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  مقدمة:ال
 ال شؾ أف العالـ يعيش عصور هف التقدـ العمهي والتكىولوجي شهمت هعظـ

هعارؼ األىساىية وتتجدد وبالهثؿ تتطور ال ىواحي الحياة لـ يشٍدٌا هف قبؿ،
باستهرار بطريقة هتسارعة تفرض عمِ الفرد ضرورة هجاراتٍا هف خبلؿ تطوير 
قدراتً وأساليبً في التعاهؿ هع ها يحيط بً هف هواقؼ يوهية وهع ها يىتج هف 
التطورات الحديثة العمهية والتكىولوجية، ليس ٌذا فحسب بؿ هف الهؤكد أف ٌذا 

الهجتهعات  يرات تؤثر عمِ الىظـ التربوية فييالتقدـ يفرض تحديات وتغ
 الهعاصرة.

لذا أصبح االٌتهاـ بتعمىـ وتعمـ العموـ أهرًا همحًا وليس ترفًا في ظؿ ٌذا التقدـ 
التكىولوجي والهعرفي الكبير الهتسارع الذي يشٍدي القرف الحالي، ولقد آهىت بذلؾ 

واقع همهوس هف خبلؿ  كؿ هف الهجتهعات الهتقدهة والىاهية، وُترجـ ذلؾ إلي
اٌتهاهٍا بتطوير الهىاٌج الدراسية بها تتضهىً هف أٌداؼ والهحتوي والوسائؿ 

 وأساليب وطرؽ تعمىـ وتعمـ العمـو في جهيع هراحؿ التعمىـ الهختمفة.   
ويؤكد رجاؿ التربية العمهية عمِ أف تعمىـ وتعمـ العموـ بشكؿ خاص ال يقتصر 

جهيع الب، ولكف ٌو عهمية تٍتـ بىهو الطالب هف عمِ ىقؿ الهعرفة العمهية لمط
هٍاريا( هف أجؿ تحقيؽ شخصية هتكاهمة، ويؤكدوف )عقميًا ووجداىيًا و  الجواىب

عمِ أف الٍدؼ األساسي هف تعمىـ العموـ ٌو تعمىـ الطبلب كيؼ يفكروف، ال 
دراكٍا أو توظيفٍا في الحياة، وُيعد  كيؼ يحفظوف الهىاٌج الدراسية دوف فٍهٍا وا 

، فأفضؿ الهىاٌج والبراهج واألىشطة ـ ٌو األداة األساسية لتحقيؽ ذلؾهعمـ العمو 
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ا قد ال تحقؽ أٌدافٍا ها لـ يكف هعمـ العموـ هتهيزًا همٍهًا في طريقة  العمهية وغيٌر
تدريسً وأساليب تعمىهً وتصهيـ أىشطتً وكيفية تىفيذٌا هع طبلبً، ٌذا الهعمـ 

خمؿ في الهىاٌج والبراهج الدراسية حتي القادر عمِ تعويض أي ىقص أو 
 االهكاىات الهادية.   

ويتفؽ هعمهو العموـ عمِ أف الطريقة الهثمي لتحسيف تعمىـ العموـ وتطويري ال 
يهكف أف يتـ إال هف خبلؿ استخداـ الهىٍج العمهي القائـ عمِ البحث والتجريب، 

ذا يتطمب إعداد ىشء قا عهاؿ العقؿ في حؿ الهشكبلت، ٌو در عمِ أف يبىي وا 
ذا ه ً الىظرية البىائية فالتعمىـ القائـ عمِ الهدخؿ يا تؤكد عمهعرفتً بىفسً، ٌو

البىائي يركز عمِ التفكير والفٍـ واالستدالؿ هف خبلؿ تطبيؽ الهعرفة في هواقؼ 
 حياتية جديدة.

ولتحقيؽ ذلؾ أكدت الىظريات التربوية الحديثة عمِ أٌهية طرؽ التدريس 
ا الكبير في تحقيؽ األٌداؼ القائهة عمِ  ىهاذج التعمىـ والتعمـ البىائي، وذلؾ لدوٌر

التربوية الهرجوة هثؿ اكتساب الخبرات التعميهية الجديدة وتىهية الهيوؿ 
واالتجاٌات، والتغمب عمِ الفروؽ الفردية وهخاطبة أىهاط التعمـ الهختمفة، 

 .وضهاف التفاعؿ اإليجابي لمطبلب هف خبلؿ العهؿ الجهاعي
ي الهسئولة عف تكويف  ًَ األساسية لبىية العمـ الهعرفية ٌو وُتعد الهفاٌيـ ٌي المبى
البىية الذٌىية لدى الطالب وكذلؾ اىتقاؿ أثر التعمـ، وهف ثـ يعد تكويف الهفاٌيـ 
ا لدى الطبلب أحد أٌـ أٌداؼ تعمىـ وتعمـ العموـ في جهيع  العمهية وتطويٌر

ذا يعىي ضرورة اتباع أسموب تعميهي تعمهي الهراحؿ التعميهية الهختمفة، ٌو
يضهف سبلهة تكويف ٌذي الهفاٌيـ العمهية وبقائٍا لدى الهتعمـ داخؿ تراكيب 

 هفاٌيهية هعرفية صحيحة.
أىً قد جرت العديد هف الدراسات تستٍدؼ  (2008) ويؤكد عبد اهلل خطابية

تعمىـ و تعمـ دراسة أثر توظيؼ استراتيجيات قائهة عمِ الىظرية البىائية في 
الهفاٌيـ العمهية، وأوضح أف الغالبية العظهي لٍذي الدراسات أكدت عمِ التفاعؿ 
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الىشط لمطالب أثىاء عهمية التعمىـ وذلؾ هف خبلؿ اجراء العديد هف األىشطة 
والتجارب العمهية في هجهوعات أو فرؽ عهؿ، ليس ٌذا فحسب و لكف أكدت 

ي الىشاط لضهاف حدوث التعمـ ذو الهعىي أيضا عمِ الهشاركة الفكرية الفعمىة ف
القائـ عمِ الفٍـ، كها أوصت بضرورة إدراؾ الطبلب لهفاٌيهٍـ األولية التي 
يحهموىٍا وذلؾ هف خبلؿ القياـ بتىبؤات هبىية عمِ هعرفتٍـ السابقة وعهؿ 

 هقارىات بيف ٌذي الهعرفة السابقة وها يكتسبوىً هف تفسيرات عمهية جديدة.  
يكمً الخاص، الفيزياء ويتهيز عمـ كها  ببىائً الهفاٌيهي الهطور الهتىاهي ٌو

بىسيج هتهاسؾ هف الهفاٌيـ الهترابطة بعبلقات هىطقية هتىوعة تشكؿ في  يتهيز
هجهوعٍا القواعد والىظريات والقواىيف وىظـ األفكار، ولهَّا كاىت الهفاٌيـ الفيزيائية 

ف األساسي لمهعرفة الفيزيائية، فإف ت دريسٍا يحظِ بدرجة كبيرة هف االٌتهاـ الهكوِّ
لدى التربوييف ِلها لتمؾ الهفاٌيـ هف أثر كبير في توضيح البىية الفيزيائية 

 وتىظيهٍا.
بالتجريد، واعتهاد  -في كثير هف األحياف -ىظرًا لكوف هفاٌيـ الفيزياء تتهيزو 

تهيز في ىظرًا ألىٍا تدرتٍـ عمِ التحميؿ الستيعابٍا، و فٍـ الطبلب لٍا عمِ ق
هعظـ بىيتٍا بالتراكـ؛ فإف تعمـ الطبلب  لهفٍوـ جديد يتطمب أف تكوف الهفاٌيـ 
ذا بدوري يبرز  السابقة الهتكوىً لديٍـ صحيحة وهتفقة هع التفسير العمهي، ٌو

 أٌهية الكشؼ عف الهفاٌيـ السابقة لدى الطبلب، وتصويب الخطأ هىٍا.
لتػػػي تىاولػػت بالدراسػػػة التفكيػػػر فػػػي لػػذا تزايػػػدت فػػػي السػػىوات األخيػػػرة األبحػػػاث ا 

 Misconception والهفػػػػاٌيـ الخطػػػػأ   Misunderstandingالهفػػػػاٌيـ وسػػػػوء الفٍػػػػـ

 Conceptualوالتغييػػر الهفػػاٌيهي   Alternative Conceptionsالبديلاا  والمفاايم  
Changing   لػػدى الطػػبلب فػػي جهيػػع الهراحػػؿ التعميهيػػة، وبػػالرغـ هػػف ذلػػؾ هػػازاؿ

 هجااًل هتسعًا لمدراسة. ٌذا الهوضوع يهثؿ
اىسياف المذيف يؤكدوف عمِ أىً إذا أردىا تكويف  ووفقًا لكؿ هف أوزوبؿ وىوفاؾ ٌو

عف الخبرات  يىبغي الكشؼ فإىً هفاٌيـ جديدة هتهاسكة بصورة صحيحة،
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عىد ربطٍا بالتعمـ والهفاٌيـ  بقة لدى الطمبة وأخذٌا بالحسباف،والهعارؼ السا
/ الخطأ الهوجودة لدى الطبلب عادة ها تعيؽ تعمهٍـ  ديمةلهفاٌيـ البفا الجديدة،
ىسبة احتفاظٍـ بهادة التعمـ، حيث أىٍا تكوف هف الىوع البدائي الساذج،  وتقمؿ هف

 بهعىِ أف الطالب يحفظ الهفٍـو دوف هعىِ أو فٍـ )استظٍار(.
ة إلِ وجود أشكاؿ هختمف وبالفعؿ أشارت العديد هف الدراسات واألبحاث التربوية

هف الفٍـ البديؿ أو الخطأ، لدى الطبلب في الهراحؿ الدراسية الهختمفة وكذلؾ في 
الجاهعة في جهيع تخصصات العموـ والرياضيات، األهر الذي دعا التربوييف إلِ 

أو  البحث عف استراتيجيات تدريس ُتسٍـ في الكشؼ عف الهفاٌيـ البديمة
ا، وتزيد هف هدة احتفاظٍـ الخطأ، لدى الطبلب وتعهؿ عمِ تصحيحٍ الهفاٌيـ

 بٍا.
أكدت الكثير هف البحوث والدراسات التي ُأجريت في ٌذا الهجاؿ عمِ  كها

هواجٍة الطبلب لهشكمة تتهثؿ في استخداـ هعمهي الفيزياء ألساليب وطرؽ 
تعميهية غير هىسجهة هع الىهاذج التعميهية التي تىاسب قدرات الطبلب وأىهاط 

 يزاؿ هىصبا عمِ اكساب الطمبة أكبر قدر ههكف هف تعمهٍـ، إذ أف التركيز ال
الهعموهات بوصفٍا غاية أساسية هف عهمية التعمـ، هها يسبب بالتالي إخفاقًا كبيرًا 
في التحصيؿ العمهي لمطمبة والذي هف الههكف بدرجة كبيرة يكوف السبب فيً 

 وجود هفاٌيـ خطأ في البىية الذٌىية لدى الطبلب .
استخداـ ىهوذج التسريع الهعرفي بوصفً أحد الىهاذج التي وترى الباحثة أف 

تتبىي الهدخؿ البىائي في عهميتي التعمىـ والتعمـ، قد ُيسٍـ بقدر كبير في تىظيـ 
وتعديؿ الخبرات التعمىهة السابقة واكتشاؼ الهفاٌيـ الخطأ لدى الهتعمـ وتىهي 

مهتعمـ بأف يشارؾ قدراتً العمىا في التفكير، وتهكف الهعمـ هف إعطاء فرصة ل
العديد بفاعمىة ٌو وأقراىً في العهمية التعميهية، هها ُيسٍـ بشكؿ هؤكد هف تحقيؽ 

ة وجعؿ الهوقؼ التعميهي والعهمية التعميهية ككؿ أكثر يهف األٌداؼ الهرجوة بفاعم
 هتعة لكؿ هف الطالب والهعمـ. 
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 منطمقات البحث : 
الفيزياء إحدى أٌـ الهشكبلت  الزاؿ اىخفاض هستوى تحصيؿ الطبلب في هادة

التي تواجً كبل هف الطبلب في هجاؿ التعمـ وهعمهي ٌذي الهادة في هجاؿ 
تدريسٍا وذلؾ ىتيجة الستخداـ الهعمهيف ألساليب وطرائؽ تدريس تقميدية 
تعتهد الحفظ واالستظٍار وعدـ التفاعؿ ها بيف الهتعمـ وها يتعمهً سواء داخؿ 

ا إىٍا تجعؿ هف الطالب هجرد هتمقي لمهعموهات قاعة الدرس أـ خارجٍا، كه
إذ قميبل ها تتيح ٌذي األساليب والطرائؽ لمهتعمـ اف يىاقش ويحمؿ ويستىتج 
ويهارس هٍارات االستقصاء وحؿ الهشكبلت حتِ يصؿ الِ الحقائؽ هها 

 يفقدي روح البحث والتفكير العمهي السميـ.
 التقميدية ُيعد بحد ذاتً ىوعا هف إف استخداـ هعمهي الفيزياء لؤلساليب والطرؽ

أىواع تعمىـ الطبلب لتمؾ األساليب والطرؽ وبالتالي يقوهوا باستخداهٍا أثىاء 
 عهمية تعمهٍـ الذاتي وبشكؿ روتيىي عفوي.

 ُيعد تكويف الهفاٌيـ الفيزيائية بشكؿ صحيح في ذٌف هعمهي الفيزياء هف أٌـ
ة بكميات التربية، ألف وجود أٌداؼ براهج إعداد هعمهي الفيزياء قبؿ الخده

هثؿ ٌذي الهفاٌيـ الخطأ لدى ٌؤالء الطبلب الهعمهيف يعد كارثة ألىٍا ستىتقؿ 
 بالضرورة إلي طبلبٍـ وبالتالي ستىتشر.

  كها يعد تدريب ٌؤالء الطبلب الهعمهيف عمِ كيفية تشخيص الهفاٌيـ الخطأ
ا هف أٌـ أٌداؼ بشكؿ دقيؽ وعمهي واستخداـ استراتيجيات حديثة في تعديمٍ

 إعداد ٌذا الطالب الهعمـ هٍىيًا بكميات التربية.
 وجود هفاٌيـ فيزيائية خطأ يعد هعوؽ لىهو هفاٌيهي صحيح لدى الهتعمـ، حيث

يهىع تكويف خريطة ذٌىية سميهة هترابطة يسٍؿ هعٍا أف يبىي عميٍا هفاٌيـ 
 وخبرات آخري.

استراتيجيات حديثة تعتهد عمِ  تعديؿ ٌذي الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ باستخداـ
التعمـ الىشط الذاتي والجهاعي لمهتعمهيف، قد يساعد عمِ تكويف اتجاٌات 
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إيجابية لدى طبلب الهرحمة الثاىوية ىحو دراسة هادة الفيزياء والتقميؿ هف 
 عزوؼ الطبلب عف التخصص العمهي ٌروبًا هف دراسة هادة الفيزياء.

سة تىاولت تدريب طبلب هعمهي الفيزياء أثىاء عمِ حد عمـ الباحثة ال توجد درا
إعدادٌـ بكميات التربية هف خبلؿ استخداـ ىهوذج التسريع الهعرفي البىائي 

الهتكوف لديٍـ واىتقاؿ أثر التدريب الخطأ وقياس أثر ذلؾ عمِ تعديؿ فٍهٍـ 
الهتكوف لدى طبلبٍـ وتىهية اتجاٌات طبلبٍـ ىحو الخطأ عمِ تعديؿ الفٍـ 

 فيزياء.   دراسة ال
 مشكمة البحث: 

لدى الطبلب الخطأ تهثمت هشكمة البحث في وجود بعض الهفاٌيـ الفيزيائية 
جاهعة اإلسكىدرية، وذلؾ هف خبلؿ  -هعمهي الفيزياء قبؿ الخدهة بكمية التربية

هبلحظة الباحثة لٍؤالء الطبلب أثىاء تدريسٍـ في فترة التدريب الهيداىي، فضبًل 
عمـ الىشط البىائي لديٍـ، هها تطمب ضرورة تشخيص تمؾ عف غياب هفٍوـ الت

يمٍا، بشكؿ دقيؽ، واتباع ىهوذج تدريبي هقترح بوصفً هحاولة لتعدالخطأ الهفاٌيـ 
والطرؽ التقميدية الهتبعة في تدريس الفيزياء في  وهحاولة الستبداؿ األساليب

تسٍـ بصورة و  الهدارس الحكوهية، بىهاذج تدريسية حديثة تتبع الهدخؿ البىائي،
فعالة فاعمة في رفع هستوى تحصيؿ الطبلب في تمؾ الهادة وتعديؿ هفاٌيهٍـ 
الخطأ وتىهية اتجاٌاتٍـ ىحو التعمـ الذاتي لٍا، وهف بيف تمؾ الىهاذج اختارت 
الباحثة ىهوذج التسريع الهعرفي لتجريب هدى فاعمىتً في تعمىـ هادة الفيزياء 

لفيزياء أثىاء إعدادٌـ داخؿ كميات التربية وتعمهٍا عمِ كؿ هف طبلب هعمهي ا
  واىتقاؿ أثر استخداـ ٌذا الىهوذج عمِ طبلبٍـ في الصؼ األوؿ الثاىوي. 

 في السؤاؿ التالي :  تحديد هشكمة البحث الحالييهكف  ًيعمو 
برىػػػػاهج تػػػػدريبي قػػػائـ عمػػػػِ ىهػػػػوذج التسػػػػريع الهعرفػػػي فػػػػي تعػػػػديؿ بعػػػػض  هػػػا اثػػػػر

لػػدى الطػػبلب هعمهػػي الفيزيػػاء واىتقػػاؿ أثػػر التػػدريب لػػدى  الخطػػأالهفػػاٌيـ الفيزيائيػػة 
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طبلبٍػػـ فػػي الصػػؼ األوؿ الثػػاىوي عمػػِ تعػػديؿ هفػػاٌيهٍـ وتىهيػػة اتجاٌػػاتٍـ ىحػػو 
 هادة الفيزياء"

 و يتفرع هف ٌذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية: 
لبعض الهتكوىً لدى طبلب هعمهي الفيزياء بكميات التربية الخطأ ها الهفاٌيـ .1

 الهفاٌيـ الفيزيائية الهرتبطة بالقوة والحركة؟
لطبلب هعمهي الفيزياء بكميات التربية قائـ ها التصور الهقترح لبرىاهج تدريبي .2

الهرتبطة بالقوة الخطأ عمِ استخداـ ىهوذج التسريع الهعرفي لتعديؿ الهفاٌيـ 
 والحركة ؟

لطبلب هعمهي الخطأ ـ ها أثر البرىاهج التدريبي الهقترح عمِ تعديؿ الهفاٌي.3
 جاهعة اإلسكىدرية؟   -الفيزياء بكمية التربية

الهرتبطة بالقوة الخطأ ها أثر البرىاهج التدريبي الهقترح عمِ تعديؿ الهفاٌيـ .4
 والحركة لطبلب الصؼ األوؿ الثاىوي؟

ها أثر البرىاهج التدريبي الهقترح عمِ تىهية االتجاي ىحو دراسة هادة الفيزياء .5
 ؼ األوؿ الثاىوي؟لطبلب الص

 :  قد تتضح أٌهية البحث فيأىمية البحث : 
وتشخيصٍا الخطأ هوضوعً بصفة عاهة حيث يتىاوؿ رصد الهفاٌيـ الفيزيائية .1

وكيفية تعديؿ ٌذي الهفاٌيـ خاصة في هجاؿ الفيزياء الذى يعد أٌـ 
 هجاالت العمـو الطبيعية عمِ اإلطبلؽ.

لطالب الهعمـ قبؿ تخرجً وههارستً لمهٍىة، تعديؿ ٌذي الهفاٌيـ الفيزيائية لدى ا.2
واهكاىية تعرفً عمِ هدى تأثير ٌذا التعديؿ عمِ طبلبً في الهرحمة 

 الثاىوية أثىاء فترة التدريب الهيداىي.
توجيً اٌتهاـ الهعمهيف بصفة عاهة إلي ضرورة االٌتهاـ بتشخيص الهفاٌيـ .3

 لٍـ. لطبلبٍـ قبؿ البدء في تقديـ الهفاٌيـ العمهيةالخطأ 
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تعتهد عمِ فمسفة الىظرية  -التسريع الهعرفي -تقديـ استراتيجية عبلجية حديثة.4
لدى الطبلب في جهيع الهراحؿ الخطأ البىائية، ُتسٍـ في عبلج الهفاٌيـ 

 التعميهية الهختمفة.
توجيً اٌتهاـ القائهيف عمِ العهمية التعميهية إلي استخداـ استراتيجيات قائهة .5

البىائية في التدريس هها يؤدي إلي تحسيف آداء عمِ التعمـ الىشط و 
 الخريجييف.

تقديـ برىاهج تدريبي قائـ عمِ استخداـ ىهوذج التسريع الهعرفي البىائي في .6
التدريس لهعمهي الفيزياء أثىاء إعدادٌـ بكميات التربية، والذي يهكف 

بعة االستفادة هىً هف قبؿ وحدات التدريب التابعة لمهدريات التعميهية التا
 لوزارة التربية و التعمىـ. 

تقديـ اختبار يهكف أف يستخدـ في تشخيص بعض الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ .7
والذي يهكف استخداهً هع فئات عهرية و تخصصية هختمفة )طبلب 
/ طبلب كمية التربية/ طبلب كمية  الهرحمة الثاىوية/ طبلب كمية العمـو

ـ ( .   الٍىدسة وغيٌر
في التعرؼ عمِ االتجاي ىحو دراسة هادة الفيزياء لدى  تقديـ هقياس يساعد.8

طبلب التعمىـ الثاىوي بشكؿ خاص، والذي يهكف االستعاىً بً في إعداد 
 هقياس اتجاي ألي هادة آخري.

 منيج البحث: 
استخدهت الباحثة الهىٍج التجريبي ذو الهجهوعة الواحدة في التعرؼ عمِ أثر -1

لفيزياء بكميات التربية في استخداـ ىهوذج البرىاهج التدريبي لطبلب هعمهي ا
 التسريع الهعرفي في تعديؿ بعض الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ لديٍـ. 

استخدهت الباحثة الهىٍج التجريبي ذو الهجهوعتيف الضابطة والتجريبية في -2
التعرؼ عمِ اىتقاؿ أثر البرىاهج التدريبي القائـ عمِ استخداـ ىهوذج التسريع 
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لدى طبلب الصؼ األوؿ الثاىوي الخطأ عديؿ الهفاٌيـ الفيزيائية الهعرفي في ت
 واتجاٌٍـ ىحو هادة الفيزياء.

