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 البخح:  ملدص

 األبعادهدؼ البحث إلى تحديد فاعمية تدريس الفيزياء باستخداـ استراتيجية 
حؿ المسألة والميوؿ العممية لدي طالب الصؼ األوؿ  ومهاراتالسداسية في تنمية المفاهيـ 

( طالبًا وطالبة مف الصؼ األوؿ الثانوي بمدرستي 67البحث مف ) االثانوي، وتكونت مجموعت
العقاد الثانوية، وكيما الثانوية بمحافظة أسواف مقسمتيف عمى مجموعتيف أحدهما ضابطة 

"الحركة الخطية" وفقًا الستراتيجية  وحدةواألخرى تجريبية، حيث درست المجموعة التجريبية 
تـ و وفقًا لمطريقة المعتادة. نفس الوحدة موعة الضابطة السداسية، بينما درست المج األبعاد

لمطالب، وكذا إعداد ثالثة أدوات لإلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ  كتيبو بناء دليؿ لممعمـ 
مف فروضه متمثمة في: اختبار المفاهيـ الفزيائية، ومقياس مهارات حؿ المسألة الفيزيائية، 

لمعينات المستقمة ومعامالت ارتباط  (t-test) اختبارتـ استخداـ و ومقياس الميوؿ العممية. 
أسفرت النتائج لتحميؿ نتائج طالب مجموعتي البحث.  (Person Correlation))بيرسوف 

بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية  5...عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي
ية، ومهارات حؿ المسألة الفيزيائية، لصالح المجموعة التجريبية في كؿ مف: المفاهيـ الفيزيائ

عند  ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية اتوالميوؿ العممية. كما أشارت النتائج بوجود عالق
بيف كؿ مف المفاهيـ الفيزيائية، ومهارات حؿ المسألة الفيزيائية، والميوؿ  5...مستوي 
السداسية في  األبعاداستراتيجية في ضوء تمؾ النتائج أوصى البحث بأهمية توظيؼ و العممية. 

تدريبية  برامجوفروع العمـو المختمفة في جميع مراحؿ التعميـ، وأهمية عقد  ،تدريس الفيزياء
 .  قبؿ وأثناء الخدمة ممعمميفلعمى استخدامها بالنسبة 
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Abstract: The research aimed to determine the effectiveness of 

teaching physics using the six-dimensional strategy in developing concepts 

and problem-solving skills, and the scientific tendencies of the first-grade 

secondary students. The research groups consisted of (67) students in the 

first grade from two secondary schools in Aswan. The experimental group 

taught the section of "linear motion" according to the six-dimensional 

strategy, whereas the control group taught according to the common 

method. For answering the research questions and verifying his 

hypotheses, a manual for the teacher and a booklet for the student, as well 

as three instruments were prepared. The t-test of Independent Samples 

and Person Correlation Coefficient (r) were used to analyze the results of 

the students. The results showed that there were statistically significant 

differences for the experimental group at the level of 0.05 between the 

mean scores of experimental and control groups. The results indicated 

that there were significant correlations among the three dependent 

variables at the level of 0.05. The research recommended the importance 

of employing the six-dimensional strategy in teaching physics and in 

branches of different sciences. Moreover, it recommended the importance 

of holding training programs based on this teaching strategy for pre- and 

in-service teachers. 
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  : ــكدمم

تنميػة المفػاهيـ الفيزيائيػة ومهػارات حػؿ المسػألة وكػذا تنميػة الميػوؿ العمميػة أحػد  عدت
أهداؼ تدريس الفيزياء لممرحمة الثانوية، والتي تسعي وزارة التربية والتعميـ إلى تحقيقهػا. وفػي 
ضػػوء ذلػػؾ يمثػػؿ البحػػث عػػف مػػداخؿ واسػػتراتيجيات تدريسػػية فعالػػة تركػػز عمػػى تطمعػػات الػػوزارة 

 عميمي بمصر شيء مهـ وضروري.والواقع الت
السداسػية أحػػد االسػتراتيجيات التدريسػية القائمػة عمػى الػػتعمـ  األبعػادوتعػد اسػتراتيجية 

 –الحػظ  –النشط وأسس النظرية البنائية القائمة، وتمؾ االسػتراتيجية امتػداد السػتراتيجية )تنبػأ 
 ,White & Gunstone)( التػػي اقترحػػت بواسػػطة وايػػت وجنسػػتوف  P-O-Eفسػػر( )
عميهػا  (Savander-Ranne & Kolari, 2003)، حيػث ادخػؿ سػافندر وكػوالري (1992

، وبػذلؾ تتضػمف األبعػادالتفسير لتصبح سداسػية –المناقشة  -المالحظة ثالث خطوات، تشمؿ:
 ;Coştu, 2008)فقػًا لػػ كوشػتو ووخػروف و السداسية ست خطوات تشػمؿ  األبعاداستراتيجية 

Coştu, Ayas, & Niaz, 2012) :1 ) التنبػػػػPrediction ،2 المناقشػػػػة )
Discussion ،3التفسػػػػػػػػػػػػػػػػير )Explanation  ،4 المالحظػػػػػػػػػػػػػػػػة )Observation ،5  )

تػػػػوفر تمػػػػؾ االسػػػػتراتيجية بيئػػػػة . و Explanation(  التفسػػػػير Discussion ،6المناقشػػػػة 
مػػا يسػػاعدهـ  عمػػى مراء ونقػػد األفكػػار بػػيف الطػػالب، تعميميػػة تػػدعـ سػػبؿ المناقشػػة وتبػػادؿ اآ

 .(Coştu, 2008)الوصوؿ إلى المفاهيـ العممية واستخدامها في تفسير الظواهر العممية 
إلػى أف دور المعمػـ فػي ظػؿ تمػؾ  (Coştu et al., 2012) ووخػروف توكوشػوقػد أشػار 

تشجيع روح التحػدي عنػد المتعممػيف، وتسػهؿ المناقشػات التػي تحػدث االستراتيجية يتركز حوؿ 
بػيف المتعممػيف، والتأكػد مػػف أف المتعممػيف أتقنػوا مرحمػة المالحظػػة بشػكؿ جيػد، والتأكػد مػػف أف 

 المفهـو وصؿ إلى المتعمميف بشكؿ صحيح.  
، المناقشػة Prediction:التنبػ  (PDEODE) السداسػية األبعادة ألهمية استراتيجي ونظراً 

Discussionالتفسػػػػػػػػػػػػػير ،Explanation المالحظػػػػػػػػػػػػػة ،Observation المناقشػػػػػػػػػػػػػة ،
Discussion التفسػػير ،Explanation  فػػي مجػػاؿ التربيػػة فقػػد تناولتهػػا عػػدة دراسػػات عمػػى

متغيرات تابعة مثؿ: التحصيؿ والمفػاهيـ، والتفكيػر العممػي والتفكيػر البصػري، ومهػارات مػا وراء 
المعرفة، والتصورات البديمة، والعمميات المعرفيػة لػدي الطػالب العػادييف وذوي صػعوبات الػتعمـ، 

، (2.12)السػالمات،  ،(Coştu et al., 2012)، (Coştu, 2008)ومػف تمػؾ الدراسػات: 
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)عيسػػػػػى، ، (2.15)صػػػػػالح، ، (2.15)محمػػػػػد، ، (2.14)العمرانػػػػػي، ، (2.14)صػػػػػابر، 
2.16) ،(Tabitha, Amin, Zubaidah, & IAM, 2016) ،(Demircioğlu, 
 .  (2.18)الالمي، والربيعي، ، (2017

السداسػية فػي مجػػاؿ العمػـو ومجػاالت دراسػػية  األبعػػادممػا سػبؽ يتضػػح أهميػة اسػتراتيجية 
فػػي عمميػػة الػػتعمـ، وتجعمػػه  اً ونشػػط اً ف هػػذا االسػػتراتيجية تجعػػؿ الطالػػب إيجابيػػإأخػػرى، حيػػث 

يكتشؼ المعرفة مف خالؿ إجراء التجارب واألنشطة والمناقشة مع الػزمالء لموصػوؿ إلػى حمػوؿ 
 ,Coştu)لمموقؼ التعميمي، وذلؾ اعتمادًا عمى الخبرات السابقة كما تفترض النظرية البنائيػة 

2008; Coştu et al., 2012; Dipalaya & Corebima, 2016) وأف دور المعمػـ ،
 األبعػادتراتيجية يتغير مف ناقؿ لممعرفػة فػي التعمػيـ التقميػدي إلػى موجػه ومرشػد لطالبػه فػي اسػ

وتنميتػػه مػػف خػػالؿ المناقشػػة والتحميػػؿ  ،السداسػػية، والتػػي تسػػاعد الطػػالب فػػي اثػػارة تفكيػػرهـ
 والمقارف والتفسير.

لػػػدى تنميػػػة المفػػػاهيـ تكػػػويف و أف  (2..2عمػػػى،  ؛1996)زيتػػػوف، وقػػػد أشػػػار كػػػؿ مػػػف 
تتطمػػب  التػػيالطػػالب يعػػد أحػػد أهػػداؼ تػػدريس العمػػـو فػػي جميػػع المراحػػؿ التعميميػػة المختمفػػة، 

واالحتفػػاظ بهػػا، حيػػث تنبػػع  ،وبقائهػػا ،أسػػموبًا تدريسػػيًا مناسػػبًا يتضػػمف سػػالمة تكػػويف المفػػاهيـ
 تنظيـ الخبرة العقمية، وتسهيؿ انتقاؿ أثر التعمـ. سهامها فيإفي أهميتها 

 ،توجد عالقة وثيقة بػيف تكػويف وتنميػة المفػاهيـ الفيزيائيػة( بأنه 2.14)الشايع، ووضح 
حيػػث يتمثػػؿ الشػػؽ الكيفػػي لمهػػارات حػػؿ المسػػألة باسػػتيعاب المفهػػـو مسػػألة، ومهػػارات حػػؿ ال

الفيزيائي، وتطبيقاته، والقدرة عمى قراءة وفهـ الصيغة المفظية لممسالة، في حػيف يتمثػؿ الشػؽ 
الكمػػي بتممػػؾ إجػػراء المعالجػػات الرياضػػية، ومػػا يػػرتبط بهػػا مػػف مهػػارات ذات عالقػػة كمهػػارات 

ولػػذا فقػػد تػػـ االهتمػػاـ بهمػػا بحثيػػًا عمػػى المسػػتوي  ؛يػػة أو التخطيطيػػةالتعامػػؿ مػػع الرسػػـو البيان
 ;Greca & de Ataíde, 2017)العربػػي والػػدولي مػػف خػػالؿ بعػػض الدراسػػات منهػػا: 

Hong, Chen, Wong, Hsu, & Peng, 2012; Omasta & Lunetta, 1988 ؛
باسػتخداـ حاولػت تنميتهمػا معػًا التي حاولػت  (2.16؛ جعفر؛ 3..2؛ أميف، .2.1العربيد، 

 بعض االستراتيجيات التدريسية، وكذلؾ معرفة العالقة بينهما.
خػػر تعػػػد تنميػػة الميػػػوؿ العمميػػػة لػػدي الطالػػػب والتػػي تتمثػػػؿ وفقػػًا لكػػػؿ مػػػف وومػػف جانػػػب 

بأنهػػا كػػؿ مػػا يهػػتـ بػػه الطػػالب ويفضػػمونه مػػف أشػػياء  (1996يتػػوف، ز  ؛2.12)السػػالمات، 
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وأنشطة ودراسات وتحديات عممية، ومػا يقومػوف بػه مػف أعمػاؿ وأنشػطة عمميػة محببػة إلػيهـ، 
ويشعروف خاللها بقدر كبير مف االرتياح ذات أهمية في تػدريس العمػـو نظػرًا لػدورها فػي زيػادة 

يجػػاب يف، ونشػػطـلممػػادة المحببػػة إلػػيه يفمتحمسػػ ـلمػػتعمـ، وتجعمهػػ ـدافعيػػته فػػي عمميػػة  ييفوا 
الػتعمـ. وهػػذا مػػا أكػػدت عميػػه النظريػػة البنائيػة وكػػذا مختمػػؼ الدراسػػات واألدبيػػات التربويػػة مثػػؿ: 

)الحكيمػػي ، ، (2.14)زيتػػوف، ، (2.12)الخروصػػى، ، (3..2)محمػػد، ، (1996)زيتػػوف، 
 .(2.16الشرع، والعناتي،  ،)عريقات، (2.15والنظاري، 

عمػى المسػتوي الػدولي أو العربػي، وفػي ضػوء تطمعػات  وفي ضوء التوجهات البحثية سواءً 
وزارة التربية والتعميـ بمصر التي أكدت عمى أهمية االستيعاب الوظيفي لممفػاهيـ، وكػذا ضػرورة 
تدريب الطالب بالمرحمػة الثانويػة عمػى مهػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػة وتنميػة ميػولهـ العمميػة 

توضػيحه تػـ واسػتنادًا لمػا اعمة داخؿ غرفػة الصػؼ، مف خالؿ استخداـ استراتيجيات تدريسية ف
فػػي عمميػػة الػػتعمـ،  اً يجابيػػا  و  اً السداسػػية تجعػػؿ المػػتعمـ نشػػط األبعػػادسػػابقًا مػػف أف اسػػتراتيجية 

وتغيير دور المعمػـ لمرشػد وموجػه فػي عمميػة الػتعمـ، فقػد حػاوؿ البحػث الحػالي تحديػد فاعميػة 
يػػة األسػػوانية بمصػػر عمػػى متغيػػرات تابعػػة أخػػري اسػػتخداـ تمػػؾ االسػػتراتيجية فػػي البيئػػة التعميم

 تحتاج لمعالجة مثؿ: المفاهيـ الفيزيائية، ومهارات حؿ المسألة، والميوؿ العممية.

 اإلحصاط مبعهل  البخح وحتديدٍا:

أنػه  يالحػظبػالنظر إلػى واقػع تػدريس العمػـو بصػفة عامػة وتػدريس الفيزيػاء بصػفة خاصػة 
صػػبحت تػػدرس كغايػػة فػػي حػػد أالمعمومػػات، وأف المعرفػػة  واسػػتيعابتحفػػيظ مػازاؿ التركيػػز عمػػى "

 "ذاتهػػا عمػػى نحػػو غيػػر وظيفػػي، واعتمػػد تدريسػػها وتقويمهػػا إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى الحفػػظ اآلػػي
(. وعمػى الػرغـ ممػا ي كػدا التربويػوف 33-32، ص ص 1999)النجدي، راشد، عبد الهادي، 

بػؿ  ،د نقػؿ لممعرفػة العمميػة إلػى المػتعمـفي مجاؿ التربية العممية عمى أف "التػدريس لػيس مجػر 
هو عممية نمو المتعمـ عقميًا ووجدانيًا ومهاريػًا، وتكامػؿ شخصػيته فػي مختمػؼ جوانبهػا إال أف 

يركزوف في تدريسهـ عمى أساليب وطرؽ التدريس التػي تهػتـ بالجانػب العقمػي  يفمعظـ المعمم
تمفػة لمنمػو الشػامؿ والمتػوازف لمطػالب" فقط، ويغفموف األساليب التي تهتـ بتنمية الجوانػب المخ

ف عمػػػى يمػػػف خػػػالؿ إشػػػراؼ البػػػاحث(. واتضػػػح ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ 133، ص 1996)زيتػػػوف، 
ف بزيػارة لػبعض يقيػاـ البػاحثمجموعات التربية العممية في المرحمة الثانويػة بمحافظػة أسػواف، و 

جػػراء مقػػابالت مػػع معممػػي الفيزيػػاء لمتعػػ رؼ عمػػى أسػػاليب المػػدارس الثانويػػة بمدينػػة أسػػواف وا 
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تػػـ إجػػراء مقػػابالت مػػع الطػػالب لػػوحظ مػػف خاللهػػا وجػػود شػػكوى  مػػاالتػػدريس المسػػتخدمة، ك
متزايػػدة مػػف صػػعوبة المػػادة نظػػرًا لشػػدة تجريػػدها، وأف هنػػاؾ عزوفػػًا مػػف الطػػالب لػػتعمـ الفيزيػػاء 
حيػػث يرونهػػػا مػػادة عمميػػػة صػػعبة مػػػف ناحيػػة المفػػػاهيـ الفيزيائيػػة التػػػي تسػػتند إلػػػى عالقػػػات 

 ية، وبها كـ هائؿ مف القوانيف والحقائؽ والمعارؼ المجردة.رياض
أف أكػدت عمػى ( 2.15؛ كشػؾ، عبػد السػالـ، قرنػي، 2.15، شرؼمثؿ: )وهناؾ دراسات 

يرجػػع إلػػى: الطبيعػػة المجػػردة لممفػػاهيـ الفيزيائيػػة، مػػف أسػػباب عػػزوؼ الطػػالب لػػتعمـ الفيزيػػاء 
صػػعوبة المسػػائؿ الفيزيائيػػة، وتػػدني و وضػػعؼ المهػػارات الرياضػػية الالزمػػة لتػػدريس الفيزيػػاء، 

مهػػػارات تدريسػػػها ودراسػػػتها، وضػػػعؼ أسػػػاليب التقػػػويـ المسػػػتخدمة، واسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات 
العالقة بػيف حياتػه ومػا يتعممػه مػف  لبالطا تدريسية غير قائمة عمى التعمـ النشط، وعدـ إدراؾ

كمػػا أكػػدت  لممشػػاركة الفعالػػة. لمطػػالب موضػػوعات فػػي الفيزيػػاء، وعػػدـ إعطػػاء فرصػػة مناسػػبة
الشػػايع، ؛ 2.13طمبػػه، صػػعوبة حػػؿ المسػػائؿ الفيزيائيػػة لمطػػالب مثػػؿ: )دراسػػات وخػػري عمػػى 

 (. 2.18، سرهيد، 2.16محسف،  ؛2.14
مممػػوس لػػدي الطػػالب فػػي المفػػاهيـ الفيزيائيػػة وتػػتمخص مشػػكمة البحػػث إلػػى وجػػود تػػدني 

 السداسػػية األبعػػادونظػػرًا لمػػا تسػػهـ بػػه اسػػتراتيجية  ،ومهػػارات حػػؿ المسػػألة، والميػػوؿ العمميػػة
(PDEODE)  فػػرص تعميميػػة تتػػيح فػػي التػػدريس ومػػا تقدمػػه مػػف مميػػزات تتمثػػؿ فػػي إتاحػػة

لمطالب استيعاب المفاهيـ وتدريبهـ عمى مهارات حػؿ المسػألة، والتػي ربمػا يكػوف لهػا دور فػي 
الفيزيائيػة، وكػذلؾ تكػويف ميػوؿ عمميػة تجػاا مػادة الفيزيػاء  المسػائؿتحسيف قػدرتهـ عمػى حػؿ 

وف حػاًل فقػد تكػبما يػنعكس باييجػاب نحػو االهتمػاـ بالمػادة فػي المسػتقبؿ مػف جانػب الطػالب، 
لمتغمػػب عمػػى هػػذا السػػمبيات الموجػػودة فػػي تعمػػـ مػػادة الفيزيػػاء، ومعالجػػة القصػػور فػػي طػػرؽ 
التدريس المتبعة، وفػي ضػوء مػا أسػفرت عػف تمػؾ االسػتراتيجية مػف أثػار إيجابيػة وفاعميػة فػي 
تػػػدريس مػػػواد دراسػػػية متعػػػددة لػػػذا نمػػػا االحسػػػاس بأهميػػػة تجريػػػب تػػػدريس الفيزيػػػاء وفقػػػا 

السداسية لتنمية المفاهيـ وحؿ المسألة والميوؿ العممية لدى طػالب الصػؼ  بعاداألالستراتيجية 
   .األوؿ الثانوي
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 أشئل  البخح:

في تنميػة المفػاهيـ  (PDEODE)السداسية  األبعادستراتيجية ما فاعمية التدريس وفقًا ال .1
 الصؼ األوؿ الثانوي؟لدى طالب الفيزيائية 

فػي تنميػة  (PDEODE)السداسػية  األبعػادسػتراتيجية ما فاعمية تػدريس الفيزيػاء وفقػًا ال .2
 الصؼ األوؿ الثانوي؟لدى طالب مهارات حؿ المسألة 

فػي تنميػة  (PDEODE)السداسػية  األبعػادسػتراتيجية ما فاعمية تػدريس الفيزيػاء وفقػًا ال .3
 الصؼ األوؿ الثانوي؟لدى طالب الميوؿ العممية 

لػػدي  ومهػػارات حػػؿ المسػػألة والميػػوؿ العمميػػةمػػا طبيعػػة العالقػػة بػػيف المفػػاهيـ الفيزيائيػػة  .4
   طالب الصؼ األوؿ الثانوي؟

 فروض البخح:

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في  .1
 .لصالح المجموعة التجريبيةالتطبيؽ البعدي الختبار المفاهيـ الفيزيائية 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في  .2
 . لصالح المجموعة التجريبيةالتطبيؽ البعدي لمقياس مهارات حؿ المسألة الفيزيائية 

حصائيًا بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في إيوجد فرؽ داؿ  .3
 .لصالح المجموعة التجريبية ميوؿ العمميةالالتطبيؽ البعدي لمقياس 

في  المجموعة التجريبيةطالب درجات  اتيوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف متوسط .4
ومقياس  حؿ المسألة الفيزيائيةمهارات الختبار المفاهيـ الفيزيائية ومقياس  التطبيؽ البعدي
 .الميوؿ العممية

 أٍداف البخح:

 السداسية. األبعاد"الحركة الخطية" في ضوء استراتيجية  وحدةإعادة صياغة  .1

السداسية في  األبعادستراتيجية ال"الحركة الخطية" المعدة وفقًا  وحدةتقويـ فاعمية تدريس  .2
 تنمية المفاهيـ الفيزيائية، ومهارات حؿ المسألة، والميوؿ العممية لدى طالب عينة البحث.
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بحث واستقصاء العالقة بيف المفاهيـ الفيزيائية، ومهارات حؿ المسألة، والميوؿ العممية لدى  .3
 طالب عينة البحث.

