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الملخص باللغة العربية:
ىدفت ىذه الدراسة إلى إعادة بناء وحدة دراسية فى العلوم الفيزيائية فى ضوء شبكات
التمثيل البصرى  ،والتعرؼ عمى فاعميتيا فى تنمية وظائؼ التفكير المرتبطة بيذه الشبكات،
وميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية .ولتحقيؽ ذلؾ تـ إعادة
بناء وحدة دراسية فى العموـ الفيزيائية فى ضوء شبكات التمثيؿ البصرى ،كما تـ إعداد أدوات
القياس لمدراسة والتى تمثمت فى اختبار وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى،
ومقياس ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية .وتكونت عينة الدراسة مف مجموعتيف إحداىما
تجريبية واألخرى ضابطة ،حيث درست المجموعة التجريبية وحدة دراسية فى العموـ الفيزيائية
قائمة عمى التمثيؿ البصرى ،ودرست المجموعة الضابطة نفس الوحدة بالطريقة المعتادة ،ثـ
مقارنة نتائج المجموعتيف مف خالؿ البيانات التى تـ الحصوؿ عمييا مف تطبيؽ اختبار
وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى ،ومقياس ميارات التأمؿ فى الظواىر
الفيزيائية قبمياً وبعدياً .وتمثمت نتائج الدراسة فيما يمى:

 -1وجود فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )...5بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف
الضابطة والتجريبية فى التطبيؽ البعدى الختبار وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات

التفكير البصرى ،وكؿ بعد مف أبعاده عمى حده ،لصالح المجموعة التجريبية.
 -2وجود فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )...5بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف
الضابطة وال تجريبية فى التطبيؽ البعدى لمقياس ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية،
وكؿ بعد مف أبعاده عمى حده ،لصالح المجموعة التجريبية.
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A Unit in physical science based on Visual representation networks to
develop Related thinking functions and reflection in physical
phenomena of primary school students
This study aimed to Reconstruction a unit in physical science based on
visual representation network and identifying the effectiveness in developing
Related thinking functions and reflection in physical phenomena of primary
school students. To achieve that, A unit in physical science was reformulated
based on visual representation networks, also the measurement tools for the
study have been prepared, which the thinking functions test and reflection in
physical phenomena scale. The sample of the study consisted of two groups,
one of them was experimental and the other was controlled, the first group
studied A unit in physical science based on visual representation networks, the
other group studied the same unit in the usual way; then the results of the two
groups were compared through the data that was obtained from the application
of thinking functions test and reflection in physical phenomena scale in the preand the post applications.
The results of the study were as follows:
1- There are statistically significant differences at level (0.05), between the
average of the degrees of both the controlled and the experimental groups
in the post application of thinking functions relatd to Visual representation
networks test as a whole and for each dimension separately, in favor of the
experimental group.
2- There are statistically significant differences at level (0.05), between the
average of the degrees of both the controlled and the experimental groups
in the post application of the reflection in physical phenomena scale as a
whole and for each dimension separately, in favor of the experimental
group.
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مقدمة:
إف تنميػػة عمميػػات متنوعػػة مػػف التفكيػػر أصػػبحت ضػػرورة تربويػػة لمفػػرد حتػػى يػػتمكف مػػف
التعامػؿ بفاعميػػة مػػن أى نػػوع مػف المعمومػػات أو المت يػرات التػػى يػأتى بيػػا المسػػتقبؿ ،لمواجيػػة
المشػكالت الحياتيػة المصػاحبة لتطػورات العصػر ،ممػا يتطمػ تنػوع طػرؽ وأسػالي الػتعمـ التػػي
تشجن وتحفز المتعمميف عمى ممارسة ميارات التفكير والتخيؿ العممى وجعؿ الخبػرات المدرسػية
ذات معنػػى بالنسػػبة لمطالػ  ،ويجعمػػو أكثػػر تفػػاعالً ومشػػاركة جوايجابيػػة فػػى الػػتعمـ ،كمػػا يشػػجعو
عمى االستقالؿ فى الفكر والمبادرة بال أري ،ويحفزه عمى تأمؿ تفكيره وانتاج أفكار جديدة.

ولقد ظيرت العديد مف النماذج واألسػالي التدريسػية التػي تيػدؼ إلػى تنميػة أنػواع مختمفػة
مػػف عمميػػات أو وظػػائؼ التفكيػػر ضػػمف إطػػار محتػػوى المػػادة الدراسػػية مػػف خػػالؿ التمثػػيالت
البصرية ،حيث يرى شميدت وىاريماف ( )Schmidt,M.&Harriman, 2008أف أحػد ىػذه
األسالي تتمثؿ فى التعمـ القائـ عمى التمثيالت البصػرية التػي تركػز عمػى مشػاركة الطػال فػي
المواقػػؼ التعميميػػة ،وتيػػدؼ إلػػى تعميػػؽ فيػػـ الطػػال لممحتػػوى العممػػى ،باإلضػػافة إلػػى تػػدعيـ
وتنمية ميارات التأمؿ العممى.
حيػث إف عمميػػة الػػتعمـ التػػى تعتمػػد عمػػى التمثيػؿ البصػػرى ىػػى عمميػػة معرفيػػة تبػػدأ ببنػػاء
صورة عقمية مصورة فى منظومة معرفية ضمف الذاكرة  ،يميو تتابن لبنػاء الصػور العقميػة ،ثػـ
ترتي بنػاء الصػور داخػؿ تمثػيالت عقميػة متماسػكة يطمػؽ عمييػا النمػوذج المصػور ،وتتضػمف
ىذه العممية اختيار الصور وتنظيميا وتكامميا بيدؼ تنمية أنػواع مختمفػة مػف ميػارات التفكيػر
(.)Mngini, 2014
وتعد شبكات التمثيؿ البصرى مف المعالجات التى تساعد الطال عمى تعمـ المواد الدراسية
غير المحببة لدييـ ،ويمكف أف تسيـ فى زيادة دافعية الطال

لمتعمـ ،وتعيؽ تفكيرىـ فى

المحتوى ،حيث تقدـ صورة ذىنية لمموضوع بمثابة وسيمة تنمى التعمـ العيمؽ وتنظيـ األفكار
المركز إلى
وصياغتيا بشكؿ يسمح بتدفؽ األفكار ،وتفتح الطريؽ لمخياؿ أماـ األفكار مف َ
اتجاىات متعددة (عايش زيتوف.)94 ،2.14 ،
وحيػػث إف اسػػتخداـ التمثيػػؿ البصػػرى فػػى عمميػػة الػػتعمـ يعتمػػد عمػػى مجموعػػة مػػف شػػبكات
التعمـ البصرية ،كؿ واحدة منيا ترتكز عمى عمميات تفكيرية أساسية فػى المػت تتطمػ عمميػات
معرفيػػػة ومياريػػػة كالمقارنػػػة ،والتضػػػاد ،والتتػػػابن ،والتصػػػنيؼ ،والسػػػب  ،والنتيجػػػة ،والوصػػػؼ،
والتفسير).)Margulies &Valentza, 2005
- 718 -

وحدة دراسية فى العلوم الفيزيائية قائمة على شبكات التمثيل البصرى ..............................................

لذا فقػد تبنػت عديػد مػف الجيػات والمؤسسػات الدوليػة اسػتخداـ مخططػات ونمػاذج مختمفػة
مف شػبكات التمثيػؿ البصػرى فػى عديػد مػف المػدارس ،وصػاغت معامػؿ حيػة إلختبػار كثيػر مػف
مضاميف ىذا األسمو فػى تنميػة وظػائؼ التفكيػر المرتبطػة بيػا ،حيػث تسػاعد شػبكات التمثيػؿ
البصرى التالميذ

فى تنظيـ إندماجيـ فى وظائؼ التفكير عمى نحو أفضؿ ،وتتػيح ليػـ فرصػاً

ليا م زى لمتالميذ ليفكروا فى التفكير الذى يقوموف بو ويتأمموه ،ممػا يسػيـ فػى الفيػـ العميػؽ
لممحتوى وتنمية ميارات التأمؿ العممى (.(Clements, 2011

وفى نفس اإلطار يؤكػد عديػد مػف التربػوييف )Parkinson, )Johnston,et. al.,2007
) )2004عمى توظيؼ شبكات التمثيؿ البصرى فى تنمية وظائؼ وعمميػات التفكيػر المرتبطػة بكػؿ
نػػوع مػػف أنػواع ىػػذه الشػػبكات ،حيػػث تتػػيح لمطػػال الفرصػػة لتنظػػيـ أفكػػارىـ وتنميػػة قػػدرة الطػػال
عمػػى الػػربط واالكتشػػاؼ والتصػػنيؼ واالسػػتنتاج والتنظػػيـ ،وتحفػػزىـ عمػػى إعػػادة النظػػر فػػي نػػاتج
تفكيرىـ ،ليكتشػؼ الخمػؿ ويصػوبو ويخػرج تفكيػ ارً جديػداً أكثػر جػودة ،مػف خػالؿ اسػتخداـ شػبكات
التفكير فى إطار خطوات إجرائية محددة تتناس وطبيعة خصائص الطال فى كؿ مرحمة.

ولقد أوصت نتائج عديد مف الدراسات والبحوث السابقة فى مجاؿ تدريس العموـ ،كد ارسة
) ،Polat,et.al.(2017ودراسة ( ،Spiegel (2011ودراسة (،Akinoglu &Yasar (2009
ودراسة( ،Robian (2007ودارسة محمد أبوشامة وربا

صالح الديف ( )2.18ودراسة عمى

الوردانى ( ،)21.7ودراسة حمداف إسماعيؿ ( ،)2.16ودراسة سوزاف حسف ( ،)2.13ودراسة
(حسيف عباس( ،)21.2ودراسة عطيات ياسيف ( ،)2.11ودراسة عائشة فخرو (،)2.1.
ودراسة زبيدة قرنى ( ،)2.1.ودراسة نواؿ عبد الفتاح ( ،)2..8بضرورة استخداـ التمثيؿ
البصرى لتنمية مخرجات العممية التعميمية ،واألنماط والمستويات المختمفة مف التفكير.
وحيث إف شبكات التمثيؿ البصرى ،تعد بمثابة أدوات بصرية قوية ،تُعبر عف ثماف وظائؼ
المتعمـ عند قيامو بمياـ تعميمية أو حياتية ما،
أو عمميات تفكير أساسيةُ ،
صممت لمساعدة ُ
تعمؿ عمى تعزيز قدرات المتعمـ في توليد األفكار ،وجمن وترتي

المعمومات وتقييـ األفكار؛

وبالتالي القدرة عمى مواجية المشكالت التي ُيقابميا ،وىي أشكاؿ مرنة تسمح لممتعمـ باختيار

الشبكة أو المخطط األفضؿ وتوسيعيا بالشكؿ الذي ُيتيح لو فرصة إكماؿ َم َي َّمتو والوصوؿ إلى
اليدؼ .
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فكؿ شبكة مف شبكات التمثيؿ البصرى تُبنى عمى عمميات تفكيرية فى مت اإلنساف ،كما
أف لكؿ خريطة وظيفة تفكيرية مثؿ المقارنة بيف موضعيف عممييف ،والمقابمة والتضاد بيف
شيئيف مختمفيف ،والتتابن فى تراك
واحدة ،والسب

المفاىيـ والعمميات ،والتصنيؼ ألجزاء متنوعة داخؿ كمية

لظاىرة معينة ،والنتيجة لتفاعؿ بعض المكونات أو األفكار ،والوصؼ لسمات

عممية مف العمميات ،والتناظرات أو المتشابيات بيف بعض الظواىر أو المت يرات Hyerle,
).)2008, 12
وفى ضوء ما سبؽ تتضح ضرورة استخداـ التعمـ القائـ عمػى شػبكات التمثيػؿ البصػرى فػى
تدريس مجاالت العموـ المختمفة ،خاصة فى مجػاالت العمػوـ الفيزيائيػة ،لتنميػة وظػائؼ التفكيػر
المرتبطة بكؿ نوع مف ىذه الشبكات وميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية.

اإلحساس بمشكلة الدراسة:
مف الميـ أال يقتصر تدريس مناىج العموـ بصفة عامة عمى حفظ المعمومػات واسػتدعائيا،
بؿ يج أف يحدث التعمـ فػى تػدريس العمػوـ مػف خػالؿ إعطػاء الفرصػة الكافيػة لمطػال لمتأمػؿ
والتخيؿ فى المواقؼ العمميػة وتحميميػا ،وربػط تطبيقػات العمػـ بأسػمو حيػاة الطػال  ،بمػا يتػيح
الفرصػػػػة لمطػػػػال لمػػػػػتأمؿ والتفكيػػػػر وممارسػػػػة عممياتػػػػو فػػػػى المجػػػػاالت العمميػػػػة المختمفػػػػة
).(Halpern, 2007
حيث أكد عديد مف المتخصصيف فػى التربيػة العمميػة )،)Ngozi&Norman,2011,11
ٍْ ( ،)Hofstien,et.al,2004,58(،ير ٍوضي( ،)7102 ،زثيدذح ررّدي )7101 ،أُ تدذييص
اىؼيوً يدت أُ يرمس ػيي تَْيخ رذيح اىتالٍيذ ػيي اىـتأٍو فدي تكنيدر ،ٌ،إدياك ميد يفكػروف،
وكيؼ يصموف إلي حؿ لممشكالت التي تواجييـ ،مما يخمػؽ لػدييـ القػدرة عمػي التخيػؿ والتأمػؿ
والتحميؿ ،ال كيؼ يحفظوف المقررات والمناىج الدراسية عف ظيػر قمػ دوف فيميػا واسػتيعابيا
وتوظيفيا في الحياة العممية.
كما أوضحت دراسػة كػؿ مػف حسػيف عبػاس( ،)2.12وعطيػات محمػد ياسػيف (،)2.11
ومػالؾ محمػد السػميـ ( ،)2..9أنػو بػالرغـ مػف أىميػة تنميػة عمميػات التفكيػر والتأمػؿ العممػػى
فػػى مجػػاالت تػػدريس العمػػوـ لػػدى الطػػال فػػي كافػػة المراحػػؿ التعميميػػة ،إال أف الواقػػن يؤكػػد أف
ىناؾ ضعفاً ممحوظاً في تمؾ الميارات لدى الطال فػى معظػـ المراحػؿ التعميميػة ،حيػث أرجعػت
معظػػـ ىػػذه الدراسػػات ىػػذا الضػػعؼ إلػػى أف أسػػالي الػػتعمـ المتبعػػة ال تييػػا الفػػرص الحقيقيػػة

لمتفكير والػتأمؿ فى الظواىر العممية التى تواجيو فى الواقن.
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وقد أشارت دراسة كؿ مف ( ،Aydin, &Balim, (2009عبد الودود ىػزاع (،)2.11
 ،جواييػا طمبػة ،)2..6(،إلػى أف ذلػؾ يرجػن إلػػى قصػور تصػميـ الوحػدات الدراسػية المرتبطػػة
بمجػػػاؿ العمػػػوـ الفيزيائيػػػة بشػػػكؿ يسػػػاعد عمػػػى التفكيػػػر ،جوالػػػى اسػػػتخداـ األسػػػالي التدريسػػػية
التقميدية التى تركز عمى الحفظ والتمقيف دوف ممارسة وظائؼ وعمميات التفكير.

كما أكػدت دراسػة كػؿ مػف نيمػة عبػد المعطػى ( ،)2.18ومرفػت حامػد( ،)2.17وعبػدا
النػػافن

( ،)2.12ومحمػػد عبػػد الػػرازؽ( ،)2..7إلػػى أف ىنػػاؾ قصػػور فػػى تحقيػػؽ بعػػض

أىػداؼ تػدريس مجػاؿ العمػوـ بوجػو عػاـ عمػى مسػتوى بعػض الػدوؿ العربيػة ،مػف حيػث ضػػعؼ
مستويات ممارسة عمميات التفكير ،مما يتطمػ ضػرورة تطػوير أسػالي التػدريس بحيػث تركػز
عمػػى تنميػػة وظػػائؼ التفكيػػر المرتبطػػة بشػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى التػػى تتػػيح التأمػػؿ العممػػى مػػف
خػػالؿ محتػػوى المػػنيج ،وضػػرورة إثػػراء ىػػذا المحتػػوى باألنشػػطة والميػػاـ التػػى تسػػيـ بشػػكؿ
مقصود فى تنمية ىذه الوظائؼ.
لذا فقد اىتمت ىذه الدراسة ببناء وتصميـ وحدة دراسية فػى مجػاؿ العمػوـ الفيزيائيػة قائمػة
عمى شبكات التمثيؿ البصرى لتنمية وظائؼ التفكير المرتبطة بيذه الشبكات ميارات التأمػؿ فػى
الظواىر الفيزيائية لدى تالميػذ المرحمػة االبتدائيػة ،حيػث يوجػد نػدرة فػى الدراسػات – فػى حػدود
عمـ الباحث -التى تناولت بناء وتصميـ وحدة فػى مجػاؿ العمػوـ الفيزيائيػة قائمػة عمػى شػبكات
التمثيؿ البصػرى لتنميػة وظػائؼ التفكيػر المرتبطػة بيػذه الشػبكات وميػارات التأمػؿ فػى الظػواىر
الفيزيائية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية فى آف واحد.

مشكلة الدراسة:
فػػى ضػػوء ماسػػبؽ تحػػددت مش ػكمة الدراسػػة الحاليػػة فػػى "ضػػعؼ تصػػميـ وتنفيػػذ منػػاىج
العموـ القائمة عمى شػبكات التمثيػؿ البصػرى فػى المرحمػة االبتدائيػة ،وضػعؼ اسػتخداـ وظػائؼ
التفكيػػر المرتبطػػة بيػػذه الشػػبكات وميػػارات التأمػػؿ فػػى الظػػواىر الفيزيائيػػة لػػدى تالميػػذ ىػػػذه
المرحمة.
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ولمتصدى ليذه المشكمة حاولت الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالى:
" ما فاعمية وحدة دراسية فى العمػوـ الفيزيائيػة قائمػة عمػى شػبكات التمثيػؿ البصػرى فػى تنميػة
وظػػائؼ التفكيػػر المرتبط ػة بيػػا وميػػارات التأمػػؿ فػػى الظ ػواىر الفيزيائيػػة لػػدى تالميػػذ المرحمػػة
االبتدائية؟ "
وتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1مػػا صػػورة وحػػدة دراسػػية فػػى العمػػوـ الفيزيائيػػة قائمػػة عمػػى شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى
لتنمية وظائؼ التفكير المرتبطة بيا وميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية؟
 .2ما فاعمية وحدة دراسية فى العموـ الفيزيائيػة قائمػة عمػى شػبكات التمثيػؿ البصػرى فػى
تنمية وظائؼ التفكير المرتبطة بيا لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟
 .3ما فاعمية وحدة دراسية فى العموـ الفيزيائيػة قائمػة عمػى شػبكات التمثيػؿ البصػرى فػى
تنمية ميارات التأمؿ فى الظواىر العممية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟

أهداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى:
 .1إعػػادة بنػػاء وحػػدة دراسػػية فػػى مجػػاؿ العمػػوـ الفيزيائيػػة مػػف مقػػرر العمػػوـ بالمرحمػػة
االبتدائية فى ضوء شبكات التمثيؿ البصرى.
 .2التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة وحػػدة دراسػػية فػػى مجػػاؿ العمػػوـ الفيزيائيػػة قائمػػة عمػػى شػػبكات
التمثيػػػؿ البصػػػرى فػػػى تنميػػػة وظػػػائؼ التفكيػػػر المرتبطػػػة بيػػػا لػػػدى تالميػػػذ المرحمػػػة
االبتدائية.
 .3التعػػرؼ عمػػى فاعميػػة وحػػدة دراسػػية فػػى مجػػاؿ العمػػوـ الفيزيائيػػة قائمػػة عمػػى شػػبكات
التمثيؿ البصرى فى تنمية ميارات التأمػؿ فػى الظػواىر الفيزيائيػة لػدى تالميػذ المرحمػة
االبتدائية.
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أهمية الدراسة:
تمثمت أىمية ىذه الدراسة فيما يمكف أف تسيـ بو لكؿ مف:

 .1مخططى المناهج:
حيث يمكف أف يسترشد خبراء المناىج وطرؽ التدريس مف خطوات تطوير وحدة دراسية فى
العموـ الفيزيائية قائمة عمى شبكات التمثيؿ البصرى لتصميـ وحدات مشابية فى مجاالت
العموـ المختمفة.

