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dents in the subject of social studies”.

المستخلص

The researcher used the experimental design with partial control (experimental and

control group) represented by the post test يهدف البحث الحايل إىل التعرف عىل «اثر امنوذج
to modify alternative perceptions. The re-  يف تعدي��ل التصورات البديلة لدى تالميذDukall
search sample reached (64) students, the »الصف السادس االبت��دايئ يف مادة االجتامعيات
experimental group includes (32) students, واستعمل��ت الباحثة التصمي��م التجريبي ذا الضبط

and the control group includes (32) stu- الج��زيئ (مجموع��ة تجريبي��ة و ضابط��ة) املتمثل
باالختبار البعدي لتعديل التصورات البديلة وبلغت

dents.

The researcher prepared the alternative ) تلميذا ً املجموعة التجريبية تضم64( عينة البحث
perceptions modification test consisting of

. ً ) تلميذا32(  والضابطة تضم،ً ) تلميذا32(

(30) items, and its validity, difficulty coeffi- اع��دت الباحثة اختب��ار تعديل التص��ورات البديلة

cient, discriminatory strength, effectiveness  وتم التحق��ق من صدقه،) فق��رة30( املكون م��ن
and stability of false alternatives for para- ومعامل الصعوبة والق��وة التمييزية وفاعلية البدائل
graphs were verified.

. الخاطئة للفقرات وثباته

After completing the application of the وبعد االنته��اء من تطبيق التجرب��ة واختبار التالميذ

experiment and testing the students, the اظه��رت النتائج تف��وق املجموع��ة التجريبية التي
results showed the superiority of the ex-  يف تعدي��ل التصوراتDukall درس��ت بامن��وذج
perimental group that studied the Dukall
.البديلة عىل املجموعة الضابطة

model in modifying the alternative percep- ،Dukall  امن��وذج، ( االثر:الكل�مات املفتاحي��ة
tions over the control group.
.)التصورات البديلة
Key words: (impact, Dukall model, alternative scenarios).
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The current research aims to identify «the
effect of the Dukall model in modifying

alternative perceptions of sixth grade stu-
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•مشكلة البحث:

قطاع��ات الحياة املختلف��ة (الصناعية واالقتصادية

تع��د املفاهيم العلمية م��ن اهم نوات��ج العلم التي واالجتامعي��ة والرتبوية والصحية ) ،كام يتضح أثرة

بواسطتها يتم تنظيم املعرفة العلمية يف ذات معنى ,ع�لى املجتمع م��ن خالل تطبي��ق قوانين��ه ومبادئه

فه��ي العنارص املنظم��ة ,واملب��ادئ املوجهة ألي ونظريات��ه يف املخرتع��ات واملكتش��فات التقني��ة
معرف��ة علمية يتم اكتس��ابها يف الص��ف الدرايس  .الحديثة التي تهدف اىل سعادة اإلنسان ورفاهيته لذا

ك�ما ان التالمي��ذ يأتون اىل الص��ف ومعهم العديد اهت��م العامل بأرسه بالعل��م وتطبيقاته ،وذلك للقيمة
م��ن التص��ورات الخاطئ��ة ع��ن االش��ياء العلمية  ,الدولية واإلنسانية له بوصفه نشاطاً انسانياً وعاملياً .

فض�لاً عن ع��دم قدرتهم عىل توظي��ف املعرفة يف (مهدي )23:2015،

حل املش��كالت م��ن خ�لال تطبيقه��ا يف مواقف والنس��تطيع أن نحق��ق كل مانتمن��ى يف مج��االت

جديدة .وقد ش��عر الباحثة بهذه املشكلة من خالل التقدم العلم��ي والتكنولوجي ،إال اذا اعددنا أجياالً
خ�برة الباحث��ة الثاين كون��ه متخص��ص يف طرائق من العلامء والق��ادة يف مختل��ف امليادين العلمية
تدريس االجتامعي��ات ولديها خربة اكرث من ( )15ميكنه��م االنتفاع بثامر اإلنتاج العلمي ,وأس��تعامل

س��نة واطالعها عىل نتائ��ج العديد من الدراس��ات األس��اليب العلمي��ة يف مختلف جوان��ب حياتهم،
الس��ابقة كدراس��ة (البوحاص��ل ( )2008 ,البديري وميك��ن تحقيق هذا م��ن خالل التخطيط الش��امل

 )2015،اىل وجود ضعف لدى التالميذ يف تعديل املتكام��ل ال��ذي يتضم��ن حس��ن أختي��ار وإعداد

التصورات البديلة.

وميكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال اآليت:

معلم��ي االجتامعيات ال��ذي يتحم��ل القيام بهذه
املس��ؤوليات الكبرية ويعمل عىل تحقيق األهداف

ما اثر امنوذج  Dukallيف تعديل التصورات البديلة املنشودة يف مجال تدريس االجتامعيات .
ل��دى تالمي��ذ الصف الس��ادس االبت��دايئ يف مادة (النجدى وأخرون )7 :1999،

االجتامعيات ؟

•أهمية البحث :

وقد أكد الرتبوي��ون أن تدريس االجتامعيات ليس
فق��ط نقل الخربات العلمي��ة للمتعلم بل هي عملية

نح��ن نعيش يف عرص ترقى في��ة االٌمم وتتقدم بقدر تهتم بنمو وتكامل ش��خصيته م��ن جميع الجوانب

ما تحرزه م��ن تطور يف مجال العل��م والتكنولوجيا (عقلي��اً و وجداني��اً و مهاري��اً ) فاملهم��ة الحقيق��ة
فعرصن��ا يتمي��ز بالتط��ورات الهائل��ة يف املعرف��ة لتدري��س االجتامعيات هي تعليم الفرد كيف يفكر

العلمي��ة وتطبيقاتها  ،وإن العل��م وتطبيقاته مقرتنان ال كي��ف يحف��ظ املناه��ج واملق��ررات دون فهام
باملجتم��ع املع��ارص فهو يدخ��ل يف كل قطاع من وادراكها وتوظيفها يف الحياة (كاتوت )25:2009،
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حي��ث انه يف امن��وذج  Dukallيك��ون دور املعلم الحديثة وبعض مناذج التعلم البنائية ومنها امنوذج

موجه ومرش��د للمتعل��م ومتابع لعملي��ة التعلم ,اما ( .Dukallزيتون .)80:2005,

املتعلم يكون نش��ط ومش��ارك ومتع��اون فعال يف كام وانه يف بعض االحيان تتش��كل ل��دى املتعلم
عمليتي التعلم والتعليم فهو محور العملية التعليمية تصورات ع��ن املادة اما صحيح��ة وغالباً ما تكون

 ،))2020:3 Abd Halim & Kamaradinويتميز خاطئ��ة ألنها متثل معرفة تلقائي��ة او ذاتية او انتقائية

ه��ذا النم��وذج بأنه يجع��ل التالمي��ذ يتوصلون اىل وذل��ك من خ�لال تفاعله م��ع البيئة وهنا تتش��كل
الخ�برات الجدي��دة م��ن خ�لال اج��راء التجارب املشكلة يف تفس�ير املفاهيم بصورة خاطئة وتقف
واالنشطة العملية  ,ويؤكد عىل ان تكون مشاركتهم هذه املعرفة كحاجز ملرور املعرفة الجديدة وتشتت

يف عملية التعلم مش��اركة ايجابية ليك يتوصلوا اىل ترابطها اىل عقل املتعلم وتصبح ذات معنى يسمى
االهداف الرتبوية امل��راد تحقيقها  ,فضال عن ذلك بالفهم البدي��ل  ,والذي أطلق عليه العلامء فيام بعد
انه يس��مح للتالميذمناقشة االراء بشكل جامعي او عدة تس��ميات منها (التص��ورات الخطأ ,التصورات

فردي للتوصل اىل الحقائق املثبتة علمياً.
()Ayob ,2012:226-229

القبلي��ة ,األف��كار الخاطئ��ة ,االس��تدالل العف��وي,

التص��ورات البديل��ة) ,وكان االختي��ار واالتف��اق

وإ َّن اهداف تدري��س االجتامعيات مل تقترص عىل ملصطل��ح التصورات البديلة لوصف التفس�ير غري
تزويد املتعلمني باملعلومات واكس��ابهم املفاهيم املقبول والخطأ للمفهوم (اللولو.)13: 2007,

العلمي��ة بل يتع��داه اىل تعديل التص��ورات البديلة ومن املهم استعامل طرائق تدريسية مناسبة لتعديل

للمفاهي��م العلمي��ة  ,حي��ث تفرتض نظري��ة التعلم التص��ورات البديل��ة  ,والتي ت��رى ان املتعلم يبني
البنائي��ة ان املتعلم��ون يبن��ون معارفه��م الخاص��ة بنفس��ه املعلوم��ات واملعرفة التي يكتس��بها ،وهذا

