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ماسية في تعديل التصورات أثر استخدام إستراتيجية دورة التعلم الخ

باليمن األساسي لمادة الرياضيات لدى تالميذ الصف السابع البديلة  
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 المغرب - الرباط السويسي الخامس محمد جامعة - التربية عموم كمية
  ممخص:

في تعديل  دورة التعمم الخماسية استراتيجية استخدامثر ىدفت الدراسة إلى تحري أ
 المنيج الباحثان واتبع ،لدى الصف السابع األساسي باليمن التصورات البديمة لمادة الرياضيات

 تمميذاً ( 78 (من مكونة  عينة ولتحقيق ىدف الدراسة اختيرت  البعدي، االختبار القبمي ذا التجريبي
 مجموعتين إلى وزعتمديرية زنجبار محافظة ابين  األنصارمن تالميذ الصف السابع بمدرسة 

 قواميا والضابطة إستراتيجية دورة التعمم الخماسية باستخدام درست تمميذاً ( 38)قوامياو  تجريبية
 وأعد .الدخيمة المتغيرات في المجموعتين مكافئة وتمت االعتيادية بالطريقة درست ( تمميذاً 38)

، حيث كل فقرة ثنائية تمثل كل فقرة مفيوماً و  ،فقرة (21) من مكوناختبار التصورات البديمة  الباحثان
 الصدق لو وأجري لإلجابة البدائل( والتفسير العممي الصحيحالشق )اختيار من متعدد رباعي 

 .لفقراتو اإلحصائي والتحميل والثبات
بين  إحصائياً النتائج عن وجود فرق دال  وأسفرتوبعديًا  وطبق عمى المجموعتين قبمياً 

والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية عند مستوى درجات المجموعتين التجريبية  متوسطي
(8.84). 

 .التصورات البديمة: إستراتيجية دورة التعمم الخماسية، الكممات المفتاحية
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The effect of using a strategic of quintet cycle learning in modify the 
alternative conceptions of mathematic subject for essential seventh 

grade students in Yemen  
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         F.S. E. University Mohammed V Souissi, Rabat, Morocco * 

 Abstract: 
The aim of the study was to investigate the effect of using a 

strategic of quintet cycle of learning to modify the alternative conceptions of 
mathematics subject for the essential seventh grade in Yemen. The 
researchers followed experimental approach with the pretest posttest. To 
achieve the goal of the study, the study samples were formed from (80) 
students from the essential seventh grade from Ansar’s school, Directorate 
of Zanzibar, in the Abyan governorate – Yemen. The study samples were 
divided into two experimental groups. Every groups contain (40) students. 
The first group (experimental group) was taught by strategic of quintet 
cycle of learning and the second group (control group) was taught by the 
usual way and every group has an equivalent in extraneous variables. 

The researchers prepared a alternative conceptions test that is 
contain of  (12) paragraph, each paragraph represents a concept. Also 
each paragraph has two clefts (choice Multiple quadrant-alternatives). The 
scientific explanation, credibility, consistency reliability and statistical 
analysis for the correct answer of all paragraphs of both groups were 
done.  

Pretest and posttest were applied on all groups. The results 
showed that there is presence of a statistically significant difference 
between the mean of the experimental group and the control group for the 
benefit of the experimental group at (0.05). 
Key words: Strategic of quintet cycle of learning • Alternative conceptions. 
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 :ةالمقدم
والخوارزميات شيوع التصورات البديمة في الرياضيات، تجعل الطالب يستخدم المفاىيم  إن

في عدم الوصول إلى الحل النيائي لممسألة  لحل المسألة في غير موضعيا والتي تكون سبباً 
الرياضية، وبطبيعة الحال إن بنية الرياضيات تراكمية فالمفيوم الخاطئ )التصور البديل( يترتب 

معالجة المعممين  ان وفي نظرنا ،المتكررعميو العديد من المفاىيم الخاطئة مستقبال بحكم االستخدام 
لتصورات تالميذىم أوال بأول وتراكميا وشموليا في الرياضيات والتي قد تكون من المسببات الرئيسية 

 لعدم وصول الطالب إلى الحل النيائي لممسألة الرياضية وبالتالي تدني نسبة التحصيل الرياضي.
ية خبرة خاطئة أو أفكار ثم فإن أ اكتساب الفرد ألي مفيوم عممي يتم عمى مراحل ومن إن

يكتسبيا الفرد خالل تكوينو ليذا المفيوم يؤدي حتما إلى تكوين أطر ومفاىيم بديمة  غير دقيقة عممياً 
 تنطوي عمى فيم خاطئ وليذا الفرد ليس خالل تكوينو ليذا المفيوم موضع التكوين فحسب بل أيضاً 

ة وأن ىذه التصورات تستمر ما لم تعالج تترتب عميو وما يرتبط بو من خبرات وأفكار ومفاىيم الحق
 (.2، 1887، ابولبدة)

الكفايات إلى الخطأ نظرة  (بيداغوجيا)الحديثة ومنيا  (البيداغوجيا)ومن ىذا المنطمق تنظر 
إيجابية وحميفا استراتيجيا لمفعل التعميمي، وأداة ضرورية مالزمة لمتعمم وبناء المعرفة وفي ىذا الصدد 

"إننا نتعمم عمى أنقاض المعرفة السابقة، وذلك بتحطيم المعرفة التي لم  bachelor ))يقول باشالر
عمى تحطيم أخطائيم ولتحقيق  عمى المربيين أن يعمموا التالميذ اعتماداً  لذلك وجبنحسن بنائيا... 

أصبح  (ديداكتيكيا) .(227، 2883ذلك ال بد من تشخيص الخطأ والبحث عن مصدره" )الفارابي، 
" مسؤولة بصورة أساسية تعامل مع تمثالت المتعممين مسألة في غاية األىمية باعتبارىا "نظرياً أمر ال

دراك المتعممين لما يعرض عمييم من أنشطة ومعمومات ومفاىيم، إنيا في  عن طريق تصور وفيم وا 
 .لمعرفة الشائعة والمعرفة العمميةالواقع تشكل الفارق الموجود بين ا
تقديم المعرفة في صورة  عمى عملتربوي والبحث عن استراتيجيات توفي إطار التجديد ال

تعمل عمى تحسين التدريس وتساعد في تصحيح تصورات التالميذ البديمة جاءت إستراتيجية بحث و 
كل من المعمم والتمميذ  دور بين التوازن إلعادة دفع وعامل لمتعمم التقميدية لمنظرة فعل دورة التعمم كرد

 الدرس أثناء في عمى التحاور الطمبة وتشجيع ديمقراطي، طابع خطة تدريس ذات إتباع خالل من
 ليا واحدة عمل مجموعة أسرة أو إلى الصف فيتحول ،,Sharpes)   2005،(3آرائيم  واحترام

 الصف النضباط التمميذ في مراقب من المدرس ونشاطاتو ويتحول دوره فييا عضو معاييرىا ولكل
 ما وفق عمى ويتصرف ذلك عمى تدل التي وسموكياتو وأفعالو لممفاىيم لمستوى فيمو مراقب إلى
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 لموضوع السميم الفيم تكوين إلى يقوده ثم ومن خطئو فيم عمى الطالب بحيث يعين لو، يتكشف
 (George ,2006,80 ) الدرس

 :الدراسةمشكمة 
تمثل رياضيات المرحمة األساسية الدعامة الرئيسة لبناء رياضي متكامل يستخدمو التمميذ 

 تعميميا،لذلك تحتاج رياضيات ىذه المرحمة إلى االىتمام بعممية  التالية،خالل مراحل دراستو 
لمعمم والتأكيد عمى فاعميتيا ونجاحيا ولتحقيق التفاعل بين عناصر العممية التعميمية التعميمة وىي ا

 والمتعمم والمادة التعميمية.
 التعميم ورفع مخرجات تحسين إلى اليادف و الشامل التطوير جيود من وعمى الرغم

 أن يالحظ ،خاصةفي اليمن  الرياضيات ولتدريس ،عامة لمتدريس المتأمل أن إال ،جودتو مستوى
 تتمثل ،عديدة مشكالت يتخمميا إذ لمقبولا المستوى إلى تصل لم الرياضيات في المخرجات التعميمية

لدى الطمبة  المجزأةويتضح ذلك من خالل المعرفة  ،التالميذ لدى الرياضي انخفاض التحصيل في
ن المنظور البنائي في حين اآلوكذلك تراكم معارفيم دونما روابط بينيا  التعممالذين يمثمون مخرجات 

                 والمعمومات القبمية لدى الفردضرورة الربط بين المعمومات الجديدة يؤكد عمى 
 .(281، 1888 ،)زيتون

في وجود حاجة ممحة لتحسين  المنطمق تكمن إشكالية البحث إجماالً  ىذا ومن
ااٍلستراتيجيات المستخدمة في تدريس الرياضيات وذلك بالتوجو نحو االستراتيجيات البنائية مثل 

 لتكون الدراسة ىذه وتأتي ،از بو عن غيرىا من االستراتيجياتإستراتيجية دورة التعمم وذلك لما تمت
 وجو عمى البديمة التصورات موضوع تطرقت إلى التي والبحوث الدراسات إلي – متواضعة – إضافة
 .بخاصة الرياضياتوفي  العموم

 عن السؤال األتي:  باإلجابةوتتمثل مشكمة الدراسة 
لمادة اسية في تعديل التصورات البديمة دورة التعمم الخم استراتيجيةاستخدام ثر أما 

 ؟باليمن األساسيالرياضيات لدى تالميذ الصف السابع 
 :اآلتية الفرضيات انسيختبر الباحثالسؤال  من عن ىذا  ولإلجابة 

في متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام  يوجد فروق -1
دورة التعمم الخماسية عن متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة الذين  استراتيجية

 ؟يدية في التطبيق البعدي لالختباردرسوا بالطريقة التقم
يوجد فروق في متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية قبل التجربة وبعدىا في  -2

 اختبار التصورات البديمة ؟
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أثر استخدام إستراتيجية دورة التعمم الخماسية في تحديد  إلىتيدف الدراسة الحالية  : الدراسة أىداف
 .باليمن األساسيتعديل التصورات البديمة  لمادة الرياضيات لدى تالميذ الصف السابع 

 ساىم نتائجيا في:تقد  أنياالتطبيقية لمدراسة في  األىمية النظريةتكمن  :الدراسة أىمية

 معممي الرياضيات  التصورات البديمة في مادة الرياضيات كونيا مشكمة تواجوعن  الكشف
 .عميمية لمادة الرياضيات في اليمنالت عمميةالوالقائمين عمى 

  تدريسية قد تساعد في تعديل التصورات البديمة لدى المتعمم  إستراتيجيةالكشف عن
 البنائي. ية قائمة عمى التعممتدريس إستراتيجيةالمساىمة في تطوير و 

  الذي قد يفيد المؤسسة  األمرتقديم تصور لكيفية أعداد إستراتيجية دورة التعمم الخماسية
عداداليمنية المعنية بالمناىج   الكتب المدرسية. وا 

