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 أثر التدريس بأنسهذج جهد والفهي في إكداب طالب الرف الرابع السفاهيم الفيزيائية

 
 حدن عبدهللا حدن                 عبدالرزاق ياسين عبدهللا 

 قدم العمهم التربهية والشفدية / كمية التربية لمعمهم االندانية /جامعة السهصل 

 (11/02/2021، قبل للنشر في  22/00/2021)قدم للنشر في  

  

 ممخص البحث :

تع الفيديائية ، و  التجريذ بأنسػذج جػد والفػؼ في إكداب شالب الرف الخابع العمسي لمسفاليع ييجف البحث إلى معخفة أثخ       
 – 2020العمسي في اإلعجادية الذخقية لمبشيغ مغ مجيشة السػصل لمعام الجراسي ) اختيار عيشتو  قرجيًا مغ شالب الرف الخابع 

( شالبًا ، ووزعت عذػائيًا إلى شعبتيغ إحجاىسا تسثل السجسػعة التجخيبية، درس أفخادىا  80( م وقج بمغ مجسػع أفخادىا )  2021
( شالبًا في كل  40ا وفق الصخيقة االعتيادية وبػاقع ) وفق أنسػذج جػد والفػؼ، واألخخػ تسثل السجسػعة الزابصة، درس أفخادى

مشيسا، وقج تحقق الباحثان مغ تكافؤىسا في عجد مغ الستغيخات ، وألختبار فخضية البحث أعج الباحثان اختبار السفاليع في مادة 
شكل متعجد ثالثي البجائل ، ( فقخة مػضػعية مغ نػعي السداوجة واختيار مغ عمى  30الفيدياء وتكػنت صيغتُو الشيائية مغ ) 

( كسا تع استخخاج خرائرو الدايكػمتخيو ، وقج كمف الباحثان مجرس السادة في 0.81واتدع االختبار بالرجق والثبات اذ بمغ ) 
/  19السجرسة بتجريذ مادة الفيدياء لمسجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عمى وفق التعميع السجمج ، ابتجاء مغ يػم الدبت السػافق ) 

 13اسبػعيًا حزػريًا والكتخونيًا ، وبعج انياء التجخبة في يػم الدبت )  ( اسابيع بػاقع حرتيغ 9( واستغخق تصبيقيا ) 2020/ 12
( شبق الباحثان أداة البحث حزػريًا ثع جسعا بيانيات الصالب وحمالىا إحرائيًا باستعسال االختبار التائي بالشدبة 2021/ 2/ 

 ودلت الشتيجة إلى:لعيشتيغ مدتقمتيغ 

( بيغ متػسصي اكتداب شالب السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة لمسفاليع  0.05" يػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ ) 
 الفيديائية ولرالح السجسػعة التجخيبية "

عغ اقتخاحيسًا عجد مغ  ومغ خالل نتائج البحث خخج الباحثاًن بعس االستشتاجات كسا أوصيا بعجد مغ التػصيات ، فزالً      
  العشاويغ لجراسات مدتقبمية .
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Abstract 

      The research aims to find out the impact The effect of teaching fourth grade physics with the 

Good and Lavoie model to teach students concepts the study sample was selected Intentionally, 

from a fourth scientific -grade student in prep. Alsharqiya school for boys on the right side in ;The 

city of Mosul, Nineveh Governorate, for the academic year (2020-2021) AD, and the total of its 

members reached (80) divided  Into two divisions, one representing the experimental group and the 

other traditional group , And this sample was distributed randomly in each of them and divided into 

four attendance classes representing the traditional group  (40) students. The two researchers have 

verified their equivalence in a number of variables, and to test the research hypothesis, the two 

researchers prepared a conceptual test in physics, in its final form of (30) objective items of the two 

types intended for the test from multiple triple alternatives, and it was characterized by honesty and 

consistency as it reached (0.81). It has extracted its psychometric properties and has The two 

researchers assigned the subject teacher at the school to teach physics for the experimental and 

control groups according to the integrated education in the presence of the students, starting on 

Saturday (19/12/2020), and its application took (9) weeks, at the rate of two lessons On a weekly 

presence and electronically, and after completing the experiment on Saturday (13/2/2021), the two 

researchers applied the search tool in presence, and after collecting data and analysing it statistically 

using the T-test for two independent samples, the result indicated: -t-test, "There is a statistically 

significant difference at the level (0.05) between the averages of the students' acquisition of the 

experimental and control groups for the physical concepts and for the benefit of the experimental 

group ."In light of the results of the research, the two researchers came up with a number of 

conclusions and recommended a number of recommendations, in addition to proposing a number of 

titles for future studies. 

 

 

 

 السقدمة :

يسية ونطخيات حجيثة وججيجة في التعمع بحلت جيػد حثيثة تحجيجًا في القخن الساضي لمبحث عغ نساذج تعم      
والتعميع ، وبعج كل ىحا الجيػد تبيغ أن الشساذج التعميسية أو التجريدية ، ونطخية التعمع البشائي كانت األكثخ قبػاًل 
لجػ الخبخاء والتخبػييغ في مجال التعمع والتعميع؛ لكػنيا َحّػلت نطخيات التعمع إلى واقع التصبيق والسسارسة عبخ 

 (Yager,1991,53لشساذج التعميسية القابمة لمتصبيق. )ا

وفي أشار إرشادات الحجيثة نحػ تصػيخ عشاصخ السشاىج الجراسية في التعميع لػحع أن الشساذج واستخاتيجيات     
األساسية في بشاء واستحجاث السشيج الجراسي في السػاد العمسية، إذ تذتخك بذكل  التجريذ تعج مغ أىع الخكائد
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مباشخ ببشية السحتػػ والتي ُتَسّكغ ُمَجّرس العمػم مغ اختيار األسمػب السشاسب إلجخاء عسمية التفاعل بيغ الصالب 
والسادة الجراسية السقخرة ومغ غيخ شظ أنيا تداعج في إنجاح وسيػلة تػصيل السعمػمات إلييع ، فزاًل عغ 

غ خالل مشاىج خاصة بو ، أو مغ خالل السشاىج تشسية ميارات تفكيخىع ؛ ألن تشسية تفكيخ الصالب تتحقق م
الجراسية الستشػعة ،وىحا يعشي أن عسمية اكتداب السعمػمات وتشسية التفكيخ عشج الصمبة  تتع مغ خالل الصخيقة 
التجريدية أو االستخاتيجية  التي ُتَجرسَّ بيا محتػػ ىحه السشاىج بحيث تعسل ىحه السشاىج برػرة معيشة عمى 

 (                      86:  2005ت تفكيخىع الستشػعة.)سعيج ، تشسية ميارا

كسا تؤكج التػجيات الحجيثة في تجريذ العمػم عمى ضخورة تصبيق السجرس نساذج تعميسية وأساليب        
واستخاتيجيات وشخائق تجريدية حجيثة بحيث تكػن قادرة عمى زيادة وتحديغ استيعاب الصمبة لمسفاليع العمسية، 

شسية ميارات تفكيخىع الستشػعة وتصػيخ عسميع والتكيف مع الستغيخات التي تحيط بيع والتػافق مع متغيخات وت
بيئية ومدتججات التكشػلػجيا الحجيثة ومػاكبة التصػرات الكبيخة في مجال تحجيث السشاىج والتجريذ التي يسكغ 

 (         20:  2008عمػم بذكل وضيفي. )خصايبة،مغ خالليا تحقيق العسمية التعميسية التعمسية ألىجاف تجريذ ال

وفي الدياق نفدو ضيخت نساذج وشخائق واستخاتيجيات تعميسية عجيجة يكػن استشادىا إلى الشطخية البشائية, وإن   
أغمبيا تعسل عمى بشاء السعخفة لجػ الصالب ، وكحلظ كذف السعخفة الدابقة التي قج امتمكيا ومشيا ما يػاجو 

مػاقف تعميسية تثيخ التحجؼ وتذجعو عمى السشافدة وخمق روح التعاون في نفدو والتػصل إلى  الصالب مغ
أو خالليا الى مػاقف ججيجة ، ومغ ىحه الشساذج أنسػذج جػد الشتائج وتصبيقيا في الحياة اليػمية والتحػل مغ 

معجاًل لجورة التعمع االعتيادية فإن  يعج أنسػذجاً والفػؼ أو يدسى أنسػذج دورة التعمع السعجلة وأن ىحا األنسػذج 
مخاحل ىحا األنسػذج ىي نفذ مخاحل أنسػذج دورة التعمع مع إضافة عشرخ التشبؤ أو استخجام أوراق التشبؤ 

لمصالب حتى تتػضح تفكيخىع العمسية؛ ألن مخحمة التشبؤ تعج مغ ميارات االستقراء القائع عمى التعاوني التي 
عج ىجفًا مغ األىجاف السيسة التي تيجف أو تدعى التخبية العمسية إلى تحكيقيايحجث بيغ األقخان وبيحا ت . 

