ن الفق دد م ع

تة مجاالت هي     ى س رات عل ذه الفق ة، : صياغة بعضها اآلخر وزعت ه رات التجرب ضبط متغي
ي   تدالل العلم ارب، وصوغ الفرضيات، واالس ة، وتصميم التج ائج التجرب يم نت ير و ،وتعم التفس

ة من     دد حدد لكل         ) ٢٨(العلمي، تكون االختبار بصورته األولي ار من متع وع االختي رة من ن فق
  .، واحدة منها صحيحةاباتفقرة أربع إج

دريس في     ُعرضت الصورة األولية على مجموعة من  ة ت المحكمين مكونة من عضوي هيئ
ين   الجامعات األردنية يحمالن درجة الدآتوراه في مناهج العلوم و أساليب تدريسها، وخمسة معلم

اليب  وم وأس اهج العل ي من تير ف دآتوراه والماجس ة ال ون درج ويين يحمل رفين ترب ة مش وثالث
ها ئلة لمستوى تدريس ة األس دى مالءم يروا حول م ة، واستش ل الطلب رات لك دى انسجام الفق ، وم

  . مجال اندرجت تحته، إضافة إلى وضوح الصياغة اللغوية

ب اال م تجري ا ت ن  آم دد م ى ع ار عل ةختب ات   الطلب ة، وحسب الثب ة الدراس ارج عين ن خ م
غ    د بل ا، وق اخ ألف ة آرونب تخدام معادل داخلي باس اق ال ة االتس ة ). ٠.٧٨(بطريق بت درج ا حس آم

ا من   رة موزعة   ) ٢٤( الصعوبة ومعامل التمييز، وبهذا أصبح االختبار بصورته النهائية مكون فق
  .عالمة والعالمة الدنيا صفرًا) ٢٤(العالمة القصوى ، وبالتالي تكون على ستة مجاالت

  
  إجراءات الدراسة

إستراتيجية باستخدام  الميكانيكا لوحدةعلمي عادة صياغة المحتوى البناء دليل المعلم وذلك بإ .١
)(PDEODE . 

 .إعداد اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية .٢

  .يمالحصول على الموافقات الرسمية من وزارة التربية والتعل .٣

ة والضابطة          .٤ وعتين التجريبي ى المجم ة الدراسة عل راد عين ع أف ة العشوائية   تم توزي بالطريق
 .باالتفاق مع مدير المدرسة

اءات    PDEODEعلى آيفية تنفيذ إستراتيجية  تدريب المعلم المشارك .٥ ة لق د أربع ، وذلك بعق
 .معلمبينه وبين الباحث، آما قام الباحث بتطبيق بعض الدروس عمليًا أمام ال

  .االختبارين قبليًاتطبيق  .٦

 ).تطبيق اإلستراتيجية(تنفيذ المعالجة  .٧

 .تطبيق االختبارين بعديًا .٨
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 .إجراء المعالجة اإلحصائية .٩

 .الحصول على النتائج وتفسيرها .١٠
  

 والمعالجة اإلحصائية الدراسةمتغيرات 
تقل .١ ر المس دريس: المتغي تراتيجية الت ا  إس تويان هم ا مس تراتيجية : وله ، )PDEODE(إس

  .والطريقة االعتيادية

 .التفكير العلمي  -         .تحصيل المفاهيم الفيزيائية :المتغيرات التابعة .٢

ة  نولإلجاب ئلة ع ة  أس ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس تخرجت المتوس ة اس الدراس
 في تحصيل) PDEODE(ولتحديد أثر استخدام إستراتيجية . لعالمات الطلبة على أداتي الدراسة

 . المفاهيم العلمية والتفكير العلمي فقد استخدم تحليل التباين األحادي
  

  وتفسيرهانتائج الدراسة 
ة      راد عين ائج أف ل نت دء بتحلي ل الب ةقب ة     الدراس اهيم الفيزيائي يل المف اري تحص ى اختب عل

ارين بشكل قبل         العلميوالتفكير  ق االختب ك بتطبي افؤ مجموعتي الدراسة وذل ي ، تم التحقق من تك
تراتيجية ( ذ إس دء بتنفي ل الب راف  ))PDEODE(قب ابي واالنح ط الحس ب المتوس ث حس ، حي

ا تظهر في الجدول           ائج آم المعياري لعالمات آل مجموعة من مجموعتي الدراسة، وآانت النت
)١(.  