  والميتمين بمجال تدريس الرياضيات  الباحثانقبل  بحثية من عمى قضاياتسميط الضوء
 ة وتنظيم المحتوى الرياضي.م وتعديل التصورات البديميعمى دورة التعم

 :اآلتيسوف يتم تحديد المصطمحات الرئيسة في الدراسة عمى النحو  :المصطمحات حديدت

 الخماسيةدورة التعمم  استراتيجية  Strategy Learning syscle 5E: 

طريقة في المصطمحات التربوية دورة التعمم بأنيا " في معجم (Good, 1988)يعرف جود 
 جل تنظيم اكتساب المعارفأتخطيط الدروس في التعمم والتعمم تقوم عمى العممية االستقصائية من 

 ."وأن الفيم الصحيح يمكن بناؤه عن طريقيا
اتيجية تدريسية لتنظيم محتوى إستر " ويقصد بإستراتيجية دورة التعمم الخماسية إجرائيًا بأنيا

، يتم فييا مساعدتو عمى بناء معرفتو أنواع الزوايا وتطابق المثمثات"، وتكون محورىا التمميذ وحدة
، وتعديل التصورات بنفسو انطالقًا من خبراتو السابقة بيدف تنمية العديد من الميارات الرياضية

 (.يمالتقو  –التوسع  -لتفسيرا –االستكشاف  –االنشغال) وتتكون من خمس مراحل ىي:، البديمة
  التصورات البديمةAlternative Conceptions: 

، المجال التربويىناك في الحقيقة عدة تعاريف لمفيوم التصورات البديمة يتم تداوليا في 
تبعا لتباين الثقافات، و  نظرا الختالف دالالتويا ومن الصعب إعطاء تعريف مطمق أو ثابت لمفيوم

 كبريت وآخرون،في ثقافة أخرى، والعكس صحيح ) قد يكون صحيحاً  فما نعتبره في ثقافتنا خاطئاً 
. بأنو "تصور الشيء أي مثمو حتى كأنو ينظر إليو فيعرف التمثل أو التصور لغوياً  (،63، 1887

، لفظة مشتقة من فعل Conception :في المغة الفرنسية التصور. تصور الشيء بالشيء تشبييا بو
 .الخيال بواسطة الرسم أو النحت أو المغة " ومثولو أمام العين أو فيالتيني يعني إحضار الشيء 
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( فيعرف التصور 2865(، أما روبير )22، 1885)فريق مكوني مركز تكوين المعممين والمعممات، 
عن  بأنو"عممية استحضار شيء أمام أعين أو ذىن فرد معين، بشكل يجعل ذلك الشيء محسوساً 

(. وفي المعنى السيكولوجي فانو "يدل عمى 12، 1885التميمي، طريق صورة أو شكل أو رمز" )
استحضار موضوع غائب إلى الذىن، موضوع غير واقعي أو يتعذر إدراكو مباشرة ولكن وعيو أو 

 .(22، 1885فريق مكوني مركز تكوين المعممين والمعممان، )تصوره ذىنيا ممكن " 
ذلك النشاط الذىني الذي  " السيكولوجية بأنويعرف التصور من الناحية ف(2877)اوزي، اما

ىو عممية تأمل تقع  أو ،جديدةاستغالل المكتسبات القبمية كإلية تفسيرية لمواجية وضعية  إلىييدف 
ىو أفكار وأنماط مفاىيمية في البنية المعرفية لمتالميذ ال تتفق مع المعرفة أو   واإلدراكبين المفيوم 

 .(23، 1887)بوعراب،  .من شرح واستقصاء الظواىر بطريقة مقبولةوال تمكنو  ولة عممياً بالمق

البنية  فيوالمفاىيمية ونقصد بالتصورات البديمة بأنيا "مجموعة من النماذج الذىنية 
مع  من خالل تفاعمو األولىالفيم  أثناء اإلجرائيةالتي تأسست عمى قاعدة العمميات و لمتمميذ المعرفية 

، لالستدالل فيذ العديد من العمميات المعرفية"أنواع الزوايا وتطابق المثمثات" ويستخدميا في تن وحدة
صدار األحكام وتفسير المواقف الجديدة غير المألوفة في ىذه المعرفة السابقة رغم أنيا تفسيرات و  ا 

    جزئية غير صحيحة.
 اقتصر سير الدراسة وفق المحددات التالية: :الدراسةمحددات 

 من كتاب الرياضيات المقرر  "أنواع الزوايا وتطابق المثمثاتوحدة ": المحددات المنيجية
 .األساسي الصف السابعلتالميذ 

  قياس اثر إستراتيجية دورة التعمم الخماسية المكونة من خمس مراحل  :العمميةالمحددات
 السابع.لدى تالميذ الصف  مادة الرياضياتلفي تعيل التصورات البديمة 

 أنواع الزوايا وتطابق المثمثات ةالبعد المعرفي لوحد :التصورات البديمة"". 

 عينة مكونو من تالميذ شعبتين من الصف السابع األساسي من : المحددات البشرية
 . أبينمديرية زنجبار محافظة  األنصارمدرسة 

 1823/ 1822 الفصل األول من العام الدراسي  :المحددات الزمنية . 
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 النظري والدراسات السابقة: إلطارا

 إستراتيجية دورة التعمم الخماسية .أ 
 الخماسية نشأة وتطور إستراتيجية دورة التعمم 

، وىي محل بحث ودراسة العديد من العمماء في النمو المعرفي منذو ظيور نظرية بياجي
واكتسبت أىميتيا بشكل واضح في مجال التربية وطرائق التدريس الخاصة، من خالل أعمال باحثين 

، (Karplus)كرسوا جيودىم في إعادة اكتشاف لبياجي وتطبيقات نظريتو في التربية مثل كاربمس
، وغيرىم، (Jhan Renner)نر، ور (LowsonAntono)، ولوسن (DudheyHerran)وىيرون 

جاء ، تربوية عديدة  ستراتيجية لمتدريس مترجمة ألفكاركإ(Learning cycle)وقد برزت دورة التعمم 
الستينيات  معظميا متضمنا في نظرية "بياجي" لمنمو المعرفي، وظيرت ألول مرة أثناء عقد

يا في صورتيا األولى عمى يد في الواليات المتحدة األمريكية وجاءت صياغت 2851وبالتحديد عام 
 لنظرية بياجي عممياً  وىي تعد تطبيقاً  (MayronAtken)وما يرون أتكن  (Karplus) كاربمس

(Adams, 2006,3) ،مرحمة استكشاف المفيوم، ومرحمة وتكونت حينيا من ثالث مراحل ىي :
استخالص المفيوم، ومرحمة تطبيق المفيوم. واستخدمت في مشروع تطوير مناىج العموم 

(Improvement study scenic curriculum)(SCIS)  الذي قامت بو جامعة كاليفورنيا
اف المشروع ( وكان من أىد2863 -2868بالواليات المتحدة األمريكية وذلك في الفترة ما بين )

تنمية ميارات االستقصاء العممي لدى تالمذة مرحمة التعميم االبتدائي، وتنمية فيميم لممفاىيم 
 (.(Renner  Etal, 1985, 4  األساسية التي تعتبر ضرورية وميمة لمقرن العشرين 

حيث تم   وآخرون بعض التعديالت (Karplus)أدخل عمييا كاربمس 2863وفي العام 
 2863مرحمة التقويم، وبيذا أصبحت إستراتيجية دورة التعمم  في العام  وىو جديداً  بعداً اضافة 

: مرحمة االستكشاف، ومرحمة االبتكار، ومرحمة االتساع المفاىيمي، تتكون من أربع مراحل ىي
ومرحمة التقويم، وأحيانا قد تختمف مسميات ىذه المراحل األربع من دراسة إلى أخرى حسب الغرض 

 (. (Bybee,2006,10 ة كما ورد في األدبيات التربوية.من الدراس
الذي  (ADAPT)مشروع  ومنيا قامت برامج ومشاريع أخرى عمى إستراتيجية دورة التعممو 

، حيث صيغت وحدات دراسية في مناىج مختمفة ، قسم كل 2866قامت بو جامعة نبراكاسا عام 
 Elementary)(ESS)وتاله مشروع ، ( 18، 2881منيا إلى مجموعة من الدورات )رجب، 

science study) ومشروع(The American Association for the development of 
science)  ،(.21، 1883)حناوي 
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ركزت ىذه المشروعات عمى تصميم دورة التعمم عمى اعتبار العمم طريقة لمحصول عمى و 
كيد العمميات التي تمر بيا دورة التعمم من المعرفة، وليس المعرفة ذاتيا، وىذا ما جعميم ييتمون بتأ

خالل مراحميا بمختمف أنواعيا مع التمميذ وما ينتج من اكتشاف، وجمع المعمومات وتطبيق المفيوم 
في مواقف جديدة وىذا يستمزم ممارسة بعض عمميات العمم مثل: المالحظة، والتعبير ،التنبؤ 

واستمرت التعديالت المتتالية عمى إستراتيجية  (،213، 2885،التجريب ،التعميم )يوسف واخرون، 
برئاسة  (BSCS)دورة التعمم، ومنيا ما قامت بو لجنة دراسات تطوير منيج العموم البيولوجية

(Bybee) إذ أعدت ىذه المجنة البيولوجيةمنيج العموم  دير التنفيذي لمشروع دراسة تطويرالم ،
:  مرحمتين جديدتين إلى دورة التعمم الثالثية ىما ضافتفأإلستراتيجية دورة الثالثية  اً ر نموذجا مطو 

سمة أساسية في معظم برامج  تعميمياً  نموذجاً  E5، كانت 2878ومنذ أواخر االنشغال والتقويم، 
(BSCS وخصوصا البرامج في المرحمة األساسية ومنيا: برنامج عمم يعيش مدى الحياة لمصفوف )
(21-5( )Science for life and living( )Bybee,2006,11 .) 

 دورة التعمم الخماسية: استراتيجيةمراحل 
 المراحل ىذه الباحثان منفصمة، ويتناول وال خطية تتكون من خمس مراحل وىي ليست

 :من االختصار، وىي بشيء
: يتعرف فييا التالميذ عمى الميام Engagement phase االنشغال مرحمة -1

وذلك من خالل تقديم سؤال أو عرض مشكمة معينة عمييم كي التعميمية التي يقومون بدراستيا 
يحاولون ربط الخبرات التعميمية الحالية بالخبرات السابقة، ومن ثمة جذب انتباىيم وأثارتيم نحو 

 .( Bybee , et.al,2006,11الميام التعميمية التي سيكمفون بيا )
 مع الطالب تفاعلي المرحمة ىذه : فيExploration Phase مرحمة االستكشاف -2

القيام  خالل ومن عنيا، اإلجابة عمييم قد يصعب النياية مفتوحة تساؤالت تثير التي الخبرات المباشرة
 ، وتتركز ىذه المرحمة حول المتعمم ويقتصر دور المعمم عمى التوجيو.ايقومون بي الجماعية باألنشطة

بتييئة الصف بطريقة  : يقوم فييا المعممExplain phaseالتفسير أو الشرح  مرحمة -3
منيم تزويده بالمعمومات التي  بتمكن المتعمم من بناء المفاىيم بطريقة تعاونية، ويطم

توصموا إلييا، ويتم مناقشتيا ومعالجتيا وتنظيميا، ثم يقوم بتقديميا بالصورة العممية 
 .(28، 1883)حناوي،  المناسبة إذا لم يتوصل المتعممون إلييا

: يكون فييا التمركز حول المتعمم ومساعدتو عمى Extend phase مرحمة التوسيع -4
التنظيم العقمي لمخبرات الحالية مع الخبرات السابقة واالستفادة من ذلك في مواقف أخرى جديدة، أي 
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، 1883تطبيق ما تعممو في إيجاد الحمول لممواقف الجديدة التي يتعرض ليا )بايبي وآخرون، 
222). 

