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 مستخمص:  

بوسنر لمتغير المفااىيمي لتادريس نموذج استخدام  عمى أثردراسة إلى التعرف تيدف ال       
، واسااتخدمت  المرحمااة االبتدائيااةتالميااذ ل لممفاااىيم العمميااة التصااورات البديمااة العمااوم فااي تعااديل

الباحثة المنيج التجريبي القائم عمى التصاميم بابو التجريباي ذو المجماوعتين، وتكونات العيناة 
( تمميذة بالصف الرابع االبتدائي بمدرسة كفر المنصورة لمتعميم األساسي بإدارة المنيا 72من )

لمجموعااااة التجريبيااااة والمجموعااااة الضااااابطة، وكاناااات أدوات وتاااام تقساااايميم إلااااى مجمااااوعتين، ا
الدراسااة التاااي اسااتخدمتيا الباحثاااة فااي إعاااداد دلياال المعمااام وكراسااة األنباااطة الخاصااة بالتممياااذ 

)ماااان إعااااداد الباحثااااة(، ات البديمااااة اختبااااار التصااااور  و متصااااورات البديمااااةتبخيصااااي لاختبااااار و 
بين متوسطي درجات تالمياذ المجموعاة وتوصمت الباحثة إلى وجود فروق ذو داللة إحصائيا 

 .التصورات البديمةالختبار  التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي
التصااورات البديمااة  -تاادريس العمااوم  –نمااوذج بوساانر لمتغياار المفاااىيمي الكممااات المفتاحيااة: 

 لممفاىيم العممية 
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Abstract: 
      The current study aims to identify the effect of using The Posner 

model of conceptual change to teach science in modifying alternative 

conceptualizations of scientific concepts for primary stage students. 

The researcher used the experimental approach based on  the semi-

experimental design of the two experimental groups. The sample 

included (72) participants of fourth-grade primary pupils at Kafr Al, 

Mansoura School of Basic Education of the Minya Administration. 

hey were divided into two groups, the experimental group and the 

control group. And the study tools that the researcher used were 

preparing the teacher's guide, a Student book, 

a diagnostic test for alternative conceptualizations and an alternative 

conceptualizations test (prepared by the researcher), and the 

researcher found that there are statistically significant differences 

between The mean 

scores of the experimental and control group students in the post 

application of the alternative conceptualizations test. 

Keywords: Posner's model of conceptual change - teaching science - 

alternative perceptions of scientific concepts  
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 المقدمة:
الحالي التقدم العممي والتغير السريع والتطور اليائل في كافة العصر  إن من أىم سمات     

زيادة كبيرة في مجااالت عديادة منياا زيادة في المعرفة العممية مجاالت المعرفة. مما أدى إلى 
الفضاااااء واالتصاااااالت وتكنولوجيااااا المعمومااااات واليندسااااة الوراثيااااة واالستنساااااخ والجينااااات ممااااا 

وىااذا يتطمااب أن يكااون لممدرسااة دورًا ىامااًا فااي مقابمااة ؛ يصااعب عمااى العقاال الببااري اسااتيعابو 
عاداد األ التطاورات المختمفاة كماا  هفاراد القاادرين عماى مساايرة ىاذىذا التطور المعرفي اليائال واع

ويسااتدعي  ،يتطمااب منيااا تطااوير التعماايم الااذي يااؤدي إلااى تنميااة العقااول القااادرة عمااى التفكياار
تطااوير التعماايم أن نعيااد النظاار فااي طريقااة تفكياار التالميااذ )أمينااة ساايد الجناادي ومنياار موسااى 

 (.    363، 1002صادق ، 
العممياااة عماااى ضااارورة تعمااام المفااااىيم العممياااة بطريقاااة صاااحيحة، وأصاااب  وتؤكاااد التربياااة      

اكتساب الطالب ليذة المفاىيم ىدفًا رئيسيًا لمتربية العممية فاي جمياع مراحال التعمايم المختمفاة، 
صاورة ساميمة. ة التاي تفياد فاي فيام ىيكماو العاام بفاأساسايات العمام والمعر حيث أنياا تعتبار مان 

 (2111مينة السيد الجندي، )منى عبد الصبور بياب وأ
 ،مية المتعممعاولقد ظيرت الفمسفة البنائية كفمسفة تيتم بطبيعة عممية التعميم والتعمم وف       

وأن التعمم يحدث عندما يغير المتعمم من مفاىيمو السابقة وذلك عن طريق اكتساب معمومات 
جديااادة أو إعاااادة تنظااايم البنااااء المعرفاااي لاااو حياااث تفتااارض ىاااذه النظرياااة أن الماااتعمم يساااتقبل 

بمعموماتو وأفكاره الموجودة في بنيتو العقمية  المعمومات أواًل عن طريق حواسو ثم يقارنيا ثانية
لاااااو معناااااى الذات نفاااااس يعااااادليا إذا اقتضاااااى األمااااار ذلاااااك ثااااام أخيااااارًا يبناااااى تفسااااايرات لياااااا ثااااام 

(Appleton,1997,303) ،(Leslie, Rodger & Janet, 2004,125). 
ميم في إبطال اإلفتراض القائل بأن التمميذ يأتي إلى حجرة الدراسة وعقمو  دور  ولمبنائية     
د أن التمميااذ ياااأتي إلااى حجااارة كااؤ وتالمدرساااة،  بيضاااء ياااتم حبااوىا وتبااكيميا كماااا تااراه ةصاافح

التاي تحايط  ةباالظواىر الطبيعياوتصورات عان المفااىيم العممياة المرتبطاة ر الدراسة ولديو أفكا
 الظااىرة، ىاذهمك التصورات قد تتعارض ماع التصاور العمماي الاذي يقارره العممااء حاول تو  بو،
عباد )كماال  (Alternative Conceptions)عمييا التصورات البديمة  قالتصورات يطم هىذ

ويوجاااو ىاااذا نظااار الميتماااين بالتااادريس إلاااى احتمالياااة وجاااود  (.116 ، 1001 ،زيتاااونالحمياااد 
وذلااك إلنيااا  الصااحيحة،تصااورات بديمااة فااي عقاال الطالااب قااد تعااوق اكتساااب المفاااىيم العمميااة 

 معيا.تتعارض 
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لبديماة منياا المعتقادات السااذجة وىناك العديد من المصاطمحات التاي تعبار عان التصاورات ا  
Naïve Beliefs  او األفكاااااار الخاطئاااااةErroneous Ideas التصاااااورات القبمياااااة  أو
Preconceptions  العفاوي  االساتداللأوSpontaneous Reasoning  أو األطار البديماة

Alterative Framework  أو األفكااار البديمااةAlterative  Ideas  أو المعرفااة الساااذجة
Naive  Knowledge   أو التصورات الخاطئةMisconceptions   أو عموم األطفال   

Children's Science أو تفكيار التالمياذPupils reasoning  أو األسااليب العفوياة فاي ،
 Mini theories، أو النظريات المصغرة  Spontaneous ways of reasoningالتفكير 

: 9، 1994 الحمياااد،أباااو الفتاااوح وعايااادة عباااد  حمااادي، أو الفيااام األول ، والفيااام السااااذج.  )
)كماااال عباااد الحمياااد زيتاااون ،  (،288، 1995)عباااد الساااالم مصاااطفى عباااد الساااالم ،  (،15

 ,Chambers &Andre)،  (51،  2005( ، )عبد الرزاق مختار محماود ،227، 2002

1997). 
( التصاورات الخاطئاة بأنياا 151، 2009ولقد عارف عباد الساالم مصاطفى عباد الساالم )    

وليا معناى عناد التالمياذ  العممية،عبارة عن أفكار التالميذ ومعتقداتيم عن المفاىيم والظواىر 
كماا تعارف بأنياا  العممياة،يخالف المعنى الذي يقبمو المتخصصون في تدريس العموم والتربياة 

لممفااىيم والظااواىر  لمفااىيم التاي توجاد لادى الماتعمم وتخاالف التفسايرات العممياةىاي األفكاار وا
 (. 73، 2001المقبولة من قبل العمماء )السعيد جمال عثمان ،  العممية
إلاى أن التصاورات البديماة  (Sencar & Erylimaz, 2004 , 606:607)كماا يباير      

وثابتااااة ومقاومااااة لالختفاااااء بااااالر م ماااان  Tenaciousالتااااي تكااااون بحااااوزة التالميااااذ متماسااااكة 
بااال تعاااد عناصااار ثابتاااة فاااي بنياااة الفااارد  ،التااادريس الرسااامي لياااا باساااتخدام التااادريس التقميااادي

 أنيا سميمة. بقناعة منو  ياويدافع عن ،المفاىيمية
( 21،  2111كماا يؤكاد كااًل مان حمادي أباو الفتاوح عطيفاة وعايادة عباد الحمياد سارور )     

