البحث السادس
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أثرىادتخدام ىخروطةىالذكلى( )Vىفيىتدروسىالفوزواءىفيىالمختبرىلتطوورى
البنوة ى ىالمفاهوموة ىوتنموة ىرملوات ىالعلم ىلدى ىطلبة ىجامعة ىالحدون ىبنى
طاللىفيىاألردن ى

طالؿ عبد اهلل الزعيب*
خالد عاشق أبو تاية**
الملخص ى

تهدفت ىذه الدراسة إلي استقصاء أثر استخدام خريطة الشكل ( )Vفي تدريس الفيزياء في
المختبر لتطوير البنية المفاىيمية وتنمية عمليات العلم لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل في
األردن .وقد سعت الدراسة لإلجابة عن السؤالين اآلتييين:
 -1ىل ىناك فرق في مستوى البنية المفاىيمية لدى طلبة كلية العلوم في جامعة الحسين بن
طالل في مختبر الفيزياء العامة العملية ( )2تُعزى إلى طريقة العمل المخبري (خريطة الشكل(،)V
العمل المخبري االعتيادي)؟
 -2ىل يختلف مستوى عمليات العلم لدى طلبة كلية العلوم في جامعة الحسين بن طالل
باختالف طريقة العمل المخبري المستخدمة في مختبر الفيزياء العامة العملية (( )2خريطة
الشكل( ،)Vالعمل المخبري االعتيادي)؟
ولإلجابة عن سؤالي الدراسة واختبار فرضياتها ،تكونت عينة الدراسة من ثمانية وعشرين طالباً
وطالبة بواقع أربعة عشر طالباً وطالبة في كل شعبة ،وقد كانت إحدى الشعبتين تجريبية واألخرى
ضابطة ،وقد اختيرت العينية عشوائياً .واستخدم الباحث في ىذه الدراسة األدوات البحثية التالية:
اختبار استقصاء مستوى البنية المفاىيمية ،واختبار عمليات العلم .وكان تصميم الدراسة شبو
تجريبي ،وبعد التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة استخدم الباحثان تحليل التباين األحادي
المصاحب ( )ANCOVAللمقارنة بين المتوسطين البعديين بعد خصم تأثير االمتحان القبلي.
وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:
 -1تفـوق طلبة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام خريطة الشكل ( )Vعلى المجموعة
* كلية الرتبية ،جامعة اضتسني بن طالؿ ،األردف.
*** كلية الفيزياء ،جامعة اضتسني بن طالؿ ،األردف.
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الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في اختبار استقصاء مستوى البنية المفاىيمية.
تفوق طلبة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام خريطة الشكل ( )Vعلى المجموعة
الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في اختبار عمليات العلم.
وفي ضوء ىذه النتائج أقترح الباحث تبني استخدام خريطة الشكل ( )Vفي تنفيذ التجارب
المخبرية وتضمينها في األدلة الخاصة بالتجارب المخبرية ،وتدريب الطلبة و أعضاء ىيئة التدريس
ومشرفي المختبرات على استخدام خريطة الشكل ) (Vفي المرحلة الجامعية ،وإجراء المزيد من
الدراسات حول فاعلية استخدام خريطة الشكل ( )Vفي مختبرات العلوم المختلفة.
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ّ-1املؼدمة ّ
يعرؼ التعلم بأنه تغري يف البنية اظتعرفية للمتعلم كميا برتاكم اطتربات واظتعلومات ،وكيفيا بالتفاعل اظتستمر
بػػني منونا.ػػا .واػػدث الػػتعلم ال ػاىنم عل ػ اظتع ػ عنػػدما ينػػوف يف البنيػػة اظتعرفيػػة للمػػتعلم بعػػل اظتعرفػػة ال ػ
تنسجم مع الطري ة ال أدخػل اظتعلومػات ،وتبػدأ ػملع اظتعلومػات اظتدخلػة يف ا رتبػاط اػا ػو كػاىنن يف البنيػة
اظتعرفية للمػتعلم ويف الوتػن نفسػه يت ػمن ػملع اظتعلومػات واألفنػار واظتفػا يم يف بنيتػه اظتعرفيػة وتعػدؿ وينػت
عنها مفا يم وأفنار جديػدة تسػهم يف ػو البنيػة اظتعرفيػة السػاب ة وتطوير ػا ،لتغػدو اظتعلومػات اصتديػدة جػزءا
منونػػا عتػػملع البنيػػة .وكلمػػا كانػػن األفنػػار الرىنيسػػة واظتفػػا يم العامػػة يف البنيػػة اظتعرفيػػة وا ػػحة و ابتػػة ،ومنظمػػة
ومتصلة باظتو وع اظتراد تعلمه ،دتن عملية الت مني بفاعليػة أكثػر وأخػملت عمليػة الػتعلم ملو اظتعػ غترا ػا
عبد الصبور.)1002 ،
و بػػد أف تنػػوف طراىنػػق تػػدري العلػػوـ موجهػػة لػػتعن طبيعػػة العلػػوـ ال اىنمػػة عل ػ ؽتار ػػة طراىنػػق العلػػم
وعملياته ،وإكساب الطالب مهارات البحث والت صي وا تنشاؼ مػن خػالؿ اظتواتػمل اظتشػنلة واأل ػ لة
التفنريي ػػة اظتفتو ػ ػة ال ػ ػ ت ػ ػػدـ عت ػػم ،وتتح ػػد تفن ػػري م ،وحتػ ػػثهم عل ػ ػ اظتال ظ ػػة ،والبح ػػث ،وا ختبػ ػػار،
والتجريب ،ويف النهاية يصبح تعلمهم ملا مع زيتوف.)1002،
وظتا كانن التجارب العلمية أ لة موجهة حنو الطبيعة ،ااوؿ اإلنسػاف فيهػا أف يتػدخل يف الظػروؼ الػ
تسري منها ظا رة من الظوا ر ،لني ير أ ر التعػديل يف ظػروؼ الظػا رة الػ يدر ػها ،جػاء الرتكيػز علػ
وختتػػرب فيػػه الفر ػػيات .وأف تيمػػة التجربػػة يف اظتختػػرب
دور اظتختػػرب .فهػػو اظتنػػاف الػػملى تيست صػ فيػػه األفنػػار ،ي
تنمػن يف الطري ػة الػ يست صػ فيهػا اوهػوؿ ولػػي يف الرب نػة عمػا ػو معػروؼ الػزعيب .)1002 ،ول ػػد
اترتح نوفاؾ ) (Novakبأف يتحوؿ العمل اظتخربى من الطري ة الت ليديػة الػ تو ػح فيهػا التجربػة للمػتعلم
خطػوة ططػػوة ،دوف إتا ػة الفرهػػة لػه للتفنػػري ،إ الطري ػػة الػ تعتمػػد علػ جهػػد الطالػب الػػملا ونشػػاطه،
وأف ي تصر دور اظتعلم عل التوجيػه واإلرشػاد .ويف ظػل ػملع الطري ػة ػرج الطالػب بفهػم لطراىنػق العلمػاء يف
تعلم العلػوـ ،ويبػدأ يشػعر باعتمػادع علػ البنيػة اظتفا يميػة الػ اتلنهػا والالزمػة ألجػراء التجػارب وتصػميمها
& Sund
كم ػػا ويس ػػتطيع الطال ػػب أف ا ػػدد م ػػد تدرت ػػه علػ ػ التفن ػػري العلم ػػي وإدراك ػػه اضتس ػػي
.)Trowbridge, 2001
ومن نا نر اضتاجة ما ة أكثر من ملى تبل إ املج وا ػرتاتيجيات جديػدة ػتخدامها يف اظتختػرب،
دتػػدنا بافػػاؽ تعليميػػة وا ػػعة ومتنوعػػة ومت دمػػة ،تسػػاعد الطلبػػة علػ إ ػراء معلومػػا.م ،وتنػػوين بػ مفا يميػػة
متناملة لديهم ،وتنمي مهارات عمليات العلم األ ا ية ،واظتركبة ،وجتعلهم مسؤولني عن تػو أمػر تعلمهػم
بأنفسهم ).(Kuhn & Dean, 2004
ول د تاـ جووين ( )Gowinبتطوير أداة تعليمية تساعد عل دتثيل التفاعل بني اصتانب النظػرى اظتتمثػل
يف اظتف ػػا يم واظتب ػػادئ والنظري ػػات م ػػع مال ظ ػػة األ ػػداث واألش ػػياء ،وك ػػملل اصتان ػػب العمل ػػي اظتتمث ػػل يف
تسػجيل البيانػػات وحتويلهػػا ومػن ل اظتتطلبػػات الالزمػػة .فهػي أداة لالكتشػػاؼ تسػػاعد علػ رؤيػػة التفاعػػل بػػني
الػملى نعرفػػه وبػػني الػػملى عػػب أف نعرفػػه ونفهمػػه ،ومسػػاعدة اظتتعلمػػني علػ فهػػم التفاعػػل بػػني اظتعرفػػة السػػاب ة
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واظتعرفة اصتديدة ال ااولوف فهمها .وعرفن ملع األداة التعليمية اظتطػورة طريطػة الشػنل  )Vو ػي تسػاعد
الطلبػػة ومػػدرس العلػػوـ يف تو ػػيح أ ػػداؼ النشػػاط اظتخػػربى وطبيعتػػه وربػػم النظريػػات والتعميمػػات واظتفا ي ػم
الرىنيس ػة بالتج ػارب اظتخربيػػة ،أى إ ػػا ت ػربم اصتانػػب النظػػرى بػػالعملي(Chau, 1998; Nelson & .
)Virginia, 2002; Novak, 1998
و.دؼ خريطة الشنل ) (Vإ تطوير عملية التعليم من خالؿ التجارب اظتخربية واألنشطة ،ومساعدة

الطلبػػة واظتعلمػػني عل ػ فه ػػم بنيػػة اظتعرفػػة ،وعمليػػات العل ػػم والطراىنػػق ال ػ تنػػت م ػػن خالعتػػا اظتعرفػػة العلمي ػػة،
وها ب ملع األداة ػو جػووين  )Gowinو ػو مػن أتبػاع نظريػة الػتعلم ملى اظتعػ ألوزوبػل ،وتؤكػد خريطػة
الشػػنل  )Vعل ػ التفاعػػل النشػػم بػػني جػػانيب العلػػمر اظتعرفػػة والطري ػػة) .وتركػػز انتبػػاع اظتػػتعلم عل ػ اظتعرفػػة
العلمية ال اتلنها وال تعػد متطلبػا ػاب ا ظتػا ػيتعلمه مػن خػالؿ طػرح األ ػ لة ،وتررتػة البيانػات .وتظهػر
خريطػػة الشػػنل  )Vاظتسػػار الػػملى يسػػلنه اظتػػتعلم بػػدءا مػػن اظتعرفػػة السػػاب ة ال ػ النهػػا ووهػػو إ اظتعرفػػة
اصتديدة ال يتوهل إليها من خالؿ األ لة اآلتيةر
ماملا نريد أف نعرؼ عن اظتو وع؟
ما الملى نعرفه اليا عن اظتو وع؟
ما الملى عب علينا عمله لنجد اإلجابة عن أ لتنا؟
ماملا نال ظ؟ وماملا ن ي ؟
ما الملى تعنيه مال ظاتنا؟
كيمل نربم األفنار معا؟
;(Novak & Gowin, 1984; Lambiott & Dansereau & Reynolds, 1989
;Wallace & Mintzes & Msrkham, 1992الػزعيب (1002،ويو ػح الشػنل  )2تركيػب خريطػة
الشنل  )Vوالعناهر اظتنونة عتا ) Novak & Gowin,1984

