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   **مسري مراد.  د                      

  א
راسة إىل الكشف عن شيوع الكثري من التصورات البديلة حول مفاهيم بنية املادة دف هذه الد

عالقة ارتباطيـه   هل هناكإىل معرفة و. عند طالب العلوم للسنة األوىل من التعليم اجلامعي باجلزائر
 ؟دالة بني مستوى التصورات البديلة حول مفاهيم بنية املادة لدى الطلبة، وأساليب الـتعلم املتبعـة  

٪ 38.54تريو بطريقة عشوائية، وشكلت ما نسـبته  اخطالبة اً وطالب 185تألفت عينة البحث من 
  .من أفراد جمتمع الدراسة  األصل

يف تعديل تصورات بديلة حـول أهـم    همدعومة بأعمال املخترب ونشاطات ةاستراتيجيلبيان مدى فعالية 
اإلحصائية لنتائج  املعاجلةقام الباحثون ب .عينة البحث أساليب التعلم لدى أفراد يفمفاهيم بنية املادة، وأثرها 

على ثالثة مؤشرات الباحثون عتمد اتطبيق اختبار التصورات البديلة، ومقياس أساليب التعلم قبلياً وبعدياً، 
للمتوسطات املرتبطة لبيان الفروق بني نتائج التطبيـق القبلـي والبعـدي،    ) ت(اختبار حساب قيمة : هي

لبيان قوة تأثري االستراتيجية املصممة على املتغريات التابعـة، وحسـاب نسـبة     (ζ2) يتاإ وحساب مربع
  :، وقد توصلت الدراسة إىل نتائج عديدة من أبرزهاليكالكسب املعدل لب

 .شيوع الكثري من التصورات البديلة حول مفاهيم بنية املادة لدى أفراد عينة البحث 
بني متوسطي درجات الطلبة قبليـاً   0.01 داللة توىفروق ذات داللة إحصائية عند مس ظهور 

 .وبعدياً يف اختبار التصورات البديلة لصاحل القياس البعدي
بني متوسطي درجات الطلبة قبليـاً   0.01 داللةفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ظهور 

 .لصاحل القياس البعديالتعلم وبعدياً يف حماور مقياس أساليب 
بني أساليب التعلم املفضلة لدى أفراد عينة البحـث،   داللة إحصائيةطيه ذات عالقة ارتبا ظهور 

  .ومستوى شيوع التصورات البديلة حول مفاهيم بنية املادة
  

                                           
 .أستاذ مساعد مكلف بالدروس، املدرسة العليا لألساتذة بالغني باجلزائر    *

 .كلية التربية، جامعة دمشق، سورية  **
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  مقدمة -1

زاد االهتمام يف السنوات األخرية بأمهية تعليم وتعلم املفاهيم لكل من يدرس العلوم، 
ية متثل أحد أهم مستويات البناء املعريف اليت تبىن تؤكد األدبيات التربوية أن املفاهيم العلمو

عليها باقي مستويات هذا البناء من مبادئ، وتعميمات، وقوانني، ونظريات، كما تعد هذه 
املفاهيم واحدة من أهم نواتج التعلم اليت ميكن من خالهلا تنظيم املعرفة العلمية لدى املتعلم 

، ومل تغفل التوجهات احلديثة يف )2000 ين،تاج الد ماهر،(بصورة تضفي عليها املعىن 
جمال التربية العلمية، والتقنية أمهية البنية املعرفية للفرد املتعلم، وما تتضمنه من تصورات 

برز العوامل املؤثرة أاملعرفة السابقة لدى الطلبة من  وتعدبديلة  عن بعض املفاهيم العلمية، 
نتائج عدة  بينت، )2004، طالل الزعيب(اعلة يف تعلمهم هلذه املفاهيم اجلديدة بصورة ف

أن ) اجلزائر( على املستوى احمللي أعدتدراسات، وأحباث ميدانية يف طرائق تعليم العلوم 
درجة استيعاب الطلبة للمفاهيم األساسية يف العلوم الطبيعية ضعيفة، وهو ما أدى إىل شعور 

ساتذة، واملهتمني بالتربية والتعليم بأن الطلبة بصعوبة ماديت الفيزياء والكيمياء، وتصريح األ
إن تنويع طرائق، ). 2005 ،بلعريب تيس، نامجي،( مستوى الطلبة، والتالميذ ضعيف

لدى املعلمني من اجل الوصول بقدرات املتعلم إىل أقصى مستوى من  هالتدريس وأساليب
 لفردية بني الطلبةملعاجلة الفروق ا األداء، يتطلب االستفادة من جمال األساليب املعرفية

، وكذا تعويد الطالب على كيفية االستفادة من العملية التعليمية )1989عايش زيتون، (
بأنفسهم، ويتعلمون أيضاً كيف يستثريون دوافع أنفسهم، وكيف يصبحون متعلمني 

ون أنفسهم بأنفسهم، لذا فإن طبيعة التدريس، وظروفه يف مراحل التعليم الثانوي، علمي
مالئمة تعد من األسباب الرئيسة غري ديدة جتعل الطالب يكتسبون أساليب تعلم وألسباب ع

ملا يالحظ على التالميذ من ضعف يف استيعاب ما يقدم هلم من معارف، ومن فتور يف 
مردود التالميذ عند انتقاهلم إىل املستوى  يفيؤثر ما سبق . اكتساب املهارات املختلفة
نظرتنا إىل زيادة يف ظاهريت الرسوب والتسرب حسب على اجلامعي، وهو ما ساعد 

تؤكد بعض  .الدراسي يف السنوات األوىل من التعليم اجلامعي، وخاصة يف الفروع العلمية
وجود عالقة بني استراتيجيات التعليم البنائي اليت تستهدف إحداث تعديل  أمهيةالدراسات 
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، وأسلوب التعلم الذي يعاجل به ذلك التصورات البديلة يف جمال العلوم الفيزيائية لدى الفرد

 يف فعالية تلك املعاجلات البنائية متثل أساليب التعلم أهم العوامل تأثرياً إذالفرد معلوماته، 
(Thijs, Berg, 1995, Pintrich, Marx, Boyle 1993).  لذا تقدم الدراسة احلالية إضافة
 تتمثل يف دراسة مدى فاعلية متواضعة تتمثل يف دراسة استقصاء العالقة العكسية، اليت

على أساليب التعلم، وكذا تعديل  هاستراتيجية تعليم مدعومة بأعمال املخترب ونشاطات
تعتمد . تصورام البديلة حول مفاهيم أساسية لبنية املادة يف خمترب تعليم الكيمياء البنيوية

، تكون الغاية هنشاطاتالدراسة على بعض مبادئ النظرية البنائية مدعومة بأعمال املخترب و
مجيع أعمال الفكر، واحلس لدراسة ظواهر أو يف ما منها التعليم والتعلم اللذين يستعان 

ميكن أن يقوم ا املعلم، واملتعلم، أو تعرض على شكل  اصطناعيةعمليات طبيعية أو 
يت تعوق نظراً ألمهية التصورات البديلة ال. خمططات، أو صور، وأفالم، أو العرض باحلاسوب

تعلم الطلبة ملفاهيم جديدة، فقد ظهر العديد من الدراسات والبحوث اليت اهتمت 
بتشخيص التصورات البديلة يف فروع العلوم املختلفة، واقتراح عالج يتمثل يف التغيري 

من النماذج  كما أن هناك عدداً ،(Posner ,1982) املفاهيمي املبين على الفكر البنائي
حة إلحداث التغيري املفاهيمي لدى الطلبة، ولعل من أهم هذه النماذج، التدريسية املقتر

، وخرائط املفاهيم، ومنوذج (V)وأكثرها شيوعا منوذج دورة التعلم، ومنوذج شكل 
التحليل البنائي، والنموذج الواقعي، وغريه من النماذج، وميكن االستفادة من تلك النماذج 

لتعديل ما لدى  هاوتصميم هبأعمال املخترب ونشاطاتالبنائية لتدعيم استراتيجية مدعومة 
علينا  جيبأنه ال   (Novak, 1990) يوضح نوفاك. الطالب من أمناط الفهم اخلطأ

تعديل  علىليمة فقط، بل مساعدم ـاعدة الطالب على تعلم املفاهيم بصورة سـمس
ل الدراسات، والبحوث تصورام البديلة عن تلك املفاهيم داخل بنيتهم املعرفية أيضاً، وتد
ن واملراحل التعليمية ـيف هذا الشأن أن التصورات البديلة لدى الطالب تتجاوز حواجز الس

(Hashwch, 1988, Bar, 1989)ات اليت تناولت النموذج البنائي يف ـ، ومن أهم الدراس
 (Trumper, 1991) دراسة ،)كيمياء - فيزياء( تعديل التصورات البديلة يف العلوم الفيزيائية

لتدريس مفهوم الطاقة لدارسي العلوم الفيزيائية باملرحلة  املدخل البنائي بديالً مستخدما
عبد السالم، (الثانوية، واجلامعية، وتعديل تصورام البديلة حول هذا املفهوم، ودراسة 
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اليت توصلت إىل فعالية استراتيجية بنائية مقترحة لتدريس العلوم يف تعديل ) 1995
بديلة حول مفاهيم املادة، واجلزيئات، والتغريات الفيزيائية للمادة لدى تالميذ  تصورات

اليت استهدفت حتديد املفاهيم البديلة يف  (Shiland, 1997)املرحلة اإلعدادية، ودراسة 
وتغيري تلك املفاهيم  موضوعات ميكانيكا الكم املتضمنة بكتب الكيمياء للمرحلة الثانوية،

اليت  )1998كمال زيتون، (، ودراسة من الطالب ي تلك الكتبالبديلة لدى دارس
  (Appleton)لتون باهتمت  بتحديد مدى فعالية استراتيجية التحليل البنائي وفقا لنموذج أ

يف تصويب التصورات البديلة عن مفاهيم القوة واحلركة لدى دارسي الفيزياء من طالب 
توصلت نتائج إذ ذوي أساليب التعلم املختلفة،  املرحلة الثانوية، ومعلمي العلوم قبل اخلدمة

الدراسة إىل فعالية االستراتيجية املقترحة يف تصويب التصورات البديلة حول مفاهيم الفيزياء 
اليت توصلت إىل فعالية استخدام خرائط ) 1999آيات حسن، (موضع الدراسة، ودراسة 

ة حول بعض املفاهيم العلمية يف تصحيح التصورات البديل (V)املفاهيم، وخرائط الشكل 
بدراسة هدفت ) 1991عايدة سرور، (لدى طالب الصف األول اإلعدادي، كما قامت 

إىل تشخيص تصورات تالميذ مرحلة التعليم األساسي يف الصفني اخلامس االبتدائي والثاين 
تصورات اإلعدادي عن احلالة الغازية للمادة، وقد توصلت إىل تأثري تفكري التالميذ بشدة بال

  Harvyهاريفقام . ن اهلواء ترتبط خبربام احلركيةعاليت تتردد بني الناس، وأن تصورام 
بدراسة تناولت موضوع أساليب التعلم عند الطالب، وعالقتها ببعض املتغريات كاجلنس، 

وطالبة من املرحلة الثانوية يف الواليات املتحدة  طالباً 1870واالندماج يف الدراسة مشل 
 ومل تظهرستخدام مقياس براون وهولتزمان للكشف عن عادات الدراسة، واالجتاه حنوها، با

يف حني أظهرت  )1989لطفي، ( ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث اًقفرونتائجها 
وطالبة يف املرحلة الثانوية  اًطالب 120اليت أجريت على  ،)1985ن، يجابر وآخر(دراسة 
بني اجلنسني يف عادات  اًابق لرباون وهولتزمان فروقـاملقياس الس فيها اتخدموـسابقطر، 

تخدم لصاحل الطالبات ـاالستذكار واالجتاه حنو الدراسة، وذلك يف مجيع أبعاد املقياس املس
 1989عايش زيتون، (، ويف دراسة أجراها لمتخلفني حتصيلياًل مللمتفوقني أأكان واء ـس
ية، ويهدف إىل معرفة مدى اختالف األمناط ـلة األساسومعلمة يف املرح اًمعلم 88على ) 