ة       : )١( جدول وعتين التجريبي ة المجم ة لعالمات طلب ات المعياري المتوسطات الحسابية واالنحراف
  ينالقبلي العلمي والتفكيرلى اختباري تحصيل المفاهيم الفيزيائية عوالضابطة 

المتوسط   العدد  المجموعة  االختبار
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٥.٦٢  ١٢.٦٢  ٢٤  المجموعة التجريبية  تحصيل المفاهيم الفيزيائية
  ٤.٩٦  ١١.٧٥  ٢٤  المجموعة الضابطة

  ٢.٦٢  ٩.٨٧  ٢٤  المجموعة التجريبية  العلميالتفكير 
  ٢.١٧  ٩.٠٤  ٢٤  المجموعة الضابطة

وجود فرق ظاهري بين المتوسطات الحسابية لعالمات طلبة مجموعتي ) ١(الجدول  يظهر
ولتحديد داللة هذا . القبليين العلميتحصيل المفاهيم الفيزيائية والتفكير  يعلى اختبار الدراسة

  ).٢( نتائج آما في الجدولالوآانت ) ANOVA(الفرق تم استخدام تحليل التباين األحادي 
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دول  ادي   : )٢(ج اين األح ل التب ائج تحلي ة   ) ANOVA(نت ات طلب ابية لعالم طات الحس للمتوس
ر      ة والتفكي اهيم الفيزيائي اري تحصيل المف ى اختب ابطة عل ة والض وعتين التجريبي يالمجم  العلم

  .القبليين

وجه 
 المقارنة
  ـــــــ
 االختبار

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

تحصيل 
المفاهيم 
  الفيزيائية

  ٩.١٨٨  ١  ٩.١٨٨  بين المجموعات
  ٢٨.٠٤٦  ٤٦  ١٢٩٠.١٢٥  داخل المجموعات  ٠.٥٧٠  ٠.٣٢٨

    ٤٧  ١٢٩٩.٣١٣  الكلي
التفكير 
  العلمي

  ٨.٣٣  ١  ٨.٣٣  بين المجموعات
  ٥.٨١٧  ٤٦  ٢٦٧.٥٨٣  داخل المجموعات  ٠.٢٣٧  ١.٤٣٣

    ٤٧  ٢٧٥.٩١٧  الكلي

، وهي غير )١.٤٣٣(، )٠.٣٢٨(المحسوبة تساوي ) ف(قيم  أن) ٢( يالحظ من الجدول
، وهذا يشير إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين )٠.٠٥=α(دالة إحصائيا عند مستوى 

مما . البدء بالمعالجةالمتوسطات الحسابية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة قبل 
  .إجراءات الدراسةيعني تكافؤ المجموعتين قبل البدء بتطبيق 

  قة بسؤال الدراسة األول وتفسيرهاالنتائج المتعل: أوًال
  :على الدراسة نصَّ السؤال األول في هذه

لتدريس مادة الفيزياء في تحصيل المفاهيم  PDEODE)(ما فاعلية استخدام إستراتيجية "
  "الصف التاسع األساسي؟ طلبةلدى  الفيزيائية

لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات 
طلبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية، وآانت 

  ).٣(النتائج آما في الجدول 

دول ابية واال : )٣( ج طات الحس ة    المتوس وعتي الدراس ة مجم ات طلب ة لعالم ات المعياري نحراف
  .التجريبية والضابطة على اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية البعدي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  ٥.١٧  ١٦.١٢  ٢٤  المجموعة الضابطة
  ٥.٨٥  ١٩.٧٩  ٢٤  المجموعة التجريبية
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جود فرق ظاهري بين المتوسطين الحسابيين لعالمات طلبة و) ٣( ُتظهر النتائج في الجدول
المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية البعدي، إذ بلغ هذا 