 أٍني  البخح:

ف أهمية إالسداسية في التدريس ف األبعادهمية استخداـ استراتيجية أمف  انطالقاً 
 البحث الحالي تبرز في النقاط التالية:

توجيه نظر المعمميف والموجهيف التربوييف إلى استراتيجيات تدريسية حديثة لمتعمـ، ومعرفة  .1
الميوؿ العممية و  حؿ المسألةمهارات كؿ مف المفاهيـ الفيزيائية، وتنمية  تحصيؿفاعميتها في 

 لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي.

لحاجة إلى تطوير مناهج لمراحؿ ا بسببيعتبر استجابة لر ية وزارة التربية والتعميـ في مصر،  .2
التعميـ الثانوي بشكؿ يسهـ في زيادة الفاعمية التعميمية مف خالؿ تنمية المفاهيـ ومهارات 

 حؿ المسألة والميوؿ العممية لدى المتعمميف.

قائـ عمى استخداـ  ةتدريسي وحدةتقديـ إجراءات تفصيمية حوؿ كيفية إعادة صياغة  .3
مف أجؿ تنمية المفاهيـ  لمطالبكتيب و لممعمـ  دليالً  اً السداسية متضمن األبعاداستراتيجية 

، مما قد يساعد في لدي طالب عينة البحثالفيزيائية ومهارات حؿ المسألة والميوؿ العممية 
 في موضوعات دراسية أخري. وحداتمعاونة المعمميف والباحثيف عمى بناء 

"الحركػػة  وحػػدةبػػار لممفػػاهيـ الفيزيائيػػة فػػي تقػػديـ معمومػػات تفصػػيمية حػػوؿ كيفيػػة إعػػداد اخت .4
عمى طالب الصؼ األوؿ الثانوي، مما يساعد عمى البػاحثيف عمػى اتبػاع نفػس  ةالخطية" المقرر 

 خري لحؿ المسألة في مجاالت وموضوعات عممية ودراسية أخري.أالخطوات لبناء اختبارات 

 الوحػدةحػؿ المسػألة الفيزيائيػة فػي لمهارات تقديـ معمومات تفصيمية حوؿ كيفية إعداد مقياس  .5
عمػػى طػػالب الصػػؼ األوؿ الثػػانوي، ممػػا يسػػاعد البػػاحثيف عمػػى اتبػػاع نفػػس الخطػػوات  ةالمقػػرر 
 خري لحؿ المسألة في مجاالت وموضوعات عممية ودراسية أخري.أ مقاييسلبناء 

دامه تقديـ معمومات حوؿ كيفية إعداد مقيػاس لمميػوؿ العمميػة ممػا يمكػف البػاحثيف عمػى اسػتخ .6
 في مجاالت عممية ومراحؿ دراسية متنوعة. 
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 حدود البخح:

 طالب الصؼ األوؿ الثانوي.  بمادة الفيزياء، والمقرر عمى"الحركة الخطية"  وحدة  .1

اختيػػػار مجمػػػوعتي البحػػػث مػػػف مدرسػػػتي: العقػػػاد الثانويػػػة العسػػػكرية، وكيميػػػا الثانويػػػة   .2
نتػػائج البحػػث قاصػػرة عمػػى  ف، ممػػا ي كػػد عمػػى أفيبمحافظػػة أسػػواف محػػؿ عمػػؿ البػػاحث

محافظػػة أسػػواف، وعػػدـ وجػػود صػػفة التعمػػيـ عمػػى جميػػع المػػدارس الثانويػػة بجمهوريػػة 
 مصر العربية.

التطبيقػات، -األمثمػة الموجبػة والسػالبة-الداللة المفظية-: اسـ المفهـوالمفهـو مستويات .3
 خطية"."الحركة ال بوحدةوذلؾ يعداد اختبار المفاهيـ في ضوء المفاهيـ الواردة 

مهػػػارات حػػػػؿ المسػػػػألة الفيزيائيػػػػة )بشػػػػكؿ مجمػػػػع(: التركيػػػػز عمػػػػى المعطيػػػػات، وكتابػػػػة  .4
باسػػتمرار، وتحديػػد المفػػاهيـ والمعػػادالت الفيزيائيػػة، ومػػداخؿ حػػؿ المسػػألة،  تالمالحظػػا

شػػكاؿ التوضػػيحية، وفػػرض الفػػروض لحػػؿ المسػػألة، والتأكػػد مػػف ورسػػـ المخططػػات واأل
 والتقييـ المستمر لخطوات الحؿ. جراء التجارب،إصحتها لمحؿ خالؿ 

، االلتحػاؽ بػالنوادي العمميػة، مناقشػة الموضػوعات القػراءة العمميػةأبعاد الميوؿ العممية:  .5
العمميػػة، االهتمػػاـ بالعمػػؿ فػػي المعمػػؿ، جمػػع النمػػاذج والعينػػات، االرتبػػاط بالمهنػػة فػػي 

 المستقبؿ، وقت الفراغ.

 :البخحمصطلخات 

 في ضوء ما تـ استخالصه مف ايطار النظري، تـ تحديد مصطمحات البحث إجرائيًا كما يمي:
: Six-Dimensional Strategy (PDEODE) الصداشي  األبعاداشاراتييي  

املالحظ  و، Explanation، التفصريDiscussion، املياقع  Predictionالتيبؤ

Observation  املياقع ،Discussion التفصري ،Explanation:  ةسيياستراتيجية تدر 
يجابيًا تستند إلى النظرية البنائية، والتي تجعؿ المتعمـ نشط في عممية التعمـ مف خالؿ  اً وا 

المناقشة والتفسير( لموصوؿ  –المالحظة -التفسير–المناقشة  –مرورا بست خطوات: )التنب  
 إلى المفاهيـ الفيزيائية الصحيحة في جو مف الحرية.

تصور عقمي يتـ بنا ا عف طريؽ تمييز العالقات والخصائص المشتركة  يه الفيسيائي :املفاٍ
بيف مجموعة مف الوقائع واألشياء يساعد في فهـ ظاهرة فيزيائية معينة. وأف هناؾ مستويات 
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لتقويـ المفهـو تشمؿ: اسـ المفهوـ، والداللة المفظية، واالمثمة الموجبة واالمثمة السالبة 
وتطبيقات المفهوـ، وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عميها الطالب في االختبار لممفهوـ، 

 المستخدـ لذلؾ الغرض.

يمثؿ  اً معقد اً سمسمة مف ايجراءات يقوـ بها الفرد، وتعد نشاط مَارات حل املصأل  الفيسيائي :
لوصوؿ البناء العقمي، وعممية التحرؾ تجاا الهدؼ المراد الوصوؿ إليه عندما لـ تتح طريقة ا

 تإليه عمى الفور وتشمؿ المهارات التالية: التركيز عمى المعطيات، وكتابة المالحظا
باستمرار، وتحديد المفاهيـ والمعادالت الفيزيائية، ومداخؿ حؿ المسألة، ورسـ المخططات 

جراء إشكاؿ التوضيحية، وفرض الفروض لحؿ المسألة، والتأكد مف صحتها لمحؿ خالؿ واأل
تقييـ المستمر لخطوات الحؿ، وتقاس بشكؿ مدمج بالدرجة التي يحصؿ عميها التجارب، وال

 .الطالب في المقياس المستخدـ لهذا الغرض

كؿ ما يهتـ به الطالب ويفضمونه مف أشياء وأنشطة ودراسات وتحديات عممية،  امليول العلني :
ويشعروف خاللها بقدر كبير مف  ،وما يقوموف به مف أعماؿ وأنشطة عممية محببة إليهـ

وتشمؿ تمؾ األنشطة الحب واالرتياح بما ي دي إلى انجذاب الطالب نحو أنشطة تعمـ الفيزياء. 
، وااللتحاؽ بالنوادي العممية، ومناقشة الموضوعات العممية، القراءة العمميةوالسموكيات: 

ط بالمهنة في المستقبؿ، ووقت االهتماـ بالعمؿ في المعمؿ، وجمع النماذج والعينات، واالرتبا
 الفراغ، وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عميها الطالب في المقياس المستخدـ لهذا الغرض.

 اإلطار اليظري والدراشات الصابك :

 :الصداشي  األبعاداشاراتييي  -أواًل

 : الصداشي  األبعاداألشض اليظري  الكائن  عليَا اشاراتييي   .0

السداسػػية عمػػى النظريػػة البنائيػػة، "وطبقػػًا لهػػذا النظريػػة يحػػدث  األبعػػادتسػػتند اسػػتراتيجية 
التعمـ نتيجة التوافؽ بيف بنػاء المعرفػة وخبػرات الطػالب، وت كػد النظريػة البنائيػة عمػى مشػاركة 
الطػػالب فػػي أنشػػطة الػػتعمـ لبنػػاء واختبػػار معػػرفتهـ، وتػػوفير بيئػػة تعطػػى لهػػـ الفرصػػة ليكونػػوا 

تطبيػػؽ المعرفػػة التػػي توصػػموا إليهػػا فػػي الحيػػاة، وتشػػجيعهـ نشػػطيف فػػي الػػتعمـ، وقػػادريف عمػػى 
 ,Tabitha et al., 2016)لعمػؿ مالحظػػات ومناقشػػات بػػيف الطػالب لموصػػوؿ إلػػى الفهػػـ" 

p. 830). 
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 Savander-Ranne)السداسػية مػف قبػؿ سػافندر وكػوالرى  األبعػاداقترحت استراتيجية 

& Kolari, 2003)  واستخدمت في تعميـ الهندسة، وتعد استراتيجية تدريسػية مهمػة تػوفر" ،
بػػداء وجهػػات النظػػر المختمفػػة، كمػػا أنهػػا تسػػتخدـ كوسػػيمة لمسػػاعدة  بيئػػة لػػدعـ المناقشػػة وا 

 .(Coştu, 2008, p. 4)طالب عمى فهـ مواقؼ الحياة اليومية" ال

-P- Oفسػر( ) –الحػظ  –جية )تنبػأ السداسػية تعػدياًل السػتراتي األبعػادوتعتبر استراتيجية 

E وايػػت وجونسػػتوف( التػػي تػػـ اقتراحهػػا بواسػػطة (White & Gunstone, 1992) وهػػى ،
وسػيمة لمسػاعدة الطػالب  وهػي،  PDEODEالسداسػية األبعػادايصدار األوؿ مف استراتيجية 

يػػامهـ بتنفيػػذ ثػػالث مهػػاـ أساسػػية: الخطػػوة األولػػى )التنبػػ (: حيػػث يتنبػػأ الطػػالب عػػف طريػػؽ ق
عطػاء تبريػر ألسػباب إبالنتائج المتوقعة عف بعض األحػداث والمواقػؼ التػي تعػرض عمػيهـ مػع 

هذا التنب ، أما الخطوة الثانية )المالحظة(: يقـو فيها الطػالب بوصػؼ مػا يحػدث أمػامهـ أثنػاء 
مارسة األنشطة، والخطوة الثالثة )التفسير(: ويتـ فيهػا مواجهػة التناقضػات إجراء التجارب أو م

–المناقشػة  -)المالحظػةا عميها ثالث خطوات:   بيف التنب  والمالحظةػ ثـ ادخؿ سافندر وزمال
 Coştu)بداء الرأي وتنوعهػاا  ، وتتيح مناخًا لحرية المناقشة و األبعاد( لتصبح سداسية التفسير

et al., 2012, p. 50). 
وتمؾ األسس والمبادي تـ االستفادة منها في صػياغة الوحػدة التجريبيػة بمػا تشػتمؿ عميػه 

السداسػية بحيػث يػتـ العمػؿ  األبعػادمف أنشػطة ومهػاـ تعميميػة لتتوافػؽ مػع مراحػؿ اسػتراتيجية 
 بشكؿ تعاوني يراعي فيها الدور النشط واييجابي لمطالب أثناء عممية التعمـ.

 : PDEODEالصداشي  األبعاداشاراتييي   ماٍي  .8

السداسػية، فعمػى سػبيؿ  األبعػاداسػتراتيجية  تعريؼتناوؿ كثير مف الباحثيف والتربوييف   
يػدعـ  اً بأنها استراتيجية مهمة في التدريس تتػيح مناخػ (Coştu, 2008) كوشتوالمثاؿ عرفها 

النقػػاش وتنػػوع وجهػػات النظػػر بػػيف الطػػالب ومسػػاعدتهـ عمػػى فهػػـ مواقػػؼ الحيػػاة اليوميػػة عػػف 
طريػؽ نقػد أفكػارهـ، والوصػوؿ إلػى المفػاهيـ العمميػة واسػتخدامها لتفسػير الظػواهر فػي حيػاتهـ 

اسػػتراتيجية تدريسػػية قائمػػة عمػػى "بأنهػػا  (2.46ص  ،2.12)السػػالمات، اليوميػػة. وعرفهػػا 
المنحى البنائي وتتيح مناخًا مثيرًا لمنقاش وتتضػمف سمسػمة مػف ايجػراءات المتتابعػة وتػتمخص 

فسػػير، وتػػتـ بإثػػارة فػػي الخطػػوات السػػت: التنبػػ  والمناقشػػة والتفسػػير والمالحظػػة والمناقشػػة والت
المعمـ س ااًل موجهًا أو ظاهرة أو مشكمة معينة، ثـ يقـو الطالب بعمؿ تنب ات حولهػا ثػـ يبررهػا 
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. "ثػػـ يقػػـو بعمػػؿ مجموعػػة مػػف األنشػػطة يصػػممها وينقػػدها ويجمػػع البيانػػات ويفسػػرها ويحممهػػا
بنػػائي تتضػػمف  بأنهػػا "اسػػتراتيجية حديثػػة ذات منحػػى (387، ص 2.14)العمرانػػي، وعرفهػػا 
التفسػير( التػي تجعػػؿ  –المناقشػػة  -المالحظػة –التفسػير  –المناقشػػة  -وات: )التنبػ سػت خطػ

بالمناقشة الجماعية والتجارب والتنبػ  حػوؿ  المتعمـ المحور األساسي فيها إذا توفر جو مدعـو
 ظاهرة معينة وتفسيرها ووضع حموؿ لها.
الي يتمثػػؿ فػػي أنهػػا: السداسػػية فػػي البحػػث الحػػ األبعػػادوالتعريػػؼ ايجرائػػي السػػتراتيجية 

يجابيػ اً تستند إلى النظرية البنائية، والتي تجعؿ المتعمـ نشط سيةيتدر استراتيجية  فػي عمميػة  اً وا 
المناقشػػة  –المالحظػػة -التفسػػير–المناقشػػة  –الػػتعمـ مػػف خػػالؿ مػػرورا بسػػت خطػػوات: )التنبػػ  

 والتفسير( لموصوؿ إلى المفاهيـ الفيزيائية الصحيحة في جو مف الحرية.
 الصداشي : األبعادخطوات اشاراتييي   .3

سػػت  (Coştu, 2008, p. 4)السداسػػية وفقػػًا لػػػ كوشػػتو  األبعػػادتتضػػمف اسػػتراتيجية 
 خطوات متتابعة يتـ تنفيذها أثناء مواجهة األنشطة والمواقؼ التعميمية، وهي:

حػػػوؿ المفهػػػـو المػػػراد تعميمػػػه  االً : يقػػػدـ المعمػػػـ ظػػػاهرة أو سػػػ   Predictionالتنبػػػ  -1
بنتيجػػة الظػػاهرة أو السػػ اؿ بشػػكؿ فػػردى،  بئػػوامطػػالب، ثػػـ يتػػيح لهػػـ الفرصػػة لكػػى يتنل

 وتبرير تمؾ التنب ات.

: يتـ اتاحة الفرصة لمطػالب كػي يعممػوا فػي مجموعػات صػغيرة Discussionالمناقشة  -2
 ليتناقشوا ويتبادلوا الخبرات.

يتوصػػػؿ الطػػػالب فػػػي تمػػػؾ الخطػػػوة إلػػػى حػػػؿ لمظػػػاهرة أو  : Explanationالتفسػػػير -3
المشػػػكمة، ويقومػػػوا بتبػػػادؿ نتػػػائجهـ مػػػع المجموعػػػات األخػػػرى مػػػف خػػػالؿ المناقشػػػة 

 الجماعية لمصؼ.

: يختبر الطػالب أفكػارهـ وأراءهػـ حػوؿ المشػكمة أو السػ اؿ Observationالمالحظة  -4
وا بتسػػػػجيؿ مػػػػف خػػػػالؿ إجػػػػراء األنشػػػػطة والتجػػػػارب عمػػػػى شػػػػكؿ مجموعػػػػات، ويقومػػػػ

 مالحظاتهـ.

: يقػػـو المعمػػـ بتعػػديؿ تنبػػ ات الطػػالب مػػف خػػالؿ التوفيػػؽ بػػيف Discussionالمناقشػػة  -5
مالحظػػاتهـ وتنبػػ اتهـ وهػػذا يتطمػػب مػػف الطػػالب ممارسػػة مهػػارات التحميػػؿ والمقارنػػة 

 وتبادؿ األراء مع زمالئهـ.
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 اتهـ ومػػف : يواجػػه الطػػالب التناقضػػات بػػيف مالحظػػاتهـ وتنبػػExplanationالتفسػػير  -6
 خالؿ حؿ التناقضات والوصوؿ إلى الحموؿ الصحيحة. 

وتمػػؾ الخطػػوات السػػت تػػـ اسػػتخدامها مػػف جانػػب الطػػالب لحػػؿ المواقػػؼ واألنشػػطة 
 .بكتيب الطالبالتعميمية الواردة 

  وأٍنيتَا يف اجملال البخجي والاربوي: الصداشي  األبعاداشاراتييي   ضوء يفواملتعله دور املعله  .4

( 1: (Coştu et al., 2012)السداسػية بػاآتي  األبعػاديقـو المعمـ في ضػوء اسػتراتيجية 
( 3( يسػػهؿ المناقشػػات التػػي تحػػدث بػػيف المتعممػػيف. 2جيع روح التحػػدي عنػػد المتعممػػيف. تشػػ

التأكػد مػف أف المفهػـو وصػؿ ( 4التأكد مف أف المتعممػيف أتقنػوا مرحمػة المالحظػة بشػكؿ جيػد. 
 األبعػػادوقػػد تػػـ اشػػتقاؽ دور المػػتعمـ فػػي ضػػوء اسػػتراتيجية إلػػى المتعممػػيف بشػػكؿ صػػحيح.  

لػػػى إمسػػػاعدة زمالئػػػه فػػػي الوصػػػوؿ ( 1السداسػػػية بنػػػاًء عمػػػى الجانػػػب النظػػػري وهػػػي كػػػاآتي:
( القيػػاـ بعمميػػات التفكيػػر مػػف تحميػػؿ ومقارنػػة وتفسػػير مػػف أجػػؿ حػػؿ 2المفػػاهيـ الصػػحيحة. 

