
( في تصويب HELفعالية استراتيجية دروس الفروض والتجارب )

التصورات البديلة وتنمية الحس العلمي لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية في 

 مادة العلوم
 دينا محمد السيد السعيد

 الماجستير في التربية

تخصص المناهج وطرق تدريس 

 .العلوم
 ة:ـــمقدم

حيح يعد تدريس العلوم على الوجه الص     
من القضايا المهمة التى شغلت وال زالت تشغل 
تفكير الباحثين والمهتمين بالتربية العلمية، كما 
أن اكتساب المعرفة العلمية السليمة التى 
يستطيع الفرد أن يستخدمها لفهم الظواهر 
الطبيعية والعلمية من حوله من األمور 

 الرئيسة.
وتعد المفاهيم العلمية األساس فى فهم      

العلم وتطوره، كما يعد اكسابها للتالميذ أحد أهم 
أهداف التربية العلمية لكونها تزيد من قدرته 
على تفسير العديد من الظواهر الطبيعية 
وتساعده على تصنيف العديد من األشياء 
واألحداث والمواقف وتجميعها فى فئات تسهل 

 من دراستها.
 ومن هذا المنطلق أصبح االهتمام بدراسة     

المفاهيم العلمية ضرورة ملحة حيث أوضحت 
نتائج الدراسات أنه يوجد بعض التصورات 
البديلة لدى التالميذ عن بعض المفاهيم العلمية 
مخالفة للتصورات العلمية الصواب وغير متفقة 
معها، غير أنها تعوق تعلم التالميذ للمفاهيم 

 العلمية الصواب.

عديد من فمن خالل اطالع الباحثة على ال     
الدراسات والبحوث والمصادر التربوية الحديثة 

ودراسة  (،9002)والء مجاهد، مثل دراسة 
)هبة ، ودراسة (9000)عبدالله عطالله، 

)إيمان محمد، ، ودراسة (9000فرحات، 
، (9000)حنان محمد، ، ودراسة (9000

، ودراسة (9002)أسماء شريف، ودراسة 
م )ميرا، ودراسة (9002، حمد)زينب م
)محمد عمران، ، ودراسة (9002شريف، 

، (9006)رمزى عيسى، ، ودراسة (9006
، فقد تبين (9006)فاطمة محمد، ودراسة 

وجود تصورات بديلة لدى تالميذ المرحلة 
اإلعدادية حول مفاهيم العلوم بشكل عام 
ومفاهيم المادة وخصائصها وحاالتها، والكثافة، 

ون إلى والطاقة بشكل خاص، وأن التالميذ يأت
حجرات الدراسة حاملين معهم مفاهيمهم 
الخاصة والبديلة عن بعض الظواهر الطبيعية، 
وكشفت الدراسات عن انخفاض مستوى 
التالميذ فى اكتساب المفاهيم العلمية األساسية 
مثل مفاهيم المادة والطاقة وذلك فى المرحلة 

 االبتدائية.
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وبالنظر إلى الدراسات السابقة التى      
لت التصورات البديلة، فقد تبين أهمية تناو 

تصويب التصورات البديلة لدى التالميذ بصفة 
عامة، وتالميذ المرحلة اإلعدادية بصفة 

 خاصة.
مما سبق، يتضح للباحثة أن السبب وراء      

وجود التصورات البديلة لدى التالميذ فى أن 
معلمى العلوم وعلى وجه الخصوص فى 

ن على الجوانب المرحلة األساسية يركزو 
النظرية ويهملون الجوانب التطبيقية، ولهذا 
السبب فقد تركز اهتمام الباحثة على ضرورة 
استخدام استراتيجية جديدة ذو طابع خاص 
تتخذ من الجانب العملى منطلقًا الكتشاف 
المعرفة العلمية فتسمح للتلميذ بإعمال فكره 

فى  العقلى والبدنىوتشجيعه على النشاط 
لتعلم؛ لكى تكون ركيزتها األولى مواقف ا

بدورها  ىواألساسية هو التغيير المفاهيمى والت
تؤدى إلى تعديل وتصويب التصورات البديلة 

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية فى مادة العلوم.
عبدالولى الدهمش وهذا ما أكد عليه     

بأن مداخل التدريس التقليدية  (031، 9002)
لميذ المعلومات واهتمت ارتكزت على تلقين الت

بحفظه لها دون اتاحة الفرصة له العمال فكره، 
وعلى الرغم من أن هذه المداخل قد اهتمت 
أخيرًا بالجانب العملى فإنها مع ذلك قد اهتمت 
 بوظيفته التأكيدية وليست االستكشافية للمعرفة.

لذلك كان من الضرورى استخدام      
الجانب استراتيجية تعتمد بشكل كبير على 

التطبيقى فى تعليم العلوم لما لهذا الجانب من 
أهمية كبرى فى اكساب المفاهيم العلمية 
للتالميذ وتصحيح التصورات البديلة لديهم، 
كذلك تعتمد على استخدام المحسوسات بداًل 
عن المجردات فى تعليم التالميذ كأساس 
لألنشطة التعليمية التعلمية، ومنها استراتيجية 

روض والتجارب اليابانية، وهى نظام دروس الف
تدريسى يساعد التالميذ على اكتساب المفاهيم 
العلمية األساسية، وتعديل المفاهيم والتصورات 
البديلة لديهم، كما تشجعهم على التجريب 
واالكتشاف، وتزيد من اتجاهاتهم نحو دراسة 
العلوم، باإلضافة إلى تشجيع التالميذ على 

دراستها، وتهدف بصورة حب العلوم والتمتع ب
عامة إلى تعديل التصورات البديلة، وإعادة 
بنائها فى المنظومة المفاهيمية لدى التالميذ، 
ويحدث ذلك من خالل اختيار الفروض، 
وإجراء المناقشة، ومالحظة نتائج التجارب التى 

 ,Tanaka & Ghanem))يقوم بها المعلم 

2010. 
 مشكلة البحث:

يأتون إلى حجرات  كثير من التالميذ    
الدراسة وفى حوزتهم أفكار ومعتقدات 

لم يتعلموها  وتصورات بديلة عن مفاهيم علمية
بعد، ولكن تلك التصورات تتعارض فى كثير 
من األحيان مع التصورات العلمية الصحيحة 

ُيفترض أن التالميذ سيكتسبونها، حيث  ىوالت
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تزداد المشكلة تعقيدًا وصعوبة عندما تصبح 
 ملتصورات القبلية بمثابة عائق أماتلك ا

اكتساب التالميذ للتصورات العلمية الصحيحة 
وذلك ألنها تقاوم التغيير والتصويب من خالل 

    الطريقة التقليدية.
يتضح مما سبق أهمية تصويب التصورات     

البديلة لدى التالميذ بصفة عامة، وتالميذ 
 المرحلة اإلعدادية بصفة خاصة، وكذلك تنمية
الحس العلمى لديهم من خالل جعل التلميذ هو 
ِمْحور وأساس العملية التعليمية، فهو الذى يقوم 
باألنشطة ويفرض الفروض المختلفة ويتأكد من 
صحة تلك الفروض ومنها يكتشف التصور 

 ىالبديل الذى لديه ويصوبه بأسلوب علم
صحيح، وكذلك تنمية الِحس العلمى لديه من 

األنشطة، وجعل المعلم خالل تلك التجارب و 
 ُموِجه وُمَيِسر للعملية التعليمية.

وهذا ما جعل الباحثة تفكر فى استخدام     
استراتيجية تدريسية جديدة تكون هدفها 
األساسى هو تعديل التصورات البديلة لدى 
التالميذ، ومن خاللها يتم تنمية الحس العلمى 

 ىلديهم، وعلى ذلك تتحدد مشكلة الدراسة ف
 :ىاؤل الرئيس التالالتس

ما فعالية استراتيجية دروس الفروض 
والتجارب فى تصويب التصورات البديلة 
وتنمية الحس العلمى لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية فى مادة العلوم؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية 
 التالية:

ما التصورات البديلة التي يشيع وجودها  -1
األول اإلعدادى فى  لدى تالميذ الصف

 مادة العلوم؟

ما فعالية استراتيجية دروس الفروض  -2
 والتجارب فى تصويب التصورات البديلة

تالميذ الصف األول اإلعدادى فى  لدى
 مادة العلوم؟

ما فعالية استراتيجية دروس الفروض  -3
والتجارب فى تنمية الحس العلمي لدى 

 تالميذ الصف األول اإلعدادى؟
 أهداف البحث: 

 تتحدد أهداف البحث فيما يلى:
َتَعُرف التصورات البديلة لدى تالميذ  -1

الصف األول اإلعدادى فى المفاهيم 
 العلمية المتضمنة فى مادة العلوم.

َتَعُرف فعالية استراتيجية دروس الفروض  -2
والتجارب فى تصويب التصورات البديلة 
لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى فى 

 مادة العلوم.

فعالية استراتيجية دروس الفروض  َتَعُرف -3
لدى  ىوالتجارب فى تنمية الحس العلم

 تالميذ الصف األول اإلعدادى.

 أهمية البحث:

فى ضوء ما هو ُمَتوَقع من البحث الحالى من 
 نتائج يمكن أن ُيْسهم فيما يلى:
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تقديم قائمة بالتصورات البديلة فى المفاهيم  -1
المتضمنة بوحدتى )المادة وتركيبها، 

لطاقة( لدى التالميذ بالصف األول وا
يمكن االستفادة منها أثناء  ىاإلعدادى والت
 تدريس العلوم.

تزويد معلمى العلوم بدليل يوضح كيفية  -2
التخطيط لدروس العلوم باستخدام 
استراتيجية دروس الفروض والتجارب؛ بما 
يساعد على تصويب التصورات البديلة 
 لديهم، ويسهم فى تنمية الحس العلمى

 لديهم.

تزويد معلمى العلوم والقائمين بالتقويم  -3
بأدوات مقننة كاختبار تشخيصى للتعرف 
على التصورات البديلة لدى تالميذ الصف 

 األول اإلعدادى، ومقياس الحس العلمى.

مسايرة االتجاهات الحديثة فى التدريس من  -4
قبل المهتمين بالتربية العلمية بتطبيق 

تسهم فى استراتيجيات جديدة يمكن أن 
تصويب التصورات البديلة لدى التالميذ 

فى  م، واندماجهموالتأكيد على إيجابيته
العملية التعليمية، مما يسهم فى تنمية 

 البحث العلمى لديهم.

فتح مجال للباحثين إلجراء بحوث  -5
ودراسات جديدة فى مختلف المراحل 
التعليمية لتصويب التصورات البديلة لدى 

 المتعلمين.

 حث:حدود الب

 على الحدود التالية: ىاقتصر البحث الحال

عينة من تالميذ الصف  أفراد البحث: -1
األول اإلعدادى بمدرسة الدكتور أحمد 
زويل اإلعدادية بنات، إدارة شرق 
المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية 
وتمثل المجموعة التجريبية، وعينة من 
تالميذ الصف األول اإلعدادى بمدرسة 

يجة اإلعدادية بنات، إدارة شرق السيدة خد
المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية 

 وتمثل المجموعة الضابطة.

على  ىيقتصر البحث الحال المحتوى: -2
وحدتى "المادة وتركيبها"، و"الطاقة" فى 
مادة العلوم فى الفصل الدراسي األول 
للصف األول اإلعدادى للعام الدراسي 

 م .2112/2112

: فى المفاهيم العلمية لةالتصورات البدي -3
المتضمنة فى وحدتى "المادة وتركيبها" 
و"الطاقة" حيث تحتوى الوحدتان على 
العديد من الموضوعات والمفاهيم 
األساسية التى تمثل أساس ُتبني عليه 
المفاهيم بتوسع فى المراحل التعليمية 
التالية، كما تحتوى الوحدتان على العديد 

يمكن  ىلمية التمن التجارب واألنشطة الع
يرتبطون  أن يقوم بها التالميذ مما تجعلهم

مى لديهم الحس العلمى، نَ بمادة العلوم، فيُ 
باإلضافة إلى أهمية المفاهيم التى تحتويها 
الوحدتان حيث أنها تستخدم فى الحياة 



 061 

 

العملية وفى كثير من األنشطة والمواقف 
 الحياتية.

 أبعاد الحس العلمي المتمثلة فى: -4
تاع، وحب االستطالع، والمثابرة، االستم

والتريث )عدم التهور(، وتقديم األدلة 
واإلفاضة، واالستعداد الدائم للتعلم، 

 واحتياطات األمن واألمان.
 فروض البحث:

ضوء ما أشارت إليه الدراسات السابقة  ىف   
، ى من نتائج، وما تم عرضه من إطار نظر 

يحاول البحث الحالي اختبار صحة الفروض 
 تالية: ال
توجد تصورات بديلة عن المفاهيم العلمية   -0

المتضمنة بوحدتى "المادة وتركيبها" 
و"الطاقة" لدى تالميذ الصف األول 

 اإلعدادى.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -2

( بين متوسطى درجات 1015مستوى )
تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة 
 فى التطبيق البعدى الختبار التصورات

 البديلة  لصالح المجموعة التجريبية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -3
( بين متوسطى درجات 1015مستوى )

تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيق 
القبلى والبعدى الختبار التصورات البديلة 

 لصالح التطبيق البعدى.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -4

ات ( بين متوسطى درج1015مستوى )

تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة 
فى التطبيق البعدى لمقياس الحس العلمى 

 لصالح المجموعة التجريبية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  -5

( بين متوسطى درجات 1015مستوى )
تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيق 

لمقياس الحس العلمى  ىوالبعد ىالقبل
 .لصالح التطبيق البعدى

 دوات ومواد البحث:أ

 شملت أدوات ومواد البحث الحالي ما يلي:
اختبار تشخيصى لتحديد أكثر التصورات  -

البديلة شيوعًا لدى تالميذ الصف األول 
اإلعدادى فى مادة العلوم فى وحدتى 
)المادة وتركيبها، والطاقة( )إعداد 

 الباحثة(.

اختبار التصورات البديلة على وحدتى  -
ها، والطاقة( فى مادة العلوم )المادة وتركيب

لتالميذ الصف األول اإلعدادى )إعداد 
 الباحثة(.

