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تصورات معلمي الفيزياء لتوظيف نموذج التعلم باالختراع في مختبرات 
 العلوم في محافظة معان

 مصطفى جويفل                هبه كريشان           
    جامعة الحسين بن طالل               األردن  -وزارة التربية والتعليم   

قبل للنشر  19/1/2021قدم للنشر  )  ،24/2  /2021)   

 ملخصال
في هدف   باالختراع  التعلم  نموذج  لتوظيف  الفيزياء  معلمي  تصورات  كشف  البحث 

البحث من ) تكونت عينة  العلوم في محافظة معان، وقد  ( معلمة من 13( معلما، و)11مختبرات 
تربية   تم اختيارهم بطريقة العينة الميسرة لإلجابة عن فقرات أداة البحث المكونة من معلمي  معان، 

تم 32) والتي  التكنولوجيا،  واستخدام  لقبول  الموحدة  النظرية  على  اعتماداً  تطويرها  تم  فقرة،   )
التعلم باالختراع، واستخدم  بنموذج  تعريفية  نشرة  البحث  استخدم في  استخراج صدقها وثباتها، كما 
بمتغير  للتنبؤ  البحث  متغيرات  بين  العالقة  ودراسة  الظاهرة،  لوصف  الوصفي  المنهج  البحث  في 

( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  البحث  نتائج  أظهرت  التوظيف.  ( α≤0.05نية 
نموذج التعلم باالختراع، حيث كانت تصوراتهم مرتفعة  لتوظيف  المعلمين  بين متوسطات تصورات 
المتوقع  الجهد  من  كل  درجة  كانت  بينما  االجتماعي،  والتأثير  المتوقع،  األداء  البعدين:  على 
دالل ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  أظهرت  كما  متوسطة،  التوظيف  ونية  المتاحة،  ة والتسهيالت 

عالقة طردية  وجود  تبين  وقد  االجتماعي،  النوع  لمتغير  تعزى  المعلمين  تصورات  في  إحصائية 
نية  االجتماعي،  التأثير  المتاحة،  التسهيالت  المتوقع،  الجهد  المتوقع،  األداء  بين:  موجبة 
توظيف نموذج التعلم باالختراع من بنية  التبنؤ  إمكانية  تحليل االنحدار  نتائج   التوظيف، وأظهرت 
بعقد دورات  الدراسة  تأثيرا. وقد أوصت  أكثر  االجتماعي  التأثير  وكان  المعلمين،  تصورات  خالل 

 تدريبية متقدمة لتوظيف نموذج التعلم باالختراع. 
المفتاحية:)  (تصورات المعلمينمختبرات العلوم،  ، نموذج التعلم باالختراع،  الفيزياء   الكلمات 
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Abstract 

This study aimed at revealing the physics teachers’ perceptions in 

Ma’an of adopting Invention in Science Labs (ISL) Framework as an 
effective teaching strategy, and predicting the intention of implementing 

ISL from their perceptions. The study used the descriptive methodology. 

The sample consisted of (11) male teachers and (13) female teachers frpm 

the Directorate of Education of Ma’an. The tools of the study were: a 

questionnaire consisted of (32) items based on Unified Theory of 

Acceptance and Use of Technology (UTAUT) which mofyfied according 

to the study requirements, and a prosure describes the ISL.  

The findings indicated that there were statistical significance 

differences at (α≤0.05) between teachers’ perceptions and the crucial 

score of the previous upper bound of categorize degrees, which indicate 
that teachers’ perception were high in expected performance and social 

influence, and at average on: expected effort, available facilities and 

intention to use. Findings related to gender showed no statistical 

significance differences for each of teachers’ perceptions degrees at the 

five domains. Results of correlation showed the existence of a positive 
relations between all the domains. Results of regression showed that 

entention to use can be predicted by the teachers perceptions of the four 

domsins. According to the study results the recommendation were to 

conduct more training workshops about using ISL and conducting further 

studies in a large sample for the intention of using ISL. 

(Key words: Physics, Invention in Science Labs, Teachers Perceptions). 
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 مقدمةال
المادية فحسب البيئة  مظاهر  تغيير  على  والفيزياء خصوصا  عموما  العلوم  تأثير  يقتصر  بل   ،لم 

عاداتناأ على  كذلك  حياتنا  ،وحياتنا  ،وسلوكنا  ا،وتقاليدن  ،ثرت  في  شيئ  يبق  لم  لم   تقريبا،  حيث 
والتطوير بالتعديل  وتتناوله  الفيزياء  فيه  ينبغي    ،تدخل  الفيزياء في مدارسنا ألذا  تدريس  يتطور  ن 

، حيث تصبح مواد الدراسة أكثر التعلم بالعمل والتطبيق العملي للمفاهيم الفيزيائيةلى  إتطورا يرمي  
تعديل   وتستهدف  الطالب  بحياة  مقتضيات ه تفكير ة  طريقصلة  مع  يتفق  بما  السلوك  وتعديل  بل   ،

 الحياة العملية السليمة.

المتخصصون على   لكل فرع من فروع المعرفة طبيعأيؤكد  ميزه عن غيره، ولما كانت تخاصة    ةن 
فروع   من  التطبيقية،الفيزياء  من إف  العلوم  عدد  لوجود  غيرها،  عن  تميزها  تدريس  طرائق  لها  ن 

المحسوسةالمفاهيم   غير  المجردة  أوجد  الطبيعية  مما  الفيزياء،  ،  تدريس  في  محاوالت و صعوبة 
)سعيدي،  المفاهيم  تلك  توضيح  على  تساعد  جديدة  تدريس  طرائق  عن  البحث  في  التربويين 

 (2008 والبلوشي،

مادة  التي    تعتبر  الصعبة  المواد  من  تدريسها، الفيزياء  أكبر في  جهود  بذل  المعلمين  من  تتطلب 
الفيزياء ل  فلع مادة  تدريس  في  الحديثة  باألساليب  على األخذ  التغلب  في  كبير  بشكل  يساهم   ،

المعلم االهتمام الفيزياء، فعلى  تدريس  الصعوبات  صعوبات  المالئمة  ، وإيجادبتحديد  من   ،الحلول 
توفير   المالئم في  خالل  التعليمية التعليميةالمناخ  ش ( أن يناق2001وكما ذكر المقرم )،  المواقف 

من  المعلم   يعرضه  الفيزياء آما  مادة  تتضمنه  وما  مفاهيم،  راء  الطلبةويناقش    من  األفكار   مع 
الخاطئة والمفاهيموالمعتقدات  للتعبير  لبديلة،ا  ،  الفرصة  لهم  بأعمال   ويوفر  والقيام  آرائهم  عن 

اإليجابية، و   ،ومشروعات العلمية  االتجاهات  ممارسة  على  خاللها  من  يتدربون  مشكالت  ن أوحل 
االتجاهات  الطلبةيشجع   هذه  مثل  سلوكهم  في  يظهرون  و الذين  يهيئ ،  ان  الفيزياء  معلم  على 

ويضعها   المناسبة  التعليمية  يكتشف  أالمواقف  كي  المتعلم  وكيفية الطالب  مام  العلمية  العالقات 
التعليمة الفاعلة معرفة لى الإومن المواقف المختلفة للوصول  ،  تكونها ويستخدم األساليب والطرائق 

النتيجة   التجربةأأو  أنو  المالحظ  فمن  الطلبة    ،  على  غير  غالبية  المعرفةقادرين   تمثيل 
العملية حياتهم  في  مترابطة    ،واستخدامها  غير  معلومات  وكأنها  وأن و فتبدو  الواقع،  عن  منفصلة 

العامة في األردن، فقد أظهرت  ،متدن    تحصيلهم الثانوية  نتائج  من  يظهر  التر   كما  بوية الدراسات 
تحقيق أهداف تدريس العلوم بأنواعها أن  ،  ( على سبيل المثال2015؛ سيد،  2006)حجازين،    مثل
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أن   يمكن  بشكل فاعل  ال  بمختلف أشكالها جوهراً أساسياً   تمثلدون النشاطات العملية التي  يتحقق 
 في تعليم العلوم، وعليها يتوقف تحقيق أهداف تـدريس الفيزياء.  

منه  كثيرة  صورا  يأخذ  التعلم،  لعملية  محورا  وجعله  العمل  في  وانخراطه  الطالب  عقل  احترام  إن 
باالختراع، ف االبتكاري والتعلم  إلى األصالة في   في مفهومه  التعلم القائم على االبتكار  ينحىالتعلم 

 ,Besemer & O'Quinالمنتج، وقابليتها للتطبيق/ والحلول المبتكرة لمشكالت غاية في التعقيد )

1999; Lubart, 2001)  ،  مفهوم االختراع أشار كل من جويفل وكريشان   Inventionأما  فقد 
(Jwaifell & Kraishan, 2019Aإلى أنه ي )المبتكرة ميز عن االبتكار بضرورة تحويل الفكرة ت

 كحل للمشكلة قيد الدراسة إلى منتج عملي قابل للتسويق.

فمنذ  باالختراع،  التعلم  المناهج  تضمين  على  والتأكيد  الصغار،  بالمخترعين  العالم  دول  اهتمت 
التجارة  لجنة  بذلت  المتحدة،  الواليات  في  وبالتحديد  الماضي،  القرن  من  الثمانينيات  عقد  بدايات 

ف كبيرة  جهوداً  مشروعفيها،  فأطلق  المدرسية،  المناهج  في  التفكير  مهارات  تضمين  االهتمام    ي 
 ,Colangaloبالتفكير الناقد، واالبتكاري، وحل المشكالت، كمهارات ضرورية للحداثة واالختراع )

Assouline, Croft, Bladus, & Ihrig, 2003  ) وقد وضع بعض المتخصصين إطار عمل
 ;Meyer &Lederman, 2013; Schull et al, 2009االختراع )لطريقة التدريس القائم على  

Jwaifell & Kraishan, 2019B, Jwaifell & Kraishan, 2019A  ) هذ جاء  وبالتالي 
الفيزياء الستخدام التعلم باالختراع في مختبرات العلوم، ودرجة  البحث الستقصاء تصورات معلمي 

من كل  صممه  الذي  العمل  إطار  لتطبيق  وكريشان  استعدادهم   & Jwaifell)  جويفل 

Kraishan, 2019B). 

