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تكریتجامعة  –للبناتكلیة التربیة

  ٣/٦/٢٠٠٩؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٢/٣/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
لتعـرف إلـى أثـر اسـتخدام انمـوذج جانیـه فـي اكتسـاب المفـاهیم یهدف البحـث الحـالي إلـى ا

الفیزیائیة لدى طالبات الصف الرابع العام واستبقائها .

) طالبة فـي ثانویـة البیـان فـي مدینـة تكریـت ، قِسـمت العینـة ٥٧تكونت عینة البحث من (

ت وفــق انمــوذج ) طالبــًة التــي كانــت المجموعــة التجریبیــة التــي درســ٢٩الــى مجمــوعتین ، األولــى (

) طالبًة والتي كانت المجموعة الضابطة التي درست وفق الطریقة االعتیادیة ٢٨جانیه ، والثانیة (

. وقــد كانــت تلــك المجمـــوعتین متكــافئتین فــي المتغیــرات اآلتیـــة : المعــدل العــام للصــف الثالـــث ، 

، حاصل الذكاء .درجة الفیزیاء للصف الثالث ، العمر الزمني ، المستوى التعلیمي للوالدین

، إذ یقیس اكتساب المفاهیم الفیزیائیةولتحقیق هدف البحث وفرضیاته اعد الباحث اختبارًا 

) ٥(و ) فقرة منه مـن نـوع الصـح والخطـأ ،١٤) فقرة بصیغته النهائیة حیث كانت (٢٤تكون من (

) فقرات من نوع االختبار من متعدد .٥من نوع االكمال ، و(

د الباحث مجموعة من الخطط التدریسیة وفق انموذج جانیه فضًال عن ولتنفیذ التجربة اع

الخطــط التدریســیة وفــق الطریقــة االعتیادیــة وقــد قــام الباحــث بتنفیــذ التجربــة فــي الفصــل الدراســي 

) . وفــي نهایــة التجربــة طبــق الباحــث اختبــار اكتســاب ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧الثــاني مــن العــام الدراســي (

اد عینــة البحــث ، ثــم ُأعیــد تطبیــق االختبــار بعــد اســبوعین مــن تــاریخ المفــاهیم الفیزیائیــة علــى افــر 

تطبیقــه االول وذلــك لقیــاس اســتبقاء المعلومــات. وبعــد تطبیــق اداة البحــث ومعاملــة نتــائج البحــث 

احصائیًا باستخدام االختبار التائي ، خرج الباحث بالنتائج اآلتیة :

ســــاب المفــــاهیم الفیزیائیــــة لطالبــــات یوجــــد فــــرق ذو داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات اكت.١

المجموعـــة التــــي درســـت وفــــق انمـــوذج جانیــــه ومتوســـط درجــــات اكتســـاب المفــــاهیم الفیزیائیــــة 

لطالبـــات المجموعـــة الضــــابطة التـــي درســــت وفـــق الطریقـــة االعتیادیــــة ولمصـــلحة المجموعــــة 

التجریبیة .

فیزیائیــــة لطالبــــات یوجــــد فــــرق ذو داللــــة إحصــــائیة بــــین متوســــط درجــــات اســــتبقاء المفــــاهیم ال.٢

المجموعــــة التــــي درســــت وفــــق انمــــوذج جانیــــه ومتوســــط درجــــات اســــتبقاء المفــــاهیم الفیزیائیــــة 
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ــــة ولصــــالح المجموعــــة  ــــق الطریقــــة االعتیادی لطالبــــات المجموعــــة الضــــابطة التــــي درســــت وف

التجریبیة .

وقــد توصــل الباحــث لمجموعــة مــن االســتنتاجات منهــا فاعلیــة انمــوذج جانیــه فــي اكتســاب 

لبات الصف الرابع العام للمفاهیم الفیزیائیة وفي استبقائهن لها .طا

وقد أوصى الباحث بأن تقوم وحدة االعـداد والتـدریب بتـدریب مدرسـي ومدرسـات الفیزیـاء 

علــى اســتخدام النمــاذج التدریســیة ومنهــا انمــوذج جانیــه االســتقرائي فــي التــدریس ، وكــذلك أوصــى 

التـــدریس فـــي الصـــفوف الرابعـــة بالنمـــاذج التعلیمیـــة وتـــدریب الباحـــث باغنـــاء مفـــردات مـــادة طرائـــق

الطلبة في هذه الصفوف على استخدامها .

The Effect of Using Gange Model on the Acquisition and
Retention of Physical Concepts for Fourth Secondary School

Female Pupils

Asst. Prof. Dr. Alaa'- addin S. Yahya
College of Education for Woman- University of Tikrit

Abstract:
The current research aims to define the effect of using Gange

Model on the acquisition and retention of physical concepts for fourth

secondary school female pupils. The sample consisted of (57) female

pupils at Al-Bayan high school in Tikrit city. The sample was divided

into two groups, the first is the experimental group (29) using Gange

model and the second is the control group (28) using the traditional way.

Both groups were equal in the following variables : general means of

third intermediate class, physics degree of third class, age , academic

Level of the parents, intelligence outcome. To achieve the aims and

hypotheses, the researcher made a test measuring the acquisition of

physical concepts made out of (24) items in its final from (14) items were

true or false and (5) items were complete the following, and (5) items

were choose from multiple .

To carry out the experiment, the researcher made a group of

teaching plans according to Gange model in addition to normal teaching
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plans. The researcher carried out the experiment and applied the physical

concepts acquisition test on the sample and then made a re-test after two

weeks from its first application to measure the retention of information.

After applying the tool and using T-test as a statical mean, the researcher

concluded, the following:

1. There is a statistically significant difference between the average of

acquisition of physical concepts for experimental group using Gange

model and the average of control group using traditional method and

in favour of the experimental group .

2. Existence of statically difference between the average of retention of

physical concepets for the group using Gange Model and the average

of physical concepts retention for the control group and in favour of

experimental group.

The researcher found a number of conclusions such as the

importance of Gange Model in acquiring fourth secondary school female

pupils for physical concepts and retaining them .

The researcher recommends training physics teachers on using
teaching models like Gange Model in teaching by the preparing and
training teachers unit. As such they provide to enrich the syllables of
methodology in fourth year in teaching models and train pre- service

teacher to use them .

التعریف بالبحث:الفصل األول
مشكلة البحث وأھمیتھ .

یشــهد العــالم الیــوم تطــورًا تكنولوجیــًا وعلمیــًا متســارعًا فــي مجــاالت الحیــاة المختلفــة ، ویعــد 

هذا التطور معیارًا یقاس به تقدم الدول وتطورها فالدول التي أخذت بناصیة التكنولوجیا والعلم هي 

نایة الكبیرة بمجاالت األبحاث العلمیة وتطبیقاتهـا ، إذ أخـذت الـدول الدول األقوى ، ویفسر هذا الع

تتسابق فیما بینها مـن أجـل التفـوق فـي المجـال التكنولـوجي والعلمـي آخـذة مـن التربیـة أداًة لتحقیـق 

) ، لـــذلك تعـــد التربیـــة الحجـــر األساســـي فـــي ٢، ص ١٩٩١أهـــدافها فـــي هـــذا المیـــدان . (أحمـــد ، 

ر الحالي وحقًال الستثمار الطاقة البشریة وتیسیرها نحو البنـاء والتعمیـر البناء الحضاري في العص

ووسـیلة تحقــق بهـا األمــم أهـدافها العلیــا علــى وفـق فلســفتها فـي الحیــاة ، فالطاقـات البشــریة المؤهلــة 
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والقـــادرة علـــى اإلنتـــاج والعمـــل واإلســـهام فـــي تعزیـــز مقومـــات حضـــارة األمـــة مـــن علمـــاء ومفكـــرین 

ـــذا ٤٦، ص١٩٨٤داؤد ،(هـــرة هـــي أثمـــن مـــا تمتلكـــه األمـــم مـــن رأس مـــالوبـــاحثین وصـــناع م )، ل

أصــــبحت التربیــــة أداة فعالــــة مــــن أدوات البنــــاء الحضــــاري وعــــامًال فعــــاًال فــــي إحــــداث التطــــورات 

االجتماعیــة واالقتصــادیة والثقافیــة فــي العــالم فهــي تعــد الفــرد للحیــاة كــي یســهم فــي بنــاء مجتمعــه 

میادینــه مــن خــالل تــوفر فــرص مالئمــة لنمــوه نمــوًا متكــامًال فــي وتطــویره والنهــوض بــه فــي جمیــع

ـــع نـــواحي شخصـــیته الجســـمیة والعقلیـــة والوجدانیـــة  ) ، فهـــي ٢١ص ،١٩٧٧عبـــد العزیـــز ، (جمی

تهدف الى تدریب العقل على التفكیر الصحیح وتزویـده بالمعلومـات التـي تسـاعده علـى فهـم البیئـة 

المواقــف وحــل المشــكالت التــي تواجهــه فــي الحیــاة المحیطــة بــه والقــدرة علــى حســن التصــرف فــي

وقـد انعكسـت  ) .١٧ص ، ١٩٧٨عبـد المجیـد ، (بطریقة منطقیـة تخضـع ألسـس القواعـد العلمیـة 

آثار هذا التقدم العلمي والتكنولوجي في المناهج وأسالیب التعلیم وطرائقه التي اسـتخدمت التقنیـات 

  )٩،ص١٩٩٢الكخن،(ال یتجزأ منهاالحدیثة في العملیة التربویة وأصبحت جزءًا 

تحتـل المفـاهیم المسـتوى الثــاني بعـد الحقـائق العلمیــة وتـأتي بعـدها المبــادئ ثـم القـوانین ثــم 

النظریات ، أي ان الثالثـة األخیـرة تبنـى عنـد اإلنسـان عنـدما یكـون واعیـًا ومـدركًا للمفـاهیم ، ومـن 

تجاه في التركیز على تدریس المفاهیم العلمیة هنا تأتي أهمیة المفاهیم في بناء العلم ولهذا كان اال

التــي تتضــمنها مختلــف الفــروع العلمیــة والتــي تعتبــر مــن أهــداف التربیــة العلمیــة. ویــدرك كــل مــن 

یعمل في مجال تدریس العلـوم أهمیـة المفـاهیم العلمیـة كجانـب رئـیس مـن جوانـب تـدریس العلـوم . 

