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أثر  دررس ال يزياءاررست دسمررداسيت الررس ي  يزدياارر  يزاادررسا      رر   "

 "ة ودنااة الس ي  يزدياا  يز زا يزدحصال    يزايسهات يزياءاسئا
 

 *سليمان أمحد القادري. د
 

 يزازاص
 
هام اهددددت ات الا   دددد  هدددهذ  ددددثا البحددددث ولددددل ة ددددس الدددداء  استل ددد   دددده ي  ال   يددددت   ت ددددا ي

الم اددتاس اف اددف اةالددتا الم ددت  ا ال   يتت دد  واددف  ام دد  اهددت ات الا   دد  الس مددف لدده    بدد   لددا 
 . ال   يت  اف الجتاس  اف ضء  نءعها االجامتعف اقت ن   تلط يق  االعا تدي 

 ، اخابدددت   حيددد  ف ادددف الم دددت  ا ال   يتت ددد: ولاحق ددده ا دددهاذ البحدددث  دددا ا دددا هام ادا ددد    مدددت
 تلبددت  ( 46) بقد  األدا ددتل ع دل ع ادد  البحدث الاددف   ءند  ادد  . واق دت  لمهددت ات الا   د  الس مددف

جتاسددددد  بل الب ددددد  ل سدددددتم اله ا دددددف ادددددف و تلبددددد  اددددد  الددددداء  اللدددددا  فتن ددددد  ا  يدددددت   قلدددددا ال   يدددددت  
 ج يب دد  د ت دد  الددتو الامددء  : م، و ددا  س دد   ع ادد  البحددث ع ددءات ت  اددف اجمددءع ا 0202/0200

ادد دا ، واألخدد   ضددت ط  د ت دد   لدد  ( 02)ادد اب  ت ددا هام اهددت ات الا   دد  الم اددتاس اف و  دداواال 
 .  س  شهء اوا ام  البحث شبه الاج يبف لمهة . ا دا  ( 06)الملتو  تلط يق  االعا تدي  و  ا

اظه ت ناتتج البحث استل    ه ي  ال   يت   ت ا هام اهت ات الا     الم ادتاس اف ادف الاحيد   
الم ت  ا ال   يتت   واف  ام   اهت ات الا     الس مدف، ادف ند   لدا  فهد  ا و دت  دالد  ادف الداء   اف

الاحيددد   ادددف الم دددت  ا ال   يتت ددد  وادددف  ام ددد  اهدددت ات الا   ددد  الس مدددف   جددد  ل ا تعددد   ددد     يقددد  
 .تاقا نتواف ضء   ثه الااتتج  ا الاقهم  سهة .  الاه ي  والاءع االجامتعف

 
 
 
 
 
 
 
 .األردن -املفرق، جامعة آل البيت، كلية العلوم الرتبوية   *
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 :دقمة امل -1

يف ضوووا الرووورع املعرويووة االالوونال الا اولوجيووة املاشووار ة الووا عووود ا القوورن العريووران االووا   وو ال ا ن ووا 
علميوة كمواو اعو واو، اض اضوحن املاحون  اصا د مع بداية األلفية الرالرة،  بدا مثة حاجة ملحة لاطووير الرتبيوة ال

الاقليودي املامرويف يف حفووع املعلوموال ااسوواالوار ا   ياشوك  موع  لووو الالونال، ا  يلوو  ماطلبوال  طوو  
الاامية للمكامعال املخالفة، ا واا األمور يو داد  طوورع موع   ايود املاعورال الدالوة  لون اسوامرار    ايود ا ونع 

احلاجووة لرتييووة  لميووة ماطووورع،  اماعوون مووع املشوواكدال املعرويووة االا اولوجيووة   لووو الالوونال، ابالاوواا ا ديوواد
الو ي يااامن لدى الباحرني ااخلرباا يف الرتبية العلمية يف القرن احلوادي االعريوران بوورارع  اهلاا بدأ. املاوقعة

ن ا  امووام بووال   ا ووادع الاالوور يف أ ووداي الرتبيووة العلميووة ااوورق  دريشوووا ا علموووا،  يوو  يااقوويف الرتكيوو  موو
املعووووووريف اي الرتكيوووووو   لوووووون وووووووو   ميووووووا لالووووووو املعروووووووة الطوووووورق  وليوووووود ا، االو ووووووول اي الوووووواعل  ضي املعوووووو  

ا وووواا ياطلوووو  الرتكيوووو  يف  وووودري  العلوووووم  لوووون اوووورق البحوووو  (. 8002ال  وووواعني، ؛8002الشووووعدي،)
 لوووون ضوووورارع ا ووووادع ( AAAS)لاقوووودم العلوووووم  ايف  وووواا الشووووياق أكوووودل ايمعيووووة األمري يووووة. اا ساقصوووواا

 وويا ة بايووة  وودري  العلوووم  ووا يووااام مووع ماطلبووال القوورن احلووادي االعريوورين، اضلووو موون  ووال الاخطووي  
القووا    لوون ربوو  القوووايا العلميووة بالقووايا ا جاما يووة امشووا دع الطلبووة  لوون وووو   ميووا ( 8002)ملريورا 

 (. 8002؛ال  اعني،  AAAS,1996)للعل  ا لن ممارسة الاف ن العلمي اا ساقصاا احيف املري ال
لقووودر ا  لووون  اميوووة ا عووود موووادع الفي يووواا مووون العلووووم الوووا  ووور ب  بريووو يف وعوووال  خالووو   وووا ل احليووواع، 

مووووارال املاعل موووني العلمي وووة اا با اريوووة، ا لووون   ايووود الام عوووال بوووال وادر الفايوووة املوووا رع لاشوووين الصووواا ال 
وووووووووووع ماشوووووووووووار  الاموووووووووووو  لمي وووووووووووا ا  اولوجيوووووووووووا احلديروووووووووووة يف عالوووووووووووام اقاصوووووووووووادي مفاوووووووووووو ، ايف   حممووووووووووود، )ام 

2220Qualter,1993; .) روع مشاوى ووو  الطلبوة لطبيعوة املفوا ي  الفي يا يوة، ا ويود اياطل   اا األمر
قدرا    لن  وليد  لو املفا ي  بري يف مشاقيف با  امواد  لون أعفشوو ، مون  وال الاكريو  اا ساقصواا 

ن  وووال دموووا  مليوووال العلووو  باملعرووووة العلميوووة؛ للاو ووويف اي ووووو  ، امووو(Kubo,1986)احووويف املريووو ال 
أ موا للمفوا ي  العلميووة، ا قيوا ا سواقالية يف ا ساقصوواا االاف ون العلموي االبحوو  يف مريو ال احليوواع 

 (.8020 ياون، )الواقعية امعاياوا
بعو  البحووإ اي عويو   ا لن الور   مون أةيوة املفوا ي  الفي يا يوة يف الوقوت احلاضور وقود أعوارل عاوا ا
، ا ووواا (8022ااوووو ، )اوووريقا اراضووورع ااملااقريوووة بريووو يف كبووون يف  دريشووووا يف مالووو  املراحووويف الاعليميوووة

ياومن  ركي   دري  الفي ياا  لن   ايد الطلبة بأكرب ك  من املفا ي  الفي يا ية، بود و مون الرتكيو   لون ا وي 
كمووووا أ ووووورل عاووووا ا بعوووو  (. 8002ال  وووواعيني، ) اليوووووا الطلبووووة لطبيعووووة  لووووو املفووووا ي  ال يفيووووة الو ووووول

 Ameh ,1987 ؛8022ااوو ،)الدراسال  دين  صييف الطلبة يف الفي يواا، ااففوان عشو  الاكوا  ويووا
، (Qualter,1993)، اضووع  ا امووام ا عوواإ بالفي يوواا مقارعووة بالوواكور(Okobala&Oncoha,1988؛

 لووون ( 8002؛ القوووادري،8008ال  ووواعيني اعووواال،)  يوووااووووواو  ووون اففوووان أ وووداد الطلبوووة يف أقشوووام الفي
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املواررال  يفالوالو بودأل د ووال ماعوددع . الر   من جو رياو  يف ووو  قوواعني الطبيعوة االا اولوجيوا احلديروة
 (.Kubo,1986)االاداال املخالفة  اادي بورارع  طوير الرتبية الفي يا ية 
الرتبيوة الفي يا يوة ا اماموا كبوناو تودي  طووير  ودري  اسعياو للالل   لن  وا  املعووال وقود اسواقطبت 

املفوووا ي  الفي يا يوووة يف مالووو  مراحووويف الاعلوووي ، اقووود  ركوووت ا  اماموووال بالاأكيووود  لووون أةيوووة ووووو  املفوووا ي  
الفي يا ية، ا امية موارال ا ساقصاا العلمي احويف املريو ال، االرتكيو   لون وعاليوة املواعل  يف أداواا  ودري  

، اض  ووو داد وعاليووة املاعلموووني كلموووا أ يحوووت هلوو  وووور  ما ايووودع للبحووو  (8002ال  ووواعيني،) الفي يا يوووة املفووا ي 
ا وووواا (. 2221لطوووو  ا ، ) عفشووووو ، اااوووواض القوووورارال بريوووو يف حوووور امشوووواقيفأاالاقصووووي، اباوووواا  علمووووو  ب

ريووو ال ياشوووك  موووع  و ووويال الرابطوووة األمري يوووة لاقووودم العلووووم بوووورارع ربووو  الطلبوووة با ساقصووواا احووويف امل
 (.AAAS,1996)عميا للمفا ي  العلميةالفو  الا 

يف الو يوووووال ( NRC,1996)كمووووا  اشووووك   ووووا  الاوجوووووال موووووع  و وووويال اللوووو  الوووووا  للبحوووووإ
املاحووودع الوووواردع يف معووواين  ووودري  العلووووم الواايوووة، االوووا  اكووود  لووون ضووورارع ا  اموووام ب يفيوووة ادرا  الطلبوووة 

طووير قودرا   ا ساقصوا ية، ا قيوا الاا يوة يف الواعل  االاف ون االبحو  يف ، ا  ميقواو  للمعروة، اووموا ووماو 
 (. 8022ااو ، )مري ال احلياع الواقعية امعاياوا، أكرر من ا  امام باو ييف املعروة للطلبة 

من حي  ادرا  املعايوني بالاالوام الرتبووي ( 8002)كما  اشك   ا  الاو يال مع ما اعار الي  الرييخ 
ن بووووورارع ا ووووا  ضلووووو الاالووووام  يوووو  يوجوووو  فووووو   وووووين  وووور ني ياصووووفون بالفعاليووووة الريخصووووية يف األرد