عموم قد يعجز في كثير من األحيان عن ترسيخ التصاورات العممياة الساميمة عمى أن تدريس ال
قااي أذىااان التالميااذ قباال بدايااة تمقااييم تعميمااًا مقصااودًا فااي العمااوم ، ومااا لاام يكاان ىناااك جيااد 

 إلحداث تغيير في تمك التصورات يجعميا تقترب من التصورات العممية السميمة.  مبذول آخر
، لتصورات البديمة وعجز استراتيجيات التدريس التقميدية عن تعديمياونظرٌا ألىمية تعديل ا    

فمقااااد سااااعت العديااااد ماااان الدراسااااات لتبااااخيص تمااااك التصااااورات فااااي جميااااع المراحاااال الدرسااااية 
نمااوذج الااتعمم لفمساافة البنائيااة مثاال نمااوذج ويتمااي، واسااتخدام اسااتراتيجيات حديثااة قائمااة عمااى ا



تالميذ لممفاىيم العممية ل  التصورات البديمة بوسنر لمتغير المفاىيمي لتدريس العموم في  تعديلنموذج استخدام  أثر
 المرحمة االبتدائية

 جمال خيري محمود -زينب رمضان حداد إسماعيل                                                                

م 2021اكتوبر  2الجزء  4العدد  36مجمة البحث في التربية وعمم النفس                      المجمد    
285 

 ،نمااوذج بااايبي البنااائي )دورة الااتعمم خماسااية المراحاال(، دورة الااتعمم )ثالثيااة المراحاال( ،البنااائي
 ،نمااوذج سوباامان ،نمااوذج مياارل وتينسااون ،دورة الااتعمم )سااباعية المراحاال( ، النمااوذج الااواقعي

اساااااتراتيجية الاااااتعمم  ،اساااااتراتيجية المتباااااابيات ،(V)اساااااتراتيجية الباااااكل  ،النماااااوذج التوليااااادي
اسااتراتيجية  ،الحااوار الاادراميط الصااراع المعرفااي، خاارائط المفاااىيم، خاارائ ة، اسااتراتيجيالتعاااوني

نماوذج التادريس  ،اساتراتيجية الفيام الخااط  ،استراتيجية األلعاب التعميمية ،التعارض المعرفي
 المفاىيمي.  متغيرلنموذج بوسنر  ،الرسوم المتحركة والمحاكاة بالكمبيوتر ،المفضل

 & Niazد ماان الدراسااات مثاال دراسااة كااال ماان يااعدالولقااد ذكاارت ىااذه االسااتراتيجيات فااي   

Chanson (2003), Kang et. Al. (2004)  ، ضاايف  مصااطفى عبااد الجااواد أبااو
( ، مناى 1002( ، محمد عزت عباد الساالم )1006صابر محمد حسانين السيد ) ،( 1006)

أساماء محماود عباد  ،(1002(، نجاالء إساماعيل السايد محماد )1002فيصل أحمد الخطياب )
(، 1001، وفااااء حمماااي أحماااد السااايد )(1001، عباااد المطياااف عباااد الماااؤمن ) (1002) الباااديع

امل ( ، إيمان عبد الفتاح ك1020، اسالم السيد بيومي )(1020محمد مصطفى محمد عمي )
(، زيناب مجادي 1023)، حسام البادري محماد عبااس (1021(، محمد حسني خمف )1022)

بدرياة ، (2017)ميرام إباراىيم باريف ، (2016صميب برقاوي حبيب ) ،(1021محمد فرج )
. وىكااااذا يتضاااا  الاااادور اليااااام لمفمساااافة البنائيااااة فااااي تعااااديل (2020محمااااد محمااااد حسااااانين )

التصااورات البديمااة وتفااوق اسااتراتيجيات التاادريس القائمااة عمااى ىااذة الفمساافة عاان اسااتراتيجيات 
بنااااء معرفاااي  التااادريس  التقميدياااة فاااي اكتسااااب المفااااىيم بطريقاااة صاااحيحة ، ومااان ثااام تكاااوين

 متكامل في عقل التمميذ.
ويعتباار نمااوذج بوساانر إحاادى ىااذه النماااذج واالسااتراتيجيات القائمااة عمااى الفمساافة البنائيااة،     

نموذجاًا عاماًا  (Posner et al.,1982, 211:227)وبنااءًا عماى ذلاك اقتارح بوسانر وزمالئاو 
الباديل )الخااط ( بتصاور  يقوم عمى بروط التغيار المفااىيمي، وييادف إلاى اساتبدال التصاور

 عممي سميم.
( نمااوذج التغياار 121،  1006ويمخااص حساان حسااين زيتااون وكمااال عبااد الحميااد زيتااون )    

فاااي اساااتبدال تصاااور عمماااي ساااميم  (Posner et al. ,1982)المفياااومي كماااا اقترحاااو بوسااانر 
بالتصااور البااديل خااالل ماارحمتين فيااتم الكبااف عاان التصااورات البديمااة عنااد الفاارد فااي المرحمااة 

  .األولى، ويتم استخدام استراتيجية مناسبة لتقديم التصور الصحي  في المرحمة الثانية
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العدياد ماان  ىتمااتاونظارًا ألىميااة اكتسااب التالميااذ لممفااىيم العمميااة بطريقاة صااحيحة، فقاد    
تعااديل التصااورات البديمااة الموجااودة لاادى التالميااذ ماان خااالل نمااوذج بوساانر لمتغياار بالدراسااات 
راسااة أسااماء د، Jose,2003))( ، ودراسااة جااوس2000دراسااة أيماان رداد )ومنيااا: المفاااىيمي 

، ودراساااة عماااي مقبااال (1002وفااااء عباااد المااانعم مختاااار )، ودراساااة (1002ربااااد خماااف ا  )
( ، ودراساااة 1006(، ودراسااة ماجااادة إبااراىيم البااااوي وثاااني حساااين خاااجي )1020العميمااات )

ودراسااة فاطمااة محمااد ، (1023ودراسااة حسااام الباادري محمااد )، (1021أمااال بااحذة البياااري )
(، ودراسة أحمد بن سالم الثقفاي 2015ودراسة فاتن عبد المجيد السعودي )(، 1021إبراىيم )

ودراسااة حساان باادر  (،1022اظم منتااوب ونبااراس فاضاال حسااين )ودراسااة محمااد كاا، (2015)
عبااد الجبااار مصااطفى ، ودراسااة (1010ودراسااة أمااال بناات سااعد الجينااي ) ،(2019محمااود )
 .(2021عباس )
 :دراسةال مشكمة
تزايدت الدعوة إلى ضرورة تدريس المفااىيم باداًل مان تادريس الحقاائق، وذلاك ألن الحقاائق     

كثيرة ومفككة، فبمجرد اجتياز التمميذ لالمتحان فييا يتم نسيانيا، ولكن األمر مختماف بالنسابة 
 ،حياتاوع قراراتاو اليومياة وتادبير أماور أكثر ثباتًا، ويتمكن الفرد من صن لممفاىيم العممية ألنيا

فاي  ( N.S.T.A )وقد أكادت الرابطاة القومياة لمعمماي العماوم فاي الوالياات المتحادة األمريكياة 
عماااى ضااارورة تااادريس المفااااىيم العممياااة. )عباااد الساااالم مصاااطفى عباااد الساااالم ،  2121عاااام 

1001  ،232) 
وخاصااااة قااااد تناولااات العديااااد ماااان البحاااوث والدراسااااات تصااااورات التالمياااذ ووصاااافيا لاااذلك فم   

مثااال دراساااة كاليااان رات التالمياااذ عااان الموضاااوعات الخاصاااة بحركاااة األرض والبااامس تصاااو 
(Klein A,1982) ، ودراساة سانيدر وباوليس(Snider & Pulses ,1983)،  ودراساة إياان

ودراسااة باكاااس وميكروبااولس  ،(Ian, Mails & Alister, 2003)أليسااتر  مااايمز و و
(Bakes & Mitropoulos ,2003) ،  ويؤكد لوري(Lowery ,2008)  بأن تنظيم معظم
لمعظاام الكتاااب المدرسااية التجاريااة ال يااتالءم مااع قااادرات الكتااب المدرسااية والتصااميم التعميمااي 

تفكيار الطاالب. كماا أناو يااتم تقاديم المواضايع فاي الغالاب عناادما يكاون الطاالب  يار جاااىزين 
سان الدراساة االبتدائياة  ؛ ال يساتطيع األطفاال فاينفسيا لتعمم ىاذه المواضايع. فماثال تنمويا أو 