 )Blank , 2000 : 488(                                                                            

فة العمسية بذكل وتساشيًا مع التصػر العمسي، واستئشافيا بذكل مدتسخ فإن الجراسات العمسية تشسي السعخ      
واسع ، وتكثخ مغ تشػعيا وتخرريا ، وبيحا تػاجيو السجرسيغ صعػبة في نقميا ، وتعمع الصمبة عمييا، لحلظ 

ركد السخترػن والتخبػيػن في تجريذ العمػم بذكل أساسي عمى اكتداب ىؤالء الصالب السفاليع العمسية كػنيا 
ع ومفتاح السعخفة العمسية ، وقج أشارت أغمب الجراسات في ىحا مغ األىجاف السيسة  في التعميع، وتعج لدان العم

السجال إلى أن السفاليع العمسية بذكل عام والسفاليع الفيديائية بذكل خاص تجرس بصخيقة تقميجية وأن تعميسيا 
مغ أجل يتصمب تفكيخًا مجخدًا وأن ىحه الصخيقة مػاجية الصمبة صعػبة في تحريميع وتعمسيع السفاليع العمسية ، و 
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ذلظ أجخيت العجيج مغ الجراسات واألبحاث التي كان ىجفيا معالجة ىحه السذكمة ووضع استخاتيجيات مشاسبة ليا 
 (  87: 2003وتحليل الرعػبات التي يػجيو الصالب تعمع السفاليع العمسية .)الخػالجة ,

تعمع الحؼ يحخز أعمى قيسة  في نقل ويعج تخكيد السخبيغ في تعمع السفاليع ومذتق عغ رغبتيع في إنجاز ال      
األثخ التعميسي لمسعارف والسيارات إلى مػاقف ججيجة ؛ لحا فإن نطام السعخفة غيخ السفاليسي يعتسج فقط عمى ما 

يتع تدجيمو مغ حقائق عمسية يتحػل عغ شخيق عسميتيغ ىسا التسييد والسقارنة إلى نطام مفاليسي ويػضف في 
لشطام السفاليسي يذتسل عمى كل الدياقات واإلجخاءات العسمية التي تتع مغ خالليا مخدون الحاكخة بسعشى أن ا

الحقائق العمسية ذات معشى في العقل ، ولقج وضف بعس الباحثيغ والسخبيغ بتعمع السفاليع إلى تحجيج سبل تجعل 
   (    70:  2014السفاليع ذات أمخ يديخ عغ شخيق تدييل اكتدابيا . ) عمػان و آخخون ، 

Problem of the Researchمذكمة البحث :  

ونتيجة لمتحجيث الحاصل في أغمب مشاىجشا الجراسية وتغيخ أىجاف ومحتػػ، السػاد السجرسية بذكل عام 
، ومشيا مػاد الفيدياء والتي أصبحت تخكد بذكل كبيخ عمى دور الصالب في مسارسة األنذصة العسمية والعمسية 

ح مغ الزخورؼ عمى مجرس العمػم استعسال أساليب واستخاتيجيات دراسية حجيثة بإيجابية ونذاط ، لحا أصب
ومتشػعة تتالءم مع السادة العمسية ولكي تداعج الصالب عمى اكتدابيع السفاليع الفيديائية برػرة  سميسو 

الحاصمة في  ومشاسبة، فزاًل عغ تشسية ميارات تفكيخىع الستشػعة وقجراتيع العقمية ، وعمى الخغع مغ التغيخات
مشاىج تجريذ العمػم لمسخحمتيغ الجراسيتيغ برػرة عامة والفيدياء برػرة خاصة فقج أكجت ِعجة دراسات عخبية 

ومحمية عمى أن تجريذ السفاليع العمسية) الفيديائية ( ليحه السخاحل ما زال ال يحطى باالىتسام ؛ وذلظ بدبب أن 
لصخائق دراسية تقميجية في تجريذ السادة ، فزاًل عغ تخكيدىع أغمب مجرسي ومجرسات الفيدياء يعتسجون عمى ا

عمى الجانب الشطخؼ بجرجة كبيخة وعمى حداب الجانب العسمي ) التصبيقي ( وىحه الصخائق غيخ حجيثة تقميجية 
ومغ ىحا السشصمق أجخيت دراسات متشػعة تعاني مغ قرػر في اكتداب الصالب السفاليع الفيديائية ) العمسية (، 

متعجدة في مجاالت تصػيخ العمػم والفيدياء واعتسجت ىحه الجراسات عمى اتجاىات مختمفة مشيا تعجيل الفيع و 
الخاشئ عغ السفاليع الفيديائية ،وكحلظ الجراسات التي تشاولت تجني اكتداب الصمبة لمسفاليع الفيديائية ، فزاًل 

ات إلى استشتاجات مفادىا أنو تػجج صعػبة لجػ عغ ميارات التفكيخ الستشػعة ، وقج تػصمت أغمب تمظ الجراس
الصمبة في دراسة مادة الفيدياء واستيعاب مفاليسيا وحل مدائميا وأن سبب ىحه الرعػبة ىػ استخجام السجرسيغ 
والسجرسات األساليب وشخائق التجريدية التقميجية التي ال ُتديع في مسارسة شمبتيع ميارات التفكيخ، فزاًل عغ 

يع واستيعابيع التحجيث الحاصل في تجريذ مادة الفيدياء، وعجم قجرتيع عمى تػصيل وتشطيع قرػر دافعيت
في ضػء ما أشارت إليو عجد مغ الجراسات ، السعمػمات والسػضػعات الفيديائية عمى نحػ اختراصي ووضيفي

ًا وُتِحجُّ مغ تفاعمو الدابقة مغ أن استخجام السجرسييغ ألساليب وشخائق تجريذ تقميجية تجعل دور الصالب ميسذ
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ومذاركتو الرفية ، لحا أصبح مغ الزخورؼ البحث عغ نساذج واستخاتيجيات وشخائق تجريدية حجيثة ومتشػعة 
في تجريذ العمػم والسيسا)مادة الفيدياء(؛ لكػنيا تعسل عمى تحقيق األىجاف التعميسية والتخبػية في إؼ مادة 

غ إلى واقع تجريدى مادة الفيدياء، في السخحمة اإلعجادية الباحث االول وبشطخة مػضػعية لمباحثيدراسية كانت لحا 
وبحكع خبختو الباحث االول الستػاضعة في مجال تجريب شمبة قدع الفيدياء عمى تجريديا وخبخة الباحث التي في 

مغ الدمالء  تجريديا ألكثخ مغ عذخ سشػات وفي السخحمتيغ الستػسصة واإلعجادية ، فزاًل عغ استذارتيسًا عجداً 
في السيجان ومذخفي االختراص شخريًا تبيغ أن ىشاك مذاكل مددوجة ما بيغ ُمجرسي الفيدياء وشمبتيع في 

شخيقة إيراليع لمسادة الى شمبتيع والسيسا في السخحمة اإلعجادية ، وتحجيجًا الرف الخابع العمسي الحؼ يعج 
لتي يحتاج فييا الصالب إلى استيعاب لسفاليع مشصمق وبجاية مخحمة العمسية متخررة في مجال العمػم ا

بذكل وضيفي الفيديائية . 

لحا يخػ الباحثان أن ىشاك مذكمة تخبػية وعمسية تخز تجريذ مادة الفيدياء في مجارسشا وىي تشعكذ سمبًا       
ت الدابقة عجد مغ الجراساما تع أوصت بو عمى اكتداب شالب الرف الخابع العمسي لمسفاليع الفيديائية ، إلى 

وتػجييات مدؤولي مشاىج الفيدياء في وزارة التخبية العخاقية بزخورة اعتساد نساذج تعميسية واستخاتيجيات تجريدية 
لحا ارتأيا استخجام ، حجيثة في تجريذ مادة الفيدياء، تداعج عمى اكتداب واستيعاب الصالب لمسفاليع الفيديائية 

( والحؼ يخػ  Good and Lavoieيدياء ىػ أنسػذج جػد والفػؼ) أنسػذج تعميسي حجيث في تجريذ مادة الف
 . الباحثان أنو قج ُيديع  في اكتداب السفاليع الفيديائية

تدريس فيزياء الرف الرابع العمسي بأنسهذج ىل يؤثر تظبيق وبيحا يسكغ تحجيج مذكمة البحث بالدؤال اآلتي : 
 ؟ جهد وال فهي في إكتداب الظالب السفاهيم

        Importance of the Research   أىسية البحث  :   
يعج عمع الفيدياء مغ أكثخ العمػم التصبيكية التي ُتجّرس وتتجخل في أغمب مجاالت الحياة ، ودراسة ىحا 

العمع تديج مغ قجرة الستعمع عمى تػسيع مجاالت حياتو الستشػعة ؛ كػنو مغ العمػم التي تذتخك وتتأثخ فعاليتيا في 
العمػم األخخػ ، فيػ عمع يبحث في قػانيغ واستشتاجات الصبيعة وضػاىخىا ويبحث ويقجم تفديخات مقشعة ليا ، 
وىػ مغ العمػم التي تجخل في صشاعة معطع األجيدة الكيخبائية واإللكتخونية ، فسغ خالل شخائق مادة الفيدياء 

التي تحيط بيع أو قج تػاجييع في مخاحل حياتيع يتع إعجاد أفخاد مغ الستعمسيغ يتسكشػن مغ مػاجية السذكالت 
السدتقبمية بثقافة عمسية فيديائية ُتديع في حميا برػرة عمسية سميسة، وبحلظ تؤدؼ إلى أن ُيديع الستعمسػن مغ 

الصمبة بذكل واضح في تقجم السجتسع وتشسيتو . ومداعجتيع عمى تقبل التصػرات التي تحجث في العرػر 
 بالتػسع التكشػلػجي والسعخفي والعمسي وتخاكع السذكالت الحياتية الستعجدة .الحجيثة الحؼ يترف 
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لحا تشػعت نساذج واستخاتيجيات التجريدية القائسة عمى الشطخية البشائية التي ال تخخج عغ كػنيا إجخاءات تقػؼ    
سعخفة بشفدو ، ويتكػن عشجه الصالب عمى الكيام بسختمف األنذصة العمسية والسذاركة الفعالة فييا؛ ليتػصل إلى ال

:  2003التعمع لسدتػيات متصػرة ومتقجمة والتي تؤدؼ إلى تختيب وتشطيع البشية السعخفية لجيو.) زيتػن وكسال ، 
195  ) 

وتتبيغ أىسية نساذج التعميع في فػائج كثيخة مشيا أنيا ُتديع في تحقيق األىجاف السخجػة بالشدبة لمصالب، والتي    
مغ محاور األساسية لمعمسية التعميسية مغ خالل تفعيل دوره ، فالصالب يبحث ويكتذف ويشفح تجعل محػرًا 