 :البحث وأسئلتهمشكلة  

يتبين من أهمية التطبيق العملي للمعرفة العلمية، أن اكتساب هذه المفــاهيم، وعلــى وجــه الخصــو  
المفــاهيم الفيزيائيــة، يكــون أكثــر تــأثيرا فــي تعلــم الطلبــة فيمــا إذا تــم مــن خــالل العمــل المعملــي فــي 

ــرات، إال ــالل منــــتج المختبـ ــن خـ ــة مـ ــة عمليـ ــل بطريقـ ــى حـ ــكلة تحتـــاج علـ ــين لمشـ ــريض المتعلمـ  أن تعـ
ــه بالحيـــاة  ــ  مـــا يــتم تعلمـ ــن خــالل ربـ ــة، مـ ــدركات الطلبــة الحياتيـ ــيع مـ ــد يســـاهم فــي توسـ محســو ، قـ
العملية، وال يتم ذلك إال إذا كان المعلمون على وعــي تــام، ومــدربين علــى طرائــق التــدريس الحديثــة، 

ــي ومنهــــا نمــــوذج الــــتعل ــدد مشــــكلة البحــــث فــــي استقصــــاء تصــــورات معلمــ م بــــاالختراع، وبالتــــالي تتحــ
الفيزيــاء لتوظيــف نمــوذج الــتعلم القــائم علــى االختــراع فــي مختبــرات العلــوم، مــن خــالل اإلجابــة عــن 

 األسئلة اآلتية:
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في   -1 العلوم  مختبرات  في  االختراع  على  القائم  التعلم  لتوظيف  الفيزياء  معلمي  تصورات  ما 
 محافظة معان؟

القائم على االختراع في مختبرات العلوم   -2 التعلم  لتوظيف  الفيزياء  تختلف تصورات معلمي  هل 
 لنوعهم االجتماعي؟    باختالففي محافظة معان  

المتوقع،   -3 الجهد  المتوقع،  األداء  الفيزياء:  معلمي  تصورات  بين  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 
المتاحة االجتالتسهيالت  التأثر  نية  ،  مختبرات التوظيفماعي،  في  باالختراع  التعلم  لتوظيف   ،

 العلوم في محافظة معان ؟

بنية    -4 التنبؤ  يمكن  عمل    توظيفهل  إلطار  الفيزياء  في امعلمي  االختراع  على  القائم  لتعلم 
الجهد المتوقع،    ، التأثر االجتماعي؟التسهيالت المتاحةمختبرات العلوم، من خالل األداء المتوقع، 

لتوظيف استقصاء  البحث  هدف    :البحثف  ادهأ معان  محافظة  في  الفيزياء  معلمي  تصورات 
الفيزياء، من خالل: لتدريس  العلوم  مختبرات  في  باالختراع  التعلم  تصورات معلمي   تحديد  نموذج 

العلوم في محافظة معان القائم على االختراع في مختبرات  التعلم  لتوظيف  ، زقيا  درجة الفيزياء 
االجتماعي  اختالف لنوعهم  تبعا  العالقة  تصورات  وتحديد  توظيف وتية    نمعلميالبين تصورات  ، 

 تصوراتهم.  التنبؤ بنية من خالل ، وإمكانيةالتعلم باالختراع
تدريس جديدة البحث:  أهمية   إيجاد طرائق  الحديثة في  التوجهات  من خالل  البحث  أهمية  تظهر 

ف تعلمه،  يتم  لما  العملي  والتطبيق  التفاعل  الطالب  على  توجيه   في  البحث  ةأهمي  تبرزتسهل 
منها،   يستفيد  أن  يمكن  كم  الفيزياء،  تدريس  في  حديث  نموذج  لتوظيف  في و العاملالمعلمين  ن 

 القطاع التربوي بما يأتي:
على   االطالع  بنموذج المعلمون:  ممثال  العلوم،  مختبرات  في  االختراع  على  القائم  التعلم  مفهوم 

   .(Jwaifell & Kraishan, 2019B) جويفل وكريشان  

ابحثالتربويون:  المشرفون   يسهم  لالطالع    قد  التربويين  المشرفين  توجيه  تصورات في  على 
، المعلمين واستعداهم لتوظيف واستخدام نموذج التعلم القائم على االختراع في المختبرات المدرسية

 وحثهم للمعلمين على استخدامها.

المناهج يسهمومصمموها:    واضعو  وإع  قد  المناهج  تصميم  عملية  إثراء  تتضمن في  بحيث  دادها 
 . التعلم القائم على االختراعمصممة باالعتماد على   في مختبرات العلومنشاطات  

والتفاعل  الفردي،  والتعلم  المعرفة،  اكتساب  على  الطلبة  قدرات  وتطوير  تعزيز  المدار :  طلبة 
 الجماعي بطرق جديدة وأساليب حديثة.
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ومحدداته  حدود على  :البحث  البحث  حدود  معلمي  اقتصرت  العام   على  في  معان،  في  الفيزياء 

وطريقة ،  2021-2020الدراسي   وثباتها،  البحث  أداة  صدق  على:  البحث  محددات  تقتصر  كما 
 اختيار عينة البحث، والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة البحث.

اإلجرائية: وردت    التعريفات  أينما  إجرائياً  اآلتية  المصطلحات  هذ  تعرف  النحو البحثفي  ، وعلى 
  اآلتي:

أداة البحث التي تقيس  تصورات المعلمين المتحصلة من  الدرجة  الجهد المتوقع، و األداء المتوقع،  : 
المتاحة االجتماعي،  و ،  والتسهيالت  على نية  و التأثر  اعتمادا  باالختراع،  التعلم  لنموذج  التوظيف 

لقبول واستخدام   .التكنولوجياالنظرية الموحدة 
االختراع: على  القائم  معتمدة   التدريس  الفيزياء  مفاهيم  الكتساب  تعليمية  تعلمية  مواقف  تصميم 

 & Jwaifellالذي صممه جويفل وكريشان )  المعتمد على المنحى التكنولوجي  إطار العملعلى  

Kraishan, 2019B)  ل عملي  تطبيق  وإنتاج  الفيزياء،  مفاهيم  اكتساب  إلى  يهدف  ها والذي 
 )منتج(.

 
النظري   اإلطار 

للمتعلمإن   العلمية  المعرفه  نقل  مجرد  ليس  والمهاري   ،التعليم  والوجداني  العقلي  بنموه  تعنى  بل 
الجوانب كافة  في  شخصيته  ي  ةساسياأل  فالمهمة،  وبتكامل  كيف  هي  العلوم  تدريس  ن فكرو في 

يوليس   حين  ن حفظو كيف  ذلك،  ليحقق  الرئيس  المفتاح  فالمعلم  في طريقة ،  وملهما  مميزا  يكون 
الدمرداش،  2005؛ زيتون  2008تدريسه وأسلوب تعليمه )زيتون،    (1997؛ 

المنشودة في تدريس العلوم، ولكن في المجمل،  لكافة األهداف  اقتراح طريقة مثلى تصلح  يصعب 
الترب وزارة  قبل  من  المعتمدة  الحديثة  التوجهات  مع  تنسجم  أن  التدريس  بطرائق  يفترض  ية فإنه 

العلمية، والتطبيقات، والنشاطات  التجارب  في  فاعلة  علمية  مشاركة  الطلبة  مشاركة  من  والتعليم؛ 
التي يقوم بها الطالب بنفسه، مما يساعد االنتقال من التعليم المتمحور حول المعلم، إلى المتمحور 

تفسير لهم  ليتسنى  العلمي،  التفكير  مهارات  الطلبة  إكساب  وبالتالي  الطالب،  الظواهر   حول 
بها وبنظرة شمولية متكاملة  يعيش  التي  تعلمه وحياته  تم  بين ما  به  يرب   علميا  تفسيرا  الطبيعية 

 (2015)دعمس،  

التدريس في ميدان تدريس العلوم بأنها: مجموعة متكاملة مخططة هادفة من  تعريف طريقة  يمكن 
حي للتعلم،  النفسية  األسس  على  المبنية  اللفظية  العلمية  تفاعالت النشاطات  حدوث  من  تمكن  ث 

المختبر في الطبيعة او الميدان  أو  تتم داخل الصف  التي  التعليمية والبيئية  الطلبة والوسيلة  بين 
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أو 2015)دعمس،   يختارها  أن  العلوم  لمعلم  يمكن  تدريس  وطرائق  مداخل  هناك  أن  إال   ،)
الو  المعرفية،  الثالثة:  بمجاالتها  التربوية  األهداف  لتحقيق  وعلى يستخدمها  النفسحركية،  جدانية، 

لتحقيق األهداف  المناسبة  الطريقة  اختيار  التعليمية، والقدرة على  الكفايات  يمتلك  أن  العلوم  معلم 
هذه  لتحقيق  المناسبة  التدريس  طريقة  اختيار  يجب  المجمل،  وفي  المنشودة،  العلمية  التربوية 

 (2008األهداف وفق مجموعة من العوامل والمعايير )زيتون،  

 وامل ومعايير اختيار طريقة التدريس:  ع

تعليمية معينة ال  يناسب مرحلة  المالئمة، فما  الطريقة  اختيار  في  التعليمية  المرحلة  مراعاة  يجب 
وطبيعة  المنشود  والهدف  ونوعيتهم  الطلبة  مستوى  االعتبار  بعين  واألخذ  أخرى  مرحلة  يناسب 

ثالثة  المادة الدراسية، فتوجد طرق وأساليب عديدة لتدريس العلوم، إال أنها تندرج في مجملها تحت
الطالب  بين  المشترك  التفاعل  على  التركيز  المعلم،  على  التركيز  المتعلم،  على  التركيز  مداخل: 

 (.  2005؛ زيتون،  2008والمعلم في العملية التعلمية التعليمية )زيتون،  

حل  المختبر،  واالكتشاف،  التقصي  طريقة  العلوم:  تدريس  في  الشائعة  واألساليب  الطرق  من 
العرض ( من الطرائق التي يمكن أن يتم 2015، الرحالت الميدانية، وغيرها )دعمس،  المشكالت، 

إلى مجموعة عوامل  يرتكز  التدريس،  اختيار طريقة  أن  إال  أعاله.  المذكورة  المداخل  وفق  تناولها 
التعليمية،منها:   وطبيعة   المرحلة  للدر   العلمي  المحتوى  األهداف،  طبيعة  المتعلمين،  مستوى 

العلمية اللقاالمادة  ذكر  وكما  التعلمية،  التعليمية  للعملية  الفلسفية  النظرة  في ئ،  المذكور  ونهاد  ي 
تقررها عدة عوامل تتغير بتغير الظروف، فأهداف 2019الحسناوي ) للتدريس  اختيار طريقة  إن   )

كلها  التعليمية،  المواد  نوع  وشخصيته،  المدر ،  قدرة  حجمه،  الصف،  طبيعة  الدراسية،  المادة 
الطرائق التي ينبغي استخدامها في موقف معين وحيث ان هذه العوامل   اعتبارات تحديد  مهمه في 

افضل  من  تعد  مميزة  تدريسية  طريقه  يوجد  ال  انه  الواضح  من  كان  آلخر  موقف  من  تختلف 
 الطرائق التدريسية.