سااؤول عاان البامس والم –أن يفيماوا ببااكل كامال األوضاااع والحركااات النسابية لنظااام األرض 
، أو فياام العالقااة المتداخمااة لمعواماال الحيويااة و ياار الحيويااة لمنظااام التغيياارات الفصاامية لاا رض
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تراتيجيات البيئااي. وتتعقااد ىااذه القضااية أكثاار ماان خااالل مناااىج العمااوم عاان طريااق اسااتخدام اساا
معتاااادة تعتماااد عماااى التمقاااين والحفاااظ جزئياااا أو كمياااا فتاااؤدي إلاااى حااادوث المزياااد مااان المفااااىيم 

 .الخاطئة التي ترسخ في عقول أطفالنا
ولذلك تم إعداد استطالع رأي لممعممين حول مستوى صعوبة وحادات ماادة العماوم لممرحماة    

ماوم المتعمقاة ت نتيجتاو صاعوبة وحادات العاألحياء والجيولوجيا والفمك وكانفروع االبتدائية في 
كما تام إجاراء مقاابالت بخصاية ماع عيناة مان التالمياذ متناوعي المساتوى بموضوعات الفمك، 

لاذلك فقاد وجادت الباحثاة صاعوبة فاي ، الدراسي لمعرفة أراءىم في الوحدة ، ومدى تفيميم لياا
الموضااوعات عنااد تدريساايا ألول ماارة عمااى تالميااذ الصااف الرابااع االبتاادائي  هفياام الطااالب ليااذ

 .تقرر عمييم مادة العموم فيكون من الصعب استيعاب ىذه المفاىيم وتخيميا بالطرق التقميدية
مشكمة البحث وىي شيوع تصاورات بديماة حاول المفااىيم المتعمقاة بوحادة ومما سبق بارزت 

 ف الرابع االبتدائي.الصتالميذ "الكون" المقررة عمى 
 :البحث اإلجابة عن التساؤل التاليولحل ىذه المشكمة يحاول ىذا 

استخدام نموذج بوسنر لمتغير المفاىيمي في تعديل التصورات البديمة لممفااىيم العممياة  أثرما  -
 لتالميذ المجموعة التجريبية مقارنة بنظرائيم في المجموعة الضابطة؟

 :دراسةال أىداف
 :التالية األىداف لتحقيق البحث ييدف   

  التصااورات البديمااة الموجااودة لاادى تالميااذ الصااف الرابااع االبتاادائي حااول مفاااىيم التعاارف عمااى
 .وحدة "الكون"

 اسااتخدام نمااوذج بوساانر لمتغياار المفاااىيمي فااي تعااديل التصااورات العمميااة البديمااة لتالميااذ  أثاار
 .الصف الرابع االبتدائي

 :دراسةال أىمية

 :تمثمت أىمية البحث الحالي في أنو    
  تقااديم نمااوذج  يوضاا   كيفيااة عااالج التصااورات البديمااة لاادى التالميااذ فااي مااادة العمااوم، يسااتفيد

 .تصوراتتمك المنو مخططي المناىج في عالج 
  توجياو نظاار المتخصصااين فاي وضااع المناااىج والمعمماين إلااى أىميااة وضاع التصااورات البديمااة

 أثناء تدريس العموم .لمتالميذ في االعتبار 
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  مساعدة معممي العموم في المرحمة االبتدائية عماى ضارورة اساتخدام مثال ىاذه النمااذج البنائياة
كساب عمميات العمم األساسية.  لعالج التصورات البديمة واع

  تاادريس المفاااىيم العمميااة المتضاامنة بوحاادة "الكااون" لتالميااذ فييااا يتضاامن  نماااذج لاادروستقااديم
يمكان أن يسترباد باو  ،بتدائي مصو ة وفقًا لنموذج بوسانر لمتغيار المفااىيميالصف الرابع اإل

 المعممين والمختصين في صيا ة وحدات أخرى.

  وفقاااًا لنماااوذج بوسااانر لمتغيااار  يبااارح كيفياااة تااادريس وحااادة "الكاااون" مصاااو اً تقاااديم دليااال المعمااام
 المفاىيمي.

 :دراسةال وضفر 
 يسعي البحث الحالي لمتحقق من الفروض اآلتية:   

ق ذات داللة إحصائية باين متوساطي درجاات أفاراد المجماوعتين التجريبياة والضاابطة يوجد فر  .2
المتعمقااة بوحاادة "الكااون"  المفاااىيم العمميااةالتصااورات البديمااة حاول فاي القياااس البعاادي الختبااار 

 لصال  تالميذ المجموعة التجريبية.

 :دراسةال حدود
 اقتصر البحث الحالي عمى مايمي :  

الفصل  االبتدائياقتصر البحث عمى وحدة "الكون" المقررة بكتاب العموم لمصف الرابع  .2
 (.1010الدراسي األول )وزارة التربية والتعميم 

( تممياذة مان باين تالمياذ الصاف الراباع االبتادائي 200) اتم اختياار مجموعاة تبخيصاية قواميا .1
وذلااك لمتعاارف  ،التابعااة إلدارة المنيااا بمحافظااة المنياااكفاار المنصااورة لمتعماايم األساسااي بمدرسااة 

 عمى التصورات البديمة لدى طالب ىذه المرحمة .

( تممياذة واألخارى 36تمثمت عينة البحاث األساساية فاي مجماوعتين أحادىما تجريبياة وقوامياا ) .3
كفر المنصورة لمتعميم بمدرسة دائي ( تمميذة من تالميذ الصف الرابع االبت36ضابطة وقوامو )

 .التابعة إلدارة المنيااألساسي 
 اختبار التصورات البديمة لوحدة "الكون". .1

 :دراسةمجموعة ال
 تم اختيار مجموعتين لمبحث وىما :
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 ( تمميااذة ماان تالميااذ الصااف الرابااع االبتاادائي بمدرسااة كفاار 200مجموعااة تبخيصااية قواميااا )
التابعة إلدارة المنياا لمتعارف عماى التصاورات البديماة الباائعة لادييم المنصورة لمتعميم األساسي 

 حول المفاىيم العممية المتضمنة بوحدة "الكون".

 ( تممياذة تام اختيارىاا بطريقاة عباوائية مان باين تالمياذ 21مجموعة البحث األساساية وقوامياا )
ة إلدارة المنيااا ، حيااث الصاف الرابااع االبتاادائي بمدرساة كفاار المنصااورة لمتعماايم األساساي التابعاا

( تممياذة والتاي 36تام التطبياق عماى مجماوعتين  إحاداىما تمثال المجموعاة التجريبياة وقوامياا )
تااام  تااادريس وحااادة "الكاااون" لياااا باساااتخدام نماااوذج بوسااانر لمتغيااار المفااااىيمي ، واألخااارى تمثااال 

 الطريقااااة( تمميااااذة والتااااي تاااام  تاااادريس وحاااادة "الكااااون" ليااااا ب36المجموعااااة الضااااابطة وقواميااااا )
 .المعتادة في المدارس

 :  دراسةأدوات ال
 المعالجة التجريبية:أدوات  أواًل: 

  وحااادة "الكاااون" المقاااررة عماااى تالمياااذ  لتااادريسالتممياااذ األنباااطة الخااااص بكتااااب و دليااال لممعمااام
 الصف الرابع االبتدائي بعد إعادة صيا تيما وفقًا لنموذج بوسنر لمتغير المفاىيمي.

 القياس:أدوات  ثانيًا: 

 ."اختبار التصورات البديمة بوحدة "الكون 

 :لدراسةا منيج
ذي  القاااائم عماااى التصاااميم التجريباااي تجريبااايالشااابو الالمااانيج  يعتماااد البحاااث الحاااالي   

لتعااارف أثااار  ألدوات القيااااس،المجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة فاااي القيااااس القبماااي والبعااادي  
تعااااديل التصااااورات البديمااااة   فااااياسااااتخدام نمااااوذج بوساااانر لمتغياااار المفاااااىيمي لتاااادريس العمااااوم 

 .لممفاىيم العممية لتالميذ المرحمة االبتدائية

 :دراسةال مصطمحات
 نموذج بوسنر لمتغير المفاىيمي : .1

بأنو العممية التي يتم من خالليا استبدال الفيم الخاط  الموجود  (Posner,1982)عرفو     
لاااادى الفاااارد بااااالفيم العممااااي الصااااحي  الااااذي يتوافااااق مااااع المبااااادئ العمميااااة باتباااااع عاااادد ماااان 

 اإلستراتيجيات وىي التكامل والتميز والتبديل والتجسير المفيومي.
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العمميااة التااي يااتم ماان خالليااا  إجرائيااا بهنااو :ً  اىيميوُيعاارف نمااوذج بوساانر لمتغياار المفاا    
باالفيم وحادة "الكاون" استبدال الفيم الخاط  الموجود لدى تالميذ الصاف الراباع اإلبتادائي عان 

العممي الصحي  الذي يتوافق مع المبادئ العممية باتباع عدد من اإلستراتيجيات وىي التكامل 
 والتميز والتبديل والتجسير المفيومي.

