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امللص:
هدؼ البحث إلى تحديد مهارات التفكير الفيزيائي في اختبارات مصػر وسػناافورة وقيػاس
فاعميػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى اسػػتراتيجية الخط ػ الشػػائ فػػي تنميػػة تمػػؾ المهػػارات وخفػػض قمػػؽ
الفيزياء لدى طالب المرحمة الثانوية؛ ولتحقيؽ هذا الهدؼ تـ تحديػد مهػارات التفكيػر الفيزيػائي
الالزـ إكسابها لطالب المرحمة الثانويػة وكػذلؾ تحديػد مػدى تػوافر هػذل المهػارات فػي اختبػارات
مصػػر وسػػناافورة مػػف خػػالؿ تحميػػؿ اختبػػارات الفيزيػػاء فػػي الفتػػرة مػػف  9772حتػػى .9762
وإلعداد البرنامج تـ بناء اسػتراتيجية الخطػ الشػائ تفصػيمياً وتحديػد مراحمهػا رواجراءاتهػا كمػا
تػػـ إعػػداد اإلطػػار العػػاـ لمبرنػػامج رواعػػداد وثائقػ المكونػػة مػػف كتػػاب الطالػػب ودليػػؿ المعمػػـ فػػي
ضػػوء اسػػتراتيجية الخطػ الشػػائ  .وتػػـ إعػػداد اختبػػار مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي ومقيػػاس قمػػؽ

الفيزياء .ولمتحقؽ مػف فاعميػة البرنػامج تػـ اختيػار مجموعػة مػف طػالب الصػؼ األوؿ الثػانوي
وتقسيمها إلى مجموعة تجريبيػة درسػت البرنػامج باسػتخداـ اسػتراتيجية الخطػ الشػائ

وأخػرى

ضػػابطة درسػػت المػػنهج المقػػرر .وتػػـ تطبيػػؽ اختبػػار مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي ومقيػػاس قمػػؽ
الفيزياء قبؿ وبعد التدريس .وقد أظهرت النتائج وجود فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسػطي درجػات
طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لكؿ مػف اختبػارات مهػارات

التفكيػر الفيزيػاء ومقيػاس قمػؽ الفيزيػاء لصػال المجموعػة التجريبيػة .وفػي ضػوء هػذل النتػػائج
أوصى الباحث بتوجي مزيػد مػف اتهتمػاـ بتنميػة مهػارات التفكيػر الفيزيػائي مػف خػال ؿ توظيػؼ
استراتيجية الخط الشائ بما يخفض مستوى قمؽ الفيزياء لدى الطالب.
الكممات المفتاحية :مهارات التفكير الفيزيائي اختبارات مصر اختبػارات سػناافورة اسػتراتيجية
الخط الشائ

قمؽ الفيزياء
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Physics Thinking Skills in Egypt and Singapore Tests, and the
Effectiveness of a Program Based on the Common Mistakes Strategy
in Developing These Skills and Reducing Physics Anxiety for High
School Students
Abstract
The present study aimed to determine the physics thinking skills in Egypt
and Singapore tests, and investigate the effectiveness of a program based on
the common mistakes strategy in developing those skills and reducing anxiety
in physics among high school students. To accomplish this purpose, the
physics thinking skills that are necessary for the secondary school students
were determined. Availability of these skills in Egypt and Singapore tests was
determined by analyzing of the physics tests from 2009 to 2018. To build the
program, the common mistakes strategy was built in details, the student book
and teacher's guide were prepared in the light of the common mistakes strategy.
A test of physics thinking skills and a physics anxiety scale were prepared. A
quasi-experimental pre-test/post-test experimental/control group design was
utilized. The data collection instruments were used as pre-tests before the
implementation and as post-tests at the end of the implementation. Results
indicated that using the program has a positive effect on students’ physics skills
and reducing their physics anxiety.

Keywords: Physics Thinking Skills, Egypt Tests, Singapore Tests, Common
Mistakes Strategy, Physics Anxiety
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املكدمة
تتميز اختبػارات شػهادة الثانويػة العامػة -فػي نظػاـ التعمػيـ المصػري -بخصوصػية كبيػرة؛
نظرً لكونها بوابة العبور إلى التعميـ العالي كما تعتبر الدرجات التي يحصؿ عميهػا الطالػب فػي
ا

تمؾ اتختبارات المعيار الوحيد لمقبػوؿ فػي الجامعػات والتوزيػ عمػى التخصصػات الدقيقػة داخػؿ
ػرً ألهميػػة اختبػػارات شػػهادة الثانويػػة العامػػة تبػػذؿ وزارة التربيػػة والتعمػػيـ المصػػرية
الكميػات .ونظػ ا
جهوداً كبيرة إلنجاحها كما تحرص عمى مشاركة كافة األطراؼ لتحقيؽ هذا النجاح.

وتعرضت اتختبارات -بصياتها الحالية -إلى جممة مػف اتنتقػادات منهػا أنهػا تعكػد عمػى
قياس حفظ المعمومات وتهمؿ جوانػب التفكيػر األكثػر أهميػة .وتشػير دراسػة الحسػيني وخخػروف
( )9760إلػػى اعتمػػاد بعػػض اختبػػارات الثانويػػة العامػػة عمػػى األسػػئمة التػػي تقػػيس المسػػتويات
الػػدنيا مػػف العمميػػات العقميػػة كتػػذكر المعمومػػات رواغفػػاؿ المسػػتويات العميػػا والجوانػػب التطبيقيػػة
والتركيز عمى وض األسئمة فػي مسػتوى الطالػب المتوسػط .وقػد ترتػب عػف ذلػؾ سػهولة أسػئمة
اتختبارات وحدوث تضخـ في درجػات الطػالب؛ حيػث يحصػؿ كثيػر مػنهـ عمػى درجػات مرتفعػة
لمااية.
وعمى النقيض مف ذلؾ ظهػرت شػكاوى متكػررة مػف صػعوبة اختبػارات مػواد أخػرى وكػاف
في مقدمتها اختبارات الفيزياء .فقد توصؿ حسيف ( )9769إلى أف طالب المرحمة الثانويػة فػي
مصػػر يواجهػػوف صػػعوبة فػػي اختبػػارات الفيزيػػاء بشػػكؿ واضػ

وتػػنعكس هػػذل الصػػعوبات عمػػى

اتجاهاتهـ نحو دراسة الفيزياء .وت تقتصر تمػؾ الصػعوبة عمػى المسػتوى المحمػي بػؿ تمتػد إلػى
المستوييف اإلقميمي والدولي فتشير دراسات عديدة (مثػؿ :رضػواف 9761؛ القاسػـ وخخػروف
9762؛  )Yusrizal, 2016إلى معاناة دارسي الفيزياء حوؿ العػالـ مػف صػعوبة اختباراتهػا؛
ػرً لمػػا تتطمبػ مػػف مهػػارات عقميػػة ومعرفيػػة عميػػا ومػػا تتضػػمن مػػف مفػػاهيـ مجػػردة ومسػػائؿ
نظػ ا
صعبة واعتمادها عمى الكثير مف العمميات الرياضيات وعمميات التخيؿ.

وقد انعكست هذل الصعوبة عمى نسب النجاح في مػادة الفيزيػاء فتشػير إحصػاءات وزارة
التربية والتعميـ المصرية إلى انخفاض نسبة نجاح الطالب في مػادة الفيزيػاء بصػورة ممحوظػة؛
حيث بماػت نسػبة النجػاح فيهػا  %01.9فػي عػاـ  9760و %27.0فػي عػاـ  9762وهػذا
يعنػػي أف  6مػػف كػػؿ  5طػػالب يرسػػب فػػي الفيزيػػاء .وقػػد احتمػػت الفيزيػػاء ثػػاني أعمػػى مػػادة مػػف
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حيث نسبة الرسوب في الثانوية العامة بعد الكيميػاء التػي احتمػت المرتبػة األولػى (وزارة التربيػة
والتعميـ .)9762
ونظرً لمعاناة طالب المرحمة الثانوية مػف صػعوبة الفيزيػاء واختباراتهػا أصػبحت الفيزيػاء
ا

سػػبباً رئيس ػاً لتػػوتر وقمػػؽ معظػػـ طػػالب مرحمػػة الثانويػػة العامػػة؛ حيػػث يشػػعر الطالػػب بػػالخوؼ
والضيؽ؛ مما يعدي إلى إحساس بتهديد الفيزياء لذات ومستقبم الدراسي .وقػد أثبتػت دراسػات

عديدة (مثؿ :الخضري 9762؛ عبد الحسػف 9762؛  )González et al., 2017معانػاة
طالب مرحمة الثانوية العامػة مػف مسػتويات مرتفعػة مػف قمػؽ الفيزيػاء .وأشػارت دراسػات أخػرى
(مثػؿ :جػوهر 9762؛ النػاغي وخخػروف 9762؛  )Middleton et al., 2013إلػى أف
قمؽ الفيزياء الػذي يصػيب الطػالب يػعدي إلػى هػروبهـ مػف الشػعبة العمميػة والتحػاقهـ بالشػعبة
األدبيػػة؛ حيػػث ينش ػ حػػاجز نفسػػي لػػديهـ تجاههػػا فيتوهمػػوف أنهػػـ ت يسػػتطيعوف فهمهػػا وت
استيعابها بؿ قد يرى كثير منهـ أنها مجرد ألااز تتسـ بالصعوبة والاموض والجفاؼ.
وبصػفة عامػػة هنػػاؾ اتفػػاؽ بػػيف بعػػض البػػاحثيف (مثػػؿ :أبػػو مسػػمـ 9762؛ الرواشػػدة؛
9761؛ عبد الحميـ وخخروف  )9762عمػى أف طالػب المرحمػة الثانويػة العامػة ينالػ النصػيب
األكبر مف القمؽ والتوتر؛ حيث تبقى الثانوية العامة عنؽ الزجاجػة فػي النظػاـ التعميمػي والتػي
تحدد نجاح الطالب أو فشم

مما يعني الكثير بالنسبة إلثبات وجودل وتحقيؽ ذاتػ  .هػذا األمػر

الذي يجعؿ الطالػب ممزقػاً بػيف القمػؽ عمػى درجاتػ وضػاوط الوالػديف بضػرورة النجػاح والتفػوؽ
مما يثير الخوؼ في نفس

وهو األمر الذي قد يكوف معدياً لإلخفاؽ.

ػرً ترتفػػاع مسػػتويات قمػػؽ الفيزيػػاء وقمػػؽ الثانويػػة العامػػة بصػػفة عامػػة فقػػد تعالػػت
ونظػ ا

األصػوات المطالبػػة بةعػػادة النظػػر فػػي نظػػاـ الثانويػػة العامػػة الحػػالي والعمػػؿ عمػػى تطػػوير نظػػاـ
بػػديؿ يسػػتطي الطالػػب مػػف خالل ػ التعبيػػر عػػف قدرات ػ وعػػف أدائ ػ المتميػػز .ولقػػد بػػذلت وزارة
التربية والتعميـ جهوداً كبيرة لتحسيف نظاـ الثانوية العامػة فػتـ تاييػرل عػدة مػرات خػالؿ العقػود
الثالثة الماضية .وقد شممت هذل التاييرات عػدد مػف الجوانػب مثػؿ التشػعيب وسػنوات التشػعيب
مػعخرً فػي تنفيػذ نظػاـ جديػد لمثانويػة العامػة بػدأ تطبيقػ
ا
وتوزي الػدرجات إت أف الػوزارة بػدأت

بدء مف العاـ 9762-9762ـ .ويرتكز هذا النظاـ عمى اتسػتفادة مػف المعطيػات التكنولوجيػة
والتحوؿ نحو التعميـ اإللكتروني واستاالؿ بنؾ المعرفة المصري (يوسؼ .)9762
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ولعػؿ مػػف أهػـ نقػػاط القػوة فػػي النظػاـ الجديػػد لمثانويػة العامػػة هػو اعتمػػاد أسػموب الكتػػاب
المفتوح  Open bookفي كافة اتختبارات بمػا فيهػا الفيزيػاء؛ حيػث يسػم لمطػالب اسػتخداـ
كتاب الفيزياء أثنػاء أداء اتختبػار فػي محاولػة لمتحػوؿ نحػو مهػارات التفكيػر العميػا التػي تمكػف
الطالب مف المنافسة العالمية .كما تسعى الوزارة مف اسػتخداـ هػذا األسػموب إلػى إحػداث تاييػر
جذري في ثقافة التعميـ التقميدي التي تعتمد عمى حفظ المعمومات إلى ثقافة جديػدة تعتمػد عمػى
الفهـ والبحث والتفكير (صال

.)9762

تايرً فػي طريقػة وضػ
وعمى الرغـ مف نجاح استخداـ أسموب الكتاب المفتوح في إحداث ا

ػرً جزئي ػاً فػػي بعػػض طػػرؽ
اتختبػػارات ونوعيػػة األسػػئمة المسػػتخدمة كمػػا أن ػ امتػػد ليشػػمؿ تايػ ا
وأساليب تدريس الفيزياء إت أف هػذا النظػاـ تعػرض ألوجػ نقػد عديػدة كمػا أنػ لػـ يػنج فػي

تحقيػػؽ الهػػدؼ منػ  .ويتضػ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ مظػػاهر القمػػؽ والتػػذمر وعػػدـ الرضػػى فػػي أوسػػاط
الطالب وأولياء األمور؛ حيث واج الطالب صعوبات كبيػرة فػي حػؿ اتختبػارات التػي تركػز عمػى
مهارات التفكير العميا وتتجنب األسئمة التي تقيس تذكر وحفظ المعمومات.
وتشير الػدتئؿ البحثيػة إلػى أف اتختبػار مفتػوح الكتػاب ت يػنج فػي الػتخمص مػف القمػؽ
الػػذي يشػػعر ب ػ الطػػالب فتوصػػمت دراسػػة سػػكراف ( )9762إلػػى أف اسػػتخداـ أسػػموب الكتػػاب
المفتػػوح ت يقم ػؿ مػػف إحسػػاس الطػػالب بقمػػؽ اتختبػػار؛ حيػػث ت يوجػػد فػػرؽ داؿ بػػيف اسػػتخداـ
اتختبار المفتوح واتختبار المامؽ مف حيث الشعور بقمؽ اتختبػار .كمػا تشػير دراسػة الكميػدار
وفريق ) Al-Kilidar et al. (2018إلى أف اتختبار مفتوح الكتاب يجعؿ الطػالب يشػعروف
بقمؽ أكبر أثناء مرحمػة اتسػتعداد لالختبػار وأثنػاء انتظػار النتيجػة .كمػا توصػؿ جػالؿ وخخػروف
) Jalal et al. (2014إلى أف أداء الطالب فػي اتختبػارات المامقػة يكػوف أفضػؿ مػف الكتػاب
المفتوح روان ليس مف الواض عما إذا كانت اتختبارات مفتوحة الكتاب تقود إلى فهـ أعمؽ.
وقػػد قػػاـ الباحػػث بدراسػػة اسػػتطالعية شػػممت  92طالبػاً مػػف طػػالب الصػػؼ األوؿ الثػػانوي

و 5مػػف معممػػي الفيزيػػاء بػػةدارة المعػػادي التعميميػػة؛ تسػػتطالع خرائهػػـ حػػوؿ اختبػػارات الفيزيػػاء
باسػػتخداـ الكتػػاب المفتػػوح وذلػػؾ عقػػب خوضػػهـ لهػػذل النوعيػػة مػػف اتختبػػارات فػػي الفصػػػؿ
الدراسػػي األوؿ لمعػػاـ الدراسػػي  .9762-9762وقػػد عبػػر  %29.1مػػف الطػػالب عػػف شػػعورهـ
بػ ف أسػػئمة النظػػاـ الجديػػد تعجيزيػػة يصػػعب حمهػػا كمػػا وصػػفوا دراسػػتهـ لمفيزيػػاء ب نهػػا صػػعبة
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ومممػػة ومنفػػػرة وأنهػػـ يشػػػعروف بقمػػؽ كبيػػػر مػػػف دراسػػتها والمشػػػاركة فػػي اختباراتهػػػا .وأشػػػار
نظرً لعػدـ تػدريبهـ
كبيرً عميهـ؛ ا
المعمموف إلى أف اختبارات الفيزياء بشكمها الحالي شكمت عبئاً ا
عمى أساليب تنمية مهارات التفكير الالزمة لحؿ اتختبارات وفؽ المنظومة الجديدة.

وتػػدؿ الشػػكوى السػػابقة عمػػى وجػػود قصػػور فػػي قػػدرة الطػػالب عمػػى التعامػػؿ مػ اتختبػػار
نظرً لضعؼ امتالكـ لمهارات التفكير الضرورية لػتعمـ الفيزيػاء وحػؿ
باستخداـ الكتاب المفتوح؛ ا

اختباراتها؛ حيث تتطمب الفيزيػاء كتخصػص قيػاـ الطػالب بتوظيػؼ مهػارات عقميػة غيػر عاديػة

عالوة عمى استخداـ الجبر والهندسة واإلحصاء والرسوـ البيانية واتنتقاؿ مف المحسوس إلػى
المجرد .ويطمؽ عمى هذل المهارات اسـ "مهارات التفكير الفيزيائي" (جوهر .)9762
ولقد أشارت دراسات محمية وعالمية عديدة إلى معاناة طالب المرحمة الثانوية مػف ضػعؼ
مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي وتمثػػؿ ذلػػؾ الضػػعؼ فػػي وجػػود قصػػور واض ػ فػػي مهػػارات دراسػػة
الفيزياء (داود واألحمد 9762؛ العبد اهلل والجبػورى  )9762والمهػارات الجبريػة والهندسػية
واإلحصػػائية الالزمػػة لدراسػػتها (عبػػد الحميػػد وسػػالمة  )9762ومهػػارات الترجمػػة الرياضػػية
لمقػػػػوانيف الفيزيائيػػػػة (سػػػػرهيد 9762؛ شػػػػحات ومتػػػػولي  )9762ومهػػػػارات حػػػػؿ المسػػػػائؿ
الفيزيائية (السالمات وخخروف 9762؛  )Ince, 2018ومهارات الرسـ البيػاني مثػؿ :تحديػد
مقدار ميؿ الخط المستقيـ روايجاد قيمة متاير ما بمعرفة قيمة متايػر خخػر مػف الرسػـ (الشػاي
والعبد الكريـ 9761؛ لفتػة  )9762ومهػارات الرسػوـ التخطيطيػة وتحويػؿ وحػدات القيػاس
واشػػػتقاؽ معػػػادتت فرعيػػػة مػػػف القػػػانوف الػػػرئيس (الشػػػاي

 .)9762وتشػػػير دراسػػػة سػػػراج

ػادرً مػػا يمارسػػوف مهػػارات
( )9760إلػػى أف  %25مػػف معممػػي الفيزيػػاء يعتقػػدوف أف الطػػالب نػ ا
التفكير أو مهارات حؿ المسائؿ الفيزيائية.

ولعؿ السبب الرئيس في ضعؼ مهارات التفكير الفيزيائي لدى طالب المرحمة الثانوي هػو
إهماؿ المعممػيف لمثػؿ هػذل المهػارات فيػرى (خميػؿ 9762؛ السػالمات وخخػروف  )9762أف
ضػػعؼ مهػػارات التفكيػػر المتعمقػػة بدراسػػة وتعمػػـ الفيزيػػاء تعػػود إلػػى تمركػػز المعمػػـ حػػوؿ نقػػؿ
وتوصيؿ المعمومات بدتً مف التركيز عمى تػدريب الطػالب عمػى توليػدها واسػتعمالها .كمػا تشػير

دراسػػػات أخػػػرى (الػػػدرديري 9762؛ فضػػػؿ 9762؛ النػػػاغي وخخػػػروف  )9762إلػػػى غمبػػػة
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الطريقة التقميدية التي تهمػؿ تنميػة مهػارات التفكيػر والقػدرات العقميػة وتعتبػر حفػظ المعمومػات
واسترجاعها هي الااية األسمى مف تدريس الفيزياء.
ولعؿ الواق الحػالي المتمثػؿ فػي ضػعؼ اتهتمػاـ بمهػارات التفكيػر الفيزيػائي هػو مػا دفػ
الباحث إلى تحديد تمؾ المهارات بدقة وتحديد درجة تضمينها في اختبارات الثانويػة العامػة فػي
مصػر ومقارنػة ذلػؾ باختبػارات الفيزيػاء فػي دولػػة سػناافورة بهػدؼ اتسػػتفادة مػف خبراتهػا فػػي
وضػ اتختبػػارات .ويعػػود السػػبب فػػي اختيػػار دولػػة سػػناافورة إلػػى تصػػدرها تقػػارير تعمػػيـ العمػػوـ
حوؿ العالـ؛ حيث تحتؿ المركز األوؿ في تقريػر التنافسػية العالميػة لعػاـ  9762/9760بينمػا
تحتػػؿ مصػػر الترتيػػب  .(Schwab, 2017) 699ويمكػػػف إيجػػاز حالػػة التعمػػيـ فػػي مصػػػر
وسناافورة وفؽ هذا التقرير مف خالؿ الجدوؿ التالي:
خذٚي 1

رٕبفغ١خ اٌزؼٍ ُ١ف ٟوً ِٓ ِصش ٚعٕغبفٛسح ٌؼبَ (Schwab, 2017) 7112/7112
عٕغبفٛسح
ِصش
اٌّؤشش
اٌزشر١ت 132/لّ١خ اٌّؤشش اٌزشر١ت 132/لّ١خ اٌّؤشش
5.6
1
7.2
177
خٛدح رؼٍ ُ١اٌؼٍٚ َٛاٌش٠بض١بد
111
1
82
33
ِؼذي االٌزسبق ثبٌزؼٍ ُ١األعبعٟ
5.7
3
7.2
133
خٛدح اٌزؼٍ ُ١األعبعٟ
112.1
76
25.5
22
ِؼذي االٌزسبق ثبٌزؼٍ ُ١اٌثبٔٞٛ
87.7
2
35.7
25
ِؼذي االٌزسبق ثبٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
6.2
7
7.6
131
خٛدح ٔظبَ اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٟ
5.7
1
3.7
118
إربزخ االٔزشٔذ ثبٌّذاسط
5
2
7.2
136
إربزخ خذِبد اٌزذس٠ت اٌّزخصص
6.2
6
3.2
115
ِذ ٜرذسة اٌمبئّ ٓ١ثبٌؼًّ

ويسػػػاعد تحديػػػد مهػػػارات التفكيػػػر الفيزيػػػائي ودرجػػػة اتهتمػػػاـ بهػػػا فػػػي اختبػػػارات مصػػػر
وسناافورة في توجي مجهود مقصود لتنميتها لدى الطالب عػف طريػؽ اقتػراح اسػتراتيجية غيػر
تقميديػػة تػػتالءـ م ػ طبيعػػة تمػػؾ المهػػارات وتراعػػي البنيػػة المعرفيػػة لمطػػالب وتحقػػؽ تفػػاعمهـ
واندماجهـ .وبناء عمػى ذلػؾ اقتػرح البحػث الحػالي اسػتراتيجية جديػدة أطمػؽ عميهػا اسػـ "الخطػ
الشائ " بهدؼ إكساب الطالب مهارات التفكير الفيزيائي ومسػاعدتهـ فػي الوصػوؿ إلػى مرحمػة
اتقاف تمؾ المهارات مما قد يعدي في النهاية إلى خفض إحساسهـ بقمؽ الفيزياء.
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نظػرً لتػواتر األدلػة البحثػة
ولقد ركز البحػث الحػالي عمػى األخطػاء الشػائعة لػدى الطػالب؛ ا

عمػػػى فوائػػػد دراسػػػة تمػػػؾ األخطػػػاء فػػػي تعميػػػؽ عمميػػػة اكتسػػػاب المعػػػارؼ والمهػػػا ارت ويشػػػير
دونالدسػوف ) Donaldson (2019إلػى أف دراسػة األخطػاء الشػائعة وتقػديـ التاذيػة الراجعػة
التصحيحية لتمػؾ األخطػاء هػي عناصػر أساسػية فػي مسػعى الػتعمـ .كمػا توصػمت نتػائج دراسػة
هيمسػػوت وهػػاينز ) Heemsoth and Heinze (2014إلػػى أف دراسػػة الحمػػوؿ غيػػر
الصحيحة ساعد الطالب في اكتساب المعرفة بصػورة أكبػر .وتوصػمت دراسػة هيوسػمر ومتكػوؼ
) Huesler and Metcalfe (2012إلػػى أف دراسػػة األخطػػاء رواتباعهػػا بتاذيػػة راجعػػة

تصػػحيحية يػػعدي إلػػى اتحتفػػاظ باإلجابػػات الصػػحيحة بشػػكؿ أفضػػؿ مػػف مجػػرد دراسػػة اإلجابػػات
الصحيحة فقط مف البداية .كما توصمت دراسة عبػد المطيػؼ ( )9762إلػى أف دارسػة األخطػاء
في البحث الكيميائي تسهـ في تنمية فهـ طبيعة العمـ وتقدير العممػاء ومهػارات حػؿ المشػكالت
لدى طالب المرحمة الثانوية.

مشكلة البحح
ُحددت مشكمة البحث في "ضعؼ مهارات التفكير الفيزيػائي لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة
ػرً تعتمػػاد معممػػي الفيزيػػاء عمػػى اسػػتخداـ طػػرؽ
وارتفػػاع مسػػتويات قمػػؽ الفيزيػػاء لػػديهـ؛ نظػ ا

التدريس التقميدية" .ولمتامػب عمػى هػذل المشػكمة يحػاوؿ البحػث اإلجابػة عػف السػعاليف التػاليف:
"مػا مهػارات التفكيػر الفيزيػائي فػػي اختبػارات مصػر وسػناافورة؟ ومػػا فاعميػة برنػامج قػائـ عمػػى
استراتيجية الخط الشائ في تنمية تمؾ المهػارات وخفػض قمػؽ الفيزيػاء لػدى الطػالب؟" ويتفػرع
مف هذيف السعاليف األسئمة الفرعية التالية:
 .6ما مهارات التفكير الفيزيائي الالزـ إكسابها لطالب المرحمة الثانوية؟
 .9ما مدى توافر مهارات التفكير الفيزيائي في اختبارات مصر وسناافورة؟
 .2ما استراتيجية الخط الشائ المقترحة لتدريس الفيزياء في المرحمة الثانوية؟
 .2ما برنامج الفيزياء القائـ عمى استراتيجية الخط الشائ ؟
 .5ما فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجية الخط الشائ فػي تنميػة مهػارات التفكيػر الفيزيػائي
لدى طالب المرحمة الثانوية؟
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 .1ما فاعمية برنامج قائـ عمى استراتيجية الخط الشائ في خفػض قمػؽ الفيزيػاء لػدى طػالب
المرحمة الثانوية؟

أيداف البحح
هدؼ البحث الحالي إلى:
-

تحديد مهارات التفكير الفيزيائي المتضمنة في اختبارات مصر وسناافورة.

-

تنمية مهارات التفكيػر الفيزيػائي لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة باسػتخداـ برنػامج قػائـ عمػى
استراتيجية الخط الشائ .

-

خفض قمؽ الفيزياء لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة باسػتخداـ برنػامج قػائـ عمػى اسػتراتيجية
الخط الشائ .

مصطلحات البحح
-

اتختبارات  :Examsهػي اختبػارات الفيزيػاء التػي أجرتهػا وزارة التربيػة والتعمػيـ فػي مصػر
ووزارة التعمػػيـ فػػي سػػناافورة لمطػػالب فػػي نهايػػة الصػػؼ الثػػاني عشػػر (اختبػػارات شػػهادة
الثانويػػة العامػػة فػػي مصػػر ودبمػػوـ البكالوريػػا الدوليػػة فػػي سػػناافورة) فػػي الفتػػرة مػػف عػػاـ
 9772حتى .9762

-

مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي  :Physics Thinking Skillsهػػي العمميػػات العقميػػة التػػي
تمكػػػف الطالػػػب مػػػف اتبػػػاع مسػػػارات تفكيػػػر عممػػػاء الفيزيػػػاء أثنػػػاء معػػػالجتهـ لممعمومػػػات
ومػػػواجهتهـ لممشػػػكالت والمواقػػػؼ الاامضػػػة ذات الصػػػمة بالكميػػػات والعالقػػػات والمسػػػائؿ
الفيزيائية والرسوـ البيانية وهي مهارات مهمة وضػرورية لػتعمـ الفيزيػاء وحػؿ اختباراتهػا.
وتقاس مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عميهػا الطالػب فػي اختبػار مهػارات التفكيػر الفيزيػائي
المستخدـ في هذا البحث.

-

قمؽ الفيزياء  :Physics Anxietyحالة مف التػوتر والخػوؼ واإلحسػاس بالفشػؿ تصػيب
طالب المرحمة الثانوية عند تعرض لمواقؼ ترتبط بالفيزيػاء ويتضػمف قمػؽ الفيزيػاء القمػؽ
مف اختبار الفيزياء وحصة الفيزياء وتعمـ الفيزياء ومسائؿ الفيزياء وتجػارب الفيزيػاء.
ويقاس مف خالؿ الدرجة التػي يحصػؿ عميهػا الطالػب فػي مقيػاس قمػؽ الفيزيػاء المسػتخدـ
في هذا البحث.
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-

اسػػتراتيجية الخط ػ الشػػائ  :the Common Mistakes Strategyسمسػػمة مػػف
اإلج ػراءات المرتبػػة التػػي يقػػوـ بهػػا المعمػػـ مػػف أجػػؿ تحميػػؿ ودراسػػة األحكػػاـ والق ػ اررات غيػػر
الصػػحيحة التػػي يتخػػذها معظػػـ الطػػالب أثنػػاء اإلجابػػة عػػف س ػعاؿ فيزيػػائي أو أداء مهمػػة
فيزيائيػػة بسػػبب وجػػود مشػػكمة لػػديهـ فػػي اإلدراؾ أو الفهػػـ أو البنيػػة المعرفيػػة أو العمميػػات
العقمية ومف ثـ مساعدة الطالب فػي اتنخػراط فػي عمميػات تفكيػر تسػاعدهـ فػي الوصػوؿ
إلى األحكاـ والق اررات الصائبة وتتـ إجراءات اتستراتيجية في صػورة دورات مػف الممارسػة
وارتكاب األخطاء والتحميؿ الجماعي وتمقي التاذية الراجعة التصحيحية.

-

البرنػػػامج Program

 :theمجموعػػػة مػػػف الخبػػػرات التعميميػػػة المخططػػػة التػػػي توظػػػؼ

استراتيجية الخط الشائ بهدؼ تنمية مهارات التفكير الفيزيائي وخفض قمؽ الفيزياء لػدى
طالب المرحمة الثانوية.

حدود البحح
اقتصر البحث الحالي عمى:
-

اختبػػارات الفيزيػػاء المنعقػػدة فػػي نهايػػة الصػػؼ الثػػاني عشػػر فػػي كػػؿ مػػف مصػػر وسػػناافورة
(اختبارات شهادة الثانوية العامة في مصر ودبموـ البكالوريا الدولية في سناافورة).