267

مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس ..……...............……...المجمد الثامن  -العدد الثاني – 0202

))Conceptual Side

)(Methodological Side

اصتانب اإلجراىني العملي

)(Value Claims

اصتانب اظتفا يمي النظرى)

Focus Question
السؤال الرئيس
النظرية

ا دعاءات ال يمية

))Theory

(تتطلب إجابتو التفاعل
)(Knowledge Claims

ا دعاءات اظتعرفية

بين الجانبين)

)(Transformations

)(Principles

اظتبادئ

)(Concepts

اظتفا يم

التحويالت

)(Records

التسجيالت

األ داث واألشياء
)(Events / Objects

الشكل ()1
مكونات خريطة الشكل ()V
ييظهػر الشػنل  )2منونػات خريطػة الشػنل  (Vجبانبيهػا اإلجراىنػي واظتفػا يمي والعناهػر اظتنونػة
لنل منهما و ي عل النحو اآل الزعيب1002،؛ اطتطايبة) 1003 ،ر

ّ-1الِؤالّالرئقس ّ

 واثػػل اظتشػػنلة الػ تػػدور وعتػػا التجربػػة أو ػػدفها ،ويتفػػرع عػػن السػؤاؿ الػرىني غتموعػػة مػػن األ ػ لةالفرعية بشنل متسلسل ومتدرج ،ويؤدى التفنػري يف اإلجابػة عنهػا إ إ ػداث تفاعػل بػني اصتػانبني النظػرى
والعملي يف اطتريطة.

ّ-2األحداثّواألذقاء ّ

 األحداث :وي صد هبا اإلجراءات أو خطوات العمل ال ي ػوـ هبػا اظتػتعلم مسػتعينا باألشػياء لل يػاـبتسجيل اظتعلومات والبيانات من أجل اضتصوؿ عل إجابة للسؤاؿ الرىني .
 -األشياء :وي صد هبا اظتواد واألدوات واألجهزة اظتستخدمة يف التجربة لإلجابة عن السؤاؿ الرىني .

ّ-2-1اجلانبّاملعريفّ(ّاملػاهقؿي)ّووًضؿن ّ
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ّ-1-2-1املػاهقمّاملًعؾؼةّبالًٍربةّ :
و ي هور مل نية أو دتثيالت لألشياء واأل داث ال جتمعها معا خصاىنص مشرتكة ويشار إليها با م
أو رمز خاص مثل اظت اومة ،اظتوهل ،زاوية الس وط ،زاوية ا نعناس.
ّ-2-2-1امليادئّ :
يتنػػوف اظتبػػدأ مػػن مفهػػومني أو أكثػػر ت ػرتبم معػػا بعالتػػات ملات مع ػ حت ػػق ا تتصػػاد يف اظتفػػا يم أي ػػا،
ف ال عن ا تخدامها يف تفسري العالتات بني اظتفا يم والتنبؤ يف غتاؿ اظتعرفة العلمية.
ّ-3-2-1الـظرواتّ :
ي مبادئ عامة موجهه لال ت صاء وتفسر السؤاؿ الرىني  ،وتتنوف النظرية من فر ية أو غتموعة من
الفر يات اظتنظمة يف إطار معني اختريت لتنوف النظرية .وتعمل عل تفسػري األ ػداث والظػوا ر والتنبػؤ اػا
انن أف ادث مست بال.

ّ-3-1اجلانبّاإلجرائيّ(العؿؾي)ّ :

ّ-1-3-1االدعاءاتّالؼقؿقةّ :
وتت من اصتانب ال يمي أو ا نفعا للسؤاؿ الرىني ويف وىنها يتحدد موتمل الطالػب إعابيػا أو ػلبيا
من الظا رة أو اظتو وع تيد الدرا ة كما تؤكد أمهية ال يمة ال يعطيها اظتتعلم للسؤاؿ.
ّ-2-3-1الًٍِقالتّ :
وتت من غتموعة البيانات وال راءات اظتال ظة احملسو ة ال عمعها الطلبة يف أ ناء إجراء التجربة.
ّ-3-3-1الًَووالتّ :
وي صد هبا إعادة ترتيب البيانات وتنظيمها وال راءات ال صل عليها من التجربة عل شنل جداوؿ،
أو ر وـ بيانية.
ول د أكد الرتبويوف أمهية تدريب الطلبة عل ا تخداـ عمليات العلم يف اظترا ل الدرا ية اظتختلفة ،أل ا
مه ػػارات ع لي ػػة يس ػػتخدمها اظت ػػتعلم يف رت ػػع البيان ػػات وحتليله ػػا ،ويس ػػتطيع ا ػػتخدامها ػػتنباط إجاب ػػات
األ ػ لة ،وتربيػػر وجهػػات النظػػر وتفسػػري األ ػػداث  .) Tobin & Capie, 1982وتامػػن اصتمعيػػة
األمرينيػة لت ػدـ العل ػوـ ( )(A merican A ssociation for the advancement of Science
)  AAASبتحديد عمليات العلم بثالث عشرة عملية وهنفتها إ نوعني مهار
 -4-3-1عمليات العلم األساسية:
وت ػػم مهػػارات ،اظتال ظػػة ،والتصػػنيمل ،وال ي ػػاس ،وا تصػػاؿ ،وا ػػتخداـ العالتػػات الزمانيػػة واظتناني ػػة،
وا تخداـ األرتاـ ،وا تنتاج ،والتنبؤ.
 -5-3-1عمليات العلم المركبة:
وت ػم مهػ ارات ،بم اظتتغريات ،وتفسري البيانات ،وهوغ الفر يات ،والتعريمل اإلجراىني
والتجريب ).(Cain & Evans, 1990
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ّ-2مشؽؾةّالدرادة ّ
نظ ػرا للػػدور الػػملى ي ػػوـ بػػه اظتختػػرب يف تػػدري اظت ػواد العلميػػة خػػالؿ اظترا ػػل الدرا ػػية اظتختلفػػة وخاهػػة
اصتامعية ويف كلية العلوـ للتخصصات اظتختلفة ،و اجة مدرس اصتامعة إ طراىنق تدري جديدة يف اظتخترب
لتعزيػز جوانػػب عديػػدة لػػد الطلبػة ،مثػػل عمليػػات ا تنشػػاؼ العلمػي اظتػرتبم بالتجريػػب واظتمار ػػة ،ورفػػع
فعػاؿ يف
دافعية اظتتعلم للتعلم ،وا بتعاد عن الطراىنق الت ليدية ال تركز عل التل ني ،وجعل دور اظتػتعلم ريػري ل
العمليػػة التعليميػػة ،يسػػتلم اظتعلومػػات جػػا زة دوف مشػػاركة منػػه يف هػػوريها ،وتػػد ػػظ البا ثػػاف مػػن خػػالؿ
التدري ظتادة الفيزياء العملية يف جامعة اضتسني بػن طػالؿ أف نػاؾ مشػنالت تواجػه عمليػة تعلػم مفػا يم
الفيزياء العامة العملية .)1
يف وء ما ت دـ .دؼ ملع الدرا ػة إ ا ت صػاء أ ػر ا ػتخداـ خريطػة الشػنل ) (Vيف تػدري ؼتتػرب
الفيزيػػاء العامػػة العملي ػة  ) 1لتطػػوير البنيػػة اظتفا يميػػة وتنميػػة عمليػػات العلػػم لػػد طلبػػة جامعػػة اضتسػػني بػػن
طالؿ يف األردف.
وعليه ف د هيغن مشنلة الدرا ة عل النحو اآل ر
مـا أثــر اســتخدام خريطــة الشــكل ) (Vفـي تـدريس الفيزيــاء فــي مختبــر الفيزيــاء العامــة العمليــة ()2
لتطوير البنية المفاىيمية وتنمية عمليات العلم لدى طلبة جامعة الحسين بن طالل في األردن؟

ّ-3أدىؾةّالدرادة ّ

يف وء مشنلة الدرا ة الساب ة هيغن األ لة عل النحو اآل ر
 -1-3ل ناؾ فرؽ يف مستو البنية اظتفا يمية لد طلبة كلية العلوـ يف جامعة اضتسني بن طػالؿ
يف ؼتترب الفيزياء العامة العمليػة  )1تيعػز إ طري ػة العمػل اظتخػربى خريطػة الشػنل  ،Vوالعمػل اظتخػربى
ا عتيادى) ؟
 -2-3ػػل تل ػػمل مس ػػتو عملي ػػات العل ػػم لػ ػد طلب ػػة كلي ػػة العل ػػوـ يف جامع ػػة اضتس ػػني ب ػػن ط ػػالؿ
ب ػػاختالؼ طري ػػة العم ػػل اظتخ ػػربى اظتس ػػتخدمة يف ؼتت ػػرب الفيزي ػػاء العام ػػة العملي ػػة  )1خريط ػػة الش ػػنل ،V
والعمل اظتخربى ا عتيادى)؟

ّ-4فرضقاتّالدرادة ّ

يف وء أ لة الدرا ة الساب ة ،هيغن فر يتا الدرا ة عل النحو اآل ر
 -1-4لي ناؾ فرؽ ملو د لة إ صاىنية  )0.03 = αبني اظتتو طني اضتسابيني لعالمات غتموع
الدرا ة التجريبية وال ابطة لطلبػة جامعػة اضتسػني بػن طػالؿ يف ؼتتػرب الفيزيػاء العامػة العمليػة  )1يف اختبػار
ا ت صػ ػػاء مسػ ػػتو البني ػ ػػة اظتفا يميػ ػػة ييع ػ ػػز إ طري ػ ػػة الت ػ ػػدري خريطػ ػػة الش ػ ػػنل  ،Vوالعمػ ػػل اظتخ ػ ػػربى
ا عتيادى).
 -2-4لي ناؾ فرؽ ملو د لة إ صاىنية  )0.03 = αبني اظتتو طني اضتسابيني لعالمات غتموع
الدرا ة التجريبية وال ابطة لطلبة جامعة اضتسني بن طالؿ يف ؼتترب الفيزياء العامة العملية )1
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يف اختبار عمليات العلم ييعز إ طري ة التدري

ّ-5الًعروػاتّاإلجرائقة ّ

خريطة الشنل  ، Vوالعمل اظتخربى ا عتيادى).

ّ-1-5خروطةّالشؽلّ(ّ )V
أداع لتخطيم الدروس العملية يف اظتخترب ،و ي أداة فوؽ معرفيػة .ػدؼ إ تو ػيح التفاعػل ال ػاىنم بػني
اصتانػػب النظػػرى واصتانػػب العملػػي والتنامػػل بينهمػػا ،فيثػػري ع ػػو ي ػػة التػػدري بعػػد التأمػػل يف اظتعرفػػة ػؤا
يصػػبح يف بػػؤرة ا ت صػػاء ،عنػػد ا ي ػػوـ الطالػػب بتصػػميم خريطػػة الشػػنل  )Vوي ػػع النظريػػات واظتفػػا يم
اظتتعل ػػة بالس ػؤاؿ عل ػ اصتانػػب األيسػػر مػػن اطتريطػػة ،وي ػػع اظتعرفػػة وا ػػتنتاجات اظتعرفيػػة وترتيػػب البيانػػات
وا ختبػػارات اإل صػاىنية وتصػػنيفها علػ اصتانػػب األاػػن منػػه الػػزعيب .)1002 ،وتػػد ا ػػتخدمن يف ػػملع
الدرا ة بصفتها ورتة عمل أ ناء اظتخترب ي دمها الطالب يف اية العمل اظتخربى.

