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 يهخض:

ىدف البحث إلى تعرف فعالية تدريس العموم باستخدام استراتيجية تألف األشتات في تعديل 
التصورات البديمة لدى طالبات الصف األول المتوسط, ولتحقيق ىذا اليدف تم االعتماد عمى 

بسام في سراة عبيدة,  آل( طالبة في مدرسة 83المنيج التجريبي, حيث تكونت عينة البحث من )
( طالبة, وقد 33( طالبة وضابطة عددىن )33سيمين إلى مجموعتين تجريبية عددىن )وقد تم تق

استخدم في ىذا البحث اختبارين اختبار تشخيص التصورات البديمة لمكشف عن التصورات البديمة 
الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط, 

تصورات البديمة لمتعرف عمى مدى فعالية استراتيجية تألف األشتات في تعديل التصورات واختبار ال
ة لدى طالبات الصف األول المتوسط بعد تطبيق التجربة, وتوصل البحث إلى نتائج من مالبدي

( بين متوسطي درجات α =.0.0عند مستوى الداللة ) إحصائيةأىميا: وجود فروق ذات داللة 
ين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التصورات البديمة لصالح طالبات المجموعت

طالبات المجموعة التجريبية, وفعالية تدريس العموم باستخدام استراتيجية تألف األشتات في تعديل 
 التصورات البديمة لدى طالبات الصف األول المتوسط0

 طالبات الصف األول متوسط0 -صورات البديمةالت -الكممات المفتاحية: استراتيجية تألف االشتات
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The Effectiveness of Teaching Science Using a of Synectics 

Strategy  in Modifying Alternative Perceptions of The 

Intermediate First Grade Female  Students 
  T / Ahlam Abdullah Muhammad Saad Al Masoud 

School Laboratory Supervisor, Sarat Ubaida Education Department 

Abstract: 

The aim of the research is to know the effectiveness of teaching 

science by using the strategy of creating sundries in amending the 

alternative perceptions of middle-grade students, and to achieve this 

goal, the experimental curriculum was adopted, as the research sample 

consisted of (63) students in the Al-Bassam School in Sarat Ubaida, and 

they were divided To two experimental groups consisting of (32) female 

students and a control group of (31) female students. In this research, 

two tests were used to diagnose alternative visualizations to reveal 

alternative visualizations. Chapter Twelve "Ecology" in the unit "Life 

and Environment" from the science book for the first intermediate 

grade, and visualization test The alternative to identify the effectiveness 

of the strategy of the diaspora consistency in amending the alternative 

perceptions of middle-grade students after applying the experiment, 

and the research reached results from the most important of them: 

There are statistically significant differences at the level of significance 

(α = 0.05) between the average scores of students of the experimental 

and control groups in the application Al-Baadi to test alternative 

visualizations for the benefit of female students of the experimental 

group, and the effectiveness of science education using the diaspora 

combination strategy to modify alternative visualizations for middle-

grade first graders. 

Key words: diaspora strategy - alternative perceptions - first-year 

students, intermediate. 
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 يقذيخ: 
ابتكر عدد من المفكرين بعض االستراتيجيات التي تيدف إلى تقوية جانب العمل 
والممارسة في عمميتي التعميم والتعمم التي تعتمد عمى النشاط الجماعي والمنظم لممتعممين 
من خالل التفكير, وذلك إليجاد حمول لممشكالت عن طريق التناظر واالستعارة والتماثيل, ومن 

تراتيجيات التي من شأنيا أن تساعد في ذلك عن طريق التحفيز, والتفاعل, وخمق ىذه االس
 األجواء اإلبداعية والواقعية استراتيجية تآلف األشتات0

( ومعناىا Syn( إلى أصل يوناني جاء من )Synecticsويعود مصطمح تآلف األشتات )
ي ربط عناصر غير ( ومعناىا عناصر متنوعة, وبذلك فيي تعنEctosالتجميع مًعا, و)

مترابطة ظاىرًيا وتبرز ىذه االستراتيجية أفكاًرا جديدة تولد في النياية حمواًل معقولة لممشكالت 
( مبتكر ىذا Gordon, 1976الحقيقية, أما المعنى االصطالحي الذي وضعو جوردون )

بيان, النموذج فيو ربط عناصر مختمفة ال يوجد بينيا عالقة ظاىرة باستخدام فنون عمم ال
وخاصة المجاز أو االستشعار أو التشابو, وفق إطار منيجي بيدف التوصل إلى حمول 

 (80..3إبداعية لممشكالت )الشرفات, 
وتمثل استراتيجية تآلف األشتات مجموعة من األنشطة والمسارات الذىنية التي يقوم بيا 

اف العالقات القائمة ثم المتعمم من بداية قراءة الموقف المشكل وتحديد معطياتو بدقة واكتش
استنتاج مجموعة من العالقات الجديدة بين عناصر أو مكونات الموقف من خالل معارفو 
السابقة مع استشعار وتحديد العناصر أو المعطيات غير المرتبطة وذلك بغية إعادة بناء 
ل, الموقف بما يتيح من استخدام ىذه العناصر في صورة تسمح ببناء عالقات مألوفة  )بص

(, أي أنيا استراتيجية تجمع بين التحميل والتركيب بيدف حل موقف أو مشكمة ولذلك 3.38
 فيي ترتبط بالتفكير بصورة مباشرة0

وتساعد استراتيجية تآلف األشتات عمى اكتشاف الروابط التي تجمع بين عدد من األشياء 
كالمجاز, والتمثيل, التي ال توجد بينيا روابط واضحة في ظاىرة باستخدام وجوه البيان 

والتشبيو, وذلك بجعل األشياء الغريبة مألوفة, من خالل العرض والتحميل, وجعل األشياء 
المألوفة غريبة من خالل أنواع التشبيو التي تعتمد عمى الخيال واألنشطة اإلبداعية بيدف 

اتيجية (0 ولذلك فإن استر 0..3التوصل إلى حمول إبداعية )المساعيد وجروان وعبد الحق, 
تآلف األشتات تقوم عمى أساس أن عممية االبتكار نشاط عقمي يمارسو الطالب في موقف 
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تعميمي يتم فيو تحديد وفيم المشكمة أواًل ثم حل المشكمة في الموقف التعميمي ثانًيا )اليوسف, 
3.330) 

في وقد تناولت العديد من الدراسات ىذه االستراتيجية في تدريس العموم وأثبتت دورىا 
تحسين مخرجات العممية التعميمية مثل: تنمية التفكير اإلبداعي والوعي البيئي واكتساب 

(, وأيًضا تنمية االتجاىات نحو العموم 8..3المفاىيم األحيائية كما جاء في دراسة )عمي, 
كما جاء  وكنموذج لمتعمم من منظور العموم المعرفية(, .3.3كما جاء في دراسة )المومني, 

, وتنمية ميارات الحل اإلبداعي كما جاء في دراسة )طو وعفيفي ( Nalini,2013)ةفي دراس
(, وتعزيز فيم الطالب لممفاىيم 3.32والموجي وأحمد, 

, وتعمم المفيوم كما جاء في (  (Khan&Mahmood,2017اليندسية
(,وتحصيل الطالب وتفكيرىم العممي كما جاء في دراسة)صيفي , 3.38دراسة)داودوصوالحة,

(,وتنمية قيم المواطنة والمبادئ الديمقراطية لدى طالب طفل الروضة كما جاء في 3.36
(,واستخدام وسائل اإلعالم السمعية والبصرية في تحسين الكتابة لدى  3.36دراسة )فكري,
بداع الطالب في كتابة القصة ( Ruhama&Purwaningsih,2019الطالب ) , وا 
(0 وبالتالي فإن استخدام مثل ىذه  Muliawan,Nuryatin,&Zulaeha,2020القصيرة)

االستراتيجية في عممية التعمم يعد أمرًا ميمًا, كونيا تعتمد عمى النشاط العقمي لدى الطالب في 
الربط بين األشياء الغير مترابطة مما يسيم في ترسيخ المعاني واألفكار لديو وتطوير خبراتو 

المفاىيم التي اكتسبيا بطريقة خاطئة مسبًقا وقدراتو من خالل تصويب تصوراتو البديمة عن 
 ليتم استخداميا في مواقف تعميمية جديدة0

فقد يحمل كثير من الطالب الذين يأتون إلى الصف معيم تصورات بديمة عن األشياء 
واألحداث والظواىر العممية, وال يفيمون المفاىيم العممية فيًما عميًقا, وال يربطونيا بالظواىر 

حفظون المصطمحات والمفاىيم العممية دون فيم واستيعاب مما يجعل ليم اتجاىات الكونية وي
(, لذلك القت التصورات البديمة لممفاىيم العممية اىتماًما 0..3سمبية نحو العمم )اليويدي, 

كبيًرا من التربويين والميتمين بعمميتي التعميم والتعمم حيث إن الطمبة ال يأتون إلى المدرسة 
فحات بيضاء, وينقش عمييا المعممون ما يريدون, ولكنيم يحممون الكثير من وعقوليم ص

المفاىيم من واقع حياتيم وخبراتيم اليومية, وىذا أمر طبيعي ألن األفراد يتعاممون مع 
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موجودات البيئة وظواىرىا ومتغيراتيا, فيكونون مفاىيم خاصة بيم عن تمك البيئة تتفق مع 
 (3.380لمجال )أبو الييجاء, خبراتيم المباشرة في ىذا ا

وتناولت العديد من الدراسات تصحيح التصورات البديمة لدى الطالب باعتبارىا من األىداف 
التي   Kurnaz & Sağlam-Arslan (2011)الميمة لتدريس العموم, ومنيا دراسة 

 ( التي ركزت عمى3.32تناولت التصورات البديمة لمطاقة لدى الطالب , ودراسة مصطفى )
أىمية تشخيص التصورات البديمة في تدريس العموم واستراتيجيات تعديميا, ودراسة الدىمش 

( التي استخدمت المحاكاة التفاعمية في تصحيح التصورات الخاطئة والبديمة 3.30)
( التي سعت إلى تصويب التصورات البديمة قائم عمى 3.38لممفاىيم, ودراسة سميمان )

 ي العموم نحو قضايا الصحة واإليجابية واتجاىاتيم نحوىا, الدعائم المفاىيمية لمعمم
التي تناولت   Eggen,Persson,Jacobsen & Hafskjold (2017)ودراسة 

( التي استخدمت .3.3تطوير قائمة التصورات البديمة في مادة الكيمياء, ودراسة عبدالسالم)
يارات التفكير التوليدي أدى وشاير(في تنمية م-نيدىام-نماذج التدريس البنائي )ويتمى

وتصويب التصورات البديمة لبعض المفاىيم الفيزيائية لدى طالب الصف األول ثانوي 
 بالقصيم0

ونظًرا ألىمية تعديل التصورات البديمة لممفاىيم المتعمقة بالعموم وفي ضوء استراتيجية 
ين صور متنوعة تآلف األشتات التي تبينت أىميتيا في تدريس العموم كونيا تعتمد عمى تكو 

لممفاىيم في ذىن الطمبة من خالل التشبيو بين المألوف والغير المألوف المراد تعممو , لذلك 
سعى البحث إلى تطبيق استراتيجية تآلف األشتات في تدريس العموم لتعرف فعاليتيا في 

 تعديل التصورات البديمة لدى طالبات الصف األول المتوسط0
 يشكهخ انجحش:

م بالتعرف عمى التصورات البديمة الموجودة في البنية المعرفية لممتعممين, حيث زاد االىتما
, سميمان, 3.32, مصطفى, .3.3أشارت الدراسات التربوية منيا دراسة كل من )أحمد, 

( إلى أن المعمومات الموجودة مسبًقا لدى الطالب تؤثر عمى التعمم الالحق لممفاىيم 3.38
تعمم ىذه المفاىيم, وأن ىناك عالقة بين القدرة عمى تصويب  الصحيحة بل تعمل عمى إعاقة

التصورات البديمة وتقديم التبرير العممي السميم من خالل استخدام استراتيجيات تدريسية تركز 
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عمى كل من البنية المفاىيمية لممتعمم, والعمميات التي تتم بداخميا في ضوء توظيفيا في 
 مواقف الحياة اليومية0

لمرحمة المتوسطة من المراحل التعميمية الميمة إذ أن الطالب في ىذه المرحمة وحيث أن ا
يمتازون بالنمو العقمي كًما وكيًفا, حيث يتطور اإلدراك لدييا في ىذه المرحمة من المستوى 
الحسي إلى المستوى المجرد, ويزداد اعتمادىم عمى الفيم واالستدالل في إصدار األحكام وحل 

واجييم, ويمكنيم ذلك كمو من اكتساب الميارات والمعمومات بشكل أفضل المشكالت التي ت
فقد تناولت عدة دراسات عربية تعديل التصورات البديمة لدى طمبة ىذه المرحمة ومنيا دراسات 

( التي سعت إلى تصحيح التصورات البديمة باالستدالل العممي .3.3كل من حسام الدين )
( التي استخدمت 3.30دي في مصر, ودراسة الدىمش )لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدا

تجارب المحاكاة التفاعمية في تصحيح التصورات الخاطئة والبديمة لممفاىيم لدى تالميذ الصف 
( التي استخدمت نموذج أدى وشاير في 3.30السابع األساسي باليمن, ودراسة عمران )

صف التاسع األساسي في األردن, تعديل التصورات البديمة لممفاىيم العممية لدى طالب ال
( التي سعت لمتحقق من فاعمية ثالثة مستويات الستراتيجية الجدول 3.30ودراسة فتح اهلل )

( في تصويب التصورات البديمة لممفاىيم العممية لدى طالب الصف الثاني L.W.Kالذاتي )
 المتوسط ذوي السعات العقمية المختمفة في مصر0

الدراسات التي أجريت في المممكة العربية السعودية والتي تناولت  وأيًضا أشارت العديد من
تعديل التصورات البديمة لدى المتعممين في مراحل تعميمية مختمفة ومنيا دراسات كل من 

( إلى أن الطمبة يأتون إلى مقاعد .3.3, الحربي, 8..3, سميمان, 2..3)السميم, 
مون في أذىانيم تصورات بديمة حول الظواىر الدراسة في مختمف المراحل الدراسية وىم يحم

الطبيعية والمفاىيم العممية في العموم وأن تمك التصورات تتوافق وبنية المتعمم المعرفية ولكنيا 
 ال تتفق مع التفسيرات العممية السميمة0

ولدى إجراء الباحثة استطالع رأي لبعض معممات العموم في المرحمة المتوسطة تبين ليا 
من الطالبات يحممن تصورات بديمة عن المفاىيم المتضمنة في العموم ليذه المرحمة, أن كثير 

ومن ىنا تحددت مشكمة البحث في وجود تصورات بديمة لدى طالبات المرحمة المتوسطة, مما 
دعى إلى ضرورة السعي إلى تعديل التصورات البديمة لدى طالبات ىذه المرحمة لما فيو من 

ف العممية التعميمية, وبالتالي فقد سعى البحث إلى تصحيح التصورات أىمية في تحقيق أىدا
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البديمة لدى طالبات الصف األول المتوسط من خالل استخدام استراتيجية تآلف األشتات التي 
أثبتت فعاليتيا في تحقيق أىداف العممية التعميمية من خالل تنمية واكتساب المتعممين بعض 

ة, وليذا فإن البحث يدرس فعالية تدريس العموم باستخدام الميارات والقدرات التعميمي
 استراتيجية تألف األشتات في تعديل التصورات البديمة لدى طالبات الصف األول المتوسط0

 أسئهخ انجحش:

 سعى البحث لإلجابة عن األسئمة اآلتية:
ة" بوحدة ما التصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية في الفصل الثاني عشر "عمم البيئ -3

 "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط؟
ما فعالية تدريس العموم باستخدام استراتيجية تألف األشتات في تعديل التصورات البديمة  -3

 لدى طالبات الصف األول المتوسط؟
 أْذاف انجحش:

 ىدف البحث إلى تحقيق اآلتي:
ية في الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" تحديد التصورات البديمة لبعض المفاىيم العمم -3

 بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط0
تعرف فعالية تدريس العموم باستخدام استراتيجية تألف األشتات في تعديل التصورات  -3

 البديمة لدى طالبات الصف األول المتوسط0
 أًْٛخ انجحش:

 ما يمي: تكمن أىمية البحث في أنو قد يفيد في
توجيو معممي ومشرفي ومطوري المناىج إلى تبني استراتيجية تآلف األشتات في تدريس  -3

 العموم0
يسيم في توجيو القائمين عمى تدريب معممي العموم في التركيز عمى كيفية توظيف  -3

 استراتيجية تآلف األشتات في تدريس العموم0
دان وفق استراتيجية تآلف األشتات يمكن االستفادة من دليل المعممة وكراسة النشاط المع -3

 في توظيفيا في تدريس العموم لدى طالبات الصف األول المتوسط0
يمكن أن تستفيد معممات العموم لمصف األول المتوسط من اختبار التصورات البديمة في  -2

 التعرف عمى التصورات البديمة لدى طالباتين في وحدة "عمم البيئة"0
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 حذٔد انجحش: 

 عمى ما يمي: اقتصر البحث
اقتصر البحث عمى عينة من طالبات الصف األول المتوسط في مدرسة آل بسام في  -1

 محافظة سراة عبيدة0
الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول  -2

ة المتوسط, حيث يتم تدريسيا بطريقتين األولى لممجموعة الضابطة حسب ما قررتو وزار 
ىـ, والثانية لممجوعة التجريبية حسب ما تم إعداده 3236التعميم في كتاب الطالب لمعام 

بدليل المعمم وفق استراتيجية تآلف األشتات, وتم اختيار ىذه الوحدة وفق ما تتضمنو 
من مفاىيم يصعب فيميا من قبل الطالبات, وبالتالي يمكن أن يتكون لدييا تصورات 

 لوحدة0بديمة عن مفاىيم ىذه ا
 يظطهحبد انجحش:

 (:Synectics Strategyاسززارٛغٛخ رآنف األشزبد ) -

( بأنيا: "الربط أو جمع العناصر المختمفة التي ال تربطيا .3.3عرفتيا عبد الكريم )
 عالقة ظاىرة, فيي استراتيجية تكوين العالقات, وتسمى أيًضا التأليف بين األشتات"

