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 ادللخص 
 ( البنائية فى تصويبPDEODE)ترتيجية ىدف البحث الحالى إلى قياس فاعمية استخدام اس

، ولتحقيق ىذا اليدف تم اختيار فصل لدى طالب المرحمة الثانوية في الفيزياء التـصورات الخطأ
"الضوء" من كتاب الفيزياء المقرر عمى طالب الصف الثانى الثانوى، وتم تطبيق البحث فى الفصل 

بق تم إعداد دليل معمم لتدريس الفصل . وفى ضوء ما س;610/:610الدراسى الثانى من العام 
، وتم إعداد قائمة لممفاىيم الفيزيائية المتضمنة فى فصل ( البنائيةPDEODE)باستخدام استرتيجية 

ثم تم إعداد اختبار التصورات لتشخيص التصورات الخطأ، الضوء ومن ىذه القائمة تم إعداد اختبار 
مجموعتين األولى تجريبية  درست الفصل المعاد  الخطأ، ثم اختيرت مجموعة الدراسة، وقسمت إلى

، والمجموعة الثانية ضابطة درست الفصل ( البنائيةPDEODE)صياغتو باستخدام استرتيجية 
بالطريقة التقميدية، وتم تطبيق اختبار التصورات الخطأعمى المجموعتين قبل وبعد التدريس، وقد 

ة بين متوسطى درجات طالب المجموعة التجريبية أظيرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائي
 ودرجات طالب المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى لصالح المجموعة التجريبية.

 التصورات الخطأ -(PDEODE)الكممات المفتاحية: استراتيجية 
Abstract 

   The goal of current research to measure The effectiveness of using 

constructional strategy (PDEODE) for  correcting misconceptions in 

 Physics for secondary stage students, in order to achieve this goal were 

select chapter "light" from the book of  Physics for  secondary  students, 

the research applied on the chapter of the second semester on 2016/2017. In 

the light of what has already been preparing teachers guide to teach the 

chapter using  constructional strategy (PDEODE), traditional strategy to 

the control group, and preparing diagnosis test, also preparing 

misconceptions test, and then selected the study group was divided into two 

groups, the first experimental studied chapter reformulated using 

constructional strategy (PDEODE), the second group studied chapter in the  

traditional method, the misconceptions test were administrated before and 

after teaching the chapter and the result of the research showed there are 

signicant differences between the average grades of the experimental group 

and grades of control group in the post application to the misconceptions 

test for the  experimental group. 

Key word: 

misconceptions - strategy (PDEODE). 
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 :مقدمة
يعد تعميم العموم أحد ركائز التطورات العممية والتكنولوجية التى يتطمبيا المجتمع؛ وذلك ألىميتو 

محمية، واإلسيام بشكل فعال فى تنمية عمى التكيف مع بيئتو ال القادر ،اً فى تكوين الفرد المثقف عممي
لما ليا من  ،طالبوثيقًا بتنمية ميارات التفكير لدى ال ارتباًطاويرتبط تدريس العموم . مجتمعو المحمى

أىمية فى التعامل مع المواقف الحياتية، أوالتعامل مع المشكالت التى تواجييم بطريقة صحيحة، 
نحن بحاجة لتكوين الوعى بأىمية التفكير العممى ودوره فى وتوجيو قدراتيم تجاه حل تمك المشكالت، و 

حل مشكالت الفرد والمجتمع، وتشجيع الطالب بشكل عام عمى عممية التفكير من خالل األسئمة التى 
تتحدى التفكير وُتثيره، وتقميل األسئمة التقميدية التى تتعمق بمواقف أو حاالت أو مشكالت بسيطة )عبد 

 (. ;;7، =611السالم مصطفى، 
ويزيد من  ،التعميم إىتمام الطالب بمفردات إكتساب المفاىيم العممية يساعد عمى زيادة كما أن

 ،والتحكم والتنبؤ وىي الوظائف الرئيسية لمتعمم قدرتيم عمى التفسير ألنيا تزيد من ،دافعيتيم لتعمميا
ضرورة تدريس  :دة منيامناىج التعميم لجميع المراحل عمى أىداف موح نالحظ إحتواء وثائق حيث

ومعتقدات عن المواد وسموكيا  يكون لدييم مفاىيم وأفكار ، فالطالب قدالعممية بصورة وظيفية المفاىيم
والظواىر العممية والطبيعية المختمفة، وعن الكيفية التى تحدث بيا ىذه الظواىر، وذلك من خالل 

وأفكارىم ومعتقداتيم مع جيودىم لفيم أفكار  خبرتيم فى الحياة اليومية ولغتيا، وقد تتصادم مفاىيميم
 (.361، 9002)عبد السالم مصطفى،  ومفاىيم العمماء ولغتيم

 االحشاض باملظللة:

، لذلك Uique perspectiveيفترض المصممون البنائيون أن كل متعمم يتمتع بمنظور فريد 
المتعممين ليضعوا خياراتيم  ِبَحث -بداًل من ذلك–فإنيم يرفضون مفيوم المتعمم المتوسط ويقومون 

بأنفسيم فيما يتعمق بما سيتعممون )ماذا(،  وكيف ليم أن يتعمموه )كيف(، مما يحدث تحواًل من تعميم 
كل المتعممين الشئ نفسو إلى تعمم بعض المتعممين أشياء مختمفة عن بعض. ومن ناحية أخرى، ففى 

عممية المعرفية ستكون أى فائدة مرجوة من تمك ظل غياب مستوى من المثمبرة واالستيعاب العقمى فى ال
لممتعمم فيما   Prior Knowledgeالعممية مثار تساؤل. كما أن البنائيين ميتمون بالمعرفة القبمية 

فكل من المفاىيم القبمية  Self-Reflectiveيتعمق بالعمميات المعرفية وميارات التأمل الذاتى 
و غير المنقحة التى غالبًا ما يشار إلييا عمى أنيا تصورات الصحيحة لممتعمم واإلستجابات الخطأ أ

 (.609-608، >611خطأىى من األمور الميمة )كمال عبد الحميد، 
لكى نتغمب عمى  Aydin,A., Altuk,Y.,G., (109, 2013)ويوضح أيودين وألتوك 

ين لتحديد التصورات الخطأ فى العموم، عمى معممى المعممين ومصممى المناىج أن يكونوا حساس
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التصورات الخطأ ويكونوا عمى دراية بيا، وكذلك يجب أن يعرفوا تقنيات التعرف عمييا وتحديدىا، وكذلك 
 تطوير إستراتيجيات وطرق تدريس لمتغمب عمى التصورات الخطأ.  

