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 ملخص البحث:
البحدددل  لدددة اراسدددة العدددعوباى العلميدددة لددددا معلمدددل الويةيدددا  بالمر لدددة ال ا ويدددة  هدددد 

بندا  قاممدة مدن تدم حقيق هداا الهدد  لدا طالبهم؛ ولت والتوكير المجرا وعالقتها بالتعارع المعرفل
صددعوبة علميددة تواجددي معلمددل الويةيددا  بالمر لددة ال ا ويددة  وتددم ااسددتعا ة بهددا  القاممددة فددل بنددا   73

اختبار لقياس مستوياى الععوباى لدا المعلمين، كما تم  عداا مقياس للتعارع المعرفل واختبار 
معلددم ومعلمددة فيةيددا  بالمر لددة ال ا ويددة،  24للتوكيددر المجددرا  وتددم تخبيددق اختبددار العددعوباى علددة 

كما تم اختيار فعل وا د من فعول كل معلم أو معلمدة بهدد  تخبيدق مقيداس التعدارع المعرفدل 
واختبدددار التوكيدددر المجدددرا  وأاهدددرى النتدددامج معا دددان معلمدددل الويةيدددا  مدددن صدددعوباى علميدددة عد ددددن 

توصددلن النتددامج  لددة رددع  قدددرن  % مددن الدرجددة الكليددة لالختبددار  كمددا43.5وصددلن  سددبتها  لددة 
طدداله هدداا  المعلمددين علددة توسددير اع ددداف المتعاررددة فددل مقيدداس التعددارع المعرفددل، وكددال  
ارتوددداع مسدددتوا التعدددارع المعرفدددل لدددد هم  وتوصدددل البحدددل كدددال   لدددة وجدددوا ردددع  فدددل مسدددتوا 

لدة ا عداميا بدين اا موجبة ارتباطيةالتوكير المجرا لدا هاا  الخاله  وأثبن البحل وجوا عالقة 
، وكددال  وجددوا عالقدددة والتعددارع المعرفددل لدددا طالبهددم معلمددل الويةيددا العددعوباى العلميددة لدددا 

ارتباطيدددة سدددالبة االدددة   عددداميا بدددين تلددد  العدددعوباى والتوكيدددر المجدددرا لددددا الخددداله  وبندددا  علدددة 
علمددل ضددرورن تضددمين العددعوباى العلميددة اعك ددر شدديوعا لدددا مالنتددامج السددابقة، أوصددة البحددل ب

 الويةيا  فل برامج اإلعداا أثنا  المر لة الجامعية، وكال  برامج التنمية المهنية أثنا  الخدمة 
 الععوباى العلمية، معلم الويةيا ، التعارع المعرفل، التوكير المجرا  الكلمات المفتاحية:
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The Scientific Difficulties Encountered by Secondary School 

Physics Teachers and Their Relationship to the Students' 

Cognitive Conflict and Abstract Thinking 

Abstract 

The present research aims to study the scientific difficulties 

encountered by secondary school physics teachers and their 

relationship to students' cognitive conflict and abstract thinking; for 

achieving this aim a list of 73 common scientific difficulties was 

prepared. This list was used in the construction of a test to measure 

the levels of scientific difficulties of secondary school physics 

teachers. A cognitive conflict scale and abstract thinking test were 

prepared. The difficulties test was applied to 24 secondary school 

physics teachers. One of the classes of each teacher was selected in 

order to apply the cognitive conflict scale and the abstract thinking 

test. The results showed that the physics teachers suffer from many 

scientific difficulties which amounted to 43.5% of the total score of 

the test. There was a lack of the students' ability to interpret the 

conflicting events in the cognitive conflict scale, as well as the high 

level of cognitive conflict among secondary school students. The 

research also found that there is a weakness in the level of abstract 

thinking among secondary school students. A positive correlation 

between the physics teacher scientific difficulties and their students' 

cognitive conflict has been proved. A negative correlation between 

the physics teacher scientific difficulties and their students' abstract 

thinking has been proved. Based on the results, the research 

recommends including the common scientific difficulties to the 

preparation programs during the undergraduate, as well as 

professional development programs. 
 

Keywords: The Scientific Difficulties, Physics Teacher, Cognitive 

Conflict, Abstract Thinking 
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 المقدمة
أ ددد أهددم العلددوم الخبيعيددة فددل الوقددن الددراهن؛  يددل يسددهم بدددور علددم الويةيددا  يعتبددر 

 لويةيددا يهددتم علددم او التقدددم العلمددل والتكنولددوجل فددل كافددة المجددااى  فددل افددل عمليددة كبيددر 
اسدددة الجسددديماى والموجددداى والتوددداعالى بينهمدددا فدددل الخبيعدددة اراسدددة علميدددة معمليدددة  وقدددد بدر 

تكون المواهيم الويةيامية محسوسة تشتق مباشرن من المال ظة، وقد تكون مودداهيم مجددران ا 
تنددداول  علدددم الويةيدددا  يمكدددن ااراكهدددا عدددن طريدددق الحدددواس، وهدددل أك دددر الموددداهيم صدددعوبة  ف

 ددددرس أعمدددق كمدددا د وهدددل فدددل  ودددس الوقدددن أهمهدددا د  الخبيعدددةالتراكيدددي فدددل بالبحدددل أبسددد  
علدددة ارجدددة كبيدددر مدددن التجريدددد  الويةيدددا يجعدددل مدددا العدددالى فدددل اا سدددجام الكدددو ل، وهددداا 

 والععوبة 
العلميدددة مدددن جا دددي وتحليدددل  اسدددتيعاه الموددداهيم علدددة  اعتمددداا علدددم الويةيدددا و ظدددرا 

المدددنهج علدددة تخبيدددق  تركيدددةال ردددافة  لدددة  ،النظريددداى والقدددوا ين العلميدددة مدددن جا دددي  خدددر
تعلدددم و فدددل التوسدددير والتحليدددل وااسدددتنتال اسدددتناااج  لدددة عمليدددة التجريدددي، فددد ن تعلددديم  العلمدددل

العددبر وتلمددس  اغير عاايددة يعددا به عقليةالويةيا  أمر يحتال من المعلم والمتعلم مهاراى 
تددددريس ل لددداا فددد ن الوصدددول  لدددة اعاا  اعم دددل؛ المتعدددة فدددل الوصدددول  لدددة الحقدددامق العلميدددة
وصددعوباى عد دددن نالجنددابل،  واجهددي مشددكالى ة الويةيا  وتقديمها  لددة المددتعلم بيسددر وسددهول

2016 ) 
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 ,.e.g. Kaltakci-Gurel et al)وتشددير  تددامج عدددا كبيددر مددن الدراسدداى اعجنبيددة 

2016; Retnawati et al., 2018; Ünlü Yavas & Kizilcik, 2016)  والدراسدداى
(  لدددة معا دددان معلمدددل 2018؛ العلدددوا ل، 2017؛ عبابندددي، 2012، العربيدددة نم دددله الظددداهر  

الويةيا  فل المر لة ال ا وية من صعوباى عد دن أثنا  تدريس الويةيا ، ولعل من أك ددر هددا  
الععوباى خخورن هل الععوباى العلمية، والتل تتم ل فل وجوا بعددا الوجددواى المعرفيددة 

الموددداهيم لديدددي، وكدددال  امتالكدددي لدددبعا  ااخدددل بنيدددة المعلدددم المعرفيدددة، وعددددم وردددو  بعدددا
 التعوراى الخخأ 

وت ير معا ان معلمل الويةيا  من تل  الععوباى تساؤاى عد دن  ول مدددا ا عكدداس 
ذلدد  علددة تدريسددهم للمودداهيم الويةياميددة التددل يطلددي عليهددا الخبيعددة المجددران، ومددا  نددتج عددن 

تدداا  وقددد  ،لعلميددة لدددا طالبهددم تعرقددل عمليدداى بنددا  المعرفددة ا قددد ذلدد  مددن تددأثيراى سددلبية
بددين هدداا  الخدداله؛  يددل تشددير  تددامج عد ددد مددن  تكددون تعددوراى غيددر صددحيحةال   لددة ك

 & e.g. Erman, 2017; Gudyanga & Madambi, 2014; Yates)الدراسدداى 

Marek, 2014)  يعدددد أ دددد المعددداار الرميسدددة لتكدددون التعدددوراى  الويةيدددا  لدددة أن معلدددم
 & e.g. Antink-Meyer)ا جددة لددال  توصددلن اراسدداى أخددر الخخددأ لدددا طالبددي، و تي

Meyer, 2016; Korur, 2015; Liu & Li, 2017)  الويةيددا  لددة أن معلمددل 
  تشاركون  وس التعوراى الخخأ مل طالبهم 

علددم الويةيددا ؛  يددل وقددد ترتددي علددة مددا سددبق ا تشددار التعددوراى الخخددأ بددين اارسددل 
بدددين المتعلمدددين فدددل كافدددة التعدددوراى تنتشدددر توصدددلن  تدددامج اراسددداى عد ددددن  لدددة أن تلددد  

مختلددددد  موردددددوعاى الويةيدددددا  م دددددله التركيدددددي الجةي دددددل للمددددداان فدددددل المرا دددددل التعليميدددددة، و 
(Kapici & Akcay, 2016) ، التطيددر فددل و ا تقددال الحددرارن، و ارجددة الحددرارن، و الحددرارن، و

السددددحي تكددددون و (، 2016، و خددددرون  الخعددددامح الحراريددددة للمددددواا ن وافلددددةو ارجددددة الحددددرارن، 
 ,Bani-Salameh & Hisham)ة القددون والحركدد و ، (De Cock et al., 2018)والريددا  

(، (Low & Wilson, 2017قدددا ون  يدددوتن ال الدددل و را الوعدددل، و الدددو ن، و ، (2017
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، (Eshach et al., 2018)العددوى و (، 2016الحركددة الدوريددة نملكدداو  والمعمددر ، و 
الموجدداى الكهرومطناطيسددية، و ، (Ceuppens et al., 2018)الضددو  والهندسددة البعددرية و 
  (2017، و خرون  المعاار المترابخة، وصدر الموجة نمحرم و 

فددل أن تعلمهددم  الدرجددةوتكمددن خخددورن ا تشددار التعددوراى الخخددأ بددين المتعلمددين بهددا  
الال ددق مبنددل عليهددا، فتتحددول تلدد  التعددوراى  لددة عددامق فددل طريددق تعلددم المودداهيم الجد دددن؛ 

م بتعوراتي الخخأ بشدن ع ها تعخيي توسدديراى تبدددو منخقيددة بالنسددبة لددي،  يل  تمس  المتعل
مدددل ها الرغم مدددن تعاررددد بددد  عدددن العدددالم مدددن  ولددديبنيتدددي المعرفيدددة التدددل تشدددكلن ومتوقدددة مدددل 

، وتددةااا المشددكلة تعقيدددا  ددين تعددب  تلدد  التوسدديراى العددحيحة التددل توصددل  ليهددا العلمددا 
امددل مقاومددة للددتعلم ومعيقددة اكتسدداه المودداهيم التعددوراى راسددخة عميقددة الجدداور، فتشددكل عو 

 (Basheer et al., 2018؛ 2016ن وافلة و خرون،  العحيحة
و تيجدددة للعدددعوبة البالطدددة التدددل  واجههدددا المدددتعلم فدددل التخلدددل عدددن تعدددوراتي وأفكدددار  
الخخددأ، وخاصددة  ذا كددان يمتلكهددا منددا وقددن طويددل ف  ددي تنشددأ  الددة مددن التعددارع المعرفددل 

Cognitive Conflict  فيتولددد لديددي   سدداس ااخلددل بالتندداقا بددين التعددور يااخددل عقلدد ،
الخخأ الا  بحو تددي والتعددور العددحي ، ويددتم  ددل هدداا التندداقا عندددما  دددر  المددتعلم خخددأ 

 التعور الموجوا لديي 
أن التعددارع المعرفددل هددو شددعور  Akmam et al. (2018) و خددرون ويددرا أكمددام 

معتقداتددي مددل بعضددها الددبعا، أو عندددما يكتشدد  عدددم  المددتعلم بعدددم الرا ددة عندددما تتندداقا
 Oliver and Venville (2017) أوليوددر وفينويددل بينمددا يعتبددر صددحة مددا  ددامن بددي بقددون 

التعددددارع المعرفددددل  الددددة مددددن الحيددددرن والدهشددددة تعدددديي المددددتعلم  تيجددددة لتعددددار  المعددددار  
نيددة المعرفيددة وأ مددا  الجد دن المقدمة لي  ول   دا الظواهر مل المعلومدداى المخة ددة فددل الب

عندما يوكددر المتعلمددون سددويا مددن أجددل توسددير   الة التعارع المعرفل وتةاااالحالية،    توكير 
 ما ا ظو  

 وتعد عملية التعارع المعرفل أ د أهم أركان  ظرياى التطيددر المودداهيمل، فلقددد اعتبددر
الداخليددددة أن التعدددارع المعرفدددل أو مدددا أطلدددق عليدددي الخبدددرن  Jean Piaget بياجيدددي جدددان



الصعوبات العلمية لدى معلمي الفيزياء بالمرحلة الثانوية وعالقتها بالتصارع المعرفي والتفكير المجرد  
 لدى طالبهم 

 2019  (الرابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1240                (جامعة عني مشس  -يةجملة كلية الرتب

للتناقضددداى المتعارردددة محدددورا أساسددديا لعمليدددة التخدددور المعرفدددل للمدددتعلم، وقدددد اهدددر هددداا 
 Theالموهددوم فددل الكتابدداى اعولددة لبياجيددي، كمددا قددام بتخددوير  مددن خددالل  مددوذل الموا  ددة 

Equilibration Model  الدددا  يعددد  التنظددديم الدددااتل الدددداخلل(Hoidn, 2017)  
أهددددم  أ ددددديددددة التعليميددددة لدراسددددة التعددددارع المعرفددددل لكو ددددي ( اعهم2018ويرجددددل الحربددددل ن

، كمدددا يعتبدددر أ دددد Working Memoryالمتطيدددراى المرتبخدددة بأ شدددخة الدددااكرن العاملدددة 
تكيدد  عمليدداى الددتعلم بمددا  ددتال م مددل  دددوا أ ظمددة  تعيددقالمتطيراى المعرفية التل يمكن أن 

 معالجة المعلوماى 
ل باهتمددام وارددد  مددن قبدددل البددا  ين فدددل و ظددرا عهميدددة التعددارع المعرفدددل فقددد  ظددد 

مجال التربية العلمية، فتم استخدام عدا كبير مددن اسددتراتيجياى التدددريس التددل تعتمددد بعددورن 
سددتراتيجياى الددتعلم؛ فددتم توايدد  اأساسية علة التعارع المعرفل فددل تحسددين مختلدد   ددواتج 

 Akmam et) يةعددالل التعددوراى الخخددأ  ددول الويةيددا  الحاسددوبفددل التعددارع المعرفددل 

al., 2018) ، تحسدددين  ظددددرن لالددددمج بددددين تعلدددم اعقدددران واسدددتراتيجية التعددددارع المعرفدددل و
اسددتراتيجية كما تددم اسددتخدام ، (Singer, 2018)طبيعة العلم وتحقيق التعلم  حو المتعلمين 

تعددد ل التعددوراى الخخددأ للمودداهيم الويةياميددة نخلددة، فددل التندداقا المعرفددل و مددوذل بوسددنر 
(، 2015تنميددة تحعدديل الويةيددا  والتوكيددر الناقددد نجددواا، فددل اع ددداف المتناقضددة و (، 2015

، (Mufit et al., 2018)تنميددة ااسددتيعاه المودداهيمل للويةيددا  فددل التعددارع المودداهيمل و 
 ,.Budiman et al)تنميددة التحعدديل العلمددل والمعرفددل فددل إاارن التعددارع المعرفددل و 

مخخخددددداى وخدددددرام  التعدددددارع  م باسدددددتخدا ملحواددددداج  اهتمامددددداج   كمدددددا وجدددددي البدددددا  ون (2014
 اكتسددداه مودداهيم اع يدددا  نالربيعدددلفدددل تحقيدددق عدددا مدددن المخرجددداى والتددل منهددداه المعرفددل 

(، وتعويي التعددوراى البد لددة للمودداهيم فددل و دددن المدداان وتركيبهددا، وتنميددة 2015، و خرون 
د المعلومدددددداى مهدددددداراى توليدددددد تنميددددددة (، و 2016مهدددددداراى التوكيددددددر الناقددددددد ن ددددددو س وكامددددددل، 

  (2017نالحسناى، 
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وباسددتقرا  الدراسدداى السددابقة يمكددن مال ظددة أن هددا  الدراسدداى ركددةى علددة اسددتخدام 
التعددارع المعرفددل كأ ددد اسددتراتيجياى التدددريس أ  اسددتخدامي كمتطيددر مسددتقل لبيددان تددأثير  

ممددا يشددير  لددة وجددوا قعددور واردد  فددل الدراسدداى التددل  ،علددة المتطيددراى اعخددرا التابعددة
هتمن بقياس التعارع المعرفل الددا   تعددر  لددي المددتعلم، وذلدد   تددة يمكددن فهمددي بخريقددة ا 

، والتعر  علة العوامل التل تاثر فل مقدار التعارع الا   تعددر  لددي المددتعلم، اأك ر عمق
 لددة أن  Lee and Yi (2013)وبالتددالل  مكا يددة رددبخي والددتحكم فيددي  ويشددير لددل ويددل 

ن ي يل لددم  ددتمكن معظددم المعلمدد  ؛كبيرا بالنسبة لتعلم الويةيا  التعارع المعرفل يشكل تحديا
شددكل مناسددي، فددال  ددةال المعلمددون فددل  اجددة  لددة فهمددي بشددكل ب اارن التعددارع المعرفددل  من

 أفضل ومعالجتي واستطاللي فل   داف التطيير المواهيمل للخاله 
لتوكيدددر ام وا يمكدددن تحقيدددق الوهدددم العميدددق لكيويدددة  ددددوف التعدددارع المعرفدددل اون فهددد 

المجددرا؛  يددل يعتبددر تمكددن المتعلمددين مددن هدداا الددنم  مددن التوكيددر رددرورن لحددل التعددار  
عالقدداى   ارا الوصددول للتوسددير العددحي  للظددواهر التددل تددرتب  بهدداا التعددار ، ومددن ثددم و 

مدددن خدددالل ، فالموقددد  فدددلالمتدددوفرن تلددد  المعلومددداى واسدددتنتال معلومددداى جد ددددن بندددا ج علدددة 
ل الورا توليددد صددور جد دددن أصدديلة لددم تكددن موجددوان مددن قبددل مددن خددالل التوكير المجرا يحاو 

وإعدداان تجميعهددا واسددتخدامها للوصددول عفضددل  للظدداهرن التركيددة علددة الخعددامح اعساسددية 
 ( Tumonis, 2016؛ 2012 ل للمشكالى نشبيي، 

ان التوكيدددر  Böttcher and Schlierkamp( 2016ن وشددديلركام  ويدددرا بوتشدددر
درن المدددتعلم علدددة اسدددتنبا  قواعدددد عامدددة ومبددداا  علميدددة مدددن اعم لدددة قددد  فدددلالمجدددرا  تم دددل 

  ددل المشددكالى  بينمددا يعتبددر فيال كددوية فددلاستخدامها  استعداااج المختلوة المخرو ة وذل  
توكير المجددرا أ ددي  ددوع مددن التوكيددر يسددتخيل خاللددي الخدداله  يجدداا ال Velasquez (2013ن

القيددام  فددل  جد دددن مددن خددالل ااعتمدداا عليهددا مواقدد  فددلعالقدداى بددين المودداهيم واسددتخدامها 
 وتحليل الوررياى استعداااج لحل المشكالى  ااستدال العلملبعملياى 

باهتمددام مددن   ظددلو ظراج عهمية التوكير المجرا كأ ددد مخرجدداى التربيددة العلميددة فقددد 
المجددرا فهنددا  اراسدداى اسددتهدفن تنميددة مهدداراى التوكيددر  ،قبددل البددا  ين والدراسدداى العلميددة
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واإلتقددان  المعرفددلمخخخدداى التعددار   اسددتراتيجيتلم ددل  ،باسددتخدام اسددتراتيجياى تدريسددية
وهنددا  اراسدداى أخددرا سددعن  لددة تنميددة مهدداراى التوكيددر المجددرا (، 2012نشبيي،  المعرفل

، واسددتهدفن (Alexandron et al., 2014)لدددا الخدداله مددن خددالل بنددا  بددرامج مقتر ددة 
مج قاممددة علددة التوكيددر المجددرا لتنميددة مخرجدداى تعلددم أخددرا، م ددل اراسدداى أخددرا اقتددرا  بددرا

  (2013،  نطنخاو  ل المشكالى 
، قيدداس التوكيددر المجددرا ومهاراتددي لدددا الدارسددينوقددد  دداول عدددا  خددر مددن البددا  ين 

ا الددوا فددل مر لددة التوكيددر  مددن الخدداله %46.6 لددة أن ( 2013  نالعمددر فتوصددلن اراسددة 
 %15.7، ولددة اا تقاليددة بددين التوكيددر المحسددوس والمجددرافددل المر  %35.7، والمحسددوس

ااهتمددام بتنميددة التوكيددر المجددرا لدددا  بضددرورن وأوصددن الدراسددة  ،فددل مر لددة التوكيددر المجددرا
 لددة أن  Darwish (2014)كافة المرا ل التعليمية  وتوصلن اراسددة ارويدد  الخاله فل 

، عنددد مر لددة التوكيددر المجددرا  هددربجامعددة اع طاله الورقددة الرابعددة بشددعبة العلددوم  من 62%
عنددد مر لددة التوكيددر بجامعة اع هر فق  من طاله الورقة اعولة بشعبة العلوم  %40بينما 

المر لدددة ال ا ويددة لددد هم رددع  فدددل  خريجددلالخدداله   وتشددير هددا  النتدددامج  لددة أن المجددرا
وكيدددددر عندددددد مر لدددددة الت؛  يدددددل أن  سدددددبة كبيدددددرن مدددددنهم ا  ةالدددددون مهددددداراى التوكيدددددر المجدددددرا

