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 مقدمة:
اطراد وتغيير مستمر فى جميع المجاالت بصفة نظرًا لما تتسم بو المعرفة من 

عامة وفى مجال العموم التجريبية بصفة خاصة فقد أدى تزاحم تمك المعارف 
وتضخميا إلى صعوبة فيميا واستيعابيا لذلك فقد اتجو االىتمام عمى التركيز عمى 

نات تعميم وتعمم المفاىيم التى تعتبر أحد مستويات البنية المعرفية لمعمم وىى المب
حدى ركيزاتو التى تبنى عمييا المستويات األخرى من  األساسية وىى مكونات لغتو،  وا 

 مبادئ وقوانين ونظريات
ولقد أشارت التوجيات الحديثة في مجال التربية العممية والتكنولوجية إلى أىمية 
تعميم وتعمم المفاىيم حيث أصبح اكتساب الطالب ليذه المفاىيم ىدفًا رئيسيًا من 

اف التربية العممية التي تؤكد عمى ضرورة تعمم المفاىيم بطريقة صحيحة، حيث أىد
يعد اكتساب المفاىيم العممية الصحيحة شرطًا ينبغي توافره لدى كل فرد ليصبح متنورا 

 عمميا وتكنولوجيًا                    
عموم ومن خالل مراجعة األدب التربوى المتعمق باالتجاىات الحديثة فى تدريس ال

يالحظ أن معظميا قد عمد إلى تنظيم الخبرات التعميمية بحيث تدور حول المفاىيم 
عمى عدة  "Project 2061"العممية، فقد تم بناء مشروع التعميم لكل األمريكيين 

مبادئ،  أىما التركيز عمى البناء لممفاىيم القائم عمى االستقصاء العممى والربط بين 
 األفكار بشكل مفاىيمى أقوى

كما ركزت المعايير القومية األمريكية لتدريس العموم عمى مفاىيم الكيمياء 
المفاىيم األساسية كشبكة مترابطة ومتصمة، مؤكدة عمى ضرورة إتقان المتعممين ليذه 

  وامتالكيم الصحيح ليا.
ولكن الدراسات والبحوث أثبتت أن ىناك الكثير من التحديات والصعوبات التى 
تقف عائقًا امام تعمم المفاىيم، ومن أىميا أن الطالب يحمل مجموعة من التصورات 
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واألفكار البديمة عن تمك المفاىيم والتى يكتسبيا من البيئة المحيطة بة ومن خالل 
راتو الشخصية ويحمميا معو إلى غرفة الصف ، ويتشبث المتعمم بيذه التصورات خب

البديمة لممفاىيم، وذلك ألنيا تعطيو تفسيرات تبدو منطقية بالنسبة لو النيا متفقة مع 
تصوره المعرفى،  وبالتالي فأحيانًا من الصعب عمى المعمم تغيير وتبديل تمك 

ن است طاع ذلك يحتاج إلى وقت وجيد مضاعفين التصورات واألفكار البديمة، وا 
 باستخدام طرق التدريس التقميدية.   

ومن األخطاء التي يرتكبيا المعممون خاصة حديثو الخبرة منيم ىو افتراضيم بأن 
عقول المتعممين كاأللواح الفارغة  التي الشئ فييا ، فيبدأ معيم من الالشئ لبناء 

 مفاىيم عممية جديدة فى عقوليم.
ا يجب أن يدرك المعمم أن عمى المفاىيم الجديدة أن ترتبط بالمعمومات بينم  

والمفاىيم القديمة الموجودة أصال فى البنية المعرفية لممتعمم، ويكون ىذان الكيانان 
)القديم والجديد( فى بعض األحيان مختمفين تمامًا وقد يكونا متنافرين، باإلضافة إلى 

قديمة حيث انو من المزعج أن يخبرك أحدىم بأن ذلك فقد يفضل البعض المعمومات ال
 معموماتك غير مكتممة أو ناقصة. 