 .0منفذى المناهج:
حيث يستفيد المعمموف والموجيوف مف اإلجراءات التدريسية واألنشطة العممية المتضمنة فى
دليؿ المعمـ لتدريس وحدة دراسية مطورة قائمة عمى شبكات التمثيؿ البصرى لتطوير أدائيـ
التدريسى.

 .3خبراء التقويم:
حيث يمكف أف يستفيد المسئولوف عف القياس والتقويـ مف كؿ مػف مقيػاس ميػارات التأمػؿ
فػػى الظ ػواىر الفيزيائيػػة واختبػػار وظػػائؼ التفكيػػر فػػى تقػػويـ عمميػػات التفكيػػر لتالميػػذ المرحمػػة
االبتدائية.

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية عمى:
 -1تطبيؽ تجربة الدراسة عمى عينة مف تالميذ الصؼ السادس مف المرحمة االبتدائية ،حيث
يميؿ معظـ التالميذ فى ىذ المرحمة إلى التفكير الحسى واإلعتماد عمى التصوير البصرى
لألفكار والمعمومات.
 -2وحدة "القوى والحركة" ألنيا تتضمف عديد مف الموضوعات والمفاىيـ المرتبطة بمجاؿ
العموـ الفيزيائية التى يمكف مف خالليا استخداـ التمثيالت البصرية لممارسة عمميات تفكير
متعددة.
 -3بعض مدارس إدارة شرؽ مدينة نصر التعميمية بالقاىرة ،حيث يمثؿ تالميذىا مستويات
اجتماعية وثقافية متنوعة.
 -4وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى والتػى تتمثػؿ فػى :وصػؼ الخصػائص أو
السمات ،تتابن وتسمسؿ األفكار ،تحديد السب والنتيجة ،استخالص األجزاء مػف الكميػات،
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تحديػػػػد التنػػػػاظرات والمتشػػػػابيات  ،لتناسػػػػبيا مػػػػن الخصػػػػائص العقميػػػػة لطػػػػال المرحمػػػػة
االبتدائية ،ومناسبتيا لطبيعة مجاؿ العموـ الفيزيائية.
 -5ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية والتى تتمثؿ فػى :الكشػؼ عػف الم الطػات ،الوصػوؿ
إلػػى اسػػتنتاجات ،تقػػديـ تفسػػيرات منطقيػػة ،تقيػػيـ النتػػائج المقترحػػة ،وذلػػؾ التفػػاؽ معظػػـ
اآلراء والكتابات التربوية عمييا ،ومناسبتيا لطبيعة الدراسة.

مصطلحات الدراسة:
تحددت مصطمحات الدراسة فيما يمى:

 -1شبكات التمثيل البصرى :
هى أدوات تعمـ بصرية كاألشكاؿ والمخططات والخرائط الذىنيػة يػتـ توظيفيػا فػى تػدريس
وحدة " القوى والحركة" لتالميذ الصؼ السادس اإلبتدائى ،بطريقة تحفزىـ عمى التأمؿ والتحميػؿ
والتبصػػر وتسػػاعدىـ عمػػى إيجػػاد العالقػػات والػػروابط والفيػػـ العميػػؽ لممحتػػوى ،بحيػػث تقابػػؿ كػػؿ
شػػبكة أو مخطػػط منيػػا وظيفػػة /وظػػائؼ تفكيػػر معينػػة ،فػػى إطػػار إج ػراءات تدريسػػية واضػػحة
ومخطط ليا.

 -0وظائف التفكير المرتبطة بشبكات التمثيل البصرى:
يقصػد بوظػػائؼ التفكيػر فػػى ىػػذه الدراسػة بأنيػػا :الميػػاـ أو العمميػات التفكيريػػة المنػػاظرة
لكؿ نوع مف أنواع شبكات التمثيؿ البصرى التى يكتسبيا تالميذ الصػؼ السػادس اإلبتػدائى عنػد
تعمميػػـ مػػف خػػالؿ ىػػذه الشػػبكات ،والتػػى تتمثػػؿ فػػى :وصػػؼ الخصػػائص أو السػػمات ،تتػػابن
وتسمسػػؿ األفكػػار ،تحديػػد السػػب والنتيجػػة ،اسػػتخالص األج ػزاء مػػف الكميػػات ،تحديػػد التنػػاظرات
والمتشابيات ،وتقػاس إجرائيػاً بالدرجػة التػى يحصػؿ عمييػا الطػال فػى اختبػار وظػائؼ التفكيػر
المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى المعد ل رض الدراسة الحالية.

 -3مهارات التأمل فى الظواهر الفيزيائية:
ىى تمكف تالميذ الصؼ السادس اإلبتػدائى مػف أداء بعػض الميػارات المرتبطػة بالتأمػؿ فػى
الظواىر الفيزيائية المتمثمة الكشؼ عػف الم الطػات ،الوصػوؿ إلػى اسػتنتاجات ،تقػديـ تفسػيرات
منطقيػػة ،تقيػػيـ النتػػائج المقترحػػة  ،وتقػػاس إجرائي ػاً بالدرجػػة التػػى يحصػػؿ عمييػػا الطػػال فػػى

مقياس ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية المعد ل رض الدراسة الحالية.
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منهج الدراسة والتصميم التجريبى:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج شبو التجريبى ،حيث تـ استخداـ التصميـ التجريبى
لمجموعتيف متكافئتيف تقريباً ،إحداىما تجريبية درست وحدة " القوى والحركة" قائمة عمى
شبكات التمثيؿ البصرى(المت ير المستقؿ) ،واألخرى ضابطة درست نفس الوحدة بالطريقة

المعتادة ،ث ـ مقارنة نتائج المجموعتيف مف خالؿ البيانات التى تـ الحصوؿ عمييا مف تطبيؽ
أدوات قياس وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى وميارات التأمؿ فى الظواىر
الفيزيائية( المت يرات التابعة) قبمياً وبعدياً.

فروض الدراسة:

حاولت الدراسة اختبار صحة الفروض التالية:
 -1يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )...5بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف
الضابطة والتجريبية فى التطبيؽ البعدى الختبار وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التفكير
البصرى ،وكؿ بعد مف أبعاده عمى حده ،لصالح المجموعة التجريبية.
 -2يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )...5بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف
الضابطة والتجريبية فى التطبيؽ البعدى لمقياس ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية ،وكؿ
بعد مف أبعاده عمى حده ،لصالح المجموعة التجريبية.

خطوات الدراسة وإجراءاتها:
لإلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف صحة الفروض اتبن الباحث اإلجراءات التالية:
 .1تحديػػد األسػػس التػػى ينب ػػى أف يػػتـ ف ػى ضػػوئيا بنػػاء وحػػدة دراسػػية فػػى العمػػوـ الفيزيائيػػة
قائمة عمى شبكات التمثيؿ البصرى لتنمية وظائؼ التفكير المرتبطػة بيػا ،وميػارات التأمػؿ
فى الظػواىر الفيزيائيػة ،مػف خػالؿ مراجعػة وتحميػؿ األدبيػات والبحػوث والدراسػات السػابقة
فى مجاؿ شبكات التمثيؿ البصرى وأدواتو ،والتأمؿ العممى ومياراتو.
 .2تحديػػد اإلج ػراءات التػػى يجػ اتباعيػػا لتػػدريس وحػػدة دراسػػية فػػى العمػػوـ الفيزيائيػػة قائمػػة
عمى شػبكات التمثيػؿ البصػرى لتنميػة وظػائؼ التفكيػر المرتبطػة بيػا ،وميػارات التأمػؿ فػى
الظواىر الفيزيائية .
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 .3إعػػادة بنػػاء وحػػدة " القػػوى والحركػػة" التػػى تمثػػؿ مجػػاؿ العمػػوـ الفيزيائيػػة مػػف مقػػرر العمػػوـ
بالصػػؼ السػػادس اإلبتػػدائى لمعػػاـ الدراسػػى ،فػػى ضػػوء إجػػراءات تدريسػػيا وفػػؽ التمثيػػؿ
البصرى.

 .4إعػػداد كتيػ لمتمميػػذ يحتػػوى عمػػى األنشػػطة والتكميفػػات التػػى ينفػػذىا التمميػػذ ،ودليػػؿ لمعمػػـ
العموـ يمده باإلرشادات والتوجييات ،ويطمعػو عمػى اإلجػراءات التػى ينب ػي أف يتبعيػا عنػد
تدريسو لمحتوى الوحدة مف خالؿ شبكات التمثيؿ البصرى.

 .5إعداد أداتي القياس المستخدمتيف فى الدراسة والتأكد مف صدقيما وثباتيما وتشمؿ:
 اختبار وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى. مقياس ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية . .6اختيػػار عينػػة الدراسػػة وتقسػػيميا إلػػى مجمػػوعتيف إحػػداىما تجريبيػػة ،درسػػت وحػػدة "القػػوى
والحركة" التى تمثؿ مجاؿ العموـ الفيزيائية قائمة عمػى شػبكات التمثيػؿ البصػرى ،واألخػرى
ضابطة تدرس نفس الوحدة بالطريقة التقميدية.
 .7تطبيؽ أدوات القياس قبمياً عمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية.
 .8تدريس الوحدة لممجموعتيف الضابطة والتجريبية.

 .9تطبيؽ أدوات القياس بعدياً عمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية.

 .1.رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيا وتفسيرىا فى ضوء فروض الدراسة.
 .11تقديـ مجموعة مف التوصيات والمقترحات فى ضوء نتائج الدراسة.

اإلطار المعرفى للدراسة
تناول اإلطار المعرفى للدراسة المحاور التالية :
أوالً :التمثيؿ البصرى وخصائصو
ثانياً :أنواع شبكات التمثيؿ البصرى

ثالثاُ :شبكات التمثيؿ البصرى فى العموـ الفيزيائية

رابعاُ :وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التفكير البصرى
خامساً :ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية

- 726 -

وحدة دراسية فى العلوم الفيزيائية قائمة على شبكات التمثيل البصرى ..............................................

وفيما يمى عرض ليذه المحاور بشا مف التفصيؿ:

أوالً :التمثيل البصرى وخصائصه:

التمثيؿ البصرى يعد نمطاً مف أنماط التعمـ التى تعتمد عمى الم ة البصػرية والتفكيػر معػاً،

إذ ُيعػػد أحػػد األسػػالي العمميػػة المسػػاندة لمتفكيػػر الفعػػاؿ والتعامػػؿ مػػن األفكػػار الرئيسػػية ،والتػػى
تساعد المتعمـ عمى اكتسا المعرفة وتفسيرىا جوادراكيا ومف ثـ التعبير عنيػا بصػرياً أو لفظيػاً،
كما تسيـ فى زيادة القػدرة العقميػة وفيػـ المثيػرات البصػرية المحيطػة بػالمتعمـ وممارسػة أنمػاط
مختمفة مف التفكير مثؿ التفكيػر العممػى والتفكيػر الناقػد والتأمػؿ العممػى وغيرىػا ،باإلضػافة إلػى
دوره فػى زيػادة دافعيػة المػتعمـ وتشػجيعو عمػى الػتعمـ(Buold, 2010, ،)Mabie, 2006
).)11
فالتمثيػػؿ البصػػرى تًسػػيـ فػػى تنميػػة نمط ػاً مػػف أنمػػاط التفكيػػر الػػذى يثيػػر العقػػؿ باسػػتخداـ
ويمكػػف المػػتعمـ مػػف الرؤيػػة المسػػتقبمية الشػػاممة
مثي ػرات بصػػرية إلدراؾ العالقػػة بػػيف المفػػاىيـُ ،
لموضوع الدراسة دوف فقد اى جزء مف جزيئاتو مما يعنى أف المتعمـ ينظػر إلػى الشػا بمنظػور

بصرى(.)plough,2004
حيث إف استخداـ نماذج وخرائط وشبكات التمثيؿ البصرى فػى عمميتػى التعمػيـ والػتعمـ تيسػر
عمى المػتعمـ عمميػة الفيػـ واالسػتيعا وبالتػالى تحسػف أدائػو ،فعػرض شػكؿ أو مخطػط تمثيمػى
واحد خالؿ مقرر دراسى يوفر وقت وجيد المعمـ ويسيـ فػى تحقيػؽ األىػداؼ التعميميػة بصػورة
أكثر قاعمية (.)Thomas, 2007
لذا فإف استخداـ شبكات التمثيؿ البصرى فػى العمميػة التعميميػة ُيعػد أمػ ارً ميمػا وضػرورياً،
ذلػػؾ ألف مخططػػات التمثيػػؿ البصػػرى تعتبػػر مػػف األدوات الميمػػة والضػػرورية لفيػػـ المضػػاميف
العمميػػة والتػػى تسػػيـ فػػى تحقيػػؽ العديػػد مػػف األىػػداؼ التربويػػة المتنوعػػة( ىنػػاء عمػػى،2.1.،
. )25 -24
حيث يسيـ اسػتخداـ شػبكات التمثيػؿ التمثيػؿ البصػرى فػى مسػاعدة المػتعمـ فػى اكتسػا
المعرفػػة وتفسػػيرىا جوادراكيػػا وحفظيػػا ومػػف ثػػـ التعبيػػر عنيػػا بصػػرياً أو لفظيػاً فػػالتفكير البصػػرى
يحدث عندما تندمج الرؤية والتخيؿ والرسـ فى تفاعؿ نشط (.)Blair,et.al. 2005

ويفيد التمثيؿ البصرى فى زيادة القػدرة العقميػة وفيػـ المثيػرات البصػرية المحيطػة بػالمتعمـ
وفتح الطريؽ لممارسة العديػد مػف أنػواع التفكيػر المختمفػة مثػؿ التفكيػر العممػى والتفكيػر الناقػد
والتفكير االبتكارى وغيرىا(.)Longo, et.al.2002
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ونتيجة لذلؾ كاف البد مف تفعيؿ نمػط الػتعمـ البصػرى فػى عمميتػى التعمػيـ والػتعمـ مػف خػالؿ
اسػػػتخداـ أدوات التمثيػػػؿ البصػػػرى والمتمثمػػػة فػػػى شػػػبكات أو مخططػػػات العصػػػؼ الػػػذىنى أو
المنظمات البيانية أو شبكات التفكير.)Costa, 2010, 52 (.

ثانياً :أنواع شبكات التمثيل البصرى:

لقد أشار عديد مف التربوييف )،(Sternberg, 2010) ،(Holzman, 2006
) ،(Hyerle,2010إلى أنو يوجد ثمانية أنواع مف شبكات التمثيؿ البصرى يمكف استخداميا
فى تدريس العموـ الفيزيائية تتمثؿ فيما يمى:

 –1الشبكة الدائرية :Circle Map

وتسػتخدـ فػػى تحديػػد الشػػا أو الفكػػرة وتمثػؿ األفكػػار الناتجػػة مػػف العصػػؼ الػػذىنى أو
المعرفة القبمية عف الموضوع حيث ُيمثَؿ فى مركػز الػدائرة الشػا أو الفكػرة التػى يحػاوؿ المػتعمـ
فيميا ،وفى محيط الدائرة تُكت المعمومات المرتبطة أو ذات العالقة بالشا أو الفكرة.

– 0شبكة الفقاعة : Bubble Map

وتسػػتخدـ لوصػػؼ شػػا مػػا وتحديػػد خصائصػػة أو مميزاتػػو ،حيػػث ُيكتػػ فػػى الػػدائرة
المركزيػػػة الشػػػا المػػػراد وصػػػفة وتكتػػػ خصائصػػػة أو مميزاتػػػو فػػػى الػػػدوائر المحيطػػػة بالػػػدائرة
المركزية .

– 3شبكة الفقاعة المزدوجة : Double Bubble Map
وتسػػػتخدـ عنػػػد إجػػػراء المقارنػػػة والتميػػػز بػػػيف شػػػيئيف أو مفيػػػوميف بينيمػػػا بعػػػض

التشػػػابيات واالختالفػػػات ،حيػػػث ُيكتػػػ كػػػؿ منيمػػػا فػػػى دائػػػرة مركزيػػػة وخػػػارج كػػػؿ دائػػػرة تُكتػػػ
خصػػائص كػػؿ شػػا أو مفيػػوـ فػػى دوائػػر محيطػػة والخصػػائص المتشابيو،وتوصػػؿ بالػػدائرتيف
المركزيتيف بينما توصؿ الخصائص المختمفة بالدائرة المركزية الخاصة بيا .

– 4شبكة الشجرة : Tree Map

وتستخدـ ىذه الخريطة لمتصنيؼ أو التقسيـ حيث يتـ تصنيؼ األشياء واألفكػار فػى
ويكت تحتو المجموعػات الفرعيػة
فئات أو مجموعات  ،وُيكت فى الخط األعمى إسـ المجموعة ُ
وتحػػت كػػؿ منيػػا يكتػػ األسػػماء أو األعػػداد أو المجموعػػات األصػػ ر التػػى تنتمػػى لممجموعػػة
الفرعية.
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 – 5شبكة التحليل أو الدعامة :Brace Map
وتسػػتخدـ لتوضػػيح عالقػػات الكػػؿ بػػالجزء الخاصػػة بموضػػوع معػػيف وتحميػػؿ الموضػػوع
إلػى مكوناتػػو أو عناصػػره أو أجزائػػو الفرعيػػة وفػػى ىػذه الخريطػػة ُيكتػ إسػػـ الشػػا (الكػػؿ) عمػػى
اليمػيف ،وعمػػى الخطػوط الموجػػودة جيػػة اليسػار تكتػ األجػزاء الرئيسػػة المكونػػة ليػذا الشػػا ثػػـ
تكت المكونات الفرعية لكؿ جزء مف األجزاء الرئيسية.

 – 6شبكة التدفق المتسلسلة : Flow Map

وتسخدـ لتوضيح وترتي وتتابن العمميػات أو االحػداث ولتحديػد العالقػات بػيف المراحػؿ
والخطوات أو االحػداث الفرعيػة لموضػوع معػيف حيػث يحػدد مسػتطيؿ خػارجى يكتػ داخمػة اسػـ
العممية أو الحدث ثـ يتبعو عدة مستطيالت تمثؿ الخطوات مف البداية لمنياية.

 – 7شبكة التدفق المتعدد : Multi Flow Map

وتسػػتخدـ لتوضػػيح عالقػػات السػػب والنتيجػػة وتوضػػيح تتػػابن األسػػبا المؤديػػة إلػػى
أحػػداث أو نتػػائج أو أثػػار وفػػى ىػػذه الخريطػػة يمثػػؿ الحػػدث أو الظػػاىرة داخػػؿ مسػػتطيؿ الحػػدث
وتمثؿ النتائج بمستطيالت ترتبط بأسيـ خارجية مف مستطيؿ الحدث.

 – 8شبكة القنطرة أو الجسر : BridgeMap

وتستخدـ لعمػؿ تشػبييات بػيف شػيئيف حيػث تمثػؿ األشػياء المرتبطػة عمػى جػانبى خػط
أفقى ثـ تشبو بأشياء مرتبطة عمى نفس الخط األفقى يفصؿ بينيما قنطرة أو جسر مػن مراعػاة
أف تجمن األشياء المرتبطة عمى يميف ويسار القنطرة أو الجسر نفس عالقة التشابو .
ونظ ارً ألىمية شبكات التفكير البصرى بأنواعيا المختمفة كأحدى أدوات التمثيؿ البصػرى فػى

تػػدريس العمػػوـ بصػػفة عامػػة وتػػدريس العمػػوـ الفيزيائيػػة بصػػفة خاصػػة ،فقػػد أجريػػت العديػػد مػػف
الدراسػػات التػػػى اسػػػتيدفت التعػػػرؼ عمػػػى فاعميػػة اسػػػتخداـ شػػػبكات التفكيػػػر البصػػػرى بأنواعيػػػا
المختمفة فى تحقيػؽ بعػض أىػداؼ التربيػة العمميػة ،مثػؿ دراسػة ( ،Polat.,et.al.(2017التػى
توصمت إلى فاعمية مخططات وخرائط التفكير فى تنمية ميارات العمػوـ والرياضػيات لػدى أطفػاؿ
الروضػػة ،ودراسػػة ( ،Spiegel (2011التػػى توصػػمت إلػػى فاعميػػة اسػػتخداـ خػرائط التفكيػػر فػػى
تدريس الكيمياء فػى تنميػة الفيػـ العميػؽ والخيػاؿ العممػى ،ودراسػة ( Akinoglu &Yasar
 ،(2009التػػى توصػػمت إلػػى فاعميػػة خ ػرائط التفكيػػر فػػى تنميػػة االسػػتيعا المفػػاىيمى واالتجػػاه
العممػى لػػدى طػػال التعمػػيـ األساسػػى ،ودراسػػة ( ،Robian (2007التػػى أشػػارت نتائجيػػا إلػػى
- 729 -

وحدة دراسية فى العلوم الفيزيائية قائمة على شبكات التمثيل البصرى ..............................................