بااهتمدددام بتنميدددة التوكيدددر المجدددرا مدددن خدددالل امدددج اع شدددخة ن الدراسدددة وأوصددد  ،المحسدددوس
 التعليمية خالل المناهج الدراسية 

ويحتدددال عدددالل الضدددع  فدددل مهددداراى التوكيدددر المجدددرا  لدددة معلدددم فيةيدددا  قددداار علدددة 
البددي علددة تدددريس المودداهيم المجددران ب تقددان، واختيددار ااسددتراتيجياى المناسددبة لتنميددة قدددرن ط

التوكير المجرا بما يمكنهم من التوصل  لة توسيراى منخقية وبنددا  اسددتنتاجاى علميددة و ددل 
 مشكالى  ياتية   

تدددريس العالقددة بددين صددعوباى  الحددالل  لددة اراسددةعة البحددل وفل رو  مددا سددبق يسدد 
فددل و  والتوكير المجرا لدا طالبهددم  المعرفلوالتعارع  المر لة ال ا وية معلمللدا  الويةيا 
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 دددوا علددم الوريددق البح ددل ا توجددد اراسددة عربيددة أو أجنبيددة هدددفن  لددة تعددر  طبيعددة تلدد  
 العالقة 

 تحديد مشكلة البحث: 
معا ددان معلمدددل الويةيددا  بالمر لدددة ال ا ويددة مدددن صدددعوباى تتحدددا مشدددكلة البحددل فدددل  

معرفدددة بندددامهم للتددداا   لدددة تكدددوين تعددوراى خخدددأ لددددا طالبهدددم قددد تعرقدددل عمليددداى علميددة 
وقد تحدف  الة من التعارع المعرفل لد هم، كما قد تاثر علة مسددتوياى توكيددرهم  ،لعلميةا

المجرا   وللتطلي علة ها  المشكلة يحاول البحل اإلجابة عددن السدداال التددالله  مددا العالقددة 
التعددارع المعرفددل والتوكيددر و بددين العددعوباى العلميددة لدددا معلمددل الويةيددا  بالمر لددة ال ا ويددة 

 التاليةه الورعية ا طالبهم؟  ويتورع من هاا الساال اعس لةالمجرا لد
 ما مستوا الععوباى العلمية لدا معلمل الويةيا  بالمر لة ال ا وية؟   1

 المر لة ال ا وية؟ طاله العوو  ال الثة بما مستوياى التعارع المعرفل لدا   2

 ؟ يةطاله العوو  ال الثة بالمر لة ال ا و ما مستوياى التوكير المجرا لدا   3

التعددارع و مددا العالقددة بددين العددعوباى العلميددة لدددا معلمددل الويةيددا  بالمر لددة ال ا ويددة   4
 المعرفل لدا طالبهم؟ 

التوكيدددر و مدددا العالقدددة بدددين العدددعوباى العلميدددة لددددا معلمدددل الويةيدددا  بالمر لدددة ال ا ويدددة   5
 المجرا لدا طالبهم؟ 

 وتوكيرهم المجرا؟ ما العالقة بين التعارع المعرفل لدا طاله المر لة ال ا وية   6

 أهداف البحث:
 هد  البحل الحالل  لةه

 تحد د مستوياى الععوباى العلمية لدا معلمل الويةيا  بالمر لة ال ا وية  -

تعددددر  العالقددددة بددددين العددددعوباى العلميددددة لدددددا معلمددددل الويةيددددا  ومسددددتوياى التعددددارع  -
 المعرفل لدا طالبهم 
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لويةيددا  ومسددتوياى التوكيددر المجددرا تعر  العالقة بين الععوباى العلميددة لدددا معلمددل ا -
 لدا طالبهم 

 تعر  العالقة بين التعارع المعرفل لدا طاله المر لة ال ا وية وتوكيرهم المجرا  -

 مصطلحات البحث:
ه مواقددد  معرفيدددة معقددددن وغامضدددة Scientific Difficultiesالعدددعوباى العلميدددة  -

ة من اارتبددا  أثنددا  تدريسددي؛ ممددا تواجي معلم الويةيا  بالمر لة ال ا وية، وتولد لديي  ال
قددد  دداا   لددة  عاقددة عمليددة الددتعلم لدددا طالبددي، ويحتددال المعلددم  لددة مةيددد مددن الجهددد 

 والتوكير للتطلي علة تل  المواق  

 وسددية وعقليددة تسدديخر علددة  ااخليددة  الددةه Cognitive Conflictالتعددارع المعرفددل  -
 تعددورين بددين واارددخراه اقابالتندد طالددي المر لددة ال ا ويددة وتضددعي فددل موقدد   تسددم 

 يم ددل جد ددد و خددر المعرفيددة مخخخاتددي فددل ومسددتقر قددديم  أ دددهما معددين فيةيددامل لموهوم 
 بددددين توافدددق  لدددة المدددتعلم  يعدددل عنددددما الحالدددة هدددا   وتنتهدددل السدددليم، العلمدددل التعدددور

ويقددداس بدرجدددة الخالدددي فدددل مقيددداس   عليدددي المعروردددة والمعلومددداى السدددابقة معلوماتدددي
 ل المستخدم فل هاا البحل التعارع المعرف

قددددرن طالدددي المر لدددة ال ا ويدددة علدددة توليدددد ه Abstract Thinking المجدددرا التوكيدددر -
واسدددتيعاه الموددداهيم والتعميمددداى ذاى العدددلة باعشددديا  واعفكدددار غيدددر المحسوسدددة مدددن 
خدددالل ممارسدددة مجموعدددة مدددن المهددداراى تتم دددل فدددل التوسدددير، والتخبيدددق، وااسدددتنتال، 

تجريددددي  ويقدددداس بدرجددددة الخالددددي فددددل اختبددددار التوكيددددر المجددددرا وفددددر  الوددددرو ، وال
 المستخدم فل هاا البحل 

 حدود البحث:
 اقتعر البحل الحالل علةه
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بالمر لددة ال ا ويددة العدداملين بدد اارن أوسدديم التعليميددة، وإاارن الويةيددا  معلمددل مجموعددة مددن  -
 كرااسة التعليمية، ومنخقة الجيةن اع هرية بمحافظة الجيةن 

مدددن طددداله معلمدددل الويةيدددا  السدددابق تحد ددددهم، والدددا ن  درسدددون بالعدددوو   مجموعدددة -
 ال الثة بالمر لة ال ا وية 

القددون والحركددة، وخددواد المدداان، والحركددة الموجيددة، والكهربيددة والمطناطيسددية، والويةيددا   -
الحد  ددة مددن مورددوعاى الويةيددا ؛  ظددرا عن هددا  المورددوعاى هددل التددل  ددتم اراسددتها 

 ية بالمر لة ال ا و 

 ارا  التناقا، وااهتمام، والقلددق، وإعدداان التقيدديم المعرفددل للموقدد  مددن أبعدداا التعددارع  -
 المعرفل؛  ظرا لكو ها اعبعاا اعك ر أهمية فل عملية التعارع المعرفل 

التوسددددير، والتخبيددددق، وااسددددتنتال، وفددددر  الوددددرو ، والتجريددددي مددددن مهدددداراى التوكيددددر  -
اعساسية التددل يجددي أن تتددوافر لدددا طالددي المر لددة  المجرا؛  ظرا ع ها تم ل المهاراى

 ال ا وية  تة  تمكن من التوكير المجرا 

 منهج البحث:
 اتبل البحل الحالل المنهج الوصول التحليلل، والمنهج الوصول اارتباطل المقارن  -

 فروض البحث: 
معلمددددل االددددة ا عدددداميا بددددين العددددعوباى العلميددددة لدددددا  موجبددددة توجددددد عالقددددة ارتباطيددددة  1

 والتعارع المعرفل لدا طالبهم  لويةيا ا

 معلمددل الويةيددا االة   عاميا بين الععوباى العلميددة لدددا  سالبة توجد عالقة ارتباطية  2
 والتوكير المجرا لدا طالبهم 

التعددارع المعرفددل لدددا طدداله المر لددة االددة ا عدداميا بددين  سددالبة توجد عالقة ارتباطية  3
 ال ا وية وتوكيرهم المجرا 
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 حث:أهمية الب
قد يسهم البحل الحالل فل  ياان وعل معلمل الويةيا  بالمر لة ال ا ويددة بالعددعوباى 
العلميددددة التددددل قددددد تددددواجههم أثنددددا  عمليددددة التدددددريس؛ ممددددا قددددد  دددداا   لددددة ا خوددددا  مسددددتوا 
التعارع المعرفل لدا طالبهم، كما قد  اا   لة  ياان مهاراى التوكيددر المجددرا لدددا هدداا  

لبحل موجهل الويةيا  علة تعر  العددعوباى العلميددة لدددا المعلمددين الخاله  وقد يساعد ا
 بالمر لة ال ا وية؛ مما قد  ةيد من كوا ن عملياى التوجيي واإلرشاا التل يقومون بها 

 ظددر القدداممين علددة بددرامج  عددداا المعلمددين وبددرامج التنميددة المهنيددة البحددل   وجدديقددد و 
ى العلميددة التددل تواجددي معلمددل الويةيددا   لددة رددرورن بددال مجهددوا مقعددوا لتحد ددد العددعوبا

بالمر لة ال ا وية، ومواجهددة هددا  العددعوباى مددن خددالل امجهددا فددل تلدد  البددرامج  وكددال  قددد 
 دداا  البحددل  لددة  يدداان اهتمددام مخخخددل مندداهج الويةيددا  بالتعددارع المعرفددل الددا  يحدددف 

عرفيدددة السدددابقة، ااخدددل امددداع المدددتعلم أثندددا  اكتسدددابي لموددداهيم جد ددددن تتنددداقا مدددل بنيتدددي الم
ويكون هاا ااهتمام من خالل عالل التعوراى الخخأ فل البنية المعرفية والتددل تدداا   لددة 

فددل  يدداان  –فددل  الددة اسددتمرار وجددوان  – دوف هاا التعارع، وتوايدد  التعددارع المعرفددل 
اهتمام المتعلم بالماان التعليميددة  عددالون علددة مددا سددبق، فقددد  وجددي البحددل مخخخددل المندداهج 

يددد مددن ااهتمددام بددالتوكير المجددرا باعتبددار  أ ددد أهددم المخرجدداى التعليميددة التددل يمكددن أن لمة 
تساعد المتعلم فل اكتساه المعرفة العلمية وتخبيقها من خالل  ل المشكالى فل المواقدد  

 الحياتية المختلوة 

 اإلطار المعرفي للبحث
التددل يعدددا ل  مالمددد  العددعوباى العلميدددة لدددة تعددر   المعرفدددل للبحددلهددد  اإلطددار 

منها معلمل الويةيا ، وأهم الدراساى التددل أجريددن فددل هدداا المجددال، وكددال  موهددوم التعددارع 
المعرفددل وعالقتددي بالتعددوراى الخخددأ لدددا الخدداله، وأهددم النظريدداى والدراسدداى التددل فسددرى 
كيويدددة  ددددوف التعدددارع المعرفدددل، وفدددل  هايدددة اإلطدددار المعرفدددل تدددم تنددداول موهدددوم التوكيدددر 
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أهم مهاراتي الورعية، والورق بيني وبين التوكير المحسوس، والدراسدداى التددل اهتمددن المجرا، و 
 بتنمية التوكير المجرا 

 :The Scientific Difficultiesالصعوبات العلمية  -أوال
يسدددعة تدددددريس الويةيدددا   لددددة  عدددداا طدددداله ملمدددين بأساسددددياى العلدددم وقدددداارين علددددة 

قدد  التددل  واجهو هددا فددل  يدداتهم اليوميددة  ويلددتمس التوكيددر العلمددل فددل كافددة الظددواهر والموا
الك ير من العاملين فل ميدان تدريس الويةيا  فل المر لة ال ا ويددة أن هنددا  شددكوا مسددتمرن 
مددن صددعوبة الويةيددا  ورددع  قدددرن الخدداله علددة اسددتيعابها، وقددد تعددوا هددا  الشددكوا  لددة 

المودداهيم اعساسددية  كا ددن رددع  أاا  المعلددم فددل تدددريس الويةيددا  وعدددم تمكنددي منهددا، فدد ذا
تلددد  قدددد  رجدددل  لدددة عددددم وردددو   فددد ن ذلددد  الويةيدددا  غيدددر واردددحة فدددل ذهدددن الخالدددي لعلدددم 

  (2012الظاهر ، الخاله ن أاا   نعكس علةمما قد   وسي فل ذهن المعلم  المواهيم 
 ,Erman؛ 2016ولقدددد توصدددلن  تدددامج اراسددداى عد ددددن نم دددله الةغبدددل وخلددد ، 

2017; Gudyanga & Madambi, 2014; Yates & Marek, 2014 لة أن فهددم  )
الخددداله وتعدددوراتهم فدددل مدددداان الويةيدددا  يعتمدددد بشدددكل مباشددددر علدددة فهدددم وتعدددوراى معلددددم 
الويةيدددا  لهدددا، وأن معلدددم الويةيدددا  يعتبدددر أ دددد المعددداار الرميسدددية للمشدددكالى التعليميدددة التدددل 

الدددور المحددور  الددا   يعددا ل منهددا طدداله المر لددة ال ا ويددة  وتبددر   تددامج الدراسدداى السددابقة
يقوم بي معلم الويةيا ؛  يل يعتبر الدعامة اعساسية لعملية التدريس؛ لال   نبطددل ااهتمددام 

 بي والتعر  علة قدراتي المختلوة والععوباى التل يعا ل منها بعورن اورية مستمرن 
وتتم دددل العدددعوباى العلميدددة فدددل مواقددد  معرفيدددة صدددعبة تواجدددي معلدددم الويةيدددا   تيجدددة 

شددكالى وارددخراباى ااخددل بنيتددي المعرفيددة، وذلدد  بسددبي امتالكددي لتعددوراى خخددأ أو فهددم لم
غيدددر اقيدددق علميدددا أو وجدددوا فجدددواى معرفيدددة تجعدددل رؤيتدددي لموردددوع فيةيدددامل معدددين غيدددر 
مكتملددة  وتتعدددا أسددباه معا ددان معلمددل الويةيددا  مددن تلدد  العددعوباى، فتشددير اراسددة ن وافلددة 

ن وجدددوا العدددعوباى العلميدددة لدددد  معلدددم الويةيدددا  (  لدددة أEkici,2016؛ 2016و خدددرون، 
علددة وجددي التحد ددد يعددوا  لددة أن المودداهيم الويةياميددة صددعبة الوهددم ومجددران اإلارا  وا يمكددن 
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مشاهدتها بشكل مباشر، وهل أك ر صعوبة مددن مودداهيم مجددااى العلددوم اعخددرا، فمنهددا مددا 
لموجيددة، ومنهددا مددا  تعلددق بالويةيددا   تعلق بالقون والحركة، ومنها ما  تعلق بالموجددة والحركددة ا

 الحرارية، فم ال قد ا يمية المعلم بين موهوم الحرارن وموهوم ارجة الحرارن   
علة كل ما هددو جد ددد  معلم الويةيا قلة اطالع (  لة أن 2016ويشير أبو جحجو  ن

يددي فددال تكددون لد يعتبددر أ ددد أهددم أسددباه العددعوباى العلميددة لديددي؛ ومويددد فددل مجددال الويةيددا 
عددداان مدددا تكدددون  والظدددواهر والمتطيدددراى الحد  دددة والتدددل بااكتشدددافاى العلدددم القددددرن علدددة ربددد  

فتتكددون بددال  فجددون بددين العلددم الددا   درسددو ي ومددا  دددور  ددولهم مددن  ،الخددالهمحددور اهتمددام 
فددل  ددين  . يدداتهم يضددع  لددد هم اإل سدداس بأهميددة الويةيددا  فددل ، وبالتددالل أ ددداف واددواهر

أن أ دددد اسدددباه  Sadowska and Kamińska (2010ا ن دددر  سااوسدددكا وكامنسدددك
ديم مدداان علميددة صددعبة مددن النا يددة المواهيميددة، العددعوباى العلميددة لتدددريس الويةيددا  هددو تقدد 

   تضمنها محتوا كتي الويةيا   مل صعوبة اللطة العلمية والمورااى الموجوان التل 
داا ؛  يددل توصددلن وقددد تبدددأ العددعوباى العلميددة لددد  معلددم الويةيددا  مددن مرا ددل  عدد 

 لددة أن العددعوباى التددل  Şahin and Yağbasan (2012) وياسددبان شدداهيناراسددة 
يعددددا ل منهددددا الخدددداله المعلمددددين أثنددددا  اراسددددتهم للويةيددددا  تمتددددد معهددددم أثنددددا  عملهددددم بمهنددددة 
التدددريس  وقددد أورددحن  تددامج عد ددد مددن الدراسدداى التددل تناولددن تعلددم الويةيددا  فددل المر لددة 

 McBride, 2012; Oon & Subramaniam؛ 2018لشددايل، الجامعيددة نم ددله ا

( أن تعلددم الويةيددا  يعددد عقبددة لددد  ك يددر مددن الخدداله المعلمددين، وأن هدداا  الخدداله 2013
يعدددا ون مدددن صدددعوباى علميدددة عد ددددن؛  ظدددرا ارتبدددا  اراسدددتهم للويةيدددا  بك يدددر مدددن القدددوا ين 

لددة المعنددة الويةيددامل الكددامن المجددران وارتباطهددا بعددورن كبيددرن بالريارددياى اون التركيددة ع
 ورا  المعاااى الريارية 

مددا  تعلمددي  وجددوا فجددون كبيددرن بددين لددة  Redish (2015)وتوصددلن اراسددة ريدددي  
يارددياى مددل مددا يجددي أن يسددتخدمو  فددل  ددل المسددامل الويةياميددة، مددن ر الخدداله الجددامعيون 

را لمجدد الريارددل ا وأن تخبيقدداى الريارددياى بالويةيددا  تختلدد  فددل اسددتخدامها عددن التخبيددق
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كمدددددا أن الطدددددر  مختلددددد  الرياردددددياى، فدددددل مقدددددرراى  الجدددددامعيون  الدددددا   درسدددددي الخددددداله
توسددير   ثددم  ومددن أوا،أجددل تم يددل الواقددل  فاستخدام الريارياى فل  ل المسامل الويةيامية من

 الخدددداله لددددا خخددددأ تعدددوراى  لددددة غالبدددارا،  ددداا  لمجدددد فدددل  دددين اسددددتخدام الرياردددياى ا
 الويةيددددا   لددددة أن معلمددددل( 2014  كمددددا يشددددير الشددددايل نيم الويةياميددددةعددددن المودددداه المعلمددددين
وقددد و ي، مددن الددتعلم ذاتدد أك ددر  المسددامل فددل  ددل الكميددة المهدداراى علددة التركيددة  لددة  تجهددون 
فهددم   لددة  عاقددةفددل المسددامل الويةياميددة  ااتجددا   حددو التوغددل فددل المعالجدداى الريارددية دداا  

 الجا ي اعك ر أهمية وهو  الكيول الويةيامل الخاله للجا ي
ومددددن  ا يددددة أخددددر ، فدددد ن امددددتال  معلددددم الويةيددددا  لمسددددتوا رددددعي  مددددن المهدددداراى 

 تم ددل القدددرن علددة التعامددل مددل القددوا ين الويةياميددةالريارددية قددد  دداثر سددلبا علددة أاامددي؛  يددل 
يحتاجها المعلددم مددن أجددل  ددل المسددامل  وتوايوها التواي  العلمل السليم أ د الجوا ي التل

أن العددددعوباى العلميددددة فددددل   لددددة (2013سددددرور ن لعددددن  تددددامج اراسددددةياميددددة، ولقددددد خالوية 
فددل مدداان  معلمددل الويةيددا رددع  مسددتوا  تدددريس مدداان الويةيددا  بالمر لددة ال ا ويددة تعددوا  لددل
؛  يددل تددم التوصددل  لددة وجددوا رددع  لدددا الريارياى كأاان مساعدن فددل فهددم مدداان الويةيددا 

والقددددرن علدددة التعامدددل مدددل القدددوا ين  ،لموهدددوم الويةيدددامللل الوهدددم الكيوددد معلمدددل الويةيدددا  فدددل 
د  لهددم للمسددامل عندد  صددعوباى لددد هم  لدددا و مدد م، الويةيامية، وتوايوها التوايدد  العلمددل السددليم 

  الويةيامية
ويشددددير تعدددددا العددددعوباى العلميددددة التددددل يعددددا ل منهددددا معلمددددل الويةيددددا  فددددل المر لددددة 

تعر  علة مسددتوياتها لدددا هدداا  المعلمددين، ال ا وية  لة ررورن اراسة ها  الععوباى، وال
وكال  اراسة تأثيراتها علة المتطيراى التل تاثر فل تعلم الويةيا  لدددا طالبهددم، ومددن أم لددة 

 ها  المتطيراى التعارع المعرفل، والتوكير المجرا 

 : Cognitive Conflictي التصارع المعرف -ثانيا

ي لعمليددة الددتعلم خددالل العقددوا المارددية، فددل رؤيتدد  ملحوادداج  تحددواج شددهد الحقددل التربددو  
وذلدد   تيجددة لظهددور مجموعددة مددن  ظريدداى الددتعلم التددل اعتمدددى فرورددها علددة عدددا كبيددر 
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 Constructivismمدددن التجددداره التدددل أجريدددن علدددة اإل سدددان، وتعدددد النظريدددة البناميدددة 

Theory ا  النظريددة فدد ن محددور اارتكدد  هددا   وطبقدداج افتراردداى  فددل مقدمددة تلدد  النظريدداى
ويتوقدد  اكتسدداه المعلومدداى الجد دددن علددة  ،فل عمليددة الددتعلم هددو معلومدداى المددتعلم السددابقة

الددرب  بينهددا لتكددوين أبنيددة معرفيددة متة ددة فددل   ددتمكن مددنوذل   تة تل  المعلوماى السابقة، 
  (2016ن و س وكامل،  يعقل