ّ-2ّ-5عؿؾقاتّالعؾم ّ

و ػػي أ ػػلوب يف التفنػػري اار ػػه الطالػػب مػػن أجػػل ػػل اظتشػػنالت الػ يواجههػػا هبػػدؼ الوهػػوؿ إ
تفسريات دتي ة وهادتة اطتطايبة .) 1003 ،وألريراض ػملع الدرا ػة ت ػاس مهػارات عمليػات العلػم مػن
خالؿ أداء الطالب يف ا ختبار الملى ي ي فهم الطالب يف اوا ت التاليػةر اظتال ظػة ،التنبػؤ ،ا ػتنتاج،
بم اظتتغريات ،تفسري البيانات ،التجريب.

ّ-3ّ-5األدؾوبّاملُربيّاالعًقادي ّ

ػو األ ػػلوب الػملى يتبعػػه الطلبػة يف تنفيػػمل التجػارب اظتخربيػػة بوشػراؼ اظتػػدرس واظتشػرؼ داخػػل اظتختػػرب،
بعد أف يزود الطلبة باألدوات واظتواد واألجهزة وطري ة إجراء التجربة بشػنل متسلسػل وي ػوـ الطالػب بػوجراء
التجربة بنفسه يف وء الدليل اظتتػوافر بػني يديػه ،وعيػب عػن األ ػ لة الػواردة يف دليػل التجربػة وينتػب ت ريػرا
يسلم يف اية اظتخترب للمشرؼ.

ّ-4ّ-5اليـقةّاملػاهقؿقةّ :

يعرؼ ريد البنية اظتفا يميةر بأ ا شبنة من اظتفا يم اظترتابطة بطري ة منظمة ،تظهر العالتات ال تربم
بػػني ػػملع اظتفػػا يم ،و ػػي ليسػػن جتميعػػا عشػواىنيا للمفػػا يم ب ػل نظ ػاـ ن ػوعي يػربم بين ػها (Mark and
) ،Metheven, 1991وتعػرؼ بأ ػػا نسػػق افرتا ػي متما ػ مػػن اظتفػا يم األ ا ػػية واظتفػػا يم الثانويػػة
والفرعية ،يعطي تصورا وا حا عتملع اظتفا يم والعالتات ال اىنمة بينها ،كما يوفر ملخصػا ختطيطيػا ظتػا تعلمػه،
ويعن مد دتنن الفرد من اظتادة العلمية ووعيه لرتابطها .وألريراض ملع
الدرا ة ف د تيسن مستو البنية اظتفا يمية با تخداـ اطتراىنم اظتفا يمية.

ّ
ّ-5ّ-5الػقزواءّالعامةّالعؿؾقةّ(ّ )2
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تعد إ د اظتواد الدرا ية لنلية العلوـ ،وتتنوف من غتموعػة مػن التجػارب ي ػوـ الطلبػة بوجراىنهػا تطبي ػا
للمادة النظرية ال تسبق ػملا اظتختػرب .وتأخػمل الػرتم  ،)01012202وتتنػوف مػن غتموعػة جتػارب عمليػة
و ػػير تػػانوف كولػػوـ ،اظتوا ػػعات ،تػػانوف أوـ ،تانونػػا كػػري شػػوؼ ،ال ػػوة اظتغناطيسػػية للتيػػار النهربػاىني ،التػػأ ري
اظتغناطيس ػػي للتي ػػار النهربػ ػاىني ت ػػانوف بي ػػوت -ػػافارت) ،اضت ػػث النهرومغناطيس ػػي ،احمل ػػوؿ ،تي ػػاس او ػػاؿ
اظتغناطيسي لألرض.

ّ-6حدودّالدرادة ّ

اتتصرت الدرا ة عل ا ت صاء أ ر ا تخداـ خريطة الشنل ) (Vيف تنفيمل التجارب اظتخربيػة يف ؼتتػرب
الفيزيػػاء العامػػة العمليػػة  )1لتطػػوير البنيػػة اظتفا يميػػة وتنميػػة عمليػػات العلػػم اظتال ظػػة ،والتنبػػؤ ،وا ػػتنتاج،
و بم اظتتغريات ،وتفسري البيانات ،والتجريب) لد طلبة جامعة اضتسني بن طالؿ يف األردف.
كم ػػا اتتص ػػرت علػ ػ ؼتت ػػرب الفيزي ػػاء العام ػػة العملي ػػة  )1وال ػػملى يتن ػػوف م ػػن غتموع ػػة جت ػػارب النهرب ػػاء
واظتغناطيسية .وطب ن الدرا ة عل الطلبة اظتسجلني يف ؼتتػرب الفيزيػاء العامػة العمليػة  )1يف الفصػل األوؿ
للعػػاـ الدرا ػػي اصتػػامعي  .1005/1004وتتحػػدد نتػاىن ػػملع الدرا ػػة جزىنيػػا بطبيعػػة إجػراءات الدرا ػػة مػػن
يث تطوير أدوا.ا ومد هدؽ ملع األدوات و با.ا ،ومن يث إجراءات التطبيق والتنفيمل .كمػا تتحػدد
نتاىن ملع الدرا ة جزىنيا ا ػدرة اظتػدرس علػ تطبيػق الدرا ػة وتنفيػمل ا با ػتخداـ خريطػة الشػنل  )Vالػ
ا تخدمها البا ثاف يف ملع الدرا ة.

ّ-7أهؿقةّالدرادة ّ

تنمن أمهية ملع الدرا ة يف أ ار
ت ػػوـ عل ػ ا ػػتخداـ أ ػػلوب جديػػد يف تنفيػػمل التجػػارب اظتخربيػػة للمر لػػة اصتامعيػػة و ػػو خريطػػة الشػػنل
 .)Vو ػػي طري ػػة لتمثيػػل البنػػاء اظتعػػريف لػػد اظتػػتعلم ،والتنامػػل بػػني شػ ي اظتعرفػػة العلميػػةر اظتػػادة والطري ػػة.
ويعد ملا الربم توظيفا للمعلومات يف اظتهارات اظتختلفة ال نسع إليها من خالؿ التجارب العملية ،و ي
طري ة لالكتشاؼ تساعد الطلبة عل فهم التفاعل بني اظتعرفة الساب ة و اظتعرفة اصتديدة وحتفز اظتدر ني عل
ا تخداـ أ اليب جديدة يف التدري داخل اظتخترب ،يما األ اليب ال تت من مهارات وأنشطة عملية
متنوعة ،وتنمي اظتفا يم العلمية و تطور البنية اظتفا يمية وعمليات العلم لد الطلبة.