( نقػػد األفكػػار وتبػػادؿ وجهػػات 4جػػراء التجػػارب واالنشػػطة لتسػػجيؿ مالحظػػاتهـ. إ( 3المشػػكمة. 
 ( بناء المعرفة بناًء عمى الخبرات السابقة.5النظر بيف زمالئه. 

السداسػػية فػػي مجػػاؿ التربيػػة فقػػد تناولتهػػا عػػدة دراسػػات  األبعػػادونظػػرًا ألهميػػة اسػػتراتيجية 
 األبعػػادهػػدفت إلػػى الكشػػؼ عػػف فاعميػػة اسػػتراتيجية  (Coştu, 2008)منهػػا: دراسػػة كوشػػتو 

السداسػػية فػػي مسػػاعدة الطػػالب عمػػى فهػػـ مواقػػؼ الحيػػاة اليوميػػة، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى أف 
وميػة. كمػػا توصػػمت فهػػـ مواقػؼ الحيػػاة الي عمػػىالسداسػية سػػاعدت الطػالب  األبعػػاداسػتراتيجية 

السداسية سػاعدت  األبعادإلى أف استراتيجية  (Coştu et al., 2012)خروف ودراسة كوشتو و 
مفػاهيمي أفضػؿ لمفهػـو التكثيػؼ،  اسػتيعابالطالب عمى التحصيؿ بشكؿ أفضػؿ، وفػي تحقيػؽ 

 في ذاكرتهـ عمى المدى الطويؿ. االحتفاظ بهذا المفاهيـ مف وتمكيف الطالب 
 األبعػادى تحديػد فاعميػة اسػتخداـ اسػتراتيجية والتػي هػدفت إلػ (2.12 ،)السالماتودراسة 

السداسػػية فػػي المفػػاهيـ الفيزيائيػػة والتفكيػػر العممػػي لطمبػػة المرحمػػة األساسػػية العميػػا، وتوصػػمت 
نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بػيف المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػي 

 (2.14)صػػابر، جموعػػة التجريبيػػة. وأجريػػت المفػػاهيـ الفيزيائيػػة والتفكيػػر العممػػي لصػػالح الم
السداسية في تنمية المفػاهيـ الهندسػية ومهػارات  األبعاددفت قياس أثر استراتيجية دراسة استه

التفكيػػر البصػػري فػػي الرياضػػيات لػػدى طالبػػات الصػػؼ الثػػامف األساسػػي بغػػزة، وتوصػػمت نتػػائج 
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الدراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائية فػػي متوسػػط درجػػات طالبػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة 
هيـ الهندسػػية واختبػػار مهػػارات التفكيػػر البصػػري لصػػالح المجموعػػة والضػػابطة فػػي اختبػػار المفػػا

 األبعػػادبدراسػػة هػػدفت إلػػى قيػػاس فاعميػػة اسػػتراتيجية  (2.15)محمػػد، التجريبيػػة. كمػػا قامػػت 
السداسية القائمة عمى مبادئ النظرية البنائية فػي تنميػة التحصػيؿ فػي مػادة األحيػاء ومهػارات 

لػدى طػالب الصػؼ األوؿ الثػانوي، وتوصػمت نتػائج  بسػتمولوجيةما وراء المعرفة والمعتقدات اي
السداسية في تنمية التحصػيؿ ومهػارات مػا وراء  األبعادالدراسة إلى كفاءة استخداـ استراتيجية 

 بستمولوجية لدي طالب عينة البحث.المعرفة والمعتقدات اي
السداسػػية  األبعػػادالتعػػرؼ عمػػى أثػر اسػػتخداـ اسػتراتيجية  (2.15)صػالح، وهػدفت دراسػػة 

 فػػي تنميػػة التحصػػيؿ والعمميػػات المعرفيػػة فػػي مػػادة العمػػـو لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الرابػػع االبتػػدائي
بالمممكة العربية السعودية، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف 

 تابيثػا متوسط درجات المجوعة التجريبية والضابطة لصالح المجوعػة التجريبيػة. وهػدفت دراسػة
(Tabitha et al., 2016) تقػاف إالسداسػية عمػى  األبعػادالتعػرؼ عمػى أثػر اسػتراتيجية  إلػى

المفػػاهيـ لػػػدى الطػػػالب ذوي صػػػعوبات الػػتعمـ، وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أنػػه يوجػػػد ارتبػػػاط بػػػيف 
رؼ التعػإلػى  (2.16)عيسى، السداسية والقدرات األكاديمية. وهدفت دراسة  األبعاداستراتيجية 

السداسػية فػي تعػديؿ التصػورات البديمػة لممفػاهيـ العمميػة لطمبػة الصػؼ  األبعػادأثر استراتيجية 
وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية لصػػػالح السػػػابع األساسػػػي بغػػػزة، وتوصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى 

وهػدفت دراسػة ديمرجولػو تعػديؿ التصػورات البديمػة لممفػاهيـ العمميػة. فػي المجموعة التجريبيػة 
(Demircioğlu, 2017)  السداسػػية كاسػػتراتيجية  األبعػػادإلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتراتيجية

واستيعاب المفػاهيـ لمطػالب األتػراؾ، وتوصػمت الدراسػة إلػى أف اسػتراتيجية  إدراؾتدريسية عمى 
والربيعػي،  ،)الالمػيوهػدفت دراسػة المفػاهيـ.  اسػتيعابالطػالب عمػى  تالسداسية ساعد األبعاد
السداسػػية فػػي الميػػؿ نحػػو الكيميػػاء لػػدى طػػالب  األبعػػادإلػػى قيػػاس أثػػر اسػػتراتيجية  (2.18

الصؼ الثامف متوسط، وتوصػمت نتػائج الدراسػة إلػى وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية لصػالح 
 المجموعة التجريبية في الميؿ نحو الكيمياء.
السداسػية فػي مجػػاؿ العمػـو ومجػاالت دراسػػية  األبعػػادممػا سػبؽ يتضػػح أهميػة اسػتراتيجية 

فػػي عمميػػة الػػتعمـ مػػف خػػالؿ  اً ونشػػط اً سػػتراتيجية تجعػػؿ الطالػػب إيجابيػػف هػػذا االإخػػرى حيػػث أ
مػػرورا بسػػت خطػػوات متتابعػػة تعمػػؿ عمػػى إثػػارة وتنميػػة مهػػارات تفكيػػرا مػػف خػػالؿ ممارسػػته 
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المناقشة والتحميؿ والمقارنة والتفسير، كما أنه في ظؿ هذا االسػتراتيجية التدريسػية يتغيػر دور 
وجػػه ومرشػػد لطالبػػه، وقػػد تػػـ االسػػتفادة مػػف ايطػػار النظػػري المعمػػـ مػػف ناقػػؿ لممعرفػػة إلػػى م

عداد  دليؿ المعمـ.كتيب الطالب و  والدراسات السابقة في صياغة الوحدة التجريبية وا 
 املفاٍيه الفيسيائي :-ثاىيًا

 ىواعَا: أأٍني  املفاٍيه العلني  و .0

تكويف المفاهيـ وتنميتها لدى الطالب أحد أهػداؼ تػدريس العمػـو فػي جميػع المراحػؿ  تعتبر
التعميمية المختمفة، كما تعتبر مػف أساسػيات العمػـ والمعرفػة العمميػة التػي تفيػد فػي فهػـ هيكمػه 
العػػاـ وانتقػػاؿ أثػػر الػػتعمـ، ولهػػذا فػػاف تكػػويف المفػػاهيـ يتطمػػب أسػػموبًا تدريسػػيًا مناسػػبًا يتضػػمف 

 .(1996)زيتوف، تكويف المفاهيـ وبقائها واالحتفاظ بها سالمة 
أف المفػػاهيـ تختمػػؼ فيمػػا بينهػػا بػػاختالؼ المصػػدر، والطريقػػة  (2..2)عمػػى، وقػػد وضػػح 

، كمػػا تختمػػؼ بحسػػب الحقػػائؽ والمعمومػػات التػػي تعالجهػػا ويمكػػف  التػػي تػػـ بهػػا تكػػويف المفهػػـو
 تصنيؼ المفاهيـ العممية كاآتي:

 رة مفاهيـ بسيطة: تمؾ التي تشتؽ مف المدركات الحسية مثؿ: النبات، الزه -1

 مفاهيـ مركبة: تمؾ التي تشتؽ مف المفاهيـ البسيطة مثؿ: الكثافة، السرعة. -2

مفػػاهيـ تصػػنيفية: تمػػؾ المشػػتقة مػػف خصػػائص تصػػنيفية مثػػؿ: الفقاريػػات والالفقاريػػات،  -3
 المخموط والمركب.

 مفاهيـ عمميات: وهي المفاهيـ المشتقة مف العمميات مثؿ: الترسيب، النمو. -4

تسػػهـ فػػي تنظػػيـ ( 1إلػػى أهميػػة المفػػاهيـ العمميػػة فػػي اآتػػي: (2..2)عمػػى، وقػػد أشػػار 
( تفيػػد فػػي تسػػهيؿ انتقػػاؿ أثػػر 3 .( تسػػاعد عمػػى التقميػػؿ مػػف إعػػادة الػػتعمـ2 .الخبػػرة العقميػػة

( تسػهـ فػي بنػاء منػاهج دراسػية متابعػة مترابطػة. 5 .( تيسر اختيػار محتػوى المػنهج4 .التعمـ
وفػػي ضػػوء تمػػؾ األهميػػة واألنػػواع لممفػػاهيـ العمميػػة فػػإف العمػػؿ عمػػى تنميتهػػا وتعزيزهػػا بطػػرؽ 

يتوافؽ مع احتياجػات المػدارس الثانويػة المصػرية،  -كما سعي البحث الحالي -تدريسية حديثة
، ور ية وزارة التربية والتع  ميـ بمصر.وأهداؼ تدريس العمـو

 :ااملفاٍيه الفيسيائي  ومصتوياتَ ماٍي  .8

تمثػػؿ مفػػاهيـ الفيزيػػاء مجػػااًل مػػف مجػػاالت المفػػاهيـ العمميػػة أو مػػا يعػػرؼ بمفػػاهيـ العمػػـو 
عمومًا، حيث ترتبط تمؾ المفاهيـ بعمـ الفيزياء، وهي مفاهيـ مف أكثر المفاهيـ العمميػة تجريػدًا 
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كػويف بعػض أنمػاط الفهػـ الخطػأ حػوؿ هػذا المفػاهيـ مكانيػة تإوصعوبة، األمر الذي يشير إلػى 
 .(2.13)عمواف، 

عمػى أنهػا "تصػور  (954، ص 9..2)إبػراهيـ، ُعرفت المفاهيـ الفيزيائية مػف وجػه نظػر 
رد يقـو عمى أساس العنصر المشترؾ مػف الخصػائص العامػة المميػزة لظػاهرة أو بناء عقمي مج

ذات طبيعة فيزيائية أو فئػة مػف الموضػوعات الفيزيائيػة توجػد بينهمػا ارتباطػات معينػة، ويمكػف 
بأنهػا بنيػة عقميػة يكونهػا الفػرد نتيجػػة  (2.13)عمػواف، صػياغتها فػي صػورة عبػارة". ويعرفهػا 

إدراكه وفهمه لمعالقات القائمة بيف الظواهر واألحداث الطبيعية والفيزيائيػة، والحقػائؽ المرتبطػة 
بها ويتـ التعبير عنها بصياغات مجردة تجمع الخطوط المشتركة بيف العديد مػف هػذا العالقػات 

سػػماء أو رمػػوز أو مصػػطمحات لهػػا مػػدلوالت واضػػحة وتعريفػػات أمػػف وتمػػؾ الحقػػائؽ، وتتكػػوف 
-172، ص ص 1999)المقػػػاني، محػػػددة تختمػػػؼ فػػػي درجػػػة شػػػموليتها وعمومتيهػػػا. ويػػػرى 

عممية تقويـ تعمـ المفهـو باسػتخداـ االختبػارات التحريريػة والشػفهية، ومػف خػالؿ "أنها  (173
التعبيػر لفظيػًا عػف تعريػؼ المناقشة يمكف الحكـ عمى مػدى تعمػـ الطالػب المفهػـو عػف طريػؽ: 

، وتطبيػػػؽ المفهػػػـو فػػػي مواقػػػؼ  ، والتعػػػرؼ عمػػػى األمثمػػػة السػػػالبة والموجبػػػة لممفهػػػـو المفهػػػـو
 .  "جديدة

أف المفهػػـو العممػػي يتكػػوف مػػف جػػزئييف: االسػػـ )الرمػػز أو  (1996)زيتػػوف، كمػػا أشػػار 
المصػػطمح( والداللػػة المفظيػػة، ولقيػػاس تعمػػـ المفػػاهيـ يمكػػف لمعمػػـ العمػػـو أف يسػػتخدـ وسػػائؿ 

قػدرة الطالػب عمػى تحديػد الداللػة المفظيػة، وتطبيػؽ المفهػـو العممػي فػي  عديدة منهػا:وأساليب 
مواقؼ جديدة، وتفسير المالحظات فػي البيئػة التػي يعػيش فيهػا الطالػب وفػؽ المفػاهيـ العمميػة 

ونظػػػرًا ألهميػػػة تنميػػػة المفػػػاهيـ المتعممػػػة، واسػػػتخداـ المفهػػػـو العممػػػي فػػػي حػػػؿ المشػػػكالت. 
)بػػالؿ، ولتػػه عػػدة دراسػػات باسػػتخداـ اسػػتراتيجيات تدريسػػية مختمفػػة منهػػا: الفيزيائيػػة فقػػد تنا

 .(2.15)عبيد، ، (2.12)السالمات، ، (2.12)حسيف، ، (8..2)المحتسب، ، (7..2
، والتػي تػـ االعتمػاد عميهػا فػي البحػث  سبؽمما  يتضح أف هناؾ مستويات لتقويـ المفهػـو

، والداللػة المفظيػة، واأل ، مثمػة الموجبػة واألالحالي وتشػمؿ: اسػـ المفهػـو مثمػة السػالبة لممفهػـو
.  وتطبيقات المفهـو
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 مَارات حل املصأل  الفيسيائي :-ثالجًا

 ,Sutarno)حػػؿ المسػػألة أحػػد العناصػػر الهامػػة لػػتعمـ الفيزيػػاء، فقػػد وضػح  مهػػاراتتعػد 

Setiawan, Kaniawati, & Suhandi, 2017) سمسػمة مػف صػد بػه أف حػؿ المسػألة يق
البنػاء العقمػي، وعمميػة التحػرؾ تجػاا  يمثػؿ ايجراءات يقـو بها الفرد، وتعػد بمثابػة نشػاط معقػد

وتصػنؼ مسػائؿ  الهدؼ المػراد الوصػوؿ إليػه عنػدما لػـ تػتح طريقػة الوصػوؿ إليػه عمػى الفػور.
الفيزيػػػاء إلػػػى صػػػنفيف: يخػػػتص األوؿ بالمسػػػألة الروتينيػػػة )المألوفػػػة أو النمطيػػػة( وهػػػي تمػػػؾ 
المسػػػألة التػػػي يتطمػػػب حمهػػػا التطبيػػػؽ المباشػػػر لمقػػػانوف، ويخػػػتص الصػػػنؼ اآخػػػر بالمسػػػألة 

 .(2..2)عمى، الالنمطية: والتي تنمى التفكير لدى الطالب 

ومػػف هنػػا تػػأتى أهميػػة العنايػػة بتممػػؾ الطػػالب لمهػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة بشػػقيها  
اسػتيعاب المفهػـو الفيزيػائي، وتطبيقاتػه، والقػدرة فػي الكيفي والكمي، حيث يتمثؿ الشؽ الكيفي 

مثػػػؿ الشػػػؽ الكمػػػي بتممػػػؾ إجػػػراء عمػػػى قػػػراءة وفهػػػـ الصػػػيغة المفظيػػػة لممسػػػالة، فػػػي حػػػيف يت
المعالجػػات الرياضػػية، ومػػا يػػرتبط بهػػا مػػف مهػػارات ذات عالقػػة كمهػػارات التعامػػؿ مػػع الرسػػـو 

 .  (2.14)الشايع، البيانية أو التخطيطية 
مهػارات حػؿ إلػى أنػه مػف خػالؿ التجريػب يمكػف تنميػة  (Ince et al., 2016)وقػد أشػار 

( 3( تشػػػكيؿ موقػػػؼ افتراضػػػي، 2اقتػػػراح مشػػػكمة أو فرضػػػية، ( 1المسػػػألة الفيزيائيػػػة التاليػػػة: 
عداد تجربة عمى أسػاس عقمػي باسػتخداـ المعرفػة السػابقة،  ( تنفيػذ وعػرض تجربػة 4تصميـ وا 

 .( الرسـ أو التوصؿ إلى نتيجة5بشكؿ منطقي، 
مهػارات حػؿ المسػألة الفيزيائيػة "أف  (Bolton & Ross, 1997, p. 177)وقػد وضػح 
معطػػاة سػػواء بشػػػكؿ صػػريح أو ضػػمنيًا، وتحديػػػد تجميػػع وتركيػػػب المعمومػػات التشػػمؿ اآتػػي: 

المتغيػػرات وتمييزهػػا، وتحويػػؿ الموقػػؼ "الحقيقػػي" إلػػى "نمػػوذج" قابػػؿ لمتحميػػؿ الكمػػي، واختيػػار 
المبػػادئ أو القػػوانيف ذات الصػػمة، والمهػػارات الرياضػػية األساسػػية و/أو الحسػػابية، واسػػتخداـ 

لمداخؿ البديمة واسػتخدامها فػي التحقػؽ تقديرات تقريبية أو ترتيب تقديرات الحجـ، واستكشاؼ ا
 ."مف الحموؿ، ومهارات التفسير )مثؿ: التحقؽ مف الحموؿ في ضوء التجربة(

مهػارات حػؿ المسػألة لػبعض المػواد العمميػة  (Woods et al., 1997, p. 76)وقػد أدرج 
إدراؾ العمميات المستخدمة، واستخداـ مطابقة النمط التخاذ القػرار السػريع " ومنها الفيزياء في:

، وتطبيػؽ مجموعػة متنوعػة مػف التكتيكػات واالسػتدالؿ، اً إذا كاف الوضػع يمثػؿ مشػكمة أـ تمرينػ
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الدقة، والقياـ بنشاط عف طريؽ كتابػة األفكػار، وخمػؽ الرسػـو البيانيػة واألشػكاؿ، والتركيز عمى 
ومراقبة وتأمؿ ايجراء المستخدـ، والنظاـ والمنهجية، وأف تكوف مرًنا )حفػظ الخيػارات مفتوحػة، 

العتمػاد عمػى المعرفػة ذات 1ور ية الوضع مف العديد مف وجهػات النظػر والػر ى المختمفػة(، و
وع، وتقيػػيـ موضػػوعي ونقػػدي لنوعيػػة ودقػػة ومالءمػػة تمػػؾ المعرفػػة والبيانػػات، الصػػمة بالموضػػ

دارة الضيؽ، والرغبة فػي قضػاء  والرغبة في المخاطرة والتعامؿ مع الغموض والترحيب بالتغير وا 
الوقت في القراءة، وجمع المعمومات وتحديد المشكمة، ووجػود نهػج شػامؿ يسػتخدـ األساسػيات 

 ."بيف العديد مف عينات الحموؿ المحفوظةبداًل مف محاولة الجمع 

وتمػػؾ المهػػارات الػػواردة بالدراسػػات السػػابؽ ذكرهػػا بايضػػافة إلػػى أدبيػػات ودراسػػات كػػؿ مػػف: 
(Hestenes & Wells, 1992; Mayer, 1997; Rouinfar, 2010; Xu Ryan, 

تـ االستفادة منها في إعداد مقياس مهارات حؿ المسألة الفيزيائية، وكذا أنشػطة دليػؿ  (2013
 الطالب الوارد بالبحث الحالي. كتيبو المعمـ 

أنػه يمكػف تػدريب الطػالب عمػى العديػد مػف االسػتراتيجيات لتنميػة  (2..2)عمى، كما ذكر 
صػػياغة المسػػػألة بأسػػػموب الطالػػب، وتحديػػػد الكميػػػات مهػػارات حػػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػػة منهػػػا: 

لػػى رسػػـ تخطيطػػي مبسػػط، وتحديػػد إالفيزيائيػػة ورموزهػػا ووحػػدات القيػػاس، وترجمػػة المسػػالة 
ب في المسألة، وتحديد القػانوف المسػتخدـ فػي حػؿ المسػألة، والتعػويض فػي المعطيات والمطمو 
لى الحؿ، والتحقؽ مف صحة الحؿ، وتحديد المعنى الفيزيائي لمنػاتج النهػائي إالقانوف والتوصؿ 

 لممسألة. 
السداسية نجد أنها توفر مف خالؿ المرور بمراحمهػا السػتة  األبعادوبالنظر إلى استراتيجية 

يسػػعي إليػػه  اً ؿ مػػا يمػػـز لممارسػػة مهػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة، والتػػي تعػػد هػػدفالمتتابعػػة كػػ
 البحث الحالي، والتي قد يكوف لها أثر عمى تمؾ المهارات.