 مقياس الحس العلمى )إعداد الباحثة(. -

 دليل المعلم )إعداد الباحثة(. -

 كراسة نشاط التلميذ )إعداد الباحثة(.  -

 منهج البحث:

اتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبى ذى    
ستراتيجية المجموعتين للتعرف على فعالية ا

دروس الفروض والتجارب فى تصويب 
التصورات البديلة وتنمية الحس العلمى لدى 
 تالميذ الصف األول اإلعدادي فى مادة العلوم.
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 مصطلحات البحث:  

 استتتراتيجية دروس الفتتروض والتجتتارب: -

Hypotheses and Experiments 

 Lesson Strategy  
بأنها  (2، 9002أحمد ) هتفيدتعرفها     

إجراءات تدريسية منظمة متناسقة تهدف إلى 
تغيير التصورات البديلة، أو المفاهيم الخاطئة 
لدى التالميذ إلى مفاهيم علمية من خالل 
فروض التالميذ، ولها أربعة مكونات مرتبة 
كإطار إجرائى، وهى كالتالى: السؤال 
المفاهيمى: الذي يعمل على كشف واستبيان 

الميذ، والحلقة المفاهيم الخاطئة لدى الت
المعرفية: التى تعمل على تقديم حقيقة علمية 
واحدة عن المفهوم العلمى المستهدف، والذى 
يتناقض مع المفهوم الخاطئ عند التالميذ، 
المتتابعة المفاهيمية: التى تعمل على مساعدة 
التالميذ الكتساب مفهوم علمى ما، والسلسلة 

الميذ المفاهيمية: التي تعمل على مساعدة الت
على اكتساب جوانب متعدد للمفهوم العلمى 
المستهدف ليشكل نظرية علمية ما، ويدرك 
التالميذ المفاهيم الخاطئة لديهم، ويكتسبوا 

 المفهوم العلمي أثناء مرورهم بهذه اإلجراءات.
وتعرف استراتيجية دروس الفروض والتجارب 

بأنها عبارة عن للتغيير المفاهيمي إجرائيًا 
اإلجراءات التدريسية التى تسير  مجموعة من

وفق خطوات منظمة لكل مفهوم من المفاهيم 
العلمية التى ُتقدم لتالميذ الصف األول 
اإلعدادى فى وحدتى "المادة وتركيبها" 
و"الطاقة"، مقدمتها سؤال مفاهيمى عن المفهوم 

العلمى يعقبه مناقشة تفاعلية جدلية ثم اثبات 
ه بتفسير علمي صحته بتجربة مفاهيمية وتأكيد

مناسب، وهذه اإلجراءات التدريسية مرتبة 
كإطار إجرائى، وهى كالتالى: السؤال 
المفاهيمى: الذى يعمل على كشف واستبيان 
المفاهيم البديلة لدى التالميذ، والحلقة المعرفية: 
التى تعمل على تقديم حقيقة علمية واحدة عن 
المفهوم العلمى المستهدف، والذى يتناقض مع 

لمفهوم البديل عند التالميذ، المتتابعة ا
المفاهيمية: التى تعمل على مساعدة التالميذ 
الكتساب مفهوم علمى ما، والسلسلة 
المفاهيمية: التي تعمل على مساعدة التالميذ 
على اكتساب جوانب متعدد للمفهوم العلمى 
المستهدف ليشكل نظرية علمية ما، ويدرك 

ديهم، ويكتسبوا التالميذ المفاهيم البديلة ل
 المفهوم العلمي أثناء مرورهم بهذه اإلجراءات.

  Alternativeالتصتتتتورات البديلتتتتة:  -

Conception 
، 9006تامر عبداللطيف )يعرف         

التصورات البديلة بأنها تصورات ومعارف  (90
غير صحيحة في البنية المعرفية للتلميذ، وال 

منطقية  تتفق مع ما توصل إليه العلماء إال أنها
بالنسبة للتلميذ نفسه حيث أنها تتفق مع 

تشكل لديه عن العالم  ىالتصور المعرفى الذ
 حوله.

ما  بأنها:وتعرف التصورات البديلة إجرائيًا 
تكون لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى من 
تصورات ذهنية وتفسيرات ومعتقدات وأفكار 
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بديلة فى بنيتهم المعرفية من ذى قبل عن 
"المادة  ىفاهيم العلمية فى وحدتبعض الم

ال تتفق مع  ىوتركيبها" و"الطاقة" والت
اتفق عليها  ىالتفسيرات العلمية الصحيحة الت

 العلماء.
 Scientific senseالحس العلمى:  -

بأنه  (00، 9002حياة محمد )تعرفه         
قدرة التلميذ على شرح العالقات بين المفاهيم 

عرفية لحل المشكلة على خبرات م العلمية بناء
واتخاذ القرار معتمدًا على استخدام التمثيل 
والحس العددى واالستدالل واالستمتاع 

 واحتياطات األمن واألمان.
بأنه قدرة ويعرف الحس العلمي إجرائيًا: 

التالميذ على فرض الفروض العلمية وتحويلها 
إلى تجارب عملية للتأكد من صحتها؛ من أجل 

ليشكل نظرية علمية ما،  اكتساب مفهوم علمى
من خالل األنشطة المتضمنة بوحدتى "المادة 
وتركيبها" و"الطاقة" التى تسهم فى تنمية بعض 
المهارات مثل المالحظة والتجريب والتفسير 

 والتنبؤ والتقويم.
 :ىاإلطار النظر

يتناول اإلطار النظرى ثالثة محاور،      
يتناول المحور األول: استراتيجية دروس 

لفروض والتجارب، أما المحور الثاني فيتناول ا
التصورات البديلة، أما المحور الثالث فيتناول 

 الحس العلمى وفيما يلي توضيح لكل محور:
المحور األول: استراتيجية دروس الفروض 

 والتجارب

استراتيجية للتغيير Tanaka(2006 ) اقترح 
المفاهيمى فى ضوء نظرية وطريقة دروس 

ارب اليابانية وأسماها استراتيجية الفروض والتج
دروس الفروض والتجارب للتغيير المفاهيمى، 
هدفها الرئيس إعادة بناء المفاهيم والتصورات 
البديلة لدى التالميذ إلى مفاهيم علمية من 

 خالل التجارب والمالحظات.
واالقتراح األول الستراتيجية التغيير       

المعدة  المفاهيمى وأول تطبيق لخطط الدروس
لها تم تنفيذه في فصول للتعليم االبتدائي فى 
جمهورية مصر العربية من خالل مشروعين 
تربويين تعاونيين بين مصر واليابان، وخطط 
الدروس األولى لإلستراتيجية تم تصميمها 
لتتناسب مع مناهج العلوم فى جمهورية مصر 
العربية مأخوذًا فى االعتبار ظروف الفصول 

ن خطط الدروس األولي الدراسية، وم
لإلستراتيجية الماء والهواء، والمادة ووزنها، 

)تفيده أحمد، وثانى أكسيد الكربون، والثدييات
9002 ،92.) 

المكونتتتتتتتتتات الرئيستتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتراتيجية دروس 
 الفروض والتجارب للتغيير المفاهيمي:

تتكون استراتيجية دروس الفروض     
سئلة والتجارب من أربعة مكونات رئيسة هى: أ

(، وحلقات Conceptual Questionمفاهيمية )
(، ومتتابعات Cognition Cyclesمعرفية )
(، وسلسلة Conceptual Seriesمعرفية )
( وجميعها ذات Conceptual Chainمفاهيمية )
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أحمد،  ه)تفيدتنظيم معرفى خاص كما يلي: 
9002 ،96) 

 Conceptualاألسئلة المفاهيمية  -0

Question 

فى  ىمفاهيمى هو المكون الرئيسالسؤال ال    
دروس الفروض والتجارب للتغيير  استراتيجية

المفاهيمى، وهو السؤال الذى يلتمس نتيجة 
تجربة أو مالحظة ما من بين ثالثة اختيارات 

على  ىعلى األقل، ويعمل السؤال المفاهيم
كشف مفاهيم التالميذ الخاطئة، ومساعدتهم 

اب على امتالك الفرض العلمى، واكتس
يمتلك الفرض  ىالحقائق العلمية، والفرد الذ

سيختار اإلجابة  ىالعلمى هو الوحيد الذ
 الصحيحة.

ويقدم المعلم األسئلة المفاهيمية التى يجب     
أن تكون متصلة معًا فى متتابعة مفاهيمية 
ذات مغزى، ويعبر كل سؤال فى المتتابعة عن 
تجربة بسيطة، ويحتوى كل سؤال على عدد 

جابات المتعددة عن النتيجة المحتملة من اإل
للتجربة، وتتميز األسئلة المفاهيمية بأنها: 
متصلة بالتجربة، ومنظمة فى متتابعة، ويعقبها 
مناقشة مثيرة للجدل، ويمكنها التغلب على 

 ,Tanaka & Ghanem)المفاهيم الخاطئة

2006.) 
 Cognition Cyclesالحلقة المعرفية  -9

 Tanaka and Ghanem  (2006)عرف    
الحلقة المعرفية بأنها نمط التنظيم األساسى 
فى استراتيجية دروس الفروض والتجارب، 

وتتكون من سؤال مفاهيمى واحد مع ثالث 
إجابات متعددة على األقل لنتائج تجربة ما، 
ويجب على التلميذ أن يختار إجابة واحدة من 

عطاء سبب اختيار ا بين اإلجابات المتعددة مع 
ويتم تشجيع مناقشة مثيرة للجدل بين  اإلجابة،

التالميذ حول األفكار المتضاربة والتى 
ستجعلهم جميعًا على دراية بالفرق بين األفكار 

األفكار  المختلفة، وتوضح نتيجة التجربة أىْ 
متفقة مع الحقيقة العلمية، وتعمل الحلقة 
المعرفية على توفير حقيقة علمية واحدة لكل 

والذى يتعارض مع  مفهوم علمى مستهدف،
 المفاهيم البديلة للتالميذ.

 Conceptualالمتتابعة المفاهيمية  -3

Series 

المتتابعة المفاهيمية فى استراتيجية دروس     
الفروض والتجارب عبارة عن عدد من 
الحلقات المعرفية المجمعة معًا بطريقة 
متسلسلة تعمل على مساعدة التالميذ فى 

لتى تتعلق بالمفهوم اكتساب الحقيقة العلمية ا
 & Tanaka) ، وإجراءاتها كما يلى:ىالعلم

Ghanem, 2010) 
فى الحلقة المعرفية األولى: يقوم المعلم  -

بإيضاح المفاهيم البديلة لدى أغلب 
التالميذ، ويمكن لمعظم التالميذ التعرف 

 على المفاهيم البديلة.

فى الحلقة المعرفية الثانية: يتمكن بعض  -
 عرف على الحقيقة العلمية.التالميذ من الت
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فى الحلقة المعرفية الثالثة: يتمكن معظم  -
 التالميذ من فهم الحقيقة العلمية.

فى الحلقة المعرفية الرابعة: يتمكن جميع  -
 التالميذ من اكتساب الحقيقة العلمية.

 Conceptualالسلسلة المفاهيمية  -2

Chain  

السلسلة المفاهيمية هى مجموعة من      
المفاهيمية فى تسلسل متتابع فى  المتتابعات

استراتيجية دروس الفروض والتجارب، والتى 
تعمل على مساعدة التالميذ على اكتساب 

المستهدف،  ىمختلف جوانب المفهوم العلم
وألن هناك العديد من الجوانب الخاصة 

المستهدف يجب على المعلم  ىبالمفهوم العلم
مية أن يقوم بربط عدد من المتتابعات المفاهي

كل  ىمعًا لتكوين سلسلة مفاهيمية؛ بحيث تغط
متتابعة مفاهيمية جانبًا من جوانب المفهوم 

، وأن يتم من خالل كل متتابعة تعديل ىالعلم
المفهوم أو التصور البديل المتعلق بها. 
والشرط الوحيد الحاسم لتنفيذ سلسلة مفاهيمية 
ناجحة أن تبدأ كل متتابعة مفاهيمية بسؤال 

يتعلق بجانب من جوانب المفهوم  ىمفاهيم
؛ بحيث يمكننا التعرف على مفهوم ىالعلم

 ىالتلميذ البديل عن المفهوم العلم
 .Tanaka & Ghanem, 2010))المستهدف

وبنهاية السلسلة المفاهيمية يتعرف التالميذ 
على المفاهيم و التصورات البديلة الموجودة 

 لديهم ويتم تعديلها إلى مفاهيم علمية صواب.