  لددة أن هنددا  Vosniadou and Skopeliti (2017) وسكوبيليتل فوسنااوويرا 
التل تشير  لة أن المتعلمين لد هم معلوماى ومودداهيم متأصددلة ااخددل بنيددتهم عدا من اعالة 

، وتق  هددا  المعلومدداى عامقددا أمددام العحيحةالمعرفية ا تكون متوقة مل التوسيراى العلمية 
عخيددي توسدديراى تبدددو يوذلدد  ع ددي  الخخأ؛؛  يل  تشبل المتعلم بم ل هاا الوهم الويةيا تعلم 

بالنسبة لي، وع ها تأتل متوقة مددل تعددور  المعرفددل الددا  تشددكل لديددي عددن العددالم مددن  منخقية
، التعدددوراى البد لدددةم دددله التعدددوراى الخخدددأ، و  ولدددي  ولقدددد اسدددتخدمن معدددخلحاى عد ددددن 

 التعددددوراى المسددددبقة لىشددددارن  لددددة أفكددددار الخدددداله غيددددر المتوافقددددة مددددل التوسدددديراى العلميددددةو 
 العحيحة 

 تيجددددة لعوامددددل متعدددددان ومتداخلددددة، ويمكددددن تعددددني  تلدددد   وتنشددددأ التعددددوراى الخخددددأ
ااسدددتعداااى، و مسدددتوا النضدددج، و العوامدددل  لدددة عوامدددل ااخليدددة تتم دددل فدددل أسدددلوه الدددتعلم، 

 قددح العمددق و وعوامل خارجية تتم ل فل وجوا تعوراى خخأ لدا المعلم  وسددي،   القدراىو 
لعالقدددة بدددين المدددنهج عددددم وردددو  او فدددل محتدددوا الكتددداه، واسدددتخدام طدددرق تددددريس تقليديدددة، 

 A’yun et)تعار  معخلحاى الحيان اليومية مل المعخلحاى العلمية و و يان المتعلم، 

al., 2017; Mehmetlioğlu, 2014) وا  ددةال عامددل المعلددم هددو السددبي الددرميس فددل ،
 لددة أن المعلمددين  Lemma (2013)تكددون التعددوراى الخخددأ؛  يددل توصددلن اراسددة ليمددا 

    الخالهلتعوراى الخخأ المتكو ة لدا % من ا90مس ولون عن 
التعددوراى الخخددأ عامقددا كبيددرا أمددام تعلددم واكتسدداه المودداهيم العددحيحة؛  يددل  وتم ددل

وبالتالل تقدداوم أ  عمليدداى تطييددر مودداهيمل،  ،تتمتل بااستقرار ااخل البنية المعرفية للمتعلم 
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خخددأ  تولددد تعددارع فعندما  تعر  المتعلم للتعور العددحي  الددا   تعددار  مددل تعددوراتي ال
بين هددا  التعددوراى، فيعددعي علددة المددتعلم امددج التعددور  Cognitive Conflict معرفل

وياكددد مددا سددبق  تددامج الدراسددة التددل قددام بهددا  ،العددحي  ااخددل مخخخاتددي المعرفيددة الموجددوان 
المتعلمددين الددا ن يعددا ون مددن  أن والتددل توصددلن  لددة A’yun et al. (2017)أيا ن وفريقي 
 ن التعوراى الخخأ يكون لد هم مستوياى أعلة من التعارع المعرفل  سبة أكبر م

التعددارع المعرفددل بأ ددي  الددة  Budiman et al. (2014) و خددرون ويعر  بوايمان 
تعددار  تتحدددا تعددور الخالددي وتوقعاتددي، وهدداا يخلددق اخددتالا معرفيددا  ددتم  لددي بعددد المددن 

مخخ  ذهنددل بدددامل لتنظدديم المعرفددة من    ذل  عندما يقوم الخاله بتحويل استراتيجية توكير 
 Shahbari and Peledالمخة ددة  لددة مخخدد  رفيددل المسددتوا  بينمددا  ددرا شددهبار  وبيليددد 

أن التعددددارع المعرفددددل عبددددارن عددددن  الددددة غيددددر سددددارن مددددن عدددددم ااتددددةان المعرفددددل  (2015)
Disequilibrium  تتولددد  تيجددة للتعددار  بددين البنيددة المعرفيددة المسددتقرن فددل ذهددن المددتعلم

والمعلوماى الجد دن، وللتطلي علددة هدداا ااخددتالل يحدداول المددتعلم اسددتيعاه المعرفددة الجد دددن 
   ما عن طريق تطيير المخخخاى الموجوان أو عن طريق تخوير مخخخاى جد دن 

من تخوير  مددوذل عمليددة التعددارع  Lee and Byun (2012)ولقد تمكن لل وبين 
بهددد  شددر  اارددخراه  The Cognitive Conflict Process Modelالمعرفددل 

المعرفل الا  يحدف عندما  واجي الخالي موق  غيددر مددألو  ا  توافددق مددل مددا تعلمددي مددن 
  قبل
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  (Lee & Byun, 2012)   موذل عملية التعارع المعرفل 1 شكل

 ويتكون هاا النموذل من ثالف مرا له

 ددا المددتعلم ه فددل هددا  المر لددة  الThe Preliminary Stageالمر لددة التمهيديددة   1
وبالتددالل يعددا ل مددن  الددة  ،أ ددداف تتعددار  مددل التعددوراى الخخددأ فددل بنيتددي المعرفيددة

غيددر مريحددة مددن عدددم ااتددةان المعرفددل  وقددد يعتبددر المددتعلم اع ددداف المتعاررددة مجددرا 
خدعدددة، وبالتدددالل لدددن  نتقدددل  لدددة المر لدددة التاليدددة وهدددل مر لدددة التعدددارع، ولهددداا تعتبدددر 

 مر لة ما قبل التعارع المعرفل المر لة التمهيدية هل 

ه يحدف التعارع المعرفل وفقددا لهدداا النمددوذل The Conflict Stageمر لة التعارع   2
عندددددما  تحقددددق ثددددالف شددددرو  وهددددله اعتددددرا  المددددتعلم بوجددددوا تعددددار ، والتعبيددددر عددددن 

حددل التعددار ، واا دددمال فددل  عدداان التقيدديم المعرفددل للموقدد ؛  يددل يعددب  بااهتمددام 
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ا إل هددا   الددة عدددم ااتددةان المعرفددل، وفددل محاولتددي لتحقيددق ذلدد  يعددب  المددتعلم شددطوف
 ددتعلم الك يددر مددن المحتددو  وبالتددالل   شددخا فددل المال ظددة والتعددني  والتنبددا والتجريددي

 .العلمل العحي 

ه وفددل هددا  المر لددة يحددل الخالددي The Resolution Stageمر لددة  ددل التعددارع   3
 ذ يحددل التعددور العلمددل السددليم  ،مددرن أخددرا التعددار  بنوسددي ويحقددق ااتددةان المعرفددل 

مكدددان التعدددور الخخدددأ، وبالتدددالل تتكدددون تراكيدددي معرفيدددة جد ددددن أك دددر اقدددة علميدددة أ  
 مددوذل عمليددة التعددارع المعرفددل فددل مرا ددل ويمكددن  يضددا   يحدددف النمددو المعرفددل 

 تدريس الويةيا  من خالل الم ال التالله
 1جدول 

 لمعرفلم ال لكيوية   داف  الة التعارع ا
قدددام أ دددد المعلمدددين بددد جرا  أ دددد العدددرو  العمليدددة 

 أمام طالبي علة النحو التالله
 المعلم كوه  جاجل  تة  افة بالما   يمأل .1

 يسد المعلم فتحة الكوه بورقة صطيرن  .2

يسأل المعلم طالبي عن توقعداتهم عمدا يحددف  .3
 عند قلي الكوه الةجاجل رأسا علة عقي 

 ما بالشكل قلي الكوه رأسا علة عقي كتم   .4

 يسجل الخاله مال ظاتهم  .5
يخلي المعلم من طالبي توسير التعار  بدين  .6

 توقعاتهم وبين ما تم مال ظتي 

 
 ال ا الخاله أن الما  لم يسق  علة اعر  وأن الورقة تظل 

 ثابتة فل مكا ها 

المتعددار ، أن المعلم يسأل الخدداله عددن توقعدداتهم قبددل تقددديم الحدددف  ومن المال ا
وذل   تة  تمكن من التعر  علة تعوراتهم الخخأ المخةو ة فل بنيتهم المعرفيددة، وكددال  
 دددتمكن الخددداله مدددن التعدددر  علدددة هدددا  التعدددوراى الخخدددأ، وتتم دددل هدددا  التعدددوراى فدددل 

 ااعتقاا بأن هنا  قون وا دن تاثر علة الما  ااخل الكوه وهل قون الو ن عسول 
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  (فريق البحلملية التعارع المعرفل إل دا تجاره الويةيا  ن عداا   مرا ل  موذل ع2 شكل

وعنددددما يقدددوم المعلدددم بتنويدددا التجربدددة  بددددأ الخددداله فدددل المدددرور بالمر لدددة اعولدددة مدددن 
مرا ل  موذل عمليددة التعددارع المعرفددل وهددل المر لددة التمهيديددة؛  يددل  ال ددا الخدداله أن 

وبالتددالل تنشددأ لددد هم  الددة مددن عدددم  ،تددةالمددا  لددم يسددق  علددة اعر  وأن الورقددة تظددل ثاب
وقد يعتقد بعددا الخدداله أن هددا  التجربددة مجددرا خدعددة مددن المعلددم، وتبدددأ   ااتةان المعرفل

مر لددة التعددارع عندددما  دددر  المددتعلم أن هنددا  تعددار   قيقددل بددين مال ظاتددي وتوقعاتددي، 
ل  عددداان التقيددديم وبالتدددالل  تولدددد لديدددي شدددط  إل هدددا   الدددة عددددم ااتدددةان المعرفدددل وينددددمج فددد 

المعرفددل للموقدد  المتعددار ، ويعددل المددتعلم  لددة مر لددة  ددل التعددارع عندددما يسددتنتج أن 
الورقة هو وجددوا قددون ردداغخة تعمددل ععلددة  اشدد ة عددن تددأثير و السبي فل عدم سقو  الما  

 رط  الهوا  الجو  
 ,e.g. Heimbuch & Bodemer, 2017; To & Liu) اراسدداى عد دددن وتشددير 

أن  الددددة التعددددارع المعرفددددل الداخليددددة بددددين المعلومدددداى الجد دددددن والمعلومدددداى  لددددة  (2018
القديمة قد تنتقل  لة البي ة ااجتماعية التل يحدددف فيهددا الددتعلم، فتنشددأ  الددة تعددارع معرفددل 

  بددين الخالدددي وأقرا ددي، وبددين الخالددي والمعلدددم  Socio-cognitive conflictsاجتمدداعل 
بي ة ااجتماعية يعد أمر  تمل ا موددر منددي، وقددد  نشددأ عددن وا تقال التعارع المعرفل  لة ال

هدداا التعددارع  تددامج  يجابيددة أو  تددامج سددلبية علددة مخرجدداى الددتعلم تعتمددد علددة طريقددة  اارن 
 هاا التعارع 
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وفل هاا السياق،  را البحل الحالل أن التعارع المعرفددل يعددد سددال  ذو  ددد ن،  ذ 
النشددا  العقلددل للمتعلمددين، وتحقيددق ا دددماجهم فددل يمكددن توايوددي وااسددتواان منددي فددل  يدداان 

عمليدددداى اكتسدددداه المعلومدددداى الجد دددددن،  ا أن ارتودددداع مسددددتوياى التعددددارع المعرفددددل لدددددا 
المتعلمددين  تيجددة امددتالكهم مدددا واسددل مددن التعددوراى الخخددأ قددد يشددكل عامقددا كبيددرا، وعب ددا 

لموددداهيم ا الدددتعلم واكتسدداه  ددداا   لددة تع دددر تدددفق عمليددةعلدددة الددااكرن العاملددة معرفيددا  امدددا 
 Chow andالجد ددددن  ولعدددل هدددا  الرؤيدددة تتودددق مدددل مدددا أشدددار  ليدددي تسددداو وتريجسدددن 

Treagust (2013)   مددن أن التعددارع المعرفددل قددد يكددون لددي تددأثير بندداConstructive ،
علددة تعلددم الخدداله  كمددا توصددلن اراسددة فريدددلل ومددا ر  Destructiveو ثددار أخددرا مدددمرن 

Friedli and Meier (2017)  لددة أن التعددارع يضددر ويضددع  مددن قدددرن الددااكرن علددة 
 معالجة المعلوماى بعورن ملحواة 

وبنا  علة ما سبق، ف  ي من الضرور  ورل الخاله فل مواق  تعليمية تسدداعدهم 
علة التخلح من  الة التعارع المعرفل التل يعا ون منها، وا يمكن أن  تحقق ذلدد  اون 

التوكيددر المجددرا، والددا  يسدداعد  علددة فددر  الوددرو  والتجريددي  تددة  بعمليدداىقيام المتعلم 
يعددل  لددة اسددتدااى واسددتنتاجاى علميددة سددليمة  بنددل فددل رددومها توسددير منخقددل لموقدد  

 معرفيددداج  تعدددارعاج التعدددارع، ومدددن ثدددم يخبدددق هددداا التوسدددير فدددل مواقددد  مشدددابهة كا دددن تم دددل 
 يا فل المحور التالل بالنسبة لي  وسيتم تناول هاا النم  من التوكير توعيل

 :Abstract Thinkingد التفكير المجر  -ثالثا
 ُيمكدددن؛  يدددل يعتبدددر التوكيدددر المجدددرا المر لدددة اعك دددر تعقيدددداج مدددن التوكيدددر المعرفدددل

 يجاا عالقاى بددين المودداهيم واسددتخدامها فددل مواقدد  جد دددن مددن خددالل ااعتمدداا المتعلم من 
وتحليددل الوررددياى اسددتعداااج لحددل المشددكالى  عليهددا فددل القيددام بعمليدداى ااسددتدال العلمددل

(Velasquez, 2013)2016  ويشددددير بوتشددددر وشدددديلركامي ن )Böttcher and 

schlierkamp  ان التوكيددر المجددرا  تم ددل فددل قدددرن المددتعلم علددة اسددتنبا  قواعددد عامددة  لددة
ومبدددداا  علميددددة مددددن اعم لددددة المختلوددددة المخرو ددددة وذلدددد  اسددددتعدااا اسددددتخدامها فددددل  ددددل 
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أن التوكيددر المجددرا  Ducharme and Hall( 2017شكالى  ويور  ا وشارم وهددال نالم
هددددو قدددددرن المددددتعلم علددددة ربدددد  المودددداهيم المتشددددابهة وإيجدددداا عالقدددداى بددددين المودددداهيم الجد دددددن 
والمودداهيم اعخددرا الموجددوان بالبنيددة المعرفيددة ويظهددر فددل توسددير  للظددواهر فددل رددو  فهمددي 

  لها  المواهيم 
لتوصل  لددة أن التوكيددر المجددرا هددو القدددرن علددة اسددتيعاه المودداهيم مما سبق يمكن او 

؛ 2014نالخخيدددي واعشدددقر،  يحدددداهامجموعدددة مدددن المهددداراى  ةالعلميدددة مدددن خدددالل ممارسددد 
 ( فيما  لله2018؛ عبد الحميد، 2012؛ خليل، 2017؛ الحخيبة، 2017 سن، 

ى  لددة  دددوف ه هددو قدددرن الخالددي علددة تحد ددد اعسددباه التددل أاReasoningالتوسددير  -
والهددد  مددن عمليددة التوسددير   ااهرن ما وتحليلها والبحددل عددن المعلومدداى المرتبخددة بهددا

 روا  معنة علة خبددراى الوددرا الحياتيددة، فعندددما يقدددم الوددرا توسدديراج لخبددرن مددا ف  ددي يقددوم 
 بشر  المعنة الا  تمكن من استخالصي   

 التددل سددبق تعلمهددا لتجريددداىه هو قدرن المددتعلم علددة اسددتخدام اApplicationالتخبيق  -
مددن مودداهيم وقددوا ين و ظريدداى فددل مواقدد  جد دددن وسددياقاى مختلوددة، فعندددما يوهددم الوددرا 
المورددددوع أو الوكددددرن المخرو ددددة يعددددب  قددددااراج علددددة  جابددددة أسدددد لةه أ ددددن وكيدددد  يمكددددن 
اسددتعمال هددا  المعرفددة أو المهددارن التددل تددم تعلمهددا؟ كيدد  يمكددن تخددوير اعفكددار السددابقة 

 ن من ها  المعرفة أو المهارن الجد دن؟ لالستواا

 لددددة معلومددددة أو  تيجددددة قدددددرن الخالددددي علددددة التوصددددل ه هددددو Conclusionااسددددتنتال  -
الموقدد  محددل التوكيددر ولكنددي يسددتدل عليهددا مددن قددرامن  فددلجد دددن غيددر موجددوان مباشددرن 

ويقددددوم الخالددددي بددددرب  المال ظدددداى والمعلومدددداى  ومال ظدددداى مرتبخددددة بهدددداا الموقدددد  
 ن الموق  بمعلوماتي السابقة عني  تة  تمكن من الوصول  لة ااستنتال المتوفرن ع

ه هدددو عمليدددة عقليدددة تتم دددل فدددل قددددرن Generating Hypothesesفدددر  الودددرو   -
  علددة قدددرن الوددرا علددة و ويعتمددد توليددد الوددر للمشددكلة،  محتمددل  ل المتعلم علة  عخا 
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ر  علدددة مددددا قابليتدددي اكتشدددا  العالقددداى، والدددرب  بدددين اع دددداف، وتعتمدددد قيمدددة الوددد 
 لالختبار، وعلة ما يحدا  من توقعاى  ول  تامج معينة 

ه وهدددل قددددرن الخالدددي علدددة اختيدددار التعدددميم التجريبدددل Experimentationالتجريدددي  -
المناسددي اختبددار صددحة فددر  أو الحعددول علددة  جابددة سدداال محدددا، وكددال  قدرتددي 

وبنددا  خخددة اختبددار  ،غتهاعلة استخدام مهاراى متعدان تتعل بمعرفة المشكلة وصدديا
 مشكلة  ل الواستخدام النتامج التل تجمعن فل  ،صحة الورو 

وفددل رددو  مددا سددبق يمكددن تمييددة التوكيددر المجددرا عددن  ددوع  خددر مددن التوكيددر يعددر  
، والددا   بدددأ مددن عمددر لتوكيددر السددخحل لة االتوكير المحسوس ويشير بالتوكير المحسوس  

التحليددل والتعددني   الوددرا ذو التوكيددر المحسددوس بعمليدداىالسابعة  تة ال ا ية عشددر  ويقددوم 
  وعلدددة النقدديا مدددن ذلددد ، والقيدداس والعمليددداى الحسددابية ويددددر  العالقددة بدددين الكدددل والجددة 

ويتسددم والا   بدأ تقريبا من عمر ال ا يددة عشددر   ،لتوكير المتعمق لة االتوكير المجرا  يشير
 اختبارهددا  ظريدداج و فر  الوددرو  ا  وااستنبا  و ااستقر الورا ذو التوكير المجرا بالقدرن علة 

 ;Darwish, 2014)(  ويلخدددددح 2013،   نالعمدددددر لحدددددل مشدددددكلة مدددددن المشدددددكالى 

Ducharme & Hall, 2017) كمددا  توكيددر المحسددوس والتوكيددر المجددراالوددروق بددين ال
 بالجدول التالله
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 2جدول 
 المجردوالتفكير  المحسوسالفرق بين التفكير 

 لتفكير المجردا التفكير المحسوس
المواهيم  استيعاهتقتعر قدرن الورا علة  -

 المدركة بالحواس  
للورا القدرن علة التوكير المنخقل فل  -

 المواهيم العلمية وااجتماعية المجران 
المواهيم الجد دن من خالل   استيعاه تم  -

 ربخها بأم لة محسوسة من البي ة المحيخة 
خالل يستخيل استيعاه المواهيم الجد دن من  -

 البنية المعرفية بربخها 
ا يستخيل الورا التوصل لحل للمشكالى  -

  فهو ا ال عند مر لة  ارا  المعخياى
يستخيل  ل المشكالى فل رو  الحلول   -

  الوعالومن ثم استنتال الحل  المتا ة،
ا يستخيل الورا التوكير بشكل منظم من   -

وكتابة تقرير  ،خالل اختبار صحة الورو 
 ن جيدن علمل بعور 

وتوسير  ،يستخيل تحد د المتطيراى البح ية -
أثر متطير علة  خر، واختبار صحة  

فهو قاار علة التوسير  ،الورو 
 ااستنباطل ااستقرامل 

ولقددد ا اااى أهميددة التوكيددر المجددرا فددل الوتددرن اعخيددرن  تيجددة التطييددراى الجاريددة فددل 
تيجياى المختلوددة للتوكيددر بمددا فددل موهددوم التدددريس، فالهددد  أصددب   كسدداه الخدداله ااسددترا

 ظددل باهتمددام عدددا مددن ذل  القدرن علة التوكير المجرا، و ظراج عهميددة التوكيددر المجددرا فقددد 
الدراساى السابقة، ولقد استخدم بعا ها  الدراسدداى التوكيددر المجددرا كمتطيددر مسددتقل لتنميددة 

عليدددة بر دددامج توصدددلن  لدددة فا ( التدددل2013اراسدددة طنخددداو  ن مخرجددداى تعلدددم معيندددة، م دددل
، فل تنمية مهارن  ددل المشددكالى المجتمعيددة لدددا طالبدداى المر لددة الجامعيددةللتوكير المجرا 

توصددلن  لددة فاعليددة  التددل Ahmadpour et al. (2019) و خددرون  أ مدددبورواراسددة 
اسددتخدام  مددوذجين أ دددهما  ركددة علددة التوكيددر المجددرا وال ددا ل  ركددة علددة التم يددل الرمددة  

 اله وقدراتهم علة  ثباى صحة البراهين فل تنمية فهم الخ
وسدددعن اراسدددداى أخددددرا  لددددة تنميددددة التوكيدددر المجددددرا باسددددتخدام طددددرق واسددددتراتيجياى 

