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 مستخلص البحث:
هدف البحث الحالي إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية في إكساب 

المفاهيم الكونية وتنمية االتجاه اإليجابي نحو مادة العلوم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي. 

( 30( تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي بواقع )60عينة البحث من ) تكونتو
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( تلميذ 30تلميذ وتلميذة بمدرسة باحثة البادية االبتدائية المشتركة كمجموعة تجريبية، و)

وتلميذة بمدرسة ناصر االبتدائية المشتركة كمجموعة ضابطة. وتتبع كلتا المدرستين إدارة 

. وأعدت الباحثة مواد وأدوات البحث المتمثلة في تحديد ية بمحافظة سوهاجسوهاج التعليم

ودليل المعلم  C.Dقائمة بالمفاهيم الكونية، وكراسة التلميذ)أوراق عمل( وبرمجية كمبيوترية 

المفاهيم الكونية ومقياس االتجاه نحو مادة العلوم. وباستخدام المنهج شبه تحصيل واختبار 

ً على المجموعتين ثم تنفيذ تجربة البحث التجريبي قامت البا حثة بتطبيق أدوات البحث قبليا

بتطبيق استراتيجية المفاهيم الكرتونية على المجموعة التجريبية ثم تطبيق أدوات البحث بعدياً 

على المجموعتين. وتوصلت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الميذ المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في اختبار ( بين متوسطي درجات ت0.05)

المفاهيم الكونية ، وعلى مقياس االتجاه نحو العلوم في التطبيق البعدي لصالح المجموعة 

التجريبية. بينما انعدم االرتباط بين متوسطي درجات التالميذ على أداتي الدراسة لكل من 

 المجموعتين التجريبية والضابطة.

 علوممادة ال ه نحواالتجا -المفاهيم الكونية -استراتيجية المفاهيم الكرتونيةالمفتاحية:  الكلمات
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Using a Concept Cartoons Strategy for Fourth Grade Elementary 

Students to Acquire the Cosmic Concepts and Develop their 

Attitudes towards Science 

Abstract: 

The present research aims to investigate the impact of the use of 

cartoon concepts strategy in the acquisition of cosmological concepts and the 

development of a positive attitudes towards science in the fourth grade 

students. The research sample consisted of (60) male and female students of 

the fourth grade primary school (30) male and female students at the Bahethat 

Al-Badia Researcher Primary School as an experimental group, and (30) male 

and female students in Nasser Primary School as a control group. Both schools 

belong to the Sohag Educational Administration in Sohag Governorate. The 

researcher has prepared research materials and tools which contains identifying 

a list of cosmological concepts, a student's pamphlet (working sheets), a 

computer software (CD), a teacher's guide, an achievement test of 

cosmological concepts, and a measure of the attitudes towards science. Using 

the semi-experimental method, the researcher applied pre applying the research 

tools to the two groups and then carried out the research experiment by 

applying the strategy of concepts cartoon to the experimental group and then 

applied the research tools after the two groups. The results of the research 

found that there were statistically significant differences at the level (0.05) 

between the average scores of the control and experimental group students in 

the test of cosmological concepts, and on the scale of the attitudes towards 

science in the post-application for the benefit of the experimental group. While 

there was no correlation between the average scores of students on the study 

tools for both experimental and control groups. 

 

Keywords: Concept Cartoons Strategy- Cosmic Concepts- Attitude 

towards Science 

  



 تالميذ الصف الرابع االبتدائياستخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية لدى 

.......................................... 

- 1512 - 

 :البحث مقدمة
ميع جم في تكوين المفاهيم العلمية وتنميتها لدى الطالب أحد أهداف تدريس العلويُعَد 

ام كله العهم هيمراحل التعليم المختلفة، كما يعتبر من أساسيات العلم والمعرفة التي تفيد في ف

م ستوياتهمتالف وفي انتقال أثر التعلم. ولهذا، فإن تكوين المفاهيم العلمية لدى الطالب على اخ

ً يتضمن سالمة تكوين المفاهيم العلمي ً مناسبا ً تدريسيا ائها ة وبقالتعليمية يتطلب أسلوبا

لبناء  فاستخدام المفاهيم العلمية كمحور (349 ،2003واالحتفاظ بها. )النجدي، وآخرون، 

في  رهم ودومناهج العلوم يحافظ على وحدة بنية العلم، ويعاون الطالب على إدراك أهمية العل

يم، حياتهم، كذلك فهو يمنع التكرار الذي ينشأ عن دراسة الموضوعات بشكل منفصل. )سل

2009 ،1) 
ء ي ضوففالمفاهيم العلمية هي لبنة من لبنات البنية المعرفية للمتعلم خاصة و أنه 

ين لمعلمااالنفجار المعرفي يكون من الصعوبة تعليم جميع الحقائق العلمية، مما يحتم على 

 (23 ،2009المفاهيم العلمية باعتبارها العمود الفقري للمعرفة العلمية. )الشعيلي،  تدريس

فاهيمي الم وبالتالي أصبح اهتمام المربين مساعدة المتعلمين على الفهم والوعي بالبناء

فهوم وما فالم (211 ،2002)مرعي، والحيلة،  لمة مع ترك التفصيالت والجزيئات.للمادة المتع

ه بنى فيتُ نطقي يرتبط به من معنى لدى المتعلم اليتم بشكل فجائي، بل يتكون ببطء وفقاً لنظام م

ى ت أخرالخبرات الجديدة المصاحبة للمفهوم على خبرات سابقة، وتبني في نفس الوقت لخبرا

 (23 ،1994الحقة. )الدمرداش، 

اء م بتفسير كيفية تكوين البنولقد ظهرت النظرية البنائية ضمن عدة نظريات تهت

ت راتيجيادة استتجعل منه محوراً للتعليم والتعلم، و اشتقت منها عالمفاهيمي لدى المتعلم الذي 

ة لدى لمعرفاتدريسية تهتم بنمط المعرفة وخطوات اكتسابها، حيث يسهم الفكر البنائي في بناء 

  (Gordon, 2009, 39)المتعلم في قالب معرفي متماسك. 

هيم لمفابين تلك االستراتيجيات التي تعتمد على النظرية البنائية استراتيجية ا ومن

التي بدأ بها الباحثان كيوغ ونايلور  Concept Cartoons Strategyالكرتونية 

Keogh& Naylor مد في التسعينيات كمحاولة منهما لتصميم استراتيجية في التدريس تعت

ً ُصمم على النظرية البنائية في التعليم والتعلم وتطبيقاتها في الفصول الدراسية، وقد  ت أساسا

 (Keogh& Naylor, 1999, 2000)سنة.  13 -9للتالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 

التي  تونيةرية تتكون من ثالثة أو أكثر من الشخصيات الكرفالمفاهيم الكرتونية هي أدوات بص

نية لكرتوومن خالل تلك الشخصيات ا ،تقترح جميعها أفكاراً أو تناقش أو تفكر في موضوع ما

ل أن ن خاليتم تقديم اللغة اللفظية بإيجاز بشكل يجذب التالميذ إلى المشاركة في الحوار م

يث لتالي يشارك التالميذ بنشاط في تعلمهم، ح"يصبحوا" واحداً من تلك الشخصيات وبا

لك ؤدي ذيوضحوا خالل مناقشتهم دوافعهم التخاذ موقف من األفكار المختلفة المقدمة مما ي

قل إلى تكوين مفاهيمهم المتعلقة بالموضوع بصورة أكثر تفاعلية كما يؤدي ذلك إلى ص

ة ؤى مهمة في فهم طريقمهارات االتصال الخاصة بهم وكذلك يسمح للمعلمين باكتساب ر

  (Abdul Gafoor &Shilna, 2013,3-4)تفكير تالميذهم. 

وتأتي أهمية المفاهيم الكرتونية من خالل مخاطبتها للخيال بشكل أساسي، وهو ما 

ولذلك فقد سعت المؤسسات التربوية إلى استثمار ذلك لتحقيق عدد من يعشقه الصغار، 

الستيعاب بسهولة وسرعة، وهذا لكرتونية قابلة للفهم واحيث إن المفاهيم ااألهداف التربوية، 

يجعلها جذابة ومشوقة للمتعلمين الصغار، وبالتالي إمكانية توظيفها في العملية 
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الكرتونية ولقد تم استخدام استراتيجية المفاهيم (. 362-361، 2014التعليمية.)الكبيسي، 

لمشكالت وتنمية مهارات التفكير لتنمية مهارات القراءة، وتنمية مفردات اللغة، وحل ا

، وتقييم التالميذ في بداية ونهاية تدريس الدرس، وتنمية والتنظيم و الوصول إلى أفكار الطالب

 كما (Naylor & Keogh, 2012)لقضايا المطرروحة من قبل المعلم.فهم التالميذ ل

  (Sexton, 2009) .تقييم الجوانب الوجدانية فيأيضاً استخدمت 

 Stephenson)كذلك يمكن أن تعمل المفاهيم الكرتونية كأداة للتعليم والتعلم والتقويم 

& Warwick, 2002)  وكأداة من أدوات التشخيص التي يمكن أن تستخدم في التقويم

التكويني لتحفيز النقاش بين التالميذ في المجموعات الصغيرة، وأداة لتقييم الزمالء والتقييم 

 .(Chin & Teou, 2009) الذاتي للتلميذ.

ن متها و يُعَد تكوين االتجاهات اإليجابية نحو مادة العلوم لدى المتعلمين وتنمي

مكن ميذ ياألهداف الرئيسة لتدريس العلوم، وذلك ألن االتجاهات تعمل كموجهات لسلوك التال

ا وينهكتمن خاللها التنبؤ بسلوكهم العلمي، لذلك يرى المهتمون بالتربية العلمية ضرورة 

ك ترجع كذل(. 193 ،2002)النجدي وآخرون، خالل تدريس العلوم. وتنميتها لدى التالميذ من 

نحو  أهمية االتجاهات نحو العلوم إلى أنها تمثل محددات موجهة وضابطة لسلوك التلميذ

لى ثره عاإلقبال على دراسة العلوم وتعلمها وحب االستطالع العلمي وإدراك قيمة العلم وأ

 (Alken, 1997). المجتمع

رف لمعاإن تنمية االتجاهات أو تعديلها أو تغيير بعضها يتطلب تزويد المتعلمين با

ذا م، وهإضافة إلى التأكيد على أن تكون تلك االتجاهات ذات معنى ووظيفة بالنسبة للمتعل

اف ن أهديتطلب التدريب والتصميم واالستمرارية لتكوينها وتنميتها لدى المتعلمين كهدف م

  (148، 2003، البغداديتدريس العلوم في جميع مراحل التعليم. )

م لمفاهيلتالميذ الصف الرابع االبتدائي  اكسابسعى البحث الحالي إلى وفي إطار ذلك 

 تونية.باستخدام استراتيجية المفاهيم الكرنحو مادة العلوم  تجاهاتهمة االكونية وتنمي

 مشكلة البحث:

دام تخحة باسالمفاهيم العلمية وتوجيه طرق تعليمها الوجهة الصحيانطالقاً من أهمية تعلم 

رية يم المصالتعل، وتزامناً مع االهتمام الحالي لوزارة التربية واستراتيجيات التدريس المناسبة

ها وتدريب القائمين على تدريس بتطوير المناهج بصفة عامة ومناهج العلوم بصفة خاصة

تقديم  ي ضوءإثرائهم باستراتيجيات تدريسية حديثة تحقق المعايير العالمية لتدريس العلوم فو

ة إليجابيااتهم المفاهيم العلمية بطريقة تجذب انتباه التالميذ وتنمي تفكيرهم وقدراتهم واتجاه

لم التع لكارية ذلدى التالميذ تدفعهم الستمرنحو مادة العلوم مما يجعل ذلك كله من التعلم متعة 

 ً  تحفز مدى الحياة حيث تفرض متطلبات الحياة المعاصرة على تدريس العلوم أن يوفر فرصا

لتربوي ميدان امن خالل عملها في الإال أن الباحثة قد الحظت التالميذ على دراسة مادة العلوم 

 اآلتي:

يس تدرأن طرق التدريس التقليدية المعتمدة على التلقين والحفظ ما زالت تسود في  -

 ميذبنيها الكساب التالراسية، وهي الطرق التي ال يمكن تالعلوم بأغلب الفصول الد

كل ي بشلدى تالميذ الصف الرابع االبتدائ لمفاهيم الكونية المتضمنة بوحدة "الكون"ا

  صحيح.

وحدة "الكون" أن ندرة استخدام األدوات واالستراتيجيات التدريسية الحديثة في تدريس  -

ساهم بشكل كبير في انخفاض تحصيل التالميذ  العلوم للصف الرابع االبتدائيبمنهج 
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استهدفت كشفية قامت الباحثة بعمل دراسة استطالعية  للمفاهيم الكونية، وللتأكد من ذلك

استطالعي التالميذ للمفاهيم الكونية فقامت بتطبيق اختبار التعرف على مستوى اكتساب 

( تلميذ وتلميذة 50على عينة استطالعية قوامها )مفردة( 30)مفاهيم الكونية تحصيل الل

لتابعتين إلدارة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمدرستي العهد الجديد واالتحاد ا

وتبين أن نسبة التالميذ الذين اجتازوا نصف الدرجة  سوهاج التعليمية بمحافظة سوهاج.

% فقط. وهي نسبة منخفضة تؤكد 37بلغت نسبتهم درجة(  15وهي )الكلية من االختبار 

 وجود انخفاض في اكتساب تالميذ الصف الرابع االبتدائي للمفاهيم الكونية.

 خدامأن وحدة "الكون" تتضمن مفاهيم كونية يصعب على التالميذ فهمها مما يجعل است -

ورة م بصالمفاهيم الكرتونية أحد االستراتيجيات الشيقة الكساب التالميذ تلك المفاهي

 مية سليمة.عل

مادة  نحو وباإلضافة إلى اكتساب المفاهيم العلمية، يُعد تكوين االتجاهات اإليجابية

راسات الدبعض العلوم كذلك أحد أهم أهداف تدريس العلوم إال أن الباحثة الحظت من خالل 

لشيخ (، ودراسة السويلميين، و أبو ا2010مثل دراسة صقر )واألبحاث التربوية السابقة 

العلوم  ( أن التالميذ ليست لديهم اتجاهات إيجابية نحو مادة2016، ودراسة أحمد )(2014)

ريسية ت تدسترتيجيار إليها تنميتها لديهم باستخدام اوهو ما حاولت الدراسات السابقة المشا

في  (إلى عزوف الطالب2010وفي ذات السياق تشير دراسة عبد الجيد، و عمران ) مختلفة.

 م والرياضيات.مصر عن تعلم العلو

صف في ضعف اكتساب تالميذ الالبحث الحالي  تبلورت مشكلةوتأسيساً على ما سبق 

 لديهم. لعلوماالرابع االبتدائي للمفاهيم الكونية وكذلك عدم تكون اتجاهات إيجابية نحو مادة 

 أسئلة البحث:
 إلجابة على السؤال الرئيس اآلتي:سعى البحث الحالي لفي ضوء مشكلة البحث، 

 لرابععلى اكتساب تالميذ الصف اما أثر استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية 

 ؟لديهم االتجاه نحو مادة العلومتنمية االبتدائي للمفاهيم الكونية و

 س األسئلة الفرعية اآلتية:ويتفرع من هذا السؤال الرئي

ل سي األوبالفصل الدراالعلوم مقرر  نية المتضمنة بوحدة "الكون" فيما المفاهيم الكو -1

 للصف الرابع االبتدائي؟

ساب اكت ما أثر استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تدريس وحدة "الكون" على -2

 المفاهيم الكونية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي؟

ية تنم ما أثر استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تدريس وحدة "الكون" على -3

 ه نحو مادة العلوم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي؟االتجا

يل تحص ما العالقة االرتباطية بين درجات تالميذ الصف الرابع االبتدائي في اختبار -4

 ؟لبعديفي مقياس االتجاه نحو مادة العلوم في القياس ادرجاتهم المفاهيم الكونية و

 فروض البحث:
 وضوعضوء األدبيات التربوية والبحوث والدراسات السابقة التي أجريت في مجال م في

 :للبحث اآلتيةالموجهة الحالي تم وضع الفروض البحث 

ً عند مستوى  -1 المجموعة بين متوسطي درجات أفراد  (0.05) ≥يوجد فرق دال إحصائيا

الكرتونية( ودرجات  التي درست وحدة الكون باستخدام استراتيجية المفاهيمالتجريبية )
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التي درست نفس الوحدة بالطريقة المعتادة( في التطبيق جموعة الضابطة )أفراد الم

 المفاهيم الكونية وذلك لصالح أفراد المجموعة التجريبية.تحصيل البعدي الختبار 

ً عند مستوى  -2 ة بين متوسطي درجات أفراد المجموع (0.05) ≥يوجد فرق دال إحصائيا

ت درجاو( استراتيجية المفاهيم الكرتونيةي درست وحدة الكون باستخدام التجريبية )الت

يق ( في التطبست نفس الوحدة بالطريقة المعتادةالتي در)أفراد المجموعة الضابطة 

 بية.البعدي لمقياس االتجاه نحو مادة العلوم، وذلك لصالح أفراد المجموعة التجري

ً عند مستوى  -3 ميذ بين درجات تال (0.05) ≥توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا

تجاه س االي مقياالمفاهيم الكونية و درجاتهم فتحصيل الصف الرابع االبتدائي في اختبار 

 نحو مادة العلوم في القياس البعدي.

 أهداف البحث:
 لحالي إلى تحقيق األهداف اآلتية:هدف البحث ا

اسي بالفصل الدرالمفاهيم الكونية المتضمنة بوحدة "الكون" في مقرر العلوم تحديد  -1

 للصف الرابع االبتدائي.األول 

ن مدائي الرابع االبتضمنة بوحدة "الكون" لتالميذ الصف إكساب المفاهيم الكونية المت -2

 خالل استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية.

م ستخدااتالميذ الصف الرابع االبتدائي من خالل تنمية االتجاه نحو مادة العلوم لدى  -3

 استراتيجية المفاهيم الكرتونية.

 أهمية البحث:
 لت أهمية البحث الحالي فيما يلي:تمث

م  للمعلليالً دم يقدتم استراتيجية المفاهيم الكرتونية، وأنظار المعلمين إلى استخدا هيوجت -1

 .لكيفية تطبيقها

م فاهيتدريب معلمي العلوم بإدراج استراتيجية الم في قد يفيد هذا البحث القائمين -2

 الكرتونية ضمن برامجهم التدريبية لتدريب معلمي العلوم على استخدامها.

ف توظيبقد يفيد هذا البحث في توجيه أنظار الباحثين والدارسين في المجال التربوي  -3

ة ختلفالدراسية الماستراتيجية المفاهيم الكرتونية في تدريس موضوعات أخرى للمواد 

  في أبحاثهم.

راسة قبالهم على دزيادة دافعية التعلم لدى المتعلمين وإفي هذا البحث يساهم قد  -4

 م.لعلوتدريس ا استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية فيمن خالل  موضوعات العلوم

 ود البحث:حد
 البحث الحالي على الحدود اآلتية:اقتصر 

 أوالً: الحدود البشرية:
ن مدرستي م من تالميذ الصف الرابع االبتدائي( تلميذاً وتلميذة 60بلغت )عينة عشوائية 

شتركة ة المباحثة البادية االبتدائية المشتركة )كمجموعة تجريبية(، ومدرسة ناصر االبتدائي

 ( تلميذاً 30)كمجموعة ضابطة( التابعتين إلدارة سوهاج التعليمية بمحافظة سوهاج. وبواقع )

دراسية الفوف تم اختيار الصف الرابع االبتدائي ألنه يُعد بداية الص و وتلميذة في كل منهما.

 التي يتم فيها دراسة العلوم كمادة مستقلة وأساسية.

 انياً: الحدود الموضوعية: وتشمل:ث
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 استراتيجية المفاهيم الكرتونية.-أ

 صريةية المبالمدارس الحكوم وحدة "الكون" في منهج العلوم بالصف الرابع االبتدائي -ب

 وذلك لألسباب اآلتية:

 بتدائية اال أن الوحدة تتضمن العديد من المفاهيم الكونية التي يدرسها تالميذ المرحلة

 ألول مرة في مادة العلوم.

 ة التي ساسيتلك المفاهيم الكونية المتضمنة بالوحدة تُعد من المفاهيم العلمية األ أن

 تزداد عمقاً في المراحل التعليمية الالحقة.

 التطبيق. –الفهم  –قياس تحصيل المفاهيم الكونية في مستويات: التذكر  -ج

نحو  التجاها -العلوماالتجاه نحو دراسة مادة قياس االتجاه نحو مادة العلوم في األبعاد:  -د

 االتجاه نحو معلم العلوم. -األنشطة العلمية

 ثالثاً: الحدود المكانية:
اصر ُطبِق البحث الحالي بمدرستي باحثة البادية االبتدائية المشتركة ومدرسة ن

 االبتدائية المشتركة التابعتين إلدارة سوهاج التعليمية بمحافظة سوهاج.

 رابعاً: الحدود الزمانية:
 م. 2018 /2017ُطبِق البحث الحالي في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 

 منهج البحث ومتغيراته:
 جين من مناهج البحث العلمي، هما:استخدم البحث الحالي منه

 غيرات ت متولالمنهج الوصفي التحليلي: وذلك في تنظيم وتحليل األدبيات التربوية التي تنا

لكونية الوحدة الدراسية محل البحث وإعداد قائمة بالمفاهيم اتحليل البحث، وكذلك في 

 وكذلك في إعداد مواد وأدوات البحث. المتضمنة بها

  بلي س القمع القياالمنهج شبه التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة

 .اً لمناسبته لطبيعة البحث الحاليوذلك نظروالبعدي لكليهما 

 على المتغيرات اآلتية:تمل البحث واش

 المتغير المستقل ) التجريبي (: وهو استراتيجية المفاهيم الكرتونية. -1

 المتغيرات التابعة وتشمل: -2

 اكتساب المفاهيم الكونية. -أ

 التجاه نحو مادة العلوم.ا -ب
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 مرتبطة بخصائص أفراد العينة وهي:متغيرات شملت و المتغيرات الضابطة -3

  يث حالعمر الزمني: روعي عند اختيار عينة البحث تقارب العمر الزمني ألفرادها

 سنوات.10-9تراوحت أعمار التالميذ بين 

 ن.حالة القيد: روعي عند اختيار عينة البحث أن جميعهم من التالميذ المستجدي 

 يذ المستوى التحصيلي السابق في مادة العلوم: حيث تم االطالع على درجات تالم

، لبحثاموعتي البحث في مادة العلوم لالختبارات الشهرية السابقة لتنفيذ تجربة مج

 وتبين أن متوسط درجاتهم متقارب.

 ة احثبمدرسة تم اختيار مدرستين ابتدائيتين ) المستوى االقتصادي واالجتماعي: حيث

لنفس ن بعتيالبادية االبتدائية المشتركة، ومدرسة ناصر االبتدائية المشتركة( وهما تا

لك ( وذحيث تقع إحداهما خلف األخرىسكنية )اإلدارة التعليمية وفي نفس المنطقة ال

 كان.لضمان تكافؤ الظروف االقتصادية واالجتماعية لتالميذ المجموعتين قدر اإلم

 التصميم التجريبي للبحث:
اعتمد البحث الحالي على تصميم القياس القبلي والبعدي لمجموعتين متكافئتين 

 التصميم التجريبي للبحث: اآلتي( 1) شكل ويوضح ما تجريبية واألخرى ضابطة.إحداه

 (1شكل )

 التصميم التجريبي للبحث
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 ات البحث:مواد وأدو
 اآلتية للبحث الحالي: دقامت الباحثة بإعداد الموا

بع قائمة بالمفاهيم الكونية المتضمنة في وحدة "الكون" بمقرر العلوم للصف الرا -1

 االبتدائي.

 كراسة التلميذ. -2

ً الستراتيجية المفاهي C . Dبرمجية كمبيوترية  -3 م لوحدة "الكون" لتدريسها وفقا

 الكرتونية.

 دليل المعلم لتدريس وحدة "الكون" باستخدام استراتيجية المفاهيم الكونية. -4

 كما قامت الباحثة بإعداد األدوات اآلتية للبحث الحالي:

 المفاهيم الكونية.تحصيل اختبار  -1

 مقياس االتجاه نحو مادة العلوم. -2

 :اإلجرائية مصطلحات البحث
 :   Concept Cartoons Strategyاستراتيجية المفاهيم الكرتونية -1

ف   ً في الباحثة استراتيجية المفاهيم الكرتونية تُعرَّ ا هبأن يالبحث الحالإجرائيا

فال األط يُقََدم خاللها مجموعة من الشخصيات الكرتونية المعروفة لدى مجموعة من الخطوات

لصف اتلميذ حول مفهوم كوني ويتفاعل معها  تطرح بدائل أو آراء لإلجابة عن سؤال محدد

 مما يؤدي إلى اكتسابه للمفهوم.ويختار أحد البدائل الرابع االبتدائي 

 :  Cosmic Concepts المفاهيم الكونية-2

و ه بلفظ أر عنعلى إنه تصور عقلي يُعَب م الكوني إجرائياً في هذا البحثف المفهويُعَرَّ 

 لعلومارمز أو اسم أو فكرة لظاهرة كونية محددة يتم دراستها في وحدة "الكون" من كتاب 

د عن تحصيله لمة أو عبارة ويتم اكتسابه وقياسللصف الرابع االبتدائي، ويتمثل في ك

ً بالد -الفهم –الث )التذكر المستويات المعرفية الث ي يحصل رجة التالتطبيق(. ويُقَاس إجرائيا

احثة دته البالمفاهيم الكونية الذي أعتحصيل عليها تلميذ الصف الرابع االبتدائي في اختبار 

 لهذا الغرض.
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 :  Attitudes Towards Science االتجاه نحو مادة العلوم-3

ف إجرائياً في هذا البحث لصف اميذ على إنه موقف يدل على محصلة استجابة تال يُعَرَّ

التجاه اقَاس الرابع االبتدائي من حيث إقبالهم أو ترددهم أو رفضهم لدراسة مادة العلوم. ويُ 

ً بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ في المقياس الذي أ لباحثة اعدته نحو مادة العلوم إجرائيا

ً لألبعاد )االتجاه   -لميةطة العاالتجاه نحو األنش -نحو دراسة مادة العلوملهذا الغرض وفقا

 االتجاه نحو معلم العلوم(.

 البحث: إجراءات
ً لإلجراء من صحة فروضه، سار لبحث، والتحققلإلجابة عن أسئلة ا  اتالبحث وفقا

 آلتية:ا

تحليلها حث واالطالع على الدراسات والبحوث العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الب أوالً:

 وتصنيفها لالستفادة منها في مراحل البحث المختلفة.

 وتصميم مواد البحث وتشمل:إعداد  ثانياً:

ابع الر قائمة بالمفاهيم الكونية المتضمنة في وحدة "الكون" بمقرر العلوم للصف -1

 االبتدائي.

 كراسة التلميذ. -2

مفاهيم لوحدة "الكون" لتدريسها وفقاً الستراتيجية ال C . Dبرمجية كمبيوترية  -3

 الكرتونية.

 ية.دليل المعلم لتدريس وحدة "الكون" باستخدام استراتيجية المفاهيم الكون -4

 إعداد وتصميم أدوات البحث وتشمل: ثالثاً:

 المفاهيم الكونية.تحصيل اختبار  -1

 نحو مادة العلوم.مقياس االتجاه  -2

 ق تجربة البحث وذلك من خالل:تطبي :رابعاً 

 التطبيق القبلي ألدوات البحث. -1

تنفيذ تجربة البحث بتدريس وحدة "الكون" للمجموعة التجريبية باستخدام  -2

 استراتيجية المفاهيم الكرتونية، وللمجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة.

ً المجموعتين، ورصد النتائج ومعالجتها إحالتطبيق البعدي ألدوات البحث على  -3  .صائيا

 ً  ويشمل ذلك: : نتائج البحثخامسا

 تحليل النتائج وتفسيرها. -1

 تقديم التوصيات والمقترحات. -2

 اإلجراءات بالتفصيل: وفيما يلي عرضاً لتلك

 اإلطار النظري للبحث:أوالً: 
حث بموضوع البتم االطالع على الدراسات والبحوث العربية واألجنبية ذات الصلة 

ور ث محاوتحليلها وتصنيفها لالستفادة منها في مراحل البحث المختلفة، وذلك من خالل ثال

 علوم.االتجاه نحو مادة ال -المفاهيم الكونية -استراتيجية المفاهيم الكرتونية  -هم:

 Concept Cartoons  المحور األول : استراتيجية المفاهيم الكرتونية

Strategy: 
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ستيوارت نايلور  غ والكرتونية من قِبل بريندا كيو المفاهيماستراتيجية تم استخدام  

Keogh & Naylor كاستراتيجية الستخالص أفكار المتعلمين، وتحدي  التسعينيات في

، فاستراتيجية المفاهيم الكرتونية تعمل ؤشرات لكيفية تطوير تلك األفكارأفكارهم وتوفير م

حيث تكمن أهميتها في استيعاب المفاهيم المختلفة للمواد الدراسية.  ؛والتقويمكأداة للتدريس 

 ,Keogh & Naylor) ومن ثم فهي مالئمة لتعليم وتعلم التالميذ في المرحلة االبتدائية.

استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية إلى محاور أساسية هي:  و يستند (431-446 ,1999

 & Nayler)ية، والتقييم التكويني، والبيئة التعلمية التفاعلية. أساليب التدريس الحوار

Keogh, 2012) 

  استراتيجية المفاهيم الكرتونية:النظرية البنائية و
 لى نتائجة إتندعد استراتيجية المفاهيم الكرتونية أحد االستراتيجيات التدريسية المستُ 

خبرات الل الخفالبنائية نظرية في التعلم تقوم على أساس بناء المعارف من النظرية البنائية. 

.  (Sharon & Collins, 2008, 3)السابقة للمتعلم وتركز على تفاعله مع بيئة التعلم 

همها أوترتكز البنائية باعتبارها نظرية في التعلم المعرفي على مجموعة من األساسيات 

 :( 107 – 96،  2003و زيتون، ن، )زيتو

 لتوجه.ية اتنظر النظرية البنائية إلى التعلم على أنه عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرض 

 لم ، أمالمتعتنادي النظرية البنائية بالتدريس من أجل الفهم، فتؤكد على إيجابية ونشاط ا 

 المعلم فهو مدرب وقائد لعمليات التعليم والتعلم.

  لة أو بمشك للمتعلم أفضل الظروف للتعلم عندما يَُواجهترى النظرية البنائية أنه تتهيأ

 مهمة حقيقية.

 خالل  ه منتؤكد النظرية البنائية على أن عملية التعلم تتضمن إعادة بناء الفرد لمعرفت

فير عملية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين، فالتعلم يحدث ويتحدد في سياق اجتماعي بتو

 م.لتعلاتواصل االجتماعي بين التالميذ أثناء بيئة تعليمية مناسبة تُهيء درجة من ال

 ذي  تعلمتؤكد النظرية البنائية على أن المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء ال

مات معلوالمعنى، فهي ترى أن المعرفة تُبنى بنشاط التالميذ أنفسهم من خالل تكامل ال

 ة لهم.لنسبلتعلم ذو معنى باوالخبرات الجديدة مع معلوماتهم وخبراتهم السابقة، ليصبح ا

 م مع تواءترى النظرية البنائية أن الهدف الجوهري من عملية التعلم هو إحداث تكيفات ت

 الضغوط المعرفية الممارسة على خبرة الفرد.

 استراتيجية المفاهيم الكرتونية: األهمية التربوية الستخدام
تؤكد الدراسات السابقة على أهمية استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية لما لها 

 داخل الفصل الدراسي. ومن هذه المميزات:        من مميزات ولتحقيقها العديد من الفوائد التربوية 
(Keogh  &  Naylor (1998) ; Keogh & Naylor (1999); Palacios & Gonzales 

(2002); Long & Marson (2003); Ekici & others (2007); Kabapiner (2009); 

Naylor & Keogh (2012)                                                

 لفردي اء اتُسهم استراتيجية المفاهيم الكرتونية في توليد الصراع المعرفي وتحقيق البن

 للمعنى بطريقة مبتكرة.

 سهم م مما يُ متعلمن خاللها تمثيل األفكار العلمية وربطها بالحياة الواقعية اليومية لل يمكن

 في النضج االجتماعي والعقلي له.
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 ق تفو تعمل المفاهيم الكرتونية كمثيرات بصرية بكل ما للمثيرات البصرية من مميزات

 اللغة اللفظية.

 هيمهم الخاصة بهم.تقدم وسيلة جذابة وسهلة لتحفيز المتعلمين لتكوين مفا 

 .تعمل المفاهيم الكرتونية على تنمية الفهم الصحيح للمفاهيم لدى التالميذ 

 يبهاتحفز المتعلمين على مناقشة األفكار والمفاهيم الخاطئة الموجودة لديهم وتصو. 

  تساعد المعلمين على اكتشاف وتصويب التصورات الخاطئة للمفاهيم السائدة لدى

 المتعلمين.

 من خالل اختيارهم للبدائلواتخاذ القرار المتعلمين على إصدار األحكام  تحفز 

 ددةمتع تجابات المحتملة األكثر قبوالً للموقف التعليمي ألنها تطرح وجهات نظرواالس

 .يفكر فيها المتعلمين

 ن تحفز المتعلمين على تقييم أفكارهم الخاصة دون شعورهم بأن أفكارهم مختلفة ع

تاب م ذلك في زيادة ثقتهم بأنفسهم ألنها تقلل من الخوف الذي ينزمالئهم مما يسه

 التالميذ عادةً عند إعطاء إجابات خاطئة.

 ات مفيدة للمتعلمين اللذين لديهم صعوبات في التعلم وخاصة ذوي القدرات والمهار

ً حوارية مختصرة وبسيطة، وبها عدد قليل من  القرائية المحدودة ألنها تقدم نصوصا

 اللفظية المكتوبة.الكلمات 

 ات مهارتشجع على العمل التعاوني في مجموعات تعلم صغيرة، وما يتيحه ذلك من تنمية ل

 .االتصال بين المتعلمين من خالل تبادل األفكار واآلراء المختلفة فيما بينهم

 ميع م بجيمكن استخدامها بجميع مراحل التعليم األساسي والثانوي، فهي ممكنة االستخدا

 ومختلف الخلفيات.األعمار 

من خالل ورقة بحثية  Naylor & Keogh (2012)وفي ذات السياق ناقش كالً من 

م مفاهيبمؤتمر فيبوناتشي المشروع األوروبي التطورات الرئيسة في طبيعة وشكل وأهمية ال

ً واتجاهات كل من المعلمين والط حو الب نالكرتونية في التعليم والتعلم خالل عشرين عاما

علية فااستخدامها في الفصول الدراسية ، ولقد أشار الباحثان في ورقتهما البحثية إلى 

ييم للتق استخدام المفاهيم الكرتونية في توليد الصراع المعرفي لدى التالميذ واستخدامها

 لمعلميننية لالتكويني وتعديل المفاهيم الخاطئة وتعزيز الدوافع للتعلم وتطوير الجوانب المه

 في ضوء النظرية البنائية.

اخل دفي تدريس العلوم تتحدد إجراءات استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية و

 ( :166- 165،  2014الربيعان، الدراسي وفقاً للخطوات اآلتية ) الفصل

صف يُجهز المعلم المفاهيم الكرتونية للطالب بشكل فردي أو مجموعات صغيرة أو لل -1

 بأكمله.

ه، علي يُقدم المعلم للموضوع بشكل أولي ليتم بعدها تحديد المفهوم الُمراد التركيز -2

 واعد وإجراءات التعلم في مجموعات صغيرة المطلوب االلتزام بها.ويذكرهم بق

 وموايطلب المعلم من الطالب بأن يقوموا بالتعليق على الرسوم الكرتونية أو أن يق -3

 بالكتابة عليها.

 يطلب المعلم استراحة فكرية لفترة قصيرة من أجل التبصر الفكري بشكل منفرد. -4
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طة مهمة نقي وهتفسيراً )تبريراً( منطقياً الختياراتهم )لم من الطالب أن يعطوا يطلب المع -5

 (.لهم في عمليات التفكير

 ن منيشجع المعلم المناقشة والحوار عندما تختلف آراؤهم ويدعوهم لرؤية ما إذا كا -6

ل معرفة ن أجالممكن الوصول التفاق أو إجماع لآلراء، ليتم بعدها البدء بمناقشة آرائهم م

 قبوالً. أي البدائل هي األكثر

يشجع المعلم على عمل استقصاء بين المجموعات الصغيرة من المتعلمين ومشاركة  -7

لصف نتائج االستقصاء من قِبل المجموعات األخرى، وم ثم عمل نقاش كامل من قِبل ا

 ا.كيدهوما المعلومات األخرى التي يلزم تأ شة أي من البدائل يبدو أقل قبوالً لمناق

ب لطاللتوصل إلى أفكار جديدة، مع التركيز على استجابات ايتابع المعلم المناقشة ل -8

 وأفكارهم و ليس على اإلجابات الصحيحة.

م ما تيجمع المعلم األفكار مع بعضها للخروج بخالصة واضحة لما تم عرضه من أفكار و -9

لى هذا دي إتعلمه مع التركيز على االهتمام بكيفية تغيير أفكار المتعلمين، وما الذي يؤ

 .التغير

في ولفة، يستخدم المعلم بعض الرسوم الكرتونية ضمن أسئلة االختبارات التحريرية المخت-10

ول فقرات االختيار من متعدد، ويشجع المتعلمين على ابتكار رسوم كرتونية تدور ح

علم الت مفاهيم مبنية على أفكارهم، و من ثم كتابتها أو رسمها فرادى أو ضمن مجموعات

 الصغيرة.

 ,Keogh & Others)ايير تجهيز المعلم للمفاهيم الكرتونية في النقاط اآلتية وتتمثل مع

1998): 

 .استخدام كمية ضئيلة من النص المكتوب داخل الفقاعات الحوارية 

 ة علميتطبيق األفكار العلمية في مواقف الحياة اليومية للمتعلم، لربط الجوانب ال

 والحياتية.

  المشتركة لدى التالميذ.التركيز على التصورات الخاطئة 

 .طرح بدائل متعددة تمثل وجهات نظر مقبولة لدى التالميذ 

 .تساوي البدائل المطروحة في إمكانية اختيار التلميذ لها 

ية استخدمت بعض الدراسات والبحوث السابقة استراتيجية المفاهيم الكرتونولقد  

سة درا : من أمثلة تلك الدراسات، و لتقصي أثرها على عدة متغيرات في مواد دراسية مختلفة

(Sexton & Others , 2009) ،( ، 2014دراسة )الكبيسي، و (، 2013، ودراسة )األشقر

 تفي مادة الرياضيا (2016راسة )الكبيسي، والمشهداني، ود(، 2016دراسة )البلوي، و

( ، ودراسة )عبد 2016( ، ودراسة )الكبيسي، 2014، ودراسة )عبد العال .والهندسة

( 2015دراسة البصير، و أبو هدرة )كما استخدمت  ( في مادة الجغرافيا.2016الرحمن، 

سين د وتحالمفاهيم الكرتونية كأحد استراتيجيات التعلم النشط في خفض أعراض النشاط الزائ

 لثانيالصف االتحصيل الدراسي في مادتي اللغة العربية والرياضيات لدى عينة من تالميذ 

 ذوي صعوبات التعلم مفرطي النشاط. من  االبتدائي

ت استراتيجية المفاهيم الدراسات السابقة التي استخدمفي مادة العلوم فكانت أما 

 ، ومن أمثلة تلك الدراسات:أغلبها دراسات أجنبية والقليل منها دراسات عربيةالكرتونية 

الكرتونية في  التي هدفت إلى تقصي فعالية استخدام المفاهيم (Kabapinar, 2005)دراسة 

م تدريس العلوم من خالل وجهة نظر البنائية. وقد تم إعداد وتطبيق مجموعة من رسوم المفاهي
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 –الذوبان  –المخلوط  -الذرات –الجزيئات  –الحجم  –الكتلة الكرتونية التي تعالج مفاهيم )

عليم ( على فئات مختلفة من تالميذ مرحلة التالرابطة التساهمية –الصدأ  –هار االنص

األساسي، وهم تالميذ الصفوف الرابع والخامس والثامن. وأظهرت نتائج الدراسة أن المفاهيم 

الكرتونية فعالة في التعرف على أفكار التالميذ، كما أنها خلقت مناقشات مركزة وفعالة أمكن 

ية من خاللها الكشف عن منطق التالميذ وراء مفاهيمهم الخاطئة، كما أكدت الدراسة على فعال

 المفاهيم الكرتونية في تصويب تلك المفاهيم الخاطئة لدى التالميذ.

التي هدفت إلى معرفة فاعلية المفاهيم  (Ekici & Others , 2007)دراسة و

ة من الكرتونية في تشخيص وتصويب المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالبناء الضوئي لدى عين

بتجميع وتقييم  تلميذاً. وقد قام الباحثون 24ا تالميذ الصف الثامن بأنقرة في تركيا بلغ قوامه

يم لمفاهاالمفاهيم الخاطئة المتعلقة بموضوع البناء الضوئي في النباتات الخضراء إلعداد 

نية الكرتو فاهيمالكرتونية الخاصة بها، ثم تم تقديمها للتالميذ. وقد أوضحت الدراسة فاعلية الم

 ند التالميذ.كأداة لتحديد وتصويب المفاهيم الخاطئة ع

التي هدفت إلى التعرف على أثر المفاهيم  (Akamca & Others, 2009)ودراسة 

ص تشخي الكرتونية بمساعدة الكمبيوتر على التحصيل في مادة العلوم والتكنولوجيا، وكذلك

و  ركيا.وتصويب المفاهيم الخاطئة لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مدينة إزمير بت

(. ابطةضكمجموعة  20موعة تجريبية ، كمج 19تلميذاً وتلميذة ) 39الدراسة من تكونت عينة 

بيق وتم تطبيق اختبار تحصيلي قبلي / بعدي على كل من المجموعتين. وقد تم إعداد وتط

 –ة البيئ)لكائنات الحية"  تتناول مفاهيم مجموعة من رسوم المفاهيم الكرتونية في وحدة "ا

 –هرم الطاقة  -ائيةانتقال الطاقة عبر السالسل الغذ -الشبكة الغذائية -يةالسلسلة الغذائ -التغذية

 16ع  ميس الوحدة بعمل مقابالت قام الباحثون في بداية ونهاية تدردورة الكربون(. كما 

ائج لت نتتلميذاً وتلميذة من عينة الدراسة لتحديد المفاهيم الخاطئة الموجودة لديهم. ود

حديد تت في م الكرتونية أدت إلى تنمية تحصيل التالميذ، وكذلك ساعدالدراسة على أن المفاهي

بين  يجابيوتصويب المفاهيم الخاطئة لديهم، كما ساعدت المفاهيم الكرتونية في خلق تفاعل إ

م التالميذ وبعضهم. وأوصت الدراسة بعمل المزيد من الدراسات واألبحاث حول استخدا

ات ى في العلوم، و كذلك دراسة أثرها على متغيرالمفاهيم الكرتونية في موضوعات أخر

 مختلفة كالدافعية ومهارات ماوراء المعرفة لدى التالميذ.

التي هدفت إلى التعرف على أثر استخدام  (Chin & Teou, 2009)ودراسة 

 يالبتدائاادس الخامس والس ينالمفاهيم الكرتونية في التقييم التكويني )البنائي( لتالميذ الصف

ل ذ داخكجزء من التقييم الجماعي والفردي، وكذلك دورها في تحفيز المناقشة بين التالمي

بة لمطلوامجموعات التعلم الصغيرة، ودروها في تزويد المعلم بالتغذية الراجعة التشخيصية 

فاهيم م المحول المفاهيم الخاطئة لدى تالميذه. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أهمية استخدا

صغيرة، لم النية في تحفيز النقاش والتفاعل اإليجابي بين التالميذ داخل مجموعات التعالكرتو

يذهم دى تالملاطئة باإلضافة إلى أنها أداة فعالة يمكن استخدام المعلمين لها لتعديل المفاهيم الخ

 وتقديم تغذية راجعة مستمرة لهم.
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اعلية استخدام التي هدفت إلى التعرف على ف (Kabapinar, 2009)ودراسة 

 رابعال ينالمفاهيم الكرتونية في تصويب التصورات الخاطئة في العلوم لدى تالميذ الصف

قبلي والخامس االبتدائي في تركيا. واستخدم الباحث منهج البحث التجريبي والتطبيق ال

 يديوة الفوالبعدي الختبار التصورات العلمية، كذلك استخدم أسلوب المالحظة وتسجيالت أشرط

ستخدام لية اوأوراق عمل للتالميذ تتضمن المفاهيم الكرتونية. وأشارت نتائج الدراسة إلى فاع

كار األف المفاهيم الكرتونية في تصويب التصورات الخاطئة لدى التالميذ ومساعدتهم في فهم

 العلمية الصحيحة، والتقليل من مشكالت اإلدارة الصفية.

التي هدفت إلى تطوير مادة تعليمية  (Birisci & Metin, 2010)ودراسة 

 -E (Engage- Explore- Explain 5باستخدام المفاهيم الكرتونية وتكيفها مع نموذج 

Elaborate- Evaluate) ( من خالل وحدة " مما تتكون التربة تآكللتعلم مفهوم التعرية )

تدائي في تركيا. قشرة األرض؟ " في منهج العلوم والتكنولوجيا لتالميذ الصف السادس االب

تقصاء الفهم التصوري وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود بعض أوجه القصور في اس

( للتالميذ حول هذا المفهوم. وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من األبحاث من أجل )المفاهيمي

 التعرف على فاعلية المفاهيم الكرتونية.

تعرف على أثر استخدام التي هدفت إلى ال (Evrekli & Others, 2011)ودراسة 

م لديه المفاهيم الكرتونية والخرائط الذهنية على تحصيل التالميذ وتنمية مهارات البحث

ذكور،  11ة )يذاً وتلميذتلم 16وتكونت عينة الدراسة من والتكنولوجيا واتجاهاتهم نحو العلوم 

/  قبليجريبي الالتصميم الت ، وطبقت الدراسة( من تالميذ الصف السادس االبتدائيإناث 5و

ة تحصيلي في وحدة "المادوتمثلت أدوات الدراسة في اختبار  .البعدي لمجموعة واحدة

قياس لوالحرارة" ومقياس للتعرف على مستوى المهارات البحثية لدى التالميذ، واستبيان 

تائج نسفرت الدوافع نحو تعلم العلوم ومقياس لمعرفة االتجاه نحو العلوم والتكنولوجيا. و أ

اللة ذات د وجود فروقأدى إلى الدراسة عن أن استخدام المفاهيم الكرتونية والخرائط الذهنية 

وى إحصائية في تحصيل التالميذ، بينما لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مست

 مهارات التالميذ البحثية وال في اتجاهاتهم نحو العلوم والتكنولوجيا .
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وم ( التي هدفت إلى التعرف على أثر استراتيجية الرس2014دراسة )الربيعان ، و

مية العل الكرتونية الدائرة حول المفهوم على أنماط التفاعالت االجتماعية وفهم المفاهيم

عربية كة البالمملوطبيعة العلم لدى عينة من تلميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة الرياض 

عة ميذة كمجموتل 21ذة كمجموعة تجريبية، و تلمي 20تلميذة ) 41سعودية بلغ قوامها ال

نمط  – النمط الناقد اإلرشادي –النمط الناقد التشاركي ضابطة(. واقتصرت الدراسة على )

كما اقتصرت  ( كأنماط للتفاعالت االجتماعية.لنمط التسلطي المسيطرا –المشاركة غير الناقدة 

حدة لقوة والحركة والمتضمنة بوعلى المفاهيم الفيزيائية المتصلة بمفهومي االدراسة 

ثة محاور ثال ( وعلىالتحليل –التطبيق  –عند المستويات )االستيعاب " "استعمال القوى

 . وأسفرت(المسعى العلمي –الستقصاء العلمي ا –النظرة العلمية للعالم لطبيعة العلم هي :)

لى دى إل المفهوم أنتائج الدراسة عن أن تطبيق استراتيجية الرسوم الكرتونية الدائرة حو

فهم  و أنماط التفاعالت االجتماعيةكل من تحسين مستوى تلميذات المجموعة التجريبية في 

وم ل المفهرة حوالمفاهيم العلمية ، بينما لم يؤدي استخدام استراتيجية الرسوم الكرتونية الدائ

 .إلى تحسين تحصيل تلميذات المجموعة التجريبية في اختبار فهم طبيعة العلم

التي هدفت إلى التعرف على تأثير استخدام  (Kaptan & Izgi, 2014)ودراسة 

م ة العلوو مادالمفاهيم الكرتونية على اتجاهات تالميذ المرحلة األولى من التعليم األساسي نح

احدة ة الو. وقد استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي ذي المجموعة التجريبيوالتكنولوجيا

لوم )بدون مجموعة ضابطة( مع إجراء تطبيق قبلي / بعدي لمقياس اتجاهات نحو مادة الع

ً لمقياس ليكرت الخماسي. وبلغت ع 15)ُمعَد مسبقاً( يتكون من  ينة عبارة مصممة وفقا

لمدارس ان تالميذ الصفين الرابع والخامس االبتدائي بأحد تلميذاً وتلميذة م 60الدراسة 

 ن معلميمموعة االبتدائية بمقاطعة أنقرة بتركيا، وقد قام بإعداد رسوم المفاهيم الكرتونية مج

 امل.كراسي العلوم والتكنولوجيا المتدربين بالمدرسة وتم تطبيقها على التالميذ لمدة فصل د

الميذ ت التتخدام المفاهيم الكرتونية أدى إلى تنمية اتجاهاوأكدت نتائج الدراسة على أن اس

 اإليجابية نحو مادة العلوم والتكنولوجيا.
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التي هدفت إلى التعرف على تصور تالميذ  (Oren & Meric, 2014)ودراسة 

الل خك من الصف السابع عن استخدام المفاهيم الكرتونية في مادة العلوم والتكنولوجيا، وذل

تلميذ  12ة "القوة والحركة". وقد استخدمت الدراسة المقابالت شبه المنظمة مع تدريس وحد

م تمن تالميذ الصف السابع في إحدى مدارس منيسا بتركيا وذلك لمدة ست أسابيع، كما 

ي فونية استخدام نماذج استطالع الرأي لتقصي آراء التالميذ حول استخدام المفاهيم الكرت

لوم ا. وقد أوضح التالميذ أنهم ألول مرة يدرسوا مادة العتدريس العلوم والتكنولوجي

ً لهذه االستراتيجية. وأوصت الدراسة بضرورة االستمرار في اس  تخداموالتكنولوجيا وفقا

ميق تع وعالمفاهيم الكرتونية في تدريس العلوم والتكنولوجيا ألنها عملت على خلق تعلم مم

 وطويل األمد لدى التالميذ.

 الدراسات السابقة:التعليق على 
حظت ية الالكرتونمن خالل تحليل الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية المفاهيم 

 الباحثة مايأتي:

  في  لسابقةمن الدراسات ااستُخِدمت المفاهيم الكرتونية كاستراتيجية تدريسية في العديد

 .واللغة العربيةمثل الرياضيات والهندسة والعلوم والجغرافيا دراسية مواد عدة 

  لة ي مرحفأغلب الدراسات السابقة الخاصة باستخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية تمت

فيذ بة تنالتعليم األساسي وخاصة في مرحلة التعليم االبتدائي منها، مما يؤكد على مناس

 استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تلك المرحلة التعليمية.

 علوم دة القة التي تناولت استراتيجية المفاهيم الكرتونية في ماأن جميع الدراسات الساب

الل خاحثة حلة االبتدائية  )في حدود علم الباحثة( هي دراسات أجنبية، ولم تصل الببالمر

لعلوم ادة ابحثها عن الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية المفاهيم الكرتونية في م

مملكة ( بال2014ربية هي دراسة )الربيعان ، واحدة عبالمرحلة االبتدائية إال لدراسة 

 .مصريةالعربية السعودية، بينما لم تصل الباحثة في ذلك المجال ألي دراسة 

  الدراسات السابقة استراتيجية المفاهيم الكرتونية لمعالجة العديد من بعض استخدمت

 ,Kabapinar)مثل المفاهيم الكيميائية كما في دراسة المفاهيم العلمية في مادة العلوم 

، ودراسة (Ekici & Others , 2007)، والمفاهيم البيولوجية كما في دراسة (2005

(Akamca & Others, 2009) وبعض المفاهيم الجيولوجية الخاصة بتآكل التربة كما ،

، وبعض المفاهيم الفيزيائية المختلفة كما في (Birisci & Metin, 2010)في دراسة 

(، و دراسة     2014، و دراسة ) الربيعان ،  ( Evrekli & Others, 2011)دراسة 

(Oren & Meric, 2014) بينما لم تصل الباحثة ألي من الدراسات السابقة التي .

ادة العلوم استخدمت استراتيجية المفاهيم الكرتونية لمعالجة المفاهيم الكونية في م

 بالمرحلة االبتدائية. 

 ميذ ت تالاستخدمت بعض الدراسات السابقة استراتيجية المفاهيم الكرتونية لتنمية اتجاها

و ،(Evrekli & Others, 2011)المرحلة االبتدائية نحو دراسة مادة العلوم مثل دراسة 

 .(Kaptan & Izgi,2014)دراسة 

 :  Cosmic Concepts المحور الثاني : المفاهيم الكونية
هو المستوى الثاني من مستويات المعرفة العلمية ويتكون من عدد من  المفهوم

الحقائق بينها عالقات معينة ومرتبطة بعضها مع بعض. وهو تصور عقلي لدى الفرد عن 
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شيء أو ظاهرة  معينة عندما يمر به ذكر هذا الشيء أو الظاهرة، ويتكون المفهوم عندما يتم 

شياء أو الحاالت أو الظواهر من الصفات التي تخص عزل الصفات أو العالقات الخاصة باأل

هذه األحداث أو األشياء بناء على المميزات العامة )تجريد للصفات المشتركة بين مجموعة 

من األشياء(، فالمفهوم قد يكون شيئاً يرمز له بعالقة أو عالمة أو إشارة أو كلمة ويُعَطى اسماً 

شهراني، ه الكلمة فقط ولكن يهم أيضاً ما تدل عليه )الومعنى، وال تنحصر داللة المفهوم في هذ

 ( 61 – 60، 2004و السعيد، 

لوم في الع يُعد تكوين المفاهيم العلمية وتنميتها لدى المتعلم أحد أهم أهداف تدريسو

مبادئ  ها منجميع مراحل التعليم المختلفة ألنها من المتطلبات األساسية لفهم وإدراك ما يلي

 حد أهمتؤكد األدبيات التربوية على أن المفاهيم العلمية تمثل أات. حيث وقوانين ونظري

عميمات دئ وتمستويات البناء المعرفي للعلم التي تبنى عليها باقي مكونات هذا البناء من مبا

تنظيم  اللهاخوقوانين ونظريات، كما تُعد المفاهيم واحدة من أهم نواتج التعلم التي يمكن من 

م هي فالمفاهي (2000تعلم بصورة تضفي عليها المعنى. )زيتون، لدى الم المعرفة العلمية

 تقلل منورفية القاعدة األساسية للتعليم األكثر تقدماً، إذ أنها تُسهم في تنظيم الخبرة المع

ى المحتو ختيارعملية إعادة التعلم، وتُسهم في بناء مناهج مترابطة متتابعة، كما تيسر عملية ا

اهيم وفي ضوء ذلك يمكن توضيح أهمية تعلم المف (48، 2009علم. )علي، وانتقال أثر الت

 (: 82 -81، 2005اآلتي )السعدني، واكتسابها في 

 لتحكم.بؤ وازيادة قدرة التالميذ على استخدام وظائف العلم والتي تتمثل في التفسير والتن 

  وجديدة.زيادة قدرة التالميذ على استخدام المعلومات في مواقف مشابهة 

 .تحقق االستمرارية والتتابع عند تخطيط المناهج 

 دة ة واحشياء واألحداث في فئتعمل على اختزال التعقيد، حيث تلخص وتصنف العديد من األ

 ليسهل التعامل معها وفهمها.

 ولة تساعد على تنظيم الخبرات وتبويبها و دمجها في البنية المعرفية للمتعلم، وسه

 عها وجعل التعلم أكثر استبقاء وذا معنى.استدعائها والتعامل م

 الله تساعد على البحث عن معلومات إضافية وجديدة، حيث عند تعلم المفهوم يمكن من خ

 التوصل لبعض االستنتاجات والتنبؤات.

  ر لتفكياتلخص األفكار العلمية في فروع العلوم المختلفة في ألفاظ محددة المعنى تسهل

 والبحث العلمي.

 مستوى التعليمي والفكري للمتعلم.تدل على ال 

 .تسمح بالتنظيم والترابط بين مجموعات الحقائق والظواهر 

 ضمنة المت تساعد في حل المشكالت العلمية والحياتية التي تبدأ مراحلها بتحديد المفاهيم

 لعناصر المشكلة ومن ثم تساعد على نمو التفكير االبتكاري.

 .تساعد على انتقال أثر التعلم 

 .تساعد على التخطيط والتوجيه والتنبؤ ألي نشاط 

ً إلى فكر النظرية البنائية الذي يركز على استخدام األفكار لتشكيل البناء  واستنادا

المعرفي للمتعلم وتكوين خبراته الجديدة، يحدث تعلم المفاهيم عند تعديل المعرفة التي يمتلكها 

ادة تنظيم ماهو موجود لديه من مفاهيم، و ذلك أو إعالمتعلم أو إضافة معلومات جديدة إليها، 

من خالل ممارسته عمليات عقلية متعددة بهدف إحداث تغير مفاهيمي، وتكوين تصور عقلي 
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للعالقات التي تربط بين تلك المفاهيم في شكل خريطة داللة أو مصفوفة للسمات المشتركة بين 

تلك التصورات العقلية للعالقات  تلك المفاهيم؛ لذلك يجب دعم محاوالت الطالب في تكوين

م ، و  المفاهيمية ليسهل عليهم استيعاب المحتوى التعليمي المرتبط بتلك المفاهيم. ) سالَّ

 (150، 2008غازي، 

ً لل معيار المستخدم في التصنيف وتُصنف المفاهيم العلمية إلى أنواع متعددة وفقا

 Defined Conceptمجردة المفاهيم وال Concrete Conceptsحسية المفاهيم ال: فمنها

 Compound Conceptsوالمفاهيم المركبة  Simple Conceptsوالمفاهيم البسيطة 

 Conjunctiveوحدة أو الرابطة موالمفاهيم ال Relational Conceptsوالمفاهيم العالقية 

Concepts  والمفاهيم غير الموحدة أو الفاصلةDisjunctive Concepts  ،عبدالسالم(

 ( 80 -79، 2013؛ زيتون،  22، 2007؛ مازن،  42 -41، 2001؛ نشوان،  17،  2001

ميذ تال لدىالمفاهيم الكونية  تناولتالتي الدراسات والبحوث التربوية السابقة و من 

 المرحلة االبتدائية ما يأتي:

 ( التي هدفت إلى معرفة تأثير نوع األسئلةVosniadou & Others, 2004دراسة )

، القمروستجابات أطفال المرحلة االبتدائية حول بعض المفاهيم الفلكية مثل الشمس، على ا

ن الصفين متلميذ وتلميذة  72وشكل األرض، وتعاقب الليل والنهار. وتكونت عينة الدراسة من 

ميذاً وتلميذة من تل 34ميذة من الصف األول االبتدائي، وتلميذاً وتل 38األول والثالث االبتدائي )

ألسئلة انفس  ف الثالث االبتدائي( من ثالث مدارس ابتدائية في أثينا باليونان. وتم توجيهالص

جابات ات اإلذالمتعلقة بالمفاهيم الفلكية للتالميذ ولكن بأسلوبين مختلفين، وهما : األسئلة 

ؤثر ئلة يمفتوحة النهاية، واألسئلة ذات اإلجابات الموجهة. و أوضحت الدراسة أن نوع األس

عن  ى استجابات التالميذ مما يدل على عدم تكون تصورات ذهنية محددة وثابتة لديهمعل

 المفاهيم الفلكية.

( التي هدفت إلى رصد األفكار الخاطئة عن Sharp & Kuerbis, 2006دراسة ) 

لمنهج اسة االنظام الشمسي ومحاولة تصويبها لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. واستخدمت الدر

يذاً تلم 62التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة، حيث تكونت عينة الدراسة من شبه 

دائي بأحد من تالميذ الصفين الخامس والسادس االبتعام  11-9وتلميذة، تتراوح أعمارهم بين 

 14كور، ذ 17مجموعة )تلميذاً وتلميذة في كل من  31المدارس االبتدائية بانجلترا بواقع 

غير اولت الدراسة مفاهيم: األرض، و الشمس، والقمر، و الليل والنهار، وت(. وتنإناث

 الفصول، والنظام الشمسي، و أوجه القمر.

 ( التي هدفت إلى التعرف على مدى فهم تالميذ(Trundle & Others, 2007 دراسة

 48من  الصف الرابع االبتدائي لكيفية حدوث أوجه القمر المختلفة. وتكونت عينة الدراسة

. ليتان بأمريكا( بإحدى المدارس االبتدائية بمنطقة ميتروبوإناث 26ذكور،  22ميذاً وتلميذة )تل

 تائجنأسفرت قابالت كأدوات في هذه الدراسة. وواستخدمت الدراسة رسومات التالميذ، والم

يات الوالبأن التالميذ لم يستوفوا المؤشرات الواردة في معايير تعليم العلوم  الدراسة عن

 المتحدة األمريكية فيما يخص المفاهيم القمرية.

( التي هدفت إلى معرفة أثر استخدام (Kucukozer & Others, 2009 دراسة

المفاهيمي لدى في تدريس بعض المفاهيم الفلكية على التغير نماذج كمبيوترية ثالثية األبعاد 

تلميذاً وتلميذة  131تالميذ الصف السادس االبتدائي في تركيا، وتكونت عينة الدراسة من 
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عام. وأسفرت نتائج الدراسة عن أن استخدام النماذج  13 -11تتراوح أعمارهم بين 

 الكمبيوترية ثالثية األبعاد كانت فعالة في التغيير المفاهيمي لدى التالميذ.

( التي هدفت إلى تنمية مفاهيم علم الفلك لدى تالميذ Plummer, 2009دراسة )

وية الصفوف األولى من المرحلة االبتدائية من خالل المشاركة في برنامج القبة السما

تتراوح ذة تلميذاً وتلمي 63المستخِدمة لتقنيات التعلم الحركية. وتكونت عينة الدراسة من 

مدارس  من تالميذ الصفين األول والثاني االبتدائي بمدرستين منسنوات  7-6أعمارهم بين 

لميذة من الصف وت تلميذاً  47تلميذاً وتلميذة من الصف األول االبتدائي،  16) بنسيلفانيا بأمريكا

جوم، الثاني االبتدائي(. وتناولت الدراسة مفاهيم األرض، والشمس، والقمر، وحركة الن

ر، ، وكذلك حركة القمرات الشمس عبر المواسم المختلفةوالحركة الظاهية للشمس، ومسا

وية السما واستخدمت الدراسة المقابالت مع التالميذ قبل وبعد زيارتهم للقبةوأوجه القمر. 

ن مولى وأشارت نتائج الدراسة إلى قدرة تالميذ الصفوف األ وتحليل نتائج تلك المقابالت.

ي فاهيمجرام السماوية، ولكن لم يحدث نمو مالمرحلة االبتدائية على تعلم ووصف حركة األ

 التعلم قنياتملحوظ في تعلم التالميذ للحركة الظاهرية للشمس. كما أكدت الدراسة على أهمية ت

ركة حفهم  الحركية والبيئة البصرية الغنية المتاحة في القبة السماوية التي أدت إلى تحسن

 األجرام السماوية لدى التالميذ.

التي هدفت إلى تشخيص و تصويب ( (Plummer & Others, 2011 دراسة

ام ستخدبا تفسيرات تالميذ المرحلة االبتدائية للحركة الظاهرية للشمس، وللنجوم، وللقمر

ها تم تحديدومحاكاة الكمبيوتر والنمذجة الحركية. ولتشخيص التفسيرات الخاطئة لدى التالميذ 

تم  ي أمريكا، ثمن تالميذ الصف الثالث االبتدائي فتلميذاً وتلميذة م 24عقد مقابالت مبدئية مع 

النتائج  تلميذاً وتلميذة. وأوضحت 16تطبيق برنامج المحاكاة بالكمبيوتر على عينة عددها 

لتها تناو فعالية البرنامج المستخدم لتصويب تفسيرات التالميذ حول المفاهيم الفلكية التي

 الدراسة.

التي هدفت إلى معرفة تأثير القراءة ( (Celikten & Others, 2012 دراسة

رض باأل الموجهة من خالل التعلم التعاوني إلحداث تغيير مفاهيمي حول المفاهيم المرتبطة

لميذاً وتلميذة ت 56والسماء لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في تركيا. وبلغت عينة الدراسة 

الضابطة، ون المجموعتين التجريبية تلميذاً وتلميذة في كٍل م 28إناث( بواقع  30ذكور، 26)

ال القبلي / البعدي لكحيث استخدمت الدراسة المنهج التجريبي ذي تصميم االختبارين 

ل ية مثالمجموعتين التجريبية والضابطة. وتناولت الدراسة بعض المفاهيم الفلكية األساس

م مر. واستخداألرض، والشمس، والقمر، والليل والنهار، والفصول األربعة، وأوجه الق

ألرض هيم االباحثون اختبار مفاهيم األرض والسماء، وكذلك مقياس اتجاهات التالميذ نحو مفا

ت أسفر والسماء، كما استخدموا اختبار مهارات الفهم القرائي كأدوات في تلك الدراسة. و

ً بين درجات المجموعتين التجري بية نتائج الدراسة عن وجود فروق واضحة دالة إحصائيا

د  توجالالضابطة لصالح المجموعة التجريبية فيما يتعلق بمفاهيم األرض والسماء، بينما و

تعلق يفروق ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فيما 

 باتجاهاتهم نحو تلك المفاهيم.

ون لدى ( التي هدفت إلى تحديد التصورات البديلة في علم الك2014دراسة )غانم، 

تالميذ الصف السادس االبتدائي، و إعداد موديوالت تعليمية في ضوء استراتيجية دروس 

الفروض والتجارب وقياس فعالية تلك الموديوالت التعليمية في تصويب التصورات البديلة في 
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علم الكون، وتنمية االتجاه نحو علم الكون لدى التالميذ. وقامت الباحثة بإعداد قائمة لتحديد 

المفاهيم العلمية المتصلة بعلم الكون التي يدرسها التالميذ ثم تحديد قائمة بالتصورات البديلة 

وصممت ختبار تشخيصي و مناقشة التالميذ.في مفاهيم علم الكون لدى التالميذ من خالل ا

الباحثة ثالث موديوالت تعليمية في ضوء االستراتيجية المستخدمة تتعلق بمفاهيم: كسوف 

وخسوف القمر، و رصد الفضاء. و تمثلت أدوات البحث في اختبار التصورات البديلة الشمس، 

تلميذاً وتلميذة  82وتكونت عينة الدراسة من في علم الكون، ومقياس االتجاه نحو علم الكون. 

تلميذاً  44يذاً وتلميذة كمجموعة تجريبية، وتلم 38) الميذ الصف السادس االبتدائيمن ت

 نتائج وأظهرت من المدارس االبتدائية بالقاهرة.وتلميذة كمجموعة ضابطة( في مدرستين 

فعالية الموديوالت التعليمية في ضوء استراتيجية دروس الفروض والتجارب في الدراسة 

  جاه نحو علم الكون لدى التالميذ.تعديل التصورات البديلة في علم الكون، وتنمية االت

إلى إكساب المعلومات الفلكية  التي هدفت( Conner & Others, 2015)دراسة  

ينة تمثلت عية. ولتالميذ المرحلة االبتدائية من خالل المشاركة في برنامج القبة السماوية الرقم

بتدائي إناث( من تالميذ الصف الرابع اال 57ذكور،  51تلميذاً وتلميذة ) 108الدراسة في 

ً من تسع فصول دراسية   سكا. ون ابتدائيتين في أالبمدرستيواللذين تم اختيارهم عشوائيا

و أسفرت  استخدمت الدراسة التصميم التجريبي ذي االختبار القبلي/ البعدي لمجموعة واحدة.

ا صةً فيمة، خانتائج الدراسة عن ان القبة السماوية قد أتاحت للتالميذ اكتساب المعرفة الفلكي

  يتعلق بمدارات الكواكب، وحركة األجرام السماوية.

( التي هدفت إلى التعرف على مدى فهم تالميذ الصف Turkmen, 2015راسة )د 

 ديهم فيطئة لالخامس االبتدائي للمفاهيم األساسية في علم الفلك، وكذلك تحديد المفاهيم الخا

دراسة نة الهذا المجال ومعرفة األسباب وراء تََكون تلك المفاهيم الخاطئة لديهم. وبلغت عي

ختلفة في مإناث( تم اختيارهم من ست مدارس ابتدائية  133ور، ذك 137تلميذاً وتلميذة ) 270

عض بديهم لمنطقة أزمير بتركيا. و أظهرت نتائج الدراسة أن تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

وف المفاهيم الخاطئة الخاصة بالكون، خاصةً فيما يتعلق بحركة القمر، والظل، والخس

و أرجعت  داً حول األرض والشمس والقمر.والكسوف وأنهم يمتلكون أفكاراً محدودة ج

علمي مستطع يالدراسة هذه النتائج إلى وجود خلفية معرفية خاطئة عن الكون لدى التالميذ، لم 

مة مالئ العلوم تغييرها في الفصول الدراسية نظراً الستخدامهم استراتيجيات تدريسية غير

ا. وفي دريسهعليمية المناسبة أثناء تلتدريس تلك المفاهيم، وكذلك لعدم استخدام الوسائل الت

م الرسووضوء ذلك أوصت الدراسة باستخدام النماذج المجسمة ثالثية األبعاد، والبرمجيات، 

 المتحركة واألفالم عن تدريس المفاهيم الفلكية.

في تركيا ( التي هدفت إلى تزويد معلمي العلوم Okulu & Unver, 2015دراسة )

ية ألساسبمجموعة من األنشطة المعتمدة على بعض المواد البسيطة لتسهيل تدريس المفاهيم ا

تدريس لنماذج ست نشطة في صورة لعلم الفلك داخل الفصول الدراسية. وقد تم تطوير تلك األ

"المجموعة الشمسية ومراقبة  -هي: "ما هو علم الفلك؟"  موضوعات فلكية أساسية

الحياة وأبحاث الفضاء  " –الفلكية في مناهج المرحلة االبتدائية" "الموضوعات  -الشمس" 

لتحقق مالحظة السماء". وقد تم ا"مراقبة / –"تاريخ علم الفلك"  –لخارجي" في الفضاء ا

أوضحوا  معلم ومعلمة للعلوم قبل الخدمة 88من فعالية تلك األنشطة من خالل تطبيقها على 

 لفلكية األساسية لتالميذهم.أنها سهلت عليهم تدريس المفاهيم ا

 التعليق على الدراسات السابقة:
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 بتدائيةة االمن خالل تحليل الدراسات السابقة التي تناولت المفاهيم الكونية في المرحل

 الحظت الباحثة ما يأتي:

 ( التي عالجت المفاهيم الكونية لدى تالميذ ت السابقة )في حدود علم الباحثةالدراسا أغلب

 & Trundleفي أمريكا مثل دراسة )تمت المرحلة االبتدائية هي دراسات أجنبية: 

Others, 2007( و دراسة )Plummer, 2009  ( و دراسة )Plummer & 

Others, 2011 ( و دراسة )Conner & Others, 2015 وفي انجلترا مثل دراسة ،)

(Sharp & Kuerbis, 2006( وفي اليونان مثل دراسة ،)Vosniadou & Others, 

( ودراسة ) Kucukozer & Others, 2009(، وفي تركيا مثل دراسة )   2004

Celikten & Others, 2012 دراسة ) ( وTurkmen, 2015 ( و دراسة )Okulu 

& Unver, 2015 البيئة  إال إلى دراسة واحدة في(. بينما لم تصل الباحثة خالل بحثها

التي عالجت المفاهيم الكونية لدى تالميذ ( 2014ة المصرية هي دراسة )غانم، العربي

 المرحلة االبتدائية.

 كونيةاهتمت الدراسات السابقة باستخدام أساليب متطورة ومختلفة لتدريس المفاهيم ال 

دراسة و( Plummer, 2009دراسة )لتالميذ المرحلة االبتدائية منها القبة السماوية مثل 

 (Conner & Others, 2015)راسة )، وكذلك النماذج الكمبيوترية ثالثية األبعاد مثل د 

Kucukozer & Others, 2009 وكذلك باستخدام المحاكاة الكمبيوترية والنمذجة ،)

(. أو من خالل التعلم التعاوني Plummer & Others, 2011الحركية مثل دراسة ) 

وب (. بينما ال تزال مدارسنا تستخدم األسلCelikten & Others, 2012مثل دراسة ) 

 اللفظي في تدريس تلك المفاهيم.

 مرحلةأكدت جميع الدراسات السابقة على إمكانية تدريس المفاهيم الفلكية لتالميذ ال 

ن مولية االبتدائية وذلك عند استخدام األسلوب المناسب في التدريس حتى مع الصفوف األ

( و دراسة  Vosniadou & Others, 2004دراسة )مثل  التعليم االبتدائي

(Plummer, 2009  ( و دراسة )Plummer & Others, 2011.)  ،ودراسة )غانم

2014.) 

 :  Attitude Towards Science المحور الثالث : االتجاه نحو مادة العلوم
ي دم فيُعد تنمية االتجاهات نحو دراسة العلوم من الضروريات المهمة خاصة أن التق

م األم العلوم ال يتأتى إال من خالل رغبة المتعلمين في دراسة العلوم والتي تقيس تقدم

يذ إلى لتالموازدهارها بتقدمها مما يترتب على ذلك ضرورة االهتمام بالجانب االنفعالي لدى ا

 (42، 2004)محمود، جانبين المعرفي والمهاري. جانب كل من ال

ف كل من سالا و ت صيغة ( االتجاه على إنه نزعة فعالة ذا58، 1992)، و سالام ميُعراِ

يئته، مع ب انفعالية وذات درجة ثبات يكتسبها الفرد نتيجة لخبراته في الحياة أثناء تفاعله

 من عالقات ومؤسسات ونظم تجعله يواجه ظواهر الحياة ومواقفها المختلفة بما فيها

ً يتميز بالتحرر من قيود السلطة المعطلة للتفكير وا ق النطالومشكالت فيتصرف فيها تصرفا

 الذي توجهه المالبسات والشواهد واألدلة الواقعية أي التجريب.

ف  أو  ( االتجاه على إنه الموقف الذي يتخذه الفرد106، 1994)الدمرداش و يُعراِ

وافقة والم ديها إزاء شيء معين أو حدث معين أو قضية معينة، إما بالقبولاالستجابة التي يب

 أو الرفض والمعارضة نتيجة مروره بخبرة تتعلق بذلك الشيء أو الحدث أو القضية. 
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ب من ( فيعرفا االتجاه على إنه تهيؤ نفسي مكتس79، 2004) السعيد، وأما الشهراني

ويمكن  سلوك الفرد نحو القضايا واألشياء والمواقف،البيئة له صفة الثبات النسبي يوجه 

 خالل االستدالل على نوعية اتجاه الفرد نحو قضية ما من خالل استجابته الفعلية أو من

 استجابته اللفظية أو من خالل استجابته المكتوبة.

ف كل من ) و المادة ( االتجاه نح2004؛ زيتون،  76، 2002وآخرون،  النجديبينما يُعراِ

ا مة إموماً على إنه موقف يعبر عن محصلة استجابات الفرد نحو موضوعات المادة المتعلعم

 بالقبول والموافقة أو بالرفض والمعارضة لهذه الموضوعات.

فه الوسيمي )أما االتجاه نحو مادة العلو ع ( على إنه مجمو119، 2001م فيُعراِ

وضوعات و المعض المواقف أو األفكار أاستجابات القبول أو الرفض التي يبديها التلميذ تجاه ب

 المرتبطة بمادة العلوم.

لرفض ( على إنه مجموع استجابات المتعلم بالقبول أو ا224، 2006فه عوده )تعراِ و 

 إزاء مادة العلوم ككل.

، ا هللاعط؛ 127، 1994الديب، بسيوني، و )أهمية االتجاهات في النقاط اآلتية حدد وتت

2001 ،165 ): 

 االتجاهات الطالب لإلقبال على الدراسة. تحفز -

 تساعد الطالب في اكتساب األفكار العلمية وتوظيفها في مواقف جديدة. -

 تساعد الطالب على اتخاذ القرارات في شيء من االتساق وعدم التردد. -

 -التنافس –يمارس الطالب من خالل االتجاهات عدداً من المهارات مثل: االتصال  -

 وهذه تزيد من قدرتهم على مواجهة وحل المشكالت. التفاعل. -التعاون

 تساعد الطالب على تنظيم معلوماتهم بطريقة تسهل من تفهمها واستيعابها. -

 تلك الخصائص  في ( إلى1990اب )الطو ت مجموعة من الخصائص حيث يشيرلالتجاهاو

 النقاط اآلتية:

 . Object Busedوجود موضوع ينصب عليه االتجاه  -

 . Evaluativeاالتجاه يحمل حكماً أو قيمة  -

 .  Enduringاالتجاهات باقية نسبياً  -

 .  Predispositionقابلية الفعل أو السلوك  -

 وتدريس العلوم في( خصائص االتجاهات في التربية العلمية 2004زيتون ) ويوضح 

 النقاط اآلتية:

ة ولكنها تجاهات ليست غريزي: أي أن االAttitudes are Learnedاالتجاهات ُمتَعَلََمة  .1

 يلهاحصيلة مكتسبة من الخبرات والمعتقدات، فهي أنماط سلوكية يمكن اكتسابها وتعد

 .بالتعلم والتعليم، وتتكون وتنمو وتتطور عند الفرد من خالل تفاعله مع بيئته

: حيث تعمل االتجاهات Attitudes Predict Behaviorاالتجاهات تتنبأ بالسلوك  .2

 لسلوك ويستدل عليها من السلوك الظاهري للفرد.كموجهات ل

: حيث توصف االتجاهات بأنها ذات Attitudes are Socialاالتجاهات اجتماعية  .3

ك اجتماعية حيث يبرز فيها دور الجماعة على السلوك الفردي وكذل -أهمية شخصية 

 تأثير الفرد في استجابة الجماعة. 

: فاالتجاهات تحفز A Readiness to Respondاالتجاهات استعدادات لالستجابة  .4

 وتهيئ لالستجابة.
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: Readiness to Respond Emotionallyاالتجاهات استعدادات لالستجابة عاطفياً  .5

ات تجاهبمعنى أن المكون الوجداني هو المكون الرئيس لالستجابة، حيث إن ما يميز اال

( هو  ... كالمعتقدات والدوافع واآلراء والقيمها من المفاهيم النفسية األخرى )عن غير

و يء أمكونها التقويمي الذي يتمثل في الموقف التفضيلي ألن يكون الفرد مع أو ضد ش

هم ( أ)االنفعالي حدث أو شخص أو قضية أو موقف ما. ولذلك أعتبر المكون الوجداني

 مكونات االتجاه أو المكون الرئيس لالتجاه.

ً وقابلة للتعديل والتغيير: حيث تسعى االتجاهات بوجهاالتجاهات ثابتة نسب .6 إلى  عام يا

احل ي مرالمحافظة على ذاتها ألنها متى تكونت وبخاصة تلك االتجاهات الُمتَعَلََمة ف

ً ألنها مرتبطة باإلطار العام لشخصي فرد ة التعليمية مبكرة فإنه يصعب تغييرها نسبيا

 مة.ي قابلة للتعديل ألنها مكتسبة ومتعلوبحاجاته وبمفهومه عن ذاته، ومع ذلك فه

 ويم: يمكن قياس وتق Attitudes are Measurableاالتجاهات قابلة للقياس  .7

تضمن ت من خالل مقاييس االتجاهات ما دام  إنها –بالرغم من صعوبة ذلك  –االتجاهات 

ت ( في فقرات المقياس سواء من خالل قياس االستجاباالموقف التفضيلي )التقويمي

 اللفظية أم من خالل قياس االستجابات المالَحَظة.

( خصائص االتجاهات في أنها متعلمة ومكتسبة، ويتم 2005عدس )ويلخص 

 ضوعاتاكتسابها من الخبرات والمواقف واألنشطة، وتساعد على التنبؤ بالسلوك تجاه المو

 تعديلقابلة للواألشياء، ويستدل عليها من السلوك الظاهري، وهي ثابتة نسبياً، ولكنها 

 والتغيير، كما وإنها قابلة للقياس.

ينها ( إلى أن االتجاهات مكتسبة ويمكن تكو168 -167، 1988)كاظم، و ذكي يشير و 

 دة مصادر أهمها:وتنميتها من خالل عملية التربية، ويتم ذلك من خالل ع

 استيعاب االتجاهات وتمثلها في البيئة. -

 من الخبرات.اآلثار االنفعالية ألنواع معينة  -

 الخبرات الصادمة. -

 العمليات العقلية المباشرة. -

، الشهرانياهات األفراد، هي )وهناك عدة عوامل تؤثر في تكوين وتنمية اتج

 (:80، 2004، السعيدو

 البيئة المحيطة بالفرد بمؤثراتها المختلفة. -

 المواقف الصادمة التي يتعرض لها الفرد خالل مواقف حياته المختلفة. -

سبه الفرد من معلومات مرتبطة بموضوع ما، وطريقة اكتسابه لهذه ما يكت -

 المعلومات.

 ارتباط موضوع االتجاه بعادات وقيم الفرد وعقيدته. -

 مدى ارتباط موضوع االتجاه بالمنفعة الشخصية للفرد. -

 عمر الفرد، فالصغار أكثر قابلية لتغيير اتجاهاتهم من الكبار. -

؛ الشهراني، 1990الطواب،  ؛ 168 -167، 1988كاظم، و ذكي، ويشير كل من )

بادلية ( إلى أن االتجاه النفسي يتكون من ثالث مكونات توجد عالقة ت79، 2004والسعيد، 

 بينها، وهذه المكونات الثالث هي:

يتكون من المدركات أو المفاهيم : و  Cognitive Componentالمكون المعرفي   (1

Concepts  والمعتقداتBeliefs .والتوقعات 
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إلى المشاعر االنفعالية نحو  : ويشير Affective Componentالمكون الوجداني   (2

ون المك موضوع االتجاه، فهو يتضمن المشاعر اإليجابية وكذلك المشاعر السلبية. ويُعَد

 و أحكامدات أالوجداني من أكثر المكونات أهمية بالنسبة لالتجاه، فقد يكون لدى الفرد معتق

جعل الي يء مختلفة عن عالمه ولكنها ال تصبح اتجاهات إال إذا صاحبها مكون انفععن أشيا

 الفرد يتجه إلى الشيء أو ينفر منه.

: ويُقَصد به جميع  Behavioral Componentالمكون السلوكي أو النزوعي  (3

وضوع االستعدادات السلوكية المرتبطة باالتجاه ، أي الطريقة التي سوف يعامل بها م

داً ى جاهه في موقف معين، فلو أن الفرد لديه اتجاه موجب نحو شيء معين فإنه يسعاالتجا

 لمساندة هذا االتجاه والعكس صحيح إذا كان االتجاه سالباً.

ت االتجاه النفسي:اآلتي مكوناالشكل ويوضح   

 

 نزوعي أو سلوكي مكون                                                  

                                                                   

 

 (2شكل )

 (79، 2004مكونات االتجاه النفسي )الشهراني، و السعيد ، 

د، ألفرااأهم المدارس النفسية المختلفة تكوين وتنمية وتعلم االتجاهات لدى  فسروتُ 

ها يجة ربطَمة نتالنظرية السلوكية أن االتجاه اإليجابي أو السلبي هو خبرة ُمتَعَلَ فقد اعتبرت 

وير فإن تط لتاليبمثير يثير فرحاً أو غضباً، وهكذا يتم تعلم االتجاه من خالل هذا المنحنى، وبا

و وك نحالمتعلم لسلوك المحبة أو الكراهية نحو المدرس مثالً، يؤدي إلى تطوير هذا السل

بارة عد هي التي يدرسها هذا المدرس. أما النظرية المعرفية فتعتبر أن اتجاهات الفر المواد

 ك فإنعن صورة ذهنية مخزونة لدى الفرد على صورة خبرات مدمجة في بنيته المعرفية، لذل

 لمواقفمع ا االتجاه السلبي أو اإليجابي هو مجموعة المعارف التي طورها الفرد أثناء تفاعله

 (110، 1998قطامي، التي يواجهها. ) أو الشخصيات

( 76، 2002)وتتعدد أبعاد و محاور االتجاه نحو مادة العلوم، فيحددها النجدي وآخرون 

 في األبعاد اآلتية:

 لعلوم.دة ااالستمتاع بمادة العلوم: ويستدل عليه من اهتمام التلميذ بدراسة موضوعات ما -

 ن الموادمرها بمادة العلوم: ويستدل عليه من اهتمام التلميذ بمادة العلوم عن غي االهتمام -

 .علومالدراسية األخرى واهتمامه بالمشاركة في األنشطة المختلفة المتصلة بمادة ال

ومدى  ياتهقيمة مادة العلوم: ويستدل عليه بإدراك التلميذ لقيمة المادة وأهميتها في ح -

 رى.ارتباطها بالمواد األخ

دى ، وممعلم مادة العلوم: ويستدل عليه بأسلوب وطريقة معاملة معلم العلوم لتالميذه -

 ى لهم.أعل حبهم له وتقبلهم لطريقته في التدريس وتكوين عالقات طيبة معه واتخاذه مثالً 

 محتوى مادة العلوم: يستدل عليه من تقبل التلميذ لمادة العلوم. -

قامت الباحثة باالطالع والتحليل ، لعلوم في هذا البحثه نحو مادة التحديد أبعاد االتجاو

( ودراسة 2008معوض )دراسة مثل في ذلك المجال لعديد من الدراسات والبحوث السابقة ل

 ودراسة عقيلي( 2010دراسة صقر )و( 2009( ودراسة عبد المجيد )2009الشربيني )

 مكون معرفي

 مكون وجداني
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، وفي ضوء هذه الدراسات السابقة (2016ودراسة أحمد ) (2014( ودراسة بدير )2010)

 في األبعاد اآلتية: ا البحثلهذتحددت أبعاد االتجاه نحو مادة العلوم 

 االتجاه نحو دراسة مادة العلوم. (1

 االتجاه نحو األنشطة العلمية. (2

 االتجاه نحو معلم العلوم. (3

يجابية ت اإلبتنمية االتجاهاولقد اهتمت العديد من الدراسات والبحوث التربوية السابقة 

ستهدفت االتي ( 2000إبراهيم )دراسة منها: نحو مادة العلوم في مرحلة التعليم االبتدائي 

راسي ل الدالتعرف على أثر استخدام التعلم التعاوني والتعلم باالكتشاف الموجه على التحصي

ن ينة معة و ذلك لدى في مادة العلوم وتنمية مهارات عمليات العلم واالتجاهات نحو الماد

  تالميذ الصف الخامس االبتدائي منخفضي التحصيل.

 ات( التي هدفت إلى تقصي فاعلية استخدام استراتيجيات الذكاء2010ودراسة صقر )

ي بداعالمتعددة في تدريس العلوم في تنمية التحصيل ومهارات عمليات العلم والتفكير اإل

الرابع  ( تلميذاً وتلميذة من تالميذ الصف80) واالتجاه نحو العلوم لدى عينة بلغ عددها

يس ل تدراالبتدائي بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خال

ير م تأثخلوقات الحية" و "المادة والكتلة". و أسفرت نتائج الدراسة عن أن حجوحدتي "الم

ه التجاااستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تدريس العلوم كان كبيراً في تنمية 

لتي ( ا2012و دراسة أحمد ) ى تالميذ الصف الرابع االبتدائي.اإليجابي نحو العلوم لد

وم ة العلالمنظومي لتنمية التحصيل و بعض أنواع الذكاءات في ماداستهدفت استخدام المنهج 

 واالتجاه نحو العلم ودراسة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي.

تخدام ( التي استهدفت التعرف على فاعلية اس2014)ة السويلميين، وأبو الشيخ دراسو

علوم حو النفكير اإلبداعي واالتجاه علمي والتأسلوب القصة في تدريس العلوم على التحصيل ال

 22( تلميذاً وتلميذة ، )45لدى عينة من تالميذ الصف الخامس األساسي بلغ قوامها )

ة وقد تم تطبيق األسلوب القصصي من خالل وحد(. مجموعة ضابطة 23ة تجريبية ، مجموع

فرت وأسن. "الصوت" في كتاب العلوم المقرر على تالميذ الصف الخامس االبتدائي باألرد

ميذ ( بين درجات تال0.05ت داللة إحصائية عند مستوى )نتائج الدراسة عن وجود فروق ذا

ة جريبيالمجموعة التجريبية ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة لصالح أفراد المجموعة الت

 التي درست باستخدام األسلوب القصصي.

حدة في ضوء توجهات التي استهدفت تقصي فاعلية تدريس و( 2016ودراسة أحمد )

يذ لتنمية مهارات حل المشكالت واالتجاه نحو دراسة مادة العلوم لدى تالم STEMالـ 

بي ذي تجريال المرحلة االبتدائية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج شبه

الصف  ات( تلميذة من تلميذ32المجموعة الواحدة )المجموعة التجريبية( التي بلغ قوامها )

حدة والرابع االبتدائي بإحدى مدارس محافظة القاهرة. وقد تم تطبيق الدراسة من خالل 

رق جود ف"الطاقة في حياتنا" في كتاب العلوم المقرر على التالميذ. وأسفرت الدراسة عن و

البعدي في  دال إحصائياً بين درجات تلميذات المجموعة التجريبية في كل من القياس القبلي /

بعدي. وفي كل بُعد من أبعاده على حده لصالح القياس الس االتجاه نحو العلوم ككل مقيا

ل بوأوصت الدراسة أال يقتصر تدريس وتقويم العلوم على جانب التحصيل الدراسي فقط، 

 ينبغي التركيز أيضاً على تنمية االتجاهات نحو دراسة العلوم.
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 وتصميم مواد البحث وتشمل:ثانياً: إعداد 
 لرابعالوم للصف رر العقائمة بالمفاهيم الكونية المتضمنة في وحدة "الكون" بمقإعداد -1

 لخطوات اآلتية:وفقاً ل االبتدائي،

ياً فاً كمهو وسيلة تُستخدم لوصف المحتوى الظاهر للمادة الدراسية وص تحليل المحتوى:-أ

ً وبطريقة منهجية ومنظمة.   ( وقد تم215، 2010)إبراهيم، وأبو زيد، وموضوعيا

 تي:االعتماد على المنهج الوصفي في تحليل محتوى وحدة "الكون" وذلك وفقاً لآل

 مة تحديد الهدف من التحليل: هدف تحليل المحتوى العلمي للوحدة إلى إعداد قائ

 ألولبالمفاهيم الكونية المتضمنة بوحدة "الكون"في مقرر العلوم للصف الدراسي ا

 دائي.لتالميذ الصف الرابع االبت

  تحديد فئة التحليل: تم استخدام المفهومConcept حليل كوحدة للتحليل. وقد تم ت

 –األنشطة  –المحتوى لجميع دروس الوحدة الثالث بما يشمل محتوى الدرس 

لة ألسئاالمعلومات اإلثرائية، المتضمنة بكتاب التلميذ وكذلك شملت عملية التحليل 

 ة والتدريبات الخاص بالتلميذ.والتدريبات الواردة في كتاب األنشط

  ي مفهوم كون 19نتائج التحليل: أظهرت نتائج تحليل محتوى وحدة "الكون" وجود

ً في الصورة المبدئية لق ً على دروس الوحدة الثالث تم تضمينها جميعا  ائمةموزعا

 المفاهيم الكونية.

  :حدى نة بإتم االستعابعد قيام الباحثة بتحليل محتوى الوحدة التحقق من صدق التحليل

يلين لتحلاالزميالت من معلمات مادة العلوم لتحليل الوحدة، وكانت نسبة االتفاق بين 

 ( وهي نسبة يمكن الوثوق بها.0.94)

 مرة  حليلالتحقق من ثبات التحليل: قامت الباحثة بتحليل وحدة "الكون" ثم أعادت الت

باط الرتول، ثم تم حساب معامل اأخرى بعد مرور ثالثة أسابيع من إجراء التحليل األ

 ( وهو معامل ثبات مرتفع.0.95بين نتائج التحليل األول والثاني وقد بلغ )

ك وذل (،1ملحق )عرض قائمة المفاهيم الكونية على مجموعة من السادة المحكمين  -ب

ية غالب إقرار صالحيتها ومناسبتها لتالميذ الصف الرابع االبتدائي. وقد أوصىبهدف 

 ة المحكمين باإلبقاء على جميع المفاهيم الكونية المتضمنة بالقائمة.الساد

اهيم في ضوء آراء السادة المحكمين أصبحت قائمة المفالصورة النهائية للقائمة:  -ج

 (1جدول )ويوضح  مفهوم كوني. 19الكونية في صورتها النهائية مشتملةً على 

 اآلتي توزيع تلك المفاهيم على دروس الوحدة.
 ( 1جدول )

 قائمة المفاهيم الكونية المتضمنة بوحدة "الكون" لتالميذ الصف الرابع االبتدائي

 عدد المفاهيم المفاهيم الكونية المتضمنة بالدرس عنوان الدرس الدرس

 

 األول

 

النجوم 

 والكواكب

المجموعة  -الشمس –النجم 

كواكب  -الكوكب  –الشمسية 

 -لقمر ا –المجموعة الشمسية 

 الكون –األجرام السماوية 

 

 مفاهيم 8

 

 الثاني

 

حركة الشمس 

 واألرض

  –محور األرض  -حركة األرض 

  –فصول السنة  -الليل والنهار 

 الحركة الظاهرية للشمس

 

 مفاهيم 5
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 الثالث

 

 الغالف الغازي

  –غاز األكسجين  -الغالف الغازي 

  –غاز ثاني أكسيد الكربون 

 –الماء بخار  -نيتروجين غاز ال

 الرطوبة

 

 مفاهيم 6

 مفهوم  19     المجموع                                       

ص نذي ل من أسئلة البحث والوبهذا اإلجراء يكون قد تمت اإلجابة على السؤال األو

ألول اراسي ما المفاهيم الكونية المتضمنة بوحدة "الكون" في مقرر العلوم بالفصل الد على :

 للصف الرابع االبتدائي ؟

 :تلميذإعداد كراسة ال-2

فقاً الُمعَدة و( ورقة عمل 120)تتمثل كراسة التلميذ في مجموعة من أوراق العمل 

 ية:ذ وفقاً للخطوات اآلتة التلميتم إعداد كراسراتيجية المفاهيم الكرتونية. والست

 ونية، لكرتاالطالع على الدراسات والبحوث السابقة التي استخدمت استراتيجية المفاهيم ا

 وقد سبق اإلشارة إليها في اإلطار النظري للبحث.

 .تحديد خصائص ومتطلبات نمو تالميذ الصف الرابع االبتدائي 

  ا سلفاً حديدهأوراق العمل. وقد تم تتحديد المفاهيم الكونية التي سيتم معالجتها من خالل

 في قائمة المفاهيم الكونية المتضمنة بالوحدة.

 ( شخصية كرتونية مشهورة لدى 17تحديد الشخصيات الكرتونية، وهم عبارة عن )

األطفال. وقد تم تحديد هذه الشخصيات الكرتونية من خالل سؤال عينة الدراسة 

ية ( عن أشهر و أحب الشخصيات الكرتون)في بداية البحث Pilot Studyاالستطالعية 

بحث ي الإليهم، ثم تم رصد أعلى التكرارات لتكون هي الشخصيات الكرتونية المستخدمة ف

ا كالهوقد روعي في إعداد الشخصيات الكرتونية  أن تكون بنفس ألوانها و أش الحالي.

بات ثوعي شبكة اإلنترنت، كذلك ر المتعارف عليها بين األطفال حيث تم تحميلها من خالل

 شكلها ولونها وحجمها خالل تكرارها داخل أوراق العمل.

 هيم لمفاتصميم و إنتاج الرسومات الكرتونية للمفاهيم الكونية في ضوء معايير تصميم ا

 الكرتونية والتي سبق تناولها في اإلطار النظري للبحث.

  :تتضمن كل ورقة عمل ما يأتي 

 رقم ورقة العمل. -

ذ الميسؤال عن مالحظة أو مفهوم أو ظاهرة كونية ، يتطلب اإلجابة عليه نقاش الت -

 مع بعضهم داخل كل مجموعة.

 بته.صورة أو رسم أو جدول يتعلق بالسؤال المطروح في ورقة العمل والمطلوب إجا -

 ثالث شخصيات كرتونية تعرض بدائل إجابة مختلفة لسؤال ورقة العمل. -

 .يوجد في أسفل ورقة العمل مكان يكتب فيه التالميذ اإلجابة التي اختاروها -

دى ليؤدي تسلسل كل مجموعة من أوراق العمل إلى تكون المفهوم الُمراد إكسابه  -

 التالميذ.

 سئلةكراسة التلميذ مجموعة من األسئلة التي تتبع كل مفهوم، كما تتضمن أ تتضمن 

 وتدريبات نهائية على الوحدة كلها.

ً ال C . Dبرمجية كمبيوترية وإنتاج تصميم -3 جية ستراتيلوحدة "الكون" لتدريسها وفقا

 المفاهيم الكرتونية:
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 لبحثيد من أدبيات اتمت االستفادة في تصميم و إنتاج البرمجية الحالية من العد

اسة ثل دروالدراسات التربوية السابقة التي اهتمت بتصميم و إنتاج البرمجيات التعليمية م

اسة (، و در2005(، ودراسة الجزار )2005(، ودراسة الموسى، والمبارك )2002المناعي )

(، و دراسة الهدلق 2011(، ودراسة قطيط )2010(، ودراسة عزمي )2009سرايا )

لخطوات (. وفي ضوء تلك الدراسات السابقة، اتبعت الباحثة ا2014و دراسة بدير ) (،2012)

 تصميم وإنتاج البرمجية الحالية: اآلتية في
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 مرحلة اإلعداد:-أ

 إلعداد للبرمجية الخطوات اآلتية:تضمنت مرحلة ا

 :تحديد الهدف العام للبرمجية 

ئي بتداتالميذ الصف الرابع االتحدد الهدف العام للبرمجية في الهدف اآلتي: إكساب 

دريس ل تالمفاهيم الكونية، وتنمية االتجاه اإليجابي لديهم نحو مادة العلوم من خال

 وحدة "الكون" وفقاً الستراتيجية المفاهيم الكرتونية.

 :تحديد خصائص الفئة المستهدفة 

دائية البتافالمرحلة الفئة المستهدفة هي تالميذ الصف الرابع من المرحلة االبتدائية. 

داية لة بهي أولى مراحل التعليم الالحقة، فهي مرحلة بداية القراءة والكتابة، ومرح

ة من بتدائيتُعَد المرحلة االو التكوين الشخصي والفكري والمهاري والمعرفي للتلميذ. 

ً في االستكشاف واالس ع تطالأكثر المراحل العمرية التي يكون التلميذ فيها راغبا

قوم به ذي يمرونة والحيوية المتدفقة، وهو ما ياَُلحظ مجسداً في النشاط اليومي الوال

ئمة، (. ففي هذه المرحلة يكون التلميذ كثير النشاط والحركة الدا2003)الناشف، 

ة ويَُوَظف ذلك في إكساب المعرفة العلمية من خالل أنشطة حقيقية جذابة وشيق

 .(2011يمارسها التلميذ بنفسه )مازن، 

 :تحديد األهداف السلوكية 

 ية:دروس البرمجية المعايير اآلت روعي في صياغة األهداف السلوكية لكل درس من

 أن تكون واضحة المعنى والصياغة. -

 أن تتضمن أفعاالً سلوكية. -

 أن تكون قابلة للمالحظة والقياس. -

 أن تصف سلوك المتعلم، وليس سلوك المعلم. -

 التعلم. أن تصف ناتج التعلم ، وليس نشاط -

 أن تكون في مستوى التالميذ. -
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وفي ضوء المعايير السابقة تمت صياغة األهداف السلوكية لكل درس من دروس 

  (4ملحق )وحدة "الكون"، كما تم إرفاق تلك األهداف السلوكية في دليل المعلم. 

 :اب تضمن محتوى البرمجية الحالية وحدة "الكون" الموجودة بكت محتوى البرمجية

ة. مصريالعلوم للفصل الدراسي األول للصف الرابع االبتدائي بالمدارس الحكومية ال

يه في ة إلوتتضمن الوحدة ثالث دروس يتخللها المفاهيم الكونية وفقاً لما سبق اإلشار

 المتضمنة بالوحدة.( الخاص بقائمة المفاهيم الكونية 1جدول )

يات وقد روعي عند بناء المحتوى في البرمجية الحالية معايير تصميم محتوى برمج

في  روعي الكمبيوتر التعليمية كما وردت في األدبيات والدراسات التربوية السابقة، بينما

 وحدة بالبرمجية المعايير اآلتية:طريقة عرض محتوى ال

 والتتابع.أن يحقق عرض المحتوى االستمرارية  -

 معالجة المحتوى بطريقة تساعد على تفاعل التلميذ. -

 أن يؤكد المحتوى على المفاهيم الكونية المتضمنة بالوحدة. -

 تقديم المحتوى بطريقة شيقة تجذب انتباه التالميذ. -

 شتملابحيث  وفي ضوء تلك المعايير السابقة تم تقسيم كل درس من دروس الوحدة

 على األجزاء اآلتية:

يم والعناوين الفرعية الموجودة بالدرس و هي تمثل المفاه الدرس الرئيس عنوان -

 نية المتضمنة بالدرس.الكو

 : وقد صيغت في صورة سلوكية، وسبق اإلشارة إليها فيما سبق.أهداف الدرس -

 محتوى الدرس: حيث تُقََدم المادة التعليمية في صورة فيديوهات تعليمية. -

 يقوملمفاهيم الكرتونية الموجودة في البرمجية وأنشطة الدرس: تتمثل في أنشطة ا -

 التالميذ بحلها في مجموعات عمل تعاونية صغيرة.

قة متعلتدريبات الدرس: حيث يُقََدم في نهاية شرح كل مفهوم مجموعة من األسئلة ال -

 ة.بذلك المفهوم، وقد تم عرض أنواع مختلفة من األسئلة الموضوعية في البرمجي

 ة.ية الراجعة الفورية للمتعلم عند استجابته لهذه األسئلكما تم تقديم التغذ
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 ديد الوسائط التعليمية المناسبة:تح 

 سائط التعليمية المعايير اآلتية:روعي في تحديد الو

 أن تحقق األهداف المحددة سلفاً. -

 أن تكون مناسبة لتالميذ الصف الرابع االبتدائي. -

 تكون متنوعة وتخاطب أكثر من حاسة لدى التالميذ. أن -

 أن تراعي الفروق الفردية بين التالميذ. -

 أن تتيح إمكانية عرض المحتوى بطريقة شيقة ومتنوعة. -

 حالية الوسائط التعليمية اآلتية:وفي ضوء تلك المعايير تضمنت البرمجية ال    

 .Written Textالنصوص المكتوبة  -

 .Spoken Wordsالمسموعة / المنطوقة  الكلمات -

 .Sound Effectsالمؤثرات الصوتية  -

 .Still Picturesالصور الثابتة  -

 .Motion Picturesالصور المتحركة  -

 .Videoلقطات الفيديو  -

 .D Graphics 3الرسومات الخطية الثابتة ثالثية األبعاد  -

 .D Animation 3الرسومات المتحركة ثالثية األبعاد  -

 الشخصيات الكرتونية: تحديد 

فقرة  يه فيتم تحديد الشخصيات الكرتونية المتضمنة بالبرمجية وفقاً لما سبق اإلشارة إل

 إعداد كراسة التلميذ.

 ( يونص السينارإعداد اإلسكريبت:) 

 لصورهذه الخطوة في تحويل المادة العلمية للبرمجية إلى وصف تفصيلي ل مثلتت

نه البصرية و الصوتية وللفيديوهات التي ستظهر على شاشة الكمبيوتر، بما تتضم

ة هذه الشاشات من نصوص مكتوبة و أصوات مسموعة و لقطات فيديو ........ وبقي

 الوسائط التعليمية التي سبق اإلشارة إليها.

  



 تالميذ الصف الرابع االبتدائياستخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية لدى 

.......................................... 

- 1542 - 

 مرحلة اإلنتاج: -ب

 إنتاج البرمجية الخطوات اآلتية: تضمنت مرحلة

 :تحديد فريق العمل 

يد من خالل شبكة اإلنترنت وسؤال بعض المتخصصين في المجال، توصلت الباحثة للعد

 منهم من المبرمجين الذين يعملون بشكل خاص أو تبعاً لشركات برمجة وتم مقابلة بعض

ك عد ذلبو  مجال البرمجة و إنتاج البرمجيات التعليمية.وذلك لالطالع على أعمالهم في 

، لمبرمجاو المطور التنفيذي، ومسئول الصوت، و تحدد فريق العمل المكون من: الباحثة، 

ومهندسا الجرافيك، و مدير المشروع. وتوضح أيقونة "عن الشركة" الموجودة في 

ة ل مكثفوقد أجريت جلسات عم شاشة البداية للبرمجية أسماء فريق العمل ودور كل منهم.

 للفريق لالتفاق على المهام المطلوبة.

 :إنتاج ملفات البرمجية  

 :ةاآلتيالبرامج إلنتاج ملفات البرمجية تم استخدام 

- Adobe Photoshop & Adobe illustrator  رسم و تحرير صور  ل

 jpg   , .png. فيديوهات البرمجية للملفات من نوع 

- Adobe Audacity  لتسجيل و تحرير الملفات الصوتية من النوعmp3. 

- Adobe Flash نتاج الفيديوهات من النوع لتحريك الرسوم المتحركة و إswf. 

- Cam studio خرجها بصيغة لعمل مونتاج لملفات الفيديو و إmp4. 

- Adobe Dream weaver  لعمل قواعد البيانات والملفات من نوعxml. 

- Adobe builder  ع ملفات العمل من النولعمل الكود الخاص بالبرمجية و إخراج

exe. 

- Microsoft power point خراجها في شكل لعمل بعض العروض التقديمية و إ

 .jpgملفات صور 

 :ا وتنظيمها وربطها تم إعداد الملفات السابقة وتجميعه برمجة ملفات البرمجية

  الرابطوتم تحميل البرمجية على  ببعضها البعض،
bB5X2ZjNmE1MUtWZk0/view-https://drive.google.com/file/d/0BwXS_Ee5 

  جاهزة لالستخدام في صورتها المبدئية.البرمجية وبذلك أصبحت 

  

https://drive.google.com/file/d/0BwXS_Ee5-bB5X2ZjNmE1MUtWZk0/view
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 مرحلة التجريب: -ج

 الخطوات اآلتية: منت تلك المرحلةتض

 :إعداد دليل استخدام البرمجية 

تم دليل المستخدم" وتم إعداد دليل استخدام البرمجية بشكل إلكتروني تحت مسمى "

غيل إرفاقه في شكل أيقونة في شاشة البداية للبرمجية، وذلك لالسترشاد به عند تش

لبعض شاشات البرمجية والتعامل مع محتوياتها، وتضمن ذلك الدليل صوراً ثابتة 

ين بالبرمجية توضح كيفية التعامل مع مفاتيح وأيقونات الشاشات وكيفية االنتقال 

كمين وقد تم عرض دليل استخدام البرمجية على السادة المح الشاشات داخل البرمجية.

 من خالل عرض البرمجية على سيادتهم. (1ملحق )

 :إعداد بطاقة تقويم البرمجية 

لك بعد ية وذورتها المبدئية، أعدت الباحثة بطاقة لتقويم البرمجبعد إعداد البرمجية في ص

قويم اقة تالرجوع إلى األدبيات التربوية والدراسات السابقة في هذا المجال. وتكونت بط

ً تُمثل المواصفات90البرمجية الحالية من خمسة محاور، يندرج تحتها )  ( عنصرا

 ي:فحاور تعليمية، وتتمثل تلك المية الوالمعايير األساسية الواجب توافرها في البرمج

 بيانات عامة عن البرمجية. -

 تشغيل البرمجية واستخدامها. -

 المعايير التعليمية للبرمجية. -

 المعايير الفنية لتصميم البرمجية. -

 التفاعل مع البرمجية. -

 (1ملحق )وبعد ذلك تم عرض بطاقة تقويم البرمجية على مجموعة من السادة المحكمين  

 (2ملحق )أصبحت البطاقة في صورتها النهائية. للحكم على صدقها. و

 :صدق محتوى البرمجية 

من خالل عرضها في صورتها المبدئية تم التحقق من صدق محتوى البرمجية 

ى الستطالع آرائهم حول مد م على مجموعة من السادة المحكمينمصحوبة ببطاقة التقوي

 خالل اآلتي:ية للتطبيق، وذلك من مالئمة البرمج
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 مدى توافر المعايير المذكورة في بطاقة تقويم البرمجية داخل البرمجية. -

 برمجية.بال إضافة أي معيار يرونه مناسباً و لم يُذكر في بطاقة التقويم وموجود فعالً  -

 حذف أي معيار يرونه غير مناسب. -

 مدى صالحية البرمجية للتطبيق على تالميذ الصف الرابع االبتدائي. -

ه نتبااوقد أبدى السادة المحكمين إعجابهم بالبرمجية وبطريقة إعدادها بشكل يجذب 

بح له، لتصه بعمالتالميذ. كما اقترحوا زيادة األسئلة التي تعقب كل مفهوم، وهو ما قامت الباحث

 البرمجية جاهزة للتجريب االستطالعي.

 ريب االستطالعي للبرمجية:التج 

ى ق عللبرمجية إلى التعرف على مدى مناسبتها للتطبيَهَدَف التجريب االستطالعي ل

لغ ( بلبحثا)غير عينة التجريب االستطالعي على عينة وقد تم تالميذ الصف الرابع االبتدائي. 

بتدائية ادية االمن تالميذ الصف الرابع االبتدائي بمدرسة باحثة الب( تلميذ وتلميذة 26قوامها )

ريب د التجوقد تم إجراء بعض التعديالت في البرمجية بع .المشتركة بإدارة سوهاج التعليمية

يم، لمفاهاالستطالعي والمتمثلة في زيادة بعض الشاشات للمفاهيم الكرتونية الخاصة ببعض ا

ة برمجيوكذلك تعديل بعض الرسوم والنصوص المكتوبة. وبعد إجراء تلك التعديالت أصبحت ال

( للتطبيق في تجربة البحث 3ملحق ) C.Dفي شكل سي دي جاهزة في صورتها النهائية 

 األساسية.

 ية:ام استراتيجية المفاهيم الكونإعداد دليل المعلم لتدريس وحدة "الكون" باستخد-4

فقاً وون" قامت الباحثة بإعداد دليل المعلم ليتم االسترشاد به عند تدريس وحدة "الك

 قذ لتحقيالمنفالتصال بين المخطط وث إن دليل المعلم حلقة االستراتيجية المفاهيم الكونية؛ حي

 اشتمل دليل المعلم على ما يلي: أهداف الوحدة الدراسية وقد

 .مقدمة 

 .نبذة عن استراتيجية المفاهيم الكرتونية 

 .األهداف العامة للوحدة 

 .الخطة الزمنية لتدريس الوحدة 

 نة أعداد أوراق العمل بكراسة التلميذ وتوزيعها على المفاهيم الكونية المتضم

 بالوحدة.

 .توضيح لمكونات كراسة التلميذ المتضمنة ألوراق العمل 

 .إرشادات ضرورية للمعلم عند التدريس باستراتيجية المفاهيم الكرتونية 

  كيفية استخدام البرمجيةC . D  الستراتيجية المفاهيم ً في عرض الدرس وفقا

 الكرتونية.

  ًة.رتونيالستراتيجية المفاهيم الككيفية استخدام أوراق العمل في عرض الدرس وفقا 

  ً ل كتمل الستراتيجية المفاهيم الكرتونية، بحيث يش إعداد دروس وحدة "الكون" وفقا

لدرس اخطة السير في  –الوسائل والمواد التعليمية  –درس على: األهداف السلوكية 

 الواجب المنزلي. –التقويم  –الملخص السبوري  –عرض الدرس(  –)التمهيد 

  التقويم في الوحدة.نظم 

 .أسماء وصور الشخصيات الكرتونية الموجودة بأوراق العمل في كراسة التلميذ 
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ن حكميوقد قامت الباحثة بضبط دليل المعلم وذلك بعرضه على مجموعة من السادة الم

 . ( بغرض التحقق من صالحية مكوناته وإمكانية تطبيقها1ملحق )المختصين في المجال 

ليل الد تعديالت الالزمة في ضوء آراء السادة المحكمين وبذلك أصبحوقد تم إجراء ال

 صالحاً للتطبيق. (4ملحق )في صورته النهائية 

 ثالثا: إعداد وتصميم أدوات البحث :
 ، وتم ذلك وفقاً للخطوات اآلتية:المفاهيم الكونيةتحصيل إعداد اختبار -1

 تحديد الهدف من االختبار:-أ

م فاهيهذا االختبار إلى قياس مدى اكتساب تالميذ الصف الرابع االبتدائي للم هدف

ابع الكونية المتضمنة بوحدة "الكون" في كتاب العلوم للفصل الدراسي األول للصف الر

 (.التطبيق –الفهم  -ي، وذلك عند المستويات الثالثة )التذكراالبتدائ

 صياغة مفردات االختبار: -ب

كون ، ويصياغة مفردات االختبار من نوع االختيار من متعدد بأربع بدائل لإلجابة تم

قة ل الدمن بين تلك البدائل بديل واحد هو الصحيح. وقد روعي في صياغة المفردات والبدائ

 . لوحدةوالوضوح. كما روعي توزيع تلك المفردات على جميع المفاهيم الكونية المتضمنة با
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 ت االختبار:صياغة تعليما -ج

 يماتألسئلة، وتضمنت التعلصيغت تعليمات االختبار في الصفحة األولى من كراسة ا

 مايلي:

ذ بالهدف من عريف التلميت - (اإلدارة التعليمية –المدرسة  –ل الفص –االسم بيانات التلميذ )

 ة.اإلجابمثال لتوضيح طريقة  - ت للتلميذ يراعيها أثناء اإلجابةإرشادا - االختبار

 قة تصحيح االختبار:تحديد طري -د

 يد طريقة تصحيح االختبار كاآلتي:تم تحد

 تعطى درجة واحدة لكل إجابة صحيحة على كل مفردة. -

 يُعطى صفر لكل إجابة خطأ. -

 يُعطى صفر لكل مفردة يتركها التلميذ بدون إجابة. -

 لكليةارجة الدرجات إلعطاء الدرجة الكلية في االختبار ككل. وعلى ذلك تكون الد تُجمع -

 ( درجة.40لالختبار في صورته األولية )

 إعداد مفتاح تصحيح االختبار: - هـ

بق سلتي . وتم االلتزام بطريقة التصحيح اد مفتاح التصحيح الخاص باالختبارتم إعدا

 توضيحها.

 لالختبار:الصورة المبدئية  -و

( 40) من رته المبدئيةبعد االنتهاء من الخطوات السابقة، أصبح االختبار ُمعَداً في صو

تضمن و ( المتضمنة بوحدة "الكون" .19لمفاهيم الكونية التسعة عشر )على ا موزعةمفردة 

سبة بن( مفردة 18تضمن مستوى الفهم )% ، بينما  32.5مفردة بنسبة  (13مستوى التذكر )

تبار الدرجة الكلية لالخ%. و 22.5( مفردات بنسبة 9تضمن )أما مستوى التطبيق ف%،  45

 ( درجة.40في صورته المبدئية هي )
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 صدق االختبار: -ز

. (422، 1990يُقصد بصدق االختبار أن يقيس االختبار ما ُوِضَع لقياسه )جابر، و كاظم، 

استخدمت الباحثة صدق المحتوى حيث تم عرض االختبار في صورته المبدئية على  وقد

 لحكم على االختبار من حيث اآلتي:( وذلك بهدف ا1ملحق )السادة المحكمين 

 مدى انتماء كل مفردة للمفهوم الذي تقيسه. -

 مدى انتماء كل مفردة للمستوى المحدد. -

 الصحة العلمية لمفردات االختبار. -

 اللغوية لمفردات االختبار.الصحة  -

 مدى مناسبة مفردات االختبار لتالميذ الصف الرابع االبتدائي. -

 تعديل أي مفردة غير مناسبة. -

 حذف أو إضافة أي مفردة لالختبار. -

 مدى صالحية االختبار للتطبيق. -

 وقد أبقى السادة المحكمون على جميع مفردات االختبار مع تعديل في الصياغة

 اء جميعم إجرلمفردات لتكون أكثر وضوحاً لتلميذ الصف الرابع االبتدائي.وقد تاللغوية لبعض ا

 التعديالت التي أشار إليها السادة المحكمون.

 التجريب االستطالعي لالختبار: -ح 

 ددهاع( بلغ االستطالعي لالختبار على عينة )غير مجموعة البحث تم إجراء التجريب

ئية البتدااالصف الرابع االبتدائي في مدرسة باحثة البادية ( تلميذ وتلميذة من تالميذ 26)

لصف اميذ المشتركة بسوهاج، وذلك لهدفين هما: التأكد من صالحية االختبار للتطبيق على تال

يذ. لتالمالرابع االبتدائي وذلك من خالل التأكد من وضوح المفردات والتعليمات بالنسبة ل

 صائي للمقياس.والهدف الثاني هو إجراء الضبط اإلح

 :، ويشمل الضبط اإلحصائي لالختبار -ط 

 :الزمن المناسب لتطبيق االختبار تحديد -

ين ب( دقيقة وذلك من خالل حساب المتوسط 90بـ ) تحدد زمن اإلجابة عن االختبار

 . عن االختباردقيقة  (85( دقيقة و أقل زمن لإلجابة )95أعلى زمن لإلجابة )

 

 حساب ثبات االختبار: -

ات ستويتم حساب ثبات االختبار باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ لكل مستوى من م

 ( اآلتي هذه المعامالت:2االختبار واالختبار ككل. ويوضح جدول )
 (2جدول )

 المفاهيم الكونية ومستوياتهتحصيل معامالت ثبات "الفا كرونباخ " الختبار 

 معامل الثبات المستوى

 0.64 التذكر

 0.84 الفهم

 0.69 التطبيق

 0.83 االختبار ككل

(، ومعامل ثبات 0.64السابق أن معامل ثبات مستوى التذكر ) (2)يتضح من جدول 

تحصيل (، ومعامل ثبات اختبار 0.69(، ومعامل ثبات مستوى التطبيق )0.84مستوى الفهم )
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ذلك على تمتع مستويات االختبار واالختبار ككل بدرجة  (. ويدل0.83المفاهيم الكونية ككل )

 عالية من الثبات.

 حساب الصدق البنائي لالختبار ) االتساق الداخلي لالختبار(: -

 اتساق المفردات : 

تحصيل اختبار  تم حساب معامالت االرتباط بين مفردات كل مستوى ومجموعها في

ً عدا المفجد أن جميع معامالت المفاهيم الكونية. وقد وُ  ( ، 25)ردتين االرتباط دالة إحصائيا

 ( بمستوى الفهم كانتا غير دالتين وعليه تم حذفهما.36)

 اتساق المستويات: 

ر الختباالمفاهيم الكونية واتحصيل تم حساب معامالت االرتباط بين مستويات اختبار 

ً عند مستوى ككل و ضح ويو (0.01)قد كانت قيم معامالت االرتباط جميعها دالة إحصائيا

                                  الجدول اآلتي قيم تلك المعامالت:
 (3جدول )

 المفاهيم الكونية واالختبار ككلتحصيل معامالت االرتباط بين مستويات اختبار 

 الداللة اإلحصائية االختبار ككل المستوى

 دال 0.67 التذكر

 دال 0.69 الفهم

 دال 0.86 التطبيق
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 صدق المقارنة الطرفية )الصدق التميزى(  
 (4جدول )

 األدنى(  –نتائج اختبار "مان وينى" للمقارنة بين متوسطات رتب الفئين )األعلى 

 المفاهيم الكونية تحصيل على اختبار 

 العدد الفئة المستوى
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

احصائى 

 االختبار

Z 

االحتمال 

 المناظر

 التذكر
 77 11 7 االعلى

3.21 0.001 
 28 4 7 االدنى

 الفهم
 77 11 7 االعلى

3.18 0.001 
 28 4 7 االدنى

 التطبيق
 77 11 7 االعلى

3.18 0.001 
 28 4 7 االدنى

االختبار 

 ككل

 77 11 7 االعلى
3.14 0.002 

 28 4 7 االدنى

طبيق ( ال –الفهم  –" لمستويات االختبار )التذكر  Zيتضح من الجدول السابق ان قيم "

ر ل المناظ( على الترتيب وقيم االحتما3.14(، )3.18(، )3.18(، )3.21واالختبار ككل كانت )

ى أن مما يعن 0.05( وجميعها أقل من مستوى 0.002(، ) 0.001(، )0.001(، ) 0.001لها )

يتمتع  ستوياتهر ومستوياته دالة واالختبار وماألدنى على االختبا –الفروق بين الفئين األعلى 

 بدرجة مقبولة تربويًا من الصدق.

 لمفردات االختبار:حساب معامالت السهولة  -

 اباتبعد تطبيق االختبار على التالميذ عينة البحث االستطالعية، ُحسب عدد اإلج

قت الصحيحة وعدد اإلجابات الخاطئة على كل مفردة من مفردات االختبار، ثم ُطب

 سهولةولقد تراوحت معامالت المعادلة معامل السهولة على جميع مفردات االختبار. 

لة ملحق وجميعها قيم مقبولة لمعامالت السهو (0.62 - 0.38) لمفردات االختبار بين 

ة سهلة % من أفراد العينة مفرد80تُعد المفردة التي يجيب عنها أكثر من (. حيث 6)

ردة % من أفراد العينة مف20جداً ويجب حذفها والمفردة التي يجيب عنها أقل من 

ً لذلك لم تحذف(. 628-626، 1979السيد، صعبة جداً ويجب حذفها. ) أي  ووفقا

 مفردة لسهولتها من االختبار.
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 امالت التمييز لمفردات االختبار:حساب مع -

لب الطايُعبر معامل التمييز عن قدرة المفردة على التمييز بين الطالب الممتاز، و

ة. مفردة غير مميز (0.20)الضعيف، وتُعد المفردة التي يقل معامل تمييزها عن 

 . (285، 2000عالم، )

 وهي قيم (0.71 - 0.29)ولقد تراوحت معامالت التمييز لمفردات االختبار بين 

توى ( في مس2(. عدا معامل التمييز للمفردة )6مناسبة لمعامالت التمييز ملحق )

ختبار ا. وعلى ذلك تم حذف تلك المفردة من (0.14)التذكر فقد كان ضعيفاً حيث بلغ 

 المفاهيم الكونية.

 النهائية لالختبار:الصورة  –ي 

ار الختبتم حذف ثالث مفردات من ابعد التأكد من صالحية االختبار وضبطه إحصائياً، 

( 36)(، 25( من مستوى التذكر بسبب ضعف معامل التمييز ، والمفردتين )2وهم المفردة )

ب ترتي ذلك تم إعادة من مستوى الفهم بسبب أن معامل االرتباط الخاص بهما غير دال. بعد

ستوى م( مفردة بحيث يتضمن 37من ) صورته النهائية ُمعََداً في مفردات االختبار ليصبح

( 7) ملحق .( مفردات9( مفردة، ومستوى التطبيق )16( مفردة، ومستوى الفهم )12التذكر )

 ية.في صورته النهائ المفاهيم الكونيةتحصيل اختبار اآلتي مواصفات  (5جدول )يوضح و
 (5جدول )

 المفاهيم الكونيةتحصيل اختبار مواصفات  

 الوزن النسبي عدد المفردات أرقام المفردات المستوى

-24-20-18-15-12-11-9-6-1 التذكر

25-30-36 

 % 32.44 مفردة 12

-23-21-19-10-8-7-4-3-2 الفهم

26-29-31-32-34-35-37 

 % 43.24 مفردة 16

-28-27-22-17-16-14-13-5 التطبيق

33 

 % 24.32 مفردات 9

 % 100 مفردة 37 المجموع

ز د ركمن الجدول السابق أن اختبار المفاهيم الكونية في صورته النهائية ق ويتضح

ألكبر عدد اعلى قياس فهم التالميذ للمفاهيم الكونية أكثر من حفظها واسترجاعها حيث كان ال

 ق(.يالتطب -التذكر –لمفردات المستويات المعرفية هو على الترتيب )الفهم 
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 ، وتم ذلك وفقاً للخطوات اآلتية:االتجاه نحو مادة العلوم إعداد مقياس -2

 تحديد الهدف من المقياس:-أ

م لعلواهدف هذا المقياس إلى قياس اتجاه تالميذ الصف الرابع االبتدائي نحو مادة 

 الناتج عن دراستهم لوحدة "الكون" وفقاً الستراتيجية المفاهيم الكرتونية.

 تحديد أبعاد المقياس: -ب

في  ليهاإحديد أبعاد المقياس في ضوء الدراسات واألبحاث السابقة )سبق اإلشارة تم ت

قياس عاد ماإلطار النظري( التي تناولت إعداد مقاييس االتجاه نحو مادة العلوم. وتحددت أب

 :ثالثة أبعادفي  لهذا البحثه نحو مادة العلوم االتجا

 .االتجاه نحو دراسة مادة العلوم 

 نحو األنشطة العلمية. االتجاه 

 .االتجاه نحو معلم العلوم 

 صياغة مفردات المقياس: -ج

ت قديراسلوب "ليكرت" الثالثي للتصياغة عبارات المقياس وفقاً ألتم  ا البحثفي هذ

 ل عبارةكأمام والمجمعة، وفيه يُقدم للتلميذ عدة عبارات تتصل بأبعاد المقياس المراد قياسها، 

  غير موافق(. –ال أدري  -التلميذ من بينها وهي )موافق ثالث استجابات يختار

ً ألبعاده الثالثة، وقد  وفي ضوء ذلك قامت الباحثة بصياغة عبارات المقياس وفقا

كبة، روعي في صياغة تلك العبارات بعض المعايير مثل: أن تكون العبارة بسيطة وغير مر

اضحة ، وتكون وقصيرة بقدر اإلمكانوأن تعُبر عن اتجاه وليس حقيقة، وأن تكون العبارة 

 خدم في، وأن تُبنى العبارة في صيغة المعلوم وليس في صيغة المجهول، وأال يست ومباشرة

 (1999أبو عالم، اغة العبارات أسلوب نفي النفي. )صي

 قياس:صياغة تعليمات الم -د

 فحةلصبعد االنتهاء من صياغة عبارات المقياس، تمت صياغة تعليمات المقياس في ا

روعي في صياغتها الدقة، والوضوح، واإليجاز، وسالمة واألولى من كراسة المقياس 

 ما يأتي: ت تلك التعليماتوتضمنصياغتها من الناحية اللغوية والعلمية. 

تلميذ تعريف ال -(اإلدارة التعليمية –المدرسة  –الفصل  –االسم بيانات التلميذ )

مثال  -أثناء االستجابة لعبارات المقياسإرشادات للتلميذ يراعيها  -سبالهدف من المقيا

 لتوضيح كيفية االستجابة لعبارات المقياس.

 المقياس: طريقة تقدير درجات -هـ 

 تم تحويل استجابات التالميذ عن كل عبارة من عباراتالمقياس  قدير درجاتلت

و سالبة ( أي ة ) إما موجبة أالعبار وفقاً لنوع 3:  1المقياس إلى أوزان تقديرية تتراوح من 

 أن:

 بة وفقاً لتقدير الدرجات اآلتي:تُقدر العبارات الموج

 الستجابة " موافق ".ثالث درجات  -

 درجتان الستجابة " ال أدري ". -

 درجة واحدة الستجابة " غير موافق ". -

 لبة وفقاً لتقدير الدرجات اآلتي:بينما تُقدر العبارات السا

 درجات الستجابة " غير موافق ". ثالث -

 درجتان الستجابة " ال أدري ". -
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 درجة واحدة الستجابة " موافق ". -

ي للمقياس ه ن الدرجة العظمىتكو( درجة بينما 30تكون الدرجة الصغرى للمقياس )و

 اآلتي نظام تقدير الدرجات للمقياس ( 6جدول )و يوضح ( درجة. 90)
 ( 6جدول )

 الدرجات لمقياس االتجاه نحو مادة العلوم نظام تقدير

 غير موافق ال أدري موافق نوع العبارة

 1 2 3 موجبة

 3 2 1 سالبة

 الصورة المبدئية للمقياس: –و

ن ية مبعد االنتهاء من الخطوات السابقة، أصبح المقياس ُمعَداً في صورته المبدئ

 ( عبارات.10بحيث يكون لكل بُعد ) ( عبارة تتوزع على أبعاده الثالثة30)

 صدق المقياس: -ز

دة ته المبدئية على السااستخدمت الباحثة صدق المحتوى حيث عرضت المقياس في صور

 الحكم على المقياس من حيث اآلتي:( وذلك بهدف 1المحكمين ملحق )

 مدى انتماء العبارت لكل بُعد من أبعاد المقياس. -

 الدقة العلمية للعبارات. -

 مناسبة العبارات لتالميذ الصف الرابع االبتدائي. مدى -

 تعديل أي عبارة غير مناسبة. -

 حذف أو إضافة أي عبارة. -

 سالمة و وضوح تعليمات المقياس. -

 مدى صالحية المقياس للتطبيق. -

ض وقد أبقى السادة المحكمون على جميع عبارات المقياس مع تعديل في صياغة بع

دة ين بإعالمحكمالعبارات لتكون أكثر وضوحاً لتلميذ الصف الرابع االبتدائي، كما أشار السادة ا

ليها ت، ثم ترتيب عبارات المقياس بحيث تكون عبارات البُعد األول مرتبة في تسلسل مع بعضها

إليها  تي أشارت الد الثاني و أخيراً عبارات البعد الثالث.وقد تم إجراء جميع التعديالعبارات البع

 السادة المحكمون.

 التجريب االستطالعي للمقياس: -ح

 ددهاع( بلغ االستطالعية للمقياس على عينة )غير مجموعة البحث تم إجراء التجربة

ئية البتداافي مدرسة باحثة البادية ( تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي 26)

لصف ميذ االمشتركة بسوهاج، وذلك لهدفين هما: التأكد من صالحية المقياس للتطبيق على تال

يذ. لتالمالرابع االبتدائي وذلك من خالل التأكد من وضوح العبارات والتعليمات بالنسبة ل

 والهدف الثاني هو إجراء الضبط اإلحصائي للمقياس.

 :ويشمل ،اإلحصائي للمقياس الضبط –ط 

 ياس:الزمن المناسب لتطبيق المق تحديد -

ين من خالل حساب المتوسط ب( دقيقة وذلك 30بـ )تحدد زمن اإلجابة عن المقياس 

  عن المقياس. (15) ل زمن لإلجابةو أق( دقيقة 45)أعلى زمن لإلجابة 
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 اب صدق االتساق الداخلي للمقياس:حس -

 اتساق عبارات المقياس:

ن اط بيلمقياس عن طريق حساب معامالت االرتبتم تحديد االتساق الداخلي لعبارات ا 

صائي اإلح وذلك باستخدام البرنامجكل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، 

SPSS  اآلتي:  (7)وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول 
 (7جدول )

 معامالت االرتباط بين عبارات كل بعد ومجموعها فى مقياس االتجاه نحو مادة العلوم

 البعد االول

 ()االتجاه نحو دراسة مادة العلوم

 البعد الثانى

 )االتجاه نحو األنشطة العلمية(

 البعد الثالث

 )االتجاه نحو معلم العلوم(

رقم 

 العبارة

 معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

 معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

 معامل 

 االرتباط

1 0.58 1 0.48 1 0.50 

2 0.55 2 0.42 2 0.46 

3 0.53 3 0.46 3 0.57 

4 0.63 4 0.50 4 0.64 

5 0.56 5 0.50 5 0.39 

6 0.47 6 0.63 6 0.52 

7 0.55 7 0.56 7 0.39 

8 0.39 8 0.67 8 0.63 

9 0.46 9 0.48 9 0.65 

10 0.59 10 0.43 10 0.51 

مع  السابق أن جميع عبارات المقياس قد أظهرت داللة إحصائية (7)جدول يتضح من 

بارات عوفي ضوء ذلك لم يتم حذف أي عبارة من  (0.01)البعد الذي تنتمي إليه عند مستوى 

 ( بسبب عدم ارتباطها مع البعد المنتمية إليه في المقياس.30المقياس الثالثون )

لية ة الكاألبعاد: تم حساب معامالت االرتباط بين درجات أبعاد المقياس وبين الدرج اتساق

 للمقياس
 (8جدول )

 بعاد مقياس االتجاه نحو مادة العلوم والمقياس ككلمعامالت االرتباط بين أ

 الداللة اإلحصائية المقياس ككل البعد

 دال  0.61 االول

 دال 0.47 الثانى

 دال 0.66 الثالث

 جاه نحوالسابق أن جميع معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس االت (8جدول )يتضح من 

 .(0.01)مادة العلوم وبين المقياس ككل دالة إحصائياً عند مستوى 

 بعادألكل بعد من  تم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ حساب معامالت ثبات المقياس: -

( اآلتي هذه 9جدول )مقياس االتجاه نحو مادة العلوم والمقياس ككل. ويوضح 

ة أبعاد المقياس والمقياس ككل تتمتع بدرجأن جميع ، حيث يتضح منه امالتالمع

 عالية  من الثبات.
 (9جدول )
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 معامالت ثبات "الفا كرونباخ " لمقياس االتجاه نحو مادة العلوم وأبعاده

 معامل الثبات البعد

 0.71 االول

 0.79 الثانى

 0.76 الثالث

 0.85 المقياس ككل

لمقياس بعد التأكد من صالحية ا لمقياس االتجاه نحو مادة العلوم:الصورة النهائية  –ي 

اآلتي ول الجد ويوضح (9ملحق )في صورته النهائية ُمعََداً وضبطه إحصائياً، أصبح المقياس 

                                      في صورته النهائية. االتجاه نحو مادة العلوممقياس مواصفات 

 (10جدول )
 مقياس االتجاه نحو مادة العلوممواصفات 

أرقام العبارات  العبارات أبعاد المقياس

 الموجبة

أرقام العبارات 

 السالبة

عدد 

 العبارات 

الوزن 

 النسبي

الدرجة 

 العظمى

 االتجاه نحو

دراسة مادة 

 العلوم

  1من 

 10إلى 

1  ،3  ،5  ،

7 ،9 

2  ،4  ،6  ،

8 ،10 

10 33.33 

% 

30 

االتجاه نحو 

األنشطة 

 العلمية

  11من 

 20إلى 

11  ،13  ،

15 ،17  ،19 

12  ،14  ،

16 ،18  ،20 

10 33.33 

% 

30 

االتجاه نحو 

 معلم العلوم

  21من 

 30إلى 

21  ،23  ،

25 ،27  ،29 

22  ،24  ،

26، 28  ،30 

10 33.33 

% 

30 

عبارة  15 المجموع             

 موجبة

عبارة  15

 سالبة

  عبارة 30

  00% 

 درجة   90

 %100 % 50 % 50 النسبة            

في صورته  السابق أن مقياس االتجاه نحو مادة العلوم( 10جدول )يتضح من 

التساوي بالعبارات  وزعتاختيارات ، و تل عبارة ثالثة ( عبارة، لك30ون من )النهائية تكَّ 

 قُسمتو % 33.33( عبارات بنسبة 10)نصيب كل بُعد  كانألبعاد الثالثة للمقياس بحيث على ا

اس مكوناً ( عبارات سالبة ليصبح المقي5( عبارات موجبة، و )5العبارات داخل كل بُعد إلى )

 ( عبارة سالبة.15( عبارة موجبة و )15من )

 ً  ق تجربة البحث:: تطبيرابعا
 يقبعد استكمال اإلجراءات األساسية للتخطيط لتطبيق تجربة البحث، جرى التطب

 الفعلي وفقاً للخطوات اآلتية:

بية القبلي ألدوات البحث على أفراد عينة البحث في المجموعتين التجري التطبيق -1

دء والضابطة للتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة في المتغيرات التابعة قبل الب

 تين(و لذلك تم استخدام اختبار "ت" لمجموعتين غير مرتبطتين )مستقل بالمعالجة.

Independent-sample T Test   وباستخدام برنامج SPSS  كانت النتائج كما

 هي موضحة فيما يلى:
 (11دول )ج

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بين مجموعتى الدراسة



 تالميذ الصف الرابع االبتدائياستخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية لدى 

.......................................... 

- 1555 - 

 التجريبية والضابطة في التطبيق القبلى الختبار المفاهيم الكونية

 المستوى

 المجموعة التجريبية

 30ن = 

 المجموعة الضابطة

 30ن = 
 درجة 

 الحرية

 قيمة "ت"

 المحسوبة

 االحتمال

 المناظر 
 ع م ع م

 2.37 5.26 2.47 5.43 التذكر

58  

0.27 0.79 

 0.20 1.29 2.75 7.10 2.00 6.30 الفهم

 0.07 1.88 1.31 3.23 1.30 2.60 التطبيق

 0.30 1.05 5.28 15.60 3.99 14.33 الكل

" ت" المحسوبة لكل مستوى من  السابق أن  قيم (11)جدول يتضح من معطيات  

وقيم   (،1.05، 1.88، 1.29، 0.27مستويات االختبار واالختبار ككل كانت على الترتيب ) 

ستوى م( وجميعها أكبر من 0.30، 0.07، 0.20، 0.79االحتمال المناظر للكل منهم كانت ) 

تى ات مجموععدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درج ذلك( مما يعنى 0.05)

عنى يدروه بوهذا  المفاهيم الكونيةالدراسة التجريبية والضابطة في التطبيق القبلى الختبار 

 .تكافؤ مجموعتى الدراسة على اختبار المفاهيم الكونية ككل ومستوياته الثالثة
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 (12جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بين مجموعتى الدراسة

 التجريبية والضابطة في التطبيق القبلى لمقياس االتجاه نحو مادة العلوم

 البعد

 المجموعة التجريبية

 30ن = 

 المجموعة الضابطة

 30ن = 
 درجة 

 الحرية

 قيمة "ت"

 المحسوبة

 االحتمال

 المناظر 
 ع م ع م

 4.21 23.70 2.89 23.96 االول

58 

0.29 0.78 

 0.72 0.36 4.31 22.23 4.98 21.80 الثانى

 0.91 0.11 5.22 23.03 3.95 23.16 الثالث

 0.99 0.01 12.26 68.96 9.87 68.93 الكل

بعاد قيم " ت" المحسوبة لكل بعد من أ  السابق أن (12)جدول يتضح من معطيات  

حتمال (،  وقيم اال0.01، 0.11، 0.36، 0.29المقياس والمقياس ككل كانت على الترتيب ) 

( مما 0.05( وجميعها أكبر من مستوى )0.99، 0.91، 0.72، 0.78المناظر لكل منهم كانت ) 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعتى الدراسة ذلكيعنى 

عنى روه يوهذا بداالتجاه نحو مادة العلوم  بطة في التطبيق القبلى لمقياسالتجريبية والضا

 ة.بعاده الثالثككل وأتكافؤ مجموعتى الدراسة على مقياس االتجاه نحو مادة العلوم 

 : تنفيذ تجربة البحث  -2

مع بداية تدريس الوحدة الثانية لمجموعتين التجريبية والضابطة تم البدء بالتدريس ل 

م بواقع ثالث حصص 2017/2018الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  "الكون" في

لمجموعتين، دقيقة. وقد استغرق تدريس الوحدة ثالثة أسابيع لكال ا 45أسبوعياً مدة كل منها 

ً وتم خاللها تدريس المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية  دليل لفقا

ه إلى أن شارة. وتجدر اإلنما درست المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادةالمعلم المعد لذلك، بي

ذلك تم تخصيص حصة إضافية لتالميذ المجموعة التجريبية قبل التدريس باالستراتيجية و

تعريف لاءات بهدف تعريف التالميذ على االستراتيجية قبل استخدامها، كما تم عقد عدد من اللق

 ة تطبيقوآلي الستراتيجية المراد اتباعها وبحث كيفية تنفيذ الحصصمعلمة العلوم المتعاونة با

 البرمجية.بالخاص  C.Dاالستراتيجية، كما تم تزويدها بدليل المعلم مرفقاً به القرص المدمج 

ً الستراتيجية المفاهيللمجموعة التجريبية وخالل تدريس المعلمة المتعاونة  ونية م الكرتوفقا

تظر ن التالميذ تتفاعل بشكل إيجابي مع االستراتيجية حيث تنرصدت عدة مالحظات وهي أ

 ا بينهم في حل أوراق العمل بشكل مثمر. وتتعاون فيم C.Dعرض 

التطبيق البعدي ألدوات البحث على أفراد عينة البحث في المجموعتين التجريبية  -3

والضابطة وذلك بعد االنتهاء من التدريس، ومن ثم تم رصد الدرجات ومعالجتها 

ً باستخدام البرنامج اإلحصائي   Statistical Package for Socialإحصائيا

Science- SPSS. 

 ً  : نتائج البحث ويشمل ذلك:خامسا
 :تحليل النتائج وتفسيرها -1

 ةوحد تدريس يف الكرتونية المفاهيم استراتيجية استخدام أثر : مابالسؤالالنتائج المتعلقة  )أ(

 االبتدائي؟ الرابع الصف تالميذ لدى الكونية المفاهيم اكتساب على" الكون"

ً عند مستوى  يوجد فرق" لإلجابة عن هذا السؤال صيغ الفرض اآلتي:   ≥دال إحصائيا

بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية )التي درست وحدة الكون باستخدام  (0.05)
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استراتيجية المفاهيم الكرتونية( ودرجات أفراد المجموعة الضابطة )التي درست نفس الوحدة 

وذلك لصالح أفراد  المفاهيم الكونيةتحصيل بالطريقة المعتادة( في التطبيق البعدي الختبار 

 المجموعة التجريبية ".

وللتحقق من صحة ذلك الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمجموعتين غير مرتبطتين 

كانت  SPSS، وباستخدام برنامج  "Independent-sample T Test)مستقلتين( "

 النتائج كما هي موضحة فيما يلى:
 (13جدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بين مجموعتى الدراسة 

 التجريبية والضابطة في التطبيق البعدى الختبار المفاهيم الكونية

 المستوى

 المجموعة التجريبية

 30ن = 

 المجموعة الضابطة

 30ن = 
 درجة 

 الحرية

 قيمة "ت"

 المحسوبة

 االحتمال

 المناظر 
 ع م ع م

 1.58 8.63 1.67 10.56 التذكر

58 

4.59 0.000 

 0.000 7.45 1.88 11.46 2.08 15.30 الفهم

 0.000 6.58 1.30 5.43 1.32 7.66 التطبيق

 0.000 7.58 3.76 25.53 4.37 33.53 الكل

" ت" المحسوبة لكل مستوى من  يتضح من معطيات الجدول السابق أن  قيم 

قيم و(، 7.58، 6.58، 7.45، 4.59مستويات االختبار واالختبار ككل كانت على الترتيب )

ير ذلك ( مما يش0.05من مستوى ) ( وجميعها أقل0.000االحتمال المناظر ألي منهم كانت ) 

جريبية فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعة الدراسة الت وجود إلى

ككل  ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدى الختبار المفاهيم الكونية

، 7.66، 15.30، 10.56) ومستوياته الثالثة لصالح متوسطات درجات المجموعة التجريبية

، 5.43، 11.46، 8.63كبر من متوسطات المجموعة الضابطة ) ( والتي كانت بدروها أ33.53

25.53) 

ف على حجم أثر استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية في إكساب التالميذ المفاهيم وللتعر

  :، وذلك باستخدام المعادلة اآلتيةEta-Squareالكونية تم حساب  قيمة مربع إيتا 

 مربع إيتا =
 2ت

 درجة الحرية+ 2ت

 ة:في ضوء المعايير اآلتيويتم الحكم على قيمة مربع ايتا 

 حجم أثر ضعيف   . 0.06قل من وحتى أ 0.01

 حجم أثر متوسط        0.14قل وحتى أ 0.06

 حجم أثر قوى                أو أكثر  0.14

حالة  وقد تم اختيار حساب مربع ايتا للتعرف على حجم األثر نظراً لمناسبتها في 

يس يق ( أن حجم األثر8، 2004سالمة ) ( و135، 1997اختبار "ت" حيث يوضح السعيد )

 ختبارتأثير المتغير المستقل في المتغير التابع. ويعتمد حساب حجم األثر على نوع اال

ة عادلاإلحصائي؛ حيث يتم حساب حجم األثر المقابل لكل اختبار إحصائي باستخدام الم

 :ائج كما هي موضحة بالجدول اآلتيوبتطبيق المعادلة السابقة كانت النت المناسبة.
 (14جدول )

 استراتيجية المفاهيم الكرتونية في المفاهيم الكونية استخدام حجم أثر 
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 قيمة "ت" المستوى
 درجة

 الحرية

 مربع

 ايتا
 الداللة

 4.59 التذكر

58 

 قوى 0.27

 قوى 0.49 7.45 الفهم

 قوى 0.43 6.58 التطبيق

 قوى 0.50 7.58 الكل

تيجة الن قبول الفرض األول للبحث. ويمكن أن تُعزى هذه وفي ضوء النتائج السابقة تم

 أدى إلى:أن استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية إلى 

 يات إثارة دافعيتهم للتعلم خاصة وأن الشخصية التعلم لدى التالميذ وز عمليتحف

دى مما أ الكرتونية المستخدمة هي من الشخصيات المعروفة والمحببة لدى األطفال

 إلى زيادة تركيزهم فيما تعرضه هذه الشخصيات الكرتونية والتفاعل معها.

  ية لكوناخلق بيئة واسعة أمام التالميذ للمناقشة الحرة وعرض أفكارهم عن المفاهيم

 حتى وإن كانت غير صحيحة ألن البعض من مع عدم الخجل منها أو التحفظ عليها

 ض نفس األفكار.شخصياتهم الكرتونية المحببة قد يعر

  ًز تحفيلتكوين المفاهيم الكونية لدى تالميذ المجموعة التجريبية بشكل أكبر نظرا

اصة الخ عملية التفكير لديهم لمالئمة استخدام هذه االستراتيجية للمرحلة الدراسية

 18-8ن محيث إن مرحلة تكوين البناء المفاهيمي تقع في المرحلة العمرية بالتالميذ 

 عام.

 فيذ ت تنالتدريجي للمفاهيم الكونية لدى التالميذ وذلك من خالل تسلسل خطوا البناء

استراتيجية المفاهيم الكرتونية من خالل عرض المفهوم بواسطة الشخصيات 

ات جموعالكرتونية ثم إتاحة الفرصة للتالميذ للتفكير في المفهوم ثم ترتيبهم في م

الكرتونية حول المفهوم ثم لمناقشة أفكارهم وتصوراتهم وتصورات الشخصيات 

عرض كل مجموعة للتصور الصحيح عن المفهوم ومناقشته مع بقية المجموعات 

  بالفصل وصوالً إلى المفهوم الصحيح والتأكيد عليه.

 ها م فيالتركيز على إيجابية التلميذ ونشاطه من خالل عملية معرفية نشطة ال تُقَد

 ه لبنائها.المعرفة بصورة مباشرة للتلميذ وإنما يَُوج

  تخدمةمن خالل أوراق العمل والفيديوهات المسمخاطبة أكثر من حاسة لدى التالميذ 

يتعلم يذ لتيجية المفاهيم الكرتونية مما أدى ذلك إلى إتاحة الفرصة لكل تلماسترا في

  باألسلوب المناسب له.

 & Ekiciعديد من الدراسات السابقة كدراسةهذا وتتفق هذه النتيجة مع نتائج ال

Others , 2007 ; Akamca & Others, 2009 ; Chin & Teou, 2009 ; 

Kabapinar, 2009 ;  ،مما يدل على فعالية استخدام استراتيجية المفاهيم   2014الربيعان

بينما تختلف مع نتائج  الكرتونية الكتساب وتنمية المفاهيم العلمية المختلفة لدى التالميذ.