 حدود البحث: 
جاهعة  –عيىة هف طبلب هعمهي الفيزياء لمفرقة الثالثة والرابعة بكمية التربية -1

 ـ. 2017/2018اإلسكىدرية لمعاـ الجاهعي 
 البرىاهج التدريبي. استخداـ الهجهوعة التجريبية الواحدة عىد تطبيؽ -2
تدريب العيىة الهختارة هف الطبلب هعمهي الفيزياء عمِ ىهوذج التسريع -3

 الهعرفي فقط.
يتـ تصهيـ البرىاهج التدريبي الهقترح عمِ بعض الهفاٌيـ الفيزيائية الهوجودة -4

في هىٍج الفيزياء لمصؼ األوؿ الثاىوي هف الباب الثاىي)الحركة الخطية( 
ة والحركة( هف الفصؿ الدراسي األوؿ، والتي سيتـ تدريسٍا الفصؿ الثالث) القو 

في فترة التدريب الهيداىي هف قبؿ طبلب الفرقة الرابعة هف هعمهي الفيزياء 
 جاهعة اإلسكىدرية .  –بكمية التربية 

عمِ الخطأ يتـ تطبيؽ هقياس االتجاٌات واختبار تشخيص الهفاٌيـ الفيزيائية -5
ثاىوي العاـ) هجهوعتيف ضابطة وتجريبية(، عيىة هف طبلب الصؼ األوؿ ال

هف ىفس فصوؿ الطبلب هعمهي الفيزياء)عيىة البحث التجريبية التي يطبؽ 
 عميٍا البرىاهج التدريبي( في فترة التدريب الهيداىي.

 عينة البحث :   
( طالب وطالبة هف الفرقة 25عيىة هف طبلب هعمهي الفيزياء وعددٌـ )-1

 جاهعة اإلسكىدرية.  -التربيةالثالثة والرابعة بكمية 
عيىة هف طبلب وطالبات الصؼ األوؿ الثاىوي هف ىفس فصوؿ طبلب -2

 هعمهي الفيزياء)عيىة البحث ىفسٍا( أثىاء تأديتٍـ فترة التدريب الهيداىي.
 أدوات البحث:  

 اختبار تشخيصي الكتشاؼ الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ )إعداد الباحثة(.-1
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ؼ األوؿ الثاىوي لمتعرؼ عمِ اتجاٌٍـ ىحو هادة هقياس اتجاي لطبلب الص-2
 )إعداد الباحثة(. الفيزياء

 أىداف البحث: 
الهرتبطة بالقوة والحركة الهتكوىً لدى الخطأ الهفاٌيـ الفيزيائية  عمِالتعرؼ -1

 طبلب هعمهي الفيزياء بكميات التربية.
ٍـ عمِ إعداد برىاهج تدريبي لطبلب هعمهي الفيزياء بكميات التربية لتدريب-2

استخداـ ىهوذج التسريع الهعرفي في تعديؿ الهفاٌيـ الخطأ الهتكوىً لدى 
 طبلبٍـ.

هعرفة أثر البرىاهج التدريبي الهقترح في تعديؿ الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ  -3
 جاهعة اإلسكىدرية. -الهتكوىة لدى طبلب هعمهي الفيزياء بكميات التربية

مِ تعديؿ الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ هعرفة اىتقاؿ أثر البرىاهج التدريبي ع-4
 لطبلب الصؼ األوؿ الثاىوي وتىهية اتجاٌاتٍـ ىحو هادة الفيزياء.

 اجراءات البحث:
ياء لمصؼ األوؿ الثاىوي هف الهوجودة في هىٍج الفيز تحديد الهفاٌيـ العمهية -1

)القوة والحركة( هف الفصؿ  الثاىي)الحركة الخطية( الفصؿ الثالث الباب
األوؿ، والتي سيتـ تدريسٍا في فترة التدريب الهيداىي هف قبؿ طبلب الدراسي 

 جاهعة اإلسكىدرية .  –الفرقة الرابعة هف هعمهي الفيزياء بكمية التربية 
االطػػبلع عمػػِ البحػػوث والدراسػػات التػػي تىاولػػت تصػػهيـ بػػراهج تدريبيػػة لتعػػديؿ -2

 ثمة في:وتىهية  االتجاة إلعداد أدوات البحث والهتهالخطأ الهفاٌيـ 
 .الخطأاختبار تشخيصي لهفاٌيـ القوة و الحركة  -
 هقياس اتجاة ىحو دراسة هادة الفيزياء. -

 عرض األدوات عمِ هجهوعة هف الهحكهيف، وتقىيىٍا إحصائيًا. -3
 اختيار عيىة البحث وتشهؿ: -4
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o ي عبػارة عػف كػؿ طػبلب هجهوعة واحدة فقط يطبؽ عميٍا البرىاهج التدريبي، ٌو
 ـ. 2017/2018شعبة الفيزياء لمعاـ الجاهعي الفرقة الرابعة 

o هجهوعتيف هف طبلب الصؼ األوؿ الثاىوي إحػداٌها تهثػؿ الهجهوعػة التجريبيػة
التػػِ َسػػتدرس هػػع الطالػػب الهعمػػـ الػػذي تػػـ تدريبػػً وفقػػا لمبرىػػاهج الهقتػػرح، 

 واألخري الهجهوعة الضابطة التِ َستدرس وفقا لمطريقة االعتيادية.
 عمِ هجهوعات البحث وفقًا لآلتي:  قبمياً البحث تطبيؽ أدوات -5
o تطبيػػؽ االختبػػار التشخيصػػي لمهفػػاٌيـ الفيزيائيػػة عمػػِ الطالػػب هعمػػـ الفيزيػػاء فػػي

 ـ. 2017/ 10بداية الفصؿ الدراسي األوؿ
o تطبيؽ قبمي الختبار التشخيصػي لمهفػاٌيـ الفيزيائيػة عمػِ هجهػوعتي) الضػابطة

فػي بدايػة الفصػؿ الدراسػي  والتجريبية( عمِ طبلب الصؼ األوؿ الثػاىوي
 ـ. 2017/ 10األوؿ

oالضابطة ) تطبيؽ قبمي لهقياس االتجاي ىحو دراسة هادة الفيزياء عمِ هجهوعتي
والتجريبية( عمِ طبلب الصؼ األوؿ الثػاىوي فػي بدايػة الفصػؿ الدراسػي 

 ـ. 2017/ 10األوؿ
هفػػػاٌيـ تصػػهيـ البرىػػاهج التػػدريبي الهقتػػرح لىهػػوذج التسػػريع الهعرفػػي لتعػػديؿ ال-6

تطبيؽ االختبار التشخيصي لمهفاٌيـ الفيزيائية عمِ الخطأ الشائعة وفقًا لىتائج 
 . الطالب هعمـ الفيزياء قبمياً 

 البرىاهج التدريبي الهقترح. تطبيؽ-7
 عمِ هجهوعتي البحث وفقًا كاآلتي: البحث بعديًا أدوات  تطبيؽ-8

o هجهػػػػوعتيمهفػػػػاٌيـ الفيزيائيػػػػة عمػػػػِ تطبيػػػػؽ بعػػػػدي الختبػػػػار التشخيصػػػػي ل 
التجريبيػػػػة( عمػػػػِ طػػػػبلب الصػػػػؼ األوؿ الثػػػػاىوي فػػػػي ىٍايػػػػة )الضػػػػابطة و 

 ـ.2017/ 12الفصؿ الدراسي األوؿ
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o عتيالفيزيػػػاء عمػػػِ هجهػػػو تطبيػػػؽ بعػػػدي لهقيػػػاس االتجػػػاي ىحػػػو دراسػػػة هػػػادة 
التجريبيػػػػة( عمػػػػِ طػػػػبلب الصػػػػؼ األوؿ الثػػػػاىوي فػػػػي ىٍايػػػػة الضػػػػابطة و )

 ـ.2017/ 12الفصؿ الدراسي األوؿ
ا.رصد الىتا-9  ئج وهعالجتٍا إحصائيًا وتفسيٌر

 تقديـ التوصيات والهقترحات.-10
 مصطمحات البحث:  

:برنامج تدريبي 
ٌي عهمية هخططة وتتكوف هف هجهوعة خطوات هىظهة قائهة عمِ    

استخداـ ىهوذج التسريع الهعرفي والتي يشترؾ في تىفيذٌا الطالب هعمـ الفيزياء 
ذا قد الخطأ الفيزيائية  بكميات التربية بٍدؼ تعديؿ الهفاٌيـ الهتكوىة لديٍـ ٌو

يساعد عمِ تعديؿ الهفاٌيـ الخطأ وتىهية االتجاٌات االيجابية لدى طبلبٍـ )أثىاء 
 تدريسٍـ في فترة التدريب الهيداىي( ىحو دراسة هادة الفيزياء. 

:نموذج التسريع المعرفي 
الهعمـ  هجهوعة هف اإلجراءات واألىشطة الهىظهة التي يقوـ بٍا كؿ هف

ـ هف خبلؿ االىتقاؿ  والهتعمـ، تساعد عمِ الىهو العقمي لمطبلب وتسريع تفكيٌر
هف هرحمة التفكير الحسي إلي هرحمة التفكير الهجرد، وتىهية عادات العقؿ 

، ويتضهف خهس هراحؿ في الفيزيائية الخطأ الهتكوىة لديٍـوتعديؿ الهفاٌيـ 
، تشكيؿ الهفاٌيـ، التفكير في التدريس )اإلعداد الحسي، التعارض الهعرفي

 التفكير، التجسير(.
 :المفاىيم الفيزيائية الخطأ 

ٌي التصورات الذٌىية والهعارؼ واألفكار والتفسيرات الهتكوىً في البىية 
الهعرفية الذٌىية لدى الطالب هعمـ الفيزياء بكمية التربية ولدى طبلب الصؼ 

الهرتبطة بظواٌر طبيعية هف حولىا  األوؿ الثاىوي، عف بعض الهفاٌيـ الفيزيائية
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والتي ال تتفؽ هع التفسيرات العمهية الصحيحة ويتـ قياسٍا هف خبلؿ درجات 
 . الخطأالطبلب في اختبار الهفاٌيـ 

  :االتجاه نحو المادة 
يقصد بً في ٌذا البحث شعور الطبلب عيىة الدراسة )هف الصؼ األوؿ 

ـ بٍا والرغبة في هواصمة دراستٍا في الثاىوي( بقيهة دراسة الفيزياء واالٌتها
 الهراحؿ التالية، ويتـ قياس ذلؾ باستخداـ هقياس االتجاي هف إعداد الباحثة. 

 اآلطار النظري 
 :أواًل: النظرية البنائية 

تأسست الىظرية البىائية عمِ يد بياجية وذلؾ هف خبلؿ هحاولتً لئلجابة عمِ 
ة لئلجابة عف ٌذا السؤاؿ هف خبلؿ سؤاؿ كيؼ ىكتسب الهعرفة، وقد توصؿ بياجي

دراستً لمىهو الهعرفي لؤلطفاؿ، حيث أوضح أف عهمية اكتساب الهعرفة عهمية 
بىائية ىشطة هستهرة تتـ هف خبلؿ تعديؿ التراكيب الهعرفية لدى الهتعمـ، هف 

 التهثيؿ والهوائهة(.) يـ الذاتي والتي أطمؽ عميٍا أسـخبلؿ آليات عهمية التىظ
ظرية بياجية عمِ أف التعمـ الهعرفي يحدث هف خبلؿ التكيؼ العقمي لذا تؤكد ى

لمهتعمـ، بهعىي حدوث توازف بيف فٍـ الواقع والتأقمـ هع البيئة الهحيطة، وبالتالي 
فإف التعمـ البىائي يعتهد عمِ التراكيب الذاتية لمهتعمـ بٍدؼ هساعدتً عمِ تحقيؽ 

التعمـ القائـ عمِ الهعىي والفٍـ، لذا  التكيؼ الهطموب، ولٍذا يؤكد البىائيوف عمِ
عادة تىظيـ وتركيب تمؾ الهعرفة  يجب أف ىشجع الهتعمـ عمِ بىاء هعارفً وا 
عادة استخداهٍا في الحياة  ا وا  بطريقة تيسر عميٍـ إدراؾ الهواقؼ التعميهية وتفسيٌر

 بصفة دائهة.
ية في التعمـ )ابستهولوجية( فضبًل عف أىٍا ىظر  وتعتبر البىائية ىظرية هعرفية

الهعرفي أيضًا، فٍي تهثؿ ىهوذج ابستهولوجي سيكولوجي حوؿ تىهية واكتساب 
 (.2008الهعرفة لمفرد )خطابية، 
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( أف البىائية ٌي عهمية استبداؿ التراكيب الهعرفية 2002) ويؤكد كهاؿ زيتوف
الحالية التي لدى الهتعمـ، بتراكيب هعرفية جديدة هف خبلؿ التفاعؿ الىشط بيف 

 مؾ التراكيب الجديدة والهعرفة السابقة وبيئة التعمـ. ت
( أف فمسفة الىظرية البىائية ٌي 2003) ويضيؼ حسف زيتوف وكهاؿ زيتوف

بىفسً هف خبلؿ خبراتً  التركيز عمِ دور الهتعمـ الىشط في بىاء وتكويف هعرفتً
بلؿ التفاوض االجتهاعي هع أقراىً، وبهساعدة الهعمـ وتوجيًٍ هف خالسابقة و 

 األىشطة والتجارب العمهية الهباشرة وغير الهباشرة. 
وهها سبؽ يتضح لىا أف تعريفات البىائية تعددت في الكتابات التربوية إال أف 

( يروا أف ٌذي التعريفات يهكف 2005أحهد الىجدي وهىي سعودي و عمِ راشد )
 تقسيهٍا إلي قسهيف ٌها:

ظرية في الهعرفة، حيث تركز عمِ يىظر إلِ البىائية بوصفٍا ى القسـ األوؿ:
ا وال يتـ تمقيٍا بصورة غير هفيدة،  ذاتية الهعرفة لمفرد، وهف ثـ فالهعرفة يتـ بىاٌؤ

 ووظيفة الهعرفة هوائهتٍا.
يىظر إلي البىائية بوصفٍا ىظرية في التعمـ، فمكي يحدث التعمـ القسـ الثاىي: 

مفرد بواسطة اجراءات عقمية البد هف وجود تىظيـ أو إعادة بىاء الىظـ العقمية ل
هعيىة، أي أىً عبارة عف هجهوعة الخبرات التي يهر بٍا الهتعمـ وتؤدي إلي تولد 

 الهعرفة الحالية لدىً.
ا رؤية في ىظرية التعمـ وىهو  ويتـ تعريفٍا في الهجهع الدولي لمتربية باعتباٌر

يجة تفاعؿ الطفؿ، أساسٍا أف الطفؿ يكوف ىشيط عىد بىائً ألىهاط تفكيري، ىت
 (. 2003حسف زيتوف وكهاؿ زيتوف، ) قدراتً الفطرية هع الخبرة الهكتسبة

 مبادئ النظرية البنائية: 
ي: 2009) يوضح  وليـ عبيد  ( اف لمبىائية هجهوعة هسمهات تىطمؽ هىٍا ٌو

األىساف يهتمؾ إرادة ٌادفة لمتعمـ، ويهتمؾ قدرة عمِ االبداع إذا توفرت لدىة -1
 .بيئة تعمـ هىاسبة
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عهاؿ العقؿ والتأهؿ فيً.-2  ها ىعرفة ٌو حصيمة ها ىهر بً هف خبرات سابقة وا 
التعمـ عبارة عف تفسير شخصي لها يهر بً الهتعمـ هف خبرات وها يقـو بً -3

ذا التفسير يؤدي إلي اكتساب  هف أىشطة وها يتعرض لً هف هشكبلت، ٌو
 ة لدىً.هعرفة جديدة أو تغير هفاٌيـ قديهة أو تحديث البىية الهعرفي

التعمـ عهمية وليس ىاتج تتأثر بالسياؽ والهحتوي والهضهوف لهادة ها وخبرات -4
 التعمـ.

ي:-5  يقاس التعمـ بثبلثة أبعاد ٌو
.هحتوي ها تـ تعمهً هف هعارؼ وهٍارات 
.الطريقة التي تـ بٍا التعمـ 
.إعطاء الدليؿ عمِ صحة ها تـ التوصؿ إليً هف تعمـ 

( أف البىائية تستىد عمِ هجهوعة هف 2008بيىها يرى عبد اهلل خطابية)
 االفتراضات األساسية هف أٌهٍا:

 التعمـ عهمية ٌادفة ىشطة هستهرة.-1
تتٍيأ لمهتعمـ أفضؿ الظروؼ لحدوث التعمـ عىدها يواجً بهشكمة أو هوقؼ -2

 ها.
تشهؿ عهمية التعمـ إعادة بىاء الهتعمـ لهعرفتً هف خبلؿ عهمية التفاوض -3

 .االجتهاعي هع األخريف
 الهعرفة السابقة لمهتعمـ أٌـ شرط لبىاء تعمـ قائـ عمِ الفٍـ ذي هعىي.-4
يعد الٍدؼ األساسي هف عهمية التعمىـ ٌو إحداث تكيؼ لمهتعمـ يتواءـ هع -5

 الضغوط الهعرفية الههارسة عمِ بىية الفرد الهفاٌيهية.
( عىدها أوضح الهباديء األساسية لمىظرية 2007ويتفؽ هعٍـ عايش زيتوف)

ي: الب  ىائية ٌو
 الهعرفة السابقة لدى الهتعمـ ٌي ىقطة اإلىطبلؽ في عهمية التعمـ.-1
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يبىي الهتعمـ ها يتعمهً بشكؿ ذاتي، حيث يتكوف الهعىي داخؿ بىيتً -2
 الهعرفية هف خبلؿ تفاعؿ حواسً هع العالـ الخارجي.

 يحدث التعمـ فقط عىدها يحدث تغيير في بىية الفرد الهعرفية.-3
أفضؿ وجً عىدها يواجً الهتعمـ هشكمة أو هوقؼ  يحدث التعمـ عمِ-4

 حقيقي هف الحياة.
يبىي الهتعمـ هعرفتً هف خبلؿ التفاعؿ هع األخريف فيها يعرؼ بالتفاوض -5

 األجتهاعي هعٍـ.
هها سبؽ يهكف أف ىمخص األسس والهبادئ التي تقـو عميٍا الىظرية البىائية 

ثر في تعمـ الطالب إلي العواهؿ في تحويؿ التركيز هف العواهؿ الخارجية التي تؤ 
الداخمية التي تؤثر في ٌذا التعمـ، أي ها يجري بداخؿ عقؿ الطالب حيىها 
يتعرض لهوقؼ تعميهي جديد، وهف اٌـ ٌذ العواهؿ الداخمية الهعرفة والخبرات 
التعميهية السابقة وها يوجد لدىً هف فٍـ بدائي سابؽ لمهفاٌيـ العمهية، فضبًل عف 

ا هف عواهؿ تساعد عمِ تحقيؽ التعمـ ذا دافعيتً لمت عمـ، واىهاط تعمهً، وغيٌر
 الهعىِ.  

 خصائص المعمم البنائي وفقًا لفمسفة البنائية: 
 ( بعض خصائص الهعمـ البىائي هىٍا:2003كاهؿ زيتوف )حدد حسف زيتوف و 

 يصبح أحد الهصادر الهساعدة لمهتعمـ وليس الهصدر الرئيس لمهعرفة لً.-1
 مـ هواقؼ هحيرة لتفكيري و هتعارضً هع خبراتً السابقة.يقدـ لمهتع -2
يبث روح الهشاركة واالستفسار بيف الهتعمهيف وطرح هواقؼ تستثير  -3

ـ.  تفكيٌر
 يشجع الحوار والهىاقشة البىاءة بيف الهتعمهيف. -4
يفصؿ بيف الهعرفة كهعرفة وبيف طريقة الوصوؿ لمهعرفة واألخيري ٌي  -5

 األٌـ.
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جهة عف حهاس الطبلب في التفاعؿ والتفاوض يتقبؿ الضوضاء الىا -6
 االجتهاعي.

 يستخدـ أساليب تقويـ هختمفة و حديثة تبلءـ كافة األساليب التدريسية.-7
 يتسـ بالذكاء في اختيار وتصهيـ أىشطة التعمـ الهىاسبة لهوضوعات التعمـ.-8

 أدوار المتعمم المنوط بو المشاركة في عمميتي تعمىم و تعمم بنائية وىي: 
 : The Active Learnerهتعمـ الىشط ال-1

حيث أف الهعرفة وفٍـ الهعرفة وتوظيفٍا يتـ هف خبلؿ األىشطة والحوار 
والهىاقشة الهستهرة وصياغة الفروض والتىبوء بالحموؿ والتفسيرات وتعهيـ 

 الىتائج.
 :The Social Learnerالهتعمـ االجتهاعي -2

والعهؿ الجهاعي هع  هف خبلؿ الحوار والهىاقشة والتفاوض االجتهاعي
 األخريف أثىاء تكويف الهعرفة.

  :The Creative Learnerالهتعمـ الهبدع -3
تكويف الهعرفة ذات الهعىي القائـ عمِ الفٍـ تتطمب هستوى هف األبداع، ال 

 عايش زيتوف،) يكفي أف يكوف الطالب ىشط ولكف البد أف يكوف هبدعًا وخبلقاً 
2007.) 

 ائية الخطأ:ثانيًا: المفاىيم الفيزي 
ها سبؽ يوضح أف الىظرية البىائية تؤكد عمِ الهعرفة القبمية لمهتعمـ وضرورة 

 ربطٍا بالهعموهات الجديدة حتِ يكوف التعمـ قائـ عمِ الفٍـ الفعاؿ ذو الهعىي.
وقد أوضح عمهاء عمـ الىفس الهعرفي الهٍتهيف بكيؼ يتعمـ االىساف، أف 

ـ لديٍـ هجهوعة هف الطبلب الدارسيف لعمـ الفيزياء يمت حقوف بدراسة الفيزياء ٌو
الهعتقدات غير هستعديف لمتخمي عىٍا أو باألحرى غير راغبيف في التخمي عىٍا 

 بالرغـ هف وجود أدلة في الظواٌر الهحيطة بٍـ تؤكد عكس هعتقداتٍـ ٌذي.
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الحركة.....(  -ٌذي الهعتقدات حوؿ بعض الهفاٌيـ الفيزيائية هثؿ) القوة   
ا  يعيؽ هف عهمية التعمـ، وتكهف هٍهة التغمب عمِ ٌذي الهفاٌيـ في إدراؾ وغيٌر

أف ٌىاؾ هفٍـو خطأ في األساس هع األخذ في االعتبار التفسيرات أو الهفاٌيـ 
والصحيحة( الخطأ البديمة، وذلؾ هف خبلؿ تقييـ ذاتي لمفكرتيف الهتىافستيف)

 .السابؽالخطأ الهفٍـو  واعتىاؽ الهفٍـو الجديد الصحيح ألىً أكثر هىطقية هف
والصحيح القياـ بعهمية تأهؿ الخطأ وتتطمب عهمية االستبداؿ بيف الهفٍوـ    
، وتفكير ىقدي لتحميؿ هدى هىطقية الهفٍوهيف الهتىافسيف، self-reflectionذاتي

ا توافقًا هع تفسير الهفٍوـ  وعهمية تقييـ الختيار أكثر الىهاذج هىطقية وأكثٌر
الرغـ هف أف ٌذي العهمية تبدو هعقدة لمغاية فإىٍا ببساطة تكهف  الفيزيائي، وعمِ

في كيفية استخداـ الهتعمـ  لعقمً، وكيفية الىظر لمفيزياء بوصفً ىظاـ تفكير لمعالـ 
ا هجرد ىسؽ هف الهعموهات يتـ وضعٍا في عقؿ  الذي ىحيا فيً بداًل هف اعتباٌر

ٌذي الهعموهات هع ىظاـ  الهتعمـ دوف األخذ في االعتبار إلي أي هدى تتسؽ
 هعتقداتً عىٍا.