فاعليدددددة توصدددددلن  لدددددة  ( التدددددل2012اراسدددددة شدددددبيي نمتنوعدددددة، ومدددددن اعم لدددددة علدددددة ذلددددد  
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اسدددتراتيجية مخخخددداى التعدددار  فدددل تنميدددة مهددداراى التوكيدددر المجدددرا المتم لدددة فدددل التوسدددير 
التددل  Statter and Armoni (2016)سددتاتر وأرمددو ل واراسة وتوليد الوررياى،  العلمل

تحسددين مهدداراى التوكيددر المجددرا مددن خددالل اورن تدريبيددة لخدداله العدد  السددابل  جحن فددل 
 Cañas et al. (2017) و خددرون اراسددة كا يدداس كمددا تمكنددن  قاممة علة برمجيددة تعليميددة،

    باستخدام خرام  المواهيم الخاله لدا تنمية مهاراى التوكير المجرا من 
عالون علة ما سبق، فقد  اول عدا من البا  ين  يجدداا العالقددة بددين التوكيددر المجددرا 

 Kiliçoğlu and Kaplanكيليسددوغلو وكددابالن والمتطيددراى اعخددرا، فقددد توصددلن اراسددة 

عدد  ال عالقددة بددين التوكيددر المجددرا واا جددا  اعكدداايمل لدددا الخدداله لددة وجددوا  (2019)
عالقددة  لددة وجددوا  Bazzy et al. (2019) و خددرون  اراسددة بددا   كمددا توصددلن ، السددابل
    الاكا  العاطولو التوكير المجرا  مستوياىبين وثيقة 

لعددعوباى العلميددة الوار  ل تأثيراليتبين من خالل عر  محاور اإلطار المعرفل و 
جد دددن، وكددال  أهميددة التددل يعددا ل منهددا معلمددل الويةيددا  علددة عمليدداى اكتسدداه المعددار  ال

اراسددة التعددارع المعرفددل والتوكيددر المجددرا والعوامددل المدداثرن فيهمددا، ومددن هنددا يسددعة البحددل 
الحدددالل  لدددة تعدددر  العدددعوباى العلميدددة لددددا معلمدددل الويةيدددا  بالمر لدددة ال ا ويدددة وعالقتهدددا 

 بالتعارع المعرفل والتوكير المجرا لدا طالبهم 

 إجراءات البحث
 بالخخواى التاليةه الوريق البح للبحل، واختبار صحة الورو  قام لىجابة عن أس لة ا

 :لدى معلمي الفيزياء تحديد الصعوبات العلمية -أوال
تحد د الععوباى العلمية التل تواجي معلمل المر لة ال ا ويددة مددن خددالل ااطددالع تم 

 ;Ekici, 2016؛ 2014؛ الشايل، 2016علة عدا من الدراساى السابقة نم له الجنابل، 

Redish, 2015 عددالون علددة تحليددل العددعوباى والمشددكالى التددل يعبددر عنهددا معلمددو ،)
المهتمددة بتدددريس الويةيددا   Facebookودديس بددو  الويةيددا  مددن خددالل عدددا مددن مجموعدداى ال

وتشددمل هددا   ، يل يعددر  المعلددم العددعوباى التددل تواجهددي اون خجددل أو تددراا فل معر؛
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وقددد تددم تجميددل تلدد  العددعوباى  مددن معلمددل الويةيددا   متنوعددةالمواقددل عدددا كبيددر ومسددتوياى 
 و ا  المكرر منها ااخل المجموعة الوا دن كما  تض  من الجدول التالله

 3جدول 
 مجموعاى الويس بو  التل تم استخدامها فل تحد د الععوباى العلمية لدا معلمل الويةيا 

 المجموعة 
عدا  

 الراب  ااسم الععوباى
عدا  

 اععضا 
facebook.com/groups/415 لويةيا متعة ا  1

921711786437/?ref=br_rs 15094 29 

facebook.com/groups/263 الشامل فل الويةيا   2

916240452597/?ref=br_rs 
8635 19 

facebook.com/groups/343 سحر الويةيا   3

336969141697/?ref=br_rs 7454 17 
facebook.com/groups/358 المخور الويةيا  منهج  4

111780974104/?ref=br_rs 

4893 8 

facebook.com/groups/387 جما فل الويةيا سي  5

181724752125/?ref=br_rs 
2742 5 

47facebook.com/groups/4 تبسي  الويةيا   6

520129079756/?ref=br_rs 
1726 22 

facebook.com/groups/806  لتقل لنرتقل   7

631872728620/?ref=br_rs 
1387 28 

facebook.com/groups/999 الويةيا  معلمو  8

520586781108/?ref=br_rs 
1106 21 

facebook.com/groups/166 ا معلمل الويةيا منتد  9

4954183816316/ 
677 6 

facebook.com/groups/13947 المكتي الونل للويةيا   10

72091/?ref=br_rs809541 
635 8 

بعد اا تها  من  عر الععوباى ااخل كل مجموعة تم  ددا  العددعوباى المكددررن 
صددعوبة تواجددي هدداا  المعلمددين  وتددم اسددتخدام  59بين المجموعاى، وبال  تم التوصددل  لددة 

فددل  معلددم وموجددي فيةيددا  37 جددرا  عدددا مددن المقددابالى الشخعددية مددل هددا  العددعوباى فددل 
جددرا  عدددا مددن المقددابالى مددل ، كمددا تددم  القليوبيددةو  الجيددةن و  ة بمحافظاى القاهرن مختلو مدارس

https://www.facebook.com/groups/263916240452597/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/263916240452597/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/343336969141697/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/343336969141697/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/358111780974104/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/358111780974104/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/387181724752125/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/387181724752125/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/447520129079756/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/447520129079756/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/806631872728620/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/806631872728620/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1664954183816316/
https://www.facebook.com/groups/1664954183816316/
https://www.facebook.com/groups/1394780954172091/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1394780954172091/?ref=br_rs
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جامعددة عددين شددمس، ومددن  –كليددة التربيددة طدداله الورقددة الرابعددة بقسددم الويةيددا  فددل مددن  43
 صعوباى أخرا  10خالل ذل  تم التوصل  لة 

 واجههددا  وفل رو  اإلجرا اى السابقة تم بنا  قاممددة أوليددة بالعددعوباى العلميددة التددل
صددعوبة مو عددة علددة خمددس مورددوعاى رميسددة  69المعلم أثنا  تدريس الويةيا  تتكددون مددن 

 درسها طاله العددوو  ال الثددة بالمر لددة ال ا ويددة، وهددا  المورددوعاى هددله القددون والحركددة، 
وخددواد المدداان، والحركددة الموجيددة، والكهربيددة والمطناطيسددية، والويةيددا  الحد  ددة  وللتأكددد مددن 

لقاممدددة تدددم عرردددها علدددة عددددا مدددن الخبدددرا  فدددل مجدددال تددددريس الويةيدددا  والتربيدددة صدددال ية ا
العلميددة؛ وذلدد  للتحقددق مددن مدددا شدديوع هددا  العددعوباى بددين معلمددل الويةيددا  فددل المر لددة 
ال ا وية  ولقد أجمل الخبرا  علة شدديوع هددا  العددعوباى بددين المعلمددين، كمددا اقتر ددوا  رددافة 

عددعوباى العلميددة الشددامعة لدددا المعلمددين، وبالتددالل صددعوباى أخددرا  ظددرا لكو هددا مددن ال 4
صدددعوبة علميدددة تواجدددي المعلمدددين أثندددا  تددددريس  73أصدددبحن القاممدددة النهاميدددة مكو دددة مدددن 

 الويةيا  
 4جدول 

 مكونات قائمة الصعوبات العلمية لدى معلمي الفيزياء بالمرحلة الثانوية
 النسبة المئوية  عدد الصعوبات الموضوع الرئيسي  م
 %15.1 11 ن والحركة القو    1
 %19.2 14 خواد الماان   2
 %20.5 15 الحركة الموجية   3
 %28.8 21 الكهربية والمطناطيسية   4
 %16.4 12 الويةيا  الحد  ة   5
 %100 73 المجمددددددوع 
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 صعوبات العلمية:بناء اختبار ال -ثانيا
الععوباى العلميددة التددل  واجههددا معلددم  مستوياى هد  قياسهاا ااختبار بتم  عداا 

موددران  20ن تكددون ااختبددار فددل صددورتي اعوليددة مدد العامددة، و  الويةيددا  فددل المر لددة ال ا ويددة
الموردددوعاى الرميسدددة السدددابق تحد ددددها، وقدددد روعدددل أن يكدددون الدددو ن النسدددبل  علدددةمو عدددة 

موروع مكافئ تقريبا للو ن النسبل للعددعوباى العلميددة فددل كددل مورددوع  وتددم  لمورااى كل
صدددياغة المودددرااى فدددل شدددكل أسددد لة اختيدددار مدددن متعددددا ذاى أربعدددة بددددامل، كمدددا تدددم كتابدددة 

تددم  عددداا ورقددة اإلجابددة  وفددل  هايددة ااختبددار  ليمدداى ااختبددار فددل العددوحة اعولددل مندديتع
وتدددا  التعدددحي   لدددة أن ارجدددة العدددعوباى التدددل ، وقدددد تدددم اإلشدددارن فدددل موموتدددا  التعدددحي 

يعدددا ل منهدددا معلدددم الويةيدددا  تحسدددي مدددن خدددالل مجمدددوع عددددا اإلجابددداى الخخدددأ ولددديس عددددا 
عدددا  –اإلجاباى العحيحة نارجة المعلددم فددل اختبددار العددعوباى ا العدددا الكلددل للموددرااى 

فددل صددورتي  قد أصب  ااختباروبال  يكون اإلجاباى العحيحة ا عدا اإلجاباى الخخأ(، 
 اعولية 
فددل مجددال تدددريس مجموعددة مددن الخبددرا   علددةللتأكد من صدق ااختبار تم عررددي و 

صدددددال ية ااختبدددددار لقيددددداس   را هدددددم مدددددن  يدددددله علدددددةللتعدددددر  الويةيدددددا  والتربيدددددة العلميدددددة 
، الويةيا  بالمر لددة ال ا ويددة لموروعاىشمول ااختبار الععوباى العلمية لدا المعلمين، و 

اللطويدددة لكدددل العدددحة العلميدددة و  الدقدددةمدددد  ، و كدددل سددداال لمسدددتوا المعلمدددينمدددد  مناسدددبة و 
، والتددل مددن بينهددا  عدداان ساال  وقد أجددرا البددا  ون التعددد الى التددل أقرهددا السدداان المحكمددون 

 صياغة عدا من المورااى لتعب  أك ر اقة 
مكو ددة مددن تم  سدداه معامددل ثبدداى ااختبددار بخريقددة  عدداان التخبيددق علددة مجموعددة و 

بعدددا مددن مدددارس  اارن المعدداا  التعليميددة،  -مددن غيددر مجموعددة البحددل-معلددم ومعلمددة  23
-18وإاارن البسدددددددداتين واار السددددددددالم التعليميددددددددة؛  يددددددددل تددددددددم التخبيددددددددق فددددددددل الوتددددددددرن مددددددددن 

ومددن ثددم تددم  سدداه معامددل اارتبددا  بددين  ، وإعدداان التخبيددق بعددد أسددبوعين،21/11/2018
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ثددددم  سدددداه ثبدددداى ااختبددددار بخريقددددة  0.71لدددد  أاا  أفددددراا المجموعددددة فددددل المددددرتين والددددا  ب
كمددا تددم  ارتودداع معامددل ثبدداى ااختبددار   لددةوهدداا يشددير  0.83وقددد بلدد   ،سددبيرمان وبددراون 

  وبعددد التأكددد مددن اقيقددة 37  بلدد  والددا  اإلجابددة  مددن متوسدد  بحسدداه ساه  من ااختبار 
ة مم لدددة كعينددد  مودددران  20صددددق وثبددداى ااختبدددار أصدددب  فدددل صدددورتي النهاميدددة مكو دددا مدددن 

ومددن ثددم أصددب   ارجددة  20تكددون الدرجددة الكليددة لالختبددارللعددعوباى التددل سددبق تحد دددها، و 
 ااختبار بعد ها  اإلجرا اى فل صورتي النهامية صالحاج للتخبيق 

 5جدول 
 مكو اى اختبار الععوباى العلمية

عدد  أرقام األسئلة  المجال م
 األسئلة 

الوزن 
 النسبي

 %15 3 13 -10 – 8 القون والحركة    1
 %20 4 17-  5 – 4 – 2 خواد الماان   2
 %20 4 14– 7– 3 – 1 الحركة الموجية   3
 %30 6 20 -  19 – 18 -15 – 12 – 11 الكهربية والمطناطيسية   4
 %15 3 16–9 – 6 الويةيا  الحد  ة   5
 %100 20 20 -1 المجموع 

 :قياس التصارع المعرفيمإعداد  -ثالثا

تددم  عددداا المقيدداس بهددد  قيدداس التعددارع المعرفددل الددا  يعددا ل منددي طدداله المر لددة 
ال ا وية عندما  تعررون لحدف متعددار  مددل تعددوراتهم السددابقة، ولتحقيددق هدداا الهددد  قددام 

 ,.e.g. Mufit et al)المعرفددل البا  ون بمراجعة الدراساى السابقة التل اهتمن بالتعارع 

2018; Singer, 2018) وقددد تددم التوصددل  لددة أن كافددة هددا  الدراسدداى اهتمددن باسددتخدام ،
اسددتراتيجياى التعدددارع المعرفددل كمتطيدددر مسددتقل يسدددهم فددل   دددداف التطيددر الموددداهيمل، أمدددا 
الدراسددداى التدددل اهتمدددن بتعدددميم مقدددا يس للتعدددر  علدددة مسدددتوياى التعدددارع المعرفدددل لددددا 

قام الوريق البح ددل بدراسددة متعمقددة لعدددا مددن مقددا يس  وقد فقد كا ن محدوان للطاية  الخاله
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 Cognitiveالتعددارع المعرفددل، وكددان فددل مقدددمتها اختبددار مسددتوياى التعددارع المعرفددل 

Conflict Level Test (CCLT) وهددو أ ددد المقددا يس الرامدددن فددل قيدداس التعددارع ،
ة  مددوذل عمليدد  فددل رددو  Lee and Byun (2012)لددل وبددين المعرفددل، والددا  أعددد  

  التعارع المعرفل
وقد ا ا الوريق البح ل أن المقا يس السددابقة عدداان مددا تقتعددر علددة اسددتخدام  دددف 
متعدددار  وا دددد أو  ددددثين متعارردددين كحدددد أقعدددة، وفدددل ردددو  ذلددد  تدددم اسدددتخدام  ددددثين 

أ دددددداف متعارردددددة مو عدددددة علدددددة عددددددا مدددددن  6متعارردددددين لكدددددل صددددد  اراسدددددل بمجمدددددوع 
فدددل المر لدددة ال ا ويدددة نمعددداااى الحركدددة، وقدددوا ين  موردددوعاى الويةيدددا  التدددل  دددتم تدريسدددها

 يدددوتن، والموامدددل السددداكنة، وقدددوا ين الطدددا اى، وتوصددديل المقاومددداى، واوامدددر الدددر ين(، وفدددل 
رددددو  ذلدددد  قددددام الوريددددق البح ددددل ببنددددا  ثددددالف صددددور لمقيدددداس التعددددارع المعرفددددل؛ بحيددددل 

ربعددة مكو دداى تخعددح كددل صددورن ع ددد صددوو  المر لددة ال ا ويددة، وتألوددن المقيدداس مددن أ
 رميسية لكل  دف متعار ، وهله

  التعددور الخخددأ الموجددوا اشدد تك هددد   لددة االساال المتعار ه وهو عبارن عن ساال   1
لدددا المددتعلم، ويخلددي فيهددا مددن المددتعلم التنبددا بمددا يحدددف عنددد  جددرا  تجربددة أو  دددف 

سددتخدمة ويبددين الجدددول التددالل اعسدد لة المتعاررددة الم  مل تقديم توسددير  لددال  متعار 
 للعوو  ال الثةه

 6جدول 
 اعس لة المتعاررة المستخدمة فل مقياس التعارع المعرفل للعوو  ال الثة بالمر لة ال ا وية

 الرسم السؤال الموضوع الصف

 األول

معاااى 
 الحركة 

المورددحتين فددل  A, B ذا تددم تددر  الكددرتين  -
 ودددس  ومدددنالشدددكل ليتحركدددا فدددل  ودددس اللحظدددة 

التدل تعدل أوا  لدة  قخدة  ع، فد ن الكدرناارتوا
 النهايددددددددددة هددددددددددل الكددددددددددرن         ، وذلدددددددددد  عن 
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 الرسم السؤال الموضوع الصف

         
قوا ين  
  يوتن

 ذا تم تعليق كدرن  د ديدة ثقيلدة باسدتخدام خدي   -
فل  امدل، وتدم ربد  خدي  مدن  ودس الندوع فدل 
الجة  السولل من الكرن كمدا بالشدكل، فعندد شدد 
الخي  السولل بسدرعة فد ن الخدي  الدا   نقخدل 

          ، وذل  عن          هو الخي 

 الثاني

الموامل  
 الساكنة

 ذا تم مل  كدوه  جداجل  تدة  افتدي بالمدا ،  -
وسدددد فوهدددة الكدددوه بورقدددة كدددراس، وعندددد قلدددي 
الكددددوه رأسددددا علددددة عقددددي فدددد ن المددددا  والورقددددة 

          ، وذل  عن         

قوا ين  
 الطا اى

  جدددددددددداجتين ب  ضددددددددددار الخدددددددددداله أ ددددددددددد قددددددددددام -
 اعولددددددددة الةجاجددددددددة فددددددددل رددددددددلوو  متشدددددددابهتين

 الةجاجدددددة ا تدددددوى بينمدددددا المدددددا  مدددددن مدددددل100
 فدددل بدددالون  ثبدددن ثدددم فقددد ، الهدددوا  علدددة ال ا يدددة
 ذلدددد  وبعددددد بالشددددكل، كمددددا  جاجددددة كددددل فوهددددة
 غليدددان  الدددة فدددل مدددا  فدددل  جاجدددة كدددل وردددل

 الددا  البددالون  أن المتوقددل فمددن اقددامق، 5 لمدددن
        ، وذلددد  عن هدددو أكبدددر لحجدددم يتمداسددد 

         

 

 الثالث

توصيل 
 المقاوماى

عنددددددما  ددددددتم غلددددددق موتدددددا  الدددددددامرن المورددددددحة  -
        ،  Aبالشدددكلة فدددد ن  ردددا ن المعددددبا  

         وذل  عن 
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 الرسم السؤال الموضوع الصف

اوامر  
 الر ين

اامرن ر ين مكو ة من معدر  a ور  الشكل  -
للتيار المتراا ومقاومدة وملد  ومك د  متعدلة 

أ دددد الخددداله جميعدددا علدددة التدددوالل، فددد ذا قدددام 
ب عددداان ترتيدددي مكو ددداى الددددامرن بحيدددل يعدددب  
كدددل مدددن المقاومدددة والملددد  والمك ددد  متعدددلين 

        ، جميعا علة التوا   ف ن شددن التيدار 
         وذل  عن 

 

تدوين المال ظاىه يقدم المعلم عررا عمليا  تعار  مل أفكار الخدداله الددا ن أجددابوا   2
تدددددوين مال ظاتددددي التددددل  الخالدددديويخلددددي مددددن  يقددددة غيددددر صددددحيحة،السدددداال بخر عددددن 

  وينبطددل أن بهددد  ورددعي فددل  الددة التعددارع المعرفددل تتعددار  مددل تعددوراتي الخخددأ
فهددم مددن  الخالددي  ددتمكنيكددون العددر  العملددل فعدداا وبسدديخا بمددا فيددي الكوايددة بحيددل 

لموقدد  الموقدد  بسددهولة  ولكددل يحقددق العددر  العملددل هددا  الشددرو   نبطددل أن يكددون ا
ممددا يسدداعد علددة تنشددي  أفكددار جد دددن وليسددن اعفكددار  للخددالهجد دددا تمامددا بالنسددبة 

 المحوواة من قبل 

تهددد   لددة قيدداس ارجددة التعددارع  عبددارن  12بنوا قياس التعارع المعرفله وتتكون مددن   3
ا بالتسدداو  علددة أربعددة أبعدداا هددل  ارا  التندداقالمعرفل لدا الخالي، وتو ع العبدداراى 

Recognition of Contradiction ، م ااهتمددداوInterest ، القلدددق وAnxiety ،
كمددا  Cognitive Reappraisal of the Situationإعاان التقييم المعرفل للموق  و 

خلددي مددن المتعلمددين تورددي  مددا  ذا كددا وا مددوافقين أو رافضددين لكددل يبالجدول المبددين، و 
 تمامدداا صددور، صددحي   اخخددأ تمامدد عبارن من العباراى علة مقياس ليكرى الخماسل ن

تكدددون ، و ارجدددة 12ا 4×3، وهكددداا(، وبالتدددالل تكدددون الدرجدددة الخاصدددة بكدددل بعدددد 4ا 
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، والدرجة الكليددة للمقيدداس ارجة 48ا 12×4الدرجة القعوا للحدف المتعار  الوا د 
  ارجة 96ا 48×2المكون من  دثين متعاررين 

 7جدول 
 أبعاد وبنود قياس التصارع المعرفي

 البعد عريفه اإلجرائي ت عناصر البعد

  عنددددما رأ دددن  تيجدددة التجربدددة، كدددان لدددد  1
 شكو   ول اعسباه 

 ارا  المتعلم أن تعوراتي ومواهيمي 
 ،ا تتوافدددددددددق مدددددددددل  تدددددددددامج التجربدددددددددة

وبالتدددالل يشدددعر بالشددد ، والمواجدددأن، 
 ااستطراه 

 ارا   
 التناقا

   عندما رأ ن النتيجة، فوج ن بها 2

تيجدددددة وتوقعددددداتل   جعلندددددل الودددددرق بدددددين الن3
 أشعر بااستطراه 

لعددددددددر  لتركيددددددددة المددددددددتعلم اا تبددددددددا    لد   تيجة العر  ااهتمام ت ير  4
لحددددددددددددف المتعدددددددددددار (، انالعملددددددددددل 