 . Birisci & Metin, 2010دراسة 

 تدريس يف الكرتونية المفاهيم استراتيجية استخدام أثر ما)ب( النتائج المتعلقة بالسؤال: 

 بتدائي؟اال الرابع الصف تالميذ لدى العلوم مادة نحو االتجاه تنمية على" الكون" وحدة
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ً عند مستوى "ولإلجابة عن هذا السؤال صيغ الفرض اآلتي:   ≥يوجد فرق دال إحصائيا

تخدام بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية )التي درست وحدة الكون باس (0.05)

حدة س الواستراتيجية المفاهيم الكرتونية( ودرجات أفراد المجموعة الضابطة )التي درست نف

فراد أصالح لبالطريقة المعتادة( في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو مادة العلوم، وذلك 

 ."ريبيةالمجموعة التج

وللتحقق من صحة ذلك الفرض تم استخدام اختبار "ت" لمجموعتين غير مرتبطتين 

كانت  SPSS، وباستخدام برنامج  "Independent-sample T Test)مستقلتين( "

 النتائج كما هي موضحة فيما يلى:
 (15جدول )

 الدراسة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق بين مجموعتى

 التجريبية والضابطة في التطبيق البعدى لمقياس االتجاه نحو مادة العلوم

 البعد

 المجموعة التجريبية

 30ن = 

 المجموعة الضابطة

 30ن = 
 درجة 

 الحرية

 قيمة "ت"

 المحسوبة

 االحتمال

 المناظر 
 ع م ع م

 2.14 23.13 4.66 27.13 االول

58 

4.26 0.000 

 0.000 6.53 3.83 21.30 2.40 26.70 الثانى

 0.000 6.47 3.11 22.43 2.19 26.93 الثالث

 0.000 7.99 7.10 66.86 3.35 80.76 الكل

"ت" المحسوبة لكل بعد من أبعاد  يتضح من معطيات الجدول السابق أن  قيم 

حتمال (،  وقيم اال 7.99، 6.47، 6.53، 4.26المقياس والمقياس ككل كانت على الترتيب )

ى وجود ( مما يشير ذلك إل0.05( وجميعها أقل من مستوى )0.000المناظر ألي منهم كانت ) 

 ة و متوسطاتفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعة الدراسة التجريبي

عاده ل وأبدرجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدى لمقياس االتجاه نحو مادة العلوم كك

(  80.76، 26.93، 26.70، 27.13الثالثة لصالح متوسطات درجات المجموعة التجريبية )

، 22.43، 21.30، 23.13والتي كانت بدروها أكبر من متوسطات المجموعة الضابطة ) 

66.86) 

ادة حو منلتعرف على حجم أثر استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية في االتجاه ول

ول ائج كما هي موضحة بالجدوكانت النت ،Eta-Squareالعلوم تم حساب قيمة مربع إيتا 

 اآلتي:
(61جدول )  

 حجم أثر استراتيجية المفاهيم الكرتونية في االتجاه نحو مادة العلوم

 قيمة "ت" البعد
 درجة

 الحرية

 مربع

 ايتا
 الداللة

 4.26 االول

58 

 قوى 0.24

 قوى 0.42 6.53 الثانى

 قوى 0.42 6.47 الثالث

 قوى 0.52 7.99 الكل
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ه يمكن أن تُعزى هذ و للبحث. النتائج السابقة تم قبول الفرض الثانيوفي ضوء

 :أنالنتيجة إلى 

 وى  لمحتااستراتيجية المفاهيم الكرتونية التي قدمت  التفاعل اإليجابي بين التلميذ و

"وحدة الكون" بأسلوب مختلف وغير تقليدي أدى إلى كسر الملل الذي يصاحب طرق 

اد ى أفرتكوين اتجاه إيجابي نحو مادة العلوم لد مما أدى ذلك إلى التدريس التقليدية

 المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي.

 ونت ما كمم الكرتونية هي استراتيجية استخدمها التالميذ ألول مرة استراتيجية المفاهي

ن تكوي للتعلم وبالتالي قد يكون أدى ذلك إلى لجذب والتشويق واإلثارةعناصر الديهم 

 اتجاهات إيجابية لديهم نحو مادة العلوم.

  جية يستراتالتي تم اختيارها واستخدامها خالل االمحببة للتالميذ والشخصيات الكرتونية

يجابي اه إالمفاهيم الكرتونية عملت على زيادة متعة التعلم مما أدى ذلك إلى تكوين اتج

 نحو مادة العلوم لدى التالميذ.

 ة أدى تونيالدمج بين استخدام أوراق العمل والفيديوهات خالل استراتيجية المفاهيم الكر

ً َكَون ذلك اتإلى زيادة اهتمام التالميذ و زيادة دافعيتهم لتعلم العلوم مما  اً نحو  إيجابيجاها

 المادة لديهم.

 & Kaptanهذا وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة كدراسة 

Izgi, 2014  Oren & Meric, 2014  بينما تختلف مع نتائج دراسةEvrekli & 

Others, 2011  العلوم.التي لم ترصد فروقاً ذات داللة إحصائية في اتجاهات التالميذ نحو 

 ئياالبتدا لرابعا الصف تالميذ درجات بين االرتباطية العالقة مابالسؤال: )ج( النتائج المتعلقة 

 القياس في العلوم مادة نحو االتجاه مقياس في درجاتهم و الكونية المفاهيم تحصيل اختبار في

 البعدي؟

لة توجد عالقة ارتباطية موجبة دا" ولإلجابة عن هذا السؤال صيغ الفرض اآلتي:

 ار المفاهيمبين درجات تالميذ الصف الرابع االبتدائي في اختب (0.05) ≥إحصائياً عند مستوى 

 ."الكونية و درجاتهم في مقياس االتجاه نحو مادة العلوم في القياس البعدي

 Pearson معامل ارتباط بيرسون "وللتحقق من صحة ذلك الفرض تم استخدام 

correlate وباستخدام برنامج ،SPSS :كانت النتائج كما هي موضحة فيما يلى 
 (17جدول )

ق لتطبياقيم معامل ارتباط بيرسون بين متوسط درجات تالميذ مجموعة الدراسة التجريبية في 

 مالبعدى الختبار المفاهيم الكونية ومتوسط درجاتهم على مقياس االتجاه نحو مادة العلو

 المقياس       

 

 

 االختبار

 االتجاه نحو مادة العلوم

 المجموعة التجريبية

 30ن = 

 المجموعة الضابطة

 30ن = 

 االحتمال المناظر معامل االرتباط االحتمال المناظر معامل االرتباط

 0.19 0.25 0.48 0.12 المفاهيم الكونية
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يتضح من معطيات الجدول السابق أن قيمة معامل االرتباط بين متوسطى  

درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعدى الختبار المفاهميم الكونية ومقياس 

االتجاه نحو مادة العلوم وكذلك قيمة معامل االرتباط بين متوسطيهما في المجموعة الضابطة 

( وهما 0.19، 0.48( وقيمتى االحتمال المناظر لكل منهما )0.25، 0.12كانت على الترتيب )

( مما يعنى انعدام االرتباط بين متوسطى درجات التالميذ على أداتي 0.05أكبر من مستوى )

 ضابطة. و الشكل التالى يوضح ذلك:الدراسة لكل من المجموعتين التجريبية وال
 (3شكل )

 س لدى مجموعتي الدراسةقيم معامل االرتباط بين االختبار والمقيا

ويمكن أن تُعزى هذه  وفي ضوء النتيجة السابقة تم رفض الفرض الثالث للبحث.

مما أدى إلى قصر الفترة الزمنية الالزمة لتدريب النتيجة إلى قصر فترة المعالجة التجريبية 

 التالميذ على استخدام االستراتيجية.

 تقديم التوصيات والمقترحات: -2

  التوصيات :
 بحث الحالي توصي الباحثة باآلتي:ضوء نتائج الفي 

 ي مة فالتأكيد على تضمين استراتيجية المفاهيم الكرتونية كأحد االستراتيجيات الها

 تدريس العلوم.

  ام ستخداضرورة توجيه انتباه القائمين على برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة ألهمية

 ا.الوسائل والتقنيات التي تتيح تطبيقهاستراتيجية المفاهيم الكرتونية وتوفير 

  م استراتيجية المفاهي وتشجيعهم على استخدامأثناء الخدمة تدريب معلمي العلوم

طواتها ا وخالكرتونية أثناء تدريسهم لمادة العلوم بما يشمل ذلك توضيح أهميتها وفوائده

 وتقييمها.

 ثناء أنية ة المفاهيم الكرتومتابعة مشرفي العلوم للمعلمين للتطبيق الفعلي الستراتيجي

 تدريس العلوم.

 وكيفيةونيةتضمين أدلة المعلم الخاصة بمادة العلوم استخدام استراتيجية المفاهيم الكرت ، 

 تكوين المفاهيم العلمية التي يمكن تنميتها من خالل استخدامها.
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 يم ة المفاهتيجيتنمية اتجاهات التالميذ االإيجابية نحو مادة العلوم من خالل استخدام استرا

 الكرتونية.

  يلها أوالً تعد واالهتمام بتقويم اتجاهات التالميذ نحو مادة العلوم بصفة مستمرة لمعالجتها 

 بأول الستمرار دافعية التالميذ لدراسة مادة العلوم.
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  المقترحات:
 رح الباحثة إجراء البحوث اآلتية:في ضوء ما سبق تقت

  لفة.ة مختالمفاهيم الكرتونية في مناهج العلوم بمراحل دراسيدراسة فاعلية استراتيجية 

 خرى األ إجراء دراسات تقيس فاعلية استراتيجية المفاهيم الكرتونية في مجاالت العلوم

 المختلفة مثل الكيمياء والفيزياء والجيولوجيا واألحياء.

 مي لعلفكير ادراسة فاعلية االستراتيجية في تنمية أنواع مختلفة من التفكير مثل الت

 والتفكير اإلبداعي والتفكير المنظومي والتفكير البصري.

  لعلم افي تنمية عمليات إجراء دراسات تقيس فاعلية استراتيجية المفاهيم الكرتونية

 األساسية والتكاملية.

 ارة دراسة فاعلية استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تنمية بعض المهارات مثل مه

 .واتخاذ القرار اف وحل المشكالتاالستقصاء واالستكش

 لبيئة افي  دراسة أثر استخدام استراتيجية المفاهيم الكرتونية على متغيرات مختلفة هامة

 تلفةالمدرسية بشكل عام قد تؤثر بصورة أو بأخرى على تدريس المواد الدراسية المخ

 ذلك. مثل مواجهة سلوك العنف، التنمر، األنانية ، التمييز والعنصرية وما إلى
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 .2والدراسات التربوية، جامعة القاهرة : دار النشر للجامعات، ط 

اءات في في تنمية التحصيل وبعض أنواع الذك (. المدخل المنظومي2012أحمد، آمال سعد سيد. ) -
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 العربي.
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ا تكنولوجيلصرية تنمية مهارات تقييم برامج الكمبيوتر التعليمية. تكنولوجيا التعليم، الجمعية الم
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رحلة يذات المى تلمالمفهوم على أنماط التفاعالت االجتماعية وفهم المفاهيم العلمية وطبيعة العلم لد

 .203 – 145،   205التدريس، العدد االبتدائية، مجلة دراسات في المناهج وطرق 
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 لعلومالقصة على التحصيل العلمي والتفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الخامس األساسي في ا

 .385 – 350، يوليو، 2واتجاهاتهم نحوها. العلوم التربوية، العدد الثالث، الجزء 
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دار الفكر  (. علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري. القاهرة: 1979. ) السيد، فؤاد البهي -

 العربي.

ي تنمية ف(. فاعلية نموذج للتعلم قائم على المشروعات  2009الشربيني، أحالم الباز حسن. )  -
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. 2عليم العام. ط (. تدريس العلوم في الت 2004الشهراني، عامر عبد هللا ، و السعيد، سعيد محمد. )  -

 الرياض: مطبعة جامعة الملك سعود.

، الهيئة علم النفس (. االتجاهات النفسية وكيفية تغييرها. مجلة 1990الطواب، سيد محمود. )  -
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358 – 389. 

رتونية في (. أثر استراتيجية المفاهيم الك 2016الكبيسي، عبد الواحد، و المشهداني، هند. )  -

ة جامع التحصيل والتواصل الرياضي لدى طالبات المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات، مجلة
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يل طالب (. أثر استراتيجية المفاهيم الكرتونية في تحص 2016الكبيسي، ياسر عبد الواحد. )  -

، نفسيةالصف األول متوسط في مادة الجغرافيا وتفكيرهم البصري، مجلة البحوث التربوية وال

 .290 – 263،  50العدد 

 تقييمها. رسالةو(. برمجيات الحاسوب التعليمية ومعايير إنتاجها  2002المناعي، عبد هللا سالم. )  -

 .111 -106ية، سلطنة عُمان، الترب

إللكتروني (. التعليم ا 2005الموسى، عبد هللا عبد العزيز، و المبارك، أحمد عبد العزيز. )  -

 )األسس والتطبيقات(. الرياض: مؤسسة شبكة البيانات، مطابع الحميضي.

 (. رياض األطفال، القاهرة: دار الفكر العربي. 2003الناشف، هدى محمد. )  -

ي تدريس ف(. المدخل  2002مد عبد الرحمن ، و عبد الهادي، منى ، و راشد، علي. ) النجدي، أح -

الكتاب ي التربية وعلم النفس،سلسلة المراجع فتدريس العلوم في العالم المعاصر". "ومالعل

 العربي.الفكر .القاهرة :دار4

 -لمعاصراالعالم العلوم في (. تدريس  2003النجدي، أحمد، وعبد الهادي،منى، و راشد، علي. )  -

 . 1 طأساليب و استراتيجيات حديثة في تدريس العلوم. القاهرة: دار الفكر العربي. طرق و

دة من وجهة (. مواصفات برمجيات الحاسب التعليمية الجي 2012الهدلق، عبد هللا عبد العزيز. )  -

تربوية م الالعلو نظر التربويين السعوديين و تصميم أنموذج لتقويمها. مجلة جامعة الملك سعود،

 .463 -423(،  2)  24والدراسات اإلسالمية، الرياض، 

يم على أثر استخدام إستراتيجية خرائط المفاه (. 2001مي، عماد الدين عبد المجيد.) الوسي -

مملكة وسطة بالالمت التحصيل واالحتفاظ بالتعليم وتنمية االتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة

رق الجمعية المصرية للمناهج وط دراسات في المناهج وطرق التدريس،ودية. العربية السع

 153 – 106نوفمبر،  75دريس،العدد الت
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 ي القائم على(. فاعلية استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراض 2014بدير، شاهنده محمود محمود. )  -

حو مادة جاه نالبصري واالتالتعلم الذاتي في تدريس العلوم على التحصيل المعرفي وتنمية التفكير 

 هاج.العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي. رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة سو

علم النفس. (. مناهج البحث في التربية و 1990جابر، جابر عبد الحميد، و كاظم، أحمد خيري. )  -

 القاهرة: دار النهضة العربية.

ر (. التعلم والتدريس من منظو 2003الحميد. )  زيتون، حسن حسين، و زيتون، كمال عبد -

 . 1النظرية البنائية. القاهرة: عالم الكتب. ط 

لنشر ل. األردن، َعَمان: دار الشروق 2(. أساليب تدريس العلوم. ط  2004زيتون، عايش. )  -

 والتوزيع.

 ق.رو. األردن، عمان: دار الش7(. أساليب تدريس العلوم. ط 2013زيتون، عايش محمود. )  -

: المكتب (. تدريس العلوم من منظور البنائية. اإلسكندرية 2000زيتون، كمال عبد الحميد. )  -

 العلمي للبحوث.

ي "مفاهيم (. تكنولوجيا التعليم و مصادر التعلم اإللكترون 2009سرايا، عادل السيد محمد. )  -

 .2. الرياض: مكتبة الُرشد، الطبعة 2نظرية وتطبيقات عملية". الجزء 

العلوم،  (. المرشد في تدريس 1992الَّم، سالَّم سيد أحمد ، و سالَّم، صفية محمد أحمد ) س -

 الرياض: دار العبيكان للطباعة.

م، علي عبد العظيم، و غازي - جيتي خريطة (. أثر استخدام استراتي 2008، إبراهيم توفيق. ) سالَّ

مفاهيم يل الالداللة، وتحليل السمات الداللية في تعليم القراءة الموجه نحو المفاهيم على تحص

ميذ دى تالالعلمية، واالتجاه نحو دراسة العلوم، واستراتيجيات استيعاب المقروء، ومهاراته ل

 .212 -141(، 2) 11ة التربية العلمية، الصف الثاني اإلعدادي. مجل

ة وية.المجل(.الداللة اإلحصائية والداللة العلمية في البحوث الترب2004سالمة،حسن علي حسن.)  -

 14-1، 20التربوية، كلية التربية بسوهاج.جامعة جنوب الوادي،العدد

،  1، العدد 12المجلدمجلة التربية العلمية،  (. اختبار المفاهيم الكبرى.2009سليم، محمد صابر.) -

1-16. 

ي تدريس ف(. فعالية استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة  2010صقر، محمد حسين سالم. )  -

لدى  لعلوماالعلوم في تنمية التحصيل ومهارات عمليات العلم والتفكير اإلبداعي واالتجاه نحو 

 .168 -115، يونيه، (2) 13تالميذ الصف الرابع االبتدائي، مجلة التربية العلمية، 

تعليمية في (. بناء القاعدة العلمية لمصر وروافدها ال2010عبد الجيد، سحر، و عمران، أحمد. ) -

سيوط. معة أالمستقبل. "دراسة في مستقبل تعلم الرياضيات والعلوم". مركز دراسات المستقبل. جا

 .160-81، 15العدد 

ونية في فاعلية استراتيجية المفاهيم الكرت(.  2016عبد الرحمن، أحمد عبد الرشيد حسين. )  -

ميذ دى تاللتصويب التصورات البديلة الخاطئة للمفاهيم الجغرافية وتنمية االتجاه نحو المادة 

 . 338 – 283،  75الصف الرابع االبتدائي، مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، العدد 

هرة: دار دريس العلوم. القااهات الحديثة في تاالتج(.2001م، عبد السالم مصطفى. )عبد السال -

 العربي.الفكر

ورات (. استخدام الرسوم الكرتونية في تعديل التص 2014عبد العال، ريهام رفعت محمد. )  -

لمي ر العالخاطئة لبعض المفاهيم البيئية بمقرر الدراسات االجتماعية وتنمية مهارات التفكي

جمعية جلة الالصف الرابع االبتدائي بجمهورية مصر العربية، مواالتجاه نحو المادة لدى تالميذ 

 .247 -189،   61التربوية للدراسات االجتماعية، العدد 
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ج في تدريس (. إستراتيجية مقترحة للتعلم اإللكتروني الممزو 2009عبد المجيد، ممدوح محمد. )  -

دى طالب لوم لاه نحو دراسة العالعلوم وفاعليتها في تنمية بعض مهارات االستقصاء العلمي واالتج

 .66 – 14نوفمبر،  152المرحلة اإلعدادية. دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد 

 رة.. األردن، َعَمان: دار المسي3(. علم النفس التربوي. ط  2005عدس، عبد الرحمن. )  -

 في تصميم م الذاتي(. أثر استخدام برنامج مقترح وفقاً ألسلوب التعل 2010عزمي، نبيل جاد. )  -

رق هج وطوإنتاج الرسوم المتحركة الكمبيوترية لبعض المفاهيم الفيزيائية. دراسات في المنا

 .64 -14يوليو،  160التدريس، العدد 

سيرة المَعَمان: دار-وأساليب تدريس العلوم. األردن طرق (.2001) عطا هللا، ميشيل كامل. -

 للطباعة والنشر.

دريس (. أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في ت 2010) عقيلي، سمير محمد عقل.  -

فين. لمكفواالعلوم على التحصيل ومهارات ما وراء المعرفة واالتجاه نحو المادة لدى التالميذ 

 .66 -26يناير،  154دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد 

تطبيقاته وربوي والنفسي: أساسياته (. القياس والتقويم الت 2000عالم، صالح الدين محمود. )  -

 وتوجيهاته المعاصرة. القاهرة: دار الفكر العربي.

ار المسيرة د. األردن، عمان: 3(. التربية العلمية وتدريس العلوم. ط 2009علي، محمد السيد. )  -

 للطبع والنشر والتوزيع.

لقاهرة: ا. 11طوالتربيةالعلمية.(. تدريس العلوم 1997م بسيوني،والديب، فتحي.)عميره، إبراهي -

 دار المعارف.

ت التفكير (. فاعلية استخدام نموذج تدريسي في تنمية مهارا 2006عوده، ثناء مليجي السيد. )  -

دية. إلعداالعلمي والتحصيل الدراسي واالتجاه نحو العلوم في ضوء نمط تعلم تالميذ المرحلة ا

 .264 – 217 ،35جامعة طنطا. العدد  –مجلة كلية التربية 

 لى استراتيجيةع(. فعالية استخدام الموديوالت التعليمية القائمة  2014غانم، تفيده سيد أحمد. )  -

ن الكو دروس الفروض والتجارب في تدريس العلوم في تعديل التصورات البديلة في مفاهيم علم

ية لعربالمؤسسة وتنمية االتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي. عالم التربية، ا

 .64 -1كتوبر، أ 15، الجزء األول، السنة 48لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية، العدد 

ر روق للنشالش عليم الصفي. األردن، َعَمان: دار(. سيكولوجية التعلم والت1998امي، يوسف. )قط -

 والتوزيع.

 التوزيع.وان: دار الثقافة للنشر (. حوسبة التدريس. األردن، َعمَ  2011قطيط، غسان يوسف. )  -

 المصرية. (. تدريس العلوم. القاهرة: دار النهضة 1988كاظم، أحمد خيري ، و ذكي، سعد يس. )  -

شر الفجر للن (. اتجاهات حديثة في تعليم وتعلم العلوم. القاهرة: دار 2007مازن، حسام محمد. )  -

 والتوزيع.

حاب للنشر العلوم والتربية العلمية. القاهرة: الس(. تدريس  2011مازن، حسام الدين محمد. )  -

 والتوزيع.

تجاه نحو (. فعالية األنشطة اإلثرائية في تنمية حل المشكالت واال2004محمود، محمد خيري. ) -

لثة، سنة الثاي، المادة العلوم لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي. مجلة البحث التربوي، العدد الثان

25-61. 

ن، َعما األردن: طرق التدريس العامة.(.2002مد، والحيلة، محمد محمود.)حمرعي، توفيق أ -

 1دارالمسيرة. ط

مية التفكير (. فاعلية التدريس باستخدام تاريخ العلم في تن 2008معوض، ليلى إبراهيم أحمد. )  -

دراسات في  المعرفي واالتجاه نحو العلم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، االستداللي والتحصيل

 .93-45،  140المناهج وطرق التدريس، العدد 
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ان للنشر (. الجديد في تعليم العلوم. األردن، عمان: دار الفرق 2001نشوان، يعقوب حسين. )  -

 والتوزيع.
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