تتفؽ هعظـ التعريفات و التفسيرات لغالبية التربوييف حوؿ ها الهقصود بالهفاٌيـ 
العمهية الخطأ إال أىٍا اختمفت فقط في الهسهيات التي تعبر عىٍا وهف أكثر ٌذي 

 الهفاٌيـ القبمية ،Erroneous Ideasالخطأ الهسهيات استخداهًا األفكار 

Preconceptionsأ، والهفاٌيـ الخطMisconceptions ، البديمة   لهفاٌيا
Alternative Conceptionsالبديمة  طرأل، واAlternative Framework، 

، Naive Beliefsجة ذلسا، والهعتقدات ا Misunderstandingالخطأ فٍـ لوا
ت ، وجهيع ٌذي الهسهياPrescientific Conceptions لعمهيةا لقب  لهفاٌيا

عبارة عف تصورات تعميهية تعمهية تكوىت لدى الخطأ تتفؽ عمِ أف ٌذي الهفاٌيـ 
الهتعمـ حوؿ هفٍوـ أوفكرة تكوىت في عقؿ الهتعمـ بصورة هخالفة لمحقيقة ىتيجة 
 لصعوبة الهفٍوـ وتجردي، وهف ثـ تعد بهثابة هعرقؿ لمعهمية التعميهية فيها بعد

 .(2000؛ هاٌر صبري، 1998كهاؿ زيتوف،)
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 & Fetherstonhaughالخطأ فيؤكد كؿ هف) لممفاىيم الفيزيائيةوبالىسبة 
Treagust, 1992  ؛Chambers & Andre,1997)  أىٍا أفكار تتكوف لدى

حوؿ فٍهً لمظواٌر الفيزيائية  Cognitive Structureالهتعمـ في بىيتً الهعرفية 
ا، والتي في الهجاالت الهختمفة هثؿ الحركة والحرارة والضوء والصوت  وغيٌر

ذي الهفاٌيـ تتكوف إها قبؿ أو أثىاء  تتعارض هع التفسيرات العمهية الصحيحة، ٌو
عهميتي التعمىـ والتعمـ وتكوف بهثابة هقاوـ لمتغيير والتعديؿ وتعيؽ الهتعمـ هف 

 شرح ٌذي االهفاٌيـ بشكؿ صحيح أو البىاء عمىً.

عمػػػِ الهفػػػاٌيـ الفيزيائيػػػة باسػػػتقراء األدبيػػػات والدراسػػػات السػػػابقة التػػػي أجريػػػت و 
(، 2005) (، سػمطاىً الفػػالح2003) الخطػأ وهىٍػا عمػِ سػبيؿ الهثػاؿ ىاٌػد الىػوبي

(، يهكػػػف تحديػػػد أٌػػػـ 2006(، هصػػػطفي أبػػػو ضػػػيؼ )2005عبػػػد الػػػرازؽ هحهػػػود)
 في الىقاط التالية، ٌذي الهفاٌيـ:  خصائص ىذه المفاىيم

، لعمهِا رتفسيلتتىاقض هع  األىٍا ىظر العمـ جٍة  و نهليست صحيحة -1
الوقت ذاتً هىطقية هف وجٍة ىظر الهتعمـ، ألىٍا تتفؽ وتصوري فِ ولكف 

 الذٌىي، وتتوافؽ هع بىيتً الهعرفية الحالية.
قد تتكوف لدى الهتعمـ قبؿ هروري بأي خبرة تعميهية، أي قبؿ دراستً لمهفاٌيـ، -2

بً وقد تتكوف أيضًا عىد هروري  بخبرات تعميهية غير صحيحة، أو اكتسا
 تفسيرات غير دقيقة عمهيًا.

تتكوف فجأة لدى الهتعمـ، ولكىٍا تحتاج لوقت لبىائٍا هثمٍا هثؿ الهفاٌيـ ال -3
 العمهية الصحيحة.

ا لدى الهتعمـ وهف ثـ يبىي عميٍا هزيد هف الفٍـ الخاطئ -4 تتطور في ىهٌو
 .الخطأوبالتالي األفكار 

ٍـ الصحيح لمهتعمـ تعمـ الهفاٌيـ الصحيحة، فٍي تعيؽ الفسمبا عمِ  رثؤت-5
 وبالتالي تعيؽ تعمهً فيها بعد.
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ال يقتصر اكتسابٍا عمِ هرحمة عهرية هحددة، كها أىٍا توجد في كؿ -6
 الهجتهعات وكؿ الثقافات.

 هصادر تكوىٍا لدى الهتعمـ: -7
هػػػا يسػػػتعيف بػػػً الهعمػػػـ هػػػف تشػػػبيٍات وأهثمػػػة  -خبػػػرات الهػػػتعمـ الذاتيػػػة السػػػابقة-8

هػا يقدهػً الهعمػـ هػف  –دقيؽ عف غيػر عهػد توضيحية قد يتضهف تفسير غير 
هػػػػا يتضػػػهىً هحتػػػوي الهىػػػػاٌج  –أفكػػػار وهفػػػاٌيـ هتكوىػػػً لدىػػػػً بشػػػكؿ خػػػاطئ 
 الدراسية هف هعموهات ىاقصة أو غير دقيقة.

تظؿ ٌذي الهفاٌيـ راسخة في ذٌف الهتعمـ وتقاـو التغيير بفعؿ التقادـ وهرور  -9
 عميهية تقميدية.الزهف، خاصة في حالة ها إذا استخدـ هعٍا طرؽ ت

التشػػخيص الػػدقيؽ لٍػػا وهشػػاركة الهػػتعمـ فػػي اكتشػػافٍا لدىػػً هػػف أٌػػـ هراحػػؿ  -10
 التغمب عميٍا و تعديمٍا.

يهكػػف التغمػػب عميٍػػػا باسػػتخداـ اسػػػتراتيجيات و بيئػػات تعمىػػػـ وتعمػػـ حديثػػػة   -11
قائهة عمِ الهدخؿ البىائي، هثؿ ٌذي االستراتيجيات تساعد عمػِ جعػؿ الهػتعمـ 

، وتعػػديؿ هفاٌيهػػً لخاصة افتً رهعء فِ بىاهتفػػاعبًل اجتهاعيػػًا ههارسػػًا ىشػػطًا 
 .الخطأ

الخطػأ أصػػبحت جػزءًا هػػف الهعرفػػة ههػا سػػبؽ يهكػف أف ىخمػػص أف الهفػػاٌيـ 
القبمية التي لدى الهتعمـ وعىد الكشؼ عىٍا يتضح الفجوة ها بيف تمؾ الهفاٌيـ 

تمعبػػػً  الخطػػػأ وصػػػحيح الهعرفػػػة وعهميػػػة الكشػػػؼ ٌػػػذي تتطمػػػب هعمهػػػًا يعػػػي هػػػا
الهعرفة القبمية في بىاء الهعرفة الجديدة، لذا البد أف تتوفر لدىً أدوات لمكشؼ 
عىٍػػػا أهػػػا بأسػػػئمة تكشػػػؼ عػػػف فٍػػػـ الهػػػتعمـ لٍػػػا أـ أىشػػػطة هعػػػدة جيػػػدًا لتحفػػػز 

 الهتعمـ عمِ التعبير عف ها لدىً.
، وقصػػور اسػػتراتيجيات الػػتعمىـ والػػتعمـ الخطػػأوألٌهيػػة تعػػديؿ الهفػػاٌيـ الفيزيائيػػة 

التقميدية في تعديمٍا، فقد سعت العديد هف الدراسات لتشخيص تمؾ الهفاٌيـ الخطأ 
فػي جهيػػع الهراحػؿ التعميهيػػة واسػتخداـ االسػػتراتيجيات الحديثػة القائهػػة عمػِ ىهػػاذج 
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)تٍػػػػػػاىي العبوسػػػػػػي ورؤوؼ  تتبىػػػػػػي الىظريػػػػػػة البىائيػػػػػػة، وهػػػػػػف أٌػػػػػػـ ٌػػػػػػذي الىهػػػػػػاذج
 Kang (؛ 2011هحهػػػدى)(؛ شػػاهة 2012(؛ فػػػايزة القػػػببلف )2013العػػاىي)

 (( :2009(؛ خديجة خير)2009؛ والء هجاٌد )(2010)
بايبي )تروبردج و  Learning Model Constructiveىهوذج التعمـ البىائي -1

Trwobridge and Bybee .) 

 Posnerبوسنر)  Conceptual Changeالمفيم ميىهوذج التغير -2
Model.) 

)جريسوف ويتمي   Wheatly Modelالمشكل ىهوذج التعمـ الهتهركز حوؿ  -3
Grayson Wheatly .) 

 Atkinكيربلس)اتكف و Learning Cycle Modelىهوذج دورة التعمـ  -4
and Karplus.) 

 (.Appletonىهوذج التحميؿ البىائي) ابمتوف -5
 Osbornويتروك)أسبورف و The Generative Model التول ديالىهوذج -6

and Wittrock.) 
 (.  Adey& Shayerأشري دي و ىهوذج التسريع الهعرفي ) أي -7
 (..Woods Mىهوذج وودز)-8

ترتكز عمِ العهميات التفكيرية  هف أٌـ الىهاذج البىائية في تدريس العمـو والتيو 
وهات السابقة بالخبرات الجديدة التي تتضهف عهميات يقوـ بٍا الهتعمـ بربط الهعمو 
ً في ٌذي الدراسة، لذي تـ توظيفوا المعرفي نموذج التسريعالتفكير في التفكير و 
 فيها يمي توضيح لٍذ الىهوذج. و 

  :ثالثًا: نموذج التسريع المعرفي 
وهايكؿ   Adeyأديتـ تصهيـ ىهوذج التسريع الهعرفي بواسطة العالهيف فيميب 

ىهػػوذج يعتهػػد عمػػِ أفكػػار بياجيػػً لمىهػػو العقمػػي الهعرفػػي،  ومااوShayer شػػاير
 .) Adey,2006وفيجوتيسكي البىائية الهعرفية)
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 ما ىية نموذج التسريع المعرفي: 
بأىً أسموب لتىهية هٍارات التفكير العقمي  Adey &Shayer (1994)يُعرفه

يٍدؼ إلي ىقؿ الهتعمـ هف عهميات التفكير الحسية لعهميات التفكير الهجردة هف 
 خبلؿ أىشطة وخبرات تعميهية وهشكبلت عمهية هحددة .

يساعد في وصوؿ الهتعمـ لهرحمة بأىً ىهوذج ( 2002) هوسيوُيعرفً هىير 
رحمة تدريجيا، ويتضهف االىتظار لوصولٍـ لٍذي اله الشكمي هبكرًا بداًل هف التفكير

ي: اإلعداد والهىاقشة أربع خطوات وها  - والتعارض الهعرفي )الهتىاقضات(-ٌو
 والتجسير )يربط ها يتعمهً الطالب بالبيئة(. -وارء الهعرفة )التفكير في التفكير( 

األىشطة التي تقدـ وفقَا ( بأىً هجهوعة هف 2013بيىها ُيعرفً هحهد القواس )  
تساعد عمِ الىهو العقمي لمطبلب هخطط لٍا وهىظهة بطريقة هىٍجية  لخطوات

ـ واىتقالٍـ هف هرحمة التفكير الحسي إلي هرحمة التفكير الهجرد،  وتسريع تفكيٌر
)اإلعداد الحسي،  التدريسوتىهية قدراتٍـ العقمية، ويتضهف خهس هراحؿ في 

 التعارض الهعرفي، تشكيؿ الهفاٌيـ، التفكير في التفكير، التجسير(. 
( بأىً هجهوعة هف اإلجراءات والفعاليات 2017) وتتفؽ هعً أهاىي الهوجي

الهىظهة التي يقوـ بٍا كؿ هف الهعمـ والهتعمـ وفقا لهراحؿ خهس ٌي)اإلعداد 
الهفاٌيـ، االدراؾ فوؽ الهعرفي، التجسير( الحسي، التعارض الهعرفي، تشكيؿ 

بٍدؼ هساعدة الهتعمهيف عمِ االىتقاؿ هف هرحمة التفكير الحسي إلي هرحمة 
 التحصيؿ في هادة العمـو لديٍـ.ر الهجرد، و تىهية عادات العقؿ و التفكي

(، كريـ ٌبلؿ 2013)هحهد القواس)يعتمد نموذج التسريع المعرفي عمى 
 ( (:2015)  فاطهة الجبوريو 

 أوال: النظرية البنائية المعرفية لبياجية: 
تىاوؿ بياجية بالدراسة هراحؿ الىهو الهعرفي وتطور التفكير في جهيع الهراحؿ 
العهرية الهختمفة، حيث أوضح أف التفكير يهر بأربعة هراحؿ هتتالية هىذ الوالدة 

قمية ليست حتي اكتهاؿ الىضج العقمي واف التغيرات التي تحدث في البىية الع
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تغيرات كهية فقط ولكىٍا تغيرات كيفية، كها أكد بياجية عمِ اف هراحؿ الىهو 
ذي  العقمي لمفرد هتصمة وهتشابكة وبالتالي اليهكف وضع حدود فاصمة بيىٍا، ٌو

 الهراحؿ ٌي:
 الحركي:  -هرحمة التفكير الحسي -1

الطفؿ، وفيٍا تهتد ٌذي الهرحمة هىذ الهيبلد وحتِ ىٍاية السىة الثاىية هف عهر 
يحدث التعمـ والىهو الهعرفي هف خبلؿ الحواس والىشاط الحركي، و يكتسب 

 الطفؿ هىظوهة رهزية بدائية كالمغة والتفكير في ها يحيط بً.
 هرحمة التفكير ها قبؿ العهميات: -2

تهتد ٌذي الهرحمة ها بيف ىٍاية السىة الثاىية وحتي السىة السابعة، وعرفت بٍذا 
 ـ قدرة الطفؿ عمِ القياـ بعهميات ذٌىية أساسية تتسـ بالهىطؽ.األسـ بسبب عد

 هرحمة تفكير العهميات الهادية: -3
تهتد ٌذي الهرحمة هف السىة السابعة حتي السىة الثاىية عشرة تقريبًا، وعرفت 

بٍذا األسـ ألف الطفؿ يكوف قادر عمِ القياـ بعهميات عقمية هرتبطة بحواسً هثؿ 
 .االستىتاج واالستىباط

 هرحمة التفكير الهجرد:  -4
سىة وفيٍا يكوف الطفؿ قادر عمِ القياـ بعهميات  12تبدأ ٌذي الهرحمة هف بعد 

عقمية ليس فقط عف طريؽ الحواس ولكف أيضا عف طريؽ االفتراضات واختبار 
صحتٍا بالتجريب، وفي ٌذي الهرحمة يىتقؿ الطفؿ هف التهركز حوؿ الذات إلي 

دراؾ األشياء وربطٍا بهىظوهة القيـ لمفرد.التفكير في العبلقات اال  جتهاعية وا 
 ثانيًا: النظرية البنائية االجتماعية لفيجوتسكي:    

وفقًا لٍذ الىظرية يؤكد فيجوتسكي أف الىهو الهعرفي لمفرد وتطوري يتأثر بدرجة 
كبيرة بثقافة الفرد ولغتً، حيث تزود المغة الفرد بطرؽ التعبير عف األفكار وكيفية 

ذا يعىي أف الىهو طر  ح األسئمة وهف ثـ استيعاب الهفاٌيـ البلزهة لمتفكير، ٌو
الهعرفي ذو طبيعة اجتهاعية وليست بيولوجية فقط كها يراٌا بياجية، لذا تٍتـ ٌذي 
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الىظرية ببيئة التعمـ خاصة التعمـ التعاوىي، حيث تري أف التعمـ عهمية اجتهاعية 
ء واألشخاص هف خبلؿ حواسٍـ هها يتفاعؿ الهتعمـ هف خبللٍا هع األشيا

يساعدٌـ عمِ ربط هعرفتٍـ السابقة بالهعرفة الجديدة الحالية، وبالتالي ال يهكف 
 الفصؿ بيف تفكير الفرد والعىاصر االجتهاعية الهحيطة بً.

 أىمية نموذج تسريع النمو المعرفي في عمميتي التعمىم و التعمىم : 
ار واالكتشاؼ واىتاج ها ٌو جديد ٌدفًا لقد أصبح إعداد جيؿ قادر عمِ االبتك

اساسيًا هف أٌداؼ التربية الحديثة التي تركز عمِ فردية الهتعمـ وأيضَا عمِ 
جهاعيتً بوصفً كائف اجتهاعي بالفطرة، هف خبلؿ التفاعؿ بيىً وبيف بيئتً 
وهساعدتً عمِ احتواء كؿ ها يطرأ هف تطور في هختمؼ الهجاالت وتىهيتً 

ءي بوصفً فردًا فعااَل وهؤثرًا في عهمية التطور، وألجؿ ذلؾ زاد بصورة تضهف بقا
التركيز عمِ اٌهية اجراء البحوث والدراسات العمهية التي تٍتـ بدراسة طبيعة 

 العهمية التربوية واساليبٍا. 
ـ يريع الهعرفػػي فػػي عهميتػػي التعمػػيهكػػف أف ىحػػدد أٌهيػػة اسػػتخداـ ىهػػوذج التسػػو 
 (: 2018؛ عمِ داود، 2016هحهد عهراف، )  التعمـ في الىقاط التاليةو 
يعهػػػؿ عمػػػِ رفػػػع هسػػػتويات الىهػػػو العقمػػػي لػػػدى الطػػػبلب هػػػف خػػػبلؿ األىشػػػطة -1

 الهبتكرة التي تقدـ هف خبللً.
 يساعد الطبلب عمِ تحقيؽ هستويات هرتفعة في التحصيؿ الدارسي. -2
ـ ىحو تعمـ العموـ.  -3  يعهؿ عمِ زيادة دافعية الطبلب و يحفٌز
تسػػػاع فػػػي أفػػػؽ التفكيػػػر لخبػػػرات الهػػػتعمـ وبالتػػػالي تجعمػػػً يفكػػػر يعهػػػؿ عمػػػِ اال-4

 بكيفية أفضؿ.
يسػػاعد الطػػبلب عمػػِ الػػربط بػػيف الهتغيػػرات الحسػػية وفػػرض الفػػروض الهجػػردي -5

.  والذي بدورة يحسف هف ىوعية تعمهٍـ في العمـو
 يعزز العهؿ الجهاعي بيف الطبلب بعضٍـ ببعض وبيىٍـ وبيف الهعمـ.-6
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ـ لهدة زهىية أطوؿ واهكاىية استخداهٍا فيها بعد بشكؿ يحقؽ بقاء أثر التعم-7
 وظيفي.

 يكاهؿ ويربط بيف الهعرفة العمهية الجديدة والهعرفة العمهية السابقة لمهتعمـ.-8
يزيد هف آفؽ تفكير الهتعمهيف هف خبلؿ الخبرات التي يهر بٍا و يستدعي -9

 التاهؿ فيٍا.
الطالب هحور العهمية وهف ٌىا يتضح أف التسريع الهعرفي يٍدؼ إلِ جعؿ 

التعميهية التعمهية ويىهِ ثقافتً واتجاٌاتً ويبىي الثقة واالعتهاد عمِ الىفس 
ة إلِ االستىتاج واالٌتهاـ بالتفكير الهجرد وهسارعتً وتطوري بالتدريج هف الهبلحظ

ورفع هستوى تحصيؿ الطالب بعيدا عف التمقيف وحفظ  وتكويف العبلقات
 الهعموهات.

س الطبلب هف خبلؿ أىشطة تحث عمِ التفكير يقوـ بإعدادٌا حيث يتـ تدري
ذي األىشطة توفر لمطبلب  الهعمـ لطبلبً والهتضهىة في ٌذا الىهوذج ٌو
هىاخاً يساعدٌـ عمِ أف يعبروا عف أىفسٍـ، فعىدها ىهىح الطبلب فرصة التفكير 
في إيجاد عدد أكبر هف الحموؿ الههكىة لهشكمة هعيىة فإف ذلؾ يضعٍـ في 

وقؼ يساعدٌـ عمِ تقييـ إجاباتٍـ البديمة إذا شعروا بالتعارض أو بالخطأ، وهف ه
ثـ يختاروا اإلجابة التي يروىٍا أفضؿ اإلجابات، وليس هعىِ ذلؾ أال يكوف 
لمهعمـ دور في عهمية التعمـ، ولكف هف الهٍـ أف ىجعؿ الهتعمـ ٌو في حد ذاتً 

في قدرتً عمِ تكويف األفكار  حكهَا عمِ أفكاري وأعهالً وىهىحً فرصة الثقة
وفقًا لمهصدر خطأ الصحيحة بهفردي، وفي الىٍاية يتـ تقييـ اإلجابة صحيحة او 

و عادة ها يكوف الهعمـ أو الكتاب.  الىٍائي لمحؿ، دائها ها يكوف خارجي ٌو
 (، أهؿ أبو حجمة2002يتكوف الىهوذج هف خهس هراحؿ)أهىية الجىدي)  

(، عطا درويش، ريـ 2011(، عطا درويش)2008( ،هحهد السيد عمِ)2007)
ي:2015)  (، كريـ ٌبلؿ وفاطهة الجبوري2012) شحادة  (( ٌو
 Stage Preparatio Concrete :التحضير الحسي/ هرحمة الهىاقشات الصفية-1
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تكوف في بداية أي خبرة تعميهية وفيٍا يقـو الهعمـ بعرض وتوضيح الهفاٌيـ 
مهتعمـ لمتأكد هف وجودٌا لدىً، ويتـ ذلؾ هف األساسية بشكؿ هتسمسؿ وهترابط ل

خبلؿ تبادؿ وتشارؾ الهفاٌيـ العمهية بيف الطبلب هها يساعدٌـ عمِ استيعاب 
 الهفاٌيـ بطريقة هحسوسة.