  .عالمة لصالح المجموعة التجريبية) ٣.٦٧( الفرق

ضابطة ولمعرفة فيما إذا آان الفرق بين متوسطي عالمات طلبة المجموعتين التجريبية وال
  .يبين هذه النتائج) ٤( والجدول، )ANOVA(ذا داللٍة إحصائيٍة ُأستخدم تحليل التباين األحادي 

دول ادي : )٤( ج اين األح ل التب ائج تحلي ة  ) ANOVA(نت ات طلب ين متوسطي عالم ة ب للمقارن
  .التجريبية والضابطة على اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية البعدي الدراسةمجموعتي 

مجموع   التباين مصدر
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  مستوى الداللة  )ف(قيمة   المربعات

  ١٦١.٣٣  ١  ١٦١.٣٣  بين المجموعات
  ٣٠.٥٣  ٤٦  ١٤٠٤.٥٨  داخل المجموعات  ٠.٠٢٦  ٥.٢٨

    ٤٧  ١٥٦٥.٩١  الكلي

في نتائج ) ٠.٠٥=α(وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ) ٤(يتضح من الجدول 
، وبلغت قيمة ف الدراسةى اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية البعدي بين مجموعتي الطلبة عل

، أي أن هناك فرقًا ذا داللة )٠.٠٢٦(وهذه القيمة مرتبطة باحتمال يساوي ) ٥.٢٨(المحسوبة 
التجريبية والضابطة على اختبار  الدراسةإحصائية بين متوسطي عالمات طلبة مجموعتي 

  .زيائية البعدي يعزى إلى أثر طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبيةتحصيل المفاهيم الفي

من ) PDEODE(تمتع به إستراتيجية التدريس البنائية تويمكن تفسير هذه النتيجة إلى ما 
وطرحهم  الطلبة، وتزيد من مشارآة بتعلم ذي معنى الطلبةفهي تزود . ميزات تعليمية متعددة

آما تهتم . المجموعة التجريبية على فهم ما تعلموه طلبةبدوره ساعد لألسئلة خالل الحصة، وهذا 
بكل من المحتوى المراد تعلمه، وبما يوجد لدى البنائية، ) PDEODE(إستراتيجية التدريس 

، لذلك فهي تهتم بكيفية تنظيم خبرات المحتوى بحيث يسهل تمثيل مسبقة من أبنية معرفية الطلبة
، وتكوين أبنية معرفية جديدة ترتبط بما طلبةلمها في األبنية المعرفية للالمادة المعرفية المراد تع

، وعلى هذا األساس يتم تنظيم وتخطيط خبرات التعلم التي يمرون الطلبةيناسبها من أبنية لدى 
آما يمكن أن يفسر ذلك التفوق . بها، األمر الذي يقود إلى تعميق الفهم وزيادة التحصيل الدراسي

، من تحديد المفاهيم، وفهمها، وإعادة ترتيبها )PDEODE(إستراتيجية وفرها للفرص التي ت
لما لديهم من معلومات ذات عالقة بهذه المفاهيم، وطرح أسئلة حول  الطلبةوصياغتها، واستخدام 

النقاط التي ال يستطيعون فهمها في المفاهيم، ومن ثم جمع المعلومات ذات العالقة بالمفهوم، 
   .فها وترتيبها وفحصها في ضوء األدلة والحجج التي تؤيدهاوتحليلها وتصني

ساعدهم على تنظيم طريقتهم في  )PDEODE( إستراتيجيةباستخدام  الطلبةآما أن تدريس 
آما  ألنه يجعل الطالب يسير خطوة خطوة وبانتظام حتى يتوصل إلى الهدف الذي يريده، التفكير،
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، مما منحهم فرصة أآبر المفاهيمراك العالقة بين إدو، المفاهيمومكنهم من استيعاب ساعدهم 
   .، وهذا بدوره انعكس إيجابيًا على تحصيلهمللمفهومالبتكار صياغتهم الخاصة 

تزود المتعلمين ) PDEODE(التدريس البنائية  إستراتيجيةإلى أن تفسير ذلك أيضًا ويمكن 
شبه واالختالف بين بملخص تخطيطي لما تعلموه، ويتطلب ذلك منهم البحث عن أوجه ال
ويساعد استخدام . المفاهيم، لذا يكون المتعلم مستمعًا ومنظمًا، ومصنفًا، ومرتبًا للمفاهيم