، (Planinic,M. et al, 2006)وآخرون بالنينيك دراسةوأكدت العديد من الدراسات مثل    
أيودين (، Timur,S.,2012، ودراسة تيمور )((Stein,M.,et all, 2008 خرونوآ ستين دراسةو 

عمى ضرورة تشخيص وتصويب التصورات الخطأ  Aydin,A., Altuk,Y.,G., (109, 2013) وألتوك
لدى الطالب، كما أجرت الباحثة فى ىذا البحث دراسة استطالعية لتحديد التصورات الخطأ لدى طالب 

وتوصمت إلى نسب مئوية عن تصورات الطالب عن المفاىيم المتضمنة فى الصف الثانى الثانوى 
% من التصورات الخطأ فى خصائص 91المحتوى المقرر، وتذكر منيا أن الطالب كان لدييم نسبة 

% من التصورات الخطأ عن مفيوم المصادر المترابطة، ونسبة ;;الموجات الكيرومغناطيسية، و
 إلضافة إلى نسب أخرى عن المفاىيم األخرى .% عن مفيوم صدر الموجة، با9.;:

التدريس  ستراتيجياتاإحدى  PDEODE (Savander& Kolari, 2003)وتعد إستراتيجية 
يشكل المتعمم  الحديثة القائمة عمى النظرية البنائية حيث تنظر ىذه النظرية إلى التعمم عمى أنو عممية

ذات معنى  ، ولكى يتمكن من بناء معرفتو بصورةبيا بنيتو المعرفية اعتمادَا عمى معارفو السابقة
فييا ميسراَ  يتطمب منو مراجعة المعرفة التى يمتمكيا وتصويبيا عند الضرورة، ويكون دور المعمم
يكون نشطَا  ومنظمَا لعممية التعمم وموجيَا لممتعمم نحو بناء معارفو من خالل تفاعمو مع البيئة بحيث

 ومقباَل عمى التعمم.
فى البداية من قبل سافندر وكوالرى  PDEODE)جية )يت إستراتاقترح وقد

(Savander&Kolari, 2003 و )فى مجال التعميم  6119فى عام  اميا مرة أخرىاستخدقاما ب
يتمتع بالنقاش وتنوع اآلراء. ويمر  اً اليندسى، وىى إستراتيجية ميمة فى التدريس ألنيا تعطى مناخ

 (؛Savander &Kolari, 2003, 191-194وضحيا)ل تطبيق ىذه اإلستراتيجية بستة مراح
(Costu, 2008, 4) :كالتالى 

 التنبؤ (Prediction):  ،حيث يقدم المعمم ظاىرة أو مشكمة حول المفيوم المراد تعممو لمطمبة
ثم يتيح ليم الفرصة لكى يتنبئوا بنتيجة الظاىرة أو المشكمة المطروحة بشكل فردى، ثم تبرير 

 تمك التنبؤات.
 ناقشةالم (Discussion):  يتيح المعمم الفرصة لمطمبة أن يعمموا فى مجموعات صغيرة من

 أجل مناقشة أفكارىم وتبادل الخبرات والتأمل معا.
 التفسير (Explanation) يفسر الطمبة  الظاىرة بشكل تعاونى ويتبادلون نتائجيم مع :

 المجموعات األخرى من خالل المناقشة الجماعية.
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 المالحظة (Observation) يختبر الطمبة أفكارىم وآرائيم حول الظاىرة من خالل إجراء :
األنشطة والتجارب عمى شكل محموعات وتسجيل المالحظات وتحدث ىنا حالة من عدم االتزان 

 المعرفى فى حال عدم التوافق مع التنبؤات.
 ( المناقشة(Discussion الفعمية فى : يقوم الطمبة بتعديل تنبؤاتيم من خالل المالحظات

 الخطوة السابقة، ويمارس الطمبة ىنا ميارات التحميل والمقارنة ونقد زمالئيم فى المجموعات.
 التفسير (Explanation) يواجو الطمبة جميع التناقضات الموجودة بين المالحظات :

 والتنبؤات من خالل حل التناقضات التى توجد ضمن معتقداتيم أى يحدث تغيير مفاىيمى.
 ظللة البحح:محتديد 

فى ضوء ما تم استعراضو من أدبيات وبحوث ودراسات سابقة اىتمت بمتغيرات البحث الحالى، 
يتضح وجود مشكمة تتمثل فى وجود تصورات خطأ لدى الطالب حول بعض المفاىيم العممية مما 

من ينعكس سمبًا عمى فيميم اىذه المفاىيم ومن ثم يتكون لدييم مدركات خطأ نحوىا الذى يقمل 
  مستوى تحصيميم تجاه مادة التعمم وعزوفيم عن دراساتيا

 :تىمشكمة البحث فى السؤال الرئيس اآل تتحددلذا 
المرحمة فى تصويب التصورات الخطأ فى الفيزياء لدى طالب  PDEODEما فعالية إستراتيجية 

