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 ممخص
 المحطػات باسػتراتيجية العمميػة الفيزيػا  تػدريسأثػر هدفت الدراسة الحالية إلػ  التعػرؼ عمػ        
. عػػػدف/ ـ المجتمػػػ  بكميػػػة االوؿ المسػػػتو  طمبػػػة لػػػد  التكامميػػػة العمػػػـ عمميػػػات تنميػػػة فػػػ  العمميػػػة

التجريبػػػ  ذو التصػػػميـ شػػػبي التجريبػػػ  بمجمػػػوعتيف اسػػػت دـ الباحػػػه المػػػن ج هػػػذا ال ػػػدؼ ولتحقيػػػؽ 
دراسػ  الثػان  مػف كميػة فػ  الفصػؿ الال، وتـ تطبيؽ الدراسة عم  عينة مػف طمبػة تجريبية وضابطة
مجمػػػوعتيف  إلػػػ  ( طالبػػػاط وطالبػػػة تػػػـ تقسػػػيم ـ 34( مكونػػػة مػػػف  6102/6102العػػػاـ الجػػػامع   

مػػػف ا تبػػػار  ت ػػػا( طالبػػػاط وطالبػػػة، وتكونػػػت أدا66( طالبػػػاط وطالبػػػة، وأ ػػػر  ضػػػابطة  60تجريبيػػػة  
بيانػػات وأظ ػػرت لعمميػػات العمػػـ التكامميػػة لمقػػرر الفيزيػػا  العممػػ ، وبعػػد إجػػرا  التجربػػة تػػـ تحميػػؿ ال

( بػػػػػيف متوسػػػػػط  درجػػػػػات 1.10داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتو  داللػػػػػة   يالنتػػػػػائج وجػػػػػود فػػػػػرؽ ذ
البعدي لمقرر " الفيزيا  العمميػة " لصػالا المجموعػة  ا تبار عمميات العمـمجموعت  الدراسة عم  

 عمػػػ  بػػػيف متوسػػػط  درجػػػات طمبػػػة المجموعػػػة التجريبيػػػة الفػػػرؽداللػػػة  بينمػػػا انعػػػدمت  التجريبيػػػة. 
إنػػػاه(، وبنػػػا  عمػػػ  هػػػذص النتػػػائج يوصػػػ  الباحػػػه  -لمتغيػػػر جػػػنس الطمبػػػة  ذكػػػور وفقػػػااال تبػػػار 

باسػت داـ اسػػتراتيجية المحطػات العمميػػة التػ  تسػػاعد الطمبػة فػػ  تنميػة عمميػػات العمػـ التكامميػػة فػػ  
 مراحؿ التعميـ الم تمفة.

 

 كمية المجتم . –التكاممية عمميات العمـ  –المحطات العممية  :الكممات المفتاحية
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Abstract 
The present study aims at knowing the teaching of the Practical physics 

by the strategy of the scientific stations and its effect in developing the 

science integrated processes skills for the first level students at the 

College of  Community, Aden. To achieve this objective, the researcher 

used the semi experimental design. The study was applied to a sample 

from the students at the College of Community, Aden in the second 

semester for the academic year 2016-2017. The sample of the study 

consisted  of (43) students. They were divided into two groups: the 

experimental group included (21) students and the control group included 

(22) students. The instrument of the study consisted of a test for the 

science integrated processes  for the Practical physics course. After 

conducting the experiment, the data were analyses. The results of the 

study revealed that there are statistical differences indication at the level 

(0.05) among the average  of the groups of the study on the post 

application of the science processes test infavor of the  experimental 

group. The results also showed that there are no statistical differences 

indication at the level(0.05) among the average of the students of the 

experimental group study on the post application of the science processes 

test due to the sex variable (males and females). According to the results 

of the study, the researcher recommended by using the strategy of the 

scientific stations that helps in developing the science integrated 

processes in the different teaching stages. 

 

Key words: the  scientific stations-  the science integral processes -  

college of community, Aden. 
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 المقدمة:
إف التطػػػػور المعرفػػػػ  المتسػػػػارع فػػػػ  جميػػػػ  منػػػػاح  الحيػػػػاد، والتسػػػػابؽ بػػػػيف الشػػػػعو  المتقدمػػػػة    

لمحصوؿ عم  المعرفة وتوظيف ا ف  الحياد العممية والعممية، يحػتـ عمػ  القػائميف عمػ  المتسسػات 
 بػيف ، أف ينوعوا ف  استراتيجيات التدريس بحيػه تراعػ  الفػروؽ الفرديػةالبالد العربيةالتعميمية ف  

لطمبػػػػػة وتسػػػػػاعدهـ عمػػػػػ  الحصػػػػػوؿ عمػػػػػ  المعرفػػػػػة وتوظيف ػػػػػا فػػػػػ  حيػػػػػات ـ، سػػػػػوا ط كانػػػػػت هػػػػػذص ا
 االستراتيجيات منبثقة مف النظرية المعرفية أو النظرية السموكية. 

ويػػر  أصػػحا  النظريػػة البنائيػػة أف عمميػػة اكتسػػا  المعرفػػة عمميػػة بنائيػػة نشػػطة ومسػػتمرد تػػتـ     
لتمثػػػؿ اة لمفػػػرد مػػػف  ػػػالؿ يليػػػات عمميػػػة التنظػػػيـ الػػػذات   مػػػف  ػػػالؿ تعػػػديؿ فػػػ  البنيػػػات المعرفيػػػ

والموا مة( وتست دؼ تكيفػي مػ  الضػغوط المعرفيػة البيئيػة، حيػه يكػوف دور المعمػـ موج ػا لمعمميػة 
 .(081: 6116زيتوف،   الطال  محور العممية التعميميةبينما ُيعد التعميمية 

 مػػػػػف ,Jones) 2007  جػػػػػونز بتصػػػػػميم ا قػػػػػاـ والتػػػػػ  العمميػػػػػة المحطػػػػػات اسػػػػػتراتيجية وتعػػػػػد    
وطػػػرؽ  ألسػػػالي  والتميػػػز التنػػػوع أشػػػكاؿ أحػػػد تمثػػػؿ التػػػ  نسػػػبياط  الحديثػػػة التدريسػػػية االسػػػتراتيجيات
 عػػػف الفصػػػؿ شػػػكؿ في ػػػا يتحػػػوؿ حيػػػه الم تمفػػػة، التعميميػػػة واألنشػػػطة بػػػؿ التػػػدريس، واسػػػتراتيجيات

 محػػدد، لنظػػاـ وفقػػاط  الطمبػػة  مجموعػػات حول ػػا يطػػوؼ التػػ  الطػػاوالت بعػػض إلػػ   التقميػػدي الشػػكؿ
 تعميميػة م مػة لممارسػة عمػؿ وأوراؽ تعميميػة ومػواد بػددوات مػزودد تعميميػة محطة من ا كؿ وتعتبر
 الػػػػدور عمػػػػ  االسػػػػتراتيجية هػػػػذص وتتكػػػػد والمتنوعػػػػة. الم تمفػػػػة التعميميػػػػة األنشػػػػطة أنػػػػواع مػػػػف كنػػػػوع

 لطبيعػة وفقاط  المحطات عدد ا تيار لممعمـ ويمكف صغيرد، مجموعات ف  والتعمـ لممتعمـ، اإليجاب 
 .العمم  بالمحتو  المتضمنة األنشطة لطبيعة وفقاط  وكذلؾ الفصؿ دا ؿ المتعمميف وعدد الدرس

وتوصػػػؼ المحطػػػات العمميػػػة بدن ػػػا عبػػػارد عػػػف اسػػػتراتيجية تضػػػـ مجموعػػػة مػػػف أنشػػػطة عمميػػػة يػػػتـ 
عػػة من ػػا: االستكشػػػافية ممارسػػت ا دا ػػؿ الصػػػؼ أو الم تبػػر مػػف قبػػػؿ الطمبػػة أنفسػػ ـ، وتكػػػوف منو 

 (.03: 6104وغيرها  حسف،  ،أو االلكترونية أو االستقصائية، أو القرائية، البسيطة،
بشػػػػكؿ   ـسػػػتراتيجية عمػػػػ  الػػػػدور النشػػػط لمطمبػػػػة فػػػ  الػػػػتعمـ، مػػػػف  ػػػالؿ تػػػػوزيعهػػػػذص االوتتكػػػد    

مجموعات يقوموف بػالتجواؿ عمػ  عػدد مػف المحطػات ب ػدؼ إجػرا  تجربػة عػف موضػوع، أو قػرا د 
رس أو حػػػػؿ مسػػػػدلة أو لقػػػػا  مػػػػ  موضػػػػوع فػػػػ  محطػػػػة أ ػػػػر ، أو مشػػػػاهدد صػػػػور لموضػػػػوع الػػػػد

 (.3: 6103الزينات ،  بير 
 كػػؿ عػػةطبي عمػػ  تصػػميم ا فػػ  تعتمػػد هػػذص االسػػتراتيجية، تطبيقػػات مػػف م تمفػػة أنػػواع وهنػػاؾ    

 المتعممػػػيف، طبيعػػػة مػػػ  يػػػتال ـ نمػػػوذ  لتصػػػميـ الم تمفػػػة األنػػػواع هػػػذص بػػػيف الػػػدمج درس، ويمكػػػف



اء العمليت باستراجيجيت املحطاث العلميت وأثسه في جىميت عملياث الع  د/ أحمد عبد السالم التويجي...      ..لمجدزيس الفيًز

 169 
 2018(   يوليو  3العدد   )                         اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 المحطػػات التػػ  أوردهػػا أمبػػو هػػذص ومػػف محطػػة كػػؿ فػػ  المتػػا  والوقػػت العمميػػة، المفػػاهيـ وطبيعػػة
 اآلت : (688 -682 ،6100  والبموش  سعيدي

 والتػػػػ  المعمميػػػػة، باألنشػػػػطة المحطػػػػة هػػػػذص وت ػػػػتص: االستكشػػػػافية /االستقصػػػػائية المحطػػػػات .0
 بسػيطة، ك ربيػة دائػرد توصػيؿ طػويالط، مثػؿ وقتػاط  تنفيػذها يسػتغرؽ ال معينػة تجربػة إجػرا  تتطم 

 ثػػـ ومػػف واألمػػال ، والقمويػػات األحمػػاض عمػػ  لمتعػػرؼ الشػػمس عبػػاد بػػورؽ محمػػوؿ ا تبػػار أو
 .المصاحبة األسئمة مف عدد عف اإلجابة

 أو صػحيفة، مػف كمقػاؿ قرائيػة عمميػة مػادد في ػا يوضػ  المحطػة هػذص وفػ  :القرائيػة المحطات .6
 ويقػػـو كتػػا ، أو موسػػوعة مػػف مػػادد أو عمميػػة، مطبوعػػة أو عمميػػة نشػػرد مػػف أو االنترنػػت، مػػف

 تكػػػويف ب ػػػدؼ وذلػػػؾ الػػدرس، بموضػػػوع والمتعمقػػػة المحطػػػة فػػ  الموجػػػودد المػػػادد بقػػػرا د الطمبػػة 
 المعمومات. عم  الحصوؿ ف  أنفس ـ عم  االعتماد يستطيعوا المتعمميف مف نوعية

 المحطػة، هػذص  مػؼ المعمػـ فيقػؼ لم بػرا ، م صصػة المحطػة هػذص ُتعػد   :االستشارية المحطة .4
 وصػوؿ وعنػد الػدرس، بموضػوع عالقػة لػي طبيػ  أو م نػدس مت صص ك بير زائر استقداـ أو

 صػورد فػ  الػدرس، بموضػوع تتعمػؽ يقترحون ػا أسئمة أية يسدلوا أف يمكن ـ المحطة ل ذص الطمبة 
 يسػتطيعوا لػـ التػ  العمميػة، لممػادد الم تمفػة الجوانػ  حػوؿ مدارك ـ توسي  عندئذ فيمكف مناقشة
 .ف م ا

 يتصػػفح ا الرسػػومات، أو الصػػور مػػف عػػدد بوجػػود المحطػػات هػػذص تتميػػز :الُصػػورية المحطػػات .3
 أو عمميػػة، موسػػوعة الصػػور مصػػدر يكػػوف وقػػد ب ػػا، المتعمقػػة األسػػئمة عػػف ويجيبػػوف المتعممػػيف
 وال بػػرات العمميػػة المفػػاهيـ تقريػػ  عمػػ  فتسػػاعدهـ  مصػػورد، عمميػػة قصػػص أو جػػاهزاط، ممصػػقاط 

 .أذهان ـ إل   المحسوسة
 لمشػاهدد فيػديو أو تسػجيؿ ج ػاز وضػ  يمكػف المحطة هذص ف  :البصرية/ السمعية المحطة .0

 العمميػػػػػػة المػػػػػػادد يشػػػػػػاهدوف الطمبػػػػػػة أو يسػػػػػػتم  إذ الػػػػػػدرس، بموضػػػػػػوع صػػػػػػمة ذو تعميمػػػػػػ  فػػػػػػيمـ
 المػػادد تصػػميـ لممعمػػـ ويمكػػف العمػػؿ، أوراؽ فػػ  المصػػاحبة األسػػئمة عػػف ويجيبػػوف المعروضػػة،

 . الطمبة بعض بمساعدد العممية
 عػرض بمشػاهدد الطمبػة  ويقػـو حاسػو  ج از يوض  المحطة هذص وف  :االلكترونية المحطة .2

 فػ  بالدراسػة أو يقومػوف الػدرس، بموضػوع مرتبطة تعميمية أفالـ أو ،Power Point تقديم 
 .العممية المادد ل ذص المصاحبة األسئمة عف اإلجابة ثـ االنترنت،

 أو الفصػؿ دا ػؿ الطمبػة سػوا  أحد مف المعمـ يطم  المحطة هذص وف : الشم  متحؼ محطة .2
 فيػػي يعػػيش الػػذي العصػػر مالبػػس ويرتػػد  العممػػا  أحػػد مثػػؿ عمميػػة، ش صػػية تقمػػص  ارجػػي،
 كتبػي، مػف نمػاذ  أمامػي تكػوف أف األفضػؿ ومػف والمسػمميف، العػر  عممػا  مف كاف إذا العالـ
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 مػادد عػف العػالـ، ويتحػده هػذا انجػازات أهػـ تحكػ  صػور أو با تراع ا، قاـ الت  األج زد أو
 نفسي. الدرس بموضوع مرتبطة عممية

 لػػد  لمتفكيػػر والمثيػػرد الممتعػػة المحطػػات مػػف المحطػػة هػػذص تعتبػػر (: ال  والػػػ( نعػػـ  الػػػ محطػػة .8
 معينػػػة تجربػػػة بػػػاجرا  المحطػػػة هػػػذص فػػػ  المعمػػػـ يقػػػـو حيػػػه جػػػداط، ممحػػػوظ بشػػػكؿ المتعممػػػيف
 بصػػياغة المحطػة ل ػذص تصػؿ التػ  المجموعػة تبػدأ التجربػة هػذص نتػائج تفسػير عمػ  ولمحصػوؿ

 (. ال أو نعـ  بػ عن ا اإلجابة يكوف أسئمة
العمميػػػػة اوردهػػػػا جػػػػونس  المحطػػػػات اسػػػػتراتيجية اسػػػػت داـ لتنظػػػػيـ رئيسػػػػة أسػػػػالي  ثالثػػػػة وهنػػػػاؾ   
 2007  (Jones,  ه: 
 الطمبػػػة إلػػػػ   وتقسػػػيـ م تمفػػػػة تصػػػميـ محطػػػات لممعمػػػػـ يمكػػػف :المحطػػػات كػػػػؿ عمػػػ  الطػػػواؼ -0

 يػػدمر ثػػـ مػػثالط، ( دقػػائؽ0إلػػ    يصػػؿ وقتػػاط  وتحػػدد محطػػة، عمػػ  مجموعػػة تػػوزع كػػؿ مجموعػػات،
 وكػػػػؿ السػػػػاعة، عقػػػار  حركػػػػة باتجػػػاص الحركػػػػة وتكػػػػوف التاليػػػة، المحطػػػػة إلػػػ  باالنتقػػػػاؿ المتعممػػػيف
 زيػارد مػف المجموعػات كػؿ تػتمكف حتػ  وهكػذا دقػائؽ  مػس الجديػدد المحطػة عنػد تمكػه مجموعػة
 العمػػػؿ أوراؽ بمناقشػػػة المتعممػػػيف ويبػػػدأ إلػػػ  أماكن ػػػا، المجموعػػػات ترجػػػ  بعػػػدها المحطػػػات جميػػػ 
 .النشاط ين   ثـ محطة، كؿ مف المجموعات ونتائج

  مػػس مػػف أكثػػر وقتػػاط  األنشػػطة بعػػض تحتػػا  عنػػدما وذلػػؾ :المحطػػات نصػػؼ عمػػ  الطػػواؼ -6
 اثنتػػيف كػػؿ محطػػات تصػػميـ هنػػا ويمكنػػؾ إلػػ  النصػػؼ المحطػػات عػػدد ا تصػػار وينبغػػ  دقػػائؽ،

 .دقائؽ ( عشر01  محطة كؿ عند المكوه وقت جعؿ ويمكنؾ متشاب تيف،
 المبعػػوه، دور أو المعمػػـ دور الطالػػ  ولعػػ  الوقػػت، ال تصػػار فرصػػة هنػػاؾ :المجػػزأ التعمػػيـ -4

 فقػط، واحػدد محطػة عضػو كػؿ فيػزور الم تمفػة، المحطات عم  الواحدد المجموعة أعضا  فيتوزع
 التػػ  المحطػػة فػػ  وشػػاهدص بػػي قػػاـ بمػػا طالػػ  كػػؿ ويػػدل  المحػػدد، الوقػػت انت ػػا  بعػػد يجتمعػػوف ثػػـ

 .ال برات يتبادلوف الوقت هذا وف  زارها
اسػػت داـ اسػتراتيجية المحطػػات العمميػػة إلػ  أن ػػا تزيػػد مػف اهتمػػاـ الطمبػػة بالمػػادد وترجػ  أهميػػة     

عمػ  العديػد مػف مشػاكؿ السػموؾ أثنػا  تدريسػ ـ فػ   تقضػ التعميميػة، وتزيػد مػف دافعيػت ـ لمػتعمـ، و 
إضافة إل  أن ا ل ا مميػزات (. 610: 6102عم  التعمـ الناجا  داود،  هـمجموعات، كما تساعد

 وأج ػزد الكمبيػوتر، وأج ػزد الكتػ ،: مثػؿ المتاحػة الموارد جمي  مف أني يمكف االستفاددعديدد من ا 
 تنػوع فػ  وكػذا االسػ اـ .وغيرها والمعممية، الكيميائية والمواد واألدوات التعميمية والوسائؿ المعامؿ،
  بػرات فيكتسػ  بنفسػي التجػار  إجػرا   ػالؿ مػف الطالػ  يكتسػب ا التػ  والنظريػة العممية ال برات
لػػػػد  المتعممػػػػيف مػػػػف  ػػػػالؿ  بػػػػالنفس الثقػػػػة مسػػػػتو  مباشػػػػرد، عػػػػالود عمػػػػ  امكانيت ػػػػا تنميػػػػة حسػػػػية

االجتماعية لػدي ـ مػف  ػالؿ عمم ػـ فػ   الم ارات مف العديد ممارست ـ ألنواع االكتشاؼ، وتنميت ا
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 ديسػػعي وغيرهػػا  أمبػو اآل ػر، والػػرأي الػرأي، وتقبػػؿ اآل ػريف، ومشػػاركة التعػاوف، مثػػؿ مجموعػات،
 (.6100 والبموش ،

  هيكانػػػدـو ذكػػػرت حيػػػه وامكانيػػػات ج ػػػود إلػػػ  تحتػػػا  العمميػػػة المحطػػػات اسػػػتراتيجية أف اال     
 Heckondom,2007 )قبػػػػؿ مػػػػف المسػػػػبؽ الت طػػػػيط مػػػػف المزيػػػػد تتطمػػػػ  االسػػػػتراتيجية هػػػػذص أف 

 واحتماليػة المػدارس، جميػ  فػ  تتػوفر ال قد األنشطة لتنفيذ عديدد امكانيات إل  وتحتا  المعمميف،
 .التعميمية العممية أثنا  الفوض  مف وضبطي الصؼ ادارد عم  المعمميف قدرد عدـ
بتطػػوير اسػػتراتيجيات التػػدريس سػػػينعكس ايجابػػا عمػػ  تطػػػوير  ممػػا ال شػػؾ فيػػي أف االهتمػػػاـو      

يحػػتالف مرتبػػة متقدمػػة مػػف أهػػداؼ مػػادد المػػذاف عمميػػات العمػػـ والتفكيػػر  نػػواتج عمميػػة الػػتعمـ ومن ػػا:
فالم ػارات العمميػة والتواصػؿ والمالحظػة والمقارنػة والتنظػيـ هػ  م ػارات  ،مترابطػاف لكون ماالعمـو 
فػػػ  العمػػػـو وهػػػ  األسػػػاس الػػػذي تبنػػػ  عميػػػي المعرفػػػة العمميػػػة الش صػػػية والتفكيػػػر  الرئيسػػػةالعمػػػـ 

 (. 31: 0112الش ص   جابر، 
 التػ  التربويػة الغايات عممياتي أهـ م ارات وامتالؾ طبيعتي، وف ـ العمـ مةبقي االهتماـ ولقد أصبا

 المراحػػؿ كافػػة وفػػ  المنػػاهج، لكافػػة التعمػػيـ م رجػػات دعامػػات مػػف قويػػة دعامػػة تصػػبا أف يجػػ 
 العمػػـو وتػػدريس العمميػػة التربيػػة أهػػداؼ مػػف هػػدفاط  ُيعػػد العمػػـ عمميػػات ممارسػػة أف حيػػه التعميميػػة،

 Etkina, et. al ,2002,351-355). 
وتمثؿ عمميػات العمػـ جػوهر النجػا  والتفػوؽ كمػا يتكػد التربويػوف عمػ  أف اكتسػا  المتعممػيف      
ف مػا ب مػا ارتباطػاط وثيقػاط  يرتبطالتفكير العممػ   لكوفيج  أف يكوف هدفاط رئيسياط لتدريس العمـو  ل ا

سػػػػعيد، امج المدرسػػػػػية المتنوعة. والبػػػػػر  األسػػػػاس الػػػػذي يجػػػػ  أف تبنػػػػ  عميػػػػي بػػػػرامج إعػػػػداد األفػػػػػراد
0111 :463.) 
واعتبر بعض عمما  التربية أف العمـ عبارد عف تفاعؿ ديناميك  بيف العمميات والنتػػائج فينػتج      

المعرفة العممية الجديدد أكثر مػف كونػي وصػؼ لمظػواهر الطبيعيػة لػذلؾ أطمػؽ هػتال  العممػػا  عمػ  
الحياد ألن ا تسػت دـ فػ  حػؿ ومعالجػػة مشػػكالت الحيػػاد اليوميػة عمميات العمـ م ارات التعمـ مد  

 .(83: 6116  زيتوف، 
فئتػػيف مػػف  ن ـ مػػف يصػػنف ا إلػػ ولقػػد ا تمفػػت ارا  التربػػوييف حػػوؿ تصػػنيؼ عمميػػات العمػػـ، فمػػ     

  عمميػػػػات العمػػػػـ األساسػػػػية وعمميػػػػات العمػػػػـ التكامميػػػػة، ومػػػػن ـ مػػػػف يصػػػػنف ا إلػػػ  :همػػػػا ،العمميػػػػات
بينما ثػاله فئػات هػ  عمميػات العمػـ األساسػية وعمميػات العمػـ التكامميػة وعمميػات العمػـ التجريبيػة، 

 A A A S )The Americanالتقريػػر الػػذي أعدتػػي الجمعيػػة األمريكيػػة لتقػػدـ العمػػـو  صػنف ا 
Association for the Advancement of Science   ية عمميػػات العمػػـ األساسػػإلػػ

 اسػػػت داـ األرقػػاـ، االتصػػػاؿ، اسػػػت داـ التنبػػػت، االسػػتنتا ، التصػػػنيؼ، القيػػػاس،  المالحظة،وتشػػمؿ
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 ضػػػبط المتغيػػػرات، وفػػػرض  التػػػ  تشػػػمؿوعمميػػػات العمػػػـ التكامميػػػة والزمانيػػػة(  المكانيػػػة العالقػػػات
 .(21: 6111 ،عم   ير البيانات، والتعريؼ اإلجرائ (الفروض، والتجري ، وتفس

تنمػػ  قػػدرد المػػتعمـ عمػػ  ف ػػ   عمميػػات العمػػـ أهميػػة كبيػػرد فػػ  مراحػػؿ التعمػػيـ الم تمفػػةتعمـ ولػػ    
تنمػػ  التفكيػػر بدنواعػػي الم تمفػػة و  ،تبقػػ  أثػػراط كبيػػراط لمػػتعمـ، و االعتمػػاد عمػػ  الػػنفس فػػ  عمميػػة الػػتعمـ

 لموصػػػػوؿ إلػػػػ  ص تتػػػػيا البيئػػػػة المناسػػػػبة التػػػػ  تسػػػػاعد، و التفكيػػػػر الناقػػػػد والتػػػػدمم  واإلبػػػػداع  :مثػػػػؿ
القدرد عم  ضبط النفس والتدن  ف  التعامؿ م  أي موقؼ وبالتػال   ييتنم  لد، و المعمومات بنفسي

 (.6114 وي روف،النجدي  التدن  ف  إصدار الحكـ 
جعمػػي محػػور العمميػػة التعميميػػة، فيسػػمؾ مػػف  ػػالؿ لمػػتعمـ، لػػد  ايمكػػف تنميػػة عمميػػات العمػػـ و     

مكػػػف أف يػػػتـ ذلػػػؾ إذا كػػػاف المحتػػػو  العممػػػ  لممقػػػررات سػػػموؾ العلػػػانلـ أثنػػػا  حمػػػي لممشػػػكالت، و ي
تشػػج  الػػدور اإليجػػاب  التػػ  أصػػؿ فمسػػف  واضػػا، و  تسػػتند إلػػ ُمصػػاغاط وفقػػاط السػػتراتيجيات حديثػػة 

معرفتػػي بنفسػػي عػػف طريػػؽ  براتػػي الحيػػة والمباشػػرد التػػ  يكتسػػب ا مػػف  ػػالؿ  تجعمػػي يبنػػ لممػػتعمـ، و 
كمػػة إلػػي ـ فػػ  كػػؿ محطػػة مػػف المحطػػات التػػ  يتنقمػػوف التعامػػؿ مػػ  زمالئػػي فػػ  إنجػػاز الم ػػاـ المو 

 الل ا عف طريؽ ممارستي لعمميات العمـ: فيالحظ، ويصػنؼ، ويسػتنتج، ويتنبػد، ويصػؼ، ويرسػـ، 
 (.68: 6104زك ، الستراتيجية المحطات العممية   ويوضا، ويقتر ، ويفكر تفكيراط إبداعيُا وفقاط 

رت اجػػتػػ  تناولػػت اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة. فقػػد وهنػػاؾ العديػػد مػػف الدراسػػات السػػابقة ال    
التعرؼ عم  فاعمية برنامج أنشطة مقتر  قائـ عم  المحطات  ( دراسة هدفت إل 6100سميماف  

فاعميػػة أظ ػػرت النتػػائج العمميػػة إلكسػػا  أطفػػاؿ الروضػػة بعػػض المفػػاهيـ العميمػػة وعمميػػات العمػػـ، 
( 6100فيػػاض   وقػػاـ. صػػالا المجموعػػة التجريبيػػةل المحطػػات فػػ  تنميػػة المفػػاهيـ وعمميػػات العمػػـ

دراسػة هػدفت إلػػ  معرفػة أثػر توظيػػؼ اسػتراتيجيت  المحطػػات العمميػة وال ػرائط الذهنيػػة فػ  تنميػػة ب
المفػػاهيـ الفيزيائيػػة وم ػػارات التفكيػػر البصػػري فػػ  مػػادد العمػػـو لػػد  طمبػػة الصػػؼ الرابػػ  األساسػػ  

عمػػ  المجمػػوعتيف  المجموعػػة التػػ  درسػػت بطريقػػة المحطػػات العمميػػة  ػػا تفػػوؽأظ ػػرت نتائج بغػػزد.
كما أظ رت النتائج تفػوؽ . الت  درست باست داـ ال رائط الذهنية والت  درست بالطريقة االعتيادية

الطريقػػػة االعتياديػػػة، المجموعػػػة التػػػ  درسػػػت بالمجموعػػػة درسػػػت بطريقػػػة ال ػػػرائط الذهنيػػػة عمػػػ  
ت  المحطػػات العمميػػة وال ػػرائط الذهنيػػة ل مػػا تػػدثير كبيػػر فػػ  تنميػػة وأظ ػػرت النتػػائج أف اسػػتراتيجي

 عينة الدراسة.المفاهيـ الفيزيائية، وم ارات التفكير البصري ف  مادد العمـو لد  
اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة فػػ  تحصػػيؿ طػػال   فاعميػػة( 6100الم يبػػ   أظ ػػرت دراسػػة و     

( أثػػػػر 6103الزينػػػػات    وكشػػػػفت دراسػػػػة .فيزيػػػػا الصػػػػؼ الثػػػػان  متوسػػػػط واتجػػػػاه ـ نحػػػػو مػػػػادد ال
اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة فػػ  تنميػػة عمميػػات العمػػـ، وم ػػارات التفكيػػر التػػدمم  فػػ  العمػػـو لػػد  

إلػػػ  أف ( 6103العنبكػػػ    . وتوصػػػمت دراسػػػةطالبػػػات الصػػػؼ التاسػػػ  األساسػػػ  فػػػ   ػػػاف يػػػونس
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يؿ واالسػػتبقا  فػػ  مػػادد العمػػـو العامػػة عمػػ  التحصػػ لػػي أثػػرا التػػدريس باسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة
 .لد  طالبات الصؼ ال امس االبتدائ 

سػتراتيجية المحطػات العمميػة فػ  تػدريس اإليجاب  الثر األ عف( 6104زك   كشفت دراسة و      
داع ، والدافعيػػة نحػػو تعمػػـ العمػػـو عمػػ  التحصػػيؿ المعرفػػ ، وتنميػػة عمميػػات العمػػـ، والتفكيػػر اإلبػػ

التػػدريس  إلػػ  أف( 6106الشػػيباوي   . وتوصػػمت دراسػػةالصػػؼ الرابػػ  االبتػػدائ لػػد  طمبػػة  العمػػـو
التحصػيؿ، والػذكا  البصػري المكػان  فػ  الفيزيػا  لػد  لػي أثػر عمػ  باستراتيجية المحطات العمميػة 
اسػػػػتراتيجية  فاعميػػػػة( 6106دراسػػػػة البػػػػاوي والشػػػػمري  . وأظ ػػػػرت طػػػال  الصػػػػؼ األوؿ المتوسػػػػط

 .عمميات العمـ لد  طال  معاهد إعداد المعمميف المحطات العممية ف  تنمية
( فعاليػة المحطػات العمميػة عمػ  التحصػيؿ األكػاديم ، Ocak, 2010دراسة أوكاؾ  وكشفت     

. وتوصػػمت واالسػػتبقا   القػػدرد عمػػ  التػػذكر( فػػ  العمػػـو والتكنولوجيػػا لػػد  طمبػػة المػػدارس االبتدائيػػة
 فػ  العمميػة المحطات است داـ إل  فاعمية( Bulunuz & Jarret, 2010   وجارت بالنز دراسة
 إكسػا  عمػ  الف ػـ هػذا وانعكػاس العمميػة، المفػاهيـ بعض االبتدائية لممرحمة العمـو معمم  إكسا 

 فػ  الثانيػة السػنة طمبػت ـ مػف مػ  االستراتيجية نفس المعمميف است داـ عند لممتعمميف المفاهيـ هذص
 المتحدد. الواليات شرق  ف  تق  جامعة ف  التحضيري البرنامج

اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة  أظ ػػرت فاعميػةبػالنظر إلػػ   الدراسػػات السػابقة نجػػد أف جميع ػػا     
اهتمػػت بدراسػػت ا. فقػػد أظ ػػرت عػػدد من ػػا فاعميت ػػا فػػ  تنميػػة عمميػػات متغيػػرات م تمفػػة  فػػ  تنميػػة

وفػػػ  ( 6106لشػػػمري، ؛ والبػػػاوي وا6104؛ وزكػػػ ، 6103؛ والزيػػػان ، 6100 سػػػميماف،    العمػػػـ
التحصػػيؿ الدراسػػ  مػػ  بعػػض المتغيػػرات كػػالتفكير البصػػري واالتجاهػػات واسػػتبقا  اثػػر الػػتعمـ  تنميػػة

؛ الشػػيباوي، 6103؛ العنبكػػ ، 6100؛ الم يبػػ ، 6100لػػد  عينات ػػا  فيػػاض،  فػػ  مقػػرر العمػػـو
 . (Bulunuz& Jarret, 2010؛ 6101؛ كاؾ، 6106
سػػابقة جميع ػػا اهتمػػت بدراسػػة فاعميػػة اسػػتراتيجية المحطػػات يتضػػا ممػػا سػػبؽ أف الدراسػػات ال    

العممية ف  تنمية متغيرات م تمفة لكن ا ُاجريت ف  دوؿ أ ر  غيػر الػيمف، بينمػا لػـ يعثػر الباحػه 
 عم  أية دراسة است دمت هذص االستراتيجية ف  البيئة اليمنية.

ئؽ التدريسية يعتمد عم  مد  تػوافر مف هذا المنطمؽ ولما كانت فاعمية االستراتيجيات والطرا     
البيئة البشرية والمادية المناسبة، هذا يعن  أف فاعميت ا ف  التػدريس وفػ  تنميػة نػواتج تعمػـ م تمفػة 
سػػي تمؼ بػػا تالؼ هػػذص البيئػػات والظػػروؼ المتػػوافرد؛ لػػذلؾ فػػاف الحاجػػة ماسػػة لتجريػػ  اسػػتراتيجية 

يرها فػ  تنميػة متغيػرات م تمفػة لػد  عينػات م تمفػة المحطات العممية ف  البيئة اليمنية ودراسة تدث
 ومف هذص المتغيرات عمميات العمـ التكاممية، وهذا ُيعد مبررا إلجرا  الدراسة الحالية. 
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 مشكمة الدراسة:
ا و صبطا لمتدري  عمػ  تنػشيط وتنمية التفكيػر السػميـ وتنميتػي فالقضػايا تعد الفيزيا  مجاؿ واسعط     

عديدد وتشتؽ باست داـ األسس السميمة والقواعػد المنطقية وهذص ه  أسس التفكير الفيزيائية قضايا 
السػػػميـ. فالفيزيػػػا  تبػػػدأ بالفرضػػػيات إلػػػ  المعرفيػػػات ثػػػـ إلػػػ  المسػػػممات البسػػػيطة ثػػػـ إلػػػ  نظريػػػات 
وتعميمػػات ونتػػائج تسػػ ـ فػػ  حػػؿ المسػػائؿ والمشػػكالت، سػػوا  فػػ  العمػػـو الطبيعيػػة أو غيرهػػا مػػف 

. ف   كنز مف كنػوز الحيػاد التػ  نعيشػ ا تنػتج عػف العقػؿ المفكػر والفيزيػا  المطػػورد، وتسػ ـ  العمـو
لعمػػػـ وحػػ  االكتشػػاؼ فػ  تنميػة القػػدرد عمػ  التػذوؽ والتقػػدير وتكػويف الميػوؿ االيجابيػػة نحػو حػػ  ا

 (.03-04: 6113عيس ، واالبتكار  
كما إف مشاركة الطال  ف  األنشطة العممية وف  تنظيـ المعرفة والربط بيف المفػاهيـ الرئيسػة      

والفرعية يمكف أف يسػ ما فػ  تنميػة عمميػات العمػـ لديػي بحيػه تكػوف عػادات تعميميػة لديػي ، ويػدت  
دريسػية  ذلؾ استجابة موضوعية لما ينادي بي عمما  التربية العممية مف روية اعتماد إستراتيجيات ت

حديثة ، تتكد أهميػة التفاعػؿ بػيف المعمػـ والطالػ  فػ  المواقػؼ التعميميػة وتػوفر اإلمكانػات الماديػة 
 -ومن ػػا الفيزيػػا  -راسػػة والتنقيػػ  وسػػبر أغػػوار العمػػـووالمعنويػػة كافػػة التػػ  تمكػػف الطالػػ  مػػف الد

السػػػتراتيجيات بنفسػػػي لموصػػػوؿ إلػػػ  الحقيقػػػة، ومػػػف هنػػػا تػػػدت  أهميػػػة تػػػدري  الطمبػػػة عمػػػ  اعتمػػػاد ا
الحديثػػػة، فعػػػف طريػػػؽ اعتمػػػادهـ إياهػػػا وهػػػـ عمػػػ  مقاعػػػد الدراسػػػة يستكشػػػفوف محاسػػػن ا ومميزات ػػػا 

أف ين ػػوا دراسػػت ـ بػػدكثر  مػػدون ا مسػػتقبال، ف ػػـ يحتػػاجوف إلػػ ويتعايشػػوف مع ػػا عمميػػا، وبالتػػال  يعت
 .(0110: 6106الباوي وشمر، جيدد مميئة بالمحتو  المعرف    مف مجرد ذاكرد

ويػػر  الباحػػه أف اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة هػػ  اسػػتراتيجية حديثػػة نسػػبيا يمكػػف اعتمادهػػا     
ف  تدريس الفيزيػا  العمميػة الرتبػاط  طوات ػا مػ   طػوات عمميػات العمػـ وتنفيػذ التجربػة الفيزيائيػة، 

 ولذلؾ تبرز مشكمة الدراسة بالستاؿ الرئيس التال :
باساااتراتيجية المحطاااات العممياااة عماااا تنمياااة عممياااات العمااام ماااا أثااار تااادريس الفيزيااااء العممياااة 

 .التكاممية لدى طمبة المستوى االول بكمية المجتمع م/ عدن
 ويتفرع مف هذا الستاؿ األسئمة الفرعية التالية:

( بػػيف متوسػػػط  درجػػػات التطبيػػؽ α≤1.10هػػؿ يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيطا عنػػد مسػػتو  داللػػة   -0
ممية تعز  التجريبية والضابطة عم  ا تبار عمميات العمـ التكا البعدي لمطمبة ف  المجموعتيف

 المحطات العممية، التقميدية(؟.الستراتيجية التدريس  
( بػػػيف متوسػػػػط  درجػػػػات طمبػػػة  α≤1.10هػػػؿ يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيطا عنػػػد مسػػػتو  داللػػػة   -6

 (؟.إناه - ذكورة يعز  لمتغير الجنس المجموعة التجريبية عم  ا تبار عمميات العمـ التكاممي
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( بػػػػػيف متوسػػػػػط  درجػػػػػات α ≤1.10هػػػػػؿ يوجػػػػػد فػػػػػرؽ داؿ احصػػػػػائيا عنػػػػػد مسػػػػػتو  داللػػػػػة    -4
التطبيقػػيف القبمػػ  والبعػػدي لكػػؿ مجموعػػة عمػػ  حػػدد  تجريبيػػة، ضػػابطة( عمػػ  ا تبػػار عمميػػات 

 العمـ؟. 
 فرضيات الدراسة:

التطبيػػؽ ( بػػيف متوسػػػط  درجػػػات α≤1.10ال يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيطا عنػػد مسػػتو  داللػػة   -0
مميػػػة البعػػػدي لمطمبػػػة فػػػ  المجمػػػوعتيف التجريبيػػػة والضػػػابطة عمػػػ  ا تبػػػار عمميػػػات العمػػػـ التكا

 المحطات العممية، التقميدية(؟يعز  الستراتيجية التدريس  
( بػػيف متوسػػػط  درجػػػات التطبيػػؽ α≤1.10ال يوجػػد فػػرؽ داؿ إحصػػائيطا عنػػد مسػػتو  داللػػة   -6

ا تبػار عمميػات العمػـ التكامميػة يعػز  لمتغيػر الجػنس  البعدي لطمبة المجموعة التجريبيػة عمػ 
 إناه (؟ - ذكور

( بيف متوسػط  درجػات التطبيقػيف α ≤1.10ال يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند مستو  داللة    -4
 القبم  والبعدي لكؿ مجموعة عم  حدد  تجريبية، ضابطة( عم  ا تبار عمميات العمـ

 : يتمثؿ هدؼ الدارسة ف :هدف الدراسة
رؼ عمػػ  أثػػر تػػدريس الفيزيػػا  العمميػػة باسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة فػػ  تنميػػة عمميػػات العمػػـ التعػػ

التكامميػػػة لػػػد  طمبػػػة المجموعػػػة التجريبيػػػة مقارنػػػة بػػػدثر الطريقػػػة التقميديػػػة فػػػ  تنميت ػػػا لػػػد  طمبػػػة 
إنػػاه(،  -ذكػػورر جػػنس طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة  المجموعػػة الضػػابطة، وكػػذا التعػػرؼ عمػػ  أثػػ

 ف درسوا باست داـ المحطات العممية عم  تنمية عمميات العمـ التكاممية نفس ا.الذي
 : تتم ص أهمية الدراسة باالت :أهمية الدراسة

تقػػػديـ اسػػػػتراتيجية تدريسػػػية حديثػػػػة نسػػػػبيا وهػػػ  اسػػػػتراتيجية المحطػػػػات العمميػػػة وتوضػػػػيا كيفيػػػػة  .0
 است دام ا ف  التدريس.

إلػػ   اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة وكيفيػػة تػػدريس  توجيػػي نظػػر القػػائميف عمػػ  تػػدريس الفيزيػػا  .6
 الفيزيا  بواسطت ا.

 : اقتصرت الدراسة عم :حدود الدراسة
تجػػار  الفيزيػػا  العمميػػة المقػػررد ضػػمف ال طػػة الدراسػػية لمجانػػ  العممػػ  لطمبػػة المسػػتو  األوؿ  -

 ـ.6102ـ/6102االقسػاـ العمميػػة فػػ  كميػػة المجتمػػ  ـ/عػدف  ػػالؿ الفصػػؿ الثػػان  لمعػػاـ الدراسػػ  
، وتوصيؿ المقاومات، قػانوف وقانوف هػوؾ، والبنػدوؿ البسػيط، و  وعددها ست تجار  ه  قانوف اـو

 نيوتف الثان ، واالحتكاؾ(.
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ضػػبط  تعريؼ اإلجرائػػ ، تفسػػير البيانػػات،قيػػاس عمميػػات العمػػـ التكامميػػة ال مػػس المتمثمػػة بػػػ: ال -
بػػػػة قسػػػػم   تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػات، المتغيػػػػرات، فػػػػرض الفػػػػروض، التجريػػػػ ( لػػػػد  عينػػػػة مػػػػف طم

 الممتيميديا( باست داـ ا تبار أعد ل ذا الغرض.
تنفيػػذ طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة التجػػار  باسػػت داـ اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة وتنفيػػذ طمبػػة  -

 المجموعة الضابطة التجار  نفس ا بالطريقة التقميدية.
 :مصطمحات الدراسة

االسػػتقفا  األثػػر: يعػػرؼ لغويػػاط بدنػػي: "تقػػديـ الشػػ  ، وذكػػر الشػػ  ، ورسػػـ الشػػ   البػػاق ، واألثػػر: 
 (.03: 0،  0121ابف زكريا، واالتباع"  

( بدني: "مد  القدرد عم  تحقيؽ نتائج مست دفة، وتتدثر هػذص القػدرد 02: 6100ويعرفي الجساس   
تناسػػ  لممػػد الت أو المػػوارد دوف إهػػدار أو بمػػد  النجػػا  فػػ  ا تيػػار واسػػت داـ مػػزيج مناسػػ  وم

 إسراؼ".
ويعرؼ األثر اجرائيا بدني: مقدار التغيير الذي يحده ف  تنمية عمميػات العمػـ التكامميػة لػد  عينػة 

 المحطات العممية، التقميدية(.ا  است داـ استراتيجية التدريس  الدراسة جر 
بدن ػا: "عبػارد عػف إجػرا ات التػدريس التػ  ( 622: 6116يعرف ػا زيتػوف   استراتيجية التادريس:

ي طط ػا القػائـ بالتػػدريس مسػبقا، بحيػه تعينػػي عمػ  تنفيػػذ التػدريس لمنظومػة التػػدريس التػ  يبني ػػا، 
 وبدقص  فعالية ممكنة".

( بدن ػا: "مجموعػة مػف اإلجػرا ات التطبيقيػة التػ  ي تارهػا المعمػـ فػ  60: 6114يعرف ا ال والدد  
ا يػػتال ـ مػػ  بنيػػة المػػادد التعميميػػة وحاجػػات الطمبػػة لتحقيػػؽ األهػػداؼ ضػػو  مبػػادر وفرضػػيات بمػػ

 التربوية المقصودد ف  زمف محد د". 
فف ا تيار الوسائؿ واالمكانات المتاحة واعتمادهػا ( بدن ا: "020: 6101بيع  وسعيد  ويعرف ا الر 

 ف  قيادد عممية التدريس لتحقيؽ االهداؼ المرغوبة لد  الطمبة".
 

   Scientific station strategy :ة المحطات العممية استراتيجي
فػ  مجموعػات  ريقػة تػدريس ينتقػؿ في ػا المتعممػيفط"بدن ػا:  (Jones ,2007 ,16) عرف ػا جػونز

صغيرد عبر سمسمة مف المحطػات ممػا يتػيا ل ػـ تدديػة  كػؿ األنشػطة الم تمفػة عبػر التنػاو  عمػ  
ضالط عف المفاهيـ التػ  المحطات الم تمفة، ويمكف لممحطات أف تدعـ تدريس المفاهيـ المجردد، ف

  ـ".قدر كبير مف التكرار، كما يمكن ا أف تغط  مف ـو واحد، أو عدد مفاهي تحتا  إل 
ريسػػية يػػتـ في ػػا توزيػػ  ويعػػرؼ الباحػػه اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة إجرائيػػاط بدن ػػا: اسػػتراتيجية تد

( طمبػػػػة يمارسػػػػوا األنشػػػػطة التعميميػػػػة بمػػػػرورهـ عمػػػػ  اربػػػػ  2-3مجموعػػػػات صػػػػغيرد   الطمبػػػػة إلػػػػ 
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قرائيػػػػة، صػػػػورية، استكشػػػػافية، استشػػػػارية( ب ػػػػدؼ تنميػػػػة عمميػػػػات العمػػػػـ محطػػػػات بشػػػػكؿ متتػػػػاب   
 كاممية لدي ـ مف  الؿ دراست ـ مادد الفيزيا  العممية.الت

تعػػرؼ عمميػػات العمػػـ لغويػػا بدن ػػا: "الطػػرؽ العمميػػة لمبحػػه فػػ  األحػػداه والظػػواهر  عمميااات العماام:
الطبيعية وما قد ينشد عن ا مف مشكالت، أما العمـ هو إدراؾ الش   بتحقيقي وهو اليقيف والمعرفػة" 

 (.06: 6110 نصر اهلل، 
(  بدن ػا: "األنشػطة العقميػة والعمميػة المنظمػة التػ  يقػـو ب ػا 0481: 6118 ا ابو جحجػو   ويعرف

اإلنساف ف  أثنا  التوصؿ إل   النتائج الممكنة لمعمـ مف ج ة، وف  أثنا  الحكـ عمػ  هػذص النتػائج 
مػػف ج ػػة أ ػػر ، والتػػ  تمثػػؿ سػػموؾ العممػػا ، وهػػ  قابمػػة لالنتقػػاؿ مػػف موقػػؼ إلػػ  ي ػػر، ويمكػػف 

 باط تعمم ا بدي محتو ".غال
( بدن ػػا: "عمميػػات عقميػػة متقدمػػة تعتمػػد عمػػ  عمميػػات العمػػـ األساسػػية، 21: 6111ويعرف ػػا عمػػ   

ولذا تست دـ ف  مراحػؿ التعمػيـ المتػد رد نظػراط لمػا تتطمبػي مػف قػدرات عقميػة عميػا، وتتمثػؿ عمميػات 
وض، والتجريػ ، وتفسػػير  ضػبط المتغيػػرات، وفػرض الفػر  العمػـ التكامميػة فػ   مػػس عمميػات هػ :

 البيانات، والتعريؼ اإلجرائ (".
 وفيما يم  تعريفات لعمميات العمـ التكاممية الت  تناول ا الباحه ف  هذص الدراسة: 

التعريفات اإلجرائية: وتعن  " وصػؼ الجسػـ أو الحػده أو النظػاـ بدوصػاؼ يمكػف أف تالحػظ  -0
ية، يػد عمػا يفعػؿ أو يعػرؼ عمميػة أو  اصػأو تقاس أو تفعػػؿ، أي أن ػا عمميػة اإل بػار بالتحد

 (.20: 0116العبيدي، سوا  أكانت كمية أو كيفية"  
تفسػػػير البيانػػػات: ُعرفػػػت بدن ػػػا: "العثػػػور عمػػػ  األسػػػبا  التػػػ  مػػػف أجم ػػػا تقػػػ  األحػػػػداه، أو  -6

فػػ   الدراسة عػف الػشروط أو الظروؼ المحددد الت  تعيف وقوع تمؾ األحداه، والتفسير يفيدنا
االنطػػػالؽ بالمعرفػػة العمميػػة إلػػ  األمػػاـ، ويكشػػؼ الثغػػرات القائمػػة فػػ  ف منػػا، ويحػػاوؿ تػػدبير 

 (. 11: 6116زيتوف، صؿ بيف تمؾ الثغرات"  الظروؼ التػ  تػشيد في ا الجسور الت  ت
( بدن ػػػا: "القػػػدرد عمػػػ  تحديػػػد متغيػػػرات الدراسػػػة 21: 6111: يعرف ػػػا عمػػػ   ضػػػبط المتغيػػػرات -4

 تابعة م  عزؿ أثر المتغيرات الد يمة تم يدا لفرض الفروض".  المستقمة وال
( بدن ا: " قػدرد الطالػ  عمػ  اقتػرا  مجموعػة 04: 6100فرض الفرضيات: يعرف ا الجرع    -3

مػػف الحمػػوؿ لممشػػكمة المطروحػػة  السػػتاؿ( قابمػػة لال تبػػار وا ضػػاع ا لمتجريػػ  ال تيػػار الحػػؿ 
 الصحيا".

بدن ػػػا: "موقػػػؼ اصػػػطناع  ال تبػػػار صػػػحة الفػػػروض  (20: 6111التجريػػػ : يعرف ػػػا عمػػػ    -0
يعزؿ فيي الطال  المتغيرات الد يمة ويدرس أثر المتغير المسػتقؿ عمػ  المتغيػر التػاب ، لمتدكػد 
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مػػف صػػحة معمومػػة معينػػة أو لمحاولػػة التوصػػؿ إلػػ   التعميمػػات التػػ  تحكػػـ ، سػػموؾ المتغيػػر 
 التاب ".

 ػػػا: هػػػ  مجموعػػػة مػػػف العمميػػػات العقميػػػة والم ػػػارات ويعرف ػػػا الباحػػػه اجرائيػػػا فػػػ  هػػػذص الدراسػػػة بدن
المتعددد واألنشطة الم تمفة وتشمؿ  التعريؼ اإلجرائ ، تفسير البيانات،  ضبط المتغيرات، فػرض 
الفػػػروض، التجريػػػ ( والتػػػ  يسػػػع  مػػػف  الل ػػػا الطالػػػ  لحػػػؿ مشػػػكمة عمميػػػة تواج ػػػي وصػػػوال إلػػػ   

فػػ  ا تبػػار عمميػػات العمػػـ التكامميػػة المعػػد  النتػػائج وتقػػاس بالدرجػػة التػػ  سيحصػػؿ عمي ػػا الطالػػ 
 لذلؾ.

 الطريقة واالجراءات:
شػػػبي التجريبػػػ  ذو التصػػػميـ اسػػػت دـ الباحػػػه المػػػن ج لتحقيػػػؽ هػػػدؼ الدراسػػػة  :مػػػن ج الدراسػػػة -أ 

يوضػػػػا التصػػػػميـ التجريبػػػػ   (0 والجػػػػدوؿ  تجريبيػػػػة، ضػػػػابطة(،ذي المجمػػػػوعتيف   التجريبػػػػ 
 لمدراسة.

 للدزاست( التصميم التجسيبي 1جدول )

 املتغير التابع املتغير املستلل جيافؤ املجموعتين املجموعت

اختباز عملياث العلم  التجسيبيت

 التيامليت

استراجيجيت املحطاث 

 العلميت
عملياث العلم 

 التيامليت
 الطسيلت الاعتيادًت الظابطت

 : الدراسة متغيرات -ب 
 والطريقة التقميدية.المتغيرات المستقمة: استراتيجية المحطات العممية، 

 المتغير التاب : عمميات العمـ التكاممية.
   الدراسة وعينتها: مجتمع -ج 

بكميػة المجتمػ  محافظػة  الممتحقػيف األولػ  الجامعيػة السػنة جمي  طمبة مف الدراسة مجتم  تكوف  
( ت صصات ه   هندسػة الحاسػو ، برمجػة 2المسجميف ف  الت صصات العممية وعددها   عدف

تقنيػػػة المعمومػػػات، تكنولوجيػػػا السػػػيارات، تكييػػػؼ وتبريػػػد ،هندسػػػة إنشػػػائية، ممتيميػػػديا (  الحاسػػػو ،
مػف مجمػوعتيف  ت ػاتكونػت عين ، بينمػاـ6102/6102الدراسػ   والمنتظمػيف فػ  الدراسػة فػ  العػاـ

بالطريقػة القصػدية بسػب   ا تيػرتت صػص   تقنيػة المعمومػات؛ وممتيميػديا(  هػذا المجتمػ  فػ مف 
العشػػػوائ  ألحػػػد الت صصػػػيف ليمثػػػؿ  تيػػػار االفػػػ  هػػػذيف الت صصػػػيف؛ وتػػػـ  كػػػوروذ وجػػػود إنػػػاه

( توزيػػ  الطمبػػة وفػػػؽ 6، ويبػػيف الجػػػدوؿ  المجموعػػة التجريبيػػة واآل ػػر ليمثػػػؿ المجموعػػة الضػػابطة
 المجموعتيف التجريبية والضابطة. 
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 ( جوشيع عيىت الدزاست إلى  مجموعت ججسيبيت ومجموعت طابطت2جدول )

 عدد الطلبت التخصص هوع املجموعت
عدد 

 الطالباث
 املجموع

 21 8 13 ملتيميدًا التجسيبيت

 22 7 15 جلىيت املعلوماث الظابطت

 43 15 28 املجموع

المجموعػة   ادرسػت وقد درست المجموعتيف التجار  العمميػة المحػددد سػمفا فػ  الم تبػر، حيػه    
 المعتػػادد الضػػابطة بالطريقػػة المجموعػػة  اة المحطػػات العمميػػة، بينمػػا درسػػتاسػػتراتيجيب التجريبيػػة
 . التقميدية(

 :اعداد متطمبات الدراسة -ج
قػانوف دد العمميػة  والمتمثمػة بسػت تجػار  وهػ   إعػداد ال طػط التدريسػية لممحتػو  العممػ  لممػا  -

، وتوصػػيؿ المقاومػػات، وقػػانوف هػػوؾ، والبنػػدوؿ البسػػيط، وقػػانوف نيػػوتف الثػػان ، واالحتكػػاؾ(،  اـو
متطمبػات وفؽ استراتيجية المحطات العمميػة التػ  تعتمػد عمػ  االنشػطة العمميػة وبمػا يتوافػؽ مػ  

 -قرائيػةتنمية العمميػات العمميػة حيػه تػـ الت طػيط لمتجػار  الفيزيائيػة وفػؽ المحطػات االتيػة:  ال
( وهػػذص المحطػػات تتناسػػ  مػػ  واقػػ  المعمػػؿ الموجػػود فػػ  استشػػارية –االستكشػػافية  –الصػػورية 

ال طػػط عمػػ  محكمػػيف  مت صصػػيف بطرائػػؽ التػػدريس والفيزيػػا   ترضػػعُ  ثػػـالكميػػة وامكانياتػػي، 
ومن ـ مدرس المادد، وتـ مراجعت ا وتج يػز أوراؽ العمػؿ والمعمػؿ بمسػاعدد مػدرس المػادد الػذي 

 التدريس. ب قاـ
( 66هػػدؼ الدراسػػة تػػـ اعػػداد ا تبػػار تكػػوف بصػػورتي االوليػػة مػػف  لتحقيػػؽ  إعػػداد أداد الدراسػػة: -

فقػػرد، مػػف نػػوع اال تيػػار مػػف متعػػدد ذي البػػدائؿ األربعػػة لقيػػاس عمميػػات العمػػـ التكامميػػة توزعػػت 
المحتػو  ( يبيف توزي  فقرات اال تبػار عمػ  بعػد 4فقراتي عم  التجار  العممية الست والجدوؿ  

 وعمميات العمـ. 
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 ( جوشيع فلساث اختباز عملياث العلم التيامليت على املحتوى 3جدول زكم )

 التجسبت م

 عملياث العلم التيامليت

 العدد
التعسيف 

 الاجسائي

جفسير 

 البياهاث

طبط 

 املتغيراث

فسض 

 الفسوض
 التجسيب

14% 18% 27% 23% 18% 

 4 1 1 1 1 0 كاهون اوم  .1

 3 1 0 1 1 0 امللاوماثجوصيل   .2

 4 1 1 1 0 1 كاهون هون  .3

 3 0 1 1 1 0 البىدول البسيط  .4

 3 0 1 1 0 1 كاهون هيوجً الثاوي  .5

 5 1 1 1 1 1 الاحتيان  .6

 22 4 5 6 4 3 املجموع

 ولتصحيا اال تبار اعطيت االجابة الصحيحة درجة واحدد واالجابة ال اطئة صفر
 صدق االختبار:

( مػػف أعضػػا  8اال تبػػار عمػػ    يصػػدؽ المحكمػػيف: لمتدكػػد مػػف صػػدؽ اال تبػػار تػػـ عرضػػ -   
وطبقػػػػػاط ، ال يئػػػػػة التدريسػػػػػية المت صصػػػػػيف فػػػػػ  المنػػػػػاهج وطرائػػػػػؽ التػػػػػدريس، وفػػػػػ  مػػػػػادد الفيزيػػػػػا 

 ، أعيػػد النظػػر فػػ  اال تبػار مػػرد أ ػػر ، حيػػه أعيػدت صػػياغة بعػػض الفقػػرات والبػػدائؿات ـلمالحظػ
 لؾ تحقؽ لال تبار الصدؽ الظاهري.وبذ، ئ ـف  ضو  يرا

  الدا م : االتساؽ صدؽ -
، ت العمػػـ والدرجػػة الكميػػة لال تبػػارويقصػػد بػػي قػػود االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ عمميػػة مػػف عمميػػا    

وتحقػػؽ الباحػػه مػػف صػػدؽ االتسػػاؽ الػػدا م  لال تبػػار بتطبيقػػي عمػػ  عينػػة اسػػتطالعية مػػف  ػػار  
، وتـ حسػا  معامػؿ االرتبػاط بػيف ( طال 61ر وبمغ عددهـ  سوا المقر أفراد عينة الدراسة ممف در 

 ( 3درجة  كؿ عممية مف عمميات العمـ  والدرجة الكمية لال تبار كما يبين ا الجدوؿ  
 معامل الازجباط بين دزجت ول عمليت مً عملياث العلم والدزجت اليليت لالختباز. (4جدول )

 مستوى الداللت معامل الازجباط عىاصس عمليت العلم التيامليت

 000.0 0**671. التعسيف الاجسائي

 000.0 0**867. التفسير

 000.0 0**716. طبط املتغيراث

 000.0 0**900. فسض الفسوض

 000.0 0**743. التجسيب
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 ذو لال تبار ارتباططا الكمية الدرجة م  ترتبط عمميات العمـ  جمي  ( أف3الجدوؿ   مف يتضا    
 .دا مياط  متسؽ اال تبار أف عم  يدؿ وهذا (α ≤1.10  داللة مستو عند  إحصائية داللة

 ثبات اال تبار: -
 ( يوضا ذلؾ:0لمتدكد مف ثبات اال تبار است دمت معادلة كرونباخ الفا والجدوؿ    

 (20( معامالث ثباث الاختباز التحصيلي بمعادلت الفا هسوهباخ )ن = 5جدول )

 معامل الفا الاسئلت عدد العمليت املساد كياسها م

 0.787 3 التعسيف الاجسائي 1

 0.745 4 التفسير 2

 0.779 6 طبط املتغيراث 3

 0.716 5 فسض الفسوض 4

 0.786 4 التجسيب 5

 0.799 22 عىاصس عمليت العلم التيامليت

وعالية يتضا مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ثبات اال تبار جيدص ف  جمي  المستويات       
مػػػؿ الثبػػػات باسػػػت داـ معادلػػػة (. وكػػػذلؾ تػػػـ حسػػػا  معا0.799فػػػ  اال تبػػػار ككػػػؿ حيػػػه بمغػػػت  

 مناسػػػبة( وتعػػػد هػػػذص القيمػػػة 0.816  تػػػي( حيػػػه بمغػػػت قيمKr 21 -60ريتشاردسػػػوف – كػػػودر
 الدراسة الحالية. ألغراض

 :ميدانيا إجراءات تطبيق الدراسة
 التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة: -

وذلؾ لمتدكػد   تجريبية، ضابطة(مجموعت  الدراسة   عم اتطبيؽ ا تبار عمميات العمـ قبميط تـ      
 ( يبيف ذلؾ. 2والجدوؿ  لعينتيف مستقمتيف،  هما قبؿ بد  التجربة واست داـ ا تبار  ت(مف تكافت 

طي أداء ( املتوسطاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت وكيمت اختباز "ث" للفسق بين متوس6جدول زكم )

 ول مً املجموعت التجسيبيت واملجموعت الظابطت في التطبيم اللبلي لالختباز.

 املجموعت
عدد 

 الطلبت

املتوسط 

 الحسابي

الاهحساف 

 املعيازي 

دزجاث 

 الحسيت
 كيمت ث

مستوى 

 الداللت

 2.109 4.38 21 التجسيبيت 
41 0.500 0.620 

 1.836 4.68 22 الظابطت

لمفػروؽ بػيف متوسػط  المجمػوعتيف تسػاوي  ( T-test) ( أف قيمة ت2  يتضا مف الجدوؿ       
( وهػذا α ≤1.10( وه  أكبر مف مستو  الداللة  6201.( عند مستو  الداللة يساوي  1.011 

يػػػدؿ عمػػػ  تكػػػافت مجمػػػوعت  عينػػػة الدراسػػػة إحصػػػائياط فػػػ  أدائ ػػػـ عمػػػ  ا تبػػػار عمميػػػات العمػػػـ فػػػ  
 التطبيؽ القبم  مقاساط بمتوسط درجات ـ. 
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 تكافؤ المجموعة التجريبية وفقًا لمجنس:
تـ رصد درجات طال  وطالبات المجموعة التجريبية ف  التطبيؽ القبم  لال تبار واست داـ       
 ( يبيف ذلؾ.2ار  ت( لعينتيف مستقمتيف لمتدكد مف تكافتهما، والجدوؿ  ا تب

(املتوسطاث الحسابيت والاهحسافاث املعيازيت وكيمت "ث" للفسق بين متوسطي دزجاث 7جدول زكم )

 للجيس
ً
 التطبيم اللبلي لطلبت املجموعت التجسيبيت وفلا

 الاهحساف املتوسط العدد الجيس
دزجاث 

 الحسيت
 كيمت ث

مستوى 

 الداللت

 2.329 4.38 13 ذهوز 
19 0.010 0.992 

 1.847 4.38 8 إهاث

لمفػػػػرؽ بػػػػيف متوسػػػػط  طػػػػال  وطالبػػػػات  (T-test)( أف قيمػػػػة ا تبػػػػار2يتضػػػػا مػػػػف الجػػػػدوؿ     
( وهػػػ  أكبػػػػر مػػػػف 0.992( عنػػػػد مسػػػػتو  الداللػػػة يسػػػػاوي  1.101المجموعػػػة التجريبيػػػػة تسػػػاوي  

( وهػػػذا يػػدؿ عمػػػ  تكافتهمػػػا إحصػػائياط فػػػ  أدائ ػػػـ القبمػػ  عمػػػ  ا تبػػػار α ≤1.10مسػػتو  الداللػػػة  
 عمميات العمـ  مقاساط بمتوسط درجات ـ. 

ـ واسػػػتغرؽ تنفيػػػذها سػػػتة اسػػػابي ، 6102/ 66/4بػػػدأ تطبيػػػؽ التجربػػػة  يػػػـو االربعػػػا  الموافػػػؽ  -
يجية حيػػه قػػاـ مػػدرس المػػادد بتػػدريس المجموعػػة التجريبيػػة التجػػار  العمميػػة باسػػت داـ اسػػترات
 المحطات العممية وتدريس المجموعة الضابطة التجار  نفس ا باست داـ الطريقة التقميدية.

تػػـ تطبيػػؽ ا تبػػار عمميػػات العمػػـ بعػػديطا عمػػ  مجمػػوعت  الدراسػػة بعػػد تنفيػػذ التجربػػة وذلػػؾ يػػـو  -
 ـ.6102/ 01/0االربعا  الموافؽ 

ال تبػػػار صػػػحة فرضػػػيت   SPSSتػػػـ جمػػػ  البيانػػػات ومعالجت ػػػا احصػػػائيا باسػػػت داـ برنػػػامج      
 الدراسة واالجابة عف ستالي ا.

 النتائج ومناقشتها:
هػؿ يوجػد فػرؽ داؿ إحصػائيطا عنػد مسػتو  داللػة ة بالستاؿ االوؿ والذي نص عمػ : "النتائج المتعمق

 1.10≥α بػػيف متوسػػػط  درجػػػات التطبيػػؽ البعػػدي لمطمبػػة فػػ  المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة )
المحطػػات العمميػػة، التقميديػػة(؟. مميػػة تعػػز  السػػتراتيجية التػػدريس  يػػات العمػػـ التكاعمػػ  ا تبػػار عمم

لإلجابػػػة عػػػف هػػػذا السػػػتاؿ، تػػػـ صػػػوغ الفرضػػػية التاليػػػة: ال يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيطا عنػػػد مسػػػتو  
 1.10≥α بػػيف متوسػػػط  درجػػػات التطبيػػؽ البعػػدي لمطمبػػة فػػ  المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة )

المحطػػات العمميػػة، التقميديػػة(. مميػػة تعػػز  السػػتراتيجية التػػدريس  ات العمػػـ التكاعمػػ  ا تبػػار عمميػػ
ولمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفرضػػية تػػـ اسػػت داـ ا تبػػار  ت( لمبيانػػات المسػػتقمة لممقارنػػة بػػيف متوسػػط  
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درجػػات الطمبػػة فػػ  التطبيػػؽ البعػػدي لال تبػػار وكػػذلؾ تػػـ حسػػا  حجػػـ االثػػر، فكانػػت النتػػائج كمػػا 
 (: 8يوضح ا الجدوؿ  

( هتائج اختباز )ث( للملازهت بين متوسطي دزجاث طلبت املجموعتين التجسيبيت والظابطت في التطبيم 8جدول )

 البعدي الختباز عملياث العلم. 

 املستوى 

 املجموعت التجسيبيت

 21ن =

 املجموعت الظابطت

 22ن =
دزجت 

 الحسيت

كيمت)ث( 

 املحسوبت

مستوى 

 الداللت

مسبع 

إًتا )
2

) 

جم 

 ألاثس

(d)  املتوسطاث

 الحسابيت

الاهحسافا

ث 

 املعيازيت

املتوسطاث 

 الحسابيت

الاهحسافاث 

 املعيازيت

التعسيف 

 الاجسائي
1.90 .625 1.27 .703 41 3.112

*
 .003 0.19 0.94 

 41 646. 1.68 539. 3.24 التفسير
*
8.554 .000 0.64 2.61 

 41 685. 4.23 669. 5.05 طبط املتغيراث
*
3.969 .000 0.28 1.21 

8.080 41 834. 2.14 793. 4.14 فسض الفسوض
*

 .000 0.61 2.47 

4.284 41 309. 2.00 658. 2.67 التجسيب
*

 .000 0.31 1.31 

9.020 41 1.937 11.32 2.191 17.00 الىلي
*

 .000 0.66 2.75 

 (≤1.10* دالة عند مستو  داللة  
المتوسػػطات الحسػػابية إلحصػػائيات درجػػات طمبػػة ( اال ػػتالؼ الحاصػػؿ بػػيف 8يبػػيف الجػػدوؿ       

المجموعػة التجريبيػة والضػابطة فػػ  اال تبػار البعػدي لعمميػات العمػػـ. حيػه بمػغ المتوسػط الحسػػاب  
( درجة؛ ف  حيف كاف المتوسط الحسػاب  الكمػ  17.00الكم  لدرجات طمبة المجموعة التجريبية  

وكػػػاف الفػػػرؽ فػػػ  المتوسػػػطات الكميػػػة بػػػيف ( درجػػػة، 00.46لػػػدرجات طمبػػػة المجموعػػػة الضػػػابطة  
 ( درجة، لصالا المجموعة التجريبية.0.28المجموعتيف  

كمػػا أف قيمػػة  ت( المحسػػوبة بػػيف متوسػػط  درجػػات الطمبػػة فػػ  المجمػػوعتيف لجميػػ  عمميػػات     
العمػػـ التكامميػػة   التعريػػؼ اإلجرائػػ ، والتفسػػير، وضػػبط المتغيػػرات، وفػػرض الفػػروض، والتجريػػ (، 

( وهػػذا يعنػػ  α≤1.10جػػة الكميػػة لعمميػػات العمػػـ التكامميػػة دالػػة احصػػائياط عنػػد مسػػتو  داللػػة  ولمدر 
رفػػض الفرضػػية الصػػفرية األولػػ  وقبػػوؿ الفرضػػية البديمػػة التػػ  تػػنص عمػػ  " يوجػػد فػػرؽ ذي داللػػة 

( بػيف متوسػػط  درجػػات الطمبػة فػ  المجمػوعتيف التجريبيػة α≤1.10إحصائية عند مستو  داللة  
عمػػ  ا تبػػار عمميػػات العمػػـ التكامميػػة تعػػز  السػػتراتيجية التػػدريس   المحطػػات العمميػػة،  والضػػابطة

 التقميدية(، ولصالا استراتيجية المحطات العممية.
ولمعرفػة حجػػـ األثػر لفاعميػػة اسػتراتيجية المحطػػات العمميػػة فػ  تنميػػة عمميػات العمػػـ التكامميػػة      

 لد  عينة الدراسة، نست دـ معادلة كوهيف
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 ولحسا  حجـ األثر يتـ حسا  مرب  إيتا مف المعادلة التالية:
 

 حيه 
 الحرية.( درجة dfمرب  ا تبار  ت(،   ) t2،  مرب  إيتا (2

 :  حجـ األثر مف المعادلة التاليةوبعد ذلؾ تـ حسا
 ( يمثؿ حجـ األثر.dحيه   

( إلػػػ   قػػػيـ حجػػػـ األثػػػر التػػػ  يػػػتـ 1( فػػػ  الجػػػدوؿ  20 -02، ص 0112ويشػػػير منصػػػور      
  إيتا لمرب  عندها الحكـ عم  مستواص  كبير، متوسط، صغير( وفقا

 .(dوحجـ اآلثر   (2
)إًتا  ملسبع وفلا التأثير ( مستوياث9جدول)

 (dوحجم ألاثس) (2

 ألاداة املستخدمت
 حجم ألاثس

 هبير متوسط صغير

)مسبع إًتا 
 فأهبر 0.14 مً 0.14إلى  أكل مً  0.06مً  0.06إلى  اكل مً  0.01مً  (2

 فأهبر 0.8 مً 0.8إلى  أكل مً  0.5مً   0.5إلى  اكل مً  0.2مً  (dحجم آلاثس)

( بػػالقيـ المحػػددد فػػ  جػػدوؿ 8وبمقارنػػة قػػيـ حجػػـ األثػػر التػػ  تػػـ الحصػػوؿ عمي ػػا فػػ  جػػدوؿ       
( لمحكـ عم  مستويات تدثير استراتيجية المحطات العممية نجػد أف تدثيرهػا كػاف كبيػرا فػ  تنميػة 1 

عمميات العمـ التكاممية بشكؿ عاـ وف  تنميػة كػؿ عمميػة مػف عمميات ػا المحػددد فػ  الدراسػة بشػكؿ 
  اص. 

وبػػػذلؾ يمكػػػف القػػػوؿ بػػػدف تنميػػػة عمميػػػات العمػػػـ التكامميػػػة لػػػد  طمبػػػة المسػػػتو  األوؿ فػػػ  كميػػػة    
المجتمػػ  عػػدف ت تمػػؼ بػػا تالؼ الطريقػػة التػػ  ينفػػذ ب ػػا الطمبػػة تجػػار  الفيزيػػا  العمميػػة، ولصػػالا 

 استراتيجية المحطات العممية مقارنة بالطريقة التقميدية.
 عف الستاؿ االوؿ مف اسئمة دراستي. وب ذا يكوف الباحه قد اجا  

ويمكػػف ارجػػاع  سػػب  تفػػوؽ اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة إلػػ  أف ممارسػػة الطمبػػة ل نشػػطة      
التعميميػػة فػػ  كػػؿ محطػػة مػػف المحطػػات التػػ  يمػػروف ب ػػا، يجعم ػػـ يقبمػػوف عمػػ  ممارسػػة عمميػػات 

ات والتجريػ  ، حيػه يطمػ  العمـ مف التعريؼ االجرائ  والتفسير وفرض الفػروض وضػبط المتغيػر 
مػػػن ـ لتنفيػػػذ أنشػػػطة وم ػػػاـ ت تمػػػؼ مػػػف محطػػػة أل ػػػر ، ممػػػا يتػػػيا ل ػػػـ ممارسػػػة عمميػػػات العمػػػـ 

 التكاممية.
المشػػاركة االيجابيػػة والتفاعػػؿ النشػػط بػػيف الطمبػػة جعم ػػـ يقبمػػوف عمػػ  ممارسػػة دور العممػػا  فػػ   -

 المحطات الت  يمروف عمي ا مما جعم ـ يمارسوف األنشطة بشغؼ.
 استراتيجية المحطات العممية تجعؿ الطال  محور العممية التعميمية. -
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؛ وزكػ ، 6103؛ والزيػان ، 6100وتتفؽ نتائج هذص الدراسة م  نتيجة دراسػات كػؿ مػف  سػميماف، 
 (.6106؛ والباوي والشمري، 6104

و  النتػػػائج المتعمقػػػة بالسػػػتاؿ الثػػػان  والػػػذي نػػػص عمػػػ : "هػػػؿ يوجػػػد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائيطا عنػػػد مسػػػت
 1.10≥α بيف متوسػط  درجػات طمبة  المجموعة التجريبية عم  ا تبار عمميات العمـ التكاممية )

إنػػاه (؟ لإلجابػػة عػػف هػػذا السػػتاؿ، تػػـ صػػوغ الفرضػػية التاليػػة: ال  -يعػػز  لمتغيػػر الجػػنس  ذكػػور
( بػػػػيف متوسػػػػػط  درجػػػػػات طمبػػػػة  المجموعػػػػة α≤1.10يوجػػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػػػػائيطا عنػػػػد مسػػػػتو   

إنػاه (. ولمتحقػؽ مػف  -ة عم  ا تبار عمميات العمـ التكاممية يعز  لمتغير الجنس  ذكػورالتجريبي
صػػحة الفرضػػية تػػـ اسػػت داـ ا تبػػار  ت( لمبيانػػات المسػػتقمة لممقارنػػة بػػيف متوسػػط  درجػػات ذكػػور 
ناه المجموعة التجريبية ف  التطبيؽ البعدي ال تبار عمميات العمـ التكاممية، فكانت النتائج كما  وا 

 (. 01يوضح ا الجدوؿ  
( هتائج اختباز )ث( للبياهاث املستللت للملازهت بين متوسطي دزجاث طلبت املجموعت 10جدول )

 التجسيبيت في التطبيم البعدي الختباز عملياث العلم وفم متغير جيس الطلبت.

 املستوى 

 8الاهاث  ن = 13الرهوز ن =
دزجت 

 الحسيت

كيمت)ث( 

 املحسوبت

مستوى 

 الداللت
املتوسطاث 

 الحسابيت

الاهحسافاث 

 املعيازيت

املتوسطاث 

 الحسابيت

الاهحسافاث 

 املعيازيت

 8690. 1670. 19 641. 1.88 641. 1.92 التعسيف الاجسائي

 8260. 2240. 19 707. 3.25 439. 3.31 التفسير

 2880. 1.093 19 707. 5.25 641. 4.92 طبط املتغيراث

 5310. 6380. 19 926. 4.00 725. 4.23 فسض الفسوض

 0.827 222. 19 518. 2.63 751. 2.69 التجسيب

 9400. 077. 19 2.563 17.00 2.019 17.08 الىلي

(، بػيف متوسػط  α ≤1.10( عدـ وجػود فػرؽ داؿ احصػائياط عػف مسػتو   01يبيف الجدوؿ        
درجػػػات التطبيػػػؽ البعػػػدي لمػػػذكور واإلنػػػاه فػػػ  المجموعػػػة التجريبيػػػة عمػػػ  ا تبػػػار عمميػػػات العمػػػـ 
التكامميػػة الكمػػ  أو عمػػ  كػػؿ عمميػػة مػػف العمميػػات المكونػػة لال تبػػار. وهػػذا يعنػػ  قبػػوؿ الفرضػػية 

 الصفرية الثانية. 
 وبذلؾ يكوف الباحه قد اجا  عف الستاؿ الثان . 

لباحه عدـ وجود فرؽ ذي داللة احصائية بيف طػال  وطالبػات المجموعػة التجريبيػة ويعزو ا     
فػػػ  درجػػػات ـ عمػػػ  ا تبػػػار عمميػػػات العمػػػـ إلػػػ  أف الػػػذكور واالنػػػاه قػػػد  ضػػػعوا لػػػنفس الظػػػروؼ 

 والمواقؼ التعميمية التعممية أثنا  تنفيذ التجربة.
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ؽ داؿ احصػائيا عنػد مسػتو  داللػة هؿ يوجد فػر بالستاؿ الثاله والذي نص عم : " النتائج المتعمقة
  1.10≥ α ،بيف متوسط  درجات التطبيقيف القبم  والبعػدي لكػؿ مجموعػة عمػ  حػدد  تجريبيػة )

ضابطة( عم  ا تبار عمميات العمـ؟ لإلجابة عف هذا الستاؿ، تـ صوغ الفرضػية التاليػة: ال يوجػد 
ات التطبيقػػػػيف القبمػػػػ  ( بػػػػيف متوسػػػػط  درجػػػػα ≤1.10فػػػػرؽ داؿ احصػػػػائيا عنػػػػد مسػػػػتو  داللػػػػة   

والبعػػدي لكػػؿ مجموعػػة عمػػ  حػػدد  تجريبيػػة، ضػػابطة( عمػػ  ا تبػػار عمميػػات العمػػـ. ولمتحقػػؽ مػػف 
صػػحة الفرضػػية تػػـ اسػػت داـ ا تبػػار  ت( لمبيانػػات غيػػر المسػػتقمة لممقارنػػة بػػيف متوسػػط  درجػػات 

فكانػػػت  التطبيقػػػيف القبمػػػ  والبعػػػدي لكػػػؿ مجموعػػػة عمػػػ  حػػػدد  تجريبيػػػة، ضػػػابطة( عمػػػ  اال تبػػػار،
  (.00النتائج كما يوضح ا الجدوؿ  

( هتائج اختباز )ث( للبياهاث غير املستللت للملازهت بين بين متوسطي دزجاث التطبيلين اللبلي والبعدي 11دول )ج

 ليل مجموعت على حدة )ججسيبيت، طابطت( على اختباز عملياث العلم

 املجموعت
التطبي

 ق

عدد 

 الطلبت

املتوسط 

 الحسابي

 الاهحساف

 املعيازي 

دزجاث 

 الحسيت
 كيمت ث

مستوى 

 الداللت

مسبع 

إًتا 

(
2) 

جم 

 ألاثس

(d) 

 التجسيبيت
 2.191 17.00 21 بعدي

20 *22.099 .000 0.96 6.82 
 2.109 4.38 21 كبلي

 الظابطت
 1.937 11.32 22 بعدي

21 *15.112 .000 o.92 4.56 
 1.836 4.68 22 كبلي

 (≤1.10داللة  * دالة عند مستو  
( اال تالؼ الحاصؿ بيف متوسط  التطبيقيف القبمي  والبعدي لكؿ مجموعػة 00يبيف الجدوؿ      

عم  حدد  تجريبية، ضابطة( ولصالا التطبيؽ البعدي، حيه كاف الفػرؽ بػيف متوسػط  التطبيقػيف 
 ( لممجموعة الضابطة.2.23( لممجموعة التجريبية و  06.26 

كمػػػا أف قيمػػػة  ت( المحسػػػوبة بػػػيف متوسػػػط  درجػػػات كػػػؿ مجموعػػػة عمػػػ  حػػػدد فػػػ  التطبيقػػػيف     
( وهػذا α≤1.10البعدي والقبم  ال تبار عمميات العمـ التكاممية دالة احصائياط عند مسػتو  داللػة  

( نجػد أف 00يعن  رفض الفرضية الصفرية الثالثة وقبوؿ الفرضية البديمة. واذا نظرنا ال  جػدوؿ  
كؿ استراتيجية عم  حدد  المحطات العممية، التقميدية( حجـ التدثير كبير ف  تنمية عمميات العمػـ ل

التكامميػػػػػة إال أف تػػػػػدثر الطريقػػػػػة التقميديػػػػػة كػػػػػاف اقػػػػػؿ مػػػػػف تػػػػػدثير اسػػػػػتراتيجية المحطػػػػػات العمميػػػػػة 
 كاستراتيجية حديثة ف  تنميت ا.

 دراستي.وبذلؾ يكوف الباحه قد اجا  عف الستاؿ الثاله مف أسئمة 
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ويعزو الباحه هذص النتيجة ال  اف أي طريقة تدريس م ما كانت تقميديػة او حديثػة سػتتثر فػ      
المتعممػػيف ولكػػف ت تمػػؼ درجػػة التػػدثير مػػف طريقػػة الػػ  ا ػػر  حسػػ  نوعيػػة التفاعػػؿ بػػيف الطريقػػة 

 والمتعمميف والمحتو  العمم  لممادد.
 التوصيات:

  ا، يوص  الباحه باآلت :مف  الؿ النتائج الت  تـ التوصؿ إلي
عقػػػػد دورات تدريبيػػػػة ألعضػػػػا  هيئػػػػة التػػػػدريس بالجامعػػػػات اليمنيػػػػة ولممعممػػػػيف أثنػػػػا  ال دمػػػػة  .0

بم تمػػػؼ ت صصػػػػات ـ لتػػػدريب ـ عمػػػػ  اسػػػت داـ اسػػػػتراتيجية المحطػػػات العمميػػػػة فػػػ  التػػػػدريس 
 لالستفادد من ا.

سػتراتيجية المحطػات حه أعضا  هيئة التدريس بالجامعات اليمنية وتشجيع ـ عم  اسػت داـ ا .6
 العممية ف  تدريس ـ لممقررات العممية بجان  الطرائؽ اال ر  المست دمة حاليا.

اضػػافة اسػػتراتيجية المحطػػات العمميػػة إلػػ  محتػػو  مقػػرر طرائػػؽ التػػدريس الػػذي يػػدرس لطمبػػة  .4
 كميات التربية بالجامعات اليمنية وتدريب ـ عمي ا.

 المقترحات:
التػػ  توصػػمت إلي ػػا الدراسػػة؛ فػػاف الباحػػه يقتػػر  إجػػرا ات الدراسػػات فػػ  ضػػو  النتػػائج والتوصػػيات 

 اآلتية:
است داـ استراتيجية المحطات العممية ف  تػدريس مقػررات ا ػر  لعينػة الػدرس الحاليػة وقيػاس  -0

 أثرص ف  تنمية نواتج تعمـ ا ر  مثؿ االتجاهات والميوؿ العممية.
قػررات ا ػر  لت صصػات م تمفػة ودراسػة است داـ استراتيجية المحطات العممية ف  تدريس م -6

 أثرها ف  تنمية المفاهيـ الفيزيائية وتنمية التفكير الناقد، لد  طمبة كمية المجتم .
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 أوال: المراجع العربية:

 (. معجـ مقاييس المغة، دار الفكر العرب : دمشؽ، سورية.0121ابف زكريا، أحمد بف فارس   -
(. مػػػد  تػػػوافر عمميػػػات العمػػػـ فػػػ  مػػػادد العمػػػـو لمرحمػػػة التعمػػػيـ 6118 ، يحيػػػ   ابػػػو جحجػػػو  -

(. 0 66مجمػػػد  فيف، مجمػػػة جامعػػػة النجػػػا  ل بحػػػاه  العمػػػـو االنسػػػانية(األساسػػػ  بفمسػػػط
 .0361 -0480ص
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(. طرائػػػؽ تػػػدريس العمػػػـو 6100سػػػعيدي، عبػػػد اهلل  مػػػيس و البموشػػػ ، سػػػميماف محمػػػد   أمبػػػو -
مفػػػاهيـ وتطبيقػػػات عمميػػػة. الطبعػػػة الثالثػػػة، دار المسػػػيرد لمنشػػػر والتوزيػػػ  والطباعػػػة: عمػػػاف، 

 االردف.
(. أثػر اسػتراتيجية المحطػات العمميػة فػ  تنميػة عمميػات 6106الباوي، ماجدد والشمري، ثان    -

." بحػػه منشػػور، مجمػػة جامعػػة كركػػوؾ لمدراسػػات طػػال  معاهػػد إعػػداد المعممػػيف ـ لػػد العمػػ
 .0068-0114، ص (4 2اإلنسانية، 

(. قػػػػػرا ات فػػػػ  تعمػػػػيـ التفكيػػػػػر والمػػػػن ج ، دار الن ضػػػػػة 0112ابر عبػػػػػد الحميػػػػد  جػػػػابر، جػػػػ - 
 المصرية: القاهرد.

طريقة االستقصا  ف  تنمية (. فاعمية التجار  الفيزيائية ب6100الجرع ، نبيؿ أحمد عبد اهلل   -
عمميػػات العمػػـ لػػد  طمبػػة المسػػتو  األوؿ فػػ  كميػػة المجتم /عػػدف، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر 

 منشورد، كمية التربية صبر، جامعة عدف.
(. أثر الحوافز المادية والمعنوية ف  تحسيف أدا  العػامميف فػ  6100الجساس ، عبداهلل حمد   -

اف، رسالة ماجستير، األكاديمية العربية البريطانيػة لمتعمػيـ وزارد التربية والتعميـ بسمطنة عم
 العال .

(. فاعميػة اسػتراتيجية المحطػات العمميػة فػ  حػؿ المسػائؿ الرياضػية 6104حسف، وردد يحي    -
والميؿ نحو المادد لد  تمميذات الصؼ ال امس االبتدائ ، رسالة ماجستير غير منشػورد، 

 المستنصرية، العراؽ. كمية التربية االساسية، الجامعة
 ، دار المسيرد، عمَّاف.0، طمقد مة ف  التربية (.6114ال والدد، محمد محمود  -

(. أثر استراتيجية المحطات العممية ف  التحصيؿ وعادات العقػؿ لػد  6102داود، طارؽ كامؿ  
ة والنفسػػػػية، العػػػػػراؽ، طػػػػال  الرابػػػػ  العممػػػػػ  فػػػػ  مػػػػادد األحيػػػػػا ، مجمػػػػة البحػػػػوه التربويػػػػػ

 .408 -610ص (،01دد الع
(. االتجاهػػػػات الحديثػػػػة فػػػػ  تػػػػدريس التربيػػػػة 6101  لربيعػػػػ ، محمػػػػود داود و سػػػػعيد، صػػػػالاا -

 الرياضية، مطبعة منارد: أربيؿ، العراؽ. 
يس (. أثػر اسػت داـ اسػتراتيجية المحطػات العمميػة فػ  تػدر 6104زك ، حناف مصػطف  أحمػد   -

  والدافعية نحو تعمـ التفكير اإلبداعالعمـ و  مياتالعمـو عم  التحصيؿ المعرف  وتنمية عم
تالميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػ  االبتػػػدائ ، مجمػػػة التربيػػػة العمميػػػة، الجمعيػػػة المصػػػرية  العمػػػـو لػػػد 

 .001 -13، ص(1 04لمتربية العممية، 
 ، عالـ الكت : القاهرد، مصر.0(. تدريس العمـو لمف ـ رتية بنائية، ط 6116زيتوف، كماؿ   -
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(. أثػػػر اسػػػتراتيجية المحطػػػات العمميػػػة فػػػ  تنميػػػة عمميػػػات العمػػػـ 6103  محمػػػود فػػػدا  الزينػػات ،  -
 ".وم ارات التفكير التدمم  ف  العمـو لد  طالبات الصؼ التاس  األساس  ف  قطاع غزد

 رسالة ماجستير غير منشورد، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزد، فمسطيف.
ـ اسػػػػتراتيجية المتناقضػػػػات عمػػػػ  تنميػػػػة التفكيػػػػر العممػػػػ  (. أثػػػػر اسػػػػت دا0111سػػػػعيد، أيمػػػػف   -

 ، وبعػػػض عمميػػػات العمػػػـ لػػػد  تالميػػػذ الصػػػؼ ال ػػػامس االبتػػػدائ  مػػػف  ػػػالؿ مػػػادد العمػػػـو
 (.0المتتمر العمم  الثاله لمجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد 

كسػػا  أطفػػاؿ (. برنػػامج أنشػػطة مقتػػر  قػػائـ عمػػ  المحطػػات العمميػػة إل6100سػػميماف، ت ػػان    -
 08العمميػػػػة بالقػػػػاهرد، الروضػػػػة بعػػػػض المفػػػػاهيـ العميمػػػػة وعمميػػػػات العمػػػػـ. مجمػػػػة التربيػػػػة 

 .30-0، ص6العدد
(. أثر التدريس باستراتيجية المحطات العممية عمػ  التحصػيؿ 6106الشيباوي، ماجد صريؼ   -

ة والػػػػذكا  البصػػػػري المكػػػػان  فػػػػ  الفيزيػػػػا  لػػػػد  طػػػػال  الصػػػػؼ األوؿ المتوسػػػػط "، رسػػػػال
 ماجستير غير منشورد، كمية التربية، جامعة القادسية: العراؽ.

(. برنامج مقتر  لتطوير اإلعداد األكاديم  لمػدرس عمػـ األحيػا  0116، عبد الزهرد   العبيدي -
فػػػ  كميػػػات التربيػػػة بػػػالعراؽ مػػػ  التدكيػػػد عمػػػ  المفػػػاهيـ الحياتيػػػة و عمميػػػات العمػػػـ، رسػػػالة 

 شمس، القاهرد. دكتوراص غير منشورد، جامعة عيف
. ط6111عمػػػػ ، محمػػػػد السػػػػيد   - ، دار المسػػػػيرد لمنشػػػػر 4ـ(. التربيػػػػة العمميػػػػة وتػػػػدريس العمػػػػـو

 ، االردف. : عمافوالتوزي
(. أثػػػػر التػػػػدريس باسػػػػتراتيجية المحطػػػػات العمميػػػػة عمػػػػ  6103العنبكػػػػ ، وفػػػػا  عبػػػػد الػػػػرزاؽ   -

ال ػػامس االبتػػدائ ."  التحصػػيؿ واالسػػتبقا  فػػ  مػػادد العمػػـو العامػػة لػػد  تمميػػذات  الصػػؼ
، لتربويػػػػة واإلنسػػػػانية/جامعة بابػػػػؿبحػػػػه منشػػػػور، مجمػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة األساسػػػػية  لمعمػػػػـو ا

 (.010 -86  ص (،00 0
(. صػػػعوبات تعمػػػـ المفػػػاهيـ الفيزيائيػػػة لػػػدي طمبػػػة الػػػػصؼ  6116عيسػػػ ، حػػػاـز زكػػػ  سػػػالـ   -

 يف.، غزد ، جامعة األقص ، فمسطاشر بمحافظة غزد " رسالة ماجستيرالع
(. أثػػر توظيػػؼ اسػػتراتيجيت  المحطػػات العمميػػة وال ػػرائط الذهنيػػة 6100فيػػاض، سػػاهر ماجػػد   -

فػػػ  تنميػػػة المفػػػاهيـ الفيزيائيػػػة وم ػػػارات التفكيػػػر البصػػػري فػػػ  مػػػادد العمػػػـو  لػػػد  الطمبػػػة 
الصػػػػؼ الرابػػػػ  األساسػػػػ  بغػػػػزد، رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػورد، كميػػػػة التربيػػػػة، الجامعػػػػة 

 سطيف.االسالمية، غزد، فم
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(. أثػػػر اسػػػتراتيجية المحطػػػات العمميػػػة فػػػ  تحصػػػيؿ 6100الم يبػػػ ، عبػػػدالرزاؽ عيػػػادد محمػػػد   -
طػػال  الصػػؼ الثػػان  متوسػػط واتجػػاه ـ نحػػو مػػادد الفيزيػػا . مجمػػة كميػػة التربيػػة. جامعػػة 

 .642 -616(، ص 26 00ديال ، 
حجػػػػـ التػػػػدثير الوجػػػػي المكمػػػػؿ لمداللػػػػة اإلحصػػػػائية. المجمػػػػة  :(0112منصػػػػور، رشػػػػدي فػػػػاـ   -

 (.02 2المصرية لمدراسات النفسية، 
(. طػرؽ وأسػالي  واسػتراتيجيات حديثػة  6114النجدي، أحمػد وعبػدال ادي، منػ  وراشػد، عمػ    -

، دار الفكر العرب : القاهرد، مصر.  ف  تدريس العمـو
عالقػػة بػػيف عمميػػات العمػػـ واالتجاهػػات العمميػػة (. ال6110نصػػر اهلل، ريػػـ صػػبح  نصػػر اهلل   -

لد  تالميذ الصؼ السػادس االبتػدائ  ومػد  اكتسػا  التالميػذ ل ػا، رسػالة ماجسػتير غيػر 
   منشورد، كمية التربية، الجامعة االسالمية، غزد، فمسطيف.
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