من خالل المناقشة على توفير مناخ تعلمي جماعي ) PDEODE(التدريس البنائية  إستراتيجية
ا في الفصل بين يتطلب إشراك المتعلمين في تصميم العالقات بين المفاهيم، آما يسهم استخدامه

  .والمعلومات الهامشية واختيار األمثلة المناسبة لتوضيح المفهوم المهمةالمعلومات 

آما أن أفراد المجموعة التجريبية تعلموا بطريقة يتم فيها ترجمة األفكار والكلمات والرموز 
ذهانهم، إلى صور ذهنية تساعدهم على التأمل في آل جانب من جوانبها، وبالتالي تثبيتها في أ

أفراد المجموعة الضابطة بطريقة رآزت على استظهار المعلومات والحقائق دون  تعلم بينما
التأمل فيها ألن التعلم بالصورة يسبق التعلم بالكلمات، وأنهم لم يربطوا معارفهم السابقة بمعرفتهم 

  . تعلمها الجديدة، مما يؤدي إلى نسيان المعرفة الجديدة لديهم بعد فترة زمنية قصيرة من

؛  Kolari, Viskari & Ranne, 2005(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة آل من 
Costu, 2008    ،٢٠٠٤؛ الزعبي،  ٢٠٠٥؛  صوافطة ،  ٢٠١١؛ الزعبي والسالمات.(  

  ة بسؤال الدراسة الثاني وتفسيرهاالنتائج المتعلق: ثانيًا
  :نصَّ السؤال الثاني على

لتدريس مادة الفيزياء في تنمية التفكير  PDEODE)(راتيجية استخدام إست فاعليةما "
  "الصف التاسع األساسي؟ طلبةلدى  العلمي

لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة 
من الكلي وعلى آل مجال  البعدي العلميالمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التفكير 

  .)٥(، وآانت النتائج آما في الجدول مجاالته

دول ة     : )٥( ج وعتي الدراس ة مجم ات طلب ة لعالم ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس المتوس
  .آكل وعلى آل مجال من مجاالتهالبعدي  العلميالتجريبية والضابطة على اختبار التفكير 

المتوسط   العدد  المجموعة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  عياريالم

ضبط متغيرات 
  التجربة

  ٠.٦٢  ١.٧٠  ٢٤  المجموعة الضابطة
  ٠.٦١  ١.٨٧  ٢٤ المجموعة التجريبية

  ٠.٥٣  ١.٧٥  ٢٤  المجموعة الضابطة  صوغ الفرضيات
  ٠.٧١  ١.٩١  ٢٤ المجموعة التجريبية
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المتوسط   العدد  المجموعة  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٠.٧٥  ١.٧٠  ٢٤  المجموعة الضابطة  التجاربتصميم 
  ٠.٨٣  ٢.٢٠  ٢٤ المجموعة التجريبية

  ٠.٧٠  ١.٦٦  ٢٤  المجموعة الضابطة  االستدالل العلمي
  ٠.٩٦  ٢.١٦  ٢٤ المجموعة التجريبية

  ٠.٦٢  ١.٧٠  ٢٤  المجموعة الضابطة  تعميم نتائج التجربة
  ٠.٩١  ٢.١٦  ٢٤ المجموعة التجريبية

  ٠.٦٢  ٢.٠٤  ٢٤  لمجموعة الضابطةا  التفسير العلمي
  ٠.٦٥  ٢.٤١  ٢٤ المجموعة التجريبية

  ١.٦٥  ١٠.٦٦  ٢٤  المجموعة الضابطة  الكلي
  ٢.٦٨  ١٢.٧٩  ٢٤ المجموعة التجريبية

لعالمات طلبة  ةالحسابي اتبين المتوسط ةق ظاهريووجود فر) ٥( يظهر من الجدول
آكل وعلى آل مجال من البعدي  العلمير المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التفكي