تناولت استراتيجية  ىوقد تعددت الدراسات الت
 Tanakaدروس الفروض والتجارب مثل دراسة 

التى هدفت إلى تعرف أثر تدريب  (2004)
مجموعة من معلمى العلوم بالمرحلة االبتدائية 
على استراتيجية دروس الفروض والتجارب 
وتقييم مدى استجابتهم لالستراتيجية التدريسية 

التى .Tanaka et al (2005) المقدمة، ودراسة
هدفت للكشف عن مدى فعالية استراتيجية 
دروس الفروض والتجارب فى التغيير 
المفاهيمي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، 

التي هدفت  Tanaka et al. (2006) ودراسة
للكشف عن مدى فعالية استراتيجية دروس 
الفروض والتجارب فى التغيير المفاهيمي لدى 

 (2006)المرحلة االبتدائية، ودراسةتالميذ 

Tanaka & Ghanem   المسحية التى هدفت
إلى تقويم برنامج تدريبى فى استراتيجية دروس 
الفروض والتجارب لمعلمى العلوم بالمرحلة 

 Tanaka & Ghanemاالبتدائية، ودراسة 
التقويمية التى هدفت إلى مالحظة ( 2008)

لعلوم أداء مجموعة من المعلمين فى فصول ا
بالمرحلة االبتدائية فى تطبيق استراتيجية 

عصام سيد دروس الفروض والتجارب، ودراسة 
التي هدفت إلى تعرف فاعلية ( 9002)

استراتيجية دروس الفروض والتجارب فى 
تصويب التصورات البديلة لبعض المفاهيم 

، ى الكيميائية لدى طالب الصف األول الثانو 
الطولية Tanaka & Ghanem  (2010 )ودراسة
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التى هدفت إلى الكشف عن أثر استراتيجية 
دروس الفروض والتجارب فى تعديل التصورات 
البديلة لدى تالميذ المرحلة االبتدائية، وكذلك 
تقديم طريقة فعالة للمعلمين فى فصول العلوم، 

التى هدفت إلى ( 9002تفيده أحمد )ودراسة 
تعرف فعالية استخدام الموديوالت التعليمية 
القائمة على استراتيجية دروس الفروض 
والتجارب فى تدريس العلوم فى تعديل 
التصورات البديلة فى مفاهيم علم الكون وتنمية 
االتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس 

 االبتدائي.
 المحور الثانى: التصورات البديلة

تصورات التالميذ هى عبارة عن أفكار  
لمفاهيم التالميذ ومعتقداتهم عن بعض ا

والظواهر العلمية والطبيعية، وتعكس الكيفية 
بها التالميذ العالم المحيط بهم،  ى التي ير 

ويمكن التعرف على تصورات التالميذ عن 
طريق اإلستجابة ألسئلة معينة تركز على 

)عبدالسالم التفسيرات الشخصية للتالميذ
 .(999، 9003عبدالسالم، 

ات التصور  (1، 9000) مىنوال فهوتوضح 
البديلة بأنها األفكار والمعارف والمعتقدات 
واألبنية العقلية الموجودة لدى تالميذ الصف 
األول اإلعدادى حول بعض المفاهيم المرتبطة 
بوحدة "المادة وتركيبها" وتتعارض مع التصور 

الصحيح وتعوق التالميذ عن فهم  ىالعلم
 وتفسير الظواهر بطريقة صحيحة.

لمفاهيم العلمية وتنمى ولكى يكتسب التالميذ ا
لديهم بطريقة سليمة، يجب أواًل التعرف على 
التصورات البديلة، أو بمعنى آخر فهمهم البديل 

فى بنيتهم المعرفية ثم تعديلها، للمفاهيم العلمية 
ومن أهم أسباب التعرف على التصورات البديلة 

، ما (06، 9000، ى)نوال فهمكما حددتها 
 يلى:

التالميذ البديلة قبل  التعرف على تصورات -
عملية التدريس يساعد المعلم على اختيار طرق 
وأساليب التدريس التى تساعد فى إحداث 

 ير المفاهيمى.يالتغ

تصورات التالميذ البديلة تؤثر سلبًا على  -
تعلم المفاهيم الصحيحة وتدعم أنماط 

 الفهم الخطأ.

تصورات التالميذ تتعارض مع المفاهيم  -
ول المعلمون تعليمها الجديدة التي يحا

 لتالميذهم.

تصورات التالميذ مقاومة للتعديل والتغيير  -
وتتعارض مع اآلراء العلمية وبذلك تصبح 

 عائقًا لتعلم العلوم.

معرفة وتشخيص تصورات التالميذ يؤدى  -
إلى رفع مستوى تحصيلهم وتنمية 

 اتجاهاتهم نحو مادة العلوم.

 اكتشاف تصورات التالميذ والتركيز عليها -
يساعد على الوصول بالتالميذ إلى فهم 

 أكثر عمقًا.
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ونظرًا ألهمية المفاهيم العلمية وأهمية      
تصويبها لدى التالميذ، كذلك أهمية تنميتها 

فقد اهتمت العديد من  لديهم بطريقة سليمة
الدراسات والبحوث بالكشف عن المفاهيم 
والتصورات البديلة لدى التالميذ، وتحديد سبل 

ا وعالجها من خالل مجموعة من تصويبه
الطرق واألساليب واالستراتيجيات، ومن هذه 

التى ( 9000هبة فرحات )دراسة الدراسات 
هدفت إلى تعرف فاعلية استخدام نموذج 
التدريس الواقعى فى تصويب التصورات البديلة 
فى مادة العلوم لدى تالميذ الصف األول 

 (9000)عبدالله عطالله، دراسة و ،ىاإلعداد
التى هدفت إلى تعرف مدى فاعلية خريطة 

( فى تعديل التصورات البديلة فى Vالشكل )
 مفاهيم العلوم لدى طالب المرحلة المتوسطة،

 –"التشخيصية ( 9000حنان محمد )ودراسة 
العالجية" التى هدفت إلى تعرف فاعلية 
استخدام خرائط المفاهيم فى تقويم التصورات 

لعلمية لدى طلبة الخاطئة لبعض المفاهيم ا
)محمد درويش، المرحلة اإلعدادية، ودراسة 

إلى تعرف أثر فاعلية  التى هدفت (9009
تعديل  ىوراء المعرفة ف استراتيجيات ما

التصورات البديلة للمفاهيم العلمية فى العلوم 
)أسماء ودراسة  لدى طالب الصف التاسع،

إلى تعرف أثر التى هدفت  (9002شريف، 
م المتحركة فى تعديل التصورات استخدام الرسو 

البديلة للمفاهيم البيولوجية لدى طلبة الصف 

دراسة التاسع األساسى واتجاهاتهم نحوها، و 
إلى تعديل  التى هدفت (9002)زينب محمد، 

التصورات البديلة لمفاهيم العلوم وزيادة الدافعية 
لإلنجاز فى ضوء البنائية لدى تالميذ المرحلة 

 (9002)محمد عمران، سة ودرا اإلبتدائية،
أثر استخدام نموذج أدى  التى هدفت إلى تعرف

وشاير فى تعديل التصورات البديلة للمفاهيم 
 العلمية لدى طالب الصف التاسع األساسى،

التى هدفت  (9006)رمزى عيسى، ودراسة 
معرفة أثر استراتيجية األبعاد السداسية فى  إلى

علمية لطلبة تعديل التصورات البديلة للمفاهيم ال
)ميرام ودراسة  الصف السابع األساسى بغزة،

تعرف أثر  التى هدفت إلى (9002شريف، 
استخدام نموذج التعلم الواقعى فى تعديل 
التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى طالبات 
الصف الخامس األساسى واتجاهاتهن نحو 

 .العلوم
وقد استفاد البحث الحالى من هذه الدراسات فى 
اعداد االختبار التشخيصى للتصورات البديلة 

 واختبار التصورات البديلة.
 المحور الثالث: الحس العلمى

من األنشطة العلمية التى تسمح لإلنسان      
بالتعامل مع العالم المحيط بفاعلية حسب 

(، فهو  Senseأهدافه وخططه ورغباته )الحس
من أرقى األنشطة العقلية التى يمارسها 

ن فى حياته اليومية بصورة طبيعية اإلنسا
عندما تواجهه مشكلة ما، إال أن تلك 
الممارسات تختلف من إنسان آلخر حسب 
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إتقانه لمهاراته التى سبق أن تعلمها، فممارسة 
الحس مثل بقية الممارسات الحياتية األخرى 
التى يتعلمها اإلنسان ويتدرب عليها إلى أن 

والمرونة  يصل إلى مستوى من الدقة واإلتقان
فى مواجهة المواقف المتعددة وسرعة إنجاز 

 (.9002)عزيز أبو خلف، المهام المطلوبة
فالمتعلم الذى يتمتع بالحس العلمى لديه     

وعى وإدراك لما اكتسبه من معرفة وما يدور 
بذهنه من عمليات إلى جانب قدرته على 
التعبير عن أفكاره وأداءاته الذهنية والجهد 

ذول بشكل صحيح، باإلضافة إلى العقلى المب
فى  تهمرونته فى معالجة المشكالت أو سرع

األداء مع تعدد طرق المعالجة وتتضح أهمية 
الحس فى أنه يقضى على التفكير الشائع الذى 
يعتمد على الفطرة دون االعتماد على اإلدراك 
المبنى على الفهم والوعى والذى يتم بالسطحية 

االتجاه فى إيجاد والتحيز والتسرع وأحادية 
حلول واتخاذ القرار عند التعرض ألى موقف 

 (.2، 9002)حياة محمد، فى الحياة اليومية 
أهمية  Heller (2012)كما يوضح 

الحس العلمى والتى تتضح فى أنه يساعد 
التلميذ على إدراك المشكالت التى تواجهه فى 
حياته ومعالجتها واتخاذ قرار نحوها، وبالتالى 

لتلميذ بنفسه وتطوير أدائه الذهنى، نحو ثقة ا
والتواصل باستخدام لغة العلوم من رموز 
ومصطلحات للتعبير عن أفكاره ونقلها لآلخرين 

وتساعده أيضًا على المرونة فى التفكير ووعيه 
 بالعمليات اإلدراكية ونتائج أعماله.

ونظرًا ألهمية الحس العلمى فقد اهتمت      
ته فى المرحلة العديد من الدراسات بتنمي

إيمان اإلعدادية ومن هذه الدراسات دراسة 
التى هدفت إلى تعرف فعالية ( 9000محمود )

برنامج مقترح فى العلوم قائم على تكامل بعض 
 ىالنظريات المعرفية لتنمية الحس العلم

طالب المرحلة  ىوالدافعية لإلنجاز لد
 Kristen et al.,  (2011)اإلعدادية، ودراسة

إلى تعرف أثر استخدام نموذج  التى هدفت
 ىتدريسى قائم على ممارسة االستقصاء العلم

فى تنمية الحس العلمى لدى تالميذ المرحلة 
( 9003هبة الله محمود )اإلعدادية، ودراسة 

التى هدفت إلى تعرف مدى فاعلية توظيف 
مدخل الطرائف العلمية فى تنمية الحس العلمى 

بغزة،  لدي طالبات الصف الثامن األساسي
التى هدفت إلى ( 9002إيمان سيد )ودراسة 

تعرف فعالية استخدام الخرائط الذهنية فى 
والتحصيل فى مادة العلوم  ىتنمية الحس العلم

أسماء لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، ودراسة 
التى هدفت إلى تعرف أثر ( 9006نصار )

توظيف استراتيجية خرائط المفاهيم الرقمية فى 
س العلمى بمادة العلوم لدى طالبات تنمية الح

 الصف التاسع األساسى.

 إجراءات البحث:

 اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية:
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لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث 
ما التصورات البديلة التى يشيع : نصهالذى 

وجودها لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى 
 فى مادة العلوم؟

يد التصورات البديلة قامت الباحثة بتحد    
لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى حول 
موضوعات وحدتى "المادة وتركيبها" و"الطاقة" 

 وفقًا لإلجراءات التالية:
إعداد قائمة لتحديد المفاهيم العلمية  -0

المرتبطة بوحدتى "المادة وتركيبها" 
 و"الطاقة"

قامت الباحثة بتحليل محتوى وحدتى     
)أنت  و"الطاقة" من كتاب"المادة وتركيبها" 

والعلوم( للصف األول اإلعدادى بالفصل 
الدراسى األول وقد مرت عملية التحليل 

 بالخطوات التالية:
استهدفت عملية الهدف من التحليل:  -

التحليل تحديد المفاهيم العلمية الرئيسة 
والفرعية المتضمنة فى وحدتى "المادة 
 وتركيبها" و"الطاقة" للمساعدة فى تحديد

مفاهيم وأهداف كل درس وترتيب األفكار 
وفقًا الستراتيجية دروس الفروض 
والتجارب، ووضع اختبار التصورات 

 البديلة.

تتمثل عينة التحليل فى  عينة التحليل: -
وحدتى "المادة وتركيبها" و"الطاقة" من 

كتاب )العلوم( للصف األول اإلعدادى 
 األول. ىبالفصل الدراس

ى المفاهيم العلمية تتمثل ف فئة التحليل: -
 المتواجدة بالوحدتين.

استخدمت الباحثة الكلمة  وحدة التحليل: -
 كوحدة لتحليل المحتوى.

وللتأكد من موضوعية عملية التحليل، فقد 
 قامت الباحثة بما يلى: 

 مجموعة من  ىعرض القائمة عل
المتخصصين فى المناهج  المحكمين

وطرق التدريس، وبعض معلمى العلوم 
حكم على مدى صحة قائمة بهدف ال

المفاهيم العلمية، وقد اتفقت اآلراء على 
 أن قائمة المفاهيم العلمية صحيحة علميًا.

 :حساب ثبات التحليل 

قد قامت الباحثة بإجراء التحليل مرتين 
بفاصل زمنى قدره ثالثة أسابيع وذلك 
بقصد تقليل عامل التذكر مما يحقق ثبات 

م معادلة عملية التحليل، وقد تم استخدا
( لحساب نسبة االتفاق بين هولستى)

 أجرتها الباحثة وهى: ىعمليتى التحليل الت
 عدد مرات االتفاق

 111×                    نسبة االتفاق = 
 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف

وباستتتخدام المعادلتتة الستتابقة بلتتا معامتتل الثبتتات 
( ممتتتا %55بالنستتتبة للتحليلتتتين األول والثتتتانى )

                                                           
 ( 1ملحق) 
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درجة عالية من الصدق  ىيعني أن التحليل عل
 والثبات.

وقد توصلت الباحثة نتيجة لتحليل المحتوى إلى 
احتواء وحدتى "المادة وتركيبها" و"الطاقة" على 

 –الكثافة  –ثالثة مفاهيم رئيسة وهى: "المادة 
الطاقة" يندرج تحتها عدد من المفاهيم 

 .الفرعية
على مجموعة تطبيق دراسة استطالعية  -9

من التالميذ بالصف األول اإلعدادى من 
 خالل ما يلى:

للكشف عن  اعداد اختبار تشخيصى -أ
التصورات البديلة قامت الباحثة بإعداد 
اختبار تشخيصى؛ لتحديد التصورات 
البديلة حول المفاهيم العلمية بوحدتى 
"المادة وتركيبها" و"الطاقة"، وتم اعداد 

صورات البديلة االختبار التشخيصى للت
 وفقًا للخطوات التالية:

 تحديد الهدف من االختبار: -

هدف هذا االختبار إلى الكشف عن التصورات 
البديلة األكثر شيوعًا لدى عينة من تلميذات 
الصف األول اإلعدادى حول بعض المفاهيم 
العلمية المتضمنة بالوحدتين السابقتين من 

 كتاب العلوم.
 تحديد نوع االختبار: -

 ارت الباحثة االختبارات المقالية.اخت

                                                           
 ( 2ملحق) 
 ( 3ملحق) 

 صياغة مفردات االختبار: -

قامت الباحثة بصياغة مفردات االختبار 
 من نوع األسئلة المقالية مفتوحة النهاية. 