اا جاما يوة، االقودرع  لون الا يو  الاواجا موع املشواكدال احليا يوة، ااملريواركة املااكوة االفا لوة يف الااميوة، 
ة الاف وووون اضلووووو موووون  ووووال  اويووووع أسووووالي   دريشوووووا؛ لاعميووووا مشوووواوى الفووووو  للمفووووا ي  العلميووووة، ا اميوووو

 (.8022ااو ،)العلمي
جديودع حوول الواعل  يف امليودان الرتبووي؛ ا  أن بعو    لون الور   مموا أضواوا  الاالريوة الباا يوة مون أبعوادا 

اال ريوو   وون  املياووامعريف املاعلووا ب يفيووة قيووام املاعلمووني بفووو  أعفشووو ، الاف وون ووو   البوواحرني ا ووووا
ا  املعروووة، ا  يوو ال يلقوون  وواا املفووووم كرووناو موون ا  امووام  لوون العمليووال املياامعرويووة ال اماووة  لوو  اكاشوو

مووارال  الاالوري االاطبيقوي يف مالو  الوا ل الرتبويوة، ابريو يف  وا  يف  وال الاودري ؛ ألن املشواويني
وون املوودر  موون الوواح   يف  ف وون  ااوعالوو  ا االووي  أدا وو  اعريووااا   العقليووة ا وجيووووا  الاف وون املياووامعريف ر  

اضووواوة اي ضلوووو وووو ن الاف ووون . الاخطوووي  االاافيوووا االاقووووم: اووواا قيامووو  بعمليوووال الاووودري  الوووراإ، ا ووويأد
 ااسوورتا يكيا   املياووامعريف ياووومن ممارسووال  دريشووية مميوو ع، ا وون أن  اواوووا مووع مالوو  أسووالي  الاوودري 

 (.8002الرايري، )
الادريشوووي الووواي يشوووااد اي مووووارال أعوووارل عاوووا ا بعووو  البحووووإ اي أن الاصووومي  ايف  ووواا الشوووياق 

الاف ووون املياوووامعريف يعووود وعوووا و يف  فعيووويف دار الطلبوووة يف  مليوووة الووواعل  مووون  وووال البحووو  االاقصوووي اااووواض 
أن املعرووة ااملياامعرووة  ملياوان مرتابطاوان بريو يف اديوا، اض أن ار وا يعوود ضلوو اي . القرارال بري يف مشواقيف

املعلوموال  أعريوطة معرويوة، ا شواخدم  كاشوا :  مون األعريوطة ةواأي عريوا  للاف ون ياطلو  دموا عوو ني
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املريوو ال، اأعريووطة ووووق معرويووة،  وجوو   ااملعوواري ب اوووة أعوو اهلا، ا اووومن موووارال ااوواض القوورار احوويف
يريوووووووون هلوووووووواا  .(8002الرايرووووووووي،)ا وووووووووبطوا ا قوموووووووووا يف أداوووووووواا  مليووووووووة الوووووووواعل  جوووووووووود الفوووووووورد ا االموووووووووا

أن  ركيوووووو  الاعلووووووي   وووووو  أن   يقاصوووووور  لوووووون  طوووووووير املوووووووارال املعرويووووووة اي  (Pramling,1988)بووووووراملاا
اقوود قشوو  بوووراملاا . احشوو ، أي  لوون الاف وون املعووريف، بوويف يابلووي أن يركوو   لوون الاف وون املياووامعريف للوواعل 

(Pramling,1988) مرحلوووووة الو ووووو  املعوووووريف:  وووووا  العمليوووووة اي دووووواإ مراحووووويف  وووووي(cognitive 

description CD)  يف الرتكي   لن ما يف ر ب  املاعل ، أي  لن ا و  الاف ون، امرحلوة الاوسوع ا امريف
ا امريف يف الرتكي   لون  فيو  الاف ون، امرحلوة الاف ون املياوامعريف  ،(cognitive extension CE)املعريف

((metacognitive thinking) (MT ، ا امرويف يف الرتكيوو   لون  ف ون املوواعل  املاصويف  حاووى  علموو ،
مراقبووة الاقودم احلا وويف :  ملياووني أساسوياني  وددان يف آن ااحوود، ةوا  لون الاف ون يف  ف وون ، اياوومن أي

يف  علوو  الفوورد، ااجووراا الاعووديال ا  ييوو  اسوورتا يكيال الفوورد يف أداوواا  علموو ،  اوودما يريووعر بأعوو    يشوون 
 . با  ا  الصحيا

املشواالية الاا يوة للفورد  ون  علمو  ا ون  ديود أ داوو  ابالو واملياامعروة  ي  عبن  ون الاف ون الاوأملي ا 
ا وواا يالوور ان الاوودري  املياوامعريف يشووعن اي أن ي وون املوواعل  اادقواو  ووا يقوووم . اادارع الوقوت يف أداوواا  علمو 

ب  من أوعال، من  ال ووم  لعمليوال الواعل ، ايف كيفيوة ادار و  لاعلمو ؛ مموا ي يود مون مشواوى دقاو  بافشو ، 
 (.Winn, & Snyder, 1996)مشاوى اساقالية  علم ايروع 

مما  قدم  اوا أةية موارال املياامعروية يف  امية الاف ون احويف املريو ال، اقودر ا  لون  وجيو  مالو  
عريووااال الاف وون العلمووي املوجوووة حلوويف املريوو لة، ا و يوو  قوودرال الفوورد املخالفووة يف  لبيووة ماطلبووال مومووة 

يوو داد  وواا األموور أةيووة اضا مووا أ ووا با  ابووار املريوو ال الووا  واجوو  األوووراد يف ا (. 2222جووراان، )الاف وون
مال  مراحيف الاعلوي  ايف اداواا البحو   ون حلوول للمريو لة، مون  ديود املريو لة، االاخطوي  لعمليوة ا واد 
حلوووووول مقرتحووووووة هلوووووا، اا ايووووووار أعشووووو  ا سوووووورتا يكيال   ابار وووووا، اااوووووواض القووووورار   ايووووووار أعشووووو   لووووووو 

 (.8002؛ الشعدي،  Fisher,1998)لولاحل
امما يع   ضلو أن عاا ا البحوإ العلمية الا أجريت يف  اا الال أ ورل أن  و يو  البعود املياوامعريف 
يف الاوودري  يشوووو  يف ا ر قوواا يف مشووواويال الاف وون، ايف القووودرع  لوون  و يووو  املعروووة ايديووودع يف مواقووو  

ال الاعل ، ايف  فعييف دار الطلبة يف ادااا  ملية الاعل ،  يو  يصوبا حيا ية جديدع، ايف الاقلييف من  عوب
، ووواو  ون رووع مشواوى ا ووي (8000الصوبور،  بود)عريوطاو يف كوع البياعوال ا االيمووا اماابعاووا ا قييمووا 

الطلبووة لاف وون   ا وجيوو  ضلووو الاف وون اضووبط ، ا شووني أسووالي  دراسوواو ، اروووع مشوواوى ا وويو  لوواعلمو  
ابووووالو ووووو ن اسوووواخدام ، (2222ووووووعاني اووسوووو و، ) ، اجعلوووو  أكروووور ماعووووة هلوووو (Harris,1998)ايديوووود

" ، ال يفيووة  علموووو "ا ووي باملومووة" موووارال الاف وون املياووامعريف يروووع مشوواوى ا ووي الطلبوووة راوووى  علمووو  
 .(Gunstone,1993)  ا ي باألداا" ، املشاوى  علمو  "ا ي با سرتا يكية
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: ل الرتبويووة احلديروووة الووا  اكوود  لوون ضوورارع ر وووني الطلبووة موون ا ووي كوويف مووونا وواا ياشووك  مووع الاوجوووا
 علمو  ااسرت يكيال  علمو  ا االوي   علموو ، اربطو  بواخلربال الشوابقة ضال العاقوة بطريقوة ا يفيوة اضال 

 . مع 
 :Metacognitive Teaching التمريس امليتاةعريف -2

اعلقوة بوالاعلي  االواعل ، ماووا مبودأ الاأكيود  لون أعريوطة ادئ امليقوم الادري  املياامعريف  لن كلة مون املبو
الاأكيود  لوون عوا و ، امبودأ الاامليوة، أي الرتكيوو   لون ا وي الفورد  سوورتا يكيال  الواعل  ا مليا و  أكرور موون

الاعوواان   الوواا ، امبوودأ  علمو ، امبوودأ الو يفيووة، أي ضوورارع ا ووي  طبيقوال الوواعل  ايديوود، امبوودأ الااالووي 
، او معرويوو وار بووني املاعلمووني، امبوودأ الااكيوود  لوون املشوواويال العليووا لل ووداي املعرويووة الووا  اطلوو   عمقوواو ااحلوو

 (.8000احلميد،  بد)امبدأ الاأكيد  لن الفو  القبلي لبااا الاعل  ايديد
،  ف ووون  مشووواوى وا دركاياوووومن الاووودري  املياوووامعريف  وجيووو  أسوووتلة مياامعرويوووة  احووودى ووووو  الطلبوووة ليووو

 ,Ridley)؛ Winn, & Snyder,1996)ايشوا د    لون باواا  علموو  ا وربا   يف عشوا معوريف مواال  

Schutz, Glanz, & Weinstein,1992 ،ايريواميف الاودري  املياوامعريف  لون  مو وة مون اخلطووال ،
 :(,2222Fisher)ماوا
 .أي الرتكي   لن  قدم و رع اراضرع الر يشية FOCUS :الرتكي  -
 .ا اومن مااقرية أ داي اراضرع: LESSON OBJECTIVE اراضرع  أ داي -
 .ا ريميف ار  املفووم االاحفي  للاعل : INPUT / STIMULUS الاحفي / املد ال -
 امرويف يف باواا أعريوطة لودما الطلبوة يف مووام  :STRUCTURED ACTIVITYأعريوطة موجووة -   

 . عل  عريطة
 ة كا يووة للمعرووووة اوووومن مااقريوو: METACOGNITIVE REVIEW مراجعووة مياووامعريف -

 .ايديدع، من  ال ار  أستلة مياامعروية مااسبة
 (:  (Standiford ,1984كما ياومن الادري  املياامعريف اآل 

 .الر يشة األو ار اي الطلبة ا امام  وجي  -
 .وومو  مراقبة  لن ملشا د   وومو  مشاوى  لن للطلبة املوجوة األستلة  ركي  -
 .العاقة ضي الشابا بالاعل  ايديد الاعل  رب   يف الطلبة مشا دع -
 .مشاقيف بري يف ا سرتا يكيال  ا  مريف اساخدام  لن الطلبة  ريكيع -