 يراعي  ان  طلبته  تدريس  في  فعالة  استراتيجية  استخدام  يود  الذي  المعلم  على  فإن  العموم،  وعلى
 الفاعلية،  للتعلم  النفسية  باألسس  االلتزام،  والتكامل  التنوع،  الهادف  المنظم  والترتيب  التخطي 
الطلبة 2015)دعمس،    والعمل أمام  الكثيرة والمتنوعة  الفر   الجيدة  التدريسية  الطريقة  فتتيح   ،)

نشاطاتهم وتمنحهم   األمثل لحواسهم، وتبرز  االستخدام  عن طريق  منها  الرأي، لالستفادة  استقالل 
الدر ،  في  الفعالة  والمشاركة  العمل  على  وتشجعهم  اهتمامهم،  وتثير  التفكير  على  وتشجيعم 

 فالطريقة التدريسية المناسبة تحقق األهداف بأقل وقت وأيسر جهد.  
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 استخدام مختبر العلوم في التدريس:

المختبر جزء ال يتجزأ في التربية العلمية وتدريس   العلوم، إذ يحقق المختبر األغراض والفوائد يعد 
العمل في  تركيز  حيث  من  االعتيادية  كالطريقة  وليس  فاعلية،  أكثر  بشكل  التدريس  من  المرجوة 
المختبر بأن ُتجرى القياسات الكتشاف الظاهرة قيد الدراسة، أو تنفيذ التجربة ومالحظة النتائج، إذ 

المباشرة  الحسية  العلمية  الخبرات  مهارات ُتكتسب  ويكتسب  أطول،  مدة  بالمادة  الطالب  فيحتفظ   ،
( واألجهزة  األدوات  استخدام   ,.Bouquet & Bobroff, Fuchs-Galeezotكيفية 

&Maurines, 2016 استخدام من  يتمكن  بحيث  العمل  طريق  عن  التعلم  فر   إتاحة  إنما   )
 قدراته اإلبداعية.

تعليم   في  المختبر  استخدام  أهمية  تعديالت ازدادت  العالم ارمسترونج  أدخل  عندما  العلوم،  وتعلم 
العلوم التي كانت سائدة، ونادى باستخدام الطريقة التنقيبية )االجتهادية(؛  تدريس  كبيرة على طرق 
الطالب مكان الباحث أو المكتشف، فتصبح العملية العلمية مغامرة مبنية على أسا   يوضع  ففيها 

 (2002ريب )النجدي، وآخرون،  حب االستطالع  واالهتمام والتج

تتمثل في  اجتماعية  المراجع، ومهارات  البيانات وجمعها، وتحديد  تسجيل  المختبر  تتضمن طريقة 
وتنميتها،  العلمية  والميول  االتجاهات  تتشكل  حيث  الطلبة،  وتفاعل  الجماعي،  المخبري  العمل 

الذاتي )زيتون،   التعلم  للطالب  البحوث وا2008ويتاح  لدراسات المخبرية تشير إلى ( فإن خالصة 
تنمية  في:  المتمثلة  الطلبة  تعلم  نواتج  في  تتضح  التي  العلوم  تدريس  في  وأهميته  المختبر  دور 
وتطوير  مهاراته،  و  وعملياته  العلم  طرق  وتنمية   المشكالت،  حل  وقدرات  اإلبداعي،  التفكير 

ميول واإلتجاهات العلمية، كما تفتح االستيعاب المفاهيمي والقدرات العقلية للطالب، وإثارة وتنمية ال
المخبرية  والمهارات  التقنيات  وامتالك  العلماء،  جهود  وتقدير  العلمي  االستطالع  وحب  العقل 

 العملية المختلفة. 

إلى أ2016ويضيف صالح ) يحق  ن(  التي  تدريس العقهالفوائد  المختبر في   فرصة  يتيحم بأنه  و لا 
 ىالمناسبة لد (يةلالعم) ميةلارات العهالم  ،ةالعلمي  المعرفة  باكتسا  التعلم عن طريق العمل، بالتالي

مو ،بةلالط والتنبؤ....،   ساسيةاأل  العلم  ياتلعمو   اراتهممارسة  والتصنيف  والقيا   والمالحظة 
و   لتشكيو  وتنميتها،  العلمية  والميول  فر   االتجاهات  تطبيق طرق بالتالي  و   ،الذاتيالتعلم  يتيح 

العلمية   والطريقة  المعرفة  العلم  استقصاء  المشكالتفي  مخبرية   .وحل  تجارب  تنفيذ  يمكن  كما 
إذ   التوضيحية،  التجارب  االستكشافية،  التجارب  التوكيدية،  التجارب  مثل:  من  يكتسب بأنواعها، 
تن مهارات  مكتسبة،  مهارات  منها:  عدة،  مهارات  المخبري  والعمل  المختبر  في  ظيمية، المتعلم 
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اليدين،  وعمل  الدماغ  عمل  بين  الحاجز  بنشاطاته  المختبر  يزيل  إذ  االتصال،  التحكم،  إبداعية، 
التفكير واألداء، يتفاعل فيه التخطي  والتحليل  نم   األفكار والتجارب، وهو  بين  نش   تفاعل  فهو 

المشكالت مع األعمال اليدوية والمشاهدات وبعض النشاطات المخبرية النفسحركية   والتفسير وحل 
 (.2008)زيتون،  

القائم على االختراع  :إطار نموذج تدريس العلوم 

التعلم باالختراع في مختبرات العلوم ) نموذج  ( من نماذج Invention in Science Labsيعتبر 
التكنولوجي في التدريس، باالعتماد على سياق التعلم بالمجموعات التعاونية، حيث يتكون  المنحى 

تسويقه سياق   يمكن  على شكل منتج  باختراع  تنتهي  مراحل  أربعة  من  التعليمي  التعلمي  الموقف 
(Jwaifell & Kraishan, 2019B من النموذج  بهذا  المتعلق  النظري  األدب  جمع  تم  وقد   ،)

( إضافة إلى Jwaifell & Kraishan, 2019B; Jwaifell & Kraishn, 2019Aدراستين )
 التعلم باالختراع.  األدب النظري المتصل بموضوع

اعتمد نموذج التعلم باالختراع على مجموعة من النماذج التي تناولت التفكير االبتكاري، في تأطير 
المثال، قدم ماير وليدرمان ) ( نموذجا تم Meyer & Lederman, 2013النموذج، فعلى سبيل 

الطالقة تتضمن  التي  النشاطات  عن  للكشف  المتعلم  نشاطات  تحليل  خالله  بين   من  والمرونة 
الطلبة في الغرفة الصفية أثناء تدريس العلوم، كما هو مبين في الشكل اآلتي:  مجموعات 

 
العلوم )1الشكل ) التحليلي للتفكير االبتكاري في صفوف   ,Meyer & Lederman(: اإلطار 

2013, p403) 
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( وناجاسندرام  بوستروم  من  كل  قدم  مقBostrom & Nagasundaram, 1998بينما  ترحا ( 
 (:2لعوالم االبتكار األسا ، كماهو وارد في الشكل )

 
 (Bostrom & Nagasundaram, 1998, p391(: إطار عمل المبتكرين )2الشكل )

لعملهم االبتكاري إلى: شخص/مجموعة مبتكر، منتج  المبتكرون  الشكل أعاله، تصنيف  يتبين من 
ابتكار  سياق  ابتكارية؛  بيئة  أو  مبتكرة،  عملية  كونها مبتكر،  بعضها  في  العوامل  هذه  وتؤثر  ي، 

( المذكور 1926تنتمي لبعضها، حيث تتضمن العملية االبتكارية أربع عمليات، كما ذكره واال  )
( الملهمة، Bostrom & Nagasundaram, 1998في  الفكرة  التخمير،  التحضير،  وهي:   )

 التحقيق.

إلى دراسة جويفل وكريشان ) النموذج Jwaifell & Kraishan, 2019Bبالرجوع  تتبع  تم  ( فقد 
تطبيقه كما ورد في ) تطويره، وآلية  تم   ( فقد تم تعريفJwaifell & Kraishan, 2019Aالذي 

المعلم  تحديد  يتم فيها  عملية  بأنه:  التكنولوجي  المنحى  وفق  االختراع  عل  القائم  التدريس  نموذج 
ممارسة العمليات العقلية   حريةزمة، وله  لمشكلة حياتية حقيقية، ويقدم للمتعلم األدوات والمواد الال

استيعاب عناصر الموقف للوصول  بهدف  التعاوني،  العمل  االبتكار واإلبداع ومهارات  تشمل  التي 
  .إلى منتج جديد، أو اختراع شيء ذي قيمة لحل المشكلة قيد الدراسة

المعلومات   مصادر  على  يعتمد  االختراع،  على  القائم  التدريس  أن  مثلكما  مقاطع   :الغنية، 
التعلم بيئة  إغناء  بهدف  اإلنترنت،  مصادر  التعليمية،  الحاسوب  برامج  الطالب ف  ،المصورة،  يبحث 

التعليمية،   المواقع  من  الالزمة  المعلومات  مصادر  المفاهيم و عن  دراسة  له  تتيح  التي  اإلنترنت، 
المش أمامه لحل  المعروضة  المواد  لرب  عناصر  يحتاجها  التي  الدراسة،  العلمية  ويستخدم كلة قيد 

أيضا برمجيات التصميم الفني المتوفرة، ليتمكن المتعلم من تصميم المنتج العملي )االختراع( الذي 
تستهدف مشروعات نموذج التدريس القائم على االختراع األعمال التي ، وبالتالي  سينتجه محسوسا
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الدرجة األولى ويتجه فيها   في  العملية  الصبغة  عليها  العمل واالنتاج وصنع تغلب  نحو  المشروع 
 األشياء.