 بناء االختبار: -

تحديد نوع األسئلة، وكيفية  ىبناءًا عل    
صياغتها، أعدت الباحثة اختبارًا للكشف عن 

من سؤال ( 46التصورات البديلة مكون من )
نوع األسئلة مفتوحة النهاية وترك عدد من 
األسطر الخالية بعد كل سؤال لتكتب فيه 

 التلميذة إجابتها والسبب العلمى لهذه اإلجابة.
تطبيق االختبار التشخيصى لتحديد   -ب

التصورات البديلة: قامت الباحثة بتطبيق 
االختبار التشخيصى على مجموعة من 

عدادى، وقد بلا تلميذات الصف األول اإل
والالتي لم يسبق لهن  تلميذة (41عددهم )

دراسة الوحدتين خالل الفصل الدراسي 
، وقد قدمت 2116/2112األول لعام 

إجابات التلميذات على هذا االختبار دلياًل 
واضحًا على وجود تصورات بديلة لدى 

 التلميذات حول مفاهيم وحدتى الدراسة.

مجموعة مع  عقد المقابالت الشخصية -ج
من التلميذات لتحديد التصورات البديلة 
الشائعة حول مفاهيم الوحدتين: قامت الباحثة 

مع مجموعة من  بعقد مقابالت شخصية
تلميذات الصف األول اإلعدادى وذلك للتأكد 
من وجود تصورات بديلة حول المفاهيم 

                                                           
 ( 4ملحق) 
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العلمية المرتبطة بوحدتى "المادة وتركيبها" 
استهم لها، حيث بدأت و"الطاقة" وذلك قبل در 

المقابلة بسؤال مفتوح )نفس أسئلة االختبار 
التشخيصى( وإتاحة الفرصة للتلميذات 
للتحدث بحرية، ومتابعة ما سيؤدى اليه 
تفكيرهم من استنتاجات وتبريرات، وتم تسجيل 
هذه المقابالت وتحليلها حيث تبين وجود 
العديد من التصورات البديلة لبعض هذه 

 يهن.المفاهيم لد
وفى ضوء نتائج كاًل من االختبار التشخيصى 
والمقابلة الشخصية تم رصد التصورات 

 عن مفاهيم وحدتى البحث. البديلة
لإلجابة عن السؤالين الثانى والثالث من  -

أسئلة البحث الذى نصهما بالترتيب كما 
 يلى:

  ما فعالية استراتيجية دروس الفروض
لة والتجارب فى تصويب التصورات البدي

لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى فى 
 مادة العلوم؟

  ما فعالية استراتيجية دروس الفروض
والتجارب فى تنمية الحس العلمي لدى 

 تالميذ الصف األول اإلعدادى؟

 قامت الباحثة بإعداد ما يلى:
 أوالً: إعداد دليل المعلم:

تم إعداد دليل المعلم لتوضيح كيفية     
رستين وفق استراتيجية تدريس الوحدتين الدا

                                                           
 ( 5ملحق) 

دروس الفروض والتجارب، وقد روعى عند 
 إعداد دليل المعلم ما يلى:

صياغة األهداف فى بداية كل درس  -
بصورة إجرائية سلوكية يمكن قياسها 

 وتساعد على تنمية متغيرات البحث.

عرض الوسائل التعليمية المناسبة  -
للمحتوى العلمى ومستوى تالميذ الصف 

 .األول اإلعدادى

تحديد المفاهيم العلمية المراد تعلمها من  -
 خالل الدرس.

تحديد التصورات البديلة والتى تم الكشف  -
عنها من خالل االختبار التشخيصى لكل 

 درس من الدروس.

تنوع أساليب التقويم ومنها التقويم المرحلى  -
والذى يتم أثناء كل خطوة من خطوات 
الدرس، والتقويم التكوينى بعد كل درس 

 اشتمل دليل المعلم على ما يلى: وقد

 المقدمة: -0

وهى تتضمن الفلسفة التى تقوم عليها          
استراتيجية دروس الفروض والتجارب 

 المستخدمة أثناء التدريس وخطواته.
 توجيهات عامة للمعلم: -2

وهى تتضمن مجموعة من اإلرشادات     
ى ينبغى على المعلم مراعاتها والتوجيهات الت

باستخدام استراتيجية دروس التدريس عند
 الفروض والتجارب.
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 األهداف العامة للوحدتين: -3

وهى تتضمن مجموعة من األهداف     
 العامة للوحدتين المعرفية والمهارية والوجدانية.

 الدروس المتضمنة بالوحدتين: -4

تم تقديم الدروس التى تتضمنها الوحدتان     
 وعدد الفترات لكل درس من الدروس.

 لوحدتين:مراجع ا -5

تضمن دليل المعلم بعض المراجع التى     
يستعين بها إلثراء المادة العلمية ويزود 

 التالميذ بها لالستفادة منها.
 تم عرض الدليل على مجموعة من المحكمين

 وذلك للحكم عليه من حيث:
 مناسبة األهداف لكل درس. -

 الدقة العلمية لمحتوى دليل المعلم. -

 دليل المعلم.الدقة اللغوية لمحتوى  -

خطوات التدريس باستخدام استراتيجية  -
 دروس الفروض والتجارب.

مدي وضوح دور المعلم أثناء التدريس  -
باستخدام استراتيجة دروس الفروض 

 والتجارب.

وقد أكد السادة المحكمون على صالحية       
 لالستخدام. دليل المعلم

 
 

                                                           
 ( 1ملحق) 
 ( 6ملحق) 

 ثانياً: إعداد كراسة نشاط التلميذ

اسة نشاط التلميذ بحيث تتضمن تم إعداد كر 
األنشطة المرتبطة بدروس الوحدتين وفقًا 
لخطوات استراتيجة دروس الفروض والتجارب، 
وتم عرضها على مجموعة من المحكمين وذلك 
للحكم عليها من حيث مدى ارتباطها بدليل 
المعلم، ووفقًا لخطوات استراتيجية دروس 

مون الفروض والتجارب، وقد أكد السادة المحك
 على صالحية كراسة نشاط التلميذ

 لالستخدام.
 أدوات البحث ثالثاً: إعداد

 اختبار التصورات البديلة: -0

تم إعداد اختبار التصورات البديلة وفقًا     
 للخطوات التالية:

 الهدف من االختبار: -

لية عاالتعرف على ف ىهدف هذا االختبار إل
 التدريس باستخدام استراتيجية دروس الفروض
والتجارب فى تصويب التصورات البديلة 
المرتبطة بوحدتى "المادة وتركيبها" و"الطاقة" 

 لدى تلميذات الصف األول اإلعدادى.
 تحديد نوع االختبار: -

اختارت الباحثة االختبارات الموضوعية ثنائية 
 الشق.

 
 
 صياغة مفردات االختبار: -

                                                           
 ( 2ملحق) 
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قامت الباحثة بصياغة مفردات االختبار 
تيار من متعدد" المكونة على نمط "االخ

من أربعة بدائل، وذلك من خالل ما 
توصلت اليه الدراسات السابقة من 
تصورات التالميذ عن المفاهيم العلمية، 
والتصورات البديلة التي تم رصدها من 
خالل االختبار التشخيصى وجلسات 
المقابلة الشخصية التي ذكرت سابقًا، وقد 

 روعى فيها ما يلي:
 ىردة من مفردات االختبار إلتقسيم كل مف 

شقين، حيث يتضمن الشق األول مقدمة 
يتبعها أربعة بدائل، أما الشق الثانى يحوى 
 أربعة أسباب محتملة لتفسير الشق األول.

 .صياغة السؤال بصورة واضحة للتالميذ 

  تكون البدائل األربعة مرتبطة بأصل
 السؤال.

  البدائل واألسباب تمثل أفكار وتصورات
ميذ التى تم التعرف عليها من خالل التال

 االختبار التشخيصى.

  ال تحتوى البدائل واألسباب على كلمات
 موحية لإلجابة.

  البدائل األربعة جميعها قد تمثل تصورات
التالميذ عن المفاهيم العلمية، ولكن يوجد 
بديل واحد فقط يعبر عن التصور األكثر 

 دقة من الناحية العلمية.

 جميعها قد تحتمل تفسير  األسباب األربعة
الشق األول، ولكن يوجد سبب واحد فقط 

يمثل السبب األكثر دقة من الناحية 
 العلمية.

 إعداد االختبار: -
بناءًا علي تحديد نوع األسئلة، وكيفية     

صياغتها أعدت الباحثة اختبار التصورات 
( مفردة 32البديلة في مادة العلوم يتكون من )

متعدد، وقد راعت من نوع االختيار من 
الباحثة عند اعداد االختبار األهمية النسبية 

ضوء المحكات الخاصة بكم  ىللموضوعات ف
 .المادة العلمية، والزمن الالزم لتدريسها

 صياغة تعليمات االختبار: -
قامت الباحثة بصياغة تعليمات االختبار 
فى صورة سهلة وواضحة ليسهل فهمها، 

ات أن وقد ُروعى عند صياغة التعليم
 توضح ما يلى:

 عدد أسئلة االختبار. -1

 زمن اإلجابة عن االختبار. -2

 اختر إجابة واحدة فقط لكل سؤال. -3

مثااًل يوضح طريقة اإلجابة على  -4
أسئلة االختبار مما يساهم فى تجنب 
أى غموض من قبل التلميذات أثناء 

 اإلجابة فى ورقة اإلجابة.

 
 
 

 إعداد مفتاح تصحيح االختبار: -
تبار التصورات البديلة فى بعد بناء اخ

صورته المبدئية تم إعداد مفتاح التصحيح 
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موضح به رقم السؤال ورقم البديل 
الصحيح على أن يتم تصحيح كل سؤال 
بإعطاء التلميذة درجة واحدة على اإلجابة 

اإلجابة  ىالصحيحة، ويعطى صفرًا عل
الخطأ، وفى نهاية التصحيح يتم تقدير 

( 64والتى بلغت )الدرجة الكلية لالختبار 
 درجة.

 صدق االختبار -

للتأكد من صدق االختبار تم عرضه فى 
( مفردة على 32صورته األولية والتى تبلا )

فى مجال المناهج  مجموعة من المحكمين
وطرق تدريس العلوم، وذلك للحكم على مدى 
شمول األسئلة، ومدى مناسبتها للمحتوى 
ولتالميذ الصف األول اإلعدادى، ودقة 

اغتها، وقد أبدى السادة المحكمون بعض صي
التعديالت التى أخذت فى االعتبار عند إعداد 
الصورة النهائية مثل إعادة صياغة بعض 

 األسئلة، وتعديل بعض البدائل.

 التجربة االستطالعية لالختبار: -

 لميذاتتم تطبيق االختبار على عينة  من ت
الصف األول اإلعدادى بمدرسة برج نور 

عدادية بنات التابعة إلدارة أجا الحمص اإل
( 35التعليمية بمحافظة الدقهلية وعددهم )

 تلميذة، وذلك بغرض: 
حساب صدق التكوين الفرضى )االتساق  -0

 الداخلى(:

                                                           
 ( 1ملحق) 

لتحديد صدق التكوين الفرضى     
تم حساب  الختبار التصورات البديلة

درجة كل مفردة بالدرجة  ارتباط معامالت
إليه، وجاءت  الكلية للبعد الذى تنتمى
 ى:التال ولالنتائج كما هى مبينة بالجد



(: قيم معامالت ارتباط درجة كل مفردة من مفردات اختبار التصورات البديلة بالدرجة 0جدول )
 الكلية للبعد المنتمية إليه

رقم  الموضوعات
 المفردة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم  الموضوعات
 المفردة

معامل 
 االرتباط

 مستوى 
 الداللة

الموضوع األول: 
 المادة

2 02290 0202 

تابع الموضوع 
 الثاني: الكثافة

4 02126 0200 

غير  02069 3
 0200 02220 5 دالة

6 02319 0202 2 02100 0200 
5 02292 0202 00 02662 0200 
12 02206 0202 02 02636 0200 

غير  0202 13
 0200 02229 06 دالة

12 02626 0200 93 02222 0200 
01 02209 0200 

الموضوع الثالث: 
 الطاقة

1 02322 0202 
02 02266 0200 00 02293 0202 
99 02623 0200 02 02122 0200 
92 02221 0200 90 02126 0200 
96 02262 0200 90 02111 0200 
91 02202 0200 92 02202 0200 
92 02622 0200 92 02229 0200 
39 02291 0200 30 02292 0200 

الموضوع الثاني: 
 الكثافة

0 02123 0200 30 02206 0200 

 
 

معامالت جميع أن يتضح من الجدول السابق 
عند مستوى موجبة ودالة، بعضها  االرتباط
عدًا  ،1011وبعضها عند مستوى ، 1015

جاءت حيث (، 13) (،3المفردات رقم )

بها غير دالة معامالت االرتباط الخاصة 
 احصائيًا، ومن ثم سيتم حذفها.

كما تم حساب معامالت ارتباط موضوعات 
اختبار التصورات البديلة بالدرجة الكلية 

 لالختبار كما هو موضح بالجدول التالى:



 (: معامالت ارتباط موضوعات اختبار التصورات البديلة بالدرجة الكلية لالختبار9جدول )
 مستوى الداللة معامل االرتباط ات البديلةموضوعات اختبار التصور 

 1011 10224 الموضوع األول: المادة
 1011 1062 الموضوع الثاني: الكثافة
 1011 10622 الموضوع الثالث: الطاقة

معامالت جميع أن  يتضح من الجدول السابق
االرتباط موجبة وذات داللة إحصائية عند 

مما يدل على صدق  1011مستوى داللة
 ختبار التصورات البديلة.ال ىتساق الداخلاال

 حساب ثبات االختبار -9

تم حساب ثبات االختبار باستخدام معادلة     
 والدرجة الكليةألفا كرونباخ ألبعاد االختبار 
 ى:كما هو موضح بالجدول التال

 (: معامالت الثبات ألفا لالختبار3جدول )
 قيمة ألفا عدد المفردات موضوعات اختبار التصورات البديلة

 10252 13 الموضوع األول: المادة
 10245 2 الموضوع الثاني: الكثافة
 10222 5 الموضوع الثالث: الطاقة

 10221 31 االختبار ككل
أن معامالت  يتضح من الجدول السابق 

الثبات ألبعاد االختبار جاءت فى المدى 
(، وهى قيم ثبات مقبولة، 10222 – 10252)
، 10221الختبار ككل جاء معامل الثبات = ول

مة االختبار ألغراض ءمما يدل على مال
 البحث. 