ا اومن موارال الاف ن املياامعريف املاصلة بادري  املفا ي  العلمية القودرع  لون اور   شواع ل  ديودع 
فوووم العلموي املوراد  دريشو  ل ا ويف أ وري موا أحاوا  ملعرواو  لاودري  ماضا أ ري  ن امل: ماوا اا جابة  اوا،

حاوووا  لاووودري  أضلوووو املفووووومل ا ووويف أ وووري مصوووادر املعرووووة الوووا احااجووووا لاووودري  املفوووووم العلمووويل امووواضا 
املفووووم العلموويل اكوو  أحاووا  موون الوقووت للاحووون لاوودري  املفووووم العلمووي الادريشوو ل امووا ا سوورتا يكيال 

 ا ن أن أساخدموا لادري  املفووم العلميل ا يف درسوت املفوووم العلموي بطريقوة وعالوةل اكيو  الفعالة الا
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ا ون ا أن أ ووري أعوو  درسووت املفوووم العلمووي بووال من املااسوو ل اكيوو  ا او   ديوود األ طوواا الووا ا وون 
اضا مل   ون  شواوى وومل اكي  ا ا  مراجعة  طوا الادريشوية فاقعت تا يف أدااا  دري  املقد أن أكون 
  (.Fisher,1998)  وقعا ل

الباوووو ، ووووو  ايشوووو  الاووودري  املياوووامعريف يف رووووع مشووواوى ا وووي املووودر  أل داوووو  الادريشوووية، املشووواوى 
ال يفيوة  و يفو  لبيتوة الواعل  بفعاليوة، ا دارع اقووت الاودري ، ال يفيوة  فيو   لطلباو  للواعل ، ا سوورتا يكيال 

 ف ن   ااسورتا يكيا  ، ال يفيوة  صوويبو  أليوة أ طواا ا ون أن ابيعة  هل  ليعوا علمو ، ال يفية  وجيو  
 .(8002 ،القادري) يقعوا تا، ال يفية  قوم  مليال الادري  املخالفة

ممووووووا سوووووووبا  اووووووووا أةيوووووووة موووووووارال الاف ووووووون املياوووووووامعريف يف  قيوووووووا الوووووواعل  الفعوووووووال للمفوووووووا ي  العلميوووووووة 
(Najar,1998;Fisher,1998; Adey& Shayer, 1994; Harris&Pressley,1991)  ؛

لقدر ا  لن  و ية  يتة الادري   مارسا   الادريشية، اض أهنوا  شوا د    لون ا وي العمليوال الوا يقوموون 
توا يف اداواا اطويطو  لاودري  املفوا ي  العلميوة، ايف أداواا  دريشووا ايف  قووم  دريشووا، كموا  وا لو   اوواض 

 ,Pressley) ية يف حيا   العملية، ا شا د    لن الا ي و  موع الواقوع الواي هبوي  تو قرارال سوي ة ااا 

Borkowski& Schneider,1987) . ا وواا يقاوووي موون املوامووني باطوووير الاوودري  ايووامعي ا  امووام
 ريون  ال ن املاعرال املاصلة بواقع احلال.  وارال الاف ن املياامعريف، لومان سامة املمارسال الادريشية

اي   وو  ضلوووو، اض  يلحووع ضوووع  الرتكيووو   لوون  لوووو املووووارال سووواا مووون قبووويف أ ووواا  يتوووة الاووودري  يف 
لووووديو  اوووورق ع  ريوووياملشووواوى ايووووامعي، أا يف الووودارال الادريبيووووة الووووا  عقووود هلوووو  يف أداووواا اخلدمووووة، الووووالو 

 . (8002القادري، ) الادري  الاقليدية
يف الوقووت   ملحو وواو   ريواو  املياوامعريف يف الاوودري  ا اماموواو  لقود اسوواقطبت  مليوة دمووا مووارال الاف وون

 سواعشووندراسوة ،  ماووا (Metcalfe&Shimamura,1996؛Osman&Hannafin1992)احلاضور 
(Swanson, 1990)  دي اي املقارعووة بوووني الطلبووة مووون ضاي ا سوواعداد االقووودرال املياامعرويوووة  وووالووا

القوودرال املياامعرويووة املاخفوووة يف امووااكو  للقوودرال ا سا ريوواوية املر فعووة، االطلبووة موون ضاي ا سوواعداد ا 
االبواو ااالبوة مون البوة الصوفني الرابوع ( 02)  وعت  ياة الدراسة من. اا سرتا يكيال الا مة حليف املري لة

لة، اأن ااخلام ، اأعارل عاا ا دراسا  اي أن القدرال املياامعروية  ادر ا ابيواو يف أداا الفورد يف حويف املريو 
الطلبووة ضاي القووودرال املياامعرويووة املر فعوووة اال وووون قوودرال اسا ريووواوية ااسووورتا يكيال أكروور وا ليوووة يف حووويف 

 .املري ال من الطلبة ضاي القدرال املياامعروية املاخفوة
 :المراسات السابدق  -3

 :المراسات العربي  -3-1

املعرويوة اوووق املعرويوة يف  صوييف  اي  قصي أدر اريقة الادري  (0991) د ا   ال ط بو ها   -
االبوو ، ا و ووولت ( 82)االبووال الصوو  الشوووابع األساسووي للمعروووة الرياضوووية، ا   وعووت  ياووة الدراسوووة موون

الدراسوة اي  فوووق اريقووة الاودري  ووووق املعرويووة ااملعرويووة  لون الطريقووة الاقليديووة، كموا أ ووورل  فوووق اووريقا 
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 .ضاي الاحصييف املاخف  ااملر فع الادري  املعروية اووق املعروية للطلبة
دراسووة  وودوت اي  قصووي أدوور اريقووة الاوودري  املعووريف اووووق املعووريف  (0991) ةمددت اجدد   عطددت اه -

. لطلبوووة املرحلوووة األساسوووية يف  ف ووون   العلموووي ا صووويلو  للمفوووا ي  العلميوووة مقارعوووة بوووأدر الطريقوووة الاقليديوووة
االبووة موون البووة الصوو  اخلووام  األساسووي  يف موودار  ( 028)االبوواو ا( 212)  وعووت  ياووة الدراسووة موون

اكالة اللوإ يف حماوالة ال رقاا باألردن، اأ ورل عاا ا الدراسة  فوق اوريقا الاودري  املعوريف االفووق معوريف 
 . لن الطريقة الاقليدية، اضلو يف  صييف املفا ي  العلمية االاف ن العلمي

كريو  أدور اسواخدام اسورتا يكيال موااراا املعرووة   دراسوة  ودوت اي (0222)اليبء   واج ت عبه -
يف الاحصوووييف يف العلووووم ا اميوووة  مليوووال العلووو  الا امليوووة االاف ووون ا با ووواري لووودى  اميوووا الصووو  الرالووو  

يووة اضووابطة، اقوود ب لميووااو،  و  ووت يف  مووو اني  ري 29ا  وودادي، ابقووت الدراسووة  لوون  ياووة  ألفووت موون 
سورتا يكيال موااراا املعرووة يف كويف مون الاحصوييف يف العلووم ا مليوال العلو  أ ورل الااا ا  فووق اسواخدام ا

 .االاف ن ا با اري  لن الطريقة ا  ايادية يف الادري 
دي اي اساقصووواا أدووور اسووواخدام اسووورتا يكية  ووودري  وووووق  ووودراسوووة  (0220) واجددد   الام و دددف -

ابقوووت الدراسوووة  لووون  ياوووة . ريقوووة الاقليديوووةمعرويوووة يف  صوووييف البوووة الصووو  الشوووابع يف العلووووم، مقارعوووة بالط
أ وورل الااوا ا  فووق . احداةا  ريبية ااأل ورى ضوابطة: االياو ااالبة  و  ت يف ععباني (22) ألفت من 

ي  وووووق املعرويووووة  لوووون المو وووة الوووووابطة الووووا درسووووت ر المو وووة الاكريبيووووة الووووا درسوووت باسوووورتا يكية الاوووود
 .بالعلومبالطريقة الاقليدية يف الاحصييف 

دي اي معروووووة أدوووور اسوووواخدام الريووووب ال املفا يميووووة يف  اميووووة  وووودراسووووة  (0220)واجدددد   ع  ددددءه  -
مووووارال الاف ووون املياوووا معرويووووة لووودى البوووة الصوووو  األال دووواعوي  لموووي يف مووووادع الفي يووواا، ا   وعوووت  ياووووة 

مرلوووا المو ووة ( 88)يبيووة ااالبوواو مرلوووا المو ووة الاكر ( 82)االبوواو قشووموا اي  مووو اني، ( 21)الدراسووة موون
الووووابطة، اأ وووورل عاوووا ا الدراسوووة وراقووواو دالوووة احصوووا ياو بوووني ماوسوووطي الموووو اني يعووو ى لطريقوووة الاووودري  

 .الصاحل المو ة الاكريبية الا در ست بطريقة الريب ال املفا يمية
 الووا رويووةاملع ووووق الوواعل  دارع أدوور كريوو   اي دي وو دراسووة (0220) الددهي  نلددتم اجدد ت ةمددت -
 الوواعل  أدوور ابقوواا الاحصووييف يف أاوووار دادووة موون  ألفووت الووا العاديووة الوواعل  ادارع أاوووار، أربعووة موون  ألفووت
 الواعل  أدور بقواا ايف الاحصووييف يفاحصوا ياو   دالوة او وراقو الااوا ا الووورمل  ا  ا باودا ي، الرابوع الصو  لااميوا
  .الادري  لطريقة  ع ى

دووور برعووواما  ووودري  للمووووارال وووووق املعرويوووة يف أدي اي  قصوووي  ووودراسوووة  (0226)واجددد    ق سدددف -
االبووا  موون البووة الصوو  العاعوور األساسوووي يف ( 18)الاحصووييف االداوعيووة للوواعل ،   وعووت  ياووة الدراسووة موون

أ ووورل الدراسووة اجووود أدوور ( ا ووي موون املوودار  الاابعووة لوكالووة اللوووإ)موودار  ضكووور اربوود ا  داديووة اخلامشووة
 .   يف الاحصييف االداوعية للاعل  لدى  ياة الدراسة الصاحل المو ة الاكريبيةللربعاما الادري
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دي اي  قصووي وا ليووة  ودري   مو ووة موون الطالبووال  ودراسووة  ريبيووة  (0222)واجد ت اللددسه   -
 لون مووارال الوواعل  وووق املعرويوة يف دراسووة املوموال العلميوة احلقيقيووة  لون ووموون للمفووا ي  العلميوة ا لوون 