االختراع على  القائم  التدريس  طريقة  خطوات     :خطوات  من  العديد  إلى  النظري  األدب  أشار 
 :(3) طريقة المشروع العلمي، ولكنها تجتمع على الخطوات اآلتية التي يشير لها الشكل

 

 

 

 

 

المشروع العلمي3الشكل )  (: خطوات 

وع العلمي، بشكل دائري تقود كل خطوة إلى الخطوة التي تليها، إلى إمكانية خطوات المشر تتكامل  
طبيعة  اختيار  بعملية  عادة  العلمي  المشروع  يبدأ  ولكن  يقابلها،  وما  خطوة  كل  في  المراجعة 
إنجاز وفق ما هو متاح  المشروع تصميماً وخطة  تنفيذ  آللية  التخطي   ثم  ومن  وأهدافه،  المشروع 

ثم   يبدأ تنفيذ المشروع على أرض الواقع مع خضوع كافة العمليات إلى التقويم وبشكل موضوعي، 
 .المستمر

االختراع على  القائم  التدريس  هذه :  مراحل  تتضمن  االختراع،  على  القائم  التدريس  مراحل  إن 
التدريس وفق  المعلم  تسهل على  بطريقة  ولكنها مبسطة  الشيء،  بعض  مختلف  وبشكل  الخطوات 

 .(4)هذا النموذج التدريسي، تبعا للشكل 
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 ,Jwaifell & Kraishan(: إطار عمل نموذج التعلم باالختراع في مختبرات العلوم )4الشكل )

2019B, p51) 

المرحلة صياغيتم  المرحلة األولى: تحديد األهداف:   التي على الطلبة   ةفي هذه  العامة  األهداف 
بها عملية التعلم باالختراع، وهي محددة بمختبرات العلوم في  التي ستتم  البيئة  تحقيقها، في إطار 
والوسائ ، والتجهيزات،  واألدوات،  المواد،  استكشاف  إلى  المرحلة  هذه  وتهدف   المدرسة، 

الم  طلوبة اعتمادا على توفرها.والمصادر، والبرمجيات المتوفرة، للوصول على المخرجات 

اإلجراءات: الثانية:  تعيين   المرحلة  ويتم  مجموعات،  إلى  الطلبة  تقسيم  المرحلة  هذه  في  يتم 
يتعلق  بما  الطلبة  لدى  السابقة  المعرفة  المعلم  يراجع  ككل،  والمجموعة  المجموعة  ألفراد  المهمات 

الس تقديم  من خالل  المعرفة  هذه  يؤطر  ثم  التعليمية،  ألسئلة باألهداف  كإجابات  التعليمية  قاالت 
 الطلبة حول المشكلة المعروضة.

المناقشة والعصف الذهني: الثالثة:  الذهني حول المهمة موضوع   المرحلة  المناقشة والعصف  تتم 
التعلمي التعليمي، فيناقش المعلم طلبته من حيث احتياجاتهم المعرفية  الموقف  المشكلة من خالل 

المهمة   والوصول إلى المخرجات المطلوبة التي عليهم تحقيقها، يتغير دور المعلم والنظرية إلتمام 
التعلم،  لعملية  المسهل  دور  لعب  بهدف  المشكلة  حل  نحو  الطلبة  تحركات  نقل  بمحاولته  هنا 
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إلى  الوصول  بهدف  وذلك  المشكلة،  موضوع  في  طلبته  لدى  التفكير  أنماط  يستكشف  وبالتالي 
 أنسب الحلول.

الرابعة: وفق   االختراع:  المرحلة  مهاراتهم  كافة  التعاونية(  )المجموعة  المتعاون  الفريق  يستخدم 
لتحويله   المقترح  بناء وتطوير  بهدف  منهم،  فرد  لكل  الطلبة   إلىتنوعها  منتج محسو ، ويستخدم 

التصميم المتنوعة، وعمل مخططات    ..المنتج لتشكيلبرمجيات 

التقويم: الخامسة:  التقوي    المرحلة  مرحلة  بموجب تقيس  العلمية  المفاهيم  في  الطلبة  تحصيل  م 
اختبار تحصيلي، ونتاجات الطلبة من المخترعات بموجب بطاقة تقييم المنتج التي تتضمن تدريجا 

المنتج )10-1من ) الحكم على  المعتقدات، عملية، 63( درجات وعالمة  اتساقها مع  ( متضمنة: 
 م، التكلفة، األمان.األصالة، الفاعلية، توفير الطاقة، سهولة االستخدا

التكنولوجيا: واستخدام   النظرية الموحدة لقبول 

( التكنولوجيا  واستخدام  لقبول  الموحدة  النظرية  نموذج   Unified Theory ofظهر 

Acceptance and Use of Technology “UTAUT” التكنولوجيا قبول  نموذج  من   )
(Teachnology Acceptance Model “TAM”  الذي  )( ديفيز  ( Davis, 1989اقترحه 

أبعاده، كما هو مبين في الشكل )  (:5وتم تطويره وفق 

 
لقبول5الشكل ) نموذج النظرية الموحدة   ,Venkatesh, Morris)التكنولوجيا  واستخدام (: 

Davis, & Davis, 2003,p 447) 

ا األبعاد  يتضمن  التكنولوجيا،  لقبول  الموحدة  النظرية  نموذج  فإن  نية وبالتالي،  تحكم  لتي 
 :(Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003)االستخدام اآلتية  
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المتوقع   يعتقد :  Performance Expectancyاألداء  التي  بالدرجة  المتوقع  األداء  يتضمن 
 فيها األفراد أن يساعدهم النظام )تقنية ما، طريقة في التدريس...( على مكاسب في أداء العمل.

المتوقع   النظام   :Effort Expectancyالجهد  استخدام  سهولة  درجة  المتوقع  الجهد  يتضمن 
نظام العمل، أما بالنسبة لعمل المعلم، فإن سهولة االستخدام تعتمد على  المستهدف، في متغيرات 

 مهارات وقدرات المعلم في التعامل مع النظام المنوي دمجه في العمل التربوي.
االجتماعي الفرد   :Social Influence  التأثير  تأثر  خالل  من  االجتماعي  التاثير  بعد  يُقا  

التي تحض على استخدامه، ففي  المستهدف من خالل معتقدات اآلخرين  النظام  استخدام  بأهمية 
اإلنساني  الجانب  فيه  يندرج  المستهدف،  النظام  الستخدام  المعلم  على  االجتماعي  التأثير  قيا  

 بتشجيع زمالئه من المعلمين الستخدام النظام.  المحي  به، مثل اعتقاده 
يتعلق بعد التسهيالت المتاحة بدرجة اعتقاد   :Facilitating Conditionsالتسهيالت المتاحة  

التوظيف،  إلمكانية  للموارد،  وتوفيرها  التحتية،  بنيتها  في  ستساهم  العمل  مؤسسة  بأن  الفرد، 
التربوي العمل  حالة  وفي  النظام،  ذلك  متاحة، واستخدام  تسهيالت  من  فيها  بما  فالمدرسة   ،

المواد  توفير  وإمكانية  الرقمية،  ومنها  بأنواعها  المعلومات  بمصادر  اتصال  وخطوط  ومختبرات، 
 الخام أو البرمجيات، هي التي تمثل بعد التسهيالت المتاحة.

السابقة:   المعمليالدراسات  والتجارب  الفيزياء  مختبر  استخدام  تناولت  دراسات  القائمة أجريت  ة 
الموحدة  النظرية  نموذج  باستخدام  المعلمين  تصورات  قيا   تناولت  دراسات  وكذلك  علىالمشاريع، 
بموضوع  الصلة  ذات  للدراسات  مسح  يأتي  وفيما  أخرى،  وأدوات  التكنولوجيا،  واستخدام  لقبول 

 البحث:

( وكريشان  جويفل  دراسة  الصف Jwaifell & Kraishan, 2019Aاستكشفت  طلبة  قدرة   )
( طالبا 50التاسع على االختراع في مختبرات العلوم في محافظة معان، تكونت عينة الدراسة من )

التاسع، بواقع ) ( طالبة، من مدرستين في تربية معان. 25( طالبا و )25وطالبة من طلبة الصف 
ء استخدمت الدراسة المنهج النوعي ومنهج ما قبل التجريب، من خالل الرجوع إلى السجالت وإجرا

على  القائم  التدريس  نموذج  الدراسة  في  مخترعات. طبق  من  الطلبة  منتجات  وفحص  المقابالت 
التعلم  استمرار  في  الطلبة  لدى  الرغبة  إلى:  الدراسة  توصلت  وقد  العلوم،  مختبرات  في  االختراع 
بوحدات دراسية أخرى،  تتعلق  تعليمية  لمواقف  تطبيقها  في  المدرسين  رغبة  وكذلك  الطريقة،  بهذه 
التي عرضت  الحياتية  للمشكالت  كحلول  منتجات  اختراع  على  القدرة  الدراسة  نتائج  أظهرت  كما 

( الخمسة  المخترعات  متوس   بلغ  حيث  الدرجة  8.4عليهم،  من  داللة 10)  النهائية(  بتحقيق   )
( من مفردات قائمة معايير المنتج. عند فحص فروق المنتجات 7إحصائية عن الدرجة المعيارية )
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الطلبة بين   إحصائية لصالح  بداللة  المنتجات  تقييم  درجة  في  فارق  وجود  تبين  واإلناث،  الذكور 
بإجراء دراسات شبه تجريبية في استخدام نموذ الدراسة  التدريس القائم على   جالذكور. وقد أوصت 

 االختراع في مختبرات العلوم.