األنذصة فتتكػن لجيو فخصة مسارسة السفاليع الستعجدة واكتدابيا ، ومسارسة فخصة الحػار والسشاقذة مع زمالئو 
ويجعمو نذيصًا، وذا تحفيد وتذجيع الصمبة أو مع السجرس مسا ُيديع في نسػ لغة الحػار الدميسة بالشدبة لمصالب 

عمى العسل في مجسػعات , مسا ُيديع في تشسية روح التعاون لجػ الصمبة والعسل كفخيق واحج.) خصايبة , 
2008  :8      ) 

كسا يعج أنسػذج جػد والفػؼ مغ الشساذج التجريدية التي تيجف إلى مداعجة الستعمسيغ عمى اكتداب        
حثيع عغ حمػل لمسذكالت والسيسات والسػاقف التعميسية التي تػاجييع ، والتػاصل والتفاعل السفاليع مغ خالل ب

بيغ بيئتيع وأنفديع ومع ما تتزسشو مغ أنذصة وخبخات متعجدة ، ويتكػن ىحا األنسػذج مغ أربعة مخاحل وىي 
يق السفيػم (. )التعميل الفخضي التشبؤؼ _ االستكذاف السفيػم _ استخالص أو تقجيع السفيػم _ تصب

(Lavoie,1999:27) 

إن تجريذ السفاليع العمسية يسكغ أن ُيديع في تجاوز صعػبات التعمع عشج الصمبة وسػء فيسيع لألحجاث        
والطػاىخ واألشياء والعالقات القائسة بيشيا ، لحا فإن السفاليع يسكشيا عشجئح أن ُتديع في زيادة فيع الصالب لسادة 

غ استقراك ودراستو لمطػاىخ الصبيعية والبيئية الستعجدة وربصو لمعمػم الصبيعية مع العمػم العمػم ، فزالً عَ 
 (  83:  1999األخخػ .) الجشجؼ ،

إذ تقػم السفاليع بتدويج الستعمع بشػع مغ االتداق أو الثبات في عسمو أو تعاممو مع الستغيخات البيئية       
غيخ السشتيية ، وتداعجه عمى معالجة الحػادث واألشياء واألفكار مغ  الستعجدة ، فتداعجه عمى تخصي تشػعاتيا

 (215:  2002خالل بعس السسيدات السذتخكة التي تؤىمو لالنتساء إلى صشف معيغ.) الحمية ، 

لكل و  وتعج السفاليع ُلحسة السعخفة العمسية ، فيي التي ُتكدب السعخفة العمسية مخونتيا وتدسح ليا بالتشطيع      
فخع معخفي وعمسي بشاؤه السفاليسي الخاص بو ، ومغ السسكغ أن يتحجد ىحا البشاء بعجد مغ السفاليع الخئيدة 

التي يجور تحتيا عجد مغ السفاليع الفخعية ، وبالعالقات التي تذتخك بيا ىحه السفاليع معًا وتشطع السعخفة العمسية 
ات مشصكية تفخضيا شبيعتيا السفاليسية .) الدعبي , تشطيسًا مفاليسيًا يقػم عمى ما بيغ عشاصخىا مغ عالق

2003  :369                                  ) 
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وتطيخ أىسية السفاليع العمسية عمى أنيا تقمز مغ معطع تعقيجات البيئة السحيصة ، فيي مفتاح العمع      
شياء واألحجاث والطػاىخ , وىي تذكل والسعخفة ولغتيا العمسية ، حيث إنيا ترشف وتشطع عجدًا كثيخًا مغ األ

بسجسػعيا السبادغ العمسية األساسية والبشى السفاليسية ، وىي تسثل نتائج العمع كسا تداعج السفاليع العمسية عمى 
197:  2001فيع وحل السذكالت التي تعتخض الستعمع في مػاقف الحياة اليػمية .     ) خصايبة والخميل ،  )  

اليع نسط وضيفة السعمػمات ، فيػ ُيديع و يداعج الصمبة عمى تفديخ وفيع أغمب األشياء ويحقق تعمع السف   
التي تحفد وتثيخ انتباىيع في البيئة وىػ كحلظ يديج مغ قجرتيع عمى استعسال السعمػمات في حل السذكالت 

سثابة العسمة الشقجية الثابتة السػاقف ، ويداعج تعمع السفاليع عمى تعمع الصمبة برػرة سميسة وفاعمة, لحا فيػ يعج ب
والكيسة بالشدبة لمعسميات الفكخية والحىشية ، ويسكغ تثبيتو كػثيقة ذات صمة بالحياة التي يحيياىا الستعمع.)أحسج ، 

2002 :97 ) 

 :وبيذا تكسن أىسية البحث في الجهانب اآلتية  

1. أنسػذج بشائي) جػد والفػؼ يبخز رؤية ججيجة في مجال مسارسة تجريذ الفيدياء عغ شخيق تصبيق   ). 

 .تشاولو ودراستو السفاليع العمسية )الفيديائية( التي تعج تػضيحًا السعخفة الفيديائية والدعي إلى تصػيخىا .2

 يعج جيجًا متػاضعًا قج يدتفيج مغ نتائجو السدؤولػن عغ تجريذ الفيدياء في وزارتي التخبية .3
يتػافق مع  تػجيات العرخ الحالي والتعميع العالي مغ أجل تصػيخه بسا     .  

يعج مشصقشا بالشدبة لمباحثيغ وكحلظ شالب الجراسات العميا إلجخاء بحػث في السدتقبل كحلظ في  مجال  .4
تجريذ العمػم) الفيدياء تصػيخ ) .  

                                                                          .  . يعج جيجًا متػاضعًا يسكغ وضعيا في السكتبات السحمية ومػاقع التػاصل االجتساعي عبخاالنتخنت5

                              The objective of the Research   ىدف البحث   

 :ييدف البحث لمتعرف عمى أثر   

يديائية الستزسشة في التجريذ بأنسػذج جػد والفػؼ  في اكتداب شالب الرف الخابع العمسي السفاليع الف    
 .  كتاب الفيدياء السقخر بالشدبة لمفرميغ الثاني والثالث

Hypotheses of the Researchفرضية البحث :  
( بيغ متػسصي اكتداب أفخاد مجسػعتي البحث التجخيبية 0.0."ال يػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ ) 

 لحيغ ُدَرس وفق شخيقة االعتيادية لمسفاليع الفيديائية ".الحيغ ُدَرس وفق أنسػذج جػد والفػؼ والزابصة ا

Limitations of the Research حدود البحث :  

 : تحدد البحث الحالي بالسحددات اآلتية  
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شالب الرف الخابع العمسي لمسخحمة اإلعجادية في السجارس اإلعجادية في الجانب األيسغ مغ مجيشة السػصل  .1
 () جسيع مجتسع البحث (0.02-.0.0الجراسي)لمعام 

الفرالن الجراسيان الثاني)الخرائز السيكانيكية لمسادة(، الثالث )السػائع الداكشة( الستزسشة في محتػػ  .2
 (.    0.22كتاب الفيدياء السقخر لصمبة الرف الخابع العمسي ) 

Definition of terms تحديد السرظمحات:   
  Good& Lavoie أنسهذج جهد والفهي  :

 : عًخفو كل مغ

 (8002الظراونة ) - 1

أنسػذج تجريدي قام جػد والفػؼ في تصػيخه مغ خالل إضافة مخحمة رابعة في بجاية مخاحل أنسػذج دورة التعمع  "
االعتيادية ذات ثالث مخاحل، وىي مخحمة التحميل الفخضي التشبؤؼ وبحلظ أصبح األنسػذج يتكػن مغ السخاحل 

التحميل الفخضي التشبؤؼ، ومخحمة االستكذاف،ومخحمة استخالص السفيػم، ومخحمة تصبيق  اآلتية: مخحمة
43:  2..0السفيػم". )الصخاونة،  ) 

 

 

  (8022الظراونة ) - 2

" أنسػذج تجريدي بشائي قام جػد والفػؼ بتصػيخه يداعج عمى تشسية تفكيخ العمسي لجػ الصمبة مغ خالل بحثيع 
والسػاقف والسيسات التعميسية التي تػاجييع والتفاعل الستػاصل بيغ أنفديع وبيئتيع بسا عغ الحمػل لمسذكالت 

 (094:  0.22تتزسشو مغ خبخات ونذاشات متشػعة ". )الصخاونة، 

 (  2013السدعهدي )  - 3

يجة " أنسػذج يقػم حػل فكخة دورة التعمع فػق السعخفية الحؼ يعج مغ الشساذج التائية الحجيثة التي صسست نت
االنتقاد الحؼ وجو إلى دورة التعمع العادية بسخاحميا السختمفة حػل عجم اىتساميا بعشرخ ما وراء السعخفة ، ويسخ 

 2017بأربع خصػات ىي : تقجيع السفيػم ، اكتداب السفيػم ، التشبؤ بالسفيػم ، تصبيق السفيػم ".) السدعػدؼ ، 
 :25   ) 

مجسػعة مغ الخصػات والستدمدمة والسشتطسة التي أتبعيا مجرس فيدياء :  التعريف االجرائي لشسهذج جهد والفهي  
الرف الخابع العمسي مع شالب السجسػعة التجخيبية عبخ أربع مخاحل بجءًا مغ االستجالل الفخضي التشبؤؼ عغ 

في مػاقف الطػاىخ واألحجاث الفيديائية ثع تػجييع نحػ استكذاف السفاليع ، ومغ َثعَّ استخالصيا ، وتصبيقيا 
 ججيجة والتػسع في معخفتيا إلى مجاالت عمسية أخخػ .