: وتيدف إلى التغمب عمى الصعوبات التي Evaluation phase مرحمة التقويم -5
. وال يقتصر عمى نياية تقابل التمميذ في أي مرحمة من مراحل التعميم السابقة ويكون التقويم مستمراً 

 (. (Bybee , et.al,2006,12 الوحدة بل يجري في كل مرحمة من مراحل دائرة التعمم.

يظير أنيا متكاممة فيما  الخماسية دورة التعمم  ومن خالل استعراض مراحل إستراتيجية
لممرحمة التي تمييا وىذا الترابط قد أشار إليو  بينيا، حيث تؤدي كل مرحمة وظيفة معينة، تمييداً 

ذكر أن مرحمة االستكشاف من خالل ما تضمنتو من أنشطة جديدة  ،كما (42، 1881)مصطفى، 
بدرجة تفقده اتزانو المعرفي، ويطمق بياجي عمى ىذه  ارتو معرفياً تثعمى خبرة الطالب تؤدي إلى اس

 .(Disequilibrium)المرحمة اسم عدم االتزان 
وتسمى معينة خاصة بيا  المتعمم مع أنشطةفييا  ويتم ذلك من خالل عممية ذىنية يتفاعل 

ومن شأن تمك المرحمة تدفع المتعمم إلى البحث عن معمومات جديدة  (Assimilation)بالتمثيل 
تساعده عمى استعادة االتزان، ربما يصل إلييا بنفسو أو من خالل ما يقدمو لو المعمم من معمومات 

وذلك من خالل عممية ذىنية تسمى بالمواءمة  Equilibriumخالل مرحمة التفسير 
Accommodation وىاتان العمميتان التمثيل والمواءمة ركيزتان أساسيتان في عممية التنظيم ،

تمل إستراتيجية دورة التعمم بتنظيم المعمومات التي اكتسبيا التمميذ ضمن ما لديو من وتك .الذاتي
وىي ،  عن طريق ممارستو ألنشطة تعميمية إضافية مماثمة لمرحمة االستكشاف،تراكيب معرفية 
وفي أثناء ممارسة المتعمم  (organization)، أو كما يسمييا بياجي مرحمة التنظيم  مرحمة التوسيع

شطة تمك المرحمة قد تصادفو خبرات جديدة تستدعي قيامو مرة أخرى بعممية التمثيل أو مرحمة ألن
 تبدأ مرحمة التوسيع فتبدأ مرحمة استكشاف، وىكذا تسير عممية التعمم بشكل دائري ،استكشاف جديدة

 :كما يوضحة الشكل التالي ،( 35 -34، 1883، حناوي، 1882)عبداهلل، 
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( يوضح العالقة بين عمميتي التمثيل والمواءمة خالل إستراتيجية دورة التعمم 1شكل )
 (46، 2004) حناوي،  الخماسية

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 دورة التعمم:  استراتيجيةمميزات 
يتضح أنيا تتمتع بكثير من المزايا الخماسية السابق إلستراتيجية دورة التعمم  من العرض

 :ماياتي إلى( 262، 1883؛ أبو المعاطي، 241، 1884، خطابية ار كل من )شفقد أ
 زيادة قدرة المتعممين عمى استخدام المغة العممية أثناء وصف المشاىدات العممية  -2

 عمل عمى رفع مستوى التحصيل بسبب الخبرات المتاحة.التنمية الخبرات المكتسبة، و و 

تتأثر و  بين الدور الذي يقوم بو المعمم والمتعمم في العممية التعميمية الموازنةتعمل   -1
 بالمعرفة السابقة، كما أنيا تؤثر في تعديل التصورات البديمة.

سرعة دمج المعرفة السابقة  عمىتساعد كما تزيد من استيعاب المفاىيم، وتحصيميا،   -2
بعمميات االستدالل المناسب  توظف التفكير لمقيامو  بالخبرات الجديدة المقدمة لممتعمم

 عن طريق المعمومات التي تقدم لممتعمم.

تعطي المتعمم فرصة كي يبني، أو يكتشف المفاىيم و تقدم العمم عمى صورة بحث  -3
 بنفسو.

تدفع المتعمم لمتفكير من خالل استخدام مفيوم "فقدان االتزان" الذي يدفع المتعمم  -4
 لمبحث عن المعرفة.

 التمثيل
Assimilation 

 

 التنظيم
Organization 

 عدم االتزان المعرفي
Disequilibrium 

 المواءمة
Accommodation 

مرحمة التوسيع 
 واإلتقان أو التطبيق

مرحمة التفسير أو 
 الشرح والتوضيح

 مرحمة االستكشاف مرحمة االستكشاف
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 التصورات البديمة: .ب 
أطمق عمييا عمماء التربية وعمم النفس عدة مسميات وذلك تبعا لما يحممو ىؤالء  مفيوميا:

 ، والمفاىيم الخطأperconceptionsالعمماء من فمسفة، فيي تسمى أحيانا التصورات القبمية 
Misconceptions،  أفكارا مضممةMisleading ideasوأحيانا تسمى األفكار الخاطئة ، 

Erroneous ideas واالستدالل العفوي ،spontoneous Reasoning والنظريات الشخصية ،
perso theories والمعتقدات الساذجة ، Naive beliefe كما تسمى المعتقدات الحدسية ،intuiv 

beliefsوالصعوبات المفاىيمية ،conceptual  difficulties  وأفكار ما قبل التعممPer 

instructional ideasفة إلى تسميتيا التعميمات غير الصحيحة ، ىذا باإلضاIncorrect 

generalization والتصورات البديمة ،Alternative conceptions ويعد ىذا المصطمح األخير ،
المفضل لدى التربويين وحل محل المصطمح األصمي )التصورات الخطأ(، وذلك منذ تبنيو في الندوة 

رياضيات التي عقدت في جامعة كورنيل األمريكية عام الدولية عن التصورات الخطأ في العموم وال
 (.4، 1888(، )أديب، 547 -526، 2887، زيتون) 2872

إن"مصطمح تصورات بديمة ىو مصطمح منطقي ألنو يتفق مع العمم الحديث ونظرية 
المعرفة التي تؤكد أن ىدف التعمم ىو مساعدة الطالب في بناء المعرفة بأنفسيم واستبدال أو تعديل 

وسيتم اعتماد مصطمح ( Read ،2004، 5" ) نموذج مفيومي غير صحيح بأخر صحيح
، (547 -526، 2887، زيتونفي ) جاء التصورات البديمة في ىذه الدراسة وفقا لما

 (.Read,2004,5و)
البعد المعرفي لمتصورات أو التمثالت ىو األكثر أىمية التي تمنح الفرد/المتعمم  أن يبدوو 

ىو  لتصور: اويؤكد عميو باشالر بقولوىذا ما  ،لمظواىر الممموسة أو المجردة يالً أو تأو  تفسيراً 
مجموعة من التعطالت واالضطرابات التي تكون سببًا في ركوض وتوقف المعرفة العممية، وترتبط "

ىذه التعطالت واالضطرابات بفعل المعرفة ذاتيا وتشتت ترابطيا في عقل المتعمم وتصبح ذات 
 . (227 ،2883 الفاربي وآخرون،) البديل"مسمى الفيم 

 لمنطمقات الفكرية لدراستيا:ا
التصورات البديمة ىي مكتسبات فكرية متناسقة ومتكاممة / نماذج يستند إلييا المتعمم في 

ستقرئ بيا المتعمم الواقع يتعاممو مع المادة المعرفية، وىي عبارة عن شبة نظريات أو نماذج جاىزة 
استداللو، وفي إطار ذلك تحيل التصورات البديمة إلى العمميات العقمية لممتعمم التي ال ويبني بيا 

 ،)االمينموكيات وأقوال المتعممينيمكن مالحظتيا إذ يكتفي بمالحظة تجمياتيا في مستوى س
(، لذلك ترى الباحث يصوغ فرضيات حول كيفية اشتغال أذىان متعممية لفيم أخطائيم 27د.ت،



 حبث حمكم                                                                                                              جملة حبوث ودراسات تربوية             

919 
 

النماذج الذىنية  وستتم مناقشة ذلك في إطار نظريتي معقداً  عرفانياً  التصورات نظاماً  .وىكذا تبدو
 .والمنطق الذىني

 (Johunson - lairdليرد) -بحسب نظرية النماذج التي وضعيا جونسوننظرية النماذج الذىنية:
، (143- 148، 1822لممعالجة )لومير،ومعاونيو، يتم االستدالل من خالل توظيف ثالث مراحل 

 وىي:
يستعمل األفراد، خالل ىذه المرحمة معرفتيم بالمغة وبالعالم المحيط لفيم : مرحمة الفيم -1

ليرد "نماذج ذىنية لموضعية المطموب  -المقدمات، ويحاولون بنا ما يسميو جونسون
معالجتيا" وتعد ىذه النماذج الذىنية عناصر خاصة بالمجموعات الموصوفة في المقدمات 

 ن ىذه العناصر.وعالقات بي
يسعى األفراد إلى تقديم تفسير مقتضب عن عناصر الوضعية التي  االستنتاج: مرحمة -2

عممية إعادة صياغة العبارة  احتماال، يشمل،فكروا فييا. يقود ىذه الوصف الذي يمكن أن 
 إلى نتيجة أولى ذات صمة بالعالقات بين الحدود غير المترابطة في المقدمات.

خالل المرحمة يعاود األفراد البحث عن نماذج بديمة لتمك : أو النقضالتزييف  مرحمة -3
ذا لم يعثروا  المتضمنة في المقدمتين تسمح ىذه النماذج البديمة لألفراد تزييف نتيجتيم وا 

ذا ما عثر األفراد عمى  بديل،عمى أي نموذج  يحكمون عمى نتيجتيم بكونيا صالحة. وا 
إلى المرحمة الثانية ويحاولون تبيين إذ كانوا  يعودون اثر ذلك أكثرنموذج بديل أو 

ذا لم  يستطيعون استخالص نتيجة مشتركة بين النماذج التي تحكموا في بنائيا لحد اآلن. وا 
يتوصموا إلى ىذه النتيجة، يعودون عند ذاك مجددا إلى المرحمة الثالثة، وىكذا دواليك أنو 

ذج الذىنية كما جاء في لومير لمن السيل تصور مصادر األخطاء بحسب نظرية النما
 ، ما يمي:(141، 1822)
أخطاء الترميز وىي نوع من األخطاء التي يرتكبيا الفرد عندما يخمط  :المصدر األول -1

بكل ، و قضية بين الفيم " كل أ ىي ب " وتعتبر ىذه األخطاء غير ذات أىمية كبرى
 تأكيد األقل عددا.