( وكريشان  جويفل  لتدري (Jwaifell & Kraishan, 2019Bقدم  خالل مقترحا  من  العلوم  س 
إطار عمل قائم على االختراع في مختبرات العلوم، وقد تكون إطار العمل من مجموعة مراحل يتم 

التي على الطلبة  التدريس باالختراع من خاللها: تضمنت المرحلة األولى بصياغة األهداف العامة
المرحلة   أما  العلوم،  مختبرات  في  االختراع  على  قائمة  بيئة  في  تتعلق بلوغها  فهي  الثانية، 

باإلجراءات التي على المعلم اتباعها كتقسيم الطلبة إلى مجموعات وتعيين مهمات خاصة بهم، ثم 
التعليم التعلمي  الموقف  مراحل  جميع  في  والحوار  المناقشة  عمليات  ثالثة  تجري  أما كمرحلة   ،

تتعلق بعملي الحوار والمناقشة، وهي  نتاج مجموعات  الرابعة فهي  ة االختراع في حد ذاتها المرحلة 
والتي تليها مرحلة تقييم المخترعات من خالل بطاقة تقييم المنتج التي تتضمن القدرة على االختراع 
التطبيق،  إمكانية  العقيدة،  مع  المنتج  اتساق  من:  كال  درجة  تعكس  محددة  مواصفات  خالل  من 

اال سهولة  الطاقة،  توفير  الفاعلية،  المجتمع،  احتياجات  االقتصادية، األصالة،  الجدوى  ستخدام، 
( من  مكون  وبتدريج  السالمة،  )10عناصر  الدرجة  واعتبار  درجات،  للحكم 63(  القطع  عالمة   )

 على المنتج.

بعنوان Jarosz, Goldenberg & Wiley, 2016أجرى جارو ، جولدنبرج، وويلي ) ( دراسة 
المساع الصغيرة  الحوار  مجموعات  نشاط  باالختراع:  ت  دة التعلم  جامعة في  في  اإلحصاء  علم 

التجريبية Midwestern)ميدويستيرن   المجموعة  تكونت  حيث  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في   )
( )59من  من  الضابطة  المجموعة  تكونت  بينما  وطالبة،  طالبا  أجريت 31(  وطالبة،  طالبا   )

وى الجامعي على طلبة اإلحصاء  في المست  ىالدراسة على شكل دراستين متصلتين، أجريت األول
بالطريقة  تعلمت  مجموعة  مقابل  في  باالختراع،  للتعلم  خضعت  المهارات  متنوعة  بمجموعات 
الذين  الطلبة  بين  التفاعالت  الستقصاء  أجريت  فقد  الثانية،  الدراسة  أما  )المحاضرة(،  االعتيادية 

خ من  درسوا  الذين  الطلبة  قدرة  الدراسة  نتائج  أظهرت  باالختراع.  التعلم  وفق  التعلم درسوا  الل 
الرياضي.     باالختراع على اقتراح الحلول المناسبة واكتساب مهارات الحساب 

و  دراسة  )و هدفت  وبياكان  سيتتي،  ( Wongkraso, Sitti & Piyakun, 2015نجكراسو، 
على   باالختراع  التعلم  مدخل  فاعلية  أفراد استقصاء  تكون  العلوم،  مادة  في  االبتكارية  القدرات 

طالبا وطالبة من الصف العاشر، كانوا قد التحقوا ببرنامج التعلم باالختراع لمدة (  20الدراسة من )
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(40( مدار  على  ساعة  منهج 20(  الدراسة  استخدمت  تايالند.  مدار   من  واحدة  في  اسبوعاً   )
اختبارا لتقييم أداء الطلبة على االختراع لقيا  قدراتهم  الدراسة  الكمي والنوعي. استخدمت  البحث 

مخترعات االبتكاري إلنتاج  االبتكاري  التفكير  خالل  من  مشكالت  حل  الطلبة  من  طلب  وقد  ة، 
النتاجات  المتوس ، وأن  المستوى  االبتكارية في  قدراتهم  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  حيث  تناسبها، 
الطلبة  قدرات  تطورت  وبالتالي  أيضا،  المتوس   المستوى  في  كانت  أنتجوها  التي  )المخترعات( 

الدراسة باستخدام مدخل التعلم باالختراع للمواد العلمية األخرى.  االبتكارية. أ  وصت 

( أكورومه  دراسة  االختراع Okurumeh, 2014هدفت  تدريس  استراتيجية  فاعلية  استقصاء   )
والمناقشة في مفاهيم الكيمياء لطلبة المدار  في والية دلتا في نيجيريا، استخدمت الدراسة اختبارا 

بعدي واختبارا  الدراسة من قبليا  تكونت عينة  التجريبي، وقد  الكواسي  منهج  تصميم  على  اعتمادا  ا 
و 224) طالبا  ذات ط(  فروق  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  الثانوية،  المرحة  صفوف  من  البة 

داللة إحصائية لصالح المجموعتين التجريبية األولى التي درست بالحوار والمناقشة  والثانية التي 
باالختراع توجد فروق   درست  بالطريقة االعتيادية، ولم  التي درست  الضابطة  المجموعة  في مقابل 

 ذات داللة إحصائية تبعا للنوع االجتماعي للطلبة. 

( وليدرمان  ماير  دراسة  العلوم   مدركات  (Meyer & Lederman, 2013استقصت  معلمي 
ت والتي  العلوم  لتدريس  المستخدمة  الصفية  النشاطات  الثانوية  الطلبة للمرحلة  إكساب  إلى  هدف 

وضع  بغرض  عليهم،  ُتعرض  لمشكالت  كمخترعات  عملية  نتاجات  خالل  من  العلمية  المفاهيم 
الدراسة من ) تكونت عينة  الصفية.  الغرفة  االبتكاري في  للتفكير  ( معلما في والية 17إطار عمل 
استبان الدراسة األدوات:  واستخدمت  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  البيانات عن ألينويز  ة لجمع 

المحسوسة، ومقابلة مقننة  العملية والمنتجات  النشاطات  من خالل  االبتكاري  للتدريس  استخدامهم 
لبروتوكول االبتكار لتدريس العلوم في الغرفة الصفية، وتهدف تعرف مدركات المعلمين عن التعلم 

لتحديد   ثانية  مقننة  ومقابلة  الصفية،  النشاطات  خالل  من  لبروتوكول االبتكاري  المعلم  اتباع 
االبتكار في مختبرات المعلوم.  وقد توصلت الدراسة إلى أن المعلمين جعلوا الطلبة ينخرطون في 
إلى استخدام التفكير االبتكاري من خالل التطبيقات العملية لمنتجات. وقد توصل  تهدف  نشاطات 

يب الصفية  الغرفة  في  االبتكاري  للتدريس  عمل  إطار  إلى  الطالب، الباحثان  تفاعل  آلية  فيه  ين 
 والكيفية التي على المعلم توفير التسهيالت الالزمة لعملية التعلم وإدارة الموقف التعلمي التعليمي.

السابقة: الدراسات  السابقة  التعقيب على  الدراسات  الذي   تناولت  المسح  إليها في  الرجوع  تم  التي 
الدراسة،   هذه  في  )أجري  باالختراع  بالتدريس  المتعلقة   ,Jwaifell & Kraishanالموضوعات 
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2019A; Meyer & Lederman, 2013; Hsieh & Chiu, 2019; Jarosz, 

Goldonberg & Wiley, 2016)   تناولت دراسة واحدة فق  قيا  تصورات الطلبة نحو بينما 
( بنيما تناولت دراسة Hsieh & Chiu, 2019تخدام طريقة من طرق التدريس )ستيم( بدراسة )اس

( وسليمان  على Lee & Sulaiman, 2018لي  الفيزياء  تعلم  في  العملية  التطبيقات  أثر   )
( أبوشحادة  دراسة  تناولت  فيما  والدافعية،  حل 2013االستيعاب  بطريقة  الفيزياء  تدريس  أثر   )

 المشكالت إبداعيا.
السابقة         الدراسات  استعراض  خالل  البحث: من  مناهج  على  توزعت  الدراسات  أن  يتبين 

تناولت فئات مستهدفة متنوعة مثل المعلمين، الطلبة. التحليلي، شبه التجريبي، كما     الوصفي، 
الدراسة عن غيرها من الدراسات في كونها تبحث في يزياء تصورات معلمي الف  تتميز هذه 

نموذج  من خالل  التصورات  هذه  وقيا   التدريس،  في  كطريقة  باالختراع  التعلم  نموذج  لتوظيف 
( الموحدة  المواد UTAUTالنظرية  ميدان  تناولها  في  الدراسات  بقية  مع  تتشابه  بذلك  فهي   )

في  هو  كما  الموحدة  النظرية  نموذج  من خالل  المعلمين  تصورات  وقيا   المدار ،  في  العلمية 
( وكذلك دراسة Hsieh & Chiu, 2019; Afzal, Safdar, & Amberdeen, 2015)   دراسة

( عن 2016الصرايرة  اختلفت  وقد  المحاكاة،  برمجيات  نحو  الفيزياء  معلمي  تصورات  بتناولها   )
( المالحيم  )2016دراسة  نموذج  استخدمت  التي   )TPACK الموحدة النظرية  نموذج  باستخدام   )

الدراسة، واتفقت م باستخدام نشرة تعريفية لموضوع الدراسة.في هذه   عها 
 

 الطريقة واإلجراءات
البحث    استخدم  :البحث وتصميمهمنهج   هذ  أدواته، والمنهج    المنهجفي  لبناء  المسحي التحليلي 

الموحدة لقيا   الوصفي   النظرية  وفق  باالختراع  التعلم  نموذج  لتوظيف  الفيزياء  معلمي  تصورات 
 :ةاآلتي المتغيرات، وفق  في محافظة معان

ــتعلم بــاالختراع )األداء المتوقــع، الجهــد المتوقــع،   - درجة تصورات معلمي الفيزياء لتوظيف نموذج ال
النظرية الموحدة.   بأداة البحث: التصورات وفق   التسهيالت المتاحة، التأثير االجتماعي( مقاسة 

ــتعلم بــاالختر  - ــف معلمــي الفيزيـــاء لنمــوذج الـ ــد درجــة نيــة توظيـ ــي محافظــة معـــان، مقاســة بالبعـ اع فـ
 الخامس للنظرية الموحدة.  