  .)٩٣، ص١٩٨٦زیتون ، (

یة لیس ألنها الخیوط التي یتكون منها نسیج العلم فحسـب ، بـل المفاهیم العلمیة ذات أهم

تزود المتعلم بوسیلة تمكنه بوساطتها ان یسایر النمـو فـي المعرفـة ، فهـي علـى درجـة مـن المرونـة 

، كمـا ان ان یهتـز التنظـیم المعرفـي للمـتعلمتسمح باستیعاب حقـائق جدیـدة تـنظم الـى تركیبهـا دون 

لعلمیة تساعد على فهم عمیق لطبیعـة العلـم ، ذلـك الفهـم الـذي ال یـرتبط الرؤیة الصادقة للمفاهیم ا

بتعلم المفاهیم حسب وٕانما في الطرائق التـي یتوصـل بهـا اإلنسـان الـى تلـك المفـاهیم وهـذا مـا یزیـد 

من قـدرة المـتعلم فـي تفسـیر الظـواهر الطبیعیـة ورؤیـة العالقـات التـي لهـا عالقـة وظیفیـة بـالظواهر 

  ) .١٢، ص١٩٧٨دیب ، ال(العلمیة .  

لقد تركز االهتمام في إعـداد محتـوى منـاهج العلـوم بصـورة عامـة والفیزیـاء بصـورة خاصـة 

على أساس المفاهیم العلمیة إلمكانیـة تالفـي نـواحي القصـور فـي تـدریس العلـوم حیـث كانـت تبنـى 

طبیعــة علــى أســاس الحقــائق العلمیــة كمــا یراعــى فــي تنظــیم التسلســل المنطقــي لهــا كــي تتماشــى و 

المادة الدراسیة من حیث تنمیـة قـدرات واسـتعدادات المتعلمـین وخاصـة العقلیـة والجسـمیة مـن جهـة 

وتقدم للمتعلمین ایضًا مواقف تعلیمیـة إلكتسـابها ومـن ثـم حصـیلة مـن المعرفـة تمكـنهم مـن متابعـة 
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الجدیــــــــد فــــــــي میــــــــدان العلــــــــوم ویصــــــــل الــــــــى اســــــــتنتاجات وهــــــــذا مــــــــن صــــــــلب أهــــــــداف تــــــــدریس 

  ).١٥،ص١٩٧٤ب،الدی(العلوم

) الى ان اكتساب المفاهیم یخفض من مستوى ١٩٨٤توق وعدس ،(یشیر كل من 

صعوبة فهم العالم المحیط بالفرد وكذلك یخفض من اعداد االشخاص واالشیاء والحوادث التي 

على الفرد ان یتعلمها كما انها تمكن الفرد من االستجابة لكل موقف یجابهه فضًال عن ان 

  ) .٢١٠، ص١٩٨٤توق ،(تها تساعد على انتقال أثر التعلم المفاهیم بطبیع

وٕاذا ما نجح المدرس في تنمیة وتكوین المفاهیم الفیزیائیة لدى طلبته فإن ذلك سیساهم حتمًا في 

تنمیة التفكیر لدیهم إذ اورد جروان في مؤلفه ان التفكیر المعرفي یتكون من عملیات 

ن لدى الطالب المفاهیم واتخاذ القرار وحل المشكلة واستراتیجیات .ففي االستراتیجیات تتكو 

وبالمقابل ینمي لدیه في جانب العملیات التفكیر الناقد واالستداللي واالبداعي.

  ).٣٨،ص١٩٩٩(جروان ، 

، ع تبعًا لنوع المهمة التي یؤدیهاان التفكیر عمل إنساني نقوم به باستمرار وله نواتج تتنو 

، ١٩٩٩عصفور وطرخان، (اعیًا او تحلیلیًا أو حدسیًا او ناقدًا فمنها ما یتطلب تفكیرًا ابد

على ان التفكیر یمكن الطلبة من مواجهة Fisher)، وفي هذا الصدد تؤكد ابحاث ٢٩ص

متطلبات المستقبل التي لن تكّون في اكتساب األسالیب المنطقیة واإلبداعیة في استنتاج األفكار 

,Fisherوتفسیرها . 1991, p. 215)(

یبدو ان هناك عالقة قویة بین عملیة بناء المفاهیم والقدرة على التفكیر وذلك من خالل 

) ، إذ ان ٩٩، ص١٩٩٥العملیات العلمیة العقلیة التي یتضمنها التفكیر (الخلیلي وآخرون ،

المفاهیم تعد الوسیلة الناجحة في تحفیز عملیة النمو الذهني ودفعها لألمام ألن تدریسها یحتاج 

، وان النمو  )٢، ص١٩٩٩یاسین ، (كیرًا أكثر عمقًا وتجریدًا مما یحتاجه تدریس الحقائق تف

المتسارع في المعرفة العلمیة والنظرة الحدیثة الى طبیعة العلم وبنیته قد حوال االهتمام من جزیئات 

المعرفة الى تأكید االتجاه نحو تدریس المفاهیم العلمیة .

ید من التربویین لوضع ستراتیجیات ونماذج تعلیمیة فعالة وقد حفز ذلك االهتمام العد

Brunerلغرض مساعدة المتعلمین في تعلمهم للمفاهیم التي یدرسونها ومنها نموذج برونر

Hildaاالستكشافي ونموذج هیلدا تابا  Taba االستقرائي ونموذج كلوز مایرKlausmeier

Merrillاالستنتاجي ونموذج میرل وتینسون  & Tennyson ونموذج جانیهGange . وغیرهم

  ) .٤، ص ١٩٩٩(یاسین ، 

ومن االهداف االخرى التي یسعى تدریس العلوم الى تحقیقها هو االستبقاء 

)Retention حیث یتفق كثیر من المربین بأن هناك عوامل تساعد على استبقاء المعلومات (

الجید أي الظفر بدرجة عالیة بمادة واالحتفاظ بها وتذكرها ومنها الرغبة واالهتمام ، التحصیل
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معینة فیها إعانة الطالب على المیل الیها والتحسس لدراستها ، االنتباه ، اشراك أكبر عدد من 

راجح (الحواس ، عزم المتعلم وتصمیمه ، إتجاه المتعلم في موضوع الخبرة، درجة ذكاء المتعلم .

  ).٣١٤، ص  ١٩٧٠، 

االحتفاظ بالمعلومات التي تعلموها وفي سرعة استرجاعها ویختلف االفراد في القدرة على 

، وترجع هذه الظاهرة أي ظاهرة الفروق الفردیة الى جمیع العملیات العقلیة ویعود سبب 

االختالفات الى االستعدادات العقلیة وعمر المتعلم والحاالت االنفعالیة والخبرات الماضیة. 

  ) ٢٤٤، ص ١٩٨٤(االلوسي، 

لبة بالمادة العلمیة مدة طویلة البد ان یقوم تدریس العلوم على أساس ولكي یحتفظ الط

الفهم واالستیعاب لكل ما یدرس وال سیما ما یتعلق منه بالمادة العلمیة ، ألن االنسان ال یتعلم ما 

ال یفهمه وهنا یجب االبتعاد عن الحفظ او التردید اللفظي اآللي الن حفظ الطالب لشيء ال 

تنظیم جید للمادة وتأكید (بعد مدة وجیزة إضافة الى وجود المعنى في المادة یفهمه سوف ینساه

  )٢٧٦، ص١٩٨٤توق ، (.)استعمال ما تم تعلمه

وتتأثر درجة االستبقاء لدى الفرد بالعملیات الذهنیة التي یتم اجراؤها وكلما ارتقت 

، وتتأثر أیضًا بالزمن العملیات الذهنیة كلما زادت احتمالیة المعرفة باجزائها والعكس صحیح

، إذ أنه كلما زاد زمن المعالجة للخبرة كلما تجذرت في )Durationالمستغرق في معالجة المواد(

بنیته المعرفیة وتدخلت طبیعیًا وأصبحت جزءًا ال یتجزء من بنائه المعرفي بخصوصیته.

  )٢٤٠،ص ١٩٨٨(اآللوسي، 

لمعرفیة التي تهدف الى بقاء المعلومات إن االستبقاء یتضمن االستراتیجیات والعملیات ا

التي تم اكتسابها الى مخزون الذاكرة لمدة قصیرة او طویلة وذلك على احتماالت استخدامها في 

سلوكات او مواقف نشطة أي ان االستبقاء هو استرجاع للخبرات الماضیة او المعلومات عندما 

  )١٠٧، ص١٩٩٨قطامي ، (تتطلب االسترجاع .

، ات الفیزیاء في المدارس الثانویةرار الباحث باالحتكاك بمدرسي ومدرسونظرًا الستم

التي یرافق فیها الباحث طالبات الصف الرابع في )المشاهدة(الزیارات المیدانیة فضال عن 

االقسام العلمیة في كلیة التربیة للبنات في الفصل االول ، وكذلك زیارات االشراف على تطبیق 

ثاني ومن خالل اطالع الباحث على الطرائق المتبعة في تدریس مادة الطالبات في الفصل ال

الفیزیاء في الثانویات الحظ ان الطرائق المتبعة ال تؤدي الى استیعاب الطلبة في الثانویات 

المفاهیم الفیزیائیة كما ینبغي ولهذا یكون استبقاء الطلبة للمعلومات ضعیفًا ، وكذلك الحظ 

ن والمدرسات في المدارس الثانویة في اختیار الطریقة المالئمة الباحث ضعف قدرة المدرسی

ضعف قدرة المدرسات والمدرسین على ربط الحقیقة او فضال عن لتدریس موضوع معین ،هذا 

القانون او المفهوم اة العالقة بین ظاهرتین بیئة الطلبة ، ألننا كما نعلم ان جلب انتباه الطالب 
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حدث عنه في الفیزیاء هو مطبق في هذا العالم وهذا الكون الذي الى حقیقة وهي ان معظم ما نت

هو مختبرنا الكبیر الذي یحوي كل الظواهر والعالقات والحقائق والقوانین والمبادئ والمفاهیم 

سیؤدي ذلك الى استیعاب اعمق للمادة خصوصًا عندما یجد المفاهیم وغیرها ماثًال حوله یستطیع 