 ؟الثانوية
 :سؤالين الفرعين اآلتيينالالرئيس وتفرع من ىذا السؤال 

لدى طالب  الخطأ عن المفاىيم الفيزيائية والظواىر المتضمنة فى مادة الفيزياء ما التصورات -0
 ؟الصف الثانى الثانوى

عممية ( فى تصويب التصورات الخطأ عن المفاىيم الPDEODEفعالية استراتيجية ) ما -6
 الثانوى؟ ثانىلدى طالب الصف الالمتضمنة فى مادة الفيزياء 

 أهداف البحح:

 :ىما يماستيدف البحث 
لدى  المتضمنة فى مادة الفيزياء عمميةتحديد التصورات الخطأ عن المفاىيم الفيزيائية والظواىر ال -0

 .طالب الصف الثانى الثانوى
( فى تصويب التصورات الخطأ عن المفاىيم PDEODEمدى فعالية استخدام استراتيجية ) قياس -6

 لثانوى.ا ثانىلدى طالب الصف ال عممية المتضمنة فى مادة الفيزياءال
 أهمية البحح:

 يمكن أن يسيم فيما يمى: ، فى ضوء ما ىو متوقع لمبحث الحالى من نتائج
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تصويب التصورات الخطأ عن المفاىيم العممية المتضمنة فى الفيزياء لدى طالب الصف الثانى  -1
 الثانوى.

 الثانى الصف طالب لدى وجيو المعممين إلى أىمية معرفة التصورات الخطأ وتصويبيات  -2
 .الثانوى

تعمم المفاىيم فى قد يسيم ىذا البحث فى عالج مشكالت تعمم أساسية يعانى منيا الطالب   -3
 الفيزيائية وربطيا بالمواقف الحياتية.

فى  PDEODEدليل لممعمم يمكن استخدامو فى تدريس الفيزياء بطريقة جديدة معتمدًا عمى   -4
 ية التعميمية.تحقيق أىداف تدريس الفيزياء وجعل الطالب محور العمم

  إستراتيجيةتزويد المعممين وموجيى العموم بأىمية تطبيق استراتيجيات جديدة مثل  -5
PDEODE.ومعرفة كيفية تنفيذ خطواتيا ، 

 حدود البحح:

 قتصر البحث الحالى عمى ما يمى:ا
بإدراة منية النصر  الثانوى بمدرسة الشييد محمد جمال الثانويةالثانى عينة من طالب الصف  -1

موعة تجريبية، وكذلك عينة من طالب الصف الثانى الثانوى بمدرسة ميت الخولى مؤمن كمج
 .كمجموعة ضابطة منية النصرالثانوية بإدارة 

فى شير  الثانوى ثانىمن مادة الفيزياء لمصف الالفصل الثانى )الضوء( من الوحدة األولى  -2
 .;610فبراير فى سنة 

 .;610/:610ام الدراسى لعالتطبيق خالل الفصل الدراسى الثانى  -3
 مصطلحات البحح:

 تية:تضمن البحث المصطمحات اآل
 :PDEODEإستراتيجية  -0

 إستراتيجية تدريسية  :"( بأنياSavander&Kolari, 2003,189عرفيا سافندر وكوالرى )
 التفسير تدعم المناقشة واآلراء المتباينة بين الطالب وتتكون من ست مراحل ىى التنبؤ ثم المناقشة ثم

 ثم المالحظة ثم المناقشة ثم التفسير وتساعد الطالب عمى فيم المواقف الحياتية ".
إجرائيًا بأنيا: إجراءات تدريسية تفاعمية، مبنية عمى  PDEODEإستراتيجية يمكن تعريف و 
لتصويب  المتعمم ببناء معارفو الحالية إعتمادا عمى معارفو السابقةخالليا  البنائية حيث يقومالنظرية 

ليكون التعمم ذات معنى، وتشتمل عمى ست مراحل ىى  لتصورات الخطأ وتنمية ميارات التفكير البصرىا
وذلك من خالل دراستو لموضوعات  التنبؤ ثم المناقشة ثم التفسير ثم المالحظة ثم المناقشة ثم التفسير

 الفصل الثانى "الضوء" من كتاب الفيزياء لمصف الثانى الثانوى.
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 :Misconceptions التصورات الخطأ -6
 غير المنطقبأنيا: فكرة أواعتقاد خاطئ ناتج عن  The Free Dictionary,2015تعرف فى 

، وىى مفضمة لدى صحيحة غير المعمومات عن الناجم -خطأ– الخاطئ االعتقاد، وىذا صحيح
 . الشخص المتمسك بيا 

التى  ألفكار والمعتقداتمجموعة من ا :ومما سبق يمكن تعريف التصورات الخطأ إجرائيًا بأنيا
المجتمع  حول المفاىيم العممية والتى ال تتفق مع ما ىو متعارف عميو من وجية نظر متعمميعتقدىا ال
 .خالل دراستو لموضوعات الفصل الثانى الضوء من كتاب الفيزياء لمصف الثانى الثانوى العممى

 فروض البحح:

 يفترض البحث الحالى صحة الفرض التالي:
المجموعة  بين متوسطى درجات طالب 1.10وق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة يوجد فر  -1

التجريبية، وطالب المجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى الختبار التصورات الخطأ لصالح 
 المجموعة التجريبية.