ّ-8الدراداتّالِابؼةّذاتّالصؾةّمبوضوعّالدرادة ّ

فيما يلي عرض للدرا ات ملات العالتة ال ا تطاع البا ثاف الوهوؿ إليهار
أجر أبو جاللة وال رشي عاـ  )1002درا ة .دؼ إ معرفة فاعلية ا تخداـ خريطة الشنل )V
يف الدرا ػػة العمليػػة ظتػػادة الفيزيػػاء يف التحصػػيل واكتسػػاب عمليػػات العلػػم لػػد طالبػػات السػػنة الثالثػػة بنليػػة
الرتبي ػػة بع ػػرب  -ػػلطنة عم ػػاف ،وت ػػد تس ػػمن عين ػػة الدرا ػػة إ غتم ػػوعتني؛ األو جتريبي ػػة در ػػن طريط ػػة
الشنل ) ،(Vوالثانية ابطة در ن بالطري ة الت ليدية .وتد أظهرت نتاىن الدرا ة فروتا دالة إ صاىنيا بني
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متو ػػم درج ػػات طالب ػػات اوم ػػوعتني التجريبي ػػة وال ػػابطة يف التحص ػػيل الدرا ػػي النل ػػي لص ػػا اوموع ػػة
التجريبية  ،كمػا أظهػرت النتاىن فروتا دالة إ صاىنيا بني اظتتو طات اضتسابية ألداء طلبة
اوموعتني التجريبية وال ابطة يف اكتساب عمليات العلم لصا اوموعة التجريبية.
كمػا تػاـ مايػ نلسػوف و فرجينيػا إبػ ) )Nelson and Virginia, 2002مػن جامعػة ويسننسػوف
بدرا ػػة حتليليػػة ت صػػاء أ ػػر ا ػػتخداـ خ ػراىنم الش ػ ) (Vظتسػػاعدة اظتعلمػػني اظتتػػدربني تبػػل اطتدمػػة) يف
زيػػادة تػػدر.م علػ ؽتار ػػة ا ت صػػاء العلمػػي وخفػػل التػػوتر وال لػػق لػػديهم يف أ نػػاء ػػملع اظتمار ػػة .بلغػػن
عينة الدرا ة  )32معلما متدربا أ وا رتيعا العدد نفسه من الساعات اظتعتمدة والنظرية والتجارب اظتخربية.
ا تخدـ البا ثػاف خػراىنم الشػنل  )Vظتػدة فصػل درا ػي يف ؼتتػرب العلػوـ بعػد تػدريب الطلبػة تػدريبا منثفػا
علػ ػ ا ػػتخداـ مث ػػل ػػملع اطتػ ػراىنم يف داخ ػػل اظتخت ػػرب .و أظه ػػرت النتػ ػاىن فروت ػػا ملات د ل ػػة إ صػ ػاىنية ب ػػني
التصاميم ال أعػد ا الطلبػة تبػل ا ػتخداـ خػراىنم الشػنل  )Vو التصػاميم ا ت صػاىنية الػ أعػدو ا بعػد
ا ػتخداـ خػراىنم الشػػنل  )Vداخػػل ؼتتػربات العلػػوـ .كمػػا أظهػرت نتػاىن اظت ابلػػة الػ أجرا ػػا البا ثػػاف مػػع
اظتعلمني اظتتػدربني ومػن خػالؿ مال ظػة ػلوكهم يف أ نػاء ت ػدم التصػاميم ا ت صػاىنية أف ا ػتخداـ خػراىنم
الشنل  )Vأ هم يف خفل التوتر وال لق لد اظتعلمني اظتتػدربني يف أ نػاء إعػداد تصػاميمهم ا ت صػاىنية
وتطبي ها عمليا.
ويف الدرا ػ ػػة ال ػ ػ أجرا ػ ػػا الػ ػػزعيب عػ ػػاـ  )1002ال ػ ػ .ػ ػػدؼ إ ا ت صػ ػػاء أ ػ ػػر ا ػ ػػتخداـ خػ ػػراىنم
الشػػنل) )Vيف ؼتتػػرب الفيزيػػاء لطػػالب السػػنة األو يف تنميػػة مهػػارات التفنػػري العلمػػي وحتصػػيلهم للمفػػا يم
الفيزياىنية وتغيري اجتا ا.م العلمية م ارنة بالطري ة الت ليديػة ،وتػألمل غتتمػع الدرا ػة مػن طػالب السػنة األو
يف كليػػة العلػػوـ الػػملين اختػػاروا مػػادة ؼتتػػرب الفيزيػػاء  )222وبلػػع عػػدد م ستسػػة و ػػبعني طالبػػا وطالبػػة توزعػوا
عل ن شعب ،اختريت شعبتاف عشواىنيا مثلن إ دامها غتموعة جتريبية بلع عدد أفراد ا تة عشر طالبا
وطالبة در وا اظتخترب با تخداـ خراىنم الشنل ) ،)Vأما اوموعة األخر ف د مثلوا اوموعة ال ابطة وبلع
عػػدد أفراد ػػا ػػتة عشػػر طالبػػا وطالبػػة ودر ػوا اظتختػػرب بالطري ػػة الت ليديػػة ،وبعػػد تطبيػػق إج ػراءات الدرا ػػة
أظهػػرت النتػاىن فروتػػا ملات د لػػة إ صػاىنية عنػػد مسػػتو الد لػػة  )0.03 = αبػني متو ػطات عالمػػات
أف ػراد اوموع ػػة التجريبي ػػة ال ػػملين در ػوا با ػػتخداـ خ ػراىنم الش ػػنل) (Vومتو ػػم عالم ػػات أف ػراد اوموع ػػة
ال ػػابطة الػػملين در ػوا با ػػتخداـ الطري ػػة ا عتياديػػة يف اظتختػػرب ،لصػػا أف ػراد اوموعػػة التجريبيػػة يف اختبػػار
حتصيل اظتفا يم الفيزياىنية ،و يف اختبار مهارات التفنري العلمي ،وكملل يف م ياس ا جتا ات العلمية.
وتػ ػ ػ ػػد أجػ ػ ػ ػػر البلوشػ ػ ػ ػػي  )1002درا ػ ػ ػ ػػة .ػ ػ ػ ػػدؼ إ ت صػ ػ ػ ػػي فاعليػ ػ ػ ػػة ا ػ ػ ػ ػػتخداـ خريطػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػػنل
) (Vيف تدري ال علوـ عل التحصيل واكتساب بعل عمليات العلم لد طلبة الصمل التا ع من التعلػيم
العاـ .وتد تنونن عينة الدرا ة من  )225طالبا من طلبة الصمل التا ػع ادر ػة أزتػد بػن ػعيد للتعلػيم
األ ا ي – ل ة انية انط ة مشاؿ الباطنة ،تسموا بطري ة عشواىنية إ غتموعتني جتريبيػة بلػع عػدد أفراد ػا
أربع ػػة و ػػبعني طالب ػػا در ػػن با ػػتخداـ خريط ػػة الش ػػنل ) ،(Vواألخ ػػر ػػابطة بل ػػع ع ػػدد أفراد ػػا ال ػػة
و ػػبعني طالبػػا در ػػن بالطري ػػة اظتتبعػػة ،وا ػػتمر تطبيػػق جتربػػة الدرا ػػة ػػتة أ ػػابيع .أظهػػرت نتػاىن الدرا ػػة
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فروتا دالة إ صاىنيا بني اظتتو طات اضتسابية ألداء طلبة اوموعتني التجريبيػة وال ػابطة عنػد مسػتو الد لػة
 )0.03 = αيف التحصيل الدرا ي النلي ويف مستوياته اظتعرفية لصػا اوموعػة التجريبيػة ،كمػا أظهػرت
النتاىن فروتا دالة إ صاىنيا بني اظتتو طات اضتسابية ألداء طلبػة اومػوعتني التجريبيػة وال ػابطة عنػد مسػتو
الد ل ػػة  )0.03 = αيف اكتس ػػاب عملي ػػات العل ػػم النلي ػػة ،ويف مه ػػارات تفس ػػري البيان ػػات ،وا ػػتنتاج،
والتصنيمل ،والتنبؤ ،و بم اظتتغريات ،وفرض الفر يات ،بينما كانن الفروؽ ريري دالة يف مهار اظتال ظػة،
وا تخداـ األرتاـ .ويف وء النتاىن أترتح البا ث ع ػد النػدوات والػدورات التدريبيػة للمعلمػني واظتشػرفني يف
غتاؿ تدري العلوـ للتعرؼ إ خريطة الشػنل )(Vظتػا عتػا مػن مزايػا عديػدة ،وتشػجيع معلمػي العلػوـ علػ
ا ػػتخدامها يف الت ػػدري بوه ػػفها أداة تعليميػػة و تعلمي ػػة وت واي ػػة ،كمػػا أت ػػرتح إج ػراء اظتزيػػد م ػػن الدرا ػػات
اظتشاهبة يف مرا ل درا ية أخر  ،ومستويات حتصيلية ؼتتلفة ،و ختبار متغريات أخر .
أمػػا الدرا ػػة الػ أجرا ػػا اطتريسػػات عػػاـ  ) 1003والػ .ػػدؼ إ ا ت صػػاء أ ػػر تػػدري مو ػػوعات
مصػػممة وفػػق منح ػ الفػػروع وا ػػتخداـ ك ػل مػػن دورة الػػتعلم وأشػػناؿ) )Vيف اكتسػػاب اظتفػػا يم الفيزياىنيػػة
وعمليات العلم لد طالب اظتر لة الثانوية ،وتنونن عينة الدرا ة من م ة و تة وستسني طالبا انتظموا يف
أربع شعب يف الصمل األوؿ الثانوى العلمي ،ف د وزعن الشعبتاف كما يلير
 اوموعة األو وتد در ن احملتو اظتنظم وفق منح الفروع اظتتداخلة با تخداـ دورة التعلم. اوموعة الثانية وتد در ن احملتو اظتنظم وفق منح الفروع اظتتداخلة با تخداـ طري ة الشنل ).)V اوموعة الثالثة وتد در ن ػتتو النتاب اظتدر ي با تخداـ طري ة دورة التعلم. اوموعة الرابعة وتد در ن ػتتو النتاب اظتدر ي با تخداـ طري ة الشنل). (Vوبعػد تطبيػػق إجػراءات الدرا ػػة تظهػر النتػاىن فروتػػا ملات د لػة إ صػاىنية عنػد مست ػو الد ل ػة = α
 )0.03يف متو ػػطات عالم ػػات الط ػػالب يف اختب ػػار عملي ػػات العل ػػم ل ػػد ط ػػالب الص ػػمل األوؿ الث ػػانوى
العلمي تعػز إ طري ػة التػدري  .وكػملل أظهػرت النتػاىن فروتػا ملات د لػة إ صػاىنية عنػد مسػتو الد لػة
 )0.03 = αيف متو ػػطات عالم ػػات الط ػػالب يف اختب ػػار عملي ػػات العل ػػم ل ػػد ط ػػالب الص ػػمل األوؿ
الثانوى العلمي فيما يتعلق باظتال ظة  -بم اظتتغريات.
 التجريب تعز إ التفاعل بني طري ة التدري واحملتو الدرا ي لصا اوموعة ال در ناحملتو اظتنظم وفق منح الفروع اظتتداخلة بطري ة أشناؿ ).)V
ل د تنوعن الدرا ات الساب ة من يث العامل التجرييب ،فبعل الدرا ات تناولن أ ر خريطة
الش ػػنل ) (Vيف التحص ػػيل ،بينم ػػا تناول ػػن درا ػػات أخ ػػر أ ػػر ػػملع اطتريط ػػة يف تنمي ػػة مه ػػارات التفن ػػري
وا جتا ات العلمية وعمليات العلم .واختلفن ػملع الدرا ػة عػن الدرا ػات السػاب ة يف أ ػا أخػملت متغػري
البينة اظتفا يمية ،بوهفه متغػريا تابعػا .و يجتػر  -يف ػدود اطػالع البػا ثني -درا ػات بعنػواف أ ػر ا ػتخداـ
خريطة الشنل  )Vيف تدري الفيزياء يف اظتخترب لتطوير البنيػة اظتفا يميػة وتنميػة عمليػات العلػم لػد طلبػة
جامعة اضتسني بن طالؿ يف األردف.

ّ-9جمًؿعّالدرادةّوعقـًفا ّ
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تن ػػوف غتتم ػػع الدرا ػػة م ػ ػن رتي ػػع طلب ػػة كليػ ػػة العل ػػوـ يف جامع ػػة اضتس ػػني بػ ػػن ط ػػالؿ ختص ػػص الفيزيػ ػػاء
والريا ػػيات ال ػػملين اخت ػػاروا م ػػادة الفيزي ػػاء العام ػػة العملي ػػة  )1يف الفص ػػل الدرا ػػي األوؿ للع ػػاـ الدرا ػػي
 ،1005/1004والبالع عػدد م ذتانيػة و أربعػني طالبػا وطالبػة .وتػد انػتظم الطلبػة يف ػالث شػعب اختػريت
شعبتاف عشػواىنيا ،إ ػدامها غتموعػة جتريبيػة و األخػر غتموعػة ػابطة ،وبلػع عػدد أفػراد عينػة الدرا ػة ذتانيػة
وعش ػرين طالبػػا وطالبػػة بواتػػع أربعػػة عشػػر طالبػػا وطالبػػة يف كػػل شػػعبة شػػنلوا مػػا نسػػبته ) 836مػػن غتتمػػع
الدرا ة .وتد اختري أفراد الدرا ة من جامعة اضتسني بن طالؿ لتوافر اظتختربات العلمية وت دم التسهيالت
للبا ثني ف ال عن أ ما يعمالف فيها.

ّ-11أدواتّالدرادة ّ

اشتملن ملع الدرا ة عل األدوات اآلتيةر
 -1-11اظتادة التعليمية.
 -2-11اختبار ا ت صاء مستو البنية اظتفا يمية لد الطلبة.
 -3-11اختبار عمليات العلم.
وفيما يلي خطوات إعداد ملع األدواتر

ّ-1-11املادةّالًعؾقؿقةّوهيّلاللةّأنواعّعؾىّالـَوّاآلتي ّ
ّ-1-1-11مادةّتعؾقؿقةّنظروةّ(ّالػقزواءّّ )ّ]112ّ[ّ،
درس رتيع طلبة اوموعتني ال ابطة والتجريبية معا مادة الفيزياء العامة  )201اظت ػررة علػ طلبػة السػنة
األو من تبل ع و ي ة تدري ختصص فيزياء عامػة برتبػة أ ػتامل مسػاعد ،والػ تعػد متطلبػا ػاب ا ظتختػرب
الفيزيػاء العامػػة العمليػػة  )201اعػدؿ ػػالث ػػاعات أ ػبوعيا وبالطري ػػة التدريسػػية نفسػها واشػػتملن اظتػػادة
النظرية عل غتموعة من اظتفا يم الفيزياىنية يف النهربػاء واظتغنػاطي  .ورتيػع الطلبػة مػن خرعػي الفػرع العلمػي
يف الثانوية العامة التح وا باصتامعة يف العاـ الدرا ي  ، 1005/ 1004وتطعوا عددا متساويا من
الساعات ت ريبا و ملا يعين أف طلبة عينة الدرا ة تد مروا باطتربات نفسها.