-

اختبػػارات الػػدور األوؿ (مػػايو/يونيو) فػػي فتػػرة عشػػر سػػنوات بدايػػة مػػف عػػاـ  9772وحتػػى
.9762

-

الورقػػة اتختباريػػة األولػػى المخصصػػة ألسػػئمة اتختيػػار مػػف متعػػدد Multiple Choice
والورقػة اتختباريػة الرابعػة المخصصػػة لأسػئمة اإل نشػائية لممسػػتوى المتقػدـ A Level
 Structured Questionsمػف اختبػارات سػناافورة؛ وتػـ اسػتبعاد الورقػة الثانيػة ألنهػا
مخصصػػػة لممسػػػتوى المتقػػػدـ الفرعػػػي وكػػػذلؾ اسػػػتبعاد الورقػػػة الثالثػػػة والخامسػػػة ألنهمػػػا
مخصصتاف لممهارات العممية والتخطيط إلجراء اتستقصاءات الفيزيائية.

-

مجموعة مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة العمياء بةدارة المعادي التعميمية.

-

الكميات الفيزيائية والعالقػات الفيزيائيػة والمسػائؿ الفيزيائيػة والرسػوـ البيانيػة مػف أبعػاد
مهارات التفكير الفيزيائي.

-

القمػػؽ مػػف اختبػػار الفيزيػػاء وحصػػة الفيزيػػاء وتعمػػـ الفيزيػػاء ومسػػائؿ الفيزيػػاء وتجػػارب
الفيزياء مف أبعاد قمؽ الفيزياء.
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التصميم التجرييب للبحح
فػي ضػػوء طبيعػػة البحػػث تػػـ اسػتخداـ تصػػميـ المجموعػػة الضػػابطة ذات اتختبػػار القبمػػي
والبعػػدي  Pre-test/Post-test control group designوالػػذي يتضػػمف مجموعػػة
تجريبية وأخرى ضابطة ويوض الجدوؿ التالي التصميـ التجريبي لمبحث:

اٌّدّٛػخ
اٌزدش٠ج١خ
اٌضبثطخ

خذٚي 7
اٌزصّ ُ١اٌزدش٠جٌٍ ٟجسث
اٌّؼبٌدخ
اٌزطج١ك اٌمجٍٟ
اٌجشٔبِح اٌمبئُ ػٍٝ
 اخزجبس اٌزفى١ش اٌف١ض٠بئ ٟاعزشار١د١خ اٌخطأ اٌشبئغ ِم١بط لٍك اٌف١ض٠بءِٕٙح اٌف١ض٠بء اٌّمشس

اٌزطج١ك اٌجؼذٞ
 اخزجبس اٌزفى١ش اٌف١ض٠بئِٟ -م١بط لٍك اٌف١ض٠بء

فروض البحح
 .6يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى ( )7.75 ≤ αبػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة
الضػػػابطة والتجريبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي تختبػػػار مهػػػارات التفكيػػػر الفيزيػػػائي لصػػػال

المجموعة التجريبية.
 .9يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائياً عنػػػػد مسػػػػتوى ( )7.75 ≤ αبػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات طػػػػالب
المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي تختبار مهارات التفكيػر الفيزيػائي لصػال

التطبيؽ البعدي.
 .2يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائياً عنػػػػد مسػػػػتوى ( )7.75 ≤ αبػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات طػػػػالب
المجموعػػػة الضػػػابطة والتجريبيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي لمقيػػػاس قمػػػؽ الفيزيػػػاء لصػػػال

المجموعة التجريبية.
 .2يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائياً عنػػػػد مسػػػػتوى ( )7.75 ≤ αبػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات طػػػػالب
المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي لمقيػػاس قمػػؽ الفيزيػػاء لصػػال التطبيػػؽ

البعدي.
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أيمية البحح
حدد البحث الحالي قائمة بمهارات التفكير الفيزيائي التػي تقيسػها اختبػارات الفيزيػاء فػي
مصػػر وسػػناافورة كمػػا يحػػدد الػػوزف النسػػبي لكػػؿ مهػػارة؛ وقػػد يسػػهـ ذلػػؾ فػػي تقػػديـ صػػورة
لواضعي اختبارات الثانوية العامة وصانعي القرار في وزارة التربيػة والتعمػيـ فػي مصػر عػف واقػ
اختبارات الفيزياء وجوانب القوة ونقاط الضعؼ في تمؾ اتختبارات مقارنة بةحدى الػدوؿ الرائػدة
فػػي تعمػػيـ العمػػوـ والرياضػػيات .وقػػد يػػعدي ذلػػؾ فػػي النهايػػة إلػػى تحسػػيف اختبػػارات الفيزيػػاء فػػي
مرحمة الثانوية العامة.
كما قد تمفت نتائج هذا البحث مخططي ومطوري مناهج الفيزياء إلى أهمية بناء منػاهج
الفيزياء في المرحمة الثانوية في ضوء استراتيجية الخط الشػائ بمػا يعكػد عمػى تنميػة مهػارات
التفكير الفيزيائي لدى المتعمميف .وكذلؾ توجيهـ إلى ضرورة العمؿ عمػى تػوفير خبػرات تعميميػة
داخؿ مناهج الفيزياء تقمؿ مف القمؽ الػذي يشػعر بػ الطػالب تجػال الفيزيػاء والػذي يعتبػر أحػد
نظػرً لتػ ثيرل السػمبي
أهـ التحديات التي تواجػ هػعتء الطػالب فػي مرحمػة حاسػمة مػف حيػاتهـ؛ ا

عمى مستقبمهـ العممي والمهني.

كما قدـ البحث برنامجاً قائماً عمى استراتيجية الخط الشائ قد يايػر اتجاهػات المعممػيف

ونظرتهـ نحو أخطاء الطالب أثناء تعمـ الفيزياء واعتبار هػذل األخطػاء فػرص حقيقيػة لتعميػؽ
اختبػارً لمهػارات التفكيػر الفيزيػائي قػد
ا
عمميات التعمـ وتحسيف أداء الطالب .ويقدـ البحث كذلؾ

يساعد معممي الفيزياء في تحديد مسػتويات تمكػف طالبهػـ مػف هػذل المهػارات وبالتػالي توجيػ

مجهػػود مقصػػور لزيػػادة اتقػػانهـ لتمػػؾ المهػػارات .كمػػا تقػػدـ مقياس ػاً لقمػػؽ الفيزيػػاء قػػد يسػػاعد
المعمميف في التعرؼ عمػى مػدى معانػاة الطػالب أثنػاء دراسػتهـ لمفيزيػاء؛ ممػا قػد يػوجههـ إلػى

تبني أساليب تدريس أكثر إنسانية وواقعية تقمؿ مف شعورهـ بهذا القمؽ.
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اإلطار املعريف للبحح
يتكػػوف اإلطػػار المعرفػػي لمبحػػث مػػف أربعػػة محػػاور رئيسػػة تعػػرض لخمفيػػة نظريػػة حػػوؿ
اختبػػػػارات الفيزيػػػػاء فػػػػي مصػػػػر وسػػػػناافورة ومهػػػػارات التفكيػػػػر الفيزيػػػػائي وقمػػػػؽ الفيزيػػػػاء
واستراتيجية الخط الشائ

وفيما يمي تفصيالً لهذل المحاور:

أوال  -االتختبارات يف مصر وسهغافورة
يعد التقويـ أحد أهـ عناصر المنهج وجزءاً ت يتج أز مف عممية التعمـ ومف خاللػ يمكػف

الحكػػػـ عمػػػى مػػػدى جػػػودة عمميػػػة التػػػدريس وتحديػػػد مسػػػتوى تحقػػػؽ مخرجػػػات الػػػتعمـ وجمػػػ

المعمومػػات والبيانػػات التػػي تسػػاعد فػػي صػػناعة الق ػ اررات الضػػرورية لتطػػوير العمميػػة التعميميػػة؛
ولهػػذا ينظػػر بعػػض التربػػوييف إلػػى التقػػويـ باعتبػػارل العنصػػر الحاس ػـ فػػي منظومػػة المػػنهج لمػػا
يترتػػب عميػػ مػػف قػػ اررات رواجػػراءات قػػد تضػػر هػػذل المنظومػػة أو قػػد تكػػوف مػػدخالً إلصػػالحها
وتطويرها.

وتعػد اتختبػارات مػػف أكثػر أدوات التقػػويـ شػيوعاً فػػي المعسسػات التعميميػػة حػوؿ العػػالـ

فهي تقيس مستويات تحصيؿ الطالب ويتـ اتستدتؿ مف خاللهػا عمػى قػدراتهـ المعرفيػة كمػا
أنهػػػا تحػػػدد جوانػػػب القػػػوة ونقػػػاط الضػػػعؼ لػػػديهـ وتقػػػيس مهػػػارات التفكيػػػر المختمفػػػة (قاسػػػـ
 .)9762وتػػزداد أهميػػة اتختبػػارات بالنسػػبة لطػػالب مرحمػػة الثانويػػة العامػػة إذ تمثػػؿ منعطفػػا
مهمػا فػػي حيػاتهـ باعتبارهػػا المقيػاس المعتمػػد لمقبػوؿ فػػي معسسػات التعمػػيـ الجػامعي وتعطػػي
صػػورة عمػػػا يمتمكػػػ الطالػػػب مػػػف معمومػػػات ومهػػارات عقميػػػة تمكنػػػ مػػػف النجػػػاح فػػػي الدراسػػػة
الجامعية .وليس مف الاريب أف ينصػب اهتمػاـ الطػالب ومعممػيهـ وأوليػاء أمػورهـ عمػى دراسػة
اتختبارات مف جوانبها المختمفة (نوافمة والهنداسي .)9762
ونتيجة ألهمية اختبارات الثانوية العامة فقد حظيت باهتماـ كبيػر مػف قبػؿ وزارة التربيػة
والتعمػػيـ فػػي مصػػر؛ حيػػث تبػػذؿ الػػوزارة جهػػوداً كبيػػرة لتطػػوير نظػػاـ اختبػػارات الثانويػػة العامػػة

فقامػت بوضػ الخطػػة اتسػػتراتيجية لمتعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي  .9727-9762وتقػػوـ هػػذل الخطػػة
عمى عدد مف المرتكزات التي مف أهمها تطػوير نظػـ التقػويـ ونظػاـ اختبػار الثانويػة العامػة مػ
اتستفادة مف التكنولوجيا الحديثة في هػذا الشػ ف ومواجهػة قضػايا التقػويـ واتختبػارات وصػوتً
إلى نظـ تعيد التعميـ إلى طبيعت ووظيفت األساسية والتوصػؿ إلػى الصػيل التكنولوجيػة األكثػر
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فاعميػػة فػػي عػػرض المعرفػػة وتػػداولها بػػيف الطػػالب والمعممػػيف واسػػتخدامها فػػي الػػتعمـ والتقػػويـ
الذاتي (وزارة التربية والتعميـ .)9762
ولقػد شػػهدت اختبػػارات الثانويػة العامػػة فػػي العػاـ الدراسػػي  9761/9765أزمػػة تسػػريب
عمى مواق التواصؿ اتجتماعي وصفحات الاش اإللكتروني مما اضطر الوزارة إللاػاء اختبػارات
بعض المواد وت جيؿ الػبعض اخخػر األمػر الػذي وضػ وزارة التربيػة والتعمػيـ فػي أزمػة حقيقيػة
(سػػػميماف  .)9760ولمتامػػػب عمػػػى هػػػذل األزمػػػة قامػػػت الػػػوزارة باسػػػتخداـ نظػػػاـ البوكميػػػت
 Bookletفػػػي اختبػػػارات الثانويػػػة العامػػػة بػػػدءاً مػػػف العػػػاـ الدراسػػػي 9760/9761؛ لتجنػػػب
مشػػكالت التسػػريب والاػػش داخػػؿ المجػػاف رواعطػػاء فػػرص متسػػاوية لجمي ػ الطػػالب .وأشػػارت

الوزارة إلى أف هذا النظاـ ت يهدؼ إلى تايير نوعية أسػئمة اتختبػار ويمتػزـ بمواصػفات الورقػة
اتختبارية مثؿ األعواـ السابقة عمى أف يقتصر التجديد عمى زيػادة عػدد األسػئمة التػي تتطمػب
إجابات موجزة (خميؿ وشحات

.)9762

ولقد أثار النظاـ الجديد حالة مػف الجػدؿ بػيف الطػالب وأوليػاء األمػور الػذيف وجهػوا إليػ
بعػض اتنتقػػادات كػاف مػػف أهمهػػا إربػاؾ الطػػالب؛ حيػػث تػـ تاييػػر كافػػة نمػاذج اتختبػػارات التػػي
تايرً حقيقياً في مضموف األسئمة أو شكمها إذ مػا
تدرب عميها هعتء الطالب كما أن لـ يقدـ ا
زالت األسئمة تقيس مقدار حفظ واسػترجاع المعمومػات (شػمس الػديف  .)9760ويشػير منسػي

والبناء ( )9760إلى أف هذا النظاـ قد عمؿ عمى زيادة قمؽ اتختبار لػدى الطػالب وأثػر بشػكؿ
سػػمبي عمػػى أدائهػػـ كمػػا أن ػ لػػـ يركػػز عمػػى األسػػئمة المفتوحػػة التػػي تقػػيس التفكيػػر اإلبػػداعي
عػػالوة عمػػى أن ػ ت يقػػيس جوانػػب ذات أهميػػة كبيػػرة مثػػؿ القػػدرة عمػػى التوق ػ والتنبػػع والتخيػػؿ
والتحميؿ واتخاذ الق اررات وحؿ المشكالت.
طػورً جديػداً لتطػوير النظػاـ
ا
وم إعالف رعية مصر  9727بدأت وزارة التربيػة والتعمػيـ

التعميمػػي وبخاصػػة اختبػػارات الثانويػػة العامػػة؛ حيػػث تضػػمنت الرعيػػة فيمػػا يخػػص التعمػػيـ ثالثػػة
أهػػػداؼ اسػػػتراتيجية أساسػػػية وهػػػي :تحسػػػيف جػػػودة النظػػػاـ التعميمػػػي بمػػػا يتوافػػػؽ مػػػ الػػػنظـ
العالميػػة رواتاحػػة التعمػػيـ لمجمي ػ دوف تمييػػز وتحسػػيف القػػدرة التنافسػػية لمنظػػاـ والمخرجػػات
التعميميػػة .ولقػػد أدركػػت وزارة التربيػػة والتعمػػيـ أف هػػذل األهػػداؼ مهمػػة وكبيػػرة وتحتػػاج لجهػػود
وخطػػػوات سػػػريعة لتنفيػػػذها بحيػػػث تسػػػتطي تخػػػريج مػػػتعمـ ذو قػػػدرات عاليػػػة تسػػػهـ فػػػي بنػػػاء
شخصيت المتكاممة رواطالؽ إمكانيات إلى أقصى مدى (مركز هردو .)9762
- 6062 -

مهارات التفكير الفيزيائي في اختبارات مصر وسنغافورة .............................................................

ويت ػ لؼ برنػػامج إصػػالح التعمػػيـ فػػي ضػػوء رعيػػة مصػػر  9727مػػف نهجػػيف مت ػوازييف
ويتمثؿ األوؿ في تطوير النظاـ التعميمي الحالي والذي يشػار إليػ بػػ  EDU 1.0ويهػدؼ هػذا
التطوير هو إجراء تحسينات تدريجية موجهة أما النهج الثاني فهو إنشػاء نظػاـ تعميمػي جديػد
 EDU2.0رواطالقػ فػي سػػبتمبر  .9762ويعػرض تقريػػر البنػؾ الػػدولي ( )9760أهػـ مالمػ

عممية تطوير اختبارات الثانوية العامة في النظاـ الجديد فيما يمي:
-

التحػػوؿ مػػف أسػػاليب التقػػويـ واتختبػػارات التقميديػػة إلػػى اتختبػػارات اإللكترونيػػة وتوسػػي
اسػػػتخداـ مػػػوارد الػػػتعمـ اإللكترونػػػي المتاحػػػة مػػػف خػػػالؿ بنػػػؾ المعرفػػػة المصػػػري والتحػػػوؿ
التدريجي عف الكتب المدرسية إلى موارد التعمـ الرقمية.

-

اعتبار إصالح اختبارات الثانوية العامة النقطة المحورية إلحداث تايير جػذري تحػويمي فػي
منظومة التعميـ وقد أعمنت الوزارة عف توجهها نحو تبني نظاـ تقييـ الطالػب فػي المرحمػة
الثانوية عمى أساس متوسط درجات في السنوات الثالثة.

-

اعتمػػػاد طريقػػػة الكتػػػاب المفتػػػوح Book

 Openفػػػي اختبػػػارات الثانويػػػة العامػػػة؛ حيػػػث

ستساعد هذل الطريقة في ضماف تركيز الطالب والمعمميف عمى اكتساب طائفػة واسػعة مػف
المهػػارات بمػػا فيهػػا تمػػؾ التػػي توصػػؼ ب نهػػا مهػػارات القػػرف الحػػادي والعشػػريف .واسػػتمزـ
استخداـ هذا الػنمط مػف اتختبػارات إجػراء تعػديالت فػي شػكؿ ومحتػوى اتختبػارات الجديػدة
لتعزيز مهارات التفكير العميا.
واختبار الكتاب المفتػوح -المسػتخدـ فػي النظػاـ الجديػد -هػو اختبػار يعديػ الطالػب مػ
السػػماح ل ػ باصػػطحاب الكتػػب المدرسػػية أو مصػػادر أخػػرى مصػػاحبة تسػػتخدامها فػػي البحػػث
والتنقيػب عػف المعمومػػات التػي يحتاجهػػا لإلجابػة ويقػػيس جوانػب الػػتعمـ ذات المسػتويات العميػػا
بدءاً مػف مسػتوى التطبيػؽ وصػوتً إلػى مسػتوى اإلبػداع (سػكراف  .)9762وقػد توصػؿ أكرمػاف
وليسػػر ) Acherman and leiser (2014إلػػى أف الطػػالب أثنػػاء اإلجابػػة عػػف اختبػػار
الكتػػاب المفتػػوح يتعمقػػوف فػػي معالجػػة النصػػوص لكػػؿ سػػعاؿ ممػػا يعػػزز الثقػػة فػػي اسػػتخداـ
اتختبارات مفتوحة الكتاب في قياس مستويات التفكير العميا.
وقد نجحت وزارة التربية والتعميـ فػي تطبيػؽ اختبػار الكتػاب المفتػوح عمػى طػالب الصػؼ
األوؿ الثانوي في العاـ الدراسي  9762/9762كما طبقت عمى طالب الصػفيف األوؿ والثػاني
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الثػػانوي فػػي العػػاـ الدراسػػي  9797/9762ومػػف المتوق ػ تطبيق ػ عمػػى كافػػة طػػالب المرحمػػة
الثانوية بصفوفها الثالثة في العاـ الدراسي .9796/9797
ويمكف تحديد أهـ مواصفات اختبارات الفيزياء في ظػؿ النظػاـ الجديػد مػف خػالؿ مراجعػة
عدد مف الوثائؽ الرسمية لوزارة التربية والتعميـ  )9762وكذلؾ نماذج اختبارات الفيزيػاء التػي
أطمقتها وزارة التربية والتعميـ ( )9797عمى موقعها اتلكتروني.
خذٚي 3

ِٛاصفبد اخزجبساد اٌف١ض٠بء ف ٟاٌّشزٍخ اٌثبٔ٠ٛخ ف ٟإٌظبَ اٌدذ٠ذ
اٌصف
اٌذٚس
إٌٛع
اٌضِٓ
اٌؼذد
اٌّغز٠ٛبد
اٌذسخخ

األٚي اٌثبٔٞٛ
ٕ٠ب٠ش 7171
ٚسل ٟوزبة ِفزٛذ
 1.6عبػخ
 71اخز١بس ِٓ ِزؼذد
 %61ف%21 – ُٙ
رطج١ك – %11
ِغز٠ٛبد ػٍ١ب
 71دسخخ

اٌثبٔ ٟاٌثبٔٞٛ
ٕ٠ب٠ش 7171
إٌىزش ٟٔٚوزبة ِفزٛذ
 7عبػخ
 31اخز١بس ِٓ ِزؼذد
 %21ف%21 – ُٙ
رطج١ك – %71
ِغز٠ٛبد ػٍ١ب
 31دسخخ

اٌثبٌث اٌثبٔٞٛ
7171 ٛ١ٔٛ٠
ثٛوٍ١ذ ثذ ْٚاٌىزبة
 3عبػبد
 26اخز١بس ِٓ ِزؼذد ِٚمبٌٟ
 %16رزوش –  %31ف– ُٙ
 %36رطج١ك – %71
ِغز٠ٛبد ػٍ١ب
 51دسخخ

وعمػػى الػػرغـ مػػف الجهػػود الكبيػػرة والمسػػتمرة التػػي تسػػعى إلػػى إصػػالح نظػػاـ اختبػػارات
الثانوية العامة إت أف هذل الجهود لف تكمؿ بالنجاح الكامؿ دوف اتنفتػاح عمػى النمػاذج الدوليػة
التػػي حققػػت مسػػتويات متقدمػػة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ بصػػورة عامػػة وتعمػػيـ العمػػوـ والرياضػػيات
بصورة خاصة وت تي دولة سناافورة في مقدمة تمؾ الدوؿ.
وتعػػد تجربػػة سػػناافورة مػػف التجػػارب الرائػػدة فػػي تطػػوير التعمػػيـ فهػػي تجربػػة تسػػتحؽ
تسميط الضوء عميها واتستفادة مف إيجابياتها فقػد أحػدثت سػناافورة نقمػة نوعيػة فػي التعمػيـ
وأصػػبحت مػػف المنافسػػيف عمػػى المراكػػز األولػػى فػػي اتختبػػارات الدوليػػة ولػػـ يكػػف ذلػػؾ وليػػدا
لمصػػدفة؛ روانمػػا جػػاء نتػػاج تفكيػػر عميػػؽ ومػػدروس وتضػػافر الجهػػود فػػي كافػػة المجػػاتت؛ ممػػا

أحدث تايي ارً جذرياً في قدرات ومهارات الطالب (بورسمي وخخروف .)9762

وسناافورة دولة صايرة في مساحتها تق عمى المحيط الهندي في جنػوب شػرؽ خسػيا
عند الطرؼ الجنوبي مف شب جزيرة الماليو .وتت لؼ جمهورية سػناافورة مػف جزيػرة سػناافورة
و 12جزيػػرة صػػايرة واقعػػة فػػي المضػػايؽ البحريػػة المجػػاورة لهػػا .ويبمػػل عػػدد سػػكاف سػػناافورة
- 6096 -

مهارات التفكير الفيزيائي في اختبارات مصر وسنغافورة .............................................................

حوالي  1مالييف نسمة وينحدروف مف أصوؿ دينية وعرقيػة صػينية وميالويػة وهنديػة وأصػوؿ
أخػػرى .وقػػد حققػػت نجاحػػات كبيػػرة عمػػى المسػػتوى اتقتصػػادي والصػػناعي فض ػالً عػػف نجػػاح
وتفػػوؽ نظامهػػا التعميمػػي عمػػى مسػػتوى العػػالـ وتب ػوأ طالبهػػا المراكػػز األولػػى فػػي اتختبػػارات

الدولية ( PISA, TIMSSالرشيدي ومندني 9760؛ .)Wamda, 2015
ويعتبػػػر نظػػػاـ التعمػػػيـ مػػػف أبػػػرز مالمػػػ التقػػػدـ فػػػي سػػػناافورة؛ حيػػػث تشػػػير درجػػػات
المتعمميف في المقارنات الدولية ومعدتت التخرج ونسػبة الطػالب فػي التعمػيـ العػالي إلػى تفػوؽ
هذا النظاـ واعتبارل أحد أرقى األنظمة التعميميػة حػوؿ العػالـ .ويعػود الفضػؿ فػي نجػاح النظػاـ
التعميمػػػي إلػػػى عوامػػػؿ متعػػػددة مػػػف أهمهػػػا جػػػودة المػػػدارس والمعممػػػيف والمنػػػاهج عػػػالوة عمػػػى
الوالديف والتنشئة اتجتماعية ).(Bautista et al., 2015
ويهدؼ نظاـ التعمػيـ فػي سػناافورة إلػى إعػداد الطػالب لعػالـ اليػوـ ومسػاعدتهـ عمػى
مواجهة التحػديات التػي تنتظػرهـ فػي المسػتقبؿ روامػداد الدولػة بػالكوادر البشػرية المبدعػة التػي
تحتاجهػا التنميػة اتقتصػادية المبنيػة عمػى المعرفػة وتكػويف أجيػاؿ مػف القػوى العاممػة المدربػػة

والمعهمة أكاديمياً والتي تتناغـ م رهانات التنافسية العالمية (Ministry Of Education,

) .2015ومػػف أهػػداؼ التعمػػيـ فػػي سػػناافورة تنميػػة الطػػالب تنميػػة متكاممػػة مػػف خػػالؿ تنميػػة
الشخصية وتنمية المهارات الذاتية والمهارات اتجتماعية والتعاونية ومهارات التواصػؿ وقػيـ
المواطنة عالوة عمى مهارات التفكير الناقد واإلبداعي وتطبيؽ المعرفيػة ومهػارات المعمومػات
ومهارات التحكـ في النفس ).(Hodge, 2015
كبيرً بنظاـ التقويـ واتختبارات حيػث تقػوـ بةعػداد اتختبػارات
وتوج سناافورة اهتماماً ا

بالتعػػاوف مػ جامعػػة كامبريػػدج  University of Cambridgeوتعػػرض دراسػػات عديػػدة
(مثؿ :بورسػمي وخخػروف 9762؛ الجبيػر والفػايز 9765؛  )Fulmer et al., 2018ألهػـ
اتختبارات في سناافورة في المرحمة قبؿ الجامعية والتي تتمثؿ في:
-

اختبػار نهايػة المرحمػة اتبتدائيػة ):Primary School Leaving Exam (PSLE
ينػػتظـ التالميػػذ فػػي التعمػػيـ اتبتػػدائي فػػي الصػػفوؼ مػػف  1-6وتركػػز هػػذل المرحمػػة عمػػى
تطوير الماة اإلنجميزية والرياضيات ويتـ إجراء هذا اتختبار في نهايػة المرحمػة اتبتدائيػة
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ليحدد المسار التعميمي الذي سيسػمك المػتعمـ فػي المرحمػة الثانويػة وفػي ضػوء مسػتواهـ
يتـ توزيعهـ عمى ثالث مسارات هي :المتميز والسري
-

والعادي.

اختبػار سػناافورة-كامبريػدج لممسػتوى العػاـ  :GCE O-Level Examتشػمؿ المرحمػة
الثانويػػة الصػػفوؼ مػػف  67-0وتركػػز عمػػى اكسػػاب التالميػػذ المهػػارات الحيويػػة مػػف خػػالؿ
تعميمهـ مهارات التفكير وعمميات اتتصاؿ كما يشمؿ الماة اإلنجميزية ولاات أخػرى فضػالً

عف العموـ والرياضػيات والفنػوف والعمػوـ اإلنسػانية .ويقػدـ اختبػار المسػتوى العػاـ لمتالميػذ
المتفوقيف في المساريف المتميز والسري في نهاية الصؼ العاشر.
-

اختبػػار سػػناافورة-كامبريػػدج لممسػػتوى العػػادي  :GCE N-Level Examيقػػدـ هػػذا
اتختبػػار لتالميػػذ المسػػار العػػادي فػػي نهايػػة الصػػؼ العاشػػر .وبعػػد نجػػاح التالميػػذ فػػي هػػذا
اتختبار يمكنهـ اتختيار بيف مواصمة الدراسة لعاـ إضػافي ودخػوؿ اتختبػار العػاـ GCE
 O-Levelأو اتلتحاؽ بمعاهد التدريب المهنية.

-

اختبػػار سػػناافورة-كامبريػػدج المتقػػدـ  :GCE A-Level Examينػػتظـ الطػػالب فػػي
الكميات المتوسطة  Junior Collegesفي الصفوؼ مػف  69-66ويقػدـ هػذا اتختبػار
فػػي نهايػػة الصػػؼ الثػػاني عشػػر ليحصػػؿ الطالػػب عمػػى شػػهادة دبمػػوـ البكالوريػػا الدوليػػػة
) International Baccalaureate Diploma (IBوالتػي تعهمػ لمدراسػة الجامعيػة.
ونظ ار ألف الفيزياء تدرس كمنهج منفصؿ في هذل المرحمػة فةنػ يػتـ تقػديـ اختبػار منفصػؿ
لها يطمؽ عمي "."Physics 9702
ويسعى اختبار الفيزياء سناافورة-كامبريػدج لممسػتوى المتقػدـ A Level Physics

إلى قياس عدد مف المهػارات الفيزيائيػة والمفػاهيـ النظريػة الرئيسػة وبعػض التطبيقػات الحديثػة
لمفيزياء كما يهتـ بصورة قوية بتقويـ المهارات العممية مف خالؿ اختبار عممي بجدوؿ زمنػي.
ويركز اتختبار في كافة أجزائ عمى استيعاب المفػاهيـ وتطبيػؽ األفكػار الفيزيائيػة فػي سػياقات
جديػػدة كمػػا يقػػيس قػػدرات الطػػالب فػػي مهػػارات حػػؿ المشػػكالت والتفكيػػر اإلبػػداعي والتػػي يمكػػف
انتقالهػػا بسػػهولة إلػػى أي مسػػار وظيفػػي مسػػتقبمي .ويعتبػػر هػػذا اتختبػػار مثاليػاً لمطػػالب الػػذيف

يرغبػػػوف فػػػي اسػػػتكماؿ دراسػػػتهـ فػػػي تخصصػػػات الفيزيػػػاء أو المهػػػف العمميػػػة بصػػػورة عامػػػة
)2016

 (Cambridge,ويوضػػػ الجػػػدوؿ التػػػالي مكونػػػات اختبػػػار الفيزيػػػاء سػػػناافورة-

كامبريدج لممستوى المتقدـ:
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خذٚي 2

اٌٛسلخ
1
7
3
2
6
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وتوج اختبارات الفيزياء في سػناافورة اهتمامػاً خاصػاً بمهػارات التفكيػر الفيزيػائي؛ نظػ ارً

لمدور التي تقوـ ب تمؾ المهارات في دراسة وتعمـ الفيزياء وكذلؾ دورهػا فػي مسػاعدة الطػالب
عمى التفػوؽ فػي الفيزيػاء والتعامػؿ معهػا دوف الشػعور بحالػة الخػوؼ والقمػؽ ومػف هنػا وجػب
اتهتماـ والتركيز عمى طبيعة تمؾ المهارات ومكوناتها.