االبوة  و  وت يف أربوع عوع  مون الصو  الرووامن يف  202 ا وا ن فوو موادع العلووم، ابقوت الدراسوة  لون ا
يف وووووو  املفووووا ي  العلميووووة ايف ا  ا ووووال فو ووووا لصوووواحل  احصووووا ياو  قطوووور، اأ ووووورل الااووووا ا اجووووود أدوووور دال  

 .المو ة الاكريبية الا  دربت  لن موارال الاف ن ووق املعريف
دراسوووة  وووودوت اي كريووو   أدوووور اسووواخدام اسوووورتا يكيال الاف ووون ووووووق  (0202)  واجددد ت ال ددددب -

يف الاحصوييف الدراسوي ا اميوة مووارال الاف ون  Internet املعوريف مون  وال الريوب ة العامليوة للمعلوموال 
: االبووة،  ووو  ن يف  مووو اني (22)ابقووت الدراسووة عووب  الاكريبيووة  لوون  .العليووا لوودى االبووال مقوورر الرب ووة

بوني ماوسوطي درجوال  صوييف  اقود أ وورل الااوا ا وراقواو دالوة احصوا ياو . ةا  ريبيوة ااأل ورى ضوابطةاحودا
الموووو اني الووووابطة االاكريبيوووة يف ا  ابوووار الاحصووويلي البعووودي  اا ابوووار مووووارال الاف ووون العليوووا البعووودي 

 . لصاحل المو ة الاكريبية
 :ت األجنبي االمراس -3-2

سووال الشووابقة أهنووا أ ووورل وا ليوووة بعوو  اسوورتا يكيال الاوودري  املياامعرويووة يف روووع مشوواوى  صوووييف يلحووع موون عاووا ا الدرا
ا  أن  لووووو ا سوووورتا يكيال قوووود (. 8008)الطلبوووة يف املووووواد العلميووووة، ايف  اميوووة الاف وووون العلمووووي باسوووارااا دراسووووة حشووووام الووودين

ا يلحوووع عووودرع الدراسوووال املاصووولة باو يووو  مووووارال كمووو.  ااسووو   ووودري  بعووو  املفوووا ي  العلميوووة ا   ااسووو  مفوووا ي  أ ووورى
الاف وون املياووامعريف يف  وودري  املفووا ي  الفي يا يووة  لوون املشوواوى ايووامعي بريوو يف  ووام، ايف البيتووة األردعيووة بريوو يف  ووا ، ا ووو مووا 

 ي  الفي يا يووة لطلبووة حفوو  الباحوو   جووراا  وواا البحوو  الوواي يعاموود  لوون ممارسووة موووارال الاف وون املياووامعريف يف أداوواا  وودري  املفووا
 .     ي الاخطي  للادري  ا االي  اضب  ضلو الادري  ا قوم اجرااا   امرجا  : ايامعة من  ال مراحيف داإ

 :ةشكل  البحث وأسئلته -4

لقووود أ وووورل عاوووا ا  ووودد مووون البحووووإ العلميوووة  ووودين الاحصوووييف العلموووي يف الفي يووواا، ااففوووان عشووو  الاشوووكييف ويووووا      
(Okobala&Oncoha,1988،8002؛ القووووووادري.)   اا وووووون أن  عوووووو ى  ووووووا  الااووووووا ا اي  واموووووويف ماعووووووددع ماوووووووا

لوواا وموون املفيوود الاوجوو  فووو  و يوو  موووارال الاف وون املياووامعريف . اسوورتا يكيال الاوودري  املابعووة الووا يللوو   ليوووا الطووابع الاقليوودي
مووارال اا الاودري ، ا دري ، امووارال الااالوي  االووب  الواا  أداوموارال الاخطي  للاو: الراإ يف  دري  املفا ي  الفي يا ية ا ي

اهلوواا سووعن  وواا البحوو  اي ال ريوو   وون أدوور  وودري  الفي يوواا  مارسووة موووارال الاف وون املياووامعريف يف الاحصووييف .  قوووم الاوودري 
ايامعووة، مووون  ووال ا جابووة  ووون يف  العلمووي يف املفووا ي  الفي يا يووة، ايف  اميوووة موووارال الاف وون العلموووي لوودى البووة قشووو  الفي يوواا

 :الشاالني اآل يني
يف املفووووا ي  الفي يا يووووة   عوووو ى  وووويف  اووووا  وووووراق دالووووة احصووووا ياو  يف مشوووواوى  صووووييف البووووة قشوووو  الفي يوووواا بايامعووووة  -6-0

 اووو  ا جامووا ياال(  وودري  الفي يوواا باسوواخدام موووارال الاف وون املياووامعريف، الاوودري  بطريقووة ا اياديووة) ووااي اريقووة الاوودري  
 ا فا لومال  (ضكور، اعاإ)
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وووارال الاف وون العلمووي   عوو ى البووة قشوو  الفي يوواا بايامعووة ملمشوواوى اكاشووا   وويف  اووا  وووراق دالووة احصووا ياو يف  -6-0
 االاووو  ا جاموووا ي( يقووة ا اياديوووة ووودري  الفي يوواا باسووواخدام موووارال الاف ووون املياووامعريف،  ووودري  بطر ) ووااي اريقوووة الاوودري  
 ا فا لومال ( ضكور، اعاإ)

 :أهمي  البحث -5

 اللاقووودم الطبيعوووة لفوووو  يةسوووأسا  عاووورب الوووا الفي يا يوووة باملفوووا ي  ا صوووال  مووون البحووو  أةيوووة  وووأ  -1-0
 .املخالفة أبعاد  اوو  الا اولوجي

 اعل االوو الاوودري  يف أساسووية  عوود الووا املياووامعريف الاف وون  وووارال ا صووال  موون ةياوو أ  ابووع كمووا -1-0
 الووا للخطووال الوووا ي الاخطوي   لون االطلبووة املودر  مون كوويف  شوا د اض ايوامعي، املشوواوى  لون سويما ا 

  . علمو  أدااا يف ا بعو ا الا ا سرتا يحيال جنا  مدى الاقوم اخلطوال  لو الوب  تا، يقومون
  عشووان   مووة رارعضوو أ ووبحت الووا العلمووي الاف وون  وووارال ا صووال  موون البحوو  أةيووة ا ووأ  -1-0
 موووع ياشوووك  موووا ا وووو ماقدموووة،  لموووي  ف ووون مووووارال  اطلووو  امريووو ال قووووايا مووون ويووو   وووا العصووور  ووواا

 .الال  اا يف العاملية ا  ا ال
  ووووومني  ووووال مووون الرتبوووووي الاالوووام يف املعايووووون البحوووو   ووواا عاووووا ا مووون يشووووافيد أن ام اعيوووة -1-6

 .للمدرسني الادريبية الرباما ايف الدراسية، املاا ا يف املياامعريف الاف ن موارال
 العلمووي الاحصووييف  شووني يف املياووامعريف الاف وون موووارال ممارسووة وا ليووة موودى  وون ميداعيووة بياعووال  قوودم ام اعيووة  -1-1
 .ايامعي املشاوى  لن العلمي الاف ن موارال  امية ايف

 . الال  اا يف ا رى  وإ  جراا البح   اا عاا ا رود أن ا ن كما -1-4
 : حمود البحث وحممداته -6
 ملشوواوى   (Waves& Vibration)" لامووو  اا  اوو ا ا"اقاصوور البحوو   لوون مشوواق وي يوواا ااحوود  ووو مشوواق  -4-0

 .جامعة آل البيتيف ساة داعية وي ياا 
 . يفال ا جرا يةاقاصرل ممارسة موارال الاف ن املياامعريف  لن املوارال املريار اليوا يف باد الاعر   -4-0
جامعوووة آل البيوووت يف األردن يف اقاصووورل  ياوووة البحووو   لووون البوووة عوووعباني مشووواوى سووواة داعيوووة يف قشووو  الفي يووواا  -4-0

 .م8020/8022للعام دراسي 
 ديووود املريوووو لة، ااضووووع الفوووران، اا ابووووار  ووووحة : اقاصووورل موووووارال الاف وووون العلموووي  لوووون موووووارال -4-6

 .الفران، االافشن االاعمي 
 : التعريفات اإلجرائي  -7
ايامريف يف العاموة ال ليوة الوا هبصويف  ليووا الطالو  يف  :التحصيل يف املفاهيم الفيزيائي  -7-1

اقود اعواميف (. 2ملحوا ) ا  ابار الاحصيلي يف املفا ي  الفي يا ية املعود هلوا  اللايوة مون قبويف مودر  املشواق
 الاواوقية البشيطة، األموا  املشاعرضة االطولية، املعاد ل احلركة : ا  ابار  لن املفا ي  الفي يا ية اآل ية



 القادري.د. ……......أثر تدريس الفيزياء باستخدام مهارات التفكير الميتامعرفي في التحصيل في المفاهيم الفيزيائية وتنمية 
 

 

 12 

 .معاد ل ماكشوييف: املوجية يف بعد ااحد ايف بعدين، األموا  ال وراملااايشية
ايامرويف  ودري  الفي يواا  :تمريس الفيزياء باستخمام ةهاارات الاتفكا امليتااةعريف    -7-2

 : ملوارال املياامعروية اآل ية مارسة  موارال الاف ن املياامعريف يف  و ي  ا
 : ةهارات التخطيط امليتاةعريف وتشمل -7-2-1

 (.  ديد املفا ي  الفي يا ية املراد  دريشوا)  ديد أ داي اراضرع -
 . الاافيا االا  قا أ داي الاعل ا ايار اسرتا يكية  -
 .  ر ي   شلشيف  مليال الاعل  -
 .قة ديد اخلربال الشابقة ضال العا -
 .  ديد العقبال ااأل طاا اراملة -
 .  ديد أسالي  مواجوة الصعوبال ااأل طاا -
 .الاابا بالااا ا املر وبة أا املاوقعة -
 . الاخطي   دارع اقت الاعل  -
 :ةهارات املراقب  والتنظيم الذاتي وتتضمن -7-2-2

 . ا بقاا  لن اهلدي يف بارع ا  امام يف ادااا الادري  -
 .احلفاظ  لن  شلشيف العمليال أا اخلطوال يف الادري  -
 . معروة مىت    ا عاقال اي العملية الاالية -
 . اكارياي العقبال ااأل طاا يف أدااا الادري  -
 .معروة كيفية الالل   لن العقبال االاخلص من األ طاا -
 .ل مع رب  اخلربال ايديدع باخلربال الشابقة ضال العاقة بطريقة ضا -
 :ةهارات التدقييم امليتاةعريف وتتضمن -7-2-3