ة او غیر مباشرة .ان یستدل علیه بصورة مباشر 

) الى ان تدریس العلوم في معظم الدول بوجه عام من ١٩٨٩نشوان ،(بهذا الصدد یشیر 

نوعیة ضعیفة، ویركز بشكل رئیس على التعلیم النظري في غرفة الصف المتمثل في حفظ 

، المعادالت والقوانین وتذكرها ، مع استخدام نادر للبیئة المحلیة في تفسیر الظواهر الطبیعیة

.تجارب من قبل المدرسین او الطلبةومحاولة نادرة لجعل القوانین الجافة حیة ، وقلمًا تستخدم ال

  )٢٢، ص ١٩٨٩نشوان ، (

لقد اطلع الباحث على العدید من النماذج التعلیمیة التي یمكن استخدامها في تدریس 

الستخدامه في تدریس فیزیاء الصف الرابع ثانوي وبعد اطالعه اختار انموذج جانیه التعلیمي 

مادة الفیزیاء وذلك الكساب طالبات الصف الرابع ثانوي المفاهیم الفیزیائیة وتعزیز استیعابهن لها 

:لباحث مشكلة البحث بالسؤال اآلتي، وعلى ضوء ما سبق حدد ا

ما أثر استخدام انموذج جانیه في اكتساب طالبات الصف الرابع ثانوي للمفاهیم الفیزیائیة -

ائهن لها ؟واستبق

على ضوء ما سبق تكمن أهمیة البحث في الجوانب اآلتیة :

استخدام انموذج جانیه في تدریس الفیزیاء الذي استخدامه محدود في تدریس هذه المادة.-١

تفید نتائج هذا البحث الباحثین وطلبة الدراسات العلیا في بحوثهم المستقبلیة.-٢

یزیاء والعاملین من التربویین لتطویر تدریس یمكن ان تساعد نتائج هذا البحث مدرسي الف-٣

الفیزیاء في المدارس الثانویة وكذلك لتطویر تدریس المواد العلمیة االخرى .

انه جهد متواضع یساهم في اغناء المكتبة المحلیة والعربیة .-٤

أھداف البحث :
لمفاهیم یهدف البحث الحالي إلى التعرف إلى أثر استخدام انموذج جانیه في إكتساب ا

الفیزیائیة لدى طالبات الصف الرابع العام واستبقائها .
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فرضیتا البحث :
لغرض التحقق من هدف البحث وضع الباحث الفرضیتین اآلتیتین : 

 ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسط درجات إكتساب المفاهیم الفیزیائیة لطالبات

وسط درجات إكتساب المفاهیم الفیزیائیة المجموعة التي درست وفق إنموذج جانیه ومت

لطالبات المجموعة الضابطة التي درست وفق الطریقة االعتیادیة .

 ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسط درجات استبقاء المعلومات الفیزیائیة لطالبات

المجموعة التي درست وفق إنموذج جانیه ومتوسط درجات استبقاء المعلومات الفیزیائیة

لطالبات المجموعة التي درست وفق الطریقة االعتیادیة .

تحدد البحث الحالي بـ :حدود البحث : 

/ ٢٠٠٧طالبات الصف الرابع العام في ثانویة البیان للبنات في مدینة تكریت للعام الدراسي- ١

٢٠٠٨ .  

. ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧الفصل الثاني من العام الدراسي - ٢

الطبعة –من كتاب الفیزیاء )تغیر الحالة(ل الخامس والفص)كمیة الحرارة(الفصل الرابع - ٣

م .٢٠٠٦الرابعة عشرة لسنة 

تحدید المصطلحات :
Instructionalأوالً : األنموذج التعلیمي ( Model( : عرفھ كل من :

بأنه خطة وصفیة متكاملة تتضمن عملیة تصمیم محتوى معین أو ") :٢٠٠٢الزغول (-

لیة تعلمه داخل غرفة الصف وتقویمه ، فهو یتضمن مجموعة موضوع ما وتنفیذه وتوجیه عم

ستراتیجیات تتعلق بإختیار المحتوى المناسب وأسالیب وطرائق التدریس المناسبة وٕاجراءات 

،  ٢٠٠٢الزغول ، (إثارة الدافعیة لدى المتعلمین وأسالیب وسائل التقویم المناسبة ". 

  ) .٣١٩ص

ال من مجاالت الواقع یتكون من عدد من هو تمثیل مبسط لمج" ) :١٩٩٦الدریج (-

االستنتاجات ویتضمن عالقات بین مجموعة من العناصر التي یتألف منها المجال موضوع 

الدریج ، (الدراسة ویتضمن ثالث خصائص أساسیة هي : االختزال ، التركیز ، االكتشاف " 

  ) .٢٤ - ٢٣، ص١٩٩٦

المدرس لمعالجة بنیة المادة التعلیمیة هو توظیف محركات متتابعة یتبعها ") :١٩٩٥ملحم (-

  ) .٨، ص١٩٩٥ملحم ، (المقدمة للمتعلمین " 
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طریقة محددة یتدرج وفقها المحتوى التعلیمي وأفكاره ، ") :١٩٩٨قطامي وقطامي (-

واستخدام وجهات نظر وملخصات وأمثلة وممارسات، واستخدام ستراتیجیات مختلفة إلثارة 

).١٣، ص١٩٩٨، قطامي وقطامي(دافعیة الطالب"

، یس الطالبات المفاهیم الفیزیائیةخطوات معینة تتبع في تدر التعریف اإلجرائي لالنموذج :-

وهذه الخطوات تمثل خطة لتنظیم المادة التعلیمیة بصورة متدرجة وٕاختبار أسالیب وانشطة 

بع ووسائل تعلیمیة مالئمة من أجل تحقیق الهدف المقصود وهو إكتساب طالبات الصف الرا

العام للمفاهیم الفیزیائیة واستبقائها .

Gangelجانیھ (أنموذجثانیاً :  Model(: عرفھ كل من
" هو االهتمام بمجموعة الشروط والظروف الداخلیة والخارجیة التي  ) :٢٠٠٢الزغول (-

تسهل حدوث عملیة التعلم واالحتفاظ به ونقل أثره الى تعلم آخر ، ویقترح أن اجراءات 

الفعال یجب ان تنصب على اكتساب المتعلمین القدرات او القابلیات التي تمكنهم التدریس

من القیام بعمل ما بحیث یستدل على اكتساب المتعلم للقدرة او القابلیة من خالل ادائه 

  ).٣٣٠، ص٢٠٠٢الزغول، (الظاهري " 

اهیم ،إذ یقوم إنه ذلك األنموذج الذي یمد المتعلم بسلسلة هرمیة من المف") :١٩٩٥ملحم (-

بعرض الفكرة الرئیسة المراد تعلمها ویرتب ترتیبًا هرمیًا كل المفاهیم والمهارات الالزمة 

الستیعابها الى اعلى درجات االستیعاب الهرمي حتى یصل الطالب الى القاعدة المطلوبة بما 

  ) .٩، ص١٩٩٥ملحم ،(هو موجود في البناء الهرمي"  

ه ذلك االنموذج الذي یتم فیه تأجیل الصیاغة اللفظیة بأن":Worthen) ١٩٦٨وورثن (-

للمفهوم أو التعمیم المراد تعلمه الى نهایة الموقف التعلیمي ، وال سیما في المفاهیم ذات 

Worthenالترتیب الهرمي" ( , 1968,p.4(.

وهو مقدار المعلومات التعلیمیة التي یتلقاها المتعلم ، أي یتوقف " ) :٢٠٠٠عبد الهادي (-

  ) .٩٤، ص٢٠٠٠عبد الهادي ، (ذلك على مقدار ما یمتلك من نتاجات تعلیمیة سائغة "

خطوات منظمة متسلسة یعتمدها التعریف اإلجرائي ألنموذج جانیه االستقرائي :-

الباحث في تدریس طالبات المجموعة التجریبیة باالسلوب االستقرائي یتم خاللها تقدیم أمثلة 

، متبوعًا بمجموعة أخرى من االمثلة المنتمیة للمفهوم والالأمثلة التي موجبة للمفهوم الفیزیائي 

ال تنتمي للمفهوم مراعیًا فیها التنوع ومقابلة االمثلة بالالأمثلة بترتیب متزامن ، ثم یقوم 

الباحث بتحدید المثال عن الالمثال مع إعطاء التبریر ثم إعطاء الحریة للطالبات بإستقراء 

الممیزة للمفهوم مع تكلیفهن بمقابلة االمثلة بالالأمثلة وكتابة الصفات واستخالص الخصائص 

الممیزة للمفهوم الفیزیائي وصیاغة تعریفه مع تقدیم التعزیز المناسب عند تلقي االستجابة .
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عرفھ كل من :Acquisitionاالكتساب -ثالثاً :
ییز بین االمثلة البحث عن الخصائص التي یمكن استخدامها للتم") :١٩٨٨برونر (-

سعادة والیوسف (والالأمثلة لمختلف الفئات والعمل على وضع تلك الخصائص في قوائم 

  . )٣٤٢، ص١٩٨٨،

هو مدى معرفة المتعلم بما یمثل المفهوم وما ال یمثله من خالل انتباهه ") :١٩٩٠العمر (-

الخاصة لیكون الى فعالیات المدرس ونشاطاته ومن ثم یقوم بمعالجة المعلومات بطریقته 

معنى عن طریق ربطها بما لدیه من معلومات قبل ان یحفظها في مخزن الذاكرة لدیه " 

  ) .٢٠٢،ص ١٩٩٠العمر ، (

هو مساعدة المتعلم على جمع االمثلة الدالة على المفهوم او ") :١٩٩١االزیریجاوي (-

  ) .٣٧، ص١٩٩١ االزیرجاوي ،(تصنیفها بطریقة تمكنه من التوصل الى المفهوم المنشود " 

هو كمیة المثیرات التي یمكن للمتعلم ان یكتسبها من خالل مالحظتها " ) :١٩٩٨قطامي (-

  . )١٠٦، ص١٩٩٨قطامي ، (مرة واحدة ، ویستعیدها بالصورة نفسها التي اكتسبها بها " 

هو قدرة طالبات الصف الرابع العام على تعریف المفاهیم "التعریف اإلجرائي لالكتساب :-

زیائیة وتمییزها وتطبیقها ممثلة بمجموعة الدرجات التي یحصلن علیها في االختبار الفی

التحصیلي البعدي المعد ألغراض البحث " .