 : Conceptual Changeالتغير المفاىيمي  .2
( بأناااو العممياااة التاااي ياااتم فيياااا تعاااديل 123،  1001يعرفاااو كماااال عباااد الحمياااد زيتاااون )      

التصورات البديمة القبمية والتخمص منيا لتصب  متوافقة مع التصورات العممية السميمة ، وىي 
ماا  عممية تتطمب أن يتحرك التمميذ عبر مرحمة مان التطاور يظيار خاللياا عادم توافاق واضا 

بااين التصااور البااديل والمفيااوم العممااي ويحاادث فييااا صااراع معرفااي أو حالااة ماان عاادم االتاازان 
 المعرفي.
عمميااة وُيعاارف التغياار المفيااومي أو عمميااة تعااديل التصااورات البديمااة إجرائيااا بهنااو :      

إحالل المعرفة العممية الصحيحة محل التصورات الخطأ لادى طاالب الصاف الراباع االبتادائي 
كسابيم تصورات صحيحة عنيا .وحدة "الكون" المفاىيم المتضمنة ب حول  واع

 التصورات البديمة : .3

( بأنياااا المعااااني العممياااة التااااي 136،  2116عرفياااا خميااال يوساااف الخميماااي وأخاااارون )      
تتبااكل لاادى المااتعمم وال تكااون متفقااة مااع المعاااني السااميمة التااي يتفااق عمييااا العمماااء وتقاادميا 
الكتب ، ويتببث بيا المتعمم ألنيا تعطيو تفسيرات تبادو منطقياة بالنساية لاو ألنياا تاأتي متفقاة 

 المعرفي الذي يتبكل لديو عن العالم من حولو. مع تصوره
مااا لاادى تالميااذ الصااف الرابااع اإلبتاادائي ماان تصااورات ومعااارف وُتعاارف إجرائيااًا بهنيااا :      

والتاااي التتفاااق ماااع وحااادة "الكاااون" وأفكاااار فاااي بنياااتيم المعرفياااة عااان المفااااىيم المتضااامنة فاااي 
 مية المرتبطة بيا.العم التفسيرات العممية التي اصطم  عمييا حول الظواىر

 المفاىيم العممية: .4

( بأنيا ماا يتكاون لادى الفارد مان معناى وفيام 22،  2111عرفيا عايش محمود زيتون )      
 يرتبط بكممة أو مصطم  أو عبارة.

( بأنياا: تجرياد ُيعبار عناو بكمماة أو 63،  2111كما عرفيا أحماد حساين وعماي الجمال )     
ء أو األنواع، التي تتميز بسمات وخصائص مبتركة، أو رمز، يبير إلى مجموعة من األبيا

 مجموعة من األبياء التي تجمعيا فئات معينة. 



تالميذ لممفاىيم العممية ل  التصورات البديمة بوسنر لمتغير المفاىيمي لتدريس العموم في  تعديلنموذج استخدام  أثر
 المرحمة االبتدائية

 جمال خيري محمود -زينب رمضان حداد إسماعيل                                                                

م 2021اكتوبر  2الجزء  4العدد  36مجمة البحث في التربية وعمم النفس                      المجمد    
291 

كمماااة أو رماااز تعبااار عااان الخصاااائص المباااتركة باااين مجموعاااة وُتعااارف إجرائياااًا بهنياااا:      
كمااا تُقاااس وحاادة "الكااون" المواقااف أو األبااياء التااي يدرساايا تالميااذ الصااف الرابااع االبتاادائي ب

 باختبار المفاىيم العممية الُمعد لذلك.
 :متغيرات البحث

 مثل متغيرات البحث فيما يمي :تت   
وحدة "الكون" المقررة عمى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مادة المتغير التجريبي : تدريس  .1

 العموم مصو ة وفقًا لنموذج بوسنر لمتغير المفاىيمي.

التصاورات البديماة حاول المفااىيم العممياة المتضامنة بوحادة "الكاون" تعاديل  المتغيرات التابعاة : .2
 لمصف الرابع اإلبتدائي.

 الدراسة: إجراءات
 اآلتية:في البحث الحالي تم اتباع اإلجراءات     

 التااي تناولاات والمراجااع العربيااة واألجنبيااة ث والدراسااات السااابقةابحااألاالطااالع عمااى أدبيااات ا .2
 .موضوع الدراسة

رأي السادة المحكمين في قائمة المفاىيم العممية والداللة المفظياة لياا، لتحدياد ماا إذا استطالع  .1
 كانت المفاىيم عممية أم ال، والصحة العممية والمغوية ليا.

 إعداد أداتا التجريب وىي من )إعداد الباحثة(: .3

 .دليل المعمم 

  .كراسة األنبطة الخاصة بالتمميذ 

 إعداد أدوات التقويم: .1

  تبخيصااي لمكبااف عاان التصااورات البديمااة البااائعة حااول المفاااىيم العمميااة المتضاامنة اختبااار
 بوحدة "الكون" )من إعداد الباحثة(.

 .)اختبار التصورات البديمة حول المفاىيم العممية المتضمنة بوحدة "الكون" )من إعداد الباحثة 

جاراء التعاديالت عرض الصورة األولية ألدوات البحث عمى مجموعاة مان الساادة المحكماين إل .1
 المناسبة.

تطبياااق أدوات التقاااويم عماااى مجموعاااة اساااتطالعية مااان تالمياااذ الصاااف الراباااع االبتااادائي  يااار  .6
صااااالحية ىااااذه مجموعاااة البحااااث األصاااامية، وذلاااك لحساااااب الثواباااات اإلحصااااائية ولمتأكاااد ماااان 

 األدوات لمتطبيق.
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ائي، وتقساايميا إلااى اختيااار مجموعااة البحااث بطريقااة عبااوائية ماان تالميااذ الصااف الرابااع االبتااد .2
 مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة.

التطبيااق القبمااي ألدوات التقااويم عمااى أفااراد المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة وذلااك لمتأكااد ماان  .2
 تكافؤ المجموعتين. 

"الكاااون" المصاااا ة وفقاااًا لنماااوذج بوسااانر لمتغيااار المفااااىيمي لتالمياااذ المجموعاااة تااادريس وحااادة  .1
 بالطريقة المعتادة. موعة الضابطةلمج، ولتالميذ االتجريبية

 التطبيق البعدي ألدوات التقويم عمى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة. .20

جااااراء المعالجااااة اإلحصااااائية ليااااا لمحصااااول عمااااى نتااااائج البحااااث .22 ، الحصااااول عمااااى البيانااااات واع
 .وتحميميا ، وتفسيرىا

 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائج البحث.   .21

 الدراسة التجريبيةإجراءات 
 تحميل محتوى وحدة "الكون":  -1

تااام اختياااار وحااادة "الكاااون" مااان كتااااب العماااوم لمصاااف الراباااع االبتااادائي، وذلاااك مااان خاااالل      
صعوبة فاي فيام التالمياذ لموضاوعات وحادة الكاون عناد تدريسايا ألول اكتباف الباحثة وجود 

العموم فيكون من الصاعب اساتيعاب مرة عمى تالميذ الصف الرابع االبتدائي تقرر عمييم مادة 
. كما أن مفاىيم ىذه الوحدة يمكن توضيحيا من خاالل ىذه المفاىيم وتخيميا بالطرق التقميدية

كااال درس نماااوذج بوسااانر لمتغيااار المفااااىيمي وخطواتاااو االربعاااة لتصاااحي  المفااااىيم البديماااة فاااي 
 فييا.
قامت الباحثة مع معممة أخرى كل عماى حادة بتحميال محتاوى الوحادة، وبعاد مارور خمساة     

عبر يومًا عمى التحميل األول قامت الباحثتان بإعادة تحميل المحتوى مرة أخرى لتقميل عامل 
ثام تام حساااب نسابة االتفااق بالنسابة لمتحميمااين األول والثااني، وقاد بمغات نساابة  التاذكر لادييما،

%( بالنسبة لكل باحثة عماى حادة، مماا يباير إلاى أن األداة عماى 9761)%(، 9664االتفاق )
درجة عالية من الثبات. كما تم حساب نسبة االتفاق باين البااحثين باساتخدام معادلاة ىولساتي 

%(، ممااا ياادل عمااى ثبااات 8765( ووجااد أنيااا تساااوي )178، 1987)رباادي أحمااد طعيمااو، 
إلااى احتااواء وحاادة "الكااون" عمااى  -نتيجااة لتحمياال المحتااوى –التحمياال، وىكااذا توصاامت الباحثااة 

 تسعة وعبرون مفيومًا منيا ثالثة مفاىيم رئيسية وستة وعبرين مفيومًا فرعيًا.
 أداتا التجريب: -2
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لوحاادة "الكااون" لمصااف الرابااع االبتاادائي مصااا ة وفقااًا  كراسااة االنشااطة الخاصااة بالتمميااذ - أ
 :لنموذج بوسنر لمتغير المفاىيمي

إعااادة صاايا ة وحاادة "الكااون"  فااي كراسااة االنبااطة الخاصااة بالتمميااذتحاادد الياادف ماان        
المقاااررة عماااى تالمياااذ الصاااف الراباااع االبتااادائي فاااي ماااادة العماااوم وفقاااًا لنماااوذج بوسااانر لمتغيااار 

 المفاىيمي.
، حيث تم االساتعانة باألىاداف العاماة لتادريس العماوم بالمرحماة  تحديد األىداف العامة لموحدة -1

، لصاااايا ة األىااااداف العامااااة لتاااادريس وحاااادة "الكااااون" وفقااااًا لنمااااوذج بوساااانر لمتغياااار  االبتدائيااااة
 المفاىيمي.