المعلمات )إناث(  - المعلمين )ذكور(،   المتغير التصنيفي: النوع االجتماعي: وله مستويان: 
المتغيــر المتنبــأ منــه: تصــورات المعلمــين )األداء المتوقــع، الجهــد المتوقــع، االلتســهيالت المتاحــة،  -

 التأثير االجتماعي(.
بالدرجة الكلية للبعد الخامس من النظرية الموحدة.ال  -  متغير المتنبأ به: نية التوظيف، مقاساً 
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الفيزياء في محافظة معان، والبالغ   :البحث وعينته  مجتمع البحث من جميع معلمي  تكون مجتمع 
( لقصبة معان،92عددهم  التربية والتعليم  أربع مديريات: مديرية  يتوزعون على  ومعلمة،  معلما   ) 

 الشوبك، البترا، البادية الجنوبية.
 (24)جميع معلمي الفيزياء في مديرية تربية معان، والبالغ عددهم  من    البحث  عينة  تتكون

الدراسي  للعام  والتعليم  التربية  مديرية  بيانات  وفق  الفيزياء،  مادة  يدرسون  ممن  ومعلمة  معلما 
البحث تتطلب اللقاء بهم 2019/2020) الميسرة، ألن إجراءات  العينة  بطريقة  اختيارهم  تم  (، وقد 

التعريفية، وتوزيع أداة البحث لقيا  تصوراتهم، إضافة إلى إمكانية ضب  ح النشرة  ضورهم لعرض 
الورشة التعريفية من خالل تعاون اإلشراف التربوي في مديرية تربية معان، مما ساعد على تيسير 
الديموغرافي ألفراد البحث:  التواصل مع أفراد البحث لتحقيق أهدافها، والجدول اآلتي يبين الوصف 

الوصف الديموغرافي ألفراد البحث1الجدول )  :) 
 المتغيرات

 االجتماعالنوع 
 إناث ذكور المجموع

 10 7 3 5≥ سنوات الخبرة
 6-10 4 2 6 
 ≤11 4 4 8 

 24 13 11 المجموع
 13 7 6 30-22 العمر
 31-40 3 5 8 
 ≤41 2 1 3 

 24 13 11 المجموع

 
التي تصف إطار   :البحث  أدوات التعريفية  النشرة  أداتين،  البحث  تضمن  البحث،  أهداف  لتحقيق 
نموذج التعلم باالختراع، وأداة قيا  تصورات المعلمين باستبانة معتمدة على النظرية الموحدة عمل  

لذلك:  لقبول واستخدام التكنولوجيا كأداة للقيا ، وفيما يأتي وصف 
التعريفية:   النشرة  باالختراع   تمَّ أوالً:  التعلم  بنموذج  المتعلق  السابق  النظري  األدب  إلى  الرجوع 

(Kraishan, 2019B, Jwaifell & Kraishan, 2019A) التدريس نموذج  آلية  وتوضيح   ،
باالختراع، وإعداد النشرة بحيث تضمنت: رسالة توجيهية للمعلمين، تعريف نموذج التعلم باالختراع، 
دليل  الطلبة،  لمنتجات  القائم على االختراع ومراحله، مثال  التدريس  النموذج، خطوات  مشروعات 

النموذج، ومثال على تطبيق أحد المشاريع.المعلم   للتدريس وفق 
ذوي  من  الجامعات  أساتذة  من  المحكمين  من  مجموعة  على  التعريفية  النشرة  عرض  تم 
والفيزياء، العلوم  تدريس  وأساليب  مناهج  والتقويم،  القيا   التعلىم،  تكنولوجيا  في   االختصا  
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حول   الرأي  التعلمإلبداء  عمل  إلطار  النشرة  يتضمنه من مفاهيم وأمثلة،   توضيح  باالختراع، وما 
النشرة  أن  في  رأيهم  المحكمون  أبدى  وقد  المحتوى.  صدق  الستخراج  ودقتها،  الصور  ووضوح 

 التعريفية واضحة ودقيقة.
المعلمين:   تصورات  قياس  استبانة  كأداة ثانياً:  الموحدة  النظرية  على  معتمدة  استبانة  تطوير  تم 

( من  متكونة  فق42للقيا   البحث (  ومنهجية  البحث  لموضوع  لمناسبتها  األولية،  صورتها  في  رة 
نموذج  لتوظيف  المعلمين  قيا  تصورات  أداة  لتطوير  اآلتية  الخطوات  اتباع  تم  كما  المستخدمة، 
باالختراع قائم  التعلم  نموذج  أن  حيث  البحث،  موضوع  مع  يتناسب  بما  وتعديلها  باالختراع  التعلم 

التكنولوجي، و  المنحى  بالدراسات )الصرايرة،  على  الصرايرة،  2017تم االستعانة  ؛ محمد 2016؛ 
ومحمود،   والبشير،  الشمراني،  2016خير،  )2019؛  األجنبية  والدراسات   )Lescevica, 

Ginters, & Mazzza, 2013; Hsieh & Chiu, 2019:وفق النموذج المعدل اآلتي ،) 

 
النموذج المعدل للنظرية الموحدة لقبو 6الشكل )  ل واستخدام التكنولوجيا(: 

أداة البحث في صورتها األولية على مجموعة تمَّ عرض    :استبانة قياس تصورات المعلمين  صدق
الرأي في  إلبداء  معان،  تربية  في  والفيزياء  العلوم  ومشرفي  الجامعات،  أساتذة  من  المحكمين  من 

استخدام   اللغوية،  الصياغة  للبعد،  وانتمائها  الفقرات،  يتعلق وضوح  فيما  العلمية  المصطلحات 
الموحدة  النظرية  ألبعاد  االستبانة  تغطية  باالختراع،  التعلم  نموذج  لتوظيف  المعلمين  بتصورات 

المحكمين.  لقبول التكنولوجيا. وقد تم إجراء التعديالت الالزمة وفق مالحظات 
( من  النهائية  صورتها  في  االستبانة  ال32تكونت  أبعادها  على  موزعة  فقرة  التي (  خمسة 

تصورات  درجة  لقيا   الخماسي  )ليكرت(  تدريج  استخدام  تم  وقد  للقبول،  الموحدة  النظرية  تمثل 
بتقسيم المدى على عدد الفئات، على النحو اآلتي:  المعلمين، وتحويله إلى فئات 

 (: فئات درجة التصورات2الجدول )
 5 4 3 2 1 درجة الموافقة
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 أوافق بشدة  أوافق غير متأكد  أوافقال  أوافق بشدة ال  الموافقة

 5-3.68 3.67-2.34 2.33-1 التصورات/ نية التوظيف فئات درجة  

 مرتفعة     متوسطة        منخفضة         درجة التصورات/ نية التوظيف 

البناء:   صدق  تصورات مؤشرات  تقيس  التي  االستبانة  بناء  صدق  مؤشرات  من  التحقق  تم 
استخراج معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة والبعد الذي تنتمي إليه كما هو المعلمين، من خالل  
 (:3موضح في الجدول )

بناء أداة البحث3الجدول )  (: مؤشرات صدق 

 األبعاد
 معامالت ارتباط الفقرات

1 2 3 4 5 6 7 
 **800. **820. **854. **713. **680. **651. **867. األداء المتوقع

 **539. **783. **679. **766. **813. **788. **750. المتوقعالجهد 
 **801. **933. **879. **836. **888. **718. **854. التسهيالت المتاحة
 **632. **694. **583. **569. **728. **710. **727. التأثير االجتماعي

    **892. **866. **885. **875. نية التوظيف 
من   عند لوحظ  إحصائياً  دالة  أبعادها،  على  الفقرات  ارتباط  معامالت  جميع  أن  أعاله،  الجدول 
( )(  α≤0.05مستوى  ارتباط  معامل  أدنى  علّي 0.539وأن  الصعب  من  ليس  السابعة:  للفقرة   )

طرح مشكالت موضوعية يتطلبها نموذج التعلم باالختراع، والتي تنتمي لبعد الجهد المتوقع، وأعلى 
ارتباط يتوافر في المدرسة برمجيات كافية لتطبيق نموذج التعلم 0.993)  معامل  السادسة:  للفقرة   )

الفقرات  بين  االرتب   معامالت  تشير  وبالتالي  المتاحة،  التسهيالت  لبعد  تنتمي  والتي  باالختراع، 
 وأبعاد االستبانة إلى وجود مؤشرات مرتفعة لصدق بناء أداة البحث.  

قياس   استبانة  المعلمينثبات  االتساق تمَّ    :تصورات  بطريقة  البحث  أداة  ثبات  معامل  حساب 
ألفا( أثناء التطبيق لكل بعد من أبعادها:  الداخلي باستخدام معامل )كرونباخ 

 (24)ن=  (: معامالت ثبات أداة البحث4الجدول )
 معامل الثبات عدد الفقرات األبعاد
 0.885 7 األداء المتوقع
 0.856 7 الجهد المتوقع

 0.933 7 التسهيالت المتاحة
 0.780 7 التأثير االجتماعي
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 0.902 4 نية التوظيف 
( الجدول  من  ثبات 4لوحظ  معامل  أقل  بلغ  حيث  مرتفعة،  الثبات  معامالت  جميع  أن   ،)

(0.78( ثبات  معامل  وأعلى  االجتماعي،  التأثير  لبعد  المتاحة، 0.933(  التسهيالت  لبعد   )
 أداة ابحث ذات ثبات مقبول ألغراض البحث.وبالتالي فإن  

 تباع اإلجراءات اآلتية:اواإلجابة عن أسئلته، تم   البحثلتحقيق أهداف    :البحثإجراءات  
 الحصول على الموافقات الرسمية من جامعة الحسين بن طالل ومديرية تربية معان.  -1
 باالختراع.مراجعة األدب التربوي والدارسات المتعلقة بالتعلم   -2
الصدق والثبات.  -3  بناء وتطوير أداتي الدراسة واستخراج معامالت 
الذين يدرسون مادة الفيزياء   -4  .اختيار عينة البحث المتمثلة في المعلمين والمعلمات 
 . االجتماع مع المعلمين لعرض النشرة التعريفية بنموذج التعلم باالختراع  -5
لعرض النشرة التعريفية بنموذج التعلم باالختراعاالجتماع بالمعلمات فرادى ومجم  -6  .وعات، 
النشرة التعريفية.  -7  توزيع استبانة قيا  تصورات المعلمين والمعلمات بعد أسبوع من عرض 
 إحصائياً وتفسيرها واستخراج نتائج الدراسة.  ومعالجتها  البيانات  جمع  -8

اإلحصائية: أسئلة    المعالجة  عن  عن  البحثلإلجابة  المعلمين،    وللكشف  تصورات   تمدرجة 

التشتتاستخدام   ومقاييس  المركزية  النزعة  مقاييس  اإلحصائية:  االرتباط   تمعامال  ،المعالجات 
للعينة الواحدة، تحليل االنحدار.  )بيرسون، كرونباخ ألفا(،  اختبار )ت( 