مصدر ذو أىمية كبرى، فبناء عمى ىذه النظرية، يرتكب األفراد  :المصدر الثاني  -2
أخطاء، ألنيم ال يتمكنون من العثور عمى أمثمة مضادة لمنتائج المشتقة من نماذجيم 
الذىنية األولى وبكيفية أخرى، سيكون من األصعب بناء نماذج ذىنية بديمة لبعض 

ليرد ليذه الصعوبة  -جونسونالمشكالت، ومن بين األسباب المقترحة نظريا من قبل 
 محدودية الذاكرة العممية.
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 نظرية المنطق الذىني:
تعتبر نظرية النماذج الذىنية بكل تأكيد أشير النظريات في مجال المعرفة اإلنسانية 
وأكثرىا تطور في التعرف عمى االستدالل. ولكنيا ليست الوحيدة في ىذه المجال، فمن بين النظريات 

ظرية المسماة نظرية المنطق الذىني، وىناك العديد من الصياغات النظرية ضمن المنافسة ليا الن
لن نقدم ىنا سوى وصف  (Yamg , 1994, Rips, 1984-1994) نظريات المنطق الذىني لكل من

، (175، 1822)عام، ولن نتوقف إال عند المسممات األساسية لنكون نظرة شاممة عن النظرية لومير 
ىي أن النظام المعرفي يتوفر عمى قواعد منطقية. وىكذا يمتمك النظام المعرفي  المسممة األولى

أن المكانيزمات الموجودة في أساس االستدالل، ىي إثارة ىذه  المسممة الثانيةقواعد أساسية وتقترح 
يمكن الحصول عمى القواعد المنطقية غير الموجودة في الذىن  المسممة الثالثةالقواعد وتطبيقيا، 

خالل إعادة التأليف بين عدد من القواعد المتوفرة وفي ىذه الحالة يستدل النظام المعرفي من  من
 .خالل تنشيط القواعد المطموب تطبيقيا والتأليف بينيا بكيفية تسمسمية

ويمكن أن تصدر أخطاء األفراد في إطار نظرية المنطق الذىني، من مصادر ثالث، فقد 
فيم إذ تقود المقدمات والنتائج إلى تمثيل خاطئ، ويمكن أن يكون تحدث األخطاء أثناء مرحمة ال

االستراتيجيات  ننفذ: فقد Une heuristique معين استقصاءمصدر األخطاء كذلك استعمال لمنيج 
بكيفية غير صحيحة ويمكن أن يكون  Lachaine dinferenceالموظفة خالل سمسمة استداللية 

مى ع Maintenأخطاء عدم االنتباه أو مشكالت الحفاظ  ، مصدر معرفي مثللألخطاء، أخيراً 
 (.146، 1822)لومير، ، المعمومات في الذاكرة العممية

 :التصورات البديمة  مصادر
بأنيا عممية  التصورات أو التمثالتAstolfi(2872 ) يرى اصطولفي  :المصدر الديداكتيكي

فكرية صعبة بالنسبة لممتعمم، والتي تتوقف خصائصيا عمى تنظيم المعارف في الذىن وعمى العوائق 
الخاصة بكل حقل معرفي لمترميز الذي يكتسبو المتعمم انطالقا من الوضعية التفاعمية الفردية 

(Carl,2008,4 ومن ىذا المنطمق فان لمتصورات مدلول ديداكتيكي وىذا ما ير ) :اه بروسو بقولو
التصورات أو كما سماىا العوائق ذات المنشأ الديداكتيكي والتي تنجم عن الطرائق التعميمية التي قد 

( 16 ،1888 ،)ركراكيية تساىم في تشكيل بعض المعارف المنطوية عمى أخطاء وانزالقات معرف
ن السبب قد يكون بقوليما: إAyach & chmetlod  (، ويؤكد عميو 16 ،1887 ،)كبريت وآخرون

وجود قطيعة بين المتعمم في العمل والمتطمبات الجديدة، وصعوبة تكيف استراتيجيات التعمم لدى 
 (.62، 1887 التالميذ مع الوضعية الجديدة )كبريت وآخرون،
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إن الوضعيات الديداكتيكية، يمكن أن نشبييا بذلك الجياز الذي يمكن التمميذ من إدراك 
، وكل ما يعرفو المتعمم، أي تمثالتو والكيفية التي تي يقدميا المدرسمومات المعاني المعارف والمع

بنيت بيا فعميا في ردود أفعال التمميذ تجاه وضعية معينة يقدر ما تخبره معارفو السابقة عن معنى 
 ( .Carl,2008,6) مضامين تمك العروض

حسب ىذا البعد ىو عالقة توافق )تطور موازي بين المعطيات  :المصدر السيكولوجي
العامة الخاصة بالنمو لمطفل والتصورات المتعمقة بمختمف المفاىيم( وفي ىذا المجال يرى بروسو 

تنشأ عن الحدود الفكرية التي  Ontogenquبأنة "العائق أو التصور ذات األصل االنطولوجينيكي 
كما قد  (.15، 1888 ،من لحظات نموه المعرفي )ركراكي وترسخت في ذىن المتعمم في لحض

يكون مصدرىا عند التالميذ، وىي أخطاء سببيا تصورات بديمة لدى التالميذ عندما تتم مطالبة 
 (،6التالميذ بأنشطة تفوق قدراتيم العقمية المرتبطة بنموىم ومستواىم اإلدراكي )الحراق ، د.ت،

 (.18، )المامي وآخرون، د.ت
وقد أورد عدد من الباحثين والدارسين عدد من األخطاء ذات  :االبستمولوجي المصدر

 العالقة االبستمولوجية نذكر منيا اآلتي:
أخطاء مرتبطة بالمكتسبات السابقة لممتعمم: غياب المكتسبات السابقة، تحصيل جزئي أو  -2

)كبريت وآخرون، مغموط ليذه المكتسبات، المكتسبات السابقة لم يتم تثبيتيا لدى المتعمم 
معممين ومن (، وفي ىذا المجال يرى فيجو تسكي لتعمم المفاىيم العممية من ال61، 1887

(، وىي منطقة تتوسط بين النمو الحالي  (ZPDمنطقة النمو الوشيكاألقران، يجب تنمية 
ومستوى نمو كامن.بعبارة أخرى فان منطقة النمو القريبة ىي الفارق بين ىذين 

سبيل المثال، ال يمكن لمتمميذ إتقان عممية القسمة دون فيم أولي لعممية  المستويين،عمى
الضرب وبالتالي فان منطقة النمو القريبة لمتالميذ الذين أتقنوا عممية الضرب تختمف عن 

 ( .Kristin & Reuben, 2012,7منطقة النمو القريبة لمذين لم يتقنوا ىذه العممية )
 :النظرية السارية المفعول نظرية يعتبرىا صحيحة )ضمناً أخطاء مرتبطة بتصورات التمميذ -1

أو صراحة( ويستخدميا في بعض الحاالت،غالبا ما يكون ليا مجال صحة وتعطي نتائج 
 خاطئة خارج ىذا المجال .

صعوبة التعميمة وقد تكون العقبات المعرفية  أخطاء مرتبطة بالتعممات: صياغة التعميمة، -2
 .( 18، د.ت، المامي وآخرون) تياناتجة عن تشكيل المعرفة ذا
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يحدد مفيوم العائق في مجال ديداكتييك الرياضيات وفق  :خصائص التصورات البديمة 
 (، ىي: 28-27، 1883آخرون و  أجور )خمس خصائص

 أنو معرفة وليس انعداما لممعرفة. 
 .ىذه المعرفة ليا دورىا في اإلجابات الصحيحة لبعض المسائل أو صنف منيا 
  إلى إجابات غير صحيحة بالنسبة ألنواع أخرى من المسائل. تقود  المسائلىذه 

 ، وتقاوم بعناد كل تغيير أو تعديل يطرأ عمييا .ير قابمة لمتكيف مع وضعيات جديدةىذه المعرفة غ
 يقود إلى معرفة جديدة. التخمص من ىذه المعرفة

 خصائص أخرى، وىي:، أورد (22-22، 2006أما فريق مكوني مركز تكوين المعممين )
 .التصورات ىي أفكار ضمنية 
 . التصورات نماذج تفسيرية منظمة وبسيطة ومترابطة 
 .التصورات ليا عالقة بالمستوى المعرفي ومراحل التعمم 
  يمعب الوسط االجتماعي الوسط دوراىا ما في  :االجتماعيالتصورات تتعمق بالمحيط

 ىذه االتجاه.ويمكن إعطاء أمثمة كثيرة في  تصوراتو،تكوين 
من خالل مراجعة العديد من األدبيات التي اىتمت بيذا المجال  تشخيصيا: أساليب

 ياإلى ذكر التكتيكات التالية لتشخيص الباحثانيتضح تعدد أساليب الكشف والتنقيب عنيا، ويخمص 
 :(12، 1882 ،الخميميخطابيو و )

  التصنيف الحرFree sort task ًمن المفاىيم ويطمب منو  : وفييا يعطى الطالب عددا
 تصنيفيا بأكثر من طريقة دون تحديد الوقت.

 التداعي الحرFree association ًويطمب منو كتابة معينا   : وفييا يعطى الطالب مفيوما ،
 أكبر عدد من التداعيات الحرة التي تخطر ببالو حول ىذا المفيوم في وقت محدد.

 الخارطة المفاىيمية Concept maps حيث يعطى الطالب مجموعة من المفاىيم :
ويطمب منو عمل شبكة مفاىيمية تبين العالقات التي تربط المفاىيم مع بعضيا البعض 

 بيدف تحديد المفاىيم الناقصة في بنية المتعمم المعرفية.

 الرسم Drawing يكمف الطالب بالتعبير عن المفاىيم الموجودة عنده حول موضوع :
 م.خالل الرسمن معين 

 تحميل بناء المفيوم Concept Structuring Analysis Technique وفييا تكتب :
عطاء  المفاىيم عمى بطاقات صغيرة ويطمب من الطالب تحديد المفاىيم التي يعرفيا، وا 
تعريف لكل مفيوم يتم تمييزه، ثم يطمب منو ترتيب المفاىيم عمى كراسة نشاط التمميذ 
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تمك المفاىيم وعن العالقة بينيا، وتفسير سبب قيامو بترتيبيا بطريقة تبين ما يفكر بو عن 
 بالشكل الذي رتبيا بو.

 ة بمة الشخصية العياديالمقا Clinical Interview وفييا يسأل الطالب عن مفيوم :
، وذلك بشكل فردي وبطريقة مشابية  معين ويتم تمقي إجابتو، وتفسير اختيار تمك اإلجابة

 المرضى، وتستخدم ىذه الطريقة مع طرق أخرى مثل طريقة جوين. مع يبلما يقوم بو الطب

 المناقشة الصفية Classroom Discussion حيث يترك لمطالب أن يعبر عن أفكاره :
 حول مفيوم ما في غرفة الصف وأن يقارن بين أداء زمالئو مع األفكار التي يطرحيا.