 لوحدة "الكون". تحديد األىداف السموكية لموحدة -2
فاي ضاوء األىاداف التاي  لنموذج بوسنر لمتغير المفاىيمي: إعادة صيا ة محتوى الوحدة وفقاً  -3

تااام تحديااادىا تااام إعاااداد كراساااة االنباااطة الخاصاااة بالتممياااذ عااان طرياااق صااايا ة محتاااوى وحااادة 
"الكاااون" المقاااررة عماااى الصاااف الراباااع االبتااادائي فاااي ماااادة العماااوم وفقاااًا لنماااوذج بوسااانر لمتغيااار 

وفقاًا لمخطاوات األربعاة لنماوذج بوسانر المفاىيمي، لذا تمت إعادة صيا ة موضوعات الوحدة 
تقيايم التالمياذ لمتغير المفاىيمي وفقًا لممكونات األربعة لنموذج بوسنر لمتغيار المفااىيمي وىاي 

استكباااااف التصااااور الجديااااد، االقتناااااع الكاماااال ، تقااااديم التصااااور الجديااااد، لتصااااوراتيم القبميااااة
 .قداتيماعادة التنظيم والبناء ألفكار التالميذ ومعتو  بمصداقيتو

دليل المعمم لوحدة "الكون" لمصف الرابع االبتدائي مصا ة وفقًا لنموذج بوسنر لمتغير   -ب 
 المفاىيمي:

لصف الرابع المقررة عمى تالميذ امرت عممية إعداد دليل المعمم لوحدة "الكون"       
ف من ، تحدد اليدمصا ة وفقًا لنموذج بوسنر لمتغير المفاىيميفي مادة العموم االبتدائي 

الدليل في برح كيفية تدريس وحدة "الكون" المقررة عمى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في 
، وقد تم صيا ة دليل المعمم ليكون مصا ة وفقًا لنموذج بوسنر لمتغير المفاىيميمادة العموم 

ن متمابيًا مع كراسة األنبطة الخاصة بالتمميذ خطوة بخطوة، وذلك لتحقيق الترابط بين كل م
 كتاب التمميذ ودليل المعمم.

 أداتا التقويم: -3
التشخيصي لمتصورات البديمة بوحدة "الكون" المقررة عمى تالميذ الصف الرابع االختبار  - أ

 االبتدائي:
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( مفردة، بحيث تبمل كل مفردة أو 29في صورتو األولية عمى ) بمل ىذا االختبار     
بالتفسير العممي لو، في ضوء األىمية  جزئية عمى بق خاص بالمفيوم العممي، وبق خاص

 النسبية لتمك المفاىيم الموضحة في جدول مواصفات االختبار التبخيصي التالي:
 (1جدول )

 جدول مواصفات االختبار التشخيصي

 المفاىيم الرئيسية تتضمن المفاىيم الفرعية
عدد 
 المفردات

أرقام المفردات 
 باالختبار

الوزن 
 النسبي

 %669 2، 1 2 النجوم الكون
المجموعة 
 البمسية

 –كوكب عطارد  –الكواكب  –البمس 
كوكب  –كوكب األرض  –كوكب الزىرة 

 –كوكب زحل  –كوكب المبترى  –المريخ 
 -القمر  –كوكب نبتون  –كوكب أورانوس 

 البيب -النيازك  –المذنبات  –الكويكبات 

16 

3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،9 ،10 ،11 ،
12 ،13 ،14 
،15 ،16 ،17، 

18 

5562% 

األجرام 
 السماوية

الحركة  –حركة البمس في الفضاء 
المسارات  –الظل  –الظاىرية لمبمس 
حركة األرض حول  –الظاىرية لمبمس 

تعاقب الميل  –محور األرض  –محورىا 
 –حركة األرض حول البمس  -والنيار

 فصول السنة –تعاقب فصول السنة 

11 

19 ،20 ،21 
،22 ،23 ،24 ،

25 ،26 ،27 ،
28 ،29 

37.9% 

 %100 ------- 29 اإلجمالي

بمدرسة كفر ( تمميذة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي 100تم تطبيق االختبار عمى )    
يم لوحدة "الكون" لعام بعد دراستالمنصورة لمتعميم األساسي التابعة إلدارة المنيا 

تطبيقو عمى العينة إلى وجود بعد  ، وقد توصمت نتائج االختبار التبخيصي2020/2021
تصورات بديمة لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي حول المفاىيم العممية المتضمنة بوحدة 

 "الكون".
 اختبار التصورات البديمة:  - ب

( مفردة تناولات المفااىيم العممياة المتضامنة بوحادة 29بمل االختبار في صورتو األولية )    
ذلاااك فاااي ضاااوء األىمياااة النسااابية لتماااك المفااااىيم، واألىاااداف "الكاااون" والسااابب العمماااي لياااا، و 
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السااموكية بالوحاادة، والموضااحة فاااي جاادول مواصاافات اختبااار التصاااورات البديمااة والااذي يمثااال 
نفاااس جااادول مواصااافات االختباااار التبخيصاااي لمتصاااورات البديماااة، نظااارًا ألن كاااال االختباااارين 

وحااادة، ولكااان ماااع اخاااتالف اليااادف مااان يقيساااا نفاااس المفااااىيم الرئيساااية والفرعياااة المتضااامنة بال
 االختبارين.

ماان تالميااذ الصااف ( تمميااذة 10تاام تطبيااق االختبااار عمااى مجموعااة اسااتطالعية قواميااا )     
الراباااع االبتااادائي بمدرساااة كفااار المنصاااورة لمتعمااايم األساساااي بالمنياااا، وذلاااك لحسااااب االتسااااق 

( بين درجات تالميذ 132، 1022)فؤاد البيي السيد ،   الداخمي من خالل معامالت االرتباط
المجموعة االستطالعية في كل محور من محاور االختبار عمى حدة ودرجااتيم فاي االختباار 

 ( التالي:1ككل، ويوض  ذلك جدول )
 (2جدول )

قيم معامالت االرتباط بين درجات تالميذ العينة االستطالعية في كل محور من محاور 
 (44ككل )ن= مى حدة ودرجاتيم في االختباراالختبار ع
محاور اختبار التصورات 

المجموعة  الكون البديمة
 األجرام السماوية الشمسية

 48741 181,2 481,0 معامالت االرتباط
 00312=  0001قيمة )ر( عند 

يتضااا  مااان الجااادول الساااابق أن قااايم معاااامالت االرتبااااط ذات دالاااة مناسااابة عناااد مساااتوى     
وىذا يباير إلاى أن االختباار عماى درجاة عالياة مان االتسااق الاداخمي لمفرداتاو، مماا  (،0001)

يطمااائن إلاااى اساااتخدامو، وتعاااد ىاااذه القيماااة عالياااة، أي أن اختباااار التصاااورات البديماااة يتصاااف 
 بدرجة عالية من الصدق تسم  باستخدامو كأداة لمقياس في البحث العممي.