فيٍا يقوـ الهعمـ بطرح الهشكمة وتقسيـ الطبلب في هجهوعات وتوجيً األىشطة 
لمطبلب لمتعبير عها  والهىاقشات وطرح األسئمة عمِ الطبلب ، ثـ اعطاء فرصة

 توصموا لً وربط الخبرات الهكتسبة هع الحياة اليوهية.
 :  Conflict Cognitive Stageالصراع الذٌىي/ هرحمة التضارب الهعرفي -1

في ٌذي الهرحمة يتـ صياغة هشكمة في صورة سؤاؿ ال يستطيع الهتعمـ اإلجابة 
ة، هها يسبب حالة هف عىً باستخداـ هىطقً الفكري الهبىي عمي هعرفتً السابق

عدـ االتزاف الهعرفي لدىً، ىاتجة هف عدـ تطابؽ الفكرة الجديدة هع ها لدىً هف 
و هٍـ لهساعدة الهتعمـ عمِ   خبرات تعميهية سابقة فيحدث الصراع الذٌىي ٌو

 هحاولة إعادة بىاء أفكاري و تعديؿ خريطتً الذٌىية وذلؾ بهساعدة الهعمـ لً.
ال تتفؽ هع توقعاتٍـ وخبراتٍـ التعميهية  هشاٌداتفيٍا يتعرض الطبلب لو 

ـ هع  السابقة، وبالتالي يعيد الطبلب الىظر في بىيتٍـ الهعرفية وطريقة تفكيٌر
األدلة التجريبية الجديدة، وهف الهفترض أف يحدث ٌىا ىهو في هٍارات التفكير، 
حيث يىدفع الطبلب لحؿ ٌذا التعارض الهعرفي بهىتٍي الحهاس هف خبلؿ 
أىشطة هحيرة وفيٍا تحدي لتفكير الهتعمـ، ويظؿ الطبلب في حالة التفكير ٌذي 

 إلي أف يصموا لحالة االتزاف في التفكير. 
 بىاء الهفاٌيـ:  -2

ىػػػا البػػػد هػػػف  فػػي ٌػػػذي الهرحمػػػة يىبغػػػي أف يبىػػػي الهػػػتعمـ هعرفتػػػً بشػػػكؿ ذاتػػػي، ٌو
 تزويد الهتعمـ باألىشطة والوسائؿ واألدوات التي تعيىً عمِ ذلؾ.

 إلدراؾ الفوؽ هعرفي ) التفكير في التفكير(:ا -3
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في ٌذي الهرحمة يتطمب هف الهػتعمـ اف يفكػر فػي عهميػات التفكيػر التػي هػر بٍػا 
لحػػؿ الهشػػكمة واإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ، بهعىػػي توجيػػً الهػػتعمـ لمػػوعي بعهميػػات تفكيػػري 

دراؾ كيؼ يتعمـ .  وا 
لهشػػكمة هػػف خػػبلؿ يفكػػر الهتعمهػػوف فػػي األسػػباب التػػي دعػػت إلػػي التفكيػػر فػػي ا

األسػػئمة التػػي يطرحٍػػا الهعمػػـ عمػػيٍـ هثػػؿ: كيػػؼ فعمػػت ذلػػؾ؟؛ لهػػاذا فعمػػت ذلػػؾ؟؛ 
 لهاذا فكرت في ذلؾ؟(

ـ و اإلجابػػػة عػػػػف ٌػػػػذي األسػػػػئمة تسػػػػاعو  خطػػػػوات د الهتعمهػػػيف عمػػػػِ تىظػػػػيـ أفكػػػػاٌر
ـ وهػػف ثػػـ  ـ بشػػكؿ ذاتػػي ههػػا يسػػاعد عمػػِ اإلسػػراع فػػي ىهػػو هٍػػارات تفكيػػٌر تفكيػػٌر

 في لديٍـ.زيادة الىهو الهعر 
 :Stage Bridging التجسير -4

فػػي ٌػػذي الهرحمػػة البػػد أف يػػربط الهػػتعمـ بػػيف الهعرفػػة العمهيػػة والخبػػرات التعميهيػػة 
التي اكتسبٍا هع خبراتً فػي الحيػاة، وُيعػد بىػاء ٌػذي الجسػور الفكريػة بػيف األىشػطة 

كاىيػػػة والحيػػاة العهميػػػة أهػػرًا ضػػػروريًا لتطبيػػؽ هػػػا تعمهػػً فػػػي حياتػػً الواقعيػػػة، هػػع إه
 تطبيقٍا في األهور الحياتية.

كهػػا أف ٌػػذي الهرحمػػة تسػػاعد الهػػتعمـ عمػػِ تكػػويف روابػػط وعبلقػػات بػػيف الخبػػرات 
التعميهيػػة الجديػػدة الهكتسػػبة والهػػػواد الدراسػػية األخػػري، ههػػا يسػػػاعد عمػػِ ىقػػؿ أثػػػر 

 التعمـ إلِ جواىب حياتية هختمفة وبالتالي بىاء وتكويف صورة هتكاهمة لمهعرفة.
سات السابقة:الدرا 

  ًأجريت العديد هف الدراسات والبحوث لهعرفة فاعمية استخداـ ىهوذج أوال :
 التسريع الهعرفي عمِ العديد هف الهتغيرات هف ٌذي الدراسات األتي: 

( الػػػػػِ هعرفػػػػػة أثػػػػػر اسػػػػػتراتيجية التسػػػػػريع 7112) ٌػػػػػدفت دارسػػػػػة سػػػػػٍاد عبػػػػػود -5
ات الصػؼ األوؿ الهعرفي في التحصػيؿ وتىهيػة التفكيػر العمهػي لػدى طالبػ

( طالبػػػػة، واسػػػتخدهت الباحثػػػػة 55) هتوسػػػط، وتكوىػػػػت عيىػػػة الدراسػػػػة هػػػف
أدوات الدراسػة  لهجهػوعتيف، وقاهػت الباحثػة بتصػهيـالهىٍج التجريبي ذو ا
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ػػي )اختبػػار تحصػػيمي، هقيػػاس التفكيػػر العمهػػي( وأظٍػػرت الىتػػائج تفػػوؽ  ٌو
صػػػيؿ الهجهوعػػػة التجريبيػػػة التػػػي درسػػػت وفػػػؽ التسػػػريع الهعرفػػػي فػػػي التح

 وأيضا تفوقٍا في تىهية التفكير العمهي.
وذج ىهر ثرؼ عمِ التع( والتي ٌدفت إلي ا2016دراسة ىسريف السمطاىي)

ء الحيادة العمهي في هاس الخاهؼ الصت االباطتحصيؿ ر عمِ شايآدي و
طالبة( واستخدهت الهىٍج  60، و تهثمت العيىة هف) فيرلهعالتهثيؿ ف وايٍدل

ي)هقياس لمتهثيؿ الهعرفي واختبار التجريبي، وقاهت بتصهي ـ أدوات الدراسة ٌو
تحصيمي(، وأظٍرت الىتائج اثرًا إيجابيًا لمىهوذج الهستخدـ في التحصيؿ والتهثيؿ 
الهعرفي، واستخداـ ٌذا الىهوذج هكف الطالبات هف حؿ الهشكبلت وبقاء التعمـ 

لدراسة لهدة أطوؿ هف خبلؿ دهج الهعموهات السابقة هع الجديدة، واوصت ا
 بضرورة دهج ٌذا الىهوذج في هقررات طرؽ التدريس بكميات إعداد الهعمـ. 

( والتي 2015هصطفي )كها أوضحت دراسة كؿ هف يوسؼ القطاهي وسعاد 
يع رلمتسر شايدي ويوذج ألِ ىهد إهستىيبي درىاهج ترفاعمية ب ؼكشٌدفت إلي 

مبة ف طىية هأردعيىة دى لىاجح لء اكاذلد والىاقر التفكير ايطوفي في ترلهعا
ـ ت( طالب وطالبة، 128) سةدارلاعيىة ، بمغت ألساسيس الخاهؼ الصا

ر لتفكير اختباؽ ابيطتـ ت،  ةطضابويبية رتجف عتيولِ هجهإئيا واعشـ تقسيهٍ
ت الىتائج تفوؽ الهجهوعة التجريبية في كؿ هف كشفو ،لىاجحء اكاذلد والىاقا

، وأوصت الدراسة بضرورة اعتهاد ىاجحلء اكاذلس اهقياد ولىاقر التفكيس اهقيا
 البرىاهج التدريبي واستخداهً في العهمية التعميهية.

( والتي ٌدفت إلي كشؼ أثر 2014بيىها أظٍرت دراسة هحهد العوادي )
هادة عمـ األحياء وهٍارات استخداـ استراتيجية التسريع الهعرفي في تحصيؿ 

( 56) يث تكوىت العيىة هفالهعرفة لطبلب الصؼ الرابع العمهي، ح هاوراء
طالبًا، واستخدـ الباحث الهىٍج التجريبي، وكاىت أدوات الدراسة اختبار تحصيمي 
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وهقياس هٍارات هاوراء الهعرفة، وأظٍرت الىتائج تفوؽ الهجهوعة التجريبية في 
 كؿ هف هتغيري الدراسة. 

ت دراسة لهعرفة أثر برىاهج في تدريس الرياضياOlaoye(2012) كها أجري 
قائـ عمِ التسريع الهعرفي في الهرحمة األساسية الثاىية لهعمهي الرياضيات في 

( هرشدًا ىفسيًا، 12( هعمـ رياضيات، و)12ىيجريا، حيث تضهىت العيىة )
بار تحصيمي في هادة الرياضيات، ( طالبًا واستخدهت الدراسة اخت1440و)
ؽ البعدي، أيضا تفوؽ جود فروؽ دالة أحصائيا لصالح التطبيكشفت الىتائج و و 

 الذكور عف األىاث في التطبيؽ البعدي بشكؿ طفيؼ.
( والتي ٌدفت إلِ 2008كها اظٍرت دراسة إيهاف أحهد عوض هحهد )

التعرؼ عمِ فعالية ىهوذج آدي وشاير في تسريع الىهو العقمي الهعرفي لدى 
ة، ( طالب53طالبات الصؼ األوؿ الثاىوي في األحياء، حيث تضهىت العيىة )

واستخدهت الباحثة الهىٍج التجريبي واستخدهت اختبار تحصيمي واختبار هراحؿ 
الىهو العقمي لبياجية، وأوضحت الىتائج تفوؽ الهجهوعة التجريبية في هتغيري 

 البحث. 
والتي ٌدفت إلي التعرؼ عمِ أثر ىهوذج  (2007أهؿ أبو حجمة )  أها دراسة

ع اإلىجاز وهفٍوـ الذات وقمؽ األختبار، تسريع تعمىـ العموـ عمِ التحصيؿ و داف
طالبة، ( طالب و 137) عمِ عيىة هف طبلب الصؼ السابع األساسي عددٌا

وقد استخدهت الباحثة الهىٍج التجريبي، وقاهت بتصهيـ اختبار تحصيؿ هعرفي 
وهقاييس لدافع اإلىجاز وهفٍوـ الذات وقمؽ االختبار، وقد أوضحت الىتائج تفوؽ 

يبية عف الضابطة في التحصيؿ وهفٍـو الذات وعدـ و جود الهجهوعة التجر 
 فروؽ دالة في دافع االىجاز وقمؽ االختبار.  

وذج آدي عمِ فعالية ىهرؼ لتعالِ ( ا2006) بيىها ٌدفت دراسة هدحت آدـ
سي دارلالتحصيؿ والعمهي االؿ دالستاتىهية وفي رلهعو الىهتسريع افي ر شايو

، حيث طبؽ البحث عمِ عيىة هف يةدادالعاحمة رلهدة العمـو لطبلب افي ها



 الدفراويالدفراوي  محمدمحمد  د.نرميند.نرمين    لطالبيملطالبيم  الخطأالخطأ  المفاىيمالمفاىيم  تعديلتعديل  عمىعمى  التدريبالتدريب  أثرأثر  وانتقالوانتقال  الفيزياءالفيزياء  معمميمعممي  طالبطالب  لدىلدى  الخطأالخطأ  يةيةالفيزيائالفيزيائ
  

54                                                             DDOOII  ::  10.12816/0053296 

ـ تصهيـ أدوات الدراسة الهتهثمة في)اختبار تطبلب الصؼ األوؿ إعدادي و
بياجية لمىهو العقمي، اختبار التفكير، واختبار التحصيؿ( وكذلؾ تـ إعداد دليؿ 
لمهعمـ، واستخدـ الباحث الهىٍج التجريبي، واظٍرت الىتائج تفوؽ الهجهوعة 

 الثبلث أختبارات. التجريبة في
( دراسة ٌدفت إلِ هعرفة أثر برىاهج هقترح 2005) كها أجري عايش صالح

قائـ عمِ التسريع الهعرفي في تدريس الرياضيات لمصؼ السادس األساسي في 
هحافظة شهاؿ غزة عمِ رفع هستويات الىهو الهعرفي لديٍـ، وقد تكوىت عيىة 

باحث الهىٍج التجريبي ذو طالب وطالبة واستخدـ ال (331) الدراسة هف
الهجهوعتيف، وجاءت ىتائج الدراسة لتوضح تفوؽ الهجهوعة التجريبية في اختبار 

 التسريع الهعرفي.
( فقػػد ٌػػدفت إلػػي التعػػرؼ عمػػِ أثػػر اسػػتخداـ 2002) أهػػا دراسػػة أهىيػػة الجىػػدي

ىهػػوذج أيػػدي و شػػاير فػػي تسػػريع الىهػػو الهعرفػػي و تىهيػػة التفكيػػر االسػػتداللي و 
الىاقد و التحصيؿ العمهي لدى طالبات الصؼ التاسع، و قد تكوىت عيىة التفكير 

( طالبة، و قد أوضحت ىتائج الدراسة تفوؽ الهجهوعة التجريبيػة 80الدراسة هف )
عػػػف الضػػػابطة حيػػػث ارتفعػػػت ىسػػػبة التفكيػػػر الهجػػػرد و اىخفضػػػت ىسػػػبة التفكيػػػر 

هج التدريبي في تحقيؽ الحسي، وايضًا في التفكير الىاقد و ٌذا يعىي فعالية البرىا
 تسريع لمىهو الهعرفي.
إلػػػي التعػػػرؼ عمػػػِ أثػػػر برىػػػاهج قػػػائـ عمػػػِ  Mbano(2003)بيىهػػػا ٌػػػدفت دراسػػػة

أوضػحت ت الهعرفية عمِ طبلب في هبلوي، و التسريع الهعرفي عمِ تغيير القدرا
ىتػػائج الدراسػػة تفػػوؽ الطػػبلب الػػذكور عػػف األىػػاث فػػي دراسػػة الهوضػػوعات التاليػػة  

 الرياضيات.المغة األىجميزية و األحياء و و  الفيزياء
دراسػة ٌػدفت  Adey, Robertson and Vanville (2002)قػد اجػري كػؿ هػف و 

إلػػي اكتشػػاؼ أثػػر برىػػاهج لمتسػػريع الهعرفػػي عمػػِ الىهػػو الهعرفػػي لػػدى عيىػػة هػػف 
( 470أطفػػاؿ السػػىة الدراسػػية األولػػي هػػف الػػتعمىـ األساسػػي و تكوىػػت العيىػػة هػػف )



 81088108  لسنةلسنة  --األولاألولالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجمدالمجمد  ــ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة  
 

                                                     54 

أظٍرت الىتائج تفػوؽ الهجهوعػة وعتيف تجريبية و ضابطة، و في هجه طفؿ وزعت
 التجريبية في الىهو الهعرفي و تفوؽ األىاث عف الذكور في هجهوعتي الدراسة.

( والتي ٌدفت إلي التعرؼ عمِ 2002) بيىها أوضحت دراسة هىير هوسي
هدى فعالية برىاهج أيدي و شاير في التحصيؿ و تسريع الىهو العقمي في هادة 

ث تكوىت العيىة يزياء لدى طبلب الصؼ األوؿ الثاىوي في سمطىة عهاف، حيالف
واختبار بياجية تهثمت أدوات الدراسة في االختبار التحصيمي ( طالبًا و 81هف )

جاءت الىتائج لتؤكد تفوؽ الهجهوعة التجريبية عمِ الظابطة في لمىهو العقمي، و 
 ي لدى الطبلب.التحصيؿ الدراسي و كذلؾ في هستويات الىهو العقم

األجىبية يتضح لىا وجود اٌتهاـ ت العربية و هف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسا
كبير بهعرفة أثر ىهوذج التسريع الهعرفي باستخداـ براهج تدريبية هصههً وفقًا 

تٍا في هرحمة التعمىـ غالبيا تىاولت هراحؿ تعميهية هختمفة و لً، إال أىٍا جهيعٍ
في دراسة أثر ٌذا الىهوذج عمِ حد عمـ الباحثة  لـ يتطرؽ أحدٌهااألساسي، و 

الذي يعتبر أحد األٌداؼ األساسية في ٌذا ديؿ الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ و في تع
 البحث.
 :التِ تىاَلت الهفاٌين أجريت العديد هف الدراسات و البحوث  ثانيًا

ؿ الفيزياء بشكؿ خاص، و هجافي َ، العمَن عهَهاجهيع فروع فِ الخطأ 
ذات الصمة بهَضَع يها يمي عرض لبعض ٌذي البحوث و الدراسات ف

 ، ىذكر هىٍا بعض ٌذي الدراسات:البحث الحالِ
( إلي هعرفة اثر استخداـ ىهوذج بايبي 2006ٌدفت دراسة آهاؿ أحهد )    

البىائي في تدريس العموـ عمِ تعديؿ التصورات البديمة حوؿ بعض الهفاٌيـ 
ـ استخد، و ألوؿ اإلعدادي في وحدة الصوتب الصؼ االعمهية الهتكوىة لدى طبل

تضهىت ( طالبة، و 60تكوىت العيىة هف )، و الهىٍج التجريبي ذو الهجهوعتيف
أداة الدراسة اختبار تشخيصي هفتوح الىٍاية لمهفاٌيـ البديمة لمصوت في حياتىا 
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و اختبار لقياس عهميات العمـ، و جاءت الىتائج لتوضح تفوؽ الهجهوعة 
 لتجريبية في هتغيرات البحث.ا

( دراسة ٌدفت إلي التعرؼ عمِ فاعمىة 2006بيىها أجري إيٍاب طمبة )
خرائط الصراع الهعرفي في تصحيح التصورات البديمة لبعض الهفاٌيـ و حؿ 

ي ثبلث وحدات دراسية الهسائؿ الفيزيائية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثاىوي ف
ستخدـ الباحث أداتيف ٌها اقة الكٍربية(، و الطاقة الحراراةو الطاٌي )الشغؿ و 

ختبار اختبار لتحديد التصورات البديمة لمهفاٌيـ الفيزيائية في الوحدات الثبلثة و ا
( طالب طيؽ عميٍا الهىٍج 69كوىت العيىة هف )تحؿ الهسائؿ الفيزيائية، و 

التجريبي ذو الهجهوعتيف، و أوضحت الىتائج تفوؽ الهجهوعة التجريبية في 
 ختباري التصورات البديمة و الهسائؿ الفيزيائية.ا

( إلي التعرؼ عمِ أثر استخداـ 2006بيىها ٌدفت دراسة اعتهاد البمبيسي )
الهتىاقضات في تعديؿ التصورات البديمة لبعض الهفاٌيـ العمهية لدى طالبات 

قواىيف الحركة( لكهيات الفيزيائية و ا) ي في وحدةالصؼ العاشر األساس
، الباحثة أختبار تشخيصي لمتصورات البديمة لمهفاٌيـ الفيزيائية واستخدهت

استخدـ الهىٍج التجريبي، وجاءت الىتائج في و  ( طالبة72وتكوىت العيىة هف )
 صالح الهجهوعة التجريبية. 

( ٌدفت إلي التعرؼ عمِ فاعمية خرائط 2005أها دراسة سمطاىة الفالح )
تصورات الخطأ في هادة العبلقات وتعديؿ ال الهفاٌيـ في تىهية القدرة عمِ إدراؾ

توازف األجساـ( لدى طالبات الصؼ الثاىي هتوسط بهدىىة  -الحركةالعموـ في)
الرياض، وقد استخدهت الباحثة اختبار التصورات الخطأ واختبار إدراؾ العبلقات 

، وأوضحت الىتائج تفوؽ ( طالبة130) وتكوىت العيىة هف ـ،بيف الهفاٌي
 التجريبية. الهجهوعة
التي ٌدفت إلي الكشؼ عف أثر ( و 2003وضحت دراسة هبلؾ السميـ )كها أ

الههارسات التدريسية البىائية عمِ تعديؿ التصورات البديمة لهفاٌيـ التغيرات 
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احثة اختبار ، استخدهت البة لدى طالبات الصؼ األوؿ الهتوسطالكيهيائي
الهىٍج  طالبة، واستخدهت الدراسة( 240تكوىت العيىة هف )لمتصورات البديمة، و 

ودلت الىتائج عمِ فاعمىة الههارسات التدريسية  التجريبي ذو الهجهوعتيف،
 البىائية في تعديؿ التصورات البديمة الهتكوىً لدى طالبات الهجهوعة التجريبية.

( إلي التعرؼ عمِ األخطاء 2003) بيىها ٌدفت دراسة هصطفي بيوهي
دي في هي العموـ و لدى طبلب الصؼ الثالث اإلعداالشائعة لدى عيىة هف هعم

استهارة تقييـ استخدـ الباحث األدوات التالية )، وقد ادلة الكيهيائيةكتابة الهع
وفحص دفاتر تحضير الهعمهيف ودفاتر الواجب الهىزلي وأوراؽ أجابات الطبلب، 

ـ هعم 50طالب، استهارة استطبلع رأي لعدد  300اختبار تشخيصي طبؽ عمِ 
هوجٍيف( وأوضحت الىتائج كثرة األخطاء  8هعمـ أوؿ و 20في الخدهة و

الشائعة التي يقع فيٍا طبلب الصؼ الثالث اإلعدادي وأف ٌىاؾ أخطاء هشتركة 
 بيف الهعمهيف وطبلبٍـ.   

( والتػػػي ٌػػػدفت إلػػػي 2001كهػػػا تؤكػػػد دراسػػػة عبػػػد اهلل خطايبػػػة وحسػػػيف خميػػػؿ)
يهيػة الكيهيائيػة وىسػبة شػيوعٍا لػدى طمبػة الكشؼ عف أٌػـ أىهػاط األخطػاء الهفاٌ

قػػػػد اسػػػػتخدـ دة الهحاليػػػػؿ هػػػػف كتػػػػاب الكيهيػػػػاء، و الصػػػػؼ األوؿ الثػػػػاىوي، فػػػػي وحػػػػ
( 401تكوىػػت هػػف ) الباحثػػاف اختبػػارًا تشخيصػػيًا لمهفػػاٌيـ البديمػػة طبػػؽ عمػػِ عيىػػة

أوضػػػحت الىتػػػائج اىتشػػػار األخطػػػاء الهفػػػاٌيهيبيف طػػػبلب عيىػػػة طالبػػػة، و طالػػػب و 
 الدراسة.  