 
 
 حساب زمن االختبار: -3

تم حساب الزمن الالزم لإلجابة عن     
االختبار بتسجيل الزمن الذى استغرقته كل 
تلميذة فى عينة البحث االستطالعية إلنهاء 
اإلجابة عن مفردات االختبار ثم حساب 

ط مجموع تلك األزمنة، فيكون الزمن متوس

المناسب النتهاء جميع التلميذات من االجابة 
 ( دقيقة.31عن مفردات االختبار هو )

حساب معامالت السهولة والصعوبة  -4
 والتمييز:

تم حساب معامالت السهولة والصعوبة     
-102وتراوحت المعامالت ما بين ) ،لالختبار

ن ثم سيتم مو ( 13عدا المفردة رقم )(، 102
هذه القيم في حدود المدى المسموح حذفها، و 

به لقبول المفردة وتضمينها في االختبار، وقد 
تم حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار 

وهي قيم  (105-104وقد تراوحت ما بين )
 مقبولة.

 الصورة النهائية لالختبار: -

                                                           
 ( 2ملحق) 
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بلا عدد مفردات اختبار التصورات البديلة     
( مفردة، والجدول 31) النهائيةفى صورته 

التالى يوضح مواصفات اختبار التصورات 
 البديلة:
 (: مواصفات اختبار التصورات البديلة2جدول )

أرقام  الموضوع
 األسئلة

العدد 
الكلي 
 لألسئلة

النسبة 
 المئوية

، 2، 5، 2 المادة
11 ،15 ،
16 ،12 ،
21 ،22 ،
24 ،26 ،
22 ،31 

13 430333% 

، 4 ،3، 1 الكثافة
6 ،11 ،
13 ،14 ،

21 

2 260666% 

، 5، 2 الطاقة
12 ،12 ،
15 ،23 ،
25 ،22 ،

25 

5 31% 

 %111 31 المجموع
 مقياس الحس العلمى -9

تم اعداد مقياس الحس العلمى وفقًا     
 للخطوات التالية:

 تحديد الهدف من المقياس: -

، بهدف ىتم إعداد مقياس الحس العلم
يذات تلم ىقياس أبعاد الحس العلمى لد

وذلك قبل  ،ىالصف األول اإلعداد
التدريس باستخدام استراتيجية دروس 
الفروض والتجارب وبعدها لمعرفة مدى 

 فعاليتها فى تنمية الحس العلمى.
 تحديد أبعاد المقياس:  -

                                                           
 ( 5ملحق) 

 ىتم تحديد أبعاد مقياس الحس العلم      
طالع على بعض الكتابات من خالل اال
علمى، تناولت الحس ال ىواألدبيات الت

باإلضافة إلى الدراسات السابقة والبحوث التى 
)إيمان اهتمت بالحس العلمى مثل دراسة 

)هبة الله الزعيم، ، ودراسة (9000، محمود
 ىوف (9002)حياة محمد، ودراسة  (،9003

ضوء ذلك تم تحديد سبعة أبعاد للحس 
حب االستطالع  –هما: )االستمتاع  العلمى

تقديم  –التهور  التريث وعدم –المثابرة  –
 –االستعداد الدائم للتعلم  –األدلة واإلفاضة 

 احتياطات األمن واألمان(.
 صياغة مفردات المقياس: -

قامت الباحثة بصياغة مفردات المقياس     
من نوع االختيار من متعدد، حيث تكون 

( مفردة 42المقياس فى صورته األولية من )
لسبعة وتناولت المفردات أبعاد الحس العلمى ا

 وتتكون كل مفردة من:
 :وتتضمن مقدمة  مقدمة السؤال

السؤال موقف معين يحتوى على 
البيانات والمعلومات الالزمة لإلجابة 
عن السؤال والتى تساعد التلميذة على 
اختيار االستجابة المناسبة، وقد روعى 
سالمة صياغة المفردات وارتباطها 
بالبعد الخاص بها ومناسبتها لتلميذات 

 صف األول اإلعدادى.ال

                                                           
 (11ق )ملح 
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 :تلى مقدمة كل سؤال  بدائل اإلجابة
أربعة بدائل، واألربعة بدائل صحيحة، 
وقد روعى فى صياغة البدائل تجانس 
االستجابات مع بعضها ومع مقدمة 

 السؤال.

 صياغة تعليمات المقياس: -
تم صياغة تعليمات المقياس فى صورة     

وعى بها الدقة والبساطة والوضوح سهلة رُ 
، تلميذاتضمنت البيانات الشخصية للت

والهدف من المقياس، ثم مجموعة من 
 التعليمات تبين كيفية اإلجابة على المقياس.

 
 
 
 
 التأكد من صدق المقياس: -

للتأكد من مدى صالحية المقياس      
وصدقه تم عرضه فى صورته األولية على 

وذلك إلبداء الرأى  مجموعة من المحكمين
 فيما يلى:

  صياغة تعليمات المقياس.وضوح 

  مناسبة المقياس لقياس ما وضع من
 أجله.

  مالءمة الصياغة اللفظية لعبارات
 المقياس.

                                                           
 ( 1ملحق) 

  المقياس لتالميذ الصف  ى مالءمة مستو
 األول اإلعدادى.

 .صدق عبارات المقياس 

وقد أبدى السادة المحكمون بعض اآلراء        
فى صياغة بعض العبارات وقامت الباحثة 

التعديالت المطلوبة فى ضوء آراء بإجراء 
 السادة المحكمين.

 التجربة اإلستطالعية للمقياس: -

تم تطبيق المقياس على نفس العينة التي     
ُطبق عليها اختبار التصورات البديلة وذلك 

 بهدف:
حساب صدق التكوين الفرضى )االتساق  -0

 الداخلى(:

لتحديد صدق التكوين الفرضى لمقياس     
تم حساب معامالت ارتباط الحس العلمى 

درجة كل مفردة بالدرجة الكلية للبعد الذى 
تنتمى إليه، وجاءت النتائج كما هى مبينة 

 بالجداول التالية:



(: قيم معامالت ارتباط درجة كل مفردة من مفردات مقياس الحس العلمى بالدرجة 2جدول )
 الكلية للبعد المنتمية إليه

رقم  األبعاد
 المفردة

معامل 
 رتباطاال 

مستوى 
 الداللة

رقم  األبعاد
 المفردة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 االستمتاع

 غير دالة 02393 1
تقديم األدلة تابع 

 واالفاضة

14 02226 0200 
4 02221 0200 31 02129 0200 
11 02220 0200 32 02609 0200 
15 02606 0200 

االستعداد الدائم 
 للتعلم

00 02222 0200 
22 02222 0200 06 02229 0200 
25 02222 0200 91 02101 0200 
35 02362 0202 36 02622 0200 

 المثابرة

 0200 02223 29 غير دالة 02303 2
09 02202 0200 

 التريث

2 02262 0200 
01 02229 0200 02 02322 0200 
92 0221 0200 90 026 0200 
30 02262 0200 93 02662 0200 
32 02196 0200 33 02212 0200 

 
حب 

 االستطالع

 0200 0222 20 غير دالة 02021 1
03 02223 0200 

احتياطات 
 األمن واألمان

3 02311 0202 
90 0223 0200 6 02632 0200 
92 02222 0200 02 02612 0200 
92 02222 0200 96 02222 0200 
39 02222 0200 32 02220 0200 

ديم األدلة تق
 فاضةواال

9 02122 0200 32 02266 0200 
2 02202 0200 20 02299 0200 

معامالت جميع أن  يتضح من الجدول السابق
عند مستوى موجبة ودالة، بعضها االرتباط 

عدًا  ،1011وبعضها عند مستوى ، 1015
جاءت معامالت  (2)(،2(،)1المفردات رقم )

احصائيًا، ومن  االرتباط الخاصة بها غير دالة
 ثم سيتم حذفها.

حساب معامل ارتباط درجة كل بعد كما تم 
من أبعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقياس 

 والجدول التالى يوضح ذلك: 
 



 (: معامالت ارتباط أبعاد مقياس الحس العلمى بالدرجة الكلية للمقياس6جدول )
 لةمستوى الدال  معامل االرتباط أبعاد مقياس الحس العلمي

 1015 10422 االستمتاع
 1011 10242 المثابرة

 1011 10665 حب االستطالع
 1011 10223 اتقديم األدلة واإلفاضة
 1011 10216 االستعداد الدائم للتعلم

 1011 10215 التريث
 1011 10263 احتياطات األمن واألمان

يتضح أن معامالت  من الجدول السابق: 
، بعضها لة إحصائيةاالرتباط موجبة وذات دال

، وبعضها عند مستوى 1015عند مستوى 
مما يدل على صدق االتساق الداخلى  1011

 لمقياس الحس العلمى.

 حساب ثبات المقياس: -2

تم حساب ثبات مقياس الحس العلمى     
باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ألبعاد المقياس 
والدرجة الكلية كما هو موضح بالجدول 

 التالى: 
 (: معامالت الثبات ألفا لمقياس الحس العلمى2) جدول

 معامل الثبات ألفا عدد المفردات أبعاد مقياس الحس العلمي
 1063 6 االستمتاع
 10225 5 المثابرة

 10665 5 حب االستطالع
 10255 5 تقديم األدلة واإلفاضة
 10612 5 االستعداد الدائم للتعلم

 1065 6 التريث
 1026 2 ماناحتياطات األمن واأل
 10515 35 المقياس ككل
أن معامالت  يتضح من الجدول السابق

الثبات ألبعاد المقياس جاءت فى المدى 
(، وهى قيم ثبات مقبولة، 1026 – 1063)

وللمقياس ككل جاء معامل الثبات = 
، مما يدل على مالئمة المقياس 10515

 ألغراض البحث.
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 الصورة النهائية للمقياس: -

لمقياس على درجة عالية من أصبح ا    
الصدق والثبات وصالح للتطبيق، حيث بلا 

للمقياس فى صورتها  عدد المفردات المكونة
( مفردة، كما هو موضح 35من ) النهائية

 بالجدول التالى:
 (: مواصفات الحس العلمي1جدول )

أرقام  البعد
 األسئلة

العدد 
الكلي 
 لألسئلة

النسبة 
 المئوية

، 2، 3 االستمتاع
12 ،15 ،
26 ،32 

6 15032% 

، 15، 5 المثابرة
21 ،22 ،

36 

5 12022% 

حب 
 االستطالع

11 ،12 ،
22 ،24 ،

25 

5 12022% 

، 14، 4 التريث
12 ،21 ،
31 ،32 

6 15032% 

تقديم األدلة 
 واإلفاضة

1 ،6 ،
11 ،22 ،

35 

5 12022% 

االستعداد 
 الدائم للتعلم

2 ،13 ،
25 ،33 ،

35 

5 12022% 

احتياطات 
من األ

 واألمان

2 ،5 ،
16 ،23 ،
31 ،34 ،

32 

2 12054% 

 %111 35 المجموع
 
 

 تصحيح المقياس: -

                                                           
 ( 11ملحق) 

اعتمدت الباحثة فى تصحيح مقياس 
الحس العلمى على التدرج فى بدائل 
المقياس إلى أربعة مستويات بحسب مدى 
قرب االستجابة من مدى نمو أبعاد الحس 
العلمى لدى التلميذة؛ لتحديد استجابة كل 

ذة نحو مواقف المقياس، وذلك من تلمي
خالل اعطاء أربع درجات للبديل األقرب 
للحس العلمى وثالث درجات لالستجابة 
األقل، ودرجتان لالستجابة البعيدة عن 
الحس العلمى، ودرجة واحدة لالستجابة 
األكثر بعدًا عن الحس العلمى، بحيث تقل 
الدرجات درجة واحدة لكل بديل حسب 

 لعلمى.بعدها عن الحس ا

 اجرات التطبيق: -

 تحديد عينة البحث: -1

لتحديد عينة البحث قامت الباحثة 
 قامت الباحثة بالخطوات التالية:

الدكتور أحمد زويل  ةتم اختيار مدرس -
اإلعدادية بنات، ومدرسة السيدة خديجة 
اإلعدادية بنات التابعتين إلدراة شرق 

 المنصورة التعليمية محافظة الدقهلية.

ل من مدير مدرسة تمت مخاطبة ك -
الدكتور أحمد زويل اإلعدادية بنات 
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رسميًا، ومديرة مدرسة السيدة خديجة 
 اإلعدادية بنات.