ّ-2-1-11جتاربّخمربوةّتعطىّبالطروؼةّالًؼؾقدوة ّ

طب ن اوموعة ال ابطة التجارب اظتخربية داخل ؼتترب الفيزياء العامة العملية  )1بالطري ة الت ليدية
بوش ػراؼ أ ػػد البػػا ثني وملل ػ بػػأف يصػػطحب كػػل طال ػػب الػػدليل اطتػػاص بالتجػػارب) ،(Manualو ػػملا
الدليل يتنوف من جزأين اصتػزء األوؿ اتػوى علػ عػرض للمػادة العلميػة لنػل جتربػة مػن التجػارب ،وتو ػيح
أل ػػدافها ،و غتموع ػػة اظت ػواد واألجه ػػزة اظتسػػتخدمة ،وطري ػػة إج ػراء التجربػػة ،م ػػع ر ػػوـ تو ػػيحية ،ل ن ػػاؾ
جػداوؿ لتعب تهػا بالبيانػات .واصتػػزء اآلخػر ػو ت ريػر اتػػوى علػ غتموعػة مػن األ ػ لة عيػب الطالػب عنهػػا،
مثػػل دتثيػػل النت ػاىن بيانيػػا ،وإعػػاد بعػػل النميػػات الفيزياىنيػػة ،وت ػػدم ت ريػػر عػػن التجربػػة بتعب ػػة ػوملج أيعػػد
خصيصا لنل جتربة من التجارب العشر.

ّ-3-1-11جتاربّخمربوةّتٍُرىّباالدًعانةّبأذؽالّ)ّ (V
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ه ػممن خريطػػة للشػػنل ) (Vلنػػل جتربػػة مػػن التجػػارب اظت ػػررة جبانبيهػػا اإلجراىنػػي واظتفػػا يمي ،أ ػػهم
ي
أع اء ي ة التدري يف تسم الفيزياء يف حتديد اصتانب اظتعريف من يث النظرية ال ترتنز عليها التجربة،
ومػػن ل غتموعػػة اظتبػػادئ وال ػوانني ال ػ تسػػتند إليهػػا وهػػو إ اظتفػػا يم ال ػ ت ػػمنتها ،ف ػػال عػػن حتديػػد
اصتانػػب اإلجراىنػػي م ػػن يػػث اظتتطلب ػػات ا دعػػاءات) اظتعرفي ػػة ،والتحػػويالت وتش ػػمل اصتػػداوؿ والر ػػوـ
البيانيػػة ) ،وأخػريا التسػػجيالت .أمػػا األ ػ لة ف ػػد اشػػت ن مػػن الػػدليل نفسػػه ،ػواء أكػػاف السػؤاؿ الػرىني أـ
األ ػ لة اظتنبث ػة عنػػه وتػد عر ػػن خػراىنم الشػنل  )Vعلػ ستسػػة ػتنمػني مػن ملوى ا ختصػاص يف غتػاؿ
منا العلوـ وأ اليب تدريسها منونة من أع ػاء ي ػة التػدري يف اصتامعػة مػن زتلػة الػدكتوراع يف الفيزيػاء
وأ اليب تدري العلوـ ،وطيلب إليهم إجراء التعديالت يف وء الػدليل اظترفػق ػوؿ منا ػبة اظتػادة التعليميػة
للخطم التدريسية للتجارب ومد تطاب ها مع النموملج اظتعتمد يف اظتخترب لطلبة اوموعة التجريبية وو وح
ملع اطتراىنم والعناهر اظتنونة عتا .ومت األخمل باظتال ظات ال أرتع عليها ال ة منهم واعتربت ملع اطتراىنم
ػتنات ومعايري حملاكمة أشػناؿ  )Vوت واهػا .وتػد أعػد ػوملج طتريطػة الشػنل  )Vيف ايػة الػدليل لنػل
جتربة طلب إ الطلبة تعب ته يف وء إجابا.م عن األ لة.
وتد يع ػدت ال ة ل ػػاءات مػع أفراد اوموعة التجريبية وال ابطة تبل البدء بتنفيمل الدرا ة ،ودربػوا علػ
كيفي ػػة بن ػػاء خ ػراىنم مفا يمي ػػة ل ػػبعل اظتف ػػا يم ال ػ عر ػػن عل ػػيهم و ػػبق أف در ػػو ا يف م ػػررات ػػاب ة
وتعريػػمل الطلبػػة بالنيفيػػة ال ػ تب ػ هبػػا اطت ػراىنم اظتفا يميػػة .كمػػا يع ػػدت عػػدة ل ػ ػػاءات م ػػع أف ػراد اوموعػػة
التجريبية الملين طب وا التجارب اظتخربية با تخداـ أشناؿ ) ، (Vودربوا علػ ا ػتخداـ ػملع األشػناؿ يف
برنام تدرييب منثمل وا تغرؽ تنفيملع الث جلسات اعدؿ اعتني لنل منها تبل البدء بتطبيق الربنام .

ّ-2-11اخًيارّادًؼصاءّمًِوىّاليـقةّاملػاهقؿقة ّ

اختريت اطتريطة اظتفا يمية بوهفها أداة ت صاء مستو البنية اظتفا يمية .و ي دتثيل يعن النمم
التنظيمي للمفا يم عند الطالب كما توفر ملخصا ختطيطياي ظتا تعلمه الطالب الزعيب .)2771 ،و بعد
مراجعة أدبيات الدرا ة اظتتعل ة باطتراىنم اظتفا يمية تعرؼ البا ث إ طراىنق بناء ملع اطتراىنم وت واها وآلية
تدريب الطالب عليها .وتػد لػل اظت ػموف اظتعػريف للتجػارب يف ؼتتػرب الفيزيػاء العامػة العمليػة  )1و صػرت
اظتفا يم ال ت منتها .ف ال عن حتديد األ داؼ لنل جتربة و صر اظتفا يم اظتفتا ية وما يندرج حتػن كػل
منها من مفا يم أ ا ية و انوية وهو إ األمثلة اضت اىنق) ،بناء عليه هيغن أ لة ا ختبار الملى تنوف
من أربعة أ لة كما يأ ر
السؤال األول :و و نص تناوؿ مفهوـ التيار النهرباىني وخصاىنصه والعوامل اظتؤ رة فيه ،وكيفية
تنونه يف اظتوهل ،واحمللوؿ األيوين ،ل أيتبع النص خريطة مفا يمية هماء تبدأ بالتيػار النهربػاىني ،طيلػب إ
الطلبة و ع اظتفا يم يف أماكنها عل اطتريطة والربم بينها بأدوات ربم منا بة.
السؤال الثاني :تنوف من نص تناوؿ مفهوـ الشحنة النهرباىنية ،وتعريفها ،وأنواعها ،وتانوف كولوـ.
وطيلب إ الطلبة حتويل النص إ خريطة مفا يمية.
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السؤال الثالث :و و خريطة مفا يمية ظتفهوـ اظتغناطيسية وما اندرج حتن ملل من مفػا يم وطيلػب إ
الطلبة حتويل اطتريطة إ نص مرتابم.
الســؤال الرابــع :ت ػػمن تاىنمػػة مػػن اظتفػػا يم رتبػػن ترتيبػػا عش ػواىنيا مػػع تاىنمػػة أخػػر مػػن أدوات ال ػربم،
وطيلػػب إ الطلبػػة تنػػوين خريطػػة مفا يميػػة متناملػػة مػػن ال ػاىنمتني ،تظهػػر الشػػموؿ وا ت ػواء والتجريػػد يف
اظتفا يم.
يعر ػػن األ ػ لة علػ عشػػرة مػػن احملنمػػني مػػن زتلػػة درجػػة الػػدكتوراع يف أ ػػاليب تػػدري العلػػوـ وأع ػػاء
ي ػػة التػػدري يف تسػػم الفيزيػػاء ،إلبػػداء رأيهػػم يف مػػد ارتبػػاط األ ػ لة بػػاحملتو العلمػػي ومنا ػػبتها ل يػػاس
مس ػػتو البني ػػة اظتفا يمي ػػة وم ػػد و ػػو ها ودت ػػة ه ػػياريتها .وت ػػد أيجري ػػن بع ػػل التع ػػديالت يف ػػوء آراء
ا حملنمػني مػن يػػث ػملؼ بعػػل األ ػ لة وإ ػػافة أ ػ لة أخػػر أو تعػديلها .كمػػا طبػق ا ختبػػار علػ عينػػة
ا تطالعية يف تسم الفيزياء ؽتن ا وا مساؽ الفيزياء العامة  )1خالؿ الفصل الدرا ي السػابق بلػع عػدد م
 )13ستسػػة وعش ػرين طالبػػا وطالبػػة مػػن خػػارج عينػػة الدرا ػػة وأيعيػػد تطبيػػق ا ختبػػار عل ػ العينػػة نفسػػها،
و سب معامل ارتباط بري وف بني عالمات العينية ا تطالعية يف ا ختبارين فنانن تيمته  )0.62وتد
خصػػص البا ثػػاف  )13ستسػػة وعشػرين عالمػػة لنػػل ػؤاؿ لػػملل تػرتاوح عالمػػات ا ختبػػار بػػني هػػفر و
.)200

ّ-3-11اخًيارّعؿؾقاتّالعؾم ّ

بعد مراجعة األدب الرتبوى اظتتعلق بعمليات العلم واألدوات ال ا تخدمن ل يا ها ،ف ػد هػيع )13
ستسػػة و ال ػػوف ف ػػرة مػػن نػػوع ا ختيػػار مػػن متعػػدد لنػػل منهػػا أربعػػة بػػداىنل وا ػػدة منهػػا اإلجابػػة الصػػحيحة.
يعر ن األ لة عل عشرة من احملنمني مػن زتلػة درجػة الػدكتوراع يف أ ػاليب تػدري العلػوـ وأع ػاء ي ػة
التدري يف تسم الفيزياء  ،للتأكد من الدتة العلمية والصيارية ومنا بة الف رات لعمليات العلم ال ت ػمنها
ا ختبار و ي اظتال ظة ،والتنبؤ ،وا تنتاج ،و بم اظتتغريات ،وتفسري البيانات ،والتجريب) ،وتد أجرين
تعديالت يف وء مال ظات احملنمني ضتملؼ بعل الف رات وإ افة ف رات أخر جديدة ،وتر ِّ يل بعػل
الف ػرات مػػن غتػػاؿ إ آخػػر .كمػػا طيبػػق ا ختبػػار بعػػد تعديالتػػه علػ غتموعػػة ا ػػتطالعية منونػػة مػػن ال ػػني
طالب ػػا وطالب ػػة م ػػن اصتامع ػػة خ ػػارج عين ػػة الدرا ػػة ،و ي ػػددت درج ػػة الص ػػعوبة اظت بول ػػة لف ػ ػرات ا ختب ػػار ب ػػني
 ،)0.60–0.15كمػػا اختػػريت الف ػرات ال ػ معامػػل دتييز ػػا ي ػػع بػػني  ،)0.56 –0.1وتػػد اهػػبح عػػدد
ف ػرات ا ختبػػار بصػػورته النهايػػة  )10ال ػػني ف ػػرة .كمػػا ي سػػب معامػػل بػػات ا ختبػػار با ػػتخداـ معادلػػة
كودر -ريتشارد وف 10-وبلع  .) 0.57كما تراو ن عالمات ا ختبار بني هفر و .) 10

ّ-11تصؿقمّالدرادةّواملعاجلةّاإلحصائقة ّ

ا تخدـ يف ملع الدرا ة اظتنه شبه التجرييب ،وتد ايختريت شعبتاف  -بالطري ة العشواىنية  -مػن شػعب
مادة الفيزياء العامة العملية  ) 1لننه يوزع الطلبة عشواىنيا بني اوموعتني التجريبية وال ابطة .و ي ت وـ
علػ ا ت صػػاء أ ػػر ا ػػتخداـ خريطػػة الشػػنل  )Vيف تػػدري الفيزيػػاء يف ؼتتػػرب الفيزيػػاء العامػػة العمليػػة )1
لتطوير البنية اظتفا يمية وتنمية عمليػات العلػم لػد طلبػة جامعػة اضتسػني بػن طػالؿ يف األردف .وتػد يدر ػن
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اوموعػة التجريبيػػة با ػػتخداـ خػراىنم الشػػنل  )Vواوموعػة ال ػػابطة با ػػتخداـ العمػػل اظتخػػربى الت ليديػػة.
وانن التعبري عن تصميم الدرا ة عل النحو اآل ر
G1 O1 O2
X
O1 O2
G2 O1 O2
O1 O2
اختباراف تبلياف
اختباراف بعدياف
باعتبارر
 G1ر اوموعة التجريبية.
 G2ر اوموعة ال ابطة.
 O1ر اختبار اطتراىنم اظتفا يمية ل ياس مستو البنية اظتفا يمية
 O2ر اختبار تياس عمليات العلم.