و العرض السابق لمبحَث َالدراسات السابقة ذات الصمة بهَضَع البحث ه
ٌذي الدراسات عمِ أٌهية تشخيص الهفاٌين وجػػػػػػػػود اتفػػػػػػػػاؽ بػػػػػػػػيف الحالِ يتضح 

تعميهيػػة استراتيجيات ضػػرورة اسػػتخداـ َعمػػـ الفيزيػػاء، فِ جهيع هجاالت الخطػػأ 
يو عمِ حد لدُ الطبلب َالهعمهوتصػػحيحٍا تمك الهفاٌين ؿ لتعديتعمهيػػة حديثػػة 

سػػػواء، ههػػػا يتطمػػػب هزيػػػد هػػػف البحػػػث و الدراسػػػة فػػػي ٌػػػذا الهجػػػاؿ، كهػػػا الحظػػػت 
الباحثة قمة عدد الدراسات التي أجريػت عمػِ هعمهػي الفيزيػاء قبػؿ الخدهػة، إال أف 
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البحػػػػث الحػػػػالي أسػػػػتفاد هػػػػف الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي اإلطػػػػار الىظػػػػري و تصػػػػهيـ 
االتجػػاي ىحػػو دراسػػة هػػادة ، و طػػألخ)اختبػػار تشػػخيص الهفػػاٌيـ الفيزيائيػػة ا األدوات

 الفيزياء( وػتصهيـ دليؿ الهعمـ وأوراؽ العهؿ وهىٍجية البحث. 
 فروض البحث: 

عمػػِ ضػػوء ىتػػائج البحػػوث والدراسػػات السػػابقة يصػػي  البحػػث الحػػالي الفػػروض 
 التالية:

يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف هتوسػػطي درجػػات الطػػبلب هعمهػػي الفيزيػػاء .1
جاهعػػػػػة اإلسػػػػػكىدرية الهجهوعػػػػػة التجريبيػػػػػة) الهجهوعػػػػػة  –بكميػػػػػة التربيػػػػػة 

الواحػػدة( فػػي التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي الختبػػار الهفػػاٌيـ الفيزيائيػػة الخطػػأ 
 . 0.05لصالح التطبيؽ البعدي عىد هستوي داللة

يوجػػػد فػػػرؽ ذو داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف هتوسػػػطي درجػػػات طػػػبلب الصػػػؼ األوؿ .2
جهوعة التجريبيػة الختبػار الهفػاٌيـ الثاىوي في التطبيؽ القبمي والبعدي لمه

 .0.05الفيزيائية الخطأ لصالح التطبيؽ البعدي عىد هستوي داللة
يوجػػػد فػػػرؽ ذو داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف هتوسػػػطي درجػػػات طػػػبلب الصػػػؼ األوؿ .3

الثاىوي بيف الهجهوعة التجريبية والهجهوعة الضابطة في اختبار الهفاٌيـ 
 .0.05يبية عىد هستوي داللةالفيزيائية الخطأ لصالح الهجهوعة التجر 

يوجػػػد فػػػرؽ ذو داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف هتوسػػػطي درجػػػات طػػػبلب الصػػػؼ األوؿ .4
الثػاىوي فػي التطبيػػؽ القبمػي والبعػػدي لمهجهوعػة التجريبيػػة لهقيػاس االتجػػاي 

 .0.05ىحو هادة الفيزياء لصالح التطبيؽ البعدي عىد هستوي داللة
طػػػبلب الصػػػؼ األوؿ يوجػػػد فػػػرؽ ذو داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف هتوسػػػطي درجػػػات .5

الثاىوي بيف الهجهوعة التجريبية والهجهوعة الضابطة فػي هقيػاس االتجػاي 
 ىحػػو هػػادة الفيزيػػاء الخطػػأ لصػػالح الهجهوعػػة التجريبيػػة عىػػد هسػػتوي داللػػة

0.05. 
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اجراءات و منيجية البحث : 

فيها يمي تعرض الباحثة اإلجراءات التي اتبعت لتصهيـ البرىاهج التدربيي 
 وأدوات البحث وتطبيقٍها:

:أواًل: بناء أدوات البحث 
  :اختبار تشخيص المفاىيم الخطأ في الفيزياء 

اعدت الباحثة اختبارًا يشخص الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ التي لدى الطبلب، 
ؿ يتكوف هف قسهيف األوؿ سؤاؿ اختيار هف هتعدد ( سؤاؿ وكؿ سؤا30هكوىًا هف)

والثاىي يوضح الطالب تفسيري الختيار ٌذي اإلجابة، لمكشؼ عف الهفاٌيـ الخطأ 
 التي لدى الطبلب في هوضعي القوة والحركة.

 خطوات بناء االختبار: 
 تـ اختيار الفصؿ الثالث)القوة والحركة( هف الباب الثاىي )الحركة الخطية

Liner Motion هف كتاب الفيزياء الهقررعمِ الصؼ األوؿ الثاىوي، حيث )
يتىاوؿ ٌذا الفصؿ وصؼ الحركة وكيفية توليد العجمة هف خبلؿ دراسة قواىيف 

 ىيوتف الثبلثة والهفاٌيـ الهرتبطة بٍا.
 الهوجودة في هقرر الفيزياء لمصؼ تـ تحميؿ الهحتوي لتحديد الهفاٌيـ العمهية

ب الثاىي)الحركة الخطية( الفصؿ الثالث) القوة والحركة( األوؿ الثاىوي هف البا
هف الفصؿ الدراسي األوؿ، والتي سيتـ تدريسٍا في فترة التدريب الهيداىي هف 

جاهعة اإلسكىدرية –قبؿ طبلب الفرقة الرابعة هف هعمهي الفيزياء بكمية التربية 
هف هتعدد  صيغت هفردات االختبار هف ىوع االختيار بىاء هفردات األختبار:

( هفردة وكؿ هفردة تتكوف هف شقيف، األوؿ يختار الطالب 30وكاف عددٌا)
إجابتً الصحيحة هف وجٍة ىظري والثاىي يوضح أسباب اختيار الطالب لٍذة 
اإلجابً، وُعرض عمِ هجهوعة هف الهحكهيف هف ذوي االختصاص في تعميـ 
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اىتهاء الفقرات لمٍدؼ  آلبداء آرائٍـ في االختبار هف حيث هدى،1تعمـ العمـوو 
هف االختبار والصحة العمهية والمغوية لكؿ هفردة، وُعدلت بعض الهفردات 

 بحيث تراعي هعايير الصياغة والصحة المغوية ودقة البدائؿ الهقترحة.
يٍدؼ االختبار إلي تشخيص الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ الٍدؼ هف االختبار :

لتي جاءت في كتاب الفيزياء لمصؼ اركة و الهرتبطة بقواىيف ىيوتف الثبلثة لمح
األوؿ الثاىوي و الذي أقرتً وزارة التربية و التعميـ، لدى كؿ هف الطالب هعمـ 

 الفيزياء و كذلؾ لدى طالب الصؼ األوؿ الثاىوي.
:( 60 –تتراوح قيهة الدرجات عمِ االختبار ككؿ هف )صفر تصحيح االختبار

ؿ الواحد إذا أجاب إجابة صحيحة بحيث يحصؿ الطالب عمِ درجتيف لمسؤا
عف كؿ هف الشؽ األوؿ و الشؽ الثاىي أها في حالة اإلجابة الصحيحة عف 

في حالة عدـ إجابتً عمِ قيف فيحصؿ عمِ درجة واحدة فقط، و أي هف الش
 أي هف الشقيف فبل يأخذ أي درجة.

طأ يستخدـ االختبار لتشخيص الهفاٌيـ الخ :التطبيؽ عمِ عيىة ضبط االختبار
في الفيزياء الهقرري في كتاب الصؼ األوؿ الثاىوي، وبالتالي هف الههكف أف 
يطبؽ ٌذا االختبار عمِ طبلب الفرقة األولي والثاىية تخصص قسـ الفيزياء 
بكمية التربية جاهعة اإلسكىدرية في بداية الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ 

االختبار وتحديد ـ ، واستخداـ الىتائج في تقىيف  2018/ 2017الجاهعي 
الزهف الهىاسب لئلجابة عىً، وتـ تطبيؽ االختبار عمِ عيىة استطبلعية بم  

 ( طالب وطالبً وذلؾ لتحديد اآلتي: 25عددٌا)
.التأكد هف وضوح هعاىي وتعميهات االختبار 
.تحديد الزهف الهىاسب لئلجابة عمِ االختبار 
.ضبط االختبار إحصائيًا 

                                                

5
 (.5ملحق رقم )  
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 من أجل التقنين اآلتي: قد أوضحت نتائج التطبيق و 
.وضوح التعميهات الخاصة باالختبار بالىسبة لمطبلب 
دقيقة(، حيث تـ حساب الزهف   60لئلجابة عمِ االختبار ٌو) الزهف الهىاسب

الذي استغرقً أوؿ طالب وأخر طالب لبلىتٍاء هف االختبار، ثـ تـ تعييف 
 الهتوسط.

 الختباروالتهييز لكؿ فقرة هف فقرات ا الصعوبةهعاهؿ:  
  معامل الصعوبة و معامل التمييزية لفقرات االختبار: (  0جدول رقم ) 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييزية

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييزية

0 1.75 1.5 16 0.24 0.64 
8 0.63 0.51 17 0.43 0.44 
3 0.45 0.36 18 0.23 0.7 
4 0.54 0.45 19 0.45 0.56 
5 0.37 0.27 20 0.32 0.43 
6 0.27 0.27 21 0.65 0.63 
7 0.45 0.36 22 0.62 0.42 
8 0.20 0.45 23 0.24 0.64 
9 0.22 0.67 24 0.4 0.44 
01 0.35 0.62 25 0.63 0.51 
00 0.38 0.35 26 0.45 0.36 
08 0.20 0.35 27 0.54 0.45 
03 0.45 0.44 28 0.37 0.27 
04 0.45 0.36 29 0.27 0.27 
05 0.55 0.8 30 0.43 0.80 

 التهييزية أعمِ هف قيهة هعاهبلت جهيع أف السابؽ الجدوؿ هف يتضح
 وبٍذي، (0.80 - 0.2تتراوح بيف ) الصعوبة هعاهبلت جهيع، و (0.20)

 .األسئمة جهيع عمِ الباحثة تبقِ الىتائج
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باتالث هعاهؿ باستخداـ تـ تعييف ثبات االختبار :ثبات االختبار 
، و قد جاءت قيهة الثبات  20 ريتشاردسوف ودريك باستخداـ هعادلة

ي( 0.67)  .هقبولة قيهة ٌو
يوضح عدد الفقرات و التباين و المتوسط و معامل الثبات الختبار  :( 2جدوؿ )

 تشخيص المفاىيم الخطأ
 معامل الثبات

R 
 المتوسط

X 
 االنحراف المعياري

S2 
 عدد فقرات االختبار

n 
0.67 21.93 29.11 61 

 اختبار تشخيص الهفاٌيـ الفيزيائية وثبات صدؽ هف الباحثة تأكدت وبذلؾ 
 2الىٍائية. صورتً في االختبار وأصبح ،الخطأ

 : مقياس االتجاه نحو الفيزياء 
اتبعػػت الباحثػػػة اإلجػػراءات التاليػػػة لبىػػاء هقيػػػاس االتجػػاي ىحػػػو هػػادة الفيزيػػػاء 

 لطبلب الهرحمة الثاىوية :
مِ األدبيات والدراسات التي تىاولت االتجاٌات وخاصة ىحػو الهػواد االطبلع ع-1

 . 3الدراسية
االطػػبلع عمػػِ البحػػوث والدراسػػات التجريبيػػة التػػي تىاولػػت عهميتػػي تعمػػيـ وتعمػػـ -7

التخصصات العمهية الهختمفة لفئات عهرية هختمفة وتىاولت قياس االتجاي 
 ىحو دراسة ٌذي التخصصات العمهية الهختمفة.

هعظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة عمػػػِ أف هكوىػػػات االتجػػػاي ىحػػػو دراسػػػة  تعمػػػـ اتفقػػػت -3
التخصصات العمهية يهكف أف يتحػدد فػي ثػبلث أبعػاد، تُأخػذ فػي االعتبػار 

ي:  عىد بىاء هقياس اتجاي الطبلب ىحو هادة الفيزياء ٌو
 :االستهتاع بدراسة هادة الفيزياء 

                                                

5
 (.5انظر ملحق ) 
5
 (5انظر ملحق ) 
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بالضيؽ ىتيجػة دراسػة عبارات ٌذا البعد تدؿ عمِ الشعور بالسعادة أو      
 الطبلب لهادة الفيزياء.

  :أٌهية دراسة الفيزياء في حياتىا اليوهية و فٍـ العالـ هف حولىا 
عبارات ٌذا البعػد تػدؿ عمػِ هػدى إدراؾ الطالػب ألٌهيػة هػادة الفيزيػاء  

 وقيهتٍا في حياتً اليوهية وهدى ارتباطٍا بهواد دراسية أخري.
 (:ـ الفيزياء في فترة التربية العهميةهعمـ هادة الفيزياء)الطالب هعم 

عبػػارات ٌػػذا البعػػد تػػدؿ عمػػِ طريقػػة هعاهمػػة هعمػػـ الفيزيػػاء وهػػدى حبػػً 
لطبلبػػػً، وهػػػدى تقبػػػؿ طبلبػػػً لطريقػػػة تدريسػػػً وتكػػػويف عبلقػػػة طيبػػػة هعػػػً 

 واتخاذٌـ لً هثبًل أعمِ لٍـ.
 صياغة هفردات الهقياس: -4

ي األبعػػاد والتػػي تػػـ إعػػداد عبػػارات هقيػػاس االتجػػاي التػػي تىػػدرج تحػػت ٌػػذ
ػي الهرحمػة الثاىويػة وقػد  تتىاسب هع الهرحمة الدراسية التي تطبؽ عميٍػا ٌو

( عبػػػارة إيجابيػػػػة 20( عبػػػارة بواقػػػع )40بمػػػ  عػػػدد عبػػػارات الهقيػػػاس إلػػػي)
 ابة عف كؿ عبػارة بهسػتويات ثبلثػة( عبارة سمبية، بحيث تكوف اإلج20و)
تٍـ فػػػي حالػػػة بدرجػػػة ضػػػعيفة(، وتحسػػػب درجػػػا -لحػػػد هػػػا -بدرجػػػة كبيػػػرة)

( عمػػػػِ التػػػػوالي وبالىسػػػػبة لمعبػػػػارة 1-2-3اإلجابػػػػة عػػػػف العبػػػػارة الهوجبػػػػة )
 ( عمِ التوالي.3-2-1السالبة تحسب) 

 صدؽ الهقياس: -5
عػػػػة هػػػػف الهحكهػػػػيف لمتأكػػػػد هػػػػف عرضػػػػت الباحثػػػػة الهقيػػػػاس عمػػػػِ هجهو 

عباراتػػً فػػي قيػػاس اتجػػاي طػػبلب) الهرحمػػة الثاىويػػة(، وتػػـ تعػػديؿ  صػػبلحية
 4ويًا.بعض الفقرات لغ

 

                                                

8
 ( 5أنظر ملحق رقم )  
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 ثبات الهقياس: -6
لمتأكػػد هػػف ثبػػات الهقيػػاس اتبعػػت الباحثػػة طريقػػة إعػػادة االختبػػار عمػػِ 

طالػب فػي أحػد الهػدارس الثاىويػػة  30عيىػة هػف غيػر عيىػة البحػث عػددٌا 
ـ وتػػػـ 2017/ 2016فػػػي بدايػػػة الفصػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاىي لمعػػػاـ الدراسػػػي 

د ذلؾ تـ هعالجتً أسابيع عمِ ىفس العيىة، بع 4إعادة تطبيقة بعد حوالي 
إحصائيًا باستخداـ هعاهؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات التطبيقيف ووجػد أف 

ػػػػذا يوضػػػػح أف الهقيػػػػاس عػػػػالي 0.83هعاهػػػؿ ثبػػػػات الهقيػػػػاس يسػػػػاوي) ( ٌو
 الثبات.
 :ثانيًا: بناء البرنامج التدريبي المقترح 
 مراحل تصميم البرنامج التدريبي:       -0

يزيائيػػػػة الهرتبطػػػػة )بػػػػالقوة والحركػػػػة( عمػػػػِ طبػػػػؽ اختبػػػػار تشػػػػخيص الهفػػػػاٌيـ الف
ـ فػػي بدايػػة 2017/2018طػػبلب الفرقػػة الرابعػػة كمٍػػـ هػػف العػػاـ الجػػاهعي

 ـ .8/10/2017الفصؿ الدراسي األوؿ تحديدًا يوـ األحد الهوافؽ 
لخطأ الشائعة والهرتبطة الٍدؼ هف تطبيؽ ٌذا االختبار التعرؼ عمِ الهفاٌيـ ا

هتكوىً لدى الطبلب هعمهي الفيزياء بكمية القوة والحركة( ال) بهوضوعي
التربية جاهعة اإلسكىدرية، لتصهيـ البرىاهج التدريبي لتصحيح ٌذي 

 الهفاٌيـ .
 الدراسات التي تىاوؿ بالبحث ىهوذج التسريع الهعرفي االطبلع عمِ األدبيات و

وكذلؾ التي تىاولت أساليب واستراتيجيات تعديؿ الهفاٌيـ العمهية الخطأ 
 .5عاهة والفيزياء عمِ وجً الخصوصبصفة 

                                                

0
 (5انظر ملحق رقم )  
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:تحديد هراحؿ التسريع الهعرفي و كيفية تطبيقٍا في التدريب 
 (: preparation Concreteالهرحمة األولي: اإلعداد  الحسي ) 

يقـو الهعمـ بتوضيح األفكار والهفاٌيـ األساسية الهرتبطة بالهفٍوـ الخطأ 
ذي الهرحمة هٍهة لهعرفة بشكؿ هحسوس، والتأكد هف اف الطبلب يعرفوىٍ ا، ٌو

طبيعة الىشاط أو التكميؼ أو العهؿ الذي سيقوهوف بً ويكوف دور الهعمـ في ٌذي 
الهرحمة إدخاؿ الهتعمـ بشكؿ هباشر في هشكمة عف طريؽ: طرح األسئمة، 

 والحديث أثىاء العهؿ، وتوجيً الطبلب إلِ العهؿ هع بعضٍـ بعض.
 :   conflict Cognitiveالهرحمة الثاىية: الصراع الذٌىي  

فيٍا يتـ صياغة هشكمة أو هسألة أو هشاٌدة ىشاط ال يستطيع الطبلب إيجاد و 
الحؿ الهىاسب لٍا باستخداـ طرؽ أساليبٍـ التقميدية، بهعىي يكوف بهثابة هفاجأة 
لٍـ لكوىٍا هتعارضة هع توقعاتٍـ أو خبراتٍـ السابقة ،أي حالة هف البلتوازف في 

 لمطبلب.البىاء الذٌىي 
 : of Concepts Constructionالهرحمة الثالثة: بىاء الهفاٌيـ  

عىدها ال تتطابؽ الفكرة الجديدة هع هعرفتٍـ الذٌىية السابقة ويحدث الصراع 
الذٌىي، ٌىا يعيد الهتعمـ بىاء أفكاري ويعيد الىظر في البىية الهفاٌيهة الذٌىية 

 الخاصة بً لتتوافؽ هع الفكرة الجديدة.
ذي الهرحمػػػػػة يقػػػػػـو الهػػػػػتعمـ ببىػػػػػاء هعرفتػػػػػً بشػػػػػكؿ ذاتػػػػػي، إليجػػػػػاد حمػػػػػوؿ فػػػػػي ٌػػػػػ

لمهشػػكبلت التػػػي أدت لحػػدوث االصػػػراع الػػذٌىي وهػػػف ثػػـ يتكػػػوف الهفٍػػـو أو يعػػػاد 
 تشكيمً بشكؿ صحيح.