شملت العينة فصلين بواقع فصل من كل  -
مدرسة تم اختيارها عشوائيًا من بين 
فصول المدرستين، وبلا حجم العينة 

( تلميذة موزعون على 22بشكلها النهائى )
تلميذة يمثلون ( 41النحو التالى: )

المجموعة التجريبية بمدرسة الدكتور أحمد 
( تلميذة 36زويل اإلعدادية بنات، و)

يمثلون المجموعة الضابطة بمدرسة السيدة 
خديجة اإلعدادية بنات، كما هو موضح 

 بالجدول التالى:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أعداد عينة البحث وتوزيعها على (: 2جدول )
 المجموعات

تالميذ  عدد الفصل المجموعة
 الفصل

 المجموعة التجريبية
)مدرسة الدكتور أحمد 
 زويل اإلعدادية بنات(

0/09 20 

 المجموعة الضابطة
)مدرسة السيدة خديجة 

 اإلعدادية بنات(

0/6 36 

 22 فصلين المجموع
 

 التطبيق القبلى ألدوات البحث: -9

تم تطبيق أدوات البحث )اختبار     
لعلمى( مقياس الحس ا -التصورات البديلة

المجموعتين التجريبية والضابطة  ميذاتعلى تل
قبليًا بهدف التأكد من تكافؤ المجموعتين، 
والنتائج التالية توضح نتائج االختبارات 

 القبلية:
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المجموعة التجريبية  درجات طىمتوس بين للفروق  اإلحصائية ت" وداللتها" قيمة(: 00جدول )

 د اختبار التصورات البديلة والدرجة الكلية له قبلياً أبعا ىف الضابطة والمجموعة

 المتوسط ن المجموعة أبعاد االختبار 
االنحراف 
 قيمة )ت( المعياري 

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 المادة
 20234 11022 41 التجريبية

 غير دالة 25 10541
 20615 5025 36 الضابطة

 الكثافة
 20223 505 41 التجريبية

 غير دالة 25 10425
 10554 5015 36 الضابطة

 الطاقة
 20434 4052 41 التجريبية

 غير دالة 25 1012
 10323 5042 36 الضابطة

 الدرجة الكلية
 50262 2101 41 التجريبية

 غير دالة 25 1051
 30236 21056 36 الضابطة

المجموعة  ى درجاتمتوسط بين للفروق  اإلحصائية وداللتها (: قيمة "ت" 00جدول )
 مقياس الحس العلمى والدرجة الكلية له قبلياً  فى الضابطة التجريبية والمجموعة

االنحراف  المتوسط ن المجموعة الحس العلمي أبعاد مقياس
درجات  قيمة )ت( المعياري 

 الحرية
مستوى 
 الداللة

 10562 2025 36 الضابطة غير دالة 25 10212 10115 2062 41 التجريبية االستمتاع

 10225 2011 36 الضابطة غير دالة 25 10553 10213 6023 41 التجريبية المثابرة

 10461 6025 36 الضابطة غير دالة 25 10215 10561 6052 41 التجريبية حب االستطالع

 10132 2044 36 الضابطة غير دالة 25 10252 1051 2025 41 التجريبية تقديم األدلة واإلفاضة

 10122 2013 36 الضابطة غير دالة 25 10612 10545 2035 41 التجريبية االستعداد الدائم للتعلم

 10342 2023 36 الضابطة غير دالة 25 10441 10162 2021 41 التجريبية التريث

 10354 5 36 الضابطة غير دالة 25 10322 10215 5012 41 التجريبية احتياطات األمن واألمان

 30662 52042 36 الضابطة غير دالة 25 10462 30122 53056 41 التجريبية الدرجة الكلية للمقياس
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 أن (11( و)11يتضح من الجدولين السابقين )

 عدم، مما يشير لإحصائًيا دالة قيم "ت" غير

 درجات متوسطى بين إحصائًيا دالة فروق  وجود

فى  الضابطةريبية و المجموعتين التجتلميذات 
اختبار التصورات البديلة، ومقياس الحس 

تكافؤ  إلى يشير ، وهذافى القياس القبلى العلمى
 أدوات فى التجريبية والضابطة المجموعتين

 . الدراسة
 تدريس الوحدتين: -3

قبل إجراء التجربة قامت الباحثة بمقابلة     
التى تقوم بالتدريس لفصل  معلمة العلوم
لتجريبية بغرض تعريفها بموضوع المجموعة ا

البحث، والفلسفة القائمة عليه، وخطوات 
التدريس باستخدام استراتيجية دروس الفروض 
والتجارب، كما تم تزويدها بنسخة من دليل 
المعلم والموضح به كيفية تدريس الوحدتين 
باستخدام استراتيجية دروس الفروض 
والتجارب، كما أوضحت الباحثة للمعلمة دور 
كل من المعلم والمتعلم أثناء عملية التعلم مع 

إلى مجموعات متعاونة  التلميذاتمراعاة تقسيم 
وتشجيعهم على إجراء األنشطة وتسجيل 
مالحظاتهم، كما حرصت الباحثة على 
 حضور حصص العلوم مع المعلمة أثناء فترة
التطبيق، أما معلمة المجموعة الضابطة فقد 

                                                           
  أ: منال لطفى السيد معلم علوم أول )أ( بمدرسة

 الدكتور أحمد زويل اإلعدادية بنات

متبعة فى المدارس، قامت بالتدريس بالطريقة ال
وقد استغرق تدريس الوحدتين من 

م بمعدل 31/11/2112 -م23/5/2112
فترتين أسبوعيًا حيث تستغرق الفترة ساعة 

 ونصف.
 التطبيق البعدى ألدوات البحث: -4

بعد االنتهاء من تدريس الوحدتين تم     
تطبيق أدوات البحث بعديًا على تلميذات 

على نحو ما المجموعتين التجريبية والضابطة 
تم قبل التدريس، وقد تم التصحيح وتحليل 

 البيانات إحصائيًا.
 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها:

فيما يلى عرض ألهم النتائج التى تم التوصل 
إليها لإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من 

 صحة فروضه.
 أوالً: النتائج الخاصة بالتصورات البديلة 

من أسئلة البحث  لإلجابة عن السؤال األول
 والذى نص على:

ما التصورات البديلة التي يشيع وجودها  -
لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى فى 

 مادة العلوم؟

قامت الباحثة باختبار الفرض األول الذى نص 
توجد تصورات بديلة عن المفاهيم "على أنه 

العلمية المتضمنة بوحدتى "المادة وتركيبها" 
 .الصف األول اإلعدادى" و"الطاقة" لدى تالميذ

والختبار صحة الفرض األول قامت الباحثة 
بتطبيق االختبار التشخيصى على مجموعة من 
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تلميذات الصف األول اإلعدادى والتى تكونت 
فى محتوى وحدتى "المادة  تلميذة (41من )

وتركيبها" و"الطاقة" خالل الفصل الدراسى 
، وقد قدمت إجابات م2116/2112األول لعام 

التلميذات على هذا االختبار دلياًل واضحًا على 
وجود تصورات بديلة لديهم حول مفاهيم وحدتى 

 الدراسة.
مع  كما قامت الباحثة بعقد مقابالت شخصية

مجموعة من تلميذات الصف األول اإلعدادى 
وذلك للتأكد من وجود تصورات بديلة حول 
المفاهيم العلمية المرتبطة بوحدتى "المادة 

ها" و"الطاقة" وذلك قبل دراستهم لها، وتركيب
حيث بدأت المقابلة بسؤال مفتوح )نفس أسئلة 

( وإتاحة الفرصة للتلميذات ىاالختبار التشخيص
للتحدث بحرية، ومتابعة ما سيؤدى اليه تفكيرهم 
من استنتاجات وتبريرات، وتم تسجيل هذه 
المقابالت وتحليلها حيث تبين وجود العديد من 

 ديلة لبعض هذه المفاهيم لديهن.التصورات الب
وفي ضوء نتائج كل من االختبار التشخيصى 
والمقابلة الشخصية تم رصد التصورات البديلة 

 عن مفاهيم وحدتى الدراسة.
النسبة المئوية لتكرار شيوع حيث تراوحت 

التصورات البديلة عن المفاهيم المتضمنة فى 
وحدتى "المادة وتركيبها" و"الطاقة" ما بين 

( وهى نسبة مرتفعة تدل على 55%- 35%)
شيوع هذه التصورات البديلة بين تالميذ الصف 

 األول اإلعدادى.

ومتتتتن ثتتتتم نقبتتتتل الفتتتترض األول وهتتتتو وجتتتتتود 
تصتتتتتتورات بديلتتتتتتة عتتتتتتن المفتتتتتتاهيم العلميتتتتتتة 
المتضمنة بوحدتى "المادة وتركيبهتا" و"الطاقتة" 

 لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى.
 باختبار التصورات البديلة ثانياً: النتائج الخاصة

لإلجابة على السؤال الفرعى الثانى من     
 تساؤالت البحث والذى ينص على:

ما فعالية استراتيجية دروس الفروض  -
والتجارب فى تصويب التصورات البديلة 
لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية فى مادة 

 العلوم؟

الذى نص  الثانىقامت الباحثة بإختبار الفرض 
 ه:على أن
"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند      
( بين متوسطى درجات تالميذ 0202)ى مستو 

المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق 
البعدى الختبار التصورات البديلة لصالح 

 المجموعة التجريبية".
درجات  ىلتوضيح الفرق بين متوسط     

تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى 
بار التصورات البديلة، استخدمت الباحثة اخت

للمجموعات المستقلة، ويوضح  اختبار"ت"
الجدول التالى قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية 
للفروق بين التطبيق البعدى للمجموعة 
التجريبية والضابطة فى أبعاد اختبار التصورات 

، ويتضح ذلك من البديلة والدرجة الكلية له
 خالل الجدول التالى:



المجموعة  متوسطى درجات بين للفرق  اإلحصائية وداللتها " ت" (: قيمة 09جدول )
 فى أبعاد اختبار التصورات البديلة والدرجة الكلية له بعدياً  التجريبية والضابطة

االنحراف  المتوسط ن المجموعة أبعاد االختبار
 المعياري 

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

31044 10422 25025 41 التجريبية المادة
2 

25 1011 
 20216 12031 36 الضابطة

24021 10156 15052 41 التجريبية الكثافة
4 

25 1011 
 20125 2011 36 الضابطة

32061 10352 12025 41 التجريبية الطاقة
4 

25 1011 
 10636 5031 36 الضابطة

43062 10222 55062 41 التجريبية الدرجة الكلية
5 

25 1011 
 40322 25022 36 الضابطة
( وجتود فترق دال 12يتضح من نتائج الجتدول )
( بتتتين متوستتتطى 1011إحصتتتائيًا عنتتتد مستتتتوى )

درجتتتات المجمتتتوعتين التجريبيتتتة والضتتتابطة فتتتى 
كتتتتتتل متتتتتتن أبعتتتتتتاد )المتتتتتتادة، والكثافتتتتتتة، والطاقتتتتتتة( 
والدرجتتتتتتة الكليتتتتتتتة الختبتتتتتتار التصتتتتتتتورات البديلتتتتتتتة 

ة وبذلك يقبتل الفترض لصالح المجموعة التجريبي
 الثانى.

 الذى نص على أنه: الثوالختبار الفرض الثا
"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند     

( بين متوسطى درجات تالميذ 0202مستوى )
المجموعة التجريبية فى التطبيق القبلى 
والبعدى الختبار التصورات البديلة لصالح 

 التطبيق البعدي".

توسطى درجات لتوضيح الفرق بين م    
التطبيق القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية 
والختبار هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 

لتحديد داللة الفروق  للمجموعات المرتبطة "ت"
بين متوسطى درجات التطبيق القبلى والبعدى 
للمجموعة التجريبية فى أبعاد اختبار التصورات 

ذلك من البديلة والدرجة الكلية له، ويتضح 
 خالل الجدول التالي:

 
 
 
 
 
 



(: قيمة " ت " وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطى درجات التطبيق القبلى 03جدول )
 والبعدى للمجموعة التجريبية فى أبعاد اختبار التصورات البديلة والدرجة الكلية له

االنحراف  المتوسط ن التطبيق أبعاد االختبار
 المعياري 

ت درجا قيمة "ت"
 الحرية

مستوي 
 الداللة

 1011 41 32022 20234 11022 41 قبلي المادة
 10422 25025 بعدي

 1011 41 25065 20223 505 41 قبلي الكثافة
 10156 15052 بعدي

 1011 41 350453 20434 4052 41 قبلي الطاقة
 10352 12025 بعدي

 1011 41 450124 50262 2101 41 قبلي الدرجة الكلية
 10222 55062 بعدي

( وجود فرق دال 13يتضح من نتائج الجدول )
( بين متوسطى 1011إحصائيًا عند مستوى )

درجات التطبيق القبلى والبعدى للمجموعة 
التجريبية فى كل من أبعاد )المادة، والكثافة، 
والطاقة( والدرجة الكلية الختبار التصورات 

البعدى وبذلك يقبل البديلة لصالح التطبيق 
 الفرض الثالث.

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج        
، Tanaka et al.,  (2005)دراسة كل من

 ودراسة 
(2006) Tanaka et al.,  تفيده أحمد ، ودراسة

التي أثبتت فعالية استراتيجية دروس  (9002)
الفروض والتجارب فى تصويب التصورات 

 البديلة.
التجريبية )استراتيجية  المعالجة رتأثي قوة ولبيان

دروس الفروض والتجارب( فى تنمية أبعاد 

التصورات البديلة والدرجة الكلية له فى مقرر 
 تم حساب العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية،

 الجدول يوضحه كما وذلك، (η2)التأثير  حجم

 :التالى
(: حجم تأثير استراتيجية دروس 02جدول )

رب فى تصويب التصورات الفروض والتجا
البديلة لدى تالميذ المرحلة االعدادية فى مادة 

 العلوم
 حجم التأثير (η2 قيمة ) أبعاد التحصيل

 كبير 10522 المادة
 كبير 10556 الكثافة
 كبير 10565 الطاقة

 كبير 10523 الدرجة الكلية
أن حجم تأثير  (14يتضح من الجدول )  

لتجارب( فى )استراتيجية دروس الفروض وا
تنمية أبعاد التصورات البديلة والدرجة الكلية له 
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فى مقرر العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية 
كبير، حيث تراوحت قيم حجم التأثير من 

(02229- 02262). 
مناقشة نتائج اختبار التصورات البديلة 

 وتفسيرها:
يمكن تفسير النتيجة التى أسفرت عنها     

ستراتيجية دروس الفروض فعالية استخدام ا
 ىوالتجارب فى تصويب التصورات البديلة لد

 عينة البحث إلى ما يلى:
ساهمت استراتيجية دروس الفروض  -

والتجارب فى تصويب التصورات البديلة، 
حيث ركزت على تدعيم البناء المعرفى 

التلميذات، وهذه النتيجة توضح  ىللعلم لد
وس العالقة المباشرة بين استراتيجية در 

الفروض والتجارب ودورها فى إحداث 
التغيير المفاهيمى لدى التلميذات فى أوجه 

 التعلم المختلفة.