 عّخفو كل مغ :السفيهم : 

 ( 8002أبه جادو ) - 1
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" ىػ اول مخاحل التعميع لمفخد يتع مغ خالل تسثيمة لدمػك جيج ليربح جدء مغ حريمتو الدمػكية".)أبػجادو، 
0..2  :362) 

 ( 8002غانم وآخرون ) - 8

تي تحجد السػضػعات التي يشصبق عمييا المفع تحجيجًا يكفي لتسييدىا عغ  السػضػعات " مجسػعة مغ الرفات ال
 (.42:  2..0األخخػ ". )غانع و آخخون، 

 ( 8020عميان ) -3

" مجسػعة مغ األشياء أو الخمػز أو الحػادث الخاصة التي تع تجسيعيا معًا عمى أساس مغ الخرائز أو 
 ( 02:  .0.2ة الييا بخمد أو اسع معيغ ". )عميان، الرفات السذتخكة والتي يسكغ اإلشار 

: قجرة شالب الرف الخابع العمسي عمى تعخيف السفاليع الفيديائية وتسييدىا التعريف اإلجرائي الكتداب السفاهيم
عغ شخيق األمثمة والرػرة السشصبقة عمييا مغ مجسػعة السفاليع الفيديائية األخخػ التي ال تشصبق عمييا، فزاًل 

تصبيق السفيػم في مػاقف حياتية أو استخجاماتو في الحياة اليػمية ويسكغ التعخف عمى مجػ اكتدابو عغ  عغ
 شخيق استجابتو عمى فقخات االختبار السفاليسي الحؼ تع بشاءه ألغخاض البحث الحالي .

 

 

 

 

 خمفية نغرية ودراسات سابقة 

)  Good & Lavoie دلةأنسهذج جهد والفهي)دورة التعمم السع ) (  

  مقدمة   

م( عمى يج  2960بخز أنسػذج دورة التعمع ألول مخة في الدتيشيات مغ القخن العذخيغ وتحجيجًا في سشة )      
،  ويعج احج تصبيقا نطخية جان  Robert Karplus، و  روبخت كاربمذ  Mayran Alkinمايخون اتكغ 

وغيخه مغ العمساء في التعجيل والتصػيخ حيث  Robert Karplusبياجيو، وبعجىا تجارسيا روبخت كاربمذ 
لتصػيخ تجريذ العمػم في السخاحل  ؛أدخمت مغ باب تصػيخ مشاىج العمػم في جامعة كاليفػرنيا  في أمخيكية

:  9..0االبتجائية إال أن دورة التعمع بخىشت فاعميتيا في مخاحل مدتػيات متشػعة.)أمبػ سعيجؼ والبمػشي، 
03.) 

دورة التعمع السعجلة الحؼ قام الفػؼ بتصػيخه مغ نساذج تعميسية البشائية التي تيجف إلى إنجاز يعج أنسػذج      
األىجاف السشذػدة لمستعمسيغ، ألنيا تحفد عمى األحجاث والسػاقف والسيسات وإيجاد الحمػل لمسذكالت التي تػاجو 

غيخ السشقصع بيغ البيئة التي تحيط بيع وبيغ العسمية التعميسية التي يسخون بيا، مسا يؤدؼ إلى تفاعميع الستػاصل 
 (092:  0.22أنفديع فيسا يتزسشيا مغ الخبخات واألنذصة السختمفة . )الصخاونة، 
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وقج أكج جػد والفػؼ في األنسػذج الحؼ تع تقجيسو عمى التشبؤ السفيػم الحؼ وجج مغ ميارات االستقراء      
لحا  ؛ميسو تيجف التخبية العمسية في التعميع والتجريذ إلى انجازىا التعاوني الحؼ يشتج بيغ األقخان ويعج نقصة 

كان ىشاك حاجة إلى تعجيل الحؼ قام بو كل مغ جػد والفػؼ لمتػصل الى دورة التعمع التي تعتسج عمى االستجالل 
اجعة بيغ ثالث الفػضي التشبؤؼ ، فزاًل عغ آلية التشبؤؼ في بجايات دورة التعمع مع عجم االنقصاع مغ التغحية الخ 

مخاحل والتي تؤدؼ إلى تقييع أفزل لمسفاليع ذات الفيع الخاشئ التي يحافع عمييا الستعمع، والى الفخصة التي 
يسكغ زيادتيا عغ الحػار والسذاركة بيغ الستعمسيغ وزيادة عمى ذلظ استخجام الستعمسيغ أوراق التشبؤ والتي تجعميع 

 (  00:  0.22دعػدؼ، أكثخ انتباه ألفكارىع الخاشئة . )الس

       Good & Lavoie  مراحل أنسهذج جهد والفهي. 

 -لتصبيق أنسػذج جػد والفػؼ ىشاك أربعة مخاحل متدمدمة ومتكاممة ىي :       

 (   The Hypothetic - Predictor Reasoninpمرحمة االستدالل الفرضي التشبؤي) -أ 

مغ شالب الرف بذكل فخدؼ تقجيع مذكمة فخضية  في ىحه السخحمة يصمب السجرس مغ كل شالب     
وتفديخات السفاليع العمسية التشبؤية مغ مفخدات الجراسة، وفي ىحه األثشاء يقػم الصالب بالتشبؤ في تقجيع الحل 

وتفديخىا مشصكيا، ويذجع ىحا التشبؤ الحػار والتشبؤات والسشاقذة لمتفديخات العمسية إذ يكػن الصالب عمى شكل 
صغيخة مع بعزيع البعس تحت إشخاف السجرس ،ويحفد السجرس السشاضخة والسشاقذة والحػار ما بيغ مجسػعات 

الصمبة مسا يؤدؼ إلى تبادل الخبخات العمسية والسعمػمات  فيسا بيشيع، وترحيح السػضػعات غيخ الرائبة، 
رس والصالب وبيحا بحيث يعخض كل شالب وجيات الشطخ التي يستمكيا لكل مجسػعة والتفاعل ما بيغ السج

 (332:  0..0تحقيق أىجاف مخحمة االستجالل الفخضي التشبؤؼ .)أحسج، 

 ( The Explorationمرحمة االستكذاف )  -ب

في ىحه السخحمة مخحمة التقري، يعصى السجرس لمصالب فخصة لالستكذاف وتقري السفاليع مغ غيخ 
لعمسية التعميسية ويؤجل إعصاء حكع معيغ في فتخة ىحه تقجيع مداعجة مباشخة ليع, ودوره ىشا يقترخ عمى تدييخ ا

السخحمة أؼ : يقترخ دوره عمى اإلرشاد والتػجيو فقط ، ويكػن دور الصمبة في ىحه السخحمة جسع  السعمػمات 
 (492:  2992والبيانات والتي تتسحػر حػل السفيػم قيج الجراسة. )الخميمي، 

الججيجة مباشخة والتي تديع مغ خالليا في إثارة مجسػعة مغ  بعج ذلظ يتفاعل الصالب مع الخبخات      
التداؤالت التي تحتاج الى أجػبة، مغ خالل قياميع باألنذصة الجساعية كانت أم أنذصة الفخدية التي يعسمػن 

د بيا، يتػصمػن الى أجػبو ليا يتع استكذافيع لسعمػمات لع يكغ لجييع عمع فييا أو معخفة مغ قبل عشيا  . ويختك
التعمع عمى الصالب في ىحه السخحمة الحؼ يقػم في جسع البيانات وتحميميا وتدجيميا وتبػيبيا برجد التػصل 

 ( .32:  9..0لمسعمػمات واعادة االتدان السعخفي لجػ الصالب . )ابخاليع، 
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ع األدائية إذ أن تجسيع السعمػمات عمى شكل بيانات  في ىحه السخحمة تدتخجم مجسػعة مغ عمسيات العم      
الكياس( والعسل عمى تشطيع تمظ بيانات عمى شكل  –التشبؤ  –التجخيب  –والفكخية مثال عمى ذلظ )السالحطة 

 & Markججاول أو رسع بياني أو مخصصات أو عمى شكل كارتات وبعج ذلظ يشاقر بيا في فتخة الجرس . ) 

Methven ;1992 :82) 

(Concept Invention استخالص السفيهم -ج  (  

او تدسى مخحمة تقجيع السفيػم في ىحه السخحمة يدتخجم الخبخات التي اكتدبيا الصمبة مغ السخحمة التي قبميا  
.06:  2..0ويصمب مشيع التػصل إلى التعسيسات التي اكتدبػىا مغ السخاحل الدابقة. )شحاتة،  )  

مغ شخف والبيانات والسعمػمات التي  ويكػن التفاعل ىشا بيغ الصمبة والسجرس مغ الػصػل إلى السفيػم الػاضح
اكتدبػىا في مخحمة االستكذاف مغ شخف آخخ، وتكػن العسمية عغ شخيق التعاون بيغ الصمبة عغ شخيق 

      (                                               003:  2..0البيانات التي اكتدبػىا مغ مخحمة االستكذاف، وتختيبيا في أحدغ صػرة.   )عصية، 

                                               

وفي ىحه السخحمة يقجم السجرس السفاليع ايزًا عبخ مشياج مجرسي أو فمع تعميسي أو شخيط تدجيل، اذ ُيديع   
ذلظ في التشطيع الحاتي لمسعخفة عشج الصمبة والحؼ ىػ مغ العػامل السؤثخة في الشسػ السعخفي وىحا رأؼ جان 

 (  020: 0.22و . )السذيجاني، بياجي

 Concept Application مرحمة تظبيق السفيهم -د   

إن ىحه السخحمة ليا دور كبيخ في قجرة اتداع فيع الصمبة لمسفيػم ، وتدسى ىحه مخحمة بسخحمة )االتداع   
كتدبػه مغ السفاليسي(، ومغ خرائريا قيام السجرس بإعصاء فتخة زمشية كافية ليدتصيع الصمبة تصبيق ما ا

 ( 0.2:  0..0مفاليع في مػقف أخخػ  .  )زيتػن، 

إذ يقػم الصمبة في ىحه السخحمة بتصبيق ما اكتدبػه وتػصمػا إليو في السخاحل الدابقة عمى مػاقف ججيجة مغ    
يعيا خالل األنذصة التي يفعمػنيا لتداعجىع عمى  تحػيل األثخ الحؼ اكتدبػه إلى السػاقف الججيجة وتعسيسيع وتػز 

 (232:  0..0داخل الخبخات التي حرمػا عمييا . )الػكيل والسفتي، 

( لخصػات أو مخاحل أنسػذج جػد والفػؼ 2وقج ارتأػ الباحثان عخض مخصط )  . 