 وق دالةالفر هذه تصالح طلبة المجموعة التجريبية، ولمعرفة فيما إذا آانمجاالته، وهذا الفرق ل
  .يبين هذه النتائج) ٦( والجدول) MANOVA(المتعدد األحادي ، استخدم تحليل التباين إحصائيًا

دول  اين : )٦(ج ل التب ائج تحلي ادينت دد األح طي   )MANOVA( المتع ين متوس ة ب للمقارن
ر      الدراسةعالمات طلبة مجموعتي  ار التفكي ى اختب آكل   البعدي  العلمي التجريبية والضابطة عل

  .وعلى آل مجال من مجاالته

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى   قيمة ف المربعات

  الداللة

ضبط 
  المتغيرات

  ٠.٠٤٧  ٠.٨٧  ٠.٣٣  ١  ٠.٣٣  طريقة التدريس
      ٠.٣٩٩  ٤٦  ١٧.٥٨  الخطأ

        ٤٧  ١٧٢.٠٠  المجموع المعدل

صوغ 
  الفرضيات

  ٠.٠٤٩  ٠.٨٣  ٠.٣٣  ١  ٠.٣٣  طريقة التدريس
      ٠.٣٩  ٤٦  ١٨.٣٣  الخطأ

        ٤٧  ١٨.٦٦  المجموع المعدل

تصميم 
  التجارب

  ٠.٠٢٤  ٤.٧٧  ٣.٠٠  ١  ٣.٠٠  طريقة التدريس
      ٠.٦٢  ٤٦  ٢٨.٩١  الخطأ

        ٤٧  ٣١.٩١  المجموع المعدل
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مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى   قيمة ف المربعات

  الداللة

االستدالل 
  العلمي

  ٠.٠٣٦  ٤.٢٢  ٣.٠٠  ١  ٣.٠٠  طريقة التدريس
      ٠.٧١  ٤٦  ٣٢.٦٦  الخطأ

        ٤٧  ٣٥.٦٦  المجموع المعدل

تعميم نتائج 
  التجربة

  ٠.٠٣٩  ٤.٠٩  ٢.٥٢  ١  ٢.٥٢  طريقة التدريس
      ٠.٦١  ٤٦  ٢٨.٢٩  الخطأ

        ٤٧  ٣٠.٨١  المجموع المعدل

التفسير 
  العلمي

  ٠.٠٣٨  ٤.١٣  ١.٦٨  ١  ١.٦٨  طريقة التدريس
      ٠.٤٠  ٤٦  ١٨.٧٩  الخطأ

        ٤٧  ٢٠.٤٧  المجموع المعدل

  الكلي
  ٠.٠٠٢  ١٠.٨٧  ٥٤.١٨  ١  ٥٤.١٨  طريقة التدريس

      ٤.٩٨  ٤٦  ٢٢٩.٢٩  طأالخ
        ٤٧  ٢٨٣.٤٧  المجموع المعدل

في نتائج ) ٠.٠٥=α(وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ) ٦(يتضح من الجدول 
، حيث آكل البعدي العلميعلى اختبار التفكير مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة  طلبة

أي أن هناك فرقًا ذا داللة ) ٠.٠٠٢(مرتبطة باحتمال ) ١٠.٨٧(آانت قيمة ف المحسوبة 
 ريبية والضابطة على اختبارلتجدراسة اإحصائية بين متوسطي عالمات طلبة مجموعتي ال

  .التدريس، ولصالح المجموعة التجريبيةستراتيجية يعزى إل العلميالتفكير 

في ) ٠.٠٥=α(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ٦(آما يتضح من الجدول 
مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على آل مجال من مجاالت اختبار التفكير  نتائج طلبة

في التفكير العلمي عند  ًايإيجابيؤثر ) PDEODE(وهذا يبين أن استخدام إستراتيجية . العلمي
  .وعلى آل مجال من مجاالته بشكل أفضل من استخدام الطريقة االعتيادية الطلبة

، فمن خاللها تم PDEODE)(التدريس  إستراتيجيةا تمتاز به مهذه النتيجة ل ريفستيمكن و
، مما أدى إلى إثارة الطلبةطرح الموضوعات على شكل مشكالت تنبع من الواقع الذي يعيشه 

