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ملخص الدراسة 

فاعلية برنامج تدريسي في تصويب بعض المفاهيم 
الفيزيائية البديلة وفق مفهوم التعلم النشط 

دراسة تجريبية على طلبة الصف األول الثانوي في مدارس مدينة طرطوس الرسمية 
 

: ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيق جممة من األىداف أىميا تحديد
 الصف ة طمبمن لدى عينة  (المفاىيم الفيزيائية الخاطئة )إعداد قائمة بالتصورات البديمة - 1

من حول بعض المفاىيم الفيزيائية الموجودة في وحدتي الكيرباء والضوء  ول الثانوياأل
. ول الثانويمقرر الفيزياء لمصف األ

تدريسي متكامل من حاسوب وتجارب عممية ومناقشات وفق مفيوم التعمم  برنامج تصميم- 2
من مقرر في وحدتي الكيرباء والضوء  النشط لتصويب بعض المفاىيم الفيزيائية البديمة 

. ول الثانويالفيزياء لمصف األ
التدريسي وفق مفيوم التعمم النشط في تصويب بعض المفاىيم الفيزيائية برنامج فاعمية ال قياس- 3

من مقرر الفيزياء لمصف في وحدتي الكيرباء والضوء  ول الثانوي الصف األبطالالبديمة ل
.  ول الثانوي في تحسين التحصيل الدراسي واالحتفاظ لدييماأل

 مقارنة الدرجة اإلتقانية لمبرنامج التدريسي وفق مفيوم التعمم النشط لتصويب بعض المفاىيم - 4
لطالب الصف من مقرر الفيزياء لمصف الفيزيائية البديمة في وحدتي الكيرباء والضوء 

 .مع التدريس بالطريقة التقميدية األول الثانوي
دراسة أثر متغير الجنس في تحسين التحصيل الدراسي واالحتفاظ لدى طمبة الصف األول - 5

.  ول الثانويمن مقرر الفيزياء لمصف األفي وحدتي الكيرباء والضوء  الثانوي
التدريسي المصمم وفق التعمم النشط برنامج  ال نحوول الثانوي الصف األة طمبآراء دراسة -6

في وحدتي  لتصويب بعض المفاىيم الفيزيائية البديمة لدى طمبة الصف األول الثانوي
  .ول الثانويمن مقرر الفيزياء لمصف األالكيرباء والضوء 

 .في ضوء نتائج البحثتحسين تدريس الفيزياء تي يمكن أن تفيد في  المقترحات الـ تقديم بعض7
طالبًا وطالبة، موزعة إلى  (136)تم تطبيق البحث عمى عينة عشوائية مقصودة مؤلفة من 

. طالبًا وطالبة أفراد المجموعة الضابطة (68)طالبًا وطالبة، و (68)مجموعة تجريبية وتضم 
: ـ اعتمد البحث المنيج التجريبي، وتم إعداد األدوات التالية

. البرنامج التدريسي المعد من الباحث*- 
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. اختبار التحصيل الدراسي*- 
 .استبانة أراء الطمبة نحو البرنامج التدريسي*- 

.    وقد تم ضبط الخصائص السكومترية ليذه األدوات
: وقد توصل البحث إلى النتائج اآلتية

 تفوقت طريقة التدريس باستخدام البرنامج التدريسي عمى الطريقة التقميدية في جميع *- 
 . مستويات اإلتقان وذلك في االختبار البعدي المباشر والبعدي المؤجل

أدى استخدام البرنامج التدريسي في التدريس إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي لممجموعة *- 
حيث بمغ معدل الكسب ألفراد المجموعة , مقارنة بالطريقة التقميدية لممجموعة الضابطة, التجريبية
وقد بمغ معدل الكسب ألفراد . لممجموعة الضابطة ( 1,28) يقابمو , ( 1,54 )التجريبية 

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو بالرغم . ( 1,2)المجموعتين التجريبية والضابطة الحد األدنى لبالك  
فإن معدل الكسب ألفراد المجموعة الضابطة قد تجاوز الحد , من تفوق أفراد المجموعة التجريبية

وتكوين جو , األدنى مما يدل عمى دور المعمم اليام و التربوي في نقل المعمومة إلى المتعممين
يبرر ذلك , من التعاون والمحبة من خالل إتاحة الفرصة لمجميع بالمناقشة والحوار والمشاركة

 .النتائج المرتفعة في التحصيل الدراسي ألفراد المجموعة الضابطة

  عدم وجود أثر لمتغير الجنس في طريقة التعمم باستخدام البرنامج التدريسي*- 
 أظيرت النتائج أن آراء المجموعة التجريبية نحو طريقة استخدام البرنامج التدريسي كانت *-

والتأكيد عمى الدور اليام , (84,09)إذ بمغت النسبة المئوية المتوسطة لإليجابية  , إيجابية
ثارة المتعممين عمى التعمم حيث أكد المتعممون عن رغبتيم في , لمبرنامج التدريسي في تحفيز وا 
. تعمم جميع المواد الدراسية باستخدام البرنامج التدريسي

: بالنسبة لمفرضيات*- 
:   والتي تنص عمىرفض الفرضية األولى- 1
بين متوسط درجات أفراد  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)

ناث)المجموعة التجريبية  ناث)ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة  (ذكور وا  في  (ذكور وا 
. (االختبار البعدي المباشر لممفاىيم البديمة

 
 
 
:   والتي تنص عمىرفض الفرضية الثانيةـ 2
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بين متوسط درجات ذكور  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)
المجموعة التجريبية ومتوسط درجات ذكور المجموعة الضابطة في االختبار البعدي المباشر 

. (لممفاىيم البديمة
:   والتي تنص عمىرفض الفرضية الثالثةـ 3
بين متوسط درجات إناث  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات إناث المجموعة الضابطة في االختبار البعدي المباشر 
. (لممفاىيم البديمة

:  والتي تنص عمىرفض الفرضية الرابعة ـ 4
بين متوسط درجات أفراد  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)

ناث)المجموعة التجريبية  ناث)ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة  (ذكور وا  في  (ذكور وا 
 .(االختبار البعدي المؤجل لممفاىيم البديمة

:  والتي تنص عمىرفض الفرضية الخامسة ـ 5
بين متوسط درجات ذكور  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات ذكور المجموعة الضابطة في االختبار البعدي المؤجل 
 .(لممفاىيم البديمة

:  والتي تنص عمىرفض الفرضية السادسة ـ 6
بين متوسط درجات إناث  (=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات إناث المجموعة الضابطة في االختبار البعدي المؤجل 
. لممفاىيم البديمة

 :والتي تنص عمى السابعةقبول الفرضية - 7
بين آراء كل من الذكور   (=0.5)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

واإلناث في المجموعة التجريبية نحو طريقة التدريس باستخدام البرنامج التدريسي وفق مفيوم 
. (التعمم النشط لتصويب المفاىيم الفيزيائية البديمة

: وفي ضوء نتائج البحث يقترح الباحث
, والعموم كافة بشكل عام,  استراتيجيات التدريس في مناىج الفيزياء بشكل خاصتنوعضرورة ـ 1

.  والتطورات العممية الحديثةبما يتماشى مع طبيعة كل مادة
 .خل لتدريسياااعتماد إستراتيجية رصد التصورات البديمة في مختمف العموم كمدـ 2
 حديثةـ إجراء دورات تدريبية لتعميم المناىج باستمرار لتمكين المدرسين من اعتماد استراتيجيات 3

 . في التدريس
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 ,ـ مشاركة الطالب بشكل أساسي وفعال في تصميم العممية التعميمية من قبل مدرسي الفيزياء4
 .والتركيز عمى تدريبيم لتصميم برامج تدريسية مقترحة في كافة المواد الدراسية

 .ـ ضرورة مشاركة جميع المتعممين في التجارب العممية الستيعاب مفاىيم الفيزياء5
 :ـ إجراء بعض الدراسات التي يرى الباحث أنيا مكممة لمبحث الحالي وىي 6
  إجراء دراسة لبيان فاعمية استخدام برنامج تدريسي في تعديل التصورات الخاطئة لممفاىيم

 .الفيزيائية وتنمية التفكير العممي

  دراسات مماثمة لمكشف عن أنماط التصورات البديمة والعالقات بينيما لدى دارسي الفيزياء
 .بكافة المراحل التعميمية

  دراسة لتحديد مدى توافر التصورات البديمة لدى مدرسي الفيزياء وتأثيرىا عمى تصورات
 .طالبيم

  دراسات عمى مواد أخرى عن أثر استخدام االنترنيت وبرامج الحاسوب والوسائط المتعددة في
 .تصويب التصورات البديمة المتعمقة بالمفاىيم العممية ذات الطبيعة التجريدية

 دراسات عمى مواد أخرى عن العالقة بين استراتيجيات اكتساب المفاىيم العممية ,
 .واستراتيجيات التغير المفاىيمي

 دراسة لتحديد مصادر وأساليب تكون المفاىيم العممية البديمة لدى دارسي الفيزياء 
  برنامج تدريسي في تعديل التصورات إستراتيجية دراسة اتجاه مدرسو الفيزياء نحو استخدام

. الخاطئة لدى الطالب عن بعض المفاىيم الفيزيائية



 

 أ 

   جاهعت دهشق

           كليت الرتبيت
 قضن املناهج وطرائق التدريش      











فاعليت برناهج تدريضي يف تصىيب بعض املفاهين الفيزيائيت  
  البديلت وفق هفهىم التعلن النشط

ىدراسةىتجروبوةىصلىىطلبةىالصفىاألولىالثانويىفيىمدارسىمدونةىطرطوسىالرسموة
 

ىرسالةىأصدتىلنولىدرجةىالدكتوراهىفيىالتربوة
 

ىإصدادىالطالب
 حضن حموىد عرابي

 
 ومشاركة إشـراف

 الدكتىرة صهام طرابيشي األصتاذة الدكتىرة أمسا الياس
ىاألستاذىفيىقسمىالمناهجىوىطرائقىالتدروسى

 كلوةىالتربوةىـىجامعةىدمشق
ىاألستاذىالمساصدىفيىقسمىالفوزواءى

 كلوةىالعلومىـىجامعةىدمشق
 
 

 م2014 / 2013
 هـ    1430 / 1434

                                                                                                  

 



 
 



 

 ب 



 
 

 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 
َوُقِل اْعمُموا فسيرى اهلل عممُكم ورسوُلو والُمْؤمنون 

 
 ( 105التوبة )صدق اهلل العظيم                                        

 
 

















































 

 ث 

شكر و عرفان 
ألستاذتي المحترمة واألم الفاضمة األستاذة الدكتورة أسما الياس التي تكرمت باإلشراف عمى ىذا 

ولجميع المالحظات , البحث خالص تقديري وشكري لكل ما أبدتو من رعاية كريمة وأخالق عالية
فميا مني المحبة والشكر والعرفان . التي أغنت بيا البحث ليستقيم ويصبح بصورتو األخيرة

. وااحترام دااماً 
وألستاذتي الدكتورة سيام طرابيشي المشرفة المشاركة عمى ىذا البحث خالص المحبة وااحترام 

. ليا مني كل الثناء والتقدير. ومالحظات قيمة أغنت البحث, لما أبدتو من سماحة
وأتوجو بالشكر والتقدير إلى عمادة كمية التربية وكمية العموم بدمشق لكل ما قدموه من مساعدة 

وأخص بالشكر األستاذ الدكتور وحيد صيام لما قدمو من , وتسييالت لتطبيق ىذا البحث
. مالحظات وتسييالت يسرت العمل وأغنتو

وأخص بالشكر أساتذتي , وأتقدم بالشكر والمحبة أيضًا لكل أخ وأخت مَد يد العون لي ولم يبخل
والدكتور إبراىيم , والدكتور أحمد دبسي, األفاضل الدكتور جبراايل بشارة، والدكتور فواز العبداهلل

والدكتور جمعة , والدكتور إياد مدور, والدكتور بسام المعصراني, والدكتور كنج الشوفي, الغريبي
والدكتور جمال , والدكتورة أمينة رزق, والدكتورة خمود جزااري, والدكتورة بيداء األشقر, إبراىيم
.  والدكتور عماد سعدا, والدكتور ياسر جاموس, والدكتور غسان منصور, سميمان

. ولن أنسى الشكر الكبير ألخي وصديقي الدكتور محمد بيان الذي كان خير أخ وأوفى  صديق
األستاذ الدكتور , وأتوجو بخالص الشكر والتقدير والمحبة لمجنة المناقشة والحكم عمى الرسالة

ليم مني , والدكتورة خمود الجزااري, والدكتورة رانيا صاصيال, والدكتور سييل نادر, عمي منصور
. المحبة وااحترام والتقدير دااماً 

وأتوجو بخالص الشكر لكل العاممين في مكتبة كمية التربية والمكتبة المركزية ومكتبة األسد 
. بدمشق

لما قدموه من مساعدة وعون , وأتقدم بجزيل الشكر لمديرية تربية طرطوس وكل العاممين فييا
. لتطبيق البحث

. أخيرًا أتوجو بالشكر إلى أصدقااي وأىمي ليم مني كل احترام وتقدير
                                                       الباحث 

                                                          حسن محمود عرابي
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  : مقدمة
ىدؼ التربية في المقاـ األكؿ إلى مساعدة المتعمميف عمى النمك الشامؿ المتكامؿ مف ت

استراتيجيات , البيئة المحيطة, المنيج, المتعمـ, المعمـ)خالؿ المنظكمة التعميمية بكؿ مككناتيا 
خاصة التفاعؿ بيف المعمـ , كمف خالؿ التفاعؿ المثمر بيف ىذه المككنات. (األىداؼ, التدريس

كالمتعمـ بكصفو المستفيد كالمشارؾ , بكصفو القائد كالمرشد كالميسر في المكقؼ التعميمي التعممي
كالمنيج بمعناه الكاسع بكصفو المرآة التي تعكس ظركؼ , كالمستيدؼ مف العممية التعميمية

كتترجـ نظمو كاتجاىاتو السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي ينمك , كأىداؼ المجتمع كتطمعاتو
 .بيا النشئ

كمعنى ذلؾ أف التفاعؿ االيجابي في المكقؼ التعميمي ىك أساس التربية الشاممة المتكاممة 
حيث أف طريقة التدريس التقميدية التي تتسـ باإللقاء مف جانب المعمـ بما يمثمو مف , لممتعمـ

أدت إلى ارتفاع األصكات المطالبة , كالتمقي مف جانب المتعمـ, مصدر لممعمكمات كقيادة كسيطرة
كاالتجاه إلى الطرائؽ كاالستراتيجيات التي تشرؾ المتعمـ , بتطكير طرائؽ كاستراتيجيات التدريس

كبذلؾ يتـ التحكؿ مف التعمـ السمبي إلى تعمـ نشط , كتزيد مف ايجابيتو في المكقؼ التدريسي
/ كيصبح مشاركان حقيقيان في العممية التعميمية . يككف المتعمـ فيو مدفكعان إلى التفكير فيما يتعممو

 .  كمساىمان في تعممو كفي تعمـ اآلخريف, التعممية
 كنقؿ المعرفة إلييـ لممتعمميفىدؼ النظاـ التعميمي إلى تكفير فرص التعميـ كالتعمـ كم

نتاجية  كتطكير قدراتيـ كمياراتيـ بما يمكنيـ مف دخكؿ الحياة كمجاالت العمؿ بإسياـ أكبر كا 
  .أعمى تنعكس عمى مسيرة التنمية الشاممة كالتقدـ الكاسع لممجتمع

ف االنفجار المعرفي الكبير الذم يشيده عصرنا أثبت عجز المناىج الدراسية عف نقؿ أ» إذ
 الياس)«ىذا الكـ اليائؿ مف المعمكمات كالمعارؼ إلى المتعمميف باألساليب التقميدية

(.   47، ص1996كاألكمبي،

 انفصم األول
 انتعريف مبشكهة انبحث
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عد المفاىيـ العممية مف أىـ نكاتج التعمـ التي يتـ بكاسطتيا تنظيـ المعرفة العممية في تك
فيي تمثؿ العناصر المنظمة كالمبادئ المكجية ألم معرفة عممية يتـ اكتسابيا , صكرة ذات معنى

كبالتالي أصبح اكتساب الطالب ليذه المفاىيـ ىدفان رئيسيان مف أىداؼ , في أم مكقؼ تعميمي
التعمـ لككنيا تزيد مف قدرة المتعمـ عمى تفسير العديد مف الظكاىر الطبيعية كتساعده عمى 

 .تصنيؼ العديد مف األشياء كاألحداث كالمكاقؼ كتجميعيا في فئات
فمقد , كفي ضكء األىمية التي تحتميا المفاىيـ العممية كضركرة اكتسابيا بطريقة صحيحة

ظيرت العديد مف الدراسات كالبحكث التي اىتمت بدراسة أفكار المتعمميف كتصكراتيـ حكؿ 
الظكاىر العممية المختمفة كالمفاىيـ المرتبطة بيا كالتي اكتسبيا المتعممكف عبر مراحؿ تعميميـ 

فقد أظيرت النتائج أف بعض ىذه التصكرات كاألفكار مخالفة لمتصكرات كاألفكار العممية , السابؽ
 Gunstone and White)ككذلؾ دراسة  (1998, زيتكف)كدراسة. الصحيحة كغير متسقة معيا

1981, Haslam and Treagust 1987)  كدراسة(Schulte 1996) . كلقد أطمؽ الباحثكف
ك  (Misconception)مسميات عديدة عمى ىذه األفكار كالتصكرات منيا المفاىيـ الخاطئة 

 كاالستدالؿ (Erroneous Ideas)كاألفكار الخاطئة  (Preconceptions)المفاىيـ القبمية 
(. Alternative Conceptions) كالمفاىيـ البديمة (Spontaneous Reasoning)العفكم 

  كلقد اعتمدت ىذه المسميات عمى منظكر كفكر الباحثيف لطبيعة ىذه األفكار كالتصكرات  
                    (.                                                                                                                                            Hashweh 1986,Griffith and Preston, 1992)كدراسة 

كلقد زاد االىتماـ بالتعرؼ عمى المفاىيـ المكجكدة في البنية المعرفية لممتعمميف كالتي 
حيث أكدت , تككنت لدييـ سابقان عف بعض المفاىيـ العممية الصحيحة قبؿ البدء في تعمميا

الدراسات عمى أف المعرفة المكجكدة مسبقان لدل المتعمميف قبؿ التعمـ تؤثر عمى التعمـ الالحؽ 
بؿ إنيا تعمؿ عمى إعاقة التعمـ ليذه المفاىيـ كيمثؿ ىذا أحد المبادئ , لممفاىيـ الصحيحة

              (.Boujaoude 1992, Hynd 1994, Wandersee 1994) األساسية لمنظرية البنائية كدراسة
كما أظيرت العديد مف الدراسات التي اىتمت بتحديد التصكرات البديمة كالصعكبات 

المفاىيمية أف ىناؾ عالقة بيف القدرة عمى حؿ المسألة كفيـ المفاىيـ العممية المرتبطة بيا بصكرة 
كتبيف أف التصكرات البديمة تؤثر عمى أداء الطالب في حؿ المسائؿ كفي تقديـ التبرير , صحيحة

  ككذلؾ  (1993,حسف)العممي المالئـ الذم تـ في ضكئو حؿ بعض المسائؿ كدراسة  
(Swarey 1990, Stocklmayar and treagust 1996) .

( 1998,الرافعي)كلقد أثبتت العديد مف الدراسات كالبحكث في العقديف األخيريف 
 كجكد استيعاب صحيح كدقيؽ لممفاىيـ لدل المتعمميف في مراحؿ التعميـ  عدم(1993,حسف)ك

كىي تمثؿ إحدل , حكؿ المفاىيـ كالظكاىر كاألحداث العممية المحيطة بيـ, العاـ كالجامعي كافة
 .صعكبات تعمـ المفاىيـ الصحيحة
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إف كجكد المفاىيـ العممية الخاطئة ظاىرة معركفة عند العامميف في المجاؿ التربكم كفي 
كىناؾ صعكبات كثيرة في تعمـ العمـك تنشأ نتيجة الكتساب . مجاؿ تعميـ العمـك بكجو خاص

ذا أخطأ المتعمـ في تعمـ شيء ما فإف تعممو الالحؽ , المتعمميف معمكمات خطأ تسبؽ التعمـ كا 
كقد تستمر ىذه السمسمة مف األخطاء إلى أف يصبح , المبني عمى ذلؾ الخطأ سيككف خطأ أيضان 

كتككف النتيجة أف تصبح بعض استنتاجاتو كأحكامو عمى األشياء كالظكاىر , تفكير الفرد مشكشان 
كىذا يؤكد خطكرة بقاء المفاىيـ العممية الخطأ لدل المتعمميف عمى . المختمفة خطأ ىي األخرل

. امتداد سنكاتيـ الدراسية دكف تصحيح
 أف أحد أىداؼ التربية ىك بناء المفاىيـ الصحيحة كتصحيح » كلعمنا نستطيع القكؿ 

 (.Ennenbach,1983 )«الخطأ منيا كذلؾ ضمانان الستخداميا األمثؿ
الياس ) «أف معظـ المفاىيـ الخاطئة نشأ في مرحمة مبكرة مف الطفكلة»ك
كبالتالي ظيرت مجمكعة مف االستراتيجيات الكصفية التي يمكف . (315ص ,2005,كمرتضى

كيعد ذلؾ أكلى خطكات تعديميا أك تغييرىا أك , مف خالليا رصد كتسجيؿ ىذه التصكرات البديمة
بالمقابؿ ظيرت استراتيجيات تعممية نشطة نمت أيضان , استبداليا بمفاىيـ عممية صحيحة كدقيقة

, في أحضاف الفكر البنائي اإلنساني مف أجؿ تحقيؽ االستيعاب المفاىيمي الدقيؽ كالصحيح
المكجو نحك تعمـ التغير المفاىيمي كالتي تشير الحركؼ األكلى منو إلى  ( PSHG)كنمكذج 

,                              (Posner,Strike,Hewson,Gertzog,1982)ألقاب بكسنر كزمالئو
ثـ المناقشة الخاصة بالتغير المفاىيمي التي تتيح فرصان متعددة لتشجيع المتعمـ عمى التحاكر 

كمعالجة المعمكمات بعمؽ حتى تصبح التصكرات العممية الصحيحة في , العقمي مع اآلخريف
كتتـ ىذه المناقشات في مجمكعات بيف , تنافس كتعارض مع التصكرات الخاطئة لدل المتعمـ

 .المتعمميف
كقد ارتبط التعمـ النشط بكؿ نشاط مكجو نحك إشراؾ المتعمميف في عممية التعمـ داخؿ 

أما استراتيجيات التعمـ النشط تشترط أف تككف األفكار . ثـ التفكير حكؿ ما يفعمو, الصؼ
كأف , المكجكدة في البنية المعرفية لممتعمـ مرتبطة باألفكار المقدمة لو كأف يدركيا المتعمـ بنفسو

يحؿ التعارضات المعرفية التي تكاجيو عف طريؽ  المشاركة كالتحاكر كالتفاعؿ الصفي في 
 .مجمكعات منظمة كمف خالؿ أنشطة مكجية نحك مستكيات عميا مف التفكير

دراؾ  ال شؾ أف حدكث التفاعؿ بيف أفكار المتعمميف يمكنيـ مف استيعاب ىذه المفاىيـ كا 
, كبالتالي ىناؾ عالقة بيف تفاعؿ المتعمـ مع المفاىيـ التي يتناكليا, أىميتيا ككظيفتيا في حياتيـ

التعمـ أن أساليب  »كما أشار ستنبرغ في, كمعالجتو ليذه المفاىيـ أم نمط أك أسمكب تعممو
 «النشط داخؿ الفصكؿ تحسف األداء التعممي كتحقؽ االستيعاب المفاىيمي

( Stonberg and Grigorenko,1996 .)
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تجعؿ ىذه , أف مشاركة المتعمميف باألفكار كاآلراء مع بعضيـ البعض »ككذلؾ يبيف ركث 
تدفعيـ ألف يسمككا , عالكة عمى أف مقارنة التصكرات كاألفكار فيما بينيـ, األفكار كاضحة ليـ

كىذا , طرائؽ متنكعة غير طريقتيـ المعتادة إلعادة تنظيـ ىذه األفكار أك التصكرات أك المفاىيـ
بدكره يكلد عممية عدـ الرضا لدل المتعمـ عف تصكراتو الخاصة حكؿ الظاىرة األمر الذم يعد 

 (.                                                                              Roth,1990) «خطكة أكلية كىامة لالستيعاب المفاىيمي الصحيح
كفي ضكء ىذه النظرية البنائية التي تتمثؿ في استخداـ األفكار التي تشكؿ البناء المعرفي 

فإف تعمـ المفاىيـ الجديدة يحدث عندما تعدؿ المفاىيـ التي يمتمكيا , لممتعمـ لتككيف خبرات جديدة
ليستخدـ في مجمكعة مف , المتعمـ أك تضاؼ إلييا معمكمات جديدة أك عند القياـ بإعادة تنظيميا

المفاىيـ )أم أف الفكر البنائي يركز عمى كؿ مف البنية المفاىيمية لممتعمـ, العمميات الفكرية
( تكظيؼ المفاىيـ المكتسبة في حؿ المسائؿ)كالعمميات التي تتـ بداخمو  (العممية المكتسبة

(. Nodding,1990)كدراسة 
ذا استمر الباحثكف في ضكء المنظك  البنائي في فحص التصكرات البديمة لدل ركا 

كأنيا تقاـك , كأكضحكا أف تمؾ التصكرات البديمة تمثؿ محتكل تابع, المتعمميف في مجاالت عديدة
: التغير ألنيا تمثؿ البناء الشخصي لخبراتيـ كىذا ما أكدتو دراسات

 (Snider and Ohadi,1998) , (Thomas and Schwenz,1998) , 

(Tytler,1998) . 
فإنو كمف خالؿ ىذا المنظكر ال يمثؿ التعمـ ببساطة إضافة لممعمكمات كالمفاىيـ الصحيحة 

بؿ ىك إعادة بناء لمتصكرات البديمة كما بينت دراسة                                             , بداخؿ عقؿ المتعمـ
(Dole and Sinatra,1998) .

إف مثؿ ىذه المفاىيـ البديمة أك الخاطئة ال يمكف استبداليا بأخرل صحيحة عف طريؽ 
فقد تبيف أف مثؿ ىذه االستراتيجيات غير قادرة عمى تصكيب المفاىيـ . الشرح كالتفسير الالحؽ

حداث التغير المفاىيمي  ، كبالتالي فقد أجريت (Tasi,1998;1999)البديمة لدل الطالب كا 
كمحاكلة تطبيؽ الفكر , محاكالت عديدة إلحداث التغير المفاىيمي لمتصكرات البديمة لدل الطالب

البنائي الذم يركز عمى إعادة بناء المادة الدراسية كبيئة التعمـ بحيث تسيـ في إعادة التصكرات 
 البنائي ؿكنمكذج التحمي (1994,صباريني كالخطيب)البديمة لدييـ مثؿ نمكذج التغير المفاىيمي

 (. Shiland,1997) كنمكذج تكليد التعمـ البنائي(Appleton,1997)ك, (1998,زيتكف)
لممفاىيـ التصكرات البديمة  يسعى لكضع برنامج لتصكيب البحث الحالي كمف ىنا فإف 
كذلؾ مف خالؿ استقصاء فاعمية تصميـ , كمفاىيـ الفيزياء بصكرة خاصة, العممية بصكرة عامة

. برنامج تدريسي في تصحيح التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم
 :مشكمة البحث 
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انطالقان مف أف عممية التعمـ لـ يعد ينظر إلييا عمى أنيا عممية كضع المعرفة في عقؿ 
عادة بناء القدرات كصكالن إلى الخبرات الشخصية لديو, المتعمـ , بؿ يجب أف تصبح عممية بناء كا 

عمى البنائية اىتمامان بتعديؿ التصكرات البديمة فمقد أكلت العديد مف المداخؿ التدريسية القائمة 
 .لدل الطالب

متمثالن بإعاقتيا , ألف المفاىيـ العممية الخطأ بما تحممو مف خطر عمى العممية التعميمية
كما سيعكسو ذلؾ عمى مستكيات أدائيـ خالؿ , لتعمـ الطالب الذيف يحممكف مثؿ تمؾ المفاىيـ

يجعؿ مف دراسة المفاىيـ العممية الخطأ كالكشؼ عنيا كمعرفة أسبابيا , دراستيـ كبعد تخرجيـ
, كاختيار طرائؽ التدريس الكفيمة بتصحيحيا, الحقيقية مرتكزان أساسيان لتطكير كبناء المناىج

. كتفادم تككيف مفاىيـ عممية خطأ في المستقبؿ
كلما كاف الكثير مف المدرسيف يشتككف مف عدـ قدرتيـ عمى تصكيب األخطاء التي يقع 

فالمشكمة ىنا إف المتعمـ ال يعمـ إنو . فييا طمبتيـ ذلؾ ألف المتعمميف يعتقدكف أنيـ عمى صكاب
, لذا حتى عندما يجرم التجارب كيصؿ إلى نتائج مخالفة لقناعاتو, ال يعرؼ المفيـك الصحيح

بحيث ال يرل إال ما يالئـ مفاىيمو الخاطئة القائمة بالفعؿ في , فإنو يدرؾ الكاقع إدراكان مشكىان 
لذا كاف ال بد مف العمؿ عمى مساعدة ىؤالء المتعمميف في التعرؼ بسرعة إلى مدركاتيـ . ذىنو

بداليا بأخرل صحيحة إال أف الرد ليس بيذه البساطة خاصة أف حممة ىذه المفاىيـ , الخاطئة كا 
فأفكارىـ قد تككف مرتكزة عمى مالحظات ىادفة كتفكير عميؽ , كالمدركات يعدكف خاطئيف بذكاء

(. 314ص,2005,الياس كمرتضى)كتفسير متعقؿ لتجارب ذات معنى 
لذا ال بد مف اعتماد طرائؽ متنكعة , كباعتبار التصكرات البديمة ال تصحح مف تمقاء نفسيا

حيث أف التعمـ النشط يساعد المتعمـ عمى , لمتعمـ كأكثر فاعمية تقكـ عمى نشاط المتعمـ كفاعميتو
. كقد يساعد عمى تصحيح التصكرات البديمة, التعمـ بطريقة أفضؿ فيما يتعمؽ بالبناء المعرفي

 
 
 

 :أسئمة البحث 
 : يمكن تحديد مشكمة البحث بالسؤال الرئيس اآلتي

ما فاعمية البرنامج التدريسي كفؽ مفيـك التعمـ النشط لتصكيب بعض المفاىيـ الفيزيائية 
كؿ مف مقرر الفيزياء لمصؼ األتي الكيرباء كالضكء كحدفي  البديمة لطمبة الصؼ األكؿ الثانكم

. الثانكم
 :كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس السابؽ األسئمة الفرعية اآلتية
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مف كجية نظر مف مقرر الفيزياء تي الكيرباء كالضكء كحدالمفاىيـ الفيزيائية البديمة في ما  -1
 . في مدارس مدينة طرطكس كؿ الثانكم الصؼ األةطمب

التدريسي كالمصمـ كفؽ مفيـك التعمـ النشط لتصكيب بعض المفاىيـ رنامج ما طبيعة الب -2
 .كؿ الثانكممف مقرر الفيزياء لمصؼ األتي الكيرباء كالضكء كحدالفيزيائية البديمة في 

التدريسي كفؽ مفيـك التعمـ النشط في تصكيب بعض المفاىيـ الفيزيائية رنامج ما فاعمية الب -3
كؿ الثانكم في االحتفاظ مف مقرر الفيزياء لمصؼ األتي الكيرباء كالضكء كحدالبديمة في 

 .بالمفاىيـ الصحيحة

التدريسي كفؽ مفيـك التعمـ النشط في تصكيب بعض المفاىيـ رنامج ما درجة اإلتقاف لمب -4
مف مقرر تي الكيرباء كالضكء كحدفي  الفيزيائية البديمة لطالب الصؼ األكؿ الثانكم

كؿ الثانكم في تحسيف التحصيؿ الدراسي كاالحتفاظ مقارنة بالتدريس الفيزياء لمصؼ األ
 .بالطريقة التقميدية

التدريسي المصمـ كفؽ التعمـ النشط برنامج  اؿ نحككؿ الثانكم الصؼ األة طمبما آراء -5
في كحدتي  لتصكيب بعض المفاىيـ الفيزيائية البديمة لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم

 .كؿ الثانكممف مقرر الفيزياء لمصؼ األالكيرباء كالضكء 

   .في ضكء نتائج البحثتحسيف تدريس الفيزياء تي يمكف أف تفيد في المقترحات اؿما  -6

 : بحثأهمية ال
 :تكمف أىمية البحث في 

مف الممكف االستناد إلى اختبار التشخيص الذم قاـ الباحث ببنائو كذلؾ لرصد التصكرات  -1
البديمة كالمتككنة لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم في الفيزياء حكؿ المفاىيـ الفيزيائية كبالتالي 

 .  إتاحة الفرصة لتصكيبيا
تحميؿ أسباب تككيف التصكرات البديمة في ضكء محتكل كتاب الفيزياء بالصؼ األكؿ الثانكم  -2

كينعكس . مما يساعد مخططي المناىج مف تطكير كتاب الفيزياء بالصؼ األكؿ الثانكم
 .ايجابيان عمى تحسيف فاعمية العممية التعميمية

تقديـ برنامج تدريسي لتعديؿ التصكرات البديمة حكؿ بعض المفاىيـ الفيزيائية المتعمقة  -3
بالكحدة المقررة يمكف االسترشاد بو في تصميـ برامج تدريسية أخرل بيدؼ تصكيب 

 .كتصحيح تصكرات بديمة حكؿ مفاىيـ عممية في مكاد أخرل
مكضكع مفاىيـ الفيزياء  التي تناكلت البحكث كالدراسات إلى– متكاضعة – يككف إضافةأنو  -4

ىك مجاؿ  البحكث كالدراسات تتطرؽ إليو تمؾ ، حيث يتناكؿ مجاالن لـاتدريسوكاستراتيجيات 
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استخداـ برنامج تدريسي لتصكيب بعض المفاىيـ الفيزيائية كفؽ مفيكـ التعمـ النشط لطمبة 
   . الصؼ األكؿ الثانكم

تصميـ الدراسات السابقة التي تناكلت كندرة , مكاكبة التطكرات العالمية لمجاؿ تدريس الفيزياء -5
برنامج تدريسي لتصكيب بعض المفاىيـ الفيزيائية كفؽ مفيكـ التعمـ النشط لطمبة الصؼ 

 . كىذا ما يؤكد أكثر عمى أىمية البحث, األكؿ الثانكم

:  أهداؼ البحث 
:    البحث ىدؼم
 الصؼ ة طمبمف لدل عينة  (المفاىيـ الفيزيائية الخاطئة )إعداد قائمة بالتصكرات البديمة - 1

مف حكؿ بعض المفاىيـ الفيزيائية المكجكدة في كحدتي الكيرباء كالضكء  كؿ الثانكماأل
. كؿ الثانكممقرر الفيزياء لمصؼ األ

تدريسي متكامؿ مف حاسكب كتجارب عممية كمناقشات كفؽ مفيكـ التعمـ  برنامج تصميـ- 2
مف مقرر في كحدتي الكيرباء كالضكء  النشط لتصكيب بعض المفاىيـ الفيزيائية البديمة 

. كؿ الثانكمالفيزياء لمصؼ األ
التدريسي كفؽ مفيـك التعمـ النشط في تصكيب بعض المفاىيـ برنامج فاعمية اؿ قياس- 3

مف مقرر في كحدتي الكيرباء كالضكء  كؿ الثانكم الصؼ األبطالالفيزيائية البديمة ؿ
.  كؿ الثانكم في تحسيف التحصيؿ الدراسي كاالحتفاظ لدييـالفيزياء لمصؼ األ

 مقارنة درجة اإلتقاف لمبرنامج التدريسي كفؽ مفيـك التعمـ النشط لتصكيب بعض المفاىيـ - 4
لطالب الصؼ مف مقرر الفيزياء لمصؼ الفيزيائية البديمة في كحدتي الكيرباء كالضكء 

 .مع التدريس بالطريقة التقميدية األكؿ الثانكم
دراسة أثر متغير الجنس في تحسيف التحصيؿ الدراسي كاالحتفاظ لدل طمبة الصؼ األكؿ - 5

.  كؿ الثانكممف مقرر الفيزياء لمصؼ األفي كحدتي الكيرباء كالضكء  الثانكم
التدريسي المصمـ كفؽ التعمـ النشط برنامج  اؿ نحككؿ الثانكم الصؼ األة طمبآراء دراسة -6

في كحدتي  لتصكيب بعض المفاىيـ الفيزيائية البديمة لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم
  .كؿ الثانكممف مقرر الفيزياء لمصؼ األالكيرباء كالضكء 

 .في ضكء نتائج البحثتحسيف تدريس الفيزياء تي يمكف أف تفيد في  المقترحات اؿػ تقديـ بعض7
:  متغيرات انبحث 

: كتضـ المتغيرات المستقمة - 1
 .تقميديةرنامج ، كالتدريس بالطريقة اؿالبالتدريس ب: متغير الطريقة *-       

. كيضـ الذككر كاإلناث : متغير الجنس *-
: كتضـ المتغيرات التابعة -2
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. تصكيب المفاىيـ البديمة*- 
. بالمفاىيـ الصحيحةاالحتفاظ التحصيؿ ك*- 
 . المعدة مف الباحثةستبافاال كفؽ راءاآل*- 

: فرضيات البحث 
 :تنص عمى أف فرضية أساسية انطمؽ البحث مف 

التدريسي كفؽ مفيكـ التعمـ النشط يؤدم إلى تصكيب بعض رنامج التدريس بالبيؤدم  »
مف مقرر تي الكيرباء كالضكء كحدفي  المفاىيـ الفيزيائية البديمة لطالب الصؼ األكؿ الثانكم

لى تحسيف تعمـ الطمبة كالفيزياء لمصؼ األ  %75)الكصكؿ إلى فاعمية تدريس بنسبة كؿ الثانكم كا 
. «تدريسيلدل أفراد المجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ البرنامج اؿ (75% ،

ات مف درجات االختبار (%75)مف أفراد المجمكعة التجريبية إلى  (%75)أم كصكؿ 
 .في المجاليف المعرفي كالكجدانيالباحث قبؿ  مف ةالمعدالتقكيمية 

تمت صياغة فرضيات العدـ إلجابة عف أسئمة البحث كإلثبات صحة الفرضية السابقة كا
: اإلجرائية عمى النحك اآلتي

بيف متكسط  (=0.05)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة: الفرضية األكلى -1
ناث)درجات أفراد المجمكعة التجريبية  كمتكسط درجات أفراد المجمكعة الضابطة  (ذككر كا 

ناث)  .في االختبار البعدم المباشر لممفاىيـ البديمة (ذككر كا 

بيف متكسط  (=0.05)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة: الفرضية الثانية -2
درجات ذككر المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات ذككر المجمكعة الضابطة في االختبار 

 .البعدم المباشر لممفاىيـ البديمة

بيف متكسط  (=0.05)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة: الفرضية الثالثة -3
درجات إناث المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات إناث المجمكعة الضابطة في االختبار 

 .البعدم المباشر لممفاىيـ البديمة
بيف  (=0.05)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة: الفرضية الرابعة -4

ناث )متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية  كمتكسط درجات أفراد  (ذككر كا 
ناث )المجمكعة الضابطة   .في االختبار البعدم المؤجؿ لممفاىيـ البديمة (ذككر كا 

بيف  (=0.05)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة: الفرضية الخامسة -5
متكسط تحصيؿ ذككر المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات ذككر المجمكعة الضابطة 

 .في االختبار البعدم المؤجؿ لممفاىيـ البديمة
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بيف  (=0.05)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة: الفرضية السادسة -6
متكسط درجات إناث المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات إناث المجمكعة الضابطة في 

 .االختبار البعدم المؤجؿ لممفاىيـ البديمة

بيف   (=0.5)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة : الفرضية السابعة -7
متكسطي درجات آراء كؿ مف الذككر كاإلناث في المجمكعة التجريبية نحك طريقة 
التدريس باستخداـ البرنامج التدريسي كفؽ مفيـك التعمـ النشط لتصكيب المفاىيـ 

. الفيزيائية البديمة
 :منهج البحث

إلعداد ك,  كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ البحث كاختبار الفرضياتستخدـ الباحث المنيج التجريبي ا
 كألنو ال يكتفي البرنامج التعميمي كتجريبو ك تطكيره في ضكء التجريب االستطالعي كالنيائي،

نما يعالج عددان مف المتغيرات لتحديد أثرىا عمى األفراد كالذيف يتـ  بمجرد كصؼ الحالة كا 
كذلؾ ألف الباحث سيقـك بتنفيذ سمسمة مف . (Wiersma,2007,p14)اختيارىـ بشكؿ عشكائي 

اإلجراءات، مثؿ اختيار عينة البحث، كتحديد مكاف كزماف التجربة، كتجريب طريقة جديدة في 
 . التدريس

 : وعينته البحثتمعمج
ىك مجمكعة جميع العناصر أك األفراد أك األشياء التي تتناكليا الدراسة : البحثتمعمج

 (.20ص,2006,أبك زينة كآخركف)المتعمقة بالمشكمة التي تـ تحديدىا 
كالمجتمع األصمي في البحث ىك جميع طالب الصؼ األكؿ الثانكم في مدارس مدينة 

كذلؾ كفقان إلحصائيات مديرية التربية في طرطكس  / 1169/ كالبالغ عددىـ , طرطكس الرسمية
 .كمدرسي مادة الفيزياء كالمدرسيف األكائؿ كالمكجييف االختصاصييف فييا, ـ2011ػ2010لعاـ 

ىي مجمكعة جزئية مف األفراد التي تمثؿ المجتمع األصمي لمبحث تمثيالن :  البحثعينة
ثـ يستدؿ الباحث مف نتائجيا عمى الميزات األساسية لممجتمع الكبير الذم اشتقت منو , كامالن 

(. 61ص,2005,سناد كرزكؽ)
 عينة البحث عمى طمبة الصؼ األكؿ الثانكم في مدارس مدينة طرطكس الرسمية تكاشتمؿ

 .كمدرسي مادة الفيزياء كالمدرسيف األكائؿ كالمكجييف االختصاصييف فييا
  قسمت إلى 136حيث بمغت عدد أفراد عينة البحث لطمبة الصؼ األكؿ الثانكم 

كضابطة مؤلفة , طالبان كطالبة مف مدرسة الشييد إياد عطية/ 68/مجمكعتيف تجريبية مؤلفة مف 
: طالبان كطالبة مف مدرسة الشييد غياث أحمد كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي/ 68/مف 

 توزع أفراد عينة البحث (1)جدول 
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الجنس المجموعة

       

عدد أفراد  
المجموعة التجريبية 

عدد أفراد  
المجموعة الضابطة 

المجموع 

 68 34 34 الذكور

 68 34 34 اإلناث

 136 68 68 المجموع

 :يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف
حيث بمغ عدد الذككر , طالبان كطالبة مف مدرسة الشييد إياد عطية/ 68: /المجمكعة التجريبية*- 

 /.34/كعدد اإلناث / 34/
حيث بمغ عدد , طالبان كطالبة مف مدرسة الشييد غياث أحمد/ 68: /المجمكعة الضابطة*- 

/.  34/كعدد اإلناث / 34/الذككر 
:  أدوات البحث

.  لتحديد المفاىيـ الفيزيائية البديمة اختبار قبميػ1
. ػ برنامج تدريسي لتصكيب المفاىيـ الفيزيائية البديمة التي كشؼ االختبار عنيا2
بعدم مؤجؿ لقياس فاعمية البرنامج في تصكيب المفاىيـ الفيزيائية البديمة /  بعدم  اختبارػ3

 .كقياس االحتفاظ
 .التدريسي حكؿ البرنامج أفراد المجمكعة التجريبية تعرؼ اتجاىات استبانة ؿػ4
 

: حدود البحث
 المسجميف في مدارس مدينة كؿ الثانكم الصؼ األةضـ المجتمع األصمي لمبحث جميع طمب- 1

 استبعاد الطالب الراسبيف)عاشر الثانكم ـ في الصؼ اؿ2011ػ2010طرطكس الرسمية لألعكاـ 
كمف ثـ طبؽ البحث عمى عينة , الذيف لدييـ مفاىيـ فيزيائية بديمة (لحذؼ متغير المعرفة السابقة

ناث,مف  العينة األصمية% 20طبقية بنسبة مقصكدة  . ان  كتضـ ذككران كا 
 عاشر الثانكممف مقرر الفيزياء لمصؼ اؿ (كالضكء لكيرباءا )قتصر البحث عمى كحدة ا- 2

 ، كتـ تطبيؽ البحث خالؿ الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي ـ2012ػ2011المقرر لمعاـ  
 .لمقررة تدرس في الفصؿ الثاني مف كؿ عاـاككف الكحدة , ـ2011ػ2010

 :مصطمحات البحث بالتعريفات 
: ة فاعميػ ال1
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 في الدراسات التجريبية عن مدى األثر الذي يمكن أن تحدثه »يعبر مصطمح الفاعمية 
المعالجة التجريبية باعتبارها متغيرًا مستقاًل في أحد المتغيرات التابعة ويحدد هذا األثر إحصائيًا 

 (.230ص,2003,شحاتة والنجار) «عن طريؽ مربع إيتا أو بحساب الداللة اإلحصائية
 «القدرة عمى التأثير وبموغ األهداؼ وتحقيؽ النتائج المرجوة» كتعرؼ الفاعمية بأنيا

 (.104ص , 2006,الخالدي)
 القدرة عمى التأثير كانجاز األىداؼ لبمكغ النتائج المرجكة » كتعرؼ الفاعمية أيضان 

 (. 54ص, 2002,زيتون) «كالكصكؿ إلييا بأقصى حد ممكف
كتعرؼ الفاعمية إجرائيان الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في أدائو عمى االختبار 

.  التحصيمي المعد مف الباحث
: البرنامج التدريسي-  2

 ىك المخطط العاـ الذم يكضع في كقت سابؽ عمى عمميتي » يعرفو المقاني كالجمؿ بأنو 
التعميـ كالتدريب يتضمف الخبرات التعميمية التي يكتسبيا المتعمـ مرتبة ترتيبا يتماشى مع حاجاتو 

 (.104ص , 2006,عف الخالدم) «كمطالبو
كيعرؼ إجرائيان مجمكعة مف الخبرات الفيزيائية الصحيحة التي يقدميا البرنامج التدريسي 

المصمـ كفؽ مفيـك التعمـ النشط إلى طمبة الصؼ األكؿ الثانكم بيدؼ تصكيب المفاىيـ 
. الفيزيائية البديمة الخاطئة المكجكدة لدييـ في كحدتي الكيرباء كالضكء

 
 

 : ػ المفاهيم3
 مصطمح لو داللة معينة بالنسبة لعناصر مشتركة بيف عدة مكاقؼ أك »يعرؼ المفيـك 

(. 16ص ،1995،تماـ) «حقائؽ
 عبارة عف عالقات تركيبية كمنطقية لمجمكعة مف المعمكمات تجد »كيعرفو أيضان بأنو 

بينيا عالقات حكؿ شيء معيف تتككف في الذىف كتشتمؿ عمى الصفات المشتركة كالمميزة ليذا 
(. 45ص ،2003، محمد) «الشيء

كيعرؼ إجرائيان تصكر ذىني كعقمي لمسمات المشتركة كالثابتة بيف عدة مكاضيع قابمة 
لممناقشة كالمالحظة كالتي يمكف تعميميا عمى كؿ المكاضيع المشابية كالتي تمتمؾ الصفات 

. نفسيا
 :(التصورات البديمة  )ػ المفاهيم البديمة 4
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 ما يمتمكو المتعمـ مف تصكرات كمعارؼ كأفكار في بنيتو المعرفية حكؿ بعض »ىي 
المفاىيـ العممية كالتي ال تتسؽ مع التفسيرات العممية الصحيحة كالتي ال تتيح لو شرح كاستقصاء 

(. Chambers and Andre,1997 )«الظكاىر العممية بطريقة مقبكلة
 تصكرات كمعارؼ في البنية المعرفية لمتالميذ ال تتفؽ مع المعرفة المقبكلة »كتعرؼ بأنيا 

 .(132ص,2000,عبده) «عمميان كال تمكنيـ مف شرح الظكاىر العممية كاستقصائيا بطريقة مقبكلة
 المفاىيـ الحدسية التي يبنييا الطمبة مف خبرات الحياة اليكمية كالتي »كتعرؼ أيضان بأنيا 

كتتسـ بأنيا مقاكمة لمتغير حتى في حالة تعميميا , تختمؼ عف المفاىيـ المتفؽ عمييا عمميان 
 .(471ص,2006,صالح) «تقميديان 

ا بأنيا التصكرات كاألفكار التي يككنيا المتعمـ بعد دراستو كىي تخالؼ كبالبحث يقصد بو
كما أنيا ال ,  التفسيرات العممية لممفاىيـ بصكرة صحيحة كالمقبكلة عمميان مف قبؿ المجتمع العممي

. تتيح لو تكظيؼ ىذه المفاىيـ بصكرة صحيحة في فيـ الظكاىر العممية
 :(التصورات الفيزيائية البديمة  )ػ المفاهيم الفيزيائية البديمة 5

مفاىيـ فيزيائية في كحدتي الكيرباء كالضكء يدركيا المتعمـ عمى : يعرفيا الباحث بأنيا
كشؼ عنيا اختبار المفاىيـ الفيزيائية البديمة المقترح مف قبؿ , خالؼ إلدراكيا العممي الصحيح

. الباحث
 : التعمم النشطػ 6

 .(Prince,2004,p223) «.طريقة تدريسية تدمج الطالب في عممية التعمـ» يعرؼ بأنو 
شمؿ جميع ميجابية المتعمـ في المكقؼ التعميمي، كإعمى   تعمـ قائـكيعرؼ إجرائيان ىك

التعمـ  حيث يتـ, نشاطو كقالتربكية كاإلجراءات التدريسية التي تيدؼ إلى تفعيؿ دكر الممارسات
. كخارجياداخؿ غرفة الصؼ  مف خالؿ العمؿ كالبحث كالتجريب

 
 :الخالصة

لقد أصبح تحسيف نكعية التعميـ كمدخالتو كمخرجاتو مطمبان عالميان تسعى إليو كؿ النظـ 
, التعميمية، كلقد زاد االىتماـ بتعرؼ التصكرات البديمة المكجكدة في البنية المعرفية لممتعمميف
حيث أكدت الدراسات أف المعرفة المكجكدة مسبقان لدل المتعمميف قبؿ التعمـ تؤثر في التعمـ 

ف ىذه المفاىيـ البديمة قد ال يمكف استبداليا بأخرل صحيحة عف  الالحؽ لممفاىيـ الصحيحة، كا 
 . طريؽ الشرح كالتفسير الالحؽ
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يتضمن ىذا الفصل عددْا من الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصمة بالموضوع 
 . وطرائق واستراتيجيات تصحيحيا, والتي تناولت الكشف عن المفاىيم البديمة, المدروس
 : بعض الدراسات العربية –أواًل 

 (:2010)ـ دراسة بالل محمود أبو طير 1
فاعمية توظيف خرائط المعمومات في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم العممية : عنوان الدراسة

. لطالب الصف الثامن األساسي
 غزة : الدراسةمكان 
 ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية خرائط المعمومات في تعديل التصورات البديمة :الدراسةىدف 

 . لممفاىيم العممية لطالب الصف الثامن األساسي في محافظة خان يونس

تكونت عينة الدراسة من طالب الصف الثامن األساسي في مدرسة عسقالن : عينة الدراسة
طالبًا وتم تقسيميا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة وتم  (64)األساسية العميا وبمغ عددىا 
لمتجريب وقياس أثره عمى  (استخدام استراتيجية خرائط المعمومات)إخضاع المتغير المستقل 

 .(تعديل التصورات البديمة لممفاىيم العممية)المتغير التابع األول 

تم إعداد اختبار لتشخيص التصورات البديمة ودليل المعمم وبعد التحقق من : أدوات الدراسة
صدقيما وثباتيما تم تطبيق االختبار قبميًا وبعديًا عمى مجموعتي الدراسة المجموعة التجريبية 

 . والمجموعة الضابطة

 : نتائج الدراسة
  وجود العديد من التصورات البديمة لمفاىيم الضوء والبصريات لدى الطالب عينة البحث

 %(. 92)وشيوع بعضيا بنسبة كبيرة لدييم تصل في بعضيا إلى أكثر من 
 العدسة,اإلبصار, انعكاس الضوء: أىم ىذه التصورات البديمة خاصة بمفاىيم رئيسة مثل ,

 .وقصر النظر, مد النظر, الخسوف والكسوف, انكسار الضوء, المرآة

 الفصل الثاني
 الدراسات السابقة
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  فعالية خرائط المعمومات في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم العممية لطالب الصف
 . الثامن األساسي

 (:2009 ) الخوالدة وعمي مقبل العميمات زـ دراسة سالم عبد العزي2
فاعمية التعمم القائم عمى نصوص تغيير المفاىيم في إحداث ىذا التغيير : عنوان الدراسة

 .واالحتفاظ بو لدى طالب الصف التاسع األساسي لمفاىيم البيئة
 األردن: الدراسةمكان 

 ىدفت الدراسة إلى استقصاء فاعمية التعميم القائم عمى استخدام نصوص تغيير :ىدف الدراسة
المفاىيم لدى طالب الصف التاسع األساسي لمفاىيم البيئة واحتفاظيم بيذا التغيير في الفيم 

 . مقارنة بالطريقة التقميدية في تعميم األحياء

طالبًا من طالب الصف التاسع األساسي موزعين  (77) تكونت عينة الدراسة من :عينة الدراسة
 . في شعبتين من الصف التاسع األساسي في إحدى المدارس األساسية في مدينة المفرق

في , فقد تم تعميميا باستخدام نصوص التغيير المفاىيمي (39)أما المجموعة التجريبية عددىا 
 . بالطريقة التقميدية (38)حين درست المجموعة الضابطة عددىا 

 وقد تم استخدام اختبار مفاىيم البيئة الذي طور في ضوء نتائج األدبيات ذات :أدوات الدراسة
 . الصمة بموضوع البحث وتم التحقق من دقتو وثباتو

 : نتائج الدراسة
  أظيرت نتائج الدراسة أن لمتعميم باستخدام نصوص التغيير المفاىيمي أثرًا ذا داللة

احصائية في إحداث التغيير المفاىيمي لدى طالب الصف التاسع األساسي لمفاىيم 
 . البيئة ولصالح المجموعة التجريبية

  كما أظيرت نتائج الدراسة أيضًا أن لمتعميم باستخدام نصوص التغيير المفاىيمي أثرًا ذا
داللة إحصائية في احتفاظ المتعممين بيذا التغيير في فيم مفاىيم البيئة ولصالح 

 .المجموعة التجريبية

 ( :2009)ـ دراسة خالد سممان ضيير 3
أثر استراتيجية التعمم التوليدي في عالج التصورات البديمة لبعض المفاىيم  :عنوان الدراسة

 .الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي
 غزة: الدراسةمكان 

 ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية التعمم التوليدي في عالج التصورات :ىدف الدراسة
 . البديمة لبعض المفاىيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي
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طالبًا من طالب الصف الثامن األساسي بمدرسة  (72) تكونت عينة البحث من :عينة الدراسة
 .(رأس الناقورة األساسية لمبنين بمحافظة خان يونس)

تحميل المحتوى الدراسي واختبار التصورات البديمة لبعض المفاىيم الرياضية في :  الدراسةأدوات
 . وحدة اليندسة

 أظيرت نتائج البحث فاعمية استراتيجية التعمم التوليدي في عالج التصورات :نتائج الدراسة
 . البديمة لبعض المفاىيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي

 ( :2008 )ـ دراسة رائد يوسف األسمر 4
أثر دورة التعمم في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم العممية لدى طمبة الصف  :عنوان الدراسة

 .السادس واتجاىاتيم نحوىا
 مصر: الدراسةمكان 

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر دورة التعمم في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم : ىدف الدراسة
 . العممية لطالب الصف السادس األساسي واتجاىاتيم نحوىا

 تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف السادس األساسي في مدرسة ذكور :عينة الدراسة
طالبًا وتم تقسيميا إلى مجموعتين  (67)لالجئين بمغ عددىا  (ب)مصطفى حافظ االبتدائية 

 . تجريبية وضابطة

 لتحقيق أىداف الدراسة تم إعداد اختبار لتشخيص التصورات البديمة ومقياس :أدوات الدراسة
 . لالتجاه نحو المفاىيم البديمة ودليل لممعمم

 : نتائج الدراسة
  وجود العديد من التصورات البديمة لمفاىيم الحركة والقوة لدى طالب عينة البحث وشيوع

 % (. 90)بعضيا بنسبة كبيرة لدييم تصل في بعضيا إلى أكثر من 
 الحركة, القوة, متوسط السرعة: وأن ىذه التصورات البديمة خاصة بمفاىيم رئيسية مثل ,

 . الحركة االنتقالية, الفعل ورد الفعل, قوة االحتكاك, الجاذبية األرضية, الكتمة, الوزن

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية 
ومتوسط درجات أقرانيم في المجموعة الضابطة في اختبار التصورات البديمة لمفاىيم الحركة 

 . والقوة وفي مقياس االتجاه نحو المفاىيم العممية لصالح طالب المجموعة التجريبية

 
 

 

 
 ( :2008)ـ دراسة حسن محمد الرفيدي 5
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فاعمية استراتيجية التشبييات في تعديل المفاىيم البديمة عن المفاىيم العممية : عنوان الدراسة
 .لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة

 السعودية: الدراسةمكان 
المواد ) ىدفت الدراسة إلى تعرف المفاىيم البديمة لممفاىيم العممية المتضمنة بوحدة :ىدف الدراسة

وقياس فاعمية استراتيجية التشبييات في تعديل المفاىيم , لطالب الصف السادس االبتدائي (حولنا
  .لطالب الصف السادس االبتدائي (المواد حولنا)البديمة لممفاىيم العممية المتضمنة بوحدة 

اقتصر تطبيق الدراسة التجريبية عمى العينة التي تم التعرف عمى المفاىيم البديمة  : عينة الدراسة
طالبًا من طالب الصف  (60)لدييا في االختبار التشخيصي، وقد بمغت العينة بشكميا النيائي 

طالبًا في  (30)و, طالبًا في المجموعة التجريبية (30)السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة، منيا 
 .المجموعة الضابطة

 : نتائج الدراسة
  بين  (المواد حولنا)وجود العديد من المفاىيم البديمة عن المفاىيم العممية المتضمنة بوحدة

طالب مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة، وتفاوت مصادر المعمومات المرتبطة بإجابة 
الطالب في تكُون المفاىيم البديمة عن المفاىيم العممية المتضمنة بوحدة المواد حولنا لدى 

 , طالب الصف السادس االبتدائي
  فعمى الرغم من أن المدرس يسيم بنسبة كبيرة في تكون معظم المفاىيم البديمة، وكذلك

إال أن المصادر األخرى كوسائل اإلعالم، والبيئة المحيطة تمعب دورًا ىامًا , الكتاب المدرسي
 كما حددىا المتعممون أفراد عينة الدراسة، , في تكون ىذه المفاىيم البديمة

  أوضحت نتائج الدراسة أن التعميم باستخدام استراتيجية التشبييات أكثر فاعمية من الطريقة
السائدة في التعميم في تعديل المفاىيم البديمة عن المفاىيم العممية، وذلك في ضوء حدود 

 . عينة الدراسة

 
 
 
 
 
 
 ( :2008 )ـ دراسة محمد بن أحمد بن محمد الناشري 6
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التصورات البديمة عن بعض مفاىيم الوراثة لدى طالب الصف الثالث المتوسط : عنوان الدراسة
 . بمحافظة القنفذة

 السعودية: الدراسةمكان 
ىدفت الدراسة إلى تحديد التصورات البديمة عن بعض مفاىيم الوراثة لدى طالب : ىدف الدراسة

الصف الثالث المتوسط بمحافظة القنفذة، والتعرف عمى مصادر تكون التصورات البديمة عن 
 . بعض مفاىيم الوراثة لدى طالب الصف الثالث المتوسط بمحافظة القنفذة

طالب الصف الثالث المتوسط بالمدارس التابعة إلدارة التربية والتعميم بمحافظة : عينة الدراسة
 . طالب (307)وكانت العينة عشوائية وحجميا , (2008/ 2007)القنفذة في العام الدراسي 

 . سؤاالً  (44 )أعد الباحث اختبارًا تحصيميًا تكون من : أدوات الدراسة

 :نتائج الدراسة
 وجود العديد من التصورات البديمة عن المفاىيم العممية لدى طالب الصف الثالث المتوسط ,

حيث بمغ متوسط نسبة الذين أجابوا إجابة غير صحيحة عن مفردات االختبار التشخيصي 
(56.52.)% 

  انتشار التصورات البديمة عن المفاىيم العممية لدى طالب الصف الثالث المتوسط إذ تراوحت
وىي نسب  (% 88.93% - 10.42)نسب الطالب الذين لدييم المفاىيم البديمة بين 

 . مرتفعة
  تفاوت  مصادر تكون التصورات البديمة عن المفاىيم العممية لدى طالب الصف الثالث

 . المتوسط
 وكذلك الكتاب المدرسي،  والبيئة , المدرس يسيم بنسبة كبيرة في تكون المفاىيم البديمة

 .إال أن وسائل اإلعالم ليا دور بارز في تكون ىذه المفاىيم البديمة لدى المتعممين, المحيطة
 ( :2007 )ـ دراسة سيد عمي تيس وسمير مراد 7

تعديل تصورات بديمة حول مفاىيم بنية المادة وأثرىا في استراتيجيات تعمم :عنوان الدراسة
 .طالب العموم في السنة األولى من التعمم الجامعي بالجزائر

  الجزائر:الدراسةمكان 
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن شيوع الكثير من المفاىيم البديمة حول مفاىيم  : ىدف الدراسة

بنية المادة عند طالب العموم لمسنة األولى من التعمم الجامعي بالجزائر، ومعرفة ىل ىناك عالقة 
إرتباطية دالة بين مستوى المفاىيم البديمة حول مفاىيم بنية المادة لدى الطمبة واستراتيجيات التعمم 

 . المتبعة
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وشكمت ما نسبتو , طالبًا وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية (185)تألفت من : عينة الدراسة
 . من أفراد مجتمع الدراسة األصمي (% 38,54)

  : نتائج الدراسة
 شيوع الكثير من المفاىيم البديمة حول مفاىيم  بنية المادة لدى عينة البحث. 
  بين متوسطي درجات الطمبة قبميًا  ( 0,01)ظيور فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

 .وبعديًا في اختبار المفاىيم البديمة لصالح القياس البعدي
  بين متوسطي درجات الطمبة  (0,01)ظيور فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

 .قبميًا وبعديًا في محاور مقياس استراتيجيات التعميم لصالح القياس البعدي
  ظيور عالقة مترابطة ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التعمم المفضمة لدى أفراد عينة

 .البحث، ومستوى شيوع المفاىيم البديمة حول مفاىيم بنية المادة
 ( :2006 )ـ دراسة آمال محمد محمود أحمد 8

أثر استخدام نموذج بايبي البنائي في تعميم العموم لتعديل المفاىيم البديمة  :عنوان الدراسة
حول بعض المفاىيم العممية وتنمية عمميات العمم األساسية لدى تالميذ الصف األول 

 .اإلعدادي
 سمطنة عمان: الدراسةمكان 
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى المفاىيم البديمة لدى تمميذات الصف األول : الدراسةىدف 

ومعرفة مدى تأثير نموذج , (الصوت في حياتنا )اإلعدادي عن المفاىيم العممية المرتبطة بوحدة 
 .بايبي البنائي في تعديل المفاىيم البديمة وفي تنمية بعض عمميات العمم األساسية

اقتصرت الدراسة عمى عينة عشوائية من تمميذات كل من مدرسة صور الساحل : الدراسةعينة 
 . ومدرسة لبانة اإلعدادية بنات بوالية صور بسمطنة عمان

اختبار عمميات العمم األساسية واختبار المفاىيم البديمة حول المفاىيم العممية :  الدراسةأدوات
واعتمد عمى المنيج التجريبي القائم عمى تصحيح المعالجات . المتضمنة في الوحدة المختارة

 . التجريبية القبمية والبعدية من خالل المجموعتين التجريبية والضابطة

 :  الدراسةنتائج
وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية عند تطبيق اختبار المفاىيم البديمة 

وقد ربطت الباحثة ىذه الفروقات باستخدام المجموعة , (الصوت في حياتنا )حول مفاىيم وحدة 
التجريبية لنموذج بايبي البنائي الذي كان لو أثر كبير في تعديل المفاىيم البديمة حول مفاىيم ىذه 

 . الوحدة
 (:2006 )ـ دراسة ماجدة إبراىيم الباوي وثاني حسين خاجي 9
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أثر استخدام أنموذجي التعمم البنائي وبوسنر في تعديل التصورات الخاطئة : عنوان الدراسة
 .لبعض المفاىيم الفيزيائية لدى طالب معاىد إعداد المدرسين واتجاىاتيم نحو المادة

  العراق:الدراسةمكان 
 ىدفت الدراسة إلى دراسة مدى تأثير كل من التعمم البنائي وطريقة بوسنر في : الدراسةىدف

 .تعديل التصورات الخاطئة عند الطالب 

طالبًا  (27)طالبًا لممجموعة التجريبية األولى و (28)بواقع , طالباً  (55: )الدراسةعينة 
درس أحد الباحثين المجموعتين، واستخدم أنموذج التعمم البنائي في . لممجموعة التجريبية الثانية

. تعميم المجموعة التجريبية األولى، وأنموذج بوسنر في تعميم المجموعة التجريبية الثانية
 .(الفصل الدراسي الثاني  )واستغرقت التجربة فصاًل دراسيًا كاماًل ىو 

أعد الباحثان أداتين ىما اختبار بعدي لممفاىيم الفيزيائية ومقياس االتجاه نحو : الدراسةأدوات 
 .وطبق الباحثان األداتين عمى عينة البحث, الفيزياء

 : الدراسةنتائج 
  في تعديل المفاىيم غير  (0,05)أظيرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى

 . الصحيحة لممفاىيم الفيزيائية بين االختبارين القبمي والبعدي في المتغيرين ولكال المجموعتين
  بين متوسطي درجات طالب  (0,05)لم يظير فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى

 . مجموعتي البحث في تعديل المفاىيم غير الصحيحة لممفاىيم الفيزيائية
  بين متوسطي درجات مجموعتي  (0,05)كما وجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى

.  البحث ولصالح المجموعة التجريبية األولى في االتجاه نحو الفيزياء
 ( :2006 )ـ دراسة عامر عبداهلل سميم الشيراني 10

الفيم الخاطئ لبعض مفاىيم التغذية و التنفس في النباتات الخضراء لدى : عنوان الدراسة
 . طالب المرحمتين الثانوية والجامعية بمنطقة عسير

  السعودية:الدراسة مكان 
ىدفت الدراسة إلى تعرف أنماط الفيم الخاطئ ومصادره بين طالب المرحمة :  الدراسةىدف

والتعرف عمى ما إذا كانت , فيما يتعمق بالتغذية والتنفس في النباتات الخضراء, الثانوية والجامعية
ثانوي )ىناك فروق دالة إحصائيًا فيما يتعمق بأنماط الفيم الخاطئ بناء عمى المرحمة الدراسية 

واقتراح الطرق واالستراتيجيات التربوية التي يمكن من خالليا العمل عمى تقميل ىذه , (وجامعي
 . المفاىيم الخاطئة وتصحيحيا
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طالبًا وطالبة في المرحمة  (109)طالبًا منيم  (192)تكونت عينة البحث من : الدراسةعينة 
ومن  , من المدارس الثانوية في مدينتي أبيا وخميس مشيط (الصف الثالث الثانوي )الثانوية  

 (. تخصص عممي)طالبًا في المستوى السابع في كمية التربية بأبيا  (83)

 :الدراسةنتائج 
 فيما يتعمق بالمفاىيم , ىناك أنماطًا لمفيم الخاطئ لدى طالب المرحمتين الثانوية والجامعية

 .المتعمقة بالتغذية والتنفس في النباتات
  كما أنو ال توجد فروق دالة إحصائيْا بين نسب أخطاء الطالب في تعريف التغذية وأىمية

الضوء في حدوث التركيب الضوئي وتعريف التنفس وعناصر التنفس عند النباتات بناء عمى 
بينما توجد فروق دالة إحصائيْا بين نسب أخطاء الطالب من عينة البحث , المرحمة الدراسية

 . فيما يتعمق عناصر البناء الضوئي بناًء عمى المرحمة الدراسية
  اقترحت الدراسة تطوير استراتيجيات التعمم وطرقو التي تناسب تعديل المفاىيم الخاطئة

 .وتوضيح أنماط الفيم الخاطئ  ومصادره  وطرق قياسو لمعممي المستقبل

 (:2006)ـ دراسة غسان عبدالعزيز سرحان وخضر عبداهلل الشاش 11
استقراء األخطاء المفاىيمية في العموم الحياتية من إجابات طمبة الصف األول : عنوان الدراسة

 .الثانوي العممي في محافظة بيت لحم
  فمسطين:الدراسةمكان 
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن المستوى المعرفي لبعض المفاىيم األساسية في :  الدراسةىدف

لدى طمبة  (األوليات والطحالب والفطريات )العموم الحياتية في بعض مجاالت الطالئعيات 
وتحديد األخطاء المفاىيمية التي يمكن , الصف األول الثانوي العممي في محافظة بيت لحم

 . استقراؤىا من إجاباتيم، ومعرفة تأثير كل من عاممي جنس الطمبة والجية المشرفة عمى المدرسة

طالبًا وطالبة يدرسون في الصف األول الثانوي  (915)تكون مجتمع الدراسة من: الدراسةعينة 
أما , (2005/2006)العممي في مدارس محافظة بيت لحم، في الفصل الثاني من السنة الدراسية 

 . تم اختيارىم بطريقة طبقية عشوائية, طالبة (176)طالب و  (108)عينة الدراسة فتكونت من

وحدة , تكونت أداة الدراسة من اختبار المفاىيم األساسية في العموم الحياتية: الدراسةأدوات 
أعده , في بعض مجاالت األوليات والطحالب والفطريات, (الطالئعيات)الكائنات الحية الدقيقة 

فقرة من نوع االختيار من متعدد من أربعة بدائل،  (35)الباحثان، وقد تكون االختبار من 
وطبق االختبار خالل , وتضمنت كل فقرة طمبًا لتبرير اإلجابة لمتأكد من سالمة اختيارىم لإلجابة

 (. 2006 / 2005)الفصل الدراسي الثاني من العام 

 : الدراسةنتائج 
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  ال تمتمك مجموعتا الطمبة مستوى معرفيًا متكافئًا، ويوجد فروق ذات داللة إحصائية في
تعزى لمتغيري الجنس والجية , تحصيل طمبة الصف األول الثانوي في محافظة بيت لحم

 .المشرفة
  يمتمك الطمبة في العينة معرفة عممية متوسطة في معظم مجاالت الدراسة، مستوى التركيب

يمييا مستوى التطبيق والتحميل بدرجة , (% 85)والتقويم حظي بأعمى درجة كمية حيث بمغت 
 %(.58.25)وأخيرًا مستوى التذكر والفيم الذي كانت درجة أداء الطمبة فيو , (64,9%)
  وجدت بعض المفاىيم الخاطئة ضمن إطار مجاالت الدراسة الخاصة بوحدة الكائنات الحية

 .الدقيقة
 (:2006 )ـ دراسة صالح محمد صالح 12

فعالية برنامج مقترح في التغير المفاىيمي في الكيمياء لدى طالب كميات : عنوان الدراسة
   .التربية
  مصر:الدراسةمكان 
ىدفت الدراسة إلى تعرف المفاىيم الكيمائية غير الصحيحة لدى مدرسي العموم :  الدراسةىدف

بغية تصويبيا باستخدام إستراتيجية التعميم المتوجة لنصوص التغير , وفي أثنائيا, قبل الخدمة
 . واعتمد منيج البحث شبو التجريبي. المفاىيمي

اختار الباحث مجموعة الدراسة من طالب الفرقة الرابعة بالشعب العممية في كمية :  الدراسةعينة
 .طالباً  (27)التربية بالعريش الذين بمغ عددىم 

أوضحت نتائج الدراسة التشخيصية لدى الباحث أنو توجد مفاىيم كيميائية غير :  الدراسةنتائج
تغيرات الصنف، : في مجاالت% 10صحيحة لدى مدرسي العموم قبل الخدمة وفي أثنائيا بنسبة 

، الرموز والمعادالت واالتحاد العنصري، الخصائص الماكروسكوبية في مقابل (البقاء)الحفظ 
.   الميكروسكوبية، المحاليل، حجم الذرة

 
 
 

 ( :2005)ـ دراسة مصطفى عبد السالم 13
فعالية أنموذج بنائي مقترح في تصويب تصورات تالميذ الصف الخامس : عنوان الدراسة

  .االبتدائي عن مفيوم الطاقة
مصر : الدراسةمكان 
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ىدفت الدراسة إلى تشخيص التصورات أو المفاىيم الخطأ لدى تالميذ الصف : الدراسةىدف 
وتوضيح فكرة أنموذج التدريس المقترح وخطواتو في ضوء , الخامس االبتدائي عن مفاىيم الطاقة

 .أفكار البنائية في تصويب التصورات الخطأ لدى التالميذ عن مفاىيم الطاقة في مادة العموم

إعداد دليل لمعممي العموم لتعميم وحدة الطاقة وفقًا لمراحل أنموذج التدريس :  الدراسةأدوات
المقترح وخطواتو في ضوء األفكار البنائية وتحديد التصورات أو المفاىيم الخطأ وخطوات 

تجريب النموذج التدريسي البنائي المقترح وتحديد فعاليتو في تصويب التصورات أو . تصويبيا
 . المفاىيم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي عن مفاىيم وحدة الطاقة

تمميذًا وتمميذة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي  (90)تكونت عينة البحث من :  الدراسةعينة
تمميذًا وتمميذة من تالميذ الصف الخامس  (45)منيم , بمدرستين من المدارس بمدينة طمخا

االبتدائي فصل أول بمدرسة طمعت حرب بطمخا لتجريب أنموذج التعميم البنائي المقترح 
تمميذًا وتمميذة بالفصل الثاني كمجموعة ضابطة تدرس بالطريقة  (45)ومن , كمجموعة تجريبية

المنيج الوصفي، والمنيج : وقد استخدم ىذا البحث منيجين ىما . العادية المألوفة في المدارس
 . التجريبي

 : الدراسةنتائج 
 لمتصورات العممية الصحيحة لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ةانخفاض النسب المئوي 

 . (الطاقة )عن مفاىيم 
  تحسن في أداء كل من المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تنفيذ التجربة أي بعد االنتياء

 . من دراسة  مفاىيم الطاقة
  (العادية)وأكدت النتائج فعالية أنموذج التعميم البنائي المقترح وتفوقو عمى الطريقة التقميدية 

أو المألوفة في المدارس في تصويب التصورات الخطأ وتطويرىا لدى تالميذ الصف الخامس 
 . (الطاقة)االبتدائي واكتسابيم الفيم العممي السميم لمفاىيم 

 
 
 

 (:2005)ـ دراسة منذر بشارة عواد السويمميين 14
أثر التعميم بطريقتي التعمم التعاوني وحل المشكالت في تغيير المفاىيم : عنوان الدراسة

كساب عمميات العمم والتحصيل لطالب التعميم الصناعي  .الفيزيائية البديمة وا 
  األردن:الدراسةمكان 
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ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر التعميم بطريقتي التعمم التعاوني وحل المشكالت : الدراسةىدف 
كساب عمميات العمم والتحصيل لطمبة التعميم الصناعي  .في تغيير المفاىيم الفيزيائية البديمة وا 

سؤااًل كميا  (25)استخدمت الدراسة اختبارًا لمكشف عن المفاىيم البديمة تضمن  : الدراسةأدوات 
 .من نوع االختيار المتعدد

طبقت الدراسة عمى عينة قصدية من طالب الصف األول الثانوي الصناعي : الدراسةعينة 
طالبًا في المدارس الصناعية لمديرية تربية عمان الثانية موزعين عمى ثالث  (75)تعدادىا 

 . اثنتين تجريبيتين وواحدة ضابطة: مجموعات

وجود فرق دال إحصائيًا بين نسب المفاىيم البديمة لدى طالب المجموعتين : الدراسةنتائج 
والمجموعة الضابطة لصالح المجموعتين  (التعمم التعاوني، وحل المشكالت )التجريبيتين 
، أي أن عدد المفاىيم البديمة لدى طالب المجموعتين التجريبيتين أقل مما ىو لدى نالتجريبيتي

 . طالب المجموعة الضابطة
 ( :2005)ـ دراسة تيس وناجمي وبمعربي 15

تشخيص ومعالجة تصورات بديمة في تعمم مفاىيم كيميائية أساسية لبنية : عنوان الدراسة
  .المادة
  الجزائر:الدراسةمكان 
 ىدفت الدراسة إلى تجريب استراتيجيات قائمة عمى النظرية البنائية في تعميم : الدراسةىدف

 .الكيمياء، يتم تطبيقيا بقصد تعديل التصورات البديمة لمفاىيم بنية المادة

( 135) تم تطبيق اختبار رصد التصورات البديمة قبميًا وبعديًا عمى عينة قواميا : الدراسةعينة
 .طالبًا حول أىم مفاىيم بنية المادة

.  فعالية اإلستراتيجية المطبقة إذ كان تأثيرىا ايجابيًا لصالح التطبيق البعدي: الدراسةنتائج
والتوصل إلى أن المفاىيم البديمة التي يمتمكيا الطمبة لبعض المفاىيم الُمدرسة متأصمة تقاوم 

.  التغيير
 
 

 ( :2004)ـ دراسة امبو سعيدي وعبداهلل بن خميس 16
األخطاء المفاىيمية في وحدة األحماض والقواعد واألمالح لدى طمبة الصف  :عنوان الدراسة

 .الحادي عشر عممي العام بمحافظة مسندم
  سمطنة عمان:الدراسةمكان 
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الكشف عن األخطاء المفاىيمية الشائعة لدى طمبة الصف الحادي عشر عممي : ىدف الدراسة
والكشف عن ماىية , من التعميم العام في محافظة مسندم في وحدة األحماض والقواعد واألمالح

 . األخطاء المفاىيمية الشائعة لدى عينة البحث

عمى عينة من طالب  ( 2004/ 2003 )تم تطبيق الدراسة في العام األكاديمي : عينة الدراسة
 . الصف الحادي عشر عممي من التعميم العام في محافظة مسندم في سمطنة عمان

 .تم تطبيق اختبار االختيار من متعدد: أدوات الدراسة

األحماض والقواعد )تبين وجود األخطاء المفاىيمية لدى طمبة في وحدة الدراسة : نتائج الدراسة
ومنيا ما يعود إلى طريقة , ومنيا ما يعود لمكتاب, وىذه األخطاء منيا ما يعود لممدرس (واألمالح

 . التعميم التي يدرس بيا المدرس
 ( : 2004)ـ مالك بنت محمد السميم 17

فاعمية نموذج مقترح لتعميم البنائية في تنمية ممارسات التدريس البنائي لدى : عنوان الدراسة
معممات العموم وأثرىا في تعديل التصورات البديمة لمفاىيم التغيرات الكيميائية والجيوكيميائية 

 . لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة الرياض
  السعودية:الدراسةمكان 

ىدفت الدراسة إلى دراسة فاعمية نموذج مقترح لتعميم البنائية ونماذجيا في تنمية : ىدف الدراسة
وأثر تمك الميارات التعميمية في تعديل التصورات , الميارات التدريس البنائي لدى معممات العموم

 .البديمة لمفاىيم التغيرات الكيميائية لدى طالبات الصف األول المتوسط

تحديد قائمة لكل من المفاىيم األساسية و الميارات التدريسية المشتقة من الفمسفة : أدوات الدراسة
عداد اختبار التصورات البديمة لمفاىيم التغيرات الكيميائية والجيوكيميائية, البنائية  .وا 

تكونت من جميع معممات العموم الممتحقات ببرنامج الدبموم العام في التربية بكمية : الدراسةعينة 
معممة، كما تكونت من  (12)وبمغ عددىن  (2005/ 2004)التربية لمبنات لمعام الدراسي 

طالبات الصف األول المتوسط في مدرستين من مدارس مدينة الرياض تم اختيارىن بطريقة 
. طالبة (240)عشوائية وبمغ عدد الطالبات 

 
 

 

 :نتائج الدراسة
  بين متوسطي درجات المعممات قبميًا  (0,01)وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

 .وبعديًا في بطاقة مالحظة الميارات التدريسية البنائية لصالح التطبيق البعدي

 فاعمية النموذج المقترح في تنمية الممارسات التدريسية البنائية لدى معممات العموم . 
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  االنخفاض الشديد في مستوى صحة تصورات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة
لمفاىيم التغيرات الكيميائية في التطبيق القبمي الختبار التصورات البديمة، مما يدل عمى أن 

التغير الكيميائي،  ): معظم الطالبات تصورات بديمة حول المفاىيم الواردة في االختبار وىي
االحتراق، الصدأ، التغير الجيوكيميائي، تخثر الدم، التنفس، اليضم، المادة، الحرارة، 

 . (الطاقة

 ( : 2003)ـ دراسة ناىد عبدالراضي نوبي محمد 18
فعالية النموذج التوليدي في تعميم العموم لتعديل التصورات البديمة حول : عنوان الدراسة

الظواىر الطبيعية المخيفة واكتساب ميارات االستقصاء العممي واالتجاه نحو العموم لدى طالب 
 . الصف األول اإلعدادي

  مصر:الدراسةمكان 
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تعديل التصورات البديمة حول الظواىر : الدراسةىدف 

 .الطبيعية المخيفة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي باستخدام النموذج التوليدي

, اقتصرت عمى تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدرستي المنيا اإلعدادية بنين: الدراسةعينة 
 . وسوزان مبارك اإلعدادية بنات بمدينة المنيا

مقياس , اختبار ميارات االستقصاء العممي, االختبار التشخيصي, االستبانة: الدراسةأدوات 
 . االتجاه نحو العموم

 وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين تعديل التصورات البديمة حول :الدراسةنتائج 
والنموذج , (عينة البحث  )الظواىر الطبيعية المخيفة وميارات االستقصاء العممي لدى تالميذ 

التوليدي في التعميم لو قوة تأثير فعالة كبيرة في تعديل التصورات البديمة حول الظواىر الطبيعية 
  .في إكساب التالميذ ميارات االستقصاء العممي (عينة البحث  )المخيفة لدى تالميذ 

 
 
 
 
 
 

 (:2002)ـ دراسة يسري مصطفى السيد 19
توظيف اسطوانات الميزر المدمجة في إطار التعمم الموديولي وأثره في : عنوان الدراسة

 . التصورات البديمة لممفاىيم العممية والرضا عن الدراسة بمراكز االنتساب الموجو
  اإلمارات:الدراسةمكان 
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ظيورًا  (المادة) ىدفت الدراسة إلى تشخيص أكثر التصورات البديمة لمفاىيم وحدة :الدراسةىدف 
والتعرف عمى مدى فعالية مدخل التعمم , لدى الطالبات ورصدىا بمركز االنتساب الموجو بدبي

الموديولي بأقراص الميزر المدمجة في تصويب التصورات البديمة لمفاىيم وحدة المادة لدى ىؤالء 
 .الطالب وفي رفع مستوى رضا الطالبات عن الدراسة بمراكز االنتساب الموجو

 كانت كل الدارسات لمساق العموم الطبيعية بمركز االنتساب الموجو بدبي خالل :الدراسةعينة 
 .واعتمد منيج شبو تجريبي, (2001/2002)الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 .أقراص الميزر المدمجة: الدراسةأدوات 

 :الدراسةنتائج 
  ن بعض  (المادة)وجدت الدراسة أن لدى جميع الطالبات تصورات بديمة لمفاىيم وحدة وا 

االنشطار النووي، العدد الذري، : مثل المفاىيم البديمة لمفاىيم, (%75)المفاىيم موجودة بنسبة
كما أن بعض ىذه المفاىيم موجودة . المركبات، الذرات، الروابط األيونية، االندماج النووي

وجزيء , الجزيء: مثل المفاىيم البديمة لمفاىيم, من مجموعة الدراسة (%50)لدى أكثر من 
المسافات , التكافؤ, الروابط التساىمية, الكثافة,  النظائر,  وجزيء المركب, العنصر
 . الجزيئية

  مثل , من مجموعة الدراسة(%50)وفي المقابل توجد باقي المفاىيم البديمة عند أقل من
, ووزن الجسم والمادة, حركة الجزيئات, الصيغة الجزئية, الالفمزات: المفاىيم البديمة لمفاىيم

كما أكدت ىذه الدراسة عمى فعالية مدخل التعمم الموديولي . والفمزات, وجزيئات العنصر
لدى  (المادة)بأقراص الميزر المدمجة في تعديل المفاىيم البديمة لممفاىيم العممية لوحدة 

وبينت أن مستوى رضا الطالبات عن الدراسة بمراكز االنتساب الموجو , مجموعة البحث
 . منخفض بشكل عام

 
 
 
 

 : 2002, ـ دراسة عمي بن أحمد الراشد 20
 .المفاىيم العممية الخطأ لدى طالب القسم العممي في كمية المعممين بالرياض: عنوان الدراسة

  السعودية:الدراسةمكان 
الكشف عن المفاىيم العممية الخطأ التي قد يكونيا طالب ىدفت الدراسة إلى  :ىدف الدراسة

والكشف , مخالفين بذلك ما يعتقده العمماء والمختصون, القسم العممي في كمية المعممين بالرياض
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, عن أي مفاىيم توجد ما بين تمك المفاىيم العممية التي تبين أن الطالب كونوا عنيا مفاىيم خطأ
تم تصميم أداة اختبار , وفي سبيل تحقيق ىذا اليدف. وتكون أكثر شمواًل منيا, أو بين بعضيا

. المفاىيم البديمة الخطأ
. طالبًا من طالب قسم العموم في الكمية / 246/  تكونت عينة الدراسة من : الدراسةعينة

 كشفت نتائج الدراسة عن أن طالب الكمية في قسم العموم يكونون مفاىيم عممية :نتائج الدراسة
كما أنو تم , وىي خمسة مفاىيم عممية يشتبو بأن يكون الطالب قد كونوا عنيا مفاىيم خطأ, خطأ

استخالص ثالثة عوامل وذلك عن طريق استخدام التحميل العاممي إلجابات الطالب عن األسئمة 
المتعمقة بالمفاىيم العممية التي بينت الدراسة أن الطالب قد كونوا عنيا مفاىيم خطأ أو اشتبو 

 .   بأنيم كونوا عنيا مفاىيم خطأ
 :األجنبية بعض الدراسات  –ثانيًا 

  : (Bayraktar , 2009)  بيراكتارـ دراسة1
The wrong concepts of the pre service Turkish teachers about power and 

movement. 

.  المفاىيم الخاطئة لممعممين األتراك ما قبل الخدمة حول القوة والحركة
 تركيا: الدراسةمكان 
ىدفت الدراسة إلى تشخيص المفاىيم الخاطئة التي يحمميا معممو الفيزياء في : الدراسةىدف 

وىدفت إلى اكتشاف ما إذا كانت المفاىيم الخاطئة . مرحمة ما قبل الخدمة حول القوة و الحركة
 . تتغير وفقًا لمجنس والمستوى التعميمي والثقافة

 .مدرسًا من المدرسين الطالب في تركيا (79)كانت عينة الدراسة مؤلفة من :  الدراسةعينة

لتشخيص المفاىيم الخاطئة  (fci )استخدمت الدراسة استبانة مفيوم القوة : الدراسةأدوات 
. بندًا من البنود متعددة الخيارات (29)لممدرسين الطالب، وىو اختبار مفاىيمي مكون من 

 . واعتمد النيج الوصفي التحميمي

أظيرت نتائج الدراسة أنو كان لدى المعممين الطالب لمادة الفيزياء مفاىيم خاطئة : الدراسةنتائج 
 . قوية حول الدافعة والقوة الفاعمة

ىذا وأظيرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة بين درجات المعممين الطالب الذكور واإلناث 
كما أشارت النتائج إلى أن المفاىيم الخاطئة حول القوة والحركة تناقصت . عمى اختبار المفيوم

 . عبر سنوات التعميم، إال أنيا لم تختف كمياً 
  ( :kolar and Wisniewski , 2009)ـ دراسة كولر وويسنيوسكي 2

Evaluating the progress of the high school students who are talented in 

science throughout the wrong concepts. 
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تقييم تقدم طالب المدرسة الثانوية الموىوبين في العموم عبر المفاىيم الخاطئة  
 أمريكا :الدراسةمكان 

ىدفت الدراسة إلى تقييم طالب المدرسة الثانوية الموىوبين في العموم وذلك : ىدف البحث
باستخدام مصدر التقييم القائم عمى المقاييس والموجو نحو المفاىيم الخاطئة الخاصة بالمدرسين 

(mosart )  وقد ناقشت الدراسة السؤالين التاليين : 

 مقياس صحيح لقياس الفيم المفاىيمي لمطالب الموىوبين ؟  (mosart)ىل - 1

 مع المتعممين الموىوبين لقياس النمو والتطور في الفيم ؟  (mosart )ىل يمكن استخدام - 2

وكان اليدف األول من الدراسة ىو تحديد فيما إذا كان توزيع الدرجات عمى ىذه األداة 
(mosart) وكان اليدف الثاني تحديد إمكانية قياس التغيرات في , مفيدًا مع الطالب الموىوبين

( mosart )الفيم المفاىيمي لمطالب لممواد العممية، وكذلك معرفة فيما إذا كانت ىذه األداة 
 . مقياسًا صحيحًا لقياس فعالية منياج العموم القائم عمى االستقصاء

طالبًا من طالب الصف العاشر الموىوبين في  (188)كانت العينة مؤلفة من :  الدراسةعينة
وكان ىؤالء المتعممون مسجمين في منياج دراسي يتركز حول العموم . العموم المدرسية الثانوية
 . واعتمد النيج شبو التجريبي. وذلك لمدة سنة واحدة

مرة لدى  (mosart) وقد تم تطبيق أداة , (mosart )استخدم الباحثون مقياس : الدراسةأدوات 
وتم تطبيق . دخول ىؤالء المتعممين المدرسة في بدايتيا ومرة أخرى في نياية السنة األولى لمتعميم

(mosart)  مصدر التقييم القائم عمى المقاييس والموجو نحو المفاىيم غير الصحيحة الخاصة
 . بالمدرسين

قد أعطت نتائج متشابية بشكل الفت  (mosart )أظيرت الدراسة أن أداة : الدراسةنتائج 
 . كما كان توزع الدرجات طبيعيًا بالنسبة لكل اختبار من اختبارات المواد. لمنظر

ولم توجد فروق ذات داللة احصائية عمى أدوات عمم الفمك وعمم األرض قبل تطبيق التعميم 
وكانت ىناك فروق ذات داللة في اختبارات الكيمياء والفيزياء إذ ازدادت الدرجات البعدية . وبعده

 . مقارنة مع االختبارات القبمية
  (:Sekercioglu and Kocakulah , 2008)ـ دراسة سيكركواجمو وكوكاكوال 3

The wrong concepts of the tenth class students related to rush (eruption) 

and the rushing power. 

المفاىيم الخاطئة لدى طالب الصف العاشر المتعمقة باالندفاع والقوة الدافعة  
 تركيا :الدراسةمكان 

ىدفت الدراسة إلى كشف المفاىيم الخاطئة لدى طالب الصف العاشر المتعمقة : ىدف البحث
 .باالندفاع والقوة الدافعة
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طالبًا تم اختيارىم من خمس مدارس ثانوية بشكل  (139)كانت العينة مؤلفة من : الدراسةعينة 
 .واعتمد منيج البحث التحميمي الوصفي. 2008- 2007عشوائي في الفصل الدراسي 

كانت الدراسة عبارة عن اختبار الفيم المفاىيمي والذي يتضمن ثمانية أسئمة :  الدراسةأدوات
إذ تم اجراء مقابالت منظمة مع ثمانية طالب لمعرفة النقاط التي يواجو عندىا . مفتوحة النياية

 .المتعممون صعوبات في تعمم المفاىيم

 مفيوم القوة الدافعة مع امن الطالب خمطو (%30)أظير تحميل النتائج إن :  الدراسةنتائج
 مفاىيم الطاقة والقوة والتسارع بداًل من القوة امن الطالب استخدمو (%24)مفيوم االندفاع و

من الطالب كانوا  (%68)كذلك , الدافعة بطرقة غير مقبولة عمميًا في اختبار الفيم المفاىيمي
 .غير مدركين لمطبيعة الموجية لمقوة الدافعة

 ( : Kose , 2008)ـ دراسة كوس 4
Identifying the wrong concepts of students related to photo synthesis and 

respiration of plants. 

. تحديد المفاىيم لخاطئة لدى الطالب فما يتعمق بالتركيب الضوئي والتنفس عند النباتات
 بريطانيا :الدراسةمكان 

ىدفت الدراسة إلى فحص تأثير طريقة الرسم مع اجراء مقابالت عمى تحديد : ىدف البحث
 .المفاىيم لخاطئة لدى الطالب فما يتعمق بالتركيب الضوئي والتنفس عند النباتات

من طالب السنة الثالثة من أربعة صفوف  ( طالباً 156)وكانت العينة مؤلفة من : الدراسةعينة 
وكان العمر الوسطي لممشاركين في . مختمفة في برنامج إعداد معممي مرحمة المدرسة االبتدائية

وكانت غالبية المشاركين في .  سنة25-20 سنة، حيث تراوحت أعمارىم بين 21.5الدراسة 
. ولكن الدراسة لم تركز عمى فروقات الجنس ( مشاركاً 156 أنثى من مجموع 115)الدراسة إناث 

 .واعتمد منيج البحث التحميمي الوصفي
ورسومات  (2008) في أيار سنة 2تم اجراء ىذا البحث في محاضرة العموم ـ: الدراسةأدوات 

كما تم تطبيق بعض الممارسات في طرائق التعميم وقد تم . ونصوص عن التغير المفاىيمي
 : فحص معرفة الطالب عن التركيب الضوئي والتنفس عند النباتات بطريقتين مختمفتين 

جراء مقابالت فردية، إذ تم تطبيق البحث عمى مرحمتين  .طريقة الرسم وا 

قام الباحث بتحديد مستوى الفيم المفاىيمي لمفاىيم التركيب الضوئي والتنفس من رسومات 
 : الطالب فقد تم تحديد خمسة مستويات لمفيم المفاىيمي

, رسومات جزئية, رسومات مع مفاىيم غير صحيحة, رسومات غير متماثمة, ال يوجد رسم
 .   رسومات ممثمة بشكل كامل
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ألن بعض ىذه المفاىيم الخاطئة : أظيرت النتائج وجود عدة مفاىيم خاطئة:  الدراسةنتائج
كما أظيرت الدراسة . يخص العالقة بين التركيب الضوئي والتنفس عند النباتات عمى حد سواء

أن استخدام طريقة الرسم مع اجراء المقابالت كان ناجحًا لتشخيص الفيم المفاىيمي لمطالب 
وأظيرت الدراسة . والمفاىيم الخاطئة لدييم عن المفاىيم المجردة مثل التركيب الضوئي والتنفس

أن أحد أسباب المفاىيم الخاطئة الموجودة لدى الطالب ىو المفاىيم الخاطئة الموجودة لدى 
 .المعممين

  ( :Gonen, 2008)ـ دراسة غونن 5
Studying about the wrong concepts and the scientifically accepted concepts 

according to the studying teachers which are related to the mass and 

gravity. 

دراسة حول المفاىيم الخاطئة والمفاىيم المقبولة عمميًا لممعممين الطالب المتعمقة بالكتمة 
والجاذبية  

 أمريكا :الدراسةمكان 
ىدفت الدراسة إلى إظيار المفاىيم الخاطئة التي يحمميا المدرسون الطالب : الدراسةىدف 

, الكتمة الذاتية: لمادتي العموم والفيزياء حول المصطمحات التالية (المدرسون ما قبل الخدمة)
وفيم كيف أن المعرفة السابقة أثرت عمى مفاىيميم , الوزن, القوة الجاذبة, الكتمة الجاذبية

وتحديد الفروق بين . الخاطئة، وفيما إذا كانت المفاىيم الخاطئة لممعممين تؤثر في تعمم طالبيم
مستويات فيم المعممين الطالب لمادتي العموم والفيزياء المتعمقة بالجاذبية والكتمة، باإلضافة إلى 

 .تحديد الفروق بين مستويات قدرتيم عمى التفكير المنطقي ومواقفيم تجاه دروس الفيزياء
معممًا من المعممين الطالب لمادتي العموم  (267)تألفت عينة الدراسة من :  الدراسةعينة

 . والفيزياء

واختبار مقدرة التفكير , اختبار مفيوم الفيزياء المتعمق بمفاىيم الكتمة والوزن: الدراسةأدوات 
 .واعتمد المنيج الوصفي التحميمي. مقياس الموقف تجاه الفيزياء (ltat )المنطقي 

أظيرت الدراسة أنو كان لدى المعممين الطالب مفاىيم خاطئة خطيرة عن مفاىيم :  الدراسةنتائج
  (الكتمة الذاتي و الجاذبية و التسارع الجاذبي والقوة الجاذبة والوزن )

. كما أشارت النتائج إلى أنو كان لممعممين الطالب بشكل عام مواقف ايجابية تجاه دروس الفيزياء
 . كما كان مستوى التفكير المنطقي لدييم جيدًا تماماً 

 ( : Gomez and Zwiep , 2008)ـ دراسة كوميز وزويب 6
The students wrong concepts related to biology. 

 المفاىيم الخاطئة لمطالب المتعمقة بمادة العموم
 أمريكا :الدراسةمكان 
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ىدفت الدراسة إلى تحديد فيما إذا كان مدرسو المرحمة االبتدائية يعممون بشأن : الدراسةىدف 
المفاىيم الخاطئة لمطالب المتعمقة بمادة العموم، باإلضافة إلى كيفية معالجة المدرسين لممفاىيم 

كما سعت ىذه الدراسة تحديد مدى إدراك المدرسين ذوي الخبرة . الخاطئة عند الطالب في التعميم
لتطور المفاىيم الخاطئة لدى الطالب، وفيما إذا كان ىؤالء المدرسون مدركين لمتقنيات 

 .ويستخدموىا لتسوية المفاىيم الخاطئة لدى الطالب
معممًا من معممي كاليفورنيا ذوي خبرة تعميم  (30)كانت عينة الدراسة مؤلفة من : الدراسةعينة 

 .ال تقل عن سنة في التعميم في المرحمة االبتدائية في الصفوف الثالث والرابع والخامس

واعتمدت المنيج , اعتمدت ىذه الدراسة عمى اجراء مقابالت مع المعممين: الدراسةأدوات 
 .الوصفي التحميمي

أظيرت الدراسة أن المعممين مدركون لممفاىيم الخاطئة بشكل عام عمى الرغم من :  الدراسةنتائج
ولكن مع أن معظم . أنو ليس كل مدرس استطاع أن يقدم تعريفًا لمصطمح المفيوم الخاطئ

المعممين يدركون المفاىيم الخاطئة إال أنيم ال يفيمون كيف يطورون أو يقدرون بشكل كامل 
لم يستوعبوا المفاىيم  (% 43)إال أن نسبة كبيرة منيم , تأثير ىذه المفاىيم الخاطئة في تعميميم

. الخاطئة أو أنيم لم يستطيعوا تقديم أمثمة من خبرتيم التعميمية
 
 
 
 
 
 
 ( :Nehm and Reilly , 2007)ـ دراسة نييام وريمي 7

The knowledge and the wrong concepts in the branches of biology related 

natural selection. 

المعرفة والمفاىيم الخاطئة لفروع عمم األحياء المتعمقة باالصطفاء الطبيعي  
 أمريكا :الدراسةمكان 
ىدفت الدراسة إلى استكشاف وتقييم المعرفة التطورية والمفاىيم الخاطئة لدى :  الدراسةىدف

 : فعالجت الدراسة ثالثة أسئمة ىي. الطالب في الفصل الثاني والذين يختصون في عمم األحياء

ـ ما مقدار المعرفة والمفاىيم الخاطئة المتعمقة باالصطفاء الطبيعي التي تميز فروع عمم األحياء 
 في الفصل الثاني لمصف ؟
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ـ ما مقدار المعرفة المتعمقة باالصطفاء الطبيعي المكتسبة في أثناء المقرر الدراسي الذي يتم 
 تعميمو باستخدام استراتيجية التعمم الفاعل؟

ـ ما مستويات المعرفة والمفاىيم الخاطئة المتعمقة باالصطفاء الطبيعي التي تميز فروع عمم 
 األحياء بعد عام من التعميم؟

تم اجراء ىذه الدراسة في صفين من صفوف عمم األحياء في الفصل الثاني في : الدراسةعينة 
 . كمية تقع في الشمال الغربي لمواليات المتحدة واعتمدت المنيج شبو التجريبي

وتم استخدام أسموب تعميمي تقميدي قائم عمى الورقة وقمم الرصاص كأداة ليذه : الدراسةأدوات 
 . الدراسة

من  ( %70)فإن , أظيرت النتائج أنو بعد عام من تدريس عمم األحياء في الكمية: الدراسةنتائج 
قد , من الطالب في مجموعة التعميم التقميدي (%86)الطالب في مجموعة التعمم الفاعل و

كما أظيرت الدراسة بأنو . استخدموا واحدًا أو أكثر من المفاىيم الخاطئة في تفسيراتيم التطورية
,  لمعالجة المفاىيم الخاطئة لدى الطالبايجب عمى ىيئة التعميم في الجامعة واإلدارة أن يتييئو

 . وتوفير فرص إضافية لتحسين فيم الطالب لالصطفاء الطبيعي
  ( :Lazarowitz and Lieb , 2006)ـ دراسة الزاروويتز وليب 8

Structural pre testing to identify the pre knowledge , the wrong concepts 

and learning difficulties of the college students in biology. 

اختبار قبمي بنائي لتحديد المعارف السابقة والمفاىيم الخاطئة وصعوبات التعمم لدى طالب 
الجامعة في مادة عمم األحياء  

 بريطانيا :الدراسةمكان 
ىدفت الدراسة إلى اجراء اختبار قبمي بنائي لطالب الجامعة في بداية مقرر مادة :  الدراسةىدف
وذلك لمتنبؤ بصعوبات التعمم التي , وذلك لمعرفة معرفتيم السابقة والمفاىيم الخاطئة لدييم, العموم

يواجيونيا في أثناء تعمميم موضوعًا جديدًا في مادة عمم األحياء كموضوع جياز التنفس عند 
 . اإلنسان ومسائل تتعمق بالطاقة في مادة العموم

 أنثى 32)طالبًا من طالب إحدى جامعات لندن  (46)تألفت  عينة الدراسة من : الدراسةعينة 
 .  سنة27و18تتراوح أعمارىم بين  (ذكرًا 14و

واعتمدت , استخدمت الدراسة االختبار القبمي التقويمي في مادة عمم األحياء:  الدراسةأدوات
 .الدراسة عمى النيج الوصفي التحميمي 

األمر الذي يمكن , أشارت النتائج إلى أنو كان لدى طالب الجامعة مفاىيم خاطئة:  الدراسةنتائج
كما أشارت النتائج إلى أن الطالب واجيوا صعوبات تعمم، . أن يعرقل اكتسابيم معرفة جديدة
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وفي حال تمت معرفتيا و معالجتيا من قبل القائمين عمى تعميميم يمكن أن تسيل عممية التعمم 
 .لدى الطالب

  ( :Papadimitriou, 2004)ـ دراسة بابا ديميتريو 9
The under finding of the primary stage teachers to the changes and the 

effect of the global warming and the draining of the ozon layer. 

فيم مدرسي المرحمة االبتدائية لمتغير وتأثير ظاىرة االحتباس الحراري واستنزاف طبقة  
األوزون  

 أمريكا :الدراسةمكان 
 ىدفت الدراسة إلى فحص فيم مدرسي المرحمة االبتدائية لمجوانب المختمفة لمتغير :الدراسةىدف 

كما ىدفت الدراسة إلى . وكذلك لتأثير االحتباس الحراري واستنزاف طبقة األوزون, المناخي
فحص تصورات الطالب المتعمقة بتأثير االحتباس الحراري واستنزاف طبقة األوزون وعالقة 

 .ىاتين الظاىرتين بالتغير المناخي

مدرسًا من مدرسي المرحمة االبتدائية في  (172) تألفت عينة الدراسة من :الدراسةعينة 
 . شيكاغو

,  استخدمت الدراسة استبانة باإلضافة إلى اجراء مقابالت مع أفراد العينة: الدراسةأدوات
 .واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي

وىم يحممون العديد من ,  أظيرت الدراسة أن أفراد العينة قد دخموا الجامعة:الدراسةنتائج 
واستنزاف , وسوء الفيم فيما يتعمق بالتغير المناخي وتأثير االحتباس الحراري, المفاىيم الخاطئة

 :طبقة األوزون ويمكن تمخيص ىذه المفاىيم الخاطئة كما يمي

 . ـ خمط المعممون بطريقة مابين الطقس والمناخ

ـ ربط المعممون بشكل غير صحيح بين التغير المناخي بتموث اليواء والتموث البيئي بشكل عام و 
 . األمطار الحمضية

 . ـ ربط المعممون التغير المناخي بشكل غير صحيح باستنزاف طبقة األوزون

وأشارت النتائج إلى أنو كان لدى أفراد العينة المفيوم الخاطئ القائل إن تخريب طبقة األوزون 
 .واألمطار الحمضية والتموث بشكل عام تؤدي إلى حدوث التغير المناخي

واستنزاف طبقة األوزون فيما يتعمق , كما أن المعممين خمطوا بين تأثير االحتباس الحراري
 .بأسباب وآليات حدوثيما

  ( :Lin, 2004)ـ دراسة لين 10
Developing and applying a double – diagnostic test to the development of 

the floral (syphilis) plant. 

تطور وتطبيق اختبار مزدوج تشخيصي لفيم طالب المدارس العميا لنمو وتطور النبات الزىري  
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تركيا  :الدراسةمكان 
 ىدفت الدراسة إلى تطوير اختبار تشخيصي لتقييم فيم طالب المدارس العميا :الدراسةىدف 

وتوثيق المفاىيم غير الصحيحة الشائعة . لمواضيع مادة عمم األحياء المتعمقة بتطور النبات ونموه
لدى طالب المدارس العميا حول تطور النبات الزىري ونموه لالستفادة منيا في االختبار 

 . التشخيصي

 . طالبًا من طالب إحدى المدارس التركية (477) كانت عينة الدراسة مؤلفة من : الدراسةعينة

واالختبار التشخيصي لتطور النبات الزىري ,  إجراء مقابالت مع أفراد العينة: الدراسةأدوات
 . واعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي. ونموه

, أظيرت النتائج أن االختبار التشخيصي قدم طريقة عممية لتقييم فيم الطالب:  الدراسةنتائج
وقد أشارت النتائج إلى أن نسبة كبيرة من . ولتحديد المفاىيم البديمة لمفاىيم تطور النبات ونموه

ولم يفيموا أن . الطالب في صفي العاشر والحادي عشر لم يفيموا التغذية الستنبات البذور
ورأوا أن التربة مصدر , عمميتي التركيب الضوئي والتنفس عند النبات ىي عممية تحويل لمطاقة

كان لدييم فيمًا قميال لنماذج اإلفرازات اليرمونية المتأثرة بالبيئة التي تحث أو تعيق . لمطاقة
كما قدمت الدراسة دلياًل بأن طالب المدارس العميا ال يزالون يحممون , عمميات  التطور والنمو

.  مفاىيم بديمة لتطور النبات الزىري ونموه
 
 
 
 

  ( :Weber, 2002)ـ دراسة ويبر 11
Using the research related to the wrong concepts in biology to deal with 

the untrue concepts in learning biology. 

استخدام البحث المتعمق بالمفاىيم الخطأ في العموم لمعالجة المفاىيم غير الصحيحة في تعمم 
العموم  
 أمريكا :الدراسةمكان 
 ىدفت الدراسة إلى وصف كيف إن خطط دروس المدرسين قبل الخدمة تختمف :الدراسةىدف 

عن نموذج تخطيط الحمقة التعميمية االستقرائية، وربط ىذه الفروق بمفاىيم بسيطة دائمة حول 
والتي يحمميا ىؤالء المدرسون قبل الخدمة ثم اقتراح , عمم أصول التعميم الفعال لمعموم

والتي يمكن لمدرسي الطرائق , استراتيجيات بناء عمى أدبيات المفاىيم غير الصحيحة لمعموم
 .استخداميا لتشجيع فيم تعميم الحمقة التعميمية االستقرائية واستخداميا من قبل المدرسين المبتدئين
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, وحدة صغيرة لممدارس االبتدائية (4599) تم تحميل نسخ من تعاليم التدرج ل :الدراسةعينة 
والمتوسطة عبر سبعة فصول وذلك لتحديد المجاالت األكثر تكرارًا لممالئمة السيئة بين متطمبات 

 128 فردًا، 328)طالبًا  (593)نموذج حمقة تعميمية استقرائية والوحدات الفعمية المحدثة من قبل 
 . ( ثالثيات3ثنائية، و

 أن التغير المفاىيمي المتعمق بأصول التعميم يحتاج إلى شروط ذاتيا كما ىي :الدراسةنتائج 
يجب تصنيف المتعممين مع أفكارىم : الحال مع التغير المفاىيمي المتعمق بمفاىيم العموم

ن . الموجودة ويجب أن تكون الفكرة الجديدة معقولة و جذابة وأكثر فائدة من المفيوم القديم وا 
تحميل البحث المتعمق بتعميم القراءة وتعميم العموم قد حدد أربعة تدخالت فعالة لممفاىيم غير 

أحداث متناقضة، تشابيات متصمة، نص دحضي، تسمسل تعميمي : الصحيحة لمحتوى العموم
وخمص الباحث إلى أن حمقة التعميم والتسمسالت التعميمية لمتغير المفاىيمي . لحمقة التعمم

 . المرتبطة كانت فعالة في تبديل المفاىيم غير الصحيحة لمطالب حول محتوى العموم
  ( :Finney, 2002)ـ دراسة فيني 12

The role prints and video in changing the wrong scientific concepts. 

  دور المطبوعات والفيديو في تغيير المفاىيم العممية الخطأ 
 أمريكا :الدراسةمكان 
 ىدفت الدراسة إلى معرفة دور كل من المطبوعات والفيديو في تغيير المفاىيم :الدراسةىدف 

 . العممية الخطأ عند الطالب

 . اختبار التذكر واختبارات االختبار من متعدد ونصوص الفيديو والطباعة:  الدراسةأدوات

ولكن فضل .  لم تظير اختالفات ىامة بين استخدام الفيديو بعد كل دراسة:الدراسةنتائج 
فأما الطالب ذوو القدرة العالية والمنخفضة عمى القراءة . الطالب رؤية المحتوى قبل القراءة عنو

فقد كان أدائيم أفضل عمى اختبار التذكر عند عرض المحتوى مطبوعًا، أما الطالب ذوو قدرة 
إن ىذه النتائج تدعم األبحاث . القراءة المتوسطة فمم يظير لدييم أي تفضيل لممطبوع أو المرئي

 .السابقة التي تظير المقاومة التي تبدييا المفاىيم غير الصحيحة لمتغير
  ( :Eshach and Garik , 2001)ـ دراسة ايشاش وكريك 13

The learners concepts about atoms and atomic links. 

مفاىيم المتعممين حول الذرات والروابط الذرية  
  أمريكا :الدراسةمكان 
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أىم المفاىيم والصور العقمية لطالب المدرسة :  الدراسةىدف

تدور االلكترونات حول النواة في : وبعده وفق نموذج بور القائل, العميا عن الذرة قبل التعمم
مجموعة من المدارات وعمى مسافة معينة ثابتة، يتم تصوره سريعًا وعمى نحو مجازي عمة أنو 
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وبطريقة مشابية عندما يفكر العمماء حول النموذج اآللي الكمي لمذرة تكون . نظام شمسي مصغر
وقد تم اختيار منيج البحث : المعالجة العقمية لمصور عنصرًا مكونًا غالبًا لمتفكير، منيج البحث

 . الكمي وذلك لتمكين المشاركين عن وجيات نظرىم الخاصة

ووصفيا لدى ,  استخدمت طريقة دليل المقابمة لتحديد المفاىيم والصور العقمية: الدراسةأدوات
 . طالب الكيمياء في المدرسة العميا حول الذرات والروابط قبل التعميم الرسمي

 باالستناد إلى ردود المتعممين كانت المعرفة الكيميائية األساسية ليؤالء المتعممين : الدراسةنتائج
وعند تحديد المفاىيم غير الصحيحة عن المفاىيم , (مجزأة)عن الذرات والروابط غير مكتممة 

العممية كالقوة والطاقة والموجات كان لنموذج بور دور عظيم في تعديل المفاىيم السابقة لمطالب 
 . والصور العقمية حول الذرات والروابط

  (:Capa, Yildirim , Ozden, 2001)ـ دراسة كابا ويمديريم وأوزدن 14
Analyzing of students misconceptions concerning photo synthesis and 

respiration of plant.  

تحميل المفاىيم الخاطئة لمطالب المتعمقة بالتركيب الضوئي و التنفس في النباتات   
 اليابان :الدراسةمكان 
 ىدفت الدراسة إلى الكشف عن المفاىيم البديمة الموجودة عند الطالب والمتعمقة :الدراسةىدف 

 . بعمميتي التركيب الضوئي والتنفس عند النباتات

وذلك لجمع ,  في ىذه الدراسة تم استخدام جدولين لممقابالت نصف المنظمة:الدراسةأدوات 
 . النباتات وكان أحدىما مصمما لمطالب واآلخر لممعممين

 أشارت الدراسة إلى أن لدى معظم المتعممين األتراك مفاىيم خاطئة عن التركيب : الدراسةنتائج
كما أظيرت المقابالت مع المتعممين والمدرسين أن مصادر ىذه , الضوئي والتنفس عند النباتات

 : المفاىيم الخاطئة ىي

والنقل من قبل المدرس وعدم مالئمة , بما في ذلك تأثير الكتاب المدرسي: ـ التجربة المدرسية
 . التعميم

واألوصاف غير , حفظ القطع المنفصمة من المعمومات عن ظير قمب: ـ عدم مالئمة المنياج
وتجارب المتعممين المرتبطة بالمقررات التعميمية لمعموم , الصحيحة لممالحظات في المدرسة

 . األخرى بما في ذلك تجارب المدرسة االبتدائية والمدرسة الثانوية

واألوصاف , أحكام المتعممين الخاصة بيم بناء عمى مالحظاتيم: الممارسات االجتماعية
 . (لغة الحياة اليومية)والمصطمحات المستخدمة في المجتمع غير العممية 

  ( :Clerk and Rotherford , 2000)ـ دراسة كميرك وروذرفورد 15
Language as a confounding variable in the diagnosis of misconceptions.       
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 .المغة كمتغير مربك في تحميل المفاىيم الخاطئة
 . بريطانيا:مكان الدراسة
استخدام أسئمة االختيارات المتعددة لمكشف عن المفاىيم ىدفت الدراسة إلى  :ىدف الدراسة

 .ثمانية وعشرين طالباً / 28/لعينة مكونة من , الخطأ
 : نتائج الدراسة

لم ,  كشفت نتائج الدراسة أن كثيرًا من الحاالت التي اعتبرت مفاىيم خطأ لدى ىؤالء الطالب
 .أو قابمية السؤال لتفسيرات متعددة, إنما كان مصدرىا صعوبات لغوية, تكن كذلك

  ( :Henriques, 2000)ـ دراسة ىنريكوس 16
Children's misconceptions about weather: A review of the literature. New 

Orleans. Research in Science Teaching.  

المفاىيم الخاطئة لدى األطفال عن الطقس  
   أمريكا:الدراسةمكان 
  ىدفت الدراسة إلى عرض أدبيات البحث الموجودة المتعمقة بالمفاىيم الخاطئة : الدراسةىدف

 .لدى األطفال المرتبطة بالطقس و المناخ والجو

 تم اجراء الدراسات عمى أطفال من أعمار متنوعة تتناسب مع العمر الذي يسمح :الدراسةعينة 
واعتمد الباحث منيج البحث المسحي , باعتبارىا عممية مرتبطة بالعمر, بإجراء مقارنات لممفاىيم

 . التحميمي

 تحميل المضمون حيث اعتمدت ىذه الدراسة عمى مراجعة المقاالت المرتبطة : الدراسةأدوات
وقد تم جمع مجموعة شاممة من أفكار الطالب ووضعيا , بالمواضيع المتنوعة المتعمقة بالطقس

وتم وضع قائمة باألفكار المقبولة عمميًا بالتتابع العمري  لألطفال مع المفاىيم الخاطئة , في قائمة
 . األمر الذي سمح بإجراء مقارنة سيمة ألفكار المتعممين مع المفاىيم الموجودة لدى العمماء

 أظيرت النتائج إن الغالبية العظمى من المفاىيم الخاطئة موجودة في العموم :الدراسةنتائج 
خصائص : وليس بعمم األرض وقد اندرجت المفاىيم الخاطئة في المجاالت التالية, الفيزيائية

ارتفاع درجة حرارة , (الغازات)اليواء , تشكل الغيوم والمطر, تغيرات المرحمة والدورة المائية, الماء
وأشارت ىذه الدراسة إلى وجود العديد من الدراسات التي يجب . تأثير االحتباس الحراري, األرض

. والتي تتعمق باألفكار الموجودة لدى األطفال والمرتبطة بعمم األرض, القيام بيا
 : موقع البحث الحالي من الدراسات السابقة

 : تعقيب عام عمى الدراسات السابقة - أ
تبين أنيا جميعيا , بعد استعراض الدراسات السابقة سواء منيا الدراسات العربية أم األجنبية

تؤكد مدى تأثير المفاىيم البديمة الموجودة عند الطمبة عمى فيميم لممفاىيم العممية الجديدة، وعمى 
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بل ينبغي استخدام استراتيجيات , فكرة صعوبة إزالة ىذه المفاىيم البديمة بالطرق التقميدية لمتعميم
 . عدة لتغير ىذه المفاىيم البديمة ومقارنة ىذه االستراتيجيات واختيار األكثر فائدة

وذلك نظرًا لطبيعة موضوع المفاىيم البديمة الذي , وقد لوحظ اختالف في بعض نتائج البحوث
والخمفية الثقافية ليؤالء الطمبة وطرائق التعميم المتبعة , يتأثر بصورة جذرية بالبيئة المحيطة لمطمبة

 . كفاءة المعمم وأسموبو في اإلقناع, في كل بمد

وركزت الدراسات السابقة عمى الدور الذي تؤديو المفاىيم البديمة في إعاقة اكتساب 
وفي استبدال ىذه , (الخطأ)وتطبيق االستراتيجيات عمى تغيير المفاىيم البديمة , المفاىيم العممية

كساب الطمبة فيمًا أفضل واالحتفاظ بالمفاىيم المقبولة عممياً   . المفاىيم وا 

انتشارًا واسعًا وكبيرًا , يتبين من الدراسات السابقة التي تم استعراض نتائجيا حول المفاىيم العممية
وانخفاض المستوى المعرفي لممفاىيم لدى الكثير من , لممفاىيم وما قد تحممو من فيم خاطىء

 . المتعممين والمدرسين

ودراسة  (2000,ىنريكوس)تباينت الدراسات في األدوات المستخدمة فقد استخدم كل من دراسة 
 (.الشخصية)، المقابمة المقننة (2001,كابا ويمديريم وأوزدن)

الصارمي وامبو )، ودراسة (1998,زيتون)ودراسة  (1998,الرافعي) واستخدم كل من دراسة 
اختبار , (2004,باباديميتريو) ودراسة  (2006,سرحان والشاش)ودراسة  (2002سعيدي،

 . االختيارات المتعددة

(, 2005عبدالسالم،)ودراسة  (2004السميم،)ودراسة (1998,زيتون)واستخدم كل من دراسة 
 .استراتيجية التحميل البنائي

(. 2005,السويمميين)دراسة :  واستخدام إستراتيجيتي طريقتي التعمم التعاوني وحل المشكالت
(. 1994صباريني والخطيب،)دراسة : واستخدام استراتيجية التغير المفيومي

 (.  2002,فيني) واستخدام استراتيجية المطبوعات والفيديو دراسة 
(.  2003محمد،)دراسة : واستخدام استراتيجية النموذج التوليدي

 (.  2002,السيد )واستخدام استراتيجية أقراص الميزر المدمجة دراسة 
وتشير إلى وجود مفاىيم بديمة لدى جميع , شممت الدراسات السابقة جميع المراحل التعميمية

.  األعمار وبمختمف المستويات
ثنائي )استخدمت الدراسات السابقة في الكشف عن المفاىيم البديمة اختبار االختيار من متعدد 

وتؤكد عمى أىمية الكشف عن , أكثر من غيره من طرق الكشف عن المفاىيم البديمة (الشق
 . المفاىيم البديمة القبمية أي قبل إعطاء المتعممين المفاىيم الجديدة
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فعالة لتصحيح ىذه المفاىيم البديمة  (استراتيجية)تؤكد جميع الدراسات عمى ضرورة إيجاد طريقة 
حيث تنوعت بالنماذج واالستراتيجيات التي طرحتيا لحل , ألنيا لن تزول بطرق التعميم العادية

 .مشكمة المفاىيم البديمة

 : وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في
واستراتيجيات , وطرق الكشف عنيا, وتعريفيا, ـ تحديد صورة المفاىيم البديمة في ذىن الباحث

زالتيا  . تغيير ىذه المفاىيم وا 

والمنيجية العممية التي استخدمتيا الدراسات , ـ تحديد اإلطار النظري الخاص بالمفاىيم البديمة
 . السابقة

وبناء , واختيار مجتمع الدراسة وعينتيا, وكتابة أسئمتيا, ـ إعداد التصميم التجريبي لمدراسة الحالية
 . أدوات الدراسة مثل اختبار المفاىيم البديمة، واستبانة االتجاه

. ـ المعالجة اإلحصائية لمبيانات الخاصة بالدراسة الحالية
 :  ب ـ إفادة الباحث من الدراسات السابقة

 قدمت لو تصورًا شاماًل عن المفاىيم البديمة عامة، وأسباب حدوثيا وكيفية معالجتيا  . 

 أوضحت كيفية اختيار التصميم التجريبي المناسب، وكذلك األساليب اإلحصائية. 

 بناء أدوات البحث التعميمية والتقويمية . 

 : ت ـ التشابو بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
ـ تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بعينة البحث، فأغمب الدراسات السابقة كانت 

وىي بداية , عينتيا طالب الجامعة، أما الدراسة الحالية فعينتيا ىم طمبة الصف األول الثانوي
ومن األفضل أن يختار الطالب , المرحمة الثانوية التي سيتم فييا توجيو الطمبة دراسيًا ومينياً 

. طريقو وىو يممك مجموعة من التصورات واألفكار الصحيحة
بينما أغمب , ـ كما أن ىذه الدراسة استخدمت عدة استراتيجيات وطرائق مختمفة من التعمم النشط

 . الدراسات التجريبية السابقة اعتمدت عمى استراتيجية واحدة
ـ وأفاد الباحث من الدراسات السابقة في تدعيم مشكمة البحث، وبيان الحاجة إلى أىمية توظيف 

براز أىمية االستيعاب المفاىيمي لمعممي الفيزياء قبل , التقانات الحديثة في تدريس الفيزياء وا 
وتدريبيم عمى كيفية رصد التصورات الخاطئة لدى المتعمم وتصويبيا في ضوء , وأثناء الخدمة

حالل ىذه المفاىيم أو التصورات الخاطئة بمفاىيم عممية دقيقة وصحيحة, النماذج البنائية وفي , وا 
 . منيجية البحث واإلطالع عمى أدوات البحث المتنوعة من اختبارات واستبانات

ـ ويتحدد موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في أنيا تأتي محاولة جادة لتقف إلى جانب 
ألن الباحث يجد الكشف عن المفاىيم , الدراسات السابقة في مجال الكشف عن المفاىيم البديمة
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ومن ثم االنتقال فيما بعد إلى , البديمة الموجودة عند المتعممين ىي الخطوة األىم والضرورية
 . الخطوة الثانية وىي تصحيح ىذه المفاىيم البديمة

 حيث أن الدراسة الحالية تحاول تحديد المفاىيم الفيزيائية البديمة الموجودة عند طمبة الصف ـ
مما قد يسيم في . العاشر من المرحمة الثانوية في سوريا والتي تختمف عن غيرىا من البمدان

 باستخدام ىذه المفاىيم الفيزيائية اوتصححيو, االنتقال إلى مرحمة معالجة ىذه المفاىيم البديمة
 .   البديمة وأسباب وجودىا ومدى شيوعيا لدى كل من الذكور واإلناث

ن المفاىيم العممية الخطأ بما تحممو من خطر عمى العممية التعميمية متمثاًل بإعاقتيا لتعمم , ـ وا 
وما سيعكسو ذلك عمى مستويات أدائيم خالل دراستيم , الطالب الذين يحممون مثل تمك المفاىيم

يجعل من دراسة المفاىيم العممية الخطأ والكشف عنيا ومعرفة أسبابيا الحقيقية , وبعد تخرجيم
وتفادي تكوين , واختيار طرق التدريس الكفيمة بتصحيحيا, مرتكزًا أساسيًا لتطوير وبناء المناىج

. وىو ما يميز البحث الحالي, مفاىيم عممية خطأ في المستقبل
 :مميزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة –ث 

  السابقة في البيئة مجااًل لم تتطرق إليو تمك البحوث والدراسات البحث الحالي يتناول
 مما قد ينعكس الكشف عن المفاىيم الفيزيائية البديمةىو و (بحدود عمم الباحث)السورية 

 . ايجايبًا عمى تحسين فعالية العممية التعميمية 

 استخدام الدراسة لمفيوم التعمم النشط وتطبيق أكثر من استراتيجية. 

  اعتماد عينة البحث طالب الصف األول الثانوي وتطبيق البحث التجريبي في مدينة
 .طرطوس

 توزيع استبانات عمى عينة البحث لمعرفة أرائيم نحو التعمم النشط. 

 مؤجمة, بعدية, إجراء اختبارات تحصيمية قبمية. 

  من المقرر الدراسي لعينة البحث لمادة  (الكيرباء والضوء)برمجة الوحدتين الدراسيتين
 .الفيزياء بمغة واضحة وسيمة

  مستمدة من نتائج البحثتقدم الدراسة الحالية مقترحات عديدة .
 :الخالصة 

أفاد الباحث من الدراسات السابقة في تدعيم مشكمة البحث، والكشف عن أسباب تكون 
وبيان الحاجة إلى أىمية توظيف التقانات الحديثة في تدريس , المفاىيم الخطأ في مادة الفيزياء

 . واختيار طرق التدريس الكفيمة بتصحيحيا, الفيزياء
كما أفاد من الدراسات السابقة في منيجية البحث واإلطالع عمى أدوات البحث المتنوعة 

حيث تشابيت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة باعتماد المنيج . من اختبارات واستبانات
واختمفت مع بعضيا اآلخر من حيث طريقة , (تجريبية وضابطة)التجريبي لمجموعتين مستقمتين 
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والنتائج التي توصمت إلييا , التدريس لمكشف عن أسباب تكون المفاىيم الخطأ في مادة الفيزياء
 .الدراسة
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 اإلطار النظري: الفصل الثالث 
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   ثانيًا ـ التعمم النشط
 

 :مقدمة 
طرح المربكف كالميتمكف بالعممية التعميمية الكثير مف التعريفات لمفيكـ التعمـ النشط      

(active learning))     التي اختمفت في طكليا أك قصرىا مف جية، كفي تفصيبلتيا كمعانييا
مع ذلؾ فقد اتفؽ جميعيا تقريبان في الجكىر كالنظرة الحقيقية إلى ىذا ,  أخرلالدقيقة مف جية

 كقد تعكد االختبلفات في ىذه التعريفات إلى تنكع الخمفية المعرفية 0النمط الميـ مف أنماط التعمـ
لى البحكث  لى اختبلؼ الخبرات التي مركا بيا مف ناحية ثانية، كا  الصطحابيا مف ناحية كا 

كالدراسات كالمقاالت الكثيرة جدان التي تناكلت ىذا المكضكع في عصر التضخـ المعمكماتي اليائؿ 
  0مف ناحية ثالثة كأخيرة

 كمف بيف أىـ التعريفات الدقيقة لمفيـك التعمـ النشط ما طرحو المربي لكرنزف الذم يرل 
طريقة لتعميـ الطمبة بشكؿ يسمح ليـ بالمشاركة الفاعمة في األنشطة التي تتـ داخؿ الحجرة »فيو 

الدراسية، بحيث تأخذىـ تمؾ المشاركة إلى ما ىك أبعد مف دكر الشخص المستمع السمبي الذم 
يقـك بتدكيف المبلحظات بالدرجة األساس، إلى الشخص الذم يأخذ زماـ المبادرة في األنشطة 

المختمفة التي تتـ مع زمبلئو خبلؿ العممية التعميمية التعممية داخؿ غرفة الصؼ، عمى أف يتمثؿ 
دكر المعمـ ىنا في أف يحاضر بدرجة اقؿ كأف يكجو الطمبة إلى اكتشاؼ المكاد التعميمية التي 
تؤدم إلى فيـ المنياج المدرسي بدرجة أكبر، بحيث تشمؿ فعاليات التعمـ النشط مجمكعة مف 
تقنيات أك أساليب تدريس متنكعة مثؿ استخداـ مناقشات المجمكعات الصغيرة، كلعب األدكار 
المختمفة، كعمؿ المشاريع البحثية المتنكعة، كطرح األسئمة متعددة المستكيات، بحيث يتمثؿ 
اليدؼ األكؿ كاألساس مف كؿ ىذه األنشطة تشجيع الطمبة عمى تعمـ أنفسيـ بأنفسيـ تحت 

  .(lorenzen,2006)«  إشراؼ معمميـ
عندما يككف التعمـ نشطان، فإف الطمبة يقكمكف بمعظـ العمؿ، »كيرل سيمبرماف بأنو 

كيستخدمكف عقكليـ بفاعمية، كيدرسكف األفكار جيدان، كيعممكف عمى حؿ المشكبلت مف جية، 
كعمى تطبيؽ ما تعممكه مف جية ثانية، مما يؤدم إلى سرعة الفيـ لدييـ كاالستمتاع فيما يقكمكف 

كحتى يتعمـ الطمبة بشكؿ أفضؿ، فأف عمييـ اإلصغاء االيجابي لما يدكر حكليـ 0بو مف أنشطة
مف فعاليات، كالتفكير فييا بعمؽ، كطرح األسئمة ذات العبلقة، كمناقشة القضايا كالمكضكعات 
ذات الصمة، كاكتشاؼ األمكر المتعددة كالعمؿ عمى تمحيصيا، كطرح األمثمة حكليا، كتطبيؽ 

الميارات المطمكبة، كالقياـ بالكاجبات أك المسؤكليات التي تعتمد عمى المعرفة التي لدييـ أك التي 
 .(Silberman,1996)« يجب عمييـ اكتسابيا



 انتعهى انُشط:   انفصم انثبنث    

 102 

البيئة التعميمية التي تتيح لمطمبة التحدث كاإلصغاء الجيد كالقراءة »كيعرؼ التعمـ النشط بأنو 
كالكتابة كالتأمؿ العميؽ، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ تقنيات كأساليب متعددة مثؿ حؿ المشكبلت، 

كالمجمكعات الصغيرة، كالمحاكاة، كدراسة الحالة، كلعب الدكر، كغيرىا مف األنشطة التي تتطمب 
.   ( Myers& gones,2006)«مف الطمبة أف يقكمكا بتطبيؽ ما تعممكه في عالـ الكاقع

عبارة عف عممية إشغاؿ الطمبة بشكؿ نشط كمباشر في عممية التعمـ »كيعرؼ أيضان بأنو 
كال سيما مف حيث القراءة كالكتابة كالتفكير كالتأمؿ، حيث يقكمكف بعمميات المشاركة كالتطبيؽ 
بدالن مف االقتصار عمى عممية استقباؿ المعمكمات المفظية المسمكعة أك المرئية المكتكبة أك 

. (& Brent,1997  Felder)«  المطبكعة

الطالب الذم يتحمؿ المسؤكلية الكبرل في أف يعمـ نفسو، »كُينظر إلى المتعمـ النشط عمى أنو 
بحيث يقـك بدكر أكثر حيكية في إقرار كيؼ كماذا يحتاج حتى يتعرؼ إلى األمكر كاألشياء 
« المختمفة، كماذا ينبغي عميو أف يفعؿ إزاءىا، ككيؼ لو أف يطبؽ كؿ ذلؾ، دكمان عمى التعمـ

(Glasgow,1996 ).  
تمؾ البيئة التي يتـ فييا تشجيع المتعمميف » كتعرؼ البيئة الخاصة بالتعمـ النشط عمى أنيا 

بشكؿ فردم عمى المشاركة في عممية بناء نماذجيـ العقمية مف المعمكمات التي  يكتسبكنيا، 
« باإلضافة إلى ضركرة اختبار صدؽ النمكذج الذم قامكا ببنائو كجزء مف عممية العمـ النشط

(MOdell & Michael,1993). 
كتـ تعريؼ التعمـ النشط عمى أنو ذلؾ النكع مف التعمـ الذم يعمؿ فيو المتعمـ عمى تككيف 
المعنى كالتعاكف مع اآلخريف ضمف أجكاء يقؿ فييا التركيز عمى استقباؿ المعرفة المستقاة مف 

كأنو يمثؿ مستكل مشاركة , المعمـ كمحاضراتو الكثيرة كاالىتماـ بدال مف ذلؾ بالتأمؿ كاالكتشاؼ
 في االستقصاء، ةالطالب في العممية التعميمية ضمف استراتيجيات التعمـ النشط العديدة المتمثؿ

 . ، كالتعمـ التعاكني (Experiential learning)كحؿ المشكبلت، كالتعمـ التجريبي 
 تعريفان لمتعمـ  New Hambshire Universityكطرحت جامعة نيكىامبشير األمريكية 

النشط عمى أنو عبارة عف تحمؿ الفرد لممسؤكلية، كي يعمـ نفسو، كيطكر عادات عقمية 
. كاستراتيجيات دراسية ستمثؿ في نياية المطاؼ كسائؿ أك أساليب لتحقيؽ األىداؼ الخاصة بو

كىنا تعتبر المسؤكلية الجزء األصعب في األمر كمو، حيث تتكقع المدرسة بأف يأخذ المتعمـ دكره 
في التعمـ مثؿ حضكره لمحصص الدراسية، كتأديتو لمكاجبات المطمكبة، عمى أف تعتبر حاالت 
الغمكض كاإلجابات الخاطئة عف األسئمة المطركحة سبيبلن لمعديد مف الفرص األخرل لممحاكلة 

مف جديد كىنا فإنو تكجد مجاالت متنكعة لممساعدة عمى تخطي ىذه الصعاب، تتمثؿ في 
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المعمميف كالمديريف كالمشرفيف التربكييف كالمرشديف النفسييف، كمع ذلؾ، فإف الخطكة األكلى 
 . كالميمة تقع عمى عاتؽ المتعمـ نفسو

أم شيء يعممو الطمبة داخؿ الحجرة الدراسية غير »كعرفو كؿ مف بكلسكف كفكست عمى أنو 
اإلصغاء السمبي لما يقكلو المعمـ خبلؿ المحاضرة، بحيث يشمؿ بدال مف ذلؾ اإلصغاء االيجابي 
الذم يساعدىـ عمى فيـ ما يسمعكنو، ككتابة أىـ األفكار الكاردة فيما يطرح مف أقكاؿ أك أراء أك 
شركحات، كالتعميؽ أك التعقيب عمييا، كالتعامؿ مع تماريف المجمكعات كأنشطتيا بشكؿ يتـ فييا 

 & Baulson« تطبيؽ ما تعممكه في مكاقؼ حياتية مختمفة، أك حؿ المشكبلت اليكمية المتنكعة

Faust;2003) )  .
إتاحة الفرصة لمطمبة لممشاركة في بعض »كطرح بكنكيؿ كايسكف تعريفان لمتعمـ النشط عمى أنو 

األنشطة التي تشجعيـ عمى التفكير كالتعميؽ عمى المعمكمات المعركضة لمنقاش، بحيث ال يقـك 
الطمبة باإلصغاء العادم، بؿ عمييـ تطكير ميارات لمتعامؿ مع المفاىيـ المختمفة في مياديف 
المعرفة المتعددة، كذلؾ عف طريؽ قياميـ بتحميؿ تمؾ الميارات كتركيبيا كتقكيميا، مف خبلؿ 
المناقشة مع اآلخريف، كطرح األسئمة المتنكعة، أك القياـ باإلعماؿ الكتابية، عمى أف ينيمؾ 
الطمبة في أنشطة تجبرىـ عمى أف يستجيبكا لؤلفكار كاآلراء المطركحة ككيفية تطبيقيا، كذلؾ 

« ضمف طرؽ عديدة لتمؾ المشاركة تبعان لممادة الدراسية أك المكضكعات المعركضة لمنقاش
((Bonwell and Eison,1991  . 

كعمى الرغـ مف أف المسؤكلية النيائية لمتعمـ تقع عمى عاتؽ الطمبة، إال أف التدريس الجيد 
يشجع عمى بذؿ المزيد مف الجيد إليجاد مزيد مف الفرص الكافية لمممارسة كالتدريب مف جية، 

كيكفر تغذية راجعة حكؿ أدائيـ، كيمنحيـ الحرية في التعمـ، حيث تعتبر مف الصفات الضركرية 
 ففي داخؿ الحجرة الدراسية يقـك 0لمتعمـ النشط الذم يربط المتعمـ بالمادة الدراسية التي يتعمميا

المعمـ بتدريس الطمبة كيفية العمؿ، ككيفية القياـ بالميمة أك الكاجب الذم يتمشى مع المقرر 
الدراسي، أك ما يدكر مف مناقشات أك فعاليات مع اآلخريف ، بحيث يتـ تكزيع مسؤكلية التعمـ بيف 

 . الطمبة كالمعمـ
تعكد فكرة التعمـ النشط إلى أياـ سقراط، كما كانت محط اىتماـ المربيف المطكريف كعمى 

كمع ذلؾ فمك قاـ أم شخص بجكالت تفقدية لما يدكر داخؿ الصفكؼ , رأسيـ جكف ديكم
الدراسية، تبيف لو أف ما يدكر مف عممية تعميمية تعممية ىي عبارة عف إجراءات نشطة في حد 

 فيي تقـك عمى كضع الطبلب ضمف أكضاع تحفزىـ أك تشجعيـ عمى القراءة كالحديث 0ذاتيا
كاالستماع كالتفكير العميؽ كالكتابة، كتتطمب منيـ مستكيات عميا مف التفكير، كذلؾ بعكس ما 

 فمستكل التفكير المطمكب 0يتـ في المحاضرة المقدمة بشكؿ دقيؽ كجيد كالمنتشرة بشكؿ كاسع
فييا ال يتعدل فيـ المعمكمة كنقميا مف اإلذف التي تسمع إلى اليد التي تكتب، ثـ إلى العقؿ الذم 
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أم أنو مستكل تفكير متدف ال يتحدل قدرات . تتركو دكف حدكث أم تأثير مف أم نكع عميو
مكانياتيـ كال يمبي احتياجاتيـ لذا فإف التعمـ النشط يضع مسؤكلية تنظيـ ما يجب تعممو . الطمبة كا 

  0بيد الطمبة أنفسيـ، مما يستدعي استخداـ مجمكعة مف األساليب التعميمية المختمفة
يعتبر التعمـ التعاكني، كالتعمـ القائـ عمى حؿ المشكبلت، كأسمكب دراسة الحالة  كالمشاريع 

كتعمؿ , البحثية، كالمحاكاة، كاستخداـ تكنكلكجيا التعميـ، أمثمة كاضحة عمى أساليب التعمـ النشط
عمى تشجيع الطمبة عمى التفكير الناقد، كعمى مستكيات أعمى مف التعمـ كالتحميؿ كالتركيب 

  0كالتقكيـ لممعمكمات المختمفة مقارنة بالحفظ أك االسترجاع
كيؤكد عدد مف الميتميف بالتعمـ النشط أف الطمبة قد أمضكا في السابؽ الكقت األكبر مف 
حياتو المدرسية في بيئة تعمـ سمبية، حيث كاف المعممكف ينقمكف المعمكمات فقط، كعمى الطمبة 

 أما بيئة التعمـ النشط، فتشجعيـ عمى 0حفظيا غيبان كتذكرىا عندما يطمب منيـ المعمـ ذلؾ
االشتراؾ في عممية بناء النماذج العقمية الخاصة بيـ مف المعمكمات التي يحصمكف عمييا 

كاختبارىا، كضمف بيئة يككف محكرىا المتعمـ، عمى أف يصبح دكر المعمـ ميسران لمتعمـ، كمشجعان 
 0لمطمبة عمى الحكار مع بعضيـ كمع معمميـ

 فالطمبة يتعممكف مف 0التعمـ النشط مرتبط بمفاىيـ النظرية المعرفية كالنظرية البنائية»كيعتبر أف 
خبلؿ مشاركتيـ الفاعمة في العممية التعميمية، حيث يفكركف كيحممكف كيتحدثكف كيكتبكف مما 

 .(2001,عبدالكاحد كالخطيب)« تعممكه، كيربطكنو بحياتيـ اليكمية مف خبلؿ الممارسة الكاقعية
التعمـ النشط عبارة عف طريقة، ينيمؾ الطالب مف خبلليا في األنشطة » كترل ماثيكز أف 

الصفية المختمفة، بدالن مف أف يككف فردان سمبيان يتمقى المعمكمات مف غيره، حيث يشجع التعمـ 
النشط عمى مشاركة الطمبة في التفاعؿ مف خبلؿ العمؿ ضمف المجمكعات، كطرح العديد مف 

 0األسئمة المتنكعة، كاالشتراؾ في المشاريع الجماعية كالتدريبات القائمة عمى حؿ المشكبلت
فإسياـ الطمبة في المشاريع الجماعية مثبل يفسح ليـ المجاؿ الستخداـ ميارات التفكير الناقد 

المتعددة، كأف التحميؿ العميؽ مف جانب الطمبة لؤلمكر أك األشياء أك األعماؿ أك األحداث أك 
القضايا أك المشكبلت أك الجيكد أك األنشطة، يؤدم إلى اكتسابيـ  لميارات التفكير اإلبداعي 
كاالستقصاء كحؿ المشكبلت، كأف تفسير النتائج التي تـ تحميميا كطرح التكصيات بشأنيا أف 

إف الجانب الميـ مف »: كتضيؼ ماثيكز قائمة« يشجع ىؤالء الطمبة عمى عممية صنع القرارات
التعمـ النشط يتمثؿ في مركر الطمبة بالخبرات الحقيقية مف خبلؿ األنشطة الصفية كمف بينيا 

دقيقة، بحيث تشجع الطمبة عمى إثارة  (20ػ15)المحاضرة القصيرة، التي تتراكح مدتيا ما بيف 
كما ينبغي تشجيع المتعمميف عمى مناقشة المكضكعات المختمفة مع , االنتباه كالمتابعة كالتفكير

 .   (Mathews,2006 )« زمبلئيـ كطرح األفكار المتنكعة
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العمؿ الجماعي مطمكب مع األقراف أك المعمميف أك أفراد »كتؤكد ماثيكز كذلؾ عمى أف 
المجتمع المحمي، بحيث يمكف تقسيـ الطمبة إلى مجمكعات، كالطمب منيـ إببلغ بقية زمبلئيـ بما 

كمف بيف االحتماالت األخرل المناسبة، الطمب . تكصمكا إليو مف معمكمات أك قرارات أك نتائج
مف التبلميذ إعادة تذكر ما دار في المحاضرة، كذلؾ عف طريؽ كتابة ثبلثة أشياء تعممكىا، 

 .(Mathews,2006)« كشيء ما زاؿ غامضان، كشيء يحتاج إلى المزيد مف المعمكمات
عبارة عف طريقة تعمـ كطريقة تعميـ في آف كاحد، حيث يشارؾ الطمبة »كيعرؼ التعمـ النشط بأنو 

في األنشطة كالتماريف كالمشاريع بفاعمية كبيرة، مف خبلؿ بيئة تعميمية غنية متنكعة، تسمح ليـ 
باإلصغاء االيجابي، كالحكار البناء، كالمناقشة الثرية كالتفكير الكاعي، كالتحميؿ السميـ، كالتأمؿ 

العميؽ لكؿ ما تتـ قراءتو أك كتابتو أك طرحو مف مادة دراسية، أك أمكر، أك قضايا، أك أراء، بيف 
بعضيـ بعضان، مع كجكد معمـ يشجعيـ عمى تحمؿ مسؤكلية تعميـ أنفسيـ بأنفسيـ تحت إشرافو 

الدقيؽ، كيدفعيـ إلى تحقيؽ األىداؼ الطمكحة لممنيج المدرسي، كالتي تركز عمى بناء الشخصية 
 . (2003,سعادة كزمبلؤه)« المتكاممة كاإلبداعية لمطالب

بدايات القرف الحادم كالعشريف تقدمان ىائبلن   لقد شيد العقد األخير مف القرف العشريف ك
ينمك  مجاؿ التكنكلكجيا عامة كتكنكلكجيا المعمكمات كالحاسبات كاالتصاالت خاصة، كمازاؿ في

 . أم كقت مضىيكمنا ىذا، كيتسارع بخطى كاسعة كسريعة أكثر مف  حتى
كيعرؼ عصرنا الراىف بعصر الثكرة العممية كالمعمكماتية كالتكنكلكجية، عصر المعمكمات    

 فالحاسبات غزت كؿ .كاالنفجار المعرفي، عصر التبلحـ العضكم بيف الحاسبات كالعقؿ البشرم
مجاالت النشاط اإلنساني المعاصر في االقتصاد كالخدمات كاالتصاالت، حتى السياسة التي 

 ليذا اىتمت .تعتمد عمى قكاعد المعمكمات كبنككيا لمساعدة السياسييف في اتخاذ القرارات السميمة
النظـ التربكية في مجتمع المعمكمات بإعداد األفراد إعدادان يؤىميـ لبلستخداـ الجيد لمحاسبات 

  .كتكنكلكجيا المعمكمات
كلقد شيد تاريخ األدبيات التربكية ظيكر مفاىيـ عدة لتحسيف األداء التدريسي لممدرسيف، 

 استراتيجيات لمتعمـ المتمكف تيدؼ (Bloom,1974)منيا مفيـك التعمـ لمتمكف حيث قدـ بمـك 
ثـ ظير مفيـك . جميعيا إلى االرتقاء بمستكل الطبلب مف خبلؿ تطكير األداء التدريسي لممدرس

التدريس الفعاؿ، كالذم يرتبط بمدل تمكف المدرس مف الميارات المطمكبة لعممية التدريس، كذلؾ 
مف خبلؿ إظيار الحماسة إلدارة الكقت التعميمي، كحب العمؿ، كأف يككف المعمـ حريصان عمى 

ثـ جاء . تكضيح المحتكل التعميمي لطبلبو كأف يستخدـ مصادر التعمـ كطرائؽ التدريس المتنكعة
مفيـك كفاءة األداء التدريسي لممدرسيف كذلؾ بيدؼ تحقيؽ التقدـ كالتطكر في أداء المدرسيف 

 .داخؿ صفكفيـ ككعييـ بكاجباتيـ المينية
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 التعمـ (Active Learning)ثـ ظيرت استراتيجيات حديثة في التعميـ كالتعمـ، كمفيـك 
النشط الذم يركز عمى تنكيع التدريس، كالمشاركة الفاعمة لمطمبة في العممية التعميمية التعممية، 

التعمـ يعمؿ فيو » كفي األنشطة التي تشجعيـ عمى التفكير كتطكير مياراتيـ، فيك نكع مف 
المتعمـ عمى تككيف المعنى كالتعاكف مع اآلخريف ضمف أجكاء يقؿ فييا التركيز عمى استقباؿ 

« كاالىتماـ بدالن مف ذلؾ بالتأمؿ كاالكتشاؼ, المعرفة المستقاة مف المعمـ كمحاضراتو الكثيرة
  .(30ص,2006سعادة،)

 «طريقة تدريسية تدمج الطبلب في عممية التعمـ»  ىك : التعمـ النشطكيرل برنس  أف
Prince,2004,p223)). 

   :يفف أساسيم افتراض عمىالّتعمـ النَِّشط» يقكـ ك
،   كراَء المعرفةىك سعي نشطالّتعمـ أكليما، أف 

  (Meyers and Jones, 1993). «ؽ مختمفةائبطر يتعممكف  كثانييما، أف الناس
فيك يتطمب مف المدرس أف  تنكيع طرائؽ التدريس في الغرؼ الصفية،  أم أنو قائـ عمى

مكاناتيـ ًن لممكقؼ التعميمي ككفقان لقدرات الطمبة كا  . يستخدـ العديد مف األنشطة التعميمية كفقَا
كيتطمب أف يشارؾ المتعمـ بايجابية كحيكية في البحث عف المعمكمات كجمعيا، كأف يشارؾ في 

 كىك قائـ عمى مراعاة الفركؽ الفردية .تحديد األىداؼ التعميمية كأف يتعمـ حسب سرعتو الذاتية
طرائؽ  فإف كلذا. بيف المتعمميف كمراعاة االختبلؼ في قدراتيـ العقمية كميكليـ كاىتماماتيـ

  .كاالختبلؼ  تراعي ذلؾ التعدد ينبغي أف  التدريس الفعالة
  : ـ خصائص التعمم النشط والتعمم التقميدي1

 : ـ خصائص التعمم النشط 1:1
 : كتتمثؿ في اآلتي

 0لديو استجابة كاسعة ألنماط التفكير الخاصة بالمتعمـ -
 . لو معنى خاصا بالنسبة لممتعمـ -

  0قائـ عمى الخبرة ، سكاء كانت مباشرة أك غير مباشرة -

 0قابؿ لبلستعماؿ أك لبلستخداـ أك لمتطبيؽ في الحياة اليكمية -

مكانيات الفرد كقدراتو كاتجاىاتو قابمة لمبقاء -   0يتناسب كا 

 0يتضمف معمكمات كميارات كاتجاىات قابمة لمبقاء -

 0يقـك عمى العمؿ المنتج كالمفيد لممتعمـ  -

 0يؤدم إلى تشجيع عمميات التفكير اإلبداعي لممتعمميف -

 0يمثؿ الطالب فيو المحكر األساس لمعممية التعميمية التعممية -
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مشاركة الطمبة بفعالية كبيرة في كضع األىداؼ كتنفيذ األنشطة كالكسائؿ التعميمية  -
 0كتطبيؽ خطكات الدرس

 .يتـ مف خبللو التنكع في أساليب التدريس المختمفة -

يتـ مف خبللو تنمية كؿ مف الميارات العقمية كالحصيمة المغكية كالحركية كاالنفعالية لدل  -
 0الطالب

 .يتصؼ بالمركنة كاالتساع كي يكاكب التغيرات المتكاصمة في مختمؼ جكانب الحياة -
 0التعمـ فيو مستمر كيؤدم إلى تعمـ جديد  -

 0ييدؼ إلى النماء المتكامؿ لمفرد مف النكاحي الجسمية كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية -

 .يربط بيف الجكانب النظرية كالتطبيقية في المكضكعات الدراسية المتعددة -

  0يمكف قياسو بسيكلة -

 0يشكؿ في حد ذاتو معززا كمثيرا لدافعية المتعمـ نحك التعمـ  -
 0ينخرط المتعمـ فيو ضمف عممية التعمـ -

 .يشارؾ المتعمـ فيو ضمف عممية فييا قدر كبير مف تحمؿ المسؤكلية -

يطكر المتعمـ مف خبللو استراتجيات تعممية، تساعده عمى التعمـ كالتفكير كفيـ المعرفة   -
 0كتكصيفيا في مكاقؼ تعممية جديدة

 .يتفاعؿ المتعمـ مف خبللو مع اآلخريف كيتعاكف معيـ -
 . تمثؿ الحجرة الدراسية في التعمـ النشط مركز تعمـ حقيقي -

 0تككف البيئة التعميمية فيو غنية بالخبرات التي يحتاجيا المتعمـ -

يتحدث المتعمـ كيقرأ كيكتب كيستكشؼ كيجرب الطالب مع المعمـ، الذم يككف في الغالب  -
 . (44ص,2006,سعادة). عبارة عف مكجو كمرشد

  :كتتمثؿ في اآلتي: ـ  خصائص التعمم التقميدي 2:1
ػ يتـ التركيز ىنا عمى المعمـ كما يراه مناسبا لممتعمميف ، كليس ما يراه المتعممكف مبلئما 

  0ليـ
  0ػ يختار المعمـ المحتكل كطريقة التدريس كالطالب يتأقمـ مع ىذا االختيار

 . ػ المعمـ ىك المصدر األساسي لممعرفة كالناقؿ األكؿ ليا إلى المتعمميف

 . ػ يتحمؿ المعمـ كحده مسؤكلية تعمـ الطمبة

ػ يتمقى المتعممكف المعرفة بشكؿ سمبي كما لك كاف كؿ كاحد فييـ عبارة عف كعاء فارغ يصب 
 0فيو المعمـ المعرفة

 .ػ يتحدث المعمـ كالطالب يستمع إليو

 . ػ يقدـ المعمـ المعمكمات لمطمبة بطرؽ تمقينية تكرس سمبية المتعمـ
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ػ يتـ التركيز فيو عمى تعمـ الطمبة لممعرفة الجديدة كفيميا مف خبلؿ تذكر المعمكمات كحفظيا 
غيبان، دكف تفاعؿ نشط معيا، كدكف استخداميا أك تكظيفيا أك تطبيقيا في مكاقؼ تعممية 

 . جديدة

ػ صعكبة قياـ المتعمـ بصناعة القرارات المستقمة أك اتخاذىا، بؿ كؿ ما عميو ىك إعادة 
المعمكمات التي تـ تخزينيا لديو، كما ىي مف خبلؿ االختبارات التقميدية التي تتطمب حفظان 

 .لممادة الدراسية

ذا لـ تتكفر فبل لزكـ ليا   ػ استخداـ الكسائؿ التعميمية المكجكدة داخؿ الحجرة الدراسية كا 

ػ الحفاظ عمى اليدكء مف جانب الطمبة كعدـ التحرؾ مف مقاعدىـ إال ما ندر، حتى ال تعـ 
 . الفكضى

 .ػ االىتماـ بالطمبة المتفكقيف بالدرجة األساس، مع إىماؿ كاضح لمطمبة الضعفاء كالمتكسطيف

 . ػ التركيز يككف عمى إنياء المادة الدراسية بأم شكؿ كبأية طريقة

 . ػ استخداـ الشدة مع الطمبة لمحفاظ عمى النظاـ كالقانكف

  : أمثمة عمى مؤشرات التعمم النشط
لمتأكد مف حدكث التعمـ النشط ، فإف ىناؾ العديد مف المؤشرات التي تظير لدل المتعمـ 
كالمعمـ كالمدير كالمجتمع المحمي كالبيئة التعميمية كالمنياج المدرسي كعممية التقكيـ كفيما 

 : يأتي أمثمة محددة عمى ذلؾ 
 : كتتمثؿ في اآلتي  : أمثمة لها عالقة بالمتعمم -1
يشارؾ في األنشطة التعميمية المختمفة كأف يعد بحثان أك يكتب تقريران أك يصنع كسيمة  -

تعميمية أك يمخص مقالة أك يجرم تجربة أك يناقش قضية أك يشترؾ ضمف مجمكعة أك 
 0الخ........يرسـ خطة 

 . يشارؾ في تحمؿ مسؤكلية تعممو -

 : كتتمثؿ في اآلتي  : أمثمة لها عالقة بالمعمم -2
 . يتبنى نيج التعمـ النشط قكالن كعمبلن  -
 . يتقبؿ آراء الطمبة كيحترميا كيتفاعؿ معيا -

يراعي الفركؽ الفردية بيف المتعمميف في األنشطة كالفعاليات التي يخطط ليا كيعمؿ عمى  -
  0تطبيقيا معيـ

 . يعمؿ عمى التنكيع في أساليب التعمـ النشط كتقنياتيا المختمفة مف كقت لآلخر -

يعطي الكقت الكافي لممتعمميف مف أجؿ التفكير كالتعبير عما يجكؿ في خاطرىـ مف آراء  -
 . كأفكار كاتجاىات
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 :كتتمثؿ في اآلتي  : أمثمة لها عالقة بإدارة المدرسة -3
 . ليا رؤية كاضحة كسياسة مكتكبة تشجع عمى التعمـ النشط -
 . تكفر مصادر التعمـ المبلئمة كتضعيا في متناكؿ يد المتعمميف -

 . تحتفؿ مف كقت آلخر بانجازات الطمبة كنجاحاتيـ كتقدميـ -

 :كتتمثؿ في اآلتي  : أمثمة لها عالقة بالمجتمع المحمي -4
 . مشاركة أكلياء أمكر الطمبة في األنشطة المدرسية المختمفة -
 . يسيـ المجتمع المحمي في دعـ المدرسة ماديان كمعنكيان لنجاح فعاليات التعمـ النشط -

 : كتتمثؿ في اآلتي  : أمثمة لها عالقة بالبيئة التعميمية -5
 . تسكد بيف الطمبة داخؿ الحجرة الدراسية عبلقة كدية -
 . يسيؿ تحريؾ مقاعد الدراسة داخؿ الحجرة الصفية عند تشكيؿ مجمكعات العمؿ التعاكنية -

 . كفرة المصادر التعميمية البلزمة في البيئة المحيطة بالمدرسة -

 : كتتمثؿ في اآلتي : أمثمة لها عالقة بالمنهج المدرسي  -6
ينطمؽ المنيج المدرسي مف حاجات المتعمميف كيراعي اىتماماتيـ كقدراتيـ  -

 . كخصكصياتيـ
 . يطرح المنيج المدرسي قضايا متعددة تيـ الطمبة كتثير اىتماماتيـ -

 : كتتمثؿ في اآلتي  : أمثمة لها عالقة بعممية التقويم -7
 0تركز أسئمة االختبارات عمى مستكيات التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ -
 . تتكافر خطط عبلجية لمطمبة الذيف ىـ بحاجة إلى ذلؾ -

يتصؼ التقكيـ باالستمرارية كالشمكؿ كمقارنة المتعمـ بنفسو مف فترة إلى أخرل بدالن مف  -
 . مقارنتو بغيره مف زمبلئو اآلخريف

 . تتـ اإلشارة إلى مستكل التقدـ الذم أحرزه الطالب أك التأخر الذم طرأ عمى مسيرتو -

 : ـ أدوات تفعيل التعمم النشط 2
   كتتمثؿ ىذه األدكات في كرقة العمؿ، كالسجؿ التعميمي، ككسائؿ التقكيـ المبلئمة، كفيما 

:  يأتي تكضيح لكؿ ذلؾ
 

  :  worksheet ـ ورقة العمل  1:2
  تنتمي كرقة العمؿ إلى إستراتيجية التعمـ الذاتي التي تؤكد عمى دكر المتعمـ في القياـ 

 .بمعظـ األنشطة المخطط ليا في الكرقة ، كالمكجية نحك تحقيؽ األىداؼ
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 كتحتكم كرقة العمؿ عمى نشاط أك أكثر يتكقع مف المتعمـ تنفيذه بشكؿ فردم أك ضمف 
مجمكعات صغيرة داخؿ الحجرة الدراسية أك خارجيا، في حصة كاممة أك جزء منيا أك أكثر 

 . مف حصة
  : وتتمثل أهداف ورقة العمل في اآلتي  
شراكو فيو بشكؿ نشط -  .إثارة اىتماـ المتعمـ كحفزه لمتعمـ كا 
 . تنظيـ التعمـ كتقكيمو -

 .إثراء معرفة المتعمـ كخبراتو -

 . تنمية الميارات المتنكعة لدل المتعمـ -

 :  أما عف أنماط األنشطة في كرقة العمؿ فتتمخص في اآلتي 
 . قراءة نصكص متعددة كمتنكعة كتحميميا -
 . استخبلص معمكمات مف رسـك بيانية أك جداكؿ أك أشكاؿ أك خرائط -

  .القياـ بزيارات أك مقاببلت أك تجارب -

 . جمع عينات -

 . حؿ مشكبلت -

 . اإلجابة عف أسئمة -
   : ( Learning Log)ـ السجل التعميمي 2:2

  كىك عبارة عف كراس أك مذكرة يسجؿ فييا المتعمـ أنكاعان أك أشكاالن مختمفة مف ردكد فعمو 
 : كيخدـ ىذا السجؿ عدة أغراض يتمثؿ أىميا في اآلتي, كاستجاباتو أثناء تعممو

يتيح الفرصة لممتعمـ لمتأمؿ في تعممو كالتعبير عف أفكاره كآرائو التي ال يمكنو أحيانان  -
التعبير عنيا أك ذكرىا أماـ اآلخريف فالعمؿ كالممارسة ال يكفياف لكي يفيـ المتعمـ العالـ 

 . مف حكلو، بؿ ال بد لو مف التأمؿ فيما يمارسو
يزكد كبلن مف المتعمـ كالمعمـ بأساس يمكف االعتماد عميو عند مناقشة العادات العقمية  -

 .(مثؿ تنظيـ الذات كالتفكير الناقد  )التي طكرىا المتعمـ 

 
 
 

 

 
: االستجابات األساسية في السجؿ التعميمي (2)كيكضح الشكؿ 
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االستجابات األساسية في السجل التعميمي  (2)الشكل 
 

يعتمد عمى تقكيـ أداء المتعمـ في ميمات تعممية يظير مف خبلليا ميارات : ـ تقويم األداء3:2
. كىذا يستدعي كصفان لعناصر األداء الجيد كمعايير الحكـ عمى األداء. ككفايات محددة

ىي تجميع تراكمي منظـ لعينات مختارة مف أعماؿ المتعمـ كأنشطتو أثناء : كالحقيبة التقكيمية
بحيث تقدـ ىذه العينات شكاىد عمى تحصيؿ المتعمـ كتقدمو , تعممو خبلؿ فترة زمنية محددة

 .كانجازاتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: محتكيات الحقيبة التقكيمية كما يمي (3)كيكضح الشكؿ 

االستجبببث األسبسيت في انسجم 

 انتعهيًي

: استجبببث حشة 

تعبش عٍ يشبعش انًتعهى ٔراتّ 

ٔال تهتضو بأيٕس , بهغتّ انخبصت

 .أٔ سسًيت في انكتببت, شكهيت

: استجبببث يُظًت 

يقذو فيٓب انًتعهى استجبببث يحذدة 

ألسئهت تٕجّ إنيّ ٔتأخز ْزِ األسئهت 

 .عذة أشكبل
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 محتويات الحقيبة التقويمية (3)الشكل 
 :  ـ أهداف التعمم النشط 3

 : تتمثؿ أىـ أىداؼ التعمـ النشط في اآلتي 
فمركر ىؤالء الطمبة بخبرات : ػ تشجيع الطمبة عمى اكتساب ميارات عديدة لمتفكير الناقد1:3

تعميمية متنكعة فردية أك جماعية لكحدىـ، أك تحت إشراؼ كتكجيو معمميـ، سكؼ يكسبيـ 
 . ميارات االستنتاج كاالستقراء كالتمييز كىي مف ميارات التفكير الناقد

حيث تكجييـ األنشطة الكثيرة التي يقكمكف بيا عمى : ػ تشجيع الطمبة عمى القراءة الناقدة2:3
تفحص ما يقكمكف  بقراءتو بتمعف، بحيث يفيمكف معانيو جيدان كيطرحكف األسئمة العديدة 
حكلو، حتى يزاد فيميـ لو كيبنكف عميو أفكاران كآراء جديدة بالتعاكف مع زمبلئيـ كتحت 

  0إشراؼ معمميـ

فطبيعة التعمـ النشط تحتـ : ػ تحقيؽ األىداؼ التربكية مف خبلؿ التنكيع في األنشطة التعممية3:3
ضركرة التنكيع في األنشطة التي مع حاجات الطمبة كاىتماماتيـ كقدراتيـ كميكليـ، تمؾ 

التي ال يمكف تمبيتيا إال بكجكد األنشطة الكثيرة في عددىا، كالمتنكعة في مصادرىا 
كأصكليا كالمختمفة في مستكياتيا مف حيث السيكلة كالصعكبة، كالدقيقة في اختيارىا، كي 

 .تتمشى مع أعمار المتعمميف كخبراتيـ السابقة

 يحتٕيبث انحقيبت انتقٕيًيت

 أٔساق اختببساث

 تقبسيش

 يقتشحبث

 أٔساق عًم

 ٔاجببث بيتيت

 سسٕو ٔأشكبل

 حهٕل نًشكالث خٕاطش ٔيٕييبث
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باستخداـ برمجيات الحاسكب المتنكعة كاالنترنيت، : ػ دعـ الثقة بالنفس لدل المتعمميف4:3
جراء التجارب المخبرية، , كقراءة الكتب كالمراجع كالعمؿ في المجمكعات المختمفة، كا 

كالمساىمة في إقامة المعارض المدرسية المتنكعة، كميا تمثؿ أساليب أك تقنيات أك كسائؿ 
 0تعمؿ عمى دعـ ثقة الطالب نفسو نحك مياديف المعرفة المتنكعة

فاألنشطة الفردية : ػ تشجيع الطمبة عمى طرح األسئمة المختمفة كاكتشاؼ القضايا الميمة5:3
كالجماعية التي يقـك بيا المتعممكف داخؿ الحجرة الدراسية أك داخؿ أسكار المدرسة، كتمؾ 
التي ينجزكنيا في البيت، تترؾ لدييـ الكثير مف التساؤالت التي ال بد مف طرحيا عمى 
بعضيـ بعضان أحيانان كعمى معمميـ أحيانان أخرل، فإنيـ يستطيعكف الكصكؿ بأنفسيـ أك 

 .بتكجيو مف معمميـ إلى الكثير مف القضايا التي تيميـ

كيتـ ذلؾ بتشجيع الطمبة عمى اكتشاؼ المشكبلت : ػ تشجيع الطمبة عمى حؿ المشكبلت6:3
المختمفة، كاإللماـ بيا، كالعمؿ عمى حميا، كذلؾ حسب خطكات التفكير العممي المعركفة 

التي تبدأ بالشعكر بالمشكمة كتحديدىا أكالن، ككضع الحمكؿ األكلى، ككضع الحمكؿ التجريبية 
المؤقتة أك الفرضيات ثانيان، كاختبار تمؾ الفرضيات في ضكء مجمكعة مف األدلة الكاضحة 
ثالثان كالكصكؿ إلى القرارات أك الحمكؿ النيائية الدقيقة كالسميمة رابعان، كتطبيؽ تمؾ الحمكؿ 

 . أك القرارات في مكاقؼ تعممية جديدة خامسان كأخيران 
يتـ  باختيار المناسب لممادة الدراسية :  ػ تحديد كيفية تعمـ الطمبة لممكاد الدراسية المختمفة7:3

النظرية أك العممية أك المينية أك المخبرية أك الفنية أك الرياضية أك العممية أك مشاىدة 
 . دركس نمكذجية مسجمة عمى أشرطة فيديك، أك القياـ بحؿ تماريف أك كاجبات منزلية

يستطيع المعمـ مف خبلؿ إشرافو : ػ قياس قدرة الطمبة عمى بناء األفكار الجديدة كتنظيميا8:3
عمى األنشطة المقدمة لمطمبة كمبلحظتو لما يقكمكف بو مف فعاليات، كما يطرحكنو مف آراء 

كأفكار كثيرة كمتنكعة، أف يقيس االختبلؼ بيف ىؤالء الطمبة في القدرة عمى بناء األفكار 
  0الجديدة كالعمؿ عمى تنظيميا في المكضكعات المدرسية المختمفة مف نظرية كتطبيقية

يقـك المعمـ مف خبلؿ تطبيقو : ػ تشجيع الطمبة كتدريبيـ عمى أف يعممكا أنفسيـ بأنفسيـ9:3
لمبادئ كأسس التعمـ النشط، بالتركيز عمى تعميـ الطمبة كيؼ يبحثكف عف المعمكمات 

كالمعارؼ ذات الصمة، ككيؼ يتعرفكف إلى المشكبلت، ككيؼ يعممكف عمى حميا بخطكات 
 0عممية دقيقة، كباختصار فإنيـ يتعممكف كيؼ يعممكف أنفسيـ بطريقة سميمة

تؤدم : ػ تمكيف الطمبة مف اكتساب ميارات التعاكف كالتفاعؿ كالتكاصؿ مع اآلخريف11:3
األنشطة الجماعية مف اكتساب الطمبة لميارات اجتماعية عديدة، فإنيا تعمؿ عمى تعكيدىـ 

كىنا يككف , عمى التعاكف مع اآلخريف، كالتفاعؿ النشط معيـ، كاستمرار التكاصؿ فيما بينيـ
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دكر المعمـ ميمان في اإلكثار مف األعماؿ كاألنشطة الجماعية التي تزيد مف اكتساب ىذه 
 . الميارات مف جانب ىؤالء الطمبة

ييتـ التعمـ النشط باألعماؿ اإلبداعية لدل الطمبة : ػ زيادة األعماؿ اإلبداعية لدل الطمبة 12:3
عف طريؽ األنشطة الكثيرة المتنكعة التي يقكمكف بيا كالتي تظير فييا الفرص الكثيرة 

لترجمة ميارات التفكير اإلبداعي األربع، المتمثمة في األصالة كالمركنة كالطبلقة 
 . كالتكضيح

ييدؼ التعمـ النشط إلى : ػ اكتساب الطمبة لممعارؼ كالميارات كاالتجاىات المرغكب فييا13:3
امتبلؾ الطمبة لمكثير مف المعارؼ كالمعمكمات المتنكعة في مختمؼ المياديف كالمجاالت 

المدرسية اكتساب الكثير مف الميارات العممية كالعممية كالقيـ المرغكب فييا كالتعاكف 
 . كاإلخبلص في العمؿ كتحمؿ المسؤكلية، كاالنتماء لمكطف كتقدير التراث اإلنساني

يركز : ػ تشجيع الطمبة عمى اكتساب ميارات التفكير العميا كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ14:3
التعمـ النشط عمى قياـ الطمبة بأنشطة كثيرة، كطرح األسئمة كاألفكار كاآلراء العديدة، مما 

دراؾ ما بينيا مف  ينمي بشكؿ متكاصؿ ميارة تحميؿ المادة التعميمية إلى أجزائيا الصغيرة كا 
خراجيا في قالب جديد مف بنات أفكار الطالب، كىك  عبلقات، ثـ تجميع المادة التعميمية كا 

  0ما تركز عميو المستكيات الثبلثة العميا مف تصنيؼ بمـك لممجاؿ المعرفي
 : ـ أهمية التعمم النشط 4

يتساءؿ الكثيركف لماذا التعمـ النشط ميـ بالنسبة لطمبة المدارس كالمعاىد كالجامعات ىذه 
كتكجد في الحقيقة إجابات عديدة عف ىذا السؤاؿ، يتمثؿ أكليا في أف طمبة اليـك يختمفكف , األياـ

عف الطمبة السابقيف، كأف طمبة اليـك لدييـ تكجو أكبر نحك التكنكلكجيا كنحك البيئة التعميمية 
التعممية التي تعتمد عمى التعامؿ السريع مع األجيزة كاألدكات المبلئمة لمتعمـ النشط كىذا ما 
جعؿ الكثير مف الراشديف ككبار السف ممف فاتيـ ىذه الفرصة يمتحقكف بالمقررات الدراسية 

  0 المعاصرةاالجامعية مف أجؿ اإللماـ بالتكنكلكجي
يتكقعكف المزيد مف الفائدة كالتكسع، كالعمؿ , كنظران لخبرتيـ الطكيمة كانشغاليـ في الحياة

عمى المشاركة الفعمية في األنشطة الصفية الجامعية كاإلعبلف عف مدل اإلحباطات لدييـ، إذا 
 كما أف الصفكؼ الدراسية تعج 0ما حصمكا مف المقرر الدراسي عمى العائد المادم مف كراء ذلؾ

 بيف الطمبة ؿباالختبلفات في اآلراء كاألفكار كالمعتقدات كالقدرات كاالىتمامات كالحاجات كالميك
 .مف مختمؼ المستكيات كالذيف يشترككف في العممية العممية الفاعمة

أف الناس المختمفيف يتعممكف أيضان »: كىنا فإف القضية تنحصر في أمريف أك نقطتيف ىما
ذا أردنا أف نقكـ بتدريس أكبر عدد ممكف مف الطمبة، فإنو ال بد لنا مف استخداـ  بطرؽ مختمفة، كا 



 انتعهى انُشط:   انفصم انثبنث    

 115 

طرؽ كاستراتيجيات تعميمية كتعممية مختمفة داخؿ الحجرة الدراسية، كأف التعمـ بطبيعتو يمثؿ عمبلن 
 .( Mathews;2006)« نشطان 

عندما نشجع الطمبة عمى المشاركة في األنشطة »كقد أشار كؿ مف مايرز كجكنز إلى أنو 
فأننا ال , كطرح األسئمة كالتكضيحات الخاصة بمحتكل المساؽ, التي تؤدم بيـ إلى المناقشة

نعمؿ فقط عمى االحتفاظ األفضؿ لممعمكمات الخاصة بالمادة الدراسية، بؿ كنساعد أيضان عمى 
.  ( Mayers & Jones;2003)«تنمية قدرات التفكير لديو

 كيعرؼ المعممكف جيدان في ضكء ممارسة كخبرة ميدانية كاسعة، أف الطمبة ال يتعممكف فقط 
عف طريؽ اإلصغاء كتدكيف المبلحظات كالدراسة الذاتية لعدة ساعات، بؿ يتعممكف أكثر عندما 

فعندما يساعد المعمـ . يقـك المعممكف بفحص المعمكمات كتحميميا كتطبيقيا كمناقشتيا معيـ
الطالب عمى تطبيؽ المعمكمات كحؿ المشكبلت، فإنو يعمؿ في الحقيقة عمى تكسيع قدرات الطمبة 

كتنميتيا لزيادة القدرة عمى التفكير، بحيث تجعؿ منيـ متعمميف ناجحيف عمى المدل الطكيؿ 
 . لمحياة

كيرل العديد مف الميتميف بالتعمـ النشط، أف عدـ استثمار التعمـ النشط في المكاقؼ 
التعميمية التعممية المختمفة، قد يجعؿ الطالب ال يتعدل مرحمة التذكر في التعميـ، كبالتالي تككف 

 كذلؾ فإف التعمـ النشط 0صمتو بمحتكل المقرر الدراسي كمكضكعاتو المتنكعة ضعيفة في الغالب
يمثؿ تحديان لممعمـ مف حيث قدرتو عمى اختيار األنشطة المبلئمة في ذلؾ النكع مف التعمـ، 
. كتطبيقيا في الكقت المناسب، مما يجعؿ ممارستو مف األىمية بمكاف في ضكء ىذه األنشطة

بؿ ىك فكؽ ذلؾ اتجاه يتككف , فالتعمـ النشط ليس مجرد مجمكعة أك سمسمة مف األنشطة المختمفة
فاليدؼ مف التعمـ النشط يتمثؿ أساسان .  لدل كؿ مف الطمبة كالمعمميف بحيث يجعؿ التعمـ فعاالن 

في إثارة عادات التفكير اليكمية لدل الطمبة كي يفكركا كيؼ يتعممكف كماذا يتعممكف، مع 
 . محاكلتيـ زيادة مستكل المسؤكلية الممقاة عمى عاتقيـ لتعميـ أنفسيـ بأنفسيـ
في الستينات  (ديؿ)كلقد أكدت نتائج الدراسات كالبحكث الميدانية كالتجريبية التي أجراىا 

، كالذم يتضمف التعمـ مف  مف القرف العشريف، أف أقؿ طرؽ التعمـ فعالية ما يقع في قمة اليـر
المعكمات التي يتـ تقديميا عمى شكؿ رمكز لفظية أك مجرد ألفاظ كبلمية يتـ اإلصغاء إلييا مف 
خبلؿ حديث أك محاضرة مباشرة، في الكقت الذم تقع فيو أكثر طرؽ التعمـ فعالية في قاع ذلؾ 
المخركط، كالتي تشمؿ الخبرات التعممية المباشرة كاليادئة، كالخبرات أك الدراسات الميدانية أك 

كىذا يدؿ عمى أف التعمـ النشط كما يركز عميو مف خبرات مباشرة . التجارب المخبرية المباشرة
. يكضح مخركط ديؿ لفعالية التعمـ (4)كالشكؿ , يزيد مف أىمية إنجاح عممية التعمـ
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مخركط ديؿ لفعالية التعمـ  (4)الشكؿ 

 
كأكضحت نتائج البحكث التي أجريت عف طريؽ مختبرات التدريب الكطنية األمريكية بأف 

كعمى %.  5طريقة المحاضرة تقع في القمة مف حيث قمة نسبة االحتفاظ كالتي لـ تتجاكز 
العكس مف ذلؾ، نجد أف في قاع اليـر تقع الطريقة التي تركز عمى تدريس اآلخريف مف جانب 

يكضح ىـر التعمـ كنسبة  (5)كالشكؿ , %90الطمبة كبنسبة أعمى مف االحتفاظ تصؿ إلى 
. االحتفاظ بو

 

انشيٕص 

  انهفظيت

انشيٕص انًصٕسة 

 
 

 انتسجيالث ٔانصٕس انثببتت

انصٕس انًتحشكت 

 

 

انتهفضيٌٕ 

 

 
انًعبسض 

 

 

 انضيبساث انًيذاَيت

انتطبيقبث 

 

 

 انخبشاث انتًثيهيت

 انخبشاث انًببششة انٓبدفت
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 هرم التعمم ونسبة االحتفاظ به(5)الشكل 

أىمية التعمـ النشط الذم يتـ التركيز فيو عمى قياـ الطمبة » يبيف ىذا الشكؿ مف جديد 
مع التخفيؼ مف استخداـ المحاضرات , بتعميـ اآلخريف كالممارسات الميدانية الفعمية كالتطبيقات

كمف العكامؿ األخرل التي تقؼ كراء أىمية التعمـ . أك االعتماد عمى جيد المعمـ كشرحو التقميدم
 Harasim)«   النشط، أف المشاركة النشطة تقكم التعمـ بصرؼ النظر عف البيئة المكجكدة فييا

et al ;1997)  .

 

مكانيات كأدكات  كما أف التعمـ النشط يتطمب جيكدان ذىنية مف الطمبة كيكفر ليـ كسائؿ كا 
كفي ضكء التطكر . تساعد عمى التطبيؽ الفعمي لمتعمـ المفيد كالفاعؿ، كيغير مف اتجاىاتيـ

المعمكماتي اليائؿ الذم نبلحظو ىذه األياـ، فأف ذلؾ يتطمب تطكير طريقة لمتعمـ تشجع الطمبة 
عمى تحمؿ المسؤكلية في التعامؿ مع ىذا الكـ البل محدكد مف المعارؼ، كالذم ال يككف ناجحان 

 .

انًحبضشة  

(5%) 

 (%10)انقشاءة 

 ( % 20 )انٕسبئم انتعهيًيت 

 

 ( %30 )انتطبيقبث 

 

 ( %50 )يُبقشبث انًجًٕعبث 

 

 ( % 75 )انًًبسست انفعهيت 

 

 ( % 90)تذسيس انطهبت نآلخشيٍ 
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 كالتشجيع عمى  (Learning by doing)إال بالتعمـ النشط الذم يركز عمى مبدأ التعمـ بالعمؿ 
الذم يفيـ الطالب بكاسطتو المادة التعميمية بشكؿ أفضؿ،  ( (Deep Learningالتعمـ العميؽ 

كيتكقع أف يككف قادران عمى شرحيا أك تكضيحيا بكمماتو الخاصة، كيطرح األسئمة المختمفة، 
كيجيب عف أسئمة المعمـ، كيعمؿ جاىدان عمى حؿ المشكبلت المتنكعة بعد التعامؿ بفعالية معيا 

  0كالكصكؿ إلى تعميمات مفيدة بشأنيا
 الذم يشغؿ فيو الطالب   (Surface learning)كؿ ىذا يككف عكس التعمـ السطحي 

نفسو في إعادة أك استرجاع المادة التعميمية بشكميا األصيؿ، كيثبت حصكلو عمى المعرفة عف 
 . طريؽ تذكر المعمكمات التي قرأىا أك سمعيا أك شاىد إحداثيا أك مكقعيا

كي يتبيف المزيد مف أىمية التعمـ النشط، فأف مقارنة بينو كبيف التعمـ التقميدم تكضح 
الفرؽ الشاسع بينيما حيث يتصؼ التعمـ التقميدم بسمبية المتعمـ كقمة االحتفاظ بالمعمكمات 

كانخفاض مستكل التفكير، كالتركيز عمى المعمـ، كالتعمـ الجماعي بخطكات مكحدة، كقمة االنتباه 
كعزلة الطالب، كالتركيز عمى الحفظ، نجد أف التعمـ النشط فيو احتفاظ لممادة كالمعمكمات بنسبة 

أعمى، كأف التعمـ ينصب فيو عمى العمميات العقمية العميا، كأف المتعمـ ىك محكر العممية التعميمية 
التعممية، كانتباه الطالب فيو أكثر، كمشاركتو في األنشطة أعمى، كتعاكنو مع اآلخريف أكضح 

  0كالتركيز فيو دكمان يككف عمى الخبرات كالخطكات كالممارسة
كيضيؼ بعض المناصريف لمتعمـ النشط أىمية أخرل، تتمثؿ في أف األنشطة الكثيرة التي 

يعتمد عمييا ىذا النكع مف التعمـ تقمؿ مف األنشطة التعممية مثؿ اإلصغاء السمبي، كأخذ أك تدكيف 
فقد أشارت دراسات تربكية عديدة إلى أنو خبلؿ المحاضرة في . المبلحظات طيمة كقت الحصة

مما يقاؿ في الدقائؽ العشر % 70حصة تصؿ مدتيا إلى الخمسيف دقيقة، فأف الطمبة يتذكركف 
 في الدقائؽ العشر األخيرة، مما يحتـ ضركرة التغيير مف المحاضرة إلى  %20األكلى، كحكالي 

 . التعمـ النشط
ذا كاف التعمـ النشط ضركريان كميما لمطالب، فيك كذلؾ بالنسبة لممعمـ، حيث يساعده  كا 

عمى اختيار األىداؼ كاألسئمة مف مستكيات متفاكتة في الصعكبة كي يراعي ما بيف المتعمميف 
 . مف فركؽ فردية، كيقدـ ليـ المساعدة كالنصح كاإلرشاد في الكقت المناسب

 إعداد مدرسي الفيزياء بشكؿ خاص كالعمـك مكمع ىذا التطكر كاالىتماـ بات مف الضركر
، كتكفير الفرص ليـ لمنيكض تبشكؿ عاـ كتأىيميـ تأىيبلن ينسجـ مع ىذه التغيرات كالتطكرا

بمعارفيـ كمياراتيـ عمى النحك الذم يتبلءـ مع أدكرىـ الجديدة، مما يحسف مف أدائيـ التدريسي 
.  ككفاياتيـ
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االحتياجات » كلف يتأتى ذلؾ إال مف خبلؿ برامج تدريبية يراعى في إعدادىا كتصميميا
« التربكية كالتعميمية لممدرسيف كالطمبة، كينبغي أف تركز عمى تحسيف األداء الميني لممدرس

(Martinet, M., Raymond, D.& Gauthier, C., 2001, 195)                                                                          .
نما الحفظ عمى يركز النشط ال كالتعمـ  حؿ عمى التفكير كالقدرة تنمية عمى كالتمقيف، كا 

 ىذا النكع مف التعمـ ال في فالتركيز ىنا التعاكني، كمف كالتعمـ العمؿ الجماعي المشكبلت كعمى

 الطالب بيما المذيف يتكصؿ الطريقة كاألسمكب عمى إنما المعمكمات فحسب، اكتساب عمى يككف

.  التعميمية العممية في أثناء يكتسبيا التي كالقيـ المعمكمات، كالميارات ىذه إلى
جميع األساليب التي تتطمب مف الطالب القياـ »: تشير استراتيجيات التعمـ النشط إلى أف

بممارسة بعض أنكاع المياـ في المكقؼ التعميمي أكثر مف مجرد االستماع إلى المدرس، كتدكر 
لقاء األسئمة، كالحركة،  عناصره حكؿ ممارسة المتعمـ لمتحدث، كاالستماع، كالقراءة كالكتابة، كا 

 «كالتفاعؿ مع المكقؼ التعميمي بمختمؼ عناصره
   (MacKinney, Cartier & Passmore, 2004, p. 120)                          

:      كمف األساليب كاالستراتيجيات الفعالة في التعمـ النشط 
، (Debate)، كالمناقشة  (Role play)كلعب األدكار, (Brain storming) العصؼ الذىني 
 Cooperative and).) كالتعمـ التعاكني كالتشاركي (problem Solving)كحؿ المشكبلت 

Collaborative Learning كقد سعت كزارة التربية في الجميكرية العربية السكرية إلى تعزيز 
كأقامت الكزارة كبالتعاكف مع . نكعية التعميـ كجكدتو، كالى تعزيز استخداـ التقنيات المتطكرة

كرشة عمؿ لتدريب المدرسيف عمى تنكيع التدريس في الغرؼ الصفية كفؽ  (2008)اليكنسكك 
ككاف اليدؼ منيا  تطكير ميارات المعمـ كتمكينو مف اإلستراتيجيات . استراتيجيات التعمـ النشط

الحديثة في التدريس النشط، كنقؿ التدريس نقمو نكعيو  يككف فييا لمطالب الدكر األكبر كاألنشط 
في عممية التعمـ، كالعمؿ عمى إيجاد بيئة تعميمية تستخدـ فييا كافة األساليب الحديثة المتطكرة 

شراؾ ـ في عممية البحث عف قالتي تزيد مف إثارة دافعية الطمبة كتفكيرىـ كتنمية إبداعيـ، كا 
المعمكمة كاالستنتاج كتنمية العبلقات اإليجابية بيف الطبلب أنفسيـ، مف خبلؿ تعاكنيـ كتضافر 
جيكدىـ  بما يدعـ نمكىـ ذاتيان  كيعزز قدراتيـ الشخصية كثقتيـ بأنفسيـ  كيشكؿ شخصياتيـ 

  .كيصقميا
 ك  (Cameron, B, 1999)، ك(Harasim, et al, 1997)أشار 

(Silberman,2005) ك (Suleiman,2004) ك ،(Harmer,2007) األىمية التربكية  إلى 
 .                               الستخداـ إستراتيجيات التعمـ النشط في المكاقؼ التعميمية المختمفة
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كاستنادان إلى ما سبؽ، فإف تدريب مدرسي الفيزياء عمى استراتيجيات التعمـ النشط، قد 
يؤدل إلى تحسيف أداء المدرسيف، كرفع مستكل تحصيؿ طمبتيـ، مف خبلؿ استخداـ المفاىيـ 

 التعمـ النشط تكىذا ما أعطى الباحث مسكغان آخر الستخداـ إستراتيجيا, العممية الصحيحة
مما ينعكس بدكره عمى كشؼ المفاىيـ العممية البديمة , لمدرسي الفيزياء كقياس مدل فاعميتو

 .كتصحيح الخاطئة منيا
 : ـ مبادئ التعمم النشط 5

تكجد في الكاقع سبعة مف المبادئ أك األسس التي تقـك عمييا الممارسات التعميمية التعممية 
 : السميمة التي تدعـ التعمـ النشط، كتتمثؿ في اآلتي

 :  تشجيع الممارسات التدريسية السميمة عمى زيادة التكاصؿ الحقيقي بيف المعمـ كالمتعمـ–1:5
 حيث يمثؿ التكاصؿ المستمر بيف المعمـ كالطالب داخؿ الحجرة الدراسية كخارجيا أىـ العكامؿ 

فحرص المعمـ كاىتمامو . التي تثير الدافعي، كتعمؿ عمى زيادة نسبة المشاركة النشطة
 . بالتعمـ، يساعد الطالب عمى المركر بخبرات كأنشطة تعممية متنكعة كبشكؿ مستمر

حيث يتـ تعزيز التعمـ :  تشجع الممارسات التدريسية عمى التعاكف كالتفاعؿ بيف الطمبة–2:5
 0النشط كدعمو عندما يتـ عمى شكؿ جيد فريؽ جماعي كليس عمى ىيئة عمؿ منفرد

فالتعمـ الجيد كالعمؿ الجيد يككف أفضؿ عندما يتـ بشكؿ تعاكني كفي جك اجتماعي، كليس 
مما ينمي التفكير لدييـ كيعمؽ فيميـ , في جك مف التنافس السمبي أك االنعزاؿ شبو التاـ

  0لؤلمكر كاألشياء كالحكادث كاألعماؿ
فالتعمـ ال يمثؿ مجرد مشاىدة : تشجع الممارسات التدريسية السميمة عمى التعمـ النشط- 3:5

فعمية لمباراة رياضية مثبلن، حيث ال يتعمـ الطمبة كثيران بمجرد جمكسيـ في الحجرة الدراسية، 
بؿ يجب , كاإلصغاء السمبي لممعمـ، كحفظ المعمكمات غيبان كاإلجابة عف األسئمة المطركحة

عمييـ بدالن مف ذلؾ الحديث عما قد تعممكه كالكتابة عنو بشكؿ جيد، كربط كؿ ذلؾ 
بخبراتيـ السابقة، كتطبيقو في حياتيـ اليكمية، بحيث يجعمكف ما تعممكه جزءان ال يتجزأ مف 

 0أنفسيـ
يحتاج الطمبة إلى تغذية : تعمؿ الممارسات التدريسية السميمة عمى تقديـ تغذية راجعة فكرية- 4:5

راجعة مبلئمة ذات عبلقة بأدائيـ، حتى يستفيدكا فعبلن مف المقررات الدراسية التي 
فعند بداية التعمـ يحتاج الطمبة إلى المزيد مف الفرص التعممية كي يتمقكا مف , يتعممكنيا

 فالطمبة خبلؿ 0المتعمميف اآلخريف االقتراحات كالتكصيات مف أجؿ التطكير أك التحسيف
التحاقيـ بالمدرسة بحاجة إلى الكثير مف الفرص التي تعكس بدقة ما قد تعممكه، كماذا 

  0يحتاجكف لتعممو ككيؼ يمكنيـ تقييـ أنفسيـ كتقييـ ما تعممكه فعبلن 
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يمثؿ استغبلؿ : تؤكد الممارسات التدريسية السميمة عمى الكقت الكافي كالمطمكب لمتعمـ - 5:5
حيث يحتاج ىؤالء , الكقت جيدان مف جانب الطمبة ضركرة حيكية ليـ كلمعممييـ أيضان 
كتكزيعو عمى , الطمبة إلى المساعدة في التعمـ الفعاؿ الستغبلؿ الكقت مف جية
 ذلؾ إلى تحقيؽ مكسيؤد, المكضكعات كالمكاد كاألنشطة الدراسية المختمفة مف جية ثانية

 .االنجاز األعمى كاألفضؿ ليـ جميعان 
تعتبر التكقعات العالية أك : عمى الكصكؿ إلى تكقعات عاليةةتعمؿ الممارسات السميـ- 6:5

الطمكحة ميمة لكؿ متعمـ، كبخاصة المعمـ نفسو، جنبان إلى جنب مع النشيط كالذكي 
 .فالتكقع بأف ينجز الطمبة إنجازان كبيران يصبح عمى شكؿ تعيد ذاتي ممـز. كالمتحمس

: تعمؿ الممارسات التدريسية السميمة عمى تقدير المكاىب المختمفة كطرؽ التعمـ المتنكعة- 7:5
 0فالناس يطرحكف مكاىب متنكعة كأنماط مختمفة مف التعمـ, حيث تكجد طرؽ عديدة لمتعمـ

فالطمبة المكىكبكف غالبان ما يترككف أثاران أك بصمات كاضحة عف أنشطتيـ الفاعمة في 
المناقشات أك المختبرات أك قاعات الفف أك األنشطة الرياضية كغيرىا مف الفاعميات 

 كىنا فإنو يجب أف تتاح ليؤالء الطمبة أف يظيركا مكاىبيـ المتنكعة كأف 0النظرية أك العممية
 .كعبلج مكاطف الضعؼ لدييـ فييا, يتعممكا بطرؽ مبلئمة مف أجؿ تعزيز ىذه المكاىب

 : عشرة مبادئ أخرل لمتعمـ النشط تتمخص في اآلتي ( bonk;2003) كطرح بكنؾ 
تكفر بيانات كمعمكمات خاـ حقيقية كثيرة عف العديد مف المكضكعات كالحكادث  -1

بحيث تككف بيف أيدم الطمبة، يعكدكف إلييا لمتعمـ كلمقياـ : كاألشخاص كاألشياء كاألمكر
 كتبقى شبكة االنترنت كما فييا مف مكاقع ال نيائية 0باألنشطة كالمشاريع البحثية المتنكعة

  0ىي الكسيمة األمثؿ لمحصكؿ عمى المعمكمات كالمعارؼ المختمفة
فاالستقصاء : اعتبار المتعمـ شخصان مستقبلن مف جية كمستقصيان لؤلمكر مف جية ثانية -2

يشجع المتعمـ عمى المركر في خبرات تعممية مباشرة كثيرة، كالرجكع إلى مصادر معرفية 
كمكاجية المشكبلت الحياتية كالمدرسية , متنكعة  كالقياـ بأنشطة فردية كجماعية مختمفة

 كىذا يحتـ عمى المعمـ 0المتعددة، كمحاكلة التصدم ليا بخطكات عممية دقيقة كمدركسة
كالمنيج المدرسي التنكيع في المكاد كالمصادر التعميمية مف جية، كتشجيعو عمى تقصي 
األمكر أك اكتشافيا إما بنفسو في بعض األحياف أك مع زمبلئو في أحياف أخرل مف جية 

 0ثانية

فمراعاة االىتمامات المتنكعة لمطمبة في القراءات : التركيز عمى اىتمامات الطمبة المفيدة -3
جراء التجارب  كالمشاريع البحثية، كالتقارير الشفكية كالكتابية، كصنع الكسائؿ التعميمية، كا 
المخبرية، يمثؿ في الكاقع حجر الزاكية لمبادئ التعمـ النشط، ألف ذلؾ يعني كجكد أنشطة 
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متنكعة الىتمامات طبلبية مختمفة، مما يراعي في الكقت نفسو أحد األسس الميمة لمتعمـ 
  0بصكرة عامة، كىك مراعاة الفركؽ الفردية بينيـ

كىذا يتطمب مف المعمـ الناجح عند تكفيره : ربط مكاقؼ التعمـ بالمعارؼ السابقة لمطمبة -4
لؤلنشطة التعممية المختمفة، أف تككف فييا مكاقؼ كفعاليات يتـ ربطيا فعبل بما تعممتو 

 .الطمبة سابقان، حتى تصبح عممية التعمـ الجديدة أكثر سيكلة كيسران كفيمان 
فإتاحة الفرصة لمطالب كي يختار مف المناشط : تكفر عنصر االختيار كعنصر التحدم -5

كالقراءات كالفعاليات الكثيرة ما يناسب قدراتو كحاجاتو كميكلو، يمثؿ دعامة لنجاح التعمـ 
 كفي الكقت نفسو يمثؿ التحدم في مكاجية الصعكبات أك العقبات عنصر آخر 0النشط

جراء كؿ ما يستطيع  يركز عميو التعمـ النشط، ألنو يشجع المتعمـ عمى تحمؿ المسؤكلية  كا 
  0القياـ بو لحؿ المشكبلت التي تكاجيو يكميان 

فالمكقؼ الذم كاف سائدان لممتعمـ في : اعتبار المعمـ ميسران لعممية التعمـ كمشاركان لممتعمـ -6
الماضي عمى أنو مصدر المعمكمات كالمعارؼ، لـ يعد يناسب عصر االنفجار المعمكماتي 

اليائؿ ىذه األياـ، كال بد في ضكء المطالب الجديدة ليذا العصر، مف أف يتعاكف المعمـ 
مع الطالب، كأف يتشارؾ معو في عممية التعمـ، كأف ييسر عميو المكاقؼ التعممية كتكفير 
المصادر كالمكاد التعميمية، كطرح األسئمة التي تثير ميارات التفكير العميا، كتكجيييـ إلى 

 .الكتب كالمراجع كالمصادر كالكثائؽ المختمفة التي تراعي قدراتيـ كاىتماماتيـ

فالتعمـ النشط ال يكتفي بما يقكـ بو الطمبة :  التركيز عمى التفاعؿ االجتماعي كالحكار -7
داخؿ الحجرة الدراسية، أك حتى داخؿ أسكار المدرسة مف أعماؿ أك أنشطة أك فعاليات، 

بؿ ال بد مف التدريب عمى الحياة اليكمية العادية خارج المدرسة، كذلؾ عف طريؽ التفاعؿ 
قامة حكارات معيـ  . الحقيقي مع أبناء المجتمع المحمي كا 

اعتماد أسمكب االستقصاء أك : االىتماـ بالتعمـ القائـ عمى تعامؿ الطمبة مع المشكبلت -8
البحث العممي بالدرجة األساس عند مجابية المشكبلت الدراسية أك الحياتية، كالذم يقـك 

عمى الشعكر بالمشكمة كتحديدىا، كصياغة الفرضيات أك الحمكؿ التجريبية المؤقتة، 
كاختبار تمؾ الفرضيات في ضكء األدلة الحقيقية، كالكصكؿ إلى الحمكؿ أك القرارات 

 . كالتعاكف مع اآلخريف, النيائية، كتطبيؽ تمؾ الحمكؿ أك القرارات في مكاقؼ تعممية جديدة

مف المعركؼ أف التعمـ الذم يتكصؿ فيو الطالب إلى أكثر : اعتماد كجيات النظر المتعددة -9
مف رؤيا أك أكثر مف كجية نظر مع زمبلئو يككف أكثر فائدة لو كليـ، عمى اعتبار أنو 

كمما تعددت كجيات النظر بيف الطمبة زادت المناقشات حدة كقكة بينيـ، كتعرؼ كؿ كاحد 
منيـ عمى كجيات نظر زمبلئو، مما يزيد مف سعة األفؽ لديو، كيمـ جيدان بالمكضكع 

 . المدركس أك المشكمة المطركحة
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ال يمكف : االعتماد عمى كؿ مف التعاكف كالتفاكض كالتأمؿ كأسس ميمة لمتعمـ النشط -10
كأيضان , نجاح استراتيجيات التعمـ النشط بدكف التعاكف الحقيقي ليس بيف الطمبة كالمعمميف

 كالتخطيط لمرحبلت أك الزيارات الميدانية، كعند إقامة المعارض 0بيف الطمبة أنفسيـ
كيبدك أف أساس التفاكض , العممية أك الندكات الثقافية أك المباريات كالمنافسات الرياضية

negotiationأك كمما ,  يبقى ميمان في التعمـ النشط كمما زادت المناقشات حدة بيف فريقيف
زاد الحكار عف الحدكد المتكقع ليا كأصبح الخبلؼ في كجيات النظر كبيران، بحيث يصعب 

 كىنا تظير أىمية الدكر الفاعؿ لممعمـ الناجح 0الكصكؿ إلى قرار أك نتيجة أك حؿ
كلبعض الطمبة الذيف يمثمكف قادة فعمييف في لعب دكر التفاكض بيف الفريقيف المختمفيف، 

أما . كذلؾ لتخفيؼ حدة الخبلؼ بينيـ، كالكصكؿ إلى حمكؿ كسط يتفؽ عمييا الجميع
 فيك مطمب أساس لمتعمـ النشط، ألنو يقـك عمى التفكير العميؽ  (Reflection)التأمؿ 

مف جانب المتعمـ في كؿ ما يمر بو مف خبرات تعميمية نظرية أك عممية، حتى ال يتـ 
كاتخاذ , فيميا مف جانبو فحسب، بؿ كيقتنع أيضان بأىميتيا لو كجدكاىا في الحياة العامة

  0القرارات المناسبة

 :  ـ تطبيق مبادئ التعمم النشط داخل الصف وخارجه 6
 نظامان لمتعمـ  (Macdonald)كقد طرحت مكدكنالد : يمثؿ التعمـ في الصؼ طريقة نشطة

   0تكضح فيو كيفية تطبيؽ استراتيجيات كمبادئ التعمـ النشط داخؿ الحجرة الدراسية كخارجيا
كلكي يككف الفرد متعممان فاعبلن ضمف الفصؿ الدراسي، فإف ىناؾ كاجبات معينة ال بد مف 

 : كالتي تتمثؿ في اآلتي0إنجازىا في أكقات محددة ضمف حمقة متكاصمة مف التعمـ النشط
. (Before class)ػ  قبؿ الحصة الدراسية 

  .(In class) ػ  داخؿ  الحجرة الدراسية كخبلؿ الحصة
. (Right after)ػ  بعد انتياء الحصة الدراسية مباشرة 

 . (There after)ػ  بعد الحصة بفترة أطكؿ نسبيان 

 : كفيما يأتي تكضيح ليذه األنشطة المطمكبة مف المتعمـ
 :  ػ األنشطة المطمكبة مف المتعمـ قبؿ الدخكؿ إلى الحجرة الدراسية كبداية الحصة 1:6

 : كتشمؿ ىذه األنشطة ما يأتي
كيتـ ذلؾ عف طريؽ تحديد المتطمبات كالمكضكعات : ػ معرفة ما يتكقع منؾ القياـ بو1:1:6

  0الكاجب تغطيتيا في كؿ حصة درسية
 : ػ االستعداد لمقياـ باألنشطة كيككف ذلؾ كاآلتي2:1:6

 0مراجعة المبلحظات المدكنة مف الحصة السابقة - أ
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 0قراء ة بعض المراجع أك الكتب أك المصادر التعميمية ذات العبلقة - ب

 0إتماـ الكاجبات المنزلية ذات العبلقة بالدرس الجديد - ت

كذلؾ عف طريؽ األسئمة : ػ تحديد أىدافؾ جيدان كي تككف متعممان نشطان خبلؿ الحصة3:1:6
المتنكعة كذات العبلقة بمكضكع الدرس، كاغتناـ الفرص لمبحث عف إجابة لؤلسئمة 

الممكف طرحيا، كذلؾ عف طرؽ فيـ ما تقرأ مف مادة، كما تقـك بو مف كاجبات منزلية 
كتتعمـ , متعددة كذلؾ حتى يتـ تحقيؽ األىداؼ التربكية لديؾ قبؿ بداية الحصة الدراسية

.   بشكؿ أفضؿ
 :  ػ األنشطة المطمكبة مف المتعمـ داخؿ الحجرة الدراسية كبعد بداية الحصة2:6

 :        كتتضمف ىذه األنشطة اآلتي 
 : ػ كف جاىزان لئلصغاء اإليجابي كيككف ذلؾ كاآلتي1:2:6

احضر مبكران منذ بداية الحصة، كذلؾ حتى تسمع المبلحظات أك اإلرشادات الخاصة  - أ
بمقدمة الدرس، مع تجييز بعض األدكات كالمكاد التي تفيد في ذلؾ مثؿ القمـ، كدفتر 

  0المبلحظات، كالكتاب المدرسي المقرر، كاآللة الحاسبة، كغير ذلؾ
 . كف مستعدان لمقياـ بعممية التركيز الذىني عمى ما يقاؿ أك يطرح أك يناقش - ب

كيككف ذلؾ عف طريؽ قبكؿ : ػ ركز عمى ما يدكر في المحاضرة داخؿ الحجرة الدراسية2:2:6
سمكؾ المعمـ كمظيره كاألسمكب الذم يحاضر فيو، كاالبتعاد كميان عف االختبلفات في 

كجيات النظر فيما يقاؿ في ىذه الفترة بالذات، عمى أف يترؾ ذلؾ الحقان عندما يحيف كقت 
 . المناقشة كتبادؿ اآلراء كاألفكار كالمقترحات

 : النشط في تصويب المفاهيم البديمةالتعمم دور  ـ7
 في مادة الفػيزياء يجب أف نختار طريقة التدريس المناسبة ححتى يككف التعمـ فػعاؿ كنػاج
عمى ذلؾ فإف نماذج التعميـ ك،  كإستراتيجية التعمـ النشطكالمبلئمة لتحػقيؽ األىػداؼ المرجكة

 يمكف أف تسيـ بدكر فعاؿ في التعػمـ القػائـ عمى بناء المعنى، كفى تغػيير كتعديؿ البنائيكالتعمـ 
.  األفكار كالتصكرات الخاطئة

ىذا التعمـ الفعاؿ يساىـ فيو عمماء المعرفة، كخبراء الذكاء االصطناعي، كمتخصصكف في 
 حتى نتمكف مف كضع المتعمـ (كالرياضياتالفيزياء كالكيمياء )المغة، كتربكيكف في مجاؿ العمـك 

 .عمى الطريؽ الصحيح مف خبلؿ نظرية بنائية تيتـ بالدكر النشط لممتعمـ
 كفػركض النظرية ةظيرت عدة طرؽ مختمفة لمتدريس أمكف مف خػبلليا تحكيؿ فػكركقد 

 منيا الطريقة االستقصائية كطريقة االكتشاؼ كالطريقة ,البنائية إلى إجػراءات تدريسية فعػمية
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حيث تعتمد طريقة التعمـ باالستكشاؼ في الفيزياء عمى أف يككف الطالب ىك محكر . االستكشافية
العممية التعميمية التعممية مشاركان كمناقشان كمستكشفان ال أف يككف المعمـ ىك محكر العممية 

 .التعميمية يقدـ فييا لمطالب المعمكمات جاىزة عف طريؽ التمقيف
أف ىناؾ كثير مف األفكار كالتصكرات الخاطئة حكؿ مفاىيـ الفيزياء تشيع كيشير الباحث 
 الثانكية، كال شؾ تقؼ كراء ىذه التصكرات الخاطئة مجمكعة طمبة المرحمةلدل نسبة كبيرة مف 

 عينة ىذه الدراسة في مدينة كؿ الثانكممف العكامؿ الخاصة التي أدت لرسكخيا لدل طبلب األ
س، حيث تفاكتت نسبة شيكع تمؾ األفكار كالمعتقدات كالتصكرات الخاطئة مف سؤاؿ آلخر طكطر

 .كمف بديؿ آلخر مف البدائؿ المتعمقة بمفاىيـ الفيزياء التي تحمؿ أفكاران كمفاىيمان خاطئة

ىي طريقة الطمبة إف مف أبرز ىذه العكامؿ التي أدت لرسكخ التصكرات الخاطئة لدل ك
التدريس التقميدية التي يككف فييا المعمـ محكران لمعممية التعميمية كيككف فييا الطالب سكل متمقي 

 .لممعمكمات فقط
تتككف المفاىيـ الخاطئة لدل الطبلب نتيجة خبرات سابقة  قدمت المفيكـ بطريقة خاطئة  ك

, النقص في التعريؼ أك الداللة المفظية لممفيـك العممي: كمف ىذه األخطاء في تقديـ المفيكـ
. التسرع في التعميـك, الخمط بيف المفاىيـ العممية كالمصطمحات العممية المتقاربةك

 كلتصحيح المفاىيـ الخاطئة  يجب أكال كقاية الطبلب مف تككف مفاىيـ خاطئة جديدة 
 عف الطريقة التقميدية في تدريس العمـك كاستخداـ األساليب الحديثة في التدريس تخميكذلؾ باؿ

كالتي تساعد الطبلب عمى تككيف المفاىيـ الصحيحة بأنفسيـ مع  (استراتيجية التعمـ النشط)
كتنكع األمثمة عمى كالتجارب العممية التأكيد عمى أنشطة التعمـ الحسية كاستخداـ الكسائؿ المعينة 

كأف تنظيـ البيئة . المفاىيـ مما يقمؿ مف حدكث ىذه التصكرات الخاطئة في المفاىيـ العممية
الصفية في مجمكعات متباينة الحجـ لو تأثير كبير في نتائج التعمـ خاصة فيما يتعمؽ باستيعاب 

عبدالرؤؼ )كدراسة كؿ مف . (الكحدتيف المقررتيف)الطبلب لمفاىيـ الفيزياء البديمة 
 .(2001,سالـ), (2001,كالعطار

 أما المفاىيـ الخاطئة المكجكدة عند الطبلب فيمكف تصحيحيا بإتباع الخطكات التالية
,  ككسائؿ ذلؾ كثيرة منيا االختبارات القبمية,حصر المفاىيـ الخاطئة عند المتعمميف-  1 

 .تحميؿ بناء المفيكـ, الحر التداعي, طريقة جكيف, خرائط المفاىيـ, المناقشات الصفية
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عمؿ عمى تصحيح ىذه المفاىيـ الخاطئة  كذلؾ عف طريؽ استخداـ استراتيجيات نماذج اؿ-  2 
 .التغير المفاىيمي  مثؿ نمكذج بكسنر  كنمكذج  ستيبانز

ك يتطمب تعديؿ التصكرات البديمة الكصكؿ بالطالب إلى مرحمة عدـ القناعة ما بيف التصكر  
 مما يؤدم بدكره إلى البديؿ كالمفيـك العممي الصحيح، كيحدث تناقض معرفي بيف المفيكميف

 . حالة مف المحاكمة العقمية الستنتاج التعريؼ الصحيح لممفيكـ
:   التعمم من اإلنترنتـ8

  Network بمعنى ترابط ككممة Interconnectionيأتي مصطمح اإلنترنت مف الكممة 
 تعني ترابط المبلييف مف أجيزة الحاسكب (Internet) فكممة انترنت مف ثـ ك  شبكة،  بمعنى

، ككممة انترنت ىي  ، التي يطمؽ عمييا بركتكككالت معان مف خبلؿ كسائؿ االتصاؿ المختمفة
 كيعني شبكة ”net“، كالثاني (بيف) كيعني Interكممة إنكميزية تتككف مف قسميف، األكؿ 
. كالترجمة الحرفية ليا ىي الشبكة البينية

 : أف ىناؾ أربعة أسباٍب رئيسية تبرر استخداـ االنترنت في التعميـ (Williams, 1995)ذكر 

 . ىي مثاؿ كاقعي لمقدرة عمى الحصكؿ عمى المعمكمات مف مختمؼ أنحاء العالـ  ػ1
ُتساعد عمى التعمـ التعاكني الجماعي حيث يقكـ كؿ طالب بالبحث في قائمة معينة ثـ يجتمع   ػ2

 . الطبلب لمناقشة ما تـ التكصؿ إليو
 . تساعد عمى االتصاؿ بالعالـ بأسرع كقت كبأقؿ تكمفة   ػ3
 تساعد عمى تكفير أكثر مف طريقة في التدريس، كبيا العديد مف البرامج التعميمية لمختمؼ   ػ4

 .المستكيات
. كقد حقؽ استخداـ اإلنترنت كأداة أساسية في التعميـ الكثير مف اإليجابيات كأبرزىا

 . المركنة في الكقت كالمكاف   أ   ػ
 . إمكانية الكصكؿ إلى عدد أكبر مف المتابعيف في مختمؼ األماكف   ب ػ
 . (CD-Rom)سرعة تطكير البرامج مقارنة بأنظمة الفيديك كاألقراص المدمجة    ت ػ
 . قمة التكمفة المادية مقارنة باستخداـ األقمار الصناعية كمحطات التمفزيكف كالراديك   ث ػ
 . تغيير نظـ كطرؽ التدريس التقميدية يساعد عمى إيجاد فصؿ مميء بالحيكية كالنشاط   ج ػ
 . سرعة الحصكؿ عمى المعمكمات   ح ػ
 تطكير ميارات الطبلب عمى استخداـ الحاسكب خ ػ
  (,Bates 1995,  Eastmond 1995  Wulf, 1996). إيجاد فصؿ بدكف حائط   د ػ

:  التعميم باالنترنتإمكانات وأهم
:  بالنسبة لممعممـ
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 المكجو كالمرشدبحتطكير كظيفة المعمـ ليص  .
  ينقؿ لممعمـ صكرة مف أحدث المعامؿ في الخارج عف التجارب العممية التي ال يستطيع

. القياـ بيا داخؿ الصؼ
 يساعد المعمـ عمى حضكر المؤتمرات العممية الخاصة بالتدريس .
 مع مستكياتتبلءـيمكف االنترنت المعمـ مف تعديؿ أسمكب شرحو، كطرؽ تدريسو بما م  

  .الطبلب
 : بالنسبة لممتعممـ
 تحقيؽ الذات عبر ما يصمو، كيجعمو دائمان فرحةالمتعمـ ركح المغامرة كعند  االنترنت ينمي 

. متميؼ لمعرفة كؿ ما ىك جديد
 كذلؾ عف طريؽ   التعميمية الدكليةاتعكيتيح الفرصة لممتعمميف المشاركة في بعض المشر ،

.  لممشركع ، كالسماح ليـ بإدالء آرائيـ حكؿ المشركعhome pagesصنع 
 كما تساعد  ، تزيد مف سرعة االستجابة لؤلنشطة كالتعميمات المرسمة مف المرشد التعميمي

زيتكف، ). عمى جذب انتباه المتعمميف مف خبلؿ ما تعرضو مف برامج مصكرة ممكنة كمكسيقى
  .(291ػ290، ص ص2000

 :ـ الوسائط المتعددة ومدرسة المستقبل 9
 :ـ الوسائط المتعددة 1:9

يتطمب دعـ العممية التعميمية خمؽ مناخ تعميمي مناسب يعي اإلمكانيات  الحديثة ألسمكب 
كتكنكلكجيا الكسائط المتعددة كالمعامؿ االفتراضية كالمكتبات الرقمية لتحسيف , التعميـ عف بعد

المتغيرات المستقبمية لمنظكمة التعميـ كرسـ صكر كاضحة ليا، كلكي ُتعد أفرادان قادريف عمى 
 . مكاكبة العصر كتحقيؽ التنمية التعميمية

       كال ننسى أف التحدم الحقيقي الذم يكاجينا كىك الدخكؿ بببلدنا العربية إلى حضارة 
التكنكلكجيا المتقدمة التي أصبحت العامؿ الحاسـ في تقدـ الشعكب، كال شؾ أف نقطة البدء ىي 
إعداد الككادر القادرة عمى إنجاز ىذا التحكؿ الكبير، الذم يتطمب خمؽ بنية تعميمية يبني الطالب 

مف خبلليا خبراتو التعميمية عف طريؽ تعميمو كيفية استخداـ جميع مصادر المعرفة، كجميع 
مف ىنا جاءت أىمية تجييز المدارس بالكسائط المتعددة، كمخابر . كسائؿ التكنكلكجيا المساعدة

الفيزياء المتطكرة كقاعة استقباؿ بث القنكات التعميمية كمف ثـ تدريب المدرسيف في مراكز 
التدريب المحمية بالمديريات كالمحافظات كمراكز التدريب التخصصي المركزية، كمخابر الفيزياء 

 .المتطكرة كالتعمـ عف بعد
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  كليستحفيزهتػنظر الكسائط المتعددة لمفرد عمى أنو كائف حي متفاعؿ، كغايتيا نمكه ك 
ف العممية  التعميمية  اليدؼ فقط المعمكمات مف أجؿ بناء الفرد لممعرفة كفؽ نمط تعاممو معيا، كا 

. ىي عممية ممتعة كمفيدة
 ، األكلى تعني كسائط ، multi – mediaيتألؼ مصطمح الكسائط المتعددة مف كممتيف  

استخداـ جممة مف كسائؿ االتصاؿ مثؿ »عمى أنيا كالثانية تعني التعددية، كيعرفيا الضبياف 
الصكت كالصكرة ، أك فيمـ فيديك مندمجة كمتكاممة مف أجؿ تحقيؽ الفاعمية في عممية التدريس 

  .(142ص,1999الضبياف، )  «كالتعميـ
مزيج تفاعمي يجمع بيف النص كالصكرة كاألشكاؿ الثابتة كالصكر  »بأنيا  (عمي)كيعرفيا  
  .(209ص,2002عمي،)« المتحركة

كيعرفيا الباحث بأنيا مجمكعة متكاممة مف الكسائؿ التعميمية تربط المادة التعميمية 
أفضؿ كبأنيا . بالصكت ك الصكرة ك الحركة لتحقيؽ اإلثارة ك التشكيؽ كالفاعمية لمعممية التعميمية

 كحثو قلجذب اىتماـ,  بيف كسائط االتصاؿ ك المتعمـالطرؽ كالكسائؿ لتكفير بيئة تعميمية تفاعمية
 . تبادؿ اآلراء كالخبرات اكتساب المعمكمات ك المعرفة كعمى
 : ـ مدرسة المستقبل 2:9

 االىتماـ بمدارسنا في الكطف العربي كتحكيميا إلى مدارس إلكتركنية جدان  مف الضركرم
تستفيد مف التكنكلكجيا المتطكرة في مجاؿ الحاسبات اآللية كاالتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات، 
بحيث يستخدـ المتعمـ جميع تجييزات تكنكلكجيا المعمكمات كالكسائط المتعددة لمحصكؿ عمى 

، كتكنكلكجيا (DVD) الفيديك الرقمية أقراصك (CD)المعمكمات، كمف بينيا األقراص المدمجة 
كالتميفكنات  (VOD)، كتكنكلكجيا المحاكاة، كالفيديك تحت الطمب (VR)الكاقع االفتراضي 

المرئية، كاالجتماعات عمى اإلنترنت، كمؤتمرات الفيديك، كغيرىا مف أدكات الحصكؿ عمى 
ـ المعمـ كالمعمكمات، كاليدؼ يككف تعمـ الطالب مف خبلؿ تمؾ المصادر المتنكعة في حيف يؽ

 .اإلبداعي عف المعمكمات التعميميةق تعمـ الطالب، كبحث
تباينت كتشعبت اآلراء حكؿ استخداـ الحاسكب في التعميـ بصفة عامة ككتقنية كقد 
كلعؿ عبلج األخيرة يككف بتكطيف المحتكل، .  كما تحممو مف خمفية ثقافية بصفة خاصة,مستكردة

 . أم أف نستخدـ الجياز كأداة كنصمـ لو البرامج التي تتناسب مع ثقافتنا
كأما األكلى كما يصاحبيا مف سمبيات فمعؿ عبلجيا يككف باالقتصار عمى 

 . استخداـ الحاسكب بكصفو كسيمة مساعدة لممعمـ
:  التي يستخدـ فييا الحاسكب في التعميـ، كىي األشكاؿ الثبلثة كىذا أحد

: التعمم الفرديـ 
  .المعمـ التدريب كالتقييـ أم يحؿ محؿكحيث يتكلى الحاسكب كامؿ عممية التعميـ 
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:  التعميم بمساعدة الحاسوبـ  
.  كفييا يستخدـ الحاسكب ككسيمة تعميمية مساعدة لممعمـ

:  بوصفه مصدرًا لممعموماتـ 
  ,حيث تككف المعمكمات مخّزنة في جياز الحاسكب ثـ يستعاف بيا عند الحاجة

 كقد يككف مف األفضؿ قصر استخداـ الحاسكب في التعميـ العاـ عمى الشكميف األخيريف حيث أف
 .المتعمـ ال يزاؿ في طكر البناء الذىني كالمعرفي

في , أجريت في السنكات األخيرة العديد مف الدراسات في الدكؿ المتقدمة ك الدكؿ العربية
مجاؿ استخداـ البرامج الحاسكبية في التعميـ ىدفت في مجمميا إلى تصميـ أك تطكير أك تقكيـ 

أك التغمب , برنامج حاسكبي ييدؼ إلى زيادة التحصيؿ أك تنمية االتجاىات نحك مادة دراسية
فتكصمت مجمؿ النتائج إلى أف , عمى بعض الصعكبات التي تكاجو الطبلب في دراستيا

قد تفكقت عمى المجمكعات الضابطة  (التي درست باستخداـ الحاسكب)المجمكعات التجريبية 
 . (التي لـ تستخدـ الحاسكب في التعمـ)

كلقد شجعت ىذه الدراسات عمى استخداـ الحاسكب في التعميـ، كالذم أصبح في الكقت 
 .الحاضر أمران مسممان بو بؿ كبدأ الحديث كمف ثـ التخطيط الستخداـ اإلنترنت في التعميـ

, ( 2001, إبراىيـ )  ك, (2003, العجمكني )دراسة :  كمف ىذه الدراسات
. (ZAVOTKA , 1993)كدراسة زافكتكا ,  (2003,أبكيكنس)ك, (1999,الرفاعي)ك

 : ـ الواقع الحالي لممدارس في الجمهورية العربية السورية1:2:9
ال تزاؿ العممية التعميمية تتـ داخؿ الصفكؼ الدراسية عمى مستكل المراحؿ التعميمية 

االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية، كتركز عمى المعمـ كمصدر أساسي لممعمكمات، كتتـ بالطرؽ 
 .التقميدية المعتمدة عمى الكتاب الكرقي كالقمـ كالسبكرة كبعض الكسائؿ التعميمية القديمة

كقد تكصؿ الباحث مف خبلؿ قيامو بزيارات ميدانية لبعض المدارس في مدينة طرطكس 
كدمشؽ، كحيث أف استخداـ التكنكلكجيا في التعميـ  قد أصبح أمران حتميان، كليس ترفان لما لو مف 

آثار إيجابية عمى  عممية التعميـ كالتعمـ في كافة المراحؿ الدراسية، إلى نتيجة ىامة مفادىا أف ال 
بد مف تعديؿ كتطكير سياسة التعميـ بحيث تجعؿ التكنكلكجيا أداة أساسية في العممية التعميمية 

 .في جميع المراحؿ التعميمية
كلذلؾ كاف ال بد مف التفكير بمدرسة المستقبؿ في ضكء التكنكلكجيا كالتطكر المتزايد في 

في ىذا المجاؿ  ( األجنبية–العربية )كبعد مراجعة األدبيات المتخصصة , كؿ مجاالت التعميـ
كتحديد المبلمح األساسية , يمكف كضع التصكر المقترح لمدرسة المستقبؿ في ضكء التكنكلكجيا

 . ليا
 : أهداف مدرسة المستقبل و بيئتها التعميمية2:2:9
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: تيدؼ مدرسة المستقبؿ إلي تحقيؽ األىداؼ التػػاليػػػػػة
 0 ػ كضكح األىداؼ التربكية التي تعمؿ المدرسة عمى تحقيقيا1
.  ػ ترسيخ االنتماء الكطني، كالحفاظ عمى اليكية العربية2
.  (الكجدانية, الميارية, المعرفية):ػ تحقيؽ النمك الشامؿ كالمتكامؿ لممتعمميف في كافة المجاالت3
 .ػ تطبيؽ مبدأ ديمقراطية التعميـ، كتحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص4
 0أك التعمـ مدل الحياة (المستدامة)ػ األخذ بمفيـك التربية المستمرة 5
 0ػ اإليماف بأىمية العمـ كالتكنكلكجيا كضركرة امتبلؾ ميارتيما كمقكمات التعامؿ معيما6
 0ػ تحقيؽ التعمـ الذاتي كالتعميـ عف بعد7
. ػ ربط التعميـ باحتياجات المجتمع ، كاإليفاء بمتطمبات سكؽ العمؿ8
 .ػ الربط بيف حمقات التعميـ المختمفة ك االىتماـ ببرامج ذكم االحتياجات الخاصة9

 0ػ إكساب المتعمميف ميارات التفكير بأنكاعو المختمفة10
ػ استخداـ الكسائط المتعددة في تدريس المناىج كالتدريب عمى استخداـ تكنكلكجيا الحاسبات 11

 0كاالتصاالت كالمعمكمات
كحب , ك القدرة عمى تعمـ كيؼ نتعمـ, كلذة التعمـ,  ػ أف تنقؿ إلى طبلبيا الرغبة في التعمـ12

بؿ إف المرء يستطيع  أف يتخيؿ مجتمعان يصبح كؿ فرد فيو معممان كمتعممان , االستطبلع العقمي
نقبلن . (20ص, 1998,تقرير المجنة الدكلية لمقرف الحادم كالعشريف , اليكنيسكك)عمى نحك دكرم 

 .عف بشارة
         كيمكف أف تصمـ البيئة التعميمية، بحيث تصبح بيئة إلكتركنية، كىي البيئة 

، كيتـ تصميميا طبقان  لفمسفة  Virtual Education Environment     (VEE)االفتراضية
أ : تكنكلكجية تعمؿ عمى أىداؼ ىذه المدرسة، كتتصؼ البيئة التعميمية لمدرسة المستقبؿ بما يمي
ػ تحتكم عمى تجييزات بيئية تفاعمية، كصفكؼ افتراضية مكزعة بالمدرسػػة، كتكفير مداخؿ 
 متنكعة لشبكات محمية كعالمية ، كبريد إلكتركني ، كمجمكعات بريدية ، كاالتصاؿ عف بعد

(Telnet) كاالتصاؿ المباشر ،(On Line) كتبادؿ الفيديك تحت الطمب  ،(VOD)   كأقمار
 0صناعية كتمفزيكنات متفاعمة، كمكاد تعميمية فكرية عالمية

ب ػ تمكف البيئة التعميمية لمدرسة المستقبؿ ىيئة التدريس كالطبلب مف حضكر المؤتمرات 
جراء المناقشات كالتفاعبلت السريعة األخرل مع جميع األطراؼ التي  كاالجتماعات عف بعد، كا 

 .يمكف أف تشارؾ في العممية التعميمية
ت ػ تساعد بيئة مدرسة المستقبؿ عؿ نشر المعمكمات كالكثائؽ إلكتركنيان في صكر ككسائؿ  

     0متعددة،  مما يكفر تشكيمة معمكمات كاسعة كمتعددة المصادر كاألشكاؿ
 0ث ػ تتيح إمكانية استبداؿ المعمكمات بأشكاليا المختمفة عند الحاجة إلى ذلؾ 
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 ج ػ إعطاء دكر كامؿ لعمميات االتصاؿ المباشر بيف ىيئة التدريس كالطبلب كاإلدارة التعميمية 
 .كالمنزؿ

ح ػ إدارة قكاعد البيانات التعميمية عف بعد بمراكز التعمـ االفتراضية، كالمكتبات اإللكتركنية  
 .كالشبكة التعميمية

 خ ػ تحقؽ التعمـ النشط مف خبلؿ المتعة القائمة عمى اإلبداع العممي كالفاعمية، مما يسمح 
 0بتنمية الطالب في كافة الجكانب

 : مناهج مدرسة المستقبـــل : 3:2:9
 :            يجب أف تتصؼ مناىج مدرسة المستقبؿ بما يمي 

تحقيؽ التكامؿ بيف الجكانب النظرية كالجكانب التطبيقية كبيف األنشطة الصفية كاألنشطة  -1
 .البلصفية

 0ربط المناىج الدراسية بالبيئة المحمية كاحتياجات المجتمع -2
. مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف -3
 .التأكيد عمى مفاىيـ العمؿ كالعمؿ التعاكني -4
. إتباع أسمكب البلمركزية في كضع المناىج لمراعاة االختبلفات البيئية -5
أف تتضمف المناىج الدراسية متطمبات تتعمؽ باألىداؼ التربكية كمكضكعات اختيارية تشبع  -6

.   حاجات المتعمميف الفردية
 0أف تتيح المناىج الدراسية الفرصة إلكساب المتعمميف ميارات عميا في التفكير -7
يشغؿ الجانب العممي فييا , إدخاؿ الحاسب اآللي كالمعمكماتية كمقررات دراسية أساسية -8

 .القسط األكبر
مصفكفة )التكامؿ األفقي كالرأسي في بناء المناىج الدراسية بما يمنع الحشك كالتكرار  -9

 (المنيج
كساب مياراتيا -10  0االرتقاء بمستكل تعميـ المغة العربية كا 
لما ليا مف دكر في ,   االىتماـ بتدريس المغات األجنبية ك خصكصان اإلنكميزية منيا -11

مساعدة المتعمميف عمى الحصكؿ عمى المعمكمات كاالطبلع عمى كؿ ما ىك جديد في 
 . كمساعدتيـ أيضان عمى التكاصؿ مع الحضارة العالمية, العالـ

 :وتتمثل فيما يمي :   ـ تقنيات التعميم والتعمم في مدرسة المستقبل4:2:9           
أجيزة االتصاالت ,ػ تجييز مدرسة المستقبؿ بتقنيات التعميـ الحديثة كبخاصة الحاسب اآللي 1

 0الستخداميا في عمميتي التعميـ كالتعمـ
 0ػ تكفير المقررات المتخصصة لتدريس المعمكماتية كتكنكلكجيا المعمكمات2
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ػ ربط المدرسة بالمؤسسات التربكية األخرل مف خبلؿ التكسع في استخداـ شبكات المعمكمات 3
لما ليا مف , ك ربطيا بالمؤسسات االقتصادية ك االجتماعية 0( العالمية  –المحمية  )كاالتصاؿ 

 .دكر في إعداد المتعمميف ك تمكينيـ مف أدكارىـ المستقبمية
 0 الحاسكبيةSoftwareػ التكسع في إنتاج البرمجيات 4
 .ػ إنشاء القنكات التعميمية المتخصصة في جميع أنكاع مراحؿ التعميـ5
 0ػ اعتماد تقنيات التعميـ الحديثة كأساس في التعميـ كليس ككسيط6
ػ تكفير تقنيات التعميـ كالمعمكمات بأشكاليا المختمفة لمكصكؿ إلي المعمكمات بأسيؿ الطرؽ 7

 0كأقميا كمفة
ػ تدريب المعمميف عمى استخدـ التقنيات ككسائؿ االتصاؿ الحديثة كتكظيفيا في عمميتي التعميـ 8

 .كالتعمـ
 :وتتمثل في اآلتي: ـ التقويم واالمتحانات في مدرسة المستقبل5:2:9          

 .االستفادة مف قدرات الحاسب اآللي مف خبلؿ استخدمو في عممية التقكيـ -1
 .أف يككف التقكيـ شامبلن لمختمؼ عناصر العممية التعميمية كلجكانبيا المتعددة -2
إنشاء بنكؾ األسئمة كتطكير استخداميا كتحديثيا بما يضمف االرتقاء بالمستكيات التحصيمية  -3

 .لمطبلب
 .كضع معايير تحصيؿ عالمية كتطكيرىا -4
 .كضع مستكيات لؤلداء -5
التركيز عمى تقكيـ الجكانب الميارية كالكجدانية بجانب تحقيؽ مستكيات عميا في الجانب  -6

 0العقمي
 :وتتمثل فيما يمي :  (المعايير) ـ مواصفات خريج مدرسة المستقبل 6:2:9    

أف يجيد عمكـ المستقبؿ، كأف يككف قادران عمى الحصكؿ عمى المعارؼ مف مصادرىا  -1
 . المختمفة

 0أف يككف قادران عمى التعمـ الذاتي -2
كقبكؿ , أف يمتمؾ ميارات االتصاؿ، كيتعامؿ مع ثقافة اآلخر كحضارتو كاالستفادة منيا -3

 .االختبلؼ بيف البشر
كخدمة المجتمع , أف يككف قادران عمى االنخراط في المجتمع كالكفاء بمطالب سكؽ العمؿ  -4

 .المحمي
 .أف يككف قادران عمى االختيار الحر لمينة المستقبؿ -5
 .أف يككف قادران عمى الحفاظ عمى ىكيتو العربية -6
 .أف يككف قادران عمى العمؿ بركح الفريؽ كالعمؿ التعاكني بما يحقؽ ركح المنافسة -7
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 .أف يككف قادران عمى النقد البناء -8
 .أف يككف قادران عمى اتخاذ القرارات -9

 .أف يممؾ القدرة عمى التكيؼ ك التفاكض ك الحكار -10
 : ـ إعداد معمم مدرسة المستقبل لمواكبة عصر التكنولوجيا7:2:9

 تكنكلكجيا – االتصاالت–الحاسبات) كؿ المعمميف بحاجة إلى التدريب عمى تقنيات العصر 
، ليتسنى ليـ التعامؿ مع األجيزة الحديثة، كمتابعة الطبلب سكاء داخؿ الصفكؼ (المعمكمات

 :أثناء الحصص النظرية أك العممية أك خارجيا، خصكصان في المجاالت التاليػػػػػة 
.  نظـ تشغيؿ الحاسب كخصكصان ما يتصؿ منيا بالشبكات–أ 
 .استخداـ الكسائط المتعددة بكفاءة كفاعمية- ب
 .كمعالجة مشاىد الفيدم- ج
 . التعامؿ مع العركض التفاعميػػػة بكفاءة كفاعمية–د 
 : ـ صفات معمم مدرسة المستقبل8:2:9             
 .أف يككف قادران عمى استخداـ التقنيات الحديثة في عممية التعميـ كالتعمـ - 1
. أف يتمتػػػع بقػػدرات عقميػػػػة فػائػػػػقة - 2
 .التمتػػػع باتجاىػػات إيجابيػة نػػػحك طبلبػػػػو - 3
إنشاء مكاقع  )أف يككف مدربان عمى تصميـ كنشر الصفحات التعميمية عمى اإلنترنت - 4

 .   ( تعميمية
أف يككف قادران عمى تصفح المكضكعات ذات الصمة بتخصصو مف خبلؿ شبكات - 5

. المعمكمات
. ػ أف يككف قادران عمى إدارة العممية التعميمية الفعالة كالمتفاعمة مع البيئة التكنكلكجية6
و منها  : ـ بعض النواتج المقترحة لمدرسة المستقبل فى ضوء التكنولوجيا 9:2:9 
 ػ سيككف استخداـ الحاسبات اآللية كشبكات المعمكمات المحمية كالعالمية في متناكؿ كؿ 1

.     متعمـ
 سيككف التعمـ في جماعات تتمكف مف استخداـ البرمجيات التعاكنية متعددة الكسائط كالبريد- 2

 0اإللكتركني
 سيككف المعممكف قادةن كمرشديف لتعميـ طبلبيـ مف خبلؿ استخداميـ الخبير لمحاسبات- 3

 0كشبكات المعمكمات المحمية كالعالمية 
سكؼ تتيح شبكات المعمكمات المحمية كالعالمية كأدكات إنتاج البرمجيات المختمفة  - 4

 .لممعمميف التغمب عمى مشكمة التغيير السريع في محتكل المكاد التعميمية
 سكؼ يحؿ التنكع  في المكضكعات كالمحتكل المناسب لتنكع الطبلب  محؿ التجانس- 5
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 0المفركض حاليان بحجة أف أم شيء يناسب الكؿ
 .سكؼ يصؿ تحصيؿ الطبلب إلى درجة اإلتقاف- 6
 سكؼ تتحسف اتجاىات الطبلب كالمعمميف نحك التعميـ كالتعمـ مف ناحية، كنحك المدرسة- 7

. كالمجتمع مف ناحية أخرل

 :(Attitudes) االتجاهاتـ 10
 :ـ أهمية االتجاهات1:10

المكضكعات كالظكاىر   تفسر تككيف االتجاىات نحك شتىأفىنالؾ عدة نظريات يمكف 
 التعمـ االجتماعي النظرية السمككية كالنظرية المعرفية كنظرية ىذه النظريات برزأك
يدرككف ما يكاجيكنو  األفراد أف افتراض إلىالنظرية المعرفية كتستند . (360ص,2000,ممحـ)

 معرفية كأبنيةلدييـ مف معارؼ  التي يدرككنيا، كيتحدد ذلؾ بما بالطريقة بصكر مختمفة كمرتبطة
كلذلؾ فاف اتجاىات الفرد ىي عبارة عف صكر  خزف المعرفة كاستيعابيا كاستراتيجيات معرفية في
ف االتجاىات إكىكذا ؼ  المعرفية،أبنيتومدمجة في  عمى شكؿ خبرات ذىنية مخزكنة لدل الفرد

كتعمؿ ىذه النظرية . (166ص,2001قطامي كقطامي،) األفراد  معرفية مخزكنة في ذاكرةأبنية
عادة االتجاهف مكضكع أمعمكماتو بش تنظيـ إعادةعمى مساعدة المتعمـ عمى   تنظيـ البنى كا 

الشناكم ) كالبيانات المستجدة بشاف المكضكع المعمكمات المعرفية المرتبطة بو في ضكء
 .(186ص,2001,كآخركف

 معرفة درجة إلىجؿ التكصؿ أيستعمؿ مف  كىك تجاه تصكرم كالغريزة،ااالتجاه النفسي 
كمعرفة اتجاىيـ مف ناحية   كالقيـ السائدة،أك المبادئمف العادات كالتقاليد  األشخاص مكاقؼ

ف مظاىر الحياة النفسية كافة تخضع إك السياسية، العناصر البشرية كالعقائد عدد مف
 .(9ص,1985,حسيف).لبلتجاىات
ف مكجية   نكاتج عممية التنشئة االجتماعية، كىي تعد محدداتأىـاالتجاىات مف   دراسةكا 
 .(355ص,2000,ممحـ) منظمة لمسمكؾ االجتماعي ضابطة
 مف استعمؿ تعبير اتجاه في مؤلفو أكؿ (Sbenser ) لقد كاف الفيمسكؼ االنكميزم سبنسر 

لكف , كضع تعريؼ مشترؾ لبلتجاىات كطبيعتيا  كلـ يتفؽ عمى,(1862)عاـ المبادئ األكلى 
 االتجاه حالة مف االستعداد النفسي أفالبكرت كىك   التعاريؼ قبكال تعريؼ العالـ جكردكتأكثر

كخبرتو التي تسبب تأثيران مكجبان في استجابات الفرد لكؿ  كالعقمي الناتج مف تجربة الفرد
 . (9ص,1985,حسيف) كالمكاقؼ التي ترتبط بيذا االتجاه المكضكعات

كالتنبؤ بو كتخدـ في نفس الكقت اإلنساني لتفسير السمكؾ  كتعد االتجاىات كسيمة مناسبة
 االتساؽ كاالنسجاـ بيف ما يقكلو الفرد كما يفكر بو كما يعممو إيجاد تيدؼ إنسانيةحاجة 
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.(Wong&Anderson1971,126)   معرفة االتجاه تساعد الشخص عمى تفسير إفذلؾ 
 فضبلن عف مساعدتو عمى التكافؽ  معنى كداللة،إعطائياكالخبرات التي يمر بيا كعمى  المكاقؼ

 .(77ص,2000الكبيسي كالداىرم،) النفسي كاالجتماعي كالميني
    :مكونات االتجاهاتـ 2:10

 : تتككف االتجاىات النفسية مف ثبلثة مككنات

  :(Cognitive Component) المعرفي) المككف الفكرم ػ 1:2:10
 يحتكم المككف إذ عمى ما يعرفو عنيـ األشخاص أك يعتمد اتجاه الفرد نحك المكضكعات إذ
ف كاف إالمكضكعية المتكافرة لدل الفرد عف مكضكع االتجاه، ؼ عمى المعمكمات كالحقائؽ المعرفي

ف ىذه العممية تتطمب عدد مف إؼ ،آخرتفضيؿ مكضكع عمى مكضكع   عمميةأساسواالتجاه في 
لذا تتضمف اتجاىات الفرد نحك عدد مف  كالتمييز كالفيـ كاالستدالؿ كالحكـ، العمميات العقمية

  تعقيدباختبلؼجانبان عقميان يختمؼ مستكاه  ،األمية مكافحة أكاالجتماعية كتمكث البيئة  المشكبلت

 .(176ص,2001،كآخركفالشناكم )المشكمة 
  :(Affective Component)   المككف العاطفي الكجداني ػ2:2:10

 لمشاعر الحب أك األفكار أك لؤلشياء االيجابي كالسمبي اإلنسافكىك الذم يتعمؽ بتقييـ 
بتككينو العاطفي  يكجييا الفرد نحك مكضكع االتجاه كيرتبط كالكراىية التي

 .(186ص,2004محمد،)
 Behavioral Component : (الميؿ لمفعؿ) المككف السمككي ػ3:2:10

يمتمؾ الفرد اتجاىات ايجابية نحك  فعندما ،اإلنسافتعمؿ االتجاىات بكصفيا مكجيات لسمكؾ 
 كاف يحمؿ اتجاىا إذا  أماايجابي نحكىا، نو يندفع نحك العمؿ عمى نحكإالمكضكعات ؼ عدد مف

تجاه ذلؾ المكضكع  نو يستجيب عمى نحك سمبيإسمبيان نحك مكضكع ما ؼ
 .(42ص,2002،كآخركفالظاىر)

  : االتجاهات خصائصـ 3:10

 : أىميالبلتجاىات خصائص متعددة 

 .  كليست كراثيةيمكف تعممياك االتجاىات مكتسبة ػ 1

عبلقة بيف فرد كمكضكع مف  ال تتككف االتجاىات مف فراغ كلكنيا تتضمف دائمان   ػ 2
 .المكضكعات

 . لبلتجاىات خصائص انفعالية ػ 3

 . تتعدد االتجاىات كتختمؼ حسب المثيرات التي ارتبطت بيا  ػ 4

 .  مف المكضكعية مف حيث المحتكلأكثرتتغمب عمى االتجاىات الذاتية  ػ 5 

 االتجاىات ليا صفة الثبات النسبي كاالستمرار النسبي لدل الفرد، كمف الممكف تعديميا ػ 6
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  .(175ص,2001قطامي كقطامي،).كتغييرىا تحت ظركؼ معينة 

 . كعامة االتجاىات محددة ػ 7

  . مكجبكآخر  اتجاه سالبأكتقع االتجاىات بيف طرفيف متقابميف مثؿ مؤيد كمعارض  ػ 8

  .تعديمو كتغييره  قد يككف ضعيفان يمكفأكقد يقاـك االتجاه التعديؿ كالتغيير  ػ 9
 .(141ص,2004كلي كمحمد،)

 .كالتقدير كيمكف التنبؤ بيا االتجاىات قابمة لممبلحظة كالقياس  ػ 10

 . المعرفي كالبعد االنفعالي تتككف االتجاىات مف بعديف رئيسيف ىما البعد ػ 11

 ألفاظ أكالشعكرية التي يعبر عنيا بكممات  يظير عدد مف االتجاىات في سمككيات الفردػ 12
الفرد البلشعكرية مثؿ سقطات المساف كغير ذلؾ   في سمككياتآخركيظير عدد  خاضعة لمضبط،

 .(147ـ146ص ص,2001وقطامي، قطامي) مف السمككيات التي ال تخضع لمضبط

  :مقاييس االتجاهاتـ 4:10

المقاييس المستخدمة في العمكـ االجتماعية لقياس خصائص مختمفة ىي مقاييس  أىـ مف إف    
 أم تمؾ التي تستعمؿ لقياس درجة اتجاه كاستعداد نفسي دائـ متعمؽ بمسائؿ محددة ,االتجاىات

   .(163ص,1998دلك،)

 : السبللـ كمنيا  متعددة مف قياسات االتجاىات تسمى بقياساتأنكاعكىنالؾ 
  (مقياس البعد االجتماعي)طريقة بكجاردكس ػ 
المساقات المتساكية   Thurston كطريقة ثرستكفػ 
  Guttman كطريقة جتمافػ 
 ,استخداـ كاسع في البحكث التربكية كالنفسية كىذه الطريقة ذات  Likert كطريقة ليكرتػ 

التقديرات التراكمية كدرجة الفرد عمى المقياس ىي   طريقة سماىا طريقةإلىتكصؿ ليكرت  فقد
 الطرائؽ انتشاران أكسع ىذه الطريقة مف أصبحتكقد  جميعيا، مجمكعة تقديراتو لعبارات المقياس

 .(48 ص,1995الياس،)  كدقتياإعدادىالسيكلة  لبناء مقاييس االتجاىات
  :بدائؿ ىي  خمسإلىكغالبان ما تصنؼ االتجاىات في السمـ 

 .إطبلقان غير مكافؽ  غيرمكافؽ، متردد، مكافؽ، مكافؽ جدان،)

(Oppenheim,1979,p134) 
 : اآلتيةكتشمؿ طريقة ليكرت الخطكات 

أم ) المعارضة المتطرفة إلىممكف مف العبارات تتراكح بيف التأييد المطمؽ  كبر عددأجمع  ػ 1
 .  العبارات المحايدةإسقاطمع  (االتجاىيف السالب كالمكجب في

عمى لجنة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كيطمب منيـ تحديد الجية  تعرض العباراتػ 2
 .كىؿ ىي صادقة في قياس ىذه الكجية (إيجابان  أكسمبان )العبارة التي تقيسيا 
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 .المحايدة التي تمثؿ كاقعان  تستبعد العبارات ػ 3

 . يعد المقياس في صكرتو المبدئية ػ 4

  مف العينة نفسيا التي سكؼ يطبؽ عمييا ىذا المقياس تمييدان أفراديطبؽ المقياس عمى  ػ 5

 .لتقنينو

 التجزئة أككركنباخ  لفاأمعامؿ ) الصكرة النيائية لممقياس كحساب معامؿ الثبات  ػ إعداد6
 .(240ص,1992,العطية )(49ص,1995الياس،) (النصفية

إلى أىمية مقاييس االتجاىات في تحديد االتجاه االيجابي باستخداـ طريقة الباحث كيشير 
 . كتفضيميا عمى الطريقة التقميدية في التدريس,(التعمـ النشط)التدريس المقترحة 

 :الخالصة
مع  التعمـ النشط عبارة عف طريقة تعمـ كطريقة تعميـ في آف كاحد، حيث يشارؾ الطمبة       

كجكد معمـ يشجعيـ عمى تحمؿ مسؤكلية تعميـ أنفسيـ بأنفسيـ تحت إشرافو الدقيؽ، كيدفعيـ إلى 
تحقيؽ األىداؼ الطمكحة لممنيج المدرسي، كالتي تركز عمى بناء الشخصية المتكاممة كاإلبداعية 

 . لمطالب

فإف المعمـ كاف كسيبقى ىك , كميما تعددت العكامؿ التي تؤدم إلى تقدـ التعميـ كتتشابؾ
أحد أىـ العكامؿ إف لـ يكف أىميا عمى اإلطبلؽ في تحقيؽ التقدـ التعميمي كالكصكؿ إلى مدرسة 

 .متطكرة قادرة عمى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة بكفاءة عالية
كاستنادان إلى ما سبؽ، فإف تدريب مدرسي الفيزياء عمى استراتيجيات التعمـ النشط، قد يؤدل 

إلى تحسيف أداء المدرسيف، كرفع مستكل تحصيؿ طمبتيـ، مف خبلؿ استخداـ المفاىيـ العممية 
 التعمـ النشط لمدرسي تكىذا ما أعطى الباحث مسكغان آخر الستخداـ إستراتيجيا, الصحيحة

مما ينعكس بدكره عمى كشؼ المفاىيـ العممية البديمة كتصحيح , الفيزياء كقياس مدل فاعميتو
 .الخاطئة منيا
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 الفصل الثالث
 البديمة أواًل ـ المفاهيم العممية والمفاهيم

 :مقدمة
 مف بيف المصطلحات الكاسعة  misconceptionsيعد مصطلح المفاىيـ الخاطئة 

االنتشار كذلؾ منذ تبنيو في الندكة الدكلية عف المفاىيـ الخاطئة في العلـك كالرياضيات عاـ 
ليس بالضركرة أف )كقد استخدـ مصطلح التصكر الخطأ لكصؼ التفسير غير المقبكؿ » , 1983

« لمفيـك ما بكساطة المتعلـ بعد المركر بنشاط تعليمي معيف (ييكف خاطئان 
 (. 298،ص2002زيتكف،)

مستكل المعرفة :  كمف العكامؿ التي تساعد على تيكيف التصكر الخاطئ عند الطلبة
السابقة بالمفاىيـ العلمية لدل الطلبة كعدـ يفاية المستكل العلمي للمعلـ كاليتب كالملخصات 
ككسائؿ األعبلـ كالتكاصؿ االجتماعي كالبلسليي التي تقدـ مفاىيـ غير ميتملة كقلة استخداـ 

 .المختبر كأسئلة االمتحانات
    كقد جرت محاكالت عديدة لبلكرة نماذج كاستراتيجيات تدريسية يستطيع المدرس مف 

كتساعد أساسان المتعلـ على ايتساب المفاىيـ بصكرتيا , خبلليا تدريس المفاىيـ في حجرة الصؼ
, نمكذج دكرة التعلـ: كتعديؿ التصكرات الخاطئة لديو، كمف ىذه النماذج التدريسية, الصحيحة

كنمكذج كيتلي  ,كنمكذج التعلـ البنائي, كنمكذج درايفر, (نمكذج التغير المفاىيمي)كنمكذج بكسنر 
 . Beethكنمكذج , 1994كنمكذج الخليلي , Woodsكنمكذج 

 : تتضمف استراتيجيات تعديؿ التصكرات الخاطئة حسب نمكذج بكسنر أربع مراحؿ
  ػ التيامؿ  1   
  ػ  التميز  2   
  ػ التبادؿ  3   
 (Posner et al, 1982, PP 195 -209) ػ التجسير المفاىيمي   4   

 :  أف يضيؼ إلى أدكاره السابقة أدكاران جديدةPosner    كعلى المعلـ في نمكذج 

 .أف ييكف المعلـ غير متقبؿ للمفيـك الخاطئ كليس بالنسبة للطالب ػ1

 (.75-74، ص ص1988فاطمة،)أن يمثل مثااًل لمتفكير العممي  ػ2

كيسعى إلى ,  أما نمكذج التعلـ البنائي فيك نمكذج تدريسي قائـ على النظرية البنائية
كمعارفيـ مف خبلؿ أربع مراحؿ مستخلصة مف , مساعدة المتعلميف على بناء تصكراتيـ العلمية

 : دكرة التعلـ ىي
 ػ الدعكة  1
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  ػ االستيشاؼ2
  ػ اقتراح التفسيرات كالحلكؿ 3
 .(Yager,1991, P P 52-57)ػ اتخاذ القرار كتطبيقو 4

 تسير ىذه المراحؿ بشيؿ متتابع في خطة سير الدرس فقد تؤدم أم مرحلة مف مراحؿ »      ك
 (.  441،ص1996الخليلي كآخركف،)«كمف ثـ إلى استمرارية الدكرة, النمكذج إلى دعكة جديدة

يجب على المعلـ أف يدرؾ في ىذا النمكذج أف المعرفة تبنى لدل األفراد مف خبلؿ 
 .التفيير كالنشاط كال تستقبؿ بجمكد فقط

ييتـ بخلؽ بيئة تعلـ كتعليـ فعاليف كعلى المعلـ أف ييكف مرحان » يما يجب أف 
كمتسامحان في عملو مع الطبلب كبذلؾ ينمي اتجاىات إيجابية لدييـ نحك العمؿ 

(.  477ص,2003,نشكاتي) «المدرسي
كلما ياف اليدؼ األساسي للتربية ىك الكصكؿ إلى النمك الشامؿ للمتعلـ مف خبلؿ تفاعؿ 

كبيف المتعلـ يمشارؾ , ميكنات النظاـ التربكم يافة كال سيما التفاعؿ بيف المعلـ يمكجو أكمرشد
بحيث . التعلمية/ياف ال بد مف إشراؾ المتعلـ في العملية التعليمية, كمستيدؼ مف العملية التربكية

يصبح شرييان حقيقيان كفعاالن ذلؾ ألف التفاعؿ االيجابي في المكقؼ التعليمي ىك أساس التربية 
حيث أف طريقة التدريس التقليدية التي تتسـ باإللقاء مف جانب المعلـ , الشاملة المتياملة للمتعلـ

أدت إلى ارتفاع األصكات المطالبة , كالتلقي مف جانب المتعلـ, بما يمثلو مف قيادة كسيطرة
كاالتجاه إلى الطرائؽ كاالستراتيجيات التي تشرؾ المتعلـ , بتطكير طرائؽ كاستراتيجيات التدريس

كبذلؾ يتحكؿ التعلـ مف السلبية إلى تعلـ نشط ييكف , كتزيد مف ايجابيتو في المكقؼ التدريسي
 . المتعلـ فيو مدفكعان إلى التفيير فيما يتعلمو

كفي ظؿ التطكر المعرفي اليبير كتكسعو أصبح ضركريان تنظيـ المناىج التعليمية كفؽ 
كميما تباينت اآلراء كاختلفت النظريات , المناىج بحيث تتناسب مع خصائص يؿ مرحلة عمرية

التي تتبناىا المدارس المعرفية أك االجتماعية أك السلكيية حكؿ اآللية التي يتـ فييا تحديد ىذه 
يبقى االتفاؽ كاحدان على حاجة المتعلميف الملحة لطرائؽ تدريس , المفاىيـ كطريقة تقديميا للطلبة

كتحفز على البحث كالتساؤؿ كالمقارنة , كمناىج جديدة تتكافؽ مع عالـ سريع التطكر كالتغيير
 . كااليتشاؼ الذاتي لما تحتكيو ىذه المناىج

 كنقؿ المعرفة إلييـ ,للمتعلميفىدؼ النظاـ التعليمي إلى تكفير فرص التعليـ كالتعلـ كم
 بإسياـ أيبرالمختلفة مجاالت العمؿ االنخراط في كتطكير قدراتيـ كمياراتيـ بما يمينيـ مف 

نتاجية أعلى تنعيس على مسيرة التنمية الشاملة كالتقدـ الكاسع للمجتمع . كا 
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ف االنفجار المعرفي اليبير الذم يشيده عصرنا أثبت عجز المناىج الدراسية عف نقؿ ىذا أ» إذ  
، 1996كاأليلبي، الياس)« اليـ اليائؿ مف المعلكمات كالمعارؼ إلى المتعلميف باألساليب التقليدية

  (.47ص
عد المفاىيـ العلمية مف أىـ نكاتج التعلـ التي يتـ بكاسطتيا تنظيـ المعرفة العلمية في تك

فيي تمثؿ العناصر المنظمة كالمبادئ المكجية ألم معرفة علمية يتـ ايتسابيا , صكرة ذات معنى
كبالتالي أصبح ايتساب الطبلب ليذه المفاىيـ ىدفان رئيسيان مف أىداؼ , في أم مكقؼ تعليمي

كتساعده على , التعلـ ليكنيا تزيد مف قدرة المتعلـ على تفسير العديد مف الظكاىر الطبيعية
 .تصنيؼ العديد مف األشياء كاألحداث كالمكاقؼ كتجميعيا في فئات يسيؿ تعلميا

 :   المفاهيم ومراحل تكونها وتدريسهاـ1
: ـ المفاهيم 1:1

المفيكـ ليس تعريفان يحفظ  و,تعد المفاىيـ أدكات العقؿ األساسية التي يتـ مف خبلليا التعلـ
كتتطلب ىذه العملية مف الطالب إدراؾ العبلقات  .إنما ىك تيكيف إدرايي ييكنو الطالب ذىنيان ك

 ,بيف مجمكعة مف األشياء أك الظكاىر أك الحقائؽ تربط فيما بينيما بعض الصفات المشترية
فالطالب يمارس عمليات التفيير كالتأكيؿ كالتفسير كاالستنتاج  كيذلؾ التمييز كالتصنيؼ كالتعميـ 

كبالتالي بناء المدرؾ أك المفيـك كلذلؾ فإف عملية تيكيف المفاىيـ نتاج , إليجاد مثؿ ىذه العبلقات
كيؿ مفيكـ لو مدلكؿ معيف أك تعريؼ معيف يرتبط بو كيطلؽ عليو . فيرم للمتعلـكشخصي 
 , أك تقريريان ان  المعنى الداؿ على المفيـك كىذا المعنى قد ييكف كصفيأمسـ مفيـك المفيـك اأحيانان 

  .كعف طريؽ المفاىيـ يتـ التكاصؿ بيف األفراد سكاء داخؿ المجتمعات العلمية أك خارجيا
إف معظـ اليلمات في أية لغة مف اللغات تشير إلى أصناؼ كفئات مف الرمكز أك »

كعادة ييكف مف الضركرم , أيثر مف إشارتيا إلى مفردات ىذه الفئات, األشياء أك الحكادث
 «استخداـ يلمات محددة لجعؿ يلمة كاحدة مف ىذه األصناؼ العامة تشير إلى مفردة بعينو

 (.7،ص1933ميرؿ كتينسكف،)
المستطيؿ كالمربع كالعمليات الحسابية األربع كالحد الجبرم كنياية : كمف أمثلة المفيكـ

كليا صفات , إف المفاىيـ أشياؿ مف الحكافز أك المثيرات»كبصكرة عامة يميف القكؿ , الدالة
 (. 256،ص1997مرعشلي،) «كخصائص شائعة مثؿ اليتاب أك الحرب أك المرأة أك العقاقير

كتختلؼ تعريفات المفيكـ تبعان للنظرة الخاصة بيؿ علـ أك مجاؿ مف مجاالت التفيير 
 . اإلنساني، فيؿ علـ ينظر إلى المفيـك مف زاكية خاصة
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مجمكعة السمات أك الدالالت التي تستدعييا القكل اإلدرايية عند » كيشير المفيكـ إلى 
 «لتجميع صكرة ذىنيو ليذه اليلمة لتمييزىا عف غيرىا مف األشياء, سماع منطكؽ يلمة ما

 (.                                    125،ص1995خكالدة،)
  عقلية يميف بكاسطتيا تجريد الصفات (Process)فينالؾ مف عَرؼ المفيكـ بأنو عملية 

يتعريؼ , المشترية أك إدراؾ العبلقات المشترية التي يميف أف تظير بيف مجمكعة مف المثيرات
سلسلة متصلة مف االستدالؿ تشير إلى مجمكعة مف » : للمفيـك بأنو (Bruner)بركنر 

الخصائص المبلحظة لشيء أك حدث يؤدم إلى تحديد فئة معينة تستتبعيا استدالالت إضافية 
 (.16ص,2005,الياس كمرتضى) «مف خصائص غير ملحكظة

الذم  (خكالدة )كىنالؾ مف أيد على أف المفيـك عبارة عف فيرة أك تصكر يما في تعريؼ 
أف للمفيكـ تعريفيف عند منظرم التربية الحديثة، األكؿ في علـ المنطؽ كالثاني في علـ »يرل 
يشير المفيـك في العلـ األكؿ إلى السمات كالخصائص الجكىرية التي تميز األشياء أك . النفس

األحداث أك األسماء بعضيا عف بعض كترسـ صكر ذىنية لمنطكؽ الشيء ذاتو، أما في علـ 
النفس فإنو يشير إلى الصكر الذىنية التي ييكنيا  المتعلـ عف األشخاص أك األشياء أك األحداث 

                                      (.125،ص1995خكالدة،) «التي يتفاعؿ معيا في البيئة
المفيـك فيرة كصكرة عقلية عف طريؽ تعميـ يستخلص مف » أما ىانت فإنو كجد أف 

 (. 43،ص2000عف الشربيني كصادؽ،) «الخصائص
عملية عقلية يتـ مف خبلليا كضع األشياء ضمف مجمكعات بحيث » : يما تـ تعريفو بأنو
 (.47ص,2003,سعادة) «تجعؿ منيا شيئان ذا معنى

تتطلب التمييز بيف أمثلة , عملية عقلية استداللية»: المفيـك بأنو (Gagne)كعرؼ جانييو 
لكضعيا في فئات على , يستنتج كفقان ليا صكرة ذىنية لمجمكعة مف األشياء, المفيـك كال أمثلتو

 (. 105ص,1999,محمد كآخركف) «أساس تشابييا أك اختبلفيا
نشاط عقلي معقد يمارس فيو الفرد مجمكعة » : بأنو ( Vygotsky)كعرفو فيجكتسيي 

مف الكظائؼ العقلية األساسية التي تمينو مف تصنيؼ األشياء بحيث يفرؽ بيف األمثلة المكجبة 
 (. 45ص,2000,الشربيني كيسرية) «كاألمثلة السالبة بدرجة مقبكلة مف الصحة

تجريد للعناصر المشترية بيف عدة مكاقؼ أك حقائؽ ك تشتمؿ » :  كيعّرؼ المفيكـ بأنو
 «كعادة ما يعطى لو اسـ أك عنكاف. على عمليات تمييز بيف مجمكعة مف المثيرات

 (. 22،ص1995تماـ،)
تنظيمات عقلية عف العالـ قائمة على إيجاد التشابيات بيف » : كعرفت المفاىيـ بأنيا

 (.Author,1993,p7 )«األشياء كاألحداث
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تعميمات تنشأ مف خبلؿ تجريد » :  فقد عرؼ المفاىيـ بأنيا(Cheld)أما تشيلد 
 (.43ص,2009,عف محمد) «الخصائص المميزة كاألساسية لبعض األحداث كتصنيفيا

 للعملية (Product)ػ كىناؾ االتجاىات المنطقية التي نظرت إلى المفيكـ على أنو ناتج 
العقلية يميف تمثيلو برمز أك مصطلح أك اسـ يشير إلى مجمكعة الصفات أك العناصر المشترية 

المفيـك عبارة عف زمرة مف » : يتعريؼ ميرؿ كتينسكف , ألشياء تنتمي إلى فئة مف الفئات
األشياء أك الرمكز أك الحكادث جمعت بعضيا إلى بعض على أساس خصائص مشترية يشار 

 (. 7،ص1993ميرؿ كتينسكف،) «إلييا باسـ أك رمز معيف
اسـ أك رمز خاص يشير إلى مجمكعة مف األشياء أك األحداث » : كعرؼ المفيـك بأنو

 (.                                                                                                            10ص,2009,صالح) «التي جمعت معان كفؽ الخصائص المشترية بينيا
المفيـك بأنو (Austin)كأكستف  (Goodnow)كجكدنك  (Bruner) كعّرؼ بركنر 

سلسلة مف االستدالالت تشير إلى مجمكعة مف الخصائص لمبلحظة الشيء أك حدث يؤدم »
الشربيني )  «إلى تحديد فئة معينة تتبعيا استدالالت إضافية عف خصائص غير ملحكظة

 (.   43،ص2000كصادؽ،
يلمة مجردة أك شبو جملة » :  المفيـك بأنو(Banks & Leab)كيعرؼ بانيس كالب 

 (.110ص,2009,الحكامدة كالعدكاف)  «تحدد كتصؼ مجمكعة مف األشياء أك األفيار
عبارة عف زمرة مف األشياء أك الرمكز أك الحكادث أك » : كعرفو حسيف كسعيد بأنو

المكاقؼ التي جمعت بعضيا إلى بعض على أساس خصائص مشترية يميف أف يشار إلييا باسـ 
 (.35ص,2008,األسمر) «أك رمز معيف

مجمكعة مف األشياء أك األشخاص أك الحكادث أك » : أما سعادة كاليكسؼ فعرفاه بأنو
العمليات التي يميف جمعيا معان على أساس صفة مشترية أك أيثر كالتي يميف أف يشار إلييا 

 (. 110ص,2009,الحكامدة كالعدكاف) «باسـ أك رمز معيف
عبارة عف يلمة أك تعبير تجريدم مكجز يشير إلى مجمكعة مف » : يما تـ تعريفو بأنو

 (.           11ص,2008,البيطار كالعسالي) «الحقائؽ أك األفيار المتقاربة
أك صكرة عقلية ييكنيا  (Mental Construct)تيكيف عقلي » كيعرؼ المفيـك بأنو 

 «المتعلـ عف شيء ما، ينشأ عف تجريد خاصية أك أيثر مف حاالت جزئية، كيعطي اسمان 
(. 192،ص1995زيتكف،)

لتراييب العقلية كااألفيار التصكرات كمجمكعو مف :  كيعرؼ الباحث المفيـك يما يلي
لسلسلة مف العمليات الذىنية التي تيدؼ إلى تحديد الخصائص كالصفات المشترية التي تميز 

 . مجمكعة مف األحداث عف بعضيا البعض
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 :  ـ مراحل تكون المفاهيم 2:1
كاستمرار إعادة تنظيميا تيامليا في ضكء , يقـك بناء المفاىيـ على أساس تتابع الخبرات» 

الخبرات الجديدة، بمعنى أنو ليي يزداد المفيكـ عمقان كاتساعان يلـز دائمان أف تيكف ىناؾ حقائؽ 
كأف تبنى ىذه الحقائؽ على أساس الحقائؽ السابقة ليا، كفي إطار , جديدة ترتبط بيذا المفيكـ

ىذا التسلسؿ المنطقي الكظيفي يصبح لعناصر المكقؼ الجديد معنى بالنسبة للمتعلـ، كتصبح 
النجدم ) «الخبرات السابقة مكظفة في تعميؽ فيمو كتيسير تعلمو للمكقؼ الجديد

 (. 2003كزمبلؤه،
بأف تشيؿ المفيـك بصكرة صحيحة يحتاج إلى بذؿ جيد يبير مف » كقد ُذير بيذا الصدد 

المدرس في التعرؼ على المفيـك كتحليلو كتحديد الطريقة المناسبة لتعليمو، كالتأيد مف تشيلو 
لدل المتعلميف، كيقصد بتشيؿ المفيـك تيكيف صكرة عقلية للمفيكـ في ذىف المتعلـ كليي 

يستطيع المتعلـ تيكيف صكرة عقلية صحيحة للمفيكـ في ذىنو البد مف أف ييكف المفيكـ مناسبان 
 (. 78،ص2008الزىراني،) «للمستكل العقلي لو ليتميف مف استيعابو بصكرة صحيحة

عند تعلـ المفاىيـ البد مف تعلميا في سياؽ مناسب يعتمد على المعرفة السابقة لدل » ك
كينظر إلى المادة المتعلمة على أنيا نظاـ مف المفاىيـ، يتـ بناؤه في تسلسؿ ىرمي مف . المتعلـ

 (.67،ص2000نصر كزمبلؤه،) «المفاىيـ األيثر تجريدان إلى المفاىيـ األقؿ تجريدان 
عملية تيكيف المفيكـ عملية ذىنية معقدة تستلـز تكحيد األفيار، كتختلؼ تمامان عف » ك

عملية حفظ المفيكـ، فعملية تيكيف المفيكـ عملية عقلية ذاتية يقكـ بيا المتعلـ ليعدؿ بيا بنيتو 
كأف العمليات البلزمة لتيكيف المفيـك تبدأ بالتمييز بيف الخبرات المتعلمة , المعرفية كينظميا

 (. 192،ص1995زيتكف كزيتكف،) «كتنتيي بعملية التيامؿ بينيا
 :  و يمر تكوين المفهوم بثالث مراحل هي

بمعنى قدرة المتعلـ على أف يميز بيف الميكنات كالعناصر المتشابية كىك عادة : أ ػ التمييز
 . ما يتـ على المستكل العقلي 

يجاد العبلقات كالصفات العامة : ب ػ التنظيـ كالتصنيؼ  كذلؾ مف خبلؿ مبلحظة الشبو كا 
 . المشترية بيف األفراد

 . كىك تكصؿ الطالب إلى مبدأ عاـ أك قاعدة ليا صفة الشمكؿ: ت ػ التعميـ

ىناؾ عمليتيف تتعلقاف »حيث يرل أف  (نمط ايتساب المفاىيـ)كتسمى طريقة بركنر 
 «كتسبؽ األكلى الثانية كتيكف أساسان ليا. تيكيف المفاىيـ، كايتساب المفاىيـ: بالمفاىيـ كىما

 (. 110،ص2001منصكر،)
 إضافة لذلؾ تشيؿ عملية التصنيؼ في تعلـ المفاىيـ إحدل الخطكات الخمس لتنظيـ تعلـ 

 : المفيـك كىي
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 ػ اسـ المفيـك 1

 .ػ األمثلة المنتمية كغير المنتمية، أك اإليجابية كالسلبية2

 .ػ السمات الجكىرية كغير الجكىرية، أك األساسية كالثانكية3

 .ػ القيمة المميزة4

عملية التصنيؼ باألمثلة المنتمية كغير المنتمية، كتلي السمات المميزة عملية : ػ التعريؼ5
 (. 43،ص2000الحيلة،)التصنيؼ مف حيث األىمية 

 :أما برونر فوصف تعمم المفهوم وفق خمس قواعد أساسية وهي
تشير ىذه القاعدة إلى إثبات صفة مميزة أك تطبيقيا على شيء أك : ػ قاعدة اإلثبات 1

 . مثير، لييكف مثاالن على المفيكـ
تشير ىذه القاعدة إلى صفتيف مميزتيف أك أيثر ينبغي : ػ قاعدة التجميعية أك االقتراف 2 

الشيؿ البسيط، : كىي  (المربع)تكافرىا معان في الشيء أك المثير ليي ييكف مثاالن على المفيكـ 
 . كفؽ قاعدة تجميعية. كاالنغبلؽ، كاألضبلع األربعة المتساكية، كالزكايا األربع المتساكية

تشير ىذه القاعدة إلى تطبيؽ صفات مميزة : ػ قاعدة التضميف االنفصالي أك االقتراني3
كتستخدـ ىذه القاعدة النمط , منفصلة أك مقترنة باألشياء أك المثيرات لتشيؿ أمثلة على المفيكـ

في الشيء أك المثير الذم ييكف مثاالن على  (ب)أك الصفة  (أ)أم تتكافر الصفة  (أك/ إما )
 . مفيكـ اليائف الحي الذم يشير إما إلى إنساف، أك حيكاف أك نبات: مثاؿ ذلؾ. المفيكـ

تشير ىذه القاعدة إلى كجكد صفة مميزة إذا تكافرت صفة مميزة : ػ قاعدة الشرط المنفرد4
فإذا ياف المفيكـ المقصكد  (إذف ... إذا)كتتخذ ىذه القاعدة صيغة . أخرل لتحديد مثاؿ للمفيكـ

 (أ)إذا حدثت : فإف ىذه القاعدة تشترط الصيغة اآلتية (ب)ك  (أ)يتضمف صفتيف مميزتيف مثؿ 
النمك : مثاؿ. (أ)فليس مف الضركرم أف تحدث  (ب)أما إذا حدثت , (ب)إذف يجب أف تحدث 

 . في اليائنات الحية يؤدم إلى زيادة الكزف كالحجـ
تتضمف ىذه القاعدة تكافر شرط متبادؿ بيف صفتيف مميزتيف : ػ قاعدة الشرط المزدكج5

بحيث إذا تكافرت أم منيما فاألخرل حتمان لتحديد أمثلة المفيكـ، كتأخذ ىذه القاعدة صيغة 
.  (إذف ...إذف، ك إذا...إذا)ترييبية 

فإف العبارة تيكف , (ب)ك (أ)فإذا ياف المفيكـ المقصكد يتضمف خاصتيف مميزتيف مثؿ 
ذا حدثت الصفة . (ب)تحدث الصفة  (أ)إذا حدثت الصفة )يالتالي   (أ)تحدث الصفة  (ب)كا 

حتمان كتعد ىذه القكاعد قكاعد منطقية تصؼ العبلقة المحتملة القائمة بيف الصفات المميزة 
.  لمختلؼ المفاىيـ

 (. 135،ص1995عف الزيات،)تتناسب اليتلة طردان مع الحجـ في اليائنات الحية : مثاؿ
 :ويميز اوزوبل بين مرحمتين في تعمم المفهوم
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مرحلة تشييؿ المفيـك كىي عملية االيتشاؼ االستقرائي للخصائص    أك : المرحلة األكلى
 . الصفات المميزة لمجمكعة مف المثيرات

كىي نكع مف التعلـ التمثيلي حيث أف االسـ , كىي مرحلة تسمية المفيكـ: كالمرحلة الثانية
أك الرمز أك اليلمة تمثؿ المفيـك الذم تـ تشيلو بالفعؿ مف المرحلة األكلى 

 (. 33،ص1994خليفة،)
أف عملية  (1995، الزيات، 1996عجيلي كناجي،, 2000عبد اليادم، )يما ذير يؿ مف 

 : ايتساب المفاىيـ تخضع للمحددات التالية
 . ػ مدل شيكع المفيـك كاستخدامو كارتباطاتو كتيراراتو في البيئة التي ينتمي إلييا المتعلـ

ػ خصائص المفيكـ مف حيث يكنو محسكسان أك مجردان كمدل كضكح األمثلة المنتمية 
 . كغير المنتمية

ػ استعدادات المتعلميف كقدراتيـ على ايتساب المفاىيـ كالتعبير عنيا بصكرة مبلئمة، 
 .كطبيعة المرحلة العمرية ليـ كمدل اتساؽ نمكىـ العقلي مع عمرىـ الزمني

ػ إيقاع تقدـ المجتمع معرفيان كثقافيان كمدل تجديده لثقافتو كتقبلو للمدخبلت الثقافية األخرل 
 . سكاء أيانت قائمة أـ مشتقة

 :ـ طرائق تدريس المفاهيم 3:1
تختلؼ الطرائؽ كاالستراتيجيات كالمكاد التي يستخدميا المدرسكف في تعليـ المفاىيـ داخؿ 

حجرة الدراسة مف مدرس آلخر بؿ تختلؼ عند المدرس نفسو عندما يقـك بتعليـ مفيكميف 
 : كلتعليـ المفاىيـ مف قبؿ المدرس ىنالؾ مجمكعة مف األسس ينبغي مراعاتيا كىي. مختلفيف

 .تحديد صفات المفيـك كالسمات الجكىرية التي تميزه عف غيره

 . القاعدة التي تنظـ ىذه السمات في إطارىا

 .االسـ الذم يطلؽ على الصنؼ أك االسـ الذم يطلؽ على المفيكـ

. تحديد األمثلة كغير األمثلة عف المفيـك المراد تعليمو
 (. 129،ص1995؛خكالدة،133،ص2002حافظ،)

؛ 51،ص2001عبدالسبلـ،)كمف أشير طرائؽ تدريس المفاىيـ التي كضعيا التربكيكف 
 (.128،ص1995خكالدة،

 : ػ الطريقة االستقبالية أك اإلستنتاجية1:3:1
يعرض المدرس في ىذه الطريقة المثيرات على الطبلب كاحدان تلك اآلخر بعد إعبلمو 

 . بقاعدة المفيكـ، كيحاكؿ المتعلـ تصنيؼ يؿ مثير لدل عرضو في الفئة المناسبة
 : ػ الطريقة االختيارية أك االستقرائية االستيشافية2:3:1
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كفييا يعرض المدرس جميع المثيرات دفعة كاحدة، كيقـك المتعلـ باختيار المحرض 
المناسب ككضعو في الفئة المناسبة كيتلقى تغذية راجعة بعد يؿ عملية اختيار كيستخلص مف 

, ىذا أف تعلـ المفاىيـ يتكقؼ على قدرة المتعلـ على التمييز بيف المثيرات المرتبطة بالمفيكـ
. كقدرتو على التعميـ أم تجميع ىذه المثيرات أك الصفات المرتبطة تحت صنؼ أك قاعدة

.  (قدرتو العقلية كالنفسية )كحالة المتعلـ  (البساطة أك التعقيد)كيتكقؼ يذلؾ على حالة المفيـك 
 :    وأهم الطرائق المتبعة في تعميم المفاهيم هي

   طريقة دكرة التعلـ(Learning Cycle):  
 : كتتضمف ثبلث مراحؿ
 ػ مرحلة االستيشاؼ 

 ػ مرحلة استخبلص المفيـك 
ػ مرحلة التطبيؽ   

  طريقة منظمات الخبرة المتقدمة(Advancement Experience 

Organizers): 
 :  كتقسـ المنظمات ذات الخبرة المتقدمة إلى نمطيف

ػ المنظمات المتقدمة الشارحة كيستخدـ ىذا النمط حيث تيكف المادة المراد تعلميا جديدة 
كغير مألكفة للمتعلـ حيث تزكد المتعلـ ببناء تصكرم عف مكضكع التعلـ بحيث يميف ربطو 

 . بتفاصيؿ ذلؾ المكضكع
 .  ػ المنظمات المتقدمة المقارنة

  طريقة خريطة المفاىيـ:(Conception Mapping)   
 :تتيكف مف ثبلث خطكات 

المحاضرة، )ػ تقديـ المفيكـ يقدـ المدرس المفيكـ للمتعلميف مستخدمان إحدل طرؽ العرض 
 . أك ييلؼ المتعلميف بالقراءة مف اليتاب  (العرض العملي

ػ تحديد مكقع المفيـك بالنسبة للمفاىيـ األدنى يقـك المتعلـ بترتيب المفاىيـ أألساسية التي 
 . يحتكييا الدرس مف المفاىيـ األيثر عمكمية إلى المفاىيـ األقؿ عمكمية

 .ػ تحديد العبلقات العرضية بيف المفاىيـ
  طريقة مخطط الشيؿv   (Vee Diagrams):  

 : مف جانبيف ىماvكيتيكف مخطط الشيؿ 
كيشتمؿ على المفاىيـ كالمبادئ : تفييرم / ػ األكؿ كىك الجانب األيسر مفاىيمي 

 . كالنظريات
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كيشتمؿ على التسجيبلت أم الكقائع، كيربط : فعلي / ػ كالثاني كىك الجانب األيمف إجرائي 
 كىي عبارة عف األجيزة كاألدكات vاألحداث كاألشياء التي في بؤرة الشيؿ , الجانبيف معان 

 .كالكسائؿ التي تستخدـ في دراسة الظاىرة
  طريقة التعلـ االيتشافي(Discovery Learning): 

 :  كيتضمف التعلـ االيتشافي نكعيف مف التفيير 
كيسير في خطكات محددة متتابعة مف تحديد المشيلة إلى الحؿ متبعان : التفييرالتحليلي- 

 . منطؽ االستنتاج أك االستنباط
كىك نكع مف االستبصار التخميني الذم يقكد المتعلـ إلى التكصؿ : التفيير الحدسي- 

لحؿ فجائي للمشيلة مف دكف المركر بخطكات التفيير التحليلي كليذا النكع أىمية في تنمية 
 .االبتيار لدل المتعلـ

كتعد دكرة التعلـ مف تطبيقات نظرية بياجيو في النمك المعرفي كتعد أفضؿ طرؽ التعليـ 
كتبدأ بالتفاعؿ المباشر بيف , التي تميف المتعلـ مف االرتقاء بتفييره كايتساب المفاىيـ المجردة

, المتعلـ كالخبرة الجديدة، كالتي تثير لديو تساؤالت مما يدفعو للبحث عف إجابات لتلؾ التساؤالت
كصمـ ىذا النمكذج التعليمي لتطكير مفاىيـ . ثـ تأتي مرحلة استخبلص المفيـك كبعدىا تطبيقو
كلعؿ سبب ىذا النجاح يرجع إلى أف دكرة التعلـ , العلكـ كتعليميا كقد حقؽ نجاحان في تعليـ العلكـ

تعد عملية استقصائية في تعلـ المفاىيـ يما تعد ىذه الطريقة في ميداف تعلـ العلكـ منياجان 
يما أنيا تكفر مجاالن ممتازان . ذلؾ بأنيا تتناسب مع الييفية التي يتعلـ بيا المتعلـ, للتفيير كالعمؿ

 (. 202، ص2002؛ زيتكف،232، ص2007الخكالدة،)للتخطيط كالتعليـ الفعاؿ لدركس العلـك 
أما طريقة خريطة المفاىيـ ففييا استطاع نكفاؾ كجكيف االستفادة مف أفيار اكزكبؿ فيما 

يتعلؽ بالتعلـ ذم المعنى في تطكير طريقة مبتيرة في تعليـ مفاىيـ العلكـ، أال كىي التعليـ 
بخريطة المفاىيـ كتتيكف خريطة المفاىيـ مف ثبلث خطكات كتعرؼ بأنيا عبارة عف رسـك 

تخطيطية ثنائية البعد للعبلقات بيف المفاىيـ كيتـ التعبير عنيا يتنظيمات ىرمية متسلسلة ألسماء 
كتبدأ عادة بالمفاىيـ الفكقية الشاملة ثـ تندرج إلى المفاىيـ األقؿ . المفاىيـ كاليلمات الرابطة بينيا

 . عمكمية كشمكالن في مستكيات ىرمية متعاقبة حتى تصؿ في نياية الخريطة إلى األمثلة النكعية
 : تتيكف خريطة المفاىيـ مف ثبلث خطكات 

 . ػ تقديـ المفيكـ1
 . ػ تحديد مكقع المفيـك بالنسبة للمفاىيـ األدنى2
؛ الخليلي 2000 ؛ زيتكف،2005الخكالدة،)ػ تحديد العبلقات العرضية بيف المفاىيـ 3
 فيريان إلى نظرية أكزكبؿ، حيث vينتمي مخطط الشيؿ . (1996؛ سريز كخليؿ،1996, كزمبلؤه

( 2000زيتكف،) كالتي يبدأ مف عندىا بناء المعرفة vتكجد األحداث أك األشياء في بؤرة الشيؿ 
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التفييرم كاإلجرائي، كيتـ التفاعؿ بيف : فيي بذلؾ تؤيد على التفاعؿ النشط مف جانبي العلـ
زيتكف ) vالجانبيف األيمف كاأليسر مف خبلؿ السؤاؿ الرئيس الذم يقع أعلى الشيؿ 

كتفيد ىذه الخريطة في حؿ مشيلة التسلسؿ المعرفي مف خبلؿ تحديد المفاىيـ . (1992كزيتكف،
كالمبادئ المطلكبة إلدراؾ األحداث كاألشياء مكضكع الدراسة كفيميا كتقديميا بطريقة بنائية عند 

 (. 2000زيتكف،)عمؿ التسجيبلت كالتحكيبلت 
كقد أسيمت نظرية بركنر في تقديـ استراتيجية التعلـ االيتشافي كفييا تقدـ المادة التعليمية 

يماليا, للمتعلميف في شيؿ ناقص غير متيامؿ كتتبنى ىذه , كتشجعيـ على تنظيميا كا 
اإلستراتيجية مبدأ التعلـ التعاكني حيث يقسـ المتعلمكف إلى مجمكعات، تعمؿ يؿ مجمكعة على 

زيتكف كزيتكف، )التخطيط لحؿ المشيلة كالتكصؿ لحؿ نيائي تتفؽ عليو جميع المجمكعات 
1992 .) 

 في طريقة منظمات الخبرة المتقدمة إلى أىمية تيكيف المفاىيـ (Ausubel)كدعا أكزكبؿ 
كيرل استخداـ األسلكب . كدمجيا في بنى المفاىيـ للمتعلـ عف طريؽ احتكاء المفاىيـ أيبر منيا

 . الترييبي في عملية التعليـ حيث يبدأ مف العاـ إلى الخاص أك مف البسيط إلى المريب
 : كبذلؾ تيكف مراحؿ تعليـ المفاىيـ عند اكزكبؿ يالتالي
 . ػ إثارة دافعية المتعلميف عف طريؽ تكضيح األىداؼ

 . ػ تقديـ المنظـ المتقدـ
كتضمف تقديـ حقائؽ مختلفة كمفاىيـ تنظيمية في المنظـ العاـ : ػ تقديـ المادة التعليمية

 (. 267،ص1994الحصرم،)
كمنو فإف دكرة التعلـ تعتمد على مجمكعة مف األسئلة لدل المتعلـ ثـ إجابتو عنيا مف 

فتقـك  (مستمدة مف أفيار ازكبؿ)أما خريطة المفاىيـ , خبلؿ استخبلص المفيـك الجديد كتطبيقو
مستمدة مف ) vأيضان طريقة خريطة الشيؿ , على تحديد العبلقة بيف المفاىيـ الرئيسة كالفرعية

مف خبلؿ ( اإلجرائي)تكضح التفاعؿ القائـ بيف البناء المفاىيمي كالبناء المنيجي  (أفيار اكزبؿ
بينما استمدت طريقة التعلـ اإليتشافي مف أفيار بركنر كىي . استخبلص المفيـك الجديد كتطبيقو

كأيضان قدـ ازكبؿ طريقة منظمات , تقـك على ايتشاؼ العبلقة القائمة بيف مجمكعة مف المعلكمات
 . الخبرة المتقدمة كىي مقدمة شاملة تمييدية تقدـ للمتعلـ قبؿ تعلـ المعرفة الجديدة

  كطريقة مخطط (Conception Mapping)كأف يؿ مف طريقة خريطة المفاىيـ  
 تعتمد على تقديـ المفيـك للمتعلـ، أما باقي طرائؽ التعلـ طريقة v (Vee Diagrams)الشيؿ  

, (Discovery Learning) كطريقة التعلـ اإليتشافي (Learning Cycle)دكرة التعلـ 
 فتقـك (Advancement Experience Organizers)كطريقة منظمات الخبرة المتقدمة 

 . على ايتشاؼ المتعلـ للمفيكـ
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يتـ  (مفاىيـ مادية): كبالتالي فإف ركبرت جانيو قسـ المفاىيـ كطرؽ تعلميا إلى نكعيف ىما
التي يتـ تعلميا  (المفاىيـ المجردة)ك, تعلميا بالمبلحظة كالخبرات المباشرة أك غير المباشرة

 . بالمبلحظة عف طريؽ الخبرات البديلة
أما نمكذج بركنر فقد ريز في تعليـ المفاىيـ على عملية التفيير إذ يفترض أف المفيـك 

يما أف الصكر الذىنية التي يشيليا األفراد للمفيـك الكاحد , يتشيؿ لدل المتعلـ أكالن ثـ ييتسب
 . تختلؼ باختبلؼ الخبرات التي يمركف بيا كاختبلؼ طريقة تقليدىـ للمفيـك كتصكرىـ لو

كيرل ازككبؿ أف البنية المعرفية ىي نظاـ مفاىيمي يتـ فيو تنظيـ مزيد مف النظريات 
 . كاألفيار كالمبادئ كاألمثلة المترابطة كيختلؼ ىذا التنظيـ مف شيؿ إلى آخر

كفي ضكء ما سبؽ يتضح أف تدريس المفيـك لو طرائقو كأساليبو كالتي جميعيا تصب 
 : ضمف ثبلث مراحؿ أك طرائؽ أساسية كىي

 ػ الطريقة االستيشافية 
 ػ الطريقة االستنتاجية 
 ػ الطريقة االستقرائية

.  كيما يؤثر يؿ مف المدرس كالمتعلـ في فيـ كاستيعاب المفيكـ
 :  ـ المفاهيم العممية وخصائصها2

 :ـ المفاهيم العممية1:2
ُتعد المفاىيـ العلمية مف أىـ نكاتج العلـ التي يتـ بكاسطتيا تنظيـ المعرفة العلمية في 

صكرة ذات معنى، فيي العناصر المنظمة كالمكجية ألم معلكمات أك معرفة علمية يتـ تقديميا 
،)حيث يدؿ المفيـك العلمي على المسالمة كاالتفاؽ , في الفصؿ الدراسي (.   37،ص2001المقـر

كتعد المفاىيـ العلمية الكحدة األساسية في تعليـ العلكـ، فمف خبلؿ تعلميا يتميف المتعلـ 
كأيد . مف التعرؼ على ما يحيط بو، يما أنيا ىي األساس في البناء المعرفي لدل المتعلـ

النجدم كزمبلؤه على أف المفاىيـ العلمية ىي الكحدات البنائية للعلـك كىي ميكنات لغتيا، كعف 
 (.                                                    340،ص2003النجدم كزمبلؤه،)طريقيا يتكاصؿ األفراد داخؿ المجتمعات العلمية أك خارجيا 

تبدأ عملية التعلـ في المراحؿ التعليمية المبيرة بتيكيف المفاىيـ العلمية كبنائيا كتنميتيا 
أف معرفتنا بالعالـ » (Cleminson,1990)بطرائؽ مختلفة، كفي ىذا المجاؿ ذير يليمنسكف 

الذم حكلنا تنمك كتتطكر منذ الميبلد، كأف المفاىيـ تبنى بشيؿ ذاتي كشخصي، كتبقى في حالة 
« يامنة إلى أف يتـ تعديليا عف طريؽ الخبرات اإلضافية أك عملية التعليـ

(. 8،ص1996الشيراني،)
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أجريت دراسات متعددة حكؿ المفاىيـ العلمية كخرجت بنتائج منيا أف المتعلميف ال يفيمكف 
المفاىيـ العلمية فيمان عميقان، كال يربطكنيا بالظكاىر اليكنية كخبراتيـ الشخصية 

كأضاؼ الحارثي أف الخبرات الشخصية ليست كحدىا العامؿ المؤثر في . (98،ص2001زيتكف،)
استيعاب المفاىيـ العلمية، فينالؾ الخبرات التي تنجـ عف التفاعؿ بيف المتعلـ كأقرانو كالتي 

يعتبرىا بعض المختصيف أحد أسس نظرية بياجيو لدل تطبيقيا في تعليـ العلكـ، إذ أف المتعلميف 
يتعلمكف بعضيـ عف بعض مكاقؼ جديدة مختلفة مما يجعؿ ليذه المعلكمات معنى كتيسبيـ 

 (. 115،ص2000الحارثي،)ميارات جديدة 
كيؤيد الخليلي كزمبلؤه أف عملية تيكيف المفاىيـ عملية طبيعية كمستمرة، يقـك بيا المتعلـ 
مف خبلؿ تفاعلو مع بيئتو الطبيعية كاالجتماعية، كىذا يعني أف المتعلـ يأتي إلى المدرسة كلديو 

كاليثير مف المفاىيـ العلمية المتضمنة . بعض المفاىيـ المبنية على خبراتو الشخصية في بيئتو
في مناىج العلكـ ييتسب المتعلـ مضمكنيا مف مصادر أخرل غير العلـ، كغالبان ما تختلؼ ىذه 

 (.                           78،ص 1996الخليلي كزمبلؤه،)المفاىيـ عف مدلكالتيا المتفؽ علييا مف قبؿ العلماء 
 :                                                                              كيتصؼ المفيـك بالصفات اآلتية بحسب الشيراني 

أم أف المفيكـ عبارة عف تصنيؼ األشياء أك المكاقؼ كيتـ التمييز بينيا كفقان : التمييز
كبذلؾ ييكف المفيكـ أيثر إميانية في تلخيص المعارؼ كالخبرات اإلنسانية مف , لعناصر مشترية
 .المفاىيـ العلمية
المفيكـ ال ينطبؽ على شيء أك مكقؼ كاحد، بؿ ينطبؽ على مجمكعة مف : التعميـ

.                                                                                                      كبذلؾ فيك أيثر شمكلية مف المفيـك العلمي, األشياء كالمكاقؼ
المفيكـ يرمز فقط لخاصية أك مجمكعة مف الخصائص المجردة كلذلؾ فيك أيثر تجريدان : الرمزية

 (.                                                                                                                       23، ص1996الشيراني، )مف المفيـك العلمي 
 : يتـ عف طريقيا (Process)ػ كالمفيـك العلمي مف حيث ىك عملية عقلية 

 .تجريد مجمكعة مف الصفات أك السمات أك الحقائؽ المشترية - 
 . تعميـ عدد مف المبلحظات ذات العبلقة بمجمكعة مف األشياء - 
تنظيـ معلكمات حكؿ صفات شيء أك حدث أك أيثر، كىذه المعلكمات تميف مف تمييز - 

. العبلقة بيف قسميف أك أيثر مف األشياء أك معرفتيا
ىك االسـ أك المصطلح      أك : (Product)ػ كالمفيكـ على أساس أنو ناتج للعمليات العقلية 

الرمز الذم يطلؽ على مجمكعة الصفات أك الخصائص المشترية أك السمات أك العديد مف 
 (.                342،ص2003النجدم كزمبلؤه،)المبلحظات أك مجمكعة المعلكمات المنظمة 

كالداللة  (..اليثافة، الخلية،)ػ يتيكف المفيـك العلمي مف جزأيف االسـ أك الرمز أك المصطلح 
.                                                                                            (أك مجمكعة ذرات تحمؿ شحنة ييربائية: األيكف)اللفظية للمفيكـ يما في 
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يؿ شيء يشغؿ حيزان كلو ثقؿ كيميف إدرايو )ػ يتضمف المفيكـ العلمي تعميمان ما، يما في المادة 
 .                          (بالحكاس

ػ ليؿ مفيـك علمي مجمكعة مف الحقائؽ المميزة التي يشترؾ فييا جميع أفراد فئة المفيـك كتميزه 
 .      (تتحرؾ بالطيراف: الطيكر)عف غيره مف المفاىيـ العلمية األخرل 

التمييز، التنظيـ كالتصنيؼ، التعميـ : كتتيكف المفاىيـ العلمية مف ثبلث عمليات ىي
 (. 78،ص2004زيتكف،)

:  كأىـ التعريفات للمفاىيـ العلمية ىي
ما يتيكف لدل المتعلـ مف معنى كفيـ يرتبط بيلمة أك عبارة علمية » :المفيـك العلمي ىك

(.                                                                                                      39ص,2001,المقـر)« ، أجساميا مغطاة بالشعرءمعينة مثؿ الثديات حيكانات ذات أثدا
مجمكعة مف المعلكمات التي ييكف بينيا عبلقات حكؿ شيء معيف، كتشمؿ »: كيعرؼ بأنو

 (.                                    40، ص2001نشكاف،)« الصفات المشترية كالمميزة ليذا الشيء
يلمة أك مصطلح لو داللة لفظية، يما يعرفكنو على أنو تجريد »:  كيعرؼ أيضان بأنو

 (.48ص,1999,النجدم كراشد كعبد اليادم)« للعناصر بيف عدة مكاقؼ أك حقائؽ
بناء عقلي ينتج عف إدراؾ العبلقات المكجكدة بيف الظكاىر : يعرؼ المفيـك العلمي بأنو

 (.23ص,1996,العاني)كاألحداث أك األشياء ذات الصلة بالعلـك 
صياغة مجردة للخطكط المشترية بيف الحقائؽ العلمية كىك يعبر عف » كيعرؼ أيضان بأنو 

 (. 60،ص1999المحيسف،)عبلقة منطقية بيف معلكمات ذات صلة فيما بينيا 
بينما زيتكف ينظر إلى أف المفيـك العلمي على أنو ما يتيكف لدل المتعلـ مف معنى كفيـ 

 (.78ص,2004,زيتكف)« يرتبط بيلمة أك عبارة أك عملية معينة
األكؿ المصطلح، كالثاني : تؤيد التعريفات السابقة للمفيـك العلمي على ميكنيف أساسييف

المضمكف، ألنو مف المميف أف ييكف المصطلح يلمة أك مجمكعة مف اليلمات تحمؿ اسمان     
في حيف أف المضمكف يعني ما ييتنفو المصطلح مف عبلقات . أك رمزان يدؿ على ظاىرة علمية

أك خصائص مشترية يقـك المتعلـ بتجميعيا مف خبلؿ عمؿ عقلي يكصؼ بأنو عملية استدالؿ 
كاستنتاج يقـك بيا المتعلـ مف أجؿ الكصكؿ إلى تصكر عقلي، أك رؤية ذىنية على قدر مف 

 . التجريد كالعمكمية كالرمزية
 : ـ خصائص المفاهيم العممية2:2

 :يما يلي  (1993,زيتكف)كقد حددىا  
كالداللة اللفظية  (أك الرمز أك المصطلح)االسـ : ػ يتيكف المفيـك العلمي مف جزئيف

  0للمفيكـ
 . ىك عدد البركتكنات كالنيتركنات في نكاة الذرة: العدد الذرم : مثاؿ 
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 0ػ يتضمف التعميـ
القكة التي تربط ذرات العناصر مع بعضيا في المريبات : الرابطة الييميائية : مثاؿ 
  0الييميائية

ػ ليؿ مفيـك مجمكعة مف الخصائص يشترؾ فييا جميع أفراد فئة المفيـك كتميزه عف غيره 
  0مف المفاىيـ العلمية األخرل، كلو خصائص أخرل متغيرة أك ثانكية

 . (جميع فئة المفيكـ)ليا أثداء ترضع صغارىا : الثدييات : مثاؿ 
 . (تختلؼ مف حيكاف آلخر)                 اختبلؼ في يثافة الشعر 

ػ تيكيف المفاىيـ العلمية كنمكىا عملية مستمرة تتدرج في الصعكبة مف صؼ إلى صؼ 
كمف مرحلة إلى أخرل، إذ يتـ البدء مف مفيـك غامض إلى مفيـك أكضح، مفيـك غير دقيؽ 

 0علميا إلى مفيـك أدؽ، كمف مفيـك محسكس إلى مفيكـ مجرد
 : فيركف أف خصائص المفاىيـ تتمثؿ في اآلتي (1996,الخليلي كآخركف)أما 
ػ المفاىيـ عبارة عف مجمكعة مف األفيار تمتلييا مجمكعة مف األفراد، كىي نكع مف الرمزية 1

 .تتمثؿ في اليلمات، كالمعادالت، كالنماذج، كرمكز األفيار
  0ػ مدلكالت المفاىيـ ليست ىذا أك ذاؾ ، كليف المفيـك العلمي قد يعرؼ مف زكايا مختلفة2

ػ المفاىيـ ناتج الخبرة باألشياء أك الظكاىر أك الحقائؽ كىي تلخيص للخبرة كىي تساعدنا على 3
  0التعامؿ مع اليثير مف الحقائؽ

ػ المفاىيـ قد تنتج أيضان مف التفيير المجرد، كقد ييكف ىذا التفيير ناتج عف العديد مف 4
دراؾ العبلقات بينيا ثـ التكصؿ إلى تعميـ معيف منيا  . الخبرات كا 

ػ المفاىيـ قد تنتج مف عبلقة الحقائؽ ببعضيا، كقد تنتج مفاىيـ أيبر مف عبلقات المفاىيـ 5
 (. conceptual scheme)بعضيا، كتسمى في ىذه الحالة اإلطار المفيكمي

ػ ليست مدلكالت المفاىيـ صكران فكتكغرافية للكاقع كلينيا تمثؿ تصكرنا نحف عف ىذا الكاقع أك 6
  0بمعنى آخر رؤيتنا ليذا الكاقع مثؿ مفيكمنا عف الثقب األسكد

ػ ليست يؿ مدلكالت المفاىيـ مكجكدة في الطبيعة أك ليا كجكد حقيقي، كليف العلماء 7
يستخدمكف أساليب مختلفة لفيـ الطبيعة كمف بيف ىذه األساليب ابتيار مفاىيـ جديدة لعبكر 

  0 في الذرةةالفجكة بيف الكاقع كرؤيتنا ليذا الكاقع مف مثؿ مفيـك المدارات االليتركني

ػ لمدلكالت المفاىيـ عبلقات أساسية، عبلقتيا بالناس كعبلقتيا باألشياء، كعبلقتيا األخرل، 8
  0كعبلقتيا باألطر المفيكمية، كعبلقتيا بأساليب المبلحظة كالتفيير المختلفة

ػ مدلكالت المفاىيـ التي تـ التكصؿ إلييا في فرع معيف مف فركع العلـ قد تتحدد بالنمط الثقافي 9
ذا ما تغير ىذا النمط تغير المدلكؿ  . السائد، كا 
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ػ ليست مدلكالت المفاىيـ صادقة أك غير صادقة، كلينيا قد تيكف يافية أك غير يافية للقياـ 10
 . بكظائفيا، كال يميف إثبات صحتيا أك عدـ صحتيا كليف يميف التحقؽ مف مدل الثقة فييا

ػ مدلكالت المفاىيـ قابلة للمراجعة كالتعديؿ نتيجة لتطكر المعرفة العلمية كتقدـ أساليبيا 11
 . كتطكر أدكاتيا

ػ إف المفاىيـ مكجكدة بيف النظريات كالحقائؽ العلمية، كيلما يانت الحقائؽ كالمعطيات قليلة 12
ياف المفيكـ محددان، كقريبان مف الحقائؽ، كيلما زادت الحقائؽ كرأل المتعلـ عبلقات أيثر 

.  زاد اتساع مفيكمو كاقترب مف طرؼ النظريات, كأعمؽ بينيا
كعلى ذلؾ فالمفاىيـ الرئيسية تجعؿ المادة أيثر شمكالن فتقلؿ التفصيبلت كتزيؿ التيرارات كتزيد 

كيميف النظر إلى العلـ على أنو ىـر مقسـ إلى خمسة مستكيات رئيسة . مف فعالية التعلـ
 ( : 1)يما في الشيؿ  (الحقائؽ،المفاىيـ،التعميمات،القكانيف، النظريات): ىي

 

 
 يمثل هرم العمم (1)شكل 

 

النظريات 

 

 القوانين

 

 المبادئ والقواعد

 المفاهيم    
 

 الحقائق
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.  ف المفاىيـ تشيؿ المستكل الثاني مف مستكيات المعرفةفإ كمنو
 :  كزمبلؤه بيف ثبلثة أنكاع مف الخصائص ىي(Klausmeir)  ػ كميز يلكزماير 

 (.35ص,2009,محمد )(23ص,1996,حيدر كعبابنة) 
ىي الخصائص الضركرية لتحديد فيما  : (Defining attributes)ػ الخصائص المحددة  1

فالتعرؼ على مفيـك , إذا ياف المثاؿ الذم تـ اختياره يعد مف أمثلة المفيـك أك البل أمثلة
الفكايو يعني أف يصبح الطفؿ قادران على تحديد ىؿ البرتقالة مثبلن تنتمي إلى مجمكعة 

 .الفكايو أـ ال
ىي خصائص محددة تشترؾ فييا جميع  : (Basic attributes)ػ الخصائص األساسية  2

, فمف الخصائص األساسية  للبرتقالة أنيا يركية الشيؿ, المفاىيـ التي تجمعيا فئة كاحدة
 .    لكنيا برتقالي, نأيليا بعد تقشيرىا

أم , كىي الخصائص غير األساسية : (Variable attributes)ػ الخصائص المتغيرة  3
فمف الخصائص , التي تختلؼ فييا أعضاء فئة كاحدة مف الفئات المكجكدة بالتصنيؼ
 . مذاقيا حلك أك حامض, المتغيرة للبرتقالة في المثاؿ السابؽ يكنيا صغيرة أك يبيرة الحجـ

 فقد أشار إلى خصائص المفاىيـ بصكرة (Denise Richards)ػ أما دينيس ريتشارد  
(.  21ص,2005,الياس كمرتضى )(67ص,2000,الشربيني كصادؽ): أيثر تفصيبلن يالتالي

كالخصائص , ػ المفاىيـ عبارة عف تعميمات تنشأ مف خبلؿ تجريد بعض األحداث الحسية1
ف يانت ليست األحداث الحسية الفعلية, الحاسمة المميزة فيي تمثؿ بعض نماذج , كىي كا 
, إذ يكجد لمعظـ المفاىيـ مدل متسع مف الخصائص التي يميف قبكليا, مف ىذه األحداث

متكحشة , (حصاف)أك حيكانات يبيرة  (سنجاب)فمفيـك الحيكانات يشمؿ حيكانات صغيرة 
 .كغيرىا التي تندرج جميعيا تحت عنكاف أمثلة لمفيـك الحيكانات (قطة)أك أليفة  (ذئب)

فالخلفية المعرفية كالبيئية للطفؿ كما مر بو , ػ تعتمد المفاىيـ في تيكينيا على الخبرة السابقة2
فالطفؿ , مف خبرات كتجارب في الماضي تؤثر بشيؿ مباشر في تيكيف المفاىيـ كتطكرىا

الذم ينشأ في الريؼ ييتسب المفاىيـ المتعلقة بالطبيعة بشيؿ أيثر سيكلة مف الطفؿ الذم 
 .ينشأ في المدينة

 العصفكر يميف أف يرد لذىف الطفؿ عندما يرل ـفمفيك, ػ المفاىيـ رمزية لدل أفراد اإلنساف3
 . أك عندما يسمع صكتو, أك يسمع قصة تتحدث عنو, عصفكران 

فالنباتات مثبلن تضـ األشجار كاألعشاب كنباتات , ػ تنتظـ المفاىيـ كفؽ تنظيمات أفقية كرأسية4
, كمع ذلؾ فيي تختلؼ في بعض الجكانب, كيؿ ىذه األمثلة تنتمي لمفيـك النباتات. الزينة

كىذا ما نسميو , مما يسمح بتصنيفيا إلى مجمكعات داخؿ المستكل نفسو مف النباتات
 .التصنيؼ األفقي
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يلما استمرت عملية , أما التصنيؼ العمكدم فينتج عف تشيؿ فئات أك مجمكعات أيثر تشعبان 
فاألشجار تصنؼ إلى دائمة الخضرة كغير دائمة الخضرة كالتي تصنؼ بدكرىا , التصنيؼ

كتطكر مفيـك , إلى مجمكعتيف فرعيتيف ىما األشجار المثمرة كاألشجار غير المثمرة
 .النباتات عند الطفؿ مرتبط بتطكر قدرتو على التصنيؼ العمكدم كاألفقي ألمثلة المفيكـ

ف الكقت الذم تستغرقو , ػ تتغير المفاىيـ مف البسيط إلى المعقد كمف المحسكس إلى المجرد5 كا 
 .ىذه التغيرات يعتمد على ذياء الطفؿ كفرص التعلـ المتاحة

ػ يتميف الطفؿ عف طريؽ الخبرة المباشرة أف يتعرؼ على العناصر الجزئية المشترية في 6
, األشياء أك المكاقؼ المتشابية بربط ىذه العناصر المشترية فيحصؿ بذلؾ على مفيـك عاـ
فايتساب مفيـك فصؿ الصيؼ مرتبط بالتعرؼ على مجمكعة مف المفاىيـ الجزئية مثؿ 

 .تناكؿ المثلجات, السباحة, ارتفاع درجات الحرارة, اللباس الخفيؼ
 :ظاىرية عامة كباطنية خاصة: ػ تستخدـ المفاىيـ بطريقتيف على األقؿ7

ينطبؽ االستخداـ الظاىر للمفاىيـ على الحاالت التي يعـ فييا االعتراؼ بالمصطلحات التي 
. أك القبكؿ للخصائص المكضكعة للشيء, تيكف كاضحة ليؿ مف يشاىد الشيء أك الحدث

كفي ىذه الحالة فإف , فيختلؼ مف شخص آلخر, أما االستخداـ الباطف أك الخاص للمفاىيـ
 .المفيكـ يعرؼ نتيجة للخبرات الشخصية الذاتية المصاحبة لتيكينو

فصؿ مف : فمفيـك الخريؼ لو اسـ أك معنى عاـ يقبلو الجميع فيك باالستخداـ العاـ لو
كقد , كليف في الكقت ذاتو قد يراه البعض فترة زمنية تثير حالة مف اليآبة كالحزف, فصكؿ السنة

فاستخداـ , يثير عند البعض اآلخر مشاعر السعادة كالفرح الرتباطو بذيرل سارة في الطفكلة
 .المفيكـ ىنا ياف خاصان بأشخاص تأثركا بخبرات ذاتية مصاحبة لمفيكـ الخريؼ

كىي التي تتعلؽ  بذات الشخص أك  )كتيكف المفاىيـ الذاتية , ػ ليؿ مفيكـ شحنة انفعاؿ8
مشحكنة انفعاليان بدرجة أيبر مف المفاىيـ  (بالناس أك األشياء التي ليا صلة بالشخص نفسو

فمفيـك اليرامة , (يالحقائؽ العلمية التي ال عبلقة ليا بشخصية الفرد)المكضكعية 
بعيس مفيكـ الطقس الذم يعد مفيكمان علميان , الشخصية مثبلن يحمؿ شحنة انفعالية عالية

 .ال يثير داخؿ الشخص أم انفعاالت
تقكد إلى  (االحتراـ)فالمفاىيـ االيجابية , ػ تؤثر المفاىيـ على التكافؽ الشخصي كاالجتماعي9

 ؾفإنيا تقكد إلى السلك (السرقة)أما المفاىيـ غير اإليجابية , السلكؾ اإليجابي أك المتكافؽ
 .السلبي أك غير المتكافؽ

كباألسلكب نفسو تيكنت القيـ التي تميز الثقافات , ػ تتيكف اليثير مف مفاىيمنا دكف كعي10
فتصبح ىذه المفاىيـ جزءان مؤثران في سلكينا اليكمي دكف انتباه منا أك معرفة , المختلفة
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يالمفاىيـ المتعلقة ببعض أنكاع األحجار اليريمة التي تجلب , حقيقية بأسباب ممارستيا
 .الحظ كتعطي أصحابيا طاقات إيجابية

فالبساط الطائر كالمينسة السحرية كالعفاريت يليا مفاىيـ , بعض المفاىيـ تيكف غير معقكلة
, إال أنيا تعتمد ببل شؾ على خبرات مباشرة مر بيا الفرد, غير معقكلة كمصدرىا غامض

حتى تصبح جزءان مف , يتيرار القصص أك البرامج التلفزيكنية التي تتحدث عف العفاريت
. منظكمة المفاىيـ التي يشيليا الفرد

 
 : الفرق بين خصائص المفهوم وخصائص الحقيقة 

 : كمنيا  (19،ص1991نادر،)ػ تتميز المفاىيـ عف الحقائؽ بعدد مف الخصائص يما يرل 
ػ أنيا قليلة العدد نسبيان إذا ما قكرنت بالحقائؽ إذ يحتكم العلـ على عدد مف المفاىيـ أقؿ مف 1

 .الحقائؽ العلمية

ف يانت 2 ػ إف المفاىيـ أيثر ثباتان مف الحقائؽ، فالحقائؽ قابلة للتعديؿ كالتغيير، كالمفاىيـ كا 
 . يذلؾ إال أف سرعة تغيرىا أقؿ نسبيان مف الحقائؽ

لذلؾ يميف أف تستخدـ في , ػ إف المفاىيـ تساعد على ربط اليثير مف الحقائؽ بعضيا ببعض3
 . كجعليا مترابطة بصكرة يسيؿ تعلميا, تكفير عبلقة بيف الحقائؽ المختلفة

فالمفاىيـ يميف استخداميا يثيران في تفسير الظكاىر . ػ إف المفاىيـ أيثر استخدامان مف الحقائؽ4
كلذلؾ فإنيا تيكف أسيؿ تذيران مف الحقائؽ كال تنسى . كفي مكاجية بعض المكاقؼ التعليمية

 . سريعان 

 : ػ كميز جراغ كجاسـ بيف المفيـك كالحقيقة بالخصائص الثبلث اآلتية 
أم أف المفيكـ عبارة عف تصنيؼ األشياء أك المكاقؼ كيتـ التمييز بينيا كفقان : ػ التمييز1

كبذلؾ ييكف المفيكـ أيثر إميانية في تلخيص المعارؼ كالخبرات . لعناصر مشترية
 . اإلنسانية

المفيكـ ال ينطبؽ على شيء أك مكقؼ كاحد يما ىك الحاؿ في الحقيقة، بؿ ينطبؽ : ػ التعميـ2
 . على مجمكعة األشياء كالمكاقؼ كبذلؾ فيـ أيثر شمكالن مف الحقيقة

فالمفيكـ يرمز فقط لخاصية أك مجمكعة مف الخصائص المجردة كلذلؾ فيك أيثر : ػ الرمزية3
قد تختلؼ خصائص . (43، ص2004عف سعيدم كبف خميس ،)تجريدان مف الحقيقة 

المفيـك مف حيث عددىا أك صلتيا بالمفيـك كقدرتيا على التمييز فقد تيكف خاصية كاحدة 
أك أيثر مف خاصية، كقد تيكف بعض الخصائص متصلة بالمفيـك كبعضيا غير ذم صلة 

صباريني )بو، كبعضيا يساعد على تمييز المفيـك عف غيره بدرجة يبيرة 
 (.30،ص1992كالخطيب،
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 : للمفيكـ( صفات)عدة خصائص  (69، ص2000الشربيني ك صادؽ، )كقد أضاؼ يؿ مف 
 . ػ تعتمد المفاىيـ في تيكينيا على الخبرة السابقة1

ػ المفاىيـ رمزية لدل المتعلـ، فمفيـك النحلة يميف أف يرد إلى الذىف مف عدة مصادر للتنبيو 2
مثؿ رؤية الحشرة، أك صكت طنيف حاد أك عسؿ النحؿ، أك قطعة مكسيقية باسـ طيراف 

 . النحلة الطنانة

ػ أثبتت الدراسات أنو ال يكجد متعلماف يمتلياف نفس القدرات العقلية كالخبرات التعليمية ذاتيا، 3
 . لذلؾ فإنو لف ييكف متعلماف يمتلياف المفاىيـ نفسيا

ف الكقت الذم تستغرقو 4 ػ تتغير المفاىيـ مف البسيط إلى المعقد كمف المحسكس إلى المجرد، كا 
 . ىذه التغييرات يعتمد على ذياء المتعلـ ك فرص التعليـ المتاحة

 . ػ تتيكف اليثير مف المفاىيـ دكف كعي مف المتعلـ 5
:  كمما سبؽ فإف أىـ ما يميز المفيكـ ىك تضمنو خاصتيف أساسيتيف ىما

ػ الصفات فيقصد بيا المظاىر األساسية أك الخصائص المميزة ذات العبلقة بالمفيـك كالتي على 
. أساسيا يتـ تمييز أمثلة المفيـك ككضعيا في الصؼ

ػ القكاعد فتشير إلى الطرؽ المختلفة التي تنتظـ بكساطتيا صفاتو المميزة كقد تنتظـ الصفات 
المميزة في مفيـك ما كفؽ قاعدة معينة في حيف تنتظـ الصفات المميزة لمفيـك آخر كفؽ 

كيتميز المفيكـ عف الحقيقة بعدة نقاط تجعلو أيثر ثباتان كأيثر استخدامان . قاعدة أخرل
.  كأسيؿ للتعميـ كالتذير

 : ـ أهمية تعمم المفاهيم العممية3
ػ دراسة المفاىيـ العلمية الخطأ كاليشؼ عنيا كمعرفة أسبابيا الحقيقية مرتيزان أساسيان لتطكير 

 .كبناء المناىج
 .كتفادم تيكيف مفاىيـ علمية خطأ في المستقبؿ, ػ اختيار طرائؽ التدريس اليفيلة بتصحيحيا

ػ ذير اكزكبؿ أف تعلـ المفاىيـ العلمية الرئيسية يزيد مف قدرة المتعلـ على تفسير يثير مف 
كبما أف للمفاىيـ الرئيسة صفة العمكمية، فيي تعطي , الظكاىر الطبيعية المرتبطة بيا
 (.98، ص1996عف تلي، )النظرة الشاملة كالمتياملة للعلـ 

 حيث تمثؿ المفاىيـ أنظمة معقدة مف األفيار األيثر تجريدان كالتي يميف بناؤىا فقط بعد 
كليف . خبرات متعاقبة في مختلؼ المجاالت كال يميف كضع المفاىيـ منعزلة بعضيا عف بعض

ف تيكف المفيكـ كما . مف الضركرم نسجيا في نسيج المنيج يلو حتى تعطي المعاني المطلكبة كا 
يرتبط بو مف فيـ كمعنى لدل المتعلـ ال يتـ بشيؿ فجائي، بؿ يتيكف ببطء كفقان لنظاـ منطقي 
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تبنى فيو الخبرات الجديدة المرتبطة بالمفيـك على خبرات سابقة ليا، كتميد في الكقت نفسو 
 (. 23،ص1994الدمرداش،)لخبرات أخرل الحقة 

تمثؿ المفاىيـ معنى العلـ كتحقؽ كظيفة في التنبؤ كالتفسير، كفيـ الظكاىر الطبيعية فيي 
 . تحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تكاجدىا في عبلقة متبادلة في نظاـ أشمؿ يسمى بالمفاىيـ اليبرل

كيكضح بركنر أىمية المفاىيـ يأساسيات للعلـ ألنيا تساعد في فيـ المادة الدراسية، ليكنيا 
تصبح أيثر شمكالن يما تساعد في انتقاؿ أثر التعلـ كفي تنظيـ التفصيبلت في إطار ىييلي 

.  يسيؿ تعلمو
 : ػ كلقد ذير بركنر بيذا الصدد بأف أىمية تعلـ المفاىيـ تظير مف خبلؿ

( 122ص,2002,سبلمة )(92،ص2000الشربيني كصادؽ،  )(95، ص1996تلي، ) 
 (. 57ص,2008,نصار )(338ص,2004,كاطسكف كليندجريف)

ػ إف فيـ أساسيات العلـ أك المفاىيـ اليبرل يجعؿ تعلـ المادة أيثر سيكلة في ىضميا 1
 . كاستيعابيا

 . ػ إنو ما لـ تنظـ جزئيات المادة الدراسية في إطار ىييلي مفاىيمي فإنيا سكؼ تنسى بسرعة2

ػ استيعاب المفاىيـ ىك األسلكب الكحيد لزيادة فاعلية التعلـ كانتقاؿ أثره للمكاقؼ كالظركؼ 3
 . الجديدة

 . ػ االىتماـ بتعليـ المفاىيـ يجعؿ مؿء الفجكة بيف المعرفة السابقة كالبلحقة للتعليـ أمران ممينان 4

ػ تسمح بالتنظيـ كالربط بيف مجمكعات األشياء كاألحداث، يذلؾ فإف تعلـ المفاىيـ يساعد 5
المتعلميف على فيـ كتفسير يثير مف األشياء التي تثير انتباىيـ كالتي يميف أف يستجيبكا 

 . ليا أم يتعلمكىا

 . ػ تقلؿ الحاجة إلى إعادة التعليـ عند مكاجية أم مكقؼ جديد6
 .ػ تعد الكسائؿ التي تعرؼ بيا األشياء المكجكدة في البيئة7

 . ػ تقلؿ مف تعقيد البيئة إذ أنيا تصنؼ ما ىك مكجكد مف أشياء كمكاقؼ8
ػ تساعد في تفسير اليثير مف األشياء كالظكاىر التي تثير انتباه الطلبة في البيئة كتزيد مف 9

 .قدرتيـ على استخداـ المعلكمات في حؿ المشيبلت
 : كقد أشارت الطكيؿ إلى ما يلي

 . ػ تشيؿ المفاىيـ لغة مشترية تميف الباحثيف مف التكاصؿ فيما بينيـ1

 . ػ تشيؿ المفاىيـ للعلماء منظكران أم طريقة لرؤية الظكاىر2

 . ػ تميف المفاىيـ العلماء مف تصنيؼ خبراتيـ كتعميميا3

ػ تشيؿ المفاىيـ العناصر األساسية للنظريات، فيي تعرؼ مضمكف النظرية كخصائصيا 4
(.   41،ص2004الطكيؿ،)
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 : ػ كقد أيد نادر إلى أف المفاىيـ
ػ تساعد على زيادة فيـ المتعلـ للمادة الدراسية إذ أف المفاىيـ تساعد على الربط بيف الحقائؽ 1

 . العلمية المختلفة كبالتالي يسيؿ على المتعلـ تعلميا كيزداد فيمو للمادة الدراسية 

 . ػ تساعد على زيادة اىتماـ المتعلـ بالمادة الدراسية كزيادة دكافعو لتعلميا2

ػ تساعد على انتقاؿ أثر التعلـ، فدراسة المفاىيـ تتيح للمتعلـ الفرصة الستخداـ ما سبؽ أف 3
تعلمو مف مكاقؼ، كذلؾ ألف تعلـ المفاىيـ يساعد على إيجاد العبلقات بيف العناصر 

المختلفة في مكقؼ تعليمي كبالتالي يمينو أف يتعرؼ على أكجو التشابو بيف ما سبؽ أف 
 (.22،ص1991نادر، ). تعلمو كالمكاقؼ الجديدة

فالمفاىيـ مجردات تنظـ عالـ األشياء كاألحداث كالظكاىر المختلفة كالمتعددة في عدد 
صغير مف األقساـ، أىميا المجمكعات أك الفئات الفرعية في مراتب متسلسلة بحيث يميف لعدد 

 .محدد نسبيان مف المفاىيـ العلمية اليبرل أف يتضمف قدران مف المعرفة العلمية
 :  ك ذير قطامي بأف أىمية تعلـ المفاىيـ تنبع مف عدة نقاط ىي

 . ػ بناء قاعدة معرفية كتيكيف مبادئ كتعميمات1

 . ػ مفتاح المعرفة الحقيقية كأساسيا2
 (.123،ص2001قطامي،)ػ الزمة للتعلـ الذاتي كالتربية المستمرة 3

 : ػ أما الدمرداش كتماـ فكضحكا أىمية تعلـ المفاىيـ لدكرىا في عدـ الكقكع في الفيـ الخاطئ
ػ المفاىيـ الرئيسية أيثر ثباتان كمف ثـ أقؿ عرضة للتغيير مف المعلكمات القائمة على الحقائؽ 1

 . المنفصلة

كتجمع بينيا , كاألحداث كالظكاىر في البيئة, ػ تصنؼ المفاىيـ الرئيسية عددان يبيران مف األشياء2
كتسيؿ مف دراسة المتعلميف , أك فئات تساعد على التقليؿ مف تعقد البيئة, في مجمكعات

 . لميكنات ىذه البيئة كظكاىرىا

ػ يعتمد تفيير المتعلـ فيما يكاجيو مف مشيبلت في حياتو على مقدار ما لديو مف مفاىيـ 3
 . رئيسة ترتبط بيذه المشيبلت

 . ػ المفاىيـ الرئيسة ليا صفة العمكمية، كبذلؾ تعطي النظرة الشاملة كالمتياملة للعلـ4

ػ تعلـ المفاىيـ الرئيسة خصكصان في الصغر يعصـ المتعلميف مف الفيـ الخاطئ حكؿ الظكاىر 5
 (. 11،ص1995تماـ، )(55، ص1994الدمرداش،). الطبيعية كالذم قد يصعب تصحيحو

الشربيني )ػ كيصبح تعلـ المفاىيـ أمران ضركريان لفيـ أساسيات العلـ األخرل 
 (. 93،ص2000كصادؽ،

 : كيذير نصر كزمبلؤه فكائد تعلـ المفاىيـ العلمية بأنيا 
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ػ تساعد على فيـ المكاد العلمية كطبيعة العلـ، ألنيا أيثر ثباتان كأقؿ عرضة للتغيير مف الحقائؽ، 1
 . يما أف المفاىيـ تربط بيف الحقائؽ  كتكضح العبلقات

 . ػ تسمح بالربط بيف مجمكعات مف األشياء كاألحداث كالظكاىر2

ػ تبسط البيئة كتقلؿ مف تعقيدىا يما أنيا تزيد مف استخداميـ لكظائؼ العلـ المختلفة كالتي تتمثؿ 3
نصر ). في التفسير كالتحيـ كالتنبؤ، يما تساعد على ايتشاؼ األشياء الجديدة كتعلميا

 (69،ص2000كزمبلؤه،

 : كترل اليتيـ أف تعلـ المفاىيـ العلمية يحقؽ للمتعلميف الفكائد التالية
 . ػ ايتساب المعرفة العلمية التي تساعدىـ على فيـ أنفسيـ كالبيئة المحيطة بيـ1

ػ تنمية التفيير العلمي لدل المتعلميف مف خبلؿ التساؤؿ كالبحث كالمبلحظة كالتجريب 2
 .كاالستيشاؼ

 . ػ تشجيع المتعلميف على استخداـ األسلكب العلمي في التفيير كحؿ المشيبلت3

 . ػ ايتساب بعض االتجاىات العلمية4

 (67،ص2005اليتيـ،). ػ تنمية اتجاىات ايجابية نحك العلـ كالعلماء5
 كيتضح أف تعلـ المفاىيـ لو أىمية يبرل فيك يعطي النظرة الشاملة كالمتياملة للعلـ فتعلـ 
المفاىيـ يساعد على تصنيؼ المعرفة كتنظيميا كيلعب دكران في بناء الفرضيات كالنظريات، فعند 

. (التصكرات البديلة)تعلـ المفاىيـ بصكرة صحيحة يتجنب المدرس كقكع طبلبو بالفيـ الخاطئ 
.  فبل بد إذان مف تعلـ المفاىيـ لرسكخ أساسيات المعرفة كالعلـ لدل المتعلميف

 : ـ  تصنيف المفاهيم العممية وتقسيماتها4
تعد المفاىيـ العلمية أحد ميكنات المعرفة العلمية، كاللبنات األساسية التي يقكـ علييا 

كالمتتبع لؤلدب التربكم يلحظ ذلؾ االىتماـ بتعليـ المفاىيـ العلمية كتعلميا فيجد مثبل . العلـ
يسابيـ ليا , مقترحات الستراتيجيات التدريس المناسبة في ييفية تدريس الطلبة المفاىيـ العلمية كا 

يما أف المكاظب على تدريس العلـك , بالصكرة الصحيحة حتى ال تؤدم إلى أم لبس أك سكء فيـ
فيـ : كاطبلعو على اليتابات في ىذا الجانب يرل ترييز التدريس على شيئيف رئيسييف ىما

ك تدريس العلـك أم فيـ المفاىيـ كفيـ   ( (conceptual understandingالمفاىيـ 
. العمليات

 :ـ تصنيف المفاهيم إلى مفاهيم تمقائية ومفاهيم عممية1:4
 :                                                                 ـ تصنيف هوفر 1:1:4

كحدد ليا  (Dole,et al)عالج ىكفر التنظيـ اليرمي للمفاىيـ يما جاء عف دكؿ كآخريف 
 : مستكيات يما يلي 
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الذم يصؼ الخصائص : (Classificational Concept)ػ المفيـك التصنيفي  
 .      الضفادع مف الفقريات: مثاؿ. األساسية كيحددىا كيكضحيا
الذم يريز على العبلقة أك : (Corelational Concept)ػ المفيـك االرتباطي  

.                                                                                                           تحصؿ اليائنات الحية على الطاقة مف الغذاء : مثاؿ . العبلقات بيف مفيكميف أك أيثر
. كيتضمف عبلقة أك عبلقات بيف األفيار: (Theoretical Concept)ػ المفيكـ النظرم  

 (.Dole,et al, 2000,p55). قانكف نيكتف: مثاؿ
 :  ـ تصنيف برونر 2:1:4

 :قسـ بركنر المفاىيـ إلى 
تعرؼ بمجمكعة : (Conjunctive Conception) ػ المفاىيـ الكاصلة كالرابطة أك المكحدة  

 .السمات المشترية بيف فئة مف األشياء أك المكاقؼ
تعرؼ : (Disconjunctive Conception) ػ المفاىيـ غير الكاصلة أك غير الرابطة  

.                                                                                                           بمجمكعة السمات أك الخكاص المتباينة بيف فئة مف العناصر أك األشياء أك المكاقؼ
الشربيني )تيكف فيو عبلقات بيف عناصره : (Relational Concept)ػ المفيـك العبلئقي 

، 2001 ؛ عبد السبلـ ،359 ص2003؛ النجدم كزمبلؤه ،90،ص2005كصادؽ،
 (.                                                                          53ص

حيث أشارت إلى أف . (32،ص1997بخش،) كىذا التصنيؼ جاء مكافقان لما صنفتو 
 . مفاىيـ عبلئقية, مفاىيـ فاصلة, مفاىيـ رابطة: المفاىيـ تقسـ إلى

 : ـ تصنيف نادر وآخرون3:1:4
صنؼ نادر كآخركف المفاىيـ إلى ثبلثة أنكاع مشابية لما جاء عند ىكفر مع اختبلؼ 

 : بسيط في النكع الثالث كياف تصنيفيـ يما يلي
يتضمف تصنيؼ األشياء كالظكاىر أك األحداث التي تشترؾ جميعيا في عناصر : ػ النكع األكؿ
 . كاحدة
كىك الذم يعبر عف العبلقة بيف مفيكميف أك أيثر مف النكع السابؽ فمثبلن العبارة : ػ النكع الثاني

يبدك أف , تعبر عف العبلقة بيف مفيكـ الخبر كمفيـك اإلنيار كترابطيا  (الخبر اإلنيارم)
ىذا النكع مف المفاىيـ أيثر تعقيدان مف النكع السابؽ كتعلـ مثؿ ىذا النكع مف المفاىيـ 

 . يحتاج بشيؿ رئيسي إلى المفاىيـ البسيطة التي يتيكف منيا 
يحاكؿ تفسير ما يحدث مف عبلقات بيف المفاىيـ المختلفة كلذلؾ فيك ييكف نكعان : ػ النكع الثالث 

كقد . مف المفاىيـ العقلية التي تكضع لتفسير مجمكعة الظكاىر أك األحداث أك األشياء
يطلؽ على ىذا النكع مف المفاىيـ نظريات أك فرضيات أك أفيار أساسية 

(.  19،ص1991نادر،)



 المفاهيم البديلة :   الفصل الثالث    

 70 

 
 

 ( : Piagat)وبياجيه   (Vygotsty) ـ تصنيف فيجوتسكي 4:1:4
 : يصنفاف المفاىيـ يما يلي 

كىي تتيكف نتيجة االحتياؾ اليكمي للفرد بمكاقؼ الحياة كتعاملو مع :  ػ المفاىيـ التلقائية 
 .مثؿ مفيـك العدد, الظركؼ المحيطة بو

كىي تتيكف نتيجة لتييئة مكاقؼ تعليمية، سكاء ياف ذلؾ مف جانب المتعلـ : ػ المفاىيـ العلمية 
مثؿ مفيـك خشف كناعـ كمفيـك الحمض الذم يتدرج فيو . ذاتو، أـ مف مصدر خارجي

المتعلـ في الركضة ثـ على أنو الذع الطعـ كرائحتو كاخزة، كفي المراحؿ األعلى أنو يغير 
لكف كرقة عباد الشمس المبللة بالماء كفي المرحلة األعلى أنو مريب تشاردم يعطي عند 

 (. 89، ص1997عف إبراىيـ،)تشرده شكارد ىدركجيف مكجبة 
 :  ـ  تصنيف ديران الذي قسم المفاهيم إلى 5:1:4

أم المفاىيـ التي تشترؾ في . تشمؿ األشياء المادية مثؿ قط، زىرة، أرض:   ػ مفاىيـ إدرايية 
 . مظاىر معينة مع األعضاء نفسيا في ىذا التقسيـ

 . كىي التي تفيـ أفضؿ مف خبلؿ كظائفيا، يرسي، ميتب بريد:   ػ المفاىيـ العلمية 
 (. 11،ص1997عف عبدالفتاح،)مثؿ القدر، الحقيقة، الصدؽ، األمانة :  ػ المفاىيـ النظرية

 :  ـ تصنيف ازوبل وسكمب المذان ميزا بين نوعين من المفاهيم 6:1:4

تتيكف عف طريؽ الخبرات الحسية عند التعامؿ مع العالـ الخارجي، كيتعلميا : ػ المفاىيـ األكلية 
 . المتعلـ مف خبلؿ إدراؾ الخصائص كذلؾ عبر مجمكعة مف األمثلة التي يتـ تقديميا

كىي تتشيؿ عف طريؽ تجريد خاصة أك ميزة تشترؾ فييا المفاىيـ األكلية، : ػ المفاىيـ الثانكية
كيتـ تعلميا بدكف مكاقؼ حقيقية أك خبرات تجريدية محسكسة، كيتـ ايتسابيا مف خبلؿ 

 (.90،ص1997عف إبراىيـ،)عملية التعلـ المسماة باستيعاب المفيـك 
 : ـ تصنيف قطامي الذي صنف قطامي المفاهيم كاآلتي 7:1:4

ناعـ كخشف , (حاسة التذكؽ)تدرؾ عف طريؽ الحكاس مثؿ الحلك كالحامض : ػ مفاىيـ حسية 
 .(حاسة اللمس)

ال تدرؾ إال بتعرفيا عف طريؽ األلفاظ أك اليلمات أك الرمكز مثؿ مفيـك : ػ مفاىيـ معرفية
 . التصحر

يمثؿ المفيكـ شيئان ما فالسيارة مفيكـ شيء ما يستخدـ للتنقؿ كالكصكؿ إلى : ػ مفاىيـ رمزية 
 . مياف معيف
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نظاـ الدراسات , مفاىيـ تعرض على المتعلـ ياألنظمة المتبعة في الميتبات: ػ مفاىيـ خارجية 
 . العليا

يتـ كضعيا مف قبؿ المتعلـ لتساعده على التعامؿ عند تعقد الخبرات الخاصة : ػ مفاىيـ داخلية
 (. 127،ص2001قطامي،)بو 
 :  تعلميا إلى ـ تصنيف زيتون وعبد السالم والنجدي وقد صنفوا المفاهيم بحسب درجة8:1:4

يستخدـ في تعريفيا يلمات مألكفة مف قبؿ المتعلميف كبالتالي تيكف الطاقة : ػ مفاىيـ سيلة التعلـ
 . الذىنية المبذكلة في تعلميا أقؿ

ُتستخدـ في تعريفيا يلمات غير معركفة مف قبؿ المتعلميف أك لـ تمر في : ػ مفاىيـ صعبة التعلـ
، 2004زيتكف، )خبراتيـ مف قبؿ، كبالتالي تيكف الطاقة الذىنية المبذكلة في تعلميا أقؿ 

 (. 2003النجدم كزمبلؤه،
 : ـ تصنيف زيتون الذي أعطى أنماطًا أخرى لممفاهيم العممية منها9:1:4

كلو ثقؿ كيميف إدرايو , أ ػ مفاىيـ ربط، يما في المادة كىي يؿ شيء يشغؿ حيزان مف الفراغ
 . بإحدل الحكاس الخمس على األقؿ

  0ب ػ مفاىيـ فصؿ يما في الشاردة كىي عبارة عف ذرة أك مجمكعة ذرات تحمؿ شحنة ييربائية

ت ػ مفاىيـ عبلقة يما في اليثافة كىي عبارة عف يتلة كاحدة الحجـك أك العدد في كاحدة 
 .المساحة

 0ث ػ مفاىيـ تصنيفية مثؿ المغنيزيـك مف الفلزات
 (.1994,زيتكف). يما في مفاىيـ التيثيؼ كالتبخير (إجرائية)ج ػ مفاىيـ عملية 

كلقد استفاد الباحث مف التصنيفات السابقة للمفاىيـ في تصنيؼ مفاىيـ يؿ مف الكحدتيف 
المختارتيف مف مادة الفيزياء للصؼ األكؿ الثانكم إلى مفاىيـ رئيسة كمفاىيـ فرعية أم بما يتفؽ 

مع تصنيؼ اكزكبؿ كسيمب، كاختار ىذا التصنيؼ ألنو يفي بالغرض في بحثو مف حيث 
التصنيؼ كالمعرفة ألىـ المفاىيـ المكجكدة في يؿ مف الكحدتيف المختارتيف ليبني على ىذه 
المفاىيـ اختبار االختيار مف متعدد كالذم يشؼ عف كجكد المفاىيـ البديلة عند طلبة العينة 

 . المدركسة

 (. 1996,الخليلي كآخركف)  كىناؾ عدة تقسيمات للمفاىيـ العلمية منيا يما كرد في 
 :  ـ من حيث طريقة إدراك المفاهيم 2:4
 ( :  Concrete concepts) ػ مفاىيـ محسكسة 1:2:4

كىي تلؾ المفاىيـ التي يميف إدراؾ مدلكالتيا عف طريؽ المبلحظة باستخداـ الحكاس أك 
  0أدكات مساعدة للحكاس 

 مفيكـ: الغبلؼ الجكم : مثاؿ
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 مدلكؿ:             طبقة اليكاء التي تحيط باليرة األرضية 
 ( : Abstract concepts)ػ  مفاىيـ مجردة 2:2:4

بؿ البد مف القياـ , ىي المفاىيـ التي ال يميف إدراؾ مدلكالتيا عف طريؽ المبلحظة
 . بعمليات عقلية كتصكرات ذىنية معينة إلدراييا

 طاقة التشرد : المفيـك :    مثاؿ 
 .انتشار الحرارة عند تشرد الحمض المريز:  المدلكؿ 

 :  ـ  تصنيف المفاهيم العممية حسب مستوياتها 3:4
 . وهي التي ال يمكن اشتقاقها : (primitive concepts)ـ  مفاهيم أولية 1:3:4

  00000الزمف ، اليتلة ، :     أمثلة 
كىي تلؾ المفاىيـ التي يميف اشتقاقيا مف ( : Derived concepts)ـ  مفاهيم مشتقة 2:3:4

  0مفاىيـ أخرل
 التسارع   xاليتلة = الزمف ، القكة / المسافة = السرعة : أمثلة 

 :  ـ شروط وخطوات تنظيم تعمم المفاهيم 5
 : لقد ذير يؿ مف مرعي كالحيلة شركط تعلـ المفاىيـ يما يلي 

ػ االىتماـ بالصكرة الذىنية للمفيكـ، كاعتبار ىذه الصكرة ىي األساس في تعلمو كبدكنيا لف 1
، بؿ يحفظ اسمو  .مثاؿ حيكاف. يدرؾ المتعلـ المفيـك

ػ االىتماـ بالصكرة اللفظية للمفيكـ، كالمقصكد بيذه الصكرة السمات المميزة ليذا المفيـك إذ 2
بدكف السمات المميزة سيبقى المفيكـ غامضان، كىذه الصكرة تيمؿ الصكرة الذىنية كتنطلؽ 

نيا ناقصة  . طائر, مفترس, أليؼ, مثاؿ يبير, منيا كا 

كىك ما يطلؽ عليو اسـ المفيـك أك رمزه , ػ البد مف إطبلؽ اسـ على الصكرتيف الذىنية كاللفظية3
أك لفظو إف المدرسيف يقفزكف إلى االسـ، أك في أحسف األحكاؿ إلى االسـ كالصكرة اللفظية 

 (. 113،ص2009, مرعي كالحيلة)ىذا مع العلـ أف الصكرة الذىنية ىي األيثر أىمية 
كعلى الرغـ مف االختبلفات بيف علماء النفس كعلماء التربية في تنظيـ تعلـ المفاىيـ فإنو 

فرقاف )يميف القكؿ بكجكد عدد مف الخطكات لتنظيـ تعلميا يما ذيرىا يؿ مف 
 : ىي  (179،ص2009؛ مرعي كالحيلة،55،ص1994,كزمبلؤه

. كىي تحديد الناتج المتكقع ك الميـ، أك باألحرل تحديد أك تعييف المفيكـ: ػ الخطكة األكلى1
 . كبدكف ىذه الخطكة ال يميف تكجيو طرائؽ التعليـ نحك المفاىيـ

كيمثاؿ على ذلؾ، يتكقؼ . كىي خطكة التحديد القبلي للمفيـك المستيدؼ: ػ الخطكة الثانية2
االحتراؽ على كجكد شرارة كاأليسجيف كالكقكد، إف االحتراؽ كالشرارة كاأليسجيف كالكقكد 
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كما ينطبؽ . مفاىيـ البد مف أف يدرييا المتعلـ قبؿ أف يدرؾ المبدأ ييؿ كىك مبدأ االحتراؽ
على المبدأ ينطبؽ على المفيـك أم التأيد مف كجكد المفاىيـ األساسية التي يقكـ علييا 

 . المفيـك الجديد

. اختيار الطريقة أك األسلكب أك اإلستراتيجية المناسبة لتنظيـ تعلـ المفيكـ: ػ الخطكة الثالثة3
 . تعلـ المفيكـ: ػ الخطكة الرابعة4

تقكيـ تعلـ المفيـك المستيدؼ، كتتـ ىذه الخطكة باالستعانة بالتغذية : ػ الخطكة الخامسة4
الراجعة، كبالتأيد مف تحقيؽ األىداؼ التعليمية المستكفاة، مع تقكيـ طرائؽ التعليـ كما 

 . يرتبط بيا

يما ذير الخليلي أف ىناؾ عدة خطكات ينبغي أف يقـك بيا المدرس قبؿ تعليـ المفاىيـ 
 : للمتعلميف كىي

ػ أف يشخص المدرس قدرات طبلبو المعرفية بشيؿ مستمر، كذلؾ الختيار المياـ الضركرية أك 1
 . المناسبة لتطكرىـ

ػ تزكيد المتعلميف بخبرات تنتج شعكران عميقان بعدـ كجكد تكازف ُيميف المتعلميف مف تطكير 2
 . استراتيجية تفيير جديدة لمعالجة الكضع الجديد الذم يجابييـ

الخليلي )ػ يتطلب مف المدرس أف يبني مناخان صفيان تفاعليان مكجيان إلى المتعلـ إلى حد بعيد 3
 (. 213ص,1996كزمبلؤه،

بينما يرل جانييو استخداـ األسلكب التحليلي في تنظيـ المحتكل كتخطيط الدرس إذ يبدأ مف 
بينما يقترح األسلكب الترييبي في تنفيذ الدرس فيك يكصي بتعليـ . المريب كينتيي بالبسيط

. أبسط المياـ ثـ التدرج حتى الكصكؿ إلى األيثر ترييبان كىك الميمة الرئيسية
 : ـ صعوبات تعمم وتكوين المفاهيم ومصادرها6

 : تكاجو تعلـ المفاىيـ مجمكعة مف الصعكبات أبرزىا 
ػ طبيعة المفيـك العلمي، فبعض المفاىيـ إما مجردة، أك معقدة، أك ذات المثاؿ الكاحد مثؿ 1

 .الشاردة، الطاقة

ػ الخلط في معنى المفيـك أك في الداللة اللفظية لبعض المفاىيـ العلمية خاصة المفاىيـ التي 2 
كأيضان في الكقت نفسو يلغة متداكلة بيف الناس مثؿ الذرة، , تستخدـ يمصطلحات علمية

 0السرعة، النكاة

 ػ النقص في الخلفية العلمية للطالب، إذ أف بعض المفاىيـ يتطلب معرفة مفاىيـ سابقة لتعلميا 3

 . ػ صعكبة تعلـ المفاىيـ العلمية السابقة يؤثر في لتعلـ مفاىيـ علمية جديدة4
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ػ عدـ تكافر مرادؼ لدل المتعلـ لبعض المصطلحات في اللغة التي يتيلـ بيا الطالب في 5
 . حياتو اليكمية

ػ كجكد خصائص مشترية بيف المصطلحات العلمية المختلفة مثؿ التي بيف المكلد الييربائي 6
 . كالمحرؾ الييربائي

 .ػ إتقاف المعلـ للغة العلمية7

 .ػ عدـ تطبيؽ المصطلح العلمي في مكاقؼ علمية جديدة مثؿ مصطلح التييؼ8

  0ػ عدـ ربط المصطلح بالبيئة التي يعيش فييا الطالب9

 . (التأيسد كاالختزاؿ)ػ الخلط بيف المصطلحات العلمية المتقابلة 10

  0ػ عدـ فيـ المعلـ نفسو للمصطلح العلمي11

ػ احتكاء الدرس الكاحد على اليثير مف المصطلحات ذات الدالالت المتباينة مثؿ التكتر 12
  0السطحي كقكة التكتر السطحي

  (السرعة، التسارع)ػ استخداـ رمكز كأسماء مختلفة للمفيـك الكاحد في نفس المنيج 13

  0ػ قلة الكسائؿ المعينة التي تساعد في تكضيح المفيكـ14

 . ػ عدـ تعريب المصطلحات مثؿ االتزاف االستاتييي كاالتزاف الدينامييي15

 :إلى نكعيف مف الصعكبات في تعلـ كتيكيف المفاىيـ العلمية كىي (1994)يشير زيتكف 
 : ـ  الصعوبات الخارجية  1:6

 :ػ المقررات أك المناىج الدراسية غير مبلئمة ألنيا 1:1:6
 0ال تراعي بدرجة يبيرة الخلفيات المباشرة للطلبة 
 0ال تتماشى مع المستكيات الحقيقية للطلبة 

 يميف أف تتضمف نشاطات علمية قد ال تستطيع غالبية الطلبة القياـ بيا. 

 مصممة بطريقة ال تتناسب كثقافة الطلبة. 

 :  ـ العوامل المغوية مثل2:1:6
  أحيانان قد ال ييكف لليلمة المعنى نفسو بالنسبة )استخداـ لغة غير اللغة األـ في التدريس

 . (لقائليا كسامعيا مما يؤدم إلى التشكيش
 0استخداـ الليجات يؤثر حتمان في التعلـ  

  0 المناسبةسعدم استخدام طرائق التدري- 3:1:6
 : مدرسو الفيزياء أنفسهم  - 4:1:6

 .مؤىبلت المعلميف دكف المستكل المطلكب - 
  0عدـ فيـ المعلـ نفسو للمصطلح العلمي- 



 المفاهيم البديلة :   الفصل الثالث    

 75 

احتكاء الدرس الكاحد على اليثير مف المصطلحات ذات الدالالت المتباينة مثؿ التكتر - 
  0السطحي كقكة التكتر السطحي

 . (السرعة ، التسارع )استخداـ رمكز كأسماء مختلفة للمفيـك الكاحد في نفس المنيج - 
  0قلة الكسائؿ المعينة التي تساعد في تكضيح المفيكـ- 
 . عدـ تعريب المصطلحات مثؿ االتزاف االستاتييي كاالتزاف الدينامييي- 

 : الصعوبات الداخمية ولها عالقة بالطالب - 2:6
 . مدل استعداد الطالب للتعلـ     - 
 . مدل كجكد دافعية أك رغبة عند الطالب للتعلـ    - 
.  االىتماـ كالميكؿ العلمية أك للمكاد العلمية    - 

 (  The nature of science teaching ):ـ طبيعة تدريس العموم 7
إحدل المكاد الدراسية الميمة في أم  (علـك طبيعية , ييمياء , فيزياء  )تعد العلـك     

كتنبع أىمية العلـك كتدريسيا مف يكنيا تساىـ بشيؿ يبير , نظاـ تربكم على المستكل العالمي
 كقد تنبيت الدكؿ المتقدمة إلى ىذه النقطة 0باإلضافة إلى الرياضيات في تقدـ األمـ كتطكرىا

منذ فترة زمنية طكيلة، فسعت إلى تحسيف مناىج العلـك كتطكيرىا، كبحثت عف طرائؽ كأساليب 
يبدك أف العالـ العربي بحاجة ماسة إلى تطكير . تدريس تناسب طبيعة العلكـ، فظير اليثير منيا

 0تدريس العلكـ
 يأتي التحسيف مف خبلؿ تدريب المعلـ كتأىيلو الستخداـ طرائؽ كأساليب تدريس متنكعة 

باإلضافة إلى إبراز محتكل المنياج بطريقة . كحديثة تجعؿ المتعلـ ىك محكر العملية التعليمية
برازه في محتكل  مشكقة كفعالة، كمحاكلة استثارة تفيير يؿ مف المعلـ كالمتعلـ فيما يتـ عرضو كا 

 0ىذا المنياج
 لقد أيد العديد مف الدراسات كالبحكث على أىمية طرائؽ كأساليب التدريس كفاعليتيا في 

تحسيف تحصيؿ الطلبة كاتجاىاتيـ كدافعيتيـ كتنميتيا للعديد مف الميارات العقلية كالعملية 
 : كيأتي عرض ىذه الطرؽ ينطلؽ في ضكء المنطلقات اآلتية, كاالجتماعية

 0أف تقدـ العلـك يمادة نظرية مبسطة ليؿ طريقة
 .أف تبتعد عف الحشك الممؿ ألنو ليس مفيدان للمعلـ الذم يريد شيئان إجرائيان سريعان 

 0أف تقدـ مثاالن تطبيقيان مبسطا على يؿ طريقة قدر اإلمياف

األخطاء المفاىيمية، كعمليات العلـ، : أف تربط يؿ طريقة بثبلثة عناصر أساسية ىي
 . كنظرية الذياءات المتعددة

 .أف تقدـ مادة علمية حديثة
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. أف ال نعتمد على الطرائؽ الحديثة فقط بؿ أيضان  بعض الطرائؽ الشائعة كالقديمة
 : ـ  الفرق بين التدريس والتعميم 1:7

  ما زاؿ التفريؽ بيف المصطلحيف يشغؿ باؿ البعض، كقد تعكد إشيالية الفرؽ بيف 
المصطلحيف في العالـ العربي إلى تعريؼ يؿ منيما في اللغة االنجليزية، كترجمة ذلؾ إلى اللغة 

, فيرل البعض أف التدريس أعـ كأشمؿ مف التعليـ، بينما يرل البعض اآلخر عيس ذلؾ. العربية
:  بعض األمثلة على ذلؾ

  حسب أبك لبدة كآخريف teachingيقتصر تعريؼ التعليـ ، الذم ىك ترجمة لمصطلح  
على عملية التفاعؿ اللفظي التي تجرم داخؿ حجرة الصؼ بيف المعلـ مف جية كبيف التلميذ أك 

.  أيثر مف جية أخرل بيدؼ إحداث تغيير في سلكؾ المتعلـ
  فيعرفكنو على أنو جميع Instructionأما التدريس كالذم ىك ترجمة لمصطلح  

القرارات كاألنشطة المتعلقة بتنفيذ المنياج بما في ذلؾ عمليتا التعليـ كاإلرشاد المستخدمتاف 
(. 1996,أبك لبدة كآخريف)للتأثير على المتعلـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ تعليمية مرغكبة 

  حيث instructionأما عملية التعليـ عند اللقاني كالجمؿ فيي ترجمة لمصطلح 
يعرفانيا على أنيا الجيد الذم يخططو المعلـ كينفذه على شيؿ تفاعؿ مباشر بينو كبيف التبلميذ، 
كىنا تيكف العبلقة بيف المعلـ يطرؼ كالمتعلميف يطرؼ آخر مف أجؿ تعليـ مضمكف معيف أما 

 فيعرفانيا على أنيا ذلؾ الجيد الذم يبذلو Teachingعملية التدريس فيي ترجمة لمصطلح  
المعلـ مف أجؿ تعليـ الطلبة، كيشمؿ أيضا يافة الظركؼ المحيطة كالمؤثرة في ىذا الجيد، مثؿ 
نكع األنشطة كالكسائؿ المتاحة، كدرجة اإلضاءة كدرجة الحرارة، كاليتاب المدرسي، كالسبكرة  

حيث يتبيف لنا ييؼ , كاألجيزة كأساليب التقييـ، كما قد يكجد مف عكامؿ جذب االنتباه كالتشتت
اللقاني ). أف مصطلحان كاحدان باللغة االنيليزية يترجـ باسميف في اللغة العربية

 (.710ص,1996,كالجمؿ
 : ـ طبيعة تدريس الفيزياء 2:7

يقكلكف أف مدرس الفيزياء ىك مف يملؾ المعلكمة في الغرفة الصفية، ىذا معناه أف طبيعة 
فالفيزياء مادة تعتمد بشيؿ يبير على , تدريس الفيزياء تختلؼ عف طبيعة تدريس المكاد األخرل

إشراؾ المتعلميف في النشاطات العلمية، حيث يقكمكف بممارسة مجمكعة مف عمليات التعلـ مثؿ 
كىذا يؤيد أف ىناؾ مجمكعة مف األمكر تحتـ على مدرس .  المبلحظة، كالتنبؤ، كالتفسير كغيرىا

 : الفيزياء أف يستخدـ طرائؽ كأساليب متنكعة كمتنكعة كمف ضمف ىذه األمكر ما يلي
:  الفيزياء مادة قائمة على أمريف أساسيف ىما- 1
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 ، إذ ال braces understing  كفيـ العمليات Concept understandingفيـ المفاىيـ 
ييفي أف يتعلـ المتعلـ المفاىيـ كالمعلكمات فقط، بؿ عليو أيضان تعلـ كفيـ العمليات العلمية 

 . (العلـ مادة كطريقة)التي يتـ مف خبلليا الحصكؿ على تلؾ المفاىيـ 
الفيزياء ذات طبيعة تجريبية، لذا ينبغي أف تريز طرائؽ التدريس كأساليب التعلـ على تحقيؽ - 2

  0ذلؾ
ال ُتعلـ الفيزياء بمعزؿ عف تطبيقاتيا التينكلكجية كعبلقة ذلؾ بالمجتمع كالبيئة التي يعيش - 3

 . فييا المتعلـ
التطكر المعرفي في العلـك عامة، كالفيزياء خاصة كالتحكؿ مف تدريس الحقائؽ العلمية - 4

بشيليا المنفصؿ إلى تدريس المفاىيـ العلمية التي تحكم داخليا تلؾ الحقائؽ، يتطلب 
 . التغيير أيضان في طرائؽ التدريس كأساليبو

كانبثقت , ظيكر نظريات تدريسية عديدة تفسر ييفية تعلـ األفراد كايتسابيـ للمعرفة العلمية- 5
مف ىذه النظريات طرائؽ تدريس كأساليب تعليـ أعطت معلـ العلكـ بعدان آخر في ييفية 

 0تدريس الفيزياء
تتطلب نكعية خاصة مف  (بعضيا مجرد غير محسكس كغير مرئي)طبيعة مفاىيـ الفيزياء - 6

 0طرائؽ التدريس تساعد على تقريب تلؾ المفاىيـ للطلبة كجعليا محسكسة مف قبليـ
تيكيف الشبية المفاىيمية في عقؿ المتعلـ ضركرية الستيعاب الطلبة للمفاىيـ العلمية، لذا - 7

 .فإف استخداـ طرائؽ تدريس تساعد الطلبة على تيكيف ىذه الشبية يعد أمران ضركريان 
تعد الفيزياء السبيؿ الذم يستطيع المتعلـ مف خبللو تفسير الظكاىر الطبيعية المحيطة بو، - 8

ذا لـ يدرؾ المتعلـ تلؾ الظكاىر بشيؿ صحيح في حصة الفيزياء، فقد يتيكف عنده فيـ  كا 
كالحؿ ييمف , خاطئ أك بديؿ أك مغاير، كبالتالي سييكف تفسيره لتلؾ الظكاىر غير صحيح

في استخداـ المدرس لطرائؽ كأساليب تدريس مناسبة تساعد المتعلـ على تيكيف فيـ علمي 
 . لما يحيط بو

االتجاه السلبي للمتعلميف نحك مادة الفيزياء نتيجة استخداـ طرائؽ تدريس غير صحيحة - 9
  0كاالعتماد على الشرح كالتفسير بعيدان عف التطبيؽ العملي كالتجريب العلمي

 
 
 

 : ـ  معايير اختيار طريقة التدريس3:7
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  ليي يقـك المعلـ بتطبيؽ درس معيف باستخداـ طريقة أك أسلكب تدريس، ال بد أف 
يخضع اختياره لتلؾ الطريقة أك األسلكب إلى مجمكعة مف المعايير حددت في األدب التربكم 

 : كىي (1994زيتكف،)
, ابتدائية)التي يدرس فييا المعلـ، ىؿ المرحلة التي يدرس فييا معلـ للعلـك : ػ المرحلة التعليمية

فبعض الطرؽ التي تبلئـ مرحلة تعليمية معينة قد ال تبلئـ مرحلة , (جامعية, ثانكية, إعدادية
 . تعليمية أخرل

الطلبة الذيف ُيدرسيـ معلـ العلكـ أذيياء، أـ بطيئك التعلـ، أـ مف الطلبة : ػ مستكل الطلبة كنكعيتيـ
الذيف يحتاجكف إلى عناية كتربية خاصة؟ ىؿ ىـ مف الذيكر؟ أـ مف اإلناث؟ كما ىي 

 . أعمارىـ؟ كىؿ ىـ مف اليبار
ما اليدؼ أك األىداؼ التي يسعى معلـ : مف التدريس (النتيجة المطلكبة)ػ اليدؼ المنشكد أك 

علكـ إلى تحقيقيا؟ كىؿ يسعى المعلـ إلعداد الطلبة المتحاف ما؟ كىؿ اليدؼ إيساب 
الطلبة المعرفة العلمية بأشياليا المختلفة ؟ أـ تنمية التفيير العلمي كتعليـ التفيير؟ أـ 

 إيساب الطلبة طرؽ العلـ؟ كعملياتو؟ أـ ميارات يدكية؟ 
ما طبيعة المادة التي يعلميا المعلـ كما أشياليا المعرفية التي : ػ طبيعة المادة الدراسية كمحتكاىا

يريد تعليميا؟ كما مستكل المعرفة العلمية فييا كنكعيا ؟ كىؿ تكصؼ المادة بأنيا صعبة أـ 
 .سيلة؟

ما النظرة أك الفلسفة التي يؤمف بيا :  التعلمية–ػ نظرة أك فلسفة المعلـ للعملية التعليمية 
المعلـ في التدريس؟ كما شعكره العاـ تجاه عمليتي التعليـ كالتعلـ؟ كما مدل  (يستخدميا)

 ارتباطو أك انتماؤه كحماسو لمينة التعليـ؟
 : إضافة إلى ذلؾ ىناؾ معايير أخرل مثؿ

إذ ليس مف المميف أف يختار المعلـ طريقة تدريس ال تتكفر :   ػ تكفر اإلميانات في المدرسة
 . ليا اإلميانات في المدرسة، أك قد ال يستطيع أف يكفرىا مف البيئة المحلية

ذا ياف المعلـ في فترة زمنية : ػ الزمف المتاح بعض الطرؽ تحتاج إلى كقت طكيؿ في التطبيؽ، كا 
مضغكطان فييا فترة انتياء الفصؿ الدراسي، كعليو إنياء ما تبقى مف المنيج، فليس مف 

.  المناسب اختيار طريقة تدريس تحتاج إلى زمف طكيؿ لتطبيقيا
 
 
 
 :  ـ األخطاء المفاهيمية والتغير المفاهيمي8
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 :( Concbts and misconception )ـ األخطاء المفاهيمية1:8
لقد زاد االىتماـ بالتعرؼ على التصكرات البديلة المكجكدة في البنية المعرفية للمتعلميف 

حيث أيدت الدراسات على أف المعرفة المكجكدة , عف بعض المفاىيـ العلمية قبؿ البدء في تعلميا
بؿ إنيا تعمؿ على , مسبقان لدل المتعلميف قبؿ التعلـ تؤثر في التعلـ البلحؽ للمفاىيـ الصحيحة

كىذا يمثؿ أحد المبادئ األساسية للنظرية البنائية يدراسة                          , إعاقة تعلـ ىذه المفاىيـ
(Boujaoude 1992,Hynd 1994,Wandersee1994  .)

كالصعكبات , يما أظير العديد مف الدراسات التي اىتمت بتحديد التصكرات البديلة
المفاىيمية أف ىناؾ عبلقة بيف القدرة على حؿ المسألة كفيـ المفاىيـ العلمية المرتبطة بيا بصكرة 

كتبيف أف التصكرات البديلة تؤثر على أداء الطبلب في حؿ المسائؿ كفي تقديـ التبرير , صحيحة
كيذلؾ   (1993, حسف)العلمي المبلئـ الذم تـ في ضكئو حؿ بعض المسائؿ يدراسة  

(Swarey 1990, Stocklmayar and treagust,1996)  . 
( 1998, الرافعي)يما أثبتت العديد مف الدراسات كالبحكث في العقديف األخيريف 

عدـ كجكد استيعاب مفاىيمي صحيح كدقيؽ لدل المتعلميف في مراحؿ التعليـ   (1993,حسف)ك
كىي تمثؿ إحدل , حكؿ المفاىيـ كالظكاىر كاألحداث العلمية المحيطة بيـ, العاـ كالجامعي يافة

 .صعكبات تعلـ المفاىيـ الصحيحة
ف تيكيف المفاىيـ العلمية الخاطئة ظاىرة معركفة مف قبؿ العامليف في المجاؿ التربكم  كا 

كىناؾ صعكبات يثيرة في تعلـ العلـك تنشأ نتيجة اليتساب . كفي مجاؿ تعليـ العلـك بكجو خاص
ذا أخطأ المتعلـ في تعلـ شيء ما فإف تعلمو , المتعلميف معلكمات غير صحيحة تسبؽ التعلـ كا 

كقد تستمر ىذه السلسلة مف األخطاء إلى أف , البلحؽ المبني على ذلؾ الخطأ سييكف خطأ أيضان 
كتيكف النتيجة أف تصبح بعض استنتاجاتو كأحيامو على األشياء , يصبح تفيير الفرد مشكشان 

مما يؤيد خطكرة بقاء المفاىيـ العلمية الخطأ لدل , كالظكاىر المختلفة خطأ ىي األخرل
أف أحد أىداؼ التربية ىك »يميف القكؿ , المتعلميف على امتداد سنكاتيـ الدراسية دكف تصحيح

 «بناء المفاىيـ الصحيحة كتصحيح الخطأ منيا كذلؾ ضمانان الستخداميا األمثؿ
(Ennenbach ,1983.) 

الياس )  «أف معظـ المفاىيـ الخاطئة نشأ في مرحلة مبيرة مف الطفكلة»ك 
كىيذا ظير عدد مف االستراتيجيات الكصفية التي يميف مف خبلليا . (315ص,2005,كمرتضى

كيعد ذلؾ أكلى خطكات تعديليا أك تغييرىا أك استبداليا , رصد كتسجيؿ ىذه التصكرات البديلة
بالمقابؿ ظيرت استراتيجيات تعلمية نشطة نشأت أيضان في , بمفاىيـ علمية صحيحة كدقيقة

ينمكذج , أحضاف الفير البنائي اإلنساني كتحقؽ االستيعاب المفاىيمي الدقيؽ كالصحيح
(PSHG)  المكجو نحك تعلـ التغير المفاىيمي كالتي تشير الحركؼ األكلى منو إلى ألقاب بكسنر
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ثـ المناقشة الخاصة بالتغير , (Posner,Strike,Hewson,Gertzog,1982)كزمبلئو  
كمعالجة , المفاىيمي التي تتيح فرصان متعددة لتشجيع المتعلـ على التحاكر العقلي مع اآلخريف

المعلكمات بعمؽ حتى تصبح التصكرات العلمية الصحيحة في تنافس كتعارض مع التصكرات 
 .كتتـ ىذه المناقشات في مجمكعات بيف المتعلميف, الخاطئة لدل المتعلـ

لقد ارتبط التعلـ النشط بيؿ جيد مكجو نحك إشراؾ المتعلميف في عملية التعلـ داخؿ 
أما استراتيجيات التعلـ النشط فتشترط أف تيكف األفيار . ثـ التفيير حكؿ ما يفعلو, الصؼ

كأف يدرييا المتعلـ بنفسو كأف يحؿ , المكجكدة بالبنية المعرفية للمتعلـ مرتبطة باألفيار المقدمة لو
التعارضات المعرفية التي تكاجيو عف طريؽ  المشارية كالتحاكر كالتفاعؿ الصفي في مجمكعات 

 .كمف خبلؿ أنشطة مكجية نحك مستكيات عليا مف التفيير, منظمة
ال شؾ أف حدكث التفاعؿ بيف أفيار المتعلميف في إستراتيجيات التعلـ كاندماجيا مفاىيميان 

دراؾ أىميتيا ككظيفتيا في حياتيـ, في مياـ تعلـ محددة , يمينيـ مف استيعاب ىذه المفاىيـ كا 
كمعالجتو ليذه المفاىيـ أم , كبالتالي ىناؾ عبلقة بيف تفاعؿ المتعلـ مع المفاىيـ التي يتناكليا

أف أساليب التعلـ النشط داخؿ الصؼ تحسف »يما أشار ستيرنبرغ إلى , نمط أك أسلكب تعلمو
 (.Stonberg and Grigorenko,1996 )«األداء التعلمي كتحقؽ االستيعاب المفاىيمي

تجعؿ ىذه , أف مشارية المتعلميف باألفيار كاآلراء مع بعضيـ البعض»يما بيف ركث 
تدفعيـ ألف يسليكا , عبلكة على أف مقارنة التصكرات كاألفيار فيما بينيـ, األفيار كاضحة ليـ

كىذا , طرقان متنكعة غير طريقتيـ المعتادة إلعادة تنظيـ ىذه األفيار أك التصكرات أك المفاىيـ
بدكره يكلد عملية عدـ الرضا لدل المتعلـ عف تصكراتو الخاصة حكؿ الظاىرة األمر الذم يعد 

 (.                                                                              Roth,1990 )«خطكة أكلية كىامة لبلستيعاب المفاىيمي الصحيح
في ضكء ىذه النظرية البنائية التي تتمثؿ في استخداـ األفيار التي تشيؿ البناء المعرفي 

فإف تعلـ المفاىيـ يحدث عندما , للمتعلـ لتيكيف خبرات جديدة كالتكصؿ إلى معلكمات جديدة
تعدؿ المفاىيـ التي يمتلييا المتعلـ أك تضاؼ إلييا معلكمات جديدة أك بإعادة تنظيـ ما ىك 

أم أف الفير البنائي يريز على , ليستخدـ في مجمكعة مف العمليات الفيرية, مكجكد مف مفاىيـ
تكظيؼ )كالعمليات التي تتـ بداخلو  (المفاىيـ العلمية الميتسبة)يؿ مف البنية المفاىيمية للمتعلـ 
 .(Nodding,1990)يدراسة  (المفاىيـ الميتسبة في حؿ المسائؿ

ذا استمر الباحثكف في ضكء المنظك  البنائي استمركا في فحص التصكرات البديلة لدل ركا 
, كأكضحكا أف تلؾ التصكرات البديلة تمثؿ محتكل تابع, المتعلميف في مجاالت محتكل عديدة

 (Tytler,1998): كأنيا تقاـك التغير ألنيا تمثؿ البناء الشخصي لخبراتيـ يالدراسات التالية
 (Sneider and Ohadi,1998) ( Thomas and Schwenz,1998 )
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فإف التعلـ مف خبلؿ ىذا المنظكر ال يمثؿ ببساطة إضافة للمعلكمات كالمفاىيـ الصحيحة 
بؿ ىك إعادة بناء كبقكة للتصكرات البديلة يدراسة                                             , بداخؿ عقؿ المتعلـ

(Dole and Sinatra,1998 ).  
إف مثؿ ىذه المفاىيـ البديلة أك الخاطئة ال يميف استبداليا بأخرل صحيحة عف طريؽ 

فقد تبيف أف مثؿ ىذه االستراتيجيات غير قادرة على تصكيب المفاىيـ . الشرح كالتفسير البلحؽ
حداث التغير المفاىيمي  كبالتالي فقد جرت . (Tasi,1998;1999)البديلة لدل الطبلب كا 

كتطبيؽ الفير البنائي , محاكالت عديدة إلحداث التغير المفاىيمي للتصكرات البديلة لدل الطبلب
الذم يريز على إعادة بناء المادة الدراسية كبيئة التعلـ كبحيث تسيـ في إعادة التصكرات البديلة 

 البنائي ؿكنمكذج التحلي (1994,صباريني كالخطيب)لدييـ مثؿ نمكذج التغير المفاىيمي 
 (  Shiland,1997)كنمكذج تكليد التعلـ البنائي  (Appleton,1997)ك  (1998,زيتكف)

ف تدريس العلكـ مف ىذا المنطلؽ يضمف لنا الترييز على جانبيف ميميف ىما  : كا 
تدريس المعارؼ العلمية مف خبلؿ فيـ المفاىيـ، كتدريس الميارات المختلفة 

  0مف خبلؿ فيـ العمليات (معرفية،اجتماعية، يدكية)
إف عدـ قدرة الطالب على فيـ المفيكـ بشيؿ علمي صحيح يؤدم إلى تيكيف ما يعرؼ 

  0(Misconcebtion)بالفيـ الخطأ أك الفيـ البديؿ 
 يؤيد تركبريدج كبابيبي كباكيؿ أف الطالب يحضر إلى حصة العلكـ، كىك يحمؿ معو 
مخزكنان مف المعلكمات العلمية، كالخبرات الشخصية السابقة كمف األخطاء التي يرتيبيا معلمك 

العلـك ػ كخاصة المبتدئيف منيـ ػ ظنيـ أف الطبلب مثؿ الصفحة البيضاء التي ال شيء فييا فيبدأ 
معيـ مف البلشيء، بينما يجب أف يدرؾ المعلـ أف الطبلب يحملكف مجمكعة مف المفاىيـ 

الصحيحة كالخاطئة كغير الميتملة كالتي يميف أف تتعارض مع ما يحملو المعلـ مف مفاىيـ، أك 
 كعلى ذلؾ فأنو يقع على عاتؽ المعلـ اليثير في سبيؿ تعديؿ ما يحملو 0مرادفات لتلؾ المفاىيـ

 (. et al,2000) Trowbridgeالطبلب مف أخطاء مفاىيمية، كمفاىيـ بديلة
تطلؽ على األخطاء المفاىيمية عدة مصطلحات مثؿ الخطأ المفاىيمي، األطر البديلة، 

 .الفيـ الخطأ, الفيـ البديؿ، سكء الفيـ
 : كيكجد عدد مف التعريفات لؤلخطاء المفاىيمية منيا
للظكاىر  (ليس بالضركرة خطأ)تعرؼ األخطاء المفاىيمية بأنيا تفسير غير مقبكؿ 

الطبيعية، ييكنو المتعلـ نتيجة المركر بخبرات حياتية، أك تعليمية، يما يعيس خلبلن في تنظيـ 
الخبرات رغـ يكنيا نتيجة لعمليات نشطة، كمقصكدة يتلؾ التي يقكـ بيا العلماء 

 (.41ص,2005,خطايبة)
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كتعرؼ بأنيا المفاىيـ التي يحمليا المتعلمكف كىي قد ال تشبو كال تتفؽ مع الفيـ العلمي 
 . (key,2000,pp38-39)السليـ الذم يكنو العلماء كالخبراء 

كتعرؼ أيضان بأنيا الحالة التي تتـ فييا مكاجية النظريات العلمية المقبكلة باعتقادات 
كتكقعات الفرد التي ايتسبيا مف خبلؿ تعاملو مع البيئة المحيطة بو كالتي ال تتبلئـ مع ىذه 

(. Driver,1983)النظريات 
 : ـ التغير المفاهيمي 2:8

  ال يأتي المتعلـ إلى غرفة الصؼ دكف أف يحمؿ أم نكع مف المعلكمات عف الظكاىر 
, العلمية، بؿ بالعيس فيك يحمؿ اليثير منيا كليف ال نستطيع التأييد على أنيا صحيحة أك ياملة
يما يميف أف تيكف تلؾ المعلكمات مفضلة أيثر لدل الطلبة حتى كلك يانت مغلكطة كيقـك الفرد 

 : بكضع تصكراتو عف العالـ حكلو مف خبل ؿ مجمكعة مف الطرؽ ىي
 ػ المبلحظة 1
 ػ المحاكلة كالخطأ2

 ػ الخبرات 3

 ػ الدراسة 4

 ػ مصادر أخرل 5

كنجد أف األفراد يقكمكف بتفسير العالـ مف حكليـ مف خبلؿ المعلكمات التي ايتسبكىا 
سابقان، فإذا يانت المعلكمات تتفؽ كتعمؿ بالشيؿ الذم يرتاحكف لو، كيحقؽ ليـ نتيجة، أصبحت 

 كعندما يأتي الفرد إلى غرفة 0ىي المسيطرة على تفييرىـ لفترة طكيلة كمف الصعب تغييرىا
الصؼ تبدأ األفيار التي يحمليا سابقان بالظيكر كالسيطرة عليو بحيث مف الصعب أحيانان على 

  0المعلـ تغييرىا أك تعديليا أك تيملة الناقص منيا
ىذا كتلعب حكاس اإلنساف الخمسة دكران ميمان في حصكؿ الفرد على المعلكمات مف البيئة 

, التي حكلو، ىذه المعلكمات تترايـ مع بعضيا، كتشيؿ في النياية فيـ الفرد للظكاىر الطبيعية
بالتأييد ال أك )كليف ىؿ دائمان تعطي الحكاس فيمان علميان صحيحان للظكاىر العلمية الجكاب ال 

 :كالمثاؿ التالي يكضح ذلؾ , (على األقؿ ليس دائمان 
ػ لك كضع شخص يده اليمنى في دكرؽ فيو ماء ساخف، كاليد األخرل في دكرؽ فيو ماء 

كبعد فترة كضعيما معان في دكرؽ فيو ماء دافئ، سنجد أف الفرد يحس بأف يده التي ياف قد . بارد
كضعيا في ماء ساخف تعطيو مؤشران أف الماء ساخف كتلؾ التي كضعيا في ماء بارد تعطيو 

.   مؤشران أف الماء بارد
 .صدل الصكت كالسراب كانيسار العصا المكضكعة في كسط مائي: كمف األمثلة أيضان 
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كيحاكؿ المدرس مف خبلؿ األنشطة التدريسية داخؿ الصؼ أك المختبر في تصحيح فيـ 
الطلبة للظكاىر العلمية، كليف ليس بالضركرة أف ييكف النجاح حليفو لعدة أسباب منيا الطالب 

  0نفسو كمنيا عدـ يفاية الكقت كغياب طريقة التدريس المناسبة لذلؾ
ػ كضع لنا المتخصصكف في التربية العلمية مجمكعة مف النقاط التي يجب أخذىا في 

 : االعتبار عند التدريس ليي يتحقؽ تغيير مفاىيمي لدل الطلبة

أم أف المعلـ يخطط للحصة بطريقة يبدأ الطلبة باألنشطة ثـ مف : أ ػ الفعؿ أكالن ثـ الشرح
يسابيا للطلبة   0األنشطة يقكـ بتكضيح المعلكمات كا 

ق أثناء التخطيط رأم أف على المعلـ أف يضع في اعتبا: ب ػ حمؿ المفيـك الجديد أثناء التدريس 
كبالتالي فاألنشطة , أك مفاىيـ جديدة يجب أف تيسب للطلبة, للدرس أف ىناؾ مفيكمان 

  0كاألسئلة المقدمة في الحصة يجب أف تريز على ىذا الجانب

أم أف يطلب المعلـ مف الطبلب تعليـ بعضيـ البعض مف خبلؿ : ت ػ تعليـ المفيـك لآلخريف
المناقشات كطرح األسئلة، ألف الطلبة أحيانان أقدر على تكصيؿ المعلكمات لبعضيـ مف 

 .المعلـ نفسو
بؿ يجب , كيقصد بو أف يحاكؿ المعلـ عدـ محك المفيـك مف ذايرة الطلبة: محك المفيكـ-  ث 

يما يجب أف ييكف ىناؾ تطبيؽ لذلؾ المفيـك , عليو تذييرىـ بو يلما سنحت الفرصة لذلؾ
  0حتى يترسخ في ذىف المتعلميف
 : يما على المعلـ أف يقـك بػ 

  0ربط الجانب النظرم بالجانب التطبيقي للمفيـك العلمي- 
  0االىتماـ بالمحسكسات كالخبرات الشخصية للطلبة أثناء تدريس المفاىيـ- 
 .إعطاء أمثلة متنكعة للمفيـك كأمثلة ال تنتمي للمفيـك الذم يقـك بتدريسو للطلبة- 
 . االىتماـ بالبنية المعرفية للمفاىيـ العلمية في عقؿ المتعلـ- 
  0التدرج كالتسلسؿ المنطقي في تدريس المفاىيـ العلمية- 
القراءة كاالطبلع الخارجي مف قبؿ الطلبة على المفاىيـ العلمية التي يدرسكنيا داخؿ - 

  0غرفة الصؼ
 
 
 

 : التغير المفاهيمي  تأثيرـ 3:8
 أحد عف يتخلى الطالب أف تتضمف التي المفيكمي التغير  نماذجLinderليندر  انتقد

 كأعظـ كحاكؿ أىـ ىي المفيكـ تشييؿ في السياؽ أىمية أف ليندر فيرل بديبلن  مفيكمان  كيبني المفاىيـ
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 جديدة للسياؽ شركط كضع بعض الفعاؿ المفيكـ كبسط تحديد عمليان  ىك التغيير ال التحسيف أف

 العملية  ما يسيؿ ىك السياؽ أساس كأف المفيكمي التشتت مف يثير ىناؾ نفسو العلـ في أنو كيرل

 .(Linder,1993,p295)للمفيـك  االشتقاقية

 مبلئمان  مفيكمان  الفرد بيا يختار التي الطريقة لكصؼ للمفاىيـ المتأرجح كيستخدـ الكضع

 مستنبطة مفيكمي مجاؿ حكؿ التفيير طرؽ مف يشمؿ مجمكعة بأنو التغير كيصفكف معيف لسياؽ

 (Caravita & Hallden,1996,p89) .التفسير مف معينة سياقات في

 التغير نمكذج شركط خبلؿ مف للطالب المفيكمية البنية اختبركا فقد تريجكست كزمبلؤه أما

 ميانة ذك فإنو كمثمران  للفيـ كمعقكالن  قاببلن  الطالب يعتبره الذم فالمفيكـ ميانتيا، لتحديد المفيكمي

 يحدث المفيكمي التغير أف متدنية بمعنى ميانة ذك فإنو فقط، للفيـ القابؿ المفيكـ بينما عالية،

. كالمعقكلية كاإلثمار الفيـ قابلية شركط جديد مفيكـ يحقؽ عندما
   (Treagast & Other,1996,p229) 

 القديـ المفيكـ مف يثيرة بعناصر فيو الطالب يحتفظ نمكذجان تطكريان  المفيكمي التغير كيشيؿ

 . (Nussbaum,1989,p558)المفيـك الجديد   مف مفردة عناصر تدريبي بشيؿ بدمج بينما

 البنية بناء إعادة بأف كيقترح التطكر إلى الجذرم مف مستكل في المفيكمي كيتراكح التغير

 أف كيقترح الرئيسية، للقضايا مستمرة بعملية تمييز كاستبداليا تجنبيا يتـ قد قبؿ مف القائمة المفيكمية

 تـ التي التكجييية االستراتيجيات مثؿ عكامؿ أخرل على يعتمد المفيكمي التغير ترييز حرية

 .(Duit,1995,p5)  .المحتكل كطبيعة منيا االستفادة

 لو مضاميف كذلؾ العمر، زيادة مع كييفنا يما تتغير للفرد المعرفية البنية أف المقبكؿ كمف

 على معو كالمعقكلية كمف الفيـ قابلية شركط تنطبؽ فيؿ المفيكمي للتغير المصممة للنظرية بالنسبة

 التطكر مف نسبية مرحلة حققكا الذيف لؤلفراد فبالنسبة العمرية، الفئات يافة عبر المفاىيـ أنكاع يافة

 أنو المعقكؿ مف فإف فيو تعمؿ الذم اإلطار على يعتمد في مفاىيميـ التغيرات كقع ييكف قد الفيرم

 يانت فإذا ستزداد للتغير المفيكمي الميتافيزيقية المظاىر أىمية فإف قدراتو الفيرية الفرد يطكر بينما

 & Tyson)المفيكمي   التغير بنظرية عبلقة ذا ييكف أف يحسب الفرد فإف عمر الحاؿ ىي تيؿ

Other,1997,p395). 

 كالفيرية للفرد  العقلية للبنى تحدث التي العملية تلؾ ىك المفيكمي التغير أف الباحث كيرل

 العملية بتعزيز تلؾ كتقكـ ,الكاضح السليـ بالمفيكـ الصحيح كغير  الخاطئ المفيكـ استبداؿ بقصد

 . بو المحيطة الظركؼ جميع متجاكزة الفرد لدل السليـ الفيـ
 : المفاهيم البديمة ومصادرها - 9

: ـ المفاهيم البديمة1:9
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 عدة استخدمت فقد التربية، مجاؿ في كتسارعيا البديلة التصكرات أدبيات لحداثة نظرنا

. الخطأ األفيار أك القبلية التصكرات الساذجة أك المعتقدات منيا المفيكـ ىذا على تدؿ مصطلحات
حيث تتشيؿ المفاىيـ البديلة عند المتعلميف نتيجة الخبرات التي يمركف بيا، كىي تدـك مدة طكيلة 

 (. 68،ص2001زيتكف،)كتقاـك التغير ما لـ تكاجو بمكاقؼ تظير ضعفيا كعجزىا 
كنظران ألىمية المفاىيـ العلمية كالميانة التي تحتليا في تعليـ العلكـ، كضركرة تعلميا 

بطريقة صحيحة، يقـك الباحثكف كالمختصكف بإجراء البحكث كالدراسات الستقصاء صكرة المفاىيـ 
كقد تكصلت ىذه . كتيكينيا ككاقعيا الفعلي في أذىاف المتعلميف، يذلؾ استراتيجيات تعليميا

كفي حكزتيـ أفيار كتصكرات بديلة عف , الجيكد إلى أف المتعلميف يأتكف إلى حجرة الدراسة
كتلؾ المفاىيـ تتعارض في يثير مف األحياف . المفاىيـ العلمية كالظكاىر الطبيعية التي تحيط بيـ

مع التصكر العلمي الذم يفترض أف ييتسبو المتعلمكف كىذه المفاىيـ البديلة كاسعة االنتشار بيف 
المتعلميف في جميع مراحؿ التعليـ، كتتعلؽ بمختلؼ مجاالت العلـك كىي صعبة التغير 

 (.       487،ص 1999الجندم كشياب،)كاالستبداؿ يما أنيا تؤثر في التعليـ البلحؽ 
كقد ازداد االىتماـ في السنكات األخيرة مف القرف الماضي بما تتضمنو البنية المعرفية 
للمتعلـ مف تصكرات أك مفاىيـ خطأ أك مفاىيـ بديلة إذ ُتعد المعرفة المكجكدة مسبقان لدل 

المتعلميف مف العكامؿ المؤثرة في تعلميـ ليذه المفاىيـ الجديدة بصكرة فعالة، كتعلـ المتعلميف 
كالتي تنتج غالبان مف تجاىؿ المدرسيف للمفاىيـ البديلة , للمفاىيـ العلمية يصحبو بعض الصعكبات

التي يمتلييا المتعلمكف قبؿ دراستيـ ليذه المفاىيـ، كلقد أصبح ىناؾ تحد يكاجو مدرسي العلـك 
كىك ليس مساعدة المتعلميف في تعلـ المفاىيـ بصكرة سليمة فقط كليف أيضان في تصكيب 

(.  123،ص2000عبده،)المفاىيـ غير الصحيحة المكجكدة في بنيتيـ المعرفية 
إذ تشير المفاىيـ البديلة إلى ما لدل المتعلـ مف مفاىيـ في بنيتو المعرفية التي ال تتفؽ مع 

كال تمينو مف شرح الظاىرة كتفسيرىا بطريقة علمية . (المفاىيـ المقبكلة علميان )المعرفة العلمية 
(.  85ص,2004الزعبي،)مقبكلة 

تعبر المفاىيـ عف كجكد معلكمات معينة لدل المتعلـ كليس غياب تلؾ المعلكمات، كأف 
استخداـ استراتيجيات تعليمية تعتمد على فيرة إعادة تقديـ المعلكمات للمتعلـ يؤدم إلى زكاؿ 

قد , كأف المفاىيـ البديلة ىي ما ييكف لدل المتعلميف مف مفاىيـ سابقة. مؤقت لتلؾ المفاىيـ
أم كىـ صغار كنسجكىا مف مخيلتيـ كاستمدكا . ييكنكف تعلمكىا في فترة ما قبؿ التعلـ أك خبللو

ىذه المفاىيـ مف الحياة الكاقعية كمف المحيط الذم يعيشكف فيو كالتي ال تتفؽ مع ما يقكلو 
العلماء يما أنيا تعيؽ التعلـ البلحؽ ك تيكف مقاكمة للتغيير بطرائؽ التعليـ المعتادة حيث يتشبث 

 . بيا المتعلمكف ظنان منيـ أنيا صحيحة كسليمة علميان 
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كتعد المفاىيـ البديلة لدل يؿ مف المتعلميف كالمدرسيف، كاحدة مف صعكبات تعلـ العلكـ، 
كالتي تصدل ليا العديد مف الباحثيف في مجاؿ تعليـ الفيزياء، كأجريت مجمكعة مف األبحاث 

كالدراسات التي أيدت أىمية التعرؼ على المفاىيـ البديلة التي ييكنيا المتعلمكف كمساعدتيـ مف 
. خبلؿ المدرسيف كالمناىج ككسائؿ اإلعبلـ على تعديليا باستخداـ االستراتيجيات المختلفة

كيتطلب ذلؾ تصحيح المفاىيـ البديلة كمف ثـ تعميؽ مستكل الفيـ، كاالنتقاؿ بو مف المستكيات 
الدنيا إلى المستكيات العليا، عف طريؽ االستخداـ الكظيفي للمفاىيـ في مكاقؼ جديدة تعزز 

كتصحح المفاىيـ الخاطئة كتقدـ مفاىيـ جديدة تسيـ باالنتقاؿ مف مستكل فيـ معيف إلى مستكل 
 (. 140ص, 2000؛ عبده،253ص,2000محمد،)آخر 

كليي يغير المتعلـ مف بنيتو المفاىيمية لتنسجـ مع المفيـك الجديد البد مف تكافر عدة 
 : متطلبات  أبرزىا

 . ػ مكاجية المتعلـ بمشيلة إلحداث التناقض بيف ما يمليو مف معارؼ كما يحتاج لتغييره1
ػ إحداث عدـ اتزاف عند المتعلـ بإظيار أف ما يمليو مف مفاىيـ ال يفسر المشيلة التي يكاجيا أك 2

 . يحليا
ػ إحداث عدـ قناعة بما يملؾ المتعلـ مف المفاىيـ حتى يظير عدـ الرضا عف منظكمتو 3

 .المفاىيمية
ػ تقديـ المفاىيـ الجديدة بطريقة يستطيع المتعلـ دمجيا في بنيتو المعرفية كاستخداميا في حؿ 4

 . القضايا التي لـ يستطع حليا سابقان 
(. 80،ص2004الزعبي،). ػ قابلية المفاىيـ الجديدة للتصديؽ5

: يميف مف التعاريؼ السابقة كضع خبلصة عف المفاىيـ البديلة كىي
. ػ إدراؾ خاطئ للمفاىيـ بحيث ال يتفؽ مع إجماع العلماء

. ػ استخداميا تفسير خاطئ ال ينسجـ أك يتعارض مع النظريات كتفسير العلماء
. ػ إدراؾ ناقص غير ناضج للمفيكـ

 .ػ يعتبر المعلـ كالمتعلـ كالبيئة المدرسية كاالجتماعية مف أىـ أسباب تيكيف المفاىيـ البديلة
 :  ـ مصادر المفاهيم البديمة 2:9

يعتبر المدرس أحد المصادر الرئيسة لتحديد مصادر المفاىيـ البديلة كقد تيكف األخطاء 
إضافة إلى خبرات , الكاردة في اليتاب المدرسي مصدر آخر مف مصادر تيكف المفاىيـ البديلة

المتعلميف الشخصية في أثناء تفاعليـ مع البيئة المحيطة بيـ ككسائؿ اإلعبلـ المختلفة 
(.  295ص,2002,؛ السيد79، ص2004الزعبي،)
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مستكل المعرفة السابقة : كمف العكامؿ التي تساعد على تيكيف التصكر البديؿ عند الطلبة
بالمفاىيـ مكضكع الدراسة كالخلفية العلمية للمدرس كاليتب كالملخصات ككسائؿ اإلعبلـ كقلة 

 (. 29،ص2005الباكم كخاجي ،)استخداـ المختبر كأسئلة االمتحانات 
:  كلقد قسـ زيتكف مصادر المفاىيـ البديلة إلى قسميف

 : كىي التي ليا عبلقة بالمتعلـ كمنيا : ػ مصادر داخلية

 . ػ استعداد المتعلـ كدافعيتو للتعلـ

 .ػ االىتمامات كالميكؿ العلمية كمدل حبو لدراسة المكاد العلمية

ػ البيئة التي يعيش المتعلـ، كالتي قد ال تشجعو، كال تبث فيو ركح التساؤؿ كالتقصي العلمي 
(.  53،ص2001؛ عبدالسبلـ،362،ص2003؛ النجدم كزمبلؤه،43،ص2004زيتكف،)

نما بأشياء أخرل، كقد صنفت يما يأتي: ػ مصادر خارجية   : التي ال ترتبط بالمتعلـ كا 

 . (مقررات ال تراعي الفركؽ الفردية للطبلب)ػ المناىج التعليمية غير المبلئمة 

 . (التعليـ بلغة غير اللغة األـ للمتعلـ)ػ العكامؿ اللغكية أك لغة التعلـ 

استخداـ طريقة تعليـ غير مناسبة يؤدم حتمان إلى فيـ غير صحيح لدل )ػ طرائؽ التدريس 
 . (المتعلميف

 . (إذا يانت مؤىبلتيـ دكف المستكل المطلكب)ػ المدرسكف للمادة 

يما ذير عبد السبلـ بعض المصادر التي قد تيكف سببان في تيكف المفاىيـ البديلة 
 : كشيكعيا
 اللغة الشائعة في البيئة التي يعيش فييا المتعلمكف . 

 تأثير الثقافة كالبيئة في تصكرات المتعلميف . 

  مبلحظات المتعلميف كخبراتيـ الشخصية المحدكدة كتيكيف األبنية كالمخططات العقلية عف
 (.141،ص2001عبد السبلـ،)الظكاىر كالعالـ المحيط بيـ 

 المدرس مصدر رئيسي لتصكرات المتعلميف البديلة. 

  المحتكل العلمي كالصكر كالرسـك كاألشياؿ التي تقدـ في يتب العلـك كتيكف غير دقيقة أك
 . ناقصة أك مشكىة

 الصحؼ كالمجبلت كبرامج التلفزيكف كأفبلـ اليرتكف : كسائؿ اإلعبلـ مثؿ
 (.65،ص2005عبدالسبلـ،)

 يضيؼ الباحث كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ االجتماعي كال سيما الجكاؿ كالفيس بكؾ . 

 : أف أسباب نشكء المفاىيـ البديلة تعكد إلى (تيس، ناجمي، بلعربي)كذير يؿ مف 
  طريقة التعليـ التقليدية للمادة الدراسية كالتي تعتمد على عدـ ربط المفاىيـ السابقة بالمفاىيـ

 . البلحقة
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 االستخداـ الخطأ للمصطلحات العلمية . 

 تعدد التعريفات للمفيـك الكاحد . 

 تكظيؼ المصطلح الكاحد للتعبير عف أشياء أك مفاىيـ مختلفة . 

  (. 25،ص2005تيس، ناجمي، بلعربي،)كجكد صعكبة في التعبير كالتكاصؿ 

  باإلضافة إلى أف المتعلميف قد يفسركف ما يقكلو المدرسكف على أساس ما لدييـ مف
 (. 497،ص1999الجندم كشياب،)تصكرات قبلية 

كمف بيف العكامؿ التي تسيـ في صعكبات تيكيف المفاىيـ العلمية كاستيعابيا لدل 
 (. 2001عبد السبلـ،)المتعلميف جاءت عند 

  مدل استعداد المتعلميف أنفسيـ كدافعيتيـ للتعلـ بكجو عاـ كتعلـ المفاىيـ العلمية بشيؿ
 . خاص

 مدل االىتماـ كالميؿ نحك المكاد العلمية كتعلـ مفاىيميا . 

 البيئة كالثقافة التي يعيش فييا المتعلمكف قد ال تشجع ركح التساؤؿ كاالستقصاء العلمي . 

 طرائؽ كاستراتيجيات التعليـ السائدة قد تسيـ في تيكيف المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف . 

  أسئلة االمتحانات قد تعد مصدران آخر للتصكرات البديلة عف المفاىيـ العلمية لدل المتعلميف
 (. 1996مصطفى،)

كبعد اطبلع الباحث على مجمكعة مف األبحاث قاـ بتصنيؼ كتحديد أىـ مصادر تشيؿ 
 : المفاىيـ البديلة كتحديدىا عند المتعلميف كىي 

يعد المدرس مف أىـ المصادر األساسية في تكجيو المتعلميف، كتييئة الفرص : ػ المدرس 1
لمساعدتيـ على ايتساب المعرفة، كتعديؿ المفاىيـ البديلة المكجكدة لدييـ، إال أف تحقيؽ ذلؾ قد 
. يتأثر بشيؿ يبير بما لدل المدرس مف أفيار كتصكرات بديلة عف المفاىيـ العلمية التي يدرسيا

كذلؾ ألنيـ إما غير مدربيف جيدان , كيعتبر المدرسيف ىـ أحد المصادر الرئيسية للمفاىيـ البديلة
أك غير ملميف بالمكاد التي يدرسكنيا، أك أف المفيـك البديؿ قد تيكف لدييـ مف خبلؿ خبراتيـ 

. السابقة حيث ظلت المفاىيـ البديلة لبعض المفاىيـ العلمية بدكف تعديؿ خبلؿ فترة دراستيـ
فبعض المدرسيف ال يؤيدكف على المفاىيـ العلمية في أثناء تعليميـ كأحيانان ال يفيـ المدرسكف 

؛ 177،ص2001؛ محمد،480،ص2006صالح،)يدراسة يؿ مف  . أنفسيـ ىذه المفاىيـ العلمية
؛ 86،ص1998 ؛ زيتكف،492،ص1999؛ الجندم كشياب،254،ص2000محمد،
( 89ص,1997الرافعي،

يعتبر اليتاب مف أىـ مصادر تيكيف المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف : ػ اليتاب المدرسي2
كيساعد اليتاب المدرسي في تيكيف المفاىيـ البديلة لدل . (1999؛الجندم كشياب،1998زيتكف،)

المتعلميف مف خبلؿ عدـ تكضيحو للمفيـك أك ربط المفيـك بالمفاىيـ األخرل ذات العبلقة 
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كأىـ األسباب التي تؤدم إلى تيكف تصكرات بديلة لدل المتعلميف . (2004سعيدم كبف خميس،)
:  ىي
أك  دقيقة   المحتكل العلمي كالصكر كالرسـك كاألشياؿ التي تقدـ بيتب العلـك قد تيكف غير ػ

  .ناقصة أك مشكىة
في اليتب المدرسية في  (...,فيزيائية،ييمياء، أحياء)ػ الفصؿ المفتعؿ بيف مفاىيـ المكاد العلمية 

 . أثناء التدريس
.   عدـ تجريب نماذج تدريسية بصكرة منظمة ك أسلكب التدريسػ
.   الطريقة التي تقدـ بيا العلـك في اليتب كالمراجع ػ
.   التعبير عف بعض المفاىيـ بالتجريدات الرياضية فقط ػ

 . ػ تقديـ معلكمات غير يافية حكؿ الظكاىر الطبيعية
 . ػ استخداـ مصطلحات متعددة بعضيا غير دقيؽ للتعبير عف مفيكـ علمي كاحد

. االستراتيجيات غير الصحيحة التي تعرض بيا اليتب المدرسية المفاىيـ العلمية الجديدة- 
 (.121،ص2001؛ عبدالسبلـ،295، ص2002السيد،)

يلعب المنيج دكران أساسيان في تيكيف المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف مف خبلؿ ما : ػ المنيج 3
 : يلي

 . ػ مقررات منيجية ال تراعي بدرجة أيبر الخلفيات المباشرة للمتعلميف
 .ػ قد ال تتمشى مفاىيـ المناىج المقررة مع المستكيات الحقيقية للمتعلميف

 . ػ يميف أف تتضمف نشاطات علمية قد ال تستطيع غالبية المتعلميف القياـ بيا 
ػ تكقع المسؤكليف كالمدرسيف كأكلياء األمكر أف يتعلـ المتعلمكف قدران يبيران مف المفاىيـ العلمية 

 (.288،ص2002السيد،). بسرعة مع عدـ تكافر اإلميانات المادية كالفنية
كعدـ التدرج  ,اعتقاد ضركرة إنياء المنيج كتغطيتوكمف أسباب تشيؿ المفاىيـ البديلة في المنيج 

في بناء المنيج كفؽ السلـ اليرمي للمفاىيـ، فإذا احتكل المنيج على مفاىيـ دكف مستكل 
المتعلـ العقلي، فإنو عند تعليميا للمتعلـ قد ال تيكف مثيرة لو كقد ال يعيرىا اىتمامو،  كقد 
ينعيس ذلؾ على نظرة المتعلـ للمنيج بصفة خاصة كللمدرسة بصفة عامة، مما يؤدم إلى 
ذا احتكل المنيج على مفاىيـ فكؽ مستكل المتعلـ العقلي  عدـ كصكؿ المفيكـ الصحيح كا 

كبالتالي . فإنو عند تعليميا للمتعلـ سيجدىا مستعصية على فيمو كفكؽ قدراتو فينفر منيا
 . لف يستطيع تحصيليا، كقد تسبب لو اإلحباط كيراىية المدرسة

أما إذا احتكل المنيج على مفاىيـ مناسبة لمستكل المتعلـ العقلي كمبنية كفؽ السلـ اليرمي 
للمفاىيـ،استطاع المتعلـ ايتسابيا كتيكنت لديو خبرات إيجابية تدفعو إلى المزيد مف 

ايتساب المفاىيـ، كبالتالي ايتساب محتكل المنيج، كىذا يسيـ في تحقيؽ أفضؿ  مستكيات 
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التحصيؿ الدراسي كيساعد على بناء مفاىيـ أخرل صحيحة فكؽ ما تـ تعلمو 
 (. 99، ص 1997الرافعي،)

تساىـ البيئة المحيطة بنسبة يبيرة في تيكيف معظـ أنماط الفيـ الخاطئ لدل : ػ البيئة المحيطة 4
فالمتعلمكف . (1996مصطفى،)يدراسة , المتعلميف عف مفيـك التنكع في المخلكقات الحية

يحملكف مجمكعة مف المفاىيـ البديلة عف المفاىيـ العلمية، ييتسبكنيا مف البيئة المحيطة 
كتسيـ البيئة بدرجة مرتفعة في تيكيف المفاىيـ , كيستخدمكنيا في تفسير المفاىيـ العلمية

 .البديلة لدل المتعلميف
كأىـ مصادر المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف تنتج عف التفاعؿ ما بيف المتعلـ كالبيئة المحيطة 

كالذم يبدأ منذ الكالدة كلذلؾ فإف األطر المفيكمية الميتسبة في المراحؿ األكلى مف العمر 
غالبان ما تصبح جزءان أساسيان مف خبرات المتعلـ كمعارفو التي يصعب على المتعلـ أف 

كمف األسباب التي قد تسيـ أيضان في . (25،ص1994صباريني كالخطيب،)يتخلى عنيا 
تيكيف المفاىيـ البديلة عف المفاىيـ العلمية ما يقدمو اليبار أك المدرسكف للمتعلميف مف 

شرح كتفسير غير سليميف فيثيران ما يسأؿ المتعلمكف الصغار عف ظكاىر علمية في البيئة 
المحيطة بيـ فيبدأ اليبار بتقديـ الشرح الذم غالبان ما ييكف مصحكبان بأشياء غير صحيحة 

 (. 2006أحمد،)تختزف في ذايرة األطفاؿ الصغار كتنمك معيـ 
كاستخداـ اللغة . يؤدم التكظيؼ غير الصحيح للمفاىيـ العلمية في لغة الحياة اليكمية: ػ اللغة 5

العامية لدل يؿ مف المدرس كالمتعلميف إلى الفيـ الناقص كالمشكه للمفيـك العلمي، كىذا 
بدكره يساىـ بتشييؿ مفاىيـ علمية خاطئة عند المتعلميف، يما أف التعليـ التقليدم المتبع 
في المدارس قد ييكف سببان في تيكيف تصكرات بديلة عند المتعلميف بما يمارسو مف لغة 

 (. 2006؛ أحمد،2001عبد السبلـ،)غير كاضحة للمتعلميف كغير مفيكمة 
كالذم أسفر عف , يساعد التلفاز في إيساب المفاىيـ العلمية ألطفاؿ الركضة: ػ كسائؿ اإلعبلـ 6

عدة نتائج أىميا أف المعرفة العلمية التي يحصؿ علييا األطفاؿ مف خبلؿ التلفاز ىي 
معرفة يثيفة كغير دقيقة كغير منسقة تبعان لطريقة تفيير األطفاؿ كطريقة تعلميـ مما يسيـ 

كجكد عبلقة سلبية بيف عدد , في إيسابيـ مفاىيـ مغلكطة كتيكيف تصكرات خاطئة
يدراسة . الساعات التي يقضييا األطفاؿ أماـ التلفاز كدقة المفاىيـ العلمية التي ييتسبكنيا

(. 2004,الياس)
ذاعة كصحافة في تيكيف المفاىيـ البديلة عف بعض المفاىيـ  كتساىـ كسائؿ اإلعبلـ مف تلفاز كا 
العلمية، فقد يتأثر المتعلـ باألسلكب السريع لئلعبلنات التجارية كعدـ الترييز البلـز في 

أثناء مشاىدتو للبرامج سكاء يانت في صكرة أفبلـ يرتكف أـ برامج تقدـ مادة علمية 
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صحيحة أـ أنيا غير صحيحة، مما يؤدم إلى تيكيف المفاىيـ البديلة 
(.  275،ص1997سعيد،)

تلعب العادات كالتقاليد دكران حاضنان لليثير مف المعاني كالمفاىيـ بشيليا : ػ العادات كالتقاليد7
فيتـ تناقؿ ىذه المفاىيـ بيف المتعلميف سكاء , المتكارث دكف أم تعليؽ أك تغيير في محتكاىا

كىذا بدكره يعزز استخداـ مصطلحات متعددة بعضيا غير دقيؽ . يانت صحيحة أك خاطئة
.  للتعبير عف مفيكـ علمي كاحد

يساعد الجكاؿ كالفيس بكؾ في إيساب الطلبة المفاىيـ : ػ كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ االجتماعي8
, كىي معرفة غير صحيحة كغير مبلئمة للفركؽ الفردية كالمراحؿ العمرية لدييـ, العلمية

 .مما يسيـ في إيسابيـ مفاىيـ مغلكطة كتيكيف تصكرات خاطئة
يؤدم معرفة مصادر التصكرات البديلة مف أىـ عكامؿ نجاح تعديؿ تلؾ التصكرات البديلة لدل 

ككسائؿ , كقد اتفؽ الباحثكف على أف المدرس كالمتعلـ كالبيئة المحيطة كالمنيج, المتعلميف
اإلعبلـ كأسلكب التعليـ التقليدم كاليتاب المدرسي كاستخداـ المدرس للغة غير كاضحة ىي 

حيث يعتبر المدرس مف ىذه المصادر نظران لدكره اليبير مف , أىـ مصادر تلؾ التصكرات
خبلؿ قدرتو على تصحيح بعض األخطاء الكاردة في اليتاب كمف خبلؿ معرفتو للخلفية 

كبالتالي تعديؿ ما ىك , المفاىيمية المكجكدة لدل المتعلميف قبؿ إعطائيـ المفاىيـ الجديدة
.  غير صحيح يميف أف يساعد أيضان في تصحيح بعض المفاىيـ البديلة

 : ـ خصائص المفاهيم البديمة وطبيعتها 10 
يتصؼ الفيـ الخاطئ بالعديد مف الصفات ياختبلفيا عف المفاىيـ التي يستخدميا الخبراء 

, في المجاؿ نفسو، كاحتكائيا على معتقدات بديلة لمجمكعة مف الفرضيات المترابطة منطقيان 
كيتصؼ بالمقاكمة اليبيرة للتغيير كالتبديؿ بمساعدة كسائؿ التعليـ التقليدية كالتي يستخدميا يثير 

كلذلؾ فإف الفيـ غير الصحيح يعد فيمان متناقضان كغير مترابط منطقيان . مف المتعلميف
 (. 122ص,2003,المكمني)

 :كذير العديد مف الباحثيف خصائص كطبيعة المفاىيـ البديلة كمنيا 
ليست يؿ مدلكالت المفاىيـ مكجكدة في الطبيعة أك ليا كجكد حقيقي كليف العلماء ػ 1:10

يستخدمكف أساليب مختلفة فيـ الطبيعة كمف بيف ىذه األساليب  ابتيار مفاىيـ جديدة 
كأف المفاىيـ البديلة التي ييتسبيا المتعلمكف , لعبكر الفجكة بيف الكاقع كرؤيتنا ليذا الكاقع

خبلؿ تفاعليـ مع األحداث البيئية كالتي تيكنت في البنية المفاىيمية لدييـ تيكف شخصية 
تؤثر بدكرىا على ييفية , ألنيا مف كجية نظرىـ كبما لدييـ مف تصكرات سابقة, كفردية

؛ 121ص,1998,؛ يكنس60ص,2003,محمد)تعلميـ للمعرفة العلمية الجديدة 
 (. 87ص,1997,الرافعي
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إال أف ىناؾ دالئؿ تشير إلى دكر , على الرغـ مف صعكبة تحديد أصكؿ المفاىيـ البديلة بدقة
فيذه المفاىيـ البديلة , البيئة المحيطة كتفاعؿ المتعلـ معيا دكران بارزان في تيكيف المفاىيـ

بمعنى أف المتعلميف لدييـ تصكرات كمعتقدات , ليست مقصكرة على بيئة معينة دكف أخرل
كمف المميف أف تختلؼ ىذه البيئات . على الرغـ مف اختبلؼ البيئات التي يعيشكف فييا

؛ 10ص,1996,؛ الشيراني156ص,2001,عبدالسبلـ)كالمعتقدات مف بيئة إلى أخرل 
 (. 93ص,1998,زيتكف

ػ يأتي المتعلـ إلى دركس الفيزياء كمعو عدد مف المفاىيـ البديلة عف األشياء كاألحداث 2:10
يما أف . الطبيعية ذات الصلة بما يدرسو في مجاالت الفيزياء كالييمياء كعلـ األحياء

 .تصكرات المتعلميف ال تقتصر على فرع معيف مف فركع العلكـ بؿ تنتشر في يؿ الفركع
مف طلبة المرحلة الثانكية في المملية  (%85) أف (Taber,2002,p95)كلقد أشار تابير  

المتحدة البريطانية يحملكف مفاىيـ بديلة أك خطأ حكؿ العبلقة بيف الحرية كالقكة كأشارت 
كفي , إلى أف المفاىيـ البديلة غير الصحيحة مكجكدة في يؿ المراحؿ الدراسية كالصفكؼ

كىذا يعني أف يؿ الفركع . يؿ المكضكعات مما يشيؿ عائقان في بناء المفاىيـ بشيؿ سليـ
كبالتالي , يجد فييا الطلبة صعكبات في تعلميا مما يشيؿ عائقان في فيميا فيمان صحيحان 

 (.42ص,2004,عف سعيدم كبف خميس)صعكبة في تطبيؽ معارفيا في حياة المتعلـ 
كقد تنتج مفاىيـ أيبر مف عبلقات المفاىيـ , تنتج المفاىيـ مف عبلقة الحقائؽ ببعضياػ 3:10

كتمثؿ المفاىيـ البديلة عناصر شبو , لمفيكمياببعضيا كتسمى في ىذه الحالة اإلطار  
ثابتة في البنية المفاىيمية للمتعلـ كتيكف متماسية كمقاكمة للتغيير إذ يتشبث بيا المتعلـ 

كيعكد ذلؾ إلى أف أىـ مصادر المفاىيـ البديلة , كيدافع عنيا قناعة منو أنيا صحيحة
الخبرة العامة الناتجة عف التفاعؿ بيف المتعلـ  كالبيئة مف حكلو كالذم يبدأ منذ الكالدة 

كلذلؾ فإف األطر المفيكمية الميتسبة في المراحؿ األكلى مف العمر غالبان ما تصبح جزءان 
صباريني )أساسيان مف خبرات المتعلـ كمعارفو التي ال يسيؿ على المتعلـ أف يتخلى عنيا 

 (. 469،ص1999؛ الجندم كشياب،18،ص1994كالخطيب،
ذا ما تغير ىذا النمط تغير المدلكؿ,  بالنمط الثقافي السائدد تغيير المفاىيـ البديلةتحدػ م4:10 , كا 

كالتدريس التقليدم ال يؤدم إلى تغيير المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف كيحتاج إلى جيد 
مقصكد كمخطط كاستراتيجيات تعليـ حديثة لتغييرىا أك تطكيرىا جزئيان أك يليان 

 (. 301،ص2002؛ زيتكف،83،ص2004الزعبي،)
كىي نكع مف ,  مف األفيار يمتلييا مجمكعو مف األفرادةالمفاىيـ عبارة عف مجمكع- 5:10

كيلما ياف ىؤالء األفراد . كرمكز األفيار, كالنماذج, كالمعادالت, الرمزية تتمثؿ في اليلمات
كتكصلت بعض , قادريف على نقؿ أفيارىـ لآلخريف مف خبلؿ الرمكز زاد فيـ ىذه المفاىيـ
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الدراسات إلى أف الفيـ البديؿ للمفاىيـ ييتسب في سف مبيرة فقد  يلتحؽ المتعلمكف 
بالمرحلة االبتدائية كلدييـ أفيار عف بعض مفاىيـ الظكاىر الطبيعية كىذه المفاىيـ قد 

تيكف خرافية أك ساذجة كتحتاج إلى عناية فائقة مف النيج كمف المدرس 
نما . (11،ص1996الشيراني،) كأف ىذه المفاىيـ ال يتـ تصكيبيا بمجرد النضج أك النمك كا 

 . تزداد ثباتان في أذىاف الطلبة
المفاىيـ ناتج الخبرة باألشياء أك الظكاىر أك الحقائؽ كىي تلخيص للخبرة كىي -  6:10

المفاىيـ قد تنتج أيضا ن مف التفيير المجرد كقد ك ,تساعدنا لتعامؿ مع اليثير مف الحقائؽ
دراؾ العبلقات بينيا ثـ التكصؿ إلى تعميـ معيف  ييكف ىذا التفيير ناتج للعديد الخبرات كا 

كبعض المفاىيـ البديلة التي يستخدميا المتعلمكف تعيس المفاىيـ البديلة التي ياف . منيا
يما أف تشخيص المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف بدقة يمثؿ خطكة . يستخدميا مدرسكىـ

ىامة مف خطكات تعديليا كاستخداـ استراتيجيات التعليـ  كخصكصان ما يتعلؽ منيا 
باستراتيجيات التغيير المفيكمي يميف أف تساعد في تعديؿ المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف 

(.  61،ص2000صبرم كتاج الديف،)
كلينيا قد تيكف يافية أك غير يافية , ليست مدلكالت المفاىيـ صادقة أك غير صادقة- 7:10

كليف بميف التحقؽ مف مدل , كال يميف إثبات صحتيا أك عدـ صحتيا, للقياـ بكظائفيا
 قابلة للمراجعة كالتعديؿ نتيجة لنمك المعرفة العلمية كتقدـ أساليبيا كتطكر ك. الثقة فييا
 .أدكاتيا

 
 :  ـ الكشف عن المفاهيم البديمة 11

إف طرائؽ اليشؼ عف المفاىيـ البديلة كاستراتيجياتيا متعددة يتميز بعضيا عف بعض 
بسيكلة التطبيؽ كلينيا ال تيشؼ عف تلؾ المفاىيـ بفاعلية كعمؽ، كمنيا على العيس يحتاج إلى 

كمف خبلؿ تحليؿ . كقت في التطبيؽ كالتفسير كلينو ييشؼ عف تلؾ المفاىيـ البديلة بشيؿ فعاؿ
دراسات التربية العلمية كبحكثيا تبيف أف ىناؾ عددان مف الطرائؽ يميف بيا اليشؼ عف المفاىيـ 

؛ 44،ص2004؛ سعيدم كبف خميس،472،ص2006صالح،)البديلة لدل المتعلميف 
 : كمنيا (629ص,1998؛ زيتكف،128،ص2001؛ خطابية كالخليؿ،133،ص2002زيتكف،
كفييا ييلؼ الطلبة بالتعبير عف المفاىيـ المكجكدة عندىـ حكؿ مكضكع :  الرسـ - 1:11

 . معيف

كفيو يعطي للمتعلـ عدد مف المفاىيـ كيطلب منو تصنيفيا مف دكف : التصنيؼ الحر - 2:11
 . تحديد للكقت
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كالتي تيدؼ  (kose,2008,p284)يدراسة يكس : الرسـك التخطيطية الدائرية للمفيـك - 3:11
إلى فحص تأثير طريقة الرسـ مع إجراء مقاببلت على تحديد المفاىيـ الخطأ لدل 

 . المتعلميف فيما يتعلؽ بالترييب الضكئي كالتنفس عند النباتات مستخدما طريقة الرسـك 

يستخدـ اليمبيكتر في اليشؼ عف المفاىيـ البديلة مف خبلؿ تقديـ : المحاياة باليمبيكتر- 4:11
رسكـ متحرية كمحاياة في تكضيح المفاىيـ ذات الطبيعة التجريبية، إذ تعتمد على أف 

الرسكـ المتحرية كالمحاياة باستخداـ اليمبيكتر تسيـ في تقديـ فيـ عميؽ للمعرفة مقارنة 
العطار )بالصكر الثابتة التي تحتاج إلى عملية ترميز ثنائي اليلمة كالصكرة 

كالتي ىدفت إلى معرفة  (finney,2002)يدراسة فيني . (139،ص2001كعبدالرؤكؼ،
 . دكر يؿ مف المطبكعات كالفيديك في تغيير المفاىيـ البديلة عند المتعلميف

كفييا يتاح للطالب أف يعبر عف : المناقشة في الفصؿ ك استخداـ األسئلة المفتكحة - 5:11
. أفياره حكؿ مفيـك ما في غرفة الصؼ كأف يتلقى آراء زمبلئو في األفيار التي يطرحيا

 . كفييا يقـك المدرس بيشؼ المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف كالعمؿ على تصحيحيا
كاحدة مف استراتيجيات  (المقننة)تعد المقابلة اإليلينييية  : (المقننة)المقابلة اإليلينييية - 6:11

تحليؿ البنية المعرفية للمتعلميف كقد استخدميا بياجيو في رسـ المخططات العقلية لؤلطفاؿ 
كبتحليؿ ألدكات البحث التي استخدمت في عدد مف البحكث . الذيف درس أنماط تفييرىـ

منيا اعتمد على  (%46)بحيث تبيف أف  (103)التي يشفت عف المفاىيـ البديلة بلغ 
كتبدأ المقابلة بسؤاؿ مفتكح كترؾ المتعلـ يتيلـ بحرية مع تتبع ما . المقابلة اإليلينييية

سيؤدم إليو تفييره مف استنتاجات كمحاكلة تحديد مسار أفياره بمساعدتو على تقديـ أسباب 
، 2002زيتكف، )لما تكصؿ إليو مف استدالالت أك ما قدمو مف تبريرات ك تنبؤات 

 (. 242ص
كفييا يطلب المعلـ مف الطلبة عمؿ ملصؽ معيف عف سؤاؿ  : (boosters)الملصقات - 7:11

علمي أك مفيـك معيف، ثـ يتـ عرضو على باقي أفراد الصؼ، يأف يطلب مف الطلبة عمؿ 
  0ملصؽ عف حرية اليكايب حكؿ الشمس

كفييا يطلب المعلـ مف الطلبة إعطاء تفسير لسبب حدكث  : (Explain)التفسير - 8:11
 . ظاىرة علمية ما، ياف يفسر الطلبة حدكث ظاىرة الخسكؼ

كفييا يطلب المعلـ مف الطلبة أكالن تكقعان  : (predict and explain)تكقع كفسر -  9:11
لسؤاؿ علمي معيف، ثـ إعطاء تفسيرات لتكقعاتيـ، كمثاؿ على ذلؾ إعطاء الطلبة تكقعاتيـ 

  0عف اشتعاؿ شظية مشتعلة عند تقريبيا مف فكىة مخبار فيو غاز معيف
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كفييا يتـ تقديـ مجمكعة مف الرسـك الياريياتكرية كفييا  ((Cartoons: الياريياتير - 10:11
تعليقات معينة، يطلب مف الطالب اختيار التعليؽ المناسب المعبر عف الظاىرة العلمية 

 .مكضكع الدراسة، أك يعطي تعليقان مخالفان، كالمثاؿ التالي يكضح ذلؾ
 0000000000000000000 ػ اتفؽ مع رأم 

 .....ػ  لدم رأم مخالؼ ليؿ اآلراء السابقة ىك 

 . ػ تشجيع الطلبة على اقتراح مسببات لؤلحداث المختلفة كابتيار أفيار جديدة
 .ػ استخداـ مصادر متعددة للحصكؿ على المعلكمات

  0ػ استخداـ األسئلة المفتكحة التي تحتمؿ أيثر مف إجابة

 .   ػ القياـ بعملية تنبؤ كاختبار الفرضيات قبؿ اعتمادىا

 . ػ جمع البيانات لدعـ أفيار اآلخريف ك تحدم كجيات نظرىـ

. ػ إعادة بناء للمفيـك مف خبلؿ المعلكمات كالبيانات التي حصؿ علييا
 : خرائط المفاىيـ- 11:11

  تعد خرائط المفاىيـ كالمنظكمات التخطيطية األخرل مف األساليب التي يميف استخداميا في 
كخرائط المفاىيـ ىي امتداد لنظرية اكزكبؿ في التعلـ ذم . معالجة الفيـ الخطأ لدل الطلبة

 كخرائط المفاىيـ عبارة عف رسكـ تخطيطية ثنائية البعد تترتب فييا مفاىيـ المادة 0المعنى
الدراسية في صكرة ىرمية بحيث تندرج مف المفاىيـ األيثر شمكلية كاألقؿ خصكصية في 
، كتحاط ىذه  قمة اليـر إلى المفاىيـ األقؿ شمكلية كاأليثر خصكصية في قاعدة اليـر

 . المفاىيـ بأطر ترتبط فيما بينيا بأسيـ ميتكب علييا نكع العبلقة
تمثيؿ ىرمي لمجمكعة مف المفاىيـ تندرج تحت مفيـك رئيسي : بأنيا  (1999)كقد عرفيا الفكدة 

كفييا يعطي الطالب مجمكعة مف المفاىيـ كيطلب منو عمؿ . ك ترتبط فيما بينيا بعبلقات
كتستخدـ خريطة المفاىيـ . رسـ تخطيطي ليا تبيف ترابطيا كعبلقتيا بعضيا مع بعض

الستقصاء المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف، ألف ىذه المفاىيـ تؤثر في طرؽ فيميـ 
كاستجاباتيـ للمكضكع المعرفي الذم يتعلمكنو يما تستخدـ يطريقة تعليـ إلحداث التغيير 

 (. 70،ص2005عف الخكالدة،)المفاىيمي لدل المتعلميف 
كىدفت إلى  (songer & mintezes,1994,p621)مثاؿ دراسة سكنغر كمينتر 

استيشاؼ الصعكبات المفاىيمية المتيررة التي يكاجيا طبلب يلية العلـك عند محاكالتيـ لفيـ 
. العمليات األساسية للتنفس الخلكم باستخداـ خريطة المفاىيـ

 Concept)كيميف أف يتبيف المفيـك الخطأ للطالب مف خبلؿ دراسة خريطة المفيـك 

Map) كيتبيف . التي يعدىا الطالب بربط مفاىيـ مختلفة مف ذلؾ المفيـك الذم يضع خريطة لو



 المفاهيم البديلة :   الفصل الثالث    

 96 

أك كضع , المفيـك الخطأ إذا ترؾ الطالب رابطة بيف مفيكميف يجب أف تيـك مكجكدة بينيما
.  رابطة ليس مف المفركض كضعيا

, مثبلن بينت إحدل خرائط المفيكـ ألحد الطبلب أنو رابط بيف أطكار القمر كظؿ األرض
. معتقدان أف ظؿ القمر ىك السبب في تغير أطكار القمر خبلؿ أياـ الشير القمرم

( Novak,1985, pp20-21.) 
 : كتتيكف خرائط المفاىيـ مف جزئيف رئيسييف ىما 

 0كتمثؿ المفاىيـ: ػ العقد 
.  كتمثؿ العبلقة بيف المفاىيـ المكجكدة في العقدة: ػ الركابط 

 :Vػ أشياؿ فف 12:11

براز ييفية  عبارة عف منظكمات تخطيطية تمثؿ استراتيجية بصرية لتنظيـ المفاىيـ كا 
كتتمثؿ بشيؿ تخطيطي يكضح العبلقة بيف عناصر الجانب المفاىيمي , ارتباطيا فيما بينيا

الجندم )كالجانب العلمي اإلجرائي بطريقة تياملية تعيس طبيعة العلـ كخصائصو 
 : كتتيكف خريطة الشيؿ فف مف جانبيف .  (1999,494كشياب،

يمثؿ جانب المفاىيـ يشمؿ المفاىيـ كالمبادئ كالنظريات المتضمنة في درس : ػ الجانب األيسر 
يشير مثؿ ىذا التنظيـ إلى تسلسؿ ىرمي للجانب األيسر يتدرج مف النظرية ليكنيا . ما

مفيكمان عامان إلى المبادئ يعبلقات بيف المفاىيـ كىذه المفاىيـ متدرجة مف مفاىيـ أيثر 
 . عمكمية إلى مفاىيـ أقؿ عمكمية كىيذا حتى الكصكؿ إلى المفاىيـ التحتية للخريطة

يمثؿ الجانب اإلجرائي، يشمؿ على الكقائع كيعني جمع المبلحظات : ػ الجانب األيمف 
كصكران فكتكغرافية أك شرائط , المحسكسة لؤلحداث كاألشياء كعدد مرات ظيكر الحدث

 . مثؿ الرسـ البياني، كجدكؿ المقارنة. مسجلة يميف ترتيبيا كصياغتيا بشيؿ لو معنى
كأف يؿ باحث , ػ بناء  على ما ذير فإف كسائؿ اليشؼ عف المفاىيـ البديلة متعددة كمختلفة

كالباحث استخدـ أداتيف ىما . يستخدـ األداة التي تناسب بحثو كتفي بالغرض المراد تحقيقو
المقابلة المقننة كاالختيارات المتعددة ليكنيما تناسباف بحثو مف حيث حجـ كىدؼ البحث 

 . كعينتو كزمف التطبيؽ
 : التشبييات - 13:11

يعتمد حدكث التعلـ ذم المعنى لدل المتعلـ على تفسيره للمعلكمات الجديدة في ضكء ما 
كيرل التربكيكف أف صعكبة حدكث التعلـ ذم المعنى لدل الفرد ىك عندما يقـك , يعرفو سابقان 

بتفسير المعلكمات الجديدة على معلكمات كمفاىيـ سابقة غير صحيحة أم عند المتعلـ فيـ بديؿ 
 كلذا فإف على المعلـ أف يكجد الطرائؽ كاألساليب التي تعرفو على 0لتلؾ المعلكمات كالمفاىيـ

.  المفاىيـ البديلة كعلى طرائؽ معالجتيا
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يما يؤيد التربكيكف أيضان على أف عدـ حدكث تعلـ لدل المتعلـ يرجع إلى عدـ قدرتو على 
كتيكف العملية , بما يحملو مف معلكمات في عقلو, ربط ما يسمع كيشاىد أثناء عملية التدريس

 كفي ىذه الحالة 0أيثر سكءان عندما ييكف المفيكـ المراد تعلمو مجردان كال يميف مشاىدتو أك لمسو
كىناؾ أمثلة على ذلؾ . يلجأ المعلـ إلى استخداـ التشبييات، التي ييكف فييا أكجو شبو كاختبلؼ

كعندما يقكـ المعلـ باستخداـ ىذا األسلكب فمف الميـ جدان . مثؿ تشبيو الذرة بالمجمكعة الشمسية
أف ييتشؼ قدرة المتعلميف على عقد التشبييات، كأف يتعرؼ علييا ألنو مف المميف أف تيكف 

 .تشبييات المتعلميف أفضؿ مف تلؾ التي يقدميا المعلـ
 : المناقشة كالعركض العملية- 14:11

أك , في ىذه اإلستراتيجية يقكـ المعلـ أكالن بمناقشة الطلبة عف تصكراتيـ عف المفيكـ
أك قيامو ىك بالعركض العلمية , الظاىرة العلمية ثـ يكجييـ بعد ذلؾ إلجراء التجارب العلمية

كىناؾ المزيد مف الطرؽ , ثـ الكصكؿ معيـ للتصكر العلمي الصحيح. لتشييييـ في تصكراتيـ
.  كاألساليب التي يميف استخداميا مع الطلبة لتعديؿ فيميـ الخطأ

 : االختبار المفتكح كاختبار االختيارات المتعددة- 15:11
فيو يعطي المتعلـ اختباران قد يحكم أسئلة مف نكع االختيارات المتعددة أك مف نكع المقاؿ، 

.  لليشؼ عف المفاىيـ البديلة لدييـ
 (أحادية الشؽ كثنائيتو)كلقد حازت اختبارات الكرقة كالقلـ مف نكع االختيارات المتعددة 

قبكؿ اليثير مف الباحثيف في مجاؿ المفاىيـ البديلة فيي تسمح باختبار أعداد يبيرة مف المتعلميف 
بسرعة،كبتيلفة منخفضة نسبيان كتتميز بسيكلة التطبيؽ كبالقدرة على التصحيح المكضكعي فضبل 

.  عف أنيا مألكفة بالنسبة للمتعلميف
تحديد المحتكل، كتجميع المفاىيـ البديلة : كتمر ىذه االختبارات بثبلث مراحؿ رئيسة ىي

؛ 473،ص2006صالح،)لدل المتعلميف، كصياغة مفردات االختبار في شيليا النيائي 
 (. 632،ص1998زيتكف،

 :الخالصة  
تعد المفاىيـ العلمية أحد ميكنات المعرفة العلمية، كاللبنات األساسية التي يقكـ علييا    

إال أنيا بالمجمؿ , كرغـ تبايف اآلراء كاختبلؼ النظريات حكؿ ماىية المفاىيـ كآليات تشيليا, العلـ
كيؿ ما يتعلؽ بالمفاىيـ أصبح , تتفؽ على حقيقة يكف المفاىيـ ىي العناصر المنظمة للمعرفة

بؿ ىك نقطة االنطبلؽ في تخطيط مكاقؼ تعليمية تتفؽ في , ىدفان أساسيان لبناء أم منياج ناجح
لتحقيؽ التقدـ التعليمي كالكصكؿ إلى مدرسة متطكرة قادرة , مضمكنيا مع خصائص التعلـ النشط

 .على تحقيؽ األىداؼ المنشكدة بيفاءة عالية
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بالتعرؼ على التصكرات البديلة المكجكدة في البنية كىذا يؤيد على ضركرة االىتماـ 
حيث أيدت , المعرفية للمتعلميف عف بعض المفاىيـ العلمية الصحيحة قبؿ البدء في تعلميا

الدراسات على أف المعرفة المكجكدة مسبقان لدل المتعلميف قبؿ التعلـ تؤثر في التعلـ البلحؽ 
.  بؿ إنيا تعمؿ على إعاقة التعلـ ليذه المفاىيـ, للمفاىيـ الصحيحة

كلذلؾ تعد االستراتيجيات الكصفية التي يميف مف خبلليا رصد كتسجيؿ ىذه التصكرات 
 .        أحد أىداؼ التربية في بناء المفاىيـ الصحيحة كتصحيح الخطأ منيا, البديلة
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 الفصل الثالث
 البديمة أواًل ـ المفاهيم العممية والمفاهيم

 :مقدمة
 مف بيف المصطلحات الكاسعة  misconceptionsيعد مصطلح المفاىيـ الخاطئة 

االنتشار كذلؾ منذ تبنيو في الندكة الدكلية عف المفاىيـ الخاطئة في العلـك كالرياضيات عاـ 
ليس بالضركرة أف )كقد استخدـ مصطلح التصكر الخطأ لكصؼ التفسير غير المقبكؿ » , 1983

« لمفيـك ما بكساطة المتعلـ بعد المركر بنشاط تعليمي معيف (ييكف خاطئان 
 (. 298،ص2002زيتكف،)

مستكل المعرفة :  كمف العكامؿ التي تساعد على تيكيف التصكر الخاطئ عند الطلبة
السابقة بالمفاىيـ العلمية لدل الطلبة كعدـ يفاية المستكل العلمي للمعلـ كاليتب كالملخصات 
ككسائؿ األعبلـ كالتكاصؿ االجتماعي كالبلسليي التي تقدـ مفاىيـ غير ميتملة كقلة استخداـ 

 .المختبر كأسئلة االمتحانات
    كقد جرت محاكالت عديدة لبلكرة نماذج كاستراتيجيات تدريسية يستطيع المدرس مف 

كتساعد أساسان المتعلـ على ايتساب المفاىيـ بصكرتيا , خبلليا تدريس المفاىيـ في حجرة الصؼ
, نمكذج دكرة التعلـ: كتعديؿ التصكرات الخاطئة لديو، كمف ىذه النماذج التدريسية, الصحيحة

كنمكذج كيتلي  ,كنمكذج التعلـ البنائي, كنمكذج درايفر, (نمكذج التغير المفاىيمي)كنمكذج بكسنر 
 . Beethكنمكذج , 1994كنمكذج الخليلي , Woodsكنمكذج 

 : تتضمف استراتيجيات تعديؿ التصكرات الخاطئة حسب نمكذج بكسنر أربع مراحؿ
  ػ التيامؿ  1   
  ػ  التميز  2   
  ػ التبادؿ  3   
 (Posner et al, 1982, PP 195 -209) ػ التجسير المفاىيمي   4   

 :  أف يضيؼ إلى أدكاره السابقة أدكاران جديدةPosner    كعلى المعلـ في نمكذج 

 .أف ييكف المعلـ غير متقبؿ للمفيـك الخاطئ كليس بالنسبة للطالب ػ1

 (.75-74، ص ص1988فاطمة،)أن يمثل مثااًل لمتفكير العممي  ػ2

كيسعى إلى ,  أما نمكذج التعلـ البنائي فيك نمكذج تدريسي قائـ على النظرية البنائية
كمعارفيـ مف خبلؿ أربع مراحؿ مستخلصة مف , مساعدة المتعلميف على بناء تصكراتيـ العلمية

 : دكرة التعلـ ىي
 ػ الدعكة  1
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  ػ االستيشاؼ2
  ػ اقتراح التفسيرات كالحلكؿ 3
 .(Yager,1991, P P 52-57)ػ اتخاذ القرار كتطبيقو 4

 تسير ىذه المراحؿ بشيؿ متتابع في خطة سير الدرس فقد تؤدم أم مرحلة مف مراحؿ »      ك
 (.  441،ص1996الخليلي كآخركف،)«كمف ثـ إلى استمرارية الدكرة, النمكذج إلى دعكة جديدة

يجب على المعلـ أف يدرؾ في ىذا النمكذج أف المعرفة تبنى لدل األفراد مف خبلؿ 
 .التفيير كالنشاط كال تستقبؿ بجمكد فقط

ييتـ بخلؽ بيئة تعلـ كتعليـ فعاليف كعلى المعلـ أف ييكف مرحان » يما يجب أف 
كمتسامحان في عملو مع الطبلب كبذلؾ ينمي اتجاىات إيجابية لدييـ نحك العمؿ 

(.  477ص,2003,نشكاتي) «المدرسي
كلما ياف اليدؼ األساسي للتربية ىك الكصكؿ إلى النمك الشامؿ للمتعلـ مف خبلؿ تفاعؿ 

كبيف المتعلـ يمشارؾ , ميكنات النظاـ التربكم يافة كال سيما التفاعؿ بيف المعلـ يمكجو أكمرشد
بحيث . التعلمية/ياف ال بد مف إشراؾ المتعلـ في العملية التعليمية, كمستيدؼ مف العملية التربكية

يصبح شرييان حقيقيان كفعاالن ذلؾ ألف التفاعؿ االيجابي في المكقؼ التعليمي ىك أساس التربية 
حيث أف طريقة التدريس التقليدية التي تتسـ باإللقاء مف جانب المعلـ , الشاملة المتياملة للمتعلـ

أدت إلى ارتفاع األصكات المطالبة , كالتلقي مف جانب المتعلـ, بما يمثلو مف قيادة كسيطرة
كاالتجاه إلى الطرائؽ كاالستراتيجيات التي تشرؾ المتعلـ , بتطكير طرائؽ كاستراتيجيات التدريس

كبذلؾ يتحكؿ التعلـ مف السلبية إلى تعلـ نشط ييكف , كتزيد مف ايجابيتو في المكقؼ التدريسي
 . المتعلـ فيو مدفكعان إلى التفيير فيما يتعلمو

كفي ظؿ التطكر المعرفي اليبير كتكسعو أصبح ضركريان تنظيـ المناىج التعليمية كفؽ 
كميما تباينت اآلراء كاختلفت النظريات , المناىج بحيث تتناسب مع خصائص يؿ مرحلة عمرية

التي تتبناىا المدارس المعرفية أك االجتماعية أك السلكيية حكؿ اآللية التي يتـ فييا تحديد ىذه 
يبقى االتفاؽ كاحدان على حاجة المتعلميف الملحة لطرائؽ تدريس , المفاىيـ كطريقة تقديميا للطلبة

كتحفز على البحث كالتساؤؿ كالمقارنة , كمناىج جديدة تتكافؽ مع عالـ سريع التطكر كالتغيير
 . كااليتشاؼ الذاتي لما تحتكيو ىذه المناىج

 كنقؿ المعرفة إلييـ ,للمتعلميفىدؼ النظاـ التعليمي إلى تكفير فرص التعليـ كالتعلـ كم
 بإسياـ أيبرالمختلفة مجاالت العمؿ االنخراط في كتطكير قدراتيـ كمياراتيـ بما يمينيـ مف 

نتاجية أعلى تنعيس على مسيرة التنمية الشاملة كالتقدـ الكاسع للمجتمع . كا 
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ف االنفجار المعرفي اليبير الذم يشيده عصرنا أثبت عجز المناىج الدراسية عف نقؿ ىذا أ» إذ  
، 1996كاأليلبي، الياس)« اليـ اليائؿ مف المعلكمات كالمعارؼ إلى المتعلميف باألساليب التقليدية

  (.47ص
عد المفاىيـ العلمية مف أىـ نكاتج التعلـ التي يتـ بكاسطتيا تنظيـ المعرفة العلمية في تك

فيي تمثؿ العناصر المنظمة كالمبادئ المكجية ألم معرفة علمية يتـ ايتسابيا , صكرة ذات معنى
كبالتالي أصبح ايتساب الطبلب ليذه المفاىيـ ىدفان رئيسيان مف أىداؼ , في أم مكقؼ تعليمي

كتساعده على , التعلـ ليكنيا تزيد مف قدرة المتعلـ على تفسير العديد مف الظكاىر الطبيعية
 .تصنيؼ العديد مف األشياء كاألحداث كالمكاقؼ كتجميعيا في فئات يسيؿ تعلميا

 :   المفاهيم ومراحل تكونها وتدريسهاـ1
: ـ المفاهيم 1:1

المفيكـ ليس تعريفان يحفظ  و,تعد المفاىيـ أدكات العقؿ األساسية التي يتـ مف خبلليا التعلـ
كتتطلب ىذه العملية مف الطالب إدراؾ العبلقات  .إنما ىك تيكيف إدرايي ييكنو الطالب ذىنيان ك

 ,بيف مجمكعة مف األشياء أك الظكاىر أك الحقائؽ تربط فيما بينيما بعض الصفات المشترية
فالطالب يمارس عمليات التفيير كالتأكيؿ كالتفسير كاالستنتاج  كيذلؾ التمييز كالتصنيؼ كالتعميـ 

كبالتالي بناء المدرؾ أك المفيـك كلذلؾ فإف عملية تيكيف المفاىيـ نتاج , إليجاد مثؿ ىذه العبلقات
كيؿ مفيكـ لو مدلكؿ معيف أك تعريؼ معيف يرتبط بو كيطلؽ عليو . فيرم للمتعلـكشخصي 
 , أك تقريريان ان  المعنى الداؿ على المفيـك كىذا المعنى قد ييكف كصفيأمسـ مفيـك المفيـك اأحيانان 

  .كعف طريؽ المفاىيـ يتـ التكاصؿ بيف األفراد سكاء داخؿ المجتمعات العلمية أك خارجيا
إف معظـ اليلمات في أية لغة مف اللغات تشير إلى أصناؼ كفئات مف الرمكز أك »

كعادة ييكف مف الضركرم , أيثر مف إشارتيا إلى مفردات ىذه الفئات, األشياء أك الحكادث
 «استخداـ يلمات محددة لجعؿ يلمة كاحدة مف ىذه األصناؼ العامة تشير إلى مفردة بعينو

 (.7،ص1933ميرؿ كتينسكف،)
المستطيؿ كالمربع كالعمليات الحسابية األربع كالحد الجبرم كنياية : كمف أمثلة المفيكـ

كليا صفات , إف المفاىيـ أشياؿ مف الحكافز أك المثيرات»كبصكرة عامة يميف القكؿ , الدالة
 (. 256،ص1997مرعشلي،) «كخصائص شائعة مثؿ اليتاب أك الحرب أك المرأة أك العقاقير

كتختلؼ تعريفات المفيكـ تبعان للنظرة الخاصة بيؿ علـ أك مجاؿ مف مجاالت التفيير 
 . اإلنساني، فيؿ علـ ينظر إلى المفيـك مف زاكية خاصة
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مجمكعة السمات أك الدالالت التي تستدعييا القكل اإلدرايية عند » كيشير المفيكـ إلى 
 «لتجميع صكرة ذىنيو ليذه اليلمة لتمييزىا عف غيرىا مف األشياء, سماع منطكؽ يلمة ما

 (.                                    125،ص1995خكالدة،)
  عقلية يميف بكاسطتيا تجريد الصفات (Process)فينالؾ مف عَرؼ المفيكـ بأنو عملية 

يتعريؼ , المشترية أك إدراؾ العبلقات المشترية التي يميف أف تظير بيف مجمكعة مف المثيرات
سلسلة متصلة مف االستدالؿ تشير إلى مجمكعة مف » : للمفيـك بأنو (Bruner)بركنر 

الخصائص المبلحظة لشيء أك حدث يؤدم إلى تحديد فئة معينة تستتبعيا استدالالت إضافية 
 (.16ص,2005,الياس كمرتضى) «مف خصائص غير ملحكظة

الذم  (خكالدة )كىنالؾ مف أيد على أف المفيـك عبارة عف فيرة أك تصكر يما في تعريؼ 
أف للمفيكـ تعريفيف عند منظرم التربية الحديثة، األكؿ في علـ المنطؽ كالثاني في علـ »يرل 
يشير المفيـك في العلـ األكؿ إلى السمات كالخصائص الجكىرية التي تميز األشياء أك . النفس

األحداث أك األسماء بعضيا عف بعض كترسـ صكر ذىنية لمنطكؽ الشيء ذاتو، أما في علـ 
النفس فإنو يشير إلى الصكر الذىنية التي ييكنيا  المتعلـ عف األشخاص أك األشياء أك األحداث 

                                      (.125،ص1995خكالدة،) «التي يتفاعؿ معيا في البيئة
المفيـك فيرة كصكرة عقلية عف طريؽ تعميـ يستخلص مف » أما ىانت فإنو كجد أف 

 (. 43،ص2000عف الشربيني كصادؽ،) «الخصائص
عملية عقلية يتـ مف خبلليا كضع األشياء ضمف مجمكعات بحيث » : يما تـ تعريفو بأنو
 (.47ص,2003,سعادة) «تجعؿ منيا شيئان ذا معنى

تتطلب التمييز بيف أمثلة , عملية عقلية استداللية»: المفيـك بأنو (Gagne)كعرؼ جانييو 
لكضعيا في فئات على , يستنتج كفقان ليا صكرة ذىنية لمجمكعة مف األشياء, المفيـك كال أمثلتو

 (. 105ص,1999,محمد كآخركف) «أساس تشابييا أك اختبلفيا
نشاط عقلي معقد يمارس فيو الفرد مجمكعة » : بأنو ( Vygotsky)كعرفو فيجكتسيي 

مف الكظائؼ العقلية األساسية التي تمينو مف تصنيؼ األشياء بحيث يفرؽ بيف األمثلة المكجبة 
 (. 45ص,2000,الشربيني كيسرية) «كاألمثلة السالبة بدرجة مقبكلة مف الصحة

تجريد للعناصر المشترية بيف عدة مكاقؼ أك حقائؽ ك تشتمؿ » :  كيعّرؼ المفيكـ بأنو
 «كعادة ما يعطى لو اسـ أك عنكاف. على عمليات تمييز بيف مجمكعة مف المثيرات

 (. 22،ص1995تماـ،)
تنظيمات عقلية عف العالـ قائمة على إيجاد التشابيات بيف » : كعرفت المفاىيـ بأنيا

 (.Author,1993,p7 )«األشياء كاألحداث
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تعميمات تنشأ مف خبلؿ تجريد » :  فقد عرؼ المفاىيـ بأنيا(Cheld)أما تشيلد 
 (.43ص,2009,عف محمد) «الخصائص المميزة كاألساسية لبعض األحداث كتصنيفيا

 للعملية (Product)ػ كىناؾ االتجاىات المنطقية التي نظرت إلى المفيكـ على أنو ناتج 
العقلية يميف تمثيلو برمز أك مصطلح أك اسـ يشير إلى مجمكعة الصفات أك العناصر المشترية 

المفيـك عبارة عف زمرة مف » : يتعريؼ ميرؿ كتينسكف , ألشياء تنتمي إلى فئة مف الفئات
األشياء أك الرمكز أك الحكادث جمعت بعضيا إلى بعض على أساس خصائص مشترية يشار 

 (. 7،ص1993ميرؿ كتينسكف،) «إلييا باسـ أك رمز معيف
اسـ أك رمز خاص يشير إلى مجمكعة مف األشياء أك األحداث » : كعرؼ المفيـك بأنو

 (.                                                                                                            10ص,2009,صالح) «التي جمعت معان كفؽ الخصائص المشترية بينيا
المفيـك بأنو (Austin)كأكستف  (Goodnow)كجكدنك  (Bruner) كعّرؼ بركنر 

سلسلة مف االستدالالت تشير إلى مجمكعة مف الخصائص لمبلحظة الشيء أك حدث يؤدم »
الشربيني )  «إلى تحديد فئة معينة تتبعيا استدالالت إضافية عف خصائص غير ملحكظة

 (.   43،ص2000كصادؽ،
يلمة مجردة أك شبو جملة » :  المفيـك بأنو(Banks & Leab)كيعرؼ بانيس كالب 

 (.110ص,2009,الحكامدة كالعدكاف)  «تحدد كتصؼ مجمكعة مف األشياء أك األفيار
عبارة عف زمرة مف األشياء أك الرمكز أك الحكادث أك » : كعرفو حسيف كسعيد بأنو

المكاقؼ التي جمعت بعضيا إلى بعض على أساس خصائص مشترية يميف أف يشار إلييا باسـ 
 (.35ص,2008,األسمر) «أك رمز معيف

مجمكعة مف األشياء أك األشخاص أك الحكادث أك » : أما سعادة كاليكسؼ فعرفاه بأنو
العمليات التي يميف جمعيا معان على أساس صفة مشترية أك أيثر كالتي يميف أف يشار إلييا 

 (. 110ص,2009,الحكامدة كالعدكاف) «باسـ أك رمز معيف
عبارة عف يلمة أك تعبير تجريدم مكجز يشير إلى مجمكعة مف » : يما تـ تعريفو بأنو

 (.           11ص,2008,البيطار كالعسالي) «الحقائؽ أك األفيار المتقاربة
أك صكرة عقلية ييكنيا  (Mental Construct)تيكيف عقلي » كيعرؼ المفيـك بأنو 

 «المتعلـ عف شيء ما، ينشأ عف تجريد خاصية أك أيثر مف حاالت جزئية، كيعطي اسمان 
(. 192،ص1995زيتكف،)

لتراييب العقلية كااألفيار التصكرات كمجمكعو مف :  كيعرؼ الباحث المفيـك يما يلي
لسلسلة مف العمليات الذىنية التي تيدؼ إلى تحديد الخصائص كالصفات المشترية التي تميز 

 . مجمكعة مف األحداث عف بعضيا البعض
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 :  ـ مراحل تكون المفاهيم 2:1
كاستمرار إعادة تنظيميا تيامليا في ضكء , يقـك بناء المفاىيـ على أساس تتابع الخبرات» 

الخبرات الجديدة، بمعنى أنو ليي يزداد المفيكـ عمقان كاتساعان يلـز دائمان أف تيكف ىناؾ حقائؽ 
كأف تبنى ىذه الحقائؽ على أساس الحقائؽ السابقة ليا، كفي إطار , جديدة ترتبط بيذا المفيكـ

ىذا التسلسؿ المنطقي الكظيفي يصبح لعناصر المكقؼ الجديد معنى بالنسبة للمتعلـ، كتصبح 
النجدم ) «الخبرات السابقة مكظفة في تعميؽ فيمو كتيسير تعلمو للمكقؼ الجديد

 (. 2003كزمبلؤه،
بأف تشيؿ المفيـك بصكرة صحيحة يحتاج إلى بذؿ جيد يبير مف » كقد ُذير بيذا الصدد 

المدرس في التعرؼ على المفيـك كتحليلو كتحديد الطريقة المناسبة لتعليمو، كالتأيد مف تشيلو 
لدل المتعلميف، كيقصد بتشيؿ المفيـك تيكيف صكرة عقلية للمفيكـ في ذىف المتعلـ كليي 

يستطيع المتعلـ تيكيف صكرة عقلية صحيحة للمفيكـ في ذىنو البد مف أف ييكف المفيكـ مناسبان 
 (. 78،ص2008الزىراني،) «للمستكل العقلي لو ليتميف مف استيعابو بصكرة صحيحة

عند تعلـ المفاىيـ البد مف تعلميا في سياؽ مناسب يعتمد على المعرفة السابقة لدل » ك
كينظر إلى المادة المتعلمة على أنيا نظاـ مف المفاىيـ، يتـ بناؤه في تسلسؿ ىرمي مف . المتعلـ

 (.67،ص2000نصر كزمبلؤه،) «المفاىيـ األيثر تجريدان إلى المفاىيـ األقؿ تجريدان 
عملية تيكيف المفيكـ عملية ذىنية معقدة تستلـز تكحيد األفيار، كتختلؼ تمامان عف » ك

عملية حفظ المفيكـ، فعملية تيكيف المفيكـ عملية عقلية ذاتية يقكـ بيا المتعلـ ليعدؿ بيا بنيتو 
كأف العمليات البلزمة لتيكيف المفيـك تبدأ بالتمييز بيف الخبرات المتعلمة , المعرفية كينظميا

 (. 192،ص1995زيتكف كزيتكف،) «كتنتيي بعملية التيامؿ بينيا
 :  و يمر تكوين المفهوم بثالث مراحل هي

بمعنى قدرة المتعلـ على أف يميز بيف الميكنات كالعناصر المتشابية كىك عادة : أ ػ التمييز
 . ما يتـ على المستكل العقلي 

يجاد العبلقات كالصفات العامة : ب ػ التنظيـ كالتصنيؼ  كذلؾ مف خبلؿ مبلحظة الشبو كا 
 . المشترية بيف األفراد

 . كىك تكصؿ الطالب إلى مبدأ عاـ أك قاعدة ليا صفة الشمكؿ: ت ػ التعميـ

ىناؾ عمليتيف تتعلقاف »حيث يرل أف  (نمط ايتساب المفاىيـ)كتسمى طريقة بركنر 
 «كتسبؽ األكلى الثانية كتيكف أساسان ليا. تيكيف المفاىيـ، كايتساب المفاىيـ: بالمفاىيـ كىما

 (. 110،ص2001منصكر،)
 إضافة لذلؾ تشيؿ عملية التصنيؼ في تعلـ المفاىيـ إحدل الخطكات الخمس لتنظيـ تعلـ 

 : المفيـك كىي
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 ػ اسـ المفيـك 1

 .ػ األمثلة المنتمية كغير المنتمية، أك اإليجابية كالسلبية2

 .ػ السمات الجكىرية كغير الجكىرية، أك األساسية كالثانكية3

 .ػ القيمة المميزة4

عملية التصنيؼ باألمثلة المنتمية كغير المنتمية، كتلي السمات المميزة عملية : ػ التعريؼ5
 (. 43،ص2000الحيلة،)التصنيؼ مف حيث األىمية 

 :أما برونر فوصف تعمم المفهوم وفق خمس قواعد أساسية وهي
تشير ىذه القاعدة إلى إثبات صفة مميزة أك تطبيقيا على شيء أك : ػ قاعدة اإلثبات 1

 . مثير، لييكف مثاالن على المفيكـ
تشير ىذه القاعدة إلى صفتيف مميزتيف أك أيثر ينبغي : ػ قاعدة التجميعية أك االقتراف 2 

الشيؿ البسيط، : كىي  (المربع)تكافرىا معان في الشيء أك المثير ليي ييكف مثاالن على المفيكـ 
 . كفؽ قاعدة تجميعية. كاالنغبلؽ، كاألضبلع األربعة المتساكية، كالزكايا األربع المتساكية

تشير ىذه القاعدة إلى تطبيؽ صفات مميزة : ػ قاعدة التضميف االنفصالي أك االقتراني3
كتستخدـ ىذه القاعدة النمط , منفصلة أك مقترنة باألشياء أك المثيرات لتشيؿ أمثلة على المفيكـ

في الشيء أك المثير الذم ييكف مثاالن على  (ب)أك الصفة  (أ)أم تتكافر الصفة  (أك/ إما )
 . مفيكـ اليائف الحي الذم يشير إما إلى إنساف، أك حيكاف أك نبات: مثاؿ ذلؾ. المفيكـ

تشير ىذه القاعدة إلى كجكد صفة مميزة إذا تكافرت صفة مميزة : ػ قاعدة الشرط المنفرد4
فإذا ياف المفيكـ المقصكد  (إذف ... إذا)كتتخذ ىذه القاعدة صيغة . أخرل لتحديد مثاؿ للمفيكـ

 (أ)إذا حدثت : فإف ىذه القاعدة تشترط الصيغة اآلتية (ب)ك  (أ)يتضمف صفتيف مميزتيف مثؿ 
النمك : مثاؿ. (أ)فليس مف الضركرم أف تحدث  (ب)أما إذا حدثت , (ب)إذف يجب أف تحدث 

 . في اليائنات الحية يؤدم إلى زيادة الكزف كالحجـ
تتضمف ىذه القاعدة تكافر شرط متبادؿ بيف صفتيف مميزتيف : ػ قاعدة الشرط المزدكج5

بحيث إذا تكافرت أم منيما فاألخرل حتمان لتحديد أمثلة المفيكـ، كتأخذ ىذه القاعدة صيغة 
.  (إذف ...إذف، ك إذا...إذا)ترييبية 

فإف العبارة تيكف , (ب)ك (أ)فإذا ياف المفيكـ المقصكد يتضمف خاصتيف مميزتيف مثؿ 
ذا حدثت الصفة . (ب)تحدث الصفة  (أ)إذا حدثت الصفة )يالتالي   (أ)تحدث الصفة  (ب)كا 

حتمان كتعد ىذه القكاعد قكاعد منطقية تصؼ العبلقة المحتملة القائمة بيف الصفات المميزة 
.  لمختلؼ المفاىيـ

 (. 135،ص1995عف الزيات،)تتناسب اليتلة طردان مع الحجـ في اليائنات الحية : مثاؿ
 :ويميز اوزوبل بين مرحمتين في تعمم المفهوم
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مرحلة تشييؿ المفيـك كىي عملية االيتشاؼ االستقرائي للخصائص    أك : المرحلة األكلى
 . الصفات المميزة لمجمكعة مف المثيرات

كىي نكع مف التعلـ التمثيلي حيث أف االسـ , كىي مرحلة تسمية المفيكـ: كالمرحلة الثانية
أك الرمز أك اليلمة تمثؿ المفيـك الذم تـ تشيلو بالفعؿ مف المرحلة األكلى 

 (. 33،ص1994خليفة،)
أف عملية  (1995، الزيات، 1996عجيلي كناجي،, 2000عبد اليادم، )يما ذير يؿ مف 

 : ايتساب المفاىيـ تخضع للمحددات التالية
 . ػ مدل شيكع المفيـك كاستخدامو كارتباطاتو كتيراراتو في البيئة التي ينتمي إلييا المتعلـ

ػ خصائص المفيكـ مف حيث يكنو محسكسان أك مجردان كمدل كضكح األمثلة المنتمية 
 . كغير المنتمية

ػ استعدادات المتعلميف كقدراتيـ على ايتساب المفاىيـ كالتعبير عنيا بصكرة مبلئمة، 
 .كطبيعة المرحلة العمرية ليـ كمدل اتساؽ نمكىـ العقلي مع عمرىـ الزمني

ػ إيقاع تقدـ المجتمع معرفيان كثقافيان كمدل تجديده لثقافتو كتقبلو للمدخبلت الثقافية األخرل 
 . سكاء أيانت قائمة أـ مشتقة

 :ـ طرائق تدريس المفاهيم 3:1
تختلؼ الطرائؽ كاالستراتيجيات كالمكاد التي يستخدميا المدرسكف في تعليـ المفاىيـ داخؿ 

حجرة الدراسة مف مدرس آلخر بؿ تختلؼ عند المدرس نفسو عندما يقـك بتعليـ مفيكميف 
 : كلتعليـ المفاىيـ مف قبؿ المدرس ىنالؾ مجمكعة مف األسس ينبغي مراعاتيا كىي. مختلفيف

 .تحديد صفات المفيـك كالسمات الجكىرية التي تميزه عف غيره

 . القاعدة التي تنظـ ىذه السمات في إطارىا

 .االسـ الذم يطلؽ على الصنؼ أك االسـ الذم يطلؽ على المفيكـ

. تحديد األمثلة كغير األمثلة عف المفيـك المراد تعليمو
 (. 129،ص1995؛خكالدة،133،ص2002حافظ،)

؛ 51،ص2001عبدالسبلـ،)كمف أشير طرائؽ تدريس المفاىيـ التي كضعيا التربكيكف 
 (.128،ص1995خكالدة،

 : ػ الطريقة االستقبالية أك اإلستنتاجية1:3:1
يعرض المدرس في ىذه الطريقة المثيرات على الطبلب كاحدان تلك اآلخر بعد إعبلمو 

 . بقاعدة المفيكـ، كيحاكؿ المتعلـ تصنيؼ يؿ مثير لدل عرضو في الفئة المناسبة
 : ػ الطريقة االختيارية أك االستقرائية االستيشافية2:3:1
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كفييا يعرض المدرس جميع المثيرات دفعة كاحدة، كيقـك المتعلـ باختيار المحرض 
المناسب ككضعو في الفئة المناسبة كيتلقى تغذية راجعة بعد يؿ عملية اختيار كيستخلص مف 

, ىذا أف تعلـ المفاىيـ يتكقؼ على قدرة المتعلـ على التمييز بيف المثيرات المرتبطة بالمفيكـ
. كقدرتو على التعميـ أم تجميع ىذه المثيرات أك الصفات المرتبطة تحت صنؼ أك قاعدة

.  (قدرتو العقلية كالنفسية )كحالة المتعلـ  (البساطة أك التعقيد)كيتكقؼ يذلؾ على حالة المفيـك 
 :    وأهم الطرائق المتبعة في تعميم المفاهيم هي

   طريقة دكرة التعلـ(Learning Cycle):  
 : كتتضمف ثبلث مراحؿ
 ػ مرحلة االستيشاؼ 

 ػ مرحلة استخبلص المفيـك 
ػ مرحلة التطبيؽ   

  طريقة منظمات الخبرة المتقدمة(Advancement Experience 

Organizers): 
 :  كتقسـ المنظمات ذات الخبرة المتقدمة إلى نمطيف

ػ المنظمات المتقدمة الشارحة كيستخدـ ىذا النمط حيث تيكف المادة المراد تعلميا جديدة 
كغير مألكفة للمتعلـ حيث تزكد المتعلـ ببناء تصكرم عف مكضكع التعلـ بحيث يميف ربطو 

 . بتفاصيؿ ذلؾ المكضكع
 .  ػ المنظمات المتقدمة المقارنة

  طريقة خريطة المفاىيـ:(Conception Mapping)   
 :تتيكف مف ثبلث خطكات 

المحاضرة، )ػ تقديـ المفيكـ يقدـ المدرس المفيكـ للمتعلميف مستخدمان إحدل طرؽ العرض 
 . أك ييلؼ المتعلميف بالقراءة مف اليتاب  (العرض العملي

ػ تحديد مكقع المفيـك بالنسبة للمفاىيـ األدنى يقـك المتعلـ بترتيب المفاىيـ أألساسية التي 
 . يحتكييا الدرس مف المفاىيـ األيثر عمكمية إلى المفاىيـ األقؿ عمكمية

 .ػ تحديد العبلقات العرضية بيف المفاىيـ
  طريقة مخطط الشيؿv   (Vee Diagrams):  

 : مف جانبيف ىماvكيتيكف مخطط الشيؿ 
كيشتمؿ على المفاىيـ كالمبادئ : تفييرم / ػ األكؿ كىك الجانب األيسر مفاىيمي 

 . كالنظريات
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كيشتمؿ على التسجيبلت أم الكقائع، كيربط : فعلي / ػ كالثاني كىك الجانب األيمف إجرائي 
 كىي عبارة عف األجيزة كاألدكات vاألحداث كاألشياء التي في بؤرة الشيؿ , الجانبيف معان 

 .كالكسائؿ التي تستخدـ في دراسة الظاىرة
  طريقة التعلـ االيتشافي(Discovery Learning): 

 :  كيتضمف التعلـ االيتشافي نكعيف مف التفيير 
كيسير في خطكات محددة متتابعة مف تحديد المشيلة إلى الحؿ متبعان : التفييرالتحليلي- 

 . منطؽ االستنتاج أك االستنباط
كىك نكع مف االستبصار التخميني الذم يقكد المتعلـ إلى التكصؿ : التفيير الحدسي- 

لحؿ فجائي للمشيلة مف دكف المركر بخطكات التفيير التحليلي كليذا النكع أىمية في تنمية 
 .االبتيار لدل المتعلـ

كتعد دكرة التعلـ مف تطبيقات نظرية بياجيو في النمك المعرفي كتعد أفضؿ طرؽ التعليـ 
كتبدأ بالتفاعؿ المباشر بيف , التي تميف المتعلـ مف االرتقاء بتفييره كايتساب المفاىيـ المجردة

, المتعلـ كالخبرة الجديدة، كالتي تثير لديو تساؤالت مما يدفعو للبحث عف إجابات لتلؾ التساؤالت
كصمـ ىذا النمكذج التعليمي لتطكير مفاىيـ . ثـ تأتي مرحلة استخبلص المفيـك كبعدىا تطبيقو
كلعؿ سبب ىذا النجاح يرجع إلى أف دكرة التعلـ , العلكـ كتعليميا كقد حقؽ نجاحان في تعليـ العلكـ

تعد عملية استقصائية في تعلـ المفاىيـ يما تعد ىذه الطريقة في ميداف تعلـ العلكـ منياجان 
يما أنيا تكفر مجاالن ممتازان . ذلؾ بأنيا تتناسب مع الييفية التي يتعلـ بيا المتعلـ, للتفيير كالعمؿ

 (. 202، ص2002؛ زيتكف،232، ص2007الخكالدة،)للتخطيط كالتعليـ الفعاؿ لدركس العلـك 
أما طريقة خريطة المفاىيـ ففييا استطاع نكفاؾ كجكيف االستفادة مف أفيار اكزكبؿ فيما 

يتعلؽ بالتعلـ ذم المعنى في تطكير طريقة مبتيرة في تعليـ مفاىيـ العلكـ، أال كىي التعليـ 
بخريطة المفاىيـ كتتيكف خريطة المفاىيـ مف ثبلث خطكات كتعرؼ بأنيا عبارة عف رسـك 

تخطيطية ثنائية البعد للعبلقات بيف المفاىيـ كيتـ التعبير عنيا يتنظيمات ىرمية متسلسلة ألسماء 
كتبدأ عادة بالمفاىيـ الفكقية الشاملة ثـ تندرج إلى المفاىيـ األقؿ . المفاىيـ كاليلمات الرابطة بينيا

 . عمكمية كشمكالن في مستكيات ىرمية متعاقبة حتى تصؿ في نياية الخريطة إلى األمثلة النكعية
 : تتيكف خريطة المفاىيـ مف ثبلث خطكات 

 . ػ تقديـ المفيكـ1
 . ػ تحديد مكقع المفيـك بالنسبة للمفاىيـ األدنى2
؛ الخليلي 2000 ؛ زيتكف،2005الخكالدة،)ػ تحديد العبلقات العرضية بيف المفاىيـ 3
 فيريان إلى نظرية أكزكبؿ، حيث vينتمي مخطط الشيؿ . (1996؛ سريز كخليؿ،1996, كزمبلؤه

( 2000زيتكف،) كالتي يبدأ مف عندىا بناء المعرفة vتكجد األحداث أك األشياء في بؤرة الشيؿ 



 المفاهيم البديلة :   الفصل الثالث    

 56 

التفييرم كاإلجرائي، كيتـ التفاعؿ بيف : فيي بذلؾ تؤيد على التفاعؿ النشط مف جانبي العلـ
زيتكف ) vالجانبيف األيمف كاأليسر مف خبلؿ السؤاؿ الرئيس الذم يقع أعلى الشيؿ 

كتفيد ىذه الخريطة في حؿ مشيلة التسلسؿ المعرفي مف خبلؿ تحديد المفاىيـ . (1992كزيتكف،
كالمبادئ المطلكبة إلدراؾ األحداث كاألشياء مكضكع الدراسة كفيميا كتقديميا بطريقة بنائية عند 

 (. 2000زيتكف،)عمؿ التسجيبلت كالتحكيبلت 
كقد أسيمت نظرية بركنر في تقديـ استراتيجية التعلـ االيتشافي كفييا تقدـ المادة التعليمية 

يماليا, للمتعلميف في شيؿ ناقص غير متيامؿ كتتبنى ىذه , كتشجعيـ على تنظيميا كا 
اإلستراتيجية مبدأ التعلـ التعاكني حيث يقسـ المتعلمكف إلى مجمكعات، تعمؿ يؿ مجمكعة على 

زيتكف كزيتكف، )التخطيط لحؿ المشيلة كالتكصؿ لحؿ نيائي تتفؽ عليو جميع المجمكعات 
1992 .) 

 في طريقة منظمات الخبرة المتقدمة إلى أىمية تيكيف المفاىيـ (Ausubel)كدعا أكزكبؿ 
كيرل استخداـ األسلكب . كدمجيا في بنى المفاىيـ للمتعلـ عف طريؽ احتكاء المفاىيـ أيبر منيا

 . الترييبي في عملية التعليـ حيث يبدأ مف العاـ إلى الخاص أك مف البسيط إلى المريب
 : كبذلؾ تيكف مراحؿ تعليـ المفاىيـ عند اكزكبؿ يالتالي
 . ػ إثارة دافعية المتعلميف عف طريؽ تكضيح األىداؼ

 . ػ تقديـ المنظـ المتقدـ
كتضمف تقديـ حقائؽ مختلفة كمفاىيـ تنظيمية في المنظـ العاـ : ػ تقديـ المادة التعليمية

 (. 267،ص1994الحصرم،)
كمنو فإف دكرة التعلـ تعتمد على مجمكعة مف األسئلة لدل المتعلـ ثـ إجابتو عنيا مف 

فتقـك  (مستمدة مف أفيار ازكبؿ)أما خريطة المفاىيـ , خبلؿ استخبلص المفيـك الجديد كتطبيقو
مستمدة مف ) vأيضان طريقة خريطة الشيؿ , على تحديد العبلقة بيف المفاىيـ الرئيسة كالفرعية

مف خبلؿ ( اإلجرائي)تكضح التفاعؿ القائـ بيف البناء المفاىيمي كالبناء المنيجي  (أفيار اكزبؿ
بينما استمدت طريقة التعلـ اإليتشافي مف أفيار بركنر كىي . استخبلص المفيـك الجديد كتطبيقو

كأيضان قدـ ازكبؿ طريقة منظمات , تقـك على ايتشاؼ العبلقة القائمة بيف مجمكعة مف المعلكمات
 . الخبرة المتقدمة كىي مقدمة شاملة تمييدية تقدـ للمتعلـ قبؿ تعلـ المعرفة الجديدة

  كطريقة مخطط (Conception Mapping)كأف يؿ مف طريقة خريطة المفاىيـ  
 تعتمد على تقديـ المفيـك للمتعلـ، أما باقي طرائؽ التعلـ طريقة v (Vee Diagrams)الشيؿ  

, (Discovery Learning) كطريقة التعلـ اإليتشافي (Learning Cycle)دكرة التعلـ 
 فتقـك (Advancement Experience Organizers)كطريقة منظمات الخبرة المتقدمة 

 . على ايتشاؼ المتعلـ للمفيكـ
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يتـ  (مفاىيـ مادية): كبالتالي فإف ركبرت جانيو قسـ المفاىيـ كطرؽ تعلميا إلى نكعيف ىما
التي يتـ تعلميا  (المفاىيـ المجردة)ك, تعلميا بالمبلحظة كالخبرات المباشرة أك غير المباشرة

 . بالمبلحظة عف طريؽ الخبرات البديلة
أما نمكذج بركنر فقد ريز في تعليـ المفاىيـ على عملية التفيير إذ يفترض أف المفيـك 

يما أف الصكر الذىنية التي يشيليا األفراد للمفيـك الكاحد , يتشيؿ لدل المتعلـ أكالن ثـ ييتسب
 . تختلؼ باختبلؼ الخبرات التي يمركف بيا كاختبلؼ طريقة تقليدىـ للمفيـك كتصكرىـ لو

كيرل ازككبؿ أف البنية المعرفية ىي نظاـ مفاىيمي يتـ فيو تنظيـ مزيد مف النظريات 
 . كاألفيار كالمبادئ كاألمثلة المترابطة كيختلؼ ىذا التنظيـ مف شيؿ إلى آخر

كفي ضكء ما سبؽ يتضح أف تدريس المفيـك لو طرائقو كأساليبو كالتي جميعيا تصب 
 : ضمف ثبلث مراحؿ أك طرائؽ أساسية كىي

 ػ الطريقة االستيشافية 
 ػ الطريقة االستنتاجية 
 ػ الطريقة االستقرائية

.  كيما يؤثر يؿ مف المدرس كالمتعلـ في فيـ كاستيعاب المفيكـ
 :  ـ المفاهيم العممية وخصائصها2

 :ـ المفاهيم العممية1:2
ُتعد المفاىيـ العلمية مف أىـ نكاتج العلـ التي يتـ بكاسطتيا تنظيـ المعرفة العلمية في 

صكرة ذات معنى، فيي العناصر المنظمة كالمكجية ألم معلكمات أك معرفة علمية يتـ تقديميا 
،)حيث يدؿ المفيـك العلمي على المسالمة كاالتفاؽ , في الفصؿ الدراسي (.   37،ص2001المقـر

كتعد المفاىيـ العلمية الكحدة األساسية في تعليـ العلكـ، فمف خبلؿ تعلميا يتميف المتعلـ 
كأيد . مف التعرؼ على ما يحيط بو، يما أنيا ىي األساس في البناء المعرفي لدل المتعلـ

النجدم كزمبلؤه على أف المفاىيـ العلمية ىي الكحدات البنائية للعلـك كىي ميكنات لغتيا، كعف 
 (.                                                    340،ص2003النجدم كزمبلؤه،)طريقيا يتكاصؿ األفراد داخؿ المجتمعات العلمية أك خارجيا 

تبدأ عملية التعلـ في المراحؿ التعليمية المبيرة بتيكيف المفاىيـ العلمية كبنائيا كتنميتيا 
أف معرفتنا بالعالـ » (Cleminson,1990)بطرائؽ مختلفة، كفي ىذا المجاؿ ذير يليمنسكف 

الذم حكلنا تنمك كتتطكر منذ الميبلد، كأف المفاىيـ تبنى بشيؿ ذاتي كشخصي، كتبقى في حالة 
« يامنة إلى أف يتـ تعديليا عف طريؽ الخبرات اإلضافية أك عملية التعليـ

(. 8،ص1996الشيراني،)
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أجريت دراسات متعددة حكؿ المفاىيـ العلمية كخرجت بنتائج منيا أف المتعلميف ال يفيمكف 
المفاىيـ العلمية فيمان عميقان، كال يربطكنيا بالظكاىر اليكنية كخبراتيـ الشخصية 

كأضاؼ الحارثي أف الخبرات الشخصية ليست كحدىا العامؿ المؤثر في . (98،ص2001زيتكف،)
استيعاب المفاىيـ العلمية، فينالؾ الخبرات التي تنجـ عف التفاعؿ بيف المتعلـ كأقرانو كالتي 

يعتبرىا بعض المختصيف أحد أسس نظرية بياجيو لدل تطبيقيا في تعليـ العلكـ، إذ أف المتعلميف 
يتعلمكف بعضيـ عف بعض مكاقؼ جديدة مختلفة مما يجعؿ ليذه المعلكمات معنى كتيسبيـ 

 (. 115،ص2000الحارثي،)ميارات جديدة 
كيؤيد الخليلي كزمبلؤه أف عملية تيكيف المفاىيـ عملية طبيعية كمستمرة، يقـك بيا المتعلـ 
مف خبلؿ تفاعلو مع بيئتو الطبيعية كاالجتماعية، كىذا يعني أف المتعلـ يأتي إلى المدرسة كلديو 

كاليثير مف المفاىيـ العلمية المتضمنة . بعض المفاىيـ المبنية على خبراتو الشخصية في بيئتو
في مناىج العلكـ ييتسب المتعلـ مضمكنيا مف مصادر أخرل غير العلـ، كغالبان ما تختلؼ ىذه 

 (.                           78،ص 1996الخليلي كزمبلؤه،)المفاىيـ عف مدلكالتيا المتفؽ علييا مف قبؿ العلماء 
 :                                                                              كيتصؼ المفيـك بالصفات اآلتية بحسب الشيراني 

أم أف المفيكـ عبارة عف تصنيؼ األشياء أك المكاقؼ كيتـ التمييز بينيا كفقان : التمييز
كبذلؾ ييكف المفيكـ أيثر إميانية في تلخيص المعارؼ كالخبرات اإلنسانية مف , لعناصر مشترية
 .المفاىيـ العلمية
المفيكـ ال ينطبؽ على شيء أك مكقؼ كاحد، بؿ ينطبؽ على مجمكعة مف : التعميـ

.                                                                                                      كبذلؾ فيك أيثر شمكلية مف المفيـك العلمي, األشياء كالمكاقؼ
المفيكـ يرمز فقط لخاصية أك مجمكعة مف الخصائص المجردة كلذلؾ فيك أيثر تجريدان : الرمزية

 (.                                                                                                                       23، ص1996الشيراني، )مف المفيـك العلمي 
 : يتـ عف طريقيا (Process)ػ كالمفيـك العلمي مف حيث ىك عملية عقلية 

 .تجريد مجمكعة مف الصفات أك السمات أك الحقائؽ المشترية - 
 . تعميـ عدد مف المبلحظات ذات العبلقة بمجمكعة مف األشياء - 
تنظيـ معلكمات حكؿ صفات شيء أك حدث أك أيثر، كىذه المعلكمات تميف مف تمييز - 

. العبلقة بيف قسميف أك أيثر مف األشياء أك معرفتيا
ىك االسـ أك المصطلح      أك : (Product)ػ كالمفيكـ على أساس أنو ناتج للعمليات العقلية 

الرمز الذم يطلؽ على مجمكعة الصفات أك الخصائص المشترية أك السمات أك العديد مف 
 (.                342،ص2003النجدم كزمبلؤه،)المبلحظات أك مجمكعة المعلكمات المنظمة 

كالداللة  (..اليثافة، الخلية،)ػ يتيكف المفيـك العلمي مف جزأيف االسـ أك الرمز أك المصطلح 
.                                                                                            (أك مجمكعة ذرات تحمؿ شحنة ييربائية: األيكف)اللفظية للمفيكـ يما في 
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يؿ شيء يشغؿ حيزان كلو ثقؿ كيميف إدرايو )ػ يتضمف المفيكـ العلمي تعميمان ما، يما في المادة 
 .                          (بالحكاس

ػ ليؿ مفيـك علمي مجمكعة مف الحقائؽ المميزة التي يشترؾ فييا جميع أفراد فئة المفيـك كتميزه 
 .      (تتحرؾ بالطيراف: الطيكر)عف غيره مف المفاىيـ العلمية األخرل 

التمييز، التنظيـ كالتصنيؼ، التعميـ : كتتيكف المفاىيـ العلمية مف ثبلث عمليات ىي
 (. 78،ص2004زيتكف،)

:  كأىـ التعريفات للمفاىيـ العلمية ىي
ما يتيكف لدل المتعلـ مف معنى كفيـ يرتبط بيلمة أك عبارة علمية » :المفيـك العلمي ىك

(.                                                                                                      39ص,2001,المقـر)« ، أجساميا مغطاة بالشعرءمعينة مثؿ الثديات حيكانات ذات أثدا
مجمكعة مف المعلكمات التي ييكف بينيا عبلقات حكؿ شيء معيف، كتشمؿ »: كيعرؼ بأنو

 (.                                    40، ص2001نشكاف،)« الصفات المشترية كالمميزة ليذا الشيء
يلمة أك مصطلح لو داللة لفظية، يما يعرفكنو على أنو تجريد »:  كيعرؼ أيضان بأنو

 (.48ص,1999,النجدم كراشد كعبد اليادم)« للعناصر بيف عدة مكاقؼ أك حقائؽ
بناء عقلي ينتج عف إدراؾ العبلقات المكجكدة بيف الظكاىر : يعرؼ المفيـك العلمي بأنو

 (.23ص,1996,العاني)كاألحداث أك األشياء ذات الصلة بالعلـك 
صياغة مجردة للخطكط المشترية بيف الحقائؽ العلمية كىك يعبر عف » كيعرؼ أيضان بأنو 

 (. 60،ص1999المحيسف،)عبلقة منطقية بيف معلكمات ذات صلة فيما بينيا 
بينما زيتكف ينظر إلى أف المفيـك العلمي على أنو ما يتيكف لدل المتعلـ مف معنى كفيـ 

 (.78ص,2004,زيتكف)« يرتبط بيلمة أك عبارة أك عملية معينة
األكؿ المصطلح، كالثاني : تؤيد التعريفات السابقة للمفيـك العلمي على ميكنيف أساسييف

المضمكف، ألنو مف المميف أف ييكف المصطلح يلمة أك مجمكعة مف اليلمات تحمؿ اسمان     
في حيف أف المضمكف يعني ما ييتنفو المصطلح مف عبلقات . أك رمزان يدؿ على ظاىرة علمية

أك خصائص مشترية يقـك المتعلـ بتجميعيا مف خبلؿ عمؿ عقلي يكصؼ بأنو عملية استدالؿ 
كاستنتاج يقـك بيا المتعلـ مف أجؿ الكصكؿ إلى تصكر عقلي، أك رؤية ذىنية على قدر مف 

 . التجريد كالعمكمية كالرمزية
 : ـ خصائص المفاهيم العممية2:2

 :يما يلي  (1993,زيتكف)كقد حددىا  
كالداللة اللفظية  (أك الرمز أك المصطلح)االسـ : ػ يتيكف المفيـك العلمي مف جزئيف

  0للمفيكـ
 . ىك عدد البركتكنات كالنيتركنات في نكاة الذرة: العدد الذرم : مثاؿ 
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 0ػ يتضمف التعميـ
القكة التي تربط ذرات العناصر مع بعضيا في المريبات : الرابطة الييميائية : مثاؿ 
  0الييميائية

ػ ليؿ مفيـك مجمكعة مف الخصائص يشترؾ فييا جميع أفراد فئة المفيـك كتميزه عف غيره 
  0مف المفاىيـ العلمية األخرل، كلو خصائص أخرل متغيرة أك ثانكية

 . (جميع فئة المفيكـ)ليا أثداء ترضع صغارىا : الثدييات : مثاؿ 
 . (تختلؼ مف حيكاف آلخر)                 اختبلؼ في يثافة الشعر 

ػ تيكيف المفاىيـ العلمية كنمكىا عملية مستمرة تتدرج في الصعكبة مف صؼ إلى صؼ 
كمف مرحلة إلى أخرل، إذ يتـ البدء مف مفيـك غامض إلى مفيـك أكضح، مفيـك غير دقيؽ 

 0علميا إلى مفيـك أدؽ، كمف مفيـك محسكس إلى مفيكـ مجرد
 : فيركف أف خصائص المفاىيـ تتمثؿ في اآلتي (1996,الخليلي كآخركف)أما 
ػ المفاىيـ عبارة عف مجمكعة مف األفيار تمتلييا مجمكعة مف األفراد، كىي نكع مف الرمزية 1

 .تتمثؿ في اليلمات، كالمعادالت، كالنماذج، كرمكز األفيار
  0ػ مدلكالت المفاىيـ ليست ىذا أك ذاؾ ، كليف المفيـك العلمي قد يعرؼ مف زكايا مختلفة2

ػ المفاىيـ ناتج الخبرة باألشياء أك الظكاىر أك الحقائؽ كىي تلخيص للخبرة كىي تساعدنا على 3
  0التعامؿ مع اليثير مف الحقائؽ

ػ المفاىيـ قد تنتج أيضان مف التفيير المجرد، كقد ييكف ىذا التفيير ناتج عف العديد مف 4
دراؾ العبلقات بينيا ثـ التكصؿ إلى تعميـ معيف منيا  . الخبرات كا 

ػ المفاىيـ قد تنتج مف عبلقة الحقائؽ ببعضيا، كقد تنتج مفاىيـ أيبر مف عبلقات المفاىيـ 5
 (. conceptual scheme)بعضيا، كتسمى في ىذه الحالة اإلطار المفيكمي

ػ ليست مدلكالت المفاىيـ صكران فكتكغرافية للكاقع كلينيا تمثؿ تصكرنا نحف عف ىذا الكاقع أك 6
  0بمعنى آخر رؤيتنا ليذا الكاقع مثؿ مفيكمنا عف الثقب األسكد

ػ ليست يؿ مدلكالت المفاىيـ مكجكدة في الطبيعة أك ليا كجكد حقيقي، كليف العلماء 7
يستخدمكف أساليب مختلفة لفيـ الطبيعة كمف بيف ىذه األساليب ابتيار مفاىيـ جديدة لعبكر 

  0 في الذرةةالفجكة بيف الكاقع كرؤيتنا ليذا الكاقع مف مثؿ مفيـك المدارات االليتركني

ػ لمدلكالت المفاىيـ عبلقات أساسية، عبلقتيا بالناس كعبلقتيا باألشياء، كعبلقتيا األخرل، 8
  0كعبلقتيا باألطر المفيكمية، كعبلقتيا بأساليب المبلحظة كالتفيير المختلفة

ػ مدلكالت المفاىيـ التي تـ التكصؿ إلييا في فرع معيف مف فركع العلـ قد تتحدد بالنمط الثقافي 9
ذا ما تغير ىذا النمط تغير المدلكؿ  . السائد، كا 
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ػ ليست مدلكالت المفاىيـ صادقة أك غير صادقة، كلينيا قد تيكف يافية أك غير يافية للقياـ 10
 . بكظائفيا، كال يميف إثبات صحتيا أك عدـ صحتيا كليف يميف التحقؽ مف مدل الثقة فييا

ػ مدلكالت المفاىيـ قابلة للمراجعة كالتعديؿ نتيجة لتطكر المعرفة العلمية كتقدـ أساليبيا 11
 . كتطكر أدكاتيا

ػ إف المفاىيـ مكجكدة بيف النظريات كالحقائؽ العلمية، كيلما يانت الحقائؽ كالمعطيات قليلة 12
ياف المفيكـ محددان، كقريبان مف الحقائؽ، كيلما زادت الحقائؽ كرأل المتعلـ عبلقات أيثر 

.  زاد اتساع مفيكمو كاقترب مف طرؼ النظريات, كأعمؽ بينيا
كعلى ذلؾ فالمفاىيـ الرئيسية تجعؿ المادة أيثر شمكالن فتقلؿ التفصيبلت كتزيؿ التيرارات كتزيد 

كيميف النظر إلى العلـ على أنو ىـر مقسـ إلى خمسة مستكيات رئيسة . مف فعالية التعلـ
 ( : 1)يما في الشيؿ  (الحقائؽ،المفاىيـ،التعميمات،القكانيف، النظريات): ىي
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.  ف المفاىيـ تشيؿ المستكل الثاني مف مستكيات المعرفةفإ كمنو
 :  كزمبلؤه بيف ثبلثة أنكاع مف الخصائص ىي(Klausmeir)  ػ كميز يلكزماير 

 (.35ص,2009,محمد )(23ص,1996,حيدر كعبابنة) 
ىي الخصائص الضركرية لتحديد فيما  : (Defining attributes)ػ الخصائص المحددة  1

فالتعرؼ على مفيـك , إذا ياف المثاؿ الذم تـ اختياره يعد مف أمثلة المفيـك أك البل أمثلة
الفكايو يعني أف يصبح الطفؿ قادران على تحديد ىؿ البرتقالة مثبلن تنتمي إلى مجمكعة 

 .الفكايو أـ ال
ىي خصائص محددة تشترؾ فييا جميع  : (Basic attributes)ػ الخصائص األساسية  2

, فمف الخصائص األساسية  للبرتقالة أنيا يركية الشيؿ, المفاىيـ التي تجمعيا فئة كاحدة
 .    لكنيا برتقالي, نأيليا بعد تقشيرىا

أم , كىي الخصائص غير األساسية : (Variable attributes)ػ الخصائص المتغيرة  3
فمف الخصائص , التي تختلؼ فييا أعضاء فئة كاحدة مف الفئات المكجكدة بالتصنيؼ
 . مذاقيا حلك أك حامض, المتغيرة للبرتقالة في المثاؿ السابؽ يكنيا صغيرة أك يبيرة الحجـ

 فقد أشار إلى خصائص المفاىيـ بصكرة (Denise Richards)ػ أما دينيس ريتشارد  
(.  21ص,2005,الياس كمرتضى )(67ص,2000,الشربيني كصادؽ): أيثر تفصيبلن يالتالي

كالخصائص , ػ المفاىيـ عبارة عف تعميمات تنشأ مف خبلؿ تجريد بعض األحداث الحسية1
ف يانت ليست األحداث الحسية الفعلية, الحاسمة المميزة فيي تمثؿ بعض نماذج , كىي كا 
, إذ يكجد لمعظـ المفاىيـ مدل متسع مف الخصائص التي يميف قبكليا, مف ىذه األحداث

متكحشة , (حصاف)أك حيكانات يبيرة  (سنجاب)فمفيـك الحيكانات يشمؿ حيكانات صغيرة 
 .كغيرىا التي تندرج جميعيا تحت عنكاف أمثلة لمفيـك الحيكانات (قطة)أك أليفة  (ذئب)

فالخلفية المعرفية كالبيئية للطفؿ كما مر بو , ػ تعتمد المفاىيـ في تيكينيا على الخبرة السابقة2
فالطفؿ , مف خبرات كتجارب في الماضي تؤثر بشيؿ مباشر في تيكيف المفاىيـ كتطكرىا

الذم ينشأ في الريؼ ييتسب المفاىيـ المتعلقة بالطبيعة بشيؿ أيثر سيكلة مف الطفؿ الذم 
 .ينشأ في المدينة

 العصفكر يميف أف يرد لذىف الطفؿ عندما يرل ـفمفيك, ػ المفاىيـ رمزية لدل أفراد اإلنساف3
 . أك عندما يسمع صكتو, أك يسمع قصة تتحدث عنو, عصفكران 

فالنباتات مثبلن تضـ األشجار كاألعشاب كنباتات , ػ تنتظـ المفاىيـ كفؽ تنظيمات أفقية كرأسية4
, كمع ذلؾ فيي تختلؼ في بعض الجكانب, كيؿ ىذه األمثلة تنتمي لمفيـك النباتات. الزينة

كىذا ما نسميو , مما يسمح بتصنيفيا إلى مجمكعات داخؿ المستكل نفسو مف النباتات
 .التصنيؼ األفقي
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يلما استمرت عملية , أما التصنيؼ العمكدم فينتج عف تشيؿ فئات أك مجمكعات أيثر تشعبان 
فاألشجار تصنؼ إلى دائمة الخضرة كغير دائمة الخضرة كالتي تصنؼ بدكرىا , التصنيؼ

كتطكر مفيـك , إلى مجمكعتيف فرعيتيف ىما األشجار المثمرة كاألشجار غير المثمرة
 .النباتات عند الطفؿ مرتبط بتطكر قدرتو على التصنيؼ العمكدم كاألفقي ألمثلة المفيكـ

ف الكقت الذم تستغرقو , ػ تتغير المفاىيـ مف البسيط إلى المعقد كمف المحسكس إلى المجرد5 كا 
 .ىذه التغيرات يعتمد على ذياء الطفؿ كفرص التعلـ المتاحة

ػ يتميف الطفؿ عف طريؽ الخبرة المباشرة أف يتعرؼ على العناصر الجزئية المشترية في 6
, األشياء أك المكاقؼ المتشابية بربط ىذه العناصر المشترية فيحصؿ بذلؾ على مفيـك عاـ
فايتساب مفيـك فصؿ الصيؼ مرتبط بالتعرؼ على مجمكعة مف المفاىيـ الجزئية مثؿ 

 .تناكؿ المثلجات, السباحة, ارتفاع درجات الحرارة, اللباس الخفيؼ
 :ظاىرية عامة كباطنية خاصة: ػ تستخدـ المفاىيـ بطريقتيف على األقؿ7

ينطبؽ االستخداـ الظاىر للمفاىيـ على الحاالت التي يعـ فييا االعتراؼ بالمصطلحات التي 
. أك القبكؿ للخصائص المكضكعة للشيء, تيكف كاضحة ليؿ مف يشاىد الشيء أك الحدث

كفي ىذه الحالة فإف , فيختلؼ مف شخص آلخر, أما االستخداـ الباطف أك الخاص للمفاىيـ
 .المفيكـ يعرؼ نتيجة للخبرات الشخصية الذاتية المصاحبة لتيكينو

فصؿ مف : فمفيـك الخريؼ لو اسـ أك معنى عاـ يقبلو الجميع فيك باالستخداـ العاـ لو
كقد , كليف في الكقت ذاتو قد يراه البعض فترة زمنية تثير حالة مف اليآبة كالحزف, فصكؿ السنة

فاستخداـ , يثير عند البعض اآلخر مشاعر السعادة كالفرح الرتباطو بذيرل سارة في الطفكلة
 .المفيكـ ىنا ياف خاصان بأشخاص تأثركا بخبرات ذاتية مصاحبة لمفيكـ الخريؼ

كىي التي تتعلؽ  بذات الشخص أك  )كتيكف المفاىيـ الذاتية , ػ ليؿ مفيكـ شحنة انفعاؿ8
مشحكنة انفعاليان بدرجة أيبر مف المفاىيـ  (بالناس أك األشياء التي ليا صلة بالشخص نفسو

فمفيـك اليرامة , (يالحقائؽ العلمية التي ال عبلقة ليا بشخصية الفرد)المكضكعية 
بعيس مفيكـ الطقس الذم يعد مفيكمان علميان , الشخصية مثبلن يحمؿ شحنة انفعالية عالية

 .ال يثير داخؿ الشخص أم انفعاالت
تقكد إلى  (االحتراـ)فالمفاىيـ االيجابية , ػ تؤثر المفاىيـ على التكافؽ الشخصي كاالجتماعي9

 ؾفإنيا تقكد إلى السلك (السرقة)أما المفاىيـ غير اإليجابية , السلكؾ اإليجابي أك المتكافؽ
 .السلبي أك غير المتكافؽ

كباألسلكب نفسو تيكنت القيـ التي تميز الثقافات , ػ تتيكف اليثير مف مفاىيمنا دكف كعي10
فتصبح ىذه المفاىيـ جزءان مؤثران في سلكينا اليكمي دكف انتباه منا أك معرفة , المختلفة
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يالمفاىيـ المتعلقة ببعض أنكاع األحجار اليريمة التي تجلب , حقيقية بأسباب ممارستيا
 .الحظ كتعطي أصحابيا طاقات إيجابية

فالبساط الطائر كالمينسة السحرية كالعفاريت يليا مفاىيـ , بعض المفاىيـ تيكف غير معقكلة
, إال أنيا تعتمد ببل شؾ على خبرات مباشرة مر بيا الفرد, غير معقكلة كمصدرىا غامض

حتى تصبح جزءان مف , يتيرار القصص أك البرامج التلفزيكنية التي تتحدث عف العفاريت
. منظكمة المفاىيـ التي يشيليا الفرد

 
 : الفرق بين خصائص المفهوم وخصائص الحقيقة 

 : كمنيا  (19،ص1991نادر،)ػ تتميز المفاىيـ عف الحقائؽ بعدد مف الخصائص يما يرل 
ػ أنيا قليلة العدد نسبيان إذا ما قكرنت بالحقائؽ إذ يحتكم العلـ على عدد مف المفاىيـ أقؿ مف 1

 .الحقائؽ العلمية

ف يانت 2 ػ إف المفاىيـ أيثر ثباتان مف الحقائؽ، فالحقائؽ قابلة للتعديؿ كالتغيير، كالمفاىيـ كا 
 . يذلؾ إال أف سرعة تغيرىا أقؿ نسبيان مف الحقائؽ

لذلؾ يميف أف تستخدـ في , ػ إف المفاىيـ تساعد على ربط اليثير مف الحقائؽ بعضيا ببعض3
 . كجعليا مترابطة بصكرة يسيؿ تعلميا, تكفير عبلقة بيف الحقائؽ المختلفة

فالمفاىيـ يميف استخداميا يثيران في تفسير الظكاىر . ػ إف المفاىيـ أيثر استخدامان مف الحقائؽ4
كلذلؾ فإنيا تيكف أسيؿ تذيران مف الحقائؽ كال تنسى . كفي مكاجية بعض المكاقؼ التعليمية

 . سريعان 

 : ػ كميز جراغ كجاسـ بيف المفيـك كالحقيقة بالخصائص الثبلث اآلتية 
أم أف المفيكـ عبارة عف تصنيؼ األشياء أك المكاقؼ كيتـ التمييز بينيا كفقان : ػ التمييز1

كبذلؾ ييكف المفيكـ أيثر إميانية في تلخيص المعارؼ كالخبرات . لعناصر مشترية
 . اإلنسانية

المفيكـ ال ينطبؽ على شيء أك مكقؼ كاحد يما ىك الحاؿ في الحقيقة، بؿ ينطبؽ : ػ التعميـ2
 . على مجمكعة األشياء كالمكاقؼ كبذلؾ فيـ أيثر شمكالن مف الحقيقة

فالمفيكـ يرمز فقط لخاصية أك مجمكعة مف الخصائص المجردة كلذلؾ فيك أيثر : ػ الرمزية3
قد تختلؼ خصائص . (43، ص2004عف سعيدم كبف خميس ،)تجريدان مف الحقيقة 

المفيـك مف حيث عددىا أك صلتيا بالمفيـك كقدرتيا على التمييز فقد تيكف خاصية كاحدة 
أك أيثر مف خاصية، كقد تيكف بعض الخصائص متصلة بالمفيـك كبعضيا غير ذم صلة 

صباريني )بو، كبعضيا يساعد على تمييز المفيـك عف غيره بدرجة يبيرة 
 (.30،ص1992كالخطيب،
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 : للمفيكـ( صفات)عدة خصائص  (69، ص2000الشربيني ك صادؽ، )كقد أضاؼ يؿ مف 
 . ػ تعتمد المفاىيـ في تيكينيا على الخبرة السابقة1

ػ المفاىيـ رمزية لدل المتعلـ، فمفيـك النحلة يميف أف يرد إلى الذىف مف عدة مصادر للتنبيو 2
مثؿ رؤية الحشرة، أك صكت طنيف حاد أك عسؿ النحؿ، أك قطعة مكسيقية باسـ طيراف 

 . النحلة الطنانة

ػ أثبتت الدراسات أنو ال يكجد متعلماف يمتلياف نفس القدرات العقلية كالخبرات التعليمية ذاتيا، 3
 . لذلؾ فإنو لف ييكف متعلماف يمتلياف المفاىيـ نفسيا

ف الكقت الذم تستغرقو 4 ػ تتغير المفاىيـ مف البسيط إلى المعقد كمف المحسكس إلى المجرد، كا 
 . ىذه التغييرات يعتمد على ذياء المتعلـ ك فرص التعليـ المتاحة

 . ػ تتيكف اليثير مف المفاىيـ دكف كعي مف المتعلـ 5
:  كمما سبؽ فإف أىـ ما يميز المفيكـ ىك تضمنو خاصتيف أساسيتيف ىما

ػ الصفات فيقصد بيا المظاىر األساسية أك الخصائص المميزة ذات العبلقة بالمفيـك كالتي على 
. أساسيا يتـ تمييز أمثلة المفيـك ككضعيا في الصؼ

ػ القكاعد فتشير إلى الطرؽ المختلفة التي تنتظـ بكساطتيا صفاتو المميزة كقد تنتظـ الصفات 
المميزة في مفيـك ما كفؽ قاعدة معينة في حيف تنتظـ الصفات المميزة لمفيـك آخر كفؽ 

كيتميز المفيكـ عف الحقيقة بعدة نقاط تجعلو أيثر ثباتان كأيثر استخدامان . قاعدة أخرل
.  كأسيؿ للتعميـ كالتذير

 : ـ أهمية تعمم المفاهيم العممية3
ػ دراسة المفاىيـ العلمية الخطأ كاليشؼ عنيا كمعرفة أسبابيا الحقيقية مرتيزان أساسيان لتطكير 

 .كبناء المناىج
 .كتفادم تيكيف مفاىيـ علمية خطأ في المستقبؿ, ػ اختيار طرائؽ التدريس اليفيلة بتصحيحيا

ػ ذير اكزكبؿ أف تعلـ المفاىيـ العلمية الرئيسية يزيد مف قدرة المتعلـ على تفسير يثير مف 
كبما أف للمفاىيـ الرئيسة صفة العمكمية، فيي تعطي , الظكاىر الطبيعية المرتبطة بيا
 (.98، ص1996عف تلي، )النظرة الشاملة كالمتياملة للعلـ 

 حيث تمثؿ المفاىيـ أنظمة معقدة مف األفيار األيثر تجريدان كالتي يميف بناؤىا فقط بعد 
كليف . خبرات متعاقبة في مختلؼ المجاالت كال يميف كضع المفاىيـ منعزلة بعضيا عف بعض

ف تيكف المفيكـ كما . مف الضركرم نسجيا في نسيج المنيج يلو حتى تعطي المعاني المطلكبة كا 
يرتبط بو مف فيـ كمعنى لدل المتعلـ ال يتـ بشيؿ فجائي، بؿ يتيكف ببطء كفقان لنظاـ منطقي 
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تبنى فيو الخبرات الجديدة المرتبطة بالمفيـك على خبرات سابقة ليا، كتميد في الكقت نفسو 
 (. 23،ص1994الدمرداش،)لخبرات أخرل الحقة 

تمثؿ المفاىيـ معنى العلـ كتحقؽ كظيفة في التنبؤ كالتفسير، كفيـ الظكاىر الطبيعية فيي 
 . تحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تكاجدىا في عبلقة متبادلة في نظاـ أشمؿ يسمى بالمفاىيـ اليبرل

كيكضح بركنر أىمية المفاىيـ يأساسيات للعلـ ألنيا تساعد في فيـ المادة الدراسية، ليكنيا 
تصبح أيثر شمكالن يما تساعد في انتقاؿ أثر التعلـ كفي تنظيـ التفصيبلت في إطار ىييلي 

.  يسيؿ تعلمو
 : ػ كلقد ذير بركنر بيذا الصدد بأف أىمية تعلـ المفاىيـ تظير مف خبلؿ

( 122ص,2002,سبلمة )(92،ص2000الشربيني كصادؽ،  )(95، ص1996تلي، ) 
 (. 57ص,2008,نصار )(338ص,2004,كاطسكف كليندجريف)

ػ إف فيـ أساسيات العلـ أك المفاىيـ اليبرل يجعؿ تعلـ المادة أيثر سيكلة في ىضميا 1
 . كاستيعابيا

 . ػ إنو ما لـ تنظـ جزئيات المادة الدراسية في إطار ىييلي مفاىيمي فإنيا سكؼ تنسى بسرعة2

ػ استيعاب المفاىيـ ىك األسلكب الكحيد لزيادة فاعلية التعلـ كانتقاؿ أثره للمكاقؼ كالظركؼ 3
 . الجديدة

 . ػ االىتماـ بتعليـ المفاىيـ يجعؿ مؿء الفجكة بيف المعرفة السابقة كالبلحقة للتعليـ أمران ممينان 4

ػ تسمح بالتنظيـ كالربط بيف مجمكعات األشياء كاألحداث، يذلؾ فإف تعلـ المفاىيـ يساعد 5
المتعلميف على فيـ كتفسير يثير مف األشياء التي تثير انتباىيـ كالتي يميف أف يستجيبكا 

 . ليا أم يتعلمكىا

 . ػ تقلؿ الحاجة إلى إعادة التعليـ عند مكاجية أم مكقؼ جديد6
 .ػ تعد الكسائؿ التي تعرؼ بيا األشياء المكجكدة في البيئة7

 . ػ تقلؿ مف تعقيد البيئة إذ أنيا تصنؼ ما ىك مكجكد مف أشياء كمكاقؼ8
ػ تساعد في تفسير اليثير مف األشياء كالظكاىر التي تثير انتباه الطلبة في البيئة كتزيد مف 9

 .قدرتيـ على استخداـ المعلكمات في حؿ المشيبلت
 : كقد أشارت الطكيؿ إلى ما يلي

 . ػ تشيؿ المفاىيـ لغة مشترية تميف الباحثيف مف التكاصؿ فيما بينيـ1

 . ػ تشيؿ المفاىيـ للعلماء منظكران أم طريقة لرؤية الظكاىر2

 . ػ تميف المفاىيـ العلماء مف تصنيؼ خبراتيـ كتعميميا3

ػ تشيؿ المفاىيـ العناصر األساسية للنظريات، فيي تعرؼ مضمكف النظرية كخصائصيا 4
(.   41،ص2004الطكيؿ،)
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 : ػ كقد أيد نادر إلى أف المفاىيـ
ػ تساعد على زيادة فيـ المتعلـ للمادة الدراسية إذ أف المفاىيـ تساعد على الربط بيف الحقائؽ 1

 . العلمية المختلفة كبالتالي يسيؿ على المتعلـ تعلميا كيزداد فيمو للمادة الدراسية 

 . ػ تساعد على زيادة اىتماـ المتعلـ بالمادة الدراسية كزيادة دكافعو لتعلميا2

ػ تساعد على انتقاؿ أثر التعلـ، فدراسة المفاىيـ تتيح للمتعلـ الفرصة الستخداـ ما سبؽ أف 3
تعلمو مف مكاقؼ، كذلؾ ألف تعلـ المفاىيـ يساعد على إيجاد العبلقات بيف العناصر 

المختلفة في مكقؼ تعليمي كبالتالي يمينو أف يتعرؼ على أكجو التشابو بيف ما سبؽ أف 
 (.22،ص1991نادر، ). تعلمو كالمكاقؼ الجديدة

فالمفاىيـ مجردات تنظـ عالـ األشياء كاألحداث كالظكاىر المختلفة كالمتعددة في عدد 
صغير مف األقساـ، أىميا المجمكعات أك الفئات الفرعية في مراتب متسلسلة بحيث يميف لعدد 

 .محدد نسبيان مف المفاىيـ العلمية اليبرل أف يتضمف قدران مف المعرفة العلمية
 :  ك ذير قطامي بأف أىمية تعلـ المفاىيـ تنبع مف عدة نقاط ىي

 . ػ بناء قاعدة معرفية كتيكيف مبادئ كتعميمات1

 . ػ مفتاح المعرفة الحقيقية كأساسيا2
 (.123،ص2001قطامي،)ػ الزمة للتعلـ الذاتي كالتربية المستمرة 3

 : ػ أما الدمرداش كتماـ فكضحكا أىمية تعلـ المفاىيـ لدكرىا في عدـ الكقكع في الفيـ الخاطئ
ػ المفاىيـ الرئيسية أيثر ثباتان كمف ثـ أقؿ عرضة للتغيير مف المعلكمات القائمة على الحقائؽ 1

 . المنفصلة

كتجمع بينيا , كاألحداث كالظكاىر في البيئة, ػ تصنؼ المفاىيـ الرئيسية عددان يبيران مف األشياء2
كتسيؿ مف دراسة المتعلميف , أك فئات تساعد على التقليؿ مف تعقد البيئة, في مجمكعات

 . لميكنات ىذه البيئة كظكاىرىا

ػ يعتمد تفيير المتعلـ فيما يكاجيو مف مشيبلت في حياتو على مقدار ما لديو مف مفاىيـ 3
 . رئيسة ترتبط بيذه المشيبلت

 . ػ المفاىيـ الرئيسة ليا صفة العمكمية، كبذلؾ تعطي النظرة الشاملة كالمتياملة للعلـ4

ػ تعلـ المفاىيـ الرئيسة خصكصان في الصغر يعصـ المتعلميف مف الفيـ الخاطئ حكؿ الظكاىر 5
 (. 11،ص1995تماـ، )(55، ص1994الدمرداش،). الطبيعية كالذم قد يصعب تصحيحو

الشربيني )ػ كيصبح تعلـ المفاىيـ أمران ضركريان لفيـ أساسيات العلـ األخرل 
 (. 93،ص2000كصادؽ،

 : كيذير نصر كزمبلؤه فكائد تعلـ المفاىيـ العلمية بأنيا 
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ػ تساعد على فيـ المكاد العلمية كطبيعة العلـ، ألنيا أيثر ثباتان كأقؿ عرضة للتغيير مف الحقائؽ، 1
 . يما أف المفاىيـ تربط بيف الحقائؽ  كتكضح العبلقات

 . ػ تسمح بالربط بيف مجمكعات مف األشياء كاألحداث كالظكاىر2

ػ تبسط البيئة كتقلؿ مف تعقيدىا يما أنيا تزيد مف استخداميـ لكظائؼ العلـ المختلفة كالتي تتمثؿ 3
نصر ). في التفسير كالتحيـ كالتنبؤ، يما تساعد على ايتشاؼ األشياء الجديدة كتعلميا

 (69،ص2000كزمبلؤه،

 : كترل اليتيـ أف تعلـ المفاىيـ العلمية يحقؽ للمتعلميف الفكائد التالية
 . ػ ايتساب المعرفة العلمية التي تساعدىـ على فيـ أنفسيـ كالبيئة المحيطة بيـ1

ػ تنمية التفيير العلمي لدل المتعلميف مف خبلؿ التساؤؿ كالبحث كالمبلحظة كالتجريب 2
 .كاالستيشاؼ

 . ػ تشجيع المتعلميف على استخداـ األسلكب العلمي في التفيير كحؿ المشيبلت3

 . ػ ايتساب بعض االتجاىات العلمية4

 (67،ص2005اليتيـ،). ػ تنمية اتجاىات ايجابية نحك العلـ كالعلماء5
 كيتضح أف تعلـ المفاىيـ لو أىمية يبرل فيك يعطي النظرة الشاملة كالمتياملة للعلـ فتعلـ 
المفاىيـ يساعد على تصنيؼ المعرفة كتنظيميا كيلعب دكران في بناء الفرضيات كالنظريات، فعند 

. (التصكرات البديلة)تعلـ المفاىيـ بصكرة صحيحة يتجنب المدرس كقكع طبلبو بالفيـ الخاطئ 
.  فبل بد إذان مف تعلـ المفاىيـ لرسكخ أساسيات المعرفة كالعلـ لدل المتعلميف

 : ـ  تصنيف المفاهيم العممية وتقسيماتها4
تعد المفاىيـ العلمية أحد ميكنات المعرفة العلمية، كاللبنات األساسية التي يقكـ علييا 

كالمتتبع لؤلدب التربكم يلحظ ذلؾ االىتماـ بتعليـ المفاىيـ العلمية كتعلميا فيجد مثبل . العلـ
يسابيـ ليا , مقترحات الستراتيجيات التدريس المناسبة في ييفية تدريس الطلبة المفاىيـ العلمية كا 

يما أف المكاظب على تدريس العلـك , بالصكرة الصحيحة حتى ال تؤدم إلى أم لبس أك سكء فيـ
فيـ : كاطبلعو على اليتابات في ىذا الجانب يرل ترييز التدريس على شيئيف رئيسييف ىما

ك تدريس العلـك أم فيـ المفاىيـ كفيـ   ( (conceptual understandingالمفاىيـ 
. العمليات

 :ـ تصنيف المفاهيم إلى مفاهيم تمقائية ومفاهيم عممية1:4
 :                                                                 ـ تصنيف هوفر 1:1:4

كحدد ليا  (Dole,et al)عالج ىكفر التنظيـ اليرمي للمفاىيـ يما جاء عف دكؿ كآخريف 
 : مستكيات يما يلي 
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الذم يصؼ الخصائص : (Classificational Concept)ػ المفيـك التصنيفي  
 .      الضفادع مف الفقريات: مثاؿ. األساسية كيحددىا كيكضحيا
الذم يريز على العبلقة أك : (Corelational Concept)ػ المفيـك االرتباطي  

.                                                                                                           تحصؿ اليائنات الحية على الطاقة مف الغذاء : مثاؿ . العبلقات بيف مفيكميف أك أيثر
. كيتضمف عبلقة أك عبلقات بيف األفيار: (Theoretical Concept)ػ المفيكـ النظرم  

 (.Dole,et al, 2000,p55). قانكف نيكتف: مثاؿ
 :  ـ تصنيف برونر 2:1:4

 :قسـ بركنر المفاىيـ إلى 
تعرؼ بمجمكعة : (Conjunctive Conception) ػ المفاىيـ الكاصلة كالرابطة أك المكحدة  

 .السمات المشترية بيف فئة مف األشياء أك المكاقؼ
تعرؼ : (Disconjunctive Conception) ػ المفاىيـ غير الكاصلة أك غير الرابطة  

.                                                                                                           بمجمكعة السمات أك الخكاص المتباينة بيف فئة مف العناصر أك األشياء أك المكاقؼ
الشربيني )تيكف فيو عبلقات بيف عناصره : (Relational Concept)ػ المفيـك العبلئقي 

، 2001 ؛ عبد السبلـ ،359 ص2003؛ النجدم كزمبلؤه ،90،ص2005كصادؽ،
 (.                                                                          53ص

حيث أشارت إلى أف . (32،ص1997بخش،) كىذا التصنيؼ جاء مكافقان لما صنفتو 
 . مفاىيـ عبلئقية, مفاىيـ فاصلة, مفاىيـ رابطة: المفاىيـ تقسـ إلى

 : ـ تصنيف نادر وآخرون3:1:4
صنؼ نادر كآخركف المفاىيـ إلى ثبلثة أنكاع مشابية لما جاء عند ىكفر مع اختبلؼ 

 : بسيط في النكع الثالث كياف تصنيفيـ يما يلي
يتضمف تصنيؼ األشياء كالظكاىر أك األحداث التي تشترؾ جميعيا في عناصر : ػ النكع األكؿ
 . كاحدة
كىك الذم يعبر عف العبلقة بيف مفيكميف أك أيثر مف النكع السابؽ فمثبلن العبارة : ػ النكع الثاني

يبدك أف , تعبر عف العبلقة بيف مفيكـ الخبر كمفيـك اإلنيار كترابطيا  (الخبر اإلنيارم)
ىذا النكع مف المفاىيـ أيثر تعقيدان مف النكع السابؽ كتعلـ مثؿ ىذا النكع مف المفاىيـ 

 . يحتاج بشيؿ رئيسي إلى المفاىيـ البسيطة التي يتيكف منيا 
يحاكؿ تفسير ما يحدث مف عبلقات بيف المفاىيـ المختلفة كلذلؾ فيك ييكف نكعان : ػ النكع الثالث 

كقد . مف المفاىيـ العقلية التي تكضع لتفسير مجمكعة الظكاىر أك األحداث أك األشياء
يطلؽ على ىذا النكع مف المفاىيـ نظريات أك فرضيات أك أفيار أساسية 

(.  19،ص1991نادر،)
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 ( : Piagat)وبياجيه   (Vygotsty) ـ تصنيف فيجوتسكي 4:1:4
 : يصنفاف المفاىيـ يما يلي 

كىي تتيكف نتيجة االحتياؾ اليكمي للفرد بمكاقؼ الحياة كتعاملو مع :  ػ المفاىيـ التلقائية 
 .مثؿ مفيـك العدد, الظركؼ المحيطة بو

كىي تتيكف نتيجة لتييئة مكاقؼ تعليمية، سكاء ياف ذلؾ مف جانب المتعلـ : ػ المفاىيـ العلمية 
مثؿ مفيـك خشف كناعـ كمفيـك الحمض الذم يتدرج فيو . ذاتو، أـ مف مصدر خارجي

المتعلـ في الركضة ثـ على أنو الذع الطعـ كرائحتو كاخزة، كفي المراحؿ األعلى أنو يغير 
لكف كرقة عباد الشمس المبللة بالماء كفي المرحلة األعلى أنو مريب تشاردم يعطي عند 

 (. 89، ص1997عف إبراىيـ،)تشرده شكارد ىدركجيف مكجبة 
 :  ـ  تصنيف ديران الذي قسم المفاهيم إلى 5:1:4

أم المفاىيـ التي تشترؾ في . تشمؿ األشياء المادية مثؿ قط، زىرة، أرض:   ػ مفاىيـ إدرايية 
 . مظاىر معينة مع األعضاء نفسيا في ىذا التقسيـ

 . كىي التي تفيـ أفضؿ مف خبلؿ كظائفيا، يرسي، ميتب بريد:   ػ المفاىيـ العلمية 
 (. 11،ص1997عف عبدالفتاح،)مثؿ القدر، الحقيقة، الصدؽ، األمانة :  ػ المفاىيـ النظرية

 :  ـ تصنيف ازوبل وسكمب المذان ميزا بين نوعين من المفاهيم 6:1:4

تتيكف عف طريؽ الخبرات الحسية عند التعامؿ مع العالـ الخارجي، كيتعلميا : ػ المفاىيـ األكلية 
 . المتعلـ مف خبلؿ إدراؾ الخصائص كذلؾ عبر مجمكعة مف األمثلة التي يتـ تقديميا

كىي تتشيؿ عف طريؽ تجريد خاصة أك ميزة تشترؾ فييا المفاىيـ األكلية، : ػ المفاىيـ الثانكية
كيتـ تعلميا بدكف مكاقؼ حقيقية أك خبرات تجريدية محسكسة، كيتـ ايتسابيا مف خبلؿ 

 (.90،ص1997عف إبراىيـ،)عملية التعلـ المسماة باستيعاب المفيـك 
 : ـ تصنيف قطامي الذي صنف قطامي المفاهيم كاآلتي 7:1:4

ناعـ كخشف , (حاسة التذكؽ)تدرؾ عف طريؽ الحكاس مثؿ الحلك كالحامض : ػ مفاىيـ حسية 
 .(حاسة اللمس)

ال تدرؾ إال بتعرفيا عف طريؽ األلفاظ أك اليلمات أك الرمكز مثؿ مفيـك : ػ مفاىيـ معرفية
 . التصحر

يمثؿ المفيكـ شيئان ما فالسيارة مفيكـ شيء ما يستخدـ للتنقؿ كالكصكؿ إلى : ػ مفاىيـ رمزية 
 . مياف معيف
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نظاـ الدراسات , مفاىيـ تعرض على المتعلـ ياألنظمة المتبعة في الميتبات: ػ مفاىيـ خارجية 
 . العليا

يتـ كضعيا مف قبؿ المتعلـ لتساعده على التعامؿ عند تعقد الخبرات الخاصة : ػ مفاىيـ داخلية
 (. 127،ص2001قطامي،)بو 
 :  تعلميا إلى ـ تصنيف زيتون وعبد السالم والنجدي وقد صنفوا المفاهيم بحسب درجة8:1:4

يستخدـ في تعريفيا يلمات مألكفة مف قبؿ المتعلميف كبالتالي تيكف الطاقة : ػ مفاىيـ سيلة التعلـ
 . الذىنية المبذكلة في تعلميا أقؿ

ُتستخدـ في تعريفيا يلمات غير معركفة مف قبؿ المتعلميف أك لـ تمر في : ػ مفاىيـ صعبة التعلـ
، 2004زيتكف، )خبراتيـ مف قبؿ، كبالتالي تيكف الطاقة الذىنية المبذكلة في تعلميا أقؿ 

 (. 2003النجدم كزمبلؤه،
 : ـ تصنيف زيتون الذي أعطى أنماطًا أخرى لممفاهيم العممية منها9:1:4

كلو ثقؿ كيميف إدرايو , أ ػ مفاىيـ ربط، يما في المادة كىي يؿ شيء يشغؿ حيزان مف الفراغ
 . بإحدل الحكاس الخمس على األقؿ

  0ب ػ مفاىيـ فصؿ يما في الشاردة كىي عبارة عف ذرة أك مجمكعة ذرات تحمؿ شحنة ييربائية

ت ػ مفاىيـ عبلقة يما في اليثافة كىي عبارة عف يتلة كاحدة الحجـك أك العدد في كاحدة 
 .المساحة

 0ث ػ مفاىيـ تصنيفية مثؿ المغنيزيـك مف الفلزات
 (.1994,زيتكف). يما في مفاىيـ التيثيؼ كالتبخير (إجرائية)ج ػ مفاىيـ عملية 

كلقد استفاد الباحث مف التصنيفات السابقة للمفاىيـ في تصنيؼ مفاىيـ يؿ مف الكحدتيف 
المختارتيف مف مادة الفيزياء للصؼ األكؿ الثانكم إلى مفاىيـ رئيسة كمفاىيـ فرعية أم بما يتفؽ 

مع تصنيؼ اكزكبؿ كسيمب، كاختار ىذا التصنيؼ ألنو يفي بالغرض في بحثو مف حيث 
التصنيؼ كالمعرفة ألىـ المفاىيـ المكجكدة في يؿ مف الكحدتيف المختارتيف ليبني على ىذه 
المفاىيـ اختبار االختيار مف متعدد كالذم يشؼ عف كجكد المفاىيـ البديلة عند طلبة العينة 

 . المدركسة

 (. 1996,الخليلي كآخركف)  كىناؾ عدة تقسيمات للمفاىيـ العلمية منيا يما كرد في 
 :  ـ من حيث طريقة إدراك المفاهيم 2:4
 ( :  Concrete concepts) ػ مفاىيـ محسكسة 1:2:4

كىي تلؾ المفاىيـ التي يميف إدراؾ مدلكالتيا عف طريؽ المبلحظة باستخداـ الحكاس أك 
  0أدكات مساعدة للحكاس 

 مفيكـ: الغبلؼ الجكم : مثاؿ
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 مدلكؿ:             طبقة اليكاء التي تحيط باليرة األرضية 
 ( : Abstract concepts)ػ  مفاىيـ مجردة 2:2:4

بؿ البد مف القياـ , ىي المفاىيـ التي ال يميف إدراؾ مدلكالتيا عف طريؽ المبلحظة
 . بعمليات عقلية كتصكرات ذىنية معينة إلدراييا

 طاقة التشرد : المفيـك :    مثاؿ 
 .انتشار الحرارة عند تشرد الحمض المريز:  المدلكؿ 

 :  ـ  تصنيف المفاهيم العممية حسب مستوياتها 3:4
 . وهي التي ال يمكن اشتقاقها : (primitive concepts)ـ  مفاهيم أولية 1:3:4

  00000الزمف ، اليتلة ، :     أمثلة 
كىي تلؾ المفاىيـ التي يميف اشتقاقيا مف ( : Derived concepts)ـ  مفاهيم مشتقة 2:3:4

  0مفاىيـ أخرل
 التسارع   xاليتلة = الزمف ، القكة / المسافة = السرعة : أمثلة 

 :  ـ شروط وخطوات تنظيم تعمم المفاهيم 5
 : لقد ذير يؿ مف مرعي كالحيلة شركط تعلـ المفاىيـ يما يلي 

ػ االىتماـ بالصكرة الذىنية للمفيكـ، كاعتبار ىذه الصكرة ىي األساس في تعلمو كبدكنيا لف 1
، بؿ يحفظ اسمو  .مثاؿ حيكاف. يدرؾ المتعلـ المفيـك

ػ االىتماـ بالصكرة اللفظية للمفيكـ، كالمقصكد بيذه الصكرة السمات المميزة ليذا المفيـك إذ 2
بدكف السمات المميزة سيبقى المفيكـ غامضان، كىذه الصكرة تيمؿ الصكرة الذىنية كتنطلؽ 

نيا ناقصة  . طائر, مفترس, أليؼ, مثاؿ يبير, منيا كا 

كىك ما يطلؽ عليو اسـ المفيـك أك رمزه , ػ البد مف إطبلؽ اسـ على الصكرتيف الذىنية كاللفظية3
أك لفظو إف المدرسيف يقفزكف إلى االسـ، أك في أحسف األحكاؿ إلى االسـ كالصكرة اللفظية 

 (. 113،ص2009, مرعي كالحيلة)ىذا مع العلـ أف الصكرة الذىنية ىي األيثر أىمية 
كعلى الرغـ مف االختبلفات بيف علماء النفس كعلماء التربية في تنظيـ تعلـ المفاىيـ فإنو 

فرقاف )يميف القكؿ بكجكد عدد مف الخطكات لتنظيـ تعلميا يما ذيرىا يؿ مف 
 : ىي  (179،ص2009؛ مرعي كالحيلة،55،ص1994,كزمبلؤه

. كىي تحديد الناتج المتكقع ك الميـ، أك باألحرل تحديد أك تعييف المفيكـ: ػ الخطكة األكلى1
 . كبدكف ىذه الخطكة ال يميف تكجيو طرائؽ التعليـ نحك المفاىيـ

كيمثاؿ على ذلؾ، يتكقؼ . كىي خطكة التحديد القبلي للمفيـك المستيدؼ: ػ الخطكة الثانية2
االحتراؽ على كجكد شرارة كاأليسجيف كالكقكد، إف االحتراؽ كالشرارة كاأليسجيف كالكقكد 
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كما ينطبؽ . مفاىيـ البد مف أف يدرييا المتعلـ قبؿ أف يدرؾ المبدأ ييؿ كىك مبدأ االحتراؽ
على المبدأ ينطبؽ على المفيـك أم التأيد مف كجكد المفاىيـ األساسية التي يقكـ علييا 

 . المفيـك الجديد

. اختيار الطريقة أك األسلكب أك اإلستراتيجية المناسبة لتنظيـ تعلـ المفيكـ: ػ الخطكة الثالثة3
 . تعلـ المفيكـ: ػ الخطكة الرابعة4

تقكيـ تعلـ المفيـك المستيدؼ، كتتـ ىذه الخطكة باالستعانة بالتغذية : ػ الخطكة الخامسة4
الراجعة، كبالتأيد مف تحقيؽ األىداؼ التعليمية المستكفاة، مع تقكيـ طرائؽ التعليـ كما 

 . يرتبط بيا

يما ذير الخليلي أف ىناؾ عدة خطكات ينبغي أف يقـك بيا المدرس قبؿ تعليـ المفاىيـ 
 : للمتعلميف كىي

ػ أف يشخص المدرس قدرات طبلبو المعرفية بشيؿ مستمر، كذلؾ الختيار المياـ الضركرية أك 1
 . المناسبة لتطكرىـ

ػ تزكيد المتعلميف بخبرات تنتج شعكران عميقان بعدـ كجكد تكازف ُيميف المتعلميف مف تطكير 2
 . استراتيجية تفيير جديدة لمعالجة الكضع الجديد الذم يجابييـ

الخليلي )ػ يتطلب مف المدرس أف يبني مناخان صفيان تفاعليان مكجيان إلى المتعلـ إلى حد بعيد 3
 (. 213ص,1996كزمبلؤه،

بينما يرل جانييو استخداـ األسلكب التحليلي في تنظيـ المحتكل كتخطيط الدرس إذ يبدأ مف 
بينما يقترح األسلكب الترييبي في تنفيذ الدرس فيك يكصي بتعليـ . المريب كينتيي بالبسيط

. أبسط المياـ ثـ التدرج حتى الكصكؿ إلى األيثر ترييبان كىك الميمة الرئيسية
 : ـ صعوبات تعمم وتكوين المفاهيم ومصادرها6

 : تكاجو تعلـ المفاىيـ مجمكعة مف الصعكبات أبرزىا 
ػ طبيعة المفيـك العلمي، فبعض المفاىيـ إما مجردة، أك معقدة، أك ذات المثاؿ الكاحد مثؿ 1

 .الشاردة، الطاقة

ػ الخلط في معنى المفيـك أك في الداللة اللفظية لبعض المفاىيـ العلمية خاصة المفاىيـ التي 2 
كأيضان في الكقت نفسو يلغة متداكلة بيف الناس مثؿ الذرة، , تستخدـ يمصطلحات علمية

 0السرعة، النكاة

 ػ النقص في الخلفية العلمية للطالب، إذ أف بعض المفاىيـ يتطلب معرفة مفاىيـ سابقة لتعلميا 3

 . ػ صعكبة تعلـ المفاىيـ العلمية السابقة يؤثر في لتعلـ مفاىيـ علمية جديدة4
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ػ عدـ تكافر مرادؼ لدل المتعلـ لبعض المصطلحات في اللغة التي يتيلـ بيا الطالب في 5
 . حياتو اليكمية

ػ كجكد خصائص مشترية بيف المصطلحات العلمية المختلفة مثؿ التي بيف المكلد الييربائي 6
 . كالمحرؾ الييربائي

 .ػ إتقاف المعلـ للغة العلمية7

 .ػ عدـ تطبيؽ المصطلح العلمي في مكاقؼ علمية جديدة مثؿ مصطلح التييؼ8

  0ػ عدـ ربط المصطلح بالبيئة التي يعيش فييا الطالب9

 . (التأيسد كاالختزاؿ)ػ الخلط بيف المصطلحات العلمية المتقابلة 10

  0ػ عدـ فيـ المعلـ نفسو للمصطلح العلمي11

ػ احتكاء الدرس الكاحد على اليثير مف المصطلحات ذات الدالالت المتباينة مثؿ التكتر 12
  0السطحي كقكة التكتر السطحي

  (السرعة، التسارع)ػ استخداـ رمكز كأسماء مختلفة للمفيـك الكاحد في نفس المنيج 13

  0ػ قلة الكسائؿ المعينة التي تساعد في تكضيح المفيكـ14

 . ػ عدـ تعريب المصطلحات مثؿ االتزاف االستاتييي كاالتزاف الدينامييي15

 :إلى نكعيف مف الصعكبات في تعلـ كتيكيف المفاىيـ العلمية كىي (1994)يشير زيتكف 
 : ـ  الصعوبات الخارجية  1:6

 :ػ المقررات أك المناىج الدراسية غير مبلئمة ألنيا 1:1:6
 0ال تراعي بدرجة يبيرة الخلفيات المباشرة للطلبة 
 0ال تتماشى مع المستكيات الحقيقية للطلبة 

 يميف أف تتضمف نشاطات علمية قد ال تستطيع غالبية الطلبة القياـ بيا. 

 مصممة بطريقة ال تتناسب كثقافة الطلبة. 

 :  ـ العوامل المغوية مثل2:1:6
  أحيانان قد ال ييكف لليلمة المعنى نفسو بالنسبة )استخداـ لغة غير اللغة األـ في التدريس

 . (لقائليا كسامعيا مما يؤدم إلى التشكيش
 0استخداـ الليجات يؤثر حتمان في التعلـ  

  0 المناسبةسعدم استخدام طرائق التدري- 3:1:6
 : مدرسو الفيزياء أنفسهم  - 4:1:6

 .مؤىبلت المعلميف دكف المستكل المطلكب - 
  0عدـ فيـ المعلـ نفسو للمصطلح العلمي- 
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احتكاء الدرس الكاحد على اليثير مف المصطلحات ذات الدالالت المتباينة مثؿ التكتر - 
  0السطحي كقكة التكتر السطحي

 . (السرعة ، التسارع )استخداـ رمكز كأسماء مختلفة للمفيـك الكاحد في نفس المنيج - 
  0قلة الكسائؿ المعينة التي تساعد في تكضيح المفيكـ- 
 . عدـ تعريب المصطلحات مثؿ االتزاف االستاتييي كاالتزاف الدينامييي- 

 : الصعوبات الداخمية ولها عالقة بالطالب - 2:6
 . مدل استعداد الطالب للتعلـ     - 
 . مدل كجكد دافعية أك رغبة عند الطالب للتعلـ    - 
.  االىتماـ كالميكؿ العلمية أك للمكاد العلمية    - 

 (  The nature of science teaching ):ـ طبيعة تدريس العموم 7
إحدل المكاد الدراسية الميمة في أم  (علـك طبيعية , ييمياء , فيزياء  )تعد العلـك     

كتنبع أىمية العلـك كتدريسيا مف يكنيا تساىـ بشيؿ يبير , نظاـ تربكم على المستكل العالمي
 كقد تنبيت الدكؿ المتقدمة إلى ىذه النقطة 0باإلضافة إلى الرياضيات في تقدـ األمـ كتطكرىا

منذ فترة زمنية طكيلة، فسعت إلى تحسيف مناىج العلـك كتطكيرىا، كبحثت عف طرائؽ كأساليب 
يبدك أف العالـ العربي بحاجة ماسة إلى تطكير . تدريس تناسب طبيعة العلكـ، فظير اليثير منيا

 0تدريس العلكـ
 يأتي التحسيف مف خبلؿ تدريب المعلـ كتأىيلو الستخداـ طرائؽ كأساليب تدريس متنكعة 

باإلضافة إلى إبراز محتكل المنياج بطريقة . كحديثة تجعؿ المتعلـ ىك محكر العملية التعليمية
برازه في محتكل  مشكقة كفعالة، كمحاكلة استثارة تفيير يؿ مف المعلـ كالمتعلـ فيما يتـ عرضو كا 

 0ىذا المنياج
 لقد أيد العديد مف الدراسات كالبحكث على أىمية طرائؽ كأساليب التدريس كفاعليتيا في 

تحسيف تحصيؿ الطلبة كاتجاىاتيـ كدافعيتيـ كتنميتيا للعديد مف الميارات العقلية كالعملية 
 : كيأتي عرض ىذه الطرؽ ينطلؽ في ضكء المنطلقات اآلتية, كاالجتماعية

 0أف تقدـ العلـك يمادة نظرية مبسطة ليؿ طريقة
 .أف تبتعد عف الحشك الممؿ ألنو ليس مفيدان للمعلـ الذم يريد شيئان إجرائيان سريعان 

 0أف تقدـ مثاالن تطبيقيان مبسطا على يؿ طريقة قدر اإلمياف

األخطاء المفاىيمية، كعمليات العلـ، : أف تربط يؿ طريقة بثبلثة عناصر أساسية ىي
 . كنظرية الذياءات المتعددة

 .أف تقدـ مادة علمية حديثة
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. أف ال نعتمد على الطرائؽ الحديثة فقط بؿ أيضان  بعض الطرائؽ الشائعة كالقديمة
 : ـ  الفرق بين التدريس والتعميم 1:7

  ما زاؿ التفريؽ بيف المصطلحيف يشغؿ باؿ البعض، كقد تعكد إشيالية الفرؽ بيف 
المصطلحيف في العالـ العربي إلى تعريؼ يؿ منيما في اللغة االنجليزية، كترجمة ذلؾ إلى اللغة 

, فيرل البعض أف التدريس أعـ كأشمؿ مف التعليـ، بينما يرل البعض اآلخر عيس ذلؾ. العربية
:  بعض األمثلة على ذلؾ

  حسب أبك لبدة كآخريف teachingيقتصر تعريؼ التعليـ ، الذم ىك ترجمة لمصطلح  
على عملية التفاعؿ اللفظي التي تجرم داخؿ حجرة الصؼ بيف المعلـ مف جية كبيف التلميذ أك 

.  أيثر مف جية أخرل بيدؼ إحداث تغيير في سلكؾ المتعلـ
  فيعرفكنو على أنو جميع Instructionأما التدريس كالذم ىك ترجمة لمصطلح  

القرارات كاألنشطة المتعلقة بتنفيذ المنياج بما في ذلؾ عمليتا التعليـ كاإلرشاد المستخدمتاف 
(. 1996,أبك لبدة كآخريف)للتأثير على المتعلـ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ تعليمية مرغكبة 

  حيث instructionأما عملية التعليـ عند اللقاني كالجمؿ فيي ترجمة لمصطلح 
يعرفانيا على أنيا الجيد الذم يخططو المعلـ كينفذه على شيؿ تفاعؿ مباشر بينو كبيف التبلميذ، 
كىنا تيكف العبلقة بيف المعلـ يطرؼ كالمتعلميف يطرؼ آخر مف أجؿ تعليـ مضمكف معيف أما 

 فيعرفانيا على أنيا ذلؾ الجيد الذم يبذلو Teachingعملية التدريس فيي ترجمة لمصطلح  
المعلـ مف أجؿ تعليـ الطلبة، كيشمؿ أيضا يافة الظركؼ المحيطة كالمؤثرة في ىذا الجيد، مثؿ 
نكع األنشطة كالكسائؿ المتاحة، كدرجة اإلضاءة كدرجة الحرارة، كاليتاب المدرسي، كالسبكرة  

حيث يتبيف لنا ييؼ , كاألجيزة كأساليب التقييـ، كما قد يكجد مف عكامؿ جذب االنتباه كالتشتت
اللقاني ). أف مصطلحان كاحدان باللغة االنيليزية يترجـ باسميف في اللغة العربية

 (.710ص,1996,كالجمؿ
 : ـ طبيعة تدريس الفيزياء 2:7

يقكلكف أف مدرس الفيزياء ىك مف يملؾ المعلكمة في الغرفة الصفية، ىذا معناه أف طبيعة 
فالفيزياء مادة تعتمد بشيؿ يبير على , تدريس الفيزياء تختلؼ عف طبيعة تدريس المكاد األخرل

إشراؾ المتعلميف في النشاطات العلمية، حيث يقكمكف بممارسة مجمكعة مف عمليات التعلـ مثؿ 
كىذا يؤيد أف ىناؾ مجمكعة مف األمكر تحتـ على مدرس .  المبلحظة، كالتنبؤ، كالتفسير كغيرىا

 : الفيزياء أف يستخدـ طرائؽ كأساليب متنكعة كمتنكعة كمف ضمف ىذه األمكر ما يلي
:  الفيزياء مادة قائمة على أمريف أساسيف ىما- 1
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 ، إذ ال braces understing  كفيـ العمليات Concept understandingفيـ المفاىيـ 
ييفي أف يتعلـ المتعلـ المفاىيـ كالمعلكمات فقط، بؿ عليو أيضان تعلـ كفيـ العمليات العلمية 

 . (العلـ مادة كطريقة)التي يتـ مف خبلليا الحصكؿ على تلؾ المفاىيـ 
الفيزياء ذات طبيعة تجريبية، لذا ينبغي أف تريز طرائؽ التدريس كأساليب التعلـ على تحقيؽ - 2

  0ذلؾ
ال ُتعلـ الفيزياء بمعزؿ عف تطبيقاتيا التينكلكجية كعبلقة ذلؾ بالمجتمع كالبيئة التي يعيش - 3

 . فييا المتعلـ
التطكر المعرفي في العلـك عامة، كالفيزياء خاصة كالتحكؿ مف تدريس الحقائؽ العلمية - 4

بشيليا المنفصؿ إلى تدريس المفاىيـ العلمية التي تحكم داخليا تلؾ الحقائؽ، يتطلب 
 . التغيير أيضان في طرائؽ التدريس كأساليبو

كانبثقت , ظيكر نظريات تدريسية عديدة تفسر ييفية تعلـ األفراد كايتسابيـ للمعرفة العلمية- 5
مف ىذه النظريات طرائؽ تدريس كأساليب تعليـ أعطت معلـ العلكـ بعدان آخر في ييفية 

 0تدريس الفيزياء
تتطلب نكعية خاصة مف  (بعضيا مجرد غير محسكس كغير مرئي)طبيعة مفاىيـ الفيزياء - 6

 0طرائؽ التدريس تساعد على تقريب تلؾ المفاىيـ للطلبة كجعليا محسكسة مف قبليـ
تيكيف الشبية المفاىيمية في عقؿ المتعلـ ضركرية الستيعاب الطلبة للمفاىيـ العلمية، لذا - 7

 .فإف استخداـ طرائؽ تدريس تساعد الطلبة على تيكيف ىذه الشبية يعد أمران ضركريان 
تعد الفيزياء السبيؿ الذم يستطيع المتعلـ مف خبللو تفسير الظكاىر الطبيعية المحيطة بو، - 8

ذا لـ يدرؾ المتعلـ تلؾ الظكاىر بشيؿ صحيح في حصة الفيزياء، فقد يتيكف عنده فيـ  كا 
كالحؿ ييمف , خاطئ أك بديؿ أك مغاير، كبالتالي سييكف تفسيره لتلؾ الظكاىر غير صحيح

في استخداـ المدرس لطرائؽ كأساليب تدريس مناسبة تساعد المتعلـ على تيكيف فيـ علمي 
 . لما يحيط بو

االتجاه السلبي للمتعلميف نحك مادة الفيزياء نتيجة استخداـ طرائؽ تدريس غير صحيحة - 9
  0كاالعتماد على الشرح كالتفسير بعيدان عف التطبيؽ العملي كالتجريب العلمي

 
 
 

 : ـ  معايير اختيار طريقة التدريس3:7
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  ليي يقـك المعلـ بتطبيؽ درس معيف باستخداـ طريقة أك أسلكب تدريس، ال بد أف 
يخضع اختياره لتلؾ الطريقة أك األسلكب إلى مجمكعة مف المعايير حددت في األدب التربكم 

 : كىي (1994زيتكف،)
, ابتدائية)التي يدرس فييا المعلـ، ىؿ المرحلة التي يدرس فييا معلـ للعلـك : ػ المرحلة التعليمية

فبعض الطرؽ التي تبلئـ مرحلة تعليمية معينة قد ال تبلئـ مرحلة , (جامعية, ثانكية, إعدادية
 . تعليمية أخرل

الطلبة الذيف ُيدرسيـ معلـ العلكـ أذيياء، أـ بطيئك التعلـ، أـ مف الطلبة : ػ مستكل الطلبة كنكعيتيـ
الذيف يحتاجكف إلى عناية كتربية خاصة؟ ىؿ ىـ مف الذيكر؟ أـ مف اإلناث؟ كما ىي 

 . أعمارىـ؟ كىؿ ىـ مف اليبار
ما اليدؼ أك األىداؼ التي يسعى معلـ : مف التدريس (النتيجة المطلكبة)ػ اليدؼ المنشكد أك 

علكـ إلى تحقيقيا؟ كىؿ يسعى المعلـ إلعداد الطلبة المتحاف ما؟ كىؿ اليدؼ إيساب 
الطلبة المعرفة العلمية بأشياليا المختلفة ؟ أـ تنمية التفيير العلمي كتعليـ التفيير؟ أـ 

 إيساب الطلبة طرؽ العلـ؟ كعملياتو؟ أـ ميارات يدكية؟ 
ما طبيعة المادة التي يعلميا المعلـ كما أشياليا المعرفية التي : ػ طبيعة المادة الدراسية كمحتكاىا

يريد تعليميا؟ كما مستكل المعرفة العلمية فييا كنكعيا ؟ كىؿ تكصؼ المادة بأنيا صعبة أـ 
 .سيلة؟

ما النظرة أك الفلسفة التي يؤمف بيا :  التعلمية–ػ نظرة أك فلسفة المعلـ للعملية التعليمية 
المعلـ في التدريس؟ كما شعكره العاـ تجاه عمليتي التعليـ كالتعلـ؟ كما مدل  (يستخدميا)

 ارتباطو أك انتماؤه كحماسو لمينة التعليـ؟
 : إضافة إلى ذلؾ ىناؾ معايير أخرل مثؿ

إذ ليس مف المميف أف يختار المعلـ طريقة تدريس ال تتكفر :   ػ تكفر اإلميانات في المدرسة
 . ليا اإلميانات في المدرسة، أك قد ال يستطيع أف يكفرىا مف البيئة المحلية

ذا ياف المعلـ في فترة زمنية : ػ الزمف المتاح بعض الطرؽ تحتاج إلى كقت طكيؿ في التطبيؽ، كا 
مضغكطان فييا فترة انتياء الفصؿ الدراسي، كعليو إنياء ما تبقى مف المنيج، فليس مف 

.  المناسب اختيار طريقة تدريس تحتاج إلى زمف طكيؿ لتطبيقيا
 
 
 
 :  ـ األخطاء المفاهيمية والتغير المفاهيمي8
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 :( Concbts and misconception )ـ األخطاء المفاهيمية1:8
لقد زاد االىتماـ بالتعرؼ على التصكرات البديلة المكجكدة في البنية المعرفية للمتعلميف 

حيث أيدت الدراسات على أف المعرفة المكجكدة , عف بعض المفاىيـ العلمية قبؿ البدء في تعلميا
بؿ إنيا تعمؿ على , مسبقان لدل المتعلميف قبؿ التعلـ تؤثر في التعلـ البلحؽ للمفاىيـ الصحيحة

كىذا يمثؿ أحد المبادئ األساسية للنظرية البنائية يدراسة                          , إعاقة تعلـ ىذه المفاىيـ
(Boujaoude 1992,Hynd 1994,Wandersee1994  .)

كالصعكبات , يما أظير العديد مف الدراسات التي اىتمت بتحديد التصكرات البديلة
المفاىيمية أف ىناؾ عبلقة بيف القدرة على حؿ المسألة كفيـ المفاىيـ العلمية المرتبطة بيا بصكرة 

كتبيف أف التصكرات البديلة تؤثر على أداء الطبلب في حؿ المسائؿ كفي تقديـ التبرير , صحيحة
كيذلؾ   (1993, حسف)العلمي المبلئـ الذم تـ في ضكئو حؿ بعض المسائؿ يدراسة  

(Swarey 1990, Stocklmayar and treagust,1996)  . 
( 1998, الرافعي)يما أثبتت العديد مف الدراسات كالبحكث في العقديف األخيريف 

عدـ كجكد استيعاب مفاىيمي صحيح كدقيؽ لدل المتعلميف في مراحؿ التعليـ   (1993,حسف)ك
كىي تمثؿ إحدل , حكؿ المفاىيـ كالظكاىر كاألحداث العلمية المحيطة بيـ, العاـ كالجامعي يافة

 .صعكبات تعلـ المفاىيـ الصحيحة
ف تيكيف المفاىيـ العلمية الخاطئة ظاىرة معركفة مف قبؿ العامليف في المجاؿ التربكم  كا 

كىناؾ صعكبات يثيرة في تعلـ العلـك تنشأ نتيجة اليتساب . كفي مجاؿ تعليـ العلـك بكجو خاص
ذا أخطأ المتعلـ في تعلـ شيء ما فإف تعلمو , المتعلميف معلكمات غير صحيحة تسبؽ التعلـ كا 

كقد تستمر ىذه السلسلة مف األخطاء إلى أف , البلحؽ المبني على ذلؾ الخطأ سييكف خطأ أيضان 
كتيكف النتيجة أف تصبح بعض استنتاجاتو كأحيامو على األشياء , يصبح تفيير الفرد مشكشان 

مما يؤيد خطكرة بقاء المفاىيـ العلمية الخطأ لدل , كالظكاىر المختلفة خطأ ىي األخرل
أف أحد أىداؼ التربية ىك »يميف القكؿ , المتعلميف على امتداد سنكاتيـ الدراسية دكف تصحيح

 «بناء المفاىيـ الصحيحة كتصحيح الخطأ منيا كذلؾ ضمانان الستخداميا األمثؿ
(Ennenbach ,1983.) 

الياس )  «أف معظـ المفاىيـ الخاطئة نشأ في مرحلة مبيرة مف الطفكلة»ك 
كىيذا ظير عدد مف االستراتيجيات الكصفية التي يميف مف خبلليا . (315ص,2005,كمرتضى

كيعد ذلؾ أكلى خطكات تعديليا أك تغييرىا أك استبداليا , رصد كتسجيؿ ىذه التصكرات البديلة
بالمقابؿ ظيرت استراتيجيات تعلمية نشطة نشأت أيضان في , بمفاىيـ علمية صحيحة كدقيقة

ينمكذج , أحضاف الفير البنائي اإلنساني كتحقؽ االستيعاب المفاىيمي الدقيؽ كالصحيح
(PSHG)  المكجو نحك تعلـ التغير المفاىيمي كالتي تشير الحركؼ األكلى منو إلى ألقاب بكسنر
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ثـ المناقشة الخاصة بالتغير , (Posner,Strike,Hewson,Gertzog,1982)كزمبلئو  
كمعالجة , المفاىيمي التي تتيح فرصان متعددة لتشجيع المتعلـ على التحاكر العقلي مع اآلخريف

المعلكمات بعمؽ حتى تصبح التصكرات العلمية الصحيحة في تنافس كتعارض مع التصكرات 
 .كتتـ ىذه المناقشات في مجمكعات بيف المتعلميف, الخاطئة لدل المتعلـ

لقد ارتبط التعلـ النشط بيؿ جيد مكجو نحك إشراؾ المتعلميف في عملية التعلـ داخؿ 
أما استراتيجيات التعلـ النشط فتشترط أف تيكف األفيار . ثـ التفيير حكؿ ما يفعلو, الصؼ

كأف يدرييا المتعلـ بنفسو كأف يحؿ , المكجكدة بالبنية المعرفية للمتعلـ مرتبطة باألفيار المقدمة لو
التعارضات المعرفية التي تكاجيو عف طريؽ  المشارية كالتحاكر كالتفاعؿ الصفي في مجمكعات 

 .كمف خبلؿ أنشطة مكجية نحك مستكيات عليا مف التفيير, منظمة
ال شؾ أف حدكث التفاعؿ بيف أفيار المتعلميف في إستراتيجيات التعلـ كاندماجيا مفاىيميان 

دراؾ أىميتيا ككظيفتيا في حياتيـ, في مياـ تعلـ محددة , يمينيـ مف استيعاب ىذه المفاىيـ كا 
كمعالجتو ليذه المفاىيـ أم , كبالتالي ىناؾ عبلقة بيف تفاعؿ المتعلـ مع المفاىيـ التي يتناكليا

أف أساليب التعلـ النشط داخؿ الصؼ تحسف »يما أشار ستيرنبرغ إلى , نمط أك أسلكب تعلمو
 (.Stonberg and Grigorenko,1996 )«األداء التعلمي كتحقؽ االستيعاب المفاىيمي

تجعؿ ىذه , أف مشارية المتعلميف باألفيار كاآلراء مع بعضيـ البعض»يما بيف ركث 
تدفعيـ ألف يسليكا , عبلكة على أف مقارنة التصكرات كاألفيار فيما بينيـ, األفيار كاضحة ليـ

كىذا , طرقان متنكعة غير طريقتيـ المعتادة إلعادة تنظيـ ىذه األفيار أك التصكرات أك المفاىيـ
بدكره يكلد عملية عدـ الرضا لدل المتعلـ عف تصكراتو الخاصة حكؿ الظاىرة األمر الذم يعد 

 (.                                                                              Roth,1990 )«خطكة أكلية كىامة لبلستيعاب المفاىيمي الصحيح
في ضكء ىذه النظرية البنائية التي تتمثؿ في استخداـ األفيار التي تشيؿ البناء المعرفي 

فإف تعلـ المفاىيـ يحدث عندما , للمتعلـ لتيكيف خبرات جديدة كالتكصؿ إلى معلكمات جديدة
تعدؿ المفاىيـ التي يمتلييا المتعلـ أك تضاؼ إلييا معلكمات جديدة أك بإعادة تنظيـ ما ىك 

أم أف الفير البنائي يريز على , ليستخدـ في مجمكعة مف العمليات الفيرية, مكجكد مف مفاىيـ
تكظيؼ )كالعمليات التي تتـ بداخلو  (المفاىيـ العلمية الميتسبة)يؿ مف البنية المفاىيمية للمتعلـ 
 .(Nodding,1990)يدراسة  (المفاىيـ الميتسبة في حؿ المسائؿ

ذا استمر الباحثكف في ضكء المنظك  البنائي استمركا في فحص التصكرات البديلة لدل ركا 
, كأكضحكا أف تلؾ التصكرات البديلة تمثؿ محتكل تابع, المتعلميف في مجاالت محتكل عديدة

 (Tytler,1998): كأنيا تقاـك التغير ألنيا تمثؿ البناء الشخصي لخبراتيـ يالدراسات التالية
 (Sneider and Ohadi,1998) ( Thomas and Schwenz,1998 )
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فإف التعلـ مف خبلؿ ىذا المنظكر ال يمثؿ ببساطة إضافة للمعلكمات كالمفاىيـ الصحيحة 
بؿ ىك إعادة بناء كبقكة للتصكرات البديلة يدراسة                                             , بداخؿ عقؿ المتعلـ

(Dole and Sinatra,1998 ).  
إف مثؿ ىذه المفاىيـ البديلة أك الخاطئة ال يميف استبداليا بأخرل صحيحة عف طريؽ 

فقد تبيف أف مثؿ ىذه االستراتيجيات غير قادرة على تصكيب المفاىيـ . الشرح كالتفسير البلحؽ
حداث التغير المفاىيمي  كبالتالي فقد جرت . (Tasi,1998;1999)البديلة لدل الطبلب كا 

كتطبيؽ الفير البنائي , محاكالت عديدة إلحداث التغير المفاىيمي للتصكرات البديلة لدل الطبلب
الذم يريز على إعادة بناء المادة الدراسية كبيئة التعلـ كبحيث تسيـ في إعادة التصكرات البديلة 

 البنائي ؿكنمكذج التحلي (1994,صباريني كالخطيب)لدييـ مثؿ نمكذج التغير المفاىيمي 
 (  Shiland,1997)كنمكذج تكليد التعلـ البنائي  (Appleton,1997)ك  (1998,زيتكف)

ف تدريس العلكـ مف ىذا المنطلؽ يضمف لنا الترييز على جانبيف ميميف ىما  : كا 
تدريس المعارؼ العلمية مف خبلؿ فيـ المفاىيـ، كتدريس الميارات المختلفة 

  0مف خبلؿ فيـ العمليات (معرفية،اجتماعية، يدكية)
إف عدـ قدرة الطالب على فيـ المفيكـ بشيؿ علمي صحيح يؤدم إلى تيكيف ما يعرؼ 

  0(Misconcebtion)بالفيـ الخطأ أك الفيـ البديؿ 
 يؤيد تركبريدج كبابيبي كباكيؿ أف الطالب يحضر إلى حصة العلكـ، كىك يحمؿ معو 
مخزكنان مف المعلكمات العلمية، كالخبرات الشخصية السابقة كمف األخطاء التي يرتيبيا معلمك 

العلـك ػ كخاصة المبتدئيف منيـ ػ ظنيـ أف الطبلب مثؿ الصفحة البيضاء التي ال شيء فييا فيبدأ 
معيـ مف البلشيء، بينما يجب أف يدرؾ المعلـ أف الطبلب يحملكف مجمكعة مف المفاىيـ 

الصحيحة كالخاطئة كغير الميتملة كالتي يميف أف تتعارض مع ما يحملو المعلـ مف مفاىيـ، أك 
 كعلى ذلؾ فأنو يقع على عاتؽ المعلـ اليثير في سبيؿ تعديؿ ما يحملو 0مرادفات لتلؾ المفاىيـ

 (. et al,2000) Trowbridgeالطبلب مف أخطاء مفاىيمية، كمفاىيـ بديلة
تطلؽ على األخطاء المفاىيمية عدة مصطلحات مثؿ الخطأ المفاىيمي، األطر البديلة، 

 .الفيـ الخطأ, الفيـ البديؿ، سكء الفيـ
 : كيكجد عدد مف التعريفات لؤلخطاء المفاىيمية منيا
للظكاىر  (ليس بالضركرة خطأ)تعرؼ األخطاء المفاىيمية بأنيا تفسير غير مقبكؿ 

الطبيعية، ييكنو المتعلـ نتيجة المركر بخبرات حياتية، أك تعليمية، يما يعيس خلبلن في تنظيـ 
الخبرات رغـ يكنيا نتيجة لعمليات نشطة، كمقصكدة يتلؾ التي يقكـ بيا العلماء 

 (.41ص,2005,خطايبة)
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كتعرؼ بأنيا المفاىيـ التي يحمليا المتعلمكف كىي قد ال تشبو كال تتفؽ مع الفيـ العلمي 
 . (key,2000,pp38-39)السليـ الذم يكنو العلماء كالخبراء 

كتعرؼ أيضان بأنيا الحالة التي تتـ فييا مكاجية النظريات العلمية المقبكلة باعتقادات 
كتكقعات الفرد التي ايتسبيا مف خبلؿ تعاملو مع البيئة المحيطة بو كالتي ال تتبلئـ مع ىذه 

(. Driver,1983)النظريات 
 : ـ التغير المفاهيمي 2:8

  ال يأتي المتعلـ إلى غرفة الصؼ دكف أف يحمؿ أم نكع مف المعلكمات عف الظكاىر 
, العلمية، بؿ بالعيس فيك يحمؿ اليثير منيا كليف ال نستطيع التأييد على أنيا صحيحة أك ياملة
يما يميف أف تيكف تلؾ المعلكمات مفضلة أيثر لدل الطلبة حتى كلك يانت مغلكطة كيقـك الفرد 

 : بكضع تصكراتو عف العالـ حكلو مف خبل ؿ مجمكعة مف الطرؽ ىي
 ػ المبلحظة 1
 ػ المحاكلة كالخطأ2

 ػ الخبرات 3

 ػ الدراسة 4

 ػ مصادر أخرل 5

كنجد أف األفراد يقكمكف بتفسير العالـ مف حكليـ مف خبلؿ المعلكمات التي ايتسبكىا 
سابقان، فإذا يانت المعلكمات تتفؽ كتعمؿ بالشيؿ الذم يرتاحكف لو، كيحقؽ ليـ نتيجة، أصبحت 

 كعندما يأتي الفرد إلى غرفة 0ىي المسيطرة على تفييرىـ لفترة طكيلة كمف الصعب تغييرىا
الصؼ تبدأ األفيار التي يحمليا سابقان بالظيكر كالسيطرة عليو بحيث مف الصعب أحيانان على 

  0المعلـ تغييرىا أك تعديليا أك تيملة الناقص منيا
ىذا كتلعب حكاس اإلنساف الخمسة دكران ميمان في حصكؿ الفرد على المعلكمات مف البيئة 

, التي حكلو، ىذه المعلكمات تترايـ مع بعضيا، كتشيؿ في النياية فيـ الفرد للظكاىر الطبيعية
بالتأييد ال أك )كليف ىؿ دائمان تعطي الحكاس فيمان علميان صحيحان للظكاىر العلمية الجكاب ال 

 :كالمثاؿ التالي يكضح ذلؾ , (على األقؿ ليس دائمان 
ػ لك كضع شخص يده اليمنى في دكرؽ فيو ماء ساخف، كاليد األخرل في دكرؽ فيو ماء 

كبعد فترة كضعيما معان في دكرؽ فيو ماء دافئ، سنجد أف الفرد يحس بأف يده التي ياف قد . بارد
كضعيا في ماء ساخف تعطيو مؤشران أف الماء ساخف كتلؾ التي كضعيا في ماء بارد تعطيو 

.   مؤشران أف الماء بارد
 .صدل الصكت كالسراب كانيسار العصا المكضكعة في كسط مائي: كمف األمثلة أيضان 
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كيحاكؿ المدرس مف خبلؿ األنشطة التدريسية داخؿ الصؼ أك المختبر في تصحيح فيـ 
الطلبة للظكاىر العلمية، كليف ليس بالضركرة أف ييكف النجاح حليفو لعدة أسباب منيا الطالب 

  0نفسو كمنيا عدـ يفاية الكقت كغياب طريقة التدريس المناسبة لذلؾ
ػ كضع لنا المتخصصكف في التربية العلمية مجمكعة مف النقاط التي يجب أخذىا في 

 : االعتبار عند التدريس ليي يتحقؽ تغيير مفاىيمي لدل الطلبة

أم أف المعلـ يخطط للحصة بطريقة يبدأ الطلبة باألنشطة ثـ مف : أ ػ الفعؿ أكالن ثـ الشرح
يسابيا للطلبة   0األنشطة يقكـ بتكضيح المعلكمات كا 

ق أثناء التخطيط رأم أف على المعلـ أف يضع في اعتبا: ب ػ حمؿ المفيـك الجديد أثناء التدريس 
كبالتالي فاألنشطة , أك مفاىيـ جديدة يجب أف تيسب للطلبة, للدرس أف ىناؾ مفيكمان 

  0كاألسئلة المقدمة في الحصة يجب أف تريز على ىذا الجانب

أم أف يطلب المعلـ مف الطبلب تعليـ بعضيـ البعض مف خبلؿ : ت ػ تعليـ المفيـك لآلخريف
المناقشات كطرح األسئلة، ألف الطلبة أحيانان أقدر على تكصيؿ المعلكمات لبعضيـ مف 

 .المعلـ نفسو
بؿ يجب , كيقصد بو أف يحاكؿ المعلـ عدـ محك المفيـك مف ذايرة الطلبة: محك المفيكـ-  ث 

يما يجب أف ييكف ىناؾ تطبيؽ لذلؾ المفيـك , عليو تذييرىـ بو يلما سنحت الفرصة لذلؾ
  0حتى يترسخ في ذىف المتعلميف
 : يما على المعلـ أف يقـك بػ 

  0ربط الجانب النظرم بالجانب التطبيقي للمفيـك العلمي- 
  0االىتماـ بالمحسكسات كالخبرات الشخصية للطلبة أثناء تدريس المفاىيـ- 
 .إعطاء أمثلة متنكعة للمفيـك كأمثلة ال تنتمي للمفيـك الذم يقـك بتدريسو للطلبة- 
 . االىتماـ بالبنية المعرفية للمفاىيـ العلمية في عقؿ المتعلـ- 
  0التدرج كالتسلسؿ المنطقي في تدريس المفاىيـ العلمية- 
القراءة كاالطبلع الخارجي مف قبؿ الطلبة على المفاىيـ العلمية التي يدرسكنيا داخؿ - 

  0غرفة الصؼ
 
 
 

 : التغير المفاهيمي  تأثيرـ 3:8
 أحد عف يتخلى الطالب أف تتضمف التي المفيكمي التغير  نماذجLinderليندر  انتقد

 كأعظـ كحاكؿ أىـ ىي المفيكـ تشييؿ في السياؽ أىمية أف ليندر فيرل بديبلن  مفيكمان  كيبني المفاىيـ
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 جديدة للسياؽ شركط كضع بعض الفعاؿ المفيكـ كبسط تحديد عمليان  ىك التغيير ال التحسيف أف

 العملية  ما يسيؿ ىك السياؽ أساس كأف المفيكمي التشتت مف يثير ىناؾ نفسو العلـ في أنو كيرل

 .(Linder,1993,p295)للمفيـك  االشتقاقية

 مبلئمان  مفيكمان  الفرد بيا يختار التي الطريقة لكصؼ للمفاىيـ المتأرجح كيستخدـ الكضع

 مستنبطة مفيكمي مجاؿ حكؿ التفيير طرؽ مف يشمؿ مجمكعة بأنو التغير كيصفكف معيف لسياؽ

 (Caravita & Hallden,1996,p89) .التفسير مف معينة سياقات في

 التغير نمكذج شركط خبلؿ مف للطالب المفيكمية البنية اختبركا فقد تريجكست كزمبلؤه أما

 ميانة ذك فإنو كمثمران  للفيـ كمعقكالن  قاببلن  الطالب يعتبره الذم فالمفيكـ ميانتيا، لتحديد المفيكمي

 يحدث المفيكمي التغير أف متدنية بمعنى ميانة ذك فإنو فقط، للفيـ القابؿ المفيكـ بينما عالية،

. كالمعقكلية كاإلثمار الفيـ قابلية شركط جديد مفيكـ يحقؽ عندما
   (Treagast & Other,1996,p229) 

 القديـ المفيكـ مف يثيرة بعناصر فيو الطالب يحتفظ نمكذجان تطكريان  المفيكمي التغير كيشيؿ

 . (Nussbaum,1989,p558)المفيـك الجديد   مف مفردة عناصر تدريبي بشيؿ بدمج بينما

 البنية بناء إعادة بأف كيقترح التطكر إلى الجذرم مف مستكل في المفيكمي كيتراكح التغير

 أف كيقترح الرئيسية، للقضايا مستمرة بعملية تمييز كاستبداليا تجنبيا يتـ قد قبؿ مف القائمة المفيكمية

 تـ التي التكجييية االستراتيجيات مثؿ عكامؿ أخرل على يعتمد المفيكمي التغير ترييز حرية

 .(Duit,1995,p5)  .المحتكل كطبيعة منيا االستفادة

 لو مضاميف كذلؾ العمر، زيادة مع كييفنا يما تتغير للفرد المعرفية البنية أف المقبكؿ كمف

 على معو كالمعقكلية كمف الفيـ قابلية شركط تنطبؽ فيؿ المفيكمي للتغير المصممة للنظرية بالنسبة

 التطكر مف نسبية مرحلة حققكا الذيف لؤلفراد فبالنسبة العمرية، الفئات يافة عبر المفاىيـ أنكاع يافة

 أنو المعقكؿ مف فإف فيو تعمؿ الذم اإلطار على يعتمد في مفاىيميـ التغيرات كقع ييكف قد الفيرم

 يانت فإذا ستزداد للتغير المفيكمي الميتافيزيقية المظاىر أىمية فإف قدراتو الفيرية الفرد يطكر بينما

 & Tyson)المفيكمي   التغير بنظرية عبلقة ذا ييكف أف يحسب الفرد فإف عمر الحاؿ ىي تيؿ

Other,1997,p395). 

 كالفيرية للفرد  العقلية للبنى تحدث التي العملية تلؾ ىك المفيكمي التغير أف الباحث كيرل

 العملية بتعزيز تلؾ كتقكـ ,الكاضح السليـ بالمفيكـ الصحيح كغير  الخاطئ المفيكـ استبداؿ بقصد

 . بو المحيطة الظركؼ جميع متجاكزة الفرد لدل السليـ الفيـ
 : المفاهيم البديمة ومصادرها - 9

: ـ المفاهيم البديمة1:9
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 عدة استخدمت فقد التربية، مجاؿ في كتسارعيا البديلة التصكرات أدبيات لحداثة نظرنا

. الخطأ األفيار أك القبلية التصكرات الساذجة أك المعتقدات منيا المفيكـ ىذا على تدؿ مصطلحات
حيث تتشيؿ المفاىيـ البديلة عند المتعلميف نتيجة الخبرات التي يمركف بيا، كىي تدـك مدة طكيلة 

 (. 68،ص2001زيتكف،)كتقاـك التغير ما لـ تكاجو بمكاقؼ تظير ضعفيا كعجزىا 
كنظران ألىمية المفاىيـ العلمية كالميانة التي تحتليا في تعليـ العلكـ، كضركرة تعلميا 

بطريقة صحيحة، يقـك الباحثكف كالمختصكف بإجراء البحكث كالدراسات الستقصاء صكرة المفاىيـ 
كقد تكصلت ىذه . كتيكينيا ككاقعيا الفعلي في أذىاف المتعلميف، يذلؾ استراتيجيات تعليميا

كفي حكزتيـ أفيار كتصكرات بديلة عف , الجيكد إلى أف المتعلميف يأتكف إلى حجرة الدراسة
كتلؾ المفاىيـ تتعارض في يثير مف األحياف . المفاىيـ العلمية كالظكاىر الطبيعية التي تحيط بيـ

مع التصكر العلمي الذم يفترض أف ييتسبو المتعلمكف كىذه المفاىيـ البديلة كاسعة االنتشار بيف 
المتعلميف في جميع مراحؿ التعليـ، كتتعلؽ بمختلؼ مجاالت العلـك كىي صعبة التغير 

 (.       487،ص 1999الجندم كشياب،)كاالستبداؿ يما أنيا تؤثر في التعليـ البلحؽ 
كقد ازداد االىتماـ في السنكات األخيرة مف القرف الماضي بما تتضمنو البنية المعرفية 
للمتعلـ مف تصكرات أك مفاىيـ خطأ أك مفاىيـ بديلة إذ ُتعد المعرفة المكجكدة مسبقان لدل 

المتعلميف مف العكامؿ المؤثرة في تعلميـ ليذه المفاىيـ الجديدة بصكرة فعالة، كتعلـ المتعلميف 
كالتي تنتج غالبان مف تجاىؿ المدرسيف للمفاىيـ البديلة , للمفاىيـ العلمية يصحبو بعض الصعكبات

التي يمتلييا المتعلمكف قبؿ دراستيـ ليذه المفاىيـ، كلقد أصبح ىناؾ تحد يكاجو مدرسي العلـك 
كىك ليس مساعدة المتعلميف في تعلـ المفاىيـ بصكرة سليمة فقط كليف أيضان في تصكيب 

(.  123،ص2000عبده،)المفاىيـ غير الصحيحة المكجكدة في بنيتيـ المعرفية 
إذ تشير المفاىيـ البديلة إلى ما لدل المتعلـ مف مفاىيـ في بنيتو المعرفية التي ال تتفؽ مع 

كال تمينو مف شرح الظاىرة كتفسيرىا بطريقة علمية . (المفاىيـ المقبكلة علميان )المعرفة العلمية 
(.  85ص,2004الزعبي،)مقبكلة 

تعبر المفاىيـ عف كجكد معلكمات معينة لدل المتعلـ كليس غياب تلؾ المعلكمات، كأف 
استخداـ استراتيجيات تعليمية تعتمد على فيرة إعادة تقديـ المعلكمات للمتعلـ يؤدم إلى زكاؿ 

قد , كأف المفاىيـ البديلة ىي ما ييكف لدل المتعلميف مف مفاىيـ سابقة. مؤقت لتلؾ المفاىيـ
أم كىـ صغار كنسجكىا مف مخيلتيـ كاستمدكا . ييكنكف تعلمكىا في فترة ما قبؿ التعلـ أك خبللو

ىذه المفاىيـ مف الحياة الكاقعية كمف المحيط الذم يعيشكف فيو كالتي ال تتفؽ مع ما يقكلو 
العلماء يما أنيا تعيؽ التعلـ البلحؽ ك تيكف مقاكمة للتغيير بطرائؽ التعليـ المعتادة حيث يتشبث 

 . بيا المتعلمكف ظنان منيـ أنيا صحيحة كسليمة علميان 
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كتعد المفاىيـ البديلة لدل يؿ مف المتعلميف كالمدرسيف، كاحدة مف صعكبات تعلـ العلكـ، 
كالتي تصدل ليا العديد مف الباحثيف في مجاؿ تعليـ الفيزياء، كأجريت مجمكعة مف األبحاث 

كالدراسات التي أيدت أىمية التعرؼ على المفاىيـ البديلة التي ييكنيا المتعلمكف كمساعدتيـ مف 
. خبلؿ المدرسيف كالمناىج ككسائؿ اإلعبلـ على تعديليا باستخداـ االستراتيجيات المختلفة

كيتطلب ذلؾ تصحيح المفاىيـ البديلة كمف ثـ تعميؽ مستكل الفيـ، كاالنتقاؿ بو مف المستكيات 
الدنيا إلى المستكيات العليا، عف طريؽ االستخداـ الكظيفي للمفاىيـ في مكاقؼ جديدة تعزز 

كتصحح المفاىيـ الخاطئة كتقدـ مفاىيـ جديدة تسيـ باالنتقاؿ مف مستكل فيـ معيف إلى مستكل 
 (. 140ص, 2000؛ عبده،253ص,2000محمد،)آخر 

كليي يغير المتعلـ مف بنيتو المفاىيمية لتنسجـ مع المفيـك الجديد البد مف تكافر عدة 
 : متطلبات  أبرزىا

 . ػ مكاجية المتعلـ بمشيلة إلحداث التناقض بيف ما يمليو مف معارؼ كما يحتاج لتغييره1
ػ إحداث عدـ اتزاف عند المتعلـ بإظيار أف ما يمليو مف مفاىيـ ال يفسر المشيلة التي يكاجيا أك 2

 . يحليا
ػ إحداث عدـ قناعة بما يملؾ المتعلـ مف المفاىيـ حتى يظير عدـ الرضا عف منظكمتو 3

 .المفاىيمية
ػ تقديـ المفاىيـ الجديدة بطريقة يستطيع المتعلـ دمجيا في بنيتو المعرفية كاستخداميا في حؿ 4

 . القضايا التي لـ يستطع حليا سابقان 
(. 80،ص2004الزعبي،). ػ قابلية المفاىيـ الجديدة للتصديؽ5

: يميف مف التعاريؼ السابقة كضع خبلصة عف المفاىيـ البديلة كىي
. ػ إدراؾ خاطئ للمفاىيـ بحيث ال يتفؽ مع إجماع العلماء

. ػ استخداميا تفسير خاطئ ال ينسجـ أك يتعارض مع النظريات كتفسير العلماء
. ػ إدراؾ ناقص غير ناضج للمفيكـ

 .ػ يعتبر المعلـ كالمتعلـ كالبيئة المدرسية كاالجتماعية مف أىـ أسباب تيكيف المفاىيـ البديلة
 :  ـ مصادر المفاهيم البديمة 2:9

يعتبر المدرس أحد المصادر الرئيسة لتحديد مصادر المفاىيـ البديلة كقد تيكف األخطاء 
إضافة إلى خبرات , الكاردة في اليتاب المدرسي مصدر آخر مف مصادر تيكف المفاىيـ البديلة

المتعلميف الشخصية في أثناء تفاعليـ مع البيئة المحيطة بيـ ككسائؿ اإلعبلـ المختلفة 
(.  295ص,2002,؛ السيد79، ص2004الزعبي،)
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مستكل المعرفة السابقة : كمف العكامؿ التي تساعد على تيكيف التصكر البديؿ عند الطلبة
بالمفاىيـ مكضكع الدراسة كالخلفية العلمية للمدرس كاليتب كالملخصات ككسائؿ اإلعبلـ كقلة 

 (. 29،ص2005الباكم كخاجي ،)استخداـ المختبر كأسئلة االمتحانات 
:  كلقد قسـ زيتكف مصادر المفاىيـ البديلة إلى قسميف

 : كىي التي ليا عبلقة بالمتعلـ كمنيا : ػ مصادر داخلية

 . ػ استعداد المتعلـ كدافعيتو للتعلـ

 .ػ االىتمامات كالميكؿ العلمية كمدل حبو لدراسة المكاد العلمية

ػ البيئة التي يعيش المتعلـ، كالتي قد ال تشجعو، كال تبث فيو ركح التساؤؿ كالتقصي العلمي 
(.  53،ص2001؛ عبدالسبلـ،362،ص2003؛ النجدم كزمبلؤه،43،ص2004زيتكف،)

نما بأشياء أخرل، كقد صنفت يما يأتي: ػ مصادر خارجية   : التي ال ترتبط بالمتعلـ كا 

 . (مقررات ال تراعي الفركؽ الفردية للطبلب)ػ المناىج التعليمية غير المبلئمة 

 . (التعليـ بلغة غير اللغة األـ للمتعلـ)ػ العكامؿ اللغكية أك لغة التعلـ 

استخداـ طريقة تعليـ غير مناسبة يؤدم حتمان إلى فيـ غير صحيح لدل )ػ طرائؽ التدريس 
 . (المتعلميف

 . (إذا يانت مؤىبلتيـ دكف المستكل المطلكب)ػ المدرسكف للمادة 

يما ذير عبد السبلـ بعض المصادر التي قد تيكف سببان في تيكف المفاىيـ البديلة 
 : كشيكعيا
 اللغة الشائعة في البيئة التي يعيش فييا المتعلمكف . 

 تأثير الثقافة كالبيئة في تصكرات المتعلميف . 

  مبلحظات المتعلميف كخبراتيـ الشخصية المحدكدة كتيكيف األبنية كالمخططات العقلية عف
 (.141،ص2001عبد السبلـ،)الظكاىر كالعالـ المحيط بيـ 

 المدرس مصدر رئيسي لتصكرات المتعلميف البديلة. 

  المحتكل العلمي كالصكر كالرسـك كاألشياؿ التي تقدـ في يتب العلـك كتيكف غير دقيقة أك
 . ناقصة أك مشكىة

 الصحؼ كالمجبلت كبرامج التلفزيكف كأفبلـ اليرتكف : كسائؿ اإلعبلـ مثؿ
 (.65،ص2005عبدالسبلـ،)

 يضيؼ الباحث كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ االجتماعي كال سيما الجكاؿ كالفيس بكؾ . 

 : أف أسباب نشكء المفاىيـ البديلة تعكد إلى (تيس، ناجمي، بلعربي)كذير يؿ مف 
  طريقة التعليـ التقليدية للمادة الدراسية كالتي تعتمد على عدـ ربط المفاىيـ السابقة بالمفاىيـ

 . البلحقة
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 االستخداـ الخطأ للمصطلحات العلمية . 

 تعدد التعريفات للمفيـك الكاحد . 

 تكظيؼ المصطلح الكاحد للتعبير عف أشياء أك مفاىيـ مختلفة . 

  (. 25،ص2005تيس، ناجمي، بلعربي،)كجكد صعكبة في التعبير كالتكاصؿ 

  باإلضافة إلى أف المتعلميف قد يفسركف ما يقكلو المدرسكف على أساس ما لدييـ مف
 (. 497،ص1999الجندم كشياب،)تصكرات قبلية 

كمف بيف العكامؿ التي تسيـ في صعكبات تيكيف المفاىيـ العلمية كاستيعابيا لدل 
 (. 2001عبد السبلـ،)المتعلميف جاءت عند 

  مدل استعداد المتعلميف أنفسيـ كدافعيتيـ للتعلـ بكجو عاـ كتعلـ المفاىيـ العلمية بشيؿ
 . خاص

 مدل االىتماـ كالميؿ نحك المكاد العلمية كتعلـ مفاىيميا . 

 البيئة كالثقافة التي يعيش فييا المتعلمكف قد ال تشجع ركح التساؤؿ كاالستقصاء العلمي . 

 طرائؽ كاستراتيجيات التعليـ السائدة قد تسيـ في تيكيف المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف . 

  أسئلة االمتحانات قد تعد مصدران آخر للتصكرات البديلة عف المفاىيـ العلمية لدل المتعلميف
 (. 1996مصطفى،)

كبعد اطبلع الباحث على مجمكعة مف األبحاث قاـ بتصنيؼ كتحديد أىـ مصادر تشيؿ 
 : المفاىيـ البديلة كتحديدىا عند المتعلميف كىي 

يعد المدرس مف أىـ المصادر األساسية في تكجيو المتعلميف، كتييئة الفرص : ػ المدرس 1
لمساعدتيـ على ايتساب المعرفة، كتعديؿ المفاىيـ البديلة المكجكدة لدييـ، إال أف تحقيؽ ذلؾ قد 
. يتأثر بشيؿ يبير بما لدل المدرس مف أفيار كتصكرات بديلة عف المفاىيـ العلمية التي يدرسيا

كذلؾ ألنيـ إما غير مدربيف جيدان , كيعتبر المدرسيف ىـ أحد المصادر الرئيسية للمفاىيـ البديلة
أك غير ملميف بالمكاد التي يدرسكنيا، أك أف المفيـك البديؿ قد تيكف لدييـ مف خبلؿ خبراتيـ 

. السابقة حيث ظلت المفاىيـ البديلة لبعض المفاىيـ العلمية بدكف تعديؿ خبلؿ فترة دراستيـ
فبعض المدرسيف ال يؤيدكف على المفاىيـ العلمية في أثناء تعليميـ كأحيانان ال يفيـ المدرسكف 

؛ 177،ص2001؛ محمد،480،ص2006صالح،)يدراسة يؿ مف  . أنفسيـ ىذه المفاىيـ العلمية
؛ 86،ص1998 ؛ زيتكف،492،ص1999؛ الجندم كشياب،254،ص2000محمد،
( 89ص,1997الرافعي،

يعتبر اليتاب مف أىـ مصادر تيكيف المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف : ػ اليتاب المدرسي2
كيساعد اليتاب المدرسي في تيكيف المفاىيـ البديلة لدل . (1999؛الجندم كشياب،1998زيتكف،)

المتعلميف مف خبلؿ عدـ تكضيحو للمفيـك أك ربط المفيـك بالمفاىيـ األخرل ذات العبلقة 
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كأىـ األسباب التي تؤدم إلى تيكف تصكرات بديلة لدل المتعلميف . (2004سعيدم كبف خميس،)
:  ىي
أك  دقيقة   المحتكل العلمي كالصكر كالرسـك كاألشياؿ التي تقدـ بيتب العلـك قد تيكف غير ػ

  .ناقصة أك مشكىة
في اليتب المدرسية في  (...,فيزيائية،ييمياء، أحياء)ػ الفصؿ المفتعؿ بيف مفاىيـ المكاد العلمية 

 . أثناء التدريس
.   عدـ تجريب نماذج تدريسية بصكرة منظمة ك أسلكب التدريسػ
.   الطريقة التي تقدـ بيا العلـك في اليتب كالمراجع ػ
.   التعبير عف بعض المفاىيـ بالتجريدات الرياضية فقط ػ

 . ػ تقديـ معلكمات غير يافية حكؿ الظكاىر الطبيعية
 . ػ استخداـ مصطلحات متعددة بعضيا غير دقيؽ للتعبير عف مفيكـ علمي كاحد

. االستراتيجيات غير الصحيحة التي تعرض بيا اليتب المدرسية المفاىيـ العلمية الجديدة- 
 (.121،ص2001؛ عبدالسبلـ،295، ص2002السيد،)

يلعب المنيج دكران أساسيان في تيكيف المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف مف خبلؿ ما : ػ المنيج 3
 : يلي

 . ػ مقررات منيجية ال تراعي بدرجة أيبر الخلفيات المباشرة للمتعلميف
 .ػ قد ال تتمشى مفاىيـ المناىج المقررة مع المستكيات الحقيقية للمتعلميف

 . ػ يميف أف تتضمف نشاطات علمية قد ال تستطيع غالبية المتعلميف القياـ بيا 
ػ تكقع المسؤكليف كالمدرسيف كأكلياء األمكر أف يتعلـ المتعلمكف قدران يبيران مف المفاىيـ العلمية 

 (.288،ص2002السيد،). بسرعة مع عدـ تكافر اإلميانات المادية كالفنية
كعدـ التدرج  ,اعتقاد ضركرة إنياء المنيج كتغطيتوكمف أسباب تشيؿ المفاىيـ البديلة في المنيج 

في بناء المنيج كفؽ السلـ اليرمي للمفاىيـ، فإذا احتكل المنيج على مفاىيـ دكف مستكل 
المتعلـ العقلي، فإنو عند تعليميا للمتعلـ قد ال تيكف مثيرة لو كقد ال يعيرىا اىتمامو،  كقد 
ينعيس ذلؾ على نظرة المتعلـ للمنيج بصفة خاصة كللمدرسة بصفة عامة، مما يؤدم إلى 
ذا احتكل المنيج على مفاىيـ فكؽ مستكل المتعلـ العقلي  عدـ كصكؿ المفيكـ الصحيح كا 

كبالتالي . فإنو عند تعليميا للمتعلـ سيجدىا مستعصية على فيمو كفكؽ قدراتو فينفر منيا
 . لف يستطيع تحصيليا، كقد تسبب لو اإلحباط كيراىية المدرسة

أما إذا احتكل المنيج على مفاىيـ مناسبة لمستكل المتعلـ العقلي كمبنية كفؽ السلـ اليرمي 
للمفاىيـ،استطاع المتعلـ ايتسابيا كتيكنت لديو خبرات إيجابية تدفعو إلى المزيد مف 

ايتساب المفاىيـ، كبالتالي ايتساب محتكل المنيج، كىذا يسيـ في تحقيؽ أفضؿ  مستكيات 
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التحصيؿ الدراسي كيساعد على بناء مفاىيـ أخرل صحيحة فكؽ ما تـ تعلمو 
 (. 99، ص 1997الرافعي،)

تساىـ البيئة المحيطة بنسبة يبيرة في تيكيف معظـ أنماط الفيـ الخاطئ لدل : ػ البيئة المحيطة 4
فالمتعلمكف . (1996مصطفى،)يدراسة , المتعلميف عف مفيـك التنكع في المخلكقات الحية

يحملكف مجمكعة مف المفاىيـ البديلة عف المفاىيـ العلمية، ييتسبكنيا مف البيئة المحيطة 
كتسيـ البيئة بدرجة مرتفعة في تيكيف المفاىيـ , كيستخدمكنيا في تفسير المفاىيـ العلمية

 .البديلة لدل المتعلميف
كأىـ مصادر المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف تنتج عف التفاعؿ ما بيف المتعلـ كالبيئة المحيطة 

كالذم يبدأ منذ الكالدة كلذلؾ فإف األطر المفيكمية الميتسبة في المراحؿ األكلى مف العمر 
غالبان ما تصبح جزءان أساسيان مف خبرات المتعلـ كمعارفو التي يصعب على المتعلـ أف 

كمف األسباب التي قد تسيـ أيضان في . (25،ص1994صباريني كالخطيب،)يتخلى عنيا 
تيكيف المفاىيـ البديلة عف المفاىيـ العلمية ما يقدمو اليبار أك المدرسكف للمتعلميف مف 

شرح كتفسير غير سليميف فيثيران ما يسأؿ المتعلمكف الصغار عف ظكاىر علمية في البيئة 
المحيطة بيـ فيبدأ اليبار بتقديـ الشرح الذم غالبان ما ييكف مصحكبان بأشياء غير صحيحة 

 (. 2006أحمد،)تختزف في ذايرة األطفاؿ الصغار كتنمك معيـ 
كاستخداـ اللغة . يؤدم التكظيؼ غير الصحيح للمفاىيـ العلمية في لغة الحياة اليكمية: ػ اللغة 5

العامية لدل يؿ مف المدرس كالمتعلميف إلى الفيـ الناقص كالمشكه للمفيـك العلمي، كىذا 
بدكره يساىـ بتشييؿ مفاىيـ علمية خاطئة عند المتعلميف، يما أف التعليـ التقليدم المتبع 
في المدارس قد ييكف سببان في تيكيف تصكرات بديلة عند المتعلميف بما يمارسو مف لغة 

 (. 2006؛ أحمد،2001عبد السبلـ،)غير كاضحة للمتعلميف كغير مفيكمة 
كالذم أسفر عف , يساعد التلفاز في إيساب المفاىيـ العلمية ألطفاؿ الركضة: ػ كسائؿ اإلعبلـ 6

عدة نتائج أىميا أف المعرفة العلمية التي يحصؿ علييا األطفاؿ مف خبلؿ التلفاز ىي 
معرفة يثيفة كغير دقيقة كغير منسقة تبعان لطريقة تفيير األطفاؿ كطريقة تعلميـ مما يسيـ 

كجكد عبلقة سلبية بيف عدد , في إيسابيـ مفاىيـ مغلكطة كتيكيف تصكرات خاطئة
يدراسة . الساعات التي يقضييا األطفاؿ أماـ التلفاز كدقة المفاىيـ العلمية التي ييتسبكنيا

(. 2004,الياس)
ذاعة كصحافة في تيكيف المفاىيـ البديلة عف بعض المفاىيـ  كتساىـ كسائؿ اإلعبلـ مف تلفاز كا 
العلمية، فقد يتأثر المتعلـ باألسلكب السريع لئلعبلنات التجارية كعدـ الترييز البلـز في 

أثناء مشاىدتو للبرامج سكاء يانت في صكرة أفبلـ يرتكف أـ برامج تقدـ مادة علمية 
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صحيحة أـ أنيا غير صحيحة، مما يؤدم إلى تيكيف المفاىيـ البديلة 
(.  275،ص1997سعيد،)

تلعب العادات كالتقاليد دكران حاضنان لليثير مف المعاني كالمفاىيـ بشيليا : ػ العادات كالتقاليد7
فيتـ تناقؿ ىذه المفاىيـ بيف المتعلميف سكاء , المتكارث دكف أم تعليؽ أك تغيير في محتكاىا

كىذا بدكره يعزز استخداـ مصطلحات متعددة بعضيا غير دقيؽ . يانت صحيحة أك خاطئة
.  للتعبير عف مفيكـ علمي كاحد

يساعد الجكاؿ كالفيس بكؾ في إيساب الطلبة المفاىيـ : ػ كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ االجتماعي8
, كىي معرفة غير صحيحة كغير مبلئمة للفركؽ الفردية كالمراحؿ العمرية لدييـ, العلمية

 .مما يسيـ في إيسابيـ مفاىيـ مغلكطة كتيكيف تصكرات خاطئة
يؤدم معرفة مصادر التصكرات البديلة مف أىـ عكامؿ نجاح تعديؿ تلؾ التصكرات البديلة لدل 

ككسائؿ , كقد اتفؽ الباحثكف على أف المدرس كالمتعلـ كالبيئة المحيطة كالمنيج, المتعلميف
اإلعبلـ كأسلكب التعليـ التقليدم كاليتاب المدرسي كاستخداـ المدرس للغة غير كاضحة ىي 

حيث يعتبر المدرس مف ىذه المصادر نظران لدكره اليبير مف , أىـ مصادر تلؾ التصكرات
خبلؿ قدرتو على تصحيح بعض األخطاء الكاردة في اليتاب كمف خبلؿ معرفتو للخلفية 

كبالتالي تعديؿ ما ىك , المفاىيمية المكجكدة لدل المتعلميف قبؿ إعطائيـ المفاىيـ الجديدة
.  غير صحيح يميف أف يساعد أيضان في تصحيح بعض المفاىيـ البديلة

 : ـ خصائص المفاهيم البديمة وطبيعتها 10 
يتصؼ الفيـ الخاطئ بالعديد مف الصفات ياختبلفيا عف المفاىيـ التي يستخدميا الخبراء 

, في المجاؿ نفسو، كاحتكائيا على معتقدات بديلة لمجمكعة مف الفرضيات المترابطة منطقيان 
كيتصؼ بالمقاكمة اليبيرة للتغيير كالتبديؿ بمساعدة كسائؿ التعليـ التقليدية كالتي يستخدميا يثير 

كلذلؾ فإف الفيـ غير الصحيح يعد فيمان متناقضان كغير مترابط منطقيان . مف المتعلميف
 (. 122ص,2003,المكمني)

 :كذير العديد مف الباحثيف خصائص كطبيعة المفاىيـ البديلة كمنيا 
ليست يؿ مدلكالت المفاىيـ مكجكدة في الطبيعة أك ليا كجكد حقيقي كليف العلماء ػ 1:10

يستخدمكف أساليب مختلفة فيـ الطبيعة كمف بيف ىذه األساليب  ابتيار مفاىيـ جديدة 
كأف المفاىيـ البديلة التي ييتسبيا المتعلمكف , لعبكر الفجكة بيف الكاقع كرؤيتنا ليذا الكاقع

خبلؿ تفاعليـ مع األحداث البيئية كالتي تيكنت في البنية المفاىيمية لدييـ تيكف شخصية 
تؤثر بدكرىا على ييفية , ألنيا مف كجية نظرىـ كبما لدييـ مف تصكرات سابقة, كفردية

؛ 121ص,1998,؛ يكنس60ص,2003,محمد)تعلميـ للمعرفة العلمية الجديدة 
 (. 87ص,1997,الرافعي
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إال أف ىناؾ دالئؿ تشير إلى دكر , على الرغـ مف صعكبة تحديد أصكؿ المفاىيـ البديلة بدقة
فيذه المفاىيـ البديلة , البيئة المحيطة كتفاعؿ المتعلـ معيا دكران بارزان في تيكيف المفاىيـ

بمعنى أف المتعلميف لدييـ تصكرات كمعتقدات , ليست مقصكرة على بيئة معينة دكف أخرل
كمف المميف أف تختلؼ ىذه البيئات . على الرغـ مف اختبلؼ البيئات التي يعيشكف فييا

؛ 10ص,1996,؛ الشيراني156ص,2001,عبدالسبلـ)كالمعتقدات مف بيئة إلى أخرل 
 (. 93ص,1998,زيتكف

ػ يأتي المتعلـ إلى دركس الفيزياء كمعو عدد مف المفاىيـ البديلة عف األشياء كاألحداث 2:10
يما أف . الطبيعية ذات الصلة بما يدرسو في مجاالت الفيزياء كالييمياء كعلـ األحياء

 .تصكرات المتعلميف ال تقتصر على فرع معيف مف فركع العلكـ بؿ تنتشر في يؿ الفركع
مف طلبة المرحلة الثانكية في المملية  (%85) أف (Taber,2002,p95)كلقد أشار تابير  

المتحدة البريطانية يحملكف مفاىيـ بديلة أك خطأ حكؿ العبلقة بيف الحرية كالقكة كأشارت 
كفي , إلى أف المفاىيـ البديلة غير الصحيحة مكجكدة في يؿ المراحؿ الدراسية كالصفكؼ

كىذا يعني أف يؿ الفركع . يؿ المكضكعات مما يشيؿ عائقان في بناء المفاىيـ بشيؿ سليـ
كبالتالي , يجد فييا الطلبة صعكبات في تعلميا مما يشيؿ عائقان في فيميا فيمان صحيحان 

 (.42ص,2004,عف سعيدم كبف خميس)صعكبة في تطبيؽ معارفيا في حياة المتعلـ 
كقد تنتج مفاىيـ أيبر مف عبلقات المفاىيـ , تنتج المفاىيـ مف عبلقة الحقائؽ ببعضياػ 3:10

كتمثؿ المفاىيـ البديلة عناصر شبو , لمفيكمياببعضيا كتسمى في ىذه الحالة اإلطار  
ثابتة في البنية المفاىيمية للمتعلـ كتيكف متماسية كمقاكمة للتغيير إذ يتشبث بيا المتعلـ 

كيعكد ذلؾ إلى أف أىـ مصادر المفاىيـ البديلة , كيدافع عنيا قناعة منو أنيا صحيحة
الخبرة العامة الناتجة عف التفاعؿ بيف المتعلـ  كالبيئة مف حكلو كالذم يبدأ منذ الكالدة 

كلذلؾ فإف األطر المفيكمية الميتسبة في المراحؿ األكلى مف العمر غالبان ما تصبح جزءان 
صباريني )أساسيان مف خبرات المتعلـ كمعارفو التي ال يسيؿ على المتعلـ أف يتخلى عنيا 

 (. 469،ص1999؛ الجندم كشياب،18،ص1994كالخطيب،
ذا ما تغير ىذا النمط تغير المدلكؿ,  بالنمط الثقافي السائدد تغيير المفاىيـ البديلةتحدػ م4:10 , كا 

كالتدريس التقليدم ال يؤدم إلى تغيير المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف كيحتاج إلى جيد 
مقصكد كمخطط كاستراتيجيات تعليـ حديثة لتغييرىا أك تطكيرىا جزئيان أك يليان 

 (. 301،ص2002؛ زيتكف،83،ص2004الزعبي،)
كىي نكع مف ,  مف األفيار يمتلييا مجمكعو مف األفرادةالمفاىيـ عبارة عف مجمكع- 5:10

كيلما ياف ىؤالء األفراد . كرمكز األفيار, كالنماذج, كالمعادالت, الرمزية تتمثؿ في اليلمات
كتكصلت بعض , قادريف على نقؿ أفيارىـ لآلخريف مف خبلؿ الرمكز زاد فيـ ىذه المفاىيـ
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الدراسات إلى أف الفيـ البديؿ للمفاىيـ ييتسب في سف مبيرة فقد  يلتحؽ المتعلمكف 
بالمرحلة االبتدائية كلدييـ أفيار عف بعض مفاىيـ الظكاىر الطبيعية كىذه المفاىيـ قد 

تيكف خرافية أك ساذجة كتحتاج إلى عناية فائقة مف النيج كمف المدرس 
نما . (11،ص1996الشيراني،) كأف ىذه المفاىيـ ال يتـ تصكيبيا بمجرد النضج أك النمك كا 

 . تزداد ثباتان في أذىاف الطلبة
المفاىيـ ناتج الخبرة باألشياء أك الظكاىر أك الحقائؽ كىي تلخيص للخبرة كىي -  6:10

المفاىيـ قد تنتج أيضا ن مف التفيير المجرد كقد ك ,تساعدنا لتعامؿ مع اليثير مف الحقائؽ
دراؾ العبلقات بينيا ثـ التكصؿ إلى تعميـ معيف  ييكف ىذا التفيير ناتج للعديد الخبرات كا 

كبعض المفاىيـ البديلة التي يستخدميا المتعلمكف تعيس المفاىيـ البديلة التي ياف . منيا
يما أف تشخيص المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف بدقة يمثؿ خطكة . يستخدميا مدرسكىـ

ىامة مف خطكات تعديليا كاستخداـ استراتيجيات التعليـ  كخصكصان ما يتعلؽ منيا 
باستراتيجيات التغيير المفيكمي يميف أف تساعد في تعديؿ المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف 

(.  61،ص2000صبرم كتاج الديف،)
كلينيا قد تيكف يافية أك غير يافية , ليست مدلكالت المفاىيـ صادقة أك غير صادقة- 7:10

كليف بميف التحقؽ مف مدل , كال يميف إثبات صحتيا أك عدـ صحتيا, للقياـ بكظائفيا
 قابلة للمراجعة كالتعديؿ نتيجة لنمك المعرفة العلمية كتقدـ أساليبيا كتطكر ك. الثقة فييا
 .أدكاتيا

 
 :  ـ الكشف عن المفاهيم البديمة 11

إف طرائؽ اليشؼ عف المفاىيـ البديلة كاستراتيجياتيا متعددة يتميز بعضيا عف بعض 
بسيكلة التطبيؽ كلينيا ال تيشؼ عف تلؾ المفاىيـ بفاعلية كعمؽ، كمنيا على العيس يحتاج إلى 

كمف خبلؿ تحليؿ . كقت في التطبيؽ كالتفسير كلينو ييشؼ عف تلؾ المفاىيـ البديلة بشيؿ فعاؿ
دراسات التربية العلمية كبحكثيا تبيف أف ىناؾ عددان مف الطرائؽ يميف بيا اليشؼ عف المفاىيـ 

؛ 44،ص2004؛ سعيدم كبف خميس،472،ص2006صالح،)البديلة لدل المتعلميف 
 : كمنيا (629ص,1998؛ زيتكف،128،ص2001؛ خطابية كالخليؿ،133،ص2002زيتكف،
كفييا ييلؼ الطلبة بالتعبير عف المفاىيـ المكجكدة عندىـ حكؿ مكضكع :  الرسـ - 1:11

 . معيف

كفيو يعطي للمتعلـ عدد مف المفاىيـ كيطلب منو تصنيفيا مف دكف : التصنيؼ الحر - 2:11
 . تحديد للكقت
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كالتي تيدؼ  (kose,2008,p284)يدراسة يكس : الرسـك التخطيطية الدائرية للمفيـك - 3:11
إلى فحص تأثير طريقة الرسـ مع إجراء مقاببلت على تحديد المفاىيـ الخطأ لدل 

 . المتعلميف فيما يتعلؽ بالترييب الضكئي كالتنفس عند النباتات مستخدما طريقة الرسـك 

يستخدـ اليمبيكتر في اليشؼ عف المفاىيـ البديلة مف خبلؿ تقديـ : المحاياة باليمبيكتر- 4:11
رسكـ متحرية كمحاياة في تكضيح المفاىيـ ذات الطبيعة التجريبية، إذ تعتمد على أف 

الرسكـ المتحرية كالمحاياة باستخداـ اليمبيكتر تسيـ في تقديـ فيـ عميؽ للمعرفة مقارنة 
العطار )بالصكر الثابتة التي تحتاج إلى عملية ترميز ثنائي اليلمة كالصكرة 

كالتي ىدفت إلى معرفة  (finney,2002)يدراسة فيني . (139،ص2001كعبدالرؤكؼ،
 . دكر يؿ مف المطبكعات كالفيديك في تغيير المفاىيـ البديلة عند المتعلميف

كفييا يتاح للطالب أف يعبر عف : المناقشة في الفصؿ ك استخداـ األسئلة المفتكحة - 5:11
. أفياره حكؿ مفيـك ما في غرفة الصؼ كأف يتلقى آراء زمبلئو في األفيار التي يطرحيا

 . كفييا يقـك المدرس بيشؼ المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف كالعمؿ على تصحيحيا
كاحدة مف استراتيجيات  (المقننة)تعد المقابلة اإليلينييية  : (المقننة)المقابلة اإليلينييية - 6:11

تحليؿ البنية المعرفية للمتعلميف كقد استخدميا بياجيو في رسـ المخططات العقلية لؤلطفاؿ 
كبتحليؿ ألدكات البحث التي استخدمت في عدد مف البحكث . الذيف درس أنماط تفييرىـ

منيا اعتمد على  (%46)بحيث تبيف أف  (103)التي يشفت عف المفاىيـ البديلة بلغ 
كتبدأ المقابلة بسؤاؿ مفتكح كترؾ المتعلـ يتيلـ بحرية مع تتبع ما . المقابلة اإليلينييية

سيؤدم إليو تفييره مف استنتاجات كمحاكلة تحديد مسار أفياره بمساعدتو على تقديـ أسباب 
، 2002زيتكف، )لما تكصؿ إليو مف استدالالت أك ما قدمو مف تبريرات ك تنبؤات 

 (. 242ص
كفييا يطلب المعلـ مف الطلبة عمؿ ملصؽ معيف عف سؤاؿ  : (boosters)الملصقات - 7:11

علمي أك مفيـك معيف، ثـ يتـ عرضو على باقي أفراد الصؼ، يأف يطلب مف الطلبة عمؿ 
  0ملصؽ عف حرية اليكايب حكؿ الشمس

كفييا يطلب المعلـ مف الطلبة إعطاء تفسير لسبب حدكث  : (Explain)التفسير - 8:11
 . ظاىرة علمية ما، ياف يفسر الطلبة حدكث ظاىرة الخسكؼ

كفييا يطلب المعلـ مف الطلبة أكالن تكقعان  : (predict and explain)تكقع كفسر -  9:11
لسؤاؿ علمي معيف، ثـ إعطاء تفسيرات لتكقعاتيـ، كمثاؿ على ذلؾ إعطاء الطلبة تكقعاتيـ 

  0عف اشتعاؿ شظية مشتعلة عند تقريبيا مف فكىة مخبار فيو غاز معيف
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كفييا يتـ تقديـ مجمكعة مف الرسـك الياريياتكرية كفييا  ((Cartoons: الياريياتير - 10:11
تعليقات معينة، يطلب مف الطالب اختيار التعليؽ المناسب المعبر عف الظاىرة العلمية 

 .مكضكع الدراسة، أك يعطي تعليقان مخالفان، كالمثاؿ التالي يكضح ذلؾ
 0000000000000000000 ػ اتفؽ مع رأم 

 .....ػ  لدم رأم مخالؼ ليؿ اآلراء السابقة ىك 

 . ػ تشجيع الطلبة على اقتراح مسببات لؤلحداث المختلفة كابتيار أفيار جديدة
 .ػ استخداـ مصادر متعددة للحصكؿ على المعلكمات

  0ػ استخداـ األسئلة المفتكحة التي تحتمؿ أيثر مف إجابة

 .   ػ القياـ بعملية تنبؤ كاختبار الفرضيات قبؿ اعتمادىا

 . ػ جمع البيانات لدعـ أفيار اآلخريف ك تحدم كجيات نظرىـ

. ػ إعادة بناء للمفيـك مف خبلؿ المعلكمات كالبيانات التي حصؿ علييا
 : خرائط المفاىيـ- 11:11

  تعد خرائط المفاىيـ كالمنظكمات التخطيطية األخرل مف األساليب التي يميف استخداميا في 
كخرائط المفاىيـ ىي امتداد لنظرية اكزكبؿ في التعلـ ذم . معالجة الفيـ الخطأ لدل الطلبة

 كخرائط المفاىيـ عبارة عف رسكـ تخطيطية ثنائية البعد تترتب فييا مفاىيـ المادة 0المعنى
الدراسية في صكرة ىرمية بحيث تندرج مف المفاىيـ األيثر شمكلية كاألقؿ خصكصية في 
، كتحاط ىذه  قمة اليـر إلى المفاىيـ األقؿ شمكلية كاأليثر خصكصية في قاعدة اليـر

 . المفاىيـ بأطر ترتبط فيما بينيا بأسيـ ميتكب علييا نكع العبلقة
تمثيؿ ىرمي لمجمكعة مف المفاىيـ تندرج تحت مفيـك رئيسي : بأنيا  (1999)كقد عرفيا الفكدة 

كفييا يعطي الطالب مجمكعة مف المفاىيـ كيطلب منو عمؿ . ك ترتبط فيما بينيا بعبلقات
كتستخدـ خريطة المفاىيـ . رسـ تخطيطي ليا تبيف ترابطيا كعبلقتيا بعضيا مع بعض

الستقصاء المفاىيـ البديلة لدل المتعلميف، ألف ىذه المفاىيـ تؤثر في طرؽ فيميـ 
كاستجاباتيـ للمكضكع المعرفي الذم يتعلمكنو يما تستخدـ يطريقة تعليـ إلحداث التغيير 

 (. 70،ص2005عف الخكالدة،)المفاىيمي لدل المتعلميف 
كىدفت إلى  (songer & mintezes,1994,p621)مثاؿ دراسة سكنغر كمينتر 

استيشاؼ الصعكبات المفاىيمية المتيررة التي يكاجيا طبلب يلية العلـك عند محاكالتيـ لفيـ 
. العمليات األساسية للتنفس الخلكم باستخداـ خريطة المفاىيـ

 Concept)كيميف أف يتبيف المفيـك الخطأ للطالب مف خبلؿ دراسة خريطة المفيـك 

Map) كيتبيف . التي يعدىا الطالب بربط مفاىيـ مختلفة مف ذلؾ المفيـك الذم يضع خريطة لو
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أك كضع , المفيـك الخطأ إذا ترؾ الطالب رابطة بيف مفيكميف يجب أف تيـك مكجكدة بينيما
.  رابطة ليس مف المفركض كضعيا

, مثبلن بينت إحدل خرائط المفيكـ ألحد الطبلب أنو رابط بيف أطكار القمر كظؿ األرض
. معتقدان أف ظؿ القمر ىك السبب في تغير أطكار القمر خبلؿ أياـ الشير القمرم

( Novak,1985, pp20-21.) 
 : كتتيكف خرائط المفاىيـ مف جزئيف رئيسييف ىما 

 0كتمثؿ المفاىيـ: ػ العقد 
.  كتمثؿ العبلقة بيف المفاىيـ المكجكدة في العقدة: ػ الركابط 

 :Vػ أشياؿ فف 12:11

براز ييفية  عبارة عف منظكمات تخطيطية تمثؿ استراتيجية بصرية لتنظيـ المفاىيـ كا 
كتتمثؿ بشيؿ تخطيطي يكضح العبلقة بيف عناصر الجانب المفاىيمي , ارتباطيا فيما بينيا

الجندم )كالجانب العلمي اإلجرائي بطريقة تياملية تعيس طبيعة العلـ كخصائصو 
 : كتتيكف خريطة الشيؿ فف مف جانبيف .  (1999,494كشياب،

يمثؿ جانب المفاىيـ يشمؿ المفاىيـ كالمبادئ كالنظريات المتضمنة في درس : ػ الجانب األيسر 
يشير مثؿ ىذا التنظيـ إلى تسلسؿ ىرمي للجانب األيسر يتدرج مف النظرية ليكنيا . ما

مفيكمان عامان إلى المبادئ يعبلقات بيف المفاىيـ كىذه المفاىيـ متدرجة مف مفاىيـ أيثر 
 . عمكمية إلى مفاىيـ أقؿ عمكمية كىيذا حتى الكصكؿ إلى المفاىيـ التحتية للخريطة

يمثؿ الجانب اإلجرائي، يشمؿ على الكقائع كيعني جمع المبلحظات : ػ الجانب األيمف 
كصكران فكتكغرافية أك شرائط , المحسكسة لؤلحداث كاألشياء كعدد مرات ظيكر الحدث

 . مثؿ الرسـ البياني، كجدكؿ المقارنة. مسجلة يميف ترتيبيا كصياغتيا بشيؿ لو معنى
كأف يؿ باحث , ػ بناء  على ما ذير فإف كسائؿ اليشؼ عف المفاىيـ البديلة متعددة كمختلفة

كالباحث استخدـ أداتيف ىما . يستخدـ األداة التي تناسب بحثو كتفي بالغرض المراد تحقيقو
المقابلة المقننة كاالختيارات المتعددة ليكنيما تناسباف بحثو مف حيث حجـ كىدؼ البحث 

 . كعينتو كزمف التطبيؽ
 : التشبييات - 13:11

يعتمد حدكث التعلـ ذم المعنى لدل المتعلـ على تفسيره للمعلكمات الجديدة في ضكء ما 
كيرل التربكيكف أف صعكبة حدكث التعلـ ذم المعنى لدل الفرد ىك عندما يقـك , يعرفو سابقان 

بتفسير المعلكمات الجديدة على معلكمات كمفاىيـ سابقة غير صحيحة أم عند المتعلـ فيـ بديؿ 
 كلذا فإف على المعلـ أف يكجد الطرائؽ كاألساليب التي تعرفو على 0لتلؾ المعلكمات كالمفاىيـ

.  المفاىيـ البديلة كعلى طرائؽ معالجتيا
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يما يؤيد التربكيكف أيضان على أف عدـ حدكث تعلـ لدل المتعلـ يرجع إلى عدـ قدرتو على 
كتيكف العملية , بما يحملو مف معلكمات في عقلو, ربط ما يسمع كيشاىد أثناء عملية التدريس

 كفي ىذه الحالة 0أيثر سكءان عندما ييكف المفيكـ المراد تعلمو مجردان كال يميف مشاىدتو أك لمسو
كىناؾ أمثلة على ذلؾ . يلجأ المعلـ إلى استخداـ التشبييات، التي ييكف فييا أكجو شبو كاختبلؼ

كعندما يقكـ المعلـ باستخداـ ىذا األسلكب فمف الميـ جدان . مثؿ تشبيو الذرة بالمجمكعة الشمسية
أف ييتشؼ قدرة المتعلميف على عقد التشبييات، كأف يتعرؼ علييا ألنو مف المميف أف تيكف 

 .تشبييات المتعلميف أفضؿ مف تلؾ التي يقدميا المعلـ
 : المناقشة كالعركض العملية- 14:11

أك , في ىذه اإلستراتيجية يقكـ المعلـ أكالن بمناقشة الطلبة عف تصكراتيـ عف المفيكـ
أك قيامو ىك بالعركض العلمية , الظاىرة العلمية ثـ يكجييـ بعد ذلؾ إلجراء التجارب العلمية

كىناؾ المزيد مف الطرؽ , ثـ الكصكؿ معيـ للتصكر العلمي الصحيح. لتشييييـ في تصكراتيـ
.  كاألساليب التي يميف استخداميا مع الطلبة لتعديؿ فيميـ الخطأ

 : االختبار المفتكح كاختبار االختيارات المتعددة- 15:11
فيو يعطي المتعلـ اختباران قد يحكم أسئلة مف نكع االختيارات المتعددة أك مف نكع المقاؿ، 

.  لليشؼ عف المفاىيـ البديلة لدييـ
 (أحادية الشؽ كثنائيتو)كلقد حازت اختبارات الكرقة كالقلـ مف نكع االختيارات المتعددة 

قبكؿ اليثير مف الباحثيف في مجاؿ المفاىيـ البديلة فيي تسمح باختبار أعداد يبيرة مف المتعلميف 
بسرعة،كبتيلفة منخفضة نسبيان كتتميز بسيكلة التطبيؽ كبالقدرة على التصحيح المكضكعي فضبل 

.  عف أنيا مألكفة بالنسبة للمتعلميف
تحديد المحتكل، كتجميع المفاىيـ البديلة : كتمر ىذه االختبارات بثبلث مراحؿ رئيسة ىي

؛ 473،ص2006صالح،)لدل المتعلميف، كصياغة مفردات االختبار في شيليا النيائي 
 (. 632،ص1998زيتكف،

 :الخالصة  
تعد المفاىيـ العلمية أحد ميكنات المعرفة العلمية، كاللبنات األساسية التي يقكـ علييا    

إال أنيا بالمجمؿ , كرغـ تبايف اآلراء كاختبلؼ النظريات حكؿ ماىية المفاىيـ كآليات تشيليا, العلـ
كيؿ ما يتعلؽ بالمفاىيـ أصبح , تتفؽ على حقيقة يكف المفاىيـ ىي العناصر المنظمة للمعرفة

بؿ ىك نقطة االنطبلؽ في تخطيط مكاقؼ تعليمية تتفؽ في , ىدفان أساسيان لبناء أم منياج ناجح
لتحقيؽ التقدـ التعليمي كالكصكؿ إلى مدرسة متطكرة قادرة , مضمكنيا مع خصائص التعلـ النشط

 .على تحقيؽ األىداؼ المنشكدة بيفاءة عالية
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بالتعرؼ على التصكرات البديلة المكجكدة في البنية كىذا يؤيد على ضركرة االىتماـ 
حيث أيدت , المعرفية للمتعلميف عف بعض المفاىيـ العلمية الصحيحة قبؿ البدء في تعلميا

الدراسات على أف المعرفة المكجكدة مسبقان لدل المتعلميف قبؿ التعلـ تؤثر في التعلـ البلحؽ 
.  بؿ إنيا تعمؿ على إعاقة التعلـ ليذه المفاىيـ, للمفاىيـ الصحيحة

كلذلؾ تعد االستراتيجيات الكصفية التي يميف مف خبلليا رصد كتسجيؿ ىذه التصكرات 
 .        أحد أىداؼ التربية في بناء المفاىيـ الصحيحة كتصحيح الخطأ منيا, البديلة
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إجراءات البحث وأدواتو  
: مقدمة

يتناوؿ ىذا الفصؿ اإلجراءات التي قاـ بيا الباحث لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، والتي 
, مرحمة التحميؿ, تضمنت دراسة فاعمية برنامج تدريسي وقد شمؿ تحديد المفاىيـ الفيزيائية البديمة

والتصميـ التجريبي، ومجتمع الدراسة وعينتيا، وبناء أدواتيا، وكيفية تطبيقيا، والوسائؿ 
 .اإلحصائية المستخدمة لموصوؿ إلى النتائج

: ػ تحديد المفاىيـ الفيزيائية البديمة1
بعد إعداد اختبار لرصد وتحديد التصورات البديمة التي توجد في أذىاف الطبلب مف 

المقررة، وقد وضعت أربع إجابات وحدة خبلؿ طرح أسئمة عممية تتعمؽ بمفاىيـ الوحدة المتعمقة باؿ
، مع ترؾ قسـ خاص بعد كؿ سؤاؿ يمكف (مفيوـ)مف بينيا إجابة صحيحة واحدة لكؿ سؤاؿ 
.  لمطالب أف يبرر فيو سبب اختيار إجابتو

قاـ الباحث بتحميؿ محتوى الوحدة المقررة لمبحث في مادة الفيزياء الستخراج المفاىيـ الفيزيائية - 
: (2)المتعمقة بيا فكانت كما يوضحيا الجدوؿ 

 في صورتيا األوؿ الثانوي المفاىيـ الفيزيائية المتعمقة بالوحدتيف المقررتيف لمدراسة لمصؼ :(2)جدوؿ 
 األولية

 المفيـو المرتبة المفيـو المرتبة
 العدسة 11 قانوف مصونية الشحنة 1
 الموشور 12 التفريغ الكيربائي 2
الكموف الكيربائي في نقطة مف دارة  3

 كيربائية
 الموشور الثالثي 13

فرؽ الكموف الكيربائي بيف نقطتيف  4
 مف دارة كيربائية

 الموشور الرقيؽ 14

 ظاىرة السراب 15 التوتر الكيربائي 5
 (القطبي)ظاىرة السراب المعكوسة  16 فرؽ التوتر الكيربائي 6
شدة الحقؿ الكيربائي في نقطة  7

 معينة تقع في حقؿ شحنة كيربائية
 مفيـو الموف األزرؽ لمسماء 17

 المرايا 18 الحقؿ الكيربائي   8
 الضوء اليندسي 19 الحقؿ الكيربائي المنتظـ 9
 الضوء الفيزيائي 20 قانوف كولوف 10
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: يبيف النسب المئوية لمتصورات البديمة األكثر شيوعًا لدى طمبة عينة البحث (3)والجدوؿ رقـ
 اننست انمئىيخ نهتصىراد انجديهخ األكثز شيىعبً ندي طهجخ عينخ انجحث (3)انددول رلم 

 

 

 المفيـو

 

 

 التصورات البديمة الشائعة لدى الطالب

النسب 
المئوية 

لإلجابة  
% 

النسب 
المئوية 

لمتصورت 
البديمة 

% 
قانوف 

مصونية 
 الشحنة

المجموع الجبري لمشحنات قبؿ التفاعؿ يساوي المجموع أ   ػ 
 الجبري لمشحنات بعد التفاعؿ

11,76 88,23 

 30,88 ب ػ الشحنات الموجبة أكبر مف الشحنات السالبة

 23,53 ج ػ تتحوؿ الشحنات مف نوع آلخر خالؿ التفاعؿ

 33,82 د  ػ تختفي الشحنات خالؿ التفاعؿ لتظير شحنات بديمة

التفريغ 

 الكهربائي
تنتقؿ االلكترونات مف الجسـ ذي الكموف المنخفض إلى أ   ـ 

 الجسـ ذي الكموف المرتفع

13,24 86,76 

تنتقؿ االلكترونات مف الكموف المرتفع إلى الكموف ة ـ  
 المنخفض

27,94 

 26,47 تنتقؿ الشحنات الموجبة مف ناقؿ آلخرج ـ 

 32,35 تنتقؿ االلكترونات عشوائيًا بيف الناقميفد  ـ 

الكمىن 

الكهربائي 

في وقطت 

مه دارة 

 كهربائيت

 89,70 27,94 فرؽ الكموف بيف نقطتيفأ   ـ 

 33,82 ب ػ التوتر

 27,94 ج ػفرؽ الكموف الكيربائي

د  ػ الطاقة الكامنة الكيربائية المختزنة في وحدة الشحنة 
 الكيربائية

10,29 

فرق 

الكمىن 

الكهربائي 

بيه وقطتيه 

مه دارة 

 كهربائيت

 تغير الطاقة الكامنة بيف نقطتيف ينتقؿ بينيما إلكتروف أ ـ 
 واحد

33,82 88,26 

 22,09 إلكتروف ( 1 )  عمؿ القوة الكيربائية المؤثرة في ة ـ

واحدة )كولوف  ( 1 )عمؿ القوة الكيربائية المؤثرة في  ج ـ
 بيف النقطتيف المذكورتيف في دارة كيربائية (الشحنات

11,76 

 32,35  الطاقة الكامنة بيف أي نقطتيف مف ناقؿ  تغيرد  ـ

التىتر 

 الكهربائي
 50,03 7,32   الكموف الكيربائيأ   ـ

 22,09  عدـ ارتياح االلكترونات النفصاليا عف ذراتياة ـ

 20,59  فرؽ الكموفج ـ
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  الطاقة الكامنة الكيربائية التي تحمميا  واحدة الشحنة د  ـ
 الكيربائية في حالة التيار المتناوب

49,97 

فزق انتىتز 

 انكهزثبئي
  تغير الطاقة الكامنة الكيربائية لواحدة الشحنة أ   ـ

الكيربائية لدى انتقاليا بيف النقطتيف المذكورتيف في الدارة 
 الكيربائية في حالة التيار المتناوب

10,29 89,70 

 30,88  الكموف الكيربائية ـ

 25  التوتر الكيربائيج ـ

 عدـ تناظر بيف نقطتيف مف ناقؿ يحدث نتيجة انتقاؿ د  ـ
 االلكترونات

33,82 

شدح انحمم 

انكهزثبئي 

في نمطخ 

معينخ تمع 

في حمم 

شحنخ 

 كهزثبئيخ

 86,83 22,09   منطقة مف الفراغ تحيط بالشحنة الكيربائيةأ   ـ

ىو القوة الكيربائية التي تخضع ليا واحدة الشحنات  ة ـ
الكيربائية الموضوعة في تمؾ النقطة مف الوسط المحيط 

 بالشحنة

13,24 

 مجموعة نقاط تحيط بالجسـ المشحوف تتعرض شحنة ج ـ
 كيربائية توضع فييا لقوى كيربائية

42,65 

  الفراغ المحيط بالشحنة الكيربائية والذي تخضع فيو أي د  ـ
 شحنة ألفعاؿ كيربائية

 

22,09 

انحمم 

 انكهزثبئي  

 86,76 13,24 كامؿ الحيز الذي يحيط بالشحنة الكيربائية  أ   ـ

 ىو القوة الكيربائية التي تخضع ليا واحدة الشحنات ة ـ
الكيربائية الموضوعة في تمؾ النقطة مف الوسط المحيط 

 بالشحنة

23,53 

 مجموعة نقاط تحيط بالجسـ المشحوف تتعرض شحنة ج ـ
 كيربائية توضع فييا لقوى كيربائية

 

27,94 

  الفراغ المحيط بالشحنة الكيربائية والذي تخضع فيو أي د  ـ
 شحنة ألفعاؿ كيربائية

35,29 

انحمم 

انكهزثبئي 

 انمنتظم

خطوط قوتو متوازية فيما بينيا أي ثابتة شدة أ   ػ  إذا كانت 
 وجية وحامالً 

13,24 86,76 

 36,76 ب ػ إذا كانت خطوط قوتو ثابتة

 25 ج ػ إذا كانت خطوط قوتو متساوية

 25 د  ػ إذا كانت خطوط قوتو بجية واحدة

 85,30 26,47   القوة الكيربائية المتولدة عف شحنة نقطيةأ   ـلبنىن 
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 20,59 المتبادلة بيف شحنتيف األفعاؿ ة ـ كىنىن

 38,24  تأثير الشحنات ببعضيا في وسط معيفج ـ

 شحنتيف في الفراغ تؤثر إحداىما في األخرى بقوة د  ـ
محمولة عمى الخط الواصؿ بينيما و تتناسب شدة كؿ منيما 

 .طردًا مع الشحنتيف وعكسًا مع مربع البعد بينيما 

14,71 

 83,82 20,59  سطحيف  وسط شفاؼ متجانس محصور بيفأ   ػ انعدسخ

 35,29  وسط شفاؼة ـ

وسط شفاؼ مختمؼ في قرينة انكساره عف محيطو يحده  ج ـ
 (محدب أو مقعر)سطحاف أحدىما عمى األقؿ منحني 

16,18 

 27,94  مادة كاسرة لمضوءد  ـ 

 وسط شفاؼ مغمور في وسط شفاؼ آخر أقؿ كثافة أ   ـ انمىشىر
  ضوئية

26,47 83,82 

 محصور بيف مستوييف غير وسط شفاؼ كاسر لمضوء ب ػ
 متوازييف

16,18 

 23,53  وسط شفاؼ كاسر لمضوءج ـ

 33,82  وسط شفاؼد  ـ

الموشور 
 الثالثي

 82,36 19,12 أ   ػ قاعدتو مثمث

 19,12 ب ػ قاعدتو مثمث قائـ

 44,12 ج ػ قاعدتو مثمث متساوي األضالع

 محصور بيف مستويات غير  وسط شفاؼ كاسر لمضوءد  ػ
 متوازية تتقاطع مشكمة مثمث

17,65 

الموشور 
 الرقيؽ

 80,88 25 أ   ػ إذا كاف صغير

 27,94 ب ػ إذا كاف ثالثي

إذا كانت زاوية رأسو أصغر مف عشر درجات ولو نفس ج ػ 
 صفات الموشور العادي

19,12 

 27,94 إذا غمر في الماءد  ـ 

ظبهزح 

 انسزاة

 82,35 10,29 أ   ػ الصحاري 

 45,59 ب ػ أياـ الصيؼ الحارة

 17,65 ج ػ الصحاري و أياـ الصيؼ الحارة

 26,47 د  ػ أياـ الشتاء الباردة

 80,91 32,35  أياـ الصيؼ الحارةأ   ـظبهزح 
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انسزاة 

انمعكىسخ 

 (انمطجي)

 19,12   المناطؽ الباردةة ـ

 22,09  المناطؽ الباردة و الصحاري الحارةج ـ

 26,47  الصحاري الحارةد  ـ

انهىن 

األسرق 

 نهسمبء

 82,35 52,94 لوف البحر الذي ينعكس عمى السماءأ   ـ 

 20,59  لوف األشعة فوؽ البنفسجية الصادرة عف الشمسة ـ

 انتشار أشعة الشمس عف الجزيئات والذرات التي تقع في ج ـ
 طريقيا

17,65 

 8,82  لوف اإلشعاعات المختمفة الصادرة عف الكواكبد  ـ

 80,88 23,53  سطح عاكس لمضوءأ   ـ انمزايب

 25  سطح صقيؿة ـ

 سطح عاكس فاصؿ بيف وسطيف متماثميف أو مختمفيف ج ـ
 وتكوف إما مستوية أو كروية

19,12 

 32,35  سطح عاكس فاصؿ بيف وسطيف مختمفيفد  ـ

انضىء 

 انهندسي

يعامؿ الضوء بأنو أشعة تنتشر في خط مستقيـ في وسط أ   ـ 
 شفاؼ ومتجانس

16,18 83,83 

 42,65 انتشار الضوءة ـ 

 20,59 مبدأ رجوع الضوءج ـ 

 20,59 انعكاس الضوءد  ـ 

انضىء 

 انفيشيبئي

يعامؿ الضوء بأنو حركة موجية فيو ينتشر عمى شكؿ أ   ـ 
موجات دائرية أو كروية مركزىا مصدر الضوء في مختمؼ 

   االتجاىات

16,18 83,82 

 32,35 انتشار الضوءة ـ 

 36,76 مبدأ رجوع الضوءج ـ 

 14,71 انعكاس الضوء د  ـ 

يعتجز االختيبر انذي تحته سطز هى اندىاة انصحيح نهسؤال 

 

المقررة والتي جمعت مف وحدة ولمتأكد مف أف جميع المفاىيـ والمصطمحات المتعمقة في اؿ
. محتوى كتاب الفيزياء لمصؼ األوؿ الثانوي تحتؿ المرتبة نفسيا مف حيث األىمية
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مدرسًا ومدرسة لتحديد درجة أىمية مفاىيـ  (47)طبؽ الباحث االختبار عمى عينة تعدادىا
المقررة، وقد صنفت ىذه المفاىيـ مع النسب المئوية ليا مرتبة كما يوضحيا الجدوؿ وحدة اؿ
(: 4)رقـ

 نسبيا المئوية المفاىيـ الفيزيائية في كتاب الفيزياء مع تصنيؼ( 4)الجدوؿ رقـ 

 تكرار اإلجابة المفيـو
 %النسبة المئوية 
 ألىمية اإلجابة

  رتبة المفيـو

 1 95.74 45 التوتر الكيربائي
 2 93.62 44 فرؽ التوتر الكيربائي

الكموف الكيربائي في نقطة مف دارة 
 3 89.36 42 كيربائية

فرؽ الكموف الكيربائي بيف نقطتيف مف 
 دارة كيربائية

41 87.23 4 

 5 80.85 38 قانوف مصونية الشحنة
 6 78.72 37 التفريغ الكيربائي

شدة الحقؿ الكيربائي في نقطة معينة تقع 
 في حقؿ شحنة كيربائية

35 74.49 7 

 8 72.34 34 الحقؿ الكيربائي  
 9 68.09 32 الحقؿ الكيربائي المنتظـ

 10 65.96 31 قانوف كولوف
 11 59.57 28 العدسة
 12 57.47 27 الموشور

 13 55.32 26 الضوء الفيزيائي
 14 44.68 21 الضوء اليندسي
 15 42.55 20 ظاىرة السراب

 16 40.42 19  الثالثيالموشور
 17 38.29 18 مفيـو الموف األزرؽ لمسماء

 18 29.79 14 المرايا
 19 25.53 12 (القطبي )ظاىرة السراب المعكوسة 
 20 19.15 9 الموشور الرقيؽ

 



 إخزاءاد انجحث وأدواته                  :   انفصم انزاثع    

 

 145 

يتبيف مف الجدوؿ السابؽ أف المفاىيـ التي جمعت مف محتوى كتاب الفيزياء 
 المقررة ليست كميا في المرتبة نفسيا مف حيث وحدةلمصؼ األوؿ الثانوي والمتعمقة باؿ

 الفيزياء وعدـ قدرة مادةتداوؿ بعض المفاىيـ في قمة ؿ ويفسر الباحث ذلؾ .األىمية
المدرسيف عمى تفسير ىذه المفاىيـ بشكؿ يتناسب مع القدرات العقمية لمطبلب والمرحمة 

 .التعميمية المتواجديف فييا
كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو يوجد سويات مختمفة لممفاىيـ مف حيث أىميتيا حسب 

%( 100ػ50)فيناؾ مفاىيـ تراوحت النسب المئوية ليا بيف , النسب المئوية الموافقة لكؿ منيا
وتسمى  (%50ػ0)ومفاىيـ أخرى تراوحت النسب المئوية ليا بيف , وتسمى بالمفاىيـ األكثر أىمية

. بالمفاىيـ األقؿ أىمية
: ػ مرحمة التحميؿ2

  :الكيرباء والضوء في الفيزياء تيتحديد وحد    ػ1:2
المقصود بتحديد المادة التدريسية ىو تصنيؼ وتبويب لعناصر مادة التدريس، المعروفة 

بالفيرس الذي يشمؿ الموضوعات الدراسية لممنيج المقرر في فصؿ دراسي واحد 
 (.62،ص 2008طربية،)

  ُحددت المادة العممية لموحدات المقررة مف كتاب الفيزياء لمصؼ األوؿ الثانوي مف التعميـ 
 :ـ وىي2011 ػ 2010الثانوي، الطبعة األولى لسنة 

الكيرباء الساكنة :  الوحدة األولى 

الحقؿ الكيربائي:  الوحدة الثانية 

فرؽ الكموف الكيربائي :  الوحدة الثالثة 

الكموف الكيربائي :  الوحدة الرابعة 

الضوء:  الوحدة الخامسة 

الموف:  الوحدة السادسة 

االنعكاس واالنكسار:  الوحدة السابعة 

العدسات:  الوحدة الثامنة 

الموشور والصفيحة المتوازية الوجييف : الوحدة التاسعة 

 .(151ػ99،ص ص2011وزارة التربية،) 
 وتتضمف كؿ وحدة عددًا ،تدريسيةاؿوحدات اؿ فيزياء لمصؼ األوؿ الثانوي العديد مف تضـ مادة اؿ

 الكيرباء تياختار الباحث وحد. مف الدروس، وقد خصصت ساعتاف أسبوعيًا لتدريس كؿ درس
 تزويدىـ بأىمية الطريقة المستخدمة  بعد أف يتـمف قبؿ مدرسي المادةسيا يدريتـ تلكي والضوء 
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 وبالتالي التمكف إعدادىا وبرمجتيافي التدريس لتصويب المفاىيـ الفيزيائية البديمة لدى الطمبة و
. مف تصويبيا
: المقررة ضمف المنياج مف الدروس اآلتيةوالضوء  الكيرباءتتألؼ وحدة 

األجساـ , الشحنة الساكنة, تفاعؿ الشحنات, أنواع الشحنات الكيربائية: ػ الكيرباء الساكنة 
, الكشؼ عف الشحنة, الشرارة والبرؽ, التفريغ الساكف, االلتصاؽ الساكف, انتقاؿ الشحنة, المشحونة

. الكيرباء الساكنة
خطوط الحقؿ , خصائص الحقؿ الكيربائي لشحنة نقطية, الحقؿ الكيربائي: ػ الحقؿ الكيربائي

. الحقؿ الكيربائي المنتظـ, الكيربائي
 .فرؽ الكموف وعمؿ القوى الكيربائية, فرؽ الكموف الكيربائي : ػ فرؽ الكموف الكيربائي

 .الكموف الكيربائي : ػ الكموف الكيربائي

, الضوء الفموري, الضوء المتوىج, الضوء مف األشياء المضيئة, األشياء المضاءة : ػ الضوء
ضوء التنغستيف , ضوء النيوف, ضوء بخار الصوديوـ, المصابيح الضوئية, ضوء الحيواف
 .الضوء البسيط والضوء المركب , الضوء اليندسي والحـز الضوئية, واليالوجيف

 .لوف السماء , األلواف المتتامة, األلواف: ػ الموف

, المرايا المحدبة, المرايا المقعرة, المرايا المستوية, المرايا, سرعة الضوء: ػ االنعكاس واالنكسار
االنعكاس , صور األجساـ باالنعكاس, االنعكاس المنتظـ وغير المنتظـ, انعكاس الضوء وانكساره
العبلقة بيف معامؿ االنكسار لوسط وجيب , الزاوية الحرجة, انكسار الضوء, الكمي والزاوية الحرجة

, االنعكاس عند السطوح الكروية, بعض التطبيقات لبلنعكاس الكمي الداخمي, الزاوية الحرجة
 . السراب

 .القانوف العاـ لممرايا والعدسات , العدسات المقعرة, العدسات المحدبة, العدسات: ػ العدسات

قوانيف , االنحراؼ في الموشور الثبلثي, الموشور: ػ الموشور والصفيحة المتوازية الوجييف
مسير , الصفيحة المتوازية الوجييف, الموشور الرقيؽ, تحمؿ الضوء في الموشور الثبلثي, الموشور

االنزالؽ الجانبي لشعاع عبر صفيحة متوازية , شعاع ضوئي عبر صفيحة متوازية الوجييف
. الوجييف

: ػ مسوغات اختيار وحدة الكيرباء والضوء في الفيزياء 2:2
  :مف كتاب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ وذلؾ لؤلسباب اآلتية (الضوء)و (الكيرباء)تـ اختيار وحدتي 

 تحتوي كؿ مف الوحدتيف عمى مفاىيـ عممية سبؽ أف تعمميا الطمبة في كؿ الصفوؼ السابقة ػ1:2:2
 . (مفاىيـ أساسية في الفيزياء)ولكف بمستوى أبسط مما ىو عميو اآلف 
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 كؿ مف الوحدتيف السابقتيف تشكبلف رابطًا لممفاىيـ الفيزيائية األساسية كالكموف الكيربائي ػ2:2:2
والتوتر الكيربائي ويعتمد عميو وبذلؾ يكوف المفيـو البديؿ المتكوف لدى الطمبة مرتبط ليس فقط 

 . بالمعنى المجرد لممفيوـ ولكنو مرتبط أيضًا بالتطبيقات العممية واألساسية المرتبطة بو
 والتعميمات والقوانيف الجديدة عمى المجردةالكثير مف المفاىيـ   تحتوي كؿ مف الوحدتيف عمى ػ3:2:2

الكموف ) مثؿ الطمبة  وىي مبنية عمى استخداـ الرموز والنسب والمفاىيـ المجردة بشكؿ أساسي
  . (الطاقة, التوتر الكيربائي, الكيربائي

  تحتوي كؿ مف الوحدتيف عمى مجموعة مف أىـ المفاىيـ الكيربائية والضوئية التي يدرسيا ػ4:2:2
 . (، الموشور، االنعكاس واالنكسارالحقؿ الكيربائي)الطمبة بشكؿ عاـ خبلؿ فترة دراستيـ العممية مثؿ 

األوؿ الثانوي  تدريسو لمادة الفيزياء لطمبة الصؼ بعد سبع سنوات مفالحظ الباحث  ػ5:2:2
حصيميـ تضعفًا لدييـ في إدراؾ واستيعاب المفاىيـ والقوانيف الفيزيائية وبالتالي تدني مستوى 

الدراسي فييا، وأكدت ىذه المبلحظة آراء مدرسي المادة والموجييف االختصاصييف لممادة الذيف 
كما أف الباحث عاد إلى . التقى الباحث معيـ، حيث أكدوا ضعؼ تحصيؿ الطبلب في المادة

 .سجبلت الطمبة وتأكد مف تدني المستوى التحصيمي
الكثير مف المفاىيـ والتعميمات والقوانيف  (وحدة الكيرباء والضوء) تتضمف مادة الفيزياء ػ6:2:2

 وىي مبنية عمى استخداـ الرموز والنسب والمفاىيـ المجردة بشكؿ أساسي ,الجديدة عمى الطمبة
تدريس الفيزياء جعؿ  مما ي,دوف أف تولي الفيـ والمستويات العميا مف التفكير االىتماـ المطموب

في إطار الطريقة التقميدية مادة مفككة مف المعمومات وتدرس عمى أساس أف حقائؽ العمـ 
المتعمميف معمومات  وىناؾ صعوبات كثيرة في تعمـ العمـو تنشأ نتيجة الكتساب. ومفاىيمو ثابتة

ذا عممنا أنو إذا أخطأ المتعمـ, خطأ تسبؽ التعمـ في تعمـ شيء ما فإف تعممو البلحؽ المبني  وا 
وبالتالي ظير عدد مف االستراتيجيات الوصفية التي يمكف , عمى ذلؾ الخطأ سيكوف خطأ أيضاً 

ويعد ذلؾ أولى خطوات تعديميا أو تغييرىا أو , مف خبلليا رصد وتسجيؿ ىذه التصورات البديمة
ستنمي ميارات التفكير العممي السميـ لدى الطمبة، و, إحبلليا بمفاىيـ عممية صحيحة ودقيقة
  . بصورة أفضؿ وبطريقة تتسـ بالفاعميةوسيكتسبوف الحقائؽ والمفاىيـ العممية

 مما يؤكد ,غالبًا ما نرى أف الطمبة ينقموف إلى دفاترىـ نتائج تجارب لـ يطبقوىا أو يروىا ػ7:2:2
عبلقة لو باآلخر، وذلؾ بسبب نقص  وجود حاجز بيف النظري والتطبيؽ وكأف  كؿ منيما ال

اإلمكانات والتجييزات، إضافة إلى عدـ كفاية الوقت المخصص لتدريس المادة أو لكثافة 
 .الصفوؼ بالطبلب مما ال يسمح لكافة الطبلب بمشاىدة كيفية تنفيذ التجربة الفيزيائية بشكؿ جيد

قد يكوف إف دراسة الفيزياء دوف الربط بيف المشكبلت التي تحتميا في الحياة الواقعية  ػ 8:2:2
 في تكويف االتجاىات السمبية التي يظيرىا الطمبة تجاه الفيزياء، وكذلؾ في تدني اً  رئيساً سبب

     . مستواىـ التحصيمي
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، تعاني الكثير مف مدارسنا مف نقص في توافر القاعات المخبرية الخاصة بمادة الفيزياء ػ9:2:2
حتى أف المخابر الموجودة في المدارس تعاني مف نقص كبير في األجيزة المادية واألدوات 

 .المخبرية وأجيزة العرض والمواد البلزمة إلجراء التجارب الفيزيائية أماـ المتعمميف

 يواجو مدرسو مادة الفيزياء صعوبة في تمكيف كؿ متعمـ مف إجراء التجارب بالمخبر أو ػ10:2:2
 لصعوبات مالية أو فنية أو خشية األخطار الناشئة عف ,حتى إجراء عرض بعض التجارب

 .إجرائيا، أو لطوؿ المدة الزمنية التي تستغرقيا التجربة
 :ػ  تحميؿ محتوى كتاب الفيزياء لمصؼ األوؿ الثانوي 3:2

لتحديد المفاىيـ البديمة  (العاـ فقط)تـ تحميؿ محتوى كتاب الفيزياء لمصؼ األوؿ الثانوي 
والمقصود بتحميؿ المادة الدراسية تجزئتيا إلى مجموعة مف النقاط التعميمية التي تشكؿ , الموجودة

ولذلؾ قاـ الباحث بتحميؿ . أي تحديد النقاط التعميمية لمدرس, العناصر التعميمية األولى ليا
المحتوى لكؿ درس مف دروس الوحدة المقررة إلى عدد مف التعاميـ التي تمثؿ النقاط التعميمية 

. لممحتوى
 : ػ تحميؿ محتوى الوحدتيف الدراسيتيف 4:2

تحميؿ المحتوى أسموب ييدؼ في المقاـ األوؿ إلى وصؼ المحتوى وصفًا موضوعيًا ومنيجيًا 
تحديد العناصر المشتركة بيف عدة : وكميًا وقد يركز عمى المفاىيـ األساسية والمفيوـ يعني

 (. 78،ص1998عبدالرحمف،)مواقؼ أو حقائؽ 
ومف المعمـو أف ليس ىناؾ قاعدة ثابتة في تحميؿ محتوى الوحدة الدراسية فقد يؤخذ في االعتبار 
عدد صفحات الكتاب التي تشغؿ موضوعًا معينًا ويستخدـ ىذا األسموب إذا كانت الموضوعات 

وقد تستخدـ أحيانًا المساحات التي يشغميا الموضوع الواحد أو . غير متداخمة إلى حد كبير
 . تستخدـ عناصر المحتوى األساسي

ولذلؾ قاـ الباحث بتحميؿ محتوى كؿ درس مف دروس وحدتي الكيرباء والضوء إلى عدد مف 
وقد بمغ إجمالي ىذه النقاط التعميمية ولكافة الدروس , التعاميـ التي تمثؿ النقاط التعميمية لممحتوى

(: 5)كما يبينيا الجدوؿ   (70)
 
 
 

 عدد النقاط التعميمية و توزيعيا في كؿ درس (5)جدوؿ 
 عنواف

الدرس 
الكيرباء 
الساكنة 

الحقؿ 
الكيربائي 

فرؽ 
الكموف 

الكيربائي 

الكموف 
الكيربائي 

االنعكاس الموف الضوء 
واالنكسار 

الموشور العدسات 
والصفيحة 
المتوازية 
الوجييف 
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عدد النقاط 
التعميمية 

 (تعاميـ)

12 5 3 2 12 4 18 5 9 

 
ومات ب كثافة المفوبمف درس آلخر بسنقاط التعميمية ويعمؿ الباحث اختبلؼ عدد اؿ      

الباحث لمتوسع أكثر في الحديث عف مفيـو ما مف أجؿ  المشكمة لمدرس، وأحيانًا اضطر
زالة الغموض بغية المساعدة عمى سيولة الفيـ . اإليضاح والتبسيط، وا 

 : وفؽ الخطوات التالية (الضوء)و (الكيرباء)وقد تـ تحميؿ محتوى وحدتي 
  .ػ تحديد أىداؼ التحميؿ والمتمثؿ في حصر المفاىيـ البديمة وقد جاءت كما يأتي1:4:2

 . تحديد المفاىيـ العممية–
 .تصنيؼ المفاىيـ العممية حسب تدرجيا مف مفاىيـ عامة إلى مفاىيـ خاصة- 

 .ػ إعداد بطاقات المقابمة اعتمادًا عمى أىـ المفاىيـ العممية

 . ػ تحديد فئات التحميؿ2:4:2
 .تـ تصنيؼ مفاىيـ الوحدتيف المختارتيف إلى مفاىيـ عامة و مفاىيـ فرعية

 : ػ التحقؽ مف صدؽ التحميؿ3:4:2
لمتحقؽ مف صدؽ المحتوى و صدؽ عممية التحميؿ استعاف الباحث بمجموعة مف المحكميف وطمب 

 (: 1)مف السادة المحكميف اإلجابة عف األسئمة التالية كما في الممحؽ 
 ما درجة تغطية التحميؿ لموحدتيف الدراسيتيف؟ 

 ؟ (الضوء)و (الكيرباء)ما شموؿ القائمة لممفاىيـ المتعمقة بكؿ مف وحدتي 
 ما درجة اتفاؽ التحميؿ مع التعاريؼ اإلجرائية لفئات التحميؿ المستخدمة؟ 

 ما الذي يجدوف ضرورة حذفو أو إضافتو إلى التحميؿ؟ 

 : وكذلؾ كانت مالحظات السادة المحكميف
 .ػ إعادة النظر في تعريؼ المفيوـ العاـ والمفيـو الخاص1

 . ػ ال يصاغ المفيـو عمى شكؿ جممة فعمية2

 . (الكموف الكيربائي , التوتر الكيربائي )ػ توضيح بعض التعريفات مثؿ 3

ػ إعادة النظر في بعض المصطمحات العممية وتوحيد استخداميا لمتمييز بيف المفاىيـ المتشابية في 4
 .(الكموف الكيربائي , التوتر الكيربائي )المفيـو 

 :ػ التحقؽ مف ثبات التحميؿ4:4:2
قاـ الباحث بإعادة تحميؿ المحتوى بعد شيريف مف انتياء التحميؿ : لمتحقؽ مف ثبات تحميؿ المحتوى 

:  وتـ حساب الثبات باستخداـ معادلة ىولستي التالية , األوؿ لمتأكد مف ثبات التحميؿ
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                                                                       2س+ 1س / 2.1  س2=  معامؿ الثبات 
 . عدد المفردات المتفؽ عمييا في التحميميف= 2.1حيث س

 .عدد المفردات في التحميؿ األوؿ = 1س
 (. 226، ص2004طعيمة، )عدد المفردات في التحميؿ الثاني = 2س

 . وىي نسبة ثبات مناسبة ألغراض الدراسة (0.89 )وقد بمغ معامؿ ثبات التحميؿ 
 كما استعاف الباحث بعدد مف الباحثيف مف كمية التربية لمتأكد مف ثبات عممية التحميؿ السابقة وذلؾ  

ثـ تـ حساب معامؿ ثبات التحميؿ باستخداـ معادلة , بعد أف زودىـ بالتعاريؼ اإلجرائية التي المعتمدة
وىو قريب نسبيًا مف المعامؿ األوؿ مما يدؿ عمى االتفاؽ الجيد بيف  (0.69)ىولستي السابقة وقد بمغ 

 .التحميؿ األوؿ والثاني
:   وحاجاتيـةطمباؿ تحديد خصائص ػ 5:2

 ومراعاة التعمؽ الفيزياءتساعد معرفة خصائص المتعمميف عمى اختيار موضوعات 
 الثانوي أفراد المجتمع األصمي لمبحث فقد تميز ىذا الصؼ األوؿ ةطمبإذ يشكؿ ىا، وفيالمناسب 
: بما يميالمجتمع 

 . االختبلط بيف الذكور واإلناث ضمف الشعبة الواحدة -1
 .غمبة عدد اإلناث عمى الذكور -2

 .التحصيؿ الدراسي متفاوت بيف الذكور واإلناث -3
الثانوي والصفوؼ األخرى  األوؿومف خبلؿ خبرة الباحث في تدريس ىذا المقرر لطبلب 

 الثانوي في مناىج مرحمة التعميـ تعميـ الفيزياء عمى واقع االطبلع ومف خبلؿ .طرطوسدمشؽ وب
في الجميورية العربية السورية، استطاع الباحث أف يقؼ عمى حاجات الطبلب، ومدى الحاجة 

  :تعميـ الفيزياء وكاف مف أبرز الحاجاتىـ في مجاؿ ؼلتطوير معارفيـ ومواؽ
 .أ ػ افتقار معظـ المدارس لممخابر الفيزيائية المتخصصة بما يوازي تحديث المناىج

 .ب ػ عدـ كفاية الساعات المخصصة لمادة الفيزياء
. ت ػ احتواء مادة الفيزياء الكثير مف المفاىيـ المجردة وغير الواضحة

 
 

 : العمميتطوير المحتوىػ إعداد و6:2
 إعداد المحتوى العممي عمى عدد كبير مف المراجع العربية واألجنبية ةاعتمد الباحث في عممي

عمى شبكة االنترنت في الحصوؿ عمى المراجع المتخصصة لمحصوؿ عمى و, المتعمقة بالوحدة
. المعمومات المطموبة
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، عمد الباحث إلى ة سيؿةواضحصياغًة بعد أف تمت عممية إعداد المحتوى وصياغتو         
كمية  كمية العمـو وفي التحقؽ مف صدؽ المضموف، وذلؾ بعرضو عمى عدد مف السادة المحكميف

 و لمتأكد مف سبلمتو العممية ودقتو، ومستواه العممي بدمشؽ ومديرية التربية بطرطوس التربية
  المبلحظاتجميعبالباحث أخذ و.  األوؿ الثانويتو لمستوى طبلب الصؼ ءـ، ومدى مبلالتربوي

خذ المحتوى العممي شكمو ألسادة المحكميف، وأدخؿ بموجبيا التعديبلت البلزمة عمى المحتوى ليؿ
 .وليكوف بذلؾ قد تـ التحقؽ مف صدؽ المضموف النيائي،

 في المناىج الدراسية قاـ الباحث الفيزياءانطبلقًا مف األىداؼ العامة إلدخاؿ مفاىيـ و
ف تطوير أ (مرسي)ومع أىمية الوحدة نفسيا، ويرى ، بتطوير المحتوى ليتبلءـ مع األىداؼ

 اً رػ تطويإماإما تطويرًا لما يعمـ بيا، و»المحتوى ىو مظير مف مظاىر تطوير المناىج الذي يعني 
لمطريقة التي يعمـ بيا، والواقع الفعمي لممناىج يتضمف االثنيف معًا، وذلؾ أف محتوى المنياج 

 «ية التعميميةػبيعة المعقدة لمعمؿػلطوعمى اوطريقة تدريسو يعتمد كؿ منيما عمى اآلخر، 
  (.160ص,2000قسيس،)

وقد قاـ الباحث بتطوير المنياج، وبتطوير الطريقة، مف الطريقة التقميدية المعتمدة عمى 
.  المتعمـ فييا ىو سيد الموقؼ التعميمييكوفاإللقاء والحفظ إلى طريقة تفاعمية 

: ىاأبرز كاف ؼ,عددًا مف الشروط الواجب توافرىا في المحتوى الدراسي (الفرا)حدد 
 الصحة العممية لممادة المعروضة، وأف تكوف ذات أىمية لممتعمميف مع االستعانة بأحدث- أ

 وقد قاـ الباحث بعرض المفردات التعميمية أواًل،  ثـ المادة العممية بعد .المصادر وأدقيا في بنائيا
 . االتفاؽ عمى المفردات، عمى المحكميف المتخصصيف وموافقتيـ عمى المفردات والمادة

أف تكوف المادة المعروضة وظيفية، وذات فائدة في حياة المتعمميف وأف تسيـ في تحقيؽ - ب
بعض الميارات واالتجاىات والقيـ اإليجابية، وقد تحقؽ ىذا الشرط مف خبلؿ نتائج تطبيؽ 

 طبقتة األولى التي ػالمجموعة التجريبي) الثبلث اتوااالستبانة عمى أفراد عينة البحث بمجموع
. (ت الطريقة التقميديةاعتمد الضابطة التي الثانيةوالمجموعة  ،تدريسي البرنامج اؿ

ومف  تدرج مف السيؿ إلى الصعب،عمى نحو ـأف تكوف المادة العممية في صورة تراكمية   -ت
. عاـ إلى اؿخاصالمحسوس إلى المجرد، ومف اؿ

أف تحقؽ المادة أىداؼ البرنامج والكفايات المحددة مسبقًا، ويمكف االستدالؿ عمى تحقؽ ىذا  -ج
الشرط مف خبلؿ نتائج الطبلب أفراد المجموعة التجريبية في االختبارات التحصيمية البعدية 

  .نة مع تحصيؿ أفراد المجموعات األخرى في االختبارات ذاتياقارالمباشرة والمؤجمة، ـ
 وقد حقؽ .تزادةػريد االسػالقراءات الخارجية والخبرات التعميمية لمف يبأف تسمح المادة لممتعمـ  - د

ع كؿ درس، مع إمكانية ػ تتناسب ـبتدريبات محمولةالباحث ىذا الشرط مف خبلؿ إثراء الدروس 
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 مف خبلؿ تزويد البرنامج التدريسي المقترح بقائمة مف المراجع اإلبحار في عالـ االنترنت،
 .االلكترونية تمكف المتعمميف مف اإللماـ والمتابعة بما يتناسب مع تحصيميـ الدراسي

قاـ في الفيزياء  تي الكيرباء والضوءوفي ضوء ىذه الشروط وتحقيقًا لؤلىداؼ المقررة مف وحد
:  وفقًا لآلتيتي الكيرباء والضوء دروس وحد بعرضالباحث

:  تقويـ المفردات التعميمية لمدروسػ 7:2
بعد مراجعة عدد مف المراجع المتخصصة، قاـ الباحث بوضع المفردات التعميمية لكؿ        

 (الكيرباء والضوء)تعميـ الوحدة المقررة ، تغطي أىداؼ سعةالتوالضوء   الكيرباءدرس مف دروس
 : كما يميفي المناىج الدراسيةفي الفيزياء 

 الكيرباءوحدة دروس ؿالتعميمية المفردات  ( 6 )جدوؿ 
 أربع دروس/  وحدة الكيرباء 

  الحقؿ الكيربائي:الدرس الثاني  الكيرباء الساكنة: الدرس األول 
 ػ أنواع الشحنات الكيربائية1
 ػ  تفاعؿ الشحنات 2
 ػ الشحنة الساكنة3
 ػ األجساـ المشحونة 4
 ػ انتقاؿ الشحنة 5
 ػ االلتصاؽ الساكف 6
 ػ التفريغ الساكف7
 ػ الشرارة والبرؽ8 
 ػ الكشؼ عف الشحنة9 
 ػ الكيرباء الساكنة10 

 ػ الحقؿ الكيربائي1
ػ 3ػ خصائص الحقؿ الكيربائي لشحنة نقطية 2

 خطوط الحقؿ الكيربائي
 ػ الحقؿ الكيربائي المنتظـ4 

 

  الكموف الكيربائي: رابعالدرس ال  فرؽ الكموف الكيربائي:الدرس الثالث 
 ػ فرؽ الكموف الكيربائي 1
 ػ فرؽ الكموف وعمؿ القوى الكيربائية2

 ػ الكموف الكيربائي1

 
 

 الضوءوحدة دروس ؿالتعميمية المفردات  (7)جدوؿ 
 خمس دروس/ وحدة الضوء 

  الموف:الدرس الثاني   الضوء:الدرس األول 
ػ األشياء المضاءة 1
 ػ الضوء مف األشياء المضيئة 2

 ػ األلواف1
 ػ األلواف المتتامة2
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 ػ الضوء المتوىج3
 ػ الضوء الفموري4
 ػ ضوء الحيواف5
 ػ المصابيح الضوئية6 
 ػ ضوء بخار الصوديـو7 
 ػ ضوء النيوف8
 ػ ضوء التنغستيف واليالوجيف9

 ػ الضوء اليندسي والحـز الضوئية10
 ػ الضوء البسيط والضوء المركب 11

 ػ لوف السماء 3

 

  العدسات: رابعالدرس ال  االنعكاس واالنكسار:الدرس الثالث 
 ػ سرعة الضوء1
 ػ المرايا المستوية3ػ المرايا2
 ػ المرايا المقعرة4
 ػ المرايا المحدبة5
 ػ انعكاس الضوء وانكساره6
 ػ االنعكاس المنتظـ وغير المنتظـ7
 ػ صور األجساـ باالنعكاس8
 ػ االنعكاس الكمي والزاوية الحرجة9

 ػ انكسار الضوء10
 ػ الزاوية الحرجة11
ػ العالقة بيف معامؿ االنكسار لوسط وجيب 12

 الزاوية الحرجة
ػ بعض التطبيقات لالنعكاس الكمي الداخمي 13
 ػ االنعكاس عند السطوح الكروية 14
ػ السراب  15

 

 ػ العدسات1
 ػ العدسات المحدبة 2
 ػ العدسات المقعرة3
 ػ القانوف العاـ لممرايا والعدسات4

 

  الموشور والصفيحة المتوازية الوجييف:خامس الدرس ال
 ػ الموشور 1
 ػ االنحراؼ في الموشور الثالثي 2
 ػ قوانيف الموشور3
 ػ تحمؿ الضوء في الموشور الثالثي4



 إخزاءاد انجحث وأدواته                  :   انفصم انزاثع    

 

 154 

 ػ الموشور الرقيؽ5 
 ػ الصفيحة المتوازية الوجييف 6 
 ػ مسير شعاع ضوئي عبر صفيحة متوازية الوجييف 7
 ػ االنزالؽ الجانبي لشعاع عبر صفيحة متوازية الوجييف8

 
 مف عددبعد ذلؾ قاـ الباحث بعرض ىذه المفردات أواًل عمى األساتذة المشرفيف، ثـ عمى 

وعدد مف مدرسي مادة الفيزياء ، بدمشؽ األساتذة أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية 
 ىذه المفردات لؤلىداؼ مبلئمةوذلؾ لموقوؼ عمى مدى والموجييف المختصيف لمادة الفيزياء 

. (وحدتي الكيرباء والضوء)الفيزياء الموضوعة لمادة 
وأدخؿ بموجبيا التعديبلت ، ف بإبداء المبلحظات التي أفاد منيا الباحثوقاـ السادة المحكـ

 : اآلتي (8)جدوؿ اؿوالضوء كما ىو مبيف في  الكيرباءالمفردات التعميمية لوحدة بح المبلئمة لتص
  بعد التعديؿالكيرباءوحدة دروس ؿالتعميمية المفردات  (8)جدوؿ 

 أربع دروس/  وحدة الكيرباء 
 الحقؿ الكيربائي:  الدرس الثاني  الكيرباء الساكنة: الدرس األول 

 ػ مقدمة1
 ػ أنواع الشحنات الكيربائية2
 ػ  تفاعؿ الشحنات 3
 ػ الشحنة الساكنة4
 ػ األجساـ المشحونة 5
 ػ انتقاؿ الشحنة 6
 ػ االلتصاؽ الساكف 7
 ػ التفريغ الساكف8
 ػ الشرارة والبرؽ9 
 ػ الكشؼ عف الشحنة10 
 ػ الكيرباء الساكنة11 

 ػ تدريبات محمولة12
  ػ خاتمة13

 ػ مقدمة1
 ػ الحقؿ الكيربائي2
ػ 4ػ خصائص الحقؿ الكيربائي لشحنة نقطية 3

 خطوط الحقؿ الكيربائي
 ػ الحقؿ الكيربائي المنتظـ5
 ػ تدريبات محمولة6
  ػ خاتمة7

 الكموف الكيربائي:  رابعالدرس ال فرؽ الكموف الكيربائي: الدرس الثالث 
 ػ مقدمة1
 ػ فرؽ الكموف الكيربائي 2
 ػ فرؽ الكموف وعمؿ القوى الكيربائية3

 ػ مقدمة1
 ػ الكموف الكيربائي2
 ػ تدريبات محمولة3
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 ػ تدريبات محمولة4
  ػ خاتمة5

  ػ خاتمة4

 :(9)جدوؿ اؿالضوء فيي مبينة في لمفردات التعميمية لوحدة أما بالنسبة ؿ
  بعد التعديؿالضوءوحدة دروس ؿالتعميمية المفردات  (9)جدوؿ 

 خمس دروس/ وحدة الضوء 
 الموف: الدرس الثاني  الضوء: الدرس األول 

ػ الضوء مف 3ػ األشياء المضاءة2ػ مقدمة1
 األشياء المضيئة 

 ػ الضوء المتوىج4
 ػ الضوء الفموري5
 ػ ضوء الحيواف6
 .ػ المصابيح الضوئية7
 ػ ضوء بخار الصوديـو8
 ػ ضوء النيوف9

 ػ ضوء التنغستيف واليالوجيف10
 ػ الضوء اليندسي والحـز الضوئية11
 ػ الضوء البسيط والضوء المركب12

 ػ تدريبات محمولة13
 ػ خاتمة14

 ػ مقدمة1
 ػ األلواف 2
 ػ األلواف المتتامة3
 ػ لوف السماء 4

ػ تدريبات محمولة 5
 ػ خاتمة6

 العدسات:  رابعالدرس ال االنعكاس واالنكسار: الدرس الثالث 
 ػ مقدمة1
 ػ سرعة الضوء2
 ػ المرايا المستوية4ػ المرايا3
 ػ المرايا المقعرة5
ػ المرايا المحدبة 6
 ػ انعكاس الضوء وانكساره7
 ػ االنعكاس المنتظـ وغير المنتظـ8
 ػ صور األجساـ باالنعكاس9

 ػ االنعكاس الكمي والزاوية الحرجة10
ػ انكسار الضوء 11
ػ العالقة بيف معامؿ االنكسار لوسط وجيب 12

 ػ مقدمة1
 ػ العدسات2
 ػ العدسات المحدبة 3
 ػ العدسات المقعرة4
 ػ القانوف العاـ لممرايا والعدسات 5

 ػ تدريبات محمولة6
 ػ خاتمة7
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 ػ الزاوية الحرجة13
ػ بعض التطبيقات لالنعكاس الكمي الداخمي 14
 ػ االنعكاس عند السطوح الكروية 15
 ػ السراب 16

ػ تدريبات محمولة 17
 ػ خاتمة18

 الموشور والصفيحة المتوازية الوجييف: خامس الدرس ال
 ػ مقدمة1
 ػ الموشور 2
 ػ االنحراؼ في الموشور الثالثي 3
 ػ قوانيف الموشور4
 ػ تحمؿ الضوء في الموشور الثالثي5
 ػ الموشور الرقيؽ6
 ػ الصفيحة المتوازية الوجييف 7
 ػ مسير شعاع ضوئي عبر صفيحة متوازية الوجييف 8
 ػ االنزالؽ الجانبي لشعاع عبر صفيحة متوازية الوجييف9

 ػ تدريبات محمولة10
 ػ خاتمة11

: تحديد األىداؼ السموكية لموحدتيف المقررتيفػ 8:2
في المجاؿ  (بموـ) طبقًا لتصنيؼ تيف المقررتيف السموكية لموحدىداؼ قاـ الباحث بتصنيؼ األ

بمغ عدد األىداؼ  حيث, (ػ التطبيؽ ػ التحميؿ ػ التركيب (االستيعاب)التذكر ػ الفيـ )المعرفي، 
، (8) كما بينو الممحؽ ىدفاً  (128)المقررة س وفي الدر ءوالضو الكيرباء تيىا وحدتالتي تضمف

ويمكف مبلحظة ىذه األىداؼ ونسبتيا في ، وتوزعت عمى المجاالت المعرفية والوجدانية والميارية
 (:20ػ10)وؿ االدروس مف خبلؿ الجد

 

 

  الكيرباءعدد األىداؼ السموكية لمدرس المبرمج األوؿ مف وحدة  (10)جدوؿ 

  (21 )الكيرباء الساكنة : الدرس األوؿ /  الوحدة الثالثة
 معػرفػػػػػػػػػػػػي وجداني مياري المجال

 تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر المستوى
 1 1 ػ 4 6 7 1 1 اللعد  
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 4,76 4,76 ػ 19,05 28,57 33,33 4,76 4,76 الممووي  
  الكيرباءعدد األىداؼ السموكية لمدرس المبرمج الثاني مف وحدة  (11)جدوؿ 

  (13 )الحقؿ الكيربائي : الدرس الثاني /  الوحدة الثالثة
 معػرفػػػػػػػػػػػػي وجداني مياري المجال

 تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر المستوى
 1 1 1 3 3 2 1 1 اللعد  
 7,69 7,69 7,69 23,08 23,08 15,38 7,69 7,69 الممووي  

  الكيرباءعدد األىداؼ السموكية لمدرس المبرمج الثالث مف وحدة  (12)جدوؿ 

  (13 )فرؽ الكموف الكيربائي : الدرس الثالث /  الوحدة الثالثة
 معػرفػػػػػػػػػػػػي وجداني مياري المجال

 تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر المستوى
 1 ػ ػ 4 2 4 1 1 اللعد  
 7,69 ػ ػ 30,77 15,38 30,77 7,69 7,69 الممووي  

  الكيرباءعدد األىداؼ السموكية لمدرس المبرمج الرابع مف وحدة  (13)جدوؿ 

  (9 )التوتر الكيربائي : الدرس الرابع /  الوحدة الثالثة
 معػرفػػػػػػػػػػػػي وجداني مياري المجال

 تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر المستوى
 1 1 ػ 3 ػ 2 1 1 اللعد  
 11,11 11,11 ػ 33,33 ػ 22,22 11,11 11,11 الممووي  

  الضوءعدد األىداؼ السموكية لمدرس المبرمج األوؿ مف وحدة  (14)جدوؿ 

  (20 ) الضوء: الدرس األوؿ /  الوحدة الرابعة
 معػرفػػػػػػػػػػػػي وجداني مياري المجال

 تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر المستوى
 1 2 1 2 5 7 1 1 اللعد  
 5 10 5 10 25 35 5 5 الممووي  

 

  الضوءعدد األىداؼ السموكية لمدرس المبرمج الثاني مف وحدة  (15)جدوؿ 

  (9 ) الموف: الدرس الثاني /  الوحدة الرابعة
 معػرفػػػػػػػػػػػػي وجداني مياري المجال

 تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر المستوى
 1 ػ ػ 2 2 2 1 1 اللعد  
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 11,11 ػ ػ 22,22 22,22 22,22 11,11 11,11 الممووي  
  الضوءعدد األىداؼ السموكية لمدرس المبرمج الثالث مف وحدة  (16)جدوؿ 

  (18 ) االنعكاس واالنكسار: الدرس الثالث /  الوحدة الرابعة
 معػرفػػػػػػػػػػػػي وجداني مياري المجال

 تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر المستوى
 1 ػ 2 7 1 5 1 1 اللعد  
 5,55 ػ 11,11 38,89 5,55 27,78 5,55 5,55 الممووي  

  الضوءعدد األىداؼ السموكية لمدرس المبرمج الرابع مف وحدة  (17)جدوؿ 

  (10 ) العدسات: الدرس الرابع /  الوحدة الرابعة
 معػرفػػػػػػػػػػػػي وجداني مياري المجال

 تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر المستوى
 1 ػ ػ 3 1 3 1 1 اللعد  
 10 ػ ػ 30 10 30 10 10 الممووي  

  الضوءعدد األىداؼ السموكية لمدرس المبرمج الخامس مف وحدة  (18)جدوؿ 

  (15 ) الموشور والصفيحة المتوازية الوجييف:الدرس الخامس /  الوحدة الرابعة
 معػرفػػػػػػػػػػػػي وجداني مياري المجال

 تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر المستوى
 1 ػ 2 4 1 5 1 1 اللعد  
 6,66 ػ 13,33 26,67 6,66 33,33 6,66 6,66 الممووي  

 
 
 
 
 
 

عدد األىداؼ السموكية لمدروس المبرمجة موزعة عمى مجاالت األىداؼ الثالثة  (19)جدوؿ 
   مع النسب المئوية لمستوياتيا

  (128 )المجموع الكمي لمدروس 
 معػرفػػػػػػػػػػػػي وجداني مياري المجال

 تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر المستوى
 9 5 6 32 21 37 9 9 اللعد  
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 7,03 3,91 4,69 25 16,41 28,91 7,03 7,03 الممووي  
 :بوضع االستنتاجات اآلتية (19)تسمح دراسة معطيات الجدوؿ 
وىي نسب قميمة بالمقارنة , (7,03)واألىداؼ الوجدانية , (7,03)أ ػ بمغت نسبة األىداؼ الميارية 

مع النسب المعرفية وىذا يعود لتداخؿ األىداؼ الميارية والوجدانية بشكؿ كبير مع 
 .األىداؼ المعرفية

, تركيب, تحميؿ, تطبيؽ, فيـ, تذكر)ب ػ وصمت نسبة األىداؼ المعرفية بمستوياتيا المختمفة 
وىي تعتبر نسبة مرتفعة والسبب في ذلؾ احتواء الدروس عمى كمية  (85,94)إلى  (تقويـ

وألف المعارؼ ىي األساس . كبيرة مف المعارؼ التي يجب عمى المتعمميف استيعابيا وفيميا
 .الذي يعتمد عميو الكتساب الميارات والقيـ واالتجاىات الخاصة بالفيزياء ككؿ

يبلحظ ارتفاع النسب المئوية لؤلىداؼ في مستوى الفيـ بالنسبة لكؿ درس عمى حدة، ج ػ 
وىذا شيء منطقي ألف مستوى الفيـ يدؿ عمى نجاح المتعمـ في أدائو , ولممجموعة ككؿ

كما أف الفيـ ضروري لمقياـ بعمميات التحميؿ والتركيب  أعمااًل معينة تدؿ عمى فيمو،
صدار األحكاـ، مما قد ينعكس  وألف الفيـ . في سموؾ الطالب وتحصيمو واتجاىاتو يجابياً إوا 

 .يدؿ عمى قدرة الطالب عمى تعديؿ مفاىيمو البديمة
عرضيا   بعد ،ومبلئمتيا لمدروساألىداؼ السموكية صياغة وقد جرى التحقؽ مف صدؽ 

قدموا  عمى األساتذة المشرفيف، ومف ثـ عمى عدد مف السادة المحكميف في كمية التربية، الذيف 
ىـ ونصائحيـ، ومف ثـ قاـ الباحث بإجراء التعديبلت عمى األىداؼ في ضوء اتلمباحث مبلِحظ
 .اتتمؾ المبلحظ

 
 
 
 
 

توزع األىداؼ السموكية لمدروس المقررة وكيفية توزعيا عمى المجاالت  (20)يبيف الجدوؿ 
.   الثبلث المعرفية والوجدانية والميارية

 توزع األىداؼ السموكية لمدروس  (20)جدوؿ 
 أىداؼ معرفية أىداؼ وجدانية أىداؼ ميارية 

وحدة الكيرباء 
 19 1 1 الدرس األوؿ
 11 1 1 الدرس الثاني
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 11 1 1 الدرس الثالث
 7 1 1الدرس الرابع 

وحدة الضوء 
 18 1 1الدرس األوؿ 
 7 1 1الدرس الثاني 
 16 1 1الدرس الثالث 
 8 1 1الدرس الرابع 

 13 1 1الدرس الخامس 
 110 9 9 إجمالي األىداؼ لمدروس

توزع األىداؼ المعرفية بمستوياتيا , (8ػ7)كما توضح األشكاؿ  (22ػ21)تبيف الجداوؿ 
: الستة لدروس وحدتي الكيرباء والضوء
: ػ بالنسبة لدروس وحدة الكيرباء

 توزع المستويات الستة لألىداؼ المعرفية لدروس وحدة الكيرباء (21)جدوؿ 
 تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر 

 1 1 ػ 4 6 7 الدرس األوؿ
 1 1 1 3 3 2 الدرس الثاني
 1 ػ ػ 4 2 4 الدرس الثالث
 1 1 ػ 3 ػ 2الدرس الرابع 

 
 
 
 

 
 

: ػ بالنسبة لدروس وحدة الضوء
 توزع المستويات الستة لألىداؼ المعرفية لدروس وحدة الضوء (22)جدوؿ 

 تقويـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر 
 1 2 1 2 5 7 الدرس األوؿ
 1 ػ ػ 2 2 2 الدرس الثاني
 1 ػ 2 7 1 5 الدرس الثالث
 1 ػ ػ 3 1 3الدرس الرابع 
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 1 ػ 2 4 1 5الدرس الخامس 
 

:  وتقويموتيف المقررتيفإعداد المحتوى العممي لموحدػ 9:2
 عمد الباحث إلى كتابة أو إعداد النيائي،بعد أف تـ اعتماد المفردات التعميمية في شكميا 

: يأت معتمدًا عمى ما يتيف المقررتيفالمحتوى العممي لموحد
  . المحتوى األىداؼ الموضوعة لموحدةحقؽأف يػ 
. أف يكوف مناسبًا لمستوى الطبلبػ 
تربية شخصية الطالب في جميع جوانبيا تربية متكاممة، متوازنة،  »:يترجـ اليدؼ التاليأف ػ 

  (.8ص,1999وزارة التعميـ العالي،) «وتنمية حب الطالب لمعمؿ ليسيـ في عممية التنمية الشاممة
 إعداد المحتوى العممي عمى عدد كبير مف المراجع والمصادر الحديثة ةاعتمد الباحث في عمميػ 

كما قاـ الباحث بمراسمة بعض المراكز العممية ذات العبلقة , العربية واألجنبية المتعمقة بالوحدة
 لمحصوؿ عمى أحدث ما لدييا مف مراجع ومصادر، وكذلؾ اعتمد  في بعض الدوؿ العربية

الباحث عمى شبكة االنترنت في الحصوؿ عمى المراجع المتخصصة لمحصوؿ عمى المعمومات 
 .المطموبة

تنظيـ الفقرات وفؽ تـ ، وةسيؿو ةواضحصياغًة بعد أف تمت عممية إعداد المحتوى وصياغتو ػ 
عمد الباحث إلى التحقؽ مف صدؽ المضموف، وذلؾ بعرضو عمى  ،(5ممحؽ رقـ )ترقيـ واضح 

لمتأكد  بدمشؽ ومديرية التربية بطرطوس  كمية التربية كمية العمـو وفي عدد مف السادة المحكميف
تو لمستوى طبلب الصؼ ءـ، ومدى مبل والتربويمف سبلمتو العممية ودقتو، ومستواه العممي

 :ىيفكانت أىـ المبلحظات  ،األوؿ الثانوي
 . اعتماد لغة سيمة إلعداد البرنامج التدريسيأ ػ

. ب ػ ضرورة تطبيؽ البرنامج عمى أكبر عينة ممكنة مف الطبلب إذا سمحت اإلمكانيات بذلؾ
بيذه الباحث أخذ .  حذؼ بعض المفيومات أو الفقرات المتكررة لتكوف أكثر دقة ووضوحاً  ػت

خذ المحتوى العممي شكمو أالمبلحظات، وأدخؿ بموجبيا التعديبلت البلزمة عمى المحتوى لي
وليكوف بذلؾ قد تـ التحقؽ مف صدؽ المضموف الذي جرى فيما بعد تطويره مف خبلؿ  النيائي،

 (.جمعيةالفردية واؿ)التغذية الراجعة في التجارب االستطبلعية 
 :ػ التصميـ التجريبي لمبحث3

تييئة الظروؼ والعوامؿ المناسبة المحيطة بالظاىرة المراد "التصميـ التجريبي يعني 
 (.256،ص1999عزيز وأنور،)" دراستيا بطريقة معينة ومبلحظة ما يحدث
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 التصميـ التجريبي وجود تكافؤ بيف المجموعتيف التجريبية تحيث تفترض الدراسات ذا
والضابطة في متغيرات الدراسة، وذلؾ قبؿ تقديـ المتغير المستقؿ، أي أال يكوف ىناؾ فروؽ دالة 

 األخرى، وذلؾ كي يتمكف الباحث مف تفسير الفروؽ بيف تإحصائيًا بيف المجموعتيف في المتغيرا
وبناًء عمى ذلؾ فقد تـ اختيار التصميـ التجريبي , المجموعتيف في ضوء تأثير المتغير المستقؿ
 . ألنو أكثر الوسائؿ مبلئمة ألغراض الدراسة

وقد اتبع الباحث المنيج التجريبي لدراسة فاعمية برنامج تدريسي مقترح في تصويب 
التصميم ( 23) جدول يىضح الو, بعض المفاىيـ الفيزيائية البديمة وفؽ مفيـو التعمـ النشط

. بحثالتجريبي المتبع في ال

 بحث التصميم التجريبي المتبع في ال(23) جدول

 التطبيؽ الميداني لمبحث
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 إناث ذكور إناث ذكور
 االختبار القبمي لتحديد المفاىيـ الفيزيائية البديمة

 الطريقة المعتادة البرنامج التدريسي وفؽ مفيـو التعمـ النشط
 االختبار البعدي المباشر
 االختبار البعدي المؤجؿ 

 المعالجة اإلحصائية في الدراسة
تعتمد إستراتيجية التعمـ النشط المستخدمة في البحث عمى المناقشة في مجموعات متباينة الحجـ 

إضافة إلى االنترنيت والتجارب العممية واستخداـ األنشطة العممية التي تسيـ في , مف الطمبة
 الُمعد مف قبؿ تدريسيالنموذج اؿ (24) جدوؿيوضح اؿو , تصويب المفاىيـ الفيزيائية البديمة

. الباحث
 

  الُمعد مف قبؿ الباحثتدريسيالنموذج اؿ( 24)جدوؿ 
بعض المفاىيـ  حوؿ الطمبةلرصد التصورات الخاصة في ذاكرة  اعتماد استراتيجيات التعمـ النشط

 ىـ  تفكير موضوع التعمـ مف خبلؿ سؤاؿ مبدئي إلثارةالبديمةالفيزيائية 
 ىـتزويدو,  غير معمومة اإلجابة عند الطمبة البديمةالفيزيائيةحوؿ بعض المفاىيـ  عدة أسئمة طرح

عدـ قدرتيـ عمى اإلجابة عند  ات اإلجاببعضب
فاىيـ بحث عف الحموؿ المناسبة لمـؿأماـ الطمبة ؿ اقتراح واختيار بعض النشاطات التعميمية

المطروحة الفيزيائية البديمة 
  لتفسير الموقؼ المثاراإلجابة عمى ىـحث واالىتماـ باألسئمة أو االقتراحات التي يعرضيا الطمبة
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 البديمة الفيزيائيةحوؿ بعض المفاىيـ 
 مناقشة أفراد المجموعة الواحدة حوؿ ىذه التصورات والتفسيرات

مناقشة المدرس لكؿ مجموعة حوؿ ىذه التصورات والتفسيرات باستخداـ المناقشة الحوارية إليجاد 
 معالجة صحيحة لممعمومات وتصويبيا

إيجاد حالة مف التكيؼ بيف تصورات الطمبة حوؿ المفاىيـ الفيزيائية البديمة والتصورات العممية 
 الصحيحة بالمناقشات الحوارية 

 التأكدتدويف النتائج بعد و بمغتيـ الخاصةالصحيح الفيزيائي حث الطمبة عمى صياغة المفيـو 
درس قبؿ الـصحتيا مف مف 

وفي ضوء الخطوات السابقة في كؿ حصة ولكؿ مجموعة تـ إعداد أوراؽ عمؿ لجميع المفاىيـ 
: وتتضمف كؿ ورقة عمؿ التساؤالت التالية, الفيزيائية البديمة التي سيتـ تعمميا

أو الشكؿ الذي  .(المفيـو الفيزيائي البديؿ)ػ أكتب أكبر عدد مف تصوراتؾ الخاصة حوؿ مفيـو 
. أمامؾ

. ػ فسر التصورات السابقة وسجميا ىنا
حوؿ تصورات كؿ فرد حوؿ ىذا المفيـو الفيزيائي  (ضمف المجموعات)ػ أبدأ في مناقشة زمبلئؾ 

. أو الظاىرة
. التصورات والتفسيرات الممكنة لكؿ ظاىرة أو حدث ػ ناقش مدرسؾ حوؿ

 . لمظاىرة أو الحدث ػ ىؿ يمكف اآلف توضيح تصورؾ الصحيح لممفيـو الفيزيائي البديؿ
 :ػ مجتمع البحث وعينتو4

في مدارس مدينة يتألؼ المجتمع األصمي لمدراسة مف جميع طمبة الصؼ األوؿ الثانوي 
وذلؾ وفقًا إلحصائيات مديرية التربية في طرطوس  / 1169/ والبالغ عددىـ , طرطوس الرسمية

(.   25)كما ىو موضح بالجدوؿ , ـ2011ػ2010لعاـ 
 

 2011- 2010عدد طمبة الصؼ األوؿ الثانوي لمعاـ  (25)الجدوؿ 
 مدينة طرطوس

 1169 المجتمع األصمي
 574 عدد الطمبة الذكور
 565 عدد الطمبة اإلناث

 136 عينة الدراسة
وقد تـ . اعتمد الباحث في تطبيؽ بحثو عمى إحصاء مديرية التربية في محافظة طرطوس

 .مف العينة الكمية%  11,6التطبيؽ عمى 
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 عينة البحث عمى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مدارس مدينة طرطوس الرسمية تواشتمؿ
أما طمبة الصؼ األوؿ , ومدرسي مادة الفيزياء والمدرسيف األوائؿ والموجييف االختصاصييف فييا

وتـ اختيار العينة المقصودة . الثانوي فكانوا مف ثانويتي الشييد إياد عطية والشييد غياث أحمد
وتوزيعيـ إلى مجموعتيف , مف الطمبة الذيف يحمموف مفاىيـ بديمة بعد تطبيؽ االختبار عمييـ

وتجريبية جمعت معًا ليتـ تدريسيا وفقًا لمبرنامج التدريسي المقترح وفؽ , ضابطة بقيت في شعبيا
 . مفيـو التعمـ النشط

قسمت إلى مجموعتيف /  136/بمغت عينة البحث لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي عمى 
طالبًا وطالبة كما ىو موضح / 68/وضابطة مؤلفة مف , طالبًا وطالبة/ 68/تجريبية مؤلفة مف 

 (.26)في الجدوؿ 
مجتمع الدراسة  (26)جدوؿ 

 المدرسة
 الجنس

 المجموع
 إناث ذكور

 248 130 118 مدرسة إياد عطية

 256 126 130 مدرسة غياث أحمد

 504 256 248 المجموع

حدد الباحث المدرستيف المذكورتيف سابقًا بسبب سكنو في تمؾ المنطقة، وذلؾ ليتسنى لو 
 . الدراسة في المدرستيف عف كثبذالعمؿ ومتابعة تنفي

قاـ الباحث بانتقاء عينة الدراسة بطريقة مقصودة مف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي، حيث 
تـ تحديد الشعب التي تمثؿ المجموعة التجريبية، وكذلؾ الشعب التي تمثؿ المجموعة الضابطة 

وشعبتيف مف مدرسة , وىكذا تـ اختيار شعبتيف مف مدرسة إياد عطية, في كؿ مف المدرستيف
 .غياث أحمد لتمثيؿ عينة الدراسة

طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي، وتـ  (136)حيث بمغت عينة الدراسة 
اختيار شعبتيف مف كؿ مدرسة إحداىما تمثؿ المجموعة التجريبية وتشمؿ الذكور البالغ عددىـ 

طالبة، واألخرى تمثؿ المجموعة الضابطة وتشمؿ  (34)طالبًا، واإلناث البالغ عددىف  (34)
 .طالبة (34)طالبًا، واإلناث البالغ عددىف (34)الذكور البالغ عددىـ 

. يبيف توزيع أفراد عينة الدراسة عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة (27)والجدوؿ 
 توزيع أفراد العينة (27)جدوؿ 
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 المجموعة
 الجنس

 المجموع
 عدد اإلناث عدد الذكور

 68 34 34 التجريبية

 68 34 34 الضابطة

 136 68 68 المجموع

: ػ تكافؤ المجموعتيف5

التوزيع العشوائي مف شأنو تحقيؽ التكافؤ بيف المجموعتيف، إال أف الباحث ارتأى ضبط 
بعض المتغيرات األخرى الذي يعتقد أف ليا تأثيرًا عمى المتغير التابع، وحرصًا منو عمى تحقيؽ 

: التكافؤ قاـ بالخطوات اآلتية
 :ػ العمر الزمني1:5

حصؿ الباحث عمى أعمار طمبة مجموعتي الدراسة مف السجبلت الخاصة في 
، حيث تراوحت أعمار طمبة المجموعتيف ما (مدرسة إياد عطية، ومدرسة غياث أحمد)المدرستيف 

 .سنة (16ػ15)بيف 

 :ػ اختبار التحصيؿ القبمي2:5

, عمى عينة الدراسة (3)ممحؽ  (البعدي/ القبمي)تـ توضيح تعميمات اختبار التحصيؿ 
طالبًا  (68)لممجموعتيف التجريبية والضابطة المكونة مف , طالبًا وطالبة (136)البالغ عددىا 

 (.مجموعتي الدراسة)طالبة  (68)و

في بداية الفصؿ الدراسي الثاني في  (البعدي/ القبمي)ولبياف اليدؼ فقد طبؽ االختبار
لقياس تحصيؿ عينة الدراسة لمجوانب المعرفية لممحتوى العممي المتضمف  (19/1/2011)يـو 

. لموحدات المدروسة، ولتحديد تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة

ولمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ بدء التطبيؽ النيائي ألدوات 
, البحث قاـ الباحث باختبار الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية الظاىرية باستخداـ اختبار ستودنت

(.  28)وتفريغ نتائج الدراسة لبلختبار القبمي كما يبينو الجدوؿ 

 (المقررتيف تيفوحداؿالبدائؿ االختيارية لمفاىيـ )  نتائج االختبار القبمي(28)الجدوؿ 
 البػدائػؿ      االختيػاريػة المفاىيـ

 (خاطئة)إجابات اختيارية بديمة  إجابة صحيحة
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   4البديؿ   3البديؿ   2البديؿ   1البديؿ 
 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

 50 34 20,59 14 22,06 15 7,35 5 التوتر الكيربائي

 33,82 23 25 17 30,88 21 10,29 7 فرؽ التوتر الكيربائي

الكموف الكيربائي في نقطة 
 مف دارة كيربائية

7 10,29 19 27,94 23 33,82 19 27,94 

فرؽ الكموف الكيربائي بيف 
 نقطتيف مف دارة كيربائية

8 11,76 23 33,82 15 22,09 22 32,35 

 33,82 23 23,53 16 30,88 21 11,76 8 قانوف مصونية الشحنة

 32,35 22 26,47 18 27,94 19 13,24 9 التفريغ الكيربائي

شدة الحقؿ الكيربائي في 
نقطة معينة تقع في حقؿ 

 شحنة كيربائية

9 13,24 15 22,09 29 42,65 15 22,09 

 35,29 24 27,94 19 23,53 16 13,24 9 الحقؿ الكيربائي  

 25 17 25 17 36,76 25 13,24 9 الحقؿ الكيربائي المنتظـ

 38,24 26 20,59 14 26,47 18 14,71 10 قانوف كولوف

 27,94 19 35,29 24 20,59 14 16,18 11 العدسة

 33,82 23 23,53 16 26,47 18 16,18 11 الموشور

 20,59 14 20,59 14 42,65 29 16,18 11 الضوء الفيزيائي

 14,71 10 36,76 25 32,35 22 16,18 11 الضوء اليندسي

 26,47 18 45,59 31 10,29 7 17,65 12 ظاىرة السراب

 44,12 30 19,12 13 19,12 13 17,65 12  الثالثيالموشور

مفيـو الموف األزرؽ 
 لمسماء

12 17,65 36 52,94 14 20,59 6 8,82 

 32,35 22 25 17 23,53 16 19,12 13 المرايا

ظاىرة السراب المعكوسة 
 (القطبي )

13 19,12 22 32,35 15 22,09 18 26,47 

 27,94 19 27,94 19 25 17 19,12 13 الموشور الرقيؽ

 
النسبة المئوية لعينة الدراسة التي اختارت اإلجابة ( 28)الجدوؿ في  (1)يمثؿ البديؿ

. النسب المئوية لعينة الدراسة التي اختارت إجابة خاطئة (4 و3 و2)الصحيحة، وتمثؿ البدائؿ 
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وتشير ىذه النتائج إلى وجود العديد مف التصورات البديمة ساىمت في عدـ تمكف الطمبة مف 
وبناء اختياراتيا عمى أسباب غير عممية أو غير , اختيار ما يعبر عف المفاىيـ العممية الصحيحة

. متعمقة بالمفاىيـ التي تـ تحديدىا
لطمبة عينة البحث والتصورات البديمة األكثر  ويبيف الجدوؿ السابؽ نتائج االختبار القبمي

ألكثر أىمية وشيوعًا حسب ىذه ا ومف بيف ىذه التصورات .أىمية واألقؿ أىمية وشيوعًا لدييـ
 الكموف الكيربائي في نقطة مف دارة كيربائيةالدراسة التوتر الكيربائي وفرؽ التوتر الكيربائي و

ويبرر الباحث ذلؾ أف الطرائؽ التقميدية ، الكموف الكيربائي في نقطة مف دارة كيربائيةوفرؽ 
وبالتالي , ال تراعي ما لدى الطبلب مف تصورات وأفكار أثناء التدريسلتدريس مثؿ ىذه المفاىيـ 

 .غير واضحة وقابمة لمتأويؿ حسب القدرات العقمية لمطمبة ىذه التصورات واألفكار تصبح
لتحميؿ الفرؽ بيف متوسطي  (t)وقاـ الباحث بتحميؿ النتائج إحصائيًا، حيث استخدـ اختبار

 القبمي ؽفي التطبي (الذكور واإلناث) والمجموعة الضابطة ةدرجات طمبة المجموعة التجريبي
الختبار التحصيؿ الدراسي، وتـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات الطمبة 

(. 31,30,29)فكانت المجموعتاف متكافئتيف كما توضحو الجداوؿ , لكؿ مف المجموعتيف

 

 

 
لداللة الفرؽ بيف متوسطي   (t)المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (29)جدوؿ 

 في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي (الذكور واإلناث)درجات طمبة المجموعة التجريبية 

المجموعة 
 التجريبية
 

 المتوسط العدد

 الحسابي

 لمدرجات

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
t 

المحسو
 بة

 قيمة
 (ت )

 الجدولية

 درجة
 الحرية

d f 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig) 

 القرار

 3,041 20,32 34 ذكور

0,006 

20,3 
33 0,995 

دالة  غير
 4.012 21,23 34 إناث إحصائياً 

أكبر مف  (sig( )0,995)تبيف أف قيمة الداللة االحتمالية  (29)استنادًا إلى الجدوؿ 
( 33)غير دالة إحصائيًا عند درجة حرية  (0,006)المحسوبة  (t)، وبالتالي فإف قيمة (0,05)
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ناث)بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية   القبمي، وىذا يفي االختبار التحصيؿ (ذكور وا 
 .في التحصيؿ الدراسي (الذكور واإلناث)مؤشر عمى تكافؤ المجموعتيف 

لداللة الفرؽ بيف متوسطي   (t)المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (30)جدوؿ  

 في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي (الذكور واإلناث) ةدرجات طمبة المجموعة الضابط

المجموعة 
 لضابطةا

 

 المتوسط العدد

 الحسابي

 لمدرجات

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
t 

 قيمة
 (ت )

 الجدولية

 درجة
 الحرية

d f 

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 3,95 18,58 34 ذكور

0,029 

2,03 
33 0,977 

 دالة غير
 3,92 19,88 34 إناث إحصائياً 

اكبر مف  (sig( )0,977)تبيف أف قيمة الداللة االحتمالية  (30)استنادًا إلى الجدوؿ 
( 33)غير دالة إحصائيًا عند درجة حرية  (0,029)المحسوبة  (t)، وبالتالي فإف قيمة (0,05)

ناث) ةبيف متوسطي درجات المجموعة الضابط  القبمي، وىذا يفي االختبار التحصيؿ (ذكور وا 
. في التحصيؿ الدراسي (الذكور واإلناث)مؤشر عمى تكافؤ المجموعتيف

 

 
لداللة الفرؽ بيف متوسطي   (t)المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار (31)جدوؿ 

 درجات طمبة المجموعتيف التجريبية  والضابطة في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي

 المتوسط العدد المجموعة

 الحسابي

 لمدرجات

 االنحراؼ
 المعياري

 قيمة
 (ت )

 المحسوبة

 قيمة
 (ت )

 الجدولية

 درجة
 الحرية

d f 

 القيمة
 االحتمالية

 (Sig) 

 القرار

 1.12 7,72 20,77 68 التجريبية
 
 

2 

67 0,981 
 دالة غير

 6,01 19,23 68 الضابطة إحصائياً 

أكبر مف  (sig( )0.981)تبيف أف قيمة الداللة االحتمالية  (31)استنادًا إلى الجدوؿ 
بيف  (67)غير دالة إحصائيًا عند درجة حرية  (1,12)المحسوبة  (t)، وبالتالي فإف قيمة (0,05)
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 القبمي، وىذا مؤشر عمى تكافؤ يمتوسطي درجات المجموعتيف في االختبار التحصيؿ
.  المجموعتيف التجريبية والضابطة في التحصيؿ الدراسي

المحسوبة بيف متوسطي نتائج أفراد ( ت ) أف قيمة  (32)كما يتبيف مف الجدوؿ 
الجدولية عند مستوى داللة ( ت)وىي أصغر مف قيمة  (1,12)المجموعتيف في االختبار القبمي 

(0,05=) , وبالتالي ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد المجموعة
يمكف التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة مما يدؿ عمى تكافؤ مستوى المجموعتيف وبالتالي 

 .االطمئناف إلى نتائج تطبيؽ أدوات البحث بصورتيا النيائية
 :ػ أدوات البحث6

 :اشتممت أدوات البحث عمى
 :ػ بناء اختبار التحصيؿ الدراسي1:6

تنصب االختبارات التحصيمية بمعظميا عمى تحقيؽ ىدؼ قياس مستوى التحصيؿ، 
بقصد األخذ بنتائجو في تحسيف مستوى التعمـ، وترفيع الطمبة إلى صفوؼ أعمى وما إلى ذلؾ 

 (.29،ص 1990سماره،)
وقد أعد الباحث اختبار التحصيؿ الدراسي في مادة الفيزياء لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي، 

ناث)يستخدـ في قياس تحصيؿ الطمبة  بالمادة العممية التي تـ تدريسيا، واعتمادًا عمى  (ذكور وا 
األىداؼ السموكية التي تـ إعدادىا، مراعيًا في ذلؾ شروط االختبار مف تحقيؽ الصدؽ والثبات 

 :وقد ارتكز بناء اختبار التحصيؿ الدراسي عمى عدة نقاط أساسية ىي, والموضوعية والشمولية
 :ػ اليدؼ مف االختبار1:1:6

    أعد الباحث اختبارًا تحصيميًا دراسيًا خاص بالوحدات التي تـ تدريسيا مف كتاب الفيزياء 
الذكور )لمصؼ األوؿ الثانوي، بيدؼ قياس تحصيؿ عينة الدراسة مف طمبة الصؼ الثامف 

 .لمجوانب المعرفية لممحتوى العممي المتضمف في الوحدات المدروسة (واإلناث
 :ػ مستويات االختبار التحصيمي2:1:6

التذكير ػ )     أعد الباحث اختبار التحصيؿ الدراسي في مستويات بمـو الخمسة لممجاؿ المعرفي 
، والتي عرفيا الباحث إجرائيًا ألغراض الدراسة (الفيـ أو االستيعاب ػ التطبيؽ ػ التحميؿ ػ التركيب

 :كما يأتي
 .ويقصد بو تذكر معمومات أو أشياء سبؽ تعمميا:  ػ التذكر1

بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب والتي تقيس استرجاعو لمحقائؽ : ويعرفو الباحث إجرائياً 
العممية والمعارؼ والمدركات، والتعميمات الخاصة بالموضوعات التي تـ دراستيا وتعمميا 

 .سابقاً 
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ويقصد بو تفسير العبلقات، أو الربط بينيا والتعبير عنيا بمغة المتعمـ : (االستيعاب) ػ الفيـ 2
 .الخاصة بصورة لفظية

بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب، والتي تقيس استخداـ الطالب : ويعرفو الباحث إجرائياً 
 .لممعارؼ المتضمنة في الموضوعات التي تـ دراستيا وتعمميا، وترجمتيا إلى عبارات لفظية

ويقصد بو توظيؼ المعرفة، واستخداميا في مواقؼ جديدة سواء عف طريؽ تميز :  ػ التطبيؽ3
 .األشكاؿ، أو تحديد مواقؼ مرتبطة بحياة الطالب

بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب، والتي تقيس استخداـ الطالب : ويعرفو الباحث إجرائياً 
لمقواعد واإلجراءات والمبادئ، والطرؽ التي يجب تطبيقيا عند دراسة الظواىر في مواقؼ 

 .جديدة

ويقصد بو القدرة عمى تفكيؾ المادة إلى مكوناتيا وأجزائيا مف أجؿ فيـ بنيتيا :  ػ التحميؿ4
 .التنظيمية

بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب، والتي تقيس تقييـ الطالب : ويعرفو الباحث إجرائياً 
لممعارؼ المتضمنة في الموضوعات التي تـ دراستيا وتحميميا إلى عناصرىا، حتى يتضح 

 .جيدًا التسمسؿ العممي لؤلفكار العممية لممعارؼ

عادة بنائيا لتكويف كؿ جديد:  ػ التركيب5  .ويقصد بو التأليؼ بيف العناصر واألجزاء وا 

بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب، والتي تقيس إلماـ الطالب بجميع : ويعرفو الباحث إجرائياً 
. العناصر، واألجزاء، وتنظيميا في بناء لـ يكف موجودًا مف قبؿ

: أشكاؿ االختبار التحصيمي المعد مف الباحث:3:1:6
ىنا يطمب مف المجيب تعميؿ إلجابتو سواء عف : استخداـ األسئمة المتبوعة بالتعميؿ  *-

 ;Zoller, 1996)طريؽ المقابمة الشخصية بعد االختبار أو بالكتابة مباشرة بعد كؿ إجابة 

Siaver & Saunders, 2000.) 

لمتابعة التغيرات التي تطرأ عمى تراكيبو المعرفية خبلؿ فترة محددة : استخداـ كتابات الطالب*- 
 Fellows, 1994) . )مف الزمف 

وتكوف عمى شكؿ أسئمة ذات إجابات مفتوحة سبؽ تحديدىا : استخداـ المقابمة الشخصية*- 
 & Stover)أخرى وقد تقود إلى أسئمة, تطرح عمى الطالب ويطمب منو اإلجابة عمييا

Saunders, 2000 .) 
متبوعة بسؤاؿ الطالب عف تحيد درجة تأكده مف إجابتو : استخداـ أسئمة االختيارات المتعددة*- 

 يدؿ عمى درجة تخمينو لئلجابة ووثوقو بيا, اختيار رقـ تدرج معيف (أ), بوضع عبلمة تدرج معيف
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(Hassan et al,1999) وىذا المنيج ىو الذي أخذت بو ىذه الدراسة إضافة إلى استخداـ 
 : بعد أف تـ تطويره ليحقؽ غرضيف أساسيف ىما, المقابمة الشخصية وأسئمة الصح والخطأ

وذلؾ باستخداـ االختبار , زيادة مصداقية الحكـ في الكشؼ عف المفاىيـ البديمة -1
لتحديد ما إذا كاف الفرؽ بيف معامؿ تأكد طبلب مجموعة اإلجابات , (  t-test)اإلحصائي 

الصحيحة عف السؤاؿ ومعامؿ تأكد طبلب مجموعة اإلجابات الخطأ عف السؤاؿ نفسو ليس 
نما ىو فرؽ حقيقي لو, نتيجة لممصادفة . داللة إحصائية وا 

يستعاف بو في تعديؿ  لتكوف إطاراً , الكشؼ عف عبلقات قد تنتظـ المفاىيـ العممية الخطأ -2
المناىج واختيار طرائؽ تدريس بطريقة شمولية واعية ومف األىمية أف يشار ىنا إلى أف 

مثؿ , تتطمب أف يعطي إجابة مف عنده وال, األسئمة التي تعطي الطالب إجابات يختار منيا
نوع الخطأ الذي يقع فيو  ال يمكف أف تكشؼ وحدىا عف, أسئمة االختيارات المتعددة

تأكد الطالب مف  سؤاؿ آخر يبيف درجة, وتحتاج إلى أف يضاؼ إلى كؿ سؤاؿ, الطالب
, لمتحقؽ مف اإلجابات أو يتبع بمقابمة شخصية, أو أف يذكر سبب اختياره لئلجابة, إجابتو

أو أف يكوف  ,أو عدـ الوضوح, وذلؾ لمتغمب عمى أي أخطاء تكوف نتيجة لصعوبة الفيـ
 .السؤاؿ عرضو لتفسيرات متعددة

.  وقد استخدـ الباحث أسئمة االختيارات المتعددة وأسئمة الصح والخطأ في بحثو -3
 :ػ إعداد جدوؿ المواصفات4:1:6

ُيعد عممية إعداد جدوؿ المواصفات الخطوة األساسية والحاسمة في عممية بناء اختبارات 
 (.49ص,2002الييثي والصوفي،). التحصيؿ

مف متطمبات بناء االختبار التحصيمي إعداد جدوؿ المواصفات الخاص باختبار 
التحصيؿ الدراسي، حيث ُيعد تحضير جدوؿ المواصفات الخطوة األولى األساسية والحاسمة في 
بناء االختبارات التحصيمية، والذي يتضمف توزيع فقرات االختبار حسب القدرات العقمية باالعتماد 
عمى األىداؼ السموكية التي تـ تحديدىا، منطمقة مف الوحدات التي تـ تدريسيا مف كتاب الفيزياء 

ناث)لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي  التذكير ػ )، ومستندة إلى مستويات بمـو المعرفية في (ذكور وا 
، وألجؿ الوصوؿ إلى أسئمة جامعة وشاممة، (ػ التطبيؽ ػ التحميؿ ػ التركيب (االستيعاب)الفيـ 

 .بحيث تتمتع بصدؽ عاٍؿ في تمثيميا لممادة الدراسية

ُيعتبر جدوؿ المواصفات أولى الخطوات الميمة في بناء االختبار، ألنو يصؼ المجاؿ 
الذي يقيسو االختبار، ويكوف إطارًا لمحصوؿ عمى عينة ممثمة مف مخرجات التعميـ، كما أنو 
يغطي كؿ المحتوى واألىداؼ بعدد مناسب مف األسئمة يتناسب مع األىمية النسبية لكؿ منيا 

 (.68،ص2002التميمي،)
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       وجدوؿ المواصفات ىو عبارة عف مخطط لبلختبار يحدد بالتفصيؿ موضوعات المحتوى 
 بيف األىداؼ المراد تحقيقيا، والمادة الدراسية توالوزف النسبي لكؿ سؤاؿ، ويربط جدوؿ المواصفا

 (.373،ص 2006خضر،)التي تـ تدريسيا لمطمبة 

ييدؼ جدوؿ المواصفات إلى ضماف قياس جميع النواتج، أو األىداؼ التعميمية المنشودة 
ويتكوف جدوؿ المواصفات مف مدخميف أساسييف ىما المدخؿ العمودي والذي , مف قبؿ المعمـ

، والمدخؿ األفقي الذي يشمؿ األىداؼ السموكية المعرفية (الوحدات)يشمؿ عمى محتويات الكتاب 
ػ  (االستيعاب)التذكيرػ الفيـ )، والمصنفة بحسب مستويات بمـو المعرفية في (المستويات العقمية)

  (:32)، كما ىو موضح في الجدوؿ (التطبيؽ ػ التحميؿ ػ التركيب
 

 

 

 

 
 

 المواصفات أو األىداؼ السموكية عمى المستويات والمحتوى الدراسي حسب بمـو : (32)جدوؿ 

 المستويات العقمية            
 (الوحدات)المحتوى الدراسي 

 تذكر

37,3 
 فيـ

17,65 
 تطبيؽ
36,27 

 تحميؿ
6,86 

 تركيب
1,96 

 المجموع

 

 18 1 - 5 5 7 الكيرباء الساكنة ػ 1

 10 - 1 4 3 2 الحقؿ الكيربائي ػ 2

 10 - - 3 2 5  فرؽ الكموف الكيربائي ػ 3

 6 1 - 3 - 2  الكموف الكيربائي ػ 4

 17 - 2 4 4 7 الضوء ػ 5

 6 - - 3 1 2 الموف ػ 6

 16-  2 8 1 5  االنعكاس واالنكسارػ7

 7- -  3 1 3 العدساتػ 8
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الموشور والصفيحة المتوازية ػ 9
  الوجييف

5 1 4 2  -12 

 102 2 7 37 18 38 المجموع

 

بحيث يعطي لكؿ صنؼ في المدخميف األفقي والعمودي وزنًا يمثؿ أىمية ذلؾ الصنؼ، 
وأوزاف الخبليا ىي محصمة األوزاف في المدخؿ األفقي والعمودي، بحيث تمثؿ أوزاف الخبليا عدد 

. األسئمة المحددة لكؿ خمية
 
 
 
 
 
 
 
 

وعممية تقدير األوزاف لكؿ صنؼ مف أصناؼ المحور األفقي وأصناؼ المحور العمودي، 
والخبليا ُتعد خطوة بالغة األىمية لما ليا مف فائدة مف تقدير عدد األسئمة موزعة عمى أصناؼ 

(.  51،ص2002الييثي والصوفي،)جدوؿ المواصفات 
وقد تـ حساب وزف الوحدة الدراسية استنادًا إلى عدد الحصص الدراسية لكؿ وحدة دراسية، وقد 

(. 33)سجمت أوزاف المستويات العقمية في الجدوؿ 
 

 

يمثؿ أوزاف المستويات العقمية  (33)جدوؿ 

 الوزف المستوى العقمي

 37,3 التذكر

 17,65 (االستيعاب)الفيـ 

 36,27 التطبيؽ

 6,86 التحميؿ
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 1,96 التركيب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدد األسئمة في كؿ خمية وأوزاف المستويات العقمية : (34)جدوؿ 

ت 

عدد  الفصؿ
 الحصص

الوزف 
 النسبي

 عدد األسئمة
المجموع 

100% 
 تذكر

37,3 
 فيـ

17,65 
 تطبيؽ
36,27 

 تحميؿ
6,86 

 تركيب
1,96 

الكيرباء  1
 الساكنة

4 0.16 2.3872 1.1296 2.3212 0.4390 0.1254 6,4024 

الحقؿ  2
 الكيربائي

3 0.12 1.7904 0.8472 1.7409 0.3292 0.0940 4,8017 

فرؽ  3
الكموف         

 الكيربائي

2 0.08 1.492 0.706 1.4508 0.2744 0.0784 4,0016 

الكموف  4
 الكيربائي

2 0.08 1.492 0.706 1.4508 0.2744 0.0784 4,0016 
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 4,8017 0.0940 0.3292 1.7409 0.8472 1.7904 0.12 3 الضوء 5
 4,0016 0.0784 0.2744 1.4508 0.706 1.492 0.08 2 الموف 6
االنعكاس  7

 واالنكسار

3 0.12 1.7904 0.8472 1.7409 0.3292 0.0940 4,8017 

 4.8017 0.0940 0.3292 1.7409 0.8472 1.7904 0.12 3 العدسات 8
الموشور  9

والصفيحة 
المتوازية 
 الوجييف

3 0.12 1.7904 0.8472 1.7409 0.3292 0.0940 4.8017 

تـ إعداد ىذا الجدوؿ وفقًا لؤلىداؼ المصنفة حسب تصنيؼ بموـ الموزعة عمى الوحدات 
إذ يمكف أف يوفر ىذا الجدوؿ درجة مقبولة مف صدؽ محتوى االختبار، أو تمثيؿ عينة , الدراسية

 .الفقرات لؤلىداؼ حيث تـ تقسيـ الموضوعات وأوزانيا والمستويات وأوزانيا عمى أسس منطقية
                                                            الحصص المقررة لممادة الدراسية / عدد الساعات المحددة لموحدة الدراسية=  وزف الوحدة 

 مجموع األىداؼ الكمية / الوحدة الدراسية عدد أىداؼ  =وزف المستوى العقمي 

وزف المستوى العقمي × وزف الوحدة × عدد األسئمة الكمية = عدد األسئمة في أي خمية 
 (. 152ػ150،ص ص1998عودة،)

 :ويحقؽ جدوؿ المواصفات الُمعد مف قبؿ المدرس الناجح فوائد عديدة أبرزىا

الشمولية المطموبة في االختبارات التحصيمية سواء في منتصؼ الفصؿ، أو في نيايتو،  -4
فاألسئمة التي تعد بناء عمى جدوؿ المواصفات البد أف تغطي كافة المنيج المقرر، 

 .وبنسب متوازنة حسب حجـ كؿ موضوع
 .يعطي لبلختبار مصداقية المحتوى الذي تتطمبو مواصفات االختبارات الجيدة -5

 .يساعد عمى االىتماـ بجميع مستويات األىداؼ -6

يعطي جدوؿ المواصفات الوزف النسبي لكؿ فرعية، أو موضوع، أو وحدة كمية، عندما  -7
،ص 2008طربية،)يقـو المعمـ بتوزيع األسئمة في الجدوؿ حسب األىمية النسبية ليا 

63.) 

: ػ صياغة فقرات االختبار4:1:6
، وحدتي الكيرباء والضوءبعدي لكؿ درس مف دروس / الباحث بإعداد اختبار قبميأعد

 اتحيث تضمف كؿ اختبار مجموعة مف األسئمة الموضوعية التي تنوعت بيف أسئمة االختيار
. (اختيار الجواب الصحيح)خطأ وأسئمة الصواب واؿ ،ةمتعدداؿ



 إخزاءاد انجحث وأدواته                  :   انفصم انزاثع    

 

 176 

وقاـ الباحث بصياغة فقرات اختبار التحصيؿ الدراسي اعتمادًا عمى التعريفات اإلجرائية 
لؤلىداؼ السموكية وعناصر المحتوى الدراسي، واستخداـ تصنيؼ بموـ لكونو يستخدـ في 

فقرة مف نوع االختيار مف متعدد  (40)االختبارات التحصيمية، وتكونت فقرات االختبار مف 
ػ التطبيؽ ػ التحميؿ  (االستيعاب)التذكر ػ الفيـ )والصح والخطأ، بحيث تغطي المستويات المعرفية 

، وحدد الباحث ثبلث درجات لئلجابة الصحيحة مف نوع االختيارات المتعددة، ودرجة (ػ التركيب
صفر لئلجابة الخاطئة عممًا بأنو توجد إجابة واحدة صحيحة مف أربعة اختيارات لكؿ سؤاؿ، أما 

كما وضع الباحث , بالنسبة ألسئمة الصح والخطأ حدد الباحث درجتيف لئلجابة الصحيحة
وقد روعي في صياغة الفقرات السيولة والوضوح وبساطة . لبلختبار (إرشادات)تعميمات 

 .األسموب ومبلءمتيا لمستوى الطمبة، وكذلؾ شموليا لمحتوى المادة الدراسية
وحرص الباحث عمى اعتماد أربعة بدائؿ لمفقرات مف نوع االختيارات المتعددة أربعة بدائؿ 

 (.222ص,1998عودة،)ألف فرصة الوصوؿ إلى اإلجابة الصحيحة بالتخميف تقؿ بزيادة البدائؿ 
 20 فقرة موضوعية مف نوع االختيارات المتعددة و 20تكوف االختبار التحصيمي مف 

وذلؾ ألف االختبار الموضوعي ىو األكثر صبلحية لقياس الفيـ، ويتصؼ , سؤاؿ صح وخطأ
ألف أىـ ما يميز ىذا النوع مف , بالشموؿ واالقتصاد في الوقت، كما أنو يمتاز بالدقة والموثوقية

الييثي )االختبارات عف اختبارات المقاؿ ىو أف عممية تصحيحيا أكثر موضوعية 
 (.104،ص2002والصوفي،

 الموضوعية ىي محاولة لتقييـ أداء الطمبة عمى أساس موضوعي، وتسمية تواالختبارا
 .     االختبارات الموضوعية بيذا االسـ ترجع إلى موضوعية تصحيح إجاباتيا

ييدؼ الباحث مف إعداد ىذه االختبارات إجراء التعديبلت عمى األىداؼ السموكية التي 
يمكف لممتعمميف أف يحققوىا قبؿ التعمـ، كما تعطي ىذه االختبارات مؤشرًا عمى مدى تحقيؽ 

. فاعمية الدروس والطريقةعمى  األىداؼ السموكية بعد التعمـ، والحكـ 
 (.35 ) الجدوؿفي سؤااًل، توزعت 40 بمغ العدد الكمي لؤلسئمة في الدروس

 توزع األسئمة لكؿ دروس الوحدتيف المقررتيف : (35)جدوؿ 

 المجموع صح  أـ خطأ اختيارات متعددة الدروس
 6 3 3 الكيرباء الساكنة

 6 3 3 الحقؿ الكيربائي

 4 2 2 فرؽ الكموف الكيربائي

 4 2 2فرؽ الكموف الكيربائي 

 4 2 2الضوء 
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 2 1 1الموف 

 6 3 3االنعكاس واالنكسار 

 2 1 1العدسات 

الموشور والصفيحة 
المتوازية الوجييف 

3 3 6 

 40 20 20 المجموع الكمي
 :ػ صدؽ االختبار5:1:6

ُيعد االختبار صادقًا إذا كاف يقيس بالفعؿ الوظيفة المخصص لقياسيا دوف أف يقيس 
 (.83،ص1999عريفج وحسيف،)وظيفة أخرى 

: ولمتأكد مف صدؽ االختبار تـ االعتماد عمى ما يأتي
 
 :ػ الصدؽ الظاىري1

وىو المظير العاـ لبلختبار، أو الصورة الخارجية لو لجية نوع المفردات، وكيفية 
صياغتيا ومدى وضوح فقراتو، وأف الوسيمة الشائعة لمتأكد مف الصدؽ الظاىري لبلختبار ىو أف 

. يقـو عدد مف السادة المحكميف الخبراء بتقدير مدى تحقيؽ الفقرات لمصفة المراد قياسيا

وألجؿ التحقؽ مف صدؽ االختبار قاـ الباحث بعرض فقراتو مع قائمة األغراض 
، وذلؾ لمتأكد مف صبلحيتيا عمميًا (1)السموكية عمى عدد مف السادة المحكميف الخبراء، الممحؽ 

وتمثيميا لمغرض الذي وضعت مف أجمو ومبلئمتيا وشموليتيا لمموضوعات أو الوحدات الدراسية 
 .المقررة، واالستفادة مف مبلحظاتيـ ومقترحاتيـ في تعديؿ بعض الفقرات

بناًء عمى ذلؾ قاـ الباحث بتعديؿ الفقرات دوف أف تتعرض أية  فقرة لمحذؼ، إذ اتفؽ 
السادة المحكموف الخبراء عمى صبلحية جميع فقرات االختبار بعد إجراء التعديبلت عمى بعضيا، 

 .والبدائؿ، وبذلؾ تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىري وصدؽ المحتوى لفقرات المقياس
 : ػ صدؽ المحتوى2

وىو الدرجة التي يقيس بيا االختبار ما صمـ ألجؿ قياسو في محتوى معيف، وأف 
 .استخداـ جدوؿ المواصفات يعد مف مؤشرات صدؽ المحتوى لبلختبار

وييدؼ جدوؿ المواصفات إلى ضماف قياس جميع النواتج، أو األىداؼ التعميمية 
ويتكوف جدوؿ المواصفات مف مدخميف أساسييف ىما المدخؿ العمودي , المنشودة مف قبؿ المعمـ

، والمدخؿ األفقي الذي يشمؿ األىداؼ السموكية (الوحدات)والذي يشمؿ عمى محتويات الكتاب 
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التذكيرػ الفيـ )، والمصنفة بحسب مستويات بمـو المعرفية في (المستويات العقمية)المعرفية 
. (ػ التطبيؽ ػ التحميؿ ػ التركيب (االستيعاب)

 :ػ تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية6:1:6
قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي عمى عينتو االستطبلعية المكونة مف 

طالبًا،  (26)طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ األوؿ الثانوي مف مدرسة عقبة بف نافع  (52)
 .طالبة في مدينة طرطوس (26)ومدرسة مصطفى حيدر 

وقد تـ اختيار العينة االستطبلعية مف مجتمع الدراسة مف غير طمبة العينة األساسية، 
وذلؾ لمتحقؽ مف وضوح الفقرات، وتقدير الوقت المناسب لبلختبار، وقد ُطبؽ االختبار عمى تمؾ 

، وذلؾ بعد االتفاؽ مع إدارتي المدرستيف ومدرسي (10/9/2011)العينة االستطبلعية في يـو 
 .المادة، وتبيف أف فقرات االختبار واضحة

 : وتـ حساب الزمف المناسب لئلجابة عمى االختبار وذلؾ عف طريؽ معرفة
 دقيقة  (35)زمف انتياء أوؿ طالب مف اإلجابة عمى فقرات االختبار وكاف 

. دقيقة (55)وزمف انتياء أخر طالب مف اإلجابة عمى فقرات االختبار وكاف 

   دقيقة45  = 2  /  90  =  2 / 55 +35

 .دقيقة لبلنتياء مف اإلجابة عمى فقرات اختبار التحصيؿ الدراسي (45) فحدد الباحث 
وقاـ الباحث بالتحميؿ اإلحصائي لفقرات االختبار، لغرض حساب ثبات االختبار ومعامؿ 
الصعوبة وقوة التمييز لفقراتو، وتـ حساب عدد اإلجابات الصحيحة، والخاطئة عمى كؿ فقرة مف 

 (.13)فقرات االختبار، ممحؽ 
 :وتـ حساب مايمي

 : ػ ثبات االختبار1 
الثبات ىو إحدى خواص اختبار التحصيؿ الجيد، ويعبر عف االتساؽ في األداء مف بند 

وييتـ الثبات بالدقة في . (14ص,2000األنصاري،)آلخر، أي أف االختبار يعطي تقديرات ثابتة 
 .القياس

الدرجة التي تكوف نتائج أداة القياس ثابتة عند كؿ استخداـ وفي نفس : ويعّرؼ بأنو
 (. 270ص,2006خضر،)الظروؼ 

وتـ حساب معامؿ الثبات لفقرات , ومف صفات االختبار الجيد ىو اتصافو بالثبات
، ومف خبلؿ ذلؾ يرى الباحث (0.86)وبمغ مقداره  (كودرػ ريتشادسوف)االختبار باستخداـ معادلة 

 .أف االختبار التحصيمي يتمتع بثبات جيد
 : ػ معامالت صعوبة الفقرات2
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 وتعني النسبة المئوية لؤلفراد الذيف تمكنوا مف اإلجابة بصورة صحيحة عمى الفقرة، 
والفقرة السميمة ىي التي ال تكوف سيمة إلى الحد الذي يتمكف الجميع مف اإلجابة عنيا، أو 

 (. 45ص,2001جبلؿ،)الصعبة التي ال يمكف إال لعدد قميؿ مف اإلجابة عنيا  
والغاية مف حساب معامؿ صعوبة الفقرة ىو اختيار الفقرات ذات الصعوبة المناسبة، 

 .وحذؼ الفقرة الصعبة جدًا أو السيمة جداً 
، وبما (8) ممحؽ 0,53, 0,22وقد وجد الباحث أف معامؿ صعوبة الفقرات يتراوح بيف 

أف الكثير مف عمماء القياس والتقويـ يروف أف المدى المقبوؿ لمعامؿ الصعوبة ىو الذي يتراوح 
لذا فإف جميع فقرات االختبار ُتعد جيدة وذات , (197،ص1998عودة، ) 0,80 ػ 0,20بيف 

 .معامؿ صعوبة مناسب
 : ػ قوة تمييز الفقرات3

وتعني قياس لمدى قدرة االختبار عمى التمييز بيف الطمبة المرتفعيف تحصيميًا والطمبة 
ف قوة تمييز الفقرة تعني مدى قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطمبة ذوي  المنخفضيف تحصيميًا، وا 

اإلماـ )المستويات الُعميا والطمبة ذوي المستويات الُدنيا بالنسبة لمصفة التي يقيسيا االختبار 
 (.114،ص1990وياسيف،

أي أف الفقرة ذات التمييز الجيد تسيـ مساىمة فعالة في قدرة االختبار عمى الكشؼ عف 
 1,72ػ 0,62وقد وجد الباحث أف قوة تمييز الفقرات تتراوح بيف , الفروؽ بيف الطمبة في التحصيؿ

 (. 8)ممحؽ 
وعميو تكوف الفقرات مقبولة ألنيا ضمف المدى المحدد لقبوؿ الفقرة التمييزية التي ال تقؿ 

لذا فإف جميع فقرات االختبار تعد جيدة ألف قوة , (13،ص1999الظاىر،   )(0.20)قيمتيا عف 
 (.0,20)تمييزىا أكبر مف 

 :ػ تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي تطبيقًا بعدياً 7:1:6
، عمى 25/3/2011تـ تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي تطبيقًا بعديًا، وذلؾ بتاريخ  

جميع طمبة عينة الدراسة األساسية، بيدؼ الحصوؿ عمى بيانات تتعمؽ بأداء الطمبة بعد االنتياء 
ثـ قاـ الباحث , مف عممية التعمـ لموحدات المختارة مف مادة الفيزياء في الفصؿ الدراسي الثاني

بتصحيح االختبار، وتـ رصد الدرجات لكؿ مف طمبة المجموعتيف التجريبية والمجموعة الضابطة 
 (.9،10)مف الذكور واإلناث، ممحؽ

 :ػ اتجاه الطمبة نحو البرنامج التدريسي2:6
أعد الباحث استبانو اتجاه الطمبة نحو البرنامج التدريسي، وتـ تطبيقيا عمى طمبة الصؼ 

 . الذيف درسوا البرنامج التدريسي (الذكور واإلناث)األوؿ الثانوي 
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، كما وضع الباحث (7)فقرة نصفيا إيجابي، والنصؼ اآلخر سمبي ممحؽ (26)وتضـ االستبانة 
لمطمبة نحو اتجاىاتيـ نحو البرنامج التدريسي، وُروعي فيو السيولة والوضوح  (إرشادات)تعميمات 

وبساطة األسموب، وأيضًا عرض مثااًل توضيحيًا لتساعد الطمبة عمى كيفية اإلجابة عف العبارات 
 .الموجودة، وقد تـ حساب معاممي الصدؽ والثبات

 :ػ الصدؽ1:2:6
عمى عدد مف السادة المحكميف الخبراء بيدؼ التحقؽ مف  (7)ُعرضت االستبانة ممحؽ

صدقيا الظاىري، وقد أجمعوا عمى حسف صياغة الفقرات ودقتيا ووضوحيا ومبلءمتيا لممجاؿ 
الذي تنتمي إليو، وأكدوا أف الفقرات الموجودة في االستبانة مناسبة وجيدة وىذا ما ساعد الباحث 

. عمى التحقؽ مف الصدؽ الظاىري
 :ػ الثبات2:2:6

يجاد معامؿ االرتباط باستخداـ معادلة بيرسوف , تـ حساب قيمة الثبات بطريقة التجزئة النصفية، وا 
 طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ 68حيث قاـ الباحث بتطبيؽ االستبانة عمى عينة مكونة مف 

األوؿ الثانوي لكؿ مف مدرسة إياد عطية وغياث أحمد بمدينة طرطوس، وقد ُطبقت االستبانة 
، وقد تـ بالتنسيؽ مع إدارتي المدرستيف ومدرسيي المادة، ثـ قاـ الباحث (25/3/2011)بتاريخ 

بتصحيح أوراؽ إجابات عينة الطمبة التي طبقت عمى طمبة المجموعة التجريبية حوؿ اتجاىاتيـ 
درجات  (3)نحو البرنامج التدريسي، وذلؾ بإعطاء الفقرات اإليجابية بحسب سمـ التصحيح 

 .درجة واحدة لغير موافؽ، وبالعكس لمفقرات السمبية (1)درجتيف لغير مقرر، و (2)لمموافؽ، 
جراء عممية التصحيح، قد وجد الباحث أف معامؿ االرتباط بيف درجات  بعد التطبيؽ وا 

 (.0.83)الطمبة عمى الفقرات الزوجية ودرجاتيـ عمى الفقرات الفردية بمغ 
 :ج ػ تطبيؽ استبانو اتجاه الطمبة نحو البرنامج التدريسي تطبيقًا بعدياً 

تـ تطبيؽ استبانة اتجاه الطمبة نحو البرنامج التدريسي تطبيقًا بعديًا بتاريخ 
، عمى جميع طمبة المجموعة التجريبية بيدؼ الحصوؿ عمى بيانات تصؼ مدى 25/3/2011

 .فيميـ واستيعابيـ لمبرنامج التدريسي
وقاـ الباحث بتصحيح االختبار ورصد درجات طمبة المجموعة التجريبية مف الذكور 

(. 9)واإلناث وسجمت البيانات في  الممحؽ 
 :ػ المعالجة اإلحصائية في البحث7
 Statistical Package of Social( SPSS)استخدـ الباحث البرنامج اإلحصائي  

Sciences  لمعالجة نتائج الدراسة، كما استخدـ اختبار(t)  لحساب دالالت الفروؽ بيف
متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي والبعدي، وبيف درجات 



 إخزاءاد انجحث وأدواته                  :   انفصم انزاثع    

 

 181 

الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية القبمي والبعدي، كما استخدـ معامؿ ارتباط بيرسوف 
Pearsonكذلؾ استخدـ الباحث المعادالت اإلحصائية ,  الختبار الفرضيات المتعمقة باالرتباط

المناسبة الستخراج معامؿ السيولة والصعوبة، والقوة التميزية لمفقرات، ومعامؿ الثبات، كما في 
(. 15)الممحؽ 

 : ػ اإلجراءات الميدانية وطرائؽ التعامؿ مع الطمبة في غرفة الصؼ8
في البرنامج التدريسي قاـ الباحث بتقديـ توجييات لممدرسيف والمدرسات حوؿ كيفية تنفيذ  .1

 .تدريس مادة الفيزياء لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي

 .البرنامج التدريسيحضر الباحث الدروس وقدـ مبلحظاتو الخاصة حوؿ التفاعؿ مع  .2

 . أخذ بمبلحظات المدرسيف والمدرسات حوؿ تنفيذ النموذج التدريسي .3

 . الحظ التفاعؿ اإليجابي مف قبؿ الطمبة نحو النموذج التدريسي .4

: التدريسيكتابة البرنامج ػ 9
 :التالية نقاط ي مع مراعاة اؿدريستمت كتابة البرنامج الت

 .مفاىيـ لتصورات ذىنية غير واضحةسية في صورة اتقديـ المادة الدرأ  ػ  
 .استخداـ التعميمات واإلشارات لتوجيو المتعمميف نحو اإلجابة الصحيحةب ػ 
. تجريب البرنامج وتقويموت ػ 

. ث ػ إثػراء البرنػامج 
. ج ػ تحكيـ البرنامج التعميمي الورقي 

. ح ػ التجريب االستطبلعي لمبرنامج الورقي 
تسمح لممتعمـ باالنتقاؿ مف السيؿ إلى الصعب، عمى نحو  في تتابع معيف مفاىيـترتيب اؿخ ػ 

 .ردىوؿ، ومف المحسوس إلى المجومف المعموـ إلى المج
 :والمقصود بالخطوات السابقة لكتابة البرنامج التدريسي ما يمي

:  ػ تقديـ المادة الدراسية1:9
ومف المجيوؿ ,        أي تقسيـ البرنامج التدريسي إلى أفكار متدرجة مف الصعوبة إلى السيولة

 في ىذا البرنامج عمى مفيوـ كؿ طالبيتعمـ اؿحيث , إلى المعمـو ومف المجرد إلى المحسوس
 البرنامج ُيقوـ تعَممو في كؿ خطوة مف خطواتثـ  , وميولو الذاتيةسرعتو وقدراتو لرغبتو و وفقاً ةحد

.  التدريسي
 :  ػ التعميمات واإلرشادات لتوجيو المتعمميف 2:9

       يمكف لممتعمـ أف يصؿ إلى الجواب الصحيح أو يختار مف التوجييات والتعميمات المرافقة 
أي يحصؿ المتعمـ عمى اإلجابة الصحيحة بعد , لمبرنامج التدريسي وسيولة التعامؿ معيا
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مما يقمؿ كثيرًا مف احتماؿ الوقوع باألخطاء في الحصوؿ عمى األجوبة , استجابتو لمبرنامج مباشرة
. الصحيحة

 :  تجػريػب البرنػػػامج و تقػويمػػو ػ3:9
يتـ ذلؾ مف خبلؿ المقارنة التي يجرييا الطالب عمى تعميمو باستخداـ البرنامج التدريسي وتعميمو 

 . التقميدي وتقويمو لمنتائج التي يحصؿ عمييا
 :ػ إثػراء البرنػامج 4:9

 (الكيرباء والضوء)المقررتيف  تيف في الوحدالمقترحةقاـ الباحث بتزويد كؿ درس مف الدروس 
وتعمؽ معارؼ الطالب ,  المقترحةسوية التي تدعـ موضوع الدرضاؼ اإلبالتدريبات والمعمومات

التدريسي ية عمى دروس البرنامج ضاؼ اإلفقراتتوزعت اؿحيث وخبراتو حوؿ موضوع الدرس، 
ومراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب مف خبلؿ , بشكؿ تتناسب ومحتوى كؿ درس مف الدروس

 .التحصيؿ
واعتمد الباحث ىنا اإلكثار مف األسئمة اإلضافية والتماريف المحمولة بيدؼ مساعدة الطالب عمى 

زالة الغموض بيدؼ , واإليضاح والتبسيط لممتعمميف,  اإللماـ بكؿ النقاط التعميمية لمدروس وا 
  .المساعدة عمى سيولة الفيـ واالستيعاب والمناقشة بشكؿ أفضؿ

: ػ تحكيـ البرنامج التدريسي5:9
, قاـ الباحث بعد االنتياء مف إعداد مشروع البرنامج التدريسي بعرضو عمى األساتذة المشرفيف

وضبطو قبؿ القياـ بإعداد البرنامج , وعدد مف األساتذة المختصيف لمتحقؽ مف صدؽ البرنامج
وقد أخذ الباحث جميع المبلحظات التي أبداىا األساتذة المشرفيف  ,التدريسي بشكؿ نيائي
 . والمحكميف وعمؿ بيا

 :ػ التجريب االستطالعي لمبرنامج التدريسي 6:9
قاـ الباحث بإجراء التجريب االستطبلعي الفردي والجمعي بيدؼ تطبيؽ البرنامج بشكمو 
النيائي بعد تحديد األخطاء الناجمة عف التصميـ وتفادييا بشكؿ يتناسب مع محتوى البرنامج 

وبذلؾ يتمكف الباحث مف تحديد الزمف الكافي والمناسب , والمستوى العمري والتعميمي لممتعمميف
 .لتطبيؽ البرنامج وتنفيذه

حيث , تعتبر ىذه الخطوة أساسية وىامة لتطوير وتفعيؿ البرنامج: ػ التجريب الفردي1:6:9
استطاع الباحث أف يتواصؿ مع المتعمميف بشكؿ مباشر مدونًا جميع المبلحظات لتفاعؿ 

 .المتعمميف مع البرنامج التدريسي في جميع خطواتو
بعد انتياء الباحث مف التجريب الفردي لمبرنامج والتعديؿ وفؽ جميع : ػ التجريب الجماعي2:6:9

ناثًا لمتأكد مف  المبلحظات الناتجة قاـ بالتجريب الجماعي عمى مجموعة مف الطبلب ذكورًا  وا 
ومعرفة مدى صبلحية , مبلئمة مضموف البرنامج لجميع األىداؼ التربوية والتعميمية لممتعمميف
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وبالتالي تحديد الزمف , (استبانة رأي, مؤجؿ/ بعدي/ اختبار تحصيمي قبمي)أدوات البحث 
, فنية)المخصص لتنفيذ البرنامج التدريسي مع مراعاة جميع المشاكؿ المرافقة لتطبيؽ البرنامج 

 :وقد تضمنت عممية التجريب االستطبلعي المعمومات التالية, (تعميمية
 .طالبًا وطالبة / 28/ أػ بمغ عدد طبلب التجريب االستطبلعي 

, ب ػ تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي القبمي الورقي عمى الطبلب لممجموعتيف التجريبية والضابطة
 . لمفصؿ األوؿ17/9/2010وذلؾ بتاريخ 

ساعتيف ضمف البرنامج , ت ػ طبؽ البرنامج الورقي لمدة شير بمعدؿ أربع ساعات أسبوعياً 
 . التدريسي وساعتيف إضافيتيف باعتبار الباحث يدرس مادة المعموماتية لمطبلب أنفسيـ

 .ث ػ طبؽ البرنامج التدريسي عمى المجموعة التجريبية
 .17/10/2010أجري االختبار التحصيمي البعدي المباشر  بتاريخ  ج ػ
وذلؾ بتاريخ , تطبيؽ استبانة الرأي بعد االنتياء مف االختبار التحصيمي البعدي المباشر ح ػ
17/10/2010. 

 : وقد تبيف لمباحث مف خبلؿ تفريغ نتائج التجريب االستطبلعي ما يمي 
طالب مف  (24)حيث تمكف ,  أف الوقت المخصص لمدروس المبرمجة مناسب جدًا  لممتعمميفػ

والقدرة عمى الفيـ والمناقشة بشكؿ أفضؿ أي بنسبة , اإللماـ بكؿ النقاط التعميمية لمدروس
85,7.% 

وىذا دليؿ عمى اإلعداد الصحيح لممادة ,  طالب التوصؿ لئلجابات الصحيحة20 استطاع ػ
 .الدراسية بشكؿ مترابط ودقيؽ

 . إظيار القدرة عمى المشاركة والحوار لجميع الطبلب مف خبلؿ تعمميـ البرنامج التدريسيػ
: تدريسي لتعميـ الفيزياء تقويـ البرنامج اؿػ10

 :بالخطوات التالية قاـ الباحث , بالكامؿتدريسيبعد االنتياء مف إعداد البرنامج اؿ
 : المحكميف ف قبؿـالتدريسي تقويـ البرنامج ػ 1

ي عمى األساتذة المشرفيف، وعمى عدد مف السادة تدريسقاـ الباحث بعرض البرنامج اؿ
وذلؾ بيدؼ تقويـ ، أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية والمختصيف بالمعموماتية والبرمجة

وشمولية المفاىيـ البديمة لموحدتيف , دقة المغة المستخدمةوتطويره مف حيث التدريسي البرنامج 
 وقد خمص الباحث إلى مجموعة مف  التدريسيبيف المتعمـ والبرنامج ، والتفاعؿالمقررتيف

 :أىميا المبلحظات 
:  بالنسبة لألىداؼ السموكيةػ1:1

 .حذؼ األىداؼ السموكية المكررة ػ1:1:1
.  كتابة أو ظيور مكونات اليدؼ السموكي عمى سطر واحدػ2:1:1
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: بالنسبة لممحتوى -2:1
  .ة والصح والخطأمتعدداؿ اتختياراال مف نوع االختبار  أسئمة  وضعػ 1:2:1

.  تنويع المعززات السمبية واإليجابية عمى حد سواءػ2:2:1
.  تبلفي األخطاء المغوية اإلمبلئية والمطبعيةػ3:2:1
. في الدروسوالمشاركة باالنترنيت  زيادة عدد األفبلـ والصور المتحركة ػ4:2:1

: بالنسبة لالختبارات البنائية -3:1
.  زيادة عدد األسئمة لتغطي األىداؼ السموكية والموضوعات الدراسيةػ1:3:1

 .ة و الصح والخطأمتعدداؿ اتختياراالعمى   تنويع االختبارات وعدـ االقتصارػ2:3:1
 .في أي فقرة مف فقرات االختبار  ترؾ الحرية لممتعمـ لمبدءػ3:3:1
 

:  التدريسيعي لمبرنامجاالتجريب االستطالعي الفردي والجـػ 2
:   التجريب االستطالعي الفرديػ1:2

مف خارج عينة  طبلب  (8) ي بشكؿ فردي عمى تدريسقاـ الباحث بتجريب البرنامج اؿ
 .ي وتبلفي العيوب وتطويرهتدريسبغية التأكد مف صبلحية البرنامج اؿالبحث 

: عيا التجريب االستطالعي الجـػ2:2
وقامت وزارة التربية  , حصؿ الباحث عمى الموافقة عمى اجراء التجريب االستطبلعي

عاوف  بتأميف كؿ ما يمـز إلجراء التجربة، مف حيث التمديرية التربية في طرطوساإليعاز إلى ب
. و تأميف كؿ ما يمـز، مف قبؿ إدارة المدارس التي سيتـ تطبيؽ البحث فييا

 بدأ تنفيذ األوؿ الثانوي، إذ مف طبلب الصؼ اً طالب( 16 )تـ تطبيؽ التجربة الجمعية عمى
، وكاف اليدؼ مف إجراء ىذه 11/10/2011حتى ، واستمرت 11/9/2011التجربة بتاريخ 

: التجربة
.  قبؿ البدء بالتجريب النيائيلتعميـ الفيزياءي تدريستطوير البرنامج اؿأػ 

. ( االستبانة,االختبار )التحقؽ مف صدؽ أدوات تقويـ البحث ب ػ 
. ة الزمف إلجراء التجريب النيائيكفايالتأكد مف ج ػ 

التجريب قبؿ البدء بتنفيذ التجربة االستطبلعية اجتمع الباحث مع الطبلب أفراد مجموعة 
ي والسير فيو، وطمب تدريسفكرة البرنامج وكيفية التعامؿ مع البرنامج اؿشرح ليـ واالستطبلعي 

مف كؿ طالب منيـ أف يسجؿ عمى ورقة خارجية ما يرد معو مف أخطاء لغوية أو مطبعية، وأف 
. يسجؿ مبلحظاتو عند تنفيذ كؿ درس مف الدروس

: سارت التجربة وفؽ التسمسؿ اآلتي
.  تـ تطبيؽ االختبار القبمي11/9/2010   األحد يـو  - أ
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. س كؿ أسبوعودرأربع تـ تنفيذ التدريس بمعدؿ -  ب
.  تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي البعدي المباشر11/10/2010   األحد يـو  - ج
. آلراء تـ تطبيؽ استبانة ا11/10/2010  األحديوـ     ػد

  .طبؽ االختبار التحصيمي المؤجؿ 20/10/2011 خميسفي يـو اؿ ػ ىػ
 بتسجيؿ درجات كؿ طالب مف أفراد العينة في االختبار التحصيمي اإلجماليوقاـ الباحث 

، واالختبارات البنائية لكؿ درس مف الدروس بيدؼ حساب (الكيرباء والضوء)المقررتيف  تيفلموحد
 يوضح (36)والجدوؿ , يتدريسوالوقوؼ عمى فاعمية التدريس باستخداـ البرنامج اؿ معدؿ الكسب،

. نتائج الطبلب أفراد العينة في التجريب االستطبلعي
 
 
 

في انتدزثخ االستطالعيخ اندمعيخ  أفزاد انعينخانطالة نتبئح  (36)انددول 
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 60.83 63.33 15 - 16اإلجمالي 
 

 :قد سجؿ الباحث عددًا مف المبلحظات الناتجة عف التجريب االستطبلعي كاف أبرزىا 
ثارةةي بحماستدريسإقباؿ أفراد العينة عمى تعمـ البرنامج اؿ - وىذا ما يفسر ارتفاع المتوسط ،  وا 

. الحسابي في االختبار البعدي المباشر
. ويمكف تعممو بسيولة, ي جيد، يثير الجاذبية لممتعمـتدريسأكد أفراد العينة أف البرنامج اؿ -
في التوصؿ  وفي توضيح النقاط التعميميةواالنترنيت سيمت الصور الثابتة والمتحركة واألفبلـ  أ-

. (الخاطئة)لممفاىيـ البديمة إلى اإلجابة الصحيحة 
. مناسبة لقياس مدى فيـ الطبلب واستيعابيـ (األسئمة)ؽ التقويـ ائ طر كانت-
 تمكف الطالب مف اكتساب المعمومات كضرورة عصريةاستراتيجية التعمـ النشط أىمية  برزت -

. وفيميا بمفرده
. تعتمد االختبارات عمى الدقة والتركيز -
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بعد االنتياء مف التجريب االستطبلعي عمد الباحث إلى حساب الصدؽ والثبات ألدوات تقويـ 
قاـ الباحث بإجراء التعديبلت البلزمة عمى كما , (راءاالختبار التحصيمي، استبانة اآل)البحث 

النيائي لمبرنامج والوقوؼ عمى كفايتو وفاعميتو في طبيؽ ي تمييدًا إلجراء التتدريسالبرنامج اؿ
. آلراءالتحصيؿ وا

 :لنيائيطبيؽ ا خطوات تنفيذ التػ11
 : تطبيؽ االختبار القبميػ 1:11

وكؿ   ،23/1/2011تـ تطبيؽ االختبار القبمي عمى مجموعات البحث يوـ الثبلثاء      
. وضمف التوقيت المخصص ليا ضمف البرنامج المقررة، مجموعة عمى حد

 كونو مدرس لمادة المعموماتية لمطبلب أنفسيـقد سبؽ تطبيؽ االختبار القبمي قياـ الباحث ؿ
لمجموعات بالتوضيح أف ىدؼ ىذا االختبار ىو قياس المعمومات التي يمتمكونيا حوؿ اأفراد 

تحديد حاجتيـ إلى تعمميا، وقد أكد مف ثـ ، والكيرباء والضوء في الفيزياء تيموضوعات وحد
درجاتيـ التحصيمية في مادة عمى البلحقة لف تؤثر و الحاليةعمى أف نتائج ىذه االختبارات 

ر لمعرفة اإلجابة، خلذلؾ فبل داعي لمقمؽ أو الخوؼ أو محاولة طمب المساعدة مف اآلالفيزياء، 
نما االعتماد عمى الذات في التوصؿ إلى اإلجابة  .وا 

يبيف  (37  )والجدوؿ،  التجريبية والضابطةتيفاختبارات المجموعالباحث صحح 
 في التجريبية والضابطةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد المجموعات 

 . االختبار القبمي
  المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات أفراد المجموعات :(37)الجدوؿ         

 في االختبار القبمي
 المجموعة التجريبية المعالجة والبيانات

 و إناث  ذكور
 ضابطةالمجموعة اؿ

 و إناث ذكور
 68 68عدد األفراد 

 14.62 20.77المتوسط الحسابي 
 6.01 7.72االنحراؼ المعياري 

 

 :تطبيؽ النيائياؿتنفيذ  ػ2:11
 تي بدراسة وحدتاف التجريبية والضابطةبدأت المجموع  2011 / 24/1 االثنيفيـو 

بعد ، اً  ساعات أسبوعي4عدؿ ػ، وذلؾ بـة بالطريقة المقررة كؿ مجموعة عمى حدالكيرباء والضوء
كسب الباحث مف تعميمو لمادة المعموماتية لطبلب أفراد المجموعات التجريبية أنفسيـ ساعتيف 

. أسبوعياً 
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   :(إناث , ذكور  ) المجموعة التجريبيةػ 1:2:11
متعمـ لكؿ  (34)و باعتبار عينة البحث  ,جياز حاسب (12)يوجد في قاعة الحاسوب 

حاسوبًا لكؿ متعمميف اثنيف، وقد أضفى ىذا الباحث خصص , (إناث, ذكور)مجموعة تجريبية 
 حيث تميز أفراد .األمر عمى الطبلب جوًا مف المودة والمرح، وروح التعاوف أثناء التعمـ

وقد استمر , المجموعات بالميارة والسرعة في التعمـ بالبرنامج التدريسي وفؽ مفيـو التعمـ النشط
أي حتى  يوـ/ 55/ مدة التدريسي لتعميـ وحدتي الكيرباء والضوء في الفيزياءالتعمـ بالبرنامج 

20/3/ 20011 .
   :الضابطةالمجموعة ػ 2:2:11

, 2011 / 24/1بدأت المجموعة الضابطة بدراسة الوحدتيف المقررتيف أيضًا بتاريخ 
احتاجت المجموعة الضابطة لساعتيف إضافيتيف , وباعتبار مادة الفيزياء تدرس لساعتيف أسبوعياً 

   .إلنياء الوحدتيف المقررتيف,  أسبوعياً 
 :االستبانةتطبيؽ االختبار البعدي المباشر وػ 3:11

والضابطة يـو ة االختبار البعدي المباشر عمى المجموعتيف التجريبيبتنفيذ  الباحث قاـ     
تـ تطبيؽ   وذلؾ ضمف المدة المحددة لمدروس، وبعد االنتياء مف تطبيؽ االختبار25/3/2011

البرنامج  ، والتدريس باستخداـلمعرفة رأي الطمبة في تدريس وحدتي الكيرباء والضوء االستبانة
 .يتدريساؿ

اإلجابة       وطبؽ الباحث االستبانة بعد إعطاء كافة التعميمات لممتعمميف حوؿ كيفية 
  بصدؽ لطبلب  ضرورة قراءة البنود بتمعف ودقة ، واإلجابة عنيا ؿوأكد ، ةاالستبافعف بنود 

صحيحة  إجاباتيس ثمة  وأوضح ليـ أنو ؿ،وموضوعية، وبما يعبر عف قناعاتيـ لمحتوى كؿ بند
جابات خاطئة، و وما  الحاسوبي، بالبرنامج ف يكتبوا الصعوبات التي اعترضت تعمميـ أوا 

 .اقتراحاتيـ لتطوير البرنامج
 :تطجيك االختجبر انجعدي انمؤخم  ـ4:11

 تيف عمى المجموع 15/5/2011 األحد االختبار البعدي المؤجؿ يـو تـ تنفيذ     
ىدؼ الباحث مف خبلؿ ىذا التطبيؽ قياس مدى احتفاظ أفراد المجموعات  ،(التجريبية والضابطة)

 .بالمعمومات التي تعمموىا
: نتائج التجريب النيائي ػ 5:11

 وفؽ مفيـو التعمـ يتدريسالتي درست باستخداـ البرنامج اؿػ بالنسبة لممجموعة التجريبية 
 :النشط

  .تدريسيالتفاعؿ بيف المتعمميف والبرنامج اؿ -
. التفاعؿ بيف المتعمميف أنفسيـ- 
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أبدى أغمب أفراد المجموعة ارتياحيـ وسعادتيـ لمدراسة بيذه الطريقة، وسألوا لماذا ال تدرس  -
كؿ المواد وفؽ ىذه الطريقة فيي ممتعة ومشوقة، وتترؾ الحرية لممتعمـ أف يتعمـ ما يشاء، في 

. الوقت الذي يشاء
  البرنامجباستخداـ تـ تعميميـ دائماً مف الباحث أف يالتجريبية طمب أغمب أفراد المجموعة  -

وىذا يدؿ عمى االتجاه اإليجابي نحو التدريس بيذه الطريقة  التدريسي وفؽ مفيوـ التعمـ النشط 
 .وتفضيميا عمى الطريقة التقميدية في التدريس

  :الخالصة
, مف خبلؿ التطبيؽ النيائي لمبحث عمى المجموعتيف التجريبية والمجموعة الضابطة

التدريسي لتعميـ الفيزياء وفؽ فاعمية التدريس باستخداـ البرنامج استطاع الباحث أف يثبت مدى 
 .(الخاطئة)وأىميتو في تصويب المفاىيـ الفيزيائية البديمة , مفيـو التعمـ النشط
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 نتائج البحث ـ تحميمها ومناقشتها
 

 :مقدمة 
البرنامج التدريسي ، كمقياس )بعد أف طبؽ الباحث أدكات البحث المختمفة تطبيقان نيائيان 

قبميان كبعديان،  (كاالختبار القبمي لتحديد المفاىيـ الفيزيائية البديمة, االتجاه، كاالختبار التحصيمي
كصحح األكراؽ كميا كاستخرج البيانات، عالجيا معالجة إحصائية ليحكـ عمى فاعمية البرنامج 
التدريسي  في تصكيب بعض المفاىيـ الفيزيائية البديمة كفؽ مفيـك التعمـ النشط لطبلب الصؼ 

مف مقرر الفيزياء لمصؼ األكؿ الثانكم  (الكيرباء كالضكء)األكؿ الثانكم لمكحدتيف المقررتيف 
العمـ الذم يبحث »مصمـ كفؽ احتياجات الطبلب المعرفية، استنادان إلى إف عمـ اإلحصاء ىك

في الطرؽ كاألساليب المختمفة لجمع البيانات كعرضيا كتبكيبيا كتحميميا مف خبلؿ مجمكعة مف 
الطرائؽ الرياضية كالبيانية، تيدؼ إلى كصؼ متغير أك مجمكعة مف المتغيرات مف خبلؿ 

، كالتكصؿ مف ثـ إلى قرارات مناسبة تعمـ عمى المجتمع األصمي (العينة)مجمكعة مف البيانات 
 (.3ص, 2003,الزعبي كطبلفحو) «الذم أخذت منو العينة

كيستند األسمكب اإلحصائي المستخدـ في كؿ حالة إلى نكع البيانات كنكع اإلحصاء 
كفي , ، الذم يعتمد تكفر اإلعتدالية في التكزيع مف عدمو(بارامترم أك ال بارامترم)المستخدـ 

البحث الحالي لجأ الباحث إلى استخداـ األساليب اإلحصائية التي تناسب طبيعة 
كطبؽ , تنشأ حيف يككف ثمة مجمكعة كاحدة مف األشخاص»ك, (المجمكعتيف المرتبطتيف)البحث

فيككف لكؿ فرد درجتاف كيككف لدينا مجمكعتاف مف  (القبمي، كالبعدم)عمييـ االختبار مرتيف 
 (.52ص,2000,غنيـ كصبرم)« البيانات مرتبطتاف

كقد قاـ الباحث بإجراء المعالجات اإلحصائية يدكيان كآليان باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
(SPSS( )Statistical Package for Social Science)  الرزمة اإلحصائية لمعمـك

مف أىـ البرامج اإلحصائية المتطكرة لما يتمتع بو مف إمكانات في  »الذم يعد, االجتماعية
تحميؿ البيانات بالطرائؽ اإلحصائية متعددة المتغيرات، كتحميؿ المركبات، كتحميؿ االرتباط، 

جراء المقارنات المتعددة في آف كاحد, كالتحميؿ العاممي ككصؼ البيانات جدكليان   «كا 
(. 112ص,2002,ناصر)
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: كقد تضمف التحميؿ اإلحصائي لمنتائج ما يمي
 : أواًلـ التحصيل واالحتفاظ 

ػ عرض كمكازنة النتائج لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار البعدم المباشر، 1
 .كالبعدم  المؤجؿ حسب الطريقة كالجنس

 .ػ حساب نسبة الكسب المعدؿ 2
 ػ مقارنة فاعمية اإلتقاف 3
ػ التحميؿ اإلحصائي لمفركؽ بيف متكسطات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار 4

  . T.Test  ستكدنت tالبعدم المباشر، كالبعدم المؤجؿ باستخداـ اختبار 
 : بالنسبة لالتجاهات -  انياً  
ػ عرض كمقارنة اتجاىات أفراد المجمكعة التجريبية نحك البرنامج في تصكيب المفاىيـ 1

 الفيزيائية البديمة ؟
.   ػ التحميؿ اإلحصائي لبلتجاىات، كعرض النتائج كمقارنتيا2

أواًلـ عرض وموازنة النتائج بالنسبة المئوية لممجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل 
 :واالحتفاظ 

بيدؼ قياس فاعمية البرنامج التدريسي في تصكيب المفاىيـ الفيزيائية البديمة، كمقارنتيا مع 
فاعمية التدريس بالطريقة التقميدية، قاـ الباحث بعرض كمقارنة نتائج االختبار التحصيمي البعدم 

. في كؿ مف المجمكعتيف (االحتفاظ)، كاالختبار البعدم المؤجؿ (التحصيؿ)المباشر
 :موازنة النتائج حسب الطريقة- 1
ـ عرض وموازنة النتائج اإلجمالية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي 1:1

  : (فاعمية التحصيل )المباشر

النتائج اإلجمالية لدرجات أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  (38)يبيف الجدكؿ رقـ 
:  (فاعمية التحصيؿ )في االختبار البعدم المباشر
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 النتائج اإلجمالية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التحصيل: (38)الجدول 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس اسم المجموعة

المجموعة 
 التجريبية

 34 ذكر
84,29 

8,81 

 34 أن ى
88,02 

8,94 

 68 الكمي
86,16 

8,94 

 المجموعة
 الضابطة

 34 ذكر
65,58 

8,96 

 34 أن ى
65,97 

13,48 

 68 الكمي
65,77 

13,31 

 
تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ البرنامج  (38)يبلحظ مف الجدكؿ 

التدريسي عمى نظرائيـ في المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم المباشر، فقد بمغ المتكسط 
مقابؿ   (86,16) (إناث+ ذككر )الحسابي الكمي لدرجات المجمكعات التجريبية األكلى 

 .لممجمكعة الضابطة (65,77)
كذلؾ تفكؽ ذككر المجمكعة التجريبية عمى نظرائيـ ذككر المجمكعة الضابطة، إذ بمغ 

لدرجات  (65,58)مقابؿ  (84,29)المتكسط الحسابي لدرجات الذككر في المجمكعة التجريبية 
 .ذككر المجمكعة الضابطة

كتفكقت إناث المجمكعة التجريبية عمى نظرائيف في المجمكعة الضابطػة، حيث بمغ 
لدرجات إناث  (65,97)، مقابؿ(88.02)المتكسط الحسابي لدرجات إناث المجمكعة التجريبية 

 .المجمكعة الضابطة
تشير النتائج السابقة إلى تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى 
فاعمية البرنامج التدريسي إذ يقكـ التعمـ بالبرنامج عمى ترتيب المادة العممية كتقديميا بشكؿ 

. متدرج كمتسمسؿ مف البسيط إلى المركب كبشكؿ منطقي، مما يزيد في تحصيمو الدراسي
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ـ مقارنة النتائج اإلجمالية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي 1:2
 :(فاعمية االحتفاظ )المؤجل 

:  النتائج اإلجمالية ألفراد المجمكعتيف في االختبار البعدم المؤجؿ(39)يبيف الجدكؿ 
 النتائج اإلجمالية لدرجات أفراد المجموعتين في االختبار البعدي المؤجل  (39)الجدول  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس اسم المجموعة

المجموعة 
 التجريبية

 34 ذكر
78,70 

9,27 

 34 أن ى
81,20 

8,85 

 9 79,95 68 الكمي

 المجموعة
 الضابطة

 34 ذكر
61,82 

14,22 

 34 أن ى
62,70 

12,69 

 68 الكمي
62,26 

12,71 

 
ناث)تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية  (39)يظير الجدكؿ  عمى أفراد المجمكعة ( ذككر كا 

ناث)الضابطة  في االختبار البعدم المؤجؿ، إذ بمغ المتكسط الحسابي الكمي لمدرجات  (ذككر كا 
ألفػراد المجمكعة  ( 62,26)مقابؿ  (79,95)التحصيمية ألفراد المجمكعة التجريبية األكلى

عمى نظرائيـ  (78,70)الضابطة، كذلؾ تفكؽ ذككر المجمكعة التجريبية بمتكسط حسابي قدره 
( 81,20)، كتفكقت إناث المجمكعة التجريبية بمتكسط مقداره(61,82)ذككر المجمكعة الضابطة 

 (.62,70)عمى نظرائيف إناث المجمكعة الضابطة
كيعزك الباحث ىذا التفكؽ الظاىرم لصالح أفراد المجمكعة التجريبية إلى فاعمية البرنامج 
التدريسي مف حيث تبسيط المادة العممية لممتعمميف، حتى يتـ إدراكيا كفيميا كاستيعابيا كمف ثـ 
تخزينيا في بنيتيـ المعرفية بصكرة جيدة، ثـ استرجاعيا سريعان عند التعرض لمكاقؼ تعميمية 

لى تكافر الصكرة الممكنة كالتغذية الراجعة الفكرية، كبالتالي ينعكس ىذا بصكرة إيجابية  جديدة كا 
. عمى احتفاظيـ بالمادة العممية

 
 
 

 : مقارنة النتائج حسب الجنس - 2
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ـ مقارنة النتائج اإلجمالية بين الذكور واإلناث في المجموعتين في االختبار المباشر 2:1
 : والبعدي المؤجل
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ مف درجات الذككر كاإلناث  (40)يبيف الجدكؿ 

(. 12)كما يكضح الشكؿ , في المجمكعتيف باالختبار البعدم المباشر، كالبعدم المؤجؿ
في االختبارين البعدي  (التجريبية والضابطة)النتائج اإلجمالية لمذكور واإلناث في المجموعتين  (40)الجدول 

 المباشر والمؤجل

            البيانات 

 

 لجنسا

 

 
 

عدد 
 الطالب

 االختبار البعدي المؤجل االختبار البعدي المباشر

المتوسط 
الحسابي 
 لمدرجات

االنحراف  
المعياري 

 

 المتوسط 
الحسابي 
 لمدرجات

االنحراف 
المعياري 

 

الذكور  
 (تجريبية وضابطة)

68 74,93 7,85 70,26 11,69 

اإلناث 
 (تجريبية وضابطة)

68 76,99 8,69 71,95 11,93 

( 74,93)كجكد فرؽ بيف المتكسط الحسابي الكمي لدرجات الذككر  (40)يظير الجدكؿ 
في االختبار البعدم المباشر، كمقداره  (76,99)كالمتكسط الحسابي الكمي لدرجات اإلناث 

 .لصالح اإلناث (2,06)
، كالمتكسط (70,26)ككذلؾ كجكد فرؽ بيف المتكسط الحسابي الكمي لدرجات الذككر 

لصالح  (1,69)في االختبار البعدم المؤجؿ، كمقداره  (71,95)الحسابي الكمي لدرجات اإلناث 
كما لكحظ عدـ اتساع مدل الفركؽ الفردية بيف الذككر كاإلناث، إال أف ىذه الفركؽ ىي , اإلناث

. لصالح اإلناث
 
 
 

 :ـ مقارنة النتائج حسب الجنس داخل كل مجموعة2:2
 :ـ مقارنة النتائج بين الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية في التحصيل واالحتفاظ2:2:1
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المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجات الذككر كاإلناث  (41)يبيف الجدكؿ 
كالنتائج , في المجمكعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدم المباشر كالبعدم المؤجؿ

. اإلجمالية لمذككر كاإلناث في المجمكعة التجريبية في االختباريف البعدم المباشر كالمؤجؿ
النتائج اإلجمالية لمذكور واإلناث في المجموعة التجريبية في االختبارين البعدي المباشر  (41)الجدول  

 والمؤجل

         البيانات

 الجنس

 
عدد 
 الطالب

 االختبار البعدي المؤجل االختبار البعدي المباشر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 9,27 78,70 8,81 84,29 34 ذكور المجموعة التجريبية

 8,85 81,20 8,94 88,02 34 إناث المجموعة التجريبية

 
( 84,29)كجكد فرؽ بيف المتكسط الحسابي لدرجات الذككر  (41)يظير الجػدكؿ رقـ 

في االختبار التحصيمي البعدم المباشر كمقداره   (88,02)كالمتكسط  الحسابي لدرجات اإلناث 
 .لصالح اإلناث (3.73)

كالمتكسط الحسابي  (78,70)كذلؾ كجكد فرؽ بيف المتكسط الحسابي لدرجات الذككر 
لصالح  (2,5)في االختيار التحصيمي البعدم المؤجؿ، كمقداره  (81,20)لدرجات اإلناث 

 . اإلناث
إضافة لذلؾ يبيف الجدكؿ السابؽ اتساع الفركؽ الفردية بيف درجات اإلناث ك درجات 

الذككر، إال أف ىذه الفركؽ لدل اإلناث أكبر مما ىي عميو لدل الذككر، كذلؾ في االختباريف 
. أم أف اإلناث استفدف أكثر مف البرنامج التدريسي. التحصيمي البعدم المباشر كالبعدم المؤجؿ

 
 

: كيعزك الباحث ىذه الفركؽ الظاىرية لؤلسباب التالية 
, ػ الدكر الكبير لمبرنامج التدريسي كفؽ مفيكـ التعمـ النشط في إثارة المتعمميف مف اإلناث1

 .كالتعامؿ بكؿ جدية مع ىذا النمط الجديد مف التعمـ كشعكرىـ بالراحة كاالنسجاـ كاليدكء
ػ اآلثار االيجابية لمبرنامج التدريسي كفؽ مفيكـ التعمـ النشط كالتي تجمت مف خبلؿ التزاـ 2

كالتفاعؿ المباشر مع المادة الدراسية دكف الشعكر بالممؿ أك  ,أكثر مف الذككر اإلناث بالجمسات
 .كغالبان ما يككف االىتماـ بالتعمـ لدل اإلناث أكثر مف الذككر, التعب
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.  ػ شعكر اإلناث بالنقد االجتماعي كالخكؼ مف الفشؿ أكبر3
ػ تجاكز اإلناث لمرحمة المراىقة التي تككف أشد عنفان في المرحمة اإلعدادية منيا مف المرحمة 4

. عمى عكس الذككر حيث تزداد مرحمة المراىقة عندىـ في المرحمة الثانكية, الثانكية
 ستكدنت بيف الذككر كاإلناث في tكلمتأكد مف داللة ىذه الفركؽ الظاىرية تـ إجراء اختبار 
: عمى الترتيب (42)ك (42)االختباريف البعدم المباشر كالمؤجؿ كما يبينو الجدكالف 

في االختبار التحصيمي  (الذكور واإلناث) عمى نتائج المجموعة التجريبية  ستكدنتtاختبار ( 42)الجدول 
 البعدي

 
 البيانات

عدد  
أفراد 
 العينة

المتوسط 
الحسابي 
 لمدرجات

االنحراف 
المعياري 
 لمدرجات

 قيمة
 (ت)

 المحسوبة

قيمة  
 (ت)

 الجدولية

درجة 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية 
عند 

0.05=α 
ذكور المجموعة 

 8,81 84,29 34 التجريبية
إناث المجموعة  غير دال 33 2,03 0,64

 8,94 88,02 34 التجريبية

 
 أف ليس ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات إناث (42)يبيف الجدكؿ 

أفراد المجمكعة التجريبية كذككر أفراد المجمكعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدم 
الجدكلية، التي  ( ت)كىي أصغر مف قيمة  (0,64)المحسكبة (ت)المباشر، فقد بمغت قيمة 

كبما أنو لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المتكسطات (. 0,05)عند مستكل الداللة  (2,03)بمغت 
(.  33)فالفركؽ الظاىرية ىي فركؽ غير حقيقية كغير دالة إحصائيان عند درجة حرية 

 (الذككر كاإلناث)نتائج المجمكعة التجريبية   ستكدنت عمىtاختبار  (43)كيبيف الجدكؿ 
. في االختبار التحصيمي المؤجؿ

 
في االختبار التحصيمي  (الذكور واإلناث) ستودنت عمى نتائج المجموعة التجريبية tاختبار  (43)الجدول 

 المؤجل
 

 البيانات
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 المحسوبة

قيمة  
 (ت)

 الجدولية

درجة 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية 
عند 

0.05=α 
 غير دال 33 2,03 1,34 9,27 78,71 34ذكور 
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المجموعة 
 التجريبية
إناث 

المجموعة 
 التجريبية

34 81,71 8,85 

 
أف ليس ىناؾ فركقان ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات  (43)يتبيف مف الجدكؿ 

إناث أفراد المجمكعة التجريبية كذككر أفراد المجمكعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدم 
الجدكلية، التي  ( ت)كىي أصغر مف قيمة  (1,34)المحسكبة  (ت)المؤجؿ، فقد بمغت قيمة 

كبما أنو لـ يكف ىناؾ فركؽ بيف المتكسطات (. 0,05)عند مستكل الداللة  (2,03)بمغت 
. 33فالفركؽ الظاىرية ىي فركؽ غير حقيقية كغير دالة إحصائيان عند درجة حرية 

 :ـ مقارنة النتائج بين الذكور واإلناث في المجموعة الضابطة في التحصيل واالحتفاظ2:2:2
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  المعيارية لدرجات الذككر كاإلناث في  (44)يبيف الجدكؿ 

 .المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدم المباشر كالبعدم المؤجؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النتائج اإلجمالية لدرجات الذكور واإلناث في المجموعة الضابطة في االختبارين ( 44 )الجدول
  البعدي المباشر والمؤجل 

          البيانات

 الجنس

 
 العدد

 االختبار البعدي المؤجل االختبار البعدي المباشر

المتوسط 
الحسابي 
 لمدرجات

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 
 لمدرجات

االنحراف 
 المعياري

 14,82 61,82 8,96 65,58 34ذكور المجموعة 
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 الضابطة

إناث المجموعة 
 الضابطة

34 65,97 13,48 62,70 12,69 

 
( 65,58)فرقان بسيطان بيف المتكسط الحسابي لدرجات الذككر  (44)يظير الجػدكؿ 

في االختبار التحصيمي البعدم المباشر كمقداره   (65,97)كالمتكسط  الحسابي لدرجات اإلناث 
 .لصالح اإلناث (0,39)

كالمتكسط الحسابي لدرجات   (61,82)ككذلؾ بيف المتكسط الحسابي لدرجات الذككر 
 .لصالح اإلناث (0,80)في االختبار التحصيمي البعدم المباشر كمقداره   (62,70)اإلناث 

 : تعقيب 
ناث)تظير نتائج مقارنة المتكسطات الحسابية لدرجات أفراد المجمكعتيف  بحسب  (ذككر كا 

. الطريقة كالجنس تفكؽ طفيفان لئلناث عمى الذككر في المجمكعتيف، كضمف كؿ مجمكعة
كيعزك الباحث كجكد ىذه الفركؽ الظاىرية إلى قدرة اإلناث عمى االنسجاـ كاليدكء كالتعامؿ 

كالتفاعؿ المباشر مع المادة الدراسية دكف الشعكر , بكؿ جدية مع ىذا النمط الجديد مف التعمـ
. مما زاد مف دافعيتيـ  نحك التعمـ كبالتالي زاد في تحصيميـ الدراسي, بالممؿ أك التعب

 
 ستكدنت بيف الذككر كاإلناث في tكلمتأكد مف داللة ىذه الفركؽ الظاىرية تـ إجراء اختبار 

. عمى الترتيب (46)ك (45)كما يبينو الجدكالف , االختباريف البعدم المباشر كالمؤجؿ
 
 

 في االختبار التحصيمي البعدي( الذكور واإلناث)نتائج المجموعة الضابطة  (45)الجدول 
 

 البيانات
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ت)

المحسو
 بة

 (ت)قيمة 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية 
عند 

0.05=α 
ذكور 

المجموعة 
 الضابطة

34 65,58 8,96 
 غير دال 33 2,03 0,13

إناث 
 13,31 65,97 34المجموعة 
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 الضابطة
 

أف ليس ىناؾ فركقان ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات  (45)يتضح مف الجدكؿ 
إناث أفراد المجمكعة الضابطة كذككر أفراد المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدم 

الجدكلية، التي  ( ت)كىي أصغر مف قيمة  (0,13)المحسكبة (ت)المباشر، فقد بمغت قيمة 
فالفركؽ الظاىرية ىي فركؽ غير حقيقية كغير دالة (, 0,05)عند مستكل الداللة  (2,03)بمغت 

(.  33)إحصائيان عند درجة حرية 
: التالي (47)كمف الجدكؿ 

في االختبار التحصيمي  (الذكور واإلناث)عمى نتائج المجموعة الضابطة   ستودنتtاختبار  (46)الجدول 
 المؤجل

 
 البيانات

عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 المحسوبة

قيمة  
 (ت)

 الجدولية

درجة 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية 
عند 

0.05=α 
ذكور 

المجموعة 
 التجريبية

34 78,71 9,27 

إناث  غير دال 33 2,03 1,34
المجموعة 
 التجريبية

34 81,71 8,85 

( . α=0.05)دالة إحصائيان عند  ( * ) 
أف ليس ىناؾ ثمة فركقان ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات  (46)يبيف الجدكؿ 

إناث أفراد المجمكعة التجريبية كذككر أفراد المجمكعة التجريبية في االختبار التحصيمي البعدم 
الجدكلية، التي  بمغت ( ت)كىي أصغر مف قيمة  (1,34)المحسكبة (ت)المؤجؿ، فقد بمغت قيمة 

فالفركؽ الظاىرية ىي فركؽ غير حقيقية كغير دالة (, 0,05)عند مستكل الداللة  (2,03)
(.  33)إحصائيان عند درجة حرية 

 :حساب نسبة الكسب المعدل- 3
البرنامج التدريسي  باستخداـ كالضكء لكيرباء اتيتدريس مكضكعات كحدفاعمية  كلتقدير

الباحث بحساب نسبة الكسب المعدؿ في قاـ , م في مادة الفيزياءنكاث اؿكؿ الصؼ األةطمبؿ
 .التحصيؿ االحتفاظ

  :ـ حساب نسبة الكسب المعدل في التحصيل 3:1
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 1م  - 2            م1م – 2م                                               
 نسبة الكسب المعدؿ في التحصيؿ

                                          =  --------  +  ----------    
               ع 1م -  ع                                       

 .المتكسط الحسابي لممجمكعة في االختبار القبمي  = 1م           
 .المتكسط الحسابي لممجمكعة في االختبار البعدم المباشر= 2م      
 .درجة  (100كىي  ) الدرجة العظمى لبلختبار التحصيمي اإلجمالي =ع      

 
حتى تكون فاعمية التعميم  (1.2)أن هذه النسبة يجب أال تقل عن » كيرل ببلنؾ  

 (. 174،ص2004بيان، )« والتعمم مرضية ومقبولة
نسبة الكسب المعدؿ في التحصيؿ لكؿ مف المجمكعتيف التجريبية  (47)يبيف الجدكؿ 

. كلكؿ مف الذككر كاإلناث داخؿ المجمكعة الكاحدة, كالضابطة
 نسبة الكسب المعدل في التحصيل ألفراد المجموعة التجريبية والضابطة: (47)الجدول 

 
           الجنس  

 المجموعة      
 

 نسبة الكسب
 لمذكور

 نسبة الكسب
 لإلناث

نسب الكسب حسب 
 المجموعة

 1,465 1,50 1,43 المجموعة التجريبية

 1,15 1,28 1,02 المجموعة الضابطة

 

في نسبة ( إناث, ذككر) تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية  (47)يكضح الجدكؿ 
الكسب المعدؿ في التحصيؿ عمى أفراد المجمكعة الضابطة، فقد بمغت نسبة الكسب 

لممجمكعة الضابطة، كىي  (1,15)مقابؿ (1,465)المعدؿ الكمي لدل المجمكعة التجريبية 
 (.1,2)أعمى مف النسبة المعيارية التي حددىا ببلنؾ 

أكبر مف نسب الكسب  (1,43)كما أف نسبة الكسب المعدؿ لدل ذككر المجمكعة التجريبية
 (.1,02)المعدؿ لػدل نػظرائيـ ذككر المجمكعة الضابطة كالذم بمغ 

عمى نظرائيف إناث  (1,50)ككذلؾ تفكؽ إناث المجمكعة التجريبية بنسبة كسب مقدارىا
 (.1,28)المجمكعة الضابطة 

يستنتج مف ذلؾ أف أفراد المجمكعة التجريبية جميعان، كضمف المجمكعة  قد تجاكزكا النسبة 
عمى عكس نظرائيـ في المجمكعة الضابطة الذيف لـ يستطيعكا تجاكز ىذه (ببلنؾ)التي حددىا 

نما اإلناث فقط ضمف المجمكعة ىف ممف تجاكزف النسبة المعيارية لببلنؾ، مما يشير  النسبة، كا 
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إلى فاعمية البرنامج التدريسي المقترح في التحصيؿ، كذلؾ بما قدمو مف جذب االنتباه كتكفير 
رشاد المتعمـ كالكصكؿ بو إلى اليدؼ كما , التغذية الراجعة، كمساعدة المتعمـ عمى التذكر، كا 

 (.6)يكضح الشكؿ 
الفركؽ  بيف نسبة الكسب المعدؿ لدل أفراد المجمكعتيف التجريبية   (6)يكضح الشكؿ 

. كالضابطة في التحصيؿ
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

          
         

          
       

                 

                

                       

 الفروق  في نسبة الكسب المعدل في التحصيل ألفراد المجموعة التجريبية والضابطة: (6) الشكل   
 

 : ـ حساب نسبة الكسب المعدل في االحتفاظ3:2
نسبة الكسب المعدؿ في االحتفاظ لكؿ مف المجمكعتيف التجريبية  (48)يبيف الجدكؿ 

. كالضابطة، كلكؿ مف الذككر كاإلناث داخؿ المجمكعة الكاحدة
 والضابطةنسبة انكسب انمعذل في االحتفاظ ألفراد انمجموعة انتجريبية  (49)انجذول 

           الجنس  
 المجموعة      

 

 نسبة الكسب
 لمذكور

 نسبة الكسب
 لإلناث

نسب الكسب حسب 
 المجموعة

 1,32 1,34 1,31 المجموعة التجريبية

 0,94 0,95 0,93 المجموعة الضابطة
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في نسبة الكسب ( إناث+ ذككر ) تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية  (48)يكضح الجدكؿ 
المعدؿ في االحتفاظ عمى أفراد المجمكعة الضابطة، فقد بمغت نسبة الكسب المعدؿ الكمي لدل 

لممجمكعة الضابطة، كىي أعمى مف النسبة  (0,94)مقابؿ (1,325)المجمكعة التجريبية 
 (.1,2)المعيارية التي حددىا ببلؾ بػ 

أكبر مف نسب الكسب المعدؿ  (1,31)كما أف نسبة الكسب المعدؿ لدل ذككر التجريبية
ككذلؾ تفكؽ إناث المجمكعة التجريبية بنسبة , (0,93)لػدل نػظرائيـ ذككر الضابطة كالذم بمغ 

أما نسبة الكسب المعدؿ , (0,95)عمى نظرائيف إناث المجمكعة الضابطة  (1,34)كسب مقدارىا
أصغر مف نسبة الكسب المعدؿ لػدل إناث التجريبية كالذم بمغ  (1,31)لدل ذككر التجريبية 

(1,34.) 
يبلحظ مف الجدكؿ أف جميع أفراد المجمكعة التجريبية، كضمف المجمكعة الكاحدة مف 

عمى عكس نظرائيـ في المجمكعة , (ببلؾ)الذككر كاإلناث قد تجاكز النسبة التي حددىا 
نما اإلناث فقط ضمف المجمكعة ىف ممف  الضابطة الذيف لـ يستطيعكا تجاكز ىذه النسبة، كا 
تجاكزف النسبة المعيارية لببلؾ، مما يشير إلى فاعمية البرنامج التدريسي المقترح كفؽ مفيـك 

. التعمـ النشط في االحتفاظ
الفركؽ  بيف نسبة الكسب المعدؿ لدل أفراد المجمكعتيف التجريبية   (7)يكضح الشكؿ 

. كالضابطة في االحتفاظ

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

          
         

          
       

                 

                

                       

 
. الفروق  في نسبة الكسب المعدل لدى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في االحتفاظ: (7)الشكل 

ـ حساب فاقد الكسب بين االختبار البعدي المباشر والبعدي المؤجل لممجموعتين التجريبية 3:3
 : والضابطة



 تحهيم اننتائج وتفسيرها         :   انفصم انخامس    

 

 

 203 

فاقد الكسب بيف االختباريف البعدم المباشر كالمؤجؿ لممجمكعتيف  (49)يبيف الجدكؿ 
. التجريبية كالضابطة ككؿ، كلكؿ مف الذككر كاإلناث داخؿ المجمكعة الكاحدة

 فاقد الكسب بين االختبارين البعدي المباشر والمؤجل لعينة البحث: (49)الجدول 

              البيانات
 المجموعة

 الذكور واإلناث اإلناث لمذكور

 6,20 6,82 5,59 المجموعة التجريبية

 3,515 3,27 3,76 المجموعة الضابطة

 
فاقد الكسب بيف االختباريف البعدم المباشر كالمؤجؿ لممجمكعتيف التجريبية  (8)يكضح الشكؿ 

. كالضابطة ككؿ، كلكؿ مف الذككر كاإلناث داخؿ المجمكعة الكاحدة
 

0
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فاقد الكسب بين االختبارين البعدي المباشر والمؤجل لممجموعتين التجريبية والضابطة ( 8)الشكل 

 .ككل، ولكل من الذكور واإلناث داخل المجموعة الواحدة
 

في المجمكعة التجريبية ىك أعمى مف ( االحتفاظ)أف فاقد الكسب   (49)يتبيف مف الجدكؿ 
، (6,201)فاقد الكسب في المجمكعة الضابطة، فقد بمغ فاقد الكسب في المجمكعة التجريبية 

 .لممجمكعة الضابطة (3.515)مقابؿ
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كذلؾ فإف فاقد الكسب لدل ذككر التجريبية ىك أعمى مف فاقد الكسب لدل ذككر الضابطة 
لدل ذككر المجمكعة  (3,76)مقابؿ  (5,59)، إذ بمغ ىذا الفاقد لدل ذككر المجمكعة التجريبية 

 . الضابطة
كفاقد الكسب لدل إناث المجمكعة التجريبية أعمى مف فاقد الكسب لدل كؿ مف إناث 

( 3,27)مقابؿ (6,82)المجمكعة الضابطة، إذ بمغ فاقد الكسب لدل إناث المجمكعة التجريبية 
 .لدل إناث المجمكعة الضابطة

ناث)تؤكد ىذه النتائج تفكؽ المجمكعة التجريبية ككؿ  عمى المجمكعة الضابطة  (ذككر كا 
ناث)ككؿ   : كبذلؾ يككف قد تحقؽ اليدؼ الثالث لمبحث، كاإلجابة عف السؤاؿ, (ذككر كا 

البرنامج التدريسي باستخداـ   (كالضكء لكيرباءا ) تيتدريس مكضكعات كحدفاعمية ما 
م في مادة الفيزياء؟ نكاث اؿكؿ الصؼ األةطمبؿ
 :مقارنة درجة اإلتقان بين المجموعتين في التحصيل واالحتفاظ- 4

بغرض التأكد مف فاعمية البرنامج التدريسي في التحصيؿ كاالحتفاظ ك مكازنتو مع التدريس 
بالطريقة التقميدية، عمد الباحث إلى حساب النسبة المئكية لئلتقاف في المجمكعتيف التجريبية 

كالضابطة بحسب فئات الدرجات التي حصؿ عمييا الذككر كاإلناث في االختبار البعدم 
. المباشر، كالبعدم المؤجؿ

 : ـ درجة اإلتقان في االختبار البعدي المباشر 4:1
فما فكؽ %  75فما فكؽ مف أفراد المجمكعتيف إلى % 75حدد الباحث الفاعمية بكصكؿ 

يبيف عدد الطبلب  (51)مف درجات االختبار التحصيمي المعد مف قبؿ الباحث، كالجدكؿ 
. كتكزعيـ بالنسب المئكية عمى مستكيات اإلتقاف المحددة مف قبؿ الباحث

 
توزع أفراد المجموعة التجريبية بالنسب المئوية عمى مستويات اإلتقان في االختبار البعدي  (50)جدول 

 المباشر 
 
 

 البيانات

 مستـوى اإلتـقان دون مستـوى اإلتـقان
55-64.5 

% 
65-74.5 

% 
75-79.5 

% 
80-89,5 

% 
90-100 

% 
 ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية ضابطة تجريبية

عدد 
 - 33 3 24 6 7 33 4 26 - الطالب
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النسبة 
 المئوية

- 38,23 5,88 48,52 10,29 8,82 35,29 4,41 48,52 - 

 
عمى أفراد ( إناث+ ذككر )تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية  (50)يبلحظ مف الجدكؿ 

في كؿ مستكيات اإلتقاف التي حددىا الباحث، فقد تمكف  (إناث+ ذككر)المجمكعة الضابطة 
مف الكصكؿ إلى الحد  (%95,05)طالبان كطالبة مف أفراد المجمكعة التجريبية بنسبة  (64)

طبلب مف أفراد المجمكعة التجريبية بنسبة  (4)األدنى لمستكل اإلتقاف كتجاكزه، بينما لـ يتمكف 
 .، مف الكصكؿ إلى ىذا المستكل أك تجاكزه (5،88%)

%( 13,23) طبلب مف أفراد المجمكعة الضابطة أم بنسبة 9بالمقابؿ لـ يستطع سكل 
 .مف بمكغ ىذا المستكل كتجاكزه 

يستنتج الباحث مما سبؽ فاعمية التدريس باستخداـ البرنامج التدريسي المقترح كفؽ مفيـك 
التعمـ النشط في تحقيؽ تعمـ متقف بنسبة أعمى بالمقارنة مع فاعمية التدريس باستخداـ الطريقة 

فما فكؽ مف درجات االختبار % 75مف المتعمميف حصمكا عمى  (%95,05)إذ إف . التقميدية
. التحصيمي

 
 : ـ درجة اإلتقان في االختبار البعدي المؤجل 4:2

عدد الطبلب كتكزعيـ بالنسب المئكية عمى مستكيات اإلتقاف المحددة مف قبؿ (51)يبيف الجدكؿ 
تكزع أفراد المجمكعة التجريبية  (19)كما يكضح الشكؿ , الباحث في االختبار التحصيمي المباشر

. بالنسب المئكية عمى مستكيات اإلتقاف في البعدم المؤجؿ
 

يبين توزع أفراد المجموعة التجريبية بالنسب المئوية عمى مستويات اإلتقان   (51)جدول رقم 
  في البعدي المؤجل

ات
بيان
ال

 
  

 مستـوى اإلتـقان دون مستـوى اإلتـقان
55-64.5 

 %
65-74.5 

% 
75-79.5 

% 
80-89,5 

% 
90-100 

% 
 ض ت ض ت ض ت ض ت ض ت

عدد 
 الطالب

1 42 8 21 9 2 38 3 12 - 

النسبة 
 المئوية

11,76 30,88 11,76 30,88 13,23 2,94 55,88 4,41 17,64 - 
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عمى أفراد ( إناث+ ذككر )تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية  (51)يبلحظ مف الجدكؿ 
في كؿ مستكيات اإلتقاف التي حددىا الباحث، فقد تمكف  (إناث+ ذككر)المجمكعة الضابطة 

مف الكصكؿ إلى الحد  (%86,76)طالبان كطالبة مف أفراد المجمكعة التجريبية أم بنسبة  (59)
طبلب مف أفراد المجمكعة التجريبية أم  (8)األدنى لمستكل اإلتقاف كتجاكزه، بينما لـ يتمكف 

 .، مف الكصكؿ إلى ىذا المستكل أك تجاكزه(%11,76)بنسبة 
%( 7,35)طبلب مف أفراد المجمكعة الضابطة أم بنسبة  (5)بالمقابؿ لـ يستطع سكل 
 .مف بمكغ ىذا المستكل أك تجاكزه

كلكحظ مف الجدكؿ استمرار تكزع أفراد المجمكعة التجريبية في مستكيات اإلتقاف الثبلثة 
 .كبنسب مرتفعة، بينما تقمص كثيران ىذا التكزع لدل أفراد المجمكعة الضابطة

يستنتج الباحث مف ىذا التكزع تفكؽ فاعمية التدريس بالبرنامج التدريسي كفؽ مفيكـ التعمـ 
النشط في تحقيؽ االحتفاظ باإلتقاف بنسبة أعمى مكازنةن مع فاعمية التدريس بالطريقة التقميدية، إذ 

مف أفراد  (فما فكؽ%75)تحققت النسبة المعيارية المقترحة مف الباحث في حصكؿ أكثر مف 
 .مف درجات االختبار التحصيمي (فما فكؽ% 75)المجمكعة التجريبية األكلى عمى 

 :كىكذا يككف الباحث قد تحقؽ مف صحة ما يمي
%( 75،%75)﴿ يؤدم التدريس بالبرنامج التدريسي إلى الكصكؿ لفاعمية تدريس بنسبة 

 .لدل أفراد المجمكعة التجريبية﴾
 :كما يككف قد تحقؽ اليدؼ الرابع لمبحث، كاإلجابة عف السؤاؿ

البرنامج   باستخداـ كالضكء لكيرباء اتيكضكعات كحدما الدرجة اإلتقانية لتدريس ـ- 
. م في مادة الفيزياءنكاث اؿكؿ الصؼ األةطمبالتدريسي ؿ

 
 :ـ التحميل اإلحصائي لنتائج أفراد عينة البحث في التحصيل واالحتفاظ واآلراء5

بيدؼ اإلجابة عف أسئمة البحث، كالتحقؽ مف صدؽ الفرضيات تـ اختبار صدؽ ىذه 
الفرضيات بحساب داللة الفركؽ بيف المتكسطات الحسابية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، 

، كتـ اختبار جميع الفرضيات عند مستكل داللة T.TESTكذلؾ باستخداـ اختبار ستكدنت 
(0,5= .)

 : في مجال التحصيل واالحتفاظ–أواًل 
:  الفرضية األولى*- 
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بيف متكسط درجات أفراد  (=0,05)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة)
ناث )المجمكعة التجريبية  ناث)كمتكسط درجات أفراد المجمكعة الضابطة  (ذككر كا  في  (ذككر كا 

. (االختبار البعدم المباشر لممفاىيـ البديمة
كما في  كالختبار صحة ىذه الفرضية قاـ الباحث بتفريغ نتائج دراسة االختبار

(:   52)الجدكؿ
 (المقررةوحدة الالبدائل االختيارية لمفاهيم ) نتائج االختبار البعدي(: 52)الجدول 

 البـدائـل      االختيـاريـة المفاهيم
   4البديل   3البديل   2البديل   1البديل 

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار
 8,82 6 17,65 12 11,76 8 61,76 42 التوتر الكهربائي

 16,18 11 8,82 6 13,24 9 61,76 42 فرق التوتر الكهربائي

الكمون الكهربائي في نقطة 
 من دارة كهربائية

42 61,76 15  4 5,88 7 10,29 

فرق الكمون الكهربائي بين 
 نقطتين من دارة كهربائية

43 63,24 7 10,29 7 10,29 11 16,18 

 7,35 5 11,76 8 17,65 12 63,24 43 قانون مصونية الشحنة

 5,88 4 17,65 12 8,82 6 64,71 44 التفريغ الكهربائي

شدة الحقل الكهربائي في 
نقطة معينة تقع في حقل 

 شحنة كهربائية

44 64,71 11 16,18 5 7,35 8 11,76 

 17,65 12 16,18 11 1,47 1 64,71 44 الحقل الكهربائي  

 14,71 10 5,88 4 5,88 4 73,53 50 الحقل الكهربائي المنتظم

 5,88 4 10,29 7 10,29 7 73,53 50 قانون كولون

 17,65 12 2,94 2 4,41 3 75 51 العدسة

 13,24 9 10,29 7 10,29 7 75 51 الموشور

 8,82 6 2,94 2 11,76 8 76,47 52 الضوء الفيزيائي

 4,41 3 5,88 4 13,24 9 76,47 52 الضوء الهندسي

 8,82 6 4,41 3 7,35 5 79,41 54 ظاهرة السراب

 4,41 3 2,94 2 8,82 6 83,82 57  ال ال يالموشور

مفهوم المون األزرق 
 لمسماء

58 89,23 1 1,47 2 2,94 7 10,29 
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 1,47 1 1,47 1 5,88 4 91,18 62 المرايا

ظاهرة السراب المعكوسة 
 (القطبي )

63 92,65 2 2,94 2 2,94 1 1,47 

 2,94 2 1,47 1 1,47 1 94,12 64 الموشور الرقيق

النسبة المئكية لعينة الدراسة التي اختارت اإلجابة ( 52)الجدكؿ في  (1)يمثؿ البديؿ       
النسب المئكية لعينة الدراسة التي اختارت إجابة  (4 ك3 ك2)الصحيحة، كتمثؿ البدائؿ رقـ 

لطمبة عينة البحث كارتفاع النسب المئكية  كيبيف الجدكؿ السابؽ نتائج االختبار البعدم. خاطئة
 . األكثر شيكعان لئلجابات الصحيحة لممفاىيـ الفيزيائية ك

استخداـ إستراتيجية التدريس قد أدل إلى إثارة دكافع الطبلب كيبرر الباحث ذلؾ بأف 
كالمفاىيـ ق كاىتماماتيـ، كذلؾ مف خبلؿ كضع الطالب في مكقؼ تعارض معرفي بيف تصكر

. الفيزيائية بالشكؿ الصحيح المراد إكسابيا لو
. الفركؽ بيف النسب المئكية لئلجابات الصحيحة لبلختبار القبمي كالبعدم( 53)كيكضح الجدكؿ

 
 القبمي والبعدي  الفروق بين النسب المئوية لإلجابات الصحيحة لالختبار(: 53)جدول 

 اإلجابات الصحيحة في االختبار البعدي اإلجابات الصحيحة في االختبار القبمي المفاهيم
 % تكرار % تكرار

 61,76 42 7,35 5 التوتر الكهربائي 

 61,76 42 10,29 7 فرق التوتر الكهربائي

الكمون الكهربائي في نقطة 
 من دارة كهربائية

7 10,29 42 61,76 

فرق الكمون الكهربائي بين 
 نقطتين من دارة كهربائية

8 11,76 43 63,24 

 63,24 43 11,76 8 قانون مصونية الشحنة

 64,71 44 13,24 9 التفريغ الكهربائي

شدة الحقل الكهربائي في نقطة 
معينة تقع في حقل شحنة 

 كهربائية

9 13,24 44 64,71 

 64,71 44 13,24 9 الحقل الكهربائي  

 73,53 50 13,24 9 الحقل الكهربائي المنتظم

 73,53 50 14,71 10 قانون كولون

 75 51 16,18 11 العدسة
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 75 51 16,18 11 الموشور

 76,47 52 16,18 11 الضوء الفيزيائي

 76,47 52 16,18 11 الضوء الهندسي

 79,41 54 17,65 12 ظاهرة السراب
 83,82 57 17,65 12  ال ال يالموشور

 89,23 58 17,65 12 مفهوم المون األزرق لمسماء

 91,18 62 19,12 13 المرايا

ظاهرة السراب المعكوسة 
 (القطبي )

13 19,12 63 92,65 

 94,12 64 19,12 13 الموشور الرقيق

 
لطمبة عينة البحث  الفرؽ في نتائج االختبار القبمي كالبعدم (53)كيبيف الجدكؿ 

األكثر لئلجابات الصحيحة لممفاىيـ الفيزيائية كارتفاع النسب المئكية  (المجمكعة التجريبية)
.  شيكعان 

المقررة قد كحدة كيفسر الباحث ىذه النتيجة بأف استخداـ إستراتيجية التدريس في تدريس اؿ
أدت إلى رفع مستكل تحصيؿ الطمبة، مف خبلؿ مساعدتيـ عمى تخطيط كتنظيـ النظاـ 

المفاىيمي داخؿ بنياتيـ المعرفية، مما أتاح الفرصة ليـ لربط المفاىيـ الجديدة بالمفاىيـ القديمة 
 . لمتمييز بينيا كاختيار المفاىيـ العممية األكثر دقة ككضكحان 

، كالذم يساكم (ت)يتبيف مف نتائج الجدكؿ أف صبلحية البيانات اإلحصائية لحساب 
، كىذا يعني أف الفرؽ بيف متكسط الدرجات لدل العينة الضابطة كالتجريبية داؿ إحصائيان (2,04)

 مما يدؿ عمى أف طبلب المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ إستراتيجية (=0,05)عند 
 .التدريس قد تفكقكا عمى طبلب المجمكعة الضابطة التي درست باستخداـ الطريقة التقميدية

 تيفكحدكيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف استخداـ إستراتيجية التدريس في تدريس اؿ
المقررتيف قد أدت إلى رفع مستكل تحصيؿ الطمبة، كأف اإلستراتيجية المقترحة لمتدريس ساعدت 
الطمبة عمى تخطيط كتنظيـ النظاـ المفاىيمي داخؿ بنياتيـ المعرفية، مما أتاح الفرصة ليـ لربط 

المفاىيـ الجديدة بالمفاىيـ القديمة التي تـ دراستيا مف قبؿ، خاصة أف المعرفة قد تـ تقديميا 
لمطمبة في صكر مترابطة متسمسمة تنمي لدييـ القدرة عمى تمييز األنماط المفاىيمية العممية أكثر 

. مف مجرد تذكر تفاصيؿ معينة
الفركؽ اإلجمالية بيف المتكسطات الحسابية لدرجات أفراد المجمكعتيف  (54)يبيف الجدكؿ 

. التجريبية كالضابطة في االختبار البعدم
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 وداللتها اإلحصائية لمتوسطي درجات أفراد العينة في االختبار التحصيمي البعدي( ت)قيم : (55)الجدول 

 
 البيانات

عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
الحسابي 
 لمدرجات

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 المحسوبة

قيمة 
 (ت)

 الجدولية

درجة 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية 
عند 

0.05=α 
المجموعة 
 8,94 86,29 68 التجريبية

 دال 67 2 2,50
المجموعة 
 الضابطة

68 65,77 13,31 

 
أف ثمة فركقان ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أفراد  (54)يظير مف الجدكؿ 

ناث)العينة في االختبار التحصيمي البعدم المباشر لصالح أفراد المجمكعة التجريبية  ،  (ذككر كا 
عند  (2)الجدكلية، التي  بمغت ( ت)كىي أكبر مف قيمة  (2,50)المحسكبة  (ت)فقد بمغت قيمة 
 (.0,05)مستكل الداللة 

 قد تجاكزكا مستكل التعمـ الطبيعي تيف التجريبية كالضابطة المبلحظ أف أفراد المجمكعمفك
 النتائج السابقة عمى تجاكز المتكسط الحسابي الكمي ألفراد المجمكعة تدؿحيث . %(%50-50)

لحد األدنى المطمكب لمستكل اإلتقاف الذم ؿالتجريبية، كلكؿ مف الذككر كاإلناث ضمف المجمكعة 
ة ، بينما انخفض المتكسط الحسابي الكمي ألفراد المجمكع(%75،%75)اعتمده الباحث 

(. 20)كىذا ما يكضحو الشكؿ ,  عف ىذا المستكلالضابطة
تتفؽ نتائج ىذا البحث مع عدد غير قميؿ مف الدراسات كالبحكث التي تناكلت أثر البرامج 

الميدم محمكد )كؿ مف  التدريسية في تحسيف مستكل التحصسؿ الدراسي لممتعمميف، كمنيا دراسة
التي بينت نتائجيما كجكد فركؽ ذات داللة ( 2004,طبلؿ عبدا الزعبي)ك( 2001,سالـ

 إحصائية في تحصيؿ أفراد العينة تعزل إلى استخداـ البرامج التدريسية، كمف ثـ يمكف اتخاذ
:  اآلتيالقرار

ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند ): ، التي تنص عمى ما يأتيرفض الفرضية األولى 
ناث)بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية  (=0,05)مستكل داللة كمتكسط ( ذككر كا 

ناث)درجات أفراد المجمكعة الضابطة   .(في االختبار البعدم المباشر لممفاىيـ البديمة (ذككر كا 
يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل ) التي تنص عمى اآلتي وقبول الفرضية الجديدة

ناث)بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية  (=0,05)داللة كمتكسط درجات ( ذككر كا 
ناث)أفراد المجمكعة الضابطة . (في االختبار البعدم المباشر لممفاىيـ البديمة (ذككر كا 
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  :الفرضية ال انية*- 
بيف متكسط درجات ذككر  (=0,05)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة

المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات ذككر المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم المباشر 
 .لممفاىيـ البديمة

كداللتيا اإلحصائية لمتكسطي درجات أفراد ( ت)قيـ  (21)كالشكؿ  (55)يكضح الجدكؿ 
. في االختبار التحصيمي البعدم المباشر (الذككر)العينة في 

 
في االختبار التحصيمي ( الذكور)وداللتها اإلحصائية لمتوسطي درجات أفراد العينة( ت)قيم  (55)الجدول 

 البعدي

 
 البيانات

عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 المحسوبة

قيمة 
 (ت)

 الجدولية

درجة 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية 

 عند
0.05=α 

ذكور 
المجموعة 
 التجريبية

34 84,29 8,81 

 دال 33 2,03 3,25
ذكور 

المجموعة 
 الضابطة

34 65,58 8,96 

أف ثمة فركقان ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات ذككر أفراد  (55)يتأكد مف الجدكؿ 
المجمكعة التجريبية كذككر أفراد المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدم المباشر 

كىي أكبر مف قيمة  (3,25)المحسكبة (ت)لصالح ذككر المجمكعة التجريبية، فقد بمغت قيمة 
 (.0,05)عند مستكل الداللة  (2,03)الجدكلية، التي  بمغت  (ت)

، مما يشير إلى أف (البرنامج التدريسي)يعزم الباحث ىذه الفركؽ إلى المتغير التجريبي 
البرنامج التدريسي قد أثر تأثيران كاضحان في تحصيؿ أفراد العينة، كقد تككف ىذه النتيجة متكقعة 
نظران لما أدخمو البرنامج التدريسي مف فكائد عممية متنكعة، كجعؿ أجكاء التعمـ مريحة باعتماد 
التعمـ النشط كأسمكب في البرنامج التدريسي، كمف ثـ شعكر كؿ معمـ متدرب بأنو ىك المسؤكؿ 

. عف تعممو أكالن كأخيران 
تتفؽ نتائج ىذا البحث مع عدد مف الدراسات كالبحكث التي تناكلت أثر البرامج التدريسية 

منذر بشارة عكاد )في تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي لممتعمميف، كمنيا دراسة 
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كالتي بينت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ أفراد العينة  (2005,السكيممييف
تعزل إلى أف عدد المفاىيـ البديمة لدل طبلب المجمكعتيف التجريبيتيف أقؿ مما ىك لدل طبلب 

: المجمكعة الضابطة، كمف ثـ يمكف اتخاذ القرار اآلتي
ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند ):  التي تنص عمى ما يأتيرفض الفرضية ال انية 

بيف متكسط درجات ذككر المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات ذككر  (=0,05)مستكل داللة
 .(المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم المباشر لممفاىيـ البديمة

يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند ):  التي تنص عمى اآلتيوقبول الفرضية الجديدة
بيف متكسط درجات ذككر المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات ذككر  (=0,05)مستكل داللة

. (المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم المباشر لممفاىيـ البديمة
  :الفرضية ال ال ة*- 

بيف متكسط درجات إناث  (=0,05)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات إناث المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم المباشر 

 .لممفاىيـ البديمة
كداللتيا اإلحصائية لمتكسطي درجات أفراد ( ت)قيـ  (22)كالشكؿ  (56)يكضح الجدكؿ 

. العينة اإلناث في االختبار التحصيمي البعدم المباشر
وداللتها اإلحصائية لمتوسطي درجات أفراد العينة اإلناث في االختبار التحصيمي ( ت)قيم  (56)الجدول 

 البعدي
 

 البيانات
عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
الحسابي 
 لمدرجات

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 المحسوبة

قيمة  
 (ت)

 الجدولية

درجة 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية 

 عند
0.05=α 

إناث 
المجموعة 
 التجريبية

34 88,02 8,94 

 دال 33 2,03 7,84
إناث 

المجموعة 
 الضابطة

34 65,97 13,48 

 
أف ثمة فركقان ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات إناث أفراد  (56)يتبيف مف الجدكؿ 

ناث أفراد المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدم المباشر  المجمكعة التجريبية كا 
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كىي أكبر مف قيمة  (7,84)المحسكبة (ت)لصالح إناث المجمكعة التجريبية، فقد بمغت قيمة 
(. 0,05)عند مستكل الداللة  (2,03)الجدكلية، التي  بمغت  (ت)

 المجمكعة التجريبية إلى فاعمية البرنامج إناث لصالح حقيقي الباحث ىذا التفكؽ اؿلؿكيع
 عمى ترتيب المادة العممية كفقيا يقكـ التعمـ كفؽ مفيـك التعمـ النشط إذبالتدريس التدريسي 

إضافة إلى ما تسيـ بو  كبشكؿ منطقي،مركب متدرج كمتسمسؿ مف البسيط إلى اؿ كتقديميا بشكؿ
ثارة  في ذىف الطالب، مما قد يزيد في كمات الفيزيائية في ترسيخ المعمكمات كالمفومف تشكيؽ كا 
كمساىمة تدريس المفاىيـ العممية بالطريقة المعتادة في ترسيخ بعض , تحصيمو الدراسي
 .التصكرات البديمة

تتفؽ نتائج ىذا البحث مع عدد مف الدراسات كالبحكث التي تناكلت أثر البرامج التدريسية 
( 2004,مبلؾ بنت محمد السميـ)في تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي لممتعمميف، كمنيا دراسة 

بيف متكسطي درجات  (0,01)كالتي بينت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل 
, المعممات قبميان كبعديان في بطاقة مبلحظة الممارسات التدريسية البنائية لصالح التطبيؽ البعدم
مما يدؿ عمى أف معظـ الطالبات تصكرات بديمة حكؿ المفاىيـ الكاردة في االختبار، كمف ثـ 

: يمكف اتخاذ القرار اآلتي
ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند : ، التي تنص عمى ما يأتيرفض الفرضية ال ال ة

بيف متكسط درجات إناث المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات إناث  (=0,05)مستكل داللة
. المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم المباشر لممفاىيـ البديمة

يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل :  التي تنص عمى اآلتيوقبول الفرضية الجديدة
بيف متكسط درجات إناث المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات إناث المجمكعة  (=0,05)داللة

. الضابطة في االختبار البعدم المباشر لممفاىيـ البديمة
 :الفرضية الرابعة*- 

بيف متكسط درجات أفراد  (=0,05)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة
ناث )المجمكعة التجريبية  ناث)كمتكسط درجات أفراد المجمكعة الضابطة  (ذككر كا  في  (ذككر كا 

 .(االختبار البعدم المؤجؿ لممفاىيـ البديمة
كداللتيا اإلحصائية لمتكسطي درجات أفراد ( ت)قيـ  (25)كالشكؿ  (60)يكضح الجدكؿ 

. (االحتفاظ)المجمكعتيف في االختبار التحصيمي البعدم المؤجؿ
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وداللتها اإلحصائية لمتوسطي درجات أفراد المجموعتين في االختبار التحصيمي البعدي ( ت)قيم  (60)الجدول 
 المؤجل

 
 البيانات

عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 المحسوبة

قيمة 
 (ت)

 الجدولية

درجة 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية 

 عند
0.05=α 

المجموعة 
 التجريبية

68 79,95 9 
 دال 67 2 9,45

المجموعة 
 12,71 62,26 68 الضابطة

  
أف ثمة فركقان ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات أفراد  (60)تؤكد معطيات الجدكؿ 

ذككر )المجمكعتيف في االختبار التحصيمي البعدم المؤجؿ لصالح أفراد المجمكعة التجريبية 
ناث الجدكلية، التي  بمغت ( ت)كىي أكبر مف قيمة  (9,45)المحسكبة ( ت)،  فقد بمغت قيمة (كا 

(. 0,05)عند مستكل الداللة  (2)
يعزم الباحث ىذه الفركؽ إلى أف البرنامج التدريسي المقترح كفؽ مفيكـ التعمـ النشط قد 

بينما لـ يتـ , أثر تأثيران ايجابيان كاضحا في تعمـ المفاىيـ الفيزيائية بالنسبة لممجمكعة التجريبية
كأف ىذه المفاىيـ ال تناسب المرحمة العمرية لبعض , تعميميا بشكؿ جيد لممجمكعة الضابطة

  .أم أنيا غير قابمة لمتعمـ, الطمبة
تتفؽ نتائج ىذا البحث مع عدد مف الدراسات كالبحكث التي تناكلت أثر البرامج التدريسية 

 الخكالدة زسالـ عبدالعزم)في تحسيف مستكل االحتفاظ بالمعمكمات لدل المتعمميف، كمنيا دراسة 
كالتي بينت نتائجيا أف لمتعميـ باستخداـ نصكص التغيير . (2009,كعمي مقبؿ العميمات

المفاىيمي أثران ذا داللة إحصائية في احتفاظ المتعمميف بيذا التغيير في استيعاب مفاىيـ البيئة 
:  اآلتياتخاذ القراركلصالح المجمكعة التجريبية، مما يساعد في 
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ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند : ، التي تنص عمى ما يأتي رفض الفرضية الرابعة
ناث)بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية  (=0,05)مستكل داللة كمتكسط ( ذككر كا 

ناث)درجات أفراد المجمكعة الضابطة   .في االختبار البعدم المؤجؿ لممفاىيـ البديمة (ذككر كا 
يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل : التي تنص عمى اآلتي, وقبول الفرضية الجديدة

ناث)بيف متكسط درجات أفراد المجمكعة التجريبية (=0,05)داللة كمتكسط درجات ( ذككر كا 
ناث)أفراد المجمكعة الضابطة . في االختبار البعدم المؤجؿ لممفاىيـ البديمة (ذككر كا 

  :الفرضية الخامسة*- 
بيف متكسط تحصيؿ  (=0,05)ال يكجد فرؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة

ذككر المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات ذككر المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم 
 .المؤجؿ لممفاىيـ البديمة
كداللتيا اإلحصائية لمتكسطي درجات أفراد ( ت)قيـ (26)كالشكؿ  (61)يكضح الجدكؿ 

. مجمكعتي الذككر في االختبار التحصيمي البعدم المؤجؿ
وداللتها اإلحصائية لمتوسطي درجات أفراد مجموعتي الذكور في االختبار التحصيمي البعدي ( ت)قيم  (61)الجدول 

 المؤجل

 
 البيانات

عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
الحسابي 
 لمدرجات

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 المحسوبة

قيمة 
 (ت)

 الجدولية

درجة 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية 

 عند
0.05=α 

ذكور 
المجموعة 
 التجريبية

34 78,71 9,27 

 دال 33 2,03 5,55
ذكور 

المجموعة 
 الضابطة

34 61,82 14,82 

يتبيف أف ثمة فركقان ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات ذككر أفراد  (61)مف الجدكؿ 
المجمكعة التجريبية كذككر أفراد المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدم المؤجؿ 

، كىي أكبر مف قيمة (5,55)المحسكبة (ت)لصالح ذككر المجمكعة التجريبية، فقد بمغت قيمة 
 (.0,05)عند مستكل الداللة  (2,03)الجدكلية، التي  بمغت  (ت)

قد أثر تأثيران كاضحان  (البرنامج التدريسي)يعمؿ الباحث ىذه الفركؽ بأف المتغير التجريبي 
في تحصيؿ أفراد العينة، كقد تككف ىذه النتيجة متكقعة نظران لما أدخمو البرنامج التدريسي مف 
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فكائد عممية متنكعة، كجعؿ أجكاء التعمـ مريحة باعتماد التعمـ النشط كأسمكب في البرنامج 
 .التدريسي ، كمف ثـ شعكر كؿ متعمـ بأنو ىك المسؤكؿ عف تعممو أكالن كأخيران 

 

كتتفؽ نتائج ىذا البحث مع العديد مف الدراسات كالبحكث التي تناكلت أثر البرامج 
رائد يكسؼ ) التدريسية في تحسيف مستكل التحصيؿ الدراسي لممتعمميف، كمنيا دراسة

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات التي بينت نتائجيا كجكد ك, (2008,األسمر
الطبلب الذككر في المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في 

اختبار التصكرات البديمة لمفاىيـ الحركة كالقكة كفي مقياس االتجاه نحك المفاىيـ العممية لصالح 
:  ، مما يساعد في اتخاذ القرار اآلتيطبلب المجمكعة التجريبية 

ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند : ، التي تنص عمى ما يأتيرفض الفرضية الخامسة
بيف متكسط درجات ذككر المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات ذككر  (=0,05)مستكل داللة

 .المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم المؤجؿ لممفاىيـ البديمة
يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل : التي تنص عمى اآلتي, وقبول الفرضية الجديدة

بيف متكسط درجات ذككر المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات ذككر  (=0,05)داللة
. المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم المؤجؿ لممفاىيـ البديمة

  :الفرضية السادسة*- 
بيف متكسط درجات إناث  (=0,05)ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة

المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات إناث المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم المؤجؿ 
 .لممفاىيـ البديمة

كداللتيا اإلحصائية لمتكسطي درجات أفراد ( ت)قيـ  (27)كالشكؿ  (62)يكضح الجدكؿ 
. مجمكعتي اإلناث في االختبار التحصيمي البعدم المؤجؿ

وداللتها اإلحصائية لمتوسطي درجات أفراد مجموعتي اإلناث في االختبار التحصيمي ( ت)قيم  (62)الجدول 
 البعدي المؤجل 

 
 البيانات

عدد 
أفراد 
 العينة

المتوسط 
الحسابي 
 لمدرجات

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 (ت)

 المحسوبة

قيمة  
 (ت)

 الجدولية

درجة 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية 

 عند
0.05=α 

إناث 
المجموعة 
 التجريبية

 دال 33 2,03 7,06 8,85 81,71 34
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إناث  
المجموعة 
 الضابطة

34 62,70 12,69 

 
أف ثمة فركقان ذك داللة إحصائية بيف متكسطي درجات إناث  (62)يكضح الجدكؿ 

ناث المجمكعة الضابطة في االختبار التحصيمي البعدم المباشر لصالح  المجمكعة التجريبية كا 
( ت)كىي أكبر مف قيمة  (7,06)المحسكبة (ت)إناث المجمكعة التجريبية، فقد بمغت قيمة 

 (.0,05)عند مستكل الداللة  (2,03)الجدكلية، التي  بمغت 
يبرر الباحث ىذه الفركؽ بأف إعادة تنظيـ المحتكل الدراسي كترتيب عرض المفاىيـ في 

كالمرتبطة بالمفاىيـ المقدمة قد ساىـ في تشكيؿ , إطار جديد استنادان إلى خبرات الطمبة المسبقة
  .كحدكث نمك معرفي لدل الطمبة

كتتفؽ نتائج ىذا البحث مع نتائج عدد مف الدراسات كالبحكث التي تناكلت أثر البرامج 
يسرم مصطفى ) التدريسية في تحسيف مستكل التحصسؿ الدراسي لممتعمميف، كمنيا دراسة

أف لجميع الطالبات لدييف تصكرات بديمة لمفاىيـ كحدة المادة  كأف كالتي بينت , (2002,السيد
:   اآلتيالقرار، مما يمكف مف اتخاذ %(75)بعض المفاىيـ منتشرة بنسبة

ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند :  التي تنص عمى ما يأتيرفض الفرضية السادسة
بيف متكسط درجات إناث المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات إناث  (=0,05)مستكل داللة

 .المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم المؤجؿ لممفاىيـ البديمة
يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل :  التي تنص عمى اآلتيوقبول الفرضية الجديدة

بيف متكسط درجات إناث المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات إناث المجمكعة  (=0,05)داللة
. الضابطة في االختبار البعدم المؤجؿ لممفاىيـ البديمة

 :في مجال اآلراء-  انياً 
 :لئلجابة عف السؤاؿ السادس مف أسئمة البحث

التدريسي المصمـ كفؽ التعمـ النشط برنامج  اؿ نحككؿ الثانكم الصؼ األةطمبما آراء 
في كحدتي الكيرباء  لتصكيب بعض المفاىيـ الفيزيائية البديمة لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم

 .كؿ الثانكممف مقرر الفيزياء لمصؼ األكالضكء 

 :قاـ الباحث بإتباع الخطكات اآلتية

  تطبيؽ مقياس اآلراء لقياس مدل تغير اتجاىات أفراد المجمكعة التجريبية نحك أىمية
 .البرنامج كمضمكنو
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 جراء المكازنات الكصفية كاإلحصائية االستداللية عمييا  .جدكلة البيانات كا 

 مكازنة آراء أفراد العينة نحك البرنامج التدريسي .
 

 :رصد آراء المجموعة التجريبية بالنسب المئوية نحو التعمم بالبرنامج التدريسي - أ
لتعرؼ اتجاىات أفراد العينة نحك البرنامج التدريبي كالرضا عنو قاـ الباحث برصد تكرار 

كمف , (مكافؽ، متردد، غيرمكافؽ)اإلجابة عف كؿ بند مف بنكد المقياس كفؽ االحتماالت الثبلث 
 .ثـ حساب النسب المئكية لكؿ إجابة

كما دكف ذلؾ يعني الرفض , معياران لمقبكؿ أك إيجابية االتجاه (%75)اعتمد الباحث النسبة
مف أفراد فما فكؽ رأييـ بالمكافقة عمى بند ما ُعدَّت االتجاىات  (%75)كسمبية االتجاه، فإذا أبدل

تككف االتجاىات نحك ىذا البند سمبية، كلـ  (%75)أما إذا انخفضت عف. نحك ىذا البند إيجابية
 . تحقؽ الحد األدنى المطمكب لمتقبؿ

لما قاـ الباحث بتفريغ استبانة االتجاه عمد بعد ذلؾ إلى حساب النسبة المئكية لممكافقيف، 
كالنسبة المئكية لغير المكافقيف عمى كؿ بند مف بنكد االستبانة، كاستبعاد األفراد الذيف كانت 

ال تنطكم عمى ما » (القبل )، كذلؾ ألف إجابتيـ الحيادية كما يرل(متردد)إجاباتيـ تحت خيار
يجب أف يتصؼ بو االتجاه مف شعكر بالقبكؿ أك الرفض نحك 

  (.226ص،2000قسيس،)«ماقاقتراح
. نتائج استطبلعان آلراء أفراد المجمكعة التجريبية حكؿ بنكد مقياس االتجاه (65)يبيف الجدكؿ 

 مقارنة بين آراء المجموعة التجريبية نحو التعمم بالبرنامج التدريسي  (65)جدول 

 البـــــــــنـد رقـ
 غير موافق متردد موافق

 % ك % ك % ك

1 
يمنحني البرنامج  التدريسي  الفرصة 

 لمتعبير عف أفكارم
 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

2 

يساعدني تعمـ الفيزياء كفؽ مفيـك 
التعمـ النشط في تعديؿ التصكرات 
 الخاطئة لبعض المفاىيـ العممية

 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

3 
أفضؿ أف أدرس الفيزياء كفؽ البرنامج 

 التدريسي طيمة األسبكع
 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

4 
جعمني التدريس بالبرنامج التدريسي 

 أستمتع أكثر بدراسة الفيزياء
53 77,94 5 7.35 10 14,71 

 - - 14,71 10 85,29 58يشعرني  البرنامج التدريسي المقترح  5
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 بأىمية مادة الفيزياء

6 
أكد أف يطبؽ البرنامج التدريسي 

 بالتعمـ النشط في بقية المكاد العممية
 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

7 
يساعدني البرنامج التدريسي عمى 

 تنظيـ معمكماتي في الفيزياء
42 61,76 15 22,06 11 16,18 

8 
أشعر باالرتياح عندما يتغيب مدرس 

 البرنامج المقترح لمادة الفيزياء
 91,18 62 ـــ ـــ 8,82 6

9 
ينمي البرنامج التدريسي ميارات 

 التفكير العممي لدمَي 
43 63,24 14 20,59 11 16,18 

10 
ُيساعد البرنامج التدريسي في عممية 

 تعمـ الفيزياء
 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

11 
أنزعج كثيران عندما ال يطبؽ المدرس 
 البرنامج التدريسي في تعمـ الفيزياء

 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

12 

يساعدني البرنامج التدريسي عمى 
تطبيؽ ما تعممتو مف معارؼ عف 

 الفيزياء

 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

13 
ينمي البرنامج التدريسي قدراتي 

 العقمية
 ـــ - ـــ ـــ 100 68

14 
أشعر أف تعمـ مادة الفيزياء بالبرنامج 

 التدريسي مضيعة لمكقت
3 4.41 15 22,06 50 73.53 

15 
يحسف البرنامج التدريسي مف 

 .تحصيمي الدراسي في مادة الفيزياء
 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

16 

أشعر بالممؿ عندما ال يطبؽ المعمـ 
البرنامج التدريسي في تعمـ مادة 

 الفيزياء

 ـــ - 20,59 14 79,41 54

17 

أفضؿ تعمـ الفيزياء بالبرنامج 
التدريسي ألنو يكفر لي الفرصة 
لمتقصي كالبحث  عف الحمكؿ 

 المناسبة

 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

18 
يكفر لي البرنامج التدريسي فرصة 

 التعمـ الذاتي
 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68
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19 
أشعر بنشاط كىمة عندما أتعمـ 

 الفيزياء بالبرنامج التدريسي 
 ـــ - ـــ ـــ 100 68

20 

أشعر بالحزف عندما أتغيب عف 
حصص الفيزياء التي يتـ فييا تطبيؽ 

 البرنامج التدريسي 

 ـــ - ـــ ـــ 100 68

21 
جعمتني طريقة التدريس المقترحة 
 لمادة الفيزياء أىتـ أكثر بيذه المادة

 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

22 
أعتقد أف البرنامج التدريسي المقترح 

 .ُيسيؿ دراسة مادة الفيزياء
 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

23 

كفر البرنامج التدريسي المقترح فرص 
التعمـ التعاكني مع زمبلئي في تعمـ 

 مادة الفيزياء

 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

24 

يساعدني التعمـ بالبرنامج التدريسي 
عمى تحديد األنشطة المناسبة 
 لممكضكع الفيزيائي المدركس

 ـــ ـــ ـــ ـــ 100 68

25 
يجعؿ التعمـ بالبرنامج التدريسي مادة 

الفيزياء أكثر متعة 
 ـــ - ـــ ـــ 100 68

26 

جعمني التعمـ بالبرنامج التدريسي أتابع 
باىتماـ مكاضيع الفيزياء مف خبلؿ 

القنكات الفضائية 
43 63,24 6 8,82 19 27,94 

 9,22 6,27 4,47 3,04 86,31 58,69 المتكسط الحسابي

 
التي  (68)تسمح القراءة الدقيقة لبنكد مقياس االتجاه كآراء أفراد المجمكعة التجريبية 

 :باستخبلص النتائج التالية (65)يتضمنيا الجدكؿ 
  أم %100ك % 61,76تتراكح النسبة المئكية لآلراء اإليجابية نحك بنكد االستبانة بيف ،

  %.87,23بمتكسط عاـ قدره 

  أم %8,82ك % 4,41تتراكح النسبة المئكية لآلراء السمبية نحك بنكد االستبانة بيف ،
  %.6,27بمتكسط عاـ قدره 

 ( 14)ك (8)اعتبر الباحث أف إجابات أفراد المجمكعة التجريبية غير المكافقيف عمى البنديف
 .دليبلن عمى اإلجابة اإليجابية ألف البنكد صيغت بعبارات سمبية
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  كىي نسبة مرتفعة كقد تجاكزت معيار  % 86,31بمغ متكسط النسبة المئكية لآلراء اإليجابية
 %(.75%- 75)الفاعمية الذم اعتمده الباحث بالنسبة لبلتجاه كىك

  بندان أم بنسبة  (18 % )100بمغ عدد البنكد التي كانت نسبة اآلراء اإليجابية فييا
 .مف عدد البنكد% 69,23

  بنكد أم  (3% )86 ك 77بمغ عدد البنكد التي كانت نسبة اآلراء اإليجابية فييا متراكحة بيف
 .مف عدد البنكد% 11,54بنسبة 

  بنكد أم  (3% )64 ك 61بمغ عدد البنكد التي كانت نسبة اآلراء اإليجابية فييا متراكحة بيف
 .مف عدد البنكد% 11,54بنسبة 

  بنديف فقط أم  (3% )10بمغ عدد البنكد التي كانت نسبة اآلراء اإليجابية فييا أقؿ مف
 %.7,69بنسبة 

  يككف عدد البنكد % 100 ك 77إذا اعتمد البحث عمى اآلراء اإليجابية بنسبة تتراكح بيف
كىذه  % 85,79 كمتكسط النسبة المئكية لآلراء اإليجابية 26 بندان مف أصؿ 21المكافقة 

 %.75النسبة تجاكزت بشكؿ كاضح المعيار المحدد لفاعمية البرنامج كىي 

تؤكد ىذه المطالعة كبكؿ كضكح عمى أىمية البرنامج التدريسي في مساعدة المتعمميف عمى 
. التفاعؿ المباشر مع المادة التعميمية كاكتساب المعمكمات الصحيحة بشكؿ أسيؿ كأسرع

ناث المجموعة التجريبية اإلجمالية بالنسب المئوية نحو  ب ـ موازنة بين آراء كل من ذكور وا 
 :التدريسي التعمم بالبرنامج

 1 :ب ـ الموازنة بالنسب المئوية: 
ناث المجمكعة التجريبية كبشكؿ مفصؿ نحك التعمـ  (66)يبيف الجدكؿ  آراء كؿ مف ذككر كا 

: بالبرنامج التدريسي
ناث المجموعة التجريبية نحو التعمم بالبرنامج التدريسي   ( 66 )جدول  مقارنة بين آراء كل من ذكور وا 

ند 
 الب
رقم

غير موافق متردد موافق 

ور 
لذك
ا

اإل% 
ث 
ور% نا
لذك
ا

 

اإل% 
ث 
ور% نا
لذك
ا

 

اإل% 
ث 
% نا

 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 1
 ـ. ـ . ـ . ـ .  100 34 100 34 2
ـ . ـ . ـ . ـ .  100 34 100 34 3
4 24 70,59 29 85,29 3 8,82 2 5,88 7 20,59 3 8,82 
ـ . ـ .  8,82 3 20,59 7 91,18 31 79,41 27 5
ـ . ـ . ـ . ـ .  100 34 100 34 6



 تحهيم اننتائج وتفسيرها         :   انفصم انخامس    

 

 

 222 

7 18 52,94 24 70,59 9 26,47 6 17,65 7 20,59 4 11,76 
 97,06 33 85,29 29 ـــ.  ـــ.  2,94 1 14,71 5 8
9 21 61,76 22 64,71 5 14,71 9 26,47 8 23,53 3 8,82 
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 10
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 11
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 12
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 13
14 11 32,35 4 11,76 2 5,88 1 2,94 21 61,76 29 85,29 
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 15
 91,18 31 67,65 23 8,82 3 32,35 11 ـــ.  ـــ.  16
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 17
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 18
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 19
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 20
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 21
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 22
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 23
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 24
 ـــ.  ـــ.  ـــ.  ـــ.  100 34 100 34 25
26 15 44,12 28 82,35 5 14,71 1 2,94 14 41,18 5 14,71 
 12,22  12,33  2,83  4,75  84,95  82,92 ح .م

 
( 66)تسمح الدراسة الدقيقة كالمقارنات البينية لمعطيات الذككر كاإلناث الكاردة في الجدكؿ 

: كالنسب المئكية حكؿ رأييـ بالبرنامج التدريسي بكضع االستنتاجات التالية
  بندان أم بنسبة  (18 % )100بمغ عدد البنكد التي كانت نسبة اآلراء اإليجابية لمذككر نحكىا

 .مف عدد البنكد نفس الحالة تمامان لئلناث% 69,23

  عند الذككر ىي ذاتيا  % 100التي حازت اآلراء اإليجابية بنسبة  (18)يذكر أف البنكد اؿ
 . عند اإلناث كىذا يؤكد دكف شؾ أف ىناؾ تطابؽ كامؿ في الرأم عمى ىذه البنكد

  70 ك 40بمغ عدد البنكد التي كانت نسبة اآلراء اإليجابية نحكىا عند الذككر متراكحة بيف %
مف عدد البنكد بينما عند اإلناث فكاف ىناؾ بند كاحد فقط % 11,54بنديف أم بنسبة  (3)

 %.3,85أم بنسبة 

  40بمغ عدد البنكد التي كانت نسبة اآلراء اإليجابية نحكىا عند الذككر كاإلناث أقؿ مف  %
 .مف عدد البنكد كيذكر أف البنكد ذاتيا عند الجنسيف% 11,54 بنكد أم بنسبة 3
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  بنكد أم  (3% )86 ك 77بمغ عدد البنكد التي كانت نسبة اآلراء اإليجابية فييا متراكحة بيف
 .مف عدد البنكد% 11,54بنسبة 

  84,95كعند اإلناث % 82,92بمغ متكسط النسبة المئكية لآلراء اإليجابية عند الذككر %
 %.75ىي أعمى بكضكح تاـ مف الحد األدنى الذم اعتمده الباحث كمقداره 

 تؤكد المقارنات السابقة كبكؿ كضكح فاعمية استخداـ  البرنامج التدريسي في رفع :تعقيب
مما يدؿ عمى تقبؿ أفراد المجمكعة المستكل التحصيمي لممتعمميف كذلؾ في  أغمب البنكد، 

، حيث جعمت ىذه كارتياحيـ لمتعامؿ معيا ،تدريسيالتجريبية لطريقة التدريس بالبرنامج اؿ
الطريقة تدريس مادة الفيزياء عند المتعمميف أكثر جاذبية ك حيكية كاعتبارىا مادة مشكقة 

لدييـ، إثارة التفكير مما زاد رغبة المتعمميف عمى تعمـ الفيزياء كتقبميا بسيكلة، ك, كممتعة
كاالحتفاظ  كتثبيت المعمكمات مما يؤدم إيجابيان إلى زيادة التحصيؿ الدراسي لدل المتعمميف،

 .بالمعمكمات لمدة أطكؿ

ذككر )فقد أكد كامؿ أفراد المجمكعة التجريبية   (6)ك  (3)أما بالنسبة لمسؤاؿ المفتكح بند 
ناث رغبتيـ الشديدة في تعمـ مادة الفيزياء بشكؿ دائـ باستخداـ البرنامج التدريسي المقترح  (كا 

كتعميـ ىذه الطريقة في التدريس عمى كافة المكاد التعميمية األخرل , كفؽ مفيـك التعمـ النشط
%. 100حيث بمغت نسبة اآلراء اإليجابية في ذلؾ 

 

 2 : ناث المجموعة التجريبية نحو طريقة التدريس ب ـ داللة الفروق بين آراء ذكور وا 
 :بالبرنامج التدريسي

ناث المجمكعة التجريبية نحك طريقة التدريس  كلمعرفة داللة الفركؽ بيف آراء ذككر كا 
  (سميرنوف- كولموغروف)إجراء اختبار حسن المطابقة بالبرنامج التدريسي تـ 

Kolmogorov- Samirnov Goodness of Fit Test 
لمتحقؽ مف صحة الفرض الصفرم، أم أف » كىك مف طرؽ اإلحصاء البلبارامترية كُيستخدـ 

صبرم )« الفركؽ بيف التكرارات جاءت عف طريؽ الصدفة، كىك أكثر دقة مف اختبار كام مربع
(. 231، ص 2000كغنيـ، 
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: حسب بالعبلقة اآلتية مك
 2                 مج ك1        مج ك

     ---------- =     -------     د   
 2                        ن1        ن

 
. التكرار التجميعي الصاعد لممجمكعة األكلى = 1 مج كحيث 

. التكرار التجميعي الصاعد لممجمكعة الثانية  = 2     مج  ك
 عدد أفراد المجمكعة   =    ن                  

                              
  2ن + 1                                                              ن

     =     -------د       :  الجدولية فتحسب بالعالقة  (د)ما قيمة أ
  2ن  × 1                                                    ن

  1.36عدد ثابت مقدار   = (ب)حيث 
. مجمكع تكرارات أفراد المجمكعة األكلى   = 1 ن      

. مجمكع تكرارات أفراد المجمكعة الثانية   = 2       ن
كقد استخدمو الباحث لمتحقؽ مف الداللة اإلحصائية لمفركؽ عمى كؿ بند مف بنكد المقياس، 

: كاآلتي (67)فكانت النتائج كما يبنيا الجدكؿ رقـ 
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 والداللة اإلحصائية لمفروق عمى كل بند من بنود سميرنوف- فقيمة معامل كالموغرو( 67)الجدول 
 المقياس

 م
 البنـــــــد

قيمة معامل 
- فكالموغرو

 سميرنوف

 (د)قيمة 
 النتيجة الجدولية

 غير داؿ 0.08 0.06  الفرصة لمتعبير عف أفكارمالتدريسي   البرنامج يمنحني 1
يساعدني تعمـ الفيزياء كفؽ مفيـك التعمـ النشط في تعديؿ  2

 التصكرات الخاطئة لبعض المفاىيـ العممية
 غير داؿ 0.08 0.05

كفؽ البرنامج التدريسي طيمة لفيزياء أدرس اأفضؿ أف  3
 األسبكع

 غير داؿ 0.08 0.061

 غير داؿ 0.08 0.062 بدراسة الفيزياءأكثر أستمتع جعمني التدريس بالبرنامج  4
 غير داؿ 0.08 0.061  الفيزياءمادةبأىمية  لبرنامج التدريسيني  اعريش 5
أكد أف يطبؽ البرنامج التدريسي بالتعمـ النشط في بقية  6

 المكاد العممية
 غير داؿ 0.08 0.060

في يساعدني البرنامج التدريسي عمى تنظيـ معمكماتي  7
 الفيزياء

 غير داؿ 0.08 0.055

البرنامج التدريسي أشعر باالرتياح عندما يتغيب مدرس  8
 الفيزياءلمادة 

 غير داؿ 0.08 0.058

 غير داؿ 0.08 0.063 لبرنامج التدريسي ميارات التفكير العممي لدمَي اينمي  9
 غير داؿ 0.08 0.066 م عممية تعمـ الفيزياءؼلبرنامج التدريسي اُيساعد  10
أنزعج كثيران عندما ال يطبؽ المدرس البرنامج التدريسي  11

 في تعمـ الفيزياء
 غير داؿ 0.08 0.069

 

12 
يساعدني البرنامج التدريسي عمى تطبيؽ ما تعممتو مف 

 معارؼ عف الفيزياء
 غير داؿ 0.08 0.072

 غير داؿ 0.08 0.059 ينمي البرنامج التدريسي قدراتي العقمية 13
البرنامج التدريسي مضيعة أشعر أف تعمـ مادة الفيزياء ب 14

 لمكقت
 غير داؿ 0.08 0.057

 في مادة لبرنامج التدريسي مف تحصيمي الدراسيحسف ام 15
 .الفيزياء

 غير داؿ 0.08 0.061

في طبؽ المعمـ البرنامج التدريسي م ما الالممؿ عندأشعر ب 16
 تعمـ مادة الفيزياء

 غير داؿ 0.08 0.056
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كفر لي ألنو م البرنامج التدريسيفضؿ تعمـ الفيزياء بأ 17
 لحمكؿ المناسبةعف االفرصة لمتقصي كالبحث  

 غير داؿ 0.08 0.063

 غير داؿ 0.08 0.054 التعمـ الذاتيالمقترح فرصة البرنامج التدريسي كفر لي م 18
البرنامج أتعمـ الفيزياء بأشعر بنشاط كىمة عندما  19

 التدريسي
 غير داؿ 0.08 0.059

أتغيب عف حصص الفيزياء التي يتـ شعر بالحزف عندما أ 20
 تطبيؽ البرنامج التدريسيفييا 

 غير داؿ 0.08 0.051

أكثر لفيزياء أىتـ ادة الـالمقترحة طريقة التدريس جعمتني  21
 ابو

 غير داؿ 0.08 0.055

 غير داؿ 0.08 0.063 .الفيزياءمادة أف البرنامج التدريسي ُيسيؿ دراسة عتقد أ 22
مبلئي كفر البرنامج التدريسي فرص التعمـ التعاكني مع ز 23

 عمـ مادة الفيزياءفي ت
 غير داؿ 0.08 0.057

لى تحديد األنشطة عالبرنامج التدريسي  التعمـ بيساعدني 24
  المدركسالمناسبة لممكضكع الفيزيائي

 غير داؿ 0.08 0.068

 غير داؿ 0.08 0.066 مادة الفيزياء أكثر متعةالبرنامج التدريسي يجعؿ التعمـ ب 25
بع باىتماـ مكاضيع جعمني التعمـ بالبرنامج التدريسي أتا 26

الفيزياء مف خبلؿ القنكات الفضائية 
 غير داؿ 0.08 0.052

ناث  (67)يتضح مف الجدكؿ  أف ليس ثمة فركؽ ذك داللة إحصائية بيف آراء ذككر كا 
. المجمكعة التجريبية نحك البرنامج التدريسي سكاء كانت اآلراء سمبية أـ إيجابية

 :الفرضية السابعة**- 
بيف آراء كؿ   (=0,5)ال تكجد فركؽ جكىرية ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة 

مف الذككر كاإلناث في المجمكعة التجريبية نحك طريقة التدريس باستخداـ البرنامج التدريسي كفؽ 
. مفيـك التعمـ النشط لتصكيب المفاىيـ الفيزيائية البديمة

 
 
 
 

ناث المجموعة التجريبية نحو طريقة التدريس  (68)جدول  داللة الفروق بين آراء كل من ذكور وا 
 بالبرنامج التدريسي
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 البيانات
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

 (د )
 المحسوبة

 (د)
 الجدولية

درجة 
 الحرية

بية
جري

 الت
وعة

جم
الم

 

ور
ذك

 34 

 82,92 741 موافق

80,15 1,73 

2,05 2,06 33 

 4,75 56 متردد
غير 
 12,33 427 موافق

اث
إن

 34 

 84,95 733 موافق

 2,83 34 متردد 1,70 78,92
غير 
 12,22 526 موافق

 
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائيان بيف آراء الذككر ك اإلناث  (68)يتبيف مف الجدكؿ 

كىي أصغر  (2,05)المحسكبة  (ت )حيث بمغت قيمة , نحك طريقة التدريس بالبرنامج التدريسي
،  مما يعني أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف آراء (2,06)الجدكلية  (ت)مف قيمة 

. الذككر كاإلناث
 الباحث ىذه النتيجة إلى أف الذككر كاإلناث في المجمكعة التجريبية قد مركا بمناخ رجعمك

ف طريقة إدراسي كاحد، كالبيئة العامة التي أحاطت بالتجربة كانت كاحدة، كلذلؾ يمكف القكؿ 
ناثان )تفيد الجنسيف تدريسي التدريس بالبرنامج اؿ . بدرجة متساكية تقريبان  (ذككران كا 

نالت أيضان  , كىكذا فقد نالت كافة بنكد االستبانة التي حازت عمى المكافقة مف الذككر
مما دؿ أنو ال يكجد أثر  (66)المكافقة مف اإلناث كىذا ما أكدتو نتائج المقارنة لمعطيات الجدكؿ 

فالمتعممكف سكاء أكانكا ذككران أـ إناثان يتمتعكف بقدرات تؤىميـ لمتعامؿ كالتفاعؿ مع , لمتغير الجنس
 .البرنامج التدريسي كفؽ مفيـك التعمـ النشط

ناث)التجريبية أبدل أغمب أفراد المجمكعة كقد  ارتياحيـ كسعادتيـ لمدراسة بيذه  (ذككر كا 
الطريقة، كسألكا لماذا ال تدرس كؿ المكاد كفؽ ىذه الطريقة فيي ممتعة كمشكقة، كتترؾ الحرية 

 .لممتعمـ أف يتعمـ ما يشاء، في الكقت الذم يشاء
 
 

ال تكجد فركؽ ذك داللة إحصائية عند : كبالتالي قبكؿ الفرضية السابعة التي تنص عمى أف
بيف آراء كؿ مف الذككر كاإلناث في المجمكعة التجريبية نحك طريقة   (=0,5)مستكل داللة 
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التدريس باستخداـ البرنامج التدريسي المقترح كفؽ مفيـك التعمـ النشط لتصكيب المفاىيـ الفيزيائية 
 .البديمة

يتـ تعميميـ جميع مف الباحث أف  (ذككر ك إناث)التجريبية  أفراد المجمكعة كافةطمب كما 
كىذا يدؿ عمى االتجاه اإليجابي ) التعمـ النشط)المكاد باستخداـ ىذه الطريقة الجديدة في التدريس 

 .نحك التدريس بيذه الطريقة  كتفضيميا عمى الطريقة التقميدية في التدريس
: تعميق عام عمى النتائج

: ـ يمكن تمخيص أهم أسباب تكون المفاهيم البديمة كما يمي1
, حيث يتـ عرض المادة العممية بطريقة مكجزة غير كاضحة أك غير مكتممة: ػ الكتاب المدرسي

. أك أساليب تكضح العبلقات بينيا, كال تكجد حدكد فاصمة بيف المفاىيـ المرتبطة 
غير كاضحة أحيانان حيث يؤدم ذلؾ إلى تككيف مفاىيـ غير حقيقية لممفيكـ : ػ الرسـك التكضيحية

. األصمي
تككف في أغمب الحاالت غير مجيزة باألدكات كالكسائؿ التي تساعد عمى القياـ : ػ مخابر الفيزياء

. باألنشطة كالتجارب المتعمقة بالمحتكل
ػ تمسؾ الطمبة ببعض التصكرات البديمة عف المفاىيـ العممية قد يككف بسبب عدـ تدريس 

, كأف ىذه المفاىيـ ال تتكافؽ مع المرحمة العمرية لبعض الطمبة, المفاىيـ العممية بشكؿ مناسب
. مما يجعميا غير قابمة لمتعمـ

, ػ أف كجكد تصكر بديؿ عف أحد المفاىيـ العممية يؤدم إلى التأثير السمبي عمى المفاىيـ األخرل
. باعتبار أف الخريطة المفاىيمية في البيئة المعرفية لمطمبة مترابطة

ػ تتميز طبيعة بعض المفاىيـ العممية بدرجة عالية مف التجريد الذم ال يرتبط بظكاىر طبيعية 
. مما يزيد في تساؤالت الطمبة, يمكف مبلحظتيا

يؤكد ذلؾ عمى تكحد , ػ كجكد نقاط التقاء بيف استجابات الطمبة حكؿ بعض المفاىيـ العممية
.  مصادر تككيف المفاىيـ البديمة

. ػ أف غالبية المدرسيف ال يستطيعكف تعكيض النقص أك نقاط الضعؼ السابقة
 
 
 

    
: ـ يمكن تمخيص أهم الطرق المتبعة في تصويب المفاهيم البديمة2
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ػ أكالن كقبؿ كؿ شيء الطرائؽ المستخدمة كالتي أخرجت تعميـ الفيزياء عف سياقيا الطبيعي 
. كأبعدتيا عف تطبيقاتيا العممية

يجاد حالة مف عدـ االتزاف  ػ أف التعمـ النشط يساعد الطمبة عمى إيجاد نكع مف مشاركة األفكار كا 
. المعرفي الذم يمكف أف يساىـ بدكره في إعادة تنظيـ البنية المعرفية كتعديؿ التصكرات البديمة
ػ أف إعادة تنظيـ المحتكل الدراسي كترتيب عرض المفاىيـ في إطار جديد استنادان إلى خبرات 
الطمبة السابقة كالمرتبطة بالمفاىيـ المقدمة قد ساىـ في تشكيؿ بنياتيـ المعرفية كحدكث نمكذج 

. معرفي لدل الطمبة
قد ساعد , كاألمثمة المتنكعة لو, الخصائص المميزة لو, ػ أف أسمكب تقديـ الداللة العممية لممفيكـ

الطمبة عمى تطبيؽ ما تـ تعممو كالمساىمة في إكساب المفاىيـ العممية الصحيحة كتصكيب 
. التصكرات الخاطئة المرتبة بيا
عانة الطمبة عمى إعادة تنظيـ معارفيـ بشكؿ , ػ عرض أمثمة لمتصكرات البديمة كالمفاىيـ العممية كا 

. جديد
ػ أف استخداـ دليؿ المعمـ قد يككف مف العكامؿ التي ساىمت في زيادة كعي المدرس بأىمية 

باإلضافة إلى زيادة دافعية , ككيفية العمؿ عمى تصكيبيا لدل طمبتو, تصكيب التصكرات البديمة
. الطمبة لمتعمـ

دراؾ العبلقات , ػ أف ممارسة األنشطة كالتجارب العممية ساعد الطمبة عمى إعادة تنظيـ المعرفة كا 
. بيف المفاىيـ العممية المكجكدة في بنيتيـ المعرفية

ػ أف تكفير مكاقؼ تعميمية جديدة يساىـ في حؿ التناقض المعرفي بيف المفاىيـ العممية 
حداث التعمـ ذك المعنى, كالتصكرات البديمة ليذه المفاىيـ . كا 

ػ  يعتبر عامؿ الكقت كدفتر تحضير المعمـ مف العكامؿ التي ساىمت في زيادة كعي المدرس 
. بأىمية تصكيب التصكرات البديمة

 
 
 
 
 
 

:  ال ًا ـ  تفسير النتائج 
:  تكصؿ الباحث إلى ما يمي , ضكء تحميؿ النتائجفي 
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 تفكقت طريقة التدريس باستخداـ البرنامج التدريسي عمى الطريقة التقميدية في جميع مستكيات ـ1
كيبرر الباحث ىذا التفكؽ إلى . اإلتقاف كذلؾ في االختبار البعدم المباشر كالبعدم المؤجؿ

 .فاعمية طريقة التعمـ باستخداـ البرنامج التدريسي

 أدل استخداـ البرنامج التدريسي في التدريس إلى رفع مستكل التحصيؿ الدراسي لممجمكعة ـ2
حيث بمغ معدؿ الكسب ألفراد المجمكعة , مقارنة بالطريقة التقميدية لممجمكعة الضابطة, التجريبية
كقد بمغ معدؿ الكسب ألفراد . لممجمكعة الضابطة ( 1,28) يقابمو , ( 1,54 )التجريبية 

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أنو بالرغـ . ( 1,2)المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الحد األدنى لببلؾ  
فإف معدؿ الكسب ألفراد المجمكعة الضابطة قد تجاكز الحد , مف تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية

كتككيف جك , األدنى مما يدؿ عمى دكر المعمـ الياـ ك التربكم في نقؿ المعمكمة إلى المتعمميف
يبرر ذلؾ , مف التعاكف كالمحبة مف خبلؿ إتاحة الفرصة لمجميع بالمناقشة كالحكار كالمشاركة

 .النتائج المرتفعة في التحصيؿ الدراسي ألفراد المجمكعة الضابطة

كىذا األمر ,  عدـ كجكد أثر لمتغير الجنس في طريقة التعمـ باستخداـ البرنامج التدريسيـ3
بما يتناسب ك يتبلءـ مع كبل , طبيعي ألف البرنامج التدريسي تـ تصميمو بمعزؿ عف الجنس

 .الجنسيف

 أظيرت النتائج أف آراء المجمكعة التجريبية نحك طريقة استخداـ البرنامج التدريسي المقترح ـ4
كالتأكيد عمى الدكر الياـ , (84,09)إذ بمغت النسبة المئكية المتكسطة لئليجابية  , كانت إيجابية

ثارة المتعمميف عمى التعمـ حيث أكد المتعممكف عف , لمبرنامج التدريسي المقترح في تحفيز كا 
. رغبتيـ في تعمـ جميع المكاد الدراسية باستخداـ البرنامج التدريسي

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المقترحات
, كالعمكـ كافة بشكؿ عاـ,  استراتيجيات التدريس في مناىج الفيزياء بشكؿ خاصتنكعضركرة ػ 1

.  كالتطكرات العممية الحديثةبما يتماشى مع طبيعة كؿ مادة
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 .خؿ لتدريسياااعتماد إستراتيجية رصد التصكرات البديمة في مختمؼ العمـك كمدػ 2
 حديثةػ إجراء دكرات تدريبية لتعميـ المناىج باستمرار لتمكيف المدرسيف مف اعتماد استراتيجيات 3

 . في التدريس
 ,ػ مشاركة الطبلب بشكؿ أساسي كفعاؿ في تصميـ العممية التعميمية مف قبؿ مدرسي الفيزياء4

 .كالتركيز عمى تدريبيـ لتصميـ برامج تدريسية مقترحة في كافة المكاد الدراسية
 .ػ ضركرة مشاركة جميع المتعمميف في التجارب العممية الستيعاب مفاىيـ الفيزياء5
 :ػ إجراء بعض الدراسات التي يرل الباحث أنيا مكممة لمبحث الحالي كىي 6
  إجراء دراسة لبياف فاعمية استخداـ برنامج تدريسي في تعديؿ التصكرات الخاطئة لممفاىيـ

 .الفيزيائية كتنمية التفكير العممي

  دراسات مماثمة لمكشؼ عف أنماط التصكرات البديمة كالعبلقات بينيما لدل دارسي الفيزياء
 .بكافة المراحؿ التعميمية

  دراسة لتحديد مدل تكافر التصكرات البديمة لدل مدرسي الفيزياء كتأثيرىا عمى تصكرات
 .طبلبيـ

  دراسات عمى مكاد أخرل عف أثر استخداـ االنترنيت كبرامج الحاسكب كالكسائط المتعددة في
 .تصكيب التصكرات البديمة المتعمقة بالمفاىيـ العممية ذات الطبيعة التجريدية

 دراسات عمى مكاد أخرل عف العبلقة بيف استراتيجيات اكتساب المفاىيـ العممية ,
 .كاستراتيجيات التغير المفاىيمي

 دراسة لتحديد مصادر كأساليب تككف المفاىيـ العممية البديمة لدل دارسي الفيزياء 
  برنامج تدريسي في تعديؿ التصكرات إستراتيجية دراسة اتجاه مدرسك الفيزياء نحك استخداـ

. الخاطئة لدل الطبلب عف بعض المفاىيـ الفيزيائية



 المراجع

 

 238 

 قائمة المراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع 
 .المراجع العربية  ـ1
 .المراجع األجنبية  ـ2
 



 المراجع

 

 239 

قائمة المراجع  
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( 1)ممحق  
قائمة بأسماء السادة المحكمين الخبراء  

 

 المادة  مكان العمل اسم المحكم ت
 العممية

 البرنامج 
 يتدريسال

 االختبار 
 التحصيمي

المفاىيم  
 البديمة

انة  استب
 االتجاه

X X X X X  جامعة دمشق أسما الياس. د.أ 1
X X X    جامعة دمشق إبراىيم الغريبي. د 2
X X X    جامعة دمشق إياد مدور. د 3
X X X X X  جامعة دمشقأحمد دبسي . د.أ 4
X X X    جامعة دمشقأمينة رزق . د.أ 
X X X X X  جامعة دمشق جبرائيل بشارة. د.أ 5
X X X X X  جامعة دمشق جمال سميمان. د.أ 6
X X X X X  جامعة دمشق جمعة إبراىيم. د 7
X X X    جامعة دمشق خمود الجزائري. د 8
X X X X X  جامعة دمشق سيام طرابيشي. د.أ 9
X X X    جامعة دمشقعماد سعدا . د 10
X X X    جامعة دمشقغسان منصور . د 11
X X X    جامعة دمشق بيداء األشقر. د 12
X X X X X  جامعة دمشق فواز العبد اهلل. د.أ 13
X X X X X  جامعة دمشق فواز سيوف. د 14
X X X X X  جامعة دمشقكنج الشوفي . د 15
X X X X X  جامعة دمشقمحمد بيان . د 16
X X X X X  جامعة دمشق وحيد صيام. د.أ 17
X X X    جامعة دمشقياسر جاموس . د 18
X X X    جامعة دمشق يحيى العمارين. د 19

تـ ترتيب أسماء السادة المحكميف الخبراء وفقًا لمتسمسؿ األبجدي 
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    (2   )ممحق 

  القبمياالختبار التحصيميوأسئمة  المفاىيم الفيزيائية البديمة
 المحترم ………………………………………األستاذ الفاضل 

تحية طيبة 
 فاعمية برنامج تدريسي مقترح في تصويب بعض المفاىيم » بعنواف إجراء دراسةيقـو الباحث ب

 . «الفيزيائية البديمة وفق مفيوم التعمم النشط
 دراسة تجريبية عمى طمبة الصف األول الثانوي في مدارس مدينة طرطوس الرسمية

 بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في التربية
 سيام الطرابيشي: الدكتورة    ومشاركة أسما الياس: األستاذة الدكتورة بإشراؼ 

عداد اختبار تحصيمي، وقد أعد  واإ المفاىيم الفيزيائية البديمةاكتشاؼ  الدراسةمتطمبات وأحد 
 ثانيلمفصؿ الدراسي اؿمف مادة الفيزياء  لمبحث ة المقررةالباحث فقرات ىذا االختبار وتناوؿ الوحد

والصح , ار مف متعددي، بحيث وضع االختبار التحصيمي مف نوع اختاألوؿ الثانويلطمبة الصؼ 
 .والخطأ

ونظرًا لما يعيده الباحث فيكـ مف سعة االطالع ولما تتمتعوف بو مف خبرة ودراية عممية في ىذا 
صالحية فقرات مدى  ومالحظاتكـ القيمة في ،آرائكـ السديدةب باإلدالءالمجاؿ، يرجى التفضؿ 

 التعديالت التي واقتراح لمموضوعات المقررة، احسف صياغتيا وتمثيمو و،االختبار التحصيمي
. ترونيا مناسبة

 ولكم جزيل الشكر واالحترام
 حسن محمود عرابي: الباحث                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 (صح وخطأ , اختيار من متعدد ) الموافق تحصيميال  واإلختبارالمفاىيم الفيزيائية البديمة
 : ـ مفيوم قانون مصونية الشحنة 1
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نما تنتقؿ مف جسـ إلى آخر : التعريف الصحيح  .الشحنات ال تفنى وال تستحدث واإ
  :(الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

  : التالية يكون قانون مصونية الشحنة محققاً تفي أي اإلجابا: السؤاؿ 

  المجموع الجبري لمشحنات قبؿ التفاعؿ يساوي المجموع الجبري لمشحنات بعد التفاعؿ أ   ػ
 ب ػ الشحنات الموجبة أكبر مف الشحنات السالبة

 ج ػ تتحوؿ الشحنات مف نوع آلخر خالؿ التفاعؿ

د  ػ تختفي الشحنات خالؿ التفاعؿ لتظير شحنات بديمة 
 

 :ـ مفيوم التفريغ الكيربائي 2
 انتقاؿ االلكترونات مف ناقؿ آلخر يالمسو حتى الوصوؿ لمتوازف الكيربائي: التعريؼ الصحيح 

  :(الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 
  :عند التفريغ الكيربائي: السؤاؿ 

 تنتقؿ االلكترونات مف الجسـ ذي الكموف المنخفض إلى الجسـ ذي الكموف المرتفعأ   ػ 
 تنتقؿ االلكترونات مف الكموف المرتفع إلى الكموف المنخفضب ػ  

 تنتقؿ الشحنات الموجبة مف ناقؿ آلخرج ػ 

 تنتقؿ االلكترونات عشوائيًا بيف الناقميفد  ػ 
 

 :ـ مفيوم الكمون الكيربائي في نقطة من دارة كيربائية 3
 الطاقة الكامنة الكيربائية المختزنة في وحدة الشحنة الكيربائية : التعريؼ الصحيح 

  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 
  :الكمون الكيربائي ىو: السؤاؿ 

 فرؽ الكموف بيف نقطتيفأ   ػ 
 ب ػ التوتر

 ج ػفرؽ الكموف الكيربائي

 الطاقة الكامنة الكيربائية المختزنة في وحدة الشحنة الكيربائيةد  ػ 
 

 :ـ مفيوم فرق الكمون الكيربائي بين نقطتين من دارة كيربائية 4
تغير الطاقة الكامنة الكيربائية لواحدة الشحنة الكيربائية لدى انتقاليا بيف النقطتيف : التعريؼ الصحيح 

 المذكورتيف في الدارة الكيربائية
 :  (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

 
  :فرق الكمون ىو: السؤاؿ 

  تغير الطاقة الكامنة بيف نقطتيف ينتقؿ بينيما إلكتروف واحدأ   ػ 
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 إلكتروف ( 1 )  عمؿ القوة الكيربائية المؤثرة في ب ػ

بيف النقطتيف المذكورتيف في دارة ( واحدة الشحنات)كولوف  ( 1 )عمؿ القوة الكيربائية المؤثرة في  ج ػ
 كيربائية

  الطاقة الكامنة بيف أي نقطتيف مف ناقؿ  تغيرد  ػ
 

 :ـ مفيوم التوتر الكيربائي 5
( الطاقة الكامنة الكيربائية المختزنة في وحدة الشحنة الكيربائية) ىو العمؿ المبذوؿ :التعريؼ الصحيح 

 في نقطة مف دارة كيربائية يسري فييا تيار متناوب 
  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

 ما المقصود بالتوتر الكيربائي ؟: السؤاؿ 

   الكموف الكيربائيأ   ػ
  عدـ ارتياح االلكترونات النفصاليا عف ذراتياب ػ

  فرؽ الكموفج ػ

 الطاقة الكامنة الكيربائية التي تحمميا  واحدة الشحنة الكيربائية في حالة التيار المتناوب  د  ػ
 

 :ـ مفيوم فرق التوتر الكيربائي 6
 تغير الطاقة الكامنة الكيربائية لواحدة الشحنة الكيربائية لدى انتقاليا بيف النقطتيف :التعريؼ الصحيح 

 المذكورتيف في الدارة الكيربائية في حالة التيار المتناوب
  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

  ؟ما ىو فرق التوتر الكيربائي: السؤاؿ 

تغير الطاقة الكامنة الكيربائية لواحدة الشحنة الكيربائية لدى انتقاليا بيف النقطتيف المذكورتيف في   أ   ػ
 الدارة الكيربائية في حالة التيار المتناوب

  الكموف الكيربائيب ػ

  التوتر الكيربائيج ػ

  عدـ تناظر بيف نقطتيف مف ناقؿ يحدث نتيجة انتقاؿ االلكتروناتد  ػ
 

 :ـ مفيوم شدة الحقل الكيربائي في نقطة معينة تقع في حقل شحنة كيربائية 7
 ىو القوة الكيربائية التي تخضع ليا واحدة الشحنات الكيربائية الموضوعة في تمؾ :التعريؼ الصحيح 

 .النقطة مف الوسط المحيط بالشحنة 
 :  (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

 
   :عرف شدة الحقل الكيربائي: السؤاؿ 

   منطقة مف الفراغ تحيط بالشحنة الكيربائيةأ   ػ
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ىو القوة الكيربائية التي تخضع ليا واحدة الشحنات الكيربائية الموضوعة في تمؾ النقطة مف  ب ػ
 الوسط المحيط بالشحنة

  مجموعة نقاط تحيط بالجسـ المشحوف تتعرض شحنة كيربائية توضع فييا لقوى كيربائيةج ػ

   الفراغ المحيط بالشحنة الكيربائية والذي تخضع فيو أي شحنة ألفعاؿ كيربائيةد  ػ
 :ـ مفيوم  الحقل الكيربائي  8

 مجموعة نقاط تحيط بالجسـ المشحوف تتعرض شحنة كيربائية توضع فييا لقوى :التعريؼ الصحيح 
  .كيربائية

  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 
  :عرف  الحقل الكيربائي : السؤاؿ 

 كامؿ الحيز الذي يحيط بالشحنة الكيربائية  أ   ػ
 ىو القوة الكيربائية التي تخضع ليا واحدة الشحنات الكيربائية الموضوعة في تمؾ النقطة مف ب ػ

 الوسط المحيط بالشحنة

  مجموعة نقاط تحيط بالجسـ المشحوف تتعرض شحنة كيربائية توضع فييا لقوى كيربائيةج ػ

   الفراغ المحيط بالشحنة الكيربائية والذي تخضع فيو أي شحنة ألفعاؿ كيربائيةد  ػ

 :ـ مفيوم الحقل الكيربائي المنتظم 9
ىو الحقؿ الذي تكوف خطوط قوتو متوازية فيما بينيا أي ثابتة شدة وجية وحامالً : التعريؼ الصحيح 

  
  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

 :يكون الحقل الكيربائي منتظمًا   :السؤاؿ 

 خطوط قوتو متوازية فيما بينيا أي ثابتة شدة وجية وحامالً إذا كانت أ   ػ  
 ب ػ إذا كانت خطوط قوتو ثابتة

 ج ػ إذا كانت خطوط قوتو متساوية

 د  ػ إذا كانت خطوط قوتو بجية واحدة

 :ـ مفيوم قانون كولون 10
  شحنتيف في الفراغ تؤثر إحداىما في األخرى بقوة محمولة عمى الخط الواصؿ :التعريؼ الصحيح 

  .بينيما و تتناسب شدة كؿ منيما طردًا مع الشحنتيف وعكسًا مع مربع البعد بينيما 
  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

 :يعبر قانون كولون عن  :السؤاؿ 

   القوة الكيربائية المتولدة عف شحنة نقطيةأ   ػ
 المتبادلة بيف شحنتيفاألفعاؿ  ب ػ

  تأثير الشحنات ببعضيا في وسط معيفج ػ
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شحنتيف في الفراغ تؤثر إحداىما في األخرى بقوة محمولة عمى الخط الواصؿ بينيما و تتناسب شدة  د  ػ
 .كؿ منيما طردًا مع الشحنتيف وعكسًا مع مربع البعد بينيما 

 

 :ـ مفيوم العدسة 11
 وسط شفاؼ مختمؼ في قرينة انكساره عف محيطو يحده سطحاف أحدىما عمى األقؿ :التعريؼ الصحيح 

  (محدب أو مقعر)منحني 
  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

 :العدسة ىي  :السؤاؿ 

  وسط شفاؼب ػ,     سطحيف      وسط شفاؼ متجانس محصور بيفأ   ػ
محدب )وسط شفاؼ مختمؼ في قرينة انكساره عف محيطو يحده سطحاف أحدىما عمى األقؿ منحني  ج ػ

 (أو مقعر

مادة كاسرة لمضوء د  ػ 
 

 :ـ مفيوم الموشور 12
  محصور بيف مستوييف غير متوازييف وسط شفاؼ كاسر لمضوء:التعريؼ الصحيح 

  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 
  عرف الموشور :السؤاؿ 

   وسط شفاؼ مغمور في وسط شفاؼ آخر أقؿ كثافة ضوئيةأ   ػ
  محصور بيف مستوييف غير متوازييفوسط شفاؼ كاسر لمضوء ب ػ

  وسط شفاؼ كاسر لمضوءج ػ

  وسط شفاؼد  ػ
 

 : ـ مفيوم الموشور الثالثي 13
 محصور بيف مستويات غير متوازية تتقاطع مشكمة وسط شفاؼ كاسر لمضوء:  التعريؼ الصحيح 

 مثمث
  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

 ماذا نقصد بالموشور الثالثي: السؤاؿ 

 أ   ػ قاعدتو مثمث
 ب ػ قاعدتو مثمث قائـ

 ج ػ قاعدتو مثمث متساوي األضالع

  محصور بيف مستويات غير متوازية تتقاطع مشكمة مثمث وسط شفاؼ كاسر لمضوءد  ػ
 

 : ـ مفيوم الموشور الرقيق 14
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ىو الموشور الذي تكوف زاوية رأسو أصغر مف عشر درجات ولو نفس صفات : التعريؼ الصحيح 
 .الموشور العادي 
  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

 متى نقول عن موشور أنو رقيق: السؤاؿ 

 أ   ػ إذا كاف صغير
 ب ػ إذا كاف ثالثي

 ذا كانت زاوية رأسو أصغر مف عشر درجات ولو نفس صفات الموشور العاديج ػ إ

 إذا غمر في الماءد  ػ 
 

 : ـ مفيوم ظاىرة السراب 15
ىي ظاىرة تحدث في األياـ الشديدة الحرارة حيث تزداد درجة حرارة طبقات اليواء : التعريؼ الصحيح 

المالمسة لسطح األرض فتقؿ كثافتيا الضوئية عف الطبقات التي تعموىا وبالتالي عند انتقاؿ شعاع 
ضوئي مف وسط أكثر كثافة إلى أقؿ كثافة فإنو ينكسر مبتعدًا ويحدث في نقطة ما انعكاس كمي داخمي 

 .وتظير صور األجساـ كما لو كانت تنعكس عف سطح ماء 
  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

 :أين تحدث ظاىرة السراب :  السؤاؿ 

 أ   ػ الصحاري 
 ب ػ أياـ الصيؼ الحارة

 الصحاري و أياـ الصيؼ الحارةج ػ 

د  ػ أياـ الشتاء الباردة 
 

  :(القطبي  )ـ مفيوم ظاىرة السراب المعكوسة 16
ىي ظاىرة تحدث في األياـ الشديدة البرودة حيث تقؿ درجة حرارة طبقات اليواء : التعريؼ الصحيح 

المالمسة لسطح الماء فتزداد كثافتيا الضوئية عف طبقات اليواء التي تعموىا وبالتالي ترى العيف عمى 
 .امتداد األشعة المنعكسة الصورة مقموبة

  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 
   :(القطبي  )أين تحدث ظاىرة السراب المعكوسة : السؤاؿ 

  أياـ الصيؼ الحارةأ   ػ
  المناطؽ الباردة ب ػ
 المناطؽ الباردة و الصحاري الحارةج ػ

  الصحاري الحارةد  ػ
 

 :ـ مفيوم المون األزرق لمسماء17
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 انتشار أشعة الشمس عف الجزيئات والذرات التي تقع في طريقيا: التعريؼ الصحيح 
  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

 ما سبب المون األزرق لمسماء: السؤاؿ 

 لوف البحر الذي ينعكس عمى السماءأ   ػ 
  لوف األشعة فوؽ البنفسجية الصادرة عف الشمسب ػ

  انتشار أشعة الشمس عف الجزيئات والذرات التي تقع في طريقياج ػ

  لوف اإلشعاعات المختمفة الصادرة عف الكواكبد  ػ
 

 :ـ مفيوم المرايا 18
 سطح عاكس فاصؿ بيف وسطيف متماثميف أو مختمفيف وتكوف إما مستوية أو كروية :التعريؼ الصحيح 

  .(مقعرة أو محدبة)
  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

  عرؼ المرايا:السؤاؿ 

  سطح عاكس لمضوءأ   ػ
  سطح صقيؿب ػ

 سطح عاكس فاصؿ بيف وسطيف متماثميف أو مختمفيف وتكوف إما مستوية أو كروية ج ػ

  سطح عاكس فاصؿ بيف وسطيف مختمفيفد  ػ

 :ـ مفيوم الضوء اليندسي 19
 ىو العمـ الذي ييتـ بطبيعة الضوء الجسيمية ويعامؿ الضوء بأنو أشعة تنتشر في :التعريؼ الصحيح 

 خط مستقيـ في وسط شفاؼ ومتجانس
  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 

 ما الذي يدرسو عمـ الضوء اليندسي: السؤاؿ 

 يعامؿ الضوء بأنو أشعة تنتشر في خط مستقيـ في وسط شفاؼ ومتجانسأ   ػ 
 انتشار الضوءب ػ 

 مبدأ رجوع الضوءج ػ 

 انعكاس الضوءد  ػ 
 :ـ مفيوم الضوء الفيزيائي 20 

 يعامؿ الضوء بأنو حركة موجية فيو ينتشر عمى شكؿ موجات دائرية أو كروية :التعريؼ الصحيح 
 .مركزىا مصدر الضوء في مختمؼ االتجاىات  

  : (الخاطئ  )التعريؼ البديؿ 
 : عمـ الضوء الفيزيائي ىو :السؤاؿ 
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يعامؿ الضوء بأنو حركة موجية فيو ينتشر عمى شكؿ موجات دائرية أو كروية مركزىا مصدر أ   ػ 
   الضوء في مختمؼ االتجاىات

 انتشار الضوءب ػ 

 مبدأ رجوع الضوءج ػ 

انعكاس الضوء  د  ػ 
 

: ـ أجب عمى كل مما يمي بصح أو خطأ فقط 2س
ـ ينتشر الضوء الفيزيائي عمى شكل موجات دائرية أو كروية مركزىا مصدر الضوء في مختمف 1

 .  االتجاىات
 .ػ لوف األشعة فوؽ البنفسجية الصادرة عف الشمس يسبب الموف األزرؽ لمسماء2
 .ػ تتحقؽ مصونية الشحنة عندما تكوف الشحنات الموجبة أكبر مف الشحنات السالبة3
تنتقل االلكترونات من الجسم ذي الكمون المنخفض إلى الجسم ذي الكمون عند التفريغ الكيربائي ػ 4

 .المرتفع
 .ػ الكموف الكيربائي ىو فرؽ الكموف بيف نقطتيف5
 .تغير الطاقة الكامنة بيف نقطتيف ينتقؿ بينيما إلكتروف واحد ػ فرؽ الكموف ىو6
التوتر الكيربائي ىو الطاقة الكامنة الكيربائية التي تحمميا  واحدة الشحنة الكيربائية في حالة ػ 7

 .التيار المتناوب
 .ػ فرؽ التوتر الكيربائي ىو عدـ تناظر بيف نقطتيف مف ناقؿ يحدث نتيجة انتقاؿ االلكترونات8
 .بمبدأ رجوع الضوء ىو العمـ الذي ييتـ ػ عمـ الضوء اليندسي9

 المرايا سطح عاكس فاصل بين وسطين متماثمين أو مختمفين وتكون إما مستوية أو كروية ػ10
  .(مقعرة أو محدبة)

ىو القوة الكيربائية التي تخضع ليا واحدة الشحنات الكيربائية الموضوعة شدة الحقل الكيربائي ػ 11
 .في تمك النقطة من الوسط المحيط بالشحنة

 .الفراغ المحيط بالشحنة الكيربائية والذي تخضع فيو أي شحنة ألفعاؿ كيربائية الحقؿ الكيربائيػ 12
خطوط قوتو متوازية فيما بينيا أي ثابتة شدة وجية ىو حقل تكون الحقل الكيربائي المنتظم ػ 13

 .وحامالً 
 .القوة الكيربائية المتولدة عف شحنة نقطية ػ يعبر قانوف كولوف عف14
تحدث ظاىرة السراب المعكوسة في األيام الشديدة البرودة حيث تقل درجة حرارة طبقات اليواء ػ 15

 .المالمسة لسطح الماء
 .ػ ظاىرة السراب تحدث في األياـ الشديدة الحرارة وأياـ الشتاء الباردة16
 .ػ الموشور ىو وسط شفاؼ مغمور في وسط شفاؼ آخر أقؿ كثافة ضوئية17
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 محصور بين مستويات غير متوازية تتقاطع الموشور الثالثي ىو وسط شفاف كاسر لمضوءػ 18
 .مشكمة مثمث

الموشور الرقيق ىو الموشور الذي تكون زاوية رأسو أصغر من عشر درجات ولو نفس صفات ػ 19
 .الموشور العادي 

الضوء اليندسي ىو العمم الذي ييتم بطبيعة الضوء الجسيمية ويعامل الضوء بأنو أشعة تنتشر ػ 20
 .في خط مستقيم في وسط شفاف ومتجانس
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    (3   )ممحق 

  (الخاطئة)االختبار المفاىيمي لمتصورات البديمة 

 (اختيار من متعدد  )

بعدي مؤجل / بعدي مباشر 

 :عزيزي الطالب 

 .اختر اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثميا . 1

 .في نياية كل سؤال مطموب منك ذكر السبب العممي الختيارك لإلجابة الصحيحة. 2

 .ال تترك أي سؤال بدون إجابة. 3

 : والمثال اآلتي يوضح طريقة اإلجابة

تتحرك األجسام الطافية عمى سطح الماء إلى األعمى واألسفل دون أن تنتقل من مكانيا حركة : مثال 
: 

 دورانية . موجية           د. دورية                ج. دائرية          ب. أ

ألن دقائق الوسط تتحرك حركة اىتزازية تنتقل بالتتابع إلى دقائق الوسط األخرى دون أن : السبب 
 .تنتقل دقائق الوسط نفسيا
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 :ـ أجب عمى كل مما يمي بصح أو خطأ فقط 2س
 : التالية يكون قانون مصونية الشحنة محققًا تـ في أي اإلجابا1س

 المجموع الجبري لمشحنات قبؿ التفاعؿ يساوي المجموع الجبري لمشحنات بعد التفاعؿ أ   ـ 

 ب ػ الشحنات الموجبة أكبر مف الشحنات السالبة

 ج ػ تتحوؿ الشحنات مف نوع آلخر خالؿ التفاعؿ

 د  ػ تختفي الشحنات خالؿ التفاعؿ لتظير شحنات بديمة
 .............................. :السبب 

  :ـ عند التفريغ الكيربائي2س

 تنتقؿ االلكترونات مف الجسـ ذي الكموف المنخفض إلى الجسـ ذي الكموف المرتفعأ   ـ 

 تنتقؿ االلكترونات مف الكموف المرتفع إلى الكموف المنخفضب ـ  

 تنتقؿ االلكترونات عشوائيًا بيف الناقميف                د  ـ تنتقؿ الشحنات الموجبة مف ناقؿ آلخرج ـ 

 .............................. :السبب 

 :الكمون الكيربائي ىو  ـ 3س

 ب ػ التوتر                                      فرؽ الكموف بيف نقطتيفأ   ـ 

 ج ػفرؽ الكموف الكيربائي

 د  ػ الطاقة الكامنة الكيربائية المختزنة في وحدة الشحنة الكيربائية
  ..............................:السبب 

  : ـ فرق الكمون ىو4س

  تغير الطاقة الكامنة بيف نقطتيف ينتقؿ بينيما إلكتروف واحدأ   ـ 

 إلكتروف ( 1 )  عمؿ القوة الكيربائية المؤثرة في ب ـ

بيف النقطتيف المذكورتيف في دارة ( واحدة الشحنات)كولوف  ( 1 ) عمؿ القوة الكيربائية المؤثرة في ج ـ
 كيربائية

  الطاقة الكامنة بيف أي نقطتيف مف ناقؿ  تغيرد  ـ

 .............................. :السبب 

 : ـ ما المقصود بالتوتر الكيربائي 5س

  عدـ ارتياح االلكترونات النفصاليا عف ذراتيا                       ب ـ  الكموف الكيربائيأ   ـ

  فرؽ الكموفج ـ

   الطاقة الكامنة الكيربائية التي تحمميا  واحدة الشحنة الكيربائية في حالة التيار المتناوبد  ـ

 .............................. :السبب 
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  :ـ ما ىو فرق التوتر الكيربائي 6س

  تغير الطاقة الكامنة الكيربائية لواحدة الشحنة الكيربائية لدى انتقاليا بيف النقطتيف المذكورتيف في أ   ـ
 الدارة الكيربائية في حالة التيار المتناوب

  الكموف الكيربائيب ـ

  عدـ تناظر بيف نقطتيف مف ناقؿ يحدث نتيجة انتقاؿ االلكترونات          د  ـ التوتر الكيربائيج ـ

 .............................. :السبب 

  :ـ عرف شدة الحقل الكيربائي 7س

   منطقة مف الفراغ تحيط بالشحنة الكيربائيةأ   ـ

 ىو القوة الكيربائية التي تخضع ليا واحدة الشحنات الكيربائية الموضوعة في تمؾ النقطة مف ب ـ
 الوسط المحيط بالشحنة

  مجموعة نقاط تحيط بالجسـ المشحوف تتعرض شحنة كيربائية توضع فييا لقوى كيربائيةج ـ

   الفراغ المحيط بالشحنة الكيربائية والذي تخضع فيو أي شحنة ألفعاؿ كيربائيةد  ـ

 .............................. :السبب 

  : ـ عرف  الحقل الكيربائي 8س

   كامؿ الحيز الذي يحيط بالشحنة الكيربائيةأ   ـ

 ىو القوة الكيربائية التي تخضع ليا واحدة الشحنات الكيربائية الموضوعة في تمؾ النقطة مف ب ـ
 الوسط المحيط بالشحنة

  مجموعة نقاط تحيط بالجسـ المشحوف تتعرض شحنة كيربائية توضع فييا لقوى كيربائيةج ـ

   الفراغ المحيط بالشحنة الكيربائية والذي تخضع فيو أي شحنة ألفعاؿ كيربائيةد  ـ

 ..............................  :السبب 

 :  يكون الحقل الكيربائي منتظمًا  ـ9س

  طىو لىتت ِتىاسَخ فُّب ثُٕهب  ٌ  بثتخ  ذح ووهخ ودبِالًال أ   ػ  إذا كانت 
 ب ػ إذا كانت خطوط قوتو ثابتة

 ج ػ إذا كانت خطوط قوتو متساوية                د  ػ إذا كانت خطوط قوتو بجية واحدة
 .............................. :السبب 

 : يعبر قانون كولون عن  ـ10س

 المتبادلة بيف شحنتيف األفعاؿ                   ب ـ  القوة الكيربائية المتولدة عف شحنة نقطيةأ   ـ

  تأثير الشحنات ببعضيا في وسط معيفج ـ

 شحنتيف في الفراغ تؤثر إحداىما في األخرى بقوة محمولة عمى الخط الواصؿ بينيما و تتناسب شدة د  ـ
 .كؿ منيما طردًا مع الشحنتيف وعكسًا مع مربع البعد بينيما

 .............................. :السبب 
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 : العدسة ىي  ـ11س

  وسط شفاؼ                      ب ـ سطذُٓ  وسط شفاؼ متجانس محصور بيفأ   ـ

 وسط شفاؼ مختمؼ في قرينة انكساره عف محيطو يحده سطحاف أحدىما عمى األقؿ منحني ج ـ
 (محدب أو مقعر)

  مادة كاسرة لمضوءد  ـ 

 .............................. :السبب 

 :عرف الموشور ـ 12س
   وسط شفاؼ مغمور في وسط شفاؼ آخر أقؿ كثافة ضوئيةأ   ـ

  ِذصىر ثُٓ ِستىَُٓ غُز ِتىاسَُٓ وسط شفاؼ كاسر لمضوءب ـ

  وسط شفاؼ                                          د  ـ وسط شفاؼ كاسر لمضوءج ـ

 .............................. :السبب 

 :ـ ماذا نقصد بالموشور الثالثي 13

 ج ػ قاعدتو مثمث متساوي األضالع,     ب ػ قاعدتو مثمث قائـ    ,     أ   ػ قاعدتو مثمث  

 محصور بيف مستويات غير متوازية تتقاطع مشكمة مثمث د  ػ وسط شفاؼ كاسر لمضوء
  ..............................:السبب 

 ـ متى نقول عن موشور أنو رقيق14س

 أ   ػ إذا كاف صغير                                   ب ػ إذا كاف ثالثي

 ذا كانت زاوية رأسو أصغر مف عشر درجات ولو نفس صفات الموشور العاديج ػ 

 إذا غمر في الماءد  ـ 

 .............................. :السبب 

 :ـ  أين تحدث ظاىرة السراب 15س

 أ   ػ الصحاري                                 ب ػ أياـ الصيؼ الحارة

 ج ػ الصحاري و أياـ الصيؼ الحارة             د  ػ أياـ الشتاء الباردة
  ..............................:السبب 

  : (القطبي  ) ـ أين تحدث ظاىرة السراب المعكوسة 16س

   المناطؽ الباردة                                ب ـ أياـ الصيؼ الحارةأ   ـ

  الصحاري الحارة            د  ـ المناطؽ الباردة و الصحاري الحارةج ـ

 .............................. :السبب 

  :ما سبب المون األزرق لمسماء ـ 17ص

 لوف البحر الذي ينعكس عمى السماءأ   ـ 

  لوف األشعة فوؽ البنفسجية الصادرة عف الشمسب ـ
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 انتشار أشعة الشمس عف الجزيئات والذرات التي تقع في طريقيا ج ـ

  لوف اإلشعاعات المختمفة الصادرة عف الكواكبد  ـ

 .............................. :السبب 

  : عرف المراياـ18ص

  سطح صقيؿ                                     ب ـ سطح عاكس لمضوءأ   ـ

  سطح عاكس فاصؿ بيف وسطيف متماثميف أو مختمفيف وتكوف إما مستوية أو كرويةج ـ

  سطح عاكس فاصؿ بيف وسطيف مختمفيفد  ـ

 .............................. :السبب 

  :ما الذي يدرسو عمم الضوء اليندسي ـ 19س

 يعامؿ الضوء بأنو أشعة تنتشر في خط مستقيـ في وسط شفاؼ ومتجانسأ   ـ 

 انعكاس الضوءد  ـ       ,     مبدأ رجوع الضوءج ـ    ,   انتشار الضوءب ـ 

  .............................. :السبب 

 : عمم الضوء الفيزيائي ىو  ـ20س

يعامؿ الضوء بأنو حركة موجية فيو ينتشر عمى شكؿ موجات دائرية أو كروية مركزىا مصدر أ   ـ 
 الضوء في مختمؼ االتجاىات  

 انعكاس الضوءد  ـ            ,          مبدأ رجوع الضوءج ـ      ,       انتشار الضوءب ـ 
 .............................. :السبب 

 

: ـ أجب عمى كل مما يمي بصح أو خطأ فقط 2س
ـ ينتشر الضوء الفيزيائي عمى شكل موجات دائرية أو كروية مركزىا مصدر الضوء في مختمف 1

 .  االتجاىات
 .ػ لوف األشعة فوؽ البنفسجية الصادرة عف الشمس يسبب الموف األزرؽ لمسماء2
 .ػ تتحقؽ مصونية الشحنة عندما تكوف الشحنات الموجبة أكبر مف الشحنات السالبة3
تنتقل االلكترونات من الجسم ذي الكمون المنخفض إلى الجسم ذي الكمون عند التفريغ الكيربائي ػ 4

 .المرتفع
 .ػ الكموف الكيربائي ىو فرؽ الكموف بيف نقطتيف5
 .تغير الطاقة الكامنة بيف نقطتيف ينتقؿ بينيما إلكتروف واحد ػ فرؽ الكموف ىو6
التوتر الكيربائي ىو الطاقة الكامنة الكيربائية التي تحمميا  واحدة الشحنة الكيربائية في حالة ػ 7

 .التيار المتناوب
 .ػ فرؽ التوتر الكيربائي ىو عدـ تناظر بيف نقطتيف مف ناقؿ يحدث نتيجة انتقاؿ االلكترونات8
 .العدسة ىي تمك المادة الشفافة التي تكسر أشعة الضوء المارة من خاللياػ 9
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 المرايا سطح عاكس فاصل بين وسطين متماثمين أو مختمفين وتكون إما مستوية أو كروية ػ10
  .(مقعرة أو محدبة)

ىو القوة الكيربائية التي تخضع ليا واحدة الشحنات الكيربائية الموضوعة شدة الحقل الكيربائي ػ 11
 .في تمك النقطة من الوسط المحيط بالشحنة

 .الفراغ المحيط بالشحنة الكيربائية والذي تخضع فيو أي شحنة ألفعاؿ كيربائية هو الحقؿ الكيربائيػ 12
خطوط قوتو متوازية فيما بينيا أي ثابتة شدة وجية ىو حقل تكون الحقل الكيربائي المنتظم ػ 13

 .وحامالً 
 .القوة الكيربائية المتولدة عف شحنة نقطية ػ يعبر قانوف كولوف عف14
تحدث ظاىرة السراب المعكوسة في األيام الشديدة البرودة حيث تقل درجة حرارة طبقات اليواء ػ 15

 .المالمسة لسطح الماء
 .ػ ظاىرة السراب تحدث في األياـ الشديدة الحرارة وأياـ الشتاء الباردة16
 .ػ الموشور ىو وسط شفاؼ مغمور في وسط شفاؼ آخر أقؿ كثافة ضوئية17
 محصور بين مستويات غير متوازية تتقاطع الموشور الثالثي ىو وسط شفاف كاسر لمضوءػ 18

 .مشكمة مثمث
الموشور الرقيق ىو الموشور الذي تكون زاوية رأسو أصغر من عشر درجات ولو نفس صفات ػ 19

 .الموشور العادي 
الضوء اليندسي ىو العمم الذي ييتم بطبيعة الضوء الجسيمية ويعامل الضوء بأنو أشعة تنتشر ػ 20

 .في خط مستقيم في وسط شفاف ومتجانس
 

 توفيقولكم الشكر وال

حسن محمود عرابي  : الباحث                                                       
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   (4  )ممحـق 

  المفاىيم الفيزيائية الموجودة في كتاب الفيزياء لمصف األول الثانوي
 

  المفاىيم الفيزيائية الموجودة في كتاب الفيزياء لمصف األول الثانويد 
 2010/2011ٌٍؼبَ اٌذراسٍ  

اٌىدذح اٌزاثؼخ اٌىدذح اٌثبٌثخ اٌىدذح اٌثبُٔخ اٌىدذح األوًٌ 

الضوء الكيرباء المادة والحرارة الحركة والتحريك 
اٌؼذسخ لبٔىْ ِصىُٔخ اٌشذٕخ اٌتىتز اٌسطذٍ اٌذزوخ  1

ِؼبًِ اٌتىتز اٌسطذٍ االسادخ  2

ٌسبئً 

اٌذشَ اٌضىئُخ اٌتفزَغ اٌىهزثبئٍ 

اٌضىء اٌجسُط اٌىّىْ اٌىهزثبئٍ ساوَخ االٌتّبص ِمذار اٌسزػخ  3

اٌضىء اٌّزوت فزق اٌىّىْ اٌىهزثبئٍ لىي اٌتّبسه اٌسزػخ اٌٍذظُخ  4

األٌىاْ اٌّتتبِخ اٌتىتز اٌىهزثبئٍ لىي االٌتصبق اٌسزػخ اٌّتىسطخ  5

ٌىْ اٌسّبء فزق اٌتىتز اٌىهزثبئٍ اٌٍشووخ اٌسزػخ اٌؼذدَخ  6

سزػخ اٌضىء اٌذمً اٌىهزثبئٍ دروخ اٌذزارح اٌتسبرع  7

اٌذمً اٌىهزثبئٍ اٌسؼخ اٌذزارَخ إٌىػُخ اٌسمىو اٌذز  8

إٌّتظُ 

اٌّزاَب 

اٌّزاَب اٌّستىَخ لبٔىْ وىٌىْ اٌذزارح اٌؼًّ  9

اٌّزاَب اٌّذذثخ  اٌغٍُبْ االستطبػخ  10

االٔؼىبص اٌىٍٍ  اٌتجخز اٌذصبْ اٌجخبرٌ  11

اٌشاوَخ اٌذزوخ  اٌتىثف اٌجىي  12

اٌسزاة  اٌضجبة اٌطبلخ اٌُّىبُٔىُخ  13

/ اٌسزاة اٌّؼىىص  اٌسذبة اٌطبلخ اٌذزوُخ  14

اٌمطجٍ 

لبٔىْ ِصىُٔخ  15

اٌطبلخ 

اٌؼذسخ  اٌزوىثخ إٌسجُخ 

اٌّى ىر   اٌمىح  16

اٌّى ىر اٌثال ٍ   اٌىتٍخ  17

اٌّى ىر اٌزلُك   اٌثمً  18

اٌصفُذخ اٌّتىاسَخ   لىي االدتىبن  19

اٌىوهُٓ 

اٌضىء اٌهٕذسٍ   وُّخ اٌذزوخ  20

   اٌذفغ  21
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  ( 5  )ممحـق 
 لمصف األول الثانويالمقررة لمبحث المفاىيم الفيزيائية 

 لمصف األول الثانويالمقررة لمبحث المفاىيم الفيزيائية 

:  ـ ِفهىَ لبٔىْ ِصىُٔخ اٌشذٕخ 1

: ـ ِفهىَ اٌتفزَغ اٌىهزثبئٍ 2

: ـ ِفهىَ اٌىّىْ اٌىهزثبئٍ فٍ ٔمطخ ِٓ دارح وهزثبئُخ 3

: ـ ِفهىَ فزق اٌىّىْ اٌىهزثبئٍ ثُٓ ٔمطتُٓ ِٓ دارح وهزثبئُخ4

: ـ ِفهىَ اٌتىتز اٌىهزثبئٍ 5

: ـ ِفهىَ فزق اٌتىتز اٌىهزثبئٍ 6

: ـ ِفهىَ  ذح اٌذمً اٌىهزثبئٍ فٍ ٔمطخ ِؼُٕخ تمغ فٍ دمً  ذٕخ وهزثبئُخ7

: ـ ِفهىَ اٌذمً اٌىهزثبئ8ٍ

: ـ ِفهىَ اٌذمً اٌىهزثبئٍ إٌّتظُ 9

: ـ ِفهىَ لبٔىْ وىٌىْ 10

: ـ ِفهىَ اٌؼذسخ 11

: ـ ِفهىَ اٌّى ىر 12

:  ـ مفيوم الموشور الثالثي 13
:  ـ مفيوم الموشور الرقيق 14
:  ـ ِفهىَ ظبهزح اٌسزاة 15

 : (اٌمطجٍ  )ـ ِفهىَ ظبهزح اٌسزاة اٌّؼىىسخ 16

: ـ ِفهىَ اٌٍىْ األسرق ٌٍسّبء17

: ـ ِفهىَ اٌّزاَب 18

: ـ ِفهىَ اٌضىء اٌهٕذسٍ 19

: ـ ِفهىَ اٌضىء اٌفُشَبئٍ 20
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 ( 6 )ممحق 
  التصورات البديمة األكثر شيوعًا لدى طمبة عينة البحث

إٌست  التصورات البديمة الشائعة لدى الطالب اٌّفهىَ

اٌّئىَخ 

ٌإلوبثخ 

 %اٌخبوئخ 

إٌست 

اٌّئىَخ 

ٌٍتصىرد 

 %اٌجذٍَخ 

قانون 
مصونية 
 الشحنة

المجموع الجبري لمشحنات قبؿ التفاعؿ يساوي المجموع أ   ػ 
 الجبري لمشحنات بعد التفاعؿ

  

  ب ػ الشحنات الموجبة أكبر مف الشحنات السالبة

  ج ػ تتحوؿ الشحنات مف نوع آلخر خالؿ التفاعؿ

  د  ػ تختفي الشحنات خالؿ التفاعؿ لتظير شحنات بديمة

اٌتفزَغ 

 اٌىهزثبئٍ

تنتقؿ االلكترونات مف الجسـ ذي الكموف المنخفض إلى أ   ػ 
 الجسـ ذي الكموف المرتفع

  

  تنتقؿ االلكترونات مف الكموف المرتفع إلى الكموف المنخفضب ػ  

  تنتقؿ الشحنات الموجبة مف ناقؿ آلخرج ػ 

  تنتقؿ االلكترونات عشوائيًا بيف الناقميفد  ػ 

اٌىّىْ 

اٌىهزثبئٍ 

فٍ ٔمطخ 

ِٓ دارح 

 وهزثبئُخ

   فرؽ الكموف بيف نقطتيفأ   ػ 

  ب ػ التوتر

  ج ػفرؽ الكموف الكيربائي

  د  ػ الطاقة الكامنة الكيربائية المختزنة في وحدة الشحنة الكيربائية

فزق 

اٌىّىْ 

اٌىهزثبئٍ 

ثُٓ 

ٔمطتُٓ ِٓ 

دارح 

 وهزثبئُخ

    تغير الطاقة الكامنة بيف نقطتيف ينتقؿ بينيما إلكتروف واحدأ   ػ 

  إلكتروف ( 1 )  عمؿ القوة الكيربائية المؤثرة في ب ػ

واحدة )كولوف  ( 1 )عمؿ القوة الكيربائية المؤثرة في  ج ػ
 بيف النقطتيف المذكورتيف في دارة كيربائية (الشحنات

 

   الطاقة الكامنة بيف أي نقطتيف مف ناقؿ  تغيرد  ػ

اٌتىتز 

 اٌىهزثبئٍ

     الكموف الكيربائيأ   ػ

   عدـ ارتياح االلكترونات النفصاليا عف ذراتياب ػ

   فرؽ الكموفج ػ

  الطاقة الكامنة الكيربائية التي تحمميا  واحدة الشحنة د  ػ
 الكيربائية في حالة التيار المتناوب

 

فزق اٌتىتز 

 اٌىهزثبئٍ
  تغير الطاقة الكامنة الكيربائية لواحدة الشحنة الكيربائية لدى أ   ػ

انتقاليا بيف النقطتيف المذكورتيف في الدارة الكيربائية في حالة 
 التيار المتناوب
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   الكموف الكيربائيب ػ

   التوتر الكيربائيج ػ

 عدـ تناظر بيف نقطتيف مف ناقؿ يحدث نتيجة انتقاؿ د  ػ
 االلكترونات

 

 ذح اٌذمً 

اٌىهزثبئٍ 

فٍ ٔمطخ 

ِؼُٕخ تمغ 

فٍ دمً 

 ذٕخ 

 وهزثبئُخ

     منطقة مف الفراغ تحيط بالشحنة الكيربائيةأ   ػ

ىو القوة الكيربائية التي تخضع ليا واحدة الشحنات الكيربائية  ب ػ
 الموضوعة في تمؾ النقطة مف الوسط المحيط بالشحنة

 

 مجموعة نقاط تحيط بالجسـ المشحوف تتعرض شحنة كيربائية ج ػ
 توضع فييا لقوى كيربائية

 

  الفراغ المحيط بالشحنة الكيربائية والذي تخضع فيو أي شحنة د  ػ
 ألفعاؿ كيربائية

 

اٌذمً 

 اٌىهزثبئٍ  

   كامؿ الحيز الذي يحيط بالشحنة الكيربائية  أ   ػ

 ىو القوة الكيربائية التي تخضع ليا واحدة الشحنات الكيربائية ب ػ
 الموضوعة في تمؾ النقطة مف الوسط المحيط بالشحنة

 

 مجموعة نقاط تحيط بالجسـ المشحوف تتعرض شحنة كيربائية ج ػ
 توضع فييا لقوى كيربائية

 

  الفراغ المحيط بالشحنة الكيربائية والذي تخضع فيو أي شحنة د  ػ
 ألفعاؿ كيربائية

 

اٌذمً 

اٌىهزثبئٍ 

 إٌّتظُ

خطوط قوتو متوازية فيما بينيا أي ثابتة شدة وجية أ   ػ  إذا كانت 
 وحامالً 

  

  ب ػ إذا كانت خطوط قوتو ثابتة

  ج ػ إذا كانت خطوط قوتو متساوية

  د  ػ إذا كانت خطوط قوتو بجية واحدة

لبٔىْ 

 وىٌىْ

     القوة الكيربائية المتولدة عف شحنة نقطيةأ   ػ

  المتبادلة بيف شحنتيفاألفعاؿ  ب ػ

   تأثير الشحنات ببعضيا في وسط معيفج ػ

 شحنتيف في الفراغ تؤثر إحداىما في األخرى بقوة محمولة د  ػ
عمى الخط الواصؿ بينيما و تتناسب شدة كؿ منيما طردًا مع 

 .الشحنتيف وعكسًا مع مربع البعد بينيما 

 

    سطحيف  وسط شفاؼ متجانس محصور بيفأ   ػ اٌؼذسخ

   وسط شفاؼب ػ
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وسط شفاؼ مختمؼ في قرينة انكساره عف محيطو يحده  ج ػ
 (محدب أو مقعر)سطحاف أحدىما عمى األقؿ منحني 

 

   مادة كاسرة لمضوءد  ػ 

     وسط شفاؼ مغمور في وسط شفاؼ آخر أقؿ كثافة ضوئيةأ   ػ اٌّى ىر

 محصور بيف مستوييف غير وسط شفاؼ كاسر لمضوء ب ػ
 متوازييف

 

   وسط شفاؼ كاسر لمضوءج ػ

   وسط شفاؼد  ػ

الموشور 
 الثالثي

   أ   ػ قاعدتو مثمث

  ب ػ قاعدتو مثمث قائـ

  ج ػ قاعدتو مثمث متساوي األضالع

 محصور بيف مستويات غير  وسط شفاؼ كاسر لمضوءد  ػ
 متوازية تتقاطع مشكمة مثمث

 

الموشور 
 الرقيق

   أ   ػ إذا كاف صغير

  ب ػ إذا كاف ثالثي

إذا كانت زاوية رأسو أصغر مف عشر درجات ولو نفس صفات ج ػ 
 الموشور العادي

 

  إذا غمر في الماءد  ػ 

ظبهزح 

 اٌسزاة

   أ   ػ الصحاري 

  ب ػ أياـ الصيؼ الحارة

  ج ػ الصحاري و أياـ الصيؼ الحارة

  د  ػ أياـ الشتاء الباردة

ظبهزح 

اٌسزاة 

اٌّؼىىسخ 

 (اٌمطجٍ  )

    أياـ الصيؼ الحارةأ   ػ

    المناطؽ الباردةب ػ

   المناطؽ الباردة و الصحاري الحارةج ػ

   الصحاري الحارةد  ػ

اٌٍىْ 

األسرق 

 ٌٍسّبء

   لوف البحر الذي ينعكس عمى السماءأ   ػ 

   لوف األشعة فوؽ البنفسجية الصادرة عف الشمسب ػ

 انتشار أشعة الشمس عف الجزيئات والذرات التي تقع في ج ػ
 طريقيا

 

   لوف اإلشعاعات المختمفة الصادرة عف الكواكبد  ػ
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    سطح عاكس لمضوءأ   ػ اٌّزاَب

   سطح صقيؿب ػ

 سطح عاكس فاصؿ بيف وسطيف متماثميف أو مختمفيف وتكوف ج ػ
 إما مستوية أو كروية

 

   سطح عاكس فاصؿ بيف وسطيف مختمفيفد  ػ

اٌضىء 

 اٌهٕذسٍ

يعامؿ الضوء بأنو أشعة تنتشر في خط مستقيـ في وسط أ   ػ 
 شفاؼ ومتجانس

  

  انتشار الضوءب ػ 

  مبدأ رجوع الضوءج ػ 

  انعكاس الضوءد  ػ 

اٌضىء 

 اٌفُشَبئٍ

يعامؿ الضوء بأنو حركة موجية فيو ينتشر عمى شكؿ أ   ػ 
موجات دائرية أو كروية مركزىا مصدر الضوء في مختمؼ 

   االتجاىات

  

  انتشار الضوءب ػ 

  مبدأ رجوع الضوءج ػ 

  انعكاس الضوء د  ػ 

َؼتجز اال تُبر اٌذٌ تذتت سطز هى اٌجىاة اٌصذُخ ٌٍسؤاي 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ( 7  )ممحـق 

 جامعة دمشـق
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ة ـة التربيـكلي

 قسم المناهج وطرائق التدريس

 التعمم النشطمقياس اتجاىات الطمبة نحو البرنامج التدريسي 
 

    ـ           المحتر........................................... ؿ   األستاذ الفاض

تحية طيبة 
فاعمية برنامج تدريسي مقترح في تصويب بعض المفاىيم  » بعنواف إجراء دراسةيقـو الباحث ب

 . «الفيزيائية البديمة وفق مفيوم التعمم النشط
 دراسة تجريبية عمى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مدارس مدينة طرطوس الرسمية

 بحث مقدـ لنيؿ درجة الدكتوراه في التربية
 سيام طرابيشي: الدكتورة      ومشاركة أسما الياس: األستاذة الدكتورة بإشراف 

البرنامج التدريسي وفق مفيوم  توأحد متطمبات الدراسة إعداد استبانو التجاىات الطمبة نحو خطوا
ونظرًا لما يعيده الباحث فيكم من سعو االطالع ولما تتمتعون بو من خبرة ودراية عممية . التعمم النشط

 صالحية فقراتمدى  ومالحظاتكم القيمة في ،آرائكم السديدةب ءباإلدالفي ىذا المجال، يرجى التفضل 
. التعديالت التي ترونيا مناسبةواقتراح   والتي قام الباحث بصياغتيا،،االستبانة

 ولكم جزيل الشكر والتقدير
 

 حسف محمود عرابي:                                                   الباحث 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتجاىات الطمبة نحو البرنامج التدريسي بالتعمم النشط

 ال ال أدري نعم العبارات ت
     الفرصة لمتعبير عف أفكاريالتدريسي   البرنامج يمنحني 1
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يساعدني تعمـ الفيزياء وفؽ مفيـو التعمـ النشط في تعديؿ  2
 التصورات الخاطئة لبعض المفاىيـ العممية

   

    وفؽ البرنامج التدريسي طيمة األسبوعلفيزياء أدرس اأفضؿ أف  3
    بدراسة الفيزياءأكثر أستمتع جعمني التدريس بالبرنامج المقترح  4
     الفيزياءمادةلبرنامج التدريسي بأىمية ني  اعريش 5
المواد أود أف يطبؽ البرنامج التدريسي بالتعمـ النشط في بقية  6

 العممية

   

    الفيزياءفي يساعدني البرنامج التدريسي عمى تنظيـ معموماتي  7
    الفيزياءالبرنامج لمادة أشعر باالرتياح عندما يتغيب مدرس  8
    لبرنامج التدريسي ميارات التفكير العممي لديَي اينمي  9

    ي عممية تعمـ الفيزياءؼلبرنامج التدريسي اُيساعد  10
أنزعج كثيرًا عندما ال يطبؽ المدرس البرنامج التدريسي في تعمـ  11

 الفيزياء

   

يساعدني البرنامج التدريسي عمى تطبيؽ ما تعممتو مف معارؼ عف  12
 الفيزياء

   

    ينمي البرنامج التدريسي قدراتي العقمية 13
    البرنامج التدريسي مضيعة لموقتأشعر أف تعمـ مادة الفيزياء ب 14
    . في مادة الفيزياءلبرنامج التدريسي مف تحصيمي الدراسيحسف اي 15
في تعمـ طبؽ المعمـ البرنامج التدريسي ي ما الالممؿ عندأشعر ب 16

 مادة الفيزياء

   

الفرصة وفر لي البرنامج التدريسي ألنو يفضؿ تعمـ الفيزياء بأ 17
 لحموؿ المناسبةعف المتقصي والبحث  

   

    التعمـ الذاتيفرصة البرنامج التدريسي وفر لي ي 18
    البرنامج التدريسي أتعمـ الفيزياء بأشعر بنشاط وىمة عندما  19
فييا أتغيب عف حصص الفيزياء التي يتـ شعر بالحزف عندما أ 20

 تطبيؽ البرنامج التدريسي 

   

    ابوأكثر لفيزياء أىتـ ادة الـالمقترحة طريقة التدريس جعمتني  21
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    .الفيزياءمادة أف البرنامج التدريسي ُيسيؿ دراسة عتقد أ 22
عمـ مالئي في توفر البرنامج التدريسي فرص التعمـ التعاوني مع ز 23

 مادة الفيزياء

   

لى تحديد األنشطة المناسبة عالبرنامج التدريسي  التعمـ بيساعدني 24
  المدروسلمموضوع الفيزيائي

   

    مادة الفيزياء أكثر متعةالبرنامج التدريسي يجعؿ التعمـ ب 25
بع باىتماـ مواضيع الفيزياء مف جعمني التعمـ بالبرنامج التدريسي أتا 26

خالؿ القنوات الفضائية 
   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اتجاىات الطمبة نحو البرنامج التدريسي بالتعمم النشط مقياس 

 : اإلرشادات
 :أختي الطالبة/ أخي الطالب

يتضمف االستبياف عددًا مف العبارات المتعمقة بفاعمية البرنامج التدريسي، وما تشعر بو نحو  -1
ذلؾ البرنامج، والمطموب منؾ ىو اإلجابة عنيا، وتحديد درجة موافقتؾ عمى مضموف ىذه 

 .(غير موافؽ)، أو (غير مقرر)، أو (موافؽ)العبارة، إما تكوف 
جابة خاطئة، والمطموب فقط أف تحدد رأيؾ في  .العبارة     والحظ أنو ال توجد إجابة صحيحة واإ
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أماـ رقـ  (✓)يرجى أف تكوف إجابتؾ عف العبارات في ورقة اإلجابة المرفقة بوضع إشارة  -2
 .(اختيارات)العبارة، وتحت درجة موافقتؾ، أو معارضتؾ لمضمونيا، والمكونة مف ثالثة بدائؿ

ذا كنت غير  (✓)إذا كنت موافقًا عمى مضموف العبارة فضع إشارة : مثاؿ ذلؾ تحت كممة نعـ، واإ
ذا كنت غير متأكد مف رأيؾ فضع  (✓)موافؽ عمى مضموف العبارة فضع إشارة  تحت كممة ال، واإ

 .تحت كممة ال أدري، وىكذا بالنسبة لباقي العبارات (✓)إشارة 

 البدائؿ العبارات تسمسؿ

 ال ال أدري نعـ
أعتقد أف البرنامج التدريسي بالتعمـ النشط  1

أفادني في التعامؿ بصورة أفضؿ في 
 .المواد الدراسية األخرى

✓   

أحب التعمـ النشط ألنو جعمني أكثر  2
 مشاركة لدرس مادة الفيزياء  

 ✓  

 ✓   أشعر أف التعمـ النشط  مضيعة لمجيد 3
 :الجنس:                                                    اسـ المدرسة

 
 

 حسف محمود عرابي:                                                           الباحث 
 
 

 
 اتجاىات الطمبة نحو البرنامج التدريسي بالتعمم النشط

 ال أدري ال نعم  العبارات ت
     الفرصة لمتعبير عف أفكاريالتدريسي   البرنامج يمنحني 1
يساعدني تعمـ الفيزياء وفؽ مفيـو التعمـ النشط في تعديؿ  2

 التصورات الخاطئة لبعض المفاىيـ العممية

   

    وفؽ البرنامج التدريسي طيمة األسبوعلفيزياء أدرس اأفضؿ أف  3
    بدراسة الفيزياءأكثر أستمتع جعمني التدريس بالبرنامج المقترح  4
     الفيزياءمادةلبرنامج التدريسي بأىمية ني  اعريش 5
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المواد أود أف يطبؽ البرنامج التدريسي بالتعمـ النشط في بقية  6
 العممية

   

    الفيزياءفي عمى تنظيـ معموماتي  يساعدني البرنامج التدريسي 7
البرنامج التدريسي لمادة أشعر باالرتياح عندما يتغيب مدرس  8

 الفيزياء

   

    لبرنامج التدريسي ميارات التفكير العممي لديَي اينمي  9
    ي عممية تعمـ الفيزياءؼلبرنامج التدريسي اُيساعد  10
في المقترح أنزعج كثيرًا عندما ال يطبؽ المدرس البرنامج التدريسي  11

 تعمـ الفيزياء

   

يساعدني البرنامج التدريسي عمى تطبيؽ ما تعممتو مف معارؼ عف  12
 الفيزياء

   

    ينمي البرنامج التدريسي قدراتي العقمية 13
    البرنامج التدريسي مضيعة لموقتأشعر أف تعمـ مادة الفيزياء ب 14
    . في مادة الفيزياءلبرنامج التدريسي مف تحصيمي الدراسيحسف اي 15
في تعمـ طبؽ المعمـ البرنامج التدريسي ي ما الالممؿ عندأشعر ب 16

 مادة الفيزياء

   

الفرصة وفر لي البرنامج التدريسي ألنو يفضؿ تعمـ الفيزياء بأ 17
 لحموؿ المناسبةعف المتقصي والبحث  

   

    التعمـ الذاتيفرصة البرنامج التدريسي وفر لي ي 18
    البرنامج التدريسي أتعمـ الفيزياء بأشعر بنشاط وىمة عندما  19
فييا أتغيب عف حصص الفيزياء التي يتـ شعر بالحزف عندما أ 20

 تطبيؽ البرنامج التدريسي

   

    ابوأكثر لفيزياء أىتـ ادة الـالمقترحة طريقة التدريس جعمتني  21
    .الفيزياءمادة أف البرنامج التدريسي ُيسيؿ دراسة عتقد أ 22
عمـ مالئي في توفر البرنامج التدريسي فرص التعمـ التعاوني مع ز 23

 مادة الفيزياء

   

   لى تحديد األنشطة المناسبة عالبرنامج التدريسي  التعمـ بيساعدني 24
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  المدروسلمموضوع الفيزيائي

    مادة الفيزياء أكثر متعةالبرنامج التدريسي يجعؿ التعمـ ب 25
بع باىتماـ مواضيع الفيزياء مف جعمني التعمـ بالبرنامج التدريسي أتا 26

خالؿ القنوات الفضائية 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (8)ممحق 

األىداف السموكية 
 األىداؼ السموكية لموحدات التي تـ تدريسيا مف كتاب الفيزياء لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي

 

 (الكيرباء  ) الوحدة الثالثة

الكيرباء الساكنة : الدرس األول 
 األىداف السموكية

 المستوى :جعل الطالب قادرًا عمى أن ت

 تذكر .ُيعَيرِّؼ الشحنة الكيربائية الساكنة 1
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 فيـ .يوضح معنى تفاعؿ الشحنات 2

 تذكر .يعدد أنواع الشحنات الكيربائية 3

 تذكر .ُيعَيرِّؼ البروتونات 4

 تذكر .ُيعَيرِّؼ اإللكترونات 5

 تذكر .يحدد جية انتقاؿ الشحنة 6

 فيـ .يوضح معنى التفريغ الساكف 7

 تذكر .يذكر مبدأ مصونية الشحنة 8

 فيـ .يوضح مفيـو االلتصاؽ الساكف 9

 تطبيؽ .يعطي أمثمة عمى قانوف مصونية الشحنة 10

 تطبيؽ .يوضح بتجارب عمى الكيرباء الساكنة 11

 تركيب يثبت عالقة قانوف كولوف بأسموبو الخاص 12

 فيـ .يوضح معنى قانوف كولوف 13

 تذكر .ُيعَيرِّؼ النيوتف 14

 فيـ .يفسر كيفية الكشؼ عف الشحنة 15

 تطبيؽ .يعطي أمثمة عمى التفريغ الساكف 16

 فيـ .يوضح مفيـو الشرارة والبرؽ 17

تطبيؽ  .يحسب القوة في حؿ مسائؿ وتماريف تطبيقية مف داخؿ وخارج الكتاب 18
 

 

 

 

 (الكيرباء  ) الوحدة الثالثة

 الحقل الكيربائي: الدرس الثاني 

 األىداف السموكية

 المستوى :جعل الطالب قادرًا عمى أن ت
 تذكر .ُيعَيرِّؼ الحقؿ الكيربائي 1

 تطبيؽ .يعطي أمثمة عف الحقؿ الكيربائي المنتظـ 2

 تركيب .يوضح بالرسـ خطوط الحقؿ الكيربائي المنتظـ 3
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 تذكر .ُيعَيرِّؼ الحقؿ الكيربائي المنتظـ 4

 تطبيؽ .يوضح العالقة بيف شدة الحقؿ وشدة القوة 5

 فيـ .يوضح معنى الحقؿ الكيربائي الساكف 6

 فيـ .يوضح الوحدات المستخدمة 7

 فيـ .يوضح خصائص الحقؿ الكيربائي لشحنة نقطية 8

 تطبيؽ .يحؿ تماريف ومسائؿ تطبيقية 9

 تحميؿ .يقترح اتجاه الحقؿ وشدتو في حؿ مسألة فيزيائية 10

 (الكيرباء  ) الوحدة الثالثة

فرق الكمون الكيربائي : الدرس الثالث 
 األىداف السموكية

 المستوى :جعل الطالب قادرًا عمى أن ت

 تذكر .ُيعَيرِّؼ فرؽ الكموف الكيربائي 1

 تطبيؽ .يثبت عالقة فرؽ الكموف الكيربائي مع عمؿ القوى الكيربائية في حقؿ كيربائي 2

 تطبيؽ .يعطي أمثمة عمى مصادر الطاقة المستخدمة في الحياة 3

 تذكر .يكتب العالقة الرياضية لفرؽ الكموف 4

 تذكر .يسمي وحدة فرؽ الكموف في النظاـ الدولي 5

يوضح بالرسـ اتجاه شحنة كيربائية نقطية بيف صفيحتي مكثؼ مسطح  6
 .مشحونتيف

 تطبيؽ

 تذكر .يكتب العالقة الرياضية لعمؿ القوى الكيربائية 7

 فيـ . إلى صيغة كالمية بأسموبو الخاصE = U / d: يترجـ العالقة 8

 فيـ .يوضح الوحدات المستخدمة 9

 تطبيؽ .يحؿ تماريف ومسائؿ تطبيقية حوؿ فرؽ الكموف الكيربائي 10

 (الكيرباء  ) الوحدة الثالثة

الكمون الكيربائي  : الدرس الرابع 
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 األىداف السموكية

 المستوى :جعل الطالب قادرًا عمى أن ت

 تذكر .ُيعَيرِّؼ الكموف في نقطة مف حقؿ كيربائي 1

 تطبيؽ .يوضح العالقة بيف الكموف الكيربائي وشدة الحقؿ الكيربائي في نقطة 2

 تذكر .ُيعَيرِّؼ الكموف الكيربائي وفرؽ الكموف الكيربائي 3

 تطبيؽ .يوضح الكموف الكيربائي في نقطة تبعد مسافة عف الشحنة التي أوجدت الحقؿ 4

 تركيب . بأسموبو الخاصW = q.U (VA – VB): يثبت العالقة 5

 تطبيؽ .يحؿ تماريف ومسائؿ تطبيقية حوؿ الكموف الكيربائي 6

 
 
 
 
 

 (الضوء  ) الوحدة الرابعة

 الضوء: الدرس األول 

 األىداف السموكية

 المستوى :جعل الطالب قادرًا عمى أن ت

 فيـ .يوضح مفيـو األشياء المضاءة 1

 تطبيؽ .يعطي أمثمة عمى األشياء المضاءة واألشياء المضيئة 2

 فيـ .يفسر معنى الضوء مف األشياء المضاءة 3

 تذكر .ُيعَيرِّؼ الضوء المتوىج و الضوء الفموري 4
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 تذكر .اليالوجيف- يعرؼ الضوء ضوء التنغستيف  5

 تحميؿ .يحمؿ كيفية انتشار الضوء 6

 تذكر .ُيعَيرِّؼ ضوء الحيواف 7

 تركيب .يوضح بالرسـ أشكاؿ الحـز الضوئية 8

 تذكر .يعرؼ المصابيح الضوئية 9

 تذكر .ُيعَيرِّؼ ضوء بخار الصوديوـ 10

 تذكر .ُيعَيرِّؼ ضوء النيوف 11

 تطبيؽ .يعطي أمثمة عمى الحـز الضوئية 12

 تذكر .ُيعَيرِّؼ الضوء الفيزيائي 13

 فيـ .يوضح أييما أكفأ في استيالؾ الطاقة الضوء الفموري أـ المتوىج 14

 تركيب .يقترح كيؼ يتـ حرؽ ورقة بدوف نار 15

 فيـ .يوضح معنى الضوء اليندسي والحـز الضوئية 16

فيـ . يوضح معنى الضوء البسيط و الضوء المركب 17

 

 (الضوء  ) الوحدة الرابعة

 الموف: الدرس الثاني 

 المستوى األىداف السموكية ت

 تذكر .ُيعَيرِّؼ األضواء المتتامة 1

 تطبيؽ .يعطي أمثمة عمى األضواء المتتامة 2

 فيـ .يفسر الموف األزرؽ لمسماء 3

 تذكر .يعدد األلواف التي يتكوف منيا الضوء األبيض 4

 تطبيؽ .يوضح كيؼ يتشكؿ قوس قزح 5
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 فيـ يوضح لماذا تبدو الوردة سوداء عندما يسقط ضوء أخضر عمى وردة حمراء 6

 (الضوء  ) الوحدة الرابعة

 االنعكاس واالنكسار: الدرس الثالث 

 المستوى األىداف السموكية ت

 تذكر .ُيعَيرِّؼ المرايا 1

 تطبيؽ .يعطي أمثمة عمى األضواء المتتامة 2

 تذكر .يعدد أنواع المرايا 3

 فيـ .يقارف بيف االنعكاس المنتظـ وغير المنتظـ 4

 تطبيؽ .يوضح بالرسـ االنعكاس الكمي والزاوية الحرجة 5

 تذكر .يكتب العالقة الرياضية لتكبير المرآة 6

 تطبيؽ .يوضح بالرسـ انعكاس الضوء وانكساره 7

 تذكر .يذكر قانونا انكسار الضوء 8

 تطبيؽ .يوضح العالقة بيف معامؿ االنكسار لوسط وجيب الزاوية الحرجة 9

 تذكر .يذكر قانوف سنؿ ومبدأ ىيغنز 10

 تطبيؽ .يعطي أمثمة لبعض تطبيقات االنعكاس الكمي الداخمي 11

 تطبيؽ .يوضح بالرسـ االنعكاس عند السطوح الكروية 12

 تحميؿ .يفسر ظاىرة السراب 13

تحميؿ  . (القطبي)يفسر ظاىرة السراب المعكوس  14
تطبيؽ . يحؿ تماريف ومسائؿ تطبيقية حوؿ االنعكاس واالنكسار 15

 (الضوء  ) الوحدة الرابعة

 العدسات: الدرس الرابع 
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 المستوى األىداف السموكية ت

 تذكر .ُيعَيرِّؼ العدسات 1

 تطبيؽ .يعطي أمثمة عمى استخداـ العدسة المحدبة والمقعرة 2

 فيـ .يوضح لماذا ينكسر الضوء عندما يمر مف خالؿ عدسة 3

 تذكر .يعدد أنواع العدسات 4

 تذكر .يذكر القانوف العاـ لممرايا والعدسات 5

 تطبيؽ .يوضح بالرسـ أخيمة تكونيا العدسات 6

 تطبيؽ .يحؿ تماريف ومسائؿ تطبيقية حوؿ العدسات 7

 (الضوء  ) الوحدة الرابعة

 الموشور والصفيحة المتوازية الوجييف:الدرس الخامس 

 المستوى األىداف السموكية ت

 تذكر .ُيعَيرِّؼ الموشور 1

 تطبيؽ .يوضح بالرسـ مسير شعاع ضوئي بسيط يجتاز موشور 2

 فيـ .يفسر تبدد الضوء المركب في موشور 3

 تذكر .يعدد أنواع الطيؼ المرئي 4

 تذكر .يذكر قوانيف الموشور 5

 تذكر .ُيعَيرِّؼ الموشور الرقيؽ 6

 تذكر .ُيعَيرِّؼ الصفيحة المتوازية الوجييف 7

 تطبيؽ .يوضح بالرسـ مسير شعاع ضوئي عبر صفيحة متوازية الوجييف 8

 تحميؿ .يفسر االنزالؽ الجانبي لشعاع ضوئي عبر صفيحة متوازية الوجييف 9

تحميؿ . ((الضوء األبيض ضوء مركب  ))يفسر  10
 تطبيؽ .يوضح بالرسـ أخيمة تكونيا العدسات 11
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 تطبيؽ .يحؿ تماريف ومسائؿ تطبيقية متعمقة بالضوء 12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 يبين درجات أفراد عينة البحث التجريبية في االختبارات الثالث ( 9 )الممحق رقم 
 (إناث   )درجات أفراد المجموعة التجريبية   (ذكور  )درجات أفراد المجموعة التجريبية 

 رقم
 الطالب

االختبار      
 القبمي

االختبار 
البعدي 
 المباشر

االختبار 
البعدي 
 المؤجل

 رقم
 الطالب

االختبار      
 القبمي

االختبار 
البعدي 
 المباشر

االختبار 
البعدي 
 المؤجل

1 15 88 84 1 25 95 84 
2 20 90 82 2 22 92 90 
3 19 84 85 3 21 91 90 
4 15 81 80 4 14 92 90 
5 10 80 74 5 18 90 82 
6 20 95 85 6 15 84 75 
7 20 92 81 7 17 90 90 
8 28 90 80 8 25 82 75 
9 20 82 86 9 22 94 95 

10 21 80 70 10 17 100 90 
11 12 90 81 11 15 92 80 
12 20 85 85 12 23 100 94 
13 22 84 83 13 25 95 90 
14 15 77 75 14 20 85 82 
15 26 90 85 15 15 78 84 
16 20 92 80 16 18 80 82 
17 32 90 80 17 28 96 85 
18 18 88 80 18 15 90 81 
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19 23 90 85 19 32 90 90 
20 15 98 90 20 21 95 80 
21 20 80 75 21 26 86 80 
22 18 91 90 22 20 90 85 
23 25 85 85 23 22 82 80 
24 38 95 80 24 24 80 86 
25 16 90 90 25 31 75 75 
26 20 82 80 26 20 94 83 
27 22 70 75 27 20 90 77 
28 15 78 70 28 19 88 80 
29 27 70 55 29 18 92 85 
30 25 69 65 30 29 85 81 
31 15 85 70 31 22 90 78 
32 16 74 75 32 15 84 80 
33 25 75 65 33 19 80 80 
34 21 76 70 34 29 79 72 

 
 

 
 
 
 
 

 يبين درجات أفراد عينة البحث الضابطة في االختبارات الثالث ( 10 )الممحق رقم 

 (إناث  )درجات أفراد المجموعة الضابطة  (ذكور   )درجات أفراد المجموعة الضابطة 
 رقم

 الطالب
االختبار      

 القبمي

االختبار 
البعدي 
 المباشر

االختبار 
البعدي 
 المؤجل

 رقم
 الطالب

االختبار      
 القبمي

االختبار 
البعدي 
 المباشر

االختبار 
البعدي 
 المؤجل

1 15 88 81 1 20 77 64 
2 20 76 73 2 21 76 66 
3 15 94 85 3 10 84 59 
4 12 66 66 4 12 68 62 
5 10 67 74 5 19 92 64 
6 20 72 66 6 20 72 56 
7 20 82 81 7 20 88 43 
8 20 74 78 8 21 74 58 
9 20 68 66 9 21 66 56 

10 21 78 71 10 20 78 61 
11 10 76 70 11 16 74 76 
12 20 84 85 12 20 68 56 
13 22 74 83 13 22 77 83 
14 15 91 90 14 10 81 40 
15 15 76 72 15 28 63 62 
16 21 82 79 16 21 71 68 
17 25 81 75 17 30 61 59 
18 10 78 80 18 18 68 62 
19 23 70 74 19 24 70 64 
20 15 78 80 20 15 66 70 
21 20 80 77 21 20 81 71 
22 18 61 62 22 25 61 55 
23 25 75 68 23 25 71 66 
24 18 55 48 24 18 65 49 
25 16 78 71 25 16 72 71 
26 20 82 80 26 20 72 76 
27 22 69 65 27 22 68 55 
28 15 72 70 28 15 72 70 
29 25 70 65 29 20 71 63 
30 25 94 92 30 25 62 65 
31 15 83 70 31 15 63 64 
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32 19 74 66 32 20 71 62 
33 25 67 69 33 25 67 65 
34 20 76 70 34 22 72 71 

 
 

 
 
 
 

  (11 )الممحق رقم 
التي حصموا عمييا خالل إجاباتيم عمى آرائيم نحو البرنامج  (ذكورـ إناث )درجات طالب المجموعة التجريبية 

 التدريسي بالتعمم النشط في التطبيق القبمي والبعدي
 (إناث   )درجات أفراد المجموعة التجريبية   (ذكور  )درجات أفراد المجموعة التجريبية 

 رقم
 الطالب

االختبار      
 القبمي

االختبار البعدي 
 المباشر

 رقم
 الطالب

االختبار      
 القبمي

االختبار البعدي 
 المباشر

1 84 82 1 72 82 
2 86 76 2 66 86 
3 56 88 3 58 89 
4 56 79 4 53 85 
5 64 84 5 49 80 
6 68 76 6 70 84 
7 74 88 7 67 87 
8 72 77 8 50 84 
9 62 73 9 60 90 

10 74 84 10 63 86 
11 63 74 11 66 82 
12 51 79 12 57 84 
13 76 80 13 62 79 
14 59 79 14 59 88 
15 68 86 15 55 84 
16 72 88 16 48 78 
17 63 76 17 62 74 
18 80 84 18 68 82 
19 52 83 19 62 83 
20 77 75 20 74 83 
21 58 89 21 75 77 
22 66 76 22 60 78 
23 72 84 23 58 79 
24 49 78 24 64 75 
25 63 89 25 61 70 
26 56 87 26 57 81 
27 64 88 27 46 80 
28 74 84 28 58 78 
29 51 83 29 65 84 
30 54 81 30 77 83 
31 71 78 31 50 81 
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32 59 84 32 59 87 
33 73 82 33 67 88 
34 80 81 34 72 74 

 2786 2088المجموع  2725 2245المجموع 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 12 )ممحق 

نموذج اإلجابة عمى اختبار التحصيل الدراسي 
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 :(االختيار من متعدد  )بالنسبة لمسؤال األول 

د ج ب أ رقم السؤال 
1 *    
2 *    
3    * 
4   *  
5    * 
6 *    
7  *   
8 *    
9 *    
10    * 
11   *  
12  *   
13    * 
14   *  
15   *  
16  *   
17   *  
18   *  
19 *    
20 *    

 
 
 

   

 

 

نموذج اإلجابة عمى اختبار التحصيل الدراسي 
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 :(الصح والخطأ  )بالنسبة لمسؤال الثاني 

اإلجابة رقم السؤال 
صح  1
خطأ  2
خطأ  3
صح  4
خطأ  5
خطأ  6
صح  7
خطأ  8
خطأ  9
صح  10
صح  11
خطأ  12
صح  13
خطأ  14
صح  15
خطأ  16
خطأ  17
صح  18
صح  19
صح  20
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( 13)ممحق 
معامل السيولة والصعوبة وقوة التمييز ألسئمة االختبار التحصيمي لمعينة االستطالعية 

 

سل 
سم

معامل الت
الصعوبة 

معامل 
السيولة 

قوة 
التمييز 

1 0.35 0.65 1.35 
2 0.50 0.50 0.98 
3 0.32 0.68 0.86 
4 0.43 0.57 1.23 
5 0.32 0.68 1.35 
6 0.28 0.72 0.98 
7 0.48 0.52 1.48 
8 0.37 0.63 1.11 
9 0.33 0.67 1.11 
10 0.47 0.53 0.98 
11 0.42 0.58 1.23 
12 0.30 0.70 1.11 
13 0.27 0.73 0.74 
14 0.23 0.77 1.48 
15 0.52 0.48 0.98 
16 0.40 0.60 1.60 
17 0.52 0.48 1.23 
18 0.42 0.58 1.72 
19 0.27 0.73 0.98 
20 0.43 0.57 1.35 

 
 
 
 

 قائمة ثبت بالمصطمحات الواردة في البحث  ( 14 )ممحق رقم 
 Misconception التصورات الخاطئة

 Preconceptions التصورات القبمية

 Erroneous Ideas األفكار الخاطئة

 Spontaneous Reasoning االستدالل العفوي

 Alternative Conceptions التصورات البديمة
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تشير الحروف األولى منو إلى ألقاب بوسنر 
 وزمالئو

PSHG 

Posner,Strike,Hewson,Gertzog 

 Process عممية 

 Conception Mapping خريطة المفاىيم  

 Vee Diagrams   خريطة الشكل

 Learning Cycle دورة التعمم

 Discovery Learning التعمم اإلكتشافي

 Advancement Experience Organizers المنظمات المتقدمة الخبرة

 Product ناتج

 conceptual scheme اإلطار المفيومي

 Defining attributes الخصائص المحددة  

 Basic attributes الخصائص األساسية  

 Variable attributes الخصائص المتغيرة  

 conceptual understanding فيم المفاىيم

 Classificational Concept   التصنيفي المفيوم

 Corelational Concept   االرتباطي المفيوم

 Theoretical Concept المفيوم النظري  

 Conjunctive Conception المفاىيم الواصمة

 Disconjunctive Conception المفاىيم غير الواصمة

 Relational Concept المفيوم العالئقي

 concrete concepts مفاىيم محسوسة

 abstract concepts مفاىيم مجردة

 primitive concepts مفاىيم أولية

 derived concepts مفاىيم مشتقة

 The nature of science teaching تدريس العموم العامة

 teaching التعميم

 instruction التدريس

 concept understanding فيم المفاىيم

 braces understing فيم العمميات

 concbts and misconception األخطاء المفاىيمية

 boosters الممصقات

 explain التفسير

 predict and explain توقع وفسر

 cartoons الكاريكاتير
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 Active  learning التعمم النشط

 experiential learning التعمم القائم عمى التجربة

 worksheet ورقة العمل  

 Learning Log السجل التعميمي

 Brain storming العصف الذىني  

 Role play لعب األدوار

 Debate المناقشة

 problem Solving حل المشكالت

 Cooperative and Collaborative Learning التعمم التعاوني والتشاركي

 negotiation التفاوض
 Reflection التأمل

 Before class الحصة الدراسية  

 (In class خالل الحصة

 Right after بعد انتياء الحصة الدراسية مباشرة

 There after بعد الحصة بفترة أطول نسبياً 

 Interconnection ترابط

 Network شبكة

 Internet ترابط الماليين

 multi – media الوسائط المتعددة

   Virtual Education Environment االفتراضية البيئة التعميمية

 Telnet  االتصال عن بعد 
 On Line االتصال المباشر

 Software البرمجيات
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( 15)ٍِذك رلُ 

: اٌمىأُٓ اإلدصبئُخ فٍ اٌذراسخ

استخدـ الباحث مجموعة مف القوانيف والمعادالت اإلحصائية التي تـ مف خالليا التحقؽ مف 
عممًا أنو تمت معالجة نتائج الدراسة باستخداـ , فرضيات وأسئمة الدراسة وربط متغيراتيا بعضيا ببعض

: والقوانيف والمعادالت اإلحصائية ىي. (SPSS)البرنامج اإلحصائي 
  (:Mean )المتوسط الحسابيـ 1

يستخدـ لممقارنة  
  (:Std. Deviation)ـ االنحراف المعياري 2

 .يستخدـ لمعرفة مدى التشتت المطمؽ لمقيـ حوؿ متوسطاتيا الحسابية
  t ( Mean:)  اختبارـ3

يستخدـ لعينتيف مستقمتيف الختبار القوة التمييزية لألسئمة ولمتأكد مف صالحيتيا لقياس المتغيرات 
 .المستقمة والتابعة في االختبارات

 :الجدولية  (د) قيمة ـ4
 .تستخدـ لمتحقؽ مف الداللة اإلحصائية لمفروؽ عمى كؿ بند مف بنود المقياس

                               
  2ن + 1                                                                 ن

     =         ---------د                               : تحسب بالعالقة 
  2ن  × 1                                                       ن

  1.36عدد ثابت مقدار = ب        :    حيث
. مجموع تكرارات أفراد المجموعة األولى  = 1  ن             

 .مجموع تكرارات أفراد المجموعة الثانية  = 2 ن              
  (: Mann-Whitney  U ) اختبار مان ويتنيـ 5

 .إلجراء الصدؽ التمييزي  t      (Samples test independent)وىو بديؿ الختبار 
 

 (:Variables Pearson's correlation between two ) ـ معامل االرتباط بيرسون6
فيكوف االرتباط بيف المتغيريف ارتباطًا طرديًا , يستخدـ لتعييف طبيعة العالقة بيف متغيريف أو عدميا

أو يكوف االرتباط سالبًا . موجبًا فيما إذا تغير أحد المتغيريف فيتبعو المتغير اآلخر في االتجاه نفسو
أو يكوف االرتباط . عكسيًا فيما إذا تغير أحد المتغيريف فخالفو المتغير اآلخر وعاكسو في االتجاه المضاد

  .وفي ىذه الحالة يكوف المتغيراف غير مترابطيف, بيف المتغيريف صفرًا أو مقتربًا مف الصفر
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. يستخذم الستخزاج ثبات التصحيح

 

=   ِؼبًِ االرتجبو 

. عدد أفراد العينة: ف
. درجات الطمبة عمى الفقرات الزوجية والفردية: س، ص

 (180 ، 2002الييثي، والصوفي، )                                                                 

 
 : (سميرنوف- كولموغروف)ـ اختبار حسن المطابقة 7

Kolmogorov- Samirnov Goodness of Fit Test 
لمتحقؽ مف صحة الفرض » يعدُّ ىذا االختبار مف طرؽ اإلحصاء الال بارامتري، وىو ُيستخدـ 

الصفري، إف الفروض بيف التكرارات جاءت عف طريؽ الصدفة، وىو أكثر دقة مف اختبار كاي 
 (.231، ص 2000صبري وغنيـ، )« مربع

: وتحسب بالعالقة اآلتية 
 

 2                مج ك1               مج ك

    --------  =      -------   د  
 2                        ن1            ن

. التكرار التجميعي الصاعد لممجموعة األولى = 1حيث مج ك 
. التكرار التجميعي الصاعد لممجموعة الثانية  = 2     مج  ك

عدد أفراد المجموعة   =                      ن 
(: 20كودر ـ ريتشادسون ) ـ معادلة 8

: استخذمث هذه المعادلة الستخزاج معامل الثبات للفقزات الموضوعية في االختبار التحصيلي

 ( س2ع/   مج خ ف   *   مج ص ف -   1(  ) 1 –ك / ك  )=  ر ك ك 
. قيمة معامل الثبات: ر ك ك 

. عدد الفقرات : ك

. نسبة الطمبة الذين أجابوا إجابة صحيحة عن الفقرة: ص ف 

. نسبة الطمبة الذين أجابوا إجابة خاطئة عن الفقرة:  خ ف 

( 285،ص 1998عودة، ).   التباين في درجات الطمبة عمى جميع الفقرات:  س 2ع

 (مج ص) (مج س) – (مج س ص)

 

 [2(مج ص) –( 2مج ص)ن ][2(مج س) –( 2مج س)ن ]
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: (ألفا كرونباخ) ـ معادلة 9
 :ويعبر عف معامؿ ألفا كرونباخ بالمعادلة اآلتية 

 
 ْ                                 ْ                  ِج ع 

2
   

-  ---------- α        -------   = 1             ِؼبًِ 

              ع1-                                 ْ  
2
 

  
 ْع      

تباين درجات كل مفردة من مفردات االستبانة =    2
 ِج ع    

مجموع تباين درجات جميع المفردات  = 2
 .  العدد الكمي لمفردات االختبار=    ْ          

  (:Paired Samples Statistics ) ـ اختبار10
 .كاالختبارات القبمية والبعدية, يستخدـ لممقارنة بيف عينتيف مترابطتيف

:  ـ معامل الصعوبة لمفقرات الموضوعية11
ن / َ = ص 

. مجموع اإلجابات الصحيحة لممجموعتيف العميا والدنيا: ـ.       معامؿ الصعوبة: ص

( 66،ص 2002الييثي، والصوفي، ). مجموع عدد أفراد المجموعتيف العميا والدنيا: ؾ

:           ـ القوة التمييزية لمفقرة الموضوعية12

=  قوة تمييز الفقرة 

( 288، 1998عودة، )

 

                                                                     

 
 

 

  عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا–عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا 

 عدد الطالب من إحدى المجموعتين



 اٌّالدك

 

 304 

 

 

 

 

( 16)ممحق 

الموافقات عمى البحث 
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ABSSTRACT 
 

Effectiveness of  Educational Programme Based on Active Learning 

Model in Correcting Some Alternative Physical Concepts  

 

An Experimental Study on first secondary grade Students  in the 

Public Schools of Tartous 

This research aimed at  

 Preparing  a list of substitute concepts (physical misconception ) 

according to  the sample and according to the existing physical 

concepts in the units of Electricity and Light of the first secondary 

physics syllabus . 

 Designing the educational program ( comprehensive program of 

computer, practical experiments , discussions ,…..) in accordance 

with the concept of active learning  for correction the substitute 

physical concepts in the units of Electricity and Light of the first 

secondary physics syllabus . 

 Measuring the effectiveness of the proposed educational program    

Based on active learning model for correcting the substitute 

physical concepts in the units of Electricity and Light of the first 

secondary in improving their educational achievement and 

acquisition. 

 Comparing the efficiency degree of  the proposed educational 

program according to active learning   with the  traditional  method 

of teaching . 

 Studying the effect of sex variable in improving the educational 

achievement and acquisition on first secondary grade students in 

the units of Electricity and Light. 

 Studying the opinions of first secondary grade students towards the  

designed educational program  based on active  learning  for 

correcting some substitute physical concepts of first secondary 

grade students in units of Electricity and Light. 

 Submitting some suggestions that may benefit and improve the 

teaching of physics in the light of research results.                

 

 



 C 

The study was carried out on a sample of first secondary grade students 

in two schools Iaad Atia and Ghiath Ahmad in Tartuos governorate. The 

total number of the students were (504), 248 of them were male students 

and (256) were female students. (136) were chosen randomly as a sample 

of the study. They were divided into a control group which consisted of 

(67) students and an experimental group which consisted of (68)students.  

The study was carried out using the experimental approach. The 

instruments of the research  were:  

 The educational programme prepared by the researcher. 

 The achievement test  

 A questionnaire of students' perspectives towards the training 

programme. 

The psychometric characteristics of the tools were studied and controlled 

by a group of specialized referees. 

 

In the light of the statistical analyses of the data, the findings showed 

that: 

 The suggested teaching method based on active learning was better 

than the traditional method in all aspects of efficiency of the direct 

post test and the postponed post test. This is because the suggested 

programme was effective in improving students performance in 

correcting the alternative concepts. 

 The suggested programme was effective in enhancing students' 

achievement comparing with the traditional method of teaching.  

 There was no effect of gender variable on the effectiveness of the 

suggested programme in improving the performance of students' 

achievement.  

 The results also showed that the perspectives of the experimental 

group students towards the suggested programme were positive. 

The mean sores was (84.09). This is due to great desire of students 

to learn through this programme.   

As for the hypothesis, the results showed 

1- The first hypothesis is rejected, that means there is a statistically 

significant difference between the mean scores of the experimental 



 D 

group (males and females) and the mean scores of control 

group(males and females)  in the post test of alternative concepts. 

2- The second hypothesis is rejected, that means There is a statistically 

significant difference between the mean scores of male students of 

the experimental group  and the mean scores of male students of the 

control group in the post test of alternative concepts. 

3- The third hypothesis is rejected, that means There is a statistically 

significant difference between the mean scores of female students 

of the experimental group  and the mean scores of female students 

of the control group in the post test of alternative concepts. 

4- The fourth hypothesis is rejected, that means there is a statistically 

significant difference between the mean scores of the experimental 

group (males and females) and the mean scores of control 

group(males and females)  in the postponed post test of alternative 

concepts. 

5- The fifth hypothesis is rejected, that means there is a statistically 

significant difference between the mean scores of the male students 

achievement of experimental group and the mean scores the female 

students achievement of control group in the postponed post test of 

alternative concepts. 

6- The sixth hypothesis is rejected, that means there is a statistically 

significant difference between the mean scores of the  female 

students of experimental group and the mean scores the female 

students of control group in the postponed post test of alternative 

concepts. 

7- The seventh hypothesis is accepted, that means there is no 

statistically significant difference between the mean scores of the 

opinion of  male and female students of experimental group towards 

the suggested method of teaching based on active learning strategies 

in correcting some of alternative concepts. 

 

In light of the results, it is recommended to 

 Revising the methods of teaching which led to those 

misconceptions( scientific in general and physical in particular ) 

that students make. It is better to use a number of teaching methods 

that may lead students to change their concepts. It is also better to 

motivate them think of the surrounding phenomena. 



 E 

  Preparing the diagnostic tests carefully to discover the types of 

scientific alternative concepts of the physics learners in various 

educational stages. It is important to take these results into 

consideration  when revising Physics books in all the  educational 

stages  as regards  to the scientific material and the accompany 

experiments. 

  Including  the curricula with some of alternative concepts to solve 

the contradictions of  their knowledge , benefiting from  the 

diagnostic tests and the educational samples of teaching  that  may 

be useful to  teachers of physics in this stage. 

 Training teachers in service  on how to diagnose alternative 

scientific concepts of students and to identify these concepts 

through analyzing students' answers. 

 Benefiting from teaching samples based on strategies of changing 

concept in acquiring the correct scientific concepts and correcting 

alternative conceptions. 

 Including books of physics in all educational stages of some the 

scientific alternative conceptions and the ways of diagnosing and 

correction them. 

It is also suggested 

1- Varying the teaching strategies in physics curricula in particular 

and all sciences in  general to run abreast with  the nature of each 

subject. 

2- Adopting  the strategy of observing alternative conceptions in 

various sciences as approaches for their teaching . 

3- Performing continuous training sessions to enable teachers to adopt 

modern strategies in teaching. 

4- Making students effectively in designing  the educational process , 

and concentrating  on teachers' training to design proposed 

educational programs in all educational subjects. 

5- Participating all learners  in the scientific experiments in order to 

comprehend the  physics conceptions . 

6-  Making some researches which may complete this research 

* Effectiveness of using proposed educational program in 

amending misconceptions of physics and developing scientific 

thinking . 
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* Similar studies to discover the types of alternative conceptions 

and the relations between them in different educational stages. 

* A study for identifying available alternative conceptions by      

   teachers  of physics and their impact on conceptions of their  

   students .  

*  A study on  the effect of using  internet , computer programs  

    and  multi-media  on correcting alternative conceptions related  

   to  scientific concepts. 

* A study about  the relation  between   strategies of acquiring  

   scientific concepts and the strategies of concept changing . 

* A study concentrates on identifying the sources and methods of 

formation of alternative scientific conceptions of  physics learners . 

*A study concentrates on the attitudes of teachers of physics  

toward using the strategy of using educational program in 

amending students of physics misconceptions about some physical 

concepts.  
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