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المستخلص
ىدؼ البحث الى تقصى اثر استخداـ نموذج بوسنر ونموذج فراير في تعديؿ التصورات
البديمة لبعض المفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط وتنمية االتجاه نحو مادة
العموـ ولتحقيؽ ىدؼ البحث استخدمت الباحثة قائمة بالمفاىيـ العممية واختبار تشخيصي
لمتصورات البديمة لممفاىيـ واختبار المفاىيـ العممية الصحيحة ومقياس اتجاه نحو المادة
وكانت األدوات مف إعداد الباحثة وطبقت الدراسة عمى مجموعتيف تجريبييف واحده استخدمت
نموذج بوسنر وأخرى استخدمت نموذج فراير ومجموعة ضابطة اتبعت الطريقة المعتادة في
التدريس وبعد تطبيؽ ادوات البحث توصؿ البحث الى وجود فروؽ دالو احصائيا في اختبار
 وأشارت، المفاىيـ العممية الصحيحة واالتجاه نحو المادة لصالح المجموعات التجريبية
النتائج الى تفوؽ المجموعة التي درست باستخداـ نموذج فراير في اختبار المفاىيـ العممية
واالتجاه نحو المادة و جاءت في المرتبة الثانية المجموعة التي درست باستخداـ نموذج
.بوسنر

The Effectiveness of Using Posner Model and Frayer Model in
Correcting and Retention of Misconception and Develop Attitude
towards Science.
The current research aims at investigating the effectiveness of
using Posner model and Frayer model in correcting misconception and
develop attitude towards science at second middle stage students. To
achieve the objective of the research, the researcher developed and used
a list of scientific concepts, concepts test and attitude scale. The research
was applied on three groups. First group is experimental group which
used Posner model, second is experimental group which used Frayer
model and the last one is control group which used the traditional method
of teaching. Results of the research revealed that there is a statistical
significant difference between the three groups in the conception test and
attitude in favor of the two experimental groups. Results also indicated
that the group which studied with Frayer model achieved higher score in
science concept test.
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مقدمة :
يشيد العصر الحالي انفجار معرفي وتطورات سريعة وىائمة في المعرفة العممية
والمستحدثات التقنية  ،لذا أصبح التعميـ مف أولويات الدوؿ الباحثة عف التميز والتطور  ،فقد
أصبح التعميـ ونظمو مف أمثؿ صور االستثمار  ،مما حدى العديد مف الدوؿ إلى تبنى
اإلصالحات العممية وانتياج سبال متنوعة مف أجؿ تطوير النظـ والممارسات التعميمية لدييا .
إال اف التعمـ عممية معقدة قائمة عمى المعرفة السابقة لدى الطالب ،فخالؿ عممية
التعمـ يتعمـ الطالب فيـ و تفسير و دمج المعمومات و المفاىيـ الجديدة .و لكف مف الممكف
اف يذىب الطالب الى المدرسة بمجموعة مف المفاىيـ و عند تعمـ مفاىيـ جديدة يحدث خطأ
في تطوير المعرفة الخاصة بالمفاىيـ الجديدة )(Abdullah, el al. (2018
لذا البد اف تساعد عممية البناء التربوي المتعمـ عمى الفيـ الدقيؽ و الصحيح
لممفاىيـ التي تعتبر االساس لمبناء المعرفي حيث اف المفاىيـ الصحيحة تساعد الطالب
مستقبال عمى تخطي العقبات التي قد تواجييـ مف خالؿ القدرة عمى الربط بيف المفاىيـ و
المعرفة السابقة و تمؾ المفاىيـ الجديدة التي تعمميا .و ذلؾ الف التطور المعرفي أوجب وجود
المعرفة القديمة كأساس بنائي لممعارؼ الجديدة بسبب تشابؾ و تداخؿ مصمحات العمـ .مما
يضمف بقاء أثر التعمـ بشكؿ أكبر و أعمؽ و امكانية تطبيقيا في المواقؼ و الخبرات الجديدة
(السالمي ،النجار; 9146 ،نوافمة ،بني خمؼ ،المومني.)9143 ،
ويضيؼ األسمر ( )9115أف امتالؾ الطالب لممفاىيـ العممية الصحيحة تساعد
الطالب عمى فيـ المادة العممي ة بصورة صحيحة و تنقميـ مف مرحمة المعرفة البدائية الى
مرحمة المعرفة الصحيحة .و تظير أىمية المفاىيـ العممية في قدرتيا عمى الربط بيف العموـ
المختمفة و اعتبار العموـ مكممة لبعضيا البعض .و أيضا تساعد عمى بناء البنية المعرفية
االساسية لدى الطالب و تنمي قدرتيـ عمى تفسير الظواىر و حؿ المشكالت.
كما اف وجود تكامؿ مستمر بيف المفاىيـ القديمة و الجديدة لدى الطالب يساعد عمى
تكويف اساس تعميمي .فحينما يكوف المتعمـ غير قادر عمى دمج المفاىيـ الجديدة مع معرفتو
و خبراتو السابقة فانو يميؿ الى استخداـ ىذه المفاىيـ بتعريفات غير صحيحة و ليس ليا
عالقة بالتعريؼ العممي ليا (Cavallo et al., 2004).
وقد أصبح الميتموف بتدريس العموـ أكثر إدراكا لمتصورات البديمة

ودورىا في

اكتساب المفاىيـ العممية فاالفتراض التقميدي بأف المتعمـ يأتي إلى حجرة الدراسة وعقمو
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صفحة بيضاء يتـ حشوىا وتشكيميا  ،في بعض األحياف أصبح يفقد مكانو تدريجيا وأصبحت
الرؤية األكثر واقعية أف ما يأتي بو المتعمـ لحجرة الدراسة محؿ تقدير واىتماـ .وتختمؼ
المصادر التي تساىـ في تكويف التصورات البديمة ،فبعضيا يرجع إلى المعمـ بما يممؾ مف
تصورات حوؿ بعض المفاىيـ التي يقدميا لطالبو وبعضيا يرجع إلى المتعمـ ذاتو.
وفي ضوء ما سبؽ اىتـ كثير مف المربيف والباحثيف التربوييف باقتراح بعض النماذج
التدريسية التي مف شأنيا تذليؿ صعوبات الفيـ وتيسير عممية تعمـ المفاىيـ( األسمر)9115
 (،أبو طير  (،) 9116مطر )9141،والتي تنطمؽ مف فكر البنائية  ،والتعمـ النشط .وعميو
فقد اختارت الباحثة نموذجيف مف النماذج لتعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية  ،والتي
تسمح بالتعمـ ذي المعنى ألنيا تساعد في :
استثارة تفكير المتعمـ لما تعممو والتعبير عنو بمغتو الخاصة .

توضٌح العالقات بٌن المفاهٌم لكى ٌتم فهمها بشكل أوضح .
تخزٌن واسترجاع المعلومات بسهولة .
تنمٌة مستوٌات التفكٌر العلٌا .
و يعد نموذج بوسنر مف اىـ النماذج التي وضعت لتعديؿ التصورات الخاطئة حيث
يعتمد النموذج عمى النظرية البنائية كأساس نظري ليا و يقوـ النموذج بتعديؿ المفاىيـ
الخاطئة لدى المتعمميف و اكسابيـ المفاىيـ الصحيحة (البياري.)9149 ،
و نموذج بوسنر ال يقوـ فقط عمى استبداؿ المفاىيـ القديمة بمفاىيـ اخرى بديمة و
انما يقوـ عمي اساس تفاعؿ المفاىيـ الجديدة مع القديمة ثـ يقوـ بتغييرىا و تعديميا و
تصحيحيا حتى تتكامؿ المعرفة لدى المتعمميف إلحداث التعمـ الفعاؿ (الرياطي .)9142 ،كما
يعد نموذج بوسنر مف أىـ النماذج التي اشتقت مف النظرية البنائية و أحد أىـ النماذج
الفعالة لتكويف التعمـ الفعاؿ و تصحيح المفاىيـ (خطايبة.)9112 ،
أما بالنسبة لنموذج فراير فيو يعتمد في االساس عمى التعمـ النشط و ييدؼ الى
تعديؿ التصورات البديمة .كما أنو يساعد عمى تذليؿ العقبات التي تؤدي الى صعوبة الفيـ و
يساعد عمى تسييؿ عممية اكتساب المفاىيـ (الحربي.)9144 ،
و يتميز نموذج فراير بالتنظيـ و الدقة مما يتيح لممتعمـ

رؤية عدد كبير مف

المعمومات حوؿ المفيوـ و لذلؾ فانو يصمح لتوضيح المفاىيـ الجديدة .كما يساعد ىذا
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النموذج المتعمميف عمى التفكير بعدة طرؽ و باألخص استخداـ التفكير الناقد حتى يستطيعوا
ايجاد العالقة بيف المفاىيـ ()Trask, 2011
وفى ضوء السابؽ وانطالقا مف متطمبات تدريس مناىج العموـ وما تواجيو مف
تحديات وصعوبات فاف البحث الحالي يسعى لمكشؼ عف فاعمية نموذجى بوسنر و فراير في
تعديؿ التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية وتنمية االتجاه نحو العموـ لدى طالبات
الصؼ الثاني المتوسط بمدينة تبوؾ.

مشكلة البحث :
حصمت المممكة العربية السعودية عمى ترتيب متأخر في اختبار االتجاىات الدولية
في العموـ والرياضيات  TIMSSفي دورتو السادسة عاـ 9142ـ ،حيث جاءت في المركز
 11مف أصؿ  24دولة مشاركة وبمجموع  061نقطة أي بمتوسط اداء يقؿ بمقدار  64درجة
معيارية عف متوسط االداء الدولي .وبما اف مشروع  TIMSSيركز عمى المفاىيـ والميارات
التي يمتمكيا الطالب وجب االىتماـ بواقع المفاىيـ العممية والعمؿ عمى تعديؿ التصورات
البديمة.
كما اثبتت العديد مف الدراسات في الكشؼ عف التصورات البديمة لدى المتعمميف
كدراسة (عبداهلل و محمد )9142 ،ودراسة ( ىماـ ) 9143 ،تأكيد وجود تصورات بديمة لدى
المتعمميف ،وأصبح التحدي الذي يواجو المعمـ اليوـ ليس اكساب المفاىيـ العممية فقط وانما
تعديؿ تصوراتيـ حوليا.
ورغـ اف بعض الدراسات ُعنيت بتطبيؽ عدد مف االستراتيجيات والنماذج التي تساعد
عمى تعديؿ التصورات البديمة لدى المتعمميف كدراسة (الحربي ) 9144 ،ودراسة (السالمي و
النجار ) 9145 ،وقد اوصت باالستزادة في طرح و تجريب استراتيجيات ونماذج جديدة مف
شأنيا تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية اال انو التزاؿ المشكمة قائمة حتى اآلف.
ومف أجؿ الوقوؼ عمى المشكمة قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعيو ( كشفية) مف
خالؿ استخداـ مقابمة مفتوحة اعتمدت عمى األسئمة مفتوحة اإلجابات طبقت عمى ()91
مع ممة مف معممات العموـ لمتعرؼ عمى مدى صعوبة تدريس المفاىيـ العممية ،وىؿ ىناؾ
وجود تصورات بديمة ليذه المفاىيـ باإلضافة الى اخذ مقترحاتيف حوؿ اكثر الوحدات في
مقرر العموـ بالمرحمة المتوسطة مناسبة لمبحث في موضوع التصورات البديمة لممفاىيـ
العممية .وقد أظيرت النتائج وجود صعوبة لدى طالبات المرحمة المتوسطة في فيـ واكتساب
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المفاىيـ العممية المجردة ،ووجود تصورات بديمة في أذىانيف عف المفاىيـ الجديدة وشيوع
بعضيا بنسبة تصؿ إلى  .%51كما ذكرت أغمبيف اف وحدة (الموجات والصوت والضوء)
تناسب موضوع البحث الحتوائيا عمى عدد كبير مف المفاىيـ العممية التي يصعب عمى
الطالبات اكتسابيا ووجود تصورات بديمة لدى الطالبات حوليا.
موضحة االداة وىي مقابمة مفتوحة لممعممات اعتمدت عمى االسئمة مفتوحة االجابات
لذا وتأسيساً عمى ما سبؽ تحددت مشكمة البحث الحالي في الحاجة الى تعديؿ التصورات

البديمة مف خالؿ تطبيؽ نموذجيف مختمفيف كالً عمى حده وىما نموذج بوسنر ونموذج فراير

وتقصي أييما أكثر فاعمية في تعديؿ التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية وتنمية

اتجاىات الطالبات نحو العموـ.

اسئلة البحث :
سعى البحث الحالي لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:
ما فاعمية نموذجي بوسنر وفراير في تعديؿ التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية
وتنمية االتجاه نحو العموـ لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط؟
وينبثؽ منيا االسئمة الفرعية التالية:
ما المفاىيـ العممية ذات التصورات البديمة (المغموطة) عند طالبات الصؼ الثاني المتوسط في
وحدة (الموجات والصوت والضوء) ؟

ما ىذا السؤاؿ تـ اعادة صياغتو

ىذا السؤاؿ تـ وضعو الف اجابتو ستكوف قائمة المفاىيـ الخاطئة الموجودة لدى
الطالبات ونسبة الخطأ
ما فاعمية استخداـ نموذجي بوسنروفراير في تعديؿ التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية
لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط ؟
ما فاعمية استخداـ نموذجي بوسنروفراير في االتجاه نحو العموـ لدى طالبات الصؼ
الثاني المتوسط ؟
اي النموذجيف اكثر فاعمية وكفاءة في تعديؿ التصورات البديمة واالتجاه نحو العموـ؟

أهداف البحث :
ىدؼ البحث إلى :
بناء قائمة بالمفاىيـ العممية التي ليا تصورات بديمة لدى طالبات الصؼ الثاني
المتوسط في وحدة (الموجات والصوت والضوء).
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الكشؼ عف فاعمية استخداـ نموذجي بوسنروفراير في تعديؿ التصورات البديمة لبعض
المفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط .
تقصي أثر استخداـ نموذجي بوسنروفراير عمى االتجاه نحو العموـ لدى طالبات
الصؼ الثاني المتوسط .

أهمٌة البحث :
يعد ىذا البحث استجابة لتحقيؽ مبادئ النظرية البنائية في ضرورة االىتماـ بالخبرات
السابقة ومراعاتيا عند اكساب الطالب لخبرات جديدة.
يقدـ البحث الحالي دليميف لممعمـ توضح كيفية تصويب المفاىيـ المغموطة أو
التصورات البديمة لدى الطالبات وفقاً لنموذجي بوسنر وفراير قد يستفيد منيما الباحثيف عند
اجراء أبحاث مشابيو

يقدـ البحث مقياس اتجاه نحو العموـ لطالب المرحمة المتوسطة قد يساعد الباحثيف في عمؿ
مقاييس أخرى مشابيو.
قد يوجو البحث الحالي نظر القائميف عمى برامج اعداد المعمـ بضرورة تزويد المعمميف بنماذج
واستراتيجيات جديدة لتعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى الطالب.

فروض البحث :
ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات المجموعات التجريبية التي درست
باستخداـ نموذج بوسنرونموذج فراير والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة عند
مستوى داللة ) )α≥0.05في التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ العممية الصحيحة.
ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات المجموعات التجريبية التي درست
باستخداـ نموذج بوسنر ونموذج فراير والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة
عند مستوى داللة) )α≥0.05في التطبيؽ القبمي لمقياس االتجاه.
يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ
نموذج بوسنر

والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة عند مستوى

داللة) )α≥0.05في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ العممية الصحيحة لصالح المجموعة
التجريبية.
يوجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي درست
باستخداـ نموذج فراير والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة عند مستوى
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داللة) )α≥0.05في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ العممية الصحيحة لصالح المجموعة
التجريبية.
يوجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي درست
باستخداـ نموذج بوسنر والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة عند مستوى
داللة))α≥0.05

في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه نحو المادة لصالح المجموعة

التجريبية.
يوجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ
نموذج فراير والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة عند مستوى
داللة) )α≥0.05في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه نحو المادة لصالح المجموعة
التجريبية.
يتصؼ نموذج بوسنر في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية بالفاعمية والكفاءة
يتصؼ نموذج فراير في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية بالفاعمية والكفاءة
أي النماذج المستخدمة ذات حجـ تأثير لتحميؿ التبايف داؿ إحصائيا مف النوع القوى
عمى تعديؿ التصورات البديمة واالتجاه نحو المادة.

حدود البحث :
اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
الحد الموضوعي  :الوحدة السادسة ( الموجات والصوت والضوء ) المقررة عمى طالبات
الصؼ الثاني المتوسط لمفصؿ الدراسي الثاني وذلؾ ألف ىذه الوحدة تحوي اكبر عدد مف
المفاىيـ العممية باإلضافة الى تأكيد عدد مف المعممات التي تـ عمؿ مقابمة معيف اف اغمب
الطالبات يمتمكف تصورات بديمة وخاطئة لمفاىيـ ىذه الوحدة.
الحد الزمني  :تـ التطبيؽ في الفصؿ الثاني مف العاـ الجامعي  4111 / 4106ىػ
ولمدة ثالث اسابيع .
الحد المكاني  :تـ تطبيؽ التجربة في متوسطة الفارعة بنت زرارة بمدينة تبوؾ
الحد البشري  :عينة مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط والموزعات في ثالثة فصوؿ
بحيث يمثؿ كؿ فصؿ مجموعة مف مجموعات البحث كالتالي :المجموعة التجريبية
األولى والمجموعة التجريبية الثانية و المجموعة الضابطة

منهج البحث :
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اتبع البحث الحالي المنيج شبة التجريبي لمناسبتو لمشكمة البحث والجدوؿ التالي
يوضح التصميـ الذي تـ اتباعو :
افشاد اٌؼٕ١ح
اٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح
األٌٝٚ
اٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح
اٌصأ١ح
اٌّعّٛػح اٌضاتطح

ظذٚي ()1
اٌرصّ ُ١شثٗ اٌرعش٠ثٌٍ ٟثؽس
اٌطش٠مح
اٌرطث١ك اٌمثٍٟ
دسعد تاعرخذاَ
اخرثاس اٌّفا٘ ُ١اٌؼٍّ١ح
ّٔٛرض تٛعٕش
اٌصؽ١ؽح
دسعد تاعرخذاَ
ّٔٛرض فشا٠ش
ذطث١ك ِم١اط االذعاٖ
دسعد تاٌطش٠مح
ٔؽ ٛاٌؼٍَٛ
اٌّؼرادج

اٌرطث١ك اٌثؼذٞ
اخرثاس اٌّفا٘ ُ١اٌؼٍّ١ح
اٌصؽ١ؽح
ذطث١ك ِم١اط االذعاٖ
ٔؽ ٛاٌؼٍَٛ

مجتمع البحث وعٌنته:
شمؿ مجتمع البحث جميع طالبات الصؼ الثاني متوسط في مدينة تبوؾ ،واقتصرت عينة
البحث عمى ( ) 61طالبة مف طالبات متوسطة الفارعة بنت زرارة في مدينة تبوؾ والتي تـ
اختيارىا بطريقة قصدية ألف المعممة أبدت تعاونيا واستعدادىا لتنفيذ التجربة وتـ اختيار افراد
العينة بطريقة عشوائية مف خالؿ اختيار ثالثة فصوؿ مف الصؼ الثاني المتوسط يبمغ عدد
الطالبات في الفصؿ الواحد ( )01طالبة بحيث يمثؿ الفصؿ االوؿ المجموعة التجريبية االولى
والتي درست باستخداـ ( نموذج بوسنر) ويمثؿ الفصؿ الثاني المجموعة التجريبية الثانية
والتي درست باستخداـ (نموذج فراير) اما الفصؿ الثالث فيمثؿ المجموعة الضابطة والتي
درست بػ( الطريقة المعتادة).
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مواد البحث :
استخدـ البحث الحالي المواد التالية :
قائمة بالمفاىيـ العممية المغموطة (أي ذات التصورات البديمة) ومستويات الخطأ.
دليؿ المعممة لتدريس وحدة ( الموجات والصوت والضوء) باستخداـ نموذج بوسنر
مف إعداد الباحثة.
دليؿ المعممة لتدريس وحدة ( الموجات والصوت والضوء) باستخداـ نموذج فراير مف
إعداد الباحثة.

أدوات البحث:
استخدـ البحث الحالي األدوات التالية :
اختبار تشخيصي لمتأكد مف وجود تصورات بديمة لدى الطالبات ومستوى تمؾ
التصورات لممفاىيـ المتضمنة في القائمة السابقة مف إعداد الباحثة.
اختبار المفاىيـ العممية الصحيحة مف إعداد الباحثة .
مقياس اتجاه نحو مادة العموـ مف إعداد الباحثة .

مصطلحات البحث :
التصورات البديمة :عرفيا) Ojose (2015بأنيا ىي سوء فيـ أو سوء تفسير
بسبب أفكار مغموطة أعاقت التفكير المنطقي لمطالب.
وعرفيا عمراف ( )9142بأنيا "التصورات واألفكار التي تتواجد في أذىاف الطالب عف
المفاىيـ العممية والتي ال تتفؽ مع التفسيرات العممية الصحيحة".
تعديؿ التصورات البديمة :ىي عممية استبداؿ الفيـ الخاطئ لدى الطالب بفيـ عممي
سميـ لممفاىيـ الفيزيائية بالدمج أو التبديؿ أو اإلضافة ،وذلؾ خالؿ اإلجابة الصحيحة عف
أسئمة االختبار الذي أعده الباحث( .السويمميف.)9143 ،
و يعرفيا غزاؿ و زيداف ( )9114بأنيا عممية استبداؿ الفيـ الخاطئ لممفاىيـ
االحيائية المتكونة لدى الطالب بالفيـ الصحيح مف خالؿ تكميؿ النقص لممفيوـ واعادة
تعريفو فضال عف إعطاء أمثمة وتطبيقو في مواقؼ جديدة.
ويتبنى البحث الحالي تعريؼ (السويمميف )9143
االتجاه نحو المادة" :مقدار الشده االنفعالية التي يبدييا الطمبة نحو الرغبة و االستمتاع
بتعمـ العموـ و نحو تقدير قيمة واىمية تعمـ العموـ" (ممكاوي ،و مقدادي ،و السقار.)9140 ،
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و يعرفيا  Williamsm, 2007بأنيا "عوامؿ سموكية يكتسبيا الفرد مف خالؿ احتكاكو
بمؤثرات خارجية حضارية و تعميمية و دينية و اقتصادية و اجتماعية نتيجة مروره بمواقؼ و
خبرات متعددة".
و يعرؼ صبحي ( )9112االتجاه نحو العمـ بانو "استعداد نفسي و عقمي يكونو
الشخص نحو موضوع او موقؼ او شيء معيف و يتجمى ذلؾ بوضوح في سموؾ الفرد بشكؿ
ايجابي او سمبي تجاه الموضوع".
ويعرؼ في البحث الحالي :بأنو محصمة استجابات الطالبات عمى فقرات المقياس
الخاصة باتجاىات الطالبات نحو العموـ عند دراسة وحدة (الموجات والصوت والضوء).
نموذج بوسنر :عممية يتـ مف خالليا استبداؿ الفيـ الخطأ الموجود لدى الفرد بالفيـ
العممي الصحيح الذي يتوافؽ مع المبادئ العممية باتباع عدد مف االستراتيجيات وىي التكامؿ
والتمييز والتبديؿ والتجسير المفاىيمي)(Posner et al., 1982, PP: 195-209
وىو نموذج قاـ بوضعو بوسنر و أخروف حاوؿ اف يصنؼ بوضوح األبعاد المادية
لإلجراءات التي يتـ عف طريقيا تغيير مفاىيـ الناس المركزية مف مجموعة مفاىيـ الى
مجموعة أخرى غير متفقة مع االولى (عفانة و الجيش.)913 ،9115 ،
كـ انو عممية اتباع عدد مف االستراتيجيات وىي التكامؿ والتمييز والتبديؿ والتجسير
المفاىيمي مف أجؿ استبداؿ الفيـ الخاطئ الموجود لدى الفرد بالفيـ العممي الصحيح الذي
يتوافؽ مع المبادئ العممية( .السويمميف.)9143 ،
ويعرؼ في البحث الحالي بأنو :نموذج تدريسي يقوـ عمى استخداـ التكامؿ والتمييز
والتبديؿ والتجسير المفاىيمي الستبداؿ المفاىيـ العممية الخاطئة بالمفاىيـ الصحيحة وفؽ
مبادئ عممية متبعة.
نموذج فراير :يعرفو عبد الباري ( )9144بأنو نموذج يقوـ عمى تحديد أوجو الشبو
واالختالؼ بيف المفيوـ الجديد والمفاىيـ األخرى التي بحوزة المتعمـ ،ويتـ في ىذا النموذج
تعميـ المفاىيـ المختمفة مف خالؿ اتباع قاعدة المثاؿ المرتبط بالمفيوـ والمثاؿ غير المرتبط
بالمفيوـ.
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و تعرفو شقير ( )9114بأنو " نموذج تدريسي يتضمف أسموبا لتحميؿ المفيوـ إلى
عناصره و اسموبا لتدريس المفيوـ و اسموبا لقياس اكتساب المفيوـ و لذلؾ يمكف اعتباره
نموذجا شامال لتعمـ و اكتساب المفيوـ".
ويتبنى البحث الحالي تعريؼ عبد الباري ( )9144لنموذج فراير.

خطوات اجراء البحث:
االطالع عمى االدبيات والدراسات السابقة التي تناولت التصورات البديمة ،نموذج بوسنر،
ونموذج فراير.
اعداد اختبار تشخيصي لمتأكد مف وجود تصورات بديمة لدى الطالبات في مفاىيـ الوحدة
المختارة ومستوى تمؾ التصورات لموصوؿ الى قائمة بالمفاىيـ العممية ذات التصورات البديمة.
وبالتالي معرفة المفاىيـ التي اضمنيا الحقاً في االختبار االخر وىو اختبار المفاىيـ العممية

الصحيحة.

اعداد دليؿ المعممة في ضوء نموذج بوسنر.
اعداد دليؿ المعممة في ضوء نموذج فراير.
اعداد اختبار المفاىيـ العممية الصحيحة ومقياس االتجاه نحو العموـ.
تطبيؽ ادوات البحث عمى عينة استطالعية و التأكد مف الصدؽ والثبات.
اختيار عينة البحث وتقسيميا لثالث مجموعات.
التطبيؽ القبمي لالختبار ومقياس االتجاه عمى المجموعات الثالثة.
تنفيذ التجربة واستغرؽ ثالث اسابيع بواقع  42حصو وقد تعاونت معممة العموـ في المدرسة
بالتدريس لممجموعات الثالث.
التطبيؽ البعدي لالختبار ومقياس االتجاه عمى المجموعات الثالثة.
رصد النتائج وتحميميا وتفسيرىا والوصوؿ لمجموعة مف التوصيات والمقترحات.
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أوالً :تعدٌل التصورات البدٌلة:

اإلطار النظري:

تتعدد مسميات المفاىيـ الخاطئة فتصبح أحيانا المفاىيـ البديمة أو المفاىيـ الساذجة
و أحيانا المعرفة السابقة الخاطئة و أحيانا المعتقدات الخاطئة .والتصورات الخاطئة ىي
مجموعة مف االعتقادات و االفكار و االستجابات الموجودة لدى الطالبات وتكوف مغموطة
وغير صحيحة او مختمطة و تكوف ايضا متعارضة او مخالفة لممفاىيـ العممية الصحيحة.
(بوختالة.)9116 ،
تنشأ التصورات البديمة عندما يفشؿ الطالب في ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة
التي أسسيا العقؿ .فالطالب يعتمد عمى المعرفة الموجودة لديو لمتعامؿ مع المشكالت الجديدة
فإذا كاف لدى الطالب مفاىيـ خاطئة ،فسوؼ يتداخؿ أو يشوه استيعاب المفاىيـ الصحيحة
الجديدة (Fui&Lian, 2018).
يضيؼ ) Siemon (2002أف الطالب ال يمكف أف يشاركوا بفعالية في العممية
التعميمية اذا لـ يكف لدييـ أساس قوي مف المعرفة و الميارات و التصرفات.
ويشير زيتوف ( )9114الى عدة عوامؿ تساعد في انتاج التصورات البديمة وىي:
المحتوى العممي :حيث يرفض العديد مف الطالب االقتناع بالمواد و المعمومات العممية
المعمـ :حيث أف بعض المعمميف أحيانا ما يتكوف لدييـ تصورات خاطئة لممفاىيـ
الممارسات التدريسية :حيث تبتعد كميا عف البحوث و الدراسات في مناىج العموـ و
اساليب تدريسيا
اساليب التدريس :التي يتبعيا المعمميف داخؿ الفصوؿ تعتمد عمى خبرات منقولة و
غير حسية موجودة بالكتب المدرسية
طريقة عرض المفاىيـ داخؿ الكتب و المراجع تعتمد عمى تقديـ التعريفات و الرموز
المجردة قبؿ اف يحصؿ الطالب عمى فرصتو لفيـ المفيوـ و بناء المعرفة
المفاىيـ المجردة تتضمف عمميات معقدة و تتضمف نشاطات و ارساء قواعد وعالقات
بيف المكونات و لكي يحدث ذلؾ يجب ربط بيف قدرة الطالب و قابميتو لمتعمـ.
و تتميز المفاىيـ والتصورات العممية الخاطئة بأف الطالب يتمسؾ بيا بشدة ألنيا
غالبا ما تمده بتفسيرات منطقية و متفقو مع تصوره المعرفي السابؽ عمى الرغـ مف عدـ
صحتيا .وتزداد المشكمة بسبب تعمؽ ىذه التصورات فتشكؿ مقاومة لممفاىيـ العممية
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الصحيحة المراد اكتسابيا فتؤدي الى تشويو المعرفة الجديدة و تدني التحصيؿ الدراسي
(السيد.)9119 ،
التصورات البديمة في العموـ :مف االىداؼ االساسية لتعميـ العموـ ىو تمكيف الطالب
مف شرح الظواىر الطبيعية والتنبؤ بيا باستخداـ المفاىيـ العممية .غالبا ما يحدث اف يفيـ
الطالب الظواىر الطبيعية بمفاىيـ عممية غير صحيحة و ىذا ما يطمؽ عميو المفاىيـ
الخاطئة .و غالبا ما تظؿ المفاىيـ الخاطئة موجوده حتى بعد اف يتـ تعميـ الطالب المفاىيـ
الصحيحة .و يص عب التغمب عمى المفاىيـ الخاطئة عادة بسبب تجذرىا و عمقيا لدى الطالب
مف خالؿ تجاربو اليومية(Hirashima, 2017) .
و مف التحديات التي تواجو معمـ العموـ اليوـ ليس فقط تدريس المفاىيـ العممية
الصحيحة و لكف ايضا تصويب المفاىيـ الخاطئة لدى الطالب (عبد السالـ .)9112 ،حيث
أف تدريس العموـ دوف تعديؿ التصورات البديمة يؤدي الى اف يتكوف لدى المتعمـ سمسمة مف
التصورات الخاطئة يصعب تصحيحيا فيما بعد (المحيسف.)9114 ،
و يشير عياش و الصافي ( )9114الى اف طالب العموـ يكوف لديو العديد مف
المفاىيـ الخاطئة و المفاىيـ الغير مكتممة و ال غير واضحة و المفاىيـ الصحيحة و تتداخؿ
جميع تمؾ المفاىيـ و التصورات لدى الطالب بصورة يصعب التخمص منيا لذلؾ عمى معمـ
العموـ اف يقوـ بتصحيح تمؾ المفاىيـ و تعديميا باستخداـ طرائؽ و اساليب تدريس مناسبة.
تعديؿ التصورات البديمة :تشير بوختالة ( )9116الى اف تصويب المفاىيـ يتـ عف
طريؽ االعتراؼ بالمفاىيـ التي يعرفيا الطالب ثـ اعطائيـ الفرصة لمشاركة أفكارىـ مع
االخريف و مف ثـ تعديؿ التصورات و المفاىيـ الخاطئة إف وجدت .و تضيؼ (بوختالة،
 ) 9116اف التغيير المفاىيمي يمكف اف يحدث اما عف طريؽ التغيير التطوري و يتـ مف
خاللو بناء المعرفة بصورة تدريجية مف قبؿ المعمـ الذي يعمؿ عمى التوفيؽ بيف ما يعرفو
المتعمـ وبيف المفاىيـ الجديدة ،أما الطريقة األخرى في التغيير المفاىيمي الثوري و مف خاللو
يتـ اعادة بناء المعرفة حيث يتعرؼ الطالب عمى مفاىيـ مناقضو تماما لما يعرفو.
مف أجؿ تعديؿ ا لتصورات البديمة لدى الطالب ،يجب عمى المعمميف البدء في التعرؼ
عمى المفاىيـ الخاطئة حتى ال تعيؽ عممية الفيـ و الدمج لممفاىيـ الجديدة حيث أف معالجة
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المفاىيـ الخاطئة لف يتـ اال بم عرفتيا و تحديدىا و معالجتيا مف خالؿ اسموب يضمف بقاء
أثرىا (السالمي ،النجار.)9146 ،
و يذكر ) Oh (2014أربعة نقاط أساسية لتعديؿ التصورات البديمة و ىي:
عمى الطالب اف يفيموا الفكرة الرئيسية لممفاىيـ العممية الصحيحة
عمى المعمـ اف يستخدـ اساليب تدريس تساعد في احداث تغيير لممفاىيـ العممية
الخاطئة
تعمـ الطالب قائـ عمى بناء المعرفة المفاىيمية القائمة عمى مفاىيـ ىادفة
يجب اف يتـ فحص المفاىيـ األولية قبؿ البدء في التغيير المفاىيمي
و يذكر امبوسعيدي ( ) 9140عدة اساليب لتشخيص التصورات الخاطئة و ىي خرائط
المفاىيـ ،التداعي الحر ،التصنيؼ الحر ،الرسـ ،المقابمة ،المناقشات الفردية ،واختبارات
المفاىيـ التشخيصية.
و يوجد العديد مف االستراتيجيات التي اثبتت نجاحا في تصويب المفاىيـ الخاطئة و
يوردىا مطر( )9114كالتالي:
نموذج بوسنر
استراتيجية التناقض المعرفي
العروض العممية
التعمـ البنائي
خرائط المفاىيـ
استراتيجية التجسير
الرسوـ التوضيحية
ومف الدراسات التي تناولت موضوع التصورات البديمة والفيـ الخاطئ لممفاىيـ دراسة
غزاؿ وزيداف ()9114حوؿ اثر استخداـ الحاسوب في تصحيح الفيـ الخاطئ لممفاىيـ
االحيائية وتنمية استراتيجيات التفكير العممي لدى طالبات الصؼ الخامس العممي في مادة
األحياء .تكونت عينة البحث مف ( )56طالبة بالصؼ الخامس العممي في محافظة نينوى تـ
تقسيميـ الى مجموعتيف تجريبية ( )11طالبة و ضابطة ( )12طالبة .اعتمد الباحثاف ثالثة
اختبارات ىي :اختبار استراتيجيات التفكير العممي ،واختبار التصورات البديمة التشخيصي
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(القبمي) لممفاىيـ  ،و اختبار التصورات البديمة البعدي لممفاىيـ .وقد أظيرت النتائج فروقا
ًذات داللة إحصائية في تصحيح المفاىيـ و تنمية استراتيجيات التفكير العممي لصالح
المجموعة التجريبية.

ودراسة مطر() 9114والتي ىدفت لتقصي فعالية مدونة إلكترونية في عالج التصورات
الخطأ لممفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ التاسع و اتجاىاتيـ نحوىما .بمغ عدد الطالب
المشاركيف في الدراسة ( )22طالبا مف شعب الصؼ التاسع االساسي بمدرسة النصيرات
االعدادية .تـ تقسيـ الطالب الى مجموعتيف :المجموعة التجريبية و بمغ عددىا ( )94طالبا
تـ التدريس ليا باستخداـ المدونة االلكترونية ،و المجموعة الضابطة بمغ عددىا ( )95طالبا
و تـ التدريس ليا بالطريقة المتبعة .و تـ التأكد مف تكافؤ عينتي البحث .لقياس اثر المتغير
المستقؿ قاـ الباحث بإعداد اختبار تحصيمي قبمي بعدي .اظير اختبار التصورات البديمة
القبمي وجود العديد مف التصورات الخاطئة لدى الطالب عينة البحث .اثبتت النتائج وجود
فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط درجات الطالب في المجموعتيف التجريبية و الضابطة في
اختبار التصورات البديمة التحصيمي لمتصورات الخاطئة لصالح المجموعة التجريبية .و ايضا
وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط استجابات الطالب في المجموعتيف التجريبية و
الضابطة في لمقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية.
كما أجرى عبداهلل و محمد ( )9142دراسة لمقارنة استراتيجيتيف تعميميتيف في تصحيح
الفيـ الخاطئ لممفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة العموـ .تكونت
عينة الدراسة مف ( )21تمميذا مف الصؼ الخامس االبتدائي مف مدرستيف بالموصؿ و تـ
توزيعيـ بصورة متكافئة عمي مجموعتيف تجريبيتيف .طبقت مع المجموعة االولى استراتيجية
التدريس التشخيصي العالجي ،و مع األخرى استراتيجية التعميـ التوليدي .وأعد الباحث
اختباريف االوؿ اختبار تشخيصي مقالي حوؿ ( )99مفيوما عمميا ،و الثاني اختبار عالجي
تقويمي .و اثبتت النتائج انو ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف نتائج المجموعتيف في
تصحيح الفيـ الخاطئ لممفاىيـ لصالح احدى االستراتيجيات المستخدمة.
وقاـ ىماـ ( )9143بدراسة أثر استخداـ نموذج بوسنر مف خالؿ الكمبيوتر في تصويب
بعض المفاىيـ العممية الخاطئة والتفكير العممي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بالمممكة
العربية السعودية .قاـ الباحث بإعداد كتيب لمطالب و دليؿ لممعمـ خاص بموضوع االحماض و
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القواعد باستخداـ نموذج بوسنر عمى الكمبيوتر .تـ اعداد اختبار لممفاىيـ العممية الخاطئة ،و
مقياس لمتفكير العممي .تكونت عينة البحث مف ( )69طالب بالصؼ االوؿ الثانوي .تـ تقسيـ
العينة الي مجموعتيف التجريبية التي تـ التدريس ليا باستخداـ نموذج بوسنر  ،و الضابطة
التي تـ التدريس ليا بالطريقة التقميدية .أظيرت نتائج البحث تفوؽ طالب المجموعة
التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة في كؿ مف تحصيؿ المفاىيـ والتفكيرالعممي.
كما أجرى

) Abdullah, el al. (2018دراسة حوؿ استخداـ التعمـ التعاوني

لتصحيح المفاىيـ الخاطئة حوؿ الكسور .اشتممت عينة البحث عمى ( )31طالب مف الصؼ
الرابع مف فصميف دراسييف مختمفيف .تـ قسـ الطالب الى مجموعتيف ،المجموعة الضابطة
والتي تـ التدريس ليا بالطريقة التقميدية ،و المجموعة التجريبية و التي اعتمدت عمى التعمـ
التعاوني لتصحيح المفاىيـ الخاطئة .تـ عمؿ اختبار قبمي بعدي لممجموعتيف .أظيرت نتائج
الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية التي اعتمدت عمى التعمـ التعاوني في تصحيح المفاىيـ
الخاطئة حوؿ الكسور عمى المجموعة الضابطة.
وقامت السالمي و النجار ( )9145بإجراء دراسة ىدفت الى دراسة أثر استخداـ
استراتيجية التعارض المعرفي في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ الجغرافية في مادة
الدراسات االجتماعية لدى طالبات الصؼ العاشر واتجاىاتيف نحو المادة .شممت عينة البحث
( ) 24طالبة بالصؼ العاشر بإحدى مدارس محافظة شماؿ الباطنة بسمطنة عماف .تـ تقسيـ
العينة الى مجموعتيف :المجموعة الضابطة و بيا ( )92طالبة و المجموعة التجريبية و
شممت ( ) 93طالبة .قامت الباحثتاف بإجراء اختبار استطالعي لحصر التصورات الخاطئة
لمطالبات ق بؿ البدء في المعالجة التجريبية .تـ بناء اداتيف لمبحث شممت اختبار المفاىيـ
الجغرافية و يتكوف مف ( )91فقرة ،و مقياس اتجاه نحو المادة .توصمت نتائج الدراسة الى
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط درجات الطالبات في اختبار المفاىيـ الجغرافية البعدي
لصالح المجموعة التجريبية ،و عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا في اتجاه الطالبات نحو مادة
الدراسات االجتماعية.
أما دراسة  (Fui&Lian) 2018استيدفت تأثير التغذية الراجعة المحوسبة عمى
المفاىيـ الخاطئة في التعبيرات الجبرية لدى الطالب .اعتمد البحث عمى استخداـ مجموعتيف
و تـ تقسيـ الطال ب بيف المجموعة التجريبية و الضابطة.
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باستخداـ الكمبيوتر لممفاىيـ الخاطئة الجبرية لدى الطالب .اثبت اختبار التصورات البديمة
القبمي لممجموعتيف انو ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط درجات الطالب في
المجموعة التجريبية و الضابطة .بعد استخداـ المعالجة التجريبية باستخداـ الكمبيوتر ،أثبتت
النتائج وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط درجات الطالب لممجموعة التجريبية و
الضابطة في اختبار التصورات البديمة

التشخيصي لممفاىيـ الخاطئة الجبرية لصالح

المجموعة التجريبية.

التعلٌق على الدراسات السابقة المتعلقة بالتصورات البدٌلة:
اتفؽ البحث الحالي مع الدراسات السابقة في تحديد المفاىيـ العممية الخاطئة عند
الطالب  ،مف خالؿ اختبار تشخيصي قبمي لممفاىيـ العممية الخاطئة.
اختمؼ البحث الحالي كونو يقارف بيف نموذجيف لمعرفة فاعميتيما في تعديؿ
التصورات البديمة.
اختمؼ البحث الحالي عف بعض الدراسات السابقة في المرحمة الدراسية وىي
المتوسطة بينما في الدراسات االخرى تنوعت بيف المرحمة االبتدائية والمرحمة الثانوية.
استفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة في تحديد المفاىيـ العممية البديمة وبناء
االختبار التشخيصي و اختبار المفاىيـ العممية.

ثانٌاً :نموذج بوسنر:

قاـ بوسنر و اخروف بجامعة كورونيؿ بالواليات المتحدة األمريكية في استحداث
نموذج يقوـ عمي الفمسفة البنائية و اطمقوا عمييا نموذج بوسنر و يتـ مف خالليا تصنيؼ
االبعاد المادية لإلجراءات التي يتـ القياـ بيا لتغيير مجموعة مف المفاىيـ الى مجموعة
أخرى.
في النموذج تـ اقتراح نوعيف مف التغير المفاىيمي و ىما االستيعاب و التأقمـ .في
االستيعاب يقوـ الطالب باستخداـ المفاىيـ القديمة لمتعامؿ مع الظاىرة أما مرحمة التأقمـ ففييا
يقوـ الطالب باستبداؿ المفاىيـ القديمة بمفاىيـ جديدة (البياري .)9149 ،و يعتمد نموذج
بوسنر في االساس عمى تغيير المفاىيـ الخاطئة لدى المتعمميف و اكسابيـ مفاىيـ عممية
سميمة في المقابؿ(.الرياطي)9142،
و في ىذا السياؽ ،فاف نموذج بوسنر يقوـ عمى اجراء النقاش و الحوار بيف الطالب
و المعمـ حوؿ تشكيؿ المعارؼ و بنائيا و ييدؼ الى التكامؿ بيف المفاىيـ و النظريات و
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القوانيف و الخبرات لتكويف معارؼ جديدة و لذلؾ فاف نموذج بوسنر يطمؽ عميو العديد مف
المسميات مثؿ التبديؿ المفاىيمي ،االنموذج التكاممي ،نموذج التغيير المفاىيمي (خطايبة،
.)9112
شروطو :لكي يتـ تنفيذ نموذج بوسنر البد مف توافر عدة شروط أقرىا بوسنر و ىي:
(البياري)9149 ،
وجود حالة مف عدـ الرضا عف التصورات الحالية
اف يكوف التصور الجديد واضحا و مفيوما
اف يكوف التصور مقبوال
اف سيـ التصور في اثراء مفاىيـ الفرد
خطواتو :أوضحت الرياطي ( )9142اف نموذج بوسنر لتغيير المفاىيـ الخاطئة يتمحور
حوؿ:
التمثيؿ :و ىو اف يقوـ المتعمـ باستخداـ انماط الفيـ التي يمتمكيا لفيـ الظواىر الجديدة
دوف تبديؿ لمبناء المفاىيمي لديو
التأقمـ :و ىو ما يقوـ بع المتعمـ عندما يقوـ بتبديؿ مفاىيمو االساسية لكي تتالءـ مع الخبرة
الجديدة
خطوات نموذج بوسنر المعدؿ كما أوضحيا )Hewson and Hewson (1983
التكامؿ  :Integrationو يعني تكامؿ المفاىيـ الجديدة مع المفاىيـ الموجودة لدى الطالب
المفاضمة  :Differentiationو ىو اكساب الطالب

القدرة عمى التمييز بيف المفاىيـ

الصحيحة والمفاىيـ الخاطئة
تبادؿ المفاىيـ  :Exchangوىو استبداؿ التصورات الخاطئة لممفاىيـ بالتصورات الصحيحة
الربط المفاىيمي :Conceptual Bridgingو يعني ايجاد بيئة مفاىيـ تساعد عمى ربط و
تفسير المفاىيـ الجديدة بخبرات ذات معنى
عممية التدريس وفقا لنموذج بوسنر :وتتـ مف خالؿ عدة مراحؿ و ىي( :عبد السالـ،
)9119
مرحمة التنبؤ بالنتائج و فييا يحدث صراع المفاىيـ الموجودة لدي الطالب و المفاىيـ الجديدة
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مرحمة عرض المعتقدات و في ىذه المرحمة يتـ عرض لمصراع الذي حدث بيف المعتقدات و
التصورات القديمة و الجديدة
مرحمة مواجية المعتقدات و يتـ في ىذه المرحمة المفاضمة بيف المفاىيـ الجديدة و القديمة و
ذلؾ مف خالؿ ما يقدمو المعمـ مف شرح و تفسير
مرحمة مواءمة المفيوـ و ىي اف يقوـ الطالب باستبداؿ المفاىيـ القديمة بالمفاىيـ الجديدة
مرحمة امتداد المفيوـ و ىي خمؽ مواقؼ تكشؼ اىمية المفاىيـ الجديدة و ارتباطيا بالخبرات
الموجودة لدي الطالب
مرحمة االثراء و التعميؽ و فييا يقوـ الطالب باستنتاج مزيد مف المعمومات و االسئمة حوؿ
المفاىيـ الجديدة.
و ترى (البياري )9149 ،اف نموذج بوسنر يمكف اف يتـ استخدامو لتغيير المفاىيـ الخاطئة
و استبداليا بمفاىيـ أخرى صحيحة مف خالؿ عدة خطوات و ىي:
اثارة انتباه الطالب لمموضوعات و االفكار و المفاىيـ
تحديد المفاىيـ الخاطئة لدى الطالب
تصحيح المفاىيـ الخاطئة و استبدالو بمفاىيـ اخرى صحيحة و ذلؾ مف خالؿ:
ربط المعرفة السابقة بالحالية و ربط مفاىيـ مختمفة مع بعضيا
اعطاء فرصة لمطالب لمتمييز و الفيـ و قبوؿ المفاىيـ الجديدة
استبداؿ المفاىيـ القديمة و الخاطئة بمفاىيـ أخرى صحيحة
تثبيت المفيوـ في البنية المعرفية لمطالب

انتقادات وجهت لنموذج بوسنر:
يذكر ) )Strike and Posner, 1992اف ىناؾ عدة عوامؿ قد تـ اغفاليا عند
صياغة استراتيجية التغيير المفاىيمي و قد يعد ذلؾ قصو ار في االستراتيجية و مف ىذه
العوامؿ اىماؿ بيئة المتعمـ و التي تشكؿ جزءا اساسيا مف بنية المفاىيـ لديو و ىي تمثؿ
أيضا دوافع و اىداؼ المتعمـ و لذلؾ اقترح اف يتوجب اف يؤخذ في االعتبار عند استخداـ
نموذج بوسنر أف الطريقة التي يحصؿ بيا المتعمـ عمى المفاىيـ تؤثر عمى قدرتيـ عمى
التغير المفاىيمي الجديد.
يج ب األخذ في االعتبار أيضا التأثيرات الثقافية والمجتمعية لممتعمميف عند إحداث تغيير
مفاىيمي و لذلؾ يجب عمى المعمميف تييئة البيئة و االفراد لتمؾ التغييرات مف خالؿ خمؽ بيئة
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تعميمية تؤدي الى تغيير المفاىيـ و تعزيزىا و الحفاظ عمييا و اثرائيا (Nadelson, et
)al, 2018
و في نفس السياؽ فاف مف االنتقادات التي تـ توجيييا الى نموذج بوسنر لتصحيح
المفاىيـ الخاطئة كما أوضح (عبده )9111،إىماؿ العوامؿ غير المعرفية لمطالب و البيئة
التعميمية داخؿ الفصؿ مما قد يؤثر عمى اتماـ عممية تغيير المفاىيـ.
وبعد الحديث عف نموذج بوسنر البد مف عرض الدراسات التي تناولت ىذا النموذج
ومنيا دراسةالباوي وخاجي ( )9113حوؿ تأثير استخداـ نموذج التعميـ البنائي و نموذج
بوسنر لتعديؿ المفاىيـ الخاطئة لبعض المفاىيـ الفيزيائية لدى طالب معاىد إعداد المعمميف
واتجاىاتيـ نحو المادة .شممت عينة البحث ( )22طالبا و تـ تقسيميـ عمى مجموعتي البحث
( )95طالبا بالمجموعة التجريبية االولى و( )94طالبا بالمجموعة التجريبية الثانية حيث تـ
التدريس لممجموعة االولى باستخداـ نموذج التعميـ البنائي أما المجموعة الثانية فتـ التدريس
ليا باستخداـ نموذج بوسنر .قاـ الباحث بإعداد اداتيف لمبحث وىما اختبار لممفاىيـ الفيزيائية
مكوف مف ( ) 11مفردة ،و االداة الثانية ىي مقياس اتجاه نحو الفيزياء .أظيرت النتائج أنو
يوجد فرؽ ذو داللة احصائية في تعديؿ المفاىيـ البديمة بيف اختبار التصورات البديمة القبمي
والبعدي لكال المجموعتيف و لكف لـ تظير فروؽ تعود لتغيير طريقة التدريس.
وفي دراسة قاـ بيا العميمات ( )9141ىدفت الى استقصاء أثر التدريس باستخداـ
نموذج بوسنر في إحداث التغيير المفاىيمي لدى طالب الصؼ الثامف األساسي لممفاىيـ
الكيميائية االساسية واحتفاظيـ بيذا التغيير في الفيـ .تكونت عينة لدراسة مف ( )42مف
طالب الكيمياء بالصؼ الثامف األساسي في إحدى المدارس األساسية التابعة لمديرية تربية
قصبة المفرؽ لمعاـ الدراسي  .9114/9113تـ توزيع الطالب بطريقة عشوائية عمى
مجموعتي البحث التجريبية و الضابطة فشممت المجموعة التجريبية ( )04طالب تـ التدريس
ليـ باستخداـ نموذج بوسنر أما المجموعة الضابطة فقد شممت ( )05طالبا تـ التدريس ليـ
بالطريقة التقميدية .و قاـ الباحث ببناء اختبار خاص بمفاىيـ الكيمياء و قد تـ تطبيؽ اختبار
التصورات البديمة عمى المجموعتيف قبؿ و بعد االنتياء مف المعالجة .اظيرت نتائج الدراسة
أنو يوجد فرؽ ذو داللة احصائية في إحداث التغيير المفاىيمي لدى طالب الصؼ الثامف
األساسي لممفاىيـ الكيميائية بيف متوسط درجات الطالب في المجموعتيف التجريبية و
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الضابطة لصالح المجموعة التجريبية .و قد اثبتت الدراسة قدرة نموذج بوسنر في مساعدة
الطالب عمى االحتفاظ بالمفاىيـ الجديدة.
كما أجرت البياري ( )9149دراسة ىدفت الى معرفة أثر استخداـ نموذج بوسنرفي
تعديؿ التصورات الخطأ لممفاىيـ الرياضية لدى طالبات الصؼ الرابع االساسي .تكونت عينة
الدراسة مف ( )51طالبة مف طالبات الصؼ الرابع االساسي تـ تقسيميـ بالتساوي الى
مجموعتيف تجريبية و ضابطة .قامت الباحث ة بإعداد اختبار لتشخيص التصورات الخطأ
لممفاىيـ الرياضية وتـ تطبيؽ اختبار التصورات البديمة القبمي و البعدي عمى المجموعتيف.
أظيرت نتائج الدراسة فاعمية نموذج بوسنرفي تعديؿ التصورات الخطأ لممفاىيـ الرياضية.
وقاـ عباس ( )9140بدراسة فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استخداـ نموذج بوسنر
في تصويب التصورات البديمة الخاطئة لبعض المفاىيـ الجغرافية لدى طالبات المرحمة
االعدادية .و لقياس فاعمية البرنامج قاـ الباحث بإعداد أدوات البحث وىي قائمة بالمفاىيـ
الجغرافية الموجودة بوحده الجغرافيا الطبيعية بمقرر الدراسات االجتماعية بالصؼ الثالث
االعدادي ،اختبار التصورات البديمة لبعض المفاىيـ الجغرافية ،استبانة لتقييـ رد فعؿ الطالب
نحو البرنامج .توصؿ البحث الى التأكد مف فاعمية نموذج بوسنر في تصويب التصورات
البديمة الخاطئة لبعض المفاىيـ الجغرافية لدى طالبات الصؼ الثالث االعدادي و ايضا
استجابة الطالب االيجابية نحو البرنامج و النموذج المستخدـ.
وفي دراسة أجرتيا الرياطي ( )9142ىدفت الى معرفة أثر استخداـ نموذج بوسنر و
 K.W.Lفي تعديؿ التصورات البديمة لبعض المفاىيـ الرياضية لدى طالب الصؼ الرابع
األساسي بمحافظة رفح .اشتممت عينة الدراسة عمى  50طالبا بالصؼ الرابع االساسي .تـ
تقسيـ الطالب الى ثالثة مجموعات المجموعة التجريبية االولى و شممت ( )94طالباً و التي

تـ التدريس ليـ باستخداـ نموذج بوسنر ،المجموعة التجريبية الثانية و التي استخدمت
 K.W.Lو شممت ( ) 95طالبا ،أما المجموعة الثالثة في المجموعة الضابطة و التي شممت
( ) 95طالبا و تـ التدريس ليـ بالطريقة التقميدية .قامت الباحثة ببناء اختبار قبمي تشخيصي
لتبياف التصورات الخاطئة لدى الطالب و اختبار بعدي لقياس مدى التغير الذي حدث في
التصورات البديمة .أظيرت النتائج فعالية نموذج بوسنر و  K.W.Lفي تعديؿ التصورات
الخاطئة لممفاىيـ الرياضية لدى عينة الدراسة.
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كما قاـ السويمميف ( ) 9143بإجراء دراسة حوؿ فاعمية تدريس العموـ باستخداـ
خارطة الشكؿ  Vو أنموذج بوسنر في تعديؿ المفاىيـ الخطأ و التحصيؿ لدى طمبة الصؼ
الثامف األساسي .تكونت عينة الدراسة مف ( )401طالبا بالصؼ الثامف االساسي بمدرسة
ابف طفيؿ االساسية بعماف .تـ تقسيميـ بطريقة عشوائية عمى ثالثة مجموعات مجموعتيف
تجريبيتيف الستخداـ نموذج بوسنر و خارطة الشكؿ  Vو مجموعة ضابطة تـ التدريس ليا
بالطريقة التقميدية .قاـ الباحث ببناء اختبار قبمي بعدي لممفاىيـ الخاطئة .اثبتت النتائج انو
يوجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطات درجات الطالب في المجموعتيف التجريبيتيف و
المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ الخاطئة لصالح المجموعتيف التجريبيتيف و لـ يظير
فرؽ في التحصيؿ بيف الطالب الذيف درسوا بطريقة  Vو الذيف درسوا باستخداـ نموذج
بوسنر.
أما د ارسة منتوب و حسيف ( )9145فقد ىدفت لتقصي أثر انموذج بوسنر في
تحصيؿ مادة الجغرافية لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط .اشتممت عينة الدراسة عمى عينة
مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط في المدارس الثانوية والمتوسطة النيارية في قضاء
الياشمية التابعة لمحافظة بابؿ شممت ( )45طالبة بحيث ضمت المجموعة التجريبية ()06
طالبة أما المجموعة الضابطة فكانت ( ) 06طالبة و تـ اختيارىـ بشكؿ عشوائي .و أعد
الباحثاف اختبا ار تحصيميا تألؼ مف ( ) 11فقرة موضوعية .بعد اجراء اختبار التصورات البديمة
القبمي و تطبيؽ البرنامج ثـ التطبيؽ البعدي ،أوضحت النتائج وجود فرؽ ذي داللة احصائية
بيف متوسط درجات طالبات الصؼ الثاني المتوسط الالتي يدرسف بأنموذج بوسنر ودرجات
طالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسف وفقاً لمطريقة االعتيادية في التحصيؿ وكانت

النتيجة لصالح المجموعة التجريبية.
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التعلٌق على الدراسات السابقة المتعلقة بنموذج بوسنر:
اختمؼ البحث الحالي في كونو قارف بيف فاعمية نموذجي بوسنروفراير في تعديؿ التصورات
البديمة واالتجاه نحو العموـ.
اختمؼ البحث الحالي في كونو كشؼ عف فاعمية نموذج بوسنر في االتجاه نحو العموـ.
اختمؼ البحث الحالي في استخداـ نموذج فراير في مفاىيـ الموجات والصوت والضوء اما
الدراسات السابقة فكانت في مواد دراسية مختمفة ومفاىيـ عممية مختمفة تنوعت بيف المفاىيـ
الرياضية والجغرافيا والعممية والكيميائية .
اتفؽ البحث الحالي مع الدراسات السابقة في استخداـ نموذج بوسنر في تعديؿ التصورات
البديمة لممفاىيـ العممية  ،استخداـ اختبار تشخيصي قبمي واختبار تصورات بديمة تحصيمي
قبمي وبعدي .
استفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة في بناء دليؿ المعممة المعتمد عمى نموذج بوسنر
في التدريس وتحديد اإلجراءات وخطوات السير في الدروس .

ثالثاً :نموذج فراٌر:

يعتمد نموذج فراير عمى النظرية البنائية و باألخص التعمـ النشط .و يعتبر النموذج
أحد المنظمات التصويرية و التي تعتبر أداه بصرية و مرئية تساعد عمى تنمية التفكير و
تسمح بوجود تعميـ ذا معنى (الحربي .)9144 ،و يقوـ النموذج عمى بحوث برونر في
التفكير التصنيفي و يتضمف النموذج اسموب خاص لتحميؿ المفيوـ الى عناصر ،و ايضا
اسموب لتدريس المفاىيـ ،باإلضافة الى اسموب قياس اكتساب المفاىيـ مما يجعؿ النموذج
طريقة متكاممة لتعميـ و اكتساب و تصحيح المفاىيـ (الجزار.)9119 ،
مميزات نموذج فراير :مف اىـ مميزات نموذج فراير تنشيط المعرفة السابقة و ربطيا
بالمعرفة ا لجديدة مما يساعد الطالب عمى فيـ العالقات و بنائيا بصورة صحيحة ،تحديد
أوجو التشابو و االختالؼ بيف المفاىيـ ،تحديد خصائص المفاىيـ األساسية و غير
االساسية ،و يساعد أيضا عمى زيادة التحصيؿ لدي الطالب )(Trask, 2011
يعمؿ نموذج فراير أيضا عمى زيادة الدافعية لدى الطالب خاصة ممف يعانوف مف
الصعوبات التعميمية ) . (Karjala, 2010و يقوـ النموذج أيضا بتطوير التعميـ ذو المعنى
و يساعد في اكتساب المفاىيـ سوآءا المجردة أو المركبة )(Ilter, 2015
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مراحؿ استخداـ نموذج فراير :يوضح شقير ( )9114أف نموذج فراير يمر بثالثة
مراحؿ و ىي:
تحميؿ المفيوـ :و في ىذه المرحمة يتـ توضيح مكونات المفيوـ وىي اسـ المفيوـ،
تعريفو ،امثمة تنتمي لممفيوـ ،امثمة ال تنتمي ،خصائص المفيوـ ،المفيوـ الرئيسي ،و اخي ار
المفيوـ الفرعي.
تدريس المفيوـ :و يساعد نموذج فراير في تحقيؽ تفاعؿ و نشاط بيف الطمبة ،خمؽ
مرجع ب صري لممفيوـ ،بناء فيـ عميؽ لممفيوـ ،مساعدة الطالب عمى وصؼ المفيوـ و فيـ
معناه ،تحميؿ و تقييـ المفيوـ ،مساعدة الطالب في تنظيـ المفاىيـ في فئات.
قياس اكتساب المفيوـ :و في تمؾ المرحمة يتـ تقويـ مدى اكتساب الطالب لممفيوـ و
يشمؿ ذلؾ التقويـ معرفة اسـ المفيوـ عند رؤية المثاؿ ،ذكر خصائصو ،ذكر أمثمو لممفيوـ،
و استخداـ المفيوـ.
اجراءات تطبيؽ نموذج فراير :يحدد عبد الباري ( )9144اجراءات استخداـ نموذج
فراير كما يمي:
اوال :مرحمة ما قبؿ التدريس :و تشمؿ تحديد المفاىيـ المراد تدريسيا ،تحديد سمات
المفاىيـ و خصائصيا ،تحديد المفاىيـ االعمؽ ،انشاء نموذج فراير.
ثانيا :مرحمة التدريس :و يتـ في تمؾ المرحمة اجراء عممية العصؼ الذىني لمطالب،
توزيع نموذج فراير عمى الطالب ،توجيو الطالب الستخداـ النموذج.
ثالثا :مرحمة ما بعد التدريس :و في تمؾ المرحمة يقوـ المعمـ بإجراء مناقشة مع
الطالب ات حوؿ المفيوـ ،الحكـ عمى النماذج التي انتجيا الطالب ،اجراء ما يمزـ مف تعديالت
لما اكتسبو الطالب مف معارؼ.
وبعد الحديث عف نموذج فراير البد مف عرض الدراسات التي تناولت ىذا النموذج ومنيا
دراسة أجراىا الحربي ( )9144لتحديد فاعميػة نموذج فراير في تعػديػؿ التصورات البديمة
لبعض المفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط بالمممكة العربية السعودية.
شممت عينة البحث ( )31طالبة تـ تقسيميـ عمى مجموعتيف التجريبية و الضابطة
بالتساوي .تـ التدريس لممجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة بينما تـ التدريس لممجموعة
التج ريبية باستخداـ نموذج فراير .اعتمد البحث عمى التصميـ شبو التجريبي القائـ عمى
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اختبار التصورات البديمة

القبمي البعدي .قاـ الباحث بإعداد عدة ادوات وىي :اختبار

تحصيمي خاص بمجموعة مف المفاىيـ البيئية ،اختبار التصورات البديمة القبمي البعدي.
أظيرت نتائج الدراسة فاعمية استراتيجية فراير في تعديؿ التصورات الخطأ لممفاىيـ البيئية
لدى طالبات المجموعة التجريبية .و يوصي الباحث باستخداـ استراتيجيات حديثة تساعد عمى
تعديؿ المفاىيـ الخاطئة لدى الطالب.
كما ىدفت دراسة قاـ بيا الرفاعي ( )9144حوؿ استخداـ نموذجي فراير و مارزانو في تنمية
مفردات الجبر و التحصيؿ و االتجاه لدى طالبات المرحمة االعدادية .تكونت عينة الدراسة مف
( ) 53تمميذا بالصؼ الثاني االعدادي .شممت الدراسة مجموعتيف احداىما تجريبية تـ
التدريس ليا باستخداـ نموذجي فراير و مارزانو و شممت ( )19طالبا ،و األخرى ضابطة و
تـ التدريس ليا باستخداـ الطريقة المعتادة و شممت ( )13طالبا .قاـ الباحث بإعداد عدد مف
االدوات و كانت اختبار مفردات الجبر ،اختبار تحصيؿ ،مقياس اتجاه نحو الجبر .اشارت
نتائج الدراسة الى وجود فرؽ داؿ احصائيا بيف المجموعة التجريبية و الضابطة لصالح
المجموعة التجريبية ف ي كؿ مف مفردات الجبر و االتجاه .و اوصت الدراسة بأىمية تدريب
المعمميف عمى استخداـ نموذجي فراير و مارزانو.
وقاـ نوافمة و العمري ( )9143بدراسة أثر استخداـ نموذج فراير التدريسي في اكتساب
المفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ السابع األساسي في مادة العموـ و اتجاىاتيـ نحوه.
تكونت عينة الدراسة مف ( )59طالبا .اعتمد البحث عمى المنيج شبو التجريبي و تكونت
الدراسة مف مجموعتيف التجريبية و الضابطة .شممت المجموعة التجريبية ( )04طالب تـ
التدريس ليـ باستخداـ نموذج فراير بينما شممت المجموعة الضابطة ( )02طالبا تـ التدريس
بالطريقة االعتيادية .لتحقيؽ اىداؼ الدراسة قاـ الباحث ببناء ادوات وىي :اختبار لقياس
اكتساب المفاىيـ العممية ،مقياس اتجاه .اثبتت نتائج الدراسة أف فاعمية استخداـ نموذج فراير
في تدريس المفاىيـ العممية و االتجاه نحوىا.
وفي دراسة أجراىا القضاة و المومني و مصطفى ( )9143ىدفت الى قياس أثر
استخداـ أنموذجي فراير وويتمي في اكتساب المفاىيـ البالغية لدى طالب الصؼ العاشر
األساسي في األردف .شممت عينة البحث ( )42طالبا بالصؼ العاشر االساسي .قاـ الباحث
بتوزيعيـ بصورة عشوائية عمى ثالثة مجموعات متساوية و متكافئة .المجموعة التجريبية
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اال ولي تـ التدريس ليا باستخداـ نموذج فراير ،المجموعة التجريبية الثانية تـ التدريس ليا
باستخداـ نموذج ويتمي ،بينما المجموعة الضابطة تـ التدريس ليا بالطريقة المعتادة .أداة
البحث كانت عبارة عف اختبار لقياس اكتساب المفاىيـ البالغية و االحتفاظ بيا .أظيرت
نتائج البحث انو يوجد فروؽ دالة إحصائياً بيف أفراد الدراسة ترجع لألسموب المستخدـ في

التحصيؿ واالحتفاظ بالتعمـ عمى حد سواء ،لصالح الطالب في المجموعة التجريبية االولى

الذيف درسوا باستخداـ نموذج فراير ثـ لممجموعة الثانية الذيف درسوا باستخداـ نموذج ويتمي.
التعميؽ عمى الدراسات السابقة المتعمقة بنموذج فراير:
اختمؼ البحث الحالي في كونو يقارف بيف فاعمية نموذج فراير ونموذج بوسنر في تعديؿ
التصورات البديمة واالتجاه نحو العموـ.
اختمؼ البحث الحالي في كونو كشؼ عف فاعمية نموذج فراير في االتجاه نحو العموـ.
اختمؼ البحث الحالي في استخداـ نموذج فراير في مفاىيـ الموجات والصوت والضوء
اما الدراسات السابقة فكانت في مواد دراسية مختمفة ومفاىيـ عممية مختمفة تنوعت بيف
المفاىيـ الرياضية والجغرافيا والعممية والكيميائية .
اتفؽ البحث الحالي مع بعض الدراسات السابقة في استخداـ نموذج فراير في تعديؿ
ا لتصورات البديمة لممفاىيـ العممية  ،استخداـ اختبار تشخيصي قبمي واختبار تصورات بديمة
تحصيمي قبمي وبعدي.
استفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة في بناء دليؿ المعممة المعتمد عمى نموذج فراير
في التدريس وتحديد اإلجراءات وخطوات السير في الدروس.

رابعاً :االتجاه نحو العلوم

و تعود اىمية االتجاه ألنيا محددات لمسموؾ و المحؾ الذي يستخدمو الفرد إلصدار
احكاـ في مواقفو الحياتية و يتكوف االتجاه مف عده ابعاد و ىي البعد المعرفي ،االنفعالي و
السموكي(Williamsm, 2007) .
كشفت العديد مف الدراسات عف أىمية االتجاه االيجابي لمطالب نحو مادة العموـ و
بيف نجاحيـ في المادة العممية .فالطالب الذي يتكوف لديو اتجاىا ايجابيا نحو العموـ و
الطريقة التي يتـ التدريس بيا تؤثر ايجابا في مدى تقبمو لممفاىيـ و التصورات المكتسبة و
توظيفو ليا و بالتالي يزداد تحصيمو الدراسي (ممكاوي ،مقدادي ، ،السقار .)9140 ،و مف
ىنا اصبح التركيز عمى اىتمامات الطالب و ميوليـ نحو العموـ مف االىداؼ الرئيسية لتدريس
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العموـ و نجد ذلؾ ايضا في التوجيات العالمية حيث اصبح التعرؼ عمى ميوؿ الطالب مف
االىداؼ الرئيسية لمتدريس(.الخميمي ،و يونس ،و حيدر)4663 ،
االىتماـ باتجاه الطالب نحو العموـ ىدفا يجعؿ الطالب متواجديف في بيئة تساعدىـ
عمى ابتكار اساليب و مفاىيـ تتماشى مع حياتيـ الف المعرفة تتحوؿ الى عمؿ و نشاط و
سموؾ اذا صحبتيا الرغبة في ذلؾ (جاسـ.)9143 ،
و مف االسباب التي دعت الى االىتماـ باالتجاه نحو العموـ ىو ما كشفتو الدراسات
مف اف نسبة كبيرة مف الطالب غير ميتميف بالعموـ واف مشاعرىـ وآرائيـ ومواقفيـ تجاه
العموـ سمبية ).(Hacieminoglu, 2016
و يصرح ) Oh and Yager (2004بأف اتجاىات الطالب السمبية نحو العموـ
تعود الى الطرؽ التقميدية في تدريس العموـ داخؿ الفصوؿ الدراسية عمى النقيض مف الطالب
الذيف يدرسوف العموـ بطرؽ تعميمية بنائية .و اضاؼ ) Oh and Yager (2004بأف
تزويد الطالب بكـ كبير مف المعارؼ و المفاىيـ و المعمومات تزيد مف االتجاه السمبي لدييـ
تجاه العموـ و بالتالي فانو مف االفضؿ خمؽ بيئة تعميمية تسمح لمطالب بالحصوؿ عمى
المعرفة و اكتساب الخبرات مف خالؿ مواقؼ اكثر ايجابية نحو العموـ.

إعداد أدوات البحث :

اوالً :تشخٌص المفاهٌم العلمٌة المغلوطة ( التصورات البدٌلة ) :وذلك من خالل:
االختبار التشخٌصً :
اليدؼ مف االختبار :تشخيص التصورات البديمة وتحديد المفاىيـ العممية المغموطة
ومستوى الخطأ في كؿ مفيوـ لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط لمعاـ الدراسي /4106
4111ىػ.في وحدة (الموجات والصوت والضوء) مف كتاب العموـ لمتأكد مف وجود تصورات
بديمة في مفاىيـ الوحدة وبالتالي مناسبتيا لمدراسة وكذلؾ لتحديد قائمة بالمفاىيـ العممية
المغموطة ،والتي تفيدنا في معرفة أي مفاىيـ الوحدة ُيضمف في اختبار المفاىيـ العممية
الصحيحة الذي يطبؽ قبؿ التجربة وبعدىا ومف ثـ معرفة فاعمية النموذجيف في تعديميا.
الصورة األولية لالختبار  :اشتممت الصورة األولية لالختبار عمى  91مفردة  ،تـ
عرضو عمى مجموعة مف المحكميف ألبداء الرأي في التالي :
مدى تمثيؿ االختبار لممفاىيـ البديمة
مدى تغطية فقرات االختبار لممفاىيـ البديمة في الوحدة
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مدى صحة صياغة فقرات االختبار
أي مالحظات أخرى يراىا المحكـ .
ولقد أشار المحكموف إلى إعادة صياغة بعض العبارات لتكوف أكثر وضوحا  ،وحذؼ
بعض الفقرات وتعديؿ بعضيا ليصبح االختبار التشخيصي مكوف مف ( )42فقرة ثـ تـ
التطبيؽ عمى عينة استطالعية قواميا  91طالبة مف أجؿ حساب صدؽ وثبات االختبار
والستخراج النسب المئوية لشيوع الخطأ لكؿ مفيوـ أي التصورات البديمة.
صدؽ االتساؽ الداخمي:
ويقصد بو قوة االرتباط باستخداـ معامؿ بيرسوف بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار
بالدرجة الكمية لالختبار والجدوؿ التالي يوضح معامالت االرتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار
بالدرجة الكمية لالختبار
ظذٚي ( ) 1
ِؼاًِ االسذثاط ت ٓ١وً فمشج ِٓ فمشاخ االخرثاس ٚاٌذسظح اٌىٍ١ح ٌالخرثاس
سلُ اٌغؤاي
ِغر ٜٛاٌذالٌح ِؼاًِ االسذثاط
1
78.0
7875
2
7803
7875
3
7860
7875
4
7862
7875
5
7865
7875
6
7803
7875
0
78.0
7875
.
7800
7875
9
78.5
7875
17
7803
7875
11
7807
7875
12
7856
7875
13
78.2
7875
14
7809
7875
15
7865
7875
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع األسئمة مرتبطة مع الدرجة الكمية لالختبار
ارتباطا داال داللة إحصائية عند مستوى داللة  1.12وبذلؾ تـ حساب صدؽ االختبار
التشخيصي

ثبات االختبار التشخٌصً:
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وتـ التأكد مف ثبات االختبار بطريقة ألفاكرونباخ وتبيف أف معامؿ الثبات يساوى
 1.62وىو معامؿ عاؿ وبذلؾ تحقؽ صدؽ وثبات االختبار
وبعد تصحيح االختبار تـ التوصؿ إلى قائمة التصورات البديمة لممفاىيـ العممية
التالية :
ظذٚي ( ) 2
لائّح اٌّفا٘ ُ١اٌؼٍّ١ح راخ اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح فٚ ٟؼذج( اٌّٛظاخ ٚاٌصٛخ ٚاٌضٛء) ٌذ ٜطاٌثاخ
اٌصف اٌصأِ ٟرٛعظ ٔٚغة شٛ١ػٙا
ٔغثح شٛ١ع
اٌٛؼذج
اٌشلُ
اٌّف َٛٙاٌؼٍّٟ
اٌذالٌح اٌٍفظ١ح
اٌخطأ
اضطشاب ٕ٠رمً ػثش اٌّادج أٚ
1
اٌّٛظح
4484
اٌفشاؽ
٘ ٟاٌر ٟذغثة ؼشوح دلائك اٌّادج
اٌّٛظاخ
إٌ ٝاألِاَ  ٚإٌ ٝاٌخٍف ف ٟاذعاٖ
2
6984
اٌّغرؼشضح
ػّٛد ٞػٍ ٝاذعاٖ أرشاس اٌّٛظح
ٔفغٙا
٘ ٟاٌر ٟذغثة ؼشوح دلائك اٌّادج
3
اٌّٛظاخ اٌط١ٌٛح
إٌ ٝاألِاَ ٚإٌ ٝاٌخٍف ف ٟاذعاٖ
5280
أرشاس اٌّٛظح ٔفغٙا
٘ ٟاٌّغافح تٔ ٓ١مطح ػٍٝ
اٌّٛظح ٚألشب ٔمطح أخش ٜإٌٙ١ا
4
اٌطٛي اٌّٛظٟ
4186
ذرؽشن تٕفظ عشػرٙا ٚاذعا٘ٙا
4585

6686

4383
5681
4086
4583

٘ ٛػذد األطٛاي اٌّٛظ١ح اٌرٟ
ذؼثش ٔمطح ِؽذدج خالي شأ١ح
ٕ٠ص ػٍ ٝاْ اٌضا٠ٚح اٌر ٟذصٕؼٙا
اٌّٛظح اٌغالطح ِغ اٌؼّٛد اٌّماَ
(ٚذغّ ٝصا٠ٚح عمٛط) ذغاٞٚ
اٌضا٠ٚح اٌر ٟذصٕؼٙا اٌّٛظح
إٌّؼىغح ِغ ٘زا اٌؼّٛد(ٚذغّٝ
صا٠ٚح االٔؼىاط)
٘ ٛذغ١ش اذعاٖ اٌّٛظح ػٕذِا ذرغ١ش
عشػرٙا تغثة أرماٌٙا ِٓ ٚعظ
إٌ ٝاّخش
٘ ٛأؼطاف اٌّٛظاخ ؼٛي ؼٛاف
األظغاَ
وّ١ح اٌطالح اٌصٛذ١ح اٌر ٟذؽٍّٙا
اٌّٛظح اٌر ٟذؼثش ِغاؼح ِؽذدج
خالي شأ١ح ٚاؼذج
٘ ٟخاص١ح ٌٍصٛخ ذؼرّذ ػٍٝ
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ذشدد اٌّٛظح

5

لأ ْٛاالٔؼىاط

6

االٔىغاس

0

اٌؽٛ١د

.

شذج اٌصٛخ

9

ؼذج اٌصٛخ

17

اٌغادعح
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5286
478.
6084

4485

4483

ذشدد ِٛظاذٗ اٌٛاصٍح إٌ ٝاألرْ
 ٟ٘ٚ,ذّ١ض األصٛاخ اٌشف١ؼح
(اٌؽادج ) ِٓ األصٛاخ اٌغٍ١ظح
٘ ٟظا٘شج ذؽذز ػٕذ إصذاس
ذىشاس اٌصذٜ
صٛخ فِ ٟىاْ ِغٍك أ ٚشثح
ِغٍك
اٌّٛظاخ
٘ ٟاٌّٛظاخ اٌرّ٠ ٟىٕٙا االٔرماي
اٌىٙشِٚغٕاط١غ١ح
ػثش اٌّادج أ ٚاٌفشاؽ
ِ٘ ٛذ ٜواًِ ٌىافح اٌرشدداخ
اٌط١ف
اٌىٙشِٚغٕاط١غ١ح ٚأطٛاٌٙا
اٌىٙشِٚغٕاط١غٟ
اٌّٛظ١ح
ِ٘ٛ ٟظاخ غ١ش ِشئ١ح ٌٚىٓ ٠رُ
االؼغاط تٛظٛد٘ا ِٓ خالي
ِٛظاخ ذؽد
اٌؽشاسج اٌّرٌٛذج ِٕٙاٌٙ ,ا طٛي
اٌؽّشاء
ِٛظ٠ ٟرشاٚغ تِ70771 ٓ١رش
إٌ 077 ٝظضء ِٓ تٍ ِٓ ْٛ١اٌّرش
٘ ٟاٌّٛظاخ اٌىٙشِٚغٕاط١غ١ح
اٌغ١ش ِشئ١ح ذأذٕ١ا ِٓ اٌشّظ
ِٛظاخ فٛق
تىّ١اخ وث١شج ظذا ٚذٕثؼس ِٓ
اٌثٕفغع١ح
األظغاَ اٌؽاسج ظذا ,ذمغ أطٛاٌٙا
اٌّٛظ١ح ت17 ٓ١أظضاء إٌٝ
477ظضء ِٓ اٌثٍ ِٓ ْٛ١اٌّرش

11
12
13

14

15

ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ نستنتج اف الطالبات يمتمكف تصورات بديمة ومغموطة
لممفاىيـ العممية الخمسة عشر مفيوماً كميا المتضمنة في وحدة (الموجات والصوت والضوء)
بنسب متفاوتة ولكف مرتفعة نسبياً ،وبالتالي توصمنا لقائمة بالمفاىيـ العممية المغموطة (ذات

التصورات البديمة).
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ثانٌاً :إعداد دلٌل المعلمة للنموذجٌن( بوسنروفراٌر ) :
تـ إعداد دليؿ المعممة لمساعدتيا في تنفيذ دروس وحدة ( الموجات والصوت
والضوء) و ذلؾ وفقاً لنموذج بوسنر ووفؽ نموذج فراير المحدداف و يتضمف ىذا الدليؿ ما

يمى :

أ – اليدؼ العاـ لمدليؿ
ب -األىداؼ السموكية لموحدة
ج -خطوات السير في الدروس وفؽ نموذج المحدد.
ثالثاً  :إعداد اختبار المفاىيـ العممية الصحيحة:

اليدؼ مف االختبار :التحقؽ مف فاعمية نموذجي بوسنروفراير في تعديؿ التصورات

البديمة لممفاىيـ العممية المتضمنة في القائمة.
صياغة مفردات االختبار :تـ صياغتو في صورة االختيار مف متعدد بحيث تكوف
االختبار مف ( )19فقرة ولكؿ فقرة شقيف ،الشؽ االوؿ لتعييف المفيوـ العممي  ،والشؽ
الثاني :لتحديد السبب العممي الختيار االجابة في الشؽ األوؿ.
التجربة االستطالعية لالختبار :طبقت الباحثة االختبار عمى عينة استطالعية مف
طالبات الصؼ الثاني المتوسط مف غير عينة البحث وبمغ عددىف ( )92طالبة ،وذلؾ
لألسباب التالية:
التأكد مف وضوح تعميمات ومفردات االختبار
تحديد الزمف المناسب ألداء االختبار
ضبط االختبار احصائياً

حساب زمف االختبار :تـ رصد زمف اإلجابة لكؿ فرد مف أفراد العينة االستطالعية و

في نياية التجربة تـ إيجاد متوسط زمف االختبار ،و قد قدر بساعتيف و ىو زمف مناسب
لتطبيقو .
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حساب صدق االختبار:
صدؽ المحكميف :حيث قامت الباحثة بعرض االختبار عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي
االختصاص في المناىج وطرؽ تدريس العموـ وكذلؾ مجموعة مف معممات العموـ ذوات الخبرة
لموقوؼ عمى مدى:
سالمة الصياغة المغوية لمفردات االختبار
صحة مفردات االختبار عممياً

تمثيؿ مفردات االختبار لممحتوى
وبناء عمى اراءىـ تـ تعد يؿ بعض المفردات مف حيث الصياغة المغوية ودقة البدائؿ
ً
المقترحة وبذلؾ خرج االختبار في صورتو النيائية ممحؽ (.)0
ال
الصدؽ الذاتي  :فاالختبار المنطقي ىو الذي يمثؿ المياديف المراد قياسيا تمثي ً

سميماً( .فؤاد أبو حطب و آخروف)401 ،4660 ،

و قد تـ حساب الصدؽ الذاتي لالختبار مف المعادلة التالية :
أر أ

الصدؽ الذاتي =
(فؤاد البيى)119 ،4664 ،

حيث أف أر أ = معامؿ ثبات االختبار

حساب الصدق بطرٌقة المقارنة الطرفٌة:
تـ تعييف درجات االرباعي األعمى ( متفوقوف ) واالرباعي األسفؿ ( ضعفاء ) ثـ
حساب النسبة الحرجة بيف متوسطي درجاتيـ فبمغت (  ) 44.15درجة معيارية وىي قيمة
مناسبة عمى صدؽ لما وضع لقياسو فالفرؽ القائـ بيف المتوسطيف لو داللة إحصائية ال
ترجع إلى الصدفة أي أف درجات االختبار يميز بيف المستويات الضعيفة والقوية لمميزاف
(فؤاد البيي السيد  )113 ، 4664 ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
اٌذسظح اٌّؼ١اس٠ح
1184.

ظذٚي ()3
ؼغاب اٌصذق تطش٠مح اٌّماسٔح اٌطشف١ح
اٌؼذد (ْ)
اٌّرٛعظ (َ)
االٔؽشاف اٌّؼ١اسٞ
.
4386
1846
.
2983
78179

اٌّعّٛػاخ
األػٍٝ
األدٔٝ

تصحيح االختبار :تتراوح درجات اختبار المفاىيـ مف (صفر )51 -درجة بحيث
تحصؿ الطالبة عمى درجتيف لمسؤاؿ الواحد اذا أجابت اجابة صحيحة عمى كؿ مف الشؽ االوؿ
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والثاني لمسؤاؿ ،وتحصؿ عمى درجة واحدة اذا اجابت اجابة صحيحة عمى الشؽ االوؿ واجابة
خاطئة عمى الشؽ الثاني ،وال تحصؿ عمى أي درجة في حاؿ اجابت اجابة خاطئة عمى الشؽ
االوؿ واجابة صحيحة عمى الشؽ الثاني او كانت اجابتيا خاطئة عمى الشقيف .حيث يحدد
الشؽ االوؿ مف السؤاؿ المفيوـ العممي المراد إكسابو لمطالبات بصورة صحيحة لذا لو اىمية
كبيرة اما الشؽ الثاني فيعطي تفسي ارً الختيار الطالبة لممفيوـ العممي والذي ال ييـ اذا كاف

صحيحاً طالما كاف اختيار المفيوـ خاطئاً بالشؽ االوؿ.

حساب ثبات االختبار:

حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة كيودور ريتشاردسوف (فاروؽ عبد الفتاح،
 )4661وقد بمغ معامؿ الثبات (  ) 1 .45وعمى ذلؾ فاختبار المفاىيـ العممية لو درجة
مقبولة مف الثبات إلى حد كبير .
معادلة كيودر ريتشاردسوف )Son)G,Fkuder- Mw- Richard
ـ (ف – ـ )

ف
ررأأ = ػػػػػػػػػػػػػػػػ = (  - 4ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)

ف ع²

ف–4
حيث رأأ = معامؿ ثبات االختبار
ف = عدد فقرات االختبار
ع = ²تبايف درجات االختبار
ـ = متوسط درجات كؿ اختبار

حساب معامؿ الثبات بالتجزئة النصفية :وذلؾ بتقسيـ االختبار إلى نصفيف بحيث
أصبح كؿ قسـ قائماً بذاتو وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف بمعادلة سبيرماف وبراوف

وجاءت  (.1.59فؤاد البيي السيد )050 ، 4646 ،
معادلة سبيرماف وب ار وف لمتجزئة النصفية
9ر
رأأ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 +4ر
حيث يدؿ الرمز رأأ عمى معامؿ ثبات االختبار
ر عمى معامؿ ارتباط الجزئييف
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بعد أف تـ التأكد مف ثبات االختبار وصدقو ووضوح تعميماتو وتحديد
الزمف الالزـ لإلجابة وتجربتو استطالعياً أصبح االختبار جاى ازً لمتطبيؽ في صورتو النيائية.

رابعا  :إعداد مقٌاس االتجاه نحو العلوم :

اليدؼ مف المقياس :قياس اتجاه طالبات الصؼ الثاني المتوسط (عينة الدراسة) نحو مادة
العموـ.
تحديد ابعاد المقياس :تـ تحديد أبعاد المقياس مف خالؿ الرجوع إلى بعض الدراسات السابقة
وتعرؼ العوامؿ التي تسيـ في تشكيؿ اتجاىات الطالب نحو المادة الدراسية و تـ التوصؿ إلى
خمسة أبعاد ىي:
أ

البعد األوؿ  :االستمتاع بالعموـ .

ب

البعد الثاني  :أىمية دراسة العموـ .

ت

العبد الثالث  :طبيعة مادة العموـ .

ث

البعد الرابع  :االتجاه نحو معمـ المادة .

ج

البعد الخامس  :طريقة تدريس العموـ .
صياغة عبارات المقياس :تـ صياغة ( )96عبارة تعكس اتجاه الطالبات عينة

الدراسة نحو االبعاد السابؽ تحديدىا .و قد روعي فييا أف يكوف بعضيا معب ار عف تأييد
موضوع االتجاه و بعضيا معب ارً عف رفض موضوع االتجاه و ذلؾ لضماف عدـ وقوع الطالبات

تحت تأثير مسايرة التوجو الشائع الذى قد توصي بو العبارة في حاؿ التزاميا بصياغة تسير

في اتجاه الرفض الدائـ و القبوؿ الدائـ.
و قد وضع أماـ كؿ عبارة ثالث استجابات متدرجة بيف موافؽ  ،محايد  ،أرفض
،بحيث تضع الطالبة عالمة أماـ ما يعبر عف استجابتيا وحددت الدرجة التي تقابؿ كؿ
استجابة و ىي  4لػ (الرفض)  9 ،لػ (محايد)  0 ،لػ (أوافؽ) .و تعكس في حاؿ العبارات
السالبة
التجربة االستطالعية لممقياس :طبقت الباحثة المقياس عمى عينة استطالعية مف
طالبات الصؼ الثاني المتوسط مف غير عينة البحث وبمغ عددىف ( )92طالبة ،وذلؾ
لألسباب التالية:
التأكد مف وضوح تعميمات وعبارات المقياس
تحديد الزمف المناسب لإلجابة عمى المقياس
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ضبط المقياس احصائياً

حساب صدؽ المقياس :و تحقؽ الصدؽ مف خالؿ :

 . 4صدؽ المحتوى :و قد عرض المقياس عمى مجموعة مف المحكميف في تدريس العموـ
الستطالع آرائيـ و لقد تـ مراعاة ما جاء مف توصياتيـ .
 . 9صدؽ االتساؽ الداخمي :و لمتعرؼ عمى مدى ارتباط كؿ بعد بالمقياس ككؿ تـ إيجاد
معامالت االرتباط بيف درجات الطالبات في كؿ بعد و درجاتيـ الكمية عمى مقياس االتجاه كما
يمى( :صفوت فرج)10 ،4656 ،
ف مج س ص – مج س  مج ص
=

[( ف مج س ( – 9مج س) [ ] 9ف مج ص( – 9مج ص)] 9
ظذٚي ()4
ٛ٠ضػ ِؼاِالخ االسذثاط ت ٓ١دسظاخ اٌطاٌثاخ ف ٟوً تؼذ  ٚدسظاذ ُٙاٌىٍ١ح
اٌثؼذ
ِؼاًِ االسذثاط
ِغر ٜٛاٌذالٌح
7875

7842

االعرّراع تّادج اٌؼٍَٛ

7875

78.0

أّ٘١ح دساعح اٌؼٍَٛ

7875

7861

طث١ؼح ِادج اٌؼٍَٛ

7875

785.

االذعاٖ ٔؽِ ٛؼٍُ اٌّادج

7875

7862

طش٠مح ذذس٠ظ اٌؼٍَٛ

و قد جاءت ىذه االرتباطات دالة عند مستوى ( )1.12و ىذا يوضح أف المقياس
يتمتع بالصدؽ و صالح لمتطبيؽ.
الصدؽ بالمقارنة الطرفية :
تـ حساب النسبة الحرجة بيف متوسطي درجات االرباعي األعمى واالرباعي األدنى
الستجابات تالميذ العينة االستطالعية ووجد أنيا تساوي (  ) 1.51درجة معيارية وىذا يدؿ
عمى أف المقياس صادؽ في قياسو .
ع4
ع ـ  =4ػػػػػػػػػػػػػػػ
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ف4
ع9
ع ـ = 9ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ف9
حيث يدؿ ـ = 4متوسط درجات الضعفاء
ـ = 9متوسط درجات المتفوقيف
ع = 4االنحراؼ المعياري لدرجات الضعفاء
ع =9االنحراؼ المعياري لدرجات المتفوقيف
ـ – 9ـ 4
النسبة الحرجة = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ع 9ـ + 4ع  9ـ 9
اٌذسظح
اٌّؼ١اسٞ
48.4

ظذٚي () 5
ؼغاب صذق اٌّم١اط تاٌّماسٔح اٌطشف١ح
االٔؽشاف اٌّؼ١اسٞ
اٌؼذد (ْ)
اٌّرٛعظ (َ)
(ع)
.
11.8.
384
.
9.82
389

اٌّعّٛػاخ
األػٍٝ
األدٔٝ

حساب ثبات المقياس:
تـ حساب ثبات المقياس بالطرؽ التالية :
معامؿ ألفا كرونباخ( فؤاد أبو حطب وأماؿ صادؽ . )49 ، 4654 ،
تـ حساب ثبات المقياس وثبات األبعاد بمعادلة كرونباخ عمى استجابات العينة االستطالعية
ف =  01وجاء مساويا (  ) 1.41وىي درجة مقبولة .
مج ع 9ح

ف
ر= ػػػػػػػػػػػػػػػ [  - 4ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ[
ف–4
حيث يدؿ الرمز
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ف عمى عدد أجزاء المقياس
مج ع 9ح عمى تبايف ابعاد المقياس
ع 9عمى التبايف الكمى لممقياس
زمف المقياس :و قد تـ تحديد زمف االستجابة عمى عبارات المقياس مف خالؿ
تسجيؿ متوسط الزمف الذى استغرقتو أوؿ طالبة في االستجابة عمى عبارات المقياس و بمغ
( )42خمس عشرة دقيقة وكذلؾ الزمف الذى استغرقتو أبطأ طالبة في االستجابة عمى عبارات
المقياس و بمغ ( )92خمساً و عشروف دقيقة و بذلؾ أصبح الزمف المناسب لالستجابة عمى

عبارات المقياس ىو ( )91عشروف دقيقة و بذلؾ أصبح المقياس ممحؽ ( )0عمى درجة
مناسبة مف الثبات و الصدؽ و أصبح صالحاً لمتطبيؽ في تجربة البحث.
إجراءات تطبيؽ البحث :

تـ اختيار عينة البحث مف طالبات الصؼ الثاني المتوسط بمدرسة الفارعة بنت زرارة
بتبوؾ لمعاـ الجامعي  4111 / 4106ىػ و قسمت العينة إلى ثالث مجموعات مجموعتاف
تجريبية بمغ عدد كؿ مجموعة (  ) 01طالبة و مجموعة ضابطة وعددىا (  ) 01طالبة
وبمغ عدد الطالبات المشاركات في البحث (  ) 61طالبة
تـ تطبيؽ أدوات البحث  :اختبار المفاىيـ العممية الصحيحة ومقياس االتجاه نحو المادة عمى
كؿ مف المجموعات التجريبية و الضابطة
تدريس المحتوى :تـ اختيار أحد معممات العموـ بالمدرسة لتدريس المحتوى المعد
باستخداـ نموذج بوسنر وكذلؾ المعد باستخداـ نموذج فراير و تـ تعريفيا بدورىا و بدور
الطالبات أثناء التطبيؽ و تـ تسميميا دليؿ المعممة الذى تـ إعداده  ،كما قامت بتدريس
المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة و استغرؽ تدريس المحتوى ثالثة أسابيع بواقع 42
حصة.
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التكافؤ بٌن المجموعات :
مف خالؿ التطبيؽ القبمي لكالً مف اختبار المفاىيـ العممية ومقياس االتجاه نحو

العموـ وذلؾ وفؽ الخطوات التالية:

قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار المفاىيـ العممية قبمياً عمى كؿ مف طالبات المجموعات
التجريبية والمجموعات الضابطة وجاءت النتائج تؤكد عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف
الطالبات في المجموعات التجريبية والمجموعة الضابطة عمى االختبار ومقياس االتجاه
والجداوؿ التالية توضح ذلؾ
ظذٚي ()6
ٛ٠ضػ اٌفشٚق تِ ٓ١رٛعطاخ اٌّعّٛػاخ اٌرعش٠ث١ح ٚاٌّعّٛػح اٌضاتطح ف ٟاالخرثاس اٌمثٍٟ
اٌّعّٛػح
اٌؼٕ١ح
اٌّرٛعظ
ع2
لّ١ح خ
ِغرٜٛ
اٌّؽغٛتح
اٌذالٌح
اٌرعش٠ث١ح األٌٝٚ
37
13894
3812
78114
غ١ش داٌح
اٌرعش٠ث١ح اٌصأ١ح
37
138075
28.9
78760
غ١ش داٌح
اٌضاتطح
37
13806
3819
78267
غ١ش داٌح

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ يشير إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف
المجموعات التجريبية والمجموعة الضابطة في نتائج االختبار أي أف المجموعات متكافئة.
ظذٚي ()0
ذؽٍ ً١اٌرثإٌ ٓ٠رائط اٌرطث١ك اٌمثٌٍ ٟالخرثاس
اٌذالٌح

إٌغثح
اٌغائثح

غ١ش داٌح ػٕذ
ِغرٜٛ
7875

78379

ِرٛعطاخ
اٌّشتؼاخ

دسظاخ
اٌؽش٠ح

ِعّٛع
اٌّشتؼاخ

ِصذس اٌرثآ٠

78132

2

78264

ت ٓ١اٌّعّٛػاخ

78426

99

17187625

داخً اٌّعّٛػاخ

171

1718326

اٌّعّٛع اٌىٍٟ

وتدؿ النتائج في الجدوؿ السابؽ عمى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف
مجموعات الدراسة الثالث في اختبار المفاىيـ مما يدؿ عمى أف مجموعات الدراسة متجانسة
قبؿ تنفيذ التجربة.وعميو تـ قبوؿ الفرض األوؿ والذي ينص عمى أنو:
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ال يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات المجموعات التجريبية التي درست
باستخداـ نموذج بوسنر ونموذج فراير والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة
عند مستوى داللة) )α≥0.05في التطبيؽ القبمي الختبار المفاىيـ العممية.
.9التطبيؽ القبمي لمقياس االتجاه نحو مادة العموـ:
لضبط تكافؤ المجموعات التجريبية والمجموعة الضابطة مف حيث االتجاه نحو
المادة ،تـ تطبيؽ مقياس االتجاه عمى الطالبات قبؿ تنفيذ التجربة وجاءت النتائج كالتالي :
ظذٚي ().
ٛ٠ضػ ٔرائط اخرثاس ( خ ) ألفشاد اٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح األٚ ٌٝٚاٌّعّٛػح اٌضاتطح ِٓ ؼ١س االذعاٖ
ٔؽ ٛاٌّادج لثٍ١ا
اٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح
األٌٝٚ
اٌّعّٛػح اٌضاتطح
اٌثؼذ
خ
اٌذالٌح
غ١ش داٌح
غ١ش داٌح
غ١ش داٌح
غ١ش داٌح
غ١ش داٌح
غ١ش داٌح

7862
7895
7831
7857
7845
484

ع
2834
3826
3843
28.9
28.1
14803

َ
17859
98.0
178.1
17861
17823
52811

ع
2849
382.
3837
3817
2897
15870

َ
178.2
17834
17890
178.4
17843
5384

االعرّراع تّادج اٌؼٍَٛ
أّ٘١ح دساعح اٌؼٍَٛ
طث١ؼح ِادج اٌؼٍَٛ
االذعاٖ ٔؽ ٛاٌّادج
طش٠مح ذذس٠ظ اٌؼٍَٛ
االذعاٖ اٌؼاَ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ يشير إلي عدـ وجود فروؽ دالة بيف طالبات المجموعة التجريبية
االولى والمجموعة الضابطة مف حيث االتجاه نحو المادة وىذا يشير إلى أف المجموعتيف
متكافئتاف
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ظذٚي ()9
ٛ٠ضػ ٔرائط اخرثاس ( خ ) ألفشاد اٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح اٌصأ١ح ٚاٌّعّٛػح اٌضاتطح ِٓ ؼ١س االذعاٖ
ٔؽ ٛاٌّادج لثٍ١ا
اٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح
اٌّعّٛػح اٌضاتطح
اٌصأ١ح
اٌذالٌٗ
خ
اٌثؼذ
ع
َ
ع
َ
غ١ش داٌح
78746
2855
1784
2811
1783.
االعرّراع تّادج
اٌؼٍَٛ
غ١ش داٌح
7815
3867
17833
3852
17821
أّ٘١ح دساعح
اٌؼٍَٛ
طث١ؼح ِادج اٌؼٍَٛ
االذعاٖ ٔؽ ٛاٌّادج
طش٠مح ذذس٠ظ
ِادج اٌؼٍَٛ
االذعاٖ اٌؼاَ

178.3

384.

11872

3839

78257

غ١ش داٌح

17861

289.

1780.

3834

78247

غ١ش داٌح

17826

2869

17842

3815

78267

52829

1480.

52892

16873

78949

غ١ش داٌح
غ١ش داٌح

يتضح مف الجدوؿ السابؽ يشير إلي عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف طالبات
المجموعة التجريبية الثانية وطالبات المجموعة الضابطة مف حيث االتجاه نحو المادة وىذا
يدؿ عمي تكافؤ المجموعتيف .
ظذٚي ()17
ذؽٍ ً١ذثاٌ ٓ٠ذسظاخ طاٌثاخ اٌّعّٛػاخ اٌرعش٠ث١ح ف ٟاٌرطث١ك اٌمثٌٍّ ٟم١اط االذعاٖ وىً لثٍ١ا
ِصذس
ِعّٛع
دسظاخ
ِرٛعظ
إٌغثح اٌغائثح(ف)
اٌذالٌح
اٌرثآ٠
اٌّشتؼاخ
اٌؽش٠ح
اٌّشتؼاخ
ٌ١غد داٌح
ػٕذ
ِغرٜٛ
7875

186

3827

تٓ١
اٌّعّٛػاخ

2
99

1459869

داخً
اٌّعّٛػاخ

171

14628.9

اٌّعّٛع
اٌىٍٟ

7825
6815

ومف الجداوؿ السابقة يتضح عدـ وجود فروؽ بيف مجموعات البحث في قياس
االتجاه ومف ثـ فإف المجموعات متكافئة  .وعميو تـ قبوؿ الفرض الثاني والذي ينص عمى
أنو:
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ال يوجد فرؽ دا ؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات المجموعات التجريبية التي درست
باستخداـ نموذج بوسنر ونموذج فراير والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة
عند مستوى داللة))α≥0.05في التطبيؽ القبمي لمقياس االتجاه نحو العموـ.
 -2التطبيؽ البعدي ألدوات البحث :بعد االنتياء مف التدريس لكؿ مجموعة أعيد تطبيؽ
أدوات البحث  ،حيث طبؽ االختبار و مقياس االتجاه و تـ تسجيؿ الدرجات حتى تتـ المعالجة
اإلحصائية.

نتائج البحث و تفسٌرها :
لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ :ما المفاىيـ العممية ذات التصورات البديمة (المغموطة) المتضمنة
في وحدة (الموجات والصوت والضوء) مف كتاب العموـ لمصؼ الثاني متوسط ؟
بعد تطبيؽ االختبار التشخيصي لمتصورات البديمة توصمت الباحثة إلى قائمة بالمفاىيـ
العممية ذات التصورات البديمة (المغموطة) المتضمنة في موضوعات الوحدة السادسة
(الموجات والصوت والضوء) المقررة عمى طالبات الصؼ الثاني المتوسط واشتممت القائمة
عمى 42مفيوماًممحؽ(.)4

لإلجابة عمى السؤاؿ الثاني :ما فاعمية استخداـ نموذجي بوسنر وفراير في تعديؿ

التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط ؟
تناولت الباحثة النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف المعالجة اإلحصائية لمبيانات الناتجة
عف التطبيؽ القبمي والبعدي لالختبار  ،حيث تـ مف خالليا التحقؽ مف صحة الفرض الثالث
والرابع مف فروض البحث و قد جاءت كالتالي :
التحقؽ مف صحة الفرض الثالث و نصو:
يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي درست
باستخداـ نموذ ج بوسنر والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة عند مستوى
داللة))α≥0.05في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ العممية الصحيحة لصالح المجموعة
التجريبية.
و لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تمت المقارنة بيف نتائج درجات طالبات المجموعة
التجريبية التي درست بنموذج بوسنرمع نتائج المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي
لالختبار  ،وذلؾ بحساب متوسط الفرؽ  ،ثـ حساب قيمة " ت " لمفرؽ بيف متوسط درجات
التطبيؽ القبمي و البعدي لالختبار ،و الجدوؿ التالي يبيف ذلؾ :
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ظذٚي ()11
دالٌح اٌفشٚق تِ ٓ١رٛعظ دسظاخ طاٌثاخ اٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح تّٕٛرض تٛعٕش ٚاٌضاتطح – فٟ
اٌرطث١ك اٌثؼذٌ ٞالخرثاس
اٌرطث١ك
ػذد األفشاد
َ
ع
خ
اٌذالٌح اإلؼصائ١ح
اٌضاتطح
37
1583.
186.
داي ػٕذ ِغرٜٛ
19834
7875
اٌرعش٠ث١ح
37
37891
4836

يتضح مف الجدوؿ السابؽ و جود فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )1.12بيف

متوسطي درجات طالبات الم جموعة التجريبية والضابطة

في التطبيؽ البعدي لصالح

المجموعة التجريبية حيث كاف متوسط درجات المجموعة الضابطة (  ) 42.05بانحراؼ
معياري (  ) 4.35بينما كاف متوسط درجات المجموعة التجريبية (  ) 01.64بانحراؼ
معياري قدره (  ) 1.03و بحساب قيمة ( ت ) وجد أنيا تساوى (  ) 46.01أكبر مف قيمة
ت الجدولية ومقدارىا ( )9.1وىي قيمة دالة عند مستوى (  ) 1.12وىذا يشير إلى نجاح
نموذج بوسنر في تصويب التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالبات المجموعة
التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة وبالتالي يتحقؽ صحة الفرض الثالث.
وتـ حساب فاعمية النموذج كالتالي :
باستخداـ حساب فاعمية النموذج بمعادلة بميؾ وحساب حجـ التأثير مف خالؿ مربع
إيتا()η2لنموذج بوسنر كمتغير مستقؿ عمى مدى فاعميتو بالمتغير التابع وىو تعديؿ
التصورات البديمة لممفاىيـ العممية كالتالي( : ) kiess , 1989
حجـ التأثير
ت

9

ت + 9دح

مربع ايتا =η2ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حيث يرمز ت = 9مربع قيمة ت
دح = درجات الحرية
9

مربع ايتا

حجـ التأثير = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 – 4مربع ايتا
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ؼعُ
اٌرأش١ش
وث١ش

D

ظذٚي ()12
ؼعُ ذأش١ش ّٔٛرض تٛعٕش ف ٟذؼذ ً٠اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح
اٌّرغ١ش اٌّغرمً
اٌّرغ١ش اٌراتغ
خ
N2

480

78.5

19834

اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح

ّٔٛرض تٛعٕش

وأشارت نتائج الجدوؿ السابؽ إلى أنو توجد فروؽ عممية ذات حجـ تأثير مرتفع كما تقاس
باستخداـ مربع إيتا)(η2عمى نتائج اختبار المفاىيـ العممية حيث بمغت قيمة إيتا تربيع في
االختبار ( )1.52وىذا يعني أف  1.52مف التبايف الكمي لممتغير التابع (تعديؿ التصورات
البديمة) يرجع إلى المتغير المستقؿ (نموذج بوسنر) كما أف قيمة(dحجـ التأثير) كبير.
ظذٚي ( ) 13
ٔغثح تٍ١ه اٌّؼذٌح ٌؽغاب فاػٍ١ح ّٔٛرض تٛعٕش ف ٟذؼذ ً٠اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح
ِرٛعظ اٌرطث١ك
ِرٛعظ اٌرطث١ك
اٌّرغ١ش اٌراتغ
اٌذسظح اٌىٍ١ح
ٔغثح تٍ١ه
اٌثؼذٞ
اٌمثٍٟ
اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح
0.893
2484
.4
1866

وأشارت نتائج الجدوؿ أف قيمة نسبة بميؾ المعدلة تساوى  4.33وىى أكبر مف القيمة
المعيارية التي حددىا بميؾ وىى  4.9مما يدؿ عمى أف استخداـ نموذج بوسنر في تعديؿ
التصورات البديمة يتصؼ بدرجة مناسبة مف الفاعمية.
تفسير ومناقشة ىذه النتيجة بما يمى :
إف تدريس العموـ باستخداـ نموذج بوسنر أدى إلى تقميؿ الفيـ الخطأ وتعديؿ التصورات
البديمة لدى طالبات المجموعة التجريبية في درجات اختبار المفاىيـ مقارنة بطالبات
المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة المعتادة وربما يرجع ذلؾ إلى أف استخداـ نموذج
بوسنر قد يسر تعمـ المفاىيـ الصحيحة حيث أصبح التعمـ قائماً عمى المعنى بدالً مف الحفظ
فقد قدمت المفاىيـ بشكؿ بسيط ومترابط ومتكامؿ في العالقات بينيـ.

إف نموذج بوسنر ساعد الطالبات عمى تخطيط وتنظيـ النظاـ المفاىيمي داخؿ البنية
المعرفية مما أتاح الفرصة لمطالبات عمى استبداؿ المفاىيـ الجديدة بالقديمة الموجودة لدييـ.
استخداـ نموذج بوسنر ساعد عمى تذكر أفضؿ لممفاىيـ المتضمنة داخؿ الموضوعات
وىذا بدوره يزيد مف قدرة المتعمـ عمى تكويف شبكة مف العالقات بيف مختمؼ المفاىيـ وبالتالي
التمييز بينيا مف خالؿ العناصر المشتركة مع المعرفة السابقة والعناصر المتمايزة التي
تضيفيا إلى ىذه المعرفة
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جدوى الصياغة الجديدة لممحتوى باستخداـ نموذج بوسنر في تنمية المستوى
التحصيمي في العموـ
وتتفؽ ىذه النتيجة مع معظـ الدراسات السابقة التي أشارت إلى فاعمية استخداـ نموذج
في تعديؿ المفاىيـ والتصورات البديمة منيا دراسة العميمات ( ،)9141عباس

بوسنر

( ،)9140الباوي وخاجي (،)9113البياري ( ،)9149الرياطي ( ،)9142السويممييف
( ،)9143منتوب وحسيف (.)9145
و لمتحقؽ مف صحة الفرض الرابع والذى ينص عمى أنو:
يوجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي درست
باستخداـ نموذج فراير والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة عند مستوى
داللة) )α≥0.05في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ العممية الصحيحة لصالح المجموعة
التجريبية.
تمت مقارنة نتائج التطبيؽ البعدي لالختبار بيف طالبات المجموعة التجريبية التي
درست بنموذج فراير والمجموعة الضابطة – و ىذا ما يوضحو الجدوؿ التالي:
ظذٚي ()14
دالٌح اٌفشٚق تِ ٓ١رٛعظ دسظاخ طاٌثاخ اٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح اٌصأ١ح تّٕٛرض فشا٠ش ٚاٌّعّٛػح
اٌضاتطح ف ٟاٌرطث١ك اٌثؼذٌ ٞالخرثاس
اٌّعّٛػح
ْ
َ
ع
خ
اٌذالٌح اإلؼصائ١ح
اٌرعش٠ث١ح
37
37891
4836
داي ػٕذ ِغرٜٛ
27836
7875
اٌضاتطح
37
16845
186.

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات طالبات

المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيـ العممية الصحيحة
التجريبية

لصالح المجموعة

حيث كاف متوسط درجات المجموعة التجريبية (  ) 01.64بانحراؼ معياري

( ، ) 1.03بينما كاف متوسط درجات المجموعة الضابطة(  ) 43.12بانحراؼ معياري
( ، ) 4.35و بحساب قيمة ( ت ) و جد أنيا تساوى ( ) 91.03أكبر مف قيمة ت الجدولية
ومقدارىا ( ، )9.1و ىي قيمة دالة عند مستوى ( ،)1.12و ىذا يشير إلى نجاح نموذج
فراير في تصويب التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالبات المجموعة التجريبية مقارنة
بالمجموعة الضابطة ،وبذلؾ يتحقؽ الفرض الرابع .
وتـ حساب فاعمية النموذج كالتالي :
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باستخداـ حساب فاعمية النموذج بمعادلة بميؾ وحساب حجـ التأثير مف خالؿ مربع
إيتا()η2لنموذج فراير كمتغير مستقؿ عمى مدى فاعميتو بالمتغير التابع وىو تعديؿ التصورات
البديمة لممفاىيـ العممية وكانت النتائج كالتالي:
ؼعُ اٌرأش١ش
وث١ش

ظذٚي ()15
ؼعُ ذأش١ش ّٔٛرض فشا٠ش ف ٟذؼذ ً٠اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح
اٌّرغ١ش اٌراتغ
خ
n2
d
اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح
21836
78.0
581

اٌّرغ١ش اٌّغرمً
ّٔٛرض فشا٠ش

وأ شارت نتائج الجدوؿ السابؽ إلى أنو توجد فروؽ عممية ذات حجـ أثر مرتفع كما
تقاس باستخداـ مربع إيتا ( )η2عمى نتائج اختبار المفاىيـ العممية الصحيحة حيث بمغت
قيمة إيتا تربيع في االختبار ( )1.54وىذا يعني أف  1.54مف التبايف الكمي لممتغير التابع
(تعديؿ التصورات البد يمة) يرجع إلى المتغير المستقؿ (نموذج فراير) كما أف قيمة ( dحجـ
التأثير) كبير.

ٔغثح تٍ١ه
1806

ظذٚي ( ) 16
ٔغثح تٍ١ه اٌّؼذٌح ٌفاػٍ١ح ّٔٛرض فشا٠ش ف ٟذؼذ ً٠اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح
ِرٛعظ اٌرطث١ك
ِرٛعظ اٌرطث١ك
اٌّرغ١ش اٌراتغ
اٌذسظح اٌىٍ١ح
اٌثؼذٞ
اٌمثٍٟ
اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح
09893
2484
.4

وأشارت نتائج الجدوؿ أف قيمة نسبة بميؾ المعدلة تساوى  4.34وىى أكبر مف القيمة
المعيارية التي حددىا بميؾ وىى  4.9مما يدؿ عمى أف استخداـ نموذج فراير في تعديؿ
التصورات البديمة يتصؼ بدرجة مناسبة مف الفاعمية.
تفسير ومناقشة ىذه النتيجة بما يمى :
إف تدريس العموـ باستخداـ نموذج فراير قد أدى إلى تقميؿ الفيـ الخطأ لممفاىيـ وزاد
مف مستوى تصويب التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالبات المجموعة التجريبية
مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة المعتادة وربما يرجع ذلؾ إلى
استخداـ نموذج فراير الذى اعتمد عمى تيسير المادة العممية والمفاىيـ المقدمة لمطالبات مع
مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ حيث اعتمدت الطريقة المقدمة إلى المجموعة التجريبية عمى
جعؿ التعمـ قائماً عمى المعنى بدالً مف الحفظ وقدمت التعمـ في صورة مشوقة وممتعة مما
أدى إلى تعمـ مبسط يراعي الفردية والقدرات العقمية لمطالبات .
مشاركة الطالبات في تكويف البنية المعرفية يساعدىـ عمى تنظيـ المعمومات في
الذاكرة بعيدة المدى ويعطييـ قد ار مف الجرأة فعقؿ المتعمـ يجب أف ينشط ويرتبط ذىنيا
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بالمعمومات وىذا يعزز عنده المعمومات ويحفزه عمى زيادة التحصيؿ لديو وىذه المشاركة
اتضحت مف خالؿ المناقشات والشرح والوصؼ والممخصات التي شاركت بيا طالبات
المجموعة التجريبية أثناء الشرح مما يدؿ عمى مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ واعطائيـ
الفرصة لمثقة في ذاتيـ 1
جاءت النتائج تؤكد توصيات الدراسات السابقة التي تنادي باستخداـ نماذج حديثة في
التدريس حتى تراعى الفروؽ الفردية بيف الطالبات واتاحة الفرص لمطالب بالسير في الدرس
وفؽ قدراتو حتى يصؿ إلى مستوى اإلتقاف مما يقمؿ مف عرضة المادة التعميمية لمنسياف
ويعمؿ عمى زيادة التحصيؿ.
كما يرجع ذلؾ إلى فاعميو الطالبة أثناء عممية التدريس وممارسة النشاط بنفسيا مع
تقديـ المادة العممية بطريقة متسمسمة ومترابطة جعؿ مف المادة التعميمية مادة سيمة وشيقة
ومترابطة وذات معنى وتتفؽ النتائج السابقة مع دراسات كال مف الحربي ( ، )9144الرفاعي
( ، )9144نوافمة و العمري ( ، )9143القضاة والمومني ومصطفي (.)9143
وبذلؾ تكوف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثاني والذى ينص  :ما فاعمية استخداـ
نموذجي بوسنر وفراير في تعديؿ التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية لدى طالبات
الصؼ الثاني المتوسط ؟
لإلجابة عمى السؤاؿ الثالث :ما فاعمية استخداـ نموذجي بوسنر وفراير في تنمية
االتجاه نحو العموـ لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط ؟
تناولت الباحثة النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف المعالجة اإلحصائية لمبيانات الناتجة
عف التطبيؽ القبمي والبعدي لممقياس  ،حيث تـ مف خالليا التحقؽ مف صحة الفرض
الخامس والسادس مف فروض البحث.
التحقؽ مف صحة الفرض الخامس ونصو:
يوجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي درست
باستخداـ نموذج بوسنر والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة عند مستوى
داللة))α≥0.05

في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه نحو المادة لصالح المجموعة

التجريبية.
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تناولت الباحثة الن تائج التي تـ التوصؿ إلييا مف المعالجة اإلحصائية لمبيانات الناتجة
عف التطبيؽ البعدي بيف المجموعة التجريبية التي استخدمت نموذج بوسنر والمجموعة
الضابطة لمقياس االتجاه.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب متوسطات درجات طالبات المجموعة
التجريبية األولى التي درست باستخداـ نموذج بوسنر والضابطة في التطبيؽ البعدي لمقياس
االتجاه نحو مادة العموـ وحساب االنحراؼ المعياري و قيمة " ت " و مقارنتيا بقيمة " ت "
الجدولية و الجدوؿ التالي يبيف ذلؾ
ظذٚي ()10
دالٌح اٌفشٚق تِ ٓ١رٛعظ دسظاخ طاٌثاخ اٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح تٛعٕش  ٚاٌضاتطح ف ٟاٌرطث١ك اٌثؼذٞ
ٌّم١اط االذعاٖ ٔؽِ ٛادج اٌؼٍَٛ
اٌّعّٛػح
ْ
َ
ع
خ
اٌذالٌح اإلؼصائ١ح
اٌضاتطح
37
60890
483.
داي ػٕذ ِغرٜٛ
25839
7875
اٌرعش٠ث١ح
37
9583.
38.9

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط درجات طالبات

المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ نموذج بوسنر والمجموعة الضابطة في التطبيؽ
البعدي لمقياس االتجاه نحو المادة لصالح المجموعة التجريبية حيث كاف متوسط درجات
المجموعة الضابطة (  ) 34.64و انحراؼ معياري (  ) 1.05بينما كاف متوسط درجات
المجموعة التجريبية (  ) 62.05بانحراؼ معياري (  ) 0.56وبحساب قيمة ت وجد انيا
تساوي (  )92.06أي أكبر مف قيمة ت الجدولية ومقدارىا ( )9.1و ىي قيمة دالة عند
مستوى (  ) 1.12وتشير إلى نجاح نموذج بوسنر في تنمية االتجاه نحو مادة العموـ لدى
طالبات المجموعة التجريبية مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة.
وتـ حساب فاعمية النموذج كالتالي :
باستخداـ حساب فاعمية النموذج بمعادلة بميؾ وحساب حجـ التأثير مف خالؿ مربع
إيتا()η2لنموذج بوسنر كمتغير مستقؿ عمى مدى فاعميتو بالمتغير التابع وىو االتجاه نحو
المادة وكانت النتائج كالتالي:
ؼعُ اٌرأش١ش
وث١ش

ظذٚي ()1.
ؼعُ ذأش١ش ّٔٛرض تٛعٕش ف ٟذؼذ ً٠االذعاٖ ٔؽ ٛاٌؼٍَٛ
اٌّرغ١ش اٌّغرمً
اٌّرغ١ش اٌراتغ
خ
N2
D
ّٔٛرض تٛعٕش
االذعاٖ
24899
7897
687
- 4211 -

فاعلية نموذجي بوسنر وفراير في تعديل التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية ....................................

وأشارت نتائج الجدوؿ السابؽ إلي أنو توجد فروؽ عممية ذات حجـ تأثير مرتفع كما تقاس
باستخداـ مربع إيتا)(η2عمى نتائج مقياس االتجاه حيث بمغت قيمة ايتا تربيع في مقياس
االتجاه ( )1.61أي أف  1.61مف التبايف الكمي لممتغير التابع (االتجاه نحو العموـ) يرجع
إلى المتغير المستقؿ (نموذج بوسنر) كما أف قيمة (dحجـ التأثير) كبير.
ظذٚي ( ) 19
ٔغثح تٍ١ه اٌّؼذٌح ٌفاػٍ١ح ّٔٛرض تٛعٕش ف ٟذّٕ١ح االذعاٖ ٔؽ ٛاٌّادج
ِرٛعظ اٌرطث١ك ِرٛعظ اٌرطث١ك
اٌّرغ١ش اٌراتغ
اٌذسظح اٌىٍ١ح
ٔغثح تٍ١ه
اٌثؼذٞ
اٌمثٍٟ
االذعاٖ ٔؽ ٛاٌّادج
2.852
17
29
1849
وأشارت نتائج الجدوؿ أف قيمة نسبة بميؾ المعدلة تساوى  4.16وىى أكبر مف القيمة
المعيارية التي حددىا بميؾ وىى  4.9مما يدؿ عمى أف استخداـ نموذج بوسنر في تنمية
االتجاه نحو المادة يتصؼ بدرجة مناسبة مف الفاعمية.
تفسير ومناقشة ىذه النتيجة بما يمى :
إف استخداـ نموذج بوسنر بما فييا مف إثابة وتعزيز قد عمؿ عمى حدوث انفعاالت سارة
وبالتالي زاد حب الطالبات لممادة وتكوف لدييف اتجاه ايجابي نحوىا.
إف استخداـ النموذج قد يسر تعمـ المفاىيـ حيث قدمت المفاىيـ بصورة منظمة
ومتسمسمة مما زاد اىتماميـ بالمادة واحساسيـ بأىميتيا وبالتالي زاد االتجاه نحو المادة.
أف نموذج بوسنر ساعد الطالبات في االعتماد عمى أنفسيف في تحصيؿ المادة الدراسية
وتقميؿ اعتمادىـ عمى المعممة مما جعميـ أكثر إيجابية في الموقؼ التعميمية وأدى إلى زيادة
دافعيتيـ نحو المادة.
إف مشاركة الطالبات بصورة فعالة مع المعممة في تشييد وبناء المفاىيـ الصحيحة أدى
إلى انخفاض مستوى القمؽ لدييـ مما حسف اتجاىيف نحو المادة واتاح ليف الفرصة
لممارسة أنشطة عممية ذات ىدؼ محدد بعيدا عف السيطرة المباشرة لممعممة مما يؤدى لزيادة
دافعيو التعمـ لدييـ مف جية وينمى لدييف الثقة في قدراتيف عمى تعمـ الموضوع مف جية
أخرى وىذا يقمؿ مف شعورىف بصعوبة المادة.
ولمتحقؽ مف صحة الفرض السادس الذى ينص عمى أنو:
يوجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ
نموذج فراير

والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة عند مستوى
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داللة) )α≥0.05في التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه نحو المادة لصالح المجموعة
التجريبية.تـ حساب التالي:
ظذٚي ()27
دالٌح اٌفشٚق تِ ٓ١رٛعظ دسظاخ طاٌثاخ اٌّعّٛػح اٌرعش٠ث١ح فشا٠ش ٚاٌضاتطح ف ٟاٌرطث١ك اٌثؼذٞ
ٌّم١اط االذعاٖ ٔؽ ٛاٌؼٍَٛ
اٌّعّٛػح
ْ
َ
ع
خ
اٌذالٌح اإلؼصائ١ح
اٌرعش٠ث١ح
37
5983.
38.9
داي ػٕذ ِغرٜٛ
24839
7875
اٌضاتطح
37
23845
487.

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي درجات طالبات

المجموعة التجريبية الثانية( التي درست باستخداـ نموذج فراير) والمجموعة الضابطة في

التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه نحو العموـ لصالح المجموعة التجريبية حيث كاف متوسط
درجات التجريبية( )62.05بانحراؼ معياري ( ،)0.56بينما كاف متوسط درجات الضابطة
( )90.12بانحراؼ معياري ( ،)1.15وبحساب قيمة (ت) و جد أنيا تساوى ( )91.06أي
أكبر مف قيمة ت الجدولية ومقدارىا ( ، )9.1وىي قيمة دالة عند مستوى ( ،)1.12وىذا
يشير إلى نجاح نموذج فراير في تنمية اتجاه طالبات المجموعة التجريبية نحو العموـ مقارنة
بطالبات المجموعة الضابطة ،وبذلؾ يتحقؽ الفرض السادس.
وتـ حساب فاعمية النموذج كالتالي :
باستخداـ حساب فاعمية النموذج بمعادلة بميؾ وحساب حجـ التأثير مف خالؿ مربع
إيتا()η2لنموذج فراير كمتغير مستقؿ عمى مدى فاعميتو بالمتغير التابع وىو االتجاه نحو
العموـ وكانت النتائج كالتالي:
ؼعُ اٌرأش١ش
وث١ش

ظذٚي ( )21
ؼعُ ذأش١ش ّٔٛرض فشا٠ش ػٍ ٝاالذعاٖ ٔؽ ٛاٌؼٍَٛ
اٌّرغ١ش اٌراتغ
خ
n2
d
االذعاٖ
25839
7897
6877

اٌّرغ١ش اٌّغرمً
ّٔٛرض فشا٠ش

وأشارت نتائج الجدوؿ السابؽ إلى أنو توجد فروؽ عممية ذات حجـ أثر مرتفع كما

تقاس باستخداـ مربع إيتا (  )n2عمى نتائج مقياس االتجاه حيث بمغت قيمة إيتا تربيع
( )1.61أي أف  1.61مف التبايف الكمي لممتغير التابع وىو(االتجاه نحو العموـ) يرجع إلى
المتغير المستقؿ (نموذج فراير) كما أف قيمة( dحجـ التأثير) كبير.
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ظذٚي ( ) 22
ٔغثح تٍ١ه اٌّؼذٌح ٌفاػٍ١ح ّٔٛرض فشا٠ش ف ٟذّٕ١ح االذعاٖ ٔؽ ٛاٌّادج
اٌرطث١ك
اٌرطث١ك ِرٛعظ
ِرٛعظ
اٌّرغ١ش اٌراتغ
اٌذسظح اٌىٍ١ح
اٌثؼذٞ
اٌمثٍٟ

ٔغثح
تٍ١ه

4.36

96

95.69

40

االتجاه نحو اٌّادج

وأشارت نتائج الجدوؿ أف قيمة نسبة بميؾ المعدلة تساوى  4.36وىى أكبر مف القيمة
المعيارية التي حددىا بميؾ وىى  4.9مما يدؿ عمى أف استخداـ نموذج فراير في تنمية
االتجاه نحو المادة يتصؼ بدرجة مناسبة مف الفاعمية.
تفسير ومناقشة ىذه النتيجة بما يمى :
قد يرجع ظيور الفرؽ بيف اتجاه الطالبات في المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
إلى استخداـ نموذج فراير في تدريس العموـ مما أدى إلى مساعدة الطالبات إلدراؾ المفاىيـ
الصحيحة وترتيبيا بصورة منظمة مع التشويؽ والمتعة والمنافسة.
اعتبرت الطالبات خطوات النموذج المستخدمة جذابة ومشوقة وأف حصة العموـ ممتعة
وليست مممة مقارنة باستخداـ الطرؽ التقميدية في التدريس فأصبحت حصة العموـ محببو
لدييـ.
تقديـ المادة التعميمية بطريقة مبسطة سيمة في صورة جذابة غير تقميدية متضمنة
بعض المخططات ساعد عمى انتباه الطالبات واىتماميف وأيضا التنظيـ الجيد وتنوع األمثمة
واألسئمة أدى إلى دافعيو الطالبات واشباع رغباتيف ومراعاة الفروؽ الفردية بينيف مما كاف لو
األثر الواضح في زيادة االتجاه نحو المادة.
وبذلؾ تمت اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث والذى ينص عمى ما فاعمية استخداـ نموذجي
بوسنر وفراير في االتجاه نحو العموـ لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط ؟

نتائج متعلقة بالمقارنة بين استخدام النماذج :
لإلجابة عمى السؤاؿ الرابع والذى ينص عمى:
اي النموذجيف اكثر فاعمية وكفاءة في تعديؿ التصورات البديمة واالتجاه نحو العموـ؟
يتضمف ىذا التحقؽ مف الفرض السابع ونصو :يتصؼ نموذج بوسنر في تعديؿ التصورات
البديمة لممفاىيـ العممية بالفاعمية والكفاءة
ويتـ ذلؾ باستخداـ حساب فاعمية النموذج بمعادلة بميؾ وبمغت  4.33وحساب حجـ
التأثير مف خالؿ مربع إيتا()η2لنموذج بوسنر كمتغير مستقؿ عمى مدى فاعميتو بالمتغيرات
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التابعة وىما تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية واالتجاه نحو العموـ ثـ باستخداـ
تحميؿ التبايف لمطرؽ المقدمة كالتالي:

 -1كفاءة وفاعلية النماذج
النموذج األوؿ بوسنر
ظذٚي ()23
ٔغثح تٍ١ه اٌّؼذٌح ٌفاػٍ١ح ّٔٛرض تٛعٕش ف ٟذؼذ ً٠اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح ٚاالذعاٖ
ِرٛعظ اٌرطث١ك ِرٛعظ اٌرطث١ك
اٌّرغ١ش اٌراتغ
ٔغثح تٍ١ه اٌذسظح اٌىٍ١ح
اٌثؼذٞ
اٌمثٍٟ
اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح
0.893
2484
.4
1866
االذعاٖ ٔؽ ٛاٌّادج
2.852
17
29
1849
وأشارت نتائج الجدوؿ أف قيمة نسبة بميؾ في التصورات البديمة تساوى 4.33
وفى االتجاه نحو المادة 4.16وىى أكبر مف القيمة المعيارية التي حددىا بميؾ وىى 4.9
مما يدؿ عمى أف استخداـ نموذج بوسنر في تعديؿ التصورات البديمة واالتجاه نحو المادة
يتصؼ بدرجة مناسبة مف الفاعمية.
ظذٚي ()24
ؼعُ ذأش١ش ّٔٛرض تٛعٕش ف ٟذؼذ ً٠اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح ٚاالذعاٖ ٔؽ ٛاٌؼٍَٛ
اٌّرغ١ش اٌّغرمً
اٌّرغ١ش اٌراتغ
خ
N2
D
ؼعُ اٌرأش١ش
ّٔٛرض تٛعٕش
 19834اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح
78.5
480
وث١ش
االذعاٖ
24899
7897
687
وث١ش
وأشارت نتائج الجدوؿ السابؽ إلي أنو توجد فروؽ عممية ذات حجـ تأثير مرتفع كما
تقاس باستخداـ مربع إيتا)(η2عمى نتائج اختبار المفاىيـ العممية الصحيحة ومقياس االتجاه
حيث بمغت قيمة ايتا تربيع في االختبار ( )1.52وىذا يعني أف  1.52مف التبايف الكمي
لممتغير التابع (تعديؿ التصورات البديمة) يرجع إلى المتغير المستقؿ (نموذج بوسنر) كما أف
قيمة(dحجـ التأثير) كبير وبمغت قيمة ايتا تربيع في مقياس االتجاه ( )1.61أي أف 1.61
مف التبايف الكمي لممتغير التابع (االتجاه نحو العموـ) يرجع إلى المتغير المستقؿ (نموذج
بوسنر) كما أف قيمة (dحجـ التأثير) كبير.
ولمتحقؽ مف كفاءة النموذج تـ حساب التالي
المقصود بالكفاءة ىو أف يحصؿ  % 41فأكثرمف طالبات مجموعة التجربة عمى
 % 41فأكثر مف الدرجات النيائية (حسف شحاتة  )431 ، 9111 ،ولتحقيؽ ىذا تـ اتباع
الخطوات التالية:
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حساب النسبة المئوية لمدرجة التي حصمت عمييا كؿ طالبة مف طالبات مجموعة التجربة في
اختبار المفاىيـ العممية الصحيحة بعدياً.

عمؿ جداوؿ تكرارية لفئات النسب المئوية لدرجات الطالبات في اختبار المفاىيـ

العممية الصحيحة البعدي .
حساب التكرار المتجمع النازؿ المئوي لفئات النسب المئوية لدرجات الطالبات في اختبار
المفاىيـ العممية الصحيحة.
وقد أسفر القياـ بيذه اإلجراءات عف :
أف كؿ طالبة مف طالبات التجربة حصمت عمى درجة تزيد عف  % 21مف الدرجة النيائية في
اختبار المفاىيـ العممية وعميو يمكف القوؿ أف  % 411مف الطالبات الالتي درسف بنموذج
بوسنر حصمف عمى  % 21فأكثر مف الدرجة النيائية لالختبار.
أف عدد الطالبات الالتي درسف باستخداـ نموذج بوسنر والالتي حصمت كالً منيف عمى 41

 %فأكثر مف الدرجة النيائية لالختبار وصمف إلى ( ) 94سبعة وعشريف طالبة أي بنسبة
 % 61مف عدد الطالبات في مجموعة التجربة والبالغ عددىـ ( )01طالبة.
وعمى ىذا يمكف القوؿ أف حدي الكفاءة  41 / 61أي أف  % 61مف عدد الطالبات حصمف
عمى  % 41فأكثر مف الدرجات النيائية لالختبار ،أي أف نموذج بوسنر يعد عمى درجة
مناسبة مف الكفاءة ،كما أنو يساعد في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية.
ويمكف القوؿ أف استخداـ طريقة نموذج بوسنر في التدريس تساعد عمى اإلتقاف حيث
حصمت % 61تقريباً مف الطالبات عمى  % 41فأكثر مف الدرجة النيائية لالختبار .مما سبؽ
يتصؼ نموذج بوسنر في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية بالفاعمية و بالكفاءة حيث
حصؿ %61مف الطالبات عمى  %41فأكثر مف درجات اختبار المفاىيـ العممية البعدي
ووصمف إلى حد اإلتقاف.
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النموذج الثانً فراٌر
ولمتأكد مف الفرض الثامف الذى ينص عمى
يتصؼ نموذج فراير في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية بالفاعمية والكفاءة.
يتـ ذلؾ باستخداـ حساب فاعمية النموذج بمعادلة بميؾ وبمغت 4.43و حجـ التأثير
مف خالؿ مربع إيتا()η2لنموذج فراير كمتغير مستقؿ عمى مدى فاعميتو بالمتغيرات التابعة
وىما تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية واالتجاه نحو العموـ كما في الجدوؿ التالي :
ظذٚي ()25
ٔغثح تٍ١ه اٌّؼذٌح ٌفاػٍ١ح ّٔٛرض فشا٠ش ف ٟذؼذ ً٠اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح ٚاالذعاٖ
ِرٛعظ اٌرطث١ك
ِرٛعظ اٌرطث١ك
اٌّرغ١ش اٌراتغ
اٌذسظح اٌىٍ١ح
ٔغثح تٍ١ه
اٌثؼذٞ
اٌمثٍٟ
اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح
09893
2484
.4
1806
االذعاٖ ٔؽ ٛاٌّادج
2.892
13
29
1869

وأشارت نتائج الجدوؿ أف قيمة نسبة بميؾ في التصورات البديمة تساوى 4.43
وفى االتجاه نحو المادة 4.36وىى أكبر مف القيمة المعيارية التي حددىا بميؾ وىى 4.9
مما يدؿ عمى أف استخداـ نموذج بوسنر في تعديؿ التصورات البديمة واالتجاه نحو المادة
يتصؼ بدرجة مناسبة مف الفاعمية.
ؼعُ اٌرأش١ش
وث١ش
وث١ش

ظذٚي ()26
ؼعُ ذأش١ش ّٔٛرض فشا٠ش ف ٟذؼذ ً٠اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح ٚاالذعاٖ
اٌّرغ١ش اٌراتغ
خ
n2
d
اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح
21836
78.0
581
االذعاٖ
25839
7897
6877

اٌّرغ١ش اٌّغرمً
ّٔٛرض فشا٠ش

وأشارت نتائج الجدوؿ السابؽ إلى أنو توجد فروؽ عممية ذات حجـ أثر مرتفع كما

تقاس باستخداـ مربع إيتا (  )n2عمى نتائج اختبار المفاىيـ العممية الصحيحة ومقياس
االتجاه حيث بمغت قيمة إيتا تربيع في االختبار ( )1.54وىذا يعني أف  1.54مف التبايف
الكمي لممتغير ا لتابع (تعديؿ التصورات البديمة) يرجع إلى المتغير المستقؿ (نموذج فراير)كما
أف قيمة ( dحجـ التأثير) كبير وبمغت قيمة إيتا تربيع في مقياس االتجاه ( )1.61أي أف
 1.61مف التبايف الكمي لممتغير التابع ىو(االتجاه نحو العموـ) يرجع إلى المتغير المستقؿ
(نموذج فراير) كما أف قيمة( dحجـ التأثير) كبير.
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ولمتحقؽ مف كفاءة النموذج تـ حساب التالي:
تـ اتباع اإلجراءات السابؽ اتباعيا في طريقة حساب كفاءة نموذج بوسنر وقد
أسفرت اإلجراءات عف التالي :
أف كؿ طالبة مف طالبات التجربة حصمت عمى درجة تزيد عف  % 21مف الدرجة النيائية في
اختبار المفاىيـ العممية الصحيحة وعميو يمكف القوؿ أف  % 411مف الطالبات الالتي درسف
بطريقة فراير حصمف عمى  % 21فأكثر مف الدرجات النيائية لالختبار .
أف عدد الطالبات الالتي درسف باستخداـ نموذج فراير والالتي حصمت كالً منيف عمى

 % 41فأكثر مف الدرجة النيائية لالختبار وصمف إلى ( )95ثمانية وعشريف طالبة بنسبة
 % 69مف الطالبات في مجموعة التجربة والبالغ عددىف 01طالبة.
وعمى ىذا يمكف القوؿ أف حدي الكفاءة  41 / 69أي أف  % 69مف عدد الطالبات
حصمف عمى  % 41فأكثر مف الدرجة النيائية لالختبار ووصمف إلى حد اإلتقاف أي أف
نموذج فراير ع مى درجة مناسبة مف الكفاءة في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية.
ويمكف القوؿ أف استخداـ نموذج فراير في التدريس يساعد عمى اإلتقاف ،حيث
حصمت % 69تقريباً مف الطالبات عمى  % 41فأكثر مف الدرجة النيائية لالختبار  .مما
سبؽ نستنتج اف نموذج فراير يتصؼ بالفاعمية والكفاءة

في تعديؿ التصورات البديمة

لممفاىيـ العممية.
ولمتأكد مف صحة الفرض التاسع الذى ينص عمى :أي النماذج المستخدمة ذات
حجـ تأثير لتحميؿ التبايف داؿ إحصائيا مف النوع القوي عمى تعديؿ التصورات البديمة واالتجاه
نحو العموـ.
تـ حساب تحميؿ التبايف لتوضيح الفروؽ بيف المجموعات التجريبية والضابطة في
أدوات البحث كالً عمى حده .

أ 2اختبار المفاهٌم العلمٌة الصحٌحة:
ظذٚي ( ) 20
ٔغثح تٍ١ه اٌّؼذٌح ٌفاػٍ١ح ٌّٕٛرض تٛعٕش ّٛٔٚرض فشا٠ش ف ٟذؼذ ً٠اٌرصٛساخ اٌثذٍ٠ح
ِرٛعظ اٌرطث١ك
ِرٛعظ اٌرطث١ك
اٌّرغ١ش اٌراتغ
اٌذسظح اٌىٍ١ح
ٔغثح تٍ١ه
اٌثؼذٞ
اٌمثٍٟ
ّٔٛرض تٛعٕش
0.893
2484
.4
1866
ّٔٛرض فشا٠ش
09893
2484
.4
1806
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ويتضح مف الجدوؿ أف فاعمية نموذج فراير التي بمغت 4.43أعمى مف فاعمية
نموذج بوسنر والتي بمغت  4.33في اختبار المفاىيـ العممية الصحيحة.
ظذٚي ()2.
ٛ٠ضػ ذؽٍ ً١اٌرثإٌ ٓ٠رائط اٌرطث١ك اٌثؼذٌ ٞالخرثاس ٌٍّعّٛػاخ اٌرعش٠ث١ح ٚاٌضاتطح
ِصذس اٌرثآ٠
ِعّٛع
دسظاخ
ِرٛعطاخ
ف
اٌذالٌح
اٌّشتؼاخ
اٌؽش٠ح
اٌّشتؼاخ
ت ٓ١اٌّعّٛػاخ
6.8294
2
43814
داٌح ػٕذ ِغرٜٛ
28.72
7875
داخً اٌّعّٛػاخ
15248294
99
15839
171

161785..

اٌّعّٛع اٌىٍٟ

ونالحظ مف نتائج الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي
درجات الطالبات

في المجموعات التجريبية لالختبار نتيجة استخداـ (الطريقة المعتادة

ونموذج بوسنر ونموذج فراير) ولتحديد موقع داللة الفروؽ فقد تـ استخداـ اختبار ( شيفيو )
" " Sheffeلداللة الفرؽ بيف أي متوسط وذلؾ كما بالجدوؿ التالي:
ظذٚي ()29
ٛ٠ضػ االسذثاطاخ ت ٓ١وً ِعّٛػح ِٓ ِعّٛػاخ اٌثؽس ف ٟاخرثاس اٌّفا٘ ُ١اٌؼٍّ١ح اٌصؽ١ؽح
اٌّعّٛػاخ
ِرٛعطاخ اٌّشتؼاخ
اٌخطأ اٌّؼ١اسٞ
اٌصأ١ح
األٌٝٚ
7807
7895
اٌصاٌصح
األٌٟٚ
2827
7895
األٌٝٚ
اٌصأ١ح
7807
7895
اٌصاٌصح
اٌصأ١ح
1857
7895
األٌٝٚ
اٌصاٌصح
2827
7895
اٌصأ١ح
اٌصاٌصح
1857
7895
خ
37891
31861
33811
78703

اٌؼذد
37
37
37
97

اٌّعّٛػاخ
األ( ٌٝٚدسعد تاٌطش٠مح اٌّؼرادج)
اٌصأ١ح (دسعد تاعرخذاَ ّٔٛرض تٛعٕش)
اٌصاٌصح (دسعد تاعرخذاَ ّٔٛرض فشا٠ش)
اٌّعّٛع

ٌتضح من النتائج السابقة ما ٌلً :
تفوؽ طالبات المجموعة الثالثة التي درست باستخداـ نموذج فراير عمى باقي
المجموعات حيث بمغت ( ت )  00.44وىي اكبر مف(ت) الجدولية ومقدارىا ( )9.1وذلؾ
عند مستوى  1.12مما يوضح أف الفرؽ بيف المجموعات داؿ إحصائياً لصالح المجموعة
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ذات المتوسطات األكبر وىي المجموعة الثالثة (التي درست باستخداـ نموذج فراير) والتي
تتميز بحجـ تأثير كبير .

تفسٌر ومناقشة ذلك :
أدى استخداـ النموذجيف ( بوسنر وفراير ) إلى تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية.
أدى استخداـ نموذج بوسنر في التدريس إلى تنظيـ وتسمسؿ المفاىيـ واكساب الطالبات التعمـ
ذي المعنى مما يسر عممية تعديؿ ىذه المفاىيـ.
أدى استخداـ نموذج فراير في التدريس إلى زيادة دافعيو الطالبات وزيادة النشاط واقباليـ
عمى المادة بحماس وشغؼ الشتراؾ الطالبات بأنفسيـ لمتوصؿ إلى المفاىيـ الصحيحة.
االتجاه نحو العموـ:
ظذٚي ( )37
ٔغثح تٍ١ه اٌّؼذٌح ٌفاػٍ١ح ّٔٛرض تٛعٕش ّٛٔٚرض فشا٠ش فِ ٟم١اط االذعاٖ ٔؽ ٛاٌّادج
ِرٛعظ اٌرطث١ك
ِرٛعظ اٌرطث١ك
اٌّرغ١ش اٌراتغ
اٌذسظح اٌىٍ١ح
ٔغثح تٍ١ه
اٌثؼذٞ
اٌمثٍٟ
ّٔٛرض تٛعٕش
2.852
17
29
1849
ّٔٛرض فشا٠ش
2.892
13
29
1869

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف فاعمية نموذج فراير التي بمغت 4.16أعمى مف
فاعمية نموذج بوسنر والتي بمغت  4.36في مقياس االتجاه نحو المادة
ظذٚي ()31
ٛ٠ضػ ذؽٍ ً١اٌرثإٌ ٓ٠رائط اٌرطث١ك اٌثؼذٌّ ٞم١اط االذعاٖ ٌٍّعّٛػاخ اٌصالز
ِعّٛع
دسظاخ
ِرٛعطاخ
ِصذس اٌرثآ٠
ف
اٌذالٌح
اٌّشتؼاخ
اٌؽش٠ح
اٌّشتؼاخ
ت ٓ١اٌّعّٛػاخ
0180.
2
358.9
داٌح ػٕذ ِغرٜٛ
داخً اٌّعّٛػاخ
1340860
99
2863
13861
7875
اٌّعّٛع اٌىٍٟ
1419846
171

ونالحظ مف نتائج الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي
درجات الطالبات في المجموعات التجريبية لمقياس االتجاه نحو العموـ نتيجة الستخداـ
(الطريقة المعتادة ونموذج بوسنر ونموذج فراير) ولتحديد موقع داللة الفروؽ فقد تـ استخداـ
اختبار شيفيو "  " Sheffeلداللة الفروؽ بيف أي متوسط والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
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ظذٚي ()32
ٛ٠ضػ االسذثاطاخ ت ٓ١وً ِعّٛػح ِٓ ِعّٛػاخ اٌثؽس فِ ٟم١اط االذعاٖ
اٌّعّٛػاخ
ِرٛعطاخ اٌّشتؼاخ
اٌخطأ اٌّؼ١اسٞ
اٌصأ١ح
األٌٝٚ
780378.9
اٌصاٌصح
األٌٝٚ
287278.9
األٌٝٚ
اٌصأ١ح
03583
78.9
اٌصاٌصح
اٌصأ١ح
182978.9
األٌٝٚ
اٌصاٌصح
2872
78.9
اٌصأ١ح
اٌصاٌصح
1829
78.9

ٌتضح من النتائج السابقة ما ٌلً :
وجود فرؽ داؿ إحصائياً بيف المجموعات التجريبية لصالح المجموعة الثالثة وىي
التي درست باستخداـ نموذج فراير فقد بمغت قيمة  63.96وىي أكبر مف ت الجدولية()9.1
وذلؾ عند مستوى 1.12

تفسٌر ومناقشة ذلك :
ال عمى حده إلى تنمية
أدى استخداـ النماذج ( نموذج بوسنر ونموذج فراير ) ك ً

االتجاه نحو العموـ لدى الطالبات.

جاء الفرؽ الداؿ إحصائياً لصالح المجموعة الثالثة والتي درست باستخداـ نموذج
فراير فقد عممت عمى زيادة دافعية الطالبات وزيادة النشاط لقياميـ بالتعمـ بأنفسيـ كما قدمت
ليـ المفاىيـ في صورة مبسطة مف شأنيا العمؿ عمى زيادة حب الطالبات لممادة واالتجاه
نحوىا.
ثـ جاءت في المرتبة الثانية المجموعة التي درست باستخداـ نموذج بوسنر مما يدؿ
عمى أثر التدريس بالنموذج في نفوس الطالبات وزيادة النشاط والدافعية لدييـ .

تعلٌق عام على نتائج البحث
 -4أوضحت نتائج البحث تفوؽ المجموعتيف التجريبيتيف في تعديؿ التصورات البديمة
لممفاىيـ العممية عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة وترجع ىذه
النتائج إلى عدة أسباب ،يمكف إيجازىا بالتالي:
إف نموذج بوسنر ساعد الطالبات عمى تخطيط وتنظيـ المفاىيـ مما أتاح الفرصة لمطالبات
عمى ربط المفاىيـ الجديدة الصحيحة واستبداليا بدؿ القديمة الموجودة لدييـ.
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استخداـ نموذج فراير كاف لو تأثير إيجابي حيث أصبحت المفاىيـ المقدمة لمطالبات في
صورة شيقة وممتعة أدت إلى تعمميـ بصورة أفضؿ كما أدت مشاركة الطالبات الفعالة
وتنافسيـ في رفع مستواىـ .
النماذج المستخدمة ساعدت في تيسير المادة العممية والمفاىيـ المقدمة لمطالبات ومراعاة
الفروؽ الفردية بينيـ حيث اعتمدت النماذج المقدمة التي جعمت التعمـ قائماً عمى التعمـ
ذي المعنى بدالً مف الحفظ و قدمت التعمـ في صورة مشوقة وممتعة مما أدى إلي تعمـ
مبسط يراعي الفروؽ الفردية والقدرات العقمية لمطالبات.
 -9أوضحت نتائج البحث تفوؽ المجموعات التجريبية في االتجاه نحو العموـ عمى
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة وترجع ىذه النتائج إلى عدة أسباب:
 إف استخداـ نموذج بوسنر بما فييا مف إثابة وتعزيز قد عمؿ عمى حدوث انفعاالت سارةوبالتالي زاد حب الطالبات لممادة .كما أف تقديـ المفاىيـ قد يسر تعمميا بصورة منظمة
ومتسمسمة مما زاد اىتماميـ بالمادة واحساسيـ بأىميتيا وبالتالي زاد االتجاه نحو المادة.
 قد يرجع زيادة االتجاه نحو المادة إلى اشتراؾ الطالبة في المشاركة التنافسية بنفسيافأصبحت قادرة عمى بناء المعنى بنفسيا  ،وبالتالي أثر إيجابياً عمى اتجاىيا لممادة.
 تقديـ المادة التعميمية بطريقة مبسطة سيمة في صورة جذابة غير تقميدية ساعد عمى انتباهالطالبات واىتماميف وأيضا التنظيـ الجيد كما أف تنوع األمثمة واألسئمة أدى إلى زيادة
دافعيو الطالبات واشباع رغباتيف ومراعاة الفروؽ الفردية بينيف مما كاف لو األثر الواضح
في زيادة االتجاه نحو المادة.
 -1أثبتت النماذج المستخدمة فاعميتيا حيث جاءت قيمة  (dحجـ التأثير ) كبير كما أثبتت
تمؾ النماذج الكفاءة حيث وصمت طالبات المجموعات التجريبية إلى حد اإلتقاف مقارنة
بالمجموعة الضابطة كما تفوقت المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ نموذج فراير
عمى المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ نموذج بوسنر.
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توصٌات البحث
في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث الحالي أوصت الباحثة بالتالي:
توظيؼ استخداـ النماذج التعميمية لتعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية في تدريس
العموـ لطالبات المراحؿ المختمفة ،لما أثبتتو نتائج البحث الحالي مف فاعمية ىذه النماذج في
تدريس العموـ.
إعادة النظر في طرائؽ تعديؿ المفاىيـ وتدريس العموـ لكسر حالة الجمود والممؿ عند
تدريسو.
 -0االىتماـ بإعداد مقاييس لقياس اتجاه الطالبات نحو الطرؽ واألساليب المستخدمة في
التدريس
 -1إتاحة الفرصة لتعميـ الطالب في جماعات لدعـ إحساسيـ بالمسئولية و لإلفادة مف
بعضيـ البعض وذلؾ مف خالؿ التنوع في الطرؽ والنماذج المستخدمة وتوفير المكاف
المالئـ لذلؾ.
 -2عقد دورات تدريبية لمعممي العموـ بمراحؿ التعميـ المختمفة بيدؼ تدريبيـ عمى استخداـ
النماذج التدريسية لتعديؿ التصورات البديمة في التدريس.
 -3تدريب الطالبات المعممات بكميات التربية عمى إعداد وتصميـ دروس العموـ باستخداـ
النماذج التدريسية لتعديؿ التصورات البديمة في المراحؿ الدراسية المختمفة إلثراء
العممية التعميمية .

مقترحات البحث
امتدادا لنتائج البحث تقترح الباحثة إجراء البحوث التالية :
 -4بناء برامج تدريبية لمعممي العموـ ،لتدريبيـ عمى النماذج التدريسية لتعديؿ التصو ارت
البديمة.
 -9دراسة فاعمية استخداـ النماذج المستخدمة في تدريس العموـ لتعديؿ التصورات البديمة
عمى التحصيؿ وبقاء أثر التعمـ لدى الطالب بطيىء التعمـ في المراحؿ التعميمية المختمفة.
 -0دراسة مقارنة بيف نماذج تدريسية أخرى لتعديؿ التصورات البديمة واثرىا عمى تنمية
تحصيؿ الطالب لممفاىيـ العممية وتنمية ميارات التفكير العميا لدييـ .
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التصورات البديمة الخاطئة لبعض المفاىيـ الجغرافية لدي طالبات المرحمة االعدادية .رسالة

ماجيستير ،كمية التربية ،جامعة جنوب الوادي.

عبد الباري ،ماىر شعباف .)9144( .استراتيجيات تعميـ المفردات :النظرية و التطبيؽ (ط .)4
عماف :دار الميسرة لمنشر و التوزيع.
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عبد السالـ ،عبد السالـ مصطفي .)9112( .فعالية أنموذج بنائي مقترح في تصويب تصورات
طالبات الصؼ الخامس االبتدائي عف مفيوـ الطاقة .المؤتمر السنوي التاسع لمعممي

العموـ و الرياضيات.

عبد السالـ ،مصطفي عبد السالـ .)9119( .االتجاىات الحديثة في تدريس العموـ( ،ط.)4 .
القاىرة :دار الفكر العربي.

عبد اهلل ،عبد الرازؽ ياسيف ،و محمد ،بشري خميس .)9140( .مقارنة استراتيجيتيف تعميميتيف في
تصحيح الفيـ الخاطئ لممفاىيـ العممية لدي طالبات الصؼ الخامس االبتدائي في مادة

العموـ .مجمة جامعة تكريت لمعموـ االنسانية.150 -114 ،)3(91 ،

عبده ،فايز .)9111( .تصويب التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية لدى تالميذ

المرحمة

االبتدائية .مجمة التربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،جامعة عيف شمس،0 ،

.431-496

عفانة ،عزو اسماعيؿ ،و الجيش ،يوسؼ ابراىيـ .)9115( .التدريس و التعمـ بالدماغ ذي
الجانبيف( ،ط  .)4غزة :مكتبة أفاؽ.

العميمات ،عمي مقبؿ .)9141( .ثر التدريس باستخداـ نموذج بوسنر في إحداث التغيير المفاىيمي

لدى طالب الصؼ الثامف األساسي لممفاىيـ الكيميائية االساسية واحتفاظيـ بيذا التغيير

في الفيـ .مجمة جامعة الشارقة لمعموـ اإلنسانية واالجتماعية.414-44 ،4 ،

عمراف ،خالد عبد المطيؼ .)9142( .أثر استراتيجية التعارض المعرفي في تدريس مادة الجغرافيا

عمي تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ الجغرافية و تنمية الوعي ببعض القضايا البيئية

المعاصرة لدي طالب المرحمة الثانوية .مجمة دراسات عربية في التربية و عمـ النفس،

.)10(0

عياش ،أماؿ نجاتي ،و الصافي ،عبد الكريـ محمود .)9114( .طرؽ تدريس العموـ لممرحمة
االساسية (ط  .)4عماف :دار الفكر.

غزاؿ ،قصي توفيؽ ،و زيداف ،أمؿ فتاح .)9114( .اثر استخداـ الحاسوب في تصحيح الفيـ
الخاطئ لممفاىيـ االحيائية وتنمية استراتيجيات التفكير العممي لدى طالبات الصؼ الخامس

العممي في مادة األحياء .مجمة التربية و العمـ.009-014 ،)9(42 ،

القضاة ،حاتـ أحمد ،و المومني ،قصي شحادة ،و مصطفي ،ميند خازر .)9143( .أثر استخداـ
أنموذجي فرايروويتمي في اكتساب المفاىيـ البالغية لدى طالب الصؼ العاشر األساسي في

األردف .مجمة التربية ،جامعة األزىر.240-210 ،)444(02 .
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المحيسف ،ابراىيـ عبد اهلل .)9114( .تدريس العموـ تأصيؿ و تحديثو (ط  .)9الرياض :دار
العبيكاف.

مطر ،محمد اسماعيؿ .)9114( .فعالية مدونة اليكترونية في عالج التصورات الخطأ لممفاىيـ
العممية لدي طالب الصؼ التاسع و اتجاىاتيـ نحوىما .رسالة ماجيستير ،الجامعة

االسالمية ،غزة.

ممكاوي ،أماؿ رضا ،و مقدادي ،ربي محمد ،و السقار ،و ماجدة .)9140( .اتجاىات الطمبة نحو
تعمـ العموـ باستخداـ منظومة التعمـ االلكتروني و عالقاتيا ببعض المتغيرات في مدارس
االردف .مجمة العموـ التربوية و النفسية.036 -014 ،)1(43 ،

منتوب ،محمد كاظـ ،و حسيف ،نبراس فاضؿ .)9145( .أثر انموذج بوسنر في تحصيؿ مادة
الجغرافية لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط .مجمة التربية االساسية لمعموـ التربوية و

االنسانية ،جامعة بابؿ.314 -261 ،)04( ،

نوافمة ،وليد حسف ،و العمري ،وصاؿ ىاني .)9143( .أثر استخداـ نموذج فراير التدريسي في
اكتساب المفاىيـ العميمة لدي طالب الصؼ السابع األساسي في مادة العمـ و اتجاىاتيـ

نحوه .مجمة الدراسات التربوية و النفسية.231-211 ،)0(41،

نوافمة ،وليد حسف ،و بني خمؼ ،حسف ،و المومني ،أمؿ رشيد .)9143( .المفاىيـ البديمة المتعمقة
بمفيومي الحرارة ودرجة الحرارة لدى طمبة تخصص الفيزياء في جامعة اليرموؾ .مجمة

دراسات العموـ التربوية ،كمية التربية ،جامعة اليرموؾ.4119 -4109 ،)0(10 ،

ىماـ ،عبد الرازؽ سويمـ .)9143( .أثر استخداـ نموذج بوسنر مف خالؿ الكمبيوتر في تصويب
بعض المفاىيـ العممية الخاطئة والتفكير العممي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بالمممكة

العربية السعودية .مجمة دراسات عربية في التربية و عمـ النفس401.-414 ،
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