وشدددعور  بحالدددة مدددن الوضدددول و دددي 
 ااستخالع

 ااهتمام

أشددددعر بالوضددددول منددددا أن رأ ددددن  تيجددددة  -5
 العر  العملل 

جدددابن  تيجدددة العددددر  العملدددل ا تبدددداهل   6
 لة  د كبير  

شدددعور المدددتعلم بحالدددة مدددن اارتبدددا      تيجة العر  جعلتنل أشعر باارتبا  7
وعددم ااتدةان  تيجدة لمدا ا ظدي فدل 

 القلق العر  العملل

أشدددعر بعددددم اارتيدددا  ع ندددل ا أسدددتخيل   8
 توسير  تيجة التجربة 

أشعر باإل با  ع نل لم أتمكدن مدن فهدم   9
 سبي ها  النتيجة 

  أوا أن أتأكددددددددد أك ددددددددر ممددددددددا  ذا كا ددددددددن 10
 فكرتل غير صحيحة 

مراجعدددة المدددتعلم للحددددف المتعدددار  
وشددددددعور  بالحاجددددددة  لددددددة مةيددددددد مددددددن 
الوقددددن لتأمدددددل الموقددددد  مدددددرن أخدددددرا 
 تدددة يمكدددن أن يعدددل  لدددة التوسدددير 

 العحي 

 عاان التقييم 
المعرفل 
 للموق 

  أ دددددا بحاجددددددة  لددددددة التوكيددددددر فددددددل سددددددبي 11
 ليال النتيجة لوترن أطول ق

  أ تدددددددال  لدددددددة  يجددددددداا أسددددددداس مناسدددددددي 12
 لتوسير  تيجة التجربة 
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بنوا تحد د  م  استجابة المتعلمين خالل التعارع المعرفددله تددم  رددافة ثددالف عبدداراى   4
تحد د  م  استجابة المتعلمين عندما  واجهون  دف متعار  مددل بنيددتهم أخرا بهد  

 المعرفية، وها  العباراى هله

 عر  العملل الا  قام بي المعلم، وأعتبرها صحيحة أقبل بنتيجة ال -

 يمكننل تقديم توسير لنتيجة العر  العملل  -

 لقد غير العر  العملل أفكار  ومعتقداتل السابقة  -
( أسددول بددد ل مددن بددين ويستجيي المتعلم علة ها  البنوا من خالل ورددل عالمددة ن

الدد الف بنددا   البنددوا هددا   تخددوير م تدد  ولقددد ،( عددم – متددراا–ثالف بدامل وهددا  البدددامل هددله نا 
الموردد ، والددا  يعددن  اسددتجاباى المتعلمددين  لددة سددبل أ مددا  علددة النحددو  8علددة جدددول 

 التالله
 8جدول 

 تصنيف استجابات المتعلمين للحدث المتعارض

قبول   وصف االستجابة  أنواع االستجابات 
 النتيجة 

تقديم  
 تفسير 

تغيير  
 األفكار 

 التجاهل
Ignoring 

وا  العددددددر  العملددددددللمددددددتعلم  تيجددددددة ا يعدددددددق ا
يحدداول توسدديرها، وا  نددتج عددن هددا  ااسددتجابة أ  

 المعرفية المتعلم تطيير فل بنية 

 ا ا ا

 الرفا
Rejection 

مدددن اعسددداس، وهندددا  العدددر  نكدددر المدددتعلم صدددحة 
يقدددم أسددباه لعدددم العددحة، ويحدداول  يجدداا ثطددراى 

 فل المنهجية أو أخخا  فل اإلجرا اى 

 ا  عم ا

 عدم التيقن
Uncertainty 

  ير المتعلم تساؤاى  ول ما  ذا كان يجي عليددي 
 أم ا  هاا العر أن يعدق  تامج 

 ا ا متراا

 ااستبعاا
Exclusion 

 العددر يشددعر المددتعلم بعدددم  اجتددي لتوسددير  تددامج 
صددلة بمواهيمددي ااخددل البنيددة  ذوع ددي يعتبددر  غيددر 

 المعرفية 

 ا ا  عم
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قبول   وصف االستجابة  أنواع االستجابات 
 النتيجة 

تقديم  
 تفسير 

تغيير  
 األفكار 

 التعخل 
Suspension 

الموهوم الددا  يظهددر مددن يعتقد المتعلم أن كال من 
خدددددالل العددددددر  العملدددددل صددددددحيحا، وأن الموهددددددوم 

 يمكددن أن يوسددرالموجوا فل بنيتددي المعرفيددة  الخخأ
 بعورن صحيحة  العر 

 ا متراا  عم

 التوسير
Reinterpretation 

 تدددددامج التجربددددددة رددددددمن  يوسددددددرالمددددددتعلم  أنيعندددددل 
لموهوم الخخدددأ بدددامدددل اا تودددا  الموهدددوم العدددحي  

 البنية المعرفية  ااخل

 - ا  عم  عم
 متراا

 التطير المواهيمل
Conceptual 

Change 

يعندددل أن المدددتعلم  تخلدددة عدددن معتقداتدددي ومواهيمدددي 
 الحالية تماما وتتكون لديي المواهيم العحيحة 

  عم  عم  عم

تددم صددياغة  وبعددد ا تهددا  الوريددق البح ددل مددن بنددا  كافددة المكو دداى اعربعددة للمقيدداس،
بحيدددل تشدددتمل علدددة كدددل صدددورن مدددن صدددور المقيددداس تعليمددداى فدددل العدددوحة اعولدددل مدددن ال

 المقيدداسطريقددة اإلجابددة المخلوبددة، وبددال  يكددون و ، ومكو دداى المقيدداس، المقيدداسالهد  من 
 قد أصب  فل صورتي اعولية 

علددة مجموعددة مددن خبددرا  التربيددة العلميددة، ي ، تددم عرردد المقيدداسوللتأكددد مددن صدددق 
التعددد الى التددل  الوريددق البح ددلإلبدا  الرأ  فددل مدددا صددال يتي للتخبيددق  وقددد أجددرا  وذل 

 طالبدداى المر لددة ال ا ويددةعلددة  للمقيدداستم تخبيق العورن اعوليددة   و أقرها الساان المحكمون 
، ثم طبق مرن أخددرا بعددد أسددبوعين، 2018/ 10/12فل  وم  المخرية ال ا وية بناىبمدرسة 

بخريقددددة  المقيدددداسوبحسدددداه ثبدددداى  0.74تبددددا  بددددين  تددددامج التخبيقددددين وقددددد بلدددد  معامددددل اار 
وهدداا يشددير  لددة ارتودداع معامددل ال بدداى  كمددا تددم تحد ددد  مددن  0.85سبيرمان وبراون وجد أ ي 

الخددداله لال تهدددا  مدددن اإلجابدددة،  الدددةمن الدددا  اسدددتطرقي متوسددد  عدددن طريدددق قيددداس المقيددداس
تي النهاميددة صددالحا لالسددتخدام كددأاان فددل صددور  المقيدداسال  أصددب    وبدد اقيقددة 47 بلدد  والددا 

  التعارع المعرفل لدا طاله المر لة ال ا ويةصااقة وثابتة لقياس 

 :اختبار التفكير المجردإعداد  -رابعا
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، علددة التوكيددر المجددراالمر لددة ال ا ويددة قدددرن طدداله  بهددد  قيدداس ااختبددارتددم  عددداا 
لسابقة التل اهتمن بتعددميم اختبدداراى ولتحقيق هاا الهد  قام البا  ون بمراجعة الدراساى ا

 ,Darwishقددددرن الخددداله علدددة التوكيدددر المجدددرا، ومنهدددا اراسدددة ارويددد  للتعدددر  علدددة 

كما قام الوريق البح ل بدراسة متعمقة لعدددا مددن اختبدداراى التوكيددر المجددرا، وكددان   (2014)
 SRTs Test: The simpleفددل مقدددمتها اختبددار مهدداراى التوكيددر المجددرا لبياجيددي 

Pendulum Test  وهددو أ ددد ااختبدداراى الرامدددن فددل قيدداس التوكيددر المجددرا، والددا  أعددد ،
بياجيددي وفيددي يعددر  الخالددي لمشددكلة البندددول الشددهيرن، ويسددألي مجموعددة مددن اعسدد لة  جددان

 التل تقيس قدراتي علة التوسير ااستنباطل اافترارل 
ا تقتعددر علددة قيدداس قدددرن وقددد ا ددا الوريددق البح ددل أن ااختبدداراى السددابقة عدداان مدد 

الخالددي علددة التوسددير ااسددتنباطل، وقددد رأ  الوريددق البح ددل رددرورن قيدداس جميددل المهدداراى 
اعساسدددية التدددل  نبطدددل أن تتدددوافر لددددا طالدددي المر لدددة ال ا ويدددة  تدددة  دددتمكن مدددن التوكيدددر 
المجددرا، وفددل رددو  ذلدد  تددم بنددا  اختبددار مكددون مددن خمسددة أقسددام تقدديس مهدداراى التوكيددر 

 ا باستخدام أس لة ااختيار من متعدا، وها  اعقسام هلهالمجر 
مهدددارن التوسدددير، ويتعدددر  فيدددي الخالدددي لعبددداراى  تقددديسمودددرااى  5القسدددم اعوله شدددمل  -

تعبر عن موقدد ، وعليددي اختيددار العبددارن التددل تم ددل التوسددير المنخقددل المناسددي للموقدد  
 المخرو  

ويتعدددر  فيدددي الخالدددي لوقدددرن  مهدددارن التخبيدددق، تقددديسمودددرااى  5القسدددم ال دددا له شدددمل  -
 تشتمل علة معلوماى علمية ثم  ليها موق  تخبيقل علة تل  المعلوماى 

مهددارن ااسددتنتال، ويتعددر  فيددي الخالددي لعبدداراى  تقدديسموددرااى  5القسم ال الددله شددمل  -
 تعبر عن معلوماى وبيا اى وعليي اختيار ااستنتال المناسي فل رومها 

مهدددارن فدددر  الودددرو ، ويتعدددر  فيدددي الخالدددي  تقددديسمودددرااى  5القسدددم الرابدددله شدددمل  -
لعبددداراى تعدددر  مشدددكلة ويليهدددا مجموعدددة مدددن الودددرو  وعليدددي اسدددتبعاا الودددر  غيدددر 

 المناسي 
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مهددارن التجريددي وفيددي  تعددر   تقيسمورااى اختيار من متعدا  5القسم الخامسه شمل  -
 مناسي الخالي لعباراى تعر  مشكلة تجريبية وعليي اختيار التعميم التجريبل ال

تددم صددياغة وبعددد ا تهددا  الوريددق البح ددل مددن بنددا  كافددة المكو دداى الخمسددة لالختبددار 
، ااختبددداربحيدددل تشدددتمل علدددة الهدددد  مدددن ااختبدددار تعليمددداى فدددل العدددوحة اعولدددل مدددن ال

   قد أصب  فل صورتي اعولية  ااختبارطريقة اإلجابة المخلوبة، وبال  يكون و ، ومكو اتي
، تددم عررددي علددة مجموعددة مددن خبددرا  التربيددة العلميددة، ارااختبدد وللتأكددد مددن صدددق 

التعددد الى التددل أقرهددا  البددا  ون وذل  إلبدا  الرأ  فل مدا صددال يتي للتخبيددق  وقددد أجددرا 
موددران  25مكو ددا مددن  ااختبددار السدداان المحكمددون؛ وبعددد  جددرا  التعددد الى المقتر ددة، أصددب 

مو عدددة علدددة مهددداراى التوسدددير والتخبيدددق وااسدددتنتال وفدددر  الودددرو  والتجريدددي علدددة أن 
ارجدداى والدرجددة النهاميددة  5موددرااى وتكددون الدرجددة الكليددة لكددل مهددارن  5يكددون لكددل مهددارن 

 ارجة  25لالختبار 

طالبدددداى العدددد  اعول علددددة مجموعددددة مددددن  لالختبددددارتددددم تخبيددددق العددددورن اعوليددددة و 
، ثددم طبددق مددرن أخددرا بعددد 2018/ 10/12فددل  ددوم  المخريددة ال ا ويددة بندداىبمدرسددة  ل ددا و  ا

، 0.78وجددد أ ددي حساه معامل اارتبددا  بددين أاا  أفددراا المجموعددة فددل المددرتين وبأسبوعين، 
وهدداا يشددير  ،0.88وقددد بلدد   ، سدداه ثبدداى ااختبددار بخريقددة سددبيرمان وبددراون وبعددد ذلدد  تددم 

 متوسدد    كمددا تددم تحد ددد  مددن ااختبددار عددن طريددق قيدداسااختبددارثبدداى  لة ارتودداع معامددل 
ال  أصدددب  اقيقدددة وبددد  42الخددداله لال تهدددا  مدددن اإلجابدددة، والدددا  بلددد   الددةمن الدددا  اسدددتطرقي

التعددددارع ااختبدددار فددددل صددددورتي النهاميددددة صددددالحا لالسددددتخدام كددددأاان صددددااقة وثابتددددة لقيدددداس 
  المعرفل لدا طاله المر لة ال ا وية

 9جدول 
 وعدد مفردات كل مستوى  اختبار التفكير المجرد تمستويا

 الدرجة الكلية الرقم عدد المفردات مستويات االختبار

 ارجاى 5 5-1 5 التوسير
 ارجاى 5 10 -6 5 التخبيق
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 ارجاى 5 15 -11 5 ااستنتال
 ارجاى 5 20 -16 5 فر  الورو  

 ارجاى 5 25 -20 5 التجريي
 ارجة  25 25-1 25 المجموع

 التجريب الميداني:  - اخامس
معلم ومعلمة فيةيددا  بالمر لددة ال ا ويددة مددن  اارن أوسدديم التعليميددة وإاارن  24تم اختيار 

كرااسة التعليميددة ومنخقددة الجيددةن اع هريددة بمحافظددة الجيددةن، وقددد تددم مراعددان أن يكددون تركيددة 
 10ر كددل معلددم علددة التدددريس لعدد  وا ددد مددن صددوو  المر لددة ال ا ويددة؛  يددل تددم اختيددا

معلمددين ومعلمدداى  درسددون للعدد   8معلمددين ومعلمدداى  درسددون للعدد  اعول ال ددا و ، و
معلمددين ومعلمدداى  درسددون للعدد  ال الددل ال ددا و   وتددم تخبيددق اختبددار  6ال ددا ل ال ددا و ، و

، ولقدددد ا دددا 25/3/2019 لدددة  18/3/2019العدددعوباى العلميدددة علددديهم فدددل الوتدددرن مدددن 
أن بعددا المعلمددين ا  دددركون أصددال أن لددد هم صددعوباى،  البددا  ون أثنددا  تخبيددق ااختبددار

كمددددا أن بعضدددددهم يشددددكوا مدددددن  قدددددح المعلومدددداى الرياردددددية الال مددددة لتددددددريس موردددددوعاى 
الويةيا   عالون علة ذل ، فقد عبر عدا منهم عددن   ساسددهم بعددعوبة مورددوعاى الويةيددا  

بضددرورن تدددريبهم علددة الحد  ة؛  ظرا ع ها لم تكن من رمن برامج  عدددااهم، ولددال  طددالبوا 
 م ل ها  الموروعاى 

 10جدول 
 المدارس واإلدارات وأعداد المعلمين والمعلمات المشاركين في البحث

عدد  اإلدارة التعليمية  اسم المدرسة 
 المعلمين

عدد 
 المعلمات

 المجموع

 4 1 3 أوسيم التعليمية أوسيم ال ا وية المشتركة
 4 1 3 يميةأوسيم التعل بشتيل ال ا وية المشتركة

 3 0 3 أوسيم التعليمية الواروق عمر ال ا وية
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 3 1 2 أوسيم التعليمية اولسل ال ا وية المشتركة 
 3 0 3 كرااسة التعليمية بنين ال ا وية  اهيا
 4 1 3 كرااسة التعليمية ةالمشتركة ال ا وي رواشأبو 

منخقة الجيةن  معهد فتياى البراجيل 
 اع هرية

0 3 3 

 24 7 17 المجموع
وتددددم اختيددددار فعددددل وا ددددد مددددن فعددددول كددددل معلددددم أو معلمددددة بهددددد  تخبيددددق مقيدددداس 

طالددددي  826التعددددارع المعرفددددل واختبددددار التوكيددددر المجددددرا  وقددددد بلدددد  مجمددددوع المشدددداركين 
سددددددخة، وطالبددددددة، وينتمددددددل الخدددددداله  لددددددة خلويدددددداى اجتماعيددددددة واقتعددددددااية منخوضددددددة، ومتو 

ومتوسددخة مرتوعددة  وقددد تددم مراعددان تخبيددق اعاواى فددل  هايددة العددام الدراسددل فددل الوتددرن مددن 
  وقددد ا ددا الوريددق البح ددل أثنددا  تخبيددق اعاواى  عجدداه 24/4/2019 لددة  31/3/2019

الخددداله الشدددد د بتجددداره التعدددارع المعرفدددل؛  ظدددرا عن  تامجهدددا تتعدددار  مدددل تعدددوراتهم 
ير من الخاله عن رغبتهم فل اراسة الويةيا  باستخدام م ددل هددا  السابقة، وقد عبر عدا كب

التجدداره العمليددة الشدديقة التددل ت يددر التوكيددر لددد هم بعددورن كبيددرن، كمددا أشددار بعددا الخدداله 
 لدددة أن هندددا  موردددوعاى ا تكدددون وردددحة بالنسدددبة للمعلمدددين أ وسدددهم ممدددا  دددنعكس علدددة 

 فهمهم لتل  الموروعاى 
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 11جدول 
 اركين في البحث على صفوف المرحلة الثانويةتوزيع أعداد المش

عدد المعلمين  الصف
 والمعلمات

عدد 
 الفصول

عدد 
 الطالب

عدد 
 الطالبات

مجموع الطالب 
 والطالبات

 382 158 224 10 10 اعول
 252 113 139 8 8 ال ا ل
 192 88 104 6 6 ال الل

 826 359 467 24 24 المجموع

 :نتائج البحث -سادسا
المعلمدددين فدددل اختبددار العدددعوباى العلميدددة، وارجددداى الخددداله فدددل  جددداىتددم رصدددد ار 

مقيددداس التعدددارع المعرفدددل واختبدددار التوكيدددر المجدددرا، وبتحليدددل البيا ددداى باسدددتخدام بر دددامج 
SPSS تم التوصل النتامج التاليةه 

 نتائج اختبار الصعوبات العلمية: -1
ا معلمدددل الويةيدددا  لىجابدددة عدددن السددداال اعول  مدددا مسدددتوا العدددعوباى العلميدددة لدددد

لدددرجاى معلمددل العدد  الوا ددد  تم  سدداه المتوسددخاى، والنسددي الم ويددةبالمر لة ال ا وية؟  
فل كددل مورددوع مددن مورددوعاى ااختبددار  عددالون علددة ذلدد ، تددم  سدداه المتوسدد  والنسددبة 

 الم وية للعوو  ال الف ولجميل الموروعاى كما  تض  من الجدول التالله
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 2019  (الر ابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1275                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

 12جدول 
 نسب المئوية لدرجات المعلمين في اختبار الصعوبات العلميةالمتوسطات وال

 الموضوع
الدرجة 
 الكلية

معلمي الصف  
 األول

معلمي الصف  
 الثاني

معلمي الصف  
 الثالث

 المتوسط

 % م % م % م % م
 %29.2 1.167 %33.3 1.33 %28.1 1.13 %27.5 1.1 4 القون والحركة 

خواد  
 الماان

3 0.7 23.3% 0.25 8.3% 0.83 27.8% 0.58 19.4% 

الحركة  
 %36.5 1.45 %45.8 1.83 %21.9 0.875 %42.5 1.7 4 الموجية

الكهربية 
 والمطناطيسية

6 4.4 73.3% 4.38 72.9% 0.67 11.1% 3.46 57.6% 

الويةيا  
 %68.1 2.04 %27.8 0.83 %79.2 2.38 %83.3 2.5 3 الحد  ة 

 %43.5 8.7 %27.5 5.5 %45 9 %52 10.4 20 المجموع
 وصددلن العددعوباىتلدد    سددبةأاهددرى  تددامج تخبيددق اختبددار العددعوباى العلميددة أن 

، لالختبددار الكليددة الدرجددة مددن% 43.5  لددة ال ا ويددة المر لددةالعددوو  ال الثددة ب معلمددل لدددا
 لمر لدددةفدددل ا تدريسدددها الشدددامل الموردددوعاى علدددة ااختبدددار تركيدددة مدددن الدددرغم  علدددةوذلددد  
 العدد  معلددم دريسها لسنواى عد دن  وأشارى النتامج  لددة أن ، والتل قام المعلمون بتال ا وية
 معلددم  يعددا ل بينمددا ،%52 بلطن والتل علمية صعوباى  سبة أعلة منيعا ل  ال ا و   اعول

  %27.5وهل  علمية صعوباى  سبة أقل من ال ا و   ال الل الع 
 لتددلا المورددوعاى فددل المعلددم  لدددا تددةااا العلميددة العددعوباى أن النتددامج مددن يتض و 

الويةيدددا   موردددوعاى فدددل اعول العددد  معلمدددل صدددعوباى أك دددر؛ فتكدددون بتدريسدددها يقدددوم  ا
%، وهدددل موردددوعاى  دددتم 73.3%، والكهربيدددة والمطناطيسدددية بنسدددبة 83.3الحد  دددة بنسدددبة 

 ال الددل العدد  معلمددلصددعوباى  أك ددر تكددون   ددين فددل ال ددا و ، ال الددل الع  فلتدريسها 
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 2019  (الرابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1276                (جامعة عني مشس  -يةجملة كلية الرتب