 مشكمة الدراسة :
 تحددت مشكمة الدراسة فى:

شيوع التصورات البديمة بين طالب الصف األول الثانوى فى مادة الكيمياء مما 
جراء يؤدى إلى إعاقة تعمم المفاىيم العممية بصورة صحيحة، لذا تظير الحاجة إلى ا

الدراسة الحالية لمحاولة تعديل بعض التصورات البديمة لدى طالب الصف األول 
 الثانوى فى مادة الكيمياء. 

ولمتصدى إلى ىذة المشكمة تحاول الدراسة الحالية االجابة عمى التساؤل الرئيسى 
 التالى :
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فاعمية استراتيجية دروس الفروض والتجارب فى تصويب التصورات البديمة " ما 
 لبعض المفاىيم الكيميائية لدى طالب الصف االول الثانوى ؟ " 
 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيسى عددا من االسئمة الفرعية :

التصورات البديمة األكثر شيوعًا لدى طالب الصف االول الثانوى فى مادة ما  .1
 ؟الكيمياء

ما فاعمية التدريس باستراتيجية دروس الفروض والتجارب فى تعديل التصورات  .2
 البديمة لدى طالب الصف االول الثانوى؟ 

ما فاعمية التدريس باستراتيجية دروس الفروض والتجارب فى تنمية القدرة عمى  .3
 فرض الفروض العممية الصحيحة لدى طالب الصف االول الثانوى؟ 

 فروض الدراسة :
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة توجد   .1

التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي فى 
 اختبار  التصورات البديمة ككل وكل بعد عمى حدة لصالح المجموعة التجريبية 

ة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموع .2
التجريبية في التطبيقين القبمى و البعدي فى اختبار التصورات البديمة ككل وكل 

 بعد عمى حدة لصالح المجموعة التجريبية .
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة  .3

التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي فى 
 لصالح المجموعة التجريبية. ة فرض الفروض والتجارباختبار ميار 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة  .4
التجريبية في التطبيقين القبمى و البعدي فى اختبار ميارة فرض الفروض 

 والتجارب لصالح المجموعة التجريبية .
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 أهداف الدراسة:
 يستهدف البحث الحالي ما يمي :

الكشف عن التصورات البديمة لبعض المفاىيم الكيميائية لدى طالب  .1
 الصف األول الثانوى.

تعرف فاعمية استراتيجية دروس الفروض والتجارب فى تصويب  .2
 التصورات البديمة لدى طالب الصف األول الثانوى فى بعض المفاىيم الكيميائية.

ية ميارات تعرف فاعمية استراتيجية دروس الفروض والتجارب فى تنم .3
فرض الفروض العممية لدى طالب الصف األول الثانوى فى بعض المفاىيم 

 الكيميائية.
 تحديد مصطمحات الدراسة :

 : Alternative Conceptionsالتصورات البديمة 
ما يمتمكة الطالب من معارف وافكار فى بنيتو المعرفية عن بعض المفاىيم 

العممية ، وتعوق فيمو وتفسيره لتمك المفاىيم الكيميائية والتى التتفق مع التفسيرات 
)امال  بطريقة صحيحة وال تتيح لو شرح واستقصاء الظواىر العممية بطريقة مقبولة.

 (2006محمد محمود، 
 Hypothesis and Experimentalاستراتيجية دروس الفروض والتجارب 

Lessons Strategy : 
يقوم بيا معمم الكيمياء والتى مجموعة من الخطوات واالجراءات الخاصة التى 

تيدف  الى تعديل التصورات البديمة عن المفاىيم الكيميائية ، وتبدأ بسؤال يتبعو عدد 
من البدائل التى يتم االختيار فيما بينيا ، وكل سؤال من ىذه االسئمة يمثل تجربة يقوم 

ات البديمة المعمم بيا امام الطالب ، وتساعد ىذه االسئمة عمى التعرف عمى التصور 
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 حدود الدراسة :
 تقتصر الدراسة الحالية عمى:

 مجموعة من طالب الصف االول الثانوى بإحدى مدارس محافظة القاىرة . .1
استخدام استرتيجية دروس الفروض والتجارب فى تصويب التصورات البديمة  .2

 لبعض المفاىيم الكيميائية األكثر شيوعًا لدى طالب الصف األول الثانوى.
الوحدة الثانية من محتوى الكيمياء لمصف الول الثانوى "المحاليل واألحماض  .3