توى التحصيل يف كلية التربية باألردن، ـالتفضيلية باختالف اجلنس، واملؤهل العلمي، ومس
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توى ـألثر التفاعل بني املؤهل العلمي ومسإحصائية فروق ذات داللة أسفرت عن 

ت بعض الدراسات ببيان العالقة التحصيل عند املعلمني على منط التفضيل املعريف، كما اهتم
استعدادات من جهة، ومدى تكون التصورات البديلة يف العلوم بوصفها بني أساليب التعلم 

توصلت دراسة والفيزيائية لدى األفراد، واستراتيجيات تعديلها من جهة أخرى، 
(Trumper & Gorsky, 1993)  إىل أن التصورات البديلة، وكذلك التفضيالت املعرفية

 Buck)يف تعلم املفاهيم الصحيحة حول موضوع الطاقة، أما دراسة  اًكبري تأثرياًوامل تؤثر ع

Walter, 1993) اهتمت مبقارنة فعالية مدخلي حماكاة الكمبيوتر، والتجريب اليدوي  فقد
استراتيجيات تعليم يف عالج التصورات البديلة لدى طالب املرحلة الثانوية بوصفها املعملي 

ىل فعالية إتوصلت نتائج الدراسة  إذ ،)مستقل عن اال -معتمد(وب املعريف ذوي األسل
إىل نفسها دراسة الت نتائج توصلاملدخلني مع تفوق مدخل التجريب اليدوي املعملي، كما 

 -معتمد(ضعيفة جداً بني مستوى التصورات البديلة، واألسلوب املعريف  ةعالقة ارتباطي
إىل ) 1998كمال زيتون، (ب، يف حني توصلت دراسة لدى الطال) مستقل عن اال

فعالية استراتيجية التحليل البنائي لنموذج أبلتون يف تعديل التصورات البديلة حول مفاهيم 
موجبة دالة إحصائياً  ةكشف نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيت إذ ملالقوة، واحلركة، 

، ويف هاوتصورام البديلة حول املفاهيم نفسبني أساليب التعلم لدى أفراد عينة الدراسة، 
إىل وجود عالقة إرتباطية ضعيفة ) 2000 تاج الدين، ماهر،(جمال الفيزياء تشري دراسة 

توى شيوع أفكارهن البديلة ـتباعها ومساجداً بني أساليب التعلم اليت تفضل الطالبات 
ابقة يف ـات السـراسيتنب مما تقدم، ومن استعراض الد .حول مفاهيم ميكانيكا الكم

إمجاعها على وتراتيجيات التعليم ـاس يفجمايل التصورات البديلة وأساليب التعلم، وتأثريمها 
تبين مع  هماوفروع والفيزياء أمهية تشخيص التصورات البديلة يف مجيع جماالت الكيمياء،

 على تراتيجيات تعليم وتعلم حديثة لتصويب تلك التصورات لدى الطالب واملعلمنيـاس
 تأثرياًاليب التعلم لدى الطالب تعد من العوامل اليت تؤثر ـواء، كما تبني أن أسـحد س
تراتيجيات التعليم لتعديلها ـفعالية اس يفتكوين التصورات البديلة لديه، و يف اًرـمباش
من البحث والتقصي يف الدراسة حول طبيعة العالقة التفاعلية  الذي يتطلب مزيداً األمر
ابقة ندرة اهتمامها بالتصورات البديلة يف جمال ـات السـواملالحظ من الدراس - بينهما،
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ة ـلدى الطلبة والطالبات املوجهني ملمارس ة خصوصاًـالكيمياء البنيوية موضع الدراس
ات والبحوث أفادت موضوع الدراسة ـمهنة التعليم بأطواره املختلفة، ومع أن هذه الدراس

 -يف حدود علم الباحثني  - فليس هناكاإلجراءات امليدانية يف التأصيل النظري، وبعض 
وجتريب  هاطاتـتناولت اعتماد استراتيجية مدعومة بأعمال املخترب ونشواحدة دراسة 

يف فعاليتها يف تعديل التصورات البديلة حول أهم مفاهيم بنية املادة، وحتديد مدى تأثريها 
ىل مهنة التدريس بأطواره املختلفة باجلزائر، األمر أساليب التعلم لدى طلبة العلوم املوجهني إ

 .إضافة متواضعة لتلك الدراسات والبحوثبوصفها الذي يؤكد دواعي البحث 

  
  اسئلتهمشكلة الدراسة وأ -2

يتضح مما تقدم أن تشخيص التصورات البديلة حول مفاهيم كيميائية أساسية يعد من 
، وحتسني فاعلية يف جمال الكيمياء العامة التعلمية املهام األساسية لتطوير العملية التعليمية

، واليت تتمثل يف جانب منها يف متايز احلياة التربوية، )املنهاج-املتعلم-املعلم(عناصرها 
والعملية، واملهنية لإلفراد املتعلمني، وكشف جماالت االهتمام، وامليول هلم مما يفيد يف 

ذلك مساعدة املعلمني على اختيار األساليب ، وك، ومهنياًوتربوياً توجيههم تعليمياً
تتحدد التدريسية املناسبة يف التدريس والتقومي لتتواءم مع أساليب التعلم لطلبتهم، ومن هنا 

ما فاعلية استراتيجية مدعومة بأعمال، املخترب : املطلب الرئيس التايل  يفالدراسة  مشكلة
أساليب التعلم لدى  يفة املادة وأثرها يف تعديل تصورات بديلة حول مفاهيم بني هونشاطات

  :وعن هذا السؤال الرئيس تتفرع األسئلة اآلتيةطالب أفراد عينة البحث؟ 
 إكساا للطالب أفراد عينة البحث؟ جيبما أهم مفاهيم بنية املادة اليت  .1
 ما التصورات البديلة الشائعة لدى هؤالء الطلبة حول تلك املفاهيم؟ .2
 تعلم املفضلة لدى هؤالء الطلبة؟ما أساليب ال .3
ما العالقة بني أساليب تعلم هؤالء الطلبة، ومستوى تصورام البديلة حول أهم  .4

 مفاهيم بنية املادة؟
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يف تعديل تصورات الطلبة  هفاعلية استراتيجية مدعومة بأعمال املخترب ونشاطات ما .5

 البديلة حول تلك املفاهيم؟
 تغيري الطلبة ألساليب تعلمهم؟ يف هعومة بأعمال املخترب ونشاطاتما تأثري استراتيجية مد .6
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  فرضيات الدراسة -3
  :الفرضيات اإلحصائية التاليةالتحقق من يف ضوء األسئلة السابقة، حاولت الدراسة 

بني متوسطي درجات الطلبة  0.01فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هناك: األوىل
  .التصورات البديلة حول مفاهيم بنية املادة لصاحل التطبيق البعدي قبلياً وبعدياً يف اختبار

بني متوسطي درجات  0.01ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : الثانية
  .طلبة العينة قبلياً وبعدياً يف مقياس أساليب التعلم

ات الطلبة بني درج 0.01عالقة ارتباطيه دالة إحصائياً عند مستوى  ليس هناك: الثالثة
  .يف اختبار التصورات البديلة، ودرجام يف مقياس أساليب التعلم

  

  أهداف الدراسة -4
  .حتديد أهم مفاهيم بنية املادة اليت جيب إكساا للطالب -1
  .حتديد التصورات البديلة لدى هؤالء الطلبة حول تلك املفاهيم -2
  .ستوى تطورام البديلةحتديد العالقة بني أساليب تعلّم هؤالء الطلبة وم -3
التحقق من فاعلية استراتيجة مدعومة بأعمال املخترب يف تعديل تصورات الطلبة  -4

  .البديلة
  

  حدود الدراسة -5
علوم الدقيقة المن التعليم اجلامعي فرع  طبقت جتربة البحث على طالب السنة األوىل •

 .باملدرسة العليا لألساتذة بالقبة
نية املادة، اليت تتضمن مفاهيم الكيمياء العامة اليت تدرس اقتصر البحث على وحدة ب •

 .لطالب السنة األوىل من التعليم اجلامعي
قام الباحث نفسه بتدريس اموعة التجريبية وفقا لدليل األستاذ الذي أعددناه  •

 .خصيصا هلذا الغرض
  

  مصطلحات الدراسة -6
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التربية، اليت  ميكن اعتبارها  يعتمد هذا البحث على عدد من مصطلحات الكيمياء وعلوم

ألفاظاً مفتاحية للبحث وهي أعمال املخترب ونشاطاته، ومفاهيم بنية املـادة، واسـتراتيجية   
التعلم، وأساليب التعلم، والتصورات البديلة  سنقوم بعرض هذه املصطلحات مـع بعـض   

حث، وسنتطرق بغية إزالة الغموض الذي يمكن من تيسري تنفيذ خطة البالتحليل والتوضيح 
  :فيما يليإىل بعض منها 

  

  أعمال المختبر ونشاطاته -7
نظراً لعدم وجود مصطلح موحد للموضوع يف األدبيات التربوية، اجتهدنا يف اختيار 

يتركب االسم من ثالث كلمات هي العمل ). هأعمال املخترب ونشاطات(هذه التسمية 
نقصد بكلمة األعمال . تا بصيغة اجلمعوالنشاط واملخترب، الكلمتان األوىل والثالثة ورد

نوعان مها األعمال احلسية الظاهرية والباطنية أي األعمال الذهنية، أما كلمة نشاطات فهي 
  .معطوفة لتأكيد أمهية العمل ومشوله مجيع اجلوانب احلسية

  .أما كلمة املخترب فتدل على مكان وقوع األعمال والنشاطات، والذي يسمى املعمل
  يم بنية المادةمفاه -7-1

هي ما يتكون لدى الطالب أو التالميذ من أبنية ذهنية نتيجة إدراكهم للمعاين والصور 
الصلة بالظواهر واألحداث الفيزيقية اليت ختضع يف تفسريها للنظرية التقليدية  تواحلقائق ذا

وإدراكهم ، وطريقة امليكانيك الكمومي، ةللبنية الكيميائية، والطريقة الفيزيائية التقليدي
لطبيعة العالقات بينها واليت ميكن التعبري عنها مبصطلحات جتمع خطوط مشتركة بني بعض 

   ).1999إبراهيم احمليسن، ( هذه املدركات وتلك العالقات ختتلف يف درجة عموميتها
 أساليب التعلم -7-2

سي عن أسلوب التعلم هو ميل ذايت للمتعلم حنو تفضيل منط معني يف التعلم، إما منط ح
 اًأسلوب طريق توظيفه ملدركات خارجية أو منط ذهين بتوظيف املدركات الباطنية مستخدماً

أو االستنتاج يف معاجلة األحداث، والظواهر، واألشياء /أو الوصف و/على التحليل، و اًمبني
أو منط حسي ذهين، وهو ما يصطلح عليه يف األدب التربوي بأسلوب اجلانب األيسر 

اجلانب األمين، وهو يعتمد على أسلوب التروي مقابل االندفاع، والتبسيط  للدماغ مقابل
  .مقابل التعقيد املعريف، والتفكريي مقابل النمط العاطفي، واإلحساس مقابل احلدس
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  التصورات البديلة -7-3

اخلاطئة  ماستخدمت مصطلحات كثرية مرادفة هلا مثل األفكار اخلاطئة، أو التصورات أو املفاهي
الساذجة أو مفاهيم  تاملفاهيم القبلية، أو األطر البديلة أو األفكار البديلة أو الفهم اخلطأ أو املعتقداأو 
، وهو كل ما يتكون لدى الفرد من تصورات حول )2001،ماهر إمساعيل صربي(قبل العملية ما

  .الظواهر العلمية واألشياء ختالف التصور العلمي السليم الذي يقرره العلماء
  

  طريقة الدراسة وإجراءاتها -8
 مجتمع الدراسة وعينتها -8-1

باملدرسة العليا  )علوم(ب السنة األوىل تكون جمتمع الدراسة من مجيع طال: عينة الطلبة
أما عينة . وطالبة اًطالب 480 -  إلحصائيات الرمسيةوفق ا- عددهم البالغ اجلزائر، - لألساتذة بالقبة

  :، وقد قسمت العينة إىل جمموعتنيفرداً 185ائية من الدراسة، فقد تكونت بصورا النه
عادية أي دون  ةدرست بطريق) طالبة 87و اًطالب 48( 135اموعة الضابطة قوامها 
  .تطبيق االستراتيجية املصممة