 .  قيي  مدى  قا أ داي  ملية الاعل  -
 . احل    لن دقة حماوى الاعل  ايديد اكفايا  -
 .  قيي  مدى ما مة األسالي  الا اساخدمت يف الادري  االاقوم -
 . أدااا الاعل   قيي  كيفية  ااال العقبال ااأل طاا الا ر ا   ون قد حددت -
 .  قيي  وا لية اخلطة الادريشية -

 :اات خطءات  ه ي  ال   يت   ت ا هام اهت ات الا     الم اتاس اف اهف ع ل الاحء اآل ف
 (. ديد املفا ي  الفي يا ية ايديدع)  و ية الطلبة بأ داي اراضرع -
 (.من مفا ي  وي يا ية أا معايال رياضية)  ديد اخلربال الشابقة الا مة لاعل  املفا ي  ايديدع  -
 . وجي  الطلبة لو ي  ملية رب  الاعل  املفا ي  الفي يا ية ايديدع باخلربال الشابقة ضال العاقة -
 . و ية الطلبة بالاطبيقال العلمية للمفا ي  الفي يا ية ايديدع -
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 .أستلة  أملية اأستلة رب   في  الطلبة لإلعدما  يف  عل  املفا ي  الفي يا ية من  ال -
 . وجي  أستلة مياامعروية للطلبة ملشا د    لن مراقبة  علمو  اضبط  ا وجيو  -
 .  وجي  أستلة مراجعة مياامعروية لاقوم مشاوى  علمو  -
 امرويف مووارال الاف ون العلموي يف مووارال الاف ون  :تنمي  ةهاارات الاتفكا االعلماي    -7-3

 ديووود املريووو لة، : علميوووة يف البحووو ، اقووود ررلوووت يف  ووواا البحووو  يف املووووارال اآل يوووةالووواي يابوووع الطريقوووة ال
أموووا  اميوووة الاف ووون العلموووي للطلبوووة يف  ووواا . ااضوووع الفوووران، اا ابوووار  وووحة الفوووران، االافشووون االاعموووي 

 البح  واقا  اجرا ياو  قدار ا كاشا  الاي هبصيف  لي  املشاكي   لن مقيا  مشواوى الاف ون العلموي
، ايقوووا  بوووالفرق بوووني ماوسووو   اموووال الطلبوووة  لووون الاطبيوووا البعووودي ملقيوووا  (8ملحوووا)املعووود هلوووا  اللايوووة

 . موارال الاف ن العلمي ابني ماوس   اما    لن الاطبيا القبلي للمقيا 
 :عين  البحث -8

( اا  او ا   الاموو  )ررلت  ياة البح  يف ععباني من مشاوى الشواة الراعيوة وي يواا مشوكلني يف مشواق 
االبووواو ااالبوووة يف قشووو  الفي يوووواا ب ليوووة العلووووم لامعوووة آل البيوووت، يف العوووام الدراسووووي (  02)بلوووج حكمووووا  

( 20)بلوج حوواا  -البة الشاة الراعيوة وي يواا يف ايامعوة -م،  لماو بأن  دد  امع البح  8020/8022
اقود . سواة (82-22)ا رتاا  أ مار   ما بوني االباو ااالبة، ا   من بيتال اجاما ية ااقاصادية مارياتة، 

مت ا ايار الريعباني بري يف ماع مد بشب   عاان مدرسووما ااسواعداد  للمريواركة يف البحو  لديوة، ا وو أمور 
عادر احلداإ لدى أ واا  يتة الادري  يف ال ليوال العلميوة الواين   يولوون البحو  الرتبووي أةيوة، مقارعوة 

 . وإ املاصلة باملباح  العلمية مريف الفي ياا ا يعاقداع  من أةية للبح
مت  عيووووني الريووووعباني املريوووواركاني يف البحوووو   ريوووووا ياو،  يوووو  كاعووووت احووووداةا  مو ووووة  ريبيووووة،   وعووووت 

 مارسوووووة موووووارال الاف ووووون املياوووووامعريف، " الامووووو  اا  اووووو ا "االبووووواو ااالبووووة، مت  دريشووووووا مشووووواق ( 90)موووون
او ااالبة، مت  دريشوا املشواق ضا و  اووا الطريقوة ا  اياديوة، اايودال االي( 92)ااأل رى ضابطة  ألفت من 

 :يبني  و يع أوراد البح ( 2)
 (0)  ا جهول ال

   يق  الاه ي  والاءع االجامتعف واه ءبي  اا اد البحث 
 اريقة الادري              
 الاو  ا جاما ي

 المو  المو ة الوابطة المو ة الاكريبية

 89 29 20 ضكور
 22 82 80 اعاإ

 02 92 90 المو 
 :أداتا البحث -9

 :لاحقيا أ داي البح  مت اساخدام األدا ني اآل ياني



 القادري.د. ……......أثر تدريس الفيزياء باستخدام مهارات التفكير الميتامعرفي في التحصيل في المفاهيم الفيزيائية وتنمية 
 

 

 11 

 : اختبار التحصيل يف  املفاهيم الفيزيائي  -9-1

" الاموو  اا  او ا "مت باواا ا ابوار  صويلي لقيوا  اياعو  املعوريف يف املفوا ي  الفي يا يوة الوواردع يف مشواق 
ن قبوويف موودر  املشوواق، اقوود    ووون ا  ابووار يف  ووور   الاوا يووة موون أربعووة أسووتلة، رروويف  الشوواال األال يف موو

 (.2ملحا) ا ايار من ماعدد بأربعة بدا يف، ادادة استلة مقاليةا ي من عو   رير وقرال 
سووواة ( 0)اقووود مت الاحقوووا مووون  ووودق ا  ابوووار مووون  وووال  رضووو   لووون ياوووة مووون ار موووني  ألفوووت مووون 

 وووواا  يتوووة  ووودري  مووون املاخصصوووني يف الفي يووواا االرتبيوووة العلميوووة، الووو  مووواو  ابوووداا ماحالوووا   يف دقوووة أ
 وويا ة وقوورال ا  ابووار، اموودى  لطياوووا للمفووا ي  األساسووية الووواردع يف  طووة املشوواق، امشوواوى  ووعوباوا، 

 .ر املقابلة هلااقد مت األ ا  احالا   بعد أن رت مااقرية  لو املاحالال، ابيان اجوال الاال
بفارق   (Test-Retest)كما مت الاحقا من دبال ا  ابار باساخدام اريقة ا  ابار اا ادع ا  ابار

 موو  مقووودار  أسوووبو ان،  لووون عوووعبة وي يووواا يف ايامعوووة درسوووت املشووواق يف الفصووويف الووواي سوووبا وصووويف اجوووراا 
أم وا معوامال  وعوبة وقورال (. 0،28)الدراسة،  اقد بلج دبال ا  ابار باساخدام معامويف ار بوا  بنسوون 

 (.0،80-0،12)ا  ابار وقد  رااحت بني 
 :ةدقياس ةهارات التفكا العلمي -9-2

يف ( 8002)مت اسووواخدام مقيوووا  مووووارال الاف ووون العلموووي ملشووواوى البوووة ايامعوووة الووواي اوووور  القوووادري
ديوود املريوو لة ، ااضووع الفووران  : مو  ووة يف ةشووة  ووا ل  وويوقوورع ، ( 98)البيتووة األردعيووة، اياووأل  موون 

اقوود . ا ووا  الفقوورال موون عووو  ا ايووار موون ماعوودد برادووة بوودا يف. اا ابووار  ووحة الفووران، االافشوون االاعمووي 
 رااحوووت قووووي  معوووامال الامييوووو  للفقووورال ، أي ار بووووا  الفقووورع مووووع املقيوووا  الفر ووووي الووواي  اامووووي لووو   بووووني 

 الوووودا لي للمقووووايي  الفر يووووة ارشوووووبة اوقوووواو  ، ا رااحووووت معووووامال دبووووال الاكوووواع (0،98) ا ( 0،19)
كما مت الاحقا من قودرع املقيوا   لون الامييو  بوني مشواوى (. 0،29)ا(  0،22) راعباخ بني ألفا لملعادلة 

 وووا   األكادايووة البحووو  ا شوواوى د لوووة اصا االاف وون العلمووي لطلبوووة ايامعووة  بعوووا ملشوواويا   الاعليميووة ا 
ضوووووا د  ل  وووودق اراوووووى االباووواا امعووووامال الربووووال اوا ليووووة الفقوووورال  ايف(. P<0،002)احصوووا ية 

ا ن ا ابار املقيا  ماماعاو خبصا ص سوي ومرتية  ا لو  لاسواخدام يف  وال قيوا  مووارال الاف ون العلموي 
 (.8ملحا )لطلبة ايامعة

 : إجراءات البحث - 11

 :مت  افيا الدراسة اوقاو للخطوال اآل ية 
ضووويا اريقوووة  ووودري  الفي يووواا  مارسوووة مووووارال الاف ووون املياوووامعريف مووون  وووال  ووودع جووورى  و  -02-0

جلشوووال  مووويف مريووورتكة موووع مووودر  املشووواق، مت  اهلوووا  وضووويا آليوووال  طبيوووا البحووو   وووا يوووومن سوووامة 
 . ملا  ط  ل  اجرااال  افيا الادري  اوقاو 

 .مت  ديد  ياة البح  اوقاو ملا رت ا عارع الي  آعفاو  -02-0
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ا ااسووورتا يكيال الاووودري  املصوووواحبة  ، ااملاووووماة للااوووا"الاموووو  اا  اوووو ا " مت ا وووداد كيوووع اراضووورال ملشووواق   -02-0
 . ملمارسة موارال الاف ن املياامعريف من قبيف مدر  املشاق

 . مت  طبيا مقيا  موارال الاف ن العلمي  لن أوراد البح  قبيف البدا باطبيا البح  -02-6
الاكريبيووووووووووووة االوووووووووووووابطة  ووووووووووووال العووووووووووووام الدراسووووووووووووي : ري  املشوووووووووووواق للمكمووووووووووووو انيمت  وووووووووووود -02-1
، ادر   املشوواق بالللووة ا جنلي يووة اضوواوة اي الللووة العربيووة كاملعاوواد  م، اقود اسووالرقت وصوواو دراسووياو كوواماو 8020/8022

 .يف قش  الفي ياا
رااال  طبيوا البحو ، رت  يارع مدر  املشاق  دع مرال  ال الاكربوة؛ ملاابعوة سوامة اجو -02-4