بأنفس��هم مس��تخدمني بذل��ك املع��ارف الس��ابقة يعتم��د عىل الخربات التي مي��ر بها من خالل البيئة

املوجودة لديه��م بالفعل ويف اثن��اء بداية بناء هذه التي يتفاعل معها ويعيش فيها ( .البلييس)4:2006,

املعارف فأنها تتأثر بالخربات االجتامعية والعلمية وت��رى الباحث��ة ان املفاهيم الخاطئ��ة (التصورات

الس��ابقة فيكون املتعلمون امناط��ا من املعتقدات البديل��ة) هي تل��ك املفاهي��م املس��تقاة من خربة

تظهر عىل ش��كل تصورات بديل��ة لبعض املفاهيم املتعلم لكنها غري منس��جمة م��ع النظريات العلمية
والتي بدورها التتف��ق مع النظرة العلمية الصحيحة ,القامئ��ة ,وتك��ون ه��ذه املفاهي��م عميق��ة الجذور

وميكن تش��خيص هذه التصورات لدى املتعلمني وتقاوم التعلم كام تعيق اكتس��اب املفاهيم الالحقة

وتعديله��ا ع��ن طريق ع��دد م��ن االس�تراتيجيات ويتطلب التخلص منها .
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وتربز اهمية البحث الحايل بالنقاط االتية :

التجريبي��ة الذي��ن يدرس��ون م��ادة االجتامعي��ات

 -1تقدي��م من��وذج اجرايئ لنم��وذج تدريس ميكن وفق��اً المنوذج  Dukallومتوس��ط درج��ات تالميذ
ان يفي��د معلمي االجتامعيات يف تحس�ين طرائق املجموعة الضابطة الذين يدرس��ون املادة نفس��ها
اساليب تدريس االجتامعيات .

وفقاً للطريقة االعتيادية يف اختبار تعديل التصورات

 -2تدري��ب تالميذ الصف الس��ادس االبتدايئ عىل البديلة.

مامرسة التصورات البديلة يف مادة االجتامعيات  .رابعا :حدود البحث

 -3اس��تهداف تعدي��ل الفه��م الخاط��ئ للمفاهيم تقترص حدود البحث عىل :

العلمي��ة باس��تعامل أمنوذج تدرييس غ�ير تقليدي  -1الحد البرشي  :تالميذ الصف السادس االبتدايئ.

(أمن��وذج  ، ) Dukallيتيح للتالمي��ذ بناء املفاهيم  -2الح��د املكاين  :مدرس��ة الرحم��ة االبتدائية يف
الصحيحة بأنفس��هم انطالقاَ من كشف ما لديهم من تربية الكرخ  /االوىل.

مفاهيم خاطئة .

 -3الح��د الزم��اين  :الفصل ال��درايس األول للعام

 -4أع��داد اختب��ار لتعديل التص��ورات البديلة معد  2021 – 2020م .

للصف الس��ادس االبتدايئ قد يفيد املهتمون بهذا  - 4الحد املعريف  :تضمن الفصول الثالث األوىل
املجال يف تشخيص املفاهيم ذات الفهم الخاطئ من كتاب االجتامعيات للصف السادس االبتدايئ

لدى التالميذ يف املس��تقبل و إعداد أداة مامثلة يف  ,الطبعة الخامسة لسنة 2017م.
مجاالت أخرى .

•هدف البحث وفرضيته:

يهدف البحث اىل التعرف عىل :

•تحديد املصطلحات :

 -1االثر :عرفه (يحيى  )2012 ,بانه :

«االث��ر ال��ذي تحدث��ه املتغ�يرات املس��تقلة يف

 اثر امن��وذج  Dukallالبنايئ يف تعديل لتصورات املتغريات التابعة «البديل��ة لتالميذ الصف الس��ادس االبتدايئ يف مادة

االجتامعيات .

•فرضية البحث :

•التعريف االجرايئ:

حجم االثر الذي سيس��ببه املتغري املستقل امنوذج

 Dukallنتيج��ه اس��تعامل خطوات��ه يف تدري��س

وللتحق��ق م��ن هدف البح��ث تم صياغ��ة الفرضية املجموع��ة التجريبي��ة يف املتغريي��ن التابع�ين
الصفرية االتية:

تعدي��ل التصورات البديلة والس��عة العقلية مقاس��ا

 -1التوجد فروق ذات داللة إحصائية لدى مستوى باالختبارات التي اعدت ألغراض البحث .

( )0.05ب�ين متوس��ط درجات تالمي��ذ املجموعة  -2أمن��وذج  Dukallالبن��ايئ :عرف��ه (Mo�,2012
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البديلة الذي اعدته الباحثة .

امن��وذج يتك��ون م��ن خم��س مراح��ل (التوجي��ه  ,اطار نظري  -دراسات سابقة
تولي��د االف��كار  ,وتنظيم االف��كار  ,وتطبيق االفكار

•امنوذج :Dukall

 ,والتام��ل) يك��ون فيه الفرد مس��ؤول ع��ن تعلمه  .اوال :أمنوذج : Dukall

()2012:10,Mohamad
•التعريف االجرايئ:

إ َّن هذا األمنوذج تم اقرتاحه من قبل الباحثة ريتشارد

 Dukallيف اململك��ة املتح��دة الربيطاني��ة  ،ومن

مجموعة املراحل التي تستخدمها الباحثة يف تعليم خالل الربنام��ج الذي أقيم فيه��ا (تعلم التالميذ يف

تالميذ عين��ة البحث املجموع��ة التجريبية لتحقيق داخل املرشوع العلم��ي ) ،وكان الهدف منه تعزيز
ايجابي��ة املتعلم وتوظيف املعرفة الس��ابقة يف بناء قابلي��ات املتعلمني عىل معرفة املفه��وم العلمي،
املعرفة الجديدة عىل وفق املراحل (التوجيه  ,انتاج وتحفيزهم عىل املش��اركة بأنفسهم ،وبشكل نشط،

االف��كار  ,اعادة تش��كيل االفكار  ,تطبي��ق االفكار  ,وفع��ال داخ��ل حج��رة الص��ف ،وعىل ه��ذا اقرتح

التأمل ).

 Dukallهذا األمنوذج الذي كان أساس��ه منبثق من

()2000

( )Hashim&Kasb olah,2012:119-120

 -3تعدي��ل التص��ورات البديل��ة  :عرفه��ا اب��و طري أسس النظرية البنائية.

«الفهم غري الصحيح للمفاهيم املتكونة لدى الفرد وي��رى (البع�لي )2012 ،أن ه��ذا األمن��وذج هو
وتتمثل يف مجموع��ة االفكار التي يعتمدها ويدافع اح��د النامذج التي تطبق أس��س ومفاهي��م النظرية

عنه��ا وذلك النه��ا تعطيه تفس�يرات تب��دو منطقية البنائي��ة وذلك ألنه يس��اعد املتعلمني عىل تكوين

بالنسبة له رغم انها التتفق مع التصورات الصحيحة املفاهيم ،واملعارف الجديدة ،وربطها باملفاهيم،
الت��ي اتف��ق عليه��ا ذوي االختص��اص» (ابوط�ير واملع��ارف الس��ابقة  ،ومن خالل خم��س مراحل

. )93:2000,

•التعريف االجرايئ :

متتالي��ة (التوجي��ه ،وتولي��د األفكار  ،وأع��ادة بناء
األف��كار ،وتطبيق األف��كار  ،والتأمل)  ،ضمن هذا

التص��ورات والتغ�يرات التي س��تظهر ل��دى تالميذ األمن��وذج ،وبالت��ايل يس��مح لهم بتنمي��ة مهارات
الصف الس��ادس االبتدايئ بعد خضوعهم لالختبار التفكري العليا مثل حل املشكالت والتنبؤ وغريها،
التشخييص ملادة االجتامعيات والتي ال يستطيعون وه��ذا هو اله��دف الذي يراد تحقيق��ه ،إذ يعد أحد
تفسريها .حيث يقاس االختبار بالدرجة الكلية التي أهم األه��داف لعملية التعل��م والتعليم يف الوقت

يحص��ل عليها التالميذ يف اختبار تعديل التصورات الح��ايل( .البع�لي.)17: 2012،
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•دور املعلم يف أمنوذج : Dukall

 -2الس�ماح للمتعلمني بالتفكري يف تلك املواضيع

للمعل��م دور غاية يف األهمية ضمن هذا األمنوذج املطروحة  ،ومن ثم إيجاد الحلول لتلك املواضيع،
،ألن��ه يعد املوجه واملرش��د لعملي��ة التعليم ،وقد أو الظواهر العلمية املدروسة .
تجلت مباييل:

 -3الق��درة ع�لى التنبؤ بأس��باب الظاه��رة  ،وماهي

املالءمة للمتعلمني ليك يتعلموا من خاللها .

املمكنة لها .

التعلم والتعليم .

البدء يف تنفيذ تلك األنشطة العلمية والعملية .

 -1املعل��م مس��ؤول ع��ن اع��داد البيئ��ة التعليمية النتائ��ج املرتتب��ة عليه��ا  ,وآلي��ة وض��ع الحل��ول
 -2تحفي��ز وتش��جيع املتعلمني قبل القي��ام بعملية  -4وض��ع التربي��رات املالءمة لتل��ك التنبؤات قبل
 -3يج��ب عىل املعلم اس��تعامل جميع الوس��ائط  -5استقبال اآلراء واألفكار عن املواضيع املطروحة
(املص��ورات ،أو الفيديوه��ات التوضيحي��ة)  ،من املتعلمني بصيغة فردية .

املمكن��ة بغية تقدي��م املواضيع بصورته��ا الدقيقة (البعيل )18: 2012،
ملتعلمني فيه .

 -املرحلة الثانية  :انتاج األفكار :

 -4يق��وم املعل��م بتقدي��م املش��كالت التعليمي��ة يف هذه املرحلة املعلم يحدد ماهو مقدار األفكار

للمتعلم�ين والتي لها عالقة باملادة الدراس��ية ليك السابقة التي ميلكها املتعلم وذلك من خالل :
يسهل عىل املتعلمني تكوين أفكارا ً عنها .

 -1اس��تقبال وتدوي��ن تنب��ؤات املتعلم�ين ع��ن

 -5كرس قيد الخجل لدى املتعلمني وجعل دورهم املشكلة ،أو الظاهرة املطروحة عليه .

أكرث إيجابيه من خالل اس��تقبال آرائهم وتصوراتهم  -2طرح مجموعة من األس��ئلة التي تثري املتعلمني

��������������������������������( (� Mohamع�لى التفك�ير يف املش��كلة  ،وبعد ذلك تس��جيل
ع��ن املحت��وى العلم��ي املق��دم .
) ad,2012:10-11

•مراحل أمنوذج : Dukall

 -املرحل األوىل :التوجيه او االنتباه :

اإلجابات .

 -3العم��ل بش��كل ثنائي��ات وه��ي بداي��ة العم��ل

الجامعي .

ويت��م فيها لفت انتباه املتعلم�ين وإثارة إمكانيتهم  -4تب��ادل اآلراء واملناقش��ة ح��ول املواضي��ع

نحو املوضوع املطروح للدرس من قبل املعلم  ،املطروحة .
وبشكل اآليت:

 -5تس��جيل النتائ��ج الت��ي متخض��ت م��ن تل��ك

مجسمه  ،أو بشكل مقطع فيديوي .

(.)Mohamad,2012:9

 -1تقديم املوضوع بشكل صور ،أو بشكل أشكال املناقشات  ،ثم تدوينها عىل السبورة او عىل ورق .
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 -املرحلة الثالثة  :أعادة تشكيل األفكار:

841

باملش��كالت التي تعامل معها املتعلمني سابقاً من

هنا يبدأ دور املعلم يف اعادة بناء األفكار الس��ابقة أجل حلها بطريقة الحل نفسها .

والت��ي هي باألص��ل قد تكون أف��كار مغلوطة لدى  -2تهيئ��ه األجواء املالءم��ة يف داخل غرفة الصف
املتعلمني :

لتطبيق ما أكتشفوه يف املواقف التعليمية الجديدة .

تحتوي كال منها عىل (  ) 6 - 5متعلم.

للخ�برات واملفاهي��م الجدي��دة ومن أج��ل إجراء

 -1يت��م تقس��يم املتعلم�ين إىل مجامي��ع متعاونة  -3متابع��ة املتعلمني بش��كل دقيق أثن��اء تجريبهم
 -2ح��ث املتعلمني عىل التع��اون من خالل اجراء عمليات تقويم لها .

األنش��طة العلمية واس��تعامل عمليات االس��تقصاء ()Hashim &Kasbolah,2012: 120
وحل املشكالت أثناء أجراء األنشطة .

 -3تس��جيل جمي��ع املالحظ��ات والتفس�يرات
واالستنتاجات .

 -املرحلة الخامسة  :التأمل :

يق��وم املعل��م بإعط��اء فس��حة للمتعلم�ين من

أجل التأمل بش��كل جامعي  ،أو بش��كل فردي مام

 -4إجراء حوار مفتوح بني أفراد املجموعة الواحدة يس��مح لهم مبراجعة املفاهيم املكتسبة وتأكد من
من أجل تحديد التناقضات التي نتجت من التنبؤات اكتسابهم لها من خالل :

يف مرحل��ة التوجي��ه ومن هنا يتم تعدي��ل املفاهيم  -1تحفي��ز كل متعلم عىل مراجع��ة أفكاره الجديدة
السابقة للتالميذ .

ومقارنتها مع األفكار السابقة من خالل عملية تفكري

 -5تع��رض كل مجموعه ما توصلت له من خربات شاملة لجميع املكتسبات الجديدة .

علمي��ة صحيح��ة عىل باق��ي املجامي��ع يف داخل  -2تحفي��ز كل مجموع��ة ع�لى مراجع��ة أفكارهم

الصف.

الجديدة ومقارنتها مع األفكار السابقة ليك يتأكدوا

العلمية التي توصلوا لها .

 -3طرح حزمه من األس��ئلة ع�لى املتعلمني تتعلق

 -املرحلة الرابعة  :تطبيق األفكار :

أ -التأك��د هل تم تغري املفاهيم الس��ابقة باملفاهيم

 -6إجراء حوار مفتوح بني املجاميع حول الخربات من سالمة تلك األفكار .

(البعيل )18 : 2012،

باملفاهيم األساسية للدرس والغاية من ذلك:

يقوم املعلم مبس��اعدة املتعلمني عىل اس��تعامل الجديدة التي تم أثباتها علمياً خالل الدرس .

وتطبي��ق املفاهيم والخربات املكتس��بة يف مواقف ب -تحدي��د املفاهيم الت��ي يحيطها الغموض لدى
تعليمية جديدة ويتم ذلك من خالل :

املتعلم�ين ومحاول��ة أيج��اد طريق��ة للتوصل اىل

 -1طرح مشكالت جديدة عىل املتعلمني لها عالقة توضيح ثم حل لهذا الغموض .
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(البعيل ) 20 : 2012،

•تعديل التصورات البديلة :

يف الكث�ير من األحيان مع التص��ور الصحيح الذي

يق��دره العلامء وتزداد املش��كلة تعقيدا ً حني تصبح

اس��تعمل الرتبوي��ون ع��ددا ً م��ن املصطلح��ات ه��ذه التص��ورات عميقة الج��ذور فتش��كل عوامل
واملفاهي��م لإلش��ارة إىل األف��كار الش��خصية التي مقاوم��ة للتعلم وتق��ف معيقة الكتس��اب املفاهيم

يحملها االف��راد حول موضوع م��ا  .ومن أكرث هذه العلمية الصحيحة .
املصطلحات شيوعاً :

 -مصادر التصورات البديلة :

 -1التصورات السابقة والقبلية

تناول��ت الكثري من الدراس��ات موضوع التصورات

 -3خطأ الفهم

من أس��باب ومصادر تكون التصورات البديلة لدى

 -2التصورات الخاطئة

البديل��ة بالبح��ث والتقيص وتوصل��ت إىل العديد

ويعد هذا املصطلح األخري املفضل لدى الرتبويني املتعلم�ين ،وبتفح��ص ه��ذه الدراس��ات تم رصد
وحل محل املصطلح األصيل (التصورات األس��باب االتي��ة لتك��ون التص��ورات البديلة لدى
والخرباء ّ

الخاطئة) ( .زيتون  ، 1998 ،ص)658-617

املتعلمني:

مصطلح التصورات البديلة بقوله:

أنفس��هم يكون لديهم يف الغال��ب فهم خاطئ عن

وقد وض��ح (زيتون )2000س��بب ترجي��ح اختيار  .1املعل��م ذات��ه  :أثبتت الدراس��ات أن املعلمني

إ َّن الدعائم القوية الس��تعامل التصورات البديلة ال بع��ض املفاهيم وذلك ألنهم غ�ير مدربني جيدا ً أو
تقوم عىل التغريات التي كونها املتعلم واملبنية عىل غري ملمني باملواد التي يدرسونها .

الخ�برة لجعل الظاهرة الطبيعية أكرث فهامً فحس��ب ( شهاب والجندي ) 497 : 1999 ،

ب��ل لتضفي تقدي��را ً ذهنياً عىل الفرد الذي اس��تطاع  .2املتعلم��ون أنفس��هم  :املعرف��ة التي يكتس��بها
أن ميتل��ك ناحية تلك األفكار الت��ي قادته لتكوين املتعلم��ون ذاتياً من خ�لال تفاعلهم م��ع بعضهم

التصورات .

(زيتون )227: 2002 ،

لبع��ض ومع البيئة املحيطة به��م حيث يؤدي ذلك

إىل ترسيخ املفاهيم البديلة يف أذهانهم .

يتمس��ك املتعل��م به��ذه التص��ورات البديلة (بعارة و الطراونه )196 : 2004 ،
وق��د ّ

للمفاهيم ألنها تعطيه تفسريات وقراءات تبدو منطقية  .3الكت��ب املدرس��ية  :ميك��ن أن نرجـ��ع بع��ض

بالنسبة له ذلك ألنها تأيت متفقة مع تصوره املعريف التص��ورات البديل��ة إىل الكت��اب املعلمـي الذي
الذي تش��كل لديه من العامل املحيط به واملوجود يعترب مصدر املعلوم��ات للمتعلم ،وذلك ألن كرثة

فيه عىل الرغم من تع��ارض هذه التصورات البديلة امل��ادة املعرفيـ��ة املطروحـة من خ�لال الكتاب
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املعلم ـي ينتج عنها س��طحيـة يف معرفـة املتعلم ( الزند ) 289: 2004 ،

ويصعب معها تحقيق املعرفة املطلوبة من املتعلم  -أساليب تشخيص التصورات البديلة :

وأيضاً افتقار الكتب املدرس��ية إىل الرشح الشامل يوج��د العديد من الطرق واألس��اليب املس��تخدمة

للمفهوم واللغة التي يستخدمها الكتاب كلها تسهم للكشف عن التصورات البديلة ،وهي كاآليت :

يف تكوي��ن التص��ورات البديل��ة  ( .زيتون  -1 1998 ،التصنيف الحـر  :وفيها يعطى املتعلم عددا ً من

) 640:

املفاهيم ويطلب من��ه تصنيفها بأكرث من طريقة من

ٍ
تحديد للوقت .
 .4نظ��ام التقوي��م  :إ َّن نظام التقويم املتبع يش��جع دون

غالباً عىل حفظ امل��ادة العلمية بصورة غري مرتابطة  -2الخارط��ة املفاهيمي��ة  :وفيه��ا يعط��ى املتعلم

وعدم ربط الحقائق باملفاهيم أو أطر مفاهيمية عامة مجموع��ة من املفاهي��م ويطلب منه عمل ش��بكـة
األمر الذي ال يساعد عىل كشف املفاهيم الخاطئة مفاهيمي��ة تب�ين العالقات التي ترب��ط املفاهيم مع

ل��دى التالمي��ذ ومن ث��م محاولة تعديله��ا (ماجد  ،بعضها البعض .
) 246 : 2006

 -3التداع��ي الحر  :وفيها يعطـ��ى املتعلم مفهومـاً

 .5األس��ئلة اإلمتحاني��ة  :إ َّن اإلع��داد غ�ير الجي��د معينـ��اً ويطلب منه كتابـة أك�بر عدد من التداعيات

لفقرات األس��ئلة قد يكون مصدرا ً من مصادر الفهم الح��رة التي تخطر بباله حول هذا املفهوم يف وقت
الخاط��ئ ل��دى املتعلم�ين ع��ن بع��ض املفاهيم محدد.

العلمية ( .زيتون ) 200 : 2006 ،

 -4تحليل بناء املفهوم  :وفيها تكتب املفاهيم عىل

 .6وسائل اإلعالم  :التفاعل الحاصـل بني املتعلم بطاقات صغرية ويطلب من املتعلم تحديد املفاهيم

ووسائل اإلعـالم وال س��يمـا الربامـج واملسابقات التي يعرفها وإعط��اء تعريف لكل مفهوم يتم متييزه
ع�بر القن��وات الفضائيـة الت��ي يش��اهدها املتعلم  ،ثم يطلب منه ترتيب املفاهيم عىل ورقـة بطريقـة
تعل��ق بعض املفاهي��م العلميـ��ة الخاطئة يف ذهن تبني ما يفكر به عن تلك املفاهيم وعن العالقة بينها
املتعلمني وتستمر معهم ويصعب تغيريها الحقاً .

( الخزرجي ) 38: 2008 ،

 .7طرائ��ق التدريس  :إن أغلب الطرائق وأس��اليب

وتفسري سبب قيامه برتتيبها بالشكل الذي رتبها به .

( ) Hashweh , 1986 , P.232
•دراسات سابقة :

التدريس املستخدمة يف تعلم املفاهيم تعتمد عىل أوال  :الدارسات التي عرضت أمنوذج : Dukall

اإللقاء أو املحارضة وال�شرح والعروض التعليمية مل تج��د الباحث��ة اىل ح��د علمها ،أن هناك دراس��ة

التوكيدية.

مش��ابه للدراس��ة الحالية محلي��اً تهتم بدراس��ة اثر
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أمنوذج  ، Dukallلذا سوف تعرض الباحثة الدراسات التي تناولت املتغري املستقل أمنوذج . Dukall
جدول ( )1الدراسات السابقة المنوذج Dukall

ت اسم الدراسة وتاريخها املرحلة التعليمية الجنس
وحجم
العينة
بدر,2018,مرص

املرحلة الثانوية

 2جليهم,2018,العراق

الصف الرابع
العلمي

1

اناث
64

ذكور
69

املادة

االحياء

االحياء

املتغري
املستقل

املتغري التابع

امنوذج
Dukall

تنمية التفكري
التوليدي
وتصويب
التصورات
الخاطئة.

امنوذج
Dukall

جدول ( )2الدراسات السابقة التي تناولت تعديل التصورات البديلة
ت

اسم الدراسة وتاريخها

1

االسمر,2008,فلسطني

املرحلة
التعليمية

الصف
السادس
االسايس

الجنس
وحجم
العينة

ذكور 76

املادة

املتغري
املستقل

نتائج الدراسة
اسفرت النتائج
عن وجود فرق ذو
داللة احصائية بني
متوسطي درجات
املجموعتني
التجريبية
والضابطة لصالح
املجموعة
التجريبية

يوجد فرق ذو
داللة احصائية
() بني متوسطي
التحصيل
درجات
والتفكري التاميل
املجموعتني
التجريبية
والضابطةيف
االختبارين
لصالح املجموعة
التجريبية.
املتغري التابع

دورة التعلم تعديل
االجتامعيات
التصورات
البديلة

نتائج الدراسة
تفوق
املجموعة
التجريبية عىل
املجموعة
الضابطة التي
درست عىل
وفق الطريقة
االعتيادية .
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•مؤرشات ودالالت عن الدراسات السابقة:
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االبتدائية كدراسة (االسمر )2008,وبعضها أجريت

من خالل عرض الدراس��ات الس��ابقة ميكن إعطاء عىل املرحلة االعدادية كدراسة (جليهم.)2018,

بعض من املؤرشات والدالالت عنها  ،لبيان أوجه أم��ا الدراس��ة الحالية فق��د تم تطبيقه��ا عىل تالميذ
الش��به واالختالف بني هذه الدراس��ات والدراس��ة الصف السادس االبتدايئ .

الحالية والتي ستفيد البحث وميكن توضيحها من  .4املادة الدراسية :

خالل النقاط آالتية :

 .1املتغري املستقل :

تباينت الدراس��ات الس��ابقة يف املادة الدراس��ية ،
فق��د تناول��ت بعض هذه الدراس��ات م��ادة االحياء

كان املتغ�ير املس��تقل يف الدراس��ة االوىل كدراس��ة (بدر )2018,ودراس��ة (جليه��م)2018,
(ب��در )2018,والدراس��ة الثانية (جليه��م )2018 ,وبعضها تناولت م��ادة الكيمياء وبعضها تناول مادة

ه��و امن��وذج ، Dukallأم��ا املجموع��ة الثانية من االجتامعيات كدراسة (االسمر.)2008,
الدراس��ات فقد تباين فيها املتغري املس��تقل لكنها

أم��ا الدراس��ة الحالية امل��ادة الدراس��ية هي مادة

اتفق��ت يف تعدي��ل التص��ورات البديل��ة كدراس��ة االجتامعيات

(االسمر.)2008,

 .2املتغري التابع :

 .5حجم العينة وجنس أفرادها :

تباين��ت الدراس��ات الس��ابقة يف حج��م العين��ة

يف املجموعة االوىل دراسة كل من (بدر )2018,وجنسها  ،وهي كام يأيت -:

و(جليه��م )2018,كان املتغ�ير التابع ه��و( تنمية  -دراسة (بدر 64: )2018,طالبة

التفك�ير التولي��دي وتصويب التص��ورات الخاطئة - ,دراسة (جليهم 69:)2018,طالب

التحصي��ل والتفك�ير التام�لي) اما املتغ�ير التابع  -دراسة (االسمر 76:) 2008,طالب
للمجموع��ة الثاني��ة كان املتغ�ير التاب��ع لدراس��ة  .6املجموعات التجريبية :
(االسمر( )2008,تعديل التصورات البديلة).

اتفقت الدراس��ات الس��ابقة كدراس��ة (بدر)2018,

(تعديل التصورات البديلة).

املجموع��ات التجريبي��ة تبع��اً لع��دد املتغ�يرات

أما الدراسة الحالية فقد تم تحديد املتغري التابع هو ( ،جليه��م( )2018,االس��مر )2008,يف ع��دد

 .3املرحلة الدراسية :

املس��تقلة حي��ث توزع��ت العين��ات فيه��ا ع�لى

أجري��ت الدراس��ات الس��ابقة عىل مراحل دراس��ية مجموعتني (تجريبية وضابطة).

مختلف��ة فبعضه��ا أجريت ع�لى املرحل��ة الثانوية أم��ا يف ه��ذه الدراس��ة فس��يتم توزي��ع العين��ة بني

كدراس��ة (ب��در )2018,وبعضه��ا اجري��ت ع�لى مجموعت�ين أحده�ما تجريبي��ة ت��درس بأمن��وذج
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 Dukallوأخرى ضابطة تدرس عىل وفق الطريقة االعتيادية .

 .7أدوات البحث :

تعددت األختبارات واملقايس يف الدراسات ومنها دراسة (جليهم )2018,التي أعتمدت أختباري التفكري
التاميل والتحصيل ودراسة (بدر )2018الذي أعتمد أختبار ألتصورات الخاطئة أما دراسة (االسمر)2008,
فأعتمدت أختبار التحصيل تعديل التصورات البديلة نحو مادة االجتامعيات أما الدراس��ة الحالية فسوف

تعتمد الباحثة عىل أختبار تعديل التصورات البديلة .

 .8النتائج :

أظهرت نتائج دراس��ة (بدر )2018,و(جليهم )2018,التي اهتمت بامنوذج  Dukallالبنايئ حيث تبني أن
اعتامده باالضافة اىل اتباع األس��اليب والطرائق الحديثة يف التدريس للمراحل الدراس��ية املختلفة له اثر
جيد وواضح  ،وكذلك الحال بالنسبة لدراسة (االسمر )2008,التي أهتمت بتعديل التصورات البديلة .
•منهج البحث واجراءاته :

اعتم��دت الباحثة منهج البحث التجريبي ألنه اكرث مالمئة لطبيعة بحثهم اما التصميم التجريبي لذا اعتمد
الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط الجزيئ املتمثل باالختبار البعدي لتعديل التصورات البديلة كام يف

املخطط ()1
املجموعة

التجريبية
الضابطة

التكافؤ املجموعتني
1.1العمر الزمني باألشهر .
2.2التحصيل السابق .
3.3تحصيل االبوين .
4.4اختبار الذكاء .
5.5اختبار املعرفة السابقة .

املتغري املستقل

أمنوذج Dukall

املتغري التابع

 تعديل التصوراتالبديلة .

_______

املخطط (  ) 1التصميم التجريبي للبحث

مجتمع البحث وعينته :

ويقصد مبجتمع البحث هي جميع مفردات ووحدات الظاهرة التي يدرسها البحث .وهو كل االفراد الذين

يحملون بيانات تلك الظاهرة التي هي يف متناول البحث.

(داود وأنور.)66: 1990 ,

ويتحدد مجتمع البحث الحايل بتالميذ الصف السادس االبتدايئ يف املدارس املتوسطة و الثانوية التابعة
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ملديري��ة تربي��ة الك��رخ  /االوىل ،والبال��غ عددهم الناتج عن فقدان او ترك حاالت بشكل تفاضيل بني

( )952تلمي��ذا موزعني عىل ( )16مدرس��ة نهارية مجموعات املقارنة  ,يف مراحل الدراسة املختلفة.
حكومية.

(الكيالين و نضال .)59 :2005,

اما عينة البحث فتم اختيارها بصورة عش��وائية  .بعد ج -العوام��ل املصاحبة :ان املدة الزمنية التي تحدث

ان تم كتابة اس��م كل مدرس��ة بورقة ووضعها داخل خالله��ا التجربة  ,قد تفس��ح املجال لتأثري بعض من

كي��س  ,وبع��د خلطه��ا تم اختي��ار مدرس��ة الرحمة العوام��ل الخارجية عىل املتغري التاب��ع ,ويف ظروف
االبتدائية .وبالطريقة نفسها اختارت الباحثة الشعبة التجربة حيث تم التدريس يف ظل ظروف مل تش��هد

(أ) لتمث��ل املجموعة التجريبية  ,م��ن عينة البحث ح��وادث مصاحب��ة ومؤثرة يف التجرب��ة ,حيث كانت
والتي تد َّرس باس��تعامل أمنوذج  , Dukallوش��عبة املدة الزمنية للتجربة متساوية لكل من املجموعتني .

(ب) لتك��ون املجموع��ة الضابط��ة ,والت��ي تد َّرس د .االدوات املس��تخدمة :استعملت الباحثة ادوات
بالطريقة التقليدية.

•ضبط املتغريات الدخيلة :

 -1السالمة الداخلية:

نفسها لقياس املتغريات التابعة للمجموعتني وهام
(اختبار الس��عة العقلية واختب��ار تعديل التصورات

البديلة)».

يك��ون البحث صادقا يف حالة ع��زو الفرق بني كل ه��ـ .موقف االختبار :لدىام يتم اج��راء اختبار قبيل

م��ن املجموعة التجريبية والضابط��ة اىل املعالجة عىل مجموعات الدراس��ة وذل��ك لرضورة تقتضيها
التجريبية وليس اىل متغريات أخرى دخيلة  ,قد تؤثر طبيعة الدراس��ة فرمبا أثر ذلك يف االختبار البعدي

يف سالمة نتائج التجربة.

(عودة وفتحي حسن ,ب ت .)125:

(عبد العزيز)268: 2010 ,

و .امل��ادة الدراس��ية :كان��ت امل��ادة الدراس��ية

تم ضبط املتغريات االتية:

وقد متثلت بكتاب االجتامعيات للصف السادس

وحرصاً من الباحثة عىل الس�لامة الداخلية للبحث ملجموعت��ي البحث هي نفس��ها أي انه��ا موحدة,
أ -النضج :يقصد به هو تغريات بيولوجية او نفس��ية االبتدايئ.

او عقلية عىل املتعلم نفس��ه الذي يخضع للتجربة ز .القائ��م بالتدري��س :قام��ت الباحث��ة بتدري��س
 ,ويف اثن��اء مدة التجربة مث��ل التعب والنمو بحيث مجموعتي البحث ,وهذا يضفي عىل التجربة درجة

تؤث��ر س��لبا او ايجابيا ع�لى نتائج البح��ث (ملحم ,عالي��ة من املوضوعية والدقة ,ولو اعتمدت الباحثة
.)424: 2006

عىل مدرس اخر فقد يؤثر ذلك يف نتائج التجربة.

ب -االندثار التجريبي (االهدار التجريبي) :هو األثر ح .توزي��ع الحص��ص :اتفق��ت الباحث��ة م��ع ادارة
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املعلم��ة بتنظيم الجدول االس��بوعي بحيث ت��درس مادة االجتامعيات ملجموعت��ي البحث نفس االيام

بواقع ( )4حصص يوم االحد والخميس والجدول ( )3يبني ذلك:
جدول ()3

توزيع الحصص عىل مجموعتي البحث
اليوم

االحد

الخميس

االوىل

التجريبية
الضابطة

الحصة

الرابعة

الضابطة

التجريبية

ط -الظروف الفيزيقية :طبقت الباحثة التجربة يف مدرسة واحدة ملجموعتي البحث.

 -1السالمة الخارجية :تسمى الصدق الخارجي  .الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بعد العالقات املكتشفة مبثابة
تصميم يعرب عن العالقات السببية .))9 ;2011, Ravid

وللتأكد من السالمة الخارجية تم معالجة العوامل االتية:

أ -تفاع��ل االختيار م��ع التجربة :تم الحد من اثر هذا املتغري ,باالختيار العش��وايئ لكل من املجموعتني
التجريبية والضابطة.

ب -تفاعل االختبار مع التجربة :إن استعملت الباحثة لالختبار القبيل وتعديل التصورات البديلة قد يؤدي
إىل تعرف مجموعتي البحث اىل طبيعة التجربة قبل تطبيقها ،وللحد من أثر هذا املتغري طُبق االختبارين

من قبل مدرس املادة وأخربت التالميذ بأن هذين االختبارين هام من املعلم ة ألغراض البحث العلمي.

ت -تفاع��ل الظ��روف التجريبية :تم الحد من اثر هذا املتغري  ,بأن درس��ت املجموعتان مبواقف طبيعية

 ,حي��ث تضمنت املواقف التجريبية ,اس��تعامل متغري تجريبي واحد وه��و طريقة التدريس لكل مجموعة
مبفردها.

ث -اثر اإلجراءات التجريبية :تم التغلب عليها ألن الباحثة هي نفسها من تقوم بتدريس مجموعتي الدراسة
(التجريبية والضابطة) مع الحفاظ عىل رسية التجربة .

رابعا :مستلزمات البحث:

 -1تحديد املادة العلمية:

حددت املادة العلمية من قبل الباحثة من كتاب االجتامعيات للصف السادس االبتدايئ الطبعة الخامسة

لسنة ( )2017النصف االول.
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اتفاق ( )%80من الخرباء واملحكمني .

قام الباحثة بصياغة ( )72هدفا سلوكياً اعتامدا عىل

•أداتا البحث:

الثالث��ة االوىل (التذك��ر ,واالس��تيعاب ,والتطبي��ق)

م��ن اجل تحقي��ق أغراض البح��ث  ,تطلب تطبيق

تصنيف  Bloomيف املجال املعريف للمس��تويات اختبار تعديل التصورات البديلة :

وعرضت هذه األه��داف عىل مجموعة من الخرباء اختب��ار تعديل التص��ورات البديلة ل��دى افراد عينة

واملحكمني من ذوي الخربة والتخصص يف مجال البحث نحو مادة االجتامعي��ات لذا قامت الباحثة

طرائق تدريس االجتامعيات ملحق ( )1لبيان آرائهم بإع��داد اختب��ار تعديل التصورات البديلة وحس��ب

بشأن دقة صياغة األهداف السلوكية ومدى شمولها الخطوات االتية:

للمحتوى التعليمي للامدة ,وتحديد املستوى الذي  .1جمع العبارة وصياغتها :

تقيس��ه كل فق��رة  ,ويف ض��وء آرائه��م ومقرتحاتهم تم جمع ( )30فقرة باالستعانة باملصادر االتية :

اعتمدت جميع األهداف التي حصلت عىل موافقة أ -اطلع��ت الباحث��ة ع�لى ع��دد م��ن االختب��ارات

( ) %80فأكرث من آراء الخرباء واملحكمني ,إذ بقيت لالستفادة منها يف صياغة الفقرات (صالح )2009,

األه��داف الس��لوكية ( )72غرض��ا س��لوكيا موزعة  (,عبدالله  ( )2004شقورة .)2002

بحسب املحتوى التعليمي ومستويات بلوم الثالثة ب -االدبي��ات الت��ي تناول��ت موض��وع تعدي��ل

االوىل يف املجال املعريف .

 .3اعداد الخطط التدريسية :

التصورات البديلة.

 -2تصحيح االختبار:

أعدت الباحثة خططاً تدريس��ية مرتابطة الخطوات  ,لتصحي��ح فقرات االختبار ح��ددت بدائل عىل كل
وصوال اىل الهدف امل��راد تحقيقه ,حيث تم اعداد فق��رة .اذ اعطى البدي��ل االول ( )1درج��ة والبديل

()12خطة تدريسية للمجموعة التجريبية باالعتامد الثاين ( )1درجة وتكون اعىل درجه يحصل عليها

ع�لى أمن��وذج  , Dukallو ( )12خط��ة تدريس��ية الطال��ب ه��ي ( )2وأوطأ درجة ه��ي ( )0لكل فقرة
للمجموع��ة الضابط��ة ووف��ق الطريق��ة التقليدي��ة ,حيث انه اذا اجاب الطالب عىل شقي الفقرة يحصل
وق��د عرضت الباحثة مناذج من ه��ذه الخطط عىل ع�لى ( )2درجة واذا اجاب عن الش��ق االول للفقرة

مجموعة من املحكمني و الخرباء واملختصني يف يحصل عىل ( )1درجة واذا اجاب عن الش��ق الثاين
مجال طرائق التدري��س  ,والقياس والتقويم لإلفادة ومل يجب عن الشق االول يحصل عىل ( )0درجة.

من آرائهم ,ويف ضوء ذلك أجريت بعض التعديالت  .3تعليامت االجابة :

عليها لتأخذ صورتها النهائية بعد حصولها عىل نسبة صيغ��ت التعلي�مات الخاص��ة بكيفي��ة االجابة عن
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فقرات االختبار:

أ -تحديد الهدف من االختبار.

ب -التنبيه عىل عدد البدائل املعطاة.

جمي��ع الفق��رات ،وبهذا ت��م التحقق م��ن الصدق
الظاهري .

 .5التطبيق االستطالعي لالختبار:

هـ -التنبيه عىل قراءة كل فقرة بدقة وبوضوح.

لغ��رض التأك��د م��ن وض��وح تعلي�مات .االختبار

 .4صدق االختبار:

فهم االف��راد لبدائ��ل االجاب��ة ,تم تطبي��ق االختبار

ح -وضع مثال محلول يوضح كيفية االجابة.

وفقراته ,وتحديد الوقت املناسب لالختبار  ,ومدى

يعد صدق االختبار أحد الوسائل املهمة يف الحكم ,ع�لى عينة اس��تطالعية مكونة م��ن ( )32طالب من

ويش�ير صدق االختب��ار اىل جودت��ه كأداة الختبار الص��ف الس��ادس االبتدايئ ي��وم الثالث��اء املوافق
ما وضع لقياسه (الظاهر واخرون.)132: 1999 ,

و تم استخراج صدق االختبار من خالل :
•الصدق الظاهري:

( )2021\1\5حي��ث ت��م اختياره��م م��ن مدرس��ة

االنتفاض��ة االبتدائية .وقد ارشفت الباحثة بنفس��ها
عىل التطبيق والح��ظ ان تعليامت االجابة وفقرات

ويتمثل هذا النوع من انواع الصدق من خالل عرض االختب��ار كان��ت ج��دا واضح��ة ,حيث ت��م تحديد

الباحث��ة لفقرات االختبار والبدائل والتعليامت عىل الوقت املناس��ب لإلجاب��ة ( 52دقيقة ) ,وذلك من

مجموع��ة من الخ�براء واملحكمني م��ن لهم خربة خالل تس��جيل الوقت الذي اس��تغرقه اول خمس��ة
عالية ولديهم ابحاث ودراسات يف املفهوم الذي تالمي��ذ واخر خمس��ة تالميذ لإلجابة ع��ن االختبار

يراد اس��تخراج صدق��ه الظاهري(.مجيد وياس�ين ،ومنه وجد متوسط الوقت.
.)96 :2012

 .1معامل الصعوبة :

وقد قامت الباحثة بعرض فقرات االختبار مع بدائله ويقصد النس��بة املؤي��ة لعدد التالمي��ذ الذين اجابو
وتعليامته ع�لى مجموعة من املحكمني يف مجال عن فق��رات االختب��ار اجابة خاطئ��ة اىل املجموع

االجتامعيات الرتبوية والنفسية ،وكذلك يف مجال ال��كيل لع��دد التالميذ كون��ه يفضل اس��تعامله مع
طرائ��ق تدري��س (ملح��ق  ،)1وذل��ك للحكم عىل املجموع��ات الصغ�يرة والتي ال تتج��اوز ()500

مدى س�لامة الفق��رات ومالءمتها ألع�مار التلميذ ,متعل��م (ملح��م  .) 237: 2011 ,وكذلك يقصد به
وق��د اتخذت الباحثة نس��بة االتف��اق ( )%80فأكرث مستوى التعقيد الذي يواجه املتعلمني لدى االجابة

معي��ارا لقب��ول كل فقرة م��ن فقرات االختب��ار ,وتم عليها  ( .الزاميل واخرون ) 368 : 2009 ,
اعادة صياغة بعض الفقرات يف ضوء اراء الخرباء و  .2القوة التمييزية للفقرات :

املحكمني اذا اتفق الخرباء عىل صالحية وس�لامة يقص��د بها مدى فاعلية .س��ؤال م��ا يف التمييز بني
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.التالمي��ذ ذوي الق��درات العالية وكذل��ك التالميذ (الفاكرونباخ) لحس��اب ثبات الفقرات املوضوعية
ذوي الق��درات املنخفض��ة (اب��و ف��ؤدة واخرون ،من نوع االختيار من متع��دد ،إذ يعد الطريقة األكرث

.)106-105: 2012

ش��يوعاً الس��تخراج االتس��اق الداخ�لي لفق��رات

ونعني بالتميز هو ان .تتس��م الفقرة االختبارية .بقوة االختبار تعطي درج��ة ( )1لإلجابة الصحيحة ()0

عالي��ة يف تحدي��د .التالميذ ذو التحصي��ل املرتفع لإلجابة الخاطئة وقد وجد أن معامل الثبات يساوي
بني مجم��وع التالمي��ذ املجبيني .عن تل��ك الفقرة ( ، )0,81وبه��ذا أصبح األختب��ار جاهز لتطبيقة يف

(الج�لايل )44: 2011 ,اذ ت��م ترتي��ب إجاب��ات صيغته النهائية

التالميذ ترتيبا تنازليا من اعىل درجة اىل ادين درجة .5 .الصيغة النهائية لالختبار:

واختيار نس��بة (  )%27علي��ا .وكذلك ( )% 27دنيا يتك��ون االختب��ار بصيغت��ه النهائية م��ن ( )30فقرة,

ل��كل من املجموعت�ين  ,اذ بلغ ع��دد إجابات كل وبذلك أصب��ح االختبار وتعليامته جاه��زا ً للتطبيق
مجموعة ( )50اجابة .وباستعامل االختبار ( )t.testعىل مجموعتي البحث( .التجريبية والضابطة ).

لعينتني مستقلتني حيث تم استخراج القوة التمييزية سابعاً :اجراءات تطبيق التجربة:

للفقرات االختباري��ة وقد تبني أنها تقع بني ( -0,40اتبع��ت الباحث��ة مجموعة من الخط��وات من اجل

 ,)0,63وجميعها مميزة .

 .3فعالية البدائل الخاطئة :

تطبيق اجراءات التجربة ,وهذه الخطوات هي:

 .1طبقت التجرب��ة يف الفصل الدرايس .االول من

وبعد حس��اب فعالية البدائل بتطبي��ق معادلة فعالية السنة الدراسية ( ،)2012 - 2020وتحديدا يف يوم
البدائل بجمي��ع فقرات االختبار الت��ي هي من نوع الثالثاء املوافق ( )2020 / 12/1عىل عينة البحث

اختي��ار من متع��دد والبالغ��ة ( )30فق��رة فوجد أن املتكونة م��ن املجموعتني (التجريبي��ة والضابطة)

معام�لات فعالية جمي��ع البدائل الخاطئة س��البة  ،وانته��ى تطبيق التجرب��ة يوم الخمي��س ( /2 /18
وبناء عىل ذلك تقرر االبقاء عىل بدائل الفقرات.

 .4الثبات :

.)2012

 .2ت��م تدري��س املجموع��ة التجريبي��ة ع�لى وفق

يقصد به ثبات االختبار فيام يعطيه من نتائج فاذا طبق أمنوذج  Dukallوحسب الخطط التدريسية املعدة
هذا االختبار عىل نفس املتعلمني مرتني متالحقتني عىل وفق هذه االسرتاتيجية .

كانت النتائج متش��ابهة (أبو حويج واخرون .3 2002 ,تم تدريس املجموعة الضابطة يف املدة الزمنية

.)139:

نفس��ها وبالطريقة االعتيادي��ة (التقليدية) عىل وفق

حيث تم حس��اب ثبات االختبار باس��تعامل معادلة الخطط التدريسية املعدة لذلك .
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 .4ت��م تطبي��ق االختبار عىل تالمي��ذ مجموعتي البحث ،وتم تصحيح اجاب��ات التالميذ عىل وفق طريقة
التصحيح املعتادة .يف اجراءات البحث.

 .5ت��م تطبيق اختب��ار تعديل التصورات البديلة عىل تالميذ مجموعت��ي البحث يف ،وتم تصحيح اجابات

التالميذ عىل وفق طريقة التصحيح املعتادة .
•الوسائل االحصائية :

تم تحليل النتائج ومعالجتها احصائيا باس��تعامل الوس��ائل االحصائية االتية (برنام��ج الحقيبة االحصائية

 , ,spssمعامل الصعوبة والسهولة  ,كا, 2معامل التمييز ,الفاكرونباخ )
•عرض النتائج وتفسريها

عرض النتائج :

 -1النتائج املتعلقة بتعديل التصورات البديلة :

تم حساب كل من املتوسط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة التائية املحسوبة والجدولية والداللة

االحصائية ألختبار السعة العقلية للمجموعتني التجريبية والضابطة ،كام مبني يف الجدول ()4
جدول ()4

املتوس��ط الحسايب واالنحراف املعياري والقيمة التائية املحسوبة والجدولية والداللة االحصائية ألختبار
تعديل التصورات البديلة للمجموعتني التجريبية والضابطة
املجموعة

حجم
العينة

الوسط
الحسايب

التجريبية

32

27,72

الضابطة

32

19,44

االنحراف درجة
املعياري الحرية
1,782
1,645

62

القيمة التائية
املحسوبة الجدولية
19,316

1,980

الداللة لدى
مستوى()0,05
دالة

ويتض��ح من الجدول ( )4أن القيمة التائية املحس��وبة البالغة ( )19,316أك�بر من القيمة التائية الجدولية

( )1,980لدى مس��توى الداللة ( )0،05ودرجة حرية ( ، )62وبهذا ترفض الفرضية الصفرية التي أشارت
اىل عدم وجود فرق ذو داللة أحصائية لدى مستوى الدالله ( )0,05بني متوسط درجات تالميذ املجموعة
التجريبية الذين يدرس��ون مادة االجتامعيات وفقا ألمنوذج , Dukallومتوسط درجات تالميذ املجموعة
الضابطة الذين يدرس��ون مادة االجتامعي��ات ،وفقاً للطريقة االعتيادية يف تعدي��ل التصورات البديلة وأن

الفرق لصالح املجموعة التجريبية التي درست بامنوذج . Dukall
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•االستنتاجات :

تب�ين النتائج التي ت��م التوصل اليها إن الس��تعامل يف ض��وء النتائ��ج التي اظهرته��ا الدراس��ة الحالية
أمنوذج  Dukallاألثر االيجايب يف تعديل التصورات اس��تنتجت الباحثة إن استعامل أمنوذج  Dukallيف

البديلة يف م��ادة االجتامعيات لدى تالميذ الصف التدريس له أثر ايجايب يف تعديل التصورات البديلة

السادس االبتدايئ  ،وقد يعود ذلك لألسباب اآلتية :ل��دى تالمي��ذ الصف الس��ادس االبت��دايئ يف مادة
تفوق تالمي��ذ املجموع��ة التجريبية الذين درس��وا االجتامعيات .

عىل وفق أمن��وذج  Dukallعىل تالميذ املجموعة

•التوصيات

الضابطة الذين درس��وا عىل وفق الطريقة االعتيادية من خالل نتائج البحث تويص الباحثة مبا يأيت :

يف اختب��ار تعدي��ل التص��ورات البديل��ة ,وقد تعزو  -1اس��تعامل أمن��وذج  Dukallيف تدري��س م��ادة
الباحثة سبب ذلك إىل ما يأيت :

االجتامعي��ات للصف الس��ادس االبتدايئ وكذلك

 -1إن أمن��وذج  Dukallق��د جع��ل التالميذ محور ميك��ن اس��تعامله م��ن قب��ل معلم��ي ومعل�مات
العملي��ة التعليمية ومنحهم الحري��ة يف التعبري عن االجتامعيات يف مراحل التدريس كافة.

آرائهم من غري خوف أو تردد فأثر ذلك فيهم ايجابياً -2 .رضورة اهت�مام معلمي ومعلامت االجتامعيات

 -2إن اس��تعامل أمن��وذج  Dukallيف التدري��س باألس��اليب والنامذج التي لها أثر يف رفع مس��توى
قد س��اعد يف إكس��اب التالميذ املعرف��ة املتمكنة التعليم التي تشجع التالميذ عىل توليد افكار جديدة
واملش��اركة الفاعل��ة يف غرف��ة ال��درس ،وخل��ق ومنها امنوذج .Dukall

اتجاه��ات ايجابي��ة نح��و متابعة ال��درس ،واحرتام  -3اقام��ة دورات تربوية لتعريف معلمي ومعلامت

الرأي ،إذ إن التفاعل واملش��اركة يقلالن من عنرص االجتامعي��ات بالنامذج واالس�تراتيجيات الحديثة
الخجل والخوف مام شجع التالميذ عىل املشاركة يف التدري��س ومنها أمن��وذج  Dukallوحثهم عىل
يف الدرس.

 -3إن استعامل أمنوذج  Dukallيف تدريس مادة

استعامله .

•املقرتحات:

عل��م الفيزياء قد عزز اش�تراك التالميذ يف توليد اس��تكامآل لنتائج هذا البحث تق�ترح الباحثة اجراء

األف��كار ومناقش��تها  ،مام فت��ح أمامهم الس��بيل دراسات اخرى ومنها :

إىل الفه��م العمي��ق  ،واالحتف��اظ باملعلوم��ات  -1اج��راء دراس��ات مامثل��ة عىل مراح��ل تعليمية

م�ما يقلل من عملية النس��يان  ،ومن ثم يزيد من مختلفة (االبتدائية  ,االعدادية ).
تحصيله��م.

 -2اجراء دراس��ات ملعرفة أثر برنام��ج مقرتح قائم
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عىل أمنوذج  Dukallيف تطوير مس��تويات معلمي

المصادر

االجتامعيات باستعامل تعديل التصورات البديلة .

 -3أجراء دراسة مامثلة للدراسة الحالية يف تدريس

مواد دراسية أخرى غري مادة (االجتامعيات) .

❊

❊

❊

•العربية واالجنبية

 .1أبو حويج ,مروان .وابراهيم الخطيب  .وس��مري
اب��و مخيل  , )2002(,القياس والتقويم يف الرتبية و
علم النفس .

 .2ابو طري بالل محمود سليامن  ، )2009( ،فاعلية
توظي��ف خرائط املعلوم��ات يف تعديل التصورات

البديل��ة للمفاهي��م العلمي��ة لتالميذ الص��ف الثامن
االس��ايس  ،رسالة ماجستري  ،كلية الرتبية  ،الجامعة
االسالمية  ،غزة .

 .3أبو عودة ،سليم (، ) 2006اثر استعامل النموذج
البن��ايئ يف تدريس الرياضيات ع�لى تنمية مهارات

التفكري املنظومي واالحتفاظ بها لدى تالميذالصف
السابع األسايس بغزة  ،رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية الرتبية  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة .

 .4االسمر  ،رائد يوسف  ،) )2008اثر دورة التعلم
يف تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لدى

تالميذالصف الس��ادس واتجاهاتهم نحوها  ،رسالة
ماجستري منشورة  ،كلية الرتبية  ،الجامعة االسالمية،

غزة  ،فلسطني .

 .5اﻟﺒﻮ ﺣﺎﺻﻞ ،ﺑﺪرﯾﺔ ﺳﻮد ( ,)2008ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ

إﺳﺮﺘاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻣﻘﺮﺘﺣﺔ ﻗﺎﻤﺋﺔ ﻋﻰﻠ اﻤﻟﺪﺧﻞ اﻤﻟﻨﻈﻮﻣﻲ
ﻲﻓ ﺗﻨﻤﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﺪراﻲﺳ وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺘﺼﻮرات

اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻛﻠﯿﺎت اﻟﺮﺘﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﺎﻤت»،
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻤﻟﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ  ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺮﺘﺑﯿﺔ ،رﺳﺎﻟﺔ  .11داوود،عزي��ز حن��ا ،انور حسني عب��د الرحمن
ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﺟﺪة

( :)1990مناهج البح��ث الرتبوي ،ط ، 1بغداد –

 .6أمب��و السعيدي ،عبدالل��ه بن خميس ،وسليامن جامعة بغداد

ب��ن محم��د البل��ويش ( :)2011طرائ��ق تدري��س  .12رزوقي ،رعد مهدي ،سهى ابراهيم عبد الكريم
االجتامعي��ات مفاهيم وتطبيقات علمية  ،ط، 2دار ( : )2015التفك�ير وأمناطه التفك�ير االستداليل-

املسرية ،عامن – االردن .

التفك�ير األبداع��ي – التفكري املنظوم��ي – التفكري

 .7بدر  ،رباب نارص (  “ : ) 2018فاعلية استعامل البرصي  ،ط ، 1عامن – االردن .

امن��وذج  Dukallيف تَصويب التص��ورات الخطــأ  .13الزاميل  ,عيل عبد جاسم والصارمي ،عبد الله
فــي مــادة االحياء وتنمي ِة مهارات التفكري التوليدي ب��ن محمد وكاظم ،عيل مه��دي( ، )2009مفاهيم

لدى تالميذ املرحلة الثانَوية”  ،رسالة ماجستري غري وتطبيق��ات يف التقوي��م والقي��اس الرتب��وي  ,ط, 1

منشورة  ،مرص .

مكتبة الفالح للنرش والتوزيع  ,الكويت.

 .8البع�لي  ،ابراهي��م عبد العزي��ز محمد ( .14 )2012زيت��ون  ،عاي��ش محم��ود ( ،) 2007النظرية
 :فعالي��ة استع�مال من��وذج  Dukallلف��ي تنمي��ة البنائية واسرتاتيجيات تدريس االجتامعيات  ،ط1
مهارات اتخاذ الق��رار والتحصيل الدرايس يف مادة  ،دار الرشوق  ،عامن  ،األردن .

االجتامعيات لدى تالميذ الصف السادس االبتدايئ  .15الظاه��ر  ,زكري��ا محمد  ,وأخ��رون ,)1999(,
باململك��ة العربية السعودية ،مجل��ة دراسات عربية مب��ادئ القياس والتقويم يف الرتبي��ة  ,مكتبة الثقافة ,
يف الرتبية وعلم النف��س ،العدد ( ، )47الجزء ( ،)3عامن .

لسنة . 2014

 .16كاتوت ،سح��ر أمني ( :)2009طرائق تدريس

 .9جليهم  ،احمد خضري حسني (  : )2018فاعلية االجتامعيات ،ط، 1عامن  -دار دجلة.

التدريس بأمن��وذج  Dukallيف تحصيل مادة علم  .17اللول��و  ،ف��دوى صبح��ي  ، )2009( ،اث��ر
االحياء والتفك�ير التأميل لدى تالميذ الصف الرابع استع�مال الوسائل املتع��ددة يف تعديل التصورات
العلمي  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،كلية الرتبية ،البديل��ة للمفاهي��م التكنلوجي��ه لطالب��ات الص��ف
جامعة القادسية  ،العراق .

الس��ادس االسايس بغ��زة  ،رسالة ماجست�ير  ،كلية

 .10الخزرجي  ،سلي��م إبراهيم (، )2011أساليب الرتبية  ،الجامعة االسالمية  ،غزة.

مع��ارصة يف تدري��س االجتامعي��ات  ،ط ، 1دار  .18مجي��د  ,عب��د الحسني رزوق��ي وياسني حميد

أسامة للنرش والتوزيع  ،عامن  ،األردن .

عيال  , )2012(,القياس والتقويم للطالب الجامعي
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 ,مكتبة الياممة للطباعة والنرش.

 .19النجدى ،أحمد ،عيل راش��د  ،منى عبد الهادي ( :)1991تدريس االجتامعيات يف العامل املعارص
(مدخل يف تدريس االجتامعيات) ،دار الفكر العريب .

20. Abd Halim , N. D. & Kamarudin,N. A. ( 2010 ) , Learning Concepts of Mole Via

Dukall`s Five Phases to Overcome Student`s Alternative Concepts internet , http : //
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•املالحق:

•ملحق ()1

ت

أسامء الخرباء واملحكمني

2

أ.د .ماجدة ابراهيم الباوي

1
3
4
5
6
7
8

التخصص

أ.د .أنور حسني عبد الرحمن

قياس وتقويم

أ.د .يوسف فالح محمد

طرائق تدريس العلوم

مكان العمل

كلية الرتبية أبن الهيثم

طرائق تدريس الفيزياء

كلية الرتبية أبن الهيثم

أ.د داود عبدالسالم صربي

طرائق التدريس العامة

الرتبية أبن رشد

أ.م.د .ساهرة عباس قنرب

طرائق تدريس الفيزياء

الجامعة التكنلوجية

قياس وتقويم

وزارة الرتبية

أ.م.د .ليىل سلامن داود

أ.م.د .عباس عيل كريدي

أ.م.د .هشام جمعة صويح

طرائق تدريس
طرائق تدريس

الرتبية االساسية

كلية الرتبية أبن الهيثم
وزارة الرتبية

«أثر أنموذج ( )Dukallفي تعديل التصورات البديلة لدى تالميذ الصف السادس اإلبتدائي»..
م .د .ذكرى فاضل محل

أ.م.د .يوسف يعقوب شحاذة

9

10

طرائق التدريس العامة

أ.م.د .وسام توفيق املشهداين علوم تربوية ونفسية

857

الرتبية أبن رشد

قسم تطوير املناهج

ملحق()2

درجات طلبة مجموعتي البحث

املجموعة التجريبية

ت

الدرجة

ت

2

30

19

1
3
4
5
6
7
8
9

28
26
29
28
25
30
25
29

10

28

12

25

11
13
14
15
16
17

26
30
26
28
26
29

الدرجة

ت

الدرجة

ت

28

2

18

19

18

26

20

30

21

29

22

30

23

28

24

26

25

30

26

26

27

28

28

25

29

29

30

30

31

28

32

املجموعة الضابطة

26

1
3
4
5
6
7
8
9

22
20
22
20
22
19
20
18

10

19

12

18

11
13
14
15
16
17

22
16
20
22
20
19

مدى التصحيح من ( -30صفر)

املجموع 				887 /
			
املتوسط الحسايب 27,72 /

املجموع 622 /

املتوسط الحسايب 19,44 /

الدرجة

18

19

20

17

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

20
20
18
20
19
17
20
19
19
22
20
17
18

«أثر أنموذج ( )Dukallفي تعديل التصورات البديلة لدى تالميذ الصف السادس اإلبتدائي»..

858

م .د .ذكرى فاضل محل

			
االنحراف املعياري 1,782 /

					
التباين 3,176 /

❊

االنحراف املعياري 1,645 /

التباين 2,706 /

❊

❊