تعتمد استراتيجية دروس الفروض  -
والتجارب للتغيير المفاهيمى بصورة 

والتجريب؛ ألن  أساسية على المالحظة
التدريس الجيد للعلوم ال يمكن أن يتم بدون 

د على تجريب، والتجريب هنا ال يعتم
مسبقًا بل  ىتجارب تقليدية مرسومة الخط

هو مصدر للمعرفة، حيث يمارس أثناؤه 
معظم عمليات العلم األساسية  لميذاتالت

 والتكاملية.

استخدام المالحظات والتجارب إلثبات  -
صحة الفروض هى الطريقة الوحيدة 

، وذلك يؤدى ىللتوصل إلى اإلدراك العلم
 إلى تصويب التصورات البديلة.

دروس الفروض  دمت استراتيجيةق -
والتجارب دروس ممتعة وجذابة نمت لدى 
التلميذات القيام باألنشطة واألبحاث 
العلمية، والقيام بالتجارب المنزلية؛ لكى 
يزيد من استمتاعهم بالعلوم وينمى الحس 

 العلمي لديهم.  

استراتيجية دروس الفروض والتجارب  -
 غيرت شكل المعلومة التقليدى إلى شكل
أكثر فعالية وجاذبية عن طريق األنشطة 
العلمية والمناقشة التفاعلية والتجارب 
المعملية التى تقوم بها التلميذات والواردة 

درس مما يساهم فى تغيير  كل ى فى محتو 
مدركات التلميذات وعدم رضاهم عن 

 المفهوم البديل ومن ثم تصويبه.
 ثالثاً: النتائج الخاصة بمقياس الحس العلمى

لإلجابة على السؤال الفرعى الثالث من   
 تساؤالت البحث والذى ينص على:

ما فعالية استراتيجية دروس الفروض  -
لدى  ىوالتجارب فى تنمية الحس العلم

تالميذ المرحلة اإلعدادية فى مادة 
 العلوم؟

الذى نص  الرابعقامت الباحثة باختبار الفرض 
 على أنه:
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مستوى  "توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
( بين متوسطى درجات تالميذ 0202)

المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق 
البعدى لمقياس الحس العلمى لصالح 

 المجموعة التجريبية".
لتوضيح الفرق بين متوسطى درجات     

تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى 

مقياس الحس العلمى، استخدمت الباحثة 
موعات المستقلة، ويوضح للمج اختبار "ت"

الجدول التالى قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية 
للفروق بين التطبيق البعدى للمجموعة 
التجريبية والضابطة فى أبعاد مقياس الحس 

 العلمى والدرجة الكلية له.

 المجموعة التجريبية و درجات متوسطى بين للفروق  اإلحصائية وداللتها " ت " (: قيمة02جدول )

 الحس العلمى والدرجة الكلية له بعدياً مقياس  طة فىالضاب
 أبعاد مقياس
االنحراف  المتوسط ن المجموعة الحس العلمي

درجات  قيمة )ت( المعياري 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 االستمتاع
 10425 23022 41 التجريبية

420215 25 1011 
 10221 11033 36 الضابطة

 المثابرة
 10264 15053 41 التجريبية

220426 25 1011 
 20234 5052 36 الضابطة

 حب االستطالع
 10552 15051 41 التجريبية

250555 25 1011 
 10362 11056 36 الضابطة

تقديم األدلة 
 واإلفاضة

 10625 22053 41 التجريبية
240252 25 1011 

 20121 12044 36 الضابطة
االستعداد 
 الدائم للتعلم

 10212 15055 41 التجريبية
520252 25 1011 

 10145 11022 36 الضابطة

 التريث
 10164 15046 41 التجريبية

310234 25 1011 
 10122 11042 36 الضابطة

احتياطات 
 األمن واألمان

 20222 26012 41 التجريبية
310224 25 1011 

 10421 12042 36 الضابطة
الدرجة الكلية 

 للمقياس
 30132 151062 41 التجريبية

250523 25 1011 
 4021 21036 36 الضابطة

 



( وجود فرق دال 15يتضح من نتائج الجدول )
( بين متوسطى 1011إحصائيًا عند مستوى )

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى 
كل من أبعاد )االستمتاع، والمثابرة، وحب 
االستطالع، وتقديم األدلة واالفاضة، 

تعداد الدائم للتعلم، والتريث، واحتياطات واالس
األمن واألمان( والدرجة الكلية لمقياس الحس 
العلمى لصالح المجموعة التجريبية وبذلك يقبل 

 الفرض الرابع.
الذى نص  الخامسوالختبار صحة الفرض 

 على أنه:

"توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
( بين متوسطى درجات تالميذ 0202)

موعة التجريبية فى التطبيق القبلي المج
والبعدى لمقياس الحس العلمى  لصالح 

 التطبيق البعدى".
لتوضيح الفرق بين متوسطى درجات    

التطبيق القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى 
أبعاد مقياس الحس العلمي، استخدمت الباحثة 

للمجموعات المرتبطة، ويوضح  اختبار "ت"
مة "ت" وداللتها اإلحصائية الجدول التالي قي

للفروق بين التطبيق القبلى والبعدى للمجموعة 
 التجريبية فى مقياس الحس العلمى.

التجريبية  المجموعة درجات متوسطى بين للفروق  اإلحصائية وداللتها " ت " (: قيمة06جدول )
 الحس العلمى التطبيق القبلى والبعدى لمقياس  فى

 أبعاد مقياس
االنحراف  المتوسط ن التطبيق الحس العلمي

درجات  قيمة )ت( المعياري 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 1011 41 520555 10115 2062 41 قبلي االستمتاع
 10425 23022 بعدي

 10264 15053 بعدي 1011 41 510451 10213 6023 41 قبلي المثابرة
 10552 15051 بعدي 1011 41 610552 10561 6052 41 قبلي حب االستطالع
تقديم األدلة 

 واإلفاضة
 10625 22053 بعدي 1011 41 510324 1051 2025 41 قبلي

االستعداد الدائم 
 للتعلم

 10212 15055 بعدي 1011 41 220413 10545 2035 41 قبلي
 10164 15046 بعدي 1011 41 520521 10162 2021 41 قبلي التريث

ت األمن احتياطا
 واألمان

 20222 26012 بعدي 1011 41 320252 10215 5012 41 قبلي
الدرجة الكلية 

 للمقياس
 3014 151062 بعدي 1011 41 135025 30122 53056 41 قبلي

 



( وجود فرق دال 16يتضح من نتائج الجدول )
( بين متوسطى 1011إحصائيًا عند مستوى )

والبعدى للمجموعة درجات التطبيقين القبلى 
التجريبية فى كل من أبعاد )االستمتاع، 
والمثابرة، وحب االستطالع، وتقديم األدلة 
واالفاضة، واالستعداد الدائم للتعلم، والتريث، 
واحتياطات األمن واألمان( والدرجة الكلية 

لمقياس الحس العلمى لصالح التطبيق البعدى 
 وبذلك يقبل الفرض الخامس.

التجريبية  المعالجة تأثير ةقو  ولبيان   
)استراتيجية دروس الفروض والتجارب( فى 

والدرجة الكلية له فى  ىتنمية أبعاد الحس العلم
تم   مقرر العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية،

 يوضحه كما وذلك، (η2)التأثير  حجم حساب

 :التالى الجدول
لدى  ىتجارب فى تنمية الحس العلم(: حجم تأثير استراتيجية دروس الفروض وال02جدول )

 تالميذ المرحلة االعدادية فى مادة العلوم
 حجم التأثير (η2 قيمة ) ىأبعاد الحس العلم

 كبير 02222 االستمتاع
 كبير 0222 المثابرة

 كبير 02212 حب االستطالع
 كبير 02212 تقديم األدلة واإلفاضة
 كبير 02229 االستعداد الدائم للتعلم

 كبير 02211 التريث
 كبير 02229 احتياطات األمن واألمان
 كبير 02222 الدرجة الكلية للمقياس

حجم تأثير ( أن 12يتضح من الجدول )
)استراتيجية دروس الفروض والتجارب( فى 
تنمية الحس العلمي لدى تالميذ المرحلة 
االعدادية فى مادة العلوم كبير، حيث تراوحت 

 (.10522 -10555قيم حجم التأثير من )
 
 

 مناقشة نتائج الحس العلمي وتفسيرها:

أظهرت فعالية  ىويمكن تفسير النتيجة الت    
استراتيجية دروس الفروض والتجارب فى تنمية 

 الحس العلمى لدى عينة البحث إلى ما يلى:

استخدام استراتيجية دروس الفروض  -
والتجارب فى التدريس يتيح الفرصة 

األنشطة بأنفسهم  للتلميذات إلجراء وتنفيذ
مما ُينمى لديهم القدرة على تحمل 
المسئولية واالحساس بالذات مما يكسبهم 
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الثقة بالنفس وتقدير الذات واستعدادهم 
 الدائم للتعلم.

قيام التلميذات بتنفيذ األنشطة العلمية  -
بأنفسهم ُينمى لديهم الشعور بالبهجة 
والمتعة أثناء ممارسة النشاط العلمى، 

ى لديهم مراعاة قواعد األمن كذلك ُينم
 واألمان والسالمة. 

تنوع أنشطة الوحدتين والتى تخاطب أكثر  -
من حاسة وتوظف األداءات الذهنية 

عناصر ر والعمليات العقلية مع توفي
التشويق والدافعية والمتعة، وإثارة الفضول 
وحب االستطالع يساهم فى ظهور 

 .ىممارسات الحس العلم

لمقدمة إلى التلميذات الوسائل التعليمية ا -
من فيديوهات تعليمية وعروض توضيحية 
ولوحات ونماذج تعليمية كان لها دور 

 كبير فى تنمية حب االستطالع لديهم.

التدريس باستخدام استراتيجية دروس  -
الفروض والتجارب أتاح للتلميذات الفرصة 
للتفاعل والحوار والمناقشة سواء بينهم 

وبين  وبين بعضهم البعض أو بينهم
المعلمة مما ساعدهم على التريث وعدم 

دون االعتماد  التسرع فى إصدار األحكام
على مبرر فأكسبهم الدقة فى تقديم األدلة 

 القوية وتفسيرها.

تنوع التكليفات واألبحاث خلق جو من  -
االثارة واالستمتاع بدراسة مادة العلوم 

وزيادة حب االستطالع لديهم مما يجعلهم 
 العلوم.ُيفضلون مادة 

 تعليق عام على النتائج:

فى حدود  –باستعراض نتائج البحث  
عينة، وأدوات البحث، ووحدة التجريب، 

 يمكن اإلشارة إلى: -ومتغيرات البحث
وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطات  -1

تالميذ المجموعة التجريبية الذين يدرسون 
باستخدام استراتيجية دروس الفروض 

لمجموعة الضابطة والتجارب، وتالميذ ا
الذين يدرسون باستخدام الطريقة المعتادة 
فى اختبار التصورات البديلة لصالح 

 المجموعة التجريبية.
وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطات  -2

تالميذ المجموعة التجريبية الذين يدرسون 
باستخدام استراتيجية دروس الفروض 
والتجارب، وتالميذ المجموعة الضابطة 

رسون باستخدام الطريقة المعتادة الذين يد
فى مقياس الحس العلمى لصالح 

 المجموعة التجريبية.
استراتيجية دروس الفروض فعالية  -3

والتجارب فى تصويب التصورات البديلة 
فى مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة 

 اإلعدادية.
استراتيجية دروس الفروض فعالية  -4

والتجارب فى تنمية الحس العلمى لدى 
 يذ المرحلة اإلعدادية.تالم

 توصيات البحث:
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فى ضوء ما تم التوصل إليه من النتائج 
 توصى الباحثة بالتوصيات التالية:

السعى لتدريب المعلمين والمعلمات على  -1
استخدام استراتيجية دروس الفروض 
والتجارب فى التدريس عامة وتدريس 
العلوم خاصة؛ لما لها من فعالية فى 

 يلة لدى التالميذ.تصويب التصورات البد

عقد برامج ودورات تدريبية للمعلمين  -2
والموجهين لمساعدتهم على تصويب 
تصورات التالميذ البديلة وتنمية الحس 
لديهم بوجه عام والحس العلمى بوجه 

 خاص.

تطوير منهج العلوم حتى ال يساهم فى  -3
إضافة تصورات بديلة لدى التالميذ فى 

 المرحلة اإلعدادية.

تشاف التالميذ الذين يتسمون االهتمام باك -4
بالحس العلمي فى مراحل مبكرة واالعتناء 

 بهم.

أهمية تطوير مناهج العلوم فى ضوء أبعاد  -5
 الحس العلمى.

ضرورة تنظيم محتوى مادة العلوم فى  -6
صورة مجموعة من األنشطة والتجارب 
 التى تسهم فى تصويب التصورات البديلة

اسب تنمية أبعاد الحس العلمى والتى تتنو 
 مع قدرات تالميذ المرحلة اإلعدادية.

تشجيع التالميذ على فرض الفروض،  -2
والتجريب، ومالحظة الظواهر الكونية، 

ومحاولة تفسيرها بطريقة علمية بتوجيه 
واشراف من المعلم، وذلك من خالل تقديم 
أنشطة عملية حسية متنوعة تجذب انتباه 
التالميذ وتدفعهم للمناقشة والتحقق من 

 لفروض العلمية.صحة ا

ضرورة اقتراح نماذج واستراتيجيات  -2
تدريسية تنمى الحس بصورة عامة والحس 

 العلمى بصورة خاصة لدى التالميذ.

التنوع فى استراتيجيات وطرائق تدريس  -5
العلوم، واالهتمام ببناء المتعلمين للمعرفة 
بأنفسهم وعدم تقديمها لهم فى صورتها 

 ذا معني. النهائية حتى يكون تعلمهم تعلماً 
 بحوث مقترحة:

فى ضوء نتائج هذا البحث تنبثق البحوث    
 والدراسات التالية:

اجراء دراسات تبحث فعالية نماذج  -1
واستراتيجيات أخرى فى تنمية أبعاد الحس 

 العلمى لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.