ّ-12مًغرياتّالدرادة ّ

انن تصنيمل متغريات الدرا ة عل النحو اآل ر
ّ-1-12املًغريّاملًِؼلّ:و يّطري ة تنفيمل التجارب اظتخربية وله مستوياف ومهار
 ا تخداـ خريطة الشنل  )Vيف تنفيمل التجارب اظتخربية. -طري ة العمل اظتخربى ا عتيادى يف تنفيمل التجارب اظتخربية.

ّ-2-12املًغرياتّالًابعةّوتًضؿنّمًغريونّالـنيّهؿاّ :
-

البنية اظتفا يمية.

 -عمليات العلم.

ّ-13املعاجلةّاإلحصائقة ّ

ا ػػتخدـ حتليػػل التبػػاين األ ػػادى اظتصػػا ب  )ANCOVAلتحديػػد أ ػػر ا ػػتخداـ خريطػػة الشػػنل
 )Vيف تدري الفيزياء يف اظتخترب لتطوير البنية اظتفا يمية ،وتنمية عمليات العلم.
ولفحػػص أ ػػر كػػل مػػن ا ػػتخداـ خريطػػة الشػػنل  )Vو طري ػػة العمػػل اظتخػػربى الت ليدي ػة ،ف ػػد أجػػر
البا ثاف اختبارين تبليني مهار اختبار ا ت صاء مستو البنية اظتفا يمية لد الطلبة واختبار عمليات العلم،
وأيعيد تطبي هما مرة أخػر بعػد انتهػاء عمليػة التػدري  ،و سػبن اظتتو ػطات اضتسػابية وا حنرافػات اظتعياريػة
لعالمات طلبة اوموعتني التجريبية وال ابطة.
وللتح ق مػن تنافؤ اوموعتني التجريبية وال ابطة فيما يتعلق باختبار ا ت صاء مستو البنية
اظتفا يمية لد الطلبة واختبار عمليات العلم ،ف د ي سبن متو طات عالمات الطلبة يف كل متغري يف كل
غتموعة  ،ل ا تخدـ حتليل التباين األ ادى اظتصا ب  (ANCOVللم ارنة بني اظتتو طات
البعدية ،بعد خصم تأ ري ا متحاف ال بلي.

ّ-14نًائجّالدرادةّومـاقشًفا ّ

ّ-1-14الـًائجّاملًعؾؼةّبالِؤالّاألول ّ
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نص السؤاؿ األوؿ عل ما يأ ر ل نػاؾ فػرؽ يف مسػتو البنيػة اظتفا يميػة لػد طلبػة كليػة العلػوـ يف
جامعػػة اضتسػػني بػػن طػػالؿ يف ؼتت ػرب الفيزيػػاء العامػػة العمليػػة  )1تيعػػز إ طري ػػة العمػػل اظتخػػربى خريطػػة
الشنل  ،Vو العمل اظتخربى الت ليدى)؟
لإلجابة عن ملا السؤاؿ ي سبن اظتتو طات اضتسابية  ،وا حنرافات اظتعيارية ال بلية والبعدية يف ا ختبار
اطتاص ب ياس مستو البنية اظتفا يمية للمجموعتني التجريبية وال ابطة وكانن النتػاىن كمػا يف اصتػدوؿ رتػم
)2

الجدول رقم ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار قياس
مستوى البنية المفاىيمية القبلي والبعدي
الضابطة
التجريبية
المجموعة
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
االختبار
المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط االنحراف
مؤشر
الحسابي المعياري الحسابي المعياري
الحسابي المعياري الحسابي المعياري
الفاعلية
خ /الخرائط
7.79 51.78
4.88 43.11
6.46 78.57
المفاىيمية 4.14 42.92

 ال يمة العظم للعالمة )200
يال ػػظ مػػن خػػالؿ اصتػػدوؿ رتػػم  )2أف اظتتو ػػم اضتسػػاال لعالمػػات طلبػػة اوموعػػة التجريبيػػة يف اختبػػار
اطتػراىنم اظتفا يميػػة البعػػدى اطتػػاص ب يػػاس مسػػتو البنيػػة اظتفا يميػػة ظتفػػا يم الفيزيػػاء العامػػة العمليػػة  ،)1تػػد
بلع  ) 56.35وباحنراؼ معيارى تدرع ) 4.24؛ يف ني بلع اظتتو م اضتساال لعالمػات طلبػة اوموعػة
ال ػ ػػابطة يف ا ختبػ ػػار نفسػ ػػه  ،) 32.56وبػ ػػاحنراؼ معيػ ػػارى تػ ػػدرع  .) 5.57بفػ ػػارؽ بػ ػػني اظتتو ػ ػػطني
اضتسابني تدرع .)14.57
وظتعرفة ل كػاف ػملا الفػرؽ بػني اظتتو ػطني اضتسػابيني لعالمػات غتمػوع الدرا ػة التجريبيػة وال ػابطة ملا
د لػػة إ ص ػاىنية عنػػد مسػػتو )0.03 = α؟ أيجػػرى حتليػػل التبػػاين اظتصػػا ب  )ANCOVAلعالمػػات
طلبة اوموعتني التجريبية وال ابطة يف اختبار اطتراىنم اظتفا يمية البعدى بعد األخمل بعني ا عتبار عػالما.م
يف ا ختبار نفسه والملى طبق تبل البدء باظتعاصتة التجريبية بوهفه متغريا مصا با ،ويظهر
اصتدوؿ رتم  )1نتاىن ملا التحليل.
الجدول رقم ()2
نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ( ) ANCOVAللمقارنة بين المتوسطين الحسابين لعالمات طلبة
المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار الخاص باستقصاء مستوى البنية المفاىيمية البعدي
مستوى الداللة
قيمة F
متوسط
درجة
مجموع
مصدر التباين
المربعات
الحرية
المربعات
1.11
45.59
861.47
1
المتغير القبلي ( المصاحب) 861.47
1.11 267.62 5156.19
1
5156.19
طريقة التدريس
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الخطأ
المجموع الكلي

472.31
6389.87

25
27

18.89

يظهر يف اصتدوؿ رتم  )1فرؽ ملو د لة إ صاىنية عند مستو الد لة  )0.03 = αبني اظتتو طني
اضتس ػػابيني لعالم ػػات طلب ػػة اوم ػػوعتني التجريبي ػػة وال ػػابطة يف اختب ػػار ا ت ص ػػاء مس ػػتو البني ػػة اظتفا يمي ػػة
البعدى ،وتػد بلغػن تيمػة اإل صػاىني ؼ  )145.41و ػملع ال يمػة ملات د لػة إ صػاىنية عنػد مسػتو
 .)0.00بناء عليه ترفل الفر ية الصفرية األو ال تنص عل عدـ وجود فرؽ ملى د لػة إ صػاىنية α
=  )0.03بني اظتتو طني اضتسابيني لعالمات غتموع الدرا ة التجريبية وال ابطة لطلبة جامعة اضتسني بن
طػػالؿ يف ؼتتػػرب الفيزيػػاء العامػػة العمليػػة  )1يف اختبػػار ا ت صػػاء مسػػتو البنيػػة اظتفا يميػػة ييعػػز إ طري ػػة
التدري خريطة الشنل  ،Vوالعمل اظتخربى الت ليدى)".
ولتحديد اجتاع ػملا الفػرؽ ،ظتعرفػة أ ػر ا ػتخداـ خػراىنم الشػنل  )Vيف تطػوير البنيػة اظتفا يميػة ي سػبن
اظتتو طات اضتسابية اظتعدلة لعالمات طلبة اوموعتني التجريبية وال ابطة يف ا ختبار اطتاص ب ياس مستو
البنية اظتفا يمية واصتدوؿ رتم  )1يو ح ملل .
الجدول رقم ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المعدلة لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار
الخاص بقياس مستوى البنية المفاىيمية البعدي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي المعدل
المجموعة
1.16
78.61
التجريبية
1.16
51.74
الضابطة