 :Metacognitionالهرحمة الرابعة: اإلدراؾ فوؽ الهعرفي/ التفكير في التفكير 
 بطريقػػة الهشػػكمة فػػي التفكيػػر لػػِإ دعػػت التػػي األسػػباب فػػي التفكيػػر بٍػػايقصػػد 

 هػا هعىػِ يػدرؾ وتجعمػً الهػتعمـ، عىد الوعي إيجاد الهرحمة ذيم دؼموت ، هعيىة
 يتأهػؿ بهعىػي ا،مب يفكػر ولهػاذا الطريقػة، ذيميدرؾ لهاذا يعهػؿ ب وتجعمً يقوؿ،
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 وهعرفػػػػة الهشػػػػكمة حػػػػؿ وطريػػػػؽ كيفيػػػػةو  بٍػػػػا، يهػػػػر التػػػػي التفكيػػػػر هراحػػػػؿ الطالػػػػب
 .فيٍا الصعوبة

 :Bridgingرحمة الخاهسة: التجسير اله
وتعىي استخداـ أسموب التفكير الهتبع في حؿ الهشكمة في هوقؼ آخر هرتبط 
الهفٍوـ ىفسً الذي تـ تعمهً بالفعؿ، وهف ثـ اىتقاؿ أثر تىهية هٍارة التفكير ىفسٍا 

 والهفاٌيـ الهكتسبة بشكؿ صحيح في حياتً العهمية. 
بي: الٍدؼ العاـ هف البرىاهج التدري 

يٍػػػػدؼ البرىػػػػاهج إلػػػػي تعػػػػديؿ بعػػػػض الهفػػػػاٌيـ الخطػػػػأ الهرتبطػػػػة بػػػػالقوة والحركػػػػة 
والشػػائعة بػػيف طػػبلب الصػػؼ األوؿ الثػػاىوي ، ههػػا يعيػػىٍـ عمػػِ تعمػػيـ و تعمػػـ ٌػػذي 

 الهفاٌيـ األساسية في هجاؿ الفيزياء.
 الىواتج التعميهية الهتوقعة بعد األىتٍاء هف ٌذا البرىاهج، أف يكوف الطالب هعمـ

 الفيزياء/ طالب الصؼ األوؿ الثاىوي قادرًا عمِ أف: 
يفسر قاىوف ىيوتف األوؿ ويسػتىتج العواهػؿ الهػؤثرة فػي تطبيقػً عمػِ األجسػاـ  .1

 الهتحركة و الساكىة.
 يطبؽ قاىوف ىيوتف األوؿ عمِ ظواٌر حياتية يوهية. .2
 يوضح اٌهية فٍـ قاىوف ىيوتف األوؿ لمحركة في كثير هف الظواٌر الحياتية. .3
 فسر هفٍـو القصور الذاتي باعتباري هقاوهة الجسـ هف تغيير حالة حركتً.ي .4
الكتمػػػػػػة فقػػػػػػط ٌػػػػػػي الكهيػػػػػػة التػػػػػػي تعتهػػػػػػد عميٍػػػػػػا القصػػػػػػور الػػػػػػذاتي يسػػػػػػتىتج أف  .5

 لمجسـ)عبلقة طرديً(.
تطبيؽ فٍهً لمعبلقة بػيف القصػور الػذاتي لمجسػـ وكتمتػً فػي تفسػير كثيػر هػف  .6

 الظواٌر الحياتية .
 لثالث.يعرؼ قاىوف ىيوتف اأف  .7
أف يفسر كيؼ تؤثر األجساـ عمِ بعضٍا البعض بىفس القوي رغـ اخػتبلؼ  .8

 كتمتٍا.
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 أف يطبؽ قاىوف ىيوتف الثالث في هواقؼ حياتية هختمفة..9
 أف يفرؽ بيف تأثير القوي الداخمية و القوي الخارجية في تحريؾ األشياء. .10
 اتية.يوضح اٌهية فٍهً لقاىوف ىيوتف الثالث في كثير هف الظواٌر الحي .11
 تفسير العبلقة بيف قوة جذب األرض لمجسـ  وكتمة الجسـ.  .12
اسػػتىتاج العبلقػػة الرياضػػية لقػػاىوف ىيػػوتف الثػػاىي هػػف خػػبلؿ تطبيقٍػػا عمػػِ  .13

 ظواٌر هختمفة.
 استىتاج أف ٌىاؾ تأثير لقوة جذب األرض عمِ األجساـ في الفضاء. .14
فػي استىتاج أف ال يوجػد عبلقػة بػيف قػوة جػذب األجسػاـ لبعضػٍا الػبعض  .15

 الٍواء أو في الفراغ.
 يعرؼ قوة  الجاذبية االرضية. .16
 يكتشؼ قوة الجاذبية األرضية في ظواٌر حياتية. .17
 يستىتج العواهؿ الهؤثرة عمِ قوة جذب األرض لؤلجساـ. .18
 يستىتج العواهؿ التي تعتهد عميٍا قوة الجذب الىاشئة بيف جسهيف. .19
وة الجاذبية األرض، تفسير بعض الظواٌر اليوهية الحياتية وفقًا لفٍهؾ لق .20

 وقوي الجذب بيف األجساـ.
 تفسير ها الهقصود بكهية التحرؾ ، والعواهؿ الهؤثرة فيٍا. .21
توضيح الفرؽ كتطبيؽ فيزيػائي بػيف كػؿ هػف قػاىوف ىيػوتف الثػاىي و كهيػة  .22

 التحرؾ.
 استىتاج العبلقة الفيزيائية بيف كهية التحرؾ وهفٍـو الدفع. .23
 تحرؾ وىوعي التصادـ بيف األجساـ.ادراؾ العبلقة بيف بقاء كهية ال .24
ؾ والػدفع لظواٌر اليوهية الحياتيػة وفقػًا لفٍهػؾ لكهيػة التحػر تفسير بعض ا .25

 التصادـ.و 
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  :اجراءات التىفيذ واالستراتيجيات الهتبعة 
، جمسات تدريبية بواقع جمسة واحدة في األسبوع 8يتكوف البرىاهج التدريبي هف 

عات، يتضهف كؿ هف ٌذة المقاءات اإلجراءات سا3 -2تتراوح هدتٍا الزهىية بيف 
 األتية:

اإلعداد الحسي والتهٍيد لهوضوع الجمسة هف خبلؿ عرض فقرة تعبر عف فٍـ  -1
خطأ، ٌذي الفقرة تكتب بشكؿ عمهي ولكىٍا غير صحيحة، ثـ عرض أسئمة 

يتـ هىاقشات تثير هف تفكير الطبلب وتسبب لٍـ تحديًا، و  حوؿ ٌذي الفقرة و
 األجابات في ورقة عهؿ.تسجيؿ ٌذة 

طرح أوراؽ عهؿ تزيد هف الصراع الذٌىي بيف ها لديٍـ هف خبرات تعميهية  -2
سابقة غير صحيحة وغير واضحة وبيف الظواٌر الحياتية التي تتعارض هع 

 تفسيراتٍـ.
إجابة الهزيد هف أوراؽ العهؿ الذي يتضهف العديد هف الظواٌر الحياتية التي  -3

صؿ هف خبلؿ إيجاد التفسير العمهي الصحيح، والتو يهكف أف تساعدٌـ عمِ 
إلي تفسير  هتدرجـ و األسئمة الهطروحة بشكؿ هىظاإلجابة عف األىشطة و 
 بالتالي التوصؿ الستىتاج عمهي واضح لمجهيع.لكافة ٌذة الظواٌر، و 

تعديؿ التراكيب الذٌىية لديٍـ  حث الطبلب عمِ تأهؿ حالتٍـ الفكرية قبؿ وبعد -4
ٌيـ الخطأ التي كاىت لديٍـ، لهعرفة أسباب تكوف هثؿ ٌذي تعديؿ الهفاو 

 الهفاٌيـ الخطأ وكيؼ أهكف التغمب عميٍا.
عادة  -5 ضرورة التأكد هف قدراتٍـ عمِ ىقؿ ها توصموا إليً هف استىتاج وا 

 استخداهً وتطبيقً في هواقؼ حياتية آخري. 
ها سائر  حث الطبلب عمِ العهؿ في فرؽ وبشكؿ تعاوىي وهشاركتٍـ لمىتائج -6

 الفرؽ األخري.



 81088108  لسنةلسنة  --األولاألولالجزء الجزء   --العدد الرابعالعدد الرابع  --العاشرالعاشر  المجمدالمجمد  ــ  دمنيوردمنيور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجمةمجمة  
 

                                                     45 

 لٍا أثىاء اإلستجابة لورؽ العهؿتقديـ الهساعدة لمطبلب بجهيع أشكا-7
تبسيط السؤاؿ أو الهشكمة والهوقؼ، طرح أسئمة توضيحية،  -توضيح فكرة)

 إثارة الهىاقشات لتقريب اإلجابة(.
التركيز عمِ طرح األسئمة التي تستثير تفكير الطبلب باستهرار، والتي -8

ـ هف خبلؿ البىية الذٌىية تحثٍـ ع مِ توضيح إجاباتٍـ وتفسير عهمية تفكيٌر
 الهتكوىً بالفعؿ لديٍـ.

هف الجدير بالذكر اإلشارة إلي أف ٌذي الخطوات ليست هىفصمة تهاها 
ولكف قد تتداخؿ فيها بيىٍا أثىاء التطبيؽ، حيث ال يقتصر تدريب الطبلب 

يتـ تشجيع الطبلب أثىاء  عمِ التفكير في التفكير عمِ خطوة هحددة ولكف
 التدريب اف يتفكروا دائها في كؿ خطوة يتوصموا لٍا.

ويستخدـ في تىفيذ ٌذا البرىاهج التدريبي العديد هف االستراتيجيات هف 
بيىٍا: الحوار والهىاقشة واألسئمة، واألىشطة واجراء التجارب والعرض العهمي 

 والعهؿ التعاوىي في هجهوعات .
حيث يعتبر دليؿ الهعمـ وفقا لىهوذج التسريع الهعرفي 6ـُأعدت دليؿ الهعم ،

الهرشد الذي يستعيف بً الطالب هعمـ الفيزياء بعد االىتٍاء هف تطبيؽ البرىاهج 
التدريبي عمىً في تدريس فصؿ القوة و الحركة هف كتاب الفيزياء لمصؼ 

تحديد  ؿ عمِاألوؿ الثاىوي في فترة التربية العهمية، حيث يساعدي ٌذا الدلي
تجٍيز األدوات البلزهة لؤلىشطة الهصههة في أوراؽ التعميهية و  األٌداؼ

 العهؿ و يجعمً عمِ وعي بخطوات تىفيذ درسً بشكؿ تتابعي.
   دليؿ الهعمـ الهبلهح الرئيسية لمبرىاهج التدريبي عمِ الىحو التالي: ويتضهف 
 ىبذة هختصرة عف ىهوذج التسريع الهعرفي.-1
 عرفي و كيفية تطبيقٍا في التدريب.هراحؿ التسريع اله-2

                                                

5
 (.8ملحق رقم )  
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 أٌهية تشخيص الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ لدى الطالب الهعمـ.-3
 الىواتج التعميهية لمبرىاهج.-4
 الخطة الزهىية الهتبعة.-5
 التقويـ.-6
 ارشادات عاهة لمهدرب.-7
هعالجة هحتوي البرىاهج التدريبي: إعداد جمسة لكؿ هفٍـو فيزيائي -8

 لهعرفي بحيث يتضهف األتي: باستخداـ ىهوذج التسريع ا
 األٌداؼ اإلجرائية.-
 األدوات والوسائؿ التعميهية.-
 الهادة العمهية لكؿ هوضوع.-
 األىشطة وأوراؽ العهؿ.-
بىهوذج التسريع الهعرفي  الخاصة بالتدريب 7إعداد أوراؽ العهؿ

 بحيث تتضهف كؿ ورقة عهؿ التالي:
 الٍدؼ هف كؿ ىشاط يقوـ بً الطالب الهتدرب. -1
 األدوات الهطموبً لتىفيذ الىشاط. -2
خطوات تىفيذ الىشاط هع التأكيد عمِ العهؿ الجهاعي هع  -3

 سائر أعضاء الهجهوعة.
 :ثالثًا: اختيار عينة البحث 

 تشهؿ عيىة البحث :
o ػػي عبػػارة عػػف كػػؿ هجهوعػػة واحػػدة فقػػط يطبػػؽ عميٍػػا البرىػػاهج التػػدريبي ، ٌو

ـ، والبػػال   2017/2018ـ الجػػاهعي طػػبلب الفرقػػة الرابعػػة شػػعبة الفيزيػػاء لمعػػا
 طالب وطالبة . 22عددٌـ 

                                                

5
 (0انظر ملحق رقم )  
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o هجهػػوعتيف هػػف طػػبلب الصػػؼ األوؿ الثػػاىوي )هدرسػػتيف حكػػوهيتف( إحػػداٌها
تهثؿ الهجهوعة التجريبية التِ َستدرس هع الطالب الهعمـ الذي تػـ تدريبػً وفقػا 
ِ لمبرىػػاهج الهقتػػرح فػػي فتػػرة التػػدريب الهيػػداىي، واألخػػري هجهوعػػة ضػػابطة التػػ

 َستدرس وفقا لمطريقة االعتيادية.
 :رابعًا: تطبيق أدوات البحث قبميًا 

طبؽ اختبار تشخيص الهفاٌيـ الفيزيائية الهرتبطة )بالقوة والحركة( عمِ -1
ـ في 2017/2018طبلب الفرقة الرابعة كمٍـ هف العاـ الجاهعي

بداية الفصؿ الدراسي األوؿ تحديدًا يوـ األحد الهوافؽ 
 ـ .8/10/2017

الٍدؼ هف تطبيؽ ٌذا االختبار تشخيص الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ 
األكثر شيوعًا والهرتبطة بهوضوعي) القوة والحركة( الهتكوىً لدى 
الطبلب هعمهي الفيزياء بكمية التربية جاهعة اإلسكىدرية قبؿ تصهيـ 
البرىاهج التدريبي، ويعد تطبيؽ قبمي لمهجهوعة ىفسٍا قبؿ تىفيذ 

 ٍـ.البرىاهج عمي
تـ تطبيؽ كؿ هف اختبار تشخيص الهفاٌيـ الفيزيائية الهرتبطة)بالقوة و -2

الحركة(، وهقياس االتجاة ىحو هادة الفيزياء عمِ هجهوعتيف هف طبلب 
الصؼ األوؿ الثاىوي في الهدرستيف الهحددتيف لمتدريب الهيداىي لشعبة 
ِ الفيزياء)تحت اشراؼ الباحثة(، حيث تـ التطبيؽ في كؿ هدرسة عم

حدة عمِ فصميف هف فصوؿ الصؼ األوؿ الثاىوي، تـ توزيعٍـ عمِ 
جهوعة هىٍـ طبلب التدريب الهيداىي شعبة الفيزياء حيث قاهت ه

الحركة( ألحد الفصوؿ وفقًا لمتسريع الهعرفي، بتدريس وحدة )القوة و 
والفصؿ الثاىي يقـو بالتدريس لً بالطريقة التقميدية، وكاف ذلؾ في يـو 

)اليوـ الهقرر لمتدريب الهيداىي لطبلب الفرقة  17/10/2017الثبلثاء 
 هف كؿ أسبوع(.  -وهىٍـ شعبة الفيزياء -الرابعة عمهي
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الٍدؼ هف التطبيؽ القبمي التعرؼ عمِ الهفاٌيـ الخطأ الهتكوىً لدى طبلب 
 الضابطة.وي في هجهوعتي البحث التجريبية و الصؼ األوؿ الثاى

عتِ الدراسة التجريبية والضابطة قبؿ البدء في وأيضًا التأكد هف تكافؤ هجهو 
 تدريس الوحدة الهقررة عميٍـ وفقا لمبرىاهج التدريبي القائـ عمِ التسريع الهعرفي.

تـ التطبيؽ فعميًا بعد توضيح تعمىهات كػؿ أداة بهفردٌػا لهجهػوعتِ البحػث وكػذلؾ 
قيهػة "ت" الٍدؼ هف تطبيؽ كػؿ آداة ، ثػـ حسػاب الهتوسػط واالىحػراؼ الهعيػارى و 

لمتعرؼ عمِ داللة الفروؽ بيف هتوسطِ درجات الهجهوعتيف التجريبية والضػابطة 
 (، كها يتضح هف الجدوؿ التالِ:2006ككؿ فِ األداتيف )فؤاد البٍِ السيد،

يوضح داللة الفروؽ بيف هتوسطِ درجات الطبلب الصؼ  : (3جدوؿ )
فاٌيـ الفيزيائية الخطأ األوؿ الثاىوي فِ التطبيؽ القبمِ الختبار تشخيص  اله

الحركة  الهستداهة و هقياس االتجاي ىحو دراسة هادة  –الهرتبطة بالقوة 
 الفيزياء

 العينة المجموعات اآلداة
n 

 المتوسط
X 

االنحراف 
 المعيارى

النياية 
العظمى 
 لالختبار

 قيمة "ت"
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 الداللة

اختبار تشخيص 
المفاىيم 

 الفيزيائية الخطأ

 8.807 819939 66 جريبيةت
61 0.718 036 

غير 
 دالة

 0.704 819360 78 ضابطة

االتجاه نحو 
دراسة مادة 
 الفيزياء

 

 0.688 06.105 66 تجريبية
غير  036 0.819 41

 دالة
 8.815 05.600 78 ضابطة

يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ت" الهحسوبة أقؿ هف قيهة "ت" الجدولية 
ذا يدؿ عمِ 0.05(  بهستوى داللة ) n1+n2-2عىد درجات حرية)( 1.96) (، ٌو

عدـ وجود فروؽ بيف درجات الطبلب فِ الهجهوعتيف )التجريبية والضابطة( هها 
يدؿ عمِ تكافؤ هجهوعتِ الدراسة فِ هتغير الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ و االتجاي 

 ىحو دراسة هادة الفيزياء.
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دريبي المقترح: خامسًا: تطبيق البرنامج الت 
ُطبؽ البرىاهج التدريبي عمِ أفراد عيىة البحث أبتداءًا هف يوـ الخهيس -1
 عمِ الىحو التالي:  7/12/2017، حتي يـو الخهيس19/10/2017

o هجهوعات عهؿ، وتوضيح  5جمسة تعريفية: تـ تقسيـ الطبلب إلي
طة الٍدؼ هف البرىاهج التدريبي، وكيفية التفاعؿ هع اإلجراءات واألىش

الهوضحة في أوراؽ العهؿ، وآليات التقويـ الهتبعة في البرىاهج، وذلؾ 
لتٍيئة بيئة تعمـ يسودٌا األلفة والحهاسة بيف الطبلب لبلستهرار في فترة 

 البرىاهج كمٍا.
o ساعات بواقع جمسة  3 -2جمسات عهؿ تدريبية تستغرؽ هابيف

 : تدريبية واحدة في األسبوع وفقا لمخطة الزهىية الهوضحة
 عدد الجمسات التدريبية البلزهة لتىفيذ البرىاهج التدريبي: (4جدوؿ)

المدة  عدد الجمسات الموضوع
 الزمنية

 اليوم المحدد

/19/10 ساعتاف الجمسة األولي جمسة تعريفية
2017 

/26/10 ساعات 3 الجمسة الثاىية قاىوف ىيوتف األوؿ
2017 

القصور الذاتي و 
 2/11/2017 عاتسا 3 الجمسة الثالثة الكتمة

 9/11/2017 ساعات 3 الجمسة الرابعة قاىوف ىيوتف الثالث

/16/11 ساعات 3 الجمسةالخاهسة قاىوف ىيوتف الثاىي
2017 

/23/11 ساعات 3 الجمسة السادسة قوة الجاذبية
2017 

كهية التحرؾ و الدفع 
/30/11 ساعات 3 الجمسة السابعة و التصادـ

2017 
اهىةالجمسة الث جمسة ختاهية  7/12/2017 ساعتاف  
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o جمسة ختاهية الغرض هىٍا الىقاش حوؿ ها تـ االستفادة هىً فعميًا في فترة
التدريب، واإلجابة عف أي استفسارات والتعرؼ عمِ أٌـ هعوقات تىفيذ 
ٌذا البرىاهج التدريبي هع طبلب الصؼ األوؿ الثاىوي أثىاء التدريب 

 الهيداىي .
oيً تىفيذ البرىاهج التدريبي هع الطالب هعمـ في التوقيت ىفسة الذي يتـ ف

الفيزياء داخؿ كمية التربية، تابعت الباحثة ٌؤالء الطبلب أىفسٍـ أثىاء 
تدريسٍـ الوحدة الهحددة سمفًا بالتسريع الهعرفي عمي طبلب الصؼ 

 األوؿ الثاىوي )الهجهوعة التجريبية( أثىاء فترة التدريب الهيداىي.  
لبحث بعديًا: سادسًا تطبيق أدوات ا 

تـ تطبيؽ اختبار تشخيص الهفاٌيـ الخطأ بعديًا يوـ الخهيس الهوافؽ -1
ـ، عقب الجمسة الختاهية هباشرة عمِ طبلب هعمهي  2017/ 12/ 7

 الفيزياء بالكمية.
تـ تطبيؽ كؿ هف اختبار تشخيص الهفاٌيـ الفيزيائية الهرتبطة)بالقوة و -2

ياء عمِ الهجهوعتيف الضابطة الحركة(، وهقياس االتجاة ىحو هادة الفيز 
والتجريبية هف طبلب الصؼ األوؿ الثاىوي التي سبؽ وطبؽ عميٍـ األداتيف 

 ـ.12/12/2017قبميًا، وذلؾ في يوـ الثبلثاء الهوافؽ 
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نتائج البحث و تفسيرىا : 
بعد أف قاهت الباحثة بتىفيذ البرىاهج التدريبي عمِ الطبلب هعمهي الفيزياء، 

لتجريب عمِ طبلب الصؼ األوؿ الثاىوي، ُطبقت أدوات البحث وهتابعة تطبيؽ ا
بعديًا عمِ كؿ هف الطبلب هعمهي الفيزياء بكمية التربية جاهعة اإلسكىدرية، 
وكذلؾ الهجهوعتي الضابطة والتجريبية هف طبلب الصؼ األوؿ الثاىوي، وتـ 

 رصد الدرجات لهعالجتٍا إحصائيًا.
ية لئلجابة عمِ أسئمة البحث ولمتحقؽ هف وفيها يمِ كيفية الهعالجة اإلحصائ

ا.   صحة كؿ فرض هف فروض البحث وتفسيٌر
 :لإلجابةعمى السؤال البحثي األول 

ماالمفاىيم الخطأ المتكونو لدى طالب معممي الفيزياء بكميات التربية لبعض 
 المفاىيم الفيزيائية المرتبطة بالقوة والحركة ؟

الهتكوىً لدى الطبلب هعمهي الفيزياء فيها يمي عرض ألٌـ الهفاٌيـ الخطأ 
 بكمية التربية جاهعة اإلسكىدرية.