 امليول العلني :  -رابعًا

ي كد التربويػوف فػي التربيػة العمميػة أف تشػكيؿ الميػوؿ العمميػة لػدى الطػالب وتنميتهػا 
، نظرًا ألهميتها في حياة الطالب فهي تزيد مػف دافعيتػه هدؼ أساسي مف أهداؼ تدريس  العمـو

يجابي اً لمتعمـ وتجعمه متحمسًا لممادة المحببة إليه، وتجعمه نشط  في عممية التعمـ.  اً وا 

بأنهػػا "االهتمػػاـ الػػذى يػػدفع الفػػرد نحػػو القيػػاـ  (53، ص 2.11)الخزرجػػي، وعرفهػػا 
عمػػى   (391، ص 2.14)زيتػػوف، بنشػػاط معػػيف أو التخطػػيط لمقيػػاـ بهػػذا النشػػاط". ويعرفهػػا 
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الطمبػػة ويفضػػمونه مػػف أشػػياء وأنشػػطة ودراسػػات وتحػػديات عمميػػة، ومػػا  أنهػػا "كػػؿ مػػا يهػػتـ بػػه
يقومػوف بػػه مػف أعمػػاؿ وأنشػطة عمميػػة محببػة إلػػيهـ ويشػعروف خاللهػػا بقػدر كبيػػر مػف الحػػب 
 ." واالرتياح، وفي هػذا نزعػة شخصػية سػموكية لػدى الطالػب لالنجػذاب نحػو أنشػطة تعمػـ العمػـو

تتكػوف فػي "خصائص الميوؿ العممية فػي أنهػا:  (54-53، ص ص 2.11)الخزرجي، وأبرز 
المجتمع والبيػت والمدرسػة ويمكػف تطويرهػا بالتفاعػؿ مػع البيئػة، وتميػؿ إلػى االسػتقرار النسػبي 

تكونها، وتحقؽ ذاتيػة المػتعمـ وغيابهػا يػ دى إلػى االضػطرابات النفسػية، ويمكػف قياسػها بمجرد 
مف خالؿ مالحظة السموؾ أو االستجابة المفظية، وتقترف بالسموؾ حيث تعزز الميوؿ السػموؾ، 

 ."وتختمؼ باختالؼ الجنس والعمر، وتتميز بأنها انفعالية

تشػػعر إلػػى أف أهميػػة الميػػوؿ العمميػػة تتمركػػز فػػي اآتػػي:  (1996)زيتػػوف، وأشػػار 
الطالػػب باالرتيػػاح نحػػو الميػػؿ العممػػي الػػذي يسػػعدا، وتهيػػا الطالػػب الختيػػار التخصػػص الػػذي 

طى الطالب فرصة أكبر لمنجاح في تحقيػؽ يناسبه أو يتفؽ مع ميوله ورغباته واستعداداته، وتع
 الهدؼ الذي يسعى إليه، وتعطى الطالب القدرة عمى التكيؼ.

-587ص  ، ص.2.1زيتػػػػوف،  ؛118-116، ص ص 1996)زيتػػػػوف، واقتػػػػرح 
قػػراءة ، و مػػؿء الفػػراغ باألنشػػطة العمميػػةالمكونػات السػػموكية لمميػػوؿ العمميػػة فػػي اآتػػي:  (588

الموضػػػػوعات العمميػػػػة برغبػػػػة واهتمػػػػاـ، واسػػػػتطالع القضػػػػايا والمسػػػػائؿ العمميػػػػة، وااللتحػػػػاؽ 
بالجمعيػػات والنػػوادي العمميػػة، ومناقشػػة الموضػػوعات العمميػػة، وجمػػع النمػػاذج والعينػػات مػػف 

 ئة، واالهتماـ بالعمؿ المخبري ونشاطاته العممية المرافقة. البي

المكونػات السػموكية لمميػوؿ العمميػة "إلػى أف  (54، ص 2.11)الخزرجػي، كما أشار 
شغؿ وقت الفراغ، والتوسع في القراءات العممية، واستطالع القضػايا والمسػائؿ العمميػة، تشمؿ: 

 .  "مف البيئةوااللتحاؽ بالجمعيات والنوادي، ومناقشة القضايا العممية، وجمع العينات 
ومػػػف خػػػالؿ التعػػػرؼ عمػػػى المكونػػػات السػػػموكية لمميػػػوؿ العمميػػػة، ومػػػا أشػػػارت إليػػػه 

زيتػػوف، ؛ 1985؛ الجهنػػي، Clausen, 2002)المقػػاييس ونتػػائج الدراسػػات السػػابقة مثػػؿ: 
أبعػػػاد لمميػػػوؿ العمميػػػة فػػػي  االسػػػتفادة مػػػف ذلػػػؾ فػػػي تحديػػػدتػػػـ  (2.11الخزرجػػػي،  ؛1996

 .  لهذا الغرض في البحثالمقياس المستخدـ 

وهناؾ دراسات اهتمت بتنمية الميػوؿ باسػتخداـ طػرؽ واسػتراتيجيات تدريسػية مختمفػة 
، (2.12)الخروصػػػػى، ، (3..2)الحكيمػػػي، ، (3..2)محمػػػد، سػػػبيؿ المثػػػػاؿ: منهػػػا عمػػػى 
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ي ؛ )الحكيمػ(، 2.15المومني، المومني، العبد العزيز، وصػمادي، (، )2.14)عايش زيتوف، 
والتػػػػي توصػػػػمت إلػػػػى فاعميػػػػة كػػػػؿ مػػػػف:  (2.16)عريقػػػػات ووخػػػػروف، ،  (2.15والنظػػػػاري، 

استراتيجية سوخماف واألنشػطة االستقصػائية، والتشػبيهات، ودورة الػتعمـ، والمػدخؿ المنظػومي، 
ويختمػؼ البحػث الحػالي عػف غيػرا واأللعاب التعميمية في تنمية الميوؿ العممية لدي المتعمميف. 

 األبعػادبقة في محاولته استقصاء أثر تدريس الفيزيػاء باسػتخداـ اسػتراتيجية مف الدراسات السا
السداسػػية فػػي تنميػػة الميػػوؿ العمميػػة لػػدي طػػالب الصػػؼ األوؿ الثػػانوي كأحػػد االسػػتراتيجيات 

 التدريسية الحديثة.

 إجراءات البخح امليداىي 

 ميَج البخح:

عداد التحميمي عمى المنهج الوصفي تـ االعتماد  أدوات مواد و في إعداد ايطار النظري، وا 
 & (Edmondsتفسير النتائج، وتقديـ توصيات البحث ومقترحاته مناقشة و ، و البحث

Kennedy, 2017) التجريبي عمى المنهج شبه أيضًا اعتمد البحث . و(Michels, 2016) ،
حيث درست  ،المكوف مف مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة التجريبيواستخدـ التصميـ 

عمى  ةالقائمالتجريبية  الوحدةخالؿ التجريبية الموجودة بمدرسة العقاد الثانوية مف موعة المج
بمدرسة كيما  الموجودة السداسية، في حيف درست المجموعة الضابطة األبعاداستراتيجية 

 .المعتادةبالطريقة  الوحدةنفس محتوي الثانوية 

 دلتنع وعيي  البخح:

مجتمع البحث مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي خالؿ الفصؿ الدراسي الثاني  تكوف
( طالبًا 67. وتكونت عينة البحث مف )فيمحؿ عمؿ الباحث-، بمحافظة أسواف2.17/2.18
وكيما  تـ اختيارهـ مف فصميف بطريقة عشوائية مف مدرستي العقاد الثانوية العسكرية وطالبة

( طالب، وأخرى 32إلى مجموعتيف أحداهما ضابطة مكونة مف )الثانوية. تـ توزيعهـ عشوائيًا 
 ( طالب.35تجريبية مكونة مف )
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 مواد وأدوات البخح وخصائصَا الصيهوماري :

  :للنينوع  التيريبي  الصداشي  األبعاداشاراتييي  التيريبي  يف ضوء  الوحدةإعداد -أواًل 

 لألسباب التالية: "الحركة الخطية": تـ اختيار وحدة اختيار موضوع الوحدة التيريبي  .0
  التعمـ لمطالب بصفة عامة فيمحتوى هذا الوحدة تمثؿ صعوبة (Low & 

Wilson, 2017).  
 يسهؿ  التينشطة والتجارب محتوى الوحدة عمى المعمومات والمعارؼ واأل  احتواء

قد يكوف لها أثر عمى مفاهيـ  التيو  ،بعاد السداسيةصياغتها وفؽ استراتيجية األ
  .وتنمية ميولهـ العممية ،حؿ المسألة فيالطالب ومهاراتهـ 

  احتواء الوحدة عمى مفاهيـ فيزيائية مجردة تتيح لمطالب فرصة اكتشاؼ المعمومات
ظؿ العمؿ  فيالمفاهيـ  بهذا المتصؿجراء التجارب والمناقشة والتفسير إعف طريؽ 

 مجموعات صغيرة. في
االطالع  تـ: جيبي  اليت تياولت موضوع الوحدةوالدراشات األ بياتداألعلى عدد مً  طالعاال .8

 ;Epstein, 2002) عمى األدبيات والدراسات المتعمقة بإعداد الوحدات الدراسية

Neumann, Viering, Boone, & Fischer, 2013; Robertson, 2001; 

Rouinfar, 2010) وطالب الصؼ األوؿ  الوحدة، وبخاصة المتعمقة بنفس موضوع
 منها في إعداد الوحدة التجريبية. ، واالستفادةالثانوي

 & Lerner)تـ االطالع عمى األدبيات والمراجع   حتديد خصائص الفئ  املصتَدف : .3

Steinberg, 2004; Ridnouer, 2006; Shernoff, 2013)  التي تناولت
عاـ، حيث تـ مراعاة كؿ  16، 15خصائص طالب الصؼ األوؿ الثانوي ذوي أعمار 

: سرعة التحصيؿ الدراسي، والتفكير بالوحدةمما يمي أثناء اعداد المواقؼ التعميمة 
المجرد، والقدرة عمى االستدالؿ واالستنتاج وحؿ المشكالت، وتكويف االتجاهات واكتساب 
القيـ، والشغؼ والتفتح الذهني، والحرية العاطفية واالجتماعية، والحاجة إلى التقدير 

عور باالستقرار لى التوجيه، والحاجة إلى الشإواثبات الذات واالستقاللية، والحاجة 
 واألمف.

تحدد " أف ه يجب( أن.5 ص ،1996،يرى )زيتوف :األٍداف التعليني  للوحدةحتديد  .4
هداؼ وتصاغ في صورة عبارات واضحة محددة بحيث تركز عمى النتاج التعميمي األ
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ينتظر مف الطالب تحقيقه، وتعتبر خطوة ضرورية في اختيار األنشطة، وفى  الذي
نجاح إتحديد طرؽ التدريس والتقويـ وغيرها مف مكونات المنهج، وبالتالي ضرورية في 

، ولهذا قاـ الباحثيف بتحديد األهداؼ العامة لموحدة وصياغة األهداؼ "العممية التعميمية
وقد  ،الوحدة فصوؿلمعرفية والمهارية والوجدانية لكؿ ايجرائية بحيث تشمؿ الجوانب ا

 .دليؿ المعمـ فيليه إشارة تـ توضيح ذلؾ واي
 وحدةتـ تحديد المفاهيـ المتضمنة في  :بالوحدةاملفاٍيه الفيسيائي  املتضني  حتليل  .5

جرائي لممفهوـ الباحث الثاني مف خالؿ االلتزاـ بالتعريؼ اي جانب"الحركة الخطية"، مف 
 كما تـ إيضاحه بمصطمحات البحث، ثـ التوصؿ لصورة مبدئية لقائمة المفاهيـ.

"الحركة الخطية"،  وحدةبتحميؿ  التوقيت نفس قاـ الباحث األوؿ في :ثبات التخليلقياط  .6
وتوصؿ إلى قائمة بالمفاهيـ، ثـ تـ حساب ثبات التحميؿ باستخداـ معادلة هولستي لكؿ 

(، وهى قيمة جيدة لثبات 98..، وكانت قيمة معامؿ الثبات )(Holsti, 1968)فئة 
 ( يوضح النتائج:1. جدوؿ )التحميؿ

 (1خذٔل )

 " انحشكت انخطٛت" ٔحذةَخبئح ثببث ػًهٛت ححهٛم يحخٕٖ 

تـ عرض قائمة التحميؿ عمى مجموعة مف المحكميف  املفاٍيه:لتأند مً صدم حتليل ا .7
في مجاؿ المناهج وطرؽ تدريس العموـ، لمتأكد مف أف التحميؿ متوافؽ مع  المختصيف

هـ صدؽ التحميؿ، وفي ضوء ذلؾ تـ التوصؿ إلى   راوالتعريؼ ايجرائي، وأظهرت 
ة، واشتممت عمى محؿ التجرب لموحدةلتحميؿ المفاهيـ الفيزيائية  (*1) القائمة النهائية

 ( مفهوـ تـ االتفاؽ عميها في التحميميف.24)

بعاد وفقًا الستراتيجية األ "الحركة الخطية"تـ إعادة صياغة وحدة   :الطالب نتيبإعداد  .8
 تـ اتباع الخطوات التالية: حيث السداسية

تـ في هذا الخطوة تقسيـ الوحدة إلى دورس فرعية  ترجمة الوحدة إلى دورس: (8-1)
المخصص لدراسة هذا الوحدة مف قبؿ  يالحصص والوقت الزمن في ضوء عدد

                                                           
 .3 -1 ص ص ،الفيزيائية المفاهيـ قائمة ،(1ممحؽ ) ()*

ػذد 

 انًفبْٛى

ػذد انًفبْٛى فٙ 

 ححهٛم األٔل

ػذد انًفبْٛى فٙ 

 ححهٛم انثبَٙ

ػذد انًفبْٛى 

انًخفك ػهٛٓب فٙ 

 انخحهٛهٍٛ

 يؼبيم انثببث

42 42 42 89.0 
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تدريس  واستغرؽ ،دورس (9) مفالوحدة  تكونتوزارة التربية والتعميـ، وبذلؾ 
 حصة دراسية واحدة.  فيهادرس كؿ 

تحديد عنواف لكؿ درس مف دورس الوحدة بما يتناسب مع المحتوى المعروض  (8-2)
 .السداسية، وخصائص استراتيجية األبعاد فيه

 ذكر وتوضيحتحديد األهداؼ ايجرائية لكؿ درس، وقد تـ  :الدرس أهداؼتحديد  (8-3)
 .كتيب الطالبفي  ذلؾ

والوسائؿ التعميمية  األدواتتحديد مصادر التعمـ والوسائؿ التعميمية: تـ تحديد  (8-4)
بحيث تـ مراعاة تحقيقها لألهداؼ المنشودة،  الوحدةالمرتبطة بكؿ دروس 

، وكذا توافقها مع خصائص الوحدةومناسبتها لمموضوعات الواردة بفصوؿ 
 السداسية. األبعاداستراتيجية 

: تـ استخداـ أنشطة متنوعة الوحدةدروس بحديد األنشطة التعميمية المتضمنة ت (8-5)
تعتمد عمى إجراء التجارب  الوحدةمف واقع بيئة الطالب خالؿ دروس وفصوؿ 

المعممية، ومالحظة وفحص الصور واألشكاؿ البيانية ومقاطع الفيديو، 
والمناقشة والحوار، وقراءة النصوص والكتابة، وجمع معمومات وكتابة تقارير 
العممية، وطرح األسئمة وحؿ المسألة، وتقييـ الحموؿ، والتي يمكف أف تساعد 

رات حؿ المسألة والميوؿ العممية لمطالب، كما تـ في تعزيز المفاهيـ وتنمية مها
تاحة فرصة التعمـ النشط القائـ عمى  توفير كؿ المواد الالزمة لتنفيذ األنشطة، وا 
الطالب مف خالؿ مجموعات عمؿ تعاونية صغيرة، واستخداـ معمؿ الفيزياء 

 بالمدرسة كبيئة لمتفاعؿ مع جميع األنشطة التعميمية. ةالدراس وحجرة
السداسية  األبعادتـ استخداـ استراتيجية  السداسية: األبعاداستراتيجية  توظيؼ (8-6)

، وقد تخمؿ ذلؾ تقسيـ الطالب إلى مجموعات عمؿ الوحدةفي تدريس دروس 
الفيزيائية بشكؿ تعاوني، وتـ  والمسائؿ واألنشطة صغيرة تعمؿ عمى حؿ المهاـ

 مراعاة كؿ مما يأتي أثناء التدريس:
 .توفير البيئة النشطة المثيرة لمتفكير وحؿ المسألة الفيزيائية 
 .توجه الطالب إلى التفاعؿ مع مهمات التعمـ مف خالؿ العمؿ الجماعي 
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  السداسية بدقة في  األبعادتشجع الطالب عمى تنفيذ إجراءات استراتيجية
 حؿ المسألة والمواقؼ التعميمية المعروضة عميهـ.

 الب لحرية الحركة والتفاعؿ مع األنشطة التعميمية إعطاء الفرصة أماـ الط
جراء التجارب.  وا 

 .توفير بيئة تعميمية مالءمة أماـ الطالب لمتجاوب مع األنشطة التعميمية 
 ووصؼ الحاالت المادية األخرى المماثمة  ع الطالب عمى تحديديتشج

 لمظاهرة.
 أثر ذلؾ عمى الظاهرة. ع الطالب عمى تغيير المتغيرات ومعرفةيتشج 
  تشجيع الطالب عمى ممارسة مهارات حؿ المسألة مف خالؿ مناقشة األفكار

جراء التجارب، وتقويـ النتائج  ،والتعرؼ عمى العالقات، وفرض الفروض، وا 
 .األخرى جوانب التعمـالمفاهيـ و واستخالص 

بة إلى محؿ التجر  الوحدةسعى تفي ضوء األهداؼ التي  إعداد وسائؿ التقويـ: (8-7)
 ، عمى النحو التالي:الوحدةتحقيقها، تـ استخدـ التقويـ البنائي، والتجميعي في 

تـ استخدامه أثناء التدريس حيث تمثػؿ فػي التغذيػة الراجعػة  البنائي:التقويـ  (8-7-0)
التي يحصؿ عميها الطالب أثناء المناقشات داخؿ مجموعػاتهـ، وكػذلؾ أثنػاء 
عػػػرض أفكػػػارهـ، واسػػػتنتاجاتهـ، وحمػػػولهـ عمػػػى مجموعػػػات العمػػػؿ األخػػػرى 
والمعمـ، وكذلؾ يشػمؿ األسػئمة الموجهػة عقػب كػؿ درس لمتعػرؼ عمػى مػدى 

، وقػد شػممت أسػئمة الوحػدةالمعروضة خالؿ  جوانب التعمـف تمكف الطالب م
 موضوعية ومقاليه.

وشػمؿ التطبيػؽ القبمػي والبعػدي ألداتػي البحػث، حيػث تػـ  التجميعػي:التقويـ  (8-7-8)
محػػؿ التجربػػة، ومقيػػاس حػػؿ  الوحػػدةتطبيػػؽ اختبػػار المفػػاهيـ الفيزيائيػػة فػػي 

المسألة الفيزيائية، ومقيػاس الميػوؿ العمميػة، لمتعػرؼ عمػى مسػتوى الطػالب 
وفػػؽ االسػػتراتيجية  الوحػػدةفػػي كػػؿ تمػػؾ المتغيػػرات التابعػػة قبػػؿ وبعػػد دراسػػة 

 التدريسية.