يال ػظ مػن اصتػدوؿ رتػم  )1أف اظتتو ػم اضتسػاال اظتعػدؿ لعالمػات طلبػة اوموعػة التجريبيػة يف ا ختبػار
البع ػػدى اطت ػػاص اس ػػتو البني ػػة اظتفا يمي ػػة ػػو  )56.42عالم ػػة يف ػػني بل ػػع اظتتو ػػم اضتس ػػاال اظتع ػػدؿ
لعالمات طلبة اوموعة ال ابطة يف ا ختبار نفسه  )32.52بفارؽ تدرع  )14.65عالمة و ملا الفارؽ
لصا طلبة اوموعة التجريبية ال در ن با تخداـ خريطة الشنل .)V
و ػ ملع النتيجة تعين أف التفوؽ يف مستو البنية اظتفا يمية ظتفا يم الفيزياء العامة العملية  ،)1ينوف
لصا طلبة اوموعة التجريبية الملين تعلموا با ػتخداـ خريطػة الشػنل  ،)Vم ارنػة بنظػراىنهم الطلبػة الػملين
تعلموا من خالؿ طري ة العمل اظتخربى الت ليدى.
وانن تفسري ملع النتيجة يف أف ا تخداـ خريطة الشنل  )Vيعد دتثيال وملجيا للجانب اظتعريف
النظريػػات ،واظتبػػادئ ،واظتفػػا يم) اطتػػاص بالتجربػػة ،وأداة فعالػػة لنشػػمل البنيػػة اظتفا يميػػة عنػػد الطلبػػة بطري ػػة
منظمة ومن خالعتا حتػدد اظتفػا يم وبيػاف العالتػات بينهػا مػن نا يػة وبػني اصتانػب العملػي مػن نا يػة أخػر .
ومساعدة الطلبة عل ربم اظتعرفة الساب ة يف بنيتهم اظتعرفية باظتعرفة اصتديدة اظتتعلمة ربطا ملا مع .
كمػا تعػد خريطػة الشػنل ) (Vطري ػة فعالػة يف مسػاعدة الطلبػة علػ ترتيػب أفنػار م بطري ػة متسلسػلة
و رمي ػػة وفه ػػم م ػػا ي وم ػػوف بعمل ػػه ،وتس ػػاعد م علػ ػ التعب ػػري ع ػػن أنفس ػػهم بطري ػػة اف ػػل ،وب ػػملل يس ػػهم
ا ػػتخدامها يف ربػػم اصتوانػػب اظتفا يميػػة اطتاهػػة بالتجػػارب الػ تػػاموا بتنفيػػمل ا باصتوانػػب اإلجراىنيػػة .وعنػػدما
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ي ػ ػػوـ الطلب ػ ػػة بر ػ ػػم خريط ػ ػػة الش ػ ػػنل  )Vفون ػ ػػه يس ػ ػػهم مللػ ػ ػ يف ا ت ص ػ ػػاء اظتف ػ ػػا يم اطتاه ػ ػػة بالتجرب ػ ػػة
وا تح ار ا ،والربم بينها وبني اظتفا يم اصتديدة  ،وتركيز انتباع الطلبة عل أفنار م والتأمل فيها ؽتا يساعد
عل ػ ا تفػػاظ هبػػملع اظتفػػا يم يف الػػملاكرة طويلػػة األمػػد ؽتػػا ععلهػػم أكثػػر تػػدرة عل ػ ا تح ػػار ا .وجتعػػل
الطالب أكثر نشاطا وأكثر إعابية يف عمليػة الػتعلم بػد مػن التل ػي السػليب للمعلومػات مػن تبػل اظتػدرس أو
التنفيػػمل اآل للتجربػػة مػػن خػػالؿ الػػدليل ،وملل ػ أف بنػػاء اطتريطػػة يتطلػػب مػػن الطلبػػة الوهػػوؿ إ اظتعرفػػة
اصتديدة بأنفسهم من خالؿ مال ظة األشياء واأل داث ،وتسجيلها ،وعمل التحويالت اظتنا بة .وتعتمد
خريطػة الشػنل ) (Vعلػ ا كتشػاؼ والتسػاؤؿ وػتاولػة وهػوؿ الطلبػة إ إجابػات عػن األ ػ لة بأنفسػهم،
وتطبيق ما تعلموع يف مواتمل أخر جديدة ،ومن خالؿ ملل يتعاوف الطلبة فيما بينهم للتوهل إ النتػاىن
وإج ػراء التج ػػارب ؽت ػا يسػػاعد عل ػ حتص ػػيل اظتعلوم ػػات .وتتفػػق ػػملع النتيج ػػة م ػػع النت ػاىن ال ػ توه ػػل إليه ػػا
)) Passmore,1998؛ ال أشارت إ أف ا تخداـ خريطة الشنل ) (Vكاف له أ ر وا ح يف إ داث
تغري يف البنية اظتفا يمية والعمل عل إ داث تعلم ملى مع .

ّ-2-14الـًائجّاملًعؾؼةّبالِؤالّالٌاني ّ

نػػص السػؤاؿ الثػػاين يف ػػملع الدرا ػػة علػ مػػا يػػأ ر ػػل تلػػمل مسػػتو عمليػػات العلػػم لػػد طلبػػة كليػػة
العلػػوـ يف جامعػػة اضتسػػني بػػن طػػالؿ بػػاختالؼ طري ػػة العمػػل اظتخػػربى اظتسػػتخدمة يف ؼتتػػرب الفيزيػػاء العامػػة
العملية  )1خريطة الشنل  ،Vوالعمل اظتخربى ا عتيادى)؟
ولإلجابة عن ملا السؤاؿ ي سبن اظتتو طات اضتسػابية ،وا حنرافػات اظتعياريػة لعالمػات طلبػة اومػوعتني
التجريبيػػة وال ػػابطة ال بليػػة والبعديػػة يف اختبػػار مهػػارات عمليػػات العلػػم يف كػػل مهػػارة ويف ا ختبػػار النلػػي
وكانن النتاىن عل النحو الوارد يف اصتدوؿ رتم .)2
الجدول رقم ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار
الكلي لعمليات العلم القبلي والبعدي و في كل مهارة من مهاراتو
االختبار البعدي
االختبار القبلي
العدد
المجموعة
مهارات عمليات
العلم
االنحراف
المتوسط
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
المعياري
الحسابي
1.61
3.28
1.73
3.17
14
التجريبية
المالحظة
1.81
2.78
1.69
3.21
14
الضابطة
1.11
5.64
1.86
3.85
14
التجريبية
التنبؤ
1.11
4.75
1.91
3.71
14
الضابطة
1.72
4.28
1.61
2.92
14
التجريبية
االستنتاج
1.87
3.11
1.61
2.71
14
الضابطة
1.51
3.51
1.53
2.85
14
التجريبية
ضبط المتغيرات
1.85
2.51
1.61
2.71
14
الضابطة
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تفسير البيانات
التجريب
االختبار الكلي

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

14
14
14
14
14
14

2.51
2.42
2.42
2.51
17.64
17.28

1.51
1.64
1.75
1.75
2.13
2.46

5.11
3.14
3.35
2.11
25.17
17.85

1.17
1.19
1.77
1.67
2.86
1.79

يب ػػني اصت ػػدوؿ رت ػػم  )2فروت ػػا ظا ري ػػة ب ػػني اظتتو ػػطات اضتس ػػابية لعالم ػػات طلب ػػة اوم ػػوعتني التجريبي ػػة
وال ػػابطة يف اختبػػار عمليػػات العلػػم البعػػدى النلػػي ويف كػػل مهػػارة مػػن مهاراتػػه السػػن .فاظتتو ػػم اضتسػػاال
لعال مات طلبة اوموعة التجريبية يف اختبار عمليات العلم البعدى ظتفا يم الفيزياء العامة العملية  ،) 1زاد
زيػػادة عامػة علػ اظتتو ػػم اضتسػػاال لعالمػػات طلبػػة اوموعػػة ال ػػابطة يف ا ختبػػار نفسػػه ،وتػػد بلػػع اظتتو ػػم
اضتساال البعدى لعالمات طلبة اوموعػة التجريبيػة  )13.05عالمػة ،وا حنػراؼ اظتعيػارى ) 1.64؛ بينمػا
بل ػػع اظتتو ػػم اضتس ػػاال البع ػػدى لعالم ػػات طلب ػػة اوموع ػػة ال ػػابطة  )25.63عالم ػػة ،وا حن ػراؼ اظتعي ػػارى
 .)2.57بفارؽ بني اظتتو طني اضتسابني تدرع .)5.11
كمػػا يال ػػظ يف اصتػػدوؿ رتػػم  )2أف اظتتو ػػم اضتسػػاال لعالمػػات طلبػػة اوموعػػة التجريبي ػة يف اظتهػػارات
اظتت ػػمنة يف اختب ػػار عملي ػػات العل ػػم ،ت ػػد زاد زي ػػادة عام ػة عل ػ اظتتو ػػم اضتس ػػاال لعالم ػػات طلب ػػة اوموع ػػة
ال ػػابطة ،وتػػد بلػػع اظتتو ػػم اضتسػػاال البعػػدى لعالمػػات طلبػػة اوموعػػة التجريبيػػة ظتهػػارة اظتال ظػػة )1.16
عالم ػػة؛ بينم ػػا بل ػػع اظتتو ػػم اضتس ػػاال البع ػػدى لعالم ػػات طلب ػػة اوموع ػػة ال ػػابطة  )1.56عالم ػػة ،بف ػػارؽ
ظا رى تدرع  ،) 0.3يف ني بلع اظتتو م اضتساال البعدى لعالمات طلبة اوموعة التجريبية ظتهارة التنبؤ
 ) 3.42عالمػػة؛ وتػػد بلػػع اظتتو ػػم اضتسػػاال البعػػدى لعالمػػات طلبػػة اوموعػػة ال ػػابطة  )2.53عالمػػة،
بف ػػارؽ ظ ػػا رى ت ػػدرع  ،)0.67أم ػػا اظتتو ػػم اضتس ػػاال البع ػػدى لعالم ػػات طلب ػػة اوموع ػػة التجريبي ػػة ظته ػػارة
ا ػػتنتاج فبلػػع  ) 2.16عالمػػة؛ بينمػػا بلػػع اظتتو ػػم اضتسػػاال البعػػدى لعالمػػات طلبػػة اوموعػػة ال ػػابطة
 )1.00عالمػػة ،بفػػارؽ ظػػا رى تػػدرع  ،)2.16أمػػا اظتتو ػػم اضتسػػاال البعػػدى لعالمػػات طلبػػة اوموعػػة
التجريبيػػة ظتهػػارة ػػبم اظتتغػريات فبلػػع  )1.30عالمػػة؛ بينمػػا بلػػع اظتتو ػػم اضتسػػاال البعػػدى لعالمػػات طلبػػة
اوموعػ ػػة ال ػ ػػابطة  )1.30عالمػ ػػة ،بفػ ػػارؽ ظػ ػػا رى تػ ػػدرع  ،)2.00وبلػ ػػع اظتتو ػ ػػم اضتسػ ػػاال البعػ ػػدى
لعالمػػات طلبػػة اوموعػػة التجريبيػػة ظتهػػارة تفسػػري البيانػػات  )3ستػ عالمػػات؛ بينمػػا بلػػع اظتتو ػم اضتسػػاال
البعدى لعالمات طلبة اوموعة ال ابطة  )1.22الث عالمػات وأربعػة عشػر جػزءا باظت ػة ،بفػارؽ ظػا رى
تدرع  ،) 2.64وبلػع اظتتو ػم اضتسػاال البعػدى لعالمػات طلبػة اوموعػة التجريبيػة ظتهػارة التجريػب )1.22
الث عالمات وأربعة عشر جزءا باظت ة؛ بينما بلع اظتتو م اضتساال البعدى لعالمات طلبة اوموعة ال ابطة
 )1.00عالمة ،بفارؽ ظا رى تدرع .)2.22
وظتعرفػػة ػػل كانػػن ػػملع الفػػروؽ دالػػة إ ص ػاىنيا،؟ ا ػػتخدـ حتليػػل التبػػاين اظتصػػا ب )ANCOVA؟
واصتدوؿ رتم  )3يبني ملع النتاىن .
الجدول رقم ()5
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نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ( ) ANCOVAللمقارنة بين المتوسطين الحسابين
لعالمات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار عمليات العلم البعدي
مستوى الداللة
قيمة F
متوسط
درجة الحرية
مجموع
مصدر التباين
المربعات
المربعات
1.13
4.88
24.31
1
24.31
المتغير القبلي ( المصاحب)
1.11
69.78 374.11
1
374.11
طريقة التدريس
4.97
25
124.33
الخطأ
27
522.96
المجموع الكلي