 أدبيات البحث
 التصورات الخطأ

 ى:تعددت التعريفات التى تناولت مصطمح التصورات الخطأ كالتال
بأنيا: فكرة تتعارض مع المفيوم العممى  (Abimbola,I.,O., 1996, 15)يعرفيا أبيمبوال 

 وبالتالى خطأ.
 حول واستجاباتيم التالميذ وأفكار ( بأنيا: مفاىيم07، 6119ويعرفياعبد السالم مصطفى )

 المفاىيم مع ياً أوكم جزئياً  وتتعارض ومشوشة مختمطة أو خطأ أو دقيقة غير تكون والتي الطاقة مفاىيم
 العموم. تدريس في المتخصصين من المقبولة العممية

 بأنيا: فكرة خاطئة أو فيم خاطئ لألشياء. Oxford Word Power (2006,495)ويعرفيا 
 خصائص التصورات اخلطأ:

 ( أن التصورات الخطأ تتصف بالخصائص التالية:667 ،6107 يشير )عبد السالم مصطفى،
 ى البنية المفاىيمية لمفرد، وىى أيضًا مقاومة لمتعمم والتغير.تعتبر عناصر ثابتة ف -0
ستراتيجيات  -6 التدريس التقميدى ال يؤدى إلى تغيير فييا، وتحتاج إلى جيد مقصود ومخطط وا 

 وأساليب حديثة لتغييرىا أو تطويرىا جزئيًا أو كميًا.
 تتأثر تصورات األفراد بالمغة الشائعة فى البيئة التى يعيشون فييا. -7
 تنشأ التصورات الخطأ من خالل الثقافات والبيئات المختمفة ولألعمار المختمفة. -8
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تتكون التصورات الخطأ لدى األفراد من مالحظاتيم المحدودة وخبراتيم الشخصية وتكوين  -9
 األبنية والمخططات العقمية عن العالم المحيط بيم.

ة أو غير دقيقة أو مختمطة أو تصورات األفراد يمكن أن نعتبرىا تصورات ناقصة أو غير كامم -:
 مشوىة عن بعض الظواىر عن بعض المفاىيم العممية أو الظواىر الطبيعية.

تصورات األطفال الصغار والطالب ىى تصورات بدائية أو أولية ومكتسبة من مصادر غير  -;
 دقيقة.

 مدى متوسط.تساعد الفرد مبدئيًا فى التعامل مع الظواىر العممية والطبيعية وتفسيرىا جزئيًا ول ->
 مصادر تلون التصورات اخلطأ:

الشك أن تعرف التصورات التالميذ الخاطئة يزودنا بالفيم والبصيرة لمطرق واألساليب التى 
يستخدمونيا فى رؤيتيم وتفسيرىم لألحداث والظواىر المعتمدة عمى ما لدييم من معمومات مسبقة 

 كونيا كالتالى:( مصادر وأسباب ت=67، 6107ويوضح عبد السالم مصطفى )
 تتكون التصورات الخطأ بعدة طرق متعددة، ربما تكون منقولة من شخص إلى اآلخرين. -0
المغة التى يستخدميا التالميذ فى حياتيم اليومية والتى ال تتفق مع لغة العموم فى كثير من  -6

 األحيان.
المعممين ال  المعمم مصدر رئيسى لتصورات التالميذ الخطأ حيث أن شيةع التصورات الخطأ لدى -7

 تقل عنيا لدى تالميذىم. 
الكتب الدراسية والكتب الخارجية تسيم بدرجة كبيرة فى تكوين بعض التصورات الخطأ لدى  -8

 التالميذ.
البيئة المحيطة بالتالميذ تسيم فى تكوين التصورات الخطأ عن المفاىيم العممية والظواىر  -9

سير قد يكون غير دقيق عمميًا. فقد يتعامل الطبيعية، وأن ما يتكون لدى التالميذ من شرح وتف
التمميذ مع أدوات البيئة أوظواىرىا بمفرده ويتعمم ذاتيًا ويكون بنفسو ىذه التصورات غير 

 العممية.
وسائل اإلعالم وبرامجو ومؤسسات المجتمع األخرى تسيم فى تكوين بعض التصورات غير  -:

 العممية أوغير الدقيقة لدى األفراد.
زيون واألفالم األجنبية وأفالم الكرتون وما يقدم فييا من أفكار وتشبييات غير دقيقة برامج التميف -;

  لألطفال.
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 دراسات سابقة على التصورات اخلطأ:

 تعددت الدراسات التى تناولت التصورات الخطأ وسوف أذكر منيا التالى:
ت التعرف استيدفقاموا بدراسة  (Planinic,M. &et al, 2006بالنينيك وآخرون )دراسة 

 اً طالب 1;0وقد بمغت العينة  البسيطة، CDعمى التصورات البديمة عن قوانين نيوتن لمحركة ودوائر 
وأشاروا أيضا إلى ثقتيم فى كل إجابة.  من المدارس الثانوية الكرواتية وأجاب الطالب مفردات االختبار،

لى أن قوانين نيوتن لمحركة ىو وتشير النتائج إ، لتوضيح الصمة بين الصعوبة والثقة Raschوتحميل 
 .CDموضوع بو تصورات بديمة لدى الطالب أكثر من فى موضوع دوائر 

فسر فى  -الحظ -استيدفت التعرف عمى فعالية نموذج تنبأالتى  (6107دراسة أريج مصطفى )
صيل، البديمة فى العموم لدى طمبة الصف السابع األساسى وأثره فى التحالفيزيائية  تصحيح المفاىيم 

وتكونت العينة من طالب الصف السابع األساسى بمدرسة الرازى اإلعدادية فى قرية جمجولية حيث 
طالب وطالبة، والمجموعة الضابطة  011طالب وطالبة، وبمغت المجموعة التجريبية  616بمغت العينة 

ستخدمت الدراسة األدوات التالية امتحان لتحديد المعرفة السا 616 بقة عند الطالب طالب وطالبة. وا 
والذى أعتبر امتحان تشخيصى تحصيمى لتحديد مستوى الطالب قبل البدء بعممية التطبيق والتدريس 
وقد عدل االمتحان القبمى تبعًا لمعامالت الصعوبة ليستخدم كامتحان بعدى. وتوصمت الدراسة إلى 

مفاىيم العممية مثل مفيوم النتائج التالية: وجود مفاىيم بديمة عند طالب الصف السابع حول بعض ال
الجسم، المادة، الكتمة، الحجم، الشفافية، عمميات تحول المادة، عممية إستخدام الميزان، الكثافة، 
العالقة بين الحجم وتغير الشكل، الصالبة، التوصيل الحرارى، عممية االتزان، عممية قياس الحجم، 

وئى والصفة المميزة لمفصل. كما أظيرت النتائج إستخدام ثانى أكسيد الكربون فى التنفس والتمثيل الض
 فعالية النموذج فى تعديل المفاىيم البديمة فى القياس البعدى.