، الكتيػػباآتػػي: مقدمػػة توضػػح الغػػرض مػػف  عمػػىكتيػػب الطالػػب  وفػػي ضػػوء ذلػػؾ اشػػتمؿ 
درس مجموعػة مػف  كػؿ ضػـ حيػث، الػدروس ةوأنشػطوأهػداؼ كػؿ درس، ه، وارشادات اسػتخدام
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األنشطة التعميمية المصاغة في معظػـ أجزائهػا عمػى شػكؿ أسػئمة تمثػؿ تحػديًا لمطالػب، ويطمػب 
منػػػػه حمهػػػػا والتجػػػػاوب معهػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية األبعػػػػاد السداسػػػػية: التنبػػػػ  

(Prediction) المناقشػػػػػػة ،(Discuss) التفسػػػػػػير أو الشػػػػػػرح ،(Explain) والمالحظػػػػػػة ،
(Observe) والمناقشػػػة ،(Discuss) والتفسػػػير أو الشػػػرح ،(Explain)  مػػػع تقػػػديـ المػػػواد

 ،خطػوات العمػؿ :موضػحاً  فيزيائيػة كؿ نشاط وما يتعمػؽ بػه مػف تجػاربواألدوات الالزمة لتنفيذ 
 السػتراتيجية التدريسػيةقػًا لوما يسجمه الطالب مػف مالحظػات وتنبػ ات ومناقشػات وتفسػيرات وف

، ثػػـ طػػرح أنشػػطة إثرائيػػة اختياريػػة، وأسػػئمة لمتأمػػؿ والتقيػػيـ الػػذاتي عمػػى مجموعػػات المتبعػػة
 العمؿ، ثـ أسئمة مقاليه وموضوعية لتقييـ التحصيؿ المعرفي لممفاهيـ في نهاية كؿ درس.

الوحدة وفقاً تم إعداد الدلٌل لٌساعد المعلم وٌوجهه فً تدرٌس  :املعلهإعداد دليل  .9

وقد تم االطالع على الدراسات واألدبٌات المتعلقة  لالستراتٌجٌة التدرٌسٌة المستخدمة،

: مقدمة دليؿ المعمـ اآتي تضمف بإعداد أدلة المعلم لالستفادة منها، وفً ضوء ذلك
السداسية، وكيفية السير في  األبعادتوضح الغرض منه، ونبذة مختصرة عف استراتيجية 

المتضمنة  بالمفاهيـ الفيزيائية، وقائمة لموحدة، واألهداؼ العامة حدةالو دروس 
، وقائمة بالكتب والمراجع التي يمكف االستعانة بها عند التخطيط والتدريس، بالوحدة

وقائمة باألدوات والمواد التي يمكف االستعانة بها، والتوزيع الزمني لمدروس، واألهداؼ 
جراءات تنف يذ كؿ درس، وقائمة باألنشطة والمهاـ التعميمية، السموكية لكؿ درس، وا 

 لكؿ درس. التقييـوأسئمة 

عمى مجموعة مف  المعمـ دليؿو  الطالب كتيبتـ عرض  :الهتيب والدليل حتهيه .01
المختصيف في مجاؿ المناهج وطرؽ تدريس العمـو لمتعرؼ عمى مدي مناسبة أهداؼ 

لخصائص ومستوي طالب الصؼ األوؿ الثانوي، ومدي مناسبة  الوحدةومحتوي 
المعروضة عمى لطالب، ومدي قدرة األنشطة عمى تعزيز والمسائؿ  ،المواقؼ التعميمية

المفاهيـ الفيزيائية وتنميتها، وكذا تنمية مهارات حؿ المسألة الفيزيائية والميوؿ العممية 
تخدمة لقياس نواتج التعمـ مع أهداؼ لدي الطالب، ومدي اتساؽ أساليب التقويـ المس

، ومدي مناسبة الدليؿ لمتطبيؽ مف قبؿ المعمـ، حيث أكد الوحدةوأنشطة ومحتوي 
لكؿ ما سبؽ، وأبدي بعض المحكميف  والكتيب% مف المحكميف عمى مراعاة الدليؿ 95

لكترونية التفاعمية عف لى بعض المواقع اي إبعض المالحظات المتمثمة في ايشارة 
 دراجها بدليؿ المعمـ.ا  ، والتي تـ مراعاتها و الوحدةضوع مو 
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تـ استطالع رأي مجموعة مف معممي مادة  :للهتيب والدليلالتيرب  االشتطالعي   .00
هدؼ التجربة االستطالعية إلى كانت تالدليؿ، و الكتيب و الفيزياء بالمرحمة الثانوية عف 

معرفة الصعوبات التي قد تقابؿ المعمـ القائـ بالتدريس أو أفراد المجموعة التجريبية 
أثناء تنفيذ التجربة األساسية ومعالجة ذلؾ، حيث اتضح الحاجة إلى إجراء بعض 

 كتيبالصياغات المغوية في بعض األنشطة، وقد تـ تعديؿ ذلؾ، وبذلؾ أصبح كؿ مف 
لمتطبيؽ عمى مجموعتي  صالحيفا النهائية مفي صورته (**)ـدليؿ المعمو  (*)البالط

 البحث.

 البخح: واتإعداد أد-ثاىيًا

"الحركػػة الخطيػػة"، ومقيػػاس  وحػػدةاعتمػػد البحػػث عمػػى ثػػالث أدوات: اختبػػار المفػػاهيـ فػػي  
مهػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة، ومقيػػاس الميػػوؿ العمميػػة، وقػػد تػػـ اتبػػاع ايجػػراءات التاليػػة 

 يعدادهـ وتقنينهـ:
 اختبار املفاٍيه الفيسيائي : .0

 "الحركة الخطية" وفقًا لمخطوات التالية: وحدةتـ إعداد االختبار في 
 األول الثانويالصف  طالبوهو قٌاس تحصٌل  :ومصتوياتُ حتديد اهلدف مً االختبار( 0-0)

، حٌث تم " المقررة علٌهمالحركة الخطٌة" وحدة المفاهٌم الفٌزٌائٌة المتضمنة فً فً

داللته اللفظٌة، األمثلة الموجبة والسالبة، تطبٌقات ، : اسم المفهوملمستوٌاتاالعتماد على ا

 المفهوم. 

بعد تحديد المفاهيـ المتضمنة في  االختبار وتوزيع األشئل :إعداد جدول مواصفات ( 0-8)
تـ إعداد جدوؿ مواصفات االختبار الذي يوضح توزيع عدد األسئمة عمى تمؾ المفاهيـ  الوحدة

في ضوء المستويات: اسـ المفهوـ، داللته المفظية، األمثمة الموجبة والسالبة، تطبيقات 
  .( س االً 41) كمهاار المفهوـ، وبذلؾ تكوف عدد أسئمة االختب

تـ االعتماد عمى االختيار مف متعدد كأحد أنواع  حتديد ىوعي  األشئل  وصياغتَا:( 1-3)
االختبارات الموضوعية في إعداد االختبار ألنه مناسب لتغطية كافة المفاهيـ المتضمنة في 

                                                           
 ..9 -4الطالب، ص ص  كتيب ،(2) ؽممح (*)

 .143 -91  (، دليؿ المعمـ، ص ص3ممحؽ )( **)
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لكؿ س اؿ  ، وروعي عند إعدادا: مناسبة األسئمة لمستوى الطالب، وضوح العبارات،الوحدة
إجابة صحيحة واحدة غير مرتبه بشكؿ يساعد عمى االستنتاج، ايجابة في ورقة األسئمة 

 نفسها.
تضمنت: شرح فكرة االختبار والهدؼ  صياغ  تعلينات االختبار وطريك  تصخيخُ:( 0-4)

إلى ايجابة في ورقة األسئمة نفسها، وتـ الطالب منه، توضيح عدد أسئمته، زمنه، توجيه 
الختبار كالتالي: كؿ إجابة صحيحة عف س اؿ لها درجة واحدة، وكؿ إجابة خطأ أو اح تصحي

 ( درجة.41متروكة صفر، وبذلؾ تكوف الدرجة الكمية لالختبار )
 تـ حساب الصدؽ الختبار المفاهيـ بطريقيف: صدم االختبار:( 0-5)
مجموعة مف تـ عرض االختبار في صورته األولية عمى  :الظاٍريدم الص( 0-5-0)

المحكميف والخبراء في مجاؿ المناهج وطرؽ تدريس العمـو يبداء الرأي في االختبار مف 
اسها، يحيث: مدى صحة ودقة المحتوى العممي، ومدى مالءمة األسئمة لممستويات المراد ق

إجراء بعض التعديالت في الصياغة  رةومدى مالءمة األسئمة لألهداؼ. وأفاد المحكموف بضرو 
ية لبعض األسئمة، وتمت إعادة صياغة تمؾ األسئمة بما يتفؽ مع أراء المحكميف، وهذا المغو 

  ايجراءات ت كد الصدؽ الظاهري لالختبار.

عمى عينة  2/2.18./19االختبار يـو  تطبيؽتـ  صدم التياىض الداخلي:( 0-5-8)
( طالب في الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة العقاد الثانوية درسوا 35استطالعية مكونة مف )

تـ حساب صدؽ التجانس الداخمي  "الحركة الخطية" في الفصؿ الدراسي األوؿ، وقد وحدة
 كاآتي:

ووجد أف  تنتمي إليه، لذيا المستوى مع االختبار أسئمة ارتباط درجة ( تـ حساب 1-5-2-1)
بالمستوى  5...، و  1...كؿ األسئمة ذات ارتباط داؿ إحصائيًا عند كؿ مف مستوى 

، و 18، و 16(، ما عدا كؿ مف األسئمة .7.. -38..الرئيسي الذى تنتمي إليه ما بيف )
حصائيًا، وقد يرجع ذلؾ لطوؿ الفترة إكانت معامالت االرتباط غير دالة  41، و37، و19
وعممية التطبيؽ االستطالعي لالختبار، ولذا تـ التأكد  الوحدةلزمنية ما بيف دراسة مفاهيـ ا

البحث، والتي أكدت نتائجها وجود  مف درجة ارتباط تمؾ األسئمة بمستوياتها في ضوء تجربة
 ,Field) 5...( لتمؾ األسئمة ومستوياتها عند مستوي 35.. -25..ارتباط ما بيف )

2013) . 
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بالدرجة الكمية لالختبار، والجدوؿ  ( تـ حساب درجة ارتباط مستويات االختبار1-5-2-2)
 التالي يوضح النتائج:

 (4خذٔل )

  يؼبيم اسحببط بٛشسٌٕ نًسخٕٚبث انًفٕٓو ٔانذسخت انكهٛت نالخخببس

( أف معامالت االرتباط بيف مستويات االختبار والدرجة الكمية 2نستنتج مف جدوؿ )
، وهذا 1...(، وكؿ هذا االرتباطات دالة إحصائيًا عند مستوى 92..، 76..تتراوح ما بيف )

 ي كد صدؽ التجانس الداخمي لالختبار.

 التأكد مف وحساب:إلى هدفت  :اشتطالعي ( جتريب االختبار يف جترب  0-6)

في ضوء استفسارات الطالب أثناء التطبيؽ  االختبار: أشئل وضوح تعلينات ومعاىي ( 0-6-0)
تـ إجراء بعض التعديالت في الصياغات المغوية لبعض الكممات لتتناسب مع طالب مجموعتي 

 البحث.

رقه كؿ طالب في االختبار، ثـ تـ حساب الزمف الذي يستغ حصاب زمً االختبار:( 0-6-8)
 ( دقيقة بما فيه زمف قراءة التعميمات.46ُحسب متوسط زمف األداء عمى االختبار، حيث بمغ )

تـ قياس صعوبة وسهولة   Item Difficulty:األشئل  صعوب شَول  و حصاب( 0-6-3)
كؿ س اؿ مف أسئمة االختبار في هذا البحث بالنسبة المئوية لحؿ الطالب لكؿ س اؿ 

Solution Frequency  بشكؿ صحيح، فقد وضح(Bühner, 2012) التي  األسئمة أف
لمعامؿ  عتبر مقبوالً ي% .8%  إلى .2بشكؿ صحيح في المدى مف  وفيجيب عميها المتعمم

تقع ا وصعوبته هاسهولتكؿ األسئمة كانت درجة  السهولة والصعوبة، وفي هذا السياؽ وجد أف
 في المدي المذكور.

تـ حساب قوة  : Discriminatory Powerاالختبار أشئل حصاب قوة متييس ( 0-6-4)
تمييز كؿ س اؿ مف أسئمة االختبار، ووجد أف كؿ أسئمة االختبار ذو قوة تميز تتراوح ما بيف 

(..24 ،..66 )(Wendler & Walker, 2006) وتمؾ القيـ مقبولة عند مستوى داللة ،
...5. 

 انذالنت اإلحصبئٛت يؼبيم االسحببط يسخٕٚبث االخخببس 

 8900  اسى انًفٕٓو 

8981 

 

 8900  دالنخّ انهفظٛت

 8.4  األيثهت انًٕخبت ٔانسبنبت

 8900 حطبٛمبث انًفٕٓو
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تـ تطبيؽ معادلة االتساؽ الداخمي  : Test Reliabilityثبات االختبار( 0-6-5) 
Internal Consistency  ألفا كرونباخ(Cronbach’s Alpha) (Cortina, 1993)  ،

(، في حيف وجد أف معامؿ الثبات 76..وقد وجد أف معامؿ الثبات لالختبار ككؿ قد بمغ )
Cronbach’s Alpha و .6..مستوياته كانت تقع ما بيف ) ألسئمة كؿ مستوى مف ،

درجة  انخفاض، والذي يري أف (Yu, 2001, p. 5)( وهى قيـ مقبولة مف وجهة نظر 73..
( قد يرجع إلى أف بعض الطالب في االختبارات .7..عف ) Cronbach’s Alphaالثبات 

حجـ عينة القبمية قد يمجأ إلى التخميف العشوائي في ايجابة عف األسئمة، أو إلى صغر 
يوضح معامؿ  (3. جدوؿ )(Shahat, Ohle, Treagust, & Fischer, 2013)البحث 

 ألفا كرونباخ لالختبار ككؿ وفي كؿ مستوى مف مستوياته.

 (3خذٔل )

 ثببث االحسبق انذاخهٙ الخخببس انًفبْٛى ككم ٔفٙ كم يسخٕٖ يٍ يسخٕٚبحّ

( س اؿ 41أصبح االختبار مكونًا مف ):(*)املفاٍيه الفيسيائي  الصورة اليَائي  الختبار( 0-7)
 كما هو موضح بالجدوؿ التالي: "الحركة الخطية" وحدةموزعة عمى مفاهيـ 

 (2خذٔل )

 ٔيسخٕٚبحٓب انٕحذةاخخببس انًفبْٛى ػهٗ انًفبْٛى انًخضًُت فٙ  حٕصٚغ أسئهت

                                                           
  .152 -144 ص صاختبار المفاهيـ الفيزيائية،  (،4ممحؽ ) (*)

 ػذد انطالة يسخٕٚبث االخخببس
انؼذد اإلخًبنٙ 

 االخخببسنبُٕد 

 لًٛت كشَٔببخ أنفب

Cronbach’s Alpha 

 االخخببس ككم

21 

21 8900 

 8903 .  اسى انًفٕٓو 

 8902 .  دالنخّ انهفظٛت

 8903 11  األيثهت انًٕخبت ٔانسبنبت

 8908 14 حطبٛمبث انًفٕٓو

اسى  انًفبْٛى/انًسخٕٚبث

  انًفٕٓو

دالنخّ 

 انهفظٛت

األيثهت 

انًٕخبت 

 ٔانسبنبت

حطبٛمبث 

 انًفٕٓو

 انًدًٕع 

 1 - - 12 - اندسى انسبكٍ

 4 - .1 - 1 انحشكت االَخمبنٛت

 1 - 48 - - انحشكت انذٔسٚت

 4 - - 10 4 انسشػت

 3 38 40 - 2 انسشػت انؼذدٚت

 4 28 - - 2 انسشػت انًخدٓت
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  :حل املصأل  الفيسيائي  مكياط .8

 تـ إعداد مقياس حؿ المسألة الفيزيائية وفقًا لمخطوات التالية:
يهدؼ المقياس إلى قياس مهارات طالب الصؼ األوؿ  :املكياطحتديد اهلدف مً ( 8-0)

الحركة الخطية. ُبنى المقياس وفقًا لطريقة  وحدةالثانوي عمى حؿ المسألة الفيزيائية في 
-( عمى التدرج الخماسي: أوافؽ تمامًا ×ليكرت حيث ُيطمب فيها مف الطالب وضع عالمة )

تمتاز بالسهولة في التصميـ  ال أوافؽ بشدة وتمؾ الطريقة-ال أوافؽ-ال أعرؼ-أوافؽ
 والتطبيؽ.

 Hestenes) تـ االطالع عمى بعض الدراسات واألدبيات والمقاييس املكياط: عبارات( 8-8)

& Wells, 1992; Mayer, 1997; Rouinfar, 2010; Xu Ryan, 2013)  التي
وفي ضوئها تضمنت عبارات المقياس الجوانب التالية:  ،حؿ المسألة الفيزيائيةتناولت مهارات 

باستمرار، وتحديد المفاهيـ والمعادالت الفيزيائية،  تالتركيز عمى المعطيات، وكتابة المالحظا
شكاؿ التوضيحية، وفرض الفروض لحؿ المسألة، ومداخؿ حؿ المسألة، ورسـ المخططات واأل

 والتأكد مف صحتها لمحؿ خالؿ إجراء التجارب، والتقييـ المستمر لخطوات الحؿ.

ت المقيػاس بحيػث تتوافػؽ تـ صياغة عبػارا صياغ  عبارات املكياط وطريك  تصخيخُ:( 3-3)
مػػع مهػػارات حػػؿ المسػػألة الفيزيائيػػة، وتوضػػح أداء الطػػالب وممارسػػتهـ لتمػػؾ المهػػارات، كمػػا 

انسشػت انًُخظًت/غٛش 

 انًُخظًت

- 14 4. - 4 

 4 32 - 11 - انسشػت انًخٕسطت

 3 .31،3 - - 3 انؼدهت

 1 - - 10 - انحشكت انًؼدهت

 4 - 42 13 - انؼدهت انًٕخبت

 3 34 41 18 - انؼدهت انسبنبت

 1 - - - 0 انؼدهت انصفشٚت

 1 - - 12 - انؼدهت انًُخظًت / غٛش يُخظًت

 3 33،32،30 - - - ػدهت انسمٕط انحش

 2 30 40-42 - 0 انمٕة

 3 30 44 - 0 انمصٕس انزاحٙ

 1 - - 10 - انُٕٛحٍ

 4 - 40 - . كًٛت انخحشن

 4 21 43 - - انٕصٌ

 21 14 11 . . انًدًٕع
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ُروعي في العبارات أف تكوف متضمنة فكرة واحدة بسيطة، متوافقػة مػع سػموكيات الطالػب، ولمػا 
فػػإف  (يكػػرتل)عبػػارات المقيػػاس إيجابيػػة وفقػػًا لطريقػػة ( عبػػارة مػػف 38( عبػػارة مػػف )34)كانػػت 

، ال 3، ال أعػػرؼ  4، أوافػػؽ  5تقػػدير الػػدرجات لكػػؿ العبػػارات اييجابيػػة يكػػوف: أوافػػؽ تمامػػًا 
( بحيػػث تكػػوف أوافػػؽ 27، 21، 8، 6، ويعكػػس ذلػػؾ العبػػارات )1، ال أوافػػؽ بشػػدة  2أوافػػؽ 
 .5، ال أوافؽ بشدة  4، ال أوافؽ 3، ال أعرؼ  2، أوافؽ  1تمامًا 

 تـ حساب الصدؽ لممقياس بثالث طرؽ: املكياط:صدم وثبات ( 3-4)
تـ عرض عبارات المقياس عمى مجموعة مف المحكميف  :لصدم الظاٍريا (3-4-0)

ايجرائي  التعريؼ ضوء المختصيف في مجاؿ المناهج وطرؽ تدريس العموـ يبداء ورائهـ في
س أداء الطالب، ومدى العبارة لقيا مالئمة ومدى ُبعد، لكؿ حوؿ كؿ مف: مدى مالئمة كؿ عبارة

صحة ووضوح العبارات، وتـ إجراء تعديالت طفيفة لبعض عبارات المقياس في ضوء ورائهـ، 
%(، وهي نسبة مقبولة 96وقد أظهرت النتائج أنه نسبة االتفاؽ بيف المحكميف في حدود )

 بما ي كد الصدؽ الظاهري لممقياس.
عمى عينة  2/2.18./.2يـو المقياس  تطبيؽ تـ صدم التياىض الداخلي:( 3-4-8)

غير -( طالبًا وطالبة في األوؿ الثانوي بمدرسة العقاد الثانوية 35استطالعية مكونة مف )
 :تـ حساب صدؽ التجانس الداخمي كاآتي وقد عينة البحث،

 ,Field)تـ حساب ارتباط درجة عبارات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس ( 3-4-2-1)

بمعامالت ارتبط تتراوح  5...، وقد وجد أف جميعها داؿ إحصائيًا عند مستوي داللة (2013
 (، وهذا ي كد صدؽ التجانس الداخمي لممقياس.84..-38..ما بيف )

تـ إعادة صياغة لبعض الكممات في ضوء  املكياط: عباراتالتأند مً وضوح ( 3-4-4) 
 استفسارات الطالب.