: عرفھ كل من :Conceptرابعاً : المفھوم 
هي السمات أو الخصائص الجوهریة التي تمیز االشیاء أو ":)١٩٩٧الخوالدة وآخرون (-

الخوالدة (عضها البعض وترسم صورة ذهنیة لمنطوق الشيء ذاته " األحداث أو االسماء عن ب

  .)١٢٥، ص١٩٩٧وآخرون ، 

بأنه مطابقة الكالم لمقتضى الحال مع فصاحة عبارته "):١٩٩٩الدلیمي وحسین (-

  ).٢٥٣،ص١٩٩٩الدلیمي، حسین ،("

بین هو ذلك التصور أو التجرید العقلي للصفات المشتركة ") :٢٠٠٢البكري ، الكسواني (-

  . )١٠٩،ص  ٢٠٠٢البكري ، الكسواني ، (مجموعة من الخبرات أو الظواهر " 

مجموعة او صنف من االشیاء او الحوادث او الرموز الخاصة التي " ) :٢٠٠٥خطابیة (-

تجمع معًا على اساس خصائصها المشتركة والتي تمیزها عن غیرها من المجموعات 

  .)٣٩،ص  ٢٠٠٥خطابیة، (واالصناف االخرى "

"الفاظ او رموز او مصطلحات یحتویها كتاب الفیزیاء للصف التعریف اإلجرائي للمفهوم :-

الخامس العلمي والتي تتوصل طالبات عینة البحث الى معرفتها ومعرفة الخصائص 
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الجوهریة التي تمیزها سواء كانت شیئًا او ظاهرًة او عالقة والتمكن من التعبیر عنها تعبیرًا 

یائي " .یوضحها كمفهوم فیز 

:عرفھ كل من :Retention: االستبقاء خامساً 
االثر المتبقي عن الخبرة السابقة والمكون األساسي للتعلم والتذكر ") بأنه :١٩٧٧عاقل (-

  ) .٩٧، ص ١٩٧٧عاقل ، (والتعدد وٕاتقان المهارات "  

وكسبه احتفاظ الفرد بما مر به من خبرات وما حصله من معلومات ") بأنه :١٩٨٨ناصر (-

  ) .٨٢، ص ١٩٨٨ناصر ، (من مهارات " . 

"ناتج ما یتبقى في الذاكرة من التعلیم ویقاس بالدرجة التي یحصل ) بأنه :١٩٩٦اللقاني (-

علیها المتعلم في المادة عند تطبیق االختبار علیه مرة ثانیة على أن تكون الفترة بین 

  ) .٨، ص١٩٩٦اللقاني ، (االختبارین ال تقل عن أسبوعین ". 

"المعلومات الصحیحة المتبقیة في ذاكرة المتعلمین والتي تظهر ) بأنه :٢٠٠٣البكري (-

 )٥٢، ص٢٠٠٣البكري ، (حینما یتعرض لمواقف تثیرها بعد مضي زمن محدد من تعلمها " 

.

"مقدار المعلومات والخبرات المتبقیة في أذهان طالبات التعریف اإلجرائي لألستیقاء : -

مقاسة بالدرجة التي تحصل علیها الطالبة في االختبار )عینة البحث(عامالصف الرابع ال

التحصیلي الذي یعاد تطبیقه بعد أسبوعین ، من دون تعریض الطالبات ألي من الخبرات 

السابقة في الفترة بین االختبارین " .

اإلطار النظري والدراسات السابقة :الفصل الثاني 
اإلطار النظري :

Gangesنیھ (أنموذج جا- Madel(:
Robertاثـــرى روبـــرت جانیـــه ( Ganges( األدب التربـــوي والنفســـي فـــي ایجـــاد انمـــوذج

مثیـر (االدراك الحسـي) والسـلوكیة (للتدریس یقوم علـى الجمـع بـین أكبـر مدرسـتین همـا الجشـتالتیة 

الــذي قــدم  فــي سلســلة توثیقیــة واحــدة وقــد ســمى انموذجــه هــذا بــاالنموذج التعلیمــي العــام)واســتجابة

) ، كمـــا ٢٠، ص٢٠٠٠الســـكران ،(تحلـــیًال دقیقـــًا لعملیـــة التعلـــیم االساســـیة والعوامـــل المـــؤثرة فیـــه 

اســتفاد جانیــه مــن نظریتــي المجــال والنظریــة الســلوكیة فــي تطبیــق انــواع الــتعلم التــي وضــعها فــي 

انموذجه التعلیمي العام .

:نظریة جانیھ في النمو المعرفي (نموذج بنیة التعلم) 
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.Rیعد روبـرت جانیـه ( M. Ganges( واحـدًا مـن علمـاء الـنفس التجـریبیین البـارزین وقـد

اكتســب خبــرة واســعة فــي بحــوث الــتعلم ثــم اهــتم بمشــكالت التــدریب ومشــكالت التربیــة ، ولــه خبــرة 

االزیرجــاوي ، (مستفیضـة فــي البحــوث االكادیمیــة النظریــة وكــذلك فـي مجــال علــم الــنفس التطبیقــي

) ، ولقد كان اتجاه جانیه في بادئ االمر سلوكیًا عندما ابتكـر نظریتـه الهرمیـة ٣٣٧، ص ١٩٩١

) ٤، ص ١٩٩٥دروزة ، (في التعلم ولكنه بعد ذلك تحول اتجاهه الى المدرسة االدراكیة المعرفیـة 

.

یرى جانیـه ان نمـط الـتعلم ال یسـتند الـى مدرسـة نفسـیة تعلیمیـة أو تیـار تعلیمـي واحـد مـن 

ت علم النفس التربوي ، وان ما قدمه نمط تجمیعي شامل یستند في مكوناته البنیویـة مدارس وتیارا

الى االنماط السلوكیة والمعرفیة واالجتماعیة واالنسانیة ولذا یسمى بنمط التعلیم العام .

ویعتمد نمط جانیه التعلیمي على الربط بین االفكار اآلتیة :

مستوى صعوبتها بالتعلم الهرمي .وجود انماط مختلفة من التعلم تتدرج بحسب.١

وجود البنیة الهرمیة الخاصة بمفاهیمها لكل مادة دراسیة ..٢

لكل نمط من انماط التعلیم المختلفة طرائق وأسالیب تعلیمیة تتفق وطبیعة تلك االنماط ..٣

   )١٤٢، ص ١٩٩٠اللقاني وأبو سفینة ، (

ف التعلیمــي عناصــر منبهــة ، أو لــذا یــرى جانیــه ان الــتعلم یحــدث عنــدما یتــوافر فــي الموقــ

مثیرة تؤثر فـي المـتعلم بطریقـة تجعـل سـلوكه یتغیـر مـن وضـع معـین قبـل هـذا الموقـف الـى وضـع 

،فطـیم(آخر بعده . وان هذا التغیر في االداء هو الذي یؤدي بنا الى االستنتاج ان تعلمًا حدث . 

المـتعلم الداخلیـة والـى الموقـف ولتحقیق هـذا الـتعلم علینـا ان نلتفـت الـى قـدرات  ) .٩، ص ١٩٨٨

ویجـــد جانیـــه نـــوعین مـــن الشـــروط الواجـــب ضـــبطها لكـــي یكـــون خارج التعلم .)المثیر(التعلیمي 

التعلم فعاًال هما :

ـــة :.١ وهـــي الشـــروط التـــي تخـــص المـــتعلم نفســـه مـــن ناحیـــة تكوینـــه الجســـمي الشـــروط الداخلی

مـا یمتلكـه مـن خبـرات سـابقة اكتسـبها والعقلي، ومستوى دافعیته او رغبته في الـتعلم ، ومقـدار

عن طریق تعامله مع البیئة وامكانیة استعمالها قواعد رئیسة للتعلم .

وهــي الشــروط التــي تخــص البیئــة التعلیمیــة ، وتتمثــل فــي درجــة الســیطرة الشــروط الخارجیــة :.٢

علـــى المواقـــف التعلیمیـــة بحیـــث تصـــبح ضـــمن قـــدرات المتعلمـــین واســـتعداداتهم ، ومقـــدار مـــا 

یمتلكونــه مــن خبــرات ســابقة ، وتــرتبط هــذه الشــروط ایضــًا بالخطــة التدریســیة كأســلوب عــرض 

،١٩٨١ القذافي ،(المادة الدراسیة ، واختیار المثیرات المالئمة ، واستعمال التعزیزات المناسبة

) .١٥٨ص

ومما ال شك فیه ان تحقیق هذا الـربط والتفاعـل بـین الشـروط الداخلیـة والشـروط الخارجیـة 

) ، لذا یعد النمـو ٢٩، ص ١٩٩١محمد ومحمد ، (ییسر تحقیق األهداف التربویة المرغوب فیها 
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المعرفــي لــدى جانیــه بنــاًء مســتمرًا لمنظومــات معقــدة مــن االمكانــات المتعلمــة والناتجــة مــن تــراكم 

لــتعلم خبــرات الــتعلم ، والعمــر الزمنــي لــیس مهمــًا فــي عملیــة التعلــیم ، ومــا اقترانــه بــالنمو إال ألن ا

یأخذ وقتًا طویًال والمجتمع یطالب بتنظیم تدقیق المعلومات التي یجب ان تعطى للمتعلم في عمر 

معــین والــتعلم عنــد جانیــه ال یعتمــد علــى العوامــل البایلوجیــة الداخلیــة بــل علــى مــدى المخــزون مــن 

ـــیم المـــتعلم مـــا ـــات األساســـیة المســـتبقیة لتعل ـــر المهـــارات والعـــادات التـــي تعـــد مـــن المتطلب هـــو أكث

  ).٣٠٥-٣٠٤،ص١٩٨٨تعقیدًا(اآللوسي،

مـن  ایحدد جانیه أربعة جوانب للعملیة التربویة ، ویرى ان المربین یستطیعون ان یسـتفیدو 

نظریته وان یشتقوا منها توجیهات لخدمة هذه الجوانب وهي على النحو اآلتي :

ان یقبلوا على موقف التعلم تخطیط األهداف التربویة وتحدید القدرات التي تلزم المتعلمین قبل .١

.

ادارة الموقف التعلیمي بحیث یثیر دوافع المتعلم للتعلم ویساعده على االستمرار في االنغماس .٢

فیه، كما ان المرء یستطیع ان یقدم توصیات عن المحتوى الذي یتعلمه المتعلم والشروط التي 

تیسر تعلمه على أفضل نحو .