ثانيا  -مًارات التفكري الفيزيائي
يعتبر عمـ الفيزياء أحد الركائز األساسية لنهضة البشرية وازدهارهػا فػي مجػاتت عديػدة
كالطػػب والهندسػػة والصػػناعة والمواصػػالت واتتصػػاتت فتقػػدـ الدولػػة فػػي الفيزيػػاء وتطبيقاتهػػا
يحوؿ المجتم مف مجتم ضعيؼ فقير متخمؼ إلى مجتم قوي غني متقػدـ .وتحتػؿ الفيزيػاء
مكانػػة بػػارزة بػػيف مقػػررات المرحمػػة الثانويػػة؛ حيػػث يػػتـ تدريسػػها كمػػادة منفصػػمة قائمػػة بػػذاتها.
ويسػػهـ تػػدريس الفيزيػػاء فػػي المرحمػػة الثانويػػة فػػي تنميػػة مهػػارات الطػػالب العمميػػة واتبداعيػػة
رواكسػػػابهـ الخبػػػرات التػػػي تمكػػػنهـ مػػػف اتسػػػتفادة مػػػف الفيزيػػػاء فػػػي الحيػػػاة اليوميػػػة وتزويػػػد

المجتمعات بالكوادر الفنية الماهرة لتسيير الصناعات المتقدمة في نظاـ اقتصادي مفتوح.

وتعد مادة الفيزياء مف أكثر المواد قدرة عمى تفعيؿ مهارات التفكيػر فػي الػدماغ البشػري
وذلؾ لتركز معظـ أنشطة تعمـ الفيزياء عمى تفعيؿ العمميات العقميػة .كمػا يتطمػب حػؿ اختبػارات
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الفيزياء تفعيؿ الجانب األيمف مف الدماغ؛ لتكػويف صػور تخيميػة ومحاولػة تركيػب بنػى فيزيائيػة
جديدة كما يتطمب تفعيؿ الجانب األيسر؛ لتحميؿ األسئمة بدقة واتباع التسمسؿ فػي إيجػاد الحػؿ
والتعامؿ م العالقات العددية والقياـ بالعمميات الحسابية وحػؿ المشػكالت (نوافمػة والهنداسػي
.)9762
وسػػيعزز اعتمػػاد وزارة التربيػػة والتعمػػيـ عمػػى الكتػػاب المفتػػوح فػػي اختبػػارات الفيزيػػاء مػػف
حاجة الطالب إلى التمكف مف مهارات تفكير عديدة مف بينها المهارات المعرفية العميػا كالتحميػؿ
والتركيػب والتقػويـ واإلبػداع والقػدرة عمػى التنظػيـ والتكامػؿ بػيف األفكػار والتعبيػر عنهػا والقػدرة
عمػػى التنقيػػب عػػف المعمومػػات وتنظيمهػػا والػػربط بينهػػا تحػػت ضػػاط اتختبػػار ومهػػارة تمخ ػيص
المعمومات المتاحة مف مصادر التعمـ والقدرة عمى تفسير البيانات وبنػاء اتسػتنتاجات رواتقػاف
عمميات العمـ األساسية والتكاممية (صعدي .)9762

عػػالوة عمػػى مػػا سػػبؽ فػػةف الطالػػب سػػيحتاج عػػدداً مػػف مهػػارات التفكيػػر النوعيػػة ذات

الصمة بعمـ الفيزياء التي تمكن مف استنتاج العالقػات الفيزيائيػة وتطبيػؽ قوانينهػا فػي مواقػؼ
مختمفة رواجراء العمميات عمى الكميػات الفيزيائيػة وتحويػؿ وحػدات القيػاس واشػتقاؽ عالقػات
التناسػػب الطػػردي والعكسػػي وحػػؿ المسػػائؿ المختمفػػة والتعامػػؿ مػ الرسػػوـ البيانيػػة مػػف حيػػث
استنتاج شكؿ الرسـ مف العالقػات الفيزيائيػة وتحديػد الميػؿ مػف الرسػـ وغيػر ذلػؾ الكثيػر مػف
مهارات التفكير الفيزيائي التي ت يمكف اتستاناء عنها لتعمـ الفيزياء أو حؿ اختباراتها.
وتعتبػػر مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي مػػف أكثػػر العمميػػات المعرفيػػة تقػػدماً وتعقيػػداً بالنسػػبة

لدارسػػي الفيزيػػاء ويعػػرؼ فػػانج ) Fang (2019مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي ب نهػػا األسػػاليب
المنطقيػػة التػػي يػػتمكف مػػف خاللهػػا دمػػاغ الفػػرد مػػف معالجػػة المعمومػػات الفيزيائيػػة مػػف خػػالؿ
استخداـ رموز المعمومات التي تـ تشػكيمها واسػتخدامها لتحقيػؽ الفهػـ العممػي .ويعػرؼ البحػث
الحػػالي مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي ب نهػػا تمػػؾ العمميػػات العقميػػة التػػي تمكػػف الطالػػب مػػف اتبػػاع
مسػػارات تفكيػػر عممػػاء الفيزيػػاء أثنػػاء معػػالجتهـ لممعمومػػات وم ػواجهتهـ لممشػػكالت والمواقػػؼ
الاامضة وهي مهارات مهمة وضرورية لتعمـ الفيزياء وحؿ اختباراتها.
ولقػػد أجريػػت محػػاوتت بحثيػػة عديػػدة لتحديػػد مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي فيشػػير جػػونز
) Jones (2020إلػى أف الفيزيػاء تػدرب عقػؿ المػتعمـ عمػى عػدد مػف المهػارات التػي تمكػنهـ
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مف التعامؿ م التحديات التي يفرضها تعمـ الفيزياء ومف بػيف تمػؾ المهػارات اتقػاف الحسػابات
الرياضية وخاصة الجبر والهندسة وحساب المثمثػات وحسػاب التفاضػؿ والتكامػؿ ومهػارات حػؿ
المسػػػائؿ وكيفيػػػة اسػػػتخداـ البرهػػػاف المنطقػػػي لموصػػػوؿ إلػػػى الحػػػؿ ومهػػػارات تنظػػػيـ البيانػػػات
والبحث عف األنماط وتطبيؽ المعمومات في المواقؼ المعقدة.
كمػا حػدد اتحػاد الخػدمات اتستشػارية لوظػائؼ الخػريجيف The Association of
) Graduate Careers Advisory Services (AGCA) (2019عػدداً مػف المهػارات

التػػي تنميه ػا دراسػػة الفيزيػػاء وكػػاف مػػف بينهػػا حػػؿ المسػػائؿ الفيزيائيػػة واسػػتيعاب المشػػكالت
المعقػػدة وتحميػػؿ البيانػػات وبنػػاء النمػػاذج الرياضػػية وتفسػػير المعمومػػات البيانيػػة ومناقشػػة
األفكػػػار العمميػػػة .وحػػػدد دارليػػػنج ) Darling (2016مهػػػارات التفكيػػػر الفيزيػػػائي ب نهػػػا حػػػؿ
المعػػػػادتت الفيزيائيػػػػة والترميػػػػز العممػػػػي وتحويػػػػؿ الوحػػػػدات وأساسػػػػيات حسػػػػاب المثمثػػػػات
والهندسة وفنيات الرسـ العممي والبياني ووصؼ العالقة بيف المتايرات.
وأشارت دراسة عبػد الحميػد وخخػروف ( )9765إلػى أهميػة المهػارات الرياضػية فػي تعمػـ
الفيزيػػاء لمتعبيػػر عػػف الق ػوانيف والظ ػواهر الفيزيائيػػة وكػػذلؾ أهميػػة المعػػادتت الرياضػػية ك ػ داة
مهمػػة لنمذجػػة المشػػاهدات ووض ػ التوقعػػات لتفسػػير الظ ػواهر الفيزيائيػػة المختمفػػة .وحػػددت
الدراسة  21مهػارة رياضػية تزمػة لدراسػة الفيزيػاء وحػؿ مسػائمها منهػا 66 :مهػارة حسػابية
 92مهارة جبرية  21مهارة هندسية و 5مهارات إحصائية.
ويشػير أمػيف وخخػروف ) Amin et al. (2018إلػى مهػارتيف أساسػيتيف مػف مهػارات
التفكيػػػر الفيزيػػػائي وهمػػػا مهػػػارة تصػػػميـ الرسػػػوـ التخطيطيػػػة المعرفيػػػة

of

Sketch

 Knowledgeوالتػػي تسػػاعد فػػي وصػػؼ وتوضػػي الس ػعاؿ فػػي صػػورة رسػػـ تخطيطػػي يوض ػ
عمي الكميات الفيزيائية المعطػاة فػي السػعاؿ ومهػارة الصػياغة  Formulatingوهػي المهػارة
التػػي تسػػتخدـ المبػػادو والق ػوانيف والصػػيل لموصػػوؿ إلػػى المعادلػػة الرياضػػية وذلػػؾ باتسػػتعانة
بالرسػػوـ التخطيطيػػة المعرفيػػة .كمػػا أكػػد الشػػاي والعبػػد الكػػريـ ( )9761عمػػى أهميػػة مهػػارات
الرسػػـ البيػػاني ك حػػد مهػػارات التفكيػػر الفيزيائيػػة فػػي تيسػػير عمميػػة اتتصػػاؿ وترجمػػة البيانػػات
واختصارها .وتتضػمف هػذل المهػارة القػدرة عمػى تحويػؿ معرفػة مػا مػف صػورة لفظيػة إلػى صػورة
بيانية والعكس وتفسير أحداث معينة في ضوء القراءة المتعمقة لمموقؼ البيػاني والقػدرة عمػى
إدراؾ ما يدور حوؿ الموقؼ البياني.
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وتحتػػؿ مهػػارات حػػؿ المسػػائؿ مكانػػة بػػارزة بػػيف مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي؛ حيػػث تسػػاعد
الطالب عمى تطبيؽ القوانيف واألفكػار الفيزيائيػة وتفسػير كثيػر مػف الظػواهر الطبيعيػة وتنميػة
القػػدرة اتسػػتدتلية (طمبػػة  .)9762ونظ ػ ارً لتمػػؾ األهميػػة فقػػد سػػعت دراسػػات عديػػدة لتحديػػد
المهػػػارات الضػػػرورية لحػػػؿ المسػػػائؿ الفيزيائيػػػة فحػػػدد سػػػراج ( )9760مهػػػارات حػػػؿ المسػػػ لة
الفيزيائية في تحديد المعطيات ورسػـ مخطػط وتوحيػد وحػدات القيػاس وتحديػد المطمػوب مػف
المس لة وتحديد القانوف المستخدـ في الحؿ والت كد مف الحؿ .وحدد شرؼ ( )9765مهػارات
حؿ المسػ لة فػي تحميػؿ المسػ لة والتخطػيط لحػؿ المسػ لة وتنفيػذ حػؿ المسػ لة ومراجعػة حػؿ
المس ػ لة إضػػافة إلػػى مهػػارات التفكيػػر والمهػػارات الرياضػػية الالزمػػة لحػػؿ المس ػ لة الفيزيائيػػة
وتطبيؽ القوانيف والعالقات الرياضية في سياؽ حؿ المس لة.
ولقػػد أصػػب ت ػدريس وتفعيػػؿ مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي السػػابقة ضػػرورة حتميػػة بسػػبب
تحػديات العصػر؛ حيػث يعكػد فػانج ) Fang (2019عمػى أف اكسػاب الطػالب مهػارات التفكيػر
الفيزيائي يساعدهـ في تعمـ الفيزياء ويحسف جودة مخرجات الػتعمـ ويكسػب الطػالب المعرفػة
والواسػػعة وطريقػػة التفكيػػر الصػػحيحة .ويقػػوـ التفكيػػر الفيزيػػائي بػػدور ت غنػػى عن ػ فػػي تطػػور
البشرية؛ حيث أف كؿ تطور في الفيزيػاء ت ينػتج عنػ فقػط مجػاتت جديػدة لمفيزيػاء بػؿ يػعدي
أيضا إلى ظهور تكنولوجيات مبتكرة وصعود تخصصػات متعػددة لػـ تكػف معمومػة مػف قبػؿ .كمػا
أف امػػػتالؾ مهػػػارات التفكيػػػر الفيزيػػػائي ضػػػروري إلعػػػداد األفػػػراد الموهػػػوبيف المطمػػػوبيف لمتقػػػدـ
العممي والتكنولوجي؛ حيث تعد جزءاً مهما مف إعداد المهندسيف واألطبػاء والكيميػائييف وعممػاء
الكمبيوتر وغيرهـ الكثيريف.

وترى دراسة الباز ( )9762أف تنمية مهارات التفكير هدفاً يجػب أف يسػعى إليػ تػدريس

الفيزيػػػاء حتػػػى يػػػتـ تجنػػػب الحفػػػظ واتسػػػتظهار واتقتػػػراب مػػػف التفكيػػػر الخػػػالؽ وغرسػػػ فػػػي
شخصية المػتعمـ بمػا يحقػؽ أهػداؼ تػدريس الفيزيػاء عمػى النحػو المرجػو .ويشػير عبػد الحميػد
وخخػػروف ( )9761إلػػػى أف مهػػارات التفكيػػػر الفيزيػػػائي تعتبػػر ضػػػرورة بشػػرية ت غنػػػى عنهػػػا
فحاجة الفرد لمواجهة مشكالت تتطمب ضرورة العناية بالتدريب عمى مهارات التفكير مػف خػالؿ
مواقؼ تعميمية عممية وخبرات معرفية .عػالوة عمػى مػا سػبؽ فػ ف تعمػيـ مهػارات التفكيػر يرفػ
مف درجة اإلثارة والجذب لمخبرات ويجعؿ دور الطالب إيجابياً وفاعالً.
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كمػػػا أف امػػػتالؾ الطػػػالب لمهػػػارات التفكيػػػر الفيزيػػػائي يحسػػػف مػػػف أدائهػػػـ أثنػػػاء دراسػػػة
الفيزياء فعمى سبيؿ المثاؿ توصمت دراسة بالتا ) Balta (2018إلى أف تػدريب الطػالب عمػى
مهارة استخداـ الرسوـ التخطيطية أثناء حؿ مسائؿ السػقوط الحػر قػد سػاعد الطػالب فػي بنػاء
تمثيالت بصرية لمواقؼ المسائؿ ممػا قمػؿ مػف اسػتخداـ المعػادتت والصػيل الرياضػية المعقػدة.
كما توصمت دراسة فانج ) Fang (2019إلى أف استخداـ التفكيػر الفيزيػائي فػي الػتعمـ سػاهـ
في رف كفاءة الطالب وساعدهـ في تطوير طريقة شاممة ومتناغمة لمعالجة المعمومات.
ونتيجػػة ألهمي ػة مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي فػػي رف ػ جػػودة تػػدريس الفيزيػػاء ومسػػاعدة
الطػػػالب عمػػػى حػػػؿ اختباراتهػػػا فقػػػد اهتمػػػت دراسػػػات عديػػػدة بتنميػػػة مختمػػػؼ مهػػػارات التفكيػػػر
الفيزيػػائي باسػػتخداـ طػػرؽ واسػػتراتيجيات متنوعػػة فػػتـ اسػػتخداـ نمػػوذج الػػتعمـ الموسػ لتنميػػة
مهػػارات التفكيػػر فػػي مػػادة الفيزيػػاء (عبػػػد الحميػػد وخخػػروف  )9761ومػػدخؿ دمػػج مهػػػارات
التفكير في تدريس الفيزياء لتنمية بعض مهػارات التفكيػر (خميػؿ  )9762وأسػموب مقتػرح فػي
تػػدريس مػػادة الكهربائيػػة العمميػػة لتنميػػة مهػػارة الرسػػـ البيػػاني (لفتػػة  .)9762كمػػا وجهػػت
دراسات أخرى اهتماماً خاصاً بتنمية مهارات حػؿ المسػائؿ الفيزيائيػة باعتبارهػا مهػارات أساسػية

لػػػتعمـ الفيزيػػػاء وحػػػؿ اختباراتهػػػا؛ حيػػػث تػػػـ تنميػػػة مهػػػارات حػػػؿ المسػػػائؿ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ
استراتيجية األبعاد السداسية (شحات ومتولي  )9762واستراتيجية الرسوـ المعرفيػة Amin
) )et al., 2018ونمػػوذج أيػػدياؿ ( IDEALس ػراج  )9760والخػػرائط الذهنيػػة (جعفػػر
وخخروف  )9761والمحاكاة الحاسوبية (الصـ وخخريف .)9761
ويحتاج اكساب طػالب المرحمػة الثانويػة لمهػارات التفكيػر الفيزيػائي إلػى مجهػود مقصػود
يعكد عمى دور المتعمـ اإليجابي في الحصوؿ عمى المعمومات وفػي ذات الوقػت ت يماػي وجػود
المعمػػـ ويظهػػر دورل كمخطػػط وميسػػر وموج ػ ومشػػج ومقػػوـ (قرنػػي  .)9762ويشػػكؿ عػػدـ
نجاح المناهج فػي إكسػاب الطػالب تمػؾ المهػارات لطػالب المرحمػة الثانويػة خطػورة كبيػرة؛ حيػث
يصػػب عػػدـ الػػتمكف منهػػا عائقػاً كبيػ ارً نحػػو تعمػػـ الفيزيػػاء وفهمػػا وكػػذلؾ التعامػػؿ مػ أسػػئمتها
واختباراتهػػا ممػػا يػػنعكس بصػػورة مباشػػرة عمػػى درجػػات الطػػالب فػػي مػػادة الفيزيػػاء ويتحػػوؿ فػػي

نهايػػة األمػػر إلػػى حالػػة قمػػؽ مػػف دراسػػة الفيزيػػاء عػػادة مػػا يتسػ إلػػى القمػػؽ مػػف دراسػػة الم ػواد
العممية بصورة عامة.
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ثالجا  -قلل الفيزياء
يعتبػر قمػػؽ الفيزيػػاء مػػف اتنفعػػاتت الشػػائعة بػيف طػػالب المرحمػػة الثانويػػة؛ حيػػث ينتشػػر
بينهـ بػدرجات متفاوتػة .ويعمػؿ قمػؽ الفيزيػاء فػي حػدودل الطبيعيػة كػداف يسػاعد الطالػب عمػى
تحسػػيف سػػموك وتطػػوير أدائ ػ

ولكػػف إذا زاد عػػف حػػدل وأصػػب مرتفع ػاً فةن ػ يػػعثر عمػػى حالت ػ

النفسية كما يعثر عمى تفكيرل وذاكرت

ويعصؼ بمواهبػ روابداعاتػ

فالطالػب فػي حالػة القمػؽ

الزائد يعاني مف الخوؼ وعدـ الطم نينة ويشعر بحالة تهديد مستمرة ويتحوؿ هذا الشعور إلػى
عقبة في طريؽ نجاح الطالب في الفيزياء ويعدي إلى عزوف عف دراستها.
وجاءت كممة القمؽ مف الكممة الالتينيػة  Anxietiesوالتػي تعنػي اضػطراباً فػي العقػؿ

وهو حالة نفسية عرفت في الماضي بحاتت الخوؼ والهـ التي تعذي اإلنساف نفسػياً وجسػدياً.

وفػػي العمميػػة التعميميػػة ظهػػر أن ػواع مػػف القمػػؽ المػػرتبط بػػالمواد الدراسػػية كقمػػؽ العمػػوـ وقمػػؽ
الرياضيات .ويشير قمؽ العموـ إلى الحالة اتنفعالية التػي تحػدث لػدى المػتعمـ مػف وقػت خخػر
وتتميػػػز هػػػذل الحالػػػة بعػػػدة خصػػػائص منهػػػا شػػػعور المػػػتعمـ بػػػالتوتر والضػػػيؽ والخػػػوؼ تجػػػال
موضوعات معينة في تعمـ العموـ (أبو عاذرل .)9769
ولقد تـ صػياغة مصػطم "قمػؽ العمػوـ الطبيعيػة" بواسػطة جيفػري مػالو  Mallowأسػتاذ
الفيزياء الفمكيػة بجامعػة لويػوت شػيكاغو األمريكيػة  Loyola University Chicagoأواخػر
سػػبعينيات القػػرف العشػػريف إيمانػاً بتػ ثيرل عمػػى أداء دارسػػي العمػػوـ الطبيعيػػة ومسػػتقبمهـ كمػػا
أنشػ أوؿ عيػػادة بمقػػر الجامعػػة لمحػػد مػػف تزايػػد أعراضػ لػػدى الطػػالب والوصػػوؿ بػ لمسػػتويات

مناسبة ).(Mallow, 2010
وتعػػرؼ دراسػػة عبػػد الحسػػف ( )9762قمػػؽ الفيزيػػاء ب ن ػ حالػػة مػػف التػػوتر يشػػعر بهػػا
الطالب عند دراسة الفيزياء أو عندما يطمب منػ أداء اختباراتهػا .ويعرفػ أبػو غنيمػة ()9760
ب ن ػ حالػػة مػػف التػػوتر والخػػوؼ والرهبػػة تصػػيب الطالػػب عنػػد تعرض ػ لمواقػػؼ تػػرتبط بالفيزيػػاء
كدراسػػتها رواجػػراء أنشػػطتها وحػػؿ مسػػائمها وأداء اختباراتهػػا .ويعرفػػ الخضػػري ( )9765ب نػػ

شػػػعور بالضػػػيؽ والضػػػجر واإلحسػػػاس بالفشػػػؿ وظهػػػور بعػػػض األعػػػراض المرضػػػية النفسػػػية

والجسػػمية واضػػطراب بعػػض العمميػػات العقميػػة كالتػػذكر واإلدراؾ واتنتبػػال عنػػد دراسػػة الفيزيػػاء
واتختبار فيها.
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ويػرى ) (Aldalalah, 2018; Javanbakht & Hadian, 2014أف الشػعور
بػػالقمؽ بػػيف الحػػيف واخخػػر يعػػد شػػعو ارً طبيعيػاً؛ إت إذا كػػاف اإلحسػػاس بهػػذا القمػػؽ كثيػػر التكػرار
دوف أي سبب يستدعي ذلػؾ فقػد يػعثر ذلػؾ بشػكؿ مباشػر عمػى حيػاة الفػرد اليوميػة وسػموك

ويزيػػػد مػػػف الضػػػاوطات النفسػػػية التػػػي يمػػػر بهػػػا .ويػػػرى أبػػػو غنيمػػػة ( )9760أف زيػػػادة قمػػػؽ
الفيزيػػاء عػػف الحػػد قػػد يصػػب معوق ػاً ألداء الطالػػب بمػػا يسػػبب مػػف تػػوتر ورهبػػة عنػػد تعرض ػ

لدراسػػػة الفيزيػػػاء وممارسػػػة مهامهػػػا وأنشػػػطتها واختباراتهػػػا ومػػػف ثػػػـ يمجػػػ لتجنػػػب دراسػػػتها

والعػزوؼ عنهػا .ووفقػا لسػينات ار وخخػروف ) Sinatra et al. (2014فػةف المسػتوى المرتفػ
مف قمػؽ العمػوـ يػعدي إلػى ضػعؼ األداء فػي منػاهج العمػوـ وتكػويف اتجاهػات مضػادة لمعمػوـ
وضعؼ مستوى التنور العممي وتجنب العمؿ بالمهف العممية.
ويرج ػ قمػػؽ الفيزيػػاء إلػػى أسػػباب متعػػددة ولقػػد توصػػؿ عػػدد مػػف الدراسػػات (مثػػؿ :أبػػو
غنيمػة 9760؛) Kaya & Yildrim, 2014; Kurbanoğlu & Takunyacı, 2017
إلػػػى أف قمػػػؽ الفيزيػػػاء قػػػد يرجػػػ لممػػػتعمـ ذاتػػػ نتيجػػػة لأفكػػػار السػػػمبية عػػػف دراسػػػة الفيزيػػػاء
والخبرات غير السػارة التػي تعػرض لهػا خػالؿ حصػص الفيزيػاء .وقػد يرجػ لمعتقػدات المعممػيف
عػػػػف الفيزيػػػػاء روافػػػػراط بعضػػػػهـ فػػػػي التحػػػػدث عػػػػف صػػػػعوبتها والطػػػػرؽ غيػػػػر الشػػػػيقة التػػػػي
يستخدمونها في التدريس .كما قد يرج إلى تصورات اخباء التػي ينقمونهػا ألبنػائهـ .وقػد يمثػؿ
منهج الفيزياء أحد األسباب بتركيزل عمى الموضوعات النظرية البعيدة عػف الواقػ

واإلفػ ارط فػي

المسائؿ المعقدة التي يتداولها الطالب والمعمموف والكتب الخارجية واتنطباعات عػف اختبػارات
الفيزياء ب نها تتضمف أسئمة ومسائؿ صعبة الحؿ.
ويعتقػػد كوربػػاف أوغمػػو وتاكينيجػػا ) Kurbanoğlu and Takunyacı (2017أف
قمؽ الفيزياء -والذي يبدو أف معظـ المعمميف يتجاهمون  -هو أحػد العوامػؿ المهمػة التػي تػعثر
في تعمـ الفيزياء وت تقؿ أهمية عف اتتجاهات والدافعية .ولقد حاولت دراسػة كػؿ مػف (Cari
) et al., 2016; Dilek et al., 2013; Şahin, 2014قيػاس مسػتويات قمػؽ الفيزيػاء
لػدى الطػالب .كمػا سػعت دراسػات أخػرى ) (Berber, 2013; Sahin et al., 2015إلػى
قياس مستويات القمؽ مف معامؿ الفيزياء.
كمػػا امتػػدت الدراسػػات التػػي اهتمػػت بموضػػوع القمػػؽ لتشػػمؿ دراسػػة قمػػؽ العمػػوـ بصػػورة
عامػة ) (Karakaya, 2016والقمػؽ مػف معمػؿ العمػوـ ) (Elvan, 2017وقمػؽ المعممػيف
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مػػف العمػػوـ (أبػػو عػػاذرل  )9769وقمقهػػـ مػػف تػػدريس العمػػوـ ) .(Yürük, 2011وركػػزت
دراسػػػػات أخػػػػرى عمػػػػى قمػػػػؽ الكيميػػػػاء )2013

 (Huey,والقمػػػػؽ مػػػػف معمػػػػؿ الكيميػػػػاء

) (Kurbanoğlu & Yücel, 2015والقمػػؽ مػػف معمػػؿ البيولػػوجي

(Kurbanoğlu,

).2014
ولقػػد توصػػمت الدراسػػات المتعػػددة عمػػى قمػػؽ الفيزيػػاء وغيرهػػا مػػف العمػػوـ إلػػى أف حػػدة
القمؽ تختمؼ مف شخص خخر حسب الهدؼ الذي يسعى إلى تحقيقػ

كمػا تختمػؼ حدتػ تبعػاً

لمموقؼ فالقمؽ الذي يشعر ب الطالب أثناء حؿ واجب الفيزياء يختمؼ عف القمؽ الػذي يشػعر
ب أثناء حؿ اختبار الفيزيػاء وتتػ ثر حػدة القمػؽ أيضػاً بعوامػؿ بيئيػة ووراثيػة أخػرى (الضػامف

 .)9765وينتج عف قمؽ الفيزياء عدد مف األعػراض العقميػة والنفسػية والجسػمية واتجتماعيػة
والتػػي تتبػػايف حسػػب الموقػػؼ الػػذي يواجهػػ المػػتعمـ وتشػػير دراسػػات عديػػدة (مثػػؿ :بػػديوي
9762؛ خميفة وعمروني 9765؛  )Balogun, 2014إلى أف أهـ هذل األعراض هي:
-

األع ػراض العقميػػة :اضػػطراب العمميػػات العقميػػة كاتنتبػػال والتفكيػػر وحػػؿ المشػػكالت عػػالوة
عمػػى ضػػعؼ القػػدرة عمػػى التركيػػز والتفكػػؾ المعرفػػي ووجػػود صػػعوبة فػػي تنظػػيـ المعمومػػات
وتخزينها واستدعائها وحدوث التداخؿ المعرفي.

-

األعػػػراض النفسػػػية :التػػػوتر واألرؽ وفقػػػداف الشػػػهية وتسػػػمط بعػػػض األفكػػػار السػػػمبية
ونقص الثقة بالنفس والشعور بالعجز وعدـ الكفاءة وانخفاض مستوى الدافعية.

-

األعراض الجسمية :وتتمثؿ فيما يترتػب عػف اسػتثارة الجهػاز العصػبي ت إراديػاً ممػا يػعدي

إلى ارتفاع ضاط الدـ وتسارع خفقػاف القمػب وجفػاؼ الحمػؽ والشػفتيف وضػيؽ التػنفس
وتصبب العرؽ والشعور بالاثياف وختـ البطف وشحوب الوج

واتساع حدقة العيف.