 االختبارات القبمية Pretest لمكشف عن األخطاء  قبمياً  اختباراً : وفييا يعطى الطمبة
 المفاىيمية الموجودة لدييم قبل تعميميم.

 استراتيجيات تعديميا:
  وستريك Hewsonوىيوسن  Gertzon ونوجيروتز  (posner) استطاع بوسنر

Strikiباسم البنائية، عرفت الفمسفة عمى تعتمد إستراتيجية وتنفيذ بمورة بأمريكا كوررنيل جامعة في 

وتقوم عمى مبدأ تغيير المفاىيم الخاطئة لدى الطالب حول  التغير المفيومي لبوسنر إستراتيجية
كسابيم الفيم العممي السميم لتمك الظاىرة، وانطمق من ضرورة تكامل المعرفة العممية  ظاىرة ما، وا 

التعمم الفعال ذي  الجديدة مع المعرفة السابقة الموجودة في البنية المعرفية لممتعمم وذلك بيدف إحداث
 فيبوسنر  اقترحوويتمخص نموذج التغيير المفاىيمى كما  (Posenuer et al, 1980) المعنى

، 1886،ولومالكما ورد في ) سميم من خالل مرحمتين متتاليتانبديل بتصور عممي استبدال تصور 
 :، ىما(11

 مرحمة استكشاف أنماط الفيم الخاطئ. - أ

المناسبة لتعديل الفيم الخاطئ ويتم ذلك  االستراتيجية مرحمة استخدام أسموب المعالجة - ب
 عبر:

 تنمية قدرة الفرد عمى تجديد وتمييز المفيوم الجديد وتسمى بمرحمة التمثل.  -2

مقارنتو بمضامين المفيوم القديم ومعرفة مميزات مع  المفيوم الجديد مرحمة  تقبل  -1
 المفيوم الجديد بعمق.

أربعة شروط أساسية من أجل التغيير  Posenuer et al, 1980 )ويوضع بوسنر )
 ىي: ،(11، 1886،المولو ) المفاىيمي

 أن ال يرضى المتعمم عن مفاىيمو اآلنية. -2
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أن يحقق المتعمم أقل درجة تمكنو من فيم المفيوم الجديد بمعنى وضوح المفيوم   -1
 الجديد.

 وفائدة المفيوم الجديد لدى المتعمم. ةيجب أن تظير معقولي  -2

جديد التفسيرية والتنبؤية من خالل تقديم استيعاب اليجب أن تظير قوة المفيوم   -3
 واكتشافات جديدة لم يستطع تقديميا المفيوم البديل.

ومن النماذج التي تيتم بالبحث عن كيفية تحقيق عممية التغير المفيومي داخل الفصل 
 كما ورد ويعتمد ىذا النموذج (Hewson M and Hewson)نموذج ىوسن وىوسن 

 عمى الخطوات اآلتية:   ( Hashweh, 2004, 231)يف
 .تصنيف أنماط المفاىيم الخاطئة الموجودة لدى المتعمم  -1

تنظيم المادة الدراسية بالصورة التي تتالءم وبنية المفاىيم السابقة لدى المتعمم والمفاىيم   -2
 المفاىيم والمعرفة الجديدة بالسابقة. ، ربط(Integration)التكامل  : الخطأ عن طريق

، إكساب المتعمم القدرة عمى إدراك وفيم وتحقيق المفيوم (Differenation)التمييز   -3
 الجديد وتبديل المفاىيم، أي إبدال مفيوم بآخر.

وذلك من خالل إيجاد بيئة مناسبة بحيث يتم ربط  (Conceptual briding) التجسير  -4
دة بخبرات غير مألوفة ذات معنى فيصبح المفيوم المجرد معقوال المفاىيم األساسية المجر 

لدى المتعمم، وىذا النموذج يركز عمى بنية المادة الدراسية لمتغمب عمى الخطأ في المفاىيم 
 التي يتناوليا.

 العديد من الباحثين والمربين استراتيجيات عديدة لمتخمص من ىذه التصورات كما اقترح
حالل مفاىيم سميمة ،في الرياضيات البديمة االستراتيجيات مصطمح  مكانيا ويطمق عمى تمك وا 

لمتغيير المفيومي في  بوسنر إستراتيجيةت التي استخدمت . ومن الدراساتكتيكات التغير المفيومي
(، 1821(، )البياري، 1888)البمعاوي،  (،1888، الرياضيات دراسة كل من: )السامرائي، وقدوري

(,2005 Palmer). 
 دراسات سابقة .ج 

دورة التعمم  إستراتيجيةوجود عالقة قوية بين استعمال  إلىمن الدراسات  أشارت العديد
دورة التعمم في تعديل  تأثيرمعرفة  (2008األسمر )دراسة . فقد استيدفت وتعديل التصورات البديمة 

ومن أىم  تحوىا األساسيواتجاىات طالب الصف السادس التصورات البديمة لممفاىيم العممية 
النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود العديد من التصورات البديمة لمفاىيم الحركة والقوى لدى 

 %.88بعضيا إلى أكثر من في بنسبة كبيرة تصل وشيوعيا ، الدراسةطالب عينة 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين كما بينت النتائج 
أحمد  أجريتكما  التجريبية والضابطة ولصالح التجريبية في اختباري التحصيل ومقياس االتجاه.

دراستيا والتي استيدفت معرفة أثر استخدام نموذج بايبي البنائي في تدريس العموم لتعديل  (2006)
 ألولاالتصورات البديمة واكتساب عمميات العمم حول بعض المفاىيم العممية لدى تالميذ الصف 

ولصالح  إحصائيةفي وحدة الصوت وحياتنا ،وقد دلت النتائج عمى وجود فروق ذات داللة  إعدادي
فقد  (2008شفيق )أما دراسة  المجموعة التجريبية في اختبار التصورات البديمة وعمميات العمم.

ن ف الثامىدفت إلى التعرف عمى أثر استخدام دورة التعمم الخماسية في تحصيل طالبات الص
تفوق تالمذة المجموعة  عنوقد كشفت نتائج الدراسة ،واالحتفاظ بالتعمم  ،األساسي في مادة العموم

التجريبية عمى نظرائيم في المجموعة الضابطة في اختبار التحصيل واالحتفاظ بالتعمم لصالح دورة 
استيدفت إلقاء الضوء عمى أنماط المفاىيم البديمة فقد  (2000عبده )التعمم الخماسية. أما دراسة 

لدى تالمذة المرحمة االبتدائية حول مفاىيم وحدة المادة ودراسة أثر نموذج ميرال تينون المعدل ودائرة 
وجود العديد من التصورات  عنالتعمم الخماسية في تصويب التصورات البديمة وقد أسفرت النتائج 

دراسة  كما استيدفتفي تصويب التصورات البديمة. لمنموذجين الكبيرير التأثكشفت عن  البديمة، كما
الكشف عن فاعمية نماذج دورة التعمم كأحد نماذج  التعمم البنائي في تدريس  إلى (2012أمين )

الرياضيات عمى تنمية التفكير الجبري وتعديل التصورات البديمة لممفاىيم الجبرية لدى طالب الصف 
يرت النتائج فاعمية نموذج دورة التعمم البنائي عمى تنمية ميارات التفكير الجبري األول أعدادي، أظ

ىدفت دراسة و  .وتعديل التصورات البديمة وتحسين مستوى تحصيل الطالب لدى عينة الدراسة
تصورات ثر استخدام نموذج بايبي البنائي في تعديل الأتحري  إلى (2014) لدىمش وآخرونا

وأسفرت نتائج الدراسة عن كشف عدد من التصورات  األساسيالثامن  الصف البديمة لدى تمميذات
المتضمنة في الوحدات  وذلك حول المفاىيم :((71من  أعمىالبديمة لدى عينة الدراسة وبنسبة 

بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة لصالح  إحصائياووجود فرق دال  ةالمستيدف
 (.8. 82المجموعة التجريبية عند مستوى )

 :واإلجراءاتالطريقة   .1

باستخدام المنيج التجريبي لتحديد اثر التدريس  الباحثاناستخدم : سةاالدر  جمني .أ 
الرياضيات لدى  البديمة لمادةإستراتيجية دورة التعمم الخماسية في تعديل التصورات 

وىو معرفة  الدراسة وىدفيالمناسبتو لمشكمة  كوذل ،باليمن األساسيتالميذ الصف السابع 
 .أثر المتغير المستقل عمى المتغير التابع
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 البحث: متغيرات .ب 
استخدام إستراتيجية دورة التعمم الخماسية في تدريس  مستويان:ولو  :المستقلالمتغير 

 والطريقة التقميدية لممجموعة الضابطة. التجريبية،المجموعة 
 : تعديل التصورات البديمة.التابع المتغير

التصميم المالئم ليذا البحث ىو التصميم التجريبي : التجريبي لمبحث التصميم .ج 
 .مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة القائم عمى االختبار القبمي /البعدي لممجموعتين،

من تالميذ الصف السابع األساسي  ( تمميذاً 78): شممت عينة الدراسة الدراسة عينة .د 
/ 1822بمدرستي األنصار والوحدة بمحافظة ابين بالفصل األول من العام الدراسي 

، وقسمت العينة إلى مجموعتين،مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية قوام كل 1823
 .( تمميذاً 38مجموعة )

تم اختيار وحدة أنواع الزوايا من الكتاب المقرر دراستو لتالميذ : المادة التعميمية اختيار .ه 
 منيا: أسباب،الصف السابع األساسي كمادة بحث وذلك لعدة 

  المفاىيم األساسية في تشكيل البنية األساسية لمادة اليندسة. الوحدة عمىاحتوى 

 .ترابط الوحدة وتراكميا من الناحية المعرفية 

 تتضمن عدد من المفاىيم التي تسمح بإجراء تطبيقات متعددة موضوعات الوحدة 
، مما يشكل صعوبات في تعمم  ، كما أنيا تتضمن عدد من المفاىيم المتداخمة

 التالمذة ليا من خالل الطريقة المعتادة.
، يتضمن الخطط التدريسية باستعمال بإعداد دليل المعمم الباحثان: قام دليل المعمم أعداد .و 

إستراتيجية دورة ، وفمسفة لخماسية وتضمن الدليل مقدمة عامةدورة التعمم ا إستراتيجية
رشادات عامة لممعمم تساعده في تدريس الوحدةالتعمم الخماسية، وأىميتيا ، وتم تقسيم ، وا 
موضوع والتوزيع الزمني ، وتحديد األىداف الخاصة لكل الوحدة إلى موضوعات

إستراتيجية ، وخطوات سير التدريس وفق ريسالتد ، وتحديد المواد ووسائللمموضوعات
، وتم عرض الدليل عمى مجموعة من االختصاصيين في المناىج دورة التعمم الخماسية

، وقدم ي مادة الرياضيات لمتأكد صالحيتووطرائق التدريس وعمم النفس التربوي ومدرس
 المحكمون بعض المالحظات تم االستفادة منيا في إعادة صياغة الدليل.