 .اا اا   ن كر   لن سن الاكربة
 .مت  طبيا ا ابار املفا ي  الفي يا ية بعد ا عاواا من  دري  املشاق مباعرع -02-1
 .مت  طبيا مقيا  الاف ن العلمي  لن البة الريعباني بعد ا عاواا من دراسة املشاق -02-2
الفي يا يووة موون قبوويف مودر  املشوواق، اجوورى  صووحيا  مت  صوحيا ا ابووار الاحصووييف يف املفوا ي  -02-9

 . SPSSاجابال مقيا  موارال الاف ن العلمي من قبيف الباح ، امت  لييف البياعال باساخدام برعاما 
 :تصميم البحث -11

او، ا عيياوووا  ريوووا ياو، حيوو   مووديعوود  وواا البحوو  موون البحوووإ عووب  الاكريبيووة الووا مت ا ايووار العياووة ويوو  
قبوويف ( المو ووة الوووابطة، االمو ووة الاكريبيووة) موووارال الاف وون العلمووي  لوون  مووو ا البحوو ابووا مقيووا  

البدا بالبح  ابعد ا عاواا ما ، يف حني اقاصر  طبيا ا ابار املفا ي  الفي يا ية  لن  مو ا البح  بعود 
 :املالنال اآل يةا عاواا من  دري  املشاق باااو  لن ال  مدر  املشاق، اقد اعاميف البح   لن 

 :املتغاات املستدقل  -11-1

 :للبح  مالنان مشاقان، ةا
 .الادري  باساخدام موارال الاف ن املياامعريف االطريقة ا  ايادية: اريقة الادري ، اهلا مشاويان -
 .ضكور ااعاإ: ، ال  وتاان(كمالن  صايفي)ايا   -

 : املتغاات التابع  -11-2

 :ن مالنين  ابعني، ةااعاميف البح   ل
 .الاحصييف يف املفا ي  الفي يا ية -

 .مشاوى موارال الاف ن العلمي
 :اباااو  لن ما سبا، ي ون مط   صمي  البح  بالرمو  كما يلي

    EG   O1    X    O1 O2 
     CG   O1      O1O2 

  O2 وارال الاف ون العلموي،ا ابار م O1المو ة الوابطة،  CGمو ة الاكريبية، ال EG: حي  ان
 .ا ابار الاحصييف يف املفا ي  الفي يا ية
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. اسوواخدمت املاوسووطال احلشووابية، اا فراوووال املعياريووة، ا ليوويف الابوواين الراووا ي :المستلجدد  االنيددتت  
ييف الاحصو: املعروة حك  الاأدن مت اساخدام مربع اياا اعشبة الاباين املفشر يف كيف من مالوني البحو ، اةوا

 .يف املفا ي  الفي يا ية، امشاوى  اكاشا  موارال الاف ن العلمي
 :نتائج البحث -12

 :الااتتج الماس ق   لؤال البحث األول
 :ياص الشاال األال  لن اآل 

 وووااي يف املفوووا ي  الفي يا يوووة   عووو ى   ووويف  اوووا  ووووراق دالوووة احصوووا ياو  يف مشووواوى  صوووييف البوووة قشووو  الفي يووواا بايامعوووة  -
 ا فا لومال  (اعاإ -ضكور)االاو  ا جاما ي (  دري  باساخدام موارال الاف ن املياامعريف، اريقة ا ايادية) ريقة الادري ا

 لوون ا ابووار الاحصووييف يف  لإلجابووة  وون  وواا الشوواال مت اسوواخرا  املاوسووطال احلشووابية اا فراوووال املعياريووة لعامووال الطلبووة
، االاوووو  ا جاموووا ي ( ووودري  ياسووواخدام موووارال الاف ووون املياووامعريف، اريقوووة ا اياديووة)الاوودري    يوووة حشوو  اريقوووةاملفووا ي  الفي يا

 .يبني ضلو( 8)رق   اايدال، (ضكور، اعاإ)
ع ل اخابت   الاحي   اف الم ت  ا  الماء طتت الحلت    واالنح ااتت المس ت ي  لسالاتت الط ب  (0)  ا جهول ال

 الاه ي  والاءع االجامتعف   يق واه     سه اناهت  الاج   ال   يتت  
 ا فراي املعياري املاوس  احلشايب العدد الاو  ا جاما ي اريقة الادري 
 20.12 22،20 20 ضكور المو ة الاكريبية

 22،22 01،02 80 اعاإ

 29،02 02،20 90 ال لي

 2،22 22،92 29 ضكور المو ة الوابطة

 20،28 20،00 82 اعاإ

 20،21 22،82 92  ليال

 .200=العامة القصوى  لن ا  ابار 
ا ااواو  يف املاوسطال احلشابية اا فراوال املعياريوة لعاموال أووراد البحو   لون ا ابوار الاحصوييف يف ( 8)رق   يبني ايدال
، (الاف ون املياوامعريف، اريقوة ا اياديوة ودري  الفي يواا باسواخدام مووارال )الاودري  ا ااي وتال مالني اريقوة املفا ي  الفي يا ية ب
  اسوواخدام  ليوويف الابوواين الراووا يالبيووان د لووة الفووراق ا حصووا ية بووني املاوسووطال احلشووابية مت(. ضكووور، اعوواإ)االاووو  ا جامووا ي 

 (.9)رق   ، اكاعت الااا ا كما يف  جدال8×8
  و الاءع االجامتعف والا تع    اهمت اف الاء  ناتتج  ح    الابتي  الثاتتف ألف    يق  الاه ي (0)  ا جهول ال

 ادا  الط ب  ع ل اخابت  الاحي   اف الم ت  ا ال   يتت  

درجال   مو  املربعال مصدر الاباين
 احلرية

ماوس  
مشاوى  قيمة ي املربعال

 الد لة
مربع 
 أياا

الاباين 
 املفشر

 ٪29،20 ،292 ،009 2.202 2989،22 2 2989،228 اريقة الادري 
 ٪0.20 ،002 ،02 9،222 221،200 2 221.200 الاو  ا جاما ي
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 فا وووويف اريقووووة الاوووودري  
 االاو  ا جاما ي

99،229 2 99،229 892، 081، 002، 0،2٪ 

        220.220 00 2220،281 اخلطأ

          02 899282،0 ال لي

ماوسوووو  أداا أوووووراد البحوووو   لوووون ا ابووووار الاحصووووييف يف  يف احصووووا ياو  اجووووود ووووورق دال  ( 9) الااووووا ا الووووواردع يف ايوووودال  بووووني  
املفوووا ي  الفي يا يوووة يعووو ى ألدووور اريقوووة الاووودري ، ا لصووواحل المو وووة الاكريبيوووة الوووا در سوووت املفوووا ي  الفي يا يوووة باسووواخدام مووووارال 

 .الاف ن املياامعريف مقارعة بالمو ة الوابطة الا در ست بالطريقة ا  ايادية
باسوواخدام   Effect Sizeيقووة الاوودري  اوا لياوووا يف الاحصووييف يف املفووا ي  الفي يا يووة، مت ا وواد حكوو  الاووأدن ا  وواد أدوور ار 

؛ ا وواا يعوو  أن (0،292)، اقوود اجوود أعوو  يشووااي ( 9)كمووا  ووو موضووا يف ايوودال  (Eta Square ὴ2)مربووع اياووا
ا ي  الفي يا يوة لودى أووراد البحو ، من الاباين يف الاحصييف يف املف( ٪29،20)اريقة الادري   فشر حواا 

ا واا املقوودار يصووا   لوون أعوو  حكوو   ووأدن كبوون؛ مموا ياكوود أن حكوو   ووأدن  وودري  الفي يوواا  مارسووة موووارال 
الاف ن املياامعريف كبن يف الاحصييف يف املفا ي  الفي يا ية، ا اا يالور مشاوى وعالية  و يو   لوو املووارال 

 .يف  دري  الفي ياا
وون املوودر  موون مباعوورع  دريشوو  ي رجووع  ووا  الااووا ا اي أن  وودري  الفي يوواا باسوواخدام موووارال الاف وون امل اا وون أن اووامعريف م  

الووووي  ضا  لعملووو  موووون ا ايووووار اسوووورتا يكيال  دريشووووية ا ابار وووا ا ووووي أ ووووداي الاوووودري ، ا اب ع وووواآاوقووواو خلطووووة اا يووووة امدراسووووة 
كموووا . ري ، ااطوووي  اووورق الاللووو   ليووووا، ا قيوووي   مليوووة  علووو  املفوووا ي  الفي يا يوووةمااسوووبة، ا وقوووع العقبوووال اراملوووة يف اداووواا الاووود

أسوووو   ووودري  الفي يووواا باسووواخدام مووووارال الاف ووون املياوووامعريف يف رووووع مشووواوى ا وووي البوووة المو وووة الاكريبيوووة خلوووربا   الشوووابقة 
اعل  بريووو يف مشووواقيف؛ مموووا أدى اي  علووو  أكرووور اللمفوووا ي  ايديووودع، ايف ضوووب  امراقبوووة ضا يوووة خلطووووال  علموووو ، ا قيوووي  ضلوووو الووو

راسوووو او اقابليووووة للاطبيووووا، ا ووووو مووووا يشووووا د  لوووون  اميووووة معروووووة وي يا يووووة  وووون مف  ووووة، ا لوووون  ديوووود مشوووواوى دقاوووووا، ااسابصووووار 
أن األسووتلة  كمووا. العاقووال احلا وولة بووني املفووا ي  الفي يا يووة؛ ممووا ي يوود موون قوودرع الطلبووة  لوون  و يوو   ووا  املعروووة يف حيووا   اليوميووة

املياامعرويوووة الوووا  طووور  يف أداووواا  ووودري  املفوووا ي  الفي يا يوووة  رووون ا اموووام الطلبوووة ا وجووو   ف ووون   للرتكيووو   لووون أاجووو  الريوووب  اأاجوووو  
كمووووا أن . ا  ووووااي بووووني  ووووربا   الشووووابقة ا اخلووووربال ايديوووودع ا لوووون كيفيووووة ربوووو  اخلووووربال الشووووابقة خبووووربال الوووواعل  ايديوووود

شوووا د ياف ووون املياوووامعريف يف  ووودري  املفوووا ي  الفي يا يوووة يولووود بيتوووة  علووو   ايوووة بووواحلوارال ا بوووادل األو وووار؛ مموووا اسووواخدام مووووارال ال
موون حيوو   (Gunstone,1993) ا وواا ياشووك  مووع مووا أعووار اليوو  جوعشوواون. الطلبووة  لوون وووو  أوووويف للمفووا ي  الفي يا يووة

، ال يفيوة "ا وي باملوموة"راووى  علموو  لطلبوة أن اساخدام مووارال الاف ون املياوامعريف يرووع مشواوى ا وي ا
 ".ا ي باألداا"، املشاوى  علمو  "ا سرتا يكيةا ي ب"  علمو 