فعاليػػة خ ػرائط التفكيػػر فػػى تقػػدـ السػػموؾ التكيفػػى واألداء األ كػػاديمى وتنميػػة تحصػػيؿ الكيميػػاء
لطػػال المرحمػػة المتوسػػطة ،ودراسػػة ( ، Hyerle (2004التػػى توصػػمت إلػػى فاعميػػة خ ػرائط
التفكيػػػػر فػػػػى تنميػػػػة الميػػػػارات العمميػػػػة فػػػػى الكيميػػػػاء لػػػػدى طػػػػال الصػػػػؼ األوؿ الثػػػػانوى،
ودراسة(  ،Lim (2003التى أوضحت نتائجيػا فعاليػة اسػتخداـ اسػتراتيجية خػرائط التفكيػر فػى
تنمية ميارات التفكير الناقد والػتأممى لدى معممات رياض األطفاؿ.
وكػػذلؾ دراسػػة محمػػد أبوشػػامة وربػػا إسػػماعيؿ ( )2.18التػػى توصػػمت إلػػى فاعميػػة
الخ ػرائط الذىنيػػة فػػى تػػدريس العمػػوـ فػػى تنميػػة التحصػػيؿ وبقػػاء أثػػر الػػتعمـ وتحسػػيف الػػذاكرة
العاممػػة لػػدى التالميػػذ مضػػطربى االنتبػػاه ذوى النشػػاط الزائػػد بالمرحمػػة االبتدائيػػة ،ودراسػػة نيمػػة
عبد المعطى( )2.18التى توصمت إلى الى فاعمية استراتيجية التحميؿ الشػبكى لتنميػة ميػارات
التفكيػػر البصػػرى والحػػس العممػػى فػػى العمػػوـ لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة) ،ودراسػػة عمػػى
الوردانى ( )2.17التػى توصػمت إلػى فاعميػة اسػتراتيجية قائمػة عمػى التحصػيؿ وتنميػة عػادات
العقػػؿ المنتج ػة لمػػارزانو لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة ،ودراسػػة إينػػاس لطفػػى وفوقيػػة عبػػد
العزيز ( )2.17التى توصمت إلى فاعمية الخرائط الذىنية فى تدريس مقرر التربيػة البيئيػة فػى
تنميػػة مػػا وراء الفيػػـ والػػوعى بمخػػاطر التمػػوث البيئػػى لػػدى طمبػػة كميػػة التربيػػة ،ودراسػػة مرفػػت
حامػػد ( )2.17التػػى توصػػمت إلػػى فاعميػػة التكامػػؿ بػػيف الخػػرئط الذىنيػػة اليدويػػة واإللكترونيػػة
لتنميػػػة التحصػػػيؿ فػػػى العمػػػوـ وميػػػارات التفكيػػػر التحميمػػػى والدافعيػػػة لػػػدى التالميػػػذ مضػػػطربى
االنتبػػاه مفرطػػى النشػػاط بالمرحمػػة االبتدائيػػة ،ودراسػػة حمػػداف عمػػى إسػػماعيؿ )2.16( ،التػػى
توصػػمت إلػػى فاعميػػة التفاعػػؿ بػػيف المعالجػػة التعميميػػة لخ ػ ارئط التفكيػػر واألسػػمو المعرفػػى فػػى
اكتسػػا المفػػاىيـ العمميػػة وتنميػػة التفكيػػر البصػػرى فػػى الكيميػػاء لتالميػػذ المرحمػػة المتوسػػطة،
ودراسة نواؿ عبد الفتاح ( )2.14التى توصمت إلى فاعمية خرائط العقػؿ فػى تنميػة المفػاىيـ العمميػة
والتفكيػػر البصػػػرى وبعػػػض عػػادات العقػػػؿ لػػػدى تالميػػذ الصػػػؼ الرابػػػن اإلبتػػدائى ،ودراسػػػة سػػػوزاف حسػػػف
( )2.13التى توصمت إلى فاعمية اسػتراتيجية الخػرائط الذىنيػة فػى تصػوي التصػورات البديمػة
لممفاىيـ العمميػة وتنميػة التحصػيؿ لػدى طالبػات المرحمػة الثانويػة بالسػعودية ،ودراسػة عطيػات
ياسيف ( )2.11التى توصمت إلى فاعمية شبكات التفكير البصرى فى تنمية التحصػيؿ الدراسػى
والتأمؿ العممى لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط بالمممكة العربية السعودية ،ودراسة عائشػة
فخرو ( )2.1.التى توصمت إلى فاعميػة اسػتخدـ خػرائط التفكيػر المتنوعػة والمتبوعػة بأنشػطة
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تعميميػػة جماعيػػة لتنميػػة تحصػػيؿ مفػػاىيـ التربيػػة ال ذائيػػة واالحتفػػاظ بػػأثر الػػتعمـ واالتجػػاه نحػػو
خػرائط التفكيػػر لػػدى طالبػػات جامعػة قطػػر بالمسػػتوى الرابػػن ،ودراسػة زبيػػدة قرنػػى( )2.1.إلػػى
فاعميػػة التفاعػػؿ بػػيف خ ػرائط التفكيػػر وأسػػالي الػػتعمـ السػػطحى /العميػػؽ فػػى تنميػػة التحصػػيؿ
وميارات التأمؿ العممى واتخاذ القرار فى الكيمياء لدى طال الصػؼ الثالػث اإلعػدادى ،ودراسػة
ىنػػاء عمػػى ( )2.1.التػػى توصػػمت إلػػى فعاليػػة اسػػتخداـ خ ػرائط التفكيػػر فػػى تنميػػة التحصػػيؿ
وميارات التفكير واتخاذ القػرار فػى مػادة الكيميػاء لػدى تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة ودراسػة ىالػة
سػػعيد ( )2..9التػػى توصػػمت إلػػى فعاليػػة الخػرائط العقميػة فػػى تنميػػة التفكيػػر الناقػػد واسػػتيعا
المفاىيـ الكيميائيػة لػدى طالبػات المرحمػة الثانويػة ذوات األسػالي المعرفيػة المختمفػة بالمممكػة
العربية السعودية ، ،ودراسة مندور عبد السالـ ( )2..8التى توصػمت إلػى فعاليػة اسػتراتيجية
خػرائط التفكيػػر فػػى تنميػػة التحصػػيؿ والتفكيػػر الناقػػد واالتجػػاه نحػػو العمػػؿ التعػػاونى لػػدى تالميػػذ
المرحمػػة المتوسػػطة بالمممكػػة العربيػػة السػػعودية ،ودراسػػة منيػػر موسػػى( ) التػػى توصػػمت إلػػى
فعالية خرائط التفكيػر فػى تنميػة التحصػيؿ والتفكيػر االبتكػارى واتخػاذ القػرار لػدى تالميػذ الصػؼ
الثالث اإلعدادى ،ودراسة خالد الباز( )2..7التى توصمت إلى فعالية خرائط التفكيػر فػى تنميػة
التحصيؿ والذكاءات المتعددة ،ودراسػة فاطمػة عبػد الوىػا ( )2..7التػى توصػمت إلػى فعاليػة
استخداـ خرائط التفكير فى تنمية التحصيؿ وبعض ميارات التفكير وعادات العقؿ لػدى تمميػذات
الصؼ الحادى عشر بسمطنة عماف.
ويتضح مف العرض السابؽ لمدراسػات السػابقة ،أف معظػـ ىػذه الدراسػات تنػاوؿ تنميػة
مخرجػػػات تعميميػػػة متعػػػددة وأنمػػػاط مختمقػػػة مػػػف التفكيػػػر ،كػػػالتفكير الناقػػػد والتفكيػػػر االبتكػػػارى
والتفكير التحميمػى والػذكاءات المتعػددة وعػادات العقػؿ واتخػاذ القػرار ،مػف خػالؿ اسػتخداـ أدوات
التعمـ البصرى كالمخططات والرسوـ البيانية وخرائط التفكير ،إال أف معظميا ركػز عمػى المرحمػة
اإلعدادية والثانوية ،كما اتضح ندرة الدراسات التى تناولت تنمية ىػذه الجوانػ بوجػة عػاـ لػدى
تالميذ المرحمة االبتدائية ،كما ال توجد دراسػة واحػدة – فػى حػدود عمػـ الباحػث -تناولػت تنميػة
وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى فػى العمػوـ الفيزيائيػة ،وكػذلؾ ميػارات التأمػؿ
فى الظواىر الفيزيائية بصفة خاصة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
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ثالثاُ :شبكات التمثيل البصرى فى العلوم الفيزيائية:
يمكػػف اسػػتخداـ بعػػض شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى فػػى تػػدريس العمػػوـ الفيزيائيػػة مػػف خػػالؿ
اسػػتخداـ أن ػواع مختمفػػة مػػف خ ػرائط التفكيػػر لتػػدريس وحػػدة دراسػػية أو موضػػوع دراسػػى معػػيف،
حس أىداؼ وميػارات ومفػاىيـ كػؿ درس ،ولكػؿ خريطػة منيػا أىػداؼ محػددة ووظػائؼ مميػزة
فى تنمية أنواع ومستويات مختمفة مف ميارات التفكير.
وال ػػرض األساسػػى مػػف اسػػتخداـ شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى كخػرائط أو مخططػػات التفكيػػر
وغيرىػا فػػى العمميػػة التعميميػػة ىػو تبسػػيط المعمومػػات ومسػػاعدة المػتعمـ عمػػى تػػذكرىا وتنظيميػػا
ومعالجتيا  ،ويج عند استخداـ شبكات التمثيؿ البصرى فى تدريس العمػوـ الفيزيائيػة ،مراعػاة
مايمى:
 تشػػجين المػػتعمـ عمػػى الػػتعمـ التعػػاونى والػػتعمـ المسػػتمر واالعتمػػاد عمػػى الػػنفس ،وتنميػػو
بعػػض الميػػارات االجتماعيػػة وميػػارات التفكيػػر االبتكػػارى والتػػأممى لديػػو  ،باالضػػافة إلػػى
تحسػػػػػػػػيف اسػػػػػػػػتيعابو لممفػػػػػػػػاىيـ وتزويػػػػػػػػده بميػػػػػػػػارات التواصػػػػػػػػؿ المعرفػػػػػػػػى والعقمػػػػػػػػى
الفعاؿ(.)Goldberg, 2004
 مساعدة المتعمـ عمى فيـ وتوضيح أفكاره بطريقة ممموسة مف خػالؿ إعػداه ليػذه الخػرائط
ممػػا ينػػتج عنػػو تمكػػف المػػتعمـ مػػف الفيػػـ بطريقػػة أفضػػؿ جوادراؾ العالقػػات بػػيف المفػػاىيـ
المختمفػػة كمػػا أنيػػا تحسػػف التقيػػيـ الػػذاتى وميػػارات مػػا وراء المعرفػػة لديػػة ( Kern ,
.)2005
 مسػاعدة المػتعمـ عمػى تصػميـ المخططػػات التفكيريػة وتطػوير الميػارات الحياتيػة لديػػة ألف
ىػػذه الخػػرئط تخاطػ العمميػػات العقميػػة األساسػػية كالمالحظػػة والمعالجػػة وتقػػويـ العمميػػات
وغيرىا (.)Holiday , 2006
 تشجين المتعمـ عمى استخداـ التفكير البصرى الذى يعتبر البوابة الرئيسية لتنميػة ميػا ارت
التفكير بأنواعو المختمفة.
 مسػػػاعدة المػػػتعمـ عمػػػى المشػػػاركة الفعميػػػة فػػػى تكػػػويف بنيػػػة تفكيريػػػة ومعرفيػػػة متماسػػػكة
ومتكاممة مرتبطة بفكرة أو مفيوـ أساسى مما يوفر مناخ تعميمى جماعى.
 مسػػػاعدة المػػػتعمـ عمػػػى تنظػػػيـ وفيػػػـ المعمومػػػات وعػػػرض األفكػػػار بطريقػػػة سػػػيمة ميسػػػرة
ومفيومو لو ( .)Holzman , 2004
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 إتاحػػة الفرصػػة لممػػتعمـ بتنميػػة تفكيػػره وتطػػوير تعممػػو وتفاعمػػو مػػن المسػػتويات المختمفػػة
لمضاميف المحتوى .
وتتميػز شػبكات التمثيػؿ البصػرى بمجموعػة مػف الخصػائص تتمثػؿ فػى التكامػؿ واالتسػػاؽ
والمرونػة والتأمػؿ والنمائيػة وىػذه الخصػائص تجعػؿ المػتعمـ يػتعمـ بصػورة أكثػر فاعميػة وكفػػاءة
وتساعد فى تنمية وظائؼ وعمميات التفكير المرتبطة بكؿ نوع مف أنواع ىذه الشبكات.

رابعاُ :وظائف التفكير المرتبطة بشبكات التفكير البصرى:

تعتبر شبكات التفكير البصرى ل ػة لمػتعمـ الفعػاؿ عبػر الثقافػات ول ػات مختمفػة فػى قاعػات
الػػدرس ،حيػػث أنيػػا ال تػػرتبط بم ػػة أو ثقافػػة معينػػة ،بػػؿ باعتبارىػػا ل ػػة بصػػرية مشػػتركة لمػػتعمـ
تتجاوز ىذه الحدود ،ذلؾ ألف وظائؼ التفكير المتضمنة بالخرائط تعد عمميات تفكيػر عامػة فػى
العقػػؿ اإل نسػػانى ،فيػػى تعػػد طريقػػة مناسػػبة لمتعمػػيـ فػػى القػػرف الحػػادى والعشػػريف لموصػػوؿ إلػػى
تعمـ واضح مف أجؿ التواصؿ فيما بيننا مف خالؿ أدوات بصرية معينة).)Hyerle, 2004, 3
حيث يرى ىيرؿ ) )Hyerle,2010,19أف شبكات التفكير بأنيا ل ػة تحويميػة لمػتعمـ لتفعيػؿ
التفكير البصرى وذلؾ مف خػالؿ التمثيػؿ البصػرى الػذى يػؤدى إلػى إسػراع وتشػجين الػتعمـ بػاقى
األثػر الػػذى يعتمػػد عمػػى البصػػيرة العميقػػة ،وتأخػػذ خػرائط وظػػائؼ التفكيػػر عػػدة أنمػػاط ديناميكيػػة
منيا خرائط المفاىيـ ،والرسوـ البيانية لألنظمة.
فشبكات التمثيؿ البصرى تساعد عمى تنمية التفكيػر البصػرى والػذى بػدوره يرسػـ أكثػر مػف
صػػورة مخيػػة لممفيػػوـ الواحػػد ،وفػػى ىػػذه األثنػػاء يحػػدث العديػػد مػػف وظػػائؼ التفكيػػر التػػى تقػػوـ
عمػػى البصػػيرة العميقػػة مػػف شػػأنيا أف تنمػػى وتشػػجن الػػتعمـ بػػاقى األثػػر ،وعنػػد اسػػتخداميا فػػى
مجػػػاؿ العمػػػوـ الفيزيائيػػػة فإنيػػػا تسػػػاعد الطػػػال عمػػػى تعميػػػؽ فكػػػرىـ ونظػػػرتيـ إلػػػى المفػػػاىيـ
الفيزيائيػػة والعالقػػات بينيػػا والتجػػار المعمميػػة ،وتػػوفر ليػػـ قػػد ارً مػػف التبصػػر جوادراؾ العالقػػات
المتشابكة بينيا).) Novak , 2003
فيى تمثؿ أدوات بصرية مترابطة تدعـ التعمـ التفاعمى عالى المسػتوى ،وتعتبػر وسػيمة مػا
وراء المعرفػػة ،تولػػد وتػػنظـ المعمومػػات لبنػػاء شػػبكات عقميػػة لممعمومػػات بيػػدؼ الوصػػوؿ إلػػى
منتجػػات نيائيػػة تضػػيؼ بعػػداً آخػػر لعمميػػة الػػتعمـ وىػػو أنيػػا أدوات تدريسػػية تتعامػػؿ مػػن حاسػػة
البصػػر وتنمػػى التفكيػػر عػػالى المسػػتوى الػػذى مػػف شػػأنو توليػػد األفكػػار وتنظػػيـ المعمومػػات مػػف

خالؿ النقد المتشابؾ واإلبداع فػى الفكػرة إلضػافة أبعػاداً أخػرى لمػدرس( Costa, & Kallick,
.)2000, 48
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ىػذا ويػػرى بيرسػى ( )Piercy, 2007, 67أف شػػبكات التفكيػر عبػػارة عػف ل ػػة بصػػرية
تتكامؿ فييا ميارات التفكير وفنيات التخريط  ،مما يساعد المتعمـ عمى التأمؿ والتفكيػر المػرف،
وتكػػويف شػػبكة عصػػبية لمتفكيػػر فيمػػا يدركػػو العقػػؿ ،تُبنػػى باسػػتمرار عمػػى مػػا أدركػػو الطػػال مػػف
خػػالؿ اسػػتخدامو لشػػبكات التفكيػػر كحزمػػة مػػف األدوات لبنػػاء المعرفػػة وتنميػػة المسػػتويات العميػػا
لمتفكير.
ويػػػرى مػػػا ارزانو ( )Marazano,2007,1أنػػػو يمكػػػف اسػػػتخداـ شػػػبكات التمثيػػػؿ البصػػػرى
بصورة منفردة أو فى مجموعات لتشكيؿ ل ة بصرية مشتركة لمتعمـ ذت معنى لكػؿ مػف الطػال
والمعمميف فى كؿ المستويات وفى كؿ الموضوعات ،حيػث أف اسػتخداميا إطػار مجتمعػى يشػكؿ
إستراتيجية تدريس فعالة .كما أنيا وسػيمة يسػتخدميا الػدماغ لتنظػيـ األفكػار وصػياغتيا بشػكؿ
يسػػمح بتػػدفؽ األفكػػار ،ويفػػتح الطريػػؽ أمػػاـ التفكيػػر الشػػعاعى الػػذى تنتشػػر فيػػو األفكػػار مػػف
المركز إلى كؿ االتجاىات).)Buold,2011, 21
فيػى تعتبػر أدوات نموذجيػة إلدمػاج الػدروس السػابقة والالحقػة ضػمف التقييمػات الصػػفية،
وتعتبػػػر أسػػػموباً جديػػػداً لتنظػػػيـ المعمومػػػات بحيػػػث تيسػػػر عمػػػى الطػػػال اسػػػترجاع المعمومػػػات
وتفسػيرىا وتحميميػػا ،ولعػؿ ال ػػرض األساسػى مػػف اسػتخداـ تمػػؾ الخػرائط ىػػو تبسػيط المعمومػػات
ومسػػػػاعدة المتعممػػػػيف عمػػػػى تػػػػذكرىا وتنظيميػػػػا ومعالجتيػػػػا وتطبيقيػػػػا فػػػػى مواقػػػػؼ جديػػػػدة
(.)Downing, 2004, 19
ويشػػير ىيػػرؿ ( )Hyerle,2008,1إلػػى أنػػو يمكػػف اسػػتخداـ شػػبكات التفكيػػر البصػػرى
كاستراتيجية تدريس ،فيى أكثر مف مجرد أشكاؿ تنظيمية ،وتتسـ بالمرونػة والفاعميػة ،وتشػجن
عمى التعمـ مدى الحياة ،ويمكف استخداميا فػى مرحمػة مػا قبػؿ الروضػة ،وحتػى مرحمػة مػا بعػد
التخػػرج فػػى الحيػػاة العمميػػة ،حيػػث يػػرى أنػػو رغػػـ الثػػروة المعرفيػػة التػػى يمتمكيػػا الطػػال  ،إال أف
ىناؾ خمط لدييـ حوؿ كيفية تصنيؼ وتحميػؿ وتقيػيـ األفكػار والمعمومػات ،والمقارنػة بينيػا ،لػذا
فإف كؿ شبكة مف شبكات التمثيؿ البصرى ،تقابؿ عممية تفكير مف وظائؼ التفكير.
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وفيما يمي جدوؿ يوضح شبكات التفكير الثمانية ووظائؼ التفكير المرتبطة بكؿ منيا:
خذ ه ()0
شجنبد اىتكنير اىثَبّيخ ظبئ اىتكنير اىَرتجطخ ثنو ٍْهب
ػَييخ اىتكنير اىَرتجطخ ثهب
ّوع شجنبد اىتكنير اىجظرى
اىتحذيذ  /اىتؼري
شجنخ اىذائرح
ط اىطَبد /اىخظبئض
شجنخ اىكقبػخ
تَييس اىتشبثه االختالف
شجنخ اىكقبػخ اىَسد خخ
اىتظْي في فئبد
شجنخ اىشدرح
اضتخالص األخساء ٍِ اىنييبد
شجنخ اىتحييو /اىذػبٍخ
تتبثغ تطيطو األفنبي
شجنخ اىتذفق
تحذيذ اىطجت اىْتيدخ
شجنخ اىتذفق اىَتؼذد
إدياك اىتْبظراد اىَتشبثهبد
شجنخ اىدطر أ اىقْطرح