وتعثر األعراض السابقة بصورة سمبية عمى أداء الطالب في مادة الفيزيػاء؛ حيػث يقػؿ
إنجػػازل األكػػاديمي وقدرت ػ عمػػى تحقيػػؽ أهػػداؼ تعمػػـ الفيزيػػاء واتسػػتمرار فػػي دراسػػتها وتشػػير
دراسػػات عديػػدة (مثػػؿ :سػػرهيد 9762؛

Dominglos, 2015; González et al,

 )2017; Kurbanoğlu & Nefes, 2016; Sahin et al., 2015إلػى وجػود عالقػة
ارتبػػاط عكسػػي بػػيف مسػػتوى قمػػؽ الفيزيػػاء لػػدى الطػػالب وأدائهػػـ األكػػاديمي .وتوصػػمت دراسػػة
أويمسنير-سػيجر ) Ulucinar-Sagir (2014إلػى أف القمػؽ مػف العمػوـ يخمػؽ عائقػاً خطيػ ارً
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لتعمـ مواضي العموـ كما يعثر عمى ميػوؿ المتعممػيف نحػو دراسػة العمػوـ كمػا قػد يػنعكس فػي
المستقبؿ عمى اختياراتهـ المهنية.
ويمكػف إرجػػاع انخفػاض األداء بسػػبب قمػػؽ الفيزيػاء -مػػف وجهػػة نظػر معرفيػػة -إلػػى أف
القمػػؽ العػػالي يولػػد اسػػتجابات غيػػر مرتبطػػة بالمهمػػة المطموبػػة فػػالطالب ذوي القمػػؽ المرتف ػ
يعانوف مف ضعؼ القػدرة عمػى التركيػز بسػبب توزيػ اتنتبػال بػيف مشػاعرهـ الداخميػة والمهمػة
المطموبػػة .وقػػد اتض ػ أف هػػذا التػػداخؿ بػػيف مشػػاعر القمػػؽ والمهمػػة قػػد يسػػبب فػػي قصػػر مػػدة
تخػػزيف المعمومػػات فػػي الػػذاكرة قصػػيرة المػػدى وقػػد يحػػدث أف المعمومػػات الجديػػدة تجعػػؿ مػػف
الصعب تذكر المعمومات القديمة ويقػاؿ إنػ قػد حػدث كػؼ راجػ

وهػذا بػدورل يػعثر عمػى عمػؿ

الذاكرة طويمة المدى وبالتالي يشعر الطالب بعدـ اترتياح (سالـ 9761؛ سرهيد .)9762
ونظ ارً لمت ثيرات السمبية المتعددة التي يحدثها قمؽ الفيزيػاء فػةف سػعي تػدريس الفيزيػاء

نحػػو اختػزاؿ القمػػؽ الزائػػد لػػدى طػػالب المرحمػػة الثانويػػة يعػػد أحػػد أهػػـ األولويػػات .وتشػػير دراسػػة
سػتيواف وكويمػال ) Setiawan and Koimah (2019إلػى أف توعيػة المعممػيف بخطػػورة
قمؽ الفيزياء كمعوؽ لعممية التعمـ قد يساعد في تاييػر أسػموب تدريسػهـ وتشػير الدراسػة إلػى
أن ػ يمكػػف التامػػب عمػػى القمػػؽ مػػف خػػالؿ البنػػاء عمػػى نجػػاح الطػػالب رواشػػعارهـ بػػبعض الرضػػا

واإلنجاز رواتاحة الوقت الكافي لتعمـ الفيزياء واكتشافها .كما أوصى دوميجموز Dominglos
) (2015بضرورة إشاعة جػو مػف المػرح الهػادؼ أثنػاء تعمػـ الفيزيػاء وتػوفير تجػارب معمميػة
وأنشطة تعمـ ممتعة ترتبط بالحياة اليومية لممتعمـ باإلضافة إلى زيادة وعػي المعمػـ بآثػار قمػؽ

الفيزيػػاء وسػػبؿ الحػػد منهػػا واسػػتخداـ اسػػتراتيجيات تػػوفر بيئػػة تعمػػـ خمنػػة خاليػػة مػػف التهديػػد
والوعيد.
وقػػػػد حػػػػاوؿ عػػػػدد مػػػػف البػػػػاحثيف خفػػػػض قمػػػػؽ الفيزيػػػػاء مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتخداـ طػػػػرؽ
واسػػتراتيجيات متنوعػػة كػػاف مػػف بينهػػا اسػػتخداـ برمجيػػة  Quizizzالتػػي تقػػوـ أداء الطػػالب
باسػػػتخداـ األلعػػػاب اإللكترونيػػػة )2019

 (Zhao,والفصػػػؿ المقمػػػوب

&

(As ıksoy

) Sorakin, 2018وتراكيب كاجاف التعاونية (أبػو غنيمػة  )9760واألسػئمة الشػفوية ذات
المستويات المعرفية المختمفػة رواطالػة زمػف اتنتظػار (عبػد الحسػف  )9762واألسػئمة القائمػة
عمػػى المحتػػوى ) (Kurbanoğlu & Nefes, 2016والمػػدخؿ النظػػامي وهػػس (سػػرهيد
 )9762وبرنامج معرفي سموكي (الخضري .)9762
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ولعػػؿ مػػف أهػػـ األسػػاليب التػػي يمكػػف اتباعهػػا لمتصػػدي لظػػاهرة قمػػؽ الفيزيػػاء هػػو تعػػرؼ
األخطاء الشائعة التي يق فيها الطالب أثناء دراسػة الفيزيػاء وتػدريبهـ عمػى كيفيػة مواجهتهػا
والتامب عميها بؿ تحويمها إلى فرص حقيقية لمتعمـ واكتساب المهارات.

رابعا  -اسرتاتيجية اخلطأ الشائع
يعتبػػر الخػػوؼ مػػف الخط ػ أحػػد أهػػـ أسػػباب القمػػؽ بصػػورة عامػػة وقمػػؽ الفيزيػػاء بصػػورة
ثرً ب فكػػار سػػمبية حػػوؿ أخطػػاء الطػػالب بػػؿ يتوق ػ
خاصػػة فعػػادة مػػا يكػػوف معمػػـ الفيزيػػاء مت ػ ا

بتوتر تمؾ األخطاء حتى قبؿ أف يقػ فيهػا الطالػب وعػادة مػا يكػوف مت كػدا مػف أنهػا سػتحدث.
ويعمؿ المعمـ تحت ضاط هذل األفكار يوما بعػد اليػوـ ويتعامػؿ الطػالب مػ المعمػـ تحػت تػ ثير
هػػذا الضػػاط ممػػا يػػعثر سػػمبياً عمػػى تشػػكيؿ شخصػػياتهـ .كمػػا أف المعمػػـ يهػػاجـ الطالػػب عمػػى

أخطائ ػ دوف فهػػـ ذكػػي لطبيعػػة وأصػػؿ تمػػؾ األخطػػاء ممػػا يجعػػؿ مػػف المسػػتحيؿ عمػػى الطالػػب
رعية أخطائ وتصحيحها بنفس .
ويعكػػد مػػا سػػبؽ دراسػػة جوسػػتف ) Joosten (2016التػػي أشػػارت إلػػى أف ديناميػػات
التفاعؿ داخؿ الصػؼ تػعثر بصػورة عميقػة عمػى الطريقػة التػي ينظػر بهػا الطالػب إلػى أخطائػ ؛
حيث يعدي رد فعؿ المعمـ تجال األخطاء -والذي عادة ما يكوف عاطفياً ومبػالل فيػ  -إلػى شػؾ

الطالب في قدرات وفقدان لمثقة في نفس

ممػا يسػهـ فػي سػيطرة حالػة مػف القمػؽ يتولػد عنهػا

مزيداً مف األخطاء وكمما زاد الموقؼ السمبي لممعمـ تجػال األخطػاء كممػا تولػدت أخطػاء جديػدة
لػػـ تكػػف لتحػػدث عمػػى اإلطػػالؽ .وعػػادة مػػا تػػعدي الثػػورات اتنفعاليػػة تجػػال األخطػػاء إلػػى جعػػؿ

ػايرً قػػد يصػػب الزنػػاد الػػذي يطمػػؽ
الطالػػب مفرطػػا فػػي الػػوعي والقمػػؽ والتػػوتر لدرجػػة أف خطػ ً صػ ا
سمسة كاممة مف األخطاء المتزايدة باستمرار .فال يمكػف ألي طالػب مواجهػة أخطائػ بػدوف بػذؿ
جهد وت يمكف بذؿ هذا الجهد بدوف شجاعة روايماف بقدرت عمى تصحي أخطائ .
وقػد يػػعدي شػػعور الطالػب ب نػ لػػيس خمنػاً عاطفيػاً عنػػد ارتكػاب األخطػػاء إلػػى أف تصػػب

تمؾ األخطػاء عائقػاً أمػاـ الفهػـ وتقػودل إلػى تجنػب المخػاطرة والمػرور فػي خبػرات جديػدة وأف
يكوف أكثر عرض إلخفاء تمؾ األخطاء بػدتً مػف التواصػؿ لتصػحيحها .وتػعدي هػذل السػموكيات
إلػػى تقميػػؿ إمكانيػػة اتسػػتفادة مػػف األخطػػاء كفػػرص لمػػتعمـ ) .(Tulis, 2013كمػػا أف تعامػػؿ
المعمميف م أخطػاء طالبهػـ بطريقػة سػمبية يمكػف أف يػعدي إلػى تكػوف طالػب ذو عقميػة ثابتػة
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 Fixed Mindsetيعتقد أف األخطاء التي يق فيهػا تعػود إلػى أنػ غيػر ذكػي ممػا يولػد لديػ
رد فعؿ سمبي تجال تعمـ الفيزياء وبذلؾ تبدأ سموكيات التجنب في الظهػور أثنػاء الػتعمـ والتػي
تتضمف الشعور بالعجز وافتعاؿ المشكالت). (Schroder et al., 2017
وبناء عمى ما سػبؽ ينباػي إعػادة النظػر إلػى أخطػاء الطػالب أثنػاء تعمػـ الفيزيػاء عمػى
أنهػػا فرصػػة وليسػػت أزمػػة فيشػػير بػػوتر ) Boaler (2016إلػػى أن ػ عمػػى الػػرغـ مػػف شػػيوع
ػدر إلحبػػاط الطػػالب ومعممػػيهـ أثنػػاء الػػتعمـ؛ ألنهػػا تكشػػؼ عػػف سػػوء فهػػـ
اعتبػػار األخطػػاء مصػ ًا
محتمؿ أو نقص في التعمـ إت أف هناؾ دتئؿ متزايػدة عمػى أف ارتكػاب األخطػاء يخمػؽ مسػارات
إنتاجية لتعمـ أفكار وبناء مفاهيـ جديدة.
كمػػا يمكػػف لأخطػػاء أف تػػدف الفهػػـ العممػػي إلػػى األمػػاـ فاألخطػػاء التػػي تقػػود إلػػى فهػػـ
مالم ػ عميقػػة مػػف العػػالـ يمكػػف أف تكػػوف أكثػػر قيمػػة عمػػى المػػدى البعيػػد مػػف أفكػػار محػػدودة
الصواب فعمى سبيؿ المثاؿ :أنش نيمػز بػور نموذجػا لمػذرة خطػ مػف جميػ الجوانػب تقريبػاً إت
أنػ أوحػى بفكػرة ميكانيكػا الكػـ الثوريػة ( .)Kaiser & Creager, 2012ويػرى الفيمسػوؼ

البريطاني كارؿ بوبر  Karl Popperأف كؿ المعرفة اإلنسػانية تنمػو فقػط مػف خػالؿ تصػحي
األخطػػاء وأف تػػاريع العمػػـ -مثػػؿ تػػاريع كػػؿ األفكػػار البشػػرية -هػػو تػػاريع األخطػػاء والعنػػاد
واألحػػالـ .كمػػا أف العمػػـ أحػػد األنشػػطة البشػػرية القميمػػة جػػداً  -ربمػػا الوحيػػدة  -التػػي يػػتـ فيهػػا

انتقاد األخطاء بشكؿ منهجي ويتـ تصحيحها فػي كثيػر مػف األحيػاف ) .(Brady, 2018كمػا
يرى الفيمسوؼ الفرنسي غاستوف باشػالرد  Gaston Bachelardأف لأخطػاء قيمػة إيجابيػة
لمعمػػـ فالمكػػاف المفض ػؿ لمخط ػ هػػو العمػػـ وأف الخط ػ فػػي النشػػاط العممػػي لػػيس حػػدثاً عارض ػاً
يمكف التخمص من بشيء مف الحذر بؿ هو سابؽ وأولي ومػا الحقيقػة فػي العمػـ إت خطػ تػـ

تصحيح ).(Smith, 2016
وتعتبػػر دراسػػة األخطػػاء واحػػدة مػػف الطػػرؽ المباشػػرة لتعمػػيـ الطػػالب فتػػدريس الفيزيػػاء
بػػدوف األخطػػاء يشػػب تػػدريس الطػػب بػػدوف المػػرض أو تػػدريس القػػانوف بػػدوف الج ػرائـ .ويعػػد
ارتكػاب األخطػاء جػزءاً أساسػياً مػف بنػاء المعرفػة وتطػوير إجػراءات الػتعمـ؛ حيػث يمكػف لػػدورات
التجربػػة والخط ػ والتاذيػػة الراجعػػة أف تسػػم لمطالػػب باسػػتخداـ األخطػػاء ك ػ دوات لمػػتعمـ ممػػا

يساعدل فػي إتقػاف معرفػة أو مهػارة معينػة بشػكؿ متزايػد .وعنػدما يػتـ إبػراز األخطػاء عمػى أنهػا
نقػػاط انطػػالؽ لمبحػػث واتستقصػػاء يشػػعر الطالػػب بتشػػجي عمػػى فحػػص وانتقػػاد أفكػػارل وأفكػػار
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اخخريف ويصب أكثر ميالً لالنخراط في التفكير وتطوير الحجج بدتً مػف البحػث ببسػاطة عػف
إجابات صحيحة مف المعمـ ).(Bray, 2011; Seifried & Wuttke, 2010

وفي ضوء أهمية دراسة أخطاء الطالب يقتػرح البحػث الحػالي اسػتراتيجية جديػدة تعػرؼ
باسـ "استراتيجية الخط الشائ " ومحور هذل اتستراتيجية هو تحميؿ أخطػاء الطػالب ومحاولػة
توظيفها في تحسيف التعمـ .والخط هو استنتاج أو حكـ غير صػحي نتيجػة لػنقص المعمومػات
أو عدـ دقتها ويعرؼ قاموس ميرياـ ويبستر ) Webster (2019الخط ب ن الخمػط رواسػاءة

فهـ المعنى أو المقصود واختيار البديؿ غير المناسب رواصدار أحكاـ غير صحيحة.

ويػػرى ليشػػكا وخخػػروف ) Lischka et al. (2018أف هنػػاؾ نوعيػػة مػػف األخطػػاء
تكوف جديرة بالبحث والدراسة ويعرفها ب نها تمؾ األخطاء التي يمكف اتستفادة منهػا فػي تعمػيـ
الفصؿ بالكامؿ وهي تختمؼ عف األخطاء التي يمكػف أف يسػتفيد منهػا طالػب واحػد فقػط .وهػو
بذلؾ يقصد تمؾ األخطاء الشائعة .ويصػنؼ (Barlow et al., 2018; Lischka et al.,
) 2018أخطػػػاء الطػػػالب إلػػػى أخطػػػاء إدراؾ تنػػػتج مػػػف ضػػػعؼ اتنتبػػػال لعناصػػػر الموقػػػؼ أو
المهمة وأخطاء ترجمػة تحػدث بسػبب مشػكالت فػي عمميػات الفهػـ والتفسػير وأخطػاء معرفيػة
تحػػدث بسػػبب وجػػود مشػػكالت فػػي البنيػػة المعرفيػػة المخزنػػة فػػي الػػذاكرة طويمػػة المػػدى لػػدى
الطالب وأخطاء العمميات العقمية مثؿ إجراء عمميات رياضػية غيػر صػحيحة أثنػاء حػؿ مسػائؿ
الفيزياء واستخداـ استراتيجيات حؿ غير فعالة لممشكالت وتقديـ حجج غير مكتممة.
ولقد تمكف البحث الحالي مف تحديد أهـ أسػس اسػتراتيجية الخطػ الشػائ المقترحػة مػف
خػالؿ تحميػؿ عػدد مػف الدراسػات (e.g. Boaler, 2016; Seeley, 2016; Joosten,
) 2016التي اهتمت باتستفادة مف أخطاء الطالب في تحسػيف عمميػات الػتعمـ ويمكػف إيجػاز
هذل أسس فيما يمي:
-

ت تنظر اتستراتيجية لمخط كتعثر لعممية التعمـ بؿ تحتفي ب وتعتبرل فرصػة تسػاعد عمػى
تركيػػز الطالػػب عمػػى نقػػاط ضػػعف وتحسػػيف أدائ ػ

وتسػػاعدل أيض ػاً فػػي مواجهػػة مشػػكالت

وعيوب والتصرؼ باستقاللية والوقوؼ عمى قدم بنفسػ دوف الحاجػة لمسػاعدة اخخػريف.
وفػػي هػػذا اإلطػػار ترف ػ اتسػػتراتيجية شػػعار "األخطػػاء متوقعػػة وموض ػ لمبحػػث واتحت ػراـ"
”“Mistakes are expected, inspected, and respected
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-

تسػػعى اتسػػتراتيجية إلػػى تحويػػؿ األخطػػاء إلػػى تحػػدياً يحفػػز الطالػػب نحػػو إج ػراء مزيػػد مػػف

النشػػاط وعمميػػات البحػػث لمسػػتويات عميػػا ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اختيػػار المحظػػة المناسػػبة
إلثارة اهتماـ الطالب بتمؾ األخطاء وتحويؿ هذا اتهتمػاـ إلػى سػالحاً يسػاعدل فػي تحقيػؽ

النصر عمى أخطائ وعيوب .
-

تعتبر اتستراتيجية األخطاء نافذة يمكف مف خاللها رعية مستوى فهـ الطالب؛ حيث يمكػف
أف يسهـ تحميؿ تمؾ األخطاء في تحديد طريقة تفكيرهـ ومدى متابعتهـ لمتعميمات.

-

تسػػاعد اتسػػتراتيجية الطالػػب ليػػدرؾ أنػ يػػتـ تقػػدير جهػػودل التػػي يبػػذلها أكثػػر مػػف نتائجػ .
فاتسػػػتراتيجية تشػػػجي جهػػػود الطالػػػب حتػػػى ولػػػو كانػػػت النتػػػائج متواضػػػعة وهػػػذا بػػػدورل
سيساعدل عمى بذؿ مزيداً مف الجهد وبالتالي تحسيف نتائج غير المرضية

-

توظػػؼ اتسػػتراتيجية األخطػػاء الشػػائعة فػػي إثػػارة نقػػاش وجػػداؿ يسػػاعد الطػػالب عمػػى نقػػد

أفكارهـ وتصحيحها كما أف فحص هذل األخطػاء يتػي مسػاحة لتعزيػز اسػتيعاب مفػاهيمي
أكثر عمقاً .كما يمكف ذلؾ في النهاية أف ياير معتقدات الطالب أنفسهـ نحو الخط .
-

تركػػز اتسػػتراتيجية عمػػى دراسػػة األخطػػاء التػػي سيسػػتفيد منهػػا كافػػة الطػػالب ولػػيس طالػػب
واحد ويحدد ذلؾ معياريف أساسييف وهما :مدى انتشار الخط بػيف الطػالب داخػؿ الصػؼ
فكمما زاد تكرار حدوث الخطػ لػدى الطػالب كممػا اسػتحؽ الدراسػة .أمػا المعيػار الثػاني فهػو
مدى ارتباط هذا الخط ب هداؼ الدرس فكمما كاف الخط وثيؽ الصمة ب هداؼ الدرس كممػا

كانت دراست ذات فائدة كبيرة لمطالب.
ومف خالؿ ما سػبؽ يعػرؼ البحػث الحػالي اسػتراتيجية الخطػ الشػائ ب نهػا سمسػمة مػف
اإلجػػػراءات المرتبػػػة التػػػي يقػػػوـ بهػػػا المعمػػػـ مػػػف أجػػػؿ تحميػػػؿ ودراسػػػة األحكػػػاـ والقػػػ اررات غيػػػر
الصحيحة التي يتخذها معظـ الطالب أثناء اإلجابػة عػف سػعاؿ فيزيػائي أو أداء مهمػة فيزيائيػة
بسبب وجػود مشػكمة لػديهـ فػي اإلدراؾ أو الفهػـ أو البنيػة المعرفيػة أو العمميػات العقميػة ومػف
ثػػـ مسػػاعدة الطػػالب فػػي اتنخػػراط فػػي عمميػػات تفكيػػر تسػػاعدهـ فػػي الوصػػوؿ إلػػى األحكػػاـ
والق اررات الصائبة.
وتػتـ إجػراءات اتسػػتراتيجية فػي صػػورة دورات مػف الممارسػة وارتكػػاب األخطػاء والتحميػػؿ
الجماعي وتمقي التاذية الراجعػة التصػحيحية ممػا يسػاعد الطػالب عمػى اتسػتفادة مػف األخطػاء
فػػي تعمػػـ أشػػياء جدي ػدة .وتوج ػ اتسػػتراتيجية اهتمام ػاً خاص ػاً بتقػػديـ تاذيػػة راجعػػة تصػػحيحية
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 Corrective Feedbackلمطػػالب ممػػػا يسػػم لهػػـ بػػالتعرؼ عمػػػى الصػػواب والخطػػ فػػػي
أدائهػػـ وبالتػػالي وضػ اسػػتراتيجيات تسػػاعدهـ فػػي منػ حػػدوث الخطػ فػػي المسػػتقبؿ .رواذا لػػـ
يحصؿ الطػالب عمػى مثػؿ هػذل التاذيػة الراجعػة فةنػ مػف المػرج أف يحػتفظ بػاألداءات الخطػ
وبالتالي تتكرر في المسػتقبؿ .وتسػاعد التاذيػة الراجعػة التصػحيحية فػي حػدوث زيػادة ممحوظػة
في التعمـ؛ حيث يمكف أف تزيد اإلجابات الصحيحة خمس مػرات فػي حالػة توافرهػا أثنػاء تجػارب
التعمـ والتدريب ).(Donaldson, 2019; Huesler & Metcalfe, 2012
وتركػز اتسػتراتيجية بصػػورة أساسػية عمػى اسػػتخداـ األخطػاء الشػائعة كوقايػػة قبػؿ وقػػوع
الطػالب فيهػػا وكحػػافز لعمميػػة الػػتعمـ يسػػاعد الطػػالب عمػػى اتنتبػػال والتركيػػز .إضػػافة إلػػى ذلػػؾ
فةنهػا توظػؼ عػدداً مػف السػياقات التػي حػددها ليشػكا وخخػروف )Lischka et al. (2018

لتصحي األخطاء الشائعة وهذل السياقات هي:
-

مناقشػػػة الواجبػػػات والتكميفػػػات :مػػػف المهػػػاـ اتعتياديػػػة لممعمػػػـ هػػػي تصػػػحي الواجبػػػات
والتكميفات التي يقوـ بهػا طالبػ باػرض تحسػيف الػتعمـ .ويسػتطي المعمػـ انتقػاء اإلجابػات
غير الصحيحة وعرضها عمى الصؼ رواجراء مناقشػات صػفية تعػزز مػف اسػتخداـ الطػالب
لمتفكير السميـ.

-

أثناء متابعة المهاـ :يمكف أف تحدث األخطاء أثناء تنفيذ الطػالب لمهمػة فعػادة مػا يكػوف
لدى الطالب تصورات خط وأفكار مختمطة حوؿ كيفية أداء المهمة ويمكػف اتسػتفادة مػف
تمؾ األخطاء في زيادة تعمـ الطالب واندماجهـ في المهمة.

-

خالؿ فترة اإلعداد لالختبػارات :عػادة مػا تقػوـ المراجعػة قبػؿ اتختبػار عمػى إعطػاء الطػالب
مجموعة مف األسئمة والمسائؿ ويطمب منهـ حمها .واألفضػؿ مػف ذلػؾ هػو إنشػاء مراجعػة
تتضػمف حمػػوتً ألسػػئمة ومسػػائؿ بهػػا أخطػػاء شػػائعة ويطمػػب المعمػػـ مػػف طالبػ فحػػص تمػػؾ
األخطاء ومناقشة سوء الفهـ التي تمثم

وتقديـ الحؿ الصحي م التبرير.

وقد يظهر بعض الطالب القمؽ والخجؿ مف تحميؿ ونقد أخطائهـ ويمكػف التامػب عمػى
هذل المشكمة مػف خػالؿ تقػديـ عمػؿ مػف طالػب غيػر معمػوـ لممناقشػة ومػف خػالؿ ذلػؾ يػتمكف
المعمـ مف تقميؿ المخاطر النفسية التي قد يتعرض لها الطالب وكذلؾ زيادة تقديرهـ لما يمكػف
تعمم مف خػالؿ األخطػاء .عػالوة عمػى مػا سػبؽ يمكػف لممعمػـ اتتفػاؽ مػ أحػد الطػالب عمػى
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ارتكاب خط شائ معيف حتى يخمؽ فرصة لمناقشة جماعية تصح هذا الخط (Barlow et
).al. 2016
ويجب عمي المعمـ أثناء استخدام لالستراتيجية التخمص مػف الهػاجس الال واعػي حػوؿ
ػوترً وقمقػاً مػػف تجاهػػؿ أخطػػاء طالبػ  .ف ػال يمكػػف أف تػػنج اتسػػتراتيجية
الخطػ ممػػا يجعمػ متػ ا
المقترحة دوف أف يتعمـ المعمـ كيفية التحكـ في استجابت ألخطاء المتعمـ واتعتراؼ ب نػ مػف
خػالؿ هػذل األخطػاء يمكػف الكشػؼ عػف الصػعوبات التػي تػواجههـ .فيجػب عمػى المعمػـ اتنتبػػال
لهػػذل األخطػػاء ومالحظتهػػا مػػف أجػػؿ اكتشػػاؼ مصػػدرها وبالتػػالي يسػػتطي التوصػػؿ إلػػى أفضػػؿ
الطػػرؽ إل زالػػة الصػػعوبات التػػي تعػػوؽ نمػػو الطالػػب .ويجػػب عمػػى المعمػػـ تشػػجي ثقافػػة احت ػراـ
جمي األفكار وخمؽ مجتم تعمـ يعمؿ مف أجؿ تحقيؽ الفهـ ).(Joosten, 2016
وفػي هػذا السػياؽ يشػير سػتوير وخخػروف ) Steuer et al. (2013إلػى أف طػرؽ
إدارة المعمـ لحاتت الخط يكوف لها ت ثير قػوي عمػى تصػورات الطػالب واتجاهػاتهـ فيمػا يتعمػؽ
باألخطػػاء كمػػا يػػعثر بشػػكؿ مباشػػر عمػػى فاعميػػة الطػػالب وكفػػاءتهـ .وتوصػػؿ سػػيفريد ووتكػػي
) Seifried and Wuttke (2010إلػػى وجػػود عالقػػة ارتباطيػػة موجب ػة بػػيف اتجاهػػات
المعممػػيف اإليجابيػػة نحػػو الخط ػ باتتجاهػػات اإليجابيػػة نحػػو الػػتعمـ لػػدى طالبهػػـ .كمػػا توصػػؿ
تػػػوليس )(2013

 Tulisإلػػػى أف اتتجاهػػػات اإليجابيػػػة لػػػدى المعمػػػـ تجػػػال األخطػػػاء تعػػػزز

استجابات الطالب التكيفية بينما تعدي اتتجاهات السمبية إلى شعور الطالب بعدـ األماف.
ولعػػؿ العػػرض السػػابؽ يبػػرز أهميػػة دراسػػة األخطػػاء التػػي يرتكبهػػا الطػػالب ودورهػػا فػػي
تحسػػيف عمميػػة الػػتعمـ وفػػي ضػػوء ذلػػؾ يسػػعى البحػػث الحػػالي إلػػى بنػػاء برنػػامج قػػائـ عمػػى
اسػػتراتيجية الخطػ الشػػائ بهػػدؼ تنميػػة مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي وخفػػض قمػػؽ الفيزيػػاء لػػدى
طػػالب المرحمػػة الثانويػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اتبػػاع سمسػػمة مػػف اإلج ػراءات التػػي سػػيتـ عرضػػها
تفصيمياً فيما يمي.
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إجراءات البحح
لإلجابة عف اسئمة البحث والتحقؽ مف صحة فروض تـ إتباع الخطوات التالية:

أوال  -حتديد مًارات التفكري الفيزيائي
لإلجابة عف السعاؿ األوؿ " ما مهارات التفكير الفيزيائي الالزـ إكسػابها لطػالب المرحمػة
الثانويػػة؟" تػػـ بنػػاء قائمػػة بمهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي بهػػدؼ اسػػتخدامها فػػي تحميػػؿ اختبػػارات
الفيزيػػاء فػػي مصػػر وسػػناافورة .وتػػـ إعػػداد هػػذل القائمػػة مػػف خػػالؿ اتطػػالع عمػػى عػػدد مػػف
الدراسات السابقة التػي اهتمػت بدراسػة المهػارات الالزمػة لػتعمـ الفيزيػاء وحػؿ اختباراتهػا (مثػؿ:
السػالمات وخخػروف 9762؛ شػحات ومتػولي 9762؛ Amin et al., 2018; Ince,
 )2018كمػػا تػػػـ اسػػتطالع خراء  22مػػػف معممػػي الفيزيػػػاء بالمرحمػػة الثانويػػػة المشػػتركيف فػػػي
مجموعة "منهج الفيزياء المطور" عمى شبكة التواصػؿ اتجتمػاعي  Facebookحػوؿ مهػارات
التفكيػػر الفيزيػػائي الضػػرورية لطػػالب المرحمػػة الثانويػػة .وفػػي ضػػوء ذلػػؾ تػػـ بنػػاء قائمػػة أوليػػة
لمهػػػارات التفكيػػػر الفيزيػػػائي تشػػػمؿ  5مجػػػاتت رئيسػػػة وهػػػي :مبػػػادو الرياضػػػيات الفيزيائيػػػة
الكميات الفيزيائية العالقات الفيزيائيػة المسػائؿ الفيزيائيػة الرسػوـ البيانيػة .وانبثػؽ عػف تمػؾ
المجاتت  26مهارة تفكير فيزيائي.
وتػػـ عػػرض الصػػورة المبدئيػػة لمقائمػػة عمػػى مجموعػػة مػػف الخب ػراء فػػي ميػػداف تػػدريس
الفيزيػػاء والتربيػػة العمميػػة؛ إلبػػداء خرائهػػـ حػػوؿ مناسػػبة وأهميػػة تمػػؾ المهػػارات لطػػالب المرحمػػة
الثانويػػػة .وفػػػي ضػػػوء خراء السػػػادة المحكمػػػيف تػػػـ حػػػذؼ  5مهػػػارات تفكيػػػر فيزيػػػائي ودمػػػج
مهارتيف في مهارة واحدة كما تـ تعديؿ صياغة عدد خخر مف المهارات وبػذلؾ أصػبحت قائمػة
مهارات التفكير الفيزيائي في صورتها النهائية مكػوف مػف  25مهػارة كمػا يتضػ مػف الجػدوؿ
التالي:
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خذٚي 6

ِىٔٛبد اٌصٛسح إٌٙبئ١خ ٌمبئّخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌف١ض٠بئٟ
اٌّدبالد

اٌٛصف

ِ -1جبدئ
اٌش٠بض١بد
اٌف١ض٠بئ١خ
 -7اٌىّ١بد
اٌف١ض٠بئ١خ

رشًّ اٌّٙبساد اٌدجش٠خ ٚإٌٙذع١خ اٌضشٚس٠خ
ٌذساعخ اٌف١ض٠بء ٚزً اخزجبسارٙب

 -3اٌؼاللبد
اٌف١ض٠بئ١خ
 -2زً اٌّغبئً
اٌف١ض٠بئ١خ
 -6اٌشع َٛاٌج١بٔ١خ

رزضّٓ ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ اٌىّ١بد اٌف١ض٠بئ١خ ِٓ
خّغ ٚرسٍٚ ً١ضشة ٚرس ً٠ٛاٌٛزذاد ٚاٌجبدئبد
ل١بع١خ.
رزضّٓ ِٙبساد اعزخذاَ اٌؼاللبد اٌف١ض٠بئ١خِ ،ثً:
اعزٕزبج اٌؼاللبدٚ ،اعزٕزبج اٌزٕبعت اٌطشدٞ
ٚاٌؼىغ.ٟ
رشًّ وبفخ ِٙبساد زً ِغبئً اٌف١ض٠بء ثذا٠خ ِٓ
اعزخشاج اٌّؼط١بد زز ٝاٌزأوذ ِٓ صسخ اٌسً.
رشًّ ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ اٌشع َٛاٌج١بٔ١خِ ،ثً:
اعزٕزبج شىً اٌشعُ اٌج١بٔٚ ،ٟرسذ٠ذ اٌّ.ً١
اٌّدّٛع