)ألفا كرونباخ  Internal Consistency تصام الداخلياال ثباتمت حصاب ( 3-4-5) 
Cronbach’s Alpha) (Cortina, 1993)  وقد وجد أف معامؿ الثبات لممقياس ككؿ قد ،

لكؿ الفقرات كاف  Cronbach’s Alpha(، في حيف وجد أف معامؿ الثبات 82..بمغ )
 ,.Shahat, et al)( وتعد هذا القيمة لمعامؿ الثبات مقبولة .8.. -71..يتراوح ما بيف )

2013) . 
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وبذلؾ أصبح المقياس مكونًا : (*)الصورة اليَائي  ملكياط مَارات حل املصأل  الفيسيائي ( 3-5)
 البحث. ( عبارة، ويعد صالحًا لمتطبيؽ عمى مجموعتي38مف )

 مكياط امليول العلني : .3

 العممية وفؽ الخطوات التالية:الميوؿ مقياس تـ إعداد 
يهدؼ المقياس إلى قياس مستوى الميوؿ العممية  اهلدف مً املكياط وطريكُ بيائُ:( 3-0)

حيث ُيطمب فيها مف  (ليكرت)لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي. وقد ُبنى المقياس وفقًا لطريقة 
ال -ال أوافؽ-ال أعرؼ-أوافؽ-( عمى التدرج الخماسي: أوافؽ تمامًا ×وضع عالمة ) الطالب

 أوافؽ بشدة.
 ,Clausen)بعد االطالع عمى الدراسات واألدبيات والمقاييس مثؿ:  املكياط: أبعاد( 3-8)

 التي تناولت الميوؿ العممية، (1996؛ زيتوف، 2.11؛ الخزرجي، 1985؛ الجهني، 2002
، االلتحاؽ بالنوادي العممية، مناقشة القراءة العمميةالتالية:  األبعادتضمف المقياس 

الموضوعات العممية، االهتماـ بالعمؿ في المعمؿ، جمع النماذج والعينات، االرتباط بالمهنة 
في المقياس وأرقاـ  المتضمنة األبعادفي المستقبؿ، وقت الفراغ. الجدوؿ التالي يوضح 

 العبارات الدالة عمى كؿ ُبعد.

 (2خذٔل )

 انًٕٛل انؼهًٛت انًخضًُت فٙ انًمٛبط ٔأسلبو انؼببساث انذانت ػهٗ كم بُؼذ

مف الجدوؿ السابؽ أف المقيػاس تكػوف مػف سػبع أبعػاد رئيسػة، وبػذلؾ يكػوف عػدد  ويتضح
 ( عبارة.35عبارات المقياس كمه )

                                                           
(*)
 .159 -153ص  ص الفيزيائية، المسألة مهارات حؿمقياس  ،(2) ممحؽ 

 أسلبو انؼببساث انذانت ػهٗ كم بُؼذ أبؼبد انًمٛبط
ػذد 

 انؼببساث

 2 2، 2، 3، 4، 1 انمشاءة انؼهًٛت 19

 2 18، . ،0، 0، 0 االنخحبق ببنُٕاد٘ انؼهًٛت 49

 2 12، 12، 13، 14، 11 يُبلشت انًٕضٕػبث انؼهًٛت 39

 2 .1، 10، 10، 10 االْخًبو ببنؼًم فٙ انًؼًم 29

 2 43، 44، 41، 48 خًغ انًُبرج ٔانؼُٛبث 29

 0 38، .4، 40، 40، 40، 42، 42 االسحببط ببنًُٓت فٙ انًسخمبم 09

 2 32، 32، 33، 34، 31 ٔلج انفشاؽ

 32 انًدًٕع
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تـ صياغة عبػارات المقيػاس بحيػث تتوافػؽ  صياغ  عبارات املكياط وطريك  تصخيخُ:( 3-3)
مػػع كػػؿ بعػػد فرعػػي، وكػػؿ عبػػارة متضػػمنة فكػػرة واحػػدة بسػػيطة توضػػح أداء الطػػالب وممارسػػتهـ 

فػػإف تقػػدير  (ليكػػرت)مميػػوؿ العمميػػة، ولمػػا كانػػت كػػؿ عبػػارات المقيػػاس إيجابيػػة وفقػػًا لطريقػػة ل
، ال أوافػػؽ 2، ال أوافػػؽ 3، ال أعػػرؼ 4، أوافػػؽ 5الػػدرجات لكػػؿ عبػػارة يكػػوف: أوافػػؽ تمامػػًا 

 .1بشدة 
 م حساب الصدق للمقٌاس بثالث طرق:ت صدم وثبات املكياط:( 3-4)

عرض عبارات المقياس عمى مجموعة مف المحكميف تـ  :الظاٍري الصدم (3-4-0)
المختصيف في مجاؿ المناهج وطرؽ تدريس العمـو يبداء ورائهـ حوؿ كؿ مف: مدى مالئمة 
كؿ ُبعد لقياس أداء الطالب، ومدى ارتباط كؿ عبارة مف العبارات الفرعية لممقياس بالُبعد 

ـ إجراء تعديالت طفيفة لبعض الرئيس الذي تندرج تحته، ومدى صحة ووضوح العبارات، وت
عبارات المقياس في ضوء ورائهـ. وقد أظهرت النتائج أف النسبة المئوية لدرجة االتفاؽ بيف 

 %(، وهي نسبة مقبولة بما ي كد الصدؽ الظاهري لممقياس.96المحكميف في حدود )
 عمى 2/2.18./.2المقياس يـو  بتطبيؽ الباحث قاـ :صدم التياىض الداخلي( 3-2-4)

( طالبًا وطالبة في الصؼ األوؿ الثانوي مف غير عينة 35عينة استطالعية مكونة مف )
 :تـ حساب صدؽ التجانس الداخمي كاآتي وقد البحث،

 ,Field)تنتمي إليه  الذي البعد مع المقياس عبارات ارتباط درجة تـ حساب( 3-4-2-1)

أبعادها حيث تراوحت ما بيف  حصائيًا معإ، وقد وجد أف كؿ العبارات ذات ارتباط داؿ (2013
(..51 -..67 .) 
الفرعية لممقياس بالدرجة الكمية لممقياس،  األبعادتـ حساب درجة ارتباط  كما( 3-4-2-2)

 والجدوؿ التالي يوضح النتائج:
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 (0خذٔل )

 يؼبيم اسحببط بٛشسٌٕ ألبؼبد انًٕٛل انؼهًٛت ٔانذسخت انكهٛت نهًمٛبط

( أف معامالت االرتباط بيف أبعاد المقياس والدرجة الكمية 6مف جدوؿ ) نستنتج
(، وكؿ هذا االرتباطات دالة إحصائيًا عند مستوى 85..، 63..لممقياس تتراوح ما بيف )

 ، وهذا ي كد صدؽ التجانس الداخمي لممقياس.5...
تبار المفاهيـ تـ حساب مستوى االرتباط بيف درجات الطالب في اخ صدم التنييس:( 3-2-3)

ودرجاتهـ في مقياس مهارات حؿ المسألة الفيزيائية ومقياس الميوؿ العممية مف خالؿ 
  (r)لالرتباط، ووجد أف قيـ  Pearson Correlation Coefficientاستخداـ معادلة
مما  5...(  وهى قيـ غير دالة إحصائيًا عند مستوى 13..، 9...، .1..لالرتباط كانت )

ي كد عمى أف كال مف االختبار والمقياسيف يقيسوف متغيرات مختمفة، وهذا ي كد صدؽ التمييز 
 .(Urdan, 2010)لكؿ مف االختبار والمقياسيف 

تـ تبسيط بعض الصياغات لبعض العبارات في  املكياط: عباراتالتأند مً وضوح ( 3-4-4)
 ضوء استفسارات الطالب.

)ألفا كرونباخ  Internal Consistency تصام الداخلياال ثباتمت حصاب ( 3-4-5) 
Cronbach’s Alpha) (Cortina, 1993)  وقد وجد أف معامؿ الثبات لممقياس ككؿ قد ،

 األبعادلكؿ عبارات  Cronbach’s Alpha(، في حيف وجد أف معامؿ الثبات 78..بمغ )
القيـ لمعامؿ المقياس مقبولة في ضوء الهدؼ  ( وتعد هذا86.. -66..كانت تقع ما بيف )

مف استخدامه. الجدوؿ التالي يوضح معامؿ ألفا كرونباخ لممقياس كمه وفي كؿ ُبعد مف 
 أبعادا.

  

 انذالنت اإلحصبئٛت االسحببط يؼبيم انًمٛبط أبؼبد

  8903 انمشاءة انؼهًٛت 19

 

 

8982 

 .890 االنخحبق ببنُٕاد٘ انؼهًٛت 49

 8900 يُبلشت انًٕضٕػبث انؼهًٛت 39

 8900 االْخًبو ببنؼًم فٙ انًؼًم 29

 .890 خًغ انًُبرج ٔانؼُٛبث 29

 8902 االسحببط ببنًُٓت فٙ انًسخمبم 09

 8902 ٔلج انفشاؽ 09
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 (0خذٔل )

 ثببث االحسبق انذاخهٙ نًمٛبط انًٕٛل انؼهًٛت ككم ٔفٙ كم بُؼذ يٍ أبؼبدِ

( عبارة 35وبذلؾ أصبح المقياس مكونًا مف ): (*)امليول العلني  الصورة اليَائي  ملكياط( 3-5)
 موزعة عمى أبعادا، ويعد صالحًا لمتطبيؽ عمى مجموعتي البحث.

 إجراءات التطبيل:

 تـ تطبيؽ البحث باتباع ايجراءات التالية:
عقد عدة مقابالت مع مديري مدرسة العقاد الثانوية العسػكرية، ومدرسػة كيمػا الثانويػة  .1

بمحافظة أسػواف لشػرح فكػرة البحػث، ثػـ تػـ اختيػار فصػميف بطريقػة عشػوائية بالصػؼ 
كمجموعػة تجريبيػة بمدرسػة العقػاد الثانويػة،  1/6األوؿ الثانوي، حيث استخدـ فصػؿ 

 مجموعة ضابطة. مف مدرسة كيما الثانوية ك 1/4وفصؿ 

تػػـ إجػػراء مقابمػػة مػػع معممػػي الفصػػميف لشػػرح فكػػرة البحػػث، وأبػػدى المعممػػاف تفهمػػًا  .2
 ألهداؼ البحث واستعدادًا لممشاركة فيه.

 األبعػػادتػػـ عقػػد خمػػس جمسػػات تدريبػػة لمعمػػـ الفصػػؿ عمػػى كيفيػػة تطبيػػؽ اسػػتراتيجية  .3
يػة تطبيػؽ دليػؿ السداسية في تػدريس الفيزيػاء مػف خػالؿ أحػد القػائميف بالبحػث، وكيف

"الحركػػة الخطيػػة" وفقػػًا السػػتراتيجية  وحػػدةالمعمػػـ مػػع المجموعػػة التجريبيػػة لتػػدريس 
السداسػػػية، وفػػػي نفػػػس المسػػػار تػػػـ التأكيػػػد عمػػػى معمػػػـ المجموعػػػة الضػػػابطة  األبعػػػاد

 له.  المعتادةبالتدريس وفؽ الطريقة 

                                                           
 .164 -.16 ص ص مقياس الميوؿ العممية، ،(0ممحؽ )(*) 

 ػذد بُٕد انًمٛبط ػذد انطالة انًمٛبط أبؼبد

 كشَٔببخ أنفبلًٛت 

Cronbach’s 

Alpha 

 انًمٛبط كبيالا 

32 

32 8900 

 8901 2 انمشاءة انؼهًٛت

 8900 2 االنخحبق ببنُٕاد٘ انؼهًٛت

 8903 2 يُبلشت انًٕضٕػبث انؼهًٛت

 8908 2 االْخًبو ببنؼًم فٙ انًؼًم

 8900 2 خًغ انًُبرج ٔانؼُٛبث

 8900 0 االسحببط ببنًُٓت فٙ انًسخمبم

 8900 2  ٔلج انفشاؽ
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ي أوقػات تـ التنسيؽ مع مديري المدرستيف بتوزيع الحصص عمى مجمػوعتي البحػث فػ .4
زمنيػػة تتناسػػب مػػع كػػؿ مػػف البػػاحثيف، حيػػث واظػػب الباحػػث األوؿ عمػػى الحضػػور مػػع 
المجموعػػة التجريبيػػة لكػػؿ مػػف: التطبيػػؽ القبمػػي ألدوات البحػػث، وخمػػس حصػػص مػػف 

، ثـ حضر التطبيؽ النهائي ألدوات البحث. وواظب الباحث الثػاني عمػى الوحدةتدريس 
تطبيػؽ القبمػي ألدوات البحػث، وحصػتيف الحضور مع المجموعػة الضػابطة لكػؿ مػف: ال

 ، ثـ حضر التطبيؽ النهائي ألدوات البحث. الوحدةمف تدريس 

تػػػـ التأكػػػد مػػػف ثبػػػات اختبػػػار المفػػػاهيـ الفيزيائيػػػة، واختبػػػار حػػػؿ المسػػػألة الفيزيائيػػػة،  .5
ومقيػػػػػاس الميػػػػػوؿ العمميػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ تطبػػػػػيقهـ فػػػػػي الفصػػػػػؿ الدراسػػػػػي الثػػػػػاني 

وحتػػػػى  2/2.18./19فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػف  فػػػػي تجربػػػػة اسػػػػتطالعية 2.17/2.18
( طالػب مػػف غيػر العينػػة بمدرسػة العقػػاد 35عمػى عينػػة مكونػة مػػف ) 2/2.18./.2

 الثانوية.

تػـ تطبيػؽ أدوات البحػث قبميػًا، ثػـ تنفيػذ تجربػة البحػث بمػا يتفػؽ مػع الخطػة الدراسػية  .6
إلػػى  2/2.18./24وتكثيػػؼ الحصػػص خػػالؿ الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني فػػي الفتػػرة مػػف 

( طالبػػًا وطالبػػة، حيػػث قػػاـ معمػػـ الفصػػؿ 67عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف ) 3/2.18./8.
رشػػادي الموجػػه لتمػػؾ المجموعػػة، فػػي بالتػػدريس لممجموعػػة التجريبيػػة وفقػػًا لمػػدليؿ اي 

حػػػيف قػػػاـ معمػػػـ الفصػػػؿ بالتػػػدريس لممجموعػػػة الضػػػابطة وفقػػػًا لمػػػدليؿ الموجػػػه لتمػػػؾ 
 المجموعة، ثـ تطبيؽ أدوات البحث بعديًا.

 اإلحصائي :األشاليب 

لحساب المتوسط الحسابي،  IBM 19نسخة  SPSS تـ استخداـ برنامج 
واالنحرافات المعيارية، وايحصاءات الوصفية، وصدؽ وثبات األدوات باستخداـ معادلتي: 

Cronbach’s Alpha،Pearson Correlation Coefficient (r)   إلجابة للالرتباط، و
، وحجـ t-test for Independent Samplesعف أسئمة البحث تـ استخداـ اختبار 

 .، والتوصؿ إلى نتائجه ومناقشتها(d)التأثير
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 عرض ىتائج البخح ومياقعتَا:

 أواًل: ىتائج التهافؤ بني اجملنوعتني والتطبيل الكبلي:

تـ حساب العمر الزمني مف واقع تواريخ ميالد الطالب بسجالت المدرستيف موضع البحث،  . أ
( لمناسبته 1957وتطبيؽ كؿ مف: اختبار أحمد زكي صالح لمذكاء المصور )صالح، 

 الباحث األوؿالبيئة المصرية والفئة العمرية، ومقياس لمدافعية واالهتماـ نحو العموـ قاـ 
 ;Shahat, Ohle, Treagust, & Fischer, 2013)في دراسات سابقة  مع وخريف

Shahat, Ohle, Treagust, & Fischer, 2017)  ،بتقنينه عمى البيئة المصرية
لمفاهيـ الفيزيائية، ومقياس مهارات حؿ بايضافة إلى تطبيؽ أدوات البحث قبميًا: اختبار ا

إلى  2/2.18./22المسألة الفيزيائية، ومقياس الميوؿ العممية في الفترة مف 
، بالمدرستيف موضع التطبيؽ بالتوازي. الجدوؿ التالي توضح نتائج 2/2.18./23

 القياس والتطبيؽ القبمي:

 (0خذٔل )

فٙ انمٛبط ٔانخطبٛك انمبهٙ نهًخغٛشاث انضببطت ٔانفشق بٍٛ يخٕسظ دسخبث انطالة  (T)لٛى اخخببس 

 ٔانخببؼت

( عند مقارنة الفروؽ بيف متوسطي درجات طالب المجموعتيف 8يتضح مف جدوؿ )
، وبذلؾ 5...( المحسوبة غير دالة إحصائيًا عند مستوى Tالضابطة والتجريبية أف قيمة )

بشكؿ عاـ في القياس القبمي لكؿ مف:  تيف)التجريبية والضابطة( متكافئ افتكوف المجموعت

انذالنت 

 اإلحصبئٛت

لًٛت 

(T)  

دسخبث 

 انحشٚت

(df) 

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

(SD) 

انًخٕسظ 

 انحسببٙ

(M) 

ػذد 

 انطالة

َٕع 

 انًدًٕػت

انًخغٛشاث 

انخببؼت 

 ٔانضببطت

 و

انؼًش  ضببطت 34 .1290 8922 02 1901 8911

 انضيُٙ 

1 

 حدشٚبٛت 32 12901 8922

 4 انزكبء ضببطت 34 30914 39.2 02 8981 89.4

 حدشٚبٛت 32 30984 3900

انذافؼٛت َحٕ  ضببطت 34 104920 40912 02 8941 8902

 انؼهٕوحؼهى 

3 

 حدشٚبٛت 32 101942 42920

انًفبْٛى  ضببطت 34 10932 2902 02 8900 8928

 انفٛضٚبئٛت

 

2 

 حدشٚبٛت 32 10908 2982

يٓبساث حم  ضببطت 34 140928 11983 02 8903 8923

 انًسأنت

2 

 حدشٚبٛت 32 142904 149.0

انًٕٛل  ضببطت 34 182920 41921 02 1903 8910

 انؼهًٛت

0 

 حدشٚبٛت 32 .098. 43914
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العمر الزمني، والذكاء، والدافعية نحو تعمـ العموـ، والمفاهيـ الفيزيائية، ومهارات حؿ المسألة 
 والميوؿ العممية.

 وتفصريٍا: ىتائج البخح ومياقعتَا-ثاىيًا

السداسية  األبعادستراتيجية ما فاعمية التدريس وفقًا ال :للبخح األولجاب  عً الصؤال لإل .أ 
(PDEODE)  تـ الصؼ األوؿ الثانوي؟ لدى طالب في تنمية المفاهيـ الفيزيائية

داؿ إحصائيًا بيف متوسطي  يوجد فرؽالتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ الذي نصه: "
درجات طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار المفاهيـ 

عف طريؽ حساب المتوسطات الحسابية  ،"الفيزيائية لصالح المجموعة التجريبية
لكؿ مف  (d)لمعينات المستقمة، وحجـ التأثير  (T)واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار 

، وفي كؿ كمه المجموعتيف في التطبيؽ البعدي بالنسبة الختبار المفاهيـ الفيزيائية
 ، والجدوؿ والشكؿ التالييف يوضحاف النتائج:مستوياتهمف  مستوي

 (.خذٔل )

ٔانفشق بٍٛ يخٕسظ دسخبث انطالة فٙ انخطبٛك انبؼذ٘ الخخببس انًفبْٛى انفٛضٚبئٛت  (T)لٛى اخخببس 

  انفشػٛت يسخٕٚبحّككم ٔ

 

 

  

انً/االخخببس

 سخٕٚبث

َٕع 

 انًدًٕػت
ػذد 

 انطالة

انًخٕسظ 

 انحسببٙ

(M) 

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

(SD) 

دسخبث 

 انحشٚت

(df) 

 لًٛت

(T)  

انذالنت 

 اإلحصبئٛت*

حدى 

انخأثٛش 

(d) 

االخخببس 

 ككم

 1948 89888 2902 02 2920 38900 34 ضببطت

 19.0 32902 32 حدشٚبٛت

اسى 

 انًفٕٓو

 89.4 89888 3904 02 1902 0900 34 ضببطت

 .890 0983 32 حدشٚبٛت

انذالنت 

 انهفظٛت

 8900 89884 3912 02 1940 .092 34 ضببطت

 .892 0932 32 حدشٚبٛت

األيثهت 

انًٕخبت 

 ٔانسبنبت

 1940 89888 2918 02 1900 0901 34 ضببطت

 89.4 922. 32 حدشٚبٛت

 8904 89812 4912 02 4914 0900 34 ضببطت انخطبٛمبث

 1948 903. 32 حدشٚبٛت

 8982 >* دانت ػُذ يسخٕ٘ 



 ................ (PDEODE) السداسية األبعادتجريب تدريس الفيزياء وفقاً الستراتيجية 

- 522 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكم )

يمبسَت بٍٛ يخٕسطٙ دسخبث طالة انًدًٕػخٍٛ انضببطت ٔانخدشٚبٛت فٙ انخطبٛك انبؼذ٘ 

 انفشػٛت ٔيسخٕٚبحّالخخببس انًفبْٛى انفٛضٚبئٛت 

ذات داللة إحصائية عند مستوى  اً أف هناؾ فروقإلى ( 1( وشكؿ )9) يشير جدوؿ
، حيث بمغ حجـ التأثير بالنسبة وفي كؿ مستوي مف مستوياتهلكؿ مف االختبار ككؿ،  5...

