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مشتدلص البشح:
ىدؼ ىذا البحث إلى تقديـ نموذج تدريسي مقترح قائـ عمى النظرية البنائية االجتماعية
وتحديد فاعميتو في تصويب التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ وتنمية االتجاه
نحو العمؿ الجماعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية  .وقد قاـ الباحث بتحديد التصورات البديمة
المرتبطة بعمـ الفمؾ لدى مجموعة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة
بالمممكة العربية السعودية ونسب شيوعيا .قاـ الباحث بإجراء الدراسة التجريبية لمبحث ،حيث
تـ استخداـ النموذج التدريسي المقترح لتدريس مفاىيـ عمـ الفمؾ لتالميذ المجموعة التجريبية
والتي تكونت مف (  ) 65تمميذاً ،بينما تكونت المجموعة الضابطة مف ( )89تمميذاً وتـ

التدريس ليا بالطريقة المعتادة .أظيرت نتائج البحث وجود مجموعة مف التصػػػػػػػػورات البديمة

المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ بمػػػػػػغت (  ) 85تصور بديؿ ،وبنسبة شيوع تراوحت بيف (
 %4..5و  .) %86كما أظيرت النتائج فاعمية النموذج التدريسي المقترح في تصويب ىذه
التصورات البديمة وتنمية اتجاىات التالميذ نحو العمؿ الجماعي .قدـ البحث مجموعة مف
التوصيات والمقترحات التي تيدؼ إلى تطوير تدريس العموـ بصفة عامة وتدريس عمـ الفمؾ
بشكؿ خاص مف خالؿ تأكيد الكشؼ عف التصورلت البديمة وتصويبيا مف خالؿ استخداـ
النموذج التدريسي المقترح.
الكممات المفتاحية :النموذج التدريسي – النظرية البنائية االجتماعية – التصورات البديمة –
عمـ الفمؾ – التربية الفمكية  -االتجاه نحو العمؿ الجماعي – تدريس العموـ – المرحمة
االبتدائية
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Abstract:
The aim of this research is to introduce a suggested instructional
model based on the social constructivism theory, and to define its
effectiveness on correcting the alternative conceptions related with
astronomy and in supporting the team work attitude among primary
students. The researcher defined the alternative conceptions related with
astronomy for a group of primary students, grade 6, in Al-Qunfudah, in
KSA, and measured its popularity rate. The researcher carried out the
experimental study of research as the suggested instructional model has
been applied to teaching astronomy concepts among the students of the
experimental group which consisted of (54) students, while the control
group consisted of (28) students who have been taught by the traditional
method. Research results revealed several alternative conceptions related
with astronomy reached (24) with a popularity rate reached between
(31.4% and 75%). Also, results proved the effectiveness of the suggested
instructional model in correcting those alternative conceptions and in
promoting students’ team work attitudes. This research presents several
recommendations and suggestions that aim at improving science teaching
in general, and astronomy teaching in particular by exposing the
alternative conceptions and correcting it through applying the suggested
instructional model.
Keywords: Instructional model - Social constructivism theory Alternative conceptions – Astronomy – Astronomy Education
- Team work attitude – Science teaching - Primary students
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 املكدم٘ ّمشهل٘ البشح:
تؤكد التوجيات العالمية عمى أىمية دراسة عمـ الفمؾ  Astronomyبجميع المراحؿ
الدراسية .حيث حددت معايير العموـ لمجيؿ القادـ ][NGSS

Next Generation

 Science Standardsأف التالميذ في الصفوؼ مف ( )9 – 6يجب أف يكوف لدييـ فكرة
واضحة واستيعاب مفاىيمي لكؿ مف :الميؿ والنيار ،أطوار القمر ،التغيرات اليومية والموسمية،
المواضع المختمفة لمشمس ،القمر ،والنجوـ في أوقات مختمفة مف اليوـ ،الشير ،والسنة،
والكسوؼ والخسوؼ لمشمس والقمر ،ومحور دوراف األرض وتأثيراتو كجزء مف مكونات التنور
العممي لمتالميذ ).(NGSS Lead States, 2013
مباشرً بتخصصات مختمفة ،وبالتالي فمو
ا
يشتمؿ عمـ الفمؾ عمى مفاىيـ ترتبط ارتباطاً

مكانة ميمة في سياقات المناىج الدراسية .وقد أولت الدوؿ المتقدمة مثؿ الواليات المتحدة
األمريكية ،أستراليا ،كندا ،إيطاليا ،والمممكة المتحدة ،اىتماماً خاصاً لعمـ الفمؾ ،وأعدت
مناىجيا الدراسية مف المدرسة االبتدائية إلى الجامعة لتشتمؿ عمي دراسة عمـ الفمؾ

) ،(Canbazoglu, Armagan, Cakir, & Yuruk, 2011كما أولت المممكة العربية
السعودية اىتماماً كبي ارً لدراسة عمـ الفمؾ مف خالؿ تضميف موضوعات عمـ الفمؾ في مناىج
العموـ الجديدة بالصفوؼ الثاني والرابع والسادس االبتدائي.

ومف المالحظ أف الدراسات

المرتبطة بتدريس عمـ الفمؾ ال تعود إلى األزمنة القديمة عمى الرغـ مف أف عمـ الفمؾ نفسو
عمـ قديـ جداً .وقد حققت الدوؿ المتقدمة عمى وجو الخصوص تقدماً في برامجيا العممية مف

خالؿ االستثمار في تدريس عمـ الفمؾ ،فقد طوروا اتجاىات التالميذ نحو مقررات العموـ

والرياضيات مف خالؿ تدريس عمـ الفمؾ ليـ ).(Turk & Kalkan, 2015
وبالرغـ مف ىذه األىمية لدراسة عمـ الفمؾ ،إال أنو مازاؿ ىناؾ العديد مف التصورات
البديمة لدى التالميذ في مختمؼ المراحؿ التعميمية .وتشكؿ التصورات البديمة Alternative
Conceptionsفي عمـ الفمؾ حجر عثرة أماـ التعمـ الجديد لمتالميذ (Slater, Morris,
) .& Mckinnon, 2018وتشير نتائج الدراسات إلى أف بعض التصورات البديمة التي تـ
تحديدىا بشكؿ جيد ،مثؿ "نموذج الخسوؼ"  Eclipse Modelلتفسير أطوار القمر توجد قبؿ
أف يدخؿ التالميذ المدرسة الثانوية ).(Slater et al., 2018
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وقد أظيرت الدراسات التي تناولت المفاىيـ الرئيسية في عمـ الفمؾ أف التالميذ لدييـ
تصورات بديمة أو نماذج عقمية مختمفة عف التفسيرات العممية الصحيحة وأنو كمما ارتقى
المستوى التعميمي لمتالميذ ،فإف ىذه التصورات البديمة ال تتغير كثي ارً) ، (Frede, 2008كما
أوضحت العديد مف الدراسات السابقة مثؿ دراسات (Slater et al., 2018; Plummer,

) 2014وجود العديد مف التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ سواء لدى التالميذ
أو لدى معممييـ ،كما أظيرت الدراسات أيضاً ضعؼ المستوى المطموب مف المعرفة في
موضوعات الفمؾ لدى كؿ مف التالميذ ومعممييـ ) ،(Kıroğlu, 2015في الوقت الذي يتـ

التأكيد فيو عمى أف دراية المعمميف بالتصورات البديمة لدى تالميذىـ تمكنيـ مف بناء خبرات
تعمـ نشطة مف شأنيا أف تتحدى البناءات العقمية الحالية لمتالميذ مف أجؿ السماح بالتعمـ
الجديد .حيث إف وجود التصورات البديمة يعتبر حاجز في تنفيذ التعمـ البنائي
 Constructive Learningبشكؿ كبير .ومف ثـ فإنو يجب أف يكوف لدى المعمـ فيـ
واضح لمتصورات البديمة التي يحمميا التالميذ أثناء حصص العموـ.
وعند تناوؿ الدراسات التي تناولت التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ
بالمدرسة االبتدائية ،وعمى سبيؿ المثاؿ حدوث الميؿ والنيار ،نجد أف دراسة (Plummer,
) 2014أشارت إلى أف التصورات المبكرة لألطفاؿ مرتكزة في بديميف ىما :الشمس يتـ حجبيا
وتؤدى إلى الظالـ في وقت الميؿ ،والشمس تتحرؾ بشكؿ مستقيـ ألعمى وأسفؿ .كما أوضحت
دراسة) (Slater et al., 2018كيفية تفسير تالميذ المرحمة االبتدائية لتغير الفصوؿ كما
في شكؿ ( ).وىو أف الصيؼ يحدث نتيجة اقتراب األرض مف الشمس ،بينما يحدث الشتاء
عندما تبتعد األرض عف الشمس .وأشارت دراسة (العزب )87.8 ،والتي أجريت عمى تالميذ
الصؼ الرابع االبتدائي بمصر وجود تصورات بديمة ترتبط بوحدة الكوف.

شىً ( )1اٌتصٛس اٌجذٌ ً٠تفض١ش تغ١ش اٌفصٛي :اٌص١ف ٠ذذث ٔت١جخ التشاة األسض ِٓ اٌشّش ،ثّٕ١ب
٠ذذث اٌشتبء ػٕذِب تجتؼذ األسض ػٓ اٌشّش )(Slater et al., 2018
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وقد قاـ الباحث في الدراسة الحالية بإجراء دراسة استطالعية بيدؼ الكشؼ عف
التصورات البديمة في عمـ الفمؾ بفصؿ الشمس واألرض والقمر بوحدة الفضاء بمنيج العموـ
لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي بالفصؿ الدراسي الثاني .وتكوف االختبار مف ( ).7أسئمة

مفتوحة ،.وتـ تطبيقو عمى مجموعة مف التالميذ بالصؼ السادس االبتدائي بمحافظة القنفذة
بالمممكة العربية السعودية وذلؾ بعد االنتياء مف دراسة الوحدة بالعاـ الدراسي (– 87.8
 87.9ـ) ،وقد كشفت نتائج الدراسة االستطالعية عف وجود عدد كبير مف التصورات البديمة
المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ لدى التالميذ .لذا فمف الضروري التفكير في أساليب فعالة
لمواجية ىذه التصورات البديمة ومحاولة تصويبيا في ظؿ استخداـ كثير مف المعمميف
ألساليب التدريس التقميدية القائمة عمى الحفظ والتمقيف لممعمومات والتي يمكف أف تؤدي إلى
تكويف العديد مف التصورات البديمة لدى التالميذ .كما أنو يصاحب استخداـ األساليب
التدريسية التقميدية خمو الفصؿ الدراسي مف التفاعؿ االجتماعي بيف التالميذ بعضيـ البعض
وبيف التالميذ والمعمـ ،األمر الذي يؤدي إلى غمبة الدور السمبي لمتمميذ .لذا وجد الباحث أف
ىناؾ حاجة ممحة البتكار نموذج تدريسي جديد يقوـ عمى التفاعؿ االجتماعي بيف التالميذ
والمعمـ وبالتالي إيجابييـ ونشاطيـ أثناء عممية التعمـ وذلؾ في محاولة لتصويب التصورات
البديمة وتنمية االتجاه نحو العمؿ الجماعي لدييـ ،ومف ىنا جاءت فكرة بناء نموذج تدريسي
مقترح في ضوء النظرية البنائية االجتماعية.
إف التطورات التي حدثت في نظريات التعمـ وكذلؾ التفكير في كيفية عمؿ الدماغ
البشري أدت إلى العديد مف النماذج واالستراتيجيات التدريسية .ومف ثـ يجب عمى المربيف
تطوير نماذج جديدة تعتمد عمى نظريات التعمـ التي أثبتت فاعمية في التعمـ .حيث أثبتت
الممارسة والبحث التربوي أف ىناؾ العديد مف الفوائد لتطبيؽ توصيات نظريات التعمـ خالؿ
عممية التدريس .فعمى الرغـ مف أف العمؿ عمى عمـ األعصاب وعمـ النفس التربوي أمدنا
بنظريات تعمـ متنوعة ،إال أنو يجب أف يستمر التفكير الستكشاؼ نماذج جديدة قابمة لمتطبيؽ
قائمة عمى ىذه النظريات لتدعيـ التعمـ والوصوؿ بو إلى أعمى المستويات لدى المتعمميف
بكافة المراحؿ الدراسية ).(Hendy, 2016

 1ممحؽ (  ) .االختبار االستطالعي في مفاىيـ عمـ الفمؾ .
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ويمخص ) Bozkurt (2017أىـ مالمح النظرية البنائية االجتماعية في:
 ..العمميات االجتماعية واألولوية لمتأثيرات االجتماعية والمغوية عمى التعمـ ذي المعنى،
فاإلدراؾ يجب أال ينحصر في عممية نفسية ذاتية.
 .8التطور الفكري والمعرفي لممتعمـ مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي والمشاركة في األنشطة
المشتركة ،وبالتالي اكتساب الثقافة.
 .4األنشطة التي يمكف تقديميا بشكؿ تفاعمي اجتماعي مف الممكف أف تكوف أعماؿ فنية،
عممية ،كتابية ،أو بناء لمرسوـ التخطيطية ،والرسوـ البيانية ،والجداوؿ والخرائط.
 .5حؿ المشكالت الجماعية مف خالؿ البناء المشترؾ لممعرفة.
وتواجو النظرية البنائية االجتماعية  Social Constructivism Theoryتحدياً

أساسياً وىو تحويميا إلى ممارسات تدريسية ،حيث إف البنائية االجتماعية نظرية في التعمـ
وليست نظرية في التدريس ،حيث ال يوجد تحديد لعناصر التدريس البنائي االجتماعي بشكؿ

دقيؽ ،كما أف التدريس البنائي االجتماعي موجود عمى شكؿ مقترحات ،ولـ يصؿ إلى كونو
نموذجاً تدريسياً (العبد الكريـ .)87.. ،فعمى الرغـ مف استخداـ مصطمح "البنائية" عمى
نطاؽ واسع ،فقد كاف ىناؾ نقص في المواد التي يمكف أف تساعد معممي العموـ في ىذا

المجاؿ .وتعد النظرية البنائية االجتماعية مف أبرز النظريات التربوية الحديثة (العدواف،
وداود .)87.7 ،ويعتبر ليؼ فيجوتسكي Lev Vygotskyعالـ النفس الروسي أحد أىـ
روادىا ،والتي تقوـ عمى أساس بناء الفيـ مف خالؿ المغة والتفاعؿ االجتماعي (الغامدي،
 .) 87.8وقد حولت النظرية البنائية االجتماعية التركيز في التعمـ مف فكرة نضج ونمو
المتعمـ إلى فكرة تفاعمو االجتماعي (العبد الكريـ .)87.. ،وترتكز البنائية االجتماعية عمى
مجموعة مف األسس والمفاىيـ األساسية التي تناوليا فيجوتسكي وىي أف المغة والكالـ
والتحدث ليا دور في تنظيـ التفكير ،كما أف البيئة االجتماعية والتي يتشارؾ مف خالليا
التالميذ تسيـ في حؿ المشكالت وانجاز المياـ ،كما يسيـ التفاوض  Negotiationالذي
يتـ بيف التالميذ بعضيـ البعض مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي في الوصوؿ إلى اتفاؽ في
الرأي والتغمب عمى العقبات التي تواجو سير العمؿ ،باإلضافة إلى مفيوـ حيز النمو الممكف
 Zone of Proximal Developmentوىو المسافة بيف ما ينجزه التمميذ بمفرده وبيف
ما يمكف أف ينجزه مف خالؿ تفاعمو مع اآلخريف في مجموعة عممو ;(Bozkurt, 2017
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) . Vygotsky, 1978وترتكز النظرية البنائية االجتماعية عمى اعتقاد أف نشاط األفراد
يبني المعرفة والفيـ ،وأف بناء فيـ الفرد عف العالـ ىو عممية اندماج عقمي نشطة .بمعنى
آخر ،المعمومات يجب أف تمثؿ عقمياً لكي تكتسب المعنى لدى المتعمـ ;(Piaget, 1979

).Sigel & Cocking, 1977

وعمى حسب النظرية البنائية ،يعتمد التعمـ عمى البناء

عمى الخمفية المعرفية التي يستدعييا المتعمـ إلى الموقؼ ويعيد بناء المعرفة األولية
) .(Hurst, Wallace, & Nixon, 2013وتسيـ البنائية االجتماعية في الوصوؿ إلى
مستويات عميا مف التفكير االستداللي والتعمـ وبناء الفيـ مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي
).(Bozkurt, 2017
ويمعب التفاعؿ االجتماعي  Social Interactionدور ميـ في التعمـ .فالتعمـ مع
اآلخريف أثبت فاعميتو في مساعدة المتعمـ عمى تنظيـ أفكاره ،والػتأمؿ في فيميا ،وتحديد
الفجوات في استدالليا وتفسيرىا .وتحت المظمة الواسعة لمتفاعالت االجتماعية والتعمـ يوجد
تنوع يمتد مف تعمـ األقراف إلى التدريس التبادلي ،والتعمـ عف طريؽ العمؿ ،والتعمـ عف طريؽ
المالحظة ،والتعمـ عف طريؽ التدريس ،والرصد الذاتي لمنفس واألخر ،كما يمكف أف تتداخؿ
ىذه اآلليات لمساعدة التالميذ عمى التعمـ .ويرى فيجوتسكي أف التفاعالت االجتماعية
والثقافية تمعب دو ارً حاسماً في النمو المعرفي لألطفاؿ ،ومف خالؿ المالحظة ،وجد فيجوتسكي
أف األطفاؿ تنمو لدييـ الوظائؼ العقمية األعمى مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي ( Okita,

.)2012
ويعرض  Banduraلمفيوـ الحتمية التبادلية  Reciprocal Determinationمف
خالؿ نظرية التعمـ االجتماعي  Social Learning Theoryوىو أف البيئة تحدد سموؾ
الفرد ،وأف البيئة تتضمف البيئة االجتماعية والبيئة الطبيعية ،ويرى أف العوامؿ الفردية
والسموؾ والبيئة في تفاعؿ معقد متبادؿ ،وأف التعمـ بالمالحظة والنمذجة يمكف الفرد مف أف
يستوعب (يمتص)  Absorbقدر ىائؿ مف جوانب التعمـ المختمفة (المعرفة ،االتجاىات،
الميارات) مف خالؿ مشاىدة ما يقوـ بو اآلخروف ونتائج سموكيـ ).(Trif, 2015
ويعتبر العمؿ الجماعي  Team Workمف العوامؿ التي تزيد مف االىتماـ والدافعية
لموضوعات الدراسة ،كما يعمؿ عمى تحسيف جودة العمؿ مقارنة بالعمؿ الفردي ،باإلضافة إلى
أنو يسيـ في تدعيـ العالقات االجتماعية بيف المتعمميف مف خالؿ زيادة التفاعؿ االجتماعي
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بينيـ مما يؤدي إلى الوصوؿ إلى ق اررات أكثر فاعمية (Mendo-Lázaro, Polo -del-
) .Río, Iglesias-Gallego, Castaño, & Barco, 2017ويعتبر االتجاه اإليجابي

نحو العمؿ الجماعي أحد العوامؿ األساسية المؤثرة عمى نتائج تعمـ التالميذ ونموىـ

االجتماعي ،وبالتالي مف الضروري تحديد كيفية إدراكيـ لقيمة العمؿ الجماعي والعمؿ عمى
تنمية ىذا االتجاه ).(Mena, Zappe, & Litzinger, 2013

مف خالؿ العرض السابؽ يمكف تحديد أوجو االختالؼ بيف البحث الحالي والبحوث

السابقة في:

 ..محاولة سد الفجوة النظرية مف خالؿ تقديـ النظرية البنائية االجتماعية في نموذج
تدريسي مقترح لتصويب التصورات البديمة في عمـ الفمؾ وتنمية االتجاه نحو العمؿ
الجماعي لدى التالميذ.
 .8محاولة سد الفجوة التطبيقية والمكانية مف خالؿ تطبيؽ النموذج التدريسي عمى التالميذ
بالمممكة العربية السعودية ومحاولة الكشؼ عف نماذج التصورات البديمة المرتبطة
بمفاىيـ عمـ الفمؾ ،والتي يمكف أف تساعد المربيف عمى فيـ تصورات تالميذىـ ،وتحسيف
ممارساتيـ التدريسية ،حيث توجد ندرة في أبحاث التربية الفمكية

Astronomy

 Educationبالمممكة العربية السعودية.

 حتدٓد املشهل٘:
تحددت مشكمة البحث الحالي في" :وجود العديد مف التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ
عمـ الفمؾ لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،مع عدـ تبني نماذج تدريسية واضحة لتصويبيا ".
ولمتصدي ليذه المشكمة حاوؿ البحث اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي :ما فاعمية نموذج
تدريسي مقترح قائـ عمى النظرية البنائية االجتماعية في تصويب التصورات البديمة في عمـ
الفمؾ وتنمية االتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟
وتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ..ما التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟
 .8ما النموذج التدريسي المقترح في ضوء النظرية البنائية االجتماعية لتدريس مفاىيـ عمـ
الفمؾ لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟
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 .4ما فاعمية النموذج التدريسي المقترح في ضوء النظرية البنائية االجتماعية في تصويب
التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟
 .5ما فاعمية النموذج التدريسي المقترح في ضوء النظرية البنائية االجتماعية في تنمية
االتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟

 مصطلشات البشح:
التزـ البحث بالتحديد التالي لممصطمحات:

 .1الينْذز التدزٓشٕ املكرتح:
نموذج يعتمد عمى النظرية البنائية االجتماعية ،وىو خطة يمكف استخداميا في تنظيـ
عمؿ المعمـ وأدواره وكذا أدوار المتعمـ وميامو كما يتضمف مراحؿ النموذج ومخرجات التعمـ
المستيدفة .ويتكوف النموذج التدريسي مف خمس مراحؿ تتضمف :مرحمة تقديـ المياـ
الحقيقية ،مرحمة التفاعؿ االجتماعي ،مرحمة التعارض والتحدي ،مرحمة التطبيؽ والتوسع،
ومرحمة التقويـ والتغذية الراجعة .كما يتضمف النموذج عرض ألدوار كؿ مف المعمـ والمتعمـ
وأيضاً مخرجات التعمـ المستيدفة مف كؿ مرحمة مف مراحؿ النموذج.

 .0اليظسٓ٘ البيا ٜ٘ٔاالدتناعٔ٘ :Social Constructivism Theory
يعرؼ ) Bozkurt (2017النظرية البنائية االجتماعية بأنيا نظرية تؤكد عمى دور
العمميات والتأثيرات االجتماعية والمغوية عمى التعمـ ذي المعنى ،وترى أف التطور الفكري
والمعرفي لممتعمـ يحدث مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي والمشاركة في األنشطة المشتركة،
وبالتالي اكتساب الثقافة.
ويمكف تعريؼ النظرية البنائية االجتماعية بأنيا :نظرية ترتكز عمى مجموعة مف
األسس والمفاىيـ األساسية التي تناوليا فيجوتسكي ،وىي أف المغة والكالـ والتحدث ليا دور
في تنظيـ التفكير ،كما أف البيئة االجتماعية التي يتشارؾ مف خالليا التالميذ تسيـ في حؿ
المشكالت وانجاز المياـ ،ويسيـ التفاوض الذي يتـ بيف التالميذ بعضيـ البعض مف خالؿ
التفاعؿ االجتماعي في الوصوؿ إلى اتفاؽ في الرأي والتغمب عمى العقبات التي تواجو سير
العمؿ ،باإلضافة إلى حيز النمو الممكف وىو المسافة بيف ما ينجزه التمميذ بمفرده وما يمكف
أف ينجزه مف خالؿ تفاعمو مع اآلخريف في مجموعة عممو ( الغامديBozkurt, 87.8 ،
;.)2017; Vygotsky, 1978
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 .4التصْزات البدٓل٘ يف عله الفلو :Alternative Conceptions in Astronomy

عبارة عف التصورات التي ال تتوافؽ مع التصورات العممية الصحيحة المرتبطة بمفاىيـ

عمـ الفمؾ والتي تعوؽ التعمـ الجديد لدى التالميذ.

 .4االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕ:
محصمة استجابات الفرد بالقبوؿ أو الرفض لمعمؿ الجماعي فيما يتعمؽ بأىميتو
واالستمتاع بو .وفي ىذا البحث يمثؿ االتجاه نحو العمؿ الجماعي محصمة استجابات تالميذ
ال صؼ السادس االبتدائي بالقبوؿ أو الرفض لمعمؿ الجماعي مف حيث أىميتو واالستمتاع بو.

 أٍداف البشح:
ىدؼ البحث الحالي إلى:
 ..الكشؼ عف التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ لدى تالميذ الصؼ السادس
االبتدائي.
 .8بناء نموذج تدريسي مقترح في ضوء النظرية البنائية االجتماعية.
 .4تحديد فاعمية النموذج التدريسي المقترح في تصويب التصورات البديمة في عمـ الفمؾ
لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.
 .5تحديد فاعمية النموذج التدريسي المقترح في تنمية االتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى
تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.

 سدّد البشح:
اقتصرت حدود ىذا البحث عمى:
 ..مجموعة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بمدرسة الفيصمية االبتدائية النموذجية
(بنيف) بمحافظة القنفذة بالمممكة العربية السعودية والتي تمثؿ المجموعة التجريبية
لمبحث وذلؾ في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي  87.: / 87.9ـ وذلؾ
لقربيا مف مقر عمؿ الباحث ولتعاوف ومرونة إدارة المدرسة وسماحيا بتطبيؽ تجربة
البحث باستخداـ النموذج التدريسي المقترح القائـ عمى البنائية االجتماعية ،وتوفير
البيئة المناسبة لمتعمـ وفقاً لمتطمبات البنائية االجتماعية .ومجموعة مف تالميذ الصؼ
السادس االبتدائي بمدرسة ىاروف الرشيد االبتدائية (بنيف) كمجموعة ضابطة.
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 .8وحدة الفضاء المقررة في كتاب العموـ لمصؼ السادس االبتدائي بالفصؿ الدراسي الثاني
لمعاـ الدراسي  87.: / 87.9ـ ،فصؿ الشمس واألرض والقمر وذلؾ لوجود مجموعة
مف التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ في ىذا الفصؿ.
 .4قياس االتجاه نحو العمؿ الجماعي في بعديف ىما :أىمية العمؿ الجماعي ،واالستمتاع
بالعمؿ الجماعي لمالئمة ىذيف البعديف لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي.
 .5الكشؼ عف التصورات البديمة في موضوعات :حركة الشمس واألرض والقمر ،الميؿ
والنيار ،الفصوؿ ،أطوار القمر ،المد والجزر ،الخسوؼ والكسوؼ وذلؾ الرتباطيا بالوحدة
المقررة عمى التالميذ وكذا وجود العديد مف التصورات البديمة التي كشفت عنيا الدراسات
السابقة في بمداف أخرى.
* .6نتائج البحث محددة بمكاف وزماف إجراء الدراسة التجريبية.

 فسّض البشح:
حاوؿ البحث التحقؽ مف صحة الفروض التالية:
 ..توجد تصورات بديمة مرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي
بنسبة ≥ % 86
 .8يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ (  ) 7.76بيف متوسطي درجات
تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار التصورات البديمة
المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ لصالح التطبيؽ البعدي.
 .4يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ (  ) 7.76بيف متوسطي درجات
تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار
التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ لصالح المجموعة التجريبية.
 .5يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ (  ) 7.76بيف متوسطي درجات
تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس االتجاه نحو العمؿ
الجماعي لصالح التطبيؽ البعدي.
 .6يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ ( )7.76بيف متوسطي درجات تالميذ
المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه
نحو العمؿ الجماعي لصالح المجموعة التجريبية.
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 إدساٛات البشح:
سارت إجراءات البحث في الخطوات التالية:
أوالً :اختيار المحتوى العممي :والمتمثؿ في وحدة " الفضاء :فصؿ الشمس واألرض والقمر "

المقررة في كتاب العموـ لمصؼ السادس االبتدائي بالفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي

 87.: / 87.9ـ.
ثانياً :إعداد كراسة مياـ التمميذ في ضوء فمسفة ومبادئ النظرية البنائية االجتماعية.

ثالثاً :إعداد دليؿ المعمـ لالسترشاد بو عند تدريس موضوعات الوحدة في ضوء النموذج
التدريسي المقترح القائـ عمى النظرية البنائية االجتماعية.

رابعاً :إعداد أدوات البحث:

(  ) .إعداد اختبار التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ والتأكد مف صدقو وثباتو.
(  ) 8إعداد مقياس االتجاه نحو العمؿ الجماعي والػتأكد مف صدقو وثباتو.
خامساً :التصميـ التجريبي واجراءات تجربة البحث:

(  ) .اختيار مجموعتي البحث.

(  ) 8التطبيؽ القبمي ألدوات البحث.
(  ) 4تدريس الوحدة .
(  ) 5التطبيؽ البعدي ألدوات البحث.
(  ) 6عرض النتائج وتحميميا ،ومناقشتيا ،وصياغة التوصيات والمقترحات.

 أٍنٔ٘ البشح:
تظير أىمية ىذا البحث لما يمكف أف يسيـ بو لكؿ مف:

 ..تالميذ المرحمة االبتدائية :وبصفة خاصة تالميذ الصؼ السادس االبتدائي مف حيث

الكشؼ عف التصورات البديمة لدييـ والمرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ وتصويبيا
باستخداـ نموذج تدريسي مقترح قائـ عمى النظرية البنائية االجتماعية ،وذلؾ حتى
ال تستمر ىذه التصورات البديمة معيـ في سنواتيـ الدراسية التالية وتعرقؿ تعمميـ

الجديد .وأيضاً محاولة تنمية اتجاىاتيـ نحو العمؿ الجماعي لما لو مف دور كبير
في تعمـ التالميذ وتنمية مياراتيـ المختمفة.
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 .8معممي العموـ :مف خالؿ مساعدتيـ عمى الكشؼ عف التصورات البديمة لدى
تالميذىـ ،ومحاولة تصويبيا مف خالؿ استخداـ النموذج التدريسي المقترح القائـ

عمى النظرية البنائية االجتماعية.

 .4برامج النمو الميني لممعمميف :مف خالؿ االستفادة مف اختبار التصورات البديمة
في عمـ الفمؾ والتدريب عمى كيفية الكشؼ عنيا لدى التالميذ ،وكيفية تصويبيا

باستخداـ النموذج التدريسي المقترح القائـ عمى النظرية البنائية االجتماعية.

 .5مخططي ومطوري المناىج :وذلؾ مف خالؿ توجيو نظرىـ لمتصورات البديمة في
عمـ الفمؾ والموجودة لدى التالميذ ومحاولة التأكيد عمى التصورات العممية

الصحيحة عند تطوير المناىج.

 ميَر البشح املشتددو:
استخدـ البحث الحالي كؿ مف المنيج الوصفي والمنيج التجريبي:

 ..المنيج الوصفي :عند الكشؼ عف التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ.

 .8المنيج التجريبي :مف خالؿ استخداـ التصميـ شبو التجريبي ذو المجموعتيف

التجريبية والضابطة لتجريب النموذج التدريسي المقترح وتحديد فاعميتو في تعديؿ

التصورات البديمة المرتبطة بعمـ الفمؾ وتنمية االتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى

تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.
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اإلطــــــاز اليظــــــسٖ للبشـــــح
" اليظسٓ٘ البيا ٜ٘ٔاالدتناعٔ٘ ّتصْٓب التصْزات البدٓل٘ يف عله الفلو
ّتينٔ٘ االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕ"
احملْز األّل :اليظسٓ٘ البيا ٜ٘ٔاالدتناعٔ٘ Social Constructivism Theory
النظرية البنائية االجتماعية نظرية تندرج تحت البنائية وتؤكد عمى دور اآلخر في بناء
المعارؼ لدى الفرد وعمى دور الصراع في النمو الفردي واالجتماعي ،كما أنيا تؤكد عمى
حدوث تبادالت مثمرة بيف األفراد بعضيـ البعض ،وعمى االنجاز الذي يحدث نتيجة التفاعالت
االجتماعية والذي يساعد عمى نمو البنية المعرفية لمفرد (مازف .)87.. ،وتختمؼ النظرية
البنائية االجتماعية عف النظرية البنائية المعرفية مف حيث تأكيدىا عمى بناء المعرفة لدى
المتعمـ مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي

Social Interactionوالتأكيد عمى دور المغة

 ،Languageكما تؤكد عمى أىمية إيجاد بيئة تعميمية تعتمد عمى الحوار والتعمـ التعاوني،
بينما تركز البنائية المعرفية عمى نضج المتعمـ وعالقة ذلؾ بنموه العقمي المعرفي (العبد
الكريـ.)87.. ،
ويرى ) Buzkurt (2017أف منظور البنائية المعرفية تجاىؿ أو قمؿ مف دور
التفاعؿ االجتماعي والمغة عمى عكس منظور البنائية االجتماعية .وتعتبر البنائية االجتماعية
األف رؤية بديمة لمبنائية المعرفية ،وعمى المعمميف مف خالؿ المنظور البنائي االجتماعي تقديـ
األنشطة التعميمية وتدعيـ المناقشة والحوار لمتالميذ وتفعيؿ التواصؿ المغوي بينيـ .ويوضح
الشكؿ ( )8مقارنة بيف النظرية البنائية المعرفية كما قدميا " بياجيو" والتي ترى أف النمو
المعرفي يحدث مف خالؿ النمو العقمي لمفرد ،والنظرية البنائية االجتماعية كما قدميا "
فيجوتسكي " والتي تؤكد عمى أف النمو المعرفي يحدث مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي لمفرد.
كما أف نقطة االلتقاء بيف النظريتيف ىي بناء المعرفة الجديدة عمى المعرفة السابقة لممتعمـ.
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شىً ( ِ ) 2مبسٔخ ث ٓ١إٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ االجتّبػ١خ ٚإٌظش٠خ اٌجٕبئ١خ اٌّؼشف١خ

حيث يرى) Vygotsky (1978مف خالؿ تناولو لمتفاعؿ االجتماعي وتحوؿ النشاط
العممي Social Interaction and the Transformation of Practical Activity
أف التطور الفكري يحدث عندما يتداخؿ الحديث  Speechمع النشاط العممي ،وىما خطيف
مستقميف تماماً لمنمو ،حيث يمعب تحدث المتعمميف مع بعضيـ البعض دو ارً في تنفيذ النشاط

العممي ،وأوضحت تجارب فيجوتسكي أف:

 ..تحدث الطفؿ ال يقؿ أىم ية عف دور المعمؿ في تحقيؽ اليدؼ ،فاألطفاؿ ال يتحدثوف فقط
عما يقوموف بو ،فكالميـ وعمميـ جزء مف الوظيفة النفسية المعقدة الموجية نحو حؿ
المشكمة المطروحة.
 .8كمما زاد تعقيد اإلجراء الذي يتطمبو الموقؼ وكاف حمو غير مباشر ،زادت األىمية التي
يولييا الكالـ في العممية ككؿ .ويرى فيجوتسكي أنو أحياناً يصبح الحديث ضرورة حتمية،

الدرسي ،فإف األطفاؿ الصغار ال يستطيعوف
حيث إنو لو لـ يسمح بالكالـ داخؿ الفصؿ ا

انجاز الميمة المطموبة منيـ ) ،(Vygotsky, 1978وترتكز البنائية االجتماعية عمى
مجموعة مف األسس والمفاىيـ األساسية التي تناوليا فيجوتسكي ،وىي (الغامدي،
:)87.8
 ..المغة والكالـ والتحدث ودورىا في تنظيـ التفكير.
 .8البيئة االجتماعية والتي يتشارؾ مف خالليا التالميذ في حؿ المشكالت وانجاز المياـ.
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 .4التفاوض  Negotiationوالذي يتـ بيف التالميذ بعضيـ البعض مف خالؿ التفاعؿ
االجتماعي والذي يؤدي إلى الوصوؿ إلى اتفاؽ في الرأي والتغمب عمى العقبات التي
تواجو سير العمؿ.
 .5حيز النمو الممكف  Zone of Proximal Developmentوىو المسافة بيف ما
ينجزه التمميذ بمفرده وما يمكف أف ينجزه مف خالؿ تفاعمو مع اآلخريف.
ويمخص العبد الكريـ ( )87..القواعد األساسية التي قامت عمييا البنائية االجتماعية
والتي تميزىا عف البنائية المعرفية في العناصر التالية:
 ..يحدث التعمـ مف خالؿ التفاعؿ مع اآلخريف واالتصاؿ بيـ.
 .8يعتبر ىذا االتصاؿ والتفاعؿ عمى نفس قدر أىمية النمو الذي قدمو بياجيو.
 .4تعتبر المنتجات المعرفية التي يتـ التوصؿ إلييا ىي منتجات اجتماعية.
 .5يتـ االتصاؿ مف خالؿ منتج اجتماعي وىو " المغة".
ويمكف تحديد ستة عناصر لمتعمـ البنائي االجتماعي تتمثؿ في & (Gagnon
):Collay, 2001
 ..الموقؼ التعميمي والذي تتضح فيو الرؤية واألىداؼ والمياـ المطموبة مف المتعمميف.
 .8العمؿ في مجموعات وتوزيع المياـ المطموبة مف التالميذ.
 .4الربط بيف التعمـ الحالي والتعمـ السابؽ.
 .5طرح األسئمة مف خالؿ المعمـ الستثارة تفكير التالميذ.
 .6عرض اإلنتاج الذي توصؿ إليو التالميذ أثناء تعمميـ.
 .7عممية التأمؿ فيما تـ التوصؿ إليو مف نتائج.
وال يوجد اتفاؽ كامؿ عمى نماذج محددة لمتدريس وفقاً لمنظرية البنائية االجتماعية ،إال

أنو توجد مجموعة مف المالمح لمخبرات التعميمية تتمثؿ في (العبد الكريـ:)87.. ،
 ..المياـ الواقعية وبيئات التعمـ المركبة.

 .8الحوار االجتماعي والذي يؤكد عميو " فيجوتسكي " والذي يرى أنو يسيـ بشكؿ كبير في
نمو العمميات العقمية العميا مف خالؿ التشارؾ في التعمـ.
 .4تقديـ عدد متنوع مف األمثمة لممادة العممية خالؿ دراسة الموضوعات والمشكالت.
 .5إدراؾ التالميذ لكيفية بناء المعرفة لدييـ والوعي بذلؾ.
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 .6استراتيجيات التعمـ النشط المختمفة التي تؤكد عمى الدور اإليجابي التفاعمي لممتعمـ.
ويعرؼ المعيوؼ ( )877:البنائية االجتماعية في إطار العممية التدريسية بأنيا
أسموب لمتدريس مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي مع المدرس أو مع األقراف باستخداـ المغة
والحوار والتفاوض والتفكير بصوت عاؿ في مجاميع صغيرة يقوـ المعمـ فييا بتحديد المفاىيـ
التي يخطط إلكسابيا لمتالميذ أو بيف التالميذ أنفسيـ وتقويـ اكتسابيـ ليذه المفاىيـ .ويرى
فيجوتسكي أف بناء المعنى يتـ مف خالؿ التفاعؿ االجتماعي في الفصؿ الدراسي ،ويقوـ
المعمـ بدور الوسيط والموجو لفيـ المياـ واتقانيا ) ،(Vygotsky, 1978ويتـ ذلؾ مف
خالؿ العمؿ في مجموعات صغيرة ،كما أف التعمـ ييدؼ إلى استبداؿ المفاىيـ التمقائية
لمتالميذ التي يكونوىا معتمديف عمى خبراتيـ الذاتية بمفاىيـ عممية أكثر دقة تتميز
بالعمومية .وعندما يصبح التفاعؿ االجتماعي جزء مف ديناميات الفصؿ الدراسي ،فإف الفصوؿ
تصبح أماكف نشطة .فالتالميذ ليسوا وحدىـ الذيف يحتاجوف التحدث واالستماع إلى بعضيـ
البعض أثناء التعمـ ،لكف يجب أف يتفاعؿ معيـ المعمـ الستكشاؼ المنيج بشكؿ أعمؽ ،كما
إف تشجيع التفاعؿ االجتماعي مع المعمميف يعتبر مف أكثر الطرؽ فاعمية لممعمميف لتعمـ
أساليب إبداعية لحؿ المشكالت المعقدة ).(Hurst et al., 2013

ويسيـ التفاعؿ

االجتماعي بشكؿ كبير في تعمـ التالميذ حيث): (Hurst et al., 2013
 ..يتعمـ التالميذ مف اآلخريف ،وبالتالي تدعيـ الفيـ واالستيعاب مف خالؿ تنشيط المعرفة
السابقة ،وعمؿ ارتباطات ،وتعزيز األفكار الجديدة.
 .8يخمؽ التفاعؿ االجتماعي بيئة عمؿ إيجابية.
 .4يقدـ التفاعؿ االجتماعي وسائؿ لمطالب لرؤية الموضوعات مف منظورات متعددة ويدعـ
تفكيرىـ الناقد وميارات حؿ المشكالت لدييـ.

 مداخل ّمناذز التعله الكاٜن٘ عل ٙاليظسٓ٘ البيا ٜ٘ٔاالدتناعٔ٘:
توجد العديد مف المداخؿ ونماذج التعمـ القائمة عمى النظرية البنائية االجتماعية
والتي تعكس أدوار كؿ مف المعمـ والمتعمـ وبيئة التعمـ وآليات التقويـ .وتركز أدوار المعمـ في
البنائية االجتماعية عمى تقديـ سقاالت  Scaffoldingمف خالؿ تغيير مستوى الدعـ أثناء
التدريس ،واالعتماد عمى التعمـ التعاوني في مجموعات صغيرة لدعـ التالميذ لبعضيـ البعض.
وتعتمد أدوار المتعمـ عمى استقاللية التعمـ بحيث يصبح متعمـ ذو استقاللية ذاتية ويكوف
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متعمـ نشط وابتكاري .أما بيئة التعمـ فتعتمد عمى تقديـ المياـ الحقيقية التعاونية البنائية.
ويرتكز التقويـ عمى التقويـ البنائي مف خالؿ االعتماد عمى المياـ الحقيقية وتقويـ األقراف
والتقويـ الذاتي ). (Bay, Bagceci, & Cetin, 2012
وقد قدـ  Osborn & Wittrockنموذج التعمـ التوليدي ليعكس نظرية فيجوتسكي
في البنائية االجتماعية ،وذلؾ كأحد أبرز نماذج النظرية البنائية االجتماعية في التعمـ (داود
والعدواف . )87.6 ،حيث تـ التأكيد عمى أىمية المجتمع والمغة في نمو المعرفة ،حيث تبنى
المعرفة في إطار النظرية البنائية االجتماعية بطريقة تفاعمية اجتماعية بيف التالميذ
والمعمميف وبيف التالميذ وبعضيـ البعض ،ويعتبر بناء المعرفة عممية اجتماعية تساعد عمى
بناء المعنى لدى المتعمميف ،كما تتأثر باألفكار والتصورات الموجودة في بنيتيـ المعرفية ،وما
يحدث ىو توليد العالقات ذات المعنى بيف األفكار والتصورات السابقة وبيف المعرفة الجديدة.
ويعتبر النموذج التوليدي مف أىـ وأبرز نماذج التعمـ القائمة عمى النظرية البنائية االجتماعية
في تدريس العموـ ،ويتضمف عمميات توليدية يقوـ بيا المتعمـ لمربط بيف المعرفة الجديدة
والخبرة السابقة ويتكوف مف أربعة أطوار أساسية ىي (الغامدي87.8 ،

;

المصري،

:)87.7
 ..الطور التمييدي :وييدؼ إلى التعرؼ عمى المعمومات والمعارؼ القبمية لدى المتعمميف.
 .8الطور التركيزي :ويتضمف أنشطة تيدؼ إلى الربط بيف المعرفة السابقة والمعرفة الجديدة،
ويحدث مزيد مف التفاعؿ االجتماعي مف خالؿ العمؿ في مجموعات.
 .4الطور المتعارض (طور التحدي) :مف خالؿ مناقشة الفصؿ بالكامؿ مف خالؿ عروض
المجموعات وبمساعدة المعمـ واستخداـ الوسائط المختمفة التي تؤكد عمى األفكار
والمفاىيـ الصحيحة.
 .5طور التطبيؽ :في ىذا الطور يتـ استخداـ المعرفة التي توصؿ إلييا التالميذ وتطبيقيا
في مواقؼ حياتية جديدة.
وقد استفاد الباحث مف الدراسة النظرية السابقة لمفيوـ ومبادئ النظرية البنائية
االجتماعية ودراسة مداخؿ ونماذج التعمـ القائمة عمى النظرية البنائية االجتماعية في بناء
النموذج التدريسي المقترح كما يمي:
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بيا ٛالينْذز التدزٓشٕ املكرتح الكاٜه عل ٙاليظسٓ٘ البيا ٜ٘ٔاالدتناعٔ٘
قاـ الباحث بإعداد النموذج التدريسي المقترح القائـ عمى النظرية البنائية االجتماعية في
ضوء:
 مبادئ النظرية البنائية االجتماعية.
 مداخؿ التعمـ وفقاً لمنظرية البنائية االجتماعية.

 مراحؿ التعمـ القائـ عمى النظرية البنائية االجتماعية.
 دراسة طبيعة التصورات البديمة وكيفية تصويبيا.
 دراسة طبيعة العمؿ الجماعي وآليات تنفيذه.
الدرسات السابقة المرتبطة بالبنائية االجتماعية.
 دراسة البحوث و ا
وفي ضوء الدراسة والتحميؿ لما سبؽ توصؿ الباحث إلى المراحؿ التالية لمنموذج
التدريسي المقترح:

 مساسل الينْذز التدزٓشٕ املكرتح:
يتكوف النموذج التدريسي المقترح مف خمسة مراحؿ أساسية ىي:
 ..مرحمة تقديـ المياـ الحقيقية

Authentic Tasks

 .8مرحمة التفاعؿ االجتماعي
 .4مرحمة التعارض والتحدي
 .5مرحمة التطبيؽ والتوسع
 .6مرحمة التقويـ والتغذية الراجعة

Social Interaction
Conflict and Challenge
Application and Elaboration
Evaluation and Feedback

وفيما يمي عرضاً تفصيمياً لكؿ مرحمة مف مراحؿ النموذج:
 ..مسسل٘ تكدٓه املَاو احلكٔكٔ٘ :تعتبر المياـ الحقيقية مف الركائز األساسية التي تستند
عمييا البنائية االجتماعية .ويتـ في ىذه المرحمة طرح سؤاؿ أو مشكمة تتضمف عرض
لمخطط أو ظاىرة وتيدؼ إلى استخراج التصورات البديمة المرتبطة بأحد المفاىيـ ،أو بناء
حجة عممية ،أو حؿ مشكمة مف المشكالت.
 .8مسسل٘ التفاعل االدتناعٕ :ويعتبر التفاعؿ االجتماعي ىو قمب النظرية البنائية
االجتماعية ،وتتضمف ىذه المرحمة تقسيـ التالميذ إلى مجموعات ،ويتـ عرض التصورات
البديمة وفحصيا ،كما يتـ التحدث والمناقشة واستماع التالميذ لبعضيـ البعض ،ثـ
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التفاوض لموصوؿ إلى رأي موحد لممجموعة ،كما يمكف أف يستعيف التالميذ بشبكة
اإلنترنت والمصادر األخرى في الحصوؿ عمى المعمومات التي تساعدىـ في التوصؿ إلى
التصورات العممية الصحيحة .ويبدأ التفاعؿ بالقراءة ثـ التفاعؿ مع النص المقروء أو
المخطط أو الشكؿ أو النشاط ثـ التفاعؿ االجتماعي ثـ المناقشة ثـ الكتابة ثـ المناقشة
مرة أخرى.
 .4مسسل٘ التعازض ّالتشدٖ :ويتـ مف خالؿ مناقشة الفصؿ بالكامؿ مف خالؿ عروض
المجموعات وبمساعدة المعمـ واستخداـ الوسائط المختمفة التي تؤكد عمى التصورات
العممية الصحيحة لممفاىيـ .حيث يتـ التوصؿ إلى وعرض المفاىيـ والتصورات
الصحيحة.
 .5مسسل٘ التطبٔل ّالتْسع :في ىذه المرحمة يتـ استخداـ التصورات العممية الصحيحة التي
توصؿ إلييا التالميذ وتطبيقيا في مواقؼ حياتية جديدة مف خالؿ عرض تصورات بديمة
أخرى ومواجيتيا ،وىنا يتـ تكرار التصور الصحيح مف خالؿ تناوؿ األ نشطة اإلضافية.
 .6مسسل٘ التكْٓه ّالتغرٓ٘ السادع٘ :ويتـ مف خالؿ إعداد تقرير لما تـ إنجازه ،ويتضمف
التقرير عرض لمتصورات البديمة األولية ،واإلجراءات التي تمت بداخؿ المجموعة ،وآليات
التفاوض التي حدثت بيف التالميذ والنتائج التي تـ التوصؿ إلييا ،مع عرض كؿ فرد في
المجموعة ال تجاىاتو ومدى رضاه عف أداء دوره في المجموعة ودور زمالءه .ويعقب ذلؾ
تقديـ التغذية الراجعة الالزمة لتحسيف الممارسات بكؿ مرحمة مف مراحؿ النموذج كما ىو
موضح بشكؿ ()4
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مراحؿ

دور المعمـ

المخرجات

دور المتعمـ

النموذج
التوصل إلى
المعرفة السابقة

تقديم المهام
الحقيقية

طرح األسئلة
وتوزٌع المهام

تقدٌم
التصورات

التفاعل
االجتماعي

تشجٌع التحدث
والكالم

التحدث،
والتفاعل،

عرض
المفاهٌم

العرض
الجماعً

التوصل إلى
التصورات
الصحٌحة

تقدٌم مزٌد من
التصورات

مواجه المزٌد
من التصورات

التأكٌد على
التصورات

التحقق من
انجاز المهام

إعداد التقارٌر
وملفات

نتائج المجموعات

التعارض
والتحدي
التطبيق
والتوسع
التقويم
والتغذية

التوصل إلى
رأي موحد

التغذية الراجعة
شكؿ ( )4النموذج التدريسي المقترح القائـ عمى النظرية البنائية االجتماعية

يوضح الشكؿ التخطيطي السابؽ لمنموذج التدريسي المقترح مراحؿ النموذج المختمفة،
كما يظير دور كؿ مف المعمـ والمتعمـ في كؿ مرحمة مف المراحؿ .ويتضمف النموذج
المخرجات التعميمية المستيدفة مف كؿ مرحمة مف المراحؿ ،كما أف التغذية الراجعة والتي
ترتبط بالمرحمة الخامسة مف مراحؿ النموذج تشكؿ ركيزة أساسية لتعديؿ وتحسيف كؿ مكونات
النموذج التدريسي .حيث يمكف مساعدة التالميذ عمى بناء المعرفة الخاصة بيـ مف خالؿ
تقديـ مياـ متنوعة ليـ تتطمب تحدي وابتكار حموؿ ليا ،حيث أوضحت دراسة (Bay et al.,
) 2012أف التعمـ البنائي االجتماعي األصيؿ القائـ عمى المياـ الحقيقة

Authentic

 Tasksوالتفاعؿ االجتماعي  Social Interactionوالتحدث والكالـ ،قد يكوف لو تأثير
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غير مباشر عمى زيادة النجاح في حؿ المشكالت وانجاز المياـ .كما أف التمميذ يتعمـ مف
اآلخريف ،مف خالؿ تنشيط المعرفة السابقة ،وعمؿ ارتباطات ،وتعزيز األفكار الجديدة ،كما
يخمؽ التفاعؿ االجتماعي بيئة عمؿ إيجابية ،ويتيح الفرصة لرؤية الموضوعات مف منظورات
متعددة ) .(Hurst et al., 2013ويمكف القوؿ إف بناء المعرفة عممية اجتماعية تساعد
عمى بناء المعنى لدى المتعمميف ،كما تتأثر باألفكار والتصورات الموجودة في بنيتيـ
المعرفية ،وما يحدث ىو توليد العالقات ذات المعنى بيف األفكار والتصورات السابقة وبيف
المعرفة الجديدة (داود والعدواف.)87.6 ،

 اليظسٓ٘ البيا ٜ٘ٔاالدتناعٔ٘ ّتينٔ٘ االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕ :Team Work
أمرً ضرورياً ،نظ ارً ألنو يمثؿ أحد آليات
إف تنمية االتجاه نحو العمؿ الجماعي ا

تحقيؽ نتائج إيجابية في المخرجات األكاديمية واالجتماعية.

وال يمكف أف ينمى

االتجاه نحو العمؿ الجماعي إال إذا تـ وضع التنافس الفردي جانباً ،وىذا يعني التخمي

عف االعتقاد بأف النجاح يعتمد فقط عمى جيد الشخص نفسو ،كما يتطمب الثقة في

قدرة أعضاء الفريؽ ،حيث يعتمد نجاح التعمـ عمى االتجاىات اإليجابية لمتالميذ نحو

العمؿ الجماعي ) ،(Mendo – Lázaro et al., 2017وعمى العكس مف ذلؾ،
تؤدى االتجاىات السمبية نحو العمؿ الجماعي إلى ضعؼ التعاوف بيف أعضاء الفريؽ

وجعمو أكثر صعوبة مما يؤثر عمى النتائج واتخاذ الق اررات

))Weinberger, & Kirschner, 2013

Fransen,

ويمخص ) (Mendo – Lazaro et al., 2017أىمية العمؿ الجماعي في أنو:

 ..يزيد مف االىتماـ والدافعية لموضوعات الدراسة.
 .8يحسف مف جودة العمؿ مقارنة بالعمؿ الفردي.
 .4يدعـ العالقات االجتماعية بيف المتعمميف.
 .5يساعد في اتخاذ ق اررات أكثر فاعمية.

تعتمد بيئة العمؿ الجماعي عمى تقسيـ التالميذ إلى فرؽ متعددة ،ويعمؿ

أعضاء كؿ فريؽ معاً لتحقيؽ ىدؼ الفريؽ & Winiecki, Hunt,

Chyung,

) .)Sevier, 2017ويتزايد استخداـ أساليب متعددة في الفصؿ الدراسي لتعزيز العمؿ
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الجماعي بيف التالميذ ،وذلؾ بما يسيـ في تحسيف األداء والتعمـ وتطوير الكفاءات

الشخصية لدييـ ) .(Mendo – Lazaro et al., 2017وال يكفي تكميؼ التالميذ
بميمة ويطمب منيـ العمؿ معاً ،بؿ يجب أف تؤخذ مجموعة مف الجوانب في االعتبار

عند إدخاؿ العمؿ الجماعي في الفصؿ الدراسي تتمثؿ في :تدريب المعمـ عمى استخداـ

األساليب التي تشجع التعاوف بيف األقراف ،وتدريب التالميذ عمى العمؿ الجماعي،
وتنمية الميارات االجتماعية لمفريؽ ) .(Mendo-Lázaro et al., 2017وتوجد
مجموعة مف العوامؿ التي تسيـ في تنمية االتجاه نحو العمؿ الجماعي يحددىا

)(Alford, Fowler, & Sheffield, 2014في ثالثة عناصر تتمثؿ في( :المتعة،

تقميؿ اإلحباط ،التعمـ):

 ..فإذا كانت الميمة مثيرة لالىتماـ ومميئة بالتحديات ومجدية ،فإف التالميذ
يستمتعوف بالتعمـ.

 .8واذا كاف ىناؾ اتصاؿ واضح وثقة بقدرات اآلخريف وفيـ االختالفات مع االلتزاـ،
يتـ تقميؿ اإلحباط.

 .4تؤثر الميمة واالتجاه العاـ لمتالميذ نحو العمؿ الجماعي وادراكيـ لمتعمـ عمى
عممية التعمـ.

كما يمكف أف يقدـ العمؿ الجماعي العديد مف المميزات والفرص لتدريس العموـ

تتمثؿ في تنوع األفكار التي يقدميا التالميذ وكذا والحموؿ واآلراء والخبرات ،كما يوفر

أيضاً فرصة لالنخراط في الحديث العممي  Science Talkوالتعمـ مف اآلخريف ،ىذا

باإلضافة إلى اعتماده عمى تقديـ المياـ الحقيقية  Authentic Tasksمثؿ حؿ

المشكالت ،وتطبيؽ المعرفة السابقة عمى مواقؼ جديدة ،وجمع المعمومات وتنظيميا
في أشكاؿ ومخططات ورسوـ بيانية ،وترجمة الرسوـ البيانية ،وبناء الحجج العممية

وغيرىا مف المياـ الحقيقية التي يمكف إنجازىا والتي يمكف أف تسيـ في تحقيؽ العديد

مف أىداؼ تدريس العموـ.
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ونستخمص مف عرض ىذا المحور أف بناء المعرفة لدى المتعمميف عممية

اجتماعية تتأثر باألفكار والتصورات الموجودة في بنيتيـ المعرفية ،وما يحدث ىو توليد

العالقات ذات المعنى بيف األفكار والتصورات السابقة وبيف المعرفة الجديدة ،كما

نستخمص أيضاً أنو يمكف أف يتـ الربط بيف النموذج التدريسي المقترح القائـ عمى
النظرية البنائية االجتماعية وتنمية االتجاه نحو العمؿ الجماعي مف خالؿ مراحؿ

النموذج المختمفة والتي تبدأ بتقديـ المياـ الحقيقية ثـ التفاعؿ االجتماعي بيف التالميذ
وما يحدث بو مف تفاوض اجتماعي يعقبو االتفاؽ واتخاذ الق اررات التي تؤدي إلى تزايد

الثقة بالنفس وبالفريؽ وقدراتو مما يقمؿ مف اإلحباط ويزيد مف متعة التعمـ ومف

االتجاه اإليجابي نحو العمؿ الجماعي.

احملْز الجاىٕ :التصْزات البدٓل٘ املستبط٘ مبفأٍه عله الفلو ّعالقتَا باليظسٓ٘ البياٜ٘ٔ
االدتناعٔ٘:
توجد العديد مف التصورات البديمة التي حددتيا الدراسات السابقة والتي ترتبط

بمفاىيـ عمـ الفمؾ .حيث حددت دراسة ) (Plummer, 2014التصور البديؿ المتمثؿ

في أف الشمس يتـ حجبيا وقت الميؿ ليحدث الظالـ ،وأيضاً التصور بأف الشمس
تتحرؾ في خط مستقيـ ألعمى وألسفؿ ) .(Plummer, 2014; Sackes, 2015كما

إف معظـ تفسيرات التالميذ لميؿ والنيار تفتقر لفيـ أساسي بأف األرض تدور حوؿ

محورىا ).(Slatar et al., 2018

وتوجد مجموعة مف التصورات البديمة التي تفسر أطوار القمر .فقد حددت بعض

الدراسات نموذج الخسوؼ ّٛٔٚEclipse Modelرج السحب Clouds Model
كأكثر التصورات البديمة المستخدمة لتفسير أطوار القمر ;(Slatar et al., 2018

) .Plummer, 2009ويتصور بعض التالميذ أف الشمس ترتفع وتنخفض في السماء

بالنسبة لألرض ).(Slatar et al., 2018; Plummer, 2014; Sackes, 2015

كما يتصور التالميذ حدوث تغير في شكؿ القمر نفسو مما يحدث أطوار القمر .كما

يتصور التالميذ أف السحب تمنع أحياناً أشعة الشمس مف الوصوؿ إلى القمر أو
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ببساطة تغطي القمر ،وأحياناً تضيؼ إلى شكؿ القمر مما يحدث أطوار القمر
(.(Slatar et al., 2018
كما يوجد ما يعرؼ بالنموذج اليجيف (الخميط) لمتصورات البديمة ومنيا عمى
سبيؿ المثاؿ تفسير تغير الفصوؿ مف خالؿ مزيج مف ميؿ األرض والبعد عف الشمس.

إف وجود ىذا النموذج اليجيف ىو مثاؿ عمى ميؿ التالميذ لمتمسؾ بتصوراتيـ البديمة

السابقة ( .(Slatar et al., 2018

وعند التركيز عمى سنوات المدرسة االبتدائية،

فإف العديد مف الدراسات السابقة أظيرت وجود العديد مف التصورات البديمة المرتبطة

بعمـ الفمؾ ،ومنيا تفسير حدوث الميؿ والنيار ،حيث أشار ) (Plummer, 2014إلى

أف التصورات المبكرة لألطفاؿ تتركز في بديميف ىما :الشمس يتـ حجبيا وتؤدى إلى

الظالـ في وقت الميؿ ،والشمس تتحرؾ بشكؿ مستقيـ ألعمى وأسفؿ .كما أجرى

) Sackes (2015دراسة عمى التصورات المبكرة لميؿ والنيار عمى ( )57طفؿ

بالحضانة أعمار ( )6،7سنوات .في ىذه الدراسة فإف نموذج المسافة Distance

 Modelحيث تتحرؾ الشمس أقرب أو أبعد ،ونموذج تحرؾ الشمس صعوداً وىبوطاً
كانت ىي أكثر التصورات البديمة انتشا ارً عمى التوالي .وفي منتصؼ المدرسة

االبتدائية ،يدرؾ التالميذ أف الشمس تتحرؾ عبر السماء ،ولكنيـ يعتقدوف أنيا تمر
بشكؿ مباشر فوؽ رؤوسيـ كؿ يوـ ). (Plummer, 2009

كما أشارت األدبيات إلى أف العديد مف التالميذ يحمموف تصورات بديمة عف تغير

الفصوؿ تستند إلى وجيات نظر غير عممية عف كيفية تحرؾ األرض في الفضاء .فعمى

سبيؿ المثاؿ ،أوضحت دراسة ) )Starakis & Halkia, 2014والتي أجريت عمى

تالميذ الصؼ الخامس ومجموعة مكونة مف ( ).57تمميذ أف حوالي  %84مف

التالميذ يعتقدوف أف توجيو األرض (المواجية تجاه أو بعيد عف الشمس) ىو سبب

تغير الفصوؿ .كما وجد تصور بديؿ آخر شائع يتمثؿ في أف المسافة بيف األرض
والشمس تسبب الفصوؿ ،وامتداد ليذا التصور أف األرض ليا مدار بيضاوي ،يعمؿ

عمى تغيير المسافة بيف األرض والشمس ;(Annenberger Foundation, 2014
) .Naze & Fontaine, 2014; Starakis & Haklkia, 2014ومف المدرسة
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االبتدائية إلى المستويات الجامعية ،وجد نموذج " الخسوؼ" كتفسير ألطوار القمر
ليكوف األكثر شيوعاً لمتصورات البديمة الموجودة ). (Naze & Fontaine, 2014

يبني الفرد تفسيراتو الخاصة لمعالـ مف حولو بطريقة توافؽ الخبرات الجديدة مع

الخبرات الموجودة لديو ) .(Vygotsky, 2011ولمواجية وتحدى التصورات البديمة،
يجب عمى المعمميف أوالً أف يكونوا عمى وعي بيا لدى تالميذىـ .حيث أوضحت

الدراسات أف المعمميف أنفسيـ يمتمكوف تصورات بديمة ) .(Kanli, 2014وقد أشارت
الدراسات السابقة إلى أف الوعي بالتصورات البديمة في عمـ الفمؾ بواسطة المعمميف

يتنوع بشكؿ كبير ،فمثالً دراسة ) (Cox, Steegen, & De Cock, 2016قامت

بإجراء مقابالت شخصية مع ( )88معمـ لتحديد مدى وعييـ بالتصورات البديمة لدى
تالميذىـ وبتركيز محدد عمى الفصوؿ .وقد أوضح المشاركوف أف التصور البديؿ
الشائع ىو أف التالميذ يعتقدوف أف الفصوؿ تحدث بسبب اختالؼ المسافة بيف األرض

والشمس ،وقميؿ مف المعمميف كانوا عمى وعى بذلؾ .فعندما يدرؾ المعمموف التصورات

البديمة لدى تالميذىـ ،يمكنيـ بناء خبرات تعمـ ال تتناسب مع بنياتيـ الحالية ،وبالتالي

خمؽ صراع إدراكي يسمح بمناقشة الخبرات مع اآلخريف لبناء معاف جديدة صحيحة

منظمة ).(Tobin, 2009

ونستخمص مف عرض ىذا المحور وجود العديد مف التصورات البديمة المرتبطة

بمفاىيـ عمـ الفمؾ لدى كؿ مف المعمـ وتالميذه بجميع المراحؿ الدراسية ،كما نستخمص

أيضاً أنو لتحدي التصورات البديمة وتغييرىا يجب أوالً تحديدىا بشكؿ دقيؽ ،وأف
تصويبيا يتطمب فرص متكررة ،وفي وقت متقارب ،لالندماج في الفحص والتقصي الذي
يخمؽ الصراع المعرفي المطموب لرفض التصور البديؿ وتبني النموذج العممي الصحيح،

وىذا ما قد يوفره استخداـ آليات وأفكار النظرية البنائية االجتماعية مف خالؿ النموذج
التدريسي المقترح .وقد استفاد الباحث مف اإلطار النظري عند الكشؼ عف التصورات

البديمة في عمـ الفمؾ وتحديدىا وعند بناء النموذج التدريسي المقترح ،وأيضاً عند
إعداد أدوات البحث المختمفة .وفيما يمي عرضاً إلجراءات البحث.
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إدـــــــساٛات البشـــــــح
التالية:

لإلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ مف صحة فروضو قاـ الباحث باإلجراءات

أّالً :اختٔاز احملتْ ٚالعلنٕ:
تمثؿ المحتوى العممي في وحدة " الفضاء :فصؿ الشمس واألرض والقمر" المقررة في
كتاب العموـ لمصؼ السادس االبتدائي بالفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي 87.: / 87.9
ـ والتي تتضمف مفاىيـ عمـ الفمؾ .وتـ اختيار الصؼ السادس االبتدائي نظ ارً ألنو يمثؿ نياية

المرحمة االبتدائي ة ،حيث يجب أف تتكوف لدى التالميذ التصورات العممية الصحيحة قبؿ
الدخوؿ إلى المرحمة المتوسطة .وقد تـ اختيار ىذه الوحدة لألسباب التالية:
 ..مقارنة بمفاىيـ العموـ األخرى ،فإف مفاىيـ عمـ الفمؾ يصعب فيميا وشرحيا ،حيث
تتطمب "ميارة معرفية" عالية المستوى لفيميا ).(Kıroğlu, 2015
 .8لوجود مجموعة مف التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية وتستمر معيـ حتى المرحمة الجامعية وحتى لدى المعمميف أنفسيـ ،وذلؾ في
ضوء ما أظيرتو الدراسات السابقة مثؿ دراسات( Slater et al., 2018; Kıroğlu, :
;2015; Annenberger Foundation, 2014; Naze & Fontaine, 2014
;)Starakis & Haklkia, 2014
 .4ارتباط محتوى الوحدة بحياة التالميذ اليومية وبالظواىر الفمكية مثؿ الميؿ والنيار ،تغير
فصوؿ السنة ،أطوار القمر ،الخسوؼ والكسوؼ ،والمد والجزر وما يرتبط بيا مف
تصورات بديمة يمكف تصويبيا.
 .5تعد دراسة الفمؾ جزء أساسي مف دراسة محور عموـ األرض والفضاء والتي ستستمر مع
التالميذ في المرحمة المتوسطة والثانوية وحتى الجامعة ،ومف ثـ يجب أف يتـ التأسيس
لدراسة ىذه الموضوعات وتعديؿ ما يرتبط بيا مف تصورات بديمة حتى ال تستمر مع
التالميذ في المراحؿ التعميمية التالية.
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ثاىٔاً :إعداد نساس٘ مَاو عنل التلنٔر:0
قاـ الباحث بإعداد كراسة لمياـ عمؿ التمميذ بحيث اشتممت عمى المياـ التي يقوـ بيا
التمميذ في ضوء فمسف ة ومبادئ النظرية البنائية االجتماعية .وقد تضمنت كراسة المياـ
( ) 88ورقة عمؿ تتناوؿ حركة الشمس واألرض والقمر ،الميؿ والنيار ،الفصوؿ ،أطوار القمر،
المد والجزر ،والخسوؼ والكسوؼ والتصورات البديمة المرتبطة بيا .ويتـ التعامؿ مع أوراؽ
العمؿ مف خالؿ النموذج التدريسي المقترح في ضوء توجييات وتعميمات المعمـ .تـ عرض
كراسة المياـ عمى مجموعة مف خبراء التربية العممية ومعممي العموـ ،وذلؾ لمتحقؽ مف مدى
مناسبتيا لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي ،وامكانية تنفيذىا في حدود اإلمكانيات المتاحة،
وتـ إجراء التعديالت المطموبة.

ثالجاً :إعداد دلٔل املعله:3
قاـ الباحث بإعداد دليؿ المعمـ لتدريس موضوعات الوحدة في ضوء النموذج التدريسي
المقترح .وقد اشتمؿ دليؿ المعمـ عمى مقدمة وفكرة عامة عف النظرية البنائية االجتماعية
والتصورات البديمة في عمـ الفمؾ ،والنموذج التدريسي المقترح ومراحمو ،وتوجييات لممعمـ
لتنفيذ الدروس وفقاً لمنموذج التدريسي المقترح ،بحيث يتـ توزيع المياـ عمى التالميذ ،ثـ يتـ
التفاعؿ االجتماعي لممجموعات إلنجاز المياـ المطموبة مف خال ؿ الحوار والمناقشة والتفاوض
لموصوؿ إلى حؿ لممشكمة أو اتخاذ القرار المناسب ،ثـ يحدث التعارض والتحدي لتوضيح
وتأكيد التصورات العممية الصحيحة ،ويمي ذلؾ مرحمة التطبيؽ والتوسع وذلؾ بتقديـ تصورات
بديمة أخرى ومواجيتيا ،وفي النياية التقويـ وكتابة التقارير لتقويـ ما تـ بمراحؿ العمؿ
المختمفة وتقديـ التغذية الراجعة لمتالميذ .قاـ الباحث بعرض الدليؿ عمى مجموعة مف السادة
الخبراء لبياف مدى مناسبتو لتنفيذ الدروس وفقاً لمنموذج التدريسي المقترح ،وتـ إجراء

التعديالت المطموبة.

 2ممحؽ (  ) 8كراسة مياـ عمؿ التمميذ
 3ممحؽ (  ) 4دليؿ المعمـ
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زابعاً :إعداد أدّات البشح:
(  ) 1إعداد اختباز التصْزات البدٓل٘ املستبط٘ مبفأٍه عله الفلو:
 اهلدف مً االختباز :ىدؼ االختبار إلى الكشؼ عف التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ
عمـ الفمؾ بفصؿ الشمس واألرض والقمر لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.
 حتدٓد مفسدات االختباز :لبناء مفردات االختبار تـ إجراء الخطوات التالية:
 .1دراسة المشروعات العالمية واألدبيات والدراسات التي تناولت التصورات البديمة المرتبطة

بمفاىيـ عمـ الفمؾ مثؿ(Slater et al., 2018; Kıroğlu, 2015; Turk & :
Kakan, 2015; Annenberger Foundation, 2014; Naze & Fontaine,
)2014; Starakis & Haklkia, 2014; NRC, 2012

 .8مناقشة المعمميف الذيف يقوموف بتدريس مقرر العموـ بالصؼ السادس االبتدائي وتحديد
المحتوى العممي لمفاىيـ عمـ الفمؾ والتصورات البديمة المرتبطة بيا.
 .4مراجعة محتوى كتاب العموـ لمصؼ السادس االبتدائي في فصؿ الشمس واألرض والقمر.
 .5إجراء تقييـ استطالعي مف خالؿ إعداد قائمة استطالعية مكونة مف ( ).7أسئمة
مصاغة بنمط األسئمة المفتوحة ،لإلجابة عمييا مف قبؿ التالميذ بعباراتيـ الخاصة.
 .6تطبيؽ القائمة عمى ( ).7مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي مف غير مجموعتي
البحث لبياف وضوح األسئمة.
 .7تطبيؽ التقييـ استطالعي عمى ( )47تمميذاً مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ممف
درسوا وحدة الفضاء ،وتـ كتابة إجاباتيـ الستخالص التصورات البديمة لدييـ لالسترشاد

بيا عند كتابة البدائؿ في األسئمة النيائية.
 .8كتابة أسئمة االختبار النيائية وذلؾ بعد دراسة نتائج التقييـ االستطالعي وتعديؿ البدائؿ.
 .9حتدٓد صدم االختباز :تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف الخبراء في التربية العممية
لتحديد مدى قياسو لمتصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ التي تـ التوصؿ إلييا
في الخطوات السابقة.
 .:حتدٓد معامل ثبات االختباز ّالزمً املياسب لُ :قاـ الباحث بطباعة االختبار وتطبيقو عمي
مجموعة مف طالب الصؼ السادس االبتدائي بعد االنتياء مف دراسة الوحدة ،وذلؾ في
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نياية العاـ الدراسي  87.9 /87.8ـ ،وبمغ العدد الكمي ألوراؽ اإلجابة الصحيحة (
 ) 47ورقة والتي تـ في ضوئيا تحديد المواصفات اإلحصائية لمصورة المبدئية لالختبار،
وقاـ الباحث بحساب قيمة معامؿ ثبات االختبار باستخداـ برنامج  SPSSلحساب معامؿ
الثبات وقد بمغت قيمة  Cronbach`s Alphaلمعامؿ الثبات ( ، )7.87كما تـ
حساب زمف االختبار مف خالؿ حساب متوسط الزمف الذي استغرقو جميع التالميذ في
اإلجابة عف أسئمة االختبار ،وبمغ الزمف (  ) 30دقيقة .وقد تسائؿ التالميذ بعض
التساؤالت حوؿ معني بعض الكممات باالختبار ومنيا " :القمر الجديد (المحاؽ) ،األطوار،
تظؿ (تبقى)" ،وتـ توضيحيا لمتالميذ .وبذلؾ أصبح االختبار عمى درجة عالية مف الصدؽ
والثبات ،وصالحاً لتحديد التصورات البديمة لدى التالميذ.
..7

الصْزٗ اليَا ٜ٘ٔلالختباز :4تكوف االختبار في صورتو النيائية مف (  ) 85مفردة مف

نمط االختيار مف متعدد ،وتكونت كؿ مفردة مف الجذع والبدائؿ ،واشتمؿ الجذع في بعض
المفردات عمى رسوـ وأشكاؿ ومخططات ،وعدد البدائؿ في كؿ مفردة أربعة بدائؿ عمي
النحو التالي:
-

بديؿ واحد لإلجابة الصحيحة والذي يمثؿ التصور العممي الصحيح.

-

ثالثة بدائؿ تحتوي كؿ منيا عمى أحد التصورات البديمة التي تـ التوصؿ إلييا.

كما قاـ الباحث بإعداد ورقة إجابة لالختبار تضمنت رقـ السؤاؿ واالستجابات وبيانات عف
اسـ التمميذ ومدرستو .وتـ تصحيح االختبار بإعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر
لإلجابة الخاطئة ،وبذلؾ تكوف الدرجة الكمية لالختبار ( )85درجة.

 4ممحؽ (  ) 5اختبار التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ في صورتو النيائية.
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جذٚي ( ِٛ ) 1اصفبد اختجبس اٌتصٛساد اٌجذٍ٠خ فِ ٟفب٘ ُ١ػٍُ اٌفٍه
ِذبٚس االختجبس

أسلبَ األصئٍخ

ػذد األصئٍخ

إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ

دشوخ اٌشّش ٚاألسض
ٚاٌمّش
اٌٍٚ ً١إٌٙبس
اٌفصٛي
أطٛاس اٌمّش
اٌّذ ٚاٌجزس
اٌخضٛف ٚاٌىضٛف
اٌّجّٛع اٌىٍٟ

24 ،11 ،14 ،11 ،6 ،1

6

%25

15 ،13 ،2
21 ،12 ،5 ،4 ،3
17 ،16 ،11 ،9 ،1 ،7
23 ،22
21 ،19
 24صؤالً

3
5
5
3
2

%12.5
%21.13
%21.13
%12.5
%1.33
%111

(  ) 0إعداد مكٔاض االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕ:5
 اهلدف مً املكٔاض :ىدؼ المقياس إلى قياس االتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى تالميذ
الصؼ السادس االبتدائي ،وذلؾ مف خالؿ تحديد محصمة استجاباتيـ بالقبوؿ أو الرفض
لعبارات المقياس.
 حتدٓد أبعاد املكٔاض :استعاف الباحث بمجموعة مف الدراسات التي ىدفت إلى قياس
االتجاه نحو العمؿ الجماعي ،وذلؾ لتحديد أبعاد المقياس وصياغة عباراتو ومف ىذه
الدراسات( :األشقرChyung et al., 2017; Mendo-Lázaro et al., 87.8 ،
; )2017; Alford et al., 2014حيث تـ تحديد بعديف أساسييف لممقياس ىما:
تقدير أىمية العمؿ الجماعي ،واالستمتاع بالعمؿ الجماعي.
 حتدٓد بيْد املكٔاض :تكونت بنود المقياس مف ( )47بنداً ،كما تـ وضع تدريج
لالستجابات بأسموب ليكرت ،حيث يقابؿ كؿ عبارة ثالث استجابات (موافؽ ،غير متأكد،

غير موافؽ) ،ويوضح الجدوؿ التالي مواصفات المقياس والذي يشتمؿ عمى أبعاد
المقياس ،وأرقاـ وعدد العبارات بكؿ بعد والنسبة المئوية ليا:

6ممحؽ (  ) 6مقياس االتجاه نحو العمؿ الجماعي في صورتو النيائية.
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جذٚي ( ِٛ ) 2اصفبد ِم١بس االتجبٖ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌجّبػٟ
ػذد
أسلبَ اٌؼجبساد
أسلبَ اٌؼجبساد
أثؼبد اٌّم١بس
اٌجٕٛد
اٌضبٌجخ
اٌّٛججخ
()-
()+
16
،25 ،15 ،6 ،5
،11 ،9 ،3 ،2 ،1
تمذ٠ش أّ٘١خ اٌؼًّ
12 ،4 ،29 ،26
21 ،19 ،11
اٌجّبػٟ
14
،16 ،14 ،13
،22 ،11 ،1 ،7
االصتّتبع ثبٌؼًّ
،21 ،21 ،17
23 ،27 ،24
اٌجّبػٟ
31

إٌضجخ اٌّئ٠ٛخ
%53.3
%46.7

قاـ الباحث بعرض المقياس عمى مجموعة مف السادة الخبراء لتحديد مدى مناسبتو
لقياس االتجاه نحو العمؿ الجماعي ،وتـ تعديؿ بعض البنود وبذلؾ أصبح عدد العبارات بكؿ
محور كما بجدوؿ المواصفات .قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى مجموعة مف تالميذ الصؼ
السادس االبتدائي بمغ عددىا ( )46تمميذاً ،وتـ حساب معامؿ ثبات المقياس باستخداـ
برنامج  SPSSوبمغت قيمة  ،)7.97( Cronbach`s Alphaكما تـ حساب زمف
المقياس وذلؾ بحساب متوسط الزمف الذي استغرقو جميع التالميذ في اإلجابة عمى المقياس
والذي بمغ (  ) 87دقيقة ،وبذلؾ تـ التأكد مف صالحية المقياس لمتطبيؽ عمى التالميذ.
تكونت الصورة النيائية لممقياس مف صفحة التعميمات ،يمييا عبارات المقياس والتي يقابميا

مقياس متدرج لالستجابات.

خامشاً :التصنٔه التذسٓيب ّإدساٛات جتسب٘ البشح:
 متغريات البشح:
أ .املتغري املشتكل :النموذج التدريسي المقترح القائـ عمى النظرية البنائية االجتماعية ،حيث
درست المجموعة التجريبية وحدة الفضاء فصؿ الشمس واألرض والقمر باستخداـ

النموذج المقترح.

ب .املتغريات التابع٘:
 ..تعديؿ التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ.
 .8تنمية االتجاه نحو العمؿ الجماعي.
 اختٔاز دلنْعيت البشح :تـ اختيار المجموعة التجريبية لمبحث مف تالميذ الصؼ السادس
االبتدائي بمدرسة الفيصمية االبتدائية النموذجية (بنيف) في الفصؿ الدراسي الثاني مف
- 9.: -

فاعلية نموذج تدريسي مقترح قائم على النظرية البنائية االجتماعية في تصويب التصورات البديلة....................

العاـ الدراسي  87.: / 87.9ـ ،وتكونت مف فصميف ىما ( 7أ و 7ب) وعدد التالميذ
بيما (  ) 65تمميذاً وذلؾ بعد استبعاد (  ) 7تالميذ إما بسبب تغيبيـ أثناء تطبيؽ أدوات

البحث أو لعدـ جديتيـ أثناء إجراء التجربة .أما المجموعة الضابطة فتكونت مف تالميذ

مدرسة ىاروف الرشيد (بنيف) وعددىا ( )89تمميذاً.
 التطبٔل الكبلٕ ألدّات البشح :تـ تطبيؽ أدوات البحث المتمثمة في " اختبار التصورات
البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ ،ومقياس االتجاه نحو العمؿ الجماعي " ،وذلؾ عمى
كؿ مف تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ إجراء تجربة البحث لمحصوؿ عمى
المعمومات القبمية وذلؾ بيدؼ بياف مدى تكافؤ المجموعتيف لمضبط اإلحصائي لنتائج
البحث.
جذٚي ( ٔ ) 3تبئج اٌتطج١ك اٌمجٍ ٟألدٚاد اٌجذج ٌتالِ١ز اٌّجّٛػت ٓ١اٌتجش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ

اٌؼٕصــش

اٌذسجخ

اختجبس
اٌتصٛساد
اٌجذٍ٠خ
ِم١بس
االتجبٖ ٔذٛ
اٌؼًّ
اٌجّبػٟ

اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ

اٌّجّٛػخ اٌضبثطخ

لّ١خ

ْ = 54

ْ = 21

"د"

َ

%

ع

َ

%

ع

ِضتٞٛ

اٌذالٌخ

24

4.31

11.25

2.51

4.64

19.33

2.54

1.143

غ١ش
داٌخ

91

51.11

64.64

7.32

57.12

64.24

1.21

1.131

غ١ش
داٌخ

يتضح مف الجدوؿ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تالميذ
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيؽ القبمي الختبار التصورات البديمة ،وكذا
في التطبيؽ القبمي لمقياس االتجاه ،مما يشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية

والضابطة.

 تدزٓص الْسدٗ :التقى الباحث قبؿ إجراء تجربة البحث مع معمـ العموـ لفصمي المجموعة
التجريبية بيدؼ تعريفو باليدؼ مف البحث وأىميتو وخطوات التدريس باستخداـ النموذج
التدريسي المقترح ،كما تمت مناقشة التصورات البديمة التي تواجو التالميذ عند دراسة
موضوعات ومفاىيـ عمـ الفمؾ ،وتوضيح دوره كمعمـ ودور التالميذ في كؿ مرحمة مف
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مراحؿ النموذج ،كما تـ تزويده بنسخ مف أوراؽ مياـ التالميذ ودليؿ المعمـ .أما بالنسبة
لممجموعة الضابطة فتـ التدريس ليا بالطريقة المعتادة مف قبؿ معمـ العموـ ،والتي تعتمد
عمى الشرح مف جانب المعمـ بالطريقة العادية.

 اىطباعات ّمالسظات خسز بَا الباسح أثيا ٛتدزٓص الْسدٗ بالينْذز التدزٓشٕ املكرتح:
 ..وجود العديد مف التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ والتي ظيرت مف
خالؿ استجابات التالميذ عمى المياـ المقدمة ليـ.
 .8استمتاع التالميذ ونشاطيـ الواضح أثناء مجموعات العمؿ ،واىتماميـ بأوراؽ العمؿ
التي تضمنت المياـ المطموبة منيـ ،حيث كاف مف الواضح شعورىـ بالتحدي إلنجاز
المياـ المطموبة.
 .4مناقشات التالميذ وتحدثيـ وتفاعميـ االجتماعي الذي ظير بشكؿ واضح والذي
انعكس عمى أدائيـ لممياـ المطموبة منيـ.
 .5أكد معمـ المجموعة التجريبية عمى فاعمية استخداـ النموذج التدريسي المقترح في
تصويب التصورات البديمة لدى التالميذ ،وأشار إلى رغبتيـ في اتباع نفس األسموب
أثناء حصص العموـ.

 التطبٔل البعدٖ ألدّات البشح:
بعد االنتياء مف تدريس الوحدة لكؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة تـ تطبيؽ
أدوات البحث بعدياً والمتمثمة في " :اختبار التصورات البديمة ،ومقياس االتجاه نحو العمؿ

الجماعي" عمى كؿ مف مجموعتي البحث واستخراج النتائج وتحميميا .وفيما يمي عرضاً لنتائج
البحث.
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ىتــــــاٜر البشــــــــح
تناوؿ الباحث عرض نتائج البحث التي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ إجراء الدراسة

التجريبية لمبحث ،والى أي مدى تحققت صحة فروض البحث ،وذلؾ كما يأتي:

أّالً :ىتاٜر تطبٔل اختباز التصْزات البدٓل٘ املستبط٘ مبفأٍه عله الفلو:
لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث " :ما التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ
عمـ الفمؾ لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟ قاـ الباحث بتحديد التصورات البديمة،
والنسب المئوية لدرجة شيوعيا في كؿ مف التطبيقيف القبمي والبعدي لدى تالميذ المجموعة

التجريبية ،ويتضح ذلؾ مف خالؿ جدوؿ (.)5

جذٚي (ٔ )4ضت شٛ١ع اٌتصٛساد اٌجذٍ٠خ اٌّشتجطخ ثّفب٘ ُ١ػٍُ اٌفٍه ٌذ ٜتالِ١ز اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ
ف ٟاٌتطج١م ٓ١اٌمجٍٚ ٟاٌجؼذ ٞالختجبس اٌتصٛساد اٌجذٍ٠خ
اٌتصٛساد اٌجذٍ٠خ اٌّشتجطخ
ثّفب٘ ُ١ػٍُ اٌفٍه

اٌتطج١ك اٌمجٍٟ
إٌضجخ
اٌّئ٠ٛخ

اٌؼذد
دشوخ وً ِٓ اٌشّش ٚاألسض
ٚاٌمّش:
.1األسض حبثتٗ ال تذٚس
 .6اٌشّش تذٚس دٛي األسض
 .11اٌمّش ال ٠ذٚس دٛي ٔفضٗ
ِطٍمبً
 .11اٌشّش ٚاٌمّش ٠ذٚساْ فٟ
ٔفش اٌّضبس
٠ .24ضتغشق اٌمّش ٚ َٛ٠ادذ
ٌ١ذٚس دٛي األسض
 .14اٌشّش تششق ٚتظً فٟ
ٔفش اٌّىبْ
دذٚث اٌٍٚ ً١إٌٙبس:
.2ثضجت دٚساْ األسض دٛي
اٌشّش
 .13اٌمّش ٠ذجت أشؼخ اٌشّش
ِٓ اٌٛصٛي إٌ ٝاألسض
 .15دٚساْ اٌشّش دٛي األسض
وً َٛ٠

اٌتطج١ك اٌجؼذٞ
اٌؼذد

إٌضجخ
اٌّئ٠ٛخ

21
22
32

%37
%41.7
%59.2

2
4
5

%3.7
%7.4
%9.2

21

%52

5

%9.2

31

%71.3

3

%5.5

21

%52

4

%7.4

21

%37

5

%9.2

26

%41.1

3

%5.5

21

%37

2

%3.7
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تغ١ش اٌفصٛي:
.3األسض تى ْٛألشة ٌٍشّش فٟ
اٌص١ف
.4دٚساْ األسض دٛي ِذٛس٘ب
.5اٌّضبفخ ث ٓ١األسض ٚاٌشّش
تضجت اٌفصٛي
٠ .21ذذث اٌشتبء ػٕذِب تجتؼذ
األسض ػٓ اٌشّش ٔت١جخ ٌٍّضبس
اٌج١ضبٌ ٞٚألسض دٛي اٌشّش
 .12اٌٛجٗ اٌّمبثً ٌٍشّش ِٓ
األسض ٠ى ْٛص١ف ،ثّٕ١ب اٌٛجٗ
اٌجؼ١ذ ػٕٗ ٠ى ْٛشتبء
اطٛاس(ِشادً) اٌمّش:
٠.7ذذث اٌمّش اٌىبًِ (اٌجذس)
ػٕذِب ٠ى ْٛاٌمّش ث ٓ١اٌشّش
ٚاألسض.
 .1اٌمّش ٠تغ١ش ف ٟاٌذجُ د١ج
٠ىجش أد١بٔب ً ٕ٠ٚىّش أد١بٔبً
 .11ػذَ اٌتصٛس اٌصذ١خ ٌّفَٛٙ
اٌّذبق ٚاٌخٍظ ثٚ ٕٗ١ث ٓ١طٛس
األدذة
 .16األسض تذجت اٌضٛء ِٓ
اٌٛصٛي إٌ ٝاٌمّش (ّٔٛرج
اٌخضٛف)
ٚ.9جٛد اٌضذت اٌت ٟتغط ٟأجزاء
ِٓ اٌمّش
٠ .17تغ١ش ٔصف اٌمّش اٌزٔ ٞشاٖ
ثشىً شٙشٞ
اٌّذ ٚاٌجزس:
 .22جبرث١خ األسض تضجت اٌّذ
ٚاٌجزس
٠ .23ذذث اٌّذ ػٕذِب ٠ى ْٛاٌمّش
ثذساً
اٌخضٛف ٚاٌىضٛف:
٠ .19ذذث اٌىضٛف ػٕذِب ٠ىْٛ
اٌمّش ث ٓ١األسض ٚاٌشّش،
٠ٚى ْٛفٛق ِضت ٜٛاألسض
ثزا٠ٚخ صغ١شح
٠ .21ذذث اٌىضٛف ثشىً صٕ،ٞٛ
ثّٕ١ب ٠ذذث اٌخضٛف ثشىً شٙشٞ

42

%75

5

%9.2

41
41

%71.4
%71.4

5
4

%9.2
%7.4

24

%44.4

3

%5.5

26

%46.4

5

%9.2

34

%62.9

5

%9.2

21

%52

4

%7.4

26

%41.1

5

%9.2

21

%52

5

%9.2

17

%31.4

5

%9.2

21

%51.1

4

%7.4

26

%41.1

5

%9.2

41

%74

4

%7.4

24

%44.4

5

%9.2

21

%37.3

2

%3.7
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يوضح جدوؿ ( )5نسبة شيوع التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ لدى
تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار التصورات البديمة .وقد
أظيرت النتائج وجود العديد مف التصورات البديمة في التطبيؽ القبمي لالختبار بنسبة تزيد
عف  ،% 86وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض البحثي األوؿ مف فروض البحث والذي ينص عمى
أنو " :توجد تصورات بديمة مرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي
بنسبة ≥ ." %86

وقد كانت أعمى نسبة لشيوع التصورات البديمة ىو التصور البديؿ

المتمثؿ في أف األرض تكوف أقرب لمشمس في الصيؼ وبنسبة شيوع ( ،)%86والتي
انخفضت إلى نسبة ( )%:.8في التطبيؽ البعدي .كما تـ التوصؿ إلى مجموعة مف
التصورات البديمة الجديدة ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ أف القمر ال يدور حوؿ نفسو مطمقاً،

بنسبة شيوع ( ،)% 6:والشمس والقمر يدوراف في نفس المسار بنسبة شيوع وصمت إلى
( ،)%68ويستغرؽ القمر يوـ واحد ليدور حوؿ األرض بنسبة شيوع ( ،)%87.4وأف المد
يحدث عندما يكوف القمر بد ارً ،ووصمت نسبة شيوع ىذا التصور البديؿ (  ) %85ويعتبر مف
أعمى نسب الشيوع لمتصورات البديمة التي توصؿ إلييا البحث الحالي .كما أظيرت النتائج
انخفاض التصورات البديمة في التطبيؽ البعدي لالختبار ،وعمى سبيؿ المثاؿ تصور التالميذ
عف تغير الفصوؿ والمتمثؿ في أف "المسافة بيف األرض والشمس تسبب تغير الفصوؿ" بنسبة
مئوية ( )%8..5في التطبيؽ القبمي ،حيث انخفضت النسبة إلى ( )%8.5في التطبيؽ
البعدي ،وىذا يشير إلى فاعمية النموذج التدريسي المقترح في تعديؿ التصورات البديمة لدى
تالميذ المجموعة التجريبية .وفيما يمي عرضاً تفصيمياً ليذه النتائج:
(  ) 1احلسن٘ اليشبٔ٘ للشنصّ ،األزضّ ،الكنس :أظيرت نتائج البحث وجود العديد مف التصورات
البديمة المرتبطة ب الحركات النسبية لمشمس ،واألرض ،والقمر ،وفي عالقتيـ ببعضيـ البعض.
حيث يتصور التالميذ أف األرض ثابتو ال تدور وذلؾ بنسبة شيوع ( .)%48ويؤثر ىذا
التصور البديؿ عمى التصورات المرتبطة بالحركة النسبية  Relative Movementلمشمس
واألرض والقمر .كما يتصور التالميذ أف القمر يحجب الشمس عف جزء مف مدار األرض حوؿ
القمر ليحدث الميؿ ( .)%59ويتصور بعض التالميذ أف الشمس ترتفع وتنخفض في السماء
بالنسبة لألرض ( .)%68كما أضاؼ البحث الحالي مجموعة مف التصورات البديمة الجديدة
والتي ترتبط بحركة الشمس واألرض والقمر ،والتي تمثمت في أف القمر ال يدور حوؿ نفسو
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مطمقػػػػػػػػػػػػػػػاً ( ،)%6:والشمس والقمر يدوراف في نفس المسار ( ،)%68ويستغرؽ القمر يوـ
واحد ليدور حوؿ األرض (.)%87.4

(  ) 0اللٔـــــل ّاليــــــَاز :أظيرت نتائج البحث وجود العديد مف التصورات البديمة لتفسير حدوث
الميؿ والنيار .حيث يتصور التالميذ أف دوراف األرض حوؿ الشمس يسبب الميؿ والنيار
(.)%48

ويرتبط ذلؾ باعتقاد أف األرض تدور حوؿ الشمس كؿ يوـ ،وال تدور حوؿ

محورىا .والتصور البديؿ الثاني ىو أف الشمس تدور حوؿ األرض واألرض ثابتو كؿ يوـ
( ،)% 48والتصور البديؿ الثالث ىو أف التالميذ يتصورف أف القمر يحجب ضوء الشمس
مف الوصوؿ إلى األرض في الميؿ ( ،)%59..وأف األرض كاممة تمر بالميؿ في نفس الوقت.
(  ) 3أطـــــْاز الكـــــنس :أظيرت نتائج البحث وجود العديد مف التصورات البديمة المرتبطة
بأطوار القمر وفي عالقتيا بالخسوؼ والكسوؼ ،وكاف أكثرىا شيوعاً وبنسبة ( )%78.:ىو

تصور التالميذ أف الكسوؼ الكمي لمشمس يمكف أف يحدث فقط عند القمر الكامؿ Full

 ،Moonألف القمر يكوف كبير بدرجة كافية ليغطي الشمس ،حيث يتصور التالميذ أف القمر
الكامؿ (البدر) يحدث عندما يكوف القمر بيف الشمس واألرض ،ويمكف تفسير ذلؾ بأنيـ
يركزوف عمى جانب واحد فقط لمنموذج ،حيث يأخذوف في االعتبار فقط أف القمر الكامؿ يجب
أف يكوف بيف األرض والشمس ليحجب أو يغطي الشمس.
ويمكننا أف نستدؿ عمى أف التصور البديؿ في عقؿ التالميذ يرتبط ارتباطاً وثيقاً

بمصطمحات موضع الشمس والقمر واألرض بنموذج الخسوؼ  ، Eclipse Modelحيث
يتصور التالميذ أف األرض تحجب الضوء مف الوصوؿ إلى القمر وبنسبة مئوية (، )%68
حيث يتصور التالميذ أف األرض تمقي بظميا عمى القمر لتسبب األطوار .كما يتصور التالميذ
أف القمر يتغير في الحجـ حيث يكبر أحياناً وينكمش أحياناً وبنسبة مئوية ( ،)%68وىذا

يشير إلى أف التالميذ يتصوروف أف القمر يتغير في الحجـ ،حيث يتصوروف أف ىناؾ نمو
طبيعي أو انكماش يحدث لمقمر.
كما أوضحت النتائج وجود تصور بديؿ أخر لحدوث أطوار القمر وبنسبة مئوية
( )%4..5وىو أف أطوار القمر تحدث بسبب تغطية السحب Cloudsألجزاء مف القمر،
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حيث تمنع السحب أحياناً أشعة الشمس مف الوصوؿ إلى القمر أو ببساطة تغطي القمر،

وأحياناً أخرى تضيؼ إلى شكؿ القمر.

وقد أضاؼ البحث الحالي تصوريف بديميف جديديف ،األوؿ ،ىو عدـ التصور
الصحيح لطور المحاؽ والخمط بينو وبيف طور األحدب وبنسبة مئوية ( ،)% 59..والثاني،
ىو تغير نصؼ القمر الذي نراه بشكؿ شيري وبنسبة مئوية بمغت (.)% 6..9
(  ) 4تغٔـــــــس الفصــــــْل  :أظيرت نتائج البحث أف التصور البديؿ األكثر انتشا ارً ىو أف

الفصوؿ تحدث بسبب اختالؼ المسافة بيف األرض والشمس ،حيث يرى التالميذ أف الصيؼ
يحدث نتيجة اقتراب األرض مف الشمس ،أما الشتاء فيحدث نتيجة بعد األرض عف الشمس.

حيث يتصور التالميذ أف األرض تكوف أقرب لمشمس في الصيؼ وبنسبة مئوية (،)%86
والمسافة بيف األرض والشمس تسبب الفصوؿ بنسبة ( ،)%8..5والوجو المقابؿ لمشمس
مف األرض يكوف صيؼ ،بينما الوجو البعيد عنو يكوف شتاء بنسبة ( ،)% 57.5ويحدث
الشتاء عندما تبتعد األرض عف الشمس نتيجة لممسار البيضاوي لألرض حوؿ الشمس بنسبة
(.)%55.5

ننا أظَست ىتاٜر البشح تصْز بدٓل ددٓد لتفشري تغري الفصْل ٍّْ أٌ تغري الفصْل حيدخ ىتٔذ٘
دّزاٌ األزض سْل ذلْزٍا ( )% 71.4األمر الذي يمكف تفسيره بأف التالميذ يحفظوف قوالب
معرفية محددة نتيجة لمتدريس التقميدي القائـ عمى الحفظ والتمقيف ،حيث درس التالميذ في
الصفوؼ السابقة ت غير الميؿ والنيار وتفسيره مف خالؿ دوراف األرض حوؿ محورىا ومف ثـ
قاموا باستخداـ ىذا النموذج لتفسير تغير الفصوؿ .كما يشير ذلؾ أيضاً إلى وجود تصور

بديؿ (ىجيف) فيما يتعمؽ بتغير الفصوؿ وىو دوراف األرض حوؿ محورىا واقتراب األرض مف

الشمس أو بعدىا عنيا.
(  ) 5املـــــد ّاجلـــــزز :وجد تصوريف بديميف مرتبطيف بالمد والجزر ،األوؿ  ،جاذبية األرض
تسبب المد والجزر ( ،)% 59..والتصور البديؿ الثاني ،ىو أف المد يحدث عندما يكوف القمر
بد ارً ،ووصمت نسبة شيوع ىذا التصور البديؿ ( )%85وىى مف أعمى نسب التصورات البديمة
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والتي تعتبر مف التصورات البديمة الجديدة التي توصؿ إلييا البحث الحالي ،وقد انخفضت ىذه
النسبة إلى ( )%8.5في التطبيؽ البعدي.
(  ) 6اخلشْف ّالهشْف :أوضحت النتائج وجود تصوريف بديميف فيما يتعمؽ بالخسوؼ
والكسوؼ ،األوؿ ،ىو أف الكسوؼ يحدث عندما يكوف القمر بيف األرض والشمس ،ويكوف
القمر فوؽ مستوى األرض بزاوية صغيرة وبنسبة مئوية ( ،)%55.5والتصور البديؿ الثاني،
ىو أف الكسوؼ يحدث بشكؿ سنوي ،بينما يحدث الخسوؼ بشكؿ شيري وبنسبة مئوية
( .)% 48.4وترتبط ىذه التصورات البديمة بتصورات التالميذ عف حركة كؿ مف الشمس
واألرض والقمر.

 ىتاٜر الفسّم بني التطبٔكني الكبلٕ ّالبعدٖ للنذنْع٘ التذسٓبٔ٘ يف اختباز التصْزات البدٓل٘:
استخدـ الباحث برنامج  SPSSلمتحميؿ اإلحصائي لحساب قيمة ( ت ) لمفروؽ
بيف المتوسطات ،ويوضح جدوؿ (  ) 6قيمة ( ت ) لمفرؽ بيف متوسطي درجات تالميذ
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار التصورات البديمة في مفاىيـ عمـ
الفمؾ.
جذٚي (  ) 5لّ١خ (د) ٌٍفشق ثِ ٓ١تٛصط ٟدسجبد طالة اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ ف ٟاٌتطج١م ٓ١اٌمجٍٟ
ٚاٌجؼذ ٞالختجبس اٌتصٛساد اٌجذٍ٠خ فِ ٟفب٘ ُ١ػٍُ اٌفٍه (اٌذسجخ اٌىٍ١خ =  ، 24ػذد اٌطالة = )54
اٌؼٕصش

اٌذسجخ

إٌت١جـخ
اٌىٍ١ــخ

24

اٌتطج١ــــك اٌجؼــــذٞ

اٌتطج١ـك اٌمجــٍٟ
َ

%

ع

َ

%

ع

4.31

11.2

2.51

21.41

15.3

7.66

لّ١ـــــخ

ِضتٞٛ
اٌذالٌخ
اإلدصبئ١خ

*19.6

1.111

"د"

يتضح مف الجدوؿ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ
عمـ الفمؾ لصالح التطبيؽ البعدي .وىذا يشير إلي صحة الفرض الثاني مف فروض البحث
والذي ينص عمى أنو " :يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة ≥ (  ) 7.76بيف
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متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار التصورات
البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ لصالح التطبيؽ البعدي".

 سشاب سذه تأثري الينْذز التدزٓشٕ املكرتح يف تصْٓب التصْزات البدٓل٘:
لتحديد حجـ تأثير النموذج التدريسي المقترح في تصويب التصورات البديمة المرتبطة
بمفاىيـ عمـ الفمؾ لدى تالميذ المجموعة التجريبية ،استخدـ الباحث المعادلة التي تحوؿ قيمة
( ت ) إلى قيمة (  ) dوالتي تعبر عف حجـ التأثير (،)Rosnow & Rosenthal, 2003
والنتائج كما بالجدوؿ التالي:
جذٚي (  ) 6دجُ تأح١ش إٌّٛرج اٌتذس٠ض ٟاٌّمتشح ف ٟتص٠ٛت اٌتصٛساد اٌجذٍ٠خ
لّ١خ ( د) دسجخ لّ١خ )  )dدجُ
اٌّتغ١ش اٌتبثغ
اٌّتغ١ش اٌّضتمً
اٌتأح١ش
df
وج١ش
5.31
53
19.6
تص٠ٛت
إٌّٛرج اٌتذس٠ضٟ
اٌتصٛساد اٌجذٍ٠خ

يتضح مف الجدوؿ أف حجـ تأثير النموذج التدريسي المقترح (كبير) في تعديؿ التصورات
البديمة لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ،حيث كانت قيمة (  ) dالمحسوبة تساوي
( ، )6.49وىى قيمة أكبر مف (  ) 7.9الجدولية.

 سشاب فاعلٔ٘ الينْذز التدزٓشٕ املكرتح يف تصْٓب التصْزات البدٓل٘:
لتحديد فاعمية النموذج التدريسي المقترح في تصويب التصورات البديمة لدى تالميذ
المجموعة التجريبية ،استخدـ الباحث معادلة حساب نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ (Arman,
) El-Arif, & Elgazzar, 2009والنتائج كما بالجدوؿ التالي:

جدوؿ (  ) 7حساب نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ لتصويب التصورات البديمة

االختجبس

( Yثؼذ)ٞ

( Xلجٍ)ٟ

( Dاٌذسجخ اٌىٍ١خ)

اٌتصٛساد اٌجذٍ٠خ

21.41

4.31

24

ٔضجخ اٌىضت
اٌّؼذي
5.24

يتضح مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ ( ،)..8( > )6.85وىو ما
يشير إلى فاعمية النموذج التدريسي المقترح في تصويب التصورات البديمة لدى تالميذ الصؼ
السادس االبتدائي.
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 الفسّم بني اجملنْعتني التذسٓبٔ٘ ّالضابط٘ يف اختباز التصْزات البدٓل٘:
يوضح جدوؿ ( )9قيمة (ت) لمفرؽ بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية
والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار التصورات البديمة.
جذٚي (  ) 1لّ١خ (د) ٌٍفشق ثِ ٓ١تٛصط ٟدسجبد تالِ١ز اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ ٚاٌّجّٛػخ اٌضبثطخ
ف ٟاٌتطج١ك اٌجؼذ ٞالختجبس اٌتصٛساد اٌجذٍ٠خ ( اٌذسجخ اٌىٍ١خ =  ، 24دسجبد اٌذش٠خ = ) 11
اٌؼٕصش
إٌت١جخ
اٌىٍ١خ

اٌذسجخ اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ
24

%
َ
15.3 21.41

اٌّجّٛػخ اٌضبثطخ
ع
2.51

َ
6.96

%
29

لّ١خ
(د)
ع
2.59

ِضتٜٛ
اٌذالٌخ

 11.73داٌخ ػٕذ
()1.11

يتضح مف الجدوؿ أنو يوجد فرؽ ذو داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي درجػات تالميػذ المجموعػة
التجريبيػػػة والمجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدي الختبػػػار التصػػػورات البديمػػػة المرتبطػػػة
بمفاىيـ عمػـ الفمػؾ لصػالح المجموعػة التجريبيػة .وىػذا يشػير إلػى فاعميػة النمػوذج التدريسػي
المقترح في تعديؿ التصورات البديمة لدى التالميذ مقارنة بالطريقة المعتادة فػي التػدريس .وىػذا
يشػػير إلػػى صػػحة الفػػرض الثالػػث مػػف فػػروض البحػػث والػػذي يػػنص عمػػى أنػػو " :يوجػػد فػػرؽ ذو
داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوي داللػػػة ≥ ( )7.76بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات تالميػػػذ المجموعػػػة
التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبػار التصػورات البديمػة المرتبطػة
بمفاىيـ عمـ الفمؾ لصالح المجموعة التجريبية ".
100

50

0
درجة التصورات
البديلة
control group

experimental group

شىً ( ِ ) 4مبسٔخ ث ٓ١اٌّجّٛػت ٓ١اٌتجش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ ف ٟاٌتطج١ك اٌجؼذ ٞالختجبس اٌتصٛساد
اٌجذٍ٠خ
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ثاىٔاً :ىتاٜر تطبٔل مكٔاض االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕ:
 الفسّم بني التطبٔكني الكبلٕ ّالبعدٖ للنذنْع٘ التذسٓبٔ٘:
جذٚي (  ) 9لّ١خ (د) ٌٍفشق ثِ ٓ١تٛصط ٟدسجبد تالِ١ز اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ ف ٟاٌتطج١م ٓ١اٌمجٍٟ
ٚاٌجؼذٌّ ٞم١بس االتجبٖ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌجّبػ ( ٟاٌذسجخ اٌىٍ١خ =  ، 91ػذد اٌطالة = ) 54
ِضتٞٛ
لّ١ـــــخ
اٌتطج١ــــك اٌجؼــــذٞ
اٌذسج اٌتطج١ـــــــك اٌمجــــــٍٟ
اٌؼٕصــــــــش
اٌذالٌخ
"د"
ح
ع
%
َ
ع
%
َ
.000
14.9 5.7
16.6 77.9 7.3 64.6 51.1
91
إٌت١جــــخ
1
6
2
1
اٌىٍ١ـــــخ
.000
11.2 5.1
11.3 42.4 4.1 65.1 31.5
41
تمذ٠ش أّ٘١خ
7
5
9
اٌؼًّ اٌجّبػٟ
.000
12.6 4.1
14.6 35.5 3.1 63.3 26.5
42
االصتّتبع
3
5
5
9
ثبٌؼًّ اٌجّبػٟ

يتضح مف الجدوؿ أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات تالميذ
المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس االتجاه نحو العمؿ الجماعي
لصالح التطبيؽ البعدي .وىذا يشير إلى صحة الفرض الرابع مف فروض البحث والذي ينص
عمى أنػػػو " :يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ ( )7.76بيف متوسطي
درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس االتجاه نحو العمؿ
الجماعي لصالح التطبيؽ البعدي ".

 سشاب سذه تأثري الينْذز التدزٓشٕ املكرتح يف تينٔ٘ االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕ:
لتحديد حجـ تأثير النموذج التدريسي المقترح في تنمية االتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى
تالميذ المجموعة التجريبية ،استخدـ الباحث المعادلة التي تحوؿ قيمة ( ت ) إلى قيمة ( ) d
والتي تعبر عف حجـ التأثير (  ،) Rosnow & Rosenthal, 2003والنتائج كما بالجدوؿ
التالي:
جذٚي (  ) 11دجُ تأح١ش إٌّٛرج اٌتذس٠ض ٟاٌّمتشح ف ٟتّٕ١خ االتجبٖ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌجّبػٟ
لّ١خ
(د)

اٌّتغ١ش اٌّضتمً

اٌّتغ١ش اٌتبثغ

إٌّٛرج اٌتذس٠ضٟ

االتجبٖ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌجّبػٟ
14.9
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دسجخ df

لّ١خ ) ) d

53

4.11

دجُ
اٌتأح١ش
وج١ش
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يتضح مف الجدوؿ أف حجـ تأثير النموذج التدريسي المقترح (كبير) في تنمية

االتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ،حيث كانت قيمة
( )dالمحسوبة تساوي ( )5..7وىى قيمة أكبر مف (  ) 7.9الجدولية.
 سشاب فاعلٔ٘ الينْذز التدزٓشٕ املكرتح يف تينٔ٘ االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕ:
لتحديد فاعمية النموذج التدريسي المقترح في تنمية االتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى
تالميذ المجموعة التجريبية ،استخدـ الباحث معادلة حساب نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ،
والنتائج كما بالجدوؿ التالي:
جذٚي (  ) 11دضبة ٔضجخ اٌىضت اٌّؼذي ٌجالن ٌتّٕ١خ االتجبٖ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌجّبػٟ
( Xلجٍ( D )ٟاٌذسجخ اٌىٍ١خ) ٔضجخ اٌىضت اٌّؼذي
( Yثؼذ)ٞ
االختجبس
اٌتصٛساد اٌجذٍ٠خ

51.11

77.96

1.51

91

يتضح مف خالؿ الجدوؿ أف نسبة الكسب المعدؿ لبالؾ تساوي (> )..69

( ،)..8وىو ما يشير إلى فاعمية النموذج التدريسي المقترح في تنمية االتجاه نحو
العمؿ الجماعي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.

 الفسّم بني اجملنْعتني التذسٓبٔ٘ ّالضابط٘ يف االجتاِ حنْ العنل اجلناعٕ:
يوضح جدوؿ ( ).8قيمة (ت) لمفرؽ بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف التجريبية
والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه نحو العمؿ الجماعي.
جذٚي (  ) 12لّ١خ (د) ٌٍفشق ثِ ٓ١تٛصط ٟدسجبد تالِ١ز اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ ٚاٌّجّٛػخ
اٌضبثطخ ف ٟاٌتطج١ك اٌجؼذٌّ ٞم١بس االتجبٖ ٔذ ٛاٌؼًّ اٌجّبػ ( ٟاٌذسجخ اٌىٍ١خ =  ، 91دسجبد
اٌذش٠خ = )11
اٌؼٕصش

اٌذسجخ

اٌّجّٛػخ اٌضبثطخ

اٌّجّٛػخ اٌتجش٠ج١خ

لّ١خ
(د)
12.9

ِضتٜٛ
اٌذالٌخ
.000
.000

.000

إٌت١جخ
اٌىٍ١خ

91

تمذ٠ش أّ٘١خ
اٌؼًّ
اٌجّبػٟ
االصتّتبع
ثبٌؼًّ
اٌجّبػٟ

41

َ
77.96
42.4

%
16.6
11.3

ع
5.71
5.17

َ
51.71
31.9

%
65.3
66.5

ع
7.41
3.96

11.2

42

35.55

14.6

4.03

26.1

63.1

3.97

9.4
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يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أنػػو يوجػػد فػػرؽ ذو داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات تالميػػذ
المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي لمقيػػاس االتجػػاه نحػػو العمػػؿ
الجماعي لصالح المجموعة التجريبية .وىذا يشير إلى فاعمية النموذج التدريسػي المقتػرح فػي
تنمية االتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى التالميذ مقارنة بالطريقة المعتادة في التدريس.
100
80
60
40
20
0
االستمتاع بالعمل
الجماعً

أهمٌة العمل الجماعً

الدرجة الكلٌة للمقٌاس

Cont.Group

Exp.Group

شىً ( ِ ) 5مبسٔخ ث ٓ١اٌّجّٛػت ٓ١اٌتجش٠ج١خ ٚاٌضبثطخ ف ٟاٌتطج١ك اٌجؼذٌّ ٞم١بس االتجبٖ ٔذٛ
اٌؼًّ اٌجّبػٟ

وبذلؾ تتحقؽ صحة الفرض البحثي الخامس مف فروض البحث والذي ينص عمى أنو" :
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ≥ (  ) 7.76بيف متوسطي درجات تالميذ
المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه نحو
العمؿ الجماعي لصالح المجموعة التجريبية .وفيما مناقشة النتائج التي توصؿ إلييا البحث.
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مياقش٘ ىتاٜر البشح
أّالً :مياقش٘ ىتاٜر اختباز التصْزات البدٓل٘ املستبط٘ مبفأٍه عله الفلو لد ٚتالمٔر املسسل٘
االبتدا:ٜ٘ٔ
أظيرت نتائج البحث وجود تنوع في التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ
ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ المرتبطة بالحركات النسبية لمشمس ،واألرض ،والقمر .وىذا يشير
إلى أىمية إجراء الدراسات التقويمية لتشخيص وعالج ىذه التصورات البديمة ،حيث تمثؿ
نقطة بداية ضرورية لجميع المعمميف .أكدت نتائج البحث عمى وجود تصوريف بديميف ىما:
دور ف األرض حوؿ الشمس يسبب الميؿ والنيار أو دوراف الشمس حوؿ األرض يسبب
إف ا
الميؿ والنيار ،وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة ) (Plummer, 2014والتي حددت
التصور البديؿ المتمثؿ في أف الشمس يتـ حجبيا وقت الميؿ ليحدث الظالـ ،وىي فكرة قدمت
في البحث الحالي ولكف بإضافة أف القمر ىو الذي يحجب الشمس ،وأيضاً التصور بأف

الشمس تتحرؾ في خط مستقيـ ألعمى وألسفؿ لـ تكف مرتبطة بشكؿ مباشر بالميؿ والنيار،

ولكف مرتبطة بتحركات الشمس واألرض والقمر). (Plummer, 2014; Sackes, 2015
إف معظـ تفسيرات التالميذ لميؿ والنيار تفتقر لفيـ أساسي بأف األرض تدور حوؿ محورىا
وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة ) (Slatar et al., 2018وبالتالي يجب التركيز عند
التشخيص وعالج التصورات البديمة بجميع المستويات التعميمية عمى ذلؾ والتأكد مف مدى
إدراؾ التالميذ بأف األرض تدور حوؿ محورىا.
أظيرت نتائج البحث أف التالميذ يتصوروف أف القمر ينتج ضوءه الخاص ،بينما
الصحيح ىو أف ضوء الشمس ينعكس مف عمى سطح القمر عند الوصوؿ إليو .ويتضح ىنا
أف ىناؾ حاجة لتصويب بعض التصورات الخاصة بمفيوـ الضوء  Lightمف خالؿ دراسة
الشمس كمصدر لمضوء ،ومف ثـ يمكف تصويب التصورات البديمة المرتبطة بسبب حدوث
الميؿ والنيار ،وىذا يتفؽ مع دراسات (Slatar et al., 2018; Chiras & Valanide,
) ، 2008والتي أشارت إلى أنو يجب دراسة كيفية تحرؾ وانتقاؿ الضوء مف الشمس
والتصورات البديمة المرتبطة بذلؾ.
إف التصورات البديمة األساسية ألطوار القمر والتي أظيرتيا نتائج البحث تتفؽ مع
نتائج الدراسات السابقة التي أجريت عمى تالميذ المرحمة االبتدائية ،والتي حددت نموذج
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الخسوؼ Eclipse Modelونموذج السحب  Clouds Modelكأكثر التصورات البديمة
المستخدمة لتفسير أطوار القمر) ، (Slatar et al., 2018; Plummer, 2009كما
يتصور بعض التالميذ أف الشمس ترتفع وتنخفض في السماء بالنسبة لألرض ،وتتفؽ ىذه
النتائج مع نتائج دراسات (Slatar et al., 2018; Plummer, 2014; Sackes,
) .2015كما يتصور التالميذ أف ىناؾ تغير في شكؿ القمر مما يحدث أطوار القمر .كما
أظيرت النتائج تصور التالميذ بأف السحب تمنع أحياناً أشعة الشمس مف الوصوؿ إلى القمر

أو ببساطة تغطي القمر ،وأحياناً تضيؼ إلى شكؿ القمر مما يحدث أطوار القمر ،وتتفؽ ىذه
النتائج مع نتائج دراسة ( .(Slatar et al., 2018

وقد أظيرت التصورات البديمة المرتبطة بالفصوؿ دليالً إضافياً عمى وجود نموذج

بديؿ ىجيف (مختمط) ،وىو مزيج مف أف ميؿ محور األرض يسبب الفصوؿ والبعد عف
الشمس كتصور بديؿ .وبما أف األرض تدور حوؿ نفسيا مرة كؿ  85ساعة وليس مرة كؿ
 476يوـ ،فإف تفسير دوراف األرض حوؿ محورىا ليس تفسي ارً لحدوث الفصوؿ .إف وجود
ىذا النموذج اليجيف ىو مثاؿ عمى ميؿ التالميذ لمتمسؾ بتصوراتيـ البديمة السابقة (Slatar

) .et al., 2018فبدالً مف قبوؿ النموذج الجديد ،يحاوؿ التالميذ جعؿ النموذج الجديد

مناسباً لتصورىـ السابؽ وىو أف بعد األرض مف الشمس يسبب تغير الفصوؿ .إف الطبيعة
المدمجة والراسخة لمتصورات البديمة كما ىو واضح مف ىذه التصورات اليجينة ،تضيؼ إلى

األدلة التي تدعـ الفكرة القائمة بأف األمر يستغرؽ وقتاً حتى يتـ اكتشافيا أوالً ،ثـ يحدث

التحدي م ار ارً وتك ار ارً وبشكؿ متكرر لمتصورات البديمة مف أجؿ تحريؾ التالميذ في مسار التعمـ
الصحيح ،إلى أف نصؿ إلى النماذج المتفؽ عمييا عممياً (.(Slatar et al., 2018

ولمواجية التصورات البديمة وتصويبيا يجب التأكد مف قدرة المعمـ عمى تدريس

مفاىيـ عمـ الفمؾ ،حيث أكدت دراسة (أمبوسعيدي والياني ) 87.. ،عمى سبيؿ المثاؿ عدـ
قدرة العديد مف الطالب المعمميف عمى تقديـ التفسير العممي الصحيح لمعديد مف الظواىر
الفمكية .ويمكف أف يوفر النمو الميني لممعمـ مف خالؿ البرامج التدريبية فرصة لمساعدة
المعمميف عمى فيـ التصورات البديمة لمتالميذ في عمـ الفمؾ ،وتحسيف الممارسات التدريسية
بالفصؿ الدراسي لنقؿ التمميذ إلى المسار الصحيح لمتعمـ ،حيث توجد مشكمة في وجود معمـ
العموـ المتخصص بدرجة كبيرة في عمـ الفمؾ بالمرحمة االبتدائية .باإلضافة إلى ذلؾ ،فإف
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مقدار الوقت المستخدـ في تدريس منيج العموـ في المدارس االبتدائية يحتاج إلى مراجعة،
حيث يتطمب المزيد مف الوقت لمكشؼ عف التصورات البديمة ،والتحدي وتكرار التحدي
لمتصورات البديمة ،لنقؿ التالميذ إلى المسار الصحيح لمتعمـ .حيث إف تحدي ىذه التصورات
البديمة وتغييرىا يتطمب فرصاً متكررة ،وفي وقت متقارب ،لالندماج في االستقصاء الذي يخمؽ

الصراع المعرفي

Cognitive Conflictالمطموب لرفض التصور البديؿ وتبني النموذج

العممي المتفؽ عميو عممياً .وفي ىذا الصدد يرى) (Slatar et al., 2018أف عزوؼ
المعمميف عف تدريس عمـ الفمؾ بالشكؿ الكافي واعطاءه المزيد مف الوقت يمكف تفسيره بأف
المنيج قد يكوف مزدحـ وبالتالي يؤثر ذلؾ عمى تدريس عمـ الفمؾ لمتالميذ بالمرحمة
االبتدائية ،وكؿ ىذه عوامؿ قد تسيـ في تفسير وجود التصورات البديمة لدى التالميذ.

ثاىٔاً :مياقش٘ ىتاٜر الدزاس٘ التذسٓبٔ٘ (فاعلٔ٘ الينْذز التدزٓشٕ املكرتح):
قدـ البحث نموذجاً تدريسياً مقترحاً قائـ عمى النظرية البنائية االجتماعية ،وقد أكدت

النتائج فاعميتو في تصويب التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ وتنمية االتجاه نحو
العمؿ الجماعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية .فقد ساعد النموذج التالميذ عمى بناء المعرفة
الخاصة بيـ مف خالؿ المياـ التي قدمت ليـ والتي تضمنت مشكالت تتطمب ابتكار حموؿ
ليا ،وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة ) (Bay et al., 2012والتي أوضحت أف التعمـ
البنائي االجتماعي األصيؿ القائـ عمى المياـ الحقيقة  Authentic Tasksوالتفاعؿ
االجتماعي  Social Interactionوالتحدث والكالـ ،قد يكوف لو تأثير غير مباشر عمى
زيادة نجاح التالميذ في حؿ المشكالت .وقد ساىمت مراحؿ النموذج التدريسي المختمفة في
تصويب التصورات البديمة لدى التالميذ مف خالؿ تكرار التصورات الصحيحة ،ومف خالؿ تقديـ
المياـ الحقيقية الستخراج التصورات البديمة ،ثـ التفاعؿ االجتماعي وعرض التصورات البديمة
وفحصيا ،باإلضافة إلى التحدث واالستماع لمتالميذ بعضيـ البعض ،ثـ التفاوض لموصوؿ إلى
رأي موحد لممجموعة ،ومساعدة وتوضيح المعمـ في مرحمة التعارض والتحدي لعرض والتأكيد
عمى التصورات العممية الصحيحة ،وفي مرحمة التطبيؽ والتوسع تـ استخداـ التصورات
العممية الصحيحة التي توصؿ إلييا التالميذ وتطبيقيا في مواقؼ حياتية جديدة مع عرض
تصورات بديمة أخرى ومواجيتيا ،وىنا تـ تكرار التصور الصحيح مف خالؿ أنشطة إضافية
- 946 -

فاعلية نموذج تدريسي مقترح قائم على النظرية البنائية االجتماعية في تصويب التصورات البديلة....................

تيدؼ إلى تكرار والتأكيد عمى التصور العممي الصحيح .وأخي ارً يأتي التقويـ والتغذية الراجعة
واعداد تقرير عما تـ إنجازه في المجموعة.

كما أوضحت نتائج البحث وجود فروؽ بيف تالميذ المجموعة التجريبية التي درست
باستخداـ النموذج التدريسي المقترح ،وتالميذ المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة
المعتادة في مستوى االتجاه نحو العمؿ الجماعي في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه لصالح
المجموعة التجريبية ،مما يشير إلى فاعمية النموذج التدريسي المقترح في تنمية االتجاه نحو
العمؿ الجماعي مقارنة بالتدريس التقميدي .حيث يتعمـ التالميذ مف اآلخريف ،مف خالؿ تنشيط
المعرفة السابقة ،وعمؿ ارتباطات ،وتعزيز األفكار الجديدة ،كما يخمؽ التفاعؿ االجتماعي بيئة
عمؿ إيجابية ،ويقدـ وسائؿ لمتالميذ لرؤية الموضوعات مف منظورات متعددة ويدعـ تفكيرىـ
الناقد ومياراتيـ في حؿ المشكالت ) (Hurst et al., 2013كما كاف لمتفاعؿ االجتماعي
والتفاوض أيضاً دور في تنمية االتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى التالميذ.

وقد ساىـ النموذج التدريسي المقترح في تفعيؿ أدوار المعمـ مف خالؿ تغيير المعمـ

ل مستوى الدعـ أثناء التدريس ،واالعتماد عمى التعمـ التعاوني في مجموعات صغيرة لمساعدة
التالميذ لبعضيـ البعض ،كما اعتمدت أدوار المتعمـ عمى النشاط واالبتكار لحموؿ المشكالت
والمياـ المقدمة لو .واعتمدت بيئة التعمـ عمى تقديـ المياـ الحقيقية التعاونية البنائية.
وارتكز التقويـ عمى التقويـ البنائي مف خالؿ االعتماد عمى المياـ الحقيقية وتقويـ األقراف
والتقويـ الذاتي ،ويتفؽ ذلؾ مع ما جاء بو ) (Bay et ail, 2012في التعمـ البنائي
االجتماعي والذي أكد عمى أىمية المجتمع والمغة في نمو المعرفة ،حيث تبنى المعرفة في
إطار النظرية البنائية االجتماعية بطريقة تفاعمية اجتماعية بيف الطالب والمعمميف وبيف
التالميذ وبعضيـ البعض ،حيث يعتبر بناء المعرفة عممية اجتماعية ،كما تتأثر باألفكار
والتصورات الموجودة في البنية المعرفية لدى المتعمميف ،وما يحدث ىو توليد العالقات ذات
المعني بيف األفكار والتصورات السابقة وبيف المعرفة الجديدة وىذا ما أكد عميو (داود
والعدواف.)87.6 ،
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ونستنتج مف نتائج البحث أف استخداـ النموذج التدريسي المقترح القائـ عمى
النظرية البنائية االجتماعية يمكف أف يسيـ في تصويب التصورات البديمة وتنمية االتجاه نحو
العمؿ الجماعي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،ومف ثـ يجب التوسع في استخدامو في
تدريس العموـ بكافة فروعيا وكذا التأكيد عمى الفكر البنائي االجتماعي أثناء إعداد المعمـ
وتدريبو.

تْصٔات البشح ّمكرتسات بدزاسات مشتكبلٔ٘
أّالً :تْصٔات البشح:
في ضوء ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج يقدـ الباحث التوصيات التالية:
 ..استخداـ النموذج التدريسي المقترح القائـ عمى النظرية البنائية االجتماعية في تدريس
موضوعات عمـ الفمؾ لتالميذ المرحمة االبتدائية.
 .8التوسع في استخداـ النموذج التدريسي المقترح القائـ عمى النظرية البنائية االجتماعية
في تدريس العموـ بكافة فروعيا ولجميع المراحؿ الدراسية.
 .4التأكيد عمى التفاعؿ االجتماعي بيف التالميذ والمعمـ وبيف التالميذ وبعضيـ البعض بما
يسيـ في تعمـ العموـ في جو مف األلفة والثراء الثقافي والتواصؿ االجتماعي.
 .5التأكيد عمى الكشؼ عف التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ لدى المتعمميف
بكافة المراحؿ الدراسية ألنيا تمثؿ عائؽ لمتعمـ الجديد ،والعمؿ عمى تصويبيا باستخداـ
النموذج التدريسي المقترح.
 .6التأكيد عمى أىمية العمؿ الجماعي لما لو مف دور كبير في تحقيؽ نتائج إيجابية في
المخرجات التعميمية المختمفة.
 .7تقديـ منيج موحد في عمـ الفمؾ يتحدى التصورات البديمة لدى التالميذ ويعدليا.
 .8تدريب معممي العموـ عمى استخداـ النموذج التدريسي المقترح بصفة عامة واستخدامو
في تصويب التصورات البديمة المرتبطة بمفاىيـ عمـ الفمؾ بشكؿ خاص.
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ثاىٔاً :مكرتسات ببشْخ مشتكبلٔ٘:
استكماالً لما بدأه البحث الحالي يقترح إجراء البحوث التالية:
 ..فاعمية النموذج التدريسي المقترح في تنمية ميارات التفكير العميا واالتجاه نحو دراسة
العموـ.
 .8فاعمية النموذج التدريسي المقترح في تدريس البيولوجيا – الكيمياء – الفيزياء – عموـ
األرض والفضاء لطالب المرحمة الثانوية.
 .4برنامج مقترح لطالب األقساـ العممية المعمميف قائـ عمى النموذج التدريسي المقترح
لتصويب التصورات البديمة في عموـ األرض والفضاء وتنمية ميارات التفكير واالتجاه
نحو العمؿ الجماعي.
 .5برنامج تدريبي مقترح لمعممي العموـ أثناء الخدمة قائـ عمى النموذج التدريسي المقترح
وفاعميتو في تنمية ممارساتيـ التدريسية.
 .6دراسة العالقة بيف بيئة التعمـ القائمة عمى البنائية االجتماعية مف خالؿ المياـ الحقيقية
وتحقيؽ أىداؼ التربية العممية.
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