 (680)ص0  
( بأنيا: "استراتيجية التدريس التي تقوم عمى فكرة 3.32وعرفيا إبراىيم ورشوان )

المتشابيات بشكل عام تسعى إلى تكوين عالقة ارتباطية بين األفكار واأللفاظ والمعاني, من 
خالل عالقات التشبيو والمماثمة, وبعضيا يقوم عمى الربط بين األفكار غير المألوفة أو التي 

لى مألوف أو المألوف إلى غريب وىكذا, وفي النياية ليس بينيا رابط, كأن يتحول الغريب إ
تقوم ىذه االستراتيجية عمى التشبييات والتمثيالت والمماثالت واالستعارات والخيال الممتد, 

 (3620مما يحقق بيئة تعميمية إبداعية فعالة" )ص0 
( بأنيا: "عممية تقوم عمى استثارة النشاط الذىني لمربط بين 3.38وعرفتيا بصل )

لعناصر المختمفة التي ال يوجد بينيا عالقة ظاىرية وفق إطار منيجي ييدف لمتوصل إلى ا
 (3.80حمول إبداعية لممشكالت" )ص0 

وتعرف إجرائًيا بأنيا: إجراءات تدريس تقوم عمى الربط بين العناصر المختمفة, لتحويل 
بديمة لدى طالبات الغريب إلى مألوف من خالل التشبيو والتمثيل بيدف تعديل التصورات ال
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الصف األول المتوسط عند دراستين لوحدة "الحياة والبيئة" المتضمنة في كتاب العموم لمصف 
 األول المتوسط الفصل الدراسي الثاني0

 (: Alternative conceptionانزظٕراد انجذٚهخ ) -

 ( بأنيا: "نتاج جيود تخيمية يقوم بيا التالميذ لشرح األحداث أو.3.3عرفيا أحمد )
األشياء المجردة والتي تشيع في بيئتيم, والتي من الممكن أن تتسق مع خبرات التالميذ, 

 (330وذلك برغم من أنيا تعد تفسيرات جزئية وذات مدى محدود" )ص0 
( بأنيا: "ما لدى المتعممين من تصورات ومعارف وأفكار في .3.3عرفيا حسام الدين )

واىر العممية, وال تتفق مع التفسيرات العممية بنيتيم المعرفية, عن بعض المفاىيم والظ
الصحيحة, وال تمكنيم من شرح واستقصاء الظاىرة العممية بطريقة عممية مقبولة" )ص0 

3.30) 
( بأنيا: "أفكار الطمبة التي تظير بعد دراستيم لمقررات العموم 3.30عرفيا الدىمش )

ظواىر الطبيعية المقبولة من قبل المدرسية والتي تخالف التفسيرات العممية لممفاىيم وال
المجتمع العممي أو العمماء والتي تتناسب مع المستوى العقمي لتالميذ تمك المرحمة" )ص0 

3680) 
وتعرف إجرائًيا بأنيا: أفكار تصورية لدى طالبات الصف األول المتوسط حول بعض 

لتي ال تتفق مع التفسيرات المفاىيم المتضمنة بوحدة "الحياة والبيئة" التي تعممنيا مسبًقا, وا
 العميمة الصحيحة ليذه الوحدة0

 اإلؽبر انُظز٘ نهجحش
 رآنف األشزبد فٙ رذرٚس انؼهٕو نهًزحهخ انًزٕسطخ: اسززارٛغٛخ: األٔلانًحٕر 

 الفمسفة التي تنبثق منيا استراتيجية تآلف األشتات: 
ية, ثم نقمت بعد نشأت استراتيجية تآلف األشتات وتطورت في أحضان الصناعة األمريك

تكييفيا إلى ميدان التربية والتعميم في مرحمة الحقة, وقام بتطوير ىذه االستراتيجية "وليم 
م في كتابو 3883م, واكتممت مالمحيا عام 3822جوردن" في جامعة كمبوج األمريكية عام 

حث ويذكر أنو قام بتقرير تمييدي بحاجة إلى مزيد الب ةالذي يصف فيو ىذه االستراتيجي
والتطوير, وطورت استراتيجية تآلف األشتات في مرحمتيا األولى من خالل الممارسة العممية 
التي قام بياج وردن مع مجموعتو الصغيرة المكونة من ستة أشخاص ينتمون إلى حقول 
مختمفة تضمنت الفيزياء والميكانيك واألحياء والجيولوجيا والكيمياء والتسويق, وكان ليذا 
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شكل المجموعة األثر األكبر في تطوير قواعد العمل وتطوير قيم بين أفراد التنوع في ت
المجموعة, من أىميا: االحترام المتبادل وتقبل الرأي اآلخر, وعدم التردد في التعبير عن 
المشاعر الشخصية, واألفكار التي تتبادر إلى الذىن حول المشكمة, وااللتزام بين أفراد 

ة بمسؤولية وثقة مطمقة بالمجموعة, والثقة بفاعمية استراتيجية المجموعة, ومواجية المشكم
 (3.330تآلف األشتات في التوصل إلى حمول إبداعية لممشكالت )عباس وعامر, 

 :تآلف األشتات تطبيق استراتيجية مراحل
إن عممية تخطيط وتنفيذ ىذه االستراتيجية في التدريس تتطمب من المعمم والمتعمم أداء 

ألدوار والميمات, وبالنسبة لألدوار فتضم المجموعة الواحدة عادة األدوار اآلتية مجموعة من ا
 (:3.33عباس وعامر )

 القائد: وىو الذي يتولى إدارة النقاش وتطبيق القواعد والتعميمات الخاصة باالستراتيجية0 -3
 الخبير: وىو المتخصص بموضوع المشكمة أو ىو الممثل لمدائرة أو المؤسسة المعنية0 -3
فراد المجموعة: فاألصل أن ال يزيد عددىم عن سبعة أفراد ويفضل أن يقتصر العدد عمى أ -3

 ستة أو خمسة فقط0
ولمقيام بيذه الخطوات يمزم قيام عدد من الطمبة باألدوار وتخيل طبيعة المشكمة وتحتاج 

 ىذه االستراتيجية إلى اآلتي:
دة من خمس إلى سبعة مشاركين, : بالنسبة لمحجم المثالي لممجموعة الواحأواًل: التحضير

لى غرفة صفية معدة  00إلى  .0وتحتاج جمسة استراتيجية تآلف األشتات إلى زمن  دقيقة, وا 
إعداًدا جيًدا وتتوافر فييا طاوالت وكراسي لممجموعات إضافة إلى السبورة وبعض الوسائل 

 كالمخططات واألشكال وغيرىا0
م المدرب بتحديد المجموعات والـتأكد من أن الطمبة في البداية يقو  ثانًيا: إجراءات النشاط:

قادرون عمى فيم العممية من خالل مجموعتيم ثم تحميل المشكمة المطروحة لمنقاش, وىذا 
 دقائق0 .3يحتاج إلى 

يختار الطمبة المشكمة أو الحالة التي يريدون حميا بطريقة إبداعية ثالثًا: اختيار المشكمة: 
 ( دقائق00-3ىذه الخطوة تحتاج إلى )من خالل مجموعة العمل و 
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: يقوم الطمبة في كل مجموعة باستخدام أوراق عمل, لتدوين أفكارىم وما رابًعا: التنفيذ
توصموا إليو من حمول إبداعية, ثم يقوم المسجل بوضع التناظر المباشر عمى السبورة أو 

 دقيقة0 30عمى لوحة أو عمى مخطط لمرجوع غير العادي وىذه الخطوة تحتاج إلى 
: تبدأ في ىذه الخطوة معرفة ردود فعل المجموعات وحموليم حول المشكمة خامًسا: المناقشة

أو الحالة التي يجب مناقشتيا, ومناقشة المبادئ اإلبداعية التي تستند إلى البحث في 
المقارنات غير العادية وغير المألوفة لموصول إلى الحل اإلبداعي وىذه الخطوة تحتاج إلى 

 دقيقة0 30
وبالتالي يمكن تطبيق ىذه المراحل لتعديل التصورات البديمة لدى الطالبات من خالل 
تحضير المعممة لمصف بطريقة تتناسب مع كل نشاط من األنشطة التي سوف تنفذ داخل 

طالبات يجمسن بشكل  8 -8الفصل, وذلك بأن تفصل كل مجموعة من الطالبات مكونة من 
أو عدة طاوالت متراصة, وتكون قد أعدت مسبًقا مجموعة من دائري حول طاولة واحدة 

األنشطة التي سوف تقوم من خالليا بتعديل التصورات البديمة لدى الطالبات, وفي بدء 
الحصة تبدأ المعممة بطرح األنشطة وتطمب من الطالبات التفاعل معيا من خالل مجموعاتيم 

يتم التحاور والنقاش بينيم في كل مجموعة  بحل النشاط, وىنا تقوم الطالبات بدور فعال حيث
لموصول إلى الحمول المناسبة لكل نشاط وفي نياية تنفيذ النشاط تقوم المعممة بمناقشة كل 

 مجموعة بما قدمتو وتعزيز اإلجابات األفضل المقدمة من كل مجموعة0
 المتوسطة: استراتيجية تآلف األشتات وتعديل التصورات البديمة في تدريس العموم لممرحمة

, 8..3تم الرجوع إلى عدد من األبحاث والدراسات السابقة منيا دراسة كل من )عمي, 
( التي تناولت استراتيجية تآلف 3.32, طو وعفيفي والموجي وأحمد, 8..3الشرفات, 

, .3.3األشتات في تدريس العموم والتي تناولت تعديل التصورات منيا دراسة كل من )أحمد, 
( وباالطالع عمى األساليب التي تم 3.38, سميمان, 3.30, الدىمش, 3.33آل زقاف, 

من خالليا توظيف ىذه االستراتيجية في عممية التدريس, وخصائص وأبعاد التصورات البديمة 
وبذلك تم وضع بعض الخطوات التي يمكن من خالليا تدريس العموم باستخدام استراتيجية 

 ة يتم وفق ما يمي:تآلف األشتات لتعديل التصورات البديم
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عرض الموضوع: يختار المعمم موضوًعا أو مفيوم, ثم يسأل الطمبة أن يصفوا لو  -3
الموضوع أو المفيوم بكتابة فقرة, وقد يقومون بذلك فرادي, أو عمى شكل مجموعات 

 صغيرة0
استخدام تقنية التمثيل المباشر: يختار المعمم موضوًعا آخر أو مفيوم آخر ثم يطمب من  -3

أن يفكروا في تكوين قائمة من أوجو الشبو, أو الخصائص المتطابقة بين  الطمبة
الموضوع الجديد والموضوع األول, أو بين المفيومين مثل التشبيو بين أطوار القمر 

 والعالقة بين المستيمكات والمنتجات والمحمالت0
لتشابو استخدام تقنية التمثيل الشخصي: يطمب المعمم من الطمبة اختيار أحد أوجو ا -3

المباشر, واقتراح أفكار تصمح كنماذج لمتشابو الشخصي, بمعنى أن الطمبة يتمثمون 
, ثم يصفون مشاعرىم وىم يضعون أنفسيم مكانو, وفي المثال والموضوع الذي يختارون

السابق يطمب المعمم من الطمبة أن يتمثمون بالطاقة التي تنتقل عبر السمسمة الغذائية 
 ستيمكات ثم المحمالت وتعود مرة أخرى إلى المنتجات0من المنتجات إلى الم

تحديد الكممات المتضادة: يطمب من الطمبة وضع المفاىيم التي ولدىا في الخطوات  -2
السابقة عمى شكل أزواج متناقضة أو مضادة وتوضيح السبب في وجود التناقض, ثم 

أوجو التناقض  اختيار أحد األزواج بالتصويب, وفي المثال السابق, يجب أن يدمجون
 بين أطوار القمر والسمسمة الغذائية0

استخدام تقنية التمثيل المباشر: يطمب المعمم من الطبة إيجاد صيغة تشابو مباشر  -0
 جديدة, باختيار فكرة توحي بيا المفيومان المذان تم اختيارىما في الخطوة السابقة0

وع أو المشكمة األصمية إعادة فحص الموضوع األصمي: يعيد المعمم الطمبة إلى الموض -8
بعد تقميبيم ليا وتوضيحيا بأشكال متعددة, فقد يكونون جاىزين لمتوصل إلى وصف أو 
ناتج, باستخدام األفكار التي تم توليدىا خالل العممية, وقد يركزون عمى فكرة التشابو 

 األخيرة أو يستخدمون غيرىا مما طرح في الخطوات األربعة األولى0
 نزظٕراد انجذٚهخ فٙ رذرٚس انؼهٕو نهًزحهخ انًزٕسطخ:انًحٕر انضبَٙ: ا

 التصورات البديمة وعالقتيا بالفمسفة البنائية:
تركز البنائية باعتبارىا نظرية في التعمم المعرفي عمى مجموعة من االفتراضات األساسية 

 ( وىي: 3..3ذكرىا زيتون )
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ن التعمم ذو المعنى ىو التعمم عممية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجيو: حيث أ -1
التعمم القائم عمى الفيم, لذلك يفترض أن يقوم المتعمم بجيد عقمي في عممية التعمم 
الكتشاف المعرفة بنفسو, إضافة إلى أن التعمم البنائي تعمم غرضي يسعى خاللو الفرد 

 لتحقيق أغراض وأىداف معينة تسيم في حل مشكمة معينة0
مم القائم عمى حل المشكالت بمعنى أن يكون التعمم ىو تؤكد البنائية عمى أىمية التع -2

صناعة المعنى وليس مجرد حفظ معمومات لذلك يجب أن تكون مشكالت التعمم حقيقية 
 أي ذات عالقة بخبرات المتعمم  الحياتية0

تتضمن عممية التعمم إعادة بناء الفرد لمعرفتو من خالل عممية تفاوض اجتماعي مع  -3
ئيون أن الفرد ال يبني معرفتو عن طريقة أنشطتو الذاتية مع العالم اآلخرين, ويرى البنا

نما أيًضا من معان مع اآلخرين0  التجريبي , وا 
المعرفة القبمية لمتعمم شرط أساسي لبناء التعمم ذي المعنى تؤكد البنائية عمى أن معرفة  -4

 المتعمم القبمية تعد شرًطا أساسًيا لبناء المعنى0
مية التعمم ىو إحداث تكيفات تتالءم مع الضغوط المعرفية اليدف الجوىري من عم -5

الممارسة عمى خبرة الفرد: يرى البنائيون أن المتعمم قد حل المشكمة )أي تكيف( عندما 
 يحقق لو الحل النتائج التي يتوقعيا0

( أن الفمسفة البنائية دور ىام في محاولة فيم أصول التصورات .3.3ويذكر أحمد )
تكون لدى التالميذ, وتستند في ذلك عمى ثالثة مرتكزات ىي: أن المعنى يبنى البديمة التي ت

ذاتًيا من قبل الجياز المعرفي لممتعمم نفسو, وال يتم نقمو من المعمم إلى المتعمم, وأن تشكيل 
المعاني عند المتعمم عممية نفسية نشطة تتطمب جيًدا عقمًيا وأن البنى المعرفية المكنونة لدى 

 قاوم التغيير بشكل كبير0المتعمم ت
ومن خالل ما سبق يمكن تعديل التصورات البديمة وفًقا لمفمسفة البنائية من خالل تطبيق 
استراتيجية تدريسية تعتمد عمى تحفيز المتعمم عمى إبراز دوره في عممية التعمم من خالل 

لدى المتعمم,  طرح المشكمة واالعتماد في حميا عمى الخبرات السابقة من المعرفة الموجودة
وتوظيفيا بطريقة تسيل عميو استيعاب المفاىيم بطريقة صحيحة ليس فقط باالعتماد عمى 

 المعرفة الذاتية بل عمى المشاركة االجتماعية في تكوين المعنى الصحيح لممفيوم0
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 أساليب تشخيص التصورات البديمة:
 من أىميا:( أن أساليب تشخيص التصورات البديمة متنوعة 3.38يرى سمميان )

التصنيف الحر: فييا يعطى الطالب عدًدا من المفاىيم, ويطمب منيم تصنيفيا بأكثر من  -1
 طريق دون تحديد الوقت0

الخرائط المفاىيمية: وفييا يعطى الطالب مجموعة من المفاىيم ويطمب منو عمل شبكة  -2
ناقصة في بيئة مفاىيمية تبين العالقات التي تربط بين المفاىيم مًعا, وتحديد المفاىيم ال

 المتعمم المعرفية0
المقابمة العالجية: يتم فييا مقابمة كل طالب عمى حدة وسؤالو عن مفيوم معين وتفسير  -3

اختياره إلجابتو, وتستخدم مع ىذه الطريقة طريقة جوين ويقصد بطريقة جوين استخدام 
إلجرائي, الذي يتكون من جانبين األول الجانب المفاىيمي والثاني الجانب ا Vالشكل 

ويتم التفاعل بين الجانبين من  Vويربطيما األحداث واألشياء التي تكون في بؤرة الشكل 
الذي أعده الطالب مع الذي أعده  Vخالل السؤال الرئيسي مع مقارنة الشكل 

 المتخصص0
االختبارات القبمية: وفييا يعطي الطمبة اختباًرا قبمًيا لمكشف عن األخطاء المفاىيمية  -4

 ة لدييم قبل تعميميم0الموجود
وقد اعتمد البحث عمى االختبار التشخيصي القبمي لمكشف عن األخطاء المفاىيمية لدييم 
حيث تم تطبيقو قبل بدء التدريس بفترة وجيزة ومن ثم تم تحديد التصورات البديمة لكل مفيوم 

يس ىذه من خالل إجابات الطالبات, وفي ضوء ما تم تحديده تم إعداد دليل المعمم لتدر 
المفاىيم وتعديميا لدى الطالبات من خالل تدريسين باستراتيجية تآلف األشتات التي تم 

 التطرق ليا بالمحور السابق0
 تعديل التصورات البديمة وتدريس العموم لممرحمة المتوسطة:

( إلى أن ىناك عدة أساليب لتعديل التصورات البديمة في العموم .3.3بين حسام الدين )
 منيا:
تكامل: والغرض منو تكامل المفاىيم الجديدة مع المفاىيم الموجودة المختمفة مع ال -1

 بعضيا البعض0
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التمايز: الغرض منو أن نميز بين المفاىيم الموجودة إلى مفاىيم محددة ومستقمة, عمى  -2
نحو أكثر وضوًحا, ولكنيا مرتبطة بشدة, ويجب أن يدرك المتعمم أن ما كان معقواًل في 

 ال يكون كذلك في موقف آخر أكثر تعقيًدا0 أحد المواقف
االستدالل: الغرض منو استبدال مفيوم موجود بمفيوم جديد ألنيما متناقضان, وبناء  -3

عمى ذلك ال يمكن أن يكون كل منيما معقواًل, وحيث إن المتعمم لن يستبدل مفيوًما 
بالمفيوم  معقواًل بمفيوم غير قابل لمتصديق فيكون من الضروري أن يحدث عدم رضا

الموجود باإلضافة إلى إظيار أن المفيوم الجديد لديو قدرة تفسيرية وتنبؤيو أكثر من 
 المفيوم القديم0

سقاالت التجسير: والغرض منو تأسيس سياق مالئم يمكن فيو ربط المفاىيم المجردة  -4
 الميمة بالخبرات العامة ذات المعنى0

لمذكورة يمكن أن تكون مالئمة لتعديل وقد تبين مما سبق أن جميع الطرق واألساليب ا
التصورات البديمة في العموم لممرحمة المتوسطة وقد اعتمد البحث في طريقة تعديل التصورات 
البديمة في استراتيجية تألف األشتات من خالل استبدال مفيوم موجود بمفيوم جديد ألنيما 

, وحيث إن المتعمم لن يستبدل متناقضان, وبناء عمى ذلك ال يمكن أن يكون كل منيما معقوالً 
مفيوًما معقواًل بمفيوم غير قابل لمتصديق فيكون من الضروري أن يحدث عدم رضا بالمفيوم 
الموجود باإلضافة إلى إظيار أن المفيوم الجديد لديو قدرة تفسيرية وتنبؤيو أكثر من المفيوم 

ة جديدة الكتشاف العالقة بينيما القديم0 وأيًضا إعادة التركيب أي إعادة أفكار الطالبات بطريق
أي بين المفيوم والمعنى الصحيح لو وذلك من خالل إجراء صراع معرفي بين المفيوم 
يجاد التناقضات والتشابيات بينيما باتباع خطوات محددة وفًقا  ومفيوم أخر غير مألوف وا 

 الستراتيجية تألف األشتات والتي تم التطرق إلييا سابًقا0
 بد انسبثقخانجحٕس ٔانذراس

 المحور األول: بحوث ودراسات تناولت استراتيجية تآلف األشتات في تدريس العموم
التي ىدفت إلى التعرف عمى أثر استخدام أسموبي العصف  (:8..3دراسة عمي )

كساب المفاىيم األحيائية  الذىني وتآلف األشتات في تنمية التفكير اإلبداعي والوعي البيئي وا 
تموث لدى طمبة الصف الثالث قسم عموم الحياة/ كمية التربية في جامعة لمادة البيئة وال

الموصل, ولمتحقق من ىدف البحث استخدم المنيج التجريبي, وتكونت عينة البحث من 
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كمية التربية, وزعوا إلى ثالث  -( طالًبا وطالبة من طمبة الصف الثالث قسم عموم الحياة.2)
لزمني والذكاء والمعدل العام لمصف الثاني واالختبار مجموعات متكافئة في متغير العمر ا

القبمي لمتفكير اإلبداعي والوعي البيئي, بعدىا وزعوا عشوائًيا إلى ثالث مجموعات, لتمثل 
( طالًبا وطالبة عمى التوالي لكل 33, 32, 3اثنتان منيا تجريبية, والثالثة ضابطة وبواقع )
ىميا: تفوق المجموعة التجريبية األولى التي مجموعة, وتوصمت الدراسة إلى نتائج من أ

درست بأسموب العصف الذىني عمى المجموعة التجريبية الثانية التي درست بأسموب تآلف 
األشتات في تنمية التفكير اإلبداعي, وتكافؤ المجموعة التجريبية األولى التي درست بأسموب 

تآلف األشتات في تنمية الوعي العصف الذىني عمى المجموعة الثانية التي درست بأسموب 
البيئي, وتفوق المجموعة التجريبية األولى التي درست بأسموب العصف الذىني عمى 
المجموعة التجريبية الثانية التي درست بأسموب تآلف األشتات في إكساب المفاىيم األحيائية 

 لدى الطمبة بمادة البيئة والتموث0
لى التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية (: التي ىدفت إ3.33دراسة عباس وعامر )

تآلف األشتات في تنمية التفكير اإلبداعي لدى أطفال الروضة في دولة الكويت, واستخدم 
( طفاًل من أطفال المستوى الثاني من 32المنيج التجريبي, وتكونت عينة الدراسة من )

واختبار تورانس لمتفكير رياض األطفال, وشممت أدوات الدراسة برنامج خطوات الطفل المبدع, 
اإلبداعي باألداء والحركة لطفل الروضة, واختبار التمثيالت, وأظيرت النتائج وجود فروق دالة 
إحصائًيا بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة عمى 

اإلبداعي البعدي ولصالح  بعد الطالقة واألصالة والخيال, وعمى الدرجة الكمية الختبار التفكير
المجموعة التجريبية ووجدت فروق كذلك عمى اختبار التمثيالت البعدي ولصالح المجموعة 

 التجريبية0
(: التي ىدفت إلى تعرف فاعمية نموذج تآلف 3.32دراسة طو وعفيفي والموجي وأحمد )

فيزياء لدى طالب األشتات في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت واالتجاه نحو مادة ال
المرحمة الثانوية, واستخدم لتحقيق ىذا اليدف المنيج التجريبي, وتكونت عينة الدراسة من 

( طالب وطالبة موزعين عمى مجموعتين تجريبية وضابطة, طبق عمييم اختبار ميارات 306)
مية الحل اإلبداعي لممشكالت ومقياس االتجاه نحو مادة الفيزياء, وتوصمت الدراسة إلى فاع
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نموذج تآلف األشتات في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت واالتجاه نحو مادة الفيزياء 
 لدى طالب المرحمة الثانوية0

(:التي ىدفت الى كشف فعالية التدريب عمى استراتيجية تآلف 3.38دراسة كبشار)
ادس االبتدائي االشتات في مفيوم الذات اإلبداعي والدافعية العقمية لدى تالميذ الصف الس

(طالبًا من طالب الصف السادس االبتدائي موزعين عمى 08,وتكونت عينة الدراسة من )
مجموعتين تجريبية وضابطة, واستخدم األدوات التالية: مقياس مفيوم الذات اإلبداعي, 
مقياس الدافعية العقمية, الجمسات التدريبية القائمة عمى استراتيجية تآلف االشتات, وتوصمت 

 دراسة إلى تحسن مفيوم الذات اإلبداعي, والدافعية العقمية لدى طالب الصف السادس0ال
(:التي ىدفت إلى تعرف أثر استخدام استراتيجية تآلف األشتات في 3.36دراسة صيفي)

تحصيل طمبة الصف الخامس األساسي وتفكيرىم العممي في المدارس الحكومية في قباطية, 
(طالب من 28المنيج التجريبي, وتكونت عينة الدراسة من )واستخدمت لتحقيق ىذا اليدف 

مديرية تربية وتعميم قباطية موزعين عمى مجموعتين -طالب الصف الخامس األساسي
تجريبية وضابطة, طبق عمييا اختبار تحصيل حول وحدة أجيزة جسم االنسان والجمد واختبار 

ية تآلف األشتات عمى تحصيل تفكير عممي, وتوصمت الدراسة الى أثر استخدام استراتيج
 طالب الصف الخامس وتفكيرىم العممي0

 المحور الثاني: بحوث ودراسات تناولت تعديل التصورات البديمة في تدريس العموم
:التي ىدفت إلى تعرف فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى الخرائط  (.3.3دراسة أحمد )

لمفاىيم العممية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية المعرفية في تعديل التصورات البديمة لبعض ا
( تمميًذا, تم .3بكفر العرب, واستخدم المنيج الشبو تجريبي وتكونت عينة البحث من )

تطبيق اختبار التصورات البديمة قبمًيا وبعدًيا عمييم, وتوصمت الدراسة إلى وجود فرق بين 
قبمًيا وبعدًيا, قوة تأثير كبيرة كانت  متوسطي درجات التالميذ في اختبار التصورات البديمة

لالستراتيجية المقترحة في تعديل التصورات البديمة حول مفاىيم وحدة بناء الكائن الحي لدى 
 التالميذ عينة الدراسة0
( :التي ىدفت إلى تعرف أثر استخدام التجارب البديمة قميمة 3.30دراسة الدىمش )

ديمة لمفاىيم المادة وخصائصيا وحاالتيا لدى تالميذ التكمفة في تصحيح التصورات الخطأ والب
الصف السابع األساسي باليمن0 واستخدم المنيج شبو التجريبي, وتكونت عينة البحث من 
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( في المجموعة الضابطة, من الصف السابع, 38( المجموعة التجريبية )38( تمميًذا )08)
تتعمق فقراتو بموضوعات المادة  وتكونت أداة البحث من اختبار التصورات البديمة, التي

وخصائصيا وحاالتيا, ودلت النتائج عمى أن لمتجارب واألنشطة العممية البديمة تأثيرًا مباشًرا 
يجابًيا عمى فيم التالميذ لممفاىيم العممية0  وا 

(: التي ىدفت إلى تعرف فاعمية ثالثة مستويات الستراتيجية 3.30دراسة فتح اهلل )
( في تصويب التصورات البديمة لممفاىيم العممية وتنمية الدوافع k.W.Lالجدول الذاتي )

المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسط ذوي السعات العقمية المختمفة, واستخدم المنيج 
( طالبة, تم تقسيميم إلى ثالث مجموعات 338التجريبي, وتكونت عينة الدراسة من )

( طالًبا درسوا وحدة )المادة والطاقة(, 26ولى )تجريبية, حيث تضمن المجموعة التجريبية األ 
( طالًبا وحدة 23(, كما تضمنت المجموعة التجريبية الثانية )K.W.L.H.Sباستراتيجية )

( 20(, كما تضمنت المجموعة التجريبية الثالثة )K.W.L.H)المادة والطاقة(, باستراتيجية )
(, واستخدم في ىذه الدراسة األدوات K.W.Lطالًبا وحدة )المادة والطاقة(, باستراتيجية )

التالية: اختبار السعة العقمية, واختبار التصورات البديمة لممفاىيم العممية, ومقياس الدافع 
المعرفي التي تم تطبيقيا عمى عينة الدراسة, وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا: 

( في K.W.L(, و)K.W.L.H( و)K.W.L.H.Sفاعمية استراتيجيات الجدول الذاتي )
تصويب التصورات البديمة لممفاىيم العممية, وتنمية الدافع المعرفي لمطالب لدى طالب الصف 

 الثاني المتوسط0
(:التي ىدفت الى تقصي أثر استراتيجية البيت الدائري 3.36دراسة العابد والصباريني )

وحدة الخمية وانسجة في تحصيل طالبات الصف التاسع وتعديل التصورات البديمة لديين في 
( طالبة من طالبات 83الجسم, واستخدمت المنيج شبيو تجريبي, وتكونت عينة الدراسة من )

الصف التاسع األساسي في مدينة الرصيفة باألردن موزعين عمى مجموعتين تجريبية 
وضابطة, واستخدم في ىذه الدراسة األدوات التالية: تحميل المحتوى, واختبار تحصيمي, 

ار التصورات البديمة, الدليل التدريسي, وتوصمت الدراسة الى تأثير التدريس القائم عمى واختب
استراتيجية البيت الدائري تأثيرًا ايجابيًا في التحصيل وتعديل التصورات البديمة لدى طالبات 

 الصف التاسع األساسي في مادة العموم الحياتية0
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ة أثر استراتيجية مقترحة تعتمد عمى (: التي ىدفت إلى معرف3.38دراسة يحي وعمي )
المكاممة بين أنشطة المختبر وخرائط المفاىيم في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم الكيميائية 
لتالميذ السنة األولى من التعميم الثانوي, واستخدمت المنيج الوصفي والمنيج التجريبي 

ولى ثانوي موزعين عمى (طالب وطالبة من السنة األ .6,وتكونت عينة الدراسة من )
مجموعتين ضابطة وتجريبية, وتوصمت الدراسة الى فاعمية أنشطة المختبر وخرائط المفاىيم 
في تصحيح تصورات الطالب والطالبات الخطأ لممفاىيم الكيميائية وتشكيل شبكة مفاىيم ثرية 

 وصحيحة ومترابطة0
استخدام استراتيجية  (: التي ىدفت الى تقييم فاعمية.3.3دراسة المالكي ومطاوع)

النموذج التوليدي البنائي في تصويب أىم التصورات المفاىيمية البديمة في وحدة المادة 
والطاقة لدى عينة من طالب الصف الثاني المتوسط بجدة, واستخدمت المنيج الوصفي 

(طالب من الصف الثاني متوسط بجدة .8والمنيج التجريبي ,وتكونت عينة الدراسة من )
ن عمى مجموعتين ضابطة وتجريبية, واستخدم في ىذه الدراسة األدوات التالية: تحميل موزعي

المحتوى لوحدة المادة والطاقة ,اختبار تشخيصي لمتصورات البديمة, دليل تدريسي, وتوصمت 
الدراسة الى فاعمية كبيرة ألثر تدريس مفاىيم وحدة المادة والطاقة بالنموذج التوليدي البنائي 

 التصورات البديمة لدى الطالب0 في تصويب
(:التي ىدفت إلى تقصي اثر استخدام نموذج بوسنر ونموذج فراير .3.3دراسة الجيني)

في تعديل التصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 
ة عمى وتنمية االتجاه نحو مادة العموم, واستخدمت المنيج شبو تجريبي, وطبقت الدراس

مجموعتين تجريبيتين واحدة استخدمت نموذج بوسنر وأخرى استخدمت نموذج فراير 
( طالبة, وتوصمت الدراسة الى تفوق .3ومجموعة ضابطة حيث كل مجموعة مكونو من )

المجموعة التي درست باستخدام نموذج فراير في اختبار المفاىيم العممية واالتجاه نحو المادة 
 ثانية المجموعة التي درست باستخدام نموذج بوسنر0وجاءت في المرتبة ال
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 صبًَٛب: انزؼهٛق ػهٗ انجحٕس ٔانذراسبد انسبثقخ:

 أوجو الشبو بين الدراسات السابقة والبحث الحالي:
تناولت بعض الدراسات السابقة استراتيجية تألف األشتات ومن ىذه الدراسات: )عمي,  -3

 (3.360,صيفي,3.38كبشار, ,3.32, طو وعفيفي, 3.33, عباس وعامر, 8..3
تناولت بعض الدراسات السابقة تعديل التصورات البديمة في العموم ومن ىذه الدراسات:  -3

, يحي 3.36, العابد والصباريني,3.30, فتح اهلل, 3.32, الدىمش, .3.3)أحمد ,
 (.3.3,الجيني,.3.3, المالكي ومطاوع,3.38وعمي,

متوسطة في دراسة تعديل التصورات البديمة بعض الدراسات السابقة تناولت المرحمة ال -3
,المالكي 3.30, فتح اهلل, , 3.30في العموم ومن ىذه الدراسات: )الدىمش , 

 (.3.3,الجيني,.3.3ومطاوع,
 أوجو االختالف بين الدراسات السابقة والبحث الحالي:

نيا بعض الدراسات السابقة كانت في مراحل تعميمية مختمفة عن المرحمة المتوسطة, وم -3
, طو وعفيفي, 3.33,  عباس وعامر, 8..3دراسات: )عمي, 

 (3.380,يحي وعمي,3.36,صيفي,3.32
تصميم األدوات في كل دراسة يختمف بحسب المتغيرات الخاصة بكل دراسة وبذلك اختمفت  -3

مع البحث الحالي, حيث أن البحث الحالي يدرس فعالية تدريس العموم باستخدام 
في تعديل التصورات البديمة لدى طالبات الصف األول  استراتيجية تألف األشتات

 المتوسط0
 صبنضًب: فزٔع انجحش:

 سعى البحث لمتحقق من صحة الفرض اآلتي:
( بين متوسطي درجات α ≤ 0.0.عند مستوى الداللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة 

صورات البديمة طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الت
 لصالح طالبات المجموعة التجريبية0

 إعزاءاد انجحش

تناول ىذا الفصل الخطوات اإلجرائية لمبحث لإلجابة عن أسئمة البحث, والتحقق من صحة 
الفروض, من حيث تحديد منيج البحث, ومجتمعو, وعينتو, ومتغيراتو, وأدواتو, وتطبيق 
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ي معالجة البيانات وتحميميا, وفيما يمي عرض تجربتو, واألساليب اإلحصائية المستخدمة ف
 مفصل لذلك:

 يُٓظ انجحش:

اعتمد البحث عمى المنيج شبو التجريبي القائم عمى القياس القبمي والبعدي لمجموعتين 
إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية, وذلك لموصول إلى تصور شامل لتعرف "فعالية تدريس 

شتات في تعديل التصورات البديمة لدى طالبات الصف العموم باستخدام استراتيجية تألف األ
 ( يوضح التصميم شبو التجريبي المستخدم في البحث30األول المتوسط", والشكل )

اخزجبر رشخٛض 

انزظٕراد انجذٚهخ 

 انقجهٙ

 انؼبثطخ
رذرٚس انٕحذح ٔفق انطزٚقخ 

اخزجبر انزظٕراد انجذٚهخ  انًؼزبدح

 انجؼذ٘
 انزغزٚجٛخ

سزخذاو رذرٚس انٕحذح ثب

 اسززارٛغٛخ رآنف األشزبد

 (: التصميم شبو التجريبي لمبحث3الشكل )
 يغزًغ انجحش:

 لمبنات المتوسطةلمدارس لصف األول المتوسط بايتكون مجتمع البحث من جميع طالبات ا
 ه32360-3238في الفصل الدراسي الثاني لمعام  التابعة لمنطقة عسير بسراة عبية

 ػُٛخ انجحش:

الصف األول المتوسط في متوسطة آل بسام بسراة حث عمى عينة من طالبات الب اقتصر
( طالبة, تم اختيارىن من فصمين بالمدرسة بطريقة قصدية وذلك بسؤال 83عبيدة بمغ عددىا )

معممة العموم التي تدرسين أي الفصمين أكثر تقارب في المستوى التحصيمي, فتبين أن في 
وتم تقسيميا , ت متقاربات في المستوى التحصيمي لممادةالفصل )ب(, والفصل )ج( الطالبا

( 33بمغ عددىا ) واألخرى ضابطة ( طالبة,33بمغ عددىا ) تجريبية امحداىإ إلى مجموعتين:
 طالبة, وفيما يمي يتم توضيح ضبط خصائص عينة البحث:

العمر الزمني لمطالبات: اتضح من خالل الرجوع إلى سجالت الطالبات الرسمية  -1
( سنة, ولذلك فين 32 -33رسة, أن العمر الزمني لمطالبات يتراوح ما بين )بالمد

(, مما يؤكد أن ىناك تجانس بين أعمار 3300متقاربات بالعمر, بمتوسط عمري )
 طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة0
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المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي: تم اختيار عينة الدراسة من إدارة تعميمية  -2
احدة, وفي مدرسة واحدة بما يعني أنيا من أحياء متقاربة, بما يضمن توافر التجانس و 

 بين مجموعتي الدراسة في المستوى االقتصادي, واالجتماعي, والثقافي0
النوع )الجنس(: تكونت عينة البحث من الطالبات اإلناث, اتباًعا لمنظام التعميمي  -3

مج الجنسين )الذكر, واإلناث( في مدرسة بالمممكة العربية السعودية الذي ال يقر د
 واحدة0

( يوضح توزيع 3الجدول )توزيع عينة البحث عمى مجموعتين التجريبية والضابطة, و  -4
 حسب المجموعتين الضابطة والتجريبية0 عينة البحث

 (: رٕسٚغ ػُٛخ انجحش ػهٗ انًغًٕػزٍٛ انزغزٚجٛخ ٔانؼبثطخ1عذٔل )
 يغًٕع ػُٛخ انجحش نجبدػذد انطب انًذرسخ/ انفظم انًغًٕػخ

 ؽبنجخ 20 يزٕسطخ ال ثسبو /انفظم )ة( انزغزٚجٛخ
32 

 ؽبنجخ 21 يزٕسطخ ال ثسبو / انفظم )ط( انؼبثطخ

 يٕاد انجحش:

 يمي: تضمن البحث ما
الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب دليل المعممة لتدريس  -1

 (30استراتيجية تآلف األشتات ممحق )باستخدام  العموم لمصف األول المتوسط
في الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب  النشاط كراسة -2

 (20العموم لمصف األول المتوسط ممحق )
 وفيما يمي عرض إجراءات بناء إعداد كل من دليل المعممة وكراسة النشاط لمبحث:

ي موضوع التجريب: تم اختيار الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" اختيار الفصل الدراس أواًل:
 بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط, لألسباب التالية:

يحتوي الفصل عمى عدد كبير من المفاىيم العممية ذات األىمية في تفسير بعض  -1
 الظواىر الطبيعية0

ون لدى الطالبات تصورات بديمة عنيا بعض المفاىيم في ىذا الفصل يمكن أن تك -2
والسبب في ذلك أن المفيوم يمكن أن يأخذ أكثر من معنى في مجاالت مختمفة من 
العموم مثال عمى ذلك مفيوم "الغالف الحيوي" حيث أن الطالبة يمكن أن تربطو بالغالف 

 الجوي لألرض كون مفيوم الغالف أكثر شيوًعا في دراسة سطح األرض0
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د لتطبيق التجربة يتناسب مع الوقت الذي سوف تقوم معممة العموم بتدريس الوقت المحد -3
 ىذا الفصل لمطالبات0

تحميل محتوى الفصل: ىدفت عممية تحميل محتوى الفصل الثاني عشر "عمم البيئة"  ثانًيا:
بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط, تحديد المفاىيم العممية 

في موضوعات ىذا الفصل, حتى يمكن إعادة صياغة ىذا الفصل وفق استراتيجية  المتضمنة
 تآلف األشتات, وتمت ىذه العممية من خالل المراحل التالية:

تحديد اليدف من التحميل: يعد اليدف األساسي من تحميل محتوى الفصل الثاني عشر  -3
ف األول المتوسط ىو تحديد "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمص

المفاىيم المتضمنة في موضوعات الفصل, وكذلك التسمسل الموضوعي والمنطقي لعرض 
المفاىيم العممية في الفصل المقرر, ومراعاة ذلك عند إعادة صياغة دروس الفصل وفق 

 استراتيجية تآلف األشتات0
من معممات العموم,  صدق التحميل: تم عرض قائمة المفاىيم العممية عمى مجموعة -3

المواتي يدرسن الصف األول المتوسط, وبناء عمى مالحظاتين وتوصياتين تم إجراء 
بعض التعديالت مثل: إعادة صياغة الداللة المفظية لبعض المفاىيم, وبذلك تم الحصول 
عمى القائمة النيائية لمفاىيم الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من 

 (30تاب العموم لمصف األول المتوسط ممحق )ك
حساب ثبات الفصل: بعد أن تم تحميل الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة  -3

والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط من قبل الباحثة, طمبت من إحدى 
مفاىيم العممية معممات العموم لمصف األول المتوسط أن تقوم بتحميل الوحدة لتحديد ال

 المتعمقة بيا, ومن ثم تم حساب نسبة االتفاق بين التحميمين باستخدام المعادلة التالية:
 (6..3)طعيمة,      3+ ن3م / ن3ر= 

 ر: معامل الثبات أو معامل االتفاق
 م: عدد المفاىيم المتفق عمييا أثناء التحميل

 : عدد المفاىيم الناتجة عن التحميل األول3ن
( يوضح نتائج التحميل, وقيمة 3المفاىيم الناتجة عن التحميل الثاني, والجدول ) : عدد3ن

 معامل ثبات التحميل0
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(: حسبة صجبد رحهٛم يحزٕٖ انفظم انضبَٙ ػشز "ػهى انجٛئخ" ثٕحذح "انحٛبح 0عذٔل )

 ٔانجٛئخ" يٍ كزبة انؼهٕو نهظف األٔل انًزٕسؾ
 يؼبيم صجبد انزحهٛم فق ػهٛٓبػذد انًفبْٛى انًز ػذد انًفبْٛى رقى انزحهٛم

 11 األٔل
12 2..1 

 12 انضبَٙ

( وىو معامل ثبات عاٍل, 068.( أن معامل ثبات تحميل المحتوى )3يتضح من الجدول )
 يدل عمى ثبات عممية التحميل0

إعداد قائمة بالمفاىيم العممية الناتجة من عمميتي التحميل, وتحديد الداللة العممية لكل  -2
 (3ممحق)مفيوم 

: إعداد اختبار تشخيصي: تحديد المفاىيم التي تحمل تصورات بديمة لدى الطالبات ممحق ثالثًا
(, وذلك تمييًدا لعمل دليل المعمم لتعديل ىذه التصورات البديمة من خالل تدريس الفصل 0)

بحث المعني باستراتيجية تألف األشتات, وقد تبين من خالل تطبيق ىذا االختبار عمى عينة ال
 (30أن الطالبات لديين تصورات بديمة بالمفاىيم المبينة في الجدول )

 اختبار التصورات البديمة التشخيصي
 عزيزتي الطالبة:

ييدف االختبار الذي بين يديك لتعرف مفيومك حول كل مفيوم من المفاىيم المتضمنة في 
العموم لمصف األول  الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب

المتوسط, وىذا االختبار لن يؤثر في درجات المادة بل ىو فقط لخدمة البحث العممي فأرجو 
أن منك قراءة التعميمات ومن ثم اإلجابة عن األسئمة الخاصة بيذا االختبار, شاكرة لك 

 تعاونك0
 تعميمات االختبار: 

 ( سؤال300االختبار مكون من ) -3
 ( دقيقة2.0زمن االختبار ) -3
 يجب قراءة األسئمة بدقة وعناية قبل اإلجابة0 -3
اختيار أحد الخيارات التابعة لكل سؤال بعد قراءتيا بشكل جيد وىذه الخيارات مرقمة بـ)أ,  -2

 ب, ت, ث(0
 عميك اختيار إجابة واحدة صحيحة فقط من بين اإلجابات األربع0 -0
 كل سؤال لو شقين وىما:  -8
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كون من مقدمة لمسؤال يتبعيا أربعة بدائل لإلجابة عن السؤال, إحداىا الشق األول: يت 
 صحيحة والباقي خطأ0

الشق الثاني: يتكون من أربعة أسباب الختيار اإلجابة العممية, سبب واحد منيا صحيح 
والباقي خطأ, وذلك لتحديد سبب اختيار اإلجابة في الشق األول, وبالتالي يرتبط الشق 

 لعممي لإلجابة( بالشق األول )السؤال(0الثاني )السبب ا
يصحح االختبار بإعطاء الطالبة درجة واحدة إذا اختارت اإلجابة الصحيحة في الجزأين  -8

( درجة0 وتعطى 30األول والثاني لمسؤال, وبالتالي تكون الدرجة النيائية لالختبار )
 ال0الطالبة صفًرا إذا كان ىناك خطأ في اإلجابة عن أي من جزئي السؤ 

 مثال:  
 يقصد بالسمسمة الغذائية:

 أ( العالقة الغذائية النتقال الطاقة عمى شكل غذاء من مخموق إلى آخر0
 ب( مجموعة متنوعة من المواد الغذائية التي تربط بينيا روابط بالتركيب0
 ت( تسمسل اليرم الغذائي من فيتامينات وبروتينات ونشويات ودىون000

 ألساسية لكل نوع من أنواع الغذاء0ث( سمسمة من المكونات ا
 اختاري اإلجابة الصحيحة مما يمي:

 النموذج المعقد لتمثيل العالقات الغذائية المحتممة في النظام البيئي ىو: (3
 المنتجات ومستيمكات والمحمالت0 ( أ
 الشبكة الغذائية0 ( ب
 المنفعة التبادلية0 ( ت
 االرتباطات الغذائية0 ( ث

 والسبب في اختيارك لإلجابة أن:
 العالقات تعتمد عمى جميع المستيمكات والمنتجات والمحمالت في العالقات الغذائية0ىذه  ( أ
 الشبكة الغذائية تتكون من مجموعة من السالسل الغذائية المتداخمة0 ( ب
 العالقة بين جميع المخموقات الحية ىي عالقة متبادلة بعممية الغذاء منفعة واستنفاع0 ( ت
 واردة تعبيًرا عن ىذه العالقات الغذائية0االرتباطات الغذائية أكثر المفاىيم ال ( ث
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 يقصد بالنظام البيئي: (3
 تفاعل المخموقات الحية المختمفة مع بعض0 ( أ
 نظام يحكم أساليب الحياة في البيئة0 ( ب
 تفاعل المخموقات الحية والعوامل غير الحية مًعا0 ( ت
 نظام الكون ونظام األرض0 ( ث

 والسبب العممي في اختيارك اإلجابة أنو:
 حية تشكل مع المخموقات الغير حية وحدة واحدة0المخموقات ال ( أ
 الكون واألرض ليما قوانين تحكميم0 ( ب
 الكائنات الحية تؤثر في البيئة0 ( ت
 الحياة مرتبطة بشكل البيئة0 ( ث
 تعتبر النباتات من: (3
 المستيمكات لألكسجين0 ( أ
 المنتجات لمغذاء0 ( ب
 المحمالت لمتربة0 ( ت
 المبددات لمطاقة0 ( ث

 أن النباتات: والسبب في اختيارك لإلجابة
 تستخدم األكسجين في عممية التنفس0 ( أ
 تعتمد عمى صنع غذائيا بنفسيا0 ( ب
 تمتص جذورىا الماء واألمالح من التربة0 ( ت
 تيدر كمية من الطاقة في عممية البناء الضوئي0 ( ث
 تعد جماعة البعوض أحد العوامل المحددة في النظام البيئي ألنيا: (2
 تغير نمط النظام البيئي ككل0 ( أ
 الحيوانات من النظام البيئي0 تسبب بطرد ( ب
 تحدد نوع النظام البيئي الذي تعيش بو0 ( ت
 تحدد حجم جماعة الضفادع في النظام البيئي0 ( ث
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 والسبب في اختيارك لإلجابة أنيا:
 تكاثرىا يمكن أن يسبب تغير النظام البيئي ككل0 ( أ
 ضارة جًدا بالنسبة لجميع الكائنات الحية0 ( ب
 لذي تتكاثر فيو0تعود إلييا تسمية النظام البيئي ا ( ت
 عندما تقل يؤثر ذلك عمى جماعة الضفادع ألنيا تتغذى عمييا0 ( ث
 تعني العوامل الحيوية: (0
 كل المؤثرات التي ليا عالقة بعمم األحياء0 ( أ
 األشياء التي تسبب وجود الحياة0 ( ب
 المخموقات المكونة لمجزء الحي من النظام البيئي0 ( ت
 مؤثرات نشيطة تثير التفاعل الكيميائي0 ( ث

 العممي الختيارك اإلجابة أن: والسبب
 المخموقات الحية تعتمد عمى مخموقات حية أخرى لتوفير الغذاء لتعيش0 ( أ
 التفاعالت الكيميائية تحتاج لعوامل نشيطة لتصبح تفاعالت نشطة0 ( ب
 وجود كثير من التغيرات التي تطرأ باستمرار عمى عمم األحياء0 ( ت
 السبب الرئيسي لكوننا موجودون عمى سطح األرض0 ( ث
 قصد بالغالف الحيوي:ي (8
 الغالف الجوي لسطح األرض0 ( أ
 أكبر نظام بيئي عمى األرض0 ( ب
 الغالف الذي يحيط بالجنين في الرحم0 ( ت
 غطاء يستعمل في حفظ األطعمة طازجة0 ( ث

 والسبب العممي في الختيارك اإلجابة أنو:
 جزء من األرض الذي تعيش فيو جميع المخموقات الحية0 ( أ
 اج إلى كثير من المواد ليتغذى ويكبر في فترة الحمل0عند وجود الجنين في الرحم يحت ( ب
 لوال وجوده لما كانت األرض صالحة لمحياة0 ( ت
 يحتوي عمى مواد تساعد عمى حفظ األطعمة مدة طويمة بدون تمف0 ( ث
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 الشكل المجاور يعبر عن: (8
 الشبكة الغذائية0 ( أ
 السمسمة الغذائية0 ( ب
 جماعة األسماك0 ( ت
 المفترسات0 ( ث

 أنو يظير فيو: السبب في اختيارك لإلجابة
 مجموعة من السالسل الغذائية المتداخمة0 ( أ
 نموذج بسيط يظير انتقال طاقة الغذاء من مخموق إلى آخر0  ( ب
 جميع الكائنات الحية في الشكل من فئة األسماك0 ( ت
 مجموعة من الكائنات التي تعتمد في غذائيا عمى كائنات أخرى0 ( ث
 يقصد بالعوامل الالحيوية: (6
 لنظام البيئي0األشياء غير الحية في ا ( أ
 األشياء التي ال تؤثر في التفاعالت الكيميائية0 ( ب
 الكائنات الحية بعد موتيا0 ( ت
 كل ما لو تأثير سمبي عمى الحياة0 ( ث

 والسبب العممي في اختيارك لإلجابة أنو:
 وجودىا يمكن أن يجعل البيئة غير صالحة لمعيش0 ( أ
 وجودىا أو عدمو ال يؤثر في التفاعل الكيميائي0 ( ب
 لتي تموت تصبح غير حية0المخموقات ا ( ت
 تدل عمى التربة والماء واليواء واألشياء الغير حية بالنظام البيئي0 ( ث
 توضح الصورة جانًبا نوع من: (8
 المحمالت0 ( أ
 المستيمكات0 ( ب
 الفريسات0 ( ت
 المنتجات0 ( ث
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 والسبب في اختيارك لإلجابة أنيا:
 تستخمص المواد النافعة من التربة في عممية البناء الضوئي0 ( أ
 ة الموجودة في أشعة الشمس لتنضج0تمتص الطاق ( ب
 تعتمد عمييا الكائنات الحية األخرى في غذائيا0 ( ت
 تنتج الثمار وتعتمد عمى نفسيا بعممية الغذاء0 ( ث
 تعني الجماعة الحيوية: (.3
 مجموعة من األشخاص يعممون مًعا في أنشطة تفيد الناس0 ( أ
 مجموعة من العوامل التي تؤثر في طبيعة الحياة0 ( ب
 لمخموقات الحية0أفراد أحد أنواع ا ( ت
 أفراد مجتمعين ليم تأثير إيجابي في المجتمع0 ( ث

 والسبب في اختيارك لإلجابة أنو:
 يرمز ليا بذلك ألنيا تمبي احتياجات البشر الحياتية0 ( أ
 لوال وجودىا لما كانت ىناك حياة عمى الكرة األرضية0 ( ب
 أنيا تعيش مًعا في المكان والوقت نفسيما0 ( ت
 ية واالقتصادية التي تقدميا لممجتمع0الفوائد االجتماعية والثقاف ( ث
 الكائنات الحي فإنيا: (33
 تختفي بفعل العوامل البيئية0 ( أ
 يجب دفنيا لتجنب األمراض0 ( ب
 تحمل من قبل كائنات دقيقة0 ( ت
 تسبب تموث في البيئة0 ( ث

 والسبب في اختيارك لإلجابة أن:
 عممية التجوية والتعرية تساعد في اختفائيا0 ( أ
 ة وتنتشر رائحة كريية منيا0تتكاثر حوليا الحشرات الضار  ( ب
 الكائنات المحممة تتغذى عمى بقايا الحيوانات الميتة في الطبيعة0 ( ت
 تفرز مواد سامة في اليواء يمكن أن تسبب تموث شديد في البيئة0 ( ث
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 يقصد بالمجتمع الحيوي: (33
 ىو المجتمع الذي يتسم بالتطور العممي والثقافي والتقني0 ( أ
 ىو المجتمع الذي لو تأثير فعال عمى المجتمعات األخرى0 ( ب
 الجماعات الحيوية التي تعيش في مساحة محددة0 ( ت
 ىو الذي يتسم أفراده بكثير من النشاط والحيوية0 ( ث

 والسبب العممي الختيارك اإلجابة أنو:
 كممة حيوي تعني النشاط والحركة والتفاعل مع اآلخرين0 ( أ
 ي الغذاء والمأوى واالحتياجات األخرى0يعتمد أفراده بعضيم عمى بعض ف ( ب
 تتوفر لديو اإلمكانات لخدمة المجتمعات األخرى0 ( ت
 أن التطور يحتاج إلى أشخاص لدييم نشاط ودافعية لإلنجاز والتعمم0 ( ث
 تصنف الصحراء عمى أنيا: (33
 عامل غير حيوي0 ( أ
 موطن بيئي0 ( ب
 غالف غير حيوي0 ( ت
 مجتمع حيوي0 ( ث

 والسبب العممي الختيارك اإلجابة أنيا:
 ال توجد فييا كثير من الكائنات الحية0 ( أ
 مكان يعيش فيو أنواع من المخموقات الحية0 ( ب
 تتكون من تربة جافة ال تصمح بيا الزراعة0 ( ت
 جزء من التضاريس الموجودة عمى سطح األرض0 ( ث
 يعني العامل المحدد في النظام البيئي: (32
 وجود حدود جغرافية لمنظام البيئي0 ( أ
 ة في النظام البيئي0األشياء التي تحدد حجم الجماع ( ب
 التأثيرات التي يجب أن تحكم قوانين الحياة في النظام البيئي0 ( ت
 كل ما لو عالقة بالتموث البيئي0 ( ث
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 والسبب العممي في اختيارك لإلجابة أنو:
 ال تستطيع الجماعات التكاثر والنمو إلى غير نياية0 ( أ
 لكل نظام بيئي بداية ونياية عمى سطح األرض0 ( ب
 لمتموث تحد من وجود أي نظام بيئي0 التأثيرات السمبية ( ت
 أي نظام بيئي لو قوانين يجب أن يتبعيا كل من يعيش بو0 ( ث
 تعبر الصورة جانًبا عن: (30
 جماعة حيوية0 ( أ
 نظام بيئي0 ( ب
 موطن بيئي0 ( ت
 تبادل منفعة0 ( ث

 والسبب العممي في اختيارك لإلجابة أن:
 جميع الكائنات في الصورة ىم من نوع واحد0 ( أ
 لحية مع بعض0يبين تفاعل الكائنات ا ( ب
 المكان الذي تعيش فيو الفيمة0 ( ت
 تتبادل الفيل المنفعة مع بعضيا البعض0 ( ث
 يقصد بالموطن البيئي: (38
 المكان الذي يولد بو الكائن الحي0 ( أ
 المكان الذي يعيش بو الكائن الحي0 ( ب
 المكان الذي ينتمي اليو الكائن المياجر منو0 ( ت
 المكان الذي يممكو الكائن الحي0 ( ث

 اختيارك لإلجابة ىو: والسبب العممي في
 كل إنسان لو موطن ينتمي لو0 ( أ
 أن الوطن ىو الذي يحنون لو من ىم في الغربة0 ( ب
 االستقرار يعبر عن الموطن0 ( ت
 توفر وسائل العيش المناسبة فيو تجعمو يضم أنواًعا مختمفة من المخموقات الحية0 ( ث
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 تشكل كل الحيوانات التي تعيش في مزرعة: (38
 مجتمع حيوي0 ( أ
 جماعة حيوية0 ( ب
 ستيمكات0م ( ت
 أكالت أعشاب0 ( ث

 والسبب العممي في اختيارك لإلجابة أنيا:
 جماعات حيوية تعيش في مساحة محددة0 ( أ
 تعد مصدر الحياة في المزرعة0 ( ب
 جميعيا تعتمد عمى مخموقات أخرى في عممية الغذاء0 ( ت
 جميعيا تعتمد عمى النباتات في عممية الغذاء0 ( ث
 يقصد بالمحمالت: (36
 م0المواد التي تقوم بتحميل الد ( أ
 التي تتغذى عمى الفضالت وبقايا المخموقات الحية األخرى0 ( ب
 ىي المسؤولة عن تحميل المشاكل المتعمق بالبيئة0 ( ت
 المواد التي تتفاعل مع مواد أخرى فتقوم بتحميميا0 ( ث

 والسبب العممي في اختيارك اإلجابة أنو:
 تستخدم لتعرف عمى نوع الدم لمتبرع في الحاالت الطارئة0 ( أ
 ما تتغذى عميو لتعيده إلى البيئة بصورة صالحة تستفيد منيا البيئة0وظيفتيا تحميل  ( ب
 عممية معالجة المشاكل تحتاج أواًل إلى تحميل المشكالت0 ( ت
 بعض المواد ال يبقى ليا أثر عند تفاعميا معيا0 ( ث
 تصنف درجة الحرارة في النظام البيئي إلى: (38
 المبددات لمبيئة0 ( أ
 العوامل الالحيوية0 ( ب
 يئية0محفزات لمعوامل الب ( ت
 الغالف البيئي0 ( ث
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 والسبب العممي في اختيارك اإلجابة أنيا:
 سببت في فناء كثير من األنظمة البيئية0 ( أ
 تحدد نوع المخموقات الحية التي يمكن أن تعيش في مكان0 ( ب
 تساعد في إتمام العمميات الالحيوية في النظام البيئي0 ( ت
 تعد المحدد األساسي لنوع النظام البيئي0 ( ث
 مكات:المقصود بالمستي (.3
 المخموقات الحية التي تعتمد عمى المخموقات األخرى في غذائيا0 ( أ
 الكائنات الحية التي ليا تأثير سيئ عمى البيئة0 ( ب
 كل العوامل التي تساىم في ىدر الطاقة0 ( ت
 الشركات المستيمكة الموارد الطبيعية0 ( ث

 والسبب في اختيارك لإلجابة أنو:
 ذائيا بنفسيا0أن كثير من الكائنات الحية ال تستطيع صنع غ ( أ
 بعض المصانع التي ليا أثر سمبي عمى البيئة0 ( ب
 وجود كائنات حية يجب الحد من تكاثرىا لما ليا من  خطر عمى البيئة0 ( ت
 أىمية الحفاظ عمى الطاقة بجميع مجاالتيا لما ليا من فائدة كبيرة في حياتنا0 ( ث
 تعد الثدييات من الحيوانات: (33
 المنتجات0 ( أ
 المتحوالت0 ( ب
 المستيمكات0 ( ت
 فترسات0الم ( ث

 والسبب في اختيارك لإلجابة أنيا:
 ترضع صغارىا الحميب0 ( أ
 يتغير شكميا أثناء طور نموىا0 ( ب
 تعتمد عمى غيرىا في عممية الغذاء0 ( ت
 جميعيا تعتمد عمى الحيوانات األخرى في غذائيا0 ( ث
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 تمثل كل من الثعابين, والقردة, واألسود, والطيور, البقر: (33
 الجماعة الحيوية0 ( أ
 ائية واحدة0عناصر في سمسمة غذ ( ب
 عوامل حيوية0 ( ت
 نظام بيئي0 ( ث

 والسبب في اختيارك لإلجابة أنيا:
 تنتمي إلى نفس المممكة في تصنيف الكائنات الحية0 ( أ
 تعتمد عمى بعضيا في عممية الغذاء0 ( ب
 من الكائنات الحية التي يمكن أن تؤثر في النظام البيئي0 ( ت
 تتفاعل مع بعضيا البعض بما يشكل وحدة واحدة0 ( ث
التفاعل بين المخموقات الحية والمكونات الغير الحية في النظام البيئي تعبر دراسة  (33
 عن:

 عمم التفاعل الحيوي0 ( أ
 عمم البيئة0 ( ب
 عمم األرض0 ( ت
 عمم األحياء والطبيعة0 ( ث

 والسبب في اختيارك لإلجابة أنو:
 يدرس كل التفاعالت التي تعد مصدر لمحياة عمى األرض0 ( أ
 ر حيوية التي تؤثر في البيئية0يدرس جميع العوامل الحيوية والعوامل الغي ( ب
 يدرس كل مكونات األرض0 ( ت
 يدرس خصائص كل من الكائنات الحية والطبيعة في النظام البيئي0 ( ث
 تمثل جميع األنظمة البيئية عمى األرض: (32
 مجتمع حيوي0 ( أ
 جماعة حيوية0 ( ب
 غالف حيوي0 ( ت
 عمم البيئة0 ( ث
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 والسبب في اختيارك لإلجابة أنو:
ت التي تتعايش مًعا في أنظمة بيئية مختمفة تشكل مًعا يتكون من عدد كبير من المخموقا ( أ

 شبكة كبيرة من الكائنات الحية0
جميع الكائنات الحية التي فييا تتفاعل بشكل مباشر مًعا في سالسل غذائية متنوعة لكي  ( ب

 تتبادل الطاقة فيما بينيا0
البحيرات يشمل الجزء العموي من القشرة األرضية وجميع البحار والمحيطات واألنيار و  ( ت

 والغالف الجوي األرضي0
دراسة شاممة لكل ما ىو موجود عمى سطح األرض من كائنات حية وغير حية في  ( ث

 مناطق مختمفة محددة بأنظمة بيئية مختمفة0
 الصورة المبينة جانًبا توضح أحد:  (30
 السالسل الغذائية0 ( أ
 األنظمة البيئية0 ( ب
 الجماعة البيئية0 ( ت
 الغالف البيئي0 ( ث

 ك لإلجابة أن:والسبب في اختيار 
 جميع المخموقات في الصورة تربطيا عالقة غذائية واحدة تكتسب الطاقة منيا0 ( أ
 ىناك كثير من الكائنات الحية وغير الحية في الصورة التي تتفاعل مع بعضيا البعض0 ( ب
 كل الكائنات الحية في الصورة ىي من النوع المستيمكات0 ( ت
 ي تمثل أي نظام بيئي عمى األرض0الت ةتبين العوامل الحيوية والعوامل الالحيوي ( ث

 انتيت األسئمة
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(: قبئًخ انًفبْٛى انزٙ رحًم انطبنجبد رظٕراد ثذٚهخ نٓب فٙ انفظم انضبَٙ ػشز 2عذٔل )

"ػهى انجٛئخ" ثٕحذح "انحٛبح ٔانجٛئخ" يٍ كزبة انؼهٕو نهظف األٔل انًزٕسؾ ْٕٔ ٕٚػح 

 َٕع انفٓى انخطؤ حست يسزٕٚبد رؼهى انًفٕٓو
 انُسجخ انسجت انزظٕر انجذٚم انًفٕٓو و

 انُظبو انجٛئٙ 1

رفبػم انًخهٕقبد انحٛخ 
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 %02 انكبئُبد انحٛخ رؤصز فٙ انجٛئخ.

َظبو ٚحكى أسبنٛت انحٛبح فٙ 

 انجٛئخ.
 %22 انحٛبح يزرجطخ ثشكم انجٛئخ.

 انؼبيم انًحذد 0

 رغٛز ًَؾ انُظبو انجٛئٙ ككم.
ٛز انُظبو انجٛئٙ ركبصزْب ًٚكٍ أٌ ٚسجت رغ

 ككم.
00% 

رحذد َٕع انُظبو انجٛئٙ انذ٘ 

 رؼٛش ثّ.

رؼٕد إنٛٓب رسًٛخ انُظبو انجٛئٙ انذ٘ 

 رزكبصز فّٛ.
20% 

 انغالف انغٕ٘ نسطح األرع انغالف انجٛئٙ 2
نٕال ٔعٕدِ نًب كبَذ األرع طبنحخ 

 نهحٛبح.
50% 

5 

 
 انؼٕايم حٕٛٚخ

كم انًؤصزاد انزٙ نٓب ػالقخ 

 حٛبء.ثؼهى األ

ٔعٕد كضٛز يٍ انزغٛزاد انزٙ رطزأ 

 ثبسزًزار ػهٗ ػهى األحٛبء.
00% 

األشٛبء انزٙ رسجت ٔعٕد 

 انحٛبح.

انسجت انزئٛسٙ نكَُٕب يٕعٕدٌٔ ػهٗ 

 سطح األرع.
20% 

0 
انؼٕايم 

 انالحٕٛٚخ

كم يب نّ رؤصٛز سهجٙ ػهٗ 

 انحٛبح.

ٔعٕدْب ًٚكٍ أٌ ٚغؼم انجٛئخ غٛز 

 طبنحخ نهؼٛش.
02% 

 %55 انًخهٕقبد انزٙ رًٕد رظجح غٛز حٛخ. نكبئُبد انحٛخ ثؼذ يٕرٓب.ا

3 
انغًبػخ 

 انحٕٛٚخ

يغًٕػخ يٍ انؼٕايم انزٙ 

 رؤصز فٙ ؽجٛؼخ انحٛبح.

نٕال ٔعٕدْب نًب كبَذ ُْبك حٛبح ػهٗ 

 انكزح األرػٛخ.
02% 

أفزاد يغزًؼٍٛ نٓى رؤصٛز 

 إٚغبثٙ فٙ انًغزًغ.

انُشبؽ ْٕ انذ٘ ٚزسى أفزادِ ثكضٛز يٍ 

 ٔانحٕٛٚخ.
05% 

1 
انًغزًغ 

 انحٕٛ٘

ْٕ انًغزًغ انذ٘ ٚزسى 

ثبنزطٕر انؼهًٙ ٔانضقبفٙ 

 ٔانزقُٙ.

انفٕائذ االعزًبػٛخ ٔانضقبفٛخ ٔاالقزظبدٚخ 

 انزٙ رقذيٓب نهًغزًغ.
52% 

كهًخ حٕٛ٘ رؼُٙ انُشبؽ 

ٔانحزكخ ٔانزفبػم يغ 

 اٜخزٍٚ.

أٌ انزطٕر ٚحزبط إنٗ أشخبص نذٚٓى 

 خ نإلَغبس ٔانزؼهى.َشبؽ ٔدافؼٛ
02% 

 انًسزٓهكبد .

انكبئُبد انحٛخ انزٙ نٓب رؤصٛز 

 سٛئ ػهٗ انجٛئخ.
 %03 كم انؼٕايم انزٙ رسبْى فٙ ْذر انطبقخ.

ثؼغ انًظبَغ انزٙ نٓب أصز 

 سهجٙ ػهٗ انجٛئخ.

ٔعٕد كبئُبد حٛخ ٚغت انحذ يٍ ركبصزْب 

 نًب نٓب يٍ  خطز ػهٗ انجٛئخ.
25% 

 انًحهالد 9

 انزٙ رقٕو ثزحهٛم انذو.انًٕاد 
رسزخذو نزؼزف ػهٗ َٕع انذو نهزجزع فٙ 

 انحبالد انطبرئخ.
22% 

ْٙ انًسؤٔنخ ػٍ رحهٛم 

 انًشبكم انًزؼهق ثبنجٛئخ.

ػًهٛخ يؼبنغخ انًشبكم رحزبط أٔاًل إنٗ 

 رحهٛم انًشكالد.
20% 

م في عممو ويعينو دليل المعمم يتضمن كل من شأنو أن يوجو المعم رابًعا: إعداد دليل المعمم:
ويرشده في تدريسو, وىذا الدليل ال يقيد حرية المعمم ولكنو موجو ومرشد, وقد تم إعداد الدليل 
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لالستعانة بو في تدريس الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب 
تصورات البديمة العموم لمصف األول المتوسط وفق استراتيجية تآلف األشتات وذلك لتعديل ال

 -العوامل الحيوية -لممفاىيم التي تم تحديدىا وفق االختبار التشخيصي وىي )النظام البيئي
 -المجتمع الحيوي -الجماعة الحيوية -العامل المحدد -الغالف البيئي -العوامل الالحيوية

 المحمالت( وتضمن الدليل ما يمي: -المستيمكات
 ف من استخدام الدليل وأىميتو0مقدمة الدليل توضح لممعمم اليد -3
نبذة عن استراتيجية تآلف األشتات وأىميتيا في جعل الطالب أكثر ايجابية في العممية  -3

 التعميمية والوصول بيم إلى تعمم أكثر فعالية0
 نبذة عن الخطوات التي يسير عمييا المعمم وفًقا الستراتيجية تآلف األشتات0 -3
لتدريس الفصل, حيث تم تحديد األىداف العامة لمفصل بصورة  األىداف العامة والسموكية -2

 إجرائية, يسيل مالحظتيا وقياسيا لمعرفة مدى تحققيا في نياية كل درس0
 الجدول الزمني لتدريس موضوعات الوحدة0 -0
دروس الفصل التي تم إعادة صياغتيا وفًقا الستراتيجية تآلف األشتات وقد اشتمل كل  -8

 درس عمى:
 الدرس0عنوان  -
األىداف السموكية لمدرس: تم تحديد األىداف السموكية الخاصة بكل درس وتشمل  -

األىداف التي سوف يتم تحقيقيا من خالل تدريس الفصل باستخدام استراتيجية تآلف 
 األشتات0

األدوات المطموبة وىي األدوات التي سوف تستخدم أثناء تطبيق الدرس والتي سوف  -
 نفيذ األنشطة التي تساعد في تحقيق أىداف الدرس0تستخدميا الطالبات في ت

خطة السير في الدرس وىي التي سيتم تنفيذ الدرس من خالل اتباعيا وفق استراتيجية  -
تآلف األشتات التي تعتمد عمى جيل المألوف غريًبا وىي: عرض الموضوع, استخدام 

كممات المتضادة, تقنية التشابو المباشر, استخدام تقنية التشابو الشخصي, تحديد ال
 استخدام تقنية التشبيو المباشر, إعادة فحص الموضوع األصمي0

من خالل تحميل محتوى الفصل الثاني عشر "عمم  خامًسا: إعداد أوراق نشاط الطالبات:
البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط, وكذلك التوزيع الزمني 



 ............... فؼبنٛخ رذرٚس انؼهٕو ثبسزخذاو اسززارٛغٛخ

- 683 - 

دة, تم إعادة صياغة دروس الفصل وفًقا الستراتيجية تآلف األشتات, لتدريس موضوعات الوح
وتم إعداد أوراق نشاط لمطالبات, حيث تتضمن مجموعة من األنشطة الخاصة بكل درس 

 وتوضح اإلجراءات التي ستقوم بيا الطالبات في كل نشاط وقد اشتممت أوراق النشاط عمى:
 عنوان الدرس0 -
 رقم النشاط وبيان اليدف منو0 -
 المواد واألدوات المطموبة لتنفيذ النشاط0 -
 إجراءات وخطوات تنفيذ النشاط0 -

 أدٔاد انجحش:

 أواًل: اختبار تشخيص التصورات البديمة: 
تم إعداد اختبار تشخيصي لتعرف التصورات البديمة حول المفاىيم العممية المتضمنة في 

كتاب العموم لمصف األول المتوسط  الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من
 ه, وتم إعداد االختبار التشخيصي وفًقا لمخطوات التالية:3236-3238لمعام الدراسي 

تحديد اليدف من االختبار: وىدف ىذا االختبار ىو الكشف عن التصورات البديمة  -3
والبيئة"  لممفاىيم العممية المتضمنة في الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة

 من كتاب العموم لمصف األول المتوسط0
إعداد الصورة األولية لالختبار التشخيصي: تم تصميم االختبار من نوع االختبار من  -3

( أسئمة واعتمدت الباحثة في وضعو لألسئمة عمى قائمة المفاىيم .3متعدد, مكون من )
يم المتضمنة في الفصل التي تم التوصل إلييا من تحميل الذي أجرتو لتحديد المفاى

 المعني, ويتكون كل سؤال من شقين وىما:
الشق األول: يتكون من مقدمة لمسؤال يتبعيا أربعة بدائل لإلجابة عن السؤال, إحداىا 

 صحيحة والباقي تصورات بديمة, تختار الطالبة ما يعبر عن المفيوم العممي0
العممية, سبب واحد منيا صحيح الشق الثاني: يتكون من أربعة أسباب الختيار اإلجابة 

والباقي تصورات بديمة, حيث يطمب من الطالبة سبب اختيار اإلجابة في الشق األول, 
وبالتالي يرتبط الشق الثاني )السبب العممي لإلجابة( بالشق األول )السؤال(, وقد روعي 

ديمة التي أن تكون البدائل الخطأ لكل فقرة من فقرات الشق الثاني, ممثمة لمتصورات الب
تحمميا الطالبات عن المفاىيم العممية المتضمنة في الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" 
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بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط, كما روعي في إعداد 
 أسئمة االختيار ما يمي:

 أربعة بدائل لكل سؤال وأربعة أسباب لإلجابة مما يقمل من أثر التخمين0 -
 زيع اإلجابات الصحيحة عشوائًيا بين البدائل0تو  -
 عدم تضمين السؤال الواحد أكثر من إجابة صحيحة وسبب عممي صحيح0 -
 تساوي البدائل في الطول قد اإلمكان0 -
 تجنب التمميحات المفظية التي توحي باإلجابة الصحيحة0 -
ا ومفيدة أن تكون اإلجابات )البدائل( في كل شق محتممة, أي أن تكون متقاربة لغويً  -

 عممًيا0
 عدم وجود ترتيب معين في اختيار اإلجابة الصحيحة0 -
تحديد صدق االختبار: لمتحقق من صدق االختبار تم عرضو في صورتو االولية عمى  -3

المشرف العممي لمبحث, ومن ثم تم عرضو عمى معممات العموم المواتي يدرسن الصف 
 اتيم وتوجيياتيم من حيث: األول المتوسط, وذلك بيدف تعرف آرائيم ومالحظ

 مناسبة االختبار لقياس ما وضع لقياسو0 -
مدى مناسبة عبارات االختبار لعينة البحث لتحديد التصورات البديمة لدى طالبات الصف  -

 األول المتوسط0
 مدى الدقة العممية ألسئمة االختبار0 -
 مدى الدقة المغوية أسئمة االختبار0 -
 مناسًبا0إضافة أو تعديل أو حذف ما يرونو  -

وبناًء عمى مالحظاتيم وتوصياتيم واقتراحاتيم تم تعديل بعض فقرات االختبار في ضوء آراء 
( سؤال لكل 30ومالحظات ومقترحات المحكمين, أصبح االختبار بصورتو النيائية مكون من )

 مفيوم من المفاىيم العممية في الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من
 (00كتاب العموم لمصف األول المتوسط سؤالين ممحق )

تصحيح االختبار: يصحح االختبار بإعطاء الطالبة درجة واحدة إذا اختارت اإلجابة  -2
الصحيحة في الجزأين األول والثاني لمسؤال, وبالتالي تكون الدرجة النيائية لالختبار 
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ي اإلجابة عن أي من جزئي ( درجة0 وتعطى الطالبة صفًرا إذا كان ىناك خطأ ف30)
 السؤال0

صياغة تعميمات االختبار: تم وضع تعميمات االختبار التي تيدف إلى شرح طريقة اإلجابة  -0
 عن أسئمة االختبار في أبسط صورة ممكنة, وقد روعي عند وضع التعميمات ما يمي:

 توضيح اليدف من االختبار0 -
تبار من حيث األسئمة ونوعيا وعدد كتابة التعميمات عن االختبار تصف مفردات االخ -

 البدائل0
توضيح كيفية اإلجابة عن األسئمة, وذلك بوضع دائرة حول الحرف الدال عمى اإلجابة  -

 الصحيحة0
 كتابة مثال يوضح كيفية اإلجابة عن األسئمة0 -
التجربة االستطالعية لالختبار: تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية مكونة من  -8

 ة من طالبات الصف األول المتوسط, وذلك لتنفيذ ما يمي:( طالب30)
حساب ثبات االختبار: تم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة آلفا كرونباخ,  -

 (, يوضح نتائجو20والجدول )
 (: يؼبيم انضجبد الخزجبر رشخٛض انزظٕراد انجذٚهخ ثًؼبدنخ أنفب كزَٔجبخ5عذٔل )

 يؼبيم انضجبد خػذد األسئه ػذد انطبنجبد

10 00 2..9 

( أن معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفا كرونباخ يساوي 2يتضح من الجدول )
 ( مما يشير إلى أن االختبار التشخيصي عمى درجة من الثبات ويمكن الوثوق بو0680.)
زمني تحديد زمن االختبار: تم حساب الزمن المناسب لالختبار وذلك بحساب المتوسط ال -

لمزمن الذي استغرقتو أول طالبة وآخر طالبة لإلجابة عن أسئمة االختبار, حيث استغرقت 
( دقيقة, وبذلك كان 20( دقيقة, بينما استغرقت الطالبة األخيرة )30الطالبة األول )

( دقيقة, وقد تم توضيح ذلك بتعميمات .2متوسط الزمن المناسب لتطبيق االختبار )
 يذا الوقت في أثناء إجراء االختبار التشخيصي0االختبار لاللتزام ب

الصورة النيائية لالختبار التشخيصي: في ضوء ما سبق تم إعداد فقرات االختبار  -8
( فقرة من نوع اختبار من المتعدد )ثنائي 30بصورتو النيائية, وتكون االختبار من )

 الشق( كما يمي: 
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بعة بدائل لإلجابة عن السؤال, إحداىا الشق األول: يتكون من مقدمة لمسؤال يتبعيا أر 
 صحيحة والباقي تصورات بديمة, تختار الطالبة ما يعبر عن المفيوم العممي0

الشق الثاني: يتكون من أربعة أسباب الختيار اإلجابة العممية, سبب واحد منيا صحيح 
ل, والباقي تصورات بديمة, حيث يطمب من الطالبة سبب اختيار اإلجابة في الشق األو

 وبالتالي يرتبط الشق الثاني )السبب العممي لإلجابة( بالشق األول )السؤال(0
 ثانًيا: اختبار التصورات البديمة:

تم إعداد اختبار لقياس التصورات البديمة لممفاىيم التي تم تحديدىا في االختبار 
تضمنة في التشخيصي لمتصورات البديمة والتي وجد أن لدى الطالبات تصورات بديمة ليا الم

الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط 
ه, ىذا االختبار تم تطبيقو عمى المجموعتين الضابطة 3236-3238لمعام الدراسي 

والتجريبية قبل وبعد تطبيق تجربة التدريس لممجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية تألف 
تات والمجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة, وتم إعداد ىذا االختبار وفًقا لمخطوات األش

 التالية:
تحديد اليدف من االختبار: وىدف ىذا االختبار ىو تعرف فعالية استراتيجية تآلف  -3

األشتات في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم العممية المتضمنة في الفصل الثاني عشر 
بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط لدى طالبات  "عمم البيئة"

 الصف األول المتوسط0
إعداد الصورة األولية لالختبار: تم تصميم االختبار من نوع االختبار من متعدد, مكون  -3

( سؤال واعتمدت الباحثة في وضعو عمى المفاىيم التي تم الكشف عن وجود .3من )
ليا لدى طالبات عينة البحث في الصف األول المتوسط, ويتكون كل  تصورات بديمة

 سؤال من شقين وىما:
الشق األول: يتكون من مقدمة لمسؤال يتبعيا أربعة بدائل لإلجابة عن السؤال, إحداىا 

 صحيحة والباقي تصورات بديمة, تختار الطالبة ما يعبر عن المفيوم العممي0
سباب الختيار اإلجابة العممية, سبب واحد منيا صحيح الشق الثاني: يتكون من أربعة أ

والباقي تصورات بديمة, حيث يطمب من الطالبة سبب اختيار اإلجابة في الشق األول, 
وبالتالي يرتبط الشق الثاني )السبب العممي لإلجابة( بالشق األول )السؤال(, وقد روعي 
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ي, ممثمة لمتصورات البديمة التي أن تكون البدائل الخطأ لكل فقرة من فقرات الشق الثان
تحمميا الطالبات عن المفاىيم العممية المتضمنة في الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" 
بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط, كما روعي في إعداد 

 أسئمة االختيار ما يمي:
 مل من أثر التخمين0أربعة بدائل لكل سؤال وأربعة أسباب لإلجابة مما يق -
 توزيع اإلجابات الصحيحة عشوائًيا بين البدائل0 -
 عدم تضمين السؤال الواحد أكثر من إجابة صحيحة وسبب عممي صحيح0 -
 تساوي البدائل في الطول قد اإلمكان0 -
 تجنب التمميحات المفظية التي توحي باإلجابة الصحيحة0 -
أن تكون متقاربة لغوًيا ومفيدة  أن تكون اإلجابات )البدائل( في كل شق محتممة, أي -

 عممًيا0
 عدم وجود ترتيب معين في اختيار اإلجابة الصحيحة0 -
تحديد صدق االختبار: لمتحقق من صدق االختبار تم عرضو في صورتو األولية عمى  -3

المشرف العممي لمبحث, ومن ثم تم عرضو عمى معممات العموم المواتي يدرسن الصف 
 دف تعرف آرائيم ومالحظاتيم وتوجيياتيم من حيث: األول المتوسط, وذلك بي

 مناسبة االختبار لقياس ما وضع لقياسو0 -
مدى مناسبة عبارات االختبار لعينة البحث لتحديد التصورات البديمة لدى طالبات الصف  -

 األول المتوسط0
 مدى الدقة العممية ألسئمة االختبار0 -
 مدى الدقة المغوية أسئمة االختبار0 -
 عديل أو حذف ما يرونو مناسًبا0إضافة أو ت -

وبناًء عمى مالحظاتيم وتوصياتيم واقتراحاتيم تم تعديل بعض فقرات االختبار في ضوء آراء 
( سؤال لكل .3ومالحظات ومقترحات المحكمين, أصبح االختبار بصورتو النيائية مكون من )

يا في الفصل الثاني مفيوم من المفاىيم العممية التي يوجد لدى الطالبات تصورات بديمة ل
عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط سؤالين 

 (80ممحق )
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تصحيح االختبار: يصحح االختبار بإعطاء الطالبة درجة واحدة إذا اختارت اإلجابة  -2
ية لالختبار الصحيحة في الجزأين األول والثاني لمسؤال, وبالتالي تكون الدرجة النيائ

( درجة0 وتعطى الطالبة صفًرا إذا كان ىناك خطأ في اإلجابة عن أي من جزئي .3)
 السؤال0

صياغة تعميمات االختبار: تم وضع تعميمات االختبار التي تيدف إلى شرح طريقة اإلجابة  -0
 عن أسئمة االختبار في أبسط صورة ممكنة, وقد روعي عند وضع التعميمات ما يمي:

 ليدف من االختبار0توضيح ا -
كتابة التعميمات عن االختبار تصف مفردات االختبار من حيث األسئمة ونوعيا وعدد  -

 البدائل0
توضيح كيفية اإلجابة عن األسئمة, وذلك بوضع دائرة حول الحرف الدال عمى اإلجابة  -

 الصحيحة0
 كتابة مثال يوضح كيفية اإلجابة عن األسئمة0 -
تبار: تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية مكونة من التجربة االستطالعية لالخ -8

 ( طالبة من طالبات الصف األول المتوسط, وذلك لتنفيذ ما يمي:30)
حساب ثبات االختبار: تم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة آلفا كرونباخ,  -

 (, يوضح نتائجو00والجدول )
 زظٕراد انجذٚهخ ثًؼبدنخ أنفب كزَٔجبخ(: يؼبيم انضجبد الخزجبر رشخٛض ان0عذٔل )
 يؼبيم انضجبد ػذد األسئهخ ػذد انطبنجبد

10 02 2.1. 

( أن معامل ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفا كرونباخ يساوي 0يتضح من الجدول )
 ( مما يشير إلى أن االختبار عمى درجة من الثبات ويمكن الوثوق بو0860.)
ساب الزمن المناسب لالختبار وذلك بحساب المتوسط الزمني تحديد زمن االختبار: تم ح -

لمزمن الذي استغرقتو أول طالبة وآخر طالبة لإلجابة عن أسئمة االختبار, حيث استغرقت 
( دقيقة, وبذلك كان .2( دقيقة, بينما استغرقت الطالبة األخيرة ).3الطالبة األولى )

قة, وقد تم توضيح ذلك بتعميمات ( دقي30متوسط الزمن المناسب لتطبيق االختبار )
 االختبار لاللتزام بيذا الوقت في أثناء إجراء االختبار التشخيصي0

 التأكد من وضوح تعميمات االختبار وسالمة المغة0 -
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  تحميل مفردات االختبار: لقد تم تحميل مفردات االختبار, بيدف تحديد كل مفردة من
(, ومعامل تمييزىا باستخدام 8محق )مفرداتو من حيث, معامل سيولتيا وصعوبتيا, م

 المعالجات اإلحصائية التالية:
  تحديد معامل السيولة والصعوبة لمفردات االختبار: يقصد بمعامل السيولة كما ذكره

( بأنو "نسبة عدد اإلجابات الصحيحة إلى عدد اإلجابات الصحيحة وعدد 3..3زيتون )
 (088اإلجابات الخاطئة في كل مفردة"0 )ص0

 تم حساب معامل السيولة لمسؤال باستخدام المعادلة التالية:وقد 
 
 معامل السيولة =  
 

 كما تم حساب معامل الصعوبة لمسؤال باستخدام لمعادلة التالية:
 معامل السيولة  -3معامل الصعوبة =      

% شديدة السيولة, وتمك التي 60والمفردات التي يكون معامل السيولة ليا أكثر من 
% تكون شديدة الصعوبة, والتي يكون معامل الصعوبة 30معامل السيولة ليا أقل من  يكون

% 30% شديدة الصعوبة, وتمك التي يكون معامل الصعوبة ليا أقل من 60ليا أكثر من 
 شديدة الصعوبة, وفيما بين ذلك تعد المفردات متوسطة في السيولة والصعوبة0

(, وتبين أن أكبر 8مفردات االختبار ممحق )وعند حساب معامالت السيولة والصعوبة ل
(, وأدنى معامل سيولة يساوي 33%( وتمثل في السؤال )020.معامل سيولة يساوي )

%( وتمثل 060.(, وأن أكبر معامل صعوبة يساوي )30, 32, 8%( وتمثل األسئمة )030.)
(, وىي 33( وتمثل بالسؤال )000.(, وأدنى معامل صعوبة يساوي )30, 32, 8باألسئمة )

 جميعيا مقبولة, ولذلك تعتبر جميع األسئمة متوسطة بالسيولة والصعوبة0
  حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار: ويعرف معامل التمييز بأنو قدرة كل فقرة من

فقرات االختبار عمى التمييز بين الطالب الذين حصموا عمى درجات عالية في االختبار, 
 (0 3, 3-منخفضة وتتراوح قيمتو بين ) والذين حصموا عمى درجات

 
 

 عدد اإلجابات الصحيحة                            
عدد اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات 

الخاطئة
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 ولحساب معامالت تمييز لالختبار قامت الباحثة بالخطوات التالية:
o  تصحيح إجابات طالبات العينة االستطالعية عمى كل سؤال ومن ثم تسجيل الدرجات

 النيائية لكل طالبة0
o 0ترتيب الطالبات تنازليا في ضوء درجاتيم الكمية لالختبار 
o ( تمثل الدرجات .0%( تمثل الدرجات العميا, ).0ت إلى مجموعتين )تقسيم الدرجا%

 الدنيا0
o  تحديد عدد الطالبات المواتي أجابوا إجابة صحيحة في كل مجموعة عن كل مفردة عمى

 حدة0
o :تطبيق المعادلة التالية 

 معامل التمييز =
 

 حيث:
 س ع: تمثل عدد اإلجابات الصحيحة في النصف األعمى0

 دد اإلجابات في النصف األدنى0س د: تمثل ع
 ن: تمثل حجم العينة في االختبار0 3/3

 (03.0.ويقبل السؤال إذا لم يقل تمييزه عن )
(, تبين أن معامالت 3وبعد حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار الممحق )

 عمى التمييز0%(, وىي قيم جيدة تدل عمى أن األسئمة قادرة .3التمييز جميعيا أكبر من )
الصورة النيائية لالختبار التشخيصي: في ضوء ما سبق تم إعداد فقرات االختبار  -8

( فقرة من نوع اختبار من المتعدد )ثنائي .3بصورتو النيائية, وتكون االختبار من )
 (, كما يمي: 8الشق( ممحق )

السؤال, إحداىا الشق األول: يتكون من مقدمة لمسؤال يتبعيا أربعة بدائل لإلجابة عن 
 صحيحة والباقي تصورات بديمة, تختار الطالبة ما يعبر عن المفيوم العممي0

الشق الثاني: يتكون من أربعة أسباب الختيار اإلجابة العممية, سبب واحد منيا صحيح 
والباقي تصورات بديمة, حيث يطمب من الطالبة سبب اختيار اإلجابة في الشق األول, 

 ق الثاني )السبب العممي لإلجابة( بالشق األول )السؤال(0وبالتالي يرتبط الش

 س د –س ع          
 ن 1/2          
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 رُفٛذ انجحش:

 تم تنفيذ البحث بناًء عمى كل من:
تحميل الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف  -3

األول المتوسط, لمتعرف عمى المفاىيم المتضمنة بو, ومن ثم وضع قائمة تتضمن ىذه 
 فاىيم والدالالت العممي الصحيحة ليا0الم

تطبيق االختبار التشخيصي عمى طالبات الصف األول المتوسط لمكشف عن المفاىيم  -3
التي تحمل طالبات الصف األول المتوسط تصورات بديمة ليا في الفصل الثاني عشر 

 "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط0
د دليل المعمم وفق استراتيجية تآلف األشتات وكراسة األنشطة, واختبار التصورات إعدا -3

البديمة لقائمة المفاىيم التي تم الكشف عن وجود تصورات بديمة ليا لدى طالبات الصف 
 -العوامل الالحيوية -العوامل الحيوية -األول المتوسط وىي تسع مفاىيم )النظام البيئي

 -المستيمكات -المجتمع الحيوية -الجماعة الحيوية -البيئي الغالف -العامل المحدد
 المحمالت(0

تنفيذ االختبار القبمي حيث قامت الباحثة بتطبيق اختبار التصورات البديمة في الفصل  -2
الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط, 

 تجريبية والضابطة قبل البدء في التجربة0لمتأكد من تكافؤ المجموعتين ال
تدريس الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف  -0

األول المتوسط لطالبات المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية تآلف األشتات, 
 وبالطريقة المعتادة لطالبات المجموعة الضابطة0 

 ورات البديمة بعدًيا عمى طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة0تطبيق اختبار التص -8
 تصحيح االختبار ورصد النتائج لمعالجتيا إحصائًيا0 -8

 أسبنٛت انجحش اإلحظبئٛخ:

استخدام برنامج بتحميل النتائج  تملإلجابة عن أسئمة البحث واختبار صحة الفروض, 
جSPSSاإلحصائية لمعموم االجتماعية ) ةالحزم راء المعالجات اإلحصائية الخاصة (, وا 

 بالبحث في ضوء الطرق واألساليب اآلتية:
 ( لحساب الثباتCronbach's Alpha0معادلة آلفا كرونباخ ) -1
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لكل من المجموعتين  T-testاختبار )ت( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و  -2
لمفروق ( α =.0.0)عند مستوى الداللة اإلحصائية  الداللةلمعرفة والضابطة التجريبية 

الختبار التصورات درجات المجموعتين, في التطبيق القبمي والبعدي  متوسطيبين 
البديمة لممفاىيم العممية المتضمنة في الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة 

 والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط0
المتغير عمى  تآلف األشتات( ستراتيجيةامربع إيتا لحساب حجم أثر المتغير المستقل ) -3

التصورات البديمة لممفاىيم العممية في الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة التابعة )
 (0"الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط

حساب نسبة بميك لمكسب المعدل وذلك لتحديد مدى فاعمية استراتيجية تآلف األشتات  -4
لتصورات البديمة في الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" في تعديل ا

 من كتاب العموم لمصف األول المتوسط0
 َزبئظ انجحش ٔيُبقشزٓب ٔرفسٛزْب

تالف األشتات عمى  استراتيجيةبفعالية استخدام تناول ىذا الفصل عرًضا لمنتائج المرتبطة 
, من خالل إدخال النتائج لصف األول المتوسطلدى طالبات ا تعديل التصورات البديمة

(, بيدف اإلجابة عن أسئمة SPSSومعالجتيا إحصائًيا باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية )
البحث والتحقق من صحة الفروض, ومن ثم مناقشة ىذه النتائج وتفسيرىا, وفيما يمي تفصيل 

 ذلك:
 أٔاًل: ػزع َزبئظ انجحش:

سؤال األول لمبحث: الذي ينص عمى "ما التصورات البديمة عرض النتائج المتعمقة بال
لبعض المفاىيم العممية في الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب 
العموم لمصف األول المتوسط؟" تم اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل الفصل الرابع وذلك بعد 

لبيئة" بوحدة "الحياة والبيئة" من كتاب العموم لمصف أن تم تحميل الفصل الثاني عشر "عمم ا
األول المتوسط, لتحديد المفاىيم المتضمنة فيو, ومن ثم تطبيق اختبار تشخيصي لمتصورات 
البديمة عمى الطالبات عينة البحث لمكشف عن المفاىيم التي ليا تصورات بديمة لديين, وفيما 

لبعض المفاىيم المتضمنة بالفصل المعني  يمي عرض ليذه التصورات التي تم الكشف عنيا
 (80جدول )
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(: قبئًخ انزظٕراد انجذٚهخ انزٙ رى انكشف ػُٓب فٙ االخزجبر انزشخٛظٙ نهزظٕراد 3عذٔل )

انجذٚهخ انفظم انضبَٙ ػشز "ػهى انجٛئخ" ثٕحذح "انحٛبح ٔانجٛئخ" يٍ كزبة انؼهٕو نهظف 

 األٔل انًزٕسؾ
 انزظٕر انجذٚم انًفٕٓو و

 بو انجٛئٙانُظ 1
 رفبػم انًخهٕقبد انحٛخ انًخزهفخ يغ ثؼغ.

 َظبو ٚحكى أسبنٛت انحٛبح فٙ انجٛئخ.

 انؼبيم انًحذد 0
 رغٛز ًَؾ انُظبو انجٛئٙ ككم.

 رحذد َٕع انُظبو انجٛئٙ انذ٘ رؼٛش ثّ.

 انغالف انغٕ٘ نسطح األرع انغالف انجٛئٙ 2

5 

 
 انؼٕايم حٕٛٚخ

 قخ ثؼهى األحٛبء.كم انًؤصزاد انزٙ نٓب ػال

 األشٛبء انزٙ رسجت ٔعٕد انحٛبح.

 انؼٕايم انالحٕٛٚخ 0
 كم يب نّ رؤصٛز سهجٙ ػهٗ انحٛبح.

 انكبئُبد انحٛخ ثؼذ يٕرٓب.

 انغًبػخ انحٕٛٚخ 3
 يغًٕػخ يٍ انؼٕايم انزٙ رؤصز فٙ ؽجٛؼخ انحٛبح.

 أفزاد يغزًؼٍٛ نٓى رؤصٛز إٚغبثٙ فٙ انًغزًغ.

 حٕٛ٘انًغزًغ ان 1

ْٕ انًغزًغ انذ٘ ٚزسى ثبنزطٕر انؼهًٙ ٔانضقبفٙ 

 ٔانزقُٙ.

 كهًخ حٕٛ٘ رؼُٙ انُشبؽ ٔانحزكخ ٔانزفبػم يغ اٜخزٍٚ.

 انًسزٓهكبد .
 انكبئُبد انحٛخ انزٙ نٓب رؤصٛز سٛئ ػهٗ انجٛئخ.

 ثؼغ انًظبَغ انزٙ نٓب أصز سهجٛخ ػهٗ انجٛئخ.

 انًحهالد 9
 نذو.انًٕاد انزٙ رقٕو ثزحهٛم ا

 ْٙ انًسؤٔنخ ػٍ رحهٛم انًشبكم انًزؼهق ثبنجٛئخ.

عرض نتائج التحقق من فرض البحث: الذي ينص عمى "توجد فروق ذات داللة إحصائية 
المجموعتين التجريبية والضابطة  طالباتدرجات  ( بين متوسطي0.0.عند مستوى الداللة )

طالبات المجموعة التجريبية"0 وقد تم التصورات البديمة لصالح في التطبيق البعدي الختبار 
 اتباع الخطوات التالية:

تم بالتحقق من اعتدالية توزيع البيانات لكل من الدرجة الكمية الختبار التصورات البديمة  -
القبمي لممجموعتين التجريبية والضابطة, من خالل حساب كل من المتوسط الحسابي 

 ( يوضح النتائج80مطح, والجدول )واالنحراف المعياري ومعاممي االلتواء والتف
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(: َزبئظ انزحقق يٍ اػزذانٛخ رٕسٚغ انجٛبَبد نكم يٍ انذرعخ انكهٛخ الخزجبر 1عذٔل )

 انزظٕراد انجذٚهخ  انقجهٙ نهًغًٕػزٍٛ انزغزٚجٛخ ٔانؼبثطخ

 انًزٕسؾ انحسبثٙ انًغًٕػخ
االَحزاف 

 انًؼٛبر٘
 يؼبيم انزفهطح يؼبيم االنزٕاء

 1..2- 2.11- 5.21 9.01 انزغزٚجٛخ

 2.20 2.59 5.20 9.12 انؼبثطخ

( أن معامل التفمطح ومعامل االلتواء ذات قيم مقبولة إحصائًيا, 8يتضح من نتائج الجدول )
سمرنوف  -والختبار فرضية أن البيانات آتية من توزع طبيعي تم استخدام اختبار كولمجروف

 ( يوضح النتائج60واختبار ليميفورز, والجدول )
سًزَٕف ٔاخزجبر نٛهٛفٕرس الخزجبر فزػٛخ أٌ انجٛبَبد  -(: َزبئظ اخزجبر كٕنًغزٔف.) عذٔل

 آرٛخ يٍ رٕسع ؽجٛؼٙ
 نٛهٛفٕرس سًزَٕف -كٕنًغزٔف

 انذالنخ درعخ انحزٚخ االخزجبر انذالنخ درعخ انحزٚخ االخزجبر

 غٛز دانخ .2.2 32 2.91 غٛز دانخ 2.23 32 2.11

( أي أكبر 0.8.سمنروف ىي )-ة اختبار كولمجروف ( أن قيم.3يتضح من الجدول )
( وىذا يعني 0.0.( أيًضا أكبر من )0.6.( وكذلك قيمة اختبار ليميفورز ىي )0.0.من )

أنيا غير دالة مما يؤكد اعتدالية التوزع0 وىو ما سمح باستخدام اختبار )ت( لمجموعتين 
 Independent samples T- Test0مستقمتين 

المجموعتين الضابطة والتجريبية في الدرجة الكمية الختبار  التحقق من تجانس -
( يوضح المتوسطات الحسابية 8التصورات البديمة قبل بدء التجربة, والجدول )

واالنحرافات المعيارية ألفراد عينة البحث في اختبار التصورات البديمة القبمي لدى طالبات 
 الصف األول المتوسط عينة البحث0

نخ انفزٔ  ثٍٛ يزٕسطٙ درعبد انًغًٕػزٍٛ انزغزٚجٛخ ٔانؼبثطخ فٙ (: دال9انغذٔل )

 انزطجٛق انقجهٙ الخزجبر انزظٕراد انجذٚهخ

ي درجات طالبات المجموعتين ( عدم وجود فرق بين متوسط8يتضح من الجدول )
 التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي الختبار التصورات البديمة0

 انؼذد انؼُٛخ
انذرعخ 

 انكهٛخ
 انًزٕسؾ انحسبثٙ

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

 2.92 9.01 02 20 انزغزٚجٛخ

 5.20 9.12 02 21 انؼبثطخ
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ولمتحقق من داللة ىذه الفروق فقد تم إجراء اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لنتائج 
مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي لالختبار التصورات البديمة, والجدول 

 يوضح النتائج0( .3)
(: قًٛخ )د( ٔدالنزٓب اإلحظبئٛخ نذرعبد ؽبنجبد انًغًٕػزٍٛ انزغزٚجٛخ ٔانؼبثطخ 12عذٔل )

 فٙ انزطجٛق انقجهٙ الخزجبر انزظٕراد انجذٚهخ

 يسزٕٖ انذالنخ قًٛخ )د(

 غٛز دانخ 2..2 2.10

( لمفروق بين 0.0.( عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى ).3يتضح من الجدول )
توسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي الختبار م

 التصورات البديمة, مما يؤكد تجانس المجموعتين وتكافؤىما في ىذا المتغير قبل بدء التجربة0
لمتحقق من وجود فروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة  -

تبار التصورات البديمة لدى طالبات الصف األول المتوسط, تم في التطبيق البعدي الخ
 ( يوضح النتائج330حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية, والجدول )

(: انًزٕسؾ انحسبثٙ ٔاالَحزاف انًؼٛبر٘ نذرعبد ؽبنجبد انًغًٕػزٍٛ انزغزٚجٛخ 11عذٔل )

 نجذٚهخٔانؼبثطخ فٙ انزطجٛق انجؼذ٘ الخزجبر انزظٕراد ا

( وجود فرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية 33يتضح من الجدول )
بات الصف األول المتوسط والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التصورات البديمة لدى طال

 عينة البحث0
ولمتحقق من داللة ىذه الفروق فقد تم إجراء اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لنتائج 
مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التصورات البديمة, والجدول 

 ( يوضح النتائج:33)
 
 
 

 االَحزاف انًؼٛبر٘ انًزٕسؾ انحسبثٙ انذرعخ انكهٛخ انؼذد انؼُٛخ

 0.01 22..1 02 20 انزغزٚجٛخ

 5.03 12.92 02 21 انؼبثطخ
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رعبد ؽبنجبد انًغًٕػزٍٛ انزغزٚجٛخ ٔانؼبثطخ (: قًٛخ )د( ٔدالنزٓب اإلحظبئٛخ نذ10عذٔل )

 فٙ انزطجٛق انجؼذ٘ الخزجبر انزظٕراد انجذٚهخ

 يسزٕٖ انذالنخ قًٛخ )د(

 دانخ 2.225 1.92

( أن الفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية 33يتضح من الجدول )
لة إحصائيًا عند مستوى داللة والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التصورات البديمة دا

(, لصالح المجموعة التجريبية0 وفي ضوء ىذه النتيجة يمكن قبول فرض البحث الذي 0.0.)
 ( بين متوسطي0.0.ينص عمى أنو "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

صورات التالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار  طالباتدرجات 
 البديمة لصالح طالبات المجموعة التجريبية"

لتحديد حجم أثر المتغير المستقل "استراتيجية تألف األشتات" عمى المتغير التابع  -
"التصورات البديمة" في التطبيق البعدي لالختبار التصورات البديمة, تم استخدام معادلة 

 ية:(, وذلك وفق المعادلة التال(2حجم التأثير مربع إيتا 
   3                   3ت                 (=           2(مربع إيتا 

 + درجة الحرية 3ت                                     
 ( يوضح النتائج:33والجدول ) 

(: حغى أصز اسززارٛغٛخ رآنف األشزبد ػهٗ رؼذٚم انزظٕراد انجذٚهخ نذٖ ؽبنجبد 12عذٔل )

 انظف األٔل انًزٕسؾ

2قًٛخ 
 زؤصٛزحغى ان ( (

 كجٛز 2.01

( 030.(, وىذه القيمة أكبر من )003.( ىي ) (2( أن قيم 33يتضح من الجدول )
فأكثر( يعد تأثيًرا مرتفًعا )أبو حطب وصادق,  030.حيث إن التأثير الذي يفسر )من 

(, وىذا يشير إلى أن حجم تأثير المتغير المستقل )استراتيجية تآلف األشتات( عمى 3883
 تابع )التصورات البديمة( كبير مقارنة بالطريقة المعتادة في التدريس0المتغير ال

عرض نتائج اإلجابة عمى السؤال ثاني لمبحث: الذي ينص عمى "ما فعالية تدريس العموم 
باستخدام استراتيجية تألف األشتات في تعديل التصورات البديمة لدى طالبات الصف األول 

 ات التالية:المتوسط؟", وقد تم اتباع الخطو 
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 ويتم ذلك وفًقا لممعادلة التالية Blackتم حساب معامل الكسب المعدل  -
 (8..3)الدوسري,          
 
 

 حيث أن: 
 ص= متوسط درجات األفراد في التطبيق البعدي لالختبار0
 س = متوسط درجات األفراد في التطبيق القبمي لالختبار0

بيق المعادلة  يتبن أن المتوسط الحسابي في االختبار د = الدرجة العظمى لالختبار ومن تط
( , والدرجة 360.3( وفي االختبار البعدي ىو )8033القبمي لممجموعة التجريبية ىو )

 ( درجة ومنو فإن معامل الكسب المعدل لمبالك ىو .3العظمى ىي )
 

                                              =3038 
 

( وىذه القيمة تقع في المدى الذي حدده بميك 3038)بمعنى أن نسبة الكسب المعدل ىي 
( وىو الحد األدنى لبميك, وىذا يدل عمى أن استخدام استراتيجية 303وحيث أنيا أكبر من )

 تآلف األشتات عمى تعديل التصورات البديمة حقق مستوى الفاعمية المقبول عممًيا0
التجريبية في التطبيق  لمتحقق من وجود فروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة -

القبمي والبعدي الختبار التصورات البديمة لدى طالبات الصف األول المتوسط, تم حساب 
 ( يوضح النتائج320المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية, والجدول )

(: انًزٕسؾ انحسبثٙ ٔاالَحزاف انًؼٛبر٘ نذرعبد ؽبنجبد انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ 15عذٔل )

 جٛق انقجهٙ ٔانجؼذ٘ الخزجبر انزظٕراد انجذٚهخفٙ انزط

 انؼذد انؼُٛخ
انذرعخ 

 انكهٛخ
 انًزٕسؾ انحسبثٙ

االَحزاف 

 انًؼٛبر٘

 انقجهٙ
20 

02 9.01 2.92 

 0.01 22..1 02 انجؼذ٘

18.03- 9.21   +  18.03- 9.21 
20- 9.21              20 

 س -ص  +  س  -ص
 س           د -د



 ............... فؼبنٛخ رذرٚس انؼهٕو ثبسزخذاو اسززارٛغٛخ

- 666 - 

( وجود فرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية 32يتضح من الجدول )
ار التصورات البديمة لدى طالبات الصف األول المتوسط في التطبيق القبمي والبعدي الختب

 عينة البحث0
ولمتحقق من داللة ىذه الفروق فقد تم إجراء اختبار )ت( لعينتين مرتبطتين لنتائج 

( 30المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي الختبار التصورات البديمة, والجدول )
 يوضح النتائج0

ٔدالنزٓب اإلحظبئٛخ نذرعبد ؽبنجبد انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ فٙ انزطجٛق (: قًٛخ )د( 10عذٔل )

 انقجهٙ ٔانجؼذ٘ الخزجبر انزظٕراد انجذٚهخ

( أن الفروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية 30يتضح من الجدول )
البديمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  في التطبيق القبمي والبعدي الختبار التصورات

(, لصالح االختبار البعدي0 وفي ضوء ىذه النتيجة يمكن تم التحقق من فعالية 0.3.)
استخدام استراتيجية تألف األشتات عمى تعديل التصورات البديمة في تدريس العموم لدى 

 طالبات الصف األول المتوسط0
  ٔرفسٛزْبانجحش صبَٛبً: يُبقشخ َزبئظ 

أظيرت النتائج فعالية استخدام استراتيجية تآلف األشتات في تدريس العموم عمى تعديل 
التصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية في الفصل الثاني عشر "عمم البيئة" بوحدة "الحياة 
والبيئة" من كتاب العموم لمصف األول المتوسط0 ويمكن تفسير ما تم التوصل إليو من نتائج 

 شكل اآلتي:عمى ال
أن استراتيجية تألف األشتات تمثل إجراءات تدريسية جديدة بالنسبة لمطالبات واألنشطة  -

التي تم استخداميا في تدريس الوحدة بيذه االستراتيجية كانت مثيرة لين لمتفاعل مع 
 الدروس مما ساىم بجعمين أكثر قدرة عمى توليد األفكار المتعمقة باألنشطة0

ة تآلف األشتات ساىمت في قدرة الطالبة عمى الربط بين الخبرات استخدام استراتيجي -
السابقة في عممية التشبيو مع المفاىيم التي تحمل ليا تصورات بديمة ساعد في تعديل 

 يسزٕٖ انذالنخ قًٛخ )د(

12.01 2.221 
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ىذه التصورات كون التفكير والمناقشة بين الطالبات يجعل المفاىيم أكثر سرعة في 
 االستيعاب والفيم0

صة والحوارات المشتركة بين الطالبات في حل األنشطة المنافسة القائمة أثناء الح -
المتعمقة باستراتيجية تآلف األشتات فتح المجال أمام الطالبات لتصويب أخطائين حول 

 المفاىيم التي تم عرضيا في الدرس0
تسير استراتيجية تآلف األشتات في تدريب الطالبات عمى التفكير العممي السميم, وفق  -

من خالل استراتيجيتي جعل المألوف غريًبا وجعل الغريب مألوًفا  خطوات ومراحل محددة
المتين تعمالن عمى تنظيم العمميات الذىنية في خط صاعد يتسع مرحمة بعد أخرى, بدًءا 
من تناول الموضوع في أساسياتو وتشبيياتو المباشرة ومرورًا بالتشبييات الذاتية 

البديل لممفاىيم التي تحممن ليا تصورات  والتخيمية والرمزية وصواًل إلى تعديل التصور
 بديمة0

استخدام المتناقضات والمتضادات مًعا من خالل استراتيجية تآلف األشتات جعل الطالبة  -
تقيم روابط وعالقات بين األشياء التي قد تبدو غير مرتبطة وساعدتيا ىذه العممية في 

 ترسيخ المفاىيم بشكل أفضل في ذىنيا0
ذا البحث ببيان الدور الميم الذي تؤديو استراتيجية تآلف األشتات في واتفقت نتائج ى

تحسين مخرجات العممية التعميمية مع العديد من الدراسات حيث أنيا ساعدت في اكتساب 
(, وفي تنمية التفكير بأنواعو ومنو 8..3المفاىيم األحيائية كما تبين في دراسة )عمي, 

العموم وىذا ما أشارت إليو دراسة كل من )المومني, التفكير اإلبداعي واالتجاىات نحو 
(, وىذا ما جعل الستخدام ىذه استراتيجية تدريس العموم أىمية في 3.32, أحمد, .3.3

تحقيق أىدافيا والتي من أىميا أن تكتسب الطالبة تصورات صحيحة حول المفاىيم المتعمقة 
عموم فتعمم العموم واإلبداع فييا مرتبط بالعموم كون ىذه المفاىيم ىي إحدى األسس المعرفية لم

بمدى استيعاب المتعمم لما تتضمنو من مفاىيم وحقائق ونظريات ومبادئ, وقد اتفق ىذا 
البحث في التركيز عمى تعديل التصورات البديمة لدى المتعممين مع دراسة كل من )حسام 

سعت جميعيا  ( والتي3.30, فتح اهلل, 3.30, عمران, 3.30, الدىمش, .3.3الدين, 
 لمبحث عن أساليب فعالة في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم المتنوعة بالعموم0
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 انزٕطٛبد ٔانًقززحبد

 :أواًل: توصيات البحث
 في ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج يوصي البحث باآلتي:

يتيا العمل عمى توظيف استراتيجية تآلف األشتات في تدريس العموم لما أثبتتو من فعال -1
في رفع العديد من مخرجات التعمم كما أثبت ذلك العديد من الدراسات السابقة وما أضافو 

 إلييم البحث الحالي في فعاليتيا في تعديل التصورات البديمة لبعض المفاىيم0
تدريب معممات العموم عمى استخدام استراتيجية تآلف األشتات في تدريس العموم من  -2

 يبية توضح كيفية توظيفيا وأىميتيا في تدريس العموم0خالل إخضاعيم لدورات تدر 
تضمين بعض األنشطة في كتب العموم لتتالءم مع توظيف استراتيجية تألف األشتات في  -3

 تدريس العموم, بجعل بعض المفاىيم المألوفة غريبة أو بعض المفاىيم الغريبة مألوفة0
يم المتضمنة في العموم وذلك ألن توعية المعممات بأىمية تعديل التصورات البديمة لممفاى -4

 كثير من الطالبات يحممن تصورات بديمة ليا0
 :مقترحات البحث:ثانًيا 

يمكن إجراء العديد من الدراسات المستقبمية بناًء عمى ما توصل إليو البحث من نتائج ومن 
 ىذه الدراسات ما يمي:

ف أخرى بالمرحمة إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي عمى عينة من الطالب بصفو  -1
 المتوسطة لتحديد التصورات البديمة لممفاىيم األخرى المتضمنة في مناىج ىذه المرحمة0

إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى عينة أكبر من الطالب بالمرحمة المتوسطة وفي  -2
 مناطق أخرى بالمممكة العربية السعودية لتدعيم النتائج0

استراتيجية تآلف األشتات في تنمية مخرجات تعمم أخرى لدى إجراء دارسة تتناول فعالية  -3
 الطالب بالمراحل التعميمية األخرى0

إجراء دراسة مقارنة بين فعالية استراتيجية تآلف األشتات واستراتيجية أخرى في تعديل  -4
 التصورات البديمة لبعض المفاىيم المتعمقة بمناىج العموم0

بديمة لدى الطالب في المرحمة المتوسطة لكل المناىج إجراء دراسة حول تحديد التصورات ال
 والبحث في أساليب حديثة لتعديل ىذه التصورات بشكل صحيح
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  انًزاعغ
(0 تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى التالميذ الموىوبين لغوًيا 3.32إبراىيم, أحمد؛ رشوان, أحمد )

 مجمة كمية التربية بأسيوط,م عمى تآلف األشتات0 بالمرحمة اإلعدادية باستخدام برنامج قائ
3.(3 ,)383-3.30 

فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى الخرائط المعرفية في تعديل (0 .3.3أحمد, رباب حامد )
رسالة ماجستير غير  التصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية0

 جامعة بنيا, مصر0 منشورة, كمية التربية,
(0 أثر استراتيجية تآلف األشتات في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية وفاعمية 3.38بصل, سموى )

 3380 -88(, 383)مجمة القراءة والمعرفة, الذات القرائية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية0 
   البديمة لبعض (0 فاعمية نموذجي بوسنر وفراير في تعديل التصورات .3.3الجيني, آمال )

المجمة  .المفاىيم العممية وتنمية االتجاه نحو العموم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط
 38360 – 3003,  88ج كمية التربية, -سوىاج  التربوية: جامعة

التصورات البديمة وعالقتيا بالتفكير الناقد لدى طالب الصف (0 .3.3الحربي, فيد عبد الرحمن )
 رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة طيبة, المدينة المنورة0 بالمدينة المنورة0 الثاني الثانوي
(0 تصحيح التصورات البديمة في موضوع الكيربية وعالقتو باالستدالل .3.3حسام الدين, ليمى )

(, 308)دراسات في المناىج وطرق التدريس, العممي لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي0 
82- 3230 

األشتات  أثر استخدام الخرائط المفاىيمية ونموذج تآلف(0 3.38وصوالحة, محمد ) ؛يوسفداود, 
  )رسالة دكتوراه غير منشورة(0 جامعة اليرموك, اربد0 المفيوم0     في تعمم 

(0 أثر استخدام التجارب البديمة قميمة التكمفة في تصحيح التصورات 3.30الدىمش, عبد الولي )
ىيم المادة وخصائصيا وحاالتيا لدى تالميذ الصف السابع األساسي0 الخطأ والبديمة لمفا

 3.80-388(, 3)30مجمة العموم التربوية والنفسية, 
فعالية تدريس العموم باستخدام نموذج التعمم البنائي في تنمية (0 3.33آل زقاف, عمي مرعي )

رسالة  ادس االبتدائي0عمميات العمم األساسية وتعديل التصورات البديمة لدى طالب الصف الس
 ماجستير غير منشورة, كمية التربية, جامعة الممك خالد, أبيا0

(0 فاعمية نموذج مقترح لتعميم البنائية في تنمية ممارسات التدريس 2..3سميم, مالك محمد )
البنائي لدى معممات العموم وأثرىا في تعديل التصورات البديمة لمفاىيم التغيرات الكيميائية 
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مجمة جامعة الممك سعود, كيميائية لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة الرياض0 والحيو 
38(3 ,)868-8800 

(0 تصويب التصورات البديمة قائم عمى الدعائم المفاىيمية لمعممي 3.38سمميان, خميل رضوان )
, (2)38مجمة التربية العممية, العموم نحو قضايا الصحة اإليجابية واتجاىاتيم نحوىا0 

333-3080 
أثر استراتيجيتي العصف الذىني وتآلف األشتات في تنمية (0 8..3الشرفات, عائشة خميفة )

رسالة  ميارات الكتابة اإلبداعية لدى طالبات الصف التاسع األساسي واتجاىاتين نحوىا0
 دكتوراه غير منشورة, كمية الدراسات العميا, الجامعة األردنية, األردن0

 طمبة الصف تحصيل في األشتات تآلف استراتيجية استخدام أثر(0 3.36الصيفي, جمال )
 تربية مديرية في المدارس الحكومية في العممي وتفكيرىم األساسي               الخامس
 غير منشورة, جامعة النجاح الوطنية, نابمس0         0 رسالة ماجستير قباطية وتعميم

(0 فاعمية نموذج تآلف األشتات 3.32ماني؛ أحمد, أمية )طو, عبد اهلل؛ عفيفي, يسرى؛ الموجي, أ
في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكالت واالتجاه نحو مادة الفيزياء لدى طالب المحمة 

 3330 -383(, 3)38مجمة التربية العممية, الثانوية0 
ري في التحصيل (0 أثر استخدام استراتيجية البيت الدائ3.36و الصباريني, محمد )؛العابد, ناصر 
األساسي   التصورات البديمة في العموم الحياتية لدى طالبات الصف التاسع        وتعديل 
اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية: الجامعة اإلسالمية بغزة         مجمة الجامعة  .باألردن

 08.0 – 038,  3, ع38, مجالعميا       البحث العممي والدراسات   شئون –
أثر استخدام استراتيجية تآلف األشتات في تنمية التفكير (0 3.33عباس, جميمة؛ عامر, أيمن )

رسالة ماجستير غير منشورة, كمية الدراسات  اإلبداعي لدى أطفال الروضة في دولة الكويت0
 العميا, جامعة الخميج العربي, البحرين0

ادى وشاير(  -نيدىام  -)ويتمى  البنائي(0 أثر استخدام نماذج التدريس .3.3عبدالسالم, مندور )
وتصويب التصورات البديمة لبعض المفاىيم  التوليديتنمية ميارات التفكير                  في

المجمة المصرية  .بالقصيم الثانويالصف األول                        الفيزيائية لدى طالب 
 - 333,  3, ع33مج               , يةلمتربية العممية: الجمعية المصرية لمتربية العمم

3830 
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(0 أثر طريقة تآلف األشتات في تدريس العموم في تنمية االتجاىات نحو .3.3عبد الكريم, منال )
مجمة البحث في التربية وعمم النفس, العموم لدى طمبة المرحمة األساسية في األردن0 

33(3 ,)63- 880 
أسموبي العصف الذىني وتألف األشتات في تنمية التفكير  أثر استخدام(0 8..3عمي, وفاء محمود )

اإلبداعي والوعي البيئي واكتساب المفاىيم لمادة البيئة والتموث لدى طمبة الصف الثالث قسم 
رسالة دكتوراه غير منشورة, كمية التربية,  عموم الحياة/كمية التربية في جماعة الموصل0

 جامعة الموصل, العراق0
أثر استخدام نموذج أدى وشاير في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم (0 3.30لد )عمران, محمد خا

رسالة ماجستير غير منشورة, كمية االقتصاد والعموم  لدى طالب الصف التاسع األساسي0
 اإلدارية, جامعة اليرموك, األردن0

( K.W.Lدول الذاتي )(0 فاعمية ثالثة مستويات الستراتيجية الج3.30فتح اهلل, مندور عبد السالم )
في تصويب التصورات البديمة لممفاىيم العممية وتنمية الدافع المعرفي لدى طالب الصف 

 3630-338(, 3)36مجمة التربية العممية, الثاني المتوسط ذي السعات العقمية المختمفة0 
األشتات (0 فعالية برنامج أنشطة متنوعة قائم عمى استراتيجية تآلف 3.36فكري, إيمان جمال )

مجمة الطفولة  .تنمية قيم المواطنة والمبادئ الديمقراطية لدى طفل الروضة           في
 3620 – 368, 38, ع.3مج كمية رياض األطفال,       -والتربية: جامعة اإلسكندرية 

  تآلف األشتات في مفيوم الذات اإلبداعي  استراتيجية(0 فعالية التدريب عمى 3.38كبشار, أحمد )
مجمة كمية التربية: جامعة كفر  .االبتدائيةوالدافعية العقمية لدى تالميذ المرحمة          
 2380 - 388, 0, ع38مج              , كمية التربية -الشيخ 

  (0 فاعمية استخدام النموذج التوليدي البنائي في تصويب .3.3المالكي, سعد ؛ و مطاوع, ضياء )
لبعض مفاىيم المادة والطاقة لدى طالب الصف الثاني  التصورات البديمة         
 لمتربية العممية: الجمعية المصرية لمتربية العممية,        المجمة المصرية  .المتوسط

 220 – 3,  3, ع33مج
أثر برنامج قائم عمى استراتيجية تآلف (0 0..3المساعيد, صالح؛ جروان, فتحي عبد الحق )

لتفكير اإلبداعي لدى طمبة الصف العاشر األساسي في التربية األشتات في تنمية ميارات ا
رسالة دكتوراه غير منشورة, كمية الدراسات التربوية العميا, جامعة عمان العربية,  اإلسالمية0
 األردن0
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(0 أىمية تشخيص التصورات البديمة في تدريس العموم واستراتيجيات 3.32مصطفى, منصور )
 3.60-366(, 33)مجمة الحكمة, تعديميا0 

(0 أثر طريقة تآلف األشتات في تدريس العموم في تنمية .3.3المومني, منال عبد الكريم خضر )
مجمة البحث في التربية وعمم االتجاىات نحو العموم لدى طمبة المرحمة األساسية في األردن0 

 0..3-63(, 3)33النفس, 
  بر وخرائط المفاىيم في تعديل تة المخ(0 أثر المكاممة بين أنشط3.38و عمي, ريان ) ؛يحي, روية

مجمة الباحث في العموم اإلنسانية واالجتماعية: جامعة  .تصورات بديمة لمفاىيم كيميائية
 820 - 80,  3, ع33, مجورقمة -مرباح     قاصدي 

ف األشتات لتدريس مقرر (0 فاعمية استخدام استراتيجية تآل3.33اليوسف, يحيى عبد الخالق )
تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف األول الثانوي بمنطقة تبوك0 التفسيرفي 

 3220 -383(, .3مجمة كمية التربية بالفيوم, )
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