صااالحًا لمتطبيااق عمااى   بااار فااي صااورتو النيائيااةبعااد إجااراء ضاابط االختبااار أصااب  االخت    
مجموعاة البحااث، وتام إعااداد كراساة األساائمة وبيااا تعميماات االختبااار ومفرداتاو، ونمااوذج لورقااة 

 اإلجابة، كما تم وضع تعميمات االختبار في الصفحة األولى من كراسة األسئمة.
 إجراءات البحث التجريبية: -4

 اختيار مجموعة البحث: - أ
اختيارىاااا مااان باااين تممياااذات الصاااف الراباااع االبتااادائي بمدرساااة كفااار المنصاااورة لمتعمااايم تااام      

بالمنيا، بحياث اباتممت العيناة مجماوعتين إحاداىما تمثال المجموعاة التجريبياة والتاي  األساسي
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يتم تدريس وحدة "الكون" ليا وفقًا لنموذج بوسنر لمتغير المفاىيمي، واألخارى تمثال المجموعاة 
/ 2020دريس وحادة "الكااون" لياا بالطريقاة المعتااادة، وذلاك فااي العاام الدراسااي الضاابطة وتام تاا

 ( التالي يوض  مواصفات عينة البحث.3م، وجدول ) 2021
 (3جدول )

  البحث مجموعةمواصفات 
 طريقة التدريس المستخدمة الجنس عدد التالميذ الفصل المجموعة

نموذج بوسنر لمتغير  بنات 36 4/1 التجريبية
 المفاىيمي

 الطريقة المعتادة بنات 36 4/2 الضابطة
 الحصول عمى الموافقات الرسمية لتطبيق تجربة البحث: - ب

جامعاااة المنياااا لتطبياااق تجرباااة البحاااث  –تااام الحصاااول عماااى موافقاااة إدارة كمياااة التربياااة       
بمدرسة كفر المنصورة لمتعميم األساسي بالمنيا، ثام موافقاة وكيال وزارة التربياة والتعمايم بالمنياا، 

 ثم موافقة إدارة المنيا التعميمية عمى إجراء ىذا التطبيق.
 تنفيذ تجربة البحث وفقًا لإلجراءات التالية: -ج

  التقويم عمى مجموعة البحث:إجراء التطبيق القبمي ألدوات 
عماااى أفاااراد المجماااوعتين حياااث تااام تطبياااق أدوات التقاااويم وىاااي اختباااار التصاااورات البديماااة     

إلااااى  18/11/2020التجريبيااااة والضااااابطة، وذلااااك قباااال التاااادريس مباباااارة خااااالل الفتاااارة ماااان 
م، ثااام تااام تصاااحي  أوراق إجاباااة عيناااة البحاااث، وذلاااك لحسااااب التكاااافؤ باااين  26/11/2020
 جموعتين التجريبية والضابطة، وجاءت النتائج كما يمي:الم

 نتائج التطبيق القبمي الختبار التصورات البديمة: -
المجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة، تااام حسااااب قااايم )ت( )فاااؤاد أباااو  لحسااااب التكاااافؤ باااين    

( لممتوسااااطات  ياااار المرتبطااااة، وجاااااءت النتااااائج كمااااا 369، 2010حطااااب وأمااااال صااااادق ،
 ( كالتالي:4بالجدول )
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 (4جدول )
قيمة )ت( لمفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق 

 (36=  2ن=  1القبمي الختبار التصورات البديمة )ن

 محاور االختبار م
الفرق بين  ضابطة تجريبية

 المتوسطين
 الدالة ت

 ع م ع م
  ير دالة 164,. 9.,. 2.267 3.54 2.1.2 3.63 الكون 1
  ير دالة 559.. 4,. 2.98 4.11 1..3 4.51 المجموعة الشمسية 2
  ير دالة 997.. 2,. 89.. 71.. 78.. 51.. األجرام السماوية 3

  ير دالة 249,. 29,. 7..5 8.37 4.53 8.66 المجموع الكمي لالختبار

( = 0601قيمة "ت" عند )                       2( = 0605"ت" الجدولية عند )قيمة 
2666 

 يتضح من الجدول السابق أنو:
 ( باااااين متوسااااط درجاااااات تالمياااااذ 0605ال توجااااد فاااااروق ذات داللااااة إحصاااااائية عناااااد مسااااتوى )

المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة فااي القياااس القبمااي لكاال محااور ماان محاااور االختبااار عمااى 
قيمااة "ت" المحسااوبة فااي كاال محااور وفااي الدرجااة الكميااة حاادة، واالختبااار ككاال. حيااث كاناات 
(، مما يدل عمى تكافؤ مجموعتي البحاث قبال تطبياق 2لالختبار أصغر من قيمتيا الجدولية )

 تجربة البحث في بيوع التصورات البديمة لدييم.
  لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي تصورات بديمة حول المفاىيم العممية المتضامنة فاي وحادة

الكاااون" المقاااررة عماااييم فاااي ماااادة العماااوم، حياااث لااام يتعاااد متوساااط درجاااات تالمياااذ المجموعاااة "
( وىااذه القيماة تقاال بكثياار عاان 8.66التجريبياة فااي القياااس القبمااي الختباار التصااورات البديمااة )

( مماا يبااين تقااارب درجاااتيم 4.53نصاف الدرجااة النيائيااة لالختباار، وذلااك بااانحراف معياااري )
لك الحااال بالنساابة لتالميااذ المجموعااة الضااابطة فماام يتعااد متوسااط درجااات ماان المتوسااط، وكااذ

( وىاااذه القيماااة تقااال بكثيااار عااان نصاااف الدرجاااة النيائياااة 8.37القيااااس القبماااي لااانفس اختباااار )
 ( مما يبين تقارب درجاتيم من المتوسط أيضا.5.07لالختبار، وذلك بانحراف معياري )

 تدريس وحدة "الكون" لمجموعتي البحث: -د
جاراء التطبياق القبماي        بعد ضبط المتغيرات وتعريف مجموعة البحث بالتجربة وأىدافيا واع

/ 18ألدوات التقويم بدأ التدريس الفعمي لموضوعات وحدة "الكون" لمجموعتي البحث من يوم 
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م، أي لمااادة ساااتة أسااابيع بواقاااع فتااارة واحاادة كااال أسااابوع،  2020/ 12/ 30إلااى  2020/ 11
 ي معين موض  بدليل المعمم. وفقًا لجدول زمن

 وقد تم التدريس لمجموعتي البحث كما يمي:
تاادريس وحاادة "الكااون" المصااا ة وفقااًا لنمااوذج بوساانر لمتغياار المفاااىيمي لممجموعااة التجريبيااة،  -1

وقااد قاماات الباحثااة بالتاادريس لمتالميااذ بنفساايا، ولقااد اسااتمتع بعااض التالميااذ بااإجراء األنبااطة 
مجموعاات عمال يساود بياا روح التعااون والمناقباة باين التالمياذ  العممية من خاالل العمال فاي

بعضيم البعض وبينيم وبين المعمم، وقد تضمن ذلك رباط المفااىيم العممياة الجديادة والساابقة، 
كمااا تاام الااربط بااين تمااك المفاااىيم بااين حياااة التمميااذ وبيئتااو ماان أجاال تعااديل التصااورات البديمااة 

 نى بالنسبة ليم.  البائعة لدييم، جعل التعمم ذا مع
تاادريس وحاادة "الكااون" بالطريقااة المعتااادة لممجموعااة الضااابطة، وقااد تاام التاادريس لياام ماان قباال   -2

 معمم المادة الذي يقوم بالتدريس ليم.
 إجراء التطبيق البعدي ألدوات التقويم عمى عينة البحث: -ه

لضااابطة، وذلااك بعااد حيااث تاام تطبيااق أداتااا التقااويم عمااى أفااراد المجمااوعتين التجريبيااة وا     
التاااادريس مباباااارة، ثاااام تاااام تصااااحي  أوراق اإلجابااااة الخاصااااة بياااام، تميياااادًا إلجااااراء المعالجااااة 

 اإلحصائية.
جراء المعالجة اإلحصائية: -و  الحصول عمى البيانات وا 

، وتااام معالجاااة  قبمياااًا وبعااادياً حياااث تااام رصاااد درجاااات التالمياااذ الكمياااة عااان أدوات التقاااويم      
وتقااديم  البحااث،وذلااك لتحمياال نتااائج البحااث وتفساايرىا فااي ضااوء فااروض  ،البيانااات إحصااائياً 

 التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء نتائج البحث.
 النتائج:

جااراء بعااد االنتياااء ماان      إجااراء عمميااة القياااس القبمااي، وتطبيااق تجربااة البحااث األساسااية، واع
تمييدًا لمناقباتيا، وتفسايرىا  عممية القياس البعدي لمتغيري البحث تم رصد النتائج في جداول

 في ضوء اختبار صحة فروض البحث عن طريق استخدام المعامالت اإلحصائية المناسبة.
 اختبار صحة الفرض األول: - أ

بااين متوسااطي درجااات أفااراد المجمااوعتين التجريبيااة إحصااائية "يوجااد فاارق ذو داللااة       
حااول المفااىيم العممياة المتعمقااة والضاابطة فاي القيااس البعاادي الختباار التصاورات البديماة 

تام حسااب والختباار صاحة ىاذا الفارض "، بوحدة "الكون" لصالح تالميذ المجموعة التجريبية
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باسااااتخدام البرنااااامج  قيمااااة )ت( لمتوسااااطات الاااادرجات  ياااار المرتبطااااة، وتاااام تحمياااال البيانااااات
الضااابطة المقارنااة بااين متوسااطي درجااات أفااراد المجمااوعتين ماان خااالل  (SPSS)اإلحصااائي 

( التاالي البياناات الالزماة لممقارناة باين 5، حيث يتضمن جدول )والتجريبية في القياس البعدي
متوسااطات درجااات أفااراد المجمااوعتين التجريبيااة والضااابطة فااي اختبااار التصااورات البديمااة بعااد 

 إجراء التجربة.
 (5جدول )

الضابطة والتجريبية في تالميذ المجموعتين درجات  بين متوسطات قيمة "ت" لمفروق
 (36= 2ن= 1الختبار التصورات البديمة )ن القياس البعدي

 محاور االختبار

المجموعة 
الفرق بين  المجموعة التجريبية الضابطة

 الدالة ت المتوسطين

حجم 
 rالتهثير 
Ƞ

2
)) 

تصحيح 
حجم 
 dالتهثير 

 ع م ع م

 الكون
7.5
 دالة 3.16 2,49 3.34 .1 3.24 1

  

المجموعة 
 الشمسية

1.,
 دالة 5.,5 6 6 16,49 3,67 49

8.. األجرام السماوية
6 

 دالة 4.28 97.. 98.. 1.83 91..