 

266:  0..0( يػضح خصػات نسػذج جػد وال فػؼ     )حدام الجيغ، 2السخصط ) ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

استكذاف 
 السفيهم

التشبؤ 

  تقديم السفيهمتظبيق 
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 (Good & Lavoie)  مسيزات أنسهذج جهد والفهي 

 : ىشاك عجة مسيدات ألنسػذج جػد والفػؼ مشيا

 اعتساد التفكيخ العميا كسيارات .-أ

 يداعج الستعمسيغ في حب السػاد الجراسية بذكل كبيخ .-ب

 إدارة صفية أكثخ نجاحًا .-ت

 التساس أسئمة كثيخة .-ث

 ي كاٍف بأفكارىع الخاشئة.بدبب استخجاميع مدتمدمات التشبؤ يكػن الستعمسػن عمى وع-ج

 تحريل نقاط عميا مغ الفيع . -ح

 التفاعل الشذط بذكل كبيخ بيغ الستعمسيغ .-خ

 ( Blank ;2000: 490إبعاد الكثيخ مغ سػء الفيع )-د

  -: دراسات سابقة
الباحثان عمى عجدًا مغ الجراسات الدابقة التي تخرز بستغيخ البحث السدتقل والتابعة والستسثمة  قج أشمع 

 -بأنسػذج جػد والفػؼ وقج ارتأيا عخضيا بذكل تدمدل، فزاًل عغ  تختيبيا زمشيًا وعمى الشحػ االتي : 

ىجفت الجراسة التعخف عمى فاعمية أنسػذج ) جػد والفػؼ ( في تجريذ العمػم عمى تشسية ميارات  (8020) جبر -1
( شالبًا مغ شمبة الرف .9يا ) التفكيخ البرخؼ لجػ شالب الرف العاشخ األساسي ، وبمغ عجد أفخاد عيشت

الخابع األساس تخرز العمػم ووزعت إلى مجسػعتيغ األولى تجخيبية ّدُرس أفخادىا عمى وفق أنسػذج ) جػد 
والفػؼ ( والثانية ضابصة درس أفخادىا عمى وفق شخيقة االعتيادية ، واعتسجت الجراسة عمى اختبار ميارات 

وتحميميا إحرائيا اضيخت نتيجة الجراسة : وجػد فخق داللة إحرائية بيغ التفكيخ البرخؼ ، وبعج تصبيق األداة 
الستػسصات الحدابية عشج شالب الحيغ درسػا باستخجام أنسػذج جػد وال فػؼ مقارنة بالحيغ درسػا بالصخيقة 

 االعتيادية ولرالح مجسػعة التجخيبية في تشسية ميارات التفكيخ البرخؼ.

راسة التعخف عمى اثخ أنسػذجي بايبي و ) جػد والفػؼ ( في اكتداب السفاليع ىجفت الج (8023السيدي ) - 0
( شالبة مغ الرف  .9التاريخية واالحتفاظ بيا لجػ شالبات الرف الخامذ األدبي ، وبمغ عجد أفخاد عيشتيا ) 

و جػد والفػؼ الخامذ األدبي ووزعت الى مجسػعتيغ األولى تجخيبية ُدّرس  أفخادىا عمى وفق أنسػذجي ) بايبي 
( والثانية ضابصة ُدّرس أفخادىا عمى وفق الصخيقة االعتيادية ، واعتسجت الجراسة اختبار السفاليع ، وبعج تصبيق 
االختبار وجسع البيانات وتحميميا إحرائيًا اضيخت نتيجة الجراسة : وجػد فخق داللة إحرائية بيغ الستػسصات 

جام أنسػذجي بايبي و جػد وال فػؼ مقارنة بالمػاتي درسغ بالصخيقة الحدابية عشج شالبات المػاتي درسغ باستخ
  االعتيادية ولرالح مجسػعة التجخيبية في اكتداب السفاليع التاريخية واالحتفاظ بيا.
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ىجفت الجراسة التعخف عمى فاعمية أنسػذج ) جػد والفػؼ ( في اكتداب شالبات الرف  (8022الذسري ) - 4
( شالبة في الرف الخابع  .9ع اإلحيائية وتشسية وعييغ البيئي ، وبمغ عجد أفخاد عيشتيا ) الخابع العمسي لمسفالي

العمسي إلى مجسػعتيغ األولى تجخيبية درسغ عمى وفق أنسػذج ) جػد والفػؼ ( والثانية ضابصة درسغ عمى وفق 
يئي ، وبعج تصبيق األداتيغ وجسع الصخيقة االعتيادية ، واعتسجت الجراسة اختبارؼ السفاليع اإلحيائية والػعي الب

البيانات وتحميميا إحرائيًا اضيخت نتيجة الجراسة : وجػد فخق داللة إحرائية بيغ الستػسصات الحدابية عشج 
شالبات المػاتي درسغ باستخجام أنسػذج جػد وال فػؼ مقارنة بالمػاتي درسغ بالصخيقة االعتيادية ولرالح مجسػعة 

 فاليع اإلحيائية وتشسية الػعي البيئي. التجخيبية في اكتداب الس

ىجفت الجراسة التعخف عمى أثخ أنسػذج ) جػد والفػؼ ( في تحريل مادة االجتساعيات لجػ  (8080لفتة ) -4
( شالبًا في الرف الثاني متػسط  62شالب الرف الثاني متػسط وميميع نحػ السادة ، وبمغ عجد أفخاد عيشة ) 

تجخيبية درس أفخادىا عمى وفق أنسػذج ) جػد والفػؼ ( والثانية ضابصة درس  ووزعت الى مجسػعتيغ األولى
أفخادىا عمى وفق الصخيقة االعتيادية ، واعتسجت الجراسة اختبار تحريمي لمسادة ومكياس السيل نحػىا ، وبعج 

رائية بيغ تصبيق األداتيغ وجسع البيانات وتحميميا احرائيًا اضيخت نتيجة الجراسة : وجػد فخق داللة إح
الستػسصات الحدابية عشج شالب الحيغ درسػا باستخجام أنسػذج جػد وال فػؼ مقارنة بالحيغ درسػا بالصخيقة 

 االعتيادية ولرالح مجسػعة التجخيبية في التحريل والسيل نحػ السادة.

 : مشيجية البحث واجراءاتو

وفق الخصػات اآلتيةفي ضػء ىجف البحث أعتسج الباحثان السشيج التجخيبي عمى        :-   

Experimental design  الترسيم التجريبي :  اوالا : 

اعتسج الباحثان الترسيع التجخيبي ذات السجسػعتيغ الستكافئتيغ ذات االختبار البعجؼ ، تتخح إحجاىسا     
،  ػد والفػؼ مجسػعة تجخيبية واألخخػ مجسػعة ضابصة ، إذ يتع تجريذ السجسػعة التجخيبية عمى وفق أنسػذج ج

 (.2بيشسا يتع تجريذ السجسػعة الزابصة عمى وفق الصخيقة االعتيادية وكسا مػضح في السخصط )

 

 

 

 االختبار البعدي الستغير السدتقل السجسهعة
 

 الستغير التابع
 

 أنسهذج جهد وال فهي  التجريبية
Good & Lavoie 

 السفاهيم
 الفيزيائية

 

 اكداب السفاهيم الفيزيائية
 الظريقة االعتيادية الزابظة 
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الترسيم التجريبي لمبحث ( 2مخظط )   

 

Population of the  Researchثانياا : تحديد مجتسع البحث : 

( 2226تحجد مجتسع البحث الحالي بجسيع شالب الرف الخابع العمسي لمجراسة الشيارية البالغ عجدىع )       
 .0.0السجارس اإلعجادية )الشيارية( في السػصل الجانب األيسغ لمعام الجراسي )شالبًا السدتسخيغ في الجراسة في 

 ( مجرسة إعجادية لمبشيغ .29( م والبالغ عجدىا )0.02 –

Sample of the Research ثالثاا : اختيار عيشة البحث : 

معمػماتيع ومػاقع بعج أن تع تحجيج مجتسع البحث مغ شالب الرف الخابع العمسي وحرػل الباحثان عمى    
مجارسيع ، فزاًل عغ ذلظ عمى عجد الذعب الجراسية لكل إعجادية وكػنيا األقخب إلى تحقيق ىجف البحث 

لحا وقع اختيار الباحثان عمى اإلعجادية الذخقية لمبشيغ قرجًا، لتشفيح تجخبة وتتساشى مع الترسيع التجخيبي ، 
 البحث لألسباب اآلتيــــــــــــــــــة: 

اء إدارة السجرسة ومجرس الفيدياء فيو استعجادىسا لمتعاون مع الباحثان وتقجيــــــع التدييـــالت الالزمة إلجخاء إبج .1
 تجخبة البحث وتشفيحىا.