 ال ددددا ل العددد  فددددل  ددددرس الدددا و  %45.8بنسددددبة  الموجيدددة الحركدددة مورددددوع فدددل ال دددا و  
أك ددر العددعوباى العلميددة كا ددن فددل مورددوع الويةيددا   أنأيضا  النتامج أاهرىكما   ال ا و  

%، 57.1بنسددبة  والمطناطيسددية الكهربيددة%  ليهددا مورددوع 68.1الحد  ة بنسبة وصلن  لددة 
%  ليهددا 19.4 فل  ين أن أقل الععوباى العلمية كا ن فل موروع خددواد المدداان بنسددبة

 % 29.2القون والحركة بنسبة 
 نتائج مقياس التصارع المعرفي: -2

طدداله العددوو  مددا مسددتوياى التعددارع المعرفددل لدددا لىجابددة عددن السدداال ال ددا ل  
معالجددة  جابدداى الخدداله علددة أقسددام المقيدداس؛  يددل تضددمن تددم   المر لددة ال ا ويددة؟ ال الثة ب

شدد  عددن تعددور المددتعلم الخخددأ؛  يددل يقددوم بددالتنبا القسم اعول الساال المتعار  الددا  يك
بمددا سدديحدف عنددد  جددرا  الحدددف المتعددار ، كمددا يقدددم توسددير لهدداا التنبددا، ولقددد تددم  سدداه 
تكرار التوسيراى الخاصة بكل تنبا، وكال   ساه النسي الم وية، كما  تضدد  مددن الجدددول 

 التالله
 13جدول 

 ل تنبا بنتامج الحدف المتعار التكرار والنسي الم وية للتوسيراى الخاصة بك
 % التكرار التفسير التنبؤ التجربة

و  
ل ا 

ل ا
عو

  ا
ع

ال
-  

ربة
لتج

ا
1 

 Bالكرن 
ستعل أوا   

 (ن

سددددددتتحر  بسددددددرعة أكبددددددر  تيجددددددة  Bعن الكددددددرن  -
اكتسددداه عجلدددة موجبدددة أثندددا   ركتهدددا عسدددول 

 (  نعلة المستوا المامل
38 9.9% 

ر أثندددا  سدددرعة أكبددد  سيكسدددبها Bالكدددرن  و ن عن  -
 ) 9 2.4%هبوطها علة المستوا المامل  ن

 Aالكرن 
ستعل أوا   

 ن×( 

فددددل خدددد  مسددددتقيم بينمددددا  ستسددددير Aعن الكددددرن  -
 وجددد فددل مسددارها منحنيدداى تقلددل مددن  Bالكددرن 

 سرعتها  ن×(
212 55.5% 

 %19.9 76سدددددتقخل مسدددددافة أقدددددل مدددددن التدددددل  Aعن الكدددددرن  -
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 % التكرار التفسير التنبؤ التجربة
   ن×(Bستقخعها الكرن 

حر  فدل  هايدة المسدار عكدس ستت Bعن الكرن  -
قددون لتعددل  لددة   لددةوبالتددالل تحتددال  ،الجاذبيددة

 النهاية  ن×(
28 7.3% 

 ,Aالكرتان 

B   ستعالن
 معاج  ن×(

عن اخدتال  المسدار ا  داثر فدل سدرعة الكددرن   -
 %5 19 ن×(

و  
ل ا 

ل ا
عو

  ا
ع

ال
-  

ربة 
لتج

ا
2 

سينقخل 
الخي  السولة  

 ( فق   ن

ن ممددا  دداا   لددة بسددبي كبددر كتلددة الكددرن الحد ددد -
كبددددددر قعددددددورها الددددددااتل وبالتددددددالل تقدددددداوم الشددددددد 

 (وينقخل الخي  السولل  ن
16 4.2% 

عن قدون الشدد المداثرن عليدي تكدون أكبدر مدن قددون  -
الشد الماثرن علدة الخدي  العلدو   نتوسدير غيدر 

 مكتمل(
26 6.8% 

سددينقخل الخددي  السددولة عن قددوا الشددد سددتاثر  -
 عليي أواج  ن×(

24 6.3% 

سينقخل 
الخي  العلو   

 فق   ن×( 

عن الخي  العلدو   تدأثر بقدوتين وهمدا قدون الشدد  -
وقون الو ن بينما  تأثر السدولل بقدون وا ددن وهدل 

 قون الشد  ن×(
294 76.9% 

 %4.5 17 عن الخي  العلو  أطول من السولل  ن×( -
سينقخل 

الخيخان فل  
 وس اللحظة   

 ن×( 

لخددي  العلددو  عن الشددد  تددو ع بالتسدداو  علددة ا -
 والسولل  ن×(

5 1.3% 

   
ع

ال
ل 

ل ا 
ا

و  
ل ا 

ا
ربة  -
لتج

ا
1 

لن يسق  
الما  والورقة  

عن الضددط  الجددو   ددددفل الورقددة ععلددة بقدددون   -
 ) 55 21.8%ن
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 2019  (الرابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1278                (جامعة عني مشس  -يةجملة كلية الرتب

 % التكرار التفسير التنبؤ التجربة
بسددددبي قددددوا التعدددداق الورقددددة وجةي دددداى المددددا    - (ن

 ن×(
31 12.3% 

عن الورقددددة تعمددددل  دددداجة بددددين المددددا  والهددددوا    -
 %9.5 24 ن×(

ق  الما  سيس
 والورقة ن×( 

بسبي و ن الما  الناتج عن الجاذبية اعررية   -
 %38.9 98 ن×(

بسبي امتعاد الورقة للما  فبالتدالل سدتتمةق  -
 ويسق  الما   ن×(

22 8.7% 

 %6 15 عن الورقة بها مسام سيتسره منها الما   ن×( -
سيسق  الما  

ولن تسق  
 الورقة ن×( 

 %2.8 7 لما   ن×(عن الورقة أقل و  ا من ا -

و  
ل ا 

ل ا
ل ا 

  ا
ع

ال
- 

ربة 
لتج

ا
2 

سيعب   جم  
بالون  جاجة  

الما  أكبر 
من  جم  

بالون  جاجة  
 ( الهوا   ن

عن جةي دددداى المددددا  تتبخددددر عنددددد ارجددددة  ددددرارن  -
أكبر من الحية الا  يشطلي  امعينة وتشطل  ية 

 (الهوا   ن
52 20.6% 

ا   عن ك افددة بخددار المددا  أكبددر مددن ك افددة الهددو  -
 %11.5 29 ن×(

عن  جددددم جةي دددداى المددددا  أكبددددر مددددن جةي دددداى  -
 %6.7 17 الهوا   ن×(

سيعب   جم  
بالون  جاجة  
الهوا  أكبر  

من  جم  

 %39.3 99 عن الهوا   تمدا بمقدار أكبر من الما   ن×( -
عن الما  لن  تأثر بالحرارن بعكس الهدوا  الدا   -

 لبالون  ن×(سيتمدا ويمأل ا
7 2.8% 

 %6 15عن كمية الهوا  ااخل  جاجة الهدوا  أكبدر مدن  -
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 % التكرار التفسير التنبؤ التجربة
بالون  جاجة  

 الما   ن×( 
 كمية الهوا  فل  جاجة الما   ن×(

سيتساوا 
 جم  

 البالو ين  ن×( 

عن المدددددا  سددددديتمدا بالطليدددددان، وكدددددال  سددددديتمدا  -
الهددوا  بالتسددخين وسدديكون مقدددار التمدددا ثابددن  

 ن×(
21 8.3% 

رن متسدددداوية عن الحجددددم متسدددداو  وارجددددة الحددددرا -
 %4.8 12 والكتلة أيضاج متساوية فل الةجاجتين  ن×(

   
ع

ال
ل 

ل ال
ا

و  
ل ا 

ا
-  

ربة
لتج

ا
1 

ستظل  را ن 
 Aالمعبا  

 (ثابتة  ن

عن المقاومددددددة الكليددددددة سددددددتقل للنعدددددد  ويددددددةااا  -
التيددددددار للضددددددع  ثددددددم  نقسددددددم بالتسدددددداو  علددددددة 

 (المعبا ين  ن
37 19.3% 

بددن يظددل ثا Aعن فددرق الجهددد علددة المعددبا   -
وهددددو  وسددددي القددددون الدافعددددة الكهرباميددددة للبخاريددددة 

 (وبالتالل ا  تطير شدن التيار المار خاللي  ن
33 17.2% 

ستقل  را ن 
  Aالمعبا  

 ن×( 

عن المعددبا ين متعددلين علددة التددوا   فيتجددةأ  -
 التيار المار فل الدامرن  ن×(

97 50.5% 

عن البخاريددددددددة موصددددددددلة علددددددددة التددددددددوا   مددددددددل  -
 %2.6 5 ×(المقاوماى  ن

ستةااا  را ن  
  Aالمعبا  

 ن×( 

عن المقاومددددة الكليددددة تقددددل عنددددد غلددددق الموتددددا   -
 %10.4 20 ويةااا شدن التيار  ن×(

   
ع

ال
لل

ال ا
 

و  
ل ا 

ا
-  

ربة 
لتج

ا
2 

ستظل شدن 
التيار ثابتة  

 (ن

عن الددددامرن سدددتكون فدددل  الدددة ر دددين سدددوا  فدددل  -
 الة التوصيل علة التوالل أو التوا   وبالتالل 

أ  أن المعاوقدددددددددة  XCوتتالشدددددددددة  XL ن فددددددددد 
 (  نZ= Rالكلية تظل ثابتة 

51 26.6% 

 %12 23عن المعاوقدددة ا تتدددأثر ب عددداان ترتيدددي مكو ددداى  -
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 2019  (الرابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1280                (جامعة عني مشس  -يةجملة كلية الرتب

 % التكرار التفسير التنبؤ التجربة
 الدامرن  نتوسير غير مكتمل(

ستةااا شدن  
 التيار  ن×( 

 ،XL= XCعن الدامرن فدل  الدة ر دين فيكدون  -
L=C )×فتكون المقاومة أقل قيمة  ن 

19 9.9% 

قل شدن ست
 التيار  ن×( 

عن مكو اى الدامرن متعلة علة التوا   فيتجةأ  -
التيددار الددا  يمددر فددل كددل مددن المك دد  والملدد  

 ن×(  والمقاومة وفرق الجهد كبير
73 38% 

 +Rعن المعاوقة تةااا  يل تحسي من  اتج  -

XL+ XC  وبدددال  يقدددل التيدددار ع دددي  تناسدددي
 عكسيا مل المقاومة الكلية  ن×(

26 13.5% 

يظهدددر الجددددول السدددابق ردددع  قددددرن الخددداله علدددة التنبدددا بمدددا سددديحدف عندددد  جدددرا  
% وذلدد  87.7العر  العملل؛  يل تراو ن  سبة الخاله الددا ن قدددموا تنبددااى خخددأ بددين 

%، وذلددد  فدددل التجربدددة ال ا يدددة للعددد  61.4فدددل التجربدددة اعولدددل للعددد  اعول ال دددا و ، و
قدددموا توسدديراى خخددأ أو غيددر مكتملددة فقددد تراو ددن ال الددل ال ددا و   أمددا  سددبة الخدداله الددا ن 

% وذلدد  فددل 63.5% وذلدد  فددل التجربددة ال ا يددة للعدد  اعول ال ددا و ، و95.8 سددبتها بددين 
التجربددة اعولددة للعدد  ال الددل ال ددا و   كمددا يظهددر الجدددول أن قدددرن الخدداله علددة التنبددا 

العدد  اعول ال ددا و ، العحي  بنتامج العر  العملل وتوسيرها تكون أقل بالنسددبة لخدداله 
 وتتحسن ها  القدرن قليال بالنسبة لخاله الع  ال ا ل والع  ال الل ال ا و  

وتشدددير النتدددامج  لدددة أن تقدددديم الخالدددي للتنبدددا العدددحي  ا يعندددل بالضدددرورن امتالكدددي 
% مددن الخدداله فددل تقددديم تنبددا صددحي  43.6التوسددير العددحي ، فعلددة سددبيل الم ددال  جدد  

لددة للعدد  ال ددا ل ال ددا و   ا أ ددي لددم  ددتمكن مددن تقددديم التوسددير العددحي  بنتيجة التجربة اعو 
% مددن الخدداله  واتضدد  مددن النتددامج وجددوا أك ددر مددن توسددير للتنبددا 21.8لهدداا التنبددا سددوا 

الوا ددددد، كمددددا أن  سددددي هددددا  التوسدددديراى غيددددر متسدددداوية، كمددددا يمكددددن مال ظددددة شدددديوع أ ددددد 
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هنددا  توسددير  عددل علددة أعلددة  التعددوراى علددة التعددوراى اعخددرا فوددل كددل تجربددة كددان
 وجددد  Bستسددير فددل خدد  مسددتقيم بينمددا الكددرن  Aعن الكددرن  سددبة تكددراراى كمددا فددل التوسددير  

 % 55.5  الا   عل علة  سبة فل مسارها منحنياى تقلل من سرعتها 
وتم  ساه المتوسخاى والنسي الم وية استجاباى الخاله علددة بنددوا القسددم ال الددل 

عدددارع المعرفددل لددددا الخددداله، وتكددون ارجدددة البعددد الوا دددد للتجربدددة الددا  يقددديس مسددتوا الت
ارجددة، وبددال  تكددون  24ارجة، وارجة البعد الوا ددد لكددل مقيدداس تسدداو   12الوا دن تساو  

ارجة  وقد كا ن النتامج علددة النحددو  96أبعاا تساو   4الدرجة الكلية للمقياس المكون من 
 المبين فل الجدول التالله

 14جدول 
 ط والنسبة المئوية الستجابة الطالب على بنود القسم الثالث "قياس التصارع المعرفي"المتوس

إدراك   التجربة الصف
إعادة التقييم  القلق االهتمام  التناقض

 المعرفي 
 المجموع

و  
ل ا 

ل ا
عو

ا
 

متوس  
 35.19 8.36 6.90 10.64 9.32 1التجربة 

متوس  
 36.16 9.24 6.97 10.36 9.56 2التجربة 

متوس  
 المقياس

18.88 21 13.87 17.6 71.35 

% 78.67% 87.50% 57.79% 73.33% 74.32% 

و  
ل ا 

ل ا
ل ا 

ا
 

متوس  
 27.88 7.02 4.93 9.61 6.19 1التجربة 

متوس  
 24.54 5.98 4.23 8.59 5.87 2التجربة 

متوس  
 المقياس

12.06 18.2 9.16 13 52.42 
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% 50.25% 75.83% 38.17% 54.17% 54.60% 

و  
ل ا 

ل ا
ل ال

ا
 

متوس  
 22.85 5.69 3.89 7.47 5.99 1التجربة 

متوس  
 26.30 6.56 5.09 7.85 6.61 2التجربة 

متوس  
 المقياس

12.6 15.32 8.98 12.25 49.15 

% 52.50% 63.83% 37.42% 51.04% 51.20% 
 57.63 14.28 10.67 18.17 14.51 المتوس  العام

% 60.46% 75.71% 44.46% 59.50% 60.03% 
مددن خددالل النتددامج المبينددة فددل الجدددول السددابق،  تضدد  أن طدداله العددوو  ال الثددة 
بالمر لة ال ا وية يعا ون من قدر مرتول  سبيا من التعارع المعرفددل وصددل فددل مجملددي  لددة 

% وهل  سبة غيددر قليلددة خاصددة وأ ددي تددم تخبيددق المقيدداس فددل  هايددة العددام الدراسددل، 60.03
امج أن أك ددر الخدداله معا ددان مددن التعددارع المعرفددل هددم طدداله العدد  اعول وأاهددرى النتدد 

طدداله  % لدددا51.2% ويقددل التعددارع تدددريجيا  تددة تعددب   سددبتي 74.32ال ددا و  بنسددبة 
وبالنسدددبة لخددداله العدددوو  ال الثدددة،  عدددل بعدددد  ااهتمدددام  علدددة  العددد  ال الدددل ال دددا و  

 عددل بعددد  القلددق   بينما%، 75.71لن أعلة  سبة بين أبعاا التعارع المعرفل، والتل وص
  %44.46علة أقل  سبة بين أبعاا التعارع المعرفل، والتل وصلن  لة 

 مدد  اسددتجابة المتعلمددين خددالل وبحساه تكراراى اإلجابة عن القسددم الرابددل تددم تحد ددد 
 ، والا   تض  من خالل الجدول التاللهالتعارع المعرفل

 15جدول 
 المتعلمين للحدث المتعارضاستجابات  تكرارات ومتوسطات

عدم   الرفض  التجاهل  التجربة  الصف 
التغيير   التفسير  التعطل  االستبعاد  التيقن 

 المفاهيمي 



 شيري مجدي نصحي        حسين     وليد نبيل             اسر سيد حسني

 2019  (الر ابع)اجلزء    واالربعون  الثالثالعدد              (1283                (جامعة عني مشس  -جملة كلية الرتبية

و  
ل ا 

ل ا
عو

ا
 

تكرار 
التجربة 

1 
3 28 10 85 19 48 189 

تكرار 
التجربة 

2 
2 19 85 57 28 30 161 

 175 39 23.5 71 47.5 23.5 2.5 المتوس 

 % 0.65 % 6.15 % 12.43 % 18.59 % 6.15 % 10.2 % 45.8 % 

و  
ل ا 

ل ا
ل ا 

ا
 

تكرار 
التجربة 

1 
6 34 7 34 40 54 77 

تكرار 
التجربة 

2 
2 6 20 27 34 109 54 

 65.5 81.5 37 30.5 13.5 20 4 المتوس 

 % 1.59 % 7.94 % 5.36 % 12.1 % 14.68 % 32.34 % 26 % 

و  
ل ا 

ل ا
ل ال

ا
 

تكرار 
التجربة 

1 
2 6 7 12 76 51 38 

ار تكر 
التجربة 

2 
7 8 25 57 38 16 41 

 39.5 33.5 57 34.5 16 7 4.5 المتوس 
 % 2.34 % 3.65 % 8.33 % 18 % 29.69 % 17.45 % 20.57 % 

 93.33 51.33 39.17 45.33 25.67 16.83 3.67 المتوس  العام
 % 1.33 % 6.11 % 9.32 % 16.46 % 14.22 % 18.64 % 33.9 % 
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الخدددداله، فبالنسددددبة للعددددوو  ال الثددددة  تظهددددر النتددددامج تبددددا ن واردددد  فددددل اسددددتجاباى
% مددن مجمددوع 33.9 عددلن اسددتجابة التطييددر المودداهيمل علددة أعلددة  سددبة، والتددل بلطددن 

الخدداله ممددا يشددير  لددة أن أك ددر مددن ثلددل طدداله العددوو  ال الثددة قددد تخلددة عددن معتقداتددي 
ن ومواهيمددي الحاليددة وتكددون لديددي مودداهيم جد دددن  كمددا  جحددن اع ددداف المتعاررددة فددل تمكددي

% مددن طدداله المر لددة ال ا ويددة مددن توسددير  تددامج التجربددة رددمن الموهددوم العددحي  18.64
 ا أن الخالددي اددل محتوظددا بددالموهوم الخخددأ ااخددل بنيتددي المعرفيددة  ولقددد  عددلن اسددتجابة 

% لخدددداله العددددوو  ال الثددددة وهددددل قليلددددة 1.33 التجاهدددل  علددددة أقددددل  سددددبة؛  يددددل بلطدددن 
 للطاية   

 ظدددة أن مجمدددوع  سدددي ااسدددتجاباى السدددلبية وهدددل ومدددن خدددالل الجددددول يمكدددن مال
% بينمدددا بلطدددن 47.46التجاهدددل، والدددرفا، وعددددم التددديقن، وااسدددتبعاا، والتعخدددل قدددد بلطدددن 

%، وهدداا  دددل  لددة 52.54 سبة ااستجابتين اإليجابيتين، وهماه التوسير والتطير المودداهيمل 
ه، ولعل هدداا مددا يشددير  لددة أن الحدف المتعار  قد أسهم فل تخوير البنية المعرفية للخال

الدددددور الددددا  يمكددددن أن تقددددوم بددددي المتناقضدددداى واع ددددداف المتعاررددددة فددددل تخددددوير تدددددريس 
 الويةيا  

 نتائج اختبار التفكير المجرد: -3
طددداله العدددوو  مدددا مسدددتوياى التوكيدددر المجدددرا لددددا لىجابدددة عدددن السددداال ال الدددل  

الخدداله والنسددي الم ويددة اختبددار  سدداه متوسددخاى ارجدداى تددم   ؟ ال الثددة بالمر لددة ال ا ويددة
 التوكير المجرا ولكافة أبعاا ، وذل  كما  تض  فل الجدول التالله

 16جدول 
 المتوسطات والنسب المئوية الختبار التفكير المجرد ولكافة أبعاده

فرض  ستنتاجاال التطبيق التفسير  الصف
 المجموع التجريب الفروض

 8.07 1.56 1.67 1.54 1.57 1.74 ماعول 
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 %32.3 %31.3 %33.3 %30.7 %31.5 %34.7 % ال ا و  

ال ا ل 
 ال ا و  

 14.1 2.33 2.91 2.84 2.91 3.6 م

% 63.2% 58.15% 56.8% 58.2% 46.6% 56.6% 
ال الل 
 ال ا و  

 14.86 2.42 3.03 2.96 3.06 3.4 م
% 68% 61.3% 59.28% 60.6% 48.04% 59.44% 

المتوس  
 العام

 12.34 2.1 2.54 2.45 2.51 2.91 م
% 55.3% 50.32% 49% 50.7% 41.98% 49.45% 

تشددير  تددامج تخبيددق اختبددار التوكيددر المجددرا  لددة وجددوا رددع  فددل مسددتوا التوكيددر 
المجددددرا لدددددا طدددداله المر لددددة ال ا ويددددة  يددددل لددددم تتجدددداو  النسددددبة الم ويددددة للمتوسدددد  العددددام 

  اعول ال ا و   يددل لددم %، وقد كان هاا الضع  أك ر ورو ا لدا طاله الع49.45
%  ومدددن المال دددا وجدددوا تحسدددن فدددل هدددا  32.3تتعددددا النسدددبة الم ويدددة لمتوسددد  ارجددداتهم 

