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 مقدمة: 
يعيش العالم في الفترة األخيرة ثورة عممية وتكنولوجية ىائمة، كان ليا تاثيرًا كبيرًا عمى          

ىائًًل لمتربية العممية  العممية الحديثة شكمت تحدًيا فاالكتشافات جميع جوانب الحياة،
،والمتخصصين فييا، يتطمب منيم البحث عن أساليب، ونماذج تعميمية جديدة؛ لمواجية العديد 
من التحديات، وفي ظل تمك الثورة العممية ظير لدينا الكثير من المفاىيم العممية التي يتعرض ليا 

ذا الكم اليائل من المفاىيم العممية المتعمم خًلل حياتو، فكان كل االىتمام موجًيا نحو االحتفاظ بي
لدى المتعممين بشكل منظم ومناسب ، مما دفع عمماء التربية لمتفكير في كيفية تدريس ىذه 
المفاىيم، فوضعوا طرق تدريس ونماذج مختمفة لتسيم في اكتساب المتعممين ليذه المفاىيم بشكل 

 صحيح. 
طور مستمر في جميع المجاالت بصفة عامة وفي ونظًرا لما تتسم بو المعرفة العممية من ت       

مجال العموم الطبيعية بصفة خاصة فقد أدى تكدس ىذه المعارف وزيادة كثافتيا إلى صعوبة 
فيميا وااللمام بيا، لذلك اىتم المختصون بالتركيز عمى تعميم وتعمم المفاىيم التي تعد أحد 

حدى ركيزاتو الت ي تبنى عمييا المستويات األخرى من مبادئ مستويات البنية المعرفية لمعمم، وا 
وقوانين ونظريات،وتعد المفاىيم من أىم نواتج العمم، فمن خًلليا تنتظم المعرفة العممية في شكل 

 لو معنى.
المفاىيم العممية بأنيا : " فكرة تختص بظاىرة معينة   (119، 2002وعرف عادل سًلمة)     

 ا عادة بواسطة كممة من الكممات أو مصطمح معين". أو عًلقة أو استنتاج عقمي يعبر عني
ولقد أشارت التوجيات الحديثة في مجال التربية العممية والتكنولوجية إلى أىمية تعميم وتعمم 
المفاىيم حيث أصبح اكتساب الطًلب ليذه المفاىيم ىدًفا رئيًسا من أىداف التربية العممية التي 

قة صحيحة ، حيث يعد اكتساب المفاىيم العممية الصحيحة تؤكد عمى ضرورة تعمم المفاىيم بطري
 شرًطا ينبغي توافره لدى الفرد ليصبح متنوًرا عممًيا وتكنولوجًيا.        

وال تنشأ المفاىيم فجأة بصورة كاممة الوضوح وال تنتيي لدى الطالب عند حد معين ولكنيا تنمو   
عن المفيوم بتعرفو عمى أمثمة إضافية لو وتتطور طوال الوقت ، فكمما ازدادت خبرة الطالب 
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تكشف لديو المزيد من الخصائص عنو، وتعرف عمى العًلقات التي تربطو مع مفاىيم أخرى 
وأسباب ىذه العًلقات؛ ونتيجة لذلك ربما تتغير صورة المفيوم لدى الفرد وتصبح أكثر وضوًحا 

مثمة أن تدخل ضمن إطار المفيوم ودقة وتيذيًبا وأكثرعمومية وتجريًدا، بحيث تسمح لجميع األ
المقصود، ويًلحظ أن تعمم المفاىيم ينتظم في سمم ىرمي يشتمل عمى أنماط مختمفة من التعمم، 
ومقدرة المتعمم عمى تعمم المفاىيم تتطمب منو إتقان التعمم السابق لو في السمم اليرمي. ) أنور 

 (79، 2003عقل، 
كية لتدريس العموم عمى مفاىيم الكيمياء األساسية كشبكة لذلك ركزت المعايير القومية األمري   

مترابطة ومتصمة ، مؤكدة عمى ضرورة إتقان المتعممين ليذه المفاىيم وامتًلكيم الصحيح 
 (.476،  2016ليا.)عصام أحمد،

( أىمية المفاىيم العممية في تدريس العموم في النقاط  123، 2002وحدد عادل سًلمة)   
 التالية:
 المفاىيم تجمع الحقائق وتصنفيا وتقمل من تعقيدىا . .1
 إن المفاىيم أكثر ثباتًا وبالتالي أقل عرضة لمتغيير . .2
 إن المفاىيم تقمل من تعقيد البيئة وسيولة دراسة المتعممين لمكوناتيا . .3
إن تعمم المفاىيم يساعد المتعمم عمى التفسير والتطبيق بمعنى أن تعمم أحد المفاىيم في  .4

ما يساعد عمى تفسير المواقف أو األحداث الجديدة أو غير المألوفة ومعنى ذلك  مرحمة
 أن تعمم المفاىيم يساعد عمى انتقال أثر التعمم. 

يسيم تعمم المفاىيم في القضاء عمى المفظية حيث أن المتعمم كان يستخدم المفظ دون  .5
 أن يعرف مدلولو.

مين بمادة العموم وزيادة دافعيتيم وتحفزىم تؤدي دراسة المفاىيم إلى زيادة اىتمام المتعم .6
 عمى التخصص.

تؤدي دراسة المفاىيم إلى زيادة قدرة المتعممين عمى استخدام وظائف العمم الرئيسة التي  .7
 تتمثل في التفسير والتحكم والتنبؤ .

تؤدي دراسة المفاىيم إلى زيادة قدرة المتعممين عمى استخدام المعمومات في مواقف حل  .8
 ت.المشكًل
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تؤدي دراسة المفاىيم إلى توفير أساس الختيار الخبرات وتنظيم الوقف التعميمي وتحديد  .9
اليدف والمنيج، وبالتالي فيي تخد كخيوط أساسية في الييكل العممي لممنيج ألن 

 المفاىيم تقمل من اتساع الحقائق .
 العمم المختمفة.تدريس المفاىيم العممية سيمكننا من إبراز الترابط والتكامل بين فروع  .10
 تؤدي دراسة المفاىيم إلى تنمية التفكير االبتكاري لدى المتعممين . .11

قد انتشرت التصورات الخاطئة لممفاىيم ، وزاد االىتمام بيا مع تأكيد عديد من األدبيات والدراسات و 
التربوية عمى أن التصورات الخاطئة أصبحت موجودة في مختمف المجاالت العممية ولدى معظم 

 (.309، 2012لمراحل الدراسية )سمية عبد الوارث ، سميحة سعيد،ا
وتعد عممية الكشف عن التصورات الخاطئة لدى الطًلب وتصحيحيا أمًرا في غاية األىمية؛ 
لموصول لمستوى تحصيمي أكبر، وكذلك فيم أكثرعمًقا واتساًعا لتمك المفاىيم، فميس خفًيا أن  

مًبا عمى التعمم وكفاءتو، بل وتصبح عائًقا لو ؛ وىنا تأتي أىمية التصورات الخاطئة لممفاىيم تؤثر س
إدراك المعمم لألفكار التي جاء بيا الطًلب إلى الغرفة الصفية، حيث إنو سيكون بإمكانو استخدام  

والتصورات كمنطمقات لمتعمم وتصحيحيا عمى نحو أكثر فعالية)عبد اهلل عبد المجيد،  تمك األفكار
2015 ،168.) 

د أصبح الميتمون بتدريس العموم ، أكثر إدراًكا لدور التصورات الخاطئة في إعاقة اكتساب ولق
المفاىيم العممية في بعض األحيان ، فاالفتراض التقميدي بأن الطالب يأتي إلى حجرة الدراسة، 
، وعقمو صفحة بيضاء يتم حشوىا وتشكيميا وفًقا لما تريده المدرسة ، أصبح يفقد مكانو تدريجًيا

ويحل محمو رؤية أكثر واقعية ،مؤداىا أن التصورات التي يأتي بيا الطالب إلى حجرة الدراسة، 
ينبغي أن تكون محل تقدير واىتمام، وذلك بيدف إحًلل التصورات العممية المقبولة من خًلل 

 (.2008التعرف عمى أسباب ومصادر ىذه التصورات وكيفية تعديميا)رائد األسمر، 
التصورات الخاطئة بأنيا :األفكار  Thompson & Logue  (2006,553وعرف )

والموضوعات واألحداث التي يوجد لدى المتعمم سوء فيم عنيا وتم بناؤىا وفًقا لخبرة الشخص 
الذاتية ، بما في ذلك األفكار المسبقة ، والمعتقدات غير العممية ، والمفاىيم المختمطة ، وسوء 

 الفيم.
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،     2005اىيم عدة خصائص يمكن توضيحيا فيما يمي )سمطانة الفالح،ولمتصورات الخاطئة لممف
143:) 
يأتي المتعمم إلى المدرسة ولديو العديد من التصورات الخاطئة عن األشياء واألحداث  .1

 التي تربطو بما يتعممو.
التتكون التصورات الخاطئة فجأة لدى المتعمم ، لكنو يحتاج لوقت في بنائيا كما أنيا  .2

 ة النمو والتي قد تحمل المزيد من الخطأ.تتصف بصف
ال تكون أنماط التصور الخطأ منطقية من وجية نظر العمم ألنيا تناقض وتخالف  .3

التفسير العممي لكنيا في الوقت نفسو تكون منطقية من وجية نظر المتعمم ألنيا تتوافق 
 مع بنيتو المعرفية.

الصعب تغييرىا وخاصة باستخدام التصورات الخاطئة ثابتة بدرجة كبيرة مما يجعل من  .4
 طرق التدريس التقميدية ، وتكون متماسكة ومقاومة لمتغيير.

غالًبا ما تكتسب ىذه التصورات في سن مبكرة كما أن وجودىا ال يقتصر عمى سن معين  .5
حيث أثبتت الدراسات وجودىا لدى كل األعمار ومن ثم فيي تتعدى حاجز العمر 

 والمستوى التعميمي.
التصورات الخاطئة بثقافة معينة أو بجنس معين ولكنيا ذات صبغة عالمية  ال تتعمق .6

بحيث أن مستوى وطريقة تشكل ىذه التصورات وتكرار حدوثيا في ذىن الطالب قد 
 يتغير بالعوامل التي يعيشيا.

تساعد استراتيجيات التدريس الحديثة في تعديل التصورات الخاطئة وخاصة التي تعني  .7
 ي. بالتغير المفيوم

 لذا يجب عمى معمم العموم بصفة عامة ومعمم الكيمياء بصفة خاصة أن ييتم        
بتصورات طًلبو الخاطئة و يكون عمى دراية كافية بيا قبل البدء في التدريس وذلك لألسباب 

 (:16، 2011التالية    )نوال خميل،
وتدعم أنماط الفيم تؤثر تصورات الطًلب الخاطئة سمًبا عمى تعمم المفاىيم الصحيحة  .1

 الخطأ.
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تتعارض تصورات الطًلب الخاطئة مع المفاىيم الجديدة التي يحاول المعممون تعميميا  .2
 لطًلبيم .

تصورات الطًلب الخاطئة مقاومة لمتغيير وتتعارض مع اآلراء العممية وبذلك تصبح  .3
 عائًقا لتعمم العموم.

التدريس عمى اختيار طرق  يساعد تعرف المعمم تصورات الطًلب الخاطئة قبل عممية .4
 وأساليب التدريس التي تساعد في إحداث التغيير المفاىيمي .

يؤدي معرفة وتشخيص تصورات الطًلب الخاطئة إلى رفع مستوى تحصيميم وتنمية  .5
 اتجاىاتيم نحو مادة العموم.

يساعد اكتشاف تصورات الطًلب الخاطئة والتركيز عمييا عمى الوصول بالطًلب إلى  .6
 ر عمًقا.فيم أكث

 باحثينإن االىتمام بتدريس المفاىيم بصفة عامة والمفاىيم الكيميائية بصفة خاصة دفع كثيرمن ال
، ة أكثر تبسيًطا وسيولةيقد النماذج التي تسعى لتقديم المفاىيم العممية بطر اجإيلمعمل عمى 

 .يم في أذىان المتعممين بشكل فعالواالحتفاظ بيذه المفاى
اىتمت بتعديل التصورات الخاطئة والبديمة في مجال العموم بصفة عامة ومن الدراسات التي 

 والكيمياء بصفة خاصة ما يمي:
(التي ىدفت إلى تعرف أثر خرائط المفاىيم عمى تنمية القدرة عمى 2005دراسة سمطانة الفالح )

وسط في إدراك العًلقات وتعديل التصورات الخاطئة في مادة العموم لدى طالبات الصف الثاني مت
 مدينة الرياض .

(التي ىدفت إلى تشخيص ومعالجة تصورات بديمة في تعمم مفاىيم 2005ودراسة سيد تيس )
 كيميائية أساسية لبنية المادة.

(  التي ىدفت إلى تعرف فعالية مدونة إلكترونية في عًلج التصورات 2007ودراسة محمد مطر)
 األساسي واتجاىاتيم نحوىا.الخطأ لممفاىيم العممية لدى طًلب الصف التاسع 

(  التي ىدفت إلى تعرف فاعمية استخدام التدريس باستخدام 2009ودراسة خديجة الحمفاوي )
خرائط التعارض المعرفي في تصويب التصورات الخطأ في مادة العموم وتنمية االتجاه نحوىا لدى 

 طالبات المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية .
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في  ( التي ىدفت إلى تعرف فاعمية استراتيجية التناقض المعرفي2012عبد الوارث) ودراسة سمية
 تعديل التصورات الخاطئة في الفيزياء وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف األول الثانوي.

(التي ىدفت إلى تعرف أثر استخدام برنامج مقترح برنامج مقترح قائم 2013ودراسة حنان ذكي)
درايفر" في تعديل بعض المفاىيم البيولوجية المستحدثة وتنمية ميارات التفكير الناقد  عمى نموذج "

 والقيم البيولوجية األخًلقية لدى طًلب كمية التربية.
(  التي ىدفت إلى تعرف فاعمية استراتيجية دروس الفروض 2016ودراسة عصام أحمد )

لكيميائية لدى طًلب الصف األول والتجارب في تصويب التصورات البديمة لبعض المفاىيم ا
 الثانوي.

(التي ىدفت إلى استخدام نموذج ستيبانز في تصحيح التصورات 2017ودراسة سماح األشقر)
البديمة لبعض المفاىيم العممية وتنمية االتجاه نحو العمل الجماعي لدى تًلميذ الصف السادس 

 االبتدائي.
اعمية نموذج التحميل البنائي في تعديل (التي ىدفت إلى تعرف ف2017ودراسة شرين خميل)

التصورات البديمة بمادة العموم وتنمية االتجاه نحوىا لدى التًلميذ المتاخرين دراسًيا بالمرحمة 
 االبتدائية .

التصورات  يتضح من الدراسات السابقة أن ىناك أساليب واستراتيجيات يمكن استخداميا لتعديل
( التي استخدمت خرائط المفاىيم ، ودراسة 2005مطانة الفالح )دراسة س كما في الخاطئة لممفاىيم
( التي 2017شرين خميل) ، ودراسةنموذج ستيبانز( التي استخدمت 2017سماح األشقر)

 التحميل البنائي. نموذجاستخدمت 
ولذا يجب االىتمام بتصحيح التصورات الخاطئة لممفاىيم الكيميائية من خًلل استخدام         
يات ونماذج تدريسية ، يكون دور الطالب فييا نشط ويتوصل من خًلليا إلى المعمومات استراتيج

 ".وتنيسون بنفسو ، مثل نموذج " كولب" ونموذج " ميرل 
ويعد نموذج كولب أحد أساليب التعمم  التي يمكن استخداميا لعًلج مشكًلت التعميم       

 التقميدي وتحقيق عديد من األىداف التعميمية لدى المتعممين .
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( عمى أىمية االستفادة من أساليب التعمم عند " كولب " في  79-9، 2002وأكدت زينب بدوي )
، وتطوير طرق التدريس بما يناسب أساليب ستوى التحصيلت التربوية ، ورفع متحسين الممارسا

 التعمم السائدة لدى الطًلب في المراحل التعميمية المختمفة .
، وعمى ى أىمية نشاط الفرد أثناء التعمموعم، ا لنموذج كولب عمى أساس التجربةويبنى التعمم وفقً 

لتجربة ولب سمسمة متصمة من: اوتمثل أساليب التعمم عند كضرورة التفاعل بين الفرد والبيئة. 
، 2010التجريب العممي.)عبدالحميد شاىين،تحديد المفاىيم المجردة، و المادية، والمًلحظة، و 

91-92.) 
 وفي نموذج كولب يتضمن التعمم مجالين ىما :               

 األول: إدراك المعمومات: و يبدأ من الخبرات المحسوسة وينتيي بالتصور المجرد.
 الثاني: معالجة المعمومات: ويبدأ من المًلحظة التأممية وينتيي بالتجريب النشط، 

ويتحقق التعمم من خًلل ىذين المجالين من خًلل أربع مراحل متتالية يمكن توضيحيا فيما يمي 
 (: 192-169، 2013)أسامة الحازمي وآخران،

ومعالجة لمعمومات مبنية وتعني طريقة إدراك  Concrete Experienceالخبرات الحسية -1
 عمى الخبرة الحسية ، وفي ىذه المرحمة

 يتعمم الطًلب أفضل من خًلل اندماجيم في األمثمة . - أ
 من السمطة التي تتمثل في معممييم أثناء عممية يميمون إلى مناقشة زمًلئيم بدالً  - ب

 التعمم .
 يستفيدون من مناقشتيم مع زمًلئيم والتغذية الراجعة الخارجية . - ج
 ن لدييم توجو اجتماعي إيجابي نحو اآلخرين .يتكو  - د
 يرون أن األساليب النظرية في التعمم غير فعالة . -ىـ

 وفي ىذه المرحمة  :Reflective Observationالمًلحظة التأممية-2
يعتمد الطًلب في إدراك ومعالجة المعمومات عمى التأمل والموضوعية والمًلحظة  - أ

 موقف التعمم.المتأنية في التعمم في تحميل 
يفضمون المواقف التعميمية التي تتيح ليم الفرصة لمقيام بدور المًلحظ الموضوعي غير   - ب

 المتحيز.



  ILAعضو انجًعَخ انذونَخ نهًعشفخ        انجًعَخ انًصشٍخ نهقشاءح وانًعشفخ   

 

  

216 

 

 

 

 : وفي ىذه المرحمة  Abstract Conceptualization المفاىيم المجردة-3
 يعتمد الطًلب عمى تحميل موقف التعمم والتفكير المجرد والتقويم المنطقي.  - أ
 والتحميل المنظم والتعمم عن طريق السمطة والتوجو نحو األشياء. يركزون عمى النظريات - ب
 ا نحو األشخاص اآلخرين . يكون توجييم ضعيفً  - ج
 : وفي ىذه المرحمة Active Experimentationالتجريب النشط  -4

 عتمد الطًلب عمى التجريب الفعال لموقف التعمم من خًلل التطبيق العممي لألفكار.ي - أ
 يشتركون في األعمال المدرسية ، والجماعات الصغيرة إلنجاز عمل معين .  - ب
 ال يميمون لممحاضرات النظرية . - ج
 يتسمون بتوجو نشط نحو العمل .  - د

 ومن الدراسات التي اىتمت بنموذج كولب:
ىدفت الى تعرف أساليب التعمم في ضوء نموذجيكولب  ( التي2000دراسة السيد ابوىاشم)

 وأنتوستيل  لدى طًلب الجامعة.
ىدفت الى تعرف فاعمية وحدة مقترحة لتنمية بعض  التي (2008ودراسة إيمان الريس)  

األداءات التدريسية لدى طًلب كمية التربية شعبة الرياضيات في ضوء نموذج كولب ألساليب 
 التعمم.

( التي ىدفت الى تعرف أثر نمط التعمم لدى طمبة جامعة مؤتة 2011مسيعدين)ودراسة محمد ال
 حسب نموذج كولب في كل من ذكائيم االنفعالي ودافعيتيم لإلنجاز.

( التي ىدفت الى تعرف أثر استخدام التعميم المستند الى نموذج 2011ودراسة عمي جرادات)  
 مبة ".كولب في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى الط

ىدفت إلى تعرف أثر نموذج التعمم التعاوني وأساليب التعمم  التي Sugiharto(2015ودراسة )
 .لكولب عمى نواتج التعمم لمبادئ السياسة

        
، بني عمى المفاىيم لتعممنموذًجا (  Merill& Tennysonميرل وتنيسون )ويعد نموذج  

)جودت سعادة وجمال اليوسف،  داخل غرفة الصفافتراضات واسعة قابمة لًلختبار والتطبيق 
1988 ،225-226). 
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المفاىيم يتمثل في  تعمم(، أن اليدف األولي من Merill& Tennysonويرى ميرل وتنيسون )
مساعدة المتعممين عمى تجميع أمثمة المفيوم واالستجابة ليا باستجابة واحدة، وذلك باإلشارة إلييا 

و رمزه. وأن اكتساب المتعمم لممفيوم يعني قيامو بتصنيف الشواىد باسم أو رمزىو اسم المفيوم أ
. وحسب  ميرل ي يصنفيا المعمم تحت صنف المفيومالخاصة بالمفيوم بالطريقة نفسيا الت

( فإن عممية التصنيف ىذه تقتضي بالضرورة تقديم التعريف أواًل Merill& Tennysonوتنيسون )
مكن المتعمم من استخدام ىذا التعريف في عممية تصنيف ، ثم تقديم الشواىد ثانًيا، حتى يت

 الشواىد إلى أمثمة أو أعضاء تنتمي لمصنف، وأخرى التنتمي إليو.
Merrill.D.andTennyson.R., 1977,5)) 

بأنو:  نموذج استنتاجي يعتمد عمى وتنيسون -( نموذج ميرل 6، 2012وعرف شادي صيدم)
) األمثمة اىد المفيوم لمفيوم مروًرا بشو المفاىيم تبدأ من تعريف اتعممالعديد من االستراتيجيات في 

، والًلأمثمة ( وصوأًل لمتدريب االستجوابي لممفيوم لمتأكد من مدى قدرة الطالب عمى التمييز بين 
 الشواىد المنتمية لممفيوم والشواىد غيرالمنتمية لممفيوم.

لكل من المعمم والمتعمم في وتنيسون  -رل( أىمية نموذج مي23، 2018ولخص سامي الحوراني )
 النقاط اآلتية:

 يساعد الطًلب عمى سيولة وسرعة إدراك المفيوم . .1
 لو دور كبير في تكوين المفاىيم في ذىن الطًلب وتطوير تفكيرىم. .2
 يؤكد عمى الدور الفعال لكل من المعمم والمتعمم . .3
 األكاديمية واالجتماعيةيساعد الطًلب عمى تعمم المعمومات واألفكار والميارات  .4

 واإلبداعية وفًقأ ألطر متكاممة . 
 يساعد المعمم عمى تييئة البيئة التعميمية المناسبة لتحقيق أىدافو التدريسية . .5

 وتنيسون -( خطوات نموذج ميرل263-227، 1988ولخص جودت سعادة ،وجمال اليوسف)
 كما يمي:
 المفيوم. تعممتحديد ضرورية  .1
 التعريف. .2
 شواىد المفيوم.جمع  .3
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 تقدير صعوبة شواىد المفيوم. .4
 تحضير اختبار تشخيصي لتصنيف شواىد المفيوم. .5
 استخدام قاعدة عزل الخاصية . .6
 المفيوم.لتعمم تصميم استراتيجية مناسبة  .7
 التقويم التشكيمي والتقويم الختامي. .8

 ومن الدراسات التي اىتمت بنموذج ميرل وتنيسون:
 (التي ىدفت إلى تعرف فاعمية استخدام نموذجين لتدريس1993الطنطاوي)دراسة رمضان 

ىما " ميرل وتنيسون " و "جانييو" عمى اكتساب مفاىيم العموم واالحتفاظ بيا لتًلميذ  المفاىيم
 المرحمة المتوسطة .
المعدلفي تنيسون –التي ىدفت إلى تعرف فاعميةنموذج ميرل ( 2004ودراسة حسن بمطية)

 التصورات البديمة لبعض مفاىيم الرياضيات لدى تًلميذ المرحمة اإلعدادية .تصويب 
في تنيسون -(التي ىدفت إلى تعرف أثر استخدام نموذج ميرل 2004ودراسة محمود عبد القادر)

تدريس المفاىيم النحوية عمى التحصيل واالحتفاظ بالمادة المتعممة لدى تًلميذ الصف الثاني 
 اإلعدادي.
في تنمية وتنيسون التي ىدفت إلى تعرف فاعمية نموذج ميرل ( 2005مد الظفيري)ودراسة مح

 بعض ميارات الكتابة والنحو لدى طمبة الصف الثاني المتوسط .
في إكساب  وتنيسون التي ىدفت إلى تعرف فاعمية نموذج ميرل ( 2005ودراسة ىاني متولي)

 الصف الثاني اإلعدادي األزىري . المفاىيم النحوية وصحة التعبير الكتابي لدى تًلميذ 
وىيمدا تابا وتنيسون ( التي ىدفت إلى تعرف أثر نموذجي ميرل 2007ودراسة صابرين الحراسيس)

في تحصيل المفييم التاريخية لدى طمبة المرحمة األساسية في األردن وفي اتجاىاتيم نحو مبحث 
 التاريخ .

في بناء وتنيسون توظيف نموذج ميرل  ( التي ىدفت إلى تعرف أثر2012دراسة شادي صيدم)
 المفاىيم اليندسية لدى طمبة الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة .

 –( التي ىدفت إلى تعرف أثر استخدام نموذجي مكـارثي وميـرل 2013دراسة أميرة عباس وآخران)
ودراســـة لـــدى طالبـــات الصـــف األول المتوســـط  تنيســـون فـــي اكتســـاب المفـــاىيم األحيائيـــة واســـتبقائيا
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( التــي ىــدفت إلــى تعــرف أثــر توظيــف نمــوذج ميــرل وتنيســون فــي تنميــة 2014معتصــم عبــد اهلل)
 المفاىيم العممية وعمميات العمم في العموم لدى طًلب الصف الرابع األساسي .

تنيســون فــي  –( التــي ىــدفت إلــى تعــرف أثرتوظيــف نمــوذج ميــرل 2018ودراســة ســامي الحــوراني)
 اكتساب المفاىيم الرياضية واالحتفاظ بيا لدى طًلب الصف السابع األساسي بغزة.

 

 مشكلة البحج  :

بيدف التحقق من وجود تصورات خاطئة لممفاىيم الكيميائية لدى طًلب المرحمة الثانوية قامت 
خاطئة لممفاىيم الباحثة بعمل دراسة استطًلعية تمثمت في تطبيق اختبار الكشف عن التصورات ال

الكيميائية عمى مجموعة من طالبات الصف الثاني الثانوي بمدرسة عمربن الخطاب الثانوية بنات 
( سؤااًل من نوع االختيار من  20(طالبة، وتكون االختبار من ) 25بمحافظة دمياط وعددىا) 

األول الثانوي  ( مفاىيم كيميائية من المفاىيم التي درستيا الطالبات في الصف10متعدد يغطي )
 -العوامل المؤثرة في الذوبانية  –اإلذابة  –الذوبانية  -فرض أفوجادرو -وىي )قانون أفوجادرو

الموالرية(.   حرارةالذوبان –حرارةالذوبان  –المواللية  –الموالرية  -العوامل المؤثرة في اإلذابة 
(:1وكانت النتائج كما يوضحيا جدول )  

الستطًلعية( نتائج الدراسة ا1جدول )  

الىسبة المئىية 

 للمتىسط

 عذد الطبلببت الذرجة الكلية متىسط الذرجبت

42.5%  2.5 20 25 

بنسبة  9.5، حيث بمغ االختبارمتوسط درجات الطالبات في  انخفاض( 1يتضح من جدول)
طالبات الدراسة  % مما يشير إلى  وجود تصورات خاطئة لممفاىيم الكيميائية لدى47.5مئوية 

.االستطًلعية  

أصبح يمثل ضرورة ممحو في عصرنا الحالي نتيجة لممفاىيم التصورات الخاطئة تعذٍم ونظًرا ألن 
لثورة المعمومات والتكنولوجيا في مختمف مجاالت الحياة والتي اليمكن لمفرد مواجيتيا والتعامل 

في  المعمومات وتوظيفياالًلزمة الستخدام تمك الصحيحة المفاىيم العمميةمعيا إال بامتًلك 
المواقف الحياتية المختمفة مما دعت الحاجة إلى استخدام طرق واستراتيجيات ونماذج تعميمية 

لدى المتعمم وتساعده عمى معالجة  تساعد في تصحيح التصورات الخاطئة لممفاىيم العممية
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واكتشاف المفاىيم  البيانات والمعمومات من خًلل الوصف والمًلحظة والتنبؤ والتحميل والتفسير
الجديدة والحمول المبتكرة لممشكًلت والوصول الى االستنتاجات ، ومن ىذه الطرق واالستراتيجيات 

تنيسون. –والنماذج نموذج كولب  ونموذج ميرل   
جببة عه السؤال الرئيس التبليإلالبحج الحبلي ا و حبول :  

لممفاىيم فٌ تعذٍم انتصوساد انخبطئخ تنيسون –ميرل يب فبعهَخ استخذاو ًَورجٌ كونت  و    
انًشحهخ انثبَوٍخ ؟ طبنجبدنذى الكيميائية  

انفشعَخ انتبنَخ:  األسئهخوٍتفشع يٍ هزا انسؤال            

انصف  طبنجبديب انتصوساد انخبطئخ نهًفبهَى انكًََبئَخ ثوحذح " انًحبنَم وانغشوٍبد" نذى   -1

 األول انثبَوً ؟

يصبغخ وفقًب نًُورج كونت نتعذٍم انتصوساد انخبطئخ  المحاليل والغرويات" يب صوسح وحذح  -2

انصف األول انثبَوً ؟ طبنجبدنذى  لممفاىيم الكيميائية  

نتعذٍم  تنيسون –ميرل يصبغخ وفقًب نًُورج  المحاليل والغرويات" يب صوسح وحذح  -3 

األول انثبَوً ؟انصف  طبنجبدنذى  الكيميائية لممفاىيمانتصوساد انخبطئخ   

إني تعذٍم انتصوساد انخبطئخ  إني أً حذ تؤدً دساسخ انوحذح انًصبغخ وفقب نًُورج كونت  -4

انصف األول انثبَوً ؟ طبنجبدنذى  الكيميائية لممفاىيم  

تعذٍم انتصوساد  إني تنيسون –ميرل إني أً حذ تؤدً دساسخ انوحذح انًصبغخ وفقًب نًُورج   -5

انصف األول انثبَوً ؟ طبنجبدنذى  الكيميائية لممفاىيمانخبطئخ   
 لممفاىيمفٌ تعذٍم انتصوساد انخبطئخ  يب فبعهَخ انوحذح انًصبغخ وفقب نًُورج كونت  -6

انصف األول انثبَوً ؟ طبنجبدنذى  الكيميائية  

 لممفاىيمفٌ تعذٍم انتصوساد انخبطئخ تنيسون –ميرل يب فبعهَخ انوحذح انًصبغخ وفقب نًُورج   -2
انصف األول انثبَوً ؟ طبنجبدنذى  الكيميائية  

 

 مصطلحبت البحج:

 

 التصىرات الخبطئة للمفبهيم:

Kawulich and Others)2009,7)عشف 

التصورات الخاطئة لممفاىيم بأنيا تمك المفاىيم التي يستوعبياالمتعمم ويتصورىا بشكل مختمف عن 
 العالم أوالمتخصص.
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وعرفيا    (Marshall)2003  بأنيا:    

تصورات تتضمن تكوين معارف مسبقة وغير عممية عن المفاىيم ، نتيجة لحدوث خمط بين 
 المفاىيم ، وسوء فيم لبعض المفاىيم .

بأنيا: المعرفة التمقائية التي يكتسبيا الطمبة  (186، 2004وعرفيا حسين بعارة ومحمد الطراونة )
ون عنيا بشكل يتعارض مع معطيات العمم ذاتًيا من خًلل تفاعميم مع البيئة ، بحيث يعبر 

 الحديث.
إجرائًيا بأنيا: الكيميائية التصورات الخاطئة لممفاىيم وتعرف الباحثة  

الصف األول الثانوي واستجاباتيم  حول المفاىيم المنطقية والتي تكون  طالباتمفاىيم وأفكار 
غيردقيقة ، أو خطأ، أو مختمطة ومشوشة ، أو تتعارض جزئًيا أو كمًيا مع المفاىيم المقبولة من 

 المتخصصين في تدريس الكيمياء .
" : كىلب" ومىرج  

ثأَه:   ًَورج كونت  kolb)2005) عشف           

ا من أربع ا أو إجرائيً المادة الدراسية ، وتتكون عمميً ودراسة"استراتيجية تعميمية لتصميم وتنظيم 
 مراحل ىي :الخبرة السابقة ، والمًلحظة التأممية ، والمفاىيم المجردة ، والتجريب النشط". 

 وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو:

األول الثانوي لدراسة مادة  الصف طالباتنموذج قائم عمى التعمم بالخبرة يستخدمو 
الكيمياء،ويتكون منأربع مراحل ىي : الخبرة الحسية ، والمًلحظة التأممية، والمفاىيم 

 المجردة،والتجريب النشط.
 

 

تىيسىن":–ومىرج " ميرل    

 عرفTennyosn(1995,457)ًَورجه ثأَه:
أسموب استنتاجي يركزعمى القاعدة العامة ثم يعطي المتعممين فرصة كي يستخدموا ىذه     

القاعدة في تفسير المواقف الجزئية ، أو تصنيف الحقائق الفرعية ، وىذا يتطمب من المعمم تقديم 
، ممفيومالتعريف أواًل ، ثم األمثمة ، وبعدىا يقوم المتعممين بتصنيف ىذه األمثمة إلى مثال ينتمي ل

تمي إلى المفيوم مع ذلك السبب. وآخر الين  
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(: بأنو مجموعة من الخطوات التي يقوم بيا المعمم ، حيث 9، 2014وعرفو معتصم عبد اهلل )
يقوم بتقديم القاعدة العامة ثم يعطي المتعممين فرصة كي يستخدموا ىذه القاعدة في تفسيرالمواقف 

ستنتاجي وفي التحركات األساسية ) القاعدة وىي المتعددة ويفتح ليم المجال لمتفكير اال
التعريف،والشواىد وىي األمثمة والًلأمثمة،والتدريب االستجوابي ( مع تقديم تغذية راجعة لمتأكد من 

 تحقيق األىداف المحددة.
وتعرفو الباحثة إجرائًيأ بأنو:          

تمًدا عمى الطريقة االستنتاجية في خطوات منتظمة ومتسمسمة ومتكاممة يقوم بيا معمم الكيمياء مع 
تقديم المفيوم حيث يبدأ بتقديم القاعدة العامة )التعريف( ومروًرا بالشواىد المفيوم ) المثال 

الصف األول الثانوي الفرصة لمقيام  طالبات والًلمثال ( وصواًل لمتدريب االستجوابي إلعطاء
فيوم والخواص غير المتعمقة بالمفيوم.بعمميات التصنيف والتمييز بين الخواص المتعمقة بالم  

 أهذاف البحج :

الصف األول الثانوي وحدة "المحاليل والغرويات" وفًقا  طالباتىدف البحث الحالي إلى دراسة 
لممفاىيم تعذٍم انتصوساد انخبطئخ تنيسون، وتعرف فعالية ذلك في  –ميرل  كونت  ولنموذجي 
 .لدييم الكيميائية

 أىمية البحث :
 –كولب وميرل  موضوعات دراسية في مادة الكيمياء مصاغة باستخدام نموذجيتقديم  -1

، وتوجيو لدى المتعممينالكيميائية  تنيسون تساعد في تعديل التصورات الخاطئة لممفاىيم
 معممي الكيمياء إلى االىتمام باستخدام استراتيجيات حديثة في تدريس الكيمياء.

التعمم يناسب احتياجات طًلب القرن الحادي  حاجة الميدان التربوي لنوع جديد من  -2
 والعشرين وتوجياتيم .

قد تفيد نتائج الدراسة في مجال تخطيط وتطوير المناىج والمواد والكتب المدرسية في  -3
التصورات الخاطئة تنيسون بشكل يسيم في تعديل  –كولب و ميرل  ضوء نموذجي

جديدة لدى طًلب المرحمة وتطبيق األفكار العممية في مواقف الكيميائية لممفاىيم 
، كما يمكن ان يستفيد منيا مخططي ومطوري برامج إعداد معممي العموم بكميات الثانوية
 التربية.
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:         مىهج البحج   

لوصف اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع المنيج الوصفي :  -1
 البحث. 

كونت من خًلل تجريب وحدة دراسية مصاغة وفًقا لنموذج المنيج شبو التجريبي:  -2

تجريب نفس الوحدة الدراسية المصاغة وفًقا عهي طالة انًجًوعخ انتجشٍجَخ األوني ، و
نتعذٍم انتصوساد المجموعة التجريبية الثانية  طالباتعمى تنيسون –لنموذجميرل 

المجموعة الضابطة بالطريقة  طالباتيتم التدريس ل ، بينمالممفاىيم الكيميائيةانخبطئخ 
 المعتادة .

 حدود البحث:
 البحث الحالي عمى ما يمي : اقتصر        

 طالباتبوحدة "المحاليل والغرويات"لالكيميائيةالتصورات الخاطئة لممفاىيم تعذٍم  -1
 الصف األول الثانوي.

الصف األول الثانوي ،مجموعة  طالباتمجموعتين تجريبيتين يتم اختيارىما من  -2
تجريبية أولى يتم التدريس ليا باستخدام نموذج كولب، ومجموعة تجريبية ثانية يتم 

تنيسون، باإلضافة إلى مجموعة ضابطة يتم  –ميرل  التدريس ليا باستخدام نموذج
 التدريس ليا بالطريقة المعتادة .

 أدوات البحث ومواده:
 الباحثة بإعداد األدوات والمواد التالية : قامت

بوحدة "المحاليل الكيميائية تشخيص التصورات الخاطئة لممفاىيماختبار  -1
 الصف األول الثانوي. طالباتوالغرويات"ل

 طالباتبوحدة "المحاليل والغرويات"لالكيميائية التصورات الخاطئة لممفاىيماختبار  -2
 الصف األول الثانوي.

 وحدة "المحاليل والغرويات"وفًقا لنموذج كولب. في كتاب الطالب -3
 دليل المعمم في وحدة "المحاليل والغرويات"وفًقا لنموذج كولب. -4
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 تينسون.-ميرل في وحدة "المحاليل والغرويات"وفًقا لنموذج كتاب الطالب -5
 تينسون.-دليل المعمم في وحدة "المحاليل والغرويات"وفًقا لنموذج ميرل -6

 
 فروض البحج:

 تصورات خاطئة لممفاىيم الكيميائية لدى طالبات الصف األول الثانوي.توجد  .1
 التيطالبات المجموعة الضابطة درجات  اتتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطال  .2

التي درست باستخدام نموذج المعتادة، والمجموعة التجريبية األولى درست بالطريقة 
 في تنيسون –باستخدام نموذج ميرل  التي درستوالمجموعة التجريبية الثانية  كولب

 الكيميائية. لممفاىيم الخاطئة القبمي الختبار التصوراتالتطبيق 

بين متوسطي درجات طالبات  0.05 ≥داللة إحصائية عند مستوى  ذاتتوجد فروق  .3
التي درست باستخدام نموذج كولب في التطبيقين القبمي  األولىالمجموعة التجريبية 

 لتصورات الخاطئة لممفاىيم الكيميائية لصالح التطبيق البعدي .والبعدي الختبار ا

بين متوسطي درجات طالبات  0.05 ≥داللة إحصائية عند مستوى  ذاتتوجد فروق  .4
تنيسون في التطبيقين  –المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستخدام نموذج ميرل 

 الكيميائية لصالح التطبيق البعدي.القبمي والبعدي الختبار التصورات الخاطئة لممفاىيم 

طالبات بين متوسطي درجات  0.05 ≥عند مستوى  ةة إحصائيلدالذات توجد فروق  .5
التي المعتادة، والمجموعة التجريبية األولى درست بالطريقة  التيالمجموعة الضابطة 

نموذج التي درست باستخدام  الثانية، والمجموعة التجريبية درست باستخدام نموذج كولب
 الكيميائية لممفاىيم الخاطئة البعدي الختبار التصوراتالتطبيق في  تنيسون –ميرل 
 .الثانيةالمجموعة التجريبية طالبات المجموعة التجريبية األولى و طالبات لصالح 

عمى تعديل التصورات  0.5 ≤الكيمياء وفقا لنموذج كولب حجم تأثير  دراسةحقق ت .6
 ة لطالبات المجموعة التجريبية األولى.الخاطئة لممفاىيم الكيميائي

عمى تعديل  0.5 ≤تنيسون حجم تأثير  –الكيمياء وفقا لنموذج ميرل  دراسةحقق ت .7
 التصورات الخاطئة لممفاىيم الكيميائية لطالبات المجموعة التجريبية الثانية.
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 في تعديل التصورات الخاطئة 0.6≤الكيمياء وفقا لنموذج كولب فعالية  دراسةحقق ت .8
لممفاىيم الكيميائية وفًقا لنسبة الفعالية لماك جوجيان لطالبات المجموعة التجريبية 

 األولى.

في تعديل التصورات  0.6≤تنيسون فعالية  –الكيمياء وفقا لنموذج ميرل دراسة حقق ت .9
الخاطئة لممفاىيم الكيميائية وفًقا لنسبة الفعالية لماك جوجيان لطالبات المجموعة 

 انية.التجريبية الث

  :البحثإجراءات 
 الباحثة باإلجراءات التالية :قامت لإلجابة عن أسئمة البحث والتحقق من صدق فروضو ، 

" يب انتصوساد انخبطئخ نهًفبهَى لمبحث والذي نص عمى أواًل : لإلجابة عن السؤال األول

 الباحثة بالتالي : قامت ؟ "الصف األول الثانوي طبنجبد انكًََبئَخ نذى
اختبار تشخيص التصورات الخاطئة لممفاىيم الكيميائية المتضمنة بوحدة "المحاليل  إعداد .1

 الصف األول الثانوي. طالباتوالغرويات" ل
 عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين وتعديمو في ضوء آرائيم ومقترحاتيم. .2
ية بنات( الصف الثاني الثانوي بمدرسة)أم المؤمنين الثانو  طالبات تطبيق االختبار عمى .3

 .2019/2020الًلتي سبق لين دراسة الوحدة في العام 
 تسجيل النتائج ومعالجتيا إحصائًيا. .4

:" يب صوسح وحذح ثانًيا : لإلجابة عن السؤالين الثاني والثالث  لمبحث والمذان ينصان عمى

 يميائيةلممفاىيم الكيصبغخ وفقًب نًُورج كونت نتعذٍم انتصوساد انخبطئخ "المحاليل والغرويات" 

يصبغخ وفقًب  "المحاليل والغرويات"يب صوسح وحذح " و" انصف األول انثبَوً ؟ طبنجبدنذى 

انصف األول  طبنجبدنذى  لممفاىيم الكيميائيةنتعذٍم انتصوساد انخبطئخ  تنيسون –ميرل نًُورج 

 انثبَوً ؟"

الباحثة بالتالي :قامت   

 لنموذج كولب.  إعادة صياغة وحدة "المحاليل والغرويات" وفًقا -1
وفًقا لنموذج كولب متضمًنا األىداف والمحتوى  إعداد دليل المعمم لتدريس الوحدة -2

 واألنشطة التعميمية وتقنيات التعميم والتعمم وأساليب التقويم .
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 . تَُسوٌ –يَشل لنموذج إعادة صياغة وحدة "المحاليل والغرويات" وفًقا -3
متضمًنا األىداف  تَُسوٌ –يَشل إعداد دليل المعمم لتدريس الوحدة وفًقا لنموذج  -4

 والمحتوى واألنشطة التعميمية وتقنيات التعميم والتعمم وأساليب التقويم .
عرض الوحدتين ودليمي المعمم عمى مجموعة من المحكمين وتعديميم في ضوء آرائيم  -5

 ومقترحاتيم.
إلى أي حد تؤدي دراسة  ين الرابع والخامس والمذان ينصان عمى: "ثالثًا : لإلجابة عن السؤال

إلى تعديل التصورات الخاطئة لممفاىيم الكيميائية لدى  الوحدة المصاغة وفقا لنموذج كولب
و" إلى أي حد تؤدي دراسة الوحدة المصاغة وفًقا لنموذج ميرل  " الصف األول الثانوي ؟ طالبات

الصف األول الثانوي  طالباتتنيسون إلى تعديل التصورات الخاطئة لممفاىيم الكيميائية لدى  –
الباحثة بالتالي: قامت؟"  

إعداد اختبار التصورات الخاطئة لممفاىيم الكيميائية المتضمنة بوحدة "المحاليل  -1
 الصف األول الثانوي، وعرضو عمى المحكمين وتعديمو في ضوء والغرويات" لطالبات
 آرائيم ومقترحاتيم.

الصف األول الثانوي وتقسيميا إلى ثًلث  اختيار مجموعة البحث من بين طالبات -2
 مجموعات تجريبية أولى وتجريبية ثانية وضابطة.

 قبمًيا عمى مجموعات الدراسة. الكيميائية التصورات الخاطئة لممفاىيمتطبيق اختبار  -3
لموحدة المصاغة وفًقا لنموذج كولب،        دراسة طالبات المجموعة التجريبية األولى  -4

تنيسون  –طالبات المجموعة التجريبية الثانية لموحدة المصاغة وفًقا لنموذج ميرل  ودراسة
 المجموعة الضابطة. وتدريس نفس الوحدة بالطريقة المعتادة لطالبات

 بعدًيا عمى مجموعات الدراسة. الكيميائية التصورات الخاطئة لممفاىيمإعادة تطبيق اختبار  -5
 تسجيل النتائج ومعالجتيا إحصائًيا.  -6

"ما فاعمية الوحدة المصاغة وفقا والمذان ينصان عمى رابًعا : لإلجابة عن السؤالين السادس والسابع
الصف األول  طالباتلنموذج كولب في تعديل التصورات الخاطئة لممفاىيم الكيميائية لدى 

تنيسون في تعديل التصورات  –ما فاعمية الوحدة المصاغة وفقا لنموذج ميرل " و "؟الثانوي
الباحثة بالتالي: قامت؟" الصف األول الثانوي طالباتالخاطئة لممفاىيم الكيميائية لدى   
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التصورات تعذٍم حساب حجم تأثيرالوحدة المعاد صياغتيا وفًقا لنموذج كولب عمى  .1
المجموعة التجريبية األولى باستخدام معادلة مربع  طالباتل الكيميائية الخاطئة لممفاىيم

 (  .  2ηإيتا ) 
تعذٍم تنيسون عمى  –المعاد صياغتيا وفًقا لنموذج ميرل  حساب حجم تأثير الوحدة .2

المجموعة التجريبية الثانية باستخدام  طالباتل الكيميائية التصورات الخاطئة لممفاىيم
 (  . 2ηمعادلة مربع إيتا ) 

التصورات تعذٍم التأكد من فعالية الوحدة المعاد صياغتيا وفًقا لنموذج كولب في  .3
األولى باستخدام معادلة ماك  المجموعة التجريبية طالباتل الكيميائية الخاطئة لممفاىيم

 جوجيان.  
تعذٍم تنيسون في  –التأكد من فعالية الوحدة المعاد صياغتيا وفًقا لنموذج ميرل      .4

المجموعة التجريبية الثانية باستخدام  طالباتل الكيميائية الخاطئة لممفاىيمالتصورات 
 معادلة ماك جوجيان. 

 . اتسجيل النتائج ومعالجتيا إحصائيً  .5
 تقديم التوصيات والمقترحات. .6

 

 وتبئج البحج:

 لمنتائج التالية: الحالي توصل البحث

 األول الثانوي. د تصورات خاطئة لممفاىيم الكيميائية لدى طالبات الصفو وج .1
 التيطالبات المجموعة الضابطة درجات  اتد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطو وج عدم  .2

التي درست باستخدام نموذج المعتادة، والمجموعة التجريبية األولى درست بالطريقة 
 في تنيسون –التي درست باستخدام نموذج ميرل والمجموعة التجريبية الثانية  كولب

 الكيميائية. لممفاىيم الخاطئة ي الختبار التصوراتالقبمالتطبيق 

التي  األولىبين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية  اإحصائي دالةد فروق و وج .3
درست باستخدام نموذج كولب في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التصورات الخاطئة 

 لممفاىيم الكيميائية لصالح التطبيق البعدي .
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بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية التي  اإحصائي دالةد فروق و وج .4
تنيسون في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التصورات  –درست باستخدام نموذج ميرل 

 الخاطئة لممفاىيم الكيميائية لصالح التطبيق البعدي .

 التيمجموعة الضابطة طالبات الدرجات  اتبين متوسط اإحصائي دالةد فروق و وج .5
التي درست باستخدام نموذج المعتادة، والمجموعة التجريبية األولى درست بالطريقة 

في  تنيسون –التي درست باستخدام نموذج ميرل  الثانية، والمجموعة التجريبية كولب
لصالح المجموعتين  الكيميائية لممفاىيم الخاطئة البعدي الختبار التصوراتالتطبيق 
 .يتين األولي والثانية التجريب

عمى تعديل التصورات  كبيرالكيمياء وفقا لنموذج كولب حجم تأثير  دراسة تحقق .6
 . الخاطئة لممفاىيم الكيميائية لطالبات المجموعة التجريبية األولى

عمى تعديل  كبيرتنيسون حجم تأثير  –الكيمياء وفقا لنموذج ميرل دراسة تحقق .7
 التصورات الخاطئة لممفاىيم الكيميائية لطالبات المجموعة التجريبية الثانية.

في تعديل التصورات الخاطئة  كبيرةالكيمياء وفقا لنموذج كولب فعالية دراسة تحقق .8
 لممفاىيم الكيميائية لطالبات المجموعة التجريبية األولى.

في تعديل التصورات  كبيرةسون فعالية تني –الكيمياء وفقا لنموذج ميرل دراسة  تحقق .9
 الخاطئة لممفاىيم الكيميائية لطالبات المجموعة التجريبية الثانية.

 
 تىصيبت البحج:

إجراء بعض البحوث لمكشف عن أنماط جديدة لمتصورات الخاطئة لممفاىيم الكيميائية في  .1
 المرحمة الثانوية.

كمية التربية بأىمية التعمم بالخبرة في  ب توعية معممي وموجيي الكيمياء والطًلب المعممين .2
 المفاىيم الكيميائية وتنميتيا. اكتساب

 تقييم المفاىيم العممية لدى تًلميذ المرحمة اإلعدادية قبل البدء في المرحمة الثانوية. .3

 نحوادر التصورات الخاطئة بصفة عامة لفت نظر موجيي التربية والتعميم نحو مص .4
 يكون المعممين أنفسيم أحد مصادرىا.التصورات الخاطئة التي 



  ILAعضو انجًعَخ انذونَخ نهًعشفخ        انجًعَخ انًصشٍخ نهقشاءح وانًعشفخ   

 

  

222 

 

 

 

عمل دورات تدريبية لممعممين عمى أحدث النماذج الميتمة بتعديل التصورات الخاطئة  .5
 لممفاىيم العممية، و تدريبيم عمى كيفية تشخيص تمك التصورات الخاطئة.

 

 بحىث مقترحة:

عديل التصورات نماذج حديثة كنموذج دانيال وأثره عمى ت باستخدامإجراء دراسات مماثمة  .1
 الخاطئة لممفاىيم الكيميائية.

إجراء دراسات مماثمة لمتعرف عمى أثر نموذج كولب في تعديل التصورات الخاطئة  .2
 لممفاىيم العممية في مواد ومراحل مختمفة.

نحو الكيمياء، والدافعية لتعمميا،  االتجاهنموذج كولب عمى  استخدامدراسة تكشف أثر  .3
 .واالجتماعيةوالميارات العممية 

نموذج كولب لمتعمم القائم عمى  استخدامدراسة فاعمية تدريب معممي الكيمياء عمى  .4
الخبرة، وأثره عمى التحصيل وميارات التفكير في الكيمياء لدى طًلب المرحمة الثانوية 

 العامة. 

إجراء دراسات لكشف وتعديل التصورات الخاطئة لممفاىيم العممية  في مواد العموم  .5
 رحمة الثانوية.بالم
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 :مراجع البحج

 

:المراجع العربية:  أوًلا

(. " أســاليب الــتعمم المفضــمة لــدى 2013أســامة الحــازمي، محمــد حامــد ، جمــال جــاىين ) -
"، مجمةة دراسةات عربيةة فةي التربيةة طًلب جامعـة طيبـة وعًلقتيـا بمعـدالتيم االكاديميـة 

 192-169( ،34) 1وعمم النفس،
(. " أثــــر اســــتخدام نمــــوذجي مكــــارثي 2013أميــــرة عبــــاس، وجــــواد مغيــــر، وابتســــام جــــواد) -

تنيســـون فـــي اكتســـاب المفـــاىيم األحيائيـــة واســـتبقائيا لـــدى طالبـــات الصـــف األول -وميـــرل
 . 225-179(. 11مجمة كمية التربية بجامعة بابل، )المتوسط ". 

(: حب االستطًلع واالبتكار لدى األطفال ،القاىرة ،مركز الكتاب 2003أنور عقل ) -
 لمنشر. 

(.فاعميــــة وحــــدة مقترحــــة لتنميــــة بعــــض األداءات التدريســــية لــــدى 2008إيمــــان الــــريس.)  -
مجمةةةة طـــًلب كميـــة التربيـــة شـــعبة الرياضـــيات فـــي ضـــوء نمـــوذج كولـــب ألســـاليب الـــتعمم، 

 .215-170 (،11تربويات الرياضيات ، مصر،)
(. تــــدريس مفــــاىيم المغــــة العربيــــة والرياضــــيات 1988جــــودت ســــعادة وجمــــال اليوســــف .) -

 والعموم والتربية االجتماعية . بيروت ، دار الجبل.
تينسـون المعـدل فـي تصـويب التصـورات  –( ." فاعميـة نمـوذج ميـرل 2004حسن بمطيـة ) -

مجمةةةةة تربويةةةةات اديــــة ". البديمــــة لــــبعض مفــــاىيم الرياضــــيات لــــدى تًلميــــذ المرحمــــة اإلعد
 .  85-48(، 1)7الرياضيات بمصر، 

(. " أثـــر اســـتخدام برنـــامج مقتـــرح برنـــامج مقتـــرح قـــائم عمـــى نمـــوذج " 2013حنـــان زكـــي)  -
درايفـــر" فـــي تعـــديل بعـــض المفـــاىيم البيولوجيـــة المســـتحدثة وتنميـــة ميـــارات التفكيـــر الناقـــد 

(، 3)16. مجمةة التربيةة العمميةةة ،" والقـيم البيولوجيـة األخًلقيـة لـدى طـًلب كميـة التربيـة 
1-81. 

( . " فاعميـــــة اســـــتخدام التـــــدريس باســـــتخدام خـــــرائط التعـــــارض 2009خديجـــــة الحمفـــــاوي ) -
المعرفي في تصويب التصورات الخطأ في مادة العموم وتنمية االتجاه نحوىا لـدى طالبـات 
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-63(،3) 12العمميةةة، "، مجمةةة التربيةةة المرحمــة المتوســطة بالمممكــة العربيــة الســعودية 
87. 

(. "أثر دورة التعمم في تعديل التصورات البديمة لممفـاىيم العمميـة لـدى  2008رائد األسمر) -
ــــة، طــــًلب الصــــف الســــادس واتجاىــــاتيم نحوىــــا".  ــــة التربي )رســــالة ماجستيرمنشــــورة(. كمي

 الجامعة اإلسًلمية بغزة ، فمسطين.  

وذجين لتدريس المفاىيم عمى اكتساب (. " فاعمية استخدام نم1993رمضان الطنطاوي) -
مجمة كمية مفاىيم العموم واالحتفاظ بيا لتًلميذ المرحمة المتوسطة )دراسة تجريبية( " 

 .206-169(، 19)1التربية جامعة طنطا، 
م(. " أساليب التعمم وعًلقتيا بالذكاءات المتعددة والتوجيات الدافعية 2002زينب بدوي ) -

 .79-9(، 53) 12التربية ببنيا ،  مجمةوالتخصص الدراسي " . 
تنيســــون فــــي اكتســــاب المفــــاىيم -(. أثــــر توظيــــف نمــــوذج ميــــرل2018ســــامي الحــــوراني) -

ـــاظ بيـــا لـــدى طـــًلب الصـــف الســـابع األساســـي بغـــزة. رســـالة ماجســـتير  الرياضـــية واالحتف
 منشورة،كمية التربية ، الجامعة اإلسًلمية ، غزة.

فـــاىيم فـــي تنميـــة القـــدرة عمـــى إدراك العًلقـــات (.فاعميـــة خـــرائط الم 2005ســـمطانة الفـــالح) -
وتعـــديل التصـــورات الخاطئـــة فـــي مـــادة العمـــوم لـــدى طالبـــات الصـــف الثـــاني المتوســـط فـــي 

 . 163  -129(، 77) 20المجمة التربوية ، جامعة الكويت،مدينة الرياض،

(. " استخدام نمـوذج سـتيبانز فـي تصـحيح التصـورات البديمـة لـبعض 2017سماح األشقر) -
المفــــاىيم العمميــــة وتنميــــة االتجــــاه نحــــو العمــــل الجمــــاعي لــــدى تًلميــــذ الصــــف الســــادس 

 .  91-51(، 7) 20المجمة المصرية لمتربية العممية، االبتدائي".
(." فاعميـة اســتراتيجية التنــاقض المعرفـي فــي تعــديل التصــورات 2012سـمية عبــد الــوارث ) -

". مجمةةةة البـــات الصـــف األول الثـــانويالخاطئــة فـــي الفيزيـــاء وتنميـــة التفكيـــر الناقـــد لـــدى ط
 .337-305(، 2) 13ة،العموم التربوية والنفسي

(." فاعميـة اســتراتيجية التنــاقض المعرفـي فــي تعــديل التصــورات 2012سـمية عبــد الــوارث ) -
". مجمةةةة الخاطئــة فـــي الفيزيـــاء وتنميـــة التفكيـــر الناقـــد لـــدى طالبـــات الصـــف األول الثـــانوي

 .337-305(، 2) 13ة،العموم التربوية والنفسي
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(. " اساليب التعمم في ضوء نموذجي " كولب وانتوستيل " لدى 2000السيد أبو ىاشم ) -
-231(، 93) 1مجمة التربية جامعة األزىر، طًلب الجامعة : دراسة عاممية "، 

290 . 
(." تشخيص ومعالجة تصورات بديمـة فـي تعمـم مفـاىيم كيميائيـة أساسـية 2005سيد تيس ) -

 .39-21(، 23) 1الجزائر،  -مجمة العموم اإلنسانية لبنية المادة". 
(. أثــر توظيــف نمــوذج ميــرل وتينســون فــي بنــاء المفــاىيم اليندســـية 2012شــادي صــيدم) -

لة ماجســـتير منشـــورة(، كميــــة لـــدى طمبـــة الصـــف الثـــامن األساســـي بمحافظـــة غـــزة. )رســـا
 التربية، جامعة األزىر ،غزة.

(. "فاعميــة برنـامج التحميــل البنــائي فــي تعـديل التصــورات البديمــة بمــادة 2017شـرين خميــل) -
المجمةةة المصةةرية لمتربيةةة العمــوم وتنميــة اإلتجــاه نحوىــا لــدى التًلميــذ المتــأخرين دراســًيا". 

 .56-1(،5) 20العممية،
ـــا فـــي تحصـــيل 2007صـــابرين الحراســـيس ) - ـــدا تاب ـــر نمـــوذجي ميـــرل وتينســـون وىيم ( . أث

المفيــيم التاريخيــة لـــدى طمبــة المرحمـــة األساســية فـــي األردن وفــي اتجاىـــاتيم نحــو مبحـــث 
 التاريخ . )رسالة ماجستير منشورة(. كمية التربية ، جامعة عمان العربية ، األردن. 

نميــة التفكيــر. الطبعــة األولــى، (. طرائــق تــدريس العمــوم ودورىــا فــي ت2002عــادل ســًلمة) -
 عمان ، دار الفكر لمنشر والتوزيع.

م(. اســـــتراتيجيات التــــدريس المتقدمــــة واســــتراتيجيات الـــــتعمم 2010عبــــد الحميــــد شــــاىين ) -
 http://www.uomisan.edu.iq:وأنماط التعمم، متاح عمى الموقع االلكتروني 

(. فاعمية استخدام نموذج التعمم التوليدي فـي تـدريس المنطـق 2015عبد المجيد ) عبد اهلل -
لممفــاىيم المنطقيــة وتنميــة الكفــاءة الذاتيــة لــدى طــًلب  التصــورات الخاطئــة عمــى تصــحيح

(. 73)1مصةةةةر. –مجمةةةةة الجمعيةةةةة التربويةةةة لمدراسةةةةات االجتماعيةةةةة المرحمـــة الثانويـــة. 
163-233. 

ية استراتيجية دروس الفروض والتجارب في تصويب (. " فاعم2016عصام أحمد،) -
مجمة التصورات البديمة لبعض المفاىيم الكيميائية لدى طًلب الصف األول الثانوي" ، 

 . 484 -475(،  34) 1دراسات في التعميم الجامعي ، 

http://www.uomisan.edu.iq/
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(. " فاعمية استراتيجية دروس الفروض والتجارب في تصويب 2016عصام أحمد،) -
مجمة بعض المفاىيم الكيميائية لدى طًلب الصف األول الثانوي" ، التصورات البديمة ل

 . 484 -475(،  34) 1دراسات في التعميم الجامعي ، 
(. أثر استخدام التعميم المستند الى نموذج كولب في تنمية ميارات 2011عمي جرادات ) -

التربوية والنفسية ، التفكير اإلبداعي لدى الطمبة ، رسالة ماجستير منشورة ، كمية العموم 
 جامعة عمان العربية، األردن.

( . فاعمية نموذج ميرل وتينسون في تنمية بعض ميارات الكتابة 2005محمد الظفيري) -
المجمة التربوية والنحو لدى طمبة الصف الثاني المتوسط."دراسة تجريبية ".

 . 89-47(،75)19بالكويت،
طمبة جامعة مؤتة حسب نموذج كولب (. أثر نمط التعمم لدى 2011محمد المسيعدين) -

في كل من ذكائيم االنفعالي ودافعيتيم لإلنجاز، رسالة ماجستير منشورة ، كمية عمادة 
 الدراسات العميا،جامعة مؤتة، االردن.

( . فعالية مدونة إلكترونية في عًلج التصورات الخطأ لممفاىيم 2007محمد مطر) -
اتجاىاتيم نحوىا. رسالة ماجستير منشورة، العممية لدى طًلب الصف التاسع األساسي و 

 الجامعة اإلسًلمية ، غزة ، فمسطين.
تينسون في تدريس المفاىيم  -(. أثر استخدام نموذج ميرل 2004محمود عبد القادر) -

النحوية عمى التحصيل واالحتفاظ بالمادة المتعممة لدى تًلميذ الصف الثاني اإلعدادي . 
 لتربية ، جامعة جنوب الوادي ، سوىاج ، مصر.رسالة ماجستير منشورة، كمية ا

(.أثـر توظيـف نمـوذج ميـرل وتينسـون فـي تنميـة المفـاىيم العمميـة 2014معتصم عبـد اهلل ) -
وعمميات العمم في العموم لـدى طـًلب الصـف الرابـع األساسـي . رسـالة ماجسـتير منشـورة، 

 كمية التربية ، الجامعة اإلسًلمية بغزة ، فمسطين .
(. أثر اسـتخدام النمـاذج العقميـة فـي تصـحيح التصـورات البديمـة وتنميـة 2011نوال خميل ) -

التفكيــر االبتكـــاري وتغييـــر أســاليب الـــتعمم لـــدى تًلميـــذ الصــف األول اإلعـــدادي فـــي مـــادة 
 .49-1(،16)14مجمة التربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية، العموم، 



  ILAعضو انجًعَخ انذونَخ نهًعشفخ        انجًعَخ انًصشٍخ نهقشاءح وانًعشفخ   
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يرل وتينسون في إكساب  المفاىيم النحوية ( . فاعمية نموذج م2005ىاني متولي ) -
وصحة التعبير الكتابي لدى تًلميذ الصف الثاني اإلعدادي األزىري .رسالة ماجستير 

 منشورة، كمية التربية، جامعة األزىر ، مصر.
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