بحیــــث یســــتطیع ان یختــــار الشــــروط الخارجیــــة المحیطــــة تخطــــیط اجــــراءات الــــتعلم واختبارهــــا .٣

بالمتعلم ویرتبها على أفضل نحو لتیسیر التعلیم .

المــــواد الشـــــفویة والتحریریــــة واالدوات المختلفـــــة الســــمعیة والبصـــــریة (اختیــــار وســــائط التعلـــــیم .٤

ـــة والكتـــب المبرمجـــة ـــة تحقیـــق االهـــداف )واالالت التعلیمی ـــیح بـــأكبر قـــدر مـــن الفاعلی التـــي تت

. )٤٦٠ -٤٥٩، ص ١٩٨٠جابر ، (التربویة. 

إن أخذ جانیـه بمبـدأ الترتیـب الهرمـي یعـد مفیـدًا لالنتقـال مـن مبـادئ الـتعلم الـى المتابعـات 

التعلیمیة ، وبهذا المعنى أصبح هذا الترتیب الهرمي أساس اتجاهـه فـي نظریـة(التعلیم االزیرجـاوي 

  ) ٣٣٨، ص١٩٩١،
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الهرمیة حسب نظریة جانیه) یبین بنیة التعلم ١الشكل ( 

أشــار جانیــه الــى النتاجــات التعلیمیــة فــي مســتویات الــتعلم الثمانیــة داخــل التركیــب الهرمــي 

) ویمیزهــا عــن المعرفیــة بأنهــا تشــیر الــى مــا یســتطیع صــاحبها Capabilitiesالــى أنهــا القــدرات (

ـــى والشـــكل اآلتـــي یوضـــح النســـق الهرمـــي المتـــدرج مـــن المســـتوى التعلیمـــ)أن یفعـــل( ي البســـیط ال

,Gangeالمستوى التعلیمي األكثر صعوبة . ( 1969 : p. 33(.

أنماط التعلم :
فیما یأتي شرح لكل نمط من أنماط التعلم التي وردت في الشكل أعاله .

Signal: التعلم اإلشاري أوالً  Learning: یتمثل في اكتساب عادة إجراء استجابة انفعالیة

سیل اللعاب في تجارب بافلوف شكًال من أشكال هذا التعلم .عامة إلشارة ما ، ویعد 

-S: تعلم المثیر واالستجابة ثانیاً  R Learning: یمثل هذا النوع من التعلم إعطاء استجابة

محددة لمثیر محدد .

Dynamic: تعلم التسلسل الحركي ثالثاً  Chaning: یتمثل هذا النوع من التعلم في قدرة

س) في المستوى السابق كأن یتمكن -سلسلة من التعلیمات من نوع(مالمتعلم على ربط 

المتعلم من كتابة إسمه بوضع االحرف في أماكنها الصحیحة والربط بینها ووضع النقاط 

في أماكنها الصحیحة .
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Verbal: تعلم الترابطات اللفظیة رابعاً  Association: یتمثل هذا النوع من التعلم في قدرة

تكوین السالسل اللفظیة ومن ثم فإن هذا التعلم یشبه النوع السابق اال ان المتعلم على

السالسل هي من النوع الذي یتضمن الكلمات والمقاطع ، ومن االمثلة على هذا النوع من 

.المقابلة لبعض المفردات العربیةالتعلم تعلم المفردات االجنبیة

Multiple: تعلم التمییز المتعدد خامساً  Discrimination Learning: هو قدرة المتعلم

على التفریق بین منظومات من المثیرات واعطاء االستجابات المناسبة لكل جزء من 

المنظومة ، ومن االمثلة على هذا النوع التفریق بین اصناف السیارات والطائرات واالشكال 

المختلفة لالعمدة في البناء وانواع الصخور والنباتات وما الى ذلك .

Concept: تعلم المفهوم سادساً  Learning: یتمثل هذا النوع من التعلم في قدرة

الطفل على االستجابة لمجموعة من المثیرات على انها صنف واحد واعطائها صفة مجردة 

او تسمیتها .

Principle: تعلم المبدأ سابعاً  Learning: هو قدرة المتعلم على الحصول على المعلومات

القات بین المفاهیم اذ ان المبدأ هو العالقة ما بین مفهومین او أكثر .وفهم الع

Problem: حل المشكالت ثامناً  Solving: هو استخدام المبادئ التي تم تعلمها في المستوى

من أجل حل مشكلة ما أو من أجل الوصول الى مبدأ جدید مثل إعادة ترتیب العالقة بین 

، ٢٠٠٢توق وآخرون ، (حد وبینها والمبادئ االخرى .بعض المفاهیم في المبدأ الوا

  )١١٠ -١٠٩ص

المبادئ التربویة المستخلصة من أنموذج جانیھ .
تشخیص المتطلبات القبلیة لتعلیم أي موضوع والتأكد من تحقیقها لدى الطالب قبل المباشرة .١

في تعلم الموضوع نفسه .

ب المدرسي تنظیمًا منطقیًا وذلك حرصًا على ضرورة تنظیم المادة الدراسیة في المناهج والكتا.٢

ان تكون النتاجات التعلیمیة متراكمة متسلسلة .

االهتمام بتنمیة قدرات الطالب على التفكیر أثناء تنظیم تعلمهم للحقائق والمفاهیم والمبادئ والقواعد ..٣

االلتفات إلى الفروق الفردیة بین طالب الصف الواحد ..٤

د تعلمها بطریقة تنمي التفكیر وذلك بإستخدامها في معالجة جدیدة التدرب على المهارة بع.٥

ولیس مجرد تكرار استخدامها في عدد من المواقف المماثلة تمامًا لموقف تعلمها .

توفیر التقویم المرحلي النامي في داخل النسق الواحد للتأكد من تعلم الطالب االنماط قبل .٦

نماط داخل هذا النسق .االنتقال الى تنظیم نشاطات تعلیمیة لال

   )٢٠٠ - ١٩٩،  ٢٠٠٢مرعي والحیلة ، (
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تدریس المفاھیم عند جانیھ : 
التفكیر) (تشیر عملیة التدریس عند جانیه الى البنیة المعرفیة وتكوینها بعملیات عقلیة 

یة التي یجریها الطالب عند تقدیمه للمفهوم وهو قائم على استراتیجیتین اساسیتین هما االستراتیج

االستقرائیة واالستراتیجیة االستنتاجیة وهما تعتبران فلسفتان اساسیتان لعرض العلوم والعناصر 

الالزمة في تدریس المفاهیم ، ویمكن توضیح ذلك حسب الشكل اآلتي :

)٨٧، ص١٩٩٦(زیتون ، 

  ) ٢الشكل ( 

جيیبین البناء الهرمي للعلم والعالقة بین  التفكیر االستقرائي واالستنتا

ولقد اعتمد الباحث الطریقة االستقرائیة في اكتساب المفاهیم الفیزیائیة في تدریس طالبـات 

المجموعة التجریبیـة وذلـك لتـوفر الوقـت والن االسـتقراء وسـیلة للوصـول الـى أحكـام عامـة ومفـاهیم 

وقواعــد ونظریــات مجــردة ، وألنــه یعتمــد علــى أســاس الحصــول علــى بیانــات حــول موضــوع معــین 

الحصــول علــى هــذه البیانــات مــن تجــارب عملیــة او مــن مصــادر أخــرى ، ثــم یــتم اســتخدام ویمكــن

هــذه البیانـــات للوصــول منهـــا الـــى أحكــام او تعمیمـــات ، وهــذا مـــا یتناســـب مــع المفـــاهیم الفیزیائیـــة 

ضمن موضوعات الحرارة .

ویتلخص انموذج جانیه وفقًا للطریقة االستقرائیة في الخطوات اآلتیة : 

ألهداف التدریسیة واعالم الطلبة بها قبل القیام بمهمة التدریس .صیاغة ا.١

ـــم المثیـــر .٢ ـــر علـــى المفهـــوم بهـــدف إكســـاب اســـم المفهـــوم وفـــق تعل ـــال موجـــب او اكث ـــدیم مث تق

.Gangeواالستجابة الذي وصفه جانیه ( (

-عرض عدد كاٍف من االمثلة والالأمثلة على المفهوم مع مراعاة ما یأتي :.٣
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الالأمثلة بحیث تمثل أبعاد المفهوم وخصائص الحرجة وتلك غیر الحرجة.تنوع األمثلة و - أ

ال مثال) وبترتیب متزامن او متعاقب بوقـت –مثال (عرض االمثلة والالأمثلة ازواجًا متقابلة - ب

قصیر جدًا لتحقیق شروط التجاوز او التالزم .

یعــرض الســهل منهــا اوًال ثــم مراعــاة التــدرج فــي صــعوبة االمثلــة والالأمثــة عنــد التقــدیم بحیــث  -ج

االنتقال تدریحیًا نحو االصعب .

وفي هذه الخطوة یتم تعلم الترابطات اللفظیـة وبنـاء التمییـز المتعـدد وتعلـم التصـنیف الـذي 

یعني اكتساب المفهوم .

اإلشارة من جانب المعلم إلـى المثـال بأنـه مثـال علـى المفهـوم ،والـى الالمثـال بأنـه لـیس مثـاًال .٤

ن تقدیم أي شرح او توضیح منه یفسر لماذا یكون هذا المثال مثاًال ولمـاذا ذلـك لـیس علیه دو 

بمثال على المفهوم ألنـه یفتـرض بـالمتعلم ان یسـتقرئ الخصـائص الممیـزة للمفهـوم مـن امثلتـه 

بنفســه دون ان یقــدمها المعلــم لــه جــاهزة ، وعلیــه ان یســتخدمها فــي تقــدیم التبریــر عنــد اختیــاره 

المثال في مهمة التصنیف .للمثال او ال

قیــــام المــــتعلم بعــــد االنتهــــاء مــــن مقابلــــة االمثلــــة بالالأمثلــــة بكتابــــة الصــــفات الممیــــزة للمفهــــوم .٥

وصیاغة التعریف للمفهوم المقصود .