:قانون نيوتن األول 
أوضػػػحت الىسػػػػب الهئويػػػػة أف الهفػػػػاٌيـ الخطػػػػأ الهتكوىػػػػً لػػػػدى الطػػػػبلب هعمهػػػػي 

 %(  : 53.76)  الفيزياء حوؿ قاىوف ىيوتف األوؿ تساوي
حركػػة حتػػػي إذا الجسػػـ الهتحػػرؾ يحتػػػاج دائهػػًا إلػػي وجػػػود قػػوة فػػي ىفػػػس اتجػػاي ال-

 %(. 81.8) كاىت سرعتً ثابتة
 %(.54.54يتوقؼ الجسـ بهجرد زواؿ القوة التي تؤثر عمىة) -
 %(.22.7) كتمة الجسـ ٌي التي تؤدي إلي توقؼ الجسـ عف الحركة-
 %(.45.5)  القصور الذاتي ٌو قوة تسهح لمجسـ بالهحافظة عمِ حركتً-
جع إلِ هحاولة حفاظ الجسـ عمػِ اىدفاع ركاب السيارة لمخارج في الهىحىيات ير -

 %(.63.6) حالتً في حركة دائرية
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:قانون نيوتن الثاني 
أوضػػػحت الىسػػػػب الهئويػػػػة أف الهفػػػػاٌيـ الخطػػػػأ الهتكوىػػػػً لػػػػدى الطػػػػبلب هعمهػػػػي 

 ( :% 73.63وف ىيوتف الثاىي تساوي ) الفيزياءحوؿ قاى
 %(.86.36تتىاسب السرعة طرديًا هع القوة الهؤثرة عميٍا)-
جسـ بعجمة هتزايدة البد هف التأثير عمىة بقوة هتزايدة، و ال لتعجيؿ ال-

 %(.90.9يوجد تعجيؿ إذا كاىت القوة ثابتة)
كي يتحرؾ جسـ البد أف تكوف القوة الهسببة لمحركة أكبر هف القوي التي -

 %(.86.36تعوؽ الحركة)
 %(.63.63الجسـ الساكف بالضرورة ال تؤثر عمىً قوى)-
 %(.40.9هوضع عمِ سطح األرض) أف الوزف هقدار ثابت لكؿ-

:السقوط الحر و قوة جذب األرض 
أوضػػػحت الىسػػػػب الهئويػػػػة أف الهفػػػػاٌيـ الخطػػػػأ الهتكوىػػػػً لػػػػدى الطػػػػبلب هعمهػػػػي 

 %(: 30.9الفيزياء، حوؿ هفٍوـ السقوط الحر و قوة الجاذبية تساوي )
األجسػػػاـ األثقػػػؿ هػػػف حيػػػث الكتمػػػة تسػػػقط بسػػػرعات أكبػػػر ) تتحػػػرؾ بعجمػػػة -

 %.45.5أكبر( 
 %.13.6الكتمة و الثقؿ )الوزف( يعبراف عف الشئ ىفسً -
 %.36.4قوة الجذب ىاتجة عف حركة دوراف األرض -
 % . 72.7ال يوجد قوة جذب في الفراغ -

 :القانون الثالث لنيوتن 
أوضحت الىسب الهئوية أف الهفاٌيـ الخطأ الهتكوىً لدى الطبلب هعمهي 

 (:% 36.7الفيزياءحوؿ قاىوف ىيوتف الثالث تساوي ) 
الجسـ الذي يبدأ في ههارسة الفعؿ )القوة( يعتبر أكثر قوَة هف الجسـ أف  -

 الذي يتمقِ تأثير القوة.
 الجسـ األعمِ يؤثر عمِ الجسـ األسفؿ بقوة اكبر. -
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 األجساـ الهتزىة تؤثر عمِ بعضٍا بقوة تتوقؼ عمِ كتمة ٌذي األجساـ. -
 خمط بيف هفٍوهي القوة والضغط.ال-

ين األجسام: قوة الجاذبية ب 
أوضحت الىسب الهئوية أف الهفاٌيـ الخطأ الهتكوىً لدى الطبلب هعمهي 

 %(:73.86الفيزياء حوؿ قوة الجاذبية بيف األجساـ تساوي ) 
تؤثر األرض عمِ جهيع األجساـ بقوة تسبب تعجيمٍا بىفس الهعدؿ  -

(86.36.)% 
طري أف قوة الجاذبية تعتهد فقط عمِ كتمة الكوكب وليس عمِ ىصؼ ق -

 %(.59.1أيضًا)
قوة الجاذبية عىد سطح األرض أكبر هىٍا عمِ عهؽ أكبر هف سطح   -

 %(.77.27األرض)
 %(.72.72) الجسـ األكبر كتمة يؤثر بقوة أكبر عمِ الجسـ األقؿ كتمة -

 التصادم: الدفع وكمية التحرك و 
أوضحت الىسب الهئوية أف الهفاٌيـ الخطأ الهتكوىً لدى الطبلب هعمهي 

 %( : 67.27ءحوؿ الدفع و كهية التحرؾ و التصادـ تساوي ) الفيزيا
جهيع األجساـ التي لٍا كتمة أكبر ٌي بالتأكيد لٍا كهية تحرؾ  -

 %(.90.9أكبر)
 %(.81.81تحتاج األجساـ الثقيمة إلي قوة دفع أكبر لكي تتحرؾ ) -
 %(.22.73وكهية التحرؾ) الخمط بيف طاقة الحركة -
ة تحرؾ الغازات الهىبعثة هىً كهية تحرؾ الصاروخ أقؿ هف كهي -

(72.73.)% 
التصادـ الغير هرف يحافظ عمِ بقاء طاقة الحركة و لكف ال يحافظ عمِ  -

 %(.68.18بقاء كهية التحرؾ )
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 :لإلجابةعمى السؤال البحثي الثاني 
تـ اإلجابة عىً باستخداـ ىتائج السؤاؿ األوؿ)الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ األكثر 

 القوة والحركة( في تصهيـ البرىاهج التدريبي الهقترح.  شيوعًا في هوضوعي
 :لإلجابةعمى السؤال البحثي الثالث 

ما أثر البرنامج التدريبي المقترح عمى تعديل المفاىيم الخطأ لطالب معممي 
 جامعة اإلسكندرية؟   -الفيزياء بكمية التربية

 لمبحث، والذى يىص عمِ  بالفرض األوؿعرض الىتائج الهتعمقة: 
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف هتوسطي درجات الطبلب هعمهي الفيزياء 

جاهعة اإلسكىدرية في التطبيؽ القبمي و البعدي الختبار الهفاٌيـ  –بكمية التربية 
 تـ استخداـ اختبار "ت " وجاءت الىتائج كها يمِ:الفيزيائية الخطأ.
ب هعمهي الفيزياء يوضح داللة الفروؽ بيف هتوسطِ درجات الطبل :(5جدوؿ )

بكمية التربية جاهعة اإلسكىدرية فِ التطبيؽ القبمي والبعدي الختبار تشخيص 
 الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ 

 المجموعات اآلداة
 العينة
n 

 المتوسط
X 

االنحراف 
 المعيارى

النياية 
العظمى 
 لالختبار

 قيمة "ت"
المحسو 
 بة

درجة 
 الداللة الحرية

اختبار 
تشخيص 
المفاىيم 

لفيزيائية ا
 الخطأ

 88 القبمي
819

939 
8.8
07 

61 2.8
 دالة 80 86

 88 البعدي
50.
73 

05.
16 

يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ت" الهحسوبة تجاوزت قيهتٍا قيهة "ت"  
ختبار ( ال0.05( وهستوى داللة ) n-1( عىد درجات حرية )1.717الجدولية )

ِ وجود فروؽ دالة احصائيا عىد هستوى ، هها يدؿ عمتشخيص الهفاٌيـ الفيزيائية
والبعدي بيف هتوسطِ درجات الهجهوعة ىفسٍا في التطبيؽ القبمي  0.05≥

 بذلؾ يتـ قبوؿ الفرض األوؿ لمبحث.لصالح التطبيؽ البعدي، و 
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 لإلجابةعمى السؤال البحثي الرابع:
القوة و ما أثر البرنامج التدريبي المقترح عمى تعديل المفاىيم الخطأ المرتبطة ب

 الحركة عمى طالب الصف األول الثانوي؟
 لمبحث، والذى يىص عمِ  بالفرض الثاىيالىتائج الهتعمقة: 

يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف هتوسػػطي درجػػات طػػبلب الصػػؼ األوؿ 
الثػػاىوي فػػي التطبيػػؽ القبمػػي و البعػػدي لمهجهوعػػة التجريبيػػة الختبػػار الهفػػاٌيـ 

 اختبار "ت " وجاءت الىتائج كها يمِ:تـ استخداـ الفيزيائية الخطأ.
يوضح داللة الفػروؽ بػيف هتوسػطِ درجػات طػبلب الصػؼ األوؿ الثػاىوي  :(6جدوؿ )

الهجهوعػػػة التجريبيػػػة فػػػِ التطبيػػػؽ القبمػػػي و البعػػػدي الختبػػػار تشػػػخيص الهفػػػاٌيـ الفيزيائيػػػة 
 الخطأ 

المجمو  اآلداة
 عات

العي
 نة
n 

 المتوسط
X 

االنحراف 
 المعيارى

النياية 
ظمى الع

 لالختبار

قيمة 
 "ت"

المحسو 
 بة

درجة 
 الحرية

 الداللة

اختبار تشخيص 
المفاىيم 

 الفيزيائية الخطأ

 8.807 819939 66 القبمي
 دالة 65 8.996 61

 08.00 40.39 66 البعدي

اوزت قيهتٍا قيهة "ت" يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ت" الهحسوبة تج   
ختبار ( ال0.05( وهستوى داللة ) n-1رية )( عىد درجات ح1.67الجدولية )

، هها يدؿ عمِ وجود فروؽ دالة احصائيا عىد هستوى تشخيص الهفاٌيـ الفيزيائية
بيف هتوسطِ درجات الهجهوعة التجريبية ىفسٍا هف طبلب الصؼ  0.05≥

األوؿ الثاىوي في التطبيؽ القبمي والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي، وبذلؾ يتـ 
 لثاىي لمبحث.قبوؿ الفرض ا
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 لمبحث، والذى يىص عمِ  بالفرض الثالثالىتائج الهتعمقة: 
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف هتوسطي درجات طبلب الصؼ األوؿ 
الثاىوي بيف الهجهوعة التجريبية و الهجهوعة الضابطة في اختبار الهفاٌيـ 

 ها يمِ:استخدهت الباحثة اختبار "ت " وجاءت الىتائج كالفيزيائية الخطأ.
يوضح داللة الفروؽ بيف هتوسطِ درجات الطبلب الصؼ األوؿ الثاىوي  :(7جدوؿ )

 لمهجهوعتيف التجريبية والضابطة الختبار تشخيص الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ البعدي 

المجموعا اآلداة
 ت

 العينة
n 

 المتوسط
X 

االنحراف 
 المعيارى

النياية 
العظمى 
 لالختبار

 قيمة "ت"
المحسو 
 بة

ة درج
 الحرية

 الداللة

اختبار تشخيص 
المفاىيم 

 الفيزيائية الخطأ

 08.00 40.39 66 التجريبية
61 07.99

 دالة 136 7
 08.5 89.34 78 الضابطة

يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ت" الهحسوبة تجاوزت قيهتٍا قيهة "ت"    
( 0.05( وهستوى داللة )n1+n2-2( عىد درجات حرية )1.66الجدولية )

الختبار تشخيص الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ، هها يدؿ عمِ وجود فروؽ دالة 
بيف هتوسطِ درجات الهجهوعة التجريبية  0.05≥احصائيا عىد هستوى 

والهجهوعة الضابطة لصالح الهجهوعة التجريبية ، وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض الثالث 
 لمبحث.

:لإلجابةعمى السؤال البحثي الخامس 
امج التدريبي المقترح عمى تنمية االتجاه نحو دراسة مادة ما أثر البرن

 الفيزياء لدى طالب الصف األول الثانوي؟
 لمبحث، والذى يىص عمِ  بالفرض الرابعالىتائج الهتعمقة: 

يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف هتوسطي درجات طبلب الصؼ األوؿ 
ة لهقياس االتجاي ىحو الثاىوي في التطبيؽ القبمي والبعدي لمهجهوعة التجريبي

 تـ استخداـ اختبار "ت " وجاءت الىتائج كها يمِ:دراسة هادة الفيزياء.
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يوضح داللة الفروؽ بيف هتوسطِ درجات طبلب الصؼ : (8جدوؿ )
األوؿ الثاىوي الهجهوعة التجريبية فِ التطبيؽ القبمي و البعدي لهقياس 

 االتجاة ىحو دراسة هادة الفيزياء

 اآلداة
االهجهوع
 ت

العي
 ىة
n 

 الهتوسط
X 

االىحرا
ؼ 

 الهعيارى

الىٍاية 
العظهِ 
 لبلختبار

 قيهة "ت"
الهحسو 
 بة

درجة 
 الداللة الحرية

االتجاة 
ىحو دراسة 
 هادة الفيزياء

6 القبمي
6 

16.
015 

1.6
22 

40 
13.
 دالة 65 48

6 البعدي
6 

36.
12 

11.
6 

يهتٍا قيهة "ت" يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ت" الهحسوبة تجاوزت ق   
في هقياس ( 0.05( وهستوى داللة ) n-1( عىد درجات حرية )1.67الجدولية )

، هها يدؿ عمِ وجود فروؽ دالة احصائيا عىد االتجاي ىحو دراسة هادة الفيزياء
بيف هتوسطِ درجات الهجهوعة التجريبية في التطبيؽ القبمي  0.05≥هستوى 

 يتـ قبوؿ الفرض الرابع  لمبحث.والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي، وبذلؾ 
 لمبحث، والذى يىص عمِ  بالفرض الخاهسالىتائج الهتعمقة: 

يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف هتوسطي درجات طبلب الصؼ األوؿ 
الثاىوي بيف الهجهوعة التجريبية و الهجهوعة الضابطة في هقياس االتجاي ىحو 

 وجاءت الىتائج كها يمِ: تـ استخداـ اختبار "ت "دراسة هادة الفيزياء.
يوضح داللة الفروؽ بيف هتوسطِ درجات طبلب الصؼ األوؿ الثاىوي   :(9جدوؿ )

 في هقياس االتجاي ىحو دراسة هادة الفيزياء.لمهجهوعتي التجريبية و الضابطة 

 العيىة الهجهوعات اآلداة
n 

 الهتوسط
X 

االىحراؼ 
 الهعيارى

الىٍاية 
العظهِ 
 لبلختبار

 قيهة "ت"
 حسوبةاله

درجة 
 الداللة الحرية

دراسة  ىحواالتجاة 
 الفيزياءهادة 

 11.6 36.12 66 التجريبية
 دالة 136 11.42 40

 5.9 18.32 72 الضابطة
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يتضح هف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ت" الهحسوبة تجاوزت قيهتٍا قيهة "ت"    
في ( 0.05( وهستوى داللة ) n1+n2-2( عىد درجات حرية )1.66الجدولية )

، هها يدؿ عمِ وجود فروؽ دالة احصائيا هقياس االتجاي ىحو دراسة هادة الفيزياء
بيف هتوسطِ درجات الهجهوعة التجريبية والهجهوعة  0.05≥عىد هستوى 

 الضابطة لصالح الهجهوعة التجريبية، وبذلؾ يتـ قبوؿ الفرض الخاهس لمبحث.
مِ طبلب شعبة الفيزياء هها يدؿ عمِ أف البرىاهج التدريبي الذي طبؽ ع  

بكمية التربية جاهعة اإلسكىدرية قد أحدث تغيرًا دااًل إحصائيًا لصالح التطبيؽ 
البعدي، فضبًل عف أف ٌذا البرىاهج التدريبي والذي استخدهً طبلب هعمهي 
الفيزياء بكمية التربية جاهعة اإلسكىدرية هع طبلبٍـ لمصؼ األوؿ الثاىوي أثىاء 

داىي في تدريس فصؿ القوة و الحركة الهقرر عميٍـ، قد أحدثت فترة التدريب الهي
تغيرًا داؿ إحصائيًا لصالح الهجهوعة التجريبية وخاصة في التطبيؽ البعدي، 
وتتفؽ ىتائج البحث الحالي هع العديد هف الدراسات التي اٌتهت بتعديؿ الهفاٌيـ 

الىظرية البىائية في العمهية الخطأ وخاصة الفيزيائية باستخداـ ىهاذج قائهة عمِ 
( إلي هعرفة 2006دراسة آهاؿ أحهد )الهرحمة الثاىوية، وهىٍا عمِ سبيؿ الهثاؿ 

اثر استخداـ ىهوذج بايبي البىائي في تدريس العموـ عمِ تعديؿ التصورات البديمة 
حوؿ بعض الهفاٌيـ العمهية الهتكوىة لدى طبلب الصؼ األوؿ اإلعدادي في 

( التي ٌدفت إلي التعرؼ عمِ فاعمية 2006اب طمبة )إيٍوحدة الصوت، ودراسة 
خرائط الصراع الهعرفي في تصحيح التصورات البديمة لبعض الهفاٌيـ وحؿ 
الهسائؿ الفيزيائية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثاىوي في ثبلث وحدات دراسية ٌي 

( 2006)الشغؿ والطاقة الحراراة والطاقة الكٍربية(، ودراسة اعتهاد البمبيسي )
والتي ٌدفت إلي التعرؼ عمِ أثر استخداـ الهتىاقضات في تعديؿ التصورات 

سي في البديمة لبعض الهفاٌيـ العمهية لدى طالبات الصؼ العاشر األسا
( 2005) سمطاىة قاسـ الفالح قواىيف الحركة(، ودراسةوحدة)الكهيات الفيزيائية و 

تىهية القدرة عمِ إدراؾ والتي ٌدفت إلي التعرؼ عمِ فاعمية خرائط الهفاٌيـ في 
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توازف األجساـ(  -العبلقات وتعديؿ التصورات الخطأ في هادة العموـ في) الحركة
( والتي ٌدفت 2003لدى طالبات الصؼ الثاىي هتوسط، دراسة هبلؾ السميـ )

إلي الكشؼ عف أثر الههارسات التدريسية البىائية عمِ تعديؿ التصورات البديمة 
 هيائية لدى طالبات الصؼ األوؿ الهتوسط. لهفاٌيـ التغيرات الكي

كها أوضحت الىتائج أيضًا أف البرىاهج التدريبي الذي استخدهً طبلب هعمهي 
الفيزياء بكمية التربية جاهعة اإلسكىدرية هع طبلبٍـ لمصؼ األوؿ الثاىوي أثىاء 
فترة التدريب الهيداىي في تدريس فصؿ القوة والحركة الهقرر عميٍـ، قد أحدثت 

غيرًا دااًل إحصائيًا في اتجاٌاتٍـ ىحو دراسة هادة الفيزياء لصالح الهجهوعة ت
التجريبية وخاصة في التطبيؽ البعدي، وتتفؽ ىتائج البحث الحالي هع العديد هف 
الدراسات التي اٌتهت بتىهية االتجاي ىحو هادة التخصص العمهية وخاصة الفيزياء 

ىائية ، وهىٍا عمِ سبيؿ الهثاؿ دراسة باستخداـ ىهاذج قائهة عمِ الىظرية الب
( والتي تٍدؼ لهعرفة اثر استراتيجية 2013تٍاىي العبوس، ورؤوؼ العاىي)

األحداث الهتىاقضة في تىهية الهفاٌيـ العمهية واالتجاٌات العمهية لدى طالبات 
( والتي تٍدؼ إلي هعرفة 2003الهرحمة األساسية العميا، ودراسة جيٍاف السيد )

هوذج قائـ عمِ التعمـ البىائي في تعديؿ التصورات البديمة لبعض الهفاٌيـ فعالية ى
الجغرافية وتىهية االتجاي ىحو الهادة لدى تمهيذات الصؼ األوؿ هف الهرحمة 

( والتي ٌدفت غمي استقصاء 2009الهتوسطة، ودراسة خديجة هحهد خير )
الخطأ في هادة فعالية استخداـ خرائط التعارض الهعرفي في تصويب التصورات 

ا، وكذلؾ دراسة رائد األسهر) ( والتي تٍدؼ 2008العموـ وتىهية االتجاٌات ىحٌو
أثر دورة التعمـ في تعديؿ التصورات البديمة لمهفاٌيـ العمهية لدى طمبة  إلي هعرفة

ا، ودراسة عبد الحكيـ أحهد ) ( والتي 2002الصؼ السادس واتجاٌاتٍـ ىحٌو
لهيكاىيكا عمِ تصحيح الهفٍوـ الخاطئ لبعض ٌدؼ إلي اكتشاؼ أثر تدريس ا

ا لدى الطمبة الهعمهيف بقسـ الفيزياء بكمية  هفاٌيهٍا وتىهية االتجاٌات ىحٌو
 التربية.
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:تفسير النتائج 
 اظٍرت الىتائج السابقة أف البرىاهج التدريبي القائـ عمِ التسريع الهعرفي و

اهعة اإلسكىدرية قد الذي طبؽ عمِ طبلب هعمهي الفيزياء بكمية التربية ج
ساعد ٌؤالء الطبلب في تصحيح الهفاٌيـ الخطأ الهتكوىً لديٍـ عف القوة 
والحركة بعد أىتٍاء هدة التدريب، وُترجع الباحثة ذلؾ إلي واحد أو اكثر 

 هف االسباب اآلتية:
أف ىهوذج التسريع الهعرفي القائـ عمىة البرىاهج التدريبي هىاسب  -1

، حيث ساعد الطالب هعمـ الفيزياء عمِ حؿ لطبلب الهرحمة الجاهعية
الصراع الذٌىي لدىً، وهف ثـ تهكف هف حؿ الهشكبلت وتفسير الهواقؼ التي 

 تواجًٍ بهىطقية وخطوات عمهية هحددة.
الهشاركات اإليجابية والهىاقشات بيف الطبلب بعضٍـ البعض وبيىٍـ  -2

ا البرىاهج التدريبي في صورة أى شطة واجراءات وبيف الباحثة، والتي وفٌر
وأسئمة هترابطة وهتتابعة، ساعدت عمِ اىتاج أفكار جديدة، وبهساىدة وتشجيع 
الباحثة وحثٍا لٍـ عمِ هواصمة الهحاولة والىقاش آدي إلي بمورة ٌذي األفكار 
 بشكؿ عمهي ودقيؽ وساعد عمِ فؾ التعارضات والخمط بيف بعض الهفاٌيـ.

ء عمِ إعادة بىاء هعرفتٍـ ٌذا الىهوذج ساعد الطبلب هعمهي الفيزيا -3
هف خبلؿ التفاوض والتعاوف هع األخريف، وذلؾ هف خبلؿ توفير الظروؼ 
الهبلئهة لمىقاش لمتعرؼ عمِ الهشكمة وتحديدٌا واالستعاىة بخبراتٍـ التعميهية 

 السابقة لمتغمب عمِ هقاوهة البىية الهعرفية التي لديٍـ لمتغيير.
رىاهج التدريبي القائـ عمِ التسريع كها اظٍرت الىتائج السابقة أف الب

الهعرفي والذي استخدهً الطبلب هعمهي الفيزياء بكمية التربية جاهعة 
اإلسكىدرية أثىاء فترة التدريب الهيداىية هع طبلب الصؼ األوؿ الثاىوي 
في تدريس فصؿ القوة والحركة الهقرر عميٍـ، قد ساعد طبلب الصؼ 
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اٌيـ الخطأ الهتكوىً لديٍـ عف القوة األوؿ الثاىوي في التغمب عمِ الهف
 والحركة، وُترجع الباحثة ذلؾ إلي واحد أو اكثر هف االسباب اآلتية:

أف التدريس وفقا لىهوذج التسريع الهعرفي ساعد الطبلب عمِ -1
عادة ٌيكمتٍا وتىظيهٍا وفقًا لقدرات الطبلب،  استعادة الهعموهات السابقة وا 

د أفكار جديدة أكثر عهقًا واتساعًا كها ساعد عمِ توسعة خبرتٍـ وتولي
وارتباطًا بحياة الطبلب، هها ساعد ذلؾ في التغمب عمِ هفاٌيهٍـ الخطأ 
ليس ٌذا فحسب ولكف أيضًا إيجاد روابط وعبلقات بيف الخبرات الجديدة 
ذا يعىي اىتقاؿ أثر التعمـ وتكويف  الهتعمهة والظواٌر الحياتية اليوهية ٌو

 ات هعىي.صورة هتكاهمة لمهعرفة ذ
التدريس وفقًا لىهوذج التسريع الهعرفي عهؿ عمِ ىقؿ الطبلب هف -2

الىهط التقميدي الذي يكوف فيً الطالب عادة هتمقي لمهعموهة فقط، إلي 
ىهط الهشارؾ الىشط الفعاؿ هف خبلؿ اإلجابة عمِ األسئمة في أوراؽ 

 العهؿ وتىفيذ التجارب واألىشطة والتداوؿ والحوار هع زهبلؤي.   
اف استخداـ ىهوذج التسريع بها يتضهىً هف أىشطة هختمفة في كؿ -3

هرحمة هف هراحمة الخهسة أتاح الفرصة أهاـ الطبلب لفٍـ واستيعاب 
الهفاٌيـ العمهية بشكؿ صحيح هها آدي إلي تعديؿ الهفاٌيـ الفيزيائية 

 الخطأ لديٍـ.
الترتيب الهىطقي في هراحؿ التسريع الهعرفي يساعد عمِ بىاء -4
 فاٌيـ وتدرجٍا وتهثمٍا في البىية الهعرفية لطبلب الهجهوعة التجريبية.اله

التفاعؿ بيف الطالب هعمـ الفيزياء)الذي تـ تدريبة هف قبؿ( وطبلبً -5
هف الصؼ األوؿ الثاىوي هف خبلؿ أىشطة البرىاهج التدريبي ساعد عمِ 

 تخميؽ جو تعميهي يساعد عمِ تحقيؽ الفٍـ ذو الهعىي الهىشود.
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ىهوذج التسريع الهعرفي الهتعمـ هف البحث عف الهعموهة ُيهكف -6
بىفسً هف خبلؿ ههارستة الجراءات أوراؽ العهؿ هها يتيح الفرص لهقابمة 

 أىهاط التعمـ الهختمفة.
تشخيص الطالب هعمـ الفيزياء لمهفاٌيـ الخطأ الهتكوىً لدى طبلبً -7

ء الخبرات قبؿ البدء في التدريس، يعد بهثابة هوجًٍ لً في عرض وأىتقا
التعميهية الجديدة بشكؿ يىاسب البىية الهفاٌيهية السابقة لدى طبلبً وهف 

 ثـ تعديؿ الهفاٌيـ الخطأ لديٍـ.
 كها اظٍرت الىتائج السابقة أف البرىاهج التدريبي القائـ عمِ التسريع

الهعرفي والذي استخدهً الطبلب هعمهي الفيزياء بكمية التربية جاهعة 
فترة التدريب الهيداىية هع طبلب الصؼ األوؿ الثاىوي  اإلسكىدرية أثىاء

في تدريس فصؿ القوة والحركة الهقرر عميٍـ، آدي إلي تىهية االتجاة 
ىحو دراسة هادة الفيزياء، وُترجع الباحثة ذلؾ إلي واحد أو اكثر هف 

 االسباب اآلتية:
تقديـ الهفٍوـ العمهي وفؽ خطوات هتسمسمة بىائية يترتب عمىة أف -1
وف الهفٍوـ الجديد هقبواًل وهقىعًا وهفيدًا وهف ثـ يؤدي لحدوث تعمـ يك

فعاؿ وأقؿ عرضً لمىسياف هف التعمـ الذي ال يأخذ في االعتبار الفٍـ 
 السابؽ لمطبلب والشروط الواجب أف تتوافر في الهفٍـو الجديد.