حيث أف كؿ مخطط مػف شػبكات التمثيػؿ البصػرى ُيبنػى عمػى وظػائؼ تفكيريػة فػى مػت
اإلنسػاف ،كمػػا أف لكػؿ خريطػػة وظيفػة تفكيريػػة مثػؿ المقارنػػة بػيف موضػػعيف عمميػيف ،والمقابمػػة
والتضػػػاد بػػػيف شػػػيئيف مختمفػػػيف ،والتتػػػابن فػػػى تراكػػػ المفػػػاىيـ والعمميػػػات ،والتصػػػنيؼ ألجػػػزاء
متنوعة داخؿ كمية واحدة ،والسب لظاىرة معينة ،والنتيجة لتفاعؿ بعػض المكونػات أو األفكػار،
والوصػػػؼ لسػػػمات عمميػػػة مػػػف العمميػػػات ،والتنػػػاظرات أو المتشػػػابيات بػػػيف بعػػػض الظػػػواىر أو
المت يرات).)Hyerle, 2008, 12
وىذا مػا أكػده مػارجوليس وفػالنت از ) )Margulies&Valentza,2005حيػث أوضػحا أف
شبكات التمثيؿ البصرى تعتبر بمثابة أدوات تعمـ بصرية ،كؿ منيا يرتكز عمى عمميػات تفكيريػة
أساسية فػى المػت تتطمػ عمميػات معرفيػة ومياريػة كالمقارنػة ،والتضػاد ،والتتػابن ،والتصػنيؼ،
والسب والنتيجة ،والوصؼ ،والتفسير.
ومف خالؿ العرض السابؽ لمتمثيؿ البصرى وأىميتو فى تدريس العموـ الفيزيائيػة وشػبكات
التفكير البصرى بأنواعيا وأشكاليا المختمفة ،يمكف استخالص ما يمى:
 شبكات التفكير ل ة تعميمية تبسط وتنظـ عمميتػى التعمػيـ والػتعمـ وتحممػو وتفسػره وتوضػحالعالقات بيف الموضوعات وبعضيا.
 يمكػػف اسػػتخداـ شػػبكات التفكيػػر البصػػرى فػػى التػػدريس وبأشػػكاؿ تنظيميػػة مختمفػػة تتسػػـبالمرونة وتشجن عمى تنمية عمميات التفكير والتأمؿ العممى.
 شبكات التمثيؿ البصرى تثير العقؿ البشرى بطريقة معينة يساعد عمى توليد أفكار متعػددةومتنوعة.
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 شبكات التفكير تفعؿ التفكير البصرى وتربطو بأنواع متعددة ومختمفة مف وظائؼ التفكيػرالمناظرة لكؿ نوع منيا.
 يمكػػػف اسػػػتخداـ شػػػبكات التفكيػػػر فػػػى تػػػدريس مجػػػاؿ العمػػػوـ الفيزيائيػػػة لوصػػػؼ وتحميػػػؿاألحداث المرتبطة بالظواىر الفيزيائية والربط بينيا.
 يمكػػف اسػػتخداـ التمثيػػؿ البصػػرى فػػى تػػدريس العمػػوـ لتنميةةة مرةةارات التفمةةل فةةى ال ةةواهرالعلمية وو ائف التفكير المرتبطة برا.
ولقػػد اسػػتفاد الباحػػث مػػف العػػرض السػػابؽ فػػى تحديػػد األسػػس التػػى ينب ػػى أف ُيبنػػى فػػى
ضوئيا بناء وحدة فى العموـ الفيزيائية قائمة عمى شػبكات التمثيػؿ البصػرى ،وكػذلؾ فػى تحديػد
أنواع شبكات التمثيؿ البصرى المستخدمة فى الدراسة الحاليػة ،ووظػائؼ التفكيػر المرتبطػة بكػؿ
نوع منيا ،بما يتناس من طبيعة مجاؿ العموـ الفيزيائية واليدؼ مف ىذه الدراسة.

خامسا ً :مهارات التأمل فى الظواهر الفيزيائية:

ُيعد التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية ،أحد أشكاؿ التفكير التػى تعتمػد عمػى الموضػوعية ومبػدأ
السػػػببية فػػػى مواجيػػػة المشػػػكالت ،وتفسػػػير الظػػػواىر الطبيعيػػػة واألحػػػداث والظػػػروؼ المحيطػػػة
وتحديد أبعاده والتعمؽ فى عناصره والقدرة عمى اكتشاؼ وتفسير العالقات بيف ىذه العناصر.
فالػتأمؿ عممية عقمية تركز عمى ما نعتقده أو ما نعممػو وكػذا االسػتدعاء الػواعي الفػاحص
ليا كأساس لمتقويـ واتخاذ القرار ،مما يساعد عمى زيادة القػدرة عمػى اسػتخداـ وتطبيػؽ مػا يػتـ
تعممو فػي الحيػاة المينيػة والعمميػة (  .(Cama, et.al.2007كمػا تقػوـ عمػى تحميػؿ األحػداث
أو الظواىر إلى مجموعػة مػف العناصػر ودراسػة جميػن الحمػوؿ الممكنػة وتقويميػا والتحقػؽ مػف
صحتيا والوصوؿ إلى التفسير الصحيح لتمؾ الظواىر(مجدى عزيز.)446 ،2..5 ،
فالػػػتأمؿ فػػى الظ ػواىر الفيزيائيػػة بوجػػو خػػاص ىػػو انػػدماج عقمػػى فػػي العمميػػات المعرفيػػة
لفيـ العوامؿ المتباينة في تمػؾ الظػواىر واألحػداث المرتبطػة بيػا ،ويقصػد باالنػدماج العقمػي مػا
ينػتج عػػف نشػاط الفػػرد أثنػػاء بنػاءه لممعػػارؼ عػػف موقػؼ مػػا ،بيػػدؼ تنميػة اسػػتراتيجيات إنجػػاز
العمؿ وأداؤه خالؿ ىذا الموقؼ(.)Song, et.al,2006
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كما أف التأمؿ العممى يساعد الطال عمى استخداـ المعرفػة السػابقة فػي التعامػؿ مػن
المواقػػؼ الجديػػدة ،ومواجيػػة المشػػكالت والمواقػػؼ المختمفػػة وتحميميػػا والتخطػػيط ليػػا جواصػػدار
الق ػ اررات المناسػػبة كمػػا أنػػو يسػػاعد عمػػى تنميػػة اإلحسػػاس بالمسػػئولية والسػػيطرة عمػػى التفكيػػر
والنجاح في أداء المياـ (فاطمة عبد الوىا .)2..5،178 ،
ويعرؼ (جودت سعادة )43،2..8 ،التأمؿ العممى بأنو ذلؾ النمط مف التفكير المرتبط
بالوعي الذاتي ،والمعرفة الذاتية أو التأمؿ الذاتي ،والذي يعتمد عمى التمعف ومراقبة ميارات
التفكير العميا لدييـ.
ويرى بيروف ومكينيز( )Byron & Mcinnis, 2003أف التأمػؿ العممػى ىػو ذلػؾ التفكيػر
الذي يتـ فيو توضيح معنى الخبرات الماضية أو الحالية بمصػطمحات الفػرد نفسػو أي بمفيومػو
ىو وعالقتيا بو وباآلخريف.
ونظػ ارً الخػػتالؼ اآلراء حػػوؿ مفيػػوـ التأمػػؿ العممػػى فقػػد انعكػػس ذلػػؾ عمػػى تحديػػد أبعػػاده أو

مياراتو ،حيث يرى نيوتف ( )Newton,2000,281أف أبعػاد التأمػؿ العممػى تتمثػؿ فػى التعػرؼ
عمى المشكمة العممية ،واالستجابة ليػا ،وتحديػد المشػكمة جواعػادة تحديػدىا ،والتجريػ لموصػوؿ
لمنتائج واكتشاؼ التطبيقػات المختمفػة ليػذه النتػائج ،وفحػص النتػائج المرتبطػة وغيػر المرتبطػة
لتطبيؽ الحؿ وتقييمو وذلؾ بتحديد ما إذا كانت النتيجة صحيحة أـ غير صحيحة.
بينمػػػا يػػػرى سػػػونج ( )Song,et.al,2006أف الفػػػرد المفكػػػر عميػػػو أف يمػػػارس عػػػدداً مػػػف

ميػػػػارات التأمػػػػؿ العممػػػػى تتمثػػػػؿ فػػػػى تحديػػػػد األسػػػػبا واألدلػػػػة المنطقيػػػػة ،تحديػػػػد اإلدعػػػػاءات
والمتناقضػػػػات ،تقيػػػػيـ االسػػػػتدالالت المنطقيػػػػة واإلحصػػػػائية ،تحديػػػػد المعمومػػػػات المحذوفػػػػة أو
الناقصة.
ويحدد شيرميس ) )Shermis,2006أبعاد التأمؿ العممػى فػى تحديػد األسػبا واألحػداث،
تحديد الميـ مف غير الميـ ،إصدار أحكاـ مناسبة ومالئمة.

بينمػػا يشػػير بيػػروف ومكينيػػز ( )Byron&Mcinnis,2003إلػػى أف أبعػػاد التأمػػؿ العممػػى
تتمثؿ فى التعرؼ عمى األخطاء في اإلجراءات ،تنظيـ عناصر الموقػؼ ، ،إيجػاد حمػوؿ جديػدة،
التطبيؽ الفعمى لمحموؿ المقترحة ،اتخاذ ق اررات تأممية ،تقويـ المخرجات النيائية.
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فى حيف يرى سمرسػى( )Semerci,2007إلػى أف ميػارات التأمػؿ العممػى تجمػن مػا بػيف
ميػػارات التفكيػػر العميػػا وبػػيف االتجاىػػات والقػػيـ ،وحػػددت ىػػذه الميػػارات فػػي :التفكيػػر المسػػتمر
المقصود ،تفتح العقؿ ،التساؤؿ الفعاؿ ،المسئولية التبصر.
ويرى كاما (  (Cama, et.al, 2007أنو يمكف تنمية التأمػؿ فػى الظػواىر الفيزيائيػة لػدى
الطال مف خالؿ اتباع القواعد التالية:
 تصميـ الػدروس بحيػث تتنػاوؿ عػدداً مػف الموضػوعات مػن الت طيػة العميقػة ليػا بػدال مػفالت طية السطحية لعدد كبير مف الموضوعات.

 -عرض الدروس أو األحداث أو الظواىر عرضاً مترابطاً ومنطقياً.

 -منح الطال وقتاً كافياً ومناسباً لإلجابة عف األسئمة المطروحة.

 توجيػػػو أسػػػئمة تتحػػػدي تفكيػػػر الطػػػال مػػػف قبػػػؿ المعمػػػـ بحيػػػث مسػػػتوي قػػػدرات الطػػػالواستعدادتيـ.
 إبداء االىتماـ بأفكار الطال مف قبؿ المعمـ واستعماؿ أسالي بديمة لمعالجة المشكالت.بينمػػػػا يحػػػػدد كػػػػؿ مػػػػػف بػػػػوالرد وآخػػػػروف( ،)Pollard,et.al,2002,5وسػػػػونج وآخػػػػػروف
( )Song,et.al,2006,67بعض القواعػد التػى يجػ مراعاتيػا عنػد تنميػة التأمػؿ فػى الظػواىر
الفيزيائية لدى المتعمميف ،تتمثؿ فيما يمى:
 إتاحػػػة الفرصػػػة لممػػػتعمـ لمقيػػػاـ بعمميػػػات البحػػػث والتأمػػػؿ واالستقصػػػاء والتحميػػػؿ لكافػػػةالمعمومات المتوفرة وذلؾ لتحديد واستخالص طبيعة الظاىرة وأبعادىا.
 تنظػػيـ كافػػة المعمومػػات والمفػػاىيـ واألنشػػطة والخبػرات التعميميػػة فػػي صػػورة تتػػيح لممػػتعمـفرصة تطبيؽ ىذه المعمومات والمفاىيـ والتعميمات في مواقؼ حياتية جديدة.
 إتاحة الفرصة لممتعمـ لتأويؿ كافة البيانات والمعمومات المعطاة ،والقياـ بتخمينػات مقبولػةوذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى استنتاجات مناسبة.
 توفير بيئة تعمـ متمركزة حػوؿ الظػاىرة واألحػداث المرتبطػة بيػا ومشػجعة عمػى التأمػؿ فػىعناصرىا وأسبابيا.
 تشجين الطال عمى استنباط طرؽ بديمة لعرض المعمومات وتحميميا. اسػػتخداـ الح ػوافز التعميميػػة لتشػػجين أفكػػار الطػػال  ،جواتاحػػة الفرصػػة لمطػػال لممناقشػػاتالجماعية.
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يتضح مف العرض السابؽ لمتأمؿ فى الظواىر الفيزيائية وأبعػاده ومياراتػو وخصائصػو ،أف
ىنػػاؾ آراء واتجاىػػات متعػػددة فػػى تحديػػد أبعػػاد التأمػػؿ العممػػى ،إال أف معظػػـ اآلراء واالتجاىػػات
والكتابات التربوية اتفقت عمى أف أبعادميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية تتمثػؿ الكشػؼ عػف
الم الطات ،الوصوؿ إلى استنتاجات ،تقديـ تفسيرات منطقية ،تقييـ النتائج المقترحػة ،،لػذا فقػد
قاـ الباحث بتبنى ىذه األبعاد فى الدراسة الحالية.

خطوات الدراسة وإجراءاتها:

أوالً :إعادة بناء وحدة دراسية قائمة على التعلم البصرى:
تػػـ إعػػادة بنػػاء وحػػدة دراسػػية مػػف مقػػرر العمػػوـ بالمرحمػػة االبتدائيػػة قائمػػة عمػػى شػػبكات
التمثيؿ البصرى ،لتنمية وظػائؼ التفكيػر المرتبطػة بيػا وميػارات التأمػؿ فػى الظػواىر الفيزيائيػة
مف خالؿ اإلجراءات التالية:

 -1تحديد أسس بناء وحدة فى العلوم قائمة على التعلم البصرى:
تـ تحديد األسس التى ينب ى أف ُيبنى فى ضػوئيا بنػاء وحػدة دراسػية فػى العمػوـ الفيزيائيػة
قائمة عمى شػبكات التمثيػؿ البصػرى لتنميػة وظػائؼ التفكيػر المرتبطػة بيػا وميػارات التأمػؿ فػى
الظواىر الفيزيائية مف خالؿ مراجعة وتحميؿ األدبيات والبحوث والدراسات السابقة فيما يمى:
-

التمثيؿ البصرى وخصائصو.

 شبكات التمثيؿ البصرى فى العموـ الفيزيائية. وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى. ميارات التأمؿ الظواىر الفيزيائية.وقد تـ تحديد ىذه األسس فيما يمى:
 إتاحػػػة الفرصػػػة لمتالميػػػذ إلدراؾ أىميػػػة تطبيػػػؽ العمػػػوـ الفيزيائيػػػة فػػػى الحيػػػاة مػػػف خػػػالؿالعالقات بيف المعمومات والمفاىيـ.
 تييئة الفرصة لمتالميذ الكتسا القدرة عمى تحميؿ األفكار والظواىر عنػد بنػاء الشػبكات أوالمخططات البصرية.
 استخداـ شبكات التفكير بشكؿ يركػز عمػى مفيػوـ وحػدة المعرفػة العمميػة وتكامميػا ،ولػيساعتبارىا معمومات منفصمة ال رابط بينيا.
 إتاحػػة الفرصػػة لمتالميػػذ بممارسػػة عمميػػات ووظػػائؼ التفكيػػر المرتبطػػة بكػػؿ شػػبكة مػػفشبكات التمثيؿ البصرى.
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 مساعدة التالميذ عمى االعتماد عمى أنفسيـ فى تحميػؿ المعمومػات والظػواىر الفيزيائيػةوالتوصؿ لمعالقات بينيا.
 حث التالميذ عمى البحث وتحميؿ الظواىر الفيزيائيػة وتقيػيـ األحػداث والتوصػؿ لمعالقػاتبينيا .
 تشػػجين التالميػػذ عمػػى اسػػتنباط العالقػػات بػػيف موضػػوعات كػػؿ درس أو بػػيف مجموعػػةدروس مرتبطة من بعضيا.
 إتاحة الفرصة لمتالميذ لمراجعة تفكيرىـ وتقييمو مف خالؿ التقييـ الذاتى وتقييـ األقراف. إتاحػػػة الفرصػػػة لممػػػتعمـ لمقيػػػاـ بعمميػػػات البحػػػث والتأمػػػؿ واالستقصػػػاء والتحميػػػؿ لكافػػػةالمعمومات المتوفرة وذلؾ لتحديد واستخالص طبيعة الظاىرة وأبعادىا.
 إتاحػػة الفرصػػة لممػػتعمـ لتأويػػؿ كافػػة البيانػػات والمعمومػػات المعطػػاة ،والقيػػاـ بتخمينػػاتمقبولة وذلؾ بيدؼ الوصوؿ إلى استنتاجات مناسبة.
 توفير بيئة تعمـ متمركزة حوؿ الظاىرة واألحداث المرتبطة بيا ومشػجعة عمػى التأمػؿ فػىعناصرىا وأسبابيا.
 تػػػوفير خبػػػرات وأنشػػػطة مرتبطػػػة ببيئػػػة وحيػػػاة التالميػػػذ ،تثيػػػر اىتمػػػامتيـ وذات م ػػػزىبالنسبة ليـ.
 تعػػدد شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى وتنوعيػػا بحيػػث تراعػػى حاجػػات وقػػدرات تالميػػذ المرحمػػةاالبتدائية.
 تمكػػيف التالميػػذ مػػف تنظػػيـ األفكػػار بطريقػػة مفيومػػة لػػدييـ جواضػػافة تفصػػيالت وعالقػػاتومالحظات عمييا.
 تقػػػديـ ت ذيػػػة راجعػػػة لألفكػػػار والعالقػػػات بػػػيف الظػػػواىر التػػػى توصػػػموا إلييػػػا مػػػف خػػػالؿاستخداميـ لشبكات التمثيؿ البصرى.
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 -0تحديد إجراءات التدريس وفق التمثيل البصرى:
تـ تحديد اإلجراءات التى يج اتباعيا لتػدريس وحػدة دراسػية فػى العمػوـ الفيزيائيػة قائمػة
عمػػػى التمثيػػػؿ البصػػػرى لتنميػػػة وظػػػائؼ التفكيػػػر المرتبطػػػة بيػػػا وميػػػارات التأمػػػؿ فػػػى الظػػػواىر
الفيزيائية ،وعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف إلبداء الرأى فيما يمى:
 مدى اتساقيا من األسس التى تـ التوصؿ إلييا. مدى وضوح وتتابن إجراءاتيا. مدى مالءمتيا لتالميذ المرحمة االبتدائية. مدى مناسبتيا لطبيعة العموـ الفيزيائية مدى تحقيقيا ألىداؼ الدراسة.ىذا وقد اتفؽ السادة المحكموف عمى صالحية ىذه اإلجراءات التدريسية ،وتمثمت ىذه
اإلجراءات فى صورتيا النيائية فيما يمى:

( )1مرحلة التهيئة وإثارة الدافعية للتفكير:
وفييا يقوـ المعمػـ بإثػارة دافعيػة التالميػذ لمتفكيػر ،وذلػؾ مػف خػالؿ عػرض موضػوع الػدرس
وأىدافو ،وعرض عناصر الدرس والظواىر المرتبطة بو فى صورة شبكات تمثيؿ بصرى متنوعػة
ومناقشة العالقات بينيا ،وتوضيحيا لمتالميذ.

( )0مرحلة النمذجة أو المحاكاة:
وفييا يقوـ المعمـ بعرض أنواع لشػبكات التمثيػؿ البصػرى التفكيػر أو المنظمػات التخطيطيػة
الصػػماء التػػى يمكػػف اسػػتخداميا فػػى الػػدرس ،والعالقػػة بػػيف مكوناتيػػا وأمثمػػة مبسػػطة عمييػػا،
ويطم مف التالميذ تصميـ نماذج مبسطة مماثمة مرتبطة بالظواىر الفيزيائية فى بيئػة التالميػذ
وحياتيـ اليومية.