استيدفت اكتشاف   Kishore, P. , Kisiel, J., (2013)فى حين دراسة كيشور وكيسيل
 ;76من تصورات طالب المدرسة الثانوية عن الطاقة الشمسية والخاليا الشمسية، وتكونت العينة 

سنة، واستخدمت الدراسة  خميط من  09-08طالب من مدارس مختمفة تتراوح أعمارىم ما بين 
األسئمة ما بين االختيار من متعدد واألسئمة مفتوحة النياية، ومن األمثمة التطبيقية عمى التصورات 

وكالىما يتكون  الخطأ أن الطاقة الشمسية من الممكن أن تشتمل عمى الضوء المرئى والطاقة الحرارية
% عن الضوء والحرارة >9من طاقة مشعة. حيث توصمت الدراسة إلى وجود تصورات خطأ بنسبة 

 باإلضافة إلى تصورات خطأ عن الخاليا الكيروضوئية.  
استيدفت التعرف عمى أثر إستراتيجيتى التناقض التى  (6109دراسة أسامة عبد الرحمن )و 

الخطأ لممفاىيم الفيزيائية لدى طالب الصف الثامن األساسى،  المعرفى وبوسنر فى تعديل التصورات
وتكونت عينة الدراسة من طمبة الصف الثامن األساسى بمدرسة اليرموك اإلعدادية لمبنين، وبمغ عددىا 
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طالبًا درسوا وفق إستراتيجية  71ريبية أولى وعددىا طالب قسمت إلى مجموعتين مجموعة تج 1=
طالبًا درسوا وفق إستراتيجية التغيير المفيومى  71التناقض المعرفى، ومجموعة تجريبية ثانية وعددىا 

ستخدمت الدراسة األدوات  71بوسنر، ومجموعة ضابطة بمغ عددىا  طالبًا درسوا بالطريقة االعتيادية، وا 
ستخدمت الدراسة المنيج التالية اختبار التصو  رات الخطأ لممفاىيم الفيزيائية، وأداة تحميل المحتوى، وا 

بين المجموعة  1.19وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  التجريبى. وتوصمت الدراسة إلى
التجريبية الذين درسوا بإستخدام إستراتيجية التناقض المعرفى والطريقة التقميدية لصالح المجموعة 

 جريبية.الت
 خطوات البحح وإجراءاتى

 أدوات البحث، وىى:  -0بإعداد : قامت الباحثة
 اختبار تشخيص التصورات الخطأ فى الفيزياء لدى طالب الصف الثانى الثانوى. - أ

 اختبار التصورات الخطأ فى الفيزياء لدى طالب الصف الثانى الثانوى.  - ب
 مواد البحث:  -2
 .البنائية (PDEODE)إستراتيجية ستخدامبا الضوء فصل لتدريس معمم دليل إعداد - أ
 إعداد قائمة التصورات الخطأ.  - ب

 :أواًل: إعداد اختبار تشخيص التصورات الخطأ فى الفيزياء لدى طالب الصف الثانى الثانوى
 اليدف من االختبار: - أ

 ييدف االختبار إلى الكشف عن التصورات الخطأ لممفاىيم الفيزيائية التى تضمنيا الفصل.
 ردات االختبار:صياغة مف - ب

مفردة من نوع األسئمة المفتوحة، وتم  78تم االستعانة بقائمة المفاىيم الفيزيائية فى بناء 
 عرضو عمى السادة المحكمين لألخد بآرائيم ومقترحاتيم.

 تجريب االختبار عمى عينة استطالعية: -ج
ى عينة استطالعية أولى بعد إعداد االختبار بصورتو األولية، قامت الباحثة بتطبيق االختبار عم

طالبًا وطالبة من طالب الصف الثانى الثانوى، وتم تطبيقيا فى الفصل الدراسى الثانى من  81قواميا 
 .:6109/610العام الدراسى 

وبعد التجريب تم حذف سؤالين نتيجة لعدم وجود أى تصورات خطأ لدى الطالب، وبذلك أصبح 
ردة، وتم إعداد جدول التحميالت اإلحصائية الخاص بنتائج مف 76عدد أسئمة اختبار التصورات الخطأ 

تشخيص التصورات الخطأ، وتم إعداد جدول نسب التصورات الخطأ، وكذلك تم إعداد قائمة  اختبار
 لمتصورات الخطأ فى الفيزياء لدى طالب الصف الثانى الثانوى.
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 :( البنائيةPDEODE)تيجيةإستراثانيًا: خطوات إعداد دليل معمم لتدريس فصل الضوء باستخدام 
 تم إعداد دليل المعمم وفقًا لمخطوات واإلجراءات التالية:

 مقدمة الدليل: -0
، وخطوات التدريس وفقًا ليذه اإلستراتيجية، ( البنائيةPDEODE)إستراتيجيةوفييا نبذة عن 

شارات وتوجييات لممعمم ينبغى مراعاتيا عند التدريس باستخداميا، أىداف دليل المعمم ، واألىداف وا 
 العامة لتدريس مادة الفيزياء بالمرحمة الثانوية العامة، وأىداف تدريس الفصل.

