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 َمَواِت َواألَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصَباٌح ا ُ ُنوُر السه َّلله

يٌّ ُيوَقُد ِمن َشَجَرٍة  َها َكْوَكٌب ُدرِّ َجاَجُة َكأَنه الِمْصَباُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ

ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء  ٍة َوالَ َغْرِبيه َباَرَكٍة َزْيُتوَنٍة اله َشْرقِيه َوَلْو َلْم مُّ

 ُ ُ لُِنوِرِه َمن َيَشاُء َوَيْضِرُب َّللاه َتْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر َعَلى ُنوٍر َيْهِدي َّللاه

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم   األَْمَثاَل لِلنهاِس َوَّللاه

  53:  سورة النور اآلية
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 اإلهـــداء

 

 إلى من مهدا ليَّ طريق العلم والمعرفة بعد اهلل  *

 من ذلال لي الصعاب بدعواتهما الصالحة ..         

 من كان اإليثار والتضحية شعارهما ..          

 من تعجز كلمات الشكر أن تفيهما حقهما ..         

 ا بعد اهلل ...إلى من أعيش لكسب رضاه *
 ا ستار الصحة والعافية.عليه  أمي الحبيبة أمد اهلل في عمرها وأسدل

 الرحمة والمغفرة ما حييت... مإلى من أسأل اهلل له *
 .. فسيح جناته  موأسكنه  مب اهلل ثراهطي  , وروحا أخوي   الشهيدين بإذن اهلل  الطاهرة , أبي    روح  

 إلى الينبوع الذي ال ينضب بالعطاء والحنان ..  *

 أصحاب السجايا الحسان ..         

 كنزي لأليام ..         

 إخوتي وأخواتي أدامهم اهلل ورعاهم.

 إلى القريبين من سويداء القلب العزيزين على النفس.  *

 أبناء وبنات إخوتي وأخواتي.        

 إلى من دعموني بتشجيعهم المتواصل نفسيًّا ومعنويًـــّا  *
 .األهل واألصدق اء والزمالء

 إلى جميع القائمين على تربية النشء في وطننا الحبيب

   ةالباحـث
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 شكر وتقدير

 

الحمــد هلل رب العــالمين الــذي نلــق اإلنســان وعلَّمــ  مــا لــم يعلــم   فلــ  الفضــل علــى مــا أنعــم 
ل   وأحمده على توفيق  وامتنان  لي إلنجاز هذا العمـل   والصـالة والسـالم علـى سـيد المرسـلين  وتفضَّ

 ...   محمد بن عبد اهلل   وعلى آل  وصحب  ومن سار على نهج  واستن بسنت  إلى يوم الدين  وبعد

 فأثني على سيد ولد آدم القائل : ) ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس ( . 

بعــد أن مــنَّ اهلل علــي بهتمــام هــذه الدراســة   فــهني أجــد لزامــاك علــيَّ إن كانــت لــي كلمــة شــكر   
وتقدير أضـعها فـي صـدر هـذه الرسـالة فـهنني أسـجلها بكـل اعتـزاز  وتقـدير رسـتاذي ومشـرفي الـدكتور 

ــ عــزو عفانــة ل عــبء اإلشــراى علــى هــذه الرســالة   وتــابع إنجازهــا نطــوةك بنطــوة منــذ أن الــذي تحمَّ
كانت فكرة حتـى أصـبحت وااعـاك ملموسـاك   والـذي وجـدت فيـ  أسـتاذاك وعالمـاك فاضـالك معطـاءك سـنيًّا فـي 

 علم  ونلق    بذل الجهد وادم التوجي  السليم والرأي السديد   جعلها اهلل في ميزان حسنات  . 

الــدكتورم محمــود  الرنتيســي الــذي منحنــي  م بــوافر الشــكر والتقــدير إلــىكمــا يشــرفني أن أتقــد 
القوة الدافعة التي ساعدتني في تنطـي الكثيـر مـن الصـعاب   وهـو التـزام وفـاء وتقـدير وامتنـان ن يـر 

 ما ادم  لي فجزاه اهلل عني نير الجزاء وأحاط  بعنايت  ورعايت  .

أن أتقــدم بــوافر الشــكر والتقــدير للجامعــة اإلســالمية ممثلــةك فــي كليــة التربيــة  كــذل  يســعدني  
أتقـــدم بنـــال  شـــكري وتقـــديري لـــرئيس اســـم المنـــاه  و ي فرصـــة إكمـــال دراســـتي العليـــا   التـــي منحتنـــ

وطــرق التــدريس بالجامعــة. والشــكر والتقــدير موصــوالن لكافــة أعضــاء هيئــة التــدريس لمــا اــدموه مــن 
وتشـــجيع وحـــر  علـــى تـــذليل كافـــة الصـــعاب التـــي تعتـــر  طـــالب الدراســـات عـــون  صـــادق وحفـــز  

 العليا.

                                                                               إبـراهيم  الـدكتور :لجنـة منااشـة الدراسـة عضـويديري لال يفوتني أن أتقدم بنال  شـكري وتقـو  
 سديدة . علمية   ه من آراء  الما ادم حمضياتمحمود ال الدكتور و ارسطل  
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 مــــــا أبــــــدوه مــــــن آراء  لوات البحــــــ  كمــــــا أتقــــــدم بالشــــــكر والتقــــــدير لألعضــــــاء المحكمــــــين رد 
 .علمية سديدة  ومالح ات  

والشــكر موصــولض أيضــاك للهيئتــين اإلداريــة والتدريســية بمدرســة جباليــا ارساســية )  ( للبنــات  
صـــابرين اللواـــا لمـــا ادمتـــ  مـــن عـــون  فـــي تصـــحي  ورصـــد  درجـــات وأنـــ  بالشـــكر مـــنهم المعلمـــة 

ولجميع من أثرى هـذا البحـ  بـرأي  سـديد   أو مالح ـة  صـائبة   االنتبار التشنيصي القبلي والبعدي
 ال .  أو معاونة  منلصة   وأسهم في إنجاح هذا العمل وفاءك وعرفاناك بدورهم التربوي الفع  

بتشـجيعها الـدائم  ير لوالدتي الكريمـة التـي كانـت لـي نيـر عـون  أادم كل الشكر والحب والتقدو  
 ها وأجزل لها المثوبة والعطاء . ت  وأحسن ناتم ادراسة أطال اهلل في عمرهلي لمواصلة البح  وال

وال أنسى أن أزجي شكري وعرفاني بالجميل لألعـزاء الـذين تحملـوا معـي مصـاعب الطريـق    
سـراء ووجـود وشـيماء لمـا ادمنـ  مـن   والقي ومعاناتي طوال فترة البح   بنات أنواتي أصالة وبـراء واس

ـالن التفـوق و في طباعـة هـذا البحـ  متمنيـةك لهـ جهد   أن أتقـدم بـوافر  انجـاح والتوفيـق   وال يفـوتني أيضك
فــي إعــداد دليــل  الشــكر والتقــدير وع ــيم االمتنــان رنتــي الفاضــلة أم محمــد لمــا ادمتــ  مــن مســاعدة  

 وتدايق  لغوي . حماه اهلل ورعاه... المعلم   وللعزيز على البي محمد لما ادم  من مراجعة  

فــي إنجــاز هــذا أاــدم جزيــل شــكري وتقــديري لكــل مــن أســهم وعــاون  بدايــةال نهايــةوأنيــراك وفــي  
نراج  بصورت  النهائية إلى عالم الصفحة المقـروءة ممـن ال يتسـع   المجـال لتسـميتهم  وأسـأل  البح  واس

 .   الدعاء ى ادر عمل  إن  سميعض مجيباهلل أن يجازي كالًّ منهم عل

 ي اد حاولت.ننحسبي أبل نني اد بلغت الغاية   وبعد ... فال أدَّعي أ
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 ملخص الدراسة

 في تعديل التصورات النطأ هذه الدراسة إلى معرفة أثر استندام استراتيجية بوسنر هدفت 
 لدى طالبات الصى الرابع ارساسي من نالل اإلجابة عن ارسئلة اآلتية :  للمفاهيم الرياضية 

 يجب تعديلها ؟و  طالبات الصى الرابع ارساسي بها تنطئ ما المفاهيم الرياضية التي 
  هل توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية   ومتوسط

درجات طالبات المجموعة الضابطة في االنتبار البعدي لتشني  التصورات النطأ للمفاهيم 
 الرياضية؟ 

  هل توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية مرتفعات
ومتوسط درجات ن يراتهن في المجموعة الضابطة في االنتبار البعدي لتشني  التحصيل 

 التصورات النطأ للمفاهيم الرياضية؟
 بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية مننفضات  هل توجد فروق دالة إحصائيًّا

  التحصيل   ومتوسط درجات ن يراتهن في المجموعة الضابطة في االنتبار البعدي لتشني
 التصورات النطأ للمفاهيم الرياضية؟

 
إلى  تم تصنيفهنطالبة من طالبات الصى الرابع ارساسي    48نت عينة الدراسة من تكو   

تم تطبيق  طالبة    84كل مجموعة تتكون من  مجموعتين إحداهما تجريبية وارنرى ضابطة  
اامت  انتبار ابلي لتشني  التصورات النطأ للمفاهيم الرياضية على المجموعتين   وبعدها

المجموعة التجريبية باستندام استراتيجية بوسنر والمجموعة الضابطة بالطريقة الباحثة بتدريس 
 العادية.

دي مرة أنرى على بعد االنتهاء من تطبيق الدراسة طبَّقت الباحثة االنتبار التشنيصي البع 
 طالبات المجموعة التجريبية والضابطة.

 على أسئلة الدراسة تم استنرا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات  ةولإلجاب     
 يــان ويتنــار مــوانتب T-Testار ــدام انتبــة وكذل  استنــــة والضابطــــوعتين التجريبيــــات المجمــطالب

 ن حجم التأثير النات  ليس نتيجة الصدفة والعشوائية. أيتا للتأكد من إواستندام مربع  

استراتيجية بوسنر في تعديل التصورات النطأ للمفاهيم  فاعلية   الدراسة   واد أ هرت نتائ         
 من نالل توصل الدراسة إلى النتائ  التالية:  الرياضية
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  متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية   ومتوسط توجد فروق دالة إحصائيًّا بين
درجات طالبات المجموعة الضابطة في االنتبار البعدي لتشني  التصورات النطأ للمفاهيم 

 .الرياضية
  توجد فروق دالة إحصائيًّا بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية مرتفعات

الضابطة في االنتبار البعدي لتشني  التحصيل   ومتوسط درجات ن يراتهن في المجموعة 
 .التصورات النطأ للمفاهيم الرياضية

  توجد فروق دالة إحصائياًّ بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية مننفضات
التحصيل   ومتوسط درجات ن يراتهن في المجموعة الضابطة في االنتبار البعدي لتشني  

 .التصورات النطأ للمفاهيم الرياضية
 

تو يى استراتيجية بوسنر في تدريس  وفي ضوء نتائ  الدراسة أوصت الباحثة بأهمية 
 فراد عينة الدراسة.أتعديل المفاهيم النطأ لدى لقدرتها على  اتبلاالرياضيات للط

االهتمام بهعداد انتبارات تشنيصية للكشى عن أنماط الفهم النطأ لدى دارسي الرياضيات في  - 
 جميع المراحل التعليمية.
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 رقم الصفحة الموضوع

 أ ارآن كريم  
 ب اإلهداء 
   شكر وتقدير 
 هـ ملن  الدراسة 
 ز اائمة المحتويات 
 ي اائمة الجداول 
 ل اائمة المالحق 

 الفصل األول خلفية الدراسة وأهميتها
 1 المقدمة 
 6 مشكلة الدراسة 
 6 فرضيات الدراسة 
 7 أهداى الدراسة 
 7 أهمية الدراسة 
 4 حدود الدراسة 
 4 مصطلحات الدراسة 

 الفصل الثاني اإلطار النظري
 11 الن رية البنائية 

 11 البنائية لغةك واصطالحاك 
 13 المعرفي عند البنائيينمبادئ التعلم 

 15 الدرسالبنائية في ااعة 
 15 سمات المعلم البنائي في ضوء الن رية البنائية

 17 ارتشطة الصفية البنائية
 17 هداى التعليمية البنائيةرا
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 19 بع  نماذ  التدريس القائمة على الن رية البنائية
 42 البنائية وتدريس الرياضيات

 44 التربوية للن رية البنائيةاإلسهامات 
 43 الن رية البنائية في الميزان

 45 التصورات النطأ  
 46 نصائ  التصورات النطأ

 44 طرق تشني  التصورات النطأ
 44 المفاهيم الرياضية  

 44 تعريى المفهوم
 49 أهمية المفاهيم الرياضية
 32 مستويات تكوين المفاهيم

 32 للمفاهيم الرياضيةالتصورات النطأ 
 31 طرق الكشى عن المفاهيم النطأ لدى الطلبة

 34 التغير المفهومي 
 38 عمق التغير المفهومي

 35 عالاة عمر الفرد بن رية التغير المفهومي
 39 استراتيجيات التغير المفهومي 
 39 استراتيجية بوسنر للتغير المفهومي 

 المرتكزة على بع  استراتيجيات  التغير المفهومي
 83 بوسنر استراتيجية

 الفصل الثالث الدراسات السابقة
 الن رية البنائية وأثر المحور ارول الدراسات التي تناولت  

 84 لمفاهيم   الرياضية استراتيجياتها على ا
 59 التعقيب على دراسات المحور ارول 
  المحور الثاني الدراسات التي تناولت استراتيجية بوسنر 

 61  واستراتيجيات التغير المفهومي.
 74 التعقيب على دراسات المحور الثاني 

 78 تعقيب عام على الدراسات السابقة
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 الفصل الرابع الطريقة واإلجراءات
 77 منه  الدراسة 
 77 عينة الدراسة 
 74 متغيرات الدراسة 
 74 أدوات الدراسة 
 93 االحصائية لمعالجةا 

 نتائج الدراسة ومناقشتهاالفصل الخامس 
 95 نتائ  اإلجابة عن السؤال ارول ومنااشت  
 95 نتائ  اإلجابة عن السؤال الثاني ومنااشت  
 97 نتائ  اإلجابة عن السؤال الثال  ومنااشت  
 99 نتائ  اإلجابة عن السؤال الرابع ومنااشت  
 121 تعقيب على النتائ  
 121 توصيات الدراسة 
 124 مقترحات الدراسة 

 قائمة المراجع
 128 المراجع العربية 
 115 المراجع ارجنبية  

 141 المالحق
 166 نجليزية ملن  الدراسة باللغة اإل 
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 قائمة الجداول

 رقم الصفحة اسم الجدول رقم الجدول

 74 توزيع أفراد عينة الدراسة (8. 1) 

 42 ابل الباحثةنتائ  تحليل المحتوى من  (8. 4) 

 41 المبح  اتيل المحتوى من ابل الباحثة ومعلمنتائ  تحل (8. 3) 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة
يشهد اإلنسان في عالمنا المعاصر اليوم تطورًا هائاًل في شتى مجاالت الحياة ، األمر الذي  

انعكس على ما تقدمه المدرسة من طرق ووسائل تدريس مختلفة لمساعدة التالميذ في تلبية حاجاتهم 
انعكاسًا لالنفجار المعرفي في شتى فروع العلم والتقنية الحديثة حتى وطموحاتهم ، ويعد هذا التطور 

  .(2002332)المطرفي،. أصبح الحكم على مدى تقدم األمم ورقيها يتم وفق أساليب علمية حديثة
    

الت رئيسة خالل العقدين األخيرين تحو   ، فقد شهدالبحث التربويوقد طال هذا التطور أيًضا  
التعليمية من قبل الباحثين ، وتضمنت تلك التحوالت إثارة التساؤل حول العوامل النظر للعملية ب

 ()كشخصيته ، ووضوح تعابيره ، وحماسته ، وطريقة ثنائهة على التعلم مثل خصائص المعلم 0المؤثر 
الساذج ،  ) معرفته السابقة ، وفهمه 0إلى إثارة التساؤل حول ما يجري بداخل عقل المتعلم مثل 

وقدرته على التذكر ، وقدرته على معالجة المعلومات ودافعيته وانتباهه ، وأنماط تفكيره وكل ما يجعل 
واضح في هذا المجال ، وظهر ذلك من خالل  ، وقد أسهم الباحثون بشكل   (التعلم لديه ذا معنى

ودور المعلومات السابقة في  تركيزهم على كيفية تشكيل هذه المعاني للمفاهيم الرياضية عند المتعلم ،
 تشكيل هذه المعاني ، وأسند الباحثون هذا التوجه إلى مدرسة فلسفية تسمى النظرية البنائية .

 (00 2302)البنا،
  

بالبيئة المحيطة  ا متأثراً وتؤكد النظرية ) البنائية ( الحديثة أن الشخص يبني معلوماته داخلي    
به والمجتمع واللغة وأن لكل متعلم طريقة وخصوصية في فهم المعلومة وليس بالضرورة أن تكون كما 

ا في يريد المعلم  ... فانهماك المعلم في إرسال المعلومات للمتعلم  وتأكيدها وتكرارها لن يكون مجديً 
بة اإلحاطة باإلطار المرجعي الذي يستند وبالرغم من صعو  ،ة كما يريدها في عقل المتعلمرفبناء المع

من جهة  هناك  .يمكننا تحديد توجهين أساسيين يساعدان في رسم هذا اإلطار ،إليه تعليم الرياضيات
معرفة متراكمة في األدب التربوي أو مستندة إلى خبرة منقولة عبر أجيال متعاقبة ، ومن جهة ثانية 

 (02 2302)البنا، تعليم الرياضيات . هناك النظرية البنائية واستتباعاتها في

على باقي العلوم، حيث تعتبر الرياضيات  وفضالً  أهميةً  لرياضياتال شك فيه أن ل اومم
 .تكنولوجيةو من مستحدثات علمية  ا وما هو متوقع مستقبالً فيما يجري حالي   اً حاكم اعنصرً 

 ( 262 0 2332) عفانة وآخرون ،            
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ليات روتينية منفصلة أو مهارات ز الرياضيات الحديثة أنها ليست مجرد عمولعل أهم ما يمي  
في النهاية بنياًنا متكاماًل . واللبنات  بل هي أبنية محكمة يتصل بعضها ببعض اتصااًل وثيًقا مشك لةً 

د ن المبادئ والتعميمات والمهارات الرياضية تعتمإاألساسية لهذا البناء هي المفاهيم الرياضية ، إذ 
  (2202330، )أبو زينةوينها واستيعابها أو اكتسابها.  اعتمادًا كبيًرا على المفاهيم في تك

 
إن الكتساب المفاهيم الرياضية أهمية كبيرة كونها إحدى مكونات المعرفة الرياضية التي 

 نأ اهل يمكنوالمتعلم خبرات علمية  ملالمع كسابا  و  ،اهوتطور  الرياضيات طبيعةتساعد على فهم 
 .نيهالذ النمو يةلعم تحفيز خالل من بةلالط لدى المعرفية البنية ثريت  

للطلبة بالشكل الذي يضمن  الرياضية يمهالمفا إيصال كيفية في جاد ا البحث كان ناه من
 .  ذلك في يحصل قد لبس أي لةاز ا  و  ، والمضمون الشكل ناحية من اهسالمت

ل كل مث  وي   فعر  ي   أن شريطة ،النمو من فةلمخت احلر م في يماهالمف وامليتع أن بةللطل يمكن و
 النمو ذاه من فادةولإل ، ةلالمرح كلت بةللط الرياضي والنضجمفهوم بطريقة متفقة مع النمو الذهني 

 بعض رتهظ ، اإلنساني العقل فيعن النمو الذي يحدث  فضالً  الرياضية يمهالمفا في لتتابعيا
 (003  1986 :،بل. (الرياضية والمبادئ يمهالمفا ملوتع يمللتع النماذج

 
وتتصف  الرياضيات مناهجنا الدراسية العديد من المفاهيم المحسوسة والمجردة ، وتحتوي 

المعرفة الرياضية األخرى من مبادئ وقوانين  دراك مكوناتفاهيمها المجردة الضرورية لفهم وا  بم
  وقواعد ونظريات وتعميمات.

 
أساسي ة في إبراز المادة التعليمية ، وتعمل على تحسين قدرات الطلبة وتقوم المفاهيم بوظيفة 

في التحصيل والتعلم و وزيادة دافعيتهم ، لذلك اهتم الباحثون والتربويون بالمفهوم وبناء الطريقة 
 ( 202332)لوا، صحيحة. حديثة وأساليب   التعليمية التي تسهم في تعلمه ضمن أسس  

     
قد تركز على تعلم المفاهيم ، فقد اتجه المربون في المؤسسات التربوية ولما كان االهتمام  

إلى توجيه العملية التعليمية التعلمية لتتوافق مع السياسة التعليمية الجديدة والتي تؤكد على ضرورة 
فضل الطرق أتعلم المفاهيم بالبحث والتحليل من حيث معناها وتصنيفها وكيفية تعلمها ، والبحث عن 

 ( 7002332)صوالحة وبني خالد ، واألساليب في تعلم المفاهيم بدقة ووضوح.
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ونظًرا لما للمفاهيم الرياضية من أهمية كبيرة في تكوين البنية األساسية للرياضيات، فقد 
تناولها الرياضيون والتربويون بالبحث والتحليل ، ولقد توصلوا إلى أن المتعلم يأتي إلى الصف 

وتصورات بديلة عن المفاهيم الرياضية تتعارض مع التصورات العلمية السليمة.  وبحوزته أفكار  
لنظام ا بل يتكون ببطء وفقً  فالمفهوم وما يرتبط به من فهم ومعنى لدى المتعلم ال يتم بشكل فجائي،

وتبني في نفس الوقت  منطقي تبنى فيه الخبرات الجديدة المصاحبة بالمفهوم على خبرات سابقة،
 ( 020  0227)الدمرداش ،  رى الحقة.خبرات أخ
 

تها ال بد أن تتجاوب مع معطيات التطور وتخلع عنها الذلك فإن مناهج الرياضيات وتربوي
م تعلمها في مسالكهم المعيشية، ولي سه   ارداءها التقليدي ، فالطالب بحاجة إلى رياضيات أكثر نفعً 

الين الرياضيات هي إعداد طالب مستقلين فع  في إعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل ، فوظيفة 
قادرين على مواجهة الحياة العلمية ، لديهم القدرة على حل المشكالت التي تواجههم والقدرة على 

 اتخاذ القرارات السليمة.
 

دت األبحاث التربوية في السنوات األخيرة على ظاهرة التصورات البديلة ، إذ عندما ولقد أك  
مدرسة تكون لديهم مجموعة من المفاهيم البديلة أو المفاهيم القبلية ، والتي ال تتفق يدخل المتعلمون ال

  (0030  2330، زيتون)زيتون و   وال تتسق مع المعرفة العلمية التي أثبتها العلماء.
 

وقد القت التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية اهتمامًا كبيرًا من التربويين والمهتمين بعمليتي 
والتعلم ، حيث أشارت الدراسات أن الطلبة ال يأتون إلى المدرسة وعقولهم صفحات بيضاء التعليم 

ينقش عليها المعلمون ما يريدون ، ولكنهم يحملون الكثير من المفاهيم من واقع حياتهم وخبراتهم 
 اليومية ، وهذا أمر طبيعي ، ألن األطفال يتعاملون مع موجودات البيئة وظواهرها ومتغيراتها ،

 فيكونون مفاهيم خاصة بهم عن تلك البيئة تتفق مع خبراتهم المباشرة في ذلك المجال.
 (0003 2330)خطايبة والخليل ،                                                     

 
رجع العديد من الدراسات والبحوث مصادر تكون التصورات البديلة لدى الطالب إلى كل وت   

                           وغيرها.       وسائل اإلعالم ، .....  –البيئة الخارجية –الكتاب المدرسي  -من 0 المعلم 
 (2333محمد، ؛0226مصطفى، ؛0226)الشهراني ،          

 
إلى ثبات المفاهيم البديلة لدرجة يصعب على طرق  وندرسي وآخرينوقد أشارت دراسة  

التدريس التقليدية تغييرها ، وتشير دراسات بحثت في هذا الموضوع ، أ طلق عليها حركة المفاهيم 
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، أن هذه المفاهيم التي تتشكل عند  Alternative Conception  Movement  (ACM)البديلة 
 معين أو قدرات   أو عمر   أو جنس   تتعلق بثقافة   هم الشخصية وهي الالمتعلمين لها جذور في تجارب

  عقلية مما يؤكد ادعاءات البنائيين أن المفاهيم البديلة ذات صبغة عالمية.
                                                           (Wandersee. et al. ,1994) 

 
عملية تعلم المفاهيم العلمية  (Hewson & Hewson,1983ويصف هيوسن وهيوسن )

بأنها تراكمية البناء وأنها ليست فقط مهمة إلضافة معلومات جديدة للمعلومات السابقة لدى المتعلم 
 بل تهدف إلى خلق تفاعل بين المعرفة العلمية السابقة والمعرفة الجديدة.

 
م تمدنا بآفاق تعليمية واسعة ومتنوعة من هنا تنبع الحاجة الماس ة إلى استراتيجيات تعليم وتعل

هم على اإلبداع و إنتاج يتساعد طالبنا على إثراء معلوماتهم وتعديل مفاهيمهم الخطأ وتدرب، ومتقدمة 
متخصص يعطي طالبه فرصة المساهمة في وضع  وهذا ال يأتي إال بوجود معلم  ، الجديد والمختلف 

ه القدرة على إبداء االهتمام بأفكار الطالب واستخدام وأن تكون لدي ،التعميمات وصياغتها وتجربتها
 .أساليب بديلة لتعديل التصورات الخطأ 

 
ولعل من أهم هذه االستراتيجيات واألساليب والبرامج الموجهة لتعديل التصورات الخطأ 

فى  (posner,1982استطاع بوسنر ) فقد إستراتيجية بوسنر للتغير المفهومي، للمفاهيم الرياضية  0
جامعة كورنيل بالواليات المتحدة األمريكية تطوير وتنفيذ إستراتيجية تعتمد النظرية البنائية أساسًا لها، 

كسابهم الفهم العلمي السليم. تقوم  بتغيير المفاهيم الخطأ لدى الطالب وا 
 
 لتالتي تعام ستراتيجياتاال إحدى هي-البحث  هذا ابه يعنى يتال - بوسنر استراتيجية إن

 إيصال الى ادفةهال اتيجياتر من االست اعددً  واقترحت ،( The concept) ومهالمف موضوع مع
 وأ سطحيةة نظر  من الطالب نهذ فينه از اخت تم ما ثارةإ مع الصحيح بالشكل بةلالط يم الىهالمفا
 اك.ذ وم أو هالمف ذالهطأ خ

 
، كما تركز هذه أطالخ ومعتقداتهفالتغير المفهومي يزيد من إجراءات وعي المتعلم بأفكاره 

يمية تجعله يقارن بين العملية على مساعدة المتعلم على تصحيح مفاهيمه ووضعه في مواقف تعل
 األمر الذي يعكس أثرًا إيجابيًا على مفاهيم الرياضيات. المطروحة عليه ، رفةوالمع أطأفكاره الخ

 ( 272 0 2330،  الجيش) عفانة و                                                    
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كما ظهر االهتمام واضحًا بتعديل التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية والقدرات اإلبداعية 
العصف  –لدى الطالب من خالل برامج موجهة واستراتيجيات مختلفة مثل 0 استراتيجية بوسنر 

 األلعاب واأللغاز ..... وغيرها .  –دورة التعلم  –االستقصاء  –التعلم التعاوني  –الذهني 
 
تمت العديد من الدراسات العربية واألجنبية بالكشف عن التصورات الخطأ للمفاهيم اه و

( ، و دراسة 2330(، و دراسة ) ضهير ،2300)سالم ، الرياضية ، وتشخيصها وتعديلها ، كدراسة
، وغيرها من الدراسات التي أثبتت (Prediger,2007(، ودراسة بردجر )2332)عفانة وأبو ملوح ،

 تصورات خطأ للمفاهيم الرياضية ادى تالميذ جميع المراحل.جميعها وجود 
 
في تعلم  أن الطلبة يجدون صعوبةً  خالل عملها في سلك التعليم ، وقد الحظت الباحثة 

ورات خطأ للعديد من صوأن لديهم تفي مرحلة التعليم األساسي ،  المفاهيم الرياضية واكتسابها خاصة  
ف الرابع األساسي في صتدني مستوى تحصيل طالب الكذلك الحظت الباحثة المفاهيم الرياضية ، 
يبنون عليها معرفتهم الالحقة ، وأن  وتصورات خطأوأن الطالب يتلقون مفاهيم  ، مبحث الرياضيات

ية لم تنجح في إحداث تغيرات ذات داللة في فهم الطالب واستيعابهم، فقد تكون الحاجة تقليدالطرق ال
ما حذا  زيادة الوقت المعطى ، أو تطوير الطرائق واألساليب المستخدمة في التدريسماسة إلي 

تصورات الخطأ الباحثة للقيام بهذه الدراسة لمعرفة أثر استخدام إستراتيجية بوسنر في تعديل ال
 لدى طالبات الصف الرابع األساسي. للمفاهيم الرياضية 
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 مشكلة الدراسة : 
 :  التالي الدراسة بالسؤال الرئيسدد مشكلة تتح

 
التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية لدى طالبات  استخدام إستراتيجية بوسنر في تعديلما أثر 

 الصف الرابع األساسي ؟
 

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 0      
 ؟لديهنيجب تعديلها و  طالبات الصف الرابع األساسيتخطئ بها  التيما المفاهيم الرياضية  -0
ا بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ، ومتوسط هل توجد فروق دالة إحصائي   -2

درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لتشخيص التصورات الخطأ للمفاهيم 
 الرياضية؟ 

بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية مرتفعات  اهل توجد فروق دالة إحصائي   -0
التحصيل ، ومتوسط درجات نظيراتهن في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لتشخيص 

 التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية؟
هل توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية منخفضات  -7

توسط درجات نظيراتهن في المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لتشخيص التحصيل ، وم
 التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية؟

 
 فرضيات الدراسة :

 الدراسة الحالية إلى اختبار صحة الفرضيات التالية0 تسعى
بين متوسطي درجات  (  α ≥ .053ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )   -أ

تصورات الخطأ للمفاهيم المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لتشخيص ال
 .الرياضية

( بين متوسطي درجات  α ≥  .053ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  -ب
الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي 

 لتشخيص التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية.
( بين متوسطي درجات  α    0.05 ≤ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -ج

جريبية والضابطة في االختبار البعدي الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعتين الت
 لتشخيص التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية .
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 أهداف الدراسة :  
 ما يلي0 إلىهدفت هذه الدراسة  

التعرف إلى التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية الواجب تعديلها لدى طالبات الصف الرابع  -0
 األساسي .

تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية  لدى معرفة أثر استخدام استراتيجية بوسنر في  -2
 طالبات الصف الرابع األساسي.

معرفة أثر استخدام استراتيجية بوسنر في تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية  لدى   -0
 طالبات الصف الرابع األساسي مرتفعات التحصيل.

أ للمفاهيم الرياضية  لدى معرفة أثر استخدام استراتيجية بوسنر في تعديل التصورات الخط -7
 طالبات الصف الرابع األساسي منخفضات التحصيل.

 
 أهمية الدراسة:  

 تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية 0
يثير  ما شى الدراسة الحالية مع االتجاهات الحديثة في تعلم وتعليم الرياضيات ولعل هذااتتم -0

 التقليدية .مطوري المناهج في مراجعة ممارساتهم و المعلمين 
من المأمول أن تبين هذه الدراسة للمعلمين والباحثين التربويين ما وصلت إليه طرق تدريس  -2

 الرياضيات من أجل تحسين أداء المعلم وتنمية مهاراته التدريسية .
تقدم خلفية نظرية تعتمد على النظرية البنائية في تعلم الرياضيات وتعليمها في غرفة الصف  -0

 رات التدريبية لمدرسي الرياضيات ن على إعداد الدو و ا القائم، قد يستفيد منه
التأكيد على تقديم المفاهيم والسياقات الرياضية التي تسمح وتشجع الطلبة على بناء المعرفة  -7

 الرياضية بأنفسهم .
اتيجية قد تساعد الخبراء والمختصين والمشرفين والمعلمين وذوي االهتمام في  تقديم استر  -2

 التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الرابع األساسي.عالجية قد تسهم في تعديل 
قد تزود الباحثين باختبار تشخيصي للتصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية لدى طالب الصف  -6

 الرابع األساسي.
ف الرابع قد تسلط الضوء على بعض التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية لدى طالب الص -2

 األساسي .
قد تفيد نتائج هذه الدراسة في تحسين قدرات المعلمين وتزويدهم باالستراتيجيات الحديثة التي  -0

 يمكن من خاللها تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم بشكل عام .
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 حدود الدراسة :  -2

 األساسيقتصر تطبيق الدراسة الحالية على عينة من طالبات الصف  الرابع ا0  ةبشريال ودالحد
 . بمدرسة جباليا األساسية )ج(

 0 اقتصر تطبيق الدراسة الحالية على استخدام استراتيجية بوسنر .  ةالحدود العلمي
 م .2302 – 2300هذه الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي  تذف  0 ن   ةالزماني ودالحد

الدراسة على تدريس بعض المفاهيم المتضمنة في كتاب  تقتصر حدود الدراسة الموضوعية 0 ا
 – 2300الرياضيات  ) الجزء األول ( المقرر على طالب الصف الرابع األساسي للعام الدراسي 

 م .2302
 
 ة :ــــــــات الدراســـــلحـمصط 

 : تبنت الباحثة المصطلحات اإلجرائية التالية
هي خطة تضمن مجموعة من الفعاليات التعليمية تمكننا من االنتقال من  ستراتيجيــــــــــة :اال -

 الوضع الحالي إلى الوضع المرغوب والذي يحقق األهداف التي تم التخطيط لها .
 

 -استراتيجية بوسنر على النحو التالي 0عفانة والجيش يعرف 0  استراتيجية بوسنر -  
صنف بوضوح األبعاد المادية لإلجراءات التي يتم استراتيجية وضعها بوسنر وآخرون حاولت أن ت

عن طريقها تغيير مفاهيم الناس المركزية من مجموعة مفاهيم إلى مجموعة أخرى غير متفقة مع 
 (. 276،  2330األولى .) عفانة والجيش ، 

طريقة تدريس يجري من خاللها استبدال الفهم  فهي أما التعريف اإلجرائي لهذه االستراتيجية 0 
السليم الذي يتوافق مع الخطأ لدى طالبات الصف الرابع األساسي ، بالفهم الرياضي الرياضي 
الرياضية ، يقوم فيها معلم الرياضيات باتباع استراتيجيات التكامل والتمييز والتبديل المبادئ 

 رياضية.والتجسير المفاهيمي عند تدريسه للمفاهيم ال
 
 : التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية -
ال تتفق  األساسي الصف الرابع اتلباطدى ومعارف توجد في البنية المعرفية ل تصورات ومعلومات 

لالختبار التشخيصي  نبتفسيرات خطأ لدى أدائه اتبالعبر عنها الطتالسليمة ،  ة الرياضيةمع المعرف
 القبلي.
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 :طأتعديل التصورات الخ -
بفهةةم   طالبةةات الصةةف الرابةع األساسةةي لةدى طةأ للمفهةةوم الرياضةةيعمليةة اسةةتبدال التصةةور الخ 
أو التبةةةديل أو اإلضةةةافة وذلةةةك خةةةالل اإلجابةةةة الصةةةحيحة علةةةى أسةةةئلة اختبةةةار  تكامةةةلي سةةةليم بالرياضةةة

 .ةه  الباحثتالذي أعدالرياضية  المفاهيم
 

 0  المفهوم الرياضي
مجموعة من األشياء تدرك بالحواس يكون هناك تشابه من  بناء عقلي أو تجريد ذهني بين  

 نوع ما بينها ويكون لها مصطلحات أو أسماء أو رموز أي يكون لها داللة كالمية أو لفظية.
 

  طالبات الصف الرابع األساسي :
الطالبات المسجالت بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ومدارس وكالة الغوث الدولية   

 ( سنوات .03-2التي أنهين ثالث سنوات من التعليم األساسي وتترواح أعمارهن ما بين ) وال

 
 
 
 
 
 



11 
 

 
  

 اإلطار النظري
 ةـــرية البنائيــــالنظ* 

 أـورات الخطــــالتص* 

 المفاهيم الرياضية* 

 ي ــــالتغير المفهوم* 

 نرــاستراتيجية بوس* 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 0بالشرح والتوضيح المحاور التاليةتناول سوف يتم في هذا الفصل  
 .النظرية البنائية -
 .ةالتصورات الخطأ للمفاهيم الرياضي -
 استراتيجية بوسنر واستراتيجيات التغير المفهومي. -
 

 Constructivism 0البنائية.النظرية
التي ترى أن التعلم المعرفي يتم من خالل التكيف  "بياجيه"تعتمد النظرية البنائية على نظرية      

العقلي للفرد بمعنى حدوث توازن في فهم الواقع والتأقلم مع الظروف المحيطة، ولذا فإن التعلم البنائي 
يقوم على تنظيم التراكيب الذاتية للفرد بقصد مساعدته في إحداث التكيف المطلوب ولهذا فإن 

القائم على المعنى أو الفهم، ولذا ينبغي تشجيع المتعلمين على بناء البنائيين يؤكدون على التعلم 
عادة تركيب وتنظيم تلك المعرفة بطريقة تيسر عليهم إدراك المواقف العلمية وفهمها  معارفهم وا 

نتاجها ) عبيد وعفانة ،  ( . 0000  2330 وتفسيرها وا 
 

 : البنائية لغًة واصطالًحا
( أو  Construction( مةةةةةةةةةةةةةن البنةةةةةةةةةةةةةاء )  Constructivismكلمةةةةةةةةةةةةةة البنائيةةةةةةةةةةةةةة )  شةةةةةةةةةةةةةتق  ت    
بمعنةةةةةةى الطريقةةةةةةة التةةةةةةي  Sturere، والتةةةةةةي هةةةةةةي مشةةةةةةتقة مةةةةةةن األصةةةةةةل الالتينةةةةةةي  Structureالبنيةةةةةةة 

 (   0022  0202) فضل ،  . يقام بها مبنى ما
 يتبةةةةةدل بتبةةةةةدل كلمةةةةةة بنيةةةةةة مةةةةةا هةةةةةو أصةةةةةيل وجةةةةةوهري وثابةةةةةت ال يوفةةةةةي اللغةةةةةة العربيةةةةةة تعنةةةةة  
 ( . 0723  2330) ناصر ، . والكيفياتاألوضاع 
( البنيةةةةةةةة بأنهةةةةةةةا " كةةةةةةةل مكةةةةةةةون مةةةةةةةن ظةةةةةةةواهر متماسةةةةةةةكة  0026  0202ويعةةةةةةةرف فضةةةةةةةل )    

 يتوقف كل منها على ما عداه ، وال يمكنه أن يكون هو إال بفضل عالقته بما عداه " .
ئيةةةةةة ويعرفهةةةةةا ناصةةةةةر بأنهةةةةةا عةةةةةدة أبنيةةةةةة جزئيةةةةةة بينهةةةةةا عالقةةةةةات محةةةةةددة ، وهةةةةةذه األبنيةةةةةة الجز   

ال قيمةةةةة لهةةةةا فةةةةي حةةةةد ذاتهةةةةا بةةةةل قيمتهةةةةا فةةةةي العالقةةةةة التةةةةي تربطهةةةةا بعضةةةةها بةةةةبعض والتةةةةي تجمعهةةةةا 
 ( . 2330للبناء الكلي قيمته ووظيفته ) ناصر ،  يا يعطا محددً في ترتيب يؤلف نظامً 
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 ! إن البحةةةةةث عةةةةةن معنةةةةةى أو تعريةةةةةف محةةةةةدد للنظريةةةةةة البنائيةةةةةة يعةةةةةد فةةةةةي حةةةةةد ذاتةةةةةه إشةةةةةكالية كبيةةةةةرة  -
حيةةةةةةةث خلةةةةةةةت المعةةةةةةةاجم الفلسةةةةةةةفية والتربويةةةةةةةة مةةةةةةةن أي إشةةةةةةةارة  لهةةةةةةةذا المصةةةةةةةطلح ، باسةةةةةةةتثناء المعجةةةةةةةم 
الةةةةدولي للتربيةةةةة الةةةةذي عرفهةةةةا بمةةةةا يفيةةةةد بأنهةةةةا 0 " رؤيةةةةة فةةةةي نظريةةةةة التعلةةةةيم ، ونمةةةةو الطفةةةةل ، قوامهةةةةا 
 أن الطفةةةةل يكةةةةون نشةةةةطًا فةةةةي بنةةةةاء أنمةةةةاط التفكيةةةةر لديةةةةه ، نتيجةةةةة تفاعةةةةل قدراتةةةةه الفطريةةةةة مةةةةع الخبةةةةرة

 (. 00   0222وفق ما أشار إليه زيتون وزيتون ) ،
، أو نظريةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةتعلم المعرفةةةةةةةةةةةي أو  Epistemologyكمةةةةةةةةةةةا تعنةةةةةةةةةةةي البنائيةةةةةةةةةةةة، علةةةةةةةةةةةم المعرفةةةةةةةةةةةة  -

التةةةةةي تقةةةةةدم شةةةةةرحًا لطبيعةةةةةة المعرفةةةةةة وكيفيةةةةةة meaning theory– Makingصةةةةةناعة المعنةةةةةى 
تعلمهةةةةةةا، والتةةةةةةي تؤكةةةةةةد أن األفةةةةةةةراد يبنةةةةةةون فهمهةةةةةةم أو معةةةةةةرفتهم الجديةةةةةةدة مةةةةةةن خةةةةةةالل التفاعةةةةةةل بةةةةةةةين 
                   .معةةةةةةةةةةةةرفتهم السةةةةةةةةةةةةةابقة وبةةةةةةةةةةةةةين األفكةةةةةةةةةةةةار واألحةةةةةةةةةةةةةداث واألنشةةةةةةةةةةةةةطة التةةةةةةةةةةةةي هةةةةةةةةةةةةةم بصةةةةةةةةةةةةةدد تعلمهةةةةةةةةةةةةةا 

 (0227 ،Cannela ) 
فهةةةةةم النةةةةةاس للعةةةةةالم مةةةةةن حةةةةةولهم ، تفتةةةةةرض أن الفةةةةةرد يبنةةةةةي  نظريةةةةةة حةةةةةول طبيعةةةةةة وحقيقةةةةةة وكيفيةةةةةة -

معرفتةةةةةةه الخاصةةةةةةة باالعتمةةةةةةاد علةةةةةةى خبراتةةةةةةه، وعلةةةةةةى أسةةةةةةاس هةةةةةةذه المعرفةةةةةةة تبنةةةةةةي النظةةةةةةرة الخاصةةةةةةة 
للعةةةةالم التةةةةي يةةةةةأتي بهةةةةا المةةةةتعلم للفصةةةةةل ، وبنةةةةاء علةةةةى ذلةةةةةك فةةةةإن األفكةةةةار ال ينظةةةةةر إليهةةةةا باعتبارهةةةةةا 

باعتبارهةةةةةا تفسةةةةةر وتتنبةةةةةأ بطةةةةةرق أفضةةةةةل مقارنةةةةةة صةةةةةحيحة تمامةةةةةًا أو خاطئةةةةةة تمامةةةةةًا بةةةةةل ينظةةةةةر إليهةةةةةا 
 (. , 0220001Colburn)     باألفكار األخرى .

، كمةةةةةةةا أنهةةةةةةةا نظريةةةةةةةة فةةةةةةةي الةةةةةةةتعلم  Epistemologyنظريةةةةةةة فةةةةةةةي المعرفةةةةةةةة تهةةةةةةةتم بعلةةةةةةةم المعرفةةةةةةةة   -
 (.   002 0222) زيتون وزيتون،  Theory of cognitive learnigالمعرفي 

التعلم الذي يعني التكيفات الحادثة في المنظومات المعرفية  كما تعرف البنائية بأنها نظرية -
.                                                                     يةةةةةريبةةم التجةةات العالةةةةله مع معطيةةئة من تفاعةةةةة التناقضات الناشةادلةةل معةرد من أجةةة للفةفيةةالوظي

(Wheatly,1991) . 
( النظرية البنائية بأنها 0 " نظرية تقوم على اعتبار أن التعلم ال يتم 03602332 )لوهر اوعرف  -

نما عن طريق بناء المتعلم معنى ما يتعلمه  عن طريق النقل اآللي للمعرفة من المعلم إلى المتعلم ، وا 
 السابقة". ومعرفته خبراته على بناءً  بنفسه

ظرية البنائية بأنها 0" إحدى نظريات التعلم المعرفي التي تؤكد ( الن02222330  )أبو زيد  وعرفت -
على الدور مع األقران ، وفي وجود المعلم الميسر والمساعد على بناء المعنى والتفاوض االجتماعي 
مع األقران ، وفي وجود المعلم الميسر والمساعد على بناء المعنى بصورة صحيحة خالل النشاطات 

 دريسية المختلفة .والتجارب والطرق الت

( البنائية نظرية " كيف تعرف"، وليس نظرية معرفة . Glaserfeld , 0220ويدعو جالسرفيلد ) -
فمن وجهة نظره من السهل أن نرى كيف أن البنائية يمكن أن تكون المنظور أو العدسات التي يمكن 
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تعلم يمكن أن تبنى من قبل من خاللها فهم ومعرفة العالم ، مما يعني أن الواقع . والمعرفة ، وال
 األفراد . 

 ة ةوالجبلي  Empiricisة ةةاًء بين كل من التجريبيةةاًل أو لقةة تمثل تفاعةنائيةر فلسفي فإن البةوبتعبي     

  Notivism،(000222)زيتون 
( للنظرية البنائية حيث ترى أن هذا التعريف قدم  2330وتتفق الباحثة مع تعريف ) أبو زيد ،      

شرحًا مختصرًا ألعمدة وافتراضات النظرية ودور كل من المعلم والمتعلم فيها فأعطى فكرة شاملة عن 
 هذه النظرية .

 أعمدة البنائية:
 (  032-03702330 ،وآخرون )النجدي  تقوم النظرية البنائية على ثالثة أعمدة هي كما يلي 0    

 إلى المتعلم.                                            المعلم من المعرفي للمتعلم نفسه، وال يتم نقلهبنى ذاتي ا من قبل الجهاز أ. أن المعنى ي  
 ب. أن تشكيل المعاني عند المتعلم عمليه نفسية نشطة تتطلب جهدًا عقلي ا .

                    ج. أن البنى المعرفية المتكونة لدى المتعلم تقاوم التغير بشكل  كبير.                  
 

 : البنائيين عند المعرفي التعلم مبادئ
   تقوم النظرية البنائية كنظرية في التعلم المعرفي على مجموعة من المبادئ هي 0 _ 

 (020 2330،) زيتون وزيتون                                                            
ه ةةاتةةوي في جنبةةراض يحتةةذا االفتةةه وهةةة التوجيةةرة وغرضيةةة ومستمةةة نشطةةةائيةةبن ةةةليةأواًل 0 التعلم عم

                                                              مجموعة من مضامين  التعلم تتمثل في 0 
   .............................................................0بنائيةةةةةةةةة ةالةةةةةةةةتعلم عمليةةةةةةةة - 0

وذلةةةةةك يعنةةةةةي إبةةةةةداع المةةةةةتعلم لتراكيةةةةةب معرفيةةةةةة جديةةةةةدة) منظومةةةةةات معرفيةةةةةة ( تةةةةةنظم وتفسةةةةةر خبراتةةةةةه 
مةةةةةةع معطيةةةةةةات العةةةةةةالم المحسةةةةةةوس المحةةةةةةيط بةةةةةةه ، وبالتةةةةةةالي يصةةةةةةبح لةةةةةةدى المةةةةةةتعلم إطةةةةةةار مفةةةةةةاهيمي 
يسةةةةةاعده علةةةةةى إعطةةةةةاء معنةةةةةى لخبراتةةةةةه التةةةةةي مةةةةةر بهةةةةةا وكلمةةةةةا مةةةةةر المةةةةةتعلم بخبةةةةةرة جديةةةةةدة أدى ذلةةةةةك 

دة ولةةةةةيس معنةةةةةى ذلةةةةةك أن الةةةةةتعلم المنظومةةةةةات الموجةةةةةودة لديةةةةةه أو إبةةةةةداع منظومةةةةةات جديةةةةةإلةةةةةى تعةةةةةديل 
لوحةةةةدات معرفيةةةةه ، ولكنةةةةه عمليةةةةة إبةةةةداع عضةةةةوي للمعرفةةةةة التةةةةي تسةةةةمح بإعةةةةادة  ةتراكميةةةةة آليةةةة ةعمليةةةة

 .بناء التراكيب المعرفية من جديد

 .............................................................0.نشطة.عملية.التعلم.-2
للوصول الكتشاف المعرفة بنفسه ويتم ذلك عندها يواجه  اويقصد بذلك أن يبذل جهدًا عقلي       

مشكلة فيقوم في ضوء توقعاته باقتراح فروض معينة لحلها ويحاول أن يختبر هذه الفروض وقد يصل 



14 
 

نه ( غير أنه قد يراجع هذه النتيجة محاواًل فرض فروض جديدة وهذا يعني أةيدإلى نتيجة )معرفة جد
 ة بنفسه .ا أي يبنى المتعلم المعرفأن يكون بنائي   لكي يكون النشاط تعليميًا يجب

 
 ...........................................00التوجيه.غرضية.ةعملي.التعلم.-0

ا يسعى الفرد لتحقيق أغراض تسهم في حل مشكلة يواجهها أو يجيب ما عندويكون التعلم غرضي       
ه هذه األغراض رضى نزعة ذاتية داخلية لديه نحو تعلم موضوع ما ، وتوج  و ت  أعن أسئلة محيرة له ، 

أنشطة المتعلم وتكون بمثابة قوة الدفع الذاتي له وتجعله يسير في طريق تحقيق أهدافه المرجوة ، 
 .أهمية تحديدنا ألغراض المتعلم من واقع حياة المتعلم واهتماماته واحتياجاتهستقاد من ذلك وي  

ثانيًا 0 تتهيأ أفضل الظروف عندما يواجه المتعلم بمشكلة حقيقية 0 يؤكد البنائيين على أهميه أن  
تكون مهام التعلم أو مشكالت التعلم حقيقية أي ذات عالقة بخبرات الطفل الحياتية ، بحيث يرى 

علمون عالقة هذه المعرفة بحياتهم باإلضافة إلى أهميه التعلم القائم على حل المشكالت حيث المت
 (125:2005، )خطايبة .يتعلمونه وينمي الثقة بقدرتهم يساعد المتعلمين لما

إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين  .ثالثًا 0 تتضمن عملية التعلم
البنائية لها مواصفات وخصائص مختلفة عن التعلم التقليدي خاصة في إعادة تشكيل فالطريقة 

المفاهيم في البنية العقلية حيث يستطيع المتعلم بناء معارفه بنفسه من خالل قدراته التفكيرية في 
استنتاج أو استقراء المعارف العلمية واالجتماعية والثقافية و غيرها ، كما أن دور المتعلم نشط 
ومتفاعل مع اآلخرين في تكوين نماذج عقلية معينة لبعض المشكالت التي تواجهه ، حيث يمكن 

بالتعلم التعاوني في تنمية القدرات الفردية والمشاركة الجماعية واتخاذ القرارات وتعديل  نةاالستعا
عديلها أو المفاهيم الخاطئة ، ويتم ذلك من خالل التفكير النشط في المعرفة ومحاولة تحويلها وت

  (135:2003وعفانة، )عبيد   تطويرها.

رابعًا 0 المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى 0 المعرفة القبلية للمتعلم تعد  
ة يعد أحد شرطًا أساسي ا لبناء المعنى حيث أن التفاعل بين معرفة المتعلم الجديدة ومعرفته القبلي

التعلم ذي المعنى . فالمعرفة الجديدة تبنى في ضوء المعرفة القبلية ولكن  ةمكونات المهمة في عملي
ثمة صور للمعرفة القبلية تؤثر على التعلم المعرفي وتكتسب العديد من المسميات مثل المعرفة 

أو المعرفة الحدسية    Naive Knowledgeأو المعرفة الساذجة  Gut Knowledgeاإلحشائية  
Intuitive Knowledge    ا من خالل تفاعلهم مع البيئة فنجد أن وهي معرفة يكتسبها األطفال ذاتي

يستخدمونها في تفسير ظواهر وأحداث البيئة التي يعيشون  ةاألطفال يبنون ألنفسهم منظومات معرفي
تلقائية أو الذاتية تتعارض مع ال ةفيها وذلك إلعطاء معنى لخبراتهم وقد تكون هذه المنظومات المعرفي
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منحى العلمي السائد ، بمعنى أن تتعارض معطيات العلم الحديث ، وهذه الظاهرة تعرف بالفهم ال
  Alternative Conceptionsالبديلةأو التصورات   Misconceptionالخطأ 

الممارسة ة خامسًا 0 الهدف الجوهري من عملية التعلم هو إحداث تكيفات تتواءم مع الضغوط المعرفي
على خبرة الفرد 0 ويعني قيام اإلنسان بالتكيف مع الضغوط المعرفية ، من خالل إحداث تغيرات في 

لتتواءم مع عناصر   Schemesالتراكيب المعرفية أو ) المخططات المعرفية ( أي االسكيمات 
هدف التعلم الخبرة الجديدة . التي يمر بها الفرد وتحدث لديه إضطرابًا يسمى الضغط المعرفي و 

                                                                  . .                     البنائي هو إحداث التوافق والتكيف مع الضغوط المعرفية لدى المتعلم
 (2003 :101-106) زيتون وزيتون ، 

 الدرس: قاعة في البنائية
 وهي 0للبنائية آثار مختلفة عندما يتعلق األمر بالقضايا التربوية  

 عند ابقةةةالس دام المفاهيمةةابقة عند الطالب ويعني ذلك استخةةالحساسية واالهتمام بالخبرات الس -0
  .عليها للبناء الطالب

ن ةةةةات تمكةةةارسةةذه الممةهثل ةة ومةم الخاطئةة المفاهيةةالجةةي لمعةرفةراع المعةات الصةدام تقنيةةاستخ -2
 راع سوف يضع الطالب المعاني الخاصة بهم ،ةالطالب من مشكلة تفكيرهم ومن خالل هذا الص

 للتغلب على هذا الصراع . يأو على األقل السع 
االهتمةةةةةةةام بمةةةةةةةةا وراء المعرفةةةةةةةةة و اسةةةةةةةةتراتيجيات التنظةةةةةةةةيم الةةةةةةةذاتى . و هةةةةةةةةذا يةةةةةةةةتم اسةةةةةةةةتنتاجه مةةةةةةةةن  -0

عنةةةةةدما يبةةةةةدأ الطةةةةةالب فةةةةةةي التفكيةةةةةر فةةةةةي تفكيةةةةةرهم ، و يصةةةةةبح الطةةةةةالب مسةةةةةةؤولين االقتةةةةةراح السةةةةةابق 
 عن تعلمهم .

باسةةةةةةةتخدام وسةةةةةةةائل متعةةةةةةةددة للتمثيةةةةةةةل . وخاصةةةةةةةة فةةةةةةةي مجةةةةةةةال العلةةةةةةةوم و الرياضةةةةةةةيات ، وتقةةةةةةةديم  -7
المزيةةةةةةةد مةةةةةةةن التمثةةةةةةةيالت المتعةةةةةةةددة التةةةةةةةي تسةةةةةةةاعد الطةةةةةةةالب علةةةةةةةى ربةةةةةةةط المفةةةةةةةاهيم السةةةةةةةابقة بةةةةةةةالتعلم 

 الحالي .
ة أهةةةةةةداف المةةةةةةةتعلم . وهةةةةةةذا الةةةةةةةوعي لههةةةةةةداف يشةةةةةةةير إلةةةةةةى الفةةةةةةةرق بةةةةةةين أهةةةةةةةداف الةةةةةةوعي بأهميةةةةةةة -2

 (02 2330،المعلم و المتعلم  ، و الحاجة إلى فهم المتعلمين قيمة األهداف المرجوة .)البنا
 

 سمات المعلم البنائي في ضوء النظرية البنائية :
 لبنائي وهي 0 ( بعض السمات التي يتصف بها المعلم ا190:2003)زيتون وزيتون ريذك 

 أن يصبح أحد المصادر التي يتعلم منها المتعلم وليس المصدر الرئيسي للمعلومات . -
 يدمج المتعلمين في خبرات تتحدى المفاهيم أو المدركات السابقة لديهم . -
 يشجع روح االستفسار والتساؤل من خالل أسئلة تثير التفكير. -
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 ن .يشجع المناقشة البنائية بين المتعلمي -
 يفصل بين المعرفة واكتشافها . -
  .يسمح بوجود ضوضاء ناجمة عن الحركة والتفاعل والتفاوض االجتماعي -
 المعلم البنائي معلم متعلم مستعد لتعلم الموضوعات التي تقع في حيز اهتمام طالبه . -
 ينوع في مصادر التقويم لتتناسب مع مختلف الممارسات التدريسية . -
 بالذكاء في انتقاء التعلم .يتسم  -

 0 ممارسات المعلمين البنائيين بعدد من الصفات منها (00 2330)ويصف البنا  

 ، إلةةةى جانةةةب المةةةواد الماديةةةة " الوسةةةائل التعليميةةةة ". ةاسةةةتخدام البيانةةةات الخةةةام والمصةةةادر األوليةةة -0
" عنةةةد صةةةةياغة المهةةةةام  ل" ، "تكه ةةة، "حل ةةةةف 0 "صةةةن  اسةةةتخدام المصةةةةطلحات المعرفيةةةة مثةةةةل -2 ن" ، ابةةةةن 

tasks. 

السةةةماح السةةةتجابات الطةةةالب لتغييةةةر مجةةةرى الةةةدروس ، وتحويةةةل اسةةةتراتيجيات التةةةدريس ، وتغييةةةر  -0
 محتواها .

 .عن فهم الطالب للمفاهيم الخاصة بهم قبل المشاركة في فهم المعلمين لهذه المفاهيم االستفسار -7
 للطالب . ةاألوليالسعي إلى الوصول الى االستجابات  -2
 عطاء الفرصة للطالب للتفكير .إلاالنتظار لوقت كاف بعد طرح أسئلة  -6
 توفير الوقت للطالب لبناء عالقات وبناء االستعارات والتمثيالت.  -2
 رعاية الطالب محبي االستطالع من خالل االستخدام المتكرر للدورات التعليمية النموذجية . -0
 

تبةةةةةةةاع وتطبيةةةةةةةق مةةةةةةةا يلةةةةةةةي داخةةةةةةةل غرفةةةةةةةة انبغةةةةةةةي علةةةةةةةى المعلةةةةةةةم البنةةةةةةةائي وكس " يويضةةةةةةةيف بةةةةةةةر      
 الصف0 

أن يقةةةةةةةةوم المعلةةةةةةةةم بتشةةةةةةةةجيع مبةةةةةةةةادرة الطةةةةةةةةالب بقيةةةةةةةةادة الةةةةةةةةدرس وتحريةةةةةةةةك فهمهةةةةةةةةم الخةةةةةةةةاص لتلةةةةةةةةك  -
 المفاهيم .

   .نةةريةةةخالب اآلةةةة مع المعلم ومع الطةةةوار والمناقشةةل في الحةتشجيع الطالب على العم  -
عنةةةةةةد طةةةةةةرح األسةةةةةةئلة المدروسةةةةةةة ذات النهايةةةةةةات المفتوحةةةةةةة و غيةةةةةةر المحةةةةةةددة  تشةةةةةةجيع مشةةةةةةاركاتهم  -

 (Brooks& Brooks , 1993 )   البعض". لبعضهم
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 األتشطة الصفية البنائية:
 ( األنشطة الصفية التي تعكس البنائية فيما يلي Brown,1998)  0براونيلخص   

                           "Curriculum practices" ةج ممةةةةةةارسةةةةةات المةةنةةةةةهةةةةةةة -

 "Applied learning design"        التصةةةاميم التعلمةةةةةية التطبةيةقةةةةةيةة.  -
 ".   "Interdisciplinary integrationالتكامل المتبادل بين فروع المعرفة -
 ""Field-related experiences      الخةةةةةةبرات المرتبطةةةةةةة بالمجةةةةةةةةال.  -
 "School- Community Linkages"    الترابط بين المجتمع والمدرسة. -
 "Instructional Practices"               ممةةةةةارسةةةةةةةات التةةةةدريةةةةةةةةةةةةةةةس. -
 ""Experiential Learning                    التعلةةةةم التجةريةةةةةةبي.    -
 ""Problem-based Learning             التعلم القائم على المشكلة.  -
 "Studnet-directed learning"          التعلم الموجه من قبل المتعلم. -
 "Mentoring"                                المعلةةةم الخصةةةةوصةةةةةةةي.  -
 "Assessment practices"                       ممارسةةةةات التقةةةةويم.  -
 Journal writting" "                               الكتةةةةابة الصحفية. -
 The scoring rubric"  "                              قاعدة للدرجات . -
 ""Protfolios                      حقائب األوراق ) ملفات شخصية (. -
 ""Observation checklists                       . قوائم  المالحظة -

ورًا للعمليةةة التعليميةةة برمتهةةا مةةن المةةتعلم محةة تالبنائيةةة جعلةة ألنشةةطة الصةةفيةأن ا ةعتقةةد الباحثةةتو 
فرصةةة كبيةةرة لمناقشةةة  ت لةةهووفةةر  مةةن خةةالل قيامةةه باالكتشةةاف والبحةةث، ونشةةاطه مةةن فاعليتةةه  تداز و 

 .فهم صحيح للمفاهيمالو  لمعرفة ا تشكيل ساعد فيوهذا ي ، يهوحوار زمالئه الطلبة أو مدرس

 : هداف التعليمية البنائيةألا
الل ةةة وتحدد من خةةةعام ة وفًقةةا للةتعلم البنةائي علةى صةورة أهةدافةةداف التعليميةةةهألاغ اةةتص     

عام يسعى جميع الطلبةة إلةى  إلى هدف   نيتوصلو  المعلةم وتالميةذه بحيةثعملية حةوار ونقةاش بةين 
  223:2002) تحقيقةه.)زيتةون ،
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  التعلم البنائي: محتوى
شةةةةةكالت حقيقةةةةةة م غالًبةةةةةا مةةةةةا يكةةةةةون محتةةةةةوى الةةةةةتعلم وفًقةةةةةا للةةةةةتعلم البنةةةةةةائي علةةةةةةى صةةةةةةورة مهةةةةةةام أو     

بالنسةةةةةةبة لهةةةةةةم ، فةةةةةةإن ذلةةةةةةك  التالميةةةةةةذ ، وكلمةةةةةةا كانةةةةةةت المشةةةةةةكلة محةةةةةةةسوسة ةذات طةةةةةةابع بواقةةةةةةع وحيةةةةةةا
 ( :22  2002أبو جبر،.  ( فرصةة أكبةر فةي البحةث عةن المعرفةة بأنفةسهم

 
 التقويم البنائي:

نمةةةةةةا جةةةةةةزء متكامةةةةةةل مةةةةةةع  منفصةةةةةةاًل فةةةةةةي نهايةةةةةةةة المقةةةةةةةرر ، راً لةةةةةةم يعةةةةةةد التقةةةةةةويم البنةةةةةةائي اختصةةةةةةا      وا 
التغيةةةةةرات الكيفيةةةةةةة التةةةةةي طةةةةةةرأت علةةةةةةى المعرفةةةةةةةة  يهةةةةةةةدف إلةةةةةةى اكتةةةةةةةشاف عمليةةةةةة الةةةةةتعلم ككةةةةةةل ، كمةةةةةةا

 , 2003: 21) زيتون ). التةي بحةوزة المةتعلم

أنةةةةةةةه ينبغةةةةةةةي البةةةةةةةدء بتقةةةةةةةويم المعلومةةةةةةةات السةةةةةةةابقة للمتعلمةةةةةةةين   ) (Colburn,1998ويةةةةةةةرى كةةةةةةةولبيرن 
ومسةةةةةةاعدة المتعلمةةةةةةةين علةةةةةةةى تقةةةةةةةويم معلومةةةةةةةاتهم . حيةةةةةةةث يبةةةةةةةدأ التةةةةةةةدريس القةةةةةةةائم علةةةةةةةى البنائيةةةةةةةة مةةةةةةةن 
التقةةةةةويم الةةةةةواقعي بمعنةةةةةى أن المعلةةةةةم يقةةةةةوم معلومةةةةةات المةةةةةتعلم وتعلمةةةةةه القةةةةةائم علةةةةةى الخبةةةةةرات الواقعيةةةةةة 

ظريةةةةة، كةةةةةذلك فإنةةةةه مةةةةةن المفةةةةاهيم المهمةةةةةة فةةةةي التةةةةةدريس بحيةةةةث يحةةةةل المةةةةةتعلم مشةةةةكالت حقيقيةةةةةة ال ن
البنةةةةةةةائي اسةةةةةةةتخدام التقةةةةةةةويم المسةةةةةةةتمر، حيةةةةةةةث يجمةةةةةةةع المعلمةةةةةةةون المعلومةةةةةةةات باسةةةةةةةتخدام المالحظةةةةةةةة 

ثةةةةةةةةالث  KWLوغيرهةةةةةةةةا مةةةةةةةةن الوسةةةةةةةةائل، وتتضةةةةةةةةمن خريطةةةةةةةةة KWLواألسةةةةةةةةئلة واسةةةةةةةةتخدام خريطةةةةةةةةة 
 خانات على النحو التالي0

K      =   ( مةةةةةةةاذا أعةةةةةةةةةةرفKnow . ) 

W   (ماذا أريد أن أعرف   =Want .) 

L    ( مةةةةةةةةاذا تةةةةعلةةمةةت    =Learnt . ) 

 المتعلم البنائي:
التةةةةةةةةي  يكةةةةةةةةون المةةةةةةةةتعلم وفًقةةةةةةةةةا للبنائيةةةةةةةةة نشةةةةةةةةيًطا  فةةةةةةةةي ربةةةةةةةةط المعةةةةةةةةارف الجديةةةةةةةةةدة بالمعةةةةةةةةةارف 

 (0774 1998بحوزته ، وهو مشارك في مسؤولية إدارة التعلم وتقويمه . ) سعودي، 
  (Philips: 1995:340:  ) المتعلم البنائي باآلتي  Philipsوقد وصف       

فالمعرفة والفهم يكتسبان بنشاط والطالب يناقش   The active Learner.الفرد المتعلم نشط 0
 ويحاور . 

فالطالب المتعلم ال يبني المعرفة بشكل فردي  The scocial Learner. الفرد المتعلم اجتماعي 2
نما بشكل جماعي عن طريق الحوار والتفاوض  .وا 

   .ابتداعاً  فالمعرفة والفهم ي بتدعان The creative Learner مبدعالفرد المتعلم  .0
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وتعتقد الباحثة أن النظرية البنائية نقلت المتعلم من دوره السلبي المتلقي للمعرفة إلى الدور  
المبدع والبناء والمركب للخبرات السابقة والمحلل لها ، لغرض استحداث صورة جديدة وفهم جديد 

 للمعرفة . اً جديد لهذه المعرفة ، وهذا يعني تشكيالً 
 

 بعض نماذج التدريس القائمة على النظرية البنائية :
كمةةةةا ذكةةةةر تتعةةةةدد نمةةةةاذج التةةةةدريس القائمةةةةة علةةةةى النظريةةةةة ويمكةةةةن تحديةةةةد أهةةةةم هةةةةذه النمةةةةاذج  

 ( في التالي 0 0783 1998 (( و سعودي  20030195)زيتون وزيتون 

 ( .    Posner Modelبوسنر نموذج التغير المفهومي                            )  -أ

 (. .Trwobridge and Bybee Mنموذج التعلم البنائي       ) تروبردج وبايبي  -ب

 ( ..GraysonWheatly Mوتيليجريسون حةول المشكلةةة )تعلم المرتكز المتمركةز لنموذج ا -ج

 ( . .Atkin and Karplus Mنمةةةةةوذج دورة الةةةتعلم               ) اتكن وكاربلس  -د

 ( .   .Appleton Mنموذج التحليل البنائي                               ) ابلتون  -هة

 .   (.Osborn and Wittrock M)النمةةةةوذج التولةيةةةةةةةةةةةدي                           -و

 . (.John A Zahoric M)                         نموذج جون زاهوريك البنائي  -ز

 . (.Woods M)                     نمةةةةةةةوذج وودز                              -ح

 النموذج الواقعي ) الخليلي ( . -ط

وجميةةةةةةةع النمةةةةةةةاذج البنائيةةةةةةةة السةةةةةةةابقة ال تخةةةةةةةرج عةةةةةةةن كونهةةةةةةةا إجةةةةةةةراءات تمكةةةةةةةن الطالةةةةةةةب مةةةةةةةن  
القيةةةةةام بالعديةةةةةد مةةةةةن المناشةةةةةط العلميةةةةةة ومشةةةةةاركتهم الفعالةةةةةة فيهةةةةةا ليسةةةةةتنتج المعرفةةةةةة بنفسةةةةةه ، ويحةةةةةدث 

          عنةةةةةةةةةةةةةةةةده الةةةةةةةةةةةةةةةةتعلم لمسةةةةةةةةةةةةةةةةتويات متقدمةةةةةةةةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةةةةةةةةؤدي إلةةةةةةةةةةةةةةةةى تنظةةةةةةةةةةةةةةةةيم البيئةةةةةةةةةةةةةةةةة المعرفيةةةةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةةةةةه .    
 (58-022  2332)المطرفي،

وبمالحظةةةةةة كةةةةةل النمةةةةةاذج البنائيةةةةةة السةةةةةابقة فهةةةةةي تحقةةةةةق فاعليةةةةةة المةةةةةتعلم فةةةةةي كافةةةةةة مراحةةةةةل  
أن الةةةةةدماغ البشةةةةةرى ضةةةةةعيف فةةةةةي االنتبةةةةةاه المتواصةةةةةل، حيةةةةةث يكةةةةةون الةةةةةدماغ منتبهةةةةةًا  التعلةةةةةيم خاصةةةةةة

ومةةةةةةةةةن ( دقةةةةةةةةةائق فةةةةةةةةةي الصةةةةةةةةةفوف مةةةةةةةةةن ريةةةةةةةةةاض األطفةةةةةةةةةال إلةةةةةةةةةى الثةةةةةةةةةاني االبتةةةةةةةةةدائي ،  2_ 2مةةةةةةةةةن )
( دقيقةةةةةةةة فةةةةةةةي الصةةةةةةةفوف 02_02( دقيقةةةةةةةة للصةةةةةةةفوف مةةةةةةةن الثالةةةةةةةث الةةةةةةةى السةةةةةةةادس، ومةةةةةةةن )02_0)

المتوسةةةةةةطة والثانويةةةةةةة، وبالتةةةةةةالي فةةةةةةإن هةةةةةةذه النمةةةةةةاذج تحقةةةةةةق فتةةةةةةرة تفكيةةةةةةر وتأمةةةةةةل ولةةةةةةيس فقةةةةةةط تعلمةةةةةةًا 
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مباشةةةةةةرًا ، حيةةةةةةث أن تعاقةةةةةةب األنشةةةةةةطة مةةةةةةا بةةةةةةين محاضةةةةةةرات وعمةةةةةةل جمةةةةةةاعي وتأمةةةةةةل وعمةةةةةةل فةةةةةةردى 
 (:62Jensen,2001ًا. ) الدماغ متيقظًا ومنتبهيجعل 

أن  NCTMفي التدريس حيث يحدد مجلس  NCTMكما أن هذه النماذج تحقق مبادئ  
م الرياضيات بعمق وي فه م المتعلمين فه  تدريس الرياضيات يجب أن يكون فع ااًل، حيث البد للمعلم أن ي  

 التي يحدث فيها التعليم متحديةً م استراتيجيات  تدريس الرياضيات و أن تكون البيئة الصفية فه  ، وي  
لهم ، سواًء من الجانب المادي أو من الجانب االجتماعي والنفسي . مما يجعل معلم  للطلبة وداعمة  

الرياضيات ممارسًا متفكرًا ناقدًا لنفسه باستمرار باحثًا عن كل ما هو جديد في الرياضيات وتربوياتها 
على ضرورة تعلم الرياضيات بفهم وبشكل نشط بعيًدا عن  تؤكد إذ، وتحقيق الفعالية في التدريس ، 

بمركزية دور الطالب في عملية التعليم والتعلم  ايضاً  ينادى المجلسو السلبية والتلقي األعمى ، 
ومسؤوليته المباشرة عن تعلمه بإرشاد وتيسير من المعلم. وهذا يتطابق مع الموقف والنظرة البنائية 

كد على أن المعرفة يجب أال  ت قدم للطالب بشكل قوالب معرفية جاهزة بل لتعلم الرياضيات والتي تؤ 
يبنيها الفرد باالستكشاف والعمل والتفكير ومن خالل تكوين شبكة من العالقات بين المفاهيم 

 (007 2337)السواعي ، .والعمليات المختلفة 

 .للمعلةةةةةةةم هةةةةةةةا رهينةةةةةةةة للتطبيةةةةةةةق الشخصةةةةةةةيولكةةةةةةةن مةةةةةةةع ذلةةةةةةةك تظةةةةةةةل النظريةةةةةةةة البنائيةةةةةةةة ونماذج 
كةةةةةةةان فهةةةةةةي لةةةةةةةم ت عةةةةةةةط  اسةةةةةةةتراتيجيات وأدوار واضةةةةةةةحة ومفصةةةةةةلة للتطبيةةةةةةةق العملةةةةةةةي، وتطبيقهةةةةةةةا مهمةةةةةةةا 

 سوف يتأثر بوعى المعلم بها .

كمةةةةةةةا أن جميةةةةةةةع هةةةةةةةذه النمةةةةةةةاذج والبةةةةةةةرامج مسةةةةةةةتنبطة مةةةةةةةن أعمةةةةةةةال بياجيةةةةةةةه ، فيجوتسةةةةةةةكى ،  
ن اختلفةةةةةةةت فةةةةةةةي حةةةةةةةدود وأسةةةةةةةس االسةةةةةةةتخدام فهةةةةةةةي ليسةةةةةةةت إال مةةةةةةةزي ج لهةةةةةةةا، برونةةةةةةةز جالسةةةةةةةرزفليد . وا 

فهةةةةةةةي تؤكةةةةةةةد علةةةةةةةى أهميةةةةةةةةة النمةةةةةةةو والةةةةةةةتعلم وتؤكةةةةةةةدعلى أهميةةةةةةةةة دمةةةةةةةج الةةةةةةةتعلم بةةةةةةةالخبرات والتقنيةةةةةةةةات 
 ل والمجتمع والممارسات الحقيقية.والوسائ

 البنائية وتدريس الرياضيات: 
ر مفهةةةةةوم الطةةةةةالب لطبيعةةةةةة المعرفةةةةةة الرياضةةةةةية الرؤيةةةةةة البنائيةةةةةة فةةةةةي الةةةةةتعلم والتعلةةةةةيم تغي ةةةةةإن  

، تلةةةةةك الرؤيةةةةةةة التةةةةةي تنسةةةةةةجم مةةةةةع القةةةةةةدرة أو العجةةةةةةز، ومةةةةةا يقةةةةةةال عةةةةةن أن النةةةةةةاس لةةةةةيس لةةةةةةديهم قةةةةةةدرة 
 (Lochhead,1992:543)عقلية لدراسة الرياضيات . 

 ها ةةةدم بةةةقة التي يجب أن ت  ةةوللطريقا ةةةات يؤثر على فهمه لهةة الرياضيةةةن فهم المرء لطبيعكذلك إ     
 ( (Capraro,2001:4 )           .  فيها كما أن طريقة تقديمها هي إشارة لما نؤمن  بأنه جوهري  

وتوضح النظرية البنائية أن الطالب يقومون بتطوير الفهم لديهم عن طريق بذل جهد في      
محاولة  لفهم خبراتهم السابقة فيما يتعلق بالمضمون والنظام ، حيث أن كل طالب يستخدم مجموعة 
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من المفاهيم السابقة ، وهذه الرؤية تختلف مع مفهوم أن الطالب يتوصلون إلى الفهم عن طريق 
 ( Martin & Deborah , 1991 : 309 )يضاحات .إلالواضح و ا الشرح

وتعتبر الرؤيةة البنائيةة للةتعلم واحةدة مةن العناصةر النظريةة الهامةة فةي تعلةيم وتعلةم الرياضةيات   
، وجةةةوهر البنائيةةةة هةةةةي أن ينشةةةئ المتعلمةةةةون فهمهةةةم الخةةةاص بنشةةةةاط  ، باإلضةةةافة إلةةةةى تشةةةرب وفهةةةةم 

إنشاء أفكار جديةدة مةن خةالل الموقةف الةذي يمثةل مشةكلة  تحفيز حيث يتم األفكار الخاصة باألخبار ،
، مما يؤدي إلى حالة عدم اتزان يحدث من إجراءات معرفية ال تحةل أو تشةرح أو تسةمح بةالخوض فةي 
الموقةةف الةةةذي يمثةةةل المشةةةكلة ، ويةةؤدي عةةةدم االتةةةزان الةةةى نشةةةاط عقلةةي وتعةةةديل االفكةةةار ، وتزامنةةةًا مةةةع 

 للمعرفة بواسطة المجموعة التي تتصل بالفرد . إنشاء المعرفة يحدث تركيب اجتماعي
 (2008 :41 ،  الثقفي)                                                                          

 
د المتعلمةين بالفرصةة للةتعلم م الرياضيات وفهمها وفق النظرية البنائيةة يةزو  وترى الباحثة أن تعل   

قويةةةةة ، ويعطةةةةي تغذيةةةةة راجعةةةةة لمعرفةةةةة قةةةةدرتهم كمفكةةةةرين أو متعلمةةةةين  ، ويحفةةةةزهم علةةةةى إيجةةةةاد أفكةةةةار
يجةةاد أفكةةار وافتراضةةات ،  للرياضةةيات ، مةةن خةةالل العمةةل بنشةةاط لدراسةةة أوضةةاع المشةةكلة الرياضةةية وا 

ثبات هذه األفكار.ذوالتحقق من ه  ه االفتراضات في تعميم وا 
 

( مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل Danne,2002:529وعةةةةةةةن البنائيةةةةةةةةة وتةةةةةةةةدريس الرياضةةةةةةةةيات أجةةةةةةةاب دانةةةةةةةةي ) 
دراسةةةةةةةة أجراهةةةةةةةا علةةةةةةةى عةةةةةةةدد  مةةةةةةةن معلمةةةةةةةي الرياضةةةةةةةيات، حةةةةةةةول إمكانيةةةةةةةة تطبيةةةةةةةق النظريةةةةةةةة البنائيةةةةةةةة 
ونماذجهةةةةةةا فةةةةةةةي الفصةةةةةةةل الدراسةةةةةةةي وفةةةةةةةي تةةةةةةدريس الرياضةةةةةةةيات حيةةةةةةةث وجةةةةةةةد أن معلمةةةةةةةي الرياضةةةةةةةيات 
يحولةةةةةةةةون اعتقةةةةةةةةاداتهم عةةةةةةةةن البنائيةةةةةةةةة إلةةةةةةةةى الفصةةةةةةةةل الدراسةةةةةةةةي بكةةةةةةةةل سةةةةةةةةهولة . ألن البنائيةةةةةةةةة تةةةةةةةةدعم 

ل فةةةةةي الرياضةةةةةيات، فيةةةةةتعلم الطالةةةةةب داخةةةةةل الفصةةةةةل الدراسةةةةةي مةةةةةن خةةةةةالل االكتشةةةةةاف التةةةةةدريس الفع ةةةةةا
والمناقشةةةةة والتفةةةةاوض فةةةةي وسةةةةط اجتمةةةةاعي ، فالبنائيةةةةة تسةةةةاعد فةةةةي التواصةةةةل الرياضةةةةي وفةةةةى الةةةةةتعلم 

مةةةةن خةةةةالل الةةةةتعلم القةةةةائم علةةةةى الفهةةةةم. تحقةةةةق البنائيةةةةة بيئةةةةة مضةةةةمونة للمتعلمةةةةين بمةةةةادة الرياضةةةةيات، 
 .مجموعات كبيرة أم صغيرة  يلمشكالت سواًء كان ذلك فحل ا يالنشط والتفاوض ف

 نواتج متوقعة الستخدام البنائية في تدريس الرياضيات مثل 0( عبيد)وأضاف   
 * تنمية الثقة بالنفس.

 * تنمية الوعى بالتعلم الذاتي والتعلم المستمر.
 * تنمية القدرة على حل المشكالت.

 (183:2004مع األخرين . )عبيد ، * اكتساب مهارات ادارة الوقت والحوار
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 0ما يلي من مزايا تدريس الرياضيات باستخدام نماذج التعلم البنائي (علي)كما أضاف  
* تساعد كل متعلم على بناء المعرفة الرياضية من خالل التفاعل بين الخبرات الحياتية والمناقشات 

 داخل الفصل الدراسي.
النشاط الذاتي للمتعلم ، والمهارات االجتماعية لمجموعة  * تحقق البنائية في تدريس الرياضيات

 متعلمين.
 * تنمي مهارات حل المشكالت واالتصال في الرياضيات.

 (262:2005* تنمى المفاهيم الرياضية والهندسية ومفاهيم القيمة المكانية. )علي ، 

 وأضاف أبولوم  0
 مين التحليلية.* يساهم التعليم البنائي في زيادة تحسين قدرات المتعل

 * يساعد على اتقان تعلم الحقائق والمفاهيم والتعميمات والنظريات والمهارات الدراسية.
 (170:2006* يساعد في زيادة دافعية واهتمام المعلمين.  )أبولوم ،

م  وحتى  1980( أنه منذ عام (Woolley et al,1999:4-5 كما أكد وولي وآخرون   
طالحات التي تقوم على النظرية البنائية  في تدريس الرياضيات، وهناك اآلن ظهرت العديد من االص

 توجه كبير من المعلمين نحو تطبيق هذه النظرية في تدريس الرياضيات. 
م ةةالب في عملية التعلةةات تعزز الدور النشط للطةةس الرياضيةةي تدرية فةةة أن البنائيةةوتعتقد الباحث    

ل الجماعي ، واعتبار ةاف، وتفعيل العمةةة لالكتشةةاجةةية بحةةومشكالت رياضات ةةمن خالل توفير مهم
ن ةةةونوا مفكريةةةالب أن يكةةلب من الطةةي الذي يتطةةير التأملةةةلله التفكةةةا يتخةةا ذهني  ةةاطً ةةعلم نشةةة التةةمليةةع

 رون أعمالهم الرياضية.نون العالقات ، ويفس  ومبدعين ، بحيث يكو  
 

 اإلسهامات التربوية للنظرية البنائية :
 فكار البنائية فيما بينها لتشكل مالمح النظرية البنائية في التعلم والتي تقوم علىتتكامل األ  
بل المتعلم وأن البناء المعرفي لدى المتعلم في حالة مستمرة من البناء من ق   ةبنى بفاعليأن المعرفة ت   

عادة البناء ليس بشكل آلي وت نما بناء التراكيب المعرفيوا  على نظرتنا الجديدة للعالم .  بناءً ة راكمي وا 
منظمة  ةفتخطت بذلك األفكار البنائية النظرة إلى التعليم من كونه مجرد نقل للمعلومات إلى عملي

 . فاعل ونشطة وذات معنى
 ( بعض اإلسهامات التربوية للنظرية البنائية 0 20:2003-21ويعرض زيتون ) 

 القبلية للمتعلم ، بما في ذلك الخبرات والمعتقدات ، واالتجاهات ، والمفاهيم  ةاالهتمام بالمعرف -0
 من أشكال العمل الجماعي . التركيز على التفاوض ومشاركة المعنى من خالل المناقشة وغيرها -2
 استخدام تمثيالت متعددة المفاهيم والمعلومات . -0
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ي اعتبارها الطبيعة الموقفية للمتعلم وبالتالي التكامل بين اكتساب تطوير نماذج تدريسية تأخذ ف -7
 المعرفة وتطبيقها . 

تطوير إجراءات التقويم ، بحيث تصبح متضمنة داخل عملية التعليم بحيث تركز على مهام  -2
 حقيقية وتأخذ في حسبانها التوجه الفردي للمتعلم .

 
 النظرية البنائية في الميزان : 

التعرض لجوانب نقد النظرية البنائيةة سةوف يةتم إلقةاء الضةوء علةى مميةزات الفكةر البنةائي، قبل  
عبةد  ( ، 27:2003حيث تمتاز النظرية البنائية بالخصائص التالية ، كمةا أورد ذلةك كةل مةن  زيتةون )

 ( كما يلي 0 408:2005-409)الهادي وآخرون 
 بناه المسلك التقليدي.ترفض البنائية التلقي السلبي للمعرفة الذي يت1- 

 تشجع البنائية تكوين المتعلم للمعنى بنفسه . 2- 

ل ةةاظ أفضةةةل، واحتفةةا يؤدي لفهم أفضةةطة في عملية التعلم ؛ بمةةاركة المتعلم النشةةتؤكد على مش 3-
 بالمعلومات .

ةةة 4- دت الكثيةةةر مةةةن األبحةةةاث أن ربةةةط المعةةةارف الجديةةةدة بالمعرفةةةة السةةةابقة هةةةي ضةةةمان لتنظيمهةةةةا أك 
 بصورة أفضل وهذا ما تدعو إليه البنائية . 

العمةةل الجمةةاعي مةةع االعتةةراف بذاتيةةة الفةةرد وجعلةةه واعيةةًا بةةدوره ، ومسةةئوليته الفرديةةة ، يقةةود لةةتعلم  5-
 أفضل . 

معةين ،  يمةه ، لةيس فقةط المعرفةة الخاصةة بموضةوع  ة ومعةه مفاه  يأتي المعلم إلى المواقةف التعليمية 6-
 ه الخاصة بالتدريس والتعلم، وذلك بدوره يؤثر في تفاعله داخل الفصل . ؤ ولكن أيضًا آرا

التدريس ليس نقل المعرفةة ، ولكنةه يتطلةب تنظةيم المواقةف داخةل الفصةل، وتصةميم المهةام بطريقةة  7-
 من شأنها أن تنمي التعلم . 

لةةةتعلم ، والتةةةي منهةةةا يبنةةةي ل المةةةنهج لةةةيس ذلةةةك الةةةذي يةةةتم تعلمةةةه ، ولكنةةةه برنةةةامج ومةةةواد ومصةةةادر 8-
 ن معرفتهم.و المتعلم

مختلفةةةة مةةةن طةةةرق التةةةدريس والةةةتعلم ، وكيفيةةةة تنفيةةةذها فةةةي الفصةةةل، حتةةةى تكةةةون  تولةةةد البنائيةةةة آراءً  9-
متسقة مع المتطلبات العالمية للمناهج ، والتي تنص على أن أفكار المتعلمةين سةوف تتغيةر مةع اتسةاع 
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خبةةراتهم ، وهنةةاك دور جةةوهري للمعلةةم فةةي هةةذه العمليةةة فةةالمعلم يمكنةةه أن يتفاعةةل مةةع المةةتعلم ، ويثيةةر 
 ويستند على التحديات الحالية والخبرات .األسئلة 

ترجع قوة البنائية إلى أنهةا تركةز علةى عةدة مبةادئ مهمةة، منهةا أن التكةوين المفةاهيمي ينشةأ مةن  10 -
خالل التفاعل بين المعرفة السابقة والمعرفة الحالية وأن المعرفةة مؤقتةة ، ويةتم اختبارهةا بصةورة مسةتمرة 

 لمعايير مثل قابليتها للتطبيق وقابليتها للتصديق.ويتم الحكم عليها بواسطة بعض ا
 

 أما الوجه النقدي للنظرية البنائية فيتمركز كما أورد كل من0 زيتون وزيتون  
 ( في التالي 0 27:2003-28( ، زيتون )44:2002-45اللزام ) ،( 93-83:1992)

تنحصر النظرية البنائيةة الحقيقيةة فةي نةواتج العمليةات المعرفيةة أكثةر منهةا نةواتج التركيةب التةاريخي 1- 
 ، واالجتماعي ، والثقافي . 

التركيز على التفكيةر الوسةائلي يجعةل الفةرد مجةرد أداة فةي يةد التكنولوجيةا ، ولةيس لخدمةة المجتمةع  2-
جانبةةةًا واحةةةةدًا مةةةةن التفكيةةةةر فقةةةةط وهةةةةو التفكيةةةةر ، كمةةةا أن التركيةةةةز علةةةةى أسةةةةلوب حةةةةل المشةةةةكلة ، ينمةةةةي 

االسةةةتداللي الةةةذي يخةةةدم المجتمعةةةات التكنولوجيةةةة الصةةةناعية ، فةةةي حةةةين يتجاهةةةل أنمةةةاط التفكيةةةر التةةةي 
 ات المتعددة . و يتعرض لها " جاردنر " عند حديثه حول الذكا

 تفرض البنائية على الطالب ضغوطًا معرفية عليا قد ال يقومون بها .  3-

مةةا مةةنح المعلةةم طالبةةه فرصةةة التعبيةةر عةةن أنفسةةهم ؛ فإنةةه يةةتحكم بصةةراحة فيمةةا يقةةال ، وكةةذلك مه 4-
 يتحكم في القرارات التي يتم التوصل لها مما يجعل الطالب يشعرون بعدم وجود صدى لما يرونه . 

 ليس كل المعرفة يمكن بناؤها بواسطة الطالب . 5-

، وغالبةةةًا مةةةا يتضةةةمن موقةةةف الةةةتعلم مشةةةكلة يبةةةذل فيهةةةا تتسةةةم معظةةةم مهةةةام الةةةتعلم بالتعقةةةد المعرفةةةي  6-
المتعلم جهدًا ليصل لحلها ، ويتطلب حل المشكلة أن يكون المتعلم ممتلكًا لخلفية معرفيةة وثيقةة الصةلة 

ال ستصبح بالنسبة له مشكلة معقدة معرفي ا   .بالمشكلة ؛ وا 

  يةةةةةتم التعقيةةةةةد المعرفةةةةةيحةةةةةل مشةةةةةكلة إلةةةةةى أن   (Perkins,1991:19-12)يشةةةةةير بيركنةةةةةز و   
باسةةةتخدام مفهةةةوم المعينةةةات ويصةةةفها بأنهةةةا عمليةةةة مسةةةاعدة للمةةةتعلم لحةةةل المشةةةكلة عةةةن طريةةةق تزويةةةده 
بالمعينةةات المعرفيةةة، وهةةي معرفةةة تقةةدم للمةةتعلم لتسةةاعده علةةى عبةةور الفجةةوة بةةين مةةا يعةةرف ومةةا يحةةاول 

 ي بعض المهام . معرفته ، وبذلك تقلل هذه المعينات من التعقيد المعرفي المتضمن ف
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ن يريةدون بالدرجةة األولةى و ئي فةي التعلةيم ؛ فاآلبةاء والمعلمةمشكلة التقبل االجتمةاعي للنمةوذج البنةا -2
وهةةو أمةةر ال يبةةدو  –تعليمةةًا يةةزود الطةةالب بأساسةةيات المعرفةةة، وينقةةل التةةراث الثقةةافي مةةن جيةةل آلخةةر 

 واضحًا في أساسيات النموذج البنائي في التعليم. 

ع بحاجةةة لمعيةةار واضةةح للتقةةويم ؛ للكشةةف عةةن مةةدى تةةوفر كفايةةات معينةةة فةةي كةةل خةةةريج المجتمةة -0
للوظيفةةة المؤهةةل لهةةا مةةثاًل ، علمةةًا بةةأن البنةةائيين يرفضةةون كةةل سةةبل التقةةويم التقليديةةة؛ كةةالتقويم مرجعةةي 

 المحك ، ومعياري المرجع . 

معةةرفتهم بأنفسةةهم ، فجعةةل ينطةةوي الةةتعلم البنةةائي علةةى مخةةاطرة تكمةةن فةةي جعةةل الطةةالب يكونةةون  -2
فكةةرة جذابةةة فةةي حةةد ذاتهةةا ، إال أنهةةا تتطلةةب معلمةةًا قةةادرًا علةةى احتةةواء أي  ااستقصةةائي   اً الفصةةل مجتمعةة

 انشقاق في البناء المعرفي لدى طالب دون آخرين. 

مقاومة المعلمين للتعلم البنائي ألسباب عدة لعل من أهمها أنهم غير مؤهلين للقيام باألدوار  -03
جديدة التي يفرضها عليهم هذا الجديد، لذلك يتطلب التعلم البنائي متعلمًا ناضجًا ليتولى مسؤولية ال

 تعلمه . 

 ( أوجه النقد التالي للنظرية البنائية07320  2332وتضيف عبد الهادي وآخرون ) 
بواسطة الفرد ،  إن المعرفة طبقًا للنظرية البنائية يتم بناؤها ، وهنا يرى بياجيه وكيلي أنها تبنى -0

في حين يرى فيجوتسكي أنها تبنى بواسطة وسائل اجتماعية ، وعلى ذلك فإن البنائية تقدم تفسيرات 
مختلفة لهسئلة 0 من يصنع المعرفة ؟ وكيف يحدث ذلك ؟ وعلى أي أساس تعتبر المعرفة الفردية أو 

 االجتماعية صحيحة ؟
معنى الشخصي للعالم والفهم المبني نتيجة للتفاعل لم تضع البنائية حدًا فاصاًل بين صناعة ال -2

 االجتماعي .
 تدريسية مختلفة في حجرة الدارسة االختالفات السابقة في كيفية بناء المعرفة تؤدي إلى تطبيقات  -0
ال تقدم البنائية دورًا محددًا للمعلم أثناء التدريس، ولكنها تجذب االنتباه إلى أفكار التالميذ أثناء  -7

 عملية التدريس .
 

 التصورات الخطأ:  
عن  يعتمد المتعلم في فهمه للمعرفة الجديدة على فهمه السابق، فقد يطور مفاهيم تختلف 

هذا الفهم غير  النظامي. ويسمى مثل التدريسالمفاهيم المقبولة من المجتمع العلمي، حتى بعد 
  (misconceptions)التصورات الخطأ المتفق أو المنسجم مع ما توصل إليه العلماء بالمفاهيم أو
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(Griffiths & Grant, 1985)( أو التصورات القبلية ،preconceptions أو التصورات، )
، أو المعرفة  (Alternative Ideas)،أو األفكار البديلة  (Alternative Conceptions )البديلة

 ((Gilbert, Osborne & Fenshman, 1982، (Naive Knowledge)الساذجة 

وقد استخدم التربويون عددًا من المصطلحات لإلشارة إلى األفكار الشخصية التي يحملها   
 Personالمتعلمون حول موضوع ما، ومن أكثر هذه المصطلحات شيوعًا0 النظريات الشخصية 

theories  والمعتقدات الساذجة ،Naive beliefs والمعتقدات الحدسيةIntuitive beliefs  ،
 Conseptual، والصعوبات المفاهيمية  Misundurstanding ، وخطأ الفهم Errorsواألخطاء 

difficulties  وصعةوبات التلميةذ ،Student difficulties   والنظريات الساذجة ،Naive 
theories   وأفكةةار مةا قةبةل التعةليم ،Pre instructional ideas  والتعميمات غير الصحيحة ،

Incorrect generalization  والتصورات البديلة ،   . Alternative conceptions 
وبصفة عامةة فةإن هةذه المصطلحات تستخةدم للتمييز بين المعتقدات التي لةدى المتعةلم،  واألفكةار  

ا  التي تجةد قبواًل لةةدى مجتمةع الةعةلماء. بحةيث تعةبر هةةذه المصطلحةات عةن المةعةرفة التةي يمتلةكةه
 المتعلم والمنبثقة من خبراته الشخصية والمختلفة عن الرؤية المنبثقة بواسطة العلماء.       

 ( . 022  0222) زيتون وزيتون ،                                                             
 

 من أكثر المصطلحات  misconceptions ويعد مصطلح المفاهيم أو التصورات الخطأ 
،  0200عام  انتشاًرا وذلك منذ تبنيه في الندوة الدولية عن التصورات الخطأ في العلوم والرياضيات

وقد است خدم مصطلح التصور الخطأ لوصف التفسير غير المقبول )وليس بالضرورة خطأ( لمفهوم  ما 
  (. 0226،  )الخليلي   ين.بوساطة المتعلم ، بعد المرور بنشاط تعليمي مع

  
تستخدم الباحثة في هذه الدراسة مصطلح التصور الخطأ للداللة على الفهم غير وسوف  

، والذي يستدل عليه بالدرجة المتفق مع الفهم الرياضي السليم، لدى طالبات الصف الرابع األساسي
 .التي تحصل عليها الطالبة في االختبار التشخيصي المعد لذلك

                       
 الخطأ:خصائص التصورات 

( إلى عدد من النقاط  2333)و صبري وتاج الدين )  (Colburn,1998كلبورن رييش  
 ينبغي أخذها باالعتبار فيما يتعلق بالتصورات الخطأ والتي تمثل الخصائص المميزة لها، وهي 0

أن هذه التصورات البديلة تكون منطقية من وجهة نظر المتعلم؛ ألنها تتفق مع تصوره المعرفي  -0
 وبنيته العقلية، في حين ال تكون منطقية من وجهة نظر العلم؛ ألنها تعارض  التفسير العلمي. 
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ات غير تتكون هذه التصورات لدى المتعلم قبل مروره بأية خبرات ، كما تتكون عند مروره بخبر  -2
 صحيحة واكتسابه لمعلومات غير دقيقة علمي ا .

 تحتاج هذه التصورات لوقت في بنائها وال تتكون فجأة لدى المتعلم . -0
التصورات البديلة تنمو وتستمر في نموها لدى المتعلم فيبني عليها مزيدًا من الفهم الخاطئ  -7

 واألفكار البديلة.
 تعلم المفاهيم الصحيحة وتعيق التعلم الالحق.تؤثر هذه التصورات نسبي ا على  -2
يتعدى تكون التصورات البديلة حواجز العمر والمستوى التعليمي، والجنس، والثقافة وغيرها من  -6

 العوامل. 
تتكون التصورات الخطأ لدى المتعلم من مصادر عديدة، أهمها0 تصورات المتعلم ذاته وخبرته  -2

من أفكار ومعلومات خاطئة، أو ما يستخدمه المعلم من بعض  السابقة، وما يقدمه له المعلم
التشبيهات واألمثلة التي تحمل أفكارًا خاطئة عن غير قصد، وما يشمله محتوى أي منهج من أفكار 

 ومعلومات غير دقيقة ، أو غير ذلك من األسباب.
 طرق التدريسية التقليدية.التصورات البديلة تكون عالقة بذهن المتعلم، وتقاوم التغيير خصوصًا بال -0
معظم المتعلمين غير مدركين أو غير واعين للتصورات البديلة التي بحوزتهم إال عندما يقومون  -2

 باختبارها.
 

خصائص التصورات  Novak)،2332) ونوفاك ، (Fisher,1985) فشر كل  من ويلخص     
الخطأ بمقاومتها للتغيير، وتماسكها وثباتها، وتغلغلها في البيئة المعرفية للفرد، وصعوبة التخلص 

 .منها بطرق التدريس التقليدية 
عادة بناء المعنى لدى المتعلم قيامه بشكل نشط ، بالتجسير بين المعرفة    ويتطلب بناء وا 

، فالتعلم ذو المعنى يتطلب قيام المتعلم ببناء األبنية  ,المعرفيةالجديدة والمعرفة الموجودة في بنيته 
المعرفية المتكاملة التي تشمل المعرفة القبلية، والخبرات، والمفاهيم الجديدة، وغيرها من المعلومات 

  (Tsai, 2000).الضرورية .
  
 وترى الباحثة أن الخصائص السابقة للتصورات الخطأ تسيطر على عقول الطالب ، 

على اكتساب المفاهيم   مما يؤثرية السليمة ، وهي تقاوم التغيير بتفسيرات تخالف التفسيرات الرياض
أثناء تعلمهم في المدارس أو خالل حياتهم العملية ، ومن هذا المنطلق كان  بصورة سليمة ، سواءً 

 لى تعديلها.صورات باستخدام األساليب المناسبة ، والعمل الحثيث عالبد من الكشف عن هذه الت
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 طرق تشخيص التصورات الخطأ:
وندرسةي  إن تشخيص التصورات الخطأ يمثل خطوة من خطوات تعةديلها، وفةي هةذا المجةال فقةد حةدد      

 وهي0 خطأأهم أساليب تشخيص التصورات العلمية ال )  (Wandersee et al.,1994وآخرون 
 . المقابلة اإلكلينيكية 
 . خرائط المفاهيم 
 . أشكال فن 
 . الرسوم التخطيطية الدائرية للمفهوم 
 . المحاكاة بالكمبيوتر 
  . المناقشة في الفصل واستخدام األسئلة المفتوحة 
 . مهام ترابط الكلمات وفرزها 

وترى الباحثة أن األساليب السابقة تكمل بعضها البعض في االستدالل على التصورات  
العمرية والمستويات الثقافية ، كما أن تحديد  في عقول الطلبة لجميع الفئات ة البديلة الموجود

 باألساليب السابقة أو غيرها يعتبر الخطوة األولى في البحث عن طرق  لتعديلها.التصورات الخطأ 
 

 المفاهيم الرياضية:
التعلم ، ويبدأ تكوين المفهوم من الطفولة عندما يحاول  ةتعتبر المفاهيم األساس في عملي 

ة وهدفًا  الطفل استكشاف ما حوله من العوامل المحيطة به ، لذلك أصبح تعلم المفهوم ضرورة ملح 
ا لجميع مستويات التعلم .  تربوي ا هام 

 المفهوم:.تعريف
المعلومات المنظمة للفرد " يتكون المفهوم من 0بما يلي لمفهوم ا( 0202ف كلوز ماير )تعر   

كاألشياء أو األحداث أو األفكار والعمليات والتي تمكن الفرد من تمييز  ،واحد أو أكثر حول كيان  
                            تعينه على ربط تلك الكيانات أو األصناف فيما بينها" كيان الخاص أو صف من الكائنات ، كما ال
 ( 2300200و وآخرون ، مارزان)                                                            )

أما تعريف معجم المصطلحات فيعرفها بأنها " تجديد يعبر عنه بكلمة أو رمز يشير إلي  
مجموعة أشياء أو أنواع تتميز بسمات وخصائص مشتركه ، أو هي مجموعة من األشياء أو األنواع 

 ...(20300222،.والجمل.اللقاني.)".معينة.فئات.تجمعها.التي
فتها   "تصور عقلي يصل للفرد عن طريق حواسه ويتعرف 0( بأنها 0600222)صبح وعر 

و شكل أو عنوان يعطي هذه عليها وعلى خصائصها المشتركة من مواقف وأشياء من خالل رمز أ
  .الفكرة
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فها   الفرد من معنى وفهم تكون لدى ما ي "( بأنها 0 2602332 )وعمليات  ةأبو جاللوعر 
  ..عمليات.أو.عبارات  .أو.بكلمات  .طبيرت

ط بكلمة أو بتكون لدى الفرد من معنى وفهم يرتما ي ها0"( بأن2002337وعر فها )زيتون ،  
  ..معينة.ةو عمليعبارة أ

" مجموعة من الخصائص المشتركة للمضامين  0بينما يعرف عفانة المفهوم الرياضي بأنه   
الرياضية التي ترتبط مع بعضها البعض في إطار رياضي موحد لبناء األساس المنطقي لمصطلح 

 ( . 003  0222المفهوم أو قاعدته " ) عفانة ، 
وتتبنى الباحثة التعريف اإلجرائي التالي للمفهوم الرياضي 0 هو بناء عقلي أو تجريد ذهني  
درك بالحواس ، أو األحداث التي يمكن تصنيفها مع بعضها البعض موعة من األشياء التي ت  بين مج

 .خاص أو رمز   على أساس من الخواص المشتركة والمميزة ويمكن أن تسمى باسم  
 

 أهمية المفاهيم الرياضية:
 التربويينمن  امما شجع كثيرً  وية،تأخذ المفاهيم الرياضية مكاًنا مميًزا في العملية الترب  

والرياضيين أن يتناولوا المفاهيم الرياضية بالبحث والتحليل والتفسير ، من حيث معناها وتطبيقاتها 
 وكذلك البحث عن أفضل الطرق واالستراتيجيات لتدريسها وتنميتها .

وتعتبر المفاهيم أساًسا للمعرفة الرياضية إذ أن معرفة المتعلمين للمفاهيم تساعدهم على   
لعالقات التي بينها ، وبالتالي إلى فهم التعميمات الرياضية ، كما أن للمفاهيم دورا أساسي ا في دراسة ا

 ( . 0000  0226تعلم المهارات الرياضية ) حسن ، 
وتتميز الرياضيات بأنها ليست مجرد عمليات روتينية منفصلة أو مهارات ، بل هي أبنية   

، واللبنات األساسية  ا متكامالً ، يشكل في النهاية بنيانً ا وثيقً  محكمة يتصل بعضها ببعض اتصاالً 
ا على ا كبيرً ن القواعد والتعميمات والنظريات تعتمد اعتمادً إلهذا البناء هي المفاهيم الرياضية ، إذ 

 ( . 003  0223المفاهيم في تكوينها واكتسابها ) أبو زينة ، 

للبنات األساسية والدعائم التي تبنى عليها ويرى عبيد وآخرون أن المفاهيم الرياضية هي 0 " ا -
المعرفة ، فالمبادئ والقوانين والنظريات هي عالقات تربط بين المفاهيم وتمثل الهيكل الرئيس للبناء 
الرياضي ، والمهارات الرياضية هي في جوهرها تطبيق للمفاهيم واستثمار لها تستخدم في حل 

اسة البنية المعرفية ألي موضوع رياضي تبدأ بتوضيح المسائل والمشكالت الرياضية ، كما أن در 
 ( . 0032  0220المفاهيم التي تكون وتنميتها باألساليب التدريسية المناسبة " ) عبيد وآخرون ، 
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ويرى توق " أن المعرفة بالسلوك العقلي للمتعلم وتطور التفكير لديه ، هي من المتطلبات األساسية  -
وبالتالي فإن المعرفة بكيفية نمو المفاهيم لدى األطفال والمراهقين تعتبر  إلنجاح العملية التربوية ،

 ( . 0032  0207حجر الزاوية في تصميم عملية التدريس وتنفيذها " ) توق ، 
بينما يرى محمد أن المفاهيم الرياضية ذات أهمية كبيرة ألنها ليست الخيوط التي يتكون منها  -

تزود المتعلم بوسيلة يستطيع بها مسايرة النمو في المعرفة ،  نسيج العلم فحسب ، ولكن ألنها
د من قدرة الشخص على تفسير يوالفهم العميق لطبيعة العلم وتز ، وتساعده على تذكر ما تعلمه
 ( . 020  0220الظواهر الطبيعية ) محمد ، 

ها بالطريقة ويؤكد عفانة " على أهمية المفاهيم الرياضية كأسلوب لتطوير المناهج ، وتقديم -
 ( . 02  2330)عفانة ،  مرحلة النمو العقلي للطفل .المناسبة ل

 
   مستويات تكوين المفاهيم:

مستويات تكوين المفاهيم تساير مستويات بلوك لنمو المعرفة والتي تبدأ بالمحسوس فشبه المحسوس 
 ثم المجرد .

ماير أربعة مستويات لتكوين المفاهيم ( يقرر كلوز  :022095 )ونقاًل عن كتاب  مارزانو وآخرون 
 0 هي
 وس .ةةةةوى المحسةةةتةةالمس -0
 ي .ةةةةةةةوى التطابقةةةةةتةةةالمس -2
 ي .ةةةفةةوى التصنيةةةةةتةةةالمس -0
 المستوى الرمزي المجرد . -7

 المفاهيم لثالثة مستويات 0 وألغراض التدريس قسم كلوزماير
 لى المستويين الحسي والتطابقي .المرحلة األولى تعزز المفهوم ع -0
 المرحلة الثانية هي بداية المستوى التصنيفي . -2
 ت التجريد والرموز .المرحلة الثالثة مستويا -0

يمكن أن يكتسبوا المفاهيم األكاديمية على المستويات المجردة إال إذا  ماير( أن الطلبة اليعتقد )كلوز 
  ، وأن هناك بعض المفاهيم المجردة تستعصي على التدريس المباشر . اتلقوا تدريسًا محدد  

 
 ة :التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضي  

تمثل المفاهيم الرياضية الوحدات األساسية في بناء الرياضيات ، وعن طريقها يمكن  
الباحثين والدارسين التواصل بين األفراد سواء في المجتمعات العلمية أو خارجها ، وقد نبه الكثير من 

إلى أن مفاهيم العلم التي تتشكل لدى المتعلم ال تكون في كثير من األحيان متفقة ومتناغمة مع 
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المفاهيم الصحيحة التي يتفق عليها العلماء ، حيث تمتل المعرفة التلقائية أو الذاتية إحدى صور 
مع البيئة ، ومن هنا تتشكل المشكلة في المعرفة القبلية التي يكتسبها المعلم ذاتي ا من خالل تفاعله 

 ( . 002  2332تفسير المفاهيم بصورة خاطئة . ) ضهير ، 
وألهمية المفاهيم الرياضية ، كان من الضروري تعلمها بصورة صحيحة ، وقد تناول كثير من   -

هان الباحثين في دراساتهم المفاهيم الرياضية لمعرفة واستكشاف الواقع الفعلي لصورتها في أذ
المتعلمين ، وقد توصلت تلك الدراسات إلى أن الطلبة يأتون للغرفة الصفية وفي حوزتهم أفكار 

ير من األحيان تتعارض تلك التصورات مع التصور ثلة عن المفاهيم الرياضية ، وفي كوتصورات بدي
احل التعليم ، العلمي المقبول ، وتتميز تلك التصورات باالنتشار بين الطلبة والمتعلمين في كافة مر 

ولجميع المباحث العلمية واألدبية ، كما أنها تقاوم التغيير واالستبدال ، وتؤثر على فاعلية التعليم ، 
وتعوق تعلم المفاهيم الجديدة ، لذلك تبرز أهمية التعرف على مفهوم التصورات الخطأ للمفاهيم 

 الرياضية وأساليب تشخيصها.
 

                                                 :                                                      الطلبة.لدى.الخطأ.المفاهيم.عن.الكشف.طرق
        ( ، بوسنر 0202إلى توصل بعض التربويين بلوز )  ( 002  0226)يشير شاهين 

( إلى العديد من الطرق للكشف عن األخطاء المفاهيمية ، ومن هذه  0202) يكا( ، ستر  0202) 
 الطرق ما يلي 0                     

طلب منهم تصنيفها دون تحديد الطلبة مجموعة من المفاهيم وي   ىعطالتصنيف الحر0 حيث ي   -0
 بأي طريقة ودون تحديد الوقت .

من التداعيات الحرة التي تخطر  عدد   كبر  أ ابة  طلب من الطالب كتالتداعي الحر0 وفيها ي   -2
بباله حول مفهوم معين ، فالدالئل التجريبية تشير إلى وجود نوع من الربط بين المفهوم 
المقدم والكلمة المتداعية إلى ذهن الطالب ، وبذلك يتم التعرف على شبكة العالقات بين 

 المعاني المرتبطة بالمفهوم المقدم .
وب يربط بين المنهجية والمعرفة عن طريق وضعها على جانبي طريقة جوين 0 وهي أسل -0

( باللغة االنجليزية ، وذلك انطالقا من كون المعرفة العلمية تقودنا  Vشكل يشبه حرف ) 
إلى نوعية المشاهدة ، وطبيعة البيانات التي تجمعها وكيفية تصنيفها ، وتصب حصيلة ذلك 
من المعرفة العلمية نفسها ، ومن أجل الكشف عن المفاهيم الخاطئة لدى الطالب يطلب منه 

لنظرية حول حادثة أو شيء بالمنهجية المتعلقة بذلك ( لربط معرفته ا Vعمل شكل  ) 
 ( الذي يعده األخصائي  Vالحادث أو الشيء ، ومن ثم مقارنة الشكل الذي أعدها الطالب ) 
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االختبارات القبلية 0 حيث يجري اختبار قبلي للكشف عن المفاهيم الموجودة عند الطلبة قبل  -7
 البدء بتعليمهم .

ح للطالب أن يعبر عن أفكاره حول مفهوم ما في غرفة الصف المناقشة الصفية 0 حيث يتا -2
 وأن يقارن بين أداء زمالئه مع األفكار التي يطرحها .

الرسم 0 وذلك بتكليف الطالب بالتعبير عن المفاهيم الموجودة عنده حول موضوع معين من  -6
 خالل الرسم .

لب من الطالب تحديد تحليل بناء المفهوم 0 حيث تكتب المفاهيم على بطاقات صغيرة ويط -2
عطاء تعريف لكل مفهوم يتم التعرف عليه ، ثم يطلب من الطالب  المفاهيم التي تعرفها وا 

ن ما يفكر به عن تلك المفاهيم وعن العالقة بينها ، ترتيب المفاهيم على ورقة بطريقة تبي  
 وتفسير سبب القيام بهذا الترتيب .

طلب منه ترتيبها في شبكة ة من المفاهيم ، وي  عطى الطالب مجموعالخارطة المفاهيمية 0 ي   -0
 . ببعضها البعض ترابطها وعالقاتهاتوضح مفاهيمية 

    معين والطلب منه تفسير سبب اختياره   المقابلة العيادية 0 وذلك بسؤال الطالب عن مفهوم   -2
 لإلجابة ، ويتم ذلك بمقابلة الطالب بشكل فردي .

وذلك بالطلب من الطلبة القيام بتنبؤ معين عن نتيجة ر 0 فس   -الحظ  -عرضاطريقة  - 03
عملي يتم وصفه للطلبة وأن يحدد الخلفية المعرفية التي انطلق منها للقيام بهذا التنبؤ ،  عرض

ئهم وما طلب منهم مالحظة ما إذا كان هناك خالف بين تنب  ثم يتم العرض العملي أمام الطلبة وي  
طلب منه الطالب إجابات زمالئه الذين سبقوه وي   ىعطقد ي  و  .الحظوه ، وتفسير ذلك االختالف

  .التعليق عليها
في العلوم والرياضيات  وفي معرض انتقاداتهم للبحوث العلمية المتعلقة بفهم الطلبة للمفاهيم 

إلى عدم أخذ هذه   Smith , Roschelle & diSessa,1993))أشار سميث ودايسيزا وروشيل
البنائية في التعلم ، والتي ترى أن فهم الطلبة القبلي يلعب دوًرا أساسي ا في البحوث لوجهة النظر 

فقد جرى قبول النتائج العلمية لهذه البحوث المتعلقة بالفهم الخطأ . اكتساب الطلبة للفهم العلمي السليم
 ة.ةةةةول خصائص وأسس ونمو الفهم لدى الطلبةةةدة حةةةةةة ، ولكن ظهرت تساؤالت عةةةةةلدى الطلب

 
 التغير المفهومي:

ر مقبول علمي ا محل تصور خطأ بعملية التغير المفهومي     تسمى عملية إحالل تصو 
(conceptual change)   ولكي يكون التعلم ذا معنى، يجب أن نؤكد عمليات التغير المفهومي 

 (process>of>conceptual>change)(2330،السالم)عبد....0وهي 
  .(Realigning).البناء.وانتظام.الصف.إعادة<* 
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لتكيف  التصورات الموجودة  (Replacing)  أو استبدال (Reorganizing)  إعادة التنظيم * 
 .األفكار الجديدة

 
وعليه فإن عملية التغير المفهومي هي عملية دماغية تتم عندما يتعرض المتعلم إلى  

و توافق بين أسبة لديه فتحدث عملية عدم توازن معلومات أو معارف معينة ال تتفق مع المفاهيم المكت
ما هو مكتوب من مفاهيم و ما هو معطى من المعلومات فإذا كانت االختالفات واضحة بين 
المفاهيم المكتسبة و المعلومات المعطاة  لصالح المعلومات المعطاة فإن المتعلم في هذه الحالة 

مفاهيم المكتسبة ، فنقول في هذه الحالة أن يكتسب مفاهيم جديدة لها إطار مختلف عن إطار ال
 ( .200109) عفانة ، .المتعلم حدث له تغير مفهومي 

 
 (  أن التغير المفهومي يحدث عندما Colburn,1998 ) 0رن و لبكما يضيف ك 

 يكون المعلم والمتعلمون واعين بالمعرفة السابقة والمفاهيم الخاطئة والعلوم الحدسية . -
 المتعلمون غير مقتنعين بمحدودية اعتقاداتهم الحدسية .يصبح  -
 يشترك المتعلمون في األنشطة التي تتحدى معلوماتهم السابقة وتمكنهم من بناء فهم جديد . -

فالتغير المفهومي يزيد من إجراءات وعي المتعلم بأفكاره و معتقداته الخاطئة كما تركز هذه العملية 
فكاره أوضعه في مواقف تعليمية تجعله يقارن بين تصحيح مفاهيمه ، و مساعدة المتعلم على على 

الخاطئة و المعلومات المطروحة عليه و يقترح بوسنر و من معه خطوتين لحدوث التغير مفهومي 
و هو ما يصف عملية استخدام المتعلم للمفاهيم في التعامل مع   Assimilationوهي االستيعاب 

حدث يدماغية  و هو عملية عقلية Accommodation ، و التكيف  المواقف و الظواهر الجديدة
 من خاللها استبدال أو تمييز المفاهيم المركزية لدى المتعلم.

 م إذا ما توفرت الظروف التالية 0و تحدث عملية التغير المفهومي لدى المتعل 
 ( عدم قبول المتعلم للمفاهيم المتوفرة لديه و عدم رضاه بها .0
 ا للمفاهيم البديلة ) الجديدة ( المطروحة في المواقف التعليمية .المتعلم مدركً  ( أن يكون2
 لمفهومي المطلوب .ا م البديلة مؤثرة حتى يحدث التغير( أن تكون المفاهي0
  (27202330. )عفانة والجيش ،( أن تكون المفاهيم البديلة مالئمة لمستوى المتعلم و قدراته7
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 :عمق التغير المفهومي 
إن التساؤل ما إذا كان التغير المفهومي ، تحديًدا ذلك التغير من النوع القوي جذري ا أم  

ومن معه األصلية للتغير المفهومي  Posnerتطوري ا ، وأثير التساؤل في البداية ألن نظرية بوسنر 
حول الثورات العلمية ، باإلضافة لذلك قد يكون وصف  Kunnتشكلت من مقارنة مع عمل كون 

ومن معه بأن التكيف الناجح للطالب ذو نسبية خاصة ، مما اقترح عملية خطية  Posnerبوسنر 
ومن  Posnerمستقيمة نوًعا ما ، ولكن ذلك كان مفرطا في البساطة بشكل متعمد ، ويحرص بوسنر 

مفهومي على أنه " راديكالي ولكن ليس مفاجًئا " ، ويقولون معه على اإلشارة إلى أنهم يرون التغير ال
أن التكيف ينظر إليه بشكل صحيح على أنه تعديل تدريجي للمفاهيم ، حيث النتيجة النهائية هي 
تمييز هام في المفاهيم الرئيسية للمتعلم ، وال يرون تقدًما منطقي ا من التزام آلخر ، بل يتحدثون عن  

                                                            )              البدايات الخاطئة واألخطاء ، واالنعكاسات المتكررة للتوجيه " ارتباك كبير حول "
 (                                                      (Tyson .et al. , 1997 : 393 . ) 

المفهومي كتحول مفاجئ من نظرية إلى أخرى ، بل كعملية مستمرة و فال يرى التغير داأما فوسني
 .تحدث لهنواع المختلفة من القيود ، خاصة تلك التي تتبع نظرية اإلطار

                                                           (Vosniadou , 1994 : 46 . ) 

ا من عملية المفهومي يحدد ما إذا كان جزءً ويرى ثاغارد أن المستوى الذي يحدث فيه التغير  
ا ، كما في تسلق شجرة ، أو القفز ا جديدً ا مفهومي  تطورية أم جذرية ، ويضيف ثاغارد أن تبني نظامً 

 وجذريةً  شموالً  أكثر عن الفروع ) أنواع ثاغارد القوية من التغير المفهومي ( ، ينظر إليها على أنها
اعدة ون من مراجعة تدريجية للمعتقدات ، كإضافة مثال جديد أو قمن التغير التطوري ، الذي يتك
 ( .  Thagard , 1991 : 103) . ( ضعيفة ) تغير مفهومي أضعف

معينة ، في فترة    من نظرياتهم مرةً  بأن الطلبة والعلماء ي غي رون أجزاءً  Villaniويقترح فيالني  
" أن التغيرات  Villaniوبأن تلك التغيرات عبر الوقت تشكل تغيرات في النظرية، ويقول فيالني 

ا ويعتبر هذا الثانوية التي يتم إدخالها بشكل تدريجي في االفتراضات الموجهة قد تصبح هامة جد  
 ( . Villani , 1992 : 228) .  احقيقي   امفهومي   اتغيرً 

التغير المفهومي على أنه يتراوح في مستوى من الجذري إلى التطور ،  Duitويصف دويت   
لية تمييز ويقترح " بأن إعادة بناء البنية المفهومية القائمة من قبل ، قد يتم تجنبها واستبدالها بعم

يعتمد على عوامل أخرى مثل  ة " ويقترح أن سرعة تركيز التغير المفهوميمستمرة للقضايا الرئيس
 (. Duit , 1995 : 9جيات التوجيهية التي تم االستفادة منها وطبيعة المحتوى  ) راتياالست
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 عالقة عمر الفرد بنظرية التغير المفهومي : 
على مدار حياة الفرد ، هناك فترات قد تتميز المهارات الجسدية والمعرفية وهناك تميز ودمج  

متزايدين للمفاهيم مع نمو البنية المعرفية ، وهنالك شكل دائري من التطور مع فترات من االستقرار 
سنة "  02تطور الذكاء منذ الميالد وحتى سن "   Piagetيتبعها عدم االستقرار ، ويصنف بياجيه 

في أربع مراحل، والمعدالت العمرية التي صن فت هذه المراحل من خاللها هي تقريبية ، وكانت 
 عرضة لالنتقاد ، ولكن تسلسل التطور يفترض أنه يحدث عند كل طفل .                 

                                                   (Tyson. et al. , 1997 : 395 .) 

، فإن مرحلة التفكير العملياتي الملموس  Piagatوقد تم تحدي تفسير شائع لنظرية بياجيه  
رون بمنطق يفك   التفكير الحسي  أطفال ما قبل مرحلةجد أن هو أساس المدرك والملموس ، حيث و  

                                                                معين. ) مبادئ بنوية عميقة ( ، عندما يتملكون المعرفة المطلوبة في مجال  على أساس
 (Metz , 1995 : 104 )                                                             ). 

ن مرحلة التفكير العملياتي إف ، paigetأنه حسب مبادئ بياجيه  Lawsonويرى الوسون  
على التفكير حول نظريات و تشكيلها، و اقترح أن هذه ا الرسمي تتحقق عندما يكون الفرد قادرً 
كثر ا على النظر في نظريات بديلة وهي األالفرد قادرً  فيه المرحلة قد تتميز بتفكير تأملي ، يكون

 (Lawson 104 : 1994 , (.   قبوالً 

سلسلة من  perry وحول هذه الفكرة لقدرات التفكير التأملي عند البالغين ، يصف بيري  
راحل يمر بها األفراد عندما يتجهون نحو النضج الفكري ، وأولى هذه المراحل هي  الثنائية الم

dualism  حيث يدرك فيها الطالب أن هناك حل واحد صحيح لمشكلة ما ، و بأن تلك الحقيقة "
مطلقة ، و أن عدم التأكد هو أمر مؤقت ، و تعتبر المعرفة صحيحة أو خاطئة ، و في المرحلة 

" ، و يتم قبول التنوع و عدم التأكد ، و يمنح األفراد حق األدالء  multiplismة  التعددية الثاني
" ، يقر فيها الطالب بأن المعرفة ضمن إطار و  relativismبآرائهم ، و هناك فترة من النسبية  

هي نسبية ، و تتعلق األوضاع الثالثة األولى بشكل رئيسي بالمعرفة و التطور الفكري ، بينما 
" فتتعلق بالقضايا األخالقية  commitment in relativismالمرحلة األخيرة االلتزام في النسبية 

 (  Finister ,1989:659-661).  والهوية 

نه إذا كان هناك جزء من المعلومات أو أفي نظريته " التعلم ذو المعنى "   اقترح أوزوبل 
المفاهيم يمكن دمجها ببعضها أو احتوائها في تركيب معرفي ، فإنه من الممكن قبولها ، و قد تناول 

 ، و من ثم استخدامadvanced orangizer أوزوبل هذه الحالة باستخدام المنظمات المتقدمة 
بعض حلقات الوصل لوصل األفكار القديمة بالمالحظة ، و إذا لم تكن نوعية هذه الموصالت 
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لى الذاكرة طويلة األمد و تصبح أقل فائدة إنه من الصعب نقل الفكرة الجديدة إالمعلوماتية كافية ، ف
  (  000222،) الصيفي ا صعًبا .أو يصبح االحتفاظ بها أمرً 

ويوصف التعلم بأنه إعادة بناء معرفي يمر خالله اإلطار المرجعي لمفاهيم المتعلم بتعديالت  
بنيوية أو تنقيحات تستند إلى خبرات جديدة أو معلومات ، أو مفاهيم يواجهها المتعلم وهكذا فإن 

 .التعلم يبدو في هيئة تغير ضمن إطار المفهوم المرجعي القائم من قبل 
 ( . 06  0222) الصيفي ،                                                                    

   
أن للتغير المفهومي  ( Hewson & Thorley , 00202  020)  و يرى هيوسن و ثورلي 

                                                          مركبتان رئيسيتان هما 0                    
 أواًل 0 الشروط الواجب توافرها في المفهوم الجديد لحصول التغير المفهومي و هي 0

ا على وهذا يعني أن يكون المتعلم قادرً  بالنسبة للمتعلم intelligible 0أن يكون المفهوم معقواًل  -
للتمثل  ا و ليس بالضرورة أن يكون قابالً ا داخلي  تحديد و بناء تمثيل متماسك له ، و أن يكون متسقً 

 مع الخبرة السابقة .
بالنسبة للمتعلم 0 و هذا يعني أن يكون صحيًحا أو منسجًما   plausibleأن يكون المفهوم مقبواًل  -

مع المفاهيم الموجودة لدى المتعلم ، و مناسًبا لها ، و قاباًل لالنسجام معها ، و يمكن االستدالل 
 معرفة السابقة للمتعلم .عليه منها أو بالعكس ، فقبول المفهوم على ال

أن يكون المفهوم مفيًدا بالنسبة للمتعلم 0 بمعنى أن يكون المفهوم ذا قيمة للمتعلم و أن يستطيع  -
  امن خالله حل مشاكل لم يستطيع حلها بأنماط الفهم الموجودة لديه ، وأن يوفر المفهوم الجديد آفاقً 

 .وتجارب جديدة
 0بسبب أنماط الفهم الموجودة لدى المتعلم dissatisfactionلرضا أن يكون المفهوم مصدًرا لعدم ا -

ويكون ذلك عندما يصبح نمط الفهم الموجود لدى المتعلم غير قابل لالنسجام مع الخبرة الجديدة التي 
ال يمكن تجاهلها أو عندما يتعارض معها ، و عندما يتكون لدى الفرد مجموعة من المشكالت التي 

 ال يستطيع حلها باستخدام المفاهيم الموجودة لديه.

 0 ( conceptual ecology)ثانًيا 0 البيئة المفاهيمية  
وهي السياق الذي يحدث فيه التغير المفهومي و يكتسب معناه منها ، و هذا التغير يكون  

ا عندما يكون الشخص ملتزما بافتراضاته األساسية ، إذ ان التغير في مفاهيمه األساسية يتضمن شاق  
 حصول عليها .تغيرات في افتراضاته األساسية عن العالم و المعرفة و طريقة ال

 عملية التغير المفهومي إلى أربع مراحل هيHashweh,  0 ) 00206 272 )و يقسم حشوة 
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اطئ ةةةةم الخةةاط الفهةةةةر أنمةةةلبة ، و حصةةةةودة لدى الطةةةة المفاهيمية الموجةةةةةالتعرف ووصف البني -0 
 لديهم .

 .ية المفهومية السابقة لدى الطلبةيتعارض مع البنا و ا و مفيدً و مقنعً  جعل المفهوم الجديد مقبوالً  -2
حل الخالف المفهومي لدى الطلبة و الذي نتج عن تناقص الفهم السابق مع المعرفة الحالية  -0

 لدى الطلبة .
  دعم فهم التالميذ للمفهوم الجديد بربطه بواقع التالميذ و وضعه ضمن إطار يعينه على التنبؤ  -7

 . في المستقبل والتفسير
 

 التغير المفهومي : مبادئ
التعليمية  عدًدا من المبادئ  , Hewson.& Hewson )0220اقترح هيوسن وهيوسن )  
 :هي؟المفاهيمي.للتغيير
   للطالب.)المبدئية(؟األولية؟التصورات.جذب. 
  للطالب استخدام األنشطة العملية  أو الخبرات التي تتضارب مع التصورات األولية. 
 الصفية؟المناقشة؟في.التناقضات؟لحل.الطالب؟تشجيع.   
  ًسياقات  إلعادة استخدام األفكار العلمية  بطريقة جديدة في إعطاء الطالب فرًصا إضافية

 .مشابهة أو جديدة

 0 مفاهيم الطلبة
( بصورة واضحة على وضع مفاهيم الطلبة مجادلين  0202ورفاقه )  Posnerركز بوسنر  

بأنه من خالل فهم جديد يدمج في إطار معرفة الطالب ، يجب أن يثار وضع المفهوم من خالل 
تحقيق عدد من الشروط ، والشروط الالزمة لحدوث التغير المفهومي هي عدم الرضا عن المفاهيم 

اإلثمار ، ويرى بوسنر ورفاقه بأن إثارة وضع الجديد ، والمعقولية ، و  الموجودة ، إمكانية فهم المفهوم
ي ، بدًءا من عدم الرضا عن المفهوم الموجود ، جدحقق الشروط المذكورة بشكل المفهوم الجديد ست

 ( Posner et al., 1982). واستمراًرا حتى إثمار المفهوم الجديد

نماذج التغير المفهومي التي تتضمن أن الطالب يتخلى عن أحد  Linderوينتقد ليندر  
أن أهمية السياق في تشكيل المفهوم هي أهم  Linderا بدياًل ، فيرى ليندر المفاهيم ويبني مفهومً 
ا تحديد وبسط المفهوم نني أجادل بأن التحسين ال التغيير هو عملي  إ" Linderوأعظم ، ويقول ليندر 

العلم نفسه ، هناك كثير من ضع شروط جديدة للتطبيق " السياق " ويرى أنه في ال ، بمعنى و الفع  
                                 .                                                              .                ت المفهومي ، وأن أساس السياق هو ما يسهل العملية االشتقاقية للمفهومالتشت
 (                                                               (Linder , 1993 : 295  ) 
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لوصف الطريقة التي سيختار بها  ولدين  الوضع المتأرجح للمفاهيم ويستخدم كارافيتا وه 
الفرد مفهوًما مالئًما لسياق معين ، ويصفون التغير بأنه يشمل مجموعة من طرق التفكير حول مجال 

 ( Caravita & Hallden , 1994 : 98 ).مفهومي مستنبطة في سياقات معينة من التفسير

التغير المفهومي ، حيث  مما سبق يتضح أنه يمكن تحديد األطر التي تتم من خاللها عملية 
اتفق معظم الباحثين على أن التغير المفهومي يتم من خالل حصر المفاهيم الخاطئة لدى الطلبة ، 

واضًحا و مفيًدا للمتعلم ، بعدها يتم تقديم المفهوم وم الجديد بحيث يكون مقبواًل ، و ثم تقديم المفه
و بتدعيم المفهوم الجديد و تعزيزه من خالل  الجديد ليحل محل المفهوم الخاطئ أو البديل الموجود ،

ربطه بمواقع التعلم لكي يضعه في إطار يستخدمه في التنبؤ و التفسير المستقبلي و لتنفيذ عملية 
أن تتم عملية التغير المفهومي داخل هيوسن قترح هيوسن و التغير المفهومي داخل غرفة الفصل ا

 ( Hewson & Hewson , 1983 :731)  الفصل وفق الخطوات اآلتية 0 
 أواًل 0 تصنيف أنماط الفهم الخاطئ الموجودة لدى المتعلمين .

0 تطوير و تكييف المادة الدراسية بشكل يتالءم و بنية المفاهيم السابقة للمتعلمين مع األخذ في  ثانًيا
 االعتبار المفاهيم الخاطئة لديهم .

 وفق المراحل التالية 00 تقديم الخبرات الجديدة داخل غرفة الصف  ثالثًا
0 و تهدف إلى ربط المعرفة السابقة بالجديدة أو ربط مفاهيم مختلفة مع  Integrationالتكامل  - أ

ا ، و يقوم المعلم ضمن هذه االستراتيجية بالشرح و قً بعضها البعض ، و لو لم تكن درست ساب
لدى الطلبة بدمج  إجراء العروض و المناقشة و التجارب و غيرها لتكامل المعرفة السابقة

 المعرفة الجديدة في البنية المعرفية .
0 و تهدف إلى إكساب التلميذ القدرة على تمييز و إدراك و فهم و  Differentiationالتمييز  -ب

ا قد يكون ا معينً تحقيق قبول المفهوم الجديد ، و المتعلم في هذه المرحلة بحاجة أن يكتشف أن مفهومً 
 أكثر تعقيًدا. في حالة   ا و مناسباً حالة معينة و لكنه ال يكون واضحً ا في ا و مناسبً واضحً 

تبديل المفاهيم 0 و تهدف إلى استبدال مفهوم جديد بآخر سابق و ذلك نتيجة للخالف الذي يتولد  -ج
لدى المتعلم عندما يجتمع مفهومان أحدهما صحيح و اآلخر خاطئ ، حيث أن هذين المفهومين لن 

 لفهم السليم ا ، مما يدفع بالمتعلم إلى موازنة المفهومين و الخروج من تلك العملية بايكونا معقولين مع
و تعني إيجاد صيغة مالئمة أو بيئة                  Conceptual Bridging :الربط المفهومي  -د

مفاهيمية مناسبة ، يمكن من خاللها ربط المفاهيم األساسية المجردة بخبرات مألوفة ذات             
 لدى المتعلم . و مقبوالً  معنى ، بحيث يصبح المفهوم المجرد من خاللها معقوالً 
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    : استراتيجيات التغير المفهومي
راتيجيات التغير المفهومي عبارة عن أن است  Rosalind and Driverيرى روزلند ودريفر  

أنشطة تعليمية تهدف إلى تبديل المفاهيم الخاطئة بمفاهيم أخرى صحيحة جديدة منقحة ، من خالل 
 ( .                       0230  0220) محمد ، ر بالخطوات التالية 0 المرو 

 المتعلم واألفكار المنبثقة منه .إثارة انتباه  -0
ظهار أفكار الطالب السابقة . -2  تحديد وا 
 إعادة تركيب أفكار الطالب . -0

 ويضيف محمد أنه لتحقيق هذا الغرض يستخدم واحدة أو أكثر من الطرق التالية 0
 توسيع نطاق التطبيق للمفهوم الصحيح . - أ
 التمييز بين المفاهيم .   - ب
 د إلى المحسوس .التجسير المفهومي من المجر  -ج
 البناء المتدرج للمفاهيم المركبة . -د 
 
  استراتيجية بوسنر للتغير المفهومي :                                        : أواًل  

Posnare's Strategy of Conceptual Change 
في   Gertzon وجيروتزج   Hewsonوهيوسن   Strikوستريك   Posnerاستطاع بوسنر  

جامعة كوررنيل بأمريكا بلورة وتنفيذ استراتيجية تعتمد على الفلسفة البنائية ، عرفت باسم استراتيجية 
بوسنر حاولت أن تصنف  بوضوح األبعاد المادية لإلجراءات التي يتم عن طريقها تغيير مفاهيم 

 خرى غير متفقة مع األولى. أالناس المركزية من مجموعة مفاهيم إلى مجموعة 
حاولت توضيح كيف " أن المفاهيم  تهم التيوآخرون نظري  posnerوضع بوسنر قد و  

المركزية والتنظيمية لدى الناس تتغير من مجموعة مفاهيم إلى مجموعة أخرى غير متالئمة مع 
المجموعة األولى واقترحوا نوعين من التغير المفهومي هما " االستيعاب " وهو ما يصف عملية 

 Accommodationدة ، و " التأقلم " استخدام الطلبة للمفاهيم القائمة للتعامل مع الظواهر الجدي
 .وهو ما يصف لحظة عندما يجب على الطالب أن يستبدل أو يميز مفاهيمه المركزية 

                                                                  ( Posner et al., 1982 )                                                   
 بوسنر:.استراتيجية.تعريف
الموجود لدى الفرد بالفهم العلمي الصحيح الذي  طأ"عملية يتم من خاللها استبدال الفهم الخ      

يتوافق مع المبادئ العلمية باتباع عدد من االستراتيجيات وهي التكامل والتمييز والتبديل والتجسير 
 ( Posner et al., 1982, PP: 195-209)   .المفاهيمي
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إن مفاهيم المرء المركزية هي ناقالت يصبح من خاللها مجال معين  Posnerيقول بوسنر  
مدركًا مفهومًا ، ومثل هذه المفاهيم يمكن ربطها بالتجارب والخبرات السابقة ، التي تجعلها تظهر 
ر على أنها بديهية وواضحة ، فإننا إذا أردنا فهًما ما بامتالك صورة ذهنية ، فإن التصور والصو 

 وغيرها يفترض أن تكون متعلقة باألشياء والعمليات المادية ذات العالقات .
                                                              (702  00200, Stenhous)                                 

إلى أن كافة أجزاء البنية المفاهيمية بما في ذلك  Posnerوبوسنر  Strikوأشار ستريك  
المفاهيم واألخطاء العلمية يجب أن ينظر إليها كأمر ديناميكي ، وفي تفاعل وتطور ثابتين ، وقد أقرا 

 بالدور الفاعل الذي تلعبه العوامل االجتماعية والمحفزة في بيئة التعلم. 
                                                      (Tyason , et al., 1997:338 ) 

كنوع من التغير  Accommodationوآخرون على التأقلم  Posnerوقد ركز بوسنر  
 ( Dagher , 1994 : 601المفهومي ، ولحدوث هذا النوع اقترحوا توافر أربعة شروط هي 0 ) 

 عدم الرضى عن المفاهيم القائمة حالي ا . -0
 مدركة.أن تكون المفاهيم الجديدة  -2
 أن تكون المفاهيم الجديدة مثمرة مما يتيح التوسع . -0
 أن تكون المفاهيم الجديدة معقولة.                -7        
وآخرون ،  Posnerوبسبب التركيز الكبير على المظاهر المنطقية للتعلم في نظرية بوسنر  

قراًرا بأهمية القضايا المؤثرة واالجتماعية للتغير المفهومي   Posnerوبوسنر  Strikاقترح سترايك وا 
نطاقا أوسع من العوامل التي بحاجة لدراستها عند محاولة تسهيل تعلم التغير المفهومي ، وتم توسيع 

للمتعلم ، وهي البيئة  Conceptual Ecologyمجموعة الخصائص التي تشكل البيئة المفهومية 
معنى ، ومركزية البيئة  وال ذفع   ك تعلم  التي تحدث فيها عملية التغير المفهومي لكي يكون هنا

 Strikيك كانت أكثر تميًزا ، حيث قدم ستر  في عملية التغير Conceptual Ecologyالمفهومية 
مبدأ أن المفاهيم البديلة ربما ال تكون بالضرورة موجودة مسبًقا ، ولكنها قد تطفو  Posnerوبوسنر 

على السطح نتيجة للتوجيه ، وأشارا إلى أن كافة أجزاء البيئة المفهومية ، بما في ذلك المفاهيم 
 راةةد أقةةةةن ، وقةةةةةور ثابتيةةةل وتطةةةي تفاعةةةاميكي ، وفةةةدين ر  ةةةر إليها كأمةةةاء العلمية يجب أن ي نظةةةواألخط

     بالدور الفاعل الذي تلعبه العوامل االجتماعية والمحفزة في بيئة التعلم .                                                   
(                                              ( Tyson, et al., 1997 : 338) 

  
إلى نموذج للتغيير المفاهيمي  - Posner et al., 1982: 195) 232وقد توصل بوسنر وزمالؤه ) 

أي للتبادل المفاهيمي أو التكيف ، يقترح أربعة   (Revolutionary)الجذري 
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 :وهي.األفراد.فهم.في؟التكيف؟إلحداث.ضرورية.شروط
 (Dissatisfaction).الموجودةيجب أن يكون هناك حالة من عدم الرضا عن التصورات  1 -
 (Intelligible).يجب أن يكون التصور الجديد واضًحا ومفهوًما 2 -
  (Plausible)اوجديًرا بالتصديق ظاهري   امبدئي   مقبوالً يجب أن يكون التصور الجديد  3 -
بحثية مجاالت ومناطق  يجب أن يسهم التصور الجديد في خصوبة وثراء مفاهيم الفرد، ويفتح 4 -

 . ةوبقوة تفسيرية في المواقف الجديد
 ( 0  263 02260 ، مراحل كما يأتي ) الخليلي ويتألف هذا النموذج من خمس 

 تنظيم التدريس بحيث يركز المعلم على تشخيص التصورات البديلة عند الطالب . -0
التعارض في إثارة التعارض المعرفي عند التعلم عن طريق إعطاء الطالب مهمات تؤدي إلى  -2

 البنية المعرفية عند المتعلم .
 تطوير استراتيجيات لمعالجة التصورات البديلة لدى الطالب . -0
مساعدة الطالب على استيعاب المحتوى العلمي عن طريق عرضه بأشكال مختلفة لفظي ا ، أو  -7

 بالتجريب العلمي الصحيح ، أو تساعدهم في ترجمة المعرفة من شكل اآلخر .
برامج تقويم مناسبة تساعد المعلم على التحقق من استبدال المفاهيم الخطأ بالمفاهيم تطوير  -2

 الصحيحة لدى الطالب .
    ويرى بوسنر وزمالئه أن دور المعلم الذي يتبع المنحى البنائي يتمثل بالدورين اآلتيين .             

 (0223)مطر،   \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

ا للطالب بل لهخطاء في *  الدور األول 0 أن يتخذ موقف المعلم الخصم المنطقي ، وليس خصمً 
 الفهم والتفكير .

الدور الثاني 0 أن يلعب دور النموذج للمفكر العلمي ، ومن مظاهر هذا النموذج السعي الدائم  *
نحو اكتشاف االتساق بين المعتقدات والنظريات والدالئل التجريبية ، والسعي نحو االقتصاد في 

ختالفات المعتقدات ، والشك في النظريات ، والتقدير لالختالفات في النتائج وما إذا كانت هذه اال
                      تتفق مع النظرية .

المقابل  يقوم نموذج بوسنر بتغيير المفاهيم الخاطئة لدى المتعلمين حول موضوع ما ، و في 
                                                                                      -إكسابهم فهًما علمي ا سليًما ، ويتم ذلك خالل مرحلتين متباعدتين هما0

  ( 002  0227صابريني و الخطيب ، )                                                        )
 مرحلة استكشاف أنماط الفهم الخاطئ لدى الفرد . -0
 مرحلة استخدام أسلوب للمعالجة، و استراتيجية مناسبة لتقديم الفهم العلمي السليم.  -2
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 طريق0و ذلك عن 

 أواًل 0 تنمية قدرة الفرد على المفهوم الجديد بشكل واضح و معقول و ذي فائدة و قد عرفت
 " . Assimilationهذه المرحلة بمرحلة " التمثيل  

ثاني ا 0 تحقيق عملية قبول الفرد للمفهوم الجديد بشكل كامل ، و ذلك من خالل مقايضة المفهوم 
 الجديد على حساب إنقاص قيمة المفهوم القديم. القديم عن طريق رفع قيمة المفهوم

وتتم عملية التدريس وفق نموذج التغير المفهومي وفقًا للمراحل التالية التي أوردها كل من 0  
 ( 067-0060 2332، عبد السالم ) (00-02 0227( ، علوة ) 0-02  0222العياصرة )

 في التالي 0 
تنبؤ بالنتائج 0 وفي هذه المرحلة يتم إيجاد نوع من الصراع بين المفهوم الجديد والتصورات ال -0

 البديلة الموجودة لدى الطالب . 
عرض المعتقدات 0 وفي هذه المرحلة يتم استعراض الصراع بين المفهوم الجديد والتصورات  -2

 البديلة الموجودة لدى الطالب . 
مواجهة المعتقدات 0 وفي هذه المرحلة يتم إحداث مفاضلة بين أنماط الفهم الموجودة لدى  -0

الطالب والمفاهيم المقدمة لهم ، ويتم ذلك من خالل إعداد المعلم لبعض المواقف العلمية المختلفة، 
أو  ويسمح للطالب باستخدام التصورات والمفاهيم التي لديهم في تفسير هذه المواقف ، وعند فشل

قصور هذه التصورات في تفسير هذه المواقف ، يجب على المعلم تقديم المفهوم المراد إكسابه 
برازه لهم . وبذلك يكون أمام الطالب نوعان من المفاهيم أحدهما فشل في تفسير المواقف  للطالب وا 

 . التعليمية واآلخر استطاع تفسير هذه المواقف التي عجزت تصوراته الخاصة عن تفسيرها 
مواءمة المفهوم 0 أي استبدال أنماط الفهم الموجودة لدى الطالب بمفاهيم جديدة ، وذلك من  -7

خالل إيجاد حالة من عدم الرضا لدى التالميذ تجاه التصورات الموجودة لديهم، وذلك من خالل بيان 
لي ( ، من خالل موقف عم) اهر المرتبطة بها بطريقة عمليةفشل هذه التصورات في تفسير الظو 

 أيضًا من خالل توضيح فوائد المفهوم الجديد. 
امتداد المفهوم 0 أي خلق المواقف التي تظهر معقولية المفاهيم الجديدة ، ويعني ذلك ربط  -2

المفهوم الجديد المراد تعليمه للطالب بأكبر عدد من الخبرات اليومية ، ويتم ذلك بأن يسمح المعلم 
 يد في تفسير عدد من الظواهر الطبيعية . للطالب باستخدام المفهوم الجد

اإلثراء أو التعميق 0 وفي هذه المرحلة يطلب المعلم من الطالب استنتاج مزيد من األسئلة على  -6
 المفاهيم الجديدة .
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 المرتكزة على استراتيجية بوسنر: بعض استراتيجيات  التغير المفهوميثانًيا 
 ( 0202اقترح روث وأندرسون وسمث  (Roth, Anderson, & Smith,  من استراتيجية

 :خمس خطوات للتدريس تؤدى إلى حدوث التغيير المفاهيمي وهي
  .استنباط التصورات الخطأ للطالب واالستجابة نحوها -0
  .التركيز على التفسيرات والشرح -2
  .الفحص أو التحقق بعد استجابات الطالب -0
  .والمقيدة النهايةالتوازن بين المناقشات المفتوحة  -7
 تزويد الطالب بالتدريب )الممارسة( والتطبيق. -2
 

   ( 0202وطور الفرمان وهايند (Alverman & Hynd, المتضاربة منحى النصوص    
  (Refutational Text)باالعتماد على نموذج بوسنر وسترايك وهوسون وجيرتزوج 

                                        (0202 (Posner, Strike, Hewson & Gertzog,  
المتضاربة )المتعارضة( بأنها النصوص التي تبين التعارض بين الفهم  وعرفا النصوص 

 .العلمي السليم الخطأ والفهم
 

  قترح روميلهات ونور مانس اوRumelhart and Normans  نموذجًا للتغير المفهومي يمر
 ( . 0026  0220) محمد ، 0 بالخطوات التالية 

0 و فيها يتم تزويد المتعلم بالمعلومات الصحيحة عن المفهوم المراد  accretionالتراكم  -0
 دراسته .

0 وفي هذه الخطوة يتم إعادة ترتيب أفكار الطالب   restructurtngإعادة التركيب  - -2
 بطريقة جديدة الكتشاف العالقة بينها.

0 و فيها يتم استخالص االستنتاج الناجم عن تفاعل أفكار  turingو الضبط أالتوليف   -0
 المتعلم السابقة و معلوماته الجديدة .

 
 ز نيقام كل من ويست وباwest and pines  بتطوير نموذج بوسنرposner   للتغير

  .(0027 0222مراحل لعملية التغير المفهومي هي0)الكرش،المفهومي ، و تم وضع ثالث 
 ا غير سليم لظاهرة ما .تتمثل في إدراك المتعلم بأن لديه فهمً 0 و  awarenessمرحلة اإلدراك  -    
     رنة المفهوم 0 و تتمثل في المرحلة التي يتم فيها مقا  disequilibriumاالتزانمرحلة عدم  -    

خالف  ما يترتب عليه منسليم ، بسبب تعارض المفهومين ، و بق غير الاالجديد بالمفهوم الس
 مفهومي لدى المعلمين .
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0 و تتمثل في تشكيل البنية الجديدة السليمة للمفاهيم  reformulationمرحلة إعادة الصياغة  -   
 البديلة. و طرح المفاهيم

 
      0220)  هوسن وهوسن اقترح(Hewson & Hewson, وزمالؤه  بعد أن توصل بوسنر  

 للتغيير المفاهيمي هي0 عملياتإلى نموذج التغيير المفاهيمي أربع 
( 0 وتهدف إلى التكامل بين المفاهيم الجديدة والمفاهيم الموجودة لدى  Integrationالتكامل ) -0

 الطالب، أو تكامل مفهوم مع مفهوم آخر، وهذا يتحقق عادة بواسطة المفاهيم الرابطة
(Bridge Concepts) ، جراء العروض والتجارب  ، والمناقشة بالشرح ويمكن أن يقوم المعلم ، وا 
 السابقة لدى الطلبة بدمج المعرفة الجديدة بها. وغيرها، لتكامل المعرفة

(0 وتهدف إلى إكساب التالميذ القدرة على التفريق Differentiationالتمييز أو المفاضلة) 2- 
الحاالت أو المواقف شة أو الناقصة في المشو   والتمييز بين المفاهيم الواضحة والمناسبة، والمفاهيم

عادة تعريف  المفاهيم غير الواضحة أو الغامضة، ويمكن تحقيق ذلك بإتاحة الفرص المختلفة، وا 
وعند إخفاق تصوراتهم  ، للطلبة الستخدام تصوراتهم ومفاهيمهم السابقة في تفسير المواقف المختلفة

 .البديلةعن تفسير تلك الظواهر، يجب تقديم المفهوم الجديد وتوضيح أهميته 
 في  تفسير تلك الظواهر.

التصورات الخطأ  (0 وهي تهدف إلى استبدال Exchang) المقايضة أو تبادل المفاهيم 3 -
عرض، في هذه الحالة على أن يكون أو ت   م المفاهيم المتناقضةقد  بالتصورات العلمية الصحيحة، وت  

 فعالية من الناحية التفسيرية ويكون له قوةالتصور الجديد بالنسبة للطلبة أكثر وضوًحا، ويكون أكثر 
  .                                  تنبؤية أكبر من التصور الموجود

إيجاد بيئة مفاهيم  تسعى إلى  (Conceptual Bridging):  التجسير أو الربط المفاهيمي4-
بالنسبة لهم، وتسهم في  مألوفة ذات معنى مناسبة يمكن أن تساعد على ربط المفاهيم الجديدة بخبرات

 .تفسير األحداث والظواهر الطبيعية، ويصبح المفهوم الجديد من خاللها معقوال ومقبوال لدى التالميذ
 
 0227وددارت ) ةةأما ستوفلت وست(Stofflett & Stoddart, ا للتدريس   اةةةً و را نموذجةةةفقد ط خاص 

مم الستبدال التصورات  ، من خمس خطواتإلحداث التغيير المفاهيمي واستخدام مدخل يتكون  وص 
 ..                      العلمية المقبولة بالنظريات الساذجة للطالب المعلمين

 
 :هي.النموذج.وخطوات

 ، ويجري ذلك في بداية  (Dissatisfactions)طة التقويم القبليساتشخيص التصورات الخطأ بو  1-
تسمح للمعلم بالتركيز  الفهم القبلي للطالب، وهذه الخطوةكل حصة لتحديد إطار الجلسة وتنشيط 
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لدى المتعلمين عن تصوراتهم الخطأ فيما بعد في  على التعليم، وتسهل حدوث عدم الرضا
 .الدرس.أثناء
بالمواد، مع التركيز على  استخدام طرق االكتشاف الموجه الستقصاء الظاهرة، ويزودهم المعلم  2-

باستخدام الخبرات التي توضح المفاهيم الجزئية،  للطالب مالحظة الظاهرةاألسئلة التي تسمح 
، ومن خالل التجريب تصبح المفاهيم  المضادة( لنظرياتهم الساذجة( وتعطيهم الخبرات العكسية

 .(Intelligible)ومفهومة<لديهم<واضحة
بوساطة األسئلة  المقبولةية مللى التفسيرات العإ مناقشة نتائج التجارب0 تقود الطالب المعلمين 3- 

 سمح بجعلها مقبولة وقابلة للتصديت ، وهذه الخطوة   (Socratic Questioning)السقراطية
>(Plausibility)الجديدة<التصورات.وتنمية. 

قبل ويجري مقارنة  للتصورات الموجودة من  (Dissatisfaction)تسهيل تطوير عدم الرضا 4- 
( باألفكار األصلية من العصف الذهني  0التصورات الجديدة التي جرى تنميتها في الخطوه )

(Brain storming) ويسأل المعلم عما إذا كانت كل فكرة  (0في الخطوة ) التي جرى تحديدها
ا إذا كانوا ال ما زالت مقبولة. ويعبر الطالب بكلماتهم الخاصة ع جرى تقديمها في الخطوة األولى م 

المناقشة فيما إذا هم  يعتقدون في أفكارهم األصلية، ويشرحوا أسبابهم في التجارب السابقة وفي يزالون
الطالب إلى األسئلة ويتحدى تفكيرهم، أو إذا كان  ويقود المعلم  احتفظوا )بقاء( بالتصورات الخطأ

إلعطائهم خبرات عكسية )مضادة( إضافية، ( 0( أو ) 2إلى الخطوة )  ضروري ا يعود مرة ثانية
 والنظريات البسيطة، فالمعلم وعندما يكون الطالب قادرين على التمييز بين األفكار العلمية المقبولة

 .النهائية.الخطوة.إلى.وينتقل.يتحرك النهائية..الخطوة.إلى.وينتقل.يتحرك
ثراء المفاهيم الجديدة  5-  حيث تكون مفيدة ومثمرة بتطبيق ب إعطاء الطالب الفرصة لتنمية وا 

ويطلب المعلم من الطالب إعطاء أمثلة للظواهر التي  المفاهيم الجديدة باألمثلة من العالم الواقعي،
النموذج  والستقصاء كل مفهوم نستخدم ، تحدث في حياتهم الخاصة مع شرح المفهوم في السياق

 .بخطواته الخمس السابقة
 

واالستراتيجيات التدريسية السابقة أنها تؤكد جميعها مراعاة المراحل األربع يتضح من النماذج  
 ل، والتجسير المفاهيمي.ييز، والتبديللتغير المفهومي وهي0 التكامل، والتم التي اقترحها نموذج بوسنر

 
طريقة تدريس يجري من خاللها استبدال الفهم أن استراتيجية بوسنر هي  ةحثاالبوترى    

المبادئ العلمية بالفهم الخطأ لدى الطالب، ويقوم فيها المعلم )معلم  السليم الذي يتوافق معرياضي ال
 ز والتبديل والتجسير المفاهيمي عند تدريسه للمفاهيمياستراتيجيات التكامل والتمي ( باتباعرياضياتال
 :اآلتية.الخطوات.خالل.من.ذلك.ويجري.،
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 .جميع الطلبة على السبورة أمام هفية، ويكتبالمفهوم موضوع الحصة الص يبرز المعلم  •
 .)الفهم الخطأ إثارة عدد من األسئلة للوقوف على المعرفة السابقة المتعلقة بالمفهوم )كشف •  
 ..تربطها تقديم المعلم تعريفات للمفهوم تتضمن خصائصه المميزة والعالقات التي •  
 

أن استراتيجيات التغيير المفهومي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات و  أيضاً  ةحثارى البوت 
الخطوات و األساليب التي يتم استخدامها إلزالة أنماط الفهم الخطأ تجاه المفاهيم الرياضية لدى 

خطوات ال ةحثاالب تاتبعفاهيم صحيحة . ولتحقيق ذلك طالبات الصف الرابع األساسي و استبدالها بم
 ية 0تالال
 إثارة االنتباه للموضوع و األفكار المنبثقة منه . -0
 تحديد المفاهيم الخطأ  لدى الطالبات . -2
 0تاليةإعادة تركيب أفكار الطالبات من خالل المرور بالمراحل ال-0
ختلفة مع م بالمعرفة الجديدة أو ربط مفاهيم لتكامل 0 و فيها يتم ربط المعرفة السابقة لدى المتعلما* 

البعض ، و يقوم المعلم في هذه المرحلة بالشرح و إجراء العروض والمناقشة لتكامل المعرفة بعضها 
 السابقة لدى الطلبة بدمج المعرفة الجديدة في البنية المعرفية .

   التمييز 0 و فيها يتم إكساب الطلبة القدرة على التمييز و إدراك و فهم و تحقيق قبول المفهوم * 
   ي هذه المرحلة بحاجة أن يكتشف أن مفهوما معينا قد يكون واضًحا و مناسًبا في المتعلم فالجديد، و 

 حاالت أخرى .
تبديل المفهوم 0 و فيها يتم استبدال مفهوم جديد بآخر سابق نتيجة للخالف الي يتولد لدى المتعلم  * 

يكونا مقبولين عندما يجتمع مفهومان أحدهما سليم واآلخر غير سليم حيث أن هذين المفهومين لن 
مًعا ، مما يدفع المتعلم إلى الموازنة بين المفهومين و الخروج من تلك العملية بالفهم السليم أو إحالل 

 المفهوم السليم محل المفهوم الخاطئ
تعزيز المفهوم و تثبيته 0 و في هذه المرحلة يتم تحقيق قبول الطلبة للمفهوم الجديد على حساب * 
  لقديم ، و تثبيته في البنية المعرفية للمتعلمين.             قيمة المفهوم ا صنقاإ
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 الدراسات السابقة
 

            المحور األول: الدراسات التي تناولت النظرية البنائية وأثر  *
 المفاهيم الرياضية . يجياتها علىاسترات

 لتعقيب على دراسات المحور األول.ا -   
              المحور الثاني: الدراسات التي تناولت استراتيجية بوسنر *   

 التغير المفهومي. واستراتيجيات
  التعقيب على دراسات المحور الثاني. -  

 تعقيب عام على الدراسات السابقة - 
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 : الدراسات السابقة

حيث ، النظرية البنائية  يستدر ا في استراتيجيات متزايدً  اشهدت السنوات األخيرة اهتمامً    
 صفة خاصة .بأجريت العديد من الدراسات التي تشير إلى فاعلية هذا المدخل 

 0و في هذا الفصل قامت الباحثة بتقسيم الدراسات السابقة  إلى محورين رئيسيين 
 .الرياضيةعلى المفاهيم  هاتايية و أثر استراتيجئمحور الدراسات التي تناولت النظرية البنا األول -
   .المفهومي لتغيرر لية بوسنجيمحور الدراسات التي تناولت استرات الثاني -

 طالع عليهاو فيما يلي مجموعة من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية التي أتيح اال
 م ترتيبها بحسب تسلسلها التاريخي من الحديث إلى القديم.تو قد  من قبل الباحثة ،

 
 : على المفاهيم الرياضية استراتيجياتهاالنظرية البنائية وأثر أواًل : الدراسات التي تناولت  

 : (1122دراسة )سالم, -
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام مخططات المفاهيم في عالج المفاهيم  

المنهجين الوصفي والتجريبي وقد اتبع الباحث ،  الرياضية الخاطئة لدى طلبة الصف العاشر بغزة 
طالبة في الصف  20،  اطالبً  032وطالبة منهم  اطالبً  232حيث تكونت عينة الدراسة الوصفية من 
 العاشر األساسي بمحافظة شمال غزة .

لتحديد المفاهيم الرياضية الخطأ في وحدة المنطق  يوقد قام الباحث بإعداد اختبار تشخيص 
ا ثم قام بتطبيق هذا االختبار قبلي  ، استخدام وحدة تحليل المحتوى للصف العاشر األساسي وذلك ب

يتا للتأكد من إوباستخدام )ت( لعينتين مستقلتين واختبار مربع ، ا على عينة الدراسة التجريبية وبعدي  
باإلضافة إلى اختبارات معامل ارتباط بيرسون  ، أن الفروق جوهرية وال ترجع لعامل الصدفة

 اون ومعادلة كودر ريتشاردسون .                                وسبيرمان وبر 

 ىفي عالج المفاهيم الخاطئة لد وقد أظهرت الدراسة فعالية استخدام مخططات المفاهيم
 .الصف العاشر طالب

 
 (:1112,.)مداحدراسة.-

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام التعلم النشط في تحصيل بعض المفاهيم  
 واالتجاه نحو الرياضيات لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة . ،الهندسية 

تلميذة من ( 60على عينة بلغ حجمها ) ت، حيث طبق ي اواستخدمت الباحثة منهجًا شبه تجريب     
تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة من مدرستين مختلفتين ، اختير منها فصلين 
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ل اآلخر المجموعة الضابطة ومث   ،( تلميذة 07ل أحدهما المجموعة التجريبية )بطريقة عشوائية ، مث  
م ةةةاهيةةةللمف ايلي  ةةارًا تحصةةةة، واختبم النشط ةةةة التعلةةةك أنشطةةةة لذلةةةت الباحثةةةمةةصم وقد ،ذة ةةةتلمي (07)

 الرياضيات..نحو.لالتجاه.ومقياساً ز ة،يالهندس
 0مايلي.على.الدراسة.نتائج.تدل  .وقد
توجد فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية) الالتي خضعن للتعلم  -

الضابطة)الالتي تعلمن باألسلوب المعتاد ( ، وذلك في النشط(، ومتوسط درجات تلميذات المجموعة 
 . .............................تحصيل المفاهيم الهندسية لصالح تلميذات المجموعة التجريبية

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسط استجابات تلميذات المجموعة التجريبية ) اللواتي خضعن  -
، سلوب المعتاد(الالتي تعلمن باأل تلميذات المجموعة الضابطة ) ، ومتوسط استجابات(للتعلم النشط 

  ................الح تلميذات المجموعة التجريبيةوذلك في مقياس االتجاه نحو الرياضيات لص
وجود عالقة ارتباطية بين التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات لدى التلميذات الالتي خضعن للتعلم  -

 النشط .
   

 ( :1112)ضهير,دراسة  -
هدفت هذه الدراسة  إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في عالج التصورات  

 البديلة لبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي .
ا من ( طالبً 22)منحيث تكونت عينة الدراسة  ، و قد استخدم الباحث المنهج التجريبي 

 إلى مجموعتين ، إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة . مواس  ق ،األساسيطالب الصف الثامن 
لتشخيص التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية على المجموعتين و بعدها  تم تطبيق  اختبار قبلي  

و المجموعة الضابطة درست بالطريقة  ، درست المجموعة التجريبية باستخدام التعلم التوليدي
 التقليدية .

ق الباحث االختبار مرة أخرى على طالب المجموعة تهاء من تطبيق الدراسة طب  بعد االن
 التجريبية و الضابطة .

االنحرافات المعيارية لعالمات طالب المجموعتين و  ، تم استخراج المتوسطات الحسابية
واستخدام  ،وتني ) يو ( –واختبار مان  ، T-Testوكذلك استخدم اختبار  ، التجريبية والضابطة

 مربع إيتا للتأكد من أن حجم الةتأثير الناتج ليس نتيجة عامل الصدفة .

حيث  ، أظهرت النتائج فاعلية استراتيجية التعلم التوليدي لدى طالب الصف الثامن األساسي
طالب المجموعتين  درجات متوسط بين (α ≤ .053ا عند مستوى ) جدت فروق دالة احصائي  و  
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تشخيص  وكذلك درجات الطالب مرتفعي و منخفضي التحصيل في اختبار ، يةالضابطة والتجريب
 .التصورات البديلة البعدي

 
 :(  1112 ,دراسة ) منى 

ثر تدريس الرياضيات باستخدام نموذج ي العراق وهدفت إلى التعرف على أأجريت الدراسة ف
التعليم البنائي في تدريس المفاهيم الرياضية ، على تحصيل طلبة الصف األول المتوسط واتجاهاتهم 
نحو الرياضيات، وكان مجتمع البحث يتمثل بالمدارس المتوسطة التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد 

( طالبًا، حيث أن المجموعة التجريبية متكونة 22)الوصافة األولى ، وعينة البحث متكونة من 
( طالبًا ، وتم تكافؤ المجموعتين بالعمر الزمني للطلبة 22( طالًبا والضابطة متكونة من )03من)

 والتحصيل السابق لمادة الرياضيات في الصف السادس االبتدائي ، ودرجة الذكاء . 

صيلي ومقياس االتجاه نحو الرياضيات أما أدوات الدراسة فاستخدم الباحث االختبار التح
( لعينين مستقلتين ومعادلة ) كودر ة ريتشاردسون   t-testواستخدم وسائل إحصائية مختلفة منها ) 

  ما يلي0وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي  ،( ومعامل ارتباط بيرسون  23
 داللة إحصائية في اختبار التحصيل لصالح المجموعة التجريبية . يوجود فرق ذ -
  .داللة إحصائية في مقياس االتجاه نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية يوجود فرق ذ -

 
 : (1112ي ,العمر )دراسة  -

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس الهندسة المستوية  
بالطريقة  والتفكير الرياضي لدى طالب الصف األول الثانوي مقارنةً ، على التحصيل الدراسي 

على عينة قت الدراسة ا لهدف الدراسة تم استخدام المنهج شبه التجريبي ، حيث طب  التقليدية ، وتحقيقً 
ا من طالب الصف األول الثانوي ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين ( طالبً  023بلغ حجمها ) 

إحداهما تجريبية درست باب الهندسة المستوية في كتاب الرياضيات للصف األول  ،متساويتين
 ة .الثانوي باستخدام نموذج التعلم البنائي ، واألخرى ضابطة درست الباب نفسه بالطريقة التقليدي

ق على عينة الدراسة اختبار " تحصيلي " في باب الهندسة المستوية ، ومقياس للتفكير الرياضي طب  
ا ق كل من االختبار التحصيلي ومقياس التفكير الرياضي قبلي  وقد طب   ،يشمل بعض مظاهر التفكير

 المصاحب  ا ، والختبار فروض الدراسة تم تحليل البيانات باستخدام تحليل التباينوبعدي  
 (ANCOVA 0 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية ) 
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(  بين متوسط درجات تالميذ  α ≤.05 3وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ) لالختبار ككل ولكل 

 مستوى على حدة ( لصالح المجموعة التجريبية .

( بين متوسطي درجات تالميذ  α ≤.05 3وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
ضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير الرياضي للمقياس ككل المجموعتين التجريبية وال

ولمظاهر 0 التعميم ، االستقراء ، التعبير بالرموز ، التفكير المنطقي ، البرهان الرياضي لصالح 
(  بالنسبة لمظهر α ≤.05  3المجموعة التجريبية بينما كانت الفروق غير دالة عند مستوى )

 االستنباط .

 (:, Prediger  2007).بردجر.دراسة -
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر النماذج البنائية العقلية في عالج المفاهيم الخاطئة حول  

زوجًا من  06وقد استخدمت الباحثة أسلوب المقابالت الشخصية الكتابية مع  ،الكسور ومضاعفاتها
وقد  ،في مدينة دورتمند األلمانيةتلف المدارس خمن م ،الطلبة من الصف السابع إلى الصف العاشر

 ..................استطاعت الباحثة تحديد مستويات الصعوبات للطلبة في تعاملهم مع الكسور
واستخدمت النماذج  ،لدى طلبة الصفوف السابقة طأوقد ثبت للباحثة عدم وجود مفاهيم خ 

العقلية البنائية لدى نفس الطلبة في تعديل تصوراتهم الخاطئة ، وقد بينت النتائج الفروق الحاصلة 
في المقابالت التقريرية القبلية والبعدية بين الطلبة بعد دراستهم التجريبية وعمق التغير المفهومي 

 الحاصل لديهم .
 
 (:1112,.ملوح.وأبو.عفانة).دراسة.-

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية لدى طالب الصف      
لدى ، وتحديدها والوقوف على أثر النموذج المقترح في عالج تلك التصورات  ، السابع األساسي بغزة

الطالب منخفضي التحصيل في الرياضيات ومدى احتفاظهم بالمفاهيم الرياضية التي تم عالجها 
وفي  ،صي للكشف عن التصورات الخطأيشخت لذا قام الباحثان بإعداد اختبار استخدام النموذج ،ب

% 03ضوء ذلك االختبار حدد الطالب ذوي التحصيل المنخفض وهم الطالب الذين حصلوا على 
% فأكثر ، وبذلك 23ن لديهم تصور خطأ للمفاهيم الرياضية بنسبة أو الذين تكو   ، من المفاهيم

وباستخدام اإلحصائي )ت(  ًة ،ق عليها النموذج المقترح مباشر عينة البحث التجريبية التي طب   تحددت
وكشفت النتائج عن التصورات ، ( ²والنسبة المئوية واختبار حسن المطابقة )كا، لعينتين مرتبطتين 

عالج  وفاعلية النموذج المقترح في، طالب منخفضي التحصيل الالخطأ للمفاهيم الرياضية لدى 
 .التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية ، واحتفاظهم لتلك المفاهيم
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 : ( 1112,اوي نالشط)دراسة  -
إلى تقصي أثر التدريس وفق نموذجين للتعلم البنائي في تحصيل طالب  هذه الدراسة هدفت 

مع التدريس وفق الطريقة التقليدية ، وقد تناولت الدراسة  مقارنةً  ،ياتضالصف التاسع في الريا
ن من أربعة أطوار ، والنموذج الذي نموذجين من نماذج دورة التعلم هما 0 نموذج دورة التعلم المكو  

موزعين على ثالث شعب متكافئة ، تم اختيارها  اطالبً  032تكونت عينة الدراسة من ي ، و بطوره باي
حوارة الثانوية الشاملة للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى ، ا من مدرسة عشوائي  

 ، ا على مجموعات الدراسة الثالث بواقع مجموعتين تجريبيتينوتم تخصيص الشعب الثالث عشوائي  
 ي،بين من أربعة أطوار، ودرست الثانية وفق نموذج بادرست األولى وفق نموذج دورة التعلم المكو  

أما المجموعة الضابطة فدرست وفق الطريقة االعتيادية ، وتم بناء اختبار تحصيلي طب ق قبل إجراء 
 ايومً  02س المحتوى التعليمي لمدة الدراسة وبعدها على جميع مجموعات الدراسة ، وتم تدري

زى الستراتيجية بالطرائق الثالث ، وعند تحليل نتائج الدراسة تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية تع
التدريس لصالح المجموعتين التجريبيتين ، ووجود فروق في تحصيل الطالب في كل من المفاهيم 

تيجية التدريس لصالح المجموعتين التجريبيتين على اوالتعميمات وحل المسائل الرياضية تعزى الستر 
لرياضية ، وعدم وجود الطريقة التقليدية ، وعدم وجود فروق في تحصيل الطالب في الخوارزميات ا

فروق بين متوسطات أداء طالب المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية تعزى الستراتيجية التدريس 
ما على ، مما يعني عدم اختالف النموذجين البنائيين المستخدمين في الدراسة عن بعضهما في أثره

 تحصيل طالب الصف التاسع .
 
 ( : 4002دراسة ) مطر , -

الدراسة إلى معرفة أثر استخدام كل من استراتيجيتي كلوزماير وديفنز في التدريس  هدفت هذه 
، على اكتساب طالب الصف الثامن األساسي للمفاهيم الرياضية ، وقد تكونت عينة الدراسة من 

( طالبًا من طالب الصف الثامن االساسي، حيث قام الباحث باختيار عينة قصدية تتكون من 002)
( طالًبا ، وقد 72عبتين تجريبيتين وشعبة ضابطة( وكان عدد الطالب في كل شعبة )ثالث شعب )ش

( فقرة من نوع 73استخدم الباحث في هذه الدراسة اختبار المفاهيم الرياضية الذي تكون من )
 االختيار من متعدد.

ة احصائي ا بين متوسط درجات طالب ت نتائج الدراسة على وجود فروق دال  وقد دل   
موعتين التجريبيتين ، والمجموعة الضابطة ، لصالح  المجموعتين التجريبيتين، كذلك عدم وجود المج

فروق دالة إحصائي ا بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولى مرتفعي التحصيل ، الذين 
ثانية الذين يدرسون باستخدام استراتيجية كلوزماير ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة لتجريبية ال

 . ديفنز  يدرسون باستخدام استراتيجية
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 :(1112,.)موافي.دراسة-
لية ) اإلنترنت( على هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام شبكة المعلومات الدو  

طالبات الفرقة الثالثة مفاهيم الرياضية والقدرة على التفكير االبتكاري لدى تنمية بعض 
 .بجدة.التربية.بكلية.)رياضيات(

) رياضيات( ،  الفرقة الثالثةب( طالبة من الطالبات المعلمات 77وقد تكونت عينة الدراسة من )     
ت الباحثة لهذه وقد أعد   ة.ةةمت عينة الدراسة إلى مجموعتين األولى تجريبية والثانية ضابطس  وق  
 0 التالية.األدوات.راسةالد
مفاهيم إلى قياس تحصيل الطالبات لبعض  يهدف هذا االختباراختبار المفاهيم الرياضية 0  -0

وعددها  إكمال الفراغوقد تمت صياغة مفرداته من نوع أسئلة ، الرياضيات قبل وبعد تجربة البحث 
( مفردة 72مفرداته ) عدد لك بلغ( مفردة ، وبذ23( مفردة ، ومفردات الصواب والخطأ وعددها )22)

 .وتطبيق.وفهم.تذكر.0.اليةالت.المعرفية.المستويات.عند
 0( دقيقة وهي03اؤها )ر جإأنشطة ويستغرق  ةاختبار مهارات التفكير لتورنس يشمل االختبار ثالث -2

وهو يقيس درجة ااًلصالة ، والنشاط الثاني تكملة الصور وهو يقيس  ،النشاط األول تكوين الصور
 . ........... دائرة 06ويتكون من  ، والنشاط الثالث األشكال المتكررة ) الدوائر( ، المرونة والطالقة

 0مايلي.على.الدراسة.نتائج.دلت.وقد  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات المعلمات في اختبار المفاهيم في  -

في التطبيق القبلي والبعدي لصالح  ،كل مجموعة من المجموعتين )التجريبية والضابطة(
 .البعدي.التطبيق

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات بالمجموعتين في التطبيق البعدي  -
 . .                     الختبار المفاهيم الرياضية لصالح درجات طالبات المجموعة التجريبية

متوسطي درجات الطالبات في اختبار قدرات التفكير  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين -
التطبيق البعدي  ياالبتكاري الشكلي لتورنس الصورة )ب( بالمجموعتين التجريبية والضابطة ف

 .التجريبية.المجموعة.طالبات.لصالح
 
 : ( 1112,التودري )دراسة  -

م وطبيعة نموذج دورة ءدراسة إلى إعادة صياغة وحدة حساب المثلثات بما يتالال هذه هدفت 
التعلم كأحد نماذج النظرية البنائية ، ومعرفة فاعلية نموذج دورة التعلم في تعلم المفهوم ، باإلضافة 
إلى معرفة فعالية نموذج دورة التعلم المستخدم في تفوق طالب الصف األول الثانوي في جمهورية 

 .ليهم عند دراستهم وحدة حساب المثلثات المقررة ع،مصر العربية 
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تحليل ، تركيب ،  0ا من إعداده في مستويات التفكير العلياا تحصيلي  استخدم الباحث اختبارً  
والمتضمنة في وحدة حساب المثلثات ، باإلضافة إلى اختبار في التفكير االبتكاري من ، تقويم 

إعداده ، واختبار ذكاء من إعداد جون رافن ، وخلصت نتائج الدراسة إلى أن التدريس وفق نموذج 
ذو أثر إيجابي في ارتفاع مستوى التحصيل ، كما أنه ذو أثر إيجابي في ، دورة التعلم المستخدم 

كل من التحليل والتركيب والتقويم كأحد مؤشرات التفوق الدراسي  ، فاع مستوى الطالب في ارت
باإلضافة إلى األثر اإليجابي في ارتفاع مستوى التفكير االبتكاري كأحد مؤشرات التفوق الدراسي 

أثر إيجابي مقارنًة مع الطريقة التقليدية و وأظهرت النتائج أيًضا أن نموذج دورة التعلم المستخدم له 
بدرجة منخفضة في رفع مستوى الذكاء لدى الطلبة كأحد مؤشرات التفوق الدراسي مقارنًة بالطريقة 

 التقليدية.
 
  :(1111)ظمطر ؟دراسة-

اظ تفهدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام القصة في تنمية المفاهيم الرياضية واالح 
( تلميًذا وتلميذة من 00وقد تكونت عينة الدراسة من )، بها لدى تالميذ الصف  األول األساسي بغزة 

الصف األول األساسي ، حيث قام الباحث باختيار عينة قصدية تتكون من شعبتين ، إحداهما تالميذ 
( تلميذا وتلميذة ، واألخرى 70( تلميذة ، )23( تلميًذا ، )20تمثل المجموعة التجريبية وتتكون من )

( تلميذًا وتلميذة . وأعد الباحث مادة تعليمية 70( تلميذة ، )23ا ، )( تلميذً 20ضابطة تتكون من)
 ....مةةةةةللمفاهي اارً ةةةةةة ، واختبةةيم الرياضيةةةالمفاه نتم  ةةةي تضةةةةوعة من القصص التةةةةةة عن مجمار ةةةعب

ن.الرياضية  ..متعدد.من.اختيار.من.فقرة.03من.تكو 
 0.يلي.ما.على.الدراسة.نتائج.دلت.وقد     
توجد فروق دالة إحصائي ا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ) الذين تعلموا بأسلوب  -

( ، وذلك في دومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة )الذين تعلموا باألسلوب المعتا ،القصة(
 ..التجريبية.المجموعة.تالمذة.لصالح.،الرياضية.المفاهيم.تنمية
ومتوسط درجات  ، دالة إحصائي ا بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبيةتوجد فروق  -

 تالميذ المجموعة الضابطة وذلك في تنمية المفاهيم الرياضية لصالح تالمذة المجموعة التجريبية 
درجات  توجد فروق دالة إحصائي ا بين متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية ومتوسط  -

 تلميذات المجموعة الضابطة وذلك في تنمية المفاهيم الرياضية لصالح تلميذات المجموعة التجريبية 
بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية ومتوسط درجات  اال توجد فروق دالة إحصائي   -

 .ةالرياضي.المفاهيم.تنمية.في.وذلك.التجريبية.المجموعة.تلميذات
ا بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار دالة إحصائي   ال توجد فروق -

 اظ بالمفاهيم الرياضية .فالتطبيق المؤجل ، وذلك في االحت ودرجاتهم في
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 :  (1112,القيسي )دراسة  -

هدفت هذه إلى معرفة أثر خرائط المفاهيم في تحصيل طلبة المرحلة األساسية وتفكيرهم  
ا موزعين على مجموعتين تجريبية وضابطة طالبً  62نت عينة الدراسة من الناقد في الرياضيات ، تكو  

، إذ قام الباحث بتدريس طالب المجموعة التجريبية وفق خرائط المفاهيم ، وطالب المجموعة 
ار التفكير الناقد ا في الرياضيات ، واختبا تحصيلي  اختبارً  الضابطة وفق الطريقة االعتيادية ، وقد أعد  

على غرار اختبار واطسن _ جليسر ، مكون من خمسة أبعاد هي 0 معرفة االفتراضات ، والتفسير ، 
، لت النتائج ل  ق االختباران على المجموعتين ، وح  وتقويم الحجج ، واالستنتاج ، واالستنباط ، وطب  

ريبية والمجموعة الضابطة في وأسفر التحليل عن وجود فروق في متوسطات درجات المجموعة التج
طات درجات المجموعة ساالختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية ، ووجود فروق بين متو 

عدا ، ، واألبعاد السابقةية في اختبار التفكير الناقد ككلالتجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريب
 ا.إحصائي   االستنباط الذي لم يكن الفرق فيه داال  

 
  :.(1112,.اهلل.حسب).دراسة-

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية التدريس المنظومي العالجي عند تدريس المفاهيم  
الرياضية المتضمنة في وحدة " مفاهيم وتعاريف هندسية " المقررة على تالميذ الصف األول 

 التقليدية. .العالجية.بالطرق.مقارنةً .وذلك.اإلعدادي
( طالبًا من فصلين بمدرسة الكفراوي اإلعدادية بدمياط 62تكونت عينة الدراسة من )قد و  

( طالبًا واألخرى مجموعة ضابطة وعدد 02هما مجموعة تجريبية وعدد طالبها )احدإالجديدة ، 
 ( .03طالبها )
( 23من ) انً وقد استخدم الباحث اختبارًا تحصيلي ا من نوع اإلكمال والصواب والخطأ مكو   

  0يلي.ما.على.الدراسة.نتائج.دلت.وقد.،.فقرة
ا بين متوسطي درجات مجموعتي البحث في التطبيق البعدي لالختبار توجد فروق دالة إحصائي   -

 الح تالميذ المجموعة التجريبية .التحصيلي ، لص
 
 : ( 1111,إسماعيل )دراسة  -

التعلم المكون من أربعة أطوار 0 هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج دورة  
التهيئة ، واكتشاف المفهوم ، واقتراح التفسيرات والحلول ، واتخاذ القرار ، وذلك أثناء تدريس المفاهيم 
الرياضية المتضمنة بوحدة المجموعات بالصف األول اإلعدادي في تحصيل الطالب لهذه المفاهيم 

ى بقاء أثر التعلم لدى الطالب ، وفي تنمية التفكير تذكر ، فهم ، تطبيق ، وعل 0ومكوناته الفرعية
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ائهم ر بنظ وقدراته الفرعية ) الطالقة الفكرية ، المرونة التلقائية ، األصالة (، مقارنةً ،  اإلبداعي لديهم
الدارسين لنفس المفاهيم بالطريقة االعتيادية ، باإلضافة إلى التعرف على العالقة بين تحصيل طلبة 

 عدادي في المفاهيم الرياضية المتضمنة بوحدة المجموعات وتفكيرهم اإلبداعي ، الصف األول اإل
ا وطالبة ، موزعين على أربع شعب صفية في مدرستين ( طالبً  066تكونت عينة الدراسة من ) وقد 

، إحداهما للذكور واألخرى لإلناث  ،العربية  يا في جمهورية مصرالمن بمدينة سمالوط في محافظة
( طالبة ، وقام الباحث بتدريب معلمي المجموعة التجريبية على تدريس المفاهيم  07بواقع ) 

 .الرياضية المتضمنة بوحدة المجموعات وفق دورة التعلم من خالل الدروس المعدة لهذا الغرض
عداد أوراق عمل  الباحث حصة صفية ، كما قام 00استغرقت التجربة  بتحليل محتوى الوحدة وا 

يق اختباري التحصيل والتفكير اإلبداعي قبل التجربة وبعدها، كما أعاد تطبيق وتم تطب الطالب،
                  وقد لقياس بقاء أثر التعلم ، (بعدي مؤجل ،)اختبار التحصيل بعد ثالثة أسابيع

شارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل وبقاء أثر التعلم وفي القدرة أ
التفكير اإلبداعي تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية ، وأوصى الباحث  على

بإجراء دراسات للمقارنة بين استخدام نموذج التعلم المستخدم ، واستراتيجيات أخرى في تدريس 
 المفاهيم الرياضية في فروع الرياضيات األخرى وعلى طالب المراحل المختلفة .

 

 ( :  John , 4000)دراسة جون  -
هذه الدراسة هدفت إلى استقصاء العالقة بين فهم المعلمين لمفهومي التعلم والتعليم من وجهة  

نظر البنائية وتحصيل الطالب ، كما هدفت إلى استقصاء العوامل المؤثرة على فهم المعلمين 
أثر استخدام المنحنى لمفهومي التعلم والتعليم من وجهة نظر البنائية ، باإلضافة إلى استقصاء 

البنائي في التدريس على أداء الطالب في ، الرياضيات ولجمع بيانات الدراسة المتعلقة بالهدفين 
األول والثاني استخدم الباحث استبانة ، ولجمع البيانات المتعلقة بالهدف الثالث استخدم الباحث 

أن نظرة المعلمين إلى كل من التعلم  اختباًرا تحصيلي ا ، وقد أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى
والتعليم تؤثر على تحصيل الطالب ، وأن موقع المدرسة وخبرة المعلم والجنس واألقلية جميعها 

 .إيجابي ا في تعلم الطالب ا أن للبنائية أثراً مقة في فهم المعلمين للبنائية ، كعوامل لها عال
 
  (:.2222,.الخير.)أبو.دراسة.-

في تعلم  ،للتعرف على األخطاء الشائعة لدى تالميذ الصف األول اإلعداديسعت الدراسة  
 ..لعالجها.مقترحات  .ووضع.المجموعة.مفاهيم

في ضوء نتائج تحليل وحدة المجموعات إلى مفاهيمها  ،حيث قام الباحث بإعداد اختبارين 
( 23ن االختبار من )الرياضية ، حيث تضمن االختبار األول اختبار تعاريف المفاهيم الرياضية وتكو  
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ن من متعدد واالختبار الثاني هو اختبار فهم المفاهيم الرياضية وتكو  من  اريسؤااًل من نوع االخت
اختار الباحث عينة عشوائية ممثلة لتالميذ الصف قد و  ، متعددمن يار من نوع االخت ( سؤااًل 23)

األول االعدادي في اإلمارات السبعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، وقد بلغ عدد أفراد العينة 
ت دل  قد ( مدرسة إعدادية ، و 23يمثلون ) ،( تلميذة 620، ) ا( تلميذً 022).وتلميذة  ا( تلميذً 0233)

المجموعات  عرفة مفاهيممتالميذ الصف األول اإلعدادي في  على أن هناك أخطاء كثيرة لدى النتائج
حيث أشار إلى االهتمام بطريقة التدريس المناسبة ، ، قدم الباحث بعض المقترحات العالجية قد و  ،

تدريب  لمبرمج ،ا االهتمام بالكتاب المدرسي ، االهتمام بالوسائل التعليمية ، االهتمام بالتعليم
المدرسين ، وأوصى الباحث بوضع وتجريب برنامج عالجي ودراسة أثر استخدامه في عالج 

 األخطاء التي يقع فيها التالميذ في ضوء نتائج البحث .
 
 (:Hackett>,1998.).تيكاه.دراسة.-

في  طأهدفت الدراسة إلى النظر في أداء الطالب الذين كتبوا عن أخطائهم ومفاهيمهم الخ 
بالمقارنة مع الطالب الذين لم يكتبوا  ،صطالحية رياضية صحيحةإباستخدام لغة ، جمل كاملة 

م الباحث الفصول الدراسية س، ولتحقيق ذلك ق طأهم الخمباستخدام جمل كاملة عن أخطائهم ومفاهي
 . ضابطة لمساق التفاضل التطبيقي في تخصص جامعي إلى مجموعة تجريبية وأخرى

بتعلةةةةةيم المجموعةةةةةة الضةةةةةابطة والمجموعةةةةةة التجريبيةةةةةة ، حيةةةةةث كانةةةةةت المجموعةةةةةة  قةةةةةام الباحةةةةةث 
، وعةةن طريةةق  وقةةع بهةةا الطةةالبالتةةي  التجريبيةةة مطالبةةة بتصةةحيح مسةةائل عةةن طريةةق معرفةةة األخطةةاء

اإلجةةةراء المناسةةةب لحةةةل المشةةةكلة باسةةةتخدام لغةةةة اصةةةطالحية رياضةةةية صةةةحيحة وعةةةن طريةةةق  اسةةةتخدام
وقةةةد تةةةم تقيةةةيم أداء الطةةةالب باسةةةتخدام اختبةةةار ويلكسةةةون فةةةي النتةةةائج اسةةةتخدام مفةةةردات وجمةةةل كاملةةةة ، 

أن المجموعةةة التجريبيةةة كةةان متوسةةط أدائهةةا علةةى  ت النتةةائج النهائيةةة للمتطلةةب النهةةائي لهقسةةام ، ودل ةة
وأن الطةةةةالب فةةةةي ، فةةةةي نتةةةةائج المتطلةةةةب النهةةةةائي لهقسةةةةام  ،أفضةةةةل بكثيةةةةر مةةةةن المجموعةةةةة الضةةةةابطة

 كةةةررواذين اجتةةةازوا المتطلةةةب النهةةةائي وأكملةةةوا عمليةةةات التحليةةةل لهخطةةةاء لةةةم يلةةةاالمجموعةةةة التجريبيةةةة 
 .هم المفاهيمية ءأخطا
 
  :.(2222,.)عفانة.دراسة.-

ة وغير يمالمنت استراتيجيات العرض باألمثلة بعض هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر 
 . ............. ةيالهندسة التحليلالمنتمية على اكتساب طالب الصف العاشر بمحافظة غزة لمفاهيم 

، مدرسة الشجاعية بمحافظة غزة ر ب( طالبًا من طالب الصف العاش077نت عينة الدراسة من )وتكو  
أعد قد و  ، ( طالبًا في كل صف02،  02،  00،  02موزعين على أربعة صفوف دراسية كالتالي )
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واختبار تحصيلي لقياس مستوى اكتساب الباحث قائمة باألمثلة المنتمية وغير المنتمية ، 
 (..المستقيم.الخط.)معادلة.التحليلية.الهندسة.لمفاهيم.الطالب
 0.يلي.ما.على.الدراسة.نتائج.تدل  ؟وقد 

مثال منتمي "  –ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعات األربعة " تعريف  -
 -ر منتمي " . " مثال منتميمثال غي –منتمي مثال  -تعريف" . " تعريف –، " مثال منتمي 

 ..التحليلية.الهندسة.مفاهيم.تذكر.في.".منتمي.غير.مثال.–.تعريف
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعات األربعة في فهم مفاهيم  -

 ..الثالثة.المجموعة.لصالح.،.التحليلية.الهندسة
بين متوسطات درجات المجموعات األربعة في تطبيق مفاهيم توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

 ..الرابعة.ةالمجموع.لصالح.،.التحليلية.الهندسة
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعات األربعة في اكتساب مفاهيم  -

 الهندسة التحليلية لصالح المجموعة الرابعة .
 
 : (Suparno , 6991)بارنوو دراسة س -

 The Commputer)اكاة الحاسب اآللي  حهدفت إلى تقصي أثر استخدام برامج م 
Simulation Programs)   ، على التغير المفهومي في مادة االحتماالت لطالب المدرسة الثانوية

( طالبًا في الصف الحادي عشر ، طبق الباحث عليهم  60عينة الدراسة على ) حيث اشتملت 
قبل أن يطبق عليهم البرنامج المقترح القائم على محاكاة الحاسب اآللي ، وبعد تنفيذ اختبارًا قبلي ا 

أظهرت النتائج ،  ق عليهم اختبارًا بعدي ا ، ومن خالل استخدام اإلحصائي )ت(برنامج المحاكاة طب  
كما تم تغيير بعض المفاهيم عن االحتمال ، وذلك من خالل ، أن المعرفة االحتمالية تحسنت 

 روا أفكارهم من خالل إعطاء تفسيرات لمفاهيمتغييرهم لمخططات المفاهيم وطرق التفكير ، كما طو  
 حصائية بصورة دقيقة وواضحة.إ
 
 : ( , Oconnell 6991)أوكنيل دراسة-

بحث العالقة بين أنماط األخطاء المفاهيمية واإلجرائية خالل مسائل  إلى هدفت هذه الدراسة 
يدرسون مساق مدخلي في  ا( طالبًا جامعي  23ة من )ساالحتماالت ، ولتحقيق ذلك تكونت عينة الدرا

في فهم النص وأخطاء مفاهيمية وأخطاء  إلى أخطاء االحصاء ، وتم تصنيف األخطاءو   االحتماالت
ق الباحث تحليل معامل ارتباط المقبولية لتحديد الخطأ الشائع ، طب  قد اضية ، و إجرائية وأخطاء ري

 ،أوضحت جملة المتغيراتقد و ، وذلك على تكرارات أنماط معينة من األخطاء المفاهيمية واإلجرائية



59 
 

وضحت الدراسة أن شجرات التراكم أ  .أن القدرة العامة كانت عامل نجاح في حل مسائل االحتماالت
وظهرت عناقيد مسيطرة على  ،م مع مصفوفة معامل االرتباط لهخطاء اإلجرائية والمفاهيميةتتالء

أشارت نتائج الدراسة قد و  .ا مع نتائج تحليل معامل ارتباط المقبوليةشجرة التراكم مقدمة توافقًا مرئي  
 ذات اعتبار إلى أن الصعوبات في فهم النص والفقر في المهارات الرياضية كانت مسئولة عن نسبة

 . في األخطاء المالحظة في حل مسائل االحتماالت 
 

 :.األول.المحور.دراسات.على.التعقيب
  : بالنسبة لألهداف

هدفت غالبية دراسات هذا المحور إلى التعرف على أثر استخدام بعض استراتيجيات النظرية 1- 
 .البنائية في تشخيص  وعالج المفاهيم الرياضية الخاطئة 

دة صياغة وحدة رياضية أو التعرف على األخطاء ابينما هدفت بعض الدراسات إلى إع -2 
الرياضية الشائعة أو استقصاء العالقة بين فهم المعلمين لمفهوم التعلم والتعليم من وجهة نظر 

 (.John,2000(،)0222،)أبو الخير ،(  2330 ، البنائية كدراسة كل من )التودري

فقد هدفت إلى تشخيص وعالج التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية و أما الدراسة الحالية  
 لدى طالبات الصف الرابع األساسي ، وهي بذلك تتفق مع دراسات الجزء األول.

 
  :.الدراسة.ألدوات.بالنسبة

استخدمت غالبية الدراسات االختبار التشخيصي )قبلي بعدي ( أو االختبار التحصيلي  -0
 ..اإلكمال.أسئلة.أوز متعدد.من.االختيار.نوع.من
( 2330،مثل دراسة )منى  ،بعض الدراسات استخدمت مقياس االتجاه نحو الرياضيات -2

وبعضها  ،(2330 ،مثل دراسة )موافي ، وبعضها استخدم اختبار مهارات التفكير لتورنس
 وبعضها استخدم, ( 8112,استخدم اختبار ذكاء من إعداد جون رافن مثل دراسة )التودري 

وبعضها  ،(2330 ي،قد على غرار اختبار واطسن جليسر مثل دراسة ) القيسااختبار التفكير الن
الت الشخصية باقوبعضها استخدم الم (Hackett,1998.).استخدم اختبار ويلكسون مثل دراسة

 (., Prediger  2007) مثل دراسة

، وهذا زمتعدد.من.االختيار.نوع.استخدمت االختبار التشخيصي من أما الدراسة الحالية فقد  
 يتفق مع دراسات الجزء األول.
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 :بالنسبة للعينة المختارة  

 .استخدمت غالبية الدراسات عينة الدراسة من طالب المرحلة اإلعدادية  -0
 0 مثل دراسة كل من  ، طالب المرحلة االبتدائية عينتهم من ينما اختار البعضب.-2
 .( 2330 ، يالقيس)،  ( 2332 ،مطر  ) ، (, Prediger  2007),  ( 2332،مداح )
   كل من0 كدراسة، طالب المرحلة الثانوية  عض اآلخر اختار عينة الدراسة منبوال -0
 ، (0222،عفانة )، ( 2330 ،التودري )، (2332 ، العمري)،  (2300،سالم )
( 0991  ,Suparno). 
منى كل من 0)بينما اختارت باقي الدراسات عينة الدراسة من طلبة الجامعات كدراسة   -7
 .(, 0991 Oconnell),  (Hackett ,1998) ( ،2330موافي ، )، ( 2330،

عينة الدراسة من طالب الصف الرابع األساسي  الباحثة بالنسبة للدراسة الحالية فقد اختارت 
  ، (Prediger  , 2007) ) ، (2332،مداح )0 وهذا يتفق مع عينة الدراسة لكل من

 .( 2330 ي،القيس)، ( 2332،مطر  )
 

 0 بالنسبة لمنهج الدراسة
 .استخدمت غالبية الدراسات المنهج التجريبي  -0
 . (2332،العمري )بعضها استخدم المنهج شبه التجريبي كدراسة  -2
 ، ( 0222 ،أبو الخير)،(   John , 8111) واآلخر استخدم المنهج الوصفي كدراسة  -0

 .(, Oconnell 0991)،  (0222،عفانة )

أما الدراسة الحالية فقد استخدمت المنهج التجريبي ، وهذا يتفق مع المنهج المستخدم في  
 أغلب الدراسات.

 بالنسبة للنتائج : 
المستخدمة في ة استخدام االستراتيجيات يعالفأظهرت النتائج في جميع الدراسات التجريبية  -
 بالطريقة العادية . وعالج المفاهيم الرياضية الخطأ لدى عينة الدراسة مقارنةً  نميةت
 لدى عينات الدراسة. خطأ تصورات الوصفية وجود كما أكدت الدراسات -

وقد أظهرت الدراسة الحالة فعالية استراتيجية بوسنر في تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم 
ت الصف الرابع األساسي ، وهذا يتفق مع النتائج التي توصلت إليها أغلب الرياضية لدى طالبا
  دراسات هذا المحور.
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 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت استراتيجية بوسنر واستراتيجيات التغير المفهومي:
 
 (:1121دراسة )الزعانين ,  -

التغيير المفاهيمي لبعض هدفت الدراسة إلى استقصاء فعالية نموذج بوسنر في إحداث  
 هم بها ، تكونت عينة الدراسة منالمفاهيم الفيزيائية لدى طلبة الصف السادس بقطاع غزة واحتفاظ

شعبتين من شعب الصف السادس  على ( طالبًا من طالب الصف السادس األساسي موزعين 02)  
م ، وزعت هاتان  2303/  2332في مدرسة ذكور الزيتون االبتدائية بمحافظة غزة للعام الدراسي 

( طالبًا درست وحدة الرياح  72إلى مجموعتين 0 مجموعة تجريبية وعدد طالبها )  عشوائي االشعبتان 
ا درست ( طالبً  70دد طالبها ) والضغط الجوي باستخدام نموذج بوسنر ، ومجموعة ضابطة ع

ار المفاهيم الفيزيائية كاختبار قبلي وبعدي كما استخدم اختب الوحدة نفسها بالطريقة االعتيادية .
عد مضي شهر . أظهرت نتائج الدراسة أن التدريس باستخدام بق ب  خدم كاختبار احتفاظ حيث ط  است  

تغير المفاهيمي ، واالحتفاظ بالمفاهيم العلمية نموذج بوسنر له أثر ذو داللة إحصائية في إحداث ال
 . بالطريقة االعتيادية . وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات في ضوء هذه النتائج مقارنةً 

 
  (:1112,.البلعاوي).دراسة.-

راتيجيات التغير المفهومي في تعديل تهدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام بعض اس 
لدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة ، حيث تم اختيار عينة تجريبية  ،الخاطئةالمفاهيم الرياضية 

إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية ، وشعبتين لإلناث  ( شعب ، شعبتين ذكور7نة من )مكو  ، قصدية 
( طالبًا وطالبة ، حيث قام الباحث 023إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية ، وبلغ حجم العينة)

على عينة الدراسة التجريبية وباستخدام )ت( لعينتين ا وبعدي   اصي لهخطاء قبلي  يشخت ربتطبيق اختبا
باإلضافة إلى  يتا للتأكد من أن حجم الفروق جوهرية وليست نتيجة للصدفة ،إمستقلتين واختبار مربع 

 ةالنصفي سبيرمان وبراون للتجزئة ،اختبارات معامل ارتباط بيرسون لحساب االتساق الداخلي
 ..المتساوية.

  
ستراتيجيات التغير المفهومي التي اتبعها الباحث في تعديل إظهرت الدراسة فعالية أوقد  

 0 0           لنتائج التاليةاالمفاهيم الرياضية الخاطئة لطلبة الصف العاشر ومن خالل 
بين متوسط ( في االختبار البعدي  α ≤ 3.30ة إحصائية عند مستوى ) داللتوجد فروق ذات  -

 درجات طلبة المجموعة الضابطة الذين درسوا باستخدام استراتيجيات التغير المفهومي .
لبعدي بين متوسط ا ( في االختبارα ≤ 3.30توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
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درجات طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية ، ومتوسط درجات طالب 
 التجريبية الذين درسوا باستخدام استراتيجيات التغير المفهومي . المجموعة

 
 : ( 1112 ,العليمات)دراسة  -

بوسنر في إحداث التغير  نموذج هدفت الدراسة للتعرف على أثر التدريس باستخدام 
التغيير واحتفاظهم بهذا ، المفاهيمي لدى طالب الصف الثامن األساسي للمفاهيم الكيميائية األساسية 

اختيار شعبتين بشكل عشوائي من  ىحيث جر  ،في الفهم .وقد استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي
ا موزعين في شعبتين من شعب الصف طالبً  22أما عينة الدراسة فقد تكونت من ،ثماني شعب 

 ،ا طالبً  00المجموعة التجريبية وعددها  ، الثامن األساسي في مدرسة المفرق األساسية األولى للبنين
ا وقد جرى طالبً  02ريسها باستخدام نموذج بوسنر ، المجموعة الضابطة وعددها دت ىوقد جر 

 تدريسها بالطريقة العادية .وقد استخدم الباحث أداتين هما 0 
منها  رة ذات أربعة بدائلقف 73وتضمين  ،اختبار المفاهيم الكيميائية األساسية )قبلي بعدي(  _0  

 حول المفهوم . خطًأ اً وباقي البدائل تمثل أفكار ،  صحيح واحد بديل
حضير اليومي خطة للت 02مذكرات التحضير اليومي حيث قام الباحث بإعداد وتطوير  _2

 المكونات األساسية للذرات ، تنظيم العناصر في مجموعات ، تفاعالت العناصر. للمواضيع التالية 0
 ≥ α)وقد توصلت الدراسة إلى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

قبل المعالجة التجريبية وبعد االنتهاء منها لصالح  ،بين متوسطي أداء المجموعة التجريبية (.30
 األداء بعد المعالجة التجريبية .

إال ،وجود تحسن واضح في معرفة أداء الطلبة عند كال المجموعتين بمفاهيم الكيمياء األساسية  -
وربما يعزى ذلك إلى طريقة التدريس التي تميزت بها طريقة  ،أنه أكبر عند طلبة المجموعة التجريبية

لمفاهيم وهذا يدلل على أثر النموذج في تحسن فهم الطلبة ل، بوسنر أكثر من الطريقة العادية 
 سواء . الكيميائية األساسية والصعبة على حد  

 
 :(  1112السيد , )دراسة  -

البديلة  التصورات ة نموذج بوسنر في تصويبيالفعهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى  
 .بسوهاج لدى طالبات شعبة رياض األطفال بكلية التربية ، لبعض المفاهيم العلمية والرياضية

المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي )تصميم المجموعة الواحدة  ةاستخدمت الباحثوقد  
 وبتطبيق القياس القبلي والبعدي( .

قامت الباحثة بتطبيق الدراسة على مجموعة من طالبات الفرقة الثالثة شعبة الطفولة بكلية  
     0 األدوات التالية  ةالتربية بسوهاج .استخدمت الباحث
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 تشخيصي في صورة اختيار من متعدد حول بعض المفاهيم الرياضية . اختبار  -
اختبار تشخيصي لتحديد التصورات البديلة حول بعض المفاهيم العلمية في صورة اختيار من   -

تم تحديد نوعية  ماك، الترجمة ، التفسير ، التمييز ، حل المشكلة  0في عدة مستويات هي ،متعدد
 وى .الفهم الخاطئ أسفل كل مست

 وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة ما يلي 0
وجود تصورات بديلة حول بعض المفاهيم الرياضية لدى طالبات الفرقة الثالثة شعبة الطفولة بكلية  -

 0 وهذه المفاهيم هي  ، التربية بسوهاج
 هيم العدد ، المفاهيم الهندسية .مفاهيم المجموعة ، مفا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات عينة البحث في التطبيق القبلي  -
 ضية لصالح التطبيق البعدي .احول المفاهيم الري، والبعدي الختبار التصورات البديلة 

 
 (:1112دراسة )السامرائي وقدوري , 

غيير المفاهيم تر في ننموذج بوسأأثر استخدام  التعرف علىهدفت هذه الدراسة إلى   
 الرياضية والتحصيل لدى طالب الصف الثاني المتوسط.

 بالط ثانوية اختيارتم ، حيث ن التصميم التجريبي واالختبار القبلي والبعديااستخدم الباحث  
 بةلالط من المناسب العدد لتوفر ، تجربةلل اً ميدان بعقوبة بصورة قصدية لتكون في بنينلل داءهالش

 كمجموعة اهإحدا ددتوح   ،اعشوائي   األربع اهمن شعب شعبتين اختيار تم، المدرسة إدارة وتعاون
موزعين على  اطالبً (  (50ثالبح عينة طالب عدد . بلغتجريبية كمجموعة واألخرى ضابطة

 . بالتساوي المجموعتين

 ومن ، السابقة سنةلل في الرياضيات التحصيل ناحية من المجموعتين تكافؤ من التأكد تم 
 ذات يمهالمفا تحديد اختبار ناحية من وكذلك، مصفوفات لل افنر ر اختبا تطبيق بعد الذكاء ناحية
 .تم استخدام األدوات التالية0 البحث عينة لدى الخاطئ مهالف
 المجموعة يمي لتدريسهلمفاا التغيير في بوسنر أنموذج وفق تدريس خطة دادإع ،العالجي الختبارا

 التحصيلي. الضابطة،االختبار المجموعة لتدريس الطريقة العادية وفق تدريس خطة داد، إع التجريبية
  
 كال االختبارين في التجريبية المجموعة ي تفوقلوالتحصي العالجي االختبارين نتائج رتهأظ 
 .االعتيادية بالطريقة الذين درسوا الضابطة المجموعة طالب ىلبوسنر ع بأنموذج درسوا والذين
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  : ( 1116,الباوي وخاجي )دراسة  -
ر في تعديل نأثر استخدام نموذجي التعلم البنائي وبوس التعرف علىهدفت هذه الدراسة إلى   

التصورات الخاطئة لبعض المفاهيم الفيزيائية لدى طالب معاهد إعداد المعلمين واتجاهاتهم نحو 
 المادة .
من مجموعتين تضبط ، التصميم التجريبي واالختبار القبلي والبعدي  والباحثة استخدم الباحث 

 منهما األخرى . كل  
تم اختيار ، تم اختيار معهد إعداد المعلمين في بعقوبة بوصفه عينة للمعاهد بصورة قصدية  

ا( يدرسون باستخدام نموذج التعلم طالبً  20إحدى الشعبتين بالمعهد لتكون مجموعة تجريبية أولى )
ا( يدرسون باستخدام نموذج طالبً  22والشعبة األخرى لتكون مجموعة تجريبية ثانية ) ، CLMلبنائي ا

واختبار المعلومات ، وذلك بعد التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيل الدراسي  ،بوسنر
 واختبار الذكاء والعمر الزمني .، الفيزيائية 
، أداتين هما اختبار قبلي بعدي من نوع االختيار من متعدد  أدوات الدراسة تمثلت في إعداد 

 .الفيزياء  مادة مقياس االتجاه نحو
 وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يأتي 0 

( بين مجموعتي البحث فيما  α ≤ 3.32عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  _
  .يتعلق بتعديل التصورات الخاطئة

( بين مجموعتي البحث لصالح  α ≤ 3.32وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  _
 في االتجاه نحو مادة الفيزياء . ،المجموعة التجريبية األولى

ريس مادة العلوم العامة دباعتماد نموذجي التعلم البنائي وبوسنر في ت والباحثة الباحث ىوقد أوص
 لدورهما المؤثر في تنمية االتجاه نحو مادة الفيزياء . ،ن)الفيزياء( في معاهد إعداد المعلمي

 
 :((Habre&Abboud,2005وعبود.حبري.دراسة.-

هدفت الدراسة إلى دراسة أثر استخدام استراتيجيات التغير المفهومي في تعديل التصورات  
وقد  ،بالجامعة األمريكية اللبنانية في بيروت ةفي التفاضل والتكامل في األقسام العلمي ،البديلة

فكرة عامة عن وجود مفاهيم خطأ لدى الطلبة ،  خذاستخدم الباحثان أسلوب المقابالت الشخصية أل
 قسم اآلخروال ،قسم مجموعة ضابطة،  ةميلن من األقسام العيدراستهما على قسم ياومن ثم أجر 

لمفاهيم الواردة في مناهج التفاضل والتكامل لدى لا خيصي  وقد استخدم الباحثان اختبارًا تش،  تجريبية
راتيجيات التغير المفهومي في باحثين أثر استا اتضح للا وبعدي  الطلبة ، وبعد تطبيق االختبار قبلي  

  .التقليدية.التدريس.طرق.نظيرتها.على.وتفوقها.،.الطلبة.لدى.الخطأ.المفاهيم.تعديل
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 :(Christou&Vosniadou,2005)ووفوسنيادز كريستو .دراسة.-
راتيجيات التغير المفهومي في طريقة تفسير الطالب ت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استهدف 

 ا وطالبً  22 من عينة التجربة تكونت للرموز الجبرية ، وتأثير ذلك على البنى المعرفية لديهم ، وقد
 00سنة ،  02-07عمرية من من الصف التاسع ، وبحدود  20من الصف الثامن ،  06 .طالبة

قسمين ومجموعتين ضابطة  إلى طالب ، من طلبة مدارس أثينا وقد انقسم الطالب 26طالبة و 
م الباحثان استبيانان للمجموعتين حول المفاهيم الجبرية األولية لدى الطلبة ، وقد دوتجريبية ، وقد ق

 0.التالية.المفاهيم.من.االستبانة.نتتكو  
استراتيجيات  ( وبعد تطبيق∞-، )( ∞ ، )األعداد الحقيقية  ،األعداد الصحيحة  ، األعداد الطبيعية

التشبيهات وتطبيق االستبانة  البعدية وتحليل نتائج االختبار باستخدام اختبار التباين األحادي ، وجد 
  ..           فاهيم الجبرية أوضح للطلبةمأصبحت نتائج االختبار أقوى والا ، و قوا بعدي  أن الطلبة تفو  

 
 :.((Vamvakoussi.&Vosniadou,2004وفوسنيادو.فامفاكوسي.دراسة.-

القائمة على التعلم  ،هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية فوسنيادو المعرفية 
 نتحول األعداد النسبية ، وقد تكو   المفاهيمية في إحداث التغير الالزم في بني الطلبة، القصدي 

 ،الدراسة من استبانة من محورين رئيسين 0 محور يهتم بالصور المتماثلة لهعداد النسبية أدوات
 06والمحور الثاني اهتم بتمثيل األعداد النسبية على خط األعداد ، أما عينة الدراسة فتكونت من 

عشرة سنة  سأثينا ممن لم تتجاوز أعمارهم الخما من طلبة المدارس اإلعدادية في منطقة فردًا عشوائي  
فقرة حول المفاهيم الواردة حول األعداد النسبية وتم  23ن من ، وقد تم إعداد اختبار تشخيصي مكو  

ا على نفس المجموعة وقد تبين تأثير استراتيجيات التغير المفهومي القائمة على التعلم تطبيقه بعدي  
أوصت الباحثة بعمل دراسات أخرى القصدي وقد تبين ذلك باستخدام اختبار لعينتين مرتبطتين ولذلك 

 حول التغير المفهومي لفاعليتها العالجية . 
 
  :.(.1112,.والطراونة.بعارة.)دراسة.-

لدى طالب  ،كانيكيةيهدفت هذه الدراسة إلى تشخيص المفاهيم البديلة لمفهوم الطاقة الم      
راتيجيات التغير تاس ةواختبار مدى فاعلي ،قبل تدريسهم المادة التعليمية ،الصف التاسع األساسي

وقد استخدم  ،بالصورة الصحيحة ةالمفاهيمي في مساعدة الطلبة على اكتساب المفاهيم العلمي
فقرة من نوع ) اختيار من متعدد ( بثالثة  06ن منتكو   ،الباحثان اختبارًا للكشف عن المفاهيم البديلة

من الصف التاسع األساسي في مدرسة  ا( طالبً 00المكونة من )دراسة الق على عينة وقد طب  ، بدائل 
لمفهوم الطاقة  المفاهيم البديلة  وقد أكدت النتائج شيوع العديد من ،الحسينية األساسية للذكور باألردن
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ا ( طالبً 02قت استراتيجية التغير المفاهيمي على عينة الدراسة التجريبية البالغة )الميكانيكية ، ثم طب  
( طالبًا بالطريقة التقليدية ، وقد أسفرت النتائج عن فاعلية 02رست المجموعة الضابطة البالغة )، ود

استراتيجيات التغير المفاهيمي في مساعدة الطلبة على اكتساب لفهم العلمي السليم لمفهوم الطاقة 
 بالطريقة التقليدية .  الميكانيكية  مقارنةً 

 
 ( : 4002,بلعربي وناجمي )دراسة  -

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تعديل التصورات البديلة لمفاهيم بنية المادة باستخدام طريقة  
( طالبًا من طالب السنة األولى علوم دقيقة 002التغير المفاهيمي ، تكونت عينة الدراسة من )

التقدير الكمي بالمدرسة العليا لهساتذة بالعتبة ، وقد تم استخدام التكرارات والنسب المئوية ونظام 
لالختبار واختبار )ت( كأسلوب إحصائي ، وقد بينت نتائج الدراسة أن تطبيق الطرق البنائية مثل 
اختبار األفكار البديلة ، وطريقة خرائط المفاهيم في المختبر أعطى فعالية معتبرة لتعديل األفكار 

( للفرق بين متوسط 2.0قيمة )البديلة ، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية لبدائل اختبار )ت( ال
ا في اختبار األفكار البديلة، وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند ا وبعدي  درجات هؤالء الطالب قبلي  

وتتفق هذه النتيجة مع ،( األمر الذي يؤكد وجود فروق لصالح التطبيق البعدي  α ≤ 3.3  مستوى )
ذج التعلم البنائي بهدف تعديل األفكار البديلة معظم الدراسات التي استخدمت أكثر من نموذج من نما

 .لعينات مختلفة حول مفاهيم الكيمياء والفيزياء
 
 :( Jose, 2003) دراسة جوز -

ساب طلبة اكتةواستراتيجيات التغير المفاهيمي في ، المنطقي التفكيرهدفت إلى معرفة تأثير  
نت الميكانيكا،الصف العاشر لمفاهيم  طلبة الصف العاشر  نةًا مة( طالب022عينة الدراسة من ) وتكو 

               . في إسبانيا

واآلخر ، بالتجربةء البدل ب ق قب، ط  المنطقي التفكيراس ةدهما لقيةارين0 أحةط ب   ق الباحث اختب 
  التجربة وبعدها.ل وط ب ق قب، الميكانيكا وعةة بموضةة المفاهيميةلقياس المعرف

المنطقي المجرد يغي رون مفاهيمهم البديلة  التفكير نتائج الدراسة أن الطلبة ذويأظهرت  
، متناسق كيب  معرفتهم المفاهيمية السابقة ذات تركانت سهولة إذا ةلصالح المفاهيم العلمية السليمة ب

العلمية المنطقي المحسوس مفاهيمهم البديلة لصالح المفاهيم  التفكير ن ذويةر الطلبة مفي حين يغي 
وهذا يشير إلى أن ؛ تناسقًال أق كيب  معرفتهم المفاهيمية السابقة ذات تركانت السليمة بسهولة إذا 

 المفاهيم البديلة نعملية التخلص مالمحسوس يعوق  التفكيرك البنية المعرفية للطلبة ذوي ةتماس
 لصالح المفاهيم العلمية السليمة.
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 : (1112دراسة) المومني وآخرون ,-
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المفاهيم البديلة التي يحملها طلبة الصف الرابع  

األساسي حول بعض الظواهر الكونية قبل التدريس ، وأثر دورة التعلم المعتمد بشكل رئيس على 
 نموذج )بوسنر وزمالئه ويتلي وودز( في معالجة هذه المفاهيم البديلة ، وقد استخدم الباحثون اختباراً 

فقرة ، طب ق على عينة الدراسة المكونة من  23تشخيصي ا من إعداد أربعة معلمين ، وقد تكون من 
 طالبًا من طالب الصف الرابع األساسي في مدارس األردن. 00

ت نتائج التطبيق على عجز  واضح في تفسير الظواهر الكونية لدى الطلبة المشاركين وقد دل   
 من الطلبة من تقديم التفسير العلمي المقبول. %23التغير المفهومي تمكن ، وبعد تطبيق استراتيجية 

 
 : (Sungur et al.,2001) آخروندراسة سنجر و  -

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة استراتيجية التدريس التكاملية للخارطة  
الجهاز الدوري في المفاهيمية ونصوص التغير المفاهيمي في فهم طالب المستوى العاشر موضوع 

احثون بمقابلة عشرة بم البديلة لهذا الموضوع ؛ قام الاإلنسان في مادة األحياء ، ولتحديد المفاهي
ودرس  طالب ، واستعانوا باألدب التربوي لتطوير اختبار قياس مستوى فهم مفاهيم الجهاز الدوري ،

باالستراتيجية التكاملية لنصوص التغير طالبًا ،  (26طالب المجموعة التجريبية ، وعددهم )
 .لتقليديةالمفاهيمي والخرائط المفاهيمية ، في حين درس طالب المجموعة الضابطة بالطريقة ا

بحثت الدراسة ثالثة متغيرات مستقلة هي0 استراتيجية التدريس ، والتعلم القبلي ، ومهارات  
حداري المتعدد ، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عمليات العلم ، كما تم استخدام تحليل االرتباط االن

أثر للمتغيرات الثالثة في فهم الطالب للجهاز الدوري اإلنساني ، كما وجد أن أثر االستراتيجية 
 .للمفاهيم البالتكاملية كان إيجابي ا في فهم الط

      
       : ( 1112عطايا , أبو  راسة )د -

برنامج لعالج األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية لدى طلبة هدفت هذه الدراسة إلى إعداد  
   الصف السابع األساسي بغزة حيث استخدم الباحث المنهجين الوصفي والتجريبي .

عداد اختبار ، حث بتحليل محتوى مقرر الجبر للصف السابع األساسي إلى مفاهيم اقام الب  وا 
  لتحليل .ن عملية اعشخيصي للمفاهيم الجبرية الناتجة ت

ا وطالبة في طالبً  2722من أصل  ،ا وطالبة طالبً  070نت عينة الدراسة الوصفية من تكو   
 في المدارس التابعة لوكالة الغوث في منطقة الوسطى بغزة .، الصف السابع األساسي 

أعد الباحث برنامج مقترح قائم على استراتيجية بوسنر للتغير المفهومي لعالج األخطاء  
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حيث استخدم الباحث لذلك مجموعة تجريبية )صف  ، الشائعة في وحدة الحدود والمقادير الجبرية
   .طالب وصف طالبات( ومجموعة ضابطة )صف طالب وصف طالبات( 

أظهرت النتائج فاعلية البرنامج المقترح لعالج األخطاء الشائعة في المفاهيم الجبرية لدى  
 أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىحيث  ،طلبة الصف السابع األساسي

  (α > 3.30  المجموعة ) ( في االختبار البعدي بين متوسط درجات ) طلبة _ طالب _ طالبات
الضابطة الذين درسوا بالطريقة العادية ومتوسط درجات ) طلبة _ طالب _ طالبات ( المجموعة 

 التجريبية الذين درسوا البرنامج المقترح لصالح المجموعة التجريبية .
التحصيل كما  يالتحصيل ومنخفض يللطالب _ للطالبات ( مرتفع بة _كذلك الحال بالنسبة ) للطل

أظهرت النتائج فاعلية البرنامج في االحتفاظ بالمفاهيم الجبرية التي تم عالجها لدى طالب  
الباحث بضرورة التعرف على أنماط الفهم الخطأ  صىوفي ضوء النتائج أو  الصف السابع األساسي .

واستخدام استراتيجية بوسنر واستراتيجيات التغير ، لدى الطالب وتشخيص األخطاء في المفاهيم 
 المفهومي قبل البدء في إجراءات التعلم الجديد .

 
 :.(.(Chiu,et.al.,2001وآخرينتشيو .دراسة.-

هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين استراتيجيتين من استراتيجيات التغير المفهومي وذلك في  
ا . ومن ثم التغير الحاصل على قيمة بياني    b + mx = y في معادلة الخط المستقيم   bإيجاد قيمة 

Y التدريس لمعرفي وطريقة ن استراتيجيتين تدريسيتين ، طريقة التناقض اا، وقد استخدم الباحث
                  .........ل ةةةي التحصيةةةل ومنخفضةةةيذ مرتفعي التحصيةةةةةمي للتالمةةةةةتوى األكاديةةةةالمس على ، ةةةةةديةةةةالتقلي

 ةستخدم الباحثان مجموعتين منفصلتين من المقابالت ، المجموعة األولى تمت قبل عمليا 
كان خاللها يكلف الطالب بمحاكاة ثالث  ، التدريس ، أما الثانية فتمت بعد عملية التدريس مباشرةً 

( طالبًا 233تجارب ورسم االستنتاج والحكم عليها ، تمت هذه المقابالت لعينة الدراسة المكونة من )
       ن يتجريبيتن يموا ألربع مجموعات ، مجموعتمن الصف التاسع في مدارس مدينة بيكين قس  

مجموعة طالب من المستوى المرتفع وأخرى من المستوى المنخفض ( درستا بطريقة التناقض )
ن ) مجموعة طالب من المستوى المرتفع وأخرى من المستوى ين ضابطتيفي ، ومجموعتالمعر 

طبق  ،ثر التعلمق اختبار بعدي لقياس بقاء أب  المنخفض ( درستا بالطريقة التقليدية المباشرة ، كما ط  
التدريس ، وقد أسفرت النتائج عن عدم وجود تأثير لطريقة التدريس  ةأشهر من انتهاء عملي 2بعد 

ا للتفاعل بين طريقة التدريس والمستوى التحصيلي للتالميذ على الطلبة ، وجود تأثير دال إحصائي  
، بينما استفاد طالب  حيث لوحظ استفادة طالب المستوى المرتفع من طريقة التناقض المعرفي

 . .التقليدية.التدريس.طريقة.من.المنخفض.المستوى
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  :.(Merenluoto&Lehtinen,2000).هتينينلو.ميرنلوتو.دراسة.-
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير استراتيجيات التغير المفهومي في عالج صعوبات تعلم  

  0             مت الدراسة إلى قسمينوقد قس  الرياضيات ، وخصوصًا وبشكل أوسع في المفاهيم العددية ، 
هم القبلية حول األعداد النسبية والحقيقية واستطاعة تقسم عني بإجابات الطالب حول معرف

استراتيجيات التغير المفهومي في تعليم تلك المفاهيم ، والقسم األخر تم عرض اختبار المفاهيم 
سنة تم اختيارهم  00-02دراسة التفاضل وأعمارهم  امن الطلبة الذين أنهو  673العددية على 

صف دراسي لهم نفس الظروف المحيطة ، وقد تضمن االختبار تعريفات  27من  اعشوائي  
وتصنيفات ومسائل معقدة في حقيقة األعداد النسبية والحقيقية ، ومن ثم تم إعداد إستراتيجيات 

  0.مفاهيم.ةأربع.عن.اإلجابة.لتشمل.المفهومي.التغير
 ..الحقيقية.األعداد.مفهوم.*
 ..النسبية.األعداد.مفهوم.*
 ..الدوال.اتصال.*
 ..الدوال.نهاية.نقطة.*

فروق واضحة  تفوجد ،من عينة الطلبة التشخيصية 222ق االختبار البعدي على وقد طب   
واستخلص الباحثان إحالل المفهوم السليم محل القديم في بنية  ،التجريبية ةبين العينتين لصالح العين

 .الطلبة المعرفية حول األعداد والدوال 
 
 : ( 1111‘ محمد  دراسة ) -

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد التصورات الخطأ لدى تالميذ وطالب المرحلتين اإلعدادية  
والتعرف على أثر فعالية بوسنر للتغير المفهومي والثانوية، حول مفهوم التكاثر في الكائنات الحية ، 

، وتكونت أداة الدراسة من اختبار تشخيصي لتحديد التصورات الخطأ وكذلك مصدرها على عينة 
الدراسة ، وأظهرت نتائج الدراسة وجود تصورات خطأ وشائعة بدرجة كبيرة لدى أفراد العينة ، كما 

 تراتيجيات التعليمية في تصويب التصورات الخطأ .أظهرت فعالية استراتيجية بوسنر وبعض االس
 
 :.(1111,شبر.)دراسة.-

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

( 26ائل من )بدمن نوع االختيار من متعدد بثالثة  ااستخدم الباحث اختبارًا تحصيلي  المفهومي ، وقد 
( طالبًا من مدرسة حمد الثانوية 20ق االختبار على عينة الدراسة المكونة من )ا ، حيث طب  بندً 
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ومجموعة  ،( طالباً 20مت عينة الدراسة إلى مجموعة تجريبية تكونت من )وقد قس   ، بالبحرين
( طالبًا ، وقد أسفرت النتائج عن كثرة أنماط الفهم الخطأ في أذهان الطالب 72ة تكونت من )ضابط

كبير في أداء الطالب  لمفاهيم موضوع الدراسة ، وقد أدت استراتيجيات التغير المفهومي إلى تحسن  
 .قت على الطريقة التقليدية في تصحيح الفهم الخطأ لدى الطالبوتفو  ، 
 
 (:1999 , المولى ) دراسة -

وبوسنر في ، ثر استخدام أنموذجي الدورة التعليمية هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أ 
 . في مادة الفسلجة الحيوانية لدى طلبة كلية التربية/جامعة الموصل ،التغير المفاهيمي

 مرحلتين 0أجريت هذه الدراسة في جامعة بغداد / كلية التربية )ابن الهيثم( وتضمنت وقد 
والبالغ  ،قت إجراءاتها على طلبة الصف الثالث / قسم علوم الحياةطب   المرحلة التشخيصية : -2

 اتشخيصي   اً اختبار  ةالباحث تطالب وطالبة في الفصل الدراسي الثاني ، وقد استخدم (100عددهم )
 امفهومً )27هناك ) . وأظهرت النتائج أنم ( مفهو 148ختيار من متعدد تضمن )من نوع ا اموضوعي  
  خطأ.ذا فهم 

في الفصل ، ت إجراءاتها على طلبة الصف الثالث / قسم علوم الحياة طبق  المرحلة العالجية :  -1
مت إلى ثالث مجاميع ا وطالبة، قس  ( طالبً 75وبلغت عينة البحث ) 98/22األول للعام الدراسي 

)العمر، الذكاء، معدل الصف الثاني، متساوية. وتم تكافؤ مجموعات البحث من حيث المتغيرات 
 ( وتم تدريس المجموعات الثالث كاآلتي 0يوالمستوى الثقافي لهب واألم )االختبار التشخيصي القبل

 (.Posnerالمجموعة التجريبية األولى درست وفق أنموذج بوسنر) -أ
 دورة التعلم. المجموعة التجريبية الثانية درست وفق أنموذج  -ب
 الضابطة درست بالطريقة االعتيادية. المجموعة -ج

ًا مؤلفًا من أسئلة مقالية وأسئلة موضوعية، وبعد إتمام التجربة اختبارًا تحصيلي   ةالباحث تعدأ 
برت عينة الدراسة باستعمال أداتين ، األولى اختبار اخت  .  االختبار التحصيلي ةالباحث تقطب  

التشخيصية ، والثانية اختبار خاص بالمرحلة  تحصيلي من نوع االختيار من متعدد في المرحلة
 العالجية .
خدام واست، ( Anova تحليل التباين األحادي )  خداموبعد معالجة البيانات إحصائي ا باست 

ودورة التعلم في ، ( Posnerأظهرت النتائج فاعلية أنموذجي بوسنر)،(  T.Testاالختبار التائي )
 إحداث التغير المفاهيمي في مادة الفسلجة الحيوانية لدى طلبة كلية التربية على الطريقة االعتيادية. 
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  :ز(2222.,الكرش).دراسة.-
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فهم طالب الصف األول اإلعدادي للمفاهيم المتضمنة  

استراتيجيات التغير المفهومي الصفية في إحداث التغير  ةفي وحدة المجموعات واختبار فعالي
ا من ا مكونً المفهومي لمفاهيم المجموعات لدى هؤالء الطالب . وقد استخدم الباحث اختبارًا تحصيلي  

وقد طب ق  مفردة من نوع الصواب والخطأ ( 23من متعدد ،  اريمفردة من نوع االخت 23 ( فقرة )73)
 02و ،طالبًا كمجموعة تجريبية 02)0 ( طالبًا 26على عينة الدراسة المكونة من )الباحث االختبار 

 .من مدرسة طارق بن زياد اإلعدادية بمدينة الدوحة (طالبًا كمجموعة ضابطة
اهيم ةةةوعة الطالب في المفةةةةدى مجمةةةةةةة لةةةةةة المفاهيميةةةةج عن تدني المعرفةةةةوقد أسفرت النتائ 

استخدام استراتيجيات التغير المفهومي في تكوين الفهم  يةحدة المجموعات ، وعلى فعالالمتعلقة بو 
 العلمي السليم للمفاهيم .

 
 : (  Adams,1995)آدمزدراسة  -

هدفت إلى الكشف عن فاعلية اآلالت الحاسبة البيانية وأنموذج التغير المفهومي على فهم  
حيث اشتملت عينة الدراسة على ثالث  مجموعات تجريبية الدالة لدى طلبة الكلية  في مادة الجبر ، 

 ومجموعة ضابطة .
أثناء دراسة المفهوم ، استخدم طالب المجموعة التجريبية األولى الحاسبات اآللية البيانية ،  

وشاركوا في نشاط بيتي لتغي ر المفاهيم، كما استخدم طالب المجموعة التجريبية الثانية اآلالت 
نية فقط أثناء دراسة الوحدة ، لم يشارك طالب المجموعة التجريبية الثانية في النشاط الحاسبة البيا

البيتي عن التغير المفهومي  خالل دراسة الوحدة ، في حين شارك طالب المجموعة التجريبية الثالثة 
لرابعة في النشاط البيتي في التغير المفهومي ولم يستخدموا الحاسبات اآللية البيانية ،المجموعة ا

 عملت كمجموعة ضابطة . 
أظهرت النتائج تفوق طالب المجموعة الثانية والثالثة على طالب المجموعة األولى بشكل   
 .وأن عامل النشاط البيتي كان له أثر واضح في التغير المفهومي ملحوظ ،

 
 : (Hameed,Hackling&Garnett,1993) دراسة حميد وهاكلينج وجارنت -

الدراسة إلى التعرف على فاعلية التدريس القائم على استخدام حقيبة تعليمية هدفت هذه  
محوسبة مبنية على منحى التغير المفاهيمي في معالجة المفاهيم الخطأ المتعلقة باالتزان الكيميائي ، 

في تصميم الحقيبة الحاسوبية على الشروط التي وصفها بوسنر و زمالؤه  الباحثون حيث اعتمد
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لتغير المفاهيمي ، استخدمت الحقيبة المحاكاة إلحداث التعارض المعرفي لدى الطالب، إلحداث ا
  . والتكيف في فهمهم

( طالبًا من طالب الصف الثاني عشر ، طب ق عليهم اختبار 03نت عينة الدراسة من )تكو   
 ( خطأً 06)د اكت شف من خالله وجود ( فقرة من نوع االختيار من متعدد ، وق72قبلي مكون من )

( دقيقة ، 23% من أفراد العينة . ثم عمل الطالب خالل الحقيبة التعليمية لمدة )22مفهومي ا لدى 
 وطب ق بعدها االختبار البعدي واختبار االحتفاظ .

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك تغيرات ذات داللة إحصائية في مفاهيم الطالب حول  
ا استعمال الحقيبة ، وأن التغير المفهومي الذي حدث لدى الطالب بقي مستقر  االتزان الكيميائي بعد 
وقد أدى استخدام هذه الحقيبة إلى إحداث التغير المفاهيمي لدى الطلبة بشكل  لفترة أكثر من شهر ، 

 ذي داللة.
 

 الثاني : ورالتعقيب على دراسات المح 

 بالنسبة لألهداف :
راتيجيات التغير المفهومي في استخدام بعض است معرفة أثرهدفت بعض الدراسات إلى  -0

حبري وعبود  )،  (2332 ،البلعاوي كل من0) الخاطئة كدراسة العلمية والرياضية تعديل المفاهيم
،2332)  ،(Christou&Vosniadou,2005) ،( 2337 ،ةنبعارة والطراو ) ،(يبلعرب 

 ،تشيو)،  (2330،عطايا )، (Sungur et al.,2001)،  (Jose, 2003)، ( 2337 ،وناجمي
2330 ) ،.(Merenluoto&Lehtinen,2000.) 

ر في إحداث التغير نلتعرف على أثر استخدام نموذج بوسبينما هدفت بعضها إلى ا  -2
، ( 2330،السيد )،  (2330 ،العليمات ),  (2303الزعانين ،  )كل من0 المفهومي كدراسة

،  (2330 ،وآخرون يومنمال)،  (2336 ،ي وخاجيو البا)،  (2332)السامرائي وقدوري ، 
 .(Hameed,Hackling & Garnett,1993)،  (0222،المولي )
إلى معرفة أثر استخدام  ((Vamvakoussi &Vosniadou,2004 بينما هدفت دراسة -0
األعداد ادور المعرفية في إحداث التغير الالزم في بنى الطلبة المفاهيمية حول ينراتيجية فوساست

 النسبية .
 

ر في تعديل نهدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية بوس أما الدراسة الحالية فقد 
تتفق مع دراسات  بذلكالتصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي وهي 

 الجزء الثاني .
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 بالنسبة للعينة المختارة :
 بقة في هذا المحور ويمكن توضيح ذلك فيما يلي 0االس اتالدراس لقد اختلفت العينات في

الزعانين ،  )الدراسات عينة الدراسة من طالب المرحلة االبتدائية مثل دراسةاختارت بعض  -0
 . (2330،المومني وآخرون) ، ودراسة (2303

 اختارت بعض الدراسات عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانوية مثل دراسة كل من 0 -2
 ، (2333.،شبر.)،.(Sungur,et al.,2001) ,(Jose, 2003) ،(2332 ،بلعاوي)ال
(Merenluoto &Lehtinen,2000) ،(Hameed,Hackling &Garnett,1993 ) . 

 ،السيد)اختارت بعض الدراسات عينة الدراسة من طالب الجامعات والمعاهد مثل دراسة 0  -0
، ( 0222 ،المولى وآخرون)،  (2332 ،وعبودحبري )، (2337،وناجمي  يعربلوب)، (2330

 . (2336 ،الباوي وخاجي)
عينة الدراسة من طلبة المرحلتين اإلعدادية والثانوية (2333 ، محمد)بينما اختارت دراسة  -7

 .اإلعدادية ةطلبة المرحل (2332دراسة )السامرائي وقدوري ،  اختارت  بينما
بالنسبة للدراسة الحالية فقد اختارت الباحثة عينة الدراسة من طالب الصف الرابع األساسي 

 . ( 2330،وآخرون  يالمومن)وهذا يتفق مع دراسة 
 

 بالنسبة لألدوات المستخدمة :
  .من نوع االختيار من متعدد( ابعدي   ،اقبلي   )اتشخيصي   اأغلب الدراسات استخدمت اختبارً  -0
،  (2332 ،حبري وعبود)بعض الدراسات استخدمت أسلوب المقابالت الشخصية كدراسة  -2

 (.Sungur,et al.,2001)دراسة ، (Chiu,et al.,2001)دراسة 
 .((Vamvakoussi.&Vosniadou,2004دراسة كبعض الدراسات استخدمت االستبانة  -0
 .( 2330،عطايا )كدراسة لعالج األخطاء الشائعة  امقترحً  ات برنامجً أعد   بعض الدراسات -7
 ،الكرش)دراسةو ،  (2333 ،شبر)كدراسة  اتحصيلي   ابعض الدراسات استخدمت اختبارً  -2

0220)  . 
 من نوع االختيار من متعدد (ابعدي   ،اقبلي  ) اتشخيصي   اوقد استخدمت الدراسة الحالية اختبارً  

 .واستبانة مفتوحة ، كذلك استخدمت المقابالت اإلكلينيكية ، بما يتفق مع دراسات الجزء األول

 بالنسبة لمنهج الدراسة :

 أغلب الدراسات استخدمت المنهج التجريبي . -0
 .( 2330،العليمات )بعض الدراسات استخدمت المنهج شبه التجريبي كدراسة  -2
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 .( 2333 ،محمد)بعض الدراسات استخدمت المنهج الوصفي كدراسة  -0
  (2330،السيد)بعض الدراسات استخدمت المنهج الوصفي والمنهج شبه التجريبي كدراسة  -7
  (.2330،عطايا)كدراسة  معاً  بعض الدراسات استخدمت المنهج الوصفي وشبه التجريبي -2

 .وقد استخدمت الدراسة الحالية المنهج التجريبي وهذا يتفق مع دراسات الجزء األول 

 
 -بالنسبة للنتائج :

راتيجيات التغير المفهومي لى فعالية استراتيجية بوسنر واستأكدت جميع الدراسات التجريبية ع 
 (,Chiu,et al.,2001)ما عدا دراسة ، في والرياضية ةفي تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم العلمي

بين مجموعتي البحث  اظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائي  التي أ (،2336 ،الباوي وخاجي)ودراسة 
فيما يتعلق بتعديل التصورات الخطأ ، كما أكدت الدراسات الوصفية وجود تصورات خطأ حول 

  والرياضية . ةالمفاهيم العلمي
 تعديل فير نبوس استراتيجيةاستخدام الحالية عن الدراسات السابقة في اختلفت الدراسة  
 .األساسي لدى طالبات الصف الرابع الرياضية للمفاهيم الخطأ التصورات

 
 تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
أشارت جميع الدراسات السابقة إلى وجود تصورات خطأ للمفاهيم الرياضية والعلمية لدى الطلبة  -0

في جميع المراحل التعليمية، كما أشارت بعض الدراسات إلى وجود مثل هذه التصورات لدى 
 المعلمين.

ًة ةةمقارنةةأ ورات الخطةةل التصةةةستخدمة في تعديات المةةةة االستراتيجيةةابقة فعاليةةات السةةالدراسأثبتت  -2
 بالطرق التقليدية.

اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي لمقارنة االستراتيجيات المستخدمة مع الطرق  -0
ث أنها استخدمت المنهج التجريبي ، في العادية ، وتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسات ، حي

 استخدام استراتيجيةلمقارنة أثر  تقسيم العينة الدراسية إلى مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية،
مقارنة  لدى طالبات الصف الرابع األساسي الرياضية للمفاهيم الخطأ التصورات تعديل فينر بوس

 .بالطرق العادية
للمعلم للتدريس وفق االستراتيجية المتبعة، وتستخدم الدراسة استخدمت بعض الدراسات دلياًل  -7

 دلياًل للمعلم لتوضيح خطوات استخدام استراتيجية بوسنر في تدريس الرياضيات. الحالية
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وقد توصلت الباحثة مما سبق أن الطرق العادية قد ال تكون قادرة على إكساب الطالب   
ستراتيجيات الحديثة بشكل كبير في تعديل مفاهيم المفاهيم الرياضية الصحيحة ، حيث تساهم اال

 .الطالب
  -:.يلي.بما.السابقة.دراساتال.من.الحالية.الدراسة.استفادت

 . للمفاهيم الرياضية التصورات الخطأ صياغة بنود اختبار تشخيص -
راتيجيات واست  وخصائص  للمفاهيم الرياضية بناء اإلطار النظري الخاص بالتصورات الخطأ -

 .تعديلها
 ار األساليب اإلحصائية المناسبة .ياخت -
 . الرياضية ار المفاهيميكيفية تحليل المحتوى من أجل اخت -
                      .اوموضوعي   االمساهمة في تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تفسيرًا علمي   -
الدراسة .المحكمة التي تخدم وتثري ةوالمجالت العلميالتعرف إلى العديد من المراجع والكتب  -

  الحالية .

فادتها في بناء أن مراجعة واستيعاب الدراسات سالفة الذكر قد أكما تود الباحثة التأكيد على 
ليه وفهم إهمية البحث والحاجة أمنها ما يتصل ب،  متعددة  واستكمال بحثها في جوانب ومجاالت  

واستخدام  ، داة البحثأساليب بناء أالبحث المنهجية كتحديد حجم العينة و جراءات إالعديد من 
من المراجع والبحوث المتعلقة بالبحث الحالي.  حصائية المناسبة والتعرف على عدد  الوسائل اإل
ن البحث الحالي استفاد من خطوات المرحلة التشخيصية للدراسات السابقة من حيث أفضاًل عن 

خراج ما فيه من مفاهيم ثم تطبيق االختبار التشخيصي وتحليل نتائجه للوقوف تحليل المحتوى واست
. كما استفادت الباحثة من التصاميم التجريبية المتبعة وخصوصًا التصاميم ذات طأعلى المفاهيم الخ

عداد الباحثة بالخطط التدريسية المتبعة في هذه الدراسات إل تالمجموعات التجريبية . وكذلك استعان
لخطوات والوقت المخصص لكل بع فيها من حيث الوسائل التعليمية واها على غرار ما ات  خطط

 خطوة. 

 0يلي.بما.السابقة.دراساتال.نع.الحالية.الدراسة تميزت

على الرغم من استفادة الدراسة الحالية من التأصيل النظري للدراسات السابقة و بعض  
تناولت استراتيجية بوسنر في  -لم الباحثةع على حد-ال أنه لم توجد دراسة إاالجراءات الميدانية 

ما قد يمثل  ،تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي
 إضافة للدراسات ذات العالقة بمجال الدراسة الحالية. 
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 الطريقة واإلجراءات 

 
 

 ـــدراســــــةج الــــــمنه* 
 ةـــــــدراســة الــــنــيــع* 

 متــغــيــرات الدراســـــة* 
 ةـالدراس واتاء أدــبن* 

 إجــــراءات الدراســـــة* 
 المعالجة اإلحصائية* 
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 لفصل الرابع ا
 إجراءات البحث

 
اختبار الدراسة و  ة لإلجابة عن أسئلةها الباحثتيتناول هذا الفصل إجراءات البحث التي اتبع

عينة الدراسة وأسلوب اختيارها، لثم الحديث عن منهج البحث المتبع في الدراسة، ووصف  هافروض
وبيان بناء أداة الدراسة، واستخراج صدقها وثباتها، واتساقها الداخلي والتصميم التجريبي، وضبط 

جرائها، وا التي لمعالجة اإلحصائية المتغيرات، كما يحتوي الفصل على كيفية تنفيذ الدراسة وا 
 استخدمت في تحليل البيانات.

 
 : دراسةمنهج ال

مة ر المنهج التجريبي هو األكثر مالءحيث يعتب هج التجريبي،استخدمت الباحثة المن
حيث ، لموضوع الدراسة ، وهو عبارة عن استخدام التجربة في إثبات الفروض عن طريق التجريب 

في هذه الدراسة وهو استخدام إستراتيجية بوسنر لقياس أثره على أخضعت الباحثة المتغير المستقل 
البات الصف الرابع المتغير التابع ، وهو تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم  الرياضية لدى ط

تباع أسلوب تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية المتكافئتين، حيث درست األساسي، فتم ا
 تراتيجية بوسنر، ودرست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.المجموعة التجريبية باستخدام إس

وقد اتبعت الباحثة التصميم التجريبي المعتمد على مجموعتين )تجريبية وضابطة( ، كما 
 يلي0

 معالجة              قياس بعدي   المجموعة التجريبيةةة0  قياس قبلي           
 قياس بعدي                          المجموعة الضابطة0  قياس قبلي      

 
 عينة الدراسة:

بطريقة قصدية لتطبيق الدراسة األساسي شعبتين دراسيتين من شعب الصف الرابع  تم اختيار 
عدد طالبات  فكان ، إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة تم تصنيفهما،  عليهم

 .طالبة (28الضابطة ) طالبات المجموعةوعدد  ، طالبة( 28التجريبية ) المجموعة
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 (2 .6جدول رقم ) 
 توزيع أفراد عينة الدراسة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المجموع

 العدد الفصل العدد الفصل
 22 28 8رابع/ 28 0رابع/

 
 مبررات اختيار العينة :

األساسي بصورة قصدية كون الصف الرابع  طالباتباختيار عينة البحث من  ةالباحث تقام 
 الباحثة تعمل بمدرسة قريبة من هذه المدرسة ، ولسهولة تطبيق االستراتيجية عليها.

 
 متغيرات الدراسة :

 تكونت متغيرات الدراسة من0 
 المتغير المستقل 0 استراتيجية بوسنر.

 .المتغير التابع 0 التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية
 

 أدوات الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة المتمثلة في معرفة أثر استخدام استراتيجية بوسنر في تعديل  

التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية ، لدى طالبات الصف الرابع األساسي ، تم إعداد األدوات 
 التالية0

 أداة تحليل المحتوى . -

 اختبار تشخيص التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية. -

 لخطوات إعداد كل أداة0 وفيما يلي عرض
 

 اواًل أداة تحليل المحتوى:
المقصود بتحليل المحتوى كما عرفه حلس0 "الوصول إلى مفردات المقرر الدراسي ، أو  

 إحصاء المعلومات األساسية في المقرر الدراسي أي تجزئة المحتوى إلى مكوناته" .
 ( 9208112)حلس ،                                                                     

 0 قامت الباحثة بتحليل المحتوى وفًقا للخطوات التالية 
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تحديد قائمة المفاهيم الرياضية المتضمنة في كتاب الرياضيات الجزء الهدف من التحليل:  *
 األول للصف الرابع األساسي .

المقرر على طالب كتاب الرياضيات الجزء األول للصف الرابع األساسي، عينة التحليل :  *
 . 8108-8100قطاع غزة للعام الدراسي 

 . تم اعتماد المفهوم الرياضي كوحدة لتحليل المحتوىوحدة التحليل :  *

0 "بناء عقلي أو تجريد ذهني بين مجموعة من األشياء التي تدرك بالحواس  المفهوم الرياضي *
، أو األحداث التي يمكن تصنيفها مع بعضها على أساس من الخواص المشتركة والمميزة ويمكن 

 أن تسمى باسم أو رمز خاص " 

 

 ضوابط التحليل : *

 الرياضي.تم التحليل في إطار المحتوى العلمي ، والتعريف اإلجرائي للمفهوم  -

 يشمل التحليل كتاب الرياضيات الجزء األول للصف الرابع األساسي. -

 تم استبعاد األسئلة الواردة في نهاية كل فصل ، وفي نهاية الوحدة. -

 تم استبعاد األمثلة المحلولة في الكتاب. -

 

 0 إجراءات التحليل *
لتحديد المفاهيم تم تحديد الصفحات التي خضعت لعملية التحليل في الكتاب وقراءتها  - -

 الرياضية التي تضمنتها.
 .تحديد المفاهيم الرياضية الموجودة في صفحات الكتاب - -

 صدق التحليل:

إلبداء  من ذوات الخبرة )بصفة محكمات لهداة( اتمتميز  اتتم عرض تحليل الباحثة على معلم
 الرأى في طريقة التحليل ونتائجه.

 .في ضوء معايير التحليل ونتائجه ويتحدد صدق التحليل من خالل الحكم عليه
 

 معايير التحليل :
 هل وحدة التحليل محددة بوضوح ؟

 هل أخذت المحل لة بالتعريف اإلجرائي لفئة التحليل ؟

 هل تم التحليل وفًقا لضوابط التحليل المحددة ؟
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 ج فيتحدد صدقها من خالل اإلجابة عن السؤال التالي0تائوأما بالنسبة للن

 ؟ التحليل تمثل المضمون الذي تم تحليلههل نتائج 

 
بعض المالحظات حول بعض التعريفات اإلجرائية لبعض المفاهيم  اتوقد أبدت المعلم     

 الرياضية ، وقد تم التعديل وفًقا لهذه المالحظات.
 

 0ثبات التحليل 
في بداية قامت الباحثة بتحليل محتوى كتاب الرياضيات الجزء األول للصف الرابع األساسي  

لتحليل األول ( ، ، ثم أ عيد التحليل في بداية شهر أكتوبر) بعد شهر تقريًبا من ا 8100 شهر سبتمبر
 ( يلخص نتائج التحليل في المرتين.2.8والجدول رقم )

 
 ( 4.2جدول رقم ) 

 نتائج تحليل المحتوى من قبل الباحثة
المفاهيم 
 الناتجة

 نقاط االختالف االتفاقنقاط  التحليل الثاني التحليل األول
11 42 42 1 

 
   0 التالية(  (Holisti معادلة هولستي وتم حساب معامل الثبات )نسبة االتفاق( باستخدام

      (08200228،  طعيمة)                                                            
    

   
 

    

     
  

 ن

ن  ن 
 0.95=  معامل الثبات 

 ل الثاني.التحلينقاط  8ل األول ، نتحلينقاط ال 0لين ، نتْحلين نقاط االتفاق بين ال حيث 
وهذا يدل على ثبات عملية التحليل ، ويسمى هذا النوع بالثبات عبر الزمن )االتساق عبر الزمن( 

التحليل ويقصد به وصول المحلل الواحد أو عينة المحللين إلى النتائج نفسها عند تطبيق إجراءات 
 نفسها بعد فترة محددة من الزمن .

مبحث الرياضيات للصف الرابع األساسي ل اتمعلم ثالث تم تكليفباإلضافة لتحليل الباحثة * 
هر بتحليل محتوى كتاب الرياضيات الجزء األول للصف الرابع األساسي خالل األسبوع األول من ش

 ( يوضح التحليل. 2.1، والجدول رقم )  8100أكتوبر 
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 ( 2.1جدول رقم ) 
 المبحث قبل الباحثة ومعلماتنتائج تحليل المحتوى من 

 المحلِّل
عدد 

 المفاهيم
نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

معامل 
 الثبات

 42 الباحثة
المعلمة 
 1.91 9 48 10 األولى
المعلمة 
 1.92 2 41 48 الثانية
المعلمة 
 88.1 2 29 48 الثالثة

 
 باستخدام معادلة هولستي  لكل معلمة على حدة الثبات )نسبة االتفاق(وتم حساب معامل 

Holisti) (08200928)طعيمة ،     0 ( التالية      

           

   
 

    

     
  

 ن

ن  ن 
لمعلمةل األولى   1.91=  معامل الثبات 

            

   
 

    

     
  

 ن

ن  ن 
لمعلمةل الثانية   1.92=  معامل الثبات 

           

   
 

    

     
  

 ن

ن  ن 
ةلثالثا  لمعلمةل   88.1=  معامل الثبات 

 نقاط المحل ل الثاني. 8نقاط المحل ل األول ، ن 0حيث ن نقاط االتفاق بين المحل لين ، ن    
 وهذا يدل على ثبات عملية التحليل ، ويسمى هذا النوع بالثبات عبر األفراد.

% ليصبح عدد المفاهيم في 41وقد تم استبعاد المفاهيم التي قلت نسبة االتفاق عليها عن  
، يخطئ بها الطلبة مفهومًا  81منها ،088ص ،( 0)ملحق رقم مفهوًما  41صورتها النهائية 
بحيث أن لكل مفهوم سؤال ،  082،ص(1ختبار التشخيصي)ملحق رقم اال او ضع على أساسه

، مع  مراعاة شروط وقد روعي في صياغة األسئلة ارتباطها بالمفهوم ، وتجنب الجمل الطويلة 
  صياغة االختبارات الموضوعية وتعليماتها.

 
 ثانًيا بناء االختبار التشخيصي: 

لتحقيق أهداف الدراسة الحالية قامت الباحثة ببناء اختبار تشخيصي في الرياضيات يهدف  
إلى قياس مدى تأثير إستراتيجية بوسنر بالمقارنة مع الطريقة التقليدية في تعديل التصورات الخطأ 
للمفاهيم الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي وذلك في خمس وحدات هي 0 )األعداد 
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الهندسة( في الفصل الدراسي  -القسمة  –الضرب  –الجمع والطرح ضمن الماليين  -الماليينضمن 
 األول.

 
 خطوات بناء االختبار:

  قامت الباحثة بإعداد بنود االختبار التشخيصي وفق الخطوات اآلتية0
األساسي المتضمنة بكتاب الرياضيات للصف الرابع و  التي تخطئ بها الطالبات تحديد المفاهيم* 

وذلك باالستعانة بخبرة الباحثة ، وخبرة  التي سوف تدرس باستخدام استراتيجية بوسنر، و  الجزء األول
   ، (8معلمًا ومعلمة)ملحق رقم  81معلمي الرياضيات وذلك عن طريق استبانة تم توزيعها على 

 . وبمقابلة بعض الطالب،  081ص
( بندًا 84الباحثة بقائمة المفاهيم الرياضية، فقامت ببناء )إعداد البنود االختبارية0 استعانت * 

اختباري ا من نوع االختيار من متعدد له أربعة بدائل ، واحد منها  صحيح ، وقد اختارت الباحثة هذا 
النمط من األسئلة لما تتميز به من تغطيتها لعينة كبيرة من مفردات محتوى المادة الدراسية، وسهولة 

(،    1، )ملحق رقم ها من ذاتية التصحيح ، وارتفاع معاملي صدقها وثباتهاتصحيحها وخلو 
 .088ص
 وقد اعتمدت الباحثة في تحديد البدائل على0       
 خبرة الباحثة في مجال التدريس . -
 االستعانة بمعلمات الرياضيات ذوات الخبرة والكفاءة. -
اإلكلينيكية إحدى أساليب تحليل البنية المعرفية المقابالت اإلكلينيكية 0 حيث تعبر المقابالت  -

للطالب ، وتبدأ بسؤال مفتوح ويترك للطالب الحديث بحرية مع تتبع ما سيؤدي إليه تفكيره من 
 استنتاجات.
( طالبات أنهين دراسة الكتاب موضوع الدراسة ، حيث تمثلت 01قامت الباحثة بمقابلة ) 

المجال للطالبة للحديث عنه بحرية، في هذه األثناء كانت المقابلة بعرض المفهوم الرياضي وترك 
الباحثة تقوم بتدوين بعض النقاط والمالحظات، والتي بدورها ساعدت في رصد التصورات الخطأ 

 للمفاهيم ، وتحديد البدائل.
االطالع على األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي أجريت في هذا المجال ، واالختبارات  -
( ، دراسة 8119( ، دراسة )البلعاوي ، 8100شخيصية للمفاهيم الخطأ ومنها 0 دراسة )سالم ، الت

 (.8112)ضهير ، 
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 صياغة مفردات االختبار:
تم ، 088ص ( 0بعد تحليل كتاب الرياضيات للصف الرابع )الجزء األول( ملحق رقم )

مفرداته ، وقد روعي عند صياغتها ما يد نوع مفردات االختبار ، حيث قامت الباحثة بصياغة دتح
 يلي0

 . الدقة العلمية واللغوية -         
 عن الغموض واللبس . الوضوح والبعد - 
 الشمول ، السالمة اللغوي ة . - 

 . طالباتة لمستوى الالمالءمو  السهولة - 

 
 وضع تعليمات االختبار:

تعليمات االختبار التي تهدف إلى  بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها، قامت الباحثة بصياغة 
شرح فكرة اإلجابة عن االختبار في أبسط صورة ممكنة، وقد راعت الباحثة عند وضع تعليمات 

 االختبار ما يلي0
 بيانات خاصة بالطالبة، وهي االسم والصف والشعبة. -أ
، زمن تعليمات خاصة بوصف االختبار وهي0 عدد الفقرات، وعدد البدائل، وعدد الصفحات  -ب

 االختبار.
 تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسئلة ، ووضع البديل الصحيح في المكان المناسب. -ج

 
 صدق االختبار :

ن بنود االختبار قد اختيرت إويقصد به أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه فعاًل ، وحيث 
الكثير من الطرق التي يقاس بها على أساس قوتها التمييزية فإن االختبار صادق إلى حد ما وهناك 

 على نوعين من الصدق حيث أنهما يفيان بالغرض وهما 0  ةالباحث تالصدق واقتصر 
 

 أواًل : صدق المحكمين : 
بعد إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه في صورته األولية على مجموعة من 

الرياضيات، ومشرفي ومعلمي الرياضيات المحكمين من ذوي االختصاص في المناهج وطرق تدريس 
 ( وذلك الستطالع آرائهم حول مدى0 2ملحق رقم  )  امً ( محك  08من ذوي الخبرة وقد بلغ عددهم )

 * تمثيل فقرات االختبار لههداف المراد قياسها.
 * تغطية فقرات االختبار للمحتوى.
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 * صحة فقرات االختبار لغوي ا وعلمي ا.
 االختبار لمستوى طالبات الصف الرابع األساسي.* مناس بة فقرات 

 وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها0
 * إعادة الصياغة اللغوية لبعض األسئلة.

 * تبسيط اللغة بحيث تتناسب مع مستويات الطالبات.
 * اختصار بعض األسئلة.

    ختبار في صورته النهائية مكونًا من في ضوء تلك اآلراء تم تعديل الالزم بحيث أصبح اال
 .011، ص(  8، ملحق رقم ) فقرات 4( فقرة ، بعد حذف  81) 

 
 التجربة االستطالعية لالختبار:

بعد إعداد االختبار بصورته األولية ، قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة استطالعية 
ممن من خارج عينة الدراسة ،  تم اختيارهن( طالبة من طالبات الصف الرابع األساسي، 11قوامها )
 دراسة خمس وحدات من كتاب الرياضيات الجزء األول .  سبق لهن

 وقد أجريت التجربة االستطالعية بهدف0
 التأكد من وضوح األسئلة والتعليمات. -
 حساب معامالت السهولة والتمييز لفقرات االختبار. -
 حساب مدى صدق وثبات االختبار. -
 الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبيقه على عينة البحث. تحديد -
 قامت الباحثة بتحليل استجابات الطالبات على بنود االختبار بغرض استخراج0 -
 

 أواًل: معامل صعوبة بنود االختبار:
              حسب بالمعادلة التالية0الالتي أجبن عن السؤال إجابة خطًا وت تالطالبا ويقصد به "نسبة

 347:1982 )، لبدة )أبو
 

  ________________________________معامل الصعوبة =            
 
 والجدول رقم  تطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختباربعد و 
 يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار0(  2.2) 

 
 

 اإلجابات الخطأ للفقرة

 طأاإلجابات الصحيحة + اإلجابات الخ
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 ( 2.2جدول ) 
 معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار

 معامالت الصعوبة م معامالت الصعوبة م
0 0.50 00 0.41 

8 0.41 08 0.32 

1 0.50 01 0.55 

2 0.55 02 0.41 

4 0.41 04 0.50 

1 0.55 01 0.32 

8 0.32 08 0.27 

2 0.45 02 0.41 

9 0.41 09 0.32 

01 0.45 81 0.41 

 
( 1.44- 1.88يتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة قد تراوحت ما بين ) 

( وعليه فإن جميع الفقرات مقبولة، حيث كانت في الحد المعقول من الصعوبة 1.20بمتوسط قدره )
أن معامالت الصعوبة يفضل أن تتراوح ما بين ومنهم أبو لبدة الذي يعتبر  حسبما قرره المختصون

 (347:1982 أبولبدة، (% 50 ) .( ككل االختبار صعوبة معدل يكون وأن ،%( 21% إلى 81)
 
 حساب معامل التمييز: -

يقصد به قدرة الفقرة على التمييز بين الطلبة الممتازين في الصفة التي يقيسها االختبار وبين 
    تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التالية0 التالية0الصفة، و الطلبة الضعاف في تلك 

                                                                                    

عدد المجيبين بشكل صحيح من الفئة الدنيا    -    _________________________= زمعامل التميي
عدد أفراد الفئة الدنيا

 

        
. قامت  وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

%( من مجموع الطالبات وهن 88الباحثة بتقسيم الطالبات إلى مجموعتين مجموعة عليا ضم ت )
%( من مجموع 88الالتي حصلن على أعلى الدرجات في االختبار، ومجموعة دنيا ضم ت )

الطالبات وهن الالتي حصلن على أدنى الدرجات في االختبار، وقد بلغ عدد طالبات كل مجموعة 
 ( طالبات، ثم حد دت الباحثة معامل التمييز، والجدول التالي يوضح ذلك 20)منهن 

 
 

 من الفئة العليا عدد المجيبين بشكل صحيح

 عدد أفراد الفئة العليا
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 (2.4جدول ) 
 معامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

 معامالت التمييز م معامالت التمييز م
0 0.45 00 0.45 

8 0.64 08 0.64 

1 0.45 01 0.36 

2 0.36 02 0.27 

4 0.64 04 0.27 

1 0.36 01 0.45 

8 0.45 08 0.36 

2 0.55 02 0.64 

9 0.27 09 0.45 

01 0.55 81 0.45 

 
-1.88يتضح من الجدول السابق أن معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحت ما بين )

 -1.81حيث تقبل الفقرات ما بين ) ( وهي معامالت تمييز مقبولة1.21( بمتوسط قدره ) 1.12
 جميع فقرات االختبار.، وعليه تم قبول ( معامالت تمييز1.21

 
 صدق االتساق الداخلي: 

قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف، ودرجة االختبار الكلية ويقصد به 
وكذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى األهداف الكلي الذي تنتمي إليه" وجرى 

لالختبار بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من التحقق من صدق االتساق الداخلي 
( طالبة، من خارج أفراد عينة الدراسة وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من 11)

 فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار والجدول التالي يوضح ذلك0
 

 (2.1الجدول )
 لالختبار الدرجة الكلية عاالختبار مفقرة من فقرات معامل ارتباط كل 

 مستوى الداللة معامل االرتباط م.

 1...دالة عند  0.799  -1

 1...دالة عند  0.705  -2

 1...دالة عند  0.569  -3

 1...دالة عند  0.814  -4

 0.05دالة عند  0.389  -5

 1...دالة عند  0.440  -6

 1...دالة عند  0.747  -7

 1...دالة عند  0.873  -8
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 مستوى الداللة معامل االرتباط م.

 1...عند دالة  0.705  -9

 1...دالة عند  0.885  -.1

 1...دالة عند  0.700  -11

 1...دالة عند  0.873  -12

 5...دالة عند  0.369  -13

 1...دالة عند  0.789  -14

 1...دالة عند  0.458  -15

 1...دالة عند  0.842  -16

 5...دالة عند  0.373  -17

 1...دالة عند  0.820  -18

 5...دالة عند  0.400  -19

 1...دالة عند  0.821  -.2

 
 1.211( = 1.10( وعند مستوى داللة )82الجدولية عند درجة حرية )ر 

 1.110( = 1.14( وعند مستوى داللة )82ر الجدولية عند درجة حرية )

 
وهذا  (1.10ند مستوى داللة )ع اة إحصائي  دال  الفقرات يتضح من الجداول السابق أن جميع 

 .تمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي ي ختباريؤكد أن اال
 

 : االختبار ثبات
ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس 

 الظروف" ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة .
 80 نريتشارد سو  -وكودروقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة النصفية 

 على النحو التالي 0
 

 طريقة التجزئة النصفية: -6
بطريقة التجزئة النصفية، إذ  ختبارتم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات اال

، فكان معامل االرتباط بين النصفين يساوي ) االختبار إلى نصفين فردية وزوجية  فقرات تم تقسيم
معامل الثبات بعد التعديل معادلة سبيرمان / براون فكان تعديل الطول باستخدام  ( ثم جرى1.984

من الثبات ت طْمئن إلى صحة النتيجة التي  جيدةأن االختبار يتمتع بدرجة  وهذا يدل على( ، 1.910)
 يتم الحصول عليها . وتظهر صالحية االختبار واستخدامه في الدراسة .
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 Richardson and Kuder:  40 نريتشارد سو -كودرطريقة   -4
 وهي ،ختبارإليجاد معامل ثبات اال من طرق حساب الثبات ثانيةطريقة  ةالباحث تاستخدم 
تعد هذه الطريقة من أفضل  إذ  Richardson and Kuder  81 نريتشارد سو  -كودرطريقة 

تعتمد على قياس تجانس فقرات االختبار ،  حيثالطرق في ايجاد معامل االتساق الداخلي لالختبار ،
، كما أن هذه الطريقة تتعامل   Analysis Varianceساليب تحليل التباين أولهذا فإنها تنتمي إلى 

 جاباتهم عن كل سؤال والذين لم يجيبوا عن تلك االسئلةإصابوا في أمع نسبة عدد المفحوصين الذين 
 للدرجة الكلية 81كودر ريتشارد سونعلى قيمة معامل  الباحثة تحصلف، (  8108)عفانة ، 

 ختبار ككل طبقًا للمعادلة التالية 0  لال
R 20 :  rxx  =   

 

   
  (    

   

  
  ) K- 

   

     أو السؤال   نسبة اإلجابات الصحيحة عن الفقرة :                     : عدد الفقرات  n      حيث أن : 
            

 أو السؤال       نسبة اإلجابات الخاطئة عن الفقرة :            لجميع اإلجابات :  التباين  
 

N   
 

81 نكودر ريتشارد شو        

20 43.513 4.5939 0.9415 

 
( وهي قيمة 0.9415لالختبار ككل فكان ) 81 نفحصلت على معامل كودر ريتشارد شو 

 عالية ت ط مئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة. 

 االختبار :تحديد زمن االختبار 
تم حساب زمن تأدية الطالبات لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن تقديم طالبات 

ات العينة طالبلمدة الزمنية التي استغرقتها لزمن الالعينة االستطالعية لالمتحان، فكان متوسط 
 ( دقيقة وذلك بتطبيق المعادلة التالية240االستطالعية يساوي )

 
  ________________________________       =زمن إجابة االختبار             

 تصحيح االختبار :  -
االختبار ل فقرة من فقرات صعوبة الفقرة االختبارية لك درجات االختبار حسبدت د  ح       

 والدرجة الدنيا لالختبار )صفر(. درجة  (81)لتصبح الدرجة النهائية لالختبار

 

 زمن إجابة الطالبة األولى + زمن إجابة الطالبة األخيرة

2 
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 ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب : 
انطالقًا من الحرص على سالمة النتائج ، وتجنبًا آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها 

طريقة "  ةالباحث تآثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم، ت بن  والحد من 
 ن التجريبية والضابطة باختبارين قبل وبعد التطبيق، يالمجموعت

  Pretest and posttest + control group ويعتمد على تكافؤ وتطابق المجموعتين ،
ألفراد العينة ، ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعض من خالل االعتماد على االختيار العشوائي 

 0المتغيرات التالية بضبط ةالباحث تالمتغيرات أو العوامل لذا قام
 
 التحصيل في الرياضيات: -6

قامت الباحثة بضبط متغير التحصيل في الرياضيات من خالل درجات الطالبات في امتحان 
حسب الجدول  41الرياضيات والذي تبلغ نهايته العظمى نهاية الفصل الدراسي األول في مبحث 

 التالي0
 
 ( 2.4جدول ) 

وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين التجريبية  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت"
 والضابطة في متغير التحصيل في االختبار التحصيل في الرياضيات

 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 قيمة "ت" المعياري
قيمة 

 الداللة

مستوى 
 الداللة

 0.989 9.847 30.012 42 تجريبية 
 

0.325 
 

غير دالة 
 9.450 32.095 42 ضابطة  إحصائياً 

 8.11( = 1.14( وعند مستوى داللة )28قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 8.11( = 1.10( وعند مستوى داللة )28قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين  2.8يتضح من الجدول رقم ) 

 ن.مجموعتين متكافئتاالتجريبية والضابطة في متغير التحصيل في الرياضيات وهذا يعني أن ال
 
 التحصيل في االختبار التشخيصي المعد للدراسة: -6

قامت الباحثة بضبط متغير التحصيل في االختبار التشخيصي من خالل درجات الطالبات 
 حسب الجدول التالي0 81في االختبار التشخيصي والذي تبلغ نهايته العظمى 
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 ( 2.4جدول ) 
وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين التجريبية  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت"

 االستراتيجيةي المعد للدراسة قبل تطبيق شخيصوالضابطة في متغير التحصيل في االختبار الت

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة "ت"
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 2.829 6.738 42 تجريبية
1.666 0.100 

غير دالة 
 3.430 7.881 42 ضابطة إحصائياً 

 8.11( = 1.14( وعند مستوى داللة )28قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
 8.11( = 1.10( وعند مستوى داللة )28قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

 
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين 2.2يتضح من الجدول رقم )

وهذا يعني أن التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في االختبار التشخيصي قبل بدء التجربة 
 ن في االختبار التحصيلي المعد للدراسة.المجموعتين متكافئتا

 مرتفعات التحصيل في االختبار التشخيصي المعد للدراسة:   -4
مرتفعات التحصيل في االختبار التشخيصي من لقامت الباحثة بضبط متغير التحصيل  

 81والذي تبلغ نهايته العظمى  ، خالل درجات الطالبات مرتفعات التحصيل في االختبار التشخيصي
 حسب الجدول التالي0

 (2.9الجدول )
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في االختبار البعدي المعد للدراسة بين أفراد  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

 المجموعتين التجريبية والضابطة ذوات التحصيل المرتفع

 متوسطال العدد المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة  Zقيمة  Uقيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 129 10.750 9.333 12 التحصيل تجريبية اتمرتفع

51 1.226 0.220 
غير دالة 
 171 14.250 11.692 12 التحصيل ضابطة اتمرتفع إحصائياً 

 
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية  2.9يتضح من الجدول ) 
وهذا يعني أن المجموعتين التحصيل في االختبار قبل بدء التجربة  اتوالضابطة في متغير مرتفع

 ن في االختبار التحصيلي المعد للدراسة.متكافئتا
 
 منخفضات التحصيل في االختبار التشخيصي المعد للدراسة:  -1
من  منخفضات التحصيلل قامت الباحثة بضبط متغير التحصيل في االختبار التشخيصي 

والذي تبلغ نهايته العظمى ، في االختبار التشخيصي  منخفضات التحصيل خالل درجات الطالبات
 ، حسب الجدول التالي0 81
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 (2.60الجدول )

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في االختبار البعدي المعد للدراسة بين أفراد  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
 المجموعتين التجريبية والضابطة ذوات التحصيل المنخفض

 متوسطال العدد المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة  Zقيمة  Uقيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 117 9.750 5.083 12 التحصيل تجريبية اتمنخفض
39 
 

1.939 
 

0.053 
 

غير دالة 
 183 15.250 6.583 12 التحصيل ضابطة اتمنخفض إحصائياً 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين  2.01يتضح من الجدول ) 
وهذا يعني أن التحصيل في االختبار قبل بدء التجربة  تجريبية والضابطة في متغير منخفضاتال

 للدراسة. ن في االختبار التشخيصي المعدالمجموعتين متكافئتا
 

 إجراءات الدراسة:
 تتلخص إجراءات الدراسة فيما يلى0

تناولت موضوع البحث،  ية واألجنبية والمراجع والكتب التبعض الدراسات العربي طالع علىاال -0
-واستراتيجيات تعديلهاخطأ التصورات ال -النظرية البنائية -الرياضية هيم المفا0 وخاصةً 

 .يمفاهيم"بوسنر" للتغير ال نموذج 
من يجب تعديلها  يالتالخطأ لدى طالبات الصف الرابع األساسي و  الرياضيةالمفاهيم  تحديد  -2

 خالل0
 الرياضية.فيما يتعلق بالمفاهيم يات للصف الرابع األساسي رياضال باتحليل محتوى كت -أ 
 أإعداد استبيان مفتوح لمعلمي الرياضيات للصف الرابع األساسي لتحديد التصورات الخط -ب

 للمفاهيم الرياضية.
 .لدى الطالبات مقابالت إكلينيكية لبعض الطالبات للتعرف على أكثر المفاهيم الرياضية خطأً  -ج
 إعداد أدوات الدراسة، وتشمل0  -0
ملحق  .فيما يتعلق بالمفاهيم الرياضيةرياضيات للصف الرابع األساسي ال تحليل محتوى كتاب  - 

 022ص( 0رقم )
لمعرفة التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية المتضمنة بكتاب إعداد االختبار التشخيصي  - 

 003( ص2ملحق رقم ) الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع األساسي.
 022( ص7ملحق رقم ) . عرض أدوات البحث على مجموعة من المحكمين.  -7
 السابقة.إجراء التعديالت المطلوبة كما يراها السادة المحكمون على أدوات البحث   -2
 لهدوات. ينة استطالعية بهدف الضبط اإلحصائتطبيق أدوات البحث على عي  -6
 من خالل تطبيق االختبار. الرياضيةالمفاهيم  حول بعض الكشف عن التصورات الخطأ -2

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/52378/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/176944/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/69359/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/69359/posts
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/tags/176944/posts
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 "بوسنر". استراتيجية لتدريس بعض المفاهيم الرياضية باستخدام إعداد دليل المعلم  -0
 على مجموعة من المحكمين.دليل عرض ال  -2
 إجراء التعديالت المطلوبة كما يراها السادة المحكمون.  -03
 للمواد التعليمية. التطبيق االستطالعي  -00
اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية من مدرسة جباليا األساسية )ج( للبنات ، وقد تم تقسيم   -02

العينة إلى مجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية ، وقد تم التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة 
رات الخطأ للمفاهيم الرياضية( من في بعض المتغيرات المتوقع تأثيرها على المتغير التابع )التصو 

 حيث0
 .العمر الزمني 
 .التحصيل العام 
 .التحصيل في الرياضيات 
 .التكافؤ في االختبار التشخيصي 
  .تكافؤ أعداد مجموعتي الطالبات قبل وبعد تطبيق االستراتيجية 
وذلك من تطبيق االختبار التشخيصي القبلي قبل إجراء التجربة على أفراد عينة الدراسة ،   -00

أجل التأكد من تكافؤ مجموعتي عينة الدراسة ، ودراسة فاعلية االستراتيجية و مدى كفاءتها في 
 ( دقيقة إلجرائه.72تحقيق األهداف المنشودة ، وقد استلزم من الوقت )

، حيث قامت الباحثة نفسها بتطبيق استراتيجية بوسنر على  تطبيق تجربة البحث األساسية  -07
، وذلك بعد أن أنهت كلتا  المجموعة الضابطة بالطريقة العادية تدريسالمجموعة التجريبية ، و 

، حيث المجموعتين دراسة كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي مع معلمة المبحث األساسية 
، المجموعتين على مدى ثالثة أسابيع ، بواقع خمس حصص أسبوعي اقامت الباحثة بالتدريس لكلتا 

 في فترة إجازة المرحلة الدنيا ودوام المرحلة العليا.
تطبيق االختبار التشخيصي البعدي بعد إجراء التجربة على أفراد عينة الدراسة ، وذلك   -15

أ للمفاهيم الرياضية لدى للتعرف على أثر استخدام استراتيجية بوسنر في تعديل التصورات الخط
 طالبات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية .

 تصحيح االختبار وتقدير الدرجات وجمع البيانات ، وتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها. -06
عرض النتائج باستخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة، ثم تحليل وتفسير هذه النتائج فى   -02

 لبحث.ضوء فروض وأسئلة ا
 تقديم بعض التوصيات والبحوث المقترحة ذات الصلة بمشكلة ونتائج الدراسة الحالية.  -00
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 -المعالجة اإلحصائية :
والمعروفة  SPSSاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  
في إجراء التحليالت اإلحصائية التي تم  Statistical Package For Social Sciencesباسم 

 استخدامها في هذه الدراسة والمتمثلة في األساليب اإلحصائية التالية 0
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية . -

 لعينتين مستقلتين وذلك الختبار فروض الدراسة . T. Testاستخدام االختبار التائي  -

صحة الفروض المتعلقة بالفروق بين المجموعات الفرعية من ( الختبار Uاختبار مان وتني ) - 
 المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق االستراتيجية.

 
 حجم تأثير االستراتيجية: -

8يستخدم اختبار مربع إيتا 
 η  للتأكد من حجم الفروق الناتجة باستخدام اختبارT  هي فروق

حقيقية تعود إلى متغيرات الدراسة أم أنها تعود إلى الصدفة ، والمعادلة المستخدمة في هذه 
 ( 280 0 8111الحالة هي ) عفانة ، 

 
 حجم التأثير =     

t2    
= η 2 

t2 + df 
 

 η  اختبار "ت")مربع إيتامن  والجدول التالي يوضح مستويات حجم التأثير عند استخدام كل  
2 ، )

 (012  8111) عفانة ، ( Z  0وتني )الدرجة المعيارية  -واختبار مان 
 
 ( 2.66جدول ) 

 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير متوسط صغير
η 

2
 1.10 1.11 1.02 

Z   1.21 1.41  1.81 
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 الفصل الخامس
 وتفسيرها الدراسة نتائج

 

 .وتفسيرها نتيجة السؤال األول * 
 .وتفسيرها نتيجة السؤال الثاني * 

 .وتفسيرها*  نتيجة السؤال الثالث 
 .وتفسيرها *  نتيجة السؤال الرابع

 التوصيــات * 
 المقترحــات * 

 المراجع* 
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 خامسالفصـل ال
 ومناقشتهانتائج الدراسة 

 التي اإلحصائية المعالجات بناًء على إليها التوصل تم التي النتائج أهم الفصل هذا يعرض  
 .الدراسة أدوات خالل من بيانات من تحليله و جمعه تم ما ضوء في أجريت

 
  :األول السؤال نتائج

تخطئ بها  التيما المفاهيم الرياضية  ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على ما يلي: -2
 ؟لديهنيجب تعديلها و طالبات الصف الرابع األساسي 

المتضمنة بكتاب و  طالباتتخطئ بها ال التي قامت الباحثة بتحديد قائمة المفاهيم الرياضية 
ساسي الجزء األول ، بعد عرضها على معلمات ذوات خبرة وكفاءة في الرياضيات للصف الرابع األ

  طالباتتخطئ بها ال التي قائمة بالمفاهيم الرياضيةعملية تحليل ومراجعة القائمة ، ونتج عن التحليل 
( مفهومًا، كما جاء 81ساسي الجزء األول وعددها )المتضمنة بكتاب الرياضيات للصف الرابع األو 

 (.8( ، ملحق رقم )28,20في الصفحات )في فصل اإلجراءات 
 

  :الثاني السؤال نتائج
ة إحصائية هل توجد فروق ذات دالل ينص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على ما يلي: 

والضابطة في  ة(  بين متوسط درجات طالبات المجموعتين التجريبي α ≥ 1.14)   عند مستوى
 االختبار البعدي لتشخيص التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية ؟ 

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ينص على ما 
(  بين متوسط درجات  α ≥ 0.04)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  "  يلي0

والضابطة في االختبار البعدي لتشخيص التصورات الخطأ للمفاهيم  ةطالبات المجموعتين التجريبي
 " . الرياضية

المجموعتين التجريبية واالنحراف المعياري لكل من  الباتتم حساب متوسط درجات الط لذا    
 ،" "T. test independent sample  مستقلتين لعينتين "ت" اختبار استخداموالضابطة، وتم 

للتعرف إلى الفروق بين متوسط درجات الطالب في كل من المجموعتين في االختبار ،  
 نتائج هذا الفرض0( يوضح  4.0 والجدول )
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 ( 4.6)  الجدول 
المجموعتين الضابطة المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين 

 التشخيصي والتجريبية في االختبار
االنحراف  المتوسط العدد مجموعة

 مستوى الداللة قيمة الداللة قيمة "ت" المعياري

 3.913 12.238 42 تجريبية بعدي
 1...دالة عند  0.001 3.479

 4.414 9.071 42 ضابطة بعدي

 
 8.11( = 1.14( وعند مستوى داللة )28)  قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية *
 8.11( = 1.10( وعند مستوى داللة )28قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )*

  
يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية، وهذا يدل 

الطالبات في ( بين متوسطي درجات 1.10) =عند مستوى داللة  اعلى وجود فرق دال إحصائي  
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بعد استخدام إستراتيجية بوسنر في تعديل التصورات الخطأ 

، ويرجع السبب في ذلك إلى فاعلية  للمفاهيم الرياضية ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية
زيادة التحصيل بالتالي و  اضية تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم الري استخدام إستراتيجية بوسنر في

 .وقبول الفرض البديلمما يعني رفض الفرض الصفري  ،لدى طالبات الصف الرابع 
 ηمربع إيتا "حساب من خالل  ولقد قامت الباحثة بحساب حجم التأثير

2
"  باستخدام  

 42)81110)عفانة،المعادلة التالية0
 

 
 درجة الحرية df ,      للفروقالقيمة المحددة   tحيث

 
 ( 4.4 جدول )

 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير متوسط صغير
η 

2
 1.10 1.11 1.02 

 
 

 ( 4.1 جدول )
 " وحجم التأثيرη 2"  قيمةو  ”ت“قيمة يبين 

T η 2 حجم التأثير 

 متوسط 0.129 3.479

t
2    

 
= η

2
 

t
2
 + df 
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استخدام إستراتيجية بوسنر في تعديل التصورات ( أن حجم تأثير  4.1)  يتضح من جدول

 .اً الخطأ للمفاهيم الرياضية كان متوسط
 ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل ما يلي0

 النمط العادي.تختلف عن تتيح استراتيجية بوسنر عرض المفاهيم بطريقة جذابة  -0
 تراعي الفروق الفردية بين الطالب . -8
 تعطي التغذية الراجعة من خالل العمل في مجموعات مع المعلم. -1
         تعطي الطالب أكثر من فرصة من خالل التواصل مع المعلم وزمالئه للمناقشة في  -2

 هيم التي ال تبدو واضحة للطالب.المفا
 

  :الثالث السؤال نتائج

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على ما يلي : ينص
 ة(  بين متوسط درجات الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعتين التجريبي α ≥ 1.14مستوى ) 

 والضابطة في االختبار البعدي لتشخيص التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية ؟

السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ينص على ما ولإلجابة عن هذا 
(  بين متوسط درجات  α ≥ 0.04ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) "  يلي0

والضابطة في االختبار البعدي لتشخيص  ةطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعتين التجريبي
 ؟ التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية

 (Mann-Whitne Testوللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار)      
للمقارنة بين متوسط درجات تحصيل الطالبات ذوات التحصيل المرتفع في المجموعتين التجريبية 

 ( يوضح نتائج هذا الفرض4.20والجدول )والضابطة في االختبار باستخدام إستراتيجية بوسنر. 
 

 ( 4.2الجدول ) 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في االختبار البعدي المعد للدراسة بين أفراد  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

 المجموعتين التجريبية والضابطة ذوات التحصيل المرتفع

 متوسط ال العدد المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 

 الداللة
مستوى 

 الداللة

 190.5 15.875 15.917 12 التحصيل تجريبية  اتمرتفع
31.5 2.357 0.018 

دالة عند 
 109.5 9.125 12.917 12 التحصيل ضابطة  اتمرتفع 5...
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( و هذا 1.14" دالة إحصائي ا عند مستوى داللة )Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة " 
يعني رفض الفرض الصفري، و قبول الفرض البديل،  بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 

بين متوسط درجات الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعة   ( α = 1.14عند مستوى ) 
ت عزى  البعدي المجموعة الضابطة، في االختبار مرتفعات التحصيل في طالباتالو  ، التجريبية

 خدام استراتيجية بوسنر لصالح طالبات المجموعة التجريبية.الست
 ηوإليجاد حجم التأثير قامت الباحثة بحساب مربع إيتا "

2
 "  باستخدام المعادلة التالية0 

 
Z

2     
 

= η 
2

 
Z

2
  + 4 

 
 للدرجة الكلية لالختبار0يوضح حجم التأثير  ( 4)  الجدولو 

 ( 4.2 الجدول )
 إليجاد حجم التأثيرللدرجة الكلية لالختبار ا"  η 2" و "Zقيمة "

Z Z2 Z2  + 4 η 
 حجم التأثير 2

 كبير 0.581 9.555 5.555 2.357

 
 ( أن حجم التأثير كبير. 4.2يتضح من الجدول ) 

تشير نتائج الفرض الثالث على تفوق الطالبات مرتفعات التحصيل في المجموعة التجريبية 
الضابطة في االختبار التشخيصي البعدي ، أي أن استخدام استراتيجية على أقرانهن في المجموعة 

بوسنر أدي إلى تعديل التصورات الخطأ لدى الطالبات مرتفعات التحصيل ويمكن تفسير ذلك من 
 منطلق األسباب التالية0

 
  أن هذه الفئة من الطالبات لديها القدرة بشكل أكبر على إدراك المفاهيم والعالقات بينها

، مما يعني  وبالتالي القدرة على استقبال التفسيرات الرياضية الصحيحة بخالف ما يعتقدنه
اقتناعهن  بصحة التفسيرات الرياضية الصحيحة ، مما يساعد على تعديل التصورات الخطأ 

 للمفاهيم الرياضية التي بحوزتهن مما سواهن من الطالبات منخفضات التحصيل.

 

  تمتع هذه الفئة من الطالبات بروح التحدي والفضول والمثابرة في معرفة اإلجابة الصحيحة
وخصوًصا أن استراتيجية بوسنر توفر لهن العناصر المشوقة من أدوات ووسائل وحركة 

حو معرفة التصور الرياضي دافعيتهن وفضولهن وجذب اهتمامهن نتستثير ومناقشة 
 . الصحيح للمفهوم
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 بات مرتفعات التحصيل على استدعاء الخبرات السابقة وربطها بالخبرات الجديدةقدرة الطال ،
في بنيتهن الجديدة  تشكيل المعرفةعادة ا  مما يساعد في فهم التفسيرات الرياضية الصحيحة و 

 المعرفية.

 

  هذه النتيجة توضح أثر هذه االستراتيجية في تعديل التصورات الخطأ لدى الطالبات مرتفعات
وهذا  التحصيل، وتوفر لهن السير المناسب في التدريس بناًء على سرعتهن الشخصية ،

 يراعي الفروق الفردية بين الطالبات.

 

  تتمتع هذه الفئة من الطالبات بروح المنافسة ، وبعض مهارات التفكير العليا و ومهارة
ستراتيجية ، االتصال والتواصل ، وقد تم مالحظة ذلك من خالل تفاعلهن مع خطوات اال

 .ومن خالل حرصهن على المناقشة واالستفسار وتغيير المفهوم 

 

وهذا يوضح دور استراتيجية بوسنر في تلبية احتياجات الطالبات مرتفعات التحصيل  
 ، وتهيئة الجو المناسب لهن للتفاعل النشط واالستخدام األمثل لقدراتهن العقلية المختلفة.

 
  :الرابع السؤال نتائج

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ينص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على ما يلي :
(  بين متوسط درجات الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعتين  α ≥ 1.14)  مستوى   

 والضابطة في االختبار البعدي لتشخيص التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية ؟ ةالتجريبي
السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ينص على ما  ولإلجابة عن هذا

(  بين متوسط درجات  α ≥ 0.04)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "  يلي0
والضابطة في االختبار البعدي لتشخيص  ةالطالبات منخفضات التحصيل في المجموعتين التجريبي

 التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية ؟
للمقارنة بين متوسط درجات  (Mann-WhitneTestقامت الباحثة باستخدام اختبار)  لذا     

تحصيل الطالبات ذوات التحصيل المنخفض في المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار 
 ( يوضح نتائج هذا الفرض0 4.1والجدول ) باستخدام إستراتيجية بوسنر. 

 
 ( 4.1الجدول ) 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في االختبار البعدي  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
 المعد للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ذوات التحصيل المنخفض

 متوسطال العدد المجموعة
متوسط 

 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 196 16.333 8.583 12 التحصيل تجريبية اتمنخفض
26 2.699 0.007 

دالة عند 
 104 8.667 5.917 12 التحصيل ضابطة اتمنخفض 5...
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( و هذا 1.14عند مستوى داللة ) اة إحصائي  " دال  Zيتضح من الجدول السابق أن قيمة " 
يعني رفض الفرض الصفري، و قبول الفرض البديل،  بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 

بين متوسط درجات الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة   ( α ≥ 1.14عند مستوى ) 
التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة، في االختبار ت عزى الستخدام إستراتيجية بوسنر لصالح 

كان له أثر واضح في تعديل  استخدام إستراتيجية بوسنروهذا يعني أن  لبات المجموعة التجريبية.طا
في المجموعة التجريبية ،  لطالبات منخفضات التحصيللالتصورات الخطأ لبعض المفاهيم الرياضية 

 مقارنًة بقريناتهن في المجموعة الضابطة ، ويمكن تفسير ذلك بما يلي0
 

  وًرا لكل طالبة في بوسنر تراعي الفروق الفردية بين الطالبات وتعطي دأن استراتيجية
 حسب تفكيرها وقدرتها على التفاعل مع أفراد مجموعتها.المجموعة ، كلٍّ 

 

  تعمل هذه االستراتيجية على تحفيز الطالبات ، وهذا يؤدي إلى تعزيز ثقة الطالبات بالنجاح
 وفهم المفاهيم الرياضية بدقة.

 

  تعزيز ثقة الطالبات بأنفسهن عندما يكتشفن تصورات خطأ حول موضوع ما.تعمل على 

 

 ن العالقات لفهم تعمل هذه االستراتيجية بواسطة المعلم إلى اإلشارة للمتعلمين إلى نوعين م
هما العالقات بين المفاهيم التي تم تعلمها ، وثانيها العالقات بين هذه الرياضيات ، أول
السابقة، وذلك من خالل مخططات المفاهيم والرسوم والصور واألشكال المفاهيم وخبراتهم 

 والعروض والبراهين وغيرها لتسهيل التعلم.

وهذه المميزات غير متوفرة في نظام التدريس التقليدي ، فالمعلم ال يستطيع أن  
في الشرح والتوضيح ، وال تستطيع طريقة التدريس  ي يحتاجهذيعطي كل طالب الوقت ال

 ليدية مراعاة الفروق الفردية.التق
 .للدرجة الكلية لالختبار( يوضح حجم التأثير  4.8 الجدول )و        

 
 ( 4.4  الجدول )

 η"" و Zقيمة "
2

 يجاد حجم التأثيرللدرجة الكلية لالختبار إل"  
Z Z2 Z2  

 + 4 η 
 حجم التأثير 2

 كبير 0.646 11.285 7.285 2.699

 
  .كبير   التأثير   أن حجم   ( 4.2يتضح من الجدول )  
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 تعقيب على النتائج:
ترى الباحثة أن النتائج أسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 
طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبار التشخيصي 

، وهذا يدل على نجاح استراتيجية بوسنر في تعديل التصورات الخطأ  البعدي للتصورات الخطأ
للمفاهيم الرياضية لطالبات المجموعة التجريبية ، كما أنها تدلل على نجاح االستراتيجية في تحقيق 

لهن لتطوير ، وتحقيق المناخ الصفي المالئم  ل ودافعية الطالباتأهدافها ونجاحها في إثارة فضو 
 لها.مفاهيمهن وتعدي

ويتضح من النتائج أيًضا أن التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية التي تكسبها الطالبات 
والتي تسمى المعرفة القبلية أو بعد تلقيهن تعليًما مقصوًدا ، تكون غير ثابتة وغير متماسكة، لذا 

ة الطالبات في تصميم أساليب التدريس واستراتيجياته لمساعد يجب أخذ هذه التصورات بعين االعتبار
 للتخلص منها وتقديم وجهات النظر الرياضية الدقيقة لهن.

كما ترى الباحثة ضرورة تطوير استراتيجيات تدريسية جديدة و بحيث تعمل هذه 
االستراتيجيات على تغيير الجو التقليدي المحيط بالطالب ، وجعل الطالب أكثر مشاركة وفاعلية في 

 العملية التعليمية التعلمية.
 

 توصيات الدراسة:
  بناًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، تم وضع عدد من التوصيات وهي0 

أشكال الفهم  بأن يهتموا بالخلفية المعرفية للطلبة، والتعرف على رياضياتال ومعلم ىوص  ي   .0
تطوير من أهمية في  ها، لما لذلكئالخطأ الشائعة بينهم قبل البدء بعملية التدريس وأثنا

عداد خطط التدريس المناسبة لمعالجة هذه المفاهيم الخطأ قبل مباشرة  أساليب تدريسهم، وا 
 . تدريسهم للمفاهيم بالشكل المطلوب

 توظيف استراتيجية بوسنر في تدريس الرياضيات للطالب لقدرتها على إثارة التفكير لديهم.  .8

لفهم الخطأ لدى دارسي االهتمام بإعداد اختبارات تشخيصية للكشف عن أنماط ا   .1
 الرياضيات في جميع المراحل التعليمية.

العمل على عقد ورشات عمل لمعلمي الرياضيات لتدريبهم على طرق الكشف عن    .2
 التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية.

تضمين مساقات طرق التدريس بكليات التربية جزًءا من التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية   .4
 وعالجها. وطرق تشخيصها

ومفاهيمهم الرياضية بحرية تامة حتى يمكن اكتشاف تشجيع الطالب للتعبير عن آرائهم   .1
 التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية.

م الحديثة القائمة على على استخدام استراتيجيات التعل العمل على تدريب معلمي الرياضيات  .8
 .أفكار النظرية البنائية ، وبضمنها استراتيجية بوسنر 
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العمل على ربط منهاج الرياضيات بالحياة اليومية والخبرات الذاتية للطالب ، والعمل على  .2
 تحقيق التكامل بين منهاج الرياضيات والعلوم .

العمل على إكساب الطالب المهارات الرياضية األساسية ، ومهارات التفكير العلمي   .9
 وعمليات العلم األساسية المتكاملة. 

  
 الدراسة:مقترحات 

دراسة وتشخيص  ية ونتائجها يمكن اقتراح ما يلي0في ضوء أهداف الدراسة الحال .0
 التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية لدى دارسي الرياضيات في موضوعات رياضية

 خرى ومراحل عمرية مختلفة.أ
دراسة فعالية استراتيجية بوسنر في تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم العلمية في   .2

 مباحث دراسية أخرى.
دراسة فعالية استراتيجية بوسنر في تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية في   .0

 مراحل تعليمية مختلفة.
ياضية ر دراسة فعالية استراتيجية بوسنر في تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم ال  .7

 باستراتيجيات أخرى منطلقة من فكر النظرية البنائية. مقارنةً 
حليلية تكوينية لمحتوى مناهج الرياضيات ومدى تأثيرها على تكوين دراسة ت  .2

 .بتصورات خطأ للمفاهيم الرياضية لدى الطال
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 : العربية المراجع
األخطـــاء الشـــائعة لـــدى تالميـــذ الصـــف األول االعـــدادي فـــي تعلـــم (0"0222أبةةو الخيةةةر، مةةةدحت ) -

( ، 2" ، مجلةة كليةة التربيةةة ، جامعةة أسةيوط ،المجلةةد)مفـاهيم المجموعـات ووضــع مقترحـات لعالجهــا 
 (.6)العدد

 
أســــاليب تــــدريس العلــــوم  0"م( 2330عليمةةةةات ، محمةةةةد مقبةةةةل )و أبةةةةو جاللةةةةة ، صةةةةبحي حمةةةةدان ،  -

 ، الكويت 0 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع . 0ط ،" لمرحلة التعليم األساسي
 
برنامج مقترح لتصويب التصورات الخطأ لبعض مفاهيم االقتصاد "( 0  2330أبو زيد ، لمياء )  -

ا للمدخل البنائي الواقعي وتعديل اتجاهات طالبات شعبة التعليم االبتدائي بكلية التربية المنزلي وفقً 
 .( 23، دراسات في المناهج وطرق التدريس ، العدد ) "هبسوهاج نحو 

 
 " الكويت ، مكتبة الفالح."مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها(0 2330أبو زينة، فريد ) - 
 
، دار الفرقان ،  7، ط "الرياضيات منهاجها أصول تدريسها "( 0  0223أبو زينة ، فريد )  -

 عمان.
 
برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في المفاهيم "( 0 2330) يوسف أشرف أبو عطايا ، -

، رسالة الماجستير )غير منشورة( ،برنامج الدراسات  "الجبرية لدى طلبة الصف الرابع األساسي بغزة
 كلية التربية وجامعة عين شمس وكلية التربية ،جامعة األقصى . -العليا المشترك

 
 .عمان ،"التربوي والتقويم القياس مباديء (1982 ): " سبع أبولبدة، -

 

بنية األعداد لمعلمي المرحلة االبتدائية : موضوعاتها وأساليب (0"2336أبو لوم ، خالد محمد ) -
 .دار المسيرة  عمان، "هاتدريسها وتقويم تعلم

 
أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس المفاهيم  "م ( 23330إسماعيل ، محمد )  -

، " على التحصيل وبقاء أثر التعلم والتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف األول اإلعدادي الرياضية
 .00مجلة البحث في التربية وعلم النفس ، العدد 
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دام أنموذجي التعلم البنائي أثر استخ 0"( 2336الباوي ، ماجدة إبراهيم و خاجي ، ثاني حسين  ) -
عداد المعلمين إ فاهيم الفيزيائية لدى طالب معاهدر في تعديل التصورات الخاطئة لبعض المنوبوس

 03/2/2302استخرج بتاريخ     ،مجلة الفتح ،  جامعة ديالى. " واتجاهاتهم نحو المادة
http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=5488 

 
ثر استراتيجيات التغير المفاهيمي في تغير المفاهيم أ "0(2337الطراونة ، محمد )حسين و  بعارة ، -

، دراسات العلوم التربوية ،  "البديلة المتعلقة بمفهوم الطاقة الميكانيكية لدى طالب الصف التاسع
 .(، الجامعة األردنية0( ، العدد )00المجلد )

 
ومحمد ،ممدوح محمد سليمان  ترجمة" الرياضيات تدريس طرق (0"( 1986، ه ، فردريك ، لب -

 العربية. مصر وريةهجم ، رةه،القا والتوزيع نشرلل العربية الدار(، 0ط )( ، 0) أمين المفتي ،ج
 
أثر استخدام بعض استراتيجيات التغير المفهومي في تعديل " ( 0  2332البلعاوي ، حسام )  -

، رسالة ماجستير غير  " العاشر األساسي بغزة المفاهيم الرياضية الخاطئة لدى طالب الصف
 منشورة ، الجامعة اإلسالمية غزة .

 
تعديل التصورات البديلة لمفاهيم بنية المادة من خالل مد  0"م( 2337بلعربي ، طه ، ناجمي ) -

 ( .20، مجلة المبرز ، الجزائر ، العدد ) " جسور بين النظرية البنائية والمقارنة المنظومية
 
 ئرياضية يستند على مبادنموذج مقترح لبناء المعرفة ال( 0" 2302البنا ، جبر عبد اهلل ) -

 ، عمان ، األردن. للمؤتمر في الندوة العلمية بكلية التربية بحث مقدم، "  البنائية النظرية
                        http//www.forum.ome.gov.om    03/2/2302استخرج بتاريخ 

                                  

 
فعالية استراتيجية مقترحة قائمة  0"م(2333صبري ماهر إسماعيل ) وتاج الدين إبراهيم محمد ، -

على بعض نماذج التعلم البنائي وأساليب التعلم في تعديل األفكار البديلة حول مفاهيم الكم وأثرها 
، مجلة رسالة "التعلم لدى معلمات العلوم قبل الخدمة بالمملكة العربية السعودية  على أساليب

 ( . 22الخليج العربي ، الرياض 0 مكتب التربية العربي لدول الخليج ، العدد )
 

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=5488
http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=5488
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فعالية استخدام دورة التعلم كنموذج من نماذج النظرية البنائية  "( 0  2330التودري ، عوض )  -
، استخرج "الثانوية  لثات في التحصيل والتفوق الدراسي لدى تالميذ المرحلةلتدريس حساب المث

 من 0  2302مايو  26بتاريخ الموافق 
http//www.geocitie.s.com/rawadrseserarchsnw/absbhat.html 

 
، مجلة دراسات " نمو المفاهيم عند عينة من األطفال األردنيين "( 0 0207توق ، محي الدين )  -

 االجتماعية والتربية ، الجامعة األردنية ، المجلد الحادي عشر ، العدد الثاني . العلوم
 
واقع معرفة وتقبل معلمي الرياضيات لنموذج التعلم  ( 0"2330الثقفي ، عبد الهادي بن عابد ) -

" رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية ،جامعة أم القرى،  البنائي ودرجة قدرتهم على تطبيقه
 لمملكة العربية السعودية.ا
 
استخدام التدريس المنظومي العالجي في تدريس  "( 0 2330حسب اهلل ، محمد عبد الحليم ) -

جامعة  منشورة ، كلية التربية ،غير رسالة دكتوراة "، بعض المفاهيم الرياضية بالمرحلة اإلعدادية
 المنصورة ، دمياط ، مصر .

 
عض االستراتيجيات التدريسية على تحصيل تالميذ بة يلفاع " (0 0226ن ، ياسمين زيدان ) حس -

مجلة "،الصف الثاني اإلعدادي في القدرات التحصيلية المختلفة لمفاهيم بعض األشكال الرباعية 
 ( .0( ، العدد ) 02البحث في التربية وعلم النفس ، كلية التربية ، جامعة المنيا المجلد ) 

 
" ، مكتبة آفاق ، غزة  رؤية معاصرة في مبادئ التدريس العامة( 0" 2330داوود درويش ) ،حلس -

 ، فلسطين.
 
مجلة التربية ،  ، "مضامين الفلسفة البنائية في تدريس العلـوم "( 02260الخليلي ، خليل ) -

  ( . 006  اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، العدد)
 
األخطاء المفاهيمية في الكيمياء )المحاليل( ( 0 " 2330خطايبة ، عبد اهلل والخليل ، حسن ) -

، مجلة كلية التربية ، العدد لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي في محافظة إربد شمال األردن" 
 ( ، كلية التربية جامعة عين شمس.0( ، الجزء )22)
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، عمان 0 دار السيرة للنشر  0، ط "تعليم العلوم للجميع " ( 0  2332خطايبة ، عبداهلل )  -
  والتوزيع .

 
 .، الكويت 0 مكتبة الفالح 2"، ط مقدمة في تدريس العلوم( 0" 0227الدمرداش ، صبري ) -
 
فعالية نموذج بوسنر في إحداث التغيير المفاهيمي  ( 0 "2303الزعانين ، جمال عبد ربه ) -

-" كلية التربية لبعض المفاهيم الفيزيائية لدى طلبة الصف السادس بقطاع غزة واحتفاظهم بها
 فلسطين . بحث منشور في مجلة جامعة مؤتة للعلوم اإلنسانية. -جامعة األقصى ، غزة 

 
التعلم والتدريس من منظور  0"م( 2330كمال عبدالحميد ) ،زيتون ، حسن حسين ، زيتون -

 ، القاهرة 0 عالم الكتب . 0، ط" البنائية
 
البنائية منظور ابستمولوجي " 0( 0222كمال عبد الحميد ) ،و زيتون زيتون ، حسن حسين -

 . اإلسكندرية0 منشأة المعارف ." وتربوي
 
،اإلصدار الرابع عمان اإلصدار 0ط، " أساليب تدريس العلوم" (0 2330زيتون ، عايش محمود ) -

 الرابع ، عمان ، دار الشروق.
 
أثر استخدام مخططات المفاهيم في عالج المفاهيم الرياضية  "( 0  2300سالم ، وجدي )  -

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية _ غزة "الخاطئة لدى طلبة الصف العاشر بغزة 
 
 بوسنر أنموذج استخدام ثرأ0"  (2332) هيمراإب القادر ، عبد قدوري و فاضل فائق ، السامرائي -

 (2332ي )ديالة مجل ،"المتوسط  الثاني الصف طالب والتحصيل لدى الرياضية المفاهيم تغيير في
 ون.الثالثبع و ار ال العدد
 
فعالية استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس العلوم  0 "م( 0220سعودي ، منى عبدالهاي ) -

المؤتمر العلمي الثاني 0  "، على تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي
أغسطس ، المجلد الثاني ، الجمعية المصرية  2 – 2إعداد معلم العلوم للقرن الحادي والعشرين من 

 0 جامعة عين شمس .للتربية العلمية ، القاهرة 
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للرياضيات المدرسية في   NCTMدراسة مدى تطبيق معايير "  0(2337السواعي ، عثمان )  -
 المؤتمر السادس للبحوث جامعة اإلمارات العربية المتحدة. ،" مدارس اإلمارات العربية المتحدة 

 
فعالية نموذج بوسنر في تصويب التصورات البديلة  "(0 2330)السيد ، أسماء رشاد خلف اهلل -

، "لبعض المفاهيم العلمية والرياضية لدى طالبات شعبة رياض األطفال بكلية التربية بسوهاج 
 ، كلية التربية ، جامعة سوهاج . رسالة ماجستير غير منشورة

 
فين السابع تشخيص األمراض المفاهيمية لدى طلبة الص ( 0 " 0226شاهين ، أحمد كرم )  -

 .ية التربية ، الجامعة األردنية، رسالة ماجستير غير منشورة ، كل" والتاسع والمتعلقة بمفهوم الحرارة
 
أثر استراتيجيات التغير المفهومي الصفية لبعض المفاهيم  "0( 2333شبر ، خليل ، )  -

( 0( ، الجزء )27العدد )، مجلة كلية التربية ، "الكيميائية لدى طالب الصف األول الثانوي العلمي 
 ، البحرين .

 
أثر التدريس وفق نموذجين للتعلم البنائي في تحصيل " م ( 0 2332الشطناوي ، عصام )  -

، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الهاشمية ، الزرقاء  " طالب الصف التاسع في الرياضيات
 ، األردن .

 
الفهم الخاطئ لبعض مفاهيم التغذية والتنفس في النباتات  0"(0226الشهراني ، عامر عبد اهلل ) -

المجلة العربية للتربية ، " ، الخضراء لدى طالب المرحلتين الثانوية والجامعية بمنطقة عسير
 ديسمبر. (2(، العدد)06المجلد)

 
أثر برنامج مقترح للتربية العملية في رياض األطفال على اكتساب (0"0222صبح، فاطمة ) -

 فلسطين. -غزة "،رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الحكومية، المفاهيم العلميةبعض 
 
براهيم محمد تاج الدين صبري، ماهر إسماعيل - فعالية استراتيجية مقترحة قائمة  0"( 2333) ، وا 

حول مفاهيم على بعض نماذج التعلم البنائي وخرائط أساليب التعلم في تعديل األفكار البديلة 
 على أساليب التعلم لدى معلمات العلوم قبل الخدمة بالمملكة العربية السعودية ميكانيكا الكم وأثرها

 .22 العدد ، عربي لدول الخليج" . رسالة الخليج العربي ، مكتب التربية ال
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أثر النمط المعرفي وطريقة التدريس في تعلم  (0"2332صوالحة ، محمد وبني خالد محمد ) -
 .(2)العدد (0)،مجلة العلوم التربوية والنفسية ، المجلد" لدى طلبة الصف العاشر  األساسيالمفاهيم 

 
اعتقادات خاطئة لبعض المفاهيم الكيميائية عند طلبة (0" 0222الصيفي ، عبد الغني حمدي) -

غير منشورة ، كلية  ر" ، رسالة ماجستي الصف األول الثانوي العلمي في مدارس محافظات نابلس
 التربية، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين.

 
أثر استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في عالج  "( 0  2332ضهير ، خالد سليمان )  -

، رسالة ماجستير  "التصورات البديلة لبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي
 غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية _ غزة .

 
تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية , مفهومه , أسسه , (0 " 0202طعيمة ، رشدي ) -

 "، دار الفكر العربي ، القاهرة.استخداماته
 
،  0ط ,"االتجاهات الحديثة في تدريس العلـوم:" (2332السالم ، مصطفى عبد السالم )عبد  -

 القاهرة 0 دار الفكر العربي . 
 
اتجاهات حديثة لتعليم العلوم في ضوء المعايير  :" م(2332عبد الهادي ، منى وآخرون ) -

  ، القاهرة 0 دار الفكر العربي . 0ط, " العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية
 
 تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات المعايير وثقافة "م( 23370وليم ) ،عبيد -

  .، األردن ، دار المسيرة"التفكير
 
، مكتبة الفالح  0، ط " التفكير والمنهاج المدرسي "( 0 2330عبيد ، وليم وعفانة ، عزو )  -

 .للنشر والتوزيع
 
، مكتبة األنجلو المصرية ،  7 ، ط" تربويات الرياضيات" ( 0  0220)  خرونوآ  عبيد ، وليم -

  القاهرة.
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" ،غزة ، فلسطين. دار  التدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة( 0"0222عفانة ، عزو ) -
  المقداد للطباعة والنشر.

أثر بعض استراتيجيات العرض باألمثلة المنتمية وغير المنتمية على " ( 0 0222عفانة ، عزو ) -
مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس اكتساب طالب الصف العاشر لمفاهيم الهندسة التحليلية" 

 (72، القاهرة ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، العدد )

، 0ط" (يلاإلحصاء االستدال  :الجزء الثاني  ) اإلحصاء التربوي" ( 0 0220عفانة ، عزو ) -
  المقداد . مطبعة غزة ، فلسطين ،

 
حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية النتائج في " ( 0 2333عفانة ، عزو ) -

، العدد  التربوية والفلسطينيةوالدراسات البحوث  ، مجلة البحوث والدراسات التربوية والنفسية"
 .الثالث

 
العالقة التبادلية بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية "( 0  2330عفانة ، عزو إسماعيل )  -

 ، مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية ، العدد الخامس ." في تعليم وتعلم الرياضيات
 
أثر أنموذج مقترح لعالج التصورات الخطأ  "( 0 2332)  وأبو ملوح ، محمدو عفانة ، عز  -

، مؤتمر " للمفاهيم الرياضية لدى الطالب منخفض التحصيل في الصف السابع األساسي بغزة
الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل ، المؤتمر التربوي الثاني ، الجامعة 

 اإلسالمية ، غزة . 
 
استراتيجيات تدريس الرياضيات في مراحل التعليم  ( 0 "2332وآخرون ) عفانة ، عزو إسماعيل -

 "، غزة، فلسطين ، دار الكتاب الجامعي.العام 
 
التدريس والتعلم بالدماغ ذي ( 0"2330) والجيش، يوسف إيراهيم ،عفانة ، عزو إسماعيل -

 ، فلسطين ، مكتبة آفاق. غزة ، 0ط  ، الجانبين"
 
إعداد المعلم الفلسطيني لتوظيف اإلحصاء في عمليات " 0( 2302) عفانة ، عزو إسماعيل  -

 .التربية-غزة كلية  -الجامعة اإلسالمية" التقويم



111 
 

أثر استخدام األسلوب البنائي في المختبر في التحصيل وفهم  0"م( 0227علوة ، زهير محمد ) -
، كلية الدراسات العليا ، ، رسالة دكتوراة غير منشورة "الطرق العلمية عند طلبة كليات المجتمع 

 األردن 0 الجامعة األردنية .
 
أثر التدريس باستخدام نموذج بوسنر في إحداث التغيير " ( 0  2330العليمات ، علي مقبل )  -

المفاهيمي لدى طالب الصف الثامن األساسي للمفاهيم الكيميائية األساسية واحتفاظهم بهذا 
استخرج بتاريخ  ( . 20لعلوم اإلنسانية واالجتماعية ) عدد خاص ، مجلة الشارقة ل "التغيير في الفهم

02/2/2302      http://jamaa.net/art269659.html 

أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس  "(23320العمري ، ناعم بن محمد بن سلطان ) -
وحدة من مقرر الرياضيات على التحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالب الصف األول 

 ، رسالة دكتوراة ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية . "الثانوي في مدينة الرياض
 
أثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكالت في  "( 23320) طه علي أحمد علي ، -

، رسالة ماجستير، "تدريس الهندسة علي التحصيل والتفكير الهندسي لدي تالميذ الحلقة اإلعدادية 
 كلية التربية، جامعة جنوب الوادي .

 
إكساب أثر استخدام استراتيجيات التغير المفاهيمي في  0"( 0222العياصرة ، أحمد حسن ) -

، رسالة ماجستير غير "طالب الصف األول الثانوي العلمي الفهم العلمي السليم لمفهوم القوة 
 رموك . منشورة ، كلية التربية ، األردن 0 جامعة الي

 
 ، بيروت ، دار اآلفاق الجديدة ."في النقد األدبي  نظرية البنائية ال"( 0 0202صالح ) فضل ،  -
 
أثر خرائط المفاهيم في تحصيل طلبة المرحلة األساسية وتفكيرهم " ( 0 2330القيسي ، تيسير ) -

بحث مقدم إلى  .، جامعة بغداد ، بغداد ، العراق ، رسالة دكتوراة غير منشورة"الناقد في الرياضيات 
نوفمبر ،  20_ 22الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل المؤتمر التربوي الثاني 

 التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .كلية 
 

http://jamaa.net/art269659.html
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أثر استراتيجيات التغيير المفهومي في تطوير لبعض  ( 0 " 0222الكرش ، محمد أحمد )  -
" ، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف األول اإلعدادي 

 ( .20، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد )
 
ة نموذج التعلم البنائي في تعليم العلوم وتعلمها يفاعل 0"م( 2332زام ، إبراهيم محمد )الل -

  سعود .  جامعة الملكمنشورة ، كلية التربية، الرياض ،،رسالة ماجستير غير  "بالمرحلة المتوسطة
 
في التربوية  المعرفة  معجم المصطلحات(0"٩١١١) والجمل ،علي أحمد  اللقاني، أحمد حسين ، -

 . الكتب ،القاهرة 0 عالم٢ ط ، "المناهج وطرق التدريس
 
أثر استراتيجية دينز في اكتساب المفاهيم الرياضية واالحتفاظ  ( 0"2332) لوا ، يوسف عبد اهلل -

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ،  ،" ة بها لدى طالب الصف السادس األساسي بغز
 غزة. ، الجامعة اإلسالمية

 
تعليم العلوم (0 " 0220كي وجيرلوفيتش ، جاك ) ،مارتن ، رالف وسيكستون ، كولن وويغز  -

براهيم ، هاشم وخطايبة ، عبد اهلل ، المركز العربي "  لجميع األطفال ، ترجمة زيزفون ، غدير وا 
 ليف والنشر ، دمشق ، سوريا.أللتعريب والترجمة ، والت

 
وب حسين نشوان وحمد صالح "، ترجمة يعقأبعاد التفكير( 0" 0220، روبرت وآخرون) ازانو مار  -

 الخطيب.
 
أثر استخدام التعلم النشط في تحصيل بعض المفاهيم "( 0 2332مداح ، سامية بنت صدفة ) -

، "الهندسية واالتجاه نحو الرياضيات لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة 
 ، المجلد األول ، العدد األول . السعودية للمناهج واإلشراف التربوي ) جسمًا (مجلة الجمعية العلمية 

 
فاعلية استخدام نموذجين لتدريس المفاهيم على ( 0 " 0220محمد ، رمضان عبد الحميد ) -

"، مجلة كلية دراسة تجريبية-اكتساب مفاهيم العلوم واالحتفاظ بها لتالميذ المرحلة المتوسطة
 ( ديسمبر.02العدد) طنطا، جامعةالتربية، 

 



113 
 

أثر استراتيجيات التغير المفهومي في تطوير المستوى  ( 0 " 0220محمد ، رفعت محمود )  -
معرفة وتطبيق مفاهيم الحرارة واالحتفاظ بها لدى طالب الفرقة الثالثة شعبتي التعليم االبتدائي 

 ( .03" ، مجلة العلوم التربوية ، كلية التربية بقنا ، العدد ) والطبيعة والكيمياء بكلية التربية بقنا
 
التصورات الخطأ لدى تالميذ وطالب المرحلتين اإلعدادية " ( 0  2333محمد ، عبد اهلل علي )  -

والثانوية حول مفهوم التكاثر في الكائنات الحية وفاعلية بعض االستراتيجيات التعليمية في 
 ( .20لتربية باألزهر ، العدد ). مجلة كلية ا"تصويبها 

 
عن  لدى طالب الصف األول الثانوي أنماط الفهم الخطأ0 " (0226)مصطفى محمد ،نجيب -

 .0226عدد إبريل  مجلة كلية التربية ، جامعة األزهر،" ،  مفهوم  التنوع في الكائنات الحية
 
بعض المفاهيم الفيزيائية المغلوطة لدى الطالب وسبل  "(02230طمة ، خليفة )امطر ، ف -

، "تصحيحها , وقائع ندوة تدريس الرياضيات والفيزياء في التعليم العام في دول الخليج العربي 
 مكتب التربية لدول الخليج العربي ، الرياض. 0200

 
ياضية واالحتفاظ أثر استخدام القصة في تنمية المفاهيم الر " ( 0  2332_ مطر ، محمود أمين ) 

، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية ، " بها لدى تالميذ الصف األول األساسي بغزة
 غزة .

 
أثر مخططات المفاهيم في تنمية التفكير الرياضي لدى طالب  "( 0  2337مطر ، نعيم أحمد )  -

 الجامعة اإلسالمية ، غزة .، رسالة ماجستير غير منشورة ، "الصف الثامن األساسي بغزة 
 
أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس ( 0" 2332) المطرفي ، غازي بن صالح بن هليل -

 رسالة دكتوراة " ، العلوم على التحصيل واالتجــاه نحو المادة لدى طالب الصــف الثالـــث المتوســط
 السعودية.كلية التربية ،جامعة أم القرى ، المملكة العربية  ،
 
أثر استخدام أنموذج التعلم البنائي في تدريس المفاهيم  0"( 2330منى ، محمد مولود ،) -

، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة "الرياضية على تحصيل الطلبة واتجاهاتهم نحو الرياضيات 
 بغداد ، ابن الهيثم . 
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لى تنمية بعض المافاهيم الرياضية أثر استخدام االنترنت ع "( 23300موافي ، سوسن محمد )  -
، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس " والقدرة على التفكير االبتكاري لدى الطالبات المعلمات

 ، العدد التسعون .
 
ثر استخدام أنموذجي الدورة التعليمية وبوسنر في التغير أ "(0 0222المولى، مأرب محمد، ) -

، جامعة بغداد، " الحيوانية لدى طلبة كلية التربية جامعة الموصلالمفاهيمي في مادة الفسلجة 
 كلية التربية، ابن الهيثم، ) أطروحة دكتوراه غير منشورة ( .

 
تدريس العلوم من خالل األفكار البديلة التي يملكها  "( 0  2330المومني ، إبراهيم وآخرون )  -

 ( ، الجامعات األردنية 2( ، العدد )0، دراسات ، العلوم التربوية ، المجلد )" طلبة المرحلة األساسية
 
فاعلية المعلمين في تطبيق نموذج بنائي في تدريس العلوم  "( 0 2332المومني ، إبراهيم )  -

 .(0( ، العدد )22، دراسات ، العلوم التربوية ، المجلد )" للصف الثالث األساسي في األردن
 
، الطبعة األولى ، دار وائل للطباعة والنشر ،عمان " فلسفات التربية0 " (2330إبراهيم )ناصر ،  -

  ، األردن.
 
طرق وأساليب  –تدريس العلوم في العالم المعاصر " ( 0  2330النجدي ، أحمد وآخرون )  -

   ، القاهرة ، دار الفكر العربي .  0، ط "واستراتيجيات حديثة في تدرس العلوم 
 
درجة معرفة معلمي العلوم النظرية البنائية وأثر تأهيلهم  "( 0 2332الوهر ، محمود )  -

   .( 22بوية ، جامعة قطر ، العدد )، مجلة مركز البحوث التر " األكاديمي والتربوي وجنسهم عليها
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 ( 2ملحق رقم ) 

 تحليل المحتوى
 قائمة المفاهيم الرياضية المتضمنة بكتاب الرياضيات للصف  الرابع األساسي

الوحد الرياضي المفهوم الرقم الوحدة
 ة

 الرياضي المفهوم الرقم

ن(
اليي

 الم
من
ض
اد 
عد
)األ

ى 
ألول

ا
 

 الخاصية التوزيعية 20  الصورة الموسعة للعدد 0
 قيمة الرقم 2

مة(
لقس
ة)ا
رابع

ال
 

 عملية القسمة 22
 المقسوم 03 د عشرة آالفالعد 0
 المقسوم عليه 00 د مئة ألفالعد 7
 ناتج القسمة 02 العدد مليون 2
 باقي القسمة 00 منزلة الماليين  6
 القسمة الطويلة 07 العدد السابق 2
 العدد التالي  0

سة(
هند
ة)ال

مس
لخا
ا

 
سة(

هند
)ال

 

 القطعة المستقيمة 02
 الشعاع 06 الترتيب التصاعدي 2
 الخط المستقيم 02 الترتيب التنازلي 03

مع 
الج
ة )
ثاني
ال

ن(
اليي

 الم
من
ض
رح 

الط
و

 

 الزاوية 00 الجمع ضمن سبع منازل  00
 رأس الزاوية 02 ضمن سبع منازل الطرح 02
 ضلعا الزاوية 73 التقريب ألقرب ألف 00
 الزاوية الحادة 70 الجمع األفقي 07
 الزاوية القائمة 72 الجمع العمودي 02
 الزاوية المنفرجة 70 التقدير 06
 المستقيمة الزاوية 77 التقريب 02
 قياس الزاوية 72 المسألة 00

ب(
ضر

ة)ال
ثالث
ال

 

 الدرجة 76 عملية الضرب 02
 المربع 72 المضروب 23
 الزاوية الخارجة 70 المضروب فيه 20
 ةتوازيمال تالمستقيما 72 ناتج الضرب 22
ة تعامدمال اتالمستقيم 23 مضاعفات األعداد 20

 زاوية الدوران 20 مضاعفات العشرة  27 المتعامدان
 الزوايا المتناظرة 22  المشترك األصغر المضاعف 22
 المستطيل 20 الخاصية التبديلية  26
   الخاصية التجميعية  22
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 ( 1ملحق رقم ) 

 استبيان مفتوح

 السيد/ ة معلمـ/ة الرياضيات المحترمـ/ة:

استخدام استراتيجية بوسنر  أثر شحدة البياري بدراسة للتعرف علىتقوم الباحثة / آمال 

 .في تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم  الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي

 فالرجاء التكرم مشكوًرا/ًة باإلجابة عن السؤال اآلتي:

 

 ؟ماهي التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

 الباحثة / آمال البياري
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 ( 2 ) لحق رقمم

 الرياضية الخطأ المتضمنة بكتاب الرياضيات للصف  الرابع األساسيقائمة المفاهيم 

 

 نسبة شيوع الخطأ المفهوم الرقم
 %56 الترتيب التصاعدي 0

 %71 الترتيب التنازلي 2

 %56 العدد السابق 0

 %.8 العدد التالي 7

 %48 العشرة آالف 2

 %.6 المائة الف 6

 %71 المليون 2

 %61 الضرب 0

 %82 التجميعيةالخاصية  2

 %.8 الخاصية التوزيعية 03

 %61 المقسوم عليه 00

 %71 المطروح منه 02

 %51 القطعة المستقيمة 00

 %79 الزاوية 07

 %67 الزاوية الحادة 02

 %47 الزاوية القائمة 06

 %48 الزاوية المنفرجة 02

 %57 الزاوية المستقيمة 00

 %69 المستقيمان المتوازيان 02

 %65 المستقيمان المتعامدان 23
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 (  2ملحق رقم )  

 قائمة بأسماء السادة المحكمين
 

 مكان العمل الدرجة العلمية االسم م

 د. يحيى ابو جحجوح 0
 

 أستاذ مشارك مناهج وطرق
 علوم تدريس

 جامعة األقصى    
 

 د. عبد الكريم فرج اهلل 2
 

 دكتوراه مناهج وطرق تدريس
 

 جامعة األقصى
 

 د. إياد عبد الجواد 0
 

 دكتوراه مناهج وطرق تدريس
 

 جامعة األقصى
 

 د. سهيل دياب 7
 

 دكتوراه مناهج وطرق تدريس
 

 الجامعة اإلسالمية
 

 د. ماجد اللولو 2
 

 ماجستير مناهج وطرق تدريس
 

 وزارة التربية والتعليم
 

 أ. ياسر مقاط 6
 

 ماجستير مناهج وطرق تدريس
 

 مدرسة يافا -معلم 
 

 أ. سعدية مقاط 2
 

 ماجستير مناهج وطرق تدريس
 

مدرسة فهد  -معلمة 
 األحمد الصباح

 ماجستير مناهج وطرق تدريس أ. سامي قاسم 0
 نائب مدير) مدرسة يافا( 

 أ. بسمة البياري 2
 

 بكالوريوس رياضيات
 )وكالة الغوث( معلمة 

0
3 

 أ. باسمة اكتيع
 

 بكالوريوس رياضيات
 اممدرسة أبو تم   -معلمة  

0
0 

 أ. يوسف النجار
 

 بكالوريوس رياضيات
 

تربوي)التربية مشرف 
 والتعليم(

0
2 

 أ. تهاني الفار
تربوي ة)التربية  ةمشرف بكالوريوس رياضيات 

 والتعليم(
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 ( 2ملحق رقم ) 
 الجامعة  اإلسالمية _ غزة 

 ا ةةةات العليةةةةلدراسةادة اةةةةةمةع
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكلي

 قسم المناهج وطرق تدريس الرياضيات 
 

 ة ....................... المحترمة/ةالسيد / 

 -تحية طيبة وبعد 0

  الموضوع / تحكيم اختبار تشخيصي

 تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 0 

استراتيجية بوسنر في تعديل التصورات الخطأ للمفاهيم الرياضية لدى طالبات الصف الرابع " أثر 
 األساسي "

لذا نرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم االختبار التشخيصي التالي ، وذلك بما يتعلق بمنهاج الرياضيات 
 للصف الرابع األساسي والذي يشتمل على اختبار موضوعي من عدة فقرات .

 وب من سيادتكم مراعاة التحكيم في األمور التالية 0والمطل

 االرتباط بالمفهوم . -0
 السالمة اللغوية واللفظية . -2
 التسلسل المفاهيمي . -0
 أي اقتراحات ترونها مناسبة . -7

راجين منكم الدقة في التحكيم حتى تستطيع الباحثة تعديل ما يمكن تعديله ، وتعزيز ما يمكن تعزيزه 
 ل لالختبار .للوصول للتطبيق األمث

 والتقدير وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 الباحثة / آمال شحدة البياري 
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 ( 6ملحق رقم ) 

 تشخيصيالختبار الصورة األولية لال

  ..............اسم المدرسة 0                    ...............اسم الطالب/ة 0  

 .............. الشعبة 0                              .......الصف 0     

 -0فيما يليدائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة  يضع

 ا 0مرتبة ترتيبً  0333،  627،  762األعداد 0  -0
 . ليس مما سبقد. عشوائيًا            جتنازليًا             ب. تصاعديًا             . أ

 
 0هو  7202،  7022،  00622  الترتيب التنازلي الصحيح لهعداد -2
 . 7202،  0622،  7022 . أ
 . 0622،  7022،  7202 . ب
 . 7202،  7022،  0622 ج.    
 . 0622،  7202،  7022 د.    

 0(  2002للحصول على العدد الذي يسبق العدد )  -0
 ( لمنزلة اآلحاد في العدد . 0نضيف الرقم )  . أ
 ( لمنزلة العشرات . 0نضيف الرقم )  . ب
 ( لمنزلة األلوف . 0نضيف الرقم ) ج.     
 ( من منزلة اآلحاد . 0نطرح الرقم ) د.     

 ( هو 0 0222العدد الذي يلي العدد )  -7
   2222. د           2333. ج             2322ب.             02033 . أ
 منها ألف أحصل على العدد 0 لكٍّ  عشر حزم في إذا تجمع لدي   -2

 . مليوند. مئة ألف          جب. عشرة آالف         ألف                . أ
 ينتج العدد 0 22222( للعدد  0إذا أضفنا )  -6

 . مليوند. مئة ألف          جعشرة آالف       ب. ألف                . أ
 
 

 دقيقة 22الزمن:
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 مئات ألوف = 03    -2
 . مليوند. مئة ألف          جألف               ب. عشرة آالف        . أ
0-     (2 x 2 0 تعني ) 

 .  2+  2+  2+  2+  2 . أ
  2+  2+  2+  2+  2+  2+  2+  2 . ب
 . 22. ج    

 . 22د.      

 ( من خالل العملية 0 0نحصل على مضاعف للعدد )  -2
 ( 7 – 0. ) د(         7÷  0. ) ج(        7+  0(      ب. )  X 7 0)  . أ

 X 6  =0 X  (2 X 6 0 )(  X 2 0أي الخصائص ممثلة بالعبارة )  -03
 . ال شيء مما ذكر .د. التوزيعية          جالتبديلية        ب. التجميعية           . أ
 X  (6  +2 = ) 2العملية الصحيحة لتوزيع عملية الضرب على الجمع ل  -00
 ( . X 6  ( + )6  +2 2) أ. 
 X  (6  +2 . )(  6+  2) ب. 
 ( . X 6  ( + )2 X 2 2) ج. 
 ( . X 6  ( + )6 X 2 2) د. 

 ( المطروح هو 0 0333=  2333 – 2333في العملية )  -02
 ( 2333. ) د(         0333. ) ج(          2333(    ب. )  2333)  . أ
 ( هو 0 2202=  2007 – 7026المطروح منه في المعادلة )  -00

 ( 2073. ) د(          2202. ) ج(         2007(    ب. )  7026)  . أ
 ( 0 03العدد ) ..... ( من مضاعفات العدد )  -07
 (  23. )  د(              27. ) ج(             72(       ب. )  03)  . أ
 ( 0 22أي األعداد اآلتية أقرب للعدد )  -02
 (  23. ) د(              73. ) ج(              03(      ب. )  23)  . أ
 ا ألقرب عشرة هو 0 ( مقربً  720العدد )  -06
 (  723. ) د(            233. ) ج(            733(    ب. )  220)  . أ
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 الهندسة

 جزء من المستقيم له بداية وليس له نهاية 0 -02
 . شعاع د. قطعة مستقيمة       جخط مستقيم        ب. زاوية         . أ
 شكل هندسي ينتج من تقاطع شعاعين مختلفين 0 -00
 . خط مستقيم د. زاوية                 جقطعة مستقيمة     ب. شعاع        . أ
  ( 0 23وأقل من  )  زاوية قياسها أكبر من صفر -02
 . الزاوية المئويةد. الزاوية المستقيمة     جالزاوية الحادة    ب. الزاوية القائمة      . أ
  الزاوية القائمة في األشكال التالية هي 0 -23

                                                                                . 
    

 .  د                   .       ج                  ب.                     أ. 

 الزاوية المنفرجة فيما يلي هي الزاوية التي قياسها 0 -20
 ( 023. ) د(        23. ) ج(           063(         ب. )  003)  . أ
 زوايا قوائم يسميان 0 7نان مستقيمان متقاطعان يكو   -22
 . متقاطعاند. متخالفان     جمتعامدان       ب. متوازيان            . أ
 الزاوية التي ضلعاها على استقامة واحدة تسمى زاوية 0 -20

 . مستقيمة دمنفرجة         .جقائمة          ب. حادة                  . أ
 جميع ما يلي زوايا منفرجة ما عدا الزاوية التي قياسها 27-0
 023د.             02ج.                  033ب.           023أ. 

  ما0في األشكال التالية هالمستقيمان المتوازيان   -22

                                             
  
 

  أ.                     ب.                        ج.                       د.
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 ( 2ملحق رقم ) 
 تشخيصيالختبار الصورة النهائية لال

 ..............اسم المدرسة 0                 ...............اسم الطالب/ة 0  
  .............. الشعبة 0                      .............الصف 0     

 -0فيما يليدائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة  يضع

 ا 0مرتبة ترتيبً  0333،  627،  762األعداد 0  -0

 . ليس مما سبقد. عشوائيًا            جتنازليًا             ب. تصاعديًا            أ. 

 0هو  7202،  7022،  0622د 0 الترتيب التنازلي الصحيح لهعدا -2

 . 7202،  0622،  7022أ. 

 . 0622،  7022،  7202ب. 

 . 7202،  7022،  0622 ج.

 . 0622،  7202،  7022 د.

 0(  2002للحصول على العدد الذي يسبق العدد )  -0

 ( لمنزلة اآلحاد في العدد . 0نضيف الرقم ) أ. 

 ( لمنزلة العشرات . 0نضيف الرقم ) ب. 

 ( لمنزلة األلوف . 0نضيف الرقم ) ج. 

 ( من منزلة اآلحاد . 0نطرح الرقم ) د. 

 ( هو 0 0222العدد الذي يلي العدد )  -7

   2222. د           2333. ج             2322ب.          02033  أ. 

 منها ألف أحصل على العدد 0 لكٍّ  عشر حزم في إذا تجمع لدي   -2

 . مليوند   . مئة ألف        ج     ب. عشرة آالف     ألف              أ. 

 

 دقيقة 22الزمن:
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 ينتج العدد 0 22222( للعدد  0إذا أضفنا )  -6

 . مليوند. مئة ألف          جعشرة آالف       ب. ألف               أ. 

 مئات ألوف = 03    -2

 . مليوند. مئة ألف          جألف               ب. عشرة آالف       أ. 

0-     (2 x 2 0 تعني )   

 .  2+  2+  2+  2+  2أ. 

 2+ 2+  2+  2+  2+  2+  2+  2+  2ب. 

 . 22. ج

 . 22د. 

 X 6  =0 X  (2 X 6 0 )(  X 2 0أي الخصائص ممثلة بالعبارة )  -2

 . ال شيء مما ذكر .د. التوزيعية          جالتبديلية        ب. التجميعية          أ. 

 X  (6  +2 = ) 2العملية الصحيحة لتوزيع عملية الضرب على الجمع ل  -03

 ( . X 6  ( + )6  +2 2) أ. 

 X  (6  +2 . )(  6+  2) ب. 

 ( . X 6  ( + )2 X 2 2) ج. 

 ( . X 6  ( + )6 X 2 2) د. 

 المقسوم عليه هو 0 (  2  =022 622في العملية الحسابية )  -00

  223د.              022ج.              622ب.               2أ.  

 ( هو 0 2202=  2007 – 7026المطروح منه في المعادلة )  -02

 (  2073. ) د(          2202. ) ج(         2007(    ب. )  7026) أ. 
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 الهندسة

 جزء من المستقيم له بداية وليس له نهاية 0 -00
 . شعاع د. قطعة مستقيمة       جخط مستقيم        ب. زاوية        أ. 

 شكل هندسي ينتج من تقاطع شعاعين مختلفين 0 -07
 . خط مستقيم د. زاوية                 جقطعة مستقيمة     ب. شعاع       أ. 

  ( 0 23وأقل من  )  زاوية قياسها أكبر من صفر -02
 . الزاوية المئويةد. الزاوية المستقيمة     جالزاوية الحادة    ب. الزاوية القائمة     أ. 

  الزاوية القائمة في األشكال التالية هي 0 -06

                                                                                . 
 . د                   .       ج                  ب.                     أ.    

 جميع ما يلي زوايا منفرجة ما عدا الزاوية التي قياسها 0 -02 
 023د.             02ج.                  033ب.           023أ. 

  ما0في األشكال التالية هالمستقيمان المتوازيان   -00

                                             
 

 .  د                   .       ج                  ب.                     أ.  

 زوايا قوائم يسميان 0 7نان مستقيمان متقاطعان يكو   -02
 . متقاطعاند. متخالفان     جمتعامدان       ب. متوازيان           أ. 

 التي ضلعاها على استقامة واحدة تسمى زاوية 0الزاوية  -23
 . مستقيمة د. منفرجة        جقائمة          ب. حادة                 أ. 

 

 انتهت األسئلة
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 ( 2ملحق رقم ) 

 جدول إلجابات الصحيحة

 األبدال  رقم السؤال
 د ج ب أ 1
 د ج ب أ 2
 د ج ب أ 3
 د ج ب أ 4
 د ج ب أ 5
 د ج ب أ 6
 د ج ب أ 7
 د ج ب أ 8
 د ج ب أ 9
 د ج ب أ 11
 د ج ب أ 11
 د ج ب أ 12
 د ج ب أ 13
 د ج ب أ 14
 د ج ب أ 15
 د ج ب أ 16
 د ج ب أ 17
 د ج ب أ 18
 د ج ب أ 19
 د ج ب أ 21
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(9ملحق رقم )  

 دليل المعلم

للصف الرابع دليل المعلم لتدريس المفاهيم الخطأ من كتاب الرياضيات الجزء األول 
بوسنر ( األساسي وفقًا الستراتيجية )  

عزيزي المعلم يعتبر دليل المعلم المرشد الذي يستعين به المعلم في تدريس مادته وفق      
استراتيجية معينة ، وأقدم لك هذا الدليل لكي يعينك على تدريس المفاهيم الخطأ من كتاب الرياضيات 

وفقًا الستراتيجية بوسنر . حيث يعتبر دليل المعلم أداة تساعد الجزء األول للصف الرابع األساسي 
المعلم على تحقيق األهداف التعليمية وتجهيز األدوات والوسائل الالزمة لتنفيذ األنشطة ويجعله على 

 بصيرة أثناء سيره في تنفيذ الدرس .

ويشتمل هذا الدليل على 0 أهداف الدليل ، الدروس التي تم إعدادها وفقًا الستراتيجية بوسنر ، 
ويتضمن كل درس 0 أهداف الدرس ، المتطلبات السابقة والبنود االختبارية والوسائل التعليمية ، 

 واإلجراءات التدريسية، والتقويم . 

0أهداف دليل المعلم   

 يمكن أن يساعد هذا الدليل معلم الرياضيات لكي يكون قادرًا على 0 

تحديد األهداف التعليمية المرجو تحقيقها وصياغتها بصورة سلوكية سليمة . -0  

تحديد المادة التعليمية المراد تعليمها للطلبة . -2  

تحديد األنشطة التعليمية المناسبة للموضوعات . -0  

مية الالزمة لتحقيق األهداف التعليمية المنشودة .تحديد الوسائل التعلي -7  

تحديد أساليب التقويم المناسبة لمعرف مدى ما تحقق من أهداف تعليمية . -2  

السير في الدروس وفقًا الستراتيجية بوسنر . -6  

وضع جدول زمني مناسب لتحقيق األهداف التعليمية . -2  

 

 



135 
 

 لدرس األولا
 / العدد التاليالعدد السابق 

 : األهداف السلوكية

 مفهوم العدد السابق . اتلباتعرف الطت  _0

 مفهوم العدد التالي . تابلاتعرف الطت  _2

 العدد السابق . تابلاز الطمي  ت  _0

  العدد التالي . تابلاز الطمي  ت_ 7

 الوسائل التعليمية:

 مدرجاتورق مقوى مرسوم عليه  -الطباشير الملون  -السبورة 

 البنود االختبارية المتطلب األساسي

 العد التصاعدي

 العد التنازلي

 ، ...، ...، ...، ...02، 00، 03أكملي0 

       23 ،02 ،00        ... ،... ،... ،... ،
 22أكملي المدرج المقابل0     

 الجدول0 أكملي

73 02      

 ......بمقدار  20يزيد عن العدد  27العدد  -

 ......بمقدار  20يزيد عن العدد  22العدد  -
 .... بمقدار 73ينقص عن العدد  02العدد  -

 .                                    0بمقدار ......ينقص عن العدد 02العدد  -

 

 الزمن:حصتان

21 
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 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية األهداف

 

 

2 

 

 

1          

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 التكامل: 

من خالل العرض السابق تتكون فكرة لدى الطالبات عن العدد 
 السابق والعدد الالحق.

 تدوين العنوان على السبورة.

 أكملي0

 .....من منزلة  ...._ للحصول على العدد السابق نطرح الرقم0

 ......لمنزلة  0_ للحصول على العدد التالي نضيف الرقم 2

 : التمييز 

 0 (يسبق ، يلي)  يمثال 0 استخدم

 . 727العدد  .......722العدد 

 . 033العدد  ....... 222العدد 

 . 72عددان يسبقان العدد  يال مثال 0 اذكر 

 . 22عددان ال يليان العدد  ياذكر           

 0مي و التبديل المفه 

 ؟ 2202يسبق العدد  2200هل العدد 

 ؟ 00220يلي العدد  00222هل العدد 

  المفهوم وتثبيتهتعزيز : 

 . ......هو 27622أكمل 0 العدد السابق للعدد 

 . ......هو 22222العدد التالي للعدد         

 

مالحظة دقة 
العدد استنتاج 
 السابق

 

 

 

تعزيز مشاركة 
 الطالبات

 

 

مالحظة مدى 
 تفاعل الطالبات

 

 

 

مراعاة الفروق 
 الفردية
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 . .......هو 2220العدد التالي للعدد         

 ........هو 23333العدد السابق للعدد         

 .  .......ينتج العدد  2222للعدد  0_ إذا أضفنا 

 ........ينتج العدد 222 222للعدد  0_ إذا أضفنا 

تفسير اإلجابة 
من قبل 
 الطالبات

 

 

 

 لتقويم :ا

 تحل الطالبات التدريبات اآلتية على كراسات الحصة.

 اإلجابة الصحيحة 0 ير ا_ اخت

 هو 0 6027_ العدد الذي يسبق العدد 0

 . 6002د_             6007ج_             6022ب_             6020أ_ 

 هو 0 20222_ العدد الذي يلي العدد 2

 . 22333د_           60222ج_            22332ب_          20222أ_ 

 _ أكمل الفراغ 0

 ........هو  70222_ العدد الذي يلي العدد 0

 ........هو 620333_ العدد الذي يسبق العدد 2

 ........ينتج العدد 22222للعدد  0_ إذا أضفنا 0
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 لدرس الثاني               ا

 الترتيب التصاعدي والتنازلي
 األهداف السلوكية :

 مفهوم الترتيب التصاعدي . باتلاتعرف الطت_  0
 التنازلي .الترتيب  مفهوم  باتلاتعرف الطت_  2
 ا .أعدادا ترتيبًا تصاعدي   باتلاب الطرت  ت_  0
 ا .أعدادًا ترتيبًا تنازلي   باتلاالط برت  ت_  7

 الوسائل التعليمية:

 رسومات تمثل مدرجات. -الطباشير الملون  -السبورة 

 االختباريةالبنود  المتطلب األساسي

 تحديد العدد األكبر

 0دائرة حول العدد األكبر يضع

 . 6720 ،   6702  أ_   

 . 02336  ،  02336  ب_  

 

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية األهداف

 

 

2 

 

 

 

 03           التكامل :* 

 كتابة عنوان الدرس على السبورة. -

 :                               عرض لوحة مرسوم عليها المدرج المقابل -

                           0 على المدرج.                 03 - 0األعداد من  ي_ رتب

   ماذا يسمى مثل هذا الترتيب لهعداد ؟   

 . على السلم المقابل 23 -00ترتيب األعداد من  -

 

مالحظة مدى 
اهتمام الطالبات    

 بالموضوع

 

 

 

 الزمن:حصتان

2 
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19 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

                                        23           سمى هذا الترتيبماذا ي   

 ؟                                                                                  لهعداد      

 أكملي0

                                                                                                                        التصاعدي ينقص العدد _ في الترتيب0 

 00                    عن العدد التالي . .......السابق بمقدار 

 العدد السابق ......_ في الترتيب التنازلي2

 .0عن العدد التالي بمقدار  

 0          مما سبق  

 ر .بالعدد األصغ أفي الترتيب التصاعدي نبد -   
 بالعدد األكبر . أتنازلي نبدال الترتيب  في -   

 : التمييز* 

 حل التمرينات اآلتية على السبورة بمشاركة الطالبات.

 ا 0تصاعدي   ترتيًبا أي من األعداد اآلتية مرتبة -

 . 602،  272،  722   أ_

 . 6202،  6220،  6202 ب_ 

 ا 0تنازلي   ترتيًبا من األعداد التالية مرتبة أيٍّ 

 . 7222،  7226،  7262   أ_

 . 07063،  07062،  07262  ب_

 : التبديل المفهومي * 

 ؟ لماذا ؟ تنازلي ا مرتبان ترتيباً  0222،  2222_ هل العددان 

 ا ؟ مرتبان ترتيبًا تصاعدي   22260،  22207_ هل العددان 

 لماذا ؟    

 

 

 

مالحظة مدى 
 تفاعل الطالبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالحظة صحة 
 إجابة الطالبات
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2 

 

 

 : ز المفهوم وتثبيتهعزيت* 

 0التدريبات اآلتية اتلباعطى الطت

 ا 0األعداد التالية تصاعدي   يرتب 

 . 270،  2270،  2270أ_ 

 . 0726،  07236،  072336ب_ 

 ا 0األعداد التالية تنازلي   يرتب

 . 00222،  00222،  00222أ_ 

 . 72336،  7236،  723336ب_ 

 

 

رصد اإلجابات 
 الصحيحة

 

 التقويم  : 
 اإلجابة الصحيحة مما يلي 0 ير ااخت

 مرتبة 0 0722،  7022،  7002_ األعداد 0

 ا           د_ ليس مما سبق .ا         ج_ عشوائي  ب_ تنازلي          ا أ_ تصاعدي  

 مرتبة 0 0226،  02263،  02236_ األعداد 2

 ا          د_ ليس مما سبق .ا          ج_ عشوائي  ب_ تنازلي      ا     أ_ تصاعدي  

 ا 0تنازلي   يرتب

 62022  ،62020  ،62222 . 
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 الدرس الثالث               
 المقسوم , المقسوم عليه ,خارج القسمة

 األهداف السلوكية  :

 المقسوم ، المقسوم عليه ، خارج القسمة في معادلة قسمة . تابلاز الطمي  ت_ 0

 البنود االختبارية المتطلب األساسي

      . 20022،  2022األعداد التالية 0  ئياقر  . 033333قراءة األعداد حتى 

 

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية األهداف

 

 

 

 

 

2 

 

 

          

 

 

 التكامل: 

  تدوين العنوان على السبورة.

شيكل  026كتب من نفس النوع بمبلغ  2_ مثال 0 اشترى تاجر 
 .ثمن الكتاب الواحد  ياحسب

 على السبورة .مناقشة المثال وحله 

 شيكل . 07=  2÷  026

؟ 2 العدد في المعادلة السابقة؟ ماذا نسمي 026 العدد ىسم  ماذا ي  
 ؟  07العدد ماذا نسمي 

دي كال  من المقسوم ، المقسوم عليه . ناتج القسمة 0 حد   2_ مثال 
 في كل من المعادالت 0

 . 07=  2÷  23أ_           

 . 02=  22÷  272ب_        

 

 

متابعة صحة 
الحل 
بالطريقة 
الرأسية 
 واألفقية.

 

 

مالحظة مدى 
 استجابة

 الطالبات

 

 

 

 ةالزمن:حص
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 التمييز :

 .إعطاء مزيدًا من التدريبات 

شارة)  أمام (إشارة)  يضع ة جاب( أمام اإل Xاإلجابة الصحيحة وا 
 0 طأالخ

 (   )              . 20المقسوم هو  7=  2÷  20أ_ في المعادلة 

 (   )   .060المقسوم عليه هو  2=  20÷  060ب_ في المعادلة 

 بنعم أو ال 0 يبيأج

 (   )    . 22المقسوم عليه هو  02=  22÷  032المعادلة0  في 

 * تبديل المفهوم :

 الخطأ في العبارات التالية 0 يصح ح
 . 720المقسوم عليه هو  032=  7÷  720_ في المعادلة 0
   .  00المقسوم هو  00=  27÷  062_ في المعادلة 2

 * تعزيز المفهوم وتثبيته :

شارة )   إشارة )    يضع ( أمام   X( أمام العبارة الصحيحة وا 
 العبارة الخاطئة 0

 )   ( .   06المقسوم عليه هو  0=  06÷  70_ في المعادلة 0 
 ()    .222فإن المقسوم هو  07=  0÷  222_ في المعادلة 2 
 )   ( .   060المقسوم هو  02=  07÷  060_ في المعادلة 0 

مالحظة دقة 
إجابة 
 الطالبات

 

 

 

 

 

مالحظة مدى 
تركيز 
 الطالبات

 

 

 اإلجابة رصد
 الصحيحة
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 * التقويم :

 اإلجابة الصحيحة : ير ااخت
 فإن المقسوم هو 0 02=  0÷  26_ إذا كان 0

 د_  ال شيء مما ذكر .         02ج_            0ب_          26أ_         
 فإن المقسوم عليه هو 0 2=  00÷  20_ إذا كان 2

 د_ ال شيء مما ذكر .           2ج_             00ب_         20أ_        
 ( أمام العبارة الصحيحة :  إشارة )   يضع
 )   (   2والمقسوم عليه . 002فإن المقسوم هو  2=  22÷  002أ_ إذا كان     
 .            )   ( 202فإن المقسوم عليه هو  72=  6÷  202ب_ إذا كان     
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 الدرس الرابع
 المطروح / المطروح منه 

 
 * األهداف السلوكية :

 المطروح في معادلة طرح .ت ابلاز الطمي  ت_ 0
 المطروح منه في معادلة طرح .ت ابلاز الطمي  ت_ 2
 ناتج الطرح في معادلة طرح .ت ابلاز الطمي  ت_ 0

 :الوسائل التعليمية
 أوراق عمل. -بطاقات مكتوب عليها أعداد  -الطباشير  -السبورة 

 البنود االختبارية المتطلب األساسي

 .033333قراءة األعداد حتى  -
اختزان حقائق الطرح األساسية إجراء  -

 عملية الطرح .
 إجراء عملية الطرح -

 اقرئي األعداد اآلتية0 - 

267 ،6722  ،20262. 

 0مناقشة شفوية -
 . ...= 6 -02  ....=  7-2 0جدي الناتج 

022- 027  =.... . 

 
 

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية األهداف

 

 

 

2 

 

 التكامل: 

 027مطروح منه ،  022العدد يسمى في المعادلة السابقة 
 . طرحناتج ال 020مطروح ، 

 7220=  0622  - 00026   وفي المعادلة 

ناتج   7220  ،مطروح    0622  ،مطروح منه    0026
 الطرح

 

متابعة 
صحة الحل 
بالطريقة 
الرأسية 
 واألفقية.

 

 ةحص الزمن:
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1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 التمييز :
 أمثلة : 

 المطروح منه فيما يلي 0 يحدد
 . .....المطروح منه هو       20=  22 - 70 (أ 
المطروح منه      077=  270 - 602 (ب 

 .......هو
المطروح منه   2000=  0262 - 0272 (ج 

 ......هو
  * تبديل المفهوم :

  000=  220 - 726_ في المعادلة 
 هي المطروح ؟ لماذا ؟  726هل      
 هي المطروح منه فأين المطروح ؟ 726إذا كانت      

كل من المطروح ، ناتج الطرح ، المطروح منه في  ي_ حدد2
 العبارة اآلتية 0

     0    _2022     -   7062       =    0720 . 
    

     2    _27062   -   02222          =00200 . 
                

 * تعزيز المفهوم وتثبيته :
 المزيد من التدريبات 0 اتلباإعطاء الط

شارة )   _ ضع إشارة )  0 (  X( أمام العبارة الصحيحة وا 
 0 طأأمام العبارة الخ

 )   ( .  2فإن المطروح هو  02=  2 -27إذا كان   (أ 
فإن المطروح منه هو  206=  702 - 670إذا كان  (ب 

2620.  )    ( 
فإن المطروح منه هو  2620=  2200 - 2022إذا كان  (ج 

702   .)    ( 

 

 

مالحظة 
 تركيز
 الطالبات

 

 

 

 

مالحظة 
مدى 
 استجابة
 الطالبات

 

 

 رصد

اإلجابات  
 الصحيحة
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 * التقويم :
 الفراغ : يأ_ أكمل
 . .......فإن المطروح منه هو  02=  02 - 72_ إذا كان 0     
 . ........فإن المطروح هو 222=  227 – 226_ إذا كان 2     

 . ........فإن ناتج الطرح هو  2022=  2022 - 2706_ إذا كان 0
 اإلجابة الصحيحة : ير اب_ اخت

 فإن المطروح منه هو 0 226020=  22622 -020722_ إذا كان 0   
 د_ ال شيء مما ذكر .     226020ج_     22622ب_    020722أ_         

 هو 0 00260=  62207 - 20222_ المطروح في المعادلة 2   
 د_ ال شيء مما ذكر .       00260ج_      62207ب_     20222أ_         
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           الدرس الخامس
 خاصية التجميع 

 
 : األهداف السلوكية* 
 مفهوم خاصية التجميع . اتلباتعرف الطت_ 0
 بين خاصية التجميع والتبديل. اتلباز الطمي  ت_ 2

 البنود االختبارية المتطلب األساسي

 0الحقائق األساسية للعمليات األربع 
 ، +-   ،x  .   ÷ ، 

 

 الناتج 0 يجد
 =  2÷  22 ب(       =  2 + 0أ(    
 =    2x 7  د(     =    2 - 0  ج( 

 

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية األهداف

 

 

 

 

 

2 

 

 

          

 :التكامل *

  تدوين العنوان على السبورة.

 . ......=  2+  0+  2ناتج 0   يجد   
 لهما . 2ثم إضافة  0+  2على الناتج ؟    بجمع  كيف حصلت   

   2  +0  +2  ( =2  +0  + )2  =02 . 
 هل هناك طريقة أخرى إليجاد الناتج ؟    
 للناتج . 2ثم إضافة  2+  0جمع  

   2  +0  +2  =2  ( +0  +2  = )02 . 
 هل هناك فرق بين النتيجتين ؟ ماذا نسمي مثل هذه الخاصية ؟     
 لماذا سميت بالتجميع ؟   
 هل ينطبق هذا على عمليات أخرى مثل الجمع ؟   
 يتم تقبل إجابات من الطلبة وفحصها .   

 0 2مثال 
   0 x 2 x 2 ةةةةةةةةةةةةةةةةةة .          كيف حصلت على الناتج ؟ = 

 

 

تعزيز 
 المشاركة 

 

 

 

رصد 
اإلجابات 
 الصحيحة

 

 الزمن:حصتان
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1 

   0 x 2 x 2  ( =0 x 2  )x 2  =03 . 
 هل هناك طريقة أخرى ؟   
   0 x 2 x 2  =0 x  (2 x 2  = )03 . 
 والنتيجة واحدة في الحالتين .   

 x 2  =0 x  (2 x 2  )(  x 2 0" إذن " ) 
 ماذا نسمي هذه الخاصية ؟   
 (  0 -2+ )  7=  0 -(  2+  7هل )    
 هل تنطبق عليها خاصية التجميع ؟        التحقق من ذلك ؟   
 2  =0 x  (7  ÷2  )( ÷  x 7 0هل )    

 " إذن " متى يجوز لنا استخدام خاصية التجميع ؟
 : التمييز *

 اآلتية 0حل التدريبات 
 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 0    
 _ أي من العمليات اآلتية التي تمثل خاصية التجميع 00     
 ( . 0 - 2+ )  2=  0 -(  2+  2أ_ )       
 . x  (2 x 6  ( = )0 x 2  )x 6 0ب_       
 ( . 2÷  7÷ )  0=  2( ÷  7÷  0ج_ )       
 . 2( +  0+  2( = )  2+  0+ )  2د_       

 : * التبديل المفهومي
 أمثلة 0

  x 2  =2 x 7 7إذا كان    
            2 x  (2 x 0  ( = )2 x 2  )x 0  

 ما هي الخاصية المستخدمة في المعادلة األولى ؟   
 ما هي الخاصية المستخدمة في المعادلة الثانية ؟   
 ما الفرق بين المعادلة األولى والثانية ؟   
 ما الذي تم استبداله من مكانه في الحالة األولى ؟   األعداد .   
 ما الذي تم استبداله من مكانه في الحالة الثانية ؟    األقواس .   

 أمثلة أخرى 0
 ( تمثل خاصية التجميع . 2+  0+ )  6=  2( +  0+  6)    

 

 

مالحظة دقة 
إجابة 
 الطالبات

 

 

 

 

تصحيح 
اإلجابة 
 الخطأ 

 

 

 

 

مالحظة دقة 
 االستنتاج
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   7 x 2  =2 x 7 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .تمثل خاصية ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 0 x  (6 x 2  ( = )0 x 6  )x 2 . تمثل خاصية ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 : * تعزيز المفهوم وتثبيته
 ( أمام الجملة التي تمثل خاصية التجميع   0ضع إشارة )  

 0 )  6  +0  =7  +2                              . )    ( 
 2)    (7 x 0  )x 2  =7 x  (0 x 2       )      . )    ( 
 0)    (02  ÷2  )x 0  =02  ( ÷2 x 0    )     . )    ( 
 7  ) 0  +2  =2  +0                              . )    ( 
 2  ) 02  ( +02  +27  ( = )02  +02  + )27 . )    ( 
 6  ) 2 - 0 - 2  =2 -  ( 0 - 2 )              . )    ( 

 
 * التقويم :

 اإلجابة الصحيحة 0 ير ااخت
 تمثل خاصية   7+  6=  2+  0  ( 0   
 ال شيء مما ذكر .(توزيع           د (تبديل        ج (تجميع         ب (أ   
 تمثل خاصية  (  2+  0+ )  7=  2( +  0+  7)   (2   
 ال شيء مما ذكر . (تبديل            د (توزيع        ج (تجميع         ب (أ   
   0)   2 x 6  =6 x 2  تمثل خاصية 
 ال شيء مما ذكر . (تبديل           د (توزيع         ج (تجميع         ب (أ   
   7  ) (2 x 0  )x 2  =2 x  (0 x 2  تمثل خاصية ) 
 ال شيء مما ذكر . (توزيع           د (تبديل          ج (تجميع        ب (أ   
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        الدرس السادس
 هندسة : مفهوم الزاوية 

 
 

 : * األهداف السلوكية
 مفهوم الزاوية . تابلاتعرف الطت_ 0
 الزاوية من ضمن أشكال هندسية . تابلاز الطمي  ت_ 2

 البنود االختبارية المتطلب األساسي

 مفهوم الشعاع .
 

الشكل الذي يمثل  سفل( أ إشارة )   يضع
 شعاع 0                 

                                                                   
      (     )      (        (        )   ) 

 

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية األهداف

 

 

 

 

2 

 

1 

          

 :التكامل* 

 أشكال توضح أشعة 0 بطاقات مرسوم عليها عرض

 مما سبق الشعاع له نقطة بداية . هل له نقطة نهاية ؟                                                  

 أمثلة على الشعاع . هاتي   
ماذا يحدث لو التقى شعاعان عند نقطة أو انطلق شعاعان من    

 نقطة في اتجاهين مختلفين ؟ 
 
 ماذا نسمي المسافة بين الشعاعين ؟ - 
 الشكل الذي يمثل زاوية 0 سفل( أ)  ي إشارةضع - 
  
          )    (           )    (                       )    (            )    ( 

                                                                                                               

 

 

 تعزيز المشاركة 

 

 

 

مالحظة دقة 
 إجابة الطالبات

 

 

 ةحص الزمن:
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2 

 

 

1 

 : المفهومي* التبديل 
ح -  الخطأ في العبارات اآلتية 0 يصح 
 )        ( .     أ_ الشكل                يسمى خط مستقيم    
 ب_ الشكل               يسمى خط شعاع     )        ( . 
 )        (.      ج_ الشكل                يسمى زاوية     
 
 اإلجابة الصحيحة 0 ير ااخت -
 .......... ._ الشكل المقابل يسمى 0   
 نقطة . (زاوية       د (مستقيم       ج (شعاع      ب( أ   
    
 _ الشكل                    يمثل 20   
  خط مستقيم ( ج         زاوية  (ب           شعاعين  (أ   
 قطعتين مستقيمتين .( د   
   
 _ تنتج الزاوية من اتحاد 00   
  قطعتين مستقيمتين   ( ج    شعاعين  ( ب    مستقيمين   (أ   
 ال شيء مما ذكر . (د   
 

 * تعزيز المفهوم وتثبيته :
 من األشكال اآلتية يمثل زاوية 0 أيٍّ  - 
 

                 (د                 (ج                (ب             (أ    
 
 دائرة حول رمز الشكل الذي يمثل زاوية 0 يضع -
 
 

  (د                 (ج            (ب             (أ     
 

 

 

 

تصحيح اإلجابة 
الخطأ من قبل 

 الطالبات

 

 

 

 

 

مراعاة الفروق 
 الفردية

 

 

 

مالحظة 
مشاركة 
 الطالبات
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 : * التقويم

 ( أمام العبارة الخاطئة X 0( أمام العبارة الصحيحة و إشارة ) إشارة )  يضع
  

 يمثل زاوية   )    ( .   _ الشكل             0   
   
 يمثل شعاع  )    ( .  _ الشكل              2   
  

 ال يمثل زاوية )    ( .    _ الشكل           0   
   
 )    ( .     _ الزاوية تنتج من تقاطع شعاعين7   
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             الدرس السابع
 الزاوية القائمة , الزاوية المستقيمة 

 

 : * األهداف السلوكية

 الزاوية المستقيمة . تابلاز الطمي  ت_ 0
 الزاوية القائمة . تاطالبيز الم  ت_ 2

 الوسائل التعليمية
زاوية خشبية متحركة  -مساطر  -رسومات تمثل زوايا قائمة وزوايا مستقيمة  -الطباشير  -السبورة 

 منقلة. -
 البنود االختبارية المتطلب األساسي

 أنواع الزوايا .
 

 أكملي0
 .....، ةة .....، ةة .....زاوية  0من أنواع الزوايا

 ،..... .    
 

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية األهداف

 

 

 

2 

 

 

          

 التكامل: 

 .ن أنواع الزوايا التي ذكرتها الزاوية القائمة م  
 عن الزاوية القائمة ؟ ينماذا تعرف  - 
 ل زاوية قائمة .أشياء من الفصل تمث   يذكر ا  - 
 تمثيل الزاوية القائمة بمسطريتن . -  
               قائمة مرسومة على ورق مقوى . اياعرض زو  -  
 
 
 بالمنقلة .ايا قياس الزو  -  
 ما هي الزاوية المستقيمة ؟       

 

 تعزيز المشاركة 

 

 

 

مالحظة دقة 
 القياس

 

 الزمن:حصتان

 ةحص الزمن:
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 الزاوية المستقيمة بمسطرتين . تمثيل -
    
 مستقيمة . ايامثل زو ت الً اشكأ عرض -

           .                            .        . 
 

 التمييز :* 

 ما الفرق بين الزاوية المستقيمة والقائمة ؟ -  
 مستقيمة . اياقائمة ، زو  اياتمثل زو  عرض أشكاالً  -  
 األشكال . تابلاز الطمي  ت   
شارة )   إشارة )   يضع -   (  X( أمام العبارة الصحيحة وا 

 0 طأأمام العبارة الخ
   
 _ الشكل                 يمثل زاوية مستقيمة )    ( .0   
    
 )    ( .    _ الشكل                 يمثل زاوية قائمة2   
 

 * التبديل المفهومي :
 دائرة حول الشكل الذي يمثل زاوية قائمة 0 ي ضع -0 
   
  

  (د               (ج              (ب               (أ    
 
 مستقيمة0دائرة حول الشكل الذي يمثل زاوية  ي ضع _2 
 
 
 (د               (ج             (ب            (أ        
 
 

 

 

 

تصحيح اإلجابة 
الخطأ من قبل 

 الطالبات

 

 

 

 

 

 

 اإلجاباترصد 
 الصحيحة
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 * تعزيز المفهوم وتثبيته :
 ( أمام العبارة الصحيحة  0إشارة )   يضع
 ال يمثل زاوية قائمة )    ( .  الشكل                   (0
    
 يمثل زاوية قائمة )    ( .  الشكل                  (2

ال يمثل زاوية مستقيمة )    ( .          .         الشكل  ( 0

           .      يمثل زاوية قائمة بينما الشكل         الشكل      (7
 )   ( .  ال يمثل زاوية مستقيمة

 

مراعاة الفروق 
 الفردية

 
  : التقويم
 دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 0 يضع
 الشكل الذي يمثل زاوية قائمة فيما يلي0 (0  
    
 
                (د                        (ج                  (ب                  (أ      
 الشكل الذي يمثل زاوية مستقيمة فيما يلي0 (2   
    

                                                                        . 
             (د                        (ج                     (ب                   (أ   
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            الدرس الثامن
 أنواع الزوايا 

 
 * األهداف السلوكية :

 الزوايا الحادة . تابلاز الطمي  ت_ 0
 قياس الزوايا المنفرجة . تابلاتعرف الطت_ 2

 الوسائل :
 مسطرتان خشبيتان تتحركان حول مفصل. -أوراق عمل  -الطباشير الملون واألبيض  -السبورة 

 البنود االختبارية المتطلب األساسي

 _ أنواع الزوايا .0
_ قياس الزاوية القائمة ، قياس الزاوية 2

 المستقيمة .

 ما هي أنواع الزوايا ؟
 ،ةة .....قياس الزاوية القائمة   0 يأكمل
  ة...... بينما قياس الزاوية المستقيمة  

 

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية األهداف

 

 

 

 

 

2 

        

 

 التكامل: 

هل هناك زاوية قياسها  23قياس الزاوية القائمة  0مما سبق    
 ؟ صفر
 ؟ 23هناك زاوية قياسها أقل من  هل
وصنع زاوية تتحركان حول مفصل مكن االستعانة بمسطرتين ي  

 قائمة ثم تصغير هذه الزاوية عدة مرات .
 ةةْ  ......  وأقل من ْ .....أكبر من" إذن " الزاوية الحادة قياسها 

 .ماذا ينتج ؟الزاوية القائمة  انفراج ضلعيإذا حصل وزاد  - 
 حول مفصل( تتحركان بمسطرتين  االستعانة)

 .  003 وأقل من  ْ 23الزوايا الناتجة جميعها أكبر من    
 ماذا نسمي مثل هذه الزوايا ؟   

 

 

 

 

مالحظة مدى 
 الطالبات تركيز

 

 

 

 

تان حص الزمن:
 ن
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 : التبديل المفهومي* 
 الخطأ في العبارات اآلتية  0 يصح ح
 (       )     . تسمى زاوية منفرجة  ْ 67_ الزاوية 0   
 (       )  .  تسمى زاوية مستقيمة  ْ 023_ الزاوية 2   
 . ......لماذا ؟     ......تسمى زاوية   02الزاوية  -أكملي0    
   وأكبر   ....ألنها أقل من ......تسمى زاوية023الزاوية  -   

 . ......  من 
 تعزيز المفهوم وتثبيته :* 
 دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 0 ي_ ضع0   
     0 الزاوية الحادة فيما يلي هي 
 .  003  (د      003(ج      27(ب        23  (أ   
     0 الزاوية المنفرجة فيما يلي  هي 
 .  003 (د       23 (ج      23 (ب       073 (أ   
 ......،........ .زاويتين حادتين . يكتبا_ 2   
 ......،..... .  زاويتين منفرجتين . يكتبا_ 0   

 

مالحظة دقة 
 إجابة الطالبات

 

 

 

تصحيح اإلجابة 
الخطأ من قبل 

 الطالبات

 

 

 

 0   * التقويم
 رمز اإلجابة الصحيحة 0 ير ااخت
  0 تسمى زاوية  ْ 23_ الزاوية التي قياسها أكبر من صفرْ  وأقل من 0   
 أ_ حادة           ب_ قائمة            ج_ منفرجة            د_ مستقيمة .   
 0 تسمى زاوية  ْ 003 وأقل من  ْ 23_ الزاوية التي قياسها أكبر من 2   
 قيمة           د_ منفرجة .أ_ حادة           ب_ قائمة            ج_ مست   
 0 تسمى زاوية  ْ 27_ الزاوية 0   
 أ_ حادة           ب_ منفرجة         ج_ مستقيمة           د_ قائمة .   
 0 تسمى زاوية  ْ 002_ الزاوية 7   
 أ_ حادة           ب_ منفرجة         ج_ مستقيمة           د_ قائمة .   
 _ جميع ما يلي زوايا منفرجة ما عدا 20   
 063د_                 02ج_            023ب_           022أ_   
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 لدرس التاسعا
          المستقيمان المتوازيان 

 
 األهداف السلوكية :* 
 تتعرف الطالبات مفهوم التوازي. _0
 المستقيمان المتوازيان . تابلاز الطمي  ت -2

 : الوسائل التعليمية
 أوراق عمل. -مساطر خشبية -رسومات تمثل مستقيمات متوازية -الطباشير  -السبورة 

 البنود االختبارية المتطلب األساسي

 مفهوم المستقيم .
 

 اختاري اإلجابة الصحيحة0
      0شكل هندسي ليس له بداية وليس له نهاية  -
 ب_ قطعة مستقيمة        شعاع    -أ

 د_ ليس مما ذكر .   ج_ مستقيم     
 

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية األهداف

 

 

 

 

 

2 

 

 

 :التكامل *

رسم خطين غير متوازيين على السبورة ، مد الخطين من أحد 
 الجوانب حتى االلتقاء .

 ماذا حدث للمستقيمين ؟

  ؟خطين متوازيين ومدهما من الجانبين هل التقى المستقيمان_ رسم 
 _ ماذا نسمي المستقيمان في الحالة األولى ؟   
 _ ماذا نسمي المستقيمان في الحالة الثانية ؟   

 * التمييز :

 متوازية . اً أمثلة من الفصل تمثل خطوط ياذكر 
 عرض لوحة مرسوم عليها خطوط متوازية وغير متوازية .

 

تعزيز 
 المشاركة

 

 

 

مالحظة دقة 
إجابة 
 الطالبات

 ةالزمن:حص
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 الخطوط المتوازية . تابلاالط زمي  ت

 * التبديل المفهومي :

 خطوط غير متوازية .ل بطاقات _ عرض
 هل هذه الخطوط متوازية ؟

 المستقيمات ؟ هذه كيف عرفت ذلك ؟ هل المسافات متساوية بين
 مستقيمات متوازية .ل بطاقات _ عرض

 هل يمكن اعتبار هذه المستقيمات متوازية ؟ لماذا ؟

 

 المفهوم وتثبيته :* تعزيز 

 ( أمام العبارة الصحيحة   0ضع إشارة )  
 
 أ_ المستقيمان                          متوازيان )    ( .   
 
 ب_ المستقيمان                    غير متوازيين )    ( .   
    
 ج_ المستقيمان                    غير متوازيين )    ( .   
 
 د_ المستقيمان                     غير متوازيين )    ( .   

 

 

رصد 
اإلجابات 
 الصحيحة

 

 

 

 

مراعاة  
 الفروق الفردية      
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 * التقويم :

 دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 0 يضع

 _ الخطان المتوازيان فيما يلي 00  
 
   
           
        (د                      (ج                    (ب                  (أ   
   
 غير المتوازيين فيما يلي هما 0 مستقيمان_ ال2 
   
 

 (د                      (ج                  (ب                  (أ    
 0 يأكمل
 . .......مهما  ......المستقيمان المتوازيان ال   
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Abstract 

     This study aimed to determine the impact of the use of Posner strategy in 

amendment the misconceptions of mathematical concepts within the fourth 

grade students through answering these questions:                                       

  * What are the wrong  mathematical  concepts that need to be amended 

among the fourth grade students?                                                                 

   * Are there  any  statistically  significant differences  between the  average 

degree of the students in the experimental group and the average degree of the 

criterion group in the afterward testing that determines the misconceptions of 

mathematical concepts ?                                                                              

  * Are there any statistically significant differences between the average 

degrees of  high achiever students in the experimental group and the average 

degrees of the criterion group students in the afterward testing that determines 

the misconceptions of mathematical concepts ?                                             

* Are there any statistically significant differences between the average 

degrees of slow achiever students in the experimental group and the average 

degrees of the criterion group students in the afterward testing that determines 

the misconceptions of mathematical concepts ? 

 

      The sample of the study is formed from  (84)  students in  the 

 Fourth  grade   students , which  divided  into  two groups , one  of 

 them  is an experimental group , and  the other is a criterion  group ,  

then the application before  the diagnostic test to the misconceptions 

 on the two groups,after that the experimental group studied  through 

 using Posner  strategy and the other criterion group by the traditional 

 usual way. 

 

    After finishing the application of the study, the researcher applied the 

test once again on the both groups the experimental and criterion group 

students, and to answer the study questions she extracted the mathematical 

average and standard deviations to the students degrees to both the 

experimental and the criterion groups, and she also used the test ( T- Test) , 

Mann- Whitney (U) test and she used ETA square to ascertain the 

magnitude of the result impact is not a result of chance or random. 

 

 



 

   The results of the study showed the effectiveness of  Posner strategy 

on the students of fourth grade through attaining the study to the following 

results: 

 

There are differences have a statistical significance between the 

students' average degrees in both groups the experimental and criterion in 

the afterward misconceptions test. 

 

There are differences have a statistical significance between the high 

achiever students average degrees in the two groups ; the experimental and 

criterion in the pre misconceptions test. 

 

         According to the results of the study, the researcher recommendations 

are: 

 

- Caring about of the application of Posner strategy in teaching 

mathematics; as it can  modify the mathematical misconception of  within 

the fourth grade students.  

- The importance of the pre-testing to discover the types of the 

misconceptions early among the mathematics students in all the grades. 
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