الحلول المناسبة لها، وتطبيق ما تعلموه في مواقف  إيجاداهتمامهم، وزاد دافعيتهم للبحث عن 
أآثر حيوية ونشاطًا،  الطلبةجعلت  PDEODE)(ريس التد إستراتيجيةحياتية أخرى، آما أن 

وسهلت عملية اآتسابهم للمادة التعليمية، وجعلتهم مستمرين في التعلم، عن طريق ربطهم 
ذات معنى بين المشكالت وخطة عالقات  إيجادللمعرفة الجديدة مع معرفتهم السابقة، من أجل 

من الفهم تربط أجزاء المحتوى بشكل ذي عند بنائهم لتلك الخطط التي آونت لديهم شبكة  حلها
معنى، وهذه االرتباطات مكنتهم من التفكير في المادة التعليمية، واستدعائها، واستخدامها 
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المجموعة الضابطة في اختبار  طلبةالمجموعة التجريبية يتفوقون على  طلبةبسهولة، وهذا جعل 
  .العلميالتفكير 

من  PDEODE)(ة التدريس البنائية يتضمنه استراتيجإلى ما تيمكن تفسير هذه النتيجة آما 
من خالل االستراتيجيات الخاصة التي قام من  الطلبةمثيرات للعمليات العقلية، والتفكير لدى 

بوضع الخطط لحل المشكالت، مما ساهم بشكل فاعل في تنمية مهارات التفكير  الطلبةخاللها 
صة تهدف للحصول على أآبر آمية ممكنة من ن هذه االستراتيجيات الخاإديهم، إذ علمي لال

مثل  علمياألفكار المتعلقة بالمشكلة المطروحة، مما ساهم في تنمية مهارات التفكير ال
  ). االستقراء، واالستنتاج(

ة التدريس البنائية يومن جهة أخرى، تتطلب عملية بناء خطط الحل استراتيج
)(PDEODE عدة كامل التفاصيل، والتفكير في اتجاهاتعمقًا في التفكير لتوضيح المعاني، وت ،

يرون طرقًا جديدة لتمثيل العالقات بين المفاهيم  الطلبة إنحيث . وهذا من مهارات التفكير العلمي
، من أجل )Krulik and Rudnick, 1987(الواردة في المشكلة، وهذا ما أآده آرليك ورادنيك 

 المجموعة التجريبية دوٌر طلبةفي تدريس  PDEODE)(ذلك آان الستخدام استراتيجة التدريس 
مقارنة مع الطريقة االعتيادية التي  الطلبةلدى  علميأآثر فاعلية في تنمية مهارات التفكير ال

  .المجموعة الضابطة طلبةاستخدمت في تدريس 

لضابطة في اختبار المجموعة ا طلبةالمجموعة التجريبية على  طلبةتفوق ويمكن تفسير آما 
 ودورها الخاص في تنمية، PDEODE)(التدريس  إستراتيجيةإلى ما تمتاز به  العلميالتفكير 
تم من خاللها طرح موضوعات الدروس  PDEODE)(التدريس  فإستراتيجية. العلميالتفكير 

على شكل مشكالت تثير اهتمام الطالب، وتدفعه للبحث عن إيجاد الحلول المناسبة لها بعد قيامه 
ة، مما يساعد ويتيح له الفرصة ألن يسلك سلوك العلماء في البحث بوضع الخطط المقترح

  . والتوصل إلى المعلومة بنفسه، فهو بذلك يبتكر ويأتي بأشياء جديدة

 علميقد عملت على تنمية مهارات التفكير ال PDEODE)( ما أن استراتيجة التدريسآ
باستمرار على تغيير وإعادة المجموعة التجريبية، ألنهم آانوا من خاللها يعملون  طلبةلدى 

تنظيم بناهم المعرفية، عن طريق ربط المعرفة الجديدة مع معرفتهم القبلية، من أجل إيجاد 
عالقات ذات معنى بين المفاهيم عند بنائهم لخطط الحل، التي تكون لديهم شبكة من الفهم تربط 

مها وتعديلها باستمرار اجزاء المحتوى بشكل ذي معنى، وهذه االرتباطات التي يقومون بتقوي
  . علميتعمل على تنمية التفكير ال