%، وا ااا تحسددن النسددبة لدددا 56.6النسددبة لدددا طدداله العدد  ال ددا ل  يددل وصددلن  لددة 
%  كمددا أاهددرى النتددامج أن أك ددر 59.44طدداله العدد  ال الددل ال ددا و   يددل وصددلن  لددة 

%، فددل 55.3ها الخاله هل مهددارن  التوسددير  والتددل وصددلن  سددبتها  لددة المهاراى التل  تقن
 % 41.98 ين أن أقل مهارن  تقنها الخاله هل مهارن  التجريي   يل لم تتجاو  

 العالقة بين الصعوبات العلمية والتصارع المعرفي: -4
يددا  مددا العالقددة بددين العددعوباى العلميددة لدددا معلمددل الوية لىجابة عددن السدداال الرابددل  

  تددددم  سدددداه معامددددل اارتبددددا  بددددين التعددددارع المعرفددددل لدددددا طالبهددددم؟ و بالمر لددددة ال ا ويددددة 
العدددعوباى العلميدددة لددددا معلمدددل الويةيدددا  والتعدددارع المعرفدددل لددددا طالبهدددم، عدددالون علدددة 
 ساه معامل التحد د، ومعامل التحد ددد المعدددل، ومسددتوا االددة اارتبددا ، كمددا  تضدد  مددن 

 الجدول التالله
 17جدول 

عامل االرتباط بين الصعوبات العلمية والتصارع المعرفي، ومعامل التحديد، ومعامل التحديد م
 المعدل، ومستوى الداللة

مستوى داللة معامل التحديد معامل التحديد معامل االرتباط  المتغيرات 
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 االرتباط المعدل  
الععوباى 

 العلمية
عند مستوا   االة  0.415 0.441 0.664

التعارع   0.01
 المعرفل

ويتضددد  مدددن الجددددول السدددابق وجدددوا ارتبدددا  موجدددي اال   عددداميا بدددين العدددعوباى 
، وبلددد  قيمدددة 0.01العلميدددة لددددا المعلمدددين والتعدددارع المعرفدددل لددددا طالبهدددم عندددد مسدددتوا 

، وتشددددير هددددا  النتيجددددة  لددددة أ ددددي كلمددددا ارتوددددل مسددددتوا العددددعوباى 0.664معامددددل اارتبددددا  
مية التل يعا ل منها معلمل الويةيا   ااى ارجة التعارع المعرفل لدا طالبهم، وبددال  العل

االدددة  موجبدددة توجدددد عالقدددة ارتباطيدددةتتحقدددق صدددحة الودددر  اعول والدددا   دددنح علدددة أ دددي  
   والتعارع المعرفل لدا طالبهم  معلمل الويةيا ا عاميا بين الععوباى العلمية لدا 

 Coefficient ofالحعددول علددة معامددل التحد ددد وبتربيددل معامددل اارتبددا   ددتم 

determination   وهددا  القيمددة 0.415وبلدد  معامددل التحد ددد المعدددل  0.441والددا  بلدد ،
% مددن التبددا ن فددل التعددارع المعرفددل الددا  يعددا ل 41.5لمعامددل التحد ددد المعدددل تعنددل أن 

يمكددن التنبددا  مني الخدداله يمكددن توسددير  فددل رددو  العددعوباى العلميددة لدددا معلمدديهم  ولكددل
بالتعددارع المعرفددل لدددا الخدداله بمعلوميددة العددعوباى العلميددة لدددا معلمدديهم أو العكددس تددم 

، وكا دددن SPSSباسدددتخدام بر دددامج  Regression Equation سددداه معاالدددة اا حددددار 
 النتامج علة النحو المبين فل الجدول التالله

 18جدول 
 العلمية والتصارع المعرفي متغيرات معادلة االنحدار للعالقة بين الصعوبات 

ميل الخط  Yالمتغير  Xالمتغير 
 mالمستقيم 

قيمة الثابت 
b 

قيمة  
 مستوى الداللة ت

االة عند مستوا   4.164 34.995 2.813التعارع  الععوباى 
0.01 
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 المعرفل العلمية
 وتكون العيطة العامة لمعاالة اا حدار هله

 

 ة اا حدار علة النحو التاللهوبالتعويا عن القيم من الجدول تعب  معاال
 

 العالقة بين الصعوبات العلمية والتفكير المجرد: -5
مددددا العالقددددة بددددين العددددعوباى العلميددددة لدددددا معلمددددل لىجابددددة عددددن السدددداال الخددددامس  

  تددم  سدداه معامددل اارتبددا  بددين التوكيددر المجددرا لدددا طالبهددم؟ و الويةيددا  بالمر لددة ال ا ويددة 
ل الويةيددا  والتوكيددر المجددرا لدددا طالبهددم، عددالون علددة  سدداه الععوباى العلمية لدا معلم

معامل التحد د، ومعامل التحد د المعدل، ومستوا االددة اارتبددا ، كمددا  تضدد  مددن الجدددول 
 التالله
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 19جدول 
معامل االرتباط بين الصعوبات العلمية والتفكير المجرد، ومعامل التحديد، ومعامل التحديد 

 ةالمعدل، ومستوى الدالل

معامل االرتباط  المتغيرات 
 

معامل التحديد 
 

معامل التحديد 
 المعدل

مستوى داللة 
 االرتباط

الععوباى 
االة عند مستوا   0.414 0.439 -0.663 العلمية

0.01 
 التوكير المجرا

لميددة  تض  من الجدول السابق وجوا ارتبا  سالي اال   عاميا بددين العددعوباى الع
، وبلدددد  مقدددددار معامددددل 0.01لدددددا المعلمددددين والتوكيددددر المجددددرا لدددددا طالبهددددم عنددددد مسددددتوا 

، وتشير هددا  النتيجددة  لددة أ ددي كلمددا ارتوددل مسددتوا العددعوباى العلميددة التددل 0.663اارتبا  
يعا ل منها معلمددل الويةيددا  قددل مسددتوا التوكيددر المجددرا لدددا طالبهددم، وبددال  تتحقددق صددحة 

االدددة   عددداميا بدددين  سدددالبة توجدددد عالقدددة ارتباطيدددة دددنح علدددة أ دددي  الودددر  ال دددا ل والدددا  
   والتوكير المجرا لدا طالبهم  معلمل الويةيا الععوباى العلمية لدا 

، وبلدد  0.439وبتربيل معامل اارتبا   تم الحعول علة معامددل التحد ددد والددا  بلدد  
% مددن 41.4تعنددل أن  ، وها  القيمة لمعامل التحد د المعدل0.414معامل التحد د المعدل 

التبددا ن فددل التوكيددر المجددرا لدددا الخدداله يمكددن توسددير  فددل رددو  العددعوباى العلميددة لدددا 
معلمدديهم  ولكددل يمكددن التنبددا بددالتوكير المجددرا لدددا الخدداله بمعلوميددة العددعوباى العلميددة 

 لدا معلميهم أو العكس تم  ساه معاالة اا حدار، وكا ن النتامج علة النحو التالله
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 20ل جدو
 متغيرات معادلة االنحدار للعالقة بين الصعوبات العلمية والتفكير المجرد

ميل الخط  Yالمتغير  Xالمتغير 
 mالمستقيم 

قيمة الثابت 
b 

قيمة  
 ت

 مستوى الداللة

الععوباى 
 العلمية

التوكير 
 المجرا

االة عند مستوا   4.152 19.48 0.883-
0.01 

 االة اا حدار علة النحو التاللهوبالتعويا عن القيم السابقة تعب  مع

 
 العالقة بين التصارع المعرفي والتفكير المجرد: -6

لىجابة عن الساال السااس  ما العالقة بين التعددارع المعرفددل لدددا طدداله المر لددة 
ال ا ويدددة وتوكيدددرهم المجدددرا؟  تدددم  سددداه معامدددل اارتبدددا  بدددين التعدددارع المعرفدددل والتوكيدددر 

امل التحد ددد، ومعامددل التحد ددد المعدددل، ومسددتوا االددة اارتبددا ، المجرا، وكال   ساه مع
 كما  تض  من الجدول التالله

 20جدول 
معامل االرتباط بين التصارع المعرفي والتفكير المجرد، ومعامل التحديد، ومعامل التحديد 

 المعدل، ومستوى الداللة

معامل االرتباط  المتغيرات 
 

معامل التحديد 
 

معامل التحديد 
 المعدل

مستوى داللة 
 االرتباط

التعارع  
االة عند مستوا   0.978 0.979 0.989- المعرفل

0.01 
 التوكير المجرا

 تض  من الجدول السددابق وجددوا ارتبددا  سددالي اال   عدداميا بددين التعددارع المعرفددل 
، وبلددد  مقددددار معامدددل 0.01لددددا طددداله المر لدددة ال ا ويدددة وتوكيدددرهم المجدددرا عندددد مسدددتوا 

وهو ارتبا  قو  جدا يقتره من الوا د العحي ، وتشددير هددا  النتيجددة  لددة  0.989اارتبا  
أ دددي كلمدددا ارتودددل التعدددارع المعرفدددل لددددا الخددداله كلمدددا قدددل مسدددتوا التوكيدددر المجدددرا لدددد هم، 
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 االددة سددالبة ارتباطيددة عالقة توجدوبال  تتحقق صحة الور  ال الل والا   نح علة أ ي  
ولكدددل    المجدددرا وتوكيدددرهم  ال ا ويدددة المر لدددة طددداله لددددا المعرفدددل التعدددارع بدددين ا عددداميا

يمكدددن التنبدددا بدددالتوكير المجدددرا لددددا الخددداله بمعلوميدددة تعدددارعهم المعرفدددل أو العكدددس تدددم 
  ساه معاالة اا حدار، وكا ن  تامج علة النحو المبين فل الجدول التالله

 21جدول 
 لعالقة بين التصارع المعرفي والتفكير المجردمتغيرات معادلة االنحدار ل

ميل الخط  Yالمتغير  Xالمتغير 
 mالمستقيم 

قيمة الثابت 
b 

قيمة  
 مستوى الداللة ت

التعارع  
 المعرفل

التوكير 
 المجرا

االة عند مستوا   51.11 30.288 0.311-
0.01 

 وبالتعويا عن القيم السابقة تعب  معاالة اا حدار علة النحو التالله

 

ـ مناقشة النتائج، سابعا
 وتفسيرها:

 البحدددددل  تضددددد  مدددددن  تدددددامج
معا دددددان معلمدددددل العدددددوو  ال الثدددددة 
بالمر لدددددة ال ا ويدددددة مدددددن عددددددا مدددددن 
العددعوباى العلميددة، والتددل وصددلن 

% مدددددن ارجدددددة 43.5 سدددددبتها  لدددددة 
اختبددددار العددددعوباى العلميددددة، وقددددد 
يعددددددددوا وجددددددددوا هددددددددا  النسددددددددبة مددددددددن 
العدددددعوباى العلميدددددة  لدددددة ردددددع  

معلمددل الويةيددا  فددل المر لددة الجامعيددة، وكددال  رددع  بددرامج التنميددة المهنيددة  بددرامج  عددداا

 نسب درجات املعلمين في اختبار الصعوبات.. 3 لشك 
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المقدمدددة أثندددا  الخدمدددة  كمدددا أن توغدددل معلمدددل الويةيدددا  فدددل اسدددتخدام المعددداااى الرياردددية 
المجران أثنددا  تدددريس الويةيددا  قددد أاا بمددرور الوقددن  لددة رددع  اسددتيعابهم للجا ددي الكيوددل 

هددددور قعددددور فددددل فهددددم المعلمددددين لددددبعا المورددددوعاى للويةيددددا ، وقددددد  ترتددددي عددددن ذلدددد  ا
الويةيامية  عالون علة ما سبق، فدد ن خجددل بعددا المعلمددين مددن مناقشددة المشددكالى العلميددة 
التل تددواجههم مددل أقددرا هم ومددوجهيهم، وكددال  رددع  وعددل بعضددهم بوجددوا هددا  العددعوباى 

قة مددل مددا توصددلن اعساس  تيجة امتالكهم عدا من التعوراى الخخأ  وتتوق النتامج الساب
 & Kaltakci-Gurel et al., 2016; Retnawati et al., 2018; Liu) ليددي اراسددة 

Li, 2017)  مددن  لددة أن معلمددل الويةيددا  بالمر لددة ال ا ويددة يعددا ون مددن عدددا العددعوباى
   العلمية التل تعوق تدريسهم للويةيا  

 سددبة صددعوباى  كمددا أاهددرى النتددامج معا ددان معلمددل العدد  اعول ال ددا و  مددن أعلددة
علمية، وعلة العكس من ذل  يعددا ل معلددم العدد  ال الددل ال ددا و  مددن أقددل  سددبة صددعوباى 
علميدددة، وقدددد  رجدددل ذلددد   لدددة أن معلدددم العددد  ال الدددل ال دددا و  عددداان مدددا يكدددون أك دددر خبدددرن 
وإلماما بالموروعاى التل  تم تدريسها بالمر لة ال ا وية؛ مما يمكني من امتال   ظددرن أك ددر 

 وروعاى الويةيا  التل  تم تدريسها بالمر لة ال ا وية شموا لم
واتض  من خالل النتامج أن الععوباى العلميددة تددةااا لدددا المعلددم فددل المورددوعاى 
التل ا يقوم بتدريسها؛ وقد يعوا ذل   لة أن ا طماس المعلم فل تدددريس مورددوعاى معينددة 

فدددل المرا دددل اعخدددرا، قدددد  ددداا   لدددة  سددديان تواصددديل عددددا مدددن الموردددوعاى التدددل تددددرس 
وبالتددددالل تتكددددون فجددددواى معرفيددددة فددددل فهمددددي لهددددا  المورددددوعاى، ويترتددددي عددددن ذلدددد   يدددداان 

 الععوباى التل يعا ل منها المعلم فل تل  الموروعاى 
 سدددددبة العدددددعوباى فدددددل مورددددوعاى الكهربيدددددة والمطناطيسدددددية والويةيدددددا   ىا ااا كمددددا

لدد  المورددوعاى، وكددال  تعقددد بعددا الحد  ددة؛ ويمكددن  رجدداع ذلدد   لددة الخبيعددة المجددران لت
مواهيمها العلمية علة عكس موروعاى أخددرا م ددل مورددوع خددواد المدداان والددا   عددل 
علددة أقددل  سددبة صددعوباى  ظددرا ع ددي  تعامددل مددل اعشدديا  والظددواهر المحسوسددة فددل الحيددان 

 اليومية 
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وبالنسبة لمقيدداس التعددارع 
المعرفددل، أاهددرى النتددامج ارتودداع 

توسدديراى الخخددأ  سددبة التنبددااى وال
لنتددامج العددرو  العمليددة، ويمكددن 
 رجددددددددددداع ذلددددددددددد   لدددددددددددة اسدددددددددددتقرار 
التعدددددوراى الخخدددددأ ااخدددددل البنيدددددة 
المعرفيددددددة للخدددددداله، وقددددددد أسددددددهم 
وجدددوا م دددل تلددد  التعدددوراى  لدددة 
توقددددددل  تددددددامج للعددددددرو  العمليددددددة 
تتعدددددار  مددددددل النتدددددامج الحقيقيددددددة 

 ,.Eshach et al؛ 2017لتل  العرو ، ويتوق ذل  مل اراسة كل من نمحددرم و خددرون، 

2018; Ceuppens et al., 2018; Cock et al., 2018)  التددل توصددلن  لددة ا تشددار
   التعوراى الخخأ بين اارسل الويةيا  بالمر لة ال ا وية 

ويدل تعدا التوسيراى الخخأ لنتامج كل عر  من العرو  العمليددة  لددة وجددوا أك ددر 
او  النسددي الم ويددة لتلدد  التوسدديراى من تعور خخأ للموهوم الوا د، ويمكن  رجدداع عدددم تسدد 

 لة وجوا معاار متعدددان تتودداوى فددل تأثيرهددا وإسددهامها فددل تكددوين التعددوراى الخخددأ، كمددا 
يمكددن توسددير شدديوع أ ددد التوسدديراى الخخددأ لدددا الخدداله واتودداقهم عليددي بنسددبة كبيددرن  لددة أن 

 هنا  معاار للتعوراى الخخأ تكون أك ر تأثيرا من باقل المعاار 
 رجدددل الضدددع  الوارددد  وقدددد 

لددددا طددداله العددد  اعول ال دددا و  
فددل التنبدددا بنتدددامج العدددرو  العمليدددة 
وتوسدددددديرها  لددددددة أن اراسددددددة طدددددداله 
العددد  اعول ال دددا و  لعلدددم الويةيدددا  

 .املعرفي التصارع في نويةالثا  املرحلة طالب درجات نسب. 5 شكل

 الثالثة للصفوف والصحيحة الخطأ  التفسيرات نسب. 4 شكل

 (.صف كل  في للتجربتين النسب متوسط)
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ا تددةال غيددر متعمقددة وقددد تكددون سددخحية فددل بعددا اع يددان، واعتمددااهم بشددكل كبيددر علددة 
راى خخأ، واستخدام تل  المشدداهداى فددل المشاهداى الحياتية التل قد تاا   لة تكون تعو 

 التنبا بنتامج العرو  العملية وتوسيرها 
ويمكددن توسددير ارتودداع  سددي التعددارع المعرفددل لدددا طدداله المر لددة ال ا ويددة بعددورن 
عامددة  لددة أن التعددوراى الخخددأ التددل يعددا ل منهددا هدداا  الخدداله تتعددارع مددل المعلومدداى 

معرفيددة، ويمكددن توسددير ا خوددا  مسددتوياى التعددارع الجد دددن وتعددوق امجهددا ااخددل البنيددة ال
لدا طاله الع  ال ا ل وال الل  لة أن هاا  الخاله أك ددر اهتمامددا ومدديال لددتعلم الويةيددا  
خاصة وأ هم التحقوا بالقسم العلمل بنا  علة رغبتهم الشخعية، كما يمكن توسددير ذلدد  فددل 

معلمددل العدد  ال ددا ل وال الددل رو  ا خوا  مستوا الععوباى العلميددة التددل يعددا ل منهددا 
 ال ا و  

توسددير  عددول بعددد ااهتمددام علددة أعلددة  سددبة بددين أبعدداا التعددارع المعرفددل  نويمكدد 
 لدددة  جدددا  العدددر  العملدددل فدددل جددداه ا تبدددا  الخددداله وتركيدددة  علدددة الحددددف المتعدددار ، 

وشددددددددعور الخدددددددداله بحالددددددددة مددددددددن الوضددددددددول و ددددددددي 

  كمددددددا  دددددددل ا خوددددددا  عااسددددددتخال
الخدداله  النسددبة التددل  عددل عليهددا

   سددددداسأن فددددل بعددددد  القلدددددق   لددددة 
الخدددددددداله بحالددددددددة اارتبددددددددا  وعدددددددددم 

 بنسبة أقل ااتةان  تيجة للعر  كان 

 املعرفي   التصارع بنود في الثانوية املرحلة طالب درجات  نسب. 6 شكل 

 .املتعارض الحدث على الطالب استجابات تكرارات نسب. 7 شكل
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ويمكن  رجاع اارتواع الملحددو  فددل اسددتجابة  التطييددر المودداهيمل  لدددا الخدداله  لددة 
 جا  الحدف المتعار  فل   داف  الة من عدددم ااتددةان المعرفددل أاى  لددة الددتخلح مددن 

اى الخخدددأ فدددل البنيدددة المعرفيدددة للخددداله وتكدددوين التعدددوراى العدددحيحة بددددا منهدددا، التعدددور 
ولعدددل هددداا مدددا يشدددير  لدددة أن اع دددداف المتعارردددة تعتبدددر ذاى قددددرن ملحوادددة علدددة تعدددد ل 
التعددوراى الخخددأ لدددا المتعلمددين  عددالون علددة مددا سددبق فقددد  جدد  الحدددف المتعددار  فددل 

لموهددوم العددحي  علددة الددرغم مددن ا توددااهم مساعدن عدا  خددر مددن المتعلمددين فددل اكتسدداه ا
بالتعددور الخخددأ  ويمكددن توسددير  عددول  اسددتجابة التجاهددل  علددة أقددل  سددبة  لددة ااهتمددام 

 الوار  للخاله بالحدف المتعار  وأ ي أثار ا تباههم 
ويمكدددن توسدددير ردددع  مسدددتوا التوكيدددر المجدددرا لددددا الخددداله  لدددة  همدددال تدددددريس 

اهتمددددام معظددددم المعلمددددين علددددة تلقددددين المعددددار  بهددددد   مهدددداراى التوكيددددر المجددددرا، وتركيددددة
اسددترجاعها فددل اامتحا دداى، وعدددم بددال مجهددوا مقعددوا لتنميددة تلدد  المهدداراى، كمددا يمكددن 
 رجاع التحسن النسبل فل مهاراى التوكير المجرا لدا طاله العوو  اععلة  لددة عامددل 

النمدددو و يددداان القددددراى العقليدددة لهددداا  الخددداله، كمدددا 
هددددا  لددددة ا خوددددا  مسددددتوا العددددعوباى يمكددددن  رجاع

العلمية التل يعا ل منها معلمدديهم  
وتتوددق هددا  النتددامج مددن اراسددة كددل 

؛ 2013مددددددددددددددددددددددددددن نالعمددددددددددددددددددددددددددر ، 
Darwish, 2014 التدددددددددل )

توصدددددددددلن  لدددددددددة ا خودددددددددا  قددددددددددرن 
الخددددداله علدددددة التوكيدددددر المجدددددرا، 
وأن معظدددددددددم هددددددددداا  الخددددددددداله ا 
 ةالدددددددددددون فدددددددددددل مر لدددددددددددة التوكيدددددددددددر 