 والقمويات واألمالح".
 نتائج الدراسة محددة بزمان ومكان اجرائيا . .4

 إجراءات  الدراسة:
فروضيا اتبع الباحث الخطوات البحثية لإلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار صحة 

 التالية:
 تحديد التصورات البديمة األكثر شيوعًا لدى الطالب ، وذلك عن طريق: -أوال

مراجعة البحوث والدراسات العربية واألجنبية المتعمقة بالتصورات البديمة وكيفية  .1
 التعرف عمييا وتفسيرىا ليم.

ديمة لدى طالب الصف األول إعداد اختبار تشخيصى لتحديد التصورات الب .2
 الثانوى، ويتم ذلك من خالل:

تحديد المفاىيم الكيميائية المتضمنة بمنيج الكيمياء وذلك عن طريق  - أ
تحميل    محتوى كتاب الكيمياء المقرر عمى طالب الصف األول 

 الثانوى. 
 تحديد اليدف من االختبار. - ب
 كتابة تعميمات االختبار وصياغة مفرداتو. - ت
 صدق وثبات االختبار وصياغتو في صورتو النيائية.التأكد من  - ث
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تطبيق االختبار عمى مجموعة من طالب الصف األول الثانوى الذين  .3
 انتيوا من دراسة مقرر الكيمياء.

 رصد النتائج وتحميميا. .4
اختيار الوحدة الدراسية المتضمنة الكثر التصورات البديمة شيوعًا لدى  .5

 الطالب.
المعمم إليضاح كيفية تدريس موضوعات الوحدة، ويشتمل عمى: إعداد دليل  -ثانياً 

 -مصادر التعمم –طرق التدريس  -األىداف السموكية لكل درس -األىداف العامة لموحدة
المراجع التي يمكن لممعمم أن  -أنماط التقويم المختمفة -األنشطة التي تساعد المعمم

 يستعين بيا في تدريس الوحدة.
 ر التصورات البديمة فى مفاىيم الوحدة المختارة، وذلك عن طريق تصميم اختبا-ثالثاً 

 تحديد اليدف من االختبار وأبعاده. .1
 كتابة تعميمات االختبار وصياغة مفرداتو. .2
 .التأكد من صدق وثبات االختبار وصياغتو في صورتو النيائية .3

 : تصميم اختبار ميارة فرض الفروض العممية والتجارب ، وذلك عن طريق-رابعاً 
 تحديد اليدف من االختبار وأبعاده. .1
 كتابة تعميمات االختبار وصياغة مفرداتو. .2
 التأكد من صدق وثبات االختبار وصياغتو في صورتو النيائية. .3

 تحديد فاعمية التدريس باستراتيجية دروس الفروض والتجارب، وذلك عن طريق: -خامسًا 
أحدىما يمثل المجموعة التجريبية اختيار مجموعة الدراسة وتقسيميا إلى قسمين  .1

التى تدرس وفقًا الستراتيجية دروس الفروض والتجارب،  واألخر يمثل المجموعة 
 الضابطة التى تدرس وفقا لطريقة التدريس التقميدية.

التطبيق القبمى الختبار التصورات البديمة واختبار ميارة فرض الفروض العممية  .2
 عمى المجموعتين.
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مختارة باستراتيجية دروس الفروض والتجارب  لممجموعة تدريس الوحدة ال .3
 التجريبية ، بينما تدرس المجموعة الضابطة بطريقة التدريس التقميدية.

التطبيق البعدى الختبار التصورات البديمة واختبار ميارة فرض الفروض العممية  .4
 عمى المجموعتين.