بما يعنى أف حجـ تأثير التدريس القائـ عمى  8..وهو أكبر مف  (.1.2) لالختبار ككؿ
السداسية كاف كبيرًا عمى مفاهيـ الطالب الفيزيائية، في حيف كاف بالنسبة  األبعاداستراتيجية 
التطبيؽ( ما بيف -األمثمة الموجبة والسالبة-الداللة المفظية-الفرعية )اسـ المفهـو لممستويات

الداللة المفظية  لكؿ مف:(، وقد يرجع توسط حجـ التأثير 1.26 -62..متوسط وكبير )
رة الزمنية في التدريس والحاجة إلى مدة زمنية أكبر لتدريس مفاهيـ والتطبيقات إلى صغر الفت

موضع التجربة. ويعنى ذلؾ أف الطالب الذيف تعمموا مف خالؿ الوحدة التجريبية  الوحدة
السداسية كاف تحصيمهـ لممفاهيـ الفيزيائية أفضؿ مف طالب  األبعادالقائمة عمى استراتيجية 

وهذ ي كد صحة الفرض األوؿ مف  مف خالؿ الطريقة العادية، المجموعة الضابطة الذيف تعمموا
 ؛2.17)بصبوص، فروض البحث، والنتيجة السابقة تتفؽ مع نتائج دراسات كؿ مف: 

السداسية  األبعادالتي توصمت إلى أف فاعمية استراتيجية  (2.17عيسى،  ؛2.16عيسى، 
في التحصيؿ وتنمية المفاهيـ الكيميائية وتعديؿ التصورات البديمة عف المفاهيـ العممية، 
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السداسية  األبعادويالحظ مف خالؿ هذا النتائج أف تمؾ الدراسات استخدمت استراتيجية 
 ة الخطية( عمى وجه التحديد. )الحرك وحدةلتدريس وحدات دراسية أخرى غير 

 ويمكف تفسير داللة تمؾ الفروؽ وحجـ التأثير الكبير عمى النحو التالي:
  :السداسية األبعادف استخداـ استراتيجية إبالنسبة لتحصيؿ المفاهيـ الفيزيائية ككؿ 

"الحركة الخطية" ساعد الطالب عمى اكتساب المفاهيـ الفيزيائية  وحدةلتدريس 
مف خالؿ أنشطة تعميمية متنوعة تشمؿ: طرح المعمـ لمجموعة  الوحدةالمتضمنة في 

مف األسئمة عمى الطالب بقصد إثارة تفكيرهـ حوؿ الظاهرة أو المشكمة المعروضة، 
ف فيها بمناقشة أفكارهـ، وتقسيـ الطالب إلى مجموعات عمؿ تعاونية صغيرة يقومو

واستبعاد الخطأ منها، ثـ قياـ طالب المجموعات بعرض وتفسير نتائج أفكارهـ التي 
توصموا إليها داخؿ مجموعاتهـ عمى المجموعات األخرى، يعقبها إجراء الطالب 
تجارب داخؿ مجموعاتهـ حوؿ أفكارهـ، وتسجيؿ مالحظاتهـ عمى التغيرات في 

معمـ بعممية التوجيه نحو المالحظات المتعمقة بالمفاهيـ العممية الظاهرة، كما يقـو ال
المتضمنة بالظاهرة أو المشكمة، ولذا يعدؿ الطالب تنب اتهـ في ضوء ما تـ مالحظته 
في الخطوة السابقة، مستخدميف مهارات التحميؿ والمقارنة والنقد داخؿ المجموعات، 

ابقة أف يواجهوا التناقض بيف وفي النهاية يحاوؿ الطالب في ضوء الخطوة الس
أفكارهـ وما تـ مالحظته حتى يصموا إلى الحؿ الصحيح لمظاهرة أو الموقؼ بما ي دي 
إلى التغير المفهومي، وكؿ ذلؾ تـ مف خالؿ المرور بست مراحؿ تفاعمية ومتتابعة 
لالستراتيجية، ومف ثـ ساعد ذلؾ عمى زيادة دافعية الطالب نحو عممية التعمـ، 

 لي زيادة تحصيمهـ لممفاهيـ الفيزيائية.وبالتا

  سـ المفهوـ: حيت أتاحت األنشطة المقدمة الفرصة أماـ الطالب البالنسبة
ومتابعة  ،جراء التجارب العمميةا  و  ،والعمؿ التعاوني ،والحوار ،والمناقشة ،لممالحظة

ة الدالة مامهـ الفرصة لمعرفة اسـ المفهوـ واألمثمأتغيرات الظواهر العممية بما أتاح 
 عميه.

  بالنسبة لمداللة المفظية: أعطيت الفرصة اماـ الطالب مف خالؿ األنشطة التعميمية
المقدمة الفرصة الستنتاج الداللة المفظية لكؿ مفهوـ مف خالؿ مالحظة التغيرات التي 

 تحدث لمظواهر العممية.
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  قدمت الوحدة التجريبية : القائمة الفرصة بالنسبة لألمثمة الموجبة والسالبة لممفهـو
ما أدي مماـ الطالب لربط المفهـو وداللته المفظية ببعض األمثمة الموجبة والسالبة، أ
 لى تعزيز هذا الجانب لدي الطالب.إ

  بالنسبة لمتطبيقات: قاـ الطالب بتطبيؽ ما تـ تعممه مف مفاهيـ في مواقؼ عممية
مومات المكتسبة بالنسبة جديدة، وهذا ساعد عمى نقؿ أثر التعمـ، وتحقؽ وظيفية المع

 لمطالب.

السداسية  األبعادستراتيجية ما فاعمية التدريس وفقًا ال :للبخح الجاىيعً الصؤال  جاب لإل .ب 
(PDEODE)  الصؼ األوؿ لدى طالب في تنمية مهارات حؿ المسألة الفيزيائية

بيف يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا تـ التحقؽ مف صحة الفرض الثاني الذي نصه: "الثانوي؟ 
متوسطي درجات طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس 

عف طريؽ حساب "، مهارات حؿ المسألة الفيزيائية لصالح المجموعة التجريبية
لمعينات المستقمة، وحجـ  (T)المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار 

في التطبيؽ البعدي بالنسبة لمقياس مهارات حؿ  لكؿ مف المجموعتيف (d)التأثير 
 المسألة الفيزيائية، والجدوؿ والشكؿ التالييف يوضحاف النتائج:

 (18خذٔل )

ٔانفشق بٍٛ يخٕسظ دسخبث انطالة فٙ انخطبٛك انبؼذ٘ نًمٛبط يٓبساث  (T)لٛى اخخببس 

 حم انًسأنت انفٛضٚبئٛت

َٕع  انًمٛبط

 انًدًٕػت

ػذد 

 انطالة 

 

 انًخٕسظ

 انحسببٙ

(M) 

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

(SD) 

دسخبث 

 انحشٚت

(df) 

 لًٛت

(T)  

انذالنت 

 اإلحصبئٛت*

حدى 

انخأثٛش 

(d) 

يمٛبط 

يٓبساث 

حم 

انًسأنت 

 انفٛضٚبئٛت

 4930 89888 922. 02 10922 .12392 34 ضببطت

 18930 1009.1 32 حدشٚبٛت

 8982>* دانت ػُذ يسخٕ٘ 
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 (4شكم )

يخٕسطٙ دسخبث طالة انًدًٕػخٍٛ انضببطت ٔانخدشٚبٛت فٙ انخطبٛك انبؼذ٘ نًمٛبط يمبسَت بٍٛ 

 يٓبساث حم انًسأنت انفٛضٚبئٛت

 ذات داللة إحصائية عند مستوى اً ( أف هناؾ فروق2( وشكؿ ).1يشير جدوؿ )
لمقياس حؿ المسألة الفيزيائية ككؿ، حيث بمغ حجـ التأثير بالنسبة لممقياس ككؿ  5...

 األبعادبما يعنى أف حجـ تأثير التدريس القائـ عمى استراتيجية  8..وهو أكبر مف  (2.37)
المجموعة السداسية كاف كبيرًا عمى مهارات حؿ المسألة الفيزيائية. ويعنى ذلؾ أف طالب 

التجريبية زادت لديهـ مهارات حؿ المسألة الفيزيائية بشكؿ أفضؿ مف طالب المجموعة 
الفرض الثاني مف فروض البحث، والنتيجة السابقة تتفؽ مع نتائج  وهذ ي كد صحة الضابطة،

التي توصمت إلى أف  (2.16الساعدي،  ؛2.17الجرايدة،  ؛2.17)ودـ، دراسات كؿ مف: 
والتفكير الناقد في تنمية مهارات حؿ المسألة الرياضية  السداسية األبعادفاعمية استراتيجية 

النتائج أف تمؾ  ومهارات ما وراء المعرفة في الرياضيات والتاريخ، ويالحظ مف خالؿ هذا
 السداسية لتدريس مواد دراسية أخرى.  األبعادالدراسات استخدمت استراتيجية 

ويمكف تفسير داللة تمؾ الفروؽ وحجـ التأثير الكبير بالنسبة لمهارات حؿ المسألة  
"الحركة الخطية" ساعد  وحدةلتدريس  السداسية األبعاد: أف استخداـ استراتيجية الفيزيائية

الطالب مف خالؿ مرحمة التنب  عمى ربط ما لديهـ مف أفكار ومعمومات بأسئمة المعمـ 
والمعطيات المتوافرة في الموقؼ، ثـ القياـ خالؿ مرحمة المناقشة بالتعاوف والعمؿ في 

فكار المطروحة واستبعاد الخطأ منها، والعمؿ عمى تفسيرها، مجموعات صغيرة لمناقشة األ
يقـو خاللها طالب المجموعات بعرض وتفسير نتائج أفكارهـ التي  التييعقبها مرحمة التفسير 
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توصموا إليها داخؿ مجموعاتهـ عمى المجموعات األخرى، ثـ يميها مرحمة المناقشة حيث يقوـ 
مجموعاتهـ حوؿ أفكارهـ لمتأكد منها مستخدميف مهارات خاللها الطالب بإجراء التجارب داخؿ 

ـ الطالب التناقض بيف أفكارهـ التحميؿ والمقارنة والنقد داخؿ المجموعات، وفي النهاية يقوّ 
وما تـ مالحظته حتى يصموا إلى الحؿ الصحيح لمظاهرة أو الموقؼ بما ي دي إلى التغير 

هاراتهـ لحؿ المسألة الفيزيائية مف: تحديد الطالب عمى تنمية مالمفهومي، وكؿ ذلؾ ساعد 
المعطيات، وتحديد المفاهيـ والمعادالت الفيزيائية، واتباع مداخؿ متعددة لحؿ المسألة، ورسـ 

شكاؿ التوضيحية، وفرض الفروض لحؿ المسألة، والتأكد مف صحتها لمحؿ خالؿ المخططات واأل
 جراء التجارب، والتقييـ المستمر لخطوات الحؿ.إ

السداسية  األبعادستراتيجية ما فاعمية التدريس وفقًا ال :للبخح الجالحجاب  عً الصؤال لإل .ج 
(PDEODE)  تـ التحقؽ الصؼ األوؿ الثانوي؟ لدى طالب في تنمية الميوؿ العممية

حصائيًا بيف متوسطي درجات إيوجد فرؽ داؿ مف صحة الفرض الثالث الذي نصه: "
 الميوؿ العمميةطالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس 

، عف طريؽ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات "لصالح المجموعة التجريبية
لكؿ مف المجموعتيف  (d)لمعينات المستقمة، وحجـ التأثير  (T)المعيارية وقيمة اختبار 

عد مف أبعادا، وفي كؿ بُ ، كمه لميوؿ العمميةافي التطبيؽ البعدي بالنسبة لمقياس 
 والجدوؿ والشكؿ التالييف يوضحاف النتائج:
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 (11خذٔل )

ٔانفشق بٍٛ يخٕسظ دسخبث انطالة فٙ انخطبٛك انبؼذ٘ نًمٛبط انًٕٛل انؼهًٛت ككم  (T)لٛى اخخببس 

  ٔأبؼبدِ انفشػٛت

اًمٛبط/ان

 ألبؼبد

َٕع 

 انًدًٕػت

ػذد 

 انطالة 

 

انًخٕسظ 

 انحسببٙ

(M) 

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

(SD) 

دسخبث 

 انحشٚت

(df) 

 تلًٛ

(T)  

انذالنت 

اإلحصبئٛت

* 

حدى 

انخأثٛش 

(d) 

انًمٛبط 

 ككم

 13910 1309.0 34 ضببطت
02 0908 89888 19.3 

 2920 120920 32 حدشٚبٛت

انمررررررررشاءة 

 انؼهًٛت

 39.0 1.904 34 ضببطت
02 2903 89888 1912 

 1903 43980 32 حدشٚبٛت

االنخحررررربق 

بررررربنُٕاد٘ 

 انؼهًٛت

 39.3 10900 34 ضببطت

02 2921 89888 1932 
 1901 41900 32 حدشٚبٛت

يُبلشررررررررت  19

انًٕضررٕػ

اث 

 انؼهًٛت

 3940 48942 34 ضببطت

02 4942 89840 8920 
 1931 41908 32 حدشٚبٛت

االْخًرررررربو  49

ببنؼًم فٙ 

 انًؼًم

 4934 10914 34 ضببطت

02 39.2 89888 89.0 
 1922 109.0 32 حدشٚبٛت

خًررررررررررررررغ  39

انًُرررررررربرج 

 ٔانؼُٛبث

 4934 12900 34 ضببطت

02 0920 89888 1903 
 1920 10983 32 حدشٚبٛت

االسحبررررررربط  29

ببنًُٓررررررررت 

فررررررررررررررررررٙ 

 انًسخمبم

 2902 4.932 34 ضببطت

02 4913 89830 8923 
 1902 31948 32 حدشٚبٛت

ٔلررررررررررررررج 

 انفشاؽ

 49.2 .1.98 34 ضببطت
02 2902 89888 1948 

 1904 41941 32 حدشٚبٛت

 8982* دانت ػُذ يسخٕ٘>
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 (3شكم )

يمبسَت بٍٛ يخٕسطٙ دسخبث طالة انًدًٕػخٍٛ انضببطت ٔانخدشٚبٛت فٙ انخطبٛك انبؼذ٘ نًمٛبط  

 انًٕٛل انؼهًٛت ٔأبؼبدِ انفشػٛت

بيف  5...حصائيًا عند مستوى إوجود فرؽ داؿ إلى ( 3( وشكؿ )11جدوؿ ) ويشير
متوسطي درجات طالب المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية بحجـ 

متوسط وكبير يتراوح بيف   (d) ، وبحجـ تأثيرالميوؿ العممية ككؿ( في 1.93كبير ) (d)تأثير
مناقشة  -االلتحاؽ بالنوادي العممية -الفرعية )القراءة العممية األبعاد( في 1.63 -53..)

االرتباط بالمهنة  -جمع النماذج والعينات -االهتماـ بالعمؿ في المعمؿ -الموضوعات العممية
ويعنى ذلؾ أف الطالب الذيف تعمموا مف خالؿ الوحدة التجريبية  ،وقت الفراغ( -في المستقبؿ

السداسية كاف مقدار التنمية في ميولهـ العممية أكبر مف  عاداألبالقائمة عمى استراتيجية 
وهذ ي كد صحة الفرض  طالب المجموعة الضابطة الذيف تعمموا مف خالؿ الطريقة العادية،

التي  (2.17)ودـ، الثالث مف فروض البحث، والنتيجة السابقة تتفؽ مع نتائج دراسة 
في تنمية الجوانب الوجدانية لممتعمميف السداسية  األبعادتوصمت إلى أف فاعمية استراتيجية 

 األبعاد، مع الوضع في االعتبار أف البحث الحالي درس أثر استراتيجية مثؿ: الدافعية لإلنجاز
 السداسية في تنمية الميوؿ العممية كمتغير تابع جديد يرجي تنميته.
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ويمكف تفسير داللة تمؾ الفروؽ وحجـ التأثير بالنسبة لمميوؿ العممية أف استخداـ 
"الحركة الخطية" ساعد الطالب عمى تحصيؿ  وحدةالسداسية لتدريس  األبعاداستراتيجية 

التعمـ النشط القائـ عمى الطالب مف خالؿ المفاهيـ الفيزيائية مف خالؿ إتاحة فرص 
مجموعات عمؿ تعاونية صغيرة، واستخداـ معمؿ الفيزياء والفصؿ الدراسي بالمدرسة كبيئة 
لمتفاعؿ مع جميع األنشطة التعميمية المقدمة مف واقع بيئة الطالب، وتـ كؿ ذلؾ خالؿ دروس 

رب المعممية، ومالحظة وفحص "الحركة الخطية"، حيث تـ االعتماد عمى إجراء التجا وحدة
شكاؿ البيانية، والقراءة العممية، وتعزيز مناقشة الموضوعات العممية، واالهتماـ الصور واأل

بالعمؿ في المعمؿ، وجمع النماذج والعينات، وشغؿ أوقات الفراغ، ومشاهدة مقاطع الفيديو، 
العممية، وطرح األسئمة  والحوار، وقراءة النصوص والكتابة، وجمع معمومات وكتابة التقارير

 .البحثفي تعزيز الميوؿ العممية لطالب عينة ذلؾ وحؿ المسألة، وتقييـ الحموؿ، وقد ساعد 
ما طبيعة العالقة بيف المفاهيـ الفيزيائية ومهارات حؿ  للبخح: الرابعجاب  عً الصؤال لإل .د 

المسألة والميوؿ العممية لدي طالب الصؼ األوؿ الثانوي؟ تـ التحقؽ مف صحة الفرض 
طالب درجات  اتيوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف متوسط"الرابع الذي نصه: 
حؿ مهارات ومقياس  ،الفيزيائية الختبار المفاهيـ في التطبيؽ البعدي المجموعة التجريبية
عف طريؽ حساب مستوى االرتباط  "، وذلؾومقياس الميوؿ العممية ،المسألة الفيزيائية

لكؿ مف درجات الطالب عمى  Person Correlation (r)البعدي باستخداـ معادلة 
اختبار المفاهيـ، ومقياس مهارات حؿ المسألة، ومقياس الميوؿ العممية، وجاءت النتائج 

 كبٜحٙ:

 (14خذٔل )

نكم يٍ  فٙ انخطبٛك انبؼذ٘انًدًٕػت انخدشٚبٛت دسخبث طالة يخٕسطبث بٍٛ اسحببط بٛشسٌٕ يؼبيالث لٛى 