 المحسوس 

 .املجرد التفكير في الثانوية ملرحلةا  طالب درجات نسب. 8 شكل

 .الثانوية املرحلة طالب لدى املجرد التفكير مهارات نسب. 9 شكل
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ا خودددا  كبيدددر فدددل عددددا مدددن مهددداراى التوكيدددر المجدددرا، م دددله كمدددا أاهدددرى النتدددامج 
التجريدددي، وااسدددتنتال، وفدددر  الودددرو  وقدددد يعدددوا 
ذلدددد   لددددة أ هددددا تعتبددددر مهدددداراى مركبددددة تحتددددال  لددددة 
تكامل عدا من المهدداراى اعخددرا ممددا يجعلهددا أك ددر 

 صعوبة وبالتالل تقل قدرن الخاله علة ممارستها 
كددل  ويمكددن توسددير وجددوا ارتبددا  موجددي بددين

مددددن العددددعوباى العلميددددة لدددددا المعلمددددين والتعددددارع 
المعرفددل لدددا طالبهددم  لددة أن معا ددان المعلمددين مددن 
تلددددد  العدددددعوباى قدددددد  ددددداا   لدددددة تكدددددون عددددددا مدددددن 
التعددوراى الخخددأ لدددا الخدداله، وخاصددة أن المعلددم 

المعدددر  -فل اددل النظددام التعليمددل الحددالل-يعتبر 
رجددة ثقددة كبيددرن مددن طالبددي، ويسددهم ذلدد  فددل جعددل الرميسل لتعلم الويةيا ، وعاان ما  تمتل بد

تلدد  التعددوراى الخخددأ أك ددر اسددتقرارا ااخددل امدداع الخدداله، وبالتددالل تحدددف  الددة كبيددرن مددن 
التعارع المعرفل عنددد تقددديم موهددوم  خددر  تعددار  مددل هددا  التعددوراى الخخددأ  وكلمددا  ااى 

توددل مسددتوا التعددارع الععوباى لدا المعلم  ااى التعددوراى الخخددأ لدددا طالبددي، وبددال   ر 
% مددن التبددا ن فددل التعددارع المعرفدددل 41.5المعرفددل لدددا هدداا  الخدداله  ويمكددن توسددير 

لددددا الخدددداله فددددل رددددو  العددددعوباى العلميددددة لدددددا معلمدددديهم  كمددددا يمكددددن التنبددددا بمسددددتوا 
التعددارع المعرفددل بمعلوميددة العددعوباى العلميددة لدددا معلمدديهم أو العكددس باسددتخدام معاالددة 

   يعبر عنها الرسم البيا ل المبين اا حدار التل 
ويمكددن توسددير وجددوا ارتبددا  سددالي بددين كددل مددن العددعوباى العلميددة لدددا المعلمددين 

والتوكيددددر المجددددرا لدددددا طالبهددددم  لددددة أن 
تلددددد  العدددددعوباى قدددددد تددددداا   لدددددة تكدددددون 
تعوراى خخأ لدا المتعلمين، وقددد سددبق 
تنددداول ذلددد ، وهددداا يعندددل أن المعلومدددداى 

 املجرد والتفكير الصعوبات بين للعالقة الخطي النحدارا . 11 شكل

 املعرفي والتصارع الصعوبات بين للعالقة الخطي النحدارا . 10 شكل
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ويلددددة المدددددا تعددددب  متضددددمنة لعدددددا مددددن اعخخددددا ، وتعتبددددر هددددا  المتددددوفرن فددددل الددددااكرن ط
المعلومدداى هددل المدداان اعساسددية للتوكيددر، وبالتددالل تعددب  عامقددا يقلددل مددن قدددرن المتعلمددين 
علة ممارسة مهاراى التوكير المجرا المختلوددة، فعلددة سددبيل الم ددال  دداا  اسددتدعا  الخالددي 

امها فل عملية التوسير  لددة التوصددل  لددة لمعلوماى الخخأ من الااكرن طويلة المدا واستخد
توسدديراى غيددر صددحيحة ومتناقضددة مددل الواقددل ممددا يعدديي المددتعلم بحالددة مددن اارددخراه 
وعدم ال قة، وبالتالل يشعر بالعجة وعدم القدددرن علددة القيددام بمهدداراى التوكيددر المجددرا  وبنددا  

اى التوكيدددر علدددة ذلددد  فددد ن  يددداان العدددعوباى لددددا المعلمدددين  ددداا   لدددة ا خودددا  مسدددتوي
% مددن التبددا ن فددل التوكيددر المجددرا الددا  يعددا ل 41.4المجددرا لدددا طالبهددم  ويمكددن توسددير 

مني الخاله فل رو  الععوباى العلمية لدا معلمدديهم  كمددا يمكددن التنبددا بمسددتوا التوكيددر 
المجددددرا لدددددا الخدددداله بمعلوميددددة العددددعوباى العلميددددة لدددددا معلمدددديهم أو العكددددس باسددددتخدام 

   التل يعبر عنها الرسم البيا ل المبين  معاالة اا حدار
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ويمكدددن توسدددير وجدددوا ارتبدددا  
سددددددالي قددددددو  جدددددددا بددددددين كددددددل مددددددن 
التعددددددارع المعرفددددددل لدددددددا الخدددددداله 
وتوكيدددددددرهم المجددددددددرا  لدددددددة أن  الددددددددة 
التعددارع المعرفددل تدداا   لددة وجددوا 
عدددددي  معرفدددددل  امدددددد علدددددة الدددددااكرن 
العاملددددددددة، ومددددددددن المعلددددددددوم أن هددددددددا  
 الدددددااكرن محددددددوان السدددددعة والتخدددددةين،

وبالتددالل تكددون الددااكرن العاملددة غيددر 
قددداارن عدددن القيدددام بدددأ  معالجددداى أو 

عملياى توكير أخرا مما  تسبي فل رددع  قدددراى المتعلمددين علددة التوكيددر المجددرا  وبنددا  
علة ذل  ف ن  ياان التعارع المعرفددل لدددا الخدداله  دداا   لددة ا خوددا  مسددتوياى التوكيددر 

بمعلوميددة التعددارع المعرفددل أو المجددرا لدددا الخدداله المجددرا لددد هم  ويمكددن التنبددا بددالتوكير 
   العكس باستخدام معاالة اا حدار التل يعبر عنها الرسم البيا ل المبين 

 .املعرفي والتصارع املجرد التفكير بين للعالقة الخطي النحدارا  .12 شكل
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 التوصيات والمقترحات: -ثامنا
ااهتمددام المتةا ددد بمعلددم الويةيددا  باعتبددار  أ ددد أهددم أركددان  جددا  المددنهج فددل فددل اددل 

ويدددا ، وفدددل ادددل ااهتمدددام بالبنيدددة المعرفيدددة للمدددتعلم تحقيدددق أهدافدددي، والمسددد ول اعول عدددن تن
والدددور الكبيددر الددا  تقددوم بددي فددل عمليددة الددتعلم، وفددل رددو  النتددامج التددل تددم التوصددل  ليهددا 
 وصدددل البحدددل بضدددرورن تضدددمين العدددعوباى العلميدددة اعك دددر شددديوعا لددددا معلمدددل الويةيدددا  

يددة، وكددال  بددرامج التنميددة المهنيددة بالمر لددة ال ا ويددة فددل بددرامج اإلعددداا أثنددا  المر لددة الجامع
المقدمة أثنا  الخدمة، مل توجيي مةيد من التركية علة الموروعاى ذاى الخبيعددة المجددران 

 م له الكهربية والمطناطيسية والويةيا  الحد  ة 
كما  وصل البحل بضرورن اهتمام مددوجهل الويةيددا  بالعددعوباى العلميددة التددل يعددا ل 

علة كيوية التطلي علددة تلدد  العددعوباى  وتوجيددي معلمددل المر لددة منها المعلمين، وتدريبهم 
ال ا ويددة  لدددة أهميددة تبددداال الخبددراى بدددين المعلمددين وبعضدددهم الددبعا مدددن خددالل مجتمعددداى 
الدددتعلم وجلسددداى العمدددل التشددداركل وفدددرق العمدددل بحيدددل يمكدددن مدددن خاللهدددا تحقيدددق اسدددتواان 

خبدددرن فدددل هددداا الموردددوع   للمعلمدددين اعقدددل خبدددرن فدددل موردددوع معدددين مدددن  مالمهدددم اعك دددر
ويوصل البحل أيضا بضرورن بددال جهددد مقعددوا لعددالل العددعوباى العلميددة لدددا المعلمددين 
كأ ددد الخددرق الوعالددة لخوددا مسددتوياى التعددارع لدددا الخدداله و يدداان قدددرتهم علددة التوكيددر 
المجددرا؛  يددل كشدد  البحددل عددن وجددوان عالقددة ارتباطيددة موجبددة بددين العددعوباى العلميددة 

لمعرفددل، وكددال  وجددوا عالقددة ارتباطيددة سددالبية بددين العددعوباى العلميددة والتوكيددر والتعددارع ا
 المجرا 

و ظدددرا لكدددون التعدددوراى الخخدددأ هدددل السدددبي الدددرميس فدددل ارتوددداع مسدددتوا التعدددارع 
المعرفددل بددين المعلومددداى الجد دددن وتلددد  الراسددخة فددل البنيدددة المعرفيددة، فددد ن البحددل  وصدددل 

ا  بددددا مدددن الدراسدددة السدددخحية التدددل تعتمدددد علدددة بضدددرورن التعمدددق فدددل اراسدددة علدددم الويةيددد 
مشدداهداى قددد تدداا   لددة تكددون تلدد  التعددوراى الخخددأ، وتوجيددي مةيددد مددن ااهتمددام بعددالل 
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التعددوراى الخخددأ لدددا الخدداله  مددل التأكيددد علددة أن تكددون اعولويددة لخدداله العدد  اعول 
 ال ا و   ظرا ع هم أك ر الخاله معا ان من التعارع المعرفل 

و  النتددامج التددل توصددلن  لددة أن اع ددداف المتعاررددة المسددتخدمة فددل هدداا وفددل ردد 
البحدددل قدددد  جحدددن بعدددورن كبيدددرن فدددل  يددداان اهتمدددام الخددداله وفضدددولهم و دددي اسدددتخالعهم، 
وكال   جا ها فل تحقيق التطيير المودداهيمل ااخددل البنيددة المعرفيددة لعدددا مددن الخدداله، فدد ن 

ع ددداف المتعاررددة كأ ددد أهددم اسددتراتيجياى البحل  وصل بضرورن استخدام المتناقضدداى وا
تدددريس الويةيددا  التددل يمكددن اسددتخدامها فددل تعددد ل التعددوراى الخخددأ لدددا طدداله المر لددة 

 ال ا وية وجاه ا تباههم واهتمامهم بعلم الويةيا  
كمددا  اكددد البحددل علددة رددرورن توجيددي مةيددد مددن ااهتمددام بمهدداراى التوكيددر المجددرا 

اعساسددية لددتعلم العلددوم بعددوة عامددة والويةيددا  بعددوة خاصددة  يددل  ظددرا ع هددا مددن المهدداراى 
أ هددددا تجعددددل المتعلمددددين قدددداارين علددددة التوصددددل لتوسدددديراى علميددددة سددددليمة للظددددواهر العلميددددة 
المرتبخددة بالمودداهيم العلميددة المختلوددة مددن خددالل ربدد  هددا  المودداهيم الجد دددن ببنيددتهم المعرفيددة 

اا  وصدددة البحدددل بالتأكيدددد عليهدددا فدددل كافدددة ومدددن ثدددم تخبيقهدددا فدددل مواقددد   ياتيدددة جد ددددن؛ لددد 
مرا ددل تنويددا المددنهج وخاصددة أثنددا  عمليددة التدددريس والتقددويم؛ بحيددل يعددب  لهددا  سددبة ثابتددة 

 من كافة اختباراى الويةيا  فل المر لة ال ا وية 
 البحدددوف مدددن المةيدددد  جدددرا   لدددة توجدددي النتدددامج التدددل تدددم التوصدددل  ليهدددا البدددا  ين قددددو 

ومدددن اعم لدددة علدددة هدددا  البحدددوفه الكشددد  عدددن  أخدددرا، ومرا دددل اىعينددد  علدددةالمسدددتقبلية 
العدددعوباى العلميدددة لددددا معلمدددل الكيميدددا  اع يدددا  بالمر لدددة ال ا ويدددة وعالقتهدددا بالتعدددارع 
المعرفل والتوكير المجرا لدا طالبهم  وإعداا برامج تنمية مهنية لعالل العددعوباى العلميددة 

ا التعددارع المعرفددل وتنميددة التوكيددر المجددرا لدددا معلمددل الويةيددا  وقيدداس فاعليتهددا فددل خودد 
لددددا طالبهدددم  واراسدددة العالقدددة بدددين العدددعوباى العلميدددة لددددا معلمدددل الويةيدددا  ومتطيدددراى 
أخددرا، م ددله التحعدديل العلمددل، والميددل  حددو الويةيددا   وقيدداس فاعليددة اسددتراتيجياى و مدداذل 

ا طدداله المر لددة تدددريس مختلوددة فددل خوددا التعددارع المعرفددل وتنميددة التوكيددر المجددرا لددد
ال ا ويدددة  واسدددتخدام ااسدددتراتيجياى التدددل تسدددتويد مدددن التعدددارع المعرفدددل م دددله اسدددتراتيجية 
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المتناقضددداى فدددل تنميدددة بعدددا مخرجددداى الدددتعلم ذاى اعهميدددة فدددل تددددريس الويةيدددا ، م دددله 
 اا دمال فل التعلم، والدافعية لى جا  
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 المراجــع
 المراجع العربية:   -أوالا 
طبيعة علم الويةيا  وعالقتي بخرامق التدريس لد  معلمل   (2016ن محمد حلي ،جحجو أبو 

   217 -177 ،(2ن17، اعقعةمجلة جامعة   الويةيا  فل المدارس ال ا وية بولسخين
(  مستو  العالقة بين فهم طبيعة علم الويةيا  وطرامق تدريس 2016ن أ الم  ميدالجنابل، 

مجلة كلية التربية اعساسية للعلوم     ر لة اإلعداايةالعلوم لد  مدرسل الويةيا  فل الم
   701-686، 26بابل، بجامعة  التربوية واإل سا ية

(  فاعلية استراتيجية اع داف المتناقضة فل التحعيل وتنمية التوكير 2015ن محمد جواا، مهد 
ساسية مجلة كلية التربية اعالناقد لدا طالل الع  الرابل العلمل فل ماان الويةيا   

   472-438، 22جامعة بابل، -للعلوم التربوية واإل سا ية
(  التضاره المعرفل فل الااكرن العاملة وعالقتي بالواام  2018الحربل، مروان بن علل ن

المعرفية التنوياية وسرعة المعالجة الععبية لدا طاله وطالباى المر لتين المتوسخة  
التربوية بجامعة اإلمام محمد بن سعوا اإلسالمية،  مجلة العلوموال ا وية بالمد نة المنورن  

13 ،241-318   
تنمية  فل ( LBDS(  فاعلية استخدام استراتيجية التعلم بالعمل ن2017 سن، سو ان محمد ن

ماان العلوم لدا الخالباى الوامقاى  فل المعمللمهاراى التوكير العليا ومهاراى العمل 
   194 -153(، 1ن20لة التربية العلمية، مج  المتوس  بالسعواية ال ا لبالع  

أثر مخخخاى التعار  المعرفل فل تنمية مهاراى توليد (  2017الحسناى، مرون  مد ن
نرسالة ماجستير(،  بطةنالمعلوماى فل ماان العلوم لدا طالباى الع  التاسل اعساسل 

 https://bit.ly/2oeTyeuمن  استرجاعهاكلية التربية، الجامعة اإلسالمية بطةن، ثم 
رو   ظرية   فل تخوير منهج العلوم للمر لة اإلعدااية (  2017الحخيبة، ا نا عبد الحميد ن

(  رسالة اكتوران غير منشورنن العلملالتعلم القامم علة المخ لتنمية عملياى العلم والخيال 
 جامعة عين شمس  ،كلية تربية

(  أثر استخدام  موذل ااستقعا  القامم 2014اعشقر، سما  فاروق نو  فيعل الخخيي، منة
تنمية مهاراى التوكير العليا ومستوا الخمو  لدا تلميااى الع  ال الل   فل علة الجدل 

  120-73(، 17ن4  مجلة التربية العلمية، ماان العلوم فل  اإلعداا 

https://bit.ly/2oeTyeu
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التناقا المعرفل وبوسنر فل تعد ل   لاستراتيجيتأثر (  2015خلة، أسامة عبد الر يم ن
نرسالة اكتورا (،  التعوراى الخخأ للمواهيم الويةيامية لدا طاله الع  ال امن اعساسل

 https://bit.ly/2p531Fyكلية التربية، الجامعة اإلسالمية بطةن، تم استرجاعها من 
عملياى العلم( اساليي   -الناقد  -اابتكار   -نالعلملالتوكير (  2012خليل، محمد أبو الوتو  ن
   الريا ه اار تربية الطد تنميتي وطرق قياسي

(  أثر مخخخاى 2015الربيعل، عباس  سين والموسو ، فارل عبيد ومعخوة، سجا محمد ن
 التعار  المعرفل فل اكتساه المواهيم اإل يامية واستبقامها لدا طالباى الع  الخامس

-314، 19، جامعة بابلب مجلة كلية التربية اعساسية للعلوم التربوية واإل سا يةالعلمل  
327  

أساليي معلمل العلوم فل معالجة صعوباى تعلم   (2016محموا نوخل ، طارق  ،الةغبل
  المواهيم العلمية لد  طاله المر لة اعساسية فل رو  مباا  التدريس ااستراتيجل

   83-65(، 2ن24سالمية للدراساى التربوية والنوسية، مجلة الجامعة اإل
، محلية صعوباى تدريس ماان الويةيا  بالمر لة ال ا وية  (2013ن أ مد متوكل، سرور

جامعة الجةيرن، ، (رسالة ماجستير غير منشورنن الحعا يعا، واية الجةيرن السواان
 السواان  

الويةيامية لد  طاله مقرراى الويةيا   صعوباى  ل المسامل   (2014ن سليمان الشايل، فهد
  جامعة السلخان قابوس، ب مجلة الدراساى التربوية والنوسية   اعولية بجامعة المل  سعوا

 289-272 ،(2ن8
تد ل تحعيل طاله مقرراى الويةيا  اعولية   لةالعوامل المااية   (2018ن ، فهد سليمانالشايل

   50-19، (1ن30جامعة المل  سعوا، ب بويةمجلة العلوم التر   فل جامعة المل  سعوا
واستراتيجية اتقان  المعرفل(  تأثير استراتيجية مخخخاى التعار  2012شبيي، عاال كامل ن

تنمية مواهيم ال قافة  فلرو   ظرية بياجيي  فل التجريد  مو مر لة التوكير  فلالتعلم 
   282 -245(، 90، نسيةمجلة العلوم التربوية والنو   العلمية المعاصرن لدا الخاله

(  فاعلية بر امج للتوكير المجرا لتنمية مهارن  ل المشكالى 2013،  سرين عاال نطنخاو  
   44 -35(، 56ن 15، مجلة اراساى الخوولة المجتمعية لخالباى المر لة الجامعية  

https://bit.ly/2p531Fy
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ية  (  صعوباى تدريس الويةيا  فل المر لة ال ا وية بالمملكة العرب2012، يحل  مد نالظاهر  
، مجلة اراساى عربية فل التربية وعلم النوسالسعواية من وجهة  ظر المعلمين والخاله  

   103-77(، 1ن27
(  الععوباى التل تواجي تدريس الويةيا  من وجهة  ظر معلمل 2017عبابني، موسل جابر ن

   207-185 ،9، بجامعة الجنان  مركة البحل العلمل  .ومشرفل الويةيا  فل اعران
 فل (  فاعلية  موذل اورن التقييم المستمر والتدريس والتعلم 2018محمد ن أما لحميد، عبد ال

وبعا عاااى العقل لدا طاله   العلمللتنمية مهاراى ااستقعا   SAILالعلوم 
   46-1(، 4ن11مجلة التربية العلمية، المر لة اإلعدااية  

فل المر لة اإلعدااية من وجهة  صعوباى تدريس ماان الويةيا (  2018العلوا ل، محمد ا ام ن
، كلية العلوم (رسالة ماجستير غير منشورنن  ظر المدرسين فل محافظة اع بار/العراق

 ، عمان  التربوية، جامعة الشرق اعوس 
رو   ظرية بياجيي وعالقتي  فل التجريد (  قياس التوكير 2013،  اعم بن محمد نالعمر  

  فل ين وغير السعوا ين الملتحقين بمعهد اللطة لدا الخاله السعوا  المتطيراىببعا 
لعلوم اإل سا ية ل مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعوا اإلسالميةجامعة غره فرجينيا  

   254 -195، 28، وااجتماعية
(  2017،  يوين عبد الحميد وعبد السالم، عبد السالم معخوة ومختار،   هاه أ مد نمحرم

امية فل تعويي التعوراى الخخأ فل الويةيا  لدا  البن PDEODEفعالية استراتيجية 
   1026-1009، 22مجلة كلية التربية ببورسعيد، طاله المر لة ال ا وية  

(  أثر استخدام المحاكان الحاسوبية فل  2016،  مال ررا والمعمر ، راشد بن جمعة نملكاو  
طلبة الع  الحاا   تعد ل التعوراى الويةيامية البد لة المتعلقة بالحركة الدورية لدا 

-318(، 2ن10سلخنة عمان، ب مجلة الدراساى التربوية والنوسيةعشر فل سلخنة عمان  
338  

(  المواهيم البد لة 2016، وليد  سين والمومنل، أمل رشيد وبنل خل ، محموا  سن ن وافلة
   المتعلقة بموهومل الحرارن وارجة الحرارن لدا طلبة تخعح الويةيا  فل جامعة اليرمو 

   1423-1442، (3ن43مجلة اراساى العلوم التربوية، 
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(  أثر استخدام العراع المعرفل فل  2016، جمال الد ن توفيق وكامل،  يمان عبد الوتا  ن و س
تعويي التعوراى البد لة للمواهيم العلمية فل و دن  الماان وتركيبها  وتنمية مهاراى 

اراساى عربية فل التربية وعلم النوس،     التوكير الناقد لتالميا الع  اعول اإلعداا
77 ،17-64   
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