( )3مرحلة تحليل األفكار وتحديد العناصر:
وفػػى ىػػذه المرحمػػة يػػتـ تحديػػد عناصػػر شػػبكة التمثيػػؿ البصػػرى ،حيػػث يتػػيح المعمػػـ الفرصػػة
لمطػػال لمعمػػؿ فػػى مجموعػػات لتحميػػؿ األفكػػار أو المفػػاىيـ أو الظ ػواىر المرتبط ػة بموضػػوعات
الدرس ،مف خالؿ قراءة الدرس أو مف خالؿ مشاىدة فيديو أو لوحػات توضػيحية أو مجموعػة
مف الصور لمظواىر الفيزيائية تحت إشراؼ وتوجيو المعمـ.
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( )4مرحلة تكوين العالقات بين العناصر :
وفػػى ىػػذه المرحمػػة يػػتـ تحديػػد العالقػػات بػػيف عناصػػر شػػبكة التمثيػػؿ البصػػرى ،وفييػػا يقػػوـ
التالميػػذ بتحديػػد نػػوع العالقػػات بػػيف عناصػػر موضػػوع الػػدرس المػراد تصػػميـ خريطػػة تفكيػػر ليػػا،
سػواء أحاديػػة أو ثنائيػػة أو متعػػددة األبعػػاد ،وكػذلؾ تحديػػد الرمػػوز أو الكممػػات الرابطػػة لتوضػػيح
تمؾ العالقات.

( )5مرحلة تحديد شكل الشبكة وتصميمها:
وفى ىذه المرحمة يقوـ التالميذ بتصػميـ شػبكة التمثيػؿ البصػرى ،حيػث يقػوـ التالميػذ فػرادى
أو مجموعات باختيػار أحػد أشػكاؿ شػبكات التمثيػؿ البصػرى المناسػبة ،والتػى يمكػف اسػتخداميا
لمتعبير عف العناصر السابقة والعالقات بينيا ،ثـ يقوـ التالميذ بتصميـ ىذه الخريطة.

( )6مرحلة التقويم والتغذية الراجعة :
وفييػػا يػػتـ إتاحػػة الفرصػػة لمطػػال لمراجعػػة وتقػػويـ مػػا توصػػموا إليػػو ،مػػف خػػالؿ المناقشػػة
والحػوار أو العصػػؼ الػػذىنى أو تقػػويـ األقػراف أو كتابػػة التقػػارير ،لمتحقػػؽ مػػف مػػدى اسػػتيعابيـ
لمعناصر أو األفكػار أو المفػاىيـ التػى تػـ تعمميػا مػف تصػميـ شػبكات التفكيػر وتحميػؿ العالقػات
بينيا وتقييميا ،وتقديـ الت ذية الراجعة ليـ.

 -3اختيار الوحدة الدراسية:
مف خالؿ اطالع الباحث عمى مقرر العموـ بالصؼ السادس اإلبتدائى ،تػـ اختيػار وحػدة "
القوى والحركة " وذلؾ لألسبا التالية:
 ىػػذه الوحػػدة الدراسػػية تتضػػمف بعػػض الموضػػوعات المتنوعػػة فػػى مجػػاؿ العمػػوـ الفيزيائيػػةالتى يدرسيا التالميذ فى المرحمة االبتدائية.
 ارتبػػاط محتػػوى ى ػذه الوحػػدة بعديػػد مػػف األحػػداث والظ ػواىر الفيزيائيػػة التػػى تتػػيح الفرصػػةلممعمـ الستخداـ شبكات التمثيؿ البصرى وتنمية وظائؼ التفكير المرتبطة بيذه الشبكات.
 تتضػػمف الوحػػدة عديػػد مػػف المفػػاىيـ العمميػػة األساسػػية والظ ػواىر المجػػردة ،والتػػى يشػػكومعظـ التالميذ مف صعوبتيا.
-

تتضمف الوحدة عديد مف مف الموضوعات التى تتػيح الفرصػة لمتالميػذ لتصػميـ مجموعػة
متنوعة مف شبكات التمثيؿ البصرى.

 ما تتضمنو الوحدة مف العديد مف األنشطة والظواىر المرتبطػة ببيئػة الطػال  ،والتػي تثيػرالتالميذ وتتيح ليـ الفرصة لمبحث والتحميؿ والػتأمؿ.
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 -4إعداد كتيب التلميذ(*):
تػػـ تصػػػميـ كتيػػ لمتمميػػػذ بحيػػػث يتضػػمف األنشػػػطة والتكميفػػػات المرتبطػػة بوحػػػدة " القػػػوى
والحركة " فى ضوء شبكات التمثيؿ البصرى ،والتى يقوـ التالميذ بتنفيذىا وفؽ إرشػادات المعمػـ
واإلجراءات التى يتبعيا أثناء تدريس الوحدة ،بحيػث يتػيح لمتالميػذ الفرصػة لتػدويف المالحظػات
واالستنتاجات وممارسة وظائؼ التفكيػر المرتبطػة بشػبكات التمثيػؿ البصػرى ،واسػتخداـ ميػارات
التأمػػؿ فيمػػا تعممػػوه بأنفسػػيـ ،وقػػد روعػػى فػػى كتي ػ التمميػػذ أف يحفػػز تفكيػػر الطػػال ويثيػػر
اىتماميـ مف خالؿ ممارستو ألنشطة حقيقية مرتبطة بواقن الطػال  ،وذات معنػى وم ػزى ليػـ،
ويتيح لمطال فرصة لمعمؿ فى مجموعػات تعاونيػة أو بشػكؿ فػردى لمتأمػؿ والتحميػؿ ،وممارسػة
عمميات ووظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى.

 -5إعداد دليل المعلم(*):
قاـ الباحػث بإعػداد دليػؿ لمعمػـ العمػوـ لتػدريس وحػدة دراسػية فػى العمػوـ الفيزيائيػة قائمػة
عمػػػى شػػػبكات التمثيػػػؿ البصػػػرى ،يمػػػده باإلرشػػػادات والتوجييػػػات ،واألىػػػداؼ العامػػػة لموحػػػدة،
وشػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى المناسػػبة لموحػػدة ،والوسػػائؿ واألدوات الالزمػػة لتنفيػػذىا ،واإلج ػراءات
المتبعة فى تدريس الوحدة وفؽ شبكات التمثيؿ البصرى ،والخطة الزمنية لتدريسيا ،كما يػزوده
بأسالي التقويـ المقترحة لموضوعات الوحدة وطريقة تنفيذىا.

 -6التأكد من صالحية كتيب التلميذ ودليل المعلم:
تػػـ عػػرض كػػؿ مػػف كتي ػ التمميػػذ ودليػػؿ المعمػػـ عمػػى مجموعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف،
وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى آرائيـ فيما يمى:
 مدى وضوح وصحة إجراءات تدريس الوحدة فى ضوء التمثيؿ البصرى. مدى مناسبة طريقة التدريس لخصائص تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائى. مدى اتفاؽ كؿ مف كتي التمميذ ودليؿ المعمـ فى تحقيؽ أىداؼ الدراسة. مدى اال تساؽ والتكامؿ بيف دليؿ المعمـ و كتي التمميذ. مدى وضوح دور كؿ مف المعمـ والطال . -مدى توظيؼ شبكات التمثيؿ البصرى فى المحتوى.

(*) ملحق ( )1كتاب التلميذ.
(*) ملحق ( )2دليل المعلم.
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وقػػد اتفػػؽ السػػادة المحكمػػوف عمػػى صػػالحية الوحػػدة المتمثمػػة فػػى (كتيػػ التمميػػذ ،دليػػؿ
المعمـ) ،وبذلؾ أصبحت الوحدة المعدة صالحة لمتطبيؽ عمى عينة الدراسة.
وبإعادة بناء وحدة " القوى والحركة " فى ضػوء شػبكات التمثيػؿ البصػرى ،والتػى تتمثػؿ فػى(
كتا التمميذ ،دليؿ المعمـ) ،والتأكد مف صالحيتيا ،يكوف قد تػـ اإلجابػة عػف السػؤاؿ األوؿ مػف
أسئمة الدراسة وىو:
" مػػا صػػورة وحػػدة دراسػػية فػػى العمػػوـ الفيزيائيػػة قائمػػة عمػػى شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى لتنميػػة
وظائؼ التفكير المرتبطة بيا وميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية؟ "

ثانيا ُ :إعداد أداتى القياس فى الدراسة:

تحددت إجراءات إعداد أداتى القياس فى الدراسة الحالية كما يمى:

 -1إعداد اختبار وظائف التفكير المرتبطة بشبكات التمثيل البصرى :
تـ بنػاء اختبػار وظػائؼ التفكيػر المرتبطػة بشػبكات التمثيػؿ البصػرى لػدى تالميػذ الصػؼ
السادس اإلبتدائى وفقاً لمخطوات التالية:

أ -تحديد الهدف من االختبار:

تحدد اليدؼ مف اختبار فى قياس وظائؼ التفكير المرتبطػة بشػبكات التمثيػؿ البصػرى لػدى
تالميذ المرحمة االبتدائية.

ب -تحديد أبعاد االختبار:
تـ تحديد أبعاد أو محاور االختبار مف خالؿ اإلطالع عمى الدراسات والبحوث السػابقة التػى
اىتمت بشبكات التمثيؿ البصرى وأنواعيا ووظائؼ التفكير المرتبطػة بكػؿ منيػا ،الشػتقاؽ أبعػاد
اختبار وظائؼ التفكير فى الدراسة الحالية والتى تمثمت فيما يمى:
 وصؼ الخصائص أو السمات تتابن وتسمسؿ األفكار تحديد السب والنتيجة استخالص األجزاء مف الكميات -تحديد التناظرات والمتشابيات

ج -صياغة مفردات االختبار:
تـ صػياغة مفػردات االختبػار فػى صػورتو األوليػة ،فػى صػورة مواقػؼ يػدور كػؿ منيػا حػوؿ
ويطم ػ مػػف الطػػال تحديػػد األبعػػاد
موقػػؼ أو ظػػاىرة فيزيائيػػة معينػػة واألحػػداث المرتبطػػة بيػػاُ ،
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المحددة سمفاً فى كؿ منيا ،عددىا ( )8مفػردات رئيسػية ،ولكػؿ منيػا ( )5مفػردات فرعيػة ،وقػد
روعي في صياغة مفردات االختبار ما يمى:

 أف تعبر كؿ مفردة عف الميارة الفرعية التى تقيسيا. تناس المفردات من مستوى تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائى. صحة ووضوح محتوى المفردات مف الناحية العممية والم وية. ارتباط المفردات بموقؼ أو ظاىرة فى مجاؿ العموـ الفيزيائية -عدـ اعتماد اإلجابة عف المفردات عمى تحصيؿ التالميذ لمادة العموـ

د -كتابة تعليمات االختبار:
تعتبر التعميمػات موجيػات أساسػية تسػاعد التالميػذ عمػى االسػتجابة لمفػردات االختبػار
بسػػيولة ويسػػر ،وقػػد صػػي ت التعميمػػات فػػى صػػورة واضػػحة ومبسػػطة لتالميػػذ الصػػؼ السػػادس
اإلبتدائى.

هـ  -تحديد صدق االختبار:
لمتحقػؽ مػف صػػدؽ اختبػار وظػػائؼ التفكيػر ،والتأكػػد مػف أنػو يقػػيس مػا وضػػن لقياسػو ،تػػـ
عرض المقياس فى صورتو األولية عمى مجموعة مػف المحكمػيف المتخصصػيف فػى مجػاؿ عمػـ
النفس وطرؽ التدريس ،وذلؾ إلبداء الرأي فيما يمى:
 ارتباط المفردات باألبعاد المحددة لالختبار. صدؽ مضموف مفردات االختبار فى قياس ما وضعت لقياسو. صحة ووضوح الصياغة الم وية والعممية لمفردات االختبار. مناسبة مفردات االختبار لمستوى تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائى.ىذا وقد اتفػؽ السػادة المحكمػوف عمػى صػالحية مفػردات االختبػار لقيػاس وظػائؼ التفكيػر
المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى.
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و -التجربة االستطالعية لالختبار:
تػػـ تطبيػػؽ االختبػػار عمػػى عينػػة اسػػتطالعية مػػف تالميػػذ الصػػؼ السػػادس اإلبتػػدائى -غيػػر
عينة الدراسػة -مػف مدرسػة أسػماء بنػت أبػى بكػر االبتدائيػة بػإدارة شػرؽ مدينػة نصػر عػددىا
( )43تمميذاً ،وذلؾ لتحديد ما يمى:

 -زمن االختبار:

تبيف أف متوسط الزمف المناسػ إلنتيػاء جميػن التالميػذ مػف اإلجابػة عمػى جميػن مفػردات
االختبػػار ح ػوالى ( )6.دقيقػػة ،منيػػا ( )5دقػػائؽ إللقػػاء التعميمػػات عمػػى الطػػال  ،وشػػرح كيفيػػة
االستجابة عمى مفردات االختبار.

 درجة ثبات االختبار:تػػػػـ حسػػػػا معامػػػػؿ ثبػػػػات االختبػػػػار بطريقػػػػة التجزئػػػػة النصػػػػفية لكػػػػؿ جػػػػزء مػػػػف أجػػػػزاء
االختبار(األسػػئمة ذات األرقػػاـ الفرديػػة مقابػػؿ األسػػئمة ذات األرقػػاـ الزوجيػػة) باسػػتخداـ معادلػػة
(سػػبيرماف بػػرواف) ،حيػػث تراوحػػت قػػيـ الثبػػات بػػيف ( ،)..84 -..81ممػػا يػػدؿ ذلػػؾ عمػػى أف
االختبار عمى درجة عالية مف الثبات ،وبذلؾ فيو صالح لمتطبيؽ.

ى -إعداد الصورة النهائية لالختبار(*):

بعد التأكد مف صدؽ االختبار ،وحسا ثباتو ،أصبح االختبار فى صػورتو النيائيػة ،مكونػاً

مػػف ( )8مفػػردات رئيسػػية ،بواقػػن ( )4.مفػػردة فرعيػػة ،تعكػػس أبعػػاد االختبػػار ،ويخصػػص لكػػؿ

مفػػردة فرعيػػة ( )2درجػػات عنػػدما تكػػوف اإلجابػػة مرتبطػػة إرتباط ػاً وثيق ػاً بػػالمطمو  )1( ،درجػػة

عندما تكوف اإلجابة مرتبطة جزئياً بالمطمو ( ،صفر) درجة عندما تكوف اإلجابػة غيػر مرتبطػة

بالمطمو  ،وبذلؾ تكوف الدرجة النيائية لالختبػار( )8.درجػة ،وفػى ضػوء ذلػؾ أصػبح االختبػار
فى صػورتو النيائيػة وصػالحاً لمتطبيػؽ ،ويوضػح جػدوؿ ( )2مواصػفات اختبػار وظػائؼ التفكيػر

المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى فى صورتو النيائية:

(*) ممحق ( :)3اختبار وظائف التفكير المرتبطة بشبكات التمثيل البصرى
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خذ ه ()7
ٍواطكبد اختجبي ظبئ اىتكنير اىَرتجطخ ثشجنبد اىتَثيو اىجظرى
في اىؼيوً اىكيسيبئيخ في طويته اىْهبئيخ
ػذداىَكرداد

يرٌ اىَكردح

اىذيخخ
اىنييخ

اىوزُ
اىْطجي

أثؼبد االختجبي

8

أ( –)0أ( -)7أ( – )3أ()4
أ( -)5أ( -)6أ( –)2أ()8

06

%71

تتبثغ تطيطو األفنبي

8

تحذيذ اىطجت اىْتيدخ

8

ة( –)0ة( -)7ة(– )3
ة()4
ة( -)5ة( -)6ة( –)2ة()8
ج( –)0ج( -)7ج( – )3ج()4
ج( -)5ج( -)6ج( –)2ج()8

06

%71

06

%71

اضددددددتخالص األخددددددساء ٍددددددِ
اىنييبد

8

د( –)0د( -)7د( – )3د()4
د( -)5د( -)6د( –)2د()8

06

%71

تحذيددددددددددددددددذ اىتْددددددددددددددددبظراد
اىَتشبثهبد

8

،ـ(، –)0ـ(، -)7ـ(– )3
،ـ()4
،ـ(، -)5ـ(، -)6ـ(، –)2ـ()8

06

%71

االختجبي منو

41

81

:011

ط

اىخظبئض أ اىطَبد

 -0إعداد مقياس مهارات التأمل فى الظواهر الفيزيائية:
تػػـ إعػػداد مقيػػاس ميػػارات التأمػػؿ فػػى الظػػواىر الفيزيائيػػة لػػدى تالميػػذ الصػػؼ السػػادس
اإلبتدائى وفؽ الخطوات التالية:

أ -تحديد الهدف من المقياس:
ييدؼ ىذا المقيػاس إلػى قيػاس ميػارات التأمػؿ فػى الظػواىر الفيزيائيػة لػدى تالميػذ الصػؼ
السادس اإلبتدائى ،لمحصوؿ عمػى بيانػات واضػحة تعكػس قػدرة التالميػذ عمػى اسػتخداـ ميػارات
التأمػػؿ فػػى الظ ػواىر الفيزيائيػػة ،بعػػد دراسػػتيـ لوحػػدة دراسػػية فػػى العمػػوـ الفيزيائيػػة قائمػػة عمػػى
شبكات التمثيؿ البصرى.

ب -تحديد أبعاد المقياس:
مف خالؿ اإلطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة التى تناولت إعػداد أدوات لقيػاس التأمػؿ
العممى بوجو عاـ ،والتى سبؽ اإلشارة إلييا فى اإلطار النظري لمدراسة ،تـ تحديد أبعاد مقيػاس
ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية كما يمى :
-

الكشؼ عف الم الطات.
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 الوصوؿ إلى استنتاجات.-

تقديـ تفسيرات منطقية.

 -تقييـ النتائج المقترحة

ج -صياغة عبارات المقياس:
تـ صياغة عبارات المقياس فى صورة عبارات خبرية عمى طريقػة ليكػرت ذات االسػتجابات
الثالثة ،حيث ُيقدـ لمطال عبارات مرتبطة باألبعاد التػى تػـ تحديػدىا وأمػاـ كػؿ عبػارة عػدد مػف
االستجابات ىى(عادة -أحياناً -ناد ارً) ،وعمػى التمميػذ اختيػار االسػتجابة التػى تعبػر أو تتناسػ
معو  ،وذلؾ بوضن عالمة ( )أماـ كؿ عبػارة ،وىػذه االسػتجابات ليػا أوزاف تقػدير تتػراوح مػف

( )3 -1حس نوع العبارة (موجبة أو سالبة).
واشػػتممت الصػػورة األوليػػة لممقيػػاس عمػػى ( )24عبػػارة تعكػػس األبعػػاد المحػػددة سػػمفاً ،وقػػد

روعى فى صياغة عبارات المقياس ما يمى:

 أف تكوف ل ة العبارات بسيطة وواضحة وال تحتمؿ أكتر مف معنى. تجن استخداـ العبارات المنفية قدر اإلمكاف. تجن استخداـ العبارات المركبة التى تحتوى عمى أكثر مف فكرة. -أف يكوف توزين العبارات عشوائياً فى المقياس.

 -أف تكوف العبارات متنوعة وشاممة ألبعاد المقياس.

د -كتابة تعليمات المقياس:
تـ إعداد تعميمات المقياس بحيث تضمنت اليدؼ مف المقياس وقواعػد االسػتجابة عمػى بنػود
المقياس التى تحددت فيما يمى:
 أف يجي التمميذ عمى جمين عبارات المقياس. أف يق أر التمميذ عبارات المقياس بدقة قبؿ االستجابة ليا. أال يختار التمميذ أكثر مف استجابة لكؿ عبارة. أف يض ػن التمميػػذ عالمػػة ( )أمػػاـ كػػؿ عبػػارة تحػػت االسػػتجابة التػػى تتفػػؽ مػػنميولو.
 -أال يبدأ التمميذ فى االستجابة عمى بنود المقياس حتى يؤذف لو بذلؾ.