اجراء دراسات تبحث فعالية نماذج  -2
واستراتيجيات أخرى فى تصويب 

لبديلة لدى تالميذ المرحلة التصورات ا
 اإلعدادية.

تقويم مناهج العلوم لتالميذ المرحلة  -3
 اإلعدادية فى ضوء أبعاد الحس العلمى.

دراسة فعالية استراتيجية دروس الفروض  -4
والتجارب على متغيرات أخرى مثل تنمية 
عمليات العلم األساسية والتكاملية أو 

 مهارات التفكير العليا فى مادة العلوم.
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اسة فعالية استراتيجية دروس الفروض در  -5
 والتجارب فى مختلف الصفوف الدراسية.

 ع:ـــــــالمراج

 المراجع العربية:

(. 2115إيمتتتتتتتتتتان الشتتتتتتتتتتحات ستتتتتتتتتتيد أحمتتتتتتتتتتد ) -
تنميتتتة الحتتتس  ىاستتتتخدام الختتترائط الذهنيتتتة فتتت

العلمتتتتى والتحصتتتتيل فتتتتى العلتتتتوم لتتتتدى تالميتتتتذ 
المرحلتتتتة اإلعداديتتتتة، رستتتتالة ماجستتتتتير غيتتتتر 

 التربية، جامعة الزقازيق. منشورة، كلية
(. أثتتر 2111عبدالحميتتد محمتتد نتتوار ) إيمتتان -

استتتتتتتتتخدام النمتتتتتتتتوذج التوليتتتتتتتتدى فتتتتتتتتى تعتتتتتتتتديل 
التصتتتتتتورات البديلتتتتتتة عتتتتتتن المفتتتتتتاهيم العلميتتتتتتة 
المرتبطتتتة بالمتتتادة والمغناطيستتتية لتتتدى تالميتتتذ 
المرحلتتتتتة االبتدائيتتتتتة، رستتتتتالة ماجستتتتتتير غيتتتتتر 
منشتتتورة، كليتتتة التربيتتتة بشتتتبين الكتتتوم، جامعتتتة 

 منوفية.ال
(. 2111إيمتتتتتتتان علتتتتتتتى محمتتتتتتتود الشتتتتتتتحري ) -

فعاليتتتة برنتتتامج مقتتتترح فتتتى العلتتتوم قتتتائم علتتتى 
تكامتتتتتتل بعتتتتتتض النظريتتتتتتات المعرفيتتتتتتة لتنميتتتتتتة 
الحس العلمى والدافعية لإلنجتاز لتدى طتالب 

رستتتتتتالة دكتتتتتتتوراه غيتتتتتتر ، المرحلتتتتتتة اإلعداديتتتتتتة
 منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.

تخدام (. أثتتر استت2114أستتماء بستتام شتتريف ) -
الرستتتتتتوم المتحركتتتتتتة فتتتتتتى تعتتتتتتديل التصتتتتتتورات 
البديلة للمفاهيم البيولوجية لتدى طلبتة الصتف 
التاستتتع األساستتتى واتجاهتتتاتهم نحوهتتتا، رستتتالة 
ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، 

 الجامعة األردنية.

(. أثتر 2116أسماء محمد نصار أبو عمرة ) -
ة توظيتتتف استتتتراتيجية ختتترائط المفتتتاهيم الرقميتتت
 ىفتتتى تنميتتتة الحتتتس العلمتتتى بمتتتادة العلتتتوم لتتتد

طالبتتتتتتات الصتتتتتتف التاستتتتتتع األساستتتتتتى، كليتتتتتتة 
 التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة.

(. 2116تتتتامر علتتتى عبتتتداللطيف المصتتتري ) -
 on-Handsاستتتتخدام استتتتراتيجية اليتتتد المفكتتترة 

لتصتتتتويب بعتتتتض التصتتتتورات البديلتتتتة وتنميتتتتة 
بعتتتتض عمليتتتتات العلتتتتم لتتتتدى تالميتتتتذ المرحلتتتتة 

مجلتتتتتة التربيتتتتتة تدائيتتتتتة بمنطقتتتتتة الباحتتتتتة، اإلب
 الجمعيتتة المصتترية للتربيتتة العلميتتة، العلميتتة،
 .61-1(، 4(، العدد )15المجلد )

(. فعاليتتتتتتة 2114تفيتتتتتتده ستتتتتتيد أحمتتتتتتد غتتتتتتانم ) -
استتتتتخدام المتتتتديوالت التعليميتتتتة القائمتتتتة علتتتتى 
استتتتتتراتيجية دروس الفتتتتتروض والتجتتتتتارب فتتتتتى 
تتتدريس العلتتتوم فتتتى تعتتديل التصتتتورات البديلتتتة 
فتى مفتاهيم علتم الكتون وتنميتة االتجتاه نحوهتا 

مجلة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائى، 
(، الجتتتتزء األول، 15الستتتتنة ) عتتتتالم التربيتتتتة،

 -1(، 15(، الستتنة )1(، الجتتزء )42العتتدد )
64. 

(. فاعليتتتة 2111حنتتتان محمتتتد محمتتتد متتتراد ) -
استخدام خرائط المفاهيم فى تقويم التصتورات 

يم العلميتتة لتتدى طلبتتة الخاطئتتة لتتبعض المفتتاه
المرحلتتتتة اإلعداديتتتتة، رستتتتالة ماجستتتتتير غيتتتتر 

 منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس.
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(. فاعليتتة 2115حيتتاة علتتى محمتتد رمضتتان ) -
استتتخدام استتتراتيجيات التفكيتتر المتشتتعب فتتى 
تنميتتة التحصتتيل والحتتس العلمتتى وانتقتتال أثتتر 
التتتعلم فتتتى متتتادة العلتتوم لتتتدى تالميتتتذ المرحلتتتة 

الجمعيتتة ، مجلتتة التربيتتة العلميتتةيتتة، اإلبتدائ
(، عتتدد 12مجلتتد )المصتترية للتربيتتة العلميتتة، 

(6 ،)4- 11. 
(. أثر استراتيجية 2116رمزى على عيسى ) -

فتتتتتتتى تعتتتتتتتديل  PDEODEاألبعتتتتتتتاد السداستتتتتتتية 
التصتتتتتورات البديلتتتتتة للمفتتتتتاهيم العلميتتتتتة لطلبتتتتتة 
الصتتتتتتتتف الستتتتتتتتابع األساستتتتتتتتى بغتتتتتتتتزة، رستتتتتتتتالة 

ربية، الجامعة ماجستير غير منشورة، كلية الت
 اإلسالمية بغزة.

(. تعتتتتديل 2114زينتتتب مجتتتدى محمتتتتد فتتترج ) -
التصتتتتتتورات البديلتتتتتتة لمفتتتتتتاهيم العلتتتتتتوم وزيتتتتتتادة 
الدافعيتتتتتة لإلنجتتتتتاز فتتتتتى ضتتتتتوء البنائيتتتتتة لتتتتتدى 
تالميتتتذ المرحلتتتة االبتدائيتتتة، رستتتالة ماجستتتتير 

 غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا.
(. 2113) عبدالستتتتتالم مصتتتتتطفى عبدالستتتتتالم -

، الطبعتتتة س العلتتتوم ومتطلبتتتات العصتتترتتتتدري
 الثانية، القاهرة، دار الفكر العربى.

(. 2111عبدالله بن موسى عطالله العنزى ) -
( فتتتتتتتى تعتتتتتتتديل Vفاعليتتتتتتتة خريطتتتتتتتة الشتتتتتتتكل )

التصتتتتورات البديلتتتتة فتتتتى مفتتتتاهيم العلتتتتوم لتتتتدى 
طتتالب المرحلتتة المتوستتطة، رستتالة ماجستتتير 
غيتتتتر منشتتتتورة، كليتتتتة التربيتتتتة، جامعتتتتة طيبتتتتة، 

 دية.السعو 

(. أثتر 2114عبدالولى بن حستين التدهم) ) -
استتتتخدام التجتتتارب البديلتتتة قليلتتتة التكلفتتتة فتتتى 
تصتتتحيح التصتتتورات الخطتتتأ والبديلتتتة لمفتتتاهيم 
المتتتتتادة وخصائصتتتتتها وحاالتهتتتتتا لتتتتتدى تالميتتتتتذ 

مجلتتتتتة العلتتتتتوم  الصتتتتتف الستتتتتابع األساستتتتتى،
(، العتتتتتدد 15، المجلتتتتتد )التربويتتتتتة والنفستتتتتية

(1 ،)125-216. 
تعلتتتتتيم (. 2114لتتتتتف )عزيتتتتتز محمتتتتتد أبتتتتتو خ -

 (112، دار المعرفة، العدد )مهارات التفكير

From :http//WWW.almarefah.com article. 

Php? Id=607. 
(. فاعليتتتة 2115عصتتتام محمتتتد ستتتيد أحمتتتد ) -

استتتتتتراتيجية دروس الفتتتتتروض والتجتتتتتارب فتتتتتى 
تصتتتويب التصتتتورات البديلتتتة لتتتبعض المفتتتاهيم 
الكيميائية لدى طالب الصف األول الثتانوى، 
رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة، كليتتة التربيتتة، 

 جامعة عين شمس.
(. 2116فاطمتتتتتتة مصتتتتتتطفي محمتتتتتتد متتتتتتيالد ) -

تصتتتتتتتتتتتميم اإليضتتتتتتتتتتتاحات البصتتتتتتتتتتترية لوحتتتتتتتتتتتدة 
التفتتتتتتتاعالت الكيميائيتتتتتتتة فتتتتتتتى ضتتتتتتتوء بعتتتتتتتض 
النظريتتتتات المعرفيتتتتة وفاعليتتتتتته فتتتتى تصتتتتتويب 
التصتتورات الخطتتأ لتالميتتذ المرحلتتة اإلعداديتتة 

العلتتتتتوم، بليبيتتتتتا وتنميتتتتتة ميتتتتتولهم نحتتتتتو دراستتتتتة 
رستتالة ماجستتتير غيتتر منشتتورة، كليتتة التربيتتة، 

 جامعة عين شمس.
(. أثتتر استتتخدام 2116محمتتد خالتتد عمتتران ) -

نمتتتتتوذج أدي وشتتتتتاير فتتتتتى تعتتتتتديل التصتتتتتورات 
البديلتتة للمفتتاهيم العلميتتة لتتدى طتتالب الصتتف 
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التاستتتتتتع األساستتتتتتى، رستتتتتتالة ماجستتتتتتتير غيتتتتتتر 
منشتتتتورة، كليتتتتة التربيتتتتة، الجامعتتتتة اإلستتتتالمية 

 بغزة.

(. 2112محمتتتتتتتود درويتتتتتت) التتتتتتتديب ) محمتتتتتتد -
فاعليتتتتتة إستتتتتتراتيجيات متتتتتا وراء المعرفتتتتتة فتتتتتي 
تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلميتة فتي 
العلتتتوم لتتتدى طتتتالب الصتتتف التاستتتع، رستتتتالة 
ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة 

 اإلسالمية بغزة.
(. أثتتر 2112ميتترام إبتتراهيم شتتريف أبتتو دقتتة ) -

تعلم التتتتواقعى فتتتتى تعتتتتديل استتتتتخدام نمتتتتوذج التتتت
التصتتتتتتورات البديلتتتتتتة للمفتتتتتتاهيم العلميتتتتتتة لتتتتتتدى 
طالبتتتتتتتتتتتتات الصتتتتتتتتتتتتف الختتتتتتتتتتتتامس األساستتتتتتتتتتتتى 
واتجاهتتتتاتهن نحتتتتو العلتتتتتوم، رستتتتالة ماجستتتتتتير 
غيتتتتتتتتتر منشتتتتتتتتتورة، كليتتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتتة، الجامعتتتتتتتتتة 

 اإلسالمية بغزة.
(. أثتتتر 2111نتتتوال عبتتتدالفتاح فهمتتتى خليتتتل ) -

استتتتتتتتتخدام النمتتتتتتتتاذج العقليتتتتتتتتة فتتتتتتتتى تصتتتتتتتتحيح 
ديلتتتة وتنميتتتة التفكيتتتر االبتكتتتارى التصتتتورات الب

وتغييتتتر أستتتاليب التتتتعلم لتتتدى تالميتتتذ الصتتتف 
مجلتتتتتة األول اإلعتتتتتدادى فتتتتتى متتتتتادة العلتتتتتوم، 

الجمعيتتتة المصتتترية للتربيتتتة التربيتتتة العلميتتتة، 
-15(، 3(، العتتتتتتدد )14المجلتتتتتتد )العلميتتتتتتة، 

16. 
هبتتتتتتتتتة اللتتتتتتتتته عبتتتتتتتتتدالرحمن محمتتتتتتتتتود التتتتتتتتتزعيم  -

(. فاعليتتتة توظيتتتتف متتتتدخل الطرائتتتتف 2113)
ة فى تنمية الحس العلمي لدى طالبتات العلمي

الصتتتتتتتتف الثتتتتتتتتامن األساستتتتتتتتى بغتتتتتتتتزة، رستتتتتتتتالة 
ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة 

 اإلسالمية بغزة.
(. فاعليتتتة 2111هبتتتة ستتتامى فرحتتتات عبتتتده ) -

استتتتتتتتتخدام نمتتتتتتتتوذج التتتتتتتتتدريس التتتتتتتتواقعى فتتتتتتتتى 
تصتتتويب التصتتتورات البديلتتتة فتتتى متتتادة العلتتتوم 

دادى، رستتالة لتتدى تالميتتذ الصتتف األول اإلعتت
ماجستتير غيتر منشتورة، كليتة التربيتة، جامعتتة 

 عين شمس.
(. فعاليتتة 2115والء صتتالح مجاهتتد صتتالح ) -

استتتتتتتتتخدام ختتتتتتتترائط التعتتتتتتتتتارض فتتتتتتتتى تعتتتتتتتتتديل 
التصتتورات البديلتتة وبقتتاء أثتتر التتتعلم فتتى متتادة 
العلوم لدى تالميذ المرحلتة اإلعداديتة، رستالة 
ماجستتير غيتر منشتورة، كليتة التربيتة، جامعتتة 

 نصورة.الم
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