بإعداد كراسة نشاط التمميذ، لتالمذة المجموعة  الباحثانقام  كراسة نشاط التمميذ: .ز 
ويشمل عمى تعريف ستراتيجية دورة التعمم الخماسية عمى استخدام المساعدتيم  التجريبية،
شاطات التي يجب عمييم القيام بيا وأسئمة بإستراتيجية دورة التعمم الخماسية والن التالميذ
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يا عمى مجموعة من المحكمين لمتأكد من صالحيتيا وفي ضوء وتم عرض تقويم
 .مالحظاتيم تم إعادة صياغتيا وأصبحت جاىزة لالستعمال

 عميو وأجرىبإعداد االختبار  الباحثان: قام التصورات البديمة تعديل اختبار إعداد .ح 
 :إجراءات التقنين كافة

ييدف االختبار إلى الكشف عن التصورات البديمة لدى تالميذ الصف السابع في وحدة أنواع الزوايا  
 .وتطابق المثمثات وقياس مدى تعديميا عقب التدريس باستخدام إستراتيجية دوره التعمم الخماسية

في ضوء الدراسات التي أجريت في ىذا المجال تحديد المفاىيم التي يقيسيا االختبار:
(، 1822سالم، ): م البديمة لمرياضيات ومنيا دراسةالختبارات التشخيصية لتشخيص المفاىيوا

 ،(1822) االشقر،  (،1822عودة، (، )1821، البياري) (،1887(، )ظيير، 1888 )البمعاوي،
أنواع الزوايا وتطابق  تم تحميل وحدة، بعض من المعممين والمعممات حولياوآراء (  1821أمين،(

وتحديد قائمة أولية بالمفاىيم التي يشمميا الرئيسية والفرعية المتضمنة فييا  المثمثات وحصر المفاىيم
 .فقرة اختباريو  (21)من االختبارالتي من المتوقع أن يخطئ فييا التالميذ حيث تضو ختبار اال

 ( بنداً 21ن االختبار من )تم إعداد قائمة أولية بحيث تكو : ة مفردات االختبارصياغ
الشق األول اختيار بديل واحد )ثنائي الشق( االختيار من متعدد وتمت صياغتو في ضوء  اختبارياً 

الذي يتصوره  لمبديلمن بين أربع بدائل يتبعو الشق الثاني يتعمق بالتفسير العممي الختيار التمميذ 
السابقة في ممارسة تيما من خالل خبر  رفي صياغة مفردات االختبا الباحثان اصحيحا وقد اعتمد

 تمميذاً  18مع  وىي مقابمة بسيطة حرة إجراء مقابمة شخصية كما تممينة التدريس لمادة الرياضيات 
في ىذه المرحمة الدراسية، وكذلك لدييم ، لمتعرف عمى أىم التصورات الصف السابع يذالمتمن 

، وتم سؤاليم أسئمة ا وتطابق المثمثاتأنواع الزواي لبديمة حول ىذه المفاىيم في وحدةتحديد تصوراتيم ا
تركيم يجيبوا عنيا بحرية ومتابعة و مفتوحة النياية متعمقة باإلجابة عن بعض المفاىيم السابقة، 

تفكيرىم عن ىذا المفيوم ومن ثم سؤاليم عن التفسير العممي ليذه اإلجابة الصادرة عنيم أو من أين 
، لتعرف ىذه التصورات البديمة الموجودة الت بشكل كيفي وليس كمياه المقابتمقاىا وتم تحميل ىذ

 .لدييم بالتفصيل
تم عرضو  الظاىريولتحديد الصدق  األولية بعد بناء االختبار في صورتو صدق االختبار:

عمى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص في المناىج وطرق تدريس الرياضيات، من ذوي 
مدى سالمة المغة وصياغة و  ي الجوانب التي يقسييا االختبارآرائيم فلطرح  (28الخبرة بمغ عددىم )

 الباحثانقام المحكمين  وفي ضوء آراء ،، ومدى اتساق البدائل ووضوح األشكال اليندسيةفقراتو
عادة صياغة بعض العباراتبإجراء التعديالت المناسبة،   .وا 
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( تمميذًا من تالميذ  38االختبار عمى )بعد التحكيم طبق  التجريب االستطالعي لالختبار:
في مدرستي  12/28/1822وبالتحديد في  1823/ 1822الصف السابع في بداية العام الدراسي 

الباحثان بحساب ثبات  بغرض حساب ثبات االختبار وقام نصار مديرية زنجبار محافظة أبين،األ
( وىي قيمة عالية مما يدل عمى 8.74( وبمغ )12االختبار باستعمال معادلة كودر ريتشارد سون )

وتستخدم ىذه الطريقة لتقدير معامل ثبات االختبارات غير  .أن االختبار عمى درجة عالية من الثبات
واحد صحيح أو صفرًا وتستخدم  أماأي اختبار القوه والتي تكون مفردات درجاتيا ثنائية أي  الموقوتة

 .(252 ،1881 ،)عالم لالختبارات المتعددة البدائل ثنائية الدرجة والتي تقيس سمو واحدة
جد أن الزمن الالزم النتياء جميع التالميذ من اإلجابة عمى االختبار : و حساب زمن االختبار

 ( دقيقة.38) ىو
، وتعد ىذه القيم مقبولة (8,78 -8,14بين )الصعوبة : تراوحت معامالت الصعوبةمعامالت 
تقيس سمة  لالختبارات التي (8,28 – 8,88) مابينالصعوبة يتراوح قيم معامل  أنحيث يجب 
 (.188 ،2888، )عودة لى التالميذإيقيس التصورات البديمة  االختبارميمة وىذا 

 يعني وىذا (8,22 – 8,56) : تراوحت معامالت تمييز فقرات االختبار بينلتمييزامعامالت 
 التي الفقرات أما (8,38) من أعمى قيم ليا التي تمك خاصة جيد، تمييز ليا االختبار فقرات أن

 .مقبولة مستويات إلى تمييزىا معامالت وصمت حتى أخرى مرة تحكيميا وتم ُعدلت منخفض تمييزىا
في ضوء آراء المحكمين ونتائج الدراسة الصورة النيائية الختبار التصورات البديمة: 

 ة االختبار لمتطبيق النيائي وتطبيقو عمى عينة الدراسية فييصالح الباحثاناالستطالعية تأكد لدى 
( فقرة اختباريو وتعطى كل فقرة درجتان إذا أجاب التمميذ إجابة 21صورتو النيائية تكون من )

أما إذا أجاب درجة(،  13)الكمية  ختباراالة درج تصبح صحيحة عمى الشق األول والثاني وبذلك
 ،الثاني فيحصل عمى درجة واحدة فقطإجابة صحيحة عمى الشق األول وأجابو خاطئة عمى الشق 

جابة صحيحة عمى الشق الثاني  إذاويحصل التمميذ صفرًا   أوأجاب إجابة خاطئة عمى الشق األول وا 
، حيث يحدد الشق األول من االختبار المفيوم الرياضي المراد أجاب إجابة خاطئة عمى كال الشقين

 ، أما الشق الثاني فيعطي تفسيراً ليذا يكتسب ىذا الشق أىمية كبيرةإكسابو لمتمميذ بصورة صحيحة 
من البنية المفاىيمية سميمة  ولمتأكدلمتقميل من عامل التخمين في االختبار  الختياره لممفيوم الرياضي

 .لعممي كامل لدى التمميذ وليس تصورًا بديالً وأن المفيوم ا
تم جمع البيانات الخاصة  ،العينة في العمر الزمني أفراد تم تكافؤ :المجموعات تكافؤ .ط 

، لممجموعتين التجريبية والضابطة ووجد أن أعمارىم متقاربة جداً  يذبأعمار التالم
قبل بدء التجربة في الفصل  باإلضافة إلى التطبيق القبمي الختبار التصورات البديمة
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لمعرفة عمى المجموعتين التجريبية والضابطة  17/28/1822الدراسي األول بتاريخ 
 (2يبين ذلك الجدول ) المجموعتين كما تكافؤ

( لمقارنة متوسطات t( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )1) جدول
 تعديل التصورات البديمة القبميالمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار 

 المجموعة
عدد 
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( tقيمة)
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

نوع الداللة 
 (0.05عند)

 2.098 12.40 40 التجريبية
0.135 0.839 

غير دالة 
 2.831 12.32 40 الضابطة إحصائياً 

، حيث يتضح من الجدول عدم وجود فرق دال الدراسةمدى تكافؤ مجموعتي (2ل)يبين جدو 
والمجموعة الضابطة  أفراد المجموعة التجريبية ( بين متوسطي درجات8.84د مستوى )عن إحصائيا

 .، مما يدل عمى تكافؤ المجموعتين القبمي الختبار تعديل التصورات البديمة. التطبيقفي 
سيقوم بتدريس المجموعة  الذيبتدريب معمم الرياضيات  الباحثانقام  :تدريس المحتوى

وحدة  ثم تدريس،دورة التعمم الخماسية بصفة عامة استراتيجيةالتجريبية عمى كيفية التدريس باستخدام 
دليل المعمم حتى يستخدمو المعمم أثناء عممية  الباحثانوقد أعد ،أنواع الزوايا )بصفة خاصة(
المعمم بتدريس المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة  وقد قام نفسالتدريس لممجموعة التجريبية 

وحتى  2/22/1822ستة أسابيع خالل الفترة من وقد استغرقت عممية التدريس ، المعتادة
18/21/1822. 

الوحدة مباشرة ، تم تطبيق  تدريس من االنتياء : وبعدالدراسة ألدواتالبعدي  التطبيق
 عمى المجموعتين التجريبية والضابطة. 11/21/1822البعدي بتاريخ اختبار التصورات البديمة 

من خالل برنامج  تم التصحيح ومعالجة البيانات إحصائياً  :اإلحصائيةالمعالجة 
(Spss21 :مستخدما ) 

 (إليجاد معامل ثبات االختبار 12معادلة كودر ريتشارد سون ) 
 لمجموعتين مستقمتين.المتوسطات  بين الفروق لمقارنة التائي االختبار 
 .االختبار التائي لمجموعتين مترابطتين 
 نسبة الكسب المعدل لبالنك. 
 ( مقياس كوىين لقياس حجم األثرd) Cohen  لمجموعتين مستقمتين 
 :النتائج .2

 لإلجابة عن أسئمة البحث ولمتحقق من فرضياتو: الباحثان توصل إلييالمنتائج التي  فيما يأتي عرضاً 
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في متوسط درجات  يوجد فروق :اختبار صحة الفرضية األولىتم  األولعمى السؤال  لإلجابة 
دورة التعمم الخماسية عن متوسط درجات  استراتيجية التجريبية الذين درسوا باستخدام تالميذ المجموعة

تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقميدية في التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصالح 
 المجموعة التجريبية

(، وحجم األثر لمقارنة متوسطات t( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )2جدول )
 بية والضابطة في اختبار  تعديل التصورات البديمة البعديالمجموعتين التجري

 رقم
 المفيوم

عدد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

( tقيمة)
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

داللة الطرفين 
 (0.05عند)

 حجم
 األثر

 مقدار
حجم 
 األثر

 0.672 1.400 40 ضابطة كبير 0.906 إحصائيادال  ⋇0.000 4.002 0.335 1.875 40 تجريبية 1

غير دال  0.742 0.355 0.439 1.750 40 تجريبية 2
 3.088 1.575 40 ضابطة يوجد ال 0.080 إحصائيا