درست وفق االستراتيجية  )طالبة34 و اًطالب16( 50اموعة التجريبية قوامها
  .املصممة

٪ من 38.54العشوائية الطبقية املتناسبة، وشكلت ما نسبته  اختريت العينتان بالطريقة
، وللتأكد من درجة متثيل العينة للمجتمع إحصائياً، استخدم يأفراد جمتمع الدراسة األصل

حلسن املطابقة بني النسبتني النظرية واملشاهدة، وقد كانت قيمة كاي ) كاي تربيع(اختبار 
مما يدل على أن عينة  0.01اللة عند مستوىوهي قيمة ليست ذات د 0.59تربيع تساوي 

  .الدراسة املسحوبة ممثلة تمع الدراسة بدرجة مرتفعة
الذين يدرسون من وأستاذة  أستاذاً 20تكونت عينة األساتذة من  :عينة األساتذة

مقررات عامة أو متخصصة يف موضوع بنية املادة باجلامعة اجلزائرية، اختصت هذه العينة يف 
  .مفهوماً 92إىل ة أمهية مفاهيم بنية املادة، اليت وصل عددها حتديد درج
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  أدوات الدراسة -8-2
  :استخدمت يف الدراسة احلالية عدة أدوات قصد اإلجابة عن تساؤالت الدراسة السابقة هي

لإلجابة عن املطلب : األمهية وفققائمة لتحديد مراتب مفاهيم بنية املادة  -8-2-1
ة، واخلاص بتحديد أهم مفاهيم بنية املادة الالزمة لطلبة العلوم األول من مطالب الدراس
معتمدين يف ذلك على  مفهوماً 92ن قائمة مشلت وأعد الباحث. باملدرسة العليا لألساتذة

مصادر من أمهها الكتب، واملراجع املعتمدة يف تدريس الكيمياء البنيوية، وأراء األساتذة 
الفيزيائية اليت درسها الطلبة يف مراحل ما قبل  املختصني، وتشخيص مقررات الكيمياء

املقررات اليت يدرسها هؤالء الطلبة قبل توجههم للعمل يف ميدان التعليم  لكاجلامعة وكذ
الباحثون  املتوسط والثانوي، ولتحديد درجة أمهية كل مفهوم من املفاهيم املختارة، عرض

 ؛ثالثة مستويات حتدد درجة األمهيةمقياس متدرج من شكل على  ةالقائمة يف صورة استبان
  .على عينة من األساتذة الذين يدرسون مقررات عامة أو متخصصة يف موضوع بنية املادة

لإلجابة عن املطلب الثاين من مطالب  :اختبار التصورات البديلة -8-2-2
، هاالدراسة، واخلاص برصد التصورات البديلة األكثر شيوعا لدى أفراد عينة الطلبة وكشف

بالبيانات الشخصية للطلبة تال  خاصاً يتضمن جزءاً ةقمنا بإعداد اختبار على شكل استبان
ن جمموعة أسئلة وصمم الباحث. ذلك تعليمات عن كيفية اإلجابة عن أسئلة االختبار

اب عنها باختيار جيمتعددة البدائل اقتصرت على مفاهيم املرتبة األوىل من حيث األمهية 
عترب فتبديل واحد صحيح أما باقي البدائل  حتتوي على عة املقترحة، اليتأحد البدائل األرب

يتبع هذه البدائل جزء مفتوح يكتب فيه الطالب تعليل . تصورات بديلة حول املفهوم
  . اختيار اإلجابة

وضع لكل مفهوم أربعة  إذحضر االختبار بنظام البدائل االختيارية،  :حتضري االختبار -
نها بديل واحد صحيح، أما باقي البدائل فتمثل تصورات بديلة حول بدائل اختيارية بي

يف ذلك على  نتائج الدراسات السابقة يف هذا اال، ومن املقابالت  اعتمدنااملفهوم، 
لرغبتنا يف حتديد دواعي . واملناقشات اليت أجريناها مع الطلبة يف حصص نشاطات املخترب

كتابة  وإماما اختيار تربير من التربيرات األربعة املقترحة إإليهم اختيار الطلبة للبدائل، طلب 
القواعد  مجيعغ مفردات االختبار وروعي عند صو. تربير خاص يف مكان خمصص لذلك
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  . غ هذا النوع من املفرداتواملتعارف عليها يف ص
ة يعطي الطالب درجة واحدة عند اختياره اإلجاب تبعنا نظاماًا :التقدير الكمي لالختبار -

الصحيحة من بني البدائل األربعة لكل سؤال، ودرجة واحدة عند تعليل اإلجابة املختارة 
عند اختيار بديل خاطئ أو عند اختيار تعليل خاطئ أو عدم تعليل  ، وصفراًصحيحاً تعليالً
على اختيار اإلجابة الصحيحة وبذلك تكون  بان تعليل اإلجابة يعتمد أساساً علماً ؛إجابته

يف أثنني لتكون النتيجة  مضروباً )10( نهائية لالختبار تساوي عدد املفاهيمالدرجة ال
  .درجة 20النهائية مساوية إىل 

اعتمدنا على حساب تكرارات  :هاوكشف رصد التصورات البديلة األكثر شيوعاً -
ا بديلة لدى الطلبة أفراد العينة، كما قمن اليت حتمل أفكاراً) البدائل االختيارية( اإلجابات

حبساب النسب املئوية لتلك التكرارات، ومن مث حصر اإلجابات اخلاطئة اليت ورد تكرارها 
لديهم حول  لدى أكرب عدد من أفراد عينة البحث لتمثل التصورات البديلة األكثر شيوعاً

  .مفاهيم بنية املادة
علـى  بعد إمتام الصورة األولية لالختبار عرض : جلنة من احملكمني ىعرض االختبار عل

  :جلنة من السادة األساتذة املتخصصني، وذلك إلبداء الرأي حول النقاط التالية
 .مدى ارتباط األسئلة بأهداف االستبانة •
 .حذف أو إضافة أو تعديل مفردات االختبار •
 .سالمة املفردات من الناحية العلمية •

ـ  ل علـى  قام الباحثون بإجراء املقابالت الشخصية مع السادة أعضاء جلنة التحكيم ك
إنفراد، وذلك ملناقشة أي استفسار خاص باالختبار، وكان نتيجة ذلك أن اقترح السـادة  
احملكمون ضرورة إجراء بعض التعديالت، اليت متثلت يف تعديل بعـض املفـردات لعـدم    

فضالً عن بعض التعديالت اليت تزيد يف موضوعية االختبار مثل ضرورة كتابـة  . وضوحها
لبداية، وترك مسافات متساوية لكل مفردة، وقد أجريت التعديالت ا تعليمات االختبار يف

  .وفق آراء السادة احملكمني، وبالتايل أصبح االختبار معداً وصاحلاً للتطبيق
اختري هذا املقياس املعد من قبل مشيك  :اليب التعلمـمقياس أس -8-2-3

(Schmeck, 1983) عة حماور من يف البحث لعدة اعتبارات من أمهها أنه يقيس أرب
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طحية، ـاليب التعلم هي أسلوب التعلم املبين على املعاجلة العميقة مقابل املعاجلة السـأس
ة املنهجية املنظمة مقابل عدم التنظيم، وأسلوب ـلوب التعلم املبين على الدراسـوأس
تبقاء احلقائق واملعلومات يف مقابل عدم استبقائها، وأسلوب املعاجلة املسهبة مقابل ـاس

 ماهر،( املعاجلة املوجزة، وقد طبق هذا املقياس يف بيئات عربية عديدة قام بتعريبه وأقلمته
ني وستني عبارة أمام كل منها بديالن تيتكون هذا املقياس من اثن) 2000 تاج الدين،

من  مت التأكد مسبقاً). ينطبق، ال ينطبق( اختياريان حيددان أسلوب التعلم املفضل لدى الفرد
قياس حبساب معامل الثبات عن طريق معامل الفا لكرونباخ لكل حمور من احملاور ثبات امل
وطالبة فكانت نتائج  اًطالب 50على عينة عشوائية قوامها  ةقيسها االستبانتاليت  ةاألربع

وحمور الدراسة املنهجية  0.71حمور املعاجلة العميقة : معامالت الثبات على النحو التايل
أما معامل الثبات  0.62وحمور املعاجلة املسهبة 0.68ء احلقائقوحمور استبقا 0.47

وهذه القيمة متثل احلد األدىن ملعامل ثبات املقياس األمر الذي  0.84فكان  الكليللمقياس 
عرضه على ستة من هيئة بصدق املقياس من  وتأكد الباحثونميكن معه الثقة يف ثباته، 

حد بقسم الفيزياء واثنان بقسم التربية باملدرسة اثنان منهم بقسم الكيمياء ووا ،التدريس
وأخذ الباحثون العليا لألساتذة بالقبة وواحد بقسم علم النفس وعلوم التربية جبامعة اجلزائر، 

تان يف حمور فعدلت عباربتعديل ست عبارات  وامامالحظات جلنة احملكمني، وق جبميع
املسهبة وثالث عبارات يف حمور أسلوب املعاجلة العميقة، وعبارة واحدة يف حمور الدراسة 

  .املعاجلة املسهبة
أدرجنا يف هذا الدليل خطوات تنفيذ االستراتيجية املعتمدة،  :دليل األستاذ -8-2-4
يستمد منها مقترحات  املوضوع املدرس كي يسترشد ا األستاذ يف إعداد أدلة طبيعة وفق

هذا الدليل يف صورته النهائية على يشتمل  إذقد تفيده يف تنفيذ خطوات االستراتيجية،
  :مايلي
طوات املالئمة لكل نشاط، واليت تقوم اخلأهداف االستراتيجية، و على مقدمة تشتمل -

  .على ثالثة حماور رئيسة هي مهام التعلم، واجلماعة املتعاونة، واملشاركة
تمثل يف ضوابط استخدام االستراتيجية موجهة لألستاذ، مع حتديد اهلدف الرئيس، وامل -

تشخيص التصورات البديلة لدى طلبة املدرسة العليا حول مفاهيم أساسية كيميائية لبنية 
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 .تهااملادة ومعاجل
الوسائل التعليمية متمثلة يف ذكر املواد الكيميائية الالزمة، واآلنية الزجاجية، وأفالم  -

 .ذات عالقة باملوضوع، مع عرض صور، وجداول وغريها
لية للتدريس باستخدام االستراتيجية املعتمدة، مع ترك جمال يتيح اخلطوات التفصي -

 .لألستاذ اختيار ما يناسبه من أنشطة التعليم والتعلم وما يناسب طالبه
 يفأساليب تقومي فعالية كل استراتيجية، مع حتديد أدوات القياس، وبيان مدى تأثريها  -

البساطة  هصياغة أجزاء الدليل وعرض أساليب التعلم لدى أفراد عينة البحث، وقد روعي يف
  .والوضوح

قبـل  دليل الطالب وهو وثيقة عمل يستلمها الطالب  أعد: ليل الطالبد -8-2-5
أسبوع أو أسبوعني من موعد حصة النشاط وهو يشتمل على قسمني خيتص كـل قسـم   

اصـة  يشتمل القسم األول على األهداف اخل. بتوضيح املهام املطلوبة منه إلجناز أي نشاط
الواجب حتقيقها، ويوضح الطرائق العملية مع حتديد املواد الكيميائية الالزمة إلجناز العمل، 

بعض التساؤالت واالستفسارات اليت يتعني على الطالب اإلجابة عنها إما  علىتشتمل  كما
األهداف العامة املتناغمة مع األهـداف  على أما القسم الثاين فيشتمل . كتابياً وإما شفوياً

بوصـفها  اخلاصة املذكورة يف القسم األول، واليت هي حمور خطة االستراتيجية كي تتحقق 
  .ومهارات عند املتعلم معارف

الطالب على جمموعة احملكمني دليل عرض دليل األستاذ و: ضبط الدليلني -8-2-6
 املتخصصني يف املناهج وطرائق التدريس، وكذلك بعض املتخصصني يف املادة العلمية دف

  :معرفة ما يلي
  .العلمية املرغوب إكساا للطلبة تمدى سالمة التصورا -
  .مدى وضوح االستراتيجية املصممة -
املختربية املختارة علمياً ومناسبتها للتصورات املرغوب  ةمدى سالمة األنشط -

  .تصويبها
  .مدى توافق ختطيط األنشطة مع إجراءات االستراتيجية -

قرر احملكمون صالحية  كمني أجريت التعديالت الالزمة، إذويف ضوء أراء السادة احمل
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  .الدليلني للتطبيق امليداين

  وصف االستراتيجية المعتمدة -8-3
لطلبة السنة األوىل  -وهي من أساليب تعليم الكيمياء -، هوفرت أعمال املخترب ونشاطات

اتيجية متكن املتعلم من باملدرسة العليا لألساتذة باجلزائر، الظروف املالئمة الختيار استر
حتقيق غايتني األوىل حتقيق التعلم من خالل إثراء بنيته املعرفية مبفاهيم كيميائية سليمة، 
والثانية تزويده بأساليب قصد جتاوز صعوبات التعلم عن طريق تعلمه كيف يتعلم، واختيار 

   .ما جيب تعلمه
ة عناصر هي، املهام واجلماعات إن االستراتيجية اليت نطبقها يف عملنا تعتمد على ثالث

املتعاونة واملشاركة، فاملهام تتضمن مشكلة جتعل الطلبة يستشعرون ا، مث يلي ذلك حبث 
الطلبة عن حلول هلذه املشكلة من خالل جمموعات عمل صغرية، وخيتتم التعلم مبشاركة 

صف مكونات سنحاول فيما يلي و .يف مناقشة ما مت التوصل إليه اًاموعات بعضها بعض
  :هااالستراتيجية املقترحة وحتليل

فر اية إلجناح مهام التعلم توـاسـروط األسـن من الشإ: مهام التعلم -8-3-1
ب للبحث والتقصي، الكلة معينة تدفع الطـاسية وهي وجود مسألة أو مشـعناصر أس

رح جيعهم على املناقشة وطـق للحل وتشائكما حتثهم على اختاذ القرارات وإجياد طر
اليبهم البحثية اخلاصة انطالقا من مهارام ومعلومام ـتخدمني أسـئلة، مسـاألس
  .القبلية
عدة جمموعات تضم كل جمموعة طالبني  ىلإيقسم الطلبة  :اجلماعة املتعاونة -8-3-2

هلذه  أو ثالثة، يعمل أفراد كل جمموعة على التخطيط حلل املشكلة وتنفيذ احلل، وطبقاً
عضو يف كل جمموعة من خالل  هولم عن املشاركة اجلماعية بل ال ينعزل املعاالستراتيجية 

مروره على كل منها حلث الطلبة على االستكشاف املوجه، غري أنه ال ميارس هنا دور 
موزع املعرفة وال دور احلكم الذي يقول هذه فكرة خطأ وتلك الفكرة صحيحة وإمنا يوجه 

  .لتفكري وحتليل ما توصلوا إليهإىل إعادة ا بعض اموعات أحياناً
ميثل هذا املكون املرحلة األخرية من مراحل التدريس ذه : املشاركة -8-3-3

تخدمة على ـاليبهم املسـيعرض طلبة كل جمموعة حلوهلم املقترحة وأس إذاالستراتيجية، 
موعات نظراً الحتمالية حدوث اختالف بني ا. بقية اموعات لتبادهلا واالستفادة منها
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رف هذه املرحلة حبث الطلبة على ـط املشـاليب، ينشـحول تلك احللول واألس
ئلة للوصول إىل نوع من االتفاق حول ـاملشاركة يف املناقشات بإبداء اآلراء وطرح األس

تراتيجية املقترحة مع كثري من ـابه االسـتتش. عديد من املسائل والقضايا
 (J.Piaget) من أفكار النظرية البنائية عند جان بياجيه تراتيجيات اليت تستقي أفكارهاـاالس

 نذكر .(Ausubel) يف جمال التعلم والتدريس، ومن أفكار نظرية التعلم ذي املعىن ألوزوبل
تراتيجية دورة التعلم ومنوذج التحليل البنائي ـابقة اسـالس تراتيجياتـاالس بني من

ري استراتيجية دورة التعلم وفق ثالثة ـتس .(Novak, 1984) والنموذج اإلنساين لنوفاك
ومرحلة  اف ومرحلة اإلبداع املفاهيميـتكشـية هي مرحلة االسـاسـمراحل أس

على فرز  فهي تعتمد أما استراتيجية منوذج التحليل البنائي عند أبلتون .االتساع املفاهيمي
 تمعي األفكار اليت حبوزة املتعلم ومعاجلة املعلومات والبحث، عنها كما المل السياق ا

إلسهامات اليت أرساها ايف املرتكزات و للمتفحصيتبني . املتمثل يف املناقشات اجلماعية
بصمات نرى أا ال تتعارض مع  ةيف منوذجه اإلنساين، ثالث  (Novak, 1984)نوفاك

  :مرتكزات االستراتيجية املقترحة وهي
  .النظر إىل األفراد على أم صناع للمعىن -
  .رض من التعليم هو بناء املعىن مبشاركة املتعلمنيالغ -
ل مع معلمني ـريها يف ظل التفاعـتراك يف بناء املعىن ميكن تيسـعملية االش -
  .مؤهلني

باختيار املوضوعات وإعداد خطة شاملة  هألعمال املخترب ونشاطات اًطط سنويخي 
لقاءات دورية تنسيقية إلجناز العمل وذلك بعقد لقاءات يف بداية السنة الدراسية، و

ختتار . خالل السنة الدراسية، حيضرها األساتذة املؤطرون حتت إشراف أستاذ منسق
تعتمد هذه االستراتيجية على طرائق متعددة . خالل هذه اللقاءات موتقو االستراتيجية

يتوافق اختيارها مع طبيعة املوضوع، والنشاطات، واألعمال املدرسة اليت هلا عالقة 
التصنيف الكيميائي للمواد، : رة بفرع بنية املادة، ونذكر من املوضوعات الرئيسةمباش

حيدد لكل . والكتلة املكافئة، واحملاليل وطرائق حتضريها، وموضوع الربط الكيميائي
أستاذين  قبل، يؤطر من حصتني إىل ثالث حصص مبعدل ساعتني أسبوعياًمن  :موضوع
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ينظم طلبة . اًطالب 25أفواج ال يتجاوز كل منها  يقسم الطلبة إىل .حبضور عون خمربي

ب نوع ـحسعلى الفوج الواحد يف جمموعات صغرية من طالبني إىل ثالثة طلبة 
 االنشاط، كل طالب ملزم باصطحاب كراسة خاصة بنشاطات املخترب مكتوب عليه

 ، يكتب على...)م واللقب ورقم الفوج واموعةـاالس(مجيع املعلومات اخلاصة به 
 يف. الطالب قبلمن  موقعصفحته األوىل عقد اتفاق حيدد فيه ضوابط العمل باملخترب 

املخترب بطاقة تقومي لكل طالب ا صورته وجزء يتعلق مبعلومات خاصة بالطالب، 
فق وتنفذ عناصر االستراتيجية املدعومة بنشاطات املخترب . م األستاذ الذي يؤطرهـواس
  :مايلي
  .العمل على األقل قبل حصة العمل بأسبوع يستلم الطالب وثيقة -
 ةخاص ةحيضر املتعلم العمل باالستعانة باملراجع املختلفة، ويدون حتضريه يف كراس -

  .بأعمال املخترب
طرح أسئلة معدة مسبقا ميكن وإما ب ةتبدأ احلصة بتقومي التحضري إما مباشرة من الكراس -

  .أن تثري عدة قضايا أو تساؤالت أخرى
ويدون الطالب مالحظاته وقياساته  العمل املطلوب وفق املخطط املعد سلفاً ينجز -

  .وتقوميه يف كراس املخترب مع كتابة تقرير خمتصر عن العمل
ملناقشات أعضاء  اًوموجه اًمرشدبوصفه يسهم األستاذ املشرف يف أعمال اموعات  -

موعات الصغرية، مع نقل أهم االنشغاالت إىل أعضاء اموعات األخرى، جيتمع ا
مجيع الطلبة يف اية العمل أو أثناء العمل عند الضرورة لتبادل اآلراء ومناقشة النتائج أو 

  . اإلشكاالت املطروحة
حساب النسب املئوية للتصورات البديلة ملفاهيم بنية املادة  :املعاجلة اإلحصائية -8-4

) ت(املعدل لـ بالك،و اختبارحتديد نسبة الكسب  الشائعة بني طلبة العينة، وكذا
للتعرف  (ζ2)للمتوسطات املرتبطة، وحجم األثر وقوة املعاجلة التجريبية املتمثل يف حساب

من التباين الكلي يف ) املتغري املستقل(ىل مقدار التباين املنظم الذي حتدثه املعاجلة التجريبيةإ
  .درجات املتغري التابع

  

 نتائج الدراسة -9
  مفاهيم بنية المادةتحديد أهم  -9-1
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قسمت تلك املفاهيم إىل واألمهية النسبية لكل مفهوم وفقا ألراء األساتذة العشرين،  تحسب
بوصفها الختيار املفاهيم اليت حققت املراتب األوىل  ثالث مراتب على حسب درجة أمهيتها متهيداً
ألوىل يف األمهية وذلك منها على املرتبة ا مفهوماً 53أهم املفاهيم وكان من نتائج ذلك حصول 

فقط على املرتبة الثانية يف األمهية أي بنسبة  اًمفهوم 23من إمجايل املفاهيم وحصول ٪57.6بنسبة 
على املرتبة ) من إمجايل املفاهيم ٪13أي بنسبة ( مفهوم 12وحصول  ٪ من إمجايل املفاهيم،25

ترتيب أربعة مفاهيم واملمثلة  نالع عالثالثة يف األمهية، واملالحظ امتناع األساتذة يف هذا االستط
وهي الصيغة اجلزيئية املفصلة والصيغة اجلزيئية النصف مفصلة واحلافز والطيف اخلطي  ٪4.4لنسبة

اختري عشرة مفاهيم من  .مبوضوع بنية املادة غري املباشرة  املفاهيمهذه  عالقة ىلإقد يعزى ذلك 
ة والتركيز يف إجراءات البحث وهي اليت ال تقل ضمن مفاهيم املرتبة األوىل لتكون حمور الدراس

٪ من جمموع 85أي تلك املفاهيم املختارة بنسبة مئوية ال تقل عن ( 75أمهيتها النسبية عن 
  ).1( كما يتبني من اجلدول رقم )التكرارات

  )1( دول رقماجل
  ميثل مفاهيم بنية املادة املختارة للدراسة يف البحث 

  

األمهية  املرتبة
 ةالنسبي

غري
مهم

قليل
األمهية

املفهوم املفهوم بالفرنسية مهم
 املفاهيم باإلجنليزية

0 80 األوىل 0 20 Matière Matter  املادة
" 80 0 0 20 Atome Atom الذرة 
" 80 0 0 20 Molecule Molecule  اجلزيء
" 80 0 0 20 Electron Electron  إلكترون
" 80 0 0 20 Noyau Nucleus  النواة
" 76 1 2 17 Niveaud’energie Energy levels  سوية الطاقة
" 79 0 1 19 Orbitale Orbital  الفلك
" 79 0 1 19 Matière pure Pure matter  املادة النقية
" 77 0 3 17 Matière composè compound  املادة املركبة
" 76 1 0 18 Ion Ion  الشاردة

  

  أفراد اموعة الضابطة حول بنية املادة رصد التصورات البديلة لدى  -9-2
جاءت نتائج املعاجلة لدرجات الطلبة عينة البحث يف اختبار رصد التصورات البديلة 
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، الذي يقدم متوسط درجات الطلبة )2( حول مفاهيم بنية املادة كما باجلدول رقم

تبار فأعطت بعض واحنرافها املعياري أما املعاجلة اإلحصائية األولية لنتائج تطبيق االخ
  :املؤشرات املهمة منها

  
  )2( دول رقماجل

 .ميثل املتوسط واالحنراف املعياري لعالمات الطلبة يف اختبار التصورات البديلة
 

 اموعة الضابطة جمموع درجات االختبار )مت(متوسط الدرجات )ع(االحنراف املعياري
2.5 7.02 20 135  