  ).١٥٩ - ١٥٨ص،١٩٨٨سعادة الیوسف، تقدیم التعزیز المناسب بعد تلقي االستجابة فورًا(.٦

.العوامل التي تؤثر في تعلم المفاھیم
یتأثر تعلم المفاهیم بعوامل ثالثة یمكن تصنیفها الى :

أوًال : العوامل المتعلقة بالمتعلم :

تتمثل هذه العوامل بعمـر المـتعلم ودافعیتـه لـتعلم المفهـوم ، والتعزیـز المقـدم لـه عنـد تعلمـه 

د تعلمـــــه ، المفهــــوم ، واســــتعداداته لــــتعلم المفهــــوم ، ومفاهیمـــــه الســــابقة المرتبطــــة بــــالمفهوم المــــرا

ومستویات تعلمه المفاهیم السابقة ، وقدراته على استخالص المستویات الممیـزة مـن مسـتوى الفهـم 

، ١٩٨٥نشــواني، (، ومســتوى خبراتــه الســابقة ، ومســتوى ذكائــه ومــدى اهتمامــه بــتعلم المفهــوم . 

  ).٢٠٨ص

ثانیًا : العوامل المتعلقة بالموقف التعلیمي :

المعلــم فــي تنظــیم تعلــم المفهــوم ، واكتســاب المتعلمــین لــه ، وقــد تتعلــق هــذه العوامــل بــدور

) هذه العوامل بما یأتي :Turnerحدد تیرنر (

اختیار طریقة التدریس المناسبة . -أ

.)االمثلة المنتمیة الى المفهوم ، واالمثلة غیر المنتمیة الیه ، المالئمة له(اختیار المثیرات  -ب
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ات المرغوب فیها .تعریف المتعلم باالستجاب -ج

تهیئة المعلومات االساسیة الالزمة عن المفهوم . -د

تهیئة المتعلمین الستدعاء المعلومات المناسبة . -هـ 

  ).٣٤٣، ص١٩٨٢)(بلقیس ومرعي، ١٥٨، ص١٩٩٨زیادة مستوى الدافعیة لدى المتعلمین(قطامي ، - و

ثالثًا : العوامل المتعلقة بالمفهوم نفسه .

المفهوم واكتسابه بعدد من العوامل المتعلقة بالمفهوم نفسه منها :یتأثر تعلم 

اعداد االمثلة والشواهد . -أ

ویــؤثر هــذا فــي تعلــم المفهــوم ، إذ ان اســتعمال المــدرس عــددًا كافیــًا مــن االمثلــة االیجابیــة 

ینهـا یسـاعد التي تنتمي الى المفهوم ، واالمثلـة السـلبیة التـي ال تنتمـي الیـه بقصـد عقـد المقارنـات ب

كثیرًا على تعلم المفهوم واكتسابه .

االمثلة المنتمیة الى المفهوم واالمثلة غیر المنتمیة الیه . -ب

ان قــدرة المــتعلم علــى التمییــز بــین االمثلــة المنتمیــة الــى المفهــوم أي الشــواهد االیجابیــة ، 

ه المفهـوم، إذ یسـهم النوعـان واالمثلة غیـر المنتمیـة الیـه أي الشـواهد السـلبیة لـدلیل قـوي علـى تعلمـ

  ) .١٠١، ص١٩٨٦زیتون ، (كالهما في تعلم المفهوم واكتسابه . 

تمییز المفهوم وطبیعته المادیة او التجریدیة . -ج

یؤثر تمییز المفهوم ووضوح صفاته في سـهولة تعلمـه جزئیـًا ، إذ یمیـل المتعلمـون عمومـًا 

لم الصفات االقل تمیـزًا ، زیـادة علـى ذلـك فـانهم الى تعلم الصفات المتمیزة على نحو أسهل من تع

یتعلمون المفاهیم التي تدل على المحسوسات " المفاهیم المادیة " أسهل من تعلمهم المفـاهیم التـي 

تدل على االمور المعنویة " المفاهیم المجردة " لوجود وسیط صوري واضح .

د. صفات المفهوم وخصائصه .

ات والخصـــائص التـــي تمیـــزه عـــن غیـــره مـــن المفـــاهیم وكلمـــا یتصـــف كـــل مفهـــوم بعـــدد مـــن الصـــف

ازدادت هذه الصفات وتنوعت كان تعلم المفهوم أكثـر سـهولة ألن ازدیـاد صـفات المفهـوم وتنوعهـا 

یعنــي ازدیــاد القــرائن الدالــة علیــه ،وهــذا مــن شــأنه زیــادة قــدرة المــتعلم علــى اكتشــاف واحــدة منهــا أو 

لم تكـــرار وشـــرح بعــض المفـــاهیم واالفكـــار بألفـــاظ وتعبیـــرات أكثــر بیســـر وســـهولة، لـــذا یجــدر بـــالمع

ــــة علــــى  ــــرائن الدال ــــدر ممكــــن مــــن الق ــــر ق ــــن المتعلمــــین مــــن التعــــرف علــــى أكب متعــــددة لكــــي یمّك

  ).٤٤٣-٤٤٢،ص١٩٨٥نشواتي،(المفهوم
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الدراسات السابقة .
أطلـــع الباحـــث علــــى العدیـــد مـــن الدراســــات التـــي اجریـــت ســــابقًا حـــول النمـــاذج التعلیمیــــة 

)الصـف الرابـع العـام(خصوصًا أنموذج جانیه فلم یجد دراسة خاصـة باكتسـاب المفـاهیم الفیزیائیـة 

وفق انموذج جانیه . وفیما یأتي بعض الدراسات التي تناولت اكتساب المفاهیم العلمیـة واسـتبقائها 

وكاآلتي :

:١٩٩٦دراسة الخفاجي -١
انمـوذجي جانیـه وبرونـر التعلیمیـین فـي اجریت الدراسة في العراق وهدفت الى معرفـة اثـر 

اكتســاب واســتبقاء المفــاهیم الجغرافیــة لــدى تالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة ، وتكونــت عینــة الدراســة مــن 

) تلمیذ وتلمیـذة فـي كـل مجموعـة ٣٤) تلمیذًا وتلمیذة تم توزیعهم على ثالث مجامیع بواقع (١٠٢(

من هذه المجامیع .

الــذكاء، التحصــیل الســابق ، (الــثالث احصــائیًا فــي متغیــرات كافــأ الباحــث بــین المجــامیع 

، أعــد الباحــث اختبــارًا بعــدیًا مــن )االختبــار القبلــي للمفــاهیم ولقیــاس اكتســاب المفــاهیم واســتبقائها

خالل تنظیم جدول المواصفات یقوم من خالله بتحدید عـدد الفقـرات المطلوبـة واالهـداف السـلوكیة 

ـــة االولـــى التـــي اقتصـــرت علـــى المســـتویات للمجـــال المعرفـــي )المعرفـــة ، الفهـــم ، التطبیـــق(الثالث

لتصنیف بلوم . وقد تم التحقق من صدقه وثباته واستعمل تحلیل التباین واالختبار التائي ومعامل 

ارتباط بیرسون كوسائل احصائیة الستخراج نتائج البحث وكما یأتي :

ذج برونر على المجموعتین التـي درسـتا تفوق المجموعة التجریبیة التي درست على وفق انمو -

بوساطة أنموذج جانیه والطریقة االعتیادیة .

تفــوق المجموعــة التــي درســت علــى وفــق انمــوذج جانیــه علــى المجموعــة التــي درســت بالطیقــة -

االعتیادیة .

:١٩٩٧دراسة العكیلي (-٢ (
سـون فـي اكتسـاب تین-استهدفت هذه الدراسة معرفـة أثـر اسـتخدام انمـوذجي جانیـه ومیـرل

تالمیـذ المرحلــة االبتدائیــة المفــاهیم العلمیــة فــي مــادة العلــوم حیــث ُأجریــت الدراســة فــي مدینــة بغــداد 

) تلمیذًا من تالمیذ الصف الخامس االبتدائي موزعین عشوائیًا على ٧٨وتكونت عینة البحث من (

درســت المجموعــة ) تلمیــذ فــي كــل مجموعــة مــن المجــامیع الــثالث . ٢٦ثــالث مجموعــات بواقــع (

تینســون -التجریبیــة االولــى علــى وفــق انمــوذج جانیــه والتجریبیــة الثانیــة علــى وفــق انمــوذج میــرل

والثالثــــة الضــــابطة بالطریقــــة االعتیادیــــة . واســــتغرقت مــــدة التجربــــة فصــــًال دراســــیًا كــــامًال ، وبعــــد 

وبلــغ عــدد فقراتــه ، ر التحصــیلي والمعــد مــن قبــل الباحــثاالنتهــاء مــن التــدریس تــم تطبیــق االختبــا

) فقــرة لقیــاس التحصــیل فــي متغیــر االكتســاب وفــي ضــوء مســتویات المجــال المعرفــي الــثالث ٤٠(
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من تصنیف بلـوم، واوضـحت نتـائج الدراسـة ان التالمیـذ الـذین درسـوا )تذكر ، إستیعاب ، تطبیق(

خدام الطریقــة وفقــًا النمــوذج جانیــه قــد حققــوا تحصــیًال دراســیًا أعلــى مــن أولئــك الــذین درســوا باســت

تینسون .-االعتیادیة ومن اولئك الذي درسوا باستخدام انموذج میرل

:١٩٩٧دراسة التمیمي (-٣ (
" مقارنة اثر استخدام أنموذجي جانیه وبرونر التعلیمیین في تعلم مفاهیم الفیزیاء " .

تخدام كلیـــة التربیـــة واســـتهدفت مقارنـــة اثـــر اســـ–أجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي جامعـــة بغـــداد 

انموذجي جانیـه وبرونـر المكیفـین فـي تعلـم مفـاهیم الحـرارة وخـواص المـادة والضـغط ولتحقیـق ذلـك 

تكونت عینـة )مجموعتین تجریبیتین ومجموعة ضابطة(اختار الباحث تصمیمًا تجریبیًا مكونًا من 

یًا من طلبة كلیة المعلمین المرحلة الثانیة في مدینة ) طالبًا وطالبة اختیروا عشوائ٩٣الدراسة من (

طالـــب وطالبـــة فـــي المجموعـــة الواحـــدة ، درســـت  ٣١بغـــداد ووزعـــوا علـــى ثـــالث مجموعـــات بواقـــع 

جانیــــه االســــتنتاجي فــــي تــــدریس المفــــاهیم المجــــردة ،  جالمجموعــــة التجریبیــــة األولــــى وفــــق أنمــــوذ

ق أنمـوذج برونـر االنتقـائي فـي تـدریس المفـاهیم ، والمجموعة التجریبیة الثانیة تم تدریسها على وفـ

والمجموعة الثالثة تم تدریسها على وفق الطریقة االعتیادیة بوصفها مجموعـة ضـابطة ،ومـن أجـل 

قیاس تعلم الطالب المفاهیم الفیزیائیة اعد الباحث اختبارًا تحصیلیًا من نوع االختبار مـن متعـدد ، 

جربــة التــي اســتغرقت فصــًال دراســیًا كــامًال ، وحللــت البیانــات وطبــق االختبــار بعــد االنتهــاء مــن الت

إحصائیًا باستخدام تحلیل التباین الثنائي ومعادلة توكي وكانت النتائج كاآلتي :

ـــم المفـــاهیم الفیزیائیـــة لـــدى طلبـــة المجمـــوعتین - تســـاوي اثـــر أنمـــوذجي جانیـــه وبرونـــر فـــي تعل

التجریبیتین.