3 
 0.4075 1.800 40 تجريبية

 0.777 1.250 40 ضابطة متوسط 0.899 إحصائيادال  ⋇0.000 3.973

 0.749 0. 950 40 ضابطة متوسط 0.896 إحصائيا دال ⋇0.000 3.961 0. 597 1.550 40 تجريبية 4

 0.744 0.900 40 ضابطة متوسط 0.875 إحصائيادال  ⋇0.000 3.865 0.641 1.500 40 تجريبية 5
6 
 

 0.783 0.950 40 ضابطة متوسط 0.835 إحصائيادال  ⋇0.000 3.690 0.599 1.525 40 تجريبية

  ⋇0.000 3.695 0.5493 1.575 40 تجريبية 7
 0.817 1000 40 ضابطة متوسط 0.836 إحصائيادال 

 0.648 0.875 40 ضابطة متوسط 0.890 إحصائيادال  ⋇0.000 3.931 0.716 1.475 40 تجريبية 8

 0.758 1.200 40 ضابطة متوسط 0.899 إحصائيادال  ⋇0.000 3.973 0.439 1.750 40 تجريبية 9

 0.450 1.050 40 ضابطة كبير 0.916 إحصائيادال  ⋇0.000 4.048 0.639 1.550 40 تجريبية 10

 0.842 1.100 40 ضابطة متوسط 0.848 إحصائيادال  ⋇0.000 3.747 0.564 1.700 40 تجريبية 11

 0.817 1.000 40 ضابطة متوسط 0.831 إحصائيادال  ⋇0.000 3.674 0.633 1.600 40 تجريبية 12
االختبار 

 ككل
 2.574 12.8720 40 ضابطة كبير 2.632 إحصائيادال  ⋇0.000 11.626 2.562 19.5500 40 تجريبية
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أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية ب اإلحصائييشير التحميل  (1) الجدول ومن بيانات
 التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية عند مستوى داللةبين متوسطي درجات المجموعة 

( 2.88( الجدولية )t( المحسوبة اكبر من قيم )tقيم )حيث كانت ( 67ودرجات حرية )(  8.888)
 حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبةالمفيوم الثاني ، بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا عند لكل مفيوم

، كما يبين وجود فروق ةدوليالجقل من قيمتيا أ( و 8.613) مستوى الداللةقل من أوىي ( 8.244)
   ( المحسوبةtككل ولصالح المجموعة التجريبية، حيث بمغت قيمة )االختبار دالة إحصائيا في 

(، وبيذا تقبل 2.88وىي اكبر من قيمتيا الجدولية )( 8.888عند مستوى الداللة ) (22.515)
دورة التعمم  ةكما يتبين من الجدول أن حجم تأثير العامل المستقل )إستراتيجي ،األولىالفرضية 

الكمي تعديل التصورات البديمة ( كان كبيرًا في تعديل التصورات البديمةالخماسية( عمى العامل التابع )
قية بل ( 8.58متوسطا  ) وكان  8.7( أعمى من dكانت قيمة ) ث، حيوالعاشر األولوالمفيوم 
وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن تأثير وىو صغير جدا  (8.87)المفيوم الثاني  أما فيالمفاىيم 

 إلى، كما يرجع ذلك ة والطريقة التقميدية متقارب عند ىذا المفيومإستراتيجية دورة التعمم الخماسي
 صعوبة المفيوم 
يوجد فروق في متوسطي  :اختبار صحة الفرضية الثانيةتم  عمى السؤال الثاني لإلجابة

البديمة  لصالح التطبيق  تالتصورا درجات تالميذ المجموعة التجريبية قبل التجربة وبعدىا في اختبار
 .البعدي
لمقارنة المتوسطات  األثروحجم (، tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )(3)جدول

 لمجموعة التجريبيةلتالميذ ا البديمةلمتطبيق القبمي والبعدي الختبار تعديل التصورات 

 المجموعة
عدد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

( tقيمة)
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

داللة 
 الطرفين

الكسب  نسيو
 المعدل

 2.098 12.40 40 تجريبية قبمي
39 12.875 .*000 

 دال
 0.92 0.05عند

 2.562 19.550 40 تجريبية بعدي

( أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 2) يتضح من بيانات جدول
، ولصالح التطبيق البعدي ة التجريبية قبل وبعد التجربة في اختبار التصورات البديمةالمجموع يذتالم

( مستوى ودرجات حرية 8.888) إحصائيةداللة عند و  (21.764حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
عند مستوى  ماسية في تعديل التصورات البديمةدورة التعمم الخ ةاثر إستراتيجيمما يدل عمى  (،28)

وىي ( 8.81) كما يوضح الجدول أن قيمة الكسب المعدل لممجموعة التجريبية بمغت ،إحصائيادال 
 .الثانية الفرضية تقبل نسبة مرتفعة وبيذا
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 مناقشة النتائج وتفسيرىا:
عمى المجموعتين  ق اختبار تعديل التصورات البديمةالخاصة بتطبيأظيرت النتائج 

، أن ىناك فروقا ذات موعة التجريبية قبل وبعد التجربة(، وعمى المجبعدياً و  قبمياً التجريبية والضابطة )
، ولصالح االختبار البعدي وليذا قبمت الفرضية األولى حصائية لصالح المجموعة التجريبيةداللة إ

تدريس تالميذ ث كان ىناك في الواقع اثر الستعمال إستراتيجية دورة التعمم الخماسية في والثانية حي
، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن طبيعة ىذه اإلستراتيجية ومراحميا الخمس تساعد المجموعة التجريبية
دراك العالقات، وتنظيم األفكارالتالميذ عمى است جديدة ، وربط المعمومات الخالص المفاىيم، وا 
، وتحقيق مبادئ االستمرار دي إلى ترابط الموضوعات مع بعضيا، مما يؤ بالمعمومات السابقة

تفسر النتيجة  ا، كمتوى المعرفي في كراسات النشاطاتوالتتابع في اكتساب وتنظيم المعمومات لممح
البنية ليا أثر فعال في تعديل التصورات البديمة كونيا قائمو عمى تشكيل  اإلستراتيجية ىذه أن إلى

المعرفية والمفاىيمية لدى المتعممين وألنيا تركز عمى التعمم النشط وان المتعمم محور العممية  
مما يجعل ة في مواقف جديد إليوتوصل  امويطبق  بنفسوالتعميمية وبالتالي فانو يكتشف المفاىيم 

؛ (1885أحمد،  )من:دراسة كل  إليياوتتفق ىذ النتيجة مع النتائج التي توصمت ، التعمم ذا معنى
 .(1887 شفيق،)؛ ( 1888 ،عبده)؛(1821 ،أمين )؛(1823آخرون، الدىمش و )

عن  اإلجابةالدراسة الحالية في  إلييامما سبق وفي ضوء ما أظيرتو النتائج التي توصمت 
 البديمةفي تعديل التصورات  إستراتيجية دورة التعمم الخماسيةبأثر استخدام المتعمق السؤال الرئيس 

يتضح جميا فعاليتيا في تعديل  باليمن األساسيلمادة الرياضيات لدى تالميذ الصف السابع 
 عمى االستراتيجيةالكبير ليذه  األثر( مما يدل عمى 8.888) إحصائيةالتصورات البديمة عند داللة 

 .المتعممين وعمى بنيتيم المعرفية
 اآلتية: التوصيات تقديم يمكن نتائج من الحالية الدراسة إليو توصمت ما ضوء في :التوصيات

دراسية لتعرف عمى التصورات البديمة عند بداية تدريس كل درس وكل وحدة التعرف  .2
 الدراسية.حدة بتمك الو في المفاىيم المتعمقة جوانب الضعف والقوة 

 مادة تعديل التصورات البديمة في فعال إيجابي أثر من الحالية الدراسة عنو كشفت لما نظراً  .1
 فإن ،دورة التعمم الخماسية إستراتيجية باستخدام األساسيلتالميذ الصف السابع  الرياضيات

 التعميم مرحمة في الرياضيات تدريس في اإلستراتيجية ىذه باستخدام انيوصي انالباحث
 العناصر وأىم أقوى من أنيا إذ التعمم في ةالتصويبي الراجعة التغذية عمى والتأكيد األساسي
 .التعمم نوعية في المؤثرة
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 أعداد ومعاىد التربية كميات الرياضيات( في تدريس طرق) مقرر يتضمن أن ضرورة .2
 بحيث دراسي صف كل تشخيص التصورات البديمة في وأساليب العالجي التعميم المعممين
 لمختمف دراستو عند المتعمم فييا يقع أن يمكن التي البديمة التصورات بعض نماذج يتضمن

دورة  إستراتيجيةوخطط تدريسية عمى كيفية التدريس باستخدام  الرياضيات موضوعات
 التعمم الخماسية .

عقد دورات تدريبية لمعممي وموجيي مادة الرياضيات بمرحمة التعميم األساسي خاصة  .3
دورة التعمم الخماسية وتطبيقاتيا في تخطيط دروس الرياضيات  باستعمال إستراتيجية

دروسا معدة وفق وتضمين دليل معمم الرياضيات في المراحل التعميمية المختمفة  وتنظيميا.
 ، ونماذج التدريس األخرى القائمة عمى النظرية البنائية.اإلستراتيجيةىذه 

إجراء المزيد من الدراسات حول المقارنة بين إستراتيجية دورة التعمم الخماسية والثالثية  .4
وتعديل  ية كل منيا في تنمية التحصيل الدراسيوالسباعية لمتعرف عمى مدى فعال

 في مواد ومراحل دراسية مختمفة.التصورات البديمة 

في تنمية ميارات م الخماسية دورة التعم إستراتيجيةإجراء المزيد من الدراسات حول استخدام  .5
 الرياضي وتعديل التصورات البديمة. التفكير

 المراجع
 المراجع العربية: - أ

"أثر استخدام برنامج نمط التدريب والممارسة في تعديل (:1887حسن )أبو لبدة ،عمي  -2
ماجستير  التصورات البديمة لبعض المفاىيم التكنولوجية لدى طالب الصف التاسع بغزة، رسالة

 .، قسم المناىج وطرق التدريس، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطينمقدمة إلى كمية التربية

(: "أثر دورة التعمم المعدلة في التحصيل وبقاء أثر التعمم 1883أبوالمعاطي،عيد الدسوقي ) -1
وتنمية بعض الميارات العممية لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائي في وحدة المغناطيسية"، 
دراسات في المناىج وطرق التدريس، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، جامعة عين 

 .283 -252، ص 82شمس، العدد 

(: "الجيد في الرياضيات السنة الرابعة"، دليل األستاذ )ة(، 1883أحساين وآخرين )، أجور -2
 .، مكتبة الوراقة، المغرب2ط

(:"أثر استخدام نموذج بايبي البنائي في تدريس العموم لتعديل 1885أحمد، امال محمد محمود) -3
ية لدى تالميذ التصورات البديمة حول بعض المفاىيم العممية  وتنمية عمميات العمم األساس
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الصف األول إعدادي"، المؤتمر العممي العاشر التربية العممية تحديات الحاضر ورؤى 
 .185 -142، 2المستقبل م 

(: "أثر استخدام تعميم األقران في تصحيح الفيم الخاطئ 1888أزىار أكرم الصالحي )، أديب -4
طرائق تدريس في جستير لممفاىيم الجغرافية لدى طالبات الصف األول المتوسط"، رسالة ما

 .كمية التربية، جامعة بغداد، العراق مقدمة غالى الجغرافيا،

(: "أثر دورة التعمم في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم العممية 1887رائد يوسف )األسمر،  -5
الجامعة  منشورة،لدى طمبة الصف السادس واتجاىاتيم نحوىا"، رسالة ماجستير غير 

 ة التربية، قسم المناىج وتكنولوجيا التعميم، فمسطين.غزه، كمي-اإلسالمية

(: "فاعمية استخدام الرسوم الكركونية في تصويب 1822األشقر، محمد حسن أحمد )  -6
التصورات البديمة لبعض المفاىيم اليندسية لدى طالب الصف السادس األساسي بغزة"، رسالة 

 ماجستير مقدمة إلى الجامعة أإلسالمية، غزة. 