ػذد
اٌّٙبساد

اٌٛصْ
إٌغجٟ

5

%12.1

6

%12.3

11

%72.5

5

%12.1

2

%77.8

36

%111

ثانيا  -حتليل اتختبارات الفيزياء يف مصر وسهغافورة
لإلجابػػة عػػف الس ػعاؿ الثػػاني "مػػا مػػدى ت ػوافر مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي فػػي اختبػػارات
مصر وسناافورة؟" تـ بنػاء بطاقػة التحميػؿ بهػدؼ تحديػد مهػارات التفكيػر الفيزيػائي الػواردة فػي
تمػػؾ اتختبػػارات والػػوزف النسػػبي لكػػؿ مهػػارة؛ ولتحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ تػػـ دراسػػة قائمػػة مهػػارات
التفكيػػر الفيزيػػائي السػػابؽ بنائهػػا تسػػتخدامها فػػي تحديػػد فئػػات التحميػػؿ كمػػا تػػـ اتطػػالع عمػػى
عػػػدد مػػػف الدراسػػػات التػػػي اهتمػػػت بتحميػػػؿ اختبػػػارات الفيزيػػػاء والعمػػػوـ (مثػػػؿ :تركػػػي 9761؛
الجػػػودي 9762؛ قاسػػػـ )9762؛ لالسػػػتفادة منهػػػا فػػػي بنػػػاء بطاقػػػة التحميػػػؿ .وتػػػـ تصػػػميـ
البطاقة بحيث تتضمف اسـ الدولة؛ وذلؾ لتحديد ما إذا كاف اتختبار الػذي سػيتـ تحميمػ لمصػر
أـ لسناافورة .وبجوار اسـ الدولة يكتب العاـ الدراسي لالختبار؛ وذلؾ لتحديد العػاـ الػذي أُجػري
فيػ اتختبػػار الػػذي سػػيتـ تحميمػ  .ويمػػي ذلػػؾ جػػدوؿ يتكػػوف مػػف  2أعمػػدة هػػي عمػػى الترتيػػب:
المجاتت الرئيسة ومهارات التفكير الفيزيائي (والتي تعتبر فئات التحميؿ) والتكرار (يحػدد عػدد
مرات ظهور كؿ مهارة في اتختبار) والدرجػة (تحػدد الدرجػة الكميػة المخصصػة لكػؿ مهػارة فػي
اتختبار) .كما تـ كتابة التعميمات واإلجراءات الواجب اتباعهػا أثنػاء عمميػة التحميػؿ فػي غػالؼ
البطاقة وهي عمى النحو التالي:
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٠زُ رسٍ ً١اخزجبس وً ػبَ ػٍ ٝزذحٚ ،رخصص ٚسلخ رسٍِٕ ً١فصٍخ ٌىً اخزجبس.
 .6اعتماد البند اتختباري وحدة لمتحميؿ وفي حالة األسئمة المركبة التي تحتوي أسئمة فرعيػة
(أ ب ج) يتـ اعتبار كؿ فرع عمى أن بند اختباري مستقؿ.
 .9قراءة أسئمة كؿ اختبار قراءة مت نية متفحصة.
 .2استخراج تك اررات األسئمة حسب فئات التحميؿ.
 .2تحديد الدرجة التي حصمت عميها كؿ فئة في كؿ اختبار.
 .5تحسب الدرجة الكمية لالختبار بالمجموع الكمي لدرجات األسئمة اإلجبارية واتختيارية
ولمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ بطاقػػة التحميػػؿ تػػـ عرضػػها عمػػى مجموعػػة مػػف خبػػراء التربيػػة
العممية لمت كد مف صالحيتها ودقتها المنهجية والماويػة ومػدى شػموؿ بنودهػا وعناصػرها وقػد
اقتػػػرح السػػػادة المحكمػػػوف اسػػػتبعاد مجػػػاؿ مبػػػادو الرياضػػػيات الفيزيائيػػػة -الػػػذي يتضػػػمف 1
نظػرً ألنهػا تتواجػد فػي معظػـ أسػئمة أي اختبػار فيزيػاء وبالتػالي
مهارات -مف بطاقة التحميػؿ؛ ا

يصعب حصرها .وأتفؽ السادة المحكموف عمى صالحية البطاقة لالستخداـ .وبػذلؾ أصػب عػدد
مهارات التفكير الفيزيائي المتضمنة في البطاقة  92مهارة.
ولمت كد مف ثبات البطاقة تـ اختيار اختبار الفيزياء لشػهادة الثانويػة العامػة فػي مصػر
لمعاـ الدراسي  9760 -9761بصورة عشوائية وتـ تحميػؿ اتختبػار مػف قبػؿ الباحػث وزميػؿ
خخر متخصص في التربية العممية .وتـ حساب عدد مػرات اتتفػاؽ واتخػتالؼ واسػتخدامها فػي
حساب معامؿ اتتفاؽ باستخداـ معادلة كوبر  Cooperوالذي بمل  %20وتػـ اسػتخداـ قيمػة
معامؿ اتتفاؽ في حساب معامؿ الثبات باسػتخداـ معادلػة هولسػتي  Holistiوقػد بمػل معامػؿ
الثبات  7.22وهذل القيمة المرتفعة تشير إلى صالحية البطاقة إلجراء عممية التحميؿ.
وبعد الت كد مف صالحية بطاقة التحميؿ تـ تطبيقها عمى اختبػارات الفيزيػاء فػي نهايػة
الصؼ الثاني عشر في كؿ مػف مصػر وسػناافورة (شػهادة الثانويػة العامػة فػي مصػر وشػهادة
دبموـ البكالوريا الدوليػة فػي سػناافورة) وذلػؾ لمػدة عشػرة سػنوات خػالؿ الفتػرة مػف - 9772
اختبػارً .ومػف
ا
 9762وبمل المجمػوع الكمػي تختبػارات مصػر وسػناافورة التػي تػـ تحميمهػا 97
خالؿ التحميؿ تـ تحديد تك اررات كؿ مهارة في كؿ اختبػار ومجمػوع الدرجػة التػي حصػمت عميهػا

كؿ مهارة في كؿ اختبار كما تـ حساب عدد اتختبارات التي ظهرت فيها كؿ مهارة.
وبعػد اتنتهػاء مػف تحميػؿ اتختبػارات اسػتخمص الباحػث عػدداً مػف الفػروؽ األساسػية

بػػيف اختبػػارات مصػػر وسػػناافورة .فمػػف حيػػث الشػػموؿ تػػـ التوصػػؿ إلػػى أف اختبػػارات سػػناافورة
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أشمؿ لموضوعات فيزيائية متنوعة كمػا تتضػمف موضػوعات ت يػتـ تدريسػها فػي مصػر .ومػف
حيػػث طػػوؿ اتختبػػار تػػـ التوصػػؿ إلػػى أف عػػدد أسػػئمة اتختبػػار ودرجتػػ والػػزمف المخصػػص
لإلجابة يكوف أكبر في اختبارات سػناافورة .ومػف حيػث مسػتويات األسػئمة تػـ التوصػؿ إلػى أف
أسئمة سناافورة أكثر عمقاً وت كيداً عمى مهارات التفكير الفيزيػائي .ومػف حيػث نوعيػة األسػئمة

تـ التوصؿ إلػى اهتمػاـ سػناافورة باألسػئمة النظريػة والعمميػة فػي نفػس الوقػت؛ حيػث تخصػص

الورقتيف الثالثة والخامسة لقياس المهارات العمميػة والتخطػيط لالستقصػاءات الفيزيائيػة وعمػى
العكػػس مػػف ذلػػؾ تركػػز اختبػػارات مصػػر عمػػى األسػػئمة النظريػػة فقػػط .كمػػا أف اختبػػارات مصػػر
تتضػػمف أسػػئمة اختياريػػة عمػػى العكػػس مػػف اختبػػارات سػػناافورة والتػػي تكػػوف جميػػ أسػػئمتها
إجباريػػة .كمػػا تحػػظ الباحػػث أنػػ يػػتـ إعطػػاء الطالػػب كافػػة العالقػػات والق ػوانيف الثوابػػت التػػي
سيحتاجها فػي اختبػارات سػناافورة ممػا يػدؿ عمػى اعتمادهػا بصػورة أكبػر عمػى مهػارات التفكيػر
الفيزيائي وتجنبها ألسئمة الحفظ والتذكر.

ثالجا  -بهاء اسرتاتيجية اخلطأ الشائع
لإلجابة عػف السػعاؿ الثالػث "مػا اسػتراتيجية الخطػ الشػائ المقترحػة لتػدريس الفيزيػاء
فػػي المرحمػػة الثانويػػة؟" تػػـ بنػػاء اتسػػتراتيجية بهػػدؼ اسػػتخدامها فػػي تاييػػر قناعػػات الطػػالب
ومعمميهـ حوؿ األخطػاء التػي يػتـ الوقػوع فيهػا أثنػاء دراسػة الفيزيػاء؛ ممػا قػد يقمػؿ مػف القمػؽ
الذي يشعروف ب أثناء تعمـ الفيزياء عالوة عمى اتستفادة مف تمؾ األخطػاء والتاذيػة الراجعػة
المصػػاحبة لهػػا فػػي تػػدريبهـ عمػػى مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي والوصػػوؿ إلػػى مسػػتوى اإلتقػػاف؛
ولتحقيؽ هذل األهداؼ تـ تحديد األسس التي تقوـ عميهػا اسػتراتيجية الخطػ الشػائ مػف خػالؿ
دراسػػة عػػدد مػػف الدراسػػات السػػابقة التػػي اهتمػػت باتسػػتفادة مػػف أخطػػاء الطػػالب فػػي تحسػػيف
عمميػات الػتعمـ ).(e.g. Boaler, 2016; Donaldson, 2019; Joosten, 2016
وفي ضوء أسس اتستراتيجية تـ بناء تصور لمراحمها رواجراءات كؿ مرحمة.
وتتـ إجراءات اتستراتيجية في صورة دورات مف الممارسػة وارتكػاب األخطػاء والتحميػؿ
الجماعي وتمقي التاذية الراجعة التصحيحية مما يساعد الطالب في اتستفادة مف األخطػاء فػي
تعمـ أشياء جديدة .وقد راعى الباحث أف تتسـ مراحؿ اتستراتيجية بالمرونة التػي تعطػي المعمػـ
الحريػػة فػػي اتخػػاذ القػ اررات التػػي تالئػػـ كػػؿ موقػػؼ تدريسػػي وتمكنػ مػػف إجػراء التعػػديالت وفقػاً

لخصائص الطالب واإلمكانات المتاحة وزمف التدريس.
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وتـ عرض التصور المبدئي المقتػرح لالسػتراتيجية عمػى عػدد مػف المحكمػيف مصػحوباً

بالمقابمة الشخصية؛ لمحكـ عمى مدى مناسبة إجراءاتها لطبيعػة البحػث الحػالي ومػدى قابميتهػا
لمتطبيؽ .وأسفرت نتائج التحكيـ عػف إعػادة صػياغة بعػض اإلجػراءات واتفػؽ المحكمػوف عمػى
مناسػػػبة إجػػػراءات اتسػػػتراتيجية لتػػػدريس الفيزيػػػاء وبعػػػد إجػػػراء تعػػػديالت السػػػادة المحكمػػػيف
أصػػبحت اتسػػتراتيجية صػػالحة لالسػػتخداـ .وفيمػػا يمػػي عرض ػاً لممراحػػؿ الرئيسػػة لالسػػتراتيجية
رواجراءات كؿ مرحمة:

خذٚي 5

اٌّشازً ٚاإلخشاءاد العزشار١د١خ اٌخطأ اٌشبئغ اٌّمزشزخ
اعُ اٌّشزٍخ
 -1إٌّزخخ ِٓ لجً
اٌّؼٍُ
Modeling by the
Teacher
 -7رمذ ُ٠اٌخطأ اٌشبئغ
Presenting the
Common
Mistake
 -3إ٠دبد اٌخطأ
Finding the
Mistake
 -2إٌّبلشخ اٌدّبػ١خ
Group
Discussion

 -6إٌّزخخ ثٛاعطخ
اٌّزؼٍُ
Modeling be the
learner
 -5اٌزأًِ ٚاٌزسًٍ١
اٌدّبػٟ
Reflection and
Group Analysis

-

اإلخشاءاد
٠جذأ اٌّؼٍُ ف ٟر١ٙئخ اٌطالة ٌٍّٙبسح اٌّشاد اٌزذس٠ت ػٍٙ١ب ٠ٚجشص أّ٘١زٙب.
 ٠مذَ اٌّؼٍُ ششزب ً ٔظش٠ب ً ٠ج ٓ١و١ف١خ أداء ٘زٖ اٌّٙبسح.٠سً اٌّؼٍُ ِثبال رطج١م١ب إل٠ضبذ و١ف١خ أداء اٌّٙبسح ثصٛسح رفص١ٍ١خٚ ،أثٕبء
رٌه ٠زظب٘ش ثأٔٗ ٠فىش ثصٛد ِغّٛع ،وّب ّ٠بسط ػٍّ١خ االعزدٛاة اٌزارٟ
ٌ١ؼجش ٌفظ١ب ً ػّب ٠ذٚس ف ٟسأعٗ.
٠غزخذَ اٌّؼٍُ ٚعٍ١خ ػشض ِٕبعجخِ ،ثً :ػبسض اٌج١بٔبد أ ٚأٚساق اٌؼًّ
ٌزمذِ ُ٠ثبي رطج١م ٟػٍ ٝاٌّٙبسح ٠زضّٓ أزذ األخطبء اٌشبئؼخ.
ِٓ اٌضشٚس ٞف٘ ٟزٖ اٌّشزٍخ رٛظ١ف األخطبء اٌشبئؼخ اٌز٠ ٟشرىجٙب اٌطالة
ٚاػزجبس٘ب ِسٛساً ِّٙب ً ٌٍذساعخ ٚاٌزسٍ.ً١
 ٠مغُ اٌّؼٍُ اٌطالة إٌِ ٝدّٛػبد صغ١شح غ١ش ِزدبٔغخ.٠طٍت اٌّؼٍُ ِٕ ُٙاٌزفى١ش خّبػ١بًٌ ،زسذ٠ذ اٌّٛضغ اٌز٠ ٞزٛاخذ ثٗ اٌخطأ.
 ٠زشن اٌّؼٍُ اٌفشصخ ٌٍّدّٛػبد زز٠ ٝزُ االرفبق ػٍِٛ ٝضغ اٌخطأ. ِٓ خالي إٌّبلشخ اٌدّبػ١خ٠ ،زُ االرفبق ػٍ ٝاٌدضئ١خ ِٛضغ اٌخطأ.٠طٍت اٌّؼٍُ ِٓ اٌفصً رفغ١ش عجت اٌٛلٛع ف ٟاٌخطأٚ ،رسذ٠ذ اٌّصبدس اٌزٟ
ّ٠ىٓ أْ رى ْٛعججب ً ف.ٗ١
٠مذَ اٌّؼٍُ اٌزغز٠خ اٌشاخؼخ إٌٙبئ١خ ػٓ اٌخطأ ٚعجت زذٚثٗ ٚو١ف١خ ردٕجٗ.
ٛ٠صع اٌّؼٍُ ػٍ ٝاٌطالة أٚساق ػًّ رزضّٓ ِٛلف ِشىً أ ٚعؤاي خذ٠ذ
٠سزبج العزخذاَ اٌّٙبسح اٌز٠ ٟزُ اٌزذس٠ت ػٍٙ١ب.
٠م َٛوً طبٌت ثزمذّٛٔ ُ٠رج ٌسً اٌّشىٍخ أ ٚاإلخبثخ اٌصس١سخ ػٓ اٌغؤاي.
٠مبسْ وً طبٌت إخبثزٗ ِغ اٌضِ ً١اٌز٠ ٞدٍظ ثدٛاسٖ ،ثس١ث ٠صف وً ِّٕٙب
رفى١شٖ ثصٛد ِغّٛع٠ٚ ،ؼجش ػّب ٠ذٚس ف ٟرٕ٘ٗ ٚو١ف١خ ردٕجٗ ٌٍخطأ اٌشبئغ،
ٚثزٌه ٠صجر اٌطبٌت ِذسوب ً ٌؼٍّ١بد رفى١شٖ.
٠طٍت اٌّؼٍُ ِٓ اٌّدّٛػبد رسذ٠ذ األخطبء اٌدذ٠ذح اٌز ٟرُ اسرىبثٙب أثٕبء
ػٍّ١خ إٌّزخخ ٕ٠ٚبلشٙب ِؼ٠ٚ ُٙمذَ ٌ ُٙاٌزغز٠خ اٌشاخؼخ اٌزصس١س١خ.

 ثؼذ أزٙبء اٌطالة ِٓ ػٍّ١خ إٌّزخخ٠ ،زُ اخز١بس أزذ اٌطالة ػشٛائ١ب. ٠ششذ اٌطبٌت ٌضِالئٗ و١ف١خ أداء اٌّٙبسحِ ،غ اٌزأو١ذ ػٍ ٝو١ف١خ ردٕجٗ ٌألخطبء. -أثٕبء رٌه ٠زُ إخشاء ٔمبػ خّبػٚ ٟرشد١ؼ ُٙػٍ ٝطشذ ِض٠ذاً ِٓ األفىبس.
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رابعا  -بهاء الربنامج الكائم على اسرتاتيجية اخلطأ الشائع
لإلجابة عف السعاؿ الراب "ما برنامج الفيزياء القائـ عمػى اسػتراتيجية الخطػ الشػائ ؟"
تػػـ بنػػاء البرنػػامج بهػػدؼ تنميػػة مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي وخفػػض قمػػؽ الفيزيػػاء لػػدى طػػالب
المرحمة الثانوية؛ ولتحقيػؽ هػذا الهػدؼ تػـ دراسػة مراحػؿ رواجػراءات اسػتراتيجية الخطػ الشػائ .
كما تـ تحديػد األخطػاء الشػائعة لػدى طػالب الصػؼ األوؿ الثػانوي مػف خػالؿ مراجعػة عػدد مػف
الدراسات التي اهتمت بتحديد األخطاء والصعوبات الشائعة في تعمػـ الفيزيػاء (e.g. Habibi
) et al., 2019; Mason et al., 2016عػالوة عمػى اسػتطالع رأي  22مػف معممػي
الفيزيػػػاء بالمرحمػػػة الثانويػػػة المشػػػتركيف فػػػي مجموعػػػة "مػػػنهج الفيزيػػػاء المطػػػور" عمػػػى شػػػبكة
التواصؿ اتجتماعي  Facebookحوؿ األخطاء الشػائعة فػي مهػارات التفكيػر الفيزيػائي وبعػد
اتنتهاء مف تحديد تمؾ األخطاء تػـ إجػراء مقػابالت مػ  96طالبػاً مػف طػالب المرحمػة الثانويػة

بةدارة المعادي التعميمية؛ لمتحقؽ مف مدى شيوع تمؾ األخطاء .ومػف خػالؿ اإلجػراءات السػابقة
تـ تحديد  29خط ً شائعاً موزعاً عمى مهارات التفكير الفيزيائي.

وفػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ تػػـ تحديػػد األسػػس التػػي يقػػوـ عميهػػا البرنػػامج؛ وتمحػػورت هػػذل

األسس حوؿ اتستفادة مف األخطػاء الشػائعة لػدى الطػالب فػي تحسػيف تعممهػـ وتػـ اسػتخداـ
هذل األسس في إعداد اإلطار العاـ لمبرنامج والذي تضمف:
-

أهػداؼ البرنػػامج :تػػـ تحديػػد نػواتج الػػتعمـ التػػي يسػػعى البرنػػامج إلػػى تحقيقهػػا والتػػي تػػدور
حػػوؿ تنميػػة مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي لػػدى طػػالب المرحمػػة الثانويػػة وكػػذلؾ خفػػض قمػػؽ
الفيزياء لديهـ.

-

موضوعات محتوى البرنامج :تـ تقسيـ البرنامج لعدد مػف الموضػوعات وهػي :طبيعػة عمػـ
الفيزيػػػػاء ومبػػػػادو الرياضػػػػيات الفيزيائيػػػػة والكميػػػػات الفيزيائيػػػػة والعالقػػػػات الفيزيائيػػػػة
والمسػػائؿ الفيزيائيػػة والرسػػوـ البيانيػػة .ويتنػػاوؿ كػػؿ موضػػوع عػػدداً مػػف مهػػارات التفكيػػر

الفيزيائي.
-

استراتيجية التدريس :تـ اتعتماد بصورة أساسية عمى اسػتخداـ اسػتراتيجية الخطػ الشػائ
المقترحة في تدريس موضوعات البرنامج.
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-

أنشػػػطة البرنػػػامج :تػػػـ تحديػػػد األنشػػػطة التػػػي سػػػيقوـ بهػػػا الطػػػالب أثنػػػاء تنفيػػػذ المعمػػػـ
تسػػػتراتيجية الخطػػػ الشػػػائ

وقػػػد روعػػػي أف تكػػػوف األنشػػػطة مرتبطػػػة ب هػػػداؼ البرنػػػامج

ومالئمة لمطالب وأف تتي الفرصة لممارسة األنشطة فردياً وتعاونياً.

-

مصادر التعمـ :تـ اتستعانة بعػدد مػف مصػادر الػتعمـ التػي يمكػف أف اسػتخدامها فػي تنفيػذ
اتستراتيجية مثؿ :الصور والرسوـ والمواد مف خامات البيئة واألفالـ وغير ذلؾ.

-

أساليب التقويـ :تـ استخداـ أساليب تقػويـ متعػددة ومصػاحبة لمبرنػامج بمػا يحقػؽ التقػويـ
المستمر وتـ توظيؼ أوراؽ العمؿ بصورة كبيرة لتقويـ أداء الطالب.

-

الخطػػة الزمنيػػة لمبرنػػامج :يسػػتارؽ تطبيػػؽ البرنػػامج  0أسػػابي
وبالتالي يكوف الزمف الكمي لتطبيؽ البرنامج  62حصة.

بمعػػدؿ حصػػتيف أسػػبوعياً.

وفػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ تػػـ إعػػداد وثػػائؽ البرنػػامج والمكونػػة مػػف كتػػاب الطالػػب ودليػػؿ
المعمـ .وتضمف كتػاب الطالػب لعػدد مػف العناصػر داخػؿ كػؿ موضػوع ومػف أهػـ تمػؾ العناصػر:
نواتج التعمـ والكممات المفتاحية أيف الخط أمثمة تدريبات اختبارات سػناافورة وغيػر ذلػؾ.
وتـ الت كيد عمى تضميف األخطاء الشائعة التي يق فيها الطالب كتدريبات لتحديػد الخطػ داخػؿ
كتاب الطالب .وتضػمف دليػؿ المعمػـ لمقدمػة الػدليؿ وتعميمػات الػدليؿ وخمفيػة نظريػة والخطػة
الزمنية وخطة تفصيمية لتدريس كؿ موضوع في ضوء اسػتراتيجية الخطػ الشػائ

عػالوة عمػى

أوراؽ العمؿ المستخدمة أثناء تنفيذ البرنامج.
وتـ عرض البرنامج بصورت المبدئيػة عمػى السػادة المحكمػيف لمتحقػؽ مػف صػالحيت
ومػػػدى مراعاتػػػ تسػػػتراتيجية الخطػػػ الشػػػائ واألهػػػداؼ المنشػػػودة منػػػ

وقػػػد تػػػـ إجػػػراء كافػػػة

التعديالت التي تـ اقتراحها والتي تضمنت ضبط الدقة الماوية لبعض العبػارات وحػذؼ وتعػديؿ
عػػدد مػػف األنشػػطة وتعػػديؿ عػػدد مػػف إج ػراءات التػػدريس وبػػذلؾ أصػػب البرنػػامج فػػي صػػورت
النهائية صالحاً لالستخداـ.
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اٌخطخ اٌضِٕ١خ ٌٍجشٔبِح اٌمبئُ ػٍ ٝاعزشار١د١خ اٌخطأ اٌشبئغ
اٌّٛضٛع
اٌشئ١ظ
 -1طج١ؼخ
ػٍُ اٌف١ض٠بء
ِ -7جبدئ
اٌش٠بض١بد
اٌف١ض٠بئ١خ
 -3اٌىّ١بد
اٌف١ض٠بئ١خ

 -2اٌؼاللبد
اٌف١ض٠بئ١خ

 -6اٌّغبئً
اٌف١ض٠بئ١خ
 -5اٌشعَٛ
اٌج١بٔ١خ

اٌّٛضٛػبد اٌفشػ١خ

ػذد
اٌسصص

ِف َٛٙػٍُ اٌف١ض٠بء ِ -دبالد ػٍُ اٌف١ض٠بء  -خصبئص ػٍُ اٌف١ض٠بء.

1

إخشاء اٌؼٍّ١بد اٌسغبث١خ ػٍ ٝاٌىّ١بد اٌف١ض٠بئ١خ  -زً ِؼبدالد اٌذسخخ
األٚ ٌٝٚاٌذسخخ اٌثبٔ١خ  -رطج١ك لٛأ ٓ١زغبة اٌّثٍثبد  -زغبة ِس١ظ
األشىبي اٌّغز٠ٛخ  -زغبة ِغبزخ األشىبي اٌّغز٠ٛخ  -زغبة زدَٛ
األشىبي اٌّدغّخ.
خّغ اٌىّ١بد اٌّزدٙخ  -رسٍ ً١اٌىّ١بد اٌّزدٙخ  -ضشة اٌىّ١بد اٌّزدٙخ
 رس ً٠ٛاٌجبدئبد اٌم١بع١خ  -رسٚ ً٠ٛزذاد اٌم١بط.اعزٕزبج اٌؼاللبد اٌف١ض٠بئ١خ  -اشزمبق ٚزذاد اٌىّ١بد اٌف١ض٠بئ١خ ِٓ
اٌؼاللبد  -اعزٕزبج اٌؼاللبد اٌف١ض٠بئ١خ ِٓ اٌٛزذاد  -اشزمبق رؼش٠ف
اٌىّ١بد اٌف١ض٠بئ١خ ِٓ اٌؼاللبد  -اٌزٛصً إٌِ ٝؼٕ ٝأْ وّ١خ رغبِ ٞٚمذاس
ِؼ - ٓ١اشزمبق رؼش٠ف ٚزذح ل١بط اٌىّ١خ اٌف١ض٠بئ١خ  -اشزمبق اٌؼٛاًِ
اٌز ٟرزٛلف ػٍٙ١ب وّ١خ ف١ض٠بئ١خ  -اعزٕزبج ػاللبد اٌزٕبعت اٌطشدٞ
ٚاٌؼىغ - ٟاشزمبق ِؼبدٌخ األثؼبد ِٓ اٌؼاللخ اٌف١ض٠بئ١خ  -إثجبد صسخ
اٌؼاللخ ثبعزخذاَ ِؼبدٌخ األثؼبد.
اعزخشاج اٌّؼط١بد ٚاٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌّغأٌخ  -رسذ٠ذ اٌّطٍٛة ِٓ اٌّغأٌخ
 اٌزّث ً١اٌجصشٌٍّ ٞغأٌخ  -رسذ٠ذ اٌؼاللخ اٌف١ض٠بئ١خ إٌّبعجخ اٌّغأٌخ -إخشاء اٌسً اٌش٠بض - ٟاٌزأوذ ِٓ صسخ اٌسً.
اعزٕزبج شىً اٌشعُ اٌج١بٔ ِٓ ٟاٌؼاللخ اٌف١ض٠بئ١خ  -زغبة آٌِّ ً١
اٌشعُ اٌج١بٔ - ٟرسذ٠ذ اٌؼاللخ اٌف١ض٠بئ١خ ِٓ اٌشعُ اٌج١بٔ - ٟرسً٠ٛ
اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد إٌ ٝسعُ ث١بٔ - ٟرسذ٠ذ اٌمّ١خ اٌّمبثٍخ ٌمّ١خ ِؼٍِٛخ
 اعزخشاج ث١بٔبد ِٚؼٍِٛبد ِٓ اٌشعُ اٌج١بٔ - ٟرس ً٠ٛسعُ ث١بٔ ٟإٌٝسعُ ث١بٔ ٟآخش.
اٌّدّٛع

7
7

2

3

7
12

تخامشا  -بهاء اتختبار مًارات التفكري الفيزيائي
قػػػاـ الباحػػػث بةعػػػداد اتختبػػػار بهػػػدؼ قيػػػاس مهػػػارات التفكيػػػر الفيزيػػػائي لػػػدى طػػػالب
المرحمػػة الثانويػػة؛ ولتحقيػػؽ هػػذا الهػػدؼ تػػـ دراسػػة قائمػػة مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي السػػابؽ
إعدادها كما تـ اتطالع عمى عدد مف الدراسات التي اهتمت بقياس مهارات التفكيػر الفيزيػائي
المختمفػػة (مثػػؿ :الشػػاي

9762؛ شػػحات ومتػػولي  .)9762وفػػي ضػػوء ذلػػؾ تػػـ تحديػػد 2

أبعػػػػاد لالختبػػػػار وهػػػػذل األبعػػػػاد هػػػػي :الكميػػػػات الفيزيائيػػػػة والعالقػػػػات الفيزيائيػػػػة والمسػػػػائؿ
الفيزيائية والرسوـ البيانية .وتمثؿ هػذل األبعػاد المجػاتت الرئيسػة لمهػارات التفكيػر الفيزيػائي.
ولتحديػػد الػػوزف النسػػبي ألبعػػاد اتختبػػار تػػـ مراجعػػة نتػػائج عمميػػة تحميػػؿ اتختبػػارات وحسػػاب
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متوسػػط الػػوزف النسػػبي لػػدرجات كػػؿ مجػػاؿ رئػػيس فػػي اختبػػارات مصػػر وسػػناافورة .وفػػي ضػػوء
األوزاف النسبية تـ تحديد عػدد مفػردات كػؿ بعػد عممػاً بػ ف العػدد الكمػي لمفػردات اتختبػار 29

مفردة والدرجة النهائية لالختبار  29درجة.

وتـ صياغة مفردات اتختبار في صورة أسئمة اختيار مف متعػدد وقػد روعػي الشػروط
الواجب توافرها في هذا النوع مف األسئمة كما تـ صياغة تعميمات اتختبار رواعداد ورقػة إجابػة
منفصػػمة ومفتػػاح لمتصػػحي وبػػذلؾ أصػػب اتختبػػار فػػي صػػورت األوليػػة .ولمت كػػد مػػف صػػدؽ
اتختبػػار تػػـ عرضػ عمػػى مجموعػػة مػػف خبػراء التربيػػة العمميػػة لمتعػػرؼ عمػػى خراءهػػـ مػػف حيػػث
شموؿ اتختبار لمهارات التفكير الفيزيائي ومناسػبة األسػئمة لمسػتوى الطػالب ومػدى الصػحة
العمميػػة والماويػػة لكػػؿ س ػعاؿ وصػػالحية اتختبػػار لمتطبيػػؽ .وقػػد أجػػرى الباحػػث التعػػديالت التػػي
أقرهػػا السػػادة المحكمػػوف والتػػي تمثمػػت فػػي صػػياغة بعػػض المفػػردات وتعػػديؿ مسػػتوى صػػعوبة
مفردات أخرى رواضافة بعض الرسوـ لعدد مف األسئمة.

ولمت كػػد مػػف ثبػػات اتختبػػار تػػـ تطبيق ػ عمػػى  21طالب ػا مػػف مدرسػػة أمػػيف الراعػػي

الثانويػة بالمعػػادي مػػف غيػػر مجموعػػة البحػػث يػػوـ اتثنػػيف  9762/2/66ثػػـ طبػػؽ مػػرة أخػػرى
بعد أسبوعيف .وقد بمل معامػؿ اترتبػاط بػيف نتػائج التطبيقػيف  7.26وبحسػاب الثبػات بطريقػة
سبيرماف وبراوف وجد أن  7.225وهذا يشير إلػى ارتفػاع معامػؿ الثبػات .كمػا تػـ تحديػد زمػف
اتختبار عف طريؽ قياس متوسط زمػف اإلجابػة الػذي اسػتارق الطػالب والػذي بمػل  51دقيقػة
وبػػذلؾ أصػػب اتختبػػار فػػي صػػورت النهائيػػة صػػالحاً لالسػػتخداـ ك ػ داة صػػادقة وثابتػػة لقيػػاس
مهارات التفكير الفيزيائي.

خذٚي 2

ِىٔٛبد اخزجبس ِٙبساد اٌزفى١ش اٌف١ض٠بئٟ
أثؼبد االخزجبس
اٌىّ١بد اٌف١ض٠بئ١خ
اٌؼاللبد اٌف١ض٠بئ١خ
اٌّغبئً اٌف١ض٠بئ١خ
اٌشع َٛاٌج١بٔ١خ
اٌّدّٛع

اٌٛصْ
إٌغجٟ
%5.7
%76.2
%61.2
%15.2
%111

ػذد األعئٍخ
اٌّسغٛثخ
1.82
2.13
15.62
6.36
37
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أسلبَ اٌّفشداد

7
2
12
6
37

7-1
ِٓ  3إٌ11 ٝ
ِٓ  11إٌ72 ٝ
ِٓ  72إٌ37 ٝ
ِٓ  1إٌ37 ٝ
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سادسا  -بهاء مكياس قلل الفيزياء
تـ إعداد مقيػاس قمػؽ الفيزيػاء بهػدؼ قيػاس مسػتوى التػوتر والخػوؼ الػذي يشػعر بػ
طالب المرحمة الثانوية عند تعرضهـ لمواقػؼ تػرتبط بالفيزيػاء؛ ولتحقيػؽ هػذا الهػدؼ تػـ دراسػة
عػػدد مػػف األدبيػػات والدارسػػات التػػي اهتمػػت بقيػػاس قمػػؽ الفيزيػػاء (مثػػؿ :أبػػو غنيمػػة 9760؛
الخضػري 9765؛  .)Sahin, 2015وفػي ضػوء ذلػؾ تػـ تقسػيـ المقيػاس إلػى  5أبعػاد كػؿ
منهػػا يعبػػر عػػف إحػػدى مصػػادر قمػػؽ الفيزيػػاء وهػػذل األبعػػاد هػػي :اختبػػار الفيزيػػاء وحصػػة
الفيزياء وتعمـ الفيزياء ومسائؿ الفيزياء وتجارب الفيزياء.
وتـ صياغة  27مفردة لممقياس تعطي كؿ منها وصفًا موجباً أو سػالباً لموقػؼ يعكػس

قمؽ الفيزياء؛ حيث يقوـ الطالب بوض عالمة (√) في المكػاف الػذي يوافػؽ مػا يشػعر بػ عمػى
مقياس متدرج مف خمس نقاط .وتحسب الدرجات بشكؿ تصاعدي مف  5-6حسب نػوع العبػارة
(موجبة أو سالبة) ويقصد بالعبارة الموجبة تمؾ التي تعبر عف وجػود قمػؽ الفيزيػاء أمػا العبػارة
السالبة فهي التي تعبر عف عدـ وجود قمؽ الفيزياء .وتـ مراعاة تسػاوي العبػارات الموجبػة مػ
العبارات السػالبة كمػا تػـ مراعػاة الدقػة العمميػة والماويػة لمعبػارات وأف تكػوف محػددة ومناسػبة
لطػػػالب المرحمػػػة الثانويػػػة .وتػػػـ صػػػياغة تعميمػػػات المقيػػػاس فػػػي الصػػػفحة األولػػػي مػػػف كراسػػػة
المقياس؛ بحيث تشػتمؿ عمػى الهػدؼ مػف المقيػاس وطريقػة اإلجابػة المطموبػة .كمػا تػـ إعػداد
ورقة اإلجابة ومفتاح التصحي  .وبذلؾ يكوف المقياس قد أصب في صورت األولية.
ولمتحقؽ مف صدؽ المقياس تـ عرضػ عمػى مجموعػة مػف الخبػراء فػي مجػاؿ التربيػة
العمميػػػة؛ لمت كػػػد مػػػف ارتبػػػاط العبػػػارات بالهػػػدؼ مػػػف المقيػػػاس وشػػػموؿ المقيػػػاس ألبعػػػاد قمػػػؽ
الفيزيػػاء ومػػدى صػػحة كػػؿ عبػػارة عمميػػاً ولاويػػاً ومػػدى وضػػوح العبػػارات .وقػػد قػػدـ السػػادة

المحكموف مجموعة مف المقترحػات والتػي شػممت تعػديؿ صػياغة بعػض العبػارات لتصػب أكثػر
دقة .وبعد إجراء التعديالت أصب المقيػاس فػي صػورت األوليػة مكونػاً مػف  27مفػردة وتكػوف

أقؿ درجة يحصؿ عميها الطالب هي  27درجة وتعبر عػف مسػتوى قمػؽ مػنخفض أمػا الدرجػة
العميا فهي  657درجة وتعبر عف مستوى قمؽ مرتف .
تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس اسػػتطالعياً عمػى  21مػػف طػػالب المرحمػػة الثػػانوي بمدرسػػة أمػػيف

الراعي بالمعادي مف غير مجموعة البحث يوـ اتثنيف  9762/2/66ثـ طبػؽ مػرة أخػرى بعػد
أسػػبوعيف؛ وقػػػد بمػػػل معامػػػؿ اترتبػػػاط بػػػيف نتػػػائج التطبيقػػػيف  7.22وبحسػػػاب الثبػػػات بطريقػػػة
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سػػبيرماف وبػراوف وجػػد أنػ  7.26ممػػا يػػدؿ عمػػى أف المقيػػاس يتمتػ بدرجػػة ثبػػات عاليػػة .وتػػـ
تحديػػد زمػػف المقيػػاس بحسػػاب متوسػػط زمػػف اإلجابػػة والػػذي بمػػل  22دقيقػػة .وبػػذلؾ أصػػب
المقياس في صورت النهائية صالحاً لالستخداـ ك داة صادقة وثابتػة لقيػاس قمػؽ الفيزيػاء لػدى
طالب المرحمة الثانوية.

خذٚي 8

ِىٔٛبد ِم١بط لٍك اٌف١ض٠بء
أثؼبد اٌّم١بط
اخزجبس اٌف١ض٠بء
زصخ اٌف١ض٠بء
رؼٍُ اٌف١ض٠بء
ِغبئً اٌف١ض٠بء
ردبسة اٌف١ض٠بء
اٌّدّٛع

أسلبَ اٌؼجبساد
عبٌجخ
ِٛخجخ
75 -71 -11
15 -5 -1
77 -12 -2
72 -17 -7
13 -2 -3
72 -73 -12
78 -18 -8
72 -12 -2
76 -71 -6
31 -16 -11
16
16

ػذد اٌّفشداد

اٌٛصْ إٌغجٟ

5
5
5
5
5
31

%71
%71
%71
%71
%71
%111

تخامشا  -التجريب امليداني للبحح
تػػـ إج ػراء تجربػػة البحػػث عمػػى الصػػؼ األوؿ الثػػانوي نظ ػ ار تحتيػػاج الطػػالب فػػي هػػذا
الصؼ تكتساب رواتقاف مهارات التفكير الفيزيائي التػي تعػد بمثابػة األسػاس الػذي ييسػر ويعػزز
تعمػػـ الفيزيػػاء فػػي بػػاقي صػػفوؼ المرحمػػة الثانويػػة كمػػا أف خفػػض قمػػؽ الفيزيػػاء لػػدى هػػعتء
الطػػالب يشػػجعهـ عمػػى اسػػتمرار فػػي دراسػػة الفيزيػػاء واختيػػار التخصػػص العممػػي فػػي الصػػفوؼ
الالحقة .وتـ اختيار مجموعة مف طالب الصػؼ األوؿ الثػانوي بمدرسػة العميػاء بػةدارة المعػادي
التعميمية وتقسيمهـ إلى مجمػوعتيف إحػداهما تجريبيػة مكونػة مػف  25طالػب وأخػرى ضػابطة
مكونػة مػف  22طالػب .وتػػـ تطبيػؽ أداتػي البحػث عمػػى المجموعػة التجريبيػة والضػابطة تطبيقػاً

قبمياً يوـ األربعاء 9762/67/9؛ وذلػؾ لمت كػد مػف تكػافع المجموعػة التجريبيػة مػ الضػابطة.
وتـ رصد درجات الطالب في اختبار مهارات التفكير الفيزيائي ومقياس قمػؽ الفيزيػاء ومعالجػة

البيانػػػػات باسػػػػتخداـ اختبػػػػار "ت"  t-testلدتلػػػػة الفػػػػرؽ بػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات المجموعػػػػة
التجريبية والضابطة .وقد أظهرت النتائج تكافع المجموعتيف إحصائياً مف حيث مهػارات التفكيػر

الفيزيائي كما يتض في الجدوؿ التالي:
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أثؼبد
االخزجبس
اٌىّ١بد
اٌف١ض٠بئ
٠خ
اٌؼاللبد
اٌف١ض٠بئ
٠خ
اٌّغبئً
اٌف١ض٠بئ
٠خ
اٌشعَٛ
اٌج١بٔ١خ
اٌّدّٛ
ع

خذٚي 11
ٔزبئح اٌزطج١ك اٌمجٍ ٟالخزجبس ِٙبساد اٌزفى١ش اٌف١ض٠بئٟ
اٌزدش٠ج١خ (ْ = )36
اٌضبثطخ (ْ = )32
َ

%

ع

َ

%

ع

لّ١خ
د

ِغزٛ
ٜ
اٌذالٌخ

7

1.81
1

26.5
%

1.26
3

1.81
2

26.2
%

1.22
7

1.11
2

غ١ش
داٌخ

2

3.21

27.5
%

1.11

3.22

23.6
%

1.77

1.75

غ١ش
داٌخ

12

5.22

32.1
%

7.11

5.82

21.2
%

7.73

1.87

غ١ش
داٌخ

6

1.82

38.2
%

1

7.15

1.12

1.36

37

17.2

%21

7.8

13.2

3.15

1.22

اٌذسخ
ح

21.7
%
21.8
%

غ١ش
داٌخ
غ١ش
داٌخ

كمػػا تػػـ رصػػد درجػػات الطػػالب فػػي مقيػػاس قمػػؽ الفيزيػػاء ومعالجػػة البيانػػات إحصػػائياً

وقد أظهر التحميؿ اإلحصائي أف المجموعتيف متكافئتيف إحصػائياً مػف حيػث قمػؽ الفيزيػاء كمػا

يتض مف الجدوؿ التالي:
أثؼبد
اٌّم١بط
اخزجبس
اٌف١ض٠بء
زصخ
اٌف١ض٠بء
رؼٍُ
اٌف١ض٠بء
ِغبئً
اٌف١ض٠بء
ردبسة
اٌف١ض٠بء
اٌّدّٛع

اٌذسخخ

خذٚي 11
ٔزبئح اٌزطج١ك اٌمجٌٍّ ٟم١بط لٍك اٌف١ض٠بء
اٌزدش٠ج١خ (ْ = )36
اٌضبثطخ (ْ = )32
ع
%
َ
ع
%
َ

لّ١خ
د

31

73.5

1.68 %22.2

73.7

1.15 1.2 %22.3

31

77.7

%22

3.2

71.8

1.75 3.5

31

77.2

%25

7.3

77.2

1.66 7.7 %22.2

31

73.2

%22

1.6

73.7

1.51 1.2 %22.3

31

73.1

%22

1.2

77.2

1.8

161

%25.2 116.1

8.2

1.21 2.8 %26.5 113.2
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%23

1.8 %26.2

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
غ١ش
داٌخ
غ١ش
داٌخ
غ١ش
داٌخ
غ١ش
داٌخ
غ١ش
داٌخ
غ١ش
داٌخ
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بعد الت كد مػف تكػافع مجمػوعتي الدراسػة تػـ اتسػتعانة ب حػد معممػي الفيزيػاء لتػدريس
البرنامج القػائـ عمػى اسػتراتيجية الخطػ الشػائ لممجموعػة التجريبيػة وتػدريس مػنهج الفيزيػاء
المقرر بالطريقة التقميدية لممجموعة الضابطة .ولقد بػدأ التطبيػؽ يػوـ الثالثػاء 9762/67/2
وانتهى الخميس  9762/66/92بمعدؿ حصتيف أسبوعياً وذلؾ حسب الخطة الدراسػية لػوزارة

التربية والتعميـ.

وقػػد تػػـ تسػػجيؿ عػػدد مػػف المالحظػػات أثنػػاء تنفيػػذ التجربػػة الميدانيػػة فبسػعاؿ الطػػالب
عػػف موضػػوعات الفيزيػػاء التػػي درسػػوها فػػي المرحمػػة اإلعداديػػة عبػػروا عػػف م ػواجهتهـ لػػبعض
نظػرً لطبيعتهػا المجػردة ممػا جعمهػـ يشػعروف بحالػة مػف
الصعوبات في تعمـ تمؾ الموضػوعات ا

الخػػوؼ مػػف دراسػػة الفيزيػػاء .وتحػػظ الباحػػث أثنػػاء عمميػػة التطبيػػؽ ظهػػور مسػػتوى مرتفػ مػػف
ػرً تسػػتثمار أخطػػائهـ كمحػػرؾ قػػوي لعمميػػة الػػتعمـ .وعبػػر
الدافعيػػة واتنػػدماج لػػدى الطػػالب؛ نظػ ا

الطػػالب عػػف أف البرنػػامج قػػد وفػػر لهػػـ بيئػػة خمن ػ لمػػتعمـ؛ حيػػث تػػـ التعامػػؿ ألوؿ مػػرة بطريقػػة
مختمفة م األخطاء التي يقعوف فيها واعتبار هذل األخطػاء فرصػة لمزيػد مػف الػتعمـ والبحػث.
وم قػرب انتهػاء البرنػامج أظهػر طػالب المجموعػة التجريبيػة مسػتوى مرتفػ مػف الػتمكف مػف
مهارات التفكير الفيزيائي.
كمػػا عبػػر المعمػػـ القػػائـ بػػالتطبيؽ عػػف اسػػتفادت الشخصػػية مػػف البرنػػامج وخاصػػة أف
البرنامج قدـ مهارات التفكير الفيزيائي بصػورة منظمػة ومرتبػة ومركػزة عػالوة عمػى تقػديـ عػدد
كبيػػر مػػف األمثمػػة والتػػدريبات مػػف اختبػػارات سػػناافورة .وبعػػرض البرنػػامج عمػػى معممػػي الفيزيػػاء
بالمدرسة عبروا عف إعجابهـ الشػديد بالبرنػامج واعتبػارل أسػاس ت غنػى عنػ إلعػداد الطػالب
نظػرً لتضػمن عمػى المهػارات التػي ت يخمػو منهػا اختبػار
لدراسة الفيزياء في المرحمػة الثانويػة؛ ا

فيزياء .كما اقترح بعض المعمميف إصدار البرنامج عمى هيئة كتاب ليستفيد من أكبر عػدد مػف
المعممػػيف والطػػالب بالمرحمػػة الثانويػػة .واقتػػرح الػػبعض اخخػػر تحويػػؿ البرنػػامج ليصػػب برنػػامج
صيفي لمطالب قبؿ الدخوؿ لممرحمة الثانوية وذلؾ بهدؼ تهيئتهـ لدراسة الفيزياء.
وبعد اتنتهاء مف عممية التدريس لممجموعتيف التجريبية والضابطة تـ إعػادة تطبيػؽ
اختبػػار مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي ومقيػػاس قمػػؽ الفيزيػػاء عمػػى مجمػػوعتي البحػػث وذلػػؾ يػػوـ
األحد  .9762/69/6وقاـ الباحػث برصػد البيانػات ومعالجتهػا إحصػائياً والتوصػؿ الػى النتػائج
ومناقشتها وتفسيرها وتقديـ التوصيات والمقترحات.
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عرض نتائج البحح
تـ جمػ البيانػات الناتجػة مػف عمميػة تحميػؿ اختبػارات الفيزيػاء فػي مصػر وسػناافورة
كمػػا تػػـ رصػػد درجػػات الطػػالب فػػي اختبػػار مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي ومقيػػاس قمػػؽ الفيزيػػاء
لممجموعػة التجريبيػة والمجموعػة الضػابطة قبػؿ وبعػػد تػدريس البرنػامج القػائـ عمػى اسػػتراتيجية
الخط الشائ

وبتحميؿ البيانات باستخداـ برنامج ) (SPSSتـ التوصؿ إلى النتائج التالية:

1ـ نتائج حتليل اتختبارات الفيزياء يف مصر وسهغافورة
أسفرت عممية التحميؿ عف التوصؿ لثالث مجموعات مف البيانات وهػي :تكػرار ظهػور
كؿ مهارة مف مهارات التفكير الفيزيائي في كؿ اختبار والدرجة التي تػـ تخصيصػها لكػؿ مهػارة
في كؿ اختبار والمهارات التػي وردت فػي كػؿ عػاـ مػف أعػواـ اتختبػار .وتػـ تسػجيؿ تكػرار كػؿ
مهػارة (ؾ) ونسػبة التكػرار ( )%وعػدد اتختبػارات (خ) التػػي ظهػرت فيهػا المهػارة فػي الجػػدوؿ
التالي:
خذٚي 17

ٔزبئح رسٍ ً١اخزجبساد ِصش ٚعٕغبفٛسح ِٓ ز١ث اٌزىشاس (ن)ٔٚ ،غجخ اٌزىشاس (ٚ ،)%ػذد االخزجبساد (ش)
ِٙبساد اٌزفى١ش اٌف١ض٠بئٟ
اٌىّ١بد اٌف١ض٠بئ١خ
اٌؼاللبد اٌف١ض٠بئ١خ

خّغ اٌىّ١بد اٌّزدٙخ
رسٍ ً١اٌىّ١بد اٌّزدٙخ
ضشة اٌىّ١بد اٌّزدٙخ
رس ً٠ٛاٌجبدئبد اٌم١بع١خ
رسٚ ً٠ٛزذاد اٌم١بط
اعزٕزبج اٌؼاللبد اٌف١ض٠بئ١خ
اشزمبق ٚزذاد اٌىّ١بد اٌف١ض٠بئ١خ ِٓ
اٌؼاللبد
اعزٕزبج اٌؼاللبد اٌف١ض٠بئ١خ ِٓ اٌٛزذاد
اشزمبق رؼش٠ف اٌىّ١بد اٌف١ض٠بئ١خ ِٓ
اٌؼاللبد
اٌزٛصً إٌِ ٝؼٕ ٝأْ وّ١خ رغبِ ٞٚمذاس
ِؼٓ١
اشزمبق رؼش٠ف ٚزذح ل١بط اٌىّ١خ
اٌف١ض٠بئ١خ
اشزمبق اٌؼٛاًِ اٌز ٟرزٛلف ػٍٙ١ب وّ١خ
ف١ض٠بئ١خ
اعزٕزبج ػاللبد اٌزٕبعت اٌطشدٚ ٞاٌؼىغٟ
اشزمبق ِؼبدٌخ األثؼبد ِٓ اٌؼاللخ اٌف١ض٠بئ١خ
إثجبد صسخ اٌؼاللخ ثبعزخذاَ ِؼبدٌخ األثؼبد

ن
2
1
8
1
1
16

ِصش
%
%1.67
%1
%1.21
%1.7
%1.7
%7.25

ش
5
1
2
1
1
2

ن
15
2
8
1
3
52

عٕغبفٛسح
ش
%
8
%1.11
5
%1.66
5
%1.57
1 %1.158
3
%1.71
11 %2.51

3

%1.62

3

2

%1.22

5

12

%3.72

5

1

%1.158

1

11

%1.81

6

2

%1.22

3

11

%1.81

3

1

%1.158

1

7

%1.32

7

1

%1.158

1

76

%2.25

2

71

%1.26

2

11
2
1

%1.81
%1.25
%1

2
7
1

78
1
3

%7
%1
%1.71

2
1
3
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اٌّغبئً اٌف١ض٠بئ١خ
اٌشع َٛاٌج١بٔ١خ

اعزخشاج اٌّؼط١بد ٚاٌّؼٍِٛبد ِٓ
اٌّغأٌخ
رسذ٠ذ اٌّطٍٛة ِٓ اٌّغأٌخ
اٌزّث ً١اٌجصشٌٍّ ٞغأٌخ
رسذ٠ذ اٌؼاللخ اٌف١ض٠بئ١خ إٌّبعجخ اٌّغأٌخ
إخشاء اٌسً اٌش٠بضٟ
اٌزأوذ ِٓ صسخ اٌسً
اعزٕزبج شىً اٌشعُ اٌج١بٔ ِٓ ٟاٌؼاللخ
اٌف١ض٠بئ١خ
رسذ٠ذ اٌّ ِٓ ً١اٌشعُ اٌج١بٟٔ
رسذ٠ذ اٌؼاللخ اٌف١ض٠بئ١خ ِٓ اٌشعُ اٌج١بٟٔ
رس ً٠ٛاٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد إٌ ٝسعُ ث١بٟٔ
رسذ٠ذ اٌمّ١خ اٌّمبثٍخ ٌمّ١خ ِؼٍِٛخ
اعزخشاج ث١بٔبد ِٚؼٍِٛبد ِٓ اٌشعُ
اٌج١بٟٔ
رس ً٠ٛسعُ ث١بٔ ٟإٌ ٝسعُ ث١بٔ ٟآخش
رسذ٠ذ اٌّغبزخ أعفً اٌخظ ف ٟاٌشعُ
اٌج١بٟٔ
اٌّدّٛع

56

11 %17.32

718

11 %12.38

56
22
56
56
56

%17.32
%2.86
%17.32
%17.32
%17.32

11
11
11
11
11

718
172
711
718
718

%12.38
%2.21
%13.22
%12.38
%12.38

11
11
11
11
11

1

%1

1

2

%1.66

6

17
1
11
17

%7.78
%1
%1.81
%7.78

8
1
11
8

11
1
18
5

%1.58
%1.158
%1.31
%1.21

5
1
5
6

2

%1.25

2

61

%3.61

8

1

%1

1

2

%1.66

2

1

%1

1

11

%1.58

2

676

%111

%111

11

1721 11

كما تـ حسػاب مجمػوع الػدرجات (د) التػي حصػؿ عميهػا كػؿ مجػاؿ رئػيس فػي كػؿ عػاـ
مػػف أع ػواـ اختبػػارات الفيزيػػاء فػػي مصػػر وكػػذلؾ حسػػاب نسػػبة درجػػات كػػؿ مجػػاؿ ( )%وتػػـ
تسجيؿ ذلؾ في الجدوؿ التالي:

اٌؼبَ

اٌذسخخ اٌىٍ١خ

711
8
711
1
711
1
711
7
711
3
711
2
711
6
711

خذٚي 13
ٔزبئح رسٍ ً١اخزجبساد ِصش ِٓ ز١ث دسخخ وً ِدبي (د) ٔٚغجزٗ اٌّئ٠ٛخ ()%
اٌّغبئً
اٌؼاللبد
اٌىّ١بد
اٌّدّٛع
اٌشع َٛاٌج١بٔ١خ
اٌف١ض٠بئ١خ
اٌف١ض٠بئ١خ
اٌف١ض٠بئ١خ
د

%

د

%

د

%

د

%

د

51

1

%1

11

12.3
%

16

%76

3

%6

78

51

5

%11

3

%6

16

%76

2

%5.2

72

51

7

3.3
%

11

16

%76

3

%6

31

51

1

%1

13

17

%71

3

%6

72

51

1

16

%76

3

%6

35

%51

26

7

27

%65

26

1

26

2

1.2
%
7.2
%
1.3
%
6.3

12
11

12.3
%
71.2
%
72.3
%
12.2
%

18

6

%5.2

12

11

13.2

16
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76.3
%
77.2
%
%71

11
2
5

13.3
%
11.2
%
%2

31
36

%
22.3
%
25.2
%
61.5
%
25.2
%

21.2
%
25.2
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اٌؼبَ

اٌذسخخ اٌىٍ١خ

5
711
2
711
2

اٌىّ١بد
اٌف١ض٠بئ١خ
%

د

51

2

51

7
7.
7

اٌّزٛعظ

%
5.2
%
3.3
%
3.2
%

اٌؼاللبد
اٌف١ض٠بئ١خ
د

اٌّغبئً
اٌف١ض٠بئ١خ

%

2
2
8.
5

د

%
11.2
%
13.3
%
16.1
%

%

16
18
16.
2

%76
31.2
%
72.6
%

اٌشع َٛاٌج١بٔ١خ
%

د

اٌّدّٛع
%

د

6

%2.3

31

3

%6

37

2.
2

%2.7

37.
3

%
61.2
%
63.3
%
61.7
%

وبالمثؿ تـ حسػاب مجمػوع الػدرجات (د) التػي حصػؿ عميهػا كػؿ مجػاؿ رئػيس فػي كػؿ
عاـ مف أعواـ اختبػارات الفيزيػاء فػي سػناافورة وكػذلؾ حسػاب نسػبة درجػات كػؿ مجػاؿ ()%
وتـ تسجيؿ ذلؾ في الجدوؿ التالي:

اٌؼبَ

اٌذسخخ اٌىٍ١خ

خذٚي 12
ٔزبئح رسٍ ً١اخزجبساد عٕغبفٛسح ِٓ ز١ث دسخخ وً ِدبي (د) ٔٚغجزٗ اٌّئ٠ٛخ ()%
اٌّغبئً
اٌؼاللبد
اٌىّ١بد
اٌّدّٛع
اٌشع َٛاٌج١بٔ١خ
اٌف١ض٠بئ١خ
اٌف١ض٠بئ١خ
اٌف١ض٠بئ١خ

711
8
711
1
711
1
711
7
711
3
711
2
711
6
711
5
711
2
711
2

12
1
12
1
12
1
12
1
12
1
12
1
12
1
12
1
12
1
12
1

اٌّزٛعظ

%

د

د

%

د

%16

61

11

2.1
%

2

%6

8

%5.2

3

%7.1

7

%1.2

7
1
1
8
1
5
7
3
1
5

13.5
%
11.2
%
15.2
%
11.2
%

7

%1.2

2

%6

1

%1.2

7

%1.2

2

%6

6

%3.5

2.
2

%3.2

7
2
7
1
7
1
1
2
1
2

12.1
%
12.7
%
12.3
%

66
23
33
25
66
25
25
61

%11

61

17.8
%

22.
5
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%
36.2
%
38.3
%
31.2
%
73.5
%
37.8
%
38.3
%
37.8
%
37.8
%
35.2
%
35.2
%
%32

د

%

5

%2.7

8

%5.2

11

%2.8

16
15
72
73
31
17
16
15.
5

11.2
%
11.2
%
%71
15.2
%
77.7
%
%2.5
11.2
%
11.2
%

د
2
2
8
1
2
8
2
2
2
1
8
7
8
2
8
8
8
1
2
6
2
2

%
%57
52.3
%
65.2
%
67.2
%
62.1
%
56.2
%
52.1
%
21.2
%
52.3
%
51.2
%
57.1
%
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 .2نتائج تطبيل اتختبار مًارات التفكري الفيزيائي
لإلجابة عف السعاؿ الخػامس "مػا فاعميػة برنػامج قػائـ عمػى اسػتراتيجية الخطػ الشػائ
فػػي تنميػػة مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي لػػدى طػػالب المرحمػػة الثانويػػة؟" وتختبػػار صػػحة الفػػرض
األوؿ"يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى ( )7.75 ≤ αبػػيف متوسػػطي درجػػات المجموعػػة
التجريبية والمجموعة الضابطة فػي التطبيػؽ البعػدي تختبػار مهػا ارت التفكيػر الفيزيػائي لصػال

المجموعة التجريبية" تـ حساب المتوسطات والنسب المئوية واتنحراؼ المعياري وقيمػة "ت"
لدتلة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالب المجموعػة الضػابطة والتجريبيػة فػي التطبيػؽ البعػدي
تختبار مهارات التفكير الفيزيائي كما يتض مف الجدوؿ التالي:
خذٚي 16
ٔزبئح اٌزطج١ك اٌجؼذ ٞالخزجبس ِٙبساد اٌزفى١ش اٌف١ض٠بئ ٟػٍ ٝاٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ ٚاٌّدّٛػخ اٌضبثطخ
اٌزدش٠ج١خ (ْ = )36
اٌضبثطخ (ْ = )32
ِغزٜٛ
لّ١خ
أثؼبد
اٌذسخخ
اٌذالٌخ
د
االخزجبس
ع
%
َ
ع
%
َ
داٌخ ػٕذ
اٌىّ١بد
ِغزٜٛ
2.7 1.61 %22
1.22 1.26 %62.6 1.18
7
اٌف١ض٠بئ١خ
1.11
داٌخ ػٕذ
اٌؼاللبد
ِغزٜٛ
8.1
1.1 %27.1 5.62 1.88 %63.3 2.75
2
اٌف١ض٠بئ١خ
1.11
داٌخ ػٕذ
اٌّغبئً
ِغزٜٛ
2.2
7.2 %22.5 13.32 7.1 %28.3 2.32 12
اٌف١ض٠بئ١خ
1.11
داٌخ ػٕذ
اٌشعَٛ
ِغزٜٛ
5.3 1.12 %21.2 2.17 1.28 %61.2 7.67
6
اٌج١بٔ١خ
1.11
داٌخ ػٕذ
ِغزٜٛ
13.7 3.72 %21.3 76.2
7.5 %61.8 15.3 37
اٌّدّٛع
1.11

ويتضػػػ مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػػػائياً عنػػػد مسػػػتوى  7.76بػػػيف

متوسػػػطي درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة والمجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي تختبػػػار
مهارات التفكير الفيزيائي ككؿ ولكافة أبعػادل لصػال المجموعػة التجريبيػة وتشػير هػذل النتػائج
إلى قبوؿ الفرض األوؿ.
ػائياً عنػػد مسػػتوى ()7.75 ≤ α
وتختبػػار صػػحة الفػػرض الثػػاني "يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػ ً

بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية فػي التطبيػؽ القبمػي والبعػدي تختبػار مهػارات
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التفكير الفيزيائي لصال التطبيؽ البعدي" تـ حساب المتوسػطات والنسػب المئويػة واتنحػراؼ
المعياري وقيمة "ت" لدتلػة الفػرؽ بػيف متوسػطي درجػات طػالب المجموعػة التجريبيػة فػي كػؿ
مف التطبيؽ القبمي والبعدي تختبار مهارات التفكير الفيزيائي كما يتض مف الجدوؿ التالي:
خذٚي 15

ٔزبئح اٌزطج١ك اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذ ٞالخزجبس ِٙبساد اٌزفى١ش اٌف١ض٠بئ ٟػٍ ٝاٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ
أثؼبد
االخزجبس

اٌذسخخ

َ

اٌزطج١ك اٌمجٍٟ
%

ع

اٌزطج١ك اٌجؼذٞ
%
َ

اٌىّ١بد
اٌف١ض٠بئ١خ

7

1.227 %26.2 1.812

1.22

%22

ع

لّ١خ
د

5.72 1.61

اٌؼاللبد
اٌف١ض٠بئ١خ

2

3.22

%23.6

1.77

5.62

%27.1

1.1

11.2

اٌّغبئً
اٌف١ض٠بئ١خ

12

5.82

%21.2

7.73

%22.5 13.32

7.2

13.6

اٌشعَٛ
اٌج١بٔ١خ

6

7.15

%21.7

1.12

2.17

1.12 %21.2

2.2

اٌّدّٛع

37

13.2

%21.8

3.15

76.2

15.8 3.72 %21.3

ِغزٜٛ
اٌذالٌخ
داٌخ ػٕذ
ِغزٜٛ
1.11
داٌخ ػٕذ
ِغزٜٛ
1.11
داٌخ ػٕذ
ِغزٜٛ
1.11
داٌخ ػٕذ
ِغزٜٛ
1.11
داٌخ ػٕذ
ِغزٜٛ
1.11

يتضػػػ مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػػػائياً عنػػػد مسػػػتوى  7.76بػػػيف

متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي والتطبيػػؽ البعػػدي تختبػػار مهػػارات
التفكيػر الفيزيػائي ككػؿ ولكافػة أبعػػادل لصػال التطبيػؽ البعػدي وتشػػير هػذل النتيجػة إلػى قبػػوؿ
الفرض الثاني .ولحساب حجػـ تػ ثير Effect Sizeتػدريس البرنػامج " "dعمػى مهػارات التفكيػر

الفيزيائي تـ حساب " "2كما هو مبيف بالجدوؿ التالي:
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خذٚي 12
لّ١خ "ٚ "2لّ١خ " "dاٌّمبثٍخ ٌٙب ِٚمذاس زدُ اٌزأث١ش ٌٕزبئح اٌزطج١ك اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذ ٞالخزجبس ِٙبساد
اٌزفى١ش اٌف١ض٠بئ ٟػٍ ٝاٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ
اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ (ْ = )36
لّ١خ
ِمذاس زدُ
لّ١خ
لّ١خ
اٌزطج١ك اٌجؼذٞ
اٌزطج١ك اٌمجٍٟ
األداح
اٌزأث١ش
d
د
2
ع
َ
ع
َ
اخزجبس ِٙبساد
وج١ش
6.2 1.28 15.8 3.72 76.2 3.15
13.2
اٌزفى١ش اٌف١ض٠بئٟ

يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف حجػػػـ تػػػ ثير البرنػػػامج عمػػػى تنميػػػة مهػػػارات التفكيػػػر
الفيزيائي كبير وهذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج القائـ عمى استراتيجية الخط الشػائ فػي تنميػة
مهارات التفكير الفيزيائي لدى طالب المرحمة الثانوية.

2ـ نتائج تطبيل مكياس قلل الفيزياء
لإلجابة عف السعاؿ السادس " ما فاعمية برنػامج قػائـ عمػى اسػتراتيجية الخطػ الشػائ
في خفض قمؽ الفيزيػاء لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة؟" وتختبػار صػحة الفػرض الثالػث "يوجػد
فرؽ داؿ إحصائياً عند مستوى ( )7.75 ≤ αبيف متوسطي درجات طالب المجموعة الضػابطة
والتجريبية في التطبيؽ البعدي لمقيػاس قمػؽ الفيزيػاء لصػال المجموعػة التجريبيػة" تػـ حسػاب

المتوسػػطات والنسػػب المئويػػة واتنح ػراؼ المعيػػاري وقيمػػة "ت" لدتلػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي
درجػػات طػػالب المجموعػػة الضػػابطة والمجموعػػة التجريبي ػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي لمقيػػاس قمػػؽ
الفيزياء كما يتض مف الجدوؿ التالي:
خذٚي 12
ٔزبئح اٌزطج١ك اٌجؼذٌّ ٞم١بط لٍك اٌف١ض٠بء ػٍ ٝاٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ ٚاٌّدّٛػخ اٌضبثطخ
اٌزدش٠ج١خ (ْ = )36
اٌضبثطخ (ْ = )32
لّ١خ
أثؼبد
ِغز ٜٛاٌذالٌخ
اٌذسخخ
د
اٌّم١بط
ع
%
َ
ع
%
َ
داٌخ ػٕذ
اخزجبس
12.2 7.3 %62 12.1 1.32 %28.2 73.8
31
ِغز1.11 ٜٛ
اٌف١ض٠بء
داٌخ ػٕذ
31
زصخ
13.7 7.2 %22.3 12.7 7.22 %22.3 77.3
ِغز1.11 ٜٛ
اٌف١ض٠بء
داٌخ ػٕذ
31
رؼٍُ
11.2 3.3 %61.3 16.2 7.76 %26
77.6
ِغز1.11 ٜٛ
اٌف١ض٠بء
داٌخ ػٕذ
31
ِغبئً
11.2 3.2 %66.3 15.5 1.38 %22.2 73.5
ِغز1.11 ٜٛ
اٌف١ض٠بء
داٌخ ػٕذ
31
ردبسة
2.2 7.2 %52.3 71.6 1.27 %22.3 73.7
ِغز1.11 ٜٛ
اٌف١ض٠بء
داٌخ ػٕذ
18.6 5.6 %66.2 23.2 5.88 %25.8 116.2 161
اٌّدّٛع
ِغز1.11 ٜٛ
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يتضػػػ مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػػػائياً عنػػػد مسػػػتوى  7.76بػػػيف

متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعػة الضػابطة فػي التطبيػؽ البعػدي لمقيػاس قمػؽ
الفيزياء ككؿ ولكافة أبعادل لصال المجموعة التجريبية وتشير هذل النتيجة إلػى قبػوؿ الفػرض
الثالث.
وتختبار صحة الفرض الراب الذي ينص عمػى "يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائياً عنػد مسػتوى

( )7.75 ≤ αبػيف متوسػطي درجػات طػالب المجموعػػة التجريبيػة فػي التطبيػؽ القبمػي والبعػػدي
لمقيػػاس قمػػػؽ الفيزيػػػاء لصػػػال التطبيػػػؽ البعػػدي" تػػػـ حسػػػاب المتوسػػػطات والنسػػػب المئويػػػة
واتنحراؼ المعياري وقيمة "ت" لدتلة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبيػة
في كؿ مف التطبيؽ القبمي والبعدي لمقياس قمؽ الفيزياء كما يتض مف الجدوؿ التالي:
جدٚي 18
ٔزبئح اٌزطج١ك اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٌّ ٞم١بط لٍك اٌف١ض٠بء ػٍ ٝاٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ
أثؼبد
اٌّم١بط
اخزجبس
اٌف١ض٠بء
زصخ
اٌف١ض٠بء
رؼٍُ
اٌف١ض٠بء
ِغبئً
اٌف١ض٠بء
ردبسة
اٌف١ض٠بء
اٌّدّٛع

اٌذسخخ
31
31
31
31
31
161

اٌزطج١ك اٌمجٍٟ
%
َ
73.7
71.8

ع

اٌزطج١ك اٌجؼذٞ
ع
%
َ

12.1 1.2 %22.3
%23

%62

لّ١خ
د

17.5 7.3

11.3 7.2 %22.3 12.7 3.5

77.2

11.7 3.3 %61.3 16.2 7.7 %22.2

73.7

3.2 %66.3 15.5 1.2 %22.3

8.1

77.2

2.12 7.2 %52.3 71.6 1.8 %26.2

12.7 5.6 %66.2 23.2 2.8 %26.5 113.2

ِغز ٜٛاٌذالٌخ
داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ
1.11
داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ
1.11
داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ
1.11
داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ
1.11
داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ
1.11
داٌخ ػٕذ ِغزٜٛ
1.11

يتضػػػ مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ وجػػػود فػػػرؽ داؿ إحصػػػائياً عنػػػد مسػػػتوى  7.76بػػػيف

متوسػػطي درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي والتطبيػػؽ البعػػدي لمقيػػاس قمػػؽ
الفيزيػػاء ككػػؿ ولكافػػة أبعػػادل لصػػال التطبيػػؽ البعػػدي وتشػػير هػػذل النتيجػػة إلػػى قبػػوؿ الفػػرض
الراب  .ولحساب حجـ تػ ثير Effect Sizeتػدريس البرنػامج " "dعمػى قمػؽ الفيزيػاء تػـ حسػاب
" "2كما هو مبيف بالجدوؿ التالي:
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خذٚي 71
لّ١خ "ٚ "2لّ١خ " "dاٌّمبثٍخ ٌٙب ِٚمذاس زدُ اٌزأث١ش ٌٕزبئح اٌزطج١ك اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذٌّ ٞم١بط لٍك
اٌف١ض٠بء ػٍ ٝاٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ
اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ (ْ = )36
لّ١خ لّ١خ ِمذاس زدُ
لّ١خ
اٌزطج١ك اٌجؼذٞ
اٌزطج١ك اٌمجٍٟ
األداح
اٌزأث١ش
d
د
2
ع
َ
ع
َ
وج١ش
ِم١بط لٍك
2.8 1.25 12.7 5.6 23.2
2.8
113.2
اٌف١ض٠بء

يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف حجػػـ تػ ثير البرنػػامج عمػػى خفػػض قمػػؽ الفيزيػػاء كبيػػر
وهذا يدؿ عمى فاعمية البرنامج القائـ عمػى اسػتراتيجية الخطػ الشػائ فػي خفػض قمػؽ الفيزيػاء
لدى طالب المرحمة الثانوية.

تفشـري الهتائـج ومهاقشتـًا
تباينت مصر وسناافورة في عدد اتختبارات التي وردت فيها كؿ مهارة .ففػي اختبػارات
مصر ظهرت المهارات الست الخاصة بحؿ مسائؿ الفيزياء ومهارة تحويؿ البيانات والمعمومػات
إلػػى رسػػـ بيػػاني فػػي كافػػة اتختبػػارات بنسػػبة  .%677وظهػػرت مهػػارة تحديػػد الميػػؿ مػػف الرسػػـ
البياني في  2اختبارات بنسبة  %27وظهرت مهارة ضرب الكميات المتجهة ومهػارة اسػتنتاج
عالقػػػات التناسػػػب الطػػػردي والعكسػػػي فػػػي  2اختبػػػارات بنسػػػبة  .%27أمػػػا بالنسػػػبة تختبػػػارات
سػػناافورة ظهػػرت مهػػارات حػػؿ مسػػائؿ الفيزيػػاء ومهػػارة اسػػتنتاج العالقػػات الفيزيائيػػة فػػي كافػػة
اتختبػػارات بنسػػبة  .%677وظهػػرت مهػػارة جم ػ الكميػػات الفيزيائيػػة ومهػػارة اسػػتخراج بيانػػات
ومعمومػات مػف الرسػـ البيػاني فػي  2اختبػارات بنسػبة  %27وظهػرت مهػارة اسػتنتاج عالقػػات
التناسب الطردي والعكسي في  2اختبارات بنسبة  .%27ويدؿ ذلؾ عمى اتهتمػاـ الكبيػر بهػذل
المهارات عمى وج الخصوص والت كيد عمى تضمينها في معظـ اختبارات الفيزياء.
كمػػا أف هنػػاؾ عػػدداً مػػف مهػػارات التفكيػػر التػػي لػػـ تػػرد فػػي أي مػػف اختبػػارات مصػػر أو

سػػناافورة .ففػػي اختبػػارات مصػػر تمثمػػت تمػػؾ المهػػارات فػػي مهػػارات تحميػػؿ الكميػػات المتجهػػة

رواثبػػات صػػحة العالقػػة باسػػتخداـ معادلػػة األبعػػاد واسػػتنتاج شػػكؿ الرسػػـ البيػػاني مػػف العالقػػة

الفيزيائيػة وتحديػد العالقػة الفيزيائيػة مػػف الرسػـ البيػاني وتحويػؿ رسػػـ بيػاني إلػى رسػـ بيػػاني
خخر وتحديػد المسػاحة أسػفؿ الخػط فػي الرسػـ البيػاني .أمػا بالنسػبة تختبػارات سػناافورة فمػـ
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تػػرد مهػػارة واحػػدة فقػػط فػػي أي مػػف اتختبػػارات وهػػي مهػػارة اشػػتقاؽ معادلػػة األبعػػاد مػػف العالقػػة
الفيزيائية .ولعؿ النتيجة السابقة تشير إلى أف اختبارات سناافورة كانت أكثػر اهتمامػاً بتضػميف
مهػػػارات التفكيػػػر الفيزيػػػائي وكػػػذلؾ تضػػػمف اختبػػػارات سػػػناافورة عمػػػى مػػػدى واسػػػ مػػػف تمػػػؾ

المهارات والحرص عمى تنوع المهارات التي يقسها اتختبار الواحد.
ومف خالؿ حساب مجموع الدرجات التي حصؿ عميها كػؿ مجػاؿ مػف المجػاتت يمكػف
استخالص وجود اهتماـ واض بمهارات التفكير الفيزيائي في اختبارات مصر وسناافورة حيػث
حصمت هذل المهارات عمى  %57.9مػف متوسػط درجػات اختبػارات الفيزيػاء فػي مصػر وزادت
هػػػذل النسػػػبة فػػػي اختبػػػارات سػػػناافورة لتصػػػؿ إلػػػى  .%19.6وقػػػد جػػػاء ترتيػػػب المجػػػاتت فػػػي
اختبارات مصر مف حيث الدرجات المخصصة لكؿ مجاؿ عمى النحو التالي :المسػائؿ الفيزيائيػة
 %92.5والعالقػػػػات الفيزيائيػػػػة  %65.6والرسػػػػوـ البيانيػػػػة  %0.9والكميػػػػات الفيزيائيػػػػة
 .%2.2وجػػاءت المجػػاتت بػػنفس الترتيػػب فػػي اختبػػارات سػػناافورة ولكػػف بنسػػب مختمفػػة عمػػى
النحػػػو التػػػالي :المسػػػائؿ الفيزيائيػػػة  %22والعالقػػػات الفيزيائيػػػة  %69.2والرسػػػوـ البيانيػػػة
 %66.2والكميات الفيزيائية .%2.2
املجموع

الرسوم البيانية

املسائل الفيزيائية

العالقات الفيزيائية

الكميات الفيزيائية

80.00%
60.00%

11.80%

34.00%

12.90%

4.80%

7.20%

24.50%

15.10%

امححانات سنغافورة

3.40%

50.20%

62.10%

40.00%

20.00%
0.00%

امححانات مصر

شىًٔ .1غجخ ِزٛعظ دسخبد ِدبالد ِٙبساد اٌزفى١ش اٌف١ض٠بئ ٟاخزجبساد ِصش ٚعٕغبفٛسح.

وقد أظهرت نتائج حساب تك اررات مجاؿ "الكميػات الفيزيائيػة" أف اختبػارات مصػر ركػزت
عمػػى مهػػارة ضػػرب الكميػػات المتجهػػة بنسػػبة تك ػرار  %6.06ومهػػارة جم ػ الكميػػات المتجهػػة
بنسبة تكرار  .%6.59أمػا بالنسػبة تختبػارات سػناافورة فقػد ركػزت عمػى مهػارة جمػ الكميػات
المتجهػػة بنسػػبة  .%6.6كمػػا أظهػػرت نتػػائج حسػػاب تك ػ اررات مجػػاؿ "العالقػػات الفيزيائيػػة" أف
اختبػػارات مصػػر ركػػزت عمػػى مهػػارة اشػػتقاؽ العوامػػؿ التػػي تتوقػػؼ عميهػػا كميػػة فيزيائيػػة بنسػػبة
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تكرار  %2.01ومهارة استنتاج العالقػات الفيزيائيػة مػف الوحػدات بنسػبة تكػرار  .%2.92أمػا
بالنسػػػبة تختبػػػارات سػػػناافورة فقػػػد ركػػػزت عمػػػى مهػػػارة اسػػػتنتاج العالقػػػات الفيزيائيػػػة بنسػػػبة
 %2.16ومهارة اشتقاؽ العوامؿ التي تتوقؼ عميها كمية فيزيائية بنسبة تكرار .%6.25
وقػػد حصػػؿ مجػػاؿ "المسػػائؿ الفيزيائيػػة" عمػػى أعمػػى نسػػبة تكػ اررات فػػي اختبػػارات مصػػر
وسناافورة؛ حيث تراوحػت مػا بػيف  %69.22و %2.25فػي اختبػارات مصػر كمػا تراوحػت مػا
بػػيف  %62.22و %2.26فػػي اختبػػارات سػػناافورة .ولعػػؿ هػػذا مػػا يػػدؿ عمػػى أهميػػة المسػػائؿ
بالنسبة لتعمـ الفيزياء وحؿ اختباراتها؛ حيث أنها تتي الفرصة لتطبيػؽ العالقػات الفيزيائيػة فػي
مواقؼ جديدة تثير التفكير وحؿ المشكالت .ويدؿ انخفاض نسػبة التمثيػؿ البصػري لممسػ لة فػي
اختبػػارات مصػػر وسػػناافورة عمػػى اتهتمػػاـ بتقػػديـ الرسػػـ التخطيطػػي الػػذي يصػػؼ المس ػ لة م ػ
نص المس لة رواف كاف هذا اتهتماـ أكبر قميالً في اختبارات سناافورة.

وأظهرت نتائج حساب تكػ اررات مجػاؿ "الرسػوـ البيانيػة" أف اختبػارات مصػر ركػزت عمػى

مهارة تحديد الميؿ مف الرسـ البياني ومهارة تحديد القيمة المقابمة لقيمة معمومة بنسػبة تكػرار
متشػػابهة بماػػت  .%9.92فػػي حػػيف ركػػزت اختبػػارات سػػناافورة عمػػى مهػػارة اسػػتخراج بيانػػات
ومعمومػػات مػػف الرسػػـ البيػػاني بنسػػبة  %2.56ومهػػارة تحويػػؿ البيانػػات والمعمومػػات إلػػى رسػػـ
بياني بنسبة تكرار %6.26
وأظهػػر تحميػػؿ نتػػائج تطبيػػؽ اختبػػار مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي فاعميػػة البرنػػامج القػػائـ
عمى استراتيجية الخط الشائ في تنمية مهػارات التفكيػر الفيزيػائي ويتضػ مػف الشػكؿ تفػوؽ
المجموعػػة التجريبيػػة عمػػى المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي تختبػػار مهػػارات التفكيػػر
الفيزيائي بالنسبة لالختبار ككؿ ولكافة أبعادل.
املجموع

املسائل الفيزيائية

الرسوم البيانية

العالقات الفيزيائية

الكميات الفيزيائية
100.00%
80.00%
60.00%

79.40%

80.30%

78.60%

82.10%

87.00%

50.90%

50.40%

49.30%

53.30%

54.50%

40.00%
20.00%
0.00%

املجموعة الضابطة

املجموعة الحجريبية
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شىً ٔ .7غجخ ِزٛعطبد دسخبد اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ ٚاٌّدّٛػخ اٌضبثطخ ف ٟاٌزطج١ك اٌجؼذٞ
الخزجبس ِٙبساد اٌزفى١ش اٌف١ض٠بئ.ٟ

ويتضػ مػػف الشػػكؿ وجػػود انخفػػاض ممحػػوظ فػػي مسػػتويات مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي
لدى طالب المجموعة الضػابطة فػي التطبيػؽ البعػدي؛ ويمكػف تفسػير هػذا اتنخفػاض إلػى عػدـ
توجي اهتماـ مقصود مف قبؿ المعممػيف بتػدريب طالبهػـ عمػى هػذل المهػارات والتركيػز بصػورة
أكبر عمى حفظ المعمومات واسترجاعها كما ساهـ سػيطرة طػرؽ التػدريس التقميديػة فػي أعاقػة
تعمػػـ الطػػالب لتمػػؾ المهػػارات وقػػد أدى ذلػػؾ فػػي النهايػػة إلػػى ضػػعؼ مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي
لدى طالب المجموعة الضابطة.
وعمػػى النقػػيض مػػف ذلػػؾ فقػػد أدى اسػػتخداـ البرنػػامج القػػائـ عمػػى اسػػتراتيجية الخطػػ
الشػػائ م ػ المجموعػػة التجريبيػػة إلػػى وصػػوؿ الطػػالب لدرجػػة كبيػػرة مػػف الػػتمكف مػػف مهػػارات
التفكير الفيزيائي؛ حيػث سػاعدت دورات الممارسػة وارتكػاب األخطػاء والتحميػؿ الجمػاعي وتمقػي
التاذية الراجعة التصحيحية في تعرؼ الطػالب عمػى الجوانػب المختمفػة لكػؿ مهػارة والصػعوبات
واألخطػػاء التػػي قػػد تػواجههـ أثنػػاء اكتسػػاب هػػذل المهػػارة .كمػػا اهػػتـ البرنػػامج باعتبػػار األخطػػاء
الشػػائعة التػػي يرتكبهػػا الطػػالب أثنػػاء تعمػػـ المهػػارات فرصػػة يمكػػف اسػػتااللها فػػي زيػػادة دافعيػػة
الطالب نحو تعمػـ هػذل المهػارات وأسػهمت عمميػات بحػث واستقصػاء األخطػاء وأسػباب الوقػوع
فيهػػػا فػػػي زيػػػادة انػػػدماج المتعممػػػيف فػػػي عمميػػػة الػػػتعمـ ممػػػا سػػػرع مػػػف نمػػػو مهػػػارات التفكيػػػر
الفيزيائي .كما وفػر البرنػامج بيئػة تعمػـ داعمػة غيػر مهػددة لػـ يشػعر الطػالب خاللهػا بػالخوؼ
والرهبة مف ارتكاب األخطاء مما شجعهـ عمى اكتساب خبرات متنوعػة أثنػاء اسػتخداـ وتوظيػؼ
مهارات التفكير الفيزيائي.
وتتفػػؽ هػػذل النتػػائج م ػ عػػدد مػػف الدراسػػات التػػي توصػػمت إلػػى فاعميػػة ب ػرامج وطػػرؽ
تػػدريس حديثػػة فػػي تنميػػة مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي ومػػف هػػذل الدراسػػات دراسػة عبػػد الحميػػد
وخخػػروف ( )9761التػػي اسػػتخدمت نمػػوذج الػػتعمـ الموس ػ لتنميػػة مهػػارات التفكيػػر فػػي مػػادة
الفيزيػػاء ودراسػػة خميػػؿ ( )9762التػػي اسػػتخدمت مػػدخؿ دمػػج مهػػارات التفكيػػر فػػي تػػدريس
الفيزياء لتنمية بعػض مهػارات التفكيػر ودراسػة لفتػة ( )9762التػي اسػتخدمت أسػموب مقتػرح
في تدريس مادة الكهربائية العممية لتنمية مهارة الرسـ البياني ودراسة أميف وخخروف Amin
) et al. (2018التػػي اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الرسػػوـ المعرفيػػة لتنميػػة مهػػارات حػػؿ المسػػائؿ
الفيزيائية.
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أمػػػػا بالنسػػػػبة لقمػػػػؽ الفيزيػػػػاء فقػػػػد أظهػػػػرت النتػػػػائج فاعميػػػػة البرنػػػػامج القػػػػائـ عمػػػػى
استراتيجية الخطػ الشػائ فػي خفػض قمػؽ الفيزيػاء لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة .ويتضػ مػف
الشػػكؿ  2انخفػػاض مسػػتوى قمػػؽ الفيزيػػاء لػػدى المجموعػػة التجريبيػػة عػػف المجموعػػة الضػػابطة
في التطبيؽ البعدي لمقياس قمؽ الفيزياء.
ثجارب الفيزياء

املجموع

مسائل الفيزياء

جعلم الفيزياء

حصة الفيزياء

اخحبار الفيزياء
100.00%
80.00%
60.00%

55.80%

68.30%

55.30%

51.30%

47.30%

57.00%

76.90%

77.30%

78.70%

75.00%

74.30%

79.70%

40.00%

20.00%
0.00%
املجموعة الضابطة

املجموعة الحجريبية

شىً ٔ .3غجخ ِزٛعطبد دسخبد اٌّدّٛػخ اٌزدش٠ج١خ ٚاٌّدّٛػخ اٌضبثطخ ف ٟاٌزطج١ك اٌجؼذٞ
ٌّم١بط لٍك اٌف١ض٠بء.

ويتضػػػ مػػػف الشػػػكؿ معانػػػاة طػػػالب المجموعػػػة الضػػػابطة مػػػف مسػػػتوى مرتفػػػ لقمػػػؽ
الفيزياء ويمكف إرجاع سبب هذا اترتفاع إلى أف التدريس التقميػدي لػـ يػنج فػي التعامػؿ مػ
أخطاء الطالب بالطريقة الصحيحة واعتبرها سموكاً ينـ عف ضعؼ القػدرات العقميػة ومسػتويات

الذكاء لدى الطالب ممػا أشػعرهـ بحالػة كبيػرة مػف القمػؽ والتػوتر والخػوؼ مػف دراسػة الفيزيػاء.
كمػػا أف تركيػػز المػػنهج عمػػى حفػػظ المعمومػػات غيػػر القابمػػة لالنتقػػاؿ إلػػى مواقػػؼ عديػػدة جعػػؿ
الطػػالب يتعػػامموف م ػ كػػؿ مهمػػة أو مشػػكمة فيزيائيػػة عمػػى إنهػػا موقػػؼ منفصػػؿ يحتػػاج مػػنهـ
اسػػترجاع معمومػػات بعينهػػا ممػػا أشػػعر الطػػالب بصػػعوبة هػػذا العمػػـ وزاد مػػف إحساسػػهـ بػػالقمؽ
تجاه .
أمػػػا بالنسػػػبة لممجموعػػػة التجريبيػػػة فقػػػد سػػػاعد اسػػػتخداـ البرنػػػامج فػػػي خفػػػض قمػػػؽ
الفيزياء؛ ليصب عند المستويات الطبيعية المناسبة ويمكف إرجاع السػبب فػي ذلػؾ إلػى تعامػؿ
البرنػػامج بفاعميػػة م ػ قمػػؽ الفيزيػػاء فوج ػ اهتمام ػاً خاص ػاً إلػػى معالجػػة مخػػاوؼ الطػػالب مػػف
ارتكاب األخطاء أثناء تعمـ الفيزياء وسعى إلى تايير اتجاهات الطالب نحػو هػذل األخطػاء ثػـ

استثمرها كمرتكزات لمتعمـ .وقػد خمػؽ هػذا التفاعػؿ اإليجػابي مػ أخطػاء الطػالب فػي خمػؽ بيئػة
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صفية خاليػة مػف الوعيػد والتهديػد ومعػززة لمرسػائؿ اإليجابيػة لمطػالب حػوؿ تعمػـ الفيزيػاء .وقػد
أدى ذلؾ إلى تخمص الطالب تدريجياً مف أخطائهـ وشعورهـ بمزيد مف الػتمكف والسػيطرة أثنػاء
تعمػػـ الفيزيػػاء وم ػ الػػتخمص التػػدريجي مػػف األخطػػاء نج ػ الطػػالب فػػي الػػتخمص مػػف التػػوتر
والرهبة التي تعتريهـ عند تعمـ الفيزياء وأصب القمؽ لديهـ عند المستويات المناسبة.
وتتفػػؽ هػػذل النتػػائج م ػ عػػدد مػػف الدراسػػات التػػي توصػػمت إلػػى فاعميػػة ب ػرامج وطػػرؽ
تدريس حديثة في خفض قمؽ الفيزياء لدى الطالب ومف هػذل الدراسػات :دراسػة تشػاو Zhao
) (2019التػػػػي اسػػػػتخدمت برمجيػػػػة  Quizizzالتػػػػي تقػػػػوـ أداء الطػػػػالب باسػػػػتخداـ األلعػػػػاب
اإللكترونيػػة ودراسػػة أبػػو غنيمػػة ( )9760التػػي اسػػتخدمت تراكيػػب كاجػػاف التعاونيػػة ودراسػػة
سرهيد ( )9762التي استخدمت المدخؿ النظامي وهس.