طریقة االعتیادیة في تعلم المفاهیم .تفوق اثر أنموذج جانیه على أثر ال-

تفوق أثر أنموذج برونر على أثر الطریقة االعتیادیة في تعلم المفاهیم .-

:١٩٩٩دراسة الجمیل ( -٤ (
هــدفت الدراســة الــى معرفــة " أثــر إســتخدام انمــوذج جانیــه وخارطــة المفــاهیم فــي اكتســاب 

خامس العلمي" . وطبقت الباحثة ذلك على المفاهیم الحیاتیة واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف ال

ثالث مجامیع ، حیث درست المجموعة التجریبیة االولى وفق انموذج جانیه والمجموعة التجریبیة 

الثانیة وفق خارطة المفاهیم أما الثالثة فقد درست وفق الطریقة االعتیادیة . وقد بلغ مجموع العینة 

ت الـثالث ، وبعـد تطبیـق االختبـار التحصـیلي الـذي ) طالبة موزعین عشوائیًا علـى المجموعـا٧٩(

اعدتــه الباحثــة لقیــاس اكتســاب المفــاهیم والــذي هیئتــه احصــائیًا وبعــد المعالجــة االحصــائیة لنتــائج 
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االختبار توصلت الباحثة الى وجود فروق ذات داللة احصائیة ولمصلحة المجموعتین التجریبیتین 

لتجریبیتین .وعدم وجود فرق ذات داللة احصائیة بین ا

:١٩٩٩دراسة القباطي ( -٥ (
أجریـــت الدراســـة فـــي العـــراق فـــي الجامعـــة المستنصـــریة وهـــدفت الـــى تعـــرف أثـــر اســـتخدام 

أنمــوذج برونــر وجانیــه التعلیمیــین فــي تحصــیل المفــاهیم الفیزیائیــة واســتبقائها لــدى طــالب مرحلــة 

الب الصــف الثــامن فــي ثانویــة ) طالبــًا مــن طــ٩٠الــتعلم األساســي فــي الــیمن. تكونــت العینــة مــن (

عدن األساسیة ، وقد اختیروا قصدیًا ثم وزعوا عشوائیًا على ثالث مجموعات وقد اجري تكافؤ في 

العمر الزمني، التحصیل الدراسي العام للسنة السابقة ، التحصیل الدراسي فـي الفیزیـاء (المتغیرات 

صـــیل القبلـــي للمـــادة العلمیـــة المشـــمولة للعـــام الدراســـي الســـابق، التحصـــیل الدراســـي لألبـــوین ، التح

) فقـرة مـن نـوع االختبـار مـن متعـدد ُأعـد لهـذا ٢٠، وقد اعد الباحث اختبارًا یتكـون مـن ()بالتجربة

الغـــرض ، كمـــا اعـــد الباحـــث اختبـــارًا تحصـــیلیًا مــــن نـــوع االختیـــار مـــن متعـــدد لقیـــاس التحصــــیل 

ســم بالصــدق والثبــات وقــوة التمییــز ، أعیــد ) فقــرة ات٥٠واالســتبقاء للمفــاهیم الفیزیائیــة تكــون مــن (

) یومًا للتحقق من االسـتبقاء . وقـد قـام الباحـث بتـدریس مجموعـات البحـث بنفسـه ١٤تطبیقه بعد (

برونــر والمجموعــة التجریبیــة الثانیــة علــى أنمــوذجاذ درس المجموعــة التجریبیــة األولــى علــى وفــق 

ریقـة االعتیادیــة ، اسـتمرت الدراسـة فصــًال وفـق أنمـوذج جانیـه ، والمجموعــة الضـابطة درسـت بالط

دراسـیًا كــامًال ، واسـتخدم الباحــث تحلیـل التبــاین واالختبـار التــائي كوسـائل إحصــائیة لتفسـیر نتــائج 

البحث التي أظهرت ما یأتي :

تفوق طالب المجموعة التجریبیة االولى التي درست على وفق انموذج برونر على المجموعة -

الطریقة االعتیادیة في متغیري التحصیل واالستبقاء .الضابطة التي درست ب

تفوق طالب المجموعة التجریبیة الثانیة التي درست على وفق انموذج جانیه علـى المجموعـة -

الضابطة التي درست بالطریقة االعتیادیة في متغیري التحصیل واالستبقاء .

نمــوذج برونــر مــع طــالب تســاوي طــالب المجموعــة التجریبیــة االولــى التــي درســت علــى وفــق ا-

ـــه فـــي متغیـــري التحصـــیل  ـــى وفـــق انمـــوذج جانی ـــة التـــي درســـت عل المجموعـــة التجریبیـــة الثانی

واالستبقاء.

:١٩٩٩دراسة بطرس ( -٦ (
أجریـــت الدراســـة فـــي العـــراق فـــي جامعـــة بغــــداد وهـــدفت الـــى تعـــرف أثـــر انمـــوذج جانیــــه 

المفــاهیم الریاضــیة واســتبقائها ، التعلیمــي فــي اكتســاب طالبــت الصــف الثــاني المتوســط فــي بغــداد

) طالبــة قســمت العینــة عشــوائیًا الــى مجمــوعتین ، االولــى تجریبیــة ٦١تكونــت عینــة الدراســة مــن (
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دُّرست على وفق انموذج جانیه ومجموعة درست بالطریقة االعتیادیـة ، اجـري تكـافؤ المجمـوعتین 

الریاضــیات ، التحصــیل الدراســي العمــر الزمنــي ، الــذكاء ، التحصــیل الســابق فــي(فــي المتغیــرات 

، استمرت الدراسة فصًال دراسیًا كامًال ، قامـت الباحثـة خاللـه بتـدریس )لالبوین ، المعرفة السابقة

) فقــرة مــن نــوع ٦٠مجمــوعتي البحــث ، أعــدت اختبــارًا تحصــیلیًا لالكتســاب واالســتبقاء تكــون مــن (

، اعیـد تطبیقـه بعـد ثالثـة اسـابیع للتحقـق االختبار مـن متعـدد اتسـم بالصـدق والثبـات وقـوة التمییـز

من االستبقاء ، واستخدم االختبار التائي واالنحراف المعیـاري ومعادلـة بیرسـون كوسـائل احصـائیة 

ـــة علـــى المجموعـــة الضـــابطة فـــي اكتســـاب  ، وقـــد اســـفرت النتـــائج عـــن تفـــوق المجموعـــة التجریبی

المفاهیم الریاضیة واستبقائها .

:١٩٩٩دراسة العزاوي (-٧ (
وهدفت الى تعـرف )كلیة التربیة / أبن الهیثم(أجریت الدراسة في العراق في جامعة بغداد 

تینســون فــي -مــدى فاعلیــة تــدریس عــدد مــن المفــاهیم الریاضــیة بحســب انمــوذجي جانیــه ومیــرل

) طالبــًا ٢٣٦التحصــیل واالســتبقاء لــدى طلبــة الصــف االول متوســط ، تكونــت عینــة الدراســة مــن (

عشوائیًا الى ثالث مجموعات ، المجموعة التجریبیة االولى التي درست على وفق انمـوذج قسمت 

، ومجموعـــة تینســـون-رســـت علـــى وفـــق انمـــوذج میـــرلجانیـــه والمجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة التـــي د

العمـر الزمنــي ، (ضـابطة درسـت بالطریقــة االعتیادیـة ، اجــري التكـافؤ للمجموعــات فـي المتغیــرات 

تحصــــیل فــــي مــــادة الریاضــــیات فـــي الصــــف الســــادس االبتــــدائي ، التحصــــیل الدراســــي الـــذكاء ، ال

اســتمرت الدراســة فصــًال )لالبــوین ، درجــات تحصــیل المعلومــات الســابقة عــن المفــاهیم الریاضــیة

دراسیًا كامًال ، قـام الباحـث علـى مـداه بتـدریس مجموعـات البحـث ، اعـد الباحـث اختبـارًا تحصـیلیًا 

) فقرة من نوع االختبار من متعدد اتسم بالصدق والثبات وقوة ٦٠ء تكون من (للتحصیل واالستبقا

) یومــًا للتحقـــق مــن االســـتبقاء واســتخدم تحلیـــل التبــاین االحـــادي ١٤التمییــز ، اعیـــد تطبیقــه بعـــد (

ومعادلة كیودور ریتشاردسون كوسائل احصائیة وقد اسفرت النتائج عن :

وتفوقه على انموذج جانیه التعلیمي والطریقة التقلیدیة تینسون التعلیمي-فاعلیة انموذج میرل-

في تحصیل طالب األول متوسط لمفاهیم الریاضیات .

تفـــوق انمـــوذج جانیـــه التعلیمـــي علـــى الطریقـــة التقلیدیـــة فـــي تحصـــیل طـــالب االول المتوســـط -

لمفاهیم الریاضیات .

فعالـة  )، الطریقـة االعتیادیـةتینسون ، انموذج جانیه –انموذج میرل (لم تكن النماذج الثالثة -

في استبقاء المفاهیم الریاضیة بل أظهرت وجود فروق لكنها لیست ذات داللة احصائیة .