 
عند االختبار القبلي لصحة أفكار الطلبة حول املفاهيم تصنيف الطلبة إىل ثالثة مستويات 
  ).3( املختارة كما هو موضح يف اجلدول رقم
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  )3( دول رقماجل
  ثالثة مستويات حول مفاهيم بنية املادة يف االختبار القبلي يفتصنيف أفكار الطلبة 

  
  م  املستويات  النسبة املئوية لكل مستوى  )ك( عدد التكرارات ٪

٪75أكرب من)20/15-20/20( -  -   1 مرتفع
٪75-50من )20/10-20/15( 22 16.3   2 متوسط
٪50منأقل)20/0-20/10( 113 83.7   3 منخفض

 
أن مستوى صحة أفكار طلبة العينة منخفض، ) 3(رقم و) 2(رقم يتضح من اجلدولني 

من عينة الدراسة على درجات مل تتجاوز نصف الدرجة النهائية  ٪83.7حصل  إذ
وهي قيمة  7.02تبار، ومل يتعد متوسط درجات الطلبة يف االختبار من عشرينلالخ

مما يدل على تشتت كبري نسبيا لدرجات الطلبة عن 2.5ضعيفة باحنراف معياري قيمته
  .املتوسط

إلحصاء التصورات البديلة لطلبة عينة البحث حول مفاهيم بنية املادة، وحصر أكثرها 
ب املئوية لكل بديل من البدائل االختيارية وبيان ذلك يف التكرارات والنس ت، حسبشيوعاً

 اعدد التكرارات والنسبة املئوية للبديل الصحيح أم 1ميثل العمود ع إذ، )4(اجلدول رقم
رتبت ا عدد التكرارات والنسب املئوية تنازليا للتصورات ف، 4، ع3، ع2األعمدة ع

  .حسب شيوعها لدى أفراد العينةعلى البديلة 
تباين نسبة هؤالء الطلبة يف اختيار البدائل الصحيحة من  1من نتائج العمود ع يتضح

كما يتبني وجود  ،٪26.67سؤال إىل آخر بالرغم من اخنفاضها فهي مل تتجاوز 
آخر ومن  ىلإتصورات بديلة عند الطلبة من خالل نسبة شيوع تلك األفكار من سؤال 

تراوحت تلك النسب من  ،ل أفكارا بديلةبديل آلخر من البدائل االختيارية اليت حتم
   .٪ وهي أعلى نسبة للشيوع86.67٪ وهي احلد األدىن للشيوع إىل 2.24

  .أما نوعية التصورات البديلة املكتشفة عند العينة فإننا سنركز على تقدمي األكثر شيوعا منها
ديلة شيوع فكرة ب 2وامللحق رقم) 4(يتضح من نتائج السؤال األول يف اجلدول رقم 

٪ 33.33من ذرات فقط أو جزيئات فقط، يف حني أختار  مؤداها أن املادة مؤلفة دوماً
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من عينة الدراسة يف سؤال آخر فكرة بديلة مؤداها أن املادة ميكن أن تتكون من ذرات 

إمكانية وجود الشوارد واجلذور يف تركيب املادة وهذا  متاماً تأمهل إذوجزيئات فقط، 
٪ من 33.3تتصور نسبة . برأينا هم مفهوم املادة من ناحية التعميمتصور فيه قصور يف ف

أو  هعينة الدراسة أن أصغر جزء مكون للجسم املادي هو الذرة أي لديهم التصور نفس
النموذج الذي توصل إليه دالتون يف بداية القرن التاسع عشر، ونسبة مماثلة اعتربت النواة 

أصغر جزء مكون بوصفها اجلسيمات األولية  تأصغر جزء مكون للمادة، بينما اختري
التعليل املقترح يف  وفقعلى أساس أا أجزاء دقيقة ال تتجزأ  ٪22.3للمادة من قبل 

  – 2أنظر امللحق - 2السؤال رقم 
  

  )4( دول رقماجل
  ميثل النسب املئوية لتكرارات البدائل االختيارية ألسئلة اختبار األفكار البديلة القبلية

  
 و البدائل االختياريةالعمود أ

 1ع 2ع 3ع  4ع  السؤال
٪  ك ٪ ٪ ك ٪ ك  ك

11.11 15  33.3
3 

  1 املادة 30 22.3 45 33.33 45

11.11 15  33.3
3 

  2 الذرة 30 22.3 45 33.33 45

2.24  3  2.24 3  86.67 11
7 

  3 اجلزيء 12 8.89

6.67  9  / / 66.67 90 26.6
7 

  4 لكتروناإل 36

11.10 15  22.2
3 

  5 النواة 12 8.89 78 57.78 30

8.89  12  13.3
4 

  6 سوية الطاقة 6 4.45 69 51.11 18

  7 الفلك 12 8.89 81 60 27 20  15 11.10
20  27  24.4

5 
  8 املادة النقية 9 6.67 72 53.32 33

14.07 19  25.2
0 

  9 املادة املركبة 10 7.40 72 53.32 34

5.29  7  14.8
1 

20 65.20 88 14.8
1 

1 الشاردة 20
0  
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من عينة الدراسة ميتلكون تصورين بديلني خمتلفني حول   ٪66.66يتبني مما سبق أن  

 متتلك٪ من عينة الدراسة 86.67كما سجلنا نسبة قدرها . أصغر جزء يف تركيب املادة
إىل جمموع أحجام الذرات املشكلة له،  مساوياً دائماًمؤداه أن حجم اجلزيء يكون  تصوراً

كما يبني إغفال مفاهيم  ،طلبة الذين يعتربون مجيع املقادير جتميعيةوهذا تصور شائع عند ال
أخرى كالكهرسلبية واأللفة اإللكترونية والربط بني الذرات، اليت هلا عالقة حبجم اجلزيء، 
كما سجلنا عدة تصورات حول خصائص اإللكترون نذكر منها أن اإللكترون جسم يدور 

هلا تصور  ٪66.67ية حول النواة بنسبة بلغت بأوضاع ثابتة ومستقرة يف مدارات دائر
٪ 26.67نسبة قدرت بـ  جنديف حني  1913مماثل للنموذج الذي وصفه بور يف سنة 

اعتربته جسما حيمل شحنة كهر بائية سالبة يدور حول نفسه وحول النواة وشغل أفالكا، 
ك الذرات مجيع أفال ونعتربي٪ من عينة الدراسة 60أما فيما خيص أفالك الذرات فإن 
ويرجع تبين هؤالء الطلبة لألفكار البديلة حول مفاهيم . متماثلة من ناحية الشكل اهلندسي
  :بنية املادة إىل أسباب عديدة أمهها

القدر اليسري جداً يف مراحل تعلمهم  الأم ال يدرسون من موضوعات بنية املادة إ -
  .واملبادئ األساسيةالسابقة، األمر الذي يفقد هؤالء الطلبة أهم األفكار 

غياب الكثري من األسس واملبادئ الرياضية والفيزيائية الضرورية ذات الصلة  - 
  .مبوضوعات ومفاهيم بنية املادة

ل األفقي بني مواد ـ، مبعىن غياب التكامالفصل بني املعارف يف التعليم ما قبل اجلامعي -
  .ةـالدراس

تلقني واحلفظ املتبناة بطريقة تتابع املفاهيم، طريقة التدريس التقليدية املعتمدة على ال -
  .دون إمناء القدرة على رؤية الشيء ومتيزه

عدم تبين  استراتيجيات خمتلفة وهادفة يف طرائق التدريس التقليدية مما يؤدي يف النهاية  -
  .إىل تأصل األفكار البديلة يف املعارف املختلفة

  اد اموعة الضابطةحتديد أساليب التعلم املفضلة لدى أفر -9-3
معاجلة نتائج تطبيق مقياس أساليب التعلم على أفراد ) 6(رقم و) 5(يقدم اجلدوالن رقم 
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  :، على النحو اآليتاموعة الضابطة

ن أسلوب املعاجلة العميقة من األساليب املفضلة نوعا ما  لدى الطلبة والطالبات أفراد عينة إ 
) 9.00(وهي قيمة تقل عن ، )5.94( ء يف هذا احملورمل يتعد متوسط درجات هؤال إذالبحث، 

يشري إىل تشتت  وهذا 3.63اليت تعترب نصف الدرجة النهائية له، وذلك باحنراف معياري قدره 
 كما يظهره اجلدول 3.63 قيمتهتجاوز تحول املتوسط حبد أقصى ال  واخنفاضاً الدرجات ارتفاعاً

مل يتحقق املستوى املرتفع يف أسلوب  إذ، )6( رقميؤكد ذلك ما ورد يف اجلدول ). 5(رقم 
٪ من إمجايل العينة، أما باقي أفراد العينة 2.22عند ثالثة من عينة الدراسة بنسبة  إالاملعاجلة العميقة 

  .فقد حققوا املستويني املتوسط واملنخفض يف هذا األسلوب
  

  )5( دول رقماجل
  ات اموعة الضابطة يف حماور مقياس أساليب التعلم لشميكواالحنرافات املعيارية لدرجاحلسابية املتوسطات 

  

  حماور املقياس
الدرجة النهائية
 لكل حمور

متوسط
 الدرجات

اإلحنراف 
  املعياري

  3.63 5.94 18 أسلوب املعاجلة العميقة:احملور األول
  3.88 13.52 23 أسلوب الدراسة املنهجية:احملور الثاين
  3.67 5.43  7 أسلوب استبقاء احلقائق:احملور الثالث
  4.15 3.70 14 أسلوب املعاجلة املسهبة:احملور الرابع

  
قدر متوسط الدرجات بـ  إذيعترب أسلوب الدراسة املنهجية من األساليب املفضلة،  -

تجاوز نصف الدرجة النهائية هلذا احملور باحنراف معياري كبري توهي قيمة  13.52
الدرجات عن املتوسط، وتأيت النتائج املوضحة تشتت  لىيدل ع 3.88بيا قدر بــنس

توى املرتفع يف ـطالب وطالبة املس 31حقق  إذلتؤكد هذا املؤشر،  )6(رقم باجلدول 
وطالبة حققوا املستوى  اًطالب 56أسلوب الدراسة املنهجية من إمجايل العينة كما نالحظ أن 

توى ـعينة فقد حققوا املسأما باقي أفراد ال٪ 41.48بـ  هاط بنسبة مئوية قدرـاملتوس
  .املنخفض
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  )6(دول رقم اجل
  )عدد أفراد العينة الضابطة: ك( الصورة العامة ملستوى أساليب التعلم ألفراد العينة الضابطة

  
النسبة املستوى

 املئوية
  احملور الرابع احملور الثالث  احملور الثاين احملور األول

 ٪  ك٪ ك  ٪ ك ٪ ك
  2.96  4 52.59 71 22.96 31 2.22 3 ٪75 >  مرتفع
-50  متوسط

75٪ 
23 17.03 56 41.48 54 40.00 25  18.51  

10٪50 <  منخفض
9 

80.74 48 35.55 10 7.40 106 78.51  

قياس أساليب التعلم من مبجند أسلوب استبقاء احلقائق الذي تقيسه الفئة الثالثة  -
 5.43سط درجات هؤالء بلغ متو إذاألساليب األكثر تفضيال لدى أفراد عينة البحث، 

  3.67ه وهي قيمة تفوق نصف الدرجة النهائية هلذه الفئة، باحنراف معياري قدردرجة 
وطالبة  اًطالب 71حقق  إذ، )6(عن املتوسط، ويؤكد هذا املؤشر ما ورد يف اجلدول رقم 

ن م 10 إالاملستوى املرتفع يف أسلوب استبقاء احلقائق يف حني مل حيقق املستوى املنخفض 
  .أفراد العينة

أسلوب املعاجلة املسهبة الذي تقيسه الفئة الرابعة من املقياس ليس مفضال لدى إن  -
وهي قيمة تقل عن درجة  3.70مل يتعد متوسط الدرجات  إذأفراد عينة البحث، 

عن  4.15ه نصف الدرجة النهائية هلذه الفئة، وذلك باحنراف معياري كبري قدر
املستوى املنخفض  البط 106حقق إذ ) 6(رقم ول املتوسط، ويؤكد هذا اجلد