لهم بالبحث  ت، وسمحالطلبةعلى نشاط  ترآز PDEODE)(التدريس  إستراتيجيةآما أن 
واالستكشاف بأنفسهم، وبالتفاعل بعمق، والتعبير عن آرائهم بحرية، وبتبادل ما يعرفونه من 

. آلخر حتى يتوصلوا إلى حل المشكالت بنجاحمعلومات، ويتعلمون فيها آيف يعتمد أحدهم على ا
من ترتيب  طلبةل PDEODE)(التدريس  إستراتيجيةوفرها وقد يعود ذلك التفوق للفرص التي ت

، وتمييز امصداقيتها وموضوعيته وتأآيدخطوات الحل وفقًا لمنطقيتها، وتقييم المعلومات 
  .تبار الحلول ومدى قابليتها للتطبيقالحقائق، وإصدار األحكام، واتخاذ القرارات وتبريرها، واخ
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؛  Kolari, Viskari & Ranne, 2005(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة آل من 
Costu, 2008 ٢٠٠٤؛  الزعبي،  ٢٠٠٥؛ صوافطة ،  ٢٠١١الزعبي والسالمات،  ؛.(  

  
  توصيات الدراسة

التدريس البنائية  ةبإستراتيجي علومدليل معلم ال عدادإلتنوير لجنة التوجيه واإلشراف  −
)(PDEODE،  إعداد الدليلعند  اإلستراتيجية هذهومحاولة تضمين. 

تنظيم المحتوى في آأهداف تدريسية في المرحلة األساسية وعلمي ومهاراته التفكير ال تبني −
  .ضوئها

أخرى، ومراحل تعليمية مختلفة  علمية موضوعاتإجراء دراسات أخرى مماثلة تتناول  −
  .ريت عليها الدراسةغير تلك التي أج

  
  العربية واألجنبية المراجع

يم      "). ٢٠٠٦( .جمال عبد الجليل ،أبو حمدان − ة التعل ة مرحل د طلب مستوى التفكير العلمي عن
ية       ية والمدرس ل الشخص بعض العوام ه ب ا وعالقت ي العلي ر   . "األساس وراه غي الة دآت رس

 .الجامعة األردنية .منشورة
اويش − و ش ال ،أب ر"). ١٩٩٨( .آم ة   أث ي لطلب ر العلم ى التفكي ي عل دريس المعرف ة الت طريق

ة العلمي   ر منشورة    . "الصف الثامن وتحصيلهم للمعرف تير غي الة ماجس ة النجاح    .رس جامع
 .نابلس .الوطنية

دم       "). ٢٠٠٥( .محمد ،الحياصات − نظم المتق ة االستقصائية والم ي االنشطة العلمي أثر طريقت
ئية والتفكير الناقد وفهم المفاهيم الفيزيائية لدى طلبة في اآتساب مهارات حل المسائل الفيزيا

طة   ة المتوس ة الجامعي وراه . "المرحل ة دآت ورة  أطروح ر منش ة  . غي ان العربي ة عم  .جامع
 .األردن .عمان

ده − الم ،الخوال ة الصف األول   "). ٢٠٠٣( .س ي تحصيل طلب ائي ف تعلم البن وذج ال ة نم فاعلي
ر منشورة   . "اهات الطلبة نحوهاالثانوي العلمي في مادة األحياء واتج وراه غي  .أطروحة دآت
 .األردن .عّمان .جامعة عّمان العربية للدراسات العليا

دة − الم ،الخوال ة    "). ٢٠٠٤( .س ة المرحل ي تحصيل طلب اهيم ف رائط المف دريس بخ ة الت فعالي
وم         اهيم عل ادة مف ة وأنشطتها في م الجامعية األولى تخصص معلم صف في موضوع الخلي

ة   . "ة وصحية وعلى تفكيرهم العلميحياتي ة واالجتماعي مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوي
 .٢٤٤-١٨٥ .)٢(١٧ .واإلنسانية

ي − دريس  "). ٢٠٠٣( .طالل ،الزعب ي ت ة ف رائط المفاهيمي لوب الخ تخدام أس ين اس ة ب العالق
ار          ابهم مه ة واآتس وم التربي ة دبل نفس لطلب م ال ة وعل ات البحث  مادة مناهج البحث في التربي

ه  ة  . "العلمي وتحصيلهم لمفاهيم ة   .دراسات مجل وم التربوي ة   .العل ة األردني  .)٢(٣٠ .الجامع
٣٨٤ -٣٦٩. 



