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Abstract
This study examined the effective-

ness of using self-explanations strategy 
in physical concepts achievement and its 
related problem solving for the first year 
secondary students.

The sample of the research consist-
ed of (54) students in the first grade of 
secondary stage, this sample was di-
vided into two groups, i.e. experimental 
group (28) students, control group (26) 
students. The experimental group has 
studied through using self-explanations 
strategy and the control group has stud-
ied through the traditional method. The 
researcher has used the following instru-
ments: scientific concepts achievement 
test (knowledge- comprehension-appli-
cation- analysis- synthesis - evaluation) 
in Motion and Newton’s Laws units and 
physical problem solving test.

The study had reached the following 
results:(1) There are statistically sig-
nificant differences between the mean 
scores of the experimental group and 
the control group in the scientific con-
cepts achievement test at the levels of  
knowledge, comprehension, application, 
analysis, synthesis, evaluation and whole 
achievement in favour of the experimen-
tal group.(2) There are statistically sig-
nificant differences between the mean 
scores of the experimental group and 
the control group in physical problems 
solving test in favour of the experimen-
tal group.(3) There is a positive relation 
between physical concepts achievement 
and physical problem solving ,this rela-
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ملخ�ص 
��ستخد�م  ــر  �أث معرفة  �إىل  �لدر��سة  هدفت 
حت�سيل  على  �لذ�تية  �لتف�سري�ت  ��سرت�تيجية 
بها  �ملرتبطة  �مل�سائل  وحل  �لفيزيائية  �ملفاهيم 

لدى طالب �ل�سف �لأول �لثانوى.
�لدر��سة من )54( طالبًا من  وتكونت عينة   
طالب �ل�سف �لأول �لثانوى ق�سمت �إىل جمموعة 
جتريبية )28( طالبًا, وجمموعة �سابطة )26( 
�لباحث �ختبار حت�سيلى  ��ستخدم   ولقد  طالبًا. 
�مل�ستويات  يف  نيوتن  وقو�نني  �حلركة  وحدتي  يف 
�ملعرفية )�لتذكر – �لفهم – �لتطبيق – �لتحليل 
�لفيزيائيـة,   �مل�سائل  و�ختبار حل   , – �لرتكيب( 
وتو�سلت �لدر��سة �إىل �لنتائج �لتالية: )1( وجود 
فروق د�لة �إح�سائيًا بني متو�سطي درجات طالب 
�ملجموعة  طالب  ودرجــات  �لتجريبية  �ملجموعة 
�ل�سابطة يف �ختبار حت�سيل �ملفاهيم �لفيزيائية 
�ملجموعة  طــالب  ل�سالح  �ملختلفة  وم�ستوياته 
بني  �إح�سائيًا  د�ل  فرق  وجــود   )2( �لتجريبية, 
�لتجريبية  �ملجموعة  طــالب  ــات  درج متو�سطى 
�ختبار  يف  �ل�سابطة  �ملجموعة  طالب  ودرجــات 
�ملجموعة  طالب  ل�سالح  �لفيزيائية  �مل�سائل  حل 
ــة  �لــتــجــريــبــيــة, )3( وجـــود عــالقــة مــوجــبــة د�ل
�لتجريبية  �ملجموعة  طالب  درجات  �إح�سائيبني 
يف �ختبار حت�سيل �ملفاهيم �لفيزيائية ودرجاتهم 
للمجموعة  به  �ملرتبطة  �مل�سائل  حل  �ختبار  يف 

�لتجريبية.
وتوؤكد هذه �لنتائج �أن ��سرت�تيجية �لتف�سري�ت 
�لذ�تية متثل ��سرت�تيجية تعلم فعالة يف �كت�ساب 
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و�ملفاهيم  )�حلقائق  �ملفاهيمية  �ملعرفة  من  كل 
و�لــقــو�نــني و�لــنــظــريــات( و�ملــعــرفــة �لإجــر�ئــيــة 
مثل  معقد  جمال  يف  �ملفاهيمية  �ملعرفة  )تطبيق 
بينهما.  �لتكامل  وحتقيق  �مل�ساألة(,  حل  جمــال 
وبناًء على هذه �لنتائج قدم �لباحث جمموعة من 

�لتو�سيات.
مقدمـة:

بقوة  �لــدر��ــســيــة  �ملـــو�د  حمــتــوى  تعلم  يعتمد 
ــى عــمــلــيــة تــذكــر  ــول �ملــدر�ــســيــة عــل ــفــ�ــس يف �ل
يحقق  ذلــك  وب�سبب  و��ــســتــدعــاوؤهــا,  �حلــقــائــق 
�لفهم   مــن  �سطحية  م�ستويات  غــالــبــًا  �ملتعلم 
لديه  وت�سعف   ,Shallow Understanding
 Deep عميق  فهم  لتحقيق  �ل�سرورية  �ملهار�ت 
ولقد  �ملــــو�د.  هـــذه  ملــحــتــوى   Understanding
حتقيق  �أن  �لبحث  �أدبــيــات  من  �لعديد  �أظــهــرت 
�لفهم �لعميق يرتبط ببناء �ملناق�سات و�لتف�سري�ت 
تعاق  �أو  ترتك  ما  غالبًا  و�لتى  �لعلمية  للظاهرة 
يف  �أو  �ملدر�سى  �لف�سل  ممار�سات  يف    inhibit
ما ن��ادرًا  وأنه   ,(1)(Clelland, 2006) التع�لم  بيئة 
ينهمك �ملتعلم يف  مناق�سة وتف�سري �أفكار �لآخرين 
 ,(3))Hogan & Corey, 2001) (2 )(Lemke,1990 )

حول  �ملتعلم  تفكري   devalue يختزل  وبــالــتــاىل 
ويمتلك   ,(4)(Talsma, 2007) �لعلمية  �لظاهرة 
حول  وتــبــريــر�تــه  تف�سير�ته  و�ــســع  فــي  �سعوبة 
ــه و�إدعــــاء�تــــه �ملــرتــبــطــة بــظــاهــرة  ــات �فــرت��ــس
�ل�ستخد�م  يف  و�سعوبة   ,(5))Sadler, 2004(
  (Sandoval & لــلــدلــيــل  و�ملـــالئـــم  �ملــنــا�ــســب 
 Millwood, 2005)  Sandoval, 2003 

و�سعوبة يف ��ستخد�م �ملبادئ �لعلمية لتف�سري ملاذ� 
 McNeill & Krajcik,( �إدعــاء�تــه,  يدعم  دليله 
2008((8), و�سعوبة يف ممار�سة �لتفكري و�لتف�سري 

reasoning  and  Explanation  �لذي يتيح له فهم 

كيف وملاذ� حتدث �لظاهرة.
�أن  فكرة  من  �لعلوم  تدري�س  منظور  وير�سخ 
�لعلم هو بناء من �ملناق�سات ودر��سة �لتف�سري�ت 

�أن  يجب  و�أنـــه  �لفيزيائية,  للظاهرة  �ملــتــعــددة 
ي�سبح �ملتعلم قادرعلى توليد وتقييم �لأدلة وبناء 
�لعلمية   �لأدلة للظاهرة  �لعلمية لهذه  �لتف�سري�ت 
�لتف�سري�ت  بناء  على  �لقدرة  لديه  تــزد�د  حتى 

و�ملناق�سات حولها. 
 Ahn. ولذلك تقرتن �لتف�سري�ت ببناء �لفهم

 et al.2003)     (Gopnik, 2000)     (Dawes,1999)

�مل�ستقبل يف  و�لتحكم  �لتنبوؤ  يف  ت�ساعد  فهى 
توجيه  عملية  مــن  وتــدعــم   ,(12)(Heit, 2000  

�لتفكري, وب�سكل خا�س, فالنهماك يف بناء وتوليد 
�لتف�سري�ت يفيد كعملية من خاللها ميكن حتديد 
inference or judg- �لــقــر�ر�ت �أو   لل�ستدللت 

ments  �أكرث �رتباطًا باملهمة.

لما  �أ�سا�سى  جانب  �لظاهرة  تف�سير  ويمثل 
نعنيه باأد�ء �أو ممار�سة �لعلم, حيث ي�سيغ �لعلماء 
لماذ�  �أو  كيف  فهم  لبناء  �لعلمية  �لتف�سير�ت 
�لتف�سير�ت  بناء  عملية  ففى  �لظاهرة.  حدثت 
ينتج �لعلماء �لمناق�سات و�لحجج للدفاع عن - �أو 
تدعيم - �لإدعاء�ت �لمعرفية �لمتعلقة بالظاهرة 

.(13))Lombrozo, 2006( من خالل بناء �لدليل
في  متز�يد  وتاأكيد  �هتمام  حاليًا  يوجد  ولهذ 
يمار�س  �أن  ب�سرورة  يرتبط  �لعلوم  تعليم  معايير 
و�أن  للظاهرة,  �لعلمية  �لتف�سير�ت  �لمتعلم  ويولد 

tion is statistically significant with ex-
perimental group studied by using self 
- explanations strategy.

The results provide empirical support 
for the Effectiveness of self- explana-
tions strategy; that is, self-explanations 
can stimulate new inferences, insight, 
acquisition of conceptual knowledge 
(facts-concepts-laws-theories) and pro-
cedural knowledge (applying conceptual 
knowledge in complex field as physical 
problems solving field). Several recom-
mendations were suggested in the light 
of the results.

(6)

(7)) (

(9 ) )
(10) (11)

)
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يوؤدى  �لتف�سير�ت  فتوليد  �لتف�سير�ت,  هذه  يقيم 
فهمه  ومن  �لمتعلم,  لدى  �لعلم  �سورة  تغيير  �إلى 
للمفاهيم  �لعميق  �لفهم  تعزيز  ومــن  لطبيعته, 
 ,(14 ))Bell & Linn, 2000(  لعلمـية وبنية �لمعرفة�
�أ�سا�سية  عملية  �لعلمية  �لتف�سير�ت  بناء  �أن  كما 
من �لثقافة �لعلمية وذلك من منطلق �أن �لعن�سر 
�لدليل  ��ستخد�م  �لتف�سير�ت  بــنــاء  فــي  �لــهــام 

 )National وتف�سير �لظاهـــرة في �لعلـــــوم
 .Research Council, 1996(

على  �لعلوم  تعليم  معايير  ركــزت  وبالتالى 
حيث  ــًا,  ــي ذ�ت �لعلمية  �لتف�سير�ت  بناء  �أهمية 
حددت خم�س خ�سائ�س �أ�سا�سية للمتعلم عندما 
في  �لنهماك   .1 وهى:  �لذ�تى,  �لتف�سير  يمار�س 
�أ�سئلة ذ�ت توجه علمى, 2. �إعطاء �لأولوية لإثبات 
من  �لتف�سير�ت  �سياغة   .3 لالأ�سئلة,  �ل�ستجابة 
بالمعرفة  �لتف�سير�ت  ربــط   .4 �لدليل,  خــالل 
�لعلمية, 5. نقل و��ستخد�م �لتف�سير�ت في مو�قف 

.)National Research Council, 2000( أخرى�
في  قد حددت   21 �لقرن  مهار�ت  كانت  و�إذ� 
خم�س مهار�ت �أ�سا�سية وهى : 1. �لقابلية للتكيف 
و�لمهار�ت  �لت�سال  مهار�ت   .2  ,adaptability

  complex  communication / �لجـــــتماعــــــية 
social skills, 3. حل �لم�سائل )�لم�سكالت( غير 

 , non - routine   problem   solving   لروتينية�
 self- management/ــذ�ت �ل �لذ�ت/نمو  4.�إد�رة 
 thinking �لتفكير   .5  ,self - development

بناء  فــاإن   (17 ))Krajcik & McNeill , 2009(
حل  ــاء  ــن �أث ذات��ي��ًا  �لعلميـة  للتف�سـير�ت  �لمتعلم 
مع  و�لتكيف  �لدليل,  ��ستخد�م  له  يتيح  �لم�ســكلة 
له  يتيح  كما  �لمتو�فرة,  �لمعرفة  ومــع  �لظاهرة 
�لتو��سل عندما يتطلب �لأمر نقل هذه �لتف�سير�ت 
�لذ�تية لالآخــرين, بالإ�سافة �إلى �إد�رة �لذ�ت عند 
�لتعامل مع �لم�سكلة, ولذلك �عتبر �لتف�سير �لذ�تي 
مهار�ت   بناء  في  �لمتعلم  لتدعيم  هامـة  عملية 
�لتف�ســير�ت ذ�تيًا للظاهرة  و�أن بناء  �لقرن 21, 

فقط  لي�ســـت  �أ�ســـــا�سية  عملية  يعد  �لعلمية 
�أي�سًا للطالب لدورها �لأ�سا�سى في  للعلماء, بل 
حولها.  و�لتفكير  �لظاهرة  حـــول  �لأدلة  تدعيم 
�نهماك  �أن  في  �لعلمى  �لبحث  يوؤكده  ما  وهــــذ� 
ذ�تــيــًا  �لعلمية  �لتف�سير�ت  بــنــاء  فــي  �لمتعلم 
تح�سين  في  ي�ساعده  �أن  يمكن  حولها  و�لتفكير 

 )Sandoval  & فـــهمه للمحــتوى �لمعـــرفى  
.Millwood, 2005(

وي�سير)Chi et al.,1989(     �إلى �أن �لتف�سير 
�أن  يحاول  خالله  من  للتعلم  مدخل   هو  �لذ�تي 
يبنى �لمتعلم �لتف�سير�ت حول �لأمثلة و�لمفاهيم 
وغيرها  �لقر�ر  و�تخاذ  �لت�ساوؤلت  على  و�لإجابة 
من نو�تج �لتعلم. ولتطوير هذه �لتف�سير�ت يجب 
�ل�سروط  ويفهم  �ل�ستنتاجات  �لمتعلم  يبني  �أن 
تعلمه  يتم  لما  �لفرد  تف�سير  فعملية  و�لنتائج, 
من مو�د �لتعلم بنف�سه �عـتبر باأنــه ن�ساط بنائى 
)Calin-Jageman & Ratner, 2005(    , وربما 
بب�ساطة  �لتف�سير�ت  هــذه  �لمتعلم  �أعــطــى  لــو 
�سيتعلم  فــاإنــه  �لــتــعــلــم,  مـــادة  بــد�خــل  مــجــهــزة 
�لذ�تي  �لتف�سير  فالتعلم من خالل  �أقل,  بدرجة 
ما  وهــذ�  �لتف�سير�ت,  �إنــتــاج  ن�ساط  من  ين�ساأ 
يجعلنا ن�سير �إلى �أن تعلم قوى قد يحدث بالفعل 
لو ولد �لمتعلم �لتف�سير�ت بنف�سه, وذلك لتو�فر 
�لنتباه  فر�سية   .1 وهما:  �أ�سا�سيتين  فر�سيتين 
باأن  للمتعلم  �لتف�سير�ت  تتيح   Attentionحيث 
�لتوليد  فر�سية   .2 نحوها,  �أكثر  �نتباهًا  يدفع 
�لتف�سير�ت  هــذه  لأن   Generation ــاج(  ــت )�لإن
من  �لمتعلم  يمتلكه  ما  خالل  من  وتتو�لد  تنتج 
في  متو�فرة  �سابقة  معرفة  �أو  عامة  معلومات 

.(18))Chi, 2000( بنائه �لمعرفى
من  �لذ�تي  �لتف�سير  بحوث  دعمته  ما  وهــذ� 
وتو�سيح  توليد  �لمتعلم  من  يتطلب  عندما  �أنــه 
تف�سير�ته و�لتعبير لفظيًا عن تفكيره �أو فهمه فاإن 
(20)  )Tanner, 2009( هذا يعزز من �لتعلم �لعميق

 Kastens & Liben, 2007)    (Calin-Jageman

د. �إيهــاب جودة �أحمد طلبة

(15 )

(16 )

(6 )

(18 )

(19 )

(21)) (19)



10 جملة عجمان للدر��سات و�لبحوث, �ملجلد �لثاين ع�سر, �لعدد �لأول

  Ratner, 2005)         (Hausmann & Chi, 2002)

 .)Lin & Lehman,1999(                               
تمثل �أد�ة تعلم قوية, لكونها تتيح للمتعلم �أن يف�سر 
ويعبر عن تفكيره �أثناء حل �لم�سكلة بطريق تماثل 
�أن  كما   , expert-like reasoning لخبير� تفكير 
مادة  ذ�تيًا حول  ولدها  �لتي  للتف�سير�ت  قر�ءته 
�لتعلم ت�سمح له باأن ي�سيغ تغذية ر�جعة مالئمة  
)Chi et al., 1994((24) . و�أرجعت �لبحوث ذلك 
توليد  للمتعلمى  يتيح  �لذ�تي  �لتف�سير  �أن  �إلــى 
تغيب  �لتي  �لمعلومات  و��ستنتاج  �ل�ستدللت 

وتفقد من محتوى �لتعلم. 
وب�سكل �أكثر تحديدً� تفتر�س هذه �لبحوث �أن 
تاأثير �لتف�سير �لذ�تي هو في �لحقيقة عملية ثنائية 
�لتاأثير, في �لأولى يولد �لمتعلم �ل�ستدللت لملء 
�لثانية  وفي  �لتعلم,  و�لثغر�ت في مادة  �لفجو�ت 
بفر�س  لديه,  �لعقلي  �لنموذج  �لمتعلم  ي�سلح 
لو  �لذ�تي  �لتف�سير  ينهمك في عملية  �لمتعلم  �أن 
تمثيالت  من  ملديه  بين  �لنحر�ف  و�أدرك  فهم 
�لتعلم         محتوى  عبر  �لمحمول  و�لنموذج  عقلية 

 .)DeLeeuw and Chi., 2003)     (Chi, 2000(
�لتف�سير  �أن  �إلــى  ي�سير   Chi جعل  مــا  وهــذ� 
�ل�ستدللت  توليد  عملية  مجرد  لي�س  �لــذ�تــي 
لملء �لفجو�ت في �لمعرفة, ولكنه عملية �إ�سالح 
�لفرد لنموذجـــه �لعقلــى �لمرتبط بمجال �لتعلـــم 

  )McNamara, 2004)    (Taboada & Guthrie

�لذ�تي  �لتف�سير  فاإن  هذ�ل�سياق,  وفى   .2006(
�لخاطئة في  �لمفاهيم  و�إز�لــة  تحديد  ي�سهل من 
فهمه  تنقيح  ومن  يمتلكه,  �لذي  �لعقلي  �لنموذج 
يقارن  لأن  تعزيزه  طريق  عن  للمفاهيم  �لحالي 
�لمقدم  بذلك  �لكامل  وغير  �لدقيق  غير  فهمه 
�لجديد  �لتعلم  ينمو  وبالتالي  �لتعلم,  مــادة  في 
عندما يحاول �لمتعلم �أن يختزل عدم �لت�ساقات 
بــيــن �أبــنــيــة مــعــرفــتــه �لــمــوجــودة و�لــمــعــلــومــات 

 . (28) )Griffin  and Wiley, 2008( لجديدة�
ويوجد دليل �أ�سا�سى يتمثل في �أن كل �لطالب 

حققو�  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  �إنتاج  تعلمو�  �لذين 
ل  �لذين  بالطالب  مقارنة  قوية  تعلم  مكا�سب 
بهذه  زودو�  �لــذيــن  �أو  �لتف�سير�ت  هــذه  يـــوؤدون 

)Aleven & Koeding  لتف�سير�ت ب�سكل مجهز�
er, 2002(     )de Bruin, et al., 2007)    (Siegler

 (Wong et al., 2002)    (Tajika, Nakatsu ;2002

& Nozaki, 2006(  
تر�وحت من قر�ءة  �لمهام  و��سع من  تحت مدى 

   )Chi et al., 1994)     (Kintsch, 1994(لن�س�
   )Chi et al.,1989(إلى حل �لم�سائل �لفيزيائية�

)Pirolli & Recker, 1994(إلى برمجة �لكمبيوتر�
 )Lin  &  Lehman,  إلى �لت�سميم �لتجريبى�

  )Große  &  إلى �لح�ساب �لحتمالى�
.,Renkl, 2003 (
�أن  يمكن  �لذ�تي  �لتف�سير  فاإن  خا�س  وب�سكل 
�أدلــة  وتوجد  �لم�ساألة,  حل  مهار�ت  من  يح�سن 
وجود  �إلى  ت�سير  �لم�ساألة  حل  �أدبيات  في  معطاة 
�أو  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  لتوليد  �أ�سا�سية  مميز�ت 
�ل�سابق  �لبحث  �أكــده  مـا  وهذ�  ذ�تيًا,  �لمتو�لدة 
��ستخد�م  بين  �إيجابية  �رتــبــاطــات  وجـــود  مــن 
ت�ساعده  �لتي  �لمحددة  لال�ستر�تيجيات  �لمتعلم 
على �لتف�سـير �لذ�تي للمو�د �لتعليمية و�أد�ئه على 

 )Pirolli &  مهـام حـــل �لم�سكلة �لمرتبطة به
.Recker, 1994(

)Aleven and Koedinger, 2002( وتو�سل
�لتف�سير  �إيجابية عند تحفيز  تاأثير�ت  �إلى وجود 
تعزيز  يمكن  و�أنــه  �لم�ساألة,  حل  �أثــنــاء  �لــذ�تــي 
ممار�سة حل �لم�ساألة بد�خل بيئات �لتعلم بتحفيز 
�لم�ساألة  حل  مبادئ  ذ�تيًا  ليف�سرو�  �لمتعلمين 

  )Rittle-Johnson, 2006( لأ�سا�سية, و��ستنتج�
بعد  �لم�سـائل  حل  على  قـــدرة  لديه  �لمتعلم  �أن 
بالمتعــلم  مقارنة  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  توليد  تعلم 
بــل  ذ�تــيــا,  �لتف�ســـير�ت  هــذه  يولـــد  لم  �لــذي 
يرى )Alibali, 1999((39) �أن �لتف�سير�ت �لذ�تية 
�لمعقدة  �لم�سائل  حل  على  كبيرة  تاأثير�ت  لها 

(22)

فالتف�سير�ت  �لذ�تية

(18)(25)

(27)(26)

(29)

(30) (31)

(32) (33)

كمدعم تاأثير �لتف�سير �لذ�تى

(34)(24)

(35)

(36)

(23)

 1999( (37)

(36)

(29)

(38)

(23)
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متجاوزة �لم�سائل �لتي ن�ساأ فيها �لتعلم.
   “self-  عـــــامة يظــهر تاأثير �لتف�ســــير �لذ�تي
في  فعالة   تعلم  ��ستر�تيجية  "explanationلكونه 

)�لحقائق  �لمفاهيمية  �لمعرفة  من  كل  �كت�ساب 
و�لمعرفة و�لنظريات(  و�لقو�نين  و�لمفاهيم 
�لإجر�ئية )تطبيق �لمعرفة �لمفاهيمية في مجال 
جديد مثل مجال حل �لم�ساألة(, تفوق فاعلية تفكير

           )Wong et,al.2002) عـــال  ب�سوت  �لمتعلم 
مــرتــيــن �لـــــدر��ـــــســـــة  لـــــمـــــو�د  قــــــر�ءتــــــه  �أو 
ر�جعة  تغذية  تلقيه  �أو     ,)Chi et al.;1994(

)Aleven and Koedinger:  حول نتائج تعلمه
)2002, �لإ�سافة �إلى �أنه يح�سن من �لذ�كرة تجاه 
     )Lombrozo, 2006) و�لحقائق  �لإجــــر�ء�ت 

 (Amsterlaw  and   Wellman ,  2006)

.        )Rittle-Johnson, 2006)

بحثت  �لتي  �ل�سابقة  �لبحوث  معظم  �أن  �إل 
كبيرة  بدرجة  ركزت  �لذ�تي  �لتف�سير  فعالية  في 
عندما  يــحــدث  �لـــذي  �لـــذ�تـــي  �لتف�سير  عــلــى  
)�لمعرفة  �لتعلم  مــادة  محتوى  �لمتعلم  يدر�س 
�لتف�سير  عــلــى  �أقــــل  وبـــدرجـــة  �لــمــفــاهــيــمــيــة(, 
مــع حل  يتعامل  عــنــدمــا  يــحــدث  ـــذي  �ل �لــذ�تــي 
�لم�سائل)�لمعرفة �لإجر�ئية( وبخا�سة في مجال 
محدد مثل �لفيزياء, وعدم �لجمع بينهم)�لمعرفة 
ولــهــذ�  �لإجـــر�ئـــيـــة(,  و�لــمــعــرفــة  �لمفاهيمية 
��ستخد�م  �أثر  معرفة  �إلى  �لحالي  �لبحث  ي�سعى 
تح�سيل  على  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية 
�لمفاهيم �لفيزيائية وحل �لم�سائل �لمرتبطة بها 
�أن  �لثانوى, وبخا�سة  لدى طـالب �ل�ســـف �لأول 
�سعوبات  وجود  من  تدعم  �لبحثية  �لأدلــة  معظم 
�لطالب  ــدى  ل �لفيزيائية  �لمفاهيم  تعلم  فــي 
حــو�جــز  �لمفاهيمية  �لــ�ــســعــوبــات  هـــذه  وتــمــثــل 
د�ئمة تعوق قدرتهم على حل �لم�سائل �لفيزيائية 
قدرة  عــدم  �أن  �إلــى  �أ�ــســارت  كما  بها,  �لمرتبطة 
يعك�س  �لفيزيائية  �لم�ســائل  حل  على  �لطالب 
�لمفاهيمية  �لت�سور�ت  بناء  عدم  كبيرة  بدرجة 

وت�سكيل �لمفاهيم �لعلمية �لمجردة ب�سكل عميق
 )Park  & Lee,2004(   )Duke & Pritchard,

.2001)     )Gerace,2001(
م�صكلة البحث

يوجد تاأثير للتف�سير �لذ�تي عندما يتعلم �لفرد 
غير  للم�سائل  حله  و�أثناء  �لفيزيائية  �لن�سو�س 
�إجاباته  �لماألوفة �لمرتبطة بها يتمثل في جودة  
قدرة  من  يعزز  �لذ�تي  فالتف�سير  تف�سير�ته,  �أو 
�لن�س  بد�خل  �ل�ستدللت  �بتكار  على  �لمتعلم 
�لمعقدة,  للم�سائل  �لــجــديــدة  �لحلول  و�بــتــكــار 
�لأ�ســــا�سية  �لأهـــد�ف  �أحــــد  بمثابة  يعــــد  وهذ� 

 )National    Research    Council  للتعـــــــلم
 Committee on Prospering in the Global

 .Economy of the 21st Century, 2006(
دمج  و�أهــمــيــة   قيمة  على  �لباحثين  ويــوؤكــد 
محتوى  تعليم  في  �لذ�تي  �لتف�سير  ��ستر�تيجية 
مــــو�د �لــتــعــلــم �لــمــخــتــلــفــة, حــيــث تــركــز معظم 
على  �لــقــائــم  �لتعلم  على  �لــدر��ــســيــة  �لف�سول 
�لحفظ �أو �لممار�سات �لتعليمية �لتقليدية, و�لتى 
على  �لتركيز  وتهمل  �سطحية,  معرفة  �إلــى  تقود 
توليد  يتطلب  �لــذي  �لعميق  �لمفاهيمى  �لفهم 
�لمتعلم لال�ستدللت, وبناء �لنماذج �لعقلية وحل 
بالمعرفة  �لأفكار  وربــط  و�لتفكير,  �لم�سكالت, 

 )Graesser  &  ,لعامة لديه, و�إ�سالح �لذ�ت�
Olde .2003(

وتعد ��ستر�تيجية �لتف�سير�ت �لذ�تية من �أحد 
�ل�ستر�تيجيات �لتي تعتمد على �لأ�سئلة و�لمناق�سة 
و�لحو�ر و�لتفاو�س, كما �أنها تعد ��ستر�تيجية ما 
في  �لمتعلم  ت�ساعد  �أن  يمكن  فعالة  ور�ء معرفية 
نحو  وتحفيزه  �لدر��سة  لمو�د  �أعمق  فهم  تطوير 

 )Schworm & لقـــــر�ءة و�لتعـــــلم �لن�ســـــط�
.Renkl, 2007(

در��سة  توجد  ل  �لباحث  علم  حــدود  وفــي 
�لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  ��ستخدمت  عربية 
وحل  �لفيزيائية  �لمفاهيم  تنمية  في  �لذ�تية 
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�لم�سائل �لمرتبطة بها, وبالتالي تتحدد م�سكلة 
�لتالى:  �لرئي�سى  �ل�سوؤ�ل  في  �لحالى  �لبحث 
�لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  ��ــســتــخــد�م  �أثــر  مــا 
�لفيزيائية  �لمفاهيم  تح�سيل  على  �لذ�تية 
به لدى طالب �ل�سف  �لمرتبطة  �لم�سائل  وحل 

�لثانوي؟ �لأول 
ويتفرع من هذ�ل�سوؤ�ل �لأ�سئلة �لتالية :

�لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  ��ستخد�م  �أثر  ما   .1
�لفيزيائية  �لمفاهيم  تح�سيل  على  �لذ�تية 

لدى طالب �ل�سف �لأول �لثانوى؟.
�لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  ��ستخد�م  �أثر  ما   .2
�لم�سائل  حل  على  �لقدرة  تنمية  على  �لذ�تية 
�لفيزيائية  لدى طالب �ل�سف �لأول �لثانوى؟.
تح�سيل  بين  �لرتباطية  �لعالقة  طبيعة  ما   .3
�لمفاهيم �لفيزيائية وحل �لم�سائل �لفيزيائية 

لدى طالب �ل�سف �لأول �لثانوى؟. 
تتحدد �أهد�ف �لبحث �لحالى و�أهميته فى:

�أثر ��ستخد�م ��ستر�تيجية �لتف�سير�ت  1. در��سة 
لدى  �لفيزيائية  �لمفاهيم  تنمية  في  �لذ�تية 

طالب �ل�سف �لأول �لثانوى.
�أثر ��ستخد�م ��ستر�تيجية �لتف�سير�ت  2. در��سة 
�لم�سائل  حل  على  �لقدرة  تنمية  في  �لذ�تية 

�لفيزيائية  لدى طالب �ل�سف �لأول �لثانوى
�لمفاهيم  تح�سيل  بين  �لعالقة  در��سة   .3
وحل  �لمفاهيمية(  )�لمعرفة  �لفيزيائية 

�لم�سائل �لفيزيائية )�لمعرفة �لإجر�ئية(.
ل�ستر�تيجية  و�لتجريبى  �لنظري  �لتاأ�سيل   .4
توجيه  في  يفيد  مما  �لذ�تية  �لتف�سير�ت 
�لهتمام  �سرورة  �إلى  �لفيزياء  معلمى  �نتباه 
تدري�س  في  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  با�ستر�تيجية 

�لفيزياء.
�لحديثة  �لعالمية  لالتجاهات  �ل�ستجابة   .5
��ستر�تيجيات  ��ستخد�م  تنادى ب�سرورة  �لتي 
�لتدري�س �لتي تتيح للمتعلم توليد �لتف�سير�ت 

�لذ�تية و�إ�سالح نماذجه �لعقلية.

6. تدريب �لطالب على ممار�سة �لتف�سير �لذ�تي 
من  �لفيزياء  وم�سائل  ن�سو�س  لمحتوى 
بد�خل  �لمتو�فرة  �لتحركات  ممار�سة  خالل 

��ستر�تيجية �لتف�سير�ت �لذ�تية.
�سرورة  نحو  �لفيزياء  معلمي  �نتباه  توجيه   .7
تولــــيد  عـــلى  �لطـــالب  بتـــدريب  �لهـــتمام 
�لتف�سير�ت ذ�تيًا لمحتوى �لن�سو�س و�لم�سائل 

�لفيزيائية.
��ستخد�م  لكيفية  �إجر�ئي  نموذج  تقديم   .8
تدري�س  في  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية 
للحركة(  نيوتن  وقو�نين  )�لحركة  وحدتى 
وحد�ت  �إعد�د  في  منه  �ل�ستفادة  يمكن 

مماثلة في �لفيزياء.
يحاول البحث الحالى اختبار �صحة الفرو�ص 

التالية:
متو�سطى  بين  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  توجد  ل   .1
)�لتى  �لتجريبية  �لمجموعة  طالب  درجات 
�لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  با�ستخد�م  تدر�س 
�لذ�تية( ودرجات طالب �لمجموعة �ل�سابطة 
�لتقليدية(  )�لتى تدر�س با�ستخد�م �لطريقة 
بم�ستوياته  �لفيزيائية  �لمفاهيم  تح�سيل  في 
 - �لتطبيق   - �لفهم   - )�لتذكر  �لمختلفة 
�لختبار   - �لتقويم   – �لتركيب   – �لتحليل 

ككل(.
متو�سطي  بين  �إح�سائيًا  د�ل  فرق  يوجد  ل   .2
)�لتى  �لتجريبية  �لمجموعة  طالب  درجات 
�لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  با�ستخد�م  تدر�س 
�لذ�تية( ودرجات طالب �لمجموعة �ل�سابطة 
�لتقليدية(  )�لتى تدر�س با�ستخد�م �لطريقة 

في �ختبار حل �لم�سائل �لفيزيائية.
تح�سيل  بين  د�لة  �رتباطية  عالقة  توجد  3ــ 
�لمفاهيم �لفيزيائية وحل �لم�سائل �لفيزيائية 
�لأول  �ل�سف  طالب  لدى  بها  �لمرتبطة 

�لثانوى. 
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اأدوات البحث
تتحدد �أدو�ت �لبحث في:

�لفيزيائية  �لمفاهيم  في  تح�سيلى  �ختبار   .1
وقو�نين  )�لحركة  وحدتي  في  �لمت�سمنة 
في  �لثانوي  �لأول   بال�سف  للحركة(  نيوتن 
 – – �لتطبيق  – �لفهم  )�لتذكر  م�ستويات  
�إعد�د  من  �لتقويم(   - �لتركيب   – �لتحليل 

�لباحث.
وحدتى  في  �لفيزيائية  �لم�سائل  حل  �ختبار   .2
بال�سف  للحركة(  نيوتن  وقو�نين  )�لحركة 

�لأول �لثانوى من �إعد�د �لباحث. 
حــدود البحــث 

�قت�سر هذ�لبحث على: 
�لــثــانــوي   �لأول  �لــ�ــســف  طـــالب  مـــن  عــيــنــة   .1

بمحافظة �لقليوبية. 
نيوتن  وقــو�نــيــن  تــدريــ�ــس وحــدتــي )�لــحــركــة   .2
�لأول  بال�سف  �لــفــيــزيــاء  بــمــادة  للحركة( 

�لثانوي.
عند  �لفيزيائية  �لمفاهيم  تح�سيل  قيا�س   .3
 – �لفهم   – )�لتذكر  �لمعرفية  �لم�ستويات 
– �لتقويم(  – �لتركيب  – �لتحليل  �لتطبيق 

لم�ستويات بلوم في وحدتى .
�لم�سائل  حــل  عــلــى  �لمتعلم  قـــدرة  قــيــا�ــس   .4
نيوتن  وقو�نين  )�لحركة  بوحدتى  �لفيزيائية 

للحركة(. 
م�صطلحـات البحــث 

�لذ�تيـــــة   �لتف�ســـير�ت  ��ســـــتر�تيجــية   .1
:Self-Explanations Strategy (SES)

��ــســتــر�تــيــجــيــة �لــتــفــ�ــســيــر�ت �لــذ�تــيــة هى 
فيها  يتم  فعالة  معرفية  ور�ء  ما  ��ستر�تيجية 
و�لأمــثــلــة  �لفيزيائى  �لن�س  وتف�سير  تو�سيح 
�لم�سائل  حــل  وخــطــو�ت  بــد�خــلــه,  �لمت�سمنة 
بهدف  �لن�سو�س,  بهذه  �لمرتبطة  �لفيزيائية 
عالية  بــدرجــة  �لتعلم  على  �لمتعلم  م�ساعدة 
�لإجــر�ء�ت  من  مجموعة  خالل  من  �لفهم,  من 

�أ�سكال رئي�سية وهي:  و�لتحركات تتمثل في �ستة 
)ن�س  �لتعلم  مــو�ــســوع  تقديم  �لأول:  �ل�سكل 
و�ل�سكل  فــيــزيــائــيــة(,  مــ�ــســاألــة  حــل  فــيــزيــائــى- 
�لمرتبطة  لــالأ�ــســئــلــة  �لمتعلم  تــولــيــد  �لــثــانــي: 
�لمتعلم  توليد  �لثالث:  و�ل�سكل  �لتعلم,  بمو�سوع 
�لإجابات �لمختلفة �لمرتبطة بالأ�سئلة, و�ل�سكل 
�لر�بع: توليد �لمتعلم للتف�سير�ت �لمختلفة حول 
حول  �لر�جعة  بالتغذية  �لمتعلم  وتزويد  �إجاباته 
تحليل  �ل�ساد�س:  و�ل�سكل  �لمختلفة,  تف�سير�ته 

�لتف�سير. عملية 
  Physical problem 2. الم�صاألة الفيزيائية 

:Solving

موقف م�سكل يقدم للمتعلم ولم يمر به من 
قبل ويتطلب حله ��ستخد�م مجموعة من �لحقائق 
و�لمفاهيم و�لعالقات و�لقو�نين �لتي در�سها من 
قبل وربطها بالمعطيات �لو�ردة بالم�ساألة بغر�س 

�لو�سول �إلى �لحل �لالزم لها.
و�لتجريبية ل�ستر�تيجية  �لنظرية  �لأ�س�س   .1

�لتف�سير�ت �لذ�تية: 
Self-Explana-                                                

:tions Concept

�لتف�سير  �أن   (35))Chi et al., 1989( يــرى 
يحاول  مــن خــاللــه  للتعلم  مــدخــل   هــو  ــي  ــذ�ت �ل
�لتف�سير�ت حول �لأمثلة و�لمفاهيم  �لمتعلم بناء 
�لعلمية و�لإجابة على �لت�ساوؤلت و�تخاذ �لقر�ر�ت 
�أن  منطلق  من  وذلك  �لتعلم,  نو�تج  من  وغيرها 
تكامل  من  ي�سهل  للذ�ت  �لتعليمية  �لمادة  تف�سير 
�لمعلومات �لجديدة مع �لمعرفة �لموجودة �سابقًا 
ي�ســـير  كـــما   (18))Chi, 2000( لمتعلم� لــــدى 
م�سطلح  �أن  �إلى  �أي�سًا   (35)  )Chi et al., 1989(
�لتف�سير�ت  عن  ذ�تييعبر  �لمتو�لدة  �لتف�سير�ت 
من  �سكل  ويمثل  �لمتعلم,  طريق  عن  �لمتو�لدة 
في  �لمتعلم  ينهمك  فيه  �لذ�تي  �لحديث  �أ�سكال 
 iterative personal dialog حو�ر �سخ�سى متكرر

�أثناء �لتعامل مع مهمة �لتعلم )قر�ءة ن�س- حل 
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�لمتعلم في تحديد  وي�ساعد هذ�لحو�ر  م�سكلة(, 
حالت و�أو�ساع مهمة �لتعلم و�لتحركات �لمحتملة 
في  �لحادثة  �لفجو�ت  وملء  �ل�ستدللت  لتوليد 
�سحيح  عقـــلى  نمـــوذج  وبنــاء  �لتعلــــم  مهمـــة 

.(25) )De Leeuw and Chi 2003(
عامة �لتف�سير �لذ�تي ن�ساط بنائى عام �لمجال 
فيه   a domain general constructive activity

ينهمك �لمتعلم في تعلم ن�سط ويوؤكد على معالجة 
حيث  مغزى  ذ�ت  بطريقة  �لتعلم  لمادة  �لمتعلم 
ير�قب ب�سكل فعال عملية ��ستخر�ج �لفهم لديه. 
�لمت�سمنة  �لأ�سا�سية  �لمعرفية  و�لميكانيزمات 
�ل�ستدللت  توليد  على  ت�ستمل  �لعملية  هذه  في 
وتكامل  �لمفقودة,  بالمعلومات  �لفجو�ت  لملء 
�لمعرفة  وتكامل  �لتعلم,  مادة  بد�خل  �لمعلومات 
و�إ�سالح  ومر�قبة  �ل�سابقة,  بالمعرفة  �لجديدة 
�لذ�تي  �لتف�سير  يمثل  وهكذ�  �لخاطئة.  �لمعرفة 
عميق  بنائي  ن�ساط  ــه  �أن بدليل  معرفي  متطلب 

.(47))Roy & Chi,. 2005( 
�لأ�ــســا�ــســيــة  و�لفــتــر��ــســات  �لأهــــــد�ف  ب. 
 Goals and �لذ�تيـــة  �لتف�سير�ت  ل�ستر�تيجية 

:Assumptions

من  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  تنطلق 
�لأ�سا�سية  و�لفتر��سات  �لأهــد�ف  من  مجموعة 

وهي:
�أن  هو  �لذ�تي  �لتف�سير  عملية  من  �لهدف   •
ي�سكل �لمتعلم فهمه للظاهرة �لعلمية وتحديد ما 
�لأد�ء  يظهر  ولذلك   فهمه,  ُي�ساء  وما  يفهمه,  ل 
�لفعال لعديد من �لطالب عندما يف�سرون ذ�تيًا 
�لفجو�ت  لملء  �أو  للظاهرة  و��سح  فهم  لت�سكيل 

.(48) )VanLehn,1996( لحادثة في فهمهم�
• �لتف�سير �لذ�تي يفتر�س كن�ساط تعلم قوى 
من  بنجاح  �لتعلم  على  قادر  �لمتعلم  ي�سبح  فيه 
خالل �لن�سو�س �لتي تكون غير كاملة )ناق�سة(, 
فجو�ت  �أحــيــانــًا  �لتعلم  مـــو�د  تت�سمن  وبحيث 
محــذوفـــة معلومــات  �أو  �أخطـــاء  �أو  مـعلومــــاتيه 

 informational gaps or omissions  في كل �أجز�ء 
�إلى  بالإ�سافة   ,(24))Chi et al.,1994( لن�س�
و�سف وتف�سير خطو�ت �لحـل عند حل  �لم�سائل 

 )Hausmann  &   ,(35))Chi  et  al., 1989(
)VanLehn, 2007, كــــــما �أفـــــــتر�س �أن �لتف�سير 
�لذ�تي ن�ساط تعلم بنائى فيه يجرب �لمتعلم على 
نحو ن�سط ليبنى فهم تجاه مادة �لتعلم من خالل 

�لمعرفة �لعامة �لتي يمتلكها.
• يهدف تطبيق ��ستر�تيجية �لتف�سير �لذ�تي 
�لطالب   تعلم  �إلى  �لعلمية  و�لأمثلة  �لن�سو�س  مع 
�لم�سكلة  حــل  ويــبــنــي  ويــ�ــســمــم  يــخــطــط  كــيــف 
�لمت�سمن في �لن�سو�س و�لأمثلة بهدف �كت�ساب 
�أنها  ــى  �إل بالإ�سافة  �لمعرفة,  ور�ء  مــا  قـــدر�ت 
ت�سهل من �لتفكير �لمنطقي و�لفهم �للغوي لهذه 

.)Tobar et al.,2006( لن�سو�س و�لأمثلة�
�إلى  ذ�تــيــًا  �لمتو�لدة  �لتف�سير�ت  تهدف   •
monitoring accuracy �لمر�قبة  دقــة  تح�سين 

�لفهم  م�ستوى  من  يمتلكه  ما  تجاه  �لمتعلم  لدى 

تنظيم  في  فعاًل  ي�سبح  وبالتالي  �لتعلم,  لمادة 
در��سته, وفي تنظيم جهوده �لمعرفية عند توليد

   )Griffin لتف�سير�ت �لعلمية لمو�سوع �لتعلم�
)and Wiley, 2008. ويرجع ذلك �إلى �أن �لتف�سير 
�لذ�تي يزيد من �قتر�ب �لقارئ من �أنماط محددة 
 : )مثل  �لتعلم  مو�سوع  بد�خل  �لتلميحات  من 
موؤ�سرجيدللفهم  تعد  و�لتي  علمي(  ن�س  قــر�ءة 
situation-model-لموقف� نموذج  م�ستوى  على 

 level comprehension �لمت�سمن في هذ�لموقف 
�لذ�تي  �لتف�سير  يدعم  ولهذ�   ,(18))Chi, 2000(
للتنبوؤ  �لــمــوقــف  م�ستوى  على  �لتلميحات  مــن 

)Wiley, بالإنجاز �لمتطلب للفهم �لمفاهيمي
من  �لـــقـــارئ  �قـــتـــر�ب  ومـــن   , et al., 2005(
�لن�س(      )�أو  �لتعلم  لمو�سوع  �لعقلية  �لتمثيالت 

 .)Thiede et al., 2005(
�لتف�سير  ل�ستر�تيجية  �لنظرى  �لبناء  ج. 
:) Syntax لذ�تي )ترتيب عنا�سر �ل�ستر�تيجية�

(49)

(28)

(50)

(52)

(51)
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�ستة  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  تمتلك 
�أ�سكال رئي�سية وهي: �ل�سكل �لأول: تقديم مو�سوع 
فيزيائية(,  م�ساألة  حل  فيزيائى-  )ن�س  �لتعلم 
و�ل�سكل �لثاني: توليد �لمتعلم لالأ�سئلة �لمرتبطة 
�لمتعلم  توليد  �لثالث:  و�ل�سكل  �لتعلم,  بمو�سوع 
و�ل�سكل  بالأ�سئلة,  �لمرتبطة  �لمختلفة  �لإجابات 
�لمختلفة  للتف�سير�ت  �لمتعلم  توليد  ــع:  ــر�ب �ل
�لمتعلم  تزويد  �لخام�س:  و�ل�سكل  �إجاباته,  حول 
�لمختلفة,  تف�سير�ته  حــول  �لر�جعة  بالتغذية 

و�ل�سكل �ل�ساد�س: تحليل عملية �لتف�سير.
)ن�س  �لتعلم  مو�سوع  تقديم  �لأول:  �ل�سكل 
 Phase One ـ حل م�ساألة فيزيائية( معقد فيزيائىـ 
 :Provide learning topic or Subject- Matter

: (Physical Text- Physical Problem Solving( 

ويتطلب �ل�سكل �لأول �أن يقدم �لمعلم مو�سوع 
عندما  �أنــه  من  �أهميته  وتــاأتــي  للطالب,  �لتعلم 
�لم�ستملة  �لتعليمية  ــو�د  ــم �ل �لــطــالب  يــدر�ــس 
�أو  و�لمخططات  و�لأمثلة  �لمدر�سية  �لكتب  على 
�لتعليمية,  �لمو�د  من  وغيرها  �لبيانية,  �لر�سوم 
على  بــنــاًء  ذ�تــيــًا  تف�سيرها  فــي  يــبــدءون  فاإنهم 
�لمقـــروء  �لمحتوى  على  �أو  �ل�سابقة  معرفتهم 
يتطلب  وهذ�   (47),)Roy & Chi, 2005(ســــابق�
�لن�سو�س  من  مــدى  و��ستخد�م  �نتقاء  ض��رورة 

و�لم�سائل �لفيزيائية �لتي تتيح للمتعلم فيما بعد 
عليها  و�لإجــابــة  حولها  �لأ�سئلة  من  عــدد  توليد 

وتف�سير هذه �لإجابات فيما بعد.
يت�ساعف  �أن  يمكن  �أنــه  �لــدر��ــســات  وتقترح 
من  �لمتعلم  حفز  ما  �إذ�  �لذ�تي  �لتف�سير  تاأثير 
خالل �سياقات �لعالم �لحقيقي �أو �لطبيعي, ومن 
قدرة  تــزد�د  و�أنــه  �لمعقدة,  �لتعلم  بيئات  خالل 
لمدة طويلة  بالتف�سير�ت  �لحتفاظ  �لمتعلم على 
على  �لمحتوية  �لتعلم  بيئات  في  تولدت  ما  �إذ� 
مو�قف تعلم معقدة )مثل تعلم ن�سو�س فيزيائية 

)Renkl, 1997(  أو حـل م�ســـائل فيزيائية� –
 . (35)(Chi et al.,1989)

لالأ�سئلة  �لمتعلم  تــولــيــد  ــانــى:  ــث �ل �لــ�ــســكــل 
  Phase Two :Learnerلمرتبطة بمو�سوع �لتعلم�
 generate questions related to the subject of

: learning

 )King, 1994( وفي هذ� �ل�ســـكل, بحث
على  �لــذ�تــيــة  لالأ�سئلة  �لمتعلم  تــولــيــد  تــاأثــيــر 
تعليم  �أن  �لنتائج  و�أظهرت  �لمقدم.  �لمحتوى 
�لــطــالــب كــيــف يــطــرح ويــجــيــب عــلــى �لأ�ــســئــلــة 
�لتف�سيرية من نمط لماذ� يمكن �أن يوظف بنجاح 
كيف  �لطالب  فتعليم  �لمدر�سية.  �لف�سول  في 
يولد �لأ�سئلة �لتي تكامل �لمعلومات �لجديدة مع 
�لمعرفة �ل�سابقة لديه, مثل �أ�سئلة كيف ولماذ�, 
و�أ�سئلة �لفهم �لمعقد "�ل�ستدللي, و�لتف�سيري, 
�لأفكار  يف�سر  كيف  وتعليمه  �لمعرفة",  وتو�سيع 
ويجيب  ي�ساأل  كيف  وتعليمه  بغيرها,  �لجديدة 
مناق�سة  مجموعات  فــي  �لآخــريــن  �أ�سئلة  على 
��ستر�تيجية  فــي  هامة  عنا�سر  يمثل  �لنظير 
 (54))King, 1994( �أكد  كما  �لذ�تي.   �لتف�سير 
�لعالي  �لم�ستوى  ذ�ت  �لأ�سئلة  ��ستخد�م  �أن  على 
ك�سقالت ينتج تف�سير�ت ذ�تية ذ�ت جودة عالية 
يتعلم على  �أكثر فاعلية, فالفرد  تعلم  �إلى  ويوؤدي 
نحو فعال عندما يف�سر �أفكاره وي�ستجيب لالأ�سئلة, 
ببناء مــزودة  �إجاباته  تكـــون  عندما  وبخا�سة 

 )Roscoe  &  Chi,  2004) لمعرفة �لتاأملية�
 . (56) )Chi,1996(

 )Clelland, ويتفق هــذ� مــع مــا �أ�ســار �إليه
�أ�سئلة  يولد  كيف  �لمتعلم  تعليم  �أن  من   2006(
�لتف�سير �لذ�تي و�لإجابة عليها يوؤدى �إلى تح�سين 
وحل  �لن�س  بــقــر�ءة  �لمرتبطة  �لفهم  مــهــار�ت 
�لعميق  �لتف�سير  �أن   Chi يــرى  ولهذ�  �لم�سائل. 
و�ل�ستدلل,  و�لتفكير,  �لمعرفة,  بناء  �لمت�سمن 
طريق  عن  �لمتو�لدة  �لتف�سير�ت  جــودة  و�أي�سًا 
�لتعبير  على  �لمتعلم  قدرة  على  تتوقف  �لمتعلم 
نتيجة  ذ�تــيــًا  �لمتو�لدة  �لتف�سير�ت  عن  لفظيًا 

�لإجابة على �أ�سئلة من نمط لماذ�.

د. �إيهــاب جودة �أحمد طلبة

(53)

(54)

(55)

(1)
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للتفكير   �لمثيرة  �لأ�سئلة  ��ستخد�م  عــامــة 
�لتفكير  �أ�سئلة  �أو   thought-provoking question

�أي  ؟,  لماذ�....  ف�سر   : )مثل  �لعليا  �لرتبة  ذ�ت 
ولـــمـــاذ�........؟,   ,...... �أف�سل  يعد  هــذ�  من 
لــو....؟( هى و�حــدة من  �أنه يحدث  ماذ� تعتقد 
�لتكنيكات �لتي ت�ساعد �لمتعلم على توليد نوعية 
�لذ�تية ذ�ت جودة عالية عندما  �لتف�سير�ت  من 
م�ســـتقل  نحو  على  �لم�ســـاألة  �أو  �لن�س  يعالـــج 

 .)Taboada & Guthrie, 2006(
ــات  �لإجــاب �لمتعلم  توليد  �لــثــالــث:  �ل�سكل 
 Phase Three :بالأ�سئلة �لمرتبطة  �لمختلفة 
 Learner generates different answers related

:to questions 
جمع  فــي  �لمتعلم  ــد�أ  ــب ي �لــ�ــســكــل  هـــذ�  وفـــي 
ــ�ــس �لـــمـــقـــروء وربــطــهــا  ــن ــومــات مـــن �ل ــل ــمــع �ل
�لإجابات  لبناء  عقله  في  �لمتو�فرة  بالمعلومات 
�سابقًا.  �لمطروحة  �لأ�سئلة  حــول  عمقًا  �لأكــثــر 
ويجب �أن يفهم �لمتعلم �أن �لتف�سير�ت ذ�ت قيمة 
�لمثمرة  �لجديدة  �لبحث  �أ�ســــئلة  يولد  عندما 
�لمتاح  �لدليل  يقدر  وعندما  �لظــــاهرة,  عـــن 
�لأ�سـئلة  هـذه  على  بالإجابة  �لمـــرتبط  تمامًا 
على  و�لإجــابــة   (57)  .)Richard et al., 2007(
فهم  تو�سيح  تت�سمن  �لــذ�تــي  �لتف�سير  �أ�سئلة 
�لطالب للمفاهيم و�لمبادئ و�لدليل �لذي يدعم 
بــالإدعــاء  �لدليل  ربــط  في  و�لتفكير  �دعــاء�تــه, 

 .)King, 1994)     )Moje, et al., 2004(
لالإجابات  �لمتعلم  توليد  بعد  �لحقيقة  وفي 
ي�سجع  �أن  يجب  بالأ�سئلة,  �لمرتبطة  �لمختلفة 
للملخ�سات  �لمتعلم  ��ــســتــخــد�م  مــن  �لــمــعــلــم 
يمثل  وهـــذ�  �لرئي�سية,  و�لمفاهيم  و�لكلمات 
تحرك هام يقع بين مرحلة تقديم مو�سوع �لتعلم 
وقر�ءته ومرحلة توليد �لتف�سير�ت �لذ�تية, يتيح 
للمتعلم �لتغلب على �لتمثيالت �ل�سطحية ويجبره 
على �لقتر�ب فيما بعد من ت�سكيل نموذج �لموقف 
�أثناء عملية �لتف�سير, كما �أنه يعطى له تلميحات 

�لم�ستوى  على  �لفهم  لممار�سة  �ــســدقــًا  �أكــثــر 
 inference-level comprehension �ل�ستدللى 

.)Thiede et al., 2005(
للتف�سير�ت  �لمتعلم  توليد  �لــر�بــع:  �ل�سكل 
 Phase Four: Learner �إجاباته  حول  �لمختلفة 
 generates different self-explanations about

:the answers

�أنه  �لمتعلم  يــدرك  �أن  يجب  هذ�ل�سكل  وفــي 
�لظاهرة  لنف�س  مــتــعــددة  تف�سير�ت  تــوجــد  قــد 
(57)  ,)Richard et al., 2007( �لإجــابــات(  )�أو 
�لتف�سير  �أن  ــات  ــس ــدر�� �ل مــن  �لــعــديــد  وت�سير 
لالآخرين  �لمتعلم  يف�سر  عندما  كاماًل  ي�سبح 
�لفكـــرة قابلة للفهم لديهم �إجاباته بهدف جعل 

.)Roy & Chi2005(
�لتعلم  مــادة  محتوى  �لمتعلم  يف�سر  فعندما 
�لأ�سئلة  على  �لإجابات  ويف�سر  م�ساألة(,  )ن�س- 
من  فاإنه  عنده,  من  كلمات  في  حوله  �لمطروحة 
�أكثر نحو �لخ�سائ�س  �نتباهًا  �أن يدفع  �لمحتمل 
�لمعرفة  يتعلم  يجعله  مما  للمحتوى,  �لأ�سا�سية 
وي�سبح  �لعمومية,  مــن  �سحيح  م�ستوى  على 
وما  يعرفه  ما  يكت�سف  �أن  �حتماًل  �أكثر  �لمتعلم 
ل يعرفه, ويتقدم في بناء هذه �لمعرفة, وي�سبح 

.)Aleven et al., 2004(تعلمه عميق
�لتف�سير  كــون  من  �ل�سكل  هــذ�  �أهمية  وتاأتي 
من  يتطلب  ذ�تيًا  موجهة  معرفية  عملية  �لذ�تي 
وربطه  ــقــر�أه  وي ي�سمعه  بما  �لهــتــمــام  �لمتعلم 
بمعرفته �ل�سابقة لت�سكيل م�ستوى عميق من �لفهـم

 ,)Moje, et al., 2004)        (King, 1994(
�لإجابة  �لم�سكلة وفى  �إلى تح�سن في حل  وتوؤدي 

على �لأ�سئلة �لمطروحة حول معرفة �لمجال. 
ويتحدد دور �لمعلم في م�ساعدة �لمتعلم على 
�لن�سو�س  �لعامة حول  �لعلمية  �لتف�سير�ت  توليد 
من  كلمات  في  �لم�سكلة  حل  وخطو�ت  �لمقروءة 
ي�سغل  �أن  وعلى  بهما,  �لمرتبطة  و�لأ�سئلة  عنده, 
)يوظف( �لمتعلم في �سكل حو�ر)ديالوج( مفيد 

(27)

(58)(54)

(52)

(47)

(59)

(54)(58)
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لــــم  �لتي  �لتف�سير�ت  تح�ســـــين  فـــي  لي�ساعده 
(60))Conati &Van-  تكن دقيقة بما فيه �لكفاية

)Lehn, 2000 وي�سار �إلى هذه �لحو�ر�ت هنا بحو�ر�ت 
knowledge construction dia- �لمعــرفة   ـــناًء
logues , و�لتي تتفق مع �سرورة ��ستجابة �لمعلم 

�لمتعلم  تف�سير�ت  �لموجودة في  �لأخطاء  لنمط 
و�إنتاج  �لم�سكلة,  حل  �أو  و�لأمثلة  �لن�س  حــول 
حو�ر فعال �إلى حد ما.  ويجب �أن يعرف �لمعلم 
ب�سكل  �لقارئ  يبني  �أن  �ل�سرورى  من  لي�س  �أنه 
بد�ية  في  وبخا�سة  جيدة,  تف�سير�ت  حقيقي 
ممار�سة �لتف�سير�ت, فهو في حاجة فقط �إلى �أن 
يحاول �بتكار �أي تف�سير�ت لكي تزيد من ظهور ــ  

�أو �لقتر�ب من ــ  تلميحات �لتنبوؤ بال�ستدلل.
 وفي �لحقيقة يقترح تاأثير �لتف�سير �لذ�تي على 
�لتف�سير-  بناء  يحاول  �لمتعلم  �أن  �لمر�قبة  دقة 
 produc- سلليـــ� �إنتاج تف�ســـير�ت عــالية �لجـــودة

و�لذى   -  tion of a high-quality explanation

�لمر�قبة  لدقــة  تاأثير�ت  وجــود  �إلــى  يؤدي  بــدوره 
تتمـــثل في �إنتاج تف�سير�ت عالية �لجودة فيما بعد

(28) .)Griffin  and Wiley, 2008(
و�ت�سق هذ� مع نتائج �لدر��سات �ل�سابقة �لتي 
توليد  على  لطالبه  �لمعلم  تحفيز  �أهمية  تــرى 
لأن  حفز  �لــذي  فالمتعلم  �لذ�تية,  �لتف�سير�ت 
يف�سر ذ�تيًا �لجمل في �لن�س �لعلمى تعلم بدرجة 
�إعــادة  منه  طلب  ــذي  �ل بالمتعلم  مقارنة  �أكــبــر 
(22)  (Hausmann et al.,2002) �لجمل  �سياغة 
(26) )McNamara, (35) كما يرى )Chi et al.,1989(

)2004 �أن �إعطاء �لمحفز�ت قبل و�أثناء �لتف�سير 
�لذ�تي  يمكن �أن يعزز من تاأثير �لتف�سير �لذ�تي.

بالتغذية  �لمتعلم  تــزويــد  �لخام�س:  �ل�سكل 
  Phase Five:لمختلفة� تف�سير�ته  حول  �لر�جعة 
Provide the learner feedback about the dif-

 ferent self-explanations

تغذية  للمتعلم  يعطى  عندما  هذ�ل�سكل,  وفي 
�لذ�تية,  تف�سير�ته  حول  وهادفة  مف�سلة  ر�جعة 

فاإنه يتقدم �أكثر في عملية �لتعلم, وي�سبح تعلمه 
�أكثر عمقًا, كما ي�سبح �أكثر �حتماًل لأن يكت�سف 
ما يعرفه وما ل يعرفه, ويتقدم في بناء �لمعرفة, 
�لتالي  �لــنــحــو  عــلــى  ذلـــك  عــن  �لتعبير  ويــمــكــن 

: (59))Aleven et al., 2004( 
�سكل 1: �لعالقة بين ��ستر�تيجية �لتنفيذ �لذ�تي 

و�لتغذية �لر�جعة و�لتعلم �لعميق 

ويجب �لإ�سارة هنا �إلى �أن تعليم �لمتعلم على 
بناء  على  �لتدريب  �أو  �لذ�تي  �لتف�سير  ممار�سة 
تعد  �لر�جعة  �لتغذية  وجود  مع  جيدة  تف�سير�ت 
ولمو�سوع  لذ�ته  �لمتعلم  فهم  لتزيد من  �أ�سا�سية 

  )Chi, 2000(    )McNamara, 2004( لتعلم�
ويــــر )Aleven & Koedinger, 2002(   �أن 
تعد مفيدة عندما تقدم بهدف  �لر�جعة  �لتغذية 
تحديد دقة �لتف�سير�ت �لعلمية لدى �لمتعلم. وقد 
تتطلب �لتغذية �لر�جعة توجيه �لمتعلم نحو �إعادة 
�لذ�تي  �لتف�سير  و�إعادة  �لتعلم  لمو�سوع  �لقر�ءة 
للفهم,  �لمر�قبة  دقة  تح�سين  �إلى  يــوؤدى  مما  له 
ن�سبيًا  �لطويلة  �لن�سو�س  حالة  فــي  وبخا�سة 
)�أو  �ل�سببية  �لعالقات  تف�سير  �إلى  تحتاج  و�لتى 
توليد  �لقارئ  من  وتتطلب  �لمعقدة  �لمنطقية( 

  )Griffin  ل�ستدللت وبناء نموذج �لموقـــف�
  .and Wiley, 2008(

�لمتعلم مع معلم  يعمل  �أنه عندما  ولقد وجد 
يحفزه على تف�سير خطو�ته في كلمات من عنده, 
ما  غالبًا  فاإنه  لتف�سير�ته,  وفح�س  تدقيق  بدون 
يهمل هذ� �لتحفيز ويعطي تف�سير�ت غير جيدة, 
من  لديه  ما  يف�سر  عندما  جيدً�  يتعلم  فالمتعلم 
تف�ســـير�ته   عن  ر�جعة  تغذية  وي�ستقبل  كلمات 
(Conati & VanLehn, 2000). (60) وعلى �أية حال 

خطو�تهم  يف�سرون  عندما  �أف�سل  �لطالب  يتعلم 
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��ستر�تيجية 
�لتف�سير �لذ�تي

توؤدي �إلى تفدم كبير 
في عملية �لتعلم

توؤدي �إلى 
تعلم عميق

�لتف�سير �لذ�تي + 
تغذية ر�جعة جيدة

توؤدي �إلى مزيد 
من �لتقدم �لكبير 

في عملية �لتعلم

توؤدي �إلى 
تعلم �أكثر 

عمقًا

  

  

(26)(18)

(29)

(28)

بــناًء

وليـــ�س
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بــكــلــمــات مـــن عــنــدهــم )كــلــمــاتــهــم �لــخــا�ــســة( 
)�أو  �لمعلم  طريق  عن  م�ساعدتهم  يتم  وعندما 
�سخ�س خبير( ليزودهم بالتغذية �لر�جعة حول 

تف�سير�تهم. 
  Phaseل�سكل �ل�ساد�س:  تحليل عملية �لتف�سير�

 six: Analysis of The Explanations Process

�لمتعلم  من  �لمعلم  يطلب  هذ�ل�سكل  وفى 
بتحديد  ذ�تيًا,  �لمتو�لدة  �لتف�سير�ت  تحليل 
و�إنتاجية  �لأكثر فعالية, و�لأكثر خ�سوبة  �لأ�سئلة 
في توليد �لتف�سير�ت �لذ�تية, وبناء نموذج موقف 
على  كانت  �لتي  وتلك  �لتعلم,  مو�سوع  حول  قوي 
�لنقي�س من ذلك. و�أي�سًا تحديد نمط �لتف�سير�ت 
�لتي لم يح�سل عليها بنف�سه - وح�سل عليها من 

وتمثل   - ر�جعة  تغذية  �سورة  في  �لمعلم  خالل 
م�سدر هام لبناء �ل�ستدللت �لمختلفة, وتوليد 
هذ�ل�سكل  ويمثل  تما�سكًا.  �أكثر  موقف  نموذج 
�لذ�تية  �لتف�سير�ت  بعملية  �لوعي  لبناء  �لأ�سا�س 

ومحاولة تح�سينها ب�سكل فعال. 
�أو  )خطو�ت  بنية  �لتالى  �لجدول  ويو�سح 
�لتي  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  مر�حل( 

��ستخدمها �لباحث في �لتدري�س و�لتعلم:
د. التف�صيرات المتوالدة ذاتياً والفهم العميق

 Self-Explanations and Deeping 
: Understanding

تـم  وزمـــــالوؤه,  لجال�سر  �لفهم  نظرية  فــى 
لماذ�,  نمط  مــن  �لأ�سئلة  �أهمية  على  �لتاأكيد 

 �ل�سكل �لأول: تقديم مو�سوع �لتعلم )ن�س فيزيائى
�ل�سكل �لثانى:  توليد �لمتعلم لالأ�سئلة �لمرتبطة بمو�سوع �لتعلم– حل م�ساألة فيزيائية( معقد

�لفيزيائية  و�لم�سائل  �لن�سو�س  �نتقاء مدى من   -
�لتى تتو�فر فيها قدرً� من �ل�سعوبة.

- تقديم هذه �لن�سو�س و�لم�سائل �لفيزيائية.

ولماذ� كيف  �أ�سئلة  مثل  �لذ�تي  �لتف�سير  �أ�سئلة  يولد  كيف  �لمتعلم  تعليم   - 
 و�أ�سئلة �لفهم �لمعقد” �ل�ستدللي, و�لتف�سيري, وتو�سيع �لمعرفة”.

 - توليد �لمتعلم �أ�سئلة من نمط لماذ�, و�لأ�سئلة �لمثيرة للتفكير حول مو�سوع 
�لتعلم و �أ�سئلة �لتفكير ذ�ت �لرتبة �لعليا.

 �ل�سكل �لثالث : توليد �لمتعلم �لإجابات �لمختلفة
�ل�سكل �لر�بع:  توليد �لمتعلم للتف�سير�ت �لمختلفة حول �إجاباته�لمرتبطة بالأ�سئلة

�لمقروء �لن�س  �لمعلومات من  �لمتعلم   - يجمع 
�أو من معطيات �لم�ساألة

بالمعرفة  �لمعلومات  �لمتعلم  يربط   -
�لمتو�فرة في بنائه �لمعرفي.

حول  �لمختلفة  �لإجابات  �لمتعلم  يطرح   -
�لأ�سئلة.

و�لكلمات  �لملخ�سات  �لمتعلم   ي�ستخدم   -
و�لمفاهيم �لرئي�سية حول مو�سوع �لتعلم.

- ي�ساعد �لمعلم �لطالب فى توليد �لتف�سير�ت �لعلمية حول محتوى �لن�س 
وخطو�ت �لحل )تقديم نموذج للتف�سير �لذ�تى(.

- تحفيز �لمتعلم على توليد �لتف�سير�ت �لذ�تية حول مو�سوع �لتعلم.
- تف�سير �لمتعلم لإجاباته على �لأ�سئلة )تف�سير محتوى �لتعلم(.

- يمار�س �لمتعلم �لتفكير حول �لأ�سباب �لكامنة ور�ء مادة �لن�س وور�ء 
خطو�ت �لحل.

�إلى  تحتاج  �لتى  �لم�ساألة  �أو خطو�ت حل  �لن�س  �أجز�ء  �لمتعلم  يحدد   -
مزيد من �لتف�سير�ت �لذ�تية. 

 �ل�سكل �لخام�س : تزويد �لمتعلم بالتغذية �لر�جعة
�ل�سكل �ل�ساد�س: تحليل عملية �لتف�سيرحول تف�سير�ته �لمختلفة

حول  �لر�جعة  �لتغذية  �لمعلم  يقدم   -
خالل  من  ذ�تيًا  �لمتو�لدة  �لتف�سير�ت 

�لمتعلم.
�لتعلم  باإعادة قر�ءة مو�سوع  �لمتعلم  - يقوم 

و�إعادة �لتف�سير �لذ�تى.
نموذج  ويبني  �ل�ستدللت  �لمتعلم  يولد   -

موقف  �أكثر تما�سكًا.

توليد  فى  فاعلية  و�لأكثر  ذ�تيًا  �لمتو�لدة  �لأ�سئلة  �لمتعلم  يحدد   -  
�لتف�سير�ت �لذ�تية.

توليد  فى  فاعلية  و�لأقل  ذ�تيًا  �لمتو�لدة  �لأ�سئلة  �لمتعلم  يحدد   -  
�لتف�سير�ت �لذ�تية.

 - يحدد ويف�سر �لمتعلم نمط �لتف�سير�ت �لذ�تية �لأكثر خ�سوبة.
 - يحدد �لمتعلم نمط �لتف�سير�ت �لذ�تية �لتي لم يتم �لح�سول عليها.

جدول 1: بنية ا�صتراتيجية التف�صيرات الذاتية
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�لفهم  فى  �لعليا  �لرتبة  ذ�ت  �لتفكير  �أ�سئلة  �أو 
(61))Graesser & Olde, 2003)      (Graesser et 
�لقارئ  يبني  �لنظرية,  هذه  وفى   .al. , 2002(
�أو  )�لــنــ�ــس  �لتعلم  بمو�سوع  �لمتعلق  �لمعنى 
ت�ستخدم  متعددة  م�ستويات  على  �لم�سكلة(  حل 
�أكد  ولقد  و�لتعلم.  �لتذكر  بين  للتمييز  كاأ�سا�س 
�لمتعلم  يطرح  �أن  �أهمية  على  وزمــالوؤه  جال�سر 
للح�سول  عنها  يجيب  و�أن  �أ�سئلة  نف�سه  على 
خلف  �لكامنة  �لم�سكلة  �أو  �لن�س  معنى  على 
على  �لح�سول  �أو  �ل�سطحي(,  )�لمعنى  �لكلمات 
�لحرفي  �لم�ستوى  على  �لم�سكلة  �أو  �لن�س  معنى 
�أو �لح�سول على معنى �لن�س  )قاعدة �لن�س(, 
نموذج  )بناء  �لعميق  �لم�ستوى  على  �لم�سكلة  �أو 
عقلي(. ويف�سر جال�سر وزمالوؤه �أن طرح �لمتعلم 
�أو  �لحقائقية  �لأ�سئلة  تتناول  نف�سه  على  �أ�سئلة 
low-level, factual ques- لأقل� �لم�ستوى  ةأأ�سئل 
tions يحفز من �لمعالجة �ل�سطحية لدى �لمتعلم 

و�لأفــكــار  �لحقائق  تذكر  على  جهده  يركز  لأنــه 
)�أي �لترميز �ل�سطحى وقاعدة �لن�س( �أكثر من 
تعلم �لأفكار �لجديدة, وبالتالي ت�سبح تف�سير�ته 
�لم�ستوى  عند  وتقف  ب�سيطة  وللم�سكلة  للن�س 

�ل�سطحى.
من  عميقة  م�ستويات  يحقق  لكي  و�لمتعلم 
ربط  على  ـــادرً�  ق يكـون  �أن  يجب  فــاإنــه  �لفهم, 
�لن�س  �أجـــز�ء  وعبر  بــد�خــل  �لمتعددة  �لأفــكــار 
�لمعرفة  وبخا�سة  لــديــه,  �لمعرفية  بالخلفية 
�لن�س  مــــادة  بــمــو�ــســوع  �لــمــرتــبــطــة  �لــ�ــســابــقــة 
   (45)  )Graesser  et al., 2003( �لم�سكلة  �أو 
)Graesser ,et al., 2002) (62) ولم�ساعدة �لمتعلم 
حاجة  في  �لمعلم  فــاإن  عميق,  فهم  تحقيق  على 
يتعلم  �أن  �إلى  حاجة  في  و�لمتعلم  ي�ساأل,  �أن  �إلى 
كيف يطرح على نف�سه �أ�سئلة من نمط لماذ� و�لتى 
�أفكار �لن�س و�لم�سكلة  تحفزه لأن يف�سر بن�ساط 
)�أو  �لموقف  نموذج  �أو ي�سيغ  ي�سكل  بنف�سه حتى 

�لنموذج �لعقلى(.

وفي �لحقيقة يرتبط توليد �لتف�سير�ت ذ�تيًا 
�أ�سكال  من  محددين  ب�سكلين  �لعميق  و�لفهم 
��ستر�تيجية �لتف�سير�ت �لذ�تية وهو �سكل توليد 
�لتعلم  بمو�سوع  �لمرتبطة  لالأ�سئلة  �لمتعلم 
و�سكل تحليل عملية �لتف�سير, كما هو مو�سح في 

�سكل)2(.
 Kinds ًهـ . اأنواع التف�صيرات المتوالدة ذاتيا

:of Self-Explanations

  valid �لتعلم  لمو�سوع  �سادقة  تف�سير�ت   •
 explanations of the topic(text or problem

�لمتعلم جمل ذ�ت جودة  )solving, وفيها يقدم 
تربط  �لتي  �ل�سمنية  �لمعرفة  على  تحتوى  عالية 
�أجز�ء �لمعلومات بالن�س �لمذكور ب�سكل �سريح 
�أو تحتوي على �ل�ستدللت �لتي تمالأ  �أو و��سح, 

. (18) )Chi, 2000( لفجو�ت �لمعلوماتية�
خاطئة  كونها  من  �أكثر  ناق�سة  تف�سير�ت   •
incomplete explanations  than they are incor-

rect, فالمتعلم قد يذكر جمل وعبار�ت تف�سيرية 

ناق�سة تعبر عن مو�سوع �لتعلم, �أو يذكر بيانات 
تف�سيرية فيها تعميم ز�ئد, �أوقد يحذف �سرط �أو 
يكون  �أن  ويجب  �لن�س.  تف�سير  �سروط  من  �أكثر 
بذكاء  �ل�ستجابة  على  قــادرً�  �لمتعلم  �أو  �لمعلم 

لأنماط �لتف�سير�ت غير �لمكتملة )�لناق�سة(.
• تف�سير�ت �سعيفة )�أو �لتف�سير�ت �لم�ساغة 
 ,ill-formed explanations )ــســعــيــف� ب�سكل 
)مبهمة(  �سحيحة  غير  ��ستدللت  تمثل  وهــي 
محتوى  لطبيعة  تنتمي  ل  ��ستدللية  عبار�ت  �أو 

مو�سوع �لتعلم.
 para- تف�ســــير�ت مجـــرد �إعــــــادة �سياغـــــــة • 

�إلى  ترقى  ل  وهى  �لتعلم,  مادة  لمحتوى   phrases

معظم  �أن  �أي  �لعلمية,  �لتف�سير�ت  م�ســـــتوى 
�إل  هــي  مــــا  �لمتعلم  يعطــــيها  �لتي  �لجـــمل 
لأن  قـــر�ءته.  تـــم  لما  �سياغة  �إعـــادة  مجــــرد 
تقديم مــــو�د �لتعلم وجعل �لطالب ي�ســتجيب لها 
على نحو محدد, قـــــد ي�ســـــجع �أو ي�ســمح للمتعلم 
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باأن يبتكر �ل�سـتجابة بمعالجة معــــرفية �أقـــل من 
�لم�ستوى �لعميق لمادة �لتعلم, وهذ� ما يعرف باإعادة 

Roy & ل�سياغة  لجـــمل ذ�ت جـــودة �أقــــل�
�أن  �لمعلم  على  يجب  ولذلك   .(47)Chi,. 2005)

يقدم مهام تعلم تحتوي �لمعلومات �لمقدمة فيها 
من  يطلب  ثم  لفظية  غير  مكانية  معلومات  على 
�لمتعلم �ل�ستجابة لها وتف�سيرها على نحو لفظي 
)مثل �إعطاء م�ساألة فيزيائية في �سكل تخطيطى 
وتحويلها �إلى �سيغة لفظية وتف�سيرها(. وبالتالى 
�لمقدمة  �لــمــكــانــيــة  �لــمــعــلــومــات  تــحــويــل  فــــاإن 
ل  متطلبة  لفظية  وتف�سير�ت  ��ستجابات  �إلـــى 
عميقة  معالجة  �إجـــر�ء  ــدون  ب يحدث  �أن  يمكن 
تحويل  طلب  �أن  نــرى  يجعلنا  وهــذ�  للمعلومات. 
بيانية  �إلى  �لمكتوبة  )�للفظية  �لمعلومات  �سيغة 
�أو تخطيطية, و�لمكانية �إلى لفظية مكتوبة( يعزز 
من نمط ما ور�ء �لمعرفة �لتي تقود �إلى تح�سين 

 .(21))Kastens and Liben, 2007(  لأد�ء�
�لتف�سير�ت  �أنـــــو�ع  تــرتــبــط  �لحقيقة  وفـــى 
�أ�ــســكــال  مــن  مــحــدد  ب�سكل  ذ�تـــيـــًا  ــدة  ــو�ل ــمــت �ل
توليد  �سكل  وهو  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية 
مو�سوع  حــول  �لمختلفة  للتف�سير�ت  �لمتعلم 

�لتعلم, كما هو مو�سح في �سكل )2(. 
وميكـــانيزمات  الــذاتــيـــــــــــة  التف�صـــيرات  و. 
الجـــديــــدة  للمعرفـــــــة  ال�صـــتدلل  تـــولــــيد 
Self- Explanations and Inference-gener-

 :ating Mechanisms for New Knowledge

�لذ�تي  �لتف�سير  �أن  �لنظر  وجهة  تفتر�س 
�لناق�سة  �لفجو�ت  مــلء  في  هامًا  دورً�  يلعب 
و�أن  �لم�سكلة(,  حل  �أو  )�لن�س  �لتعلم  مادة  في 
�لمقدمة  �لم�سكلة  �أو  �لمقروء  �لن�س  نموذج 
هما  لديه  �لمتو�فر  �لعقلي  و�لنموذج  للمتعلم 
عدد  على  يحتوي  منهما  كل  �أن  في  مت�سابهان 
هو  �لــذ�تــي  �لتف�سير  كــان  ــاإذ�  ف �لفجو�ت.  من 
�أثناء  �لفجو�ت  لملء  �ل�ستدللت  توليد  عملية 
�أن  �إلــى  يحتاج  �لفرد  فــاإن  محدد,  مجال  تعلم 

توليد  ت�ستطيع  �لتي  �لميكانيزمات  نمط  يعالج 
�لــذ�تــي.  �لتف�سير  عملية  �أثــنــاء  �ل�ــســتــدللت 
�ل�ستدللي  �لميكانيزم  نمط  هو  ما  وبالتالي 
�لتي  �لجديدة  �لمعرفة  يولد  �أن  يمكن  ــذي  �ل
هذه  و�أهــم  �لجديد؟,  �لمجال  تعلم  من  ت�سهل 
  .(63))Chi, 1995( يــلــي  ــا  م �لــمــيــكــانــيــزمــات 
اأوًل: يمكن �أن ينتج �لمتعلم �ل�ستدللت بتكامل 
�لمختلفة  �لــجــمــل  عــبــر  �لــمــقــدمــة  �لــمــعــلــومــات 
�أن  يمكن  ثانياً:  �لم�سكلة(,  جمل  )�أو  بالن�س 
تكامل  طريق  عــن  �ل�ــســتــدللت  �لمتعلم  يولد 
�لمعلومات �لمقدمة في جمل �لن�س �أو �لم�سكلة 
�أو  �لمرتبطة  )�لمعرفة  �ل�سابقة  �لمعرفة  مع 
�أو  �لتناظر  عمليات  م�ستخدمًا  �لعالقة(,  ذ�ت 
�لت�سابه �أو �أى نوع من �لمقارنة لإحد�ث �لتكامل 
بينهما. وعندما تنفذ �لمقارنة, فاإن �لخ�سائ�س 
تنفذ  �أن  يمكن  �لإرجــاع  �أو  �لتن�سيب  عمليات  �أو 
حول �لمعلومات �لجديدة على �أ�سا�س خ�سائ�س 
�لكيان �لم�سابه )�لمعرفة �لعامة(, ثالثاً: يمكن 
معاني  با�ستخد�م  �ل�ستدللت  �لمتعلم  يولد  �أن 
�لن�س  بد�خل  �لعلمية  �لمفاهيم  �أو  �لكلمات 
�سادقا,  �سيكون  مــا  على  للدللة  �لم�سكلة  �أو 
خالل  مــن  �ل�ستنتاج  يتولد  �أن  يمكن  ولــهــذ� 
�أن يولد  �أو �لمفهوم, رابعاً: يمكن  معانى �لكلمة 
هذه  من  �أي  دمج  خالل  من  �ل�ستنتاج  �لمتعلم 
وذلك  معًا,  �ل�سابقة  �ل�ستدللية  �لميكانيزمات 
�لكلمة  معاني  من  �لناتج  �ل�ستدلل  بدمج  مثاًل 
��ستخد�م  من  �لناتج  �ل�ستدلل  مع  �لمفهوم  �أو 

�لمعرفة �ل�سابقة �لعامة .
�ل�ــســتــدللت  �أنـــو�ع  ترتبط  �لحقيقة  وفــي 
باأربعة  ذ�تيًا  �لمتو�لدة  �لتف�سير�ت  من  �لناتجة 
�لذ�تية  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  �أ�سكال  مــن 
�لمرتبطة,  لالأ�سئلة  �لمتعلم  توليد  �سكل  وهــو 
�لمختلفة  للتف�سير�ت  �لمتعلم  توليد  و�سكل 
لالإجابات  �لمتعلم  توليد  و�سكل  �إجاباته,  حول 
تحليل  و�سكل  بالأ�سئلة,  �لمرتبطة  �لمختلفة 

(47)(   
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عملية �لتف�سير,  كما هو مو�سح في �سكل )2(.
Self-Explana- تـاأُثــير التف�صـــــير الذات ي .   

:tion Effect

  (18))Chi,2000(  تفتر�س وجهة �لنظر �لأولية
�لحقيقة عملية  في  �لذ�تي هو  �لتف�سير  تاأثير  �أن 
�أن  تفتر�س  �لأولى  �لعملية   ,dual process ثنائية 
�لمتعلم ينهمك في عملية �لتف�سير �لذ�تي لو فهم 
و�أدرك �لنحر�ف بين ما لديه من تمثيالت عقلية 
طريق  عن  �أو  �لن�س  عبر  �لمحمول  و�لنموذج 
حلول �لأمثلة و�لم�سائل �لمرتبطة به. وتقترح �أن 
ب�سيط  عقلي  نموذج  يبني  �أن  يحتمل  متعلم  كل 
لدرجة  �لأحيان,  بع�س  في  مميز  يكون  )�ساذج( 
�أنه يخ�س�س تف�سير�ته �لذ�تية لنموذجه �لعقلي 
�لعملية  وفى  ولتو�سيعه,  لتنقيحه  �أو  للتدليل عليه 
�لثانية, يولد �لمتعلم �ل�ستدللت لملء �لفجو�ت 
�أثناء تعلم مجال محدد عن طريق �لخبرة �ل�سابقة 
)�لمعرفة �لعامة( , �أو توليد �ل�ستدلل من خالل 
�لتكامل بين جزئين �أو عدة �أجز�ء من �لمعلومات 
بد�خل �لن�س, �أو توليد �ل�ستدلل عن طريق ربط 
�لمعلومات �لجديدة في �لن�س بالمعرفة �ل�سابقة 
هاتين  �أن  �لحقيقة  وفي  بالمجال.  �لعالقة  ذ�ت 
�لعمليتين يندرجان تحت عائلتين �أ�سا�سيتين من 
�لذ�تي  �لتف�سير  يح�سن  لماذ�  تتناولن  �لفرو�س 

�لتعلم �أو �لأد�ء, وهما:
فكرة  تقترح  �لــفــرو�ــس  مــن  �لأولــــى  �لعائلة 
�لناق�س(,  )�أو  �لكامل  غير  �لعقلى  �لنموذج 
عقلية  بنماذج  �لتعلم  موقف  �إلى  ياأتي  فالمتعلم 
يبني  �أو  كاملة,  غير  م�سبقًا  مــوجــودة  مختلفة 
بالنموذج  تعرف  �لتعلم  �أثناء  كاملة  غير  نماذج 
�لعقلي �لأولي initial mental model , وهي ت�سير 
�أوليًا �إلى �أن �أغلبية �لطالب لديهم نماذج عقلية 
  Flawed مـــــوجــودة م�ســــبقًا, و�أغلبيتها خاطــئة
mental models. وهذه �لعائلة ترتكز حول مفهوم 

ت�سحيح  في  �لمتعلم  ي�ساعد  �لذ�تي  �لتف�سير  �أن 
و�إ�سالح ومر�جعة وتنقيح �أو تنظيم معرفته وفهم 

نموذجه �لعقلى �لموجود. وبالتالي فروؤية �لتف�سير 
�لذ�تي كعملية �إ�سالح ذ�تية, تتطلب دقة �كت�ساف 
�أن  تقترح  و�أيــ�ــســًا  و�لتناق�سات,  �لــ�ــســر�عــات 
تحفيز �لفرد لأن يف�سر ذ�تيًا قد يحقق فائدتين 
توليد  على  �لمتعلم  ت�سجيع   .1 وهما:  �إ�سافيتين 
�لمحذوفات �لتي يفتقر �إليها محتوى �لن�سو�س, 
�لعقلى  نموذجه  مقارنة  على  �لمتعلم  ت�سجيع   .2
�لفائدة  )وهذه  �لن�س  من  �لقادمة  بالمعلومات 
فر�س  يعطي  وبالتالي  �لتفكير,  قريبة من عملية 
ومن  �لتناق�سات.  �أو  �ل�سر�عات  لمالحظة  �أكثر 
�لتف�سير�ت �لمتو�لدة ذ�تيًا من �لمتعلم  هنا فاإن 
مع مهمة �لتعلم )قر�ءة ن�س-حل م�ساألة( تندرج 
 – – �لإ�ــســالح  �لت�سحيح  فــرو�ــس   عائلة  فــي 
  correct–repair–revise family of و�لتنقيح 

. (18))Chi,2000(  hypotheses

وفي �لعائلة �لثانية من �لفرو�س فاإن �لتف�سير 
جديد,  �سيء  بناء  على  �لمتعلم  ي�ساعد  �لذ�تي 
موقف  نموذج  بناء  �أو  جديد,  مخطط  بناء  مثل 
�لمبادئ  بين  جديدة  �رتباطات  بناء  �أو  جديد, 
وتطوير  �لإجر�ئية,  و�لأد�ء�ت  �لمو�سعة  �لعلمية 
من  طلب  عندما  �لمثال  �سبيل  فعلى  هذ�لبناء. 
�لم�سائل  در��سة  عند  ذ�تيًا  يف�سر  �أن  �لمتعلم 
فاإنه يبني ويطور مخطط مجرد  )�لم�سكالت(, 
هذ�  ويتفق  )�لم�سكلة(,  �لم�ساألة  لحل  جديد 
ثري  فهم  يبتكر  �لــذ�تــي  �لتف�سير  �أن  ــة  روؤي مع 
مرتبط  نموذج  يبني  )�أى  �لم�سكلة  �أو  للم�سـاألة 
�لمتعلم  ��سترجاع  �حتمالية  من  يزيد  مما  به(, 
لي�ستخدمه  )�لــنــمــوذج(  �لم�سكلة  �أو  �لــمــثــال 
�أي�سًا  �لمت�سابهة,  �لم�سائل  حل  �أثناء  بفعالية 
�أنه   (29)  )Aleven & Koedinger,2002( يـــرى
عملية  ــاء  ــن �أث جــديــد  عقلي  نــمــوذج  بــنــاء  عــنــد 
من  لأثنين  تكامل  يحدث  قد  �لذ�تي  �لتف�سير 
�لب�سرية  �لمعلومات  وهما:  �لمعلومات,  �أنماط 
للمعرفة  دمج  يحدث  �أو  �للفظية,  و�لمعلومات 
موقف  نــمــوذج  لبناء  معًا  و�لــجــديــدة  �ل�سابقة 
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جديد يرتبط بمهمة �لتعلم )بمعنى عمل نموذج 
فيه ي�ستطيع �لفرد بناء �ل�ستدللت و�لتنبوؤ�ت( 
�لتف�سير�ت  تعطي  كما   ،(34)  )Kintsch, 1994(
محدد  ��ستخد�م  لبناء  للمتعلم  �لفر�سة  �لذ�تية 
مثل  مــجــال  ــى  )ف �لــمــجــال  �لــمــحــددة  للمعرفة 
�لم�ستخدمة,  �لإجــــر�ء�ت  لتف�سير  �لفيزياء( 
�لعلمية  �لمبادئ  بين  �لرتباطات  بناء  وبالتالي 
�لفردية   �لإجـــر�ء�ت  �أو  و�لتحركات  �لمو�سعة 
فاإن  هنا  ومــن   .(23))Lin & Lehman ,1999(
مع  �لمتعلم  مــن  ذ�تــيــًا  �لمتو�لدة  �لتف�سير�ت 
تندرج  م�ساألة(  ن�س-حل  )قر�ءة  �لتعلم  مهمة 
 Construct-و�لتطوير �لبناء  في عائلة فرو�س  

 .Develop family of hypotheses

�لتف�سير�ت  تــاأثــيــر  يــرتــبــط  �لحقيقة  وفـــي 
توليد  �أو  وتنقيح  �إ�سالح  كعملية  ذ�تيًا  �لمتو�لدة 
للتف�سير�ت �لذ�تية بثالثة من �أ�سكال ��ستر�تيجية 
�لمتعلم  توليد  �سكل  وهــو  �لــذ�تــيــة  �لتف�سير�ت 
و�سكل  ــه,  ــات �إجــاب حــول  �لمختلفة  للتف�سير�ت 
تف�سير�ته  حول  �لر�جعة  بالتغذية  �لمتعلم  تزويد 
�لتف�سير, كما هو  تحليل عملية  و�سكل  �لمختلفة, 

مو�سح في �سكل )2(.
1.  اإعداد وحدتى )الحركة وقوانين نيوتن للحركة( 

با�صتخدام ا�صتراتيجية التف�صيرات الذاتية:
لوحدتى  �لمعلم  دليل  بــاإعــد�د  �لباحث  قــام 
�لفيزياء  في  للحركة(  نيوتن  وقو�نين  )�لحركة 
��ستر�تيجية  با�ستخد�م  �لثانوي  �لأول  بال�سف 
على  �لدليل  ��ستمل  ولقد  �لذ�تية,  �لتف�سير�ت 
وخطو�ت  للوحدتين  �لعامة  و�لأهــد�ف  �لمقدمة 
�لذ�تية,  �لتف�سير�ت  وفقًا ل�ستر�تيجية  �لتدري�س 
وخطة �ل�سير في كل در�س من درو�س �لوحدتين, 
من  مجموعة  على  �لمعلم  دليل  عر�س  تم  ولقد 

�لمحكمين, وتم �إجر�ء �لتعديالت �لالزمة )*(.
2. اإعداد اختبار تح�صيل المفاهيم الفيزيائية:

قام �لباحث باإعد�د �ختبار تح�سيل �لمفاهيم 
نيوتن  وقو�نين  )�لحركة  وحدتي  في  �لفيزيائية 
)�لتذكر  �لمعرفية  �لم�ستويات  فــي  للحركة( 
�لتركيب-   – �لتحليل   – �لتطبيق   – �لفهم   –
�لختيار  نوع  من  �لأ�سئلة  �أعــدت  ولقد  �لتقويم( 
من متعدد, و�أي�سًا روعي �لتو�زن في عدد �لأ�سئلة 
عر�س  وتم  �لمختلفة.  �لمعرفية  �لم�ستويات  بين 

)*( ملحق )1( دليل املعلم وفقاً ل�صرتاتيجية التف�صريات الذاتية 
يف وحدت ي )احلركة وقوانني نيوتن للحركة(.

�ل�سكل �لأول: تقديم مو�سوع �لتعلم 
)ن�س فيزيائي - حل م�ساألة فيزيائية( معقد

�ل�سكل �لثاني: توليد �لمتعلم 
لالأ�سئلة �لمرتبطة بمو�سوع �لتعلم

�ل�سكل �لثالث: توليد �لمتعلم �لإجابات 
�لمختلفة �لمرتبطة بالأ�سئلة

�ل�سكل �لر�بع: توليد �لمتعلم للتف�سير�ت 
�لمختلفة حول �إجاباته

�لخام�س: تزويد �لمتعلم بالتغذية �لر�جعة 
حول تف�سير�ته �لمختلفة

�ل�سكل �ل�ساد�س" تحليل عملية �لتف�سير

�لتف�سير �لذ�تي و�لفهم �لعميق
�أنو�ع �لتف�سير�ت �لذ�تية
- �لتف�سير�ت �ل�سادقة.

- �لتف�سير�ت غير �لكاملة.
�لتف�سير�ت �ل�سعيفة.

- تف�سير�ت �إعادة �ل�سياغة.
�لتف�سير�ت �لذ�تية وميكاتيزهات توليد �ل�ستدلل للمعرفة �لجديدة

�ل�ستدللت عن طريق تكامل �لمعلومات
- �ل�ستدللت عن طريق تكامل �لمعلومات مع �لمعرفة �ل�سابقة

�ل�ستدللت �لمتولدة من خالل معاني �لمفهوم
- �ل�ستدللت �لناتجة من خالل دمج �أي من 

�لميكانيزمات �ل�ستدللية �ل�سابقة.
تاأثير �لتف�سير�ت �لذ�تية

عائلة قرو�س �لت�سحيح �لإ�سالح - و�لتنقيح
- عائلة قرو�س �لبناء و�لتطوير

�سكل )2(: �لعالقة بين ��ستر�تيجية �لتف�سير �لذ�تي, و�لفهم �لعميق. و�أنو�ع �لتف�سير�ت �لذ�تية, وميكانيزمات
توليد �ل�ستدلل للمعرفة �لجديدة, وتاأثير �لتف�سير �لذ�تي

m

m

m

m
m

m
m

m
m
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�لختبار على مجموعة من �لمحكمين للتاأكد من 
�سالحيته, كما تم تجريبه على عينة من �لطالب 
ثبات  معامل  ح�ساب  وتــم  طــالــبــًا,   عــــدده)26( 
�لختبار با�ستخد�م معادلة كيودر- ريت�سارو�سون 
Kuder – Richardson K- R- 21( 21( , ولقد 
بلغ معامل �لثبات )0.76( وهو معامل ثبات عال 
لهذ�لختبار, كذلك تم ح�ساب معامالت �لتمييز 
�لتي تر�وحت بين )0.25 - 0.76(, كما ح�سب 
زمن �لأد�ء على �لختبار وبلغ )75( دقيقة, وبلغ 
�لختبار في �سورته �لنهائية )50( مفردة. ويبين 
جدول )2( مو��سفات �ختبار تح�سيل �لمفاهيم 
نيوتن  وقو�نين  )�لحركة  وحدتى  في  �لفيزيائية 

للحركة( بمادة �لفيزياء )*(.

3.  اإعداد اختبـار حل الم�صائل الفيزيائيـة:
�لفيزيائية  �لم�سائل  حل  �ختبار  �إعـــد�د  تم 
للحركة(,  نيوتن  وقو�نين  )�لحركة  وحدتي  في 
وتكون �لختبار من )6( م�سائل فيزيائية, يتطلب 
في  ــو�ردة  �ل �لفيزيائية  �لمفاهيم  توظيف  حلها 
عر�سه  تم  �لختبار  �سدق  ولمعرفة  �لوحدتين. 
حول  �لر�أى  لإبد�ء  �لمحكمين  من  مجموعة  على 
و�إجـــر�ء  �لفيزيائية  للمفاهيم  �سموليته  مــدى 
درجة  �لباحث  حــدد  ولقد  �لــالزمــة,  �لتعديالت 
بطريقة  �لطالب  بها  يقوم  خطوة  لكل  و�حـــدة 
�سحيحة, و�سفر للخطوة �لمتروكة و�لخطاأ, ولقد 
تم ح�ساب ثبات �لختبار عن طريق تطبيقه على 
تح�سيل �ختبار  في  �لم�ستخدمة  �لتقنين  عينة 

معامل  وبلغ  طالبًا,   )26( �لفيزيائية  �لمفاهيم 
�لثبات بطريقة �لتجزئة �لن�سفية )0.72( مما 

د. �إيهــاب جودة �أحمد طلبة

 عددتوزيع مفرد�ت �لختبار على �لم�ستويات �لمعرفية�لمو�سوعم
�لأ�سئلة

 �لأوز�ن
�لن�سبية

تقويمتركيب تحليلتطبيقفهمتذكر

ومفهوم1 �لحركة   �أنو�ع 
6%3---4616�لحركة �لإز�حة

10%5-3-101419, 18�ل�سرعة و �لعجلة2

3
بعجـــــــلة �لحركــــة   معادلت 
�ل�سقوط وعجـــــلة   منتظمة 

�لحر
2422392911-5%10

لنيـــــوتن 4 �لأول  �لقانـــون 
16%4531,277258, 321749و�لق�سور �لذ�تى لج�سم

�لخطية5 �لحركــــــة   كـــــــمية 
3538ومفهوم �لقوة

4233132-6%12

10%5-40830155�لقانون �لثانى لنيوتن6

12%6-441237,14321�لكتلة و�لوزن7

10%950235-2846�لقانون �لثالث لنيوتن8
14%482641204736,347�لحركة فى د�ئرة9

100%10101088450         �لمجموع �لكلى   

جدول 2 : موا�صفات اختبار تح�صيل المفاهيم الفيزيائية ف ي وحدت ي )الحركة وقوانين نيوتن للحركة(

التح�صيلى يف وحدت ي  النهائية لالختبار  ال�صورة   )2( )*( ملحق 
)احلركة وقوانني نيوتن للحركة(.
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يدل على تمتع �لختبار بدرجة ثبات مالئمة, كما 
بلغ  ولقد  �لختبار  تطبيق  زمن  ح�ساب  �أي�سًا  تم 
يو�سح  �لتالي  و�لجدول  )65( دقيقة )ملحق 3( 

مو��سفات �ختبار حل �لم�سائل �لفيزيائية.

4. عينـة البحـث
من  طــالــبــًا   )54( �لبحث  عينة  �خــتــيــار  تــم 
طالب �ل�سف �لأول �لثانوي باإد�رة بنها �لتعليمية 
في  �لبحث  عينة  وتكونت  �لقليوبية,  بمحافظة 
يمثل  ]ف�سل  ف�سلين  مــن  �لنهائية  �ــســورتــهــا 
يمثل  وف�سل  طالبًا  �لتجريبية)28(  �لمجموعة 

�لمجموعة �ل�سابطة )26( طالبًا.
5. تطبيـق اأدوات البحث قبليـاً

قام �لباحث بتطبيق �أدو�ت �لبحث )�لختبار 
�لتح�سيلىـ  �ختبار حل �لم�سائل �لفيزيائية( على 
عينة �لبحث )28 طالبًا في �لمجموعة �لتجريبية, 
�لعام  في  �ل�سابطة(  �لمجموعة  في  طالبًا   26
 )4( جــدول  ويبين   .)2010-2009( �لدر��سى 

نتائج �لتطبيق �لقبلى لأدو�ت �لبحـــث.
�لفـــــروق  �أن  �ل�ســـــابق  �لجــــدول  من  يتبين 
�لمجموعتين طالب  درجات  متو�سطات  بين 

�لبحث  �أدو�ت  على  و�ل�سابطة  �لتجريبية 

�لم�سائل  حل  �ختبار  �لتح�سيلى-  )�لختبار 
�لفيزيائية( غير د�لة �إح�سائيًا , مما يوؤكد تكافوؤ 
�لتجريبية. �لدر��سة  �إجر�ء  قبل  �لمجموعتين 

6. التدري�ص لمجموعتى البحـث
قام �لباحث بتدريب �أحد �لمعلمين ذوي �لخبرة 
�لتجريبية  للمجموعة  �لتدري�س  على  �لتدري�سية 
من  �لذ�تية,  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  با�ستخد�م 
بتو�سيح  فيها  �لباحث  قام  خــالل  ثالث جل�سات 
وكيفية  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  �أ�سكال 
نحو  �لفهم  بناء  فى  ودورهــا  �لأ�سكال  هذه  تنفيذ 
في  جــاء  لما  وفــقــًا  وذلـــك  �لفيزيائية  �لــظــو�هــر 
بحيث  �لتدري�س  عملية  �سارت  ولقد  �لمعلم,  دليل 
وقو�نين  )�لحركة  وحدتي  بتدري�س  �لمعلم  يقوم 

جدول 3 : موا�صفات اختبار حل الم�صائل الفيزيائية

�لمفاهيم و�لقو�نين �لفيزيائية �لم�سائل �لفيزيائية
�لمرتبطة بها

عدد 
�لقو�نين 

�لم�ستخدمة

عدد 
خطو�ت

�لحل

درجة 
�لم�ساألة

�لدرجة 
�لنهائية 
لالختبار

زمن 
تطبيق 
�لختبار

معامل ثبات 
�لختبار

268�لإز�حة و�ل�سرعةالمسألة الفيزيائية (1)

650.72 دقيقة44

معادلت �لحركة بعجلة المسألة الفيزيائية (2)
279منتظمة وعجلة �ل�سقوط �لحر

2810�لقانون �لثانى لنيوتنالمسألة الفيزيائية (3)
134كمية �لتحركالمسألة الفيزيائية (4)
145�لقانون �لثالث لنيوتنالمسألة الفيزيائية (5)
268�لحركة فى د�ئرةالمسألة الفيزيائية (6(

جدول 4 : نتائج التطبيق القبلى لختبار تح�صيل المفاهيم واختبار حل الم�صائل الفيزيائية للمجموعتين التجريبية وال�صابطة 

م�ستوى �لدللة t – test SD χ ∑χ N �لمجموعة �أدو�ت �لبحث

غير د�لة 0.22 1.42 11.18 313 28 �لتجريبية
�لختبار �لتح�سيلى

3.02 11.27 293 26 �ل�سابطة

غير د�لة 0.625 1.53 7.25 203 28 �لتجريبية
�ختبار حل �لم�سائل �لفيزيائية

1.2 7.00 182 26 �ل�سابطة
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نيوتن للحركة( وفقًا لت�سل�سل �أ�سكال ��ستر�تيجية 
�لتف�سير�ت �لذ�تية �لو�ردة في جدول )1( بالإطار 
�لمجموعة  تتعر�س  لــم  بينما  للبحث,  �لنظري 
�ل�سابطة للمعالجة �لتجريبية, ولقد تم �لتدري�س 
نف�س  فــي  و�ل�سابطــة  �لتجـريبية  للمجموعتين 
�لظروف من حيث زمن �لتدريــ�س وعدد �لح�س�س.

7. تطبيق اأدوات البحث بعدياً
)�لحركة  وحدتي  تدري�س  من  �لنتهاء  بعد 
�لبحث  لمجموعتي  للحركة(  نيوتن  وقــو�نــيــن 
�لبحث  �أدو�ت  تطبيق  تم  و�ل�سابطة  �لتجريبية 
�لم�سائل  حل  �ختبار   – �لتح�سيلى  )�لختبار 

�لفيزيائية( بعديًا, وتم ر�سد نتائج هذ�لتطبيق.
فى �سوء م�سكلة �لبحث �لحالي جاءت �لنتائج 

على �لنحو �لتالى: 
1.  النتائج المتعلقة باختبار تح�صيل المفاهيم 

الفيزيائية
�أنه لتوجد  للدر��سة على  �لأول  ين�س �لفر�س 
فروق د�لة �إح�سائيًا بين متو�سطي درجات طالب 
با�ستخد�م  تدر�س  )�لتي  �لتجريبية  �لمجموعة 
��ستر�تيجية �لتف�سير�ت �لذ�تية( ودرجات طالب 
با�ستخد�م  تدر�س  )�لتي  �ل�سابطة  �لمجموعة 
�لمفاهيم  تح�سيل  فــي  �لتقليدية(  �لطريقة 
)�لــتــذكــر-  �لمختلفة  بم�ستوياته  �لفيزيائية 
�لفهم- �لتطبيق - �لتحليل – �لتركيب – �لتقويم 

- �لختبار ككل(.

د�لة  فروق  وجود   )5( جدول  من  يت�سح 
�إح�سائيًا بين متو�سطي درجات طالب �لمجموعة 
�لتجريبية ودرجات طالب �لمجموعة �ل�سابطة في 
وم�ستوياته  �لفيزيائية  �لمفاهيم  �ختبار تح�سيل 
�لتجريبية,  �لمجموعة  طالب  ل�سالح  �لمختلفة 
كبير  تاأثير  حجم  وجود  �لفروق  هذه  ويوؤكد 
�لتف�سير�ت  )��ستر�تيجية  �لتجريبية  للمعالجة 
يدل  مما   ,)d( قيمة  �رتفاع  في  يتمثل  �لذ�تية( 
�لمجموعتين  بين  فروق  وجود  في  �لوثوق  على 
نتيجة  �لفيزيائية  �لمفاهيم  تح�سيل  �ختبار  في 
�لمعالجة �لتجريبية. وبالتالي يتم رف�س �لفر�س 
�لذي  �لبديل  �لفر�س  ويقبل  �لأول  �ل�سفري 
بين  �إح�سائيًا  د�لة  فروق  توجد  �أنه  على  ين�س 
�لتجريبية  �لمجموعة  طالب  درجات  متو�سطي 
)�لتي تدر�س با�ستخد�م ��ستر�تيجية �لتف�سير�ت 
�ل�سابطة  �لمجموعة  طالب  ودرجات  �لذ�تية( 
�لتقليدية(  �لطريقة  با�ستخد�م  تدر�س  )�لتي 
بم�ستوياته  �لفيزيائية  �لمفاهيم  تح�سيل  في 
�لتحليل   - �لتطبيق  �لفهم-  )�لتذكر-  �لمختلفة 

– �لتركيب – �لتقويم - �لختبار ككل(.
�لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  �أن  �إلــى  ذلك  ويرجع 
حول  �لتف�سير�ت  ببناء  للمتعلم  ت�سمح  �لذ�تية 
�لمفاهيم �لعلمية وبناء �لفهم للمعلومات �لجديدة 
بد�خل �لن�س, وتوؤدى �إلى ت�سهيل �كت�ساب �لمعرفة 
�لعميقة )Chi et al.,1989((35). وذلك من منطلق 

جدول 5: نتائج اختبار )ت( لمعرفة دللة الفروق بين متو�صطى درجات طالب المجموعتين التجريبية 
وال�صابطة فى اختبار تح�صيل المفاهيم الفيزيائية وم�صتوياته الفرعية وقيمة حجم التاأثير

 م�ستويات
�لختبار

�لمجموعة �ل�سابطة�لمجموعة �لتجريبية
t- testη2d

 مقد�ر حجم
�لتاأثير ∑XXSD∑XXSD

متو�سط2.5710.110.7*2258.041.531816.961.39�لتذكر
كبير**4.890.311.26*2167.711.081525.851.52�لفهم

كبير**5.710.391.59*1977.031.31244.771.5�لتطبيق
كبير**6.250.431.75*1505.351.19873.351.01�لتحليل
كبير**8.70.5932.42*1425.071.21552.111.14�لتركيب
كبير**8.6620.592.41*632.250.88100.380.57�لتقويم

كبير**8.10.5572.24*99335.464.5660923.425.79�لختبار ككل

)*( د�لة عند م�ستوى )0.01(.
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�أن تف�سير �لمادة �لتعليمية للذ�ت ي�سهل من تكامل 
�لمعلومات �لجديدة مع �لمعرفة �لموجودة �سابقًا 
�كتماًل  �أكثر  عقلي  تمثيل  لتحقيق  �لمتعلم  لدى 
�أن  �أي�سًا  �لنتيجة  هذه  وتوؤكد   .(18))Chi, 2000(
�لتف�سير �لذ�تي يمثل ن�ساطًا لبناء �لمعرفة يتولد 

مبا�سرة من خالل �لفرد نف�سه. 
وترتبط تلك �لنتيجة بالأهد�ف و�لفتر��سات 
�لتف�ســــــير�ت �لذ�تيـــــة  �لأ�سا�سية ل�ســــتر�تيجية 
�لتف�سير  عملية  مــن  �لــهــدف  �أن  فــي  �لمتمثلة 
�لعلمية  للظاهرة  فهمه  �لمتعلم  ت�سكيل  �لذ�تي 
�لفعال يظهر  �لأد�ء  و�أن  لها,  درجــة فهمه  وتحديد 
لديه عندما يف�سر ذ�تــيــًا, لأنــه يحدد �لفجو�ت في 
فهم �لظاهرة ويعمل على ملء هذه �لفجو�ت وبالتالى 
 .(48))VanLehn, 1996( ي�سيغ فهم و��سح للظاهرة
�أي�سًا  له  تتيح  ذ�تيًا  �لمتو�لدة  �لتف�سير�ت  و�أن 
�لتعلم  �أو مادة  �أكثر نحو �لن�س  �نتباهًا  �أن يدفع 
 .(47) )Roy & Chi,2005(لتف�سير�ت ذ�ته� ونحو 
�لتف�سير�ت  فا�ستر�تيجية  ذلــك  �إلــى  بالإ�سافة 
لدى  �لمر�قبة   دقة  تح�سين  �إلــى  ت�سعى  �لذ�تية 
�لفهم  م�ســــتوى  من  يمتلكــه  ما  تجــاه  �لمتعلم 
تنظيم  فــى  فعــاًل  يجعله  مما  �لتعلم,  لــمــادة 
جهــوده  تنظيم  وفى  �لتعــلم,  لمو�سوع  در��ســته 
�لعلمية �لــتــفــ�ــســيــر�ت  تــولــيــد  عــنــد  �لمعـــرفية 
ولـذلك   .(28))Griffin and Wiley, 2008(
فهمه  ير�قب  �لتجريبية  �لمجموعة  في  فالمتعلم 
بالإ�سافة �إلى �نهماكه في بناء �لمعرفة )عن طريق 
ت�سخي�س  لــه  يتيح  وهــذ�  �ل�ستدللى(  �لتو�سيع 

م�سكالت �لفهم ذ�تيًا بدقة و�لتغلب عليها. 
�قتر�ب  من  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  تزيد  �أي�سًا 
�أنماط  مــن  �لتجريبية  �لمجموعة  فــي  �لمتعلم 
محددة من �لتلميحات �لمتو�فرة بد�خل مو�سوع 
�لتعلم )مثل : قر�ءة ن�س علمى( و�لتي تعد موؤ�سرً� 
�لموقــف نموذج  م�ســـتوى  على  للفهم  جــــيدً� 

 situation - model - level comprehension
(51))Wiley, et  لــمــوقــف� هــذ�  فــي  �لمت�سمن 

al., 2005)i      (Chi, 2000 كما تزيد من �قتر�ب 

�أو  �لقارئ من �لتمثيالت �لعقلية لمو�سوع �لتعلم 
  .(52))Thiede et al., 2005(  لن�س�

�لتي  �لــدر��ــســات  مــع  �لنتائج  تلك  �تفقت  وقــد 
��ستخدمت �لتف�ســير�ت �لذ�تيـة في تحقيق �لعديد 
 (46) (Schworm & Renkl من �أهد�ف تدري�س �لعلوم
2007)      (Rittle-Johnson, 2006)        (Calin- 

Jageman & Ratner, 2005)     (Große & Renkl, 

2003)     (Wong et al., 2002)     (Aleven & 

Koedinger, 2002)    (Pine & Messer, 2000)

(Chi et al., 1994)
(65))Webb, منظور �لنتائج  من  تلك  وتدعم 
عامل  �لتف�سير�ت  توليد  �أن  وجــد  �لــذي   1989(
بــا�ــســتــقــبــال بع�س  بــالــمــقــارنــة  لــلــتــعــلــم  مــيــ�ــســر 
�لتف�سير�ت �لتي قد يقدمها �لمعلم �أثناء �لتدري�س 
من  �لرغم  على  �لتقليدية.  �لطريقة  با�ستخد�م 
�لبنائي عمومًا,  �لمنظور  �لنتائج مع  �ت�ساق هذه 
�سياق  في  �أكثر  بدرجة  تبنى  �لنتيجة  هذه  �أن  �إل 
عملية �لإ�سالح �لذي يمار�سه �لمتعلم ذ�تيًا, حيث 
ي�ستطيع �لمتعلم في �سوء ��ستر�تيجية �لتف�سير�ت 
�لذ�تية �إ�سالح ما يمتلكه من نماذج عقلية بدرجة 
باإ�سالح  �لمعلم  قيام  بالمقارنة من  فاعلية  �أكثر 
�لتقليدية.  بالطريقة  �لتدري�س  �أثــنــاء  نماذجه 
فاعلية  �أقل  يعد  �لتقليدى  فالتعليم  عام,  وب�سكل 
ين�سج  ل  لأنــه  �لذ�تية  بالتف�سير�ت  بالمقارنة 
كما  �لعقلية,  لنماذجه  �لمتعلم  �إ�سالح  بد�خله 
�أن �لمعلم ل ي�ستطيع ت�سخي�س ما يمتلكه �لمتعلم 
من نماذج عقلية بدقة )ت�سريح محتوى �لنموذج 
�لعقلى( )Chi, 1996( (56) وهكذ� فاإن �لتف�سير�ت 
مفيدة جدً� متى ولدها �لمتعلم بنف�سه, لأنها تفيد 

في تحقيق هدف �لإ�سالح.
�لمجموعة  طــالب  تفوق  �إرجـــاع  يمكن  عامة 
�لتجريبية �إلى �أن ��ستر�تيجية �لتف�سير�ت �لذ�تية 
بما تحتويه من تحركات متمثلة في توليد �لمتعلم 
وتوليد  �لتعلم,  بمو�سوع  �لمرتبطة  لالأ�سئلة 

(38) (19)

(37)

(32) (29)

(64)

(24)

(18)
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�لأ�سئلة,  بهذه  �لمرتبطة  �لمختلفة  �لإجــابــات 
�لإجابات  تلك  �لمختلفة حول  للتف�سير�ت  وتوليد 
بالتغذية  �لمتعلم  وتزويد  �لتعلم,  مو�سوع  وحول 
�لر�جعة حول تف�سير�ته �لمختلفة, وتحليل عملية 
�أفكار  بن�ساط  يف�سر  لأن  للمتعلم  تتيح  �لتف�سير, 
�أو  ي�سكل  حتى  بنف�سه  و�لم�سكلة  �لتعلم  مو�سوع 
�لعقلي(,  �لنموذج  )�أو  �لموقف  نموذج  ي�سيغ 
بالإ�سافة  ذ�تــيــًا,  �لنموذج  هــذ�  �إ�ــســالح  ويعيد 
و�لفهم  �لتعلم  من  عميقة  م�ستويات  تحقيق  �إلى 
تتجاوز بدرجة كبيرة مجرد تذكر �لأفكار �لقائمة 
على  قــادرً�  ي�سبح  وبالتالي  �لتعلم,  مو�سـوع  في 
�لن�س,  معلومات  يبتكر(  )�أو  ويخلق  يحلل  �أن 
عن  عــبــارة  وهــي  �لمختلفة  �ل�ــســتــدللت  ويبني 
  high quality تف�سير�ت ذ�تية ذ�ت جودة عالية 

.self-explanations
 (66)  )Vries, 2002(مـــنـــظـــور هــذمــع  ويتفق 
من  �لعديد  يقدم  �لذ�تي  �لتف�سير  �أن  يرى  حيث 
يجب  فاإنه  �لمتعلم,  يف�سر  فلكي  �لتعلم,  فر�س 
بناء معرفته,  ويعيد  وينظم  ويو�سح  ي�ستدخل  �أن 
وهي ت�ساعده في �كت�ساف وت�سليح �لفجو�ت في 
�لمعرفة  �لتناق�سات بين  �أو �لبحث عن  معرفته, 
�أو �كت�ساف �لحاجة  �ل�سابقة و�لمعرفة �لمتعلمة, 
 , extra information �لإ�سافية  �لمعلومات  �إلى 

وكل هذ� يمكن �أن يحفز من فهم �لمف�سر. 
الم�صائل  حــل  بــاخــتــبــار  المتعلقة  الــنــتــائــج   .2

الفيزيائية
ين�س �لفر�س �لثانى للدر��سة على �أنه ل يوجد 
فرق د�ل �إح�سائيًا بين متو�سطي درجات طالب 
با�ستخد�م  تدر�س  )�لتي  �لتجريبية  �لمجموعة 
��ستر�تيجية �لتف�سير�ت �لذ�تية( ودرجات طالب 

با�ستخد�م  تدر�س  )�لتى  �ل�سابطة  �لمجموعة 
�لم�سائل  حل  �ختبار  في  �لتقليدية(  �لطريقة 

�لفيزيائية.
د�ل  فرق  وجود   )6( جدول  من  يت�سح 
طــــالب  درجـــــــات  متو�ســطى  بين  �إح�ســـــائيًا 
�لمجموعة  طالب  ودرجات  �لتجريبية  �لمجموعة 
�لفيزيائية  �لم�سائل  حل  �ختبار  فــي  �ل�سابطة 
ويوؤكد  �لتجريبية,  �لمجموعة  طالب  ل�سالح 
للمعالجة  كبير  تاأثير  حجم  وجود  هذ�لفرق 
�لتجريبية )��ستر�تيجية �لتف�سير�ت �لذ�تية( يتمثل 
في �رتفاع قيمة )d(, مميدل على �لوثوق في وجود 
�لم�سائل  حل  �ختبار  في  �لمجموعتين  بين  فــرق 
وبالتالي  �لتجريبية,  �لمعالجة  نتيجة  �لفيزيائية 
�لفر�س  ويقبل  �لثاني  �ل�سفرى  �لفر�س  رف�س 
�لبديل �لذي ين�س على �أنه يوجد فرق د�ل �إح�سائيًا 
بين متو�سطي درجات طالب �لمجموعة �لتجريبية 
�لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  با�ستخد�م  تدر�س  )�لتي 
�ل�سابطة  �لمجموعة  طالب  ودرجات  �لذ�تية( 
في  �لتقليدية(  �لطريقة  با�ستخد�م  تدر�س  )�لتي 

�ختبار حل �لم�سائل �لفيزيائية.
�لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  �أن  �إلى  ذلك  ويعزى 
�أن  للمتعلم  تتيح  قوية,  تعلم  �أد�ة  تمثل  �لذ�تية 
�لم�ســــكلة  حل  �أثناء  تفكـــيره  عن  ويعبر  يف�سر 
 (24) (Chi et al., 1994) بطريق تماثل تفكير �لخبير
(38))Rittle- وتتفــق هذه �لنتيجة مع متو�سل �إليه

ممار�سة  تعزيز  يمكن  �أنــه  )Johnson,2006مــــن 
ذ�تيًا  يف�سر  لأن  �لمتعلم  بتحفيز  �لم�ساألة  حل 
�أن  ��ستنتج   كما  �لأ�سا�سية,  �لم�ساألة  حل  مبادئ 
�لمتعلم تزد�د لديه �لقدرة على حل �لم�سائل بعد 
بالمتعلم  مقارنة  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  توليد  تعلم 

جدول 6: نتائج اختبار )ت( لمعرفة دللة الفرق بين متو�صط ي درجات طالب المجموعتين  
التجريبية وال�صابطة فى اختبار حل الم�صائل الفيزيائية وقيمة حجم التاأثير

 م�ستويات
�لختبار

�لمجموعة �ل�سابطة�لمجموعة �لتجريبية
t- testη2d

 مقد�ر حجم
�لتاأثير X∑XSD∑XXSD

كبري**8.7740.5892.39*100735.963.4968426.314.296�لختبار ككل
)*( د�لة عند م�ستوى )0.01(.

)**( �أكرب من )0.8(.
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في  )كما  ذ�تيًا  �لتف�ســير�ت  هذه  يولد  لــم  �لذي 
�لمجموعــة �ل�سابطــة(, كـــما تتفـق مع ما تو�سل 
�لتف�سير�ت  �أن  من   (39))Alibali, 1999) �إليــه 
�لم�سائل  حل  على  كبيرة  تاأثير�ت  لها  �لذ�تية 
�لتعلم  فيها  ن�ساأ  �لتي  �لم�سائل  يتجاوز  �لمعقدة 
(44) (National Research  Council Committee 

on Prospering in the Global Economy of the

 21st Century, 2006).

��ستر�تيجية  تطبيق  فاإن  ذلك  �إلى  بالإ�سافة 
�لتف�سير�ت �لذ�تية مع �لم�سائل �لفيزيائية يوؤدي 
�إلى تعلم �لطالب  كيف يخطط وي�سمم ويبني حل 
�لمعرفة, كما  �لم�ساألة, ويكت�سب قدر�ت ما ور�ء 
توؤدى �إلى ت�سهيل �لتفكير �لمنطقى و�لفهم �للغوي 

. (50))Tobar et al., 2006( لهذه �لم�سائل
على   (24)  )Chi et al., 1994( �أي�سًا  ويــوؤكــد 
�لم�سائل  ذ�تيًا  ليف�سر  يحفز  �لــذي  �لمتعلم  �أن 
�لأد�ء  ويتح�سن  جيدة  بدرجة  يــوؤدي  �لفيزيائية 
لديه )كما في �لمجموعة �لتجريبية(, فالتف�سير 
ي�سبح  فيه  قــوي  تعلم  كن�ساط  يفتر�س  �لــذ�تــي 
بنجاح من خالل حل  �لتعلم  على  قــادرً�  �لمتعلم 
معلوماتية  فجو�ت  �لمت�سمنة  �لمعقدة  �لم�سائل 
محـــتوى  �أجـــز�ء  كل  في  محـذوفة  معلومات  �أو 
 (24) )Chi et al.,    )Chi et al.,1989(  لم�ساألة�
�لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  �أن  �إلى  )1994بالإ�سافة 
�لتف�سير�ت  توليد  تــحــرك  خــالل  مــن  �لــذ�تــيــة 
�لمختلفة  �لحلول  حول  �أو  �لم�ساألة  حول  �لذ�تية 
للم�ساألة ي�ساعد في و�سف وتف�سير خطو�ت �لحل 
�لناتج  حــول  �لمعنى  وبناء  �لم�سائل,  حــل   عند 
بحو�ر�ت   �لعملية  هذه  وتعرف  للم�ساألة.  �لنهائي 
بناء �لتي فيها ينهمك �لمتعلم ب�سكل غير مبا�سر 
ور�ء خطو�ت  �لكامنة  �لأ�سباب  �لتفكير حول  في 

�لحل و�لناتج �لنهائى للم�ساألة.
كما يمكن تف�سير هذه �لنتيجة في �سوء نظرية 

Graesser & Olde, لفهم لجال�سر وزمالوؤه�
ترى  حيث   ,2003(    )Graesser et al.,2002(

�لمتعلق  �لمعنى  يبني  �لقارئ  �أن  �لفهم  نظرية 
م�ستويات  على  �لم�ساألة(  )حل  �لتعلم  بمو�سوع 
متعددة, تتمثل في بناء �لمعنى لمعطيات �لم�ساألة 
)�لمعنى  و�لمفاهيم  �لكلمات  خلف  و�لــكــامــن 
�ل�سطحي(, �أو �لح�سول على معنى �لم�ساألة على 
�لم�ستوى �لحرفي ببناء نموذج تمثيلي �أو تخطيطي 
محتوى  تحويل  �أي  �لم�ساألة  محتوى  عــن  يعبر 
�لم�ساألة من �ل�سكل �للفظى �إلى �سكل تخطيطي �أو 
ب�سري )قاعدة �لن�س(, �أو �لح�سول على معنى 
�لم�ساألة على �لم�ستوى �لعميق باإحد�ث ربط بين 
�إليه  �لو�سول  �لمطلوب  و�لهدف  �لم�ساألة  محتوى 

)بناء نموذج عقلي(. 
�لتف�سير�ت  �أن  روؤيــة  مع  �لنتيجة  هذه  وتتفق 
�لذ�تية تلعب دورً� هامًا في ملء �لفجو�ت �لناق�سة 
في �لم�ساألة للو�سول �إلى �لحل و�أنها بمثابة عملية 
  an inference-generating �ل�ستدللت  لتوليد 
process لملء هذه �لفجو�ت, ومنها �ل�ستدللت 

عبر  �لمقدمة  �لمعلومات  تكامل  مــن  �لناتجة 
�لجمل �لمختلفة بالم�ساألة, و�ل�ستدللت �لناتجة 
جمل  في  �لمقدمة  �لمعلومات  تكامل  طريق  عن 
�لم�ساألة مع �لمعرفة �ل�سابقة )�لمعرفة �لمرتبطة 
�أو  �أو ذ�ت �لعالقة(, م�ستخدمًا عمليات �لتناظر 
�أو �أي نوع من �لمقارنة لإحد�ث �لتكامل  �لت�سابه 

(63) .(Chi, 1995) بينه

�أن  روؤيـــة  مــع  �أيــ�ــســًا  �لنتيجة  هــذه  تتفق  كما 
ت�سحيح  عملية  بمثابة  �لــذ�تــيــة  �لتف�سير�ت 
و�إ�سالح وتنقيح ذ�تية, ت�سجع �لمتعلم على توليد 
�لم�ساألة  محتوى  �إليها  يفتقر  �لتي  �لمحذوفات 
نموذجه  ــقــارن  ي �أن  وعــلــى  لــلــحــل,  و�لمتطلبة 
�لعقلي بالمعلومات �لقادمة من �لم�ساألة )عملية 
لمالحظة  �أكثر  فر�س  له  يعطي  مما  �لتفكير(, 
ت�سحيح  وبالتالي  �لتناق�سات,  �أو  �ل�سر�عات 
وتنقيح نموذجه �لعقلي حول �لم�ساألة وبناء �سيء 
�أو بناء  جديد, مثل بناء مخطط م�ساألة جديدة, 
جديدة  �رتباطات  بناء  �أو  جديد,  موقف  نموذج 

(35)

(61) (
(62) 
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�لم�ساألة  بد�خل  �لمو�سعة  �لعلمية  �لمبادئ  بين 
وتطوير  لحلها,  �لمتطلبة  �لإجر�ئية  و�لأد�ء�ت 

. (18) )Chi,2000( هذ�لبناء
يطلب  عندما  �أنه  من  �لحالية  �لنتيجة  وتوؤكد 
�لم�ساألة,  حل  �أثناء  ذ�تيًا  يف�سر  �أن  �لمتعلم  من 
لحل  جــديــد  مــجــرد  مخطط  ويــطــور  يبنى  فــاإنــه 
يبتكر  �لذ�تي  �لتف�سير  �أن  توؤكد  كما  �لم�ساألة, 
فهم ثرى للم�ساألة )�أى بناء نموذج مرتبط بها(, 
�لمتعلم  ��سترجاع  �حتمالية  من  يزيد  وبالتالي 
بفعالية  لي�ستخدمه  )�لنموذج(  �لم�ساألة  لحل 

�أثناء حل �لم�سائل �لمت�سابهة.
3. نــتــائــج درا�ــــصــــة الـــعـــالقـــة بــيــن اكــتــ�ــصــاب 
المرتبطة  الم�صائل  الفيزيائية وحل  المفاهيم 

بها لدى طالب ال�صف الأول الثانوي
يبين جدول )7( معامل �لرتباط بين درجات 
كل من طالب �لمجموعتين �لتجريبية و�ل�سابطة 
�لفيزيائية �لــمــفــاهــيــم  تح�سيل  �خــتــبــار  فــي 

�لمرتبطة  �لم�سائل  حل  �ختبار  في  ودرجاتهم 
يت�سح من جدول )7( وجود عالقة موجبة  بها. 
�لمجموعة  طــالب  درجــات  بين  �إح�سائيًا  د�لــة 
�لمفاهيم  تح�سيل  ــبــار  �خــت فـــي  �لــتــجــريــبــيــة 
�لم�سائل  حل  �ختبار  في  ودرجاتهم  �لفيزيائية 
ي�سير  )وهذ�  �لتجريبية  للمجموعة  به  �لمرتبطة 
معامل  قيمة  �أن  �إل  �لثالث(,  �لفر�س  قبول  �إلى 
بجدول   (0.61) �لتجريبية  للمجموعة  �لغتر�ب 
�لثقة في �لرتباط تدعم  )7( و�لتي تحدد مدى 
من وجود عالقة موؤكدة بين �لمتغيرين )تح�سيل 
حيث  �لم�سائل(  حــل   – �لفيزيائية  �لمفاهيم 
بلغت �لن�سبة �لمئوية لقوة �لثقة في هذ� �لرتباط 

�لــذ�تــي  �لتف�سير  تــاأثــيــر  يظهر  وهـــذ�   ,)%39(
كل  �كت�ساب  في  فعالة  تعلم  ��ستر�تيجية  لكونه 
و�لمفاهيم  )�لحقائق  �لمفاهيمية  �لمعرفة  من 
�لإجــر�ئــيــة  و�لمعرفة  و�لــنــظــريــات(  و�لــقــو�نــيــن 
جديد  مجال  في  �لمفاهيمية  �لمعرفة  )تطبيق 
(32))Wong et al. 2002( )مثل مجال حل �لم�ساألة
�لـــذ�كـــرة تجاه  �أنـــه يح�سن مــن  ـــى  �إل بــالإ�ــســافــة 
و�لــعــالقــات  و�لمفاهيم  و�لــحــقــائــق  �لإجـــــر�ء�ت 
(40))Amsterlaw and Wellman, 2006( و�لقو�نين
�لم�ساألة  حل  �أدبيات  في  معطاة  �أدلــة  توجد  كما 
تدعم من هذه �لنتيجة, وت�سير �إلى وجود مميز�ت 
self-gener- �لذ�تيـة  �لتف�سير�ت  لتوليد  ةأأ�سا�سي 

�رتباطات  وجود  في  تتمثل   ,ation explanation

لالإ�ستر�تيجيات  �لمتعلم  ��ستخد�م  بين  �إيجابية 
�لذ�تي  �لتف�سير  على  ت�ساعده  �لتي  �لمحددة 
�لم�سائل حل  مهام  على  و�أد�ئــه  �لتعليمية  للمو�د 
(36)  (Pirolli & Recker, 1994)1ـــه ب �لمرتبطة 

 . (35) (Chi et al.,  1989)

ويمكن تف�سير هذه �لعالقة في �سوء �أن �لقدرة 
عملية  على  يتوقف  �لفيزيائية  �لم�سائل  حل  على 
�لمعرفة  في  �لفجو�ت  لملء  �ل�ستدللت  توليد 
نموذج  وتطوير  بناء  عملية  وعلى  �لمفاهيمية, 
�لمرتبطة  �لعلمية  �لمفاهيم  حــول  قــوي  عقلي 
بمجال محدد, وعلى عملية �إ�سالح �لفرد لنموذجه 
�لتحركات  خــالل  من  يتحقق  هــذ�  وكــل  �لعقلي, 

�لمتو�فرة في ��ستر�تيجية �لتف�سير�ت �لذ�تية.
ــود  وج بــرغــم  �أنــــه   )7( جــــدول  ــن  م يت�سح 
عالقة موجبة د�لة �إح�سائيًا بين درجات طالب 
�لمجموعة �ل�سابطة في �ختبار تح�سيل �لمفاهيم 

جدول 7: معامل الرتباط بين درجات تح�صيل المفاهيم وحل الم�صائل الفيزيائية لدى طالب ال�صف الأول الثانوي 

معامل �لعدد�لمجموعة
معامل م�ستوى �لدللة�لرتباط

�لغتر�ب
�لن�سبة �لمئوية للثقة فى 

�لرتباط
 39%0.61د�ل عند م�ستوى 280.790.01�لمجموعة �لتجريبية
 8%0.92غري د�لة عند م�ستوى 260.380.01�لمجموعة �ل�سابطة

�أ�سا�سية
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�لفيزيائية ودرجاتهم في �ختبار حل �لم�سائل, �إل 
�ل�سابطة  للمجموعة  �لغتر�ب  معامل  قيمة  �أن 
وجــود  عــدم  على  تــوؤكــد   )7( بــجــدول  )92و0( 
عالقة موؤكدة بين �لمتغيرين )تح�سيل �لمفاهيم 
�نخف�ست  حيث  �لم�سائل(  حــل   – �لفيزيائية 
�لن�سبة �لمئوية لقوة �لثقة في هذ�لرتباط )%8( 
مما يوؤكد على عدم فعالية �لطريقة �لتقليدية في 
تفعيل �لعالقة بين �كت�ساب �لمعرفة �لمفاهيمية 
�لمجموعة  في  فالمتعلم  �لإجــر�ئــيــة.  و�لمعرفة 
�لفهم,  من  عميقة  م�ستويات  يحقق  ل  �ل�سابطة 
ربط  لــه  تتيح  �لتي  �ل�ستر�تيجية  تــو�فــر  لعدم 
محتوى  �أجــز�ء  وعبر  بد�خل  �لمتعددة  �لأفــكــار 
�لمعرفة  وبخا�سة  لديه,  �لمعرفي  بالبناء  �لتعلم 
�ل�سابقة �لمرتبطة بمو�سوع مادة �لتعلم �أو �لم�ساألة 
ت�سجيع  ولــعــدم   (45))Graesser et al., 2003(
نمط  من  �أ�سئلة  نف�سه  على  يطرح  لأن  �لمتعلم 
�أفكار  �أن يف�سر بن�ساط  لماذ� بحيث تحفزه على 
نموذج  وي�سيغ  لي�سكل  بنف�سه  و�لم�ساألة  �لتعلم 
يتو�فر  ما  وهذ�  �لعقلى(,  �لنموذج  )�أو  �لموقف 
�لذ�تية,  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  تحركات  في 
�لتجريبية  �لمجموعة  فــي  للمتعلم  تتيح  و�لــتــي 
م�ستويات  له  تحقق  ن�سطة  معالجة  في  �لنهماك 
كبيرة  بدرجة  تتجاوز  و�لفهم  �لتعلم  من  عميقة 
مجرد تذكره �لأفكار �لقائمة في محتوى �لتعلم, 
�أن يحلل  �لم�ساألة, وبالتالي ي�سبح قادرً� على  �أو 
ويبني  �لــنــ�ــس,  معلومات  يبتكر(  )�أو  ويخلق 
�ل�ستدللت �لتي ت�ساعده على �أن يكامل ما يقر�أه 
مع �لأفكار �لمرتبطة �لأخرى �لمتو�فرة في بنائه 
�لمعرفى, وي�سيغ وي�سحح نموذج موقف مالئم, 
وبناء  �لأفكار  تخليق  عملية  �لمتعلم  ي�ستخدم  ثم 
�لموقف  نموذج  وت�سحيح  و�سياغة  �ل�ستدللت 

في حل �لم�سائل �لفيزيائية �لمعقدة.
متعددة  وظائف  �لذ�تي  �لتف�سير  يعطى  عامة 
 ,event prediction بــالــحــدث  �لتنبوؤ  تت�سمن 
 , assignment of personal �ل�سخ�سى  و�للتز�م 

 diagnosis for �لإ�ــســالح  بهدف  و�لت�سخي�س 
causal con- �ل�سببي  �لتر�بط  وتحديد   ,repair

)nectedness      )Ram & Leake, 1991. كما 
يزود �لتف�سير �لمتعلم بالقدرة �لأ�سا�سية على تو�سيع 
�لفهم عندما يعالج مهمة �لتعلم �لمعقدة )مثل حل 
�لم�سائل �لفيزيائية(,  وبالمثل يعطي �لتف�سير تقديرً� 
  a causal  accounting �لعقـلية  للت�سوهات  �سببيًا 
�أثناء مر�قبة  �لمكت�سفة   of  mental anomalies 
�لفيزيائية  للم�ســـائل  �أو حله  �لتعلم  لمــادة  فهمه 

 .(68) (Lopez de Mántaras, et al., 2006)

�صوء  ف ي  ومقترحات  وتو�صيات  ا�صتنتاجات 
البحث الحال ي

لقد �أفرز �لبحث ثالثة ��ستنتاجات هامة وهى: 
�لذ�تية  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  ت�سمح   .1
للمتعلم ببناء �لتف�سير�ت حول �لمفاهيم �لعلمية 
وبناء �لفهم للمعلومات �لجديدة وت�سهيل �كت�ساب 
 acquisition of deep knowl- �لعميقة  للمعرفة 

�لتعليمية  �لمادة  تف�سير  �أن  منطلق  من   ,edge

تكامل  من  ي�سهل  للذ�ت  �لمفاهيمية(  )�لمعرفة 
�لمعلومات �لجديدة مع �لمعرفة �لموجودة �سابقًا 

لدى �لمتعلم لتحقيق تمثيل عقلي �أكثر �كتماًل.
�لذ�تية  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  تتيح   .2
�لمعرفة,  ور�ء  مــا  قــــدر�ت  �كــتــ�ــســاب  للمتعلم 
وتــ�ــســهــيــل �لــتــفــكــيــر �لــمــنــطــقــى �لــمــتــطــلــب لحل 
يف�سر  لأن  �لمتعلم  وتحفز  �لفيزيائية,  �لم�سائل 
�لفجو�ت  و�كت�ساف  �لفيزيائية  �لم�سائل  ذ�تيًا 
كل  فــي  �لمحذوفة  �لمعلومات  �أو  �لمعلوماتية 
�أجز�ء محتوى �لم�ساألة, وو�سف وتف�سير خطو�ت 
حول  �لمعنى  وبــنــاء  �لم�سائل,  حــل  عند  �لــحــل 
تعــرف  للم�ساألة من خالل عملية  �لنهائي  �لناتج 
knowledge construc- تححـــو�ر�  بنــاء �لمعــرفة

tion dialogues, �لتي فيها ينهمك �لمتعلم ب�سكل 

�لكامنة  �لأ�سباب  حول  �لتفكير  في  مبا�سر  غير 
للم�ساألة  �لنهائي  و�لناتج  �لحل  خــطــو�ت  ور�ء 

)�لمعرفة �لإجر�ئية( .

  (67)

بحـــو�ر�ت
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تمثل  �لــذ�تــيــة  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية   .3
من  كــل  �كت�ساب  فــي  فعالة  تعلم  ��ستر�تيجية 
و�لمفاهيم  )�لــحــقــائــق  �لمفاهيمية  �لمعرفة 
�لإجــر�ئــيــة  و�لمعرفة  و�لــنــظــريــات(  و�لقو�نين 
معقد  مجال  في  �لمفاهيمية  �لمعرفة  )تطبيق 
 procedural  and �لــمــ�ــســاألــة(  حــل  مــجــال  مثل 
�لتكامل  وتحقيق   ,declarative knowledge

�لذ�كرة  كفاءة  من  تفعل  فهى  وبالتالى  بينهما, 
و�لمفاهيم  و�لحقائق  �لإجـــر�ء�ت  تجاه  �لعاملة 

و�لعالقات و�لقو�نين.
من  الحالى  البحث  اإليه  متو�صل  �صوء  وف ي 
التو�صيات  تقديم  يمكن  وا�صتنتاجات  نتائج 

التالية:
ت�ساعده  �لفيزياء  لمعلم  �أدلة  �إعد�د  �سرورة   .1
��ستر�تيجية  با�ستخد�م  �لفيزياء  تدري�س  في 

�لتف�سير�ت �لذ�تية.
نحو  �لفيزياء  مناهج  مخططي  نظر  توجيه   .2
�لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  ��ستخد�م  �أهمية 
�لتف�سير�ت,  لهذه  �لمتعلم  وممار�سة  �لذ�تية 
وهذ� يتطلب �أن ي�ساغ ن�سيج ومحتوى خبر�ت 
مناهج �لفيزياء بطريقة تتيح للمتعلم ممار�سة 

هذه �لتف�سير�ت.
�لن�سو�س  وبنية  محتوى  �إثر�ء  �سرورة   .3
�لتف�سير�ت  توليد  للمتعلم  لتتيح  �لفيزيائية 
�لن�سو�س  هذه  وتعلم  قر�ءة  �أثناء  �لذ�تية 

و�إ�سالح نموذجه �لعقلي حولها.
تهدف  ودور�ت  بر�مج  �إعد�د  �سرورة   .4
��ستخد�م  على  �لمعلمين  تدريب  �إلى 
تدري�س  في  �لذ�تية  �لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية 
ت�سنيف  كيفية  وعلى  �لفيزيائية,  �لمفاهيم 
لدى  ذ�تيًا  �لمتو�لدة  �لذ�تية  �لتف�سير�ت 
�لتف�سير�ت  هذه  تطوير  بهدف  �لطالب 
حول  لديهم  �لعقلية  �لنماذج  و�إ�سالح 

�لفيزيائية. �لظاهرة 

من  مجموعة  الحالى  البحث  يقترح  كما 
البحوث المتطلبة ف ي هذالمجال:

�أثر ��ستخد�م ��ستر�تيجية �لتف�سير�ت  در��سة   .1
وعمليات  �لعميق  �لفهم  تنمية  في  �لذ�تية 

�لعلم لدى طالب �ل�سف �لأول �لثانوي.
�أثر ��ستخد�م ��ستر�تيجية �لتف�سير�ت  2. در��سة 
وت�سحيح  �ل�ستدللت  توليد  في  �لذ�تية 

�لت�سور�ت �لبديلة للمفاهيم �لفيزيائية.
�أثر ��ستخد�م ��ستر�تيجية �لتف�سير�ت  3. در��سة 
�لفيزيائية  �لمفاهيم  �كت�ساب  في  �لذ�تية 
و�لالمعـــرفية  �لمعـــرفية  �لقــــدر�ت  وتنميــــة 
طالب  لدى  �لبتكارى  للتفكير  )�لوجد�نية( 

�ل�سف �لأول �لثانوي. 
�لتف�سير�ت  ��ستر�تيجية  بين  �لتفاعل  در��سة   .4
�لذ�تية وبنية �لن�سو�س �لفيزيائية في �كت�ساب 
�لمفاهيم �لفيزيائية وحل �لم�سائل �لفيزيائية.
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