أف هفاٌيـ القوة والحركة وها يرتبط بٍها هف هفاٌيـ آخري يعد هف -2
الهجردة وبالتالي استيعابٍا يتـ هف خبلؿ آدراؾ تأثيراتٍا، وهف ثـ  الهفاٌيـ

هساعدة الهتعمـ عمِ استكشاؼ هعرفتً العمهية بىفسً هف خبلؿ ظواٌر 
حياتية يوهية تجعمً يشعر بأٌهية دراسة هجاؿ الفيزياء بالىسبة لفٍـ ها 
يحدث هف حولة، وبأىً هجاؿ قريب هىً وغير هعقد وفي هتىاوؿ قدراتً 

 لفكرية.ا
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استخداـ ىهوذج التسريع الهعرفي آدي إلي تعديؿ الهفاٌيـ الفيزيائية -3
الخطأ لبعض هفاٌيـ القوة والحركة وهف ثـ تكوىت بىية هفاٌيهية ذٌىية 
هىظهة لدى الطالب هها يولد شعورًا إيجابيًا تجاي ٌذي الهفاٌيـ والقدرة 

 عمِ استخداهٍا.
هعرفي ساعد عمِ تعمهٍا تعمـ الهفاٌيـ وفقا لىهوذج التسريع ال-4

بشكؿ هىظـ وهترابط هها ساعد عمِ تىهية االتجاة ىحو دراستٍا بشكؿ 
 إيجابي.
 المقترحات: –التوصيات  –االستنتاجات 

 اوال: االستنتاجات:
 في ضوء الىتائج التي توصؿ اليٍا البحث الحالي يهكف استىتاج هايمي: 
عمـ و تقييهٍا والتعديؿ ضرورة الكشؼ عف الهعرفة السابقة التي لدى الهت-1

هىٍا في حالة ها كاىت خطأ وىاقصة وذلؾ لتحقيؽ أٌداؼ العهمية التعميهية 
 التعمهية بشكؿ فعاؿ.

ىجاح ىهوذج التسريع الهعرفي في تعديؿ الهفاٌيـ الفيزيائية الخطأ الهتكوىً -2
لدى كؿ هف الطالب هعمـ الفيزياء وطالب الصؼ األوؿ الثاىوي في الهفاٌيـ 

 ائية الهتضهىة في الفصؿ الذي تـ اختياري لتطبيؽ التجربة عميً.  الفيزي
ىجاح ىهوذج التسريع الهعرفي في تىهية االتجاي ىحو هادة الفيزياء لدى -3

ذا بدوري يتبلءـ هع فمسفة الهدخؿ البىائي التي  طبلب الهجهوعة التجريبية، ٌو
ي هعرفتً هف يقوـ عميٍا فكر ىهوذج التسريع الهعرفي، حيث أف الهتعمـ يبى

خبلؿ قياهً بالعديد هف الىشطة والتجارب العمهية تجعؿ التعمـ ذو هعىي وقائـ 
عمِ الفٍـ ، وبذلؾ تتشكؿ الهفاٌيـ لديً بشكؿ هىتظـ وهتسمسؿ وهها يساعد 
عمِ ترسخ الهعرفة في ذٌىً وتصبح جزء هف شخصيتً تىعكس في 

 سموكياتً. 
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 ثانيا: التوصيات:
لتي توصمت إليٍا الباحثة هف أف استخداـ ىهوذج التسريع بىاءًا عمِ الىتائج ا

الهعرفي في التدريب والتدريس ساعد عمي تصحيح بعض الهفاٌيـ الفيزيائية 
الخطأ لدى كؿ هف الطالب هعمـ الفيزياء أثىاء إعدادي وكذلؾ طالب الصؼ األوؿ 

عمية هف الثاىوي، كها ساٌـ في زيادة االتجاي ىحو هادة الفيزياء بشكؿ أكثر فا
 التدريس بالطريقة الهعتادة.

 و هف ثـ توصي الباحثة بالتالي: 
االٌتهاـ بتشخيص الهفاٌيـ العمهية الخطأ لدى الطبلب في جهيع الهفاٌيـ  – 1

العمهية في كافة الهراحؿ التعميهية و اعتبار عهمية تعديمٍا وتصحيحٍا ٌي 
 ي الهفاٌيـ. ىقطة البدء في تدريس الهوضوعات الجديدة الهرتبطة بٍذ

العهؿ عمِ عقد ورش عهؿ لهعمهي العموـ في التخصصات الهختمفة  -2
لتدريبٍـ عمِ كيفية الكشؼ عف الهفاٌيـ العمهية الخطأ وأساليب عبلجٍا 

 وتعديمٍا.
ضرورة االٌتهاـ بتدريب الطبلب عمِ هٍارات التعمـ الذاتي بهستوياتٍا  -3

 همية التعمـ.الهختمفة وتحهمٍـ الهسؤولية الشخصية في ع
ربط الهفاٌيـ الهجردة الىظرية بالهواقؼ الحياتية لمطبلب ألف ذلؾ يساعد  -4

عمِ تثبيت الهعموهة في الذاكرة هف خبلؿ استخداهٍا في هواقؼ حياتية 
 جديدة.

االٌتهاـ بإعداد دليؿ لهعمهي العموـ في التخصصات الهختمفة يتضهف  -5
 تيجيات تتبع هدخؿ البىائية. ىهاذج لدروس تـ إعداداٌا وفقًا السترا
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 ثالثا: المقترحات:
في ضوء أٌداؼ البحث الحالية و ىتائجً يهكف اقتراح هجهوعة هف البحوث 

 والدراسات التي يهكف أف تكوف اهتداد لمبحث الحالي: 
اجراء دراسة هقارىة بيف أثر استخداـ ىهوذج التسريع الهعرفي وبعض  -1

اصة الحديث هىٍا في تعديؿ الهفاٌيـ استراتيجيات الهدخؿ البىائي خ
 العمهية الخطأ في جهيع الهراحؿ التعميهية الهختمفة.

اجراء دراسة تحميمة ألسباب و ىسبة شيوع األخطاء الهفاٌيهية العمهية لدى  -2
كؿ هف الطالب والهعمـ في جهيع الهراحؿ التعميهية الهختمفة خاصة 

 الجاهعية.الهرحمة الثاىوية قبؿ االلتحاؽ بالهرحمة 
اجراء دراسة تستخدـ ىهوذج التسريع الهعرفي بآلية الويب كويست في  -3

تعمـ العموـ لدى طبلب الهرحمة التعمـ الذاتي في تعمىـ و تىهية هٍارات 
 اإلعدادية و الثاىوية.

التعميهية الهختمفة أثىاء تصهيـ برىاهج تدريبي لهعمهي العمـو في الهراحؿ  -4
ء الهفاٌيهية العمهية لدى عمِ تشخيص األخطا لتىية قدراتٍـ الخدهة
، والتغمب عميٍا باستخداـ آليات واستراتيجيات حديثة تتبع الهدخؿ طبلبٍـ

 البىائي وتقابؿ أىهاط التعمـ الهختمفة لدى الهتعمهيف. 
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 قائمة المراجع 
 أواًل: المراجع العربية:

اتجاىات  (.2005) أحهد الىجدي وهىي عبد الٍادي سعودي وعمِ راشد.-1
حديثة في تعمىم العموم في ضوء المعايير العالمية وتنمية التفكير 

 : دار الفكر العربي.. القاٌرةوالنظرية البنائية
أثر استخدام استراتيجية المتناقضات في تعديل (. 2006اعتهاد البمبيسي.)-2

التصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية لدى طالبات الصف 
سالة هاجستير غير هىشورة. الجاهعة . ر العاشر األساسي

 األسبلهية.غزة.
(. أثر استخداـ ىهوذج بايبي البىائي في تدريس العمـو 2006آهاؿ أحهد.)-3

الجمعية لتعديؿ التصورات البديمة حوؿ بعض الهفاٌيـ العمهية .
 -يوليو 30.)المصرية لمتربية العممية. المؤتمر العممي العاشر

 أغسطس(.الهجمد األوؿ.1
(.استراتيجية تدريسية هقترحة قائهة 2017ي هحهد سعد الديف الهوجي.)أهاى-4

عمِ ىهوذج التسريع الهعرفي لتىهية عادات العقؿ و التحصيؿ في 
العدد  مجمة العموم التربوية.العموـ لدى تبلهيذ الهرحمة االبتدائية.

 الثالث.  الهجمد الثالث.
عميم العموم عمى أثر نموذج تسريع ت(.2007أهؿ أحهد شريؼ أبوحجمة.)-5

قمق االختبار لدى طمبة يل ودافع اإلنجاز ومفيوم الذات و التحص
رسالة هاجستير غير  .الصف السابع في محافظة قمقيمية

 هىشورة.جاهعة الىجاح الوطىية. ىابمس: فمسطيف.
الهعرفي هف خبلؿ تدريس العمـو  (. إسراع الىهو2002) أهىية السيد الجىدي.-6

التفكير  األستداللي والىاقد لدى تبلهيذ يؿ و وأثري عمِ تىهية التحص
.المؤتمر العممي السادس لمتربية العممية الصؼ الثالث اإلعدادي
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. القاٌرة.أبو وثقافة المجتمع. الجمعية المصرية لمتربية العممية
 .609-563سمطاف. الهجمد الثاىي.

فعالية أنموذج آدي وشاير في (. 2008إيهاف أحهد عوض اهلل هحهد.)-7
يع النمو المعرفي وتنمية التحصيل لدى طالب المرحمة تسر 

. رسالة دكتوراة غير هىشورة. كمية التربية. الثانوية لمادة األحياء
 جاهعة الهىصورة.

(.فعالية خرائط الصراع الهعرفي في تصحيح التصورات 2006إيٍاب طمبة.)-8
البديمة لبعض الهفاٌيـ وحؿ الهسائؿ الفيزيائية لدى طبلب الصؼ 

المصرية  الجمعية. مجمة كمية التربية العممية ؿ الثاىوي.األو 
 (.1(. العدد)9. الهجمد )لمتربية العممية

اثر استراتيجية األحداث الهتىاقضة  (.2013، رؤوؼ العاىي.)تٍاىي العبوس-9
في تىهية الهفاٌيـ واالتجاٌات العمهية لدى طالبات الهرحمة 

جاح أبحاث العموم مجمة جامعة الناألساسية العميا في األردف. 
 180-141(.1(.العدد)27الهجمد) األنسانية.

-2017) جهٍورية هصر العربية وزارة التربية والتعميـ والتعميـ الفىي. -10
.اإلدارة الفيزياء الصف األول الثانوي. كتاب الطالب(. 2018

 الهركزية لشؤوف الكتب.
رية التعمم والتدريس من منظور النظ(. 2003حسف زيتوف، كهاؿ زيتوف.) -11

 . القاٌرة: عالـ الكتب.البنائية
فعالية استخداـ خرائط التعارض الهعرفي في  (.2009خديجة هحهد خير.) -12

تىهية االتجاٌات تصورات الخاطئة في هادة العموـ و تصويب ال
ا.  الجهعية الهصرية لمتربية العممهية.  .مجمة التربية العمميةىحٌو
 .87-63(.3(.العدد)12الهجمد)
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ية التسريع الهعرفي في (.اثر استراتيج2017ير عبود.)سٍاد عبد األه -13
تىهية التفكير العمهي لدى طالبات الصؼ األوؿ هتوسط. التحصيؿ و 

رسالة هاجستير غير هىشورة.كمية التربية لمعمـو الصرفية. جاهعة 
 بغداد. 

(. فاعمية خرائط الهفاٌيـ في تىهية القدرة عمِ 2005سمطاىة قاسـ فالح.) -14
ت و تعديؿ التصورات الخاطئة في هادة العموـ لدى إدراؾ العبلقا

طالبات الصؼ الثاىي الهتوسط في هدىىة الرياض.الهجمة 
 .163-129(. 77(. العدد)20التربوية.الهجمد)

فعالية استراتيجية مقترحة قائمة عمى (. 2011شاهة جابر هحهدى.) -15
التعارض المعرفي في تصحيح التصورات البديمة و تنمية التفكير 

 توليدي والدافعية لإلنجاز في مادة العموم لتالميذ المرحمةال
. جاهعة عيف دكتوراة غير هىشورة. كمية البىات.رسالة اإلعدادي
 شهس.

 .النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم (.2007) عايش زيتوف. -16
 دار الشروؽ. عهاف:

برنامج مقترح لمتسريع الذىني في مادة (. 2005عايش صالح.) -17
. الرياضيات لدى طمبة الصف السادس األساسي بمحافظة غزة

ر. غزة: فمسطيف. رسالة هاجستير غير هىشورة.  جاهعة األٌز
(. أثر تدريس الهيكاىيكا عمِ تصحيح الهفٍـو 2002عبد الحكيـ أحهد.) -18

ا لدى الطمبة  الخاطئ لبعض هفاٌيهٍا وتىهية االتجاٌات ىحٌو
دراسات في بية جاهعة تعز.بكمية التر  الهعمهيف بقسـ الفيزياء

.الجهعية الهصرية لمهىاٌج وطرؽ المناىج وطرق التدريس
 (. كمية التربية .جاهعة عيف شهس. 82التدريس. العدد)
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(. فعالية استراتيجية هقترحة لمتغير 2005) عبد الرازؽ هختار هحهود. -19
الهفٍوهي في تصويب التصورات الخاطئة عف بعض الهفاٌيـ 

. مجمة كمية التربيةالصؼ الثاىي اإلعدادي.  الىحوية لدى تبلهيذ
 .89-49جاهعة أسيوط. الهجمد الحادي و العشريف . العدد األوؿ.

. عهاف: دار 2ط  .تعميم العموم لمجميع (.2008عبد اهلل خطابية.) -20
 التوزيع.الهسيرة لمىشر و 

(. األخطاء الهفاٌيهية في 2001حسيف الخميؿ.)عبد اهلل خطايبً و  -21
حاليؿ( لدى طمبة الصؼ األوؿ الثاىوي العمهي في الكيهياء)اله

(. 25) . العددمجمة كمية التربيةهحافظة إربد في شهاؿ األردف. 
 (. كمية التربية. جاهعة عيف شهس.1الجزء)

: دار الفكر .القاٌرةاألحصاء النفسي والتربوي(. 2011عزت حسف.) -22
 التربوي.

 ة األساسية.أسس تدريس العموـ لمهرحم (.2011) عطا حسف درويش.  -23
ر. -كمية التربية .مطبعة الطالب الجامعة(. 1)ط  جاهعة األٌز

(. األثر بعيد الهدى لبراهج 2012) عطا حسف درويش، ريـ يحي شحادة. -24
التسريع الهعرفي في العمـو عمِ هستوي التفكير االستداللي في 

(، 15) . الهجمدمجمة التربية العمميةدراسة طولية.  -فمسطيف
 يو.(، يول3العدد)

أثر توظيف استراتيجية التسريع المعرفي (. 2018.) عمِ حسف فرج داود -25
في تنمية عمميات العمم والتفكير العممي في العموم لدى طالب 

رسالة  مرتفعي التحصيل في الصف الثامن األساسي بغزة.
 هاجستير غير هىشورة. كمية التربية. الجاهعة اإلسبلهية بغزة.

ر استراتيجيتي التعمىم التوليدي وودز في أث(. 2012فايزة القببلف.) -26
حداث التغيير المفاىيمي لبعض المفاىيم الفيزيائية  التحصيل وا 
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. رسالة والتفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر األساسي
 دكتوراة غير هىشورة. جاهعة اليرهوؾ.األردف. 

(. فاعمية أىهوذج 2015فاطهة صبيح هٍدي الجبوري.)كريـ فخري ٌبلؿ و  -27
تسريع التفكير في التحصيؿ والذكاء الوجداىي لدى طالبات الصؼ 

مجمة كمية التربية األساسية األوؿ الهتوسط في هادة التاريخ. 
-88.ص ص 19. جاهعة بابؿ. العددلمعموم التربوية واإلنسانية

106. 
(. فعالية استراتيجية التحميؿ البىائي في تصويب 1998كهاؿ زيتوف.) -28

ف القوة والحركة لدى دارسي الفيزياء ذوي التصورات البديمة ع
.الهجمد األوؿ.العدد مجمة التربية العمميةأساليب التعمـ الهختمفة. 

 .127-83الرابع.
: عالـ . القاٌرةتدريس العموم لمفيم رؤية بنائية(. 2002كهاؿ زيتوف.) -29

 الكتاب. 
فعالية أنموذج آدي وشاير في تعجيل (. 2006هدحت هحهد كاهؿ آدـ.) -30

مو المعرفي وتنمية االستدالل العممي والتحصيل الدراسي في الن
. رسالة دكتوراة غير مادة العموم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

 هىشورة. كمية التربية جاهعة عيف شهس.
(. األخطاء الشائعة في كتابة الهعادلة الكيهيائية 2003هصطفي بيوهي.) -31

دراسات في ادي. لدى هعمهي العموـ وطبلب الصؼ الثالث اإلعد
 (.89. العدد)المناىج و طرق التدريس

اثر استخدام نموذج التدريس (. 2006هصطفي عبد الجواد أبو ضيؼ.)  -32
الواقعي في تعديل التصورات الفيزيائية البديمة وتنمية االستقصاء 

. رسالة هاجستير غير هىشورة. العممي لطالب الصف األول الثانوي
 كمية التربية.جاهعة الهىيا.
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عمِ  (. فعالية استراتيجية هقترحة قائهة2000) هاٌر إسهاعيؿ صبري. -33
خرائط أساليب التعمـ في تعديؿ األفكار بعض ىهاذج التعمـ البىائي و 

ا عمِ أساليب التعيـ لدى  البديمة حوؿ هفاٌيـ هيكاىيكا الكـ وأثٌر
مجمة رسالة هعمهات العمـو قبؿ الخدهة بالههمكة العربية السعودية. 

 (.21(. السىة )27) . العددج العربيالخمي
تطبيقات في العمـو (. التدريس ىهاذج و 2008) سيد عمِ.هحهد ال -34

سمسمة الفكر العربي في والرياضيات والمغة العربية والدراسات. 
 . دار الفكر العربي.القاٌرة.1. طالتربية وعمم النفس

لمعرفي اثر استراتيجية التسريع ا(. 2014) هحهد عباس الحمو العوادي. -35
في تحصيل مادة عمم األحياء وميارات ماوراء المعرفة لطالب 

. رسالة هاجستير غير هىشورة. كمية التربية الصف الرابع عممي
. جاهعة بغداد.  لمعمـو

استخدام نموذج ادي وشاير في تعديل (. 2016) هحهد خالد عهراف. -36
لممفاىيم العممية لدى طالب الصف التاسع  البديمةالتصوارت 

الجاهعة  . رسالة هاجستير غير هىشورة. كمية التربية.ساسياأل
 اإلسبلهية. غزة.

فاعمية برنامج التسريع التفكير (. 2013هحهد بف أحهد هرشد القواس.) -37
عمى تنمية عادات العقل البشري  (CAME) في الرياضيات

. رسالة والتواصل الرياضي والتحصيل لدى طالب المرحمة الثانوية
 ورة. كمية التربية. جاهعة أـ القري. دكتوراة غير هىش

فعالية برىاهج أيدي وشاير في تحصيؿ الفيزياء  (.2002هىير هوسي.) -38
وتسريع الىهو العقمي لطبلب الصؼ األوؿ الثاىوي في سمطىة 

 ثقافة الهجتهع.العمهي السادس لمتربية العمهية و عهاف. الهؤتهر 
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 الهجمد سمطاف. أبو . القاٌرة.العممية الجمعية المصرية لمتربية
 .87-51 ص األوؿ.

(. فعالية الىهوذج التوليدي في تدريس 2003ىاٌدعبد الراضي ىوبي.) -39
العموـ لتعديؿ التصورات البديمة حوؿ الظواٌر الطبيعية الهخيفة 
واكتساب هٍارات االستقصاء العمهي واالتجاي ىحو العموـ لدى 

الجهعية  .مجمة التربية العمميةتبلهيذ الصؼ األوؿ اإلعدادي. 
 .104-45. 3الهصرية لمتربية العمهية. الهجمد السادس. العدد 

(. أثر اىهوذج آدي و شاير في تحصيؿ 2016) ىسريف حهزة السمطاىي. -40
طالبات الصؼ الخاهس في هادة األحياء والتهثيؿ الهعرفي لديٍف. 

-278(. 3العدد)(.6. الهجمد)مجمة مركز بابل لمدراسات اإلنسانية
.307 

فعالية استخدام خرائط التعارض في تعديل (. 2009ح هجاٌد.)والء صال -41
التصورات البديمة وبقاء أثر التعمم في مادة العموم لدى تالميذ 

. . كمية التربية. رسالة هاجستير غير هىشورةالمرحمة اإلعدادية
 جاهعة الهىصورة.

 ة.دار الهسير  .األردف: استراتيجيات التعميم والتعمم(. 2009وليـ عبيد.) -42
(. فاعمية برىاهج 2015) سعاد أحهد هصطفي.يوسؼ هحهود القطاهي و  -43

تدريبي لمتسريع الهعرفي في تطوير التفكير الىاقد والذكاء الىاجح 
مجمة دراسات العموم لدى عيىة أردىية هف طمبة الصؼ الخاهس. 
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