 ٢٠٦٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السالمات" محمد خير"

 ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة      (Vee)استخدام خرائط الشكل "). ٢٠٠٤( .طالل ،الزعبي − ة لطلب اء العملي دريس الفيزي لت
ر اتجاه            ر العلمي والتحصيل وتغيي ارات التفكي ة مه ة في تنمي ى في الجامع اتهم السنة األول

  .٤٠٨-٣٨٨ .)٢(٣١ .الجامعة األردنية .العلوم التربوية .مجلة دراسات ."العلمية
د  ،والسالمات  .طالل  ،الزعبي − ر  محم ى      "). ٢٠١١( .خي ة عل تراتيجية مبني ر استخدام إس أث

ة السلط في تحصيلهم        ا في منطق نموذج مارزانو ألبعاد التعلم لطلبة المرحلة األساسية العلي
اهيم الفيزيا اء  للمف ادة الفيزي و م اتهم نح د واتجاه ر الناق ارات التفكي ة مه ة وتنمي ة . "ئي المجل

 .١٢٦-٨٥ .الجزء الثاني) ٩٨(٢٥ .جامعة الكويت .مجلس النشر العلمي .التربوية
 .عمان .دار الشروق .٢ط. أساليب تدريس العلوم). ٢٠١٠( .عايش ،زيتون −
عيد − ن ،س تراتيجية المتن"). ١٩٩٩( .أيم تخدام إس ر اس ر العلمي أث ة التفكي ى تنمي اقضات عل

وم   ادة العل ة  . "وبعض عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي من خالل م الجمعي
رؤية  .مناج العلوم للقرن الحادي والعشرين المؤتمر العلمي الثالث .المصرية للتربية العلمية

 .لمجلد األولا .تموز/ ٢٨-٢٥ .مستقبلية
هاب − ى ،ش ايا   "). ٢٠٠٧( .موس منة لقض دة متض وم    S.T.S.Eوح نهج العل وى م ي محت ف

ات       دى الطالب ر العلمي ل اهيم والتفكي ة المف تير   . "للصف التاسع وأثرها في تنمي الة ماجس رس
 .غزة .الجامعة اإلسالمية .غير منشورة

يخ − ن ،الش ر حس وم "). ١٩٨٦( .عم دريس العل ي ت ة ف روعات الحديث ان ".المش  .عم
 .معهد التربية .قسم تربية المعلمين والتعليم العالي .ة والتعليمدائرة التربي .األونروا

ريم ،صوافطة − د الك د عب ي حل المشكالت والخرائط ". )٢٠٠٥( .ولي دريس بطريقت ر الت أث
ة   المفاهيمية في اآتساب المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي واالتجاهات العلمي

 .األردن .جامعة عمان العربية .منشورةرسالة دآتوراة غير . "لدى الطلبة
ار − اس ،العط ارب   "). ١٩٨١( .عب ي التج ـتأآيد ف اف وال لوبي االستكش تخدام أس ر اس أث

ة المتوسطة         ة المرحل دى طلب ر العلمي ل ة التفكي ى تنمي ر    . "المخبرية عل وراه غي الة دآت رس
 .العراق .جامعة بغداد .منشورة

امج تعل  "). ٢٠٠٤( .ماهر ،القرالة − ر برن داعي        أث ر اإلب ة التفكي ى تنمي درة عل يمي تطوير الق
 .الكرك .جامعة مؤتة .رسالة ماجستير غير منشورة. "لدى طلبة الصف السابع األساسي

دار . المدخل في تدريس العلوم: تدريس العلوم في العالم المعاصر). ١٩٩٩( .أحمد ،النجدي −
  .القاهرة .الفكر العربي
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