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ملخص:
الفيزياء  م�ساق  تدري�س  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
املدعَّم  البنائي  وباليث  بريكنز  منوذج  با�ستخدام  الإلكرتونية 
تكنولوجيًا على ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية لدى طلبة جامعة اآل 
البيت، وفقًا ملتغريي الطريقة واجلن�س والتفاعل بينهما. وقد تكونت 
طالبًا   )27( اأفرادها  عدد  :جتريبية  جمموعتني  من  الدرا�سة  عينت 
وطالبة، در�سوا با�ستخدام منوذج بريكنز وباليث املدعَّم تكنولوجيًا، 
بالطريقة  در�سوا  وطالبة،  طالبًا   )26( اأفرادها  عدد  و�سابطة 
ا�ستيعاب  اختبار  ّد  اأُعِّ الدرا�سة  اأهداف  من  ولتحقُّق  العتيادية. 
املفاهيم الفيزيائية، وقد خل�ست نتائج الدرا�سة اإىل وجود فرق ذي 
اختبار  وال�سابطة يف  التجريبية  املجموعتني  اإح�سائية بني  دللة 
كذلك  التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  الفيزيائية  املفاهيم  ا�ستيعاب 
اختبار  على  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود  عدم  النتائج  اأظهرت 
)ذكر،  الجتماعي  النوع  اإىل  ُيعزى  الفيزيائية  املفاهيم  ا�ستيعاب 
اأنثى(، وقد اأظهرت النتائج اأي�سًا عدم وجود فرق ذي دللة اإح�سائية 
بني  التفاعل  اإىل  ُيعزى  الفيزيائية  املفاهيم  ا�ستيعاب  اختبار  على 
طريقتي التدري�س والنوع الجتماعي )ذكر، اأنثى(. واأو�ست الّدرا�سة 
جمال  يف  تكنولوجيًا  املدّعم  وباليث  بريكنز  منوذج  با�ستخدام 
تدري�س الفيزياء اجلامعية كاأحد الأ�ساليب الفعالة للتدري�س من اأجل 

الفهم يف مرحلة التعليم اجلامعي. 
الكلمات املفتاحية: منوذج بريكنز وباليث املدّعم تكنولوجيًا، 

ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية، الفيزياء الإلكرتونية. 

The Impact of Teaching the Electronic Physics 
Course Using Technology- Supported Perkins & 
Blythe Constructive Model on the Understanding 
of Physics Concepts Among the Students of Al al-

Bayt University

Abstract:  

The purpose of this study was to investigate the 
impact of teaching electronic physics course using 
technology- supported Perkins & Blythe constructive 
model on understanding of physics concepts among 
the students of Al -albayt University according to 
the variables of the teaching method, gender and the 
interaction. The study used the quasi experimental 
method, the study sample consisted of two groups: 
the experimental group(n=27) which was taught by 
Perkins and Blythe model and a control group (n=27) 
students which was taught by traditional method. To 
achieve the objectives of the study, the researcher 
prepared physics concepts Test. The results have 
shown that there was statistically significant difference 
between the experimental and control groups in the 
understanding of the physics in favor of experimental 
group. while the results have shown that there was 
no statistically significant difference on the test of 

understanding physics concepts is due to the gender 
(Male, Female). There was no statistically significant 
difference on test of understanding physics concepts 
attributed to the interaction between the teaching 
and gender(Male, Female).The study recommended 
using Perkins and Blythe model in teaching university 
physics as one of the effective methods of teaching for 
understanding 

Key Words: Perkins and Blythe Based-technology, 
Understand the Physics Concepts, Analytical Thinking 
Skills, Electronic Physics.

مقدمة 
والتعليم  الرتبية  عملية  فاإنَّ  املعرفة  انفجار  لع�رص  مواكبة 
املجالت،  خمتلف  يف  �رصيعًا  تطوراً  الأخرية  ال�سنوات  يف  ت�سهد 
للعلم  احلديثة  الروؤية  تركز  اليوم  ب�سفة خا�سة.  العلوم  ويف جمال 
التدري�س  طرائق  تتحول  بحيث  للفهم،  العلوم  تدري�س  اأهمية  على 
بالتاأكيد من العر�س والتذكر اإىل الأ�ساليب الهادفة اإىل الفهم؛ لت�سهم 
بدورها يف تو�سيح العالقة بني العلوم واحلياة اليومية، مبعنى اأنَّ 
يف  فت  وظِّ اإذا  اإلَّ  جدوى  ذات  ت�سبح  ل  ذاتها  يف  العلمية  املعرفة 
حياة املتعلم، مما ي�ساعد على اإبراز اجلوانب النفعية للعلوم، واإ�سباع 
حاجات الطلبة، مما يوؤدي اإىل �سهولة اكت�سابهم للمفاهيم اجلديدة، 
القدرة على  اإىل  ا�ستدعائهم لها، بالإ�سافة  وبقائها لديهم، و�رصعة 
Mckinney & Ha� )للتعبري عنها، كما يحقق املرونة يف اأداء الطلبة 

demenos, 2009(. ويتطلب التدري�س من اأجل الفهم اإحداث تغيريات 

ملمو�سة يف الأدوار التعليمية ملعلمي العلوم والطلبة، بحيث يتحرر 
املعلم من الأداء التقليدي يف الف�سول الدرا�سية، وال�رصد اللفظي يف 
ز على املتعلم بو�سفه  ح�س�س العلوم، وي�ستخدم طرائق تدري�سية تركِّ
ون�ساطه  الطالب  اإيجابية  ت�سبح  ثم  ومن  املعرفة،  عن  الباحث 
وا�ستيعاب  واجتماعية،  علمية  مهارات  واكت�سابه  وم�ساركته، 
الأدوار  اأهم  من  به  املحيطة  العلمية  والظواهر  للمفردات  مفاهيمي 
الأ�سا�سية يف العملية التعليمية. وهنا ُيوؤكد املتخ�س�سون على اأهمية 
التعلم من اأجل الفهم الذي يتحقق بال�سرتاتيجيات التي تقوم على 
 Wiggins & Mctighe,( الأن�سطة العلمية. فقد اأ�سار ويجنز ومكتايج
1998( اإىل اأنَّ ت�سميم الأن�سطة العلمية يكون مفيداً وحا�سمًا للمعرفة 

والتو�سيح،  التو�سع،  عمليات  الأن�سطة  تلك  حتدد  حيث  العلمية، 
والتطبيق للمفاهيم العلمية.

هام  عر�س  باأنَّه  الفهم   )Gardner, 1991(جاردنر وي�سف 
من  بعدد  ما  م�سكلة  وت�سوير  متثيل  على  والقدرة  املتميز،  للفهم 
وينظر  خمتلفة.  زوايا  من  حلِّها  من  والقرتاب  املختلفة،  الطرائق 
التي  احلقيقية  املعرفة  باأنَّه  الفهم  اإىل   )Perkins, 1992( بريكنز 
عليه  يطلق  ما  اأو  بطرائق جديدة،  التعلم  ا�ستخدام  وتتطلب  تت�سمن 
عن  والفكرية  العقلية  القدرة  هذه  مييز  ما  وهو  التعلم،  اأثر  انتقال 
املعرفة التي تقوم على ال�سرتجاع الن�سي. واأكَّد مكيني وهادميونز 
طرائق  لإيجاد  احلاجة  على   )McKinney & Hademenos, 2009(
جتعل م�سوؤولية التعلم ملقاة على عاتق املتعلم، فبدًل من اأن يكون 
متلقيًا �سلبيًا ي�سبح املتعلم فرداً مبدعًا قادراً على حل امل�سكالت، 
وتو�سيل ما يتعلمه اإىل الآخرين، فمعّلم الفيزياء من خالل تدري�سها 



192

أثر تدريس مساق الفيزياء اإللكترونية باستخدام منوذج بيركنز وباليث البنائي املدّعم تكنولوجيا في استيعاب املفاهيم الفيزيائية
لدى طلبة جامعة آل البيت

د. صالح عايد أحمد اخلوالدة
د. منعم عبد الكرمي السعايدة

اأْن يتعلم الطلبة املفاهيم واملبادئ الفيزيائية الأ�سا�سية  يرغب يف 
)زيتون،  2010، الكيالين، 2001(. 

اأهمية   )Perkins & Blythe, 1994( وباليث  بريكنز  اأكد  وقد 
على  القدرة  يعني  براأيهما  والفهم  ال�سليم،  الفهم  اأجل  من  التدري�س 
القيام باإجنازات تتطلب اإعمال الفكر يف مو�سوع ما، مثل: التو�سيح، 
واإعطاء الدلئل والأمثلة، والت�سميم، والتطبيق، واملحاكاة، والتعبري 

عن املو�سوع بطرق جديدة.
مراحل،  اأربع  من  مب�سطًا  اإطاراً  وباليث  بريكنز  اقرتح  وقد 
ينظمها املعلم وينفذها يف الغرفة ال�سفية، كي يت�سكل الأداء الذي 
يف  الفهم  اأجل  من  التعليم  اإطار  ويتاألف  الفهم.  اإىل  الطلبة  يقود 
اأربعة عنا�رص، وتعمل هذه املكونات الأربعة جمتمعة  الأ�سا�س من 
الطلبة  م�ساعدة  اأجل  من  الرتبويني  لدى  والوقت  اجلهد  تركيز  على 
اأو  مبجال  املتعلقة  املهّمة  املوا�سيع  معظم  وفهم  التعلم،  على 
عدة  بعد  الإطار  لهذا  خام�س  مكون  اأ�سيف  وقد  معني،  تخ�س�س 
�سنوات من ظهور النموذج الأ�سلي، عندما اأخذ بعني العتبار دمج 
 Wiske & الباحثني وايزك وفرانز  التعليم من قبل  التكنولوجيا يف 

 . )Franz, 2005

)اخلليلي،  مراحل  اأربع  من  وباليث  بريكنز  منوذج  ويتاألف 
:)1996
●  Generative( املرحلة الأوىل: تتعلق باملو�سوعات املولدة

الطالب،  باأنَّها ذات �سلة بحياة  Topics(، وهي مو�سوعات تت�سف 

�سالت  املو�سوعات  من  بغريها  و�سلتها  املبحث،  يف  واأ�سا�سية 
متنوعة، وفيها يتم تقدمي املو�سوع املراد تدري�سه على اأن يكون ذا 
�سلة بخربات املتعلمني، مع تو�سيح مدى ارتباطه باملفاهيم التي 
اأن جند جميع املفاهيم،  اأنَّه من غري املمكن  �ستدر�س، مع مالحظة 
وبالتايل  الأمور،  هذه  يف  مت�ساوية  واملو�سوعات  والنظريات، 
ميكن اأن يتم تدري�سها بطريقة )التعليم للفهم(، وذلك لتوفري الأمثلة 
العديدة من واقع احلياة التي تي�رصِّ تدري�س تلك املو�سوعات، يف حني 
ي�سعب تدري�س املعادلت من الدرجة الثانية من اأجل الفهم؛ ل�سعف 
ات�سالها بحياة الطالب، وب�سورة عامة تت�سف املو�سوعات املولدة 
التي ميكن اتباع طريقة التدري�س للفهم معها ثالث خ�سائ�س هي: 

)حممد و �سالح، 2013(
املبحث  � يف  اأهميتها  درجة  اأي  املبحث،  يف  مركزيتها 

الدرا�سي، حيث ل ميكن اأن يتم التعلم بدون فهم الطالب لها، لعتماد 
غريها من املفاهيم عليها من جهة، ولأنَّها اأ�سا�س التعلم الالحق من 

جهة اأخرى.
قربها من الطالب وانفتاحها لهم، ويق�سد بهذه اخلا�سية  �

درجة �سلتها بحياة الطالب اليومية املحلية، حيث تكون يف متناول 
يده وجزءاً من حياته.

ارتباطها مبو�سوعات متنوعة، ويق�سد بذلك درجة �سلتها  �
بالعديد من املو�سوعات �سمن املبحث وخارجه.

بالفهم  ● اخلا�سة  بالأهداف  تتعلق  الثانية:  املرحلة  اأّما 
)Understanding Goals(،  بحيث يطلب من املعلم حتديد م�ستوى 
الفهم املن�سود الذي ي�سعى اإليه بتدري�س املو�سوع اأو املفهوم العلمي 
ن الطلبة من  على �سورة اأهداف وا�سحة التحديد، وهذه املرحلة متكِّ
روؤية الأهداف ب�سكل وا�سح، مما يوؤكد مدى الإجناز التدري�سي لديهم، 

املتعددة،  واملوا�سيع  الأفكار  بني  العالقات  اإيجاد  على  والقدرة 
والقيام بالواجبات التي حتدد م�سارهم يف تطوير اأداء الفهم لديهم، 

.)Lulee, 2010( والقدرة على ربط املادة التعليمية بع�سها ببع�س
بينما ت�شمل املرحلة الثالثة على الأداء الذي يبني الفهم  ●

(Performances of Understanding)

ي�سري بريكنز وباليث اإىل الفهم باأنَّه القدرة على تنفيذ جمموعة 
›الأداء‹ التي ُتظهر فهمًا واحداً ملو�سوع  اأو  متنوعة من الإجراءات 
ما، والقدرة على تطوير وحتديث ذلك املو�سوع، فعلى �سبيل املثال 
من  متنوعة  جمموعة  تنفيذ  على  القدرة  تتطلب  ما  م�ساألة  فهم  اإنَّ 
املهام، واأداء يعك�س الفهم لهذه امل�ساألة، مثل ال�رصح، واإيجاد الأدلة، 
وطرح الأمثلة، والتعميم، وجميعها ت�ساعد على التعلم وطرح الأفكار 

 . )Perkins& Blythe,1994, 13( بطرق جديدة
● Ongoing As�( ةأأمَّا املرحلة الرابةع فهي التقومي امل�ستمر

لالإجناز  حمكات  و�سع  يتطلب  املرحلة  هذه  ولتنفيذ   ،)sessment

عملية  يف  النظر  لإعادة  الفر�س  وتوفري  الراجعة،  للتغذية  واأمناط 
التدري�س من بدايتها حتى نهايتها، وقد يح�سل الطالَّب على التغذية 
الراجعة من معلمهم، اأو من زمالئهم، اأو من خالل عمليات التقومي 
و�سع  الطالب  من  يطلب  اأو  املحك،  املعلم  ي�سع  اأن  وميكن  الذاتي، 
تقدمي  على  احلر�س  املرحلة  هذه  يف  املعلم  وعلى  املحكات،  هذه 
التغذية الراجعة اأثناء الأداء، وذلك عند م�ساركة الطلبة يف الأن�سطة 
اأو الإجابة عن الأ�سئلة، فهي جزء ل يتجزاأ من الأداء من اأجل الفهم، 
لتعزيزها،  لديهم  القوة  نقاط  على  ال�سوء  ت�سليط  فيها  يتم  اأن  على 
التفا�سيل  عن  عامة  ب�سورة  والإي�ساح  لتالفيها،  ال�سعف  ونقاط 

. ))Lulee, 2010( املفقودة، والتزويد باملقرتحات املنا�سبة
)بريكنز  منوذج  على   )Unger,1994,424( اأجنر  اأثنى  وقد 
على  القائمة  التنفيذية  ال�سرتاتيجيات  اأبرز  من  باعتباره  وباليث( 
وامل�ساركة  التعلم،  يف  للطلبة  الن�سط  الدور  توؤكد  التي  البنائية، 
الفكرية الفعلية، بحيث يحدث تعلم ذو معنى قائم على الفهم؛ ويف 
معر�س ثنائه على النموذج ي�ست�سهد باإجابات طالبة عندما �ُسِئلت 
النموذج  لهذا  تنفيذها  امل�ساحات قبل  ا�ستخراج  ُتفهم قوانني  كيف 
وبعده، وقد كانت اإجاباتها قبل التجربة كالآتي: اأرجع اإىل الكتاب، 
واأُحاول اأن اأفهم التعريفات، اأما اإجابتها عن ال�سوؤال نف�سه بعد تنفيذ 
ال�سرتاتيجية )النموذج( عليها فكانت كالآتي: » اإحدى الطرق اجليدة 
الريا�سيات،  لفهم امل�ساحة هي بالك�سف عن �سلتها خارج درو�س 
والتفكري بطريقة اأخرى حتتاجها يف حياتك اليومية، وحل امل�ساألة 
ا�ستخدام  ت�ستطيع  حولك،  من  الأ�سكال  وتغيري  خمتلفة،  بطرق 

العالقات مهما كان ال�سكل« .

مشكلة الدراسة وأسئلتها 
العلمية  للمفاهيم  املعنى  على  القائم  الفهم  حت�سني  يعد 
التعلم  يتحقق  ول  الفيزياء،  تدري�س  يف  الأ�سا�سية  الأهداف  من 
البنية  يف  اجلديدة  املعلومات  بدمج  املتعلم  قام  اإذا  اإل  املعنى  ذو 
والأفكار  املفاهيم  بني  العالقات  فهم  بهدف  ال�سابقة،  املعرفية 
البنية  عليها  ُتبنى  التي  ال�سابقة  واملعلومات  واملفاهيم  اجلديدة، 
والعلوم  الفيزياء  جمالت  يف  الفهم  عمليات  ولتح�سني  الراهنة، 
حيث  وتعلمها،  العلمية  املفاهيم  اإىل  اللتفات  من  بدَّ  ل  الأخرى، 
يف  املتاأ�سلة  ال�سعوبة  العلمية  والبحوث  الدرا�سات  نتائج  اأظهرت 
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املفاهيم الفيزيائية ب�سكلها اخلا�س ب�سبب طبيعتها املجردة، ولهذا 
الفيزيائية وينفرون من  الطلبة �سعوبات يف تعلم املفاهيم  يواجه 
2004(. ويف املرحلة اجلامعية، وكما هي يف  درا�ستها )القادري، 
حيث  التعلم،  يف  �سعوبة  الطلبة  يواجه  الأخرى،  الدرا�سية  املراحل 
اإنَّهم ل ي�ستطيعون تعلم املفاهيم التي تعدُّ من املتطلبات الأ�سا�سية 
لفهم املعارف العلمية املنظمة من املبادئ، والقوانني، والنظريات، 
اإليه نتائج درا�سات عديدة،  اأ�سارت  اأثر التعلم، وهذا ما  ويف انتقال 
يتخرجون  اجلامعيني  الطلبة  من  كبرية  ن�سبة  اأنَّ  اإىل  اأ�سارت  حيث 
من اأق�سامهم العلمية، دون اأن يحققوا فهمًا جيداً ووظيفيًا للمفاهيم 
العلمية )القادري، 2004؛ Bernhard, 2003(،  ومن اأجل حتقيق فهمًا 
تدري�س  يف  امل�ستخدمة  والأ�ساليب  الطرائق  حت�سني  من  بدَّ  ل  جيداً 
بالتوجه  وذلك  املختلفة،  الفيزياء  مقررات  يف  العلمية  املفاهيم 
ي الفهم العلمي. من ناحية اأخرى ويف  نحو ال�سرتاتيجيات التي تنمِّ
التكنولوجية احلديثة،ـ وبخا�سة ما يت�سل باحلا�سوب  الثورة  �سوء 
با�ستمرار  تتطور  التعليم  يف  احلا�سوبية  التقنيات  فاإنَّ  وتقنياته، 
مع تطور التكنولوجيا والو�سائط املتعددة، ومل يتم تق�سي اأثر دمج 
)قطيط،  والتعلم  للتعيلم  احلديثة  بالطرائق  التكنولوجية  التقنيات 
2008(. ومن هنا جاءت فكرة الدرا�شة يف جتريب منوذج بريكنز 
تنح�رص  حتديداً  اأكرث  وب�شكل  بالتكنولوجيا،  تدعيمه  بةعد  وباليث 

م�شكلة الدرا�شة بالأ�شئلة البحثة الآتية:
الفيزياء  ◄ م�ساق  لتدري�س  اإح�سائيًا  دال  اأثر  يوجد  هل 

تكنولوجيًا  املدّعم  وباليث  بريكنز  منوذج  با�ستخدام  الإلكرتونية 
البيت وفقًا  اآل  الفيزيائية لدى طلبة جامعة  ا�ستيعاب املفاهيم  يف 

ملتغري طريقة التدري�س ؟
منوذج  ◄ ا�ستخدام  اأثر  يف  اإح�سائيًا  دالة  فروق  توجد  هل 

الفيزياء  م�ساق  تدري�س  يف  تكنولوجيًا  املدّعم  وباليث  بريكنز 
النوع  ملتغري  وفقًا  البيت  اآل  جامعة  طلبة  لدى  الإلكرتونية 

الجتماعي؟
الفيزياء  ◄ م�ساق  لتدري�س  اإح�سائيًا  دال  اأثر  يوجد  هل 

تكنولوجيًا  املدّعم  وباليث  بريكنز  منوذج  با�ستخدام  الإلكرتونية 
البيت وفقًا  اآل  الفيزيائية لدى طلبة جامعة  ا�ستيعاب املفاهيم  يف 

لتفاعل متغريي الطريقة والنوع الجتماعي؟

فروض الدِّراسة 
1 . α =( ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة 

0.05( بني متو�سطات عالمات الطلبة يف اختبار ا�ستيعاب املفاهيم 
التدري�س  طريقة  اإىل  ُيعزى  البيت  اآل  جامعة  طلبة  لدى  الفيزيائية 

)منوذج بريكنز وباليث املدّعم تكنولوجيًا، والطريقة العتيادية(.
2 . α =( ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة 

0.05( بني متو�سطات عالمات الطلبة يف اختبار ا�ستيعاب املفاهيم 
الفيزيائية لدى طلبة جامعة اآل البيت ُيعزى للنوع الجتماعي )ذكر، 

اأنثى(.
3 . a =( ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة

0.05( بني متو�سطات عالمات الطلبة يف اختبار ا�ستيعاب املفاهيم 
الفيزيائية لدى طلبة جامعة اآل البيت ُيعزى اإىل التفاعل بني طريقة 
والطريقة  تكنولوجيًا،  املدّعم  وباليث  بريكنز  )منوذج  التدري�س 

العتيادية(، والنوع الجتماعي  )ذكر، اأنثى( . 

أهداف الدراسة 
تهدف الدرا�شة احلالية اإىل:

املدعَّم  وباليث  بريكنز  منوذج  ا�ستخدام  اأثر  عن  الك�سف 
اختبار  يف  الإلكرتونية  الفيزياء  مادة  تدري�س  يف  تكنولوجيًا 

ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية لدى طلبة جامعة اآل البيت.

أهمية الدراسة
منظومة  يف  الأ�سا�سية  املكونات  اأحد  اجلامعات  ت�سكل 
املجتمع،  تنمية  اإىل  اأ�سا�سي  بدور  الرتبوية، فهي ت�سطلع  املوؤ�س�سة 
ويرتتب عليها عبئًا كبرياً يف التوا�سل مع كل ما هو جديد، واحلر�س 
دمج  على  القائمة  احلديثة  التدري�سية  الجتاهات  مواكبة  على 
الأ�سا�سي  الدور  واإعطائه  التعليمي،   التعلمّية  العملية  يف  الطالب 
�س  اقت�سار دوره على تلقي املعرفة واملعلومات من املدرِّ بدًل من 
اجلامعي، اأو الكتاب املقرر، اأو حتى من جهاز احلا�سوب الذي يعر�س 
املعلومات واملعرفة العلمية ب�سورة مبا�رصة )وا�سف، 2003(، وهذه 
الطريقة من التدري�س كما يرى الباحث تعرَّف بالتدري�س اخلطي. واإذا 
متعنا يف طرق التدري�س القائمة اليوم جند اأنَّها تركز على امل�ستويات 
الدنيا للتعلم، واإعطاء املعلومات بطريقة غري مرتابطة، ونتيجة لهذا 
التطور الهائل والزخم املعلوماتي الكبري اأ�سبحت اأكرب م�سكلة تواجه 
الإن�سان �سعوبة النتقاء من هذه املعلومات املت�سخمة كمًا وكيفًا، 
بحيث يكت�سبها املتعلم بطريقة متناثرة ترتب داخل بنيته املعرفية 
ب�سكل ع�سوائي، فال ي�ستطيع الطالب ربطها مع ما هو موجود داخل 
حل  يف  اجلدوى  قليلة  املعلومات  تكون  وبالتايل  املعرفية،  بنيته 
)عبيد،  والن�سيان  الفقد  اإىل  تتعر�س  اأنَّها  كما  اليومية،  امل�سكالت 

وفهمي، وال�سبع، و عبد ال�سبور، 2005(.
ومما تقدم،  تنبع اأهمية الدرا�شة من اأنَّها :

اإليه . 1 تدعو  الذي  املتزايد  لالهتمام  ا�ستجابة  ت�سكل 
التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأداء  لتطوير  احلديثة  الرتبوية  التوجهات 
وممار�ساتهم، من خالل توعيتهم مببادئ التعلم البنائي، وا�ستخدام 
التقنيات احلا�سوبية يف التدري�س، والتي متكِّن يف حت�سني ال�ستيعاب 
املفاهيمي، وعمليات الفهم لدى طلبة الفيزياء يف املرحلة اجلامعية.

يف . 2 النموذج  توظيف  �رصورة  اإىل  �س  املدرِّ نظر  تلفت 
التدري�س.

ت�سجيع الباحثني نحو درا�سة اأثر النموذج على م�ستويات . 3
اأخرى وفقًا ملتغريات اأخرى.

ا�سرتاتيجيات . 4 جمال  يف  العربية  للمكتبة  اإ�سافة  ت�سكل 
تدري�س العلوم ب�سكل عام .

حدود الدراسة 
تتحدد نتائج الدرا�شة باحلدود الآتية:

احلدود الب�رصية: ♦
تخ�س�س  الثالثة،  ال�سنة  طلبة  من  عينة  على  الدرا�سة  ُنفِّذت 
الفيزياء، امل�سجلني يف م�ساق فيزياء الإلكرتونيات )ذكوراً و اإناثًا(، 

والذي يطرحه ق�سم الفيزياء حتت رقم )0402331( .
احلدود الةعلمية : ♦
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أثر تدريس مساق الفيزياء اإللكترونية باستخدام منوذج بيركنز وباليث البنائي املدّعم تكنولوجيا في استيعاب املفاهيم الفيزيائية
لدى طلبة جامعة آل البيت

د. صالح عايد أحمد اخلوالدة
د. منعم عبد الكرمي السعايدة

الرئي�س  � املرجع  من  درا�سية  وحدة  الدرا�سة  هذه  تناولت 
وفقًا  تدري�سها  مت  التي   ،)Electronic Devices, 6th by Floyd(
التجريبية،  للمجموعة  تكنولوجيًا  املدّعم  وباليث  بريكنز  لنموذج 

والطريقة التقليدية على املجموعة ال�سابطة.
تتحدد نتائج هذا البحث مبدى �سدق اأدواته وثباتها التي  �

اأُعدَّت خ�سي�سا لهذا البحث.
احلدود الزمانية : ♦

للعام  الأول  الدرا�سي  الف�سل  خالل  الدرا�سة  هذه  ُطبِّقت 
اجلامعي 2013/ 2014.

احلدود املكانية  ♦
يف  البيت،  اآل  جامعة  يف  الفيزياء،  ق�سم  يف  الدرا�سة  ُنفذت 

مدينة املفرق.

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية 
اأثر التدري�س: ♦

بريكنز  )منوذج  امل�ستقل  املتغري  يحدثه  الذي  التغري  مدى 
املتغري  على  التجريبية  املجموعة  يف  اإلكرتونيًا(  املدّعم  باليث 
التابع )ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية( يف حت�سني م�ستوى اأداء طلبة 
الدللة  خالل  من  اإجرائيًا  ويقا�س  الإلكرتونية«،  »الفيزياء  م�ساق 
على  الطلبة  اأداء  م�ستوى  يف  يحدثه  الذي  الأثر  وحجم  الإح�سائية، 

ذلك الختبار .
منوذج بريكنز وباليث: ♦

املو�سوعات،  )توليد  مراحل  عدة  من  مكون  تدري�س  منوذج 
والتقومي  الفهم،  يبني  الذي  والأداء  بالفهم،  اخلا�سة  والأهداف 
Diodes Applica� )ململ�ستمر(، والذي مت ا�ستخدامه لتدري�س وحدتنْي 
tions( يف مقرر الإلكرتونيات لطلبة الفيزياء يف املرحلة اجلامعية .

منوذج بريكنز وباليث املدّعم تكنولوجياً : ♦
تدري�سية  وحدة  تدري�س  يف  اجلاف  املخترب  تقنية  ا�ستخدام   
من م�ساق الإلكرتونيات يف جامعة اآل البيت للف�سل الدرا�سي الأول 

2014م.  /2013
ا�شتيةعاب املفاهيم الفيزيائية: ♦

للمفاهيم  الطلبة  ا�ستيعاب  درجة  باأنَّه:  اإجرائيًا  ويعرَّف 
ق�سم  لطلبة  الإلكرتونيات  م�ساق  مقرر  خطة  يف  الواردة  الفيزيائية 
 ،2014  /2013 اجلامعي  العام  يف  تدري�سه  واملقرر  الفيزياء، 
اختبار  يف  الطالب  عليها  يح�سل  التي  بالعالمة  اإجرائيًا  ويقا�س 

ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية.
جامةعة اآل البيت:  ♦

ت�سعة  اأردنية ر�سمية تقع يف مدينة املفرق على بعد  جامعة 
�رصقي  املفرق  حمافظة  يف  عمان،  العا�سمة  من  مرتاً  كيلو  و�ستني 
الأردن. مت تاأ�سي�سها عام 1994 بناًء على توجيهات ملكية لتكون 

جامعة عاملية.

 الدراسات السابقة
لتحقيق اأهداف الّدرا�سة مت اإجراء م�سح للّدرا�سات ال�سابقة التي 

تناولت منوذج  )بريكنز وباليث( واأثره يف العملية التعليمية، ولندرة 
الّدرا�سات التي بحثت يف اأثر هذا النموذج يف املتغريات التابعة لهذه 
تناولت  التي  ال�سابقة  الّدرا�سات  من  عدد  ا�ستعرا�س  مت  الّدرا�سة، 
منهجيتها،  من  ال�ستفادة  بهدف  م�سابهة  بنائية  ومناذج  النموذج 

واأدواتها، واإجراءاتها، ومعاجلتها الإح�سائية يف الدرا�سة احلالية. 
وقد مت ت�شنيفها اإىل حموريني اأ�شا�شيني.

يف  البنائي  التعلم  اسرتاتيجيات  أثر  تناولت  دراسات  األول:  احملور 
استيعاب املفاهيم العلمية 

هدفت درا�سة )اأحمد، 2013( اإىل ا�ستق�ساء اأثر منوذج بريكنز 
ال�سف  طالبات  لدى  بها  والحتفاظ  املفاهيم  اكت�ساب  وباليث يف 
يف  التقليدية  بالطريقة  مقارنة  الأحياء  مادة  يف  الثانوي  الأول 
تدري�س الأحياء. تكونت عينة الدرا�سة من )70( طالبة، يف �سعبتني 
من  الثانوية،  املختار  اأحفاد  مدر�سة  من  الثانوي،  الأول  لل�سف 
املدار�س احلكومية يف منطقة الُكفرة يف ليبيا، مت توزيع ال�سعبتني 
با�ستخدام  تدري�سها  ومت  )ن=35(،  جتريبية  جمموعة  اإىل  ع�سوائيًا 
تدري�سها  مت  )ن=35(  �سابطة  وجمموعة  وباليث،  بريكنز  منوذج 
ذي  فرق  وجود  اإىل  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت  التقليدية.  بالطريقة 
لطالبات  العلمية  املفاهيم  اكت�ساب  اختبار  يف  اإح�سائية  دللة 
املجموعة  يف  الطالبات  ل�سالح  الأحياء  يف  الثانوي  الأول  ال�سف 
مع  مقارنة  وباليث  بريكنز  التدري�س  لنموذج  ٌتعزى  التجريبية، 

زميالتهن يف املجموعة ال�سابطة.
واأجرى )ال�شالمات، 2012( درا�سة هدفت اإىل ا�ستق�ساء فاعلية 
ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تنّباأ - ناق�س- ف�رص- لحظ - ناق�س - ف�رص 
)PDEODE(، لطلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف حت�سيلهم للمفاهيم 
طالبًا   )48( الدِّرا�سة  اأفراد  عدد  بلغ  العلمي.  وتفكريهم  الفيزيائية 
اإىل  املنتظمة  الع�سوائية  بالطريقة  وزعوا  التا�سع،  ال�سف  طلبة  من 
عن  ولالإجابة  �سابطة،  والأخرى  جتريبية  اإحداهما  جمموعتني، 
اأ�سئلة الدِّرا�سة اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي )ANOVA(،  وحتليل 
جمموعتي  طلبة  نتائج  لتحليل    ،)MANOVA( املتعدد  التباين 
املفاهيم  حت�سيل  اختباري  على  وال�سابطة  التجريبية  الدِّرا�سة 
ذي  فرق  وجود  النتائج  اأظهرت  وقد  العلمي،  والتفكري  الفيزيائية 
دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  )α = 0.05(  بني املتو�سطني 
احل�سابيني لعالمات طلبة جمموعتي الدِّرا�سة التجريبية وال�سابطة 
املجموعة  ل�سالح  التدري�س  لطريقة  ُيعزى  الختبارين،  على 

 .)PDEODE( ست با�ستخدام ا�سرتاتيجية� التجريبية، والتي ٌدرِّ
اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل   )Bello, 2012( بيلو  درا�شة  هدفت  كذلك 
التفكري  على  القدرة  الطلبة  اكت�ساب  يف  التعلم  دورة  ا�سرتاتيجية 
املجرَّد، والتح�سيل الدرا�سي يف جمال علم الوراثة لدى طلبة املرحلة 
من)89(  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الأحياء،  يدر�سون  وممن  الثانوية، 
ال�سعبتان  هاتان  ٌوزِّعت  وقد  �سعبتني،  يف  موزعني  وطالبة،  طالبًا 
اإىل جمموعة جتريبية )ن =41( مت تدري�سها عن ا�سرتاتيجية دورة 
التقليدية،  بالطريقة  تدري�سها  مت   )45  = )ن  و�سابطة(  التعلم، 
تطبيق  قبل  املجرد  التفكري  م�ستوى  انخفا�س  الدرا�سة  اأظهرت  وقد 
الدرا�سة يف طالب كلتا املجموعتني، واأنَّ )15 %( فقط و�سلوا اإىل 
مرحلة التفكري املجرَّد، وكان ل�سرتاتيجية دورة التعلم دور فعال يف 
اكت�ساب املفاهيم العلمية، ووجدت الدرا�سة فرقًا ذا دللة اإح�سائية 
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يف  الثانوية  املرحلة  طالب  لدى  العلمية  املفاهيم  اكت�ساب  يف 
التفوق ل�سالح طلبة  التفكري املجرد، وكان  ُيعزى مل�ستوى  الأحياء 

املجموعة التجريبية.
اأثر  ي  تق�سِّ اإىل  هدفت  درا�سة  باإجراء   )2011 )الزعبي،  وقام 
التدري�س وفق منوذج التعلم البنائي يف التح�سيل والتفكري العلمي 
الدِّرا�سة  عينة  وتكونت  موؤتة،  جامعة  يف  �سف  معلم  طلبة  لدى 
اإحداهما  جمموعتني  اإىل  العينة  وٌق�سمت  وطالبة،  طالبًا   )83( من 
البنائي،  التعلم  منوذج  وفق  �ست  درِّ وطالبة،  طالبًا   )42( جتريبية 
�ست بالطريقة العتيادية،  والأخرى �سابطة )41( طالبًا وطالبة، ٌدرِّ
العلمي،  التفكري  واختبار  للتح�سيل،  اختبار  باإعداد  الباحث  وقام 
وا�ستخدم الباحث اختبار )ت( لختبار فرو�س الدِّرا�سة، وقد اأظهرت 
متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الدِّرا�سة  نتائج 
النتائج  البنائي، كما ك�سفت  النموذج  حت�سيل املجموعتني ل�سالح 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطي تفكري املجموعتني 

ل�سالح النموذج البنائي.
تدري�س  فعالية  معرفة  اإىل   )2010 )الزعانني،  درا�سة  وهدفت 
يف  العلوم  لتدري�س  كمدخل  احلديقة  على  قائمة  مقرتحة  وحدة 
يف  العلم  لعمليات  ال�سابع  ال�سف  طلبة  فهم  وحت�سني  التح�سيل، 
عينة  تكونت  وقد  وباليث،  بريكنز  منوذج  با�ستخدام  غزة،  قطاع 
منها  جمموعات،  ثالث  على  موزعني  طالب،   )125( من  الّدرا�سة 
بيئة  يف  اإحداهما  جتريبيتني:  وجمموعتني  �سابطة،  جمموعة 
اإىل تفوق طلبة  النتائج  اأ�سارت  زراعية، والثانية يف بيئة ح�رصية. 
عمليات  وفهم  التح�سيل،  من:  كل  يف  التجريبيتني  املجموعتني 
العلم، كما اأ�سارت النتائج اإىل عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا بني 
متو�سطي درجات طلبة املجموعتني التجريبيتني يف كل من اختبار 
)زراعية  البيئة  اإىل متغري  ٌتعزى  العلم،  التح�سيل ومقيا�س عمليات 

اأو ح�رصية( .
اأجرى تا�س و�شيكني )Tas & Secken, 2009( درا�سة هدفت 
اإىل ا�ستق�ساء اأثر املنحنى البنائي يف فهم طلبة املرحلة الأ�سا�سية 
للمفاهيم العلمية الواردة يف وحدة الرتكيب الداخلي للمادة، مقارنة 
مت عينة الدِّرا�سة اإىل جمموعتني: جمموعة  بالطريقة العتيادية. ُق�سِّ
الداخلي للمادة با�ستخدام املنحنى  جتريبية در�ست وحدة الرتكيب 
البنائي، وجمموعة �سابطة در�ست الوحدة نف�سها با�ستخدام الطريقة 
الباحثان اختبار فهم  الدِّرا�سة ا�ستخدم  العتيادية، ولتحقيق هدف 
الداخلي  الرتكيب  بوحدة  تعلقت  �سوؤاًل   )20( �سمل  حيث  املفاهيم، 
الإح�سائي  التحليل  نتائج  اأظهرت  البيانات  حتليل  وبعد  للمادة، 
وجود فرق دال اإح�سائيًا بني متو�سطي عالمات الطلبة على اختبار 
فهم املفاهيم، ُيعزى لطريقة التدري�س ل�سالح املجموعة التجريبية 

�ست با�ستخدام املنحنى البنائي. التي ُدرِّ

احملور الثاني: دراسات تناولت أثر استخدام التقنيات احلاسوبية يف 
استيعاب املفاهيم العلمية 

بيان  اإىل  هدفت  درا�سة   )2014 واملزروع،  )امل�شةعودي  اأجرى 
فاعلية املحاكاة احلا�سوبية وفق ال�ستق�ساء يف تنمية ال�ستيعاب 
�سبه  الت�سميم  الباحثتان  وا�ستخدمت  الفيزياء،  يف  املفاهيمي 
التجريبي، وتاألَّفت عينة البحث من )63( طالبة من طالبات ال�سف 
الثالث الثانوي العلمي. ولقيا�س الأداء البعدي يف جمموعات البحث 

اأعدَّت الباحثتان اختبار ال�ستيعاب املفاهيمي الذي يقي�س اجلوانب 
ال�ستة للفهم، وقد اأظهرت نتائج البحث وجود فرق دال اإح�سائيًا بني 
دوائر  در�سن  الالتي  التجريبية  املجموعة  طالبات  درجات  متو�سط 
احلا�سوبية  املحاكاة  طريقة  با�ستخدام  امل�ستمر  الكهربائي  التيار 
وفق ال�ستق�ساء، وبني متو�سط درجات طالبات املجموعة ال�سابطة 
الالتي در�سن با�ستخدام الطريقة ال�ستق�سائية يف اختبار ال�ستيعاب 
املفاهيمي الكلي، ويف جوانب الفهم ال�ستة، وذلك ل�سالح املجموعة 

التجريبية.
تدري�س  اأثر  ا�ستق�ساء  اإىل   )2013 )ال�شديفات،  درا�سة  وهدفت 
الفيزياء با�ستخدام املخترب اجلاف واملبلل يف حت�سيل طلبة ال�سف 
العا�رص يف املفاهيم الفيزيائية، ويف دافعيتهم نحو تعلُّمها مقارنة 
بالطريقة العتيادية. تكونت عينة الدرا�سة من )162( طالب وطالبة 
من ال�سف العا�رص الأ�سا�سي يف حمافظة املفرق، وا�ستخدمت الباحثة 
وقد  التعلم،  دافعية  ومقيا�س  الفيزيائية،  املفاهيم  حت�سيل  اأداتي 
اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  
)α = 0،05(  بني متو�سطات حت�سيل طلبة ال�سف العا�رص الأ�سا�سي 
يف اختبار املفاهيم الفيزيائية ل�سالح املجموعة التجريبية، ُتعزى 
لطريقة التدري�س با�ستخدام املخترب اجلاف، واأظهرت النتائج اأي�سًا 
عدم وجود فروق دالة اإح�سائية تعزى للتفاعل بني طريقة التدري�س 

والنوع الجتماعي. 
واأجرى )الةعربيد، 2010( درا�سة هدفت اإىل معرفة اأثر برنامج 
امل�ساألة  حل  ومهارات  املفاهيم،  تنمية  يف  املتعددة  بالو�سائط 
عينة  وتكونت  علمي.  ع�رص  احلادي  ال�سف  طلبة  لدى  الفيزيائية 
النموذجية  الأرقم  دار  مدر�سة  طلبة  من  طالبًا   )35( من  الدرا�سة 
�سابطة.  وجمموعة  جتريبية  جمموعة  اإىل  تق�سيمها  مت  للبنني، 
الفيزيائية،  املفاهيم  اختبار  الباحث  اأعدَّ  البحث  اأهداف  ولتحقيق 
اأ�سارت نتائج الدرا�سة  واختبار مهارة حل امل�ساألة الفيزيائية، وقد 
طلبة  درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود  اإىل 
املفاهيم  اختبار  يف  ال�سابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة 

الفيزيائية، ُتعزى لربنامج الو�سائط املتعددة املقرتح. 
اأثر ا�ستخدام خمترب  واأجرى )Ding& Hao 2009( درا�سة يف 
انك�سار  لتعلم  ا�ستك�سافية  درا�سة  الفيزياِء،  َتَعّلم  لَتح�سني  املحاكاِة 
باملحاكاة  الفيزياء  خمترب  ت�سميم  على  الدرا�سة  وركزت  ال�سوء، 
مل�ساعدة الطلبة على فهم قوانني ومفاهيم الفيزياء، واأعدَّ الباحثان 
بيئة التعلم باملحاكاة من خالل تقدمي بيئات عر�س قوية وداعمة 
ملفاهيم الفيزياء، وقدَّم الباحثان يف هذه الدرا�سة جتارب حماكاة 
با�ستخدام برجمة )++C(، ويف  ال�سوء،  وانحراف  الأ�سعة  لنك�سار 
وا�ستك�ساف  التجربة،  بارامرت  تعديل  للطلبة  ميكن  التجربة  هذه 
من  طالبًا   )64( على  التجربة  هذه  وطبقت  النك�سار.  قانون 
التعلم  يف  باحلا�سوِب  املحاكاة  جتارب  اأثر  ملعرفة  الكلية  طلبة 
در�ست  التي  املجموعة  تفوق  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  ال�ستك�سايف، 
وحت�سني  البحث،  مهارات  يف  الفرتا�سية  باملحاكاة  التجربة 

القدرات ال�ستك�سافية .
وهدفت درا�سة )قطيط، 2008( اإىل معرفة اأثر املخترب اجلاف 
يف اكت�ساب املفاهيم الفيزيائية، ومهارات التفكري العليا لدى طلبة 
املرحلة الأ�سا�سية العليا يف الأردن. تكونت عينة الدرا�سة من )61( 
طالبًا مت اختيارهم ب�سورة ق�سدية من مدر�سة �سعد بن اأبي وقا�س 
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ذات  فروق  وجود  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  الثالثة،  عمان  ملديرية 
دللة اإح�سائية بني متو�سطات عالمات الطلبة يف اختباري اكت�ساب 
املجموعة  ل�سالح  العليا  التفكري  واختبار  الفيزيائية،  املفاهيم 

التجريبية.
و�سعت درا�سة ياجن وهيه )Yang& Heh, 2007( اإىل مقارنة اأثر 
تدري�س الفيزياء با�ستخدام خمترب الفيزياء الفرتا�سي عرب الإنرتنت، 
مع التدري�س عرب املخترب التقليدي يف التح�سيل يف الفيزياء، ويف 
اأداء مهارات عمليات العلم، ويف اجتاهات طلبة ال�سف العا�رص نحو 
احلا�سوب. طبقت الدرا�سة على )75( طالبًا من اأربع �سعب يف مدر�سة 
خا�سة يف تايوان. ق�سمت العينة اإىل جمموعتني: اإحداهما جتريبية 
والأخرى �سابطة، واأظهرت النتائج تفوق اأداء املجموعة التجريبية 
عمليات  مهارات  ويف  التح�سيل  يف  ال�سابطة  املجموعة  اأداء  على 

العلم، يف حني مل تظهر اأثراً يف الجتاهات نحو احلا�سوب.
 )Moreno & Valdes,2005( وفالديز  مورينو  درا�سة  هدفت 
الو�سائط املتعددة كاأدوات معرفية، مقابل  ا�ستخدام  اأثر  اإىل معرفة 
ظاهرة  حدوث  عملية  فهم  يف  تكنولوجية  كاأدوات  ا�ستخدامها 
املرحلة  طلبة  من  )53(طالًبا  من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الربق. 
اجلامعية الأوىل يف جامعة �ساوث وي�سرتون يف الوليات املتحدة 
اإح�سائية  النتائج عدم وجود فروق ذات دللة  الأمريكية، واأظهرت 
بني املجموعتني التجريبية التي در�ست با�ستخدام احلا�سوب كاأداة 
معرفية يقوم الطالب خاللها بتنظيم جمموعة من الإطارات بت�سل�سل 
التي  ال�سابطة  واملجموعة  الربق،  ظاهرة  حدوث  ملراحل  منطقي 
مت�سل�سلة  الإطارات  هذه  بعر�س  احلا�سوب  جهاز  خاللها  من  يقوم 

دون اأي تفاعل بني الطالب وجهاز احلا�سوب.
يالحظ من خالل الةعر�س ال�شابق لبةع�س الدرا�شات ال�شابقة 

ما ياأتي :
تناولت . 1 التي  ال�سابقة  والدرا�سات  الرتبوي  الأدب  ندرة 

الفيزيائية،  املفاهيم  ا�ستيعاب  يف  وباليث  بريكنز  منوذج  توظيف 
�سواًء على م�ستوى طلبة املراحل املدر�سية اأو املراحل اجلامعية، وقد 
وجدت اثنتان فقط )اأحمد، 2013( و )الزعانني،2010(، وذلك يف 

حدود علم الباحث.
الإلكرتوين . 2 التعليم  فاعلية  الدرا�سات  بع�س  تناولت 

وا�ستخدام الو�سائط احلا�سوبية يف تنمية كل من املفاهيم الفيزيائية، 
كدرا�سة امل�سعودي واملزروع )2014(، ودرا�سة ال�سديفات )2013(، 

العربيد )2010(، ودرا�سة )Ding, Hao, 2009( قطيط )2008(.
احلا�سوبية . 3 املحاكاة  الدرا�سات  بع�س  ا�ستخدمت 

الفيزيائية،  امل�ساألة  مهارات حل  تنمية  املحو�سبة يف  والربجميات 
وحت�سني مهارات التفكري ومهارات عمليات العلم، كدرا�سة )العربيد، 

.)Yang& Heh, 2007( ،)2008 2010(، درا�سة )قطيط، 
خالل . 4 من  التجريبي  املنهج  ا�ستخدمت  الدرا�سات  معظم 

التطبيق على جمموعتني، اإحداهما جتريبية والأخرى �سابطة.
وبناًء على ما �شبق من ا�شتةعرا�س للدرا�شات ال�شابقة، ميكن 

القول باأنَّ الّدرا�شة احلالية متيزت عن غريها بالآتي
1 . Electronic( متقدمًا  تدري�سيًا  مقرراً  الدرا�سة  تناولت 

الدرا�سات  من  اأي  تتناوله  مل  وهذا   ،)Devices and Applications

ال�سابقة.
بالتقنية . 2 مدعمًا  بنائيًا  منوذجًا  الدرا�سة  تناولت 

من  غريها  عن  الدرا�سة  هذه  به  متيزت  ما  وهو  التكنولوجية، 
الدرا�سات يف حدود علم الباحث.

الطريقة واإلجراءات

جمتمع الدراسة وعينتها

جمتمع الدارسة

تخ�س�س  طلبة  جميع  من  احلالية  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
الثالثة، امل�سجلني  ال�سنة  البيت، يف م�ستوى  اآل  الفيزياء يف جامعة 
العام  من  الأول  الدرا�سي  للف�سل  الإلكرتونية،  الفيزياء  مل�ساق 

اجلامعي 2013/ 2014.

عينة الدراسة

مت اختيار �سعبتني من طلبة ال�سنة الثالثة، تخ�س�س فيزياء، 
م�سجلني يف م�ساق الفيزياء الإلكرتونية، للف�سل الدرا�سي الأول من 
طالبًا   )53( اأفرادهما  عدد  بلغ   ،2014  /2013 اجلامعي  العام 
وطالبة، موزعني يف �سعبتني درا�سيتني، اختريت اإحداهما ع�سوائيًا 
ودر�ست  وطالبة،  طالبًا   )27( من  تكونت  جتريبية  كمجموعة 
والأخرى  تكنولوجيًا،  املدّعم  وباليث  بريكنز  منوذج  با�ستخدام 
ودر�ست  وطالبة،  طالبًا   )26( من  تكونت  �سابطة  كمجموعة 

بالطريقة العتيادية.

أدوات الدراسة

لتحقيق اأهداف الدرا�شة قام الباحث باإعداد اختبار ا�شتيةعاب 
املفاهيم الفيزيائية.

اإعداد اختبار ا�شتيةعاب املفاهيم الفيزيائية 
على  ليطبق  الفيزيائية  املفاهيم  ا�ستيعاب  اختبار  اإعداد  مت 
اإعداد اختبار  الطلبة يف املجموعتني التجريبية وال�سابطة، وقد مت 

ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية وفق اخلطوات الآتية:
املفاهيم . 1 ا�ستيعاب  اختبار  من  الهدف  الباحث  حدد 

الفيزيائية، يف قيا�س ا�ستيعاب طلبة م�ساق الإلكرتونيات للمفاهيم 
قيد  الدرا�سية  الوحدات  يف  الإلكرتونيات  م�ساق  يف  الفيزيائية 
الدرا�سة، وذلك بعد تدري�سهم ملحتوى املادة التعليمية وفقًا لنموذج 

بريكنز وباليث املدّعم تكنولوجيًا. 
2 .Diode Applications &Spe� )  ح�رص حمتوى وحدتي 

الطبعة   )Electronic Devices( كتاب  من   )cial Purpose Diodes

ال�ساد�سة، واملقرر تدري�سه يف ق�سم الفيزياء بجامعة اآل البيت للعام 
الفيزيائية  املفاهيم  حتديد  اأجل  من   ،2014  /2013 الدرا�سي 

املت�سمنة فيها.
الوحدتني . 3 يف  للدرو�س  الن�سبي  الوزن  اأو  الأهمية  حتديد 

)عدد  الآتية:  املحكات  �سوء  يف  الإلكرتونيات  طلبة  على  املقررة 
املحا�رصات، عدد املفاهيم، عدد النتاجات ال�سلوكية(

املفاهيم  ا�ستيعاب  اختبار  ملوا�سفات  جدوًل  الباحث  اأعدَّ 
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)عدد  من  لكل  الن�سبية  الأوزان  متو�سط  على  بالعتماد  الفيزيائية 
ال�سلوكية(،  والنتاجات  املت�سمنة  املفاهيم  عدد  املحا�رصات، 
الفهم،  )التذكر،  م�ستويات  وفق  در�س  لكل  املقرتحة  الأ�سئلة  وعدد 

املوا�سفات  جدول  يو�سح   )1( رقم  واجلدول  العليا(.  امل�ستويات 
لختبار ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية.

الجدول )1(
)Floyd,2006( من كتاب )Diodes Applications( جدول المواصفات الختبار استيعاب المفاهيم الفيزيائية في وحدتي

عدد الأ�شئلة يف م�شتويات التةعلم لالختبار

عدد الدر�س
املحا�رصات

ن�شبة الرتكيز 
املجموع الكلي لالأ�شئلةم�شتويات عليا 40 %الفهم40 %التذكر20 %لكل لدر�س

Diode Rectifiers2% 19.51224

 Diode Limiting and
clamping circuits2% 18.81225

Voltage Multipliers1% 11.20113

Zener diodes1% 12.20113

 Zener Diode
applications2% 18.81224

Optical diodes2% 19.51225

1004101024 %10املجموع

املادة  يف  املت�سمنة  الفيزيائية  باملفاهيم  الباحث  ا�ستعان 
اإعداد اختبار ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية من  اأجل  التعليمية، من 
الأولية  الختبار يف �سورته  تكوَّن  الختيار من متعدد، حيث  نوع 

من )24( فقرة.
املفاهيم  ا�ستيعاب  اختبار  حمتوى  �سدق  من  للتاأكد 
من  املحكمني  من  عدد  على  الأولية  ب�سورته  ُعر�س  الفيزيائية 
تدري�سها،  واأ�ساليب  العلوم  مناهج  تخ�س�س  اجلامعات،  اأ�ساتذة 
حملة  من  الرتبوي،  النف�س  علم  وتخ�س�س  الفيزياء،  وتخ�س�س 
الدكتوراه واملاج�ستري، وذلك بهدف التحقق من مدى �سمول فقرات 
العلمي يف وحدتي  الفيزيائية للمحتوى  ا�ستيعاب املفاهيم  اختبار 

.)Diodes Applications(
قام الباحث بتطبيق الختبار على عينة حمايدة )ا�ستطالعية( 
من خارج عينة الدرا�سة، وتاألفت من )21( طالبًا وطالبة من م�ستوى 
واملطروحة  الكمية(  )امليكانيكا  م�ساق  يف  وامل�سجلني  رابعة،  �سنة 
تعليمات  اأنَّ  للباحث  وتبنيَّ  البيت،  اآل  بجامعة  الفيزياء  ق�سم  يف 
الختبار كانت وا�سحة ودقيقة، وكان الزمن الالزم لالختبار )60( 
دقيقة، بناًء على معّدل الوقت الذي احتاجه اأول طالب واآخر طالب 

لإنهاء الإجابة عن فقرات الختبار. 
مت ت�سحيح اإجابات طلبة العينة ال�ستطالعية على الختبار، 
اإذ تراوحت بني  لفقرات املقيا�س،  ال�سعوبة  اأنَّ معامالت  وقد تبنيَّ 
اختبار  لفقرات  التمييز  معامالت  ح�سبت  كما    ،)0.75-0.51(
ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية، اإذ تراوحت ما بني )0.43 - 0.70(، 
تربويًا،  مقبولة  والتمييز  ال�سعوبة  ملعامالت  القيم  هذه  وتعدُّ 
ومنا�سبة لأغرا�س هذه الدرا�سة )عودة، 2010(، وبناًء عليه مل يتم 
حذف اأية فقرة من فقرات اختبار ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية يف 

�سوء معامالت ال�سعوبة والتمييز.
الفيزيائية  املفاهيم  ا�ستيعاب  اختبار  ثبات  من  التحقق  مت 

با�ستخدام طريقة الختبار- واإعادة الختبار )الثبات عرب الزمن(، 
حيث مت تطبيق الختبار على العينة ال�ستطالعية املكونة من )21( 
خارج  من  وهم   ،)Quantum Mechanics( م�ساق  طلبة  من  طالبًا 
ح�ساب  مت  الأول  التطبيق  على  اأ�سبوعني  مرور  بعد  الدرا�سة.  اأفراد 
معامل ارتباط بري�سون )Pearson( بني عالمات طلبة اأفراد الدرا�سة 
يف التطبيقنْي الأول والثاين، وقد بلغ معامل الثبات )0.79(، وتعترب 

هذه القيمة مقبولة تربويًا لأغرا�س الدرا�سة.
ت�سميم املادة التعليمية وفقًا لنموذج بريكنز وباليث املدّعم 

تكنولوجيًا 
التةعليمية  املادة  �شياغة  اإعادة  مت  الدرا�شة  اأهداف  لتحقيق 

على النحو الآتي :
الأدبيات . 1 م�سح  خالل  من  للدرا�سة  النظري  الإطار  اإعداد 

والدرا�سات العربية والأجنبية التي تناولت مو�سوع الدرا�سة .
2 . Diodes Applications( مت اختيار الوحدة الثانية والثالثة

 ،)Electronic Devices( من كتاب )& Special Purpose of Diodes

الطبعة ال�ساد�سة، من اأجل املعاجلة التجريبية، علمًا باأنَّ الوحدتنْي 
تنا�سبان الهدف من الدرا�سة.

اإعداد الدليل التدري�سي للوحدات املقرتحة للتدري�س وفًقا . 3
ملراحل منوذج بريكنز وباليث املدّعم تكنولوجياً، كما هو اآت :

هدف الدليل التدري�شي : ♦
يهدف الدليل التدري�سي اإىل ر�سم طريق وا�سح وجلي للتدري�س 
لتنمية  تكنولوجيًا  املدّعم  وباليث  بريكنز  منوذج  ملراحل  وفقًا 
وم�ساق  عام،  ب�سكل  الفيزياء  يف  الفيزيائية  املفاهيم  ا�ستيعاب 

الإلكرتونيات ب�سكل خا�س، لدى الطلبة يف جامعة اآل البيت.
حمتوى الدليل التدري�شي ♦

 Diode Applications and(  يتكون حمتوى الدليل من وحدتي
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أثر تدريس مساق الفيزياء اإللكترونية باستخدام منوذج بيركنز وباليث البنائي املدّعم تكنولوجيا في استيعاب املفاهيم الفيزيائية
لدى طلبة جامعة آل البيت

د. صالح عايد أحمد اخلوالدة
د. منعم عبد الكرمي السعايدة

)Floyd,2006( من كتاب )Special Purpose of Diodes

خطوات اإعداد الدليل التدري�شي ♦
قام الباحث باإعداد الدليل الدرا�شي تبةعاً للخطوات الآتية:

الطالع على الأدبيات املتعلقة مبو�سوع الدرا�سة، للوقوف  �
على معطيات منوذج بريكنز وباليث يف جمال التعليم، وال�ستفادة 
من الدرا�سات ال�سابقة والأدب الرتبوي يف التعرُّف اإىل كيفية تطبيق 

منوذج بريكنز وباليث البنائي يف عملية التعّلم والتعليم .
وفقًا  �  )Diode Applications( التعليمية  املادة  �سياغة 

للمراحل  وفقًا  التدري�س  فيه  ي�سري  والذي  وباليث،  بريكنز  لنموذج 
الأهداف  مرحلة  املولدة،  املو�سوعات  )مرحلة  الآتية:  الأربعة 
التقومي  مرحلة  الفهم،  يبنيِّ  الذي  الأداء  مرحلة  بالفهم،  اخلا�سة 

امل�ستمر(
مت ت�سميم املراحل التعليمية للنموذج اإلكرتونيًا، من خالل  �

�سياغة حا�سوبية لالأن�سطة املرتبطة مبحتوى وحدتي الدرا�سة، من 
خالل برجمية التم�ساح )املخترب اجلاف(، وما يرتبط بها اأي�سًا من 

برجميات حا�سوبية م�ساندة ومواقع اإنرتنت مفيدة.
ت�سمل  � تدري�سية  مذكرات  �سكل  على  املحتوى  تنظيم 

التعلم  و�سائل  التعليمية،  والأهداف  الدر�س،  ا�سم  على:  مذكرة  كل 
الإلكرتوين، وعدد املحا�رصات واللقاءات، واآلية تنفيذ مراحل منوذج 

بريكنز وباليث، وجمموعة الن�ساطات املتعلقة باملادة العلمية.
بريكنز  لنموذج  وفقًا  واملعّد  الدليل  �سدق  مدى  من  للتحقق 
وباليث، مت عر�سه على هيئة حتكيم من اأ�ساتذة اجلامعات، تخ�س�س 
مناهج العلوم واأ�ساليب تدري�سها، تخ�س�س الفيزياء، وتخ�س�س علم 
النف�س الرتبوي، حيث ُطلب اإليهم اإبداء اآرائهم فيما اإذا كانت الدرو�س 
املعدَّة )اخلطط( تتفق مع ما يحويه هذا النموذج من مراحل، ومدى 
اجلامعية،  املرحلة  يف  امل�ساق  لطلبة  املعريف  للم�ستوى  مالئمتها 
ومدى تطابقها خلطة املقرر، مت تعديل هذه اخلطط يف �سوء ما اأبداه 

املحكمون.
املحا�رصات  عدد  بلغ  درو�س، حيث  �ستة  على  الدليل  احتوى 
 90( املحا�رصة  مدة  حما�رصات،  ع�رصة  للتدري�س  املخ�س�سة 
بواقع  اأ�سابيع  خم�سة  املحا�رصات  تطبيق  ا�ستغرق  وبذلك  دقيقة(، 

حما�رصتني اأ�سبوعيًا .

إجراءات الدراسة
اتبةعت الدرا�شة احلالية الإجراءات الآتية :

اإعداد دليل التدري�س  )اخلطط( وفقًا لنموذج بريكنز وباليث . 1
املدّعم تكنولوجيًا، وجرى حتكيمه للتاأكد من �سحة املحتوى، ومدى 

منا�سبتها للمادة العلمية .
مت جتهيز اختبار ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية.. 2
عقد لقاء مع كل من م�رصف خمترب الإلكرتونيات  )ال�سعبة . 3

حت  ال�سابطة( ، وم�رصفة خمترب احلا�سوب )ال�سعبة التجريبية(، وو�سِ
وتوفري  ال�سعوبات  لتذليل  الدرا�سة،  لأهداف  الرئي�سة  الفكرة  لهَما 
هذه  لتطبيق  الالزمة  والربجميات  الالزمة،  الإلكرتونية  املواد  كل 

الدرا�سة. 
على . 4 الفيزيائية  املفاهيم  ا�ستيعاب  اختبار  تطبيق  جرى 

عينة ا�ستطالعية من طلبة م�ساق )امليكانيكا الكمية( ، املكونة من 
)21( طالبًا من خارج عينة الدرا�سة داخل جمتمع الدرا�سة، حل�ساب 

معامالت ال�سعوبة والتمييز، وحل�ساب معامل الثبات. 
املفاهيم . 5 ا�ستيعاب  )اختبار  الدرا�سة  اأداة  تطبيق 

قبل  والتجريبية”،  “ال�سابطة  الدرا�سة  جمموعتي  على  الفيزيائية( 
البدء بالدرا�سة.

اآل . 6 جامعة  يف  الفيزياء  �س  مدرِّ -وهو  الباحث  با�رص 
بريكنز  بنموذج  التجريبية  املجموعة  يف  الطلبة  بتدري�س  البيت- 
اآل  بجامعة  الفيزياء  ق�سم  وبرعاية  تكنولوجيًا،  املدّعم  وباليث 
�ست  البيت يف خمترب احلا�سوب التدري�سي اخلا�س بكلية العلوم. ودرِّ
وخمتربات  القاعات  يف  العتيادية  بالطريقة  ال�سابطة  املجموعة 

الفيزياء التدري�سية. 
بعد النتهاء من تنفيذ الدرا�سة، مت تطبيق اختبار ا�ستيعاب . 7

وال�سابطة  التجريبية  املجموعة  طلبة  على  الفيزيائية  املفاهيم 
احت�ساب  �سيتم  باأنَّه  املجموعتني  طلبة  اإبالغ  بعد  وذلك  مبا�رصة، 
�س، من اأجل الهتمام  العالمة �سمن عالمات التقييم اخلا�س باملدرِّ

بالختبار، وحتفيزهم على ال�سرتاك بالتجربة بجدية. 
ت�سحيح اأوراق الطلبة، ثم ترتيب البيانات التي مت جمعها، . 8

وتبويبها ح�سب ت�سميم الدرا�سة املحدد، واأُجريت عليها التحليالت 
.)SPSS( الإح�سائية الو�سفية وال�ستدللية با�ستخدام نظام

بالدرا�سات . 9 وربطها  ومناق�ستها،  النتائج  ا�ستخال�س 
ال�سابقة، واخلروج بالتو�سيات.

منهج الدراسة

على  التطبيق  التجريبي من خالل  املنهج  اإىل  الباحث  ا�ستند 
اختيارهما  مت  �سابطة  والأخرى  جتريبية،  اإحداهما  جمموعتنْي، 

ع�سوائيًا.

املعاجلة اإلحصائية
لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة واختبار فر�سياتها، مت ا�ستخراج 
الطالب يف  لدرجات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
املفاهيم  ا�ستيعاب  لختبار  وال�سابطة(،  )التجريبية  املجموعتني 
Tow�( الفيزيائية، كما مت ا�ستخدام اختبار حتليل التبيان امل�ساحب

Way ANCOVA 2 x 2(، وذلك بهدف �سبط الفروق بني املتو�سطات 

املفاهيم  لختبار  القبلي  التطبيق  يف  الطالب  لدرجات  احل�سابية 
الفيزيائية، وكذلك للك�سف عن دللة الفروق يف املتو�سطات احل�سابية 

لدرجات الطالب يف التطبيق البعدي لختبار املفاهيم الفيزيائية. 

نتائج الدراسة ومناقشتها 

النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة 

لالإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة مت اختبار الفر�شيات الآتية:
اأولً : ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ●

ا�ستيعاب  اختبار  الطلبة يف  )α = 0.05( بني متو�سطات عالمات 
طريقة  اإىل  ُيعزى  البيت،  اآل  جامعة  طلبة  لدى  الفيزيائية  املفاهيم 
التدري�س )بريكنز وباليث املدّعم تكنولوجيًا، والطريقة العتيادية(.

ثانيًا: ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة  ●



199

2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثاني واألربعون (2) - صفر 

ا�ستيعاب  اختبار  الطلبة يف  )α = 0.05( بني متو�سطات عالمات 
للنوع  ُيعزى  البيت،  اآل  جامعة  طلبة  لدى  الفيزيائية  املفاهيم 

الجتماعي )ذكر، اأنثى(.
ثالثاً: ل يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة   ●

ا�ستيعاب  اختبار  الطلبة يف  )α = 0.05( بني متو�سطات عالمات 
املفاهيم الفيزيائية لدى طلبة جامعة اآل البيت، ُيعزى اإىل التفاعل 
تكنولوجيًا،  املدّعم  وباليث  بريكنز  )منوذج  التدري�س  طريقة  بني 

والطريقة العتيادية(، والنوع الجتماعي )ذكر،اأنثى(. 
ولختبار هذه الفر�سيات مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية 
املجموعة  يف  الطلبة  جميع  لدرجات  املعيارية  والنحرافات 
التجريبية، واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجات 
لهذه  )2( ملخ�سًا  ال�سابطة، ويو�سح اجلدول  الطلبة يف املجموعة 

الإح�سائيات:

الجدول )2(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة عينة الدراسة على اختبار استيعاب المفاهيم الفيزيائية القبلي والبعدي وفقًا لمتغيري )نموذج التدريس النوع االجتماعي(.

النوع الجتماعي منوذج التدري�س
اختبار ا�شتيةعاب املفاهيم الفيزيائية البةعدياختبار ا�شتيةعاب املفاهيم الفيزيائية القبلي

الةعددالنحراف املةعيارياملتو�شط احل�شابيالةعددالنحراف املةعيارياملتو�شط احل�شابي

املجموعة التجريبية 
)منوذج بريكنز وباليث

8.022.30918.923.249ذكر

7.712.711819.283.0918اأنثى

7.452.572719.163.1427الكلي

املجموعة ال�سابطة 
)التقليدية(

8.614.31116.882.3111ذكر

9.763.061517.413.2915اأنثى

9.373.582617.182.8826الكلي

املجموع العام

8.343.412017.962.7320ذكر

8.642.863318.313.1833اأنثى

8.523.075318.173.0253الكلي

يالحظ من البيانات يف اجلدول )2( ما هو اآتي:
عينة . 1 طلبة  لعالمات  ظاهريًا  فرقًا  هناك  اأنَّ  يالحظ 

يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  كلتا  يف  القبلية  الدرا�سة 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  الفيزيائية،  املفاهيم  ا�ستيعاب  اختبار 
لعالمات الطلبة يف املجموعة التجريبية )7.45( عالمة، والنحراف 
املعياري )2.57(، يف حني كان املتو�سط احل�سابي لعالمات الطلبة 
املعياري  والنحراف  عالمة،   )9.37( ال�سابطة  املجموعة  يف 

.)3.58(
هناك اختالفًا ظاهريًا بني متو�سطات عالمات الطلبة يف . 2

ا�ستيعاب املفاهيم  اختبار  املجموعتني)التجريبية وال�سابطة(، يف 
)التجريبية  املجموعتني  كلتا  يف  العينة  لطلبة  البعدي  الفيزيائية 
والتقليدية(، اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي لعالمات الطلبة يف املجموعة 

التجريبية )19.6( عالمة، والنحراف املعياري )3.14(، يف حني 
كان املتو�سط احل�سابي لعالمات طلبة املجموعة ال�سابطة )17.18( 

عالمة، والنحراف املعياري )3.29(
بناًء على اختالف الإح�سائيات الو�سفية )ظاهريًا( لعالمات 
الطلبة، عينة الدرا�سة املتعلقة باختبار ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية 
الجتماعي،  والنوع  التدري�س،  منوذج  اأثر  اختبار  مت  فقد  البعدي، 
م�ساق  يف  الفيزيائية  املفاهيم  ا�ستيعاب  يف  بينهما  والتفاعل 
الثنائي  التباين  الإلكرتونيات الفيزيائية البعدي، با�ستخدام حتليل 
يف  الطلبة  عالمات  باعتبار  وذلك   ،)ANCOVA 2 x2( امل�ساحب 
م�سرتكًا،  الفيزيائية متغرياً  املفاهيم  ا�ستيعاب  القبلي يف  الختبار 

واجلدول )3( يو�سح ذلك.

الجدول)3(
 نتائج تحليل التباين الثنائي المشترك )2Way-ANCOVA( لدرجات الطلبة في المجموعة التجريبية والضابطة على اختبار استيعاب المفاهيم الفيزيائية

الدللة الإح�شائيةقيمة الإح�شائي )ف(متو�شط املربةعاتدرجات احلريةجمموع املربةعاتم�شدر التباين

3.4013.400.340.56الختبار القبلي

0.03 *46.68146.684.67طريقة التدري�س

3.4813.480.340.55النوع الجتماعي

479.38489.98اخلطاأ
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لدى طلبة جامعة آل البيت

د. صالح عايد أحمد اخلوالدة
د. منعم عبد الكرمي السعايدة

الدللة الإح�شائيةقيمة الإح�شائي )ف(متو�شط املربةعاتدرجات احلريةجمموع املربةعاتم�شدر التباين

0.0110.010.0010.97التفاعل )الطريقة×النوع( الجتماعي(

532.1152الكلي املعدل

 (α = 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة*

مناقشة النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة 

ت�شري البيانات يف اجلدول )3( اإىل:

الدللة . 1 م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود 
)α=0.05( يف اأداء الطلبة على الختبار البعدي ل�ستيعاب املفاهيم 
الفيزيائية، اإذ بلغت قيمة )ف( )4.67(، وبدللة اإح�سائية )0.03(، 
البديلة،  الفر�سية  قبول  يتم  ال�سابقة  النتائج  على  بناًء  فاإنَّه  لذا 
“ ل يوجد فرق ذو  اأنَّه  التي تن�سُّ على  ال�سفرية  الفر�سية  ورف�س 
متو�سطات  بني   )α =  0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة 
عالمات الطلبة يف اختبار ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية لدى الطلبة 
وباليث  )بريكنز  التدري�س  طريقة  اإىل  ُيعزى  البيت،  اآل  جامعة  يف 

املدّعم تكنولوجيًا، والطريقة العتيادية(”.
وتف�رصَّ هذه النتائج باأنَّ ا�ستخدام النموذج املدّعم تكنولوجيًا 
وّفر بيئة تعلم غنّية باملثريات، مّكنت اأفراد املجموعة التجريبية من 
النموذج  الواجبات عرب مراحل  الأهداف واملحا�رصات، وحّل  قراءة 
الراجعة عن طريق  التغذية  واإر�سالها وا�ستقبال  املدّعم تكنولوجيًا، 
اأدوات وتقنيات متزامنة وغري متزامنة توفرها هذه التقنية، وميكن 
املدّعم  وباليث  بريكنز  منوذج  طبيعة  باأنَّ  النتيجة  هذه  تف�سري 
تكنولوجيًا، من �ساأنه اأن يزيد من قدرة املتعلم على اإدراك املوقف 
متكاملة  بطريقة  معها  التعامل  ثم  املنف�سلة،  باأجزائه  التعليمي 
)ال�سابقة(  املفاهيم  مع  املتعلَّمة  اجلديدة  املفاهيم  ربط  طريق  عن 
ينتج  معنى  تعلم ذي  اإىل  ذلك  ويوؤدي  تعلمها،  �سبق  التي  املنا�سبة 
عنه فهم املادة املتعلمة والحتفاظ بها، مع القدرة على ا�ستدعائها 
كلما ا�ستدعى الأمر ذلك، ويو�سح ذلك جليًا يف مرحلة املو�سوعات 
من  وقريبة  التعليمية  املادة  يف  مركزية  املرحلة  فهذه  املولدة، 
حياة الطالب، ومت�سلة مبو�سوعات عديدة داخل املو�سوع الدرا�سي 
اأنَّ منوذج بريكنز وباليث املدّعم تكنولوجيًا  اإىل  اإ�سافة  وخارجه، 
اأدواته،  خالل  من  العلمي  املفهوم  اكت�ساف  فر�سة  للمتعلم  يوفر 
ويزداد فهمهم لهذا املفهوم، وي�سبح من ال�سعب عليهم ن�سيانه لأنَّه 
يكون قد ارتبط ومت تنظيمه يف البنى املعرفية لدى الطالب بطريقة 
منظمة، وتتو�سح هذه النتيجة يف مرحلة الأهداف اخلا�سة بالفهم، 
والقدرة  الطلبة،  لدى  التدري�سي  الإجناز  مدى  حتقق  على  توؤكد  مما 
والقيام  املتعددة،  واملوا�سيع  الأفكار  بني  العالقات  اإيجاد  على 
اأداء الفهم لديهم. ل �سك  بالواجبات التي حتدِّد م�سارهم يف تطوير 
من  يزيد  تكنولوجيًا  املدّعم  وباليث  بريكنز  منوذج  ا�ستخدام  اأنَّ 
الرتكيز وانتباه الطلبة للمواقف التعليمية التعلمية، وميكن القول: اإنَّ 
منوذج بريكنز وباليث املدّعم تكنولوجيًا، من خالل مرحلة التقومي 
اإىل  ويتو�سل  بنف�سه،  نف�سه  يقيِّم  املتعلم  جعل  الراجعة،  والتغذية 
بني  تربط  عالقات  من  اإدراكه  ا�ستطاع  عما  بذاته  ي�سدرها  �سيغة 
الطريقة  بعك�س  والتطبيقات،  والنماذج  التف�سيالت  وبني  املفاهيم 
التقليدية التي تهتم باملادة املتعلمة ب�سكل عام – فقط- ومتنحها 

فيها  املعلِّم  التعليمية، ودور  التعلمّية  العملية  املطلقة يف  الأولوية 
يكون اأ�سا�سيًا مما يوؤدي اإىل تعلِّم ا�ستظهاري، ول يحر�س ذلك على 
مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني، ولهذا جاءت النتيجة ت�سري اإىل 
تفوق التدري�س با�ستخدام منوذج بريكنز وباليث املدّعم تكنولوجيًا 
الفيزيائية  املفاهيم  ا�ستيعاب  يف  وذلك  العتيادية،  الطريقة  على 
املختارة،  الوحدتني  يف  املت�سمنة  العلمية  املادة  يف  الطلبة  لدى 
وتتفق هذه النتيجة مع اأغلب نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت 
واكت�ساب  التح�سيل  يف  البنائية  على  القائمة  التدري�س  مناذج  اأثر 
)ال�سالمات،  ودرا�سة   ،)2013 )حممد،  كدرا�سة  العلمية،  املفاهيم 
حيث   ،)Tas & Secken, 2009( و�سيكني  تا�س  ودرا�سة   ،)2012
اإح�سائية يف  ذات دللة  الدرا�سات وجود فروق  تلك  نتائج  اأظهرت 

التح�سيل واكت�ساب املفاهيم العلمية ل�سالح املجموعة التجريبية.
الدللة . 2 اإح�سائية عند م�ستوى  عدم وجود فرق ذي دللة 

على  والإناث  الذكور  الطلبة  عالمات  متو�سطات  يف   )α=  0.05(
الختبار البعدي ل�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية، اإذ بلغت قيمة )ف( 
النتائج  على  بناًء  فاإنَّه  لذا   ،)0.55( اإح�سائية  وبدللة   )0.34(
ل   “ اأنَّه  على  تن�سُّ  التي  ال�سفرية  الفر�سية  قبول  يتم  ال�سابقة 
يوجد فرق ذو دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( بني 
متو�سطات عالمات الطلبة يف اختبار ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية 
)ذكر،  الجتماعي  للنوع  ُيعزى  البيت،  اآل  جامعة  يف  الطلبة  لدى 

اأنثى(”.
وميكن تف�سري هذه النتيجة اإىل اأنَّ املرحلة العمرية املتقاربة 
قد تكون �سببًا يف عدم تفوق اأي من اجلن�سني على الآخر، وهذا موؤ�رص 
على اأنَّ عامل اجلن�س لي�س له الأثر يف ا�ستيعاب املفاهيم الفيزيائية، 
قدرات  بتنمية  غني  تكنولوجيًا  املدّعم  التدري�س  منوذج  اأنَّ  ورغم 
اعتبار  اإىل تطويرها دون  ي�سعى  اأنَّه  اإّل  املختلفة،  الطلبة  ومهارات 
جلن�س الطالب، كما ميكن اأن تعود هذه النتيجة اإىل اأنَّ طلبة الفيزياء 
النظر عن نوعهم الجتماعي؛  يت�سمون باجلدية بغ�س  يف اجلامعة 
تركيزاً  تتطلب  والتي  املجرَّدة،  الفيزيائية  املفاهيم  طبيعة  ب�سبب 
ال�ستفادة  وم�ستوى  �سلوك  ت�سابه  اإىل  اأدى  مما  ل�ستيعابها؛  كبرياً 
لدى كل من الذكور والإناث يف اأثناء تعلم املفاهيم الفيزيائية من 

خالل النموذج التدري�سي.
“ف” . 3 لقيمة   )α=0.05( اإح�سائية  دللة  وجود  عدم 

والنوع  التدري�س  منوذج  بني  التفاعل  باأثر  املتعلقة   )0.01(
الجتماعي، وهذا يقودنا اإىل قبول الفر�سية ال�سفرية الثالثة، وتعني 
اأثر دللة اإح�سائية يف ا�ستيعاب املفاهيم  هذه النتيجة عدم وجود 
الفيزيائية لدى الطلبة يف جامعة اآل البيت، ُيعزى للتفاعل بني منوذج 
التدري�س والنوع الجتماعي. ويو�سح الر�سم البياين يف ال�سكل )1(، 
التدري�س  با�ستخدام طريقتي  الإلكرتونية  الفيزياء  مقرر  تدري�س  اأنَّ 
ا�ستيعاب  اختبار  يف  الدرجة  بنف�س  يوؤثر  والتجريبية  العتيادية 
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املفاهيم الفيزيائية لدى الطلبة من اجلن�سني )ذكوراً واإناثًا(.
الشكل )1( 

المتوسطات الحسابية الختبار استيعاب المفاهيم الفيزيائية تبعًا لمتغيري )النوع االجتماعي 
والطريقة(

وهذه النتيجة ميكن اإرجاعها اأو تف�شريها على النحو الآتي:
بغ�س . 1 باجلدية  يت�سمون  اجلامعة  يف  الفيزياء  طلبة  اإنَّ 

الفيزيائية  املفاهيم  طبيعة  ب�سبب  الجتماعي؛  نوعهم  عن  النظر 
املجردة، والتي تتطلب تركيزاً كبرياً ل�ستيعابها.

من . 2 كل  لها  تعرَّ�س  التي  التعليمية  البيئات  تت�سابه  رمبا 
خالل  من  تعلمهم  اأثناء  التجريبية  املجموعة  يف  والإناث  الذكور 

النموذج املدّعم تكنولوجيًا.
التعليمية، . 3 لالأن�سطة  خ�سعوا  اجلن�سني  كال  من  الطلبة  اإنَّ 

بنف�س  تكنولوجيًا  املدّعم  وباليث  بريكنز  منوذج  وفق  وامل�ساغة 
الزمن، مما اأدَّى اإىل تقارب م�ستواهم التح�سيلي يف اختبار ا�ستيعاب 

املفاهيم الفيزيائية.
اإنَّ املقررات التي يتعلمها كال اجلن�سني خالل امل�ستويات . 4

الدرا�سية يف اجلامعة، ل متيز بني ذكر واأنثى.
املفاهيم . 5 ا�ستيعاب  نحو  والرغبات  امليول  تقارب 

الفيزيائية يف مقرر الفيزياء الإلكرتونية. 
الفيزيائية،  للمفاهيم  ال�سابقة  الثالثة  الفر�سيات  جملة  ويف 
ميكن القول باأنَّ منوذج بريكنز وباليث املدّعم تكنولوجيًا يت�سمن 
عنا�رص  توفر  التي  املتنوعة  التعليمية  واملواد  الأن�سطة  من  العديد 
واملعرفية  العقلية  القدرات  واإثارة  واملتعة،  والدافعية،  الت�سويق، 
الطلبة  اإىل حتمل  اإ�سافة  لديهم،  اأكرث من حا�سة  للطالب، وتخاطب 
حا�سوبيًا  املدّعم  النموذج  �ساهم  حيث  باأنف�سهم،  تعلمهم  م�سوؤولية 
النموذج  اأنَّ  كما  التعلم،  عملية  اأثناء  الطلبة  لدى  الروتني  ك�رص  يف 
املدّعم مبا فيه من �سور واأيقونات حا�سوبية، وموؤثرات، واإمكانات 
واإثارة  جذب  يف  �ساهمت  التعلم،  بيئة  يف  الواقع  حتاكي  ب�رصية 
الذي  الهدف  لتحقيق  اأكرث  مبتعة  التعلم  عملية  ملمار�سة  الطلبة 
درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  مع  ال�سابقة  النتائج  تتفق  كما  اإليه،  ي�سعى 
)ال�سالمات،2012(،   ،)2013 )اأحمد،   ،)2013 )ال�سديفات،  كل من 
)قطيط، 2008(، ودرا�سة )Ding& Hao Fang,2009(، حيث اأظهرت 
نتائج تلك الدرا�سات وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف التح�سيل، 
ُتعزى  التجريبية  املجموعة  ل�سالح  العلمية  املفاهيم  واكت�ساب 

مع  احلالية  واختلفت  التدري�س،  يف  التكنولوجي  الدعم  ل�ستخدام 
درا�سة )Moreno& Valdes,2005(، حيث اأظهرت نتائج تلك الدرا�سة 
التجريبية  اإح�سائية بني املجموعتني  عدم وجود فروق ذات دللة 

ن با�ستخدام الو�سائط احلا�سوبية. واللتني در�سِّ

التوصيات واملقرتحات
التدري�س وفقًا . 1 اأنَّ  الدرا�سة قد بيَّنت  ملَّا كانت نتائج هذه 

ا�ستيعاب  يف  اأثر  له  تكنولوجيًا  املدّعم  وباليث  بريكنز  لنموذج 
الفيزياء  تدري�س  هيئة  اأع�ساء  ُيو�سى  لذا  الفيزيائية،  املفاهيم 
بتدري�س طلبتهم املفاهيم الفيزيائية املت�سمنة يف موادهم بنموذج 
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