،محمد بن عبد الجبار)لم يذكر( :" المقاربة االميريقية والمقاربة الوضعية" ، المركز أالمين  -7
 الوطني لتكوين المكونين في التربية،وثيقة تكوينية، وزارة التربية ، الجميورية التونسية.

(: "فاعمية استخدام نموذج التعمم البنائي في تدريس الرياضيات 1821أمين، شحاتة عبد اهلل ) -8
مية التفكير الجبري وتعديل التصورات البديمة لبعض المفاىيم الجبرية لدى طالب عمى تن

(، 82(، العدد )12الصف األول اإلعدادي"، مجمة كمية التربية، جامعة نبيا، مصر، مجمد )
 . 135 -284ص

(: "تدريس العموم في المدارس الثانوية استراتيجيات تطوير 1883بايبي، دروجير وآخرون ) -28
 العممية"، ترجمة جمال الدين عبد الحميد وآخرون، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات.الثقافة 

(: "أثر استخدام بعض استراتيجيات التغير 1888البمعاوي، حسام سيف الدين محمد )  -22
المفيومي في تعديل التصورات البديمة لدى طالب الصف العاشر األساسي بغزة، رسالة 

 ة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.ماجستير مقدمة إلى كمية التربي

 السنة في التاريخي الزمن مفيوم حول التالميذ تصورات(: "1887) بوعراب، محمود -21
عدادي ثانوي األولى  االجتماعية المواد ديداكتيك الماستر، درجة لنيل بحث ،"نموذجا وا 

 .المغربية المممكة السويسي، الخامس محمد جامعة التربية، عموم كمية واالتصال،

(:"أثر استخدام إستراتيجية بوسنر تغيير التصورات الخطاء 1821البياري، امال شحدة ) -22
لممفاىيم الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي"، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية 

 التربية، الجامعة اإلسالمية غزة ، فمسطين.
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معممي المغة العربية في تدريس القراءة  (: "تمثالت1885التميمي، فيد بن حماد ) -23
لمصفوف األولية في المدارس السعودية"، بحث لنيل الماجستير، دبموم الدراسات العميا 
المتخصصة في عموم التربية، كمية عموم التربية، جامعة محمد الخامس السويسي، المممكة 

 المغربية.

درسة االبتدائية" الحراق، عبد النبي )د.ت(: "ديداكتيك الرياضيات بالم -24
storage.canlblog.com/90/72/332038/15450491.doc. 

(: "فعالية استخدام دورة التعمم في تدريس اليندسة لتنمية 1883حناوي، زكريا بشاي ) -25
التحصيل والتفكير اإلبداعي لدى تالمذة المرحمة اإلعدادية"، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية 

 التربية، جامعة أسيوط، مصر.

، دار المسيرة لمنشر والتوزيع 2(: "تعميم العموم لمجميع"، ط1884خطابية ، عبداهلل محمد ) -26
 والطباعة، عمان، األردن.

لدى ((: "األخطاء المفاىيمية في الكيمياء المحاليل 1882عبد اهلل وحسين الخميمي ) ،خطابية -27
مجمة كمية التربية، ، )طمبة الصف األول الثانوي العممي في محافظة إربد في شمال األردن

 .، كمية التربية، جامعة عين شمس(1) (، الجزء14العدد )

(:"أثر استخدام نموذج بايبي البنائي في تعديل التصورات البديمة 2823الدىمش، وآخرون ) -28
لمادة العموم لدى تمميذات الصف الثامن األساسي"، المجمة العربية لمتربية العممية والتقنية، 

 .68- 43العدد الثاني، ص 

(: "فعالية طريقة دورة التعمم في اكتساب تالميذ الصف 2881رجب، مجدي إسماعيل ) -18
الخامس من التعميم األساسي بعض المفاىيم العممية"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 

 التربية، جامعة عين شمس، مصر.

اغوجية لتدريس (: "المجزوءة الثانية: األسس الديداكتيكية والبيد1888ركراكي، محمد ) -12
النشاط العممي"، دليل المكون)ة(، وزارة التربية الوطنية والتعميم العالي والبحث العممي وتكوين 

 .1888 -1887األطر، الوحدة المركزية المكمفة بتكوين األطر، السنة التكوينية 

لدى (: "تحميل التصورات العممية البديمة وأسباب تكوينيا 2887زيتون، كمال عبد الحميد ) -11
تالمذة المرحمة اإلعدادية"، الجمعية المصرية لمتربية العممية، كراسة نشاط التمميذ عمل مقدمة 

( 4-1لممؤتمر العممي الثاني، إعداد معمم العموم لمقرن الحادي والعشرون، اإلسماعيمية، )
 .547 -526، ص 1، فندق بالما أبو سمطان، المجمد 2887أغسطس 

 (: "البنائية لمفيم"، القاىرة، عالم الكتب.1888زيتون، كمال عبد الحميد ) -12
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(: "أثر مخططات المفاىيم في عالج المفاىيم الرياضية 1822سالم، وجدي محمد رجب ) -13
الخاطئة لدى طمبة الصف العاشر بغزة"، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية التربية، الجامعة 

 اإلسالمية، غزة.

ثر استخدام انموذج بوسنر أ" (:1886إبراىيم ) درالقا عبد قدوري،  فاضل فائق السامرائي، -14
مجمة  في تغيير المفاىيم الرياضية والتحصيل لدى طالب الصف الثاني الثانوي المتوسط،

  (، العدد الرابع والثالثون.1888ديالى )

(: "فاعمية استخدام دائرة التعمم في تحصيل وتنمية التفكير 1888آمال سعيد أحمد ) سعد، -15
بقاء أثر التعمم لدى الصف الثامن بالتعمم األساسي"، مجمة التربية العممية، االستداللي و 

 .123 -272، ص 3، العدد 21الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد 

(: "أثر استخدام دورة التعمم الخماسية في تحصيل طالبات 1887شفيق، ندى محسن عطا ) -16
اظ بالتعمم"، رسالة ماجستير غير منشورة، الصف الثامن األساسي في مادة العموم واالحتف

 جامعة عدن، اليمن.

(: "أثر استخدام إستراتيجية التعمم التوليدي في عالج التصورات 1888ظيير، خالد سممان ) -17
البديمة لبعض المفاىيم الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي، رسالة ماجستير مقدمة 

 غزة، فمسطين. إلى كمية التربية، الجامعة اإلسالمية،

(: "فاعمية استخدام دائرة التعمم في تحسين تحصيل العموم لدى 1882عبداهلل ، صالح قاسم ) -18
تالميذ الصف األول متوسط بدولة الكويت"، رسالة الخميج العربي، مكتب التربية العربي لدول 

 .62 -38، ص 11، السنة 78الخميج، العدد 

رات البديمة لبعض المفاىيم العممية لدى تالميذ (: "تصويب التصو 1888عبده، فايز محمد ) -28
 .253 -18ص ،1888،سبتمبر 2، العدد 2بية العممية، المجمد المرحمة االبتدائية"، مجمة التر 

 القاىرة، االنجمو المصرية، مكتبة ،("المنطق) البرىان(: "1888) إبراىيم عزيز، مجدي -22
 .مصر

أساسياتو  -والتقويم التربوي والنفسي (: "القياس 1881عالم، صالح الدين محمود ) -21
 وتطبيقاتو وتوجيياتو المعاصرة "، دار الفكر العربي، مصر.

، دار األمل 2(: "القياس والتقويم في العممية التدريسية"، ط.2888عودة، احمد سميمان ) -22
 لمنشر والتوزيع، أربد، األردن.
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ل في عالج التصورات الخطأ (: "أثر استخدام نموذج أوزوب1822عودة، موسى عبد الرحيم ) -23
لممفاىيم الرياضية لدى طمبة الصف العاشر األساسي"، رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة 

 اإلسالمية، غزة.

 البيداغوجيا مصطمح التربية عموم معجم(: "2883) وآخرون المطيف الفارابي، عبد -24

 .2883 ،28 -8 العدد النجاح، مطبعة ،2ط  التربية، عموم سمسمة ،"والديداكتيك

(: "مصبوغة خاصة بتكوين 1885فريق مكوني مركز تكوين المعممين والمعممات بالرباط ) -25
المعممين العرضيين الحاصمين عمى شيادة الباكموريا أو مستوى أقل )العموم("، وزارة التربية 
الوطنية والتعميم العالي وتكوين األطر والبحث العممي، قطاع التربية الوطنية، المممكة 

 .المغربية

(: "مجزوءة تدبير التعممات في مادة الرياضيات بالمدرسة 1887كبريت، نزىة وآخرون ) -26
االبتدائية"، قطاع التعميم المدرسي، دليل المكون )ة(، وزارة التربية الوطنية والتعميم العالي 

 .، المممكة المغربية1887وتكوين األطر والبحث العممي نوفمبر 

(:"أثر استخدام الوسائل المتعددة في تعديل التصورات البديمة 1886)المولو، فدوى صبحي  -27
لممفاىيم التكنولوجية لطالبات الصف السادس األساسي بغزة"، رسالة ماجستير مقدمة إلى 

 الجامعة اإلسالمية  غزة، فمسطين.

(: عمم النفس المعرفي"المرجعية السيكولوجية الكفايات وبيداغوجيا 1822لومير، باتريك) -28
، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح، الدار 2الزدواج"، ترجمة عبد الكريم غريب، طا

 البيضاء، المممكة المغربية.

المامي، أم المؤمنين بنت محمد وآخرون )د.ت(:"برنامج المغة العربية، لغة أولى، وحدات  -38
 تكوين، وزارة التيذيب الوطني، الجميورية اإلسالمية الموريتانية.

(: "أساليب التعميم والتعمم وتطبيقاتيا في البحوث التربوية"، 1881عفت الطناوي )مصطفى،  -32
 مكتبة االنجموالمصرية، القاىرة، مصر.

، دار 2(: "تدريس العموم في مراحل التعميم العام"، ط2885يوسف ، خميل الخميمي وآخرون ) -31
 ، اإلمارات العربية المتحدة.القمم لمنشر، دبي
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