المجموع الكمي 
 لالختبار

18.
 دالة 4,79 9,45 9.61 28,31 6.62 86

.,497 1,148 
 كبير

    (5يتضح من جدول )
"الكاون" لادى تالمياذ المجموعاة  تم تصحي  العديد مان التصاورات البديماة المتضامنة فاي وحادة -1

التجريبياااة فاااي حياااث بمااات متوساااط درجااااتيم فاااي القيااااس البعااادي الختباااار التصاااورات البديماااة 
 (.8666( بينما كان متوسط درجاتيم في القياس القبمي لنفس االختبار )28631)
توجاااد زياااادة فاااي متوساااط درجاااات تالمياااذ المجموعاااة التجريبياااة عااان المجموعاااة الضاااابطة فاااي  -2

القيااااس البعااادي الختباااار التصاااورات البديماااة بصاااورة أكبااار مااان المجموعاااة الضاااابطة، نتيجاااة 
 لدراستيم الوحدة وفقًا لنموذج بوسنر لمتغير المفاىيمي.

( بااااااين متوسااااااط درجااااااات تالميااااااذ 0605توجااااااد فااااااروق ذات داللااااااة إحصااااااائية عنااااااد مسااااااتوى ) -3
من محاور االختباار عماى المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي في كل محور 

حدة ، وفي االختبار ككل لصال  المجموعة التجريبية ، حيث كانت قيمة )ت( المحسوبة فاي 
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( ، 2كل محور من محاور االختباار وفاي الدرجاة الكمياة لاو أكبار بكثيار مان قيمتاو الجدولياة )
لااى تااأثير وذلااك لصااال  المجموعااة التجريبيااة ، األماار الااذي يبااير إلااى أن ىااذه الفااروق ترجااع إ

المعالجاااة التجريبياااة )نماااوذج بوسااانر لمتغيااار المفااااىيمي( وعمياااو ياااتم قباااول الفااارض األول مااان 
فروض البحث ، والذي يؤكد وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطي درجاات تالمياذ 
المجموعااااة التجريبيااااة ودرجااااات تالميااااذ المجموعااااة الضااااابطة فااااي التطبيااااق البعاااادي الختبااااار 

ة لصال  تعديل التصورات البديمة لدى المجموعة التجريبياة ، نتيجاة لدراساتيم التصورات البديم
 وحدة "الكون" مصا ة وفقًا لنموذج بوسنر لمتغير المفاىيمي.

Ƞكماا اساتخدمت الباحثاة مقيااس حجام التاأثير  -4
2
لحسااب   Cohen's d واساتخدمت معادلاة( ، (

حجااام تااااأثير  ومااان ذلااااك يتضااا  أن  ، (d)وتصااااحي  حجااام التاااأثير ، (r)ر  قيماااة حجااام التاااأثي
المتغيااار المساااتقل )نماااوذج بوسااانر لمتغيااار المفااااىيمي( فاااي المتغيااار التاااابع )تعاااديل التصاااورات 

% مااان الفااارق الاااذي حااادث 50أي أن  0.8أكبااار مااان  (d)البديماااة( كبيااارًا حياااث كانااات قيماااة 
بطة لصاال  بتعديل التصورات البديمة بين تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضا

تالمياااذ المجموعاااة التجريبياااة يرجاااع إلاااى فاعمياااة اساااتخدام نماااوذج بوسااانر لمتغيااار المفااااىيم فاااي 
 تدريس وحدة "الكون" لتالميذ الصف الرابع االبتدائي.

وتتفااق نتااائج ىااذا البحااث مااع العديااد ماان الدراسااات السااابقة عاان أىميااة أثاار نمااوذج بوساانر     
، ودراساة  (Radar,2000)ردراسة راداكدراسة كاًل من  وفاعميتو في تعديل التصورات البديمة

راسة أسماء رباد السايد د، و ودراسة ،  (jose,2003) جوس  Havu - Nuutinen (2005)

( ماجاااادة 1020( ، دراسااااة العميمااااات )1002، ودراسااااة وفاااااء عبااااد الماااانعم مختااااار )(1002)
ودراساة عباد المطياف عباد الماؤمن عباد الطياف ، (1006حساين خااجي )الباوي وثاني إبراىيم 

 ،(1021البيااري )أماال باحاذة ودراساة (، 1020(، ودراسة جمال عبد ربو الزعاانين )1001)
، ودراسة ( 1021) فاطمة محمد إبراىيمودراسة  ،(1023باس )ودراسة حسام البدري محمد ع
حسااااين نبااااراس فاضاااال منتااااوب و محمااااد كاااااظم ودراسااااة (، 1026عبااااد الاااارازق سااااويمم ىمااااام )

  .(1010الجيني )أمال بنت سعد ( ودراسة 1022)
 توصيات البحث:

 في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث الحالي يوصي بما يمي:       
المعماام لمتصااورات البديمااة الموجااودة لاادى التالميااذ فااي كافااة فااروع العماام وفااي أىميااة تبااخيص  -1

 المراحل الدراسية المختمفة بأكثر من وسيمة حديثة حتى يمكنو اإللمام بيا وتصويبيا.
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اساااااتخدام المعمااااام لالساااااتراتيجيات التدريساااااية الحديثاااااة القائماااااة عماااااى الفمسااااافة البنائياااااة لتعاااااديل  -2
 عممين واكتساب المفاىيم العممية الصحيحة.التصورات البديمة لدى المت

أىمية أن يربط المعمم بين المفاىيم العممية الجديدة والسابقة وربطيم بالبيئاة المحيطاة باالمتعمم  -3
 حتي يكون لديو أبنية معرفية متكاممة ويصب  التعمم ذا معنى بالنسبة لو.

المرتبطااة بالتصااورات  ضاارورة اسااتفادة المتخصصااون فااي مجااال التربيااة ماان نتااائج الدراسااات -4
البديمااة عنااد تطااوير مناااىج العمااوم فااي جميااع المراحاال الدراسااية لمتركيااز عمااى تمااك التصااورات 

 وتعديميا.
 البحوث المقترحة: 

 في ضوء النتائج السابقة تقترح الباحثة إجراء البحوث التالية:    
تاادريس العمااوم  دراسااات تسااتيدف التعاارف عمااى فاعميااة نمااوذج بوساانر لمتغياار المفاااىيمي فااي  -1

 بمراحل التعميم المختمفة في تعديل التصورات البديمة.
دراسات تستيدف التعرف عمى فاعمية نموذج بوسنر لمتغير المفاىيمي في تدريس العموم عمى  -2

 تنمية ميارات حل المبكالت لدى المتعممين في المراحل الدراسية المختمفة.
وم قبل وأثناء الخدماة عماى اساتخدام نماوذج دراسات تستيدف التعرف عمى تدريب معممي العم -3

بوسانر لمتغيار المفاااىيمي كاساتراتيجية حديثاة فااي تعاديل التصاورات البديمااة لادى متعمماييم فااي 
 المراحل الدراسية المختمفة.