 حم انًسأنت ٔيمٛبط انًٕٛل انؼهًٛت ضٚبئٛت ٔيمٛبط يٓبساثٛاخخببس انًفبْٛى انف

انًفبْٛى  انًخغٛشاث

 انفٛضٚبئٛت

يٓبساث حم 

 انًسأنت

 انًٕٛل انؼهًٛت

انًفبْٛى 

 انفٛضٚبئٛت

 **8933 **8924 1 اسحببط بٛشسٌٕ

 89880 89888  انذالنت اإلحصبئٛت

 32 32  ػذد انطالة

حم يٓبساث 

 انًسأنت

 **8921 1  اسحببط بٛشسٌٕ

 89881   اإلحصبئٛتانذالنت 

 32   ػذد انطالة

انًٕٛل 

 انؼهًٛت

 1   اسحببط بٛشسٌٕ

    انذالنت اإلحصبئٛت

    ػذد انطالة

 8981** االسحببط دال إحصبئٛبا ػُذ يسخٕٖ 
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 1...حصائيًا عند مستوى إ( أف هناؾ ارتباطًا طرديًا دااًل 12نستنتج مف جدوؿ )
( بيف زيادة المفاهيـ الفيزيائية وتنمية مهارات حؿ المسألة، وهذا يتفؽ 42..وبحجـ تأثير )

 بيف 1...إحصائيًا عند مستوى  كما أف هناؾ ارتباطًا طرديًا داالً  (Taale, 2011)مع دراسة 
(، وتمؾ النتيجة 33..زيادة تحصيؿ المفاهيـ الفيزيائية وتنمية الميوؿ العممية وبحجـ تأثير )

رت النتائج أيضًا أنه يوجد ارتباط طردي إيجابي ، وأظه(2.14)زيتوف، تتفؽ مع نتائج دراسة 
بيف تنمية مهارات حؿ المسألة وتنمية الميوؿ العممية بحجـ تأثير  1...عند مستوى 

(، ويدؿ ذلؾ عمى وجود عالقات طردية إيجابية بيف مهارات حؿ المسألة والميوؿ 41..)
وهذا ي كد صحة الفرض الرابع  (.2.1)الجبوري، العممية، ويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة 

السداسية  األبعادويمكف تفسير ذلؾ أف الوحدة التجريبية المبنية عمى استراتيجية  لمبحث،
تحديد لة: ة لمطالب تشجعهـ عمى ممارسة مهارات حؿ المسأوجذاب شائقةقدمت بيئة تعميمية 

لممسألة، وجمع لممعمومات، وفرض لمفروض، واختبار صحة الفروض عبر إجراء التجارب 
المعممية، وتقويـ الحموؿ، والذي بدورا انعكس إيجابيًا عمى عممية التعمـ، واستيعاب الطالب 

وتحميمها وتقويمها، وأدي في الوقت ذاته إلي لممفاهيـ الفيزيائية واالحتفاظ بها وتطبيقها 
ممارسة الطالب القراءة العممية، وتعزيز فرص المناقشة العممية، والعمؿ في المعمؿ، وجمع 
النماذج والعينات، وشغؿ أوقات الفراغ، بما ي كد إمكانية استخداـ مستوى الطالب في مهارات 

 ,.Shahat et al) مع نتائج دراسة حؿ المسألة كمنبا لتحصيمهـ لممفاهيـ، والذى يتفؽ

، أو استخداـ مستواهـ في الميوؿ العممية كمنبا لتحصيمهـ، والذي يتوافؽ مع مسار (2017
 .(5..2)عبد الوهاب، نتائج دراسة 
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 البخح ومكارحاتُ توصيات

 يمكف طرح التوصيات التالية: نتائج البحث، ضوء في :توصيات البخح -أواًل

السداسية في تدريس الفيزياء بالمرحمة الثانوية مف ِقبؿ  األبعادضرورة توظيؼ استراتيجية  .1
 مطوري المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعميـ وتوفير ما يحتاجه مف متطمبات.

السداسية في  األبعادتنظيـ ورش عمؿ لمعممي الفيزياء عمى كيفية توظيؼ استراتيجية  .2
لعممي، ومهارات حؿ المسألة، تنمية المفهـو ا بمستويات وأبعادالتدريس، وتوعيتهـ 

 والميوؿ العممية، وضرورة تنميتها لدى الطالب أثناء التدريس.

حث المعمميف عمى تطوير وحدات دراسية جديدة وأنشطة تعميمية مصاحبة لها في الفيزياء  .3
دراجها ل كتيبو في ضوء ما تـ استعراضه مف إجراءات إعداد كؿ مف: دليؿ المعمـ  مطالب وا 

 يزياء بالتعميـ الثانوي.في مناهج الف

عقد ورش عمؿ لموجهي الفيزياء بالمرحمة الثانوية لتعريفهـ عمى ما توصمت إليه نتائج  .4
األبحاث التربوية مف أهمية تنمية مهارات حؿ المسألة الفيزيائية وأثرا عمى تحصيؿ 

معممي الطالب لممفاهيـ العممية وتنمية ميولهـ العممية، وضرورة تشجيع ه الء الموجهيف ل
 الفيزياء عمى توظيؼ ذلؾ بالمدارس.

ضرورة تقديـ معمومات وافية بمقررات طرؽ تدريس العمـو بكميات التربية لمتعميـ العاـ  .5
السداسية، وكيفية توظيفها والتدريب عمى تطبيقها  األبعادلمعممي الفيزياء عف استراتيجية 

 أثناء التربية العممية بالمدارس الثانوية.

ضرورة تقميص كثافة الفصوؿ بشكؿ يسمح لمعمـ الفيزياء بتقسيـ الطالب إلى مجموعات  .6
عمؿ تعاونية مناسبة يسهؿ السيطرة عميها ومراقبتها، وكذا يسمح بتطبيؽ صحيح وفعاؿ 

 السداسية داخؿ الفصؿ أثناء التدريس.  األبعادالستراتيجية 

 األبعادعمـ الستخداـ استراتيجية تطوير معامؿ الفيزياء بحيث يشمؿ كؿ ما يحتاجه الم .7
السداسية مف: أدوات، وأجهزة، وكيماويات، ومصادر لمتعمـ، وقواعد بيانات، ووسائط 

 تعميمية أثناء التدريس.

 يقترح البحث الحالي إجراء البحوث التالية: مكارحات البخح: -ثاىيًا
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يزياء في الصفيف السداسية في تدريس الف األبعاددراسة فاعمية استخداـ استراتيجية  .1
الثاني والثالث الثانوي لتنمية مهارات التفكير المختمفة مثؿ: مهارات التفكير الناقد 

 وايبداعي واالستقصاء العممي والتأممي وما وراء المعرفي.

السداسية في مراحؿ وصفوؼ  األبعادتجريب أثر تدريس العمـو باستخداـ استراتيجية  .2
نب الوجدانية لدي المتعمـ مثؿ: االتجاهات العممية، دراسية متنوعة عمى تنمية الجوا

، والقيـ العممية.  والدافعية نحو تعمـ العمـو
دراسيًا،  المتأخريفاستقصاء أثر تدريس العموـ لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة مثؿ:  .3

التعمـ، وأصحاب التوحد، والصـ، والمكفوفيف  في صعوباتومف لديهف والموهوبيف، 
السداسية عمى مخرجاتهـ التعميمية  األبعادبمراحؿ التعميـ العاـ وفقًا الستراتيجية 

 والتعممية.

السداسية  األبعاددراسة العالقة بيف تدريب معممي العمـو عمى طرؽ توظيؼ استراتيجية  .4
والجوانب  ،رات التفكير المتنوعةومها ،في التدريس وأثر ذلؾ عمى التحصيؿ المعرفي
 الوجدانية لدي طالبهـ بمراحؿ التعميـ المختمفة.
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 قائن  املراجع

 قائن  املراجع العربي : -أواًل

 ( 9002إبراهٌم، مجدي عزٌز .)عالم  :القاهرة .. القاهرةمعجم مصطلحات ومفاهٌم التعلٌم والتعلم
 .الكتب

 ( أثر استخدام استراتيجية 2117آدم، مرفت محمد كمال محمد .)السداسية لمتعمم األبعاد Pdeode  
واستراتيجية الكتابة من أجل التعمم عمى تنمية ميارات حل المشكالت الرياضية وزيادة الدافعية 

ت الرياضيات مجمة تربويالإلنجاز في الرياضيات وبقاء أثر التعمم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية. 
 .171 –121(، 5)21، مصر-

 ،(. أثر استخدام طريقة حل المشكالت في تحصيل طالب 2111عزيز محمد عمي ) الجبوري
 ،مجمة أبحاث كمية التربية األساسيةالصف الرابع العممي لمادة الفيزياء وتنمية ميميم العممي. 

11(3 ،)75– 119. 

 السداسية األبعاد(. أثر استخدام استراتيجية 2117) الجرايدة، عبد اهلل عايد صبح PDEODE  في
في الرياضيات لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي في تنمية ميارات التفكير الناقد والتحصيل 

 .)رسالة ماجستير(. كمية العموم التربوية، جامعة آل البيت، األردنمحافظة المفرؽ 

 ممية واألدبية لطالب المرحمة الثانوية العامة الميوؿ الع(. 1985) الجيني، عيد حجيج عيد
 .السعودية-)رسالة ماجستير(. كمية التربية، جامعة طيبة وعالقتها بالتحصيؿ الدراسي

 ( 2113الحكيمي، جميل منصور أحمد.)  أثر استخدام المدخل المنظومي في تدريس عموم الحياة
مجمة التربية  الصف التاسع األساسي.  في التحصيل والميول العممية وبقاء أثر التعمم لدى طمبة

 .239 -213(، 4)6، مصر-العممية 

 ( 2115الحكيمي، عبد الحكيم محمد أحمد؛ النظاري، بشري محمد عبد الرحمن.)   فاعمية استخدام
 األنشطة االستقصائية في تنمية الميارات الحياتية والميول العممية لدي طمبة الفيزياء بكمية التربية.

 .23 –2(، 4)، اليمف –عربية لمتربية العممية المجمة ال

 ( 2112الخروصي، سعيد بن سعد بن بدوي .) فعالية برنامج تدريسي قائـ عمى األلعاب التعميمية
في تنمية التحصيؿ الدراسي في العمـو والميوؿ العممية لدى تالميذ الصؼ الثالث األساسي في 

 .ردناأل -)رسالة ماجستير(. جامعة مؤتة سمطنة عماف
 عمان: دار أسامة لمنشر . أساليب معاصرة في تدريس العمـو(. 2111) الخزرجي، سميم إبراىيم

 .والتوزيع
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 السداسية في تحصيل مادة  األبعادأثر استراتيجية  (. 2116خضير عباس جري راضي ) ،الساعدي
، جامعة التربيةمجمة كمية  . التاريخ وميارات ما وراء المعرفة لدى طالبات الصف الرابع األدبي

 .26 –7(، 111، )المستنصرية
 ،فاعمية استخدام استراتيجية (. 2112محمد خير ) السالماتPDEODE  لطمبة المرحمة االساسية

، اينسانيةمجمة جامعة النجاح لألبحاث والعمـو العميا لممفاىيم الفيزيائية وتفكيرىم العممي. 
26(9 ،)2141– 2164. 

 ( 2114الشايع، فيد بن سميمان .) صعوبات حل المسائل الفيزيائية لدى طالب مقررات الفيزياء
(، 2)8، جامعة السمطان قابوس، مجمة الدراسات التربوية والنفسيةاألولية بجامعة الممك سعود. 

272– 289. 
 ،اهيـ ومهارات أثر برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية المف (. 2111محمد جمال محمد ) العربيد

)رسالة ماجستير(، كمية التربية، الجامعة  حؿ المسألة الفيزيائية لدي طالب الصؼ الحادي عشر
 .غزة -اإلسالمية

 فاعمية التدريس باستراتيجية (. 2114الكريم جاسم ) العمراني، عبد (PDEODE)  في اكتساب
، العراؽ–دراسات الكوفةمجمة مركز المفاىيم الفيزيائية لدى طالب الصف الثاني المتوسط. 

9(34 ،)382– 411. 

 ( 2118الالمي، صالح خميفة؛ الربيعي، ضياء حامد.)  السداسية األبعادأثر استراتيجية 

(PDEODE)  مجمة مركز بابؿ في الميل نحو الكيمياء لدى طالب الصف الثامن متوسط .
 .28 –1(، 2)8، لمدراسات اينسانية

 القاىرة: عالم الكتبأساليب تدريس المواد االجتماعية (. 1999أحمد حسين ) ،المقاني .. 
 ( 2118المحتسب، سمية عزمي.)   فسر في تنمية المفاىيم الفيزيائية  -الحظ-فاعمية نموذج تنبأ

(، 2)4، المجمة األردنية في العمـو التربوية .والميارات االدائية لدى طمبة جامعة االسراء الخاصة
79– 87. 

  المومني، منال عبد الكريم؛ المومني، ىيام عقمة؛ العبد العزيز، أمجد محمد؛ صمادي، صفاء أحمد
(.  أثر طريقة سوخمان االستقصائية في تدريس العموم في تنمية الميول العممية لدى طمبة 2115)

 .751–727، 39، جامعة عين شمس، مجمة كمية التربيةالمرحمة االساسية في األردن. 

 القاىرة، دار  .المدخؿ في تدريس العمـو(. 2112، أحمد؛ راشد، عمى؛ عبد اليادي، مني )النجدي
 الفكر العربي.
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 ( 2113أمين، أحمد جوىر محمد .) أثر استخداـ نمطيف مف حؿ المشكمة في تنمية المفاهيـ
 التربية، جامعة الموصل. كمية )رسالة دكتوراه(. الفيزيائية والتفكير الناقد لدى طمبة قسـ الفيزياء

 السداسية األبعادفاعمية التدريس باستخداـ استراتيجية (. 2117وئام عمى ) ،بصبوص 

PDEODE  في اكتساب المفاهيـ الكيميائية في ضوء الدوافع المدرسية لدى طالبات الصؼ
  كمية العموم التربوية، جامعة آل البيت، األردن. )رسالة ماجستير(. التاسع األساسي

 ،أثر استخداـ الوسائؿ التعميمية مف البيئة المحمية في تنمية المفاهيـ  (.2117) أميرة محمد بالل
 ،كمية التربية (.رسالة ماجستير) لدى طالب الصؼ الثالث الثانوي العمميالفيزيائية وتنمية التفكير 

 .الخرطوم ،جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا
 ،فاعمية استراتيجية الخرائط الذىنية في تنمية المفاىيم الفيزيائية   (.2116) نوار حسن جعفر

دراسات عربية في التربية وعمـ  .وميارات حل المشكمة لدى طالب المرحمة المتوسطة بالعراق
 .247 –221(، 71، )النفس

 ،رة فاعمية نموذج أبعاد التعمـ عمى تنمية المفاهيـ الفيزيائية والقد(. 2112)سامية جمال  حسين
 .جامعة أسوان ،كمية التربية (.رسالة ماجستير) االبداعية لدى طالب المرحمة الثانوية

 ( 1996زيتون، عايش.) دار الشروق لمنشر والتوزيع :عمان(. 2)ط  أساليب تدريس العموـ. 
 ( 2111زيتون، عايش.)  دار : عمان. مناهج العمـو وتدريسها فياالتجاهات العالمية المعاصرة

 .الشروق لمنشر والتوزيع

 ( 2114زيتون، عايش.)  الميول العممية وعالقتيا بمتغيرات الصف التعميمي والجنس والتحصيل في
 .433 –389(، 114)29، الكويت-المجمة التربوية. العموم لطمبة المرحمة األساسية في األردن

 ( 2118سرىيد، حيدر محسن .)استخدام نموذج التعمم )المواد غير المنظمة( في تحصيل  فاعمية
المفاىيم الفيزيائية وحل أنماط مختمفة من المسائل الفيزيائية وتنمية التفكير السابر لدى طالب 

 .46 -23(، 93، )دراسات عربية في التربية وعمـ النفس. الصف الخامس العممي

 ،جية البنائيةأثر استخداـ االستراتي(. 2114) أية رياض صابر PDEODE ٙتنمية المفاهيـ  ف
 بغزة األسبسٙالرياضيات لدى طالبات الصؼ الثامف  فٙ انبصش٘الهندسية ومهارات التفكير 

 .غزة ،االسالميةالجامعة  (.رسالة ماجستير)
 ،أثر استخدام استراتيجية  (.2115) مدحت محمد حسن صالح PDEODE تنمية التحصيل  في

بالمممكة العربية  االبتدائيمادة العموم لدى تالميذ الصف الرابع  فيوالعمميات المعرفية العميا 
 .67 –85(، 85، )التربية وعمـ النفس فٙدراسات عربية . السعودية
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 ( 1957صالح، أحمد زكي .)القاىرة: الدار الوطنية لمتوزيع واإلعالن.اختبار الذكاء المصور . 

 ( 2113طمبو، إيياب جودة أحمد .) فاعمية استخدام نموذج دورة التعمم البنائي المعدل في اكتساب
المفاىيم العممية وحل أنماط مختمفة من المسائل الفيزيائية وتنمية نزعات التفكير لدى طالب الصف 

  .438 -385(، 118)27، الكويت-المجمة التربوية. األول الثانوي

 (. االتجاىات الحديثة في تدريس المفاىيم الفيزيائية. 2115مد عبد العميم )شرف، عبد العميم مح
 .133 -58(، 4)163، مجمة كمية التربية، جامعة األزهر

  فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعمم النشط في تحصيل   (.2115) فاطمة محمد الوىاب،عبد
العممية لدى تالميذ الصف الخامس العموم وتنمية بعض ميارات التعمم مدى الحياة والميول 

 .184 -127(، 2)8، مصر-مجمة التربية العممية. االبتدائي
 ،اكتساب المفاىيم الفيزيائية وتنمية التفكير  فيأثر استعمال انموذج ثيمين   (.2115) فاطمة عبيد

األساسية لمعمـو اينسانية/جامعة  مجمة كمية التربية .متوسط الثانيلدى طالبات الصف  العلمي
 .855 -875(، 91، )بابؿ

 ،أثر استخدام استراتيجيات التشبييات في (. 2116) جياد ،العناتي ؛إبراىيم ،الشرع ؛شذا عريقات
مجمة دراسات  الميول العممية لدى طمبة الصف السادس األساسي في ضوء مستوى تحصيميم.

 .152 -136(، 49) ،األغواط-لجامعة عمار ثميجي

 ،جامعة  :كمية التربية .الفيزياء فيالمفاهيـ الخاطئة   (.2113) الميدى عمى - عموان
 Retrieved on 15 April 2018 fromطرابمس

http://kenanaonline.com/users/newphysics/posts/505161  
 ،العربيدار الفكر : القاىرة .التربية العممية وتدريس العمـو  (.2112) محمد السيد عمى. 
 ،السداسية األبعاداستخدام استراتيجية   (.2117) رشا أحمد محمد عيسى PDEODE تنمية  في

، مصر-مجمة التربية العممية  .العموم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية في التأمليالتحصيل والتفكير 

82(1 ،)79- 11. 

 ،السداسية األبعادأثر استراتيجية   (.2116) رمزي عمي عيسى (PDEODE)  في تعديؿ
كمية  (.رسالة ماجستير) التصورات البديمة لممفاهيـ العممية لطمبة الصؼ السابع األساسي بغزة

 .غزة، التربية، جامعة اإلسالمية

 ( ب2115كشك، نرمين محمد سمير؛ عبد السالم، عبد السالم مصطفى، قرني، زبيدة محمد .) رنامج
تحصيل مادة الفيزياء  في ىنية المعززة بالوسائط المتعددة التفاعميةمقترح قائم عمى الخرائط الذ
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جامعة  ،مجمة كمية التربيةالثانوي. وتنمية عادات العقل المنتجة لدى طالب الصف األول 
 .315 -296(، 17، )بورسعيد

 ( أثر استخدام نموذجً بولٌا وبٌل لحل المسائل الفٌزٌائٌة على أداء طالباا9002محسن، حٌدر .) ت
مجلةة جامعةة بابةل الصف الخامس العلمً للمسائل الفٌزٌائٌاة وتنمٌاة اتجااهنن نحاو ماادة الفٌزٌااء. 

 . 505 -222(، 0)92، للعلوم اإلنسانٌة

 ،أثر أنموذجيف مف دورة التعمـ لتدريس المفاهيـ (. 2113) الرحمن جبار أحمد عبد محمد
كمية (. رسالة ماجستير) الثاني المتوسطاألحيائية في التحصيؿ والميوؿ العممية لطالب الصؼ 

  د.جامعة بغدا، التربية )ابن الييثم(
 ( 2115محمد، مرفت حامد .) فاعمية استراتيجية PDEODE  القائمة عمى مبادئ النظرية البنائية

لدى  في تنمية التحصيل في مادة األحياء وميارات ما وراء المعرفة والمعتقدات االبستمولوجية
 .218 -151، 18 ،مصر -مجمة التربية العممية طالب الصف األول الثانوي.
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