 احتػاء السجرسة عمى أكثخ مغ شعبة دراسية لمرف الخابع العمسي  .2

غ الذعبتيغ )أ ، ب( و باألسمػب وبعج ذلظ اختار الباحثان باألسمػب العذػائي البديط مجسػعتي البحث م   
العذػائي البديط نفدو تع تػزيعيسا إلى مجسػعتيغ األولى السجسػعة التجخيبية تسثل شعبة ) أ ( التي تجرس مادة 

الفيدياء عمى وفق أنسػذج جػد والفػؼ، والثانية ضابصة تسثل شعبة )ب( التي تجرس مادة الفيدياء عمى وفق 
( شالبًا بػاقع .2ستبعاد الصمبة الخاسبيغ أصبح عجد أفخاد عيشة البحث مكػنة مغ )الصخيقة االعتيادية. وبعج ا

( شالبًا في السجسػعة الزابصة مػزعيغ بالتداوؼ الى أربعة صفػف .3( شالبًا في السجسػعة التجخيبية و ).3)
مػضح في الججول ) ( شالبًا مغ أجل تحقيق التباعج االجتساعي وكسا  .0دراسية حزػريًا في كل مشيا يحػؼ ) 

2 ) 

 

 

 

 

( يبين عدد طالب عيشة البحث قبل االستبعاد وبعده وتهزيعيم عمى مجسهعتي البحث وصفهفو 2الجدول )            

 طريقة التدريس السجسهعة الذعبة

 عدد الظالب

قبل 
بعد االستبعاد في  السدتبعدين االستبعاد

 في الرف السجسهعة
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والفػؼ أنسػذج جػد  التجخيبية (أ)  43 3 40 
20 

20 

 40 1 41 الصخيقة االعتيادية الزابصة (ب)
20 

20 

  80 4 84 السجسػع الكمي لمصالب

 

 Equivalent of the group researchرابعاا : تكافؤ مجسهعتي البحث :    

البحث متكافئة في عجد مغ إن نجاح البحث التجخيبي والػثػق بشتائجو يذتخط أن يكػن أفخاد مجسػعات     
الستغيخات التي يذعخ الباحثان إنيا تؤثخ في الستغيخات التابعة عمى حداب الستغيخات السدتقل ، وعمى الخغع مغ 
اختيار الباحثان السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة بذكل عذػائي وىحا كاف لتحقيق التكافؤ بيغ مجسػعتي البحث 

 ( 0عتي البحث في عجد مغ الستغيخات كسا مػضح في ججول ) باحثان إجخاء التكافؤ بيغ مجسػ 

 

( نتائج االختبار التائي لستغيخات التكافؤ ألفخاد مجسػعتي البحث التجخيبية والزابصة0الججول )           

الستهسط  العدد السجسهعة الستغيرات
 الحدابي

االنحراف 
 السعياري 

 القيسة التائية
 الداللة

 الجدولية السحدهبة

 درجة  الذكاء

 5.75 39.08 40 التجريبية

0.68 

1.99 

(0.05) 

 درجة حرية

(78) 

 متكافئة
 6.61 38.13 40 الزابظة

 العسر باألشير
 3.56 186.70 40 التجريبية

 متكافئة 1.17
 3.65 187.65 40 الزابظة

 السعدل العام
 7.03 81.93 40 التجريبية

 متكافئة 0.78
 7.95 83.25 40 الزابظة

درجات مادة 
 الفيزياء

 8.79 82.65 40 التجريبية
 متكافئة 0.31

 13.88 81.83 40 الزابظة

،  062.(  أن الكيع التائية السحدػبة عشج كل الستغيخات االربعة  وعمى التػالي )0يتزح مغ الججول )     
( 0.0.( )مدتػػ داللة )2099التائية الججولية البالغة عشج)( وىي أقل مغ الكيسة   042.،    022.،   2022

(، وىحا يعشي عجم وجػد فخق ذؼ داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة عشج كل 22ودرجة حخية )
 متغيخ مغ متغيخات التكافؤ ، وبحلظ عجت السجسػعتان التجخيبية والزابصة متكافئتيغ في جسيع ىحِه الستغيخات.

Tools of the Research خامداا : أداة البحث : 
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  : اختبار السفاهيم الفيزيائية
مغ أجل قياس مدتػػ اكتداب أفخاد عيشة البحث لمسفاليع الفيديائية  يتصمب اعتساد اختبار خاص بالسفاليع     

االختبارات في الجراسات الفيديائية يبشى في ضػء نطخيات التعمع والتعميع ، لحا اشمع الباحثان عمى العجيج مغ 
الدابقة ، ونطخاً  لعجم حرػليسا عمى اختبارًا جاىدًا يحقق ىحا اليجف ويتػافق مع أفخاد عيشة البحث أرتأيا 

الباحثان بشاء اختبار مفاليسي خاص بسػضػعات السشيج السقخر لعمع الفيدياء لمرف الخابع العمسي والخاص 
( مفاليع  فيديائية  مغ ضسغ السفاليع األساسية والفخعية .2الباحثان ) الثالث( لحا أختار –بالفرميغ )الثاني 

( فقخات اختبارية تكيذ 4( فقخة ولكل مفيػم ).4وذلظ إلعجادىسا في ضػئيا اختبار مفاليسي مكػن مغ )
ابقة التصبيق( وقج اختارا فقخات االختبار مغ نػعي السص –التسييد)السثال(  –عشاصخ السفيػم الثالث )التعخيف 

 -)السداوجة( واالختيار مغ متعجد ، ووزعت في ثالث مجسػعات وعمى الشحػ اآلتي :

 : ( فقخات مغ نػع السصابقة )السدواجة( في قياس تعخيف السفيػم الفيديائي ..2احتػت عمى ) السجسهعة االولى 

  : سثال مغ األمثمة أو مغ ال ( فقخات مغ نػع االختيار مغ متعجد  في تسييد.2احتػت عمى )السجسهعة الثانية
 . خالل الخسػم بالشدبة لمسفيػم الفيديائي

  : ( فقخات مغ االختيار مغ متعجد في قياس تصبيق السفيػم الفيديائي .2احتػت عمى )السجسهعة الثالثة
 واستخجاماتو الػضيفية .

ة فقخات والقػة وقج تحقق الباحثان مغ صجق السحتػػ لالختبار فزاًل عغ خرائرو الدايكػمتخية مغ سيػل
 ( 022.وبمغ )  .0 –التسييدية ليا واستخخاج ثباتو باستعسال معادلة كػدر ريتذارسػن 

 -سادساا : تشفيذ تجربة البحث :

بعج ان تحقق الباحثان مغ اختيار عيشة البحث وتقديسيا عمى مجسػعتيغ متكافئتيغ،  في عجد مغ الستغيخات    
لخصط الجراسية عمى وفق أنسػذج جػد والفػؼ. لحا كمف الباحثان مجرس ، فزاًل عغ تييئة االداة ومجسػعة ا

السادة األصمي في السجرسة بتجريذ شالب ) بعج اشالع مجرس السادة عمى خصػات أنسػذج جػد والفػؼ 
وتػضيح خصػات وكتابة جسيع خصط الجراسية الخاصة بأنسػذج جػد والفػؼ ( لسجسػعتي البحث حيث درس 

بية عمى وفق أنسػذج جػد والفػؼ بيشسا درس السجسػعة الزابصة عمى وفق الصخيقة االعتيادية السجسػعة التجخي
( أؼ 24/0/0.02( واستسخ لغاية يػم الدبت ).29/20/0.0لحا بجأ تصبيق التجخبة في يػم الدبت السػافق)

لكل مجسػعة ( حرز اسبػعيا  األولى حزػريًا وعمى شكل صفييغ دراسيًا 0( أسابيع بػاقع )9استغخقت)
( حزػريا ومثميا الكتخونيًا حرة لكل مجسػعة 9( والكتخونيًا ليكػن السجسػع الكمي لمحرز)4+3( )2+0)

  -( حرة دراسية، وعمى الشحػ اآلتي :22لكال السجسػعتيغ بالتداوؼ لتكػن السحرمة الشيائية)

 : السجسهعة التجريبية

االتي درست ىحه السجسػعة بأنسػذج جػد والفػؼ عمى الشحػ  :- 
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في ىحه السخحمة يصمب السجرس  مغ كل شالب مغ شالب الرف بذكل  مخحمة االستجالل الفخضي التشبؤؼ : -1
فخدؼ تقجيع مذكمة فخضية وتفديخات السفاليع العمسية التشبؤية مغ مفخدات الجراسة، وفي ىحه األثشاء يقػم الصالب 

تشبؤ الحػار والتشبؤات والسشاقذة لمتفديخات العمسية إذ يكػن بالتشبؤ في تقجيع الحل وتفديخىا مشصكيا، ويذجع ىحا ال
الصالب عمى شكل مجسػعات صغيخة مع بعزيع البعس تحت إشخاف السجرس ،ويحفد السجرس السشاضخة 

والسشاقذة والحػار ما بيغ الصمبة مسا يؤدؼ إلى تبادل السعمػمات والخبخات فيسا بيشيع، وترحيح السعمػمات غيخ 
يث يعخض كل شالب وجيات الشطخ التي يستمكيا لكل مجسػعة والتفاعل ما بيغ السجرس والصالب، الرائبة، بح

 .وبيحا تتحقق أىجاف مخحمة االستجالل الفخضي التشبؤؼ 

في ىحه السخحمة مخحمة التقري، يعصى السجرس لمصالب فخصة لالستكذاف وتقري  مخحمة االستكذاف : -2
ليع . ودوره ىشا يقترخ عمى تدييخ العمسية التعميسية ويؤجل إعصاء حكع  السفاليع مغ غيخ تقجيع مداعجة مباشخة

معيغ في فتخة ىحه السخحمة أؼ: يقترخ دوره عمى اإلرشاد والتػجيو فقط ، ويكػن دور الصمبة في ىحه السخحمة 
 .جسع  السعمػمات والبيانات والتي تتسحػر حػل السفيػم قيج الجراسة

تدسى مخحمة تقجيع السفيػم في ىحه السخحمة يدتخجم الخبخات التي اكتدبيا الصمبة أو  مخحمة استخالص السفيػم : -3
 مغ السخحمة التي قبميا ويصمب مشيع التػصل إلى التعسيسات التي اكتدبػىا مغ السخاحل الدابقة

مخحمة  إن ىحه السخحمة ليا دور كبيخ في قجرة اتداع فيع الصمبة لمسفيػم ، وتدسى ىحه مخحمة تصبيق السفيػم : -4
بسخحمة )االتداع السفاليسي(، ومغ خرائريا قيام السجرس بإعصاء فتخة زمشية كافية ليدتصيع الصمبة تصبيق ما 

 اكتدبػه مغ مفاليع في مػقف أخخػ .