:٢٠٠٥دراسة االحبابي (-٨ (
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أجریت الدراسة في العراق في جامعة دیالى ، هـدفت إلـى التعـرف إلـى اثـر انمـوذج جانیـه 

المفاهیم االحیائیة واسـتبقائها ، تكونـت عینـة التعلیمي في تحصیل طالب الصف الخامس العلمي 

) طالبــًا لكــل مجموعــة ، اجــري التكــافؤ بــین المجمــوعتین فــي ٢٥) طالبــًا بواقــع (٥٠الدراســة مــن (

الــــذكاء ، العمــــر الزمنــــي ، التحصــــیل الدراســــي لألبــــوین ، درجــــات اختبــــار المعلومــــات (متغیــــرات 

) فقـرة ، تــم التحقـق مــن ٥٠تحصــیلیًا یتـألف مــن (واعـد الباحــث اختبـارًا )السـابقة فــي مـادة االحیــاء

) یومـًا للتحقـق مـن االسـتبقاء ، واسـتخدم الباحـث ١٤صدقه وثباته وقوة تمییـزه واعیـد تطبیقـه بعـد (

االختبــار التــائي ومعادلــة ســبیرمان بــراون ومعامــل ارتبــاط بیرســون كوســائل احصــائیة وقــد اســفرت 

درســـت علـــى وفـــق انمـــوذج جانیـــه علـــى المجموعـــة النتـــائج عـــن تفـــوق المجموعـــة التجریبیـــة التـــي 

الضابطة التي درست على وفق الطریقة االعتیادیة .

مؤشرات ودالالت في الدراسات السابقة :
ارتأى الباحث عرضها في اآلتي :
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عها من مالحظة المخطط نجد ان الدراسات تباینت من حیث الهدف من اجرائها ، فجمی

، ٤، ١استهدفت معرفة اثر انموذج جانیه مقارنًة بانموذج آخر في التحصیل واالستبقاء كدراسة (

٦،٧،٨، ٥(  

ودراسات استهدفت التعرف إلـى أثـر انمـوذج جانیـه مقارنـة بنمـاذج اخـرى ، علـى اكتسـاب 

) . وان المــــواد التــــي درســــت خــــالل فتــــرات تطبیــــق البحــــوث هــــي ، ٣، ٢المفــــاهیم مثــــل دراســــة (

الجغرافیة ، العلوم العامة ، الفیزیاء ، االحیاء ، الریاضیات .

وجاء البحث الحالي استكماًال للبحوث التي استهدفت بیان اثر انموذج جانیه في اكتساب 

المفاهیم لمواد مختلفة ، لمعرفة اثر انموذج جانیه في اكتساب المفاهیم الفیزیائیة واستبقائها .

) مقسمة الى ثالث مجموعات ، ففي الدراسات ٢٣٦، ٥٠ین (وتباینت عینات الدراسات ب

) قســـمت العینـــات الـــى مجمـــوعتین تجـــریبیتین ومجموعـــة ضـــابطة ، أمـــا فـــي ٧، ٥، ٤، ٢،٣، ١(

، وسـیطبق الى مجموعـة تجریبیـة واخـرى ضـابطة)فقد قسمت العینة في كل منها٨، ٦الدراستین (

ى تجریبیة والثانیة ضابطة .البحث الحالي على عینة مقسمة الى مجموعتین االول

وقـــد تباینـــت المراحـــل التـــي طبقـــت فیهـــا الدراســـات فهنـــاك دراســـات طبقـــت علـــى المرحلـــة 

، ٦، ٥) ودراسات طبقت على المرحلة المتوسطة كما في دراسـة (٢، ١االبتدائیة كما في دراسة (

لــى طلبــة ) ودراســة طبقــت ع٨، ٤) ودراســات طبقــت علــى المرحلــة االعدادیــة كمــا فــي دراســة (٧

المرحلة الثانیة . وجاء البحث الحالي لیطبق في الصف الرابع العام .–كلیة المعلمین 

وتقاربـــت الدراســـات فـــي االدوات والوســـائل المســـتخدمة وكـــذلك فـــي اجـــراءات التكـــافؤ بـــین 

المجموعــات . وقـــد اســـتفاد الباحــث مـــن اجـــراءات الدراســات الســـابقة وكـــذلك فــي اعتمـــاد متغیـــرات 

لمالئمة ألجل مكافئة مجموعتي البحث الحالي .التكافؤ ا

إجراءات البحث:الفصل الثالث
اتبع الباحث المنهج التجریبي في تنفیذ إجراءات البحث وكما یأتي :

أوالً : اختیار التصمیم التجریبي :
إنمـــوذج جانیـــه) وعـــاملین تـــابعین همـــا (بمـــا ان للبحـــث الحـــالي عـــامًال مســـتقًال واحـــدًا هـــو 

اب المفــاهیم الفیزیائیــة واالســتبقاء) فقــد اتبــع الباحــث التصــمیم التجریبــي ذا الضــبط الجزئــي (اكتســ

وكما في أدناه:
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  )٣شكل (ال

یبین التصمیم التجریبي للبحث

االختبار البعديالمتغیر التابعالمتغیر المستقلالمجموعة

اكتساب المفاهیم أنموذج جانیهالتجریبیة

االستبقاءالفیزیائیة

الختبار التحصیليا

الطریقة االعتیادیةالضابطة

ثانیاً : تحدید مجتمع البحث :
تحــدد مجتمــع البحــث بطالبــات الصــف الرابــع العــام فــي مدرســة ثانویــة البیــان للبنــات فــي 

) طالبـة موزعـات علـى شـعبتین دراسـیة ٦٢والبالغ عددهن ( ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧تكریت للعام الدراسي 

.

ینة البحث :ثالثاً : اختیار ع
اختــار الباحــث قــاعتین دراســیتین ، االولــى فیهــا المجموعــة التجریبیــة البــالغ عــدد طالباتهــا 

) طالبــة التــي ســتدرس بــانموذج جانیــه والقاعــة الثانیــة فیهــا المجموعــة الضــابطة البــالغ عــدد ٢٨(

عینـــة الكلـــي ) طالبـــة والتـــي ســـتدرس بالطریقـــة االعتیادیـــة ، وبـــذلك بلـــغ عـــدد افـــراد ال٢٩طالباتهـــا (

) طالبة ناجحة ، كما موضح في الجدول اآلتي :٥٧(

  )١جدول (

یبین التصمیم التجریبي للبحث

طریقة التدریسالعددالقاعةالمجموعة

أنموذج جانیه١٢٩التجریبیة

الطریقة االعتیادیة٢٢٨الضابطة

رابعاً : تكافؤ مجموعتي البحث :
بي تهیئة مجموعتین متكافئتین في عدد من المتغیرات ، وقد من متطلبات التصمیم التجری

أجرى الباحث تكافؤ مجموعتي البحث إحصـائیًا ، حیـث تـم حسـاب المتوسـط الحسـابي واالنحـراف 

  ) .٣المعیاري لدرجات المتغیرات اآلتیة والموضحة نتائجها في جدول (

صـــف الثالـــث المتوســـط المعــدل العـــام للصـــف الثالـــث : حصـــل الباحـــث علــى المعـــدل العـــام لل-١

الفراد عینة البحث من سجالت المدرسة .
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درجــة الفیزیــاء للصــف الثالــث : حصــل الباحــث علــى درجــة الفیزیــاء للصــف الثالــث متوســط -٢

ألفراد عینة البحث من سجالت المدرسة .

. ٢٠٠٨/ ٢/ ٢٦العمر الزمني : تم حساب اعمار عینة البحث باالشهر لغایة -٣

لدین : تم جمع المعلومات عن المستوى التعلیمـي للوالـدین مـن سـجالت المستوى التعلیمي للوا-٤

المدرسة، وقد حولت سنوات الدراسة الى درجات وفق الجدول اآلتي :

  )٢جدول (ال

المستوى التعلیمي مقابل عدد سنوات الدراسة للوالدین

المستوى 

التعلیمي
أمي

یقرأ 

ویكتب
كلیةمعهدإعدادیةمتوسطةابتدائیة

دبلوم 

عالي
دكتوراهماجستیر

عدد 

سنوات
٣٦٩١٢١٥١٦١٧١٨٢١صفر

حاصل الذكاء : طبـق الباحـث اختبـار رافـن للمصـفوفات المتتابعـة والمقـنن للبیئـة العراقیـة مـن -٥

) علـى افـراد مجمـوعتي البحـث وقـد تـم حسـاب ١٩٨٣الـدباغ وآخـرون ، (قبل الـدباغ وآخـرون 

الدرجة المئینیة لدرجات االختبار .

  )٣جدول (

القیمة التائیة والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري للمجموعتین في متغیرات التكافؤ

المتغیرات

القیمة ) طالبة٢٨الضابطة () طالبة٢٩التجریبیة (

التائیة 

المحسوبة

القیمة 

التائیة 

الجدولیة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

٠.٦٧٢  ٧.٥٨  ٧١  ٦.٢٨  ٦٩.٨المعدل العام

٠.٠٦٢  ١١.٤  ٦٧.٠٤  ١٢.٥  ٦٧.٦درجة الفیزیاء

٠.٢٣٢  ١١.٣٥  ١٩٤.٣  ١١.٣٨  ١٩٥العمر

٠.٩٥٢  ١.٢  ٤.٠٤  ١.٠٤  ٣.٧٦المستوى التعلیمي لآلباء 

المستوى التعلیمي 

لألمهات
٠.٢٥٢  ١.٥٢  ٢.٩  ١.٤١  ٣

١.٣٢  ٩.٣١  ٣٥.٠٤  ٨.٨٦  ٣٨.٢٤درجة الذكاء

یتضح من الجدول السابق ان القیم التائیة المحسـوبة اقـل مـن (ت) الجدولیـة عنـد مسـتوى 

) وهـــــذا یعنـــــي ان المجمـــــوعتین متكـــــافئتین فـــــي ٢) والبالغـــــة (٥٥) ودرجـــــة حریـــــة (٠.٠٥داللـــــة (

المتغیرات المدروسة .
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خامساً : أداة البحث .
مـدى اكتسـاب افـراد عینـة البحـث اعد الباحـث اختبـارًا تحصـیلیًا یسـتطیع مـن خاللـه قیـاس 

للمفاهیم الفیزیائیة وفق الخطوات االتیة :

حــدد الباحـــث مـــع مدرســة الفیزیـــاء فـــي ثانویــة البیـــان للبنـــات المـــادة تحدیـــد المـــادة العلمیـــة :-١

العلمیــة التـــي ســـیقوم الباحــث بتدریســـها لعینـــة البحــث فـــي الفصـــل الدراســي الثـــاني ابتـــداًء مـــن 

والفصــــــــل )كمیــــــــة الحــــــــرارة(وهