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زاتٌٛ تؿٜتعدٚ  ايتشسى١ُٝنٚ ١ِ سفغ ايطاقٖٝ يف انتطاب َفا١ ايُٓرد١كٜظ بطسٜ أثس ايتدزٞ إىل تكؿ١ ٖدفت ايدزاض:ًَدـ
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١كٜطٗا باضتدداّ طسٜمت تدزٚ )45=ٕ( ١ٝبٜ دبس:عتنيُٛ إىل صب١ٓٝقطُت ايعٚ .ٕ عُا١ٓ بطًط١ًٝ ايداخ١ مبشافعِٞ األضاضًٝايتع
ٞع خالٍ ايفؿٌ ايدزاضٝ أضاب١ ضتٞايٛ س١ٝبٜ ايتذس١قد اضتػسقت املعازبٚ ،٠د٥ ايطا١كٜطٗا بايطسٜ) مت تدز46=ٕ( ١قابطٚ ،١ايُٓرد
،١ ايُٓرد١كٜ بطس١ٝبٜ ايتذس١عُٛظ اجملٜ يتدز١ًٌُ يًُعٝ مت إعداد دي،١ل أٖداف ايدزاضٝ يتشكٚ .2014-2013 ٞ َٔ ايعاّ ايدزاضْٞايجا
 إذ، ايتشسى١ُٝنٚ ١ِ سفغ ايطاقٖٝاع َفاٝ نُا مت إعداد اختباز يك، َٔ احملهُني١عُٛ صب٢ًمت ايتشكل َٔ ؾدق٘ بعسق٘ عٚ
دٛدٚ ر٥ أظٗست ايٓتا.)0,79( ْٞايجاٚ ٍٚكني األٝبًؼ َعاٌَ االزتباط بني ايتطبٚ ،از َٔ َتعددٝع اختْٛ َٔ  ضؤاال20 َٔ ٕ االختبازٛته
 يؿاحل١ٝ٥اٜصِٝ ايفٖٝ يف انتطاب املفا١ ايكابط١عُٛضط اجملَٛتٚ ١ٝبٜ ايتذس١عُٛضط اجملٛ بني َت0,05 ٣ٛا عٓد َطتٝ٥ إسؿا١م دايٚفس
زاتٚعكد دٚ ،ِٗطٜ يف تدز١ب ايُٓردًٛف أضٝظٛ ت٢ًّ عًٛ ايعًُٞع َعٝ تػذ١ ايدزاضٞؾٛ ت١ر ايطابك٥ ايٓتا٤ٛيف قٚ .١ٝبٜ ايتذس١عُٛاجمل
. إعداد املٓاٖر٢ًُني ع٥ايكاٚ املػسفنيٚ ل ايُٓاذز يًُعًُنيٝ تطب١ٝفٝزؽ عٌُ يف نٚٚ ١ٝبٜتدز
. عػسٟ طايبات ايؿف اسباد، ايتشسى١ُٝنٚ ١ِ سفغ ايطاقٖٝ َفا،١ًٜزات ايبدٛ ايتؿ،١ظ بايُٓردٜ ايتدز:١ٝنًُات َفتاس
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Abstract: This study investigated the impact of teaching physics via modeling on the
acquisition of energy and momentum conservation concepts. The sample consisted of 91
female students selected from 11th grade female students in two schools in Al-Dakhiliyah
Governorate in Oman. The experimental group (n = 45) was taught via the modeling method,
and the control group (n = 46) was taught using a traditional method. The study lasted six
weeks during the second semester of the academic year 2013/2014. A teacher guide for
teaching by models was designed and validated by a group of experts. To measure the
acquisition of physics concepts, energy and momentum, an achievement test was used. The
test consisted of 20 multiple-choice questions. Its reliability was measured by test-retest
method (r = 0.79). The results revealed a statistically significant difference (p < .05) between
the means of the experimental and control groups in favor of the experimental group. The
study recommends that science teachers ought to use models and modeling in their teaching.
Workshops to train supervisors, in-service teachers and pre-service teachers in the
construction and development of scientific models need to be conducted.
Keywords: Teaching via Modeling, conservation of energy and momentum, Alternative Conception,
11th grade female students.
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أثز التدريس بطزيقة النمذجة يف تعدين تصورات طالبات الصف احلادي عشز البديمة ملفاهيم حفظ الطاقة
عبداهلل أمبوسعيدي ورمحة الصابزي

ٜٗتتتتتتتِ عًتتتتتتِ ايفٝصٜتتتتتتا ٤بدزاضتتتتتت ١ايعتتتتتتٛاٖس ايطبٝعٝتتتتتت،١

تفطري ايعٛاٖس اييت تتطً

ٜٚتُٝتتتتتتتص بكدزتتتتتتتت٘ عًتتتتتتت ٢ايتٓبتتتتتتتؤ بطتتتتتتتًٛى األدطتتتتتتتاّ

امله ١ْٛيًٓعسٜات ٚايكٛاْني ايفٝصٜا١ٝ٥

ٚاملهْٛتتتتتتات داختتتتتتٌ ْعتتتتتتاّ َتتتتتتا بٓتتتتتتا ٤عًتتتتتتْ ٢تتتتتتتا٥ر مت

 ;)Mercan, 2012; Perkins et al, 2004يريو تعسف

اسبؿتت ٍٛعًٗٝتتا َتتٔ دبتتازب ضتتابك ;١ذتتا ٜهطتت ٖتترا

ايتؿٛزات ايبد ١ًٜيد ٣خطاٜب )41 :2005( ١عً ٢أْٗا

ايعًتتتِ تطبٝكتتتات سٜٛٝتتت ١عدٜتتتدٚ ٠دنعًتتت٘ َسنتتتص ايتكٓٝتتت١

"تفطري غري َكبٚ - ٍٛيٝظ بايكسٚز ٠خطأ  -يًعٛاٖس

اسبدٜجتتتت ،١فعًتتتتِ ايؿتتتتٛازٜذ ٚعًتتتتِ ايفكتتتتا ٤قتتتتا ِ٥عًتتتت٢

ايطبٝعٜ ،١ٝكدَ٘ املتعًِ ْتٝذ ١املسٚز خبربات سٝات ،١ٝأٚ

قتتتٛاْني دتتتايْٝٚ ًٛٝٝتتتٛتٔ بػتتتهٌ ز٥تتتٝظٚٚ ،ضتتتا ٌ٥ايٓكتتتٌ

تعً ،١ُٝٝنُا ٜعهظ خًًا يف تٓع ِٝاشبربات زغِ

تعتُتتتتتتتتد عًتتتتتتتت ٢احملسنتتتتتتتتات ايهٗسباٝ٥تتتتتتتتٚ ،١عًتتتتتتتتِ

نْٗٛا ْتٝذ ١يعًُٝات ْػطَٚ ،١كؿٛد ٠نتًو اييت

االتؿتتتاالت ٜستهتتتص عًتتتْ ٢عسٜتتتَ ١انطتتت ٌٜٛيًُٛدتتتات

ٜك ّٛبٗا ايعًُاٚ ."٤عسفٗا أَبٛضعٝدٚ ٟايبًٛغ:2014( ٞ

ايهٗسَٚػٓاططتتتتتتتت ،١ٝأقتتتتتتتتف إىل ذيتتتتتتتتو إٔ األغتتتتتتتتع١

 )134عً ٢أْٗا "تفطريات أ ٚمناذز ذٖٓ ١ٝغري َتطكَ ١ع

ايطتتتتٚ ١ٝٓٝايتتتتسْني املػٓاطٝطتتتتَ ٞتتتتٔ ايتكٓٝتتتتات األضاضتتتت١ٝ

ايفِٗ ايعًُ ٞايؿشٝحٜ ،هْٗٛا ايفسد يهجري َٔ األغٝا٤

يف تػتتتتتتدٝـ األَتتتتتتسا ،يف عًتتتتتتِ ايطتتتت ت ٚ ،أؾتتتتتتبشت

اييت ٜسٜد إٔ ٜتعًُٗا حبٝح ته ٕٛبعٝد ٠عٔ ضٝاقٗا

تكٓٝتتت ١ايًٝتتتتصز أضاضتتتتا يًتكٓٝتتتت ١اسبدٜجتتتت( ١

&

Cutnell

.)Johnson, 2010

ٚزغِ تًو األُٖ ١ٝيًُفاٖ ِٝايفٝصٜا ،١ٝ٥إال إٔ املتعًُني
دند ٕٚؾعٛب ١يف انتطابٗاٜٚ ،ػري نٌ َٔ نٛبسٕ
(ٖٚ )Cobern, 1993اَس ( )Hammer, 1994إىل إٔ
ؾعٛب ١فِٗ َاد ٠ايفٝصٜا ٤يد ٣ايطًب ١تتُجٌ يف :ايتُٝٝص
بني املفاٖ ِٝاملدتًفٚ ١زبط بعكٗا ببعٚ ،،تٛظٝف تًو
املفاٖٚ ِٝاملباد ٨األضاض ١ٝيف املٛاقف اسبكٝك ١ٝيتفطري
ايعٛاٖس ايطبٝعٜٚ .١ٝسدع ذيو إىل عد ٠أضبابَٗٓ :ا َا
ٜتؿٌ بطبٝع ١املفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥اييت تتطِ بايؿعٛب١
ٚايتذسٜد (ٚ ،)Mäntylä, 2011أخس ٣تتعًل بايب١٦ٝ
اشبازد ١ٝيًُتعًِ ٚاييت تتُجٌ يف أضاي ٝايتدزٜظ اييت
ٜطٝطس عًٗٝا منط اإليكاٚ ٤ايتًكنيٚ ،ايرتنٝص عً٢
املعازبات ايسٜاق ١ٝد ٕٚاالٖتُاّ باملعازبات املفاٖ،١ُٝٝ
ٖٓٚاى أضباب تتعًل بطبٝع ١املتعًِ َٔ سٝح تدْٞ
َٓٗذٝات ايتفهري يد ،ٜ٘اييت تٛيد ايتؿٛزات ايبد١ًٜ
( )Alternative Conceptionأ ٚايفِٗ ايبد( ٌٜايكادز،ٟ

زبط بني عدد َٔ املفاِٖٝ
( ;Halloun, 2001

ايؿشٝح قُٔ ف ١٦أخس ٣طبتًف ١عٓٗا".
ٚزغِ أَُٖ ١ٝفاٖ ِٝسفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى
باعتبازٖا إطازا أضاضٝا َُٗٚا يف تدزٜظ املٝهاْٝها
ٚاسبسنٚ ١ايدٜٓاَٝها اسبسازٚ ١ٜايفٝصٜا ٤ايرز١ٜ
ٚايٓ ،١ٜٚٛنُا أْٗا ضاُٖت يف انتػاف بع ،ايتكاْات
ٚاألدٗص ٠يف إْتاز ايطاقٚ ،١يف تؿَُ ِٝعدات ٚأدٗص٠
األَٔ ٚايطالَٚ ١ايٛقا َٔ ١ٜاسبٛادخ ،إال إٔ ايدزاضات
ايرتب ١ٜٛاييت أدسٜت عً ٢ايطًب ١أغازت إىل اْتػاز ٚاضع
يًتؿٛزات ايبد ١ًٜيد َٔٚ ،ِٜٗقُٔ ايدزاضات اييت
حبجت يف ذيو دزاضٖٛ ١زْس ٚدٓر ٚيٓدٍ

( Horner, Jeng

 )& Lindell, 2007اييت تػري إىل ؾعٛب ١تٛظٝف َفاِٖٝ
سفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى يف املطا ٌ٥املفاٖ ١ُٝٝاييت
ال تعتُد عً ٢اسبطابات ايسٜاق ،١ٝأَا دزاض١
دايٝهًٝذٚ ٛدميريٜو ٚضٝهسٜهٝذًٛ

( Dalaklioglu,

 )Demirici & Şekercioglu, 2015اييت أدسٜت عً284 ٢
طايبا ٚطايب َٔ ١طًب ١ايؿف اسباد ٟعػس يف تسنٝا،
فكد أغازت ْتا٥ذٗا إىل َعاْا ٠ايطًب ١يف ايسبط بني

.)2005

َفاٖ ِٝسفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسىٚ ،بايتاي ٞؾعٛب١

أغاز َرينإ ( )Mercan, 2012إىل إٔ اَتالى املتعًِ

تٛظٝفٗا يف املٛاقف املدتًف ،١ذا ٚيد تؿٛزات بد١ًٜ

يًتؿٛزات ايبدٜ ١ًٜؤد ٟإىل ؾعٛب ١تطبٝك٘ يًُفاِٖٝ
ايفٝصٜا ;١ٝ٥إذ ٜطتددّ يف ساالت نجريَ ٠عادالت زٜاق١ٝ
يتٛقٝح بع ،ايعٛاٖس ايطبٝعٚ ١ٝتفطريٖاٜٚ .عٛد ذيو
إىل اَتالى املتعًِ َعسف ١صبصأ ٠ال ٜطتطٝع تٛظٝفٗا يف

يد ،ِٜٗنُا قاّ دساٖاّ ٚبريٟ

( Graham & Berry,

 )1996بدزاض ١عَ ١ٓٝه 549 َٔ ١ْٛطايبا ٚطايبَٔ ١
طًب ١املسسً ١ايجاْٖ ،١ٜٛدفت إىل ايهػف عٔ فِٗ ايطًب١
ملفٗ ّٛنُ ١ٝايتشسى ايرٜ ٟتُجٌ يف ايعالق ١بني ايهتً١
ٚايطسعٚ ،١نريو ايطبٝع ١املتذٗ ١يًدفعٚ ،ايدفع يف

بعد ٚاسدَٚ ،بدأ سفغ نُ ١ٝايتشسى يف بعدٚ ،ٜٔبٓا٤

َٚفٗ ّٛنُ ١ٝايتشسىٚ ،اْتكاٍ ايطاق ١يف أثٓا٤

عًْ ٢تا٥ر ايدزاض ١ؾٓف ايطًبٚ ١فل أزبع ف٦ات:ٖٞٚ ،

ايتؿادَات.

عدّ ايكدز ٠عً ٢ايتُٝٝص بني املفاٖٚ ،ِٝإتكإ املفاِٖٝ

 َٔٚأدٌ ايتػً عً ٢تًو ايؿعٛبات ٚتعد ٌٜايتؿٛزات

األضاضٚ ١ٝتٛظٝفٗا يف بع ،املٛاقف بد ٕٚإدزاى ايعالق١

ايبد ١ًٜيد ٣ايطًبٜ ،١طع ٢املعًُ ٕٛداٖد ٜٔإىل اضتدداّ

بني نُ ١ٝايتشسى ٚايدفعٚ ،إدزاى إٔ نُ ١ٝايتشسى

طسم تدزٜط ١ٝتطاعد عً ٢تٓع ِٝاملعسف ١ايعًُ ١ٝعً٢

نَُ ١ٝتذَٗٚ ،١عسف ١ايعالق ١بٗٓٝا ٚبني ايدفع ٚفل

غهٌ مناذز ٚأمناط غاًَ ١يد ٣ايطًب( ١شٜت;2010 ،ٕٛ

ْعس ١ٜنُ ١ٝايتشسى ٚايدفع ،اييت تؤد ٟإىل فِٗ َبدأ

ٚ )Halloun, 1996; Seballa & Redish, 2007ارباذ

سفغ نُ ١ٝايتشسى يف بعدٚ ،آخس ف ١٦يدٜٗا فِٗ غاٌَ

أضايٝ

ايرتبٚ ٟٛازباْ

تٛقح ايعالق ١بني ازباْ

ملفٗ ّٛنُ ١ٝايتشسى ٚعالقت٘ بايدفع ببعدٜٗا.

اإلبطتُٛيٛدٚ ،ٞتربش دٚز فِٗ طبٝع ١ايعًِ يف تٛد٘ٝ

نُا أدس ٣ضرينٓٝذًَ )Cirkinoglu, 2004( ٛسدع غري

عًُٝيت ايتعًٚ ِٝايتعًِ ( ،)Sin, 2014إذ إٔ ايٓعس٠

َدزز يف ايجبت دزاض ١غب٘ دبسٜب ١ٝعً ٢طًب ١املسسً١

اإلبطتُٛيٛد ١ٝيًُفٗ ّٛايفٝصٜا ٞ٥قا ١ُ٥عً ٢افرتاقني

املتٛضطٚ ١ايجاْٚ ،١ٜٛاضتددّ َكٝاضا ذنت ٟٛعً ٢أض١ً٦

زٝ٥طنيُٖ ،ا :إٔ املتعًِ ٜبين تعًُ٘ بٓفط٘ َٔ خالٍ

َفتٛس ١تهػف عٔ َد ٣فِٗ ايطًب ١ملفاٖ ِٝنُ١ٝ

تفاعً٘ َع ب ١٦ٝايتعًِ احملٝط ١ب٘ٚ ،إٔ املعسف ١عًُ١ٝ

ايتشسى ٚايدفعٚ ،نريو أدسَ ٣كابً ١يبع ،ايطًب،١

تهٝف ١ٝذبدخ َٔ خالٍ تٓع ِٝايفسد يًدربات اييت

ٚأغازت ايٓتا٥ر إىل ٚدٛد تؿٛزات بد ١ًٜيد ٣طًب١

ٜتفاعٌ َعٗا (ٚ .)Mathews, 1997تعد ايُٓاذز ٚايُٓرد١

اجملُٛع ١ايتذسٜبٚ ١ٝايكابط.١

َٔ اإلضرتاتٝذٝات ايفعاي ١يف انتطاب املفاٖ ِٝايعًُ،١ٝ

نُا أغازت عدد َٔ ايدزاضات إىل ٚدٛد تؿٛزات بد١ًٜ

ٚتعد ٌٜايتؿٛزات ايبد ١ًٜيد ٣ايطًب.١

يد ٣ايطًب ١يف َبدأ سفغ ايطاقٚ ،١بايتاي ٞؾعٛب ١فِٗ

ٚايُٓٛذز ٖ ٛمتج ٌٝيعاٖس ٠أ ٚزبطِ أ ٚيفهس٠

اْتكاٍ ايطاقٚ ١اْطٝابٗا يف األْعُ١

ٜٚ ،)et al, 2014ؿف ٖٝطتٓظ

( ;(clldowie, 1995

( Gilbert

()Hestenes, 1987

َ Chabalengula et al, 2012; McDermott, 1997سدع

ايُٓٛذز ايعًُ ٞبأْ٘ متج ٌٝيًٓعاّ ايرٜ ٟتهَ َٔ ٕٛاد٠

غري َدزز يف ايجبت)ٚ .أغاز نٌ َٔ ضٓر ٚزٚضٓٝذست

أ ٚصبُٛع َٔ ١املٛاد دبُع بٗٓٝا ؾفات ٚخؿا٥ـ

( )Singh & Rosengrant, 2003إىل ايؿعٛب ١اييت ٜٛادٗٗا

تػهٌ منطا َػرتناٚ .أقاف ًٖٕٛ

()Halloun, 2011

ايطًب ١يف تٛظٝف َفاٖ ِٝسفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى

إٔ األمناط تعٗس يف ايُٓاذز املفاٖ ١ُٝٝنُا تعٗس متاَا

يف تفطري بع ،ايعٛاٖس ايطبٝعْ ١ٝتٝذٚ ١دٛد تؿٛزات

يف ايُٓاذز املاد ،١ٜفايُٓٛذز املادٜ ٟعبس عٔ صبُٛع١

بد ١ًٜيد ٣ايطًب.١

أدطاّ َاد ١ٜتتفاعٌ فُٝا بٗٓٝا ٚتعهظ منطا َعٓٝا يف

أَا دزاض ١دٛزز ٚبسٚدضتٛى ٚفاشنٜٛص عباد

تسنٝبٗا ٚضًٛنٗا َجٌ :ايرزٚ ٠اشبًٚ ،١ٝازبٗاش

( George,

ايعؿيبٚ ،ايٓعاّ ايػُط ،ٞأَا ايُٓٛذز املفٗ َٞٛفٝعبس

 )Broadstock & Vazquez Abad, 2000فكد اضتٗدفت

عٔ ايهٝاْات ايرٖٓ ١ٝاجملسد ٠املستبطَ ١ع بعكٗا

تكؿ ٞأثس إضرتاتٝذٝتني َٔ إضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ ُٖا:

ايبع ،،اييت تعهظ منطا َعٓٝا يف ايعامل املعسيف َجٌ:

املدتربات االفرتاق ١ٝاملبٓ ١ٝعً ٢املطت ٣ٛايدقا٥ك،ٞ

ايٓعس ١ٜايعًُٚ ،١ٝايكاعد ٠ايعًُٚ ،١ٝاملبدأ ايعًُ.ٞ

ٚذبًْ ٌٝتا٥ر ايتذازب يف ايفٝدٖٜٛات ايسقُٚ .١ٝأغازت

ٜٚػتٌُ ايُٓٛذز املفٗ َٞٛنُا ٜسإًٖٛ ٙ

ْتا٥ر ايدزاض ١إىل أثس اإلضرتاتٝذٝتني يف انتطاب

( Halloun,

 )2011: 4عً ٢أزبع ١أبعاد:ٖٞ ،

املفاٖ ِٝاشباؾ ١بايتؿادَات َٚباد ٨اسبفغٚ ،اضتدداّ
ايطًب ١يًتهٓٛيٛدٝا .نُا أغازت إىل ٚدٛد ؾعٛبات يف

 .1ايبعد املعتسيف (ٜ :)Epistemic dimensionطتاعد ٖترا

فِٗ سفغ نُ ١ٝايتشسى ٚسفغ ايطاقٚ ،١خاؾَ ١فّٗٛ

ايبعد عً ٢ذبدٜد املعسف ١ايعًُٝت ١املتُجًت ١يف املفتاِٖٝ

"ايٓعاّ" ايرٜ ٟعترب َطًبا أضاضٝا يف فِٗ َباد ٨اسبفغ،

ٚايكٛاْني ٚاملباد ٨اشباؾ ١بايُٓٛذز ٚبٓٝتٜ٘ٚ .تهتٕٛ
ٖتتتترا ايبعتتتتد َتتتتٔ مخطتتتت ١دٛاْتت ت ٖ ،تتتت :ٞاجملتتتتاٍ،
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ٚايٛظٝفٚ ،١ايبٓٚ ،١ٝايرتن ٝايداخًٚ ،ٞايرتنٝ

األدٚات ٚاملٛاد ٚايٛضا ٌ٥ايتعً١ُٝٝ

اشبازد.ٞ

ٚميجٌ ايػهٌ (َ )1ساسٌ دٚز ٠ايُٓرد.١

 .2ايبعتتتد اإلدزانتتتٜ :)Cognitive dimension( ٞطتتتاعد
ٖرا ايبعد عً ٢ذبدٜد َٗازات ايتفهري ايالشَ ١يبٓا٤

(،)Halloun, 2004

.5التركيب
النموذجي

.1االستكشاف

ايُٓتتتتتٛذز ٚتطبٝكتتتتتَ٘ ،جتتتتتٌ :ايتتتتتتفهري ايتشًًٝتتتتت،ٞ
ٚايتتتفهري ايرتابطتتٚ ،ٞايتتتفهري ايٓاقتتدٚ ،ايتتتفهري
املٓطك.ٞ
 .3ايبعتد ايطتًٛنٜ :)Behavioral dimension( ٞسنتص
ٖتتترا ايبعتتتد عًتتت ٢ذبدٜتتتد َٗتتتازات األداٚ ،٤املٗتتتازات
ايعًُٝتتت ١املطًٛبتتت ١يبٓتتتا ٤ايُٓتتتٛذز ٚتطبٝكتتت٘ٚ ،تػتتتٌُ
َٗتتتتتازات ايتٛاؾتتتتتٌ ٚاملٗتتتتتازات ايتكٓٝتتتتتَٗٚ ،١تتتتتازات
ايتػػٚ ،ٌٝاملٗازات ايفَٓٗٚ ،١ٝازات ايتفاعٌ ايب.ٞ٦ٝ
.4

ايبعتتد املٝتتتاإدزان:)Metacognitive dimension( ٞ

ٜٗدف ٖرا ايبعد إىل قبط تفاعٌ ايطًبتَ ١تع األبعتاد
ايجالثتت ١األختتس ٣يف بٓتتا ٤ايُٓتتٛذز ٚتطبٝكتتٜ٘ٚ ،تهتتٕٛ
ٖتتترا ايبعتتتتد َتتتٔ ايعٛاطتتتتفٚ ،املٛاقتتتف ٚاألختتتتالم،
ٚاآلدابٚ ،ايكٚٚ ،ِٝدٗات ايٓعسٚ ،االعتكادات.
إٕ اضتدداّ ايُٓاذز يف تدزٜظ ايعًٜ ّٛػذع ايطًب ١عً٢
إعاد ٠بٓا ٤األفهاز اييت ميتًهْٗٛا ٚتستٝبٗا يف بٓٝتِٗ
املعسف ،١ٝنُا ٜطاِٖ عً ٢تٛيٝد مناذز ذْٖٓ ١ٝادش،١
ٖٚرا َا أندت٘ عدد َٔ املٓعُات ٚاملؤضطات ايدٚي١ٝ
اييت دعت إىل تبين ايتدزٜظ املبين عً ٢ايُٓاذزٚ ،تٛظٝف
االضتكؿا ٤ايعًُ ٞيف تدزٜظ ايعًّٛ

( ;NGSS, 2013

.)NSTA, 1995

نُا ٜعد اضتدداّ ايُٓاذز عاٌَ زبط بني ايتذسب١
ٚايٓعسَٗ ُٜٞٓٚ ،١ٜازات سٌ املػهالت يدِٜٗ

( Leea,

ٚ ،)Jonassenb, & Teo, 2011ال ٜتأت ٢ذيو بعس،
َهْٛات ايُٓٛذز عً ٢املتعًِٚ ،إمنا باضتدداّ بساَر
منرد ١طبتًف ١تٛقح ايتٓع ِٝاملٓطك ٞيًُعازفٚ ،تعد
دٚز ٠ايُٓرد ١إسد ٣بساَر ايُٓرد ١اييت هلا أثس نبري يف
إنطاب َععِ ايطًب ١املفاٖٚ ،ِٝتَُٓٗ ١ٝازات سٌ
املػهالت يد ،ِٜٗسٝح ٜطتطٝع املعًِ ايبد َٔ ٤أ ٟبعد
َٔ أبعاد ايُٓٛذز َع َساعا ٠اضتعداد ايطًبَٚ ١د ٣تٛفس

.2بداية
تكوين
النموذج

.4تطبيق
النموذج
.3صياغة
النموذج
غهٌ َ :1ساسٌ دٚز ٠ايٓتُرد١

ٜتكح َٔ ايػهٌ  1إٔ دٚز ٠ايُٓرد ١دٚزَ ٠طٛزَٔ ٠
دٚز ٠ايتعًِ يسٚبست نازبًٛعٚ ،تته ٕٛايدٚزَٔ ٠
مخظ َساسٌ ،تبدأ مبسسً" ١االضتهػاف" اييت
ٜهتػف فٗٝا ايطاي إَهاْات ايُٓٛذز اير ٟبين ضابكا
ٚسدٚد ،ٙنُا أْ٘ ٜدزى يف ٖر ٙاملسسً ١اسباد ١إىل بٓا٤
منٛذز ددٜد ،بعد ذيو ٜٛد٘ املعًِ ايطًب ١إىل َسسً١
"تكد ِٜايُٓٛذز" اييت ٜشدد فٗٝا ايُٓٛذز املٓاض ،
ٚاإلضرتاتٝذ ١ٝاملال ١ُ٥الختباز ،ٙحبٝح تطبل يف َسسً١
"ته ٜٔٛأ ٚؾٝاغ ١ايُٓٛذز" اييت بدٚزٖا تعصش إنطاب
املفٗ ّٛيًطاي ; يهٜ ٞتِ تطبٝك٘ يف َسسً" ١تطبٝل
ايُٓٛذز"ٚ ،تطاعد ٖر ٙاملسسً ١عً ٢تجبٝت املفّٗٛ
ٚتٛقٝح عالقت٘ باملفاٖ ِٝاألخس ٣ستٜ ٢ؿٌ ايطاي إىل
َسسً ١االتصإ املعسيف ايرٜ ٟعسف بت "ايرتن ٝايُٓٛذد"ٞ
ايرٜٛ ٟقح االتطام بني األْطام ايفهس ١ٜاييت ميتًهٗا
ايطًبٚ ،١األْطام املتفل عًٗٝا َٔ قبٌ ايعًُا ٤يف ربؿـ
َا ،نُا تعد ٖر ٙاملسسً ١متٗٝدا ملسسً ١االضتهػاف
اييت ٜهتػف فٗٝا ايطاي إٔ ايُٓٛذز قاؾس عٔ تفطري
بع ،ايعٛاٖس; ٚبايتاي ٞتأت ٞاسباد ١إىل بٓا ٤منٛذز
ددٜد (.)Halloun, 1996

َػهً ١ايدزاضٚ ١أضً٦تٗا

َ .2ا أثس ايتدزٜظ بايُٓرد ١يف تعد ٌٜايتؿٛزات
ايبد ١ًٜيد ٣طايبات ايؿف اسباد ٟعػس عٔ

ميجٌ تعًِ َاد ٠ايفٝصٜا ٤ذبدٜا يد ٣نجري َٔ طًب ١املسسً١

َفاٖ ِٝسفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى؟

ايجاْ ;١ٜٛالستٛاٗ٥ا عً ٢عدد َٔ املفاٖٚ ِٝاملباد٨
ٚايكٛاْني اييت ٜعتكد ٕٚأْٗا ال متت هلِ بؿً ١ضٛا ٤يف

فسق ١ٝايدزاض١

سٝاتِٗ اي ١َٝٛٝأ ٚيف دزاضتِٗ َطتكبالٜٚ ،عٛد ٖرا

متت ؾٝاغ ١فسقٚ ١ٝاسدَ ٠ستبط ١بايطؤاٍ األٖٞٚ ٍٚ

االعتكاد إىل ٚدٛد قعف يف انتطابِٗ يتًو املفاِٖٝ

أْ٘ ال ٜٛدد فسم ذ ٚدالي ١إسؿا ١ٝ٥عٓد َطت 0,05 ٣ٛيف

ٚؾعٛب ١زبط بعكٗا ببع; :Halloun, 2001( ،

ايكٝاع "ايبعد "ٟيًُفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥بني َتٛضط دزدات

Hammer, 1994; Koponen, 2007; McDermott,
& 1993; Mercan, 2012; Perkins et al, 2004; Reif
 ،)Larkin, 1991نُا إٔ سٌ ايطًب ١يًُطا ٌ٥ال ٜطتٓد

طايبات ايؿف اسباد ٟعػس َٔ اجملُٛع ١ايتذسٜب١ٝ
ٚطايبات اجملُٛع ١ايكابط.١

عً ٢فِٗ دٝد ٚاضتٝعاب غاٌَ يًُفاٖٚ ِٝاملباد٨

أُٖ ١ٝايدزاضَٚ ١ربزاتٗا

ٚايكٛاْني ايفٝصٜا ;١ٝ٥ذا ٜطب يد ِٜٗؾعٛب ١يف تفطري

تربش أُٖ ١ٝايدزاض ١يف أْٗا:

ايعٛاٖس ايطبٝعْ ١ٝتٝذ ١اَتالنِٗ يتؿٛزات بد ١ًٜضٛا٤
يف اضتٝعابِٗ يًُفاٖ ِٝأ ٚقدزتِٗ عً ٢ايسبط بني املفاِٖٝ

 .1تطتددّ طسٜك ١ددٜد َٔ ٠طسم تٓع ِٝاملعازف يف

امله ١ْٛيًكٛاْني ٚاملباد ٨املطتددَ ١يف تفطري تًو

تدزٜظ ايعً ّٛبػهٌ عاّ ٚايفٝصٜا ٤بػهٌ

ايعٛاٖس ( ;Cutnell & Johnson, 2010; Hestenes, 1997

خاف.

.)Wells, Hestenes & Swackhamer, 1995

 .2تفتح اجملاٍ أَاّ دزاضات أخس ٣تتٓا ٍٚايتدزٜظ

ٚيف ظٌ ذيو أؾبح َٔ ايكسٚز ٟدزاض ١طبٝع ١تًو

بايُٓردٚ ١عالقتٗا مبتػريات تعً- ١ُٝٝتعًُ١ٝ

املفاٖٚ ِٝطسم ايٛؾ ٍٛإيٗٝاٚ ،طسم تعًُٗٝا ٚتعًُٗا.

أخس.٣

سٝح أٚؾت عد ٠دزاضات بكسٚز ٠عالز قعف ايطًب ١يف
انتطاب املفاٖ ِٝايفٝصٜا( ١ٝ٥ايبًٛغ;2004 ،ٞ

 .3تكدّ ملعًَُ ٞاد ٠ايفٝصٜا ٤يًؿف اسباد ٟعػس

Taser,

ديًٝا ٜتكُٔ تطبٝكات يف اضتدداّ طسٜك ١تٓعِٝ

ٚ ،)Clement, 1982 ;Philippi, 2010 ;2010تعدٌٜ
ايتؿٛزات ايبد ١ًٜيدِٜٗ

(

;1995

املعازف ٚفل ايُٓاذز.

Mclldowie,

،)Chabalengula et al, 2012; McDermott, 1997

َربزات ايدزاض١

ٚأندت بع ،املؤضطات ٚاملٓعُات ايدٚي ١ٝعً ٢أُٖ١ٝ

 .1قسٚز ٠إنطاب املفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥بؿٛز٠

تبين ايتدزٜظ ايكا ِ٥عً ٢ايُٓاذز يف انتطاب املفاِٖٝ

ؾشٝشٚ ،١تعد ٌٜايتؿٛزات ايبد ١ًٜيد ٣ايطًب،١

ايعًُ ،)NGSS, 2013; NSTA, 1995( ١ٝنُا أغازت

يرا تتٛافل ٖر ٙايدزاضَ ١ع ايتٛدٗات ايعامل ١ٝيف

بع ،األدبٝات إىل أُٖ ١ٝايتٓع ِٝاملعسيف ايكا ِ٥عً٢

صباٍ تدزٜظ ايعً.ّٛ

ايُٓاذز يف انتطاب املفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥يد ٣طًب ١املسسً١
ايجاْ١ٜٛ

( Hestenes, 1995; Jackson, Dukerich,

 .2اسباد ١إىل االٖتُاّ بايتؿٛزات ايبد ١ًٜاييت

;Hestenes,2008; Leea, Jonassenb & Teo, 2011

ميهٔ إٔ ٜهْٗٛا ايطًب ١عٓد تدزٜظ املفاِٖٝ

.)Ornek, 2008

ايعًُ.١ٝ

ٚعً ٘ٝضعت ايدزاض ١اسباي ١ٝإىل اإلداب ١عٔ ايطؤايني

 .3االضتذاب١

اآلتٝني:

يًهجري

َٔ

تٛؾٝات

ايبشٛخ

ٚايدزاضات عً ٢املطت ٣ٛايعاملٚ ٞايعسبٚ ٞاحملًٞ

َ .1ا أثس ايتدزٜظ بايُٓرد ١يف انتطاب َفاِٖٝ

اييت تدع ٛإىل قسٚز ٠إنطاب ايطًبَ ١فاِٖٝ

سفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى يد ٣طايبات ايؿف

سفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى ٚتعد ٌٜايتؿٛزات

اسباد ٟعػس؟
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ايبد ١ًٜيدMclldowie, 1995; Chabalengula ( ِٜٗ

 اقتؿست ايُٓاذز عً ٢ايبعد املعسيف فكط ٚايرٟ

.)et al, 2012; McDermott, 1997

ٜتِ ف ٘ٝتٓع ِٝاملفاٖٚ ِٝايكٛاْني ٚاملباد٨
ٚايٓعسٜات سط

َتػريات ايدزاض١

 :ٖٞٚاجملاٍٚ ،ايٛظٝفٚ ،١ايبٓٚ ،١ٝايرتنٝ

تتشدد َتػريات ايدزاض ١اسباي ١ٝفُٝا  :ًٜٞاملتػري
املطتكٌ ٖٛٚ ،طسٜك ١ايتدزٜظ ٚي٘ َطتٜٛإ ُٖا:
 ايتدزٜظ بايُٓرد.١
 ايتدزٜظ بايطسٜك ١ايطا٥د.٠
املتػري ايتابعٜٚ ،تُجٌ يف:
 انتطاب ايطًب ١يًُفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥يف َفاِٖٝ
سفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى.
 تعد ٌٜايتؿٛزات ايبد ١ًٜيف َفاٖ ِٝسفغ ايطاق١
ٚنُ ١ٝايتشسى.
سدٚد ايدزاض١
متجًت سدٚد ٖر ٙايدزاض ١اييت ذبد َٔ تعُُٗٝا يف أْٗا:
 اقتؿست عًَٛ ٢قٛعات ايفؿٌ اشباَظ
(سفغ ايطاقٚ )١ايفؿٌ ايطادع (سفغ نُ١ٝ
ايتشسى) َٔ ٚسد ٠سفغ ايطاقٚ ١نُ١ٝ
ايتشسى ،اييت ٜطتددَٗا نتاب ايفٝصٜا ٤يًؿف
اسباد ٟعػس بطًطٓ ١عُإ.
 اقتؿست عًَ ٢تػري انتطاب ايطًب ١ملفاِٖٝ
سفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى املتكُٓ ١يف ٚسد٠
ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى ٚعً ٢تعد ٌٜايتؿٛزات
ايبد ١ًٜيف ٖر ٙاملفاٖ.ِٝ
 مت تطبٝكٗا يف ايفؿٌ ايدزاض ٞايجاْ َٔ ٞايعاّ
ايدزاض.2014/2013 ٞ
 اقتؿست عً ٢ع َٔ ١ٓٝطايبات ايؿف اسبادٟ
عػس يف َدزضتني َٔ َدازع ايتعًَ ِٝا بعد
األضاض( ٞايؿفني  )12ٚ 11بطًطٓ ١عُإ.
 تتشدد ْتا٥ذٗا مبد ٣ؾدم اختباز انتطاب
املفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥املعد يػس ،ايدزاض.١

َهْٛات ايُٓٛذز اشبُط،١

ايداخًٚ ٞايرتن ٝاشبازد.ٞ
ايتعسٜفات االؾطالسٚ ١ٝاإلدسا١ٝ٥
هلر ٙايدزاض ١صبُٛع َٔ ١املؿطًشات َٔ املِٗ تعسٜفٗا
إدساٝ٥ا:ٖٞٚ ،
ايُٓٛذز ٜ :The Modelعسف٘ ًٖٕٛ

()Halloun, 2011: 3

عً ٢أْ٘ "ايهٝاْات ايرٖٓٚ ١ٝاجملسد ٠املستبطَ ١ع بعكٗا
ايبع ،اييت تعهظ منطا َعٓٝا يف ايعامل املعسيفَ ،جٌ:
ايٓعس ١ٜايعًُٚ ،١ٝايكاعد ٠ايعًُٚ ،١ٝاملبدأ ايعًُٜٚ .ٞػٌُ
ايُٓٛذز أزبع ١أبعاد :ٖٞ ،املفٗٚ ،َٞٛاإلدزان،ٞ
ٚايطًٛنٚ ،ٞاملٝتاإدزان.ٞ
ايتدزٜظ بايُٓرد :(Teaching by Modeling) ١تػري
بهًَ )Buckley, 2012( ٞسدع غري َدزز يف ايجبت إىل
إٔ ايتدزٜظ بايُٓرد ٖٛ ١ذيو ايتدزٜظ ايرٜ ٟطاعد
املتعًِ عً ٢بٓا ٤مناذز ذٖٓٚ ١ٝتطٜٛسٖاٜٚ ،عسف ايباسجإ
ايتدزٜظ بايُٓرد ١يف ايدزاض ١اسباي ١ٝعً ٢أْٗا عًُ١ٝ
إْػاٚ ٤تٛيٝد ثالث ١مناذز ذٖٓ ١ٝيد ٣املتعًِ يف َٛقٛعات
سفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى; إذ ٜبٓ ٢نٌ منٛذز ٚفل
اجملاٍ،

َهْٛات٘

اشبُط:١

ٚايرتنٝ

ايداخًٚ ،ٞايرتنٝ

ٚايٛظٝف،١

ٚايبٓ،١ٝ

اشبازدٚ .ٞذيو

باضتدداّ دٚز ٠ايُٓرد ١يهٌ منٛذزٚ ،فل َساسًٗا
اشبُط :١االضتهػافٚ ،تكد ِٜايُٓٛذزٚ ،ؾٝاغ١
ايُٓٛذزٚ ،تطبٝل ايُٓٛذزٚ ،ايرتن ٝايُٓٛذد.ٞ
املفاٖ ِٝايعًُٜ :(Scientific Concepts) ١ٝعسف شٜتٕٛ
(َ )78 :1994سدع غري َدزز يف ايجبت املفاٖ ِٝعً ٢أْٗا
"َا ٜته ٕٛيد ٣ايفسد َٔ َعٓٚ ٢فِٗ ٜستبطإ بهًُ١
َؿطًح أ ٚعباز ٠أ ٚعًَُ ١ٝعٜٚ ."١ٓٝعسف ايباسجإ
املفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥إدساٝ٥ا يف ٖر ٙايدزاض ١بأْ٘ ْاتر َا
انتطبت٘ ايطايب َٔ ١بَٓ ٢فاٖ ١ُٝٝضٛا ٤ناْت َفاِٖٝ
أ ٚقٛاْني َٚبادٚ ٨قٛاعد تستبط بتًو املفاٖ،ِٝ
ٚتطبٝكاتٗا اسبٝات ١ٝاملتكُٓ ١يف ٚسد" ٠سفغ ايطاق١

ٚنُ ١ٝايتشسى" َٔ نتاب ايفٝصٜا ٤يف ايؿف اسبادٟ

طايب ١دزضٔ ٚسد ٠سفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى

عػسٚ ،ضٝتِ قٝاضٗا إدساٝ٥ا َٔ خالٍ ايدزد ١اييت

بايطسٜك ١ايطا٥دٚ .٠قد دا ٤اختٝاز ٖاتني املدزضتني

ضتشؿٌ عًٗٝا ايطايب ١يف اختباز انتطاب املفاِٖٝ

ملٓاضب ١ظسٚف املدزضتني يتطبٝل ايدزاضٚٚ ،١دٛد

ايفٝصٜا ١ٝ٥اير ٟضٝتِ إعداد َٔ ٙخالٍ تسمجَ ١كٝاع

َعًُات ذٚات خربَٚ ٠طت ٣ٛتدزٜطَ ٞتكازبٚ ،ذيو بٓا٤

Energy and

عً ٢تسغٝح َػسف ِٗٝايرتبٜٛنيٚ .قد اختريت َعًُتإ َٔ

)ٚ Momentum Conceptual Survey (EMCSإعاد٠

َدزضتني طبتًفتني ٚذيو ست ٢ال ٜٓتكٌ أثس ايتدزٜظ

املطح املفاٖ ُٞٝيًطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى

بطسٜك ١ايُٓرد َٔ ١اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝإىل اجملُٛع١

ؾٝاغت٘.
ايتؿٛزات ايبد١ًٜ

)Misconceptions

ايكابط ،١باإلقاف ١إىل ربفٝف ايع  ٤عً ٢املعًُ ١بدال

:(Alternative

َٔ ايتدزٜظ بطسٜكتني طبتًفتني ٚجملُٛعتني طبتًفتني

ٜعسفٗا خطاٜب )40 :2005 ( ١بأْٗا "تفطري غري َكبٍٛ

ٚيف ايفرت ٠ايصَْٓ ١ٝفطٗا.

ٚيٝظ بايكسٚز ٠خطأ يًعٛاٖس ايطبٝعٜ ١ٝكدَ٘ املتعًِ
ْتٝذَ ١سٚز ٙخبربات سٝات ١ٝأ ٚتعً ،١ُٝٝنُا ٜعهظ

أدٚات ايدزاض١

خًًا يف تٓع ِٝاشبربات زغِ نْٗٛا ْتٝذ ١يعًُٝات ْػط١

دي ٌٝاملعًِ :بعد االطالع عً ٢بع ،ايدزاضات ٚاألدبٝات

ٚبٓاَٚ ١ٝ٥كؿٛد ٠نتًو اييت ٜك ّٛبٗا ايعًُاٚ "٤مت ذبًٌٝ
ايتؿٛزات ايبد ١ًٜيف ٖر ٙايدزاضٚ ١فل ْط

املدتًف ١ضٛا ٤تًو اييت استٛت عً ٢طسٜك ١إعداد األْػط١

ايبداٌ٥

ايكا ١ُ٥عً ٢ايُٓردَ ١جٌ نتاب ْعس ١ٜايُٓرد ١يف

ايؿشٝش ١زبُٝع أض ١ً٦ايطايبات يف اجملُٛعتنيَٚ ،كازْ١
تًو ايٓط

تدزٜظ ايعً ّٛهلً ،)Halloun, 2004( ٕٛأ ٚتًو اييت

ٚفل ايكٝاع ايكبًٚ ٞايبعدٚ ،ٟذيو ٚفل

ايدزاضات اييت اضتددَت املكٝاع

ربتـ بتٓعَٛ ِٝقٛعات ايفٝصٜاٚ ٤فل ايُٓاذز َجٌ

( Dalaklioglu,

نتاب "املكدَ ١يف ايفٝصٜا "٤يهٛٝتٚ ٌٓٝدْٛطٕٛ

Demirci, Sekercioglue, 2015; Singh & Rosengrant,

( ،)Cutnell & Johnson, 2010أ ٚتًو اييت ذبت ٟٛعً٢

 ،)2003نُا مت قٝاع َعدٍ االنتطاب بني اجملُٛعتني

أْػطٚ ١دبازب بد ١ًٜتتعًل مبٛقٛعات سفغ ايطاق١

ايتذسٜبٚ ١ٝايكابطٚ ١قٝاع ايتؿٛزات ايبد ١ًٜباضتدداّ

ٚنُ ١ٝايتشسى ٚتطبٝكاتٗا املدتًف ١يف اسبٝا ٠اي١َٝٛٝ

االنتطاب املعٝاز ،"g" ٟاييت ٚزدت يف ايدزاضSingh & ( ١

ٚاملٛدٛد ٠يف غبه ١املعًَٛات ايعامل" ١ٝاإلْرتْت" ،مت

ٚ )Rosengrant, 2003مت سطابٗا باضتدداّ املعادي١

ذبدٜد ايبٓ ٢املفاٖ ١ُٝٝاملتكُٓ ١يف تًو املسادع ،اييت

اآلت:١ٝ

:

سٝح

متجٌ ْطب ١ايبدا ٌ٥ايؿشٝش ١قبٌ إدسا٤

نتاب ايفٝصٜا ٤يًؿف اسباد ٟعػس َٚطت ٣ٛطايبات

متجٌ ْطب ١ايبدا ٌ٥ايؿشٝش ١بعد املعازب.١

ايؿف ،ثِ أعٝد تٓع ِٝتًو ايبٓ ٢املفاٖٚ ١ُٝٝفل

املعازبٚ ،١

تتٓاض

َع ٚسد ٠سفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى يف

َهْٛات ايُٓٛذز اآلت :١ٝاجملاٍٚ ،ايبٓٚ ،١ٝايٛظٝف،١

ع ١ٓٝايدزاض١

ٚايرتنٝ

تهْٛت ع ١ٓٝايدزاض )91( َٔ ١طايب َٔ ١طايبات ايؿف

ايداخًٚ ،ٞايرتنٝ

اشبازدٚ .ٞمت تكُني

ايُٓٛذز ٚفل اشبطٛات اشبُظ يدٚز ٠منرد:١

اسباد ٟعػس مت اختٝازٖٔ َٔ َدزضتني َٔ َدازع

االضتهػاف ،بدا ١ٜته ٜٔٛايُٓٛذز ،ؾٝاغ ١ايُٓٛذز،

ايتعًَ ِٝا بعد األضاض( ٞايؿفٛف  )12- 11مبشافع١

تطبٝل ايُٓٛذز ،ايرتن ٝايُٓٛذد.ٞ

ايداخً ١ٝبطًطٓ ١عُإَ ،جًت غعبتا ايفٝصٜا ٤يًؿف

ٚازبدٜس بايرنس أْ٘ ميهٔ تٓع ِٝاملٛقٛعات اشباؾ١

اسباد ٟعػس يف إسد ٣املدزضتني باجملُٛع ١ايتذسٜب،١ٝ

باسبسنٚ ١ايدٜٓاَٝها

سٝح بًؼ عدد طايبات ٖر ٙاجملُٛع )45( ١طايب ١دزضٔ

ايهالضٝه١ٝ

ٚسد ٠سفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى باضتدداّ طسٜك١

 َٔ ٖٞٚ-أفسع ايفٝصٜا٤

 -يف مناذز َفاٖ ١ُٝٝناآلتHalloun, ( ٞ

:)2011

ايتدزٜظ بايُٓردٚ ،١نريو غعبيت ايفٝصٜا ٤يًؿف

 .1منٛذز ازبطِ املتطازع باْتعاّ.

اسباد ٟعػس يف املدزض ١األخس ٣متجالٕ اجملُٛع١

 .2منٛذز اسبسن ١ايتٛافك ١ٝايبطٝط.١

ايكابطٚ ،١قد بًؼ عدد طايبات ٖر ٙاجملُٛع)46( ١
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 .3منٛذز ازبطِ ذبت تأثري ايدفع.

نُا مت تكُني مناذز ساضٛب ١ٝتٛقح أغهاٍ ايطاق١

 .4منٛذز اسبسن ١ايدا٥س ١ٜاملٓتعُ.١

ٚذبٛالتٗاَٚ ،بدأ سفغ ايطاقَٚ ،١بدأ سفغ نُ١ٝ
ايتشسى.

 .5منٛذز دٚزإ اجملطُات.
سٝح تٛقح أمسا ٤ايُٓاذز ايطابك ١ايبٓ ١ٝاألضاض١ٝ
يًُٓٛذز ٚصباٍ تطبٝك٘ٚ ،ميهٔ اضتدداّ ايُٓٛذز
ايٛاسد يف تٛقٝح أنجس َٔ ظاٖس ٠أَ ٚفٗ ّٛأَ ٚبدأ أٚ
ْعسٜٚ ،١ٜعتُد ذيو عً ٢بٓ ١ٝايُٓٛذز ٚتسنٝب٘ أٚ
نًُٗٝا َعاٚ ،عً ٢ذيو ٜعط ٢نٌ منٛذز عٓٛاْا ٚفل
املٛقٛع ايرٜ ٟتٓاٚي٘ٚ .بايٓطب ١يُٓاذز ٚسد ٠سفغ ايطاق١
ٚنُ ١ٝايتشسى فكد مت تٓعُٗٝا ٚفل ثالث ١مناذز
ناآلت:ٞ
ايُٓٛذز األ ٖٛٚ :ٍٚمنٛذز ازبطِ املتطازع باْتعاّ ،ايرٟ
ٜتٓا ٍٚايعالق ١بني ايػػٌ (املبر ٍٚبٛاضط ١ق ٠ٛثابت)١
ٚايطاق ،١عًُا بإٔ ايطايبات قد دزضٔ يف ايؿف ايعاغس
ايػػٌ ٚايطاقٚ ١يهٓٗٔ مل ٜدزضٔ ايعالق ١بُٗٓٝا،
ٜٚكِ ٖرا ايُٓٛذز ضبعَٛ ١قٛعات :ٖٞٚ ،ايػػٌ
املبر ٍٚبٛاضط ١ق ٠ٛثابتْٚ ،١عس ١ٜايػػٌ  -ايطاق١
ٚطاق ١اسبسنٚ ،١طاق ١ايٛقع ايتجاقً( ١ٝايػػٌ املبرٍٚ
بٛاضط ١ازباذبٚ ،)١ٝايك ٣ٛاييت تطب

سفغ ايٓعاّ

ٚايك ٣ٛاييت ال تطب سفغ ايٓعاَّٚ ،بدأ سفغ ايطاق١
املٝهاْٝهٚ ،١ٝايكدزٚ ،٠ؾٛز أخس ٣يًطاقَٚ ١بدأ
سفغ ايطاق.١
ايُٓٛذز ايجاْ ٖٛٚ :ٞمنٛذز اسبسن ١ايتٛافك ١ٝايبطٝط١
يًذطِ ،ايرٜ ٟتٓا ٍٚايػػٌ املبر ٍٚبٛاضط ١قَ ٠ٛتػري،٠
ٖٓٚا تأت ٞاسباد ١إىل سطاب ايػػٌ بٝاْٝا ،سٝح ٜتهٕٛ
ٖرا ايُٓٛذز َٔ َٛقٛع ٚاسد فكط  ٖٛٚايػػٌ املبرٍٚ
بٛاضط ١قَ ٠ٛتػريٚ ٠نٝف ١ٝسطاب٘.

اختباز انتطاب َفاٖ ِٝسفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى:
اضتفاد ايباسجإ َٔ َكٝاع املطح املفاٖ ُٞٝيًطاق١
ٚنُ ١ٝايتشسى
Survey

Energy and Momentum Conceptual

) (EMSVاير ٟقاّ بتؿُ ُ٘ٝضٓٝر

ٚزٚضٓٝذساْت ( )Singh & Rosengrant, 2002يف إعداد
اختباز َفاٖ ِٝسفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى ايرٟ
ٜتكُٔ عً ٢مخطٚ ١عػس ٜٔضؤاال َٔ ْٛع اختٝاز َٔ
َتعدد ًٜٞ ،نٌ ضؤاٍ مخط ١بدا ،ٌ٥بٓٝت تًو األض١ً٦
ٚفل تؿٓٝف بً ّٛملطتٜٛات املعسفٚ .١قد قًؿت عدد
ايبدا ٌ٥إىل أزبع ١بدا ٌ٥يهٌ ضؤاٍ; ٚذيو مبا ٜتٛافل َع
َٛاؾفات أض ١ً٦االختٝاز َٔ َتعدد املتبع َٔ ١قبٌ ٚشاز٠
ايرتبٚ ١ٝايتعًٚ ،ِٝميجٌ نٌ بد ٌٜخاط ٧تؿٛزا بدًٜا يد٣
ايطايب ،١إذ سددت ايتؿٛزات ايبد ١ًٜيف َفاٖ ِٝايطاق١
ٚنُ ١ٝايتشسى َٔ خالٍ حبح أدسا ٙنٌ َٔ
أَبٛضعٝدٚ ٟايبًٛغٚ ٞايػع )2013( ًٞٝيف داَع١
ايطًطإ قابٛعٚ ،نريو ايبشح اير ٟأخر َٓ٘ املكٝاع
(ٚ ،)Singh & Rosengrant, 2002بع ،ايبشٛخ اييت
اٖتُت بدزاضَ ١فاٖ ِٝسفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى
( ;Mclldowie, 1995; Chabalengula et al, 2012
.)McDermott, 1997

ٚيًتأند َٔ ؾدم اختباز املفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥مت عسق٘
يف ؾٛزت٘ األٚي ١ٝعً ٢عدد َٔ احملهُني َٔ ذ ٟٚاشبرب٠
ٚاالختؿاف يف نً ١ٝايعًٚ ّٛيف قطِ املٓاٖر ٚايتدزٜظ
بهً ١ٝايرتب ١ٝجباَع ١ايطًطإ قابٛعَٚ ،ػسيف َاد٠
ايفٝصٜا ٤بٛشاز ٠ايرتبٚ ١ٝايتعًَٚ ،ِٝػسفني يف ايتكِٜٛ

ايُٓٛذز ايجايح ٖٛٚ :منٛذز ازبطِ ذبت تأثري ايدفع،

ايرتبٚ ،ٟٛقد طً َِٓٗ إبداَ ٤السعاتِٗ س ٍٛؾٝاغ١

ايرٜ ٟتٓا ٍٚايعالق ١بني ايدفع ٚنُ ١ٝايتشسىٜٚ ،تهٕٛ

األضٚ ،١ً٦ضالَتٗا عًُٝا ٚيػٜٛاٚ ،ذبدٜد َد ٣ؾعٛبتٗا

َٔ أزبعَٛ ١قٛعاتْ :ٖٞ ،عس ١ٜايدفع -نُ١ٝ

َٓٚاضبتٗا يطايبات اسباد ٟعػسٚ .يًتشكل َٔ ثبات

ايتشسىَٚ ،بدأ سفغ نُ ١ٝايتشسى اشبط،١ٝ

االختباز ،مت تطبٝك٘ عً ٢عَ ١ٓٝه )35( َٔ ١ْٛطايبَٔ ١

ٚايتؿادَات يف بعد ٚاسدٚ ،ايتؿادَات يف بعد.ٜٔ

طايبات ايؿف اسباد ٟعػس َٔ خازز ع ١ٓٝايدزاض١
األؾً ١ٝيف ايفؿٌ ايدزاض ٞايجاْ َٔ ٞايعاّ
 ،ّ2014/2013ثِ أعٝد االختباز عًْ ٢فظ ايع ١ٓٝبعد

أضبٛعني َٔ ايتطبٝل األٚ .ٍٚحبطاب َعاٌَ ازتباط

ْفطٗا ٚيهٔ بايطسٜك ١ايطا٥د ٠اييت اعتادت املعًُ ١عً٢

بريضٚ ٕٛدد أْ٘ ٜطا ٖٞٚ )0,79( ٟٚق ١ُٝدٝدٚ ٠ؾاسب١

تدزٜظ طايباتٗا بٗا.

ألغسا ،ايدزاض.١

املتٛضطات اسبطابٚ ١ٝاالحنسافات املعٝازٚ ١ٜق( ١ُٝت)

طسٜك ١تدزٜظ اجملُٛعتني

ملتٛضط دزدات اجملُٛعتني ايتذسٜبٚ ١ٝايكابط ١يف

مت تدزٜظ اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝبطسٜك ١ايُٓرد ،١سٝح

اختباز املفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥ايكبً ٞايدزد ١ايهً ١ٝيف
االختباز=  20دزد.١

اتبعت املعًُ ١اشبطٛات احملدد هلا يف دي ٌٝاملعًِ املعد َٔ
قبٌ ايباسجني ٚاملتكُٓ ١يف نٝف ١ٝتطبٝل طسٜك ١ايتدزٜظ

ٜتكح

بايُٓرد .١إذ غسست املعًَُ ١فاٖ ِٝايطاقٚ ١نُ١ٝ

املتٛضطات اسبطابٚ ١ٝاملتٛضطات اسبطاب ١ٝيًُذُٛع١

ايتشسى ٚفل َهْٛات ايُٓاذز ايجالث ١املعدٚ ،٠غٝست َٔ

ايكابط ١يف ايتشؿ ٌٝايكبً ٞيف اختباز سفغ ايطاق١

تٓع ِٝايدزٚع املتعًك ١باملفاٖٚ ِٝايكٛاْني ٚاملباد٨

ٚنُ ١ٝايتشسىٚ ،بايتاي ٞميهٔ ايك :ٍٛإٕ طايبات

املكُٓ ١يف نتاب ايفٝصٜا ٤يًؿف اسباد ٟعػس َٔٚ .ثِ

اجملُٛعتني ايتذسٜبٚ ١ٝايكابطَ ١تهاف٦تإ قبٌ ايبد ٤يف

قدَت تًو ايُٓاذز ٚفل دٚزات منردَ ١تتاي ،١ٝسٝح مت

تطبٝل املعازب ١ايتذسٜب.١ٝ

غسح نٌ منٛذز ٚفل دٚز ٠منردَ ١تهاًَ ١خبطٛاتٗا

أْ٘ ال تٛدد فسٚم ذات دالي ١إسؿا ١ٝ٥بني

ْتا٥ر ايدزاضَٓٚ ١اقػتٗا

اشبُط ،١اييت تؤد ٟإىل بٓا ٤دٚز ٠منرد ١أخس.٣

يإلداب ١عٔ ايطؤاٍ األ ٍٚايرٜٓ ٟـ عًَ" ٢ا أثس

أَا طايبات اجملُٛع ١ايكابط ١فتِ تدزٜطٗٔ باضتدداّ

ايتدزٜظ بطسٜك ١ايُٓرد ١يف انتطاب َفاٖ ِٝسفغ

ايتٓع ِٝاملعسيف املتعازف عً ٘ٝيف ايهتابٚ ،ذيو َٔ قبٌ

ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى يد ٣طايبات ايؿف اسبادٟ

َعًُ ١ذات خربَٚ ٠طت ٣ٛتدزٜطَ ٞتكازب َع َعًُ١

عػس؟" مت تطبٝل اختباز انتطاب َفاٖ ِٝسفغ ايطاق١

اجملُٛع ١ايتذسٜبٚ ،١ٝمت تسغٝشٗا بٓا ٤عًَ ٢ػسفٗٝا

ٚنُ ١ٝايتشسى بعدٜا بعد االْتٗاَ ٤باغس َٔ ٠تدزٜظ

ايرتبٜٛنيٚ .قد اختريت َعًُتإ َٔ َدزضتني طبتًفتني

ٚسد ٠سفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى عً ٢صبُٛعيت

ٚذيو ست ٢ال ٜٓتكٌ أثس ايتدزٜظ بطسٜك ١ايُٓردَٔ ١

ايدزاضٚ ،١سطاب املتٛضطات اسبطابٚ ١ٝاالحنسافات

اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝإىل اجملُٛع ١ايكابط ،١باإلقاف١

املعٝاز ١ٜملتٛضط ٞدزدات طايبات اجملُٛعتني ايتذسٜب١ٝ

ربفٝف عً ٢املعًُ ١بدال َٔ ايتدزٜظ بطسٜكتني طبتًفتني

ٚايكابطٚ ،١اضتددّ اختباز (ت) يًعٓٝتني املطتكًتني

ٚجملُٛعتني طبتًفتني ٚيف ايفرت ٠ايصَْٓ ١ٝفطٗا.

سبطاب دالي ١ايفسٚم بني املتٛضطات اسبطاب١ٝ

ايطسٜكٚ ١اإلدسا٤ات

يًُذُٛعتني ايتذسٜبٚ ١ٝايكابط ١يف اختباز املفاِٖٝ

اضتددَت ٖر ٙايدزاض ١املٓٗر غب٘ ايتذسٜيبٚ ،ذيو ألٕ

ايبعد ٟنُا َٖٛ ٛقح يف دد.1 ٍٚ

ع ١ٓٝايدزاض ١اختريت قؿدٜا يؿفٛف ناًَ ١د ٕٚإدسا٤

ٜتبني َٔ دد 1 ٍٚأْ٘ تٛدد فسٚم ذات دالي ١اسؿا ١ٝ٥عٓد

أ ٟتعد ٌٜألفساد ايع ،١ٓٝنريو ٚشعت ايؿفٛف األزبع١

َطت 0,05 ٣ٛبني َتٛضطات دزدات طايبات صبُٛعيت

بطسٜك ١قؿد ١ٜإىل صبُٛعتني دبسٜبٚ ١ٝقابطٚ ١ذيو

ايدزاض ١يف اختباز املفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥نهٌ يؿاحل

ظسٚف املدزضتني ايًتني مت اختٝازُٖاٚ .طبل

اجملُٛع ١ايتذسٜب ،١ٝسٝح بًؼ املتٛضط اسبطاب ٞايهًٞ

اختباز انتطاب املفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥قبًٝا ٚبعدٜا عً٢

يٓتا٥ر طايبات اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝيف اختباز املفاِٖٝ

اجملُٛعتني ايتذسٜبٚ ١ٝايكابطٚ .١قد َست اجملُٛع١

( ،)7,69أ ٟبٓطبٚ )%38,45( ١باحنساف َعٝاز،)3,19( ٟ

ايتذسٜب ١ٝمبعازب ١عٔ طسٜل تدزٜطٗا ٚسد ٠سفغ ايطاق١

يف سني إٔ املتٛضط اسبطاب ٞيطايبات اجملُٛع ١ايكابط١

ٚنُ ١ٝايتشسى ٚفل ايتدزٜظ بايُٓردٚ ١ملد )7( ٠أضابٝع

( )5,83أ ٟبٓطبٚ ،)%29,15( ١باحنساف َعٝاز.)2,15( ٟ

ٚمبعدٍ  4سؿـ يف نٌ أضبٛع ،يف سني إٔ طايبات

ٖٚرا ٜعين أْ٘ مت زف ،فسق ١ٝايدزاض ١ايؿفسٚ ،١ٜاييت

سط

اجملُٛع ١ايكابط ١دزضٔ ايٛسدْ ٠فطٗا يف ايفرت ٠ايصَٓ١ٝ
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المجموعة

الدرجة

العدد

المتوسط

الحسابي

المعياري

التجريبية
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31,3

41,5

الضابطة

54

,143

,144

الضابطة

54

514,

,148

الضابطة

54

4183

41,4

الكمية

حفظ الطاقة

8
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التجريبية
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54

5144
014,

االنحراف

قيمة

قيمة

( )η
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,1,0

كبير

41,0
31,,

"ت"

2

,1,,
*3140

حجم

ــــــ
,1,,

متوسط

* دال عند مستوى ,1,4

تٓـ عً ٢أْ٘ "ال ٜٛدد فسم ذ ٚدالي ١إسؿا ١ٝ٥عٓد

انتطاب طايبات ايؿف اسباد ٟعػس يًُفاِٖٝ

َطت 0,05 ٣ٛيف ايكٝاع "ايبعد "ٟيًُفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥بني

ايفٝصٜا ،١ٝ٥سٝح إٔ نٌ َهَ َٔ ٕٛهْٛات ايُٓٛذز

َتٛضط دزدات طايبات ايؿف اسباد ٟعػس َٔ

اشبُط ١ي٘ أٖداف ٚطبسدات تعًِ ضبدد ٠تطع ٢املعًُ١

اجملُٛع ١ايتذسٜبٚ ١ٝطايبات اجملُٛع ١ايكابطٚ "١قبٍٛ

إىل ذبكٝكٗا َع ايطايبات ٚفل دٚز ٠ايُٓرد ،١أقف إىل

ايفسق ١ٝايبد.١ًٜأَا فُٝا ٜتعًل مبذاي ٞاختباز املفاِٖٝ

ذيو تسنٝص األْػط ١عً ٢ايتعًِ املتُسنص س ٍٛاملتعًِ،

ايفٝصٜاُٖٚ ١ٝ٥ا :سفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى ،فٝتكح

ٚاتكح ذيو َٔ خالٍ ضباٚي ١ايطايبات بٓا ٤ايفسقٝات يف

َٔ ددٚ 1 ٍٚدٛد فسٚم داي ١اسؿاٝ٥ا يف صباٍ سفغ

بدا ١ٜنٌ دٚزٖٚ ،٠را َا ضاعد عً ٢بٓا ٤ايُٓٛذز بػهٌ

ايطاق ١يؿاحل اجملُٛع ١ايتذسٜب ،١ٝسٝح بًؼ املتٛضط

َتطًطٌ َٓٚطك.ٞ

اسبطابٚ )3,13( ٞاالحنساف املعٝازٚ .)2,04( ٟبايسغِ َٔ

ٜٚتكُٔ ايتدزٜظ بايُٓرد ١أْػط ١تكؿ ٞتعا ١ْٝٚسطبُا

عدّ ٚدٛد فسٚم داي ١اسؿاٝ٥ا يف صباٍ نُ ١ٝايتشسى
إال إٔ َتٛضط دزدات اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝأعًَٔ ٢
َتٛضط دزدات اجملُٛع ١ايكابط.١
دد 2ٍٚإٔ قَ ١ُٝسبع إٜتا (

نُا تبني َٔ

) يالختباز نهٌ بًػت

(ٚ ،)0,11ق ) ( ١ُٝاملكابً ١هلا (ٜٚ ،)0,70دٍ ذيو عً ٢إٔ
أثس طسٜك ١ايتدزٜظ بايُٓرد ١يف انتطاب املفاِٖٝ
ايفٝصٜا ١ٝ٥يد ٣طايبات ايؿف اسباد ٟعػس نإ
َتٛضطا .يف سني إٔ قَ ١ُٝسبع إٜتا (

) جملاٍ سفغ

ايطاق ١بًػت (ٚ ،)0,17ق ) ( ١ُٝاملكابً ١هلا (،)0,90
ٜٚدٍ ذيو عً ٢إٔ أثس طسٜك ١ايتدزٜظ بايُٓرد ١يف
انتطاب َفاٖ ِٝسفغ ايطاق ١يد ٣ايع ١ٓٝذاتٗا نإ
نبريا.
ٜٚعصٚ ٣دٛد فسٚم داي ١اسؿاٝ٥ا عٓد َطت ٣ٛايدالي ١بني
َتٛضط ٞدزدات طايبات اجملُٛعتني ايتذسٜبٚ ١ٝايكابط١
يف اختباز املفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥إىل فاعً ١ٝتٓعَٛ ِٝقٛعات
سفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى ٚفل ثالث ١مناذز يف

أغاز نٌ َٔ ٖٝٚ ٌٜٚطتٓظ ٚضٛانُٗس

( Wells,

ٚ ،)Hestenes & Swackhamer, 1995تسنص تًو
األْػط ١عً ٢اسبٛاز ٚاملٓاقػٚ ١ايعٌُ ازبُاعٚ ،ٞضاعد
ذيو ايطايبات عً ٢بٓا ٤اشبسا٥ط املفاٖ ١ُٝٝاييت تٛقح
بٓ ١ٝايُٓٛذز ٚتسنٝب٘ املتُجً ١يف قٛاْني ْٛٝتٔ ٚقٛاْني
اسبسن ١ايتٛافك ١ٝايبطٝط ١بػهٌ أضاضٚ ،ٞأدت
اشبسا٥ط دٚزا يف تك ِٝٝايطايبات بػهٌ َطتُس،
ٚنػف أ ٟتؿٛز بد ٌٜقد ٜته ٕٛيد ،ٜٔٗفايُٓاذز
أدٚات تك ِٝٝأٜكا نُا أغاز دالٜٔ

()Glynn, 1997

َسدع غري َدزز يف ايجبت.
ٚتعد َسسً ١ايرتن ٝايُٓٛذدَ َٔ ٖٞٚ – ٞساسٌ دٚز٠
ايُٓرد - ١أدا ٠تك ِٜٛختاَ ١ٝزنصت عً ٢ايهػف عٔ
َد ٣فِٗ ايطايبات ملهْٛات ايُٓٛذز اشبُط ،١خالٍ
َساسٌ دٚز ٠ايُٓرد .١نُا إٔ يًدسا٥ط املفاٖ ١ُٝٝاييت
بٓتٗا ايطايب ١ذبت إغساف املعًُ ١املطبك ١خالٍ دٚز٠
ايُٓردٚ ،١نريو ْػاط ايػبهٚ ١ايهًُات املتكاطع١

ايٛازد ٠يف َسسً ١ايرتنٝ

جدول 2

ايُٓٛذد ،ٞدٚزا فاعًا يف

المفاهيم الرئيسية في وحدة حفظ الطاقة وكمية التحرك واألسئمة

تٛقٝح قٝاّ ايُٓٛذز عً ٢صبُٛع َٔ ١ايٓعسٜات ٚايكٛاْني

المتعمقة بها

(َ )Giere, 2010سدع غري َدزز يف ايجبتٚ .ازبدٜس

المفاهيم الرئيسة

بايرنس إٔ ايتدزٜظ بايُٓاذز ٜسنص عً ٢تكد ِٜازباْ

الشغل المبذول بواسطة الجاذبية

املفاٖ ُٞٝأٚيا ٚاملٓٗذ ١ٝاملتبع ١يف ايٛؾ ٍٛإي ،٘ٝنُا
ٜطتددّ ازباْ

مبدأ حفظ الطاقة الميكانيكية

مفهوم النظام

ايسٜاق ٞملعازب ١املعًَٛات َٚطاْد٠

ايفِٗ ( ،)Halloun, 2004اير ٟنإ ي٘ دٚز يف َساعا٠

مفهوم كمية التحرك

مفاهيم الطاقة ومفاهيم كمية التحرك

إىل إٔ انتطاب َفاٖ ِٝسفغ نُ ١ٝايتشسى ذنتاز إىل

,, ،3

0

تطبيقات نظرية الدفع-كمية التحرك

طايبات اجملُٛعتني يف صباٍ سفغ نُ ١ٝايتشسى فٝعص٣

,, ،,4 ،,, ،5 ،4

حفظ كمية التحرك في التصادمات

العالقة بين كمية التحرك والدفع

أَا عدّ ٚدٛد فسٚم داي ١إسؿاٝ٥ا بني َتٛضط ٞدزدات

,0 ،8 ،4 ،,

,8 ،,3 ،, ،4

المرنة وغير المرنة وعديمة المرونة

ايفسٚم ايفسد ١ٜبني ايطًبٚ ١أمناط تعًُِٗ.

األسئمة

,4

4, ،,4
,5

ٜتكح َٔ خالٍ دد 3 ٍٚإٔ االنتطاب املعٝاز ٟاملتٛضط

زبط بني عدد َٔ املفاٖ ِٝايفٝصٜا ١ٝ٥اييت دزضٓٗا

يطايبات اجملُٛع ١ايتذسٜبٚ ،0,38 ٖٛ ١ٝتساٚست َعدالت

ايطايبات َطبكا ٚاييت اتكح أْٗٔ ميتًهٔ تؿٛزات

االنتطاب املعٝاز ٟبني  .0,48ٚ 0,05-بُٓٝا االنتطاب

بد ١ًٜعٓٗاَ ،جٌَ :فٗ ّٛايطسع .١أقف إىل ذيوٜٛ ،دد

املعٝاز ٟيطايبات اجملُٛع ١ايكابطٚ ،0.04 ٖٛ ١تساٚست

يبظ يد ٣طايبات اجملُٛعتني يف ايتفسٜل بني ايهُٝات

َعدالت االنتطاب املعٝاز ٟبني  .0,54ٚ 0,05-نُا

ايعددٚ ١ٜايهُٝات املتذٗ ;١إذ إٔ ايطسع ١نَُ ١ٝتذٗ١

ٜتكح َٔ خالٍ دد 3 ٍٚإٔ اضتذابات ايطًب ١يف

إال أْٗا َٔ عٛاٌَ طاق ١اسبسنٚ ١اييت تعد نُ١ٝ

اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝيف مثاْ ١ٝأض َٔ ١ً٦بني  20ضؤايا

عدد .١ٜنُا إٔ بع ،أَجًٚ ١تطبٝكات سفغ نُ١ٝ

سؿًت عً ٢أنجس َٔ  ،%40بُٓٝا عدد األض ١ً٦اييت

ايتشسى ذبتاز إىل تطبٝل َفاٖ ِٝسفغ ايطاقٚ ١سفغ

تفٛم تًو ايٓطب ١يف اجملُٛع ١ايتذسٜب ٖٞ ١ٝمخط ١أض١ً٦

نُ ١ٝايتشسى َعاٖٚ ،را َا دنعٌ انتطاب َفاِٖٝ

َٔ بني  20ضؤاياٚ .ساش ايطؤاٍ األٚ ٍٚاألخري عً ٢أعً٢

سفغ نُ ١ٝايتشسى يف ساد ١إىل ٚقت أط ٍٛملعازب١

ْطب )%62,2( ١يف اجملُٛع ١ايتذسٜب ،١ٝإذ ٜسنص ايطؤاٍ

ايتؿٛزات ايبد ١ًٜايطابك ١يد َٔٚ ٜٔٗثِ بٓاَ ٤فاِٖٝ

األ ٍٚعً ٢فِٗ ايطايبات ملفٗ ّٛايػػٌ املبر ٍٚبٛاضط١

نُ ١ٝايتشسى ٚايدفع َٚعسف ١ايعالق ١بُٗٓٝا ٚؾٛيا إىل

ازباذب ١ٝاألزقٜٚ ،١ٝسنص ايطؤاٍ  20عً ٢تٛظٝف

َبدأ سفغ نُ ١ٝايتشسى.

ايطايبات يٓعس ١ٜايدفع -نُ ١ٝايتشسىَٚ ،جٌ ايطؤاٍ

ٚملٓاقػ ١ايتؿٛزات ايبد ١ًٜيف سفغ ايطاقٚ ١نُ١ٝ

 19أقٌ ْطب )%15,6( ١يف اضتذابات ايطايباتٜٚ ،عد أسد

ايتشسى يد ٣طايبات ايؿف اسباد ٟعػسٚ ،يإلداب ١عٔ

األض ١ً٦اييت تهػف عٔ َد ٣فِٗ ايطايبات ملبدأ سفغ

ايطؤاٍ ايجاْ َٔ ٞايدزاض ١ايرٜٓ ٟـ عًَ" ٢ا أثس

ايطاق ١املٝهاْٝه.١ٝ

ايتدزٜظ بطسٜك ١ايُٓرد ١يف تعد ٌٜايتؿٛزات ايبد١ًٜ

أَا اجملُٛع ١ايكابط ،١فُجٌ ايطؤاٍ  15أعًْ ٢طب١

يد ٣طايبات ايؿف اسباد ٟعػس عٔ َفاٖ ِٝسفغ

( )%60,9يف اضتذابات ايطايبات يف اجملُٛع ١ايكابط،١

ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى؟"ْ ،طتعس ،أٚيا املفاِٖٝ

ٚايرٜٛ ٟقح ايعالق ١بني نُ ١ٝايتشسى ٚايدفعٜٚ ،عد

ايسٝ٥طٚ ١األض ١ً٦ذات ايعالق ١نُا ٜٛقشٗا دد.2 ٍٚ

ٖرا ايطؤاٍ َٔ قُٔ أض ١ً٦صباٍ سفغ نُ ١ٝايتشسى

بعد ذيو مت سطاب ْط اختٝاز ايطايبات يًبد ٌٜايؿشٝح

اييت أٚقشت فٗٝا ْتا٥ر ايدزاض ١اسباي ١ٝعدّ ٚدٛد فسٚم

يف األض ١ً٦يف اجملُٛعتني ايتذسٜبٚ ١ٝايكابط ،١قبٌ

داي ١إسؿاٝ٥ا بني اجملُٛعتني نُا يف ددٜٚ .2 ٍٚعد

إدسا ٤املعازبٚ ١بعدٖاٚ ،نريو االنتطاب املعٝاز)g( ٟ

أسد أضَ ١ً٦بدأ سفغ ايطاق ١املٝهاْٝه( ١ٝايطؤاٍ )19

ٜٛٚقح دد 3 ٍٚتًو ايٓط .

َٔ أقٌ اضتذابات ايطايبات يف اجملُٛع ١ايكابطَٚ ١جٌ
ْطب ١ايطايبات ايالت ٞأدنب عٔ ٖرا ايطؤاٍ (.)%6,5
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جدول 3

نسب البديل الصحيح القبمية والبعدية لكل سؤال ،واالكتساب المعياري لممجموعتين التجريبية والضابطة
رقم

ضابطة

تجريبية

السؤال

قبمي ()%

بعدي ()%

االكتساب المعياري ""g

قبمي ()%

بعدي ()%

االكتساب المعياري ""g

,

4013

4414

,158

5410

5,13

,1,8-

3

44

4,

,150

4,10

5,13

,144

4

3,15
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,3,4

4
5
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,314

4,15

3018
5414

,334
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4

,814

5414

,34,

,,1,
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414
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0
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514
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513

3,1,

514

,148

,314

,018

,1,4
,1,4

414

,414
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,018

,4

,41,

,018

,1,4

,5

44

3018

,1,0

,4
,0

,1,

,8
,,
4,

المتوسط

3018

4,

,814

,4

441,

,,14

,,

,3

,,1,

810

,3

44

,,

,3

431,

481,

4,14

4,14
0510

,1,8

,,14

,414

,1,4-

3,1,

3,1,

,

3018

,145

,414

3018

,134

513
81,

3518

,1,,
,1,3

4,1,

,145

431,

,144

5314

,15,

3018

,1,4-

3414

3,1,

,1,,

4414

,15,-

3,1,

4513

,144

,414

3,144

,1,0

4,10
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,
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5,1,

,1,0

4,10

,14,

4,

,1,4,138

414
,3

414

,3

,

,1,5

ٚملعسفَ ١صٜد َٔ ايتفاؾ ٌٝعٔ ايتؿٛزات ايبد ١ًٜيد٣

اير ٟأسظ بايتع أنجس َٔ ٖٛ ،برٍ غػال أنربٖٚ ،را

ايطايبات سَ ٍٛفاٖ ِٝسفغ ايطاقٚ ١نُ ١ٝايتشسى

االضتعُاٍ اي َٞٛٝملفٗ ّٛايػػٌ ٜتعازَ ،ع املفّٗٛ

ٚايؿعٛبات اييت تٛادٗٗا ايطايبات عٓد تٛظٝف ٖرٙ

ايفٝصٜا ٞ٥يًػػٌ.

املفاٖٜٛ ،ِٝقح ازبد ٍٚيف ًَشل ْ 1ط مجٝع ايبداٌ٥

نُا تػري اضتذابات ايطايبات عً ٢ايطؤاٍ  6إىل ؾعٛب١

يف اجملُٛعتني ايتذسٜبٚ ١ٝايكابط ١قبًٝا ٚبعدٜاٜٚ ،عد

إدزاى ايطايبات بإٔ ايػػٌ املبر ٍٚبٛاضط ١ازباذب ١ٝأد٣

ايبد ٌٜايؿشٝح ٖ ٛايبد ٌٜاير ٟذبت٘ خط.

إىل تػٝري ادبا ٙايطسعٚ ١بايتاي ٞتػري طاق ١سسنتٗا ٚفل

اٚال :ايػػٌ املبر ٍٚبٛاضط ١ازباذب :١ٝتطرب األض،6 ،1 ١ً٦

ْعس ١ٜايػػٌ -ايطاقٚ ،١إٔ ثبات َكداز ايطسع ١ال ٜعين

 17 ،8فِٗ ايطايبات يًػػٌ املبر ٍٚبٛاضط ١ازباذب،١ٝ

ثبات ادباٖٗا ،إذ َجًت ْطب ١اضتذاب ١ايطايبات عً٢

ايرٜ ٟعد ٚظٝف ١دٖٛسٚ َٔ ١ٜظا٥ف ايُٓٛذز األٍٚ
َٚهْٛا أضاضٝا يًرتنٝ

اشبازد ٞيًُٓٛذز .إذ ٜسنص

ايطؤاٍ  1عً ٢إٔ ايػػٌ املبر ٍٚبٛاضط ١ازباذبٜ ١ٝعتُد
عً ٢ط ٍٛاملطازٚ ،قد تفٛقت اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝعً٢
اجملُٛع ١ايكابط ١بٓطبٚ ،%21 ١سؿٌ املػتت "د" عً٢
ْطب %38,8 ١يف اجملُٛع ١ايتذسٜبْٚ ،١ٝطب %56,5 ١يف
اجملُٛع ١ايكابط ،١إذ ٜتبادز إىل ذٖٔ ايطًب ١إٔ ايػدـ

املػتت "ب" يف اجملُٛع ١ايتذسٜبٚ ،)%46( ١ٝيف اجملُٛع١
ايكابطٜٚ .)%58,7( ١هػف ايطؤاٍ  8عٔ َد ٣فِٗ
ايطايبات ملفٗ ّٛايػػٌ باعتباز ٙساؾٌ قسب ايك٠ٛ
ٚاإلشاس ،١إذ أغازت َا ْطبت٘ ( َٔ )%51,1اضتذابات
ايطايبات يف اجملُٛع ١ايتذسٜب ١ٝعً ٢اضتٝعابٗٔ ملفّٗٛ
ايػػٌ ،أَا يف اجملُٛع ١ايكابط ١بٓطب )%21,7( ١اخرتٕ
ايبد ٌٜايؿشٝحٜٚ ،عٛد ذيو إىل إٔ ايطايبات ٜعتكدٕ إٔ

برٍ ق ٠ٛأنرب ٜعين برٍ غػٌ أنرب ،أ ٟأْٗٔ ال ٜطتطعٔ

ايعُٛد "١ٜتطا ٟٚؾفسا) يف ايطؤاٍ  11أقٌ َٔ ،%20

ايتُٝٝص بني ايك ٠ٛاملبرٚيٚ ١ايػػٌ املبر ٍٚبٛاضطتٗا،

ٚبريو ٜكٝف ايطؤاٍ تؿٛزا بدٜال آخس ٖ ٛإٔ ايهتً١

ٚبايتاي ٞفإْٗٔ ٜعتكدٕ أْٓا حنتاز إىل برٍ ق ٠ٛغد أقٌ عٓد

تؤثس عً ٢ايطسع ١سٝح إٕ ايهتٌ األنرب أ ٚازبطِ

اضتدداّ املطت ٣ٛاملاٚ ٌ٥بايتاي ٞفايػػٌ املبر ٍٚبٛاضط١

األثكٌ ميتًو ضسع ١أنرب يف األضفٌ ألٕ ايٛشٕ األنرب

َع

ميتًو تطازعا أنربٚ .نريو اسباٍ يف ايطؤاٍ ،19

َفٗ ّٛايػػٌٜٚ .ؤند ايطؤاٍ  17فِٗ ايطايبات ملفّٗٛ

سٝح إٔ ْط اضتذابات ايطايبات أٜكا يف اجملُٛعتني

ايػػٌ ،إذ ال ٜعتُد ايػػٌ املبر ٍٚبٛاضط ١ازباذب ١ٝعً٢

ناْت يف سدٚد ٚ ،%20ذيو ألٕ بع ،ايطايبات قُٔ حبٌ

غهٌ املطازْٚ ،طتدٍ نريو َٔ ٖرا ايطؤاٍ عً ٢إٔ

ايطؤاٍ عً ٢أْ٘ ضؤاٍ يف املكرٚفات ،إذ إٔ اختٝاز ايبدٌٜ

ايطايب ١ال تطتطٝع ايسبط بني ايػػٌ املبرٚ ٍٚطاق١

"أ" ٜدٍ عً ٢إٔ ايهس ٠اييت تطًو ايطسٜل األط ٍٛتؤثس

اسبسن .١نُا إٔ اضتذاب ١طايبات اجملُٛع ١ايكابط١

عًٗٝا ازباذب ١ٝبػهٌ أنرب ،أَا اختٝاز ايبد" ٌٜب"

ناْتا بٓطب )%60,9( ١عً ٢ايطؤاٍ ٚ ،17بٓطب)%21,7( ١

فٝدٍ عً ٢إٔ ايهس ٠عٓدَا تتشسى يف االدبا ٙايسأضٞ

عً ٢ايطؤاٍ ٚ ،8ايًتإ تكٝطإ ْفظ املفٗ ّٛذا ٜدٍ عً٢

تكٌ ضسعتٗا ،ألٕ ضبؿً ١سسنتٗا ته ٕٛيف االدباٙ

عدّ ٚدٛد دطِ َٓعِ َٔ املعسف ١يد ٜٔٗعٔ َفٗ ّٛايػػٌ

ايسأضٚ ،ٞعٓدَا ته ٕٛاحملؿً ١يف االدبا ٙايطٝين ال

املبر ٍٚبٛاضط ١ازباذب ١ٝاألزق.١ٝ

تتػري ايطسع .١أ ٟإٔ املتعًُ ١تػفٌ عً ٢إٔ املطًٛب ٖٛ

ثاْٝاَ :بدأ سفغ ايطاق ١املٝهٝاْٝه :١ٝتكٝظ األض١ً٦

ايطسع ١اييت ميتًهٗا ازبطِ عٓد ذيو االزتفاع ٚيٝظ

ايػد أ ٚق ٠ٛازباذبٜ ١ٝه ٕٛأقٌٖٚ ،را ال ٜتٓاض

ايٛقت املطتػسم يًٛؾ ٍٛإىل ذيو االزتفاعٚ ،إٔ االزتفاع

 َٔ 19 ،12 ،11 ،4 ،2أض ١ً٦اإلختباز َد ٣انتطاب

ْٖ ٛفط٘ زبُٝع ايهسات.

ايطايبات ملبدأ سفغ ايطاق ١املٝهاْٝهٚ ،١ٝذيو يعدّ
ٚدٛد غػٌ َبر ٍٚبٛاضط ١ايك ٣ٛغري احملافع( ١ق٠ٛ

إٕ قًْ ١ط اضتذاب ١ايطايبات يًبد ٌٜايؿشٝح يف ايطؤاٍ

ازباذبٚ ١ٝايك ٠ٛايعُٛدٚ .)١ٜناْت ْط ايطايبات ايالتٞ

ٜٛ 12قح إسد ٣ايؿعٛبات اييت تٛادٗٗا ايطايبات عٓد

سؿًٔ عً ٢اإلداب ١ايؿشٝش ١يف اجملُٛع ١ايتذسٜب،١ٝ

سٌ َطا ٌ٥قا ١ُ٥عًَ ٢بدأ سفغ ايطاق ١املٝهٝاْٝه،١

عً ٢ايرتتٝ

ٖ،%17,8 ،%17,8 ،%37,8 ،%48,9 :ٞ

ٚاملتُجً ١يف عدّ ايكدز ٠عً ٢ايتُٝٝص بني َفاٖ ِٝايطاق١

ْٚ .%15,6ط

ايطايبات يف اجملُٛع ١ايكابط ١عً ٢تًو

َٚفاٖ ِٝنُ ١ٝايتشسى ،باعتباز إٔ نال َٔ طاق١

ٖ،%15,2 ،%8,7 ،%23,9 :ٞ

اسبسنٚ ١نُ ١ٝايتشسى تعتُدإ عً ٢ايطسعٚ ١ايهتً،١

األض ،١ً٦عً ٢ايرتتٝ
.%6,5 ،%15,2

ٜٚػفٌ ايبع ،إٔ نُ ١ٝايتشسى نَُ ١ٝتذٗ .١يريو قد

نُا إٔ املػتت "ب" يف ايطؤاٍ  2سؿٌ عً ٢أعًْ ٢طب١

تطتبعد ايطايبات ايبدًٜني" ،ب" "ٚز".

يف اجملُٛعتني ايتذسٜبٚ ١ٝايكابط ١فهاْت عً ٢ايرتت: ٝ

ثايجاَ :فٗ ّٛايٓعاّ :إٕ ايطؤايني ٜٛ 10ٚ ،3قشإ َد٣

ٜٚ ،%50 ،%33,3دٍ ذيو عً ٢إٔ ايطايبات ٜعتكدٕ إٔ

انتطاب ايطايبات ملفٗ ّٛايٓعاّ ،ايرٜ ٟعد َٔ املفاِٖٝ

ايك ٣ٛغري احملافع" ١ق ٠ٛازباذبٚ ١ٝايك ٠ٛايعُٛد "١ٜتبرٍ

األضاض ١ٝاييت تػفٌ بع ،املٓاٖر ايدزاض ١ٝعٔ تٛقٝشٗا.

غػال ،نُا إٔ غهٌ املطاز ٜؤثس عً ٢ايػػٌ املبرٍٚ

سٝح إٕ أعًْ ٢طبَ ١ػتت مت اختٝاز َٔ ٙقبٌ ايطايبات

ٚطاق ١سسن ١ازبطِٚ .تدٍ اضتذاب ١طايبات اجملُٛع١

ٖ" ٛد" يف ايطؤاٍ ٜٚ ،3عٛد ذيو إىل اعتكاد ايطايبات إٔ

ايتذسٜب ١ٝعًْ ٢كؿإ ْطب ١اضتذاب ١طايبات اجملُٛع١

طاق ١اسبسنٚ ١نُ ١ٝايتشسى ضبفٛظ ١يهٌ َهٕٛ

ايكابط ١عً ٢ايبد ٌٜايؿشٝح َٔ  %13إىل ٖٚ ،%8,7را

يًٓعاّٚ ،ايؿشٝح إٔ نُ ١ٝايتشسى ضبفٛظ ١جملُٛع

ٜؤند ٚدٛد تؿٛز بد ٌٜيد ٣ايطايبات يف برٍ ق٠ٛ

َهْٛات ايٓعاّ ٚيٝظ يهٌ َهٚ .ٕٛنريو اسباٍ يف

ازباذب" ١ٝق ٣ٛغري ضبافع "١غػالٚ .ناْت ْط اضتذاب١

صبُٛع طاقات سسن ١األدطاّ يف ايتؿادَات املسْ.١

ايطايبات يف اجملُٛعتني عً ٢ايبد ٌٜايؿشٝح (إٔ ايػػٌ

زابعاَ :بدأ سفغ نُ ١ٝايتشسى :تهػف األض،5 ١ً٦

املبر ٍٚبٛاضط ١ايك ٣ٛغري احملافع" ١ق ٠ٛازباذبٚ ١ٝايك٠ٛ

 18ٚ ،13ٚ ،9ٚعٔ َد ٣فِٗ ايطايبات ملبدأ سفغ نُ١ٝ
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سؿ ٍٛايطايبات عً٢

يًبد ٌٜايؿشٝح يف ايطؤايني ٖ ٞأعً ٢عٔ ٚ ،%40يهٔ

ايتشسىٜٛٚ .قح اخنفاْ ،ط

ايبد ٌٜايؿشٝح يف ايطؤاٍ  5يف اجملُٛعتني إىل ٚدٛد

سؿٌ املػتت "أ" عً ٢أعًْ ٢طب ١بني املػتات يف ايطؤاٍ

يبظ يف فِٗ َبدأ نُ ١ٝايتشسى ٚتٛظٝفٗا يف ايتؿادَات

ٖٚ ،16را دي ٌٝعً ٢عدّ فِٗ ايطايبات بإٔ ايتػري يف

بأْٛاعٗا ،إذ تعتكد ايطايبات إٔ نُ ١ٝايتشسى ضبفٛظ١

نُ ١ٝايتشسى ٜتػري سط ْٛع اسبادص اير ٟتؿطدّ ب٘،

يف ايتؿادَات املسْٚ ١يهٓٗا غري ضبفٛط ١يف ايتؿادَات

ٚيهٔ ايتػري يف نُ ١ٝايتشسى ْٖ ٛفط٘ يف ساي١

غري املسْ ،١نُا إٔ ايبع َٔٗٓ ،ال ٜدزنٔ إٔ نُ١ٝ

االؾطداّ جبداز امسٓيت أ ٚبه ١َٛقؼ ٚيهٔ فرت٠

ايتشسى نَُ ١ٝتذٗ ;١إذ إٔ ازتداد ايسؾاؾ ١عٔ ازبطِ

ايتؿادّ تصداد ٚبايتايٜ ٞكٌ َتٛضط ايك ٠ٛاملؤثس .٠أَا

اسبدٜد ٟأد ٣إىل َٓح نُ ١ٝذبسنٗا ي٘.

ايطؤاٍ  20فٗ ٛعًَ ٢طت ٣ٛاالضتدالٍ; إذ ٜتٓا ٍٚايعالق١

أَا ايطؤايني  18 ،9فرينصإ عً ٢ضرب َد ٣اضتٝعاب

بني مجٝع َهْٛات ْعس ١ٜنُ ١ٝايتشسى -ايدفع،

ايطايبات ملبدأ سفغ نُ ١ٝايتشسى يف ايتؿادَات غري

ٜٛٚقح إٔ ايتؿادّ األ ٍٚتؿادّ َسٕ ٚايجاْ ٞعدِٜ

املسْ ١أ ٚاالْفذازات َٔٚ ،خالٍ اضتذاب ١ايطايبات ٜتكح

املسٚ ،١ْٚبايتاي ٞفإٕ ازتداد ايهس ٠يف اسباي ١األٚىل ٜعين

ٚدٛد اعتكاد فِٗ بد ٌٜيد ٖٛٚ ٜٔٗإٔ طاق ١اسبسن١

إٔ ايتػري يف نُ ١ٝايتشسى أنربْٚ .عسا يجبات ايفرت٠

ضبفٛظ ١يف ايتؿادَات غري املسْ ،١نُا ٜتكح َٔ

ايصَٓ ،١ٝفإ ايك ٠ٛاملؤثس ٠عً ٢ايططح ته ٕٛأنرب أٜكا.

اضتذاب ١ايطايبات عً ٢ايطؤاٍ  18عدّ اضتٝعابٗٔ بإٔ

ٚتػري ازتفاع ْطب ١اختٝاز ايبد ٌٜايؿشٝح "ب" ٚتدْْ ٞطب١

شٜاد ٠ايهتًْ( ١تٝذ ١تسانِ قطسات املطس) ٜؤد ٟإىل

اختٝاز املػتت "أ" إىل ٚدٛد فِٗ دٝد هلرا ايطؤاٍ،

تكً ٌٝضسع ١ايعسبٚ ١فكا سبفغ نُ ١ٝايتشسى يف مجٝع

فاختٝاز املػتت "أ" ٜدٍ عً ٢إٔ تطا ٟٚايهتٌ ٜعين إٔ

أْٛاع ايتؿادَاتٚ .نريو ٚدٛد تؿٛز بد ٌٜيد٣

ايك ٠ٛتتٓاض َع ايطسع ،١ألٕ ضسع ١اؾطداّ ايهس ٠يف

ايطايبات يف سفغ طاق ١اسبسن ١يف ايتؿادَات عدمي١

نٌ سايَ ١تطا ٚفٝؤد ٟاىل تطاَ ٚتٛضط ايك ٠ٛاملؤثس٠

املس ١ْٚعٓد املكازْ ١بني اثٓني َٔ ايتؿادَات عدمي ١املس١ْٚ

بػ ،ايٓعس عٔ ازتدادٖا أ ٚايتؿاقٗا بايططح.

نُا بايطؤاٍ .13

ثآَاَ :فاٖ ِٝايطاقَٚ ١فاٖ ِٝنُ ١ٝايتشسى :إٕ ايطؤاٍ

خاَطاَ :فٗ ّٛنُ ١ٝايتشسىٜ :كٝظ ايطؤاٍ َ 7د ٣فِٗ

ٜٛ 14قح َد ٣قدز ٠ايطايبات ايسبط بني َفاٖ ِٝايطاق١

ايطايبات ملفٗ ّٛنُ ١ٝايتشسىٚ ،أغازت ايٓتا٥ر إىل إٔ

َٚفاٖ ِٝنُ ١ٝايتشسى .تػري اإلضتذابات إىل تػتت

اختٝاز املػتت "ب" يف اجملُٛعتني ساش عً ٢أعًْ ٢طب١

اضتذابات ايطايبات يف اجملُٛعتني بني املػتتاتٚ ،يهٔ

َػتت َٔ بني املػتتات ايجالثٜٚ ،١عٛد ذيو إىل عدّ ٚدٛد

ساش ايبد ٌٜايؿشٝح عً ٢أعًْ ٢طب ١نُا َٖٛ ٛقح يف

ؾٛزٚ ٠اقش ١يد ٣ايطايبات إىل إٔ نُ ١ٝايتشسى ٖٞ

دد ٍٚايطابل.

ساؾٌ قسب ايهتًٚ ١ايطسعٚ .١ال ٜعين إٔ شٜاد ٠ايهتً١

ايتٛؾٝات

ْٚكؿإ ايطسعَ ١عًَٛات ناف ١ٝيًشهِ عً ٢نُ١ٝ
ايتشسى.
ضادضا :ايعالق ١بني نُ ١ٝايتشسى ٚايدفعٜ :كٝظ ايطؤاٍ
زقِ  15ايعالق ١بني نُ ١ٝايتشسى ٚايدفعَٚ ،بين ٚفل
أدَْ ٢طتَ َٔ ٣ٛطتٜٛات بً ٖٛٚ ،ّٛايترنسٚ ،ناْت
ْطب ١ايبد ٌٜايؿشٝح يف اجملُٛع ١ايكابط ١األعً ،٢إذ

يف ق ٤ٛايٓتا٥ر اييت تٛؾًت إيٗٝا ٖر ٙايدزاض ١س ٍٛأثس
ايتدزٜظ بطسٜك ١ايُٓرد ١يف انتطاب طايبات ايؿف
اسباد ٟعػس يًُفاٖ ِٝايفٝصٜاٚ ١ٝ٥تؿٛزاتٗٔ حنٖٛا،
تٛؾ ٞايدزاض ١مبا ٜأت:ٞ
 .1تػذٝع َعًُ ٞايعً ّٛبػهٌ عاّ ٚايفٝصٜا ٤بػهٌ

بًػت (.)%60

خاف عً ٢اضتدداّ ايُٓاذز ٚايُٓرد ١يف تدزٜظ

ضابعا :تطبٝكات ْعس ١ٜنُ ١ٝايتشسى -ايدفعٜٛ :دد

َادتِٗ.

ضؤاالٕ ٜكٝطإ قدز ٠ايطايبات عً ٢تٛظٝف ْعس ١ٜنُ١ٝ
ايتشسى -ايدفع ُٖا  .2 ،16إٕ ْطب ١اختٝاز ايطايبات

١ٝ االدباٖات ايعامل.)2010( دُٛؼ ضبٜ عا،ٕٛتٜش

لٝتطبٚ ١ٝفٝزؽ عٌُ يف نٚٚ ١ٝبٜزات تدزٚ عكد د.2

 داز،ٕ عُا.طٗاٜتدزٚ ًّٛ يف َٓاٖر ايع٠املعاؾس

 إعداد٢ًُني ع٥ايكاٚ املػسفنيٚ ايُٓاذز يًُعًُني

.مٚايػس

.املٓاٖر

،ًّٛظ ايعٜتدز

ّ َٔ قبٌ املدتؿنيًٛ يف َٓاٖر ايع١ إٔ تكدّ املعسف.3

ٝ أضاي.)1994( دُٛؼ ضبٜ عا،ٕٛتٜش

ِٝ أضاع ايتٓع١ٝ غهٌ مناذز; ألٕ ايتدؿؿ٢ًع

عٜشٛايتٚ م يًٓػسٚ داز ايػس،ٕ عُا،ىلٚ األ١ايطبع

تطً ايسبط بنيٜ ٖراٚ ، ايُٓاذز٢ًِ ع٥املعسيف ايكا

ا يف ذبطنيٝدٛيُٛز االبطتٚ د.)2005( ُٕاًٝ ض،ٟايكادز

ْازباٚ ٟٛايرتب

،11)1( ٠ املٓاز١ً صب.١ٝ٥اٜصِٝ ايفٖٝ يًُفا١تعًِ ايطًب

.ًُٞايع

.137- 101
Buckley, B. C. (2012).
Sciences of Learning.

ْبني ازباٚ ،١ايتذسبٚ ١ٜايٓعس
:ٞأتٜ  َا١ٝ اسباي١تكرتح ايدزاضٚ
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ملحق  : 1النست المئوية لجميع الجدائل لجميع األسئلة في اختجبر حفظ الطبقة وكمية التحرك للمجموعتين التجريجية والضبثطة
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