 

 : السجسهعة الزابظة

درست ىحه السجسػعة بالصخيقة االعتيادية عمى وفق خصط السحجدة بالجليل السجرس  وخصػات حدب الصخيقة 
قميجيةالت  . 

Application of research tools  سابعاا : تظبيق أداة البحث:    

( شبق الباحثان اختبار السفاليع عمى 24/0/0.02بعج االنتياء مغ تشفيح التجخبة يػم الدبت السرادف )      
السفاليع الفيديائية كجدء ( بعج تػصية الصالب بالتييئة الختبار 26/0/0.02أفخاد العيشة ، يػم الثالثاء السػافق)

 مغ اخبارىع الفرمية ،وحدب الججول االمتحاني لمسجرسة.

: Correction research tools ثامشاا : ترحيح أداة البحث   
( 2 – .إلعصاء الرفة الخقسية الستجابات مجسػعتي البحث عمى االختبار ، أعط الباحثان الجرجات )     

يع الفيديائية ( وذلظ بإعصاء درجة واحجة لكل أجابو صحيحة و صفخ لكل إجابة لفقخات االختبار )اختبار السفال
 – .خاشئة أو متخوكة أو مؤشخة ألكثخ مغ بجيل ، وبحلظ تخاوحت الجرجة الكمية الختبار السفاليع الفيديائية مغ )

 .( درجة.4
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  Statistical methoids تاسعاا : الهسائل اإلحرائية :  
الػسائل اإلحرائية اآلتيةاستخجم الباحثان    :  

استخجم الباحثان لغخض تحقيق التكافؤ بيغ مجسػعتي البحث واختبار "االختبار التائي لعيشتين مدتقمتين :   -
 الفخضية" : 

  
  
    

 

√
(    )  

  (    )  
 

       
 (

 
  
 
 
  
)

 

 

 أستخجم ىحه السعادلة إليجاد معامل الثبات  الختبار السفاليع.":  80–ريتذاردسهن  –"معادلة كهدر  -

- (         )  
 

   
(  

   

  
 (032:  3..0)الشبيان ,( 

²) عادلة مربع ايتا م ƞ) :  السعخفة ما يحجثو الستغيخ السدتقل في الستغيخ التابع اذ تع حداب حجع التاثيخ
²باستخجام مخبع ايتا )  ƞ) مغ خالل السعادلة التالية : 

 

= ²ƞ
  

     
 

 

 

022:  0.22حدغ ،  )     ) d  √  

√    
 

 عرض الشتائج ومشاقذتيا

الباحث  في ضػء فخضيتو  ومغ ثع مشاقذتيا وعمى يتزسغ ىحا الجدء عخض لمشتيجة التي حرل عميو      
 الشحػ التالي :

 اوالا: الشتائج الستعمقة بالفرضية الرفرية االولى:

( بيغ متػسط درجات شالب  السجسػعة التجخيبية الحيغ  0.0."ال يػجج فخق ذو داللة إحرائية عشج مدتػػ )    
سجسػعة الزابصة الحيغ  يجرسػن عمى وفق الصخيقة يجرسػن عمى وفق أنسػذج جػد والفػؼ  ومتػسط درجات ال
 االعتيادية في اكتداب السفاليع الفيديائية  لسادة الفيدياء".  

ولمتحقق مغ ىحه الفخضية استخخج الباحثان الستػسط الحدابي واالنحخاف السعيارؼ الكتداب السفاليع  ألفخاد  
 الختبار التائيالسجسػعتيغ تجخيبية وضابصة لسادة الفيدياء  ثع شبق ا

(t-test( لعيشتيغ مدتقمتيغ متداويتي العجد وأدرجت البيانات والشتائج في الججول )4 : ) 

( بيغ متػسصي اكتداب السفاليع  لصالب مجسػعتيغ تجخيبية t-test( "نتائج االختبار التائي )4الججول )
 وضابصة لسادة الفيدياء 

مدتهى داللة  القيسة التائيةاالنحراف الستهسط  العدد السجسهعة
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 ودرجة الحرية الجدولية السحدهبة لسعياري ا الحدابي

 30200 03022 .3 التجخيبية

6009 2099 
.0.0 

ودرجة حخية 
(22) 

 3..60 26002 .3 الزابصة

  .2 السجسػع

التائية الججولية ( وىي أكبخ مغ الكيسة 6009( أن الكيسة التائية السحدػبة بمغت )4يتزح مغ الججول )        
(، وىحا يعشي أنو يػجج فخق ذو داللة إحرائية بيغ 22( ودرجة حخية )0.0.( عشج مدتػػ داللة )2099)

متػسصي اكتداب السفاليع الفيديائية  لجػ أفخاد السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة ولرالح السجسػعة التجخيبية. 
 وبحلظ تخفس ىحه الفخضية الرفخية وتقبل بجيمتيا. 

ولكذف حجع التأثيخ لمستغيخ التجخيبي )جػد والفػؼ( في الستغيخ التابع )اكتداب السفاليع( شبق الباحث        
( إؼ بسعشى أن 0260.وبمغ ) ( d( ثع استخخج الباحث حجع األثخ )044.( وبمغت )2) معادلة مخبع ايتا

 (3السعيارية السػضحة بالججول )الستغيخ التجخيبي كان تأثيخه أكثخ فاعمية مقارنة بالكيع 

 ( d) (وحجع التأثيخ²ŋيبيغ قيستا ايتا مؤشخؼ) (3الججول )           

 

 العامل
القيسة 

 السحدهبة

 السعايير

 التأثير
 كبيرة جداا  كبيرة متهسظة صغيرة

²ŋ .0446 .0.2 .0.6 .023 .00  ًكبيخة ججا 

D 20304 .00 .00 .02 2  ًكبيخة ججا 

الشتائج تقجم شالب السجسػعة التجخيبية الحيغ  درسػا بأنسػذج جػد والفػؼ عمى شالب السجسػعة وقج أضيخت  
الزابصة الحيغ درسػا بالصخيقة االعتيادية في اكتداب السفاليع  لسادة الفيدياء ، واتفقت ىحه الشتيجة مع نتائج 

  -حثان الشتيجة إلى :( ويعدو البا.0.0( ولفتو )0.22( والذسخؼ )0.24دراسة كل مغ السيجؼ )

استخجام أنسػذج جػد والفػؼ  كان مستعًا لسعطع الصالب  عغ شخيق خصػاتو السعجلة ، إذ يعسل عمى  -1
 تشطيع السحتػػ والشطخة التكاممية التي تتكػن عشج الصالب عغ مػضػع الجرس مسغ زاد مغ دافعيتيع لمتعمع.

متدمدمة ومتتابعة  مسا سيل عسمية التعمع  كسا أتاح االنسػذج لمصالب الفخصة بأن يصبقػا خصػات  -2
 لجييع واستيعاب السفاليع الفيديائية وتصبيقاتيا.

وقج جعل مغ شالب السجسػعة التجخيبية  في مػاقف صفية تفاعمية ججيجة لع تكغ مألػفة لجييع سابقا ال  -3
التفاعل مع السادة مغ جية سيسا أن تجريديع كان بالصخيقة االعتيادية في الدشػات الدابقة ، مسا تتصمب مشيع 

 ومع مجرسيع وفيسا بيشيع مغ جية أخخػ حيث جعميع في حالة عسل جساعي في دراسة الطػاىخ الصبيعية .
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كسا أدػ االنسػذج الى تعمع الصالب ميارات التفكيخ العمسي في تحجيج حل السذكالت الستعمقة بسادة  -4
لتعميسية الججيجة مسا حّدغ مغ اكتدابيع لمسفاليع الفيديائية الفيدياء وبالتالي انتقال أثخ التعمع الى السػاقف ا

 الججيجة في ىحه السخحمة التذخيرية مغ عسخىع العمسي .

زاد االنسػذج مغ إشالع الصالب عمى السفاليع الفيديائية وتصبيقاتيا وتشػع األمثمة عشيا مسا ولج فييع   -5
 مة التي تشصبق عمييا مغ غيخىا.الجافعية لتعمسيا ، فزاًل عغ قجرتيع عمى تسييد األمث

 Conclusionsاالستشتاجـات :  

 -في ضػء نتائج البحث خخج الباحثان باالستشتاجات اآلتيــــــة :

 إمكانية تصبيق أنسػذج جػد والفػؼ في تجريذ مادة الفيدياء السقـــــخرة لصمبة الرف الخابــــــع العمســــــــــــــي. .1

إلى التحديغ مغ مدتػػ اكتداب شمبة الرف الخابع العمسي لمسفاليع مــــــــادة أدػ أنسػذج جػد والفػؼ  .2
 الفيدياء مػازنًة بأقخانيع الحيغ درسػا بالصخيقة االعتيادية.

َوّلَج أنسػذج جػد والفػؼ الجافعية والشذاط لجػ أفـــــــخاد السجسػعتيغ التجخيبيتيغ مغ الصالب نحػ تعمع الفيدياء  .3
 يا السعخفية والسيارية.ومسارسة أنذصت

 Recommendationsالتهصيـات :  

 -في ضػء الشتائج يػصي الباحثان الجيات ذات العالقة لالستفادة مغ نتائجو وىحه الجيات ىـــــــــــي:

قيام مجيخية اإلعجاد والتجريب بتجريب مجرسي ومجرسات مادة الفيدياء عمى الشساذج واالستخاتيجيــات التجريدية  .1
 الحجيثة.

اإليعاز إلى مجيخية السشاىج في وزارة التخبية بتزسيغ األنذصة الرفية و غيخ الرفية ضسغ السشيــــج  .2
 السقخر لسادة الفيدياء لمرف الخابع العمسي.