يتبني أن أكثر أساليب التعلم تفضيال لدى أفراد عينة  .٪78.51 هابنسبة قدر
الدراسة هو أسلوب استبقاء احلقائق يليه أسلوب الدراسة املنهجية مقارنة بأساليب 

موضوع (عند تعليم املفاهيم األساسية لبنية املادة  بالتعلم األخرى، ومن مث جي
قصد استبقائها من طرف املتعلم باالهتمام بتنظيم املفاهيم تدرجييا وتبسيطها ) الدراسة

  .مع تفادي توسيع نطاق املادة الدراسية، وحدودها
  أساليب التعلم يفحتديد فعالية االستراتيجية املصممة يف تعديل التصورات البديلة وأثرها  -9-4

حتديد  املتمثلني يفمن أسئلة الدراسة  دس، والسااخلامس نيلإلجابة عن السؤال
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يف تعديل التصورات  همدى فعالية استراتيجية مدعومة بأعمال املخترب ونشاطات

 يفالبديلة حول أهم مفاهيم بنية املادة لدى أفراد العينة التجريبية، وبيان أثرها 
ار أساليب التعلم املفضلة لديهم متت املعاجلة اإلحصائية لنتائج تطبيق اختب

بعد جتريب  هاالتصورات البديلة، ومقياس التعلم قبلياً وبعدياً على العينة نفس
للمتوسطات ) ت( اختبار اعتمدنا على حساب قيمة إذاالستراتيجية املصممة، 

قصد توضيح الفروق بني نتائج التطبيقني القبلي، والبعدي، وحساب مربع باملرتبطة 
أبو حطب، ( املتغريات التابعة يفجية املصممة ملعرفة قوة تأثري االستراتي (ζ2)إيتا 

  .)438، ص1991صادق، 
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  )7(دول رقم اجل
  لدى أفراد اموعة التجريبية التصورات البديلة اختباراملؤشرات اإلحصائية لتحديد فعالية االستراتيجية املصممة يف 

  

 قوة التاثري (ζ2)قيمة 0.01عند مستوى الداللة )ت(يمة ق  ن اموعة
نسبة 
  بليك

مدى 
  الفعالية

  فعالة  1.30 كبرية  ٪73.52 دالة 15.60 50  التجريبية

  
  )8(دول رقم اجل

  لدى أفراد اموعة التجريبية املؤشرات اإلحصائية لتحديد فعالية االستراتيجية املصممة يف مقياس أساليب التعلم
  

 مدى الفعالية بليكنسبة(ζ2)قيمة 0.01عندمستوى الداللة )ت(قيمة اور املقياسحم

 فعالية حمدودة 0.84 ٪65.28 دالة 9.50 احملور األول
 فعالية حمدودة 0.88 ٪72.32 دالة 11.20 احملور الثاين
  فعالة 1.29 ٪80.88 دالة 14.25 احملور الثالث
  فعالة 1.28 ٪76.49 دالة 12.50 احملور الرابع

  
ة املصممة، وما تنطوي عليه من أن االستراتيجي) 8(رقم و) 7(رقم يتبني من اجلدولني 

 ممواقف تعليمية تتصف بالفعالية فيما يتصل بتصويب التصورات البديلة حول أهم مفاهي
للفرق بني متوسطي درجات الطلبة ) ت( بنية املادة لدى طلبة العينة التجريبية إذ بلغت قيمة

ند مستوى ، وهي قيمة ذات داللة إحصائية ع)15.60( يف اختبار التصورات البديلة
ر الذي حتدثه ـبة التباين املفسـإىل أن نس (ζ2)، كما تشري قيمة مربع إيتا  0.01

، يف هاملعاجلة التجريبية متمثلة يف استخدام استراتيجية مدعومة بأعمال املخترب ونشاطات
من  ٪73.52التباين املنظم للمتغري التابع فيما يتصل بالتصورات البديلة يقدر بنسبة 

، )1991أبو حطب، صادق، ( .لكلي، مما يشري إىل تأثري كبري يف املعاجلة التجريبيةالتباين ا
وهي قيمة تفوق احلد ) 1.30(وتؤكد هذه النتيجة قيمة الكسب املعدل لبليك املقدرة بـ 

وذه النتيجة تتحقق الفرضية األوىل من ) 1.2(األدىن للفعالية كما حدده بليك واملقدر بـ
  . فرضيات الدراسة
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بني متوسطات درجات الطلبة قبلياً  0.01هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى 

) ت(اختبار وبعدياً يف حماور مقياس التعلم لصاحل التطبيق البعدي، إذ كانت مجيع قيم 
وما تنطوي عليه من  األمر الذي يشري إىل فعالية املعاجلة التجريبية، احملسوبة أكرب من القيمة اجلدولية،

يفضلها الطلبة، وهذا التأثري يصل إىل حد  تعليمية فيما يتصل بتأثريها يف أساليب التعلم اليتمواقف 
الفعالية يف كل من أسلويب استبقاء احلقائق، واملعاجلة املسهبة،بينما تنتفي تلك الفعالية يف كل من 

عدل لبليك املدونة أسلويب املعاجلة العميقة، والدراسة املنهجية، ويتضح ذلك يف قيم نسبة الكسب امل
وكان أعلى تأثري لالستراتيجية املصممة على أسلوب استبقاء احلقائق تاله  ،)8(رقم  يف اجلدول

 اإذ جتاوزت يف كل منهما قيمة الكسب املعدل احلد األدىن للفعالية كم أسلوب املعاجلة املسهبة،
يات الدراسة اليت تنص على الفرضية الثانية من فرضيف  ماجاء وتناقض تلك النتيجة حدده بليك،

  : مايلي
بني متوسطي درجات  0.01هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ليس  -

 ية، وقبول الفرضية، ومن مث رفض هذه الفرضقياس أساليب التعلممبطلبة العينة قبلياً وبعدياً 
   .لصاحل القياس البعدي ةاملوجه
 فراد العينة الضابطة ومستوى تصورام البديلةاليب تعلم أـمعامالت االرتباط بني أس -9-5

توى ـاليب التعلم ومسـبني أس تهاة وطبيعـملعرفة مدى العالق مادةـحول مفاهيم بنية ال
ة ـمصفوف تينعة ـادة لدى طلبة العينة الضابطـم مفاهيم بنية املـالبديلة حول أهالتصورات 

قياس مشيك من جهة، ودرجام اخلام مبة ـربعمعامالت االرتباط بني درجام اخلام يف احملاور األ
يف مصفوفة االرتباط املوضحة يف اجلدول  وبيان ذلكمن جهة ثانية ة، ـيف اختبار التصورات البديل

  ).9( رقم
  

  )9(دول رقم اجل
  مصفوفة معامالت االرتباط بني أساليب التعلم، والتصورات البديلة

  
 5  4 3 2 1 املتغري
      - ديلةالتصورات  الب
     - 0.123 احملور األول
     - *0.190 **0.292 احملور الثاين
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   - **0.432**0.260 **0.358 احملور الثالث
 - 0.320- 0.091 0.012 0.137 احملور الرابع

  ))0.01(القيمة دالة عند مستوى**) 0.05(القيمة دالة عند مستوى*( 
 0.05جبة دالة إحصائياً عند مستوى وجود عالقة ارتباطيه مو) 9(رقم  يتضح من اجلدول

بلغ  إذبني مستوى التصورات البديلة حول أهم مفاهيم بنية املادة، وبعض أساليب التعلم املتبعة، 
معامل االرتباط بني مستوى التصورات البديلة، وكل من أسلويب الدراسة املنهجية، واستبقاء 

د عالقة ارتباطية موجبة مل تصل على الترتيب، ووجو )0.358(و )0.292(حقائق القيمتني 
الداللة اإلحصائية بني مستوى التصورات البديلة ألهم مفاهيم بنية املادة، وأسلويب  مستوىإىل 

املعاجلة العميقة، واملسهبة، وهذا يعين أن التغري يف مستوى امتالك الطلبة للتصورات بديلة حول 
لتعلم املفضلة لدى أفراد عينة الدراسة، وهذا بعض مفاهيم بنية املادة يرتبط بالتغري يف أساليب ا

يتفق مع التأصيل النظري للعالقة بني االستراتيجيات املصممة اليت تعتمد على بعض النماذج 
البنائية كالتغري املفهومي، ودورة التعلم، وخرائط املفاهيم، وغريها من النماذج املختلفة، وأساليب 

عالقة  الصفرية الثالثة، وتقبل الفرضية البديلة الىت ترى وجود، وذه النتيجة ترفض الفرضية التعلم
بني درجات الطلبة يف اختبار التصورات البديلة،  0.01ارتباطيه دالة إحصائياً عند مستوى 

  .قياس أساليب التعلممبودرجام 
درجات الطلبة يف  وجود عالقة إرتباطية موجبة وصلت أحيانا إىل حد الداللة اإلحصائية بني

، ةحماور مقياس أساليب التعلم، إذ سجلت أعلى قيمة ملعامل االرتباط بني أسلويب الدراسة املنهجي
تال ذلك االرتباط  0.05، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى )0.432( واستبقاء احلقائق

وهي قيم دالة ) 0.260( املعاجلة العميقة واستبقاء احلقائق، إذ سجلت القيمة يببني أسلو
 0.01، مث االرتباط املوجب الدال إحصائياً عند مستوى داللة 0.05ائياً عند مستوى إحص

، واالرتباط بني 0.190بني أسلويب املعاجلة العميقة والدراسة املنهجية، إذ قدر االرتباط بـ 
واالرتباط بني أسلويب املعاجلة ) 0.091( أسلويب الدراسة املنهجية، واملعاجلة املسهبة قدره

، وهي قيم غري دالة إحصائياً، ومل تتحقق العالقة )0.012(ة، واملعاجلة املسهبة قدرهالعميق
   .بني أسلويب استبقاء احلقائق واملعاجلة املسهبة ةاالرتباطية املوجب

  
  مناقشة النتائج -10
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عن أن القائمة املعدة لترتيب املفاهيم من ناحية األمهية كانت كشفت نتائج الدراسة 

يار نسبة معتربة من املفاهيم اليت تعترب أساسية يف تعليم الكيمياء البنيوية يف موفقة يف اخت
أما  .املرحلة اجلامعية، مما يدل على وجود مفاهيم ذات مشولية لتدريس مفاهيم بنية املادة

النتائج الكمية فيمكن اختصارها يف تراوح النسب املئوية الختيار البديل الصحيح بني 
 86.67تراوح  النسب املئوية الختيار التصورات اخلاطئة بني ، ويف 4.45و 26.67

لدى البديل  13.2أما النسب املئوية املتوسطة الختيار البديل املعين فكانت . 2.24و
يف حالة  21يف حالة التصور البديل الذي حيتل املرتبة األوىل يف الشيوع، و 56الصحيح، و

كما يغلب على الطلبة التصور البديل . يف الشيوع التصور البديل الذي حيتل املرتبة الثانية
مما سبق يتبني أن التصورات املقترحة يف بدائل ). 4(نفسه كما هو موضح يف اجلدول رقم 

حول مفاهيم بنية املادة  ،األسئلة هي حقيقية وأن أفكار الطلبة قليلة الصحة وغري دقيقة
يل أساسية يف تعلّم الكيمياء يف املرحلة املختربة واليت يعتربها األساتذة مهمة جداً وبالتا
يف منظومتنا التربوية ومؤشر على وجود  ءاملختارة  وهذا يبني ضعف جودة تعليم الكيميا

صعوبات يف التعلم ستواجه الطلبة يف دراسام املستقبلية إذا مل تؤخذ يف احلسبان وتعاجل 
  .قبل استفحاهلا
درجات الطلبة يف اختبار التصورات البديلة للفرق بني متوسطي ) ت(اختبار  بلغت قيمة
، كما تشري 0.01، وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى )15.60( قبلياً وبعدياً

إىل أن نسبة التباين املفسر الذي حتدثه املعاجلة التجريبية متمثلة يف  (ζ2)قيمة مربع إيتا  
 التباين املنظم للمتغري التابع فيما ، يفهاستخدام استراتيجية مدعومة بأعمال املخترب ونشاطات

من التباين الكلي، مما يشري إىل تأثري كبري  ٪73.52يتصل بالتصورات البديلة يقدر بنسبة 
، وتؤكد هذه النتيجة قيمة الكسب )1991أبو حطب، صادق، ( .للمعاجلة التجريبية