هـ  -تحكيم المقياس:
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بعد إعداد المقياس فى صورتو األولية تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكمػيف إلبػداء الػرأى
فيما يمى:
 مناسبة عبارات المقياس لتالميذ الصؼ السادس اإلبتدائى. شموؿ العبارات لألبعاد األربن المحددة لممقياس. صدؽ مضموف عبارات المقياس فى قياس ما وضعت لقياسو. سالمة الصياغة الم وية لعبارات المقياس ووضوحيا. وضوح تعميمات المقياس.ىذا وقػد اتفػؽ السػادة المحكمػوف عمػى صػالحية بنػود المقيػاس لقيػاس ميػارات التأمػؿ فػى
الظواىر الفيزيائية لدى تالميذ الصؼ السادس.

و -التجربة االستطالعية للمقياس:
تـ تطبيؽ المقياس عمى مجموعة استطالعية -غير عينػة الدراسػة -عػددىا ( )4.تمميػذاً

مف تالميذ الصؼ السادس اإلبتدائى مف مدرسة عمى بف أبى طال االبتدائية التابعػة لمحافظػة
القاىرة ،وذلؾ لتحديد ما يمى:

 درجة ثبات المقياس:تػػـ حسػػا معامػػؿ الثبػػات لممقيػػاس باسػػتخداـ "معادلػػة ألفػػا كرونبػػاخ " ،ووجػػد أف قيمػػة
معامؿ الثبػات ( )المحسػوبة تسػاوى ( )..83ممػا يػدؿ عمػى أف المقيػاس عمػى درجػة عاليػة
مف الثبات.

 حساب زمن المقياس:لحسػػا زمػػف المقيػػاس السػػتجابة الطػػال عمػػى عبػػارات المقيػػاس ،تػػـ حسػػا الػػزمف الػػذى
اسػت رقو أوؿ طالػ لالسػتجابة عمػػى عبػارات المقيػاس ،والػزمف الػػذى اسػت رقو آخػر طالػ  ،ثػػـ
حسػػا متوسػػط الزمف،وكػػاف الػػزمف المناس ػ ألداء المقيػػاس ( )35دقيقػػة ،منيػػا ( )5دقػػائؽ
إللقاء التعميمات عمى الطال  ،وشرح كيفية االستجابة لعبارات المقياس.
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ى -الصورة النهائية للمقياس(*):
بعػػد التأكػػد مػػف صػػدؽ المقيػػاس ،وحسػػا ثباتػػو ،وتحميػػؿ بنػػوده ،أصػػبح المقيػػاس فػػى صػػورتو
النيائية ،مكوناً مف ( )24بنداً ،تقيس فى مجموعيا األبعاد األربعة لمقياس ميارات التأمػؿ فػى

الظ ػواىر الفيزيائيػػة التػػى تػػـ تحديػػدىا سػػمفاً ،والجػػدوؿ ( )3يوضػػح توزيػػن مفػػردات (عبػػارات)
مقياس ميارات التأمؿ فى الظواىر الفزيائية عمى أبعاده ،كما يمى:

خذ ه ( ) 3
توزيغ اىجْود ػيي األثؼبد في ٍقيبش ٍهبياد اىتأٍو في اىظوا،ر اىكيسيبئيخ في اىظويح اىْهبئيخ
ػذداىَكرداد

يرٌ اىَكردح

اىذيخخ
اىنييخ

اىوزُ اىْطجي

أثؼبد اىَقيبش
ػِ اىَغبىطبد

6

70-02-03-9-5-0

08

%75

اىوطدددددددددددددوه إىدددددددددددددي
اضتْتبخبد.

6

77-08-04-01-6-7

08

%75

تقدددددددددذيٌ تكطددددددددديراد
ٍْطقيخ.

6

73-09-05-00-2-3

08

%75

تقييٌ اىْتبئح اىَقترحخ

6

74-71-06-07-8-4

08

%75

اىَقيبش منو

74

27

:011

اىنش

جـ -رابعاً:إجراءات تجربة الدراسة:
تحددت إجراءات تجربة الدراسة فيما يمى:

 -1تحديد التصميم التجريبى للدراسة:

اعتمػدت الدراسػة الحاليػػة عمػى التصػػميـ التجريبػى ذى المجمػػوعتيف ،حيػث تػػـ اختيػار عينػػة

الدراسػػة عش ػوائياً وتقسػػيميا إلػػى مجمػػوعتيف متكػػافئتيف :مجموعػػة تجريبيػػة تعرض ػت لممت يػػر
المستقؿ (وحدة دراسية قائمػة عمػى شػبكات التمثيػؿ البصػرى ) ،ومجموعػة ضػابطة لػـ تتعػرض

ليذا المت ير ،تدرس نفس الوحدة بالطريقػة المعتػادة .ثػـ مقارنػة نتػائج المجمػوعتيف مػف خػالؿ

البيانات التى يتـ الحصوؿ عمييا مف تطبيؽ أدوات القياس قبمياً وبعدياً.

(*) ممحق ( :)4مقياس مهارات التأمل فى الظواهر الفيزيائية.
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 -0اختيار عينة الدراسة:
تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية مف تالميذ المدارس االبتدائية بمحافظة القاىرة،
وتـ تقسيميا إلى مجموعتيف ،إحداىما ضابطة مف تالميذ مدرسة عمى ابف طال

لمتعميـ

األساسى واألخرى تجريبية مف مدرسة أبو بكر الصديؽ لمتعميـ األساسى ،وقد تـ استبعاد
عدد مف الطال

وذلؾ لكثرة ت يبيـ أثناء تطبيؽ الدراسة ،ويوضح جدوؿ ( )4مواصفات عينة

الدراسة:
خذ ه ()4
ٍواطكبد ػيْخ اىذياضخ
اىؼيْخ
اىَدَوػخ
اىضبثطخ
اىَدَوػخ
اىتدريجيخ

اىَذيضخ
ٍذيضخ ػيي اثِ طبىت ىيتؼييٌ
األضبضي
ٍذيضخ أثو ثنر اىظذيق
ىيتؼييٌ األضبضي

اىكظوه

اىؼذد
اىنيي

اىؼذد اىتدريجي

7/0 ،0/0

26

68

7/0 ،0/0

29

68

 -3ضبط متغيرات الدراسة:
أ -المتغير المستقل:

المت ير المستقؿ فى ىذه الدراسة ىو " وحدة دراسػية فػى العمػوـ الفيزيائيػة قائمػة عمػى

شبكات التمثيؿ البصرى"

ب -المتغيرات التابعة:

المت يرات التابعة فى ىذه الدراسة ىى:

 وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التفكير البصرى. -مياراتميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية

ج -المتغيرات الضابطة:
 العمر الزمنى:
روعػػػى عنػػػد اختيػػػار مجمػػػوعتى الدراسػػػة تقػػػار العمػػػر الزمنػػػى لطالبيػػػا ،حيػػػث تراوحػػػت

أعمارىـ بيف ( )13 -12سنة.

 المستوى االجتماعى والثقافى:
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المجموعتػػػػػاف الضػػػػػابطة والتجريبيػػػػػة متكافئتػػػػػاف تقريبػػػػػاً فػػػػػى المسػػػػػتوى االقتصػػػػػادى

واالجتماعى والثقافى حيث تـ اختيارىما مف مدرستيف تقعاف فى منطقػة سػكنية واحػدة (مدينػة

نصر) ،الظروؼ االجتماعية واالقتصادية والثقافية المحيطة بيما متقاربة إلى حد كبير.
 الفترة الزمنية لتجربة الدراسة:

درست كؿ مف المجموعة الضابطة والتجريبية وحدة ( القػوى والحركػة) التػى تمثػؿ مجػاؿ

العموـ الفيزيائية مف مقػرر العمػوـ بالمرحمػة االبتدائيػة ،فػى نفػس التوقيػت مػف العػاـ الدارسػى
 ،2.19/2.18وفػػػؽ الخطػػػة الدراسػػػية الموضػػػوعة لدراسػػػة الوحػػػدة مػػػف قبػػػؿ وزارة التربيػػػة
والتعميـ ،وفى نفس الفترة الزمنية وىى ( )6أسابين بمعدؿ ( )3حصص يومياً أسبوعياً.

 القائمون بالتدريس:

قاـ بالتدريس لممجموعتيف الضابطة والتجريبية معممتيف مف معممػى العمػوـ بالمرحمػة

االبتدائية ،وقد روعػى فػى اختيارىمػا أف يكػوف ليمػا نفػس المؤىػؿ العممػى ونفػس التقػدير فػى
تقريػػر الكفايػػة فػػى آخػػر ثػػالث سػػنوات ،ولكػػؿ منيمػػا نفػػس مػػدة الخبػػرة فػػى تػػدريس العمػػوـ

بالمرحمة االبتدائية.

 -4إجراءات ما قبل تطبيق تجربة الدراسة:
قػػػاـ الباحػػػث بػػػبعض اإلجػػػراءات التحضػػػيرية الالزمػػػة لتطبيػػػؽ الدراسػػػة ،بمػػػا يضػػػمف
تحقيؽ الدراسة ألىدافيا ،وتتحدد ىذه اإلجراءات فيما يمي:
أ -عقد لقاء من معممى العموـ لمصؼ السػادس اإلبتػدائى لممجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة
لتوضيح ال رض مف الدراسة وأىميتيا ودور كؿ منيما أثناء تنفيذ تجربة الدراسة.
 تزويد معمـ المجموعػة التجريبيػة بػدليؿ المعمػـ لالسترشػاد بػو فػى تػدريس وحػدة " القػوىوالحركة" فى ضوء شبكات التمثيػؿ البصػرى ،حيػث تػـ عقػد لقػاءات متعػددة معػو لتوضػيح
إجراءات تدريس الوحدة فى ضوء التمثيؿ البصرى.
ج -تـ شرح األنشطة والمياـ المتضمنة فى كتي التمميذ لمعمػـ المجموعػة التجريبيػة ،والتػى
ينفذىا التمميذ داخؿ قاعات الدرس فى ضوء شبكات التمثيؿ البصرى.

- 752 -

وحدة دراسية فى العلوم الفيزيائية قائمة على شبكات التمثيل البصرى ..............................................

 -5التطبيق القبلى ألدوات القياس:
تػػـ تطبيػػؽ أداتػػى القيػػاس عمػػى أفػػراد مجمػػوعتى الدراسػػة الضػػابطة والتجريبيػػة ،بيػػدؼ
التحقػػؽ مػػف مػػدى تكػػافؤ المجمػػوعتيف ،وتحديػػد المسػػتوى القبمػػى لممجمػػوعتيف فيمػػا يتعمػػؽ بكػػؿ
مف وظػائؼ التفكيػر المرتبطػة بشػبكات التمثيػؿ البصػرى فػى العمػوـ والفيزيائيػة ،ميػارات التأمػؿ
فى الظواىر الفيزيائية  ،كما يتضح فيما يمى:
( )1بالنسبة الختبار وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى فى العموـ الفيزيائية:
تػػػـ حسػػػا قيمػػػة (ت) لمتعػػػػرؼ عمػػػى داللػػػة الفػػػروؽ بػػػػيف متوسػػػطي درجػػػات أفػػػػراد
المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة فػػى التطبيػػؽ القبمػػى الختبػػار وظػػائؼ التفكيػػر المرتبطػػة
بشبكات التمثيؿ البصرى فى العموـ الفيزيائية  ،كما يتضح مف الجدوؿ ( )5التالى:
خذ ه()5
ريَخ (د) دالىخ اىكر ق ثيِ ٍتوضطي ديخبد أفراد اىَدَوػتيِ اىضبثطخ اىتدريجيخ في اىتطجيق اىقجيي
الختجبي ظبئ اىتكنير اىَرتجطخ ثشجنبد اىتَثيو اىجظرى في اىؼيوً اىكيسيبئيخ
أثؼبد االختجبي

اىْهبيخ
اىؼظَي

اىَدَوػخ اىضبثطخ
(ُ= )68
ً

ط
اىخظبئض أ
اىطَبد
تتبثغ تطيطو
األفنبي
تحذيذ اىطجت
اىْتيدخ
اضتخالص
األخساء ٍِ
اىنييبد
تحذيذ اىتْبظراد
اىَتشبثهبد
االختجبي اىنيي

اىَدَوػخ
اىتدريجيخ
(ُ= )68
ً

ع

ع

06

6.7

0.7

ريَخ
(د)

اىذالىخ
اإلحظبئيخ
ػْذ
ٍطتوى()1.15

6.3

1.93

0.6

غير داىخ

06

5.0

1.83

4,4

1.97

0.3

غير داىخ

06

4.2

0.0

4.5

1.90

0.0

غير داىخ

06

5.5

1.92

5,3

1.88

0.7

غير داىخ

06

4,9

1.89

5.7

0.3

0.5

غير داىخ

81

76.4

0.6

75.2

0.8

0.0

غير داىخ
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يتضح مف جدوؿ (:)5
أنػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياً بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات أفػػػراد المجمػػػوعتيف الضػػػابطة

والتجريبية فى التطبيؽ القبمػى الختبػار وظػائؼ التفكيػر المرتبطػة بشػبكات التمثيػؿ البصػرى فػى

العمػػوـ الفيزيائيػػة وكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاده عمػػى حػػده ،ممػػا يػػدؿ عمػػى تكػػافؤ أفػػراد المجمػػوعتيف
الضابطة والتجريبية فيما يتعمؽ بوظائؼ التفكير المرتبطة بشػبكات التمثيػؿ البصػرى فػى العمػوـ
الفيزيائية قبؿ تجري وحدة الدراسة.

( )0بالنسبة لمقياس مهارات التأمل فى الظواهر الفيزيائية:
تـ حسا قيمػة (ت) لمتعػرؼ عمػى داللػة الفػروؽ بػيف متوسػطي درجػات أفػراد المجمػوعتيف
الضابطة والتجريبية فى التطبيػؽ القبمػى لمقيػاس ميػارات التأمػؿ نحػو الظػواىر الفيزيائيػة ،كمػا
يتضح مف الجدوؿ ( )6التالى:
خذ ه()6
ريَخ (د) دالىخ اىكر ق ثيِ ٍتوضطي ديخبد أفراد اىَدَوػتيِ اىضبثطخ اىتدريجيخ
في اىتطجيق اىقجيي ىَقيبش ٍهبياد اىتأٍو في اىظوا،ر اىكيسيبئيخ
أثؼبد اىَقيبش

اىَدَوػخ
اىضبثطخ
(ُ= )68

اىَدَوػخ
اىتدريجيخ
(ُ= )68

ع

ع

ريَخ
(د)

اىذالىخ اإلحظبئيخ
ػْذ
ٍطتوى()1.15

08

8.8

9.0 0.9

7.7

1.84

غير داىخ

08

6.9

2.3 7.7

0.2

0.0

غير داىخ

08

2.6

2.9 0.8

7.4

1.80

غير داىخ

08

9.7

8.2 7.0

0.9

0.3

غير داىخ

27

33.
5.0 37.4
0

5.2

1.96

غير داىخ

اىْهبيخ
اىؼظَي

ً
اىنش ػِ
اىَغبىطبد
اىوطوه إىي
اضتْتبخبد.
تقذيٌ تكطيراد
ٍْطقيخ.
تقييٌ اىْتبئح
اىَقترحخ
اىَقيبش منو

ً

يتضح مف جدوؿ (:)6
أنػػػو ال توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياً بػػػيف متوسػػػطى درجػػػات المجمػػػوعتيف الضػػػابطة

والتجريبيػػة فػػى التطبيػػؽ القبمػػى لمقيػػاس ميػػارات التأمػػؿ فػػى الظ ػواىر الفيزيائيػػة وكػػؿ بعػػد مػػف
أبعاده  ،مما يدؿ عمى تكافؤ أفراد المجموعتيف الضابطة والتجريبية فيما يتعمؽ بميػارات التأمػؿ
فى الظواىر الفيزيائية قبؿ تجري وحدة الدراسة.
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 -4تدريس وحدة الدراسة:
بعػػد اختيػػار مجموعػػة الدراسػػة وضػػبط المت يػرات والتأكػػد مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف الضػػابطة
والتجريبيػػػة فػػػى كػػػؿ مػػػف وظػػػائؼ التفكيػػػر المرتبطػػػة بشػػػبكات التمثيػػػؿ البصػػػرى فػػػى العمػػػوـ
والفيزيائيػة ،ميػػارات التأمػؿ فػػى الظػواىر الفيزيائيػػة ،تػـ تػػدريس وحػدة " القػػوى والحركػة" قائمػػة
عمى شػبكات التمثيػؿ البصػرى لممجموعػة التجريبيػة ،وبالطريقػة المعتػادة لممجموعػة الضػابطة،
لمدة شيريف بواقن ( )3حصص أسبوعياً.

 -5التطبيق البعدى ألدوات القياس:

بعد االنتياء مف تدريس الوحدة الدراسػية القائمػة عمػى شػبكات التمثيػؿ البصػرى ،تػـ تطبيػؽ
اختبار وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى فى العموـ والفيزيائية ،ومقيػاس ميػارات
التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية عمى كؿ مف مجموعتى الدراسة الضابطة والتجريبية.
وبعػػػد ذلػػػؾ تػػػـ رصػػػد الػػػدرجات فػػػى جػػػداوؿ تمييػػػداً لمعالجتيػػػا إحصػػػائياً لمتوصػػػؿ لمنتػػػائج

والتحقؽ مف صحة فروض الدراسة.

نتائج الدراسة وتفسيرها:

أوالً :النتائج المرتبطة بوظائف التقكير المرتبطة بشبكات التمثيل البصرى:
لإلجابة عف السؤاؿ الثانى مف أسئمة الدراسة الذى ينص عمى :

" مػػا فاعميػػة وحػػدة دراسػػية فػػى العمػػوـ الفيزيائيػػة قائمػػة عمػػى شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى فػػى تنميػػة
وظائؼ التفكير المرتبطة بيا لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟ "
تـ التحقؽ مف مدى صحة الفرض األوؿ مف فروض الدراسة الذى ينص عمى:
" يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )...5بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف
الضابطة والتجريبية فى التطبيؽ البعدى الختبار وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التفكير

البصرى ،وكؿ بعد مف أبعاده عمى حده ،لصالح المجموعة التجريبية".
وذلؾ بحسا المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (ت) لمعرفػة داللػة الفػروؽ بػيف
متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية فى التطبيؽ البعدى الختبار وظػائؼ التفكيػر
المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى  ،وكانت النتائج كما فى جدوؿ ( )7التالي:

خذ ه ()2
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ريَخ (د) دالىخ اىكر ق ثيِ ٍتوضطي ديخبد أفراد اىَدَوػتيِ اىضبثطخ اىتدريجيخ في اىتطجيق
اىجؼذى الختجبي ظبئ اىتكنير اىَرتجطخ ثشجنبد اىتَثيو اىجظرى في اىؼيوً اىكيسيبئيخ
أثؼبد االختجبي
ط اىخظبئض
أ اىطَبد
تتبثغ تطيطو
األفنبي
تحذيذ اىطجت
اىْتيدخ
اضتخالص األخساء
ٍِ اىنييبد
تحذيذ اىتْبظراد
اىَتشبثهبد
االختجبي اىنيي

اىَدَوػخ
اىضبثطخ
(ُ= )68

اىَدَوػخ
اىتدريجيخ
(ُ= )68

ً

ع

ً

ع

06

5.9

0.5

03.8

1.94

34.2

06

6.7

1.95

07,9

0.0

32.6

داىخ إحظبئيب

06

5.8

0.4

03.0

1.90

78.9

داىخ إحظبئيب

06

5.6

1.92

04,3

1.86

47.3

داىخ إحظبئيب

06

5,0

0.3

04.8

0.7

76.3

داىخ إحظبئيب

81

78.6

3.2

68.9

3.8

63.6

داىخ إحظبئيب

اىْهبيخ
اىؼظَي

ريَخ
(د)

اىذالىخ
اإلحظبئيخ
ػْذ
ٍطتوى()1.15
داىخ إحظبئيب

يتضح مف جدوؿ (:)7

أف قيمػػػػػػػة (ت) المحسػػػػػػػػوبة بم ػػػػػػػػت (،)26.3( ،)42.3( ،)28.9( ، )37.6( ،)34.7

( )63.6فى كؿ بعد مف أبعػاد وظػائؼ التفكيػر المرتبطػة بشػبكات التمثيػؿ البصػرى فػى العمػوـ

الفيزيائية التى تتمثؿ فى وصؼ الخصائص أو السمات ،تتابن وتسمسؿ األفكػار ،تحديػد السػب

والنتيجػػة ،اسػػتخالص األج ػزاء مػػف الكميػػات ،تحديػػد التنػػاظرات والمتشػػابيات ،واختبػػار وظػػائؼ

التفكير ككؿ عمى الترتي  ،وجمين ىذه القيـ أكبر مف قيمة (ت) الجدولية ،مما يدؿ عمى وجػود
فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )...5بػػيف متوسػػطي درجػػات المجمػػوعتيف

الضػػابطة والتجريبيػػة فػػى التطبيػػؽ البعػػدى الختبػػار وظػػائؼ التفكيػػر المرتبطػػة بشػػبكات التمثيػػؿ

البصرى ،وكؿ بعد مف أبعاده عمى حده ،لصالح المجموعة التجريبية.

وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض األوؿ مف فروض الدراسة ومف ثـ تـ قبوؿ ىذا الفرض.

ولمتحقػػؽ مػػف فاعميػػة الوحػػدة الدراسػػية القائمػػة عمػػى شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى فػػى تنميػػة

وظائؼ التفكير المرتبطة بيا فى العموـ الفيزيائية ،تـ حسا

كؿ مف حجـ األثػر ( )dلكػوىيف،

ونسبة الكس المعدؿ( لبميؾ) لدرجات أفراد المجموعة التجريبية فػى التطبيقػيف القبمػى والبعػدى
الختبار وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى ،وكؿ بعد مف أبعاده عمػى حػده ،كمػا

فى جدوؿ ( )8التالى:
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خذ ه()8
حدٌ اىتأثير( )dىنو،يِ ّطجخ اىنطت اىَؼذه (ىجييل) ىذيخبد أفراد اىَدَوػخ اىتدريجيخ في
اىتطجيقيِ اىقجيي اىجؼذى الختجبي ظبئ اىتكنير اىَرتجطخ ثشجنبد اىتَثيو اىجظرى
دالىخ حدٌ
حدٌ اىتأثير
دالىخ
اىنطت
أثؼبد االختجبي
اىتأثير
()d
ّطجخ
اىَؼذه
ىنو،يِ
اىنطت
(ىجييل)
مجير
7.2
ٍرتكؼخ
0.76
ط اىخظبئض أ اىطَبد
مجير
7.9
ٍرتكؼخ
0.72
تتبثغ تطيطو األفنبي
مجير
7.7
ٍرتكؼخ
0.35
تحذيذ اىطجت اىْتيدخ
مجير
3.3
ٍرتكؼخ
0.40
اضتخالص األخساء ٍِ اىنييبد
مجير
7.0
ٍرتكؼخ
0.49
تحذيذ اىتْبظراد اىَتشبثهبد
مجير
4.9
ٍرتكؼخ
0.34
االختجبي اىنيي

يتضح من الجدول (:)8
أف قػػػػيـ حجػػػػـ التػػػػأثير لكػػػػوىيف ( )dبم ػػػػت (،)2.1( ،)3.3( ،)2.2(،)2.9( ،)2.7
( ،)4.9ونسػػػػػػ الكسػػػػػػ المعػػػػػػدؿ (لبميػػػػػػؾ) بم ػػػػػػت (،)1.41( ،)1.35( ،)1.27( ،)1.26
( ،)1.34( ،)1.49فى كػؿ بعػد مػف أبعػاد اختبػار وظػائؼ التفكيػر المرتبطػة بشػبكات التمثيػؿ
البصػػرى فػػى العمػػوـ الفيزيائيػػة التػػى تتمثػػؿ فػػى وصػػؼ الخصػػائص أو السػػمات ،تتػػابن وتسمسػػؿ
األفكػػػػار ،تحديػػػػد السػػػػب والنتيجػػػػة ،اسػػػػػتخالص األجػػػػزاء مػػػػف الكميػػػػات ،تحديػػػػد التنػػػػػاظرات
والمتشابيات ،واختبار وظائؼ التفكير ككؿ عمى الترتي .
حيث تزيد قيـ حجـ التأثير لكوىيف ( )dعف ( ، )..8كما تزيد نس الكس المعػدؿ
(لبميؾ) عف الحد الفاصؿ الذى حدده( بميؾ) وىو ( ،)1.2فى كػؿ مػف أبعػاد االختبػار واالختبػار
ككؿ .مما يدؿ عمى أف الوحدة الدراسية القائمػة عمػى شػبكات التمثيػؿ البصػرى كانػت فعالػة فػى
تنمية وظائؼ التفكير المرتبطة بشبكات التمثيؿ البصرى فى العموـ الفيزيائية.
ويمكف تفسير النتائج المرتبطة بالجدوليف ( )8( ،)7إلى ما يمى:
أف الوحدة الدراسية القائمة عمى شبكات التمثيؿ البصرى ،أتاحػت الفرصػة لمتالميػذ لتصػميـ
وبنػػاء شػػبكات ومخططػػات بصػػرية بأنفسػػيـ فػػى العمػػوـ الفيزيائيػػة ،بشػػكؿ يبػػرز العالقػػة بػػيف
األسػػبا والنتػػائج ،كمػػا أتاحػػت ليػػـ اسػػتخداـ شػػبكات التفكيػػر بشػػكؿ يركػػز عمػػى وحػػدة المعرفػػة
العممية وتكامميا ،باإلضافة إلى إتاحػة الفرصػة لمتالميػذ لممارسػة العمػؿ فػى مجموعػات لتحميػؿ
األفكػػار والمفػػاىيـ والظ ػواىر المرتبطػة بموضػػوعات الوحػػدة مػػف خػػالؿ قػراءة الموضػػوع أو مػػف
خػػالؿ مشػػاىدة فيػػديو أو لوحػػات توضػػيحية أو مجموعػػة مػػف الصػػور لمظ ػواىر الفيزيائيػػة ،ممػػا
ساع التالميػذ عمػى اسػتخالص األجػزاء مػف الكميػات جوادراؾ العالقػات بينيػا ،كمػا أتاحػت الوحػدة
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لمتالميذ الفرصة لتحميؿ المعمومات واألحدات المرتبطة بػالظواىر الفيزيائيػة ووصػؼ الخصػائص
أو السػػمات المشػػتركة بينيػػا ،كمػػا إتاحػت الوحػػدة لمتالميػػذ الفرصػػة لمراجعػػة وتقػػويـ مػػا توصػػموا
إليو ،لمتحقؽ مف مدى استيعابيـ لمعناصر أو األفكار أو المفػاىيـ التػى تػـ تعمميػا مػف تصػميـ
شػػبكات التفكيػػر وتحميػػؿ العالقػػات بينيػػا وتقييميػػا ،ممػػا سػػاعد التالميػػذ عمػػى تنظػػيـ األفكػػار
بطريقػػػة مفيومػػػة لػػػدييـ جواضػػػافة تفصػػػيالت وعالقػػػات ومالحظػػػات عمييػػػا جوادراؾ التشػػػابيات
والتنػػاظرات بينيػػا ،كمػػا أتاحػػت لمتالميػػذ الفرصػػة لمقيػػاـ بعمميػػات البحػػث واالستقصػػاء والتحميػػؿ
لممعمومات المستخدمة فى بناء شبكات التفكيػر التػى قػاموا بتنفيػذىا ،وذلػؾ لتحديػد الخصػائص
والسمات المشتركة بيف الظواىر المختمفة.
واتفقت ىذه النتيجة من نتائج بعض الدراسات السػابقة ،كدراسػة (،Polat.,et.al.(2017
ودراسػػػػػػػػػػػػة ( ، )Spiegel,J.,2011ودراسػػػػػػػػػػػػة ( ،Akinoglu&Yasar(2009ودراسػػػػػػػػػػػػة
( ،Robian(2007ودراسػػػة محمػػػد أبوشػػػامة وربػػػا إسػػػماعيؿ( ،)2.18ودراسػػػة نيمػػػة عبػػػد
المعطػػػى(  ،)2.18ودراسػػػة عمػػػى الػػػوردانى ( ،)2.17ودراسػػػة إينػػػاس لطفػػػى وفوقيػػػة عبػػػد
العزيػػز( ،)2.17ودراسػػة مرفػػت حامػػد ( ،)2.17ودراسػػة حمػػداف عمػػى إسػػماعيؿ (، )2.16
ودراسػػة ن ػواؿ عبػػد الفتػػاح ( ،)2.14ودراسػػة سػػوزاف حسػػف( ،)2.13ودراسػػة عطيػػات ياسػػيف
( ،)2.11التػػى توصػػمت إلػػى فاعميػػة اسػػتخداـ أدوات التمثيػػؿ البصػػرى المختمفػػة كالمخططػػات
والرسوـ البيانية وخرائط التفكيػر فػى تنميػة أنمػاط مختمقػة مػف التفكيػر فػى العمػوـ بصػفة عامػة
لدى طال المرحمة اإلعداديػة والثانويػة ،كػالتفكير الناقػد والتفكيػر االبتكػارى والتفكيػر التحميمػى،
جواف اختمفػػت نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة مػػن نتػػائج ىػػذه الدراسػػات ،فػػى أنيػػا توصػػمت إلػػى فاعميػػة
وحػػدة دراسػػية فػػى العمػػوـ الفيزيائيػػة قائمػػة عمػػى شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى فػػى تنميػػة وظػػائؼ
التفكير المرتبطة بكؿ نوع مف أنواع شػبكات التفكيػر البصػرى فػى العمػوـ الفيزيائيػة لػدى تالميػذ
المرحمة االبتدائية.
باإلضافة إلى ذلؾ فإف ىذه النتيجة اتفقت من عديػد مػف الكتابػات واألدبيػات التربويػة فػى
مجاؿ شبكات التمثيؿ البصرى ووظائؼ التفكير المرتبطة بيا ،حيث اتفقت ىػذه النتيجػة مػن مػا
أشػػار إليػػو كػػؿ مػػف مػػارجوليس وفػػالنت از ) ،)Margulies &Valentza,2005ب ػأف شػػبكات
التمثيؿ البصرى ترتكز عمى عمميات تفكيرية أساسية فى المت تتطم عمميات معرفيػة ومياريػة
كالمقارنة ،والتضاد ،والتتابن ،والتصػنيؼ ،والسػب  ،والنتيجػة ،والوصػؼ ،والتفسػير .كمػا اتفقػت
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ىذه النتيجة عمى ما أكده كؿ مف جونسوف وزمال ئو ) ،)Johnston,et.al,2007وباركينسػوف
) )Parkinson,2004ثأّدده يَنددِ توظيػػؼ شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى لتنميػػة وظػػائؼ التفكيػػر
المرتبطػة بكػؿ نػػوع مػف أنػواع ىػذه الشػػبكات فػى العمػوـ المختمفػػة ،مػف خػػالؿ اسػتخداـ خطػوات
إجرائية محددة تتناس وطبيعة خصائص التالميذ فى كػؿ مرحمػة .كمػا اتفقػت ىػذه النتيجػة مػن
ما أوضحو ىيػرؿ ) ) Hyerle, 2008بػأف كػؿ شػبكة مػف شػبكات التمثيػؿ البصػرى تُبنػى عمػى
عمميات تفكيرية فى مت اإلنساف ،وأف لكؿ شبكة وظيفة أو وظائؼ تفكيرية معينػة مثػؿ التتػابن
فػػى تراك ػ المفػػاىيـ والعمميػػات ،والسػػب لظػػاىرة معينػػة ،والنتيجػػة لتفاعػػؿ بعػػض المكونػػات أو
األفكار ،والوصؼ لسمات عممية مف العمميات ،والتنػاظرات أو المتشػابيات بػيف بعػض الظػواىر
أو المت يرات.

ثانياً :النتائج المرتبطة بمهارات التأمل فى الظواهر الفيزيائية:
لإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة الذى ينص عمى:

" ما فاعمية وحدة دراسية فى العمػوـ الفيزيائيػة قائمػة عمػى شػبكات التمثيػؿ البصػرى فػى تنميػة
ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟ "
تـ التحقؽ مف مدى صحة الفرض الثانى مف فروض الدراسة الذى ينص عمى:
" يوجد فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )...5بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف
الضابطة والتجريبية فى التطبيؽ البعدى لمقياس ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية ،وكؿ
بعد مف أبعاده عمى حده ،لصالح المجموعة التجريبية".
وذلؾ بحسا المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة (ت) لمعرفػة داللػة الفػروؽ بػيف
متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية فى التطبيؽ البعدى لمقيػاس ميػارات التأمػؿ
فى الظواىر الفيزيائية ،وكانت النتائج كما فى جدوؿ ( )9التالي:
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خذ ه ()9
ريَخ (د) دالىخ اىكر ق ثيِ ٍتوضطي ديخبد أفراد اىَدَوػتيِ اىضبثطخ اىتدريجيخ
في اىتطجيق اىجؼذى ىَقيبش ٍهبياد اىتأٍو في اىظوا،ر اىكيسيبئيخ
اىَدَوػخ
اىضبثطخ
(ُ= )68

اىَدَوػخ
اىتدريجيخ
(ُ= )68

ً

ع

ً

ع

08

8.0

7.0

06.9

7.4

71.5

اىوطدددددوه إىدددددي
اضتْتبخبد.

08

2.7

0.9

02.0

7.0

77.0

داىخ إحظبئيب

تقذيٌ تكطديراد
ٍْطقيخ.

08

2.8

0.8

06.6

7.5

71.2

داىخ إحظبئيب

تقيددددديٌ اىْتدددددبئح
اىَقترحخ

08

8.6

7.7

06.8

0.8

73.3

داىخ إحظبئيب

اىَقيبش منو

27

30.4

5.0

62.4

4.2

32.0

داىخ إحظبئيب

أثؼبد اىَقيبش
اىنشدددددد
اىَغبىطبد

ػدددددددِ

اىْهبيخ
اىؼظَي

ريَخ
(د)

اىذالىخ اإلحظبئيخ
ػْذ
ٍطتوى()1.15
داىخ إحظبئيب

يتضح مف جدوؿ (:)9

أف قيمة (ت) المحسوبة بم ػت ( )37.1( ،)23.3( ،)2..7( ، )22.1( ،)2..5فػى كػؿ

بعػػد مػػف أبعػػاد مقيػػاس ميػػارات التأمػػؿ فػػى الظ ػواىر الفيزيائيػػة التػػى تتمثػػؿ فػػى الكشػػؼ عػػف

الم الطػػػات ،الوصػػػوؿ إلػػػى اسػػػتنتاجات ،تقػػػديـ تفسػػػيرات منطقيػػػة ،تقيػػػيـ النتػػػائج المقترحػػػة،
ومقياس ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية ككػؿ عمػى الترتيػ  ،وجميػن ىػذه القػيـ أكبػر مػف
قيمػػة (ت) الجدوليػػة ،ممػػا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة

( )...5بيف متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبيػة فػى التطبيػؽ البعػدى لمقيػاس
ميػػارات التأمػػؿ فػػى الظ ػواىر الفيزيائيػػة ،وكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاده عمػػى حػػده ،لصػػالح المجموعػػة

التجريبية.

وبذلؾ تحقؽ صحة الفرض الثانى مف فروض الدراسة ،ومف ثـ قبوؿ ىذا الفرض.

ولمتحقؽ مف مدى فعالية وحدة دراسية فى العموـ الفيزيائيػة قائمػة عمػى شػبكات فػى تنميػة

ميػػارات التأمػػؿ فػػى الظ ػواىر الفيزيائيػػة ،تػػـ حسػػا كػػؿ مػػف حجػػـ األثػػر ( )dلكػػوىيف ،ونسػػبة
الكس المعدؿ لبميؾ لدرجات أفراد المجموعة التجريبيػة فػى التطبيقػيف القبمػى والبعػدى لمقيػاس
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ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية ،وكػؿ بعػد مػف أبعػاده عمػى حػده ،وكانػت النتػائج كمػا فػى
جدوؿ ( )1.التالى:

خذ ه()01
حدٌ اىتأثير( )dىنو،يِ ّطجخ اىنطت اىَؼذه (ىجييل) ىذيخبد أفراد اىَدَوػخ اىتدريجيخ
في اىتطجيقيِ اىقجيي اىجؼذى ىَقيبش ٍهبياد اىتأٍو في اىظوا،ر اىكسيبئيخ
دالىخ حدٌ
حدٌ اىتأثير ()d
دالىخ ّطجخ
اىنطت اىَؼذه
أثؼبد اىَقيبش
اىتأثير
ىنو،يِ
اىنطت
(ىجييل)
مجير
0.6
ٍرتكؼخ
0.30
اىنش ػِ اىَغبىطبد
مجير
ٍرتكؼخ
0.46
اىوطوه إىي
0.9
اضتْتبخبد
مجير
0.2
ٍرتكؼخ
0.34
تقذيٌ تكطيراد ٍْطقيخ
مجير
7.0
ٍرتكؼخ
0.37
تقييٌ اىْتبئح اىَقترحخ
مجير
3.0
ٍرتكؼخ
0.36
اىذيخخ اىنييخ ىيَقيبش

يتضح من الجدول (:)01
أف قػػػيـ حجػػػـ التػػػأثير لكػػػوىيف ( )dبم ػػػت ( ،)3.1( ،)2.1( ،)1.7(،)1.9( ،)1.6ونسػػػ

الكسػ المعػػدؿ (لبميػػؾ) بم ػػت ( )1.36( ،)1.32( ،)1 .34( ،)1.46( ،)1.31فػػى كػػؿ بعػػد
مف أبعاد مقياس ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية التى تتمثؿ فى الكشػؼ عػف الم الطػات،

الوصػػوؿ إلػػى اسػػتنتاجات ،تقػػديـ تفسػػيرات منطقيػػة ،تقيػػيـ النتػػائج المقترحػػة ،ومقيػػاس ميػػارات
التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية ككؿ عمى الترتي .

حيػػث تزيػػد قػػيـ حجػػـ التػػأثير لكػػوىيف ( )dعػػف ( ، )..8كمػػا تزيػػد نس ػ الكس ػ المعػػدؿ

(لبميؾ) عف الحد الفاصؿ الذى حدده (بميؾ) وىو ( ،)1.2فى كؿ مف أبعاد المقيػاس والمقيػاس

ككؿ .مما يدؿ عمى أف الوحدة الدراسية القائمػة عمػى شػبكات التمثيػؿ البصػرى كانػت فعالػة فػى
تنمية ميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية.