اإليعاز إلى اإلشخاف االختراصي لسادة الفيدياء بتػجيو أنطار مجرسيــــــيــع نحػ التخكيـــد عمى ميارات  .3
 التفكيخ.

ػجيو مجرسي ومجرسات مادة الفيدياء في السخحمة اإلعجادية نحػ تػضيف الشساذج التعميسية الحجيثــــــة في ت  .4
 التجريذ.

 Propositionsالسقترحات :  

 -استكسااًل لمبحث الحالي يقتخح الباحثان إجخاء الجراسات السدتقبمية اآلتيـــــــة :

  الخامذ اإلحيائي لسادة الفيدياء وتشسية دافعيتيع العقمية أثخ أنسػذج جػد والفػؼ في تحريل شالب الرف
. 

  مقارنة الشسػذجيغ جػد والفػؼ وآدؼ وشايخ في اكتداب شمبة الرف الثاني الستػسط السفاليع الفيديائية
 وتشسية ميارات تفكيخىع االستجاللية .
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 الفيع الخاشئ عغ السفاليع وتشسية  ترسيع بخنامج تعميسي عمى وفق نساذج دورة التعمع السعجلة وأثخىا في تعجيل
 ميارات تفكيخىع فػق السعخفية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : السرادر

، أساليب تدريس العمهم لمرفهف االربعة االولى )الشغرية والتظبيق(( : 9..0" إبخاليع، ليشا وفا عبجالخحسغ ) .1
 مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ والتػزيع ، عسان ، األردن".

 ، دار السديخة لمشذخ والتػزيع، عسان، األردن".6، طعمم الشفس التربهي ( 2..0دمحم عمي )"أبػ جادو، صالح  .2

أثر تدريس السيكانيكا عمى ترحيح السفيهم الخاطئ لبعض مفاهيسيا وتشسية ( 0..0"أحسج، عبجالحكيع ) .3
ي السشاىج وشخق ، دراسة فاالتجاىات نحهىا لدى الظمبة السعمسين بقدم الفيزياء بكمية التربية، جامعة تعز

 ، كمية التخبية، جامعة عيغ شسذ، القاىخة" .20، العجد الجسعية السررية لمسشاىج وطرق التدريسالتجريذ، 

طرائق تدريس العمهم مفاهيم وتظبيقات ( 9..0"أمبػ سعيجؼ، عبجهللا بغ خسيذ وسميسان، دمحم البمػشي ) .4
 األردن".، دار السديخة لمشذخ والتػزيع، عسان، 2، طعمسية

أثر تهعيف استراتيجية دورة التعمم فهق السعرفية عمى تشسية السفاهيم وميارات ( .0.2"جبخ، يحيى سعيج ) .5
 ، جامعة اإلسالمية كمية التخبية، غدة، فمدصيغ. التفكير البرري في العمهم لدى طالب الرف العاشر األساسي

ئط السفاليع ومدتػػ الحكاء في التحريل واكتداب ( أثخ التفاعل بيغ استخاتيجية خخا2999"الجشجؼ، أميشة ) .6
السؤتسر العمسي الثالث لمجسعية بعس عسميات العمع لجػ تالميح الرف الخامذ االبتجائي في مادة العمػم، 

 يػليػ، مرخ". 02 – 00 السررية لمتربية العمسية

تعمم العادية في التحريل وعسميات أثر دورة التعمم فهق السعرفية ودورة ال( 0..0"حدام الجيغ، ليمى عبجهللا ) .7
رسالة ماجدتير . )، دراسات في السشاىج وشخائق التجريذالعمم وبقاء أثر التعمم لتالميذ الرف الرابع االبتدائي

 ("غير مشذهرة

, دار الفكخ  Spssاإلحراء الشفدي والتربهي تظبيقات باستخدام برنامج ( 2111"حدغ, عدت عبجالحسيج ) .8
 .العخبي, القاىخة"

 ، دار السديخة لمشذخ والتػزيع، عسان، األردن" .2، طميارات التدريس الرفي( 0..0"الحمية، دمحم محسػد ) .9
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األخظاء السفاهيسية في كيسياء السحاليل لدى طمبة الرف االول ( 2..0."خصايبة، عبجهللا والخميل، حديغ ) 11
، كمية التخبية، جامعة 2الجدء  00التخبية، العجد ، مجمة كمية الثانهي العمسي في محافغة إربد في شسال األردن

 ".عيغ شسذ، إربج، األردن

 ، دار السديخة لمشذخ والتػزيع، عسان، األردن ".0، طتعميم العمهم لمجسيع( 2..0. "خصايبة ، عبجهللا دمحم ) 11

 ، عسان، األردن ".2، طأساليب تدريس العمهم( 2992. "الخميمي، خميل يػسف ) 12

 ، وزارة التخبية والتعميع، صشعاء"طرق التدريس العامة( 4..0 محسػد )."الخػالجة، دمحم 13

العالقة بين استخدام الخرائط السفاهيسية في تدريس مشاىج البحث في التربية وعمم ( 4..0. "الدعبي، شالل ) 14
 .4نية، ع ، وتحرمييع  لسفاليسو، الجامعة األردالشفس لظمبة دبمهم التربية واكتدابيم ميارات البحث العمسي

(0.") 

، عالع الكتب، 2، طاستراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لظرق التعميم والتعمم( 0..0. "زيتػن ، حدغ حديغ ) 15
 القاىخة، مرخ".

، عالع 2، طالتعمم والتدريس من مشغهر البشائية( 4..0. "زيتػن، حدغ حديغ، زيتػن كسال عبجالحسيج ) 16
 الكتاب، القاىخة ".

( أثخ شخيقة العرف الحىشي في تجريذ مادة العمػم عمى تشسية التفكيخ االبتكارؼ 0..0دمحم ). "سعيج، خجيجة  17
مجمة البحث في التربية وعمم لجػ شالبات الرف االول الستػسط بسجيشة مكة، كمية التخبية، جامعة السشيا، 

 ".2، ع 29، م الشفس

، دار مرخية 2، طوصشاعة العقل العربياستراتيجيات التعميم والتعمم الحديث ( 2..0. "شحاتو، حدغ ) 18
 لبشانية، القاىخة، مرخ" .

في اكتداب طالبات الرف  Good Lavoieفاعمية التدريس بأنسهذج  (0.22. "الذسخؼ، إستبخق رعج دمحم ) 19
، جامعة السدتشرخية، كمية التخبية األساسية، بغجاد، الرابع العمسي لمسفاهيم اإلحيائية وتشسية وعيين البيئي

 ".)رسالة ماجدتير غير مشذهرة(خاقالع

أثر التدريس دورتي التعمم السعدلة بشهعية التحميل الفرضي التشبؤي ( 2..0. "الصخاونة، دمحم حدغ ) 21
واالعتيادية في فيم طمبة السرحمة األساسية العميا لمسفاهيم العمسية وتشسية ميارات التفكير الشاقد في مادة 

 ("اطروحة دكتهراه غير مشذهرةان العخبية لمجراسات العميا، عسان، األردن. )، ، جامعة عسالفيزياء في األردن

أثر استخدام دورة التعمم السعدلة في تشسية ميارات التفكير الشاقد لدى طالبات ( 0.22."الصخاونة ، دمحم حدغ ) 21
 ". 00، العمػم اإلندانية، مجمج مجمة جامعة الشجاح لألبحاث، الرف العاشر األساسي في األردن

، دار صفا لمشذخ والتػزيع، 2، طاالستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال( 2..0."عصية، محدغ عمي ) 22
 ".عسان، األردن
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، السفاهيم واستراتيجيات تعميسيا( 0.23."عمػان، يػسف فاضل ودمحم، يػسف فالح وسعج، أحسج عبج الدىخة ) 23
 ، دار الكتب العمسية ".2ط

، دار السديخة لمشذخ والتػزيع 2، طمشاىج العمهم الظبيعية وطرق تدريديا( .0.2."عميان، شاىخ ربحي ) 24
 والصباعة، عسان، األردن ".

، دار 2،    طبشاء السفاهيم دراسة السعرفية نساذج تظبيقية( 2..0. "غانع ابخاليع البيػمي وآخخون )00    
 الدالم لمشذخ والتػزيع والصابعة، اإلسكشجرية، مرخ" .

 ، دار الفكخ، عسان، األردن". 4، طترسيم التدريس( 2..0قصامي، يػسف و آخخون ). "06    

أثر انسهذج جهد والفهي في تحريل مادة االجتساعيات لدى ( .0.0. لفتة، أحسج عاشػر عبج الدادة )02
 (" .مشذهرةرسالة ماجدتير غير ، كمية التخبية، جامعة بابل، )طالب الرف الثاني متهسط وميميم نحه السادة

، جامعة  2، ط الشساذج الحديثة في السشيج والتدريس والتقهيم(  0.22."السدعػدؼ ، دمحم حسيج ميجؼ ) 02
 بابل ، كمية التخبية لمعمػم اإلندانية ".

، دار اليازورؼ العمسية لمشذخ طرائق ونساذج تعميسية في الرياضيات( 0.22."السذيجاني، عباس ناجي )09
 ".األردن والتػزيع، عسان،

أثر أنسهذجي بايبي وجهد الفهيو في اكتداب السفاهيم التاريخية ( 0.24. "ميجؼ، قاسع أسساعيل ).4
، جامعة بغجاد، كمية التخبية ابغ رشج لمعمػم اإلندانية، العخاق واالحتفاظ بيا لدى طالبات الرف الخامس االدبي

 (".اطروحة دكتهراه غير مشذهره.)

، دار الذخوق لمشذخ والتػزيع، عسان، 2، طأساسيات القياس في العمهم الدمهكية( 3..0."الشبيان، مػسى )42
 األردن" .

، دار السديخة لمشذخ 2، طأسس بشاء السشاىج وتشغيسيا( 0..0."الػكيل، حمسي أحسج ودمحم أميغ السفتي )40
 والتػزيع والصباعة ".
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