ا افوا عاووا ا  ووا  الدراسووة موون حيوو  وعاليووة موووارال الاف وون املياووامعريف يف الاحصووييف العلمووي مووع عاووا ا 
، يف (8000) ليوووووعا ( 8000) بوووود الصوووبور، ا (2221)، ا طوووا ا Swanson,1990دراسوووة كووويف موووون ا

 .يف  اا الال( 8008)حني اال  مع عاا ا دراسة حشام الدين
يف  احصوا ياو  أما بالاشبة ألدر الاو  ا جاموا ي يف الاحصوييف يف املفوا ي  الفي يا يوة، وقود أ وورل عاوا ا البحو  اجوود وورق دال  

ا  وواد مقوودار أدوور الاووو  ا جامووا ي يف الاحصووييف  .ماوسووطال أداا أوووراد البحوو  يعوو ى اي الاووو  ا جامووا ي، ا لصوواحل ا عوواإ
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كموا  وو موضوا يف  ( Eta Square ὴ2)باسواخدام مربوع اياوا  Effect Sizeيف املفوا ي  الفي يا يوة، مت ا واد حكو  الاوأدن 
موووون ( ٪0،2)؛ ا وووواا يعوووو  أن الاووووو  ا جامووووا ي يفشوووور حووووواا (٪0،2)، اقوووود اجوووود أعوووو  يشووووااي ( 9)ايوووودال 

حصووييف يف املفووا ي  الفي يا يووة لوودى أوووراد البحوو ، ا وواا املقوودار يصووا   لوون أعوو  حكوو   ووأدن الابوواين يف الا
 .ضعي 

أما بالاشبة ألدر الافا يف بني الاو  ا جاما ي ااريقة الاودري  يف الاحصوييف يف املفوا ي  الفي يا يوة، وقود أ وورل عاوا ا البحو  
ا وواا يوودل  لوون . اي الافا وويف بووني اريقووة الاوودري  االاووو  ا جامووا ييف أداا أوووراد البحوو  يعوو ى  احصووا ياو   وودم اجووود ووورق دال  

. وعاليوة  ودري  الفي يواا باسواخدام مووارال الاف ون املياوامعريف يف  اميووة مووارال الاف ون العلموي لودى الواكور اا عواإ  لون الشووواا
فو ل الواكور اا عواإ  لون الشوواا  لون الواعل   اقد يع ى ضلو اي أن  و ي  موارال الاف ن املياامعريف يف  ودري  الفي يواا قود ح

 .يف ضوا  رياب  بيتا    ا جاما ية اا قاصادية، وروعت مشاوى ا يو  ألعريطاو  الاعلمية يف أدااا  عل  املفا ي  الفي يا ية
 :الااتتج الماس ق   إجت   اللؤال الثتنف
 :ياص الشاال الراين  لن اآل 

ا وووااي اريقوووة  ياملووووارال الاف ووون العلموووي  عووو ى يف مشووواوى اكاشوووا  أووووراد البحووو   وويف  اوووا  ووووراق دالوووة احصوووا ياو  -
 االاو  ا جاما ي ل (  دري  باساخدام موارال الاف ن املياامعريف، اريقة ا ايادية)الادري  

ل احلا وويف لووودى أوووراد البحوو   لووون مقيووا  مووووارا( Gain)لإلجابووة  وون  ووواا الشوواال، مت اسوواخرا   ماوسووو  ا كاشووا  
 :كما يلي  الاف ن العلمي

 . ماوس  أدا و   لي  قبيف بدا الاكربة - ماوس  أداا الطلبة  لن املقيا  بعد الاكربة=  ماوس  ا كاشا 
، االاووووو  ا جامووووا ي (الاوووودري  باسوووواخدام موووووارال الاف وووون املياووووامعريف، اريقووووة ا اياديووووة)الاوووودري   اضلووووو حشوووو  اريقووووة

 .يبني ضلو( 2)رق   اايداليارية املقابلة هلا، ، اا فراوال املع(ضكور، اعاإ)
 (6)  ا جهول ال

 (Gain)الماء طتت الحلت    واالنح ااتت المس ت ي  الةالتا الط ب  لمهت ات الا     الس مف
 اريقة الادري 

الاو  
 كاشا   املاوس  احلشايب العدد ا جاما ي

 الاف ن العلمي
الاشبة املتوية  كاشا  

 ميالاف ن العل
ا فراي 
 املعياري

الاوووووووووووووووووووودري  باسووووووووووووووووووووواخدام 
موووووووووووووووووووووووووووووووارال الاف وووووووووووووووووووووووووووووون 

 املياامعريف

 0،222 ٪22،21 2،220 20 ضكور
 2.292 ٪21،28 2،212 80 اعاإ
 2.019 ٪20،21 2،909 90 ال لي

الاوووووووووووووووووووووووووودري  بالطريقووووووووووووووووووووووووووة 
 ا  ايادية

 0،122 ٪29،92 2،828 29 ضكور
 0،202 ٪22،22 2،001 82 اعاإ
 0،218 ٪22،28 2،280 92 ال لي

أووراد البحو   لون مقيوا  مووارال الاف ون ا ااوواو يف املاوسوطال احلشوابية اا فراووال املعياريوة ألداا ( 2)رقو   يبني ايودال
، االاووووو  ( وووودري  الفي يوووواا باسوووواخدام موووووارال الاف وووون املياووووامعريف، اريقووووة ا اياديووووة)الاوووودري  بشووووب  ا ووووااي اريقووووة  العلمووووي

بووني املاوسووطال احلشووابية مت اسوواخدام  ليوويف الابوواين الراووا ي كمووا يف   او البيووان د لووة الفووراق احصووا ي(. عوواإضكووور، ا)ا جامووا ي 
 (.2)رق  دال اي
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 (1)  ا جهول ال
ناتتج  ح    الابتي  الثاتتف ألف    يق  الاه ي  و الاءع االجامتعف والا تع    اهمت لملاء  اةالتا اا اد البحث 

  مفلمهت ات الا     الس

درجال   مو  املربعال مصدر الاباين
 احلرية

ماوس  
الد لة  قيمة ي املربعال

 مربع أياا ا حصا ية
 ،280 ،002 2،028 1،229 2 1،229 اريقة الادري 

 ،028 ،012 9،828 9،022 2 9،022 الاو  ا جاما ي

 ،002 ،112 ،028 ،010 2 ،010 الافا يف

       ،282 00 22،282 اخلطأ

         02 2220،210 مو ال

يف ماوسوووو  أداا أوووووراد البحوووو   لوووون مقيووووا  موووووارال  اجووووود ووووورق دال احصووووا ياو ( 2)رقوووو   بووووني  الااووووا ا الووووواردع يف ايوووودال 
الاف ووون العلموووي يعووو ى ألدووور اريقوووة الاووودري ، ا لصووواحل المو وووة الاكريبيوووة الوووا در سوووت باسووواخدام مووووارال الاف ووون املياوووامعريف 

 . مو ة الوابطة الا در ست بالطريقة ا  اياديةمقارعة بال
باسوواخدام   Effect Sizeا  واد أدوور اريقووة الاوودري  اوا لياوووا يف  اميووة موووارال الاف وون العلمووي، مت ا وواد حكوو  الاووأدن 

ا وواا يعوو  أن ( 0،280)، اقوود اجوود أعوو  يشووااي (2)، كمووا  ووو موضووا يف ايوودال  (Eta Square ὴ2) مربووع اياووا
من الاباين يف ا كاشا  احلا يف يف مشواوى الاف ون العلموي لودى ( ٪28،0)الادري   فشر حواا  اريقة

اوووراد البحوو ، ا ووواا املقوودار يصووا   لووون أعوو  حكووو   ووأدن كبوون؛ مموووا ياكوود أن حكوو   وووأدن  وودري  الفي يووواا 
 .راد البح باساخدام موارال الاف ن املياامعريف كبن يف  امية موارال الاف ن العلمي لدى أو

كمووا  الووور الااووا ا  وودم اجووود وووراق دالووة احصووا ياو بووني ماوسووطال أداا أوووراد البحوو   لوون مقيووا  موووارال الاف وون العلمووي 
ا ووا  الااووا ا  اكوود وعاليووة  وودري  . ، أا للافا وويف بووني اريقووة الاوودري  االاووو  ا جامووا ي(ضكووور، اعوواإ)  عوو ى للاووو  ا جامووا ي

لاف ووون املياوووامعريف يف  اميوووة مووووارال الاف ووون العلموووي لووودى أووووراد البحووو  بلووو  الاالووور  ووون عوووو و  الفي يووواا باسووواخدام مووووارال ا
 .ا جاما ي

ار ا  رجع  ا  الااا ا اي أن  دري  الفي يواا باسواخدام مووارال الاف ون املياوامعريف  يوأ بيتوة  علو   ايوة 
املمارسووة العديووود موون موووارال الاف ووون للطلبووة لووو ي  مليوووال  علمووو ،  بوواملرنال الاعلميووة، اأ احووت ور ووواو 

العلموووي يف أداووواا  علووو  املفوووا ي  الفي يا يوووة، مووون  وووال البحووو  االاقصوووي االووووب  اوووورن الفوووران ا قووودم 
 .بة ملمارسة موارال الاف ن العلمي  ال  علمو  بطريقة ماالمة امط  هلالأي أهنا أ احت ور او للطالافشنال العلمية، 

امعريف يف  اميووووة شوووواوى وعاليووووة  وووودري  الفي يوووواا باسوووواخدام موووووارال الاف وووون املياووووأمووووا بالاشووووبة لاريوووواب  م
العلمووي لوودى كوويف موون الوواكور اا عوواإ، ور ووا يرجووع اي أن  وواا الووام  موون الاوودري   أ ووا  موووارال الاف وون 

 . الفي يا يةور او مارياتة ألوراد البح  من اياشني ملمارسة موارال الاف ن العلمي يف أدااا  عل  املفا ي  
ا افا عاا ا  اا البح  من حي  وعالية موارال الاف ن املياامعريف يف  امية الاف ن العلموي موع عاوا ا 

 (.8000) بد الصبور، ا (2221) ، ا طا ا (Swanson,1990)دراسة كيف من سواعشن 
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 :املضاةني الرتبوي  للبحث -13

ر الاعلوووي   خالووو  مراحلووو ، تووودي ا وووداد الفووورد ان الالووونال احلا ووولة يف الوقوووت احلاضووور  اطلووو   طووووي
القوادر  لون الاف وون العلموي الشولي  ا لوون  و يو  كوويف  علو  يف حيا و  موون أجويف ا عاقوال موون مرحلوة املعروووة 