ويمكف تفسير النتائج المرتبطة بالجدوليف ( )1.( ، )9إلى ما يمى:

أف الوحػػدة الدراسػػية فػػى العمػػوـ الفيزيائيػػة القائمػػة عمػػى شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى ،أتاحػػت
الفرصة لمطال لمبحث والتحميؿ أثناء تنفيذ أنشطة التمثيؿ البصرى المتضػمنة فػى ىػذه الوحػدة
 ،كمػػا وفػػرت بيئػػة صػػفية منفتتػػة لمتالميػػذ تثيػػر التفكيػػر وتسػػيـ فػػى تنميػػة ميػػارات التأمػػؿ فػػى
الظواىر الفيزيائية لػدييـ ،وسػاعدت التالميػذ فػى االعتمػاد عمػى أنفسػيـ فػى تحميػؿ المعمومػات
والظػػػواىر الفيزيائيػػػة والتوصػػػؿ لمعالقػػػات بينيػػػا ،كمػػػا أف تصػػػميـ التالميػػػذ لمخططػػػات التمثيػػػؿ
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البصرى ساعدىـ عمى استخداـ العمميػات العقميػة الالزمػة لمتأمػؿ العممػى كالمالحظػة والمعالجػة
وتقػػويـ المعمومػػات ،كمػػا أتاحػػت خػػرائط التفكيػػر فرصػػة لمتالميػػذ لتأمػػؿ تفكيػػرىـ والحكػػـ عمػػى
المعمومات وتصنيفيا لتقييـ النتائج أو الحموؿ التى توصموا إلييا ،كمػا أتاحػت الفرصػة لمتالميػذ
إلعػػػادة النظػػػر فػػػى تفكيػػػرىـ ومراجعػػػة مػػػا قػػػاموا بػػػو مػػػف خطػػػوات لتحديػػػد أوجػػػو القصػػػور فػػػى
المعمومػػات المتاحػػة ،ومػػف ثػػـ تحديػػد المعمومػػات الصػػحيحة التػػى يمكػػف االعتمػػاد عمييػػا فػػى
الوصػػوؿ إلػػى اسػػتدالالت منطقيػػة والتمييػػز بػػيف الحقػػائؽ واآلراء وتحديػػد المتناقضػػات المرتبطػػة
بالظواىر الفيزيائية.
واتفقػػػػػػت ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة مػػػػػػن نتػػػػػػائج بعػػػػػػض نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة ،كدراسػػػػػػة
( ،Akinoglu&Yasar(2009ودراسػػػػػػػػػػػة ( ،Robian(2007ودراسػػػػػػػػػػػة (،Kern(2005
ودراسػػػػػة سػػػػػوزاف حسػػػػػف ( ،)2..3ودراسػػػػػة عطيػػػػػات ياسػػػػػيف ( ،)2.11ودراسػػػػػة عائشػػػػػة
فخػػػرو( )2.1.ودراسػػػة زبيػػػدة قرنػػػى ( ،)2.1.ودراسػػػة ىنػػػاء عمػػػى( ،)2.1.ودراسػػػة ىالػػػة
سعيد( )2..9ودراسة مندور عبد السالـ( ،)2..8ودراسة فاطمة عبػد الوىػا ( )2..7التػى
توصػػػمت إلػػػى فاعميػػػة اسػػػتخداـ أدوات الػػػتعمـ البصػػػرى كالمخططػػػات والرسػػػوـ البيانيػػػة وخػػػرائط
التفكيػػر فػػى تنميػػة أنمػػاط مختمقػػة مػػف التفكيػػر لػػدى طػػال المرحمػػة الثانويػػة ،كػػالتفكير الناقػػد
والتفكير االبتكارى والتفكير الػتأممى بوجو عػاـ  ،جواف اختمفػت نتػائج ىػذه الدراسػات مػن الدراسػة
الحالية فى أف ىذه الدراسة توصمت إلى فاعمية وحدة دراسية فى العموـ الفيزيائية قائمػة عمػى
التعمـ البصرى فى تنمية التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
باإلضافة إلى ذلؾ فإف ىذه النتيجة اتفقت من عديػد مػف الكتابػات واألدبيػات التربويػة فػى
مجاؿ التمثيؿ البصرى وميارات التأمؿ فى الظواىر الفيزيائية ،حيث اتفقت ىػذه النتيجػة مػن مػا
أشار إليو كميمنت( (Clements,2011بأف استخداـ شػبكات التمثيػؿ البصػرى يسػاعد التالميػذ
فى تنظيـ انػدماجيـ فػى عمميػة الػتعمـ بشػكؿ أفضػؿ ،ويتػيح ليػـ فرصػاً ذات م ػزى ليفكػروا فػى

التفكيػػر الػػذى يقومػػوف بػػو ويتػػأمموه ،ممػػا يسػػيـ فػػى الفيػػـ العميػػؽ لممحتػػوى وتنميػػة ميػػارات
التأمػػؿ لػػدييـ .كمػػا اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػن مػػا أوضػػحو كػػؿ مػػف مابيػػو (،)Mabie, 2006
ثوىذ ) ) Buold, 2010, 11ثأُ التمثيؿ البصرى يعد نمطاً مػف أنمػاط الػتعمـ التػى تسػيـ فػى

زيػػادة القػػدرة العقميػػة وفيػػـ المثي ػرات البصػػرية المحيطػػة بػػالمتعمـ وممارسػػة أنمػػاط مختمفػػة مػػف
التفكيػػر مثػػؿ التفكيػػر الناقػػد والتفكيػػر التػػأممى .كمػػا اتفقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػن مػػا أكػػده بيرسػػى
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( )Piercy, 2007, 67بػػأف شػػبكات التمثيػػؿ البصػرى عبػػارة عػػف ل ػػة بصػػرية تتكامػػؿ فييػػا
ميػارات التفكيػر وفنيػات التخػريط ،بشػكؿ يسػاعد المػتعمـ عمػى التأمػؿ والتفكيػر المػرف ،وتكػويف
شػػبكة عصػػبية لمتفكيػػر فيمػػا يدركػػو العقػػؿ ،تُبنػػى باسػػتمرار عمػػى مػػا أدركػػو الطػػال مػػف خػػالؿ
استخدامو لشبكات التمثيؿ البصرى.

توصيات الدراسة:
فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصى الباحث بما يلى:
 .1ضػػرورة اىتمػػاـ القػػائميف عمػػى تػػدريس العمػػوـ باسػػتخداـ أسػػالي ونمػػاذج تدريسػػية قائمػػة
عمى التمثيؿ البصػرى لتنميػة ميػارات التأمػؿ فػى الظػواىر الفيزيائيػة فػى المراحػؿ التعميميػة
المختمفة.
 .2تضػميف منػاىج العمػػوـ فػى مراحػؿ التعمػػيـ المختمفػة أنشػطة قائمػػة عمػى التمثيػؿ البصػػرى،
بما يتناس من قدرات المتعمميف وخصائص ومعدالت تعمميـ.
 .3تطوير مقػررات منػاىج وطػرؽ تػدريس العمػوـ فػى بػرامج اعػداد المعمػـ بحيػث تشػتمؿ عمػى
أسػػالي ونمػػاذج تدريسػػية قائمػػة عمػػى شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى وكيفيػػة اسػػتخداميا فػػى
تنمية وظائؼ التفكير المرتبطة بيا.
 .4ضػػرورة اىتمػػاـ المػػوجييف العمػػوـ واألوائػػؿ بمتابعػػة المعمػػـ فػػى اسػػتخداـ التػػدريس القػػائـ
عمػػى شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى فػػى مجػػاالت العمػػوـ المختمفػػة كالفيزيػػاء واألحيػػاء والكيميػػاء
والجيولوجيا.
 .5عقػد دورات تدريبيػػة لمعممػى العمػػوـ ،وذلػػؾ لتعػريفيـ بأسػػالي وأدوات التمثيػؿ البصػػرى فػػى
منػػاىج العمػػوـ ،وكيفيػػة تنفيػػذىا فػػى الػػدروس اليوميػػة ،بيػػدؼ تنميػػة أن ػواع مختمفػػة مػػف
ميارات التفكير.
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مقترحات الدراسة:
فى ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:
 .1دراسػػػة فاعميػػػة اسػػػتخداـ شػػػبكات التمثيػػػؿ البصػػػرى فػػػى تنميػػػة ميػػػارات وظػػػائؼ التفكيػػػر
المرتبطة بيذه الشبكات لدى كؿ مف الطال المتأخريف وضعاؼ السمن.
 .2دراسػػػة فاعميػػػة اإلسػػػتراتيجيات التدريسػػػية القائمػػػة عمػػػى التمثيػػػؿ البصػػػرى فػػػى تصػػػوي
المفاىيـ العممية لدى الطال فى المراحؿ التعميمية المختمفة.
 .3دراسة فعالية وحدات دراسية قائمة عمى شبكات التمثيؿ البصرى فى تنمية بعػض الجوانػ
الوجدانية لدى الطال كالخياؿ العممى وتنظيـ الذات وخفض القمؽ.
 .4دراسة فاعمية استخداـ أدوات التمثيؿ البصرى فى تنمية ميارات حؿ المشػكالت والدافعيػة
لالنجاز األكاديمي.
 .5دراسػػة أثػػر اسػػتخداـ أسػػالي تدريسػػية قائمػػة عمػػى شػػبكات التمثيػػؿ البصػػرى فػػى تنظػػيـ
ومعالجة المعمومات لدى الطال المعمميف فى كميات التربية.
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أوالً :المراجع العربية:

المراجـع

 .1إب ػراىيـ عبػػد العزيػػز ( :)2..6وحػػدة مقترحػػة فػػى الفيزيػػاء قائمػػة عمػػى االستقصػػاء ،لتنميػػة
بعض ميارات التفكير التأممى واالتجاه نحو المادة لدى طال الصػؼ األوؿ الثػانوي ،دراسػات
فى المناىج وطرؽ التدريس ،الجمعية المصػرية لممنػاىج وطػرؽ التػدريس-13 ،)111(1 ،
.51
 .2إيناس لطفى عطية ،فوقية رج سميماف( :)2.17فاعمية الخرائط الذىنية فػى تػدريس مقػرر
التربيػػة البيئيػػة فػػى تنميػػة مػػا وراء الفيػػـ والػػوعى بمخػػاطر التمػػوث البيئػػى لػػدى طمبػػة كميػػة
التربيػػة ،مجمػػة التربيػػة العمميػػة .الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة ،)1.(2. ،أكتػػوبر-1 ،
.2.8
 .3جودت أحمد سعادة ( :)2..8تدريس ميارات التفكير( من مئات األمثمة التطبيقية) ،القاىرة،
دار الشروؽ لمنشر والتوزين.
 .4حسيف عباس عمى ( :)2.12أثر اسػتراتيجية مقترحػة قائمػة عمػى خػرائط التفكيػر فػى تػدريس الكيميػاء
لتنمية ميػارات التأمػؿ العممػى وميػارات التفكيػر عػالى الرتبػة لػدى طػال المرحمػة الثانويػة بالمممكػة العربيػة
السعودية ،مجمة التربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،)4( 15 ،اكتوبر.64-1 ،

 .5حمداف عمى إسماعيؿ ( :)2.14فاعمية التفاعؿ بيف المعالجة التعميمية لخرائط التفكير
واألسمو

المعرفى عمى اكتسا

المفاىيـ العممية وتنمية التفكير البصرى فى الكيمياء

لتالميذ المرحمة المتوسطة،مجمة التربية العممية،الجمعية المصرية لمتربية العممية،)1(9 ،

يناير.62-1 ،

 .6خالد صالح الباز ( :)2..7فعالية استخداـ خرائط التفكير فى تدريس االتزاف الكيميائى عمى
تحصيؿ طال

الصؼ الثانى الثانوى وذكاء اتيـ المتعددة ،مجمة التربية العممية ،الجمعية

المصرية لمتربية العممية ،المؤتمر العممى الحادى عشر "التربية العممية ..إلى أيف؟،

اإلسماعيمية ،فندؽ المرجاف ،فايد ،31 -29 ،يوليو.23-1،

 .7خميؿ بشير ( :) 2..7فاعمية استخداـ خرائط التفكير كمنظـ متقدـ فى مادة الكيمياء المجمة
التربوية ،مجمس النشر العممى ،جامعة الكويت ،)88( 18 ،أغسطس.28-1 ،

 .8روبرت مارزانو وآخروف ( :)1997أبعاد التفكير -إطار لممناىج والتعميـ ،قراءات فى ميػارات
التفكير وتعميـ التفكير الناقد واإلبداعى ،ترجمة فيصؿ يونس ،القاىرة ،دار النيضة العربية.

 .9زبيدة محمد قرنى محمد ( :)2.1.التفاعؿ بيف خرائط التفكير وبعض أسالي التعمـ وأثره فى
تنمية كؿ مف التحصيؿ وميارات التأمؿ العممى واتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الثالث

اإلعدادى فى مادة الكيمياء ،مجمة دراسات فى المناىج وطرؽ التدريس ،الجمعية المصرية
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لممناىج وطرؽ التدريس ،)149( 1 ،أغسطس.236-181،

 .11سوزاف حسف السيد ( :)2.13فاعمية استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية غيػر اليرميػة فػى
تصوي التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية وتنمية التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ فى مػادة

األحياء لدى طالبات المرحمػة الثانويػة بالسػعودية ،مجمػة التربيػة العمميػة ،الجمعيػة المصػرية لمتربيػة

العممية ، )2( 16 ،مارس.112 -61 ،

 .11عائشة أحمد فخرو( :)2.1.أثر استخداـ خرائط التفكير المتبوعة بالمجموعات الص يرة
عمى االتجاه نحوىا وعمى مستويات تحصيؿ التربية ال ذائية واالحتفاظ بالتعمـ لدى طالبات

جامعة قطر ،المجمة التربوية ،مجمس النشر العممى ،جامعة الكويت )94(24 ،مارس،

.146-1.6
 .12عػػػػايش محمػػػػد زيتػػػػوف ( :)2.14أسػػػػالي تػػػػدريس العمػػػػوـ ،ط ( ،)7األردف  ،عمػػػػاف ،دار
الشروؽ لمنشر والتوزين.
 .13عبػػد ا

النػػافن ( :)2.12التعمػػيـ بتنميػػة ميػػارات التفكيػػر ،مجمػػة المعرفػػة (العػػر وتعمػػيـ التفكيػػر)،

المممكة التعربية السعودية ،و ازرة المعارؼ ، )83(1 ،مايو.
 .14عبد الودود ىزاع ( :)2.11تقويـ منيج فيزياء المرحمة الثانوية فى الجميورية اليمنية مػف
وجية نظر معممى الفيزياء ،المؤتمر العممى الخامس عشر_ التربية العممية :فكر جديد لواقن
جديػػد ،الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة 7-6 ،سػػبتمبر ،المرك ػز الكشػػفى العربػػى الػػدولى
بالقاىرة.184-143 ،
 .15عطيػػات محمػػد ياسػػيف ( :)2.11أثػػر اسػػتخداـ شػػبكات التفكيػػر البصػػرى فػػى تػػدريس الكيميػػاء
عمى التحصػيؿ الدراسػى وتنميػة ميػارات التأمػؿ العممػى لػدى طالبػات الصػؼ الثالػث المتوسػط

بالمممكة العربية السعودية ،مجمة التربية العممية ،الجمعيػة المصػرية لمتربيػة العمميػة ، )1( 14 ،ينػاير،

.142 -1.3

 .16نيمة عبد المعطػى الصػادؽ ( :)2.17أثػر اسػتراتيجية قائمػة عمػى خػرائط التفكيػر فػى تػدريس العمػوـ
عمى التحصيؿ وتنمية عادات العقؿ المنتجة لمارزانو لػدى تالميػذ المرحمػة اإلعػدادي ،مجمػة التربيػة العمميػة،

الجمعية المصرية لمتربية العممية ، )2( 2. ،فبراير.163 -119 ،

 .17عمياء عمى ،ميا عبد السالـ ( :)2..7فعالية استخداـ خرائط التفكير فى تنمية التحصيؿ

والتفكير االبتكارى فى مادة الكيمياء لتالميذ الصؼ السادس االبتدائى ،المؤتمر العممى

التاسن عشر ،تطوير المناىج فى ضوء معايير الجودة ،الجمعية المصرية لمتربية العممية،

دار الضيافة -جامعة عيف شمس 26-25 ،يوليو ،المجمد الثالث.1136-1.99 ،
 .18عفػػت الطنػػاوي ( )2..7تعمػػيـ التفكيػػر فػػي بػرامج التربيػػة العمميػػة ،المػػؤتمر العممػػى الحػػادى
عشر -التربية العمميػة إلػى أيػف ،الجمعيػة المصػرية لمتربيػة العمميػة 2 ،يوليػو– 1أغسػطس،
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االسماعمية.249-223 ،

 .19فاطمة محمد عبد الوىا ( :)2..7فاعمية استخداـ خرائط التفكير فى تحصيؿ الكيمياء
وتنمية بعض ميارات التفكير وعادات العقؿ لدى الطالبات بالصؼ الحادى عشر بسمطنة

عماف ،مجمة دراسات عربية فى التربية وعمـ النفس.69-11 ،)2(1 ،

 .21مرفػػػػت حامػػػػد ىػػػػانى ( :)2.17فاعميػػػػة اسػػػػتخداـ التكامػػػػؿ بػػػػيف الخػػػػرئط الذىنيػػػػة اليدويػػػػة
واإللكترونيػة لتنميػػة التحصػػيؿ فػػى العمػػوـ وميػػارات التفكيػػر التحميمػػى والدافعيػػة لػػدى التالميػػذ

مضػػطربى االنتبػػاه مفرطػػى النشػػاط بالمرحمػػة االبتدائيػػة  ،مجمػػة التربيػػة العمميػػة ،الجمعيػػة المصػػرية

لمتربية العممية ، )8( 2. ،أغسطس .259 -197 ،

 .21محمد عبد الرازؽ الحياصات ( :)2..7أثر األنشطة العممية والمنظمػات المتقدمػة فػى تنميػة ميػارات
حؿ المسػائؿ وفيػـ المفػاىيـ الفيزيائيػة لػدى طمبػة المرحمػة الجامعيػة المتوسػطة ،مجمػة التربيػة العمميػة،
الجمعية المصرية لمتربية العممية ،)2(1. ،يونيو.32-1 ،

 .22محمػد رشػدى أبوشػامة ،ربػا صػالح الػديف ( :)2.18فاعميػة اسػتخداـ الخػرائط الذىنيػة فػػى
تدريس العموـ عمى التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ وتحسيف الذاكرة العاممة لدى التالميذ مضطربى

االنتبػػاه ذوى النشػػاط الزائػػد بالمرحمػػة االبتدائيػػة  ،مجمػػة التربيػػة العمميػػة ،الجمعيػػة المص ػرية لمتربيػػة

العممية ، )3( 21 ،مارس .64 -1 ،
 .23مجدى عزيز إبراىيـ ( :)2..5المنيج التربوى وتعميـ التفكير ،ط ،2القاىرة ،عالـ الكت .
 .24مالؾ محمد السميـ ( :)2..9فاعميػة الػتعمـ التػأممى فػى تنميػة المفػاىيـ الكيميائيػة والتفكيػر
التػػأممى وتنظػػيـ الػػذات لمػػتعمـ لػػدى طالبػػات المرحمػػة الثانويػػة ،دراسػػات فػػى المنػػاىج وطػػرؽ
التدريس ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس.128 -9. ،)147(1 ،
 .25مندور عبد السالـ فػتح ا

( :)2..8أثػر اسػتراتيجية خػرائط التفكيػر القائمػة عمػى الػدمج فػى تنميػة

التحصيؿ فى مادة الكيمياءوالتفكير الناقػد واالتجػاه نحػو العمػؿ التعػاونى لػدى تالميػذ المرحمػة المتوسػطة فػى

المممكػػة العربيػػة السػػعودية ،مجمػػة التربيػػة العمميػػة ،الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة العمميػػة ،)4( 11 ،ديسػػمبر،

.26.-231

 .26منير موسى صادؽ ( :)2..8التفاعؿ بيف خرائط التفكير والنمو العقمى فى تحصيؿ الكيمياء
والتفكير االبتكارى واتخاذ القرار لتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادى ،مجمة التربية العممية،

الجمعية المصرية لمتربية العممية ،)2( 11 ،يونيو.88-42 ،

 .27منير موسى صادؽ( :)2.17برنػامج قػائـ عمػى النمػاذج العقميػة فػى تنميػة المفػاىيـ العمميػة وميػارات
التفكير التأممى لتالميذ الصػؼ األوؿ اإلعػدادى  ،مجمػة التربيػة العمميػة ،الجمعيػة المصػرية لمتربيػة العمميػة،

 ،)1.( 2.أغسطس.254 -2.9 ،
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 .28نايفػػة قطػػامى ( :)2..4تعمػػيـ التفكيػػر لممرحمػػة األساسػػية ،ط ،2األردف ،عمػػاف ،دار الفكػػر
لمطباعة والنشر والتوزين.

 .29نواؿ عبد الفتاح خميؿ ( :)2..8أثر استخداـ خرائط التفكير فى تنمية التحصيؿ والفيـ العميؽ ودافعيػة
اإلنجاز لدى تالميذ الصؼ الخامس اإلبتػدائى فػى مػادة الكيميػاء ،مجمػة التربيػة العمميػة ،الجمعيػة المصػرية

لمتربية العممية ،)4(11 ،ديسمبر.117 -63 ،

 .31نيمػػة عبػػد المعطػػى الصػػادؽ ( :)2.18اسػػتراتيجية التحميػػؿ الشػػبكى لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر البصػػرى
والحس العممى فى العموـ لػدى تالميػذ المرحمػة اإلعػدادي ،مجمػة التربيػة العمميػة ،الجمعيػة المصػرية لمتربيػة

العممية ،)4( 21 ،أبريؿ.122 -79 ،

 .31ن ػواؿ عبػػد الفتػػاح خميػػؿ ( :)2.14خ ػرائط العقػػؿ وأثرىػػا فػػى تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة والتفكيػػر البصػػرى
وبعض عادات العقؿ لدى تالميذ الصؼ الرابن اإلبتدائى فى مػادة الكيميػاء ،مجمػة التربيػة العمميػة ،الجمعيػة

المصرية لمتربية العممية ،)4( 17 ،يناير.174 -129 ،

 .32ىالة سعيد العمودى ( :)2..9فاعمية الخرائط العقمية لتدريس الكيمياء فى تنمية التفكير
الناقد واستيعا

المفاىيـ لدى طالبات المرحمة الثانوية ذوات األسالي

المعرفية المختمفة

(التعقيد /التبسيط المعرفى) بالمممكة العربية السعودية ،دراسات عربية فى التربية وعمـ

النفس ،)3(3 ،يوليو.154-1.5 ،

 .33ىناء عمى التمبانى (" :)2.1.فعالية استخداـ خرائط التفكير فى تنمية التحصيؿ وميارات
التفكير واتخاذ القرار فى مادة الكيمياء لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية" ،رسالة دكتوراه غير

منشورة ،جامعة عيف شمس ،كمية البنات.
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