دراسااااات تسااااتيدف المقارنااااة بااااين نمااااوذج بوساااانر لمتغياااار المفاااااىيمي و يرىااااا ماااان المعالجااااات  -4
 م بمراحل التعميم المختمفة عمى تعديل التصورات البديمة.التدريسية األخرى في تعميم العمو 
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 :المراجع
المدخل  –تدريس العموم في العالم المعاصر ( : 2002أحمد عبد الرحمن النجدي وآخرون ) -1

 ، القاىرة : دار الفكر العربي. في تدريس العموم
( : "فعالية استخدام المودياوالت التعميمياة فاي تصاحي  التصاورات 2010اسالم السيد بيومي ) -2

البديمة لبعض المفاىيم العممية لدى معممي المرحمة االبتدائية واتجاىاتيم نحو مادة العماوم " ، 
 .كمية البنات –، جامعة عين بمس  رسالة ماجستير  ير منشورة

( : " اثااار اساااتخدام اساااتراتيجية االلعااااب عماااى التحصااايل 2008أساااماء محماااود عباااد الباااديع ) -3
رسالة التعميمية وعالج التصورات البديمة لممفاىيم العممية لطمبة الصف الخامس االبتادائي" ، 

 كمية التربية. –،  جامعة المنيا ماجستير  ير منشورة 
وميااارات  ( : "أثاار اسااتخدام نمااوذج ويتمااي فااي تنميااة التحصاايل2003أمينااة الساايد الجناادي ) -4

عمميات العمم األساسية والتفكير العممي لتالميذ الصف الخاامس االبتادائي فاي ماادة العماوم" ، 
( ماارس 1( ، العادد )5، المجماد ) الجمعية المصرية لمتربية العممية –مجمة التربية العممية 

 ،60 -67. 
يجيات مااا وراء ( : "فعاليااة اسااتخدام اسااترات2001أمينااة الساايد الجناادي ومنياار موسااى صااادق ) -5

لاادى تالميااذ الصااف الثاااني اإلعاادادي  االبتكاااريالمعرفااة فااي تحصاايل العمااوم وتنميااة التفكياار 
الجمعياة ذوي السعات العقمية المختمفة" ، المؤتمر العممي الخامس التربية العممياة لممواطناة ، 

 ، كمية التربية ، جامعة عين بمس. المصرية لمتربية العممية
( : "تصحي  التصورات البديمة لبعض 1999ي ومنى عبد الصبور بياب )امينة السيد الجند -6

لطااالب الصااف األول  الثااانوي  (V)المفاااىيم العمميااة باسااتخدام نمااوذج الااتعمم البنااائي والبااكل 
نحوىاااا" الماااؤتمر العمماااي الثالاااث منااااىج العماااوم لمقااارن الواحاااد  واتجاىااااتيمفاااي ماااادة الفيزيااااء 

،  الجمعياة المصارية لمتربياة العممياة –جمة التربياة العممياة مرؤية مستقبمية ،  –والعبرون 
 يوليو. 28( ، 2، مجمد ) نأبو سمطافندق 

( : "فاعميااة خاارائط الصااراع المعرفااي فااي تعااديل التصااورات 2011أيمااان عبااد الفتاااح كاماال ) -7
 رساااالة البديماااة لااابعض المفااااىيم العممياااة وتنمياااة التفكيااار الناقاااد لطاااالب المرحماااة االعدادياااة" ،

 كمية التربية. –جامعة المنيا  ماجستير  ير منشورة ،
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( : "فاعميااة برنااامج مقتاارح قااائم عمااى اسااتخدام نمااوذج 2013عباااس ) حسااام الباادرى محمااد -8
البديمااة الخاطئااة لممفاااىيم الجغرافيااة لاادى تالميااذ المرحمااة  تصااويب التصااورات فااي” بوساانر”

 كمية التربية. - الوادي، جامعو جنوب   ير منشورة رسالة ماجستيراإلعدادية" ، 
 رؤية معاصرة لطرق التعميم والتعمم –استراتيجيات التدريس ( : 2003حسن حسين زيتون ) -9

 ، القاىرة : عالم الكتب.
التعمم والتدريس مان منظاور ( : 2006حسن حسين زيتون وكمال عبد الحميد زيتون ) -10

 ب.، القاىرة : عالم الكت 2، ط  النظرية البنائية
تصاورات األطفاال عان ( : 1994حمدي أبو الفتوح عطيفو وعايدة عباد الحمياد سارور ) -11

، المنصاااورة : دار الوفااااء  واقعياااا واساااتراتيجيات تغييرىاااا –الظاااواىر ذات الصااامة باااالعموم 
 لمطباعة والنبر والتوزيع. 

( : "تعاااديل التصاااورات البديماااة لمفااااىيم العماااوم وزياااادة 2014فااارج ) زينااب مجااادي محماااد -12
 ياار  رسااالة ماجسااتيرفااي ضااوء البنائيااة لاادي تالميااذ المرحمااة االبتدائيااة" ،  لإلنجااازلدافعيااة ا

 كمية التربية. -جامعة طنطا  ، منشورة
( : "أثر تفاعل أسموب التعمم وبعض استراتيجيات التغيار 2006صابر محمد حسانين ) -13

المفاااىيمي فااي تصااحي  التصااورات البديمااة لممفاااىيم البيولوجيااة وتنميااة عمميااات العماام لطااالب 
 كمية البنات.   -، جامعة عين بمس   ير منشورة دكتوراهرسالة الصف االول الثانوي" ، 

، عماان : دار الباروق  2، ط أساليب تدريس العماوم( : 2004عايش محمود زيتون ) -14
 لمنبر والتوزيع.

،  الحديثة فاي تادريس العماوم االتجاىات( : 2009عبد السالم مصطفى عبد الساالم ) -15
 ، القاىرة : دار الفكر العربي. 2ط 
مفاااااىيم ( : "التصاااورات الخاطئاااة لااابعض ال2001عباااد المساااي  سااامعان عباااد المسااااي  ) -16

مجماة البيئية لدى فئات متنوعة من األفراد وتصويب بعضايا لادى طاالب المرحماة الثانوياة" ، 
 (.5( ، الجزء )25، جامعة عين بمس ، العدد ) كمية التربية وعمم النفس

، القاااىرة :  رؤيااة بنائيااة –تاادريس العمااوم لمفياام ( : 2002كماال عبااد الحميااد زيتااون ) -17
 عالم الكتب.
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( : "أثار اساتخدام نماوذج التادريس الاواقعي فاي 2006واد أبو ضيف )مصطفى عبد الج -18
تعااديل التصااورات الفيزيائيااة البديمااة وتنميااة ميااارات االستقصاااء العممااي لطااالب الصااف األول 

 جامعة المنيا. -، كمية التربية   ير منشورة رسالة ماجستيرالثانوي" ، 
تدريس  فيالتعمم المدمج  استخدام مدخل فاعمية( : "2012حسين )محمد حسنى خمف  -19

لادى طاالب المرحماة  االبتكااريوتنمياة مياارات التفكيار  الفيزياء عمى تصويب المفاىيم البديماة
  كمية التربية. -جامعة سوىاج  ، ير منشورة  رسالة ماجستير" ،  الثانوية

 فاااي المعرفااايالتعاااارض  اساااتراتيجية"اساااتخدام ( : 2010) محماااد مصاااطفى محماااد عماااى -20
 العمااوم وتنميااة بعااض ابعاااد البنيااة المعرفيااة لاادييم" ، معمماايالتغيياار المفاااىيمى لاادى الطااالب 

 كمية التربية. - اإلسكندريةجامعو ،   ير منشورة دكتوراهرسالة 
( : "أثر استخدام المدخل المنظومي في تادريس العماوم 2007محمد عزت عبد السالم ) -21

يم العممية وتنمية التفكيار المنظاومي لادى تالمياذ عمى تعديل بعض التصورات الخاطئة لممفاى
 كمية التربية. –جامعة المنيا ،   ير منشورة رسالة ماجستيرالصف األول اإلعدادي" ، 

( : "تأثير استراتيجية خرائط التعارض في تصاحي  2007منى فيصل أحمد الخطيب  ) -22
اللي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية المفاىيم البديمة وتغيير اساليب التعمم وتنمية التفكير االستد

 كمية البنات . –، جامعة عين بمس   ير منشورة دكتوراهرسالة في مادة العموم" ، 
( : "فعالياااااة نماااااوذج سوبااااامان فاااااي تصاااااويب 2008نجاااااالء إساااااماعيل السااااايد محماااااد ) -23

رساالة ،  التصورات البديمة وتنمية ميارات االستقصاء العممي لدى تالمياذ المرحماة اإلعدادياة"
 كمية البنات.  –، جامعة عين بمس  منشورة رماجستير  ي

( : "فاعميااة اسااتراتيجية مقترحااة فااي تصااويب 2014نااورة عمااى عبااد الحميااد عمااي فاارج ) -24
رساالة التصورات البديمة لممفااىيم النحوياة لادى طاالب الحمقاة الثانياة مان التعمايم األساساي" ، 

 ة التربية.كمي –جامعة الزقازيق  ماجستير  ير منشورة ،
( : "فاعمية اساتخدام دورة الاتعمم الساباعية المراحال فاي  2009وفاء حممي أحمد السيد ) -25

تاادريس العمااوم عمااى تعااديل التصااورات البديمااة لممفاااىيم العمميااة وتنميااة بعااض ميااارات التفكياار 
 –جامعة المنيا  رسالة ماجستير  ير منشورة ،الناقد لدى تالميذ الصف األول االعدادي" ، 

 كمية التربية.
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