 الخطة الزمنية لتدريس الفصل: -6
تضمن الدليل جدول التوزيع الزمنى لموضوعات فصل الضوء المقرر عمى طالب الصف الثانى 

ثالثة أسابيع بواقع أربع حصة تدرس فى  06، بواقع ;610الثانوى فى الفصل الدراسى الثانى لسنة 
 حصص أسبوعيًا.

 (:التوزيع الزمني لموضوعات الفصل الثانى)الضوء( من الوحدة األولى0جدول)
 

 عدد الحصص موضوع الدرس الـدرس م

 6 انعكاس الضوء األول 0

 6 انكسار الضوء الثاني 6

 6 تداخل الضوء الثالث 7

 6 حيود الضوء الرابع 8
 6 كمى وتطبيقاتواالنعكاس ال الخامس 9

 6 االنحراف فى المنشور الثالثى والمنشور الرقيق السادس :

 حصة 06 المجموع
 ضبط الوسائل واألدوات واألنشطة: -7

تم تزويد الدليل بمجموعة من األدوات والمواد والوسائل واألجيزة التى يمكن استخداميا لمقيام 
 الفصل.بالتجارب العممية واألنشطة المختمفة لتحقيق أىداف 

 ضبط الدليل: -8
 تم عرض الدليل عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين، إلبداء آرائيم حول:

 .مدى ارتباط األىداف بموضوع الدرس 
  مدى اتساق دليل المعمم مع إستراتيجية(PDEODEالبنائية ). 
 .مدى مالئمة اإلراشادات المعينة لممعمم عند التدريس لطالب الصف الثانى الثانوى 
 معمومات العممية المتضمنة فى دليل المعمم.صحة ال 
 .إضافة ما يرونو مناسبًا من مقترحات خاصة بالدليل أو أى مالحظات أخرى 
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  مدى مالئمة األسئمة واألنشطة المقدمة من خالل الدليل لمستوى نضج طالب الصف الثانى
 الثانوى.

لك إجراءات الدليل تم وفى ضوء ما اقترحو المحكمون من تعديالت شممت صيمغة األىداف وكذ
 إعداد المعمم فى صورتو النيائية.

 :ثالجًا: إعداد اختبار التصورات اخلطأ فى الفيزياء لدى طالب الصف الجانى الجانوى

 اليدف من االختبار: - أ
 ييدف االختبار إلى تحديد التصورات الخطأ لدى طالب الصف الثانى الثانوى. -0
فى تشخيص وتصويب التصورات  الخطأ  البنائية( PDEODE)إستراتيجية معرفة مدى فعالية  -6

 لدى طالب الصف الثانى الثانوى.
 :تحديد نوع االختبار - ب

 تم إعداد اختبار التصورات الخطأ من االختبارات الموضوعية )االختيار من متعدد(.
 صياغة مفردات االختبار: -ج

 لصياغة مفردات االختبار تم اتباع الخطوات اآلتية:
  األساسية والفرعية المتضمنة بالفصل.تحديد المفاىيم 
 .رصد التصورات الخطأ عن تمك المفاىيم من خالل االختبار التشخيصى 
   شممت مفردات االختبار جميع موضوعات الفصل المختار، وتم صياغة ممفردات االختبار عمى

عية، وتم إعداد نمط االختيار من متعدد، نظرًا لما يتوافر ليذا النمط من مميزات االختبارات الموضو 
 سؤااًل من نوع االختيار من متعدد ذى أربعة بدائل واحد فقط منيا صحيح. 76اختبار مكون من 

 إعداد جدول المواصفات: -د
يعرف جدول المواصفات بأنو "عبارة عن مخطط تفصيمى يحدد محتوى االختبار، ويربط محتوى 

الوزن النسبى لمموضوعات واألىداف السموكية، المادة الدراسية باألىداف التعميمية السموكية، ويبين 
كما يمكن تحديد عدد األسئمة ودرجاتيا باستخدام تمك األوزان، ومعرفة إجمالى عدد األسئمة فى 

 االختبار، والدرجة الكمية المخصصة لالختبار.
 تجريب االختبار عمى العينة االستطالعية: -ه

ين، تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية بعد إعداد االختبار وعرضو عمى السادة المحكم
طالبًا وطالبة، تم اختيارىم خارج عينة البحث، وقد أجريت فى الفصل الدراسى األول من  79عددىا 

 وقد أجريت التجربة االستطالعية الثانية. ;610/:610العام الدراسى 
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 :الداخمى : الختبار التصورات الخطأ فى الفيزياء ثباتالحساب  -و
،  0>:.1د تم حسابو بطريقة ألفا كرونباخ ووجد أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين )وق

فى جميع مفردات االختبار وبذلك يكون عدد مفردات  1.10( وجميعيا دالة عند مستويات 0.782
 ( مفردة .76االختبار  )

 حساب الصدق الذاتى لالختبار:  -ز
 (.6;:.1(، حيث أن معامل ثبات ألفا)=0>.1يساوى ) بعد حسابو بطريقة ألفا كرونباخ، وجد أنو

 :حساب معامالت السيولة والصعوبة والقدرة عمى التمييز لمفردات االختبار -ح
تم حساب معامالت السيولة والصعوبة والتمييز العينة االستطالعية ، وقد تراوحت قيم معامالت 

( كما تراوحت قيم معامالت >.1:  1.6( وىى ضمن النطاق )>;.1:  1.66السيولة والصعوبة بين )
( مما يشير إلى قدرة المفردات عمى التمييز بين الطالب، وبذلك يمكن =>.1:  1.70التمييز بين )

 تطبيقيا عمى العينة األساسية.
 زمن االختبار: -ط

تم حساب زمن االختبار بتسجيل الزمن الذى يستغرقو كل طالب ثم حساب المتوسط، وبذلك 
 دقيقة. 81جابة ىو يكون زمن اإل

 عدد الطالب. ÷مجموع زمن إجابة كل طالب =زمن إجابة االختبار
 وضع تعميمات االختبار: -ك

تم صياغة تعميمات االختبار فى صورة سيمة وواضحة؛ ليسيل فيميا وتيتدى ييا الطالبات أثناء 
 اإلجابة فى ورقة االختبار المخصصة لذلك.

