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  )6113(}وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم وكَان فَضْلُ اللّه علَيك عظيماً{

  
ولَـا تَعـد عينـاكَ    الْعشي يرِيـدون وجهـه    َواصبِر نَفْسك مع الَّذين يدعون ربهم بِالْغَداة و      {

              كَـانو اهـوه ـعاتَّبكْرِنَـا وـن ذع ـهـا قَلْبأَغْفَلْن ـنم علَا تُطا ونْيالد اةيةَ الْحزِين تُرِيد مهنع
  )Y:28(}أَمره فُرطاً 
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  أمي ... إن شاء ا تعاىل ... وبوابيت جلنة اخللد...إىل جنيت يف األرض 

  زوجيت... واملشوار الصعب... إىل رفيقة دربي  الطويل

   وأخواتييأخ... والصدق والوفاء... لعطاءبة واإىل جسر احمل

   .بناتي... كرمياتي الغاليات ... إىل فلذات قليب وفؤادي 

  الشهداء...  من أجل عزة اإلسالم واملسلمني... إىل من ضحوا بأرواحهم

   اجلرحى...  من رووا األرض بدمائهم من أجل حريتنا وكرامتناإىل

  األسرى واألسريات... أجل الدين والوطن  من...إىل من ضحوا بزهرة حياهتم

   على ثغور الوطن... املرابطني ... وااهدات... ااهدين... من  لبوا  نداء احلقإىل

  أساتذتي ... وورثة األنبياء...ومحلة القرآن...ومنابع العطاء...إىل رواد الفكر

   رساليت أهدي  مجيعاًإىل هؤالء

  الباحث                                                                                                                                                              
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GS 
حمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على النبي المصطفى الصادق الوعـد األمـين،             ال

 إنك أنت العليم الحكيم، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنـا، وزدنـا      اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا      
علماً يا كريم، أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنـا اجتنابـه، واحـشرنا                

  :برحمتك يا ربنا في عبادك الصالحين، أما بعد
  :يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز

تـك فـي عبـادكَ            َب أَوزِ ر  " محـي بِرلْنخأَدو ضَـاهحاً تَرـالـلَ صمأَع أَنو يـداللَـى وعو لَيع ت مي أَنْعت تَك الَّ معن كُرأَش ي أَننع
  ).19:، آيةq".(الصالحني

 أحمده سبحانه على جزيل نعمه، وما غمرني به من فضل وتوفيق، إلى أن وفقني إلتمام              
 .هذه الجهد المتواضع، أسأل اهللا أن ينفع به ويكون عوناً لي على طاعته

  )872: أبو داوود(".ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس: "  r        وانطالقاً من حديث المصطفى
ـ  ـدم بالـش  ـاً علي أن أتق   ـد لزام ـفإني أج  ـ  ـكر والتق األسـتاذ  رفي  ـاذي ومـش  ـدير ألست

ة، وعلى دراس لتفضله بقبول اإلشراف على هذه ال5ورـالدكت
ما بذله من جهد وما أسداه إلي من نصح وتوجيه، أسأل اهللا سبحانه أن يعينه علـى حمـل هـذه         
األمانة العظيمة والتبعة الجسيمة وأن يسدد على طريق الحق خطاه، وأن يحرسه بعينه التـي ال                

  . سدنة العلم وأهلهتنام، ويكأله بكنفه الذي ال يضام، ليظل من
 

 كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان العظيم ، ألستاذي الفاضلين عضوي لجنـة المناقـشة             
 لقبولهما مناقـشة    حفظهم اهللا  /الدكتور و / الدكتور والحكم

  .هذه الدراسة، وِلما أوليا من العناية واالهتمام في تصويب هذا الدراسة، مما زينها وحسنها
ال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة المحكمين الـذين قـاموا مـشكورين               و 

   .بتحكيم أدوات الدراسة
ـ   األمين العرجامحمد /لمعلم       وال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لألخوة الزمالء ا  ه لما قدم

 ، وتطبيق أدوات الدراسة   تطبيق االستراتيجية التعليمية التي استخدمها الباحث     لي من مساعدة في     
 مـن   اعلـى مـا قـدم      حربة حمد ضهير  / والمعلمة طالل طباسي / لمعلمكذلك الشكر موصول ل   

الـذي قـام     بهاء الدين أبو مـصطفى    / لمعلممساعدة ومراجعة وتوجيه، كذلك الشكر موصول ل      
  . إلى اللغة اإلنجليزيةالدراسةبترجمة ملخص 
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 والتقدير واالمتنان واالعتراف بالجميل إلى جميع أفراد        شكركما أتوجه بخالص مشاعر ال    
 والتـي صـحبت   الحبيبـة  وأخص بالذكر أمي ة،دراسنوه معي طوال إعداد هذه ال    أسرتي لما عا  

 أل اهللا أن يعينني على حسن صحبتها      ته، أس دعواتها الصادقة دراستي حتى أنجزت بحول اهللا وقو       
، وزوجتي الغالية التي صبرت واحتـسبت  أن يقر عيونها بالجنة في اآلخرة   الدنيا و في  بالمعروف  

  .ة وفقها اهللا لما يحب ويرضىلدراسنجاز هذه اإوهي تلملم أوراقي المبعثرة أثناء 
 فلهـم منـي كـل    هؤالء من ذكرتهم من أصحاب الفضل، أما من غفلتهم من غير قصد           

  .الشكر والتقدير
وأخيراً أسال اهللا العلي العظيم أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة، فما كان مـن توفيـق       

  .فمن اهللا، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان
" يبأُن هإِلَيو ت الَّ بِاللّه علَيه تَوكَّلْ   ).88:، آيةK".( وما تَوفيقي إِ

  
  واهللا من وراء القصد

  
                                                                    

                                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                      

   ج
  

  ملخص الدراسة
تراتيجية الـتعلم التوليـدي فـي عـالج          هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام اس       هدفت     

التصورات البديلة لبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسـي، مـن خـالل      
  :اإلجابة عن األسئلة التالية

فاهيم الرياضية المتوفرة في وحدة الهندسة من محتوى الرياضـيات للـصف الثـامن              مما ال * 
  ؟األساسي

  ؟ األساسي الموجودة لدى طالب الصف الثامن الرياضيةمفاهيمالتصورات البديلة لبعض الما* 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط             * 

 التصورات البديلـة البعـدي للمفـاهيم         تشخيص درجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار     
  الرياضية ؟

بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية مرتفعي       هل توجد فروق ذات داللة إحصائية       * 
التـصورات البديلـة البعـدي    تـشخيص  التحصيل وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار      

  للمفاهيم الرياضية ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات طـالب المجموعـة التجريبيـة                * 

 التـصورات البديلـة      تشخيص ابطة في اختبار  منخفضي التحصيل وأقرانهم في المجموعة الض     
 البعدي للمفاهيم الرياضية ؟ 

طالباً من طالب الصف الثامن األساسـي، قـسموا إلـى    ) 72(تكونت عينة الدراسة من       
مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة ، تم تطبيق قبلي الختبار تشخيص التـصورات             

عتين، وبعدها درست المجموعـة التجريبيـة باسـتخدام         البديلة للمفاهيم الرياضية على المجمو    
  .استراتيجية التعلم التوليدي والمجموعة الضابطة األخرى بالطريقة العادية التقليدية

وبعد االنتهاء من تطبيق الدراسة، طبق الباحث االختبار مـرة أخـرى علـى طـالب                     
م استخراج المتوسطات الحسابية    المجموعة التجريبية والضابطة، ولإلجابة على أسئلة الدراسة ت       

واالنحرافات المعيارية لعالمات طالب المجموعتين التجريبية والـضابطة ، وكـذلك اسـتخدم             
واستخدام مربع إيتا للتأكد من حجم التـأثير الناتجـة          ) يو(وتني-، واختبار مان  T-Testاختبار  

  .ليست نتيجة الصدفة والعشوائية

ة استراتيجية التعلم التوليدي لدي طالب الصف الثـامن         وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلي         
  : من خالل توصل الدراسة إلى النتائج التاليةياألساس
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 درجات الطالب فـي     بين متوسط ) α ≥0.05 (توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        * 
 . التصورات البديلة البعدي  تشخيصاختبارلمجموعتين الضابطة والتجريبية في ا

 درجـات الطـالب     بين متوسط ) α ≥ 0.05 (فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       توجد  * 
 التصورات البديلـة   تشخيصمرتفعي التحصيل  في المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار      

 .البعدي 

 درجـات   بـين متوسـط   ) α ≥ 0.05 (توجد فروق ذات فروق داللة إحصائية عند مستوى         * 
  تـشخيص   المجموعتين الـضابطة والتجريبيـة فـي اختبـار         الطالب منخفضي التحصيل في   

  .التصورات البديلة البعدي 

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بأهمية تنوير القائمين على برامج التعليم بأهمية               
 .  األخذ بهذه االستراتيجية والتدريس بها للطالب من قبل المعلمين والمعلمات
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F 
الحمد هللا الذي أعلى كرامة اإلنسان وعلمه البيان فجعله سميعاً بصيراً ليعي العلم ويتفكر                   

 الحق فيحقق سعادة الدنيا واآلخرة، والصالة والسالم على سيدنا محمـد            ىفي الخلق ويهتدي إل   
r  ى العلم والتأمل المهتم بالتعلم وبكل وسيلة يغرس العلم في أصـحابه    المعلم األول الداعي إل

ويربي على القيم والفضائل الكريمة واألخالق النبيلة وهذه وظيفة التربية السليمة التي جاء بهـا          
 إلى النور الساطع والحق الواضح بمنهج سـديد وتربيـة           نعليه الصالة والسالم لترتقي باإلنسا    

انفجاراً معرفيـاً كبيـراً       وسعادتهم ، فنرى اليوم   نفع الناس ويحقق أمنهم     نوعية تقوم على ما ي    
وتقدماً واسعاً في جميع مجاالت العلوم اإلنسانية وتكنولوجيا المعلومات، ومصدر هـذا التقـدم              

وعبر خطواتها المنطقية، وأسلوب حل المـشكالت، وعلـم         ) الرياضيات(الواسع هو أم العلوم     
 االستراتيجيةلى العالم أجمع، وأصبح ومع مرور األيام علم له أهميته           الرياضيات الذي سيطر ع   

  .لكافة الدول على مستوى العالم ، وفي التخطيط المستقبلي في جميع مناحي الحياة

 تـشهد   ةوتمشياً لحقبة االنفجار المعرفي فإن عملية التربية والتعليم في السنوات األخيـر                
الحالية وتحديثها، وهذا يتطلب تطوير التعليم والتعلم والتركيـز         تطوراً كبيراً في تعديل المناهج      

سـتراتيجيات  اوراً للعملية التعليمية التعلمية والبحث عـن طـرق و         ـم بصفته مح  ـعلى المتعل 
  .حديثة للتدريس

ويعتبر المفهوم عالقات تركيبية منطقية لعدد من المعلومات موجود بينها عالقات حـول                  
ـ  شيء معين تتكون في ذ     ـ  ـهن المتع ـ   ـوي الـصف ـلم وتح هذا ـات المـشتركة والمميـزة ل

    .)40 : 2001نشوان، (الشيء

ال ون المفهوم وما يرتبط به من فهم ومعنى لدى المـتعلم  كَوفي ضوء ما سبق يتبين أن تَ          
ء وفقاً لنظام منطقي تبنى فيه الخبـرات الجديـدة المـصاحبة            يتم بشكل فجائي، بل يتكون ببط     

 الـدمرداش (ة ـرى الحقـة، وتبني في نفس الوقت لخبرات أخـ خبرات سابق  وم وعلى ـبالمفه
1994 : 23(.  

 وخطوات، ومن ثـم     وهذا يعني أن اكتساب المتعلم ألي مفهوم رياضي يتم على مراحل               
 أو أفكار غير دقيقة علمياً يكتسبها الفرد خالل تكوينه لهذا المفهوم  تـودي      أطفإن أية خبرات خ   
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 مفاهيم بديلة بناء على فهم خاطئ لهذا المتعلم وليس فقـط للمفهـوم موضـع                حتماً إلى تكوين  
ط به من خبرات وأفكار ومفاهيم أخـرى        ـالتكوين فحسب، بل أيضاً لما يترتب عليه، وما يرتب        

  ).146 : 2000 وآخرون، إسماعيل(الحقة 

ن تعلـم  وبداية من أن العلم هرمي البناء وأن المفاهيم ترتبط مع بعـضها الـبعض، فـإ              
ويتفق هـذا   ،  المفهوم الجديد يتطلب تعلم المفاهيم السابقة والتأكد من وضوحها في ذهن المتعلم           

ن المتعلم يعيد بناء مفاهيمه وتطوير مستواها في أثناء نمـوه، وهـذا             إمع نظرية أوزوبل حيث     
جديـدة مـع    ة ال ـيعني أن المتعلم تتغير لديه وعلى الدوام البنية المفاهيمية، حيث تكون المعرف           

 نـشوان (اً لما يستجد من مواقـف       ـالمعرفة القديم بنى معرفية تتضمن إعادة تنظيم مستمر تبع        
2001 : 111.(  

لعل أهم ما تتميز به الرياضيات أنها ليست عمليات روتينية منفصلة أو مهـارات، بـل          و     
 متكـامالً متينـاً     هي أبنية محكمة يتصل بعضها ببعض اتصاالً وثيقاً، مشكلة في النهاية بنيانـاً            

واللبنات األساسية لهذا البناء هي المفاهيم الرياضية، إذ أن القواعـد والتعميمـات والمهـارات               
  .اهيم في تكوينها واستيعابها واكتسابهاـالرياضية تعتمد اعتماداً كبيراً على المف

قـات بينهـا    أن معرفة المتعلمين للمفاهيم تساعدهم على دراسة العال        "  حسن وجاء تأكيد        
وبالتالي فهم التعميمات الرياضية، ويري أن للمفاهيم الرياضية دوراً رئيسياً في تعلم المهـارات             

  ).331 : 1996، حسن ( "الرياضية

ـ  ولما للمفاهيم الرياضية من أهمية كبيرة في تكوين البنية األساسية للرياضيات،                   ادفقد ح
اولوا المفاهيم الرياضية بالبحث والتحليل  للتعـرف        بعدد كبير من التربويين والرياضيين أن يتن      

على صورة المفاهيم الرياضية وتكوينها وقد توصلوا إلى أن المتعلمين يـأتون إلـى الـصف                
الدراسي، وفي حوزتهم أفكار وتصورات بديلة عن المفاهيم الرياضية والتـي تتعـارض مـع               

  . لمين  بشكل علمي صحيحي يفترض أن يكتسبها المتعتالتصورات العلمية السليمة ال

كما أن معاني الكلمات لدى المتعلمين وأفكارهم وتصوراتهم عن العالم تبقى معهم عندما                  
 نظر العلماء، ويكون لهـا تـأثير   تيلتحقون بالمدارس، وبعضها يختلف إلى حد بعيد عن وجها      

   .كبير في التعليم، ألن بعضها صحيح وبعضها خطأ
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 التـصورات   -بوية في السنوات األخيرة على هـذه الظـاهرة          وقد أكدت األبحاث التر        
اهيم البدائيـة أو    ـون لديهم مجموعة من المف    ـة تك ـن المدرس وإذ عندما يدخل المتعلم    -البديلة

ـ ـق مع المعرفـتتسال ق وـة، والتي ال تتف ـالمفاهيم القبلي  مية التـي أثبتهـا العلمـاء    ـة العل
    ).103 : 2003زيتون  وآخرون، (

يؤدي وجود التصورات البديلة إلى التأثير السلبي على فعالية التعلم وصـعوبته، وقـد              و     
ل دراستهم  ـة لدي المتعلمين قب   ـل المعلمين للتصورات والتفسيرات البديل    ـينتح ذلك من تجاه   

  ).446 : 1991 عبد الحميد،(للمفاهيم 

متعلمين في كافة المراحـل    ونظراً ألهمية تعديل هذه التصورات البديلة التي توجد لدى ال              
 االسـتراتيجيات التعليمية والتي تكون سبباً في عدم تعلمهم وفهمهم للمفاهيم الرياضية، اقترحت            

إلى استخدام المفاهيم الرياضية كأسلوب لتطوير المنـاهج        "  عفانة   دعا، حيث   لتعديلها وتغييرها 
  .)2 : 2001عفانة، ("وإلى تقديمها بالطريقة المناسبة لمرحلة النمو العقلي للطفل

  في التـدريس      تهتم بتنشيط الدماغ    والنماذج البنائية التي   االستراتيجياتوهناك عدد من         
 الكلمـة   اسـتراتيجية ، و ) اشرح – اعكس   –الحظ   (استراتيجية التعلم البنائي، و   استراتيجيةمنها  

 عـصف  استراتيجية و المنظم الشكلي،استراتيجية سكمان االستقصائية، واستراتيجيةالمفتاحية، و 
  . )264-159: 2008عفانة، ( التعلم التوالدي، وغيرهااستراتيجيةالدماغ، و

والنماذج السابقة تستعمل في مجال التربية عموماً، وفي مجال التغيير المفهومي ألنمـاط                  
 االسـتراتيجيات  النمـاذج البنائيـة و     زومن أبر ،  الخطأ لدي المعلمين  والمتعلمين على السواء      

 الدماغ   جانبي  التعلم التوليدي والتي ترتكز على العمليات التفكيرية الناتجة عن عمل          راتيجيةاست
ـ         "أثناء تعلم المفاهيم وحل المشاكل الطارئة،        لم ـفالتعلم التوالدي ينـشأ عنـدما يـستخدم المتع

  .)239 : 2008عفانة، " (وق معرفية ليصل إلى تعلم ذي معنىـ معرفية وفاستراتيجيات

 تتضمن عمليات توليدية يؤديها المتعلم لـربط المعلومـات الجديـدة            ه االستراتيجية وهذ      
 لدى المتعلمين   كد على تشخيص وتصويب الخبرات الخطأ     بالمعرفة والخبرات السابقة، وكما تؤ    

ـ   ـا تهتم بتوليد المتعلمين للعالق    ـة، كم ـأثناء الدراس  ات ـات ذات المعنى بين أجـزاء المعلوم
  ).:32Fensham, 1994 (التي يتم تعلمها
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 إلي الدراسات والبحوث التي تطرقـت       – متواضعة   –الدراسة لتكون إضافة    هذه  وتأتي       
إلى موضوع التصورات البديلة للمفاهيم العلمية على وجه العموم ومفاهيم الرياضيات بخاصـة             

ـ         ،   تغييرها استراتيجياتو ن خـالل    حيث يتناول عالج التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية م
المفاهيم ي تدريس    التعلم التوليدي ف   استراتيجية قائمة على التعلم البنائي وهي       استراتيجيةالتعلم ب 

  . الرياضية

 التعلم التوليدي   استراتيجية عن أثر استخدام     هذه الدراسة   أهمية كانت  ومن هذا المنطلق            
  .ب الصف الثامن األساسي في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم الرياضية لدى طال

  :مشكلة الدراسة 
  :تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي        

ـ          استراتيجيةما أثر استخدام     لمفـاهيم  بعض ا  التعلم التوليدي في عالج التـصورات البديلـة ل
  ؟الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي

  :تفرع عنه األسئلة التاليةيو        

اهيم الرياضية المتوفرة في وحدة الهندسة من محتوى الرياضيات للـصف الثـامن             فمما ال   )1
 ؟األساسي

  الموجـودة لـدى طـالب الـصف الثـامن           الرياضية التصورات البديلة لبعض المفاهيم   ما )2
  ؟األساسي

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات طـالب المجموعـة التجريبيـة            )3
التصورات البديلـة البعـدي     تشخيص  عة الضابطة في اختبار     ومتوسط درجات طالب المجمو   

  للمفاهيم الرياضية ؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات طـالب المجموعـة التجريبيـة            )4

 التـصورات البديلـة    تـشخيص مرتفعي التحصيل وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار   
  البعدي للمفاهيم الرياضية ؟

وق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات طـالب المجموعـة التجريبيـة         هل توجد فر   )5
 التـصورات البديلـة      تشخيص منخفضي التحصيل وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار       

 البعدي للمفاهيم الرياضية ؟ 
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  :فرضيات الدراسة 

بين متوسـطي درجـات   ) α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          . 1
 التـصورات البديلـة      تشخيص اختبارلمجموعتين الضابطة والتجريبية في     طالب في ا  ال

 .البعدي 

بين متوسـطي درجـات   ) α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          . 2
  تـشخيص  الطالب مرتفعي التحصيل  في المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبـار          

 .التصورات البديلة البعدي 

بـين متوسـطي   ) α ≥ 0.05 (فروق ذات فروق داللة إحصائية عند مـستوى  ال توجد   . 3
درجات الطالب منخفضي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية فـي اختبـار            

 .التصورات البديلة البعدي تشخيص 

  :أهداف الدراسة

  : الدراسة إلى تحقيق األهداف التاليةتسع
 لـصف الثـامن   ل دة الهندسة من محتوى الرياضيات    في وح  الرياضية المتوفرة المفاهيم  تحديد   .1

  .األساسي

 . األساسيالتصورات البديلة لبعض المفاهيم الموجودة لدى طالب الصف الثامنتحديد  .2

 التعلم التوليدي المقترح لعالج التـصورات البديلـة لـبعض           استراتيجيةاستخدام  أثر  معرفة   .3
 .المفاهيم الرياضية

طالب المجموعـة   درجات   داللة إحصائية بين متوسط      د فروق ذات  ووجالوقوف على مدى     .4
 التـصورات البديلـة   تشخيص   طالب المجموعة الضابطة في اختبار       درجاتالتجريبية ومتوسط   

 . للمفاهيم الرياضيةالبعدي

طالب المجموعـة   درجات  د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط        ووجالوقوف على مدى     .5
التـصورات  تـشخيص   في المجموعة الضابطة في اختبار      التجريبية مرتفعي التحصيل وأقرانهم     

 . للمفاهيم الرياضية البعديالبديلة

طالب المجموعـة   درجات  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط        دووجالوقوف على مدى     .6
التـصورات  تشخيص  التجريبية منخفضي التحصيل وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار          

 .لرياضية للمفاهيم ا البعديالبديلة
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  :أهمية الدراسة 
  :أنهاتنبع أهمية الدراسة من 

 عالجية ، قد تسهم فـي عـالج التـصورات    استراتيجيةيمكن لهذه الدراسة أن تفيد في تقديم    . 1
 المناهج في عـالج تـصورات       والبديلة لدى الطالب في مادة الرياضيات، يستفيد منها مخطط        

 .لمفاهيم الرياضية بعض االطالب البديلة ل

 ممـا قـد     ،لمفاهيم الرياضـية  بعض ا تزود الباحثين باختبار تشخيصي للتصورات البديلة ل       قد . 2
 . في مجال تدريس الرياضيات  هميفيد

المفاهيم الرياضية وفقاً لخطـوات     بعض  تقدم هذه الدراسة نماذج لدروس، تتضمن تدريس        قد   . 3
ـ       ت قد   تي التعلم التوليدي ال   استراتيجية يات باسـتخدام هـذه     فيد المعلمين فـي تـدريس الرياض

  .االستراتيجية

يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة المسئولين عن بـرامج تأهيـل المعلمـين بتزويـد معلمـي                . 4
ـ            االستراتيجياتالرياضيات ب  بعض  الحديثة التي يمكن من خاللها عالج التـصورات البديلـة ل

 .لمفاهيم الرياضية لدى الطالبا

  :حدود الدراسة 

  : بالحدود اآلتيةسوف تلتزم هذه الدراسة
 بمحافظة خان يونس    "رأس الناقورة األساسية للبنين   "طالب الصف الثامن األساسي بمدرسة       . 1

 .م 2009-2008في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 .طالب الصف الثامن األساسي لكتاب الرياضيات من) الهندسة(الوحدة السادسة  . 2

لمفاهيم الرياضـية   بعض ا في عالج التصورات البديلة ل     التعلم التوليدي    استراتيجيةاستخدام   . 3
 .لدى طالب الصف الثامن األساسي الواردة في الوحدة موضع الدراسة

  :طلحات الدراسةمص

  :تم تعريف مصطلحات الدراسة إجرائياً كما يلي  

  : التعلم التوليدياستراتيجية
  : يعرفها على أنها التعلم التوليدي الذيستراتيجيةعفانة التعريف يتبنى الباحث   

ربط الخبرات السابقة للمتعلم بخبراته الالحقة وتكوين عالقة بينها بحيث يبني المتعلم معرفته من              "
اطئة فـي ضـوء     ـخالل عمليات توالدية يستخدمها في تعديل التصورات البديلة واألحداث الخ         

  ).239 :2008عفانة، ( " المعرفة العلمية الصحيحة
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  :المفهوم الرياضي

مجموعة هو بناء عقلي أو تجريد ذهني بين        : " أنهيعرف الباحث المفهوم الرياضي على           
من األشياء التي تدرك بالحواس، أو األحداث التي يمكن تصنيفها مع بعـضها الـبعض علـى                 

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

  :التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية 

ـ : "يعرف الباحث التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية على أنها             صورات ومعلومـات   ت
وتفسيرات توجد في عقول طالب الصف الثامن األساسي عن المفاهيم الرياضية الموجودة فـي            

 كتاب الرياضيات والتي ال تتفق مع المعرفة العلميـة الـصحيحة        من أحد وحدات الفصل الثاني   
  ."دراسة بواسطة الدرجة التي يحصل عليها الطالب في االختبار المعد لذلكوتقاس في هذه ال

  : الصف الثامن األساسيالبط

 الطالب الذين يبلغ أعمـارهم      : "يعرف الباحث طالب الصف الثامن األساسي على أنهم            
سنة، وحسب تصنيف المرحلة األساسية والتي تبدأ من الصف األول األساسـي            ) 14-13(بين  

  ." عاشر األساسيحتى ال
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 التعلم التوليدي فـي تعـديل     استراتيجيةراسة التعرف على أثر استخدام       هذه الد  إن هدف      
خاصة في ظـل  التصورات البديلة لبعض المفاهيم الرياضية لدى طلبة الصف الثامن األساسي،        

االنفجار المعرفي الكبير ، والتقدم الواسع في جميع مجـاالت العلـوم اإلنـسانية وتكنولوجيـا                
اقي العلوم تشهد تطوراً كبيراً في تعديل المناهج الحالية وتحـديثها           المعلومات، فالتربية أسوة بب   

 التعليميـة التعلميـة       وتطويرها، وبالتالي  كان التركيز على المتعلم بصفته محـوراً للعمليـة           
  .ستراتيجيات حديثة للتدريساوالبحث عن طرق و

لعقلي فقط ، والذي    وإذا كانت التضمينات االجتماعية تركز على الجانب المادي الحسي ا              
يشمل الماديات المبثوثة في الكون والتي من ضمنها العلوم التطبيقية كالكيمياء واألحياء والفلـك           
والطب والهندسة والرياضيات وغيرها من العلوم مما يقوم على المالحظة والتجربة، فإن نظرة             

ه الْملْك يوم ينْفَخُ في الصورِ      ولَ (:، قال تعالى  اإلسالم للعلم تتسع لتشمل علم الشهادة وعلم الغيب       
 ةادالشَّهبِ والْغَي اِلم26: 2002عبد الحليم،  ( )73من اآلية: األنعام)(ع.(  

وقد حث اإلسالم العظيم على العلم والبحث واالستقصاء ، واهللا سبحانه وتعالى أمر النبي                   
مـن  : طــه )( وقُْل رب زِدنـي علْمـاً      ... ( .. بقوله تعالى  صلى اهللا عليه وسلم وللبشر عامة     

  .)114اآلية

  الْجنَّـة  ِإلَـى  طَرِيقًـا  بِه اللَّه سلَك علْما فيه يطْلُب طَرِيقًا سلَك منr:   رسول اهللا قال و     
             إن المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلـم رضـاء بمـا يـصنع       :  قوله rوورد عن رسول اهللا     

   . )19: 2004الغزالي،(

ن مرة ، كما    يومما يؤكد أهمية العلم فقد وردت كلمة العلم في القرآن الكريم إحدى وسبع              
ـ        : ذكرت مشتقات لكلمة العلم في القرآن مثل          ةعليم، يعلمون، يعلم، وعلمه، في أكثر من ثالثمائ

  ).18،19: 1999المحيسن، ( وخمسين موضعاً 

  :واآلن أشير إلى المصطلحات الواردة في العنوان على النحو التالي  
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  : المفاهيم الرياضية

 نتأخذ المفاهيم الرياضية مكاناً متميزاً في العملية التربوية، مما شجع كثير من التربـويي               
 معناهـا    أن يتناولوا المفاهيم الرياضية بالبحث والتحليـل والتفـسير، مـن حيـث             نوالرياضيي

  . لتدريسها وتنميتهااالستراتيجياتوتطبيقاتها وكذلك البحث عن أفضل الطرق و

وتعتبر المفاهيم أساساً للمعرفة الرياضية، إذ أن معرفة المتعلمين للمفاهيم تساعدهم على              
 يمات الرياضية، كما أن للمفاهيم دوراً أساسـياً       مدراسة العالقات التي بينها، وبالتالي إلى فهم التع       

  ).331: 1996حسن، (في تعلم المهارات الرياضية 

وتتميز الرياضيات بأنها ليست مجرد عمليات روتينية منفصلة أو مهارات، بـل هـي              " 
أبنية محكمة يتصل بعضها ببعض اتصاالً وثيقاً، يشكل في النهاية بنياناً متكامالً متيناً، واللبنـات               

 إذ أن القواعد والتعميمات والنظريات تعتمد اعتمـاداً         األساسية لهذا البناء هي المفاهيم الرياضية،     
  ).10:1990أبو زينة،" (كبيراً على المفاهيم في تكوينها واكتسابها

اللبنات األساسية والدعائم التي تُبنـى       " : هي  الرياضية ويرى عبيد وآخرون أن المفاهيم    
 المفـاهيم وتمثـل الهيكـل       عليها المعرفة، فالمبادئ والقوانين والنظريات هي عالقات تربط بين        

الرئيسي للبناء الرياضي، والمهارات الرياضية هي في جوهرها تطبيق للمفاهيم واسـتثمار لهـا              
تستخدم في حل المسائل والمشكالت الرياضية، كما أن دراسة البنيـة المعرفيـة ألي موضـوع              

  " .ناسبةرياضي تبدأ بتوضيح المفاهيم التي تكون وتنميتها باألساليب التدريسية الم
  )129: 1998عبيد وآخرون،                 (                                                

أن المعرفة بالسلوك العقلي للمتعلم وتطور التفكير لديه، هي من المتطلبات           " ويرى توق   
ى األطفـال   األساسية إلنجاح العملية التربوية، وبالتالي فإن المعرفة بكيفية نمـو المفـاهيم لـد             

  ).105: 1984توق، "(والمراهقين تعتبر حجر الزاوية في تصميم عملية التدريس وتنفيذها

أن المفاهيم ذات أهمية كبيرة ألنها الخيوط التي يتكون منهـا نـسيج             : بينما يرى محمد    
العلم فحسب، ولكن ألنها تزود المتعلم بوسيلة يستطيع بها مسايرة النمو في المعرفـة، وتـساعده        

لى تذكر ما تعلمه والفهم العميق لطبيعة العلم وتزيد من قدرة الشخص على تفـسير الظـواهر                 ع
  ).71: 1993محمد، (الطبيعية 
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على أهمية المفاهيم الرياضية كأسلوب لتطوير المناهج، وإلـى تقـديمها           " يؤكد عفانة   و
  ).2: 2001عفانة، " ( بالطريقة المناسبة لمرحلة النمو العقلي للطفل

مجموعـة مـن الخـصائص المـشتركة        " عفانه المفهوم الرياضي بأنـه       يعرفا  بينم 
للمضامين الرياضية التي ترتبط مع بعضها البعض في إطار رياضـي موحـد لبنـاء األسـاس            

  ).10: 1995عفانه،" (المنطقي لمصطلح المفهوم أو قاعدته

عقلـي أو تجريـد    هو بناء    " : الرياضي التالي للمفهوم اإلجرائي  ويتبنى الباحث التعريف    
مجموعة من األشياء التي تدرك بالحواس، أو األحداث التي يمكن تصنيفها مع بعضها              ذهني بين 

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

 تعلمها بصورة صحيحة، وقـد تنـاول        الضروري الرياضية ، كان من      وألهمية المفاهيم 
لباحثين في دراساتهم المفاهيم الرياضية لمعرفة واستكشاف الواقع الفعلي لصورتها في           كثير من ا  

أذهان المتعلمين، وقد توصلت تلك الدراسات إلى أن الطلبة يأتون للغرفة الصفية وفي حـوزتهم               
أفكار وتصورات بديلة عن المفاهيم الرياضية، وفي كثير من األحيان تتعارض تلك التـصورات              

العلمي المقبول، وتتميز تلك التصورات باالنتشار بين الطلبة والمتعلمين فـي كافـة             مع التصور   
مراحل التعليم ولجميع المباحث العلمية واألدبية، كما  أنها تقاوم التغيير واالستبدال، وتؤثر علـى     

لم المفاهيم الجديدة، لذلك تبرز أهمية التعرف على مفهـوم التـصورات         عفاعلية التعليم، وتعوق ت   
  .البديلة للمفاهيم الرياضية وأساليب تشخيصها

  :التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية

تمثل المفاهيم الرياضية الوحدات األساسية في بناء الرياضيات، وعـن طريقهـا يمكـن             
التواصل بين األفراد سواء في المجتمعات العلمية أو خارجها، وقد نبـه الكثيـر مـن البـاحثين       

فاهيم العلم التي تتشكل لدى المتعلم ال تكون في كثير مـن األحيـان متفقـة                والدارسين إلى أن م   
ومتناغمة مع المفاهيم الصحيحة التي يتفق عليها العلماء، حيث تمثل المعرفة التلقائية أو الذاتيـة               
إحدى صور المعرفة القبلية التي يكتسبها المتعلم ذاتياً من خالل تفاعله مع البيئـة، ومـن هنـا                  

  .شكلة في تفسير المفاهيم بصورة خاطئة تتشكل الم



                                                                      

- 13 -  
  

ــك عــدة مــسميات منهــا التــصورات الخطــأ   وأطلــق العلمــاء عليهــا بعــد ذل
)Misconceptions (  ــة ــار الخاطئ ــوي  ) Erroueas Ideas(واألفك ــتدالل العف واالس
)Spontaneous Reasoning(  والتصورات البديلة )Alternative Conceptions .(  

صور البديل لوصف التفسير غير المقبول والخطأ لمفهـوم مـا           وقد استخدم مصطلح الت   
بواسطة المتعلم بعد مروره بنشاط معين أو عملية تعليمية معينة، وهذا التصور في حال وجـوده                

) 228-227: 2002زيتـون،   (قبل المرور بخبرات التعلم، فإنها تكون مفاهيم قبلية لدى المـتعلم          
  .ت البديلة في هذه الدراسةولما سبق سيتم اعتماد مصطلح التصورا

وقد يتشبث ويتمسك المتعلم بهذه التصورات البديلة للمفـاهيم ألنهـا تعطيـه تفـسيرات              
وقراءات تبدو منطقية بالنسبة له، ذلك ألنها تأتي متفقة ومتناغمة مع تـصوره المعرفـي الـذي                 

ورات البديلـة  تشكل لديه من العلم المحيط به والموجود فيه، على الرغم من تعارض هذه التـص      
في الكثير من األحيان مع التصور الصحيح الذي يقرره العلماء، وتزداد المـشكلة تعقيـداً حـين     
تصبح هذه التصورات عميقة الجذور فتشكل عوامل مقاومة للتعلم وتقف معيقة الكتساب المفاهيم             

  ).152-151: 2002السيد، ( العلمية الصحيحة

تصورات لها معنـى عنـد      " ت البديلة بأنها    التصورا) 93: 1993ن،  يحس( وقد عرف   
       ، كما عرفهـا نـوح بأنهـا       "الطالب يخالف المعنى العلمي الذي يقبله المتخصصون في المجال        

األفكار البديهية والتصورات القبلية التي اكتسبها المتعلم في فترة ما قبل التعلـيم، ولـذا فـإن                 " 
  ).301: 1992ح، نو" ( أصلها في المعرفة القبلية عند الفرد 

ـ    ) 50: 1994دي،  السع( وأما   المعلومـات المفاهيميـة، أو األفكـار        " فقد عرفها بـ
  ".التصورية التي تتسق مع اإلجماع العلمي المقبول عامة أو تختلف عنه 

 ) 494: 1998شهاب والجنـدي   ( المشار إليه في ) Chambers & Andre( وعرف 
لطالب من تصورات ومعارف وأفكار في بنيته المعرفية عـن          ما لدى ا  " التصورات البديلة بأنها    

بعض المفاهيم والظواهر الطبيعية وال تتفق مع التفسيرات العلمية الصحيحة وال تمكنه من شرح              
  ". واستقصاء الظاهرة العلمية بطريقة مقبولة

ـ        " كما عرفها الرافعي بأنها      سيرات األفكار والمفاهيم التي توجد لدى المتعلم وتخالف التف
  ).98: 1998الرافعي، " (العلمية للمفاهيم والظواهر العلمية المقبولة من قبل العلماء
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األطر البديلة للمفاهيم العلمية التـي      " بأنها  ) 1998(وعرفها الخليلي، خليل وبلة وفيكتور    
ـ                 ا تتشكل لدى المتعلم وال تكون متفقة مع المعاني السليمة التي يتفق عليها العلماء، ويتـشبث به

المتعلم ألنها تعطيه تفسيرات تبدو منطقية بالنسبة له، ألنها تأتي متفقة مع تصوره المعرفي الذي               
  ".تشكل لديه عن العلم من حوله 

المعلومات والمعارف الموجودة   "الفهم الخطأ بأنه  ) 40: 1999العطار وفوده،   (وقد عرف 
ال تتسق أو تختلف مع المعرفة العلميـة  لدى الطالب في بنيته المعرفية بعد تلقيه تعليماً مقصوداً و         

  ".المقبولة، وتجعله غير قادر على شرح واستقصاء الظاهرة العلمية بطريقة مقبولة 

الفهم غير الصحيح للمفـاهيم العلميـة       " الفهم الخطأ بأنه     ) 193: 2000شبر،  (وعرف  
، وذلك ألنهـا تعطيـه      المتكونة لدى الفرد وتتمثل في مجموعة األفكار التي يعتقدها ويدافع عنها          

تفسيرات تبدو منطقية بالنسبة له ألنها تأتي متفقة مع تصوره المعرفي الذي تشكل لديه عن العالم                
  ".من حوله 

تصورات ومعارف في البنيـة     " التصورات البديلة بأنها     ) 132: 2000عبده،  ( وعرف  
هم من شرح واستقصاء الظـواهر      المعرفية للتالميذ ال تتفق مع المعرفة المقبولة علمياً، وال تمكن         

  ". العلمية بطريقة مقبولة 

أنها أفكار ومعلومات وتفسيرات    ب أطالتصورات الخ )  95: 2001المسيح،  عبد  (وعرف  
  .لظواهر توجد في ذهن الفرد تخالف ما توصل إليه العلماء من تفسيرات علمية مقبولة

 المادة في البنية المعرفية     تصورات ومعارف عن مفاهيم   "بأنها  ) 2002السيد،  ( وعرفها  
للدراسات تتشبثن بها مع أنها ال تتفق مع المعرفة الـصحيحة علميـاً، وتعـوقهن عـن شـرح                   

  ).133: 2002مجلة التربية، " (واستقصاء ظواهر المادة بطريقة مقبولة

أن التصورات البديلة هـي وضـع   ) Chi & Roscoe, 2002: 4(ويرى كاي وروسكو
اقها الصحيح، ضمن فئة أو مجموعة مختلفة، وبالتالي يتم التغيير المفاهيمي           المفاهيم بعيداً عن سي   

  .من خالل إعادتها إلى موقعها األصلي الصحيح
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المعرفة التلقائيـة   " فعرفا التصورات البديلة بأنها     ) 186: 2004بعارة والطراونة،   (أما  
رون عنها بشكل يتعـارض مـع     التي يكتسبها الطلبة ذاتياً من خالل تفاعلهم مع البيئة، بحيث يعب          

  ".معطيات العلم الحديث

بأنها تلك التصورات التي تكونت لدى الطـالب للمفـاهيم          ) "6: 2005عفانة،  (وعرفها  
الرياضية نتيجة مرورهم بخبرات وأساليب تدريسية غير مالئمة، أو تم معالجتها بطريقة ذهنيـة              

ألفكار في المواقف الرياضية اعتقاداً منهم      غير مالئمة، ويقوم الطالب باستخدام تلك المعتقدات وا       
  ".بأنها سليمة

  :ويتضح من استعراض التعريفات السابقة أن هناك اتفاقاً بينها 
حيث تم تعريف التصورات البديلة بأنها أفكار ومعـارف ومعتقـدات           : من حيث المفهوم   -1

مع المعرفة العلمية  ومفاهيم توجد في البنية المعرفية لألفراد والطلبة والمتعلمين وال تتفق           
 .الصحيحة

تتكون من خالل احتكاك وتفاعل المتعلم أو الطلبة أو األفـراد           : من حيث مصدر تكونها    -2
 .بالبيئة المحيطة أو بعد تلقيه تعليماً مباشراً

تنشأ هذه األفكار والمعتقدات قبل تلقي الطلبة تعليمـاً صـحيحاً           : هاوءمن حيث فترة نش    -3
 .فة القبليةومقصوداً والتي تعرف بالمعر

 :اتفقت معظم التعريفات أن هذه المعتقدات واألفكار : من حيث الخصائص -4

  .ال تتفق مع التفسيرات العلمية المقبولة    * 
  .تعمل على إعاقة الطلبة عن الفهم السليم والصحيح للمفاهيم بصورة صحيحة* 
  .تعمل على إعاقة ترابط الخبرات والمعارف واألحداث التابعة لها* 

 .تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية هو المدخل الطبيعي لهافقت على أن ات -5

هي تصورات ومعلومـات    :" ويتبنى الباحث التعريف اإلجرائي التالي للتصورات البديلة        
وتفسيرات توجد في عقول طالب الصف الثامن األساسي عن المفاهيم الرياضية الموجودة فـي              

فق مع المعرفة العلمية الصحيحة وتقاس في هـذه الدراسـة بواسـطة             وحدة الهندسة والتي ال تت    
  ".  التي يحصل عليها الطالب في االختبار المعد لذلك ةالدرج
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  :أهمية التعرف على التصورات البديلة لدى الطالب في تدريس الرياضيات
لمعـارف  ا ومجـاالت  الرياضية، المعرفة في الرياضية المفاهيم تمثلها التي لألهمية نظرا

المعرفيـة   البنيـة  فـي  وسليمة صحيحة بصورة المفاهيم هذه تعليمو تكوين من بد ال كان األخرى
المرحلـة   فـي  نـستطيع  حتـى  األمر، لهذا المالئمة التدريس وأساليب طرق واستثمار للمتعلمين
ومخططـات   صور له متماسكًا مفاهيميا نظاما تكوين األخرى التعليمية والمراحل الواحدة التعليمية
 الرياضية، والمعارف المعرفة مواقف في وتوظيفها استثمارها من المتعلم تمكن الذهن في واضحة

 التعليمي في الموقف المفاهيم لبناء الالزمة األساسية المتطلبات عن البحث من بد ال وعليه األخرى،

 بفهـم  ألمـوا  قد مية أنهمالتعلي المواقف من كثير في عليهم يبدو ال المتعلمين أن لوحظ وقد الجديد،

 التشخيصية خالل االختبارات من وذلك ، درسوها وأن سبق التي الرياضية للمفاهيم ودقيق عميق

 فـي  الرياضية خطأ وتصورات بديلة للمفاهيم صورا رسموا همأن كما ، التحصيلية واالختبارات 

 .العقلية بناهم

سة للتـصورات البديلـة والفهـم       ومن خالل اإلطالع على الدراسات التي تناولت بالدرا       
  :الخطأ يمكن التوصل إلى أهمية التعرف على التصورات البديلة من خالل ما يلي

إن صعوبة بعض المفاهيم على الطالب يؤدي بهم إلى الخلط في المفـاهيم بحيـث يعـوق                  -1
 .تعلمها

تعمـدة  يمكن تغيير التصورات البديلة والمفاهيم الخطأ إلى مفاهيم صحيحة بعمل محاوالت م            -2
واستخدام استراتيجيات جديدة لتسهيل تغيير التصور البـديل والفهـم الخطـأ إلـى المفهـوم         

 .الرياضي السليم

 . التصورات البديلة والفهم الخطأ تمكنهم من العمل للتقليل منهاأسبابتعرف المعلمين على  -3

  .لمتشخيص وتعديل التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية يعتبر من أهم أهداف التع -4

ويرى الباحث أن المدخل األساسي باتجاه تعديل التصورات البديلة هو أهميـة التعـرف              
 والتي يتكون مـن المعلمـين والمتعلمـين         في مجال الرياضيات  على مصادر التصورات البديلة     

والكتب الدراسية والطرق والوسائل التعليمية وغير ذلك من مـصادر هامـة يمكـن معرفتهـا                
  .للطالب بشكل صحيح وسليموتسهيلها وإكسابها 

  :مصادر التصورات البديلة وأسباب تكونها
موضوع التصورات البديلة بالبحث وتوصلت إلى عدد مـن         لتطرقت كثير من الدراسات     

  :أسباب ومصادر التصورات البديلة لدى الطالب والتي تتمثل في
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عب البارز والحاسم فـي     يعتبر المعلم مفتاح العملية التربوية، ذلك ألنه الشخص والال        : المعلم ) 1
نجاحها، وألنه يعتبر أهم العناصر األساسية في توجيه المتعلمين، كما يعد مصدرهم األساسي             
للمعرفة ويشكل حجر الزاوية في إحداث التغير المفاهيمي للتصورات البديلة لدى المتعلمـين             

 المعرفيـة مليئـة   نجازها إذا كانت بنيته   إولكن هذه المهام وتلك الواجبات يصعب على المعلم         
 ). 276-251: 1994صفا الكيالني،(بالتصورات البديلة 

 :كثيراً ما يكون المتعلم نفسه مصدراً للتصورات البديلة وذلك ألن: المتعلم ) 2

المعرفة المكتسبة ذاتياً من خالل تفاعل الطلبة مع بعضهم البعض ومع البيئة المحيطة بهـم       * 
نهم وبالتالي صعوبة تغييرها وتأثيرها سـلباً علـى         يؤدي إلى تكوين تصورات بديلة في أذها      

  .المعرفة الجديدة الصحيحة التي سوف يتعلمونها
  .عدم توفر الدافعية لدى المتعلمين إلدراك العالقات التي تربط المفاهيم مع بعضها البعض* 
  .تدني المستوى العام للنمو العقلي واإلدراكي لدى الطالب* 
  .قررات إضافيةمكتاب المدرسي وعدم وجود حصر خبرات المتعلم في ال* 

  ).497: 2004بعارة والطراونة،                                                          (
يمكن أن نرجع بعض التصورات البديلة إلى الكتاب المدرسي الذي يعتبـر            : الكتب المدرسية  ) 3

ة المطروحـة مـن خـالل الكتـاب         مصدر المعلومات للمتعلم وذلك ألن كثرة المادة المعرفي       
المدرسي ينتج عنها سطحية في معرفة المتعلم ويصعب معها تحقيق المعرفة المطلوبـة مـن               
المتعلم ، وأيضاً افتقار الكتب المدرسية إلى الشرح الشامل للمفهوم واللغـة التـي يـستخدمها         

 ).640: 1998زيتون، ( الكتاب كلها ربما تساهم في تكوين التصورات البديلة 

عدم تعرض الطلبة لخبرات ومواقف تعليمية كافية تسمح لهم باستخدام المفاهيم فـي التمييـز              ) 4
 ).151: 2001العطار، (والتصنيف والتعميم 

عدم الربط بين المعلومات والمفاهيم التي تعلمها الطالب وتطبيقاتهـا فـي حـل المـشكالت                 ) 5
 .المرتبطة بها وكذلك المشكالت الحياتية

في تكـوين التـصورات البديلـة    قد تساهم ة الموجودة في الكتاب المدرسي   الرسوم اإليضاحي  ) 6
يؤدي إلى الخلـط    ، وهذا    إلى استخدام النماذج في تقريب وتسهيل المفاهيم المجردة          ةباإلضاف

  ).497: 1999شهاب والجندي، (بين النموذج والحقيقة فيسهم في تكوين التصورات البديلة 

ـ       ويرى الباحث أن التعرف على ال       تعـديلها أو   يتصورات البديلة هو الخطوة األولـى ف
تغييرها، ويلزم توفير بيئة تشجع المتعلمين على إعادة التفكير في تصوراتهم وأفكارهم، ومن ثـم          

  ).الخطأ( عديل تلك التصورات البديلة ستراتيجيات جديدة وحديثة لتاتقديم نماذج و
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  :خصائص التصورات البديلة
ـ           من المالحظ وجود فهم خا     ي طئ أو مفاهيم بديلة أو تصورات بديلة لدى بعض الطلبة ف
  :  وتتميز بالخصائص التاليةالرياضيات يطلق عليها مفاهيم خطأ

  )64: 2001أبو عطايا،                                                               (

  .جال مان في موأنها تختلف عن المفاهيم التي يمتلكها الخبراء والمتخصص* 
 أو التصورات البديلة تقاوم التغيير والتبديل عنـد اسـتخدام طـرق التـدريس              المفاهيم الخطأ * 

  .التقليدية
  .أنها تتكرر لدى عدد كبير من الطلبة* 
يمكن أن تشمل المفاهيم اعتقادات خاطئة لمجموعة من الفرضيات المترابطة منطقياً وتـستخدم       * 

  .من قبل الكثير من الطلبة
التصورات البديلة عند الطلبة مرتبطة بـالخبرات الـسابقة أي أن بعـض االعتقـادات       بعض  * 

  . سابقةاًالخاطئة تعكس أفكار

ويرى الباحث أن الخصائص السابقة للتصورات البديلة تظهر وتـسيطر علـى عقـول              
لـى  المتعلمين بتفسيرات تخالف التفسيرات الرياضية العلمية وهي تقاوم التغيير مما يؤثر سلباً ع            

اكتساب المفاهيم بصورة بنائية سليمة سواء أثناء فترة تعلمهم في المـدارس أو خـالل حيـاتهم                 
العملية، ومن هنا كان ال بد من الكشف عن هذه التصورات البديلة، واستخدام األساليب المناسـبة   

  .للكشف عنها ومن ثم تعديلها

  :طرق الكشف عن التصورات البديلة لدى الطلبة
) 1982(، بوسـنر ) 1987(لى ما توصل إليه بعض التربويين أمثال بلـوز      يشير شاهين إ  

وغيرهم إلى العديد من الطرق للكشف عـن التـصورات البديلـة أو األخطـاء             ) 1985(سترلك
  )17: 1996شاهين، : ( المفاهيمية، ومن هذه الطرق ما يلي

ها دون بحيث يعطي الطلبة مجموعة من المفاهيم ويطلب مـنهم تـصنيف         : التصنيف الحر  -1
 .وقتأو تحديد طريقة 

وفيها يطلب من الطالب كتابة أكبر عدد من التداعيات الحرة التي تخطـر          : التداعي الحر  -2
بباله حول مفهوم معين، فالدالئل التجريبية تشير إلى وجود نوع من الربط بين المفهـوم               

القات بـين   المقدم والكلمة المتداعية إلى ذهن الطالب، وبذلك يتم التعرف على شبكة الع           
 .المعاني المرتبطة بالمفهوم المقدم



                                                                      

- 19 -  
  

حيث يجري اختبار قبلي للكشف عن المفاهيم الموجودة عند الطلبـة           : االختبارات القبلية  -3
 .قبل البدء بتعليمهم

حيث يترك للطالب أن يعبر عن أفكاره حول مفهوم مـا فـي غرفـة               : المناقشة الصفية  -4
 . التي يطرحهاالصف وأن يقارن بين أداء زمالئه مع األفكار

حيث يكلف الطالب بالتعبير عن المفاهيم الموجودة عنده حول موضوع معين مـن    :الرسم -5
 .خالل الرسم

حيث تكتب المفاهيم على بطاقات صغيرة ويطلب من الطالب تحديـد  : تحليل بناء المفهوم  -6
 المفاهيم التي تعرفها وإعطاء تعريف لكل مفهوم يتم التعرف عليه، ثم يطلب من الطالب             
ترتيب المفاهيم على ورقة بطريقة تبين ما يفكر به عن تلك المفاهيم وعن العالقة بينهـا                

 .وتفسير سبب القيام بهذا الترتيب

 :بعض األساليب لتشخيص التصورات البديلة) 43: 2004أمبو سعيدي، (كما يعرض 

ة حيث يعطي الطالب مجموعة من المفاهيم ويطلب منه عمل شـبك          : الخارطة المفاهيمية  -7
مفاهيمية تبين العالقات التي تربط المفاهيم مع بعضها البعض بهـدف تحديـد المفـاهيم           

 .الناقصة في بنية المتعلم المعرفية

حيث يقابل كل طالب على حده وسؤاله عن مفهـوم معـين وتفـسير              :  المقابلة العيادية  -8
 .اختياره إلجابته

 :يويمكن إضافة أساليب أخرى للكشف عن التصورات البديلة وه

 ).142: 2002السيد، (المحاكاة بالكمبيوتر  -9

 ).631: 1998زيتون، ( الرسوم التخطيطية الدائرية للمفهوم  -10

 ).142: 2001العطار، ( أشكال فن  -11

 ).238: 2002زيتون، ( مهام ترابط الكلمات وفرزها  -12

اختبارات الورقة والقلم ذات الشقين بحيث يتضمن الشق األول سؤاالً حـول التـصور               -13
  ).141: 2001العطار،(  والشق الثاني تبرير اإلجابة التي اختارهاالبديل

  :ويرى الباحث أنه يمكن إضافة بعض األساليب للكشف عن التصورات البديلة وهي

التصور الذهني للمفهوم بحيث يتحدث كل فرد عن تصوره للمفهوم المعطى له ويكـرر               ) 1
 .ة الموجودة لدى الطلبةذلك على باقي األفراد وهكذا حتى نأخذ التصورات البديل

المقابلة الفردية لكل طالب واالستفسار منه عن المفاهيم الرياضـية المطلوبـة ومعرفـة               ) 2
   .التصورات البديلة لديهم
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السـتدالل علـى    فـي ا   اًكمل بعضها بعض  يويرى الباحث أن األساليب السابقة المختلفة       
لعمرية والمستويات الثقافية، كمـا     التصورات البديلة الموجودة في عقول الطالب لجميع الفئات ا        

أن تحديد التصورات البديلة باألساليب السابقة أو غيرها يعتبر الخطوة األولى نحو البحـث عـن       
  . لتصحيح هذه التصوراتاستراتيجيات

  :ستراتيجيات تعديل التصورات البديلةا
 سـتراتيجيات االلقد قام الكثير من الباحثين في السنوات السابقة القليلة بـاقتراح بعـض              

للتخلص من التصورات البديلة، واستبدالها بمفاهيم سليمة حيث أطلقوا عليها مصطلح تكتيكـات              
 االستراتيجياتبعضاً من هذه    )  265 - 159: 2008عفانة والجيش،   ( التغير المفهومي، ويذكر    

  :وهي
  . بوسنر للتغير المفهومياستراتيجية* 
  . المتناقضاتاستراتيجية* 
  . دورة التعلمةاستراتيجي* 
  . التعلم البنائياستراتيجية* 
  . المتشابهاتاستراتيجية* 
  . العروض العملية الجماعيةاستراتيجية* 
  . التعلم التوليدياستراتيجية* 

) بوسـنر ( من نظرية التغير المفهومي التـي أسـس دعائمهـا        االستراتيجياتوتبدأ هذه   
)  كـون (ن أمثـال  يسفة العلـم المعاصـر  بداية من فكر فال) Posner etal. 1980( ومساعدوه 

)Kuhn 1970 ( و)الكاتوز ) (Lakatos ( و ) ومن النظرية البنائيـة العامـة   ) 1972وتولمان
  ).630: 1998زيتون، ) ( أوزوبل(للمتعلم ونظرية تشرب التعلم 

عملية إحالل تـصور مقبـول      : التغير المفاهيمي بأنه  ) 62: 2001عبد السالم،   (ويعرف
فيعرفه بأنه العملية التي يتم مـن خاللهـا         ) 136: 2000عبده،  ( تصور خاطئ، أما     علمياً محل 

  .تعديل التصورات البديلة للتالميذ لتصبح متوافقة مع التصورات المقبولة علمياً

 في استبدال فهم علمي سليم      –كما اقترحه بوسنر    –ويمكن إيجاز نموذج التغير المفهومي      
  :رحلتين همابالفهم الخاطئ لدى الفرد ضمن م

 .مرحلة استكشاف أنماط الفهم الخاطئ لدى الفرد ) 1
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 . مناسبة لتقييم الفهم السليماستراتيجيةمرحلة استخدام أسلوب للمعالجة، و ) 2

  ).19: 1994صباريني والخطيب،                                                          (

  :ذي يتكون من ثالث مراحل وهينموذج التغير المفهومي ال) West & Pines(وقدم 
 .حيث يحس المتعلم بأن لديه فهماً علمياً غير سليم لمفهوم ما: مرحلة اإلدراك -1

حيث يقارن المتعلم المفهوم الجديد بالمفهوم السابق غير السليم والموجود          : مرحلة عدم االتزان   -2
ف مفهـومي لـدى     في بنيته المعرفية، بحيث يتولد لديه التناقض المعرفي وما ينتج عنه خـال            

 .المتعلم

 .حيث تستبدل التصورات البديلة بالتصورات العلمية الصحيحة: مرحلة إعادة الصياغة -3

  ). 183: 2000شبر،                                                                          (

يـر  فقـد قـسم التغ    ) 29: 2006البلبيـسي،   (المشار إليه فـي   ) Hashweh(أما حشوة   
  :المفهومي إلى أربع مراحل متتالية هي

 .الوقوف على بنية المفاهيم الموجودة لدى الطلبة وحصر الفهم الخاطئ لديهم ) 1

 .تقديم المفهوم الجديد بحيث يكون مقبوالً ومقنعاً ومفيداً ويتعارض مع البنية المفهومية السابقة ) 2

فهم السابق مـع المعرفـة      حل الخالف المفهومي لدى مجموعة الطالب الناشئ عن تناقض ال          ) 3
 .الحالية

تدعيم فهم الطالب للمفهوم الجديد ووضعه ضمن إطار يعينه علـى التنبـؤ والتفـسير فـي                  ) 4
  .المستقبل وحل المشكالت ذات العالقة التي يمكن أن يتعرض لها الطالب

نموذج للتغير المفهـومي  ) Rumelhart & Normans(ويقترح روميلهات ونورمانس 
  : والتي يمر بالخطوات التالية  )86: 2001أبو عطايا،(المشار إليه في 

 .وفيها يتم تزويد المتعلم بالمعلومات الصحيحة عن المفهوم المراد دراسته: التراكم -1

 .وفيها يتم إعادة ترتيب أفكار الطالب بطريقة جديدة الكتشاف العالقة بينها: إعادة التركيب -2

تاج الناجم عن تفاعل أفكار المـتعلم الـسابقة         وفيها يتم استخالص االستن   : التوليف أو الضبط   -3
  .ومعلوماته الجديدة

 التالية للتغير المفهومي والتي تقـوم علـى         االستراتيجية) 87: 2001أبو عطايا،   (وقدم  
  :الخطوات التالية

 .إثارة االنتباه للموضوع واألفكار المنبثقة منه ) 1
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 .تحديد المفاهيم الخاطئة والشائعة لدي الطلبة ) 2

 تبـديل   – التمييـز    –التكامل  : يب أفكار الطالب من خالل المرور بالمراحل التالية       إعادة ترك  ) 3
 . تعزيز المفهوم وتثبيته–المفهوم 

  :وترى البلبيسي أنه يمكن إحداث التغير المفهومي من خالل الخطوات التالية
 .التعرف على التصورات البديلة لدى الطالبات من خالل االختبار التشخيصي القبلي -1

 : المتناقضات حيث سيتماستراتيجيةدة البناء المفاهيمي للطالبات باستخدام إعا -2

  .تقديم موقف محير أو سؤال غامض يتعارض مع البنية المعرفية للطالبات*
مساعدة الطالبات في إجراء بعض التجارب واألنشطة العلمية وطرح األسئلة للتوصل إلـى      * 

  .حل التناقض
  .ساب الفهم العلمي السليمالتوصل إلى حل التناقض واكت* 
  .تعزيز المفهوم الجديد وتثبيته بقديم مواقف جديدة يتم تطبيق المفهوم الجديد فيها* 

  ).31: 2006البلبيسي،                                                                   ( 

  : التغير المفهومي تقوم على أساسيناستراتيجيةويرى الباحث أن 
  .تشخيصهاتساعد في لتعرف على أنماط الفهم البديل لدى الطالب باستخدام أساليب ا* 
  :إعادة البناء المفاهيمي من خالل* 
  . ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة القديمة-  
  . إكساب الطلبة التمييز للمفهوم الجديد-  
  . عملية استبدال المفهوم الجديد بالقديم-  
  .د وتثبيته تعزيز المفهوم الجدي-  

  :وفي هذه الدراسة تم إحداث التغير المفهومي لدى الطالب من خالل الخطوات التالية
  .التعرف على التصورات البديلة لدى الطالب من خالل االختبار التشخيصي القبلي: أوالً
    : التعلم التوليدي حيث تماستراتيجيةإعادة البناء المفاهيمي للطالب باستخدام : ثانياً

 .ام مجموعة من األسئلة للكشف عن التصورات البديلة لدى الطالباستخد  - أ

إثارة التنافر بين ما يمتلك الطالب من معارف وخبرات وبين ما تم التوصل إليـه مـن                  -  ب
 .خصائص للمفاهيم الجديدة

توجيه أسئلة تثير انتباه الطالب نحو معنى المفاهيم الرياضية مـن خـالل مالحظـاتهم                -  ت
 .طة التي تم إجراؤهاواستنتاجاتهم من األنش
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توليد الطالب المعنى للمفهوم بواسطة عمليات التفكير، حيث يوجه الطالب إلـى توليـد               -  ث
عالقات بين المفاهيم التي تعلمها وعالقات بـين        : نوعين من العالقات لفهم المفاهيم هما     

 .المفاهيم الجديدة وخبراتهم السابقة حولها

فكيرية في تطبيق المفاهيم الرياضية التـي تـم         توجيه الطالب إلى استخدام مهاراتهم الت      - ج
  .تعلمها في مواقف جديدة وفي حل مشكالتهم اليومية
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  :التصورات البديلة في المنظور اإلسالمي

ورد في القرآن والسنة النبوية الشريفة إشارات إلى المفاهيم الخاطئة وأسـاليب تعـديلها              
  :نسرد بعضاً منها

َأو يذَّكَّر فَتَنْفَعـه     ∪⊃∩وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّى      ∪⊅∩َأن جاءه الَْأعمى     ∪⊆∩  وتَولَّى عبس": قال تعالى   

وَأما مـن جـاءك      ∪∠∩وما علَيك َألَّا يزكَّى      ∪∌∩ فََأنْتَ لَه تَصدى   ∪∋∩َأما منِ استَغْنَى     ∪⊇∩ الذِّكْرى

  . )10-1:عبس(" ∪⊂⊆∩فََأنْتَ عنْه تَلَهى  ∪∩و يخْشَى وه ∪∇∩ يسعى

ولقد تضمنت اآليات الكريمة تفسيرات عديدة ومضامين تربوية هامة كالتروي والـصبر            
 من  اًوالتعلم وتأثير اإليماءات اإليجابية، فإذا قرأ طالب في حداثة سنه اآلية األولى يحمل لها عدد              

  :التفسيرات منها
  . في وجه األعمىeول عبوس الرس* 
  . لشخص األعمىeرفض الرسول * 
  . بين السوي وغير السويeتمييز الرسول * 
  . تعليم األعمىeرفض الرسول * 

كل ما سبق تصورات بديلة للمفهوم الصحيح التي يحملها متعلم لم يسبق به توضـيح أو                
ليم للفكـرة   شرح وفهم للموقف بصورته الصحيحة، وعملية التوضيح والشرح والعـرض الـس           

وتعرض المفاهيم الصحيحة   والموقف والحدث بصورة مدللة يحدث التناقض الفكري لدى المتعلم          
في هذه القصة مع االستعانة بالبراهين واإلثباتات ليتم تعديل التصورات الخطأ واستبدالها بمفاهيم             

يثه الـصادقة    له أحاد  eوحوادث صحيحة وسليمة لها أدلتها وبراهينها المثبتة حيث أن الرسول         
  . الشريفة

وعندما أخطأ حاطب بن أبي بلتعه رضي اهللا عنه في مراسلة كفار قـريش مبينـاً لهـم               
 في غزوة فتح مكة، حيث أنزل اهللا سبحانه وتعالى اآلية الكريمة لتبين مـدى               eوجهة الرسول   

سليمة في  وتصحيح المفاهيم والمضامين ال    اهللا عنه    رضيالخطأ الذي قام به حاطب بن أبي بلتعه         
ا َأيها الَّذين َآمنُوا لَا تَتَّخذُوا عدوي وعدوكُم َأوِلياء تُلْقُـون ِإلَـيهِم         يَ" ، قال تعالى  التعامل مع الكفار  

بِاللَّه ربكُـم ِإن كُنْـتُم   بِالْمودة وقَد كَفَروا بِما جاءكُم من الْحقِّ يخْرِجون الرسوَل وِإياكُم َأن تُْؤمنُوا     
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                لَنْـتُما َأعمو تُما َأخْفَيبِم لَمَأنَا َأعو ةدوبِالْم هِمِإلَي ونري تُساتضرم غَاءتابي وبِيلي سا فادجِه تُمجخَر
   )1:الممتحنة()" 1(ومن يفْعلْه منْكُم فَقَد ضلَّ سواء السبِيِل 

إن التفسيرات السابقة تعتبر تصورات بديلة للمفهوم الصحيح التي في عقـل الطالـب أو            
المتعلم التي لم يتعرض من قبل لشرح وفهم اآلية بمعناها الصحيح، وعندما تشرح اآلية وتعرض               

 صحيحاً ويدلل على ذلك باألدلة مم يحدث التناقض الفكري لدى الطالب وتعرض المفاهيم              اًعرض
حة في اآلية ليتم تعديل التصورات البديلة أو الخاطئة واستبدالها بمفاهيم صحيحة وسـليمة          الصحي

  .له أحاديثه الصادقة e لها براهينها ، حيث أن الرسول

نةَ َأبِي عريره وَل َأنسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقَاَل و: "ونرـا  َأتَدم  ـسفْلقَـالُوا  ؟الْم 
سفْلينَا الْمف نلَا م مهرد لَا لَهو تَاعفَقَاَل ،م: ِإن سفْلالْم ني متي ُأمْأتي موي ةاميالْق لَاةامٍ  بِصـيصو 
كَاةزي وْأتيو قَد ذَا شَتَمقَذَفَ هذَا وَأكََل هاَل وذَا مه فَكسو مذَا ده برضذَا وطَى هعـذَا  فَيه  ـنم 

هنَاتسذَا حهو نم هنَاتسح تْ فَِإنيفَن نَاتُهسَل حقَب ى َأنقْضا يم هلَيذَ عُأخ نم  مـاهـتْ  خَطَايفَطُرِح 
هلَيع ثُم ي طُرِحوصـحح الرسـول      ،)91: 1986الدمشقي،  ( رواه مسلم   " النَّارِ فr   المفهـوم 

تضمنه فهم الصحابة الكرام للمفلس ، وهو خلو اليد من المـال ، فبـين المـضمون               الخطأ الذي   
  .الصحيح وعدل الفهم السليم بأن المفلس من ظلم وشتم واعتدى بال حق

نةَ َأبِي عريروُل قَاَل: قَاَل هسر اللَّه e : "ام وندتَع الشَّهِيد يكُما قَالُوا ؟فوَل يسر  اللَّـه 
نَل مي قُتبِيِل فس اللَّه وقَاَل ،شَهِيد فَه: ِإن اءدي شُهتيٌل ِإذًا ُأمقَالُوا لَقَل نفَم ما هوَل يسر قَـالَ  اللَّه 
نَل مي قُتبِيِل فس اللَّه وفَه شَهِيد نماتَ وي مبِيِل فس اللَّه وفَه شَهِيد نماتَ وي مونِالطَّا فع  ـوفَه 

شَهِيد نماتَ وي مطْنِ فالْب وويالحـظ مـن هـذا      ) 379: 1986الدمشقي،  (رواه مسلم   " شَهِيد فَه
صحح  eالحديث الفهم الخاطئ من قبل الصحابة رضوان اهللا عليهم للشهيد وكيف أن الرسول              

  . بتوضيح وبيان محكم قام على العرض والسرد والتعديدلهم هذا المفهوم

 علَـى  رجـلٌ  مـر : قَاَل سهٍل عن َأبِيه عن حازِمٍ َأبِي ابن حدثَنَا حمزةَ بن ِإبراهيم وعن
 وِإن يـشَفَّع  َأن شَفَع وِإن ينْكَح َأن خَطَب ِإن حرِي قَالُوا ؟هذَا في تَقُولُون ما :فَقَاَل r اللَّه رسوِل

 :قَـالُوا  ؟هـذَا  فـي  تَقُولُون ما :فَقَاَل الْمسلمين فُقَراء من رجٌل فَمر سكَتَ ثُم :قَاَل ،تَمعيس َأن قَاَل
رِيح ِإن خَطَب لَا َأن نْكَحي ِإنو شَفَع لَا َأن شَفَّعي ِإنقَاَل و لَا َأن عتَمسوُل فَقَاَل ،يسر  ـلَّى  اللَّـهص 

ويالحظ من الحـديث   ) 9: 2001البخاري،  ( .هذَا مثَْل الَْأرضِ مْلء من خَير هذَا :وسلَّم علَيه هاللَّ
بأن  e فصحح الرسول ) قيمة الناس تتحدد بالمكانة االجتماعية والغنى     ( السابق المفهوم البديل    
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 أو أشـكالهم   أو غنـائهم   قيمة األشخاص بالتقوى وصالح األعمال وليس بمكـانتهم االجتماعيـة         
  .وهيئاتهم

 علَـى  ُأبايعك فَقَاَل r اللَّه نَبِي ِإلَى رجٌل َأقْبَل: قَاَل الْعاصِ بنِ عمرِو بن اللَّه عبدوعن  
ةرالْهِج ادالْجِهي وتَغَأب رالَْأج نم ْل :قَاَل اللَّهفَه نم كياِلدو دَأح يَلقَا ح مْل نَعا بملَاهي قَاَل كتَغفَتَب 
رالَْأج نم قَاَل اللَّه مقَاَل نَع جِعِإلَى فَار كياِلدو نسا فََأحمتَهبحففـي   )119: 1986الدمشقي  (  ص ،

ذلـك أن    eوصحح الرسول   ) األجر مرتبط بالجهاد والهجرة   ( الحديث السابق الفهم البديل هو      
 والرعاية الطيبة لهما سـبب لـدخول        عند اهللا سبحانه وتعالى بإحسان صحبة الوالدين      األجر من   

  .الجنة

  :في تصحيح أخطاء الصحابة e أساليب الرسول 

في تصحيح أخطـاء     eبعضاً من أساليب الرسول     )  27 -18: 2001سالمة،( أورد  
  :الصحابة نسرد فيما يلي بعضاً منها

 َأضـرِب  كُنْـتُ : الْبدرِي مسعود َأبو قَاَل :تكرار التخويف أسلوب معالجة الخطأ بالموعظة و     -
 :قَاَل ،الْغَضبِ من الصوتَ َأفْهم فَلَم ،مسعود َأبا اعلَم ،خَلْفي من صوتًا فَسمعتُ ،بِالسوط ِلي غُلَاما
 فََألْقَيـتُ  :قَال ،مسعود َأبا اعلَم مسعود َأبا اعلَم :يقُوُل هو افَِإذَ e اللَّه رسوُل هو ِإذَا منِّي دنَا فَلَما

 لَـا  فَقُلْـتُ  :قَاَل ،الْغُلَامِ هذَا علَى منْك علَيك َأقْدر اللَّه َأن مسعود َأبا اعلَم :فَقَاَل ،يدي من السوطَ
رِبلُوكًا َأضمم هدعب اَأبفكان الرادع عن السلوك الخاطئ حـين وقوعـه مـن            أخرجه مسلم . د ،

) اعلـم (على عالجه بالموعظة التي تحمل العلم النـافع         هو التركيز    rالصحابي من الرسول    
  .والتخويف المتكرر بقدرة اهللا وعظمته

 رَأى r اللَّـه  سوَلر َأن عباسٍ بنِ اللَّه عبد عن :أسلوب التعليم بإصالح الخطأ فور وقوعه      -
 فـي  فَيجعلُها نَارٍ من جمرة ِإلَى َأحدكُم يعمد َ:وقَال ،فَطَرحه فَنَزعه رجٍل يد في ذَهبٍ من خَاتَما

هديَل يِل فَقجِللر دعا بم بوُل ذَهسر اللَّه r ْخُذ كمخَات عانْتَف لَا :قَاَل ،بِه اللَّهلَا و ا آخُذُهدَأب  قَـدو 
هحوُل طَرسر اللَّه e  حيث كان منهج الرسول e  أنه إذا رأى أحداً من أصحابه قد أخطـأ، أو 

  .خالف تعاليم اإلسالم ، كان ينبه ذلك الصحابي على خطئه ويعظه في ذلك

  eه قدم علـى رسـول اهللا    فقد روى جبير بن نفير عن أبيه أن: أسلوب تعليم المخطئ عملياً   -
ال  :" e، فبدأ أبو جبير بفيـه،فقال لـه رسـول اهللا          "توضأ يا أبا جبير   : "فأمر له بوضوء، فقال   
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 بوضوء، فغسل كفيه حتى     e، ثم دعا رسول اهللا      " جبير؛ فإن الكافر يبتدئ بفيه     اتبتدئ بفيك يا أب   
ه اليمنى إلى المرفـق ثالثـاً       أنقاهما، ثم تمضمض واستنشق ثالثاً، وغسل وجهه ثالثاً، وغسل يد         

 في التعليم العملي وهـو      e، وهذا أسلوب الرسول     "واليسرى ثالثاً، ومسح رأسه وغسل رجليه     
  .أقوى وأشد من التعليم النظري

  :قَاَل عنْه اللَّه رضي الْخُدرِي سعيد َأبا روى البخاري أن : أسلوب تقديم البديل الصحيح-

اءِإلَى بِلَاٌل ج النَّبِي rَ ٍربِتَم ينرفَقَاَل ب لَه النَّبِي r  :نم نذَا َأيبِلَاٌل قَاَل ه: نَا  كَاننْـدع  ـرتَم 
يدتُ رفَبِع نْهنِ مياعاعٍ صبِص مِلنُطْع النَّبِي r فَقَاَل النَّبِي r : نْدع ذَِلك هَأو هَأو  نـيـا  عبالر 

يعا نبْل لَا الرتَفْع نلَكتَ ِإذَا ودَأر َأن تَشْتَرِي فَبِع رعٍ التَّميبِب  آخَـر  ثُـم  ويالحـظ أن   "   اشْـتَرِه
  . ببيان الخطأ ولكن قدم البديل الصحيح لم يكتفeالرسول 

  ):46-41: 2006أبو دف، ( في تصحيح الصحابة eومن أساليب الرسول 
إن الحوار المقنع يقود المخطئ إلى تـرك الـسلوك الـسلبي ويرغبـه فـي                 :أسلوب المقنع  -

 الحوار المتلطف الهادئ مع شاب يطلب منـه اإلذن بفعـل            eاالستقامة، وقد استخدم الرسول     
 ِلـي  اْئـذَن  اللَّـه  رسوَل يا :فَقَاَل r النَّبِي َأتَى شَابا فَتًى ِإن: قَال ُأمامةَ وَأبِالفاحشة، حيث روى    

 َأتُحبـه  قَـالَ  فَجلَس :قَاَل قَرِيبا منْه فَدنَا ادنُه :فَقَاَل مه مه :قَالُوا فَزجروه علَيه الْقَوم فََأقْبَل ،بِالزنَا
كلَا :قَاَل ِلُأم اللَّهي ولَنعج اللَّه كاءدلَا :قَاَل فو النَّاس ونَهبحا يهِلُأمهِمقَاَل ت: هبَأفَتُح كنَتلَـا  :قَاَل ِلاب 
اللَّها ووَل يسر ي اللَّهلَنعج اللَّه كاءدلَا :قَاَل فو النَّاس ونَهبحي هِمنَاتقَاَل ِلب: هبَأفَتُح كلَـا  قَـالَ  ِلُأخْت 
اللَّهي ولَنعج اللَّه كاءدلَا :قَاَل فالنَّ واس ونَهبحي هِماتقَاَل ِلَأخَو: هبَأفَتُح كتملَا :قَاَل ِلع اللَّهـي  ولَنعج 
اللَّه كاءدلَا :قَاَل فو النَّاس ونَهبحي هِماتمقَاَل ِلع: هبَأفَتُح كلَا :قَاَل ِلخَالَت اللَّهي ولَنعج  اللَّـه  كاءـدف 
 وحـصن  قَلْبه وطَهر ذَنْبه اغْفر اللَّهم :وقَاَل علَيه يده فَوضع :قَاَل ِلخَالَاتهِم يحبونَه النَّاس لَاو :قَاَل

هجفَر، فَلَم كُني دعب تُ الْفَتَى ذَِلكلْتَفِإلَى ي ء256: 5ابن حنبل، ج .(شَي.(  
 في تقويم المفهوم الخطأ أن يقارن بين سـلوكين          e عادة الرسول     كان من  : أسلوب المقارنة  -

متناقضين أحدهما إيجابي وهو مطلوب اإلقدام عليه، واآلخر سلبي ينبغي اإلحجام عنه، ويتبـين              
 هـذَا  فَيعـرِض  يلْتَقيانِ لَياٍل ثَلَاث فَوقَ َأخَاه يهجر َأن ِلرجٍل يحلُّ لَا " eذلك من خالل توجيهه     

رِضعيذَا وا همهرخَيي وُأ الَّذدبلَامِ ي225: 5البخاري، ج("  بِالس.(      

ويتبين من ذلك أن ما يتم الحديث عنه في وقتنا المعاصـر عـن التـصورات البديلـة                  
، وهذا يؤكد أن الدين اإلسالمي هو دين        اوالمفاهيم الخطأ كان لديننا العظيم السبق في التطرق له        

لح لكل األمم ولكل األزمان وأنه غير مختص على أمة واحدة أو زمن معين، ويالحـظ ممـا    صا
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، في تعليم صحابته وتوجيههم الوجهة الصحيحة وتعديل أخطـائهم       eسبق تنوع أساليب الرسول     
يتضح الـسبق اإلسـالمي      التربية الحديثة، وبهذا     تنادي به  هو ما  التعليم وهذا التنوع في أساليب   

    . التربوية والنظرة الحديثة في التربية والتعليمللنظريات 

  في تعديل أخطاء الصحابة وتقـديم البـدائل الـسليمة          e تعددت أساليب الرسول     وإذا  
 الدراسـة ف،   فـي حيـاتهم     على الصحابة في بعض األمور التي تعرضوا لها        التبسوتوضيح ما   

التصورات البديلة والفهم الخطأ لـدى      لتعديل  جديدة  تعليمية   استراتيجيةتستخدم  تحاول أن    الحالية
 والتـي كتـب      أفكار النظرية البنائية   ى التعلم التوليدي والتي تقوم عل     استراتيجيةهي  المتعلمين و 

 تقـديم عـرض مـوجز عـن نظريـة فيجوتـسكي             لذا سـيتم  ،  )vygotsky(يعنها فيجوتسك 
)vygotsky(  االستراتيجيةكتمهيد لهذه.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                      

- 29 -  
  

  : وتطور المفاهيم)vygotsky( فيجوتسكينظرية
 القراءات والدراسات المتوفرة عـن نظريـة الثقافـة االجتماعيـة، أن             يتبين من خالل    

تطرق إلى هذه النظرية ، وكتب في كيفية اكتساب المفـاهيم وتعلمهـا             ) vygotsky(فيجوتسكي  
  :اباته أنه، وجاء في كتعند األفراد، وكذلك كيفية تعلم األطفال المفاهيم ومراحل تطورها عندهم

عندما يبدأ األطفال باكتساب الكلمات فهم يميلون إلى وضعها في سلسلة عناصر تتصل خارجياً              " 
باالنطباع لديهم عن تلك الكلمات، وهذا االنطباع ال يكون بنفس الصورة عند جميع األطفال فـي                

لتقاطع هو الذي يؤسس    الفئة العمرية نفسها، وقد يتزامن كالم الطفل مع كالم البالغ أحياناً، فهذا ا            
للطفل تفاعالً اجتماعياً من خالل تلك الكلمات التي لها معنى، بالرغم من اختالف معاني الطفـل                
عن البالغ إال أن الطفل عنده صورة توفيقية؛ وتعني أنه بطريقة مـا أو بـأخرى تجمعـت هـذه      

  " حلة مع معنى الكلمةالصورة في مزيج واحد في فهم وتمثيل الطفل اللذان يتطابقان في هذه المر
                                                       )    Vygotsky , 1987: 134-135.(  

ألطفال بتنقية الصورة التوفيقيـة     اخالل عملية المحاولة والخطأ؛ يبدأ      "  أنه Mahnويرى    
شياء نفسها، ولكن   ويستمر بذلك، ولكن ليس بتوجيه من االرتباطات الموضوعية الموجودة في األ          

    ).  Mahn, 1999:345" (االرتباطات الشخصية التي يستند عليها فهمهم الخاص

أن المفاهيم ال تظهر بـشكل مفـاجئ، وإنمـا تتطـور            ) 2008،  عفانة والجيش (ويرى  
بالتدريج، وعلى نحو عادي، مع وجود الخبرة المناسـبة، والنـضج والنمـو العقلـي، ويبـين                 

الشرح مراحل تطور المفاهيم عند األطفال حتى تصبح فـي الـصورة            ب) vygotsky(فيجوتسكي
  : الناضجة لدى الشخص البالغ كما يلي

 :مرحلة األكوام ) 1

جميع األشياء مع بعضها البعض، فالطفل الرضيع عندما يـصبح لـه   توفيها يحب الطفل  
ـ               ذه األشـياء   القدرة على متابعة األشياء التي يقع عليها بصره، يكون له القدرة على استكشاف ه

ومعرفة هويتها، ووصفها حسب الصفات التي تمتاز بها، فالطفل يتعلم تصنيف وفرز األشـخاص    
حسب مظاهرهم وأعمالهم، وهو يستطيع ربط سمات وحركات وتصرفات خاصة بأبويه، وهـذا             

بتـسامة  الربط يكون ممتعاً ومميزاً جداً بالنسبة للطفل، فمثالً عندما يالقي أحد أبويه فإنه يالقيه با              
وأحياناً بمحاولة الوصول إليه، وهذا يدل على أنه يميزه عن باقي األشياء الموجودة حوله والتـي          
تحيط به، وأيضاً يمكنه التعرف على األشخاص المحيطين به والموجودين من حوله والقـريبين              

ليـة تتـراكم    منه والقائمين على رعايته واالهتمام به وتقديم ما يحتاجه، كل هذه االرتباطات األو            
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لتكون قاعدة من الخبرات لتكوين مفاهيم في المستقبل وتعتبر المادة الخـام للمفـاهيم، وأن هـذه          
التراكمات المبكرة تمثل خبرة ومخزون غني على الرغم من كونها بسيطة وغير متميـزة وقـد                

 إلـى  تكون غامضة، وفيما بعد يتعلم الطفل كيفية فرز ورص األشياء بدقة أكثر، كل ذلك يـؤدي   
  . لديهالسهولة والبساطة في تكوين المفاهيم 

 :العقد الترابطية ) 2

ويتطور أسلوب الطفل في التصنيف والفرز، ويكون تـصنيفه وفـرزه لألشـياء أكثـر               
 أساس وجود أوجه شبه أو تقارب، وفي الغالب         ىموضوعية وأكثر واقعية حيث يكون تصنيفه إل      
الطفل ببعض األشياء على أنها تنتمي إلـى فئـة          تكون عمليات التصنيف غير دقيقة، فقد ينخدع        

  .معينة يوجد بينها وبين هذا الشيء وجه شبه

 :تكوين المجاميع ) 3

وفيها يبدأ الطفل بتكوين المجموعات المتقاربة والمتشابهة، حيث يقوم بوضع األشياء معاً            
الف أشـكالها  على أساس أنها تنتمي لنفس الفئة أو تقوم بالوظيفة نفسها، مثل األكواب على اخـت             

ن من حوله رغم االخـتالف      يومظهرها وألوانها أو الحقائب الموجود لدى أفراد العائلة والمحيط        
  .في الشكل وفي المظهر

 :العقد المتسلسلة ) 4

وفي هذه المرحلة يبدأ الطفل تصنيف األشياء على أساس صفة أو ميزة معينة، ثم يـشرد      
حياة الطفل يجعله يدرك أن للـشيء الواحـد         بذهنه إلى صفة أخرى، ويعتبر ذلك تطور هام في          

عدداً من الصفات والخصائص والمميزات، وأن كل منها يصلح أساساً للتصنيف، وهـذا يعتبـر               
  .مرونة يكتسبها الطفل

 :العقد االنتشارية ) 5

طرق التصنيف والتجميع، فتزداد المرونة الموجودة لدى الطفـل         وهنا يبدأ الطفل بصقل     
لطفل ألن ذهنه غير محدد بمعايير الكبار في عمليات التصنيف، ولهـذا            وهنا نرى إبداع وتميز ا    

  .يجب علينا تشجيع هذه االستجابات
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 :أشباه المفاهيم ) 6

وفيها يقوم الطفل بتكوين تجمعات للمفاهيم، وفي الغالب ال يكون متأكداً تماماً من طبيعة              
 نفس الوقت قد ال يكون قـادراً        وفي) المثلثات(مهمته بالضبط، فقد يقوم بتجميع األشكال المطلوبة      

  .على تحديد األسس والضوابط التي يستند إليها عمله

 :تكوين المفاهيم ) 7

نتيجة عمل المراحل السابقة والتعزيز المستمر والمطرد، هي تطور طبيعـي لإلحـساس     
بحيث يشعر الطفل بأن لكل شيء في هذا العالم خصائص وصفات وسمات مشتركة مـع أشـياء        

تكن مشابهة لها، ولهذا فإن عملية االبتعاد عن االعتماد على اإلدراك واالنتقـال             أخرى، وإن لم    
إلى القدرة على تجريد صفات األشياء هي عملية طويلة ومضنية ولكنها مثيـرة، حيـث ينتقـل                 

  .الطفل من التفكير الحسي إلى التفكير المجرد

 )تنمية المنطقة المركزية(نظرية الثقافة االجتماعية لفيجوتسكي 
Sociocultural Vygotsky's Theory "Zone of Proximal Development 

(ZPD)":                                                                                                            

 الرئيس في تطـوير اإلدراك، ويظهـر مـدى          عاملإن التفاعل الثقافي االجتماعي هو ال     
ور الطفل الثقافي على المستوى االجتماعي أوالً والحقاً على المستوى الفردي، فيبدأ أوالً بين              تط

الناس وبعد ذلك يظهر داخل الطفل، وهذا ينطبق على حد سواء على االنتباه الطوعي والـذاكرة                
ية لنظرية  المنطقية وتشكيل المفاهيم، وكل الوظائف العليا التي تنشأ كعالقات فردية ، والسمة الثان            

هي أن التطور اإلدراكي يعتمد على منطقة النمو القريبـة المركزيـة            ) vygotsky(فيجوتسكي  
)ZPD (        فمستوى التطوير يتقدم عندما يندمج الطفل في السلوك االجتماعي، فـالتطوير يلزمـه ،

مكن أن  تفاعل اجتماعي كامل، ومدى المهارة التي تُنجز بتوجيه بالغ أو تهاون أقران تتجاوز ما ي              
  ).Kearsley, 1996: 1(ينجز لوحده

فالوعي ال يوجد في الدماغ بل في الممارسة اليومية؛ هذه الفرضية هـي قاعـدة عمـل               
  ).vygotsky) (Ryder, 1998: 1(فيجوتسكي

ويتضح مما سبق أن التفاعل االجتماعي له دور مهم في اكتساب الفرد للمعرفـة، وممـا    
، والتـي  )ZPD( ركز على منطقة النمو القريبة المركزية )vygotsky(يؤكد ذلك أن فيجوتسكي     

يمكن تنميتها بالتفاعل االجتماعي مع شخص بالغ أو قرين أكثر خبرة، ولهذا يجب إلقاء الـضوء                
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) vygotsky(كونها هي ما يسعى إليه فيجوتـسكي        ) ZPD(على منطقة النمو القريبة المركزية      
  .إلى إيجاده وتحقيقه من خالل نظريته

  ):Zone of Proximal Development")ZPD"ة النمو القريبة المركزيةمنطق
ألنهـا تحمـل    ) vygotsky(من قبل فيجوتـسكي     ) Zone(لقد تم اختيار كلمة المنطقة      

تطويراً وليست كنقطة على مقياس وإنما استمرارية السلوك أو درجات النضج، وكلمـة القريبـة          
)Proximal (     سلوكيات التي ستتطور في المستقبل القريب، فهـي        تعني بأن المنطقة تحدد بتلك ال

تعني أن السلوك أقرب إلى الظهور في أي وقت، فليس كل سلوك محتمل يجب أن يظهـر فـي                   
أيضاً أن السلوك يحث على مـستويين وهمـا يـشكالن    ) vygotsky(النهاية، ويرى فيجوتسكي    

و أداء الطفل المـستقل الـذي       ، فالمستوى األدنى ه   )ZPD(حدود منطقة النمو القريبة المركزية      
يعرفه الطفل ويعمل لوحده، ويمثل المستوى األعلى الحد األعلى الذي يمكن أن يصل إليه الطفل               

أن مستوى األداء فهو يشمل المساعدة أو التفاعل مع         ) vygotsky(بالمساعدة، ويرى فيجوتسكي    
ة إجابة سـؤال أو إعـادة       شخص آخر، فقد تكون المساعدة عبارة عن تلميحات أو أفكار أو إعاد           

  .صياغة ما قيل أو سؤال الطفل ماذا يفهم أو يكمل جزء من مهمة أو المهمة كاملة وهكذا
                                             )   Leong & bodrova, 1995: 1-2 .(  

المـسافة  " بأنها  ) ZPD(منطقة النمو القريبة المركزية     )vygotsky(وعرف فيجوتسكي   
بين مستوى التطوير الفعلي الذي ينشأ من حل المشكلة بصورة مستقلة وبين مـستوى التطـور                 

 :Vygotsky, 1978(والمحتمل حدوثه خالل حل المشكلة بتوجيه بالغ أو التعاون مع األقـران 

  . أو هي ما ينجزه الطفل اليوم بمساعدة اآلخرين ويتمكن من فعله غداً بشكل مستقل) 86
                                                )          Vygotsky, 1987: 211.(  

حيـث أن منطقـة   ) ZPD( حدود منطقة النمو القريبـة المركزيـة         )1(ويوضح الشكل   
تمثل المستوى الـذي يمكـن أن   ) Zone of current Development) ZCDالتطوير الحالي 

هـو  ) ZPD(منطقة النم القريبة المركزية     يصل إليه المتعلم خالل حل مشكلة بصورة مستقلة، و        
المسافة المحتمل أن يصل إليها المتعلم بمساعدة نظير أكثر قدرة بعد نجـاح المهمـة، والحافـة                 

  ).Harland, 2003: 265(جديدة) ZCD( تحدد حدود لـ ZPDالخارجية لـ 
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                                             ZPD  
                                  

                                                                                 
ZCD  

  

  

  

  

  )  ZPD(حدود منطقة النمو القريبة المركزية ) 1(الشكل 

  

  )The Four Stages of The ZPD(مراحل منطقة النمو القريبة المركزية األربعة 
)                                           Tharp & Gallimore, 1988: 35-36(  

أن منطقة النمو القريبة المركزيـة  نجد  بعد اإلطالع على األدبيات المتوفرة لهذه الدراسة        
)ZPD (تنشأ على أربع مراحل أساسية هي:  

 :األداء المساعد من اآلخرين األكثر قدرة - أ

ال على البالغين أو األقران أو األصحاب األكثر قـدرة ألداء المهمـة قبـل               يعتمد األطف 
االنشغال بها بمفردهم، وهنا تعتمد كمية ونوع المساعدة على عمر الطفل وطبيعة المهمة، وبهـذا      

  .يكون تنشيط اتساع وتعاقب منطقة النمو القريبة المركزية في المتناول

 :األداء المساعد الذاتي  - ب

مت سابقاً  سي هذه المرحلة إلى معرفة القواعد الالزمة، فالمسئوليات التي قُ         ينتقل الطفل ف  
بين الطفل والبالغ أصبح اآلن بإمكان الطفل السيطرة عليها كاملة لوحده، فالنـشاط الـذي كـان                 
يستعين باآلخرين إنجازه يمكن أن ينجزه لوحده، وبهذا فإن النشاط الذي مارسه الطفل كل مشكلة               

ين نفسه، أي ينجز المهام بدون مساعدة اآلخرين، وهذا ال يعني أنه تم تطوير أداء               أصبح بينه وب  
  .الطفل بشكل كامل

 :تطور األداء ليصبح تلقائي  - ت

حيث يتطور أداءه وينتقل إلى مرحلة متطورة لتلك المهمة، فيستطيع أدائها بشكل كامـل              
واألداء لم يعـد يطـور بـل    ومتناغم وبدون مساعدة، بل فإن المساعدة تعتبر معرقلة ومزعجة،      
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بثمار التطوير، ووصفه أيضاً بأنه تحجر داللة على        ) vygotsky(يتطور حيث وصفه فيجوتسكي   
  .ثباته وبعده عن التغيير بفعل القوى العقلية واالجتماعية

إزالة تلقائية األداء يـؤدي إلـى العـودة للخلـف مـن خـالل منطقـة النمـو القريبـة                       - ث
 ):ZPD(المركزية

لتعلم عند الطفل تتكون من نفس الخطوات المتسلسلة والمنظمة لمنطقة النمـو            إن عملية ا  
؛واالنتقال من مساعدة اآلخرين إلى مساعدة الـذات، وبتكـرار هـذه            ) ZPD(القريبة المركزية   

الخطوات مرة تلو األخرى تؤدي إلى نمو قدرات جديدة عند الطفل، وبهذا يؤدي بالطفـل إلـى                 
درته على أدائها بآلية وتلقائية، ومن خـالل منطقـة النمـو القريبـة              استمالك المهارة وتتطور ق   

يعود الستمالك مهارة جديدة، وهكـذا تـستمر دورة منطقـة النمـو القريبـة               ) ZPD(المركزية
  .الستمالك المهارات واكتساب المعرفة المتراكمة) ZPD(المركزية
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  )ZPD( المركزية يوضح مراحل تكوين منطقة النمو القريبة) 2(والشكل 
  
  

           المخطط االرتدادي                                                
  

                                           تطور القدرةبداية القدرة
  
  
  

  )    ZPD(              منطقة النمو القريبة المركزية 
  
  
  
  
  
  

        
  اعد من         األداء المساعد الذاتي            آلية األداء            إزالة آلية األداء      األداء المس

  والعودة للخلف)            التثبيت                                    (-  اآلباء- األقران(     اآلخرين
                   من خالل المراحل                                           - الخبراء–     المدرسين 
                                                                    السابقة         )      المدربين

  
  )ث(المرحلة )          ت(المرحلة )                ب(المرحلة )                أ(الوقت      المرحلة

  
  )ZPD(طقة النمو القريبة المركزية  تكوين منمراحل) 2(الشكل 

) Tharp & Gallimore, 1988: 35,36(  
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  :مميزات الفهم الموسع لمنطقة النمو القريبة المركزية
مميزات الفهم الموسع لمنطقة النمـو القريبـة         عن   ) 31: 2006الدواهيدي، (تحدثلقد  و
  -: وهيالمركزية

فراد في عملية تطوير إتقان مهـارة أو        يمكن تطبيقها على أي حالة فيها مشاركة األ        ) 1
 .استيعاب موضوع معين

 .هي مبنية على التفاعل بين المشاركين أثناء ارتباطهم بنشاط معين مشترك ) 2

حتى يتم التعليم فيها يجب التماشي مع األهداف التي نسعى إلى تحقيقها في المـتعلم                ) 3
ن يمكنانـه مـن   ياللـذ ومع مرحلة التطور ، وذلك بتزويد الفرد بالتوجيه والمساعدة     

 .تحقيق تلك األهداف وزيادة إمكانية مشاركته المستقبلية

التعلم فيها ال يتطلب تعيين معلم، فكل واحد يساعد اآلخرين ويتعلم كل واحـد مـن                 ) 4
 .مساهمات اآلخرين

بعض النشاطات واألعمال ينتج عنها مصنوعات يدوية يمكن استعمالها الحقاً كـأداة             ) 5
 .في نشاطات أخرى

لم فيها يحتوي على سمات المتعلم ويـؤدي إلـى تطـوير الهويـة والمهـارات               التع ) 6
 .والمعرفة

التعلم فيها يحتوي على تغييرات متعددة في مدى إمكانية مساهمة المـشاركين فـي               ) 7
العمل المستقبلي، والتراكيب اإلدراكية من جهة تنظيمها واألدوات والممارسات التي          

 . الذي يحدث فيه هذا النشاطتتوسط النشاط، والعلم االجتماعي هو

ال يوجد للتطوير نهاية محددة، بالرغم ما يتميز بـه التطـوير مـن زيـادة تعقيـد                   ) 8
التنظيمات المعرفية، فهذا في حد ذاته تقدماً، وهذا يعتمد على القـيم الـسائدة فـي                

  .ن يتغيران بشكل ثابتياألوقات واألماكن الخاصة اللذ

  ):ZPD(قريبة المركزية الركائز األساسية لمنطقة النمو ال
) vygotsky(إن مفتاح نظرية فيجوتسكي     ) 113-217: 2000عبد الكريم،   (وورد عند   

في الفصل الدراسـي تعتمـد   في عملية التدريس والتعلم  )  ZPD(لمنطقة النمو القريبة المركزية     
  : ركائز هيعلى أربع

 .طبيعة التفاعل االجتماعي للتعلم ) 1

 .ةدور األدوات النفسية والفني ) 2

 .دور التفاعالت االجتماعية كوسيط لتفكير المتعلم والممارسة الثقافية ) 3
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 .الدور المتبادل بين المفاهيم اليومية والعلمية ) 4

   :طبيعة التفاعل االجتماعي للتعلم: أوالً

اهتماماً  مميزاً للغة ألنها أداة لنقل الخبـرة االجتماعيـة           ) vygotsky(يهتم فيجوتسكي   
) vygotsky(ب لبيئة الفصل، وتعتبر وسيط للفكر، ويعتقـد فيجوتـسكي      وهي تشكل الجو المناس   

أن الكالم عند الطفل في بداية حياته؛ يكون اجتماعياً في البداية، ثم يتبعه الكالم المتمركز حـول                 
لـيس  ) vygotsky( والكالم الداخلي عنـد فيجوتـسكي        – التفكير   -الذات، وبعد الكالم الداخلي   
لمات أو الجمل كما يرى واطسن، بل هو صورة أو شكل خـاص مـن          مجرد النطق الصوتي للك   

أشكال الكالم يقع بين التفكير والكالم المنطوق، فالتفكير يولد بالكلمات والكلمة الخالية من التفكير              
  .تعتبر شيئاً ليس له معنى

توضح أن الكلمات تتغير مع المجتمع، وأن       ) vygotsky(وقد جاءت كتابات فيجوتسكي     
 التي يستخدمها الطفل هي التي يستخدمها الراشد في الحديث، ولكنها ال تحمـل المعنـى                الكلمات

لها معنى عند الطفل تختلـف اختالفـاً        ) أخ(والمدلول الكامل كما يستخدمها الراشد، فمثالً كلمة        
، فالنقطـة الـرئيس   )How, 1996: 40(كبيراً عن األكبر منه سـناً أو تختلـف عـن الراشـد    

هي الترادف الوظيفي الذي يمد الطالب بأرضية دارجة شـائعة لعمـق      ) vygotsky(لفيجوتسكي
المواجهة والعمل تجاه التفاعل القريب لفهم المعنى، وهذه األرضية الشائعة تسمح للطالب بتنميـة   

  .الفهم الكامل للمفاهيم تدريجياً ، فهي عملية بنائية للمعنى من خالل المدخل الثقافي
                                                                   )  Varelas, 1997: 855(  

في فصول العلوم تتم مـن خـالل       ) vygotsky(إن بناء المعرفة وفقاً لنظرية فيجوتسكي     
المناقشة االجتماعية والتفاوض بين المعلم والطالب وبين الطالب وبعضهم كعمليـة اجتماعيـة             

).                                           Alexopoulou & Driver, 1996: 1099(كوين المعنىثقافية لتوجيه تفكير الطالب وت

إن التفاعل االجتماعي للتعلم هي عدم فصل الفرد عن المجتمع في بناء السياق المعرفـي      
ـ وتشجيع التعلم من خالل األنشطة الجماعية التعاونية بين الطالب والمعلم وبين الطالب وزمال              هئ

  .وأن التعلم الحقيقي يخلق من خالل االشتراك في العمل وتوليد الوظائف النفسية الفردية
                                                                      )   How, 1996: 43.(  
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  :دور األدوات النفسية والفنية: ثانياً

طرق رمزية من   ) vygotsky(لفيجوتسكيتعتبر الوسائط الرمزية مفتاح لبناء المعرفة، و      
ضمنها األدوات النفسية التي تتوسط بين األعمال االجتماعية واألعمال الفردية، وتعمـل علـى               

  .إيصال داخل الفرد بخارجه، والفردي بالجماعي 

بمجموعة من األمثلة للوسائل الرمزية مثل اللغة، األنظمة        ) vygotsky(وجاء فيجوتسكي 
القطع الفنية، الكتابة، المخططات، الخرائط والرسم، وكل أنـواع اإلشـارات           المختلفة للحساب،   
وجهة نظر فيجوتسكي لدور الوسـائل الرمزيـة وكمـا    ) Jerome Bruner(التقليدية، ووصف 

أظهرها فيجوتسكي في مقدمة كتاب اللغة والتفكير بأن في إتقان الطبيعة نتقن أنفسنا، واللغة هـي           
 على جلب األفكار الداخلية من خالل الحوار الخارجي، فاألدوات النفسية           األداة القوية التي تعمل   

 فـاعلين فـي   نين يكونو ر الثقافي االجتماعي لألفراد الذ    ال تنتج في العزلة ولكنها منتجات التطو      
  ).Mahn & Steiner, 1996: 4(مجتمعاتهم

ـ           ( واألدوات النفسية    وز ، اإلشـارات     اللغة ، الكتابة ، الرسم ، الحوار الـشفهي ، الرم
يمكن للمتعلم بواسطتها أن يتحدث عن الظاهرة ومن خالل ما تـم            )األفكار ، المعتقدات وغيرها     

اكتسابه من مفاهيم يومية نتيجة التفاعالت االجتماعية واألنشطة النفسية الخارجية، وهـي غيـر              
ع من المتعلم وتعتبـر     موجودة بالشكل العلمي في الظاهرة، وتمتاز بأنها هي نقطة البداية التي تنب           

تحفيز داخلي وتهيئة له للتعلم، وتعمل على إيضاح مدى فهم المتعلم للمفهـوم، وتعـد األجهـزة                 
من األدوات الوسيطة للرؤية والعمل والتحـدث والتفكيـر تجـاه           ... المقاييس، الميكروسكوب،   

ات الفنيـة تمـده     المفهوم، فاألدوات النفسية من وجهة نظر المتعلم تمده بطرق المعرف، واألدو          
  .بكيفية الحصول على المعرفة

  :دور التفاعالت االجتماعية كوسيط لتفكير المتعلم والممارسة الثقافية: ثالثاً

بـين  " Point of Reference"في البداية يعمل علي تثبيت نقطـة المرجـع   إن الحديث 
تتوسـط تفكيـر المـتعلم    المعلم والمتعلم، ولهذا يعد الحديث االجتماعي من وسائل المعلم وكأداة          
، والسؤال يتبعـه  ) السالب(فالمعلم منه تصدر األسئلة، والمتعلم يستجيب لها باإليجاب أو بالرفض    

  نقطة مرجعية للدخول والمشاركة في التفاعل اللفظي، والمعلم يستجيب لـيعكس حديثـه الـذاتي           
  .رتبطة بالظاهرة وتحليلهاومع استمرار المناقشة يوجه المعلم انتباه ونظر المتعلم للمالمح الم
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عملية تعلم العلوم يتطلب نوعاً من المشاركة  االجتماعية من قبل المتعلم مع شخص أو                ف
 الحاسـوب   – المـدرس    –أكثر معرفة أو دراية أو مع مصدر المعرفة سواء كان من الكتـاب              

ة والتفكيـر   وغيرها ، وخالل وسائل االتصال يكتسب المتعلم لغة االتصال العلمي كطريقة للرؤي           
في الظواهر والمفاهيم، وبهذا يكون المعلم مدعماً وموجهاً وأداة وسيطة لعمل وصلة بين المفاهيم              

  ). Scott, 1998: 48-71(والمعرفة الخارجية اليومية للمتعلم وبين المفاهيم العلمية

  )How, 1996: 36-48 (:الدور المتبادل بين المفاهيم اليومية والمفاهيم العلمية: رابعاً

المفـاهيم  : بتصنيف مفاهيم المتعلمين إلى قسمين همـا      ) vygotsky(لقد قام فيجوتسكي    
، أما المفـاهيم اليوميـة فإنهـا تتكـون نتيجـة            "الغير تلقائية "والمفاهيم العلمية   " التلقائية"اليومية  

لـه  التفاعالت والخبرات خارج المدرسة أي في البيت أو الشارع أو األقران أو المجتمع من حو              
والمفاهيم العلمية تتكون من خالل التفاعالت والخبرات داخل المدرسة، كما أن المفاهيم اليوميـة              
تتمركز وتتجمع في الظواهر وتُبنى على المظهر المادي والسمات الشكلية للظـواهر كمـا أنهـا      

فـاهيم  تعتمد على الخبرات اليومية، ولكن المفاهيم العلمية تتكون من خالل عمليات عقليـة، والم             
  . الظواهر اتجاهاليومية تتجه صعوداً من الظواهر إلى العمومية، والمفاهيم العلمية تتجه هبوطاً 

والمتالك  واكتساب المفهوم ال بد أن نبدأ من المفهوم في حد ذاته ومـا صـورته عنـد     
 المـتعلم    ثم المفهوم لآلخرين اجتماعياً، ثم تكوينه عند       -... العالمات ، اللغة     –المتعلم من خالل    

ذاته، والمعلم يحاول أن يكامل بين المفاهيم اليومية والمفاهيم العلمية، ويمد يد المساعدة والعـون               
  .إلى المتعلم للدخول إلى المفاهيم العلمية

تنمى من المحسوس للمجرد، أما     ) vygotsky(فالمفاهيم اليومية التلقائية عند فيجوتسكي      
  .تجاه العكسي أي من المجرد إلى المحسوسالمفاهيم العلمية فإنها تنمى في اال

ثالثة اتجاهات مختلفة لتقريب المفاهيم العلمية بداية من        ) vygotsky(وأورد فيجوتسكي   
  ) :Bliss, 1995: 157(المفاهيم اليومية التلقائية وهي 

 ).المفاهيم التلقائية(االرتباط الوثيق بين المفهوم المستهدف والخبرة اليومية   - أ

لمستهدفة أقل درجة في االستخدام اليومي، ولهذا على المعلـم أن يحـاول             المفاهيم ا  -  ب
 .اختيار المفاهيم اليومية القريبة مما هو مستهدف كبداية للفهم

ال يوجد ارتباط بين المفاهيم المستهدفة والمفاهيم اليومية، فيحاول المعلـم اسـتخدام              -  ت
 .لمفاهيم اليوميةوسائل وطرق ومدعمات لتثبيت المفاهيم العلمية في غياب ا
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نموذج التغير المفاهيمي عند فيجوتسكي أنـه ال يمكـن أن        " وقد جاء عند الدواهيدي أن      
يحدث تنمية للمفاهيم إال عن طريق قبول أفكار الطالب البديلة تجـاه الظـواهر كنقطـة بدايـة                  

يقهـا فـي    لتساعدهم في توسيع معرفتهم، فالتعلم هو استخدام المعرفة اليومية بمرونة أكثر وتطب           
والغرض مـن إظهـار     . مواقف عديدة لتتكامل داخل نظام أوسع وأكثر شمولية  للمفاهيم العلمية          

أفكار المتعلمين ومفاهيمهم اليومية ليس لتحدي هذه األفكار بطرية مباشرة، ولكن لتكوين األساس             
متعلم فهمه  للمعرفة الجديدة أو كنقطة للدخول داخل نظام العالقات الذي يكون آخر شيء يمكن لل             

فهو يحتاج لوقت طويل لتقبل األفكار الجديدة والمفاهيم العلمية لطرد وتغيير بعض األفكار وقبول              
  ). 38: 2006الدواهيدي،" (بعضها 

، واالقتداء بها   ) vygotsky(ويمكن االستفادة من النظرية الثقافية االجتماعية لفيجوتسكي      
فر لدى الباحث في األدبيات المتـوفرة فـي هـذا           في عملية التعليم والتدريس، ومن خالل ما تو       

 التعلم التوليدي كتطبيق وتجسيد لتلك النظريـة وتطبيـق          استراتيجيةاالتجاه؛ فقد وجد نموذج أو      
  .لها

  : التعلم التوليدي كتطبيق لنظرية فيجوتسكياستراتيجية
ثنـاء تعلـم     علي العمليات التفكيرية التي تنتج عن عمل الدماغ أ         االستراتيجيةتعتمد هذه   

المفاهيم وحل المشكالت التي قد تطرأ في الحياة اليومية، فالتعلم التوليدي ينشأ عنـدما يـستخدم                
 االسـتراتيجية  معرفية وفوق معرفية ليصل إلى تعلم له معنى، ولذا فإن هذه             استراتيجياتالمعلم  

 ربط الخبرات السابقة    تقوم على التعلم من أجل الفهم أو التعلم القائم على المعنى، وذلك من خالل             
للمتعلم بخبراته الالحقة وتكوين ارتباطات وعالقات بينهما، وأن يبني المتعلم معرفته من خـالل              
عمليات توليدية يستخدمها في تعديل التصورات البديلة والمفاهيم الخاطئة في ضـوء المعـرف              

  .العلمية الصحيحة

  )239: 2008 والجيش،عفانة( : التعلم التوليدياستراتيجيةأهداف استخدام 
عن طريق إيجـاد عالقـات منطقيـة ومتـشبعة حـول            ) الدماغ كله (تنشيط جانبي الدماغ     ) 1

التصورات البديلة لبناء المعرفة في بنية الدماغ على أسس حقيقية تعمل على زيـادة قـدرة                
المتعلم على الفهم واالستيعاب للمواقف التعليمية، وتوليد أفكار جديدة تحل التعـارض فـي              

 .مفاهيم والمواقف، وإحالل المفاهيم الصحيحة محل التصورات البديلةال
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تنمية التفكير فوق معرفي، وهو توليد األفكار لـدى المتعلمـين، وخاصـة عنـدما يـشعر            ) 2
المتعلمون أن تفكيرهم في مفهوم ما أو قضية ما يحتاج إلى مراجعة، وهذا يعطيهم الـوعي                

 .ا هو صحيحبقدراتهم الدماغية والمحاولة في إيجاد م

إن التغير المفاهيمي الذي يحدث في بنية الدماغ لدى المتعلم يزيد من قدرته على التعامل مع                 ) 3
المواقف التي قد تطرأ عليه في حياته اليومية وبصورة أفضل، ويزيد من وضوح األفكـار               
والهياكل المعرفية، وهذا يجعله أكثر قدرة على فهـم األمـور التـي تواجهـه، واشـتقاق                 

 . جديدة للتعامل معهاتيجياتاسترا

  : التعلم التوليدياستراتيجيةخطوات 
عفانـة والجـيش،    :( التعلم التوليدي على خمس خطوات هـي       استراتيجية      تتضمن  

2008 :240-242(  

  :تصورات المعرفة والخبرة: الخطوة األولى

v       ـ       يتم الكشف عن تصورات المتعلمين وخبراتهم السابق ى ة حول موضوع ما، للتعـرف إل
وجهات نظر المتعلمين حول هذا الموضوع، لتصحيح تصوراتهم ،ومن خـالل طـرح             

 .األسئلة واستقبال إجابات المتعلمين

v    توضيح للمتعلمين أن عملية الفهم هي توليدية وتختلف عن القراءة الـسلبية            العلى المعلم
 .وتذكر ما تعلموه

v          ستفيد المتعلمـون مـن تلـك       على المعلم تقديم مفاهيم لها عالقة بموضوع التعلم، حتى ي
 .المفاهيم إليجاد عالقات لها معنى، وبناء معارف جديدة

v             على المعلم تعريف المتعلمين بالخطوات الالزمة لتعلم المفاهيم ومساعدتهم على اقتـراح
 .أنشطة صفية تكشف عن التفسير العلمي الصحيح والدقيق حول األحداث والمواقف

  :الدافعية: الخطوة الثانية

v المعلم على تحفيز المتعلمين للتعلم من األنشطة الصفية والتي تـؤدي بهـم إلـى                 يعمل 
 .التعارض المعرفي في فهم المواقف والمفاهيم

v               وهذا التحفيز يؤدي إلى تعزيز ثقة المتعلمين في النجاح في فهم المفاهيم واكتسابهم الفهم
 .العميق حول خبرات الحياة اليومية المعقدة

v عندما يكتشف تصورات بديلة حول موضوع مابنفسه  ز ثقة المتعلميتعز.  



                                                                      

- 42 -  
  

  :االنتباه: الخطوة الثالثة

v                يوجه المعلم في هذه الخطوة انتباه المتعلمين من خالل طرح األسئلة إلى التركيز علـى 
 .بناء وشرح وتفسير المعنى الذي تم التوصل إليه

v          المعلومات وعلى المـشكالت     يوجهه المعلم المتعلمين إلى المفاهيم واألحداث لتوليد بنّية
  .المرتبطة بالمفهوم وما عندهم من خبرات سابقة

  :التوالد/ التوليد : الخطوة الرابعة

v       بحيث يترك المعلم المتعلمين لكـي يولـدوا          االستراتيجيةتعتبر هذه الخطوة مهمة في ، 
 .عرفةالمعنى ثم التوصل إلى المفاهيم، وهذا يؤدي إلى بذل جهد هو أبعد من التعلم والم

v               يوجه المعلم المتعلمين إلى نوعين من العالقات لفهم المادة العلمية، أولها العالقات بـين
المفاهيم التي تم تعلمها، وثانيها العالقات بين هذه المفاهيم وخبراتهم السابقة، وذلك مـن              
خالل مخططات المفاهيم والرسوم والصور واألشكال والعروض والبـراهين وغيرهـا           

 .لم التوليديلتسهيل التع

v              يستطيع المعلم االستعانة باألمثلة والال أمثلة في توليد العالقات بين المفاهيم أو التشابهات
  .وغيرها

  :ما وراء المعرفة: الخطوة الخامسة

v       تعليم لمساعدة المتعلمـين علـى اسـتخدام         استراتيجياتيستخدم المعلم في هذه الخطوة 
م المفاهيم التي تم تعلمها، ليكونوا أكثر قدرة على         عملياتهم الدماغية لفهم وتطبيق واستخدا    

 .حل المشكالت

v   المفيدة في توليد العالقات وتعديل المفـاهيم التـي يمكـن للمعلـم              االستراتيجياتومن 
تنبـأ   (استراتيجيةو) قبل، أثناء، بعد  ( توليد األسئلة    استراتيجية: االستعانة بها واستخدامها  

  . وغيرها) الحظ، فسر

  :  نموذج التعلم التوليدياتيجيةاسترمراحل 

 G. L. M."(Generative Learning( التعلم التوليـدي تعكـس   استراتيجيةنموذج أو 

Model "تعليمية وهيررؤية فيجوتسكي للتعلم ويتكون من أربع مراحل أو أطوا :  
)                                                       Shopardson, 1999: 626(  
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   ": Preliminary "لطور التمهيديا1)

 األسـئلة    التي تعتمد على الحوار وطرح     من خالل المناقشة    بالتمهيد  لدرس  ا المعلم   يبدأ
 فاللغـة بـين المعلـم       الـصفية، هم  كراساتويستجيب الطالب إما باإلجابة اللفظية أو الكتابة في         

 المفـاهيم   تتكشف هذه المرحلة    نفسية للتفكير والتحدث والعمل والرؤية وفي     الداة  األ هيوالطالب  
اليومية التي لدى المعلمين من خالل اللغة والكتابة والعمل ومحورها التفكير الفـردي للطـالب               

 .تجاه المفهوم

  :"Focus ")البؤرة(الطور التركيزي  )2

 بـين   ، فيعمل علـى الوصـل      المعلم الطالب للعمل في مجموعات صغيرة      يوزعوفيها  
ويركز عمل الطالب على المفاهيم المستهدفة مـع تقـديم          ، ة المستهدفة المعرفة اليومية والمعرف  

فيمر الطـالب بخبـرة    ، والحوار بين المجموعاتللنقاش وإتاحة الفرصة ،المصطلحات العلمية
  .المفهوم

  ":Challenge )"التحدي(الطور المتعارض  )3

 لـإلدالء لطـالب   مناقشة الفصل بالكامل مع إتاحة الفرصة ل      ب المعلم   يقومفي هذا الطور    
 التعليميـة   وسائل والمـساعدة   ورؤية أنشطة الفصل بالكامل ومساعدتهم بال      ،بمالحظاتهم وفهمهم 

والتحدي بين ما كان يعرفه المعلم فـي الطـور          ،  المصطلحات العلمية  طرحع إعادة   ، م المناسبة
  .التمهيدي وما عرفه أثناء التعلم

  ": "Application طور التطبيق )4

اهيم العلمية كأدوات وظيفية لحل المشكالت وإيجاد نتائج وتطبيقـات فـي            وتستخدم المف 
  .مواقف حياتية جديدة كما تساعد على توسيع نطاق المفهوم

 هي جسم لنظرية فيجوتسكي ، حيـث اهـتم الطـور    االستراتيجيةمما سبق يتبين لنا أن     
 المدخل للمفـاهيم العلميـة      التمهيدي بمعرفة المفاهيم اليومية الموجودة عند المتعلمين حتى تكون        

وذلك بواسطة اللغة التي تعتبر أداة نفسية للتفكير، وفي الطور التركيزي  يـتم التركيـز علـى                  
 وكذلك الطور المشاركة والتفاوض بين المتعلمين ، وهذا يعزز التعاون في جو اجتماعي مناسب،             

 طلحات العلميـة، وأمـا    المتعارض يتيح الفرصة إلبداء الرأي وطرح مالحظاتهم في بناء المص         
ستراتيجيات التدريس وهو تنمية القدرة على حل المـشكالت         طور التطبيق فهو الهدف الرئيس ال     

  .التي قد تطرأ عليه في حياته اليومية، وتطبيقها في مواقف أخرى وجديدة
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  :التعلم التوليدي استراتيجية
علـى   تحتـوي ريـة   التعلم التوليدي نظ  أن  ) 40: 2007الدواهيدي ،   (وجاء في دراسة    

 وتنقـسم اسـتراتيجيات الـتعلم       ،التكامل النشط لألفكار الجديدة مع اسكيمات المتعلم الموجـودة        
 تـرتبط إحـداها     أو حـده  على   استراتيجية ويمكن أن تستعمل كل      ، عناصر ةالتوليدي إلى أربع  

   :يهدف التعلم وهل للوصولباألخرى 

  ":Recall  "االستدعاء  ) 1

معلومات من الذاكرة طويلة المدى للمتعلم والهدف أن يـتعلم          يتضمن االستدعاء سحب ال   
التـدريب   ،ويتضمن االسـتدعاء تقنيـات مثـل التكـرار    ، المتعلم معلومات تستند على الحقيقة

  .المراجعة وأساليب تقوية الذاكرة،الممارسة

  ":Integration " التكامل ) 2

هـدف هـو تحويـل    الو،بق يتضمن التكامل مكاملة المتعلم للمعرفة الجديدة بالعلم المـس    
وطرق التكامل تتـضمن إعـادة      ،  وتوظيفه في الوقت المناسب    المعلومات إلى شكل يسهل تذكره    

توليـد   ،)يعيد رواية المحتوى ويشرحه بدقة    (التلخيص   ،) خالصة في صيغة قصصية   (الصياغة  
  . األسئلة وتوليد المتناظرات

  ":Organization  "التنظيم ) 3

لم بين العلم المسبق واألفكار الجديدة في طـرق ذات مغـزى            يتضمن التنظيم ربط المتع   
  .التجميع وخرائط المفاهيم ،التصنيف ،التلخيص ،ةتقنيات مثل تحليل األفكار الرئيسويتضمن 

  ":" Elaborationاإلسهاب ) 4

هدف الو ،ويتضمن اإلسهاب اتصال المادة الجديدة بالمعلومات أو األفكار في عقل المتعلم          
وتتضمن طرق اإلسهاب توليد الصور العقليـة وإسـهاب        ،لي المعلومات الجديدة  إضافة األفكار إ  

  .جمل

 الفهم الـذي    إلىإن بناء المعرفة يعتمد على المعالجة العقلية النشطة للتصورات ويؤدي           
وتتضمن المعالجة التوليدية الربط بين المعلومـات الجديـدة والعلـم     ،ينتج من المعالجة التوليدية   

وهي ضرورية لترجمـة المعلومـات الجديـدة وحـل          اً،  راكيب معرفية أكثر اتقان   المسبق لبناء ت  
 وفي الحقيقة فإن المادة يتم      ،المشكالت ويتصف التعلم التوليدي بعمق مستوى المعالجة للمعلومات       

  .تذكرها بشكل أفضل في حالة التعلم التوليدي من قبل المتعلم بدال من تقديمها مجردة للمتعلم
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ن يـشاركون  يمن خواص التعلم التوليدي أن المتعلمأن ) Griff, 2000: 3( عند وجاء 
بشكل نشط في عملية التعلم ويولدون المعرفة بتشكيل االرتباطات العقلية بين المفـاهيم فعنـدما               

 وعندما تتطابق هذه المعلومات     ،يحلل الطالب مادة جديدة يدمجون األفكار الجديدة بالعلم المسبق        
  : ن من النشاطات التوليدية هيا، ويوجد نوعراكيب عقلية جديدة لديهميتم بناء عالقات وت

 أمثلة ذلـك إبـداع عنـاوين       ،النشاطات التي تولد العالقات التنظيمية بين أجزاء المعلومات          ) أ
 .رسوم بيانية وأفكار رئيسية ،خالصات، أهداف ،أسئلة

و يقرأه المتعلم من معلومـات  النشاطات التي تولد العالقات المتكاملة بين ما يسمعه أو يراه أ          )  ب
تفـسيرات   ،اسـتدالالت  ،تنـاظرات  وأمثلة ذلك إعـادة صـياغة      ،جديدة والعلم المسبق للمتعلم   

 والفرق بين النشاطين أن النشاط الثاني يعالج المحتوى التعليمي بشكل أعمق ويـؤدي              ،وتطبيقات
 .إلي مستوى عالي من الفهم

 بناء صالت بين المعرفة القديمة أو كـم مـن            فهي عملية  ،فالتعلم التوليدي عملية نشطة   
األفكار الجديدة الءمت نسيج المفاهيم المعروفة عند الفرد فجوهر نموذج التعلم التوليدي هـو أن               

 فبدال من ذلك هو يبني تفسيراته الخاصـة مـن           ،العقل أو الدماغ ليس مستهلك سلبي للمعلومات      
  .)Wittrock, 1989: 348( المعلومات المخزنة لديه ويكون استدالالت منها

ودور المعلم يكمن في مساعدة الطالب في توليد الوصالت أو يساعدهم على الربط بـين      
علم يدفع أو يوجه الطالب إليجـاد تلـك   مفال، األفكار الجديدة بعضها البعض بالعلم المسبق لديهم    

وبهـذه  ، ج المعرفـة  فالتعليم ينتقل هنا من تجهيز المعلومات إلى تسهيل بنـاء نـسي   ،االرتباطات
  ).Seifert, 1995: 6(النظرة يتم التركيز على المتعلم في العملية التعليمية

ربـط الخبـرات   : "  التعلم التوليدي على أنهـا    ستراتيجيةعفانة ال تعريف  ويتبنى الباحث   
 السابقة للمتعلم بخبراته الالحقة وتكوين عالقة بينها بحيث يبني المتعلم معرفته من خالل عمليات             

اطئة في ضوء المعرفـة العلميـة       ـتوالدية يستخدمها في تعديل التصورات البديلة واألحداث الخ       
  ).239 :2008عفانة، (  " الصحيحة

التفاعل االجتمـاعي    تؤكد على ضرورة     االجتماعيةمن خالل ما سبق يتبين أن النظرية        
اره علـى المتعلمـين،     فالمعلم ال يفرض أفك   ،  بين الطالب والمعلم وبين الطالب وبعضهم البعض      

  .ولكن التعلم السليم ينشأ من خالل االشتراك في العمل وتوليد المفاهيم السليمة
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 في حدود إطالعه على التعلم التوليدي فـي معرفـة أثـر اسـتخدام               وقد استفاد الباحث  
استراتيجية التعلم التوليدي في عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم الرياضية لـدى طـالب              

   . الثامن األساسي ، مما ساعده على توظيف وتطبيق هذه االستراتيجيةالصف
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  الدراسات السابقة

  
ــ  : األولوراحمل

 
 . األولالمحورالتعقيب على دراسات  

 

: لثاين اوراحمل     
 

 . الثانيالمحورالتعقيب على دراسات  
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نظراً ألهمية المفاهيم الرياضية والعلمية التي تحتلها في تدريس الرياضيات وضـرورة             
 نجد الكثير من التربويين توجهوا إلى دراسة المفاهيم وواقعها في أذهـان             تعلمها بطريقة سليمة،  

ستراتيجيات وأساليب تعلمها، وقد أكدت الكثير من الدراسات على األثر التـي       االمتعلمين، وأيضاً   
 التدريسية في تعديل التصورات البديلة للمفـاهيم الرياضـية والعلميـة     االستراتيجياتتتركه هذه   

 التعلم التوليدي فـي تعـديل التـصورات         استراتيجيةة الحالية بمعرفة أثر استخدام      وتهتم الدراس 
 وقد أجريت دراسات متعددة     البديلة لبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي        

  . حول هذا الموضوع

 الباحث باستعراض بعض الدراسات التي لها عالقة مباشرة بموضوع الدراسـة            قد قام و
حسب عالقتها بموضـوع الدراسـة     ة، وتسهيالً لعرض نتائج هذه الدراسات جرى تقسيمها         الحالي

  :إلى قسمين

  
الدراسات التي تناولت تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية :  األولالمحور -1

 .ستراتيجيات تعديلها والتعقيب عليهااوالعلمية و
 

 التعلم التوليدي استراتيجيةتسكي والدراسات التي تناولت نظرية فيجو:  الثانيالمحور -2
 .والتعقيب عليها
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الدراسات التي تناولت تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية والعلمية :  األولالمحور
  :ستراتيجيات تعديلها او

 :)2008(دراسة األسمر  ) 1

تـصورات  هدفت هذه الدراسة إلى بناء وتجريب البرنامج المحوسب المقترح في تعديل ال      
 وقام الباحث ببناء    ،  البديلة لبعض المفاهيم التكنولوجية لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة           

، واختبـار التـصورات البديلـة لـبعض المفـاهيم           بأداة تحليل المحتوى  أداتي الدراسة المتمثلة    
  .سؤاالً ) 35(التكنولوجية والذي تكون من 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       :تائج  اآلتي  ار البعدي أظهرت الن    وبعد إجراء االختب  

بين متوسط درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار التصورات البديلـة             
البعدي ، باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تعديل التصورات البديلـة لـبعض                

  .المفاهيم التكنولوجية

 :)2006( دراسة البلبيسي ) 2

 المتناقضات في تعديل التصورات     استراتيجيةفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام        هد
 وقد اتبعت الباحثـة المـنهج   البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف العاشر األساسي،      

مدرسة األحمـد   "التجريبي حيث تم اختيار عينة الدراسة من طالبات الصف العاشر األساسي في             
طالبة، وتم تقسيمها إلى مجموعتين تجريبية وضـابطة        ) 72(وبلغ عددها   " ثانوية للبنات الصباح ال 

م، وأعـدت   2005/2006وتم تنفيذ الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العـام الدراسـي             
الباحثة اختبار تشخيصي للتصورات البديلة ودليل للمعلم، ثم قامت بتطبيق االختبار قبلياً وبعـدياً              

  .عتي الدراسة التجريبية والضابطةعلى مجمو
 وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج أهمها، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد               

بين متوسطي درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة وزمـيالتهن فـي            ) 0.05(مستوى داللة 
  .المجموعة الضابطة في اختبار التصورات البديلة البعدي

 :)2006(طلبة دراسة  ) 3

 هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية خرائط الصراع المعرفـي فـي تـصحيح               هدفت
التصورات البديلة لبعض المفاهيم وحل المسائل الفيزيائية لدى طالب الصف األول الثانوي فـي              
ثالث وحدات دراسية عن الشغل والطاقة الحرارية والطاقة الكهربية، وقد استخدم الباحث أداتين             

ختبار لتحديد التصورات البديلة للمفاهيم الفيزيائية فـي الوحـدات الـثالث            ا: للدراسة تمثلت في  
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 من طالب الـصف األول      اًطالب) 69(واختبار حل المسائل الفيزيائية وتكونت عينة الدراسة من         
التابعة إلدارة بنها التعليمية وقد قسمت العينة إلـى مجمـوعتين           " بتمدة الثانوية "الثانوي بمدرسة   

  .اًطالب) 36( والثانية ضابطة وتتألف من اًطالب) 33(ة وتتكون من األولى تجريبي
 دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجـات طـالب              وقد 

المجموعتين في اختبار التصورات البديلة لصالح المجموعة التجريبية، كم أشارت أيـضاً إلـى              
جات طالب المجموعتين في اختبار حل المسائل       وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط در       

  .الفيزيائية لصالح المجموعة التجريبية

  ):2006(دراسة أحمد  ) 4
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج بايبي البنائي في تدريس العلوم لتعديل              

حـدة  التصورات البديلة حول بعض المفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف األول اإلعـدادي فـي و          
الصوت في حياتنا وتمثلت أداة الدراسة في اختبار تشخيصي مفتـوح النهايـة للتعـرف علـى                 
التصورات البديلة حول مفاهيم وحدة الصوت في حياتنا كم استخدم الباحث اختبار لقياس عمليات              

تلميذة مـن   ) 60(العلم األساسية لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي وتكونت عينة الدراسة من            
بات الصف األول اإلعدادي بوالية صور بسلطنة عمان وقسمت العينـة إلـى مجمـوعتين                طال

  .تجريبية وضابطة
 دلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللـة إحـصائية لـصالح المجموعـة                وقد 

التجريبية التي تدرس باستخدام نموذج بايبي البنائي في اختبار التصورات البديلة المطبق بعـدياً              
النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية فـي اختبـار              كم دلت   

  .عمليات العلم البعدي

 ):2005( الرفيدي دراسة ) 5

 التشبهات فـي تعـديل      استراتيجيةهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام         
لدى طالب الـصف    "  حولنا   المواد" التصورات البديلة عن المفاهيم العلمية المتضمنة في وحدة         

السادس االبتدائي، واقتصر تطبيق الدراسة على العينة التي تم التعرف على التصورات البديلـة              
طالباً من طالب الـصف     ) 60(لديها في االختبار التشخيصي، حيث بلغت العينة بشكلها النهائي          

طالبـاً فـي    ) 30(التجريبية و طالباً في المجموعة    ) 30(السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة، منها      
من مقرر  " المواد حولنا   " المجموعة الضابطة، وقد قام الباحث بتحديد المفاهيم العلمية في وحدة           

مادة العلوم للصف السادس االبتدائي وإعداد اختبار تشخيصي للتصورات البديلة عـن المفـاهيم              
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لمرتبطة باإلجابـة ومـن ثـم       العلمية للتعرف على أسباب إجابة الطالب، ومصدر المعلومات ا        
  .تطبيقه

وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج من أهمها وجود العديد من التصورات البديلـة عـن        
بين طـالب مجمـوعتي الدراسـة الـضابطة         " المواد حولنا   " المفاهيم العلمية المتضمنة بوحدة     

هات أكثـر فاعليـة مـن        التشبي استراتيجيةوالتجريبية، كما أثبتت الدراسة أن التدريس باستخدام        
الطريقة السائدة في التدريس في تعديل التصورات البديلة عن المفاهيم العلمية، وذلك في ضـوء               

  .حدود عينة الدراسة

 ):2004(دراسة بعارة والطراونة  ) 6

 لمفهوم الطاقة الميكانيكية لدى طالب الصف        تشخيص المفاهيم البديلة   دراستههدفت   وقد
 التغير المفـاهيمي  استراتيجياتسهم المادة التعليمية واختيار مدى فعالية      التاسع األساسي قبل تدري   

في مساعدة الطلبة على اكتساب الفهم العلمي السليم لمفهوم الطاقة الميكانيكية مقارنـة بالطريقـة      
فقرة من نوع   ) 36(التقليدية ، وقد استخدم الباحثان اختباراً للكشف عن المفاهيم البديلة تألف من             

 مـن   اًطالب) 38(يار من متعدد بثالث بدائل، طبق على عينة الدراسة الوصفية المكونة من             االخت
طلبة الصف التاسع األساسي في مدرسة الحسينية األساسية للذكور باألردن ، وقد أسفرت النتائج              

 التغيـر   اسـتراتيجية عن شيوع العديد من المفاهيم البديلة لمفهوم الطاقة الميكانيكية، ثم طبقـت             
طالباً، بينما درست المجموعـة الـضابطة       ) 19(المفاهيمي على عينة الدراسة التجريبية البالغة       

  . بالطريقة التقليديةطالباً)19(البالغة 
 التغير المفهومي في مـساعدة الطلبـة علـى    استراتيجية أسفرت النتائج عن فعالية      وقد 

  .قارنة بالطريقة التقليديةاكتساب الفهم العلمي السليم لمفهوم الطاقة الميكانيكية م

 ):2004(دراسة أمبو سعيدي  ) 7

حيائيـة الـشائعة     هذه الدراسة إلى الكشف عن أهم أنماط األخطاء المفاهيميـة األ           هدفت
مملكـة  ( ونسبة شيوعها لدى طالبات الصف األول الثانوي في وحدة تصنيف الكائنـات الحيـة             

أسـئلة  ) 8(ة المكونة من ثالث شبكات بواقع      وقد استخدم الباحث شبكة التواصل البنائي     ) الحيوان  
طالبة من طالبات الـصف األول  ) 98(لكل شبكة طبقت على عينة الدراسة الوصفية المكونة من         

  .الثانوي بمحافظة مسقط 

الحوت : (وقد أسفرت النتائج عن شيوع عدد من األخطاء المفاهيمية لدى الطالبات منها             
  ).للفراشة جهاز دوري مغلق( و ) دم الباردالبطة من ذوات ال( و ) من األسماك



                                                                      

- 52 -  
  

 ):2003( Taber دراسة ) 8

 هذه الدراسة إلى تشخيص الفهم الخاطئ لدى الطالب حول مفاهيم الطاقة األيونية             هدفت
 مـن   سؤاالً) 30(قانون كولوم ومبدأ حفظ الطاقة، وقد تم استخدام اختبار تشخيصي مكون من               

ختبار تأين ذرة الصوديوم، وطبق على عينـة الدراسـة      نوع الصواب والخطأ، وقد ناقش هذا اال      
)  17(سنة تخصص كيمياء فـي      ) 18 – 16( تراوحت أعمارهم مابين     اًطالب) 334(المكونة من   

  .مؤسسة بريطانية معظمها مدارس
من العينـة رأت أن  % 67 أسفرت النتائج عن وجود مفاهيم بديلة لدى الطالب منها      وقد 

  . كل االلكتروناتكل بروتون في الذرة يجذب

 ):2003(مني وآخرون دراسة المو ) 9

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

ة هذه المفاهيم البديلـة، واسـتخدم       في معالج ) بوسنر وزمالئه ويتلي وودز   ( رئيسي على نماذج    
 فقرة طبـق علـى عينـة        20 معلمين ، وتكون من      ةالباحثون اختباراً تشخيصياً من إعداد أربع     

  . طالباً من طالب الصف الرابع األساسي في مدارس األردن83الدراسة المكونة من 
بـة   دلت نتائج التطبيق على عجز واضح في تفسير الظـواهر الكونيـة لـدى الطل      وقد 

مـن   % 90 التغير المفهومي القائمة على دورة التعلم تمكـن  استراتيجيةالمشاركين وبعد تطبيق    
    .الطلبة من تقديم التفسير العلمي المقبول

 ):2003 (ليمدراسة الس ) 10

التدريسية البنائية على تعديل التـصورات        هذه الدراسة إلى دراسة أثر الممارسات      هدفت
لكيميائية لدى طالبات الصف األول المتوسط، استخدمت الباحثة اختباراً         البديلة لمفاهيم التغيرات ا   

طالبة من طالبـات الـصف      ) 240(للتصورات البديلة تم تطبيقه على عينة الدراسة المكونة من          
  .تجريبية وضابطةاألول المتوسط في مدرستين من مدارس الرياض، وقسمت العينة لمجموعتين 

 الطالبات لديهن تصورات بديلة حول المفاهيم الواردة في          النتائج على أن معظم    دلتوقد  
 الهـضم  – التنفس – تخثر الدم – التغير الجيو كيميائي – الصدأ   –ئي  االتغير الم ( االختبار وهي   

وفاعلية الممارسات التدريسية البنائية فـي تعـديل التـصورات           ) ة الطاق – الحرارة   – المادة   –
  .لكيمائية والجيوكيمائية لدى الطالباتالبديلة حول مفاهيم التغيرات ا
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 ):2003(دراسة بيومي  ) 11

 هذه الدراسة إلى التعرف على األخطاء الشائعة التي تقع على عينة مـن معلمـي                هدفت
ئية، وقد اسـتخدم الباحـث عـدة    االعلوم وطالب الصف الثالث اإلعدادي في كتابة المعادلة الكيم 

سؤاالً موزعة على ثالث محاور وطبقـت هـذه         ) 32(أدوات وهي استمارة للفحص تكونت من       
من معلمي العلوم، واستخدمت لفحـص دفـاتر الواجـب المنزلـي            معلماً  ) 25(االستمارة على   

ورقـة إجابـة،    ) 80(طالباً وفحص إجاباتهم في االمتحانات الشهرية حيث تم فحـص           ) 30(لـ
 ...) كتابة معـادالت –كالرسم أش–إكمال شكل(أسئلة متنوعة ) 10(واختباراً تشخيصياً تكون من     

طالباً من طالب الصف الثالث اإلعدادي في مـدارس إدارة المنيـا التعليميـة      ) 300(طبق على   
معلـم أول  ) 20( و  في الخدمة معلماً) 50(على  استطالعاً طبق    ) 13( واستطالع للرأي بعدد    

 الجزء األول   أينجزموجهين من محافظة المنيا، واستمارة للكشف عن شيوع األخطاء من           ) 8( 
معلماً ) 50( المعادالت أثناء كتابتها على السبورة من جانب المعلمين طبق على            استخدم لمالحظة 

ـ          ) 122(طالبـاً وفحـص     ) 83(والجزء الثاني خاص بالطالب استخدم لفحص دفاتر الواجب لـ
ادة ورقة إجابة المتحـان الفـصل األول للـشه        ) 200(ورقة إجابة لالمتحانات الشهرية وفحص      

  .2002/2003للعام الدراسي اإلعدادية 
 من األخطاء الشائعة في كتابـة   النتائج عن وقوع معلمي العلوم في مجموعة    أسفرتوقد  

وكثرة األخطاء الشائعة التي يقع فيها طالب الـصف الثالـث       ) 9(المعادالت الكيمائية بلغ عددها     
، وأن هناك أخطـاء مـشتركة بـين         ) 27(اإلعدادي في كتابة المعادلة الكيمائية والبالغ عددها        

     . المعلمين والطالب

 ):2002(دراسة السيد  ) 12

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

في تصويب التصورات البديلة لمفاهيم وحدة المادة، وقد أعد الباحـث   باسطوانات الليزر المدمجة    
 سؤاالً من نوع االختيار من متعـدد        20اختباراً للتصورات البديلة لمفاهيم وحدة المادة مكوناً من         

 طالبة هن جميع الدارسات في مساق علـوم   18تنائي الشق طبقه على عينة الدراسة المكونة من         
ساب الموجه بدبي ، وقد أسفرت النتائج عن حيازة جميع الدارسات علـى             طبيعية في مركز االنت   

  وبعد تطبيـق أسـلوب       .%75تصورات بديلة لمفاهيم وحدة المادة وأن نسبة شيوعها أكثر من           
التعلم الموديولي أكدت النتائج عن فاعلية هذا المدخل في تعديل التـصورات البديلـة للمفـاهيم                

    .   العلمية لوحدة المادة
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 ):2002(راسة أحمد د ) 13

 الدراسة إلى معرفة أهم المفاهيم الخاطئة لبعض مفاهيم الميكانيكا التـي يمتلكهـا              هدفت
الطلبة المعلم وبقسم الفيزياء بكلية التربية بتعز وأثر تدريس الميكانيكا علـى تـصحيح المفـاهيم        

ليـه للكـشف عـن      الخاطئة لبعض مفاهيمها، استخدم الباحث اختباراً مكوناً من ستة أسـئلة مقا           
 وطالبة من طلبـة المـستوى       اًطالب) 40(المفاهيم الخاطئة طبقه على عينة الدراسة المكونة من         

  .الثاني فيزياء بكلية التربية بتعز
 دلت النتائج على شيوع المفاهيم الخاطئة في المفاهيم التي تناولتها الدراسـة، وبعـد               وقد

أسفرت النتائج عن تغير إيجابي في شـكل المفـاهيم      تدريس الميكانيكا والتطبيق البعدي لالختبار      
  . الخاطئة

 ):2002(دراسة العطار ) 14

 هذه الدراسة إلى تحديد التصورات الخاطئة لدى المعلمين حـول مفـاهيم األرض           هدفت
مفـردة ، طبقـه علـى عينـة       ) 52(والفضاء، وقد استخدم الباحث اختباراً تشخيصياً مكوناً من         

بالمرحلة االبتدائية بمحافظة القليوبيـة، كمـا       علماً من معلمي العلوم     م) 50(الدراسة المكونة من    
  .من هؤالء المعلمين) 10(أجريت مقابالت فردية مع 

 النتائج عن وجود تصورات خطأ عن معظم المفـاهيم العلميـة المرتبطـة              أسفرتوقد  
لنهـار  األرض والنجوم والكواكـب والقمـر والليـل وا        ( بتدريس مفاهيم األرض والفضاء مثل      

  .، وقدم الباحث تصوراً مقترحاً للعالج قائم على المدخل البنائي) وظاهرتي الكسوف والخسوف

 ):2002(دراسة الفرا  ) 15

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أخطاء الفهم الشائعة لدى طالب الصف التاسع في              
لفهم الخاطئ لبعض   وحدة الكيمياء المقررة، وأثر استخدام الخرائط المعرفية في تحسين تصويب ا          

، وأعـد الباحـث    ) الجدول الدوري والمحاليل الكيميائية     ( المفاهيم الكيمائية المتضمنة في وحدة      
فقرة ، طبقه على عينـة      ) 40(اختباراً تشخيصياً من نوع االختيار من متعدد ذو الشقين ومكون           

ن ست مدارس أساسـية     تلميذاً من تالميذ الصف التاسع م     ) 319( الدراسة الوصفية المكونة من     
  .عليا في محافظة خان يونس

وقد أسفرت النتائج عن انتشار الفهم الخاطئ للمفاهيم الكيميائية المتـضمنة فـي وحـدة               
تلميذاً ) 45(الدراسة، ثم طبق أسلوب الخرائط المعرفية على عينة الدراسة التجريبية المكونة من             

رت النتائج أيضاً عن تحسن جزئي في الفهم     من مدرسة ذكور خان يونس اإلعدادية لالجئين وأسف       
  .الخاطئ للمفاهيم الكيميائية
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  ):2001 (دراسة أبو عطايا ) 16

 طالب لدى الجبرية المفاهيم في الشائعة األخطاء لعالج برنامج فاعلية تقصي إلى هدفت
 تاستراتيجيا على يقوم برنامج بإعداد حثالبا قام ذلك من وللتحقق بغزة، األساسي السابع الصف
 تجـريبيتين  مجموعتين من تكونت التي دراسته عينة على البرنامج ذلك وتطبيق المفهومي التغير

 بالمنطقـة  الدولية الغوث وكالة مدارس من ،)إناث ذكور،(ضابطتين ومجموعتين ) إناث ذكور،(
  .الموجهة الفروض صحة الختبار )  يو(واختبار) ت(اختبار الباحث استخدم قد و بغزة، الوسطي

 الجبريـة  المفاهيم في الشائعة األخطاء لعالج المقترح البرنامج فاعلية النتائج أظهرتو 
 الطلبـة  لدى وتحديدها الخطأ الفهم أنماط على التعرف بضرورة الباحث وأوصي بها، واالحتفاظ

  .الجديد التعلم قبل

 ):1999 (دراسة أبو الخير ) 17

 اإلعدادي األول تالميذ الصف لدى الشائعة األخطاء على التعرف إلى  هذه الدراسة هدفت
 طالبٍ   1500الدراسة شملت عينة حيث لعالجها، تصورات ووضع ، المجموعة مفاهيم تعلم في

 المعالجـة  خـالل  ومـن  العربية المتحـدة،  اإلمارات دولة مدارس من مدرسة 20 من وطالبة
 الرياضـية  المفاهيم في كثيرة هناك أخطاء أن النتائج أظهرت المئوية النسب باستخدام اإلحصائية

 وعالج لتصحيح عالجي برنامج بضرورة تصميم الباحث أوصي لذا المجموعات، بوحدة الخاصة
 .الطلبة فيها يقع التي الرياضية للمفاهيم الخطأ الفهم

 ):1998 ( دراسة الكرش ) 18

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

التغير المفهومي لمفاهيم المجموعات لدى هؤالء الطالب، وقد استخدم الباحث اختباراً تحـصيلياً             
 مفردة مـن نـوع الـصواب        20 مفردة من نوع االختيار من متعدد و       20(  فقرة   40مكون من   

 طالبـاً كمجموعـة     37(  طالباً   76 االختبار على عينة الدراسة المكونة من        وقد طبق ) والخطأ  
  .من مدرسة طارق بن زياد اإلعدادية بمدينة الدوحة)  طالباً كمجموعة ضابطة 39تجريبية و 

 وقد أسفرت النتائج عن تدني المعرفة المفاهيمية لدى مجموعة الطالب فـي المفـاهيم              
 التغير المفهومي في تكوين الفهم      استراتيجياتى فعالية استخدام    المتعلقة بوحدة المجموعات، وعل   

  .العلمي السليم للمفاهيم
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 ):1998(Hackettدراسة   ) 19

 الدراسة إلى النظر في أداء الطالب الذين كتبوا عن أخطائهم ومفاهيمهم الخاطئـة              هدفت
 يكتبوا باسـتخدام  في جمل كاملة باستخدام لغة اصطالحية رياضية بالمقارنة مع الطالب الذين لم          

جمل كاملة عن أخطائهم ومفاهيمهم الخاطئة، ولتحقيق ذلك قسم الباحث الفصول الدراسية لمساق             
التفاضل التطبيقي في تخصص جامعي إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضـابطة، وقـام الباحـث           

ـ              ة بتعليم المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية ، حيث كانت المجموعـة التجريبيـة مطالب
بتصحيح مسائل عن طريق معرفة األخطاء التي تم ارتكابها، وعن طريـق وصـف اإلجـراء                
المناسب لحل المشكلة باستخدام لغة اصطالحية رياضية صحيحة، وعن طريق استخدام مفردات            
وجمل كاملة، وقد تم تقييم أداء الطالب باستخدام اختبار ويلكوكسون في النتائج النهائية للمتطلب              

  .ألقسامالنهائي ل
 النتائج أن المجموعة التجريبية كان متوسط أدائها أفضل بكثير مـن المجموعـة              ودلت 

الضابطة في نتائج المتطلب النهائي لألقسام، وأن الطالب في المجموعة التجريبية الذين اختاروا             
  .المتطلب النهائي لألقسام وأكملوا عمليات التحليل لألخطاء لم يعيدوا أخطائهم المفاهيمية

 ):1996 (سبارنودراسة  ) 20

 The Computer)اآللـي  الحاسـب  محاكـاة  بـرامج  استخدام أثر تقصى إلى هدفت
Simulation Programs( المدرسـة  لطـالب  االحتمـاالت  مادة  في المفهومي التغير على 

 علـيهم  الباحث طبق عشر، الحادي الصف في طالبا ( 63 ) الدراسة عينة شملت حيث الثانوية،
 تنفيـذ  وبعد اآللي، الحاسب محاكاة على القائم المقترح البرنامج عليهم يطبق أن قبل بلياق اختبارا
  .)ت( اإلحصائي استخدام خالل منو  بعديا، اختبارا عليهم طبق المحاكاة برنامج

 عـن  المفـاهيم  بعـض  تغييـر  تم كما تحسنت االحتمالية المعرفة أن النتائج أظهرت و
 مـن  أفكارهم طوروا كما التفكير، وطرق المفاهيم لمخططات غييرهمت خالل من وذلك االحتمال،

  .وواضحة دقيقة بصورة إحصائية لمفاهيم تفسيرات إعطاء خالل

 ):1996 (سبارنودراسة  ) 21

 مقـرر  بتحليل الباحث قام لذا الواحد، المتغير ذات الخطية المعادالت حل إلى تقييم هدفت
 وأعد السابقة، األبحاث ضوء في األخطاء وتصنيف التالمعاد وتتابع المفاهيم لتحديد الرياضيات

 المقابلـة  خـالل  ومـن  األخطـاء،  نوع عن للكشف الدراسة عينة على تطبيقه تم اختبارا الباحث
 للمفاهيم الطالب فهم على حكم إلصدار تشخيص قائمة بناء تم األخطاء أنماط وتحليل الشخصية،
  الرياضية
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 بين عالقة هناك تكون أن شريطة مفيدة تشخيصية وسيلة القائمة أن النتائج أظهرت قد و 
  .التحصيلي ومستواهم الطالب فيها يقع التي األخطاء أنماط

 ):1995 (Porter and Masingilaدراسة  ) 22

 الدراسة إلى التعرف على تأثيرات الكتابة في تعلم الرياضيات على أنماط األخطاء             هدفت
طالب في دروس التفاضل والتكامل في الجامعة، ولتحقيـق         المفاهيمية واإلجرائية التي يقع فيها ال     

ذلك قسم الباحث عينة الدراسة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، أعد الباحـث              
لذلك نظاماً تصنيفياً يقسم أخطاء الطالب إلى أخطاء مفاهيمية وأخرى إجرائيـة وأخطـاء غيـر           

ويـة أو أخطـاء لوغاريتميـة ، أمـا األخطـاء            محددة، وتضمنت األخطاء اإلجرائية أخطاء لغ     
المفاهيمية فقد تضمنت استخدام إجراءات غير مناسبة أو قبول إجابات غيـر معقولـة أو سـوء                 

  .استخدام للرموز أو تفسير خاطئ للرموز، أو التعريفات أو النظريات 

ـ             يات  وأشارت نتائج الدراسة أن الطالب في المجموعة التجريبية الذين تعلمـوا الرياض
بالكتابة كانت أخطائهم المفاهيمية واإلجرائية أقل بصورة دالة إحصائياً من طـالب المجموعـة              

  .التجريبية الذين لم ينخرطوا في الكتابة أثناء تعلمهم

 ):1995 (آدمزدراسة  ) 23

 فهـم  علـى  المفهومي التغير  وأنموذج البيانية اآللية الحاسبات فاعلية عن  الكشفهدفت
 ومجموعـة  تجريبية مجموعات ثالث الدراسة عينة شملت حيث الجبر، مادة في الطلبة لدى الدالة

 اآلليـة  الحاسـبات  األولـي  التجريبية المجموعة طالب استخدم ، المفهوم دراسة أثناء ضابطة،
 الثانيـة  التجريبية المجموعة طالب استخدم كما المفاهيم، تغير ل بيتي نشاط في وشاركوا البيانية،

 في الثانية التجريبية المجموعة طالب شارك حين في الوحدة، دراسة أثناء البيانية اآللية الحاسبات
 ضابطة الثالثة المجموعة كانت حين في الوحدة، دراسة خالل المفهومي التغير عن البيتي النشاط

  .المفهومي التغير في واضح أثر له كان البيتي النشاط عامل أن النتائج وأظهرت

 ):1993 (دراسة حسين ) 24

 لدى األخطاء أنماط بعض عالج في التدريس تحركات بعض فاعلية على التعرف هدفت
 ( 300 ) مـن  الدراسة عينة تكونت حيث المجموعات، وحدة في اإلعدادي األول الصف تالميذ

 تحليل ضوء في ، ضابطة واألخرى تجريبية األولى ان،مجموعت العينة هذه من اختير وقد ،اًطالب
ـ  وحـدة  في األخطاء أنماط عن الكشف ألجل وضع يالذ االختبار نتائج  درسـت  ات،المجموع
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 المجموعـة  درسـت  حـين  في األخطاء، تلك لعالج أعد برنامج خالل من التجريبية المجموعة
 .)ت( اإلحصائي وباستخدام التقليدية، بالطريقة الضابطة

 المجموعـة ب مقارنة التجريبية المجموعة تالميذ لدى األخطاء انخفاض النتائج أظهرتو
 البـرامج  ووضع الطالب، لدى األخطاء ط أنما عن الكشف بضرورة الباحث وأوصي الضابطة،
  .لعالجها المناسبة التدريسية

 ):1993 (دراسة كونل ) 25

 مـادة  فـي  اإلجرائيـة  واألخطاء المفاهيمية األخطاء بين العالقة عن الكشف إلى هدفت
 واإلحصاء االحتماالت مادة درسوا جامعيا اطالب ( 50 ) الدراسة عينة شملت حيث االحتماالت،

 ء أخطـا  مفاهيميـة،  أخطاء النص، فهم في أخطاء( : يلي كما األخطاء بتصنيف الباحث قام ثم 
  .الشائعة األخطاء لتحديد االرتباط معامل تحليل الباحث واستخدم ) رياضية وأخطاء إجرائية،
 إلى أدى الرياضية المهارات في القدرة وضعف النص، فهم صعوبة أن النتائج فأظهرت 

  .واإلحصاء االحتماالت في األخطاء ظهور

 ):1990 (دراسة دين ) 26

 حـل  في األخطاء عن والكشف الجبر لمفاهيم الطالب فهم تقييمهدفت هذه الدراسة إلى 
 المفـاهيم  لتحديد الرياضيات مقرر بتحليل الباحث قام لذا الواحد، المتغير ذات الخطية المعادالت

 تطبيقـه  تم اختبارا الباحث وأعد السابقة، األبحاث ضوء في األخطاء وتصنيف المعادالت وتتابع
 أنمـاط  وتحليـل  الشخـصية،  المقابلة خالل ومن األخطاء، نوع عن للكشف الدراسة عينة على

  .الرياضية للمفاهيم الطالب فهم على حكم إلصدار تشخيص قائمة بناء تم األخطاء

 بين عالقة هناك تكون أن شريطة مفيدة تشخيصية وسيلة القائمة أن النتائج أظهرت قد و 
  .التحصيلي ومستواهم الطالب فيها يقع التي األخطاء أنماط

 ):1984(دراسة حسن ) 27

 الدراسة إلى تحديد المفاهيم الرياضية التي يتضمنها مقرر الرياضـيات المطـور             هدفت
لبعض هـذه المفـاهيم، وتحديـد       للصف السابع األساسي، والتعرف على مدى تحصيل التالميذ         

األخطاء التي يقع فيها التالميذ عند تحصيلهم لهذه المفاهيم ومحاولة التعرف على أهـم مـصادر         
هذه األخطاء، ولتحقيق ذلك قام الباحث بتحليل محتوى مقرر الرياضيات المطور للصف الـسابع              

وضـوعي للوقـوف علـى مـستوى        األساسي بهدف تحديد المفاهيم الرياضية بتصميم اختبار م       
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تلميـذاً وتلميـذة   ) 345(تحصيل التالميذ لهذه المفاهيم، ثم تطبيقه على عينة البحث، والتي بلغت           
  .من المدارس التابعة لمدينة أسيوط

) ت( تصحيح االختبار والوقوف على بعض أنماط األخطاء وباستخدام اإلحصائي           دوبع 
ميذ للمفاهيم في اختبارات الجبر على مستوى التـذكر         أشارت نتائج الدراسة إلى أن تحصيل التال      

والفهم يعادل مستوى جيد ، بينما كان تحصيلهم لهذه المفاهيم على مستوى التطبيق مقبـوالً، وأن               
بين تحصيل التالميذ للمفاهيم على مستوى التذكر       ) 0.01(هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى       

 الجبر والهندسة وهذه الفروق لصالح تحصيل التالميـذ         وتحصيلهم على مستوى الفهم في كل من      
بـين تحـصيل التالميـذ      ) 0.01(في مستوى الفهم، وأن هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى           

للمفاهيم على مستوى التذكر وتحصيلهم على مستوى التطبيق في كل من الجبر والهندسة وهـذه               
   . الفروق لصالح التالميذ على مستوى التفكير

 ):1979 (اسة هويديدر ) 28

 الدراسة إلى معرفة أهم األخطاء الشائعة في الجبر بين طـالب الـصف الثـاني                هدفت
الثانوي ووضع مقترحات لعالجها، وتفسير أسباب هذه األخطاء، ولتحقيق ذلك قام الباحث بتحليل             
محتوى المقرر من حيث المفاهيم والمهارات، وبناء اختبار تشخيصي للكـشف عـن األخطـاء               

  شائعة، طبق على أفراد العينة العشوائية التي تكونت من مـدارس البنـات ومـدارس البنـين                ال
بعضها حكومية والبعض اآلخر مدارس خاصة، وانتماء بعضها للمدينة والبعض اآلخر للريـف             
وبعد تطبيق االختبار على أفراد العينة واستخدام الباحث النسب المئوية والمتوسـطات كأسـاليب       

  .إحصائية

توجد أخطاء شائعة بين تالميذ الصف الثاني الثانوي علمـي        : شارت نتائج الدراسة إلى    أ
في مادة الجبر، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين البنين والبنات في انتشار األخطاء، وال                
توجد فروق دالة إحصائياً بين طالب الريف والمدينة في األخطاء، وقد ذكـر الباحـث بعـض                 

مؤدية لألخطاء الشائعة وأعطى الباحث بعض التوصيات التي ربما تفيد فـي عـالج              األساليب ال 
  .  هذه األخطاء

 ):1978 (دراسة خراش ) 29

 إلى تقويم تحصيل طالب الصف الرابع بدور المعلمين للمفاهيم المتضمنة           الدراسةهدفت  
هم لكـل  في مقرر الرياضيات لهذا الصف، وتحديد األخطاء التي يقع فيه الطالب عنـد تحـصيل         

 طالبـة  160 طالباً ،   165مفهوم من تلك المفاهيم ، ولتحقيق ذلك اختار الباحث عينة تكونت من             
تم اختيارهم من ستة دور للمعلمين من سبع محافظات، وقد قام الباحث بتحليل الكتـاب المقـرر                 
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وفي ضوء التعريف اإلجرائي للمفهوم، وبعد وضع المفـاهيم المـستخرجة بواسـطة التحليـل               
رضها على مجموعة من المحكمين، قام الباحث بإعداد اختبار في المفاهيم الرياضية وتطبيق             وع

  .االختبار على عينة الدراسة
الخلط والتداخل بـين معـاني المفـاهيم        :  تصحيح االختبارات أشارت النتائج إلى     وبعد 

قـائق والرمـوز    الرياضية المتقابلة، وأيضاً الخلط والتداخل بين المفهوم وبين الخـصائص والح          
المتعلقة به، وكذلك الحفظ واالستظهار اآللي بتعريف المفاهيم دون الفهم العميق لها والقدرة على              

  .التطبيق في مواقف جديدة، وتكوين المعنى الرياضي للمفهوم من حاالت خاصة

  : األولالمحورالتعقيب على دراسات 

  :بالنسبة لألهداف
فقط وتحديد ) المفاهيم الخاطئة ( رات البديلة هدفت بعض الدراسات إلى تشخيص التصو -1

، المؤمني 2004بعارة والطراونة ( نسبة شيوعها لدى الطالب، كدراسة كل من 
  ).Taber 2003، 1979 ،هويدي 2002، السيد  2003وآخرون 

بينما هدفت بقية الدراسات العربية واألجنبية إلى تشخيص المفاهيم البديلة ودراسة أثر  -2
 . تدريسية في تعديلهااستراتيجية

  :بالنسبة للعينة المختارة
اختارت مجموعة من الدراسات عينة الدراسة من طالب المدارس، البعض اختار طالب  -1

، البعض )2003، المؤمني وآخرون 2005الرفيدي (المرحلة االبتدائية كدراسة كل من 
األسمر ( ن اآلخر اختار عينة الدراسة من طالب المرحلة اإلعدادية كدراسة كل م

 1999، أبو الخير 2001، أبو عطايا 2004، بعارة والطراونة 2006، أحمد 2008
، والبعض  )1984، حسن 1990، أبو الخير 1990، دين 1993، حسين 1998الكرش 

 2006البلبيسي ( اآلخر اختار عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانوية كدراسة كل من 
 كونل 1995،آدمز1995، بورتر وميزنجايله1996، سبارنوTabrr 2003، 2006طلبة

  ).1979، هويدي 1990

دراسات أخرى اختارت عينة الدراسة من طلبة الجامعات والطلبة المعلمين كدراسة كل  -2
  ).1978، خراشي 1993، كونل Porter and Masingila 1995، 2002أحمد ( من 
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من طالب المرحلة اإلعدادية وهـذا      بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عينة الدراسة           
، أبـو  2004، بعـارة والطراونـة   2006، أحمد 2008األسمر (يتفق مع عينة الدراسة لكل من    

 1990، أبو الخيـر     1990، دين   1993، حسين   1998، الكرش   1999، أبو الخير    2001عطايا  
  .)1984حسن 

  :بالنسبة ألدوات الدراسة
يبية في استخدام اختبار تشخيصي لتقصي األخطاء اتفقت غالبية الدراسات العربية التجر -1

المفاهيمية لدى عينة الدراسة، وكان أغلب االختبارات من نوع االختيار من متعدد ذو 
 .الشقين وإن اختلفت عدد الفقرات

 أسئلة صواب –أسئلة اختيار من متعدد ( بعض الدراسات استخدمت اختباراً من نوعين  -2
  ).Taber2003، 2001طايا أبو ع( كدراسة كل من ) وخطأ 

بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم استخدام المقابالت اإلكلينيكية لبعض طالب الصف التاسع              
واختبار تشخيصي من نوع االختيـار      ) الهندسة(الذين سبق لهم دراسة موضوع الوحدة السادسة        

  . فقرة20 الشقين ويتكون من يمن متعدد ذ

  :بالنسبة لمنهج الدراسة
اتبعت المنهج ) المفاهيم الخاطئة( سات التي اهتمت بتشخيص التصورات البديلة  الدرا -1

 2003، المؤمني وآخرون 2004بعارة والطراونة (الوصفي التحليلي كدراسة كل من 
  ).Taber 2003، 1979 ،هويدي 2002السيد  

ي حيث تم  في حين اتبعت الدراسات التجريبية واألجنبية المنهج التجريبي أو شبه التجريب -2
 االستراتيجيةتقسيم عينة الدراسة إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة لدراسة أثر 

 .التدريسية المستخدمة مقارنة بالطريقة التقليدية

وقد اتبعت الدراسة الحالية المنهج التجريبي حيث تم اختيار العينة بصورة عشوائية مـن                
سة إلى مجموعة تجريبية وأخـرى ضـابطة    طالب الصف الثامن األساسي وتم تقسيم عينة الدرا       

 التعلم التوليدي في تعديل التـصورات البديلـة لـبعض المفـاهيم             استراتيجيةللتعرف على أثر    
  .الرياضية مقارنة بالطرقة التقليدية
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  :بالنسبة للنتائج
لدى عينات ) مفاهيم خاطئة( أكدت جميع الدراسات الوصفية على وجود تصورات بديلة   - أ

 .اً ومعلمينالدراسة طالب

 التدريسية المستخدمة في تعديل االستراتيجياتالدراسات التجريبية أثبتت فعالية  - ب
 .التصورات البديلة لدى عينة الدراسة مقارنة بالطريقة التقليدية

 جديـدة هـي     اسـتراتيجية اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في اسـتخدام            
 المجمـوعتين التجريبيـة     يل التصورات البديلـة فـي كلتـا       في تعد  التعلم التوليدي    استراتيجية
  .والضابطة

  تـشخيص  تم االستفادة في هذه الدراسة من الدراسات السابقة في صياغة بنود اختبـار              
 ) 2006، البلبيـسي    2008األسـمر   (  مـن    التصورات البديلة، حيث تم الرجوع لدراسة كـالً       
لة الموضوعية وكيفيـة صـياغتها، كـم تـم          وغيرها من الدراسات واإلطالع على نوعية األسئ      

 ااالستفادة من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري الخاص بالتصورات البديلة وخصائـصه        
  . منها في اختيار األساليب اإلحصائية المناسبةةواستراتيجيات تعديلها ، كما تم االستفاد

 تكون قادرة على إكساب الطالب      وقد تبين للباحث مما سبق إلى أن الطرق التقليدية قد ال            
 حديثـة  اسـتراتيجيات للمفاهيم الرياضية والعلمية الصحيحة وأن هناك ضرورة إلـى اسـتخدام        

لتدريس المفاهيم الرياضية والعلمية التي تعتمد على تصحيح مفاهيم الطلبة وذلـك لقـدرة هـذه                
  .تصحيحها على الكشف عن التصورات البديلة لدى الطلبة ومحاولة االستراتيجية

  .  التعلم التوليدياستراتيجيةنظرية فيجوتسكي والدراسات التي تناولت :  الثانيالمحور
   

 ): Yung & Toa) (2004 (دراسة يانج وتوا ) 1

 الدراسة إلى معرفة مدى تقدم الطالب ضمن تنـشيط تنميـة المنطقـة القريبـة                هدفت
ي هونج كونج، وتكونـت عينـة       المركزية من خالل وصف لتعليم العلوم في الصفوف الثانوية ف         

 طالبة من صفوف الدرجة السابعة، وأخذت البيانات على مدار العام           20 طالباً و    20الدراسة من   
 دقيقة ودرس مـزدوج     45 دروس في األسبوع، درسان منفردان مدة كل درس          ةحيث يوجد ثالث  

الحاسوب للبحث عن    دقيقة ما عدا الدروس العرضية التي يستخدم فيها الطلبة مختبرات            90مدته  
مختبـر العلـوم،   فـي  محتوى العلم في االنترنت ثم يجتمعوا بعد ذلك إما في غرفة الـصف أو        
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باإلضافة إلى المالحظات الدورية تم تسجيل كل الدروس على أشرطة فيديو وأخذت مالحظـات              
  .كاملة وجمعت المصنوعات اليدوية للمعلمين والطلبة

 في تعزيز ثقة الطالب في استكشاف العلم ودور المعلم           الدراسة أهمية دور المعلم    وأثبتت
كخبير في مساعدة الطالب في عملية  التعلم، وأوضحت كيف أن السياقات المختلفـة والعوامـل            

  . الشخصية والعوامل داخل الشخصية تؤثر على مستوى الرضا للمشاركين

 ):2003( دراسة محمد ) 2

موذج التوليدي في تدريس العلوم لتعـديل       هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية الن       
التصورات البديلة حول الظواهر الطبيعية المخيفة واكتساب مهارات االستقصاء العلمي واالتجاه           

  .نحو العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي 
 أن النموذج التوليدي في التدريس له قوة تأثير وفعالية كبيـرة فـي              الدراسة ومن نتائج   

، وأيضاً له   )الدراسةعينة  (تصورات البديلة حول الظواهر الطبيعية المخيفة لدى التالميذ         تعديل ال 
مهارات االستقصاء العلمي، وله قـوة      ) عينة البحث (قوة تأثير وفعالية كبيرة في اكتساب التالميذ        

 عالقة  االتجاه نحو العلوم، ووجود   ) عينة البحث (تأثير كبيرة وليس له فعالية في اكتساب التالميذ         
ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً بين تعديل التصورات البديلة حول الظـواهر الطبيعيـة المخيفـة               

وعدم وجود عالقة ارتباطيه موجبة دالـة       ) عينة البحث (ومهارات االستقصاء العلمي لدى تالميذ      
ت البديلة  في القياس البعدي لكل من اختبار التصورا      ) عينة البحث (إحصائياً بين درجات التالميذ     

حول الظواهر الطبيعية المخيفة ومقياس االتجاه نحو العلوم، وعدم وجود عالقة ارتباطيه موجبة             
في القياس البعدي لكل مـن اختبـار مهـارات          ) عينة البحث (دالة إحصائياً بين درجات التالميذ      

  .االستقصاء العلمي ومقياس االتجاه نحو العلوم

 ):Harland) (2003 (دراسة هارالند ) 3

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تدريس فصل معين في علم الحيوان بواسطة نظريـة               
لمعلمـي  )  ZPD(التنمية اإلدراكية لفيجوتسكي ، حيث قدمت منطقة النمو القريبـة المركزيـة             

العلوم مجموعة أفكار لتحسين الممارسة المهنية وتحسين عملية تعليم ذلـك الفـصل، وطبقـت               
 حتى العام   1995سين ووثقت النتائج على مدار خمس سنوات من العام          الدراسة على خمس مدر   

  .م وهذه الدراسة وصفية2000

وأثبتت النتائج أن التفاعل بين المعرفة الشخصية والمعرفة العامة خلق فـرص لحـوار                
أكثر صعوبة من ذي قبل، وأكدت الدراسة على أهمية خلق بيئات تركز على النشاطات األصلية               
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 الطالب كمعلمين نظير للمساعدة على تطوير حكم الطالب الذاتي ضمن سياق تعلـم              وأهمية دعم 
  . تعاوني

 ): Meijer & Elshout) (2001 (دراسة ميجر وإلشوت ) 4

فـي  ) ZPD(هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام منطقة النمو القريبـة المركزيـة             
نة الدراسة مـن جميـع طـالب        تخفيف قلق االختبار أثناء حل اختبارات الرياضيات وتتكون عي        

 15.4 عاماً بمتوسط قدره     17 – 14التعليم الثانوي في مدينة نيثرالندز ، وتتراوح أعمارهم بين          
، وقسمت إلى مجموعتين مجموعة ضابطة تحـل امتحـان الرياضـيات كـامالً لوحـدهم                اًعام

  .والمجموعة التجريبية تحل أسئلة االمتحان مع وجود مساعدة متاحة
نتائج وجود اختالف بين المجموعتين في مدى تخفيف أثر قلق االختبار لصالح            وأثبتت ال 

المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة بأهمية فهم وتدعيم شرعية مفهوم منطقة النمـو القريبـة              
  .المركزية

 ):Luck ()2001(دراسة الك   ) 5

لقضايا التفاعلية  في هذه الدراسة تم تصميم برامج تربوية الكترونية لألطفال مستندة إلى ا           
 عامـاً  11 – 10والتعاون حسب نظرية فيجوتسكي، وتهدف البرامج إلى تعلم األطفال من سـن        

معلومات حول علم البيئة، وتم تقييم المتعلمين حيث ناقشت نتائج التقييم تفاعالت وتعاون األطفال              
تـم اسـتخدام   من جهة ومن جهة أخرى مدى اكتساب األطفال لمهارات استعمال البرامج، وقـد    

  .المنهج التجريبي في هذه الدراسة
 وأثبتت النتائج أهمية منطقة النمو المركزية في تصميم البرامج التربوية، ولكـن خلـق              
التفاعالت التعاونية األكثر فاعلية بين البرامج والحاسبات معقد وفردي إلى كل متعلم، باإلضـافة            

فسهم في تحدي المهام أو في طلب المـساعدة         إلى أن هناك أطفال كانوا غير فعالين في وضع أن         
المالئمة، وأوصت الدراسة أنه لكي تكون هذه البرامج  ناجحة فهي تحتاج لتجسيد مرن والتدعيم               

  .ومعلومات كافية حول شخصية المتعلمين لتعريضهم لنشاطات تحدي بشكل يالئم شخصياتهم

 ):Guerrero &Villamil) (2000 (دراسة جيوريرو وفيالمل ) 6

 التنقيح عندما   استراتيجياتفت الدراسة إلى مالحظة اآلليات التي تتطور وتتشكل فيها          هد
   ج من قبـل اثنـين      ـفقد تم تحليل التفاعل النات     يعمل اثنان في مناطق نموهم المركزية الخاصة،        

 المتوسطة  ESL( English as A second Language(من طلبة كليات ) قارئ وكاتب( 
ون في مراجعة النص القصصي الذي كتب من قبل أحـدهم، فبـالرغم أن فـي                الذين عمال بتعا  
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النصف األول من جلسة التنقيح لعب القارئ دور حاسم كوسيط أصبح القارئ والكاتب شـركاء                
  .نشيطون في التنقيح، يكلفون بعضهم البعض مهام مع الدعم الموجه بشكل متبادل

 أفضل من ترك النظيـر بـدون توجيـه أو            وبذلك أثبتت النتائج أن تدعيم تنقيح النظير      
  .إدارة

 ):2000(دراسة عبد الكريم   ) 7

) نموذج دورة الـتعلم     ( هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية التدريس وفقاً لنظريتي بياجيه          
في تحصيل بعض المفاهيم الفيزيائية والقدرة على التفكيـر         ) نموذج التعلم التوليدي    (وفيجوتسكي  

ت الصف األول الثانوي أثناء تدريس وحدتي أنواع الحركة وقوانين نيـوتن        االستداللي لدى طالبا  
وتم اختيار عينة عشوائية من طالبات الصف األول الثانوي بمدارس السلحدار ومـصر الجديـدة     

، واستخدمت الباحثة اختبار تحصيلي من نوع اختيار من متعدد          ةالعامة ومصر الجديدة النموذجي   
جابة الصحيحة لقياس فهم الطالبات للمفاهيم الفيزيائية وكذلك استخدمت         مع تبرير سبب اختيار اإل    

اختبار معد لقياس خمسة أنماط من التفكير االستداللي الشكلي لقياس مدى قدرة الطالبـات علـى          
  .التفكير االستداللي الشكلي، وقد تم استخدام المنهج التجريبي في هذه الدراسة

وفقاً لنظرية فيجوتسكي قد تفوق على كل من التـدريس   وقد تبين من النتائج أن التدريس       
وفقاً لنظرية بياجيه والتدريس بالطريقة السائدة وذلك بالنسبة لتحصيل بعض المفاهيم الفيزيائيـة              

  .والقدرة على التفكير االستداللي الشكلي

 ):Jones, Rua & Crater) (1998 (دراسة جونز وروا وكراتر ) 8

 أثر تفاعالت النظير المشتركة على تطوير مفاهيم معلمي         هدفت هذه الدراسة إلى معرفة    
العلوم لبعض الظواهر الفيزيائية العامة وبين نمو المفاهيم وسياق منطقة النمو القريبة المركزيـة              

، وأجريت الدراسة على أربعة عشر معلم علوم يدرسون بمدارس ابتدائيـة            ) ZPD(لفيجوتسكي  
منهم ثالثة عـشرة معلمـة ومعلـم واحـد          ) درجة الثامنة من الدرجة األولى حتى ال    (ومتوسطة  

، وتمت مناظرة المعلمين الذين يملكون خبرة أكثـر         اً عام 25 – 1وتتراوح سنوات خبراتهم من     
ج اخمس سنوات مع المعلمين الذين يملكون خبرة من خمس سنوات فأقـل، فتكونـت سـبع أزو              

  . هذه الدراسةمتفاعلة من هذا التناظر، واستخدم المنهج التجريبي في

 وأثبتت وجود أثر إيجابي للتفاعالت المشتركة مع النظير في نمو وتطوير المفاهيم لدى              
  .المعلمين قيد الدراسة
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 ):Richmond & Striley) (1996 (دراسة ريتشموند وسترلي  ) 9

هدفت هذه الدراسة إلى معرف فاعلية نظرية فيجوتسكي على تنمية االسـتدالل العلمـي              
، وزعـت إلـى     ) طالبات 8 و   اً طالب 16(  طالباً وطالبة    24كونت عينة الدراسة من     والجدلية، وت 

ست مجموعات بحيث تكون طالبة واحدة على األقل في كل مجموعة، وتتساوى المجموعات في              
األداء األكاديمي، وقد سجلت تسجيالت صوتية لكل المجموعات وتم اختيار مجموعتين عـشوائياً     

مدى ثالثة شهور أثناء دراسة أربعة مختبرات ركـزت علـى مـشاكل             لتصوريهم بالفيديو على    
ارتبطت بدراسة سيرة مرض الكوليرا، وقد تم تحليل كالم الطلبة فـي المجموعـات الـصغيرة                
ليعكس العملية التي جاء فيها الطالب لحل المشاكل العلمية وأنواع الـصعوبات التـي واجهـت                

ض االجتماعي، وقد اسـتخدم المـنهج الوصـفي         الطالب في حل هذه المشاكل من خالل التفاو       
التحليلي في هذه الدراسة وتبين أن الفهم هو نتاج معرفي وعوامل اجتماعية، حيث أن تصوراتهم               
وأفكارهم حول حل المشكلة العلمية واستعمال الحجج العلمية المالئمة تأثرت بالبعد االجتمـاعي             

  .الذي عكس مواقفهم كأعضاء مجموعة مساهمين

  :لثاني االمحور على دراسات يبقالتع

  :بالنسبة لألهداف
إلى معرفة فاعلية النموذج التوليدي في تدريس العلوم لتعديل         ) 2003محمد،  ( هدفت دراسة    -1

 .التصورات البديلة حول الظواهر الطبيعية

 الـتعلم  استراتيجية(هدفت هذه الدراسات إلى بيان األهمية الكبيرة لتطبيق نظرية فيجوتسكي           -2
) ZPD(في عملية التعلم ومن خالل تنمية وتنشيط منطقة النمو القريبة المركزيـة             ) ليديالتو

 .سواء المعلمين أو الطالب

إلى بيان أهمية دور المعلم أثناء تنمية مناطق النمو القريبـة           ) 2003هارالند،  (هدفت دراسة    -3
 .المركزية للطالب

لتعلم أثناء تنميـة منطقـة النمـو    أكدت معظم الدراسات على دور القرين كنظير في عملية ا         -4
، جيورير وفيالمـل  2003هارالند ( القريبة المركزية للمتعلمين كما ورد في دراسة كالً من         

 ).1996، ريتشموند وسترلي 1998، جونز وروا وكراتر 2000

إلى معرفة أهمية اسـتخدام منطقـة النمـو القريبـة     )2001ميجر وإلشوت،   ( هدفت دراسة    -5
 . علم النفس المرتبط بمستوى التحصيل الدراسي للطالبالمركزية في مجال

وهدفت بعض الدراسات إلى بيان دور نظرية فيجوتسكي في تنمية التفكير االسـتداللي كمـا        -6
 ).1996ريتشموند وسترلي،(ودراسة ) 2000عبد الكريم، ( أشارت دراسة 
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  :بالنسبة للعينة المختارة
يانج (من طالب المدارس كدراسة كل من اختارت مجموعة من الدراسات عينة الدراسة  -1

 2000، جيويرو وفيالمل 2001، الك 2001، ميجر وإلشوت 2003، محمد 2004وتوا 
 ).1996،ريتشموند وسترلي 2000عبد الكريم 

  2003هارالند ( دراسات أخرى اختارت عينة الدراسة من المعلمين كدراسة كل من  -2
 ).1998جونز وروا وكراتر 

ة الحالية فقد تم اختيار عينة الدراسة من طالب المرحلة اإلعدادية وهـذا             بالنسبة للدراس   
  ) .2001، ميجر وإلشوت 2003، محمد 2004يانج وتوا (يتفق مع عينة الدراسة لكل من

  :بالنسبة ألدوات الدراسة
عبد (ودراسة ) 2003محمد، ( اتفقت بعض الدراسات في استخدام اختباراً تحصيلياً كدراسة  -1

 ).2001ميجر وإلشوت، (ودراسة ) 2000الكريم،

 )1996ريتشموند وسترلي، (بعض الدراسات استخدمت تسجيالت صوتية كدراسة  -2
جونز ( ، بينما دراسات أخرى اعتمدت على المالحظة كدراسة )2004يانج وتوا، ( ودراسة

 ).2003هارالند، ( ودراسة )2000جيوريرو وفيالمل، (ودراسة ) 1998وروا وكراتر، 

سبة للدراسة الحالية فقد تم استخدام المقابالت اإلكلينيكية لبعض طالب الصف التاسع            بالن  
واختبار تشخيصي من نوع االختيـار      ) الهندسة(الذين سبق لهم دراسة موضوع الوحدة السادسة        

  .من متعدد ذو الشقين

  :بالنسبة لمنهج الدراسة
ودراسة ) 1998ا وكراتر، جونز ورو( كدراسة الدراسات المنهج التجريبي بعض اتبعت  -1
       ودراسة )2001ميجر وإلشوت، ( ودراسة ) 2001الك، ( ودراسة ) 2000عبد الكريم، (
 .)2003محمد، ( 

  .بنما اتبعت الدراسات األخرى المنهج الوصفي في منهجها -2

وقد اتبعت الدراسة الحالية المنهج التجريبي حيث تم اختيار العينة بصورة عشوائية مـن                
الصف الثامن األساسي وتم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعة تجريبية وأخـرى ضـابطة          طالب  

 التعلم التوليدي في تعديل التـصورات البديلـة لـبعض المفـاهيم             استراتيجيةللتعرف على أثر    
  .الرياضية مقارنة بالطرقة التقليدية
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  :بالنسبة للنتائج

 في فهم نظرية الثقافـة االجتماعيـة         تم االستفادة في هذه الدراسة من الدراسات السابقة         
 التعلم التوليدي الذي يجسد نظرية الثقافـة االجتماعيـة، كمـا تـم             استراتيجيةوفي فهم وتطبيق    

االستفادة من األطر النظرية لهذه الدراسات في تكوين قاعدة معرفية قوية لـدى الباحـث عـن                 
  . التعلم التوليدي وأهميتها في مجال التدريس استراتيجية

  :تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يليو

v            تتميز الدراسة الحالية عما سبقها من دراسات بتناولهـا لموضـوع إسـتراتيجية الـتعلم
 . التوليدي في الرياضيات

v   وهذا لم تتطـرق  عالج التصورات البديلة لبعض المفاهيم الرياضية،     في   أيضاً وامتازت 
 .اسات السابقةإليه أي رسالة من رسائل الدر

v               شملت الدراسة الحالية عينة من البيئة الفلسطينية وهي طـالب الثـامن األساسـي فـي
 . يونس  المدارس الحكومية في محافظة خان
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 الطريقة واإلجراءات
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تباعها في هذه الدراسة والتي شـملت       تم إِ جراءات التي   اإلهذا الفصل   الباحث في   يتناول  
منهج البحث المتبع في الدراسة، ووصف لمجتمع وعينة الدراسة وأسلوب اختيارها، وبيان بنـاء              

اتها، واتساقها الداخلي والتصميم التجريبي، وضـبط المتغيـرات     صدقها وثب  وإيجادأداة الدراسة،   
كما يحتوي على كيفية تنفيذ الدراسة وإجرائها، والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليـل              

  : وفي ما يلي تفصيل ذلكالبيانات

  :منهج الدراسة  . 1

التجربـة فـي   استخدام " وهو عبارة عن  الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي،        اتبع
إثبات الفروض عن طريق التجريب، ويتخذ سلسلة من اإلجراءات الالزمة لضبط تأثير العوامـل          

  ).197 : 1984عبيدات وآخرون، " (األخرى

 وحدات الفصل الثـاني مـن مـادة         الوحدة السادسة وهي من      الباحث بتعليم     قامحيث  
 مراعيـاً أسـس ومبـادئ    م التوليـدي  التعل ستراتيجيةال وفقاً    األساسي الرياضيات للصف الثامن  

 األهداف والمتطلبـات الـسابقة وعـرض المحتـوى         ت بحيث تضمن  ،االستراتيجيةتلك  ومعايير  
طالب الصف  (  عينة الدراسة   بتجريبها على  مقاو ،التقويم بأنواعه وخطوات  الوالوسائل التعليمية و  

  .مفاهيم الرياضيةعالج التصورات البديلة لبعض ال لمعرفة أثرها في )الثامن األساسي

  :كما يلي) تجريبية وضابطة ( واتبع الباحث التصميم التجريبي المعتمد على مجموعتين 
  قياس قبلي           معالجة             قياس بعدي:   المجموعة التجريبية
  قياس قبلي                               قياس بعدي:   المجموعة الضابطة

 :مجتمع الدراسة . 2

األساسي في المدارس الحكوميـة      ثامنطالب الصف ال  ن مجتمع الدراسة من جميع      تكو
، والذين يدرسون مادة الرياضيات في الفصل الدراسـي الثـاني للعـام             يونس محافظة خان في  

سـنة، والبـالغ عـددهم    ) 14-13( ، والذين تتراوح أعمارهم ما بـين         2009-2008الدراسي  
طالبة، وفقاً إلحـصائية وزارة التربيـة       ) 1818(الب و   ط) 1884(طالب وطالبة منهم    ) 3702(

  .2008/2009والتعليم
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  )1(جدول رقم 

  2008/2009توزيع مجتمع الدراسة خالل العام الدراسي 

  عدد الطلبة  عدد الشعب  عدد المدارس  نوع المدرسة
  1884  53  20  ذكور
  1818  52  17  إناث

  -  -  -  مشتركة
  3702  103  37  المجموع

 :ةعينة الدراس . 3

رأس النـاقورة   "مدرسـة   بطريقة عشوائية من    ) 72(شعبتين عدد طالبها    ار الباحث   اخت
لى مجموعتين   تقسيمها إ حيث تم    حيث أن الباحث يعمل مديراً في هذه المدرسة،          "األساسية للبنين 

  . المجموعة الضابطةنيمثلوطالباً ) 36(المجموعة التجريبية و  نطالباً يمثلو ) 36( 

  )2(جدول رقم

   توزيع أفراد عينة الدراسة

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
  العدد  الفصل  العدد  الفصل

  المجموع

  72  36  1/ثامن  36  2/ثامن

 :متغيرات الدراسة . 4

  :تكونت متغيرات الدراسة من 
  .استراتيجية التعلم التوليدي: المتغير المستقل 
  .هيم الرياضيةالتصورات البديلة لبعض للمفا: المتغير التابـع 

  :أدوات الدراسة . 5

 التعلم التوليـدي فـي   استراتيجية وهي التعرف على أثر استخدام   لتحقيق أهداف الدراسة  
تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم الرياضية لدى طالب الصف الثـامن األساسـي، قـام               

  :الباحث بإعداد أدوات الدراسة والتي تمثلت فيما يلي
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 .سيتحليل المحتوى الدرا 

 . الهندسةة التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية في وحدتشخيص اختبار 

  :وفيما يلي عرض لخطوات إعداد كل أداة

 :تحليل المحتوى الدراسي: أوالً

الوصول إلى مفردات المقـرر     : " المقصود بتحليل المحتوي الدراسي كما جاء عند حلس       
 الدراسـي أي تجزئـة المحتـوى إلـى          الدراسي، أو إحصاء المعلومات األساسية في المقـرر       

  ).98: 2008حلس، "(مكوناته

  :وقام الباحث بتحليل المحتوى وفقاً للخطوات التالية
v   تحديد قائمة المفاهيم الرياضية المتضمنة في وحد الهندسـة مـن كتـاب        :الهدف من التحليل 

 .الرياضيات الجزء الثاني للصف الثامن األساسي

v  سة من كتاب الرياضيات الجزء الثاني المقـرر علـى طـالب             هي وحدة الهند   :عينة التحليل
 .الصف الثامن األساسي في مدارس فلسطين

v تم اعتماد المفهوم كوحدة لتحليل المحتوى:وحدة التحليل . 

v ه اإلجرائي التحليل وتعريفةفئ : 

هو بناء عقلي أو تجريد ذهني بين مجموعة من األشـياء التـي تـدرك                : "المفهوم الرياضي 
س، أو األحداث التي يمكن تصنيفها مع بعضها البعض على أسـاس مـن الخـواص                بالحوا

 ويتكون مـن جـزأين المفهـوم    ،"المشتركة والمميزة، ويمكن أن تسمى باسم أو رمز خاص      
  .والداللة اللفظية

v ضوابط التحليل: 

  . تم التحليل في إطار المحتوى العلمي، والتعريف اإلجرائي للمفهوم الرياضي-
من كتاب الرياضيات الجـزء الثـاني للـصف         " الهندسة" تحليل الوحدة السادسة     يشمل ال  -

  .الثامن األساسي
  . تم استبعاد األسئلة الواردة في نهاية كل فصل وفي نهاية الوحدة-
  . تم استبعاد األمثلة المحلولة في الكتاب-
v إجراءات التحليل: 

اب وقراءتهـا لتحديـد المفـاهيم     تم تحديد الصفحات التي خضعت لعملية التحليل في الكت       -
  .الرياضية التي تضمنتها الوحدة

 . تحديد المفاهيم الرياضية الموجودة في صفحات الوحدة-
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v موضوعية التحليل: 

 :صدق التحليل - أ

) بصفة محكمين لألداة  (  من ذوي الخبرة      متميزين تم عرض تحليل الباحث على معلمين     
  .إلبداء الرأي في طريقة التحليل ونتائجه

  .تحدد صدق التحليل من خالل الحكم عليه في ضوء معايير التحليل ونتائجهوي
  :معايير التحليل

 هل وحدة التحليل محددة بوضوح ؟ §

 هل أخذ المحلل بالتعريف اإلجرائي لفئة التحليل ؟ §

 هل تم التحليل وفقاً لضوابط التحليل المحددة ؟ §

 :ن السؤال التاليوأما بالنسبة للنواتج فيتحدد صدقها من خالل اإلجابة ع

 هل نتائج التحليل تمثل المضمون الذي تم تحليله ؟ §

وقد أبدى المعلمان بعض المالحظات حول بعض التعريفات اإلجرائية لـبعض المفـاهيم    
  .الرياضية ، وقد تم التعديل وفقاً لهذه المالحظات

 : ثبات التحليل  - ب

o          م، ثم أعيد التحليـل     2009اير  قام الباحث بتحليل محتوى الوحدة السادسة في بداية شهر فبر
بعد ثالثة أسابيع مـن التحليـل      ( م  2009مرة أخرى من قبل الباحث في نهاية شهر فبراير          

 .يلخص نتائج التحليل في المرتين) 3(، والجدول رقم ) األول

  

  )3(جدول رقم 

  نتائج تحليل المحتوى من قبل الباحث

  المفاهيم الناتجة  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  التحليل الثاني  التحليل األول
22  26  22  4  

   )134: 1999عفانة، ( : باستخدام المعادلة التالية)نسبة االتفاق (وتم حساب معامل الثبات
  22  نقاط االتفاق

  نقاط االتفاق+ نقاط االختالف  
 ×100= %  26  ×100%=   84.6%   
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االتـساق  ( ثبات عبر الـزمن     لتحليل، ويسمى هذا النوع بال    ا وهذا يدل على ثبات عملية    
ويقصد به وصول المحلل الواحد أو عينة المحللين إلى النتائج نفسها عنـد تطبيـق               ) عبر الزمن 

  .إجراءات التحليل نفسها بعد فترة محددة من الزمن

o               تم تكليف معلم الصف الثامن األساسي بتحليل الوحدة السادسة وذلك خالل األسبوع الثـاني
 .يوضح نتائج التحليل) 4( والجدول رقم م ،2009من شهر مارس 

 
  )4(جدول رقم 

  نتائج تحليل المحتوى من قبل الباحث ومعلم المبحث

  المفاهيم الناتجة  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  التحليل الثاني  التحليل األول
22  20  20  2  

  :وتم حساب معامل الثبات وفقً للمعادلة السابقة كما يلي
   %90.9  = %100×  22  =معامل الثبات   20

 من التحليل يسمى ثبات التحليل عبر األشخاص ويقصد به وصول المحللـين             وهذا النوع 
المستقلين إلى نفس النتائج عند تحليلهم للمحتوى المقصود ، وذلك عند إتباعهم إجراءات التحليـل      

  .نفسها

v  مفهوماً رياضـياً، والملحـق   ) 20" (الهندسة " نتج عن تحليل الوحدة السادسة       : نتائج التحليل
 .يوضح قائمة المفاهيم الناتجة) 1(رقم 

 :التصورات البديلةتشخيص اختبار : ثانياً

  :قام الباحث بإعداد بنود االختبار التشخيصي وفقاً للخطوات اآلتية  
 تـم  ، حيـث  التعلم التوليدياستراتيجيةتحديد الموضوعات التي سوف تدرس باستخدام    -1

للـصف الثـامن    ) الجزء الثـاني  ( من كتاب الرياضيات    " الهندسة" ادسة  اختيار الوحدة الس  
 .األساسي

يهدف االختبار إلى تشخيص التصورات البديلـة لمفـاهيم         : تحديد الهدف من االختبار    -2
 .الهندسة
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 عليـه األوزان النـسبية ألجـزاء المحتـوى          تزعوحيث  : تصميم جدول المواصفات   -3
 ).5( رقم جدولياسها كما هو مبين في الدراسي ولمستويات األهداف المراد ق

  )5(جدول رقم 
  التصورات الرياضية البديلة في وحدة تشخيص ار بجدول المواصفات الخاص باخت

  للصف الثامن األساسي " الهندسة  " 
التطبيق    %25الفهم    %25التذكر 

25%  
التحليل 

25%  
موع المج

100%  

ص 
ص

الح
دد 

ع
  

المحتوى                           
  األهداف

الوزن   العدد
الوزن   العدد  النسبي

الوزن   العدد  النسبي
الوزن   العدد  النسبي

الوزن   العدد  النسبي
  النسبي

  %5: الفصل األول  1
  األشكال الرباعية

    1  5%          1  5%  

  %5: الفصل الثاني  2
  متوازي األضالع

    1  5%          1  5%  

2  
  %5: الفصل الثالث

متى يكون الشكل 
  ازي أضالعالرباعي متو

1  5%              1  5%  

3  
  %10: الفصل الرابع

حاالت خاصة لمتوازي 
  األضالع

1  5%  1  5%          2  10%  

3  
  %10:الفصل الخامس

نظريات المنتصفات 
  والقطع المستقيمة

            2  10%  2  10%  

  %15: الفصل السادس  3
  تكافؤ األشكال الهندسية

    1  5%  2  10%  1  5%  4  20%  

6  
  %30:الفصل السابع

حجومها ( مجسماتال
  )ومساحتها الجانبية

3  15%  1  5%  3  15%  2  10%  9  50%  

20  100%  5    5    5    5    20  100%  

 
 بنـداً   )20(استعان الباحث بقائمة المفاهيم الرياضية في بنـاء         : إعداد البنود االختبارية   -4

 اختبارياً من نوع االختيار من متعدد ثنائي الشق، الشق األول يتكون من أسئلة مـن نـوع                
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االختيار من متعدد ذي أربع بدائل بديل واحد منها فقط صحيح، أما الشق الثاني فيتكون من                
أربع تفسيرات محتملة للشق األول من نوع االختيار من متعدد أيضاً منها ثالث تفـسيرات               

 .بديلة والرابع هو التفسير العلمي الصحيح

ول والتفسيرات في الشق الثـاني       في الشق األ   ةوقد اعتمد الباحث في تحديد البدائل األربع      
  :من البنود االختبارية على

 .خبرة الباحث السابقة في ممارسة  مهنة التدريس -

حيث تعتبر المقابالت اإلكلينيكية من أساليب تحليـل البنيـة المعرفيـة            : المقابالت اإلكلينيكية  -
 ما سيؤدي إليه فكـره      للطالب ، وتبدأ المقابلة بسؤال مفتوح ويترك الطالب يتكلم بحرية مع تتبع           

من استنتاجات ومحاولة تحديد مسار أفكاره بتقديم العون على تقديم أسباب لما توصل إليـه مـن        
 . أو تبريرات وتنبؤاتتاستدالال

 طالباً  من طالب الصف التاسع األساسي والذين أنهوا دراسة           )20(وقد قام الباحث بمقابلة     
م ، وتمت المقابلة مع     2009قابلة خالل شهر مارس     الوحدة المقررة موضوع الدراسة، وتمت الم     

كل طالب حيث تم عرض المفهوم الرياضي عليه وتركه يتحدث عنـه بحريـة وتـم تـسجيل                   
 تم االسـتعانة بهـا فـي        ،المقابالت كتابياً وتحليلها، حيث تم رصد العديد من التصورات البديلة         

 .وضع البنود االختبارية

سؤاالً مكون من شقين، الشق األول من نوع االختيـار مـن    )20(تم إعداد اختبار مكون من    -
متعدد والشق الثاني مفتوح حيث تركت عدة أسطر بعد كل سؤال يكتب الطالب التفسير العلمـي                

 طالباً من الصف التاسع األساسـي والـذين    35 ىإلجابته في الشق األول، وقد طبق االختبار عل       
م ، ومـن خـالل   2009ة وذلك خالل شهر مارس   أنهوا دراسة الوحدة السادسة موضوع الدراس     

 إجابات الطالب وتفسيرهم تم رصد العديد من التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية            ىاإلطالع عل 
 .وتم االستعانة بها في صياغة البنود االختبارية

اإلطالع على األدبيات التربوية والدراسات والبحـوث الـسابقة واالختبـارات التشخيـصية              -
يوضح ) 6(والجدول رقم     ) 1998زيتون،  ( ،    ) 2002الفرا ،   (م البديلة خاصة اختبار     للمفاهي

 .أكثر التصورات البديلة التي تم رصدها ونسبة شيوعها
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  )6(جدول رقم 
  التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية ونسبة شيوعها لدى الطالب في الوحدة السادسة 

  . الثاني للصف الثامن األساسيمن كتاب الرياضيات الجزء" الهندسة" 

  نسبة الشيوع  التصور البديل  م

  %44  .متوازي األضالع هو مضلع له أربعة أضالع  1
  %35  .المعين هو متوازي أضالع إحدى زواياه قائمة  2
  %47  .المستطيل قطراه متساويان ومتعامدان وينصف كل منهما اآلخر  3
  %60  .المربع هو حالة خاصة من متوازي األضالع  4

نقطة التقاء القطع المتوسطة في المثلث تقسم كل قطعـة منهـا بنـسبة          5
  .الثلث من جهة الرأس

47%  

  %44  .تتحقق هذه الخاصية في متوازي األضالع: القطران متساويان  6

متوازي األضالع ال يكافئ المستطيل المـشترك معـه فـي القاعـدة               7
  %49  .والمحصورين بين مستقيمين متوازيين

توازيا األضالع المشتركان في القاعدة والمحصوران بين متـوازيين         م  8
  .غير متكافئين

40%  

 %45 .المقصود بالسطح الخارجي للمكعب هو المساحة الجانبية له 9

  %44  .المقصود بسعة األسطوانة هي مساحة العلبة  10
  %39  .المساحة الكلية لألسطوانة تعني المساحة الجانبية  11
  %34  . الخارجي هو محيط الخزانسطح الكرة  12
  %50  .سعة الكرة هي قطر الخزان  13
  %42  .السطح الخارجي للهرم يسمى حجم الهرم  14
  %30  .سعة متوازي المستطيالت تسمى مساحة القاعدتين  15

  :وقد راعى الباحث عند صياغة البنود االختبارية ما يلي
 .أن تكون البنود سليمة لغوياً ورياضياً -1

 . البنود االختبارية شاملة للمحتوى العلمي المحددأن تكون -2

 .أن تكون البنود االختبارية محددة وواضحة وخالية من الغموض -3

 .والذي يقيسه)  تحليل – تطبيق – فهم –تذكر  (ياتانتماء كل بند للمستو -4

 .أن تكون البنود االختبارية مناسبة للمستوى الزمني والعقلي للطالب -5

 .قدمة تعقبها أربع بدائل لتقليل التخمينأن يتكون كل بند من م -6
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أن تكون البدائل واضحة ومتجانسة مع المقدمة ، وأن يكون من هذه البدائل بديل واحد فقـط    -7
 .صحيح وأن تكون بقية البدائل محتملة الصحة من وجهة نظر الطالب

 .عدم كتابة البند الواحد في أكثر من صفحة  -8

وتأخذ البدائل التي تعقـب كـل   ... ، ) 4(،  ) 3(،  ) 2( ،   )1(تأخذ البنود االختبارية األرقام      -9
 ).4  ،) 3  ،) 2  ،) 1  أما التفسيرات فتأخذ األرقام)    د ،) ج ، )  ب ،)  أ بند األحرف

 :قام الباحث بتقديم مجموعة من التعليمات روعي عند كتابتها ما يلي -10

  .، المبحثوتشمل االسم ، المدرسة، الصف:  البيانات األولية للطالب -
تم إعطاء فكرة للطالب عن الهدف مـن االختبـار وعـدد بنـوده     :  تعليمات االختبار -

  .وطريقة اإلجابة عليه
 وضع مثال توضيحي للطالب عن كيفية اإلجابة على البنود االختباريـة قبـل البـدء                -

  .بالحل

 :تصحيح االختبار  - ت

 درجة كحـد    )40(إلى     كحد أدنى    )صفر(تتراوح قيمة الدرجات على االختبار ككل من        
أقصى، بحيث يحصل الطالب على درجتين للسؤال الواحد إذا أجاب إجابة صحيحة على كل من               
الشق األول والشق الثاني، أما إذا أجاب إجابة صحيحة على الشق األول وإجابة خاطئـة علـي                 

ل وإجابة  ، أما إذا أجاب إجابة خاطئة على الشق األو        طالشق الثاني فيحصل على درجة واحدة فق      
  صحيحة علي الشق الثاني فال يأخذ درجة ، وكذلك إذا أجاب إجابة خاطئة علـى كـال الـشقين                  

حيث يحدد الشق األول من االختبار المفهوم الرياضي المراد إكسابه للطالب بـصورة صـحيحة            
م لهذا يكتسب هذا الشق أهمية كبيرة، أما الشق الثاني فيعطي تفسيراً الختيـار الطالـب للمفهـو                

  .يوضح اإلجابات الصحيحة للبنود االختبارية) 4(الرياضي، الملحق رقم 

 :صدق اختبار  - ث

بعد إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي              
رياضيات من ذوي الخبـرة     الي  ماالختصاص في مجال المناهج وطرق التدريس، ومشرفي ومعل       

، وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول النقـاط  )5(ملحق رقم  في كما هو مبين  ) 10(بلغ عددهم   
  :التالية

 . التي تضمنتهالمستويات األهدافشمولية االختبار   - أ

 . التي تمثلهلمستوى الهدفمدى انتماء الفقرة  -  ب

 .الصحة العلمية واللغوية للفقرات -  ت
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 .إبداء المالحظات العامة على االختبار -  ث

  :ات أهمها ما يلين بعض المالحظووقد أبدى المحكم
 ).19، س16، س13، س9، س6 ، س3س( استبدال بعض البدائل في بعض األسئلة  •

 ).20، س10، س7س( إعادة الصياغة اللغوية لبعض األسئلة  •

 .إضافة بعض األشكال الهندسية لبعض األسئلة •

ـ           ووفي ضوء مالحظات المحكم    اً ن تم تعديل الالزم بحيث بقى االختبار في صورته األولية مكون
  ).6(بنداً، ملحق رقم ) 20(من 

 :التطبيق االستطالعي لالختبار  -  ج

لتصورات البديلة لبعض المفاهيم الرياضية في وحدة الهندسة         التشخيصي ل  يحدد االختبار   
لدى طالب الصف  الثامن األساسي، وعدم معرفة الطالب لمحتوى هذه الوحدة سيجعلهم يجيبوا               

 يمكن الباحث من الحصول على نتائج حقيقية تـساعده فـي   على األسئلة بطريقة عشوائية مما ال   
تقنين االختبار وتحديد الزمن المناسب لإلجابة عليه، لهذا لجأ الباحث إلى تطبيق االختبار علـى               

 ممن أنهوا دراسة الصف الثامن األساسي وأنهوا دراسـة     اًطالب) 30(عينة استطالعية بلغ عددها     
  :هذه الوحدة بهدف معرفة

 .ح معاني وتعليمات االختبار مدى وضو - أ

 . وتحديد الزمن المناسب ألداء االختبار -  ب

 ).تحديد الثبات والصدق(  ضبط االختبار إحصائياً -  ت

 . إيجاد تمييز الفقرات -  ث

  :وقد دلت نتائج التطبيق االستطالعي على ما يلي
o األلفاظ والتعليمات واضحة. 

o  دقيقة) 60(الزمن المناسب ألداء االختبار هو. 

 :تمييز ودرجة الصعوبةمعامل ال  -  ح

 على طلبة العينة االستطالعية تم تحليـل نتـائج إجابـات            التشخيصيبعد أن تم تطبيق االختبار      
  :ي بهدف التعرف على شخيص على أسئلة االختبار التالطالب

 . لكل سؤال من أسئلة االختبار زمعامل التميي -

 .معامل صعوبة كل سؤال من أسئلة االختبار  -
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 ، و أحـذ     التشخيـصي رجات الطلبة تنازلياً بحسب عالماتهم في االختبار        وقد تم ترتيب د     
وعة دنيا مع م طالب كمجموعة عليا ، و ذلك كمجx  30 = ( 8%27. (من عدد الطلبة %)27(

  .العلم بأنه تم اعتبار درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار 
 :معامل تمييز  -

  " . الضعاف الطالب الممتازين و بييز بين الطالقدرة االختبار على التم: " و يقصد به 
       :تم حساب معامل التمييز حسب المعادلة التالية   

                                                        الـدنيا ح مـن الفئـة   ي عـدد المجيبـين بـشكل صـح    –عدد الطلبة المجيبين بشكل صـحيح مـن الفئـة العليـا         =معامل التمييز   
     عدد أفراد الفئة العليا                                       عدد أفراد الفئة الدنيا      

  
) 7 ( والجـدول  وبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار،           

  .يوضح معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

  )7(جدول
  رة من فقرات االختبارالتمييز لكل فقت معامال

 معامالت التمييز م معامالت التمييز م

1 0.25 11 0.63 

2 0.25 12 0.69 

3 0.56 13 0.50 

4 0.25 14 0.63 

5 0.75 15 0.63 

6 0.25 16 0.63 

7 0.25 17 0.75 

8 0.56 18 0.75 

9 0.25 19 0.56 

10 0.25 20 0.31 

 0.25(بـين  تمييز لفقرات االختبار قد تراوحت     يتضح من الجدول السابق أن معامالت ال          
كانت فـي الحـد     حيث  االختبار،   جميع فقرات    وعليه تم قبول   ،) 0.48( بمتوسط بلغ    )0.75و    

  . المعقول من التمييز حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم

  : معامل الصعوبة -
النـسبة   : "ويقـصد بـه     فقرة   الذين أجابوا إجابة صحيحة عن ال      البنسبة الط " و يقصد به    

    ".المئوية للراسبين في االختبار
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  :  وتحسب بالمعادلة التالية
  

  x    100%  عدد الذين أجابوا إجابة خاطئة         =الصعوبة   معامل 
     أفراد العينةعدد 

) 8( والجدولوبتطبيق المعادلة السابقة تم حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار،             
  .يوضح معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار

   )8( جدول
  لكل فقرة من فقرات االختبارت الصعوبة معامال

  الصعوبةمعامالت   م الصعوبةمعامالت   م

1 0.38 11 0.56 

2 0.31 12 0.66 

3 0.34 13 0.56 

4 0.25 14 0.63 

5 0.63 15 0.56 

6 0.38 16 0.56 

7 0.38 17 0.63 

8 0.41 18 0.56 

9 0.31 19 0.53 

10 0.31 20 0.53 

) 0.66-0.25(يتضح من الجدول السابق أن معامالت الـصعوبة قـد تراوحـت بـين               
 كانت في الحـد المعقـول مـن     فإن جميع الفقرات مقبولة حيث    وعليه  ) 0.47(بمتوسط كلي بلغ    

  . الصعوبة حسبما يقرره المختصون في القياس والتقويم

 :صدق االختبار  -  خ
             : صدق المحكمين: أوالً

أن االختبار الصادق هو االختبار الـذي       و أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه        :يقصد به   
 فـي   االختبـار عرض   وقد تحقق الباحث من صدق االختبار عن طريق          ،يقيس ما وضع لقياسه   

طرق التدريس  صورته األولية على مجموعة من أساتذة جامعيين من المتخصصين في المناهج و           
ممن يعملون في الجامعات الفلسطينية في محافظات غـزة، حيـث    ومتخصصين  وأصول التربية   

بعـد  ، ومدى انتماء الفقرات إلى كل االختبارقاموا بإبداء آرائهم ومالحظاتهم حول مناسبة فقرات   
 استبعاد  وفي ضوء تلك اآلراء تم    ،  ، وكذلك وضوح صياغاتها اللغوية    ختبارالمن األبعاد األربع ل   

  .فقرة) 20(بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات 
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 Internal Consistency Validity : صدق االتساق الداخلي: ثانياً

  " قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف ودرجة االختبار الكلي " و يقصد به         
 على عينة استطالعية مكونة     االختبار بتطبيق   ارختبجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لال      

، من خارج أفراد عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات             طالبا  ) 30(من  
 الذي تنتمي إليه وذلك باستخدام البرنـامج        لالختبار والدرجة الكلية    ختباركل فقرة من فقرات اال    

  :ذلك التالية توضح والجداول) SPSS ( اإلحصائي 

  )9(الجدول 
  معامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة التذكر والدرجة الكلية للتذكر

  رقم
 السؤال

  مستوى الداللة معامل االرتباط

Q2 0.460  0.05دالة عند 
Q4 0.433  0.05دالة عند 

Q14 0.755  0.01دالة عند 
Q15 0.692  0.01دالة عند 
Q20 0.705  0.01دالة عند 

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(الجدولية عند درجة حرية ) ر (قيمة*   
  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(الجدولية عند درجة حرية ) ر(قيمة ** 

  )10(الجدول 
  معامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة الفهم والدرجة الكلية للفهم

  رقم
 السؤال

  مستوى الداللة معامل االرتباط

Q1 0.625  0.01دالة عند 
Q3 0.750  0.01دالة عند 
Q7 0.384  0.05دالة عند 
Q8 0.539  0.01دالة عند 
Q17 0.850  0.01دالة عند 
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  )11(الجدول 
  معامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة التطبيق والدرجة الكلية للتطبيق

  رقم
 السؤال

 مستوى الداللة معامل االرتباط

Q9 0.376  0.05دالة عند 
Q11 0.648  0.01دالة عند 
Q12 0.686  0.01دالة عند 
Q18 0.706  0.01دالة عند 
Q19 0.653  0.01دالة عند 

  )12(الجدول 
  معامالت االرتباط بين  كل سؤال من أسئلة التحليل والدرجة الكلية للتحليل

  رقم
 السؤال

 مستوى الداللة معامل االرتباط

Q5 0.666 0.01 دالة عند 
Q6 0.531  0.01دالة عند 

Q10 0.487  0.01دالة عند 
Q13 0.620  0.01دالة عند 
Q16 0.564  0.01دالة عند 

جميع األسئلة ترتبط مع الدرجة الكلية للمستوى ارتباطاً داالً داللة أن يتضح من الجدول 
شخيصي متسق وهذا يدل على أن االختبار الت)  0.01 ،0.05(إحصائية عند مستويي داللة 

  .داخلياً
 مستويات أهـداف   من   مستوى قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل          ولقد

والجدول  ختبار بالدرجة الكلية لال   مستوى هدف ألخرى وكذلك كل     ا مستويات األهداف  و االختبار
  .يوضح ذلك) 13(

  )13(الجدول 
 األخرى لالختبار وكذلك مع المستوياتختبار و االمستويات أهداف من مستوىمصفوفة معامالت ارتباط كل 

  الدرجة الكلية

مستويات 
 األهداف

 التحليل التطبيق الفهم  التذكر

    1  التذكر

   1 0.820 الفهم
  1 0.562 0.789 التطبيق
 1 0.682 0.560 0.894 التحليل
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يـة  بعضها البعض وبالدرجـة الكل    بيتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت ترتبط         
وهذا يؤكـد أن المقيـاس يتمتـع      ) 0.01(للمقياس ارتباطاً ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة         

  .بدرجة عالية من الثبات واالتساق الداخلي

  :التشخيصيثبات االختبار 

ويقصد بثبات االختبار أن يعطي االختبار النتائج نفسها تقريباً إذا أعيد تطبيقه على    
  :، ولقد قام الباحث بحساب معامل الثبات بطريقتين هما أنفسهم مرة ثانيةبالطال

  :طريقة التجزئة النصفية-1
األسئلة ذات األرقام الفردية، واألسئلة ذات : ينئجزحيث تم تجزئة فقرات االختبار إلى 

 بين النصف األول من االختبار Pearsonب معامل ارتباط بيرسون ااألرقام الزوجية، ثم حس
وبعد أن تم تصحيح معامل االرتباط بمعادلة ) 0.599( فوجد أنه ،الختباروالنصف الثاني من ا

 على أن االختبار يتصف بدرجة جيدة من وهذا يؤكد) 0.749(سيبرمان براون فوجد أنها تساوي
  .الثبات

  Richardson and Kuder : 21 ن ریتشارد سو-كودرطریقة -2
 ختبارلك إليجاد معامل ثبات اال     من طرق حساب الثبات، وذ     ثالثةاستخدم الباحث طريقة    
ختبار ككل طبقاً للمعادلة     لال للدرجة الكلية  21كودر ريتشارد سون  حيث حصل على قيمة معامل      

   : يوضح ذلك) 14(والجدول :  التالية 

 = 1   -  21ر  )  م– ك (م 
ك 2ع  

   )267 : 2005 ملحم، (     التباين  :2ع       عدد الفقرات : ك         المتوسط :  م    : أنحيث

  )14(الجدول 

  21 نعدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سو
21 نمعامل كودر ريتشارد شو م  2ع ك   

 0.737 9.452 16.639 20  المجموع

 ) 0.737(لالختبار ككل كانـت       21 نيتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشارد شو        
  . لباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة عالية تطمئن اةوهي قيم
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، و أصـبح االختبـار فـي      التشخيـصي وبذلك تأكد الباحث من صدق و ثبات االختبار         
  )6(انظر ملحق رقم . فقرة ) 20(صورته النهائية  

  :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب 
 الدخيلة التي يتوجب ضبطها     انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج ، وتجنباً آلثار العوامل              

       طريقـة   الباحـث  بنـى ة قابلة لالستعمال والتعميم، ت    والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالح      
 ويعتمد على تكـافؤ وتطـابق       ،"المجموعتان التجريبية والضابطة باختبارين قبل وبعد التطبيق      " 

عينـة، ومقارنـة المتوسـطات       ألفراد ال  القصديالمجموعتين من خالل االعتماد على االختيار       
  .بية في بعض المتغيرات أو العواملالحسا

  :وقد تم ضبط متغيرات العمر والتحصيل

  :ضبط متغير العمر : أوالً  
، قبل بـدء التجريـب واسـتخرجت        السجل المدرسي  من خالل    البالطتم رصد أعمار    

  :حان ذلكيوض) 15،16(، والجدولين م2009متوسطات األعمار ابتداء من أول يناير 
  : المجموعتين الضابطة والتجريبيةتكافؤ -1

قبـل   المجموعتين الضابطة والتجريبية   للتعرف على الفروق بين      (t)تم استخدام اختبار    
  :يوضح ذلك) 15(الجدول البدء في التجربة، و

  )15(الجدول 
المجموعتين الضابطة ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  والتجريبية التي تعزى لمتغير العمر

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة
 المعياري

"ت"قيمة  قيمة  
 الداللة

 مستوى
  الداللة

 0.565 14.711 36 تجريبية

 0.679 14.822 36 ضابطة
0.755 0.453 

  غير دالة 
 إحصائياً

وهذا ) 0.05(ائياً عند مستوى داللة     غير دالة إحص  " ت"أن قيمة   ) 15(يتضح من الجدول    
يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وهـذا يعنـي       

  . العمر متغيرتكافؤ المجموعتين في
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  :المجموعتين الضابطة والتجريبيةمجموعات منخفضي ومرتفعي التحصيل من  تكافؤ -2
مجموعـات منخفـضي    على الفروق بـين     عرف   للت (U)مان ويتني   تم استخدام اختبار    

) 16(الجـدول   قبل البدء في التجربة، و     ومرتفعي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية     
  :يوضح ذلك

  )16(الجدول 

 ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في التحصيل بين (Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
  ريبية والضابطةأفراد المجموعتين التج

 العدد معدالت
مجموع 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
  قيمة 
  الداللة

  مستوى
  الداللة

 104.5 104.5 10 منخفضي التحصيل تجريبية
 105.5 105.5 10 منخفضي التحصيل ضابطة

49.5 0.038 0.970 
  غير دالة
  إحصائياً

 103.5 103.5 10 مرتفعي التحصيل تجريبية
 106.5 106.5 10 مرتفعي التحصيل ضابطة

48.5 0.115 0.908 
  غير دالة
  إحصائياً

وهذا ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " Z"أن قيمة   ) 16(يتضح من الجدول    
المجموعتين التجريبية والـضابطة، وهـذا   أفراد يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  

  .ت في التحصيلتلك المجموعايعني تكافؤ 

   : التحصيل العامضبط متغير: اً ثاني

، قبل بدء التجريـب     السجل المدرسي  من خالل    بلطالمجاميع التحصيل العام ل   تم رصد   
يوضـحان  ) 18،  17(درسية للعام الماضي، والجدولين      مجامعيهم من السجالت الم    واستخرجت

  :ذلك
  : المجموعتين الضابطة والتجريبيةتكافؤ -1

قبـل   المجموعتين الضابطة والتجريبية   للتعرف على الفروق بين      (t) اختبار   تم استخدام 
  :يوضح ذلك) 17(الجدول البدء في التجربة، و
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  )17(الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 
  يل العاموالتجريبية التي تعزى لمتغير التحص

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة
 المعياري

"ت"قيمة  قيمة  
 الداللة

 مستوى الداللة

 114.150 734.167 36 تجريبية

 116.518 711.861 36 ضابطة
0.820 0.415 

غير دالة 
 إحصائيا

وهذا ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " ت"أن قيمة   ) 17(يتضح من الجدول    
 فـي هـذا   م وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيـة والـضابطة         يعني عد 
  . التحصيل العام فيأي أن المجموعتين متكافئتان، المتغير

المجمـوعتين الـضابطة     التحصيل مـن     التجربة منخفضة ومرتفعة  مجموعات   تكافؤ -2
  :والتجريبية

مجموعـات منخفـضي     بـين    على الفروق  للتعرف   (U)مان ويتني   تم استخدام اختبار    
الجـدول  قبل البدء في التجربة، و      المجموعتين الضابطة والتجريبية   منومرتفعي التحصيل العام    

  :يوضح ذلك) 18(

  )18(الجدول 

 ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في التحصيل العام  (Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
  يبية والضابطةبين أفراد المجموعتين التجر

 العدد معدالت
  مجموع
  الرتب

  متوسط
  الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 
  الداللة

  مستوى
  الداللة

 11.2 112 10 منخفضي التحصيل تجريبية

 9.8 98 10 منخفضي التحصيل ضابطة
43 0.529 

0.597 
 

غير دالة 
 إحصائياً

 9.8 98 10 مرتفعي التحصيل تجريبية

 11.2 112 10 مرتفعي التحصيل ضابطة
43 
 

0.529 
 

0.597 
 

 دالة غير
 إحصائياً

وهذا ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " Z"أن قيمة   ) 18(يتضح من الجدول    
المجموعتين التجريبية والـضابطة، وهـذا   أفراد يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  

  .تلك المجموعات في التحصيل العاميعني تكافؤ 
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   : التحصيل في مادة الرياضياتضبط متغير: اً ثالث
، 2009ينـاير  شـهر  في الفصل األول في      رصد درجات الطلبة في مادة الرياضيات        تم

، 19(، والجدولين    الدرجات لضبط متغير التحصيل في الرياضيات      قبل بدء التجريب واستخرجت   
  :يوضحان ذلك) 20

  : المجموعتين الضابطة والتجريبيةتكافؤ -1
قبـل   المجموعتين الضابطة والتجريبية   للتعرف على الفروق بين      (t)تم استخدام اختبار      

  :يوضح ذلك) 19(الجدول البدء في التجربة، و

  )19(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  غير التحصيل في الرياضياتوالتجريبية التي تعزى لمت

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة
 المعياري

"ت"قيمة  قيمة  
 الداللة

 مستوى الداللة

 13.721 71.444 36 تجريبية

 14.124 68.861 36 ضابطة
0.787 0.434 

غير دالة 
 إحصائياً

 وهذا  )0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " ت"أن قيمة   ) 19(يتضح من الجدول    
 فـي هـذا   يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيـة والـضابطة          

  . التحصيل في مادة الرياضياتفيمتكافئتان  المجموعتين أي أن، المتغير

المجمـوعتين الـضابطة     التحصيل مـن     التجربة منخفضة ومرتفعة  مجموعات   تكافؤ -2
  :والتجريبية

مجموعـات منخفـضي    على الفروق بـين      للتعرف   (U)تني  مان وي تم استخدام اختبار    
) 20(الجـدول   قبل البدء في التجربة، و     ومرتفعي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية     

  :يوضح ذلك

  

  

  

  



                                                                      

- 89 -  
  

  )20(الجدول 
 ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في التحصيل في (Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

  رياضيات بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطةمادة ال

  مجموع  العدد معدالت
  الرتب

  متوسط
  الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 
  الداللة

  مستوى
  الداللة

 9.9 99 10 منخفضي التحصيل تجريبية

 11.1 111 10 منخفضي التحصيل ضابطة
44 0.457 0.648 

  غير دالة
  إحصائياً

 10.55 105.5 10 يةمرتفعي التحصيل تجريب

 10.45 104.5 10 مرتفعي التحصيل ضابطة
49.5 0.038 0.970 

  غير دالة
  إحصائياً

وهذا ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " Z"أن قيمة   ) 20(يتضح من الجدول    
 يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية والـضابطة، وهـذا   

  .الرياضياتيعني تكافؤ تلك المجموعات في التحصيل في مادة 

  : التحصيل في االختبار القبلي المعد لهذه الدراسةضبط متغير: اً رابع
 قبـل بـدء التجريـب     رصد درجات الطلبة في االختبار القبلي المعد لهذه الدراسـة،          تم

 التصورات   تشخيص ختبار الدرجات لضبط متغير التحصيل في االختبار القبلي في ا         واستخرجت
  :يوضحان ذلك) 22، 21(البديلة والجدولين 

  : المجموعتين الضابطة والتجريبيةتكافؤ -1
قبـل   المجموعتين الضابطة والتجريبية   للتعرف على الفروق بين      (t)تم استخدام اختبار      

  :يوضح ذلك) 21(الجدول البدء في التجربة، و

  )21(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة " ت"معيارية وقيمة المتوسطات واالنحرافات ال

  والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل في االختبار القبلي

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة
 المعياري

"ت"قيمة  قيمة  
 الداللة

 مستوى الداللة

 4.766 10.833 36 تجريبية

 4.273 11.472 36 ضابطة
0.599 0.551 

غير دالة 
 اًإحصائي
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وهذا ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " ت"أن قيمة   ) 21(يتضح من الجدول    
 فـي هـذا   يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيـة والـضابطة          

  .د لهذه الدراسة التحصيل في االختبار القبلي المع فيمتكافئتان أي أن المجموعتين، المتغير

المجمـوعتين الـضابطة     التحصيل مـن     التجربة منخفضة ومرتفعة  مجموعات   تكافؤ -2
  :والتجريبية

مجموعـات منخفـضي    على الفروق بـين      للتعرف   (U)مان ويتني   تم استخدام اختبار    
قبـل البـدء فـي التجربـة      ومتوسطي ومرتفعي التحصيل في المجموعتين الضابطة والتجريبية  

  :يوضح ذلك) 22(الجدول و

  )22(الجدول 
 ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في التحصيل في (Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

  االختبار القبلي المعد للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة

 العدد معدالت
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 
  الداللة

ى مستو
 الداللة

 10.45 104.5 10 منخفضي التحصيل تجريبية

 10.55 105.5 10 منخفضي التحصيل ضابطة
49.5 0.038 0.970 

غير دالة 
 إحصائياً

 10.35 103.5 10 مرتفعي التحصيل تجريبية

 10.65 106.5 10 مرتفعي التحصيل ضابطة
48.5 0.115 0.908 

غير دالة 
 إحصائياً

وهذا ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة       " Z"أن قيمة   ) 22(يتضح من الجدول    
 في هـذا    المجموعتين التجريبية والضابطة  أفراد  يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين         

  . في التحصيل القبلي في االختبار المعد للتصورات البديلةتين متكافئتان المجموعأي أن، المتغير

 :إجراءات الدراسة . 6
  :تملت الدراسة على الخطوات التالية اش

 بموضوع الدراسة الحالية ، وذلك من أجل التعـرف  ة المتعلقة التربويياتاإلطالع على األدب   -
الرياضـية   بـشكل عـام و       العلمية في تعلم المفاهيم     طالبعلى الصعوبات التي يواجهها ال    

التـصورات  بدراسـة  كموضوع خاص ، واإلطالع على الدراسات التي اهتمت بموضـوع      
  . البديلة

للطالب بعد االجتماع المعلم لتوضيح هذه االستراتيجية        التدريس باستراتيجية التعلم التوليدي    -
 ..وبيان خطواتها التنفيذية
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لمعرفة التصورات البديلة في وحدة الهندسة في كتاب الرياضيات          شخيصيختبار الت االإعداد   -
 .لدى طالب الصف الثامن األساسي

تـم   وقـد  ، مدرسة رأس الناقورة األساسية للبنين    من   عشوائية  بطريقة  الدراسة اختيار عينة  -
 . الضابطة األخرى المجموعة التجريبية وتقسيم العينة إلى مجموعتين  إحداهما

التأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في بعض المتغيرات المتوقع تأثرها على المتغير التـابع               -
 :حيث من  ) الرياضيةتنمية المفاهيم (

 .العمر الزمني  

 .التحصيل العام  

  .الرياضياتالتحصيل في  

 . واالجتماعي ياالقتصادالوضع  

  .الرياضياتالتكافؤ في اختبار تنمية مفاهيم  

  .تطبيق االستراتيجية قبل البتكافؤ مجموعتي الط 

 .تطبيق االستراتيجيةتكافؤ مجموعتي الطالب قبل  

  .خطوات االستراتيجيةالمشارك في التجربة ب تزويد المعلم -
على أفراد العينة الدراسية وذلـك      ) االختبار القبلي   ( تطبيق االختبار قبل إجراء التجربة       -

   دقيقـة  )60(جل التأكد من تكافؤ مجموعات عينة الدراسة وسـتلزم مـن الوقـت              أمن  
 . ومدى كفاءته في تحقيق األهداف المنشودة االستراتيجيةودراسة فاعلية 

 على المجموعـة التجريبيـة ، ودراسـة المجموعـة           جية التعلم التوليدي  استراتيتطبيق   -
  .الضابطة بالطريقة التقليدية  

 ذلك  و ،على أفراد عينة الدراسة   ) االختبار البعدي   ( تطبيق االختبار بعد إجراء التجربة       -
  . على تحصيل الطالب أثر استخدام استراتيجية التعلم التوليديللتعرف على 

 .بار وتقدير العالمات وجمع البيانات ، وتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها تصحيح االخت -

 .وضع توصيات الدراسة في ضوء نتائج الدراسة ، ثم تقديم مجموعة من المقترحات  -
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  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة . 7
  :  للتحقق من صحة فروض الدراسة استخدم الباحث

لتين الختبار صحة الفرض المتعلق بالفروق بين المجموعتين لعينتين مستق) ت(اختبار  -1
 . التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج المقترح

  2  ـ  م1م                                           
                =قيمة ت                          

2        ع
2 ع   +1

2                       
     ن      

  

  )82: 1998عفانة،                                                                        (
   )1ن ـ  ( 2=  درجات الحرية 

  : حيث أن 
  .    متوسط كل من العينتين2 ، م1م
  .   تباين كل من العينتين2 ، ع1ع

  ن    عدد أفراد كل عينة
ض المتعلق بالفروق بين المجموعات الفرعية وفر الختبار صحة ال(U)اختبار مان ويتني  -2

 .من المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق البرنامج المقترح

  
  
  

       
  
  
   

  )125: 1998عفانة،                                                                        (
  : حیث أن 

  .         حجم العينة األولى1ن
  .       حجم العينة الثانية   2ن

  .    مجموع رتب المتغير األول1مجـ ت
  .   مجموع رتب المتغير الثاني2مجـ ت

  .          فروق المتغير األول1يو
  .         فروق المتغير الثاني2يو

  1 تـ  مجـ )    1  + 1ن ( 1ن  +  2 ن1ن =  1يو
                           2 

  2 تمجــ   )    1  + 2ن ( 2ن  +  2 ن1ن =  2يو
                           2 
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  .معامل مربع إيتا للكشف عن فعالية البرنامج -3
):ت(في حالة اإلحصائي ) أ      

 
 

                         
  

  )42: 2000عفانة،                                                                       ( 
  2 ـ 2ن + 1ن= ح . بدرجات حرية د 

       ).  ت(قيمة ت المحسوبة عند استخدام اختبار = حيث أن  ت 
   ) : Z( الدرجة المعيارية في حالة) ب    

   
  
  
  
  

  )43: 2000عفانة،                                                    (                     
    .ويتني_  المحسوبة عند استخدام اختبار مان  Zقيمة  =  Z: حيث أن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2ت                                         
    =     2یتاا )ت(حجم التأثیر لإلحصائي 

ح           .د  +  2ت                                    

                                       Z2  
    =     )Z(حجم التأثیر لإلحصائي 

                                Z2    +    4 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
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، ومناقشة هذه النتـائج مـن       راسةيتناول هذا الفصل عرض النتائج التي كشفت عنها الد        
  .خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة

  :السؤال األول من أسئلة الدراسة عنإلجابة انتائج  ×

  :على والذي ينصاألول لإلجابة عن السؤال 
ما المفاهيم الرياضية المتوفرة في وحدة الهندسة من محتـوى الرياضـيات للـصف الثـامن                

  األساسي؟
 المفاهيم الرياضية المتضمنة داخل وحدة الهندسـة مـن كتـاب         قام الباحث بتحديد قائمة   

الرياضيات للصف الثامن األساسي، وبعد ذلك تم عرض قائمة المفاهيم الرياضية على مدرسـي              
للمساهمة في عملية تحليل ومراجعة القائمة ، ونـتج عـن           الرياضيات من ذوي الخبرة والكفاءة      

،  مفهومـا  20  وعددها    "الهندسة" السادسة   منة في الوحدة   المتض الرياضيةالتحليل قائمة بالمفاهيم    
  . )1( ملحق رقم ، و )72،73،74( وكما جاء في فصل اإلجراءات في صفحات

  :السؤال الثاني من أسئلة الدراسة إلجابة عنانتائج  ×

  :على والذي ينص ثانياللإلجابة عن السؤال 
   لدى طالب الصف الثامن األساسي؟التصورات البديلة لبعض المفاهيم الرياضية الموجودةما

من " الهندسة" برصد التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية في الوحدة السادسة          قام الباحث     
خالل تحليل إجابات الطالب على البدائل المتاحة في اختبار تشخيص التصورات البديلة والتي تم              

مـن أن التـصور البـديل ممتلـك         فأكثر من إجمالي العينة وذلك للتأكد       %)  30(تكرارها لدي   
فـي  و ،)74(وكما جاء في فصل اإلجراءات صفحة،  وشائعوموجود لدى الطالب بصورة حقيقية    

  .)3(ملحق رقم تصوراً بديالً انظر ) 15(وكان عددها )6(جدول رقم 

  :السؤال الثالث من أسئلة الدراسة إلجابة عنانتائج  ×
  : على ما يلينص الذي يو

لة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية هل توجد فروق ذات دال
 التصورات البديلة البعدي  تشخيصومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار

  للمفاهيم الرياضية ؟
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  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية 

 متوسط درجـات     بين  ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       "
 .  "البعديالتصورات البديلة   تشخيصالطالب في المجموعتين الضابطة و التجريبية في اختبار

 حساب متوسط درجات الطالب واالنحراف المعياري       تموللتحقق من صحة هذا الفرض      
ـ   "ت" اختبـار  اسـتخدام  وتـم   لكل من المجموعتين التجريبية والـضابطة،       ستقلتينلعينتـين م

T. test independent sample" "   للتعرف إلى الفروق بين متوسط درجات الطالب فـي كـل ،
  .نتائج هذا الفرضيوضح ) 23(والجدول من المجموعتين، 

  )23(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين المجموعتين الضابطة " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

   التصورات البديلة  تشخيصدي في اختباروالتجريبية في التطبيق البع

 المتوسط العدد مجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

"ت"قيمة  قيمة  
 الداللة

 مستوى الداللة

 4.845 23.806 36 تجريبية

 4.557 12.083 36 ضابطة
 0.01دالة عند  0.000 10.574

2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 70(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   
2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 70(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة   

الجدولية، وهذا يدل   " ت"المحسوبة أكبر من قيمة     " ت"أن قيمة   السابق  يتضح من الجدول    
 درجات الطـالب فـي      بين متوسطات ) 0.01(دال إحصائياً عند مستوى داللة      على وجود فرق    

 لـصالح   باستراتيجية الـتعلم التوليـدي     التدريسلمجموعة الضابطة بعد    المجموعة التجريبية وا  
 ال  توجد فـروق      "  أنه المجموعة التجريبية، مما يعني رفض الفرض الصفري الذي ينص على         

 درجـات الطـالب فـي       ي بـين متوسـط     ) α ≥ 0.05(  ذات داللة إحصائية عند مـستوى       
، وقبـول   "البعـدي التـصورات البديلـة      ص تشخي المجموعتين الضابطة و التجريبية في اختبار     

  .الفرض البديل
 )  α ≥ 0.05( وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى داللـة           

لعينتـين  " ت"في تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم الرياضية وذلـك باسـتخدام اختبـار              
 فـي تعـديل     تيجية الـتعلم التوليـدي    السـترا ، وهذا يدل على الدور الكبير       )T-test (مستقلتين

ويمكـن   ، األساسـي الثامن للصف الرياضية في وحدة الهندسةالتصورات البديلة لبعض المفاهيم  
  :تفسير ذلك من منطلق األسباب التالية
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باعتبارها طريقـة تعليميـة جديـدة لهـا         ،  تجاوب الطالب مع استراتيجية التعلم التوليدي      •
 .ة التعليمية التقليديةخطواتها التي تختلف عن الطريق

 ومحاولة تـصحيح   رفةتجاوب الطالب للعمل في مجموعات، وهذا يسهل عليهم تبادل المع          •
 .التصورات البديلة والخطأ فيما بينهم

 .تشجيع الطلبة منخفضي التحصيل للمشاركة مع زمالءهم ومحاولة إبداء الرأي  •

مجموعة كل حسب تفكيره وقدرته     تعطي استراتيجية التعلم التوليدي دوراً لكل طالب في ال         •
 .على التفاعل مع أفراد مجموعته

هذه النتيجة توضح أثر استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في عالج التـصورات البديلـة            •
 .والخاطئة لدى الطالب

وهذا يوضح دور استراتيجية التعلم التوليدي في عالج التصورات البديلة لدى الطـالب              
  .قة التقليدية، وسرعة تجاوب الطالب معهاواختالفها عن الطري

η2"مربع إيتا   حساب  من خالل    ولقد قام الباحث بحساب حجم التأثير     
 المعادلة  باستخدام"   

  :التالية
t2 

t2 + df =  η2 

  ) 24(جدول 
 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

  حجم التأثير
  ة المستخدمةاألدا

  كبير  متوسط  صغير
η 2 0.01  0.06  0.14  

  )25(جدول 
  وحجم التأثير وقيمة " η 2" و  ”ت“قيمة يبين 

  T η 2 حجم التأثير 

 كبير 0.351 6.155 تذكر

 كبير 0.405 6.909 فهم

 كبير 0.544 9.140 تطبيق

 كبير 0.326 5.821 تحليل

 كبير 0.615 10.574 الدرجة الكلية

  .أن حجم تأثير البرنامج كبير بمقارنة معامل إيتا المحسوبة بالمفترضة يتبين       
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  :السؤال الرابع من أسئلة الدراسة إلجابة عنانتائج  ×
  : على ما يلينص الذي يو

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعـة التجريبيـة             
المجموعة الضابطة في اختبار تـشخيص التـصورات البديلـة    مرتفعي التحصيل وأقرانهم في    
  البعدي للمفاهيم الرياضية ؟

   :ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية 

 بين متوسط درجات     ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       " 
  تـشخيص   فـي اختبـار     المجموعتين الـضابطة و التجريبيـة      الطالب مرتفعي التحصيل في   

  "التصورات البديلة البعدي

 Mann-Whitney Testوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 
درجات تحصيل الطالب ذوي التحصيل المرتفع في المجموعتين التجريبيـة      متوسط  للمقارنة بين   

خدام اسـتراتيجية الـتعلم     الرياضية باست للمفاهيم  لبعض  والضابطة في تعديل التصورات البديلة      
  .يوضح نتائج هذا الفرض) 26(الجدول  ، والتوليدي

   )26(الجدول 

 ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في التحصيل (Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
 في االختبار البعدي المعد للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة

 لعددا المجموعة
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

قيمة 
U 

قيمة   Zقيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

 15.5 155 10 مرتفعي التحصيل تجريبية

 5.5 55 10 مرتفعي التحصيل ضابطة
دالة عند  0.000 3.817 0

0.01 

وهـذا  ) 0.01(دالة إحصائياً عند مستوى داللـة       " Z" أن قيمة السابق  يتضح من الجدول    
وجـد فـروق ذات داللـة       ت، وقبول الفرض البديل،  بمعنى أنـه         الفرض الصفري يعني رفض   
طـالب مرتفعـي التحـصيل فـي     المتوسط درجات بين    )α = 0.01(  مستوى   إحصائية عند 

 التصورات البديلة تُعـزى     تشخيص طالب المجموعة الضابطة، في اختبار    التجريبية و المجموعة  
  .لصالح طالب المجموعة التجريبيةالستخدام استراتيجية التعلم التوليدي 
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تشير نتائج الفرض الثاني إلى تفوق الطالب مرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبيـة             
 أي أن    البعـدي،   التـصورات البديلـة     تشخيص على أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار      

 الطـالب مرتفعـي     استخدام استراتيجية التعلم التوليدي أدت إلى تعديل التصورات البديلة لـدى          
  :ذلك من منطلق األسباب التاليةالتحصيل ويمكن تفسير 

أن هذه الفئة من الطالب لديهم القدرة بشكل أكبر على إدراك المفاهيم والعالقـات بينهـا                  •
 الصحيحة بخالف ما يعتقدونه، ممـا يعنـي        الرياضيةوبالتالي القدرة على استقبال التفسيرات      

 الصحيحة والذي يساعد على تعديل التصورات البديلـة         ياضيةالراقتناعهم بصحة التفسيرات    
  . التي بحوزتهم بشكل أفضل مما سواهم من الطالب منخفضي التحصيلالرياضيةللمفاهيم 

تمتع هذه الفئة من الطالب بروح التحدي، والفضول فـي معرفـة اإلجابـة الـصحيحة                  •
 أدوات ووسـائل المـشوقة مـن   وفر لهم العناصر  استراتيجية التعلم التوليدي ت   وخصوصاً أن   

 والتي تستثير دافعيتهم  وفضولهم وجذب اهتمامهم نحـو معرفـة التـصور              مناقشةوحركة و 
 .الرياضي الصحيح للمفهوم رياضيال

إن تقديم مفهوم رياضي يخالف تصورات الطالب يثير الفضول ويدفع الطـالب مرتفعـي            •
 . التحصيل للبحث عن المفهوم الصحيح

قدرة الطالب مرتفعي التحصيل على استدعاء الخبرات السابقة وربطهـا          تشير النتائج إلى     •
بالخبرات الجديدة ربطاً ذا معنى، مما يساعدهم في فهم التفسيرات الرياضية الصحيحة وإعادة             

 .تشكيل المعرفة الجديدة في بنيتهم المعرفية

ب مرتفعـي    في تعديل التصورات البديلة لدى الطـال       االستراتجيةهذه النتيجة توضح أثر      •
 بناء على سرعتهم الشخصية، وهذا يراعي       التدريسالتحصيل، ويوفر لهم السير المناسب في       

 .الفروق الفردية بين الطالب

تمتع هذه الفئة من الطالب بروح المنافسة، وبعض المهارات التفكيرية ومهارة االتـصال              •
راتيجية، ومـن خـالل     والتواصل ، وقد تم مالحظة ذلك من خالل تفاعلهم مع خطوات االست           

 .حرصهم على المناقشة واالستفسار وتغيير المفهوم

وهذا يوضح دور استراتيجية التعلم التوليدي في تلبيـة احتياجـات الطـالب مرتفعـي                   
  . العقلية المختلفةالتحصيل وتهيئة الجو المناسب لهم للتفاعل النشط واالستخدام األمثل لقدراتهم
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  :باستخدام المعادلة التالية"   η 2"باحث بحساب مربع إيتا  حجم التأثير قام الوإليجاد
  

  2ز

η 2  = 
 4+  2ز

 )43: 2000عفانة، (                                                      

   )27( جدول 
 η 2الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لـ 

 حجم التأثير
 األداة المستخدمة

 كبير متوسط صغير

η 2 0.01 0.06 0.14 

 )38: 2000عفانة، (                                                                                          

  .للدرجة الكلية لالختباريوضح حجم التأثير ) 28(الجدول                

  )28(الجدول 
  للدرجة الكلية لالختبار أثير وحجم الت"  η 2 "قيمةو" Z"قيمة 

 حجم التأثير Z Z2 Z2  + 4 η 2 األبعاد
 كبير 0.647 11.322 7.322 2.706 تذكر

 كبير 0.732 14.936 10.936 3.307 فهم

 كبير 0.748 15.882 11.882 3.447 تطبيق

 كبير 0.651 11.453 7.453 2.73 تحليل

 ركبي 0.785 18.569 14.569 3.817 الدرجة الكلية

  .تأثير كبيرالأن حجم              بمقارنة معامل إيتا المحسوبة بالمفترضة يتبين
  )43-38: 2000عفانة، (                                                                             
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  :السؤال الخامس من أسئلة الدراسة إلجابة عنانتائج  ×
  : على ما يلينص الذي يو

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعـة التجريبيـة            هل ت 
منخفضي التحصيل وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار تشخيص التـصورات البديلـة             

  البعدي للمفاهيم الرياضية ؟

  :ولإلجابة عن هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية 

 بين متوسط درجـات      )α ≥ 0.05(  عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        "   
تـشخيص  اختبـار   فـي    التحصيل في المجموعتين الـضابطة و التجريبيـة          يالطالب منخفض 

  ".  البعديالتصورات البديلة

 Mann-Whitney Testوللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبار 
 فـي المجمـوعتين التجريبيـة       خفضالمنللمقارنة بين درجات تحصيل الطالب ذوي التحصيل        

اسـتراتيجية الـتعلم     باستخدام   ةالرياضيلمفاهيم  لبعض ا والضابطة في تعديل التصورات البديلة      
  .يوضح نتائج هذا الفرض) 29(والجدول التوليدي 

  )29(الجدول 

صيل في  ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في التح(Z) وقيمة (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
  االختبار البعدي المعد للدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة

مجموع   العدد المجموعة
 الرتب

متوسط 
 الرتب

قيمة 
U 

قيمة   Zقيمة 
  الداللة

مستوى 
 الداللة

 15.5 155 10 منخفضي التحصيل تجريبية

 5.5 55 10 منخفضي التحصيل ضابطة
0 3.807 0.000 

دالة عند 
0.01 
 

وهـذا  ) 0.01(دالة إحصائياً عند مستوى داللـة       " Z" أن قيمة ) 29(يتضح من الجدول    
يعني رفض الفرض الصفري، و قبول الفرض البديل،  بمعنى أنـه يوجـد فـروق ذات داللـة              

طالب منخفـضي التحـصيل فـي       المتوسط درجات   بين     )α = 0.01(  مستوى   إحصائية عند 
 التـصورات البديلـة      تشخيص المجموعة الضابطة، في اختبار     في وأقرانهمالتجريبية  المجموعة  

وهـذا يعنـي أن     . تُعزى الستخدام استراتيجية التعلم التوليدي لصالح طالب المجموعة التجريبية        
لـبعض  التـصورات البديلـة      أثر واضح في تعديل      ا كان له  استخدام استراتيجية التعلم التوليدي   
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صيل في المجموعة التجريبيـة مقابـل أقـرانهم فـي           الرياضية للطالب منخفضي التح   لمفاهيم  ا
  :ويمكن تفسير ذلك من منطلق األسباب التالية، المجموعة الضابطة

ـ      استراتيجية التعلم التوليدي  أن   • الب، ويعطـي دوراً لكـل       يراعي الفروق الفردية بين الط
  .على التفاعل مع أفراد مجموعتهطالب في المجموعة كل حسب تفكيره وقدرته 

ن استراتيجية التعلم التوليدي تعمل على تحفيز الطالب ، وهذا يؤدي إلى تعزيز ثقـة               كما أ  •
 . الرياضية بدقةالطالب في النجاح وفهم المفاهيم

  .تعمل على تعزيز ثقة المتعلم بنفسه عندما يكتشف تصورات بديلة حول موضوع ما •

 نوعين من العالقات لفهم     تعمل هذه االستراتيجية بواسطة المعلم إلى اإلشارة للمتعلمين إلى         •
المادة العلمية، أولها العالقات بين المفاهيم التي تم تعلمها، وثانيها العالقات بين هذه المفـاهيم               
وخبراتهم السابقة، وذلك من خالل مخططات المفاهيم والرسوم والصور واألشكال والعروض           

 .والبراهين وغيرها لتسهيل التعلم

 غير متوفرة في نظـام التـدريس التقليـدي، فـالمعلم ال             المميزاتمع مالحظة أن هذه         
يستطيع أن يعطي كل طالب الوقت الذي يحتاجه في الشرح والتوضيح، وال تستطيع طريقـة               

   .مراعاة الفروق الفرديةالتدريس التقليدية 

  .للدرجة الكلية لالختباريوضح حجم التأثير ) 30(الجدول 

  )30(الجدول 

 حجم التأثير للدرجة الكلية لالختبار و"  η 2"وقيمة " Z"قيمة 

 حجم التأثير Z Z2 Z2  + 4 η 2 األبعاد
 كبير 0.664 11.919 7.919 2.814 تذكر
 كبير 0.727 14.634 10.634 3.261 فهم

 كبير 0.731 14.850 10.850 3.294 تطبيق
 كبير 0.741 15.458 11.458 3.385 تحليل

 كبير 0.784 18.493 14.493 3.807 الدرجة الكلية

  .تأثير كبيرالأن حجم  بمقارنة معامل إيتا المحسوبة بالمفترضة يتبين            
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  :تعقيب على النتائج 

 بـين متوسـط   إحـصائية رى الباحث أن النتائج أسفرت عن وجود فروق ذات داللـة           ي
ـ   المجموعة الضابطة في اخت     طالب المجموعة التجريبية و متوسط درجات       البدرجات ط   ارب

 نجاح االستراتيجية في تعـديل التـصورات   وهذا يدل على التصورات البديلة البعدي ،     تشخيص
تدلل على نجاح االستراتيجية في تحقيق أهدافها        أنها   ، كما التجريبيةفي المجموعة   للطالب  البديلة  

ـ        الطالب، وتحقيق  فضول و دافعية     إثارةونجاحها في    م لتطـوير     المناخ الـصفي المالئـم له
  . و تعديلهاهيمهممفا

طـالب   التي يكتسبها ال   الرياضية أن التصورات البديلة للمفاهيم       أيضاً ويتضح من النتائج  
متماسكة، لذا  غير  ثابتة و غير  أو بعد تلقيهم تعليماً مقصوداً، تكون       " المعرفة القبلية    " التي تسمى 

اتيجياتها لمـساعدة   يجب أخذ هذه التصورات بعين االعتبار في تصميم أساليب التدريس واسـتر           
  . الدقيقة لهم والرياضيةيةم على التخلص منها و تقديم وجهات النظر العلالطالب

  
 بحيـث تعمـل هـذه        ، جديـدة  ضرورة تطوير استراتيجيات تدريسية      يرى الباحث كما  

، وجعل  )الطريقة التقليدية أو العادية     ( االستراتيجيات على تغير الجو التعليمي المحيط بالطالب        
  . الب أكثر  مشاركة في العملية التعليمية التعلميةالط

  :توصيات الدراسة

  : وهي تالتوصيا الدراسة، تم وضع عدد من إليهابناء على النتائج التي توصلت 
 لقدرتها علـى إثـارة      الب للط الرياضيات في تدريس    التعلم التوليدي   إستراتيجية يفتوظ . 1

 .التفكير لديهم

 أنمـاط التـصورات البديلـة للمفـاهيم     شخيصية للكشف عن  االهتمام بإعداد اختبارات ت    . 2
 . في المراحل التعليمية المختلفةالرياضيات لدى دارسي رياضيةال

 لتدريبهم على كيفيـة الكـشف عـن         لمعلمي الرياضيات العمل على عقد ورشات عمل       . 3
 . لدى الطلبةالرياضيةالتصورات البديلة للمفاهيم 

 من التـصورات البديلـة للمفـاهيم    اًالتربية جزءتضمين مساقات طرق التدريس بكليات    . 4
 ". أساليب عالجها –تشخيصها  "الرياضية

يمكـن  حتـى   بحريـة تامـة   رياضـية  المفاهيمهملتعبير عن أرائهم و   ل البتشجيع الط  . 5
 .رياضيةاستكشاف التصورات البديلة للمفاهيم ال
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يس الحـديث    على استخدام اسـتراتيجيات التـدر      الرياضياتالعمل على تدريب معلمي      . 6
 .التعلم التوليديالقائمة على أفكار النظرية البنائية، و التي منها إستراتيجية 

الخبرات الذاتية للطلبة، والعمل علـى  و بالحياة اليومية   الرياضياتربط منهج   العمل على    . 7
 .العلومو الرياضيات تحقيق التكامل بين مناهج 

، مهـارات التفكيـر العلمـي       اسـية األس الرياضية الطلبة المهارات    إكسابالعمل على    . 8
 . والمتكاملاألساسيوعمليات العلم 

  :مقترحات الدراسة 

  : الدراسة الحالية ونتائجها، يمكن اقتراح الدراسات و البحوث التاليةأهداففي ضوء 
 فـي   رياضـيات  ال  لـدى دارسـي    رياضيةدراسة وتشخيص التصورات البديلة للمفاهيم ال      . 1

 . مختلفةمريةع ومراحل أخرىرياضية موضوعات 

 فـي   العلمية في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم       التعلم التوليدي  ةاستراتيجيدراسة فعالية    . 2
 .مواد دراسية أخرى

 الرياضـية  في تعديل التصورات البديلة للمفـاهيم     التعلم التوليدي دراسة فعالية استراتيجية     . 3
 .في مراحل تعليمية مختلفة

 الرياضـية  في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم       م التوليدي التعلدراسة فعالية استراتيجية      . 4
 . أخرى تنطلق من أفكار النظرية البنائيةاستراتيجياتمقارنة ب

ن تـصورات   يدراسة تحليلية تكوينية لمحتوى مناهج الرياضيات و مدى تأثيرها على تكو           . 5
 .لمفاهيم الرياضة لدى الطلبةلبديلة 
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  المراجع

  :المراجع العربية: أوالً

 .القرآن الكريم ) 1

 .، بيروت، المكتب اإلسالميمسند اإلمام أحمد بن حنبل: ابن حنبل، أحمد  ) 2

األخطاء الشائعة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي فـي تعلـم      ): 1999(خير، مدحت   لأبو ا  ) 3
 مجلة كلية التربية، كلية التربية بأسيوط، المجلـد         لعالجها،مفاهيم المجموعات ووضع مقترحات     

 .6، العدد 2

 ). 4811(حديث رقم) 872(، صاألدب: أبو داود ) 4

 .، غزة، مكتبة آفاق  دراسات في الفكر اإلسالمي):2006(أبو دف، محمود خليل ) 5

، دار الفرقـان، عمـان،      4، ط الرياضيات منهاجها أصول تدريسها   ): 1990(أبو زينة، فريد   ) 6
 .األردن

برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في المفـاهيم الجبريـة          ): 2001(أبو عطايا، أشرف   ) 7
، برنامج الدراسات العليا    )غير منشورة (، رسالة ماجستير  لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة     

 . كلية التربية، جامعة عين شمس وكلية التربية، جامعة األقصى-المشترك

ثر استخدام نموذج بايبي في تدريس العلوم لتعديل التصورات البديلة          أ): 2006(أحمد، آمال  ) 8
 30(، الجمعية المصرية للتربية العملية، المؤتمر العلمـي العاشـر           حول بعض المفاهيم العلمية   

 .، المجلد األول) أغسطس1 –يوليو 

ض أثر تدريس الميكانيكا على تصحيح المفهوم الخاطئة لـبع        ) : 2002(أحمد، عبد الكريم     ) 9
مفاهيمها وتنمية االتجاهات نحوها لدى الطلبة المعلمين بقسم الفيزياء بكلية التربيـة جامعـة              

، دراسات في المناهج وطرق التدريس، المعية المصرية للمناهج وطرق التـدريس، العـدد              تعز
 .، كلية التربية، جامعة عين شمس)82(

عالية إسـتراتيجية مقترحـة     ف): 2000(إسماعيل، ماهر صبري، تاج الدين، إبراهيم محمد         ) 10
قائمة على بعض نماذج التعلم البنائي وخرائط أساليب التعلم في تعديل األفكار البديلـة حـول                
مفاهيم ميكانيكا الكم وأثرها على أساليب التعلم لدى معلمات العلـوم قبـل الخدمـة بالمملكـة      
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، السنة  )77( الرياض، العدد  ، رسالة الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج،        السعودية
 .هـ1421

أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى          ): 2008(األسمر، رائد    ) 11
 –، الجامعة اإلسـالمية     )غير منشورة (، رسالة ماجستير  طلبة الصف السادس واتجاهاتهم نحوها    

 .غزة

صـحيح  ): 2001(بن بردزبة الجعفي البخاري، أبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ا       ) 12
 .دار التقوى للتراث: ، الجزء األول، مصرالبخاري

 .، مكتبة دار المعرفة، بيروتصحيح البخاري): 1987(البخاري، اإلمام أبي عبد اهللا ) 13

أثر استخدام إستراتيجية المتناقضات فـي تعـديل التـصورات          ): 2006(البلبيسي، اعتماد    ) 14
غيـر  (، رسـالة ماجـستير    ة لدى طالبات الصف العاشر األساسي     البديلة لبعض المفاهيم العلمي   

 . غزة–، الجامعة اإلسالمية )منشورة

فعالية التدريس وفقاً لنظرية فيجوتسكي في اكتـساب        ): 2006(الدواهيدي، عزمي عطية     ) 15
، الجامعـة   ) غير منشورة (، رسالة ماجستير    بعض المفاهيم البيئية لدى طالبات جامعة األقصى      

 . غزة–اإلسالمية 

 .مكتبة الفالح: ، الكويت2، طمقدمة في تدريس العلوم): 1994(الدمرداش، صبري، ) 16

إستراتيجية مقترحة لتعديل بعـض التـصورات البيئيـة         ): 1998(الرافعي، محب محمود     ) 17
، مجلة  الخاطئة لدى طالبات قسمي علم النبات والحيوان بكلية التربية األقسام العلمية بالرياض           

 ).4(، العدد )1(الجمعية المصرية للتربية العلمية، جامعة عين شمس، المجلدالتربية العلمية، 

فاعلية إستراتيجية التشبيهات في تعديل التصورات البديلة       ) : 2005(الرفيدي، حسن محمد   ) 18
، رسـالة   عن المفاهيم العلمية لدى طـالب الـصف الـسادس االبتـدائي بمحافظـة القنفـذة               

 . غزة–سالمية ، الجامعة اإل)غير منشورة(ماجستير

مدى معالجة مقررات العلوم للظواهر الطبيعية وتصورات       ): 1994( السعدي، عبد الرحمن   ) 19
، الجمعيـة المـصرية للمنـاهج وطـرق         الطالب عنها، دراسات في المناهج وطرق التدريس      

 ).26(التدريس، العدد
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فـي إطـار   ) CD_ ROMS(توظيف اسطوانات الليزر المدمجة ): 2002( السيد، يسري ) 20
تعلم الموديولي وأثره في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية والرضـا عـن الدراسـة         ال

، )5(، مجلة التربية العملية، الجمعية المصرية للتربية العلميـة، المجلـد  بمراكز االنتساب الموجه  
 .، كلية التربية، جامعة عين شمس)4(العدد

كمبيوتر لعالج أخطاء فهم بعض مفاهيم      استخدام ال ): 1999(العطار، محمد وفودة، إبراهيم    ) 21
، الكيمياء الكهربية والعمليات المتصلة بها لدى شعبة الطبيعة والكيمياء بكلية التربيـة ببنهـا             

، جامعـة عـين   )1(، العـدد )2(مجلة التربية العلمية، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلـد    
 .شمس، القاهرة

ب العملية في تصويب التصورات البديلة حول بعض        فعالية التجار ): 2001(العطار، محمد  ) 22
، مجلة التربية العلميـة، الجمعيـة المـصرية للتربيـة           المفاهيم الكهربية لدى الطالب المعلمين    

 .، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة)3(، العدد)4(العلمية، المجلد

بالمرحلة االبتدائيـة   مفاهيم األرض والفضاء لدى معلمي العلوم       ): 2002( العطار، محمد  ) 23
، دراسات في المناهج وطـرق التـدريس، الجمعيـة         )دراسة تشخيصية وتصور مقترح للعالج    (

 .، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرة)80(المصرية للمناهج وطرق التدريس، العدد

 .القاهرة، دار الحديث إحياء علوم القرآن، ):2004(الغزالي، أبي حامد ) 24

 األخطـاء أثر تدريس الكيمياء بـالخرائط المعرفيـة علـى تقـويم     ): 2002(الفرا، معمر   ) 25
، )غيـر منـشورة  ( رسالة ماجستير المفاهيمية وخفض قلق االختبار لدى تالميذ الصف التاسع،      

 .برنامج الدراسات المشترك بين كلية التربية ، جامعة عين شمس وكلية التربية، جامعة األقصى

يجيات التغير المفهومي لبعض المفاهيم الرياضية لدى       أثر استرات ): 1998(الكرش، محمد    ) 26
، عـدد خـاص بأنـشطة    طالب الصف األول اإلعدادي، دراسات في المناهج وطرق التـدريس     

 .   يوليو، القاهرة29-28المؤتمر العلمي العاشر في الفترة من 

مفاهيم خاطئة بخصوص مبادئ البيئـة واألصـل التكـويني          ): 1994(الكيالني، صفا زيد   ) 27
 .، األردن)21(، دراسات، المجلد مادة الحيةلل

 .مكتبة العبيكان: ، الرياض تدريس العلوم تأصيل وتحديث): 1999(المحيسن، إبراهيم  ) 28

تدريس العلوم من خالل األفكار البديلة التي يحملهـا         ): 2003(المومني، إبراهيم وآخرون     ) 29
 .، الجامعة األردنية2، العدد 300 دراسات، العلوم التربوية، المجلد طلبة المرحلة األساسية،
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، بيـروت    4طريـاض الـصالحين،   ): 1986(النووي الدمشقي، أبي زكريا يحيى بن شرف       ) 30
 . مؤسسة الرسالة

التعرف على األخطاء المفاهيمية لدى طالبات الصف األول        ): 2004(أمبو سعيدي، عبد اهللا    ) 31
، مجلـة البحـوث     لبنائيـة الثانوي بمحافظة مسقط في مادة األحياء باستخدام شبكة التواصل ا         

 ).25(التربوية، جامعة قطر، العدد

أثر استراتيجيات التغير المفاهيمي فـي تغييـر        ): 2004( بعارة، حسين والطراونة، محمد    ) 32
، دراسات العلـوم    المفاهيم البديلة المتعلقة بمفهوم الطاقة الميكانيكية لدى طالب الصف التاسع         

 .معة األردنية، الجا)1(، العدد )31(التربوية، المجلد

األخطاء الشائعة في كتابة المعادلة الكيميائية لدى معلمي العلوم         ): 2003(بيومي، مصطفى  ) 33
 .دراسات في المناهج وطرق التدريس، جامعة األقصىوطالب الصف الثالث اإلعدادي، 

، مجلة دراسـات    نمو المفاهيم عند عينة من األطفال األردنيين      ): 1984( توق، محي الدين   ) 34
 .االجتماعية والتربية، الجامعة األردنية، المجلد الحادي عشر، العدد الثانيالعلوم 

تقويم تحصيل طالب الصف الرابع بـدور المعلمـين         ): 1978(خراش، صالح عبد السالم      ) 35
، رسالة ماجستير غـي منـشورة، كليـة         للمفاهيم المتضمنة في مقررات الرياضيات المعاصرة     

 . البنات، جامعة عين شمس، القاهرة

تقويم تحصيل التالميذ في التعليم األساسي للصف الـسابع         ): 1984(حسن، محمود محمد     ) 36
، رسالة ماجستير غيـر منـشورة، كليـة         لبعض المفاهيم المتضمنة بمقرر الرياضيات المطورة     

 .التربية بقنا

فاعلية بعض اإلستراتيجيات التدريسية على تحصيل تالميـذ  ): 1996(حسن، ياسمين زيدان  ) 37
 ي اإلعدادي في القدرات التحصيلية المختلفة لمفاهيم بعـض األشـكال الرباعيــة      الصف الثان 

، )19(مجلـة البحث في التربيـة وعـلم النفس، كليـة التربيـة، جامعــة المنيــا المجلـد         
  ).3(العدد

تصويب التصورات الخاطئة لدى طالبات المرحلتين الثانويـة        ): 1993(حسين، عبد المنعم   ) 38
 ).36(، مجلة التربية، تربية األزهر، العددوة والقانون الثالث لنيوتنوالجامعية عن الق
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، غـزة، مكتبـة   رؤية معاصرة في مبادئ التدريس العامـة ): 2008(حلس، داوود درويش   ) 39
 . آفاق

تحليل التصورات البديلة وأسباب تكونها لـدى تالميـذ المرحلـة           ): 1998(زيتون، كمال  ) 40
) 2(أغسطس، المجلـد  ) 5-2(لعملية، المؤتمر العلمي الثاني   ، الجمعية المصرية للتربية ا    اإلعدادية

 .ةاإلسماعيلي

 .دار الكتب: ، القاهرةتدريس العلوم للفهم رؤية بنائية): 2002(زيتون، كمال ) 41

 التعليم والتدريس من منظـور النظريـة البنائيـة         ): 2003(زيتون، حسن وزيتون، كمال      ) 42
 .عالم الكتب: القاهرة

ليب النبي صلى اهللا عليه وسلم في تصحيح الخطأ عند الصحابة           أسا): 2001(سالمة، سالم    ) 43
 ).6(، مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية، العددرضوان اهللا عليهم

تشخيص األخطاء المفاهيمية لدى طلبـة الـصفين الـسابع          ): 1996( شاهين، أحمد أكرم   ) 44
، كليـة التربيـة، الجامعـة       )رةغير منشو (، رسالة ماجستير  والتاسع والمتعلقة بمفهوم الحرارة   

 .األردنية

أثر استراتيجيات التغير المفهومي الصفية لبعض المفاهيم الكيميائية        ): 2000( شبر، خليل  ) 45
 .، البحرين3()، الجزء)24(، مجلة كلية التربية، العددلدى طالب الصف األول الثانوي العلمي

لة لبعض المفاهيم العلميـة     تصحيح التصورات البدي  ): 1998(شهاب، منى والجندي، أمينة    ) 46
 لطالب الصف األول الثانوي في مـادة الفيزيـاء    Vباستخدام نموذجي التعلم البنائي والشكل 

يوليـو،  )28-25(، الجمعية المصرية للتربية العملية، المؤتمر العلمي الثالـث        واتجاهاتهم نحوها 
 .ةاإلسماعيلي) 2(المجلد

 استراتيجيات التغير المفهـومي الـصفية       أثر): 1994( صباريني، محمد والخطيب، قاسم    ) 47
، رسالة الخليج العربي،    لبعض المفاهيم الفيزيائية لدى الطالب في الصف األول الثانوي العلمي         

 ).49(العدد

فعالية خرائط الصراع المعرفي في تـصحيح التـصورات البديلـة           ): 2006(طلبة، إيهاب    ) 48
، مجلة التربية العلمية،    صف األول الثانوي  لبعض المفاهيم وحل المسائل الفيزيائية لدى طالب ال       

 ).1(، العدد )9(الجمعية المصرية للتربية العملية، المجلد 
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:  القـاهرة  ،طبيعة العلم رؤية إسالمية تطبيقية في تعليم العلوم       ): 2002(عبد الحليم، إسالم     ) 49
 .عالم الكتب

ات أطفـال   دور الصراع المعرفي في تغييـر تـصور       ): 1991(عبد الحميد، عايدة سرور      ) 50
، المؤتمر السنوي الرابع للطفل المـصري،       الصف الخامس االبتدائي عن بعض المفاهيم العلمية      

الطفل المصري وتحديات القرن الحادي والعشرين، جامعة عين شمس مركز دراسات الطفولـة،             
 .463-443، إبريل، ص 27-30

دار الفكـر   :،القاهرة لوماالتجاهات الحديثة في تدريس الع    ): 2001(عبد السالم، عبد السالم    ) 51
 .العربي

فعالية التدريس وفقاً لنظريتي بياجيه فيجوتسكي في تحـصيل         ): 2000(عبد الكريم، سحر   ) 52
بعض المفاهيم الفيزيائية والقدرة على التفكير االستداللي الشكلي لدى طالبـات الـصف األول              

، "التربيـة العلميـة للجميـع     "، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المؤتمر العلمي الرابع         الثانوي
 . أغسطس3 – يوليو 31 ةباإلسماعيليالمجلد األول، القرية الرياضية 

التصورات الخاطئة لبعض المفاهيم البيئية لـدى فئـات   ): 2001(عبد المسيح، عبد المسيح    ) 53
، مجلـة كليـة التربيـة،       متنوعة من األفراد وتصويب بعضها لدى طالب المرحلـة الثانويـة          

 .، كلية التربية، جامعة عين شمس)5(لجزء، ا)25(العدد

تصويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لدى تالميذ المرحلة      ): 2000(عبده، فايز  ) 54
، جامعـة   )3(، العدد )3(، مجلة التربية العلمية، الجمعية المصرية للتربية العلمية، المجلد        االبتدائية

 .عين شمس

، مكتبة األنجلو المصرية، القـاهرة،     3، ط الرياضياتتربويات  ): 1998(عبيد، وليم وآخرون   ) 55
 .مصر

دار : ، عمان  أساليبه – أدواته   –البحث العلمي مفهومه    ): 1984(عبيدات، ذوقان وآخرون     ) 56
 .الفكر للنشر والتوزيع

، مطبعة مقـداد،     التدريس اإلستراتيجي للرياضيات الحديثة   ): 1995(عفانة، عزو إسماعيل   ) 57
 .فلسطينالجامعة اإلسالمية، غزة، 

 .مطبعة المقداد:  ، غزةاإلحصاء التربوي): 1998(عفانة، عزو إسماعيل  ) 58
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حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية النتائج        ): 2000(عفانة، عزو إسماعيل     ) 59
، مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية، جمعية البحـوث         في البحوث التربوية والنفسية   

 .الفلسطينية، العدد الثالثوالدراسات التربوية 

العالقة التبادلية بـين المعرفـة المفاهيميـة والمعرفـة          ): 2001(عفانة، عزو إسماعيل     ) 60
، مجلة البحوث والدراسات التربويـة الفلـسطينية، العـدد          اإلجرائية في تعليم وتعلم الرياضيات    

 .الخامس

الخطأ للمفاهيم الرياضـية  أثر ُأنموذج مقترح لعالج التصورات ): 2005(عفانة، عزو إسماعيل   )61
مؤتمر الطفل الفلـسطيني بـين      لدى الطالب منخفضي التحصيل في الصف السابع األساسي بغزة،          
 .غزة:عة اإلسالميةتحديات الواقع وطموحات المستقبل، المؤتمر التربوي الثاني، الجام

، ينالتدريس والتعلم بالـدماغ ذي الجـانب      ): 2008(عفانة، عزو إسماعيل،الجيش، يوسف      ) 62
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- 113 -  
  

  :المراجع األجنبية: ثانياًً

1) Adams, Thomasenia Lott (1995): The effects of Graphing 
Calculators And Amodel for Conceptul Change on Community 
College Algebra Students Concept of Function, AAC9431900, por 
Quest, Dissertation Abstracts. 

2) Alexopoulou, E & Driver, R (1996): Small Group Discussion in 
Physics: Peer Interaction Modes in Pair and Four, Journal of Research in 
Science Teaching, Vol. 33, No. 10. 

3) Bilss, J (1995): Piaget and After: The case of Learning Science, Studies 
in Science Education, 25, 139-172. 

4) Diane, K. C. (1990) : Identification of Students Errors Made in 
Solution of Equation, Dissertation Abstracts International, Vol. 50, No. 
12. 

5) Chi,M & Roscoe, R.(2002): The Process and Challenges of Conceptual 
Change. In M.Limon & L. Mason (Eds). Reconsidering Conceptual 
Change, Issues in Theory and Practice Dordrecht: Kluwer. 

6) Griff, Steven J. Mc. (2000): Using written summaries as a generative 
learning strategy to increase comprehension of science text. College of 
Education, The Pennsylvania State University. 

7) Guerrero, Maria G. M. De &Villamil, Olga S. (2000): A ctivation The 
zpd: Mutual scaffolding in L2 peer revision. The Midern Language 
Journal, 84, i. 

8) Harland, Tony(2003): Vygotsky's zone of proximal Development and 
problem-based learning: linking a theoretical concept with practice through 
action research. Teaching in higher education, vol. 8, no. 2. 

9) How, A.C (1996): Development of Science Concept within A 
Vygotskian Framework, Science Education, 80(1)..  

10) Jones, M. G. , Rua, M. J. &Crater, G. (1998): Science Teaching 
Conceptual Growth with Vygotsky's Zone of Proximal Development, 
Journal of Research in Science Teaching, Voi. 35, No. 9, pp967 -985. 



                                                                      

- 114 -  
  

11) Fensham, P., Gun stone, R. & R. White (1994): The Content of 
Science: A Constructivist Approach to its Teaching and Learning, 
London, The Falmer Press. 

12) Kearsley, Greg (1996): Learning with Software (Pedagogies and 
Practice Bock), from Social development theory(1. Vygotsky), http://trp. 
Psychology. Org/ vygotsky. html. 

13) Leong, Deborah J. & Bodrova, Elena (1995): Vygotsky's Zone of 
Proxinal Development. Of Primary Interest, Published co-operatively by 
the Colorado, Iowa, and Nebraska Departmebts of Education, Vol. 2  No. 
4. 

14) Luck, Rosemary (2001): Desiging Childrn's Software to Ensure 
Productive Interactivity Throuh Collaboration in the Zone of  Priximal 
Development (ZPD). Information Teahnology in Childhood Education, 
Article 5. 

15) Mahn, H. & Steiner, V. J. (1996): Sociocultural Approachel to Learning 
and Development: A vygotskian Framework. University of New Mexico. 

16) Mahn, H. (1999): Vygotsky's  Methodological Contribution to 
Sociocultural Theory. Remedial and Special education, Vol. 20, No. 6. 

17) Meijer, J. & Elshout, J.J.(2001): The Predictive and Discriminant 
Validity of the Zone of Proximal Development. British Journal of 
Educational Psychology, 71.93-113. 

18) Porter, Mary and Masingila, Joanna (1995): The Effects of Writing to 
Learn Mathematics on The Types of Error Students Make In A collage 
Calculus Class, the ERIC, database, 199291999/09. 

19) Richmond, G. & Striley, J. (1996): Making Meaning in Classrooms: 
Social Processes in Small-Group Discourse and Scientific Knowledge 
Building. Journal of Research in Science Teaching, Vol. 33, No. 8, 839-
858.  

20) Ryder, M. (1998): The World Wide Web and The Dialectics of 
Consciousness. International Society for Culture Research and Activity 
Theory, Aarhus, Denmark, june. 



                                                                      

- 115 -  
  

21) Scott, P (1998): Teacher Talk and Meaning Making in Science 
Classrom: AVygotskian Analysis and Review. Studies inScience 
Education, 32. 

22) Seifert, T. (1995): Human Learing and motivation. Reading. 1st . ed. 
St. John's: Memorial University. 

23) Shepardson, D. P. (1999): Learning Science in First Grad Science 
Activity: A Vygotskian Perspective. Science  Education, Vol. 83, No. 5.  

24) Suparno, Paulus (1996): Conceptual Change In Probability And 
Randommess of High School Student Using Computer Simulations, 
AAC9700653, pro Quest- Dissertation abstracts. 

25) Taber, Keiths (2003): Understanding Ionisation Energy: Ohysical, 
Chemical And Alternative Cookceptions, Chemistry Education 
Research And Praccatice, Vol. 4, No. 2. 

26) Tharp, R. G. & Gallimore, R. (1988): Four-Stage Model of ZPD. 
Rousing minds to life (p.35). University of Miami & Florida International 
University, from Chat Seminar. 

27) Varelas, M(1997): Third and Fourth Graders' conception of Repeated 
Trials and Best Representatives in Science Experiments. Journal of 
Research in Science Teaching, Vol. 31, No. 1. 

28) Vygotsky, L. S. (1978): Interaction between and development( M. 
Lopez-Morillas, Trans.). In M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, & E. 
Souberman(Eds.), Mind in society. 

29) Vygotsky, L. S. (1987): The Collected Works of L. S. Vygotsky. Vol. 
1, Problems of General Psychology. New York: Plenum. 

30) Vygotsky, L. S. (1987):Thinking and speech (N. Minick, Trans.). In 
R. W. Rieber & A. S. Carton (Eds.), The collected works of L. S. 
Vygotsky: Vol. 1. 

31) O'connell, Ann (1993) : Investigation The Relationship – between 
Conceptual and Procedural Errors in the Domain of Probability 
Problem Solving, The ERIC Database. 1992 – 1999/09. 



                                                                      

- 116 -  
  

32) Wittrock, M. (1989): Generative processes of comprehension,  
Education Psychologist, 24. 

33) Yung, B.H.W & Toa, P.k (2004): Advancing Pupils Within the 
Motivational Zone of Proximal Development: A case Study in Science 
Teaching, Klawer Academic Publishers, research in science education, 
34:403 – 426. The university of hong kong. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



                                                                      

- 117 -  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                      

- 118 -  
  

  )1(ملحق رقم 
من كتاب الرياضيات الجزء الثاني ) الهندسة ( قائمة المفاهيم المتضمنة في الوحدة السادسة 

   األساسيللصف الثامن
  الداللة اللفظية  المفهوم  م

  .مضلع له أربعة أضالع  الشكل الرباعي  1
  .شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين  متوازي األضالع  2
  .متوازي األضالع فيه ضلعان متجاوران متساويان  المعين  3

شكل رباعي فيه قطراه متساويان في الطول وينصف كـل            المستطيل  4
  .مهما اآلخر

  .حالة خاصة من المعين أو المستطيل  المربع  5

متوازي أضالع جميع أضالعه متساوية وإحـدى زوايـاه           المربع  6
  .قائمة

  شبه المنحرف  7
القطعة الواصلة بين منتصفين الضلعين غير المتوازيين في        
شبه المنحرف توازي القاعدتين وطولهـا يـساوي نـصف          

  .مجموع طولي القاعدتين

هي القطعة المستقيمة الواصـلة مـن رأس المثلـث إلـى              توسطة في المثلثالقطعة الم  8
  .منتصف الضلع المقابل

  .شكالن متساويان في المساحة  الشكالن المتكافئان  9
  . االرتفاعÍمساحة القاعدة   المنشورحجم   10
  .مجموع مساحات األوجه الجانبية  المساحة الجانبية للمنشور  11
  .مساحة القاعدتين+ نبية الجا  المساحة الكلية  12
   عÍ 2ط نق  حجم االسطوانة  13
   عÍ  ط نق 2  لالسطوانةالمساحة الجانبية   14
  .مساحة القاعدتين+ الجانبية    لالسطوانةالمساحة الكلية  15
  .الحجم  السعة  16
  .المساحة الجانبية للمخروط  السطح الخارجي للمخروط  17
  .قطر الكرة= ساحة دائرة قطرها أربعة أضعاف م  سطح الكرة الخارجي  18
  .3)نق(× ط × !خطأ  حجم الكرة  19
  .أربعة أضعاف مساحة المثلث  حجم الهرم  20
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  )2(ملحق رقم 
  التصورات الرياضية البديلة في وحدة تشخيص ار بجدول المواصفات الخاص باخت

  للصف الثامن األساسي " الهندسة  " 
  

التطبيق    %25الفهم    %25التذكر 
25%  

التحليل 
25%  

المجموع 
100%  

ص 
ص

الح
دد 

ع
  

المحتوى                           
  األهداف

الوزن   العدد
الوزن   العدد  النسبي

الوزن   العدد  النسبي
الوزن   العدد  النسبي

الوزن   العدد  النسبي
  النسبي

  %5: الفصل األول  1
  األشكال الرباعية

    1  5%          1  5%  

  %5: الفصل الثاني  2
  متوازي األضالع

    1  5%          1  5%  

2  
  %5: الفصل الثالث

متى يكون الشكل 
  الرباعي متوازي أضالع

1  5%              1  5%  

3  
  %10: الفصل الرابع

حاالت خاصة لمتوازي 
  األضالع

1  5%  1  5%          2  10%  

3  
  %10:الفصل الخامس

نظريات المنتصفات 
  والقطع المستقيمة

            2  10%  2  10%  

  %15: ادسالفصل الس  3
  تكافؤ األشكال الهندسية

    1  5%  2  10%  1  5%  4  20%  

6  
  %30:الفصل السابع

حجومها ( المجسمات
  )ومساحتها الجانبية

3  15%  1  5%  3  15%  2  10%  9  50%  

20  100%  5    5    5    5    20  100%  
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  )3(ملحق رقم 
  لدى عينة الدراسة  الرياضيةالتصورات البديلة للمفاهيم 

  
  يلالتصور البد  م
  .متوازي األضالع هو مضلع له أربعة أضالع  1
  .المعين هو متوازي أضالع إحدى زواياه قائمة  2
  .المستطيل قطراه متساويان ومتعامدان وينصف كل منهما اآلخر  3
  .المربع هو حالة خاصة من متوازي األضالع  4

لثلـث مـن جهـة    نقطة التقاء القطع المتوسطة في المثلث تقسم كل قطعة منها بنـسبة ا       5
  .الرأس

  .تتحقق هذه الخاصية في متوازي األضالع: القطران متساويان  6

متوازي األضالع ال يكافئ المستطيل المشترك معه في القاعـدة والمحـصورين بـين                7
  .مستقيمين متوازيين

  .متوازيا األضالع المشتركان في القاعدة والمحصوران بين متوازيين غير متكافئين  8
 .ود بالسطح الخارجي للمكعب هو المساحة الجانبية لهالمقص 9

  .المقصود بسعة األسطوانة هي مساحة العلبة  10
  .المساحة الكلية لألسطوانة تعني المساحة الجانبية  11
  .سطح الكرة الخارجي هو محيط الخزان  12
  .سعة الكرة هي قطر الخزان  13
  .السطح الخارجي للهرم يسمى حجم الهرم  14
  .سعة متوازي المستطيالت تسمى مساحة القاعدتين  15
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  )4(ملحق رقم 
  استطالع آراء السادة جلنة احملكمني حول فقرات اختبار تشخيص

   التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية
  

  

   المحترم ــــــــــــــــــــــــ   :السيد
 

 

  
أثر استخدام إستراتيجية التعلم التوليدي في عالج التـصورات البديلـة لـبعض المفـاهيم                 "

  " الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي
 تـدريس ، مـن      أساليبوهي مقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج و         

   بغزة -الجامعة اإلسالمية 
 

اد اختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية بناء علـى أداة           واستلزم ذلك إعد  
   .  للصف الثامن األساسي- الجزء الثاني –تحليل المحتوى لوحدة الهندسة من كتاب الرياضيات 

  
  :تحكيم االختبار وذلـك من حيثُ ل   لذا أرجو من سيادتكم التفضل 

 . مدى تمثيل االختبار لألهداف المعرفية -

 .  تغطية فقرات االختبار للمحتوىمدى -

 .مدى صحة صياغة فقرات االختبار -

 . صحة اإلمالئية لفقرات االختبارالمدى  -

  .وما ترونه مناسباً في التحكيم  -
  
  

  مع خالص الشكر و التقدير
  

  الباحـث                                                                                        
  خالد سلمان ضهير                                                           

  



                                                                      

- 122 -  
  

  )5(ملحق رقم 
  أسماء السادة محكمي االختبار التشخيصي للتصورات الرياضية البديلة في وحدة 

  للصف الثامن األساسي" الهندسة  " 
   

المركز   االسم  م
  الوظيفي

  مكان العمل  التخصص

  ذأستا  د عزو عفانة.أ  1
 مناهج وطرق تدريس

  الجامعة اإلسالمية  رياضيات

  الجامعة اإلسالمية  مناهج وطرق تدريس  أستاذ مشارك  محمد شقير. د  2

  أستاذ مشارك  فتحية اللولو. د  3
مناهج وطرق تدريس 

  علوم
  الجامعة اإلسالمية

  الجامعة اإلسالمية  مناهج وطرق تدريس  أستاذ مشارك  سهيل دياب. د  4

  أستاذ مشارك  اعيلمنير إسم. د  5
مناهج وطرق تدريس 

  رياضيات
  جامعة األقصى

  أستاذ مشارك  خالد السر. د  6
مناهج وطرق تدريس 

  جامعة األقصى  رياضيات

  مدير  محمود أحمد حمدان. د  7
مناهج وطرق تدريس 

  رياضيات

ناظر مدرسة 
مصطفى حافظ 

  اإلبتدائية

  مشرف  سهيل رمضان شبير . أ  8
ماجستير مناهج وطرق 

  رياضياتتدريس 
مديرية التربية 

  خانيونس/ والتعليم 

  بكالوريوس رياضيات  معلم  محمد األمين العرجا  . أ  9
مدرسة رأس 

  الناقورة األساسية

  معلم  رمزي شقفة  . أ  10
ماجستير مناهج وطرق 

  تدريس تكنولوجيا
مدرسة بئر السبع 

  الثانوية
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  )6(ملحق رقم 
  اضيةاختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم الري

  لدى طالب الصف الثامن األساسي
 :بيانات أولية   )1

  : ..............................المدرسة : ..................................               االسم 
  : .............................الشعبـة : .................................               الصف 
   م2009 / 2008: العام الدراسي ............................               : ....المبحث 

   درجة) 40:  ( دقيقة                                    الدرجة الكلية 60:  مدة االختبار 

  :تعليمات االختبار  ) 2

  : عزيزي الطالب
                  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،،

  . اقرأ التعليمات اآلتية قبل الشروع في اإلجابةمن فضلك
 .عبئ البيانات األولية أوالً - 1

سؤاالً،  اختياراً من متعدد، وكل سؤال يناقش مفهوماً رياضياً واحداً من 20يتكون االختبار من  - 2
 .المفاهيم المتضمنة في الوحدة السادسة من كتاب الرياضيات للصف الثامن األساسي الجزء الثاني

ال يتكون من شقين، الشق األول يشمل مفهوم يتبعه أربعة بدائل أ ، ب ، ج ، د يليها الشق كل سؤ - 3
الثاني والذي يشمل التفسير أو السبب الرياضي الختيارك لإلجابة الصحيحة في الشق األول، حيث يوجد 

  .4 ، 3 ، 2 ، 1أربعة تفسيرات أو أسباب تحمل أرقام 

في الشق األول، ثم ضع دائرة حول الرقم الذي ترى أنه ضع دائرة حول الحرف الذي اخترته  - 4
 .يمثل التفسير أو السبب الرياضي لما اخترته في الشق األول

 .ضع دائرة واحدة فقط لكل شق من شقي السؤال - 5

 :الرباعي التاليالشكل تتحقق الخاصية في : القطران متعامدان : مثال - 6

 .         شبه المنحرف)  د.            شكل رباعي) ج.         المربع)  ب.       متوازي أضالع ) أ

  :حيث أن المربع حالة من
  .         المستطيل)  2.                       شكل رباعي) 1
  .  شبه المنحرف) 4.        متوازي األضالع )   3
  .   ب  ، فيمكنك وضع دائرة حول )  المربع(وحيث أن اإلجابة الصحيحة في الشق األول هي  
    2      فيمكنك وضع دائرة حـول الـرقم         ،)المستطيل(أما الشق الثاني فالسبب الرياضي الصحيح فهو        

  .في الشق الثاني
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  البنود االختبارية )3

  :ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة في الشق األول ودائرة حول رقم البديل الصحيح في الشق الثاني
 :متوازي األضالع هو ) 1(

 . فيه كل ضلعين متقابلين متوازيينشكل رباعي  ) أ

 .مضلع له أربعة أضالع  ) ب

  .شكل رباعي جميع أضالعه غير متساوية  )ج
  . شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان) د 

  :األضالع فيه قطران متوازي و
  .نصف كل منهما اآلخرين ويمتعامد )2       .ينصف كل منهما اآلخر ن وغير متساويي )1
 .متساويان وينصف كل منها اآلخر )4      . كل منهما اآلخرينصفال ن ويمتعامدغير ) 3

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 : متوازي أضالع المعين هو ) 2(

  .                                              فيه ضلعان متجاوران متساويان)ب.           إحدى زواياه قائمة)أ   
                                         .         ياه قائمة جميع أضالعه متساوية وإحدى زوا)  ج
  .فيه ضلعان متوازيان )د  

  :                                                        هألن قطرا
     .  متعامدان وينصف كل منهما األخر)2   .ينصف كل منهما اآلخرال  في الطول وغير متساويين ) 1

 .  ال ينصفان زواياه) 4          .مدان وينصف كل منهما اآلخرمتساويان ومتعا) 3
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 :المستطيل قطراه ) 3(

   . متساويان في الطول وينصف كل منهما اآلخر    ) أ
 .متساويان ومتعامدان وينصف كل منهما اآلخر  ) ب

 . متعامدان وينصف كل منهما اآلخر)ج

 .                                                 منهما اآلخرغير متساويين وال ينصف كل )د 

  :هألن
 .متوازي أضالع فيه ضلعان متجاوران متساويان )1

 .متوازي أضالع جميع أضالعه متساوية وإحدى زواياه قائمة )2

 .شكل رباعي إحدى زواياه قائمة )3

 .متوازي أضالع شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان )4

  
  

        م
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 : منحالة خاصة المربع هو ) 4(

                  .الشكل الرباعي)                       ب. المستطيل)أ
 .  شبه المنحرف) د              .متوازي األضالع) ج

  :المربع ف
   فقط فيه زاوية قائمةشكل رباعي) 2 .متوازي أضالع جميع أضالعه متساوية، وإحدى زواياه قائمة )1

 .شكل رباعي أضالعه غير متساوية)  4.               يينقطران غير متساو فيه متوازي أضالع )3
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 سس ص ع مثلث فيه م منتصف الضلع س ص، والنقطة ن منتصف      ) 5(

م                 ،الضلع  ص ع ، الضلع م ن يوازي الضلع س ع 
                        

                                 :              فإن طول م ن يساوي
  )أ

5
  )ب        الضلع س ع    1

4
        ع              ن              ص              الضلع س ع       1

 )ج
3
  ) د      الضلع س ع       1

2
  س عالضلع1

                                                      : منتصفي ضلعين في مثلثألن القطعة المستقيمة الواصلة بين

توازي الضلع الثالث، وطولها يساوي  )1
2
 .طوله1

 توازي الضلع الثالث، وطولها يساوي )2
4
 .طوله1

 طولها يساوي توازي الضلع الثالث و )3
5
 .طوله1

توازي الضلع الثالث وطولها يساوي  )4
3
 .طوله1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                في المثلث والتي تلتقي في م ، ب ص ،  جـ ع هي القطع المتوسطةأ ب جـ مثلث ، أ س  ) 6(

                                                       جـ              :تقسم كل قطعة منها   فإن نقطة التقاء القطع المتوسطة
   بنسبة) أ

3
                                                                                                                             .الرأسمن جهة 1

  بنسبة) ب
5
         ص                                                             من جهة الرأس2

م
    س        

  بنسبة) ج 
4
  بنسبة)د .   جهة الرأس1

3
                                                  ..جهة الرأسمن 2

                                                : نقطة التقاء القطع المتوسطةحيث أن
                                                                                           ب           ع                أ   

  تقسم كل قطعة منها بنسبة )1
3
 .من جهة القاعدة1

 تقسم كل قطعة منها بنسبة )2
5
 .من جهة القاعدة2

 تقسم كل قطعة منها بنسبة )3
4
 .من جهة القاعدة1

 تقسم كل قطعة منها بنسبة )4
3
  .من جهة القاعدة2
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 :تتحقق الخاصية السابقة في:  القطران المتساويان ) 7(

  .      متوازي األضالع) ب.                شبه المنحرف )   أ
     . المكعب)  د.                          المربع)  ج
   : المربع حالة خاصة ألن
  . المستطيل) 2.                   شبه المنحرف) 1
 .المكعب) 4متوازي األضالع                ) 3

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

        ب جـ د متوازي أضالع        الشكل أ  إذا كان  ) 8(
 ص        جـ        د          س        

  :مستطيل فإنوالشكل أ ب ص س 
 .     ـ د يكافئ       أ ب ص س    أ ب ج    )أ

       ب                    أ                            .  أ ب ص سأ ب جـ د ال يكافئ     )           ب
  .    أ ب جـ د يساوي محيط        أ ب ص س     محيط  )   ج

  .  ليس مما سبق)د    
                                             :متوازي األضالعف
 . ال يكافئ المستطيل المشترك معه في القاعدة والمحصورين بين مستقيمين متوازيين )1

 .يساوي المستطيل المشترك معه في القاعدة والمحصور بين مستقيمين متوازيين في طول محيطه )2

 .ستقيمين متوازيينيكافئ المستطيل المشترك معه في القاعدة والمحصور بين م )3

 .ليس مما سبق )4
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 :         أ ب م ن ھما متوازیان         أ ب جـ د ،  :  في الشكل المجاور ) 9(

  . اإلجابة  أ ، ب صحيحة)ج متكافئان          )أ
  .     أ ب جـ د ، أ ب م ن            أ ب س ص يكافئ كالً من  )ب
   ن        م   س        جـ    ص    د                                       .نئيغير متكاف) د

                                  : متوازيا األضالع المتكافئان هماوبالتالي فإن
  .المشتركان في القاعدة والمحصوران بين متوازيين) 1
        .يينالمشتركان في القاعدة والمحصوران بين ضلعين غير متواز )2

               .الغير مشتركين في القاعدة والمحصوران بين متوازيين )3
        بأ         

 .  المتساويان في الحجم )4
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              م        ن                               :المثلث ب جـ م يكافئ: ي الشكل المقابلف ) 10(

  أ ن م المثلث)                بم جـ أالمثلث ) أ
                                 المثلث أ ب جـ)  د               المثلث ب م ن) ج

   أ 
                                                                : المتكافئان هماألن المثلثان

             .المشتركان في القاعدة والمحصوران بين ضلعين متوازيين )1
                                    جـب         

 .الوتر والمحصوران بين ضلعين متوازييننصف المشتركان في  )2

 .اللذان يوجد فيهما زاوية واحدة على األقل لها نفس القياس )3

  .محصوران بين ضلعين متوازيينغير المشتركان في القاعدة  )4
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ب جـ ، ومساحة المستطيل ب ج س ص ، والمـشترك معـه فـي           العالقة بين مساحة المثلث أ     ) 11(
 :القاعدة وينحصر معه بين متوازيين هي

 )أ
3
 )ب  .مساحة المستطيل ب جـ س ص 1

2
 .مساحة المستطيل ب جـ س ص 1

 )ج
4
 ) د.مساحة المستطيل ب جـ س ص 1

5
   .مساحة المستطيل ب جـ س ص1

  : ألن
= المثلث أ ب جـ ) 1

5
= المثلث أ ب جـ) 2      .المستطيل ب جـ س ص 1

3
  . المستطيل ب جـ س ص1

= المثلث أ ب جـ ) 3
2
= المثلث أ ب جـ) 4       .المستطيل ب جـ س ص1

4
  .المستطيل ب جـ س ص1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 :فإن المقصود بالسطح الخارجي هو. غرفة مصنوعة من الحديد طول ضلعها يساوي ارتفاعها ) 12(

  . حجم الغرفة  ) ب             .     المساحة الكلية للغرفة)أ
  .ة قاعدة الغرفةمساح )  د             .  المساحة الجانبية للغرفة)ج

  :السطح الخارجي للغرفة يساويف
 .االرتفاع× محيط القاعدة ) 2   .مجموع مساحتي القاعدتين+ المساحة الجانبية  )1

  .االرتفاع × مساحة القاعدة ) 4                               .نفسه × طول الضلع  )3
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 :لث وجوانبه على شكل مستطيل،فإنه يسمىبرج سكني قاعدته على شكل مث ) 13(

  منشور ثالثي)مكعب                        ب) أ
  متوازي مستطيالت)   منشور رباعي              د) ج

  : هي المقابلألن المساحة الكلية للشكل
 )3  .     مساحة القاعدة+  الجانبية المساحة) 1

2
  .جموع مساحتي القاعدتينم+ المساحة الجانبية 1

  .مجموع مساحتي القاعدتين+ المساحة الجانبية )  4  .مساحة القاعدة) + ة الجانبيةالمساح( 2)  2
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 : سعة علبة عصير البرتقال التي قاعدتها على شكل دائرة تعني ) 14(

  .حجم العلبة )       ب .            مساحة العلبة ) أ
  .المساحة الجانبية)    د.            مساحتي القاعدتين) ج

  : سعة العلبةفتساوي
   ط 2نق) 2       ط ع                  2نق) 1
   ط2نق 2 + ط ع نق 2 ) 4       ط ع                 نق2) 3

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 :لألسطوانة تعنيالمساحة الكلية  ) 15(

  .احة الجانبيةالمس)  ب.                           حجم األسطوانة) أ
  .مساحة القاعدتين) د.    المساحة الجانبية ومساحتي القاعدتين) ج
  :ألسطوانة تساويلالمساحة الكلية ف
  .نق ط ع 2 )   2.                          ط ع2نق)   1
  . ط ع2 نق2) 4 ط          2نق 2+  نق ط ع 2)    3

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 : مخروط، فإن السطح الخارجي لها يسمىكومة رمل على شكل ) 16(

  .المساحة الجانبية للمخروط) ب.          حجم  المخروط) أ
  .  مساحة قاعدة المخروط) د.          محيط المخروط) ج

  :اًساويمالسطح الخارجي فيكون 
) 2.               نق ط 3)    1

3
  .عنق ط 1

  .نق ط ل )  4      .          ط 2نق)    3
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   :خزان مياه على شكل كرة، فإن سطح الكرة الخارجي هو ) 17(

  .حجم الخزان) ب.              محيط الخزان) أ
  .مساحة دائرة الخزان) د.      مساحة سطح الخزان) ج

  :حيث أن سطح الخزان يساوي
  .     ضعفا حجم نصف الكرة) 1
  . 2ط نق) 2
  .     قطر الكرة= أربعة أضعاف مساحة دائرة قطرها ) 3
  .نق ط) 4
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 :خزان ماء على شكل كرة، فإن سعة الخزان هي ) 18(

  .قطر الخزان)  ب.         مساحة سطح الخزان ) أ
  .محيط الخزان)  د.                   حجم الخزان) ج

  : سعة الخزانبذلك تساوي 
)2                         نق ط)   1

3
  .3)نق(×  ط  × 4

  .نق 2 ) 4       .      2)نق(×  ط   × 4)3
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 :برج على شكل هرم،  قاعدته على شكل مربع، فإن السطح الخارجي يسمى ) 19(

1 )ب.         المساحة الجانبية للهرم) أ
  .مجموع مساحات المثلثات  2

  .مساحة القاعدة)  د.                     حجم الهرم) ج
  : السطح الخارجي يساويفعليه فإن

1 )2.       أربعة أضعاف مساحة المثلث) 1
  .االرتفاع× مساحة القاعدة    2

3( 
4
 .نفسه× طول الضلع )  4.                 االرتفاع×القاعدة 1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 :خزان مياه على شكل متوازي مستطيالت، فإن سعته تسمى ) 20(

  .المساحة الجانبية) ب.                       المساحة الكلية) أ
  .مساحة القاعدتين) د.                                الحجم) ج

  :ألن سعته تساوي
  . االرتفاع×مساحة القاعدة ) 2.                  االرتفاع×محيط القاعدة ) 1
 ).العرض × الطول ( ضعف ) 4.   مساحتي القاعدتين+ المساحة الجانبية ) 3
 

   
  

   ،،،انتهت األسئلة،،،   
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  )7(ملحق رقم 

  اإلجابات الصحيحة الختبار تشخيص التصورات البديلة للمفاهيم الرياضية بشقيه
  

رقم البند   اإلجابة الصحيحة  اإلجابة الصحيحة
  الشق الثاني  الشق األول  االختباري

رقم البند 
  الشق الثاني  الشق األول  االختباري

  3  ب  11  1  أ  1
  1  أ  12  2  ب  2
  4  ب  13  3  أ  3
  1  ب  14  1  أ  4
  3  ج  15  1  د  5
  4  ب  16  1  د  6
  3  ج  17  2  ج  7
  2  ج  18  3  أ  8
  1  أ  19  1  ج  9

  2  ج  20  1  ج  10
   



  
 

v There are differences have a statistical significance at the level of (a ≤ 0.05) 
between the slow achiever students average degrees in both groups the 
experimental and criterion in the afterward  alternative conceptions test. 

        According to the results of the study the researcher recommended the importance 
of informing the responsible for teaching programs to the importance of adapting this 
strategy and teaching by it to the students by teachers.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

B 



                                                                      

  A 

Abstract  

        This study aimed to determine the impact of the use the strategy of obstetrical 
learning in the treatment of alternative conceptions to some Mathematical concepts  in 
the eighth grade students through the answer to the following question.                            

   
v What are the mathematic concepts available in the engineering unit of the 

contents of mathematics of the eighth grade students? 
v What are the alternative conceptions to some Mathematical concepts which 

found in the eighth grade students? 
v Are there any statistically significant differences between the average degrees of 

the experimental group students and the average degrees of the criterion group 
students in the afterward testing of  alternative conceptions to the Mathematical 
concepts? 

v 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 of  alternative conceptions to the 
Mathematical concepts? 

v 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 of  alternative conceptions to the 
Mathematical concepts? 

Sample of The study is formed from (72) students in the eighth grade students, 
which divided in to two groups , one of them is experimental group, and the other one is 
criterion group, then the application before the diagnostic test to  the alternative 
conceptions on the both groups, after that the experimental group studied by the using 
of the strategy of obstetrical learning and the other criterion group by the traditional 
usual way. 

        After finishing  from 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 on the study questions he extracted the Mathematical average and standard 
deviations to the students degrees to both experimental and criterion groups, and also he 
used the test ( T- Test) , and test Mann- Whitney ( U) and, he 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 obstetric learning strategy on 
the students of eighth grade through attaining the study to the following results. 
v There is differences have a statistical significance at the level of (a ≤ 0.05) 

between the students average degrees in both groups the experimental and 
criterion in the afterward  alternative conceptions test. 

v There is differences have a statistical significance at the level of (a ≤ 0.05) 
between the high achiever students average degrees in both groups the 
experimental and criterion in the afterward  alternative conceptions test.
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