ة كما حدده بليك وهي قيمة تفوق احلد األدىن للفعالي) 1.30(املعدل لبليك املقدرة بـ 
تتفق تلك النتيجة مع نتائج مجيع الدراسات السابقة اليت استخدمت ) 1.2(واملقدر بـ

منوذج أو أكثر من مناذج التعلم البنائي دف تعديل التصورات البديلة، وتفسري ذلك مرده 
ة إىل أن املعاجلة التجريبية أتاحت الفرصة للطلبة عينة الدراسة ملمارسة عمليات، وأنشط

خمتلفة أثناء تعلم مفاهيم كيميائية أساسية لبنية املادة، فضالً عن وجود املناقشة، واحلوار، 
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، هوالتفاوض االجتماعي، وتبادل األفكار بني الطلبة، وهي من مهام أعمال املخترب ونشاطات
وكل ذلك ميكن أن يساعد على إيضاح اخلطأ يف التصورات القبلية، وبالتايل مقايضتها 

احملسوبة أكرب من قيمها اجلدولية، ) ت(اختبار كانت مجيع قيم . ت علمية صحيحةبتصورا
األمر الذي يشري إىل فعالية املعاجلة التجريبية، وما تنطوي عليه من مواقف تعليمية فيما 

يفضلها الطلبة، وهذا التأثري يصل إىل حد الفعالية يف  يتصل بتأثريها يف أساليب التعلم اليت
استبقاء احلقائق، واملعاجلة املسهبة، بينما تنتفي تلك الفعالية يف كل من  كل من أسلويب

أسلويب املعاجلة العميقة، والدراسة املنهجية، ويتضح ذلك يف قيم نسبة الكسب املعدل لبليك 
ستراتيجية املصممة يف أسلوب استبقاء ، وكان أعلى تأثري لال)8(رقم  املدونة يف اجلدول
اجلة املسهبة، إذ جتاوزت يف كل منهما قيمة الكسب املعدل احلد األدىن احلقائق فأسلوب املع

ميكن تفسري ذلك يف أننا اعتمدنا على االستراتيجية املصممة على . حدده بليك اللفعالية كم
ق للحل ائحتثهم على اختاذ القرارات وإجياد طر اليت املرتكزات املتمثلة يف مهام التعلم 

من  طرح األسئلة، مستخدمني أساليبهم البحثية اخلاصة انطالقاًوتشجيعهم على املناقشة و
، يعمل أفراد كل جمموعة على ، وكذلك على اجلماعة املتعاونةمهارام ومعلومام القبلية

عن  هلذه االستراتيجية فاملعلم ليس منعزالً التخطيط حلل املشكلة وتنفيذ احلل، وطبقاً
جمموعة من خالل مروره على كل منها حلث الطلبة عضو يف كل  هواملشاركة اجلماعية بل 

على االستكشاف املوجه، غري أنه ال ميارس هنا دور موزع املعرفة وال دور احلكم الذي 
يقول هذه فكرة خطأ وتلك الفكرة صحيحة وإمنا يوجه بعض اموعات أحيانا إىل إعادة 

طلبة كل جمموعة حلوهلم يعرض  إذ، ، وكذلك املشاركةالتفكري وحتليل ما توصلوا إليه
وجود عالقة إن .املقترحة وأساليبهم املستخدمة على بقية اموعات لتبادهلا واالستفادة منها

بني مستوى التصورات البديلة حول أهم  0.05ارتباطيه موجبة دالة إحصائياً عند مستوى 
موجبة مل تصل إىل  مفاهيم بنية املادة، وبعض أساليب التعلم املتبعة، ووجود عالقة ارتباطية

الداللة اإلحصائية بني مستوى التصورات البديلة ألهم مفاهيم بنية املادة، وأسلويب  مستوى
املعاجلة العميقة، واملسهبة، وهذا يعين أن التغري يف مستوى امتالك الطلبة لتصورات بديلة 

أفراد عينة  حول بعض مفاهيم بنية املادة يرتبط بالتغري يف أساليب التعلم املفضلة لدى
الدراسة، وهذا يتفق مع التأصيل النظري للعالقة بني االستراتيجيات املصممة اليت تعتمد 
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وخرائط املفاهيم، وغريها من  ،على بعض النماذج البنائية كالتغري املفهومي، ودورة التعلم

سابقة هذه النتيجة تتعارض مع نتائج بعض الدراسات الو النماذج املختلفة، وأساليب التعلم،
 ,Buck Walter) ةاليت اهتمت ببيان تلك العالقة يف جمال الكيمياء الفيزيائية كدراس

يف ) 2000تاج الدين، ،ماهر(، ودراسة )1998كمال زيتون، ( دراسة، و(1993
. شقها املتعلق بوجود عالقة ارتباطية ضعيفة بني مستوى التصورات البديلة، وأساليب التعلم

درجات  ة موجبة وصلت أحيانا إىل حد الداللة اإلحصائية بنيإن وجود عالقة إرتباطي
الطلبة يف حماور مقياس أساليب التعلم، تدل على أن التغري يف مستوى بعض أساليب التعلم 

حسب رأينا مع ذاتية املتعلم على قد اقترن بتغري يف مستوى أساليب أخرى، وهذا يتفق 
ر ذا األسلوب عند تبنيه ألساليب تعلم أخرى حينما يفضل اتباع أسلوب تعلم ما، فإنه يتأث

  . قريبة من أسلوبه املفضل
  

  المقترحات -11
  :يف ضوء نتائج الدراسة، واستنتاجاا يقترح الباحثون ما يأيت

استخدام استراتيجيات حديثة تعتمد على مناذج بنائية مدعومة بنشاطات خمتربية يف  -
  .ميادين تدريس العلوم الطبيعية

 ةدة أساتذة الكيمياء والفيزياء من موضوع التصورات البديلة للمفاهيم األساسياستفا -
  .يف ميدان الكيمياء البنيوية

أمناط التفضيالت ( إجراء مزيد من البحوث، والدراسات يف جمال أساليب التعلم -
عند معلمي العلوم يف مدارس املراحل املختلفة، وكذلك دراسة العالقة، ) املعرفية
  .توافق  يف أمناط التفضيالت املعرفية عند املعلمني وطلبتهمومدى ال

اليب التعلم يف دراسـام، وحبوثهم ـتوجيه أنظار الباحثني إىل تضمني أس -
  .املسـتقبلية

مشاركة املختصني يف ميدان التربية يف تصميم مقاييس أساليب تعلم نابعة من  -
  . العربية ةالبيئ
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  المراجع 
  المراجع العربية

، مكتبة تدريس العلوم تأصيل الرياض وحتديثها، )1999(براهيم، احمليسن، إ −
 .25العبيكان، ص

مقارنة بني اسـتراتيجية التغـيري املفـاهيمي،    "، )2004(، طالل عبد اهللا ،الزعيب −
وطريقة احملاضرة يف تدريس مقرر مقدمة القياس، والتقومي لطلبة الـدبلوم العـام يف   

 ،1العـدد  ،2جملـد  ،معات العربية للتربية وعلم الـنفس إحتاد اجلاجملة ، "التربية
 .78ص

أثر استخدام كل من خرائط املفاهيم وخرائط ، )1999(آيات، حسن صاحل،  −
يف تصحيح تصورات تالميذ الصف األول اإلعدادي عن بعض  (V)الشكل 

  .، ماجستري غري منشورة، كلية البنات، جامعة عني مشساملفاهيم العلمية
تعديل تصورات بديلة "، )2005(نامجي بوبكر، بالعريب الطيب،  ، سيد على،تيس −

، 21، العدد رقم جملة العلوم اإلنسانية، "لبنية املادة ةيف تعلم مفاهيم كيميائية أساسي
  .قسنطينة، جامعة منتوري

 ،، حسـني عبـد العزيـز الدر يينخعبد احلميد جابر، سليمان اخلضري الشي جابر −
املرتبطة بالتخلف والتفوق الدراسي يف املرحلة الثانويـة  بعض العوامل "، )1985(

 )10( 8 البحوث التربوية جامعة قطـر،  ز، مركحبوث ودراسات نفسية، "بقطر
177-257.  

فعالية اسـتراتيجية التحليـل البنـائي يف    "، )1998( زيتون،عبد احلميد  ،كمال −
ذوي أسـاليب   تصويب التصورات البديلة عن القوة واحلركة لدى دارسي الفيزياء

  .130-83 ،)4(1 ،جملة التربية العلمية، "التعلم املختلفة
العالقة بني عـادات االسـتذكار والتحصـيل    " ، )1989(،  فطيم لطفي، حممد −

 ،الة العربية للعلوم اإلنسانية، األكادميي لدى طلبة وطالبات كلية البحرين اجلامعية
 .138-113 ،)5(9 جامعة الكويت،

فعاليـة إسـتراجتية   "، )2001(إبراهيم حممـد،   تاج الدين صربي،ماهر إمساعيل  −
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مقترحة قائمة على    بعض مناذج التعلم البنائي وخرائط أساليب التعلم يف تعـديل  

التعلم لدى معلمات  بوأثرها يف أسالي ،األفكار البديلة حول مفاهيم ميكانيكا الكم
السـابع   د، العدالة ا خلليج العريبرس ،"العلوم قبل اخلدمة باململكة العربية السعودية

  .113– 49 والسبعون، السنة احلادية والعشرون،
أمناط التفضيالت املعرفية عند معلمي العلوم يف املرحلة "، )1989(زيتون،  ،عايش −

  .163-133، )6(16 دراسات، "األساسية
 ملعلمي معايري تدريس العلوم، والتطوير املهين"، )1998(عبد السالم، مصطفى،  −

إعداد : املؤمتر العلمي الثاين للجمعية املصرية للتربية العلمية، "العلوم رؤية مستقبلية
أغسطس،  5-2، فندق باملا أبو سلطان، معلم العلوم للقرن احلادي والعشرين

  .148-83الد األول، ص ص
، دور الصراع املعريف يف تغيري تصورات أطفال )1991(عايدة، عبد احلميد علي سرور،  −
: لصف اخلامس االبتدائي عن بعض املفاهيم العلمية، املؤمتر السنوي الرابع للطفل املصريا
، مركز دراسات الطفولة، جامعة عني "الطفل املصري وحتديات القرن احلادي والعشرين"

   .463- 443، ص ص لإبريل، الد األو 30- 27مشس، 
ق التحليل اإلحصائي ئامناهج البحث وطر، )1991(، صادق ،أبو حطب، آمال ،فؤاد −

  .، الطبعة األوىل، مصر، مكتبة األجنلو مصريةيف العلوم النفسية واالجتماعية
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 )1(ملحق البحث رقم 
  2002/مارس/18 اجلزائر                املدرسة العليا لألساتذة

  اجلزائر -قسم الكيمياء
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :.........................ختصص األستاذ ....................:الوالية............................. .:املدينة
  .............................النوع:.................... القسم أو املعهد.......................... .:اجلامعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  السيد األستاذ

  حتية طيبة وبعد،،،
 ةنقوم بدراسة، عن أهم مفاهيم بنية املادة يف تعليم الكيمياء اليت جيب إكساا لطالب ما قبل املرحلة اجلامعية، واملرحل

ئمة لتلك املفاهيم، وضعت مبقياس األوىل من الدراسة اجلامعية باملدرسة العليا لألساتذة بالقبة، ويف إطار ذلك أعدت قا
  :خمرج حيدد درجة أمهيتها لدى املتعلمني يف املرحلتني املذكورتني أعاله نلتمس من السادة األساتذة اإلسهام مبا يلي

أمام كل مفهوم وحتت االستجابة املناسبة يف املقياس املتدرج مهم، ) نعم ( حتديد درجة أمهية كل مفهوم بوضع  .1
 .مهم رياألمهية، غ لقلي

  .والفرنسية، مع اقتراح التعديالت الضرورية اليت تروا التدقيق يف تطابق اسم املفهوم باللغة العربية واإلجنليزية .2
إضافة ما ترونه من املفاهيم األخرى املرتبطة مبفاهيم بنية األجسام املادية والربط الكيميائي واليت مل ترد ضمن  .3