 تصحيح االختبار: -ل
درجة كحد أقصى، بحيث  76الدرجات عمى االختبار من صفر درجة كحد أدنى إلى تتراوح قيمة 

يحصل الطالب عمى درجة لمسؤال الواحد إذا أجاب إجابة صحيحة وصفر إذا أجاب إجابة خطأ، وتم 
 إعداد نموذج لإلجابة.

 الصورة النيائية لالختبار: -م
ذف أى عبارات وظل االختبار مكون من بعد االنتياء من التجربة االستطالعية الثانية لم يتم ح

 سؤال. 76
 مهوج البحح:

 تم استخدام كل من:
 وذلك فى إعداد اإلطار النظرى لمبحث واستقراء البحوث والدراسات السابقة  :المنيج الوصفى

 ، ومناقشة وتفسير نتائج البحث.وأدواتو البحث موادالمرتبطة بمتغيرات البحث، وكذلك فى إعداد 
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 إستراتيجية  وذلك لتحديد فعالية :لتجريبىالمنيج شبو اPDEODE عالج التصورات الخطأ  فى
 الثانوى، وذلك من خالل: ثانىلدى طالب الصف ال

بمدرسة الشييد محمد جمال عبد الكريم  (6/0تمثمت من طالب فصل)المجموعة التجريبية: و  -
م إستراتيجية بإستخداالثانوية، والتى درست الفصل الثانى الضوء من الوحدة األولى 

PDEODE. 
( بمدرسة ميت الخولى مؤمن الثانوية، 6/6من طالب فصل ) تمثمتالمجموعة الضابطة: و  -

 ( بالطريقة المعتادة.ت الفصل الثانى الضوء من الوحدة األولىدرسوالتى 
 عيهة البحح:

طالبة طالبًا و  1>تم اختيار عينة البحث من طالب الصف الثانى الثانوى، حيث بمغ عدد العينة 
 ة الدقيمية بإدارة منية النصر التعميمية، حيث بمغ عدد طالبظمن إحدى مدراس محاف

، وعدد (PDEODE)طالبًا وطالبة تم التدريس ليم بواسطة إستراتيجية  81المجموعة التجريبية  
 طالبًا وطالبة تم التدريس ليم بواسطة الطريقة المعتادة. 81طالب المجموعة الضابطة 

 قبمى ألدوات البحث:التطبيق ال
فى بداية الفصل والضابطة المجموعة التجريبية  وطالب تم تطبيق أدوات الدراسة عمى طالبات

بتصحيح إجابات الطالبات  ةالباحث تم، ثم قام;610/:610من العام الدراسى  لثانىالدراسى ا
تصويب التابعين ) ة لممتغيريينيورصد الدرجات، ولمتحقق من التكافؤ فى القياسات القبموالطالب 

 (. التصورات الخطأ
 تكافؤ مجموعتى البحث فى اختبار التصورات الخاطئة :(6جدول )

 81=6=ن0ن

 وحدة القياس االختبار
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 ع س ع س ت
 0.798 :7.07 11:.;0 =:;.7 991.:0 درجة التصورات الخطأ

  50.2= 0.0.قيمة ت الجدولية عند 

( تكافؤ مجموعتى البحث التجريبية و الضابطة فى اختبار التصورات الخاطئة قيد 6يتضح من جدول )
مما  1.10البحث حيث كانت قيم ت المحسوبة اقل من القيمة الجدولية الختبار ت عند مستوى الداللة 

 يؤكد تكافؤ مجموعتى البحث فى درجات ذلك االختبار .
 خطوات تطبيق التجربة:

 جموعة التجريبية:الم -أ
من مدرسة الشييد محمد جمال عبد الكريم الثانوية  6/0ة بالتدريس لفصلالباحث تقام
طالبًا وطالبة كمجموعة تجريبية، بواقع أربعة حصص أسبوعيًا، وقد  81وبمغ عدد الطالب  ،المشتركة
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البنائية، وتم ( PDEODE) إستراتيجية باستخدام الضوء فصل استغرق التطبيق ثالثة أسابيع تدريس
 .;6/610/=0تقسيميم إلى ثمان مجموعات، وذلك فى يوم األحد الموافق 

 المجموعة الضابطة:-ب

من مدرسة ميت الخولى مؤمن الثانوية المشتركة، وبمغ عدد الطالب  6/6تم اختيار فصل   
 .طالبًا وطالبة كمجموعة ضابطة، وتم التدريس ليم بواسطة الطريقة المعتادة 81

 البحح:نتائج 

 النتائج الخاصة بالتصورات الخطأ:
(: داللة الفروق بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة فى اختبار التصورات 7جدول )
       81ن= الخطأ

 وحدة القياس االختبار
 القياس البعدى القياس القبمى

 ت
نسبة 
 ع س ع س 6ايتا التحسن

%7>.69 68=.> 09:.0 69>.61 =:;.7 991.:0 درجة التصورات الخطأ   1.9=7 
 507.5= 0.0.قيمة ت الجدولية عند 

( وجود فروق دالو إحصائيا بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة فى 7يتضح من جدول )
اختبار التصورات الخطأ قيد البحث حيث كانت قيم ت المحسوبة أعمى من القيمة الجدولية الختبار ت 

مما يؤكد تحسن المجموعة الضابطة كما يوضح الجدول نسب التحسن  1.10ى الداللة عند مستو 
 ومعامل التأثير.
 حيث نجد أن : 