ااملامرلوووووووة يف الاف ووووووون االاأمووووووويف يف املعرووووووووة االاعموووووووا يف وومووووووووا  Metacognitionاي مرحلووووووة املياامعرووووووووة 
الا رع اا ساد ل  لون أبعاد وا ال اماوة مون  وال ماالوموة حيوة مون البحو  ا فشن ا ااكارياي أبعاد ا ال

  أن يصبا من أاي أالويال الرتبية العلميوة  اميوة قودرع املدرسوني  لون  ؛ اهلاا  (2222 بيد، )االاقصي 
يف  وووا ل الاخطووي  للاوودري  ا افيووا  ا قواوو ، ألن ممارسوووة ا سوويما كيفيووة الاف وون يف الاف وون، ابريوو يف 

دار  يف  وجيوووو  الباووو  لباوووواا املفووووا ي  ادي ووووو  يتووووة الاوووودري  ملووووارال الاف وووون املياووووامعريف يف الاووودري  يوووو 
، بووووود و مووووون (8000 بووووود الصوووووبور، ؛Beath,1998)العلميوووووة، ايف  قبووووويف أو وووووار   امااقريووووواوا ا عوووووديلوا 

 . ا  اماد  لن ال ا  املقررع، ا قداوا للماعلمني بصورع ساكاة اسلبية
البعوود املياووامعريف يف  ووال  طوووير  وودري  املفووا ي  العلميووة ضووراري لاطوووير  موويف كوويف أاووراي  ان  و يوو 

الورباما ااخلطو  الدراسوية؛ ملوا هلوا مون أةيووة  ا ووو  يتوة الاودري  االطلبووة، امطوور : ويووا نالعمليوة الرتبويوة  و
االاعل  الاا  املشواقيف االقوادر يف ا داد الفرد القادر  لن الاف ن العلمي الشلي  ا لن الاصمي  اا با ار، 

 . لن  و ي  كيف  عل  جديد يف حيا   العملية
 :املدقرتحات -14

 :اآل يةملقرتحال يف ضوا الااا ا الا أوون الي  البح ، ا ن الاقدم با
قشوووووام الفي يووووواا اي أةيوووووة  و يووووو  مووووووارال الاف ووووون املياوووووامعريف يف يف أضووووورارع  وجيووووو  أ وووووواا  يتوووووة الاووووودري   -06-0

 .ممارسا   الادريشية؛ لاحشني  مليا  دري  ا عل  املفا ي  الفي يا ية
قشووووام الفي يوووواا  لوووون ا ووووداد مواقوووو   دريشووووية باسوووواخدام موووووارال الاف وووون يف أ وووودري  أ ووووواا  يتووووة الاوووودري   -06-0
 .املياامعريف
 ي  الفي يا يووة؛ ألةياوووا يف  شووني  ريووكيع الطلبووة  لوون ممارسووة موووارال الاف وون املياووامعريف يف أداوواا  علمووو  للمفووا -06-0

 . عل  املفا ي  الفي يا ية ايف  امية موارال الاف ن العلمي
اجوووراا م يووود مووون الدراسوووال االبحووووإ ل ريووو  مشووواوى وعاليوووة الاووودري  باسووواخدام مووووارال الاف ووون املياوووامعريف  -06-6

 .أ رى مريف موارال الاف ن الااقد اا بدا ي يف الاحصييف يف ورا  املواد العلمية املخالفة ايف  امية موارال  ف ن
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 املراجع

  :املراجع العربي 

 .ادوور برعوواما  وودري  باملوووارال ووووق املعرويووة يف الاحصووييف االداوعيووة للوواعل (.  8002) .بقيعووي، عوواو  -
 .رسالة دكاورا   ن ماريورع، جامعة النمو ، األردن

 .دار ال اا  للارير: العني . ي  ا طبيقالمفا - علي  الاف ن  (.2222). جراان، واحي -
 أدوور دارع الوواعل  ووووق املعرويووة ادارع الوواعل  العاديووة يف الاحصووييف(. 8008)  .حشووام الوودين، ليلووي -

 لوووة ايمعيوووة املصووورية للماوووا ا ااووورق . ا مليوووال العلووو  ابقووواا ادووور الووواعل  لااميوووا الصووو  الرابوووع ا باووودا ي
 .222-229، (22) .الادري 
أدووور اريقوووة الاووودري  املعوووريف اوووووق املعوووريف يف  صوووييف االبوووال الصووو   (.2222) .ديراخلطيووو ،  ووو -

 .رسالة ماجشان  ن ماريورع، ايامعة األردعية،  مان، األردن .الشابع األساسي للمعروة الرياضية
:  موان .الاودري  مون ماالوور الاف ون وووق املعوريف الواعل  رعية جديودع يف(. 8002) . الرايري، ااان -

 .ر الف ر، األردندا
دراسوة  ليليوة للعريوطة العلميووة الوواردع يف كاوا  الفي يواا للراعويوة العامووة (. 8002). ال  واعيني، كوال -

 (.8)28،  لة الرتبية املصرية. بفلشطني يف ضوا ابعاد ابيعة العل  ا مليا  
لراعويووة بفلشووطني يف  طوووير ماووا ا الفي يوواا يف املرحلووة ا(. 8008). ال  وواعيني، كووال، اعوواال، حمموود -

 . 222-220، (8)82،  لة دراسال العلوم الرتبوية .ضوا ا  ا ال العاملية
دار :  مووووان .ا  ا ووووال العامليووووة املعا وووورع يف ماووووا ا العلوووووم ا دريشوووووا(. 8020) . ياووووون،  وووواي  -

 .الريراق للارير االاو يع، األردن
ووووارال الووواعل  وووووق املعرويوووة ضووومن وا ليوووة  ووودري  الطالبوووال  لووون م(. 8002) .الشوووعدي، اعاصوووار -

( 82)،  لوة كليوة الرتبيوة. مومال  لمية حقيقية يف وومون للمفا ي  العلمية ايف ا ا ا ن فو مادع العلوم
299-220. 
أدر اساخدام اسورتا يكيال الاف ون وووق املعوريف مون  وال الريوب ة العامليوة  (.8020) .ماال ،الريبيف -

رسووووالة  .ي ا اميووووة موووووارال الاف وووون العليووووا لوووودى االبووووال مقوووورر الرب ووووةللمعلومووووال  يف الاحصووووييف الدراسوووو
 .الريان: ماجشان  ن ماريورع، جامعة امللو سعود

ريورية، ب  لااميوة املووارد الااملركو  الوو  . قوم برعاما املاا ا اال ا  املدرسية(. 8002). الرييخ،  مر -
 .،  مان، األردن(2) اقرير رق سلشلة الدراسال الاقواية لربعاما الاطوير الرتبوي، ال

 عريووو   وووفاا األ شووور،  .اسووورتا يكيال لاووود ي  املياامعرووووة(. 2222) .اووسووو و، ادووور ،وووووعاني، جيوووون
 .دار الاووة العربية:  علي  من أجيف الاف ن، ا دارال مرك   امية ا م اعال البريرية، القا رع

موارر . رياميف يف  شوني  علو  املفوا ي  الفي يا يوةاملاحن املاالومي املعريف ال (.8002) . القادري، سليمان -
 .، مرك   طوير  دري  العلوم، جامعة  ني مش ، القا رع، مصراحن املاالومي يف الادري  االاعل امل
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معيقووال  علوو  املفووا ي  الفي يا يووة موون اجوووة عالوور معلمووي الفي يوواا يف (. 8002) . القووادري، سووليمان -
 .280-202، (2)20 لة املاارع ، فرقجامعة آل البيت، امل .مشال األردن

قا مووة  لوون املاحوون الباووا ي يف ( PDEODE)أدوور اسوورتا يكية  دريشووية(. 8022) .ااووو ، اعاصووار -
احافووواظ املفوووا ي  العلميوووة ااكاشوووا  العلميوووال العلميوووة لووودى البوووة املرحلوووة الشاسوووية يف ضووووا موقوووع ا ووووو  
 . مان، األردن ردعية،رسالة ماجشان  ن ماريورع، ايامعة األ .الوب 
 .دار الف ر العريب: القا رع .اسرتا يكيال الادري  االاعل (. 8000) . بد احلميد، جابر -
أدووور اسووورتا يكيال موووا اراا املعرووووة يف  صوووييف العلووووم ا اميوووة مووووارال  (.8000) . بووود الصوووبور، مووو  -

-2،(2)9، الرتبيوة العلميوة  لوةالعل  الا املية االاف ن ا با اري لدى  اميا الصو  الرالو  ا  ودادي، 
22. 

ا ودارال مركوو   موا اراا املعروووة وو  قودم يف عووداع  .مووا اراا املعرووة(. 8002) . بيود، الووي    اضورا  -
 . طوير  دري  العلوم، جامعة  ني مش ، القا رع، مصر

 يفأدور اريقوة الاودري  املعوريف االفووق معوريف لطلبوة املرحلوة األساسوية (. "2221).  طوا ا ، ميريوييف -
 .رسالة دكاورا   ن ماريورع، ايامعة األردعية،  مان، األردن . ف ن   العلمي ا صيلو  للمفا ي  العلمية

أدوووور اسوووواخدام الريووووب ال املفا يميووووة يف  وووودري  مووووادع الفي يوووواا  لوووون  اميووووة (. 8008) .، را وووود ليوووو  -
  ووون ماريوووورع، ايامعوووة رسوووالة ماجشوووان .مووووارال ا درا  الفووووقي لووودى البوووة الصووو  األال دووواعوي العلموووي

 .اهلامشية، ال رقاا
ا  ا وووال العامليوووة املعا ووورع يف  طووووير ماوووا ا الفي يووواا يف املدرسوووة  .(2220) .حممووود، حووواام ععموووان -
 .229 -202، 9، جامعة البصرع ،  لة كلية الرتبية .الراعوية
صووييف البووة الصوو  أدوور اسوواخدام اسوورتا يكية  وودري  ووووق معرويووة يف   (.8002) .امحوود ،الامرااووي -

رسووالة ماجشووان  وون ماريووورع، ايامعووة  .الشووابع اا ا ووا   العلميووة اموودى اكاشووات  ملوووارال  مليووال العلوو 
 .األردعية،  مان، األردن

وعالية احدع  ن ال   ل  لون الاحصوييف العلموي ا مليوال العلو  اااواض (. 2221) .لط  ا ، عادية -
املوارر العلموي األال، األكادايوة العربيوة للعلووم ة املصرية للرتبية العلمية، ايمعي ،القرارال للطالبال املعلمال

 .222-291 (8)أ ،  29-20 .االا اولوجيا
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