يبػػني اصتػػدوؿ رتػػم  )3فروت ػا ملا د لػػة إ ص ػاىنية عنػػد مسػػتو الد لػػة  )0.03 = αبػػني اظتتو ػػطني
اضتسػابيني لعالمػات طلبػػة اومػوعتني التجريبيػػة وال ػابطة يف اختبػار عمليػػات العلػم البعػػدى ،إمل بلغػن تيمػػة
اإل صاىني ؼ  )47.56و ملع ال يمة ملات د لة إ صاىنية عند مستو  .)0.00بناء عليه ف د رف ػن
الفر ية الصفرية الثانية ال تنص عل عدـ وجود فرؽ ملى د لة إ صػاىنية  )0.03 = αبػني اظتتو ػطني
اضتسػابيني لعالمػات غتمػوع الدرا ػػة التجريبيػة وال ػابطة لطلبػػة جامعػة اضتسػني بػػن طػالؿ يف ؼتتػرب الفيزيػػاء
العامة العملية  )1يف اختبار عمليات العلم ييعز إ طري ة التدري خريطة الشنل  ،Vوالعمل اظتخربى
الت ليدى)".
ولتحديد اجتاع ػملا الفػرؽ ،ظتعرفػة أ ػر ا ػتخداـ خػراىنم الشػنل  )Vيف تطػوير البنيػة اظتفا يميػة ي سػبن
اظتتو ػػطات اضتسػػابية اظتعدلػػة لعالمػػات طلبػػة اومػػوعتني التجريبيػػة وال ػػابطة يف ا ختبػػار اطتػػاص بعمليػػات
العلم واصتدوؿ رتم  )4يو ح ملل .
الجدول رقم ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية المعدلة لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية
والضابطة في اختبار عمليات البعدي

االنحراف المعياري

المتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابي
المجموعة
المعدل
1.59
24.99
التجريبية
1.59
17.93
الضابطة
يال ظ من اصتدوؿ رتم  )4أف اظتتو م اضتسػاال اظتعػدؿ لعالمػات طلبػة اوموعػة التجريبيػة يف ا ختبػار
البعدى اطتاص بعمليات العلم و  )12.77عالمة يف ني بلع اظتتو ػم اضتسػاال اظتعػدؿ لعالمػات طلبػة
اوموعػػة ال ػػابطة يف ا ختبػػار نفسػػه  )25.71بفػػارؽ ت ػػدرع  )5.04عالمػػة و ػػملا الفػػارؽ لصػػا طلب ػػة
اوموعة التجريبية ال در ن با تخداـ خريطة الشنل .)V
و ملع النتيجة تعين أف التفوؽ يف تنمية عمليات العلم ،كاف لصا طلبة اوموعة التجريبيػة الػملين تعلمػوا
با ػػتخداـ خريطػػة الشػػنل  ،)Vم ارنػػة بنظػراىنهم طلبػػة اوموعػػة ال ػػابطة الػػملين تعلمػوا مػػن خػػالؿ أ ػػلوب
العمل اظتخربى الت ليدى.
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وانػػن أف تيعػػز ػػملع النتيجػػة إ أف ا ػػتخداـ خريطػػة الشػػنل  )Vيسػػاعد عل ػ ال ػربم بػػني اصتػػانبني
النظػػرى والعملػػي للتجربػػة ،فهػػي تعمػػل عل ػ جتميػػع اظتبػػادئ واظتفػػا يم وتنظيمهػػا كمػػا ػػي موجػػودة يف البنيػػة
اظتعرفية لديه وت دـ للمتعلم ينال مفا يميا ظتا بق تعلمه وتعمل بوهفها جسرا معرفيا للمعلومات اصتديدة
ولملا فهي تساعد اظتتعلم عل فهم طبيعة اظتعرفة وكيفية تنميتها .وتؤكد أمهية الدور النشم للمتعلم يف عملية
الػػتعلم ،ػػني ي ػػوـ الطلبػػة بػػوجراء العديػػد مػػن التجػػارب العمليػػة ػػمن غتموعػػات هػػغرية ،كمػػا تؤكػػد أمهيػػة
اظتشاركة الفنرية يف النشاط ليحدث التعلم ملو اظتع .
وأف ا تخداـ خريطة الشنل  )Vيؤكد أمهية تنامل ش ي العلمر اظتادة اظتعرفة العلمية) والطري ة،
لتتيح للطالب فرهة البحث وا ت صاء واكتشاؼ طراىنق وو اىنل لربم اظتعرفة العملية عل اصتانب األيسر
اصتانػب اظتفػػا يمي) مػػن اطتريطػػة مػػع اصتانػػب األاػػن اصتانػػب اإلجراىنػػي) ؽتػػا يسػػاعد الطلبػػة علػ اكتسػػاب
مهػػارات اظتال ظػػة ومعاصتػػة البيانػػات وتفسػػري ا ل ا ػػتنتاج مػػن البيانػػات ودتثيػػل اظتشػػا دات بيانيػػا وإج ػراء
اضتسػابات الالزمػػة وتسػػجيل النتػاىن بدتػة .و عمليػػة الػربم بػػني اصتػانبني األيسػػر اظتفػػا يمي) واصتانػػب األاػػن
اإلجراىنػػي ) للخريطػػة افػػز الطلبػػة عل ػ تطػػوير تػػدرا.م العمليػػة بدتػػة ،واختيػػار األجهػػزة اظتنا ػػبة .فنشػػاط
الطالب وتعامله مع األدوات واألجهزة والتوهل إ اظتعلومات بنفسه يعمل عل تنمية العلم .وكملل فهم
اصتانب األيسر اظتفا يمي) للخريطة يساعد عل تنظيم األفنار وترتيب عر ها وتو يحها وتنمية مهارات
العمل اليدوى وا تفاظ بالسجالت والت ارير.
وأف ا تخداـ خريطة الشنل  )Vأتاح الفرهة للطلبة لني عربوا ويعملوا واار وا عمليػات ا ػتد ؿ
اعرفػػة األ ػػباب ال ػ أدت إ الػػة عػػدـ ا تػزاف اظتعػػريف بػػني الظػوا ر العلميػػة واظتعرفػػة السػػاب ة ،والػربم بػػني
اظتعرفػػة السػػاب ة واظتعرفػػة اصتديػػدة يف البنيػػة اظتعرفيػػة ،وػتاولػػة التنيػػمل مػػع اظتعرفػػة اصتديػػدة وتعػػديل البنيػػة اظتعرفيػػة
السػػاب ة وتنظيمهػػا ،واتسػػاع إدراكهػػم للمعرفػػة اصتديػػدة ،كػػل مللػ اتػػاج إ تػػدرات ع ليػػة وؽتار ػػة عمليػػات
التفنري ا تد .
وتتفق ملع النتاىن مع نتاىن درا ات أبو جاللة وال رشي  ،)1002والبلوشي  ،)1002واطتريسات
)1003؛ وال أشارت إ أف ا تخداـ خريطة الشنل  )Vكاف له أ ر وا ح يف تنمية عمليات العلم.

ّ-15املؼرتحات ّ

يف وء النتاىن الساب ة ي رتح البا ثاف ما يأ ر
 - 1-15رورة ا تماـ مدر ي اصتامعة بتنامل اظتعلومات النظرية اظت دمة للطلبة مع اصتواف
العملية ال تت منها التجارب ظتا له من أمهية يف الربم بني اصتانب النظرى واصتانب العملي للعلوـ .والرتكيز
عل اصتانب العملي يف التدري ظتا له من دور يف تو يح طبيعة اظتعرفة العلمية وتنمية عمليات العلم.
 -2-15تبػين ا ػػتخداـ خريطػػة الشػنل  )Vيف تنفيػػمل التجػػارب اظتخربيػة وت ػػمينها يف األدلػػة اطتاهػػة
بالتجارب اظتخربية ،وتدريب الطلبة عل ا تخدامها يف اظتر لة اصتامعية.
 -3-15تػػدريب أع ػػاء ي ػػة التػػدري ومشػػريف اظتختػربات علػ ا ػػتخداـ خريطػػة الشػػنل  )Vلن ػػل
ملل ػ إ طلبػػتهم ،وتشػػجيعهم عل ػ ا ػػتخدامها ظتػػا عتػػا مػػن مزايػػا عديػػدة انػػن أف تسػػهم يف تنػػوين بنيػػة
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مفا يميػػة وتنميػػة عمليػػات العلػػم للطلبػػة .و ػػملا الػػدور ينػػاط يف كليػػات العلػػوـ الرتبويػػة أو مراكػػز تطػػوير أداء
أع اء اعتي ة التدريسية يف اصتامعات.
 -4-15إجراء مزيد من الدرا ات للم ارنة بني ا تخداـ خريطة الشنل  )Vوأ اليب أخر متبعػة
يف اظتخترب با تخداـ تصاميم مغايرة لتصميم ملع الدرا ة وفروع معرفية أخر وأدوات تياس
مغايرة ظتا ا تخدمته ملع الدرا ة.

ّ
املراجعّ ّ

املراجعّالعربقة ّ
 -أبو جاللة ،هبحي و ال رشي ،عامر " .)1002فاعلية ا تخداـ خريطػة اظتفػا يم للشػنل)(Vee

يف الدرا ة العملية ظتادة الفيزياء يف التحصيل واكتساب عمليات العلم لد طلبة السنة الثالثػة بنليػة الرتبيػة
بعرب  -لطنة عماف" .حولية كلية التربيةر جامعة تطر ـ 25،ع  ،)25ص ص.112 -253
 البلوشي ،ػتمد علي  .)1002فاعلية استخدام خريطة الشكل ) (Veeفي تدريس العلوم علىالتحصـيل واكتسـاب عمليـات العلــم لـدى طلبـة الصــف التاسـع مـن التعلــيم العـام .ر ػالة ماجسػتري ريػػري
منشورة ،جامعة السلطاف تابوسر لطنة عماف.
 خطايبة ،عبد اهلل  .)1003تعليم العلوم للجميع .عماف ر دار اظتسرية. اطتريسات ،شتري  .)1003أثـر تـدريس موضـوعات مصصـمة وفـى منحـى الفـروع واسـتخدام كـلمــن دورة الــتعلم وأشــكال  Vفــي اكتســاب المفــاىيم الفيزيائيــة وعمليــات العلــم لــدى طــالب المرحلــة
الثانوية .ر الة دكتوراع ريري منشورة  ،جامعة عماف العربية للدرا ات العليار عماف -األردف.
 الزعيب ،طالؿ عبد اهلل " .)1002ا تخداـ خػراىنم الشػنل ) (Veeلتػدري الفيزيػاء العمليػة لطلبػةالس ػػنة األو يف اصتامع ػػة يف تنمي ػػة مه ػػارات التفن ػػري العلم ػػي والتحص ػػيل وتغي ػػري اجتا ػػا.م العلمي ػػة".مجل ــة
دراسات الجامعة األردنية،ـ12ع ،)1ص ص.206-166
 الػػزعيب ،طػػالؿ عبػػد اهلل  .)2771أثــر مســتوى البنيــة المفاىيميــة لمعلمــي العلــوم فــي المرحلــةاألساسية
على استراتيجيات تدريسهم ومستوى البنية المفاىيمية لطلبتهم .ر الة دكتوراع ريري منشورة ،اصتامعة
األردنيةر عماف -األردف.
 زيت ػػوف ،ع ػػاي  .)1002أسـ ــاليب تـ ــدريس العلـ ــوم .الطبع ػػة األو  ،عم ػػافر دار الش ػػروؽ للنش ػػروالتوزيع.
 عبػ ػد الصػبور ،مػ شػهاب ،األعػداد اآلمػن للمعرفػة .)1002متػاح ر www.google.com/.resaech
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