( وىى قيمة ذات داللة 68=.>تساوى )  ( tقيمة )  الدرجة الكمية الختبار التصورات الخطأ -
ويناظرىا حجم  لممجموعة الضابطة ( لصالح التطبيق البعدى 1.10إحصائية عند مستوى الداللة )

( مما يشير الى ان نسبة التباين فى المتغير التابع نتيجة تأثير المتغير 7=1.9تأثير قدرة )
 % وىى تعد ذات تأثير كبير كما حددىا كوىن.7.=9المستقل 

(: داللة الفروق بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة  التجريبية فى اختبار التصورات 8جدول )
 81=ن       الخطأ

 وحدة القياس االختبار
 القياس البعدى القياس القبمى

 ت
نسبة 
 ع س ع س 6ايتا التحسن

 01=.1  %0.90: 61.786 ;0.90 869.>6 :7.07 11:.;0 درجة التصورات الخطأ 
 507.5= 0.0.قيمة ت الجدولية عند 

لممجموعة  ( وجود فروق دالو احصائيا بين القياسين القبمى والبعدى8يتضح من جدول )
التجريبية فى اختبار التصورات الخطأ قيد البحث حيث كانت قيم ت المحسوبة اعمى من القيمة 



 

 جامعة بورسعيد –جملة كلية الرتبية                                           1024                                م    2017 يونيو – العظرونو الجانيالعدد 

 

مما يؤكد تحسن المجموعة التجريبية كما يوضح  1.10الجدولية الختبار ت عند مستوى الداللة 
 الجدول نسب التحسن ومعامل التأثير.

( وىى قيمة ذات داللة 90.109تساوى )  ( tقيمة )  الدرجة الكمية الختبار التصورات الخطأ -
لممجموعة التجريبية ويناظرىا حجم  ( لصالح التطبيق البعدى 1.10احصائية عند مستوى الداللة )

( مما يشير إلى أن نسبة التباين فى المتغير التابع نتيجة تأثير المتغير 01=.1تأثير قدرة )
 كوىن. % وىى تعد ذات تأثير كبير كما حددىا0=المستقل 

 توصيات البحح:

 ضرورة اىتمام القائمين بتدريس مقرر الفيزياء بالمرحمة الثانوية بتشخيص التصورات الخطأ. -1
إجراء بحوث مماثمة عمى الفصول األخرى من مقرر الفيزياء لمصف الثانى الثانوى لمعرفة  -2

 التصورات الخطأ الموجودة لدى الطالب.
استخدام اإلستراتيجيات الحديثة التى تيتم بتشخيص تدريب المعممين فى أثناء الخدمة عمى  -3

 وتصويب التصورات الخطأ.
عمل دورات تدريبية لممعممين عمى كيفية إعداد االختبارات التشخيصية، وكيفية اكتشاف التصورات  -4

 الخطأ لممفاىيم الفيزيائية.
 مقرتحات البحح:

 لثانى الثانوى.إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالى عمى مقرر الكيمياء لمصف ا -0
 إجراء دؤاسة مماثمة لمبحث الحالى عمى مقر األحياء بالمرحمة الجامعية. -6
البنائية فى تنمية عمميات العمم التكاممية لدى  PDEODEإجراء دراسة تبين فعالية إستراتيجية  -7

 طالب الصف الثانى الثانوى فى مادة الفيزياء.
لبنائية فى تنمية ميارات االستقصاء العممى ا PDEODEإجراء دراسة تبين فعالية إستراتيجية   -8

 وحل المشكالت الكيميائية لدى طالب الصف الثانى الثانوى.
البنائية فى تنمية الحس الفيزيائى وتصويب  PDEODEإجراء دراسة تبين فعالية إستراتيجية   -9

 التصورات البديمة لدى طالب الصف الثانى الثانوى.
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  راج امل

 أواًل املراج  العربية:

 ( فعالية نموذج تنبأ6107أريج مصطفى رفيق أبو حجمة :)-فسر فى تصحيح المفاىيم -الحظ
البديمة فى العموم لدى طمبة الصف السابع األساسى وأثره فى التحصيل، رسالة 

 ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين.
 (: أثر إستراتيجيتى التناقض المعرفى وبوسنر فى تعديل 6109د الرحمن محمود خمو )أسامة عب

التصورات الخطأ لممفاىيم الفيزيائية لدى طالب الصف الثامن األساسى، رسالة 
 ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

 بيت الدائرى فى تنمية (: فاعمية توظيف إستراتيجية ال6106عبد القادر أحمد الكحموت ) آمال
المفاىيم وميارات التفكير البصرى بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحادى عشر بغزة، 

 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.
 ( فعالية أنموذج بنائي مقترح في تصويب6119عبد السالم مصطفي عبد السالم :)  تصورات

س االبتدائي عن مفيوم الطاقة، المؤتمر السنوي التاسع لمعممي تالميذ الصف الخام
الجامعة  –تشرين الثاني/ نوفمبر  لبنان  >0-=0العموم والرياضيات في الفترة 

 .األمريكية في بيروت
 ( االتجاىات الحديثة فى تدريس العموم، ط =611عبد السالم مصطفى عبد السالم :)6 ،

 أكتوبر. :المنصورة: مطبعة 
  القاىرة: دار 6(: تدريس العموم ومتطمبات العصر، ط6107السالم مصطفى عبد السالم )عبد ،

 الفكر العربى.
 ( أثر أستخدام الوسائط المتعددة فى تعديل التصورات البديمة ;611فدوى صبحى المولو :)

لممفاىيم التكنولوجية لطالبات الصف السادس األساسى بغزة، رسالة ماجستير، الجامعة 
 مية، كمية التربية، غزة، فمسطين.اإلسال

 ( تصميم البرامج التعميمية بفكر البنائية:تأصيل فكرى وبحث >611كمال عبد الحميد زيتون :)
 إمبريقى، القاىرة: عالم الكتب.
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