 جمع النتائج ومعالجتيا إحصائيًا وتفسيرىا وتحميميا.  .5
 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنو النتائج.  .6

 أهمية الدراسة :
 قد تفيد هذه الدراسة كل من:

 مخططى المناىج: .1
حيث تمكنيم من تخطيط وحدات دراسية من مناىج الكيمياء تبعا لخطوات استراتيجية 
دروس الفروض والتجارب، وكذلك توجيو أنظار مخططى المناىج لضرورة تضمين  
مناىج الكيمياء لنماذج تدريسية تيدف إلى تعديل تصورات الطالب البديمة حول بعض 

 المفاىيم العممية وتنمية القدرة عمى فرض الفروض العممية.
 معممى العموم: .2

حيث تساعده عمى تدريب الطالب عمى فرض الفروض العممية باستخدام استراتيجية 
الستفادة من دليل المعمم المعد وفقًا دروس الفروض والتجارب، وكذلك يمكن لممعمم ا

الستراتيجية دروس الفروض والتجارب حول بعض المفاىيم العممية ، حيث يمكن 
االسترشاد بو فى موضوعات أخرى، واإلسيام فى تقديم اختبار يمكن لممعمم استخدامو فى 

 الثانوى.التعرف عمى االفكار البديمة حول بعض المفاىيم الكيميائية لطالب الصف األول 
 المستفيدين من المنيج )الطالب( : .3

قد تساعد ىذه الدراسة عمى رفع تصويب تصورات الطالب البديمة عن المفاىيم 
 الكيميائية، وعمى رفع قدتيم عمى فرض الفروض العممية الصحيحة. 
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 نتائج الدراسة
 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 

وجدت تصورات بديمة لدى طالب الصف األول الثانوى حول بعض المفاىيم  .1
 الكيميائية.  

وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة   .2
التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

لح المجموعة فى اختبار  التصورات البديمة ككل وكل بعد عمى حدة لصا
 التجريبية .

وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة  .3
التجريبية في التطبيقين القبمى و البعدي فى اختبار التصورات البديمة ككل 

 وكل بعد عمى حدة لصالح المجموعة التجريبية .
عة وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجمو  .4

التجريبية ومتوسطات درجات أفراد المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
 لصالح المجموعة التجريبية. فى اختبار ميارة فرض الفروض والتجارب

وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة   .5
وض التجريبية في التطبيقين القبمى و البعدي فى اختبار ميارة فرض الفر 

 والتجارب لصالح المجموعة التجريبية .
 توصيات الدراسة

 يوصى الباحث بما يمى:
 أواًل: إدخال بعض التعديالت واإلضافات عمى كتاب الكيمياء المقرر تتمثل فى :

 ذكر الدالالت المفظية لممفاىيم التى لم ينص عمى ذكرىا. (1
 عمل مقارنة مجدولة بين المفاىيم المتقابمة. (2
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 دولة بين المفاىيم المتقاربة.عمل مقارنة مج (3
 ربط المفاىيم بمواقف حياتية لدى الطالب. (4
 االكثار من التجارب واالنشطة األثرائية التى تضع المفيوم موضع التطبيق. (5

 ثانيًا: أن ييتم معمم العموم بما يمى:
 االبتعاد عن الطريقة التقميدية فى تدريس المفاىيم. (1
استيعابيم لممفاىيم المتقابمة وعقد مقارنة بينيما  االىتمام بمناقشة الطالب التأكد من (2

 وكذلك المفاىيم المتقابمة.
االىتمام بتنفيذ التجارب واألنشطة أمام الطالب، والتدريب عمى تنفيذىا قبل ادائيا  (3

 اماميم.
ثالثًا: توفير األجيزة واألدوات والمواد الكيميائية واصالح التالف منيا واشراك الطالب فى 

 ارب.أداء التج
 رابعًا: العمل عمى تدريب المعممين أثناء الخدمة.

 خامسًا: التخمص من الحشو الزائد بالمناىج وربطيا بمواقف حياتية لمطالب.
 سادسًا: محاولة تقميل كثافة الفصول ماأمكن.

 دراسات مقترحة: 
القيام بدراسات مماثمة باستخدام استراتيجية دروس الفروض والتجارب فى تعديل  .1

 رات البديمة فى مجاالت أخرى مثل الفيزياء والبيولوجى.التصو 
 القيام بدراسة لتدريب الطالب المعمم عمى استراتيجية دروس الفروض والتجارب. .2
القيام بدراسة لتدريب المعممين أثناء الخدمة عمى استراتيجية دروس الفروض  .3

 والتجارب.