توصيات البحح
في ظؿ اهتماـ كافة شرائ المجتمػ بشػهادة الثانويػة العامػة وكػذلؾ اتهتمػاـ بالػدور
الػػرئيس تمتحاناتهػػا فػػي تحديػػد مسػػتقبؿ الطػػالب وفػػي ضػػوء النتػػائج التػػي تػػـ التوصػػؿ إليهػػا
يوصي البحث بضػرورة مراجعػة سياسػات وأسػاليب وضػ اختبػارات الفيزيػاء بالمرحمػة الثانويػة
وتوجيػ لجػاف إعػداد اختبػػارات الثانويػة العامػة نحػػو اتطػالع عمػى التجػػارب العالميػة فػي وضػ
اختبػارات الفيزيػػاء مثػؿ تجربػػة سػناافورة ودراسػػة هػػذل التجػارب ومحاولػػة اتسػتفادة منهػػا فػػي
تطوير اتختبارات في مصػر .عػالوة عمػى إعػادة النظػر فػي توزيػ درجػات اختبػار الفيزيػاء فػي
شػػهادة الثانويػػة العامػػة وتخصػػيص ورقػػة اختباريػػة لممهػػارات العمميػػة وورقػػة أخػػرى لمهػػارات
التخطيط لالستقصاءات الفيزيائية وذلؾ عمى نفس النهج الذي تتبع اختبارات سناافورة.
كما يوصي البحث القائميف عمػى اختبػارات الثانويػة العامػة بضػرورة اتهتمػاـ بصػياغة
أسػػئمة تقػػيس مهػػارات التفكيػػر الفيزيػػائي وزيػػادة الػػوزف النسػػبي لتمػػؾ األسػػئمة خاصػػة فػػي ظػػؿ
استخداـ نظاـ الكتاب المفتوح .وضرورة تبني لجػاف اتختبػارات لمواصػفات تحػدد نسػبة مهػارات
التفكير الفيزيائي الواجب توافرها في اتختبػار وكػذلؾ إنشػاء بنػوؾ ألسػئمة الفيزيػاء تركػز عمػى
مهارات التفكير الفيزيائي في ضوء اتستفادة مف أنماط األسئمة الدولية.
ويوجػ البحػػث نظػػر القػػائميف عمػػى إعػػداد منػػاهج الفيزيػػاء إلػػى ضػػرورة اتسػػتفادة مػػف
قائمة مهػارات التفكيػر الفيزيػائي المعػدة فػي هػذا البحػث فػي بنػاء منػاهج الفيزيػاء فػي المرحمػة
الثانوية بما يساعد عمى تجنب اتقتصار عمى المعارؼ والمعمومات واتهتمػاـ بالجوانػب العقميػة
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ومهػارات التفكيػر .وكػذلؾ توجيػ مزيػد مػف اتهتمػػاـ باألخطػاء الشػائعة التػي يقػ فيهػا الطػػالب
أثناء دراسة الفيزياء وحصر هذل الصعوبات ووض خطط لتعامؿ المنهج م تمؾ األخطاء.
وتوصي الدراسة كػذلؾ بتوجيػ اهتمػاـ مػف قبػؿ القػائميف عمػى بػرامج تػدريب المعممػيف
نحػػػو زيػػػادة الػػػوعي بػػػ عراض وأسػػػباب قمػػػؽ الفيزيػػػاء لػػػدى طػػػالب المرحمػػػة الثانويػػػة وتػػػدريب
المعممػػيف عمػػى قيػػاس مسػػتويات القمػػؽ لػػدى طالبهػػـ وتمكيػػنهـ مػػف األسػػاليب والطػػرؽ التػػي
تساعد في الحد من

والوصػوؿ بػ لممسػتوى المناسػب .وكػذلؾ تػدريبهـ عمػى خمػؽ بيئػة خمنػة

لتعمـ الفيزياء تساعد عمى تخمص الطالب مف هذا القمؽ وذلؾ مف خػالؿ اسػتخداـ اسػتراتيجية
الخطػ الشػػائ

وكػػذلؾ اتهتمػػاـ بتاييػػر قناعػػات المعممػػيف حػػوؿ األخطػػاء التػػي يرتكبهػػا الطػػالب

أثناء دراسة الفيزياء.
وقد توج نتػائج هػذا البحػث إلػى إجػراء المزيػد مػف الدراسػات المسػتقبمية عمػى عينػات
ومراحػػؿ أخػػرى ومػػف األمثمػػة عمػػى هػػذل األبحػػاث :تحميػػؿ اختبػػارات مصػػر وسػػناافورة فػػي م ػواد
العمػػوـ فػػي الثانويػػة العامػػة (كيميػػاء أحيػػاء جيولوجيػػا) فػػي ضػػوء مهػػارات التفكيػػر .وتحميػػؿ
مستويات أسػئمة كتػب الفيزيػاء بالمرحمػة الثانويػة فػي ضػوء مهػارات التفكيػر الفيزيػائي .رواجػراء

دراسة تقويمية لأسئمة المعدة مف قبؿ معممي الفيزياء فػي المرحمػة الثانويػة فػي ضػوء مهػارات
التفكيػػر الفيزيػػائي .وتطػػوير منػػاهج الفيزيػػاء فػػي المرحمػػة الثانويػػة فػػي ضػػوء مهػػارات التفكيػػر
الفيزيػػائي .واقتػراح بػرامج قائمػػة عمػػى اسػػتراتيجية الخطػ الشػػائ فػػي مػواد العمػػوـ األخػػرى وفػػي
مراحؿ دراسية أخرى .رواجراء دراسة تتنػاوؿ قيػاس مسػتويات قمػؽ الفيزيػاء لػدى طػالب المرحمػة
الثانوية وعالقتها ببعض المتايرات األخرى مثؿ اإلنجاز األكاديمي ومهارات التفكير الفيزيائي.
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املراجع
أوالً املراجع العربية

أبو شحادة ،عبد اهلل فضػؿ  .)3102أثػر تػدرسس الفسزسػا بطرسقتػ حػؿ المشػالت إبػداعسا والمجموعػا

الثرثػػارة فػ التحصػػسؿ والتفالسػػر اإلبػػداع لطلبػ الصػػؼ العاشػػر األساسػ بالمػػدارس الخاصػ فػ

مدسن عماف رسال ماجستسر غسر منشورة) .جامع الشرؽ األوسط ،عماف.

أبو عاذره ،سنا محمد ضػسؼ اهلل  .)3103معتقػدا

معلمػا

العلػوـ قبػؿ الخدمػ بالفػا تيف الذاتسػ فػ

تعلػػسـ العلػػوـ وعتق ػ ذلػػؾ بمسػػتو قلػػؽ العلػػوـ .المجل ػ التربوس ػ الدولس ػ المتخصص ػ ،)01 0 ،
.566-576

أبػػو غنسم ػ  ،عسػػد محمػػد عبػػد العزسػػز  .)3107أثػػر اسػػتخداـ تراالسػػن الاجػػاف التعاونس ػ ف ػ تنمسػ عػػادا

العقػػؿ وخفػػض قلػػؽ الفسزسػػا لػػد طػػتن الصػػؼ األوؿ الثػػانو  .مجلػ د ارسػػا عربسػ فػ التربسػ

وعلـ النفس.236-356 ،)3 56 ،

ابػػو مسػػلـ ،ماسس ػ فاضػػؿ  .)3102فاعلس ػ برنػػامح مقتػػرح لخفػػض قلػػؽ امتحانػػا

الثانوس ػ العامػػ فػػ

عتقتػو بػبعض المترسػ ار لػد طػتن المرحلػ الثانوسػ  .مجلػ اللسػ التربسػ جامعػ عػسف شػػمس،

.026-015 ،)3 25

البػػاز ،إسمػػاف عػػت الػػدسف  .)3102تػػدرسس مػػادة العلػػوـ ف ػ ضػػو برنػػامح الالػػور  CORTوأث ػره لػػد
تتمسذ المرحل اإلعدادس

بػػدسو  ،زسنػػن حسػػاو

رسال دالتوراه غسر منشورة) .اللس التربس  ،جامع المنصورة.

 .)3105فاعلس ػ برنػػامح إرشػػاد سػػلوال معرف ػ ف ػ خفػػض قلػػؽ ا متحػػاف لػػد

طالبػػا اللس ػ التربس ػ للعلػػوـ اإلنسػػانس ف ػ جامع ػ الموصػػؿ ،مجل ػ اللس ػ التربس ػ األساسػػس للعلػػوـ

التربوس واإلنسانس

البن ػػؾ ال ػػدول

جامع بابؿ.767-720 ،25 ،

 .)3107مش ػػروع مس ػػاندة التعل ػػسـ فػ ػ مص ػػر ،وثسقػ ػ معلوم ػػا

https://bit.ly/2ylyWWQ

المش ػػروع .مس ػػترجن م ػػف

بورسل  ،نو ار ولسػد ،الررسػن ،وداد علػ  ،المطػوع ،فػرح عبػد العزسػز ،والرشػسد  ،غػاز عنسػزاف .)3105

طبسع السساس التعلسمس ف المرحل الثانوس ف الؿ مػف سػنرافورة وفنلنػدا تحلسػؿ وثػا ؽ .المجلػ

التربوس

جامع الالوس .52-06 ،)036 22 ،

ترال  ،عل عادؿ  .)3105تحلسؿ أس ل التان الفسزسا للصؼ الثالث المتوسط وفؽ تصنسؼ بلوـ للعاـ

الد ارسػ ػ ػ  .3105 – 3106مجلػ ػ ػ القادس ػ ػػس فػ ػ ػ اآلدان والعل ػ ػػوـ التربوسػ ػ ػ جامعػ ػ ػ القادس ػ ػػس ،

.205-360 ،)2 05
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 .)3106تجرب ػ سػػنرافورة ف ػ التعلػػسـ .عػػالـ التربس ػ الملسس ػ العربس ػ

الجبسػػر ،تيػػان  ،والفػػاسز ،وفػػا

العلمس وتنمس الموارد البشرس .62-0 ،)63 05 ،

لتستشا ار

جعفر ،أنوار حسػف ،أحمػد ،أمسمػ عفسفػ  ،والمػوج  ،أمػان محمػد  .)3105فاعلسػ اسػتراتسجس الخػ ار ط
الذىنسػ ػ فػ ػ تنمسػ ػ المف ػػاىسـ الفسزسا سػ ػ ومي ػػا ار ح ػػؿ المش ػػالل ل ػػد ط ػػتن المرحلػ ػ المتوس ػػط

بالع ارؽ .دراسا

عربس ف التربس وعلـ النفس.327-330 ،70 ،

الجػػود  ،رنػػا محمػػد  .)3105تقػػوسـ أسػ ل امتحانػػا

الفسزسػػا للصػػؼ الثالػػث الثػػانو فػ مدسنػ الطػػا ؼ

ف ضو المستوسا المعرفس  .مجل اللس التربس

ج ػػوىر ،غ ػػاز محم ػػود  .)3106ص ػػعوبا

جامع بنيا.627-602 ،)002 36 ،

ت ػػدرسس م ػػادة الفسزس ػػا فػ ػ المرحلػ ػ المتوس ػػط م ػػف وجيػ ػ

المعلمسف ف مدسرس لوا عسف الباشا .المجل التربوس

جامع سوىاج.225-207 ،51 ،

حسسف ،أحمد السسد  .)3103أثر التدرسن على ميا ار حؿ المشالت ف مادة الفسزسا على التحصسؿ
الد ارس ػ وا نتبػػاه ا نتقػػا

ص ػػعوبا

القاىرة.

وتع ػػدسؿ اتجاىػػا طػػتن الصػػؼ األوؿ الثػػانو مػػف العػػادسسف وذو

ال ػػتعلـ نح ػػو الم ػػادة رس ػػال دالت ػػوراه غس ػػر منش ػػورة) .معي ػػد الد ارس ػػا

التربوسػ ػ  ،جامعػ ػ
العامػ

الحسسن  ،ىشاـ حبسػن ،محفػوظ ،سػيسر أنػور ،وعمػر ،محمػود أحمػد  .)3107تقػوسـ ا متحانػا

ف الوطف العرب وتطوسرىا الوثسق الر سسػ المقدمػ الػى المػلتمر العاشػر لػوز ار التربسػ والتعلػسـ

ف ػ ػ ػ ال ػ ػ ػػوطف العرب ػ ػ ػ

لتستشا ار

األردف  03 - 7دسس ػ ػ ػػمبر  .3105ع ػ ػ ػػالـ التربس ػ ػ ػ الملسسػ ػ ػ ػ العربسػ ػ ػ ػ

العلمس وتنمس الموارد البشرس .06-0 ،)67 05 ،

الخضر  ،سوزاف عبد العلسـ  .)3102فعالسػ برنػامح معرفػ سػلوال لخفػض القلػؽ مػف العلػوـ الطبسعسػ
والرساضػػس لػػد عسنػ مػػف المرحلػ الثانوسػ

رسػػال ماجسػػتسر غسػػر منشػػورة) .اللسػ التربسػ  ،جامعػ

عسف شمس.

الخضػر  ،سػوزاف عبػد العلػسـ  .)3106الخصػا ص السػػسالومترس لمقسػاس قلػؽ الفسزسػا والرساضػسا

طتن المرحل الثانوس  .مجل اإلرشاد النفس

خلسفػ  ،قػػدور  ،وعمرونػ  ،حورسػ تارزولػ

جامع عسف شمس.715-552 ،20 ،

 .)3106ظػػاىرة قلػػؽ ا متحػػاف بالمرحلػ الثانوسػ

لػػد

أسػػبابيا،

تناو نيػػا النظرس ػ  ،اإلج ػ ار ا العملس ػ التعلسمس ػ اإلرشػػادس لخفػػض قلػػؽ ا متحػػاف .مجل ػ العلػػوـ

اإلنسانس وا جتماعس

جامع قاصد مرباح  -ورقل .336-330 ،05 ،

خلسػػؿ ،عمػػر سػػسد  .)3102فاعلس ػ مػػدخؿ دمػػح ميػػا ار

التفالسػػر ف ػ تػػدرسس الفسزسػػا ف ػ تنمس ػ بعػػض

ميا ار التفالسر الناقػد وحػؿ المشػالت واتخػاذ القػرار لػد طػتن الصػؼ األوؿ الثػانو  .د ارسػا

ف التعلسـ العال

جامع أسسوط.026-55 ،7 ،
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خلس ػػؿ ،محم ػػد الم ػػر محم ػػد إس ػػماعسؿ ،وش ػػحاتو ،غ ػػادة محم ػػد احم ػػد  .)3105ا تج ػػاه نح ػػو التطبس ػػؽ
التجرسب لنظاـ البواللسػ
األمور ومقترحا

فػ امتحانػا

الثانوسػ العامػ لػد عسنػ مػف المعلمػسف والطػتن وأولسػا

لتطوسرىا .دراسا تربوس ونفسس

جامع الزقازسؽ.65 – 0 ،65 ،

داود ،عل لطف عل  ،واألحمد ،حساة عبدالحفسظ  .)3105أسبان تدن التحصسؿ الد ارسػ فػ مبحػث

الفسزسػػا لػػد طلب ػ المػػدارس الثانوس ػ ف ػ فلسػػطسف واألردف مػػف وجي ػ نظػػر معلمػػسيـ .د ارسػػا

جامع عمار ثلسج باألغواط.77-63 ،70 ،

الدرسد  ،شاىر  .)3106أسبان تدن التحصسؿ الدراس لد طلبػ الصػؼ الثػان الثػانو فػ امتحػاف
الثانوسػ العامػ لمػػادة الفسزسػػا العلمػ فػ األردف مػػف وجي ػ نظػػر المشػػرفسف التربػػوسسف والمعلمػػسف.

مجل اللس التربس

جامع أسسوط.363 – 376 ،)6 26 ،

الرشسد  ،غاز عنسػزاف ،ومنػدن  ،لطسفػ فسصػؿ  .)3107المتمػ الممسػزة لنظػاـ التعلػسـ فػ سػنرافورة،
وامالانسػ اإلفػػادة منيػػا فػ دولػ الالوسػ
.022–62 ،)0 37

د ارسػ تحلسلسػ  .مجلػ اللسػ التربسػ جامعػ اإلسػػالندرس ،

رضواف ،أحمد  .)3105درجػ رضػا طلبػ المػدارس الثانوسػ فػ محافظػ جػرش عنػد إعػدادىـ متحػاف

شيادة الدراس الثانوس العام  .ملت للبحوث والدراسا

جامع ملت .375-326 ،)0 20 ،

الرواشػػدة ،رسػػـ محمػػود جػػدعاف  .)3105أسػػالسن المعامل ػ الوالدس ػ وعتقتيػػا بقلػػؽ ا ختبػػار لػػد طلب ػ

الثانوس ػ العام ػ ف ػ مػػدارس محافظ ػ الالػػرؾ ف ػ األردف .مجل ػ العلػػوـ التربوس ػ جامع ػ السػػوداف

للعلوـ والتالنولوجسا.023-005 ،)3 07 ،

س ػػالـ ،ىبػ ػ اهلل محم ػػد الحس ػػف  .)3105قل ػػؽ ا ختب ػػار وعتقت ػػو بموض ػػوع الض ػػبط والض ػػروط النفس ػػس

والتحصػػسؿ الد ارس ػ لػػد طالبػػا اللس ػ التربس ػ جامع ػ حا ػػؿ بالمملال ػ العربس ػ السػػعودس  .العلػػوـ

التربوس .265-237 ،)0 2 ،

سػراج ،سػوزاف حسػسف  .)3107فاعلسػ نمػوذج إسػدساؿ  IDEALفػ حػؿ المسػا ؿ الفسزسا سػ علػى تنمسػ
التفالسر التأمل وميا ار

دراسا

حؿ المسأل الفسزسا س وا تجاه نحوىا لد طتن الصؼ األوؿ الثػانو .

عربس ف التربس وعلـ النفس.223–250 ،61 ،

س ػػرىسد ،حس ػػدر محس ػػف  .)3102أث ػػر اس ػػتخداـ إس ػػتراتسجست

الم ػػدخؿ النظ ػػام وى ػػس) لح ػػؿ المس ػػا ؿ

الفسزسا سػ علػػى أدا الطػػتن وخفػػض القلػػؽ النػػاتح عػػف المػػادة .مجلػ اللسػ التربسػ للبنػػا للعلػػوـ

اإلنسانس

جامع الالوف .350-326 ،)02 5 ،

س ػػرىسد ،حس ػػدر محس ػػف  .)3105فاعلسػ ػ اس ػػتخداـ نم ػػوذج ال ػػتعلـ المػ ػواد غس ػػر المنظمػ ػ ) فػ ػ تحص ػػسؿ
المفػػاىسـ الفسزسا سػ وحػػؿ أنمػػاط مختلفػ مػػف المسػػا ؿ الفسزسا سػ وتنمسػ التفالسػػر السػػابر لػػد طػػتن

الصؼ الخامس العلم  .دراسا

عربس ف التربس وعلـ النفس.25–32 ،62 ،
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سػػالراف ،السػػسد عبػػد الػػداسـ  .)3105الفػػروؽ بػػسف ا ختبػػا ار
وفاعلس ػ الػػذا

مفتوح ػ ومرلق ػ الالتػػان ف ػ تعزسػػز األدا

األالادسمس ػ وتحسػػسف أسػػلون الػػتعلـ وخفػػض قلػػؽ ا ختبػػار لػػد طػػتن الد ارسػػا

العلسا .دراسا تربوس ونفسس

جامع الزقازسؽ.53–0 ،65 ،

الستما  ،محمد خسر ،السوسلمسف ،منذر بشارة ،وعلسمػا  ،عبسػر ارشػد  .)3105فاعلسػ برنػامح تػدرسب
مقترح لتطوسر أدا معلم الفسزسا ف تدرسس ميا ار حؿ المسا ؿ الفسزسا س للمرحل الثانوسػ فػ

األردف وتنمسػ ميػا ار التفالسػر العلمػ لػدسيـ ولػد طتبيػـ .د ارسػا  -العلػوـ التربوسػ الجامعػ

األردنس .626-623 ،26 ،

سػػلسماف ،ىنػػا إبػراىسـ  .)3107تصػػور مقتػػرح لتطػػوسر نظػػاـ الد ارس ػ وا متحػػاف بشػػيادة الثانوسػ العامػ

ف مصر على ضو سساسا القبوؿ بالتعلسـ العال  .دراسا ف التعلػسـ الجػامع

شمس.276–213 ،25 ،

الشػػاسن ،فيػػد سػػلسماف  .)3102صػػعوبا

حػػؿ المسػػا ؿ الفسزسا س ػ لػػد طػػتن مقػػر ار

بجامع الملؾ سعود .مجل الد ارسػا التربوسػ والنفسػس
.356

الشػاسن ،ىػػت بنػ

جامعػ عػسف

الفسزسػػا األولس ػ

جامعػ السػلطاف قػابوس–373 ،)3 5 ،

سػلسماف بػػف حجػ والعبػد الالػرسـ ،صػػال بػف عبػػد اهلل بػػف محمػد  .)3105مػػد تمالػػف

طالبا قسـ الفسزسا ف جامعػ األمسػرة نػورة بنػ عبػد الػرحمف مػف ميػا ار الرسػـ البسػان  .مجلػ

العلوـ التربوس والنفسس بجامع القصسـ.216-326 ،)0 01 ،

شػػحا  ،محمػػد علػػى ،ومتػػول  ،زمػػزـ عبػػد الحالػػسـ  .)3105تجرسػػن تػػدرسس الفسزسػػا وفقػػا سػػتراتسجس
األبعاد السداسس  PDEODEلتنمس المفاىسـ وميػا ار حػؿ المسػأل والمسػوؿ العلمسػ لػد طػتن
جامع سوىاج.621–252 ،65 ،

الصؼ األوؿ الثانو  .المجل التربوس

شػػرؼ ،عبػػد العلػػسـ محمػػد  .)3106ا تجاىػػا الحدسث ػ ف ػ تػػدرسس المفػػاىسـ الفسزسا س ػ  .مجل ػ التربس ػ
جامع األزىر.022-65 ،)2 052 ،

شػػمس الػػدسف ،مػ

 .)3107امتحانػػا البواللسػ للثانوسػ العامػ إصػػتح فػ الوقػ

مف https://bit.ly/2XQjxbX

الضػػا ن .مسػػترجن

صػػال  ،سػػياـ  .)3105امتحانػػا الثانوس ػ العام ػ تتحػػوؿ لػ ػ  ، open bookخب ػ ار سفسػػروف .جرسػػدة
الوطف .مسترجن مف https://bit.ly/39p5coE

صػػعد  ،إبػػراىسـ بػػف عبػػده احم ػػد  .)3102معػػاسسر بن ػػا اختب ػػار الالت ػػان المفت ػػوح فػ ػ ضػػو التوجيػػا
الحدسث لجودة التقوسـ ف ملسسا

.326-333

التعلسـ العال  .المجل التربوس الدولس المتخصص ،)00 2 ،
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الص ػػـ ،عب ػػد اللطس ػػؼ محم ػػد ،الش ػػام  ،عب ػػد اهلل ،والح ػػداب  ،داود عب ػػد المل ػػؾ  .)3105أث ػػر اس ػػتخداـ
المحاالػػاة الحاس ػوبس ف ػ تنمس ػ ميػػارة حػػؿ المسػػا ؿ الفسزسا س ػ لػػد طلب ػ الصػػؼ الثػػان الثػػانو

واتجاىاتيـ نحو مادة الفسزسا  .المجل التربوس الدولس المتخصص .026-002 ،)7 6 ،

الضامف ،منذر  .)3106اإلرشاد النفس أسسو الفنس والنظرس  .عماف دار حنسف للنشر والتوزسن.
طلب  ،إسيان جودة  .)3102أثر استخداـ استراتسجس التفسس ار

الذاتس على تحصػسؿ المفػاىسـ الفسزسا سػ

وحؿ المسا ؿ المرتبط بيا لد طتن الصؼ األوؿ الثانو  .مجل عجمػاف للد ارسػا والبحػوث،

.26-7 ،)0 03

عب ػػد الحس ػػف ،رش ػػا عب ػػد الحس ػػسف  .)3105أث ػػر اس ػػتراتسجس األسػ ػ ل الش ػػفوس ذا

المس ػػتوسا

المعرفسػ ػ

المختلف واطال زمف ا نتظار ف تحصسؿ مػادة الفسزسػا وخفػض القلػؽ النػاتح عنيػا لػد طالبػا
الصؼ الرابن العلم  .مجل القادسس ف اآلدان والعلوـ التربوس .020-015 .)3 07 ،

عبد الحلسـ ،ميا عبد الحمسد ،عزن ،حساـ الدسف ،وسوسؼ ،محمود رامز  .)3102مقساس قلؽ ا ختبار

للمراىقسف .دراسا

ف المناىح وطرؽ التدرسس.050–022 ،066 ،

عبػد الحمسػد ،عبػػد الناصػر ،عبػػده ،فػاسز محمػػد ،متػول  ،أحمػد سػػسد ،والشػاسن ،فيػػد بػف سػػلسماف .)3106
ميا ار

الرساضسا

التزم لحؿ مسػا ؿ الفسزسػا بالمرحلػ الثانوسػ فػ المملالػ العربسػ السػعودس .

مجل الدراسا التربوس والنفسس

جامع السلطاف قابوس.256-260 ،)3 6 ،

عبد الحمسد ،عبد الناصر محمػد ،وسػتم  ،عػادؿ أبػو العػز  .)3102تمالػف طلبػ الصػؼ األوؿ الثػانو
م ػػف الميػ ػػا ار

الرساضػ ػػس التزمػ ػ لحػ ػػؿ مسػ ػػا ؿ الفسزسػػػا ف ػ ػ المػ ػػنيح المطػػػور بالمملال ػ ػ العربس ػ ػ

السعودس  .المجل المصرس للتربس العلمس .37-0 ،)6 07 ،

عبػػد الحمسػػد ،محمػػد المػػاؿ ،قرن ػ  ،زبسػػدة محمػػد ،وعبػػد السػػتـ ،عبػػد السػػتـ مصػػطفى  .)3105فعالس ػ
اسػػتخداـ نمػػوذج الػػتعلـ الموسػػن فػ تنمسػ ميػػا ار

األوؿ الثانو  .دراسا

التفالسػػر ف ػ مػػادة الفسزسػػا لػػد طػػتن الصػػؼ

عربس ف التربس وعلـ النفس.251-227 ،70 ،

عبػػد اللطسػػؼ ،أسػػام جبرسػػؿ  .)3102برنػػامح مقتػػرح لد ارسػ األخطػػا فػ البحػػث الالسمسػػا

لتنمسػ فيػػـ

طبسعػ العلػػـ وتقػػدسر العلمػػا وميػػا ار حػػؿ المشػػالت لػػد طػػتن المرحلػ الثانوسػ  .د ارسػػا فػ

المناىح وطرؽ التدرسس.066-016 ،066 ،

العب ػػد اهلل ،ى ػػاد الطف ػػاف ،والجبػػور  ،س ػػتـ داود عل ػػى  .)3105مي ػػا ار

الصػؼ الثػػان المتوسػػط فػ مػػادة الفسزسػػا  .د ارسػا

.215
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القاس ػػـ ،نض ػػاؿ ،أب ػػو ص ػػاع ،جعف ػػر ،وعػ ػواد ،روحسػ ػ  .)3106أس ػػبان ع ػػزوؼ الط ػػتن ع ػػف ا لتح ػػاؽ
بتخصصا الفسزسا والالسمسا والرساضػسا فػ جامعػ فلسػطسف التقنسػ -خضػور  .مجلػ جامعػ

ا ستقتؿ لألبحاث .مسترجن مف https://bit.ly/2UCSYUc

الشػػيادة الثانوس ػ العام ػ لمػػادة الالسمسػػا بالجميورس ػ

قاسػػـ ،ساسػػر سسػػلـ  .)3106تحلسػػؿ أس ػ ل اختبػػا ار

السمنسػ ف ػ ضػػو تصػػنسؼ بلػػوـ لألىػػداؼ المعرفس ػ  .مجل ػ اللسػ التربس ػ األساسػػس للعلػػوـ التربوس ػ

واإلنسانس بجامع بابؿ.652-651 ،22 ،

قرن ػ  ،زبسػػدة محمػػد  .)3102اسػػتراتسجسا
األصدقا للطباع .

التػػدرسس الفعػػاؿ ف ػ العلػػوـ والتربس ػ العلمس ػ  .المنصػػورة دار

لفتػ  ،سػػاجدة جبػػار  .)3102أثػػر اسػػتخداـ أسػػلون مقتػػرح فػ تػػدرسس مػػادة الاليربا سػ العملسػ فػ ميػػارة

الرسـ البسان لد طلبػ الصػؼ الثػان فسزسػا اللسػ التربسػ الجامعػ المستنصػرس  .د ارسػا عربسػ

ف التربس وعلـ النفس.3105-310 ،)0 20 ،

مرالز ىردو  .)3105السساسا

التعلسمس ف مصر .مسترجن مف https://bit.ly/2xtEGOo

منس  ،محمود عبد الحلسـ والبنا  ،عادؿ السعسد  .)3107تقوسـ نظاـ البواللس  Bookletالأداة للقضا
على سلبسا التسرن والرش ف امتحانا

الثانوس العام  .ورق عمؿ مقدم للندوة العلمس الثانس

للجمعس العربس للقساس والتقوسـ بالتعاوف من اللس الدراسا

العلسا للتربس جامع القاىرة.

الباغ  ،باسـ محمد ،قرن  ،زبسدة محمد ،وعبػد السػتـ ،عبػد السػتـ مصػطفى  .)3106فعالسػ التػدرسس
القا ـ على المشػروع المػدعـ بػالتقسسـ األصػسؿ فػ تنمسػ ميػا ار حػؿ المشػالت

للصؼ األوؿ الثانو  .مجل اللس التربس

جامع بورسعسد.655-626 ،36 ،

نوافل  ،محمد خسر ،والينداس  ،الفسصؿ بف حمسػد  .)3102تحلسػؿ أسػ ل امتحانػا

فػ مػادة الفسزسػا

شػيادة الػدبلوـ العػاـ

لمادة الفسزسا ف سلطن عماف ف ضو نظرس التعلـ المستند إلػى الػدماغ .مجلػ العلػوـ التربوسػ
والنفسس

جامع البحرسف.665-632 ،)0 06 ،

و ازرة التربس ػ ػ والتعلػ ػػسـ  .)3102الخط ػ ػ ا سػ ػػتراتسجس للتعلػ ػػسـ قبػ ػػؿ الجػ ػػامع  ،3121-3102التعلػ ػػسـ
المشروع القوم لمصر ،معا نستطسن ،تقدسـ تعلسـ جسد لالؿ طفؿ .القاىرة و ازرة التربس والتعلسـ.

و ازرة التربس ػ ػ ػ ػ ػ والتعلػ ػ ػ ػ ػػسـ  .)3105نسػ ػ ػ ػ ػػن نجػ ػ ػ ػ ػػاح الم ػ ػ ػ ػ ػواد ف ػ ػ ػ ػ ػ الثانوس ػ ػ ػ ػ ػ العام ػ ػ ػ ػ ػ  .مسػ ػ ػ ػ ػػترجن مػ ػ ػ ػ ػػف
https://bit.ly/2xpkInw

و ازرة التربس ػ والتعلػػسـ  .)3106مواصػػفا الورق ػ ا متحانس ػ لم ػواد العلػػوـ فسزسػػا  -السمسػػا  -أحسػػا )
للصفسف األوؿ والثان الثانو للفصؿ الدراس األوؿ للعاـ الدراس  .3131/3106مسترجن مػف

https://bit.ly/2VzHiSE
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 مسػ ػ ػ ػ ػػترجن مػ ػ ػ ػ ػػف. الفسزسػ ػ ػ ػ ػػا للثانوس ػ ػ ػ ػ ػ العام ػ ػ ػ ػ ػ

 نمػ ػ ػ ػ ػػاذج امتحانػ ػ ػ ػ ػػا.)3131 و ازرة التربس ػ ػ ػ ػ ػ والتعلػ ػ ػ ػ ػػسـ

بدسلػ لالصػتح المدرسػ بػالتعلسـ الثػانو العػاـ بمصػر فػ

https://bit.ly/3biv47F

 سػسنارسوىا.)3106

 سلو حلمػ،سوسؼ

 العلػػوـ التربوس ػ.ضػػو نظرس ػ الشػػبال والمجموع ػ الثقافس ػ نظػػاـ الثانوس ػ العام ػ الجدسػػد نموذج ػال

.72-0 ،)0 37 ،جامع القاىرة
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