 
 نتائج البحث ومناقشتها

سؤال  مناقشة   على   األول:البحث  نتائج  القائم  التعلم  لتوظيف  الفيزياء  معلمي  تصورات  ما 
 االختراع في مختبرات العلوم في محافظة معان؟  

بعد تمَّ   البحث  أفراد  الستجابات  المعيارية،  واالنحرافات  الحسابية،  المتوسطات  استخراج 
ولق باالختراع،  التعلم  بنموذج  التعريفية  النشرة  على  من اطالعهم  بعد  لكل  التصورات  درجة  يا  

للعينة الواحدة بدرجة حرية  اختبار )ت(  استخدام  تم  التكنولوجيا، فقد  لقبول  الموحدة  النظرية  أبعاد 
على العالمات الحدية للفئة العليا التي تسبق الفئة التي يقع فيها متوس  كل بعد:23)د.ح=  ) 

للعينة الواحدة 5الجدول ) د.ح=24)ن= (: ملخص نتائج اختبار )ت(   ،23) 

المتوس   البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

العالمة  الدرجة
 الحدية

الداللة  ت
 اإلحصائية

 الدرجة
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 مرتفعة (a)0.000 4.580 3.67 مرتفعة 0.58 4.21 األداء المتوقع

 متوسطة (a)0.000 7.283 2.33 متوسطة 0.69 3.36 الجهد المتوقع

 متوسطة 0.002 3.525 2.33 متوسطة 1.10 3.12 التسهيالت المتاحة

 مرتفعة 0.001 3.753 3.67 مرتفعة 0.55 4.09 التأثير االجتماعي

 متوسطة 0.192 1.344 3.67 مرتفعة 0.90 3.92 نية التوظيف 

 لوحظ من الجدول السابق، ما يأتي:

دال إحصائيا عند مستوى )1 المتوقع: وجود فرق  األداء   .α≤0.05  ) بين الدرجة الظاهرية
( الحدية  العالمة  وبين  المتوقع  فإن  3.67لألداء  وبالتالي  الفيزياء  (  معلمي  أدائهم تصورات  حول 

العلوم في محافظة معانالمتوقع   في مختبرات  االختراع  على  القائم  التعلم  يقع في فئة لتوظيف   ،
 (.0.58( وانحراف معياري )4.21الدرجة المرتفعة بمتوس  حسابي )

دال إحصائيا عند مستوى )2 المتوقع: وجود فرق  الجهد   .α≤0.05  ) بين الدرجة الظاهرية
( الحدية  العالمة  وبين  المتوقع  فإن  2.33للجهد  وبالتالي  الفيزياء  (  معلمي  الجهد تصورات  حول 

العلوم في محافظة معانالمتوقع   في مختبرات  االختراع  على  القائم  التعلم  يقع في فئة لتوظيف   ،
وانحراف معياري )3.36لدرجة المتوسطة بمتوس  حسابي )ا  )0.69.) 

3( مستوى  عند  إحصائيا  دال  فرق  وجود  المتاحة:  التسهيالت   .α≤0.05  ) الدرجة بين 
الحدية ) العالمة  المتاحة وبين  للتسهيالت  تصورات معلمي الفيزياء ( وبالتالي فإن  2.33الظاهرية 

المتاحة   التسهيالت  التعلم  حول  محافظة لتوظيف  في  العلوم  مختبرات  في  االختراع  على  القائم 
يقع في فئة الدرجة المتوسطة بمتوس  حسابي )معان وانحراف معياري )3.12،   )1.10.) 

4( مستوى  عند  إحصائيا  دال  فرق  وجود  االجتماعي:  التأثير   .α≤0.05  ) الدرجة بين 
( الحدية  العالمة  وبين  االجتماعي  التأثر  وبالتالي فإن  3.67الظاهرية  الفيزياء (  تصورات معلمي 

االجتماعي   التأثير  محافظة حول  في  العلوم  مختبرات  في  االختراع  على  القائم  التعلم  لتوظيف 
يقع في فئة الدرجة المرتفعة بمتوس  حسابي )معان  (.0.55معياري )( وانحراف 4.09، 

5( مستوى  عند  إحصائيا  دال  فرق  وجود  عدم  التوظيف:  نية   .α≤0.05  ) الدرجة بين 
العالمة الحدية ) التوظيف وبين  لنية  حول تصورات معلمي الفيزياء  ( وبالتالي فإن  3.67الظاهرية 
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معاننيتهم   محافظة  في  العلوم  مختبرات  في  االختراع  على  القائم  التعلم  فلتوظيف  في  يقع  ئة ، 
وانحراف معياري )3.92الدرجة المتوسطة بمتوس  حسابي )  )0.90.) 

نتائج      المتوقع   أظهرت  األداء  حيث  من  المعلمين  تصورات  درجة  إن  األول،  البحث  سؤال 
الدرجة المرتفعة لألداء المتوقع إلى أن النشرة التعريفية  نتيجة  والتأثير االجتماعي مرتفعة، وتعزى 

لمعلمين، قد بينت بوضوح آلية استخدام نموذج التعلم باالختراع، وعلى وجه التي تم عرضها على ا
في  لديهم  أفضل  صورة  تكون  في  ساهمت  مما  المعلمين  على  عرضت  التي  األمثلة  الخصو  
أيضا جاء بالدرجة المرتفعة،  التأثير االجتماعي، فإنه  أما  باالختراع،  التعلم  نموذج  استخدام  أهمية 

الثقا إلى  ذلك  بأن ويعزى  وتوقعهم  المحافظة،  نفس  في  والمعلمات  المعلمين  بين  المشتركة  فة 
زمالئهم سوف يحضونهم على استخدام نموذج التعلم باالختراع، إضافة إلى شعورهم بأهمية أولياء 

 األمور في رفع المستوى التحصيلي ألبنائهم فيما إذا تم تدريسهم بهذه الطريقة.  
ا درجة  أن  البحث  نتائج  بينت  متوسطة، كما  التوظيف  ونية  المتاحة  والتسهيالت  المتوقع  لجهد 

التعلم باالختراع ألسباب يمكن أن  نموذج  استخدام  لهم فرصة  تتح  لم  أنه  إلى  النتيجة  وتعزى هذه 
الوجاهي واالنتقال إلى التدريس عن بعد في  التدريس  التربية والتعليم عن  أهمها عودة وزارة  يكون 

ا أن  كما  كورونا،  جائحة  نموذج ظل  تطبيق  احتياجات  إلى  تفتقر  المدار   المتوفرة في  لتسهيالت 
أما  المدرا ،  في  المختبرات  بتجهيزات  معرفة  على  والمعلمات  المعلمين  كون  باالختراع،  التعلم 
في  جهد  بذل  لتوقع  الممارسة  ضرورة  إلى  فيعزى  المتوقع،  الجهد  في  المتوس   درجة  سبب 

قبل،   من  تمار   لم  التي  التعلم المستحدثات  نموذج  على  اعتمادا  لدرو   التخطي   ذلك  ومن 
يحتاج ممارسة عملية وتصميم مواقف تعلمية تعليمية في ظروف لم يتم االعتياد  باالختراع والذي 
كانت  فقد  التوظيف،  نية  أما  التعريفية.  النشرة  بينتها  نظرية  معرفة  من  جاءت  وإنما  بعد،  عليها 

إحصائ داللة  بغير  لكن  مرتفعة  يعزى ذلك على درجتها  إلى درجة متوسطة،  تحولت  وبالتالي  ية، 
 تأرجح نتائج أبعاد البحث بين متوس  ومرتفع، مما أثر على تأرجح نية التوظيف.

)الصرايرة،   الدراسات  مع  النتيجة  هذه  توافقت  المالحيم،  2016وقد  في 2016؛  االختالف  مع   )
( المالحيم  لدراسة  بالنسبة  المستخدمة  القيا   االستعداد 2016أداة  درجة  في  التشابه  أن  إال   )

بين المتوس  والمرتفع وفق نوع أداة القيا  ومنهجية البحث المستخدمة، ويعود ذلك على  وتفاوتها 
دراسة  مع  نتائجه  في  تشابهت  كما  المحافظة،  نفس  من  الفيزياء  معلمي  نفس  على  التطبيق  أن 

(Hsieh & Chiu, 2019; Afzal, Safdar, & Amberdeen, 2015 مع االختالف في )
طريقة التدريس التي قيس فيها تصورات المعلمين، وكذاك منهجية البحث، حيث اعتمد هذا البحث 
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التعلم  الدراسات  تناولت  بينما  باالختراع،  التعلم  نموذج  نحو  المعلمين  تصورات  قيا   على 
 اإللكتروني ونموذج ستيم وغيرها من طرائق التدريس.

سؤال  مناقشة   الثانينتائج  القائم   :البحث  التعلم  لتوظيف  الفيزياء  معلمي  تصورات  تختلف  هل 
 على االختراع في مختبرات العلوم في محافظة معان تبعا لنوعهم االجتماعي؟  

الحسابية )م( واالنحرافات المعيارية )ع( تمَّ    الثاني،  البحثلإلجابة عن سؤال   المتوسطات  حساب 
نوعهم االجتماعي  (:6كما هو وارد في الجدول )  ألفراد البحث وفق 

نتائج اختبار )ت( )د.ح=6الجدول )  (22(: تصورات المعلمين وفق نوعهم االجتماعي ةملخص 

 البعد
 (13إناث )ن= (11ذكور )ن=

 الداللة ت
 ع م ع م

 0.733 0.345 0.68 4.18 0.47 4.26 األداء المتوقع

 0.712 0.374 0.62 3.31 0.79 3.42 الجهد المتوقع

 0.528 0.641 1.18 3.25 1.02 2.96 التسهيالت المتاحة

 0.595 0.539 0.64 4.03 0.43 4.16 التأثير االجتماعي

 0.232 1.229 0.98 3.71 0.77 4.16 نية التوظيف 

( الجدول  من  التعلم 6لوحظ  لتوظيف  الفيزياء  درجة تصورات معلمي  بين  فروق ظاهرية  وجود   ،)
على   الفروق القائم  داللة  ولفحص  االجتماعي،  لنوعهم  تبعا  العلوم،  مختبرات  في  االختراع 

بدرجة حرية ) المستقلة  للعينات  التائي  االختبار  استخدام  تم  الداللة 22الظاهرية،  ( عنند مستوى 
(α≤0.05  ،) التائي للعينات المستقلة عدم وجود فروق ذات داللة نتائج االختبار  حيث لوحظ من 

بين   مختبرات إحصائية  في  االختراع  على  القائم  التعلم  لتوظيف  الفيزياء  معلمي  تصورات  درجة 
 العلوم، تبعا لنوعهم االجتماعي، وبالتالي ال تختلف تصورات المعلمين تبعاً لنوعهم االجتماعي.

وتجهيز       التحتية،  البنى  في  واإلناث  الذكور  مدار   تشابه  إلى  النتائج  هذه  تعزى  أن  يمكن 
قد  التي  المتقاربة  االجتماعية  البيئة  نفس  من  والمعلمات  المعلمين  كون  إلى  إضافة  المختبرات، 

نتائج هذا البحثمع دراسة الصرايرة ) توافقت  الفكرية، وقد  تقارب منطلقاتهم  ( 2016تكون سببا في 
التكنولوجيا،  لقبول  الموحدة  النظرية  أبعاد  من  كل  في  والمعلمات  المعلمين  بين  فروق  وجود  بعدم 
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بنموذج  المتعلق  البحث  المحاكاة عما هو في هذا  ببرامج  المتعلق  المقا   المتغير  االختالف  مع 
 التعلم باالختراع.

سؤال  مناقشة   الثالثنتائج  بين  :البحث  ارتباطية  عالقة  توجد  الفيزياء:   هل  معلمي  تصورات 
المتوقع،   الجهد  المتوقع،  المتاحةاألداء  نية  التسهيالت  االجتماعي،  التأثر  لتوظيف التوظيف،   ،

باالختراع في مختبرات العلوم في محافظة معان؟  التعلم 

المعلمين،  تصورات  قيا   أداة  ألبعاد  المعيارية،  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  حساب  تم 
الفيزياء لتوظيف التعلم باالختراع واستخراج   تعكس تصورات معلمي  التي  األبعاد  ارتباط  معامالت 

 في مختبرات العلوم، ونية التوظيف، لتعرف اتجاه العالقة االرتباطية بينها:

 (24(: معامالت االرتباط باتجاه واحد بين أبعاد تصورات المعلمين )ن=7الجدول )

 التأثير االجتماعي  التسهيالت المتاحة  المتوقعالجهد  األداء المتوقع 

    *0.355 الجهد المتوقع

    0.044 الداللة

   *0.368 *0.463 التسهيالت المتاحة 

   0.039 0.011 الداللة

  **0.638 **0.555 **0.633 التأثير االجتماعي

  0.002 0.000(a) (a)0.000 الداللة

 **0.682 *0.348 **0.520 **0.540 نية االستخدام

 (a)0.000 0.048 0.005 0.003 الداللة

أن معامالت ارتباط األبعاد ببعضها دالة إحصائية  باتجاه واحد  اختبار )بيرسون(  نتائج  لوحظ من 
وبعالقة موجبة، حيث تبين أن أقل مستوى داللة لبعد التسهيالت المتاحة (  α≤0.05عند مستوى )

التوظيف وبمستوى داللة ) نية  بين تصورات معلمي (، وبالتالي  0.048مع  ارتباطية  توجد عالقة 
المتوقع،   الجهد  المتوقع،  األداء  المتاحةالفيزياء:  نية  التسهيالت  االجتماعي،  التأثر  ، التوظيف، 

 .  تعلم باالختراع في مختبرات العلوم في محافظة معانلتوظيف ال
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معلمي   أظهرت      تصورات  بين  طردية  موجبة  ارتباطبية  عالقة  وجود  الثالث،  السؤال  نتائج 
المتاحة، التأثير االجتماعي، نية  التسهيالت  المتوقع،  الجهد  المتوقع،  األداء  بين كل من:  الفيزياء 

أي بعد من خالل البعد اآلخر، والتنبؤ في نية التوظيف من   التوظيف،  مما يمكن من التنبؤ في
دراسة  مع  أيضا  النتيجة  هذه  اتفقت  وقد  المعلمين،  تصورات  تقيس  التي  األبعاد  مجموعة 

دراسة 2016)الصرايرة،   وكذلك  االرتباط،   معامالت  واستخراج  االنحدار  تحليل  إجراء  عند   )
(Afzal, Safdar, & Ambreen, 2015  رغم نحو (  التصور  في  الدراستين  بين  االختالف 

التعليم اإللكتروني. المحاكاة، وتوظيف   برمجيات 
سؤال  مناقشة   الرابعنتائج  بنية    :البحث  التنبؤ  يمكن  عمل   توظيفهل  إلطار  الفيزياء  معلمي 

المتوقع، ا الجهد  المتوقع،  األداء  خالل  من  العلوم،  مختبرات  في  االختراع  على  القائم  لتعلم 
المتاحةالتسهي التأثر االجتماعي؟الت   ، 

الجهد  المتوقع،  األداء  من:  لكل  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  حساب  تم 
تم  التنبؤ،  معادلة  ولصياغة  التوظيف،  ونية  االجتماعي،  التأثير  المتاحة،  التسهيالت  المتوقع، 

( القياسية  بالطريقة  المتعدد  االنحدار  تحليل  المتغيرات  (Enterاستخدام  جميع  إدخال  تم  حيث 
 المتنبأ منها في معادلة خ  االنحدار، وفيما يأتي نتائج سؤال البحث الرابع:

( الجدول  إلى  المتوقع، 7بالرجوع  الجهد  المتوقع،  األداء  من:  كل  بين  ارتباط  وجود  تبين   )
وأن إحصائية،  وبداللة  التوظيف  نية  وبين  االجتماع،  التأثير  المتاحة،  االرتباط   التسهيالت  نوع 

الخطي ) تحليل االنحدار  نتائج  كما أظهرت  قيمة  Enterموجب طردي،  أن   )(.728=R وقيمة )
( التحديد  )2R=53.معامل  التحديد"  "لمعامل  المعدلة  القيمة  بينما   ).431=2R على يدلل  مما   )

بين   قوية  ارتباطية  عالقة  الوجود  المتوقع،  الجهد  المتوقع،  )األداء  المعلمين  تسهيالت تصورات 
التوظيف نية  التأثير االجتماعي( مع  التوظيف، يمكن %53وأن )  المتاحة،  نية  تقريبا كم متغير   )

المتاحة،  التسهيالت  المتوقع،  الجهد  المتوقع،  )األداء  المعلمين  تصورات  متغير  من  بها  التنبؤ 
تحليل التباين القوة التفسيرية لنموذج تحليل االنح. و التأثير االجتماعي( ،ن كما دار المستخدميبين 

 :(8هو وارد في الجدول )

تحليل التباين لمتغير(8)  الجدول  تصورات المعلمين ونية التوظيف : 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

مستوى  Fقيمة   متوس  المربعات درجة الحرية
 الداللة

 005. 5.363 2.464 4 9.855 االنحدار
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   459. 19 8.728 الخطأ )البواقي(

    23 18.583 المجموع

دالة إحصائياً عند مستوى الداللة   4،19بدرجة حرية=(  Fمن نتائج تحليل التباين أن قيمة )  لوحظ
(≤0.05  .ًمما يؤكد القوة التفسيرية العالية لنموذج االنحدار إحصائيا ) 

تفاوت   التأثير ولحساب  المتاحة،  التسهيالت  المتوقع،  الجهد  المتوقع،  )األداء  المعلمين  تصورات 
تحليل االنحدار على النحو الوارد في الجدول  نية التوظيف علىاالجتماعي(    :(9)، تم حساب 

تحليل االنحدار لمتغير9الجدول )  تصورات المعلمين ونية التوظيف لمتغير  (: 

الخطأ   B مصدر التباين
 يالمعيار 

Beta   قيمةt  مستوى
 الداللة

 229. 1.243  1.233 1.532- الثابت

 349. 0.961 196. 315. 303. األداء المتوقع

 287. 1.096 207. 246. 270. الجهد المتوقع

 414. 835.- 171.- 168. 140.- التسهيالت المتاحة

 044. 2.154 552. 421. 906. التأثير االجتماعي

الجدول   من  التأثير أن    (9)نستنتج  دالة إحصائياً، عدا متغير  بأبعادها، غير  المعلمين  تصورات 
له   الذي  )االجتماع  مستوى  عند  إحصائية  فإن  ≤0.05داللة  ذلك  على  وبناء   متغيراتال(. 

الجهد المتوقع، التسهيالت المتاحة( غير مؤثرة بشكل دال في نية التوظيف، وأن  المتوقع،  )األداء 
   متغير التأثير االجتماعي مؤثر في نية التوظيف.

 :ةوفق المعادلة اآلتي  تصورات المعلمينمن خالل بدرجة نية التوظيفزز  وبالتالي يمكن التنبؤ  
التوظيف  +  الجهد المتوقع(  X  0.27)( +  األداء المتوقع  X  0.303+ )(  1.532-) =نية 

(–0.14  X + )التسهيالت المتاحة (0.906  X .)التأثير االجتماعي 

بسبب إدخال جميع المتغبرات في معادلة التنبؤ، للتأكيد على دورها في تحديد درجة نية التوظيف، 
إلى  بشكل كبير، ويعزى ذلك  التأثير االجتماعي مؤثر  أن متغير  النتيجة،  هذه  في  الواضح  ومن 
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بها يتأثر  التي  المجتمعية  يتم من   الثقافة  ثقافة واحدة  نسبياً، ويحملون  القاطنين في مدينة صغيرة 
 خاللها االهتمام المتبادل باحترام اآلخرين.

إليه   بناءً   :توصياتال  :اآلتيفيوصى ب ؛من نتائج  البحثعلى ما توصل 
استخدام 1 في  عام،  بوجه  العلوم  ومعلمي  خا ،  بوجه  الفيزياء  لمعلمي  تدريبية  دورات  عقد   .

 نموذج التعلم باالختراع.
األداوت 2 العملي،  بالتطبيق  تسمح  التي  الالزمة  بالمواد  بتجهيزها  العلوم،  مختبرات  سوية  رفع   .

 التي تساعد على إنتاج محسو  عملي لحل مشكالت حياتية.
باالختراع، 3 التعلم  نموذج  لتوظيف  المعلمين  لقيا  تصورات  أوسع  عينة  تشمل  دراسات  إجراء   .

الخبرة، والمؤهالت األكاديمة، لتحديد إمكانية التنبؤ من  النوع االجتماعي وسنوات  ودمج متغيرات 
 خاللها بنية التوظيف.  
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