 .تعاونكم معناشاكرين مسبقا كرم . مفاهيم القائمة
 

 مدى أمهيتها
  املفاهيم اخلاصة ببنية

غري مهم األجسام املادية ولربط الكيميائي
قليل 
األمهية

 مهم

املفهوم بالفرنسية  املفهوم باإلجنليزية املفهوم  
Matière( substance) Matter (substance) 1 املادة
Corps Body 2 اجلسم
Elément naturel Natural element العنصر الطبيعي 3
Elément artificiel Artificial element العنصر االصطناعي 4
Matériel Material( matter) اجلسم املادي 5
Matière(substance) 
pure

Purematter 
(substance )

6 املادة النقية

Matière(substance) 
composée

Compound املركبة املادة 7

Mélange Mixture 8 اخلليط
Particule de matière Particle of matter حبيبة املادة 9
Mole Mole 10 املول
Elément Element 11 العنصر
Elément chimique Chemical element العنصر الكيميائي 12
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 مدى أمهيتها
  املفاهيم اخلاصة ببنية

غري مهم األجسام املادية ولربط الكيميائي
قليل 
األمهية

 مهم

املفهوم بالفرنسية  املفهوم باإلجنليزية املفهوم  
Symbole chimique Chemical symbol لكيميائيالرمز ا 13
Molecule Molecule 14 اجلزيء
Atome Atom 15 الذرة 
Ion Ion 16 الشاردة
Cation Cation الشاردة املوجبة 17
Anion Anion الشاردة السالبة 18
Radical Radical 19 اجلذر
Nuage électronique Electron cloud السحابة اإللكترونية 20
Electron Electron 21 اإللكترون
Noyau Nucleus 22 النواة
Configuration 
électronique

Electron 
configuration

البنية اإللكترونية 23

Liaison apolaire No polar bond الرابطة الالقطبية 24
Electronégativitè Electronegativity الكهروسالبية 25
Affinité Affinity 26 األلفة

Nombre atomique Atomic  number
العدد الذري،
 عدد الشحنة

27

Nombre de masse Mass number العدد الكتلي 28
Valence Valence 29 التكافؤ
Couche de valence Valence Shell طبقة التكافؤ 30
Solubilité Solubility 31 االحناللية
Structure moléculaire Molecular structure 32 بنية اجلزيء
Propriétés de la 
molécule

Properties of the 
molecule

خواص اجلزيء 33

Polarité de la 
molécule

Polar molecule قطبية جزيء  34

  Structure cristalline Crystalline 
structure

البنية البلورية 35 

  Liaison covalente Covalent bond الرابطة التسامهية 36 
  Liaison polaire Polar covalent 

bond
الرابطة القطبية 37 

  Liaison métallique Mettalic bond الرابطة املعدنية 38 
  Liaison ionique Ionic bond الرابطة الشار دية 39 
  Modèle compact Space filling model النموذج املتراص 40 
  Modèle décalé Ball and stick 

model
النموذج املتباعد 41 

  Formule moléculaire
brute 

Condensed 
molecular formula

الصيغة اجلزيئية املة 42 
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 مدى أمهيتها

  املفاهيم اخلاصة ببنية
غري مهم األجسام املادية ولربط الكيميائي

قليل 
األمهية

 مهم

املفهوم بالفرنسية  املفهوم باإلجنليزية املفهوم  
  Formule moléculaire 

développée
Explicit molecular 
formula

فصلةالصيغة اجلزيئية امل 43 

  Formule semi 
dèveloppèe Line formula الصيغة اجلزيئية نصف مفصلة 44 

  Liaison simple Single bond الرابطة البسيطة 45 
  Liaison double Double bond الرابطة املضاعفة 46 
  Liaison triple Triple bond الرابطة الثالثية 47 
  Les isomers Isomers املتماكبات 48 
  Isomérisation Isomerism  49 التماكب
  Etat solide Solid state احلالة الصلبة 50 
  L’état liquide Liquid state احلالة السائلة 51 
  L’etat gazeux Gas state احلالة الغازية 52 
  Forme géométrique 

de la molecule
Molecular 
geometry of the 
molecule

الشكل اهلندسي للجزىء 53 

  Fonction chimique Chemical function الوظيفة الكيميائية 54 
  Oxydation Oxidation  55 األكسدة
  Combustion Combustion  56 االحتراق
  Solution acide Acidic solution الوسط احلمضي 57 
  Solution basique Basic solution الوسط األساسي 58 
  Catalyseur Catalysor  59 احلافز
  Indicateur Indicator  60 الكاشف
  Orientation des 

liaisons
Bonds Orientation توجه الروابط 61 

  Angles des liaisons Bond angle زوايا الروابط 62 
  Unite de masse 

atomique
Atomic mass unit الكتل الذريةواحدة  63 

  Densité de 
probabilité

Probability density كثافة احتمال 64 

  Spectre continu Continuous 
spectrum

الطيف املستمر 65 

  Spectre linéaire Line spectrum الطيف اخلطي 67 
  Niveau d’énergie Energy levels  68 سوية طاقة
  Propriétés 

ondulatoires
Waves properties اخلواص املوجية 69 

  Propriétés
corpusculaires

Corpuscule 
properties

اخلواص اجلسيمية 70 

  Onde Wave  71 املوجة
  Fonction ondulatoire Wave function الدالة املوجية 72 
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 مدى أمهيتها
  املفاهيم اخلاصة ببنية

غري مهم األجسام املادية ولربط الكيميائي
قليل 
األمهية

 مهم

املفهوم بالفرنسية  املفهوم باإلجنليزية املفهوم  
  Orbitale Orbital  73 الفلك
  Nombre quantique Quantum numbers  74 أعداد الكم
  Nombre quantique 

principal
Principle quantum 
number

العدد الكمي الرئيسي 75 

  Nombre quantique 
orbital

Orbital quantum 
number

العدد الكمي املداري 76 

  Nombre quantique 
magnétique

Magnetic quantum 
number

العدد الكمي املغناطيسي 77 

  
Spin Spin

العدد الكمي املغناطيسي
 )اللفي(الذايت

78 

  Principe d’exclusion Exclusion principle مبدأ االستفراد 79 
  État fondamental Ground state احلالة األساسية 80 
  État excité Excite state  81 احلالة املثارة
  Principe d’incertitude Uncertainty 

principle
 82 مبدأ الشك

  Quanta Quantum  83 الكم
  Ordre de liaison Bond order  84 رتبة الرابطة
  Liaison d’hydrogène Hydrogen bonding الرابطة اهليدروجينية 85 
  Composé ionique Ionic compound مركب أيوين 86 
  Structure de lewis Lewis structure ب لويستراكي 87 
  Photon Photon  88 الفوتون
  Mécanique quantique Quantum 

mechanics
مكانيك الكم 89 

  Résonance Rsonance  90 الرنني
  Paire électron non 

liante
Non bonding pair 
electron

زوج إلكتروين
 غري رابط 

91 

  Paire électron liante Bonding pair 
electron

زوج إلكتروين رابط 92 

  :قائمة اإلضافات والتصويبات
  

 مدى أمهيتها
مفاهيم خاصة ببنية                                  

غري  األجسام املادية ولربط الكيميائي
مهم

قليل 
 األمهية

مهم

املفهوم بالفرنسية املفهوم باإلجنليزية املفاهيم
  1
  2
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  Ecole Normale Superieureاملدرسـة العـليا لألسـاتـذة                           
  Département de chimie                                 قسـم الـكيمـياء            

  kouba alger    القـبة  الـجزائـر                                                              
  
  

  يمثل بعض أجزاء التصورات البديلة)2(ملحق البحث رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : [            ]الوالية: [           ]  مكان االزدياد     [   ]  :السن:  [   ]       أنثى  : [   ]ذكر   
  : [            ]املستوى باملدرسة: [          ]               التقدير    : [        ]شعبة البكالوريا   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :تعليمات االختبار

  :اآلتية قبل الشروع يف اإلجابةأقرأ التعليمات 
مبفهوم أو ظاهرة طبيعية من الظواهر اليت سبق لك دراستها يف  عدة أجزاء خيتص كل منهايتكون االختبار من  -1

  ).أحياء وعلم  كيمياء وفيزياء( مقررات العلوم الطبيعية 
 ن، ويكو)د(، )ج(، )ب(، )أ( يطرح يف كل جزء من االختبار سؤال يقترح لك أربعة إجابات ترقم باألحرف -2  

  .)4(إىل ) 1(وهي منتعليل أي ذكر تربير لكل إجابة  اقتراحضمنها أحد اإلجابات فقط صحيحا مع 
ما بني القوسني املوجودين،جبانب اإلجابة الصحيحة وجانب التربير الذي تراه مالئما إلجابتك  ×ضع إشارة  -3 

أكتبه يف الفراغات   .االختبار تعليال يناسب إجابتكمل يرد يف إذا حتها،وميكنك اقتراح تربير آخر لإلجابة اليت اقتر
   .املخصصة لذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :السبب العلمي إلجابيت هو   2-1  :             ميكن أن يتركب اجلسم املادي من  1-1  
 . [   ]  ات أساسية يف تكوين األجسام املاديةالن الذر -1      . [   ]        ذرات فقط -أ   
   . [   ]فقد إلكترونات -2    . [   ]ذات شحنة موجبة فقط دشوار -ب 
  . [   ]اكتساب إلكترونات -3    . [   ]ذات شحنة سالبة فقط دشوار -ج 

 [   ] . تواجد إلكترون جبوار اجلذر -4         . [   ]جذور فقط -د  
  ...................................................................................................سبب أخر هو

  :السبب العلمي إلجابيت هو   2-2  :                    إن أصغر جزء مكون للمادة هو2-1
   [   ] .غري قابلة للتجزئة ألا -1        [   ]   .الذرات -أ  
    [   ]   .كوا متثل كتلة الذرة -2                          [   ]       .  النواة -ب  
  [   ]  .جتزأأجزاء دقيقة ال  ألا -3  [   ]                              .جسيمات أولية -ج  
  [   ] .كتلها صغري جداً مقارنة بالذرات-4                 [   ]      .إلكترونات -د  
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  ................................................................................. ..................سبب أخر هو

 :      السبب العلمي إلجابيت هو 2-3  :                        تكون أبعاد الذرة وشاردا 3-1
 . [   ]      ردحجم الذرة عند التش ال يتغري - 1  . [   ]                               متساوية -أ   
 . [   ]   لزيادة جذب النواة لإللكترونات األخرى - 2  ). [   ]            الذرة أكرب من الشاردة(خمتلفة  -ب  
  . [   ]                                         لزيادة حجم الذرة -3  ). [   ]      الشاردة السالبة أكرب من ذرا(خمتلفة  -ج  

  . [   ]  لتقلص حجم الذرة -4  ). [   ]      الشاردة املوجبة أكرب من ذرا(لفة خمت -د   
  ...................................................................................................سبب أخر هو

  :السبب العلمي إلجابيت 2-4  :                    إن حجم جزئ اهليدروجني4-1
 . [   ]                                                     تداخل الذرات -1  . [   ]   أقل من جمموع حجمي ذريت هيدروجني -أ  
 . [   ]                  كل ذرة عند االقتراب تدافع النوى واإللكترونات يف -2  . [   ] أكرب من جمموع حجمي ذريت هيدروجني -ب
. [   ]                             لكون ذرات اهليدروجني غري قابلة للتداخل -3  . [   ] جمموع حجمي ذريت هيدروجنيتساوي  -ج 
  . [   ] لكون ذرات اهليدروجني قابلة للتداخل -4  . [   ]تساوي ضعف حجم ذرة هيدروجني واحدة -د 

  ...................................................................................................سبب أخر هو
  :السبب العلمي إلجابيت 2-5                  :تكون نواة أي ذرة يف 5-1
  . [   ]نظراً لتعادل شحنتها مع شحنة اإللكترونات -1           . [   ]حالة سكون دائم-أ
  . [   ]لكوا حتوي جسيمات متحركة -2                  . [   ]حالة حركة دائمة-ب
  . [   ]نظراً لتوزع شحنتها املوجبة -3                . [   ]موزعة على سطح كروي-ج
  . [   ]لتعادل شحنة الذرات -4                            [   ]  .تداخل مع اإللكترونات-د

 ...................................................................................................وسبب أخر ه
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