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  الشكر والتقدير
  

هو الَّذي بعثَ في الُْأميين رسولًا منْهم يتْلُو علَيهِم       ( ي كتابه الحمد هللا رب العالمين القائل ف     
  )2اآلية : سورة الجمعة()  وِإن كَانُوا من قَبُل لَفي ضلَاٍل مبِينٍآياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ

 والصالة والسالم على خاتم النبيين وإمام المرسلين وحجة اهللا علي خلقه أجمعين وعلى             
  .أله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد
إلى الجامعة اإلسالمية ممثلـة فـي       فإنه من دواعي سروري أن أتقدم بالشكر والتقدير         

إدارتها وعمادة الدراسات العليا على إتاحة الفرصة لي لنيل درجة الماجستير من خالل برنـامج      
  .الدراسات العليا وللجهود التي بذلت من أجل تسهيل مهمة الباحث في جميع مراحل الدراسة

 التي أشرفت علـى هـذه       كما وأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلي الدكتورة فتحية اللولو        
الدراسة وأمدت الباحث بالدعم والمساندة فكانت نعم المرشد والموجه منـذ أن كـان موضـوع                

 إلى حيز الوجود مما سـاعد       ةالرسالة فكرة مجردة في ذهن الباحث إلى أن خرجت هذه الرسال          
 عنـي خيـر     الباحث على السير بخطى ثابتة مستنيراً بتوجيهاتها وإرشاداتها القيمة فجزاها اهللا          

  .الجزاء
كما أتوجه بجزيل بالشكر إلي األساتذة أعضاء لجنة المناقشة على ما بذلوه مـن جهـد                

  .ثمين في تنقيح وتقييم هذه الرسالة كي تصبح على أكمل وجه
 في انجاز هذا    اوال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى األساتذة المحكمين الذين ساهمو          

  .فةالعمل في مراحله المختل
كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى والدي أمد اهللا في عمرهما وإلـى إخـوتي                 

  . الكثير من أجل أن أتمكن من انجاز هذه الدراسةاوأخواتي وزوجتي وولدي مهند الذين تحملو
مصطفى حافظ االبتدائية الدكتور محمـود      / وأتقدم بالشكر والعرفان إلي مدير مدرسة ذ      

الهيئة التدريسية بالمدرسة خاصة المربي الفاضل المعلم سعدي سالمة على ما           حمدان وأعضاء   
وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقـدير       ، قام به من جهد في تدقيق وتنقيح هذه الرسالة لغوياً         

  .  لكل من ساهم في إتمام هذه الدراسة وأسأل اهللا العلي القدير أن يجزيهم عني خير الجزاء
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  راسةملخص الد
  

للمفـاهيم   معرفة أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلـة           هدفت هذه الدراسة إلى   
 مشكلة الدراسة فـي  حيث تم تحديد، العلمية واتجاهاتهم نحوها لطالب  الصف السادس األساسي  

  :السؤال التالي
حوهـا  هـاتهم ن  ما أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلميـة واتجا           

  ؟لطالب الصف السادس األساسي
  : السؤال الرئيسي األسئلة التاليةوتفرع من

 طالب الصف السادس األساسـي حـول مفـاهيم          ما التصورات البديلة الموجودة لدى     -1
  الحركة والقوة ؟

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطالب في المجموعـة التجريبيـة               -2
بديلة لمفـاهيم   جموعة الضابطة في اختبار التصورات ال     ومتوسط درجات أقرانهم في الم    

  ؟الحركة والقوة تعزى الستخدام دورة التعلم
هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط استجابات الطالب في المجموعة التجريبيـة              -3

ومتوسط استجابات أقرانهم في المجموعة الضابطة لمقياس اإلتجاه نحو المفاهيم العلمية           
 م دورة التعلم؟عزى الستخدات

  

  : يولإلجابة علي أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات علي النحو التال
بين متوسط درجات الطالب في ) 05α ≥  0 (وجد فروق دالة إحصائياً عند مستوىت ال -1

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الـضابطة فـي اختبـار             
 . الستخدام دورة التعلم والقوة  تعزىالتصورات البديلة لمفاهيم الحركة

بين متوسط استجابات الطالب    ) 05α ≥  0 (وجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى     ت ال -2
في المجموعة التجريبية ومتوسط استجابات أقرانهم في المجموعة الـضابطة لمقيـاس            

 .المفاهيم العلمية تعزى الستخدام دورة التعلماإلتجاه نحو 
  

التجريبي حيث تم اختيار عينة الدراسة من طـالب          الوصفي و   المنهج   وقد اتبع الباحث  
لالجئين بلـغ عـددها     " ب"الصف السادس األساسي في مدرسة ذكور مصطفي حافظ االبتدائية          

 طالب وتم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضابطة وتـم إخـضاع المتغيـر المـستقل                (67)



 ج 

تعـديل  "وقياس أثره علـى المتغيـر التـابع األول          للتجريب  " استخدام إستراتيجية دورة التعلم   "
وتم ، "االتجاه نحو المفاهيم العلمية"ثم أثره على المتغير الثاني " التصورات البديلة للمفاهيم العلمية

  .2007/2008تنفيذ الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
  

تصورات البديلة ومقياس لالتجـاه     ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد اختبار لتشخيص ال       
نحو المفاهيم العلمية ودليل للمعلم وبعد التحقق من صدقها وثباتها تم تطبيق االختبار قبلياًَ وبعدياً               

 قبلياً وبعدياً علـى مجمـوعتي الدراسـة المجموعـة التجريبيـة             هكما تم تطبيق مقياس االتجا    
ن تكافؤ المجموعتين وبعدياً للتعرف على داللة وحللت النتائج قبلياً للتأكد م، والمجموعة الضابطة

الفروق بين متوسطات درجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة حيث تم اسـتخدام             
  .والنسب المئوية، "ت"واختبار ، ومعامل االرتباط، واالنحرافات المعيارية، المتوسطات الحسابية

  

  : وقد أسفرت النتائج عن
 الطالب عينة البحث لبديلة لمفاهيم الحركة والقوة لدىورات اوجود العديد من التص •

وأن هذه %). 90( أكثر من سبة كبيرة لديهم تصل في بعضها إلىوشيوع بعضها بن
 – الحركة – القوة –متوسط السرعة  :البديلة خاصة بمفاهيم رئيسية مثلالتصورات 

 الحركة ،عل ورد الفعل الف– وقوة االحتكاك – الجاذبية األرضية – الكتلة –الوزن 
  . االنتقالية

بـين متوسـط درجـات      ) 05α ≥  0 (ت داللة إحصائية عند مستوى    وجود فروق ذا   •
الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة فـي            

 .  لصالح طالب المجموعة التجريبيةاختبار التصورات البديلة لمفاهيم الحركة والقوة
بين متوسـط اسـتجابات     ) 05α ≥  0 (فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     وجود   •

الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط استجابات أقرانهم في المجموعـة الـضابطة            
 .لمقياس اإلتجاه نحو المفاهيم العلمية لصالح طالب المجموعة التجريبية

 بضرورة إعداد اختبـارات        وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج أوصي الباحث         
تشخيصية للتصورات البديلة للمفاهيم العلمية وعقد ورشات عمل للمعلمين لتـدريبهم علـى             
كيفية التعرف على التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى الطـالب وضـرورة اسـتخدام              

  .إستراتيجيات تدريس حديثة بهدف تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية
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  الفصل األول
   خلفية الدراسة

  :مقدمة
 وخصوصاً فـي مجـال العلـوم        ،يشهد العصر الحالي ثورة علمية في جميع المجاالت       

 خاللهـا   ت تزايـد  ،أدى ذلك إلى حدوث تغيرات متالحقة ومتسارعة       و ،ةالمعلوماتيكنولوجيا  والت
 االنفجـار  أصـبح    حتى، ان تزايداً كبيرا في الكم والنوع     المعرفة العلمية التي توصل إليها اإلنس     

 هائالً لم يشهده من قبل في شـتى          فهذا العصر يشهد نمواً    ،الحاليأبرز سمات عصرنا     المعرفي
 ففـي مجـال     ،فإن حجم المعرفة أصبح يتضاعف بسرعة هائلة       ونتيجة لذلك    ،مجاالت المعرفة 

 حبيس الماضي وسـجين     ن يظل أوتدريس العلوم ال يمكن      ،المعرفة العلمية هناك جديد كل يوم     
 فالعلوم بفروعها المختلفة تلعب دوراًُ هاماً       ،إذ البد من انطالقة جادة لمالحقة الجديد      ، الفكر القديم 

ولمواكبـة   . حياتهمأنماطر على األفراد والمجتمعات واألمم وتغير    ر الحياة اليومية وتؤث   يفي تسي 
 علماء التربية منصبا على م اهتماأصبح ،ومسايرة التطور السريع والهائل في المعارف والحقائق  

 وقد برز هذا االتجاه     ، معاصر في بناء المناهج الدراسية     كاتجاه ، المعرفة أساسياتالتركيز على   
حيث اعتبرت  ، تدريس العلوم والتربية العلمية في السنوات األخيرة        بصورة واضحة في مجال     

   .دور حولها مناهج العلوم المختلفةالمفاهيم العلمية محاور أساسية ت
  
 فهي لغة العلم ومفتاح المعرفة      ، تقلل من تعقد البيئة    أنها المفاهيم العلمية في     أهميةتبرز  و
 التـي تـشكل     ، والظـواهر  حداث واألشياء  من األ   كبيراً  تنظم وتصنف عدداً   أنها حيث   ،العلمية

 التي تمثل نتاج العلم كما تساعد المفـاهيم         ،ميةي المفاه والبنىبمجموعها المبادئ العلمية الرئيسة     
  . التي تعترض الفرد في مواقف الحياة اليومية،العلمية في حل وفهم المشكالت

  )197 :2001، خطايبة والخليل(
  

 فهي تساعد التالميذ على فهـم وتفـسير        ،ار وظيفية المعلومات  ويحقق تعلم المفاهيم معي   
 المعلومات أنها تزيد من قدرتهم على استخدام كما ، التي تثير انتباههم في البيئة،كثير من األشياء

  )81: 1973 ،زكي  وكاظم( . حل المشكالتفي مواقف
فهي تعتبـر بمثابـة      لذا     ،ؤدي تعلم المفاهيم إلى تعلم التالميذ بصورة فاعلة وسليمة        وي

  وتبقى وثيقة الصلة بالحيـاة التـي يحياهـا   ،العملة النقدية الثابتة القيمة بالنسبة للعمليات الذهنية    
  )97:2002،أحمد(. ذالتلمي
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 وضرورة تعلمها ،تلفةونظراً ألهمية المفاهيم والمكانة التي تحتلها في تدريس المواد المخ
 بإجراء البحوث والدراسات الستقـصاء صـورة        يقوم الباحثون والمختصون  ، بطريقة صحيحة 

ليب ونمـاذج واسـتراتيجيات     وكذلك أسا ، اقعها الفعلي في أذهان المتعلمين    المفاهيم وتكوينها وو  
 وفي حوزتهم أفكار ، أن التالميذ يأتون إلي حجرة الدراسةوقد توصلت هذه الجهود إلى ،تدريسها

 التي تحيط بهم وتلك التصورات تتعارض مع        ،وتصورات بديلة عن المفاهيم والظواهر الطبيعية     
 عن  مما يساهم في تكوين تصورات بديلة الذي يفترض أن يكتسبه التالميذ   السليم التصور العلمي 

  . بشكل علمي سليم لهذه المفاهيم والظواهرالمفاهيم والظواهر الطبيعية تعيق فهم التالميذ
  

  كبيراً من التربـويين والمهتمـين      تماماًاه للمفاهيم العلمية    ،وقد القت التصورات البديلة   
 المدرسة وعقـولهم    حيث أشارت الدراسات إلى أن الطلبة ال يأتون إلى         ،عمليتي التعليم والتعلم  ب

قع ولكنهم يحملون الكثير من المفاهيم من وا       ، ينقش عليها المعلمون ما يريدون     ،صفحات بيضاء 
فـراد يتعـاملون مـع موجـودات البيئـة           ألن األ  ،وهذا أمر طبيعي   ،حياتهم وخبراتهم اليومية  
 خبراتهم المباشرة في     تتفق مع   فيكونون مفاهيم خاصة بهم عن تلك البيئة       ،وظواهرها ومتغيراتها 

  )180 :2001، خطايبة والخليل( .هذا المجال
  

 لدور التصورات البديلـة فـي إعاقـة        أكثر إدراكاً  ،وقد أصبح المهتمين بتدريس العلوم    
فاالفتراض التقليدي بأن التلميذ يأتي إلـي حجـرة         ، علمية في بعض األحيان   المفاهيم ال اكتساب  
أصبح يفقد مكانـه    ،  وعقله صفحة بيضاء يتم حشوها وتشكيلها وفقاً لما تريده المدرسة          ،الدراسة
التلميذ إلي حجرة   ن التصورات التي يأتي بها      مؤداها أ ، ويحل محله رؤية أكثر واقعية    ، تدريجياً
من التصورات العلمية المقبولة إحالل  بهدف  وذلك،ن تكون محل تقدير واهتمام أينبغي  ، الدراسة

  . وكيفية تعديلهاخالل التعرف على أسباب ومصادر هذه التصورات
  

 فبعضها يرجع إلي المعلـم      ،وتختلف المصادر التي تساهم في تكوين التصورات البديلة       
وبعـضها يرجـع إلـي    ، قدمها لطالبه التي ي،بعض المفاهيم بما يملك من تصورات حول     ،ذاته

 حيث تتكون لديه تصورات بديلة نتيجة خبراته الشخصية من خالل تفاعله مع البيئة        ،المتعلم ذاته 
 وأيضاً ما يحدث داخل حجرات التعلم من تقديم محتوي معرفي بطريقة معتادة قد تسهم    ،المحيطة

ي الكتب المدرسية حول بعـض       باإلضافة إلي المحتوي المتضمن ف     ،في تشكيل هذه التصورات   
  )137:2001-138، العطار (.الظواهر والمفاهيم العلمية وطريقة تقديم هذه المعرفة
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 بالكشف عن التصورات البديلة لدي      ،وقد اهتمت الكثير من الدراسات العربية واألجنبية      
) 2003 بيـومي، (و) 2003 ،بعـارة والطراونـة   (و) 2004 ،سـعيدي  أمبو(كدراسة   ،التالميذ

وجود تصورات بديلة    وأثبتت جميعها    ،وغيرها من الدراسات  ) 2000،عبده  (و )2002 ،الفرا(و
معلـم  وأصبح التحدي الذي يواجـه      ،  التعليمية والتعليم الجامعي    التالميذ في كافة المراحل    لدى

  علـى  م بل مساعدته  ، تعلم المفاهيم العلمية بصورة سليمة     عدة التالميذ على   ليس فقط مسا   ،العلوم
  . للمفاهيم العلمية الموجودة بداخلهمديل التصورات البديلةتع
  

المتعلمين في كافة    التي توجد لدى  ، األفكار الخطأ راً ألهمية تعديل هذه التصورات و     ونظ
، ية والظواهر الطبيعيـة وتفـسيراتها     والتي تعوق تعلمهم وفهمهم للمفاهيم العلم     ، مراحل التعليم 

  وللفلسفة البنائية دور مهم في محاولة فهـم        ،تعديلها وتغييرها اقترحت االستراتيجيات والنماذج ل   
 مرتكزات أساسية   ة ثالث  ذلك على  وتستند في ، البديلة التي تتكون لدي التالميذ    أصول التصورات   

، علم للمتعلم موال يتم نقله من ال    ، هاز المعرفي للمتعلم نفسه    ذاتياً من قبل الج    أن المعني يبنى  : هي
 المعرفيـة   وأن البنـى  ، فسية نشطة تتطلب جهداً عقليـاً     عند المتعلم عملية ن   وأن تشكيل المعاني    

  )437-436: 1996خليل الخليلي وآخرون ( .المتعلم تقاوم التغيير بشكل كبيرالمتكونة لدي 
  

وجرت محاوالت عديدة لبلورة استراتيجيات تنفيذية يتبعها المعلم في حجـرة الـصف             
تكـزات   وتفـسيراتها وفـق المر  ، العلمية والظواهر الطبيعية إلكساب تالميذه المفاهيم   ،الدراسي

 المشاركة الفكرية العقلية للمـتعلم فـي      على توتؤكد هذه اإلستراتيجيا  ، األساسية للفلسفة البنائية  
 وفي مقدمـة المـداخل المـستخدمة         الفهم بحيث يحدث تعلم ذو معنى قائم على      ، نشاطات التعلم 

  )47: 2003،محمد( .الفلسفة البنائية المدخل البنائيضامين لتعديل التصورات البديلة وتعكس م
  

 التي اقترحت لتوظيف المدخل البنـائي فـي         ،وهناك العديد من االستراتيجيات والنماذج    
ليـل البنـائي والنمـوذج       ونمـوذج التح   ،v منها نموذج دورة التعلم  ونموذج الشكل         ،التدريس
  . التعلم التعاونيإستراتيجيةو، الواقعي

  
 وتعد هذه الطريقـة ترجمـة       ، أبرز النماذج البنائية دورة التعلم في تدريس العلوم        ومن

ريس فة عامة وتد   في مجال التدريس بص    ،لبعض األفكار النظرية لبنائية المعرفة عند جان بياجيه       
 هذه األفكار وقاما ،karplus وكاربلس ، atkin كل من أتكنوقد استوحى، العلوم بصفة خاصة
غير أن كاربلس وآخرين قد أدخلوا عليها بعض         ،1962ئي لهذه الطريقة عام     بوضع تصور مبد  
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 العلـوم فـي     حيث استخدمت هذه الطريقة ضمن مشروع تحسين مناهج        ،1974التعديالت عام   
  ) 106: 1992 ، زيتون وزيتون( .أمريكا

  
يل في التحـص  ومعرفة أثرها    ، دورة التعلم  إستراتيجيةالعديد من الدراسات    ولقد تناولت   
ودراسـة   ،2002)(ودراسة حسام الدين     ،)2003( شاليل   كما في دراسة  ، واالتجاه نحو العلوم  

) 1991( عبـد النبـي    ،)1994(ودراسة الدسـوقي     ،)2001( ودراسة ميكوي  ،)2000(ريب  
 كما  ،تنمية أنماط التعلم ومهارات التفكير    في  لمعرفة أثرها   دورة التعلم   وتناولت بعض الدراسات    

ونظراً لمـا   ،  )1999 (LAVOIE ودراسة ،)2000(دراسة محمد   و، 2002)( حمددراسة أ في  
رأى الباحـث   ، تتميز به هذه اإلستراتيجية من مراحل تنظم فيها إكساب الطالب للمفاهيم العلمية           

مراحـل  ثـالث    من   دورة التعلم  إستراتيجيةوتتكون   .بأهمية تجريب هذه اإلستراتيجية الحديثة    
والمرحلة الثالثـة   ،  والمرحلة الثانية هي مرحلة تقديم المفهوم      ،ستكشافرئيسية أولها مرحلة اال   

 طلبة  لتعديل التصورات البديلة لدىةياإلستراتيج وتتبني الدراسة الحالية هذه ،هي تطبيق المفهوم
 التصورات البديلة التي بحوزة     وقد شعر الباحث بأهمية التعرف على      .الصف السادس األساسي  

 حيث أنه تم تكليفـه بإعـداد        ،مله كمدرس في مدارس وكالة الغوث الدولية      الطالب من خالل ع   
، وقـد   البنائية في تدريس العلـوم     في توظيف    ،وتنفيذ درس توضيحي لرفع كفاية معلمي العلوم      

وقـد تبـين    ،  الجاذبية األرضية  – والكتلة والوزن    – الذوبان   – راالنصهاتناول الدرس مفاهيم    
من خالل طـرح أسـئلة      ،  لتصورات خاطئة حول المفاهيم السابقة     بشكل واضح امتالك التالميذ   

التصورات البديلـة   وجود   تصورات التالميذ حول هذه المفاهيم وقد الحظ الباحث          للتعرف على 
 وصعوبة إقناعهم بإحالل المفاهيم الصحيحة بدالً عن التصورات         ،وتماسكها في أذهان المتعلمين   

 وذلـك مـن     ، استخدام طرق فعالة في تدريس العلوم      إلىلحة  ولهذا فهناك حاجة م    ،يلة لديهم البد
، التي تتيح للتالميذ االستكشاف من خـالل البحـث والتقـصي            العلمية المتنوعة خالل األنشطة   

وألن  ،ا توصلوا إليه في حياتهم العملية      وأيضاً تطبيق م   ،والمشاركة االيجابية في التعليم والتعلم    
رج عن نطاق الطريقة المعتادة مـن       خعلوم في مدارسنا ال ت    في تدريس ال   طرق التدريس المتبعة  
ن اكتـشاف  حيث أ،  الطالبالتصورات البديلة لدى  مما يساهم في بقاء      ،محاضرة وشرح نظري  

لـصف  ا  علـى  وقد وقع اختيار الباحث    ،وحديثةهذه التصورات وتعديلها تحتاج لطرق متقدمة       
 الصف يدرس مفاهيم القوة والحركة ألول        حيث أن هذا   ،ادس األساسي لتطبيق الدراسة عليه    الس
 مما  ، مما يساهم في تعديل التصورات البديلة في بدايتها قبل أن تتماسك في أذهان الطالب              ،مرة

 هذه المفـاهيم فـي سـنوات الـتعلم          حيث يبنى على  ، يسهل فهم المفاهيم الالحقة بشكل صحيح     
  .حو التعلم باستخدام طرق حديثةة ن ويساعد ذلك في إكساب الطالب اتجاهات ايجابي،الالحقة
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 للباحث دراسة أثر التدريس      تبدي ،ومما سبق ومن خالل شعور الباحث بمشكلة الدراسة       
هيم العلمية للـصف الـسادس       دورة التعلم البنائية في تعديل التصورات البديلة للمفا        بإستراتيجية
  .األساسي
  : في ذلك إلي عدد من المبرراتمستنداً
 طرق  التي تحتاج إلى   ،لمنهج المقرر مزدحم بالكثير من المفاهيم المجردة      المحتوي العلمي ل   �

 لكي يتسنى لهـم  ،تدريس فعالة تثير دافعية الطالب وتعزز اتجاهاتهم نحو تعلم هذه المفاهيم          
 .بها وتوظيفها في حياتهم العملية واستيعا،فهمها فهماً صحيحا

 مثـل الحركـة     :ة لمفاهيم فيزيائية  أن عدد من الدراسات قد تقصت وجود التصورات البديل         �
مـن  الكثيـر    ورصـدت    ،والقوة ومتوسط السرعة في مراحل التعليم الثانوي والجـامعي        
مما ولد شعوراً لدى الباحـث      ، التصورات البديلة لهذه المفاهيم وتماسكها في أذهان التالميذ       

ـ   هذه التصورات في مراحل مبكرة من تعلم التالميـذ         بأهمية التعرف على    ل علـى   والعم
 .عالجها منذ البداية

 يقتضي أسلوباً في التدريس يضمن سالمة هذا التكـوين بـشكل            ،أن تكوين المفاهيم العلمية    �
 .المتعلمينبنائي في أذهان 

 مبـادئ النظريـة   قائمة علـى  تدريس حديثة تجاهات المعاصرة ألساليب وطرق     مواكبة اال  �
  .البنائية

  
  :سةمشكلة الدرا

  :السؤال الرئيسي اآلتيتتحدد مشكلة الدراسة في 
أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية واتجاهاتهم نحـو هـا لطـالب                 ما  

  الصف السادس األساسي ؟
  :الرئيسي األسئلة الفرعية التاليةمن هذا السؤال ويتفرع 

 حـول مفـاهيم     الصف السادس األساسـي    طالب   الموجودة لدى ما التصورات البديلة     -4
  ؟ حركة والقوةال

 بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط        هل توجد فروق دالة إحصائياً     -5
 التصورات البديلة لمفاهيم الحركـة    ختبار  ا في المجموعة الضابطة في       أقرانهم درجات
  ؟ تعزي الستخدام دورة التعلموالقوة

ـ طـالب   اسـتجابات    بين متوسط    دالة إحصائياً هل توجد فروق     -6 التجريبيـة  ة  المجموع
المفاهيم العلمية   أقرانهم في المجموعة الضابطة لمقياس اإلتجاه نحو          استجابات ومتوسط

 تعزي الستخدام دورة التعلم؟
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  :أهداف الدراسة
  : تحقيق األهداف التالية إليتسعى هذه الدراسة 

تحديد التصورات البديلة للمفاهيم العلمية في وحدة الحركة والقوة لدى طـالب الـصف               -1
 .لسادس من مرحلة التعليم األساسيا

 دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية         معرفة أثر استخدام إستراتيجية    -2
 ) الحركة والقوة (المتضمنة بالوحدة الرابعة 

سادس نحو المفاهيم  اتجاه طلبة الصف ال دورة التعلم على  إستراتيجية  ثر استخدام   معرفة أ  -3
  .العلمية

  
  :لدراسةفروض ا

  : الفرضيات التالية أسئلة الدراسة تم صياغة عنلإلجابة
الطـالب  بين متوسط درجات    ) 05α ≥  0 (دالة إحصائياً عند مستوى   توجد فروق    ال -1

في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة فـي اختبـار      
  .م دورة التعلم الستخدا تعزى والقوة لمفاهيم الحركةالتصورات البديلة

الطالب استجابات  بين متوسط   ) 05α ≥  0 (وجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى     ت ال -2
 لمقيـاس   أقرانهم في المجموعة الـضابطة    استجابات  في المجموعة التجريبية ومتوسط     

 . الستخدام دورة التعلمتعزىالمفاهيم العلمية اإلتجاه نحو 
  

  :أهمية الدراسة
  :ي االعتبارات التالية الدراسة إلترجع أهمية

سهم في عالج التصورات     قد ت  ، عالجية إستراتيجيةتفيد في تقديم    يمكن لهذه الدراسة أن      -1
علـوم  تضمين مناهج ال مخططي المناهج ل  يستفيد منها    ، العلوم مادة في   طلبةال البديلة لدى 

  . تعديل تصورات الطالب البديلة للمفاهيم العلميةتهدف إلى، أساليب تعليم وتعلم
ومقياسـاً لالتجـاه نحـو     لتحديد التصورات البديلة     اًتشخيصي اًهذه الدراسة اختبار   توفر -2

 . الباحثين في مجال تدريس العلوميفيد مما المفاهيم العلمية 

 لمراحـل  تتضمن تـدريس المفـاهيم العلميـة وفقـأ           ،تقدم هذه الدراسة نماذج لدروس     -3
ريس العلوم باسـتخدام هـذه      لمين في تد  المع يفيد    قد الذي األمر دورة التعلم  إستراتيجية
 .الطريقة



 8

نتائج هذه الدراسة يمكن أن تفيد المسئولين عن برامج تأهيل المعلمين لتزويـد معلمـي                -4
العلوم باالستراتيجيات الحديثة التي يمكن من خاللها تعديل التصورات البديلة للمفـاهيم            

 . الطلبةالعلمية لدي
  

  :حدود الدراسة
 علـى  ،2007/2008ي الفصل الدراسي األول من العام الدراسي        طبقت هذه الدراسة ف   

 دورة  إسـتراتيجية  استخدام   واقتصرت على  ،يونس خانبمدينة    الصف السادس األساسي   طالب
  . األولمن كتاب العلوم العامة الجزء )الحركة والقوة(في تدريس الوحدة الرابعة  التعلم
  

  :مصطلحات الدراسة
  : على النحو التاليياًتعريف المصطلحات إجرائتم 
  

  :دورة التعلم -1
المتعلم فيهـا دوراً ايجابيـاً أثنـاء المواقـف          يمارس   الجمعي    البنائي  للتعلم إستراتيجية

 األنشطة العلميـة وذلـك      ين المعلم والمتعلم باالعتماد على     من خالل التفاعل النشط ب     ،التعليمية
، مرحلة االستكـشاف  : الل ثالث مراحل هي    ويتم ذلك من خ    ،لتقديم المفاهيم والمضامين العلمية   

  .ومرحلة تطبيق المفهوم،  المفهوممومرحلة تقدي
  

   : الطريقة المعتادة-2
       الطريقة التدريسية الشائعة في مدارسنا والتي تعتمد علي العرض اللفظي للمفاهيم العلمية             

  .مية البسيطة واالستعانة في ذلك بالسبورة والكتاب المدرسي وبعض الوسائل التعلي
  

  : المفهوم العلمي-2
م في مواقف جديدة من خالل      وفهمما يتكون لدى الفرد من معنى وفهم وقدرة على تطبيق ذلك ال           

  . ويتكون من اسم وداللة لفظيةالتصورات الذهنية لظاهرة معينة
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  : العلمية للمفاهيم التصورات البديلة-3
 تالميذ الصف الـسادس     لدى، نية المعرفية الب في   واألفكار الموجودة   الذهنية تصوراتال
 وال تتفق مع ،عن بعض المفاهيم والظواهر الطبيعية المتضمنة في وحدة القوة والحركة  األساسي  

  .اختبار التصورات البديلةطلبة بوتقاس بدرجات الالتفسيرات العلمية الصحيحة 
  
  : االتجاه-4

لطبيعـة  بـالقبول أو الـرفض      نها  شعور الطالب النسبي تجاه المفاهيم العلمية ويعبر ع       
 مفـاهيم كما تقيسها أبعاد مقياس االتجاه نحـو ال    بدراستها ومدي االستمتاع  ،وأهمية هذه المفاهيم  

  .المعد لذلك خصيصاً بالدرجة التي يحصل عليها التالميذ في المقياس تقاسو
  

  : الصف السادس األساسي-5
من الصف األول    والتي تبدأ  ، العام من مراحل التعليم  هو أحد صفوف المرحلة األساسية      

  . سنة عادة) (12-11 وتتراوح أعمار الطالب في هذا الفصل ما بين ، العاشرحتى
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  

الحالي يهتم بدراسة أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم           لما كان البحث    
العلمية واتجاهاتهم نحوها لطالب الصف السادس األساسي ، فإن الباحث سوف يتناول اإلطـار              

  :النظري من خالل المحاور اآلتية
  

  :النظرية البنائية: أوالً
لبنائية على معنى أو تعريف محـدد       اختلفت تعريفات النظرية البنائية باختالف منظري ا      

حيث عرفها كوبرين    .لها وذلك الختالف الرؤى التي تعكس التيارات الفكرية التي ينتمون إليها          
)Gobren 1993 : 51 ( أن البنائية هي البناء على المعرفة التي لدى الطالب والتعلم فيها يركز

) 2002 : 106 ،الوهر(وعرف  .سهمعلى الطالب حيث يكون على الطلبة أن يبنوا معرفتهم بأنف
نظرية تقوم على اعتبار أن التعلم ال يتم عن طريقة النقل اآللي للمعرفة من : النظرية البنائية أنها 

المعلم إلى المتعلم وإنما عن طريق بناء المتعلم معنى ما يتعلمه بنفـسه  بنـاءاً علـى خبراتـه                 
   .ومعرفته السابقة
نائية موقف فلسفي يهتم بالبناء العقلـي عنـد المـتعلم           أن الب ) براوت وفلودن (وعرفها  

والنظرية البنائية هي نظرية للمعرفة والتعلم أو نظرية صنع المعنى حيث تقدم شرحاً أو تفسيراً               
لطبيعة المعرفة وكيفية تكوين التعلم اإلنساني كما تؤكد أن األفراد يبنـون فهمهـم أو معـارفهم     

عرفونه ويعتقدون من أفكار وأحداث وأنشطة مروا بهـا مـن           الجديدة من خالل التفاعل مع ما ي      
  )Prawat and Folden, 1994 : 39. (قبل

أن البنائية عبارة عن عملية استقبال للتراكيب المعرفيـة  ) 2002 : 212، زيتون(ويرى 
يحدث من خاللها بناء المتعلمين لتراكيب ومعاني معرفية جديدة من خـالل التفاعـل              ، الراهنة
  .  ومعرفتهم السابقة وبيئة التعلمن تراكيبهم المعرفية الحاليةالنشط بي

إحدى نظريات التعلم المعرفـي  : "النظرية البنائية بأنها) 2003 ,192أبو زيد (وعرفت 
التي تؤكد على الدور النشط للمتعلم في بنائه لمعرفته بنفسه من خالل خبراته السابقة والتفاوض               

د المعلم الميسر والمساعد على بناء المعنى بصورة صـحيحة          وفي وجو ، االجتماعي مع األقران  
   ".من خالل النشاطات والتجارب والطرق التدريسية المختلفة

أن البنائية عملية استقبال تنطوي على إعـادة  ) 2006 : 115السعدني وعودة، (ويرى 
لم حيث تمثل كل من بناء المتعلم معان جديدة داخل سياق معرفته اآلنية وخبرته السابقة وبيئة التع

  .إلى جانب بيئته مناخ التعلم، والمعلومات السابقة، خبرات الحياة الواقعية
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ويعرفها المجمع الدولي للتربية على أنها رؤية في نظرية التعلم ونمو الطفل قوامهـا أن          
  .الطفل يكون نشطاً في بناء أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة

  )1992 : 1، ون وزيتونزيت(
  

ه من خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن النظرية البنائية فلسفة قائمة نويري الباحث أ
على بناء المعرفة من قبل المتعلم نفسه بطريقة فاعلة وذات معنى من خالل خبراته الـسابقة أو                 

للمتعلم فـي وجـود     التفاوض االجتماعي مع األقران وهي تؤكد في أساسها على الدور النشط            
  .المعلم الميسر والمساعد على بناء المعنى بشكل سليم في بيئة تساعد على التعلم

  

  :تيارات الفلسفة البنائية
  :  البنائية العادية أو البسيطة-1

والذي يشير إلى أن المعرفة تبنى " بياجيه"تتجسد مالمح هذا التيار في المبدأ الذي وضعه 
لم وال يتلقاها سلبياً من البيئة وهنا تلعب المعرفة السابقة للمتعلم دوراً     بصورة نشطه على يد المتع    

كما أن نظام التعلم يرتكز أساساً على تعاقب وتـدرج          ، جوهرياً في البناء النشط للمعرفة الجديدة     
" GlassersFeld" "جالسرسـفيلد "وربما يكون هذا هو الذي دعا       ، األفكار من البسيط إلى المعقد    

  )2006 : 116، عودة، السعدني. (يها البنائية البسيطةأن يطلق عل
ومن المآخذ التي تؤخذ على البنائية البسيطة أنها لم تجيب عن العالقة بين المعرفة والبيئة ومـا                 

  هي أفضل البيئات للتعلم؟ وما هي المعرفة؟
  

  :  البنائية الجذرية-2
كيف ديناميكية يتكيف فيها يرى أصحاب هذا التيار أن التعرف على شيء ما يعد عملية ت       

 العقلية المبنية من خبرات الماضي تساعد فـي ترتيـب     فالبني، الفرد مع تفسيرات قابلة للتطبيق    
تدفق الخبرات المستمرة ولكن عندما تفشل هذه البنى في عملها تتغير مثل هذه البنـى العقليـة                 

  )2006: 385، أبو ملوح، عفانة. (لمحاولة التكيف مع الخبرات الجديدة
ويتضح مما سبق أن التركيز منصب على المتعلم كباني للمعرفة كما أن البنائية الجذرية لم تركز 

  .على البيئة كمؤثر في عملية التعلم
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  :  البنائية االجتماعية-3     
يرى أصحاب هذا التيار أن المتعلم يعيش في بيئة اجتماعية عندما يقوم بعمليـة الـتعلم                

اعية للمتعلم األفراد الذين يؤثرون بشكل مباشر على المـتعلم بمـا فـيهم            وتتضمن البيئة االجتم  
  )2006 : 117، عودة، السعدني. (وكل األفراد الذين سيتعامل معهم، واألصدقاء، المعلم

ومن المالحظ أن أصحاب هذا التيار يركزون على بناء المعرفة من خالل التفاعل االجتمـاعي               
  .عاونيواالهتمام بالتعلم والتعلم الت

  

  :  البنائية الثقافية-4
يتجه أصحاب هذا التيار إلى ما وراء البيئة االجتماعية لموقف التعلم فيما يطلق عليـه               

ويرى منظرو   .وما يتضمنه من عادات وتقاليد وديانات وأعراف ولغة       ، بسياق التأثيرات الثقافية  
 للمعلومات بل كوجود بيولوجي     هذا االتجاه أن ما نحتاج إليه هو مفهوم جديد للعقل ليس كمعالج           

يبني نظاماً يتواجد بصورة متساوية في ذهن هذا الفـرد وفـي األدوات واألنظمـة الرمزيـة                 
  )2003 : 53،  زيتون وزيتون( .المستخدمة لتسهيل التفاعل االجتماعي والثقافي

  

  : البنائية النقدية-5
جتماعية والثقافية ولكنها تـضيف  تنظر البنائية النقدية إلى بناء المعرفة في ظل البيئة اال         

إليهما البعد النقدي واإلصالح الهادف إلى تشكيل هذه البيئات حتى تتمكن البنائية مـن تحقيـق                
ويستفاد من النظرية النقدية من أجل العمل على تنمية عقلية متفتحة دائمة             .وانجاز ما ترمي إليه   

  )2006 : 54، عودة، السعدني( .التساؤل من خالل التحاور والتأمل
  

  :  البنائية التفاعلية-6
، البعد العام والبعـد الخـاص     ، يرى منظرو هذا التيار أن التعلم يحدث من خالل بعدين         

ووفقاً للبعد العام فإن المتعلمين يقومون ببناء المعرفة عندما يكونون قادرين على التعامـل مـع                
ن أن البعد الخاص يشير إلـى أن        ومع غيرهم من األفراد في حي     ، العالم المادي الذي يحيط بهم    

وإذا تمكن  ، المعرفة تبنى عندما يقوم المتعلمون بالتأمل في تعامالتهم وأفكارهم أثناء عملية التعلم           
وتركز البنائيـة   ، المتعلم من هذين البعدين يكون بمقدوره ربط المعرفة القديمة بالمعرفة الجديدة          

وإقناع ، والتفكير النقدي ،  بناء التراكيب المعرفية   التفاعلية على أن يكتسب المتعلمون القدرة على      
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، اآلخرين بآرائهم وممارسة االستقصاء والتعامل مع التغير المفهومي والتفـاوض االجتمـاعي           
  )2002 :217، زيتون. (والقدرة على التجريب واالستكشاف وخلق التفاعل بين القديم والجديد

  
  : البنائية اإلنسانية-7

سانية على أن بناء المعرفة الجديدة ما هي إال صورة من صور الـتعلم              تؤكد البنائية اإلن  
حيث أن المعرفة الجديدة تبنى لدى المتعلم إذا حدث تعلم ذو معنى لتلـك المعرفـة                ، ذو المعنى 

وتؤكد البنائية اإلنسانية علـى أن العمليـات        ، وذلك من خالل ربطها مع معارف المتعلم السابقة       
هي نفسها التي يوظفها المبتدئون     ، لمحترفون الذين ينتجون أعماالً خارقة    المعرفية التي يوظفها ا   

إذ في كلتا الحالتين يلجأ الفرد إلى بناء المعرفة عن          ، الذين ليس لهم خبرة واسعة في هذا المجال       
طريق تكوين عالقات بين المفاهيم الجديدة والمفاهيم األخرى والتي تشكل تراكيب معرفية سابقة             

العمليات النفسية التي يقوم الفرد من خاللها ببناء معنى خاص وجديـد هـي نفـس                وعليه فإن   
  . العمليات اإلبستمولوجية التي يتم من خاللها بناء المعرفة الجديدة

  )2006 : 54، عودة، السعدني(
  

ويرى الباحث أن التيارات البنائية المختلفة ساهمت في تحديد مالمح النظريـة البنائيـة              
بحيث أن كل تيار من التيارات البنائية ساهم في بناء ما يليه من تيارات وأنـه ال  بشكل متسلسل   

كما أن مجموع هذه التيارات المختلفة قد أثـرى    .يوجد حد فاصل بين كل تيار من هذه التيارات        
الفلسفة البنائية وجعلها فلسفة حية وذات اهتمام في األوساط التربوية لما قدمته تفـسير لكيفيـة                

  .التي تتعامل مع خبراتهم السابقةلمعاني للمفاهيم العلمية عند المتعلم وكيفية بناء المعرفة تشكل ا
  

  :وبناءاً على ما سبق يتضح أن
 يتم نقله من المعلم إلـى       وال، المعنى يبنى ذاتياً من قبل الجهاز المعرفي للمتعلم نفسه         .1

 .المتعلم
 . جهداً عقلياًتشكيل المعاني عند المتعلم عملية نفسية نشطة تتطلب .2
  .البنى المعرفية المتكونة لدى التعلم تقاوم التغيير بشكل كبير .3

  
  :والنظرية البنائية" بياجيه"

جـان  "والبنائية بالتأكيد علـى أن      " بياجيه"حديثهم عن    البنائية المحدثين    ظرومن يستهل
ء النفس ومـن  أكثر من كونه من علماالتطورية هو في األصل من علماء اإلبستمولوجيا    " بياجيه
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وكانـت  ) اإلبـستمولوجيا (كان شديد االهتمام بمبحث نظرية المعرفية       " جان بياجيه "المعلوم أن   
تشغل ذهنه في تلك الفترة تساؤالت كثيرة عن معنى المعرفة وكيفية اكتسابها أو طريقة اكتسابها               

جابة عن هذه األسئلة    أن تتم اإل  " بياجيه"وما هي الكيفية التي يكتسب بها الفرد المعرفة وقد رأى           
نحو ستين عامـاً تقريبـاً      " بياجيه"من خالل تتبع النمو المعرفي لألطفال منذ ميالدهم لذلك ظل           

وتحليل طريقة ، يبحث في مسألة تفكير األطفال من أولي األعمار المختلفة بما في ذلك أطفاله هو
  .يكي في البحثنمو معرفتهم عن العالم المحيط بهم مستخدماً لذلك المنهج اإلكلين

  )2003 : 83 – 82،  زيتون وزيتون(
  

بأن اإلنسان تنمو لديه مستويات التفكير عبر مراحل محددة وتتميز كـل            " بياجيه"ويعتقد  
مرحلة بامتالك مفاهيم أو تراكيب عقلية هي برامج أو استراتيجيات يستخدمها الفرد في تعاملـه               

ت أو التراكيب الفكرية غير قادرة علـى تفـسير   مع البيئة وبزيادة خبرات الفرد تصبح المستويا 
خبراته الجديدة لذا تتكون لديه تراكيب فكرية جديدة تستوعب هذه الخبرات الجديدة أي أن هـذه                

 نظرية متكاملـة حـول      Piaget" بياجيه"التراكيب الفكرية تتوسط  بين الفرد وبيئته ولقد وضع          
  )240:1997م،األغا وعبد المنع( .النمو المعرفي لدى األطفال

  
  :التصور البنائي الكتساب المعرفة عند بياجيه

ويمكن إيضاح التصور البنائي الكتساب المعرفة من خالل التعرض ألبرز المفاهيم التي تساعد             
  :)2003 : 87، وزيتون، زيتون(في توضيح هذا التصور

  

  :  أنواع المعرفة-1
وتشير إلـى معرفـة المثيـرات       ، الشكليةبين نوعين من المعرفة األول المعرفة       " بياجيه"يميز  

  .كمعناها الحرفي وتهتم باألشياء في حالتها الساكنة وال تتبع هذه المعرفة من المحاكاة العقلية
أما النوع الثاني من المعرفة وهو المعرفة اإلجرائية وهي المعرفة التي تنطوي على التوصل إلى 

  . المحاكاة العقليةاالستدالل في أي مستوى من المستويات وهي تتبع 
  

  :  التكيف-2
أن تكيف اإلنسان للبيئة ليس تكيفاً بيولوجياً بحتاً ولكنه عقلياً أيضاً ومن ثم             " بياجيه"يرى  

يعتقد أن التعلم المعرفي لدى اإلنسان ينشأ أساساً نتيجة للتكيف العقلـي            " بياجيه"يمكننا القول أن    
                                                   .              مع مؤثرات البيئة المحيطة به
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  :  التراكيب المعرفية-3
أن الطفل يولد وهو مزود بمجموعة من التراكيب العقلية الفطرية والتـي            " بياجيه"يرى  

وأطلق عليها لفظة الـصور أو المخططـات اإلجماليـة          ) reflexes(تشبه المنعكسات الفطرية    
تخضع لعملية تغير مستمرة مما يؤدي إلى تكوين تراكيب عقلية           وهي   Schemes) االسكيمات(

والتعلم المعرفي ليس إال نمو أو تعديل في التراكيب المعرفية التي تكون في حالة تغيـر                 .جديدة
  .مستمرة في فترة الطفولة والمراهقة

  
  ): الموازنة( عملية التنظيم الذاتي -4

 يتم فيها دمج المعلومات الجديدة مع المعلومات        ويقصد بعملية التنظيم الذاتي العملية التي     
فعندما يتفاعل الطفل مع البيئة المحيطة به فإنه عـادة مـا            ، الموجودة في البنية المعرفية للمتعلم    

يصادف مثيراً غريباً عليه أو مشكلة تتحدى فكره ومن ثم يحاول أن يستخدم التراكيب المعرفية               
وعندما ال تتوفر لديه التراكيـب      . المثير أو تلك المشكلة   الموجودة في عقله من أجل تفسير هذا        

حالة " بياجيه"المعرفية الالزمة لذلك فإنه يصبح في حالة استشارة عقلية أو اضطراب كما يسميها 
أو قيامه باألنشطة التـي  ،  فيؤدي ذلك بالمتعلم أن ينسحب من هذا المثير أو المشكلة عدم االتزان 

لمثير وحل تلك المشكلة مما يؤدي إلى تكون تراكيب معرفية جديدة           يحاول من خاللها فهم هذا ا     
أن عملية التنظيم الذاتي هي من أهم العوامل التي تعمل على نمو الطفل معرفياً              " بياجيه"ويعتبر  

أن هنـاك عمليتـين     " بياجيه"حيث يحدث التعديل المستمر في التراكيب المعرفية لديه ويفترض          
  :ملية التنظيم الذاتي وهماأساسيتين تحدثان أثناء ع

وهو عملية عقلية مسئولة عن استقبال المعلومات من البيئـة ووضـعها فـي              : التمثيل  - أ
تراكيب عقلية موجودة لدى الفرد وبذلك يكتسب الطفل الخبرات الجديدة وتفـسر طبقـاً              

 .كيف بها العقل مع صعوبة التعلم وهي طريقة يت .للتراكيب العقلية لديه
 عملية عقلية مسئولة عن تعديل هذه البنيات المعرفية لتناسب ما يستجد            وهي:  المواءمة - ب

من مثيرات وتؤدي عملية المواءمة إلى حالة من التكيف ومن ثم عـودة الفـرد إلـى                 
  .االتزان مرة أخرى

 ونتيجتهما تصحيح البنيات المعرفية     مكملتان لبعضهما البعض  التمثيل والمواءمة عمليتان    
  )341-2005 :342، خطايبة(. التعميم وتكوين المفاهيمر قدرة على وإثراؤها وجعلها أكث

  
  :مبادئ التعلم المعرفي عند البنائيين

التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجيه وهذا االفتراض يحتوي فـي      : أوالً
  :جنباته مجموعة من مضامين التعلم تتمثل في
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   Cognitive Process:  التعلم عملية بنائية-1
تنظم وتفسر خبراته ) منظومات معرفية(وذلك يعني إبداع المتعلم لتراكيب معرفية جديدة  

وبالتالي يصبح لدى المتعلم إطار مفاهيمي يساعده على ، مع معطيات العالم المحسوس المحيط به
إعطاء معنى لخبراته التي مر بها وكلما مر المتعلم بخبرة جديدة كلما أدى ذلـك إلـى تعـديل                   

وليس معنى ذلك أن التعلم عملية تراكميـة  ، ظومات الموجودة لديه أو إبداع منظومات جديدة   المن
ولكنه عملية إبداع عضوي للمعرفة تسمح بإعادة بناء التراكيب المعرفيـة           ، آلية لوحدات معرفية  

  )2003 : 98، زيتون وزيتون. (من جديد
  :التعلم عملية نشطة -2

 للوصول الكتشاف المعرفة بنفسه ويتم ذلـك عنـدما          ويقصد بذلك أن يبذل جهداً عقلياً     
ويحـاول أن يختبـر هـذه       ، يواجه مشكلة فيقوم في ضوء توقعاته باقتراح فروض معينة لحلها         

غير أنه قد يراجع هذه النتيجة محـاوالً فـرض          ) معرفة جديدة (الفروض وقد يصل إلى نتيجة      
ب أن يكون بنائياً أي يبنـي المـتعلم         النشاط تعليمياً يج   فروض جديدة وهذا يعني أنه لكي يكون      

  .المعرفة بنفسه
  : التعلم عملية غرضية التوجيه-3

ويكون التعلم غرضياً عندما يسعى الفرد لتحقيق أغراض تسهم في حل مشكلة يواجهها             
وتوجه . أو ترضي نزعة ذاتية داخلية لديه نحو تعلم موضوع ما         ، أو يجيب عن أسئلة محيرة له     

المتعلم وتكون بمثابة قوة الدفع الذاتي له وتجعله يسير في طريق تحقيـق             هذه األغراض أنشطة    
 المـتعلم   ويستفاد من ذلك أهمية تحديدنا ألغراض المتعلم مـن واقـع حيـاة            ، أهدافه المرجوة 

  .اهتماماته واحتياجاتهو
  

يؤكد البنـائيين علـى      :تتهيأ أفضل الظروف عندما يواجه المتعلم بمشكلة حقيقية       : ثانياً
، ة أن تكون مهام التعلم أو مشكالت التعلم حقيقية أي ذات عالقة بخبرات الطفـل الحياتيـة                أهمي

بحيث يرى المتعلمون عالقة هذه المعرفة بحياتهم باإلضافة إلى أهمية التعلم القائم علـى حـل                
                                                  )     2005 : 125، خطايبة( .المشكالت حيث يساعد المتعلمين لما يتعلمونه وينمي الثقة بقدراتهم

  

تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاوض اجتمـاعي             : ثالثاً
أي أن الفرد ال يبني معرفته عن معطيات العالم التجريبي المحسوس مـن خـالل                :مع اآلخرين 

وهذا ، يضاً مع اآلخرين من خالل تفاوض بينه وبينهم  أنشطته الذاتية فقط وإنما يتم بناء المعرفة أ       
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يفرض علينا تصوراً معيناً عن بيئة التعلم في الفصول المدرسية بحيث تسمح للمتعلمين بتبـادل               
  .المعارف فيما بينهم

  

المعرفة القبلية للمتعلم  :المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى: رابعاً
ساسياً لبناء المعنى حيث أن التفاعل بين معرفة المتعلم الجديدة ومعرفته القبلية يعـد              تعد شرطاً أ  

فالمعرفة الجديدة تبنى في ضـوء المعرفـة        . أحد المكونات المهمة في عملية التعلم ذي المعنى       
القبلية ولكن ثمة صور للمعرفة القبلية تؤثر على التعلم المعرفي وتكتسب العديد من المـسميات               

 أو  Naïve Knowledge أو المعرفة الـساذجة   Gut Knowledgeالمعرفة اإلحشائية مثل 
 وهي معرفة يكتسبها األطفال ذاتياً من خالل تفاعلهم Intuitive Knowledgeالمعرفة الحدسية 

مع البيئة فنجد أن األطفال يبنون ألنفسهم منظومات معرفية يستخدمونها فـي تفـسير ظـواهر                
 يعيشون فيها وذلك إلعطاء معنى لخبراتهم وقد تكـون هـذه المنظومـات              وأحداث البيئة التي  

بمعنى أن تتعـارض معطيـات      ، المعرفية التلقائية أو الذاتية تتعارض مع المنحى العلمي السائد        
 أو التـصورات    Misconception) المغاير(وهذه الظاهرة تعرف بالفهم الخطأ      ، العلم الحديث 

  . Alternative Conceptionsالبديلة 
  

وهذا ما يقوم الباحث بمعالجته من خالل هذا البحث للتعرف على دور وأثر دورة التعلم               
البنائية في تعديل هذه التصورات البديلة لدى طلبة الصف السادس في مفاهيم الحركـة والقـوة                
ومن خالل مالحظة الباحث فإن هذه التصورات البديلة تضرب بجذورها في التركيبات المعرفية             

وأن هذه التصورات البديلة تحتاج إلى جهد علمي منظم لكي يتم انتزاعها            . لبة وتقاوم التغير  للط
  . المنظومات والتراكيب المعرفية لدى الطالبنم
  

الهدف الجوهري من عملية التعلم هو إحداث تكيفات تتـواءم مـع الـضغوط              : خامساً
مـن  ، لتكيف مع الضغوط المعرفيـة    ويعني قيام اإلنسان با    :المعرفية الممارسة على خبرة الفرد    

أي االسـكيمات   ) أو المخططـات المعرفيـة    (خالل إحداث تغيرات في التراكيـب المعرفيـة         
Schemes     التي يمر بها الفرد وتحدث لديه اضطراباً يسمى        .  لتتواءم مع عناصر الخبرة الجديدة

ط المعرفيـة لـدى   الضغط المعرفي وهدف التعلم البنائي هو إحداث التوافق والتكيف مع الضغو      
  )2003 : 106 – 101،  زيتون وزيتون( .المتعلم
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  :اإلسهامات التربوية للنظرية البنائية
تتكامل األفكار البنائية فيما بينها لتشكل مالمح النظرية البنائية في التعلم والتي تقوم على      

ي حالة مستمرة مـن     أن المعرفة تبنى بفاعلية من قبل المتعلم وأن البناء المعرفي لدى المتعلم ف            
البناء وإعادة البناء ليس بشكل آلي وتراكمي وإنما بناء التراكيب المعرفية بناءاً علـى نظرتنـا                

فتخطت بذلك األفكار البنائية النظرة إلى التعليم من كونه مجرد نقل للمعلومـات              .الجديدة للعالم 
  .إلى عملية منظمة ونشطة وذات معنى فاعلة

  
  :  اإلسهامات التربوية للنظرية البنائية بعض)20:2003-21،زيتون (ويعرض 

، واالتجاهـات ، والمعتقـدات ، بما في ذلك الخبـرات    ، االهتمام بالمعرفة القبلية للمتعلم    -1
  .والمفاهيم

التركيز على التفاوض ومشاركة المعنى من خالل المناقشة وغيرها من أشكال العمـل              -2
 .الجماعي

 .معلوماتاستخدام تمثيالت متعددة للمفاهيم وال -3
تطوير نماذج تدريسية تأخذ في اعتبارها الطبيعة الموقفية للمتعلم وبالتالي التكامل بـين              -4

 .اكتساب المعرفة وتطبيقها
بحيث تصبح متضمنة داخل نسيج عملية التعليم بحيث تركـز          ، تطوير إجراءات التقويم   -5

 .على مهام حقيقية وتأخذ في حسبانها التوجه الفردي للمتعلم
  

  :علم البنائي في ضوء النظرية البنائيةسمات الم
  :بعض السمات التي يتصف بها المعلم البنائي وهي )190:2003، و زيتونزيتون(يذكر 

 .أن يصبح أحد المصادر التي يتعلم منها المتعلم وليس المصدر الرئيسي للمعلومات �
 .يدمج المتعلمين في خبرات تتحدى المفاهيم أو المدركات السابقة لديهم �
 .ع روح االستفسار والتساؤل من خالل أسئلة تثير التفكيريشج �
 .يشجع المناقشة البنائية بين المتعلمين �
 .يفصل بين المعرفة واكتشافها �
 .يسمح بوجود ضوضاء ناجمة عن الحركة والتفاعل والتفاوض االجتماعي �
 .هالمعلم البنائي معلم متعلم مستعد لتعلم الموضوعات التي تقع في حيز اهتمام طالب �
 .ينوع في مصادر التقويم لتتناسب مع مختلف الممارسات التدريسية �
 .يتسم بالذكاء في انتقاء أنشطة التعلم �
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ن وعند القيام بعمل مقارنة بين التدريس بالطريقة التقليدية والتدريس بالطريقة البنائية فإ           
  ) 1999 : 499والجندي، ،شهاب (:الجدول التالي يعرض هذه الفروق

  

  )2.1(جدول رقم 
  مقارنة بين التدريس بالطريقة التقليدية والتدريس بالطريقة البنائية

  

  الطريقة البنائية  الطريقة التقليدية
  

  . المعرفة توجد خارج التلميذ-
  . محورها المعلم-
  . التلميذ سلبي من ناحية تلقي المعلومات-
  . األنشطة فردية-
  . تعلم تنافسي-
  . يبحث عن اإلجابة الصحيحة-
  .تذكر المعرفة -
  . الكتاب المدرسي االعتماد على-
  . الورقة والقلم اختبارات تحريرية تقوم على-
  

  

  .لمعرفة توجد بداخل التلميذ نفسه ا-
  . محورها التلميذ-
  . التلميذ ايجابي ونشط-
  . أنشطة تفاعلية-
  . تعلم تعاوني-
  ال توجد إجابة صحيحة"ذ  يتقبل آراء كل تلمي-

  ".  أو خاطئة
  .التلميذ يبني معارفه من مصادر مختلفة -
  . توجد بدائل مختلفة لتقويم التالميذ -

  

ويالحظ من خالل الجدول أن الطريقة البنائية لها مواصفات وخصائص مختلفـة عـن              
التعلم التقليدي خاصة في إعادة تشكيل وبناء المفاهيم في البنية العقلية للمتعلم ، حيث يـستطيع                

ه بنفسه من خالل قدراته التفكيرية في استنتاج أو استقراء المعارف العلميـة             المتعلم بناء معارف  
 الـتعلم  شط ومتفاعل مع اآلخرين ويعتمد علىواالجتماعية والثقافية كما يالحظ أن دور المتعلم ن  

  .التعاوني في اتخاذ القرارات وتعديل المفاهيم الخاطئة
  

  :ياستراتيجيات التدريس القائمة على الفكر البنائ
يتضمن األدب التربوي العديد من االستراتيجيات التدريسية التي اشتقت مـن النظريـة             

  :البنائية نذكر منها
  .دورة التعلم -1
 .نموذج التعلم المتمركز حول المشكلة -2
 .vنموذج التدريس بخريطة الشكل  -3
 .نموذج التعلم البنائي -4
 .نموذج التحليل البنائي -5
 .نموذج بوسنر وزمالئه -6
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 .حداث المتناقضةإستراتيجية األ -7
 .نموذج التعلم الواقعي -8
 .نموذج البنائية اإلنسانية -9

 .إستراتيجية التعلم التعاوني -10
 .خرائط المفاهيم -11
 .إستراتيجية المتشابهات والمعايير التشبيهية -12

  

ائي والذي ينظر إلي المتعلم     ومن المالحظ أ ن هذه االستراتيجيات منبثقة عن الفكر البن           
ليس من خالل أفكار يحاول المعلمون نقلها إليه وفيما يلي عرض موضح             للمعرفة بنفسه و   كبانٍ

 أثرها في تعـديل  هذه الدراسة وذلك بهدف التعرف على  إلستراتيجية دورة التعلم المستخدمة في      
  .صورات البديلة للمفاهيم العلميةالت
  

  :دورة التعلم: ثانياً
ت المعرفية التي أثرت تطبيقاتهـا  تعتبر نظرية بياجيه في النمو العقلي من أبرز النظريا        

، "Atkin" "اتكن"ومن التطبيقات لنظرية بياجيه ما قام به كل من          ، التربوية على طرق التدريس   
 ثم أدخـل  Learning Cycleوزمالؤه في تصميم نموذج دورة التعلم " Karplus" "وكاربلس"

ة التعلم في مشروع    م حيث استخدمت دور   1974وآخرون بعض التعديالت عام     " كاربلس"عليها  
   .تحسين تدريس العلوم في المدارس االبتدائية في أمريكا

  

ــوم   ــاهج العل ــوير من ــشروع تط ــدف م  SCIS(Science Curriculum(ويه

Improvement Study وتنميـة فهمهـم   ،  إلى تنمية مهارات االستقصاء العلمي لدى التالميذ
عي وتنمية االتجاهات والقدرات العلمية لـدى       للمفاهيم األساسية لكل من الفيزياء والتاريخ الطبي      

الطلبة على استخدام مصادر التعلم والتفاعل معها في بيئة تعليمية حية من خالل نمـوذج دورة                
في جامعة نبراسـكا    " ADAPT"وقد قامت برامج أخرى على دورة التعلم مثل مشروع           .التعلم

)Nebraska University (1977سية فـي منـاهج مختلفـة   حيث تم صياغة وحدات درا، م 
ون من ثالث مراحـل هـي   تحتوي كل وحدة على دورات للتعلم تمثل كل دورة درس فيها يتك     و

 ومرحلة التطبيق Invention Phase ومرحلة العرض   Exploration Phaseمرحلة الكشف
Application Phase ،      وكذلك مشروع دراسـة العلـوم فـي المرحلـة االبتدائيـة)E S S (
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Elementary Science Study ، وهـدفت هـذه   ، ومشروع الرابطة األمريكية لتقدم العلـوم
المشروعات إلى تنمية قدرة التالميذ على اكتساب كل من المفاهيم العلميـة والتفكيـر العلمـي                
ومهارات وعمليات العلم المختلفة والميول واالهتمامات واالتجاهات والتعامل والتفاعل معها في           

  )2003 : 39، شاليل( .بيئة تعليمية مناسبة
  

  :مفهوم دورة التعلم
طريقة أو نموذج تدريس يمكن استخدامه في تصميم ) 2001 : 99، عبد السالم(يعرفها 

ويعتمد ، مواد محتوى المنهج وإستراتيجيات تعليم العلوم ويؤكد على التفاعل بين المعلم والطالب           
وذلك مـن خـالل     ، لشكلي لدى الطالب  على األنشطة الكشفية لتنمية أنماط االستدالل الحسي وا       

  .ومرحلة تطبيق المفهوم، ومرحلة تقديم المفهوم، مرحلة الكشف: ثالث مراحل أساسية هي
عبارة عن نموذج تدريسي بأنها  دورة التعلم ) 2006 : 392،حعفانة وأبو ملو (ويعرف 

يم والمـضامين  لتقـديم المفـاه  ، يمكن أن يستخدمه المعلم في التدريس الصفي كطريقة تدريسية       
هـذه  و، وقام بتقسيم دورة التعلم إلى ثالثة أقسام كل قسم يرتبط باآلخر ارتباطاً وثيقـاً             ، العلمية

  . ، االستكشاف واختراع المفهوم و اتساع المفهوماألقسام هي
دائرة التعلم على أنها نموذج معرفي للتـدريس  ) 2000 : 185، القرني، زبيدة(ويعرفها 

راسي ويؤكد على التفاعل بين المعلم والمتعلم في أثناء الموقـف التعليمـي             وتنظيم المحتوى الد  
ويعتمد على األنشطة العلمية الكشفية لتنمية االستدالل الحسي والشكلي لدى المتعلمين ويتم ذلـك          

  .وتطبيق المفهوم، ومرحلة تقديم المفهوم، مرحلة الكشف: من خالل ثالث مراحل أساسية هي
تمد دورة التعلم أنها إستراتيجية معرفية تدريسية تـس ) 2004 : 13، أبو عطايا(ويعرف 

وهي في جوهرها تؤكد على التفاعل النشط للمتعلم خالل المواقـف  ، حقيقتها من النظرية البنائية  
ومرحلـة اإلبـداع    ، مرحلة االستكـشاف  : حيث يتم ذلك من خالل ثالث مراحل هي       ، التعليمية
  .ومرحلة تطبيق المفهوم، المفاهيمي

 وتنظيم فتعرف دورة التعلم بأنها نموذج معرفي للتدريس      ) 159:2002حسام الدين ،  (أما  
 أثناء الموقف التعليمي ويعتمد على     التفاعل بين المعلم والمتعلم في       المحتوي الدراسي يؤكد على   

، وتقـديم المفهـوم   ، ث أطوار أساسية هي طور االستكشاف     األنشطة العلمية ويتم من خالل ثال     
   .فهوم الموتطبيق

 إيجابية   طرق التعلم الجمعي التي تؤكد على      حدىفيعرفها أنها إ  ) 10:2003،شاليل   (أما
 األنشطة العلمية الكشفية أو االستعانة      التعليمية المختلفة باالعتماد على   المتعلم في أثناء المواقف     
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 ،قديم المفهوم االستكشاف ومرحلة تبتوجيهات المعلم وتتألف من ثالث مراحل أساسية هي مرحلة
  .ومرحلة تطبيق المفهوم

  

ومن خالل استعراض التعريفات السابقة فإن الباحث يخلص إلي التعريـف اإلجرائـي              
إستراتيجية للتعلم البنائي الجمعي يمارس المتعلم فيهـا دوراً ايجابيـاً أثنـاء              التالي لدورة التعلم  

 األنشطة العلميـة    لمتعلم باالعتماد على  ين المعلم وا  المواقف التعليمية من خالل التفاعل النشط ب      
مرحلـة  : وذلك لتقديم المفاهيم والمضامين العلمية ويتم ذلك من خـالل ثـالث مراحـل هـي               

  .ومرحلة تطبيق المفهوم،  المفهوممومرحلة تقدي، االستكشاف
  

  : العالقة بين دورة التعلم وافتراضات بياجيه
فروض األساسية المنبثقة مـن نظريـة       يستند نموذج دورة التعلم على بعض المبادئ وال       

  :بياجيه في النمو المعرفي من أهمها
أن تضمين الموقف التعليمي خبرات حسية ييسر على كل من المعلم والمتعلم انجـاز               -1

 .أهداف التعلم
 بطريقـة    موقف يحتوي على مشكلة تتحدى فكـره       من األفضل أن نضع المتعلم في      -2

تعليمية حقيقية كلما مواقف مستخدماً في ذلك ، معقولة وتثير لديه الدافع للبحث عن حل
 .أمكن ذلك

 .أن التعلم يكون ذا فاعلية عندما ينتقل أثره ويؤدي إلى تعميم فـي خبـرات الفـرد                 -3
، الخبرات التي تتضمن تحدياً لتفكير المتعلم تعكس لديه اعتقادات عن العالم المحيط به            

  .وتعمل تلك االعتقادات كدوافع للتعلم
جتماعي بين التالميذ والذي يظهر من خالل المشاركة في األنشطة الصفية           التفاعل اال  -4

وتبادل األفكار والبحث والتنقيب عن المعرفة مما يؤدي إلى ظهـور تعلـم             ، التعليمية
 .فعال يبعد التالميذ عن التعلم الفردي الضيق

 علـى   ينبغي على المعلم أن يهيئ الفرص التعليمية التعلمية التي تحث وتدفع الطالب            -5
 .ممارسة واكتشاف واستقصاء المعارف واألفكار والمعتقدات بأنفسهم وتوظيفها

  

دورة التعلم من أفضل الطرق التدريسية والتي يمكن من خاللها مساعدة  إستراتيجيةوتعد 
لكي ينتقلوا إلى المرحلـة     ) من سن الثانية عشر   (المتعلمين في مرحلة التفكير بالعمليات المحسة       
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ولكي يكتسبوا المفاهيم المجردة التي يتطلب استيعابها قدرة علـى          ، تفكير بالعمليات األرقى في ال  
  )2002 : 202، زيتون( .التفكير المجرد

  

  )2.2 (جدول
   ودورة التعلم تكون المعرفة عند بياجيه

  

  دورة التعلم كتطبيق على نظرية بياجيه  تكون المعرفة عند بياجيه

  Assimilation التمثيل -1
قيام باستجابة سبق القيام بها مثل جمع المعلومات        يعني ال 

  .مما يؤدي إلى فقدان االتزان، حول ظاهرة ما
   Accommodition التواؤم -2

يعني تعديل االستجابة التي أصدرها الفرد فـي عمليـة        
  .التمثيل لكي يستعيد الفرد اتزانه

   Organization التنظيم -3 
لومات الموجـودة   دمج المعلومات الجديدة مع بقية المع     

  .في البنية الذهنية للمتعلم

 Gathering Information جمع المعلومات  -1

  .الدور هنا يركز على المتعلم في جمع المعلومات
  
   Concept Invention استخالص المفهوم -2

ويقـود  ، المعلم هنا يلخص نتائج الطالب على السبورة      
  .نقاشاً للتوصل إلى المفهوم العلمي

   Applicationيق  التطب-3
الدور هنا يركز على التعلم لتطبيق ما تعلمه في مواقف          

  .مشابهة
  

  

  )2005 : 125، خطايبة(
  

ويالحظ من الجدول السابق ارتباط دورة التعلم بأفكار بياجيه ارتباطاً وثيقاً يـستند فـي               
  . في النمو المعرفي نظرية بياجيه المبادئ والفروض المنبثقة من علىاألساس

  
  :احل دورة التعلم مر

ريس العلوم ففي حين يرى كل من       التعلم في تد   اآلراء التي تناولت مراحل دورة       تعددت
 Barmanبارمان ) 1986  ( Nesseriنيسري ، )Purser & Renner ) 1983 ورينيرربوسن
)  1982(ن وحسن زيتو، )1997 ( Abrhamأبرهام ، )1997 ( Zollmanزولمان ، )1989(
جمال عـالم   ، )1992(مجدي إسماعيل    ،)1989(ناهد عبد الراضي    ، )1988 (شعبان إبراهيم ،
كمال زيتون  ، )2000(صالح جاسم   ، )2000 (زبيدة محمد ، )1999(رزق عبد النبي    ، )1995(
، مرحلة تقـديم المفهـوم    ، مرحلة االكتشاف  :علم تمر بثالث مراحل هي    أن دورة الت  ، ) 2020(

  .ومرحلة تطبيق المفهوم
إبرهـام  ، )1984(كوليـت وشـيابيتيا     ، )1981( وآخـرون    روبـردج يرى كل من ت   

وحـسن وكمـال زيتـون      ، )1992(فلينير وماريك   ، )1988(رينير ومارك   ، )1986(ورينير
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أن هذه المراحل   ) 2000(ماهر صبري وإبراهيم تاج الدين      ، )1997(أحمد الجوهري   ، )1992(
  .ومرحلة اتساع المفهوم، )اإلبداع(ومرحلة اختراع المفهوم ، مرحلة االكتشاف: الثالث هي

 ومرحلـة  االكتـشاف أنها تتكون من مرحلة ) Bergqusit ) 1991بينما يرى بيرجست
  .االتساع المفاهيمي ومرحلة االمتداد

مرحلة اللعـب   : ربع مراحل هي   فيرى أن دورة التعلم تتكون من أ       Brunerأما برونر   
  .ومرحلة الممارسة، رحلة تحليل المفهوموم، ومرحلة تحليل اإلستراتيجية، الكتساب المفهوم

أنها تتكون )  Kolb , Rubin & Mcintyre) 1971ويرى كولب وروبين ومكينتير  
ومرحلة ، ومرحلة تكوين المفاهيم  ، نعكاسومرحلة المالحظة واال  ، مرحلة التجريب المجرد  : من  

  .اختبار التطبيق في حاالت جديدة
مرحلة : ا تتكون من خمس مراحلأنه) Ward & others) 1992ويرى وارد وآخرون 

ومرحلـة  ، تـساع ومرحلة المد أو اال   ، ومرحلة الشرح أو التقديم   ، ومرحلة االكتشاف ، رتباطاال
  .5E's Model  الخمستالتقويم وهو ما يعرف بنموذج الياءا

ـ : رة التعلم تتكون من سبع خطوات هي      فيرى أن دو  ) 1994(أما رشدي كامل     ة مرحل
ومرحلـة  ، ومرحلة تحليل المفهوم  ، ومرحلة تحليل اإلستراتيجية  ، كتساب المفهوم القيام باللعب ال  

  .رحلة الممارسةوم، ومرحلة تطبيق المفهوم، فهومومرحلة تقديم الم، االكتشاف
  

وفي ضوء ما سبق يرى الباحث أن مراحل دورة التعلم تختلف في ترتيبها وعددها وفقاً               
، مـواد واألدوات التعليميـة المتاحـة      وال، لمعلم السابقة وخبرات ا ، التي تدرس لطبيعة المفاهيم   

وتجدر اإلشارة إلى أن الدراسة الحاليـة تـستخدم          .وكذلك بيئة التعلم  ، ومستوى نضج المتعلمين  
، مرحلـة االكتـشاف   : في التعريف اإلجرائي للدراسة وهي    ثالث مراحل لدورة التعلم كما جاء       

المراحل هي مراحـل أساسـية      هذه  وذلك ألن   ، هومومرحلة تطبيق المف  ، ومرحلة تقديم المفهوم  
كمـا أن هـذه     ،  كثير من الباحثين عليها    مما يفسر اتفاق  ، ضمن مراحل دورات التعلم المختلفة    
حيث أن عملية االستكشاف    ، مة لدى بياجيه  م المماثلة والمواء  المراحل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهي    
طبيق المفهوم تمثل   ومرحلة ت ، مةم تمثل مرحلة المواء   ديم المفهو تمثل مرحلة المماثلة ومرحلة تق    

  .مرحلة التنظيم
  
  : مرحلة االستكشاف-1

تتطلب هذه المرحلة من الطالب أن يستكشف المفهوم المراد تعلمه من خالل سلسلة من              
 الخبرات الجديدة التي تثير لـديهم  ىحدي هذه المرحلة مباشرة بإاألنشطة حيث يتفاعل الطالب ف   
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ومن ثم يقوم الطالب من خالل األنشطة الفردية أو الجماعيـة           ، صعب اإلجابة عليها  تساؤالت ي 
بالبحث عن إجابة لتساؤالتهم وأثناء عملية البحث يكتشف الطلبة أشياء وأفكار وعالقات جديدة لم     

  )2002 : 202، زيتون( .تكن معروفة لديهم من قبل
  

م ويكون المتعلم نشيطاً وذلك بهـدف إعـادة    وفي هذه المرحلة يكون التعلم متمركزاً حول المتعل       
واستخدام عمليات العلم المختلفـة     ، التوازن المعرفي من خالل فرض الفروض والقيام باختيارها       

من أجل اكتساب خبرة جديدة وحل التناقض باإلجابة عـن          ، المالحظة والقياس والوصف والتنبؤ   
 التالميذ باألدوات الضرورية والالزمـة  وينحصر دور المعلم في هذه المرحلة في إمداد      .األسئلة

لقيامهم باألنشطة كما يقتصر دوره على التوجيه واإلرشاد أثناء قيامهم بهذه األنشطة وتشجيعهم             
  .على مواصلة القيام بها دون أن يتدخل بشكل كبير فيما يقومون به

  
م موضـوع   ويراعى في هذه المرحلة أن ال يتم تقديم أية معلومات نوعية تتعلق بالمفهو            

التعلم حيث يجب أن يقوم التالميذ بإنماء إدراكهم للمفهوم تدريجياً من خـالل االنخـراط فـي                 
ولكي نساعد الطلبة على االكتشاف وبناء المفاهيم يفـضل اسـتعمال           .الخبرات الحسية المباشرة  

  )2005 : 346خطايبة،(  .بعض األسئلة التوجيهية التالية من قبل المعلم للبدء في مرحلة االكتشاف
  ما المفهوم المحدد الذي سيكتشفه الطلبة؟ •
 ما النشاطات واإلجراءات التي سيقوم بها الطلبة الكتشاف المفهوم؟ •

  ما المالحظات والتسجيالت التي سيحتفظ بها الطلبة؟ •

ما اإلرشادات والتلميحات التي يحتاجها الطالب للوصول إلى المفهوم؟ وكيف سأعطيها            •
  م؟دون إخبارهم بالمفهو

  

  Concept Introduction:  مرحلة تقديم المفهوم -2
يتم في هذه المرحلة تزويد التالميذ بالمفهوم أو المبدأ المرتبط بالخبرات الجديـدة التـي               
صادفتهم في مرحلة االستكشاف وتتم عملية تقديم المفهوم أو المبدأ عن طريق المعلم أو الكتاب               

  .أو أية وسيلة تعليمية متاحة تسجيل المدرسي أو فيلم تعليمي أو سماع شريط
  )2002 : 203، زيتون(

وتوصف هذه المرحلة بأنها اكتشاف موجه وفيها يقوم المعلم بدور الموجه للطالب فـي              
، اكتشاف المفهوم أو المبدأ المرتبط بالخبرة الجديدة التي صادفته في مرحلة االستكشاف األولـي           
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 بخبرته األولية وتساعد على التنظيم الـذاتي واالنتقـال          كما يقوم المتعلم بعمل استدالالت ترتبط     
  .االجتماعي مما يساعد على استعادة حالة االتزان من خالل عملية ذهنية أخرى تسمى المواءمة

ويكون اتصال المعلم بالطالب في هذه المرحلة أكثر وضوحاً وهناك بعض األسئلة التي تـساعد          
  :) 2005 : 71،قناوي( .ملى توجيه الطلبة لبناء المفهوالمعلم ع
  الطالب؟عنها ما المعلومات التي يجب أن يتحدث  -
 كيف أساعدهم على االستفادة من المعلومات لبناء المفهوم؟ -

 .كيف أساعد الطلبة على تلخيص نتائجهم -
  

  )2005 : 346خطايبة،(   Conception Application Phase:  مرحلة تطبيق المفهوم-3
تالميذ بتطبيق المفهوم الجديد في مواقف تعليمية أخرى مشابهة         في هذه المرحلة  يقوم ال     

، ويتم خالل هذه المرحلة تعميم خبرات المتعلم السابقة من مفاهيم ومبادئ على مواقـف جديـدة          
  .ومن ثم اكتشاف خبرات جديدة وبذلك تتم الدورة

بدأ المراد تعلمه مـن     وتلعب هذه المرحلة دوراً هاماً في اتساع مدى فهم التالميذ للمفهوم أو الم            
  ).التنظيم(خالل األنشطة التي يقوم بها التالميذ وتساعد على انتقال أثر التعلم في مواقف جديدة 

  :وعلى المعلم أن يأخذ في االعتبار بعض األمور في هذه المرحلة
 .أن يعطي التالميذ وقتاً كافياً لكي يطبقوا ما تعلموه على أمثلة أخرى -
ذلـك فـي    كيفية الربط بين ما يتعلمونه داخل المدرسة وبين تطبيق          توجيه التالميذ إلى     -

 .العمليةحياتهم 
 .االستفادة من االستفسارات الجديدة حول المفاهيم المتعلمة للبدء في دورة تعلم جديدة -
ن الصعوبات التي تعترض    والكشف ع ، أن يقوم المعلم بمالحظة تالميذه واالستماع لهم       -

 .وباتلتغلب على الصع ويحاول مساعدتهم لتعلمهم
  

ويطلق على هذه المرحلة عدد من المسميات مثل مرحلة االتساع المفهـومي وأحيانـا              
مرحلة االمتداد أو مرحلة االكتشاف يسمح للتالميذ باكتشاف المفهوم أو المبدأ المتعلم مرة أخرى              

  .من خالل أمثلة أخرى وخبرات كشفية جديدة لكي يطبقوا ما تعلموه
  

 أن أفضل تسمية لهذه المرحلة هي تطبيق المفهـوم وذلـك ألن تطبيـق               ويرى الباحث 
المفهوم يحمل في طياته توسيع وامتداد المفهوم فال يكون تطبيق بدون توسع في معرفة المفهوم               

  .كما أن التطبيق ينسجم مع المراحل السابقة من حيث التسمية كثمرة للمراحل السابقة



 28

  :ورة التعلمتفسير بياجيه لمراحل إستراتيجية د
حيث تؤدي كل   ، من خالل االطالع على مراحل دورة التعلم نجد أنها متكاملة فيما بينها           

تمهيداً للمرحلة التي تليها فتؤدي مرحلة االكتشاف من خالل ما تتـضمنه            ، مرحلة وظيفة معينة  
 ويطلـق   ،من أنشطة جديدة على خبرة المتعلم إلى استشارته معرفياً بدرجة تفقده اتزانه المعرفي            

وذلك يتم من خالل عملية ذهنية      ، Disequilibriumبياجيه على تلك المرحلة اسم عدم االتزان        
وفي هـذه  ،  Assimilationيتفاعل عن طريقها المتعلم مع أنشطة تلك المرحلة تسمى بالتمثيل 

 تعلم إلى البحث عن معلومات جديدة تساعده علـى اسـتعادة حالـة            مالمرحلة تتولد حالة تدفع ال    
 وتعد Accommodation وذلك من خالل عملية ذهنية تسمى المواءمة       Equilibriumاالتزان  

كل من عمليتي التمثيل والمواءمة ركيزتي عملية التنظيم الذاتي وتكتمـل دورة الـتعلم بتنظـيم             
من خالل عمليـة التنظـيم      ، المعلومات التي اكتسبها المتعلم ضمن ما لديه من تراكيب معرفية         

Organization               التي يقوم بها المتعلم عن طريق ممارسته ألنشطة تعليميـة إضـافية مماثلـة 
وفي أثناء ممارسة المتعلم ألنشطة     ، من خالل مرحلة تطبيق المفهوم    ، ألنشطة مرحلة االكتشاف  

  .تلك المرحلة قد تصادفه خبرات جديدة تستدعي قيامه مرة أخرى بعملية التمثيل
  )51:2006 ،الطناوي(

   )2.1(شكل 
  

  
  

  مراحل إستراتيجية دورة التعلممخطط ل
  

  :دور المعلم في إستراتيجية دورة التعلم
تتضمن إستراتيجية دورة التعلم عدداً من المعايير التي يجب إن يلتزم بها المعلم استخدام                 

  )2002 : 201، زيتون( :إستراتيجية دورة التعلم
  
ماعي لحل المشكالت التـي تـواجههم       أن يشجع المعلم تالميذه على التعاون والعمل الج        -1

  .خالل التعلم
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من الضروري أن تسبق المالحظات أو التجارب العملية الخاصة بموضوع معين شرح             -2
 .المعلم لهذا الموضوع

أن يراجع المعلم إجابات الطالب أثناء مناقشتهم ويتعمد خلق المواقـف التـي تتطلـب                -3
 .وكذلك مبادئ التعليلكي يمارس الطالب عمليات العلم ، استخدام المنطق

أن يقدم للتالميذ فرصاً معقولة لكي يقوموا باالستكشاف وأن يتوقف أثناء عملية الـشرح      -4
 .عدة مرات ليعطي الطالب فرصة للمناقشة

 .أن يشجع التالميذ على استخدام البيئة المحلية في الحصول على العينات -5
يقرب هذا المفهوم لـذهن  فإنه من المفضل أن ) غير محسوس(عند دراسة مفهوم مجرد      -6

 .المتعلم عن طريق عمل نموذج له من الخامات المتوفرة
أن يسود الجو الديمقراطي على جو الفصل الدراسي ويرى بياجيه أن يعطـي المعلـم                -7

  )2005 :350،خطايبة .(الفرصة لتالميذه كي يشاركوا في صنع القرارات

يم التعليمية وإدراك العالقة بينهمـا      أن يساعد المعلم تالميذه على ربط المهارات والمفاه        -8
 .بصورة تعمل على تفاعل ما لديهم من معارف سابقة وما اكتسبوه من معلومات جديدة

أن يوازن المعلم بين مستويات األسئلة الموجهة الستثارة قدرتهم على التذكر وقـدرتهم              -9
 .التقويمبيق والتحليل وقدرتهم على على التط

سواء كانت  هـذه      إعطاء تفسيرات لنتائجهم أو تنبؤاتهم       أن يطلب المعلم من تالميذه     -10
 . صحيحة أم خاطئةالنتائج 

ويوجه التالميذ إلى تـصحيحها بأنفـسهم أو        ، يتقبل أخطاء التالميذ وال يعنفهم عليها      -11
 .إرشادهم إلى كيفية التوصل إلى اإلجابة الصحيحة

ن خبرات جديـدة فـي   أن يوجه المعلم تالميذه إلى تطبيق ما تعلموه داخل المدرسة م           -12
 .حياتهم العملية

  

  : خطوات تخطيط الدرس وفقاً إلستراتيجية دورة التعلم
توجد مجموعة من الخطوات الواجب إتباعها عند التخطيط للتدريس بإستراتيجية دورة   

  )2005 : 352 – 351، خطايبة: (التعلم تتلخص في النقاط اآلتية
أنشطة كل مرحلة من مراحل إستراتيجية      صياغة المشكالت والصعوبات التي تتضمنها       -1

دورة التعلم مع مراعاة القدرات العقلية للتالميذ في تخطي تحديات المشكلة وأنـشطتها             
  .المتعلقة بها

 .تحديد المفهوم المراد تقديمه من خالل الدرس -2
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 .تحديد األهداف السلوكية التي يريد المعلم أن يحققها من خالل تنفيذ الدرس -3
ألنشطة والخبرات الحية التي تثير انتباه التالميذ والمتصلة بموضـوع          تجهيز مجموعة ا   -4

 .الدرس بحيث تكون هذه األنشطة متنوعة ومحسوسة ومألوفة بالنسبة للتالميذ
والكشف عنها من خالل التقويم     ، تحديد المتطلبات األساسية الالزمة لتعلم مفهوم الدرس       -5

 .المبدئي
موا باألنشطة االكتشافية بحرية تمكنهم مـن  إنجـاز   إتاحة المجال أمام التالميذ لكي يقو    -6

 .المهمات المطلوبة
من خالل االستفادة من األنشطة التي قام بها التالميذ في          ، التخطيط لمرحلة تقديم المفهوم    -7

 .مرحلة االكتشاف
التخطيط لمرحلة تطبيق المفهوم وذلك من خالل تقديم مجموعة مـن األنـشطة علـى                -8

التي يعتبر تفاعل التالميذ معها تطبيقاً مباشراً لمفهـوم         ، لحسيةالخبرات الحسية وشبه ا   
  .التعلم

  :وتتضح هذه الخطوات من خالل الشكل التالي
  

  )2.2(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خطوات تخطيط أنشطة دورة التعلم

  
   :مميزات دورة التعلم

ي تعلـيم وتعلـم     والتي تجعلها طريقة فعالة ف    ، تتميز دورة التعلم بعدد من الخصائص      •
دورة الـتعلم    إسـتراتيجية  قالمفاهيم وتنمية بعض المهارات الخاصة بالتفكير كما تحق       

  
  

الخبرات 
السابقة 
لدى 
المعلم 
عن 
 تالميذه

� هاف ا����� أ��

 ا�� ��م أو ا���أ��� 

   ا���-! ا��(��,!ب#�*�(اتإ&اد $#"�! 
  ب#�� ��م أو ا���أ

 34,! ا2باع ا�� #ه/��0*,/. أ

  ا�5-#ع ا�� #ه/�340,!�*,/. أ

 �*,/. أ34,! م(ح�! ا5س�36#ف
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أهداف تدريس العلوم ألنها تعكس طبيعة العلم وتتضمن عملياته ويمكـن أن يكتـسب              
 .المتعلم خاللها المفاهيم والمهارات واالتجاهات

  
  )2007 : 204 – 203، األغا ،اللولو( :        وهذه الخصائص هي

 وتتوافر لديه الدافعية للتعلم مما يساعد في    اًيكون خاللها التعلم نشط ودور المتعلم إيجابي       •
 .بقاء أثر التعلم

دورة التعلم العتمادها على الخبرة الذاتية       إستراتيجيةيمكن مراعاة الفروق الفردية في       •
 .للمتعلمين وممارساتهم

العلوم ألنها تعكس الطبيعة االستقصائية للمعلـم       دورة التعلم تدريس     إستراتيجيةتناسب   •
 . بالدرجة األولى إلى جانب تحقيق األهداف األخرى كالتحصيل

  
  .عدة مميزات لدورة التعلم) 2005 : 352، خطايبة(         كما يعرض 

  .تستمد إطارها النظري والفلسفي من النظرية البنائية المعرفية لبياجيه •
 .م المجردة للتالميذ ذوي التفكير المحسوستساعد على توصيل المفاهي •
تعتمد على العمل التعاوني بحيث يتعلم التالميذ من خبرات زمالئهم واالعتمـاد علـى               •

 .أنفسهم
وذلك من خالل إبداء رأيه أمـام       ، مساعدة المتعلم على التخلص من تمركزه حول ذاته        •

 .زمالئه
  .ة تؤثر على التالميذ في تصحيح المفاهيم البديل●     

 .تقدم العلم كطريقة بحث فهي تحث على تعلم التفكير •
الذي يدفع المتعلم   ) فقدان االتزان (تثير دافعية المتعلم للتفكير من خالل استخدام مفهوم          •

 .للبحث عن المعرفة
 .تعطي الطالب الفرصة لبناء المفاهيم العلمية بنفسه •
 .تنمي المهارات التفكيرية لدى المتعلم •
 .استخدام عمليات العلم األساسية والمتكاملةتساعد الطلبة على  •
 .يكون الطلبة اتجاهات إيجابية نحو العلوم •
 .يتفاعل الطالب بصورة أكبر مع أقرانه ومع معلميه •

يجـابي   في التدريس تعكس التفاعل اإلوفي ضوء ذلك يرى الباحث أن دورة التعلم كطريقة    
لمفاهيم العلمية واكتسابها لدى الطلبة كمـا       لعناصر الموقف التعليمي من خالل التنظيم في بناء ا        
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حقيـق   التفكير وإثارة الدافعية مما يـساهم فـي ت         المواقف التعليمية بطريقة تحث على    أنها تقدم   
  .األهداف المنشودة بشكل فاعل

  

  :دور المتعلم في إستراتيجية دورة التعلم
مـن  و، هـا مراحلتداد  اممن المعلوم أن المتعلم في هذه اإلستراتيجية ذات دور فاعل على            

  )2007 :205،األغا، اللولو( :خدام إستراتيجية دورة التعلماألدوار التي يقوم بها المتعلم عند است
  
وذلك برجوعهم إلـى    . استكشاف المعلومات والبيانات من خالل ما يقدم لهم من أسئلة          •

والتصنيف الكتب والمصادر األخرى أو العمليات العلمية كالمالحظة والقياس والمقارنة          
  .وفرض الفروض واختيار صحتها

 .المشاركة في المناقشات حول المعلومات والبيانات والمفاهيم بشكل تعاوني •
 . تطبيق وتعميم االستنتاجات في مواقف جديدة أو توسيع المفاهيم •

  . مفاهيم والتعريفات والمصطلحاتالتوصل إلى المفهوم أو ال
  

 دورة التعلم ال يقتصر على    إستراتيجية  ي  لم ف وفي ضوء ذلك يرى الباحث أن دور المتع       
ـ                  نتلقي المعلومات بل يتعدي ذلك إلي حدود أن يكون له دور في بناء المعلومات وصياغتها م

األمـر الـذي   ،خالل المشاركة في المناقشات واستكشاف المعلومات وتطبيقها في مواقف جديدة   
ا من شأنه أن يجعـل دور المـتعلم دوراً          يجعل التعلم نابع من ذات الفرد لتلبية حاجاته وكل هذ         

  .فاعالً
  

   learning cycle Activity: مأنشطة إستراتيجية دورة التعل
تضم دورة التعلم كطريقة في التدريس الصفي مجموعة من األنشطة وتتم هـذه األنـشطة فـي           

  ) 2003 : 46،شاليل ( :يدورة التعلم  كما يأت إستراتيجيةخطوات لكل مرحلة من مراحل 
  Exploration Phase: مرحلة االستكشاف 

  . لمختلفة من خالل فحص ما يقدم لهماستكشاف المعلومات والبيانات ا -1
 .  المالحظة والقياس حول ما يفحصونجمع البيانات والمعلومات من خالل -2

  . مبدئية من خالل الخبرات الجديدةمحاولة استنباط فروض -3
 Concept Introduction Phaseمرحلة تقديم المفهوم  
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  )مناقشة جماعية (
  . مناقشة التالميذ في المعلومات والبيانات التي توصلوا إليها  -1
 . التنبؤ بالنتائج من خالل مناقشة التالميذ  -2

 .يد الصفات المشتركة للمفهومدتحليل النتائج وتح -3
 . محاولة من التالميذ للتوصل إلى مصطلح أو التعريف  -4

 . لمعلم أو التالميذ أو الكتاب صياغة أو تقديم للمفهوم من قبل ا -5

 .مناقشة المصطلح أو التعريف للمفهوم  -6
  .                                                                        إثارة افتراضات جديدة  -7

  Concept Application Phaseمرحلة تطبيق المفهوم 
   تعميم المفهوم - 3لبيانات          جمع وتنظيم ا- 2.               اختبار الفروض -1
  .خبرات السابقة في مواقف جديدة تعميم ال-4
  

  )2.3(شكل 
  

  
  

  علم المتبعة في الدراسة الحاليةدورة الت إستراتيجيةمراحل 

  
ـ  السابق أن مراحل دورة التعلم مترابطة مع ب        لويالحظ من خالل الشك    ضها الـبعض   ع

  .لم إلي اكتساب مفاهيم سليمة بالمتعبحيث أن كل مرحلة تكمل األخرى وصوالً
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  :محددات استخدام إستراتيجية دورة التعلم
توجد العديد من الصعوبات أو المحددات التي تقف أمام استخدام إستراتيجية دورة التعلم             

  :يمكن تلخيصها في النقاط اآلتية
إعداد بطاقات  عدم توفر الدراية الكافية لدى المعلم بإستراتيجية التخطيط بهذه الطريقة و           -1

 .فهي تحتاج إلى فهم عميق من جانب المعلم لهذه الجوانب. نشاط للمفاهيم المراد تعلمها
بحيث يكون المعلم مـدرباً     ، دورة التعلم إلى خبرة ودراية من المعلم       إستراتيجيةتحتاج   -2

 .لم وشروطها وأسس التخطيط لهاتدريباً جيداً وعلى دراية بمفهوم دورة التع
 .ت طويل الكتساب المفاهيم ال يتناسب مع الكم في المناهج الكثيفةتحتاج إلى وق -3
حيث أن األنشطة المتضمنة تحتاج إلى أدوات تساهم        ، تعتبر دورة التعلم مكلفة اقتصادياً     -4

 )76:1994، كامل (.الصحيحةفي إنجاح دورة التعلم واكتساب المفاهيم العلمية 
 

ه الطريقة بنجاح حيث أن أعـداد بعـض         الكثافة الصفية في الفصل ال تسمح بإتمام هذ        -5
 .  في الضبط الصفي طالباً في الفصل مما يجعل المعلم منشغالً)45(الفصول تتجاوز 

انخفاض دافعية التالميذ للتعلم في حالة عدم تمكينهم من إتمام العمل أو في حال تعرض                -6
 .مالطالب إلى مشكالت أو أسئلة أكبر من مستوى تفكيره

  

  : العلميةالمفاهيم:ثالثاً 
تعتبر المفاهيم العلمية من أهم نواتج العلم التي يتم بواسطتها تنظيم المعرفة العلمية في                

صورة ذات معنى فهي العناصر المنظمة والموجهة ألي معلومات أو معرفة علمية يتم تقـديمها               
وهيكله ومـن   وتحتل المفاهيم العلمية مكاناً بارزاً في سلم العلم          .في الفصل الدراسي أو المعمل    

فالطفل الصغير في محاولته فهم العـالم مـن         ، الحقائق الثابتة أن تكوين المفهوم يبدأ منذ الوالدة       
حوله واستكشاف ما يحيط به من مثيرات يتطلع إلى امتالك نظام مـن االسـتجابات الموحـدة                 

  .للتعامل مع البيئة المحيطة به
ى خصائصها وطريقة تكوينها هدفاً تربويـاً  ومن هذا المنطلق كانت دراسة المفاهيم والتعرف عل     

  .هاماً في جميع مستويات التعليم
  

  :تعريف المفهوم
المفهوم أنه ما يتكون لدى الفرد من معنى وفهـم  ) 1973 : 71" كيكاظم وز("يعرف   

   .يرتبط بكلمة أو عبارة أو عملية معينة
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 ذي طبيعـة  المفهوم بأنه عبارة عن تـصور ذهنـي  ) 1984 : 34، األشهب(ويعرف   
متغيرة إليجاد عالقة بين األشياء والحقائق واألحداث والمواقف حيث يتم تصنيفها على أسـاس              

   .الصفات المتشابهة بينها وتصاغ صياغة لفظية وصفية
أنه عبارة عن زمرة من األشياء أو الرموز أو ) 1998 : 13، حسين وسعيد(كما عرفه   

مليات جمعت بعضها إلى بعض على أساس خـصائص         الحوادث أو المواقف أو المثيرات أو الع      
   .مشتركة يمكن أن يشار إليها باسم أو رمز معين

المفهوم بأنه مجموعة من المعلومات التي توجد بينهـا  ) 2001 : 40، نشوان(ويعرف   
عالقات حول شيء معين تتكون في الذهن وتشتمل على الصفات المـشتركة والمميـزة لهـذا                

   .الشيء
عراض التعريفات السابقة نجد أن بعض هذه التعريفات انـصرفت إلـى            من خالل است    

مع التركيز على العمليات الذهنية التـي       ، وصف المفهوم من حيث كونه فكرة أو صورة عقلية        
يصعب تحديدها ومالحظتها وقياسها وهي تعبر عن التعريفات النفسية للمفهوم أما البعض اآلخر             

مفهوم والتي تجعل المفهوم أكثر قابلية للتحليـل إلـى أهـداف    فقد ركز على الطبيعة المنطقية لل     
وهي تعبر عن التعريفات المنطقية للمفهوم ويرى الباحـث أن          . سلوكية يمكن مالحظتها وقياسها   

للمفهوم يكمل كل منهما اآلخر في توضيح تعريف  كل من التعريفات المنطقية والتعريفات النفسية
ما يتكون لدى الفرد من معنـى        لباحث للتعريف التالي للمفهوم   المفهوم وبناء على ذلك يتوصل ا     

 ل التصورات الذهنية لظاهرة معينة    وفهم وقدرة على تطبيق ذلك الفهم في مواقف جديدة من خال          
  .ويتكون من اسم وداللة لفظية

  

  :خصائص المفاهيم
هناك بعض الخصائص التي يتصف بها المفهوم وهي تعطي داللة واضحة عن طبيعة               

  :ويذكر الباحث البعض منها. لمفهوم وطريقة نمائه في أذهان المتعلمينا
وتتدرج في الصعوبة من مرحلة إلى أخـرى أكثـر          ، تتكون المفاهيم وتنمو باستمرار    •

  .تعقيداً
 .أن العلم ينمو بنمو المفاهيم •
 .المفاهيم هي أدوات الفكر الرئيسية •
 .المدرسة تقوم بدور مهم في تشكيل المفاهيم •
 .يم تتولد بالخبرة وبدونها تكون ناقصةالمفاه •
 .تختلف مدلوالت المفاهيم الواحدة من شخص آلخر وذلك الختالف مستوى الخبرة •
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 .أن المفاهيم تعتمد على الخبرات السابقة للفرد •
  

  :أهمية تعلم المفاهيم
إن مساعدة الطالب على تعلم المفاهيم بطريقة فعالة هو غاية أساسية من غايات التعلم                

  .مدرسي وأساس عملية التفكيرال
وأن ، ويرى جانييه أن تعلم المفهوم ينتظم في سلم هرمي يشتمل على أنماط مختلفة من الـتعلم               

  .مقدرة المتعلم على تعلم المفهوم يتطلب منه إتقان السابق له في السلم الهرمي
  

مما يكون لـه    ، لمكما أن المفاهيم تلعب دوراً بارزاً في إبراز أهمية المادة العلمية للمتع             
، األثر األكبر في زيادة الدافعية للتعلم والمشاركة الفعالة من قبل المتعلم في العمليـة التعليميـة               

  :أهمية تعلم المفاهيم في النقاط التالية) 1992 : 91، السويدي(ويلخص برونر المشار إليه في 
 .موجودة فيهاتساعد في التقليل من تعقد البيئة وتسهيل التعرف على األشياء ال -1
  .شياء الموجودة فيهااألتسهل المفاهيم على الطالب التعرف على  -2
 .يقلل من الحاجة إلى إعادة التعلم عند مواجهة مواقف جديدة -3
 .تساعد على التوجيه والتنبؤ والتخطيط ألنواع مختلفة من النشاط -4
 .تسمح بالتنظيم والربط بين مجموعات األشياء واألحداث -5
 .عد المتعلم على التفسير والتطبيقتعلم المفاهيم يسا -6
، واختيـار وتنظـيم المحتـوى     ، تلعب المفاهيم دوراً هاماً في تحديد األهداف التعليمية        -7

 .ووسائل تقويمها، والوسائل التعليمية
 .لمواقف التعليمية األخرى الجديدةتسهم في انتقال أثر التعلم ل -8

  

ملية تراكمية البناء وأنها ليـست      وفي ضوء ذلك يري الباحث أن عملية تعلم المفاهيم ع           
فقط مهمة إلضافة معلومات جديدة للمعلومات السابقة لدى المتعلم بل هي تهدف إلى خلق تفاعل               

البـد مـن أن     ، ما بين المعرفة العلمية السابقة والمعرفة العلمية الجديدة ولضمان هذا التفاعـل           
لى المعلم أن يراعي خالل تعليمه      ذا فع ول، تتصف المعرفة الجديدة بأنها مفهومة ويمكن استيعابها      

وصفات المعرفة الجديدة وبالنظر إلى أهمية المفاهيم       ، المعرفة السابقة : لطلبة أمرين هامين هما   ل
العلمية فإنه من المهم أن يمتلك التالميذ مفاهيم علمية صحيحة تساعدهم على فهم المادة العلميـة          

ومتطورة ، وقد أجريت العديـد مـن الدراسـات          وتنقلهم من معرفة بدائية إلى معرفة صحيحة        
للتعرف على صورة المفاهيم في أذهان المتعلمين وقد توصلت تلك الدراسات إلى أن المتعلمـين          
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ورات بديلة عن المفاهيم العلمية والظـواهر       اً وتص يأتون إلى حجرات الدراسة وبحوزتهم أفكار     
الميذ للمفاهيم الجديدة لذلك كان البد مـن        الطبيعية التي تحيط بهم وهذه التصورات تعيق فهم الت        

  .التعرف على ماهية التصورات البديلة وخصائصها وإستراتيجيات تعديلها
  

  : التصورات البديلة: ثالثاً
  :التصورات البديلة في ضوء الفلسفة البنائية

مثـل  ، لقد ركز المنحى البنائي على العوامل الداخلية التي تؤثر في الموقف التعليمـي              
، وقدرة المتعلم علـى التركيـز     ، معرفة السابقة للمتعلم وما يوجد من فهم ساذج سابق للمفاهيم         ال

  .وأنماط تفكيره وكل ما يجعل التعلم لديه ذا معنى، ودافعيته للتعلم، ومعالجة المعلومات
وتفترض وجهة النظر البنائية العملية للتعلم أن المتعلمين يبنون معـارفهم الخاصـة بأنفـسهم               

. دمين في ذلك المعارف الموجودة لديهم بالفعل ولذلك يرون العالم بالطرق المقبولـة لهـم              مستخ
وفي أثناء عملية بناء هذه المعارف فإنها تتأثر بالخبرات االجتماعية والعلمية الـسابقة فيكـون               

وهـذه  ، المتعلمون أنماطاً من المعتقدات تظهر في شكل تصورات بديلة لبعض المفاهيم العلمية           
   .صورات تختلف في الغالب بشكل واضح عن الرؤى المتعارف عليها علمياً لتلك المفاهيمالت
  

وقد أشارت البحوث في مجال التربية العلمية خالل العقدين األخيرين من القرن الحالي               
 عن المفاهيم العلمية المرتبطة بالظواهر اًإلى أن التالميذ يأتون إلى حجرات الدراسة ولديهم أفكار

وتلك التصورات تتعارض في كثير من األحيان مع التصور العلمـي           . بيعية التي تحيط بهم   الط
وتزداد المشكلة تعقيداً عندما تصبح هـذه التـصورات   ، الذي يقرره العلماء لتفسير هذه الظواهر 

وقد نبه العديد    .عميقة الجذور فتشكل عوامل مقاومة للتعليم ومعيقة الكتساب المفاهيم الصحيحة         
لباحثين إلى أن مفاهيم العلم التي تتشكل لدى المتعلم ال تكون في كثير من األحيان متفقة مع                 من ا 

المفاهيم العلمية الصحيحة التي يتفق عليها العلماء حيث تمثل المعرفة التلقائيـة إحـدى صـور                
عرفة كحاجز المعرفة القبلية التي يكتسبها المتعلم ذاتياً من خالل تفاعله مع البيئة وقد تقف هذه الم
  . ينظم مرور المعرفة الجديدة إلى عقل التعلم وهذه الظاهرة تعرف باسم الفهم البديل

  )63:2003-62 ،محمد(
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ويتم التعبير عن التصورات البديلة من خالل عدد من المصطلحات والمسميات المختلفة              
التـصورات  ، لعفـوي االستدالل ا ، التصورات القبلية ، األفكار الخاطئة ،  التصورات الخطأ  :منها
 .علم األطفال، األفكار الحدسية، المعتقدات البسيطة، البديلة

من أكثر المصطلحات انتشاراً    ) Misconceptions(ويعد مصطلح التصورات الخطأ       
) وليس بالضرورة خطـا   (وقد استخدم مصطلح التصورات الخطأ لوصف التفسير غير المقبول          

  .ر بنشاط تعليمي معينلمفهوم ما بواسطة المتعلم بعد المرو
  

وقد واجه مصطلح التصورات الخاطئة الكثير من النقد ليصبح مـصطلح التـصورات               
وذلك ألن الدعائم القوية الستخدام مصطلح       .البديلة أكثر قبوالً وصدقاً من المصطلحات األخرى      

ة أكثر فهمـاً    التصورات البديلة ال تقوم على التغيرات التي كونها المتعلم لجعل الظاهرة الطبيعي           
بل لتضفي تقديراً ذهنياً على المتعلم الذي استطاع أن يمتلك ناحية تلك األفكار التي قادته ، فحسب

لتكوين تصورات مثمرة كالتصورات العلمية وقد استخدم  مصطلح التـصور البـديل لوصـف             
بنشاط معين لمفهوم ما بوساطة المتعلم بعد المرور ) وليس بالضرورة خطأ(التفسير غير المقبول 

  . وعند وجود تلك التصورات قبل المرور بخبرات التعلم فإنها تكون مفاهيم قبلية لدى المتعلم
  )2002 : 228 – 227، زيتون(

  . للمفاهيم العلمية وفي هذه الدراسة سيتم اعتماد مصطلح التصورات البديلة
  

 :مفهوم التصورات البديلة

أو ، خاطئة أنها المعلومـات المفاهيميـة  التصورات ال) 1994 : 50، السعدني(يعرف   
 .األفكار التصويرية التي ال تتفق مع اإلجماع العلمي المقبول عامة أو تختلف عنه

التصورات الخطأ أنها االنطباعات التي يكونها التالميذ ) 2003 : 44الدسوقي  (ويعرف  
وذلك قبل تلقـيهم تعليمـاً      عن األحداث والظواهر الطبيعية المختلفة نتيجة احتكاكهم المباشر بها          

 .مقصوداً متصالً بها
األفكار والمفاهيم التي توجـد  : التصورات الخاطئة) 1998 : 86، الرافعي(كما عرف   

 .لدى المتعلم وتخالف التفسيرات العلمية للمفاهيم والظواهر العلمية المقبولة من قبل العلماء
ي البنية المعرفية للتالميـذ ال  أنها تصورات ومعارف ف) 2000 : 132، عبده(ويعرفها   

 .تتفق مع المعرفة المقبولة علمياً وال تمكنهم من شرح واستقصاء الظواهر العلمية بطريقة مقبولة
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التصورات البديلة أنها المعرفة التلقائية التي ) 2004 : 186، بعارة والطراونة (ويعرفها  
ث يعبرون عنهـا بـشكل يتعـارض مـع      بحي، يكتسبها الطلبة ذاتياً من خالل تفاعلهم مع البيئة       

 .معطيات العلم الحديث
فيعرف التصورات الخطأ أنها أفكار أو انطباعـات لهـا   ) 2003 : 94، الدسوقي(ما أ  

 .معنى عند التالميذ ولكنها غير مقبولة علمياً وال ترقى إلى الفهم العلمي السليم
 الصحيح للمفاهيم العلمية فيعرف الفهم الخطأ بأنه الفهم غير) 2000 : 193، شبر(ما أ  

المتكونة لدى الفرد وتتمثل في مجموعة األفكار التي يعتقدها صحيحة ويدافع عنها وذلك ألنهـا               
تعطيه تفسيرات تبدو منطقية بالنسبة له ألنها تأتي متفقة مع تصوره المعرفي الذي تشكل لديـه                

 .عن العالم من حوله
لخاطئـة أنهـا أفكـار ومعلومـات     التصورات ا) 2001 : 95، عبد المسيح(وعرف   

وتفسيرات لظواهر توحيد في ذهن الفرد تخالف ما توصل إليه العلماء مـن تفـسيرات علميـة                 
 .مقبولة

التصورات الخطأ بأنها أفكار التالميذ ومعتقداتهم ) 2001 : 151، عبد السالم(ويعرف   
نى الذي يقبله المتخصصون    ولها معنى عند التالميذ يخالف المع     ، عن المفاهيم والظواهر العلمية   

  .في تدريس العلوم والتربية العلمية
  

وبـرغم هـذا   ،  التعريفات السابقة فمن المالحظ االختالف حـول التـسمية        في ضوء و  
فنالحظ أن التعريفات    .االختالف فإن هناك الكثير من النقاط التي تقاطعت فيها التعريفات السابقة          

قبـل تلقـي تعليمـاً    ) في بنيته المعرفيـة  (جد لدى المتعلم    السابقة تجمع على هذه المفاهيم قد تو      
ومن المالحظ أيضاً أن التعريفات السابقة أجمعـت أن هـذه األفكـار أو               .مقصوداً أو بعد ذلك   

ومن التقاطعات والتفاهمات    .المفاهيم أو التصورات البديلة ال تتفق مع المعرفة العلمية الصحيحة         
ت السابقة أن مصادر تكون التصورات البديلة متعددة تـشمل  التي يمكن استخالصها من التعريفا   
وأيضاً نجد أن هذه التصورات ال تتفق سواء جزئياً أو كليـاً             .تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة به     

  .مع التفسيرات المقبولة علمياً
  

   : البديلةتلتعريف اإلجرائي التالي للتصوراوبناءاً على ما سبق توصل الباحث ل  
ت الذهنية والمعارف واألفكار الموجودة في البنية المعرفية لدي تالميذ الصف السادس            التصورا

ق مع  األساسي عن بعض المفاهيم والظواهر الطبيعية المتضمنة في وحدة القوة والحركة وال تتف            
  .لبة في اختبار التصورات البديلةوتقاس بدرجات الطالتفسيرات العلمية الصحيحة 
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  :لتصورات البديلة لدى الطالب في تدريس العلومأهمية التعرف على ا
يعتبر تدريس العلوم على الوجه الصحيح من القضايا المهمة التي شـغلت وال زالـت                 

تشغل تفكير الباحثين والمهتمين بالتربية العلمية كما أن اكتساب المعرفة العلمية الـسليمة التـي               
لعلمية من حوله من األمور الرئيسية لتدريس يستطيع الفرد أن يستخدمها لفهم األشياء والظواهر ا

ولهذا يجب بذل الجهد ليكتسب التالميذ المعرفة العلمية الصحيحة والتفسير العلمي الدقيق             .العلوم
والذي قد ال يكون متفقاً مع التصورات القبلية للتالميذ أو المعارف           ، لألحداث والظواهر المختلفة  

أن تدريس العلوم قد يعجز أحياناً عن تثبيت التـصورات         كما  ، التي اكتسبوها من مصادر أخرى    
أذهان التالميذ ما لم يتم التعرف على تصورات هؤالء التالميذ قبـل بدايـة               العلمية السليمة في  

تعليمهم تعليماً مقصوداً في العلوم وبما أن التصورات الخاطئة مقاومة للتغيير وتستمر أحياناً في              
التعليم الجامعي فإن ذلك يوضح مدى تأثير التـصورات الخاطئـة           البنية المعرفية للطالب حتى     

  .باعتبارها صورة من صور المعرفة العقلية على اكتساب المعرفة العلمية الصحيحة
  

أهمية التعرف على التصورات البديلة لدى التالميذ ) 2001 : 154 – 151، عبد السالم(ويجمل 
  :عن المفاهيم والظواهر العلمية فيما يلي

جيه المداخل واألساليب المناسبة للتعامل مع تصورات وعلـوم األطفـال وإحـداث             تو -1
  .التغيرات المناسبة في محتوى مناهج العلوم

استخدام أساليب تعليمية حديثة وغير تقليدية تحافظ على سالمة اللغة العلميـة ومعـاني               -2
 علميـة   الكلمات لدى كل من المعلم والتالميذ تؤدي إلى فهم صحيح وإدخـال مفـاهيم             

 .صحيحة
أن التعرف على الخلفية العلمية للتالميذ تساهم في فهم مصادر وأسـباب التـصورات               -3

 .وبالتالي التغلب عليها من خالل تحسين طريقة التفاهم بين المعلمين والتالميذ، البديلة
ضمان عدم إضافة التصورات البديلة على المفاهيم العلمية التي يدرسونها وذلك يتطلب             -4

 .غييرات جذرية لتصوراتهم حتى ال تؤثر على التصورات العلمية الصحيحةإحداث ت
التعرف على االختالف بين لغة اليومية السائدة بين التالميذ ومعاني الكلمات بالنسبة لهم              -5

وتصورات العلماء قد يسهم في تطوير اللغة الفنية للتالميذ وأن تكون ذات معانٍ دقيقـة               
 .ومحددة

 .يار المفاهيم التي ينبغي تعلمهاأنها تسهل عملية اخت -6
 .أنها تسهل عملية اختيار خبرة التعلم المناسبة للمفاهيم العلمية -7
  .أنها تبرز الهدف من النشاط التعليمي بما تحقق الفهم السليم -8
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بديلة هو تحديـد أهميـة       ويري الباحث أن المدخل األساسي باتجاه تعديل التصورات ال          
 مصادرها  ال العلوم وذلك من أجل التعرف على       للعاملين في مج    التصورات البديلة  التعرف على 

  .وإكسابها للطالب بشكل صحيحوأساليب تعديلها 
  

  :مصادر التصورات البديلة وأسباب تكونها
تحديد مصادر التصورات البديلة له أهميته ألن استراتيجيات التدريس التي تتبـع            يعتبر    

ولقد تناولت  . ع وتختلف حسب مصادر هذه التصورات     للحد من التصورات البديلة وتعديلها تتنو     
الكثير من الدراسات موضوع التصورات البديلة بالبحث والتقصي وتوصلت إلى العديـد مـن              
أسباب ومصادر تكون التصورات البديلة لدى الطالب من خالل هذه الدراسات تم رصد األسباب   

  .التالية لتكون التصورات البديلة لدى الطالب
  

  :المعلم -1
يعد المعلم مفتاح العملية التربوية وذلك ألنه يلعب دوراً بارزاً أو حاسماً فـي نجاحهـا                  

وألنه يمثل أهم العناصر األساسية في توجيه المتعلمين ويشكل المعلم حجر الزاوية في إحـداث               
 نجازهـا إذا  ين وهذه المهام يصعب على المعلم إ      التغير المفاهيمي للتصورات البديلة لدى المتعلم     

  . تنتقل إلى تالميذهصورات البديلة التي من الممكن أن المعرفية مليئة بالتكانت بنيته
  

  )1998 : 88، الرافعي( :ومن األسباب التي تجعل المعلم مصدراً من مصادر التصورات البديلة
أو موضوعات  أن المعلم ذاته لديه تصورات بديلة عن بعض المفاهيم العلمية لموضوع             -

 .العلوممعينة في مادة 
 .أن المعلم غير مدرب جيداً أو غير ملم بالمواد التي يدرسها -
 .أن المعلم ال يراعي مستويات التالميذ من حيث النمو المعرفي -
 .عدم تقبل بعض المعلمين للطبيعة المتغيرة للمعرفة العلمية -
 لخبرة السابقة ودون إعطـاء   أن المعلم يدرس المفاهيم العلمية بشكل مجرد ودون ربط با          -

 .الفرصة للحديث عن أفكارهم أو التعبير عن تصوراتهم خالل المناقشاتالطالب 
 .عدم تأكيد معلمي المرحلة االبتدائية على المفاهيم العلمية أثناء تدريسهم -
كن أن يؤدي إلى تصورات بديلة      عدم تدقيق المعلم في اللغة التي يعرض بها المفهوم يم          -

 . ظريات والظواهرالطالب عن القوانين العلمية والنلدى 
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  :ن أنفسهمالمتعلمو -2
  :في كثير من األحيان ما يكون المتعلم نفسه مصدراً للتصورات البديلة وذلك ألن

المعرفة التي يكتسبها الطلبة ذاتياً من خالل تفاعلهم مع بعضهم الـبعض ومـع البيئـة                  - أ
يرهـا  المحيطة بهم يؤدي إلى تكوين تصورات بديلة في أذهانهم وبالتالي صـعوبة تغي            

  .وتأثيرها سلباً على المعرفة العلمية الجديدة التي سوف يتعلمونها
 عدم توفر الدافعية لدى المتعلمين إلدراك العالقات التي تربط المفـاهيم مـع بعـضها                - ب

 .البعض
 .تدني المستوى العام للنمو العقلي واإلدراكي لدى الطالب - ت
 وفي كثير مـن     ات إضافية حصر خبرات المتعلم في الكتاب المدرسي وعدم وجود قراء         - ث

 .تكون الكتب المدرسية مصدراً للتصورات البديلةاألحيان 
  )2004 : 497، بعارة والطروانة(

  
 :الكتب المدرسية -3

قد ترجع بعض التصورات البديلة إلى الكتاب المدرسي الذي يعد مـصدر المعلومـات                
ينتج عنها سطحية فـي   درسي  للمتعلم وذلك ألن الكثافة المعرفية المطروحة من خالل الكتاب الم         

معرفة المتعلم ويصعب معها تحقيق العمق المعرفي المطلوب لـدى المـتعلم وافتقـار الكتـب                
المدرسية للشرح الكامل للمفهوم و اللغة التي يستخدمها الكتاب ربما تساهم في تكوين التصورات       

  )1998 : 640 ،زيتون. (البديلة ما لم تكن هذه اللغة تناسب المستوى المعرفي للطالب
  

ما يقدمه البالغون للصغار من شرح وتفسير غير سليمين علمياً عن بعـض الظـواهر                -4
 في  العلمية في البيئة المحيطة مما يؤدي إلى تكون تصورات بديلة لدى الصغار تختزن              

  )1998 : 89، الرافعي. (بنيتهم المعرفية وتنمو معهم
ها التلميذ وتطبيقاتها في حل المـشكالت       عدم الربط بين المعلومات والمفاهيم التي تعلم       -5

 .المرتبطة بها وكذلك المشكالت الحياتية
غير مجهزة باألدوات والوسائل التي     ) إن وجدت (معامل العلوم أو المختبرات المدرسية       -6

 .تساعد على القيام باألنشطة والتجارب المتعلقة بالمحتوى
في الكتـب   ) الخ.... ، فيزياء، أحياء، كيمياء(الفصل المفتعل بين مفاهيم المواد العلمية        -7

 .المدرسية وأثناء التدريس
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عدم تعرض الطلبة لخبرات ومواقف تعليمية كافية تسمح لهم باستخدام المفـاهيم فـي               -8
  )2001 :151، العطار. (والتصنيف والتعميملتميز ا

 حيث أن هناك اختالف في اللغة اليوميـة التـي يـستعملها           ، اللغة المستعملة في التعليم    -9
مثل مفهوم القوة الذي تختلف داللتـه       ، الطالب وتلك التي يستعملها في السياق المدرسي      

  )2001 : 43،الخالدي(. في الحياة اليومية للطالب عن معناه العلمي الصحيح في الفيزياء
 قد تساهم الرسوم اإليضاحية الموجودة في الكتاب المدرسي في تكـوين التـصورات              -10

تخدام النماذج في تقريب وتسهيل المفاهيم المجردة يؤدي أحيانـاً          البديلة باإلضافة إلى اس   
شـهاب  .  (إلى الخلط بين النموذج والحقيقة فيساهم في تكـوين التـصورات البديلـة            

  )1999 : 497، والجندي
بعض أسئلة االختبـارات وأسـاليب التقـويم    :  االختبارات وأساليب التقويم المستخدمة   -11

اس مدى حفظ الطالب للمعلومات وعدم مناقـشة أخطـاء          المختلفة أيضاً تعتمد على قي    
 )2003 : 237، بيومي. (الطالب مما يفقد التقويم هدفه ومعناه

  

ويري الباحث أن أسباب نشوء التصورات البديلة يتعدد بتعدد المصادر التي تنتج عنها               
حد ومنها بـل    ومن المفيد التعرف على هذه المصادر لتكون مدخالً لتالفيها وال         ، تلك التصورات 

تعديلها أيضاً سواء كان ذلك على مستوى المعلم أو الكتاب المدرسي أو البيئة المحيطة بكل من                
ومما ال شك فيه أن . المعلم والمتعلم أو اللغة التي يستخدمها المعلم أو طريقة التدريس المستخدمة  

 على الفهم العلمي الـسليم      بقاء هذه التصورات في أذهان المعلمين والمتعلمين يؤثر تأثيراً سلبياً         
  .للمفاهيم العلمية والظواهر الطبيعية كما أكدت ذلك العديد من الدراسات في هذا المجال

  

  :خصائص التصورات البديلة
التصورات البديلة لها العديد من الخصائص والسمات التي تتصف بها ويمكـن تحديـد              

  )2005 : 143، الفالح: (بعض خصائص التصورات البديلة فيما يلي
أن المتعلم يأتي إلى المدرسة ولديه العديد من التصورات البديلة عن األشياء واألحـداث          -1

  .التي تربطه بما يتعلمه
لكنه يحتاج لوقت في بنائها كما أنهـا        ، أن التصورات البديلة ال تتكون فجأة لدى المتعلم        -2

 .تتصف بصفة النمو والتي قد يبنى عليها مزيد من التصور الخطأ
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نماط التصور الخطأ ال تكون منطقية من وجهة نظر العلم ألنها تنـاقض وتخـالف               أن أ  -3
التفسير العلمي لكنها في الوقت نفسه  تكون منطقية من وجهة نظر المتعلم ألنها تتوافق               

 .مع بنيته المعرفية
التصورات البديلة ثابتة بدرجة كبيرة مما يجعل من الصعب تغييرها وخاصة باسـتخدام       -4

 .وتكون متماسكة ومقاومة للتغيير، س التقليديةطرق التدري
 .يشترك المعلمون مع التالميذ في نفس التصورات البديلة -5
غالباً ما تكتسب هذه التصورات في سن مبكرة كما أن وجودها ال يقتصر علـى سـن                  -6

معين حيث أثبتت الدراسات وجودها لدى كل األعمار ومن ثم فهي تتعدى حاجز العمر              
 .ميوالمستوى التعلي

التصورات البديلة ال تتعلق بثقافة معينة أو بجنس معين ولكنها ذات صبغة عالمية بحيث             -7
أن مستوى وطريقة تشكل هذه التصورات وتكرار حدوثها في ذهن التلميذ قـد يتغيـر               

 .بالعوامل التي يعيشها
يمكن استخدام استراتيجيات حديثة في تعديل التصورات البديلة داخل الفصل الدراسـي             -8

  . لتي تعني بإحداث التغير المفهوميوا
التصورات البديلة للتالميذ قد تؤثر في تفكيرهم حتى بعد فترة التدريس فيظل التالميـذ               -9

  . مقتنعون بأفكارهم ومفاهيمهم السابقة وتؤثر في تفسيراتهم للظواهر العلمية
لفهـم  فهـي تعـوق ا    ، هذه التصورات البديلة تؤثر سلباً على تعلم المفاهيم الصحيحة          -10

 .  الصحيح لدى المتعلم بل تدعم أنماط الفهم الخطأ وبالتالي تعيق تعلمه الالحق
 

ويري الباحث أن الخصائص السابقة للتصورات البديلة يظهر جلياً اسـتحواذها علـى             
عقول المتعلمين بتفسيرات تخالف وجهة النظر العلمية وهذه التصورات على قـدر كبيـر مـن       

 مما يجعلها تقف عائقاً أمام المتعلمين الكتساب تعلمهم الالحق بـصورة  التماسك ومقاومة التغيير 
بنائية سليمة سواء كان ذلك أثناء فترة تعلمهم في المدارس أو خالل حياتهم العمليـة والمواقـف      

واستخدام األساليب المناسـبة  . الحياتية ومن هنا يتضح أهمية الكشف عن هذه التصورات البديلة      
  . تعديلهاللكشف عنها ومن ثم

  

  :أساليب تشخيص التصورات البديلة
فال بد  ، يعتبر التعرف على التصورات البديلة هو الخطوة األولى في تعديلها أو تغييرها             

من توفير بيئة تشجع المتعلمين على إعادة التفكير في تصوراتهم وأفكارهم ومن تقـديم نمـاذج                
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توجد العديد من األساليب المستخدمة للكشف     واستراتيجيات حديثة لتعديل تلك التصورات البديلة،       
  .ونة لديهم حول المفاهيم العلميةعن تصورات التالميذ البديلة المتك

  

  )43:2004، أمبو سعيدي (:تصورات البديلةالالمستخدمة للكشف عن  من أهم األساليب  
 فيها يعطى الطالب عدداً من المفاهيم ويطلب منه ):Free Sort Task(التصنيف الحر  -1

  .تصنيفها بأكثر من طريقة دون تحديد الوقت
وفيها يعطى الطالب مفهوماً معيناً ويطلب منـه   ):Free Association(التداعي الحر  -2

كتابة أكبر عدد معين من التداعيات الحرة التي تخطر بباله حول هذا المفهوم في وقـت             
  .محدد

وعة مـن المفـاهيم   وفيها يعطى الطالب مجم ):Concept Map(الخارطة المفاهيمية  -3
. ويطلب منه عمل شبكة مفاهيمية تبين العالقات التي تربط المفاهيم مع بعضها البعض             

  .وتهدف إلى تحديد المفاهيم الناقصة في بنية المتعلم المعرفية
وفيها يتاح للطالب أن يعبر عن أفكاره  ):Classroom Discussion(المناقشة الصفية  -4

  .أن يتلقى آراء زمالئه في األفكار التي يطرحهاو، حول مفهوم ما في غرفة الصف
يتم فيها مقابلة كل طالب على حدة وسـؤاله   ):Clinical Interview(المقابلة العيادية  -5

عن مفهوم كعين وتفسير اختياره إلجابته وتستخدم مع هذه الطريقة طريقة أخرى مثـل              
 . طريقة جوين

  

  .ساليب تشخيص التصورات البديلة بعض أ)2001 : 23، خطايبة والخليل(كما يعرض   
 الذي يتكون مـن جـانبين األول   Vحيث يتم استخدام الشكل      ):Gowin(طريقة جوين    -6

الجانب المفاهيمي والثاني الجانب اإلجرائي ويربطهما األحداث واألشياء التي تكون في           
لـى  ويتم التفاعل بين الجانبين من خالل السؤال الرئيسي الذي يقع أع           ، Vبؤرة الشكل   

  . الذي أعده الطالب مع الذي أعده المتخصصV ويتم مقارنة الشكل Vالشكل 
وفيها يعطى الطلبة اختباراً قبلياً للكشف عـن األخطـاء           ):Pretest(االختبارات القبلية    -7

  .المفاهيمية الموجودة لديهم قبل تعليمهم
الطالب يكلف  ):Concept Structuring Analysis Technique(تحليل بناء المفهوم  -8

ثم ترتيبها مع تفسير سـبب      ، بتحديد المفاهيم التي يعرفها والمجلة على بطاقات صغيرة       
  .ترتيبها بهذا الشكل
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حيث يكلف الطلبة بالتعبير عن المفاهيم الموجودة عنـدهم حـول            ):Drawing(الرسم   -9
  .موضع معين بالرسم

 يـتم  وفيهـا  ):DOE) (Demonstrate, Observe, Explain( طريقة الحظ فسر  -10
ثم يجـرى أمامـه     ،  عن نتيجة  اً معيناً وصف عرض عملي للطالب ويسأل أن يقدم تنبؤ       

العرض العملي ومالحظة ما إذا كان هناك اختالف بين ما تنبأ به وبـين مـا الحظـه                  
 .وتفسير ذلك االختالف

  

  :أساليب األخرى للكشف عن التصورات البديلة) :2001141العطار،(كما يعرض   
 ):Concept Circle Diagrams(ية الدائرية للمفهوم  الرسوم التخطيط -11

 ):Computer Simulations( المحاكاة بالكمبيوتر  -12

 ):Sorting And Word Association Tasks( مهام ترابط الكلمات وفرزها  -13

 ):Venn Diagrams( أشكال فن  -14

ور  اختبارات الورقة والقلم ذات الشقين بحيث يتضمن الشق األول سؤاالً حول التـص             -15
 .تبرير اإلجابة التي اختارها، العلمي والشق الثاني

ويقصد بها إسـتراتيجية بـصرية   ): Graphic Organizers( المنظمات التخطيطية  -16
والخـرائط  ، ومن أمثلتها أشكال فن   ، وإبراز كيفية ارتباطها مع بعضها    ، لتنظيم المفاهيم 

  .العنكبوتية
  

تتكامل مع بعضها البعض للتنقيـب عـن        ويرى الباحث أن األساليب السابقة المختلفة         
التصورات البديلة في عقول التالميذ باختالف مستوياتهم العمريـة والثقافيـة كمـا أن تحديـد                
التصورات البديلة بواسطة األساليب السابقة أو غيرها يعتبر حجر األساس بل الخطوة األولـى              

  .نحو تعديل وتصويب هذه التصورات
  

  :ديلةكيفية تعديل التصورات الب
يتطلب تعديل التصورات البديلة أو التخلص منها أن يتحرك التالميذ عبر مرحلة مـن                

حيث ، التطور يظهر خاللها عدم انسجام واضح ما بين التصور البديل والمفهوم العلمي الصحيح            
وبالتالي يتم مساعدة التالميذ ، يحدث ما يسمى بالصراع المعرفي أو حالة من عدم االتزان العقلي        
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لى االنتقال إلى المفهوم المقبول علمياً والذي يساعدهم على مناقـشة أفكـارهم وتـصوراتهم               ع
  )2005 : 144،الفالح (.ليتوصلوا إلى تفسيرات أفضل تزيل ما لديهم من حالة عدم اتزان معرفي

  
وعندما ينجح المتعلم في التوصل إلى ذلك يجعله أكثر قدرة على المناقـشة والحـوار                 

وتصبح األفكار الجديدة له في وضع تنافسي مع األفكار الخاطئة          . سه ومع اآلخرين  العقلي مع نف  
التي كانت له ويجب إتاحة للنقاش التعاوني الجماعي بين الطالب والمعلمين علـى المـستويين               
الجماعي والفردي وذلك لتسهيل عملية الفهم وتمكين الطالب من التخلص من التصورات البديلة             

  .ى أساس علميالغير مستندة إل
أن هناك شروطاً ال بد أن تتحقق لكي يحـدث التغيـر   ) 1998 : 130زيتون (ويذكر   

  :المفهومي وهي
  .أن ال يرضى المتعلم عن مفاهيمه اآلنية -1
 .أن يحقق المتعلم أقل درجة ممكنة من فهم المفهوم الجديد بمعنى وضوح المفهوم الجديد -2
 .ديد لدى المتعلميجب أن تظهر معقوليته وفائدة المفهوم الج -3
يجب أن تظهر قوة المفهوم الجديد التفسيرية والتنبؤية من خـالل تقـديم استبـصارات                -4

 .دة لم يستطع تقديمها المفهوم الخطأواستكشافات جدي
  

  :استراتيجيات تعديل التصورات البديلة
وإحـالل  ، اقترح العديد من المربين إستراتيجيات عديدة للتخلص من التصورات البديلة           

 مـصطلح تكتيكـات التغيـر       مفاهيم سليمة مكانها ويطلق على تلك اإلستراتيجيات أو التكتيكات        
  :بعض هذه االستراتيجيات مثل) 2005 :145-144،الفالح(المفهومي وتذكر 

 .إستراتيجية التناقض المعرفي �
 .استخدام التشبيهات �
 .نموذج دورة التعلم �
 .المناقشة والعروض العلمية �
 .نائي العامنموذج التعليم الب �
 .خرائط المفاهيم �
 .Vالرسوم التوضيحية ذات الشكل  �
 .إستراتيجيات ما وراء العمليات المعرفية �
  .إستراتيجية التجسير �
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) بوسـنر (وتنطلق هذه اإلستراتيجيات من نظرية التغير المفهومي التي أرسى دعائمها             
) كـون (اصـرين أمثـال   انطالقاً من فكر فالسفة العلم المع) Posner etal. 1980(ومساعدوه 

)Kuhn 1970 ( و)الكاتوز) (Lakatos ( و) وكذلك مـن النظريـة البنائيـة    ) 1972وتولمان
 ،عبد الـسالم  (ويعرف )1998 : 630، زيتون). (أوزوبل(العامة للمتعلم ونظرية تشرب التعلم 

  ، تصور خاطئ عملية إحالل تصور مقبول علمياً محل:  التغير المفاهيمي بأنه62:2001)
فيعرف التغير المفاهيمي بأنه العملية التي يتم مـن خاللهـا   ) 2000 : 136، عبده(أما   

   .تعديل التصورات البديلة للتالميذ لتصبح متوافقة مع التصورات المقبولة علمياً
بأنها عملية التخلي عن المفاهيم البديلة التي يحملهـا  ) 2003 : 272المومني (ويعرفها   

  . صحيحة لتفسير الظواهر الكونية وبناء تفسيرات علمية سليمةالطالب ويعتقدون أنها
  

) التـدريجي ( والتغير التطوري    التغيير الجذري : ر المفاهيمي هما  ويوجد اتجاهان للتغيي    
 المدى   ذي  ويسمي أيضاً بالتغير   ،فهو تغير متعمق لمعرفة تصورات التالميذ     : أما التغير الجذري  

دث عندما يقوم الفرد بتعديل بعـض المفـاهيم المركزيـة أو            الواسع أو التكيف وهذا التكيف يح     
فإنه من ) السابقة(وفي حاالت عديدة عندما يوجد صراع بين المفاهيم الجديدة والقديمة           . األساسية

  بالتغير ذي  يسميو   ):التدريجي(أما التغيير التطوري     ).كبير(الضروري إحداث تكيف رئيسي     
وقد اسـتطاع    .من التوسيع واإلضافة في إثراء ودقة المعنى      المدى الصغير أو التمثيل وهو يتض     

في جامعة كورنيل بالواليات المتحـدة األمريكيـة تطـوير وتنفيـذ     ) Posner 1982(بوسنر 
وتقوم هذه اإلستراتيجية بتغيير المفاهيم الخطأ لدى       ، إستراتيجية تعتمد النظرية البنائية أساساً لها     

فـي  ) بوسـنر (وانطلـق   ، لفهم العلمي السليم لتلك الظاهرة    وإكسابهم ا ، الطالب حول ظاهرة ما   
إستراتيجيته من ضرورة تكامل المعرفة العلمية الجديدة مع المعرفة السابقة الموجودة في البنيـة              

  )2001 :163-162،عبد السالم (.المعرفية للمتعلم وذلك بهدف إحداث التعلم الفعال ذي المعنى
  

 في استبدال فهم علمي سـليم  – كما اقترحه بوسنر   –ويتلخص نموذج التغير المفهومي       
  :بالفهم الخاطئ لدى الفرد ضمن مرحلتين متتاليتين هما

  .مرحلة استكشاف أنماط الفهم الخاطئ لدى الفرد -1
وإستراتيجية مناسبة لتقييم الفهم الـسليم وذلـك عـن          ، مرحلة استخدام أسلوب للمعالجة    -2

 :طريق
وقـد  ، بشكل واضح ومعقـول وذي فائـدة  ، وم الجديدتنمية قدرة الفرد على تمييز المفه     - أ

  ).Assimilation(عرفت هذه المرحلة بمرحلة التمثيل 
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 تحقيق عملية قبول الفرد للمفهوم الجديد بشكل كامل وذلك من خالل مقايضة المفهـوم               - ب
الجديد على حساب إنقاص قيمة المفهوم القـديم وقـد أولـى العديـد مـن المـربين                  

وذلك من خالل التوسع في     ، التربية هذا النموذج اهتماماً خاصاً    والمتخصصين في مجال    
 )1994 : 19، صباريني والخطيب.. (دراسته ومحاولة توسيعه وتطويره

  

نموذجاً يتكون من خطوات عمليـة  ) West and Pines 1984) (ويست وباينز(وقدم 
  :التغير المفهومي في ثالث مراحل وهي

رحلة في إحساس المتعلم بأن لديه فهماً علمياً غير سليم          وتتمثل هذه الم  : مرحلة اإلدراك    -1
  .لظاهرة ما

وتتمثل هذه المرحلة في مقارنة المتعلم للمفهوم الجديد بـالمفهوم          : مرحلة عدم االتزان     -2
، بحيث يتولد لديه التناقض المعرفي    ، السابق غير السليم والذي يوجد في بنيته المعرفية       

 .لدى المتعلموما يترتب عليه من خالف مفهومي 
وتهدف هذه المرحلـة إلـى اسـتبدال التـصورات البديلـة            : مرحلة إعادة الصياغة     -3

بالتصورات العلمية الصحيحة والمفاهيم المتناقضة تعرض في هذه الحالة على أن يكون            
ويكون أكثر فعالية من الناحية التفسيرية      . التصور الجديد بالنسبة للتالميذ أكثر وضوحاً     

 )2000: 183 ،شبر. (نبؤية أكبر من التصور الموجودويكون له قوة ت
  

فقد قسم عملية ) 2006 : 29، البلبيسي(المشار إليه في ) Hashweh, 1986(أما حشوة 
  :أربع مراحل متتالية هيإلى التغير المفهومي 

  .الوقوف على بنية المفاهيم الموجودة لدى التالميذ وحصر أنماط الفهم الخاطئ لديهم -1
وم الجديد بشكل يكون فيه المفهوم مقبوالً ومقنعاً ومفيداً ويتعارض مع البنيـة      تقديم المفه  -2

 .المفهومية السابقة
حل الخالف المفهومي لدى مجموعة التالميذ الناشئ عن تناقض الفهـم الـسابق مـع                -3

 .المعرفة الحالية
علـى  تدعيم فهم التالميذ للمفهوم الجديد بربطه بواقع التلميذ ووضعه ضمن إطار يعينه              -4

 التي يمكن أن يتعـرض لهـا        التنبؤ والتفسير في المستقبل وحل المشكالت ذات العالقة       
 .التلميذ
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أن عمليـة التغيـر   ) Hewson & Thorley, 1989(ويرى كل من هيوسن وثورلي 
  :المفهومي يجب أن تقوم على ركيزتين رئيستين هما

تم قبوله و إحداث التغير المفهـومي       الشروط التي يجب أن تتوافر في المفهوم الجديد كي ي         : أوالً
  :وهذه الشروط هي

أن يكون المفهوم واضحاً وجلياً بالنسبة للمتعلم ليستطيع المتعلم فهمه واستيعابه وربـط               - أ
  .أجزائه

 أن يكون المفهوم الجديد معقوالً للمتعلم ومقبوالً ومقنعاً وذا معنى لديه ويثـق بـصحة                - ب
 .معناه وثباته

د مفيداً للمتعلم ويحمل قيمة بالنسبة للمتعلم ومبـرزاً للمـشاكل           أن يكون المفهوم الجدي     - ت
 .الموجودة لديه بحيث يصبح المتعلم قادراً على اقتراح الحلول المناسبة لتلك المشاكل

أن يكون المفهوم الجديد مصدراً لعدم الرضا حتى يكون مـصدراً لتـشكيك المـتعلم                 - ث
 .مفهومين الجديد والسابقبمعرفته السابقة مما يؤدي إلى التناقض بين ال

  

  :البيئة المفهومية: ثانياً
وهي البيئة التي تفرض المحيط الذي يحدث من خالله عملية التغير المفهومي وتـؤدي              

، وتعتمد البيئة المفهومية على بنية المفاهيم المتكونة لدى المـتعلم         ، إلى التعلم الفعال ذي المعنى    
مقدار تلك المفاهيم ونوع هذه المفاهيم ودرجـة نجـاح          و، وعلى درجة تعلقه بأنماط الفهم الخطأ     

المفاهيم الجديدة في حل التعارض المعرفي في معاني المفاهيم التي تحدث عند تقديم الخبـرات               
  )2000 : 184، شبر. (التعليمية الجديدة التي تتعارض مع الخبرات السابقة

قـد أضـافوا   ) Hewson and Thorley 1984(ويرى الباحث أن كل من هيوسن وثـورلي  
عنصراً جديداً لحدوث عملية التغير المفهومي وهو البيئة المفهومية وأن ذلك يزيد مـن فـرص                
نجاح عملية التغير المفهومي وذلك لزيادة مراعاة جميع العوامل والمتغيرات التي تحيط بعمليـة              

  .التغير المفهومي ولضمان حدوثه بنجاح
  

فية تحقيق عملية التغير المفهومي داخل الفـصل نمـوذج          ومن النماذج التي تهتم بالبحث عن كي      
) 2001 : 145، العطـار (المشار إليه في ) .Hewson M. and Hewson P(هوسن وهوسن 

  :ويعتمد هذا النموذج على الخطوات التالية
  .تصنيف أنماط المفاهيم الخاطئة الموجودة لدى المتعلمين حول ظاهرة معينة -
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 لـدى المتعلمـين     صورة التي تتالءم وبنية المفـاهيم الـسابقة       تنظيم المادة الدراسية بال    -
 . لديهم عن طريقوالمفاهيم الخطأ

ربط المفاهيم والمعرفة الجديدة بالسابقة أو تكامل مفهـوم مـع          ) Integration(التكامل    - أ
  .آخر

إكساب المتعلم القدرة على إدراك وفهم وتحقيق المفهـوم         ) Differentiation( التمييز   - ب
بديل المفاهيم بمعنى إبدال مفهوم محل آخر وذلك نتيجة الخالف الذي ينشأ لدى             الجديد وت 

 .المتعلم بين المفهومين
وذلك من خالل إيجـاد بيئـة   ) Conceptual Bridging) (الربط المفهومي(التجسير   - ت

مناسبة بحيث يتم ربط المفاهيم األساسية المجردة بخبرات مألوفـة ذات معنـى بحيـث      
وهذا النموذج يركز على بنية المادة الدراسية ، مجرد معقوالً لدى المتعلم يصبح المفهوم ال  

 .للتغلب على الخطأ في المفاهيم التي يتناولها
  

نموذج للتغير المفهومي ) 2001 : 86، أبو عطايا(ويقترح روميلهات ونورمانس المشار إليه في 
  :يمر بالخطوات التالية

  .المعلومات الصحيحة عن المفهوم المراد دراستهوفيها يتم تزويد المتعلم ب: التراكم   - أ
في هذه الخطوة يتم إعادة ترتيب أفكـار الطـالب بطريقـة جديـدة              :  إعادة التركيب    - ب

 . العالقة بينهماالكتشاف
وفيها استخالص االستنتاج الناجم عن تفاعل أفكار المتعلم السابقة         : التوليف أو الضبط      - ت

 .ومعلوماته الجديدة
  

اإلستراتيجية التالية لتعديل التصورات البديلـة  ) 2002 : 408 – 406، نزيتو(كما قدم 
  :خالل الخطوات الخمس التاليةوالتي تنفذ 

يكتب المعلم التصور البديل في أقصى الجزء األيـسر العلـوي مـن             : الخطوة األولى 
  .يرددها بصوت عال ويدعوهم لتأملهاالسبورة و

 الفكرة من خالل الحوار الجدلي أو مـن خـالل    يتم فيها تشكيك في هذه    : الخطوة الثانية 
  .القيام بالتجارب والعروض العملية وعرض أحداث متناقضة

 أو  رة الخطأ يتم بموجبها تقديم المعلم للفكرة الصحيحة ويكتبها مقابل الفك        : الخطوة الثالثة 
  .يوجه الطالب ألحد مصادر المعرفة
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 واألدلة على صدق الفكرة أو التصور الـصحيح         وفيها يتم تقديم البراهين   :      الخطوة الرابعة 
  .ديل عن الفكرة الخطأ أو المغلوطةالب

ألن ، وفيها يسمح للطالب باستخدام الفكرة الصحيحة في مواقف جديدة متنوعة         : الخطوة الخامسة 
  .ذلك يؤدي إلى تثبيت تلك الفكرة واالقتناع بها تماماً

  

  :ي من خالل الخطوات التالية وفي هذه الدراسة سيتم إحداث التغير المفهوم
  :ار التشخيصي القبليالتعرف على التصورات البديلة لدى الطالب من خالل االختب: أوالً
  :إعادة البناء المفاهيمي للطالب باستخدام إستراتيجية دورة التعلم حيث يتم فيها: ثانياً
حث عن حـل     شكل موقف محير أو مشكلة تتطلب الب       تقديم المفهوم العلمي للطالب على      - أ

  .لها
 مساعدة الطالب في إجراء بعض التجارب واألنشطة العلمية وطرح األسئلة للتوصـل             - ب

 .إلى حل المشكلة
 . التوصل إلى المفهوم العلمي السليم - ت
 .ها تعزيز المفهوم الجديد وتثبيته بتقديم مواقف جديدة يتم تطبيق المفهوم الجديد في - ث

  

  : على تعديل التصورات البديلة لدى الطالباالعتبارات والنصائح التي تساعد المعلم
 للمعلم تمكنـه مـن تعـديل    مجموعة من النصائح) 1998 : 99 – 98الرافعي (يذكر 
 التي توجد لدى الطالب والتي تستند إلى أهمية الحوار والمحادثة في عمليـة              الخطأالتصورات  

  :التعلم
  .تعلمأن يحدد تصورات الطالب عن المفاهيم المستهدفة قبل بدء ال -1
أن الفهم يأتي من خالل عمليات التقريب المتتالي ويتطلب بذل جهد عقلي ال يستهان به                -2

 .من قبل الطالب لذلك يتوجب على المعلم إعطاء الطالب الوقت والعمل
 .االستمرار في سؤال الطالب وتشجيعهم على التساؤل -3
ن أفكارهم حتـى لـو      توفير بيئة آمنة يشعر فيها الطالب أن لديهم الحرية في التعبير ع            -4

 .كانت تلك األفكار خاطئة
التأكيد على الطالب بأن عمل األخطاء يعد جزء عادي من أجزاء عمليـة الـتعلم وأن                 -5

الفرد يصل إلى عمل ناجح بعد ممارسة العديد من التدريب وعن طريـق الـتعلم مـن                 
 .أخطائه
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فيها وقـم   ساعد طالبك في الكشف عن أوجه الضعف        ، عند مواجهة نظرية غير وافية     -6
 .بقيادتهم نحو اكتشاف تفسيرات أكثر معقولية ووضح كيفية تفسيرها للمشاهدات

 .أعط السمات االبتكارية والجديدة في أفكار الطالب حقها من التقدير والمديح -7
 .استخدم أمثلة تاريخية لتوضيح أنواع األخطاء التي مهدت الطريق للتقدم العلمي -8
صورات البديلة المتأصلة فيهم وشجع الطالب علـى      تفحص معتقدات الطالب لمعرفة الت     -9

 .إدراك هذه المتناقضات وتعديل معتقداتهم
استخدم طرق وأساليب تدريسية متنوعة على نحو متبادل لمساعدة الطالب في كيفيـة              -10

 .تعلم وقراءة وفهم النصوص العلمية
يم ومـا   عالقات بـين المفـاه    استخدم خرائط المفاهيم كي يصبح طالبك أكثر وعياً بال         -11

 .يعرفونه
 

  .التصورات البديلةعالقتها بدورة التعلم و
ضوء العرض السابق للتصورات البديلة للمفاهيم والتي تعـوق تعلـم المفـاهيم العلميـة     في  

الصحيحة نشطت الدراسات والبحوث التربوية في اقتراح العديد مـن االسـتراتيجيات التـي     
 الصحيحة مكانهـا ولعـل      ة المفاهيم العلمي  تهدف إلي التخلص من التصورات البديلة وإحالل      

  دورة التعلم تكون أحد هذه االستراتيجيات الهامة في معالجة التصورات البديلة للمفاهيم العلمية 
  .من خالل ماهية دورة التعلم ومراحلها ومميزاتها ويبرز ذلك من خالل 
الفرد حالة مـن عـدم      حيث أنه من الشوط الالزمة ألحداث التغير المفاهيمي أن تتكون لدي            

 أن التصورات الموجودة لديه     بمعنيالرضا عن التصورات البديلة الموجودة في بنيته العقلية         
 دورة التعلم ومكوناتها نجد أنها      إليما ، وبالنظر    لن تعمل بكفاءة في تفسير ظاهرة أو حدث         

ألولي من  تحقق هذا الشرط من خالل تقديم المشكلة علي صورة حدث متناقض في المرحلة ا             
 إلـي مراحل دورة التعلم وهي مرحلة االستكشاف فمن خالل هذه المرحلة يـصل المـتعلم               

   )إحداث تكيف  ( تعديالت جوهريةالمختزنة في عقله تتطلب استنتاج مؤداه أن تصوراته البديلة 
ومن ثم يكون الشرط الثاني إلحالل التصور العلمي الجديـد          .    وذلك لحل المشكلة المطروحة     

و أن يصبح هذا التصور العلمي الصحيح واضحاً ومفهوماً فالمتعلم عندما يواجه بمفهوم جديد              ه
له   المكونة لم يستطيع  فهم المصطلحات     لن يصبح قادراً علي إدماجه يشكل منطقي في عقلة ما         

والواردة في داخل هذا التصور الجديد ويصبح هذا الشرط محققاً في المرحلة الثانية من مراحل               
 دورة التعلم وهي مرحلة تقديم المفهوم والتي يتم فيها تزويد التالميـذ بـالمفهوم أو                تراتيجيةإس

 هـذا  إدمـاج وبذلك يتم  ، االستكشافالمبدأ المرتبط بالخبرات الجديدة التي صادفتهم في مرحلة   
لم في عقل المتعلم من خالل تفسير الحدث أو الظاهرة والقدرة علي حل المشكالت التي               المفهوم  



 54

وتتكامل مراحل إستراتيجية دورة ، تستطيع التصورات البديلة الموجودة في عقل المتعلم أن تحلها
التعلم في إحداث التغير المفاهيمي مع بعضها البعض حيث تحقق الشرط الثالث إلحداث التغيـر               

 في  وهو أن يكون التصور الجديد خصباً ومثمراً ويقدم استبصارات واكتشافات جديدة          المفاهيمي  
موقف التعلم لم يستطيع أن يقدمها التصور البديل وهذا الشرط يتحقق في المرحلة الثالثـة مـن                 
مراحل دورة التعلم وهي مرحلة تطبيق المفهوم حيث يقوم التالميذ المفهوم الجديد في مواقـف               

ـ    ادئ تعليمية أخرى مشابهة ويتم خالل هذه المرحلة تعميم خبرات المتعلم السابقة من مفاهيم ومب
على مواقف جديدة ومن ثم اكتشاف خبرات جديدة ومن المالحظ أن هذا التتابع التعليمـي فـي                 
مراحل دورة التعلم من المتوقع أن يساعد الطالب في التغلب على التـصورات البديلـة التـي                 

  .يمتلكونها وحينئذ إذن تحدث عملية الموائمة والتكييف 
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

        
        اسات السابقةاسات السابقةاسات السابقةاسات السابقةالدرالدرالدرالدر

        
        
        

  الدراسات التي تناولت تشخيص التصورات البديلة الدراسات التي تناولت تشخيص التصورات البديلة الدراسات التي تناولت تشخيص التصورات البديلة الدراسات التي تناولت تشخيص التصورات البديلة : : : : احملور األولاحملور األولاحملور األولاحملور األول

 ....للمفاهيم العلمية وإسرتاتيجيات تعديلهاللمفاهيم العلمية وإسرتاتيجيات تعديلهاللمفاهيم العلمية وإسرتاتيجيات تعديلهاللمفاهيم العلمية وإسرتاتيجيات تعديلها     

        
        
        

 يف   يف   يف   يف  الدراسات التي تناولت إسرتاتيجية دورة التعلمالدراسات التي تناولت إسرتاتيجية دورة التعلمالدراسات التي تناولت إسرتاتيجية دورة التعلمالدراسات التي تناولت إسرتاتيجية دورة التعلم: : : : احملور الثانياحملور الثانياحملور الثانياحملور الثاني
 ....تدريس العلومتدريس العلومتدريس العلومتدريس العلوم
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  

علوم وضرورة تعلمهـا    مفاهيم العلمية والمكانة التي تحتلها في تدريس ال       نظراً ألهمية ال  
نجد الكثير من التربويين اتجهوا نحو دراسة المفاهيم وواقعها الفعلي في أذهان            . بطريقة صحيحة 

وقد أكدت الكثير من الدراسات علـى فاعليـة         ، المتعلمين وكذلك إستراتيجيات وأساليب تعلمها    
يسية القائمة على أفكار النظرية البنائية في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم           اإلستراتيجيات التدر 

القائمة على أفكـار    (وتهتم الدراسة الحالية بمعرفة أثر استخدام إستراتيجية دورة التعلم          ، العلمية
  .يم العلمية لدى طالب الصف السادسفي تعديل التصورات البديلة للمفاه) النظرية البنائية
 الباحث باستعراض بعض الدراسات التي لها عالقة مباشرة بموضوع الدراسـة            وسيقوم

  :وتسهيالً لعرض نتائج هذه الدراسات جرى تصنيفها في محورين، الحالية
  

الدراسات التي تناولت تشخيص التصورات البديلـة للمفـاهيم العلميـة           : المحور األول 
  :وإستراتيجيات تعديلها

  
  ): 2006 ،أحمد( دراسة -1

دفت هذه الدراسة إلي معرفة أثر استخدام نموذج بايبي البنائي في تدريس العلوم لتعديل ه
التصورات البديلة حول بعض المفاهيم العلمية لدي تالميذ الصف األول اإلعدادي فـي وحـدة               

  تشخيصي مفتـوح النهايـة للتعـرف علـى     الصوت في حياتنا وتمثلت أداة الدراسة في اختبار       
ة حول مفاهيم وحدة الصوت في حياتنا كما استخدم الباحـث اختبـار لقيـاس         التصورات  البديل  

 (60)عمليات العلم األساسية لدي تلميذات الصف األول اإلعدادي وتكونت عينة الدراسـة مـن             
تلميذة من طالبات الصف األول اإلعدادي بوالية صور بسلطنة عمـان وقـسمت العينـة إلـي           

تائج الدراسة إلي وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية           مجموعتين تجريبية وضابطة وقد دلت ن     
لصالح المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام نموذج بايبي  البنائي في اختبار التـصورات              

 وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعـة         لمطبق بعدياً كما دلت النتائج على     البديلة ا 
  . العلم البعديتالتجريبية في اختبار عمليا

  
  )2006 ، طلبة(  دراسة -2

 فاعلية خرائط الصراع المعرفـي فـي تـصحيح          هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على     
التصورات البديلة لبعض المفاهيم وحل المسائل الفيزيائية لدي طالب الصف األول الثانوي في             
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حث أداتين وقد استخدم البا، ثالث وحدات دراسية عن الشغل والطاقة الحرارية والطاقة الكهربية 
للدراسة تمثلت في اختبار لتحديد التصورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية فـي الوحـدات الـثالث               

 طالب من طالب الصف األول (69)واختبار حل المسائل  الفيزيائية وتكونت عينة  الدراسة من 
إلـي مجمـوعتين    الثانوي بمدرسة بتمدة الثانوية التابعة إلدارة بنها التعليمية وقد قسمت العينة            

 (36) طالب والمجموعة الثانية ضابطة وتتألف من        (33)المجموعة األولي تجريبية وتتكون من      
 وجود العديد من التصورات البديلة حول المفـاهيم الفيزيائيـة فـي    طالب وقد دلت النتائج على    

رائط الصراع اختبار تحديد التصورات البديلة كما أشارت النتائج إلي أنه بعد التدريس بواسطة خ
المعرفي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين في اختبار             

كم أشارت أيضا إلي وجود فـروق ذات داللـة          ،التصورات البديلة لصالح المجموعة التجريبية      
زيائيـة لـصالح    إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعتين في اختبار حل المـسائل الفي           

  .عة التجريبيةالمجمو
  
   ):2006،البلبيسي ( دراسة -3

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية المتناقضات فـي تعـديل              
التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف العاشر األساسي في وحدة الكميات           

لدراسة تمثلـت فـي اختبـار تـشخيص         الفيزيائية وقوانين الحركة وقد استخدمت الباحثة أداة ل       
من طالبات الصف   )  طالبة 72(التصورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية وتكونت عينة الدراسة من         

العاشر األساسي في مدرسة فهد األحمد الصباح الثانوية وقسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية             
جـود فـروق ذات داللـة        طالبة وقد دلت النتائج على عدم و       36وضابطة في كل مجموعتين     
بين متوسط درجات طالب المجموعتين مـن ذوات  ) 0.05α ≥ (إحصائية عند مستوى الداللة 

التحصيل المرتفع لصالح المجموعة التجريبية وعدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد               
بين متوسط درجات طالبات المجمـوعتين ذوات المـستوى التحـصيلي    ) 0.05α ≥ (مستوى 

ي اختبار التصورات البديلة البعدي كما أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللـة              المنخفض ف 
بين متوسط درجات طالبات المجمـوعتين ذوات المـستوى   ) 0.05α ≥ (إحصائية عند مستوى 

  .التحصيلي المرتفع في اختبار التصورات البديلة البعدي 
  
  )2005، الفالح( دراسة -4

 إدراك  ائط المفاهيم في تنمية القـدرة علـى        فاعلية خر  هدفت هذه الدراسة إلي استقصاء    
العالقات وتعديل التصورات الخاطئة في مادة العلوم في وحدة الحركة وتوازن األجـسام لـدي               

وقد استخدمت الباحثة أداتين لتحقيـق أهـداف        ، طالبات الصف الثاني متوسط بمدينة الرياض       
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ة من توع االختيار من متعدد ذي الشقين واألداة         الدراسة األداة األولي اختبار التصورات الخاطئ     
طالبة من طالبات   ) 130( إدراك العالقات بين المفاهيم وتكونت عينة الدراسة من          رالثانية اختبا 

ائط المفاهيم في تنميـة القـدرة   الثاني متوسط بمدينة الرياض وقد أسفرت النتائج عن فاعلية خر       
  .لمفاهيم في تعديل التصورات الخاطئة في مادة العلوم إدراك العالقات وعن فاعلية خرائط اعلى
  
  )2004، أمبوسعيدي( دراسة -5

 الـشائعة   اإلحيائيـة هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أهم أنماط األخطاء المفاهيمية           
مملكـة  (ونسبة شيوعها لدى طالبات الصف األول ثانوي في وحدة تصنيف الكائنـات الحيـة               

أسـئلة  ) 8(حث شبكة التواصل البنائية المكونة من ثالث شبكات بواقع          وقد استخدم البا  ) الحيوان
طالبة من طالبات الصف األول     ) 98(لكل شبكة طبقت على عينة الدراسة الوصفية المكونة من          

الثانوي بمحافظة مسقط وقد أسفرت النتائج عن شيوع عدد من األخطاء المفاهيمية لدى الطالبات              
  ".للفراشة جهاز دوري مغلق"و " البطة من ذوات الدم البارد"و " الحوت من األسماك: "منها
  
 ):2004، بعارة والطراونة( دراسة -6

هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص المفاهيم البديلة لمفهوم الطاقة الميكانيكية لدى طـالب             
يـر  الصف التاسع األساسي قبل تدريسهم المادة التعليمية واختبار مدى فعالية إسـتراتيجيات التغ        

المفاهيمي في مساعدة الطلبة على اكتساب الفهم العلمي السليم لمفهوم الطاقة الميكانيكية مقارنـة     
فقرة مـن   ) 36(بالطريقة التقليدية استخدم الباحثان اختباراً للكشف عن المفاهيم البديلة تالف من            

طالب ) 38( من   طبق على عينة الدراسة الوصفية المكونة     ، نوع االختيار من متعدد بثالث بدائل     
من طلبة الصف التاسع األساسي في مدرسة الحسينية األساسية للذكور باألردن وقـد أسـفرت               

ثم طبقـت إسـتراتيجية     ، النتائج عن شيوع العديد من المفاهيم البديلة لمفهوم الطاقة الميكانيكية         
سـت المجموعـة    بينمـا در  (طالباً  ) 19(التغير المفاهيمي على عينة الدراسة التجريبية البالغة        

وقد أسفرت النتائج عن فعالية إستراتيجيات التغير ) طالباً بالطريقة التقليدية) 19(الضابطة البالغة 
المفهومي في مساعدة الطلبة على اكتساب الفهم العلمي السليم لمفهوم الطاقة الميكانيكية مقارنـة              

  .بالطريقة التقليدية
  
 ):Taber, 2003( دراسة -7

، سة إلى تشخيص الفهم الخاطئ لدى الطالب حول مفاهيم الطاقة األيونيةهدفت هذه الدرا
سؤال من نوع ) 30(قانون كولوم ومبدأ حفظ الطاقة وقد تم استخدام اختبار تشخيصي مكون من        

وطبق على عينة الدراسة المكونة     ، الصواب والخطأ وقد ناقش هذا االختبار تأين ذرة الصوديوم        
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 مؤسـسة  17 سنة تخصص كيميـاء فـي       18 – 16عمارهم من   طالب وتراوحت أ  ) 334(من  
 67أن  : وقد أسفرت النتائج عن وجود مفاهيم بديلة لدى الطالب منها         ، بريطانية معظمها مدارس  

  .من العينة رأت أن كل بروتون في الذرة يجذب كل اإللكترونات% 
  
 ):م2003، السليم( دراسة -8

ت التدريسية البنائية على تعديل التصورات      هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر الممارسا      
استخدمت الباحثة اختباراً   ، البديلة لمفاهيم التغيرات الكيميائية لدى طالبات الصف األول المتوسط        

طالبة من طالبات الـصف     ) 240(للتصورات البديلة تم تطبيقه على عينة الدراسة المكونة من          
، قسمت العينة لمجموعتين تجريبية وضابطة    األول المتوسط في مدرستين من مدارس الرياض و       

وقد دلت النتائج على أن معظم الطالبات لديهن تصورات بديلة حـول المفـاهيم الـواردة فـي                  
 الهضم – التنفس – تخثر الدم – التغير الجيوكيميائي – الصدأ  –التغير الكيميائي   (االختبار وهي   

لتدريسية البنائية في تعديل التصورات البديلة      وفاعلية الممارسات ا  )  الطاقة – الحرارة   – المادة   –
  .حول مفاهيم التغيرات الكيميائية والجيوكيميائية لدى الطالبات

  
 ):2003، بيومي( دراسة -9

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األخطاء الشائعة التي تقع بها عينة مـن معلمـي                
وقد استخدم الباحـث عـدة      ، الكيميائيةالعلوم وطالب الصف الثالث اإلعدادي في كتابة المعادلة         

سؤاالً موزعة على ثالث محاور وطبقـت هـذه   ) 32(أدوات وهي استمارة للفحص تكونت من      
معلم علوم واستخدمت لفحص وتحليل المعادالت الكيميائيـة فـي دفـاتر            ) 25(االستمارة على   

حص إجابتهم فـي    طالباً وف ) 30(تحضيرهم كما استخدمت في فحص دفاتر الواجب المنزلي لِـ          
أسئلة ) 10(واختباراً تشخيصياً تكون من     ، ورقة إجابة ) 80(االمتحانات الشهرية حيث تم فحص      

طالب من طـالب  ) 300(طبق على   ....)  كتابة معدالت    – رسم أشكال    –إكمال شكل   (متنوعة  
استطالعاً ) 13(واستطالع للرأي بعدد    ، الصف الثالث اإلعدادي في مدارس إدارة المنيا التعليمية       

واستمارة ، موجهين من محافظة المنيا) 8(معلم أول و ) 20(معلم في الخدمة و ) 50(طبق على 
للكشف عن شيوع األخطاء من جزأين الجزء األول استخدم لمالحظة المعادالت أثنـاء كتابتهـا             

معلم والجزء الثاني خاص بالطالب اسـتخدم       ) 50(على السبورة من جانب المعلمين طبق على        
ورقة إجابة لالمتحانات الشهرية وفحص     ) 122(طالب وفحص   ) 83(لفحص دفاتر الواجب لِـ     

 وقـد أسـفرت     2002/2003ورقة إجابة المتحان الفصل األول للشهادة اإلعدادية للعام         ) 200(
النتائج عن وقوع معلمي العلوم في مجموعة من األخطاء الشائعة في كتابة المعادالت الكيميائية              
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وكثرة األخطاء الشائعة التي يقع فيها طالب الصف الثالث اإلعدادي في كتابـة             ، )9 (بلغ عددها 
  .وأن هناك أخطاء مشتركة بين المعلمين والطالب) 27(المعادالت الكيميائية بلغ عددها 

  
 ):2003، وآخرون، المومني( دراسة -10

بة الـصف الرابـع     هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المفاهيم البديلة التي يحملها طل          
األساسي حول بعض الظواهر الكونية قبل التدريس وأثر استخدام نموذج دورة الـتعلم المعتمـد           

، في معالجة هذه المفاهيم البديلـة     )  وودز - ويتلي   –بوسنر وزمالئه   (بشكل رئيسي على نماذج     
بق على عينة   فقرة ط ) 20(استخدم الباحثون اختباراً تشخيصياً من إعداد أربع معلمين تكون من           

وقد دلت  ، طالباً من طالب الصف الرابع األساسي في مدارس األردن        ) 83(الدراسة المكونة من    
نتائج التطبيق على عجز واضح في تفسير الظواهر الكونية لدى الطلبة المشاركين وبعد تطبيق              

يم التفـسير   من الطلبة من تقد   % 90إستراتيجية التغير المفهومي القائمة على دورة التعلم تمكن         
  .العلمي المقبول

  
 ):2002، أحمد( دراسة -11

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أهم الفهوم الخاطئة لبعض مفاهيم الميكانيكا التي يمتلكها             
الطلبة المعلمون بقسم الفيزياء بكلية التربية بتعز وأثر تدريس الميكانيكا على تـصحيح الفهـوم               

حث اختباراً مكوناً من ستة أسئلة مقالية للكشف عن الفهوم          استخدم البا ، الخاطئة لبعض مفاهيمها  
طالب وطالبة من طلبة المـستوى الثـاني        ) 40(الخاطئة طبقه على عينة الدراسة المكونة من        

فيزياء بكلية التربية بتعز وقد دلت النتائج على شيوع الفهوم الخاطئة في المفاهيم التي تناولتهـا                
كا والتطبيق البعدي لالختبار أسفرت النتائج عن تغير إيجابي فـي        وبعد تدريس الميكاني  ، الدراسة

  .شكل الفهوم الخاطئة
  

 ):2002، السيد( دراسة -12

هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص ورصد أكثر التصورات البديلة لمفاهيم وحـدة المـادة              
وديـولي  ظهوراً لدى الدراسات بمركز االنتساب الموجه بدبي والتعرف على فعالية الـتعلم الم            

وقد أعد الباحث   ، باسطوانات الليزر المدمجة في تصويب التصورات البديلة لمفاهيم وحدة المادة         
سؤاالً من نوع االختيار من متعدد ) 20(اختباراً للتصورات البديلة لمفاهيم وحدة المادة مكوناً من 

ات الدارسات فـي    طالبة هن جميع الطالب   ) 18(ثنائي الشق طبقه على عينة الدراسة المكونة من         
مساق علوم طبيعية في مركز االنتساب الموجه بدبي وقد أسفرت النتائج عـن حيـازة جميـع                 
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وبعد تطبيـق   % 75الدراسات لتصورات بديلة لمفاهيم وحدة المادة وأن نسبة شيوعها أكثر من            
ـ                ة أسلوب التعلم الموديولي أكدت النتائج عن فعالية هذا المدخل في تعـديل التـصورات البديل

  .للمفاهيم العلمية لوحدة المادة
  

 ):2002، العطار( دراسة -13

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد التصورات الخاطئة لدى المعلمين حول مفـاهيم األرض             
مفردة طبقه على عينة الدراسة     ) 52(وقد استخدم الباحث اختباراً تشخيصياً مكوناً من        ، والفضاء

كمـا أجـرى    ، علوم بالمرحلة االبتدائية بمحافظة القليوبية    معلماً من معلمي ال   ) 50(المكونة من   
من هؤالء المعلمين وقد أسفرت النتائج عن وجود تصورات خطأ عن           ) 10(مقابالت فردية مع    

األرض والنجـوم   "معظم المفاهيم العلمية المرتبطة بتدريس مفـاهيم األرض والفـضاء مثـل             
وقدم الباحث تصوراً مقترحـاً     ، " والخسوف والكواكب والقمر والليل والنهار وظاهرتي الكسوف     

  .للعالج قائم على المدخل البنائي
  

 )2002، الفرا( دراسة -14

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أخطاء الفهم الشائعة لدى طالب الصف التاسع في              
وأثره استخدام الخرائط المعرفية في تحسين تـصويب الفهـم الخـاطئ         ، وحدة الكيمياء المقررة  

أعد الباحث  ) الجدول الدوري والمحاليل الكيميائية   (ض المفاهيم الكيميائية المتضمنة في وحدة       لبع
فقرة طبقه على عينة ) 40(اختباراً تشخيصياً تحصيلياً من نوع االختيار من متعدد ذو الشقين من 

ي من تالميذ الصف التاسع من ست مدارس أساسية عليا ف         ) 319(الدراسة الوصفية المكونة من     
محافظة خان يونس وقد أسفرت نتائج هذا التطبيق عن انتشار الفهم الخاطئ للمفاهيم الكيميائيـة               

ثم طبق أسلوب الخرائط المعرفية على عينة الدراسـة التجريبيـة           ، المتضمنة في وحدة الدراسة   
عن وقد أسفرت النتائج ، تلميذاً من مدرسة ذكور خان يونس اإلعدادية لالجئين) 45(المكونة من  

  .تحسن جزئي في الفهم الخاطئ للمفاهيم الكيميائية
  

 )2002، عبد الرحمن( دراسة -15

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية نموذج التعلم البنائي في تعديل التصورات البديلـة        
، حول بعض مفاهيم ومبادئ الوراثة البيولوجية واالتجاهات نحوها لـدى الطالبـات المعلمـات             

راسة استخدم الباحث اختبار التصورات البديلة والذي يهدف لتحديد الفهم البديل           لتحقيق هدف الد  
صـح  ، فقرة من نوع االختيار مـن متعـدد  ) 40(وتكون االختبار من   ، لدى الطالبات المعلمات  
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طالبة من كلية التربية بأبها الفرقـة       ) 34(وخطأ واإلكمال طبقه على عينة الدراسة المكونة من         
طالبة من كلية التربية بأبها الفرقة الثالثة شعبة الفيزياء قبلياً فأسـفر    ) 37(كيمياء و الثالثة شعبة ال  

ثم طبقه بعدياً   ، عن ارتفاع النسبة المئوية للتصورات البديلة لدى الطالبات حول موضوع الوراثة          
بعد استخدام النموذج البنائي في التدريس فأسفرت النتائج عن فعالية النمـوذج المـستخدم فـي                
تصحيح التصورات البديلة لدى الطالبات حول موضوع الوراثة وتأثر الطالبات إيجابيـاً نحـو              

  .الوراثة والنمو اإليجابي في اتجاهاتهن
 

 )2001، خطايبة وخليل( دراسة -16

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة نسبة شيوع وأهم أنماط األخطاء المفاهيمية الكيميائية لدى           
ي العلمي في وحدة المحاليل من كتاب الكيمياء المقرر وتأثر شـيوعها            طلبة الصف األول الثانو   

وقد استخدم الباحثان اختباراً تشخيصياً للمفـاهيم       ، بالجنس ومعدل التحصيل في مبحث الكيمياء     
فقرة من نوع االختيار من متعدد موزع على خمس مجاالت طبق علـى عينـة     ) 42(تكون من   

طالبة من مدارس يزيد فيها شعب الصف األول الثانوي عن          طالب و ) 401(الدراسة المكونة من    
شعبة واحدة في محافظة إربد وقد أسفرت النتائج عن انتشار األخطاء المفاهيمية لـدى الـذكور                
أكثر من اإلناث ولدى طلبة المستويات المنخفضة بنسبة أكبر من شيوعها لدى طلبة المستويات              

  .العليا
  

 )2001، العطار( دراسة -17

ت هذه الدراسة إلى تحديد التصورات البديلة لدى الطالب المعلمـين حـول بعـض        هدف
وقد اسـتخدم   ، مفاهيم الكهربية ودراسة فعالية التجارب العملية في عالج هذه التصورات البديلة          

مفردة يتكون من شقين طبقه علـى عينـة الدراسـة           ) 16(الباحث اختباراً تشخيصياً مكوناً من      
لب وطالبة من طالب الفرقة الرابعة شعبة الطبيعة والكيمياء بكلية التربيـة            طا) 36(المكونة من   

وقد أسفرت النتائج عن شيوع التصورات البديلة وفعالية إستراتيجية التجارب العملية فـي        ، بتعز
  .تصويب التصورات البديلة

  
 )2001، عبد المسيح( دراسة -18

لمفاهيم البيئية لـدى األفـراد فـي        هدفت هذه الدراسة تحديد أهم التصورات الخاطئة ل       
، المجتمع ودراسة فعالية نموذج وفق دائرة التعلم في تصويب التصورات الخاطئة للمفاهيم البيئية        

سـؤال  ) 30(وقد استخدم الباحث اختباراً للمفاهيم البيئية من نوع االختيار من متعدد مكون من              
، طالب من الثانوية العامة) 100(كونة من وقد طبق هذا االختبار على عينة الدراسة الوصفية الم
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فرد حاصلين علـى مـؤهالت      ) 250(، فرد من الحاصلين على شهادة التعليم األساسي      ) 200(
فرد حاصلين على مؤهالت عليا وقد أسفرت نتـائج التطبيـق عـن وجـود               ) 250(متوسطة و 

ر بعد تعديله وفق    كما طبق االختبا  ، تصورات خاطئة عديدة لدى األفراد في المجموعات األربع       
طالب ) 42(سؤاالً على عينة الدراسة التجريبية المكونة من     ) 21(اإلستراتيجية المقترحة ليصبح    

وطالبة من المرحلة الثانوية في إدارة الزقازيق كما طبق عليهم النموذج التدريسي المقترح لتدل              
  .على فعالية النتائج في تصويب التصورات الخاطئة للمفاهيم البيئية

  
 )2000، صبري وتاج الدين( دراسة -19

هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن أهم مفاهيم ميكانيكا الكم التي ينبغي إكسابها لمعلمات              
العلوم قبل الخدمة بكليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية وعن األفكار البديلة األكثـر              

ئمة على بعض نماذج التعلم البنائي وخـرائط        شيوعاً لديهن ومدى فعالية إستراتيجية مقترحة قا      
وقد استخدم الباحثان استبانه تحديد أهم مفـاهيم        ، أساليب التعليم في تعديل األفكار البديلة لديهن      

من الخبراء  ) 20(ميكانيكا الكم التي ينبغي إكسابها لمعلمات العلوم قبل الخدمة طبقت على عينة             
 البنات والجامعات السعودية في مجـال ميكانيكـا الكـم           واألساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكلية    

مفردات كل مفـردة    ) 7(واختبار األفكار البديلة حول مفاهيم الكم مكون من         ، والفيزياء النووية 
بأربع بدائل ثم يلي كل مفردة جزء مفتوح تم تطبيقه على جميع طالبات الفرقة الرابعة من قسمي        

وتـم تطبيـق    ، )126(األقسام العلميـة بالريـاض وعـددهن        الفيزياء والكيمياء بكلية التربية     
من الطالبات الالتي شاعت عندهن أفكار      ) 60(اإلستراتيجية المقترحة على عينة تجريبية قوامها       

وقد أسفرت النتائج عن شيوع كثير من األفكار البديلة حول ميكانيكا الكم بين نسبة كبيرة               . بديلة
  .وفعالية اإلستراتيجية المقترحة في تعديل تلك األفكار، سةمن الطالبات المعلمات عينة الدرا

  
 )2000، عبده( دراسة -20

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أنماط المفاهيم البديلة لدى تالميـذ المرحلـة               
حول مفاهيم وحدة المادة ودراسة أثر نمـوذجي ميـرل تينـسون            ) الخامس االبتدائي (االبتدائية  

وقد استخدم الباحث تشخيصياً مـن      . التعلم الخماسية في تصويب المفاهيم البديلة     المعدل ودائرة   
سؤاالً وطبقه على عينة الدراسة الوصـفية       ) 20(نوع االختيار من متعدد ثنائي الشق مكون من         

طالب من طالب الصف الخامس بمحافظتي القاهرة والقليوبية وقد أسـفرت           ) 200(المكونة من   
ثم تم تطبيق االختبار بعدياً على عينة الدراسـة         ، ديد من التصورات البديلة   النتائج عن وجود الع   
طالباً كمجموعة تجريبية أولى درست وفقاً لنموذج ميرل تينـسون          ) 40(التجريبية المكونة من    
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طالباً كمجموعة تجريبية ثانية درست وفقاً لنموذج دائرة التعلم الخماسـية مـن             ) 38(و، المعدل
  .ضاء بالقاهرة وكان تأثير النموذجين كبيراً في تصويب التصورات البديلةمدرسة الدار البي

  
 )2000، شبر( دراسة -21

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء طبيعة فهم طالب الصف األول الثانوي العلمي لمفاهيم             
غير التركيب االلكتروني للذرة واختبار فعالية إستراتيجيات التغير المفهومي الصفية في إحداث الت 

وقد استخدم الباحث اختباراً تحصيلياً من نوع االختيار من متعدد بثالث بـدائل مـن              ، المفهومي
) 51"(طالباً من مدرسة حمد الثانوية بالبحرين       ) 98(طبقه على عينة الدراسة البالغة      ، بنداً) 26(

ة أنمـاط   وقد أسفرت النتائج عن كثر    " طالباً كمجموعة ضابطة  ) 47(طالباً كمجموعة تجريبية و   
الفهم الخطأ في أذهان الطالب لمفاهيم موضوع الدراسة وقد أدت إستراتيجيات التغير المفهومي             
إلى تحسن كبير في أداء الطالب وتفوقت على الطريقة التقليدية في تصحيح الفهم الخطـأ لـدى           

  .الطالب
  

 )1999، شهاب والجندي( دراسة -22

طالب الصف األول الثانوي البديلة عن      هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تصورات        
والتعرف على أثر كل    ، بعض المفاهيم العلمية المرتبطة بوحدة الطاقة الحرارية في مادة الفيزياء         

وقد استخدمت  ،  المعرفي في تصحيح هذه التصورات البديلة      Vمن نموذج التعلم البنائي والشكل      
من طالبات الصف األول الثانوي والصف الثاني طالبة ) 15(الباحثتان المقابالت اإلكلينيكية لعدد   

) 53(سؤاالً طبقت على عينة من طالبات الصف األول ثانوي          ) 35(واألسئلة المفتوحة   ، الثانوي
طالبة وقد أسفرت نتائج المقابالت اإلكلينيكية ) 51(طالبة وعينة من طالبات الصف الثاني ثانوي  
دى الطالبات ثم طبقت الباحثتان اختباراً تحصيلياً       واالختبار المفتوح عن وجود تصورات بديلة ل      

) 270(عبارة من نوع االختيار من متعدد من شقين على عينة الدراسـة التجريبيـة               ) 26(من  
طالب وطالبة من مدرستي شبرا الثانوية للبنات والتوفيقية الثانوية للبنين حيث تم اختيار ثـالث               

،  تدرس وفقاً لنموذج التعلم البنائي     1عة تجريبية   مجمو(فصول من كل مدرسة ليتم تقسيمهم إلى        
مجموعة ضـابطة تـدرس وفقـاً       ، V تدرس وفقاً لنموذج الشكل المعرفي       2مجموعة تجريبية   
قد أسفرت النتائج عن تفوق طرق التدريس وفقاً للفلسفة البنائية على الطريقـة         ) للطريقة التقليدية 

  .لةالتقليدية في التحصيل وتصويب التصورات البدي
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 )1999، العطار وفودة( دراسة -23

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أخطاء الفهم الموجود لدى الطالب المعلمين في الكيميـاء              
وقد ) الرسوم المتحركة والمماثلة  (الكهربية وتصويب هذه األخطاء من خالل استخدام الكمبيوتر         
طالب وطالبة  ) 16(يسية طبق على    استخدم الباحث اختبار أخطاء الفهم مكون من أربع أسئلة رئ         

من الطالب المعلمين في شعبة الطبيعة والكيمياء الرابعة بكلية التربية بينها وقد أسفرت النتـائج               
عن وجود أخطاء فهم لدى الطالب المعلمين وعن فعالية اإلستراتيجية في تحسين مستوى فهـم               

  .لعمليات المتصلة بهاالطالب وعالج أخطاء الفهم المتصلة بالكيمياء الكهربية وا
  

 )Yeo & Others, 1999( دراسة -24

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر برنامج حاسوبي في تغيير مفاهيم الطالب عن القـوة         
) 45(أعد الباحثون اختباراً تشخيصياً من نوع االختيار من متعدد من شقين مكون من           ، والحركة

طالب وطالبة من خمس فصول مختلفة أربـع        ) 58(سؤال طبق على عينة الدراسة المكونة من        
والفصل الخامس من طالب جامعة غرب      " الصف الثاني عشر  "منها في المدارس العليا باستراليا      

وقد أسفرت النتائج عن حمل التالميذ لمفاهيم متعارضة حول القـوة والحركـة وبعـد     ، استراليا
البرنامج وظهور درجة من التغير لوحظ التفاعل مع ) Free Body(تطبيق البرنامج الحاسوبي 

  .المفهومي لدى التالميذ
  

 ) Tahsin, 1999( دراسة -25

 –هدفت هذه الدراسة إلى التعرف ووصف المفاهيم البيئية القبلية التي يحملها الطـالب              
 قضايا بيئية هي الدفيئات واسـتنزاف طبقـة األوزون والمطـر            3عن  ) قبل الخدمة (المعلمون  
بنداً من جزئين جزء كمي اسـتخدم       ) 29(الباحث اختباراً مسحياً تكون من      استخدام  ، الحامضي

ال وال أعرف وجزء كيفي طلب مـن الطـالب تفـسير            ، فيه مقياس ليكرت بثالث إجابات نعم     
 طالبـاً   113وطبق االختبار على عينة مكونة من       ، إجابتهم في الفراغ المتروك لهم بعد كل بند       

عة الغرب المتوسط بأمريكا فـي المـستوى الثالـث والرابـع            في جام )  طالباً 22 طالبة و    91(
باإلضافة إلى مقابلة خمس تالميذ للكشف عـن مـستوى          ، ويدرسون مساق طرق تدريس العلوم    

 المعلمين يمتلكون عـدداً     –معرفتهم ومفاهيمهم القبلية وبتحليل البيانات اتضح أن معظم الطالب          
  .ضوع الدراسةكبيراً من األفكار الخاطئة عن المفاهيم مو
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 )1998، الرافعي( دراسة -26

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد بعض التصورات البيئية الخاطئة التي يوجد لدى طالبـات   
وقد استخدم الباحث اختبـاراً     ، قسمي علم الحيوان والنبات بكلية التربية األقسام العلمية بالرياض        

) 80(بق على عينة الدراسة المكونـة مـن         بنداً من نوع االختيار من متعدد ط      ) 20(مكوناً من   
وقـد أسـفرت    ، طالبة من طالبات قسمي الحيوان والنبات بكلية التربية األقسام العلمية بالرياض          

  .النتائج عن وجود تصورات بيئية خاطئة وشيوع بعضها بنسبة كبيرة
  

 )Windschitl & Andre, 1998( دراسة -27

ة بالكمبيوتر لتحسين التغير المفاهيمي بناء على       هدفت هذه الدراسة إلى استخدام المحاكا     
 أداة لمـسح معتقـدات التالميـذ        -1: استخدم الباحثان عدة أدوات وهي    ، مبادئ النظرية البنائية  
البنود عبارة عن عبارات تعكس معتقدات      ، فرع منطقي ) 12(بنداً في   ) 63(المعرفية تكونت من    

 -2،  معارض –د اتخذت تدريجاً خماسياً ما بين موافق        البنو، التالميذ عن طبيعة المعرفة والتعلم    
 اختبار  -3، بنداً) 24(اختبار قبلي من نوع االختيار من متعدد لمفاهيم القلب الوعائي تكون من             

 اختبار بعدي من نوع االختيار من متعدد هـو          -4، بنداً) 22(بعدي لمقارنة المفاهيم تكون من      
طالباً من غير   ) 250(دوات على عينة الدراسة المكونة من       طبقت هذه األ  . نفسه االختبار القبلي  

طلبة مبتدئين ومن السنة الثانيـة فـي        (تخصص البيولوجي في جامعة الغرب األوسط بأمريكا        
حيث تقسم العينة إلى مجموعتين مجموعة ضابطة درست موضوعات القلب الوعـائي            ، )الكلية

أمـا  ، توبة تقود إلى النتـائج المطلوبـة      وفق برنامج حاسوبي وصفي حيث يتبعون تعليمات مك       
المجموعة التجريبية فدرست موضوعات القلب الوعائي باستخدام برنامج حاسوبي صمم وفـق            

وقد أظهرت النتائج أن الطـالب الـذين تعلمـوا          ، خطوات استكشافية قائمة على مواقف بنائية     
كثر من زمالئهم في المجموعة     بطريقة المحاكاة االستكشافية أظهروا تحسناً في تعديل مفاهيمهم أ        

  .الضابطة
  

 )1998، زيتون( دراسة -28

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن التصورات البديلة لدى تالميذ المرحلـة اإلعداديـة              
اسـتخدم الباحـث    ، حول بعض المفاهيم والظواهر الطبيعية في مقررات العلوم وأسباب تكونها         

طبق على  ، سؤاالً) 14(تيار من متعدد ثنائي الشق مكون       اختباراً من نوع الورقة والقلم فئة االخ      
تلميذ وتلميذة من الصف الثالـث اإلعـدادي مـن مدرسـتين     ) 100(عينة الدراسة المكونة من    
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وقد أسفرت النتائج عن شيوع التصورات البديلة لدى الطلبة وأكثرها في مجال ، بمحافظة البحيرة
  .م األرضالفيزياء ثم الكيمياء ثم البيولوجيا وعلو

  

 )1998، الخالدي( دراسة -29

هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص المفاهيم لدى طلبة الصف الحادي عشر العلمي حـول              
وقد استخدم الباحث اختباراً تشخيصياً من نوع االختيار من متعـدد      ، موضوع الروابط الكيميائية  

، محافظتي رام اهللا والبيرة    مدرسة في    12طالباً من   ) 332(طبقه على عينة الدراسة المكونة من       
مفهوماً بديالً حول موضوع الروابط الكيميائية وقد ) 23(وقد أسفرت النتائج عن حمل الطلبة لِـ       

  .بينت الدراسة أن للكتاب المقرر دور في نشر المفاهيم البديلة لدى دارسيه
  

 )1998، زيتون( دراسة -30

ى عينة من طـالب الـصف األول        هدفت هذه الدراسة إلى تحديد التصورات البديلة لد       
ودراسة فعالية إستراتيجية   ، حول مفاهيم القوة والحركة   ) قبل الخدمة وأثناءها  (الثانوي والمعلمين   

وقد استخدم الباحـث    ، التحليل البنائي في تصويب تصورات طالب الصف األول الثانوي البديلة         
طبـق  ، لتحديد التصورات البديلـة   ) FCI(مفردة واختباراً   ) 29(قائمة مفهوم القوة المكونة من      

طالب وطالبة من طالب الفرقة الرابعة قـسم فيزيـاء وكيميـاء            ) 148(قائمة مفهوم القوة على     
معلماً ومعلمـة مـن معلمـي الفيزيـاء     ) 76(بكليتي التربية بدمنهور واإلسكندرية وأيضاً على  

 طالباً وطالبة من طالب     )101(على  ) FCI(وطبق اختبار   ، بالمدارس الثانوية بمحافظة البحيرة   
الصف األول الثانوي من مركزي حوش عيسى وادكو بمدرسة البحيرة الثانوية بمحافظة البحيرة             

طالبة من طالبات الـصف األول الثـانوي بمدرسـة          ) 72(وعلى العينة التجريبية المكونة من      
جية فـي تـصويب     وقد أسفرت النتائج عن فعالية اإلسـتراتي      ، الثانوية دمنهور بمحافظة البحيرة   

  .التصورات البديلة
  

 )1998، الكرش( دراسة -31

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فهم طالب الصف األول اإلعدادي للمفـاهيم              
المتضمنة في وحدة المجموعات واختبار فعالية إستراتيجيات التغير المفهومي الصفية في إحداث            

وقد استخدم الباحث اختباراً تحـصيلياً  . الء الطالبالتغير المفهومي لمفاهيم المجموعات لدى هؤ   
 مفردة من نـوع الـصواب       20 مفردة من نوع االختيار من متعدد و       20(فقرة  ) 40(مكون من   
 طالبـاً كمجموعـة     37(طالباً  ) 76(وقد طبق االختبار على عينة الدراسة المكونة من         ) والخطأ
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وقد ،  بن زياد اإلعدادية بمدينة الدوحة     من مدرسة طارق  )  طالباً كمجموعة ضابطة   39تجريبية و 
أسفرت النتائج عن تدني المعرفة المفاهيمية لدى مجموعة من الطالب فـي المفـاهيم المتعلقـة              

وعلى فعالية استخدام إستراتيجيات التغير المفهومي في تكوين الفهم العلمي          ، بوحدة المجموعات 
  .السليم للمفاهيم

  
 )Vaz & Others. 1997( دراسة -32

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن المفاهيم البديلة في موضوع تغذية النبات لدى طالب         
السنة األولى واألخيرة تخصص البيولوجي والجيولوجيا في جامعة البرتغال ومناقشة أسباب هذه            

بنداً كل بند يحـوي     ) 11(الجزأ األول تكون من     ، استخدم الباحثون اختباراً من جزئين    ، المفاهيم
الجزء ، مين يكلف الطالب بالربط بينهما بما يوضح دورهما في عملية البناء الضوئي للنبات    مفهو

طبق االختبار على عينة الدراسة وقـد       ،  بنود من نوع االختيار من متعدد      )4(الثاني تكون من    
  .أسفرت النتائج عن وجود مفاهيم بديلة لدى الطلبة عن موضوع الدراسة

  
 )1996، السليم( دراسة -33

هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى معرفة طالبات الصف األول الثانوي بمدينـة              
الرياض للمفاهيم الكيميائية وتشخيص المفاهيم التي قد تكون خاطئة لديهم وقد استخدمت الباحثة             

طبقته علـى   )  التطبيق - الفهم   –التذكر  (سؤاالً من ثالثة أقسام     ) 63(اختباراً للمفاهيم تكون من     
طالبة من ست مدارس من المدارس الثانوية بمدينة الريـاض          ) 360(نة الدراسة المكونة من     عي

، لتتوصل إلى أن معظم أفراد العينة لم يتمكنوا من تذكر أو معرفة التعريف الـصحيح للمفهـوم                
يم  العينة لم يتمكنوا من فهم واستيعاب المفاه        3/2، والغالبية لم تتمكن من فهم المفاهيم الكيميائية      

  .الكيميائية
  

 )1995، يوسف( دراسة -34

هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص الصعوبات الخاصة بكفايات تقويم الطـالب المعلمـين         
وأثر البرنامج المقتـرح  ، للفهم الخاطئ في العلوم وعالقته بالخلفية العلمية لدى الطالب المعلمين 

وقد استخدمت الباحثـة    ،  العلوم في تحسين قدرة المعلمين على تحديد وتصحيح الخطأ في مجال         
) 30(سؤاالً واختباراً تحصيلياً مكوناً من      ) 30(اختباراً لتحديد كفايات التقويم الخاطئ مكوناً من        

طالب مـن الـصف     ) 60(سؤاالً موضوعياً وقد طبقت األدوات على عينة الدراسة المكونة من           
وقد أسفرت النتائج عن قصور كفايـات       ، الثاني شعبة التعليم األساسي بكلية التربية بكفر الشيخ       
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وأن اخـتالف الخلفيـة     ، تقويم الفهم الخاطئ وتحديد الخطأ وعالج الخطأ لدى الطالب المعلمين         
وقد أثر البرنـامج المقتـرح      ، العلمية لهم يؤثر على قدرتهم على تحديد وتصحيح وعالج الخطأ         
طأ ولكنه لم يكن له أثر علـى        على نمو كفايات تقويم الفهم الخاطئ وتصحيح الخطأ وعالج الخ         

  .نمو كفاية تحديد الخطأ
  

 )Palmer, 1994( دراسة -35

هدفت هذه الرسالة إلى التعرف على مفاهيم الطالب عن تأثير القـوى علـى األجـسام            
طالـب  ) 275(أسئلة طبقه على عينة مكونة مـن        ) 8(وقد أعد الباحث اختباراً من      ، المتحركة

% 10 مدرسة في نيوكاسل كما أجري مقابالت فردية مـع           )11(وطالبة في الصف العاشر من      
من التالميذ كان لديهم فهم خاطئ حول القوى        % 70من العينة وقد أسفرت النتائج عن أكثر من         

  ).الكرة(المؤثرة على األجسام المتحركة 
  

 )1994، الكيالني( دراسة -36

مادة التكوينيـة لألجـسام     هدفت هذه الدراسة إلى بحث طبيعة األفكار المتعلقة بأصل ال         
وقد استخدمت الباحثة سؤالين مـن نـوع األسـئلة          ، الحية لدى معلمي المرحلة االبتدائية الدنيا     

حيث تم تطبيق هذه األسئلة علـى       ، المفتوحة للكشف عن البنية المفاهيمية لدى الطالب المعلمين       
وقـد أسـفرت    ، ردنمعلم صف في المنطقة الوسطى من األ      ) 100(عينة الدراسة المكونة من     

  .النتائج عن أن معلمي المرحلة االبتدائية لديهم سوء مفاهيم متأصل حول موضوع الدراسة
  

 )1994، صباريني والخطيب( دراسة -37

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء طبيعة وفهم طالب الـصف األول الثـانوي العلمـي               
 فاعلية إستراتيجية التغير المفهومي     واختبار، لمفاهيم حركة األجسام في مجال الجاذبية األرضية      

وقـد  ، الصفية في إحداث عملية التغير المفهومي لمفاهيم الحركة في مجال الجاذبية األرضـية            
طبقه على عينة الدراسة المكونـة مـن        ، فقرة) 12(استخدم الباحث اختباراً تحصيلياً مكوناً من       

طالباً من مدرسة إربد الثانويـة  ) 35 (طالباً من مدرسة إربد الثانوية كمجموعة تجريبية و     ) 40(
وقد أسفرت النتائج عن تدني مستوى تحصيل الطالب في اختبار مـستوى            ، كمجموعة ضابطة 
وتفوق إستراتيجية التغير المفهومي على الطريقة التقليدية في إزالة أنماط الفهم           ، معرفة المفاهيم 

  .هيمالخاطئ لدى الطالب وإكسابهم الفهم العلمي السليم للمفا
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 )1994، السعدني( دراسة -38

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التصورات المختلفة للطالب وأفكارهم عن الزالزل      
وقد استخدم الباحث المقابالت الشخصية مع استخدام جهاز        ، وأسبابها والفرق بينها وبين البراكين    

طالبـاً وطالبـة مـن مدينـة        ) 77(التسجيل الصوتي لطلبة المرحلة االبتدائية الذين بلغ عددهم         
) 526(أسئلة مقالية لطلبة المرحلة اإلعدادية بلغ عددهم        ) 7(واستمارة بحث مكونة من     ، دمنهور

طالبـاً وطالبـة مـن    ) 825(طالباً وطالبة من مدن دمنهور وطنطا وشبين الكوم والزقـازيق و  
 أسفرت النتائج عن خلـط      وقد. المرحلة الثانوية من مدن دمنهور وطنطا وشبين الكوم والقاهرة        

لم يتمكن معظم أفراد العينة مـن معرفـة أسـباب           ، بعض أفراد العينة بين الزالزل والبراكين     
  .تصورات أفراد العينة عن الزالزل تختلف من مرحلة ألخرى، الزالزل

  
 )1993، حسن( دراسة -39

نويـة  هدفت هذه الدراسة التعرف على التصورات الخاطئـة لطالبـات المـرحلتين الثا            
ودراسة أثر اسـتخدام التـشبيهات العلميـة        ، والجامعية عن مفهوم القوة والقانون الثالث لنيوتن      

وقد اسـتخدم   ، مقارنة باألسلوب التقليدي المتبع على تصويب التصورات الخاطئة ألفراد العينة         
لبة من  طا) 80(الباحث اختباراً لتحديد التصورات الخاطئة طبقه على عينة الدراسة المكونة من            

طالبات الصف الثاني الثانوي بإحدى المدارس الثانوية بمدينة العين حيث تـم تقـسيمهن إلـى                
طالبة مـن طالبـات     ) 60(مجموعتين إحداهما مجموعة تجريبية واألخرى مجموعة ضابطة و       

المستوى الثالث بكلية التربية جامعة اإلمارات وتم تقسيمهن أيضاً إلـى مجمـوعتين تجريبيـة               
قد أسفرت النتائج عن وجود تصورات خاطئة حول مفهوم القوة والقـانون الثالـث              و، وضابطة

وأن أسلوب التشبيهات العلمية كان لـه   ، لنيوتن لدى الطالبات سواء المرحلة الثانوية أو الجامعية       
  .أثر في تصويب تصورات أفراد العينة مقارنة باألسلوب التقليدي

  
 ) Benson & Others, 1993( دراسة -40

دفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تنوع ونسبة سيطرة المفاهيم القبلية التي يحملها طلبة        ه
طالب وطالبة من   ) 1098(استخدم الباحثون مقابالت إكلينيكية مع      ، الجامعة عن طبيعة الغازات   

حيث تم عرض أنبوبتا اختبار متماثلتين إحداهما مملـوءة    ، مستويات مختلفة في والية كاليفورنيا    
) 0.5الـضغط الجـوي   (واألخرى تم تفريغها حتى المنتصف    ) 1الضغط الجوي   (ء الغرفة   بهوا

وقد أظهرت الرسومات وجود عدد محدود      ، وكلف الطالب برسم سلوك الهواء في كال األنبوبتين       
  .من المفاهيم القبلية المتعلقة بطبيعة الغازات
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 )Clement, 1993( دراسة -41

ر إستراتيجية التشابه الربطي وبديهيات التثبيت علـى        هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أث     
سـؤاالً  ) 15(استخدم الباحث اختباراً تشخيصياً تكـون مـن         ، المفاهيم القبلية الفيزيائية للطالب   

طالبـاً كمجموعـة    ) 150(طبقه على عينة الدراسة المكونة مـن        ، للكشف عن المفاهيم القبلية   
 طـالب المرحلـة الثانويـة فـي واليـة           طالباً كمجموعـة ضـابطة مـن      ) 55(تجريبية و   

Massachusettes ،          قام الباحث باالستعانة بدروس تجريبية في ثالث وحـدات دراسـية هـي
حيث كان يتم تقـديم مجموعـة مـن         )  القانون الثالث لنيوتن   – قوة االحتكاك    –القوى العادية   (

، ينها وبين الحالة األصلية   الحاالت الربطية الوسطية ومناقشتها مع الطلبة إليجاد ترابط وتشابه ب         
وقد أثبتت الدراسة أن اإلستراتيجية المستخدمة ساعدت الطالب على تغيير مفاهيم البديلة وتفوقت 

  .المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في االختبار البعدي
  

 )Odom & Barrow, 1993( دراسة -42

اصـتي االنتـشار والـضغط      هدفت هذه الدراسة إلى تحديد التصورات البديلة عـن خ         
األسموزي لدى الطلبة المبتدئين بالجامعة في والية كولومبيا والملتحقين بفـصل تمهيـدي فـي              

بنداً من نوع االختيار من متعـدد ذو الـشقين        ) 12(استخدم الباحثان اختباراً تكون من      ، األحياء
وقـد أسـفرت    ) البـة  ط 66 طالباً و  51(طالباً  ) 117(طبق على عينة الدراسة التي تكونت من        

  .النتائج عن وجود مفاهيم خاطئة لدى الجنسين في موضوع الدراسة
  

 )1992، النمر( دراسة -43

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تمسك تالميذ المرحلة اإلعداديـة والثانويـة              
وقد اسـتخدم   ، بمفاهيمهم البديلة عن المعادلة الجبرية عند تعاملهم مع المعادلة الكيميائية الرمزية          
تلميـذ  ) 1183(الباحث اختباراً تشخيصياً من عنصر واحد طبقه على عينة الدراسة المكونة من     

تلميذ وتلميذة بالصفين الثاني والثالث اإلعدادي فـي        ) 4191(وتلميذة بالمرحلة الثانوية العامة و    
شار حالة احتفـاظ  وقد أسفرت النتائج عن انت . مدارس محافظة اإلسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة     

التالميذ مفاهيمهم البديلة الحدسية حول معنى ووظيفة اإلشارات الرياضية الجبرية في المعادالت            
  .الكيميائية

  

 )Brown, 1992( دراسة -44

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر استخدام األمثلة والتشبيهات لعالج المفاهيم الخاطئـة             
كالهمـا  )  التوضيح الربطـي –االقتباس النصي (دريسيين طبق الباحث نموذجين ت  ، في الفيزياء 
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يتكون من سبعة فقرات قصيرة وبعد قراءة كل فقرة يكلف الطالب باإلجابة عن أسئلة لتركيـز                
طبق هذين النمـوذجين علـى   . اهتمامهم حول مضمون الفقرة وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة       

سة ثانوية تخصص كيمياء وسوف يدرسون      طالباً تطوعوا إلجراء مقابالت معهم من مدر      ) 21(
الفيزياء في السنة القادمة تم تقسيمهم ألربع مجموعات فرعية وكل مجموعة قـسمت نـصفين               

استخدم ، النصف األول درس باستخدام االقتباس النصي والنصف الثاني درس بالتوضيح الربطي
تخدام األمثلـة فـي أسـلوب       أسئلة قبل وبعد المقابلة وقد أسفرت النتائج عن أن اس         ) 5(الباحث  

وأن أسلوب اإليضاح الربطي أكثر فاعليـة فـي         ، التدريس التقليدي يمكن أن يكون عديم الفائدة      
  .إحداث التغير المفاهيمي

  
 )Berg & Brouwer, 1991( دراسة -45

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة المدارس العليا في مجال       
الجاذبية ومدى وعي المعلمين بمفاهيم تالميـذهم البديلـة ومـا اإلسـتراتيجيات التـي               القوة و 

استخدم اختبار مكون من أربع أسئلة تم تطبيقـه         ، يستخدمونها للتعامل مع مفاهيم الطالب البديلة     
 فـي   Edmontonطالباً انهوا الصف التاسع من مدرسة       ) 315(على عينة الدراسة المكونة من      

 فـي كنـدا وقـد    Edmonton & Albertaمعلم فيزياء من مدرستي ) 20( مع كندا ومقابالت
أظهرت النتائج أن التالميذ يحملون مفاهيم بديلة في مجال القوة والجاذبية هي نفـس المفـاهيم                

 المعلمين يحملون واحد أو أكثر من المفاهيم        3/1البديلة التي كشفت عنها دراسات سابقة كما أن         
  .تخدمون إستراتيجيات تدريسية غير ناجحة في تعديل المفاهيم البديلةالقبلية والمعلمون يس

  
  

 : التعليق على دراسات المحور األول

  :فبالنسبة لألهدا
فقط وتحديـد   ) المفاهيم الخاطئة ( إلى تشخيص التصورات البديلة       الدراسات هدفت بعض  -1

، 94 الكيالنـي ، 92نـوح   ، 92النمـر   (كدراسة كل مـن     ، نسبة شيوعها لدى الطالب   
بيومي ، 2002العطار  ، 2001خطابية والخليل   ، 98الخالدي  ، 98زيتون  ، 94لسعدني  ا

 Taber 2003 , Plamer 94 , Benson And(       و )2004أمبو سعيدي ، 2003
Others 93 ,     Berg and Brouwer 91 , Renner And Others 90 , Kruger 
and Summer 88 ,.( Khalid 99 , Vaz & Others 97 , Odom & Barrow 

93 , Stavy 90 
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بينما هدفت بقية الدراسات العربية واألجنبية إلى تشخيص المفاهيم البديلة ودراسة أثـر              -2
 .اجية تدريسية في تعديلهتياسترا

إلى تشخيص صعوبات الخاصة بكفايـات تقـويم الفهـم           ) 95، يوسف(هدفت دراسة    -3
 .الطالب المعلمينالخاطئ في العلوم لدى 

طـالب  هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص وعالج التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لـدى             وقد  
  .األساسي متفقة في ذلك مع دراسات العنصر الثانيالسادس الصف 

  

  :ةبالنسبة للعينة المختار
اختارت مجموعة من الدراسات عينة الدراسة من معلمي العلوم مثل دراسة كـل مـن                -1

 Berg and Brouwer 91 - Kruger and Summer  2002 العطار - 94كيالني (

88  -.( 

الـبعض اختـار طـالب      ، دراسات أخرى اختارت عينة الدراسة من طالب المدارس        -2
الـبعض  ، )2003مني وآخرون   و الم – 2000عبده  (المرحلة االبتدائية كدراسة كل من      

  92نمـر  ال(  كدراسة كل مـن   اإلعدادية اآلخر اختار عينة الدراسة من طالب المرحلة      
 السليم  – 2003 السيد   – 2002 الفرا   – 2001 أبو عطايا    – 98 الكرش   – 98زيتون  
 Renner And، 2006أحمـد ، 2005( الفـالح  – 2004ة  بعارة والطروان– 2003

Others 90 ( في دراسة كل من كما) شهاب – 98 الخالدي –  94صباريني والخطيب 
                                                                                                                                                       أمبوســعيدي– 2001 خطابيــة والخليــل  – 2000 شــبر – 99والجنــدي 

 2004 – Brown And Others 92 – Clemment 93 – palmer 94 and 98  
Yeo and Others 99.(  

) والمعلمين قبل الخدمـة   (لعديد من الدراسات عينة الدراسة من طلبة الجامعة         اختارت ا  -3
 صبري  – 99 العطار وفودة    – 98 الرافعي   – 95 يوسف   – 92نوح  ( كدراسة كل من    

 Benson – 2002 عبد الرحمن – 2002 السيد – 2001 العطار – 2000وتاج الدين 
And Others 93 - Taber 2003 – Windschitl & Ander 98 – Khalid 99 – 

Vaz & Others 97 – Odom & Barrow 93 .( 

عبـد  (بعض الدراسات اختارت عينة الدراسة من المعلمين والطالب كدراسة كل مـن              -4
 ).-Berg and Brouwer 91 2003 بيومي – 2001المسيح 

كما اختارت بعض الدراسات عينة من الطالب في مستويات تعليمية مختلفة كدراسة كل              -5
 ).- Stavy 95  98 زيتون – 94 السعدني – 93 حسن  ( من
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الصف  االبتدائية   ةطالب المرحل بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عينة الدراسة من          
 المـومنى وآخـرون     – 2000عبـده   ( األساسي وهذا يتفق مع عينة الدراسة لكل من          سادسال

2003.(  
  

  :ةبالنسبة ألدوات الدراس
   – Yeo and Others 99  (سات العربية التجريبية ودراسة كل مناتفقت غالبية الدرا -1

Palmer 98-  Odom & Barrow 93 - Vaz & Others 9 (  في استخدام اختبـار
تشخيصي لتقصي األخطاء المفاهيمية لدى عينة الدراسة وغلب على االختبار أن يكون            

  .تمن نوع االختيار من متعدد ذو الشقين وإن اختلفت عدد الفقرا
 أسئلة صواب   –أسئلة اختيار من متعدد     (بعض الدراسات استخدمت اختبارا من نوعين        -2

 Taber – 2003د  أبو زي– 2001 أبو عطايا – 98الكرش ( كدراسة كل من) وخطأ

2003.( 

 مقـابالت كدراسـة   ) 94الكيالنـي   (استخدمت بعض الدراسات أسئلة مفتوحة كدراسة        -3
)Berg and Brouwer 91   ( و)Kruger and Summer 88   (  مقابالت واختبـار

مقابالت فردية للطلبة بعض عرض عملـي لتجـارب   )  Palmer 94   (مقالي كدراسة
 إكلينيكيـة مقابالت )  - Stavy 90 ) (  Benson And Others 93  (مخبرية كدراسة

  ).99شهاب والجندي ( وأسئلة مفتوحة مع اختبار تشخيصي اختيار من متعدد كدراسة 

دراسات استخدمت أسئلة حول المفاهيم المستهدفة على شـكل مـسائل يكلـف             بعض ال  -4
 - Rwnner and Others 90 – Brown 92(الطالب بحلها مثل دراسـة كـل مـن   

Clement 93 .( 

مقابالت واستمارة بحث وتحليل لمحتـوى العلـوم كمـا           ) 94السعدني  ( وقد استخدم    -5
شخيصي واستطالع للرأي واستمارة    استمارة مالحظة واختبار ت   ) 2003بيومي  (استخدم  

فقد استخدم اختبارا مـن جـزئين    ( Khalid 99) أما، للكشف عن مدى شيوع األخطاء
 Windschitl ) كمي وفقا لمقياس لكيرت بثالث إجابات وجزء كيفي وصفي أما دراسة

and Others 98 )  اختبار مسح لمعتقـدات التالميـذ   : فقد استخدمت عدة أدوات هي
اختبـار  ، اختيار المفاهيم المزدوجة  ،  اختبار قلبي من نوع االختيار من متعدد       ،المعرفية

 .يبعد
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 لسابعب الصف ا   لبعض طال  اإلكلينيكيةبالنسبة للدراسة الحالية فقد تم استخدام المقابالت        
 واختبار تشخيصي مـن نـوع       )الحركة والقوة (رابعة   دراسة موضوع الوحدة ال    مسبق له ذين  ال

  . فقرة)35(كون من ت يدد ذو الشقيناالختيار من متع
  

  :ةبالنسبة لمنهج الدراس
اتبعـت المـنهج    ) المفاهيم الخاطئة (الدراسات التي اهتمت بتشخيص التصورات البديلة        -1

 ".ف من األهدا1المذكورة في بند "الوصفي التحليلي 

جريبـي  بينما اتبعت الدراسات التجريبية العربية واألجنبية المنهج التجريبي أو شـبه الت         -2
حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعة تجريبية وأخـرى ضـابطة لدراسـة أثـر                

 .ةاإلستراتيجية التدريسية المستخدمة مقارنة بالطريقة التقليدي
حيث تم اختيار العينة بصورة عـشوائية       والوصفي  وقد اتبعت الدراسة الحالية المنهج التجريبي       

 عينة الدراسة إلى مجموعـة تجريبيـة وأخـرى     األساسي وتم تقسيمسادس الصف الالبمن ط 
في تعديل التصورات البديلة للمفـاهيم  دورة التعلم ضابطة للتعرف على أثر استخدام إستراتيجية     

  .ةبالطريقة التقليدي .ةالعلمية مقارن
  

  :جبالنسبة للنتائ
لدى عينات  ) مفاهيم خاطئة (أكدت جميع الدراسات الوصفية على وجود تصورات بديلة          -1

  .ن ومعلميدراسة طالباًال
الدراسات التجريبية أثبت فعالية اإلستراتيجيات التدريـسية المـستخدمة فـي تعـديل              -2

 .ةالتصورات البديلة لدى عينة الدراسة مقارنة بالطريقة التقليدي
  

اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في اسـتخدام إسـتراتيجية جديـدة هـي               
االتجـاه  ي تعديل التصورات البديلة ودراسة تأثير اإلستراتيجية علـى          ف دورة التعلم    إستراتيجية
  .في كال المجموعتين التجريبية والضابطة العلمية منحوا لمفاهي

استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في صياغة بنود اختبار التصورات البديلة حيـث              
) 1998صباريني والخطيـب    (و  ) 1998زيتون  (و  ) 2002الفرا  (تم الرجوع لدراسة كل من      

وغيرها من الدراسات واالطالع على نوعية األسئلة الموضوعة وكيفيـة صـياغتها كمـا تـم                
االستفادة من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري الخاص بالتصورات البديلة وخصائصها            
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ر األسـاليب اإلحـصائية     واستراتيجيات تعديلها كما تم االستفادة من الدراسات السابقة في اختيا         
  .ةالمناسب

  

وقد خلص الباحث مما سبق إلى أن الطرق التقليدية قد ال تكون قـادرة علـى إكـساب                  
الطلبة للمفاهيم العلمية الصحيحة وإن هناك ضرورة إلى استخدام استراتيجيات حديثة لتـدريس             

االسـتراتيجيات علـى    المفاهيم العلمية التي تعتمد على تصحيح مفاهيم الطلبة وذلك لقدرة هذه            
 .الكشف عن التصورات البديلة لدى الطلبة ومحاولة تصحيحها

  

  

  :دراسات سابقة تناولت دورة التعلم في تدريس مادة العلوم: المحور الثاني 
  

  ):2003شاليل ( دراسة -1
 التحصيل لىهدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام دورة التعلم في تدريس العلوم ع

التعلم واكتساب عمليات العلم لدي طالب الصف السابع وتكونت عينة الدراسـة مـن              وبقاء أثر   
طالباً والمجموعة  ) 42(من الصف السابع األساسي حيث تكونت المجموعة التجريبية من          ) 84(

وتم اختيار عينة الدراسة بصورة قصدية وقد أسفرت الدراسة عـن بعـض             ) 42(الضابطة من   
  :النتائج أهمها

بين متوسط درجات الطالب في     ) 0.05 (ذات داللة إحصائية عند مستوى    فروق  وجود   •
وذلك على االختبار التحـصيلي البعـدي لـصالح         ، المجموعتين التجريبية والضابطة  

  .المجموعة التجريبية
بين متوسطات درجات الطالب )  0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   •

وذلك على االختبـار    ،  التجريبية والضابطة  ذوي التحصيل المنخفض في المجموعتين    
  .لقياس بقاء أثر التعلم لصالح المجموعة التجريبية، التحصيلي المؤجل

بين متوسطات درجات الطالب    ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •
وذلك على اختبـار عمليـات العلـم لـصالح          ، في المجموعتين التجريبية والضابطة   

 .ريبيةالمجموعة التج
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 :Scolavino) 2002سكوالفينو ( دراسة -2

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى فاعلية المعلمين قبل الخدمة ضمن برنامج تعليم معلمـي              
في تطبيق إسـتراتيجية دورة الـتعلم فـي         ) MACSTEP(العلوم التعاوني في منطقة ميلوكي      

  .التدريس
ت تشمل ثالث استبانات  لتحليل وقياس       واستخدم الباحث في الدراسة طرق كمية لجمع المعلوما       

وفنيات األسئلة المفتوحة   ، كم المعلومات لدى المعلمين قبل الخدمة حول إستراتيجية دورة التعلم         
كما قام بتسجيل ، كما استخدم برنامج حاسوب لتوثيق أسئلتهم واستجاباتهم، قبل التحاقهم بالبرنامج

وخلصت الدراسة إلـى فاعليـة       .اتيجية في التدريس  أشرطة فيديو لهم أثناء تطبيقهم لتلك اإلستر      
  .استخدام إستراتيجية دورة التعلم من قبل المعلمين قبل الخدمة في التدريس

  

 :Odom & Kelly) 2001ُأدوم وكيلي ( دراسة -3

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى فاعلية إستراتيجية مقترحة تجمع بين دورة الـتعلم              
ساب مفاهيم االنتشار واألسموزية لطالب قسم األحياء فـي المـدارس       وخرائط المفاهيم على اكت   

بحيـث  ، فصول لطالب قسم األحياء من مدرسة ثانويـة ) 4(وتمثلت عينة الدراسة بـ     . الثانوية
والفصل الثالـث   ، ويدرس الثاني بخرائط المفاهيم   ،  دورة التعلم  إستراتيجيةيدرس الفصل األول ب   

فصل الرابع باإلستراتيجية المقترحة التي تجمع بين دورة التعلم         وال، بطريقة الدروس التوضيحية  
وآخر مرجـأ   ، وطبق الباحثان اختبار تحصيلي لمفاهيم االنتشار واألسموزية      . وخرائط المفاهيم 

وأسفرت الدراسة عن تفوق اإلستراتيجية المقترحـة التـي         . أسابيع من انتهاء التجربة   ) 7(بعد  
كما أسفرت عن عدم وجـود      ، المفاهيم عن باقي طرق التدريس    تجمع بين دورة التعلم وخرائط      

  . وباقي طرق التدريس، دورة التعلم إستراتيجيةفروق دالة إحصائية بين 
  
 :Billings) 2001بيلينجز ( دراسة -4

هدفت الدراسة إلى تقصي فاعلية دورة التعلم في تعلم الفيزياء لدى طـالب المـدارس               
واسـتخدم  . طالباً من طالب الـصف األول الثـانوي       ) 28(ة من   وتكونت عينة الدراس  . الثانوية

الباحث االختبارات القصيرة واالختبار التحصيلي والدراسة المسحية ومقياس لقيـاس مـستوى            
وأظهرت النتائج ارتفاع مستوى التحصيل لدى      . اهتمام الطالب بالمادة العلمية وتمتعهم بدراستها     

من %) 75(وأن  ،  الطالب زاد اهتمامهم بالمادة العلمية     من%) 56(وأن  ، %)85(الطالب بنسبة   
من الطالب  %) 66(كما أشارت الدراسة المسحية إلى أن       ، الطالب تمتعوا باستخدام دورة التعلم    



 78

وخلصت الدراسة إلى أن دورة التعلم تعتبر فاعلة فـي          . يفضلون استخدام دورة التعلم في التعليم     
  .لية التعلم بطريقة ممتعةوأنها تسهل عم، عملية التعلم

  
 :Cavallo & Laubach) 2001كافالو والباطش ( دراسة -5

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاهات الطالب نحـو بعـض المقـررات العلميـة               
وتكونت عينة الدراسة   . االختيارية في مادة العلوم من خالل استخدام نماذج مختلفة لدورة التعلم          

من طالب الصف األول الثانوي قسم البيولوجيا موزعين علـى سـتة            طالباً وطالبة   ) 119(من  
النمـوذج األول نمـوذج دورة الـتعلم عاليـة          ، فصول تدرس باستخدام نموذجين لدورة التعلم     

ستبانة والمالحظة  واستخدم الباحثان اإل  . ضة المستوى واآلخر نموذج دورة التعلم منخف    ، المستوى
وأثناء الدراسة الحظ .  أداء المعلمين والطالب عينة الدراسةالمباشرة كأداتين في البحث لمالحظة

وأسـفرت  . الباحثان انحراف بعض المدرسين في التدريس عن الصورة النموذجية لدورة التعلم          
الدراسة عن وجود اتجاهات أكثر إيجابية لدى الطالب نحو العلوم في الفصول التي طبق فيهـا                

علم مقارنة بالفصول التي انحرف فيها المعلمون عن تلـك     المعلمون الصورة النموذجية لدورة الت    
كما أسفرت عن أن الطالب الذين تعلمـوا باسـتخدام دورة الـتعلم عاليـة            ، الصورة النموذجية 

مقارنة بالطالب الذين تعلموا باسـتخدام      ، المستوى كونوا اتجاهات أكثر إيجابية نحو مادة العلوم       
  .دورة التعلم منخفضة المستوى

  
  

 :Hopkins) 2001هوبكنس ( دراسة - 6

ذو األيدي التـي تـشبه أيـدي        (هدفت الدراسة إلى اختبار مدى فاعلية الكمبيوتر اآللي         
، دورة التعلم في عمليات التشريح مقارنة مع الطريقة اليدوية         إستراتيجيةالذي يستخدم   ) الضفدع

اً وطالبـة مـن قـسم       طالب) 34(وتكونت عينة الدراسة من     . على تحصيل الطالب واتجاهاتهم   
واستخدم الباحث اختبار تحصيلي وآخر لقياس ، البيولوجيا في مدرستين مركزيتين بوالية تكساس

وأسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً في متوسـط درجـات االختبـار              . االتجاهات
ـ          ، التحصيلي البعدي  دي فـي   لصالح المجموعة التجريبية التي تستخدم الكمبيوتر اآللـي ذو األي
كما أسـفرت  ، مع وجود فروق دالة إحصائياً تعزى إلى الجنس لصالح الذكور     ، عمليات التشريح 

  .عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً على اختبار قياس االتجاهات
  

  ):Blank, 2000( دراسة -7
دورة (هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية نموذج معدل عن دورة التعلم يعرف بــ               

، وتكونت عينة الدراسة من فصلين دراسيين من فصول الصف الـسابع    ). ق المعرفة التعلم ما فو  
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، من منهاج العلوم بدورة التعلم ما فوق المعرفـة        ) علم البيئة (بحيث يدرس الفصل األول وحدة      
خـالل فتـرة الدراسـة    ، ويدرس الفصل الثاني نفس الوحدة السابقة ولكن بطرق دراسية أخرى   

وأظهرت النتائج أن الطالب الذين درسوا بطريقـة دورة         . الثالثة شهور التجريبية والتي تقارب    
التعلم ما فوق المعرفة لم يحصلوا على محتوى معرفي أكبر في علم البيئة مقارنة بزمالئهم الذين 

  .ولكنهم حصلوا على خبرة واسعة في إعادة تنظيم فهمهم لعلم البيئة، درسوا بالطرق األخرى
  

 :)2000( دراسة جاسم -8

هدفت الدراسة إلى بحث فاعلية استخدام دورة التعلم في تحسين تحصيل العلوم وبقاء أثر 
) 342(وقد تكونت عينة الدراسة مـن       . التعلم لدى تالميذ الصف األول المتوسط بدولة الكويت       

تلميذا وتلميذة تم اختيارهم بشكل عشوائي من تالميذ الصف األول المتوسـط فقـي المـدارس                
  :ولة الكويت ليتم توزيعهم على النحو التاليالمتوسطة لد

  .من البنات) 88(من البنين و ) 83(فرداً بواقع  )171(تتكون من : المجموعة التجريبية 
  .من البنات) 91(من البنين و) 80(فرداً بواقع) 171(تتكون من :المجموعة الضابطة 

  :وقد أسفرت عن عدة نتائج أهمها
بين المجموعتين التجريبيـة والـضابطة      ) 0.001 (وجود فروق ذات داللة إحصائية     •

واالختبـار  ، لصالح المجموعة التجريبية في الدرجـة الكليـة لالختبـار التحـصيلي           
وهذا يعني ارتفاع مستوى تحصيل التالميذ الذين يدرسون المفاهيم         ، التحصيلي المؤجل 

درسون بالطريقـة   العلمية باستخدام طريقة دورة التعلم إذا ما قورنوا بنظرائهم الذين ي          
  .المعتادة السائدة

بـين المجمـوعتين    ) 0.001(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى أقل من           •
، التجريبية والضابطة في فهم وتطبيق المفاهيم العلمية لصالح المجموعـة التجريبيـة           

 .وعدم فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في تذكر المفاهيم العلمية
بين البنين والبنات في تحصيل المفاهيم العلمية لصالح البنين داخل كل من وجود فروق  •

  .المجموعتين التجريبية والضابطة
  
 :Reap) 2000ريب ( دراسة -9

هدفت الدراسة إلى إظهار مدى فهم واستخدام دورة التعلم من قبل معلمي العلوم الجـدد               
وتكونـت عينـة    . م من المدرسين الجدد   مقارنة بغيره ، من حملة الماجستير في المرحلة الثانوية     

واسـتخدم الباحـث    ، تضم بين ثناياها مجموعة من حملة الماجستير      ، الدراسة من مدرسين جدد   
والمالحظة لوصف سلوك عينة الدراسة ومقارنة فهمهم لتعليمات        ، والمقابالت، الدراسة المسحية 
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والجدية في ممارستها فـي     ، علوموتحديد مدى إدراكهم لمراحل تطبيقها في تعليم ال       ، دورة التعلم 
سلوك المعلم والتفاعل والتواصـل داخـل       : كما استخدم أيضاً أداة خاصة لقياس كل من       ، الفصل
وخلصت الدراسة إال أن الدراسة المسحية لم تظهر وجود فروق دالـة إحـصائياً بـين             . الفصل

المقابالت والمالحظـات   المدرسين الجدد وحملة الماجستير في فهمهم لدورة التعلم بينما أظهرت           
، وجود عدة فروق بينهم في كيفية فهمهم للنموذج وتطبيقه في الفصل لصالح حملـة الماجـستير   

ويرى الباحث أن نتائج هـذه الدراسـة        ، وخاصة في التفاعل من خالل المناقشة وطرح األسئلة       
  ،يمكن استخدامها في عملية إعداد معلمي العلوم في برامج التدريب أثناء الخدمة

  
  ):2000( دراسة محمد-10

ثر استخدام دورة التعلم المصاحبة لألنشطة اإلثرائيـة فـي          هدفت الدراسة إلى معرفة أ    
تدريس العلوم على اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية أنماط التعلم والتفكير لدى كل من المتفـوقين               

ذاً من تالميـذ الـصف      تلمي) 180(وتمثلت عينة الدراسة    . والعاديين بالصف الخامس االبتدائي   
) 60: (الخامس االبتدائي تم اختيارهم من بعض المدارس بمحافظة الدقهلية مـوزعين كالتـالي            

تلميذاً متفوقاً مناصفة بين مجموعتين تم اختيارهم في ضوء متغيري الذكاء العـام والمـستوى               
ن وهاتـان   تلميذاً عاديـاً مناصـفة بـيم مجمـوعتي        ) 120(و، التحصيلي السابق في العلوم معا    

واألخـرى مجموعـة   ، وتشمل تالميذ متفوقين وعاديين   ، المجموعتان إحداهما مجموعة تجريبية   
الكهربيـة  (واقتصرت الدراسة التجريبية علـى وحـدة     . ضابطة تشمل تالميذ متفوقين وعاديين    

  :وخلصت الدراسة إلى، المقررة على تالميذ الصف الخامس االبتدائي) والمغناطيسية
بسن متوسطات درجات أفـراد     ) 0.01(ت داللة إحصائية عند مستوى      وجود فروق ذا   •

المجموعتين التجريبية والضابطة سواء من المتفـوقين أو العـاديين فـي االختبـار              
  .التحصيلي البعدي الذي يقيس اكتساب المفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية

الحديثة في التدريس كدورة التعلم     التأكيد على أن استخدام األنشطة اإلثرائية واألساليب         •
تساعد المتعلمين بوجه عام والتالميذ المتفوقين والعاديين بوجه خاص على اكتـساب            

 .القدرات العليا في التفكير وعلى ترقية المستوى التحصيلي لهم
  

 :Settlage) 2000ستالج (دراسة  -11

ى معلمي العلوم للمرحلـة     هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين فهم دورة التعلم لد          
من خالل قيام الباحث باإلطالع على دراسات تبين . االبتدائية قبل التخرج وقدرتهم على التدريس

ولهذا قام الباحـث بـدمج دورة       ، له وجود قصور في فهم دورة التعلم لدى المعلمين قبل الخدمة          
 التخرج لمعرفة أثرهـا علـى       التعلم ضمن برنامج تدريبي لمعلمي العلوم للمرحلة االبتدائية قبل        
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وآخر لقياس مدى فهـم     ، واستخدم الباحث مقياساً لقياس االتجاهات نحو العلوم      . فاعلية التدريس 
وخلصت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً على مقياس         . دورة التعلم على فاعلية التدريس    

كد الدراسة على أن استخدام     وتؤ، مدى فهم دورة التعلم على فاعلية التدريس لصالح دورة التعلم         
دورة التعلم ضمن برامج إعداد المعلمين تؤدي إلى زيادة فاعلية المعلمـين قبـل الخدمـة فـي              

  .التدريس
 

 :Lavoie) 1999الفو ( دراسة -12

إلـى  ) مرحلة التنبؤ الفرضي  (هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر إضافة مرحلة جديدة          
وفهم المفاهيم في األحيـاء عنـد طـالب         ، ت العمليات مراحل دورة التعلم على اكتساب مهارا     

وتكونت عينة الدراسة من طالب قسم األحياء . ومقارنتها بدورة التعلم التقليدية  ، المدارس الثانوية 
، والتقارير اليومية ، والمالحظة الميدانية ، واستخدم الباحث االستبانات  ، في أحد المدارس الثانوية   
وخلصت الدراسة إلى فاعلية دورة التعلم المقترحة       ، س التغير المعرفي  واالختبارات المتماثلة لقيا  

كما خلصت إلى وجود فـروق دالـة        ، وفهم المفاهيم ، في اكتساب مهارات العمليات   )  مراحل 4(
لصالح دورة  ، إحصائياً على االختبارات البعدية بين نتائج طالب دورة التعلم التقليدية والمقترحة          

  .التعلم المقترحة
  

 :Musheno & Lawson) 1999موشينو والوسن ( دراسة -13

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام دورة التعلم والكتاب المدرسي التقليدي على             
) 123(وتكونت عينة الدراسة من . استيعاب المفاهيم العلمية لدى الطالب في المستويات المختلفة

األولـى  ، وزيعهم بشكل عشوائي إلى مجموعتين    تم ت ، طالباً من مدرستين من المدارس الثانوية     
والثانية تقرأ نفس القطعة السابقة بعد أن تم إعـدادها          ، تقرأ قطعة تم إعدادها بطريقة دورة التعلم      

لقياس ، واستخدم الباحثان اختبار تحصيلي بعدي وآخر مرجأ      ، بطريقة الكتاب المدرسي التقليدية   
وخلصت الدراسة إلى   . لفهم داخل القطعة السالفة الذكر    فهم المفاهيم العلمية في جميع مستويات ا      

وجود فروق دالة إحصائية بين درجات أفراد المجموعتين في االختبار التحصيلي المرجأ لصالح             
كما تؤكد الدراسة علـى أن كتـب العلـوم          ، المجموعة التي قرأت القطعة باستخدام دورة التعلم      

  .هماً للقارئين عند جميع مستويات الفهمالمبنية بطريقة دورة التعلم ستكون أكثر ف
  

  ):1999( دراسة المصري -14
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية التدريس بخرائط المفـاهيم ودورة الـتعلم فـي               

وتكونت . تحصيل طالب المدرسة الثانوية الصناعية في مقرر العمليات الكيميائية واتجاههم نحوه
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لث الثانوي الصناعي تخصص مالبس جـاهزة بالمدرسـة         عينة الدراسة من طالبات الصف الثا     
  :ثم تقسيمهن عشوائيا إلى ثالث مجموعات هي، اإللكترونية بالمنصورة بمحافظة الدقهلية

، والمجموعة التجريبية الثانيـة   ، وتدرس باستخدام خرائط المفاهيم   ، المجموعة التجريبية األولى  
. وتـدرس باسـتخدام الطـرق المعتـادة      ، المجموعة الـضابطة  ، وتدرس باستخدام دورة التعلم   

ومقياس االتجـاه لقيـاس اتجـاه       ، واختبار تحصيلي مرجأ  ، واستخدمت الباحثة اختبار تحصيلي   
  :وقد أسفرت الدراسة عن نتائج أهمها، الطالبات
بين متوسطات درجات التالميذ    ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •

لى االختبار التحصيلي البعدي واالختبار التحـصيلي       وذلك ع ، في المجموعات الثالث  
  .لصالح المجموعتين التجريبيتين، ومقياس االتجاه، المرجأ

بين متوسطات درجات التالميذ    ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •
على االختبار التحصيلي البعدي واالختبـار التحـصيلي        ، في المجموعتين التجريبيتين  

 ).خرائط المفاهيم(لصالح المجموعة التجريبية األولى، ومقياس االتجاه، المرجأ

  
  ):1999( دراسة عبد النبي -15

 اكتساب المفاهيم العلمية وبقـاء      عرفة أثر استخدام دورة التعلم على     هدفت الدراسة إلي م   
تدريس وتم أثر التعلم واالتجاهات لدي تالميذ الصف األول اإلعدادي مقارنة بالطريقة المعتادة بال      

اختيار عينة الدراسة من بين تالميذ الصف األول اإلعدادي عشوائياً من مدارس مدينة أسـوان               
 تقـوم   اًمجموعة تجريبية تتكون من أربعين تلميذ     :  تلميذاً وتم تقسيمهم كالتالي    )80(وبلغ عددهم   

للصف األول  ) طاقةالمادة وال (باستخدام دورة التعلم في دراسة المفاهيم العلمية المتضمنة لوحدة          
ومجموعة ضابطة تتكون   ، اإلعدادي من خالل ثالث مستويات فقط هي التذكر والفهم والتطبيق         

تلميذاً تقوم باستخدام الطريقة المعتادة عند استخدام الوحدة السابقة وخلصت الدراسـة            ) 40(من  
  :إلى عدة نتائج أهمها

ين المجموعتين التجريبيـة    ب ) 0.01(  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •
ومتوسط درجات االختبار   ، والضابطة في متوسط درجات االختبار التحصيلي البعدي        

  ..التحصيلي البعدي المؤجل لمعرفة بقاء أثر التعلم لصالح المجموعة التجريبية
بين متوسطي درجـات تالميـذ      ) 0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       •

الضابطة في مقياس التجاهات البعدي لصالح تالميـذ المجموعـة   المجموعة العربية و  
 .التجريبية
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 ):1997، الجوهري( دراسة -16

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام دورة التعلم والمنظم المتقدم في تحـسين              
نة وتكونت عي . تحصيل المفاهيم العلمية وأنماط التعلم والتفكير لدى طالب الصف األول الثانوي          

طالباً تم اختيارهم عشوائياً من بين طالب       ) 105(الدراسة من ثالثة فصول يشكلون في مجملهم        
حيث تم توزيعهم عـشوائياً     ، الصف األول الثانوي مدرسة األحمدية الثانوية للبنين بمدينة طنطا        

ريبية ومجوعة تج، طالباً يدرسون بدورة التعلم) 35(مجموعة تجريبية أولى وتتكون من : كالتالي
طالباً ) 35(ومجموعة ضابطة تتكون من     ، طالباً يدرسون بالمنظم المتقدم   ) 35(ثانية تتكون من    

التغيـرات  (و  ) الطاقة الكيميائيـة  (واقتصرت الدراسة على وحدتي     ، يدرسون بالطريقة المعتادة  
ـ        ) الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية والكيميائية     الب من كتاب الكيمياء المقـرر علـى ط

، )ما فوق التذكر  ، التذكر(وقد تم معالجة التغير التحصيلي وفقاً لمستويات        ، الصف األول الثانوي  
وفقاً الختبـار تـورانس ألنمـاط الـتعلم         ) ومتكامل، وأيسر، أيمن(كما تم معالجة أنماط التعلم      

واآلخـر  ، لتعلمودليلين للمعلم إحداهما بطريقة دورة ا     ، بعد أن تم إعداد كتابين للطالب     ، والتفكير
  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها، بطريقة المنظم المتقدم

بين متوسطات درجات التالميذ    ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •
، الدرجـة الكليـة   (وذلك على االختبار التحـصيلي البعـدي        ، في المجموعات الثالثة  

  .صالح المجموعتين التجريبيتينل، )ومستوى ما فوق التذكر، ومستوى التذكر
بين متوسطات درجات التالميذ    ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •

، الدرجة الكليـة  (وذلك على االختبار التحصيلي البعدي      ، في المجموعتين التجريبيتين  
 ).المنظم المتقدم(لصالح المجموعة التجريبية الثانية ، )مستوى التذكر

بين متوسـطات درجـات     ) 0.05(ق ذات داللة إحصائية عند مستوى       عدم وجود فرو   •
مـستوى  (وذلك على االختبار التحصيلي البعدي      ، التالميذ في المجموعتين التجريبيتين   

 ).ما فوق التذكر

بين متوسطات الـدرجات    ) 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          •
 .ميذ المجموعات الثالثلدى تال) األيمن واأليسر(البعدية للنمطين 

بين متوسطات الدرجات البعدية    ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •
مـع  ، لصالح المجموعتين التجريبيتين  ، للنمط المتكامل لدى تالميذ المجموعات الثالثة     

 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كل من المجموعتين التجريبيتين
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 ):1995، معال( دراسة -17

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي فاعلية دورة التعلم في تدريس مقرر النبات لعينـة مـن                
. طالب الصف الثاني الثانوي الزراعي وعالقتها بالتحصيل وتنمية عمليـات العلـم األساسـية             

تلميذاً من تالميذ الصف الثاني الثانوي الزراعي بمدرسة        ) 72(واقتصرت العينة المختارة على     
حيث تم اختيـار فـصلين      ،  الثانوية الزراعية بمحافظة الغربية التابعة إلدارة طنطا غرب        طنطا

ليمثل الفصل األول المجموعة التجريبية التي تدرس بطريقـة دورة الـتعلم            ، دراسيين عشوائياً 
ويمثل الفصل اآلخر المجموعة الضابطة التـي تـدرس بالطريقـة           ، تلميذا) 36(والبالغ عددها   

وتمثلت الدراسة في وحدات مختارة من مقرر النبات للصف         . تلميذاً) 36(لبالغ عددها   المعتادة وا 
، تم صياغتها ووضعها في صـورة كتـاب للطالـب ودليـل للمعلـم             ، الثاني الثانوي الزراعي  

واختبار آخـر   ، )والتطبيق، والفهم، التذكر(واستخدمت الدراسة اختبار تحصيلي على مستويات       
  :صت الدراسة إلى عدة نتائج أهمهاوخل، في عمليات العلم

بين متوسـطات درجـات     ) 0.05(وجود فروق ولكن غير دالة إحصائياً عند مستوى          •
، التالميذ في المجموعتين التجريبيتين والضابطة وذلك على االختبار التحصيلي البعدي         

  ).مستوى التذكر(
ت التالميذ  بين متوسطات درجا  ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •

الدرجة (، وذلك على االختبار التحصيلي البعدي    ، في المجموعتين التجريبية والضابطة   
 .لصالح المجموعة التجريبية، )ومستوى التطبيق، الكلية ومستوى الفهم

بين متوسطات درجـات التالميـذ فـي        ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        
  .لصالح المجموعة التجريبية،  في اختبار عمليات العلمالمجموعتين التجريبية والضابطة

  

 ):1994الدسوقي ( دراسة -18

وهدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام دورة التعلم على التحصيل وبقاء أثـر الـتعلم               
وتم اختيار عينة البحث عشوائياً     . والتفكير العلمي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي بالبحرين       

بحيـث  ، ن فصلين من فصول الصف الخامس بمدرسة المأمون االبتدائية للبنـين          وهي عبارة ع  
من كتاب العلوم للصف الخامس باستخدام دورة       ) الحرارة والتغيرات (يدرس أحد الفصلين وحدة     

بينما يدرس الفصل اآلخر بالطريقة المعتادة ليكون المجموعة        ، التعلم ليكون المجموعة التجريبية   
ودليل للمعلم باستخدام دورة التعلم واختبار      ، احث بإعداد بطاقات نشاط للتالميذ    وقام الب . الضابطة

  :وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها، تحصيلي وآخر للتفكير العلمي
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بين المجمـوعتين التجريبيـة     ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •
واالختبـار التحـصيلي المرجـأ      ، وذلك على االختبار التحصيلي البعدي    ، والضابطة

  .لصالح المجموعة التجريبية، )ومستوى الفهم، الدرجة الكلية ومستوى التذكر(
وجود فروق ولكن غير دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك على             •

 ).مستوى التطبيق(واالختبار التحصيلي المرجأ ، االختبار التحصيلي البعدي
 

 ):1994، ملكا( دراسة -19

هدفت الدراسة إلى تحديد مدى فاعلية استخدام كل من مدخل دورة الـتعلم والطرائـف               
العلمية والمعتاد على اكتساب المفاهيم البيولوجية وعمليات العلم والميول العلمية لـدى تالميـذ              

ات وتمثلت مجموعة الدراسة بستة فصول من تالميذ وتلميـذ        . الحلقة األولى من التعليم األساسي    
وهي مدرسة ملحقة دار    ، الصف الخامس من مرحلة التعليم األساسي ببعض مدارس مدينة المنيا         

بواقع فصلين  ،  أكتوبر االبتدائية  6ومدرسة  ، وملحقة دار المعلمات التجريبية   ، المعلمين التجريبية 
  :بحيث تم توزيعهم عشوائياً إلى ثالث مجموعات هي، من كل مدرسة بطريقة مقصودة

  ،وتدرس باستخدام مدخل دورة التعلم، تلميذاً وتلميذه) 45(ة التجريبية األولى المجموع
  .وتدرس باستخدام مدخل الطرائف العلمية، تلميذاً وتلميذه) 57(المجموعة التدريبية الثانية 

  .وتدرس باستخدام المدخل المعتاد، تلميذاً وتلميذه) 60(المجموعة الضابطة 
ومقياس للميول العلمية نحو    ، ومقياس لعمليات العلم األساسية   ، ليواستخدم الباحث اختبار تحصي   

ومـدخل الطرائـف    ، ودليل المعلم لكٍل من مدخل دورة الـتعلم       ، وكتاب التلميذ ، تدريس العلوم 
  :وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها، العلمية
الميذ بين متوسطات درجات الت   ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •

لـصالح المجموعـة    ، وذلك على االختبار التحصيلي البعدي    ، في المجموعات الثالث  
مع عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية        ، )مدخل الطرائف العلمية  (التجريبية الثانية   

  .والمجموعة الضابطة، )مدخل دورة التعلم(بين كل من المجموعة التجريبية األولى 
بين متوسطات درجات التالميذ    ) 0.05( عند مستوى    وجود فروق ذات داللة إحصائية     •

لـصالح  ، وذلك على مقياس عمليات العلم األساسية البعـدي       ، في المجموعات الثالث  
مع وجود فروق غير دالـة إحـصائياً بـين المجمـوعتين            ، المجموعتين التجريبيتين 

 ).مدخل الطرائف العلمية(لصالح المجموعة التجريبية الثانية ، التجريبيتين

بين متوسطات درجات التالميذ    ) 0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •
لمقياس الميول العلمية نحو تـدريس      ، وذلك في القياس البعدي   ، في المجموعات الثالثة  



 86

مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين        ، لصالح المجموعتين التجريبيتين  ، العلوم
 .كٍل من المجموعتين التجريبيتين

  

 :Adams) 1994آدامز ( دراسة -20

، بـصري ، سـمعي (هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين أسلوب الـتعلم اإلدراكـي            
وتحصيل بعـض المفـاهيم الفيزيائيـة    ، المفضل لدى طالب الصف الرابع في المدن    ) محسوس

 اً هم جميع طـالب الـصف      طالب) 91(تكونت عينة الدراسة من     . باستخدام طريقة دورة التعلم   
واستخدم الباحث اختبـار تفحـص الماكينـات البـسيطة          ،  المدارس االبتدائية  ىحدالرابع في إ  

USMT ،    واختبار تحصيل كاليفورنياCAT-S ،    واستبانة أسلوب التعلمLSI .  وأسفرت الدراسة
واسـتبانة أسـلوب    ، عن وجود فروق ذات داللة إحصائية على االختبارات التحصيلية البعديـة          

ميع المجموعات مما يدل على فاعلية استخدام دورة التعلم في تحصيل المفاهيم            لصالح ج ، التعلم
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح أي مـن أسـاليب الـتعلم اإلدراكـي         ، الفيزيائية

حيث أن النتائج أظهرت أن جميع الطالب استفادوا بشكل متـساوٍ           ، )محسوس، بصري، سمعي(
  .من دورة التعلم

  

 :Glasson & Lalik) 1993جالسون والليك ( دراسة -21

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج لتدريب المعلمين علـى اسـتخدام              
  .دورة التعلم وفقاً للمدخل البنائي االجتماعي

،  جلـسات  م على البرنامج الذي استغرق ثمان     وتكونت عينة الدراسة من ستة معلمين تم تدريبه       
، وأشـرطة الفيـديو   ، واستخدم الباحثان أسلوب المالحظة الميدانية    ، اعاتمدة كل منها ثالث س    

وكذلك المقابالت البعدية مع المعلمين والطـالب باإلضـافة إلـى           ، والتسجيل في أثناء التدريس   
وأسفرت الدراسة عن إجماع المعلمين على أن دورة التعلم وفقـاً           ، التقارير التي كتبها المعلمون   

تماعي تعد إحدى الطرق المفيدة للتكامل بين األنشطة اللغويـة والتـدريبات            للمدخل البنائي االج  
  .العملية في تدريس العلوم

 

 ):1992إسماعيل (  دراسة -22

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية طريقة دورة التعلم في اكتساب تالميـذ الـصف               
تلميذاً تـم   ) 86(دراسة بـ   وتمثلت عينة ال  . الخامس من التعليم األساسي بعض المفاهيم العلمية      

من إدارة الهرم التعليمية التابعة لمحافظة      ، اختيارهم عشوائياً من تالميذ الصف الخامس االبتدائي      
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لتمثل ) الفترة المسائية(تلميذاً من مدرسة الكوم األخضر االبتدائية ) 43: (الجيزة موزعين كالتالي
لتمثل ) الفترة الصباحية (وم األخضر االبتدائية    تلميذاً من مدرسة الك   ) 43(و، المجموعة التجريبية 
بعد أن قـام الباحـث      ) الصوت(واقتصرت الدراسة التجريبية على وحدة      ، المجموعة الضابطة 

وتوصلت الدراسة إلى النتائج    ، ودليل للمعلم ، بإعادة صياغتها ووضعها في صورة كتاب للطالب      
  :التالية

بين متوسط درجـات تالميـذ      ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •
المجموعة التجريبية الذين يدرسون بطريقة دورة التعلم في التحصيل بمستوياته الثالثة           

، والمجموعة الضابطة الذين يدرسون بالطريقة المعتـادة      ، )والتطبيق، والفهم، التذكر(
 .وذلك لصالح المجموعة التجريبية

بين متوسط درجـات تالميـذ      ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •
 والمجموعة – المحسوسة والمجردة –المجموعة التجريبية في تحصيل المفاهيم العلمية 

 .وذلك لصالح المجموعة التجريبية، الضابطة
  

 ):Kurey 1991كوري ( دراسة -23

 هدفت الدراسة إلى قياس فعالية استخدام دورة التعلم على أداء طالب المدارس الثانويـة             
طالبـاً  ) 110(وتكونت عينة الدراسة من . في مادة العلوم طبقاً لنظرية بياجيه في النمو المعرفي 

من طالب الصفوف األول والثاني والثالث الثانوي تم تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين األولـى              
لباحث واستخدم ا ، والثانية ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة    ، تجريبية تدرس بطريقة دورة التعلم    

واختبار بياجيه حـول مهـام      ، وآخر لبيان العالقة بين النمو المعرفي واألداء      ، اختباراً تحصيلياً 
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي األداء               . النمو

المبني على مستوى النمو المعرفي لبعض موضوعات الدراسـة بـين المجموعـة التجريبيـة               
ووجود فروق ذات داللة إحصائية على االختبـار التحـصيلي لـبعض            ، لمجموعة الضابطة وا

دورة (لصالح المجموعـة التجريبيـة      ) موضوعين من أربع موضوعات   (موضوعات الدراسة   
  ).التعلم

 

 :Marek and Methven) 1991ماريك وميثفين ( دراسة -24

كطريقة تدريس على أداء الطالب     هدفت الدراسة إلى تحديد فاعلية استخدام دورة التعلم         
وتكونت عينة الدراسة مـن أكثـر مـن         . والمدرسين داخل الفصول واتجاههم نحو مادة العلوم      

مدرساً كمـشاركين فـي البرنـامج       ) 16(و، تلميذ من تالميذ الصف الخامس االبتدائي     ) 100(
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ألولى تجريبية تـدرس    تم تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين ا     ، التعليمي المعد لتدريس مادة العلوم    
وأسفرت الدراسة عن نمو وتقدم     ، والثانية ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة    ، بطريقة دورة التعلم  

وكذلك نمو اتجاهاتهم نحو مادة  ) دورة التعلم (التحصيل الدراسي لدى طالب المجموعة التجريبية       
  .وكذلك نمو أداء المدرسين وفاعليتهم في الحجرات الدراسية، العلوم

  

 ):Martin 1990مارتن ( دراسة -25

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر دورة التعلم على التفكير العلمـي وفهـم وتطبيـق                
وشملت عينـة   . عمليات العلم واالتجاه نحو تدريس العلوم للصف السابع من المرحلة المتوسطة          

ة تجريبية تدرس   األولى مجموع ، الدراسة مجموعتين من تالميذ الصف السابع من والية أوهايو        
وتوصلت الدراسة إلى   ، والثانية مجموعة ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة     ، باستخدام دورة التعلم  

عدة نتائج أهمها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجـات التالميـذ فـي                 
يـق عمليـات   وفهم وتطب، وذلك بالنسبة لتنمية التفكير العلمي    ، المجموعتين التجريبية والضابطة  

  .واالتجاه نحو تدريس العلوم، العلم
  

 ):1988إبراهيم ( دراسة -26

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التدريس باستخدام نموذج أوزوبل ونموذج دورة الـتعلم             
على التحصيل وفهم عمليات العلم واالتجاهات نحو العلوم البيولوجية لدى طالب دور المعلمـين   

دراسة من ستة فصول دراسية للصف الثاني فـي كـل مـن داري              تكونت عينة ال  . والمعلمات
طالباً وطالبة تم توزيعهم عـشوائياً إلـى        ) 210(تشكل في مجملها    ، المعلمين والمعلمات بطنطا  

واآلخـر  ، طالبـاً ) 35(ثالث مجموعات كل مجموعة تتكون من فصلين دراسيين أحدهما بنين           
ومجموعـة  ، لى تدرس بطريقة نموذج أوزوبـل     مجموعة تجريبية أو  : طالبة كالتالي ) 35(بنات  

  .ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة، تجريبية ثانية تدرس بطريقة دورة التعلم
، للصف الثاني بـدور المعلمـين والمعلمـات     ) التكاثر(واستخدم الباحث اختبار تحصيلي لوحدة      

، حو مادة التـاريخ الطبيعـي   ومقياس التجاهات الطالب والطالبات ن    ، واختبار فهم عمليات العلم   
وقـد  ، ودورة الـتعلم  ، وبطاقات مالحظة مع دليل المعلم ودليل الطالب لكٍل من نموذج أوزوبل          

  :أسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها
بين متوسطات درجات التالميذ    ) 0.05(وجود فورق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •

واالختبار التحـصيلي   ، حصيلي البعدي وذلك على االختبار الت   ، في المجموعات الثالث  
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مع عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية        ، لصالح المجموعتين التجريبيتين  ، المرجأ
 .بين كٍل من المجموعتين التجريبيتين

بين متوسطات درجات التالميذ    ) 0.05(وجود فورق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •
لصالح ، ليات العلم البعدي والمرجأ   وذلك على اختبار فهم عم    ، في المجموعات الثالث  

مع عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية        ، )دورة التعلم (المجموعة التجريبية الثانية    
 .والمجموعة الضابطة، )نموذج أوزوبل(بين كٍل من المجموعة التجريبية األولى 

بين متوسطات درجات التالميذ    ) 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         •
والمرجأ لمقياس االتجاه نحو مـادة      ، وذلك في القياس البعدي   ،  المجموعات الثالث  في

 .لصالح المجموعتين التجريبيتين، التاريخ الطبيعي
  

  : دراسات المحور الثاني التعليق على
  :بالنسبة لألهداف 

 التحصيل العلمي وبقاء أثر التعلم ات إلي دراسة أثر دورة التعلم علىهدفت بعض الدراس �
، 2000جاسـم   ، 2001هوبنكس  ، 2003شاليل  (اكتساب المفاهيم العلمية مثل دراسة      و

 ).1994الدسوقي ، 1988إبراهيم ، 1999، المصري 1999عبد النبي، 2000محمد 

 فهم واكتساب عمليات العلم مثل      ات إلي دراسة أثر دورة التعلم على      هدفت بعض الدراس   �
 ).1995عالم ، 1994كامل (دراسة 

 تنمية أنماط التعلم والتفكير مثل      ات إلي دراسة أثر دورة التعلم على      لدراسهدفت بعض ا   �
 ).1997الجوهري، 2000محمد (دراسة 

هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر دورة التعلم على تنمية االتجاه تحو العلوم مثـل                �
كامل ، 1999، المصري   1999عبد النبي ، 2000ستالج، 2001كافلو والباطش (دراسة  
 ).1998براهيم إ ،1994

هدفت بعض الدراسات إلى دراسة فاعلية دورة التعلم في البحث على االنترنـت مثـل                �
 ).2000ستينبيك (دراسة 

هدفت بعض الدراسات إلى المقارنة بين دورة التعلم ونماذج مختلفة من طرق التدريس              �
هيم ونموذج خرائط المفـا   ) 1997الجوهري  (مثل نموذج المنظم المتقدم كما في دراسة        

  ).1998إبراهيم (ونماذج أوزوبل كما في ) 1999المصري (كما في دراسة 
أما الدراسة الحالية فهدفت إلى دراسة أثر دورة التعلم في تعـديل التـصورات البديلـة                

  .للمفاهيم العلمية واتجاهاتهم نحوها لطالب الصف السادس األساسي
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 :بالنسبة للعينة المختارة

         ات عينة الدراسة من معلمي العلوم مثل دراسة كـل مـن            اختارت مجموعة من الدراس    -1
  ).1993 والليكنجال سو، 2000ريب ، 2000ستالج(

الـبعض اختـار طـالب      ، دراسات أخرى اختارت عينة الدراسة من طالب المدارس        -2
كامل ، 1994، الدسوقي 2000ستينبيك ، 2000محمد (المرحلة االبتدائية كدراسة كل من

الـبعض  ، )1991ماريك وميثفين   ، 1992إسماعيل  ، 1990مارتن، 1994آدمز، 1994
، 2001ميكوي ( كدراسة كل من    اإلعدادية اآلخر اختار عينة الدراسة من طالب المرحلة      

تم اختيار عينة الدراسة من طـالب       ينما  ) 1999عبد النبي   ،1999مارتن  ، 2000جاسم
أدوم ، 2001هـوبنكس   ، 2001كافلو والباطش  (في دراسة كل من   كما  المرحلة الثانوية   

عـالم  ، 1997الجـوهري ، 1999الفو، 1999المصري  ، 2001بيلنجز، 2001وكيلي  
 ).1991كوري ، 1995

دراسات أخري اختارت عينة الدراسة من طلبة الجامعات والمعلمين قبل الخدمة مثـل               -3
 ).1998 إبراهيم، 2002سكوالفينو(دراسة 

 ة الدراسة من طالب الصف السادس األساسي      بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عين      
الثالـث والرابـع    فصول   الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة التي تناولت         حيث اختلفت بذلك  

  .ولم تتناول الصف السادس األساسي من المرحلة االبتدائيةمن المرحلة االبتدائية والخامس 
  :بالنسبة ألدوات الدراسة

  :دمة وذلك تبعاً للمتغيرات التي تناولتها كل دراسةتنوعت أدوات الدراسة المستخ
، 2003شـاليل   (معظم الدراسات استخدمت اختباراً لقياس التحصيل الدراسي كدراسة          -1

عبـد  ، 2000ستالج ، 2000جاسم، 2001بيلنجز، 2001 هوبنكس   2001أدوم وكيلي   
إسـماعيل  ، 1994آدمز، 1994كامل  ، 1994الدسوقي  ، 1999، المصري   1999النبي

1992.( 

كـافلو  (بعض الدراسات اسـتخدمت مقياسـاً لالتجـاه نحـو العلـوم مثـل دراسـة                  -2
ماريك ، 1994كامل ، 1999، المصري 1999عبد النبي، 2000ستالج، 2001والباطش
 ).1988إبراهيم ، 1991وميثفين

عـالم  ، 2003شـاليل   (بعض الدراسات استخدمت اختباراً لمهارات عمليات العلم مثل          -3
 ).1988إبراهيم ، 1990مارتن، 1994كامل ، 1995
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بعض االختبارات استخدمت المقابالت والمالحظة لوصف سلوك عينة الدراسة كدراسة           -4
وبعض الدراسات استخدمت استباتات لتحليل وقياس كم المعلومات لـدي          ) 2000ريب  (

 ).2002سكوالفينو(المتعلمين كدراسة 

  

يق أهداف الدراسة األداة األولى وهـي       بالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدمت أداتين لتحق      
 فقرة  35 متعدد ذو الشقين ويتكون من       ناختبار لتشخيص التصورات البديلة من نوع االختيار م       

  . الثانية وهي مقياس االتجاه نحو المفاهيم العلميةةواألدا
  

  :بالنسبة لمنهج الدراسة
، بالرغم من أن بعض الدراسات قد       معظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج التجريبي     

جالسـون  ، 1999الفو، 2000ريب، 2001كافلو والباطش ( المنهج الوصفي كدراسة     تاستخدم
  .)2002سكوالفينو ،1993والليك

حيث تم اختيار العينـة بـصورة   والوصفي  وقد اتبعت الدراسة الحالية المنهج التجريبي       
 عينة الدراسة إلى مجموعـة تجريبيـة        عشوائية من طالب الصف السادس األساسي وتم تقسيم       

وأخرى ضابطة للتعرف على أثر استخدام إستراتيجية دورة التعلم في تعديل التصورات البديلـة           
 االتجاه نحو المفاهيم العلمية ومعرفة تأثير الطريقة علىللمفاهيم العلمية مقارنة بالطريقة التقليدية   
ة التصورات البديلة لـدى طلبـة الـصف         ووصف صور كما تم تحليل محتوى الوحدة الرابعة       

  .السادس األساسي من خالل نتائج الدراسة
  

  :بالنسبة للنتائج
 الطريقة التقليدية في تحـصيل      سات السابقة تفوق دورة التعلم على     أظهرت معظم الدرا   �

عبد ، 2000جاسم، 2001بيلنجز، 2001هوبنكس  (واكتساب المفاهيم العلمية مثل دراسة      
، 1994الدسوقي  ، 1995عالم  ، 1997الجوهري  ، 1999 والوسن موشينو،1999النبي
 .)1988إبراهيم ، 1991ماريك وميثفين، 1991كوري ،1994آدمز

بعض الدراسات أشارت إلي عدم وجود فروق ذات دالة إحصائيا بالنسبة للتحصيل بيت              �
 .)1994كامل ، 2001أدوم وكيلي( دورة التعلم والطريقة المعتادة مثل دراسة 

لنسبة لمقارنة طريقة دورة التعلم بإحدى الطرق األخـرى فـإن النتـائج جـاءت               أما با  �
) 2001أدوم وكيلي ، 1988إبراهيم  ( دراسة   لفبعض الدراسات جاءت محايدة مث    ،متباينة



 92

 طريقة دورة التعلم مثـل مـدخل        خر بين تفوق بعض الطرق األخرى على      والبعض اآل 
لمـنظم المتقـدم كمـا فـي دراسـة          وا) 1994كامل  (الطرائف العلمية كما في دراسة      

 ).1999،المصري(وخرائط المفاهيم مثل دراسة ، )1997الجوهري(

  دورة التعلم وخرائط المفـاهيم علـى       تفوق الطالب الذين درسوا بإستراتيجية تدمج بين       �
أقرانهم الذين درسوا بطريقة دورة التعلم أو خرائط المفاهيم بالنـسبة بعـض المفـاهيم               

 ).2001أدوم وكيلي(سة العلمية كما في درا

  
  :أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة ألي أن استخدام دورة التعلم يعمل على

مع تفوق دورة التعلم    ) 1995م  عال، 1994كامل  (فهم واكتساب عمليات العلم مثل دراسة        •
 ).1988إبراهيم ( نموذج أوزوبل في فهم عمليات العلم مثل دراسة على

الدسـوقي  ، 1999المـصري   ، 1999عبد النبي ، 2000جاسم(سة  بقاء أثر التعلم مثل درا     •
1994(. 

 ).1994الدسوقي (تنمية التفكير العلمي كما في دراسة  •

 ).1997الجوهري، 2000محمد (تنمية أنماط التعلم والتفكير كما في دراسة  •

عبـد   ، 2000سـتالج ، 2001كـافلو والبـاطش   (تنمية االتجاه نحو العلوم مثل دراسة        •
 ).1988إبراهيم ، 1994 كامل 1991، ماريك وميثفين، 1999المصري ، 1999النبي

، 2002سكوالفينو(نمو أداء المعلمين وزيادة فاعليتهم في حجرات الدراسة كما في دراسة             •
 ).ماريك وميثفين، 2000ستالج 

 معلومـات أكثـر     على االنترنت يؤدي إلى الحصول على     استخدام دورة التعلم في الحث       •
  ).2000ستينبيك ( البحث مثل دراسة عوضوعمقاً وعالقة بم

بناء كتب العلوم باستخدام دورة التعلم سييسر للطالب فهم المادة العلميـة مثـل دراسـة                 •
 ).1999موشينو والوسن(

يعمل على إعادة تنظـيم وفهـم       ) دورة التعلم فوق المعرفية   (استخدام دورة التعلم المعدلة      •
 ).2000نك بال(الطالب للمادة التعليمية مثل دراسة 

  
 أداة  :اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في استخدام أدوات متعـددة وهـي            

كما ،  التصورات البديلة ومقياس لالتجاه نحو المفاهيم العلمية       صاختبار لتشخي و تحليل المضمون 
اختلفت عن الدراسات السابقة في أنها اهتمت بدراسة أثـر طريقـة دورة الـتعلم فـي تعـديل           

كمـا اهتمـت    . تصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى طالب الصف السادس األساسي         ال
  . الدراسة الحالية التعرف على أثر دورة التعلم في اتجاه الطالب نحو المفاهيم العلمية
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  استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري الخاص بدورة التعلم
  .ا تم االستفادة من الدراسات السابقة في اختيار األساليب اإلحصائية المناسبةومراحلها، كم

  
  : الدراسات السابقةتعقيب عام على

أشارت جميع الدراسات السابقة إلي وجود تصورات بديلة للمفاهيم العلمية لدي الطالب             -1
 .ولدي المعلمين أيضاً،في جميع المراحل التعليمية 

 أفكار النظرية البنائيـة فـي       فعالية االستراتيجيات القائمة على   أثبتت الدراسات السابقة     -2
  . التدريسي العلمية مقارنة بالطرق التقليدية فمتعديل التصورات البديلة للمفاهي

استخدمت معظم الدراسات االختبارات كأدوات للدراسة ويتفق الباحث مع هذه الدراسـات فـي              
  .و الشقين كأداة للدراسة استخدام اختبار من نوع االختيار من متعدد ذ

اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي لمقارنة اإلستراتيجية المـستخدمة مـع             -3
الطريقة التقليدية، وتتفق الدراسة الحالية مع هذا التوجه حيث تستخدم المنهج التجريبـي             
حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلي مجموعتين تجريبية وأخري ضـابطة لمقارنـة أثـر               

 العلميـة   ماستخدام طريقة دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة واالتجاه نحوا لمفاهي          
 .مقارنة بالطريقة التقليدية

 الفلسفة  يس وفق االستراتيجيات القائمة على    استخدمت بعض الدراسات دليالً للمعلم للتدر      -4
طوات استخدام وفق   وتستخدم الدراسة الحالية دليالً للمعلم لتوضيح خ      ،البنائية المستخدمة   

  .طريقة دورة التعلم في تدريس العلوم
  

  :ما أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في
 .بناء اإلطار النظري �

 .)دليل المعلم ،اختبار التصورات البديلة (بناء أدوات الدراسة  �

 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة �

  .ة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراس �
  

  : به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةما اختلفت
اليـة  بناء على ما سبق من استعراض للدراسات السابقة يري الباحث أن الدراسـة الح             

  : عن غيرها بما يلياختلفت
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مية في وحدة الحركـة      قياس أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم العل           -
  .والقوة

 .قياس أثر دورة التعلم في االتجاه نحو المفاهيم العلمية �
شملت الدراسة الحالية عينة من البيئة الفلسطينية وهي طالب الصف السادس األساسي فـي        �

  .المدارس التابعة لوكالة الغوث بقطاع غزة
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 الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
 

        الطريقة واإلجــراءاتالطريقة واإلجــراءاتالطريقة واإلجــراءاتالطريقة واإلجــراءات
  
  

  .منهج الدراسة 
  

  .جمتمع الدراسة 
  

  .عينة الدراسة 
  

  .أدوات الدراسة 
  

  .خطوات الدراسة 
  

  .متغريات الدراسة وضبطها 
  

  .املعاجلة اإلحصائية
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  الفصـل الرابـع
  الطريقة واإلجراءات

  

أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم        "تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة      
للطريقة  ويتناول هذا الفصل عرضا      ".نحوها لطالب الصف السادس األساسي    العلمية واتجاهاتهم   

ها واختيار   مجتمع د منهجية الدراسة وتحدي   متضمناًواإلجراءات  التي اتبعها الباحث في الدراسة        
لتطبيق  ئيةاإلجراوالخطوات  ، ف ألدوات الدراسة وطريقة إعدادها     وص كما يشتمل على  ، عينتها

وفيما يلي عرض لهذه    . للوصول إلي نتائج الدراسة   ، ثم األساليب اإلحصائية المستخدمة      لدراسةا
  .اإلجراءات

  

  : وتصميمهامنهج الدراسة
يتم فيه التحكم في المتغيرات     : التجريبي الذي  المنهج    المنهج الوصفي و   استخدم الباحث 

ييره بهدف تحديد وقيـاس  وتغ، يعهالمؤثرة في ظاهرة ما باستثناء متغير واحد يقوم الباحث بتطو    
حيث أخضع الباحـث المتغيـر   ، ) 168: 2004 ،زيتون. ( الظاهرة موضع الدراسةتأثيره على

 المتغيـر   للتجربة لقياس أثره علـى    " ة التعلم استخدام طريقة دور  "المستقل في هذه الدراسة وهو      
ـ   " تعديل التصورات البديلة للمفاهيم   "التابع األول وهو     ، صف الـسادس األساسـي    لدى طالب ال

المتغير التابع الثاني وهو االتجاه نحو المفاهيم العلمية حيث أن المنهج التجريبـي هـو األكثـر             
حيث تم إتباع أسلوب تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبيـة         . مالئمة لموضوع هذه الدراسة   

الطريقة بوعة الضابطة وتدرس المجموعة التجريبية بطريقة دورة التعلم وتدرس المجمتينالمتكافئ
  .المعتادة

  

  :عينة الدراسة
طالباً من طالب الصف السادس األساسي بمدرسـة ذكـور          ) 76(شملت عينة الدراسة    

حيث ، )2008-2007(مصطفي حافظ االبتدائية ب لالجئين بمدينة خانيونس من العام الدراسي           
، ذلك لتسهيل إجراءات الدراسة   فيها و معلماً  تم اختيارها بطريقة قصدية، وذلك ألن الباحث يعمل         
تم اختيـارهم بالطريقـة     ،السالفة الذكر ، وتكونت عينة الدراسة من فصلين من فصول المدرسة       

) 39(ويتكون من ) ج ( والسادساًطالب) 40(ويتكون من ) ب(وهما السادس  ،العشوائية البسيطة 
وذلك لتغيبهم  ) ج(السادس   من   وطالب واحد ) ب(اثنين من طالب السادس     وقد تم استبعاد    ، اًطالب

ليتم بعد ذلك   ، طالباً) 38(وبذلك بلغ عدد الطالب في كل فصل        ، عن االختبارات القبلية والبعدية   
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والثانية ضابطة ، توزيعهم عشوائياً  على مجموعتين األولي تجريبية وتدرس بطريقة دورة التعلم      
  .يوضح ذلك) 4.1(درس بالطريقة المعتادة والجدول وت
  

  )4.1(جدول 
   المجموعتين التجريبية والضابطةيوضح توزيع عينة الدراسة على

  

  العدد المتبقي  العدد المستبعد  العدد المسجل  المجموعة  الشعبة
 38 2 40  التجريبية  )ب ( السادس 

  38 1 39  الضابطة   )ج (السادس 
 76 3 79  المجموع

  
  : األدوات المستخدمة في الدراسة

 دورة  ةإسـتراتيجي  اسـتخدام  أثر   لتي تتمثل في التعرف على    لدراسة وا لتحقيق أهداف ا  
التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدي طـالب الـصف الـسادس األساسـي                

  : أدوات الدراسة والتي تتمثل فيما يليبإعدادقام الباحث .واتجاهاتهم نحوها
 .أداة تحليل المحتوى  -1
 .اهيم الحركة والقوةاختبار تشخيص التصورات البديلة لمف -2
 .مقياس االتجاه نحو المفاهيم العلمية -3

  

  :أداة تحليل المحتوى: أوالً
أسلوب بحثي يهدف إلى التعـرف علـى المكونـات أو           بأنه  : ويقصد بتحليل المحتوى    

العناصر األساسية للمواد التعليمية في العلوم الطبيعية بطريقة كمية موضـوعية منظمـة وفقـاً              
  ).199:1985، عبد الحميد. (بقاًمحددة مسلمعايير 

  : التاليةبتحليل المحتوى وفقاً للخطوات وقام الباحث
والقوة مـن كتـاب     في وحدة الحركة    تحديد قائمة المفاهيم العلمية المتضمنة      : الهدف من التحليل  

  .للصف السادس األساسي الجزء األولالعلوم 
 العامة الجزء األول المقرر على طالب       هي وحدة الحركة والقوة من كتاب العلوم      : عينة التحليل 

  .الصف السادس األساسي
  .الفقرة كوحدة لتحليل المحتوى تم اعتماد :وحدة التحليل

  .وهو المفهوم العلمي: التحليلفئات 
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  :ضوابط عملية التحليل
  .العلميوالتعريف اإلجرائي للمفهوم ، تم التحليل في إطار المحتوى العلمي -
رابعة من كتاب العلوم العامة الجـزء األول للـصف الـسادس            يشمل التحليل الوحدة ال    -

 "وحدة الحركة والقوة"األساسي 
 .التقويمية الواردة في نهاية كل فصل وفي نهاية الوحدةتم استبعاد األسئلة  -
 .األمثلة المحلولة في الكتابتم استبعاد  -
  

  :عملية التحليلإجراءات 
في الكتاب وقراءتها جيداً لتحديد المفاهيم       التحليلتم تحديد الصفحات التي خضعت لعملية        -1

  .العلمية التي تضمنتها الوحدة
فكـرة  لعدد من الفقرات بحيث تشمل كل فقرة أو عدة فقرات صـغيرة             تقسيم كل صفحة     -2

 .واحدة
 .تحديد المفاهيم العلمية الموجودة في كل فقرة -3
  

  :موضوعية عملية التحليل
  : صدق التحليل-أ

من ذوي الخبرة إلبداء الـرأي فـي   ام به الباحث على معلمين     تم عرض التحليل الذي ق      
 في ضوء معايير التحليـل      ويتحدد صدق التحليل من خالل الحكم عليه      ، قة التحليل ونتائجه  طري

  .ونتائجه
  :التحليلمعايير 
  هل وحدة التحليل محددة بوضوح؟ -
 أخذ المحلل بالتعريف اإلجرائي لفئة التحليل؟هل  -

  لضوابط التحليل المحددة؟التحليل وفقاًهل تم  -
 

  : ثبات التحليل-ب
ثم أعيد التحليل ، 2007لوحدة الرابعة في شهر أغسطس محتوى اقام الباحث بتحليل  -1

والجدول التالي  ،  بعد شهر من التحليل األول     2007مرة أخرى من قبل الباحث في شهر سبتمبر         
  :يلخص نتائج التحليل في المرتين
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  )4.2(جدول 

  ل المحتوى من قبل الباحثجدول تحلي
  

  المفاهيم الناتجة  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  التحليل الثاني  التحليل األول
25  29  25  4  

  )134:1999، عفانة (:المعادلة التاليةمعامل الثبات باستخدام حساب وتم 
  

  25  نقاط االتفاق

  نقاط االتفاق+ نقاط االختالف 
 ×100%   =  

29  
 ×100 = % 86%   

  

وهذا النوع من الثبات يسمى الثبات عبـر الـزمن           ،على ثبات عالي للتحليل   وهذا يدل     
  )االتساق عبر الزمن(

، وحصل على نتائج مـشابهة    قام الباحث بعمل إجراءات الثبات عبر محللين آخرين          -2
  .يوضح ذلك) 4.3( والجدول رقم  ثبات التحليل عبر األشخاصوهذا النوع من التحليل يسمى

  

  )4.3(ول جد
   ومعلمجدول تحليل المحتوى من قبل الباحث

  

  المفاهيم الناتجة  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  تحليل المعلم  تحليل الباحث
29  27  27  2  

  

  :الثبات وفقاً للمعادلة السابقة كالتاليمعامل حساب وتم 
  

  =  معامل الثبات  27
29   ×100 = % 93%  

  
  :نتائج التحليل
قائمة يوضح  ) 1(والملحق رقم   ،  مفهوماً علمياً  29ل الوحدة الرابعة الحركة والقوة      نتج عن تحلي  

  .المفاهيم الناتجة
  

  :اختبار التصورات البديلة: ثانياً
  :قام الباحث بإعداد بنود اختبار تشخيص التصورات البديلة وفقاً للخطوات التالية

دورة التعلم وقد تـم اختيـار        ةستراتيجيإتحديد الموضوعات المراد تدريسها باستخدام        - أ
وهـي  " الجـزء األول   "األساسيالوحدة الرابعة من كتاب العلوم العامة للصف السادس         

  ".الحركة والقوة"بعنوان  
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 التـصورات البديلـة لمفـاهيم       تشخيص إلىيهدف االختبار   : تحديد الهدف من االختبار     - ب
 ".الحركة والقوة"

وزان النسبية لمستويات األهداف المراد     تصميم جدول المواصفات بحيث توزع عليه األ        - ت
قياسها أما بالنسبة لموضوعات المحتوى فتم إعطاء أوزان نسبية تعكس االهتمام الـذي             

 )3(ريس كما هو مبين في ملحق رقم تدتحظي به في عملية ال
  

بنـداً  ) 38(استعان الباحث بقائمة المفاهيم العلمية فـي بنـاء          : ختباريةاالإعداد البنود     - ث
ياً من نوع االختيار من متعدد ثنائي الشق، الشق األول يتكون من أسئلة من نوع               اختبار

 بدائل بديل واحد منها فقط صحيح أما الشق الثاني فيتكون           ةاالختيار من متعدد ذي أربع    
ثـالث  : من أربع تفسيرات محتملة للشق األول من نوع االختيار من متعدد أيضاً منهـا   

  .لتفسير العلمي الصحيحتفسيرات بديلة والرابع هو ا
 الثاني  وقد اعتمد الباحث في تحديد البدائل األربع في الشق األول والتفسيرات في الشق            

  : علىاإلختباريةمن البنود 
  

 .لسابقة في التدريسخبرة الباحث ا −
 .تعانة بمعلمي العلوم ذوي الخبرةاالس −
بنية المعرفية للتالميذ وتبـدأ     وتعتبر المقابالت من أساليب تحليل ال     : اإلكلينيكيةالمقابالت   −

 تفكيـره مـن     إليـه المقابلة بسؤال مفتوح ويترك التلميذ يتكلم بحرية مع تتبع ما سيؤدي            
 تقديم أسباب لما توصل إليه مـن         أفكاره بمساعدته على   استنتاجات ومحاولة تحديد مسار   

ـ  ط )15(وقد قام الباحث بمقابلة     . ت أو ما قدمه من تبريرات وتنبؤات      استدالال  مـن   اًالب
وتمثلـت   .نهوا دراسة الوحدة موضوع الدراسـة     طالب الصف السادس األساسي الذين أ     

المقابلة في عرض مفهوم علمي وترك الطالب يتحدث عنه بحرية ومن خـالل تـسجيل               
وتحليل المقابالت تم رصد العديد من التصورات البديلة التي استعان بها الباحث في تحديد          

 .وقعة الستجابات الطالب المتباريةختاالالبنود 
 األدبيات التربوية والدراسات والبحوث السابقة واالختبـارات التشخيـصية          االطالع على  −

  ).2006 ،البلبيسي(، ) 2002 ،الفرا(، )1998  زيتون،(للمفاهيم البديلة ومنها 
  : ما يليختباريةاال الباحث عند صياغة البنود ىوقد راع

 . وشاملة للمحتوي العلمي المختارة اللغوية والعلميةأن تكون البنود سليمة من الناحي -1
 .أن تكون البنود محددة وواضحة وخالية من الغموض -2
 ). تحليل- تطبيق- فهم-تذكر(انتماء كل بند للمستوى الذي يقيسه  -3

 . بدائل لتقليل التخمينةأن يتكون كل بند من مقدمة تعقبها أربع -4
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 . الزمني والعقلي للطالب مناسبة للمستوىختباريةاالأن تكون البنود  -5
أن تكون البدائل واضحة متجانسة مع المقدمة وأن يكون من هذه البدائل بديل واحد فقط                -6

 .صحيح وأن تكون بقية البدائل محتملة الصحة من وجهه نظر الطالب
ائل التي تعقـب كـل بنـد        وتأخذ البد . )4 ،)3 ،)2 ،)1  األرقام اإلختباريةتأخذ البنود    -7

 .4، 3  ،2 ،1أما التفسيرات فتأخذ األرقام ) د، ) ج،)ب، )األحرف أ 
 .فهم الطالب للمطلوب من االختبارقام الباحث بتقديم مجموعة من التعليمات لتسهيل  -8

  

  :وقد قسمت التعليمات إلى ثالثة أقسام  
 .المبحث ، الصف،المدرسة،  االسم والتي تشتمل علىالبيانات األولية للطالب �
عطاء الطالب فكرة مبسطة عن الهدف من االختبار وعدد بنـوده           تم إ : تعليمات االختبار  �

 . عليهاإلجابةوطريقة 
  . قبل البدء بالحلختباريةاال البنود ضيحي للطالب عن كيفية اإلجابة علىتم وضع مثال تو �
 االختبار ككل من صفر درجة كحد أدنى        تتراوح قيمة الدرجات على   : تصحيح االختبار   - ج

 درجتين للـسؤال الواحـد إذا        بحيث يحصل الطالب على    ، أعلى  درجة كحد    )76( إلى
اني أما إذا أجاب إجابة صحيحة  أجاب إجابة صحيحة على كل من الشق األول والشق الث         

 على الشق الثاني فيحصل على درجة واحدة فقط، أما إذا  الشق األول وإجابة خاطئةعلى
 أي  لثاني فـال يأخـذ     الشق ا  على الشق األول وإجابة صحيحة      أجاب إجابة خاطئة على   

، حيث يحدد الشق األول مـن       درجة، وكذلك إذا أجاب إجابة خاطئة على كل من الشقين         
 لذا يكتسب هـذا الـشق    االختبار المفهوم العلمي المراد إكسابه للطالب بصورة صحيحة       

 . الختيار الطالب للمفهوم العلمي، أما الشق الثاني فيعطي تفسيراًأهمية كبيرة
  

  :صدق االختبار  - ح
  :صدق المحكمين -

 مجموعة من المحكمين من ذوي      بار في صورته األولية تم عرضه على      بعد إعداد االخت  
ومشرفي ومعلمي علوم من ذوي الخبـرة       ،  مجال المناهج وطرق تدريس العلوم     االختصاص في 

  :وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول النقاط التالية) 7(ملحق رقم ) 13(عددهم بلغ 
  .االختبار للمهارات التي يتضمنهاشمولية  -1
  . الصحة العلمية واللغوية للفقرات-2
  . االختبارء المالحظات العامة علىإبدا -3

  :سجيل بعض المالحظات الهامة ومنهاهم في االختبار مع تحيث أبدى السادة المحكمين آراء
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  . بعض الرسومات في أسئلة االختبارتوضيح -
  . األسئلةدة الصياغة اللغوية لبعضإعا -
  .اللغة بحيث تناسب مستويات الطالبتبسيط  -
  . حذف بعض األسئلة-
  .اختصار بعض األسئلة -

تبار في صورته األوليـة  وفي ضوء مالحظات السادة المحكمين تم تعديل الالزم بحيث بقي االخ        
  .بنداً) 38(مكوناً من 

  

  :التطبيق االستطالعي لالختبار  - خ
علوم العامة للصف   ة للمفاهيم العلمية المقررة في كتاب ال      يحدد االختبار التصورات البديل   

 هذه الوحدة سيجعلهم يجيبوا عن األسئلة بطريقة السادس األساسي، وعدم معرفة الطالب لمحتوى
 نتائج حقيقية تساعده في تقنـين االختبـار وتحديـد    ية مما ال يتيح للباحث الحصول على      عشوائ

 على عينة استطالعية بلـغ      جأ الباحث إلى تطبيق االختبار    الزمن المناسب لإلجابة عليه، لذلك ل     
  .ا دراسة الصف السادس األساسي ممن أنهواًطالب) 30(عددها 

  : يليوذلك بهدف معرفة ما
  .يد الزمن المناسب ألداء االختبارتحدمن وضوح معاني وتعليمات االختبار و التأكد -1
  .)تحديد الثبات والصدق(ار إحصائياً  ضبط االختب-2
  :ئج التطبيق االستطالعي على ما يليوقد دلت نتا

  .لتعليمات الخاصة باالختبار واضحةاأللفاظ وا •
حيث تم حـساب الـزمن ألول       دقيقة  ) 60(وجد أن الزمن المناسب ألداء االختبار هو         •

 . الزمن االختبار ثم تم حساب متوسططالب أنهى االختبار وأخر طالب أنهى
  

  : ضبط االختبار إحصائياً  - د
 :دق االتساق الداخليص

طالبـا مـن   ) 30(على عينة استطالعية مكونة مـن   االختبارحيث قام الباحث بتطبيق    
وقام الباحـث بحـساب      اختيارهم من خارج عينة الدراسة،       طالب الصف السادس االبتدائي تم    

  :والجدول التالي يوضح ذلك. معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لالختبار
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  ) 4.4(جدول 
  يوضح معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار

  الرقم في
  االختبار

  معامل
  الرقم في  مستوى الداللة  االرتباط

  االختبار
  معامل
  مستوى الداللة  االرتباط

1 0.652  ���  0.490 20 0.01دا!  �� 0.01دا!  �
2 0.389  ���  0.373 21 0.05دا!  �� 0.05دا!  �
� دا! 0.574 3��  0.01 22 0.513  �� 0.01دا!  �
4 0.465  ���  0.496 23 0.01دا!  �� 0.01دا!  �
5 0.501  ���  0.347 24 0.01دا!  �� 0.05دا!  �
6 0.378  ���  0.567 25 0.05دا!  �� 0.01دا!  �
7 0.398  ���  0.620 26 0.05دا!  �� 0.01دا!  �
8 0.640  ��� دا!  � 0.464 27 0.01دا!  ��0.01 
9 0.379  ���  0.613 28 0.05دا!  �� 0.01دا!  �
10 0.339  ���  0.817 29 0.05دا!  �� 0.01دا!  �
11 0.768  ���  0.735 30 0.01دا!  �� 0.01دا!  �
12 0.623  ���  0.757 31 0.01دا!  �� 0.01دا!  �
13 0.443  ���  0.471 32 0.01دا!  �� 0.01دا!  �
� دا!  0.373 14�� 0.05 33 0.744  �� 0.01دا!  �
15 0.398  �� ($) دا!  ا'&#%$# 0.159 34 0.01دا!  �
16 0.430  �� ($) دا!  ا'&#%$# 0.218 35 0.05دا!  �
17 0.544  ���  0.362 36 0.01دا!  �� 0.05دا!  �
18 0.433  ���  0.591 37 0.05دا!  �� 0.01دا!  �
�  0.633 38 ($) دا!  ا'&#%$# 0.184 19� 0.01دا!  �

  

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

أن ، كما يتضح    حذفهاتم   فقرات غير دالة إحصائيا   ) 3(وجود  يتضح من الجدول السابق     
 )10(ما عدا الفقرة رقـم ) 0.05(، )0.01( عند مستوى داللة     دالة إحصائياً الباقية  جميع الفقرات   
سـبق  ومما   . من االتساق الداخلي    عالية تمتع بدرجة االختبار ي وهذا يؤكد أن     )24(والفقرة رقم   

يترتب على حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار حذف ثالث فقرات لم تكن دالـة إحـصائياً                
  ).5(رقم فقرة ملحق ) 35(ائية من  في صورته النهاًليصبح االختبار مكون

  

  :االختبارثبات 
  : معادلة  كودر ريتشاردسونحساب الثبات باستخدام 

   وجد أن رأأ21وبتطبيق معادلة كودرريتشاردسون 
  

 ) م–ن ( م -  2ن ع
 = ر أ أ 

 2ع) 1–ن       (

  
  "ابات الكليةاالستج" عدد أسئلة االختبار           ن    معامل ثبات االختبار   أ أ  ر
  متوسط درجات االختبارم           درجات االختبارتباين   2ع
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وهو معامل ثبات يؤكـد صـالحية االختبـار         ) 0.794(تبين أن معامل الثبات يساوي      
وعدد فقرات االختبار   ) 78.65(والتباين  ) 29.37(للتطبيق في هذه الدراسة، حيث بلغ المتوسط        

  .فقرة لكل فقرة درجتين) 35(
  

  

  :ل الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبارمعام  - ذ
  :ات االختبار باستخدام المعادلتينتم حساب معامالت السهولة والتمييز لكل فقرة من فقر

  

درجة السهولة للفقرة   عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا+ عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا 
  عدد اإلجابات الخاطئة+ صحيحة عدد اإلجابات ال  =

 ×100  
 

  قام الباحث بحساب معامل 
 

معامل التمييز    عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا-عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا 
  نصف عدد األفراد في المجموعتين =

 ×100  
  

  ) 4.5(الجدول 
  ختبارمعامالت السهولة والتمييز لكل فقرة من فقرات اال

 م�#م> ا���//= م�#م> ا�-���! ا� ;(ة م�#م> ا���//= م�#م> ا�-���!  ا� ;(ة
1 0.44 0.50 20 0.56 0.56 
2 0.44 0.31 21 0.31 0.38 
3 0.59 0.38 22 0.36 0.38 
4 0.40 0.31 23 0.47 0.63 
5 0.69 0.44 24 0.33 0.31 
6 0.31 0.38 25 0.34 0.38 
7 0.28 0.31 26 0.31 0.31 
8 0.36 0.38 27 0.53 0.31 
9 0.41 0.31 28 0.36 0.44 
10 0.44 0.31 29 0.34 0.31 
11 0.53 0.63 30 0.40 0.50 
12 0.33 0.31 31 0.50 0.44 
13 0.28 0.31 32 0.36 0.38 
14 0.33 0.38 33 0.59 0.69 
15 0.31 0.38 34   
16 0.51 0.44 35   
17 0.38 0.56 36 0.33 0.31 
18 0.51 0.69 37 0.34 0.31 
19   38 0.31 0.31 

 0.39  م��س. در?! ا�<��ب!
 0.41 م��س. در?! ا���//=

ومتوسطها ) 0.69-0.28(أن معامالت الصعوبة تتراوح بين      يتضح من الجدول السابق     
وهي جميعها  ) 0.41(ومتوسطها  ) 0.69-0.31(راوح بين   ، كما أن معامالت التمييز يت     )0.39(

  .ود المناسبةفي الحد
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  :االتجاه نحو المفاهيم العلميةمقياس : الثاًث
  : الهدف من المقياس-أ

نحو المفاهيم العلميـة فـي      " عينة البحث   " قياس اتجاه طالب الصف السادس األساسي       
  .مادة العلوم العامة من خالل األبعاد التي يتضمنها المقياس

  

  :بناء المقياس -ب
سات التي تناولت كيفية بناء مقياس االتجاه في المواضيع  البحوث والدراتم االطالع على  

ـ        ـ  التربوية وذلك لالستفادة منها في إعداد مقي شـهاب  ( ،اه نحـو المفـاهيم العلميـة      اس االتج
 على ذلك تم     وبناء )  2003 ،محمد( و ) 2006،أحمد( و ) 2003، أبوزيد(و ) 1999،والجندي

ر بحيث تكـون حـوالي      حولها وجهات النظ  صياغة عبارات المقياس في صورة جدلية تختلف        
  .خر سلبيةنصف العبارات إيجابية ونصفها اآل

  

  :وصف المقياس -ت
أبعاد أربعة   ى موزعة عل  لمعرفة االتجاه نحو المفاهيم العلمية    بندا  ) 42(يتضمن المقياس   
  ):4.6(كما هي موضحة بالجدول 

  

  )4.6(جدول 
  لمية يوضح أبعاد مقياس االتجاه نحو المفاهيم الع

  

عدد  البعد
 الفقرات

  الفقرات
  الموجبة

  الفقرات السالبة

طبيعة المفاهيم ومادة   : أوالً  
 .العلوم

12 1,3,7,9,10,11  2,4,5,6,8,12 

ــاً  ــاهيم : ثاني ــة المف أهمي
 .العلمية

8 14,17,19,20  13,15,16,18  

دور المعلم في تدريس    : ثالثاً  
 .المفاهيم العلمية

12 21,22,23,28,29,32  24,25,26,27,30,31  

االستمتاع واالهتمـام   : رابعا
 . بمفاهيم العلوم

10 34,35,36,39,41  33,37,38,40,42  

  21  21 42 المجموع
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 :تصحيح المقياس - ث

ثالث  كل عبارة ما بين      ىمستويات وتتراوح الدرجة عل   ثالث  يتم تصحيح المقياس وفقا ل    
، ومحايـد   )درجة واحـدة   ( معارض :اليكالت في حالة الفقرات الموجبة       ودرجة واحدة درجات  

 وتتراوح قيمـة    ، وقد اتبع العكس في حالة الفقرات السالبة         ).ثالث درجات (، موافق   )درجتين(
 )108( درجة كحد أدنى إلـى       )36 (الدرجات على مقياس االتجاه نحو المفاهيم العلمية ككل من        

  :كما يليمن صدق وثبات المقياس بعدة طرق الباحث تحقق درجة كحد أقصى و
  

  :  صدق المقياس-ج
  .قام الباحث بالتأكد من صدق المقياس بطريقتين

  

  :صدق المحكمين -1
  

 وقد طلب مـن  ،التربيةمن المحكمين المختصين في مجال  دد  تم عرض المقياس على ع    
  : ما يليالمحكمين إبداء وجهة نظرهم إزاء

  .ةالصياغة اللغوية والبساطة والدق وضوح كل عبارة، من حيث  *
  تحديد مدي شمولية األبعاد ومدي انتماء الفقرات لألبعاد التي تمثلها  * 
  .الصحة العلمية للفقرات  * 
  .تحديد مدى صدق العبارات ومدى قياس ما وضعت ألجله * 
  .يل الفقرات التي يقترحون تعديلها، أو حذف الفقرات التي تحتاج إلى حذف تعدإضافة إلى

 وأجرى على ضوئها التعـديالت       بها  هامة، وقيمة اقتنع الباحث    وقد أبدى المحكمون مالحظات   
في كل من الصياغة اللغوية واللفظية لتكون سهلة وبسيطة وواضحة          من حذف وتعديل    الالزمة،  

  .فقرة) 42(قياس في صورته األولية  بحيث بقي المللمفحوصين
  

 :صدق االتساق الداخلي -2

طالبا مـن طـالب     ) 30(طالعية مكونة من     على عينة است   مقياسقام الباحث بتطبيق ال   
وتم حساب معامل ارتباط كل فقـرة مـن     اختيارهم من خارج عينة الدراسة،الصف السادس تم  

 ثم قام بحساب معامالت ارتباط بيرسـون        فقرات المقياس بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه،       
  :يوضح ذلك) 4.7( والجدول سلمقيا والدرجة الكلية لأبعاد المقياس من بعدبين درجات كل 
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  ) 4.7(جدول 
  يوضح معامالت االرتباط بين فقرات المقياس واألبعاد التابعة لها

  

معامل     الفقرة
  مستوى الداللة  االرتباط

 طبيعة المفاهيم العلمية ومادة العلوم: البعد األول

 غير دالة إحصائيا 0.218  أشعر بسهولة تعلم المفاهيم العلمية 1

 0.01دالة عند  0.484 في تخفيف بعض المفاهيم العلمية موضوعات العلومأرغب  2

 0.01دالة عند  0.468 أميز بسهولة بين المفاهيم العلمية 3

 0.01دالة عند  0.696 أشعر بصعوبة في فهم الكثير من المفاهيم العلمية في مقرر العلوم 4

 0.05دالة عند  0.395 أشعر أن تعلم المفاهيم العلمية يمثل مشكلة لي 5

 0.05دالة عند  0.398 أشعر بصعوبة تطبيق المفاهيم العلمية في الحياة 6

 0.01دالة عند  0.483 ن تعلم المفاهيم العلمية  ينمي التفكيرأرى أ 7

 غير دالة إحصائيا 0.202 أكره أن أتخصص في مجال العلوم 8

 0.01دالة عند  0.799  أن المفاهيم العلمية ترتبط مع بعضها بوضوحأرى 9

 0.01دالة عند  0.752 أحب أن أتعلم المفاهيم العلمية من خالل التجارب العملية 10

 0.01دالة عند  0.751 أعتقد أن التجارب العلمية تساعد في اكتشاف المفاهيم العلمية 11

  0.01دالة عند  0.802  المفاهيم العلمية ال ترتبط بقوة بالمفاهيم الرياضيةنأشعر أ 12
  أهمية المفاهيم العلمية: البعد الثاني

 0.05دالة عند  0.378 ن تعلم المفاهيم العلمية غير ضروري لتعلم المواد األخرىرى أأ  13

 0.01دالة عند  0.426  ن المفاهيم العلمية يكسبني القدرة على مواكبة متغيرات العصرأرى أ 14

 إحصائياغير دالة  0.004 أشياء جديدة ن دراسة المفاهيم العلمية ال تعلمني أشعر أ 15

 0.01دالة عند  0.503  ن تعلم المفاهيم العلمية غير ضروري لكل تلميذأرى أ 16

 0.01دالة عند  0.671  أحرص على تعلم المفاهيم العلمية ألنها تساعدني على التقدم العلمي 17

 0.05دالة عند  0.377  ية حل مشكالتي اليوم تساعدني علىأشعر أن المفاهيم العلمية ال 18

  إحصائياغير دالة  0.042   أن المفاهيم العلمية تساعدني في تفسير الظواهر الطبيعيةأرى 19
 0.01دالة عند  0.544  أشعر أن مفاهيم العلوم لها تطبيقات واسعة في الحياة العملية 20

  دور المعلم في تدريس المفاهيم العلمية: البعد الثالث
 0.01دالة عند  0.799  فهم المادةالعلوم يزودني بأمثلة تساعدني علىم أرى ان معل 21

 0.01دالة عند  0.873  أصغي باهتمام ألسئلة المعلم في حصة العلوم 22

 0.01دالة عند  0.800 ميجلب أسلوب تدريس المعلم انتباهي طوال حصة العلو 23

 0.01دالة عند  0.938 أشعر بالملل أثناء شرح المعلم لمفاهيم العلوم 24

 0.01دالة عند  0.889 طريقة المعلم في تدريس المفاهيم العلمية تجعلني ال أفهم المادة 25

 0.01دالة عند  0.817  التفكيرعلم في حصة العلوم ال تساعدني على أن أسئلة المأرى 26

 0.01دالة عند  0.859  أن المعلم ال يشرح المفاهيم العلمية جيداًأرى 27
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 0.01دالة عند  0.874 اعدني طريقة المعلم في تنمية التفكير العلميتس 28

 0.01دالة عند  0.829 أرغب في اإلجابة عن األسئلة التي يطرحها المعلم 29

 إحصائياغير دالة  0.268 ال أشارك في المناقشة أثناء الحصة ألن طريقة المعلم ال تناسبني 30

 0.01دالة عند  0.789 ناسب تعلم المفاهيم العلميةأشعر أن طريقة تدريس المعلم ال ت 31

 إحصائياغير دالة  0.243  مفهوماً علمياًاًأشعر باالرتياح عندما يطلب مني المعلم تفسير 32

  االستمتاع واالهتمام بمفاهيم العلوم:البعد الرابع 
 0.01عند دالة  0.903  العلميةمشعر بالضيق عندما استمع لمناقشات تتعلق بالمفاهيأ 33

 0.01دالة عند  0.910  العلميةمقضي وقت فراغي في دراسة المفاهيأحب أن أ 34

 0.01دالة عند  0.634 أرى إنني في حاجة إلى المزيد من المفاهيم العلمية 35

 0.01دالة عند  0.817 أشعر بأن المفاهيم العلمية ممتعة وشيقة 36

 0.01دالة عند  0.819 ية العلممأشعر بالضيق عند مذاكرة المفاهي 37

 0.05دالة عند  0.422 شعر بالضيق عند عمل أي نشاط يتعلق بالمفاهيم العلميةأ 38

 0.05دالة عند  0.399 شعر بالفرح عندما أجيب عن أسئلة متعلقة بالمفاهيم العلميةأ 39

 0.01دالة عند  0.464 أشعر بالضيق عندما أتعلم مفهوم علمي جديد 40

 0.05دالة عند  0.362 قيام باألنشطة التي تتعلق بالمفاهيم العلميةأرغب بال 41

 0.01دالة عند  0.732 المرتبطة بالمفاهيم العلميةالقصص أشعر بالملل عند قراءة  42
  

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
 0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 

  
  الباحث بحذفها، كماقام  فقرات غير دالة إحصائيا) 6(وجود يتضح من الجدول السابق 

وهذا يؤكد أن   ) 0.05(،  )0.01(دالة إحصائياً عند مستوى داللة      الباقية  أن جميع الفقرات    يتضح  
قـام  د  االتساق الـداخلي لألبعـا    للتحقق من   و . من االتساق الداخلي    عالية تمتع بدرجة المقياس ي 

 للمقيـاس   بالدرجة الكلية أبعاد المقياس    من   بعدالباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل        
  .يوضح ذلك) 4.8(والجدول 

  

  )4.8(الجدول 
   مع الدرجة الكليةالمقياس أبعاد من بعدمعامالت ارتباط كل 

  

  معامل االرتباط األبعاد
 0.538 طبيعة المفاهيم ومادة العلوم: أوالً

 0.466 أهمية المفاهيم العلمية: ياًثان

 0.855 دور المعلم في تدريس المفاهيم العلمية: ثالثاً

 0.498 االستمتاع واالهتمام بمفاهيم العلوم: رابعا
  

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
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 ارتباطاً ذو   للمقياسلدرجة الكلية   بايتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت ترتبط         
 يتمتع بدرجة عالية من     المقياسوهذا يؤكد أن     )0.05،  0.01(داللة إحصائية عند مستوى داللة      

 فقرات لم تكن 6 حساب االتساق الداخلي للمقياس حذف   ، ومما سبق يترتب على    االتساق الداخلي 
  ).6( فقرة ملحق 36لة إحصائيا  ليصبح المقياس في صورته النهائية مكون من دا
  

  : ثبات المقياس-ب
  :والتجزئة النصفية معامل الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ، إيجادتم 
 تم تطبيق معادلـة     :طريقة حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ         -1

  ):4.9 (القيم الموضحة في الجدول على ألفا كرونباخ فحصل الباحث
 

  ) 4.9(جدول 
 وكذلك المقياس ككلمقياس االتجاه معامل ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد 

  أرقام الفقرات معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد

  10 - 1من  0.818 10 طبيعة المفاهيم ومادة العلوم: أوالً
  16 - 11من  0.533 6 أهمية المفاهيم العلمية: ثانياً
  26 - 17من  0.958 10 دور المعلم في تدريس المفاهيم العلمية: ثالثاً
  36 -27من  0.780 10 االستمتاع واالهتمام بمفاهيم العلوم: رابعا

  36-1من  0.826 36 المقياس ككل

يتبين من الجدول أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث تراوحـت قـيم ألفـا                 
  . مناسبةوهي قيم) 0.533،0.958(ين كرونباخ ب

  

 المقياستم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات  :التجزئة النصفية طريقة -2
ثم جرى تعديل الطول    الفقرات الفردية والفقرات الزوجية     بطريقة التجزئة النصفية حيث احتسبت      

  :يوضح ذلك) 4.10(سبيرمان براون والجدول  باستخدام معادلة
  

   )4.10(الجدول 
  بطريقة التجزئة النصفيةحساب ثبات المقياس يوضح 

  

 عدد الفقرات البعد
معامل االرتباط 
 قبل التعديل

معامل االرتباط 
 بعد التعديل

 0.597 0.426 10 طبيعة المفاهيم ومادة العلوم: أوالً

 0.723 0.566 6 أهمية المفاهيم العلمية: ثانياً

 0.894 0.809 10 دريس المفاهيم العلميةدور المعلم في ت: ثالثاً

 0.699 0.573 10 االستمتاع واالهتمام بمفاهيم العلوم: رابعا

 0.636 0.466 36 المقياس ككل

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
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 الجدول أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث تراوحت قيم معامـل              يتبين من 
  .وهي قيم عالية مما يجعل الباحث يطمئن إلى ثبات المقياس) 0.894-0.597(االرتباط بين 

  

  : ضبط متغيرات الدراسة-ج
  :التحصيل العام للطلبة: أوالً

  

  ) 4.11(الجدول 
إلى الفروق وى الداللة للتحصيل العام للتعرف وقيم الداللة ومست" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم 

  في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة قبل تطبيق الطريقة
  

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

  35.433 592.487 38 تجريبية
 التحصيل العام

 40.300 599.079 38 ضابطة
0.757 0.451 

غير دالة 
 إحصائياً

  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  

الجدولية عند مستوى " ت"مة  أقل من قيالمحسوبة" ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
في التحصيل العام قبل تطبيق الطريقة وهذا يعني تكافؤ المجمـوعتين التجريبيـة        ) 0.05(داللة  

  .والضابطة في التحصيل العام قبل استخدام الطريقة
  

  :التحصيل في مادة العلوم: ثانياً
  

   )4.12(الجدول 
وقيم الداللة ومستوى الداللة لمادة العلوم للتعرف إلى الفروق في " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم 

  متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة قبل تطبيق الطريقة
  

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

في  تحصيل 4.735 79.184 38 تجريبية
 5.736 79.579 38 ضابطة العلوم

-0.327 0.744 
غير دالة 
 إحصائياً

  

  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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الجدولية عند مستوى " ت"مة  من قيالمحسوبة أقل" ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
في تحصيل العلوم قبل تطبيق الطريقة وهذا يعني تكافؤ المجمـوعتين التجريبيـة        ) 0.05(داللة  

  .والضابطة في تحصيل العلوم قبل استخدام الطريقة
  

  :العمر: ثالثاً
  

  ) 4.13(الجدول 
لداللة للعمر للتعرف إلى الفروق في وقيم الداللة ومستوى ا" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم 

  متوسطات أعمار أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة قبل تطبيق الطريقة
  

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.475 12.600 38 تجريبية
 عمرال

 0.469 12.637 38 ضابطة
-0.340 0.735 

غير دالة 
 ئياًإحصا

  

  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

عند مستوى الجدولية " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
في العمر قبل تطبيق الطريقة وهذا يعني تكافؤ المجموعتين التجريبية والـضابطة      ) 0.05(داللة  

  .في العمر قبل استخدام الطريقة
  

  : التصورات البديلةصفي القياس القبلي الختبار تشخي: رابعاً
  

  ) 4.14(لجدول ا
بار للتعرف إلى الفروق في وقيم الداللة ومستوى الداللة لالخت" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم 

  متوسطات تحصيل أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة قبل تطبيق الطريقة
  

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 7.310 18.579 38 تجريبية
 الدرجة الكلية

 8.692 17.474 38 ضابطة
0.600 0.550 

غير دالة 
 اًإحصائي

  

  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
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الجدولية عند مستوى " ت"المحسوبة أقل من قيمة " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 
 في أبعاد االختبار التحصيلي لمفاهيم الحركة والقوة قبل تطبيق الطريقة وهذا يعني          (0.05)داللة  

  .تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في تحصيل مفاهيم الحركة والقوة قبل استخدام الطريقة
  

  :في القياس القبلي لالتجاه نحو المفاهيم العلمية: خامساً
  

   )4.15(الجدول 
وقيم الداللة ومستوى الداللة لمقياس االتجاه نحو المفاهيم العلمية للتعرف " ت"افات المعيارية وقيم المتوسطات واالنحر

  إلى الفروق في متوسطات اتجاه أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة قبل تطبيق الطريقة
  

 المتوسط العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
 لةالدال

مستوى 
 الداللة

 2.793 22.342 38 تجريبية
 االول

 2.995 22.711 38 ضابطة
0.555 0.581 

غير دالة 
 إحصائياً

 2.795 14.395 38 تجريبية
 الثاني

 2.345 14.526 38 ضابطة
0.222 0.825 

غير دالة 
 إحصائياً

 3.468 25.974 38 تجريبية
 الثالث

 2.922 25.947 38 ضابطة
0.036 0.972 

غير دالة 
 إحصائياً

 3.560 22.842 38 تجريبية
 الرابع

 3.714 23.132 38 ضابطة
0.347 0.730 

غير دالة 
 إحصائياً

 9.847 85.553 38 تجريبية
 المجموع

 9.186 86.316 38 ضابطة
0.349 0.728 

غير دالة 
 إحصائياً

  

  2.00) = 0.05( داللة وعند مستوى) 74(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  
الجدولية عند مستوى " ت"مة المحسوبة أقل من قي" ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

يقة في أبعاد االتجاه نحو المفاهيم العلمية والدرجة الكلية للمقياس قبل تطبيق الطر           ) 0.05(داللة  
وهذا يعني تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في االتجاه نحو المفاهيم العلمية قبل استخدام             

  .الطريقة
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  :خطوات الدراسة
 دورة  وإستراتيجيةالبديلة  يات والبحوث التربوية المتعلقة بالتصورات       األدب االطالع على  •

  .التعلم
ـ  ) حدة الرابعة الو(لقوة   العلمي لوحدة الحركة وا    تحليل المحتوى  • اهيم العلميـة  لتحديد المف

 .المتضمنة في الوحدة
 .ت البديلة لمفاهيم الحركة والقوةإعداد اختبار التصورا •
 . نحو المفاهيم العلميةاتجاهقياس إعداد م •
، ويعتبر دليل المعلم المرشد الذي يستعين       م وفقاً إلستراتيجية دورة التعلم    إعداد دليل المعل   •

، فيـساعده فـي تحديـد األهـداف         مادته وفق استراتيجيات معينة   ريس  به المعلم في تد   
صيرة أثناء سيره فـي      ب لالزمة لتنفيذ األنشطة ويجعله على    التعليمية وتجهيز األدوات ا   

 .تنفيذ الدروس
  

 تدريس الموضـوعات المختـارة وفـق        ام الباحث بإعداد دليل المعلم حتى يتسنى      وقد ق 
، مرحلة االستكشاف، ومرحلة تقـديم المفهـوم      (ن مراحل   لم بما تتضمنه م   استراتيجية دورة التع  

  ).ومرحلة تطبيق المفهوم
  :وتضمن الدليل الجوانب التالية 

  .ات التي يتضمنها وأهدافهنوالمكو مقدمة للمعلم لتوضيح أهمية دليل المعلم -1
  .حل التدريس باستخدام دورة التعلم وصف لمرا-2
  :ل درسحيث تضمن ك: خطوات السير في الدروس -3

 .عنوان الدرس −
حيث يمكن للمعلم أن يقيس مدى تحقق هذه األهداف بعـد           : األهداف السلوكية للدرس   −

 .اء الطالب أثناء قيامهم بالتجاربويمكنه مالحظة أد، كل درس
لمعرفـة  وذلك لتمكين المتعلم من ربط ا     : المتطلبات السابقة والبنود االختبارية لقياسها     −

 لموضـوع    والتأكد من امتالك الطالب للخبـرات الـسابقة        ،السابقة بالمعرفة الالحقة  
 .الدرس قبل البدء بتدريسه

 قام الباحث بتحديد المواد واألدوات الالزمة لكـل درس          :األدوات والمواد المستخدمة   −
 مـن   وتضمن الدليل مجموعـة   . تنوعة ويمكن الحصول عليها بسهولة    بحيث تكون م  

  .تجارب العلميةأوراق العمل التي تشتمل على األنشطة وال
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  :خطة السير في الدرس
 طـالب    )6( صغيرة ومتساوية في كل مجموعـة         مجموعات وتشمل تقسيم الطالب إلى   

  .يلتفون حول مقاعد متقابلة
  :وهيتيجية دورة التعلم من خالل ثالث مراحل يمر فيها الطالب استرالتدريس باستخدام إ

 لة من خالل أسئلة محددة تمثل تحـديا       في هذه المرحلة يتم إثارة مشك      :مرحلة االستكشاف  -1
 الخبرة الحسية   ًلتفكير الطالب وتساعدهم على تذكر الخبرة الحسية القديمة، واالنتقال إلى         

 .ع األنشطة واألدوات الالزمة لذلكالجديدة من خالل تفاعلهم م
 الطالب فـي أنـشطة      إليهوفي هذه المرحلة يتم مناقشة ما توصل        : مرحلة تقديم المفهوم   -2

 المفهوم لهم إما عن طريق المعلم، أو الكتاب المدرسي، أو غيرها مـن              شف ليتم تقديم  الك
 . التعليموسائل

يـد مـن    وفي هذه المرحلة يوجه المعلم الطالب نحو إجراء المز         :مرحلة تطبيق المفهوم   -3
تدفع بهـم   ، ب بتطبيق المفهوم في مواقف جديدة     ويقوم الطال  ،األنشطة التي تعمق المفهوم   

 .المعلم وأفراد المجموعات األخرىت إضافية ليتم طرح تساؤالت تناقش مع خبراإلى 
  

  :التقويم
 وأوراق العمـل علـى    حيث اشتمل الدليل     التقويم القبلي والتكويني والختامي      توظيفتم  

الختـامي فيكـون    ، أما التقـويم     ق األهداف السلوكية لكل درس    أسئلة تقويمية متنوعة تقيس تحق    
بعد االنتهاء مـن    ، بعد االنتهاء من التنفيذ   " تبار تشخيص التصورات البديلة   اخ"بتطبيق االختبار   

من معلمي العلوم   ) 8(إعداد الصورة األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم            
  :اآلتيةلمعرفة آرائهم حول النقاط ذوي الخبرة والدراية وذلك 

  .رتباط أهداف كل درس بموضوع الدرس امدى •
 . يتفق مع استراتيجية دورة التعلماغة الدروس بشكلهل تم صي •
 .ع موضوع الدرس ومستويات التالميذهل تتفق المشكالت المطروحة م •
 .لعلمية واللغوية لموضوعات الدليل الصحة امدى •
 .)الحركة والقوة(لمستخدمة لموضوعات الوحدة  مالئمة األنشطة امدى •
 .ناسب أسئلة التقويم أهداف الدروسهل ت •
 .المالحظات العامة على الدليل ككل إبداء •
• أوراق العمـل     المالحظات التي أبداها المحكمين تم تعديله من خالل زيـادة           على وبناء 

 .وإضافة بعض األنشطة
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تـشخيص   وإجراء التطبيق القبلي الختبـار    "  والضابطة التجريبية"اختيار عينة الدراسة     •
ـ  التصورات البديلة على   فـي تـاريخ    ، لتجريبيـة وعتي الدراسـة الـضابطة وا      مجم

، سابي واالنحراف المعيـاري للـدرجات     ب المتوسط الح  حيث تم حسا  ، 27/10/2007
ابطة ات الطالب في المجموعة التجريبية والض     يان داللة الفروق بين متوسطات درج     ولب

من تجانس العينة   وذلك بعد التأكد    ، لمتوسطين مستقلين " ت"قبل التجريب تم حساب قيمة      
  : يوضح هذه النتائج)4.14(والجدول " ف"باستخدام قيمة 

يث تم البـدء فـي      البدء في تدريس الوحدة موضوع الدراسة بعد التأكد من جاهزية األدوات ح           
ومن المالحظات أثناء تـدريس     . 28/11/2007تاريخ    وحتى 29/10/2007التنفيذ من تاريخ    

  : بطريقة دورة التعلم الحظ الباحثالوحدة
 .ة الجلسة التي يتم فيها التدريسعلم الجديدة وطبيعحماس الطلبة لطريقة الت −
 . بشكل فاعل في المناقشة والحوارمشاركة الطالب −
 .لموادميل الطالب نحو مادة العلوم بشكل ملحوظ عن باقي ا −
 .ظات حول المفاهيم من واقع الحياةطرح الطالب أمثلة متعددة ومالح −

وقد تـم   ، االنتهاء من عملية التدريس   ك بعد   تطبيق اختبار التصورات البديلة البعدي وذل     
 مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة وتم تـصحيح         على 29/11/2007تطبيق االختبار يوم    

ليل النتائج وتفسيرها والوصول إلى توصيات ومقترحات       أوراق اإلجابات ورصد الدرجات وتح    
  . الدراسة

  

  :المعالجة اإلحصائية
  :خدم الباحثللتحقق من صحة فروض الدراسة است  

 .معامل االرتباط بيرسون -1
 .معامل ألفا كرونباخ -2
 .معامل سبيرمان براون -3
 T.test independent sampleاختبار  -4

 T.test paired sampleاختبار  -5

 ."η 2  "  ،"d" التأثير مربع إيتا ماختبار حج -6
 .21معادلة  كودر ريتشاردسون  -7
  . النسب المئوية لنسب الشيوع -8    

  .SPSSت اإلحصائية باستخدام برنامج تمت المعالجا
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        الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس

        
        نتائج الدراسة ومناقشتهانتائج الدراسة ومناقشتهانتائج الدراسة ومناقشتهانتائج الدراسة ومناقشتها

  
  
  
  

  نتائج السؤال األول وتفسريه 
  

  نتائج السؤال الثاني وتفسريه 
  

  نتائج السؤال الثالث وتفسريه 
  

   نتائج الدراسة تعقيب الباحث على
  

  توصيات الدراسة 
  

  مقرتحات الدراسة 
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  الفصل الخامس
   الدراسة ومناقشتهانتائج

 يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية وتوصيات الدراسة           
  .ومقترحاتها

  : نتائج اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة
   : لإلجابة على السؤال األول والذي ينص على

اسي حول مفاهيم الحركة ألس طالب الصف السادس اما التصورات البديلة الموجودة لدى
، قام الباحث برصد التصورات البديلة لمفاهيم تصورات البديلة لدي أفراد العينةولتحديد ال ؟والقوة

 البـدائل المتاحـة فـي اختبـار تـشخيص         خالل تحليل إجابات الطلبة على     الحركة والقوة من  
وذلك للتأكد مـن أن   ينة من إجمالي العفأكثر) %30 (والتي تم تكرارها لدى رات البديلة التصو

 يحـدد   )5.1(والجدول  . التصور البديل ممتلك لدي الطلبة بصورة حقيقية و بعيداً عن العشوائية          
  . التصورات شيوعاًأكثر هذه

  ) 5.1(جدول 
  التصورات البديلة لدي عينة الدراسة 

  

  نسبة الشيوع قبل التدريس

وع
ض
مو
ال

  

  التصورات البديلة  م
  لعينة ككلا  ةالضابط  التجريبية

1  
 أكبر من كتلـة الـصخرة       عند إلقاء صخرتين كتلة األولى    

 الثقيلـة   الثانية من سطح بناية في نفس الوقت فإن الصخرة        
  .تصل قبل الصخرة الخفيفة

94.7% 89.4%  92.1% 

 %88.1  %89.4 %86.8  .ن الجسم ال يختلف عن مقدار كتلتهوز  2

 %81.5  %81.5 %81.5  . جذبال يوجد للقمر قوة  3

 % 72.3  %71  % 73.6  .في الهواء عن وزن الجسم في الماءال يختلف وزن الجسم   4

 %61.8 63.1 %60.5  . المسافة والسرعةبين األجسام علىتعتمد قوة الجذب   5

عة
طبي

 ال
في
وة 

الق
ر 
أث

  

 %44.7 %42.1  %47.3  .يزان الزنبركي عن الميزان العاديال يختلف الم  6

 %90.7 %92.1 %89.4  .ع هو الجسم الذي يقطع أكبر مسافة األسرالجسم  7

8  
 عداد الساعة في الـسيارة هـي        السرعة التي تظهر على   

  .ة المتوسطة للسيارةالسرع
86.8%  84.2%  85.5% 

عة
سر

 ال
سط

تو
م

 %60.5 %63.1 %57.8  .تشتق وحدة قياس متوسط السرعة بداللة وحدة المسافة فقط  9  
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10  
ف = ة رياضياً بالعالقـة ع  سرعيعبر عن قانون متوسط ال   

  .ز× 
50% 55.2% 52.6% 

11  
المسافة التي يقطعها الجـسم تـساوي مجمـوع الـزمن           

  .وسط سرعة الجسمالمستغرق لقطع المسافة ومت
42.1%  36.8% 39.4% 

12  
ركة وال تؤثر فـي األجـسام       القوة تؤثر في األجسام المتح    

  .الساكنة
89.4%  84.2%  86.8% 

 %82.8 %81.5 %84.2  .وة يعني العضالت القويةمفهوم الق  13

وة %59.2 % 57.8 %60.5  . مقدار القوةط عمل القوة يدل علىخ  14
الق

  

15  
تتشوه  حبة الجوز بمطرقة فإن حبة الجوز        عند الطرق على  

  .ألن حبة الجوز قوتها ضعيفة
47.3% 50% 48.6% 

16  
ن مـع   تنشأ قوة االحتكاك نتيجة تالمـس جـسمين خـشني         

  .بعضهما البعض
63.1% 57.8 %  60.5 % 

17  
جة فإن قوة االحتكـاك     عند إضافة الزيت إلي تروس الدرا     

  .تكون منعدمة
اك 50%  47.3%  52.6%

حتك
اال
وة 

ق
  

 %35.5 %36.8 %34.2  .حتكاك لجسم متحرك فإن سرعته تزيدكلما زادت قوة اال  18

19  
أللم بـسبب   با الطاولة نشعر    ضغط بإصبع اليد على   عند ال 

  .قوة الفعل ورد الفعل
81.5%  89.4%  85.5% 

عل
الف
رد 

 و
عل
الف

  20  
مبدأ عمل الطائرة النفاثة يعتمد على إلغاء تأثير الجاذبيـة          

  .األرضية
65.7% 57.8% 61.8%  

 %72.3 %73.6 %71  . ال يتغير بالنسبة للجسم المتحركموضع الجسم الساكن  21

كة
حر
وال
ع 
ض
مو
ال

  

 %44.7 %42.1 %47.3  .ديد حجم الجسم جسم ما البد من تحلتحديد موضع  22

23  
ار منحني فـإن حركتـه تـسمي        إذا تحرك الجسم في مس    

  .دورانية
68.4% 71% 69.7% 

كة
حر
 ال
كال

أش
 %48.6  %50  %47.3  .الية ال تتأثر بالجاذبية األرضيةالحركة االنتق  24  
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راسـة   عينـة الد   لدى) 5.1 (ل البديلة للمفاهيم العلمية جدو    تمن خالل عرض التصورا   
  :يالحظ ما يلي 

  التصورات البديلة المتعلقة بمفاهيم الجاذبية األرضية والكتلة والوزن : أوالً 
حيث توجد العديد من التصورات البديلة لدى عينة الدراسة فحواهـا أن األجـسام ذات               
 الكتل الكبيرة تسقط على األرض قبل األجسام الخفيفة إذا ما ألقيت من نفس االرتفاع حيث بلغت               

والتصور العلمي الصحيح أن األجسام الثقيلـة واألجـسام         ) 92.1(%نسبة شيوع هذا التصور     
  .الخفيفة تسقط في نفس الوقت واللحظة إذا ما ألقيت من نفس االرتفاع عند تثبيت مقاومة الهواء

  

وأيضاً يمتلك الطالب تصوراً بديالً حول كل من مفهومي الكتلة والوزن حيـث اعتبـر               
لطالب عينة الدراسة أن كل من مقدار الوزن ومقدار الكتلـة ال يختلفـان عـن      من ا ) 88.1%(

ضهما عبعضهما البعض والتصور الصحيح لذلك أن كل من مفهومي الوزن والكتلة يختلفان عن ب
البعض حيث يشير الوزن إلى قوة جذب األرض للجسم أما الكتلة فهي مقدار ما يحتويه الجـسم                 

  .من مادة
  

من عينة الدراسة قد عبروا عن تصور بـديل         % ) 81.5( أيضاً أن    ويتضح من الجدول  
والتصور الصحيح لذلك أن القمر له قوة جذب ولكنها أقل من ، مفاده أنه ال يوجد للقمر قوة جذب      

  .قوة جذب األرض
  

وأيضاً يالحظ وجود تصورات بديلة حول مفهوم الوزن حيث يعتبـر الطـالب عينـة               
من الطـالب   ) 72.3%(ثابت ال يختلف باختالف المكان ويمتلك       الدراسة أن وزن الجسم مقدار      

عينة الدراسة تصوراً بديالً فحواه أن وزن الجسم في الهواء ال يختلف عن وزن الجسم في الماء                 
  .والتصور الصحيح أن وزن الجسم يختلف في الهواء عنه في الماء

  

ة الجـذب بـين      قـو  من عينة الدراسة عن تصور بديل فحواه أن       ) %61.8(وقد عبر   
 المسافة والسرعة والتصور الصحيح أن قوة الجذب بين األجسام تعتمد على            األجسام تعتمد على  

  .المسافة والكتلة
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كما يمتلك الطالب تصوراً بديالً عن أداة قياس الكتلة وأداة قياس الوزن وبفحص هـذه               
يالً بـأن الميـزان     من الطالب عينة الدراسة يمتلكون تصوراً بد      ) %44,7(التصورات نجد أن    

الزنبركي ال يختلف عن الميزان ذو الكفتين والتصور الصحيح أن الميزان الزنبركـي هـو أداة         
  .قياس الوزن والميزان ذو الكفتين لقياس الكتلة

  

  .التصورات البديلة المتعلقة بمفهوم السرعة المتوسطة للجسم : ثانياً 
ورات البديلة لدي الطالب عينـة      ومن خالل الجدول يمكن مالحظة وجود عدد من التص        

من الطالب عينة الدراسة بأن الجسم األسرع هو الجـسم الـذي         ) %90.7(حيث عبر   ، الدراسة
والتـصور العلمـي    ، يقطع أكبر مسافة بغض النظر عن الزمن المستغرق لقطع هذه المـسافة           

يرجـع  و، الصحيح أن الجسم األسرع هو الجسم الذي يقطع أكبر مسافة في أقل زمـن ممكـن               
الباحث شيوع هذا التصور بشكل كبير إلى تعامل الطالب في هذه المرحلة العمرية مع متغيـر                
واحد وهو متغير المسافة لذلك يالحظ تناول الطالب لمفهوم متوسط السرعة من جانب المـسافة         

  .فقط مع إهمال عامل الزمن
  

حظية ومفهوم السرعة وأيضاً يمتلك الطالب تصوراً بديالً حول كل من مفهوم السرعة الل
من الطالب بأن السرعة التي تظهر على عداد الـسرعة فـي            ) %85.5(المتوسطة حيث يعتقد    

السيارة هي عبارة عن السرعة المتوسطة لهذه السيارة، والتصور العلمي الـصحيح لـذلك أن               
  .السرعة التي تظهر على عداد السرعة هي السرعة اللحظية لهذه السيارة

  

من أفراد العينة تصوراً بديالً حول كيفية اشـتقاق وحـدة قيـاس             ) %60.5(كما يمتلك   
. متوسط السرعة حيث يتصورون أن وحدة قياس متوسط السرعة تشتق بداللة المـسافة فقـط              

ويري الباحث أن هذا التصور يرتبط بتصور سابق له يتعلق بفهم الطلبة لمفهوم متوسط السرعة               
  . طع أكبر مسافة مع إهمال عامل الزمنحيث يتصور الطالب أن الجسم األسرع يق

  

كما يالحظ امتالك الطالب لتصور بديل حول التعبير الرياضي لقانون متوسط السرعة            
. أن متوسط سرعة جسم ما تساوي حاصل ضرب المـسافة بـالزمن           ) %52.6(حيث يتصور   

 زمنية  والتصور الصحيح أن متوسط سرعة جسم ما هي المسافة التي يقطعها الجسم خالل فترة             
  .معينة
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ويالحظ أيضاً امتالك الطالب لتصور بديل حول مفهوم المسافة التي يقطعها الجسم حيث 
من الطالب عينة الدراسة أن المسافة التي يقطعها الجسم تـساوي مجمـوع             ) %39.4(يتصور  

والتصور الصحيح أن المسافة التي يقطعهـا       ، ةالزمن المستغرق لقطع المسافة ومتوسط السرع     
  . تساوي حاصل ضرب متوسط سرعة الجسم بالزمن المستغرق لقطع هذه المسافةالجسم

  

  : القوةمثالثاً التصورات البديلة المتعلقة بمفهو
حيث يالحظ امتالك الطالب عينة الدراسة لمجموعة من التصورات البديلة حول مفهوم            

الت القويـة وأن  من الطالب يتصورون أن مفهوم القوة يعني العـض ) % 82.8 (القوة منها أن 
القوة يمكن رؤيتها بالعين والتصور الصحيح أن القوة مؤثر يؤثر في األجسام فيغير مـن حالـة       

  .سكونها أو حركتها ويمكن التعرف عليها من خالل األثر الذي تحدثه هذه القوة
  

من الطالب عينة الدراسة فحـواه أن        ) 86.8(كما يالحظ وجود تصور بديل عبر عنه        
في األجسام المتحركة فقط وال تؤثر في األجسام الساكنة بمعنى أن الجسم الـساكن ال  القوة تؤثر  

  .والتصور الصحيح أن القوة تؤثر في األجسام الساكنة والمتحركة. تؤثر عليه أي قوة
  

 القوة من الطالب عينة الدراسة عن تصور بديل مؤداه أن خط عمل         ) %59.2(كما عبر   
 الصحيح أن خط عمل القوة يدل على االتجاه الذي تـؤثر فيـه               مقدار القوة والتصور   يدل على 

  .القوة
  

من الطالب عينة الدراسة فحواه أنه عند       ) %48.6(كما يالحظ وجود تصور بديل لدى       
 األعلى تكون أكبر من قوة الجسم في األسفل فيتـصورون            يطرق جسم بآخر فإن قوة الجسم ف      

والتصور الصحيح لذلك أن حبـة      ، ألنها في األسفل  أنه عند الطرق على حبة الجوز فإنها تتشوه         
  .الجوز تتشوه نتيجة تأثير القوة عليها سواء كانت في األسفل أو ألعلي

  

  :لة المتعلقة بمفهوم قوة االحتكاكالتصورات البدي: رابعاً 
حيث توجد لدى الطالب عينة الدراسة بعض التصورات البديلة عن قوة االحتكاك وقـد              

 الطالب عن أن قوة االحتكاك تنشأ عند تالمس جسمين خشنين مع بعضهما             من ) %60.5(عبر  



 122

 تالمس أي جسمين مـع بعـضهما        دوالتصور الصحيح لذلك أن قوة االحتكاك تنشأ عن       ، البعض
  .البعض

  

من الطالب قد عبروا عن تصور بديل فحواه أنه كلما           ) %50(كما يالحظ أن ما نسبته      
وهذا التصور كما يرى الباحث يترتب على ، ن سرعته تزيد زادت قوة االحتكاك لجسم متحرك فإ     

والتصور العلمي الصحيح أنه كلمـا      ، عدم الفهم الصحيح أو الفهم الجزئي لمفهوم قوة االحتكاك        
  .زادت قوة االحتكاك لجسم متحرك فإن سرعته تقل

  

 من الطالب عينة الدراسة عن تصور بديل مؤداه أنه عند          ) %35.5(كما عبر ما نسبته     
والتصور الصحيح أنه عنـد     ، إضافة الزيت إلى تروس الدراجة فإن قوة االحتكاك تكون منعدمة         

  .إضافة الزيت إلى تروس الدراجة فإن قوة االحتكاك تقل
  

  :المتعلقة بمفهوم الفعل ورد الفعلالتصورات البديلة : خامساً
بديلـة حـول    ويالحظ أيضاً من خالل الجدول امتالك الطالب عينة الدراسة لتصورات           

من الطالب عن تصور بديل فحـواه أنـه عنـد           ) %85.5(حيث عبر   . مفهوم الفعل ورد الفعل   
والتصور الصحيح لذلك   ، الضغط على الطاولة بإصبع اليد فإن األلم الناتج يكون بسب قوة الفعل           

  .هو أن األلم يكون ناتج عن قوة رد الفعل التي تكون في االتجاه المعاكس للفعل
  

من الطالب تصورهم حول مبدأ عمل الطائرة النفاثة بأنه يعتمد في          ) %61.8(كما عبر   
والتصور الصحيح لذلك أن    ، األساس على إلغاء تأثير قوة الجاذبية األرضية التي تجذب األجسام         

ويرى الباحث أن هذا التصور البديل ناتج       . مبدأ عمل الطائرة النفاثة يعتمد على الفعل ورد الفعل        
  .لطالب مع البيئة المحيطة بهم وتخيالتهم العقلية لكيفية طيران الطائرةعن تفاعالت ا

  

  :التصورات البديلة المتعلقة بمفهوم الموضع والحركة وأشكالها : اًسادس
وقد عبر الطالب عينة الدراسة عن تصورات بديلة مختلفة في هذا المجال حيث وضح              

م الساكن ال يتغير بالنـسبة للجـسم        من الطالب من خالل إجاباتهم أن موضع الجس       ) 72.3%(
ويـرى  . والتصور الصحيح أن موضع الجسم الساكن يتغير بالنسبة للجسم المتحـرك    ، المتحرك
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الباحث أن هذا التصور نابع من عدم فهم الطالب لمفهوم نقطة اإلسناد وبالرجوع إلى الكتـاب                
لة في إيصال مفهوم نقطـة      المدرسي نجد أن األمثلة واألنشطة التي توضح هذا المفهوم غير فعا          

  .اإلسناد إلى الطالب بشكل صحيح
  

يمتلكون تصوراً بديالً حول نوع حركة الجـسم فـي مـسار            ) %69.7(كما يالحظ أن    
منحني حيث يتصور هؤالء الطلبة أن حركة الجسم في مسار دائـري مـن أشـكال الحركـة                  

. كال الحركـة االنتقاليـة  والتصور الصحيح أن حركة الجسم في مسار منحني من أش ، الدورانية
  هو عدم تركيز الكتاب المدرسي علـى     ويرجع الباحث سبب امتالك الطالب لهذا التصور البديل       

أشكال الحركة من خالل إعطاء المزيد من األمثلة المنتمية للموضوع وأيضاً عدم فهم الطـالب               
  .لمفهوم دوران الجسم

  
 أن الحركة االنتقالية ال تتأثر من الطالب عن تصور بديل آخر وهو    ) %48.8(كما عبر   

والتصور العلمي الصحيح هو أن الحركة االنتقالية       ، بالجاذبية األرضية ألنها تكون على األرض     
  .تتأثر بالجاذبية األرضية

  
كما يالحظ امتالك الطالب لتصور بديل عن متطلبات تحديد موضع جسم ما حيث عبر              

ضع جسم ما البد من تحديـد حجـم الجـسم           عن تصور بديل مؤداه أنه لتحديد مو       ) 44.7%(
  .والتصور الصحيح أنه لتحديد موضع جسم ما البد من تحديد نقطة اإلسناد لهذا الجسم

  
ومن خالل العرض السابق يمكن مالحظة وجود عدد من التصورات البديلـة لمفـاهيم              

ي بعـضها   الحركة والقوة لدى الطالب عينة الدراسة وشيوع بعضها بنسبة كبيرة لديهم تصل ف            
 مما يعد مؤشراً يتطلب السعي لتعديل تلك التصورات البديلة كما أن هذه التصورات          (%92)إلى  

 – الكتلـة    – الوزن   -  الحركة      – القوة   –متوسط السرعة     : البديلة خاصة بمفاهيم رئيسية مثل    
لسادس  طالب الصف ا    توجد لدى  أن ال ،  الفعل ورد الفعل   – وقوة االحتكاك    –الجاذبية األرضية   

  .تعلم العلوم في المراحل التاليةاألساسي ألهميتها في 
  

  :ات البديلة إلي األسباب التاليةويرجع الباحث أسباب شيوع التصور
 .أن مفاهيم الحركة والقوة من المفاهيم الفيزيائية األكثر تجريداً −
صرة ولم      عرض المفاهيم العلمية بطريقة مخت     أن محتوى كتاب العلوم قد يلجأ أحياناً إلى        −

 .يوضح حدود هذه المفاهيم مع المفاهيم األخرى
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عدم ربط المفاهيم العلمية الواردة في الوحدة الرابعة الحركة والقوة ببعـضها وإيجـاد               −
 .العالقات المشتركة بينها

دم إعطاء الكتاب المدرسي لألمثلة والتجارب الكافية التي توضح العالقة بين المفاهيم            ع −
 .البعض مثل عالقة الوزن بالكتلةالعلمية مع بعضها 

أن بعض التصورات البديلة ناشئ عن تفاعل الطالب مع البيئة المحيطة بهم مثل مفهوم               −
 .القوة ومفهوم متوسط السرعة

 

، مرتفـع   (في مـستويات      للتصورات البديلة  وقد قام الباحث بتصنيف نسب الشيوع            
 تـم االسـتنارة بـآراء       كل مستوي ،وقد   وحساب النسبة المئوية لها في       )منخفض  ، متوسط

 .يوضح ذلك ) 5.2(المحكمين في تحديد هذه المستويات والجدول 
  

  )5.2(جدول 
   لها والنسبة المئويةالتصورات البديلةمستويات نسبة الشيوع في تصنيف 

  

  المستويات
النسبة المئوية 
  لكل مستوى

عدد التكرارات 
  لكل مستوى

النسبة المئوية لعدد تكرارات 
  مستويات التصورات البديلة

  %41.6  10  %100  -  70  مرتفع
  %33.3  8  %69  -  50  متوسط
  %25  6   %49  -  30  منخفض

  %100  24  المجموع

 

لتكرار التصورات البديلة يقع فـي المـستوى        أن أكبر عدد    ويتضح من الجدول السابق       
%) 41.6(لتصورات البديلـة    لمجموع ا نسبة تكرارات هذا المستوى بالنسبة      المرتفع حيث بلغت    

أمـا  %) 33.3(بالنسبة لمجموع التصورات البديلة   نسبة تكرارات المستوى المتوسط     بينما بلغت   
تدل على وجود   ويرى الباحث أن هذه النسب      ، %)25(نسبة تكرارات المستوى المنخفض بلغت      

، زيتـون (راسة    وتتفق هذه النتيجة مع د    ،  التعديل تصورات بديلة حقيقية لدى الطالب تستوجب     
  ) .2002،الفرا (دراسة و) 2006،البلبيسي (ودراسة ) 2000،عبده(ودراسة ) 1998

  
    :نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة

 بين متوسط درجـات     هل توجد فروق ذات داللة إحصائية     : " على  الثاني نص السؤال وي
نهم في المجموعة الضابطة فـي اختبـار   الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرا   

  ؟ة تعزي الستخدام دورة التعلمالتصورات البديلة لمفاهيم الحركة والقو
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  :تم صياغة الفرضية التاليةولإلجابة عن هذا السؤال 
بين متوسط درجات الطـالب     ) 05α ≥  0 (اً عند مستوى  توجد فروق دالة إحصائي    ال

أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التصورات       في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات      
  . دورة التعلم إستراتيجية تعزي الستخدام والقوةالبديلة لمفاهيم الحركة

  
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات            

  t.test independent sample المعيارية وداللة الفروق بين المتوسطات باسـتخدام اختبـار  
 في اختبار التصورات البديلة لمفاهيم الحركة     لدرجات كل من المجموعتين التجريبية والضابطة       

  .يوضح ذلك) 5.3(والقوة البعدي والجدول 
  

  ) 5.3(الجدول 
 إلى وقيم الداللة ومستوى الداللة الختبار مفاهيم الحركة والقوة للتعرف" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم 

  الفروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق الطريقة
  

  المتوسط  العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

 15.606 54.395 38 تجريبية

 13.077 26.500 38 ضابطة
8.445 0.000 

دالة عند 
0.01 

  

  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية " ت"يمة ق
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 74(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

  

الجدوليـة عنـد    " ت"المحسوبة أكبر من قيمـة      " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
ة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد       وهذا يعني وجود فروق ذات دالل      (0.01)مستوى داللة   

المجموعتين التجريبية والضابطة ولقد كانت الفروق لصالح أفراد المجموعـة التجريبيـة، فـي     
اختبار التصورات البديلة لمفاهيم الحركة والقوة البعدي مما يعني أن الطريقـة أثـرت علـيهم                

وجد فروق  ت: والذي ينص على  وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل          .إيجابياً
بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبيـة        ) 05α ≥  0 (دالة إحصائياً عند مستوى   

 ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التصورات البديلة لمفاهيم الحركـة            
  . تعزي الستخدام دورة التعلموالقوة

  

  :باستخدام المعادلة التالية"   η 2"احث بحساب مربع إيتا وفيما يتعلق بحجم التأثير قام الب
  

t2 
T2 + df  =  η 2  
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 التي تعبر d (Kiess, 1989: 468)أمكن إيجاد قيمة حساب قيمة "  η 2"وعن طريق 
  : باستخدام المعادلة التاليةللطريقة المقترحةعن حجم التأثير 

  
  

2   η 2 
  

1- η 2  
  

  لمقترح لتحديد مستويات التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثيرالجدول المرجعي ا
 

  األداة المستخدمة  حجم التأثير
  كبير  متوسط  صغير

d  0.2 0.5  0.8  
η 2 0.01  0.06  0.14  

  

 حجم التأثير الوجه المكمل للداللة اإلحصائية، : المرجع

  

  حجم التأثيريوضح ) 5.4(الجدول و
  

   )5.4(الجدول 
   التصورات البديلة  التعلم علىة دورتأثيرإليجاد حجم " d "قيمةو "  η 2"قيمةو " ت"قيمة وضح ي

  

 حجم التأثير T D η 2 المتغير التابع المتغير المستقل

 كبير 0.484 1.937 8.445 ا�AB@رات ا�<=>;& دورة التعلم
  

قـد نجحـت فـي    أن حجم التأثير كبير مما يعني أن الطريقة ) 5.4(يتضح من الجدول   
  .التأثير على المجموعة التجريبية بشكل كبير

  
وللتعرف على أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة لمفاهيم الحركة والقوة تـم              
تحليل إجابات الطلبة على االختبار المطبق بعد إنهاء دراستهم لهذه المفاهيم بطريقة دورة التعلم              

صورات البديلة لدى طلبة المجموعـة التجريبيـة قبـل          يوضح نسبة شيوع الت   ) 5.5(والجدول  
  .ها التدريس بطريقة دورة التعلم وبعد التدريس ب
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  )5.5(جدول 
  وضح نسبة شيوع التصورات البديلة لدى طالب المجموعة التجريبية قبل وبعد التدريس بطريقة دورة التعلم ي

  

نسبة الشيوع في المجموعة 
  التجريبية

وع
ض
مو
ال

  

  التصورات البديلة  م

  سبعد التدري  قبل التدريس

1  
عند إلقاء صخرتين كتلة األولى أكبر من كتلة الصخرة الثانية من سطح بنايـة             

  .في نفس الوقت فإن الصخرة الثقيلة تصل قبل الصخرة الخفيفة
94.7%  31.5% 

 %28.9 %86.8  .وزن الجسم ال يختلف عن مقدار كتلته  2

 18.4% %81.5  . يوجد للقمر قوة جذبال  3

 %26.3  % 73.6  .ال يختلف وزن الجسم في الهواء عن وزن الجسم في الماء  4

 %21 %60.5  .تعتمد قوة الجذب بين األجسام على المسافة والسرعة  5

عة
طبي

 ال
في
وة 

الق
ر 
أث

  

  %23.6  %47.3  .ال يختلف الميزان الزنبركي عن الميزان العادي  6

 %36.8 %89.4  .هو الجسم الذي يقطع أكبر مسافةالجسم األسرع   7

8  
السرعة التي تظهر على عداد الساعة في السيارة هـي الـسرعة المتوسـطة              

  .للسيارة
86.8%  15.7% 

 %13.1 %57.8  .تشتق وحدة قياس متوسط السرعة بداللة وحدة المسافة فقط  9

عة %18.4 %50  . ز×ف =يعبر عن قانون متوسط السرعة رياضياً بالعالقة  ع   10
سر

 ال
سط

تو
م

  

11  
المسافة التي يقطعها الجسم تساوي مجموع الزمن المستغرق لقطـع المـسافة            

  .ومتوسط سرعة الجسم
42.1%  10.5% 

 %18.4  %89.4  .القوة تؤثر في األجسام المتحركة وال تؤثر في األجسام الساكنة  12

 %7.8 %84.2  .مفهوم القوة يعني العضالت القوية  13

وة %15.7 %60.5  .مل القوة يدل على مقدار القوةخط ع  14
الق

  

15  
عند الطرق على حبة الجوز بمطرقة فإن حبة الجوز تتشوه ألن حبة الجـوز              

  .قوتها ضعيفة
47.3% 5. 2% 

 %10.5 %63.1  .تنشأ قوة االحتكاك نتيجة تالمس جسمين خشنين مع بعضهما البعض  16

 %5.2  %52.6  .لدراجة فإن قوة االحتكاك تكون منعدمةعند إضافة الزيت إلى تروس ا  17

اك
حتك

اال
وة 

ق
 %7.8 %34.2  .كلما زادت قوة االحتكاك لجسم متحرك فإن سرعته تزيد  18  

 %26.3  %81.5  .عند الضغط بإصبع اليد على الطاولة نشعر باأللم بسبب قوة الفعل ورد الفعل  19

عل
الف
رد 

 و
عل
الف

  

 %26.3 %65.7  . إلغاء تأثير الجاذبية األرضيةمبدأ عمل الطائرة النفاثة يعتمد على  20
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 %21 %71  .موضع الجسم الساكن ال يتغير بالنسبة للجسم المتحرك  21

كة
حر
وال
ع 
ض
مو
ال

  

 %13.1 %47.3  .لتحديد موضع جسم ما البد من تحديد حجم الجسم  22

 %10.5 %68.4  .إذا تحرك الجسم في مسار منحني فإن حركته تسمي دورانية  23

كة
حر
 ال
كال

أش
 %7.8  %47.3  .الحركة االنتقالية ال تتأثر بالجاذبية األرضية  24  

  
  

 نسبة شيوع التصورات البديلة     ضانخفا) 5.5(حيث تظهر النتائج الموضحة في الجدول       
التي يمتلكها الطلبة في المجموعة التجريبية عن بعض مفاهيم الحركة والقـوة بعـد دراسـتهم                

وظ حيث انخفضت نسبة شيوع هذه التصورات لديهم إلي أقل من           بطريقة دورة التعلم بشكل ملح    
 متوسط السرعة، تأثير الجاذبية     مولجميع المفاهيم ماعدا تلك التصورات المتعلقة بمفهو      %) 30(

  .األرضية على سقوط األجسام الخفيفة واألجسام الثقيلة فكانت نسبة التعديل فيها متوسطة
  

  :ويرجع الباحث هذه النتيجة إلي 
  

ن استخدام دورة التعلم بما تتضمنه من أنشطة مختلفة في كل مرحلة من مراحلها أتاح               أ )1
 تعـديل   إليالفرصة أمام الطالب لفهم واستيعاب المفاهيم العلمية بشكل صحيح مما أدي            

  .التصورات البديلة لديهم 
ة بحيث أن تنظيم المادة الدراسية بطريقة دورة التعلم يساعد على تنظيم المعلومات الجديد     )2

تكون البداية في تعلم المفهوم خبرات الطالب السابقة المرتبطة بالمفهوم الجديد المـراد             
 .تعلمه

الترتيب المنطقي للمعرفة من خالل مراحل دورة التعلم  يساعد علـى بنـاء المفـاهيم                 )3
 .وتدرجها وتمثلها في البنية المعرفية لطالب المجموعة التجريبية

ب أثناء التدريس بطريقة دورة التعلم ومن خـالل األنـشطة           التفاعل بين المعلم والطال    )4
 .ساعد على إيجاد جو تعليمي وبيئة تعليمية جيدة تساعد على الفهم بشكل صحيح

 وتالميذه أثناء التدريس بدورة التعلم أتاح الفرص أمام التالميذ لعمـل            معلمالتفاعل بين ال   )5
وجد بيئة تعليمية ساعدت علـى فهـم        مجموعات متعاونة أثناء تنفيذ األنشطة التعليمية أ      

 .التالميذ للمفاهيم العلمية
أن التلميذ يبحث عن المعلومة بنفسه من خالل القيام باألنشطة كما أن الحوار المـشترك      )6

  .بين التالميذ مع بعضهم البعض كان له أثر في زيادة التحصيل
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 :كما يرجع الباحث هذه النتيجة إلى
يلة لدى طالبه من خالل تشخيص تلك التصورات يقـوده          معرفة المعلم بالتصورات البد    )7

 يتالءمفي كثير من األحيان إلى انتقاء وعرض الخبرات التعليمية الجديدة وتقويمها بشكل 
  .مع المنظومة المفهومية السابقة للتالميذ

 خطوات متسلسلة بنائية يترتب عليه أن يكون المفهوم الجديـد     العلمي وفق تقديم المفهوم    )8
ومقنعاً ومفيداً ويؤدي لحدوث تعلم فعال وأقل عرضة للنسيان من التعلم الـذي ال      مقبوال  

 .يأخذ في االعتبار الفهم السابق للطالب والشروط الواجب أن تتوافر في المفهوم الجديد
  

متوسط السرعة، وتأثير الجاذبيـة     (ويفسر الباحث حدوث تعديل متوسط لبعض المفاهيم        
 البحث بشكل متوسط بالنـسبة      ةالعلمية لدى الطلبة عين   ) فة والثقيلة األرضية على األجسام الخفي   

  :للمفاهيم األخرى إلى األسباب اآلتية
أن مفاهيم الحركة والقوة من المفاهيم المجردة  لذلك فإن التفاعل معها يـتم مـن خـالل                 −

 .تأثيراتها
لمتعلقـة  أن ما يحمله الطالب من تصورات بديلة عن مفهوم متوسط السرعة والمفاهيم ا             −

 بـشكل    ةبتأثير الجاذبية األرضية على سقوط األجسام الخفيفة واألجسام الثقيلة متماسـك          
 .أكبر من المفاهيم األخرى ومقاومة للتغير لذا كانت نسبة تعديلها أقل من المفاهيم األخرى

  
) 1999الجندي، (ودراسة ) 1998، زيتون( كل من وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة      

والتي أكـدت علـى     ) 2006، طلبة(ودراسة  ) 2006، أحمد(ودراسة  ) 2000عبده،   (ودراسة
فعالية النماذج واالستراتيجيات التي تركز على الفلسفة البنائية في تعـديل التـصورات البديلـة               

  .لبعض المفاهيم العلمية لدى المتعلمين
  

  : نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة
 بـين   هل توجد فروق دالـة إحـصائياً      : "الثالث من أسئلة الدراسة على    نص السؤال   وي

متوسط استجابات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط استجابات أقرانهم فـي المجموعـة            
 ؟المفاهيم العلمية تعزي الستخدام دورة التعلمالضابطة لمقياس اإلتجاه نحو 

 وجد فروق دالة إحصائياً عند مـستوى    ت ال: ليةتم صياغة الفرضية التا   ولإلجابة عن هذا السؤال     
)α ≥  0بين متوسط استجابات الطالب في المجموعة التجريبيـة ومتوسـط اسـتجابات            ) 05

  .المفاهيم العلمية تعزى الستخدام دورة التعلمأقرانهم في المجموعة الضابطة لمقياس اإلتجاه نحو 
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وسطات الحسابية واالنحرافـات    وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب المت        
لدرجات كل من المجموعتين   t.test دام اختبارباستخالمعيارية وداللة الفروق بين المتوسطات 

  ).5.7 ( كما هو موضح في الجدولفي مقياس االتجاه نحو المفاهيم العلميةالتجريبية والضابطة 
  

  )5.6(ول الجد
قيم الداللة ومستوى الداللة لمقياس االتجاه نحو المفاهيم و" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم  

العلمية للتعرف إلى الفروق في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة بعد 
  تطبيق الطريقة

  

  المتوسط  العدد المجموعة البعد
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
  "ت"

قيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

  األول 3.840 25.895 38 تجريبية
طبيعة المفاهيم العلمية 

 ومادة العلوم 
 3.162 23.053 38 ضابطة

3.522 0.001 
دالة عند 

0.01 

  الثاني 1.956 16.105 38 تجريبية
 2.432 15.079 38 ضابطة أهمية المفاهيم العلمية 

2.027 0.046 
دالة عند 

0.05 

  الثالث 2.544 28.263 38 تجريبية
دور المعلم في تدريس 

 هيم العلميةالمفا
 3.227 26.579 38 ضابطة

2.527 0.014 
دالة عند 

0.05 

  الرابع 2.787 27.526 38 تجريبية
االستمتاع واالهتمام 

  العلوم  مبمفاهي
 4.701 25.184 38 ضابطة

2.642 0.010 
دالة عند 

0.05 

 9.499 97.789 38 تجريبية
 الدرجة الكلية

 11.578 89.895 38 ضابطة
3.250 0.002 

دالة عند 
0.01 

  

  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 76(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 76(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 

نـد  الجدوليـة ع  " ت"المحسوبة أكبر من قيمـة      " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       
في أبعاد مقياس االتجاه نحو المفاهيم العلمية والدرجة الكلية للمقياس وهذا           ) 0.01(مستوى داللة   

يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس بين المجموعة              
عنـي أن   التجريبية والمجموعة الضابطة ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية، ممـا ي           

 وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفـرض البـديل           الطريقة أثرت على اتجاههم إيجابياً    
بـين متوسـط    ) 05α ≥  0( توجد فروق دالة إحصائياً عنـد مـستوى           أنه والذي ينص على  
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استجابات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط استجابات أقرانهم في المجموعة الـضابطة            
  .المفاهيم العلمية تعزى الستخدام دورة التعلمه نحو لمقياس االتجا

  
 باستخدام المعادلـة  "η 2  " ،"d"وفيما يتعلق بحجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا 

 لمفاهيمامقياس االتجاه نحو يوضح حجم التأثير لكل بعد من أبعاد ) 5.7(الجدول ي تم ذكرها والت
  .العلمية والدرجة الكلية للمقياس

  

   )5.7(الجدول 
  إليجاد حجم التأثير لكل بعد من أبعاد المقياس وكذلك الدرجة الكلية للمقياس" d"و  " η 2"و " ت"قيمة 

  

 حجم التأثير T D η 2 البعد

 كبير 0.140 0.808 3.522 طبيعة مفاهيم العلمية ومادة العلوم: األول 
 وسطمت 0.051 0.465 2.027 أهمية المفاهيم العلمية: الثاني 

 متوسط 0.078 0.580 2.527 دور المعلم في تدريس المفاهيم العلمية: الثالث 

 متوسط 0.084 0.606 2.642 االستمتاع واالهتمام بمفاهيم العلوم : الرابع 

 كبير 0.122 0.746 3.250 المجموع

  

 في جميع أبعاد مقيـاس االتجـاه نحـو          أن حجم التأثير كبير   ) 5.7(يتضح من الجدول    
علـى  فـي التـأثير     طريقة قد نجحـت     مما يعني أن ال   اهيم العلمية والدرجة الكلية للمقياس      المف

وهذا يعني أن الطريقة قد نجحت في تحسين اتجاهات         ،  المجموعة التجريبية بشكل متوسط وكبير    
  .طلبة المجموعة التجريبية نحو المفاهيم العلمية

  
 االتجاه نحو المفاهيم العلمية إلى   ويرجع الباحث التحسن في استجابة الطالب نحو مقياس       

استخدام طريقة دورة التعلم الذي أدى إلى تعديل التصورات البديلة لبعض مفاهيم الحركـة                -1
والقوة وعليه تكونت البنية المعرفية لدى الطالب بصورة منظمة مما ولد شعوراً ايجابياً اتجـاه               

  .المفاهيم العلمية
لتعلم في تعديل التصورات البديلة وصوالً بـالطالب  كما أن استخدام الباحث لطريقة دورة ا     -2

لتبني الفهم السليم واألفكار الصحيحة للمفاهيم العلمية ساعد في استجابة الطالب نحو المفـاهيم              
  .العلمية بشكل عام
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أن استخدام أنشطة متنوعة من خالل استخدام طريقة دورة التعلم ساعد في بنـاء المفـاهيم                 -3
 يسبقها من مفاهيم وتنظيمها في البنية المعرفية جعل تعلم المفاهيم العلمية ذا             العلمية بناءاً على ما   

  .معنى بالنسبة للطالب مما ولد لديهم الشعور باالستمتاع واالهتمام بهذه المفاهيم
  

 تسابق التالميذ فـي     إلى ل مرحلة من مراحل دورة التعلم أدى      مجموعة األسئلة الخاصة بك    -4
  .عية نحو تعلم المفاهيم العلميةفي زيادة الدافإيجاد حلول لها مما ساهم 

  

 إعداد المواقف التعليمية المثيرة للتفكير وتتـيح الفرصـة          لم تعتمد على  أن طريقة دورة التع    -5
للطالب للمناقشة وإبداء المالحظات وتقديم التفسيرات مما أثار اهتمام الطالب نحو تعلم المفاهيم             

 وتتفق هذه النتيجة مع .لمالئم لتطوير مفاهيمهم وتعديلها االعلمية وساهم في تحقيق المناخ الصفي
  .)2002( وأحمد ،)2002( وأحمد ، )1999(   وشهاب والجندي ،)2003(زيد دراسة أبو 

  

  : نتائج الدراسةتعليق عام على
  :راض النتائج السابقة يتضح ما يليمن خالل استع

يلة للمفاهيم المتضمنة في الوحدة     نجاح إستراتيجية دورة التعلم في تعديل التصورات البد        �
 طـالب   لدىونجاح اإلستراتيجية أيضاً في تنمية االتجاه نحو المفاهيم العلمية          ، ةالمختار

وم عليهـا اسـتراتيجية     وهذا يتالءم وفلسفة المدخل البنائي التي تق      ، المجموعة التجريبية 
 من األنشطة والتجارب حيث أن المتعلم يبني معرفته من خالل قيامه بالعديد ،دورة التعلم

 الفهم وبذلك تتشكل المفاهيم لدية بشكل مـنظم         ية تجعل التعلم ذو معني وقائم على      العمل
 .وتصبح جزءاً من شخصيته فتنعكس على تصرفاتهومتسلسل وترسخ المعرفة في ذهنه 

ورة منظمة ومتكاملـة      تعلمها بص  لمراحل دورة التعلم ساعد على    أن تعلم المفاهيم وفقاً      �
 . االتجاه نحوها بصورة ايجابية تنمية ساعد علىمما

، فالطالب  إلستراتيجية دورة التعلم يركز على النشاط في عملية التعلم        أن التدريس وفقاً     �
ممـا  يكتشفون بأنفسهم ويطبقون ما يتوصلون إليه من معارف عملية في مواقف جديدة             

 .يساعد على اكتساب المعرفة بشكل علمي سليم
 وتقييمهـا   ا التالميـذ واستقـصائه    عن المعرفة القبلية لـدى     أهمية الكشف    لىويخلص الباحث إ  

  .ك لتحقيق أهداف التعلم بشكل فاعلوإعدادها الستقبال المعرفة الجديدة وذل
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  :توصيات الدراسة
بناءاً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية من أن استخدام اسـتراتيجية دورة              

اهم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية بشكل فاعل أكثـر مـن             التعلم في التدريس يس   
فإنه تم وضع عدد من التوصيات . التدريس بالطريقة المعتادة وزيادة االتجاه نحو المفاهيم العلمية     

  :من قبل الباحث وهي
االهتمام بتشخيص التصورات البديلة لدى الطلبة في مختلف المفاهيم العلمية وذلك ليكون  -1

 .تصحيحها نقطة انطالق لتدريس الموضوعات الجديدة المتعلقة بهذه المفاهيم
العمل على عقد ورشات عمل لمعلمي العلوم لتدريبهم على كيفية الكشف عن التصورات              -2

 .البديلة للمفاهيم العلمية وأساليب وتشخيصها وعالجها
ديلـة للمفـاهيم    تضمين مساقات طرق التدريس بكليات التربية جزءاً من التصورات الب          -3

 .العلمية وأساليب تشخيصها وعالجها
العمل على تدريب معلمي العلوم على استخدام استراتيجيات التدريس الحديثـة القائمـة              -4

 .على أفكار النظرية البنائية والتي منها استراتيجية دورة التعلم
من جهة  ربط الموضوعات النظرية بالجانب العلمي من جهة وبالمواقف الحياتية للطلبة            -5

 .أخري ألن ذلك يؤدي إلى تثبيت المعلومات المتعلقة بتلك الموضوعات في ذاكرتهم
ضرورة اهتمام القائمين على تخطيط المناهج وإعدادها باالهتمام بتقديم النمـاذج التـي              -6

 .تيسر عملية الكشف عن التصورات البديلة وتقديم االستراتيجيات والنماذج العالجية
ة التعلم من قبل معلمي العلوم وموجهي العلوم كأحد الطرق الفعالة           تبني إستراتيجية دور   -7

 .في تدريس العلوم
 عقد ورشات عمل لمعلمي وموجهي العلوم للتعرف على مراحل اسـتخدام اسـتراتيجية             -8

 .دورة التعلم
تدريب معلمي العلوم على كيفية استخدام طريقة دورة الـتعلم فـي إعـداد الـدروس                 -9

 .وتخطيطها وتنفيذها
رة التركيز على الجانب العلمي في تدريس مقررات العلوم لما لهـذا الجانـب              ضرو -10

 .أهمية في نمو المفاهيم العلمية
االهتمام بإعداد دليل لمعلمي العلوم يتضمن نماذج لدروس تم إعدادها بطريقـة دورة              -11

 .التعلم
مـي  تطوير االستراتيجيات وطرق التدريس المناسبة التي تأخذ في الحسبان الفهم العل           -12

السابق للطلبة ودمج المعرفة العلمية الجديدة في إطار ذلك الفهم إلتمام حدوث تعلـم ذو               
 .معني
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بتنمية اتجاهات الطلبة نحو العلمية من خالل استخدام اإلستراتيجيات الحديثة          االهتمام   -13
 .في التدريس

  

  :المقترحات
لدراسـات التـي    في ضوء أهداف الدراسة الحالية ونتائجها يمكن اقتراح مجموعة من ا          

  :يمكن أن تكون امتداداً للدراسة الحالية
إجراء دراسة مقارنة بين أثر استخدام طريقة دورة التعلم وبعـض الطـرق األخـرى                -1

 .الحديثة التي تتبع المدخل البنائي في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية
 دورة الـتعلم فـوق   دراسة فعالية استخدام نماذج من دورات تعلم معدلة مثـل نمـوذج      -2

 .المعرفية وذلك للتعرف على أثرها في تعديل التصورات البديلة في مراحل مختلفة
إجراء دراسة تحليلية ألسباب ونسبة شيوع التصورات البديلة للمفـاهيم العلميـة لـدى               -3

 .دارسي العلوم في المراحل التعليمية المختلفة
حل تعليمية مختلفة والتعـرف علـى       إجراء دراسات لتجريب فعالية دورة التعلم في مرا        -4

 .تأثيرها في تنمية مهارات التفكير المختلفة
إجراء دراسة للتعرف على فاعلية نموذج لدورة الـتعلم معـد حاسـوبياً فـي تعـديل                  -5

 .التصورات البديلة لطالب المرحلة اإلعدادية
مواد دراسية  دراسة فاعلية دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية في             -6

 .أخري مثل مادة التكنولوجيا
إجراء دراسة تحليلية التصورات البديلة في محتويات مناهج العلوم بالمرحلة اإلعداديـة             -7

 .واالبتدائية وأسباب تكونها
دراسة تدمج بين استراتيجية دورة التعلم وخرائط المفاهيم وأثرها فـي بنـاء المفـاهيم                -8

 . نحو المفاهيم العلميةالعلمية واكتسابها وتنمية االتجاه
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  قائمة المراجع
  

  :العربيةالمراجع : أوالً
أثر التدريس باستخدام نموذج أوزوبل ونموذج دورة الـتعلم         ): 1998(شعبان  ، إبراهيم -1

على التحصيل وفهم عمليات العلم واالتجاهات نحو العلوم البيولوجية لـدى طـالب دور    
  .مصر، جامعة طنطا، كلية التربية، ير منشورةرسالة دكتوراه غ. المعلمين والمعلمات

برنامج مقترح لتصويب التصورات الخطـأ لـبعض مفـاهيم          ): 2003(لمياء  ، أبو زيد  -2
االقتصاد المنزلي وفقاً للمدخل البنائي الواقعي وتعديل اتجاهات طالبات شـعبة الـتعلم             

العـدد  ، ريسدراسات في المناهج وطرق التـد     ، االبتدائي بكلية التربية بسوهاج نحوه    
)90.(  

برنامج مقترح قائم على النظرية البنائية لتنمية الجوانب        ): 2004(أشرف  ، اأبو عطاي  -3
رسالة دكتوراة غير   ، المعرفية في الرياضيات لدى طالب الصف الثامن األساسي بغزة        

  .غزة، جامعة األقصى، كلية التربية، منشورة
بنائي في تـدريس العلـوم لتعـديل        أثر استخدام نموذج بايبي ال    ): 2006(آمال  ، أحمد -4

الجمعية المصرية للتربيـة العمليـة،       ، التصورات البديلة حول بعض المفاهيم العلمية     
  .المجلد األول، ) أغسطس1 - يوليو30(المؤتمر العلمي العاشر 

أثر تدريس الميكانيكا على تـصحيح المفهـوم الخاطئـة          ): 2002(عبد الحكيم   ، أحمد -5
االتجاهات نحوها لدى الطلبة المعلمين بقسم الفيزيـاء بكليـة    لبعض مفاهيمها وتنمية    

الجمعية المصرية للمنـاهج    ، دراسات في المناهج وطرق التدريس    ، التربية جامعة تعز  
 .جامعة عين شمس، كلية التربية، )82(العدد ، وطرق التدريس

فعالية طريقة دورة التعلم فـي اكتـساب تالميـذ الـصف             :)1992(مجدي  ، إسماعيل -6
رسالة ماجستير غير منـشورة      ، لخامس من التعليم األساسي بعض المفاهيم العلمية      ا
  .مصر،كلية التربية جامعة عين شمس ،

، 1 ط أساليب تعلـيم العلـوم والرياضـيات      ): 2001(البكري، أمل والكسوانى، عفاف      -7
 .دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع: عمان

 استخدام إستراتيجية المتناقضات في تعديل التصورات       أثر :)2006: (اعتماد  ، البلبيسي -8
رسالة ماجـستير   ، البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدي طالبات الصف العاشر األساسي        

  . غزة –الجامعة اإلسالمية ، )غير منشورة (



 136

فاعلية استخدام دائرة التعلم والمنظم المتقدم فـي تحـسين      ): 1997(أحمد  ، الجوهري -9
. العلمية وأنماط التعلم والتفكير لدى طـالب الـصف األول الثـانوي           تحصيل المفاهيم   

  .مصر، جامعة طنطا، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة
المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة الصف الحادي عـشر         ): 1998(موسى  ، الخالدي -10

 –زيـت   جامعـة بير  ، )غير منشورة (رسالة ماجستير   ، العلمي حول الروابط الكيماوية   
  .فلسطين

 أسـباب نـشوئها     –المفاهيم البديلة التي يحملها الطلبة      ): 2001(موسى  ، الخالدي -11
 .رام اهللا، مركز القطان للبحث التربوي والتطوير، )4(العدد ، رؤى تربوية، وتصحيحها

دار ،  دبي ، تدريس العلوم في مراحل التعليم العام      :)1996(خليل وآخرون   ،الخليلي   -12
  .القلم

ملخص دراسة الحالة المعرفية لمعلمي العلوم      ): 1998(فكتور  ، خليل وبلة ، الخليلي -13
مجلة ، في المرحلة اإلعدادية في األردن فيما يتعلق بالمفاهيم الفيزيائية التي يدرسونها          

  .عمان، )1(العدد ، معهد التربية التابع لألنروا، الطالب/ المعلم
م على التحصيل وبقاء أثـر الـتعلم        أثر استخدام دورة التعل   ): 1994(عيد  ، الدسوقي -14

دراسات في المنـاهج    . والتفكير العلمي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي بالبحرين       
  .198 – 179، )28(، وطرق التدريس

دور التشبيهات العلمية في تعديل التصورات الخطـأ لـدى          ): 2003(عيد  ، الدسوقي -15
المركـز  : مجلة البحث التربوي  ، تتالميذ الصف الرابع االبتدائي عن تصنيف الحيوانا      

  .القومي للبحوث التربوية والتنمية العدد األول
إستراتيجية مقترحة لتعديل بعض التصورات البيئية ): 1998(محب محمود  ، الرافعي -16

الخاطئة لدى طالبات قسمى علم النبات والحيوان بكليـة التربيـة األقـسام العلميـة               
، جامعة عين شـمس   ، معية المصرية للتربية العلمية   الج، مجلة التربية العلمية  ، بالرياض
  ).4(العدد ، )1(المجلد 

مدى معالجة مقررات العلوم للظـواهر الطبيعيـة        ): 1994(عبد الرحمن   ، السعدني -17
الجمعيـة المـصرية   ، دراسات في المناهج وطرق التـدريس ، وتصورات الطالب عنها 

  ).26(للمناهج وطرق التدريس العدد 
التربيـة العلميـة مـداخلها    ): 2006(ثنـاء   ، حمن والسيد عـودة   عبد الر ، السعدني -18

  .دار الكتاب الحديث: القاهرة، 1ط ، وإستراتيجيتها
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فعالية نموذج مقترح لتعليم البنائية في تنميـة ممارسـات          ): 2003(مالك  ، السليم -19
التدريس البنائي لدى معلمات العلوم وأثرها في تعديل التـصورات البديلـة لمفـاهيم              

 ، ات الكيميائية والجيوكيميائية لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة الرياضالتغير

http://wwww.ksu.edu.sa/printpress/ResDet.asp?i=2&mid=233&v=31&i
d=2  
، تقويم المفاهيم الكيميائية لدى طالبات الصف األول الثانوي       ): 1996(مالك  ، السليم -20

  ).16(نة الس، )26(العدد ، رسالة الخليج العربي
فعالية نموذج التعلم البنائي في تعديل التـصورات البديلـة          ): 2003(جيهان  ، السيد -21

لبعض المفاهيم الجغرافية وتنمية االتجاه نحو المادة لدى تلميذات الـصف األول مـن              
الجمعية المصرية للمنـاهج    ، دراسات في المناهج وطرق التدريس    ، المرحلة المتوسطة 
  .جامعة عين شمس، كلية التربية، )91(العدد ، وطرق التدريس

) CD-ROMS(توظيف أسطوانات الليزر المدمجة     ): 2002(يسري مصطفى   ، السيد -22
في إطار التعلم الموديول وأثره في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية والرضـا             

  .4المجلد الخامس العدد ، مجلة التربية العلمية، عن الدراسة بمراكز االنتساب الموجه
مكتبة ، ث التربويةأساليب التعليم والتعلم في البحو): 2002(عفت مصطفى ، الطناوي -23

  .األنجلو المصرية
فعالية التجارب العملية في تصويب التصورات البديلة حول        ): 2001(محمد  ، العطار -24

الجمعية المصرية  ، مجلة التربية العلمية  ، بعض المفاهيم الكهربية لدى الطالب المعلمين     
 .القاهرة، جامعة عين شمس، كلية التربية، )3(العدد ، )4(المجلد ، ية العلميةللترب

مفاهيم األرض والفضاء لدي معلمي العلـوم بالمرحلـة         ) : 2002(محمد    ، العطار   -25
 دراسات في المنـاهج وطـرق       )دراسة تشخيصية وتصور مقترح للعالج      ( االبتدائية  
، كليـة التربيـة     ، ) 80(العدد  ، تدريس  الجمعية المصرية للمناهج وطرق ال    ، التدريس  

  .القاهرة ، جامعة عين شمس 
استخدام الكمبيوتر لعالج أخطاء فهم بعـض       ): 1999(إبراهيم  ، محمد وفودة ، العطار -26

مفاهيم الكيمياء الكهربية والعمليات المتصلة بها لدى طالب شعبة الطبيعة والكيميـاء            
، )2(المجلد ، الجمعية المصرية للتربية العلمية، مجلة التربية العلمية  ، بكلية التربية ببنها  

  .القاهرة، جامعة عين شمس، )1(العدد 
فاعلية خرائط المفاهيم في تنمية القدرة على إدراك العالقات         ): 2005(سلطانة  ، الفالح -27

وتعديل التصورات الخاطئة في مادة العلوم لدى طالبات الصف الثاني متوسط في مدينة 
  ).77(العدد ) 20(تربوية المجلد المجلة ال. الرياض
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أثر تدريس الكيمياء بالخرائط المعرفية على تقـويم األخطـاء         ): 2002(معمر  ، الفرا -28
غيـر  (رسالة ماجـستير    ، المفاهيمية وخفض قلق االختبار لدى تالميذ الصف التاسع       

، جامعة عين شمس وكلية التربية، برنامج الدراسات المشترك بين كلية التربية، )منشورة
  .جامعة األقصى

أثر إستراتيجيات التغير المفهومي لبعض المفاهيم الرياضية       ): 1998(محمد  ، الكرش -29
عدد خـاص   ، دراسات في المناهج وطرق التدريس    ، لدى طالب الصف األول اإلعدادي    

  .القاهرة، يوليو) 29-28(بأنشطة المؤتمر العلمي العاشر في الفترة من 
خاطئة بخصوص مبادئ البيئة واألصـل التكـويني        مفاهيم  ): 1994(صفا  ، الكيالني -30

  .عمان، الجامعة األردنية، )4(العدد ، ) أ21(المجلد ، دراسات، للمادة الحية
كلية التربيـة الجامعـة     ، 1ط، تدريس العلوم ): 2007(إحسان  ، فتحية واآلغا ، اللولو -31

  . غزة–اإلسالمية 
م ودائرة التعلم في تحصيل     فعالية التدريس بخرائط المفاهي   ): 1999(أنوار  ، المصري -32

. طالب المدرسة الثانوية الصناعية في مقرر العمليات الكيميائية واتجاهـاتهم نحـوه           
  .مصر، جامعة المنصورة، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة

تدريس العلوم من خالل األفكار البديلـة التـي         ): 2003(إبراهيم وآخرون   ، المومني -33
، )2(، العـدد ، )30(المجلد  ، العلوم التربوية ، دراسات، األساسيةيحملها طلبة المرحلة    

  .الجامعة األردنية
 طرق وأساليب   –تدريس العلوم في العالم المعاصر      ): 2003(أحمد وآخرون   ، النجدي -34

  .دار الفكر العربي: القاهرة، 1ط ، وإستراتيجيات حديثة في تدريس العلوم
المعادلة الكيميائية لدى تالميـذ المرحلـة       داللة اإلشارة في     ):1992(مدحت  ، النمر -35

الجمعية المصرية للمنـاهج    ، دراسات في المناهج وطرق التدريس    ، اإلعدادية والثانوية 
  .القاهرة، جامعة عين شمس، كلية التربية، )14(العدد ، وطرق التدريس

اإلمارات العربية ، 1ط، األساليب الحديثة في تدريس العلـوم   ): 2005(زيد  ، الهويدي -36
  .دار الكتاب الجامعي: المتحدة

درجة معرفة معلمي العلوم للنظرية البنائية وأثر تـأهيلهم         ): 2002(محمود  ، الوهر -37
العدد ، جامعة قصر ، مجلة مركز البحوث التربوية   ، األكاديمي والتربوي وجنسهم عليها   

  ).11(السنة ، )22(
ة لدى طالبات الصف    التعرف على األخطاء المفاهيمي   ): 2004(عبد اهللا   ، أمبو سعيدي  -38

مجلة ، األول الثانوي بمحافظة مسقط في مادة األحياء باستخدام شبكة التواصل البنائية          
  ).25(العدد ، جامعة قطر، مركز البحوث التربوية
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أثر إستراتيجيات التغير المفـاهيمي فـي       ): 2004(محمد  ، حسين والطراونة ، بعارة -39
طاقة الميكانيكية لدى طالب الـصف التاسـع        تغيير المفاهيم البديلة المتعلقة بمفهوم ال     

 .الجامعة األردنية، 1العدد ) 31(المجلد ، دراسات العلوم التربوية، األساسي
األخطاء الشائعة في كتابة المعادلـة الكيميائيـة لـدي           :)2003(مصطفي  ، بيومي   -40

 ، دراسات في المناهج وطرق التـدريس     ،معلمي العلوم وطالب الصف الثالث اإلعدادي     
  ) .89(د لعدا
ى فاعلية استخدام دائرة التعلم في تحسين تحصيل العلوم لد        ): 2000(صالح  ، جاسم -41

 ).80(، رسالة الخليج العربي. ة الكويتتالميذ الصف األول المتوسط بدول

أثر دورة التعلم فوق المعرفية ودورة التعلم العادية في         ) : 2002(ليلي  ، حسام الدين  -42
  .اء أثر التعلم لتالميذ الصف الرابع االبتدائيالتحصيل وعمليات العلم وبق

تصويب التصورات الخاطئة لدى طالبـات المـرحلتين        ): 1993(عبد المنعم   ، حسن -43
، تربيـة األزهـر   ، مجلة التربية ، الثانوية والجامعية عن القوة والقانون الثالث لنيوتن      

  ).36(العدد 
دار الـسيرة للنـشر     : مـان ع: 1ط، تعليم العلوم للجميع  ): 2005(عبد اهللا   ، خطايبة -44

  .والتوزيع
األخطـاء المفاهيميـة فـي الكيميـاء        ): 2001(حسين  ، والخليل، عبد اهللا ، خطايبة -45

، لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي في محافظة إربد في شمال األردن           ) المحاليل(
  .جامعة عين شمس، كلية التربية، )1(الجزء ، )25(العدد ، مجلة كلية التربية

  .1ط.  تدريس العلوم):1973(أحمد ، سعد وكاظم، زكي -46
، 1ط، البنائية منظور ابستمولوجي وتربوي   ): 1992(كمال  ، حسن وزيتون ، زيتون -47

  .منشأة المعارف: اإلسكندرية
التعليم والتـدريس مـن منظـور النظريـة         ): 2003(كمال  ، حسن وزيتون ، زيتون -48

  .عالم الكتب: القاهرة، 1ط، البنائية
تحليل التصورات البديلة وأسباب تكونها لدى تالميذ المرحلة    ): 1998(كمال  ، زيتون -49

أغـسطس  ) 5 - 2(المؤتمر العلمي الثاني ، الجمعية المصرية للتربية العملية ، اإلعدادية
  .اإلسماعيلية) 2(المجلد 

تحليل التصورات البديلة وأسباب تكونها لدى تالميذ المرحلة    ): 1998(كمال  ، زيتون -50
، أغـسطس ) 5-2(المؤتمر العلمي الثاني    ، ية المصرية للتربية العلمية   الجمع، اإلعدادية
  .اإلسماعيلية، )2(المجلد 
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فعالية إستراتيجية التحليل البنائي في تصويب التـصورات        ): 1998(كمال  ، زيتون -51
مجلـة  ، البديلة عن القوة والحركة لدى دارسي الفيزياء ذوي أساليب التعلم المختلفـة         

جامعة عـين   ، )4(العدد  ، )1(المجلد  ، جمعية المصرية للتربية العلمية   ال، التربية العلمية 
  .القاهرة، شمس

دار : القاهرة: القاهرة، 1ط، تدريس العلوم للفهم رؤية بنائية    ): 2002(كمال  ، زيتون -52
  .الكتب

أثر إستراتيجيات التغير المفهومي الصفية لـبعض المفـاهيم         ): 2000(خليل  ، شبر -53
الجزء ) 24(مجلة كلية التربية العدد     ، صف األول الثانوي علمي   الكيميائية لدى طالب ال   

 .البحرين، )3(
أثر دورة التعلم في تدريس العلوم علي التحصيل وبقـاء           :)2003: (أيمن  ، شاليل   -54

غيـر  (رسالة ماجـستير    ، أثر التعلم واكتساب عمليات العلم لدي طالب الصف السابع        
  . غزة –الجامعة اإلسالمية ، )منشورة 

تصحيح التصورات البديلة لـبعض المفـاهيم    ): 1999(أمينة  ، منى والجندي ، ابشه -55
 لطالب الصف األول الثانوي فـي       Vالعلمية باستخدام نموذجي التعلم البنائي والشكل       

المـؤتمر العلمـي    ، الجمعية المصرية للتربية العملية   ، مادة الفيزياء واتجاهاهم نحوها   
  .اإلسماعيلية) 2(المجلد ، يوليو) 28 - 25(الثالث 

أثر استراتيجيات التغير المفهومي الصفية ): 1994(قاسم ، محمد والخطيب، صباريني -56
رسالة الخليج  ، لبعض المفاهيم الفيزيائية لدى الطالب في الصف األول الثانوي العلمي         

  ).14(السنة ، )49(العدد ، العربي
ة مقترحة قائمة علـى     فعالية إستراتيجي ): 2000(إبراهيم  ، ماهر وتاج الدين  ، صبري -57

بعض نماذج التعلم البنائي وخرائط أساليب التعلم في تعديل األفكار البديلة حول مفاهيم             
ميكانيكا الكم وأثرها على أساليب التعلم لدى معلمات العلوم قبـل الخدمـة بالمملكـة               

  ).21(السنة ، )77(العدد ، رسالة الخليج العربي، العربية السعودية
فعالية خرائط الصراع المعرفي في تصحيح التصورات البديلة        ): 2006(طلبة، إيهاب    -58

مجلة التربية   ،لبعض المفاهيم وحل المسائل الفيزيائية لدي طالب الصف األول الثانوي         
 .)1(، العدد )9( العملية ،المجلد العلمية، الجمعية المصرية للتربية

يقاتها فـي منـاهج     بعض مداخل تحليل المضمون وتطب    ): 1985(محمد  ، عبد الحميد  -59
  .)4(السنة ، )4(العدد ، قطر، حولية كلية التربية، العلوم الطبيعية
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فاعلية نموذج التعلم البنائي في تعديل التصورات       ): 2002 (عبد الملك ، عبد الرحمن  -60
البديلة حول بعض مفاهيم ومبادئ الوراثة البيولوجية واالتجاهات نحوها لدى الطالبات           

  ).3(العدد ، بويةالعلوم التر، المعلمات
: القاهرة، 1ط، االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم): 2001(عبد السالم ، عبد السالم -61

  .دار الفكر العربي
التصورات الخاطئة لبعض المفاهيم البيئية لـدى       ): 2001(عبد المسيح   ، عبد المسيح  -62

كليـة  مجلـة   ، فئات متنوعة من األفراد وتصويب بعضها لدى طالب المرحلة الثانوية         
  .جامعة عين شمس، كلية التربية، )5(الجزء ، )25(العدد ، التربية

أثر استخدام دائرة التعلم على اكتساب المفاهيم العلميـة         ): 1999(رزق  ، عبد النبي  -63
، مجلة التربية العلميـة  . وبقاء أثر التعلم واالتجاهات لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي        

2) 2( ،1-19.  
تصويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى تالميـذ         ): 2000(فايز  ، عبده -64

، )3(المجلد  ، الجمعية المصرية للتربية العلمية   ، مجلة التربية العلمية  ، المرحلة االبتدائية 
 .جامعة عين شمس، )3(العدد 

أخطاء شائعة في تصاميم البحـوث التربويـة لـدى طلبـة            ): 1999(عزو  ، عفانة -65
العدد ، دراسات في المناهج وطرق التدريس    ، جامعات الفلسطينية الدراسات العليا في ال   

  .جامعة عين شمس، كلية التربية، )57(
فاعلية دورة التعلم في تدريس مقرر النبات لعينة من طـالب           ): 1995(جمال  ، عالم -66

. الصف الثاني الثانوي الزراعي وعالقتها بالتحصيل وتنمية عمليات العلـم األساسـية     
 .مصر، جامعة طنطا، كلية التربية، ير منشورةرسالة ماجستير غ

أثر استخدام دائرة التعلم المصاحبة لألنشطة االثرائيـة  فـي           : )2000(زبيدة  ، قرني -67
 كل من   وتنمية أنماط التعلم والتفكير لدى    تدريس العلوم علي اكتساب المفاهيم العلمية       
  .ة للتربية العلمية ، الجمعية المصريالمتفوقين والعاديين بالصف الخامس االبتدائي

فعالية استخدام دائرة التعلم حاسوبياً فـي تعـديل المفـاهيم           ): 2005(شاكر  ، قناوي -68
  .العقدية البديلة للمفاهيم العقدية اإلسالمية لدى طفل المدرسة

فعالية مدخلين للتدريس على تحصيل طالب كليـة التربيـة          ): 1998(رشدي  ، كامل -69
 .138 – 111، )2 (1، العلمية

 فاعلية استخدام كل من مدخل دورة التعلم والطرائف         مدى) : 1994(شدي  ر، كامل   -70
العلمية علي اكتساب المفاهيم البيولوجية وعمليات العلم والميول العلمية لدي تالميـذ            
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، كليـة التربيـة     ، رسالة ماجستير غير منشورة      ، الحلقة األولي من التعليم األساسي    
 .مصر ، جامعة المنيا 

أثر استخدام دائرة التعلم المصاحبة لألنشطة اإلثرائيـة        ): 2000(زبيدة  ، محمد قرني  -71
في تدريس العلوم على اكتساب المفاهيم العلمية وتنمية أنماط التعلم والتفكير لدى كل             

 العدد  3مجلة التربية العلمية المجلد     ، من المتفوقين والعاديين بالصف الخامس االبتدائي     
2 ،179 – 231. 

دار الفرقـان للنـشر     : عمـان ،1ط ،الجديد في تعليم العلوم   ): 2001( يعقوب، نشوان -72
  .والتوزيع 

دراسة تشخيصية عالجية لكفايات تقويم الفهم الخاطئ فـي         ): 1995 (زينب، يوسف -73
  ).35(العدد ، التربية المعاصرة، مجال العلوم لدى طالب شعبة التعليم األساسي
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  قائمة المالحق
  

  ) .القوة والحركة(قائمة المفاهيم المتضمنة في الوحدة الرابعة  ◄
  

  .أهداف اختبار التصورات البديلة للمفاهيم العلمية وفئاتها ◄
  

  لة للمفاهيم جدول مواصفات توزيع بنود اختبار تشخيص التصورات البدي◄
  

   .اإلجابات الصحيحة الختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم العلمية بشقيه ◄
  

  .اختبار تشخيص التصورات البدبلة للمفاهيم الحركة والقوة  ◄
  

  .مقياس االتجاه نحو المفاهيم العلمية ◄
  

  ية أسماء السادة محكمي االختبار التشخيصي للتصورات البديلة للمفاهيم العلم ◄
  .لدى طالب الصف السادس األساسي       

  
  .أسماء السادة محكمي دليل المعلم  ◄
  

       أسماء السادة محكمي مقياس االتجاه نحو المفاهيم العلمية لطالب الصف  ◄

  السادس األساسي      

  
   المعلم دليل ◄
  

   مجتمع الدراسة◄
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   )1( ملحق رقم 
  )القوة والحركة(الرابعة يم المتضمنة في الوحدة قائمة المفاه

  

  الداللة اللفظية  المفهوم  م

  . تغير موضع الجسم من مكان إلى آخر بالنسبة لنقطة إسناد معينة  الحركة  1
  .المكان الذي يتواجد فيه الجسم  الموضع  2
  .النقطة التي ننسب إليها موضع الجسم  نقطة اإلسناد  3
  .د معينةثبات موضع الجسم بالنسبة لنقطة إسنا  السكون  4
  طول المسار الحقيقي الذي يسلكه الجسم خالل حركته  المسافة  5
  .أداة تستخدم لقياس المسافات الطويلة  الشريط المتري  6
  .المسافة التي يقطعها الجسم خالل فترة زمنية معينة  متوسط السرعة  7
  .هو عبارة عن االتجاه أو الجهة التي يتحرك فيها الجسم  اتجاه الحركة   8
  الوحدة التي يقاس بها الوقت وتشمل الثانية ومضاعفاتها وأجزاؤها   وحدة قياس الزمن  9

  الكيلومتر  10
متر ، ويستخدم لقيـاس المـسافات       1000وحدة دولية لقياس المسافة ويساوي      

  .الطويلة عادة بين المدن والقرى أو حتى الدول 
  مضاعفاته وأجزاؤهالوحدة التي يعبر عنها بالمتر و  وحدة قياس المسافة   11

  وحدة قياس السرعة   12
الوحدة التي تعبر عن معدل تغير المسافة بالنسبة للزمن وتشتق بداللة وحدات            

  .المسافة والزمن 
  .الزمن المستغرق في دوران األرض حول نفسها حركة دورانية منتظمة   اليوم   13

  القوة   14
حالة حركتها وهـي علـى      مؤثر يؤثر في األجسام فيغير من حالة سكونها أو          

  .أنواع وأشكال مختلفة
  .هو مقدار األثر الذي تحدثه القوة  مقدار القوة   15
  .االتجاه الذي تؤثر فيه القوة لتحريك الجسم وتغيير موضعه إما سحباً أو دفعاً  خط عمل القوة   16
  .هي النقطة التي تؤثر عندها القوة بالجسم  نقطة تأثير القوة   17

18  
اذبيـــة قـــوة الج
  األرضية 

مؤثر تؤثر به األرض في األجسام التي حولها فتجذبها نحوها بقوة تعتمد على             
  .كتلة الجسم

  .قوة جذب األرض للجسم  الوزن  19
  .مقدار ما يحتويه الجسم من مادة  الكتلة   20
  وحدة قياس القوة  النيوتن   21

  قوة االحتكاك   22
 اتجاه الحركة وتعمد على نـوع       قوة تنشأ بين جسمين متالمسين وتكون بعكس      

  .كل من السطحين المنزلقين

  الفعل ورد الفعل   23
) أ(يؤثر علي الجسم    ) ب( الجسم بقوة فعل فإن الجسم       على)أ  ( إذا أثر الجسم    

  بقوة رد فعل مساوية في المقدار ومعاكسة في اال تجاه 
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  .كان إلى آخرانتقال الجسم من نقطة إلى أخرى أو من م  الحركة االنتقالية   24

  الحركة الدورانية   25
حركة الجسم في مسار دائري حول محور معين كحركة األرض حول نفـسها   

  .وحركتها حول الشمس
  .تذبذب الجسم حول نقطة معينة ذهاباً وإياباً  الحركة االهتزازية   26
  جرام1000الوحدة المستخدمة لقياس الكتلة وهي عبارة عن   الكيلو جرام   27

  .أداة لقياس مقدار األثر الذي تحدثه القوة  ميزان النابض ال  28

  سرعة الجسم عند أي لحظة من الزمن   السرعة اللحظية  29
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   )2 (ملحق رقم 
  .أهداف اختبار التصورات البديلة للمفاهيم العلمية وفئاتها

  

رقم البند 
  االختباري

  فئة الهدف  الهدف الذي يقيسه البند

  فهم  .أن يستنتج األمور الالزمة لتحديد موضع جسم ما  1

  تطبيق  .أن يحدد موضع جسم بالنسبة لنقطة إسناد معينة  2

  تذكر  .أن يعرف مفهوم الحركة  3

  تحليل  .أن يميز بين الموضع ونقطة اإلسناد  4
  تذكر  .أن يعرف مفهوم متوسط السرعة  5
  فهم  . السرعةأن يعبر عن العالقة الرياضية لقانون متوسط  6
  تحليل  .أن يوضح اشتقاق وحدة قياس السرعة بداللة تعريف متوسط السرعة  7
  تذكر  .أن يعرف مفهوم القوة  8
  فهم  .أن يستدل على أثر القوة في األجسام  9
  فهم  .أن يوضح تأثير القوة في األجسام الساكنة والمتحركة  10
  تذكر  .أن يحدد األداة لمناسبة لقياس مقدار القوة  11
  تطبيق  .أن يحدد مقدار القوة لجسم ما  12
  تحليل  .أن يفرق بين الميزان الزنبركي والميزان العادي  13
  تحليل  .أن يستنتج اختالف أوزان األجسام باختالف كتلتها  14
  تطبيق  .أن يحدد خط عمل القوة لجسم ما  15
  تذكر  .أن يذكر أهمية تحديد خط عمل القوة  16
  تطبيق  . تأثير القوة لجسم ماأن يحدد نقطة  17
  فهم  .أن يفسر عودة األجسام المقذوفة إلى أعلى مرة ثانية إلى األرض  18
  فهم  .أن يفسر سبب وصول األجسام الساقطة إلى األرض بنفس الوقت  19
  تذكر  .أن  يذكر العوامل التي تعتمد عليها قوة الجذب بين األجسام  20
  تذكر  .افةأن يعرف المقصود بمفهوم المس  21
  تحليل  .أن يقارن بين قوة جذب األرض لألجسام وقوة جذب القمر لألجسام  22
  تذكر  .سبب نشوء قوة االحتكاك أن يذكر  23
  فهم  .أن يوضح العالقة بين قوة االحتكاك وسرعة الجسم  24
  فهم  .أن يفسر زيادة سرعة الجسم بنقصان قوة االحتكاك   25
  تحليل  .ء على مفهوم قوة االحتكاكأن يقترح حالً لمشكلة بنا  26
  تحليل  .أن يشرح مبدأ عمل الطائرة النفاثة  27
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  تطبيق  . اآلخر لجسمين يؤثر كل منهما علىأن يحدد اتجاه كل من الفعل ورد الفعل  28

29  
أن يذكر نوع الحركة لجسم تحرك من نقطة البداية إلي نقطة النهايـة فـي               

  .مسار منحني 
  تذكر

  تحليل  .  الحركة االهتزازية والحركة االنتقالية أن يفرق بين  30
  فهم  .أن يحدد نوع حركة األرض حول نفسها   31
  تذكر  .أن يذكر مفهوم السرعة اللحظية   32
  فهم  .أن يوضح أن وزن الجسم يختلف باختالف المكان   33

34  
إذا علـم متوسـط     ‘أن يحسب الزمن المستغرق لقطع مسافة معينة لجـسم          

  .سرعته
  يقتطب

  تطبيق  .سرعة متوسطة في زمن محددسب المسافة المقطوعة لجسم يتحرك بأن يح  35
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   )3( ملحق رقم 
  

 للمفاهيم بعد التعديل مواصفات يوضح توزيع بنود اختبار تشخيص التصورات البديلةجدول 
   السادس األساسي الدراسي في وحدة الحركة والقوة للصف مستويات األهداف والمحتوىعلى

  
  
  

  
  المحتوى

الوزن 
  النسبي

  تذكر
28.5% 

  فهم
28.5%  

  تطبيق
20% 

  تحليل
23% 

مجموع 
  األسئلة

  5  1  1  1  2 %14.2  الموضع والحركة
  6  1  2  1  2 %17.1  متوسط السرعة

  9  2  3  1  3 %25.7  القوة
  4  1  -  3  - %11.4  أثر القوة في سرعة جسم ما
  6  1  -  3  2 %17.1  أثر بعض القوي في الطبيعة

  2  1  1  -  - %5.7  الفعل ورد الفعل
  3  1  -  1  1 %8.5  أشكال الحركة

  35  8  7  10  10  %100  المجموع
  

  
 التعديل  للمفاهيم قبلجدول مواصفات يوضح توزيع بنود اختبار تشخيص التصورات البديلة

  ساسي الدراسي في وحدة الحركة والقوة للصف السادس األ مستويات األهداف والمحتوىعلى
  
  
  

  
  المحتوى

الوزن 
  النسبي

  تذكر
31.5% 

  فهم
28.9 %  

  تطبيق
18.4% 

  تحليل
21%  

مجموع 
  األسئلة

  5  1  1  1  2 13.1%  الموضع والحركة
  7  1  2  2  2 18.4%  متوسط السرعة

  10  2  3  1  4 26.3%  القوة
  4  1  -  3  - 10.5%  أثر القوة في سرعة جسم ما
  7  1  -  3  3 18.4%  أثر بعض القوي في الطبيعة

  2  1  1  -  - 5.7%  الفعل ورد الفعل
  3  1  -  1  1 8.5%  أشكال الحركة

  38  8  7  11  12  100%  المجموع

  

 األهداف

 األهداف
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  )4(ملحق رقم 
  

  اإلجابات الصحيحة الختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم العلمية بشقيه
  
  

رقم البند   اإلجابات الصحيحة  اإلجابات الصحيحة
  الشق الثاني  الشق األول  االختياري

رقم البند 
  الشق الثاني  الشق األول  االختياري

  3  ب  19  1  ء  1
  3  ج  20  1  ج  2
  3  ج  21  1  ب  3
  2  ب  22  1  ء  4
  2  أ  23  2  ج  5
  2  ب  24  1  أ  6
  2  أ  25  3  أ  7
  1  ب  26  3  د  8
  3  ء  27  3  ء  9
  3  ب  28  4  ج  10
  3  ج  29  3  ج  11
  1  ب  30  1  ء  12
  1  ب  31  1  ج  13
  3  ب  32  2  أ  14
  3  أ  33  3  ب  15
  1  ج  34  4  أ  16
  1  أ  35  1  ج  17
        3  ء  18
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  )5(ملحق رقم 
  اختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم العلمية

  لدى طالب الصف السادس األساسي
  : بيانات أولية-1

  .....................................................:                  المدرسة...................................................... :االسم

  ........................................................:                 الشعبة ....................................................: الصف
  2008 / 2007:     العام الدراسي             ..................................................: المبحث

  )80: (الدرجة الكلية.                                 دقيقة60: مدة االختبار
  : تعليمات االختبار-2

  :عزيزي الطالب
  ،،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته   

  .من فضلك أقرأ التعليمات اآلتية قبل الشروع في اإلجابة
  .ة أوالًقم بتعبئة البيانات األولي -1
كل سؤال يناقش مفهومـاً     ، سؤاالً من نوع االختيار من متعدد     ) 35(يتكون االختبار من     -2

علمياً من المفاهيم المتضمنة في الوحدة الثالثة من كتاب العلوم للصف السادس األساسي             
 . الجزء األول–

د ، ج  ، ب  ، الشق األول يشمل مفهوم يتبعه أربعة بدائل أ         ، كل سؤال يتكون من شقين     -3
يليها الشق الثاني والذي يشمل التفسير أو السبب العلمي الختيارك لإلجابة الصحيحة في             

 .4 ،3 ، 2 ، 1حيث يوجد أربعة تفسيرات أو أسباب تحمل األرقام ، الشق األول
ثم ضع دائرة حول الرقم الـذي       ، ضع دائرة حول الحرف الذي اخترته في الشق األول         -4

 .بب العلمي لما اخترته في الشق األولترى أنه يمثل التفسير أو الس
 .ضع دائرة واحدة فقط لكل شق من شقي السؤال -5
في فصل الشتاء أثناء سقوط المطر نرى ضوءاً يظهر فجأة ثم يختفي مـصحوباً              : مثال -6

 :هذا الضوء يسمى، يظهر فجأة ثم يختفي، بصوت عال جداً
   البرق- الرعد                           ب-أ
   العاصفة-                       د الصاعقة-ج

  :السبب العلمي لظهور هذا الضوء هو
   اصطدام السحب ببعضها                   -1
   حدوث خلخلة بالهواء-2
  . حدوث تفريغ كهربائي شراري بين سحابتين مشحونين بشحنتين كبيرتين مختلفتين-3
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  . حدوث تفريغ كهربائي على شكل شرارة كهربائية قوية-4
. فيمكنك وضع دائرة حول الحـرف ب      ،  أن اإلجابة الصحيحة في الشق األول هي البرق        وحيث

 في  3فيمكنك وضع حول الرقم     ، 3أما الشق الثاني فالسبب العلمي الصحيح فهو الوارد في رقم           
  .الشق الثاني

  : البنود االختبارية-3
لبديل الصحيح في الـشق     ائرة حول رقم ا   ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة في الشق األول ود        

  :الثاني
-------------------------------------------------------------------------------------  

  : لتحديد موضع جسم البد من تحديد-1

  . وزن الجسم-              ب                       . حجم الجسم-    أ     
  . نقطة إسناد معينة -                          د           . كتلة الجسم-    ج     

  :والسبب العلمي لذلك 
 . الوزن يعطي داللة عن موضع الجسم -2.            نقطة اإلسناد ننسب إليها موضع الجسم -1
 . الحجم يوضح مكان الجسم -4.             كتلة الجسم تحدد كم يشغل من الفراغ  -3

 
-------------------------------------------------------------------------------------  

  : تقع النقطة ع بالنسبة للنقطة م-2
   )س3، ص 4  (-ب      )ص4، س 5( -        أ
  )ص3، س 2.  (   د   )ص2، س 4 (-       ج

  :وذلك ألن نقطة اإلسناد هي
  . النقطة س -2        .     النقطة م -1    
  . النقطة ع -4        . ص  النقطة -3    

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  : إذا تغير موضع الجسم من النقطة أ إلى النقطة ب يدل ذلك على أن الجسم-3
 .  متحرك-         ب.      ثابت-   أ     

  .   قصير-د          .    طويل-       ج
  :والسبب العلمي لذلك أن الجسم

 .ال يتغير موضعه بالنسبة لنقطة إسناد معينة -2   .يتغير موضعه بالنسبة لنقطة إسناد معينة -1     
  .يقل طوله بالنسبة لنقطة إسناد معينة -4       .يزيد طوله بالنسبة لنقطة إسناد معينة -3     
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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موضع السيدة في الموقف بالنـسبة      ،  تمر سيارة من أمام سيدة تقف في موقف السيارات         -4
  :للسيارة المارة من أمامها

  

  . السيدةع يكبر موض-    ب.    ال يتغير موضعها-أ    
   .السيدةوضع  يتغير م-د.       السيدة يقل موضع -    ج

  
  

  :وذلك ألن
نقطة اإلسناد تتغير بالنسبة لموضع  -2                   .الموضع يتغير بالنسبة لنقطة اإلسناد -1

 .الجسم
موضع السيدة ثابت بالنسبة لنقطة  -4       .الموضع ونقطة اإلسناد ثابتان في جميع األحوال -3

  .اإلسناد
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  :الجسم األسرع هو الذي -5
  . يستغرق أقل وقت-                   ب         . يقطع أكبر مسافة-أ        
  . يقطع أكبر مسافة في أكبر زمن-د             .  يقطع أكبر مسافة في أقل زمن-ج        

  :لك والسبب العلمي لذ
  . تقل سرعة الجسم المتحرك بزيادة المسافة المقطوعة في وحدة الزمن-1    
  . تزيد سرعة الجسم المتحرك بزيادة المسافة المقطوعة في وحدة الزمن-2    
  . المسافة المقطوعة متوسط السرعة ال يعتمد على-3    
  . المسافة فقط متوسط السرعة يعتمد على-4    
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  :يعبر عن قانون متوسط السرعة رياضياً -6
  =  ع -ب                       =  ع -أ         

  

  ع× ف = ز  -            د  ز× ف = ع  -ج         
  :حيث أن متوسط السرعة هو معدل تغير

  .  السرعة بالنسبة للزمن-2                .مسافة بالنسبة للزمن ال-1      
  . السرعة بالنسبة للقوة-4              . المسافة بالنسبة للسرعة-3      

  
-----------------------------------------------------------------------------------------  
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  :داللةتشتق وحدة قياس متوسط السرعة ب -7
  . وحدة السرعة بالنسبة للزمن-          ب  . وحدة المسافة بالنسبة للزمن-أ       
  .     وحدة الزمن بالنسبة للسرعة-      د     . وحدة المسافة بالنسبة للسرعة-ج      

 :حيث يعرف متوسط السرعة بأنه

  . أقل زمن يستغرقه الجسم-2                            . أطول مسافة يقطعها الجسم-1    
 تغير موضع الجسم من مكان إلي -4    . المسافة التي يقطعها الجسم خالل فترة زمنية معينة-3    
  .آخر

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  :مفهوم القوة يعني -8
  . العضالت القوية-  ب         .انته صالبة الجسم ومت-أ       
  . مؤثر يؤثر في الجسم فيغير من حالة سكونه أو حركته-د                       . الشجاعة-ج       

  :والسبب العلمي لذلك 
  . جميع األجسام لها نفس القوة-2                         . القوة يمكن رؤيتها بالعين المجردة-1    
  . القوة فقط عند اإلنسان-4      .ة يمكن التعرف عليها من خالل األثر الذي تُحدثه القو-3    

  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  :عند الطرق بمطرقة على حبة الجوز فإنها تتشوه ألن -9
  . المطرقة ضعيفة-  ب .      المطرقة صلبة ومتينة-أ        
  .المطرقة أثرت بقوة على حبة الجوز فغيرت من شكلها-           د . حبة الجوز ضعيفة-ج       

  :من ذلك أنحيث نستنتج 
  . حبة الجوز ضعيفة وال تتحمل الطرق-2   .وهت ألن المطرقة هي الجسم األعلىحبة الجوز تش-1  
  . المطرقة متينة ومصنوعة من الحديد-4      . من شكلها القوة مؤثر يؤثر على األجسام فيغير-3  
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  :القوة تؤثر في األجسام -10
  . الساكنة وال تؤثر في المتحركة-  ب   . المتحركة وال تؤثر في األجسام الساكنة-أ       

  . ال تؤثر في األجسام الساكنة أو المتحركة-             د            . الساكنة والمتحركة-ج       
  :والسبب العلمي لذلك 

       . القوة مرتبطة باألجسام المتحركة فقط -1      
  .قوة مرتبطة باألجسام الساكنة فقط ال-2      

  . في سرعته أو سكونه  القوة تغير اتجاه حركة الجسم وال تؤثر-3      
  . القوة يمكن أن تزيد من سرعة جسم ما أو تقلل من سرعته أو تغير اتجاهه أو توقف حركته-4      

  

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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  :األداة التي تستخدم لقياس مقدار القوة -11
  . الرادار-                    ب         . الشريط المتري-أ          
  . الميزان ذو الكفتين-             د  .             الميزان الزنبركي-ج         
  :أنهحيث 

          . يوجد تدريج باألمتار على الشريط-1        
  . يوجد تدريج بالسنتيمتر-2        

      .ل مع تأثير القوة يوجد زنبرك يستطي-3        
  . يوجد غالف بالستيكي في الميزان الزنبركي-4        
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  : كيلو جرام في ميزان زنبركي هذا يعني أن وزن الجسم يساوي5إذا علق جسم كتلته  -12
  . كيلو جرام تقريبا50ً -                ب.    كيلو جرام تقريبا5ً  -أ         

  . نيوتن تقريبا50ً -                         د  نيوتن تقريبا5 -         ج
  

  :والسبب العلمي لذلك أن الوزن هو
                . قوة جذب األرض لكتلة الجسم-1       

  . مادة مقدار ما يحتويه الجسم من- 2       
         .مقدار الجاذبية األرضية+  الجسم  كتلة-3       
  .ة نفس مقدار الكتل- 4       

  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  : يختلف الميزان الزنبركي عن الميزان العادي-13
      .ادي لقياس الوزن الزنبركي لقياس الكتلة والع-أ
  . ال يختلف الميزان الزنبركي عن الميزان العادي-ب
  .    العادي لقياس الكتلة والزنبركي لقياس الوزن-ج
  . العادي لقياس الوزن فقط- د

  

  :حيث أن
  . التمدد في الزنبرك يوضح مقدار جذب األرض للجسم-1
  . الميزان ذو الكفتين يعطي مقدار جذب األرض للجسم- 2
  . التمدد في الزنبرك يوضح مقدار ما يحتويه الجسم من مادة- 3
  .تلة ال تختلف عن الوزن الك- 4
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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يلـو   ك 7 كيلو جرام في ميزان زنبركي وتعليق كتلة مقدارها          4عند تعليق كتلة مقدارها      -14
  .ر القوةجرام في ميزان زنبركي آخر فإن التمدد الحادث في الميزانين يختلف بحيث أن مقدا

  . نيوتن70 نيوتن والثاني 40األول  في الميزان -أ     
   كجم7 كيلو جرام والثاني 4األول  في الميزان -ب     

  . نيوتن700 نيوتن والثاني 400ول  في الميزان األ-ج     
  . كجم70كيلو جرام والثاني 40ول لميزان األ في ا-د     

  :والسبب العلمي لذلك
  .قوة جذب األرض للميزان األول أقوى من قوة جذب األرض للميزان الثاني -أ     

  .الوزن يعتمد على كتلة الجسم وتؤثر نفس قوة الجاذبية في الجسمين -     ب
  .ناتج عن قوة االحتكاكاالختالف في التمدد  -     ج

  . القراءة في الميزان غير دقيقة-   د  
  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

   :الشكل المقابل خط عمل القوة يكونفي  -15
  .   في اتجاه الشد- ب      .       عكس اتجاه الشد-    أ
 . في االتجاه العلوي للجسم- د   .    ال يوجد خط عمل للقوة-ج   

  :حيث أن خط عمل القوة
                     . يحدد مقدار القوة-1    
  . يحدد وزن الجسم-2    

  . يحدد االتجاه الذي يتحرك فيه الجسم-3    
  . يحدد نقطة تأثير القوة-4    
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  : ندرس خط عمل القوة لمعرفة-16
  . وزن الجسم-          ب      . االتجاه الذي يتحرك فيه الجسم-أ           
  . نوع وشكل الجسم-                د     .               مقدار القوة-ج           

  :حيث أن خط عمل القوة يعبر عن
              .لتي يقطعها الجسمالمسافة ا -1       

  . كمية القوة التي تؤثر في الجسم- 2       
                  . مكان تأثير القوة-3       
  . االتجاه الذي تؤثر فيه القوة لتحريك الجسم- 4       
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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  :لكي يتم رفع الصخرة في الشكل المقابل -17
   . 3 يجب أن نؤثر بقوة عند النقطة -أ
  .2 يجب أن نؤثر بقوة عند النقطة -ب 
   . يجب أن نؤثر بقوة عند الصخرة-د  .1 يجب أن نؤثر بقوة عند النقطة -ج
  

  :والسبب العلمي لذلك 
  .1النقطة  النقطة التي تؤثر عندها القوة أكبر ما تكون عند -1
  . هي أقرب نقطة للصخرة يمكن أن تؤثر عليها3 النقطة -2
  .3 والنقطة 1 في وسط المسافة بين النقطة 2 النقطة -3
  . ال توجد نقطة تأثير لرفع الصخرة- 4
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  :ألعلى عند قذف جسم -18
  .  الجسم ال يصعد إلى أعلى-        ب       . الجسم يستمر في الصعود ألعلى-       أ

  .   الجسم يعود لألرض-            د      . الجسم يبقى في وسط المسافة-      ج 
  

  :وذلك ألن
  . الهواء يحمل الجسم- 2                            .   وزن الجسم ثقيل-1     
  . الغالف الجوي يجذب الجسم نحوه- 4        . قوة الجاذبية األرضية تؤثر على الجسم-3     

  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 كيلو جرام مـن سـطح بنايـة         12 كيلو جرام وأخرى كتلتها      6 عند إلقاء صخرة كتلتها      -19
  : فإنمستوى في نفس الوقت وفي نفس المرتفعة

  . الصخرة الثقيلة تصل األرض قبل الصخرة الخفيفة- أ  
  . الصخرتان تصالن في نفس الوقت- ب  
  . الصخرة الخفيفة تصل أوال- ج  
   الصخرة الثقيلة تصل بعد دقيقة من وصول الصخرة الخفيفة- د  

  

  :والسبب العلمي لذلك
  .ام الثقيلة بقوة أكبر األرض تجذب األجس-1     

  . األجسام الثقيلة سرعتها أكبر من األجسام الخفيفة-2     
  . قوة الجاذبية المؤثرة على األجسام الساقطة لها نفس المقدار-3     

  . األجسام الخفيفة سرعتها أكبر من األجسام الثقيلة-4     
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  



 160

  :تعتمد قوة الجذب بين األجسام على -20
  . الكتلة والسرعة-ب.                                 الكتلة والزمن-      أ

  . المسافة والسرعة-                 د             . المسافة والكتلة-     ج 
  :والسبب العلمي لذلك 

  . الجذب بنقصان الكتلة وزيادة المسافة بينهماةقو تزداد -1     
  . تقل قوة الجذب بزيادة الكتلة ونقصان المسافة بينهما-2     
  . تزداد قوة الجذب بزيادة كتلة الجسمين ونقصان المسافة بينهما-3     
  . تزداد قوة الجذب بزيادة السرعة وزيادة المسافة بينهما-4     

  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 كيلـو   10 كيلو متر ثم رجعت نحو الغرب مسافة         25إذا تحركت سيارة ما نحوم الشرق        -21
  :كون المسافة التي قطعتها السيارةمتر ت
  . كيلو متر10 -ب.                                  كيلو متر25 -      أ

  . كيلو متر15 -                         د.         ر كيلو مت35 -    ج 
  :حيث أن المسافة المقطوعة

  . تحسب في اتجاه الغرب فقط-2                . تحسب في اتجاه الشرق فقط-1     
  . تمثل ضعف المسار الذي سلكته السيارة-4     . تمثل طول المسار الذي سلكته السيارة-3      

  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  :قوة جذب القمر لألجسام -22
  . أصغر من قوة جذب األرض-      ب            .  أكبر من قوة جذب األرض- أ     
  .للقمر قوة جذب ال يوجد -            د.         تساوي قوة جذب األرض-ج      

  :والسبب العلمي لذلك
  . كتلة األرض أكبر من كتلة القمر- 2              . كتلة القمر أكبر من كتلة األرض-1      
  . المسافة بين القمر واألرض قصيرة- 4                . كتلة األرض تساوي كتلة القمر-3      

  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  :تنشأ قوة االحتكاك نتيجة -23
  .  تقريب جسمين من بعضهما-     ب           . تالمس أي جسمين مع بعضهما-أ     
  . تالمس جسمين أحدها أملس واآلخر خشن-      د     . تالمس جسمين خشنين مع بعضهما-ج     

  :أن قوة االحتكاك تعتمد علىوالسبب العلمي لذلك 
  . نوع كل من السطحين المتالمسين-2                 . نوع أحد السطحين المتالمسين-1    
  .  وزن أحد السطحين المتالمسين-4         .  مساحة كل من السطحين المتالمسين- 3    

  

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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  :ادت قوة االحتكاك لجسم متحرك فإنكلما ز -24
  . سرعته تقل-             ب             .   السرعة ال تتأثر بقوة االحتكاك-      أ
  . سرعته تزيد-                    د.  ك ثابتة في جميع األحوال قوة االحتكا-     ج

  :اه قوة االحتكاكاتجوالسبب العلمي لذلك أن 
  . في عكس اتجاه حركة الجسم-2                        . في اتجاه حركة الجسم-1     
  . في أعلى اتجاه حركة الجسم-4                  . في أسفل اتجاه حركة الجسم-3     

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  :عندما تنتقل عربة من طريق وعرة إلى طريق مرصوفة -25
  . تقل سرعة العربة-               ب.                تزيد سرعة العربة-      أ
  . تصبح العربة ساكنة-               د                .  يزيد وزن العربة-     ج

  :والسبب العلمي لذلك
  . قوة االحتكاك تقل-2                               . تزيد قوة االحتكاك-1     

  . الجاذبية األرضية تقل-4                           . الجاذبية األرضية تزيد-3     
-----------------------------------------------------------------------------------------  

 تروسها كانت قاسية ولم تتحرك فإنك تحاول عالج مـشكلة           أردت تشغيل دراجتك ولكن    -26
  : التروس
  . بإضافة قطرات الزيت-       ب               . بإضافة قطرات الماء إليها-      أ
  . بإضافة الرمل والماء -                    د            .  بإضافة الرمل-      ج

  : والسبب العلمي لذلك أن هذه اإلضافة
  . تزيد من قوة االحتكاك-2                         . تقلل من قوة االحتكاك-1      

  . تزيد من خشونة التروس-4                    . تجعل قوة االحتكاك منعدمة-3      
-----------------------------------------------------------------------------------------  

  : عمل الطائرة النفاثة يعتمد علىأمبد -27
  . أن األجسام لها قوة احتكاك- أ   

   . أن األجسام ال تطير في الهواء-    ب
  . معاكسة تأثير الجاذبية األرضية-    ج
  . مبدأ قوة الفعل ورد الفعل-    د
  :حيث

  . أنه كلما قل وزن الجسم يمكنه الطيران في الهواء-1
  .في الهواء أقل منها على سطح األرض أن قوة احتكاك األجسام -2
  .األمام فتندفع الطائرة بقوة رد فعل إلى  أن المحركات تدفع الغازات الناتجة عن االحتراق بقوة فعل-3
  . أن الجاذبية األرضية تنعدم في الهواء الجوي-4
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  : عندما تضغط بإصبعك على الطاولة فإنك تشعر بألم بسبب -28
  . قوة رد الفعل-   ب                         .      قوة الفعل-      أ
  . قوة الجاذبية األرضية-                   د   . قوة الفعل ورد الفعل-     ج

  :والسبب العلمي لذلك
 . قوة الفعل تكون في اتجاه مواز لقوة رد الفعل-2         . قوة رد الفعل تكون في اتجاه قوة الفعل-1
  . قوة الفعل ورد الفعل لهما نفس االتجاه-4.  في اتجاه معاكس لقوة الفعل قوة رد الفعل تكون-3
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

فـإن  ، )ب(نهاية  إلى نقطة ال  ) أ(تحركت السيارة من نقطة البداية      ، في الشكل المقابل إذا    -29
  :ة تسمىهذه الحرك

  . اهتزازية-       ب.                         ية دوران-     أ
  . لولبية-             د                   .  انتقالية-    ج

  : ا�G-�وذ�D Eن
   .معينة تذبذب حول نقطة -2.             دار حول محور معين-1    
  .في خط مستقيم  لم يسر -4.         انتقل من نقطة إلى أخرى-3    

  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  :بأنتتميز الحركة االهتزازية عن الحركة االنتقالية  -30
  . الجسم يدور في مسار دائري-      أ
  . الحركة تكرر نفسها في فترات زمنية متساوية-ب     
  .سم يتحرك من نقطة البداية إلى نقطة النهايةالج -ج     
  .الحركة االهتزازية تتأثر بالجاذبية األرضية واالنتقالية ال تتأثر -د     

 �-Gأن ا� E�I� 0ا���� J�-وا� :  
  . يدور حول محور معين-2           . يتذبذب حول نقطة معينة ذهاباً وإياباً-1    
  .المعلق فقط تؤثر فيه الجاذبية األرضية  –4                   . يبقى ساكنا حول نقطة معينة-3    

  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

  : حركة األرض حول نفسها مثال على-31
  .كة الدورانية الحر-              ب                     . الحركة االهتزازية-     أ
  .الحركة السكونية - د                                     . الحركة االنتقالية-    ج
  :حيث 
  . تدور األرض حول القمر-2                     . تدور األرض حول محورها-1      
  .آلخر تنتقل األرض من مكان -4                   . تتذبذب األرض حول الكواكب-3      

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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وهـذا يعبـر    س   / كم 90نظر أحمد إلى مؤشر عداد السرعة في سيارته فكانت القراءة            -32
  :عن

   السرعة اللحظية-               ب                     . السرعة المتوسطة-       أ
  . المسافة المقطوعة-                          د              الزمن المستغرق-      ج

  :حيث أن المؤشر يدلنا على
  . موضع الجسم في تلك اللحظة-2                        . التغير في سرعة السيارة-1     
  .سرعة السيارة متوسط -4                   . سرعة السيارة في تلك اللحظة-3     
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

وتعليـق  ، في ميزان زنبركي موضوع في الهـواء  كيلو جرام  20عند تعليق جسم كتلته      -33
  :ن ووضعها في الماء فإن وزن الجسمنفس الكتلة في الميزا

         .   واء عنه في الماء يختلف في اله-أ      
  .   ال يختلف في الهواء عنه في الماء-      ب
            .  الجسم في الماء ليس له وزن-      ج

  . وزن الجسم يزداد في الماء-    د  
  :والسبب العلمي لذلك

  . الجاذبية األرضية تنعدم في الماء-1     
  .ض وزن الجسم مقدار ثابت على سطح األر-2     
  . ون الجسم يختلف من مكان آلخر على سطح األرض-3     
  . وزن الجسم يصبح مضافاً إليه الماء-4    
  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 كيلو 240لدقيقة وقطعت مسافة  كيلو متر في ا2سارت سيارة بسرعة متوسطة مقدارها    -34
  :لزمن الالزم لقطع هذه المسافة هوفإن ا، متر

  . دقيقة2 -ب.                                        ساعة12 -        أ
  . دقيقة12 -د.                                          ساعة2 -       ج

  :وذلك ألن الزمن هو معدل تغير
  . الوزن بالنسبة للسرعة-2                         . المسافة بالنسبة للسرعة-1     
  . الكتلة بالنسبة للمسافة-4                           . المسافة بالنسبة للوزن-3     

 
-----------------------------------------------------------------------------------------  
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 فإن،  دقائق 4 ثانية ويستغرق زمن قدره      /  متر 2 يسير أحمد من بيته بسرعة متوسطة      -35
  :المسافة التي يقطعها أحمد تساوي

  .  متر840 -                      ب          .         متر480 -       أ
  . متر4.8 -                        د             . كيلو متر48 -      ج

  :والسبب العلمي لذلك أن  المسافة 
  .هي حاصل ضرب الزمن بمتوسط السرعة -1     
 .هي حاصل قسمة الزمن على متوسط السرعة -2     
 .هي مجموع الزمن ومتوسط السرعة -3     
 .تحسب فقط بوحدة الكيلو متر -4     

-----------------------------------------------------------------------------------------  
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  مقياس االتجاه نحو المفاهيم العلمية

  
  

  طبيعة المفاهيم ومادة العلوم: البعد األول
  معارض  محايد  موافق  الفقرة  م
        .المفاهيم العلمية موضوعات العلومأرغب في تخفيف بعض   1
        .أميز بسهولة بين المفاهيم العلمية  2
        .المفاهيم العلمية في مقرر العلومكثير من أشعر بصعوبة في فهم ال  3
        . المفاهيم العلمية يمثل مشكلة ليأشعر أن تعلم  4
        .طبيق المفاهيم العلمية في الحياةأشعر بصعوبة ت  5
        . المفاهيم العلمية  ينمي التفكيرأرى ان تعلم  6
        .يم العلمية ترتبط مع بعضها بوضوح أن المفاهأرى  7
        . العمليةأن أتعلم المفاهيم العلمية من خالل التجاربأحب   8
        .ساعد في اكتشاف المفاهيم العلميةأعتقد أن التجارب العلمية ت  9
        . ترتبط بقوة بالمفاهيم الرياضية المفاهيم العلمية النأشعر أ  10

  أهمية المفاهيم العلمية: البعد الثاني
        . لتعلم المواد األخرىير ضروري غ تعلم المفاهيم العلميةأرى أن  1
        .القدرة على مواكبة متغيرات العصرأرى أن المفاهيم العلمية يكسبني   2
        .أرى أن تعلم المفاهيم العلمية غير ضروري لكل تلميذ  3
        .ألنها تساعدني على التقدم العلميأحرص على تعلم المفاهيم العلمية   4
        .ساعدني على حل مشكالتي اليومية ت الأشعر أن المفاهيم العلمية  5
        .تطبيقات واسعة في الحياة العمليةأشعر أن مفاهيم العلوم لها   6

  معلم في تدريس المفاهيم العلميةدور ال: البعد الثالث
        .بأمثلة تساعدني على فهم المادةأرى أن معلم العلوم يزودني   1
        .العلوممام ألسئلة المعلم في حصة أصغي باهت  2
        . المعلم انتباهي طوال حصة العلوميجلب أسلوب تدريس  3
        .أثناء شرح المعلم لمفاهيم العلومأشعر بالملل   4
        .م العلمية تجعلني ال أفهم المادةطريقة المعلم في تدريس المفاهي  5
        .اعدني على التفكير أن أسئلة المعلم في حصة العلوم ال تسأرى  6
        .أن المعلم ال يشرح المفاهيم العلمية جيداً أرى  7
        . المعلم في تنمية التفكير العلميتساعدني طريقة  8
        .ة عن األسئلة التي يطرحها المعلمأرغب في اإلجاب  9
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        .أن طريقة تدريس المعلم ال تناسب تعلم المفاهيم العلميةأشعر   10
  يم العلوماالستمتاع واالهتمام بمفاه:البعد الرابع 

        . العلميةمشعر بالضيق عندما استمع لمناقشات تتعلق بالمفاهيأ  1
        . العلميةمقضي وقت فراغي في دراسة المفاهي أأحب أن  2
        . إلى المزيد من المفاهيم العلميةأرى إنني في حاجة  3
        .المفاهيم العلمية ممتعة وشيقةأشعر بأن   4
        . العلميةملمفاهيأشعر بالضيق عند مذاكرة ا  5
        .أي نشاط يتعلق بالمفاهيم العلميةاشعر بالضيق عند عمل   6
        .اشعر بالفرح عندما أجيب عن أسئلة متعلقة بالمفاهيم العلمية  7
        .ضيق عندما أتعلم مفهوم علمي جديدأشعر بال  8
        .طة التي تتعلق بالمفاهيم العلميةأرغب بالقيام باألنش  9
        .راءة المرتبطة بالمفاهيم العلمية بالملل عند قأشعر  10
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أسماء السادة محكمي االختبار التشخيصي للتصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى طالب 
  الصف السادس األساسي

  
  

  مكان العمل  التخصص  درجة العلميةال  االسم  م

  جامعة األقصى  مناهج وطرق تدريس العلوم  كمشارأستاذ   محمود األستاذ. د  1
  جامعة األقصى  مناهج وطرق تدريس العلوم  أستاذ مساعد  جمال الزعانين . د  2

  جامعة األزهر  مناهج وطرق تدريس العلوم  شاركأستاذ م  عطا درويش. د  3
  جامعة األقصى  مناهج وطرق تدريس العلوم  أستاذ مساعد  يحي أبو جحجوح. د  4

  شاركأستاذ م  سر خالد ال. د  5
مناهج وطرق تدريس 

  الرياضيات
  جامعة األقصى

  جامعة األقصى  فيزياء  أستاذ مساعد   األسطلعلى. د  6

  مناهج وطرق تدريس العلوم  دكتوراة   حاتم دحالن. د  7
دائرة التربية والتعليم 

  وكالة الغوث

  دكتوراة  محمود حمدان. د  8
مناهج وطرق تدريس 

  الرياضيات
طفي مدير مدرسة مص
  حافظ االبتدائية

  كيمياء/ علوم   بكالوريوس  إسماعيل أبوشمالة. أ  9
دائرة التربية مشرف 

  والتعليم وكالة الغوث

   وطرق تدريس الفيزياءجمناه  ماجستير  عائد الربعي. أ  10
مدير مركز القياس 

  والتقويم

  مدارس وكالة الغوث  علوم  بكالوريوس  إبراهيم الهيصمي. أ  11
  مدارس وكالة الغوث  علوم  بكالوريوس  رودشادي با. أ  12
  مدارس وكالة الغوث  علوم  بكالوريوس  سليم الهابيل. أ  13
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  أسماء السادة محكمي دليل المعلم 
  

  مكان العمل  التخصص  درجة العلميةال  االسم  م

  دكتوراة  محمود حمدان. د  1
مناهج وطرق تدريس 

  الرياضيات
صطفي مدير مدرسة م

  حافظ االبتدائية

  كيمياء/ علوم   بكالوريوس  إسماعيل أبوشمالة. أ  2
دائرة التربية والتعليم 

  وكالة الغوث

   وطرق تدريس الفيزياءجمناه  ماجستير  عائد الربعي. أ  3
مدير مركز القياس 

  والتقويم

  مدارس وكالة الغوث  علوم. ب  بكالوريوس  منير األسمر. أ  4
  مدارس وكالة الغوث  علوم. ب  وريوسبكال  شادي بارود. أ  5
  مدارس وكالة الغوث  علوم. ب  بكالوريوس  إبراهيم الهيصمي. أ  6
    مدارس وكالة الغوث  علوم. ب  بكالوريوس  سليم الهابيل. أ  7

 مدارس الحكومة   علوم.ب  بكالوريوس  ماجد القدرة . أ   8
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  لمفاهيم العلمية لطالب الصف السادس األساسيمقياس االتجاه نحو اكمي أسماء السادة مح
  
  

  مكان العمل  التخصص  درجة العلميةال  االسم  م

  جامعة األقصى  مناهج وطرق تدريس العلوم  شاركأستاذ م  محمود األستاذ. د  1
  جامعة األقصى  مناهج وطرق تدريس العلوم  أستاذ مساعد  جمال الزعانين . د  2

  جامعة األزهر  مناهج وطرق تدريس العلوم  شاركأستاذ م   درويشعطا. د  3
  جامعة األقصى  مناهج وطرق تدريس العلوم  أستاذ مساعد  يحي أبو جحجوح. د  4

  شاركأستاذ م  خالد السر . د  5
مناهج وطرق تدريس 

  الرياضيات
  جامعة األقصى

  مناهج وطرق تدريس العلوم  دكتوراة  حاتم دحالن. د  6
تربية دائرة المشرف 

  والتعليم وكالة الغوث

  دكتوراة  محمود حمدان. د  7
مناهج وطرق تدريس 

  الرياضيات
مدرسة مصطفي مدير 

  حافظ االبتدائية

  كيمياء/ علوم   بكالوريوس  شمالة إسماعيل أبو. أ  8
 دائرة التربية مشرف

  والتعليم وكالة الغوث

  مدارس الوكالة  ب علم نفس  بكالوريوس  صالح  السطري . أ   9

   وطرق تدريس الفيزياءجمناه  ماجستير  عائد الربعي. أ  10
مدير مركز القياس 

  والتقويم

  مدارس وكالة الغوث  علوم  بكالوريوس  إبراهيم الهيصمي. أ  11
  مدارس وكالة الغوث  علوم  بكالوريوس  شادي بارود. أ  12
  مدارس وكالة الغوث  علوم  بكالوريوس  سليم الهابيل. أ  13
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   دورة التعلمًوفقا إلسرتاتيجيةدليل املعلم 
  
  
  
  

   احلركة والقوة–يف الوحدة الدراسية الرابعة 
  يف مادة العلوم للصف السادس األساسي

  
  الجزء األول

  
  
  
  
  

������ ��	
�  

��� ���� 	���  
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    الموضع/الدرس األول 
  :األهداف السلوكية

  :درس أن يكون قادراً على أند نهاية اليتوقع من الطالب بع
  .يعرف مفهوم الموضع -
 . معينةيحدد مواضع أجسام مختلفة بالنسبة لنقطة إسناد -

  .قطة اإلسناد في تحديد موضع الجسميوضح أهمية ن -
  :المتطلبات األساسية

  .يذكر وحدة قياس الطول -
  يحدد األداة المستخدمة لقياس األطوال -

  :البنود اإلختبارية
  :أكمل
   .....................لطولوحدة قياس ا -
   ................نستخدم لقياس األطوال -

  :األدوات والمواد المستخدمة
   متر قياس– قلم رصاص – مسطرة – ورق رسم بياني -  طباشير ملون –السبورة 

  :مرحلة االستكشاف
مكان جلوسك في ن تحدد م إثارة المشكلة في سؤال مؤداه كيف يمكن أفي هذه المرحلة يت

 ؟موضـعك فـي الفـصل      ن خاللها يستطيع زميلك التعرف على     ؟ ما هي النقطة التي م     الفصل
  .)1( ورقة العمل رقم كل الطالب في مجموعات لإلجابة علىولإلجابة عن هذين السؤالين يتش

  :مرحلة تقديم المفهوم
ما توصل إليه الطالب في أنشطة مرحلة الكـشف ويطلـب   في هذه المرحلة يتم مناقشة      

تابة المفهوم وداللتـه  صياغة مفهوم الموضع ومفهوم نقطة اإلسناد وبعد ذلك يقوم المعلم بك منهم  
  : النحو التالياللفظية على السبورة على

  .ذي يتواجد فيه الجسمالمكان ال/ الموضع -
 . موضع الجسمنقطة مرجعية ننسب إليها/ نقطة اإلسناد -

  : المفهوممرحلة تطبيق
ء المزيد من األنشطة التي تعمق المفهـوم مثـل تحديـد           يوجه المعلم الطالب نحو إجرا    

من  المعلم الطالب في ما توصلوا إليه     مواضع أجسام مختلفة بالنسبة لنقطة إسناد معينة ثم يناقش          
  .تطبيقات
  :التقويم
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  ؟ة المدرسية بالنسبة لغرفة الناظرحدد موضع المكتب -
 ؟حدد موضع منزلك بالنسبة للمدرسة -

 ؟ة للمركز الصحي في المدينةبالنسبحدد موضع منزلك  -

  
   الحركة والسكون/الدرس الثاني 

  
  :األهداف السلوكية

  :ن يكون قادراً على أنأنهاية الدرس يتوقع من الطالب بعد 
 .يعرف مفهوم الحركة -
 .يفرق بين الحركة والسكون -
 .يعدد األدوات التي تقاس بها المسافة -
 .يذكر وحدات قياس المسافة -
  .منيذكر وحدات قياس الز -

  :المتطلبات األساسية
  .يعرف نقطة اإلسناد -
  . نقطة اإلسناديذكر أهمية -

  :البنود اإلختبارية
  :أكتب المصطلح العلمي

 .                 )  (   .         نقطة مرجعية ننسب إليها موضع الجسم -
 :تفيدنا نقطة اإلسناد في -

  .تحديد طول الجسم) 3     . تحديد شكل الجسم) 2     .معرفة موضع الجسم) 1    
  :األدوات والمواد المستخدمة
   سطح أملس– سيارة أطفال –  طباشير ملون –السبورة 

  :اإلجراءات التدريسية
  :مرحلة االستكشاف -1

يقوم المعلم بمناقشة التالميذ واستشارة معارفهم وخبراتهم السابقة من خالل طرح بعض            
جسم متحرك ما هو المقصود بالحركة؟      ن هذا ال  األسئلة مثل نسمع كثيراً عن مصطلح الحركة وأ       

ولإلجابة عن هذه األسـئلة      وكيف نتعرف إذا كان الجسم متحركاًُ أم ال وما المقصود بالسكون؟          
حيث يعطى الطالب أمثلة ألجسام متحركة ويعطى       ) 2(الطالب بأنشطة صحيفة العمل رقم      يقوم  

ثـم يحـدد   ) سيارة أطفال(سناد معينة لجسم أمثلة ألجسام ساكنة ثم يقوم الطالب بتحديد نقطة اإل 
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موضع السيارة بالنسبة لنقطة اإلسناد في بداية الحركة ثم في نهاية الحركة ثم يحـدد الطـالب                 
  .موضع جسم ساكن بالنسبة لنقطة اإلسناد

  .يساعد المعلم الطالب في التوصل إلى تعريف لمفهوم الحركة ومفهوم السكون
  : مرحلة تقديم المفهوم-2

  في هذه المرحلة يناقش المعلم ما توصل إليه الطالب في مرحلة الكشف حيث يـتم                  
  .التأكيد على مفهوم الحركة ومفهوم السكون والفرق بينهما

  .كما يلي ووحدات قياس المسافة
  .تغير موضع الجسم من مكان إلى آخر بالنسبة لنقطة إسناد معينة: الحركة
  .نقطة إسناد معينةثبات موضع الجسم بالنسبة ل: السكون

والوصول بالطالب أن هناك عالقة بين الحركة والمسافة فأي جسم متحرك يقطع مسافة معينـة               
  .في زمن معين

  .المسطرة لقياس المسافات القصيرة: وتقاس المسافة بأدوات مثل
  .الشريط المتري لقياس المسافات الطويلة                      

  ).الكيلو متر، السم ، ر المت(وحدة قياس المسافة هي 
  .)سنة، ساعة ، دقيقة ، ثانية (وحدة قياس الزمن هي 

  :مرحلة تطبيق المفهوم -3
عها جسم متحـرك     في هذه المرحلة يوجه المعلم الطالب إليجاد مقدار المسافة التي يقط          

فة ويوجه المعلم الطالب إليجاد الزمن الالزم لقطـع مـسا          .الشريط المتري ، باستخدام المسطرة 
  .لجسم متحرك باستخدام ساعة اليد

  :التقويم
  . كيلو متر5انتقلت سيارة من موضع آلخر وقطعت مسافة قدرها 

  ؟ فة التي قطعتها السيارة باألمتارما مقدار المسا  - أ
  ؟مكن استخدامها لقياس هذه المسافةما األداة المناسبة التي ي  - ب

  
  .متوسط السرعة / الدرس الثالث 

  :األهداف السلوكية
  :توقع من الطالب بعد نهاية الدرس ان يكون قادراً على أني

  .يعرف مفهوم متوسط السرعة -
 .يكتشف العالقة بين سرعة الجسم والزمن الذي يستغرقه لقطع مسافة معينة  -

 . متحركةيحدد الجسم األسرع بين األجسام من بين أجسام -
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  .يوضح كيفية قياس متوسط السرعة -
  :المتطلبات األساسية

  .ركةيعرف الح -
 .يعبر عن المسافة -
  .يعبر عن الزمن بوحداته -

  :البنود اإلختبارية
  :كتب المصطلح العلميأ

  (           )      . تغير موضع الجسم من مكان آلخر يسمى بالنسبة لنقطة إسناد معينة
  ..............و  ............... و ..............من وحدات قياس المسافة 

  ..............و  ............... و  ..............ن من وحدات قياس الزم
  . دقيقة= ........... ساعة 1،  م = ............  كم 1  ،سم = .............  م 1

  :األدوات والمواد المستخدمة
السبورة ـ طباشير ملون ـ ساعة توقيت ـ ثالث سيارات أطفال بسرعات مختلفة ـ سطح 

  مستو
  
  :افمرحلة االستكش -1

يحـدث   يقوم المعلم باستشارة وجذب انتباههم من خالل طرح التساؤالت المثالية مـاذا           
لماذا تـستخدم   ؟ين؟ لماذا يوجد في كل سيارة عدادعندما يتم تغيير موقع جسم ما خالل زمن مع     

تم تحديـد الفـائز فـي سـباق         كيف ي )  على أي أساس  ( في مخالفة السيارات     رالشرطة الرادا 
وذلك لإلجابـة عـن     (  )  المعلم التالميذ إلجراء األنشطة في ورقة العمل رقم          ؟ يوجه الضاحية

من خالل إجراء النشاط السابق لتحديد الجسم األسرع عندما يكـون الـزمن              .التساؤالت السابقة 
محدد وإجراء النشاط لتحديد الجسم األسرع عندما يكون المسافة محدودة وإجراء نـشاط آخـر               

  .س متوسط السرعةعرف على كيفية قياللت
  :مرحلة تقويم المفهوم -2

 لكشف حيث يتم كتابـة      في هذه المرحلة يناقش المعلم ما توصل إليه الطالب في أنشطة          
  . النحو التالي بعد مناقشة الطالب على السبورة علىمفهوم متوسط السرعة

انتباه الطالب  المسافة التي يقطعها جسم خالل فترة زمنية محددة ويوجه المعلم           : متوسط السرعة 
 هي التـي    ةن الزمن والمساف  السرعة ويلفت انتباه الطالب إلى أ     إلى العوامل التي تحدد متوسط      

  .تحدد الجسم األسرع من بين أجسام متحركة
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  الزمن  المسافة المقطوعة  المتسابق

  دقيقة20  م450  رائد
  دقيقة12  م450  محمد
  دقيقة15  م450  خالد
  دقيقة10  م450  محمود
  دقيقة14  م450  شاكر
  دقيقة19  م450  فارس

  
  : مرحلة تطبيق المفهوم-3

في هذه المرحلة يوجه المعلم الطالب إلجراء المزيد من األنشطة التي تعتمـد المفهـوم               
مثل تحديد الجسم األسرع من عدة أجسام متحركة مع توضيح سبب االختيار يعـرض المعلـم                

  .يةائج المتسابقين في سباق الضاحجدول يوضح فيه نت
  أي المتسابقين أسرع ؟ ولماذا ؟

  :التقويم
  : الفراغأكمل
 . ممكن............مسافة في أقل ............  يقطع الجسم األسرع هو الذي -1
 ............ . و ............العوامل التي تحدد سرعة الجسم  هي  -2

م وصـلت   500 لقطـع مـسافة     ) خضراء  ، صفراء  ، حمراء  (تتسابق ثالث سيارات     -3
 دقيقة والسيارة الصفراء بعد نصف دقيقة والسيارة الخضراء بعد          1الحمراء بعد   السيارة  

  ؟يقة أي السيارات أسرع؟ فسر ذلك دق1.5
  

  . حساب متوسط السرعة/الدرس الرابع 
  :األهداف السلوكية

  :يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن
 .عة جسم ماسر قانون متوسط يستنتج  -
 .يحسب متوسط السرعة ألجسام مختلفة -
 .يحسب الزمن الالزم لقطع مسافة معينة لجسم متحرك بسرعة متوسطة معلومة -
 .يحسب المسافة التي يقطعها الجسم في زمن معين بسرعة متوسطة معلومة -
 .يذكر وحدة قياس متوسط السرعة -



 176

  
  :المتطلبات األساسية

  .يعرف متوسط السرعة -1
  .د سرعة الجسميذكر العوامل التي تحد -2

  :البنود اإلختبارية
وتتحدد بعاملين  . معينة.......... تي يقطعها الجسم خالل فترة       ال ..........متوسط السرعة هو    

   ...........و .......... هما 
  .األدوات والمواد المستخدمة 

  السبورة ـ طباشير ملون ـ متر للقياس ـ ساعة توقيت
  : مرحلة االستكشاف-1

ن نعبر عن قانون متوسط السرعة رياضياً؟ وما هي الرموز المقترحة لكـل             هل يمكن أ  
  ؟)سرعة، زمن ، مسافة ( المتغيرات متغير من

  ؟قانون هل يمكن حساب متوسط السرعةومن خالل هذا ال
  ؟لتي تستخدم في قياس متوسط السرعة؟ وعلى أي أساس يتم ذلكما هي الوحدة ا

 .من خالل عـرض مثلـث المتغيـرات       .  إلجراء النشاط  ذه المرحلة الطالب  يوجه المعلم في ه   
وتحديـد   .ويطلب من التالميذ استنتاج قانون متوسط السرعة من تعريف مفهوم متوسط السرعة           

  .وحدة القياس المناسبة لمتوسط السرعة
 : مرحلة تقديم المفهوم-2

ون خالل في هذه المرحلة يناقش المعلم طالبه في نتائج نشاط مرحلة االستكشاف ليتوصل     
  :المناقشة إلى أن

  = ويعبر عنها بالرموز ع . الزمن÷ المسافة = متوسط السرعة 
  .ب لتحديد وحدة قياس متوسط السرعةويوجه المعلم الطال

  

  .س / كم ،،، د / م: مثالً   ... =                                                                                    ع  ،  =       ع 
  
  : مرحة تطبيق المفهوم-3

في هذه المرحلة يوجه المعلم الطالب إلجراء مزيد من األنشطة التي تعمق المفهوم مثل              
  .إيجاد الزمن المستغرق لقطع مسافة معينة بسرعة معينة: 

أو إيجاد المسافة المقطوعة الجسم ما في زمن معين وبسرعة معينة من خـالل قـانون                
  .متوسط السرعة
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  :التقويم
 ؟ دقيقة30 في زمن قدره كم 2احسب متوسط سرعة جسم يقطع مسافة  �
 الـزمن   د احسب  /م 20سرعة متوسطة مقدارها     ب م 600قطعت دراجة هوائية مسافة      �

 ؟الالزم لقطع هذه المسافة
يقطعها الجسم في زمـن     س احسب المسافة التي     / كم   80تسير سيارة بسرعة متوسطة      �

  ؟ ساعة3قدره 
  

  .القوة/ خامس الدرس ال
  

  :األهداف السلوكية
  :يتوقع من الطالب بعد نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن

  .يعرف مفهوم القوة -
 .يستدل على أثر القوة في األجسام المختلفة -

  :ساسيةالمتطلبات األ
  .يعرف الجسم المتحرك -1
  .يعرف الجسم الساكن -2

  :البنود اإلختبارية
  :أكتب المصطلح العلمي

               ) ( .        ة إسناد معينةالجسم بالنسبة لنقطثبات موضع  -1

             ). (تغير موضع الجسم من مكان إلى آخر بالنسبة لنقطة إسناد معينة -2
  :واد المستخدمةاألدوات والم

 طباشير ملون ـ كرة تنس ـ قصبة مص ـ كتلة خشبية ـ سيارة أطفال ـ خيط ـ قطعة -سبورة 
  معجون

  :ستكشاف مرحلة اال-1
  .في هذه المرحلة يتم إثارة المشكلة في سؤال مؤداه

ما الذي يجعل األجسام تتحرك؟  ولإلجابة على هذا السؤال يقـوم الطـالب بتحريـك المـواد                  
الموضوعة أمامهم على الطاولة إما سحباً أو دفعاً أو ضغطاً على قطعـة مـن المعجـون مـع       

  .مالحظة التغيرات الحادثة
  :لمفهوم مرحلة تقديم ا-2
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في هذه المرحلة يناقش المعلم طالبه في نتائج أنشطة مرحلة االستكشاف ليتوصلوا إلـى   
  :مفهوم القوة ثم يقوم بكتابة المفهوم وداللته اللفظية على السبورة على النحو التالي

ة المؤثرة تكون علـى     مؤثر يؤثر في األجسام فيغير من حالة سكونها أو حالة حركتها وأن القو            
وأن الجسم الساكن يبقى ساكناً ما لم تؤثر فيه قوة تغيـر            ) ضغط، دفع  ، سحب  : ( مختلفة أشكال

  .من حالته
  : مرحة تطبيق المفهوم-3

 .في هذه المرحلة يوجه المعلم الطالب إلجراء مزيد من األنشطة التي تعمق مفهوم القوة             
  .حرك أوراق الشجرمثل أن يطلب منهم تفسير شكل السيارة عندما تصطدم بالحائط وتفسير ت

  :التقويم
  ؟ فسر تغير شكل حبة الجوز عند الطرق عليها بالمطرقة

  : األجسام اآلتيةف تؤثر القوة علىوضح كي
  .اصطدام كرة بأخرى ثابتة  - أ
 .اصطدام كرة بأخرى متحركة - ب

  
  .عناصر القوة/  الدرس السادس

  :األهداف السلوكية
  : على أناية الدرس أن يكون قادراًيتوقع من الطالب بعد نه

 .يحدد عناصر القوة �

 .يقيس مقدار القوة المؤثرة في جسم ما �

 .يذكر وحدة قياس مقدار القوة �

 .يعرف خط عمل القوة �

  .يعرف نقطة تأثير القوة �
  :المتطلبات األساسية

  .يعرف القوة -1
  .يعدد مظاهر تأثير القوة في األجسام -2

  :البنود االختيارية
   ...............أو ........... فيغير من حالة  في األجسام  يؤثر............ القوة  -1
 .) تغير شكل الجسم– تشوه الجسم –الحركة (من مظاهر تأثير القوة في األجسام   -2

  :األدوات والمواد المستخدمة
  السبورة ـ طباشير ملون ـ طاولة ـ حبل
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  : مرحلة االستكشاف-1
  .في هذه المرحلة يوجه المعلم أسئلة مؤداها

ف؟ مـا   ؟ كي هل يمكن دراسة تأثير القوة    ،  لماذا؟   ؟ تؤثر في األجسام كلها متشابهة     تيهل القوة ال  
  ؟هي عناصر القوة

والذي يـتم   ) 8(فيذ النشاط في صحيفة العمل رقم       ولإلجابة عن هذه التساؤالت يقوم الطالب بتن      
  .من خالله تحديد عناصر القوة

  ؟اذا يسمى األثر الذي تحدثه القوة؟ هل يمكن قياسه؟ كيفم -
 ؟سمى االتجاه الذي تؤثر فيه القوةماذا ي -

 ؟ة التي تؤثر فيها القوةماذا تسمى النقط -

  : مرحلة تقديم المفهوم-2
في هذه المرحلة يناقش المعلم ما توصل إليه الطالب في نشاط الكشف حيث يتم تحديـد                

  :عناصر القوة على النحو اآلتي
  .ةويقاس بمقدار األثر الذي تحدثه القو: مقدار القوة -

  .يقاس مقدار القوة باستخدام الميزان الزنبركي ووحدة قياس القوة هي النيوتن    
 .االتجاه الذي تؤثر فيه القوة: خط عمل القوة -

 .النقطة التي تؤثر عندها القوة في الجسم: نقطة تأثير القوة -

  : مرحة تطبيق المفهوم-3
ن األنـشطة مثـل اسـتخدام        إجراء المزيد م   إلىفي هذه المرحلة يوجه المعلم التالميذ       

   :ِـالميزان الزنبركي في إيجاد مقدار القوة الالزمة ل
  .ج ـ تحريك كتاب.      ب ـ سحب سيارة أطفال .      أ ـ تمزيق ورقة

  :التقويم
  :أكمل الفراغ

 ...........و ........... و ...........  عناصر القوة هي -1

أم ) 2(أم نقطة التأثير رقـم  ) 1( نقطة التأثير رقم رفع الصخرة عند الدفع من، أيهما أسهل -2
  ).3(نقطة التأثير رقم 
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  أثر القوة في سرعة جسم ما/ الدرس السابع 
  :األهداف السلوكية

  :اية الدرس أن يكون قادراً على أنيتوقع من الطالب بعد نه
  .أثر القوة في سرعة جسم مايبين عملياً  -
 .ثر الناتج عن القوةيفسر اختالف أ -

  :المتطلبات األساسية
   .يعرف القوة -
  .يعدد عناصر القوة -

  :البنود اإلختبارية
عناصـر  ............. أو  .............  من حالـة      في األجسام فتغير   .............لقوة تؤثر   ا

   ..............و ............. و ............. القوة هي 
  :خدمةالمواد واألدوات المست

  2طاولة ـ سيارة أطفال تتحرك بخط مستقيم ـ شريط الصق ـ مغناطيس عدد
  :مرحلة االستكشاف

في هذه المرحلة يقوم المعلم بمناقشة التالميذ واستشارة معارفهم وخبراتهم السابقة مـن             
  :خالل طرح األسئلة التالية

 ؟مكن أن تزيد القوة من سرعة الجسمهل ي �

 ؟سرعة الجسممكن أن تقلل القوة من هل ي �

 ؟تجعل القوة الجسم المتحرك ساكناًهل يمكن ان  �

 ؟ من اتجاه حركة الجسمهل يمكن تغير القوة �

(   ) ولإلجابة عن هذه األسئلة يقوم الطالب بإجراء بعض األنشطة  في صحيفة العمل رقم               
  .ة الجسم وتفسير اختالف اثر القوةلتحديد أثر القوة في سرع

  :مرحلة تقديم المفهوم
 هذه المرحلة يتم مناقشة ما توصل إليه الطالب في مرحلة الكشف ويطلـب مـنهم                في

  .ثم يقوم بكتابة ما توصل إليه. لم تحديد أثر قوة في سرعة جسم ماالمع
و يجعلها تقـف أو  ها أو يزيد من سرعتها أو ينقصها أن يحركالقوة مؤثر يؤثر في األجسام إما أ      

  .عملهاالناتج باختالف مقدار القوة ونقطة تأثيرها وخط يغير من اتجاه حركتها ويختلف األثر 
  :مرحلة تطبيق المفهوم

في هذه المرحلة يعرض المعلم شكل يوضح دراجة أثناء حركتها ويطلب من التالميـذ              
  .دث لحالة الدراجة أثناء انتقالهاوصف ما يح
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  :التقويم
  :ماذا يحدث عند

 .اصطدام سيارة متحركة بسيارة ثابتة -1

 .كة بسيارة متحركة في نفس االتجاهرة متحراصطدام سيا -2

    .اصطدام سيارة متحركة بسيارة متحركة في اتجاه معاكس -3
  

  .قوة الجاذبية / الدرس الثامن 
  :األهداف السلوكية

  :ية الدرس أن يكون قادراً على أنيتوقع من الطالب بعد نها
  .يعرف قوة الجاذبية األرضية -
 .شف أثر قوة الجاذبية في الطبيعةيكت -

 .ر سقوط األجسام عند قذفها ألعلىيفس -

 .ي تعتمد على قوة الجذب بين جسمينيذكر العوامل الت -

  :المتطلبات األساسية
  .يعرف القوة -
 .يوضح أثر القوة في سرعة جسم ما -

 .يذكر وحدة قياس القوة -

  :البنود اإلختبارية
  .القوة مؤثر في يؤثر في األجسام

  . فيحركها أو يزيد في األجسام-أ
  .ينقص من سرعتها ف -ب
  .يجعلها تقف أو تغير من اتجاهها  -ج
  .جميع ما سبق  -ء

  : ................................................هيوحدة قياس القوة 
  :المواد واألدوات المستخدمة

  كرة صغيرة ـ مسطرة ـ ريشة طائر ـ حجر صغير
  :مرحلة االستكشاف

شاره معارفهم وخبراتهم السابقة من خالل طرح السؤال        يقدم المعلم بمناقشة التالميذ واست    
  :التالي

  ؟ذفها في مستوى أعلى من سطح األرضماذا يحدث لألجسام عند ق
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  ؟م الوحيد التي يذب األجسام نحوهاوهل األرض هي الجس
تختلف في مـستوى    . بإجراء أنشطة يتم فيها قذف أجسام     ولإلجابة عن هذا السؤال يقدم التالميذ       

  .ى سطح األرض ومالحظة ما يحدث لهامستوأعلى من 
  :مرحلة تقويم المفهوم

 إلى مفهوم   في هذه المرحلة يناقش المعلم الطالب في نتائج مرحلة االستكشاف ليتوصلوا          
حوها بقوة وتعتمد   مؤثر يؤثر باألرض في األجسام التي حولها فتجذبها ن         :قوة الجاذبية األرضية  

  .الكتلة، فةمل التي تعتمد عليها قوة الجذب من جسمين المساويتوصل إلى العوا. على كتلة الجسم
  :مرحلة تطبيق المفهوم

في هذه المرحلة يطرح المعلم على الطالب لماذا يسقط المطر علـى األرض ويوجـه               
  .وتسجيل ما يحدث لها، كتاب ، قلم ،  آخر من خالل إلقاء عدة مواد كرة الطالب إلجراء نشاط

  :التقويم
  :علل

 .سام المقذوفة إلى األرضتقود األج -1

 .ألرضية وال أحس بقوة جذب الحافلةأحس بقوة الجاذبية ا -2

   .قوة جذب األرض لألجسام اكبر من قوة جذب القمر لألجسام -3
  

  الكتلة والوزن/  التاسع الدرس
  :األهداف السلوكية

  .ناهية الدرس أن يكون قادراً على أنيتوقع من الطالب بعد 
  .يعرف الوزن -
 .وزن والكتلةيفرق بين ال -

 . قياس الوزنيذكر وحدة -

  :المتطلبات األساسية
  .يعرف قوة الجاذبية األرضية  -
 .يذكر العوامل التي تعتمد عليها قوة الجذب بين جسمين -

  :البنود اإلختبارية
لها فتجذبها نحوها  في األجسام التي حو............ األرضية مؤثر تؤثر به   قوة الجاذبية  -

  .الجسم......... .....بقوة تعتمد على 
  ............و ............  في قوة الجذب بين جسمين من العوامل المؤثرة -
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  :المواد واألدوات المستخدمة
  ميزان ذو كفتين ـ ميزان زنبركي ـ جسم صلب

  :مرحلة االستكشاف
ند تعليق جسم ما فـي ميـزان        يطرح المعلم في هذه المرحلة سؤال مؤداه ماذا يحدث ع         

  ؟ يختلف الوزن باختالف كتلة الجسمهل ؟اتجة عن ماذاستطالة الحادثة في الميزان ن؟ االزنبركي
 تعليق أجسام مختلفة فـي الميـزان        ه األسئلة يوجه المعلم الطالب إلى      هذ ولإلجابة على 

  ............. الزنبركي وتحديد وزن كل جسم وتحديد كتلته و
  :مرحلة تقديم المفهوم

الب في محاولة إلعطاء تفسير مقنع لما تم مشاهدته خـالل           في هذه المرحلة يجتهد الط    
 مفهوم كـل مـن      م الطالب في النتائج ليتوصلوا إلى     ثم يناقش المعل   .أنشطة مرحلة االستكشاف  

  .كتلة والداللة اللفظية لكل منهماالوزن وال
  .قوة جذب األرض للجسم: الوزن
  .مقدار ما يحتويه الجسم من مادة: الكتلة

 وأداة  )الكيلـوجرام _ الكتلة  (و) النيوتن _ الوزن(وق في وحدة القياس     ع توضيح الفر  م
  )الكتلة الميزان ذو الكفتين(و) الميزان الزنبركي_ الوزن (قياس كل منهما 

  :مرحلة تطبيق المفهوم
في هذه المرحلة يقوم الطالب بإجراء أنشطة توسع وتؤكد مفاهيم الوزن والكتلة حيـث              

 كيلو جرام 1 كيلوجرام وكرة أخرى كتلتها 5ي إذا سقطت كرة كتلتها يعرض المعلم الموقف التال 
التالميـذ توقـع    صل األرض أوالً ويطلب المعلم مـن        متر أيهما ي   15 بناية ارتفاعها    من أعلى 

  . النشاطاإلجابة ومن ثم إجراء
   :التقويم

  
  .بحسب الجدول الذي أمامك فرق بين كل من الوزن والكتلة 

  
  

  الوزن  الكتلة  

      دة القياس وح

      األداة المستخدمة للقياس

      المفهوم العلمي 
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   قوة االحتكاك /الدرس العاشر
  :السلوكيةاألهداف 

  :ية الدرس أن يكون قادراً على أنيتوقع من الطالب بعد ناه
  .يعرف مفهوم قوة االحتكاك -
 .قوة االحتكاك بين جسمين متالمسينيفسر نشوء  -

 . الطبيعةيكتشف أثر قوة االحتكاك في -

 .اه قوة االحتكاك لجسمين متالمسينيحدد اتج -

  :المتطلبات األساسية
  .يعرف القوة -
 .يحدد خط عمل القوة لجسم مشدد -

  :البنود اإلختبارية
  :اختر اإلجابة الصحيحة

  :القوة مؤثر يؤثر في األجسام
ع مـا    جمي -  يجعلها تقف أو تغير اتجاهها  ء       - ينقص من سرعتها   ج        - فيحركها     ب        -أ

  سبق
   يكون خط عمل القوة في اإلتجاه في الشكل التالي

  

  
  
  

  :المواد واألدوات المستخدمة
  سيارة أطفال، عدسة مكبرة ، طين مبلل ، لوح خشب ، لوح زجاجي 

  :مرحلة االستكشاف
في هذه المرحلة يتم إثارة المناقشة في أسئلة تعرض الطالب على شكل مواقف عنـدما               

ما الذي  ، ة تتناقص تدريجياً حتى تقف الكرة     ق بسرعة لكن هذه السرع    تضرب كرة بقدمك منطل   
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ي على شارع تكـسوه طبقـة مـن    أيهما أسهل المشي على شارع جاف أم المش    ؟أوقف حركتها 
  الجليد؟

 للتعرف علـى    ةولإلجابة عن هذه األسئلة يوجه المعلم الطالب إلجراء األنشطة الالزم         
  .وسبب نشؤهااتجاهها  حتكاك وتحديدمفهوم قوة اال

  :مرحلة تقديم المفهوم
في هذه المرحلة يناقش المعلم الطالب في نتائج مرحلة االستكشاف ليتوصلوا إلى مفهوم             

   . المفهوم وداللته اللفظية على السبورةقوة االحتكاك ومن ثم يقوم بكتابة
 قوة تنشأ بين جسمين متالمسين وتكون بالعكس اتجاه الحركـة إمـا ان             :قوة االحتكاك 
والتأكيد على أن قوة االحتكاك تعتمـد        .ام المتحركة أو تساعد على حركتها     تسبب وقوف األجس  

  .قين وإنها تكون عكس اتجاه الحركةعلى نوع الطحين المنزل
  :مرحلة تطبيق المفهوم

في هذه المرحلة يناقش مع التالميذ بعض المواقف التي تعتمد فهم الطالب لمفهوم قـوة               
  .االحتكاك
توجد نتؤات في عجـالت      .المعلم مشكلة انزالق السيارات في فصل الشتاء      حيث يطرح    -

  .ياراتالس
 .خرى وحثهم على تفسير هذه األمثلةيطلب المعلم إعطاء أمثلة أ -

  :ويمالتق
  .يقوم الدراج بتشحيم تروس الدراجة/ فسر
  .لغساالت والثالجات تضع لها عجالتالشركات المنتجة ل/ فسر

 3 نيوتن وقوة االحتكاك للصندوق مع األرض        2 من الخشب هي     إذا كانت قوة دفع صندوق    
  .يمكن أن يحدث للصندوق ؟؟ فسر ذلكنيوتن ماذا 

  
   قوة االحتكاك/الدرس الحادي عشر 

  :األهداف السلوكية
  :ية الدرس أن يكون قادراً على أنيتوقع من الطالب بعد نها

  .طح حشن سى سطح أملس أسهل من حركته علىيكتشف أن حركة الجسم عل
  :المتطلبات األساسية

  .يعرف قوة االحتكاك -
 .يميز بين السطوح الخشنة والسطوح الملساء -

  :البنود اإلختبارية
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  :أكمل الفراغ
  . اتجاه الحركة............. وتكون ............ جسمين قوة االحتكاك قوة تنشأ بين

  :أي األسطح التالية ناعم وأيها خشن
  مسطرة من البالستيك، شب به نتوءات  لوح خ، لوح زجاج ، أسفلت 

  :المواد واألدوات المستخدمة
  كجم 1جسم كتلته ، ميزان زنبركي ، لوح خشب خشن 

  :مرحلة االستكشاف
قة بين سرعة الجسم    عالتالميذ سؤاالً مؤداه ما هل هناك       في هذه المرحلة يقدم المعلم  لل      

مس سطح  أن تمرير جسم يال   من التالميذ    عن هذا السؤال يطلب المعلم       ولإلجابة ؟وقوة االحتكاك 
الل ار القوة الالزمة للسحب وذلك من خ       سطح أملس وحساب مقد    خشن وتمرير نفس الجسم على    

  .(  )في صحيفة العمل رقم تنفيذ األنشطة 
  :مرحلة تقديم المفهوم

في هذه المرحلة يناقش المعلم الطالب في ما توصلوا إليه في مرحلة االستكشاف حيـث             
بحيث أنه كلما زادت قوة االحتكاك قلـت        : إلى عالقة قوة االحتكاك بسرعة الجسم     معهم  يتوصل  

 األسـطح   مما يعني أن الحركـة علـى       .لت قوة االحتكاك زادت سرعة الجسم     السرعة وكلما ق  
  . األسطح الخشنةرع من الحركة علىالملساء أس

  :مرحلة تطبيق المفهوم
  :وقف ويطلب منهم إيجاد حل لها وهيل م شكلة يقدم المعلم مشكلة علىفي هذه المرح

ل جيد نظـراً لتـراكم      جته قاسية وال تعمل بشك    اأن سائق دراجة هوائية يعاني من أن تروس در        
  ؟ ولماذا؟ا هي النصيحة التي تقدمها للدراجم ؟الرمال عليها

  :التقويم
  :ماذا يحدث عند

 .عةلو لم توجد قوة احتكاك في الطبي �

  ؟ما هي فائدة قوة االحتكاك �
  

  الفعل ورد الفعل/ عشر الدرس الثاني 
  :ةاألهداف السلوكي

  : كل الدرس أن يكون قادراً على أن نهايةيتوقع من الطالب بعد
  .يستنتج أن لكل فعل رد الفعل مساوٍ له في المقدار ومعاكس له في االتجاه -
 . اتجاه كل منهايقارن بين الفعل ورد الفعل من حيث -
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 . من حيث مقدار كل منهماورد الفعليقارن بين الفعل  -

 .يكتشف كيف تنطلق الطائرة النفاثة -

  :المتطلبات األساسية
  .يعرف القوة -
 . الملساء والسطوح الخشنةحيقارن ببين السطو -

  :البنود اإلختبارية
  ؟ير من حالة سكونها أو حركتهاهي مؤثر يؤثر في األجسام فيغ -
  ؟ي األسطح التالية ناعم وأيها خشنأ -

  شارع رمل جاف ، الزجاج ، البالط ، األسفلت      
  :األدوات والمواد المستخدمة

  ماصة عصير، الصق ، خيط طويل ، بالون ، كرة مطاطية
  :مرحلة االستكشاف

  . الطالبلىفي هذه المرحلة يتم مناقشة الطالب من خالل طرح بعض األسئلة ع
يـف  ؟ ك  الصاروخ والمدفع   الذي يعمل عليه   ؟ ما هو المبدأ   ذا ترتد الكرة عند ضربها بالحائط     لما

  ؟تندفع الطائرة النفاثة لألمام
  للتعرف علـى   ولإلجابة عن هذه األسئلة يوجه المعلم الطالب إلجراء األنشطة الالزمة         

  .نهمامفهوم قوة الفعل ورد الفعل وتحديد اتجاه ومقدار كل م
  :مرحلة تقديم المفهوم

 مفهوم  إلىاالستكشاف ليتوصلوا   في هذه المرحلة يناقش المعلم الطالب في نتائج مرحلة          
ويناقش التالميذ في أسباب ارتداد الكرة عند ضربها بالحائط وتحديد قوة الفعل             الفعل ورد الفعل  

  .لنحو التالي ا على السبورة علىورد الفعل واتجاه كل منهما ثم يقوم بكتابة االستنتاج وصياغته
بقوة رد  ) أ(يؤثر في الجسم    ) ب (بقوة فعل فإن الجسم   ) ب(في الجسم   ) أ(إذا أثر الجسم    

  .ية له بالمقدار ومعاكسة باالتجاهفعل مساو
  :مرحلة تطبيق المفهوم

الضغط في هذه المرحلة يوجه المعلم الطلب إلجراء المزيد من األنشطة وذلك من خالل              
  . وتحديد قوة الفعل وقوة رد الفعل واتجاه كل منهما الطاولةباإلصبع على

  .عل في تمكين اإلنسان من السير على األرضالفعل ورد الفثم يوضح أهمية قوة 
  :التقويم
  .ترتد الكرة عن الحائط: علل
   .يحتاج خرطوم مياه اإلطفائية ألكثر من رجل لمسكه عند اإلطفاء: فسر
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   الدرس الثالث عشر
  أشكال الحركة 

  :األهداف السلوكية
   .  يعرف الحركة االنتقالية-1
  .لدورانيةيكتشف ماهية الحركة ا -2
  .يكتشف ما الحركة االهتزازية -3
  .تنتج عظمة الخالق في تسيير الكون يس-4
  . يعطي أمثلة مختلفة ألشكال الحركة المدروسة-5

  :المتطلبات األساسية
  .يعرف الحركة -1
 .يعرف نقطة اإلسناد -2

  :البنود اإلختبارية
  .............. .سم يسمى إسناد معينة فإن هذا الجإذا تغير موضع جسم ما بالنسبة لنقطة  -1
  ............. .  معينة فإن هذا الجسم يسمىإذا لم يتغير موضع جسم ما بالنسبة لنقطة إسناد -2
  ............... . موضع الجسم تسمي  النقطة التي ننسب إليها-3

  :المواد واألدوات المستخدمة
  .كرة معدنية صغيرة _ حامل معدني ـ خيط _ سيارة أطفال 

  :رحلة االستكشافم
في هذه المرحلة يقوم المعلم بمناقشة التالميذ واستثارة معارفهم وخبراتهم الـسابقة مـن       

  ؟حرك جميع األجسام بالكيفية نفسهاهل تت: خالل طرح السؤال التالي
 تصنيف وتحديد طبيعة الحركة لكـل       ذا السؤال يوجه المعلم الطالب إلى     ولإلجابة عن ه  

 تحديـد   وحة خاصة ويوجه المعلم الطـالب إلـى        ل عرضها المعلم على  ن األجسام التي ي   جسم م 
  .ساس الذي اعتمد عليه تصنيف الصوراأل

  :مرحلة تقديم المفهوم
 في مرحلة االستكشاف ليتوصـلوا      توصل إليه الطالب   في هذه المرحلة يناقش المعلم ما     

بة الداللة اللفظية لكل    م بكتا  مفهوم كل من الحركة االنتقالية والحركة االهتزازية ثم يقوم المعل          إلى
  . السبورةمفهوم على

  . آخرأو من مكان إلى، أخرى انتقال الجسم من نقطة إلى: الحركة االنتقالية
  .تذبذب الجسم خول نقطة معينة ذهاباً وإياباً: الحركة االهتزازية

  .مع إعطاء أمثلة لكل نوع



 189

  :مرحلة تطبيق المفهوم
 فهم الطالب من خالل عرض مشكلة تتمثل في مدي          في هذه المرحلة يتم توسيع وتعميق     

  .قة ساعة البندول البسيط في السفند
 الحركـة    فـي عملهـا علـى      ويطلب المعلم من التالميذ إعطاء أسماء أجهزة تعتمـد        

  .االهتزازية
  :التقويم

  :وضح ما هو نوع الحركة في كل من
  .انتقال سيارة من النقطة أ إلي النقطة ب -
 .حركة األرجوحة -

  . بندول الساعةحركة -
  

  الدرس الرابع عشر
  الحركة الدورانية_ أشكال الحركة 

  :األهداف السلوكية
  .يكتشف ما الحركة الدورانية -
 .كة الدورانية والحركة االهتزازيةيفرق بين الحر -

 .تنتج عظمة الخالق في تسيير الكونيس -

  :المتطلبات األساسية
  .يعرف الحركة -1
 .يعرف نقطة اإلسناد -2

  :اريةالبنود اإلختب
  ............. .ى إذا تغير موضع جسم ما بالنسبة لنقطة إسناد معينة فإن هذا الجسم يسم -1
  ............. . معينة فإن هذا الجسم يسمى إذا لم يتغير موضع جسم ما بالنسبة لنقطة إسناد -2
  ............. . موضع الجسم تسمى  النقطة التي ننسب إليها-3

  :مستخدمةالمواد واألدوات ال
   مجسم الكسوف والخسوف–مجسم الكرة األرضية 

  :مرحلة االستكشاف
ما هو نوع حركة األرض حول  الب سؤال مؤداه  الط في هذه المرحلة يطرح المعلم على     

  الشمس؟
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ولإلجابة عن هذا السؤال يوجه المعلم التالميذ إلجراء النشاط الخاص بتوضيح حركـة             
  ).13(رقم كما في صحيفة عمل س رض حول نفسها وحركتها حول الشماأل

  :مرحلة تقديم المفهوم
 في مرحلة االستكشاف ليتوصـلوا      في هذه المرحلة يناقش المعلم ما توصل إليه الطالب        

  .اللفظية لمفهوم الحركة الدورانية الداللة إلى
  . السبورةتابة الداللة اللفظية للمفهوم علىثم يقوم المعلم بك

الجسم في مسار دائري حول محور معين مثـل حركـة            هي حركة    :الحركة الدورانية 
  .مساألرض حول نفسها أو حركة األرض حول الش

  .كة الدورانية والحركة االهتزازيةثم تحديد الفرق بين الحر
  :مرحلة تطبيق المفهوم

في هذه المرحلة يتم توسيع وتعميق فهم الطالب من خالل تفسير ظاهرة تعاقـب الليـل           
  .تفسير تعاقب الفصول األربعة على مدار العام ووالنهار خالل اليوم

  :التقويم
 :وضح نوع الحركة في كل من -

 .حركة األرجوحة _  حركة السيارة – حركة الكواكب –حركة جزيئات المادة     
   والنهار خالل اليوم ل تعاقب اللي:فسر -
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  )أ  / 1(صحيفة عمل رقم 

  
  

  الموضع:الدرس األول 
  .ملياً موضع طالب ما في غرفة الصف عيحدد: الهدف

  متر قياس: األدوات والمواد الالزمة
  

  :خطوات العمل
 .سجل نتائجك في الجدول المرفق -1

 .ار الذي يمثل طول الغرفة الصفيةحدد الجد -2

 .ار الذي بمثل عرض الغرفة الصفيةحدد الجد -3

 .اجعل إحدى نقاط تقاطع الطول مع العرض تمثل بالنقطة م -4

 :بقياس المسافة بين مقعدك و) م(لنسبة للنقطة حدد موضعك با -5

 .ذي يمثل طول الغرفةالجدار ال  - أ

 .الجدار الذي يمثل عرض الغرفة - ب

 .كرر العمل السابق مع زمالء آخرين -6
  

  موضع الطالب
المسافة بين الموضع وطول 

  الغرفة
المسافة بين الموضع وعرض 

  الغرفة
      األول
      الثاني
      الثالث

  
  

  :تتعلماستخدم ما 
ماذا تمثـل مدينـة     .حدد موضع الناصرة بالنسبة لمدينة القدس       . إلى خريطة فلسطين  بالرجوع  
  القدس ؟
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  )ب / 1(صحيفة عمل رقم 
  

  تحديد موضع نقطة ما: األولالدرس 
  .موضع نقطة على ورقة رسم بيانييحدد : الهدف

  قلم رصاص ، مسطرة ، ورقة رسم بياني : األدوات والمواد الالزمة
  

  : العملخطوات
  

  سمالمسافة بال  النقطتان

    ع، س

    ع، ص

  
 .سجل نتائجك في الجدول المرفق -1
حيـث   ،ن المحور األفقي والمحور العمودي     ورقة الرسم البياني خطين يمثال     ارسم على  -2

 .)م(يلتقيان في نقطة 
 المحور األفقي ويقطعه في النقطة       ورقة الرسم خطين آخرين أحدهما يوازي      ارسم على  -3

 ،  )ع(ويلتقيان في النقطة ، )ص(خر يوازي المحور الرأسي ويقطعه في النقطة واآل) س(

 )م (           ماذا نسمي النقطة 
  )ع(ماذا نسمي النقطة           

 ع ، ص/ ع  ، قس المسافة بين النقاط س -4
  

  :تحليل البيانات
ي الرسم يمثلهـا    وهي ف ،  موضع الجسم  ال بد من تحديد نقطة أسند إليها       ،موضع جسم ما  لتحديد  

والخطـين المـارين فـي نقطـة        ،  بـين الموضـع    ...........يليها قيـاس    ، .............. 
................  

  
  :استخدم ما تعلمت

  .حدد موقع الخزانة في غرفة صفيك بالنسبة إلى موضعك
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  )2(صحيفة عمل رقم 
  الحركة والسكون: الدرس الثاني

  .يتعرف مفهوم الحركة: الهدف
  سطح أملس، سيارة أطفال: ت والمواد الالزمةاألدوا

  

  :خطوات العمل
  

  موضع السيارة
المسافة بين موضع السيارة 

  ونقطة اإلسناد

    )ص(الموضع األول 

    )ع(الموضع الثاني
  

 .سجل نتائجك في الجدول المرفق -1
 .ضع السيارة على السطح األملس -2
 .شغل السيارة -3
 .)س( معينة دد نقطة إسنادح -4
 :ة تتحرك ثماترك السيار -5

 .بالنسبة لنقطة اإلسناد) ص(موضوع األول للسيارة حدد ال  - أ
 .بعد تشغيلها بالنسبة لنقطة اإلسناد) ع(حدد الموضوع الثاني للسيارة  - ب

 .ال   (    ) ،نعم    ) (  هل تغير موضع السيارة؟  -6
 ؟ فترة من الزمن حتى يتغير موضعهاهل احتاجت السيارة لمرور -7
  ؟ هذه الحالةماذا نسمي السيارة في -8

  :تحليل البيانات
 حيث انتقلت من الموضع األول إلى الموضوع        ...........يارة بعد تشغيلها قد تغير      الس -

 ...........وتسمى السيارة بجسم   ........... تغير موضعها تحتاج لمرور     الثاني ولكي ي  
.  

 . أخر الجسم من مكان إلى.............الحركة هي تغير  -

  :تدم ما تعلماستخ
  .يونس  خانألشخاص في سيارة تتحرك من رفح إلىعند وجود مجموعة من ا

  هل يعتبر األشخاص في حالة حركة بالنسبة لبعضهم ؟ ما السبب؟ -1
  هل يعتبر األشخاص في حالة حركة بالنسبة لبعضهم ؟ ما السبب ؟ -2
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  )3(صحيفة عمل رقم 
  

  متوسط السرعة: الدرس الثالث
  . الجسم والزمن الذي يستغرقه لقطع مسافة معينةيكتشف العالقة بين سرعة: الهدف

   طباشير –سطح مستو ، سيارات أطفال 3: األدوات والمواد الالزمة
  

  :خطوات العمل
 .سجل نتائجك في الجدول المرفق -1

 .طباشير حدد خط البداية والنهايةباستخدام ال -2

 .السيارات الثالثة على خط البدايةضع  -3

 .آن واحدلسيارات الثالثة معاً في شغل ا -4

  .احسب الزمن الذي تستغرقه كل سيارة للوصول إلى النهاية  -5
  

  )3(  )2(  )1(  رقم السيارة
        الزمن المستغرق في الوصول

  
  :تحليل البيانات
  وأخيراً ..............الً ثم تلتها السيارة رقم       خط النهاية أو   ..............رة رقم   وصلت السيا 
   ...............السيارة رقم 

   ...............رع قطعت المسافة في زمن مما يدل على أن السيارة األس
  :استخدم ما تعلمت

  ؟ين مجموعة تالميذ في حصة الرياضةالجدول أدناه يوضح نتائج السباق ب
  أي التالميذ أسرع ؟ لماذا ؟

  

  جمال  عدنان  خالد  محمود  محمد  المتسابق

  9  12  11  10.5  10  الزمن بالثانية
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  )4(عمل رقم صحيفة 
  حساب متوسط السرعة: الدرس الرابع

  .يستنتج العالقة بين سرعة الجسم والمسافة التي يقطعها خالل زمن معين: الهدف
  . ساعة توقيت– طباشير –سطح مستو ، سيارات أطفال 3: األدوات والمواد الالزمة

  :خطوات العمل
  

  3  2  1  رقم السيارة
        

  

 .سجل نتائجك في الجدول المرفق -1
 .حدد خط البداية، باستخدام الطباشير -2
 .ضع السيارات على خط البداية -3
 .داية حركة السيارات في نفس الوقتشغل ساعة التوقيت مع ب -4
 .ثم عين خط نهاية كل سيارة، احسب زمن قدره نصف دقيقة -5
  .قس المسافات التي قطعتها السيارات الثالثة كل على حدة -6

  :تحليل البيانات
ثم تلتها السيارة رقـم     ........... ة خالل نصف الدقيقة هي رقم        أكبر مساف  السيارة التي قطعت  

  . فقطعت أصغر مسافة...........أما السيارة رقم ........... 
  .الوقت  في نفس...........ألسرع هي التي قطعت مسافة  أن السيارة امما يدل على

  :استخدم ما تعلمت
 الرياضة في زمن وقدره     طالب الصف السادس في حصة    يبين نتائج مسابقة بين      ،الجدول التالي 
  .نصف دقيقة

  المسافة المقطوعة  المتسابق

   م170  محمد
   م150  محمود
   م215  خالد
   م190  سليم
   م210  علي

  
  أي الطالب أسرع ؟ ولماذا ؟ -
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  )5(صحيفة عمل رقم 
  

  حساب متوسط السرعة: الدرس الرابع
  . جسم مايستنتج قانون حساب متوسط سرعة: الهدف

   طباشير– ساعة توقيت – متر للقياس –سيارة أطفال : األدوات والمواد الالزمة
  

  :خطوات العمل
 .سجل نتائجك في الجدول المرفق -1
 .حدد خط البداية وثالثة خطوط نهاية على مسافات مختلفة، باستخدام الطباشير -2
 .شغل السيارات مع ساعة التوقيت على الخط األول -3
 .استغرقته السيارة للوصول لخط النهايةاحسب الزمن الذي  -4
 .كرر العمل مع الخطين الثاني والثالث -5

  

  الزمن÷ المسافة   الزمن× المسافة   الزمن+ المسافة   الزمن  المسافة  خط النهاية

            األول
            الثاني
            الثالث

  

  :تحليل البيانات
  ...............نتائج متقاربة في العمود كانت ال -1

 . معينة..............التي يقطعها الجسم خالل ..............  السرعة هي متوسط -2
  ...............و .............. توسط السرعة بعاملين هما تتحدد م -3

وتنقص بزيادة  ، التي يقطعها في وحدة الزمن    .............. تزداد سرعة الجسم بازدياد      -4
 .سافة الذي يحتاجه لقطع وحدة الم..............

  :استخدم ما تعلمت
  . متر في ثانيتين100 احسب سرعة جسم يقطع مسافة -1
وكان يقطع المسافة في ، ) ث/م5(  إذا كان حسام يذهب إلى المدرسة يومياً بسرعة متوسطة          -2

  فكم يبعد بيته عن المدرسة ؟) .  ثانية2(زمن قدره 
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  )6(صحيفة عمل رقم 
   حساب متوسط السرعة: الدرس الرابع

  .يتعرف مفهوم القوة: الهدف
قطعـة  ، خـيط ، سيارة أطفـال   ،كتلة خشبية ، قصبة مص ،  تنس كرة: األدوات والمواد الالزمة  

  .معجون
  :خطوات العمل

  

  يحدث  الحالة

    عند النفخ على الكرة
    إدارة مفتاح السيارة

    سحب كتلة الخشب بالخيط
    دفع كتلة الخشب باليد

  

 .رفقسجل نتائجك في الجدول الم -1
 .اضعه بالنسبة لحافة الطاولةضع جميع األجسام على الطاولة ثم حدد مو -2
 ماذا يحدث ؟ .انفخ على الكرة باستخدام قصبة المص -3

 ماذا يحدث ؟.أدر مفتاح سيارة األطفال -4

 ماذا يحدث ؟ .اربط كتلة الخشب بالخيط واسحبها -5

 ماذا يحدث ؟ .اضغط على قطعة المعجون -6

 ماذا يحدث ؟.دادفع الكتلة الخشبية بالي -7

  :تحليل البيانات
، ............ و حركتها بعدة طرق منهـا       يمكن التأثير في حالة األجسام إما في حالة سكونها أ         

 ............ ،.............   
وهي ............  سكونها أو حركتها يسمى المؤثر الذي يؤثر في حركة األجسام فيغير من حالة

  .على أنواع وأشكال مختلفة
  :استخدم ما تعلمت

  :وضح كيف أثرت القوة على األجسام التالية
  .اصطدام كرة بأخرى ثابتة -    أ

...............................................................................................  
  . اصطدام كرة بأخرى متحركة-    ب

...............................................................................................  
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  )7(صحيفة عمل رقم 
  عناصر القوة: الدرس السادس

  .صر القوةيحدد عنا: الهدف
  . حبل–طاولة : األدوات والمواد الالزمة

  

  :خطوات العمل
  

  حركة الطاولة  الحالة

    طالب واحد
    مجموعة طالب

    دفع الطاولة واليد على المنتصف
    دفع الطاولة واليد على الجانب

    غلق الباب من المقبض
    غلق الباب من نقطة قريبة من المفصل

  

 .الجدول المرفقسجل نتائجك في  -1
 .ضع الطاولة على أرض الغرفة -2
 ماذا تالحظ ؟. الغرفةمن تلميذ دفع الطاولة ألحد زوايا أطلب  -3

 ذا تالحظ ؟ما. أطلب من مجموعة تالميذ المساعدة في دفع الطاولة -4

مـاذا   ،أطلب من أحد الطالب دفع الطاولة إلى األمام بحيث يضع يده علـى منتـصفها               -5
 تالحظ ؟

 ؟ماذا تالحظ . دفع الطاولة بوضع يده على الجانبأطلب من نفس الطالب  -6
 ماذا تالحظ ؟. أغلق باب الفصل باستخدام المقبض -7

 ماذا تالحظ ؟. ب الفصل من نقطة قريبة من المفصلأغلق با -8
  

  :تحليل البيانات
 بينما عندما ساعده مجموعـة      .............ـ  عند دفع طالب واحد الصندوق تحرك الصندوق ب       

  .............. ـ من الطالب في دفع الصندوق تحرك ب
  . من دفعه من المنتصف.............دفع الصندوق من جانبه تحرك عند 

  .قطة قريبة من المفصل من غلقه من ن.............غلق الباب من المقبض 
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يمكن تحديدها بمعرفة عناصـرها     من األنشطة السابقة نستنتج أنه عندما تؤثر قوة في جسم فإنه            
  :وهي

  .................. -  ج ..................-ب ..................  -أ
  :استخدم ما تعلمت

  :حدد عنصر القوة في كل مما يلي
  .بحرحركة السفينة الشراعية في ال -أ

...............................................................................................  
  . حصان يجر عربة-ب

...............................................................................................  
  . ضرب العب لكرة بقدمه -ج

...............................................................................................  
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  )ب/7(صحيفة عمل رقم 
  عناصر القوة: السادسالدرس 
  .يقيس مقدار القوة: الهدف

  .أثقال، مقلمة ، عالقة مفاتيح  ، ميزان زنبركي: األدوات والمواد الالزمة
  

  :خطوات العمل
  

  االستطالة  التدريج  لكتلة المعلقةا

       جم20
       جم50
       جم100
       جم200

      عالقة المفاتيح
      المقلمة

  

 .سجل نتائجك في الجدول المرفق -1
 .تعرف على أجزاء الميزان الزنبركي -2
علق األثقال المختلفة وقارن مقدار كتلتها باألثر الذي تحدثه االستطالة عن طريق قراءة              -3

 .التدريج
 .اقي األجسام والحظ قراءة الميزانق بعل -4
 .(        )ال   ،      (       )نعم  هل تزداد قراءة التدرج بازدياد الثقل ؟ -5

  

  :/تحليل البيانات 
  ................ وبذلك تزداد ............... اد وزن الثقل تزداد قراءة كلما ز

   ................تقاس القوة بوحدة تسمى 
  

  :ا تعلمتاستخدم م
  :كي لتجد مقدار القوة الالزمة لــاستخدم الميزان الزنبر

 .تمزيق ورقة - أ
 . سحب سيارة أطفال - ب
 .تحريك كتاب   - ت
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  )8(صحيفة عمل رقم 
  أثر القوة في سرعة جسم ما:  السابعالدرس
  . سرعة جسم ماملياً أثر القوة علىأن يبين ع: الهدف

  ):1(نشاط رقم 
  .طاولة، ) 2(قصبة مص عدد ، طاولة كرة  :األدوات والمواد الالزمة

  

  وضع الكرة  الحالة

    النفخ والكرة ساخنة
    النفخ والكرة متحركة

    النفخ من الجهة المعاكسة والكرة متحركة
  

  :ت العملخطوا
 .سجل نتائجك في الجدول المرفق -1

 . كرة التنس على الطاولةضع -2

 .انفخ بواسطة قصبة المص على الكرة -3

 ماذا يحدث ؟ .أحري أثناء حركتهاالكرة مرة انفح على  -4

 .انفخ على الكرة أثناء حركتها من الجهة المقابلة -5

  ):2(نشاط رقم 
  

  وضع السيارة  الحالة

    الطرفين متشابهين والسيارة ساكنة
    الطرفين متشابهين والسيارة متحركة
    الطرفين مختلفين والسيارة متحركة

  

 – شـريط الصـق      –فال تتحرك في خط مـستقيم        سيارة أط  –كرة  : األدوات والمواد الالزمة  
  ).2(مغناطيس عدد 

  :اتبع الخطوات التالية
 .سجل نتائجك في الجدول المرفق -1
 .وضعها على الطاولة، ثبت أحد المغناطيسات فوق سيارة األطفال  -2
مر للمغنـاطيس المثبـت فـوق    قرب الطرف األحمر للمغناطيس الحر من الطرف األح    -3

 ماذا يحدث؟. السيارة
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 ماذا يحدث؟.  نفس العمل والسيارة متحركةكرر -4

 ماذا يحدث؟.اقلب المغناطيس الحر في يدك وقربه من الطرف األحمر والسيارة متحركة -5
  

  :تحليل البيانات
 زيـادة قـوة     وعند، لها من قصبة المص   ............ ك كرة التنس بفعل قوة دفع       تتحر -1

 ............. الدفع تزداد 

............ ند زيادة قوة الدفع تزداد      وع، لها............  دفع   حرك السيارة بفعل قوة   تت -2
 .حركة السيارة............ ه القوة يختلف وباختالف اتجا

إمـا أن   ، وة المؤثر خارجي يـؤثر فـي األجـسام        من النشاطين السابقين نستنتج أن الق      -3
تقف أو يغيـر مـن      أو يجعلها    ، ............أو  ............ أو يزيد من    ............ 

 .حركتها
  

  :استخدم ما تعلمت
  ماذا يحدث في الحاالت التالية؟

  .اصطدام سيارة متحركة بسيارة ثابتة .1
...............................................................................................  
  .اصطدام سيارة متحركة بسيارة متحركة في نفس االتجاه .2
...............................................................................................  
  .اصطدام سيارة متحركة بسيارة متحركة في اتجاه معاكس -3

...............................................................................................  
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  ) 9(  عمل رقم صحيفة
  

  قوة الجاذبية األرضية: الدرس الثامن
  . يكتشف أثر قوة الجاذبية األرضية:الهدف

  . حجر صغير ، ريشة طائر،  مسطرة،  صغيرة كرة: األدوات والمواد الالزمة
  

  :خطوات العمل
 .سجل نتائجك في الجدول المرفق -1

 ماذا تالحظ ؟.  إلى أعلىاقذف األدوات السابقة -2
 

  

  دثيح  األداة

    الكرة
    المسطرة
    الريشة
    الحجر

  

  :البياناتتحليل 
  .على األرض ....................................  فإنهاإلى أعلىعند قذف األدوات السابقة 
ى بقوة تـسم   األجسام التي حولها     ....................................مما يدل على أن األرض      
  .الجسم............................... عتمد هذه القوة على وت...... ...........................

  
  :استخدم ما تعلمت

  :فسر ما يلي
  .فضاء بدالت خاصة أطول من أجسامهميلبس رواد ال

  

...............................................................................................  
  . األرض أثناء وجودها في الفضاءاء علىال تسقط سفت الفض

  

...............................................................................................  
  الكتلة والوزن 
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  )10( صحيفة عمل رقم 
  قوة االحتكاك: الدرس العاشر

  .يكتشف أثر قوة االحتكاك في الطبيعة: الهدف
  .سيارة أطفال ، عدسة مكبرة،  طين مبلل، لوح خشب ،  لوح زجاجي :الزمةاألدوات والمواد ال

  
  :خطوات العمل

 .سجل نتائجك في الجدول المرفق -1
 أي السطوح عليها نتوءات ؟. السابقة باستخدام العدسة المكبرةتفحص األسطح الثالثة  -2

طريـق  ين المبلل على شـكل      ثم الط ، بتدئاً باللوح الزجاجي ثم الخشبي    رتب األسطح م   -3
 .بالترتيب

 . وشغلها،ضع السيارة عند بداية الطريق على لوح الزجاج -4
 هل تغيرت سرعة السيارة من سطح آلخر؟. حركة السيارة فوق السطوح الثالثةالحظ  -5

  .(     ) ال    ، (     )نعم  -6
  

  سرعة السيارة  النتوءات  السطح

      الزجاج
      الخشب
      الطين

  

  :تحليل البيانات
بينما تقل  ، ............................... ما يمكن على سطح لوح       سيارة أسرع تكون سرعة ال  

وتقل سـرعتها أكثـر علـى سـطح         ............................... سرعتها على سطح لوح     
................................   

................ ...............طح الجسم كلما     س ا زادت النتوءات على   مما سبق نستنتج أنه كلم    
قـوة  ............................... م   سطح الجـس   أي أن وجود النتوءات على    . سرعة الجسم 

  .االحتكاك
  

  :استخدم ما تعلمت
  :فسر ما يلي

يحرص السائقون على عدم زيادة سرعة سياراتهم شتاء.  
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  )11(صحيفة عمل رقم 
  قوة االحتكاك : رالدرس الحادي عش

  . سطح أملس أسهل من حركته على سطح خشنم علىركة الجسيكتشف أن ح: الهدف
  .  كجم 1جسم كتلته ،  لوح خشب خشن، ميزان زنبركي  :األدوات والمواد الالزمة

  :خطوات العمل
 .سجل نتائجك في الجدول المرافق -1

 . واسحبه بواسطة الميزان الزنبركي، سطح الخشب ضع الجسم على -2

 .لى التدريجأ مقدار القوة بمالحظة المؤشر عأقر -3

 .سحبه بواسطة الميزان الزنبركيوا،  السطح المصقولضع الجسم على -4

 . التدريجلقوة بمالحظة المؤشر علىأقرأ مقدار ا -5
  

  مقدار القوة  الحالة

    السطح الخشن
    السطح المصقول

  

  :تحليل البيانات
 القوة التي   من ... ............................ سطح خشن  قوة التي يحتاجها الجسم لسحبه على     ال

ــس   ــطح أمل ــى س ــحبه عل ــد س ــا عن ــطح  .يحتاجه ــى س ــسم عل ــة الج  أي أن حرك
 ............................... .أسهل من حركته على سطح ............................... 

  
  :استخدم ما تعلمت

  : يليفسر ما
  .ت للعربات التي تجرها الكالب على سطح الجليد عدم وجود عجال-أ

...............................................................................................  
  .آلخر تروس الدراجة من آن  تضاف الزيوت على-ب

...............................................................................................  
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  )أ/12(صحيفة عمل رقم 
  الفعل ورد الفعل : الدرس الثاني عشر

  .في المقدار ومعاكس له في االتجاهيستنتج أن لكل فعل رد فعل مساوٍ له  :الهدف
  :)1(نشاط رقم 

  . زالجة: األدوات والمواد الالزمة
  

  :خطوات العمل
 .سجل نتائجك في الجدول المرافق -1

 .هفي مواجهة حائط الفصل وقريبا من الزالجة بحيث تكون قف على -2

 .ثم ادفع الحائط بلطف، حائط الضع كلتا يديك على -3

 .ة الدفع بحيث تكون متوسطة ثم أقوىكرر العمل عدة مرات مغيراً قو -4

  .يحدث من حيث اتجاه الحركة ومسافة االرتداد تابع ما -5
  

  المسافة  اتجاه الحركة  الدفع

      ضعيف
      متوسط
      قوي

  

  :)2(نشاط رقم 
  .ة مطاطيةكر :األدوات والمواد الالزمة

  

  :خطوات العمل
 .سجل نتائجك في الجدول المرافق -1

 .أسقط الكرة باتجاه األرض وكأنها تسقط وحدها -2

 هل عادت للموضع الذي سقطت منه ؟. تابع حركة الكرة -3

 . ادفع الكرة بقوة أكبر باتجاه األرض -4

 ....................................... .  ماذا يحدث؟    
 

  

  قوة االرتداد   الحركةاتجاه  قوة الدفع

      ضعيف
      قوي
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  :تحليل البيانات
مسافة معينة  .......................................   الحائط بقوة معينة فإنك ترتد إلى      عند دفع 
  .زادت مسافة االرتداد..........................................  دت قوة وكلما زا

والقوة التي تجعلك ترتد إلى الخلـف       .......................  ................قوة الدفع تسمى    
 ....................................... تسمى

بينما أثرت األرض   ....................................... أثرت الكرة في األرض بقوة تسمي       
  ....................................... .في الكرة بقوة تسمي 

  :م ما تعلمتاستخد
  :يلي فسر ما

  . ألكثر من رجل لمسكه عند اإلطفاءيحتاج خرطوم مياه اإلطفائية
  

...............................................................................................  
  . الخلف عند ضرب الكرة برأسه إلىيندفع العب الكرة 

  

...............................................................................................  
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  )ب/12(صحيفة عمل رقم 
  

  الفعل ورد الفعل: الدرس الثاني عشر
  .يكتشف كيف تنطلق الطائرة النفاثة: الهدف

  .الصق، ماصة ، خيط طويل ،  الون ب: األدوات والمواد الالزمة
  

  :خطوات العمل
 . نتائجك في الجدول المرافقسجل -1
 .انفخ البالون وأغلق فتحته بيدك -2
 .بت الماصة على البالون بواسطة الالصقث -3
 .أدخل الخيط الطويل في الماصة -4
 .اربط طرف الخيط في أعلى شباك غرفة الفصل -5
 .امسك بيدك األخرى الطرف اآلخر للخيط -6
 .بإبعاد يدك عن فوهته، اجعل الهواء يخرج من البالون -7
 ..... .....................................................................حدث للبالون ؟ ماذا 

  

  يحدث  الحالة

    عند مسك فوهة البالون
    عند ترك فوهة البالون

  
  :تحليل البيانات

 بينما عنـد فـتح فوهتـه        ................فإنه يبقي   ، ً بالماصة عند ترك البالون منفوخاً ملتصقا    
 ................ فعـل    أن لكل فعل رد    مما يدل على  ، ................ يخرج منها الهواء فإنه     ل

  . في االتجاه ................في المقدار و
  

  : تعلمتاستخدم ما
  :فسر ما يلي

  .ود عدة خزانات للوقود في الصاروخوج
  

...............................................................................................  
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  )13(صحيفة عمل رقم 
  

  )الحركة الدورانية(أشكال الحركة : الدرس الثالث عشر
  . ما الحركة الدورانيةيكتشف: الهدف

  . مجسم الكسوف والخسوف، مجسم الكرة األرضية: األدوات والمواد الالزمة
  

  :خطوات العمل
 .سجل نتائجك في الجدول المرافق -1
 .الكرة األرضية دفعة خفيفةادفع  -2

  .................................................................. .ماذا يحدث ؟ 
 .شغل مجسم الكسوف والخسوف -3

  .................................................................. .ماذا تالحظ ؟ 
 هل تغير موضع الجسم وانتقل من مكان آلخر ؟ -4

 ل دار الجسم حول نفسه ؟ه -5

 هل هناك محور يدور الجسم حوله ؟ -6

  ما المحور في كل حالة ؟
  

  شكل الحركة  الحالة

    عند دفع الكرة األرضية
    عند تشغيل المجسم

  

  :تحليل البيانات
 والخسوف فإن موضع     وعند تشغيل جهاز الكسوف    ............فإنها  ، عند دفع الكرة األرضية   

 ويدور حول نفسه في محور وتسمى هـذه         ............ويتحرك في مسار    . ...........الجسم  
  ............ .الحركة بالحركة 

  

  :استخدم ما تعلمت
  : يليفسر ما

  .تعاقب الليل والنهار خالل اليوم
...............................................................................................  

  .ب الفصول األربعة على مدار العام تعاق
...............................................................................................  
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  )14(فة عمل رقم صحي
  

    )الحركة االهتزازية( أشكال الحركة : الدرس الرابع عشر
  .يكتشف ما الحركة االهتزازية: الهدف

  .كرة معدنية صغيرة ، خيط ،  حامل معدني  :زمةاألدوات والمواد الال
  

  :خطوات العمل
 .اربط الكرة المعدنية بالخيط -1
 .علق الخيط بالحامل المعدني -2
 .فع الخيط دفعة خفيفة من الجانباد -3

  ...................................................................... .ماذا يحدث ؟ 
 . تسكناترك الكرة حتى -4
   النقطة التي بدأت تتحرك منها ؟إلىتعود الكرة هل 
  

  :تحليل البيانات
إلـى   .............فإنهـا  ، وعند سكونها............. فإنها ، ند دفع الكرة المعلقة دفعة خفيفة ع

  ............... .وتسمى هذه الحركة بالحركة ، النقطة التي بدأت منها
  

  :استخدم ما تعلمت
  . الحركة االهتزازية في عملها علىتمداذكر أسماء أجهزة تع

  

...............................................................................................  
  

  :فسر ما يلي
  .ول البسيط لتحديد الوقت في السفنال يصلح استخدام ساعة البند

  

...............................................................................................  
  
  

  



 211

  
  )15(صحيفة عمل رقم 

  
    )الكتلة والوزن(قوة الجاذبية األرضية : الدرس
  .يفرق بين الكتلة والوزن: الهدف

حـوض بـه    ،  كجم   2جسم كتلته    ، ميزان زنبركي  ،ميزان ذو كفتين     :األدوات والمواد الالزمة  
  .ماء
  

  :خطوات العمل
  .لى الميزان ذو الكفتين وعين القراءةضع الجسم ع

  . تعبر عن.............القراءة 
  .ضع نفس الجسم على الميزان الزنبركي وعين القراءة

   . تعبر عن............القراءة 
   ............................................................؟ ماذا تالحظ
  ........................................................... ؟ ماذا تستنتج

  
  قم بتعليق الجسم في الميزان الزنبركي ثم اجعل الجسم يغوص في الماء

  .ماذا يحدث لو أن الجسم عين قراءة الجسم
  ............................................................ي الماء القراءة لوزن الجسم ف
  ............................................................ماء ي الالقراءة لكتلة الجسم ف

  
  :علل

  .يختلف وزن اإلنسان على سطح األرض عن وزنه على سطح القمر
  

..............................................................................................  
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  )11(ملحق رقم 
  
  

 سةمجتمع الدرا

  
  
  

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السادس األساسي في المدارس           
، 2007/2008التابعة لوكالة الغوث الدولية في محافظة خان يونس للعام الدراسـي            

) 99(موزعين على   ، مدرسة ) 35(طالباً وطالبة في    )  3735 (وقد بلغ عدد الطلبة     
  -11(بـين     راوح أعمارهم مـا     وتت) 2008-2007(شعبة، حسب إحصائية العام     

  .سنة) 12
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"Modifing  the alternative perception of scientific concepts " then its 
impact on the second change " The trend towards scientific concepts" 
 And the study was implemented during the first semester of the academic 
year 2007/2008 . 
 
To achieve the objectives of the study . it prepared a test to diagnose  
The alternative perception and trend measure towards the scientific 
concepts and a guide for a teacher . After  verifying it's sincerity the test 
was applied after and before on the two groups of study the experimental 
group and the control group, and the results were analyzed tribally to be 
sure of the equality of the two groups and      
 
The result are :- 
There are many alternative perceptions for strength and movement 
concepts for students of the research sample and most of them were in          
a large rate as it was  more than 90% for most of them and these alternative 
perceptions especially the main concepts as : 
The average speed – force – movement – weight – block, gravity, the force 
of frication – action and reaction – the movement of transition . 
 
There are statistical significant differences at level of (0.05) between the 
average of students scores of the experimental group and that of their 
counterparts in the control group in the alternative perception test for 
strength and movement for the benefit of experimental group students . 
 
There are statistical significant differences at level (0.05) between the 
responses of students in the experimental group and their counterparts in 
the control part of the trend measure towards the science concepts for the 
benefit of the experimental students group  
 
The light of what has resulted from the study of the results the researcher 
recommended the need to prepare diagnostic test to the alternative prepare 
of the scientific concepts and hold some workshop to train the teachers  on 
how to identify the alternative perceptions of the scientific concepts and to 
use modern teaching studies to modify the alternative perceptions of the 
scientific concepts . 
 
The scientific concepts and hold some workshops to train the teacher on 
how to identify the alternative perceptions of the scientific concepts and to 
use modern teacher studies to modify the alternative perception of the 
scientific concepts. 
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Summary of the study 
 
This study aimed to know the impact of learning cycle to modify the 
alternative perception of scientific concepts and their attitudes towards 
primary sixth grade students. 
 
Where it identified the study problem in the following questions :- 
1- what is the effect of learning cycle to modify the alternative perception 
of scientific concepts and their attitudes towards it for the primary sixth 
grade students ? 
 
The following questions steaming from the main question :- 
What alternative perceptions hold by sixth grade students about the basic 
concepts of movement and strength ? 
 
Are there any statistical significant differences between the average of 
students scores of experimental group and that of their counterparts in the 
control group . 
 
Are there any statistical significant differences between the average of 
students responses in the experimental group and their counterparts in the 
control group to the trend measure to towards scientific concepts to use the 
learning cycle? 
 
To answer the study questions it formulated these hypotheses as the 
following :- 
 
There are no statistical significant differences at level (0.05) between the 
average of achievement scores of the experimental group students and that 
of their counterparts in the control group in the test of  movement and 
strength concepts alternative perception in order to use learning cycle . 
 
There are no statistical significant differences at level (0.05) between the 
average of students responses in the experimental group and their 
counterparts in the control group of trend measure towards scientific 
concepts in order to use the learning cycle. 
 
The researcher followed the experimental method , where it  selected  the 
sample of study  of primary sixth grade students in Mustafa Hafez primary 
boys schools For refugees and the number was (76) students who were 
divided into tow groups experimental and control group and the 
independent variable was subjected "using learning cycle strategic" For 
testing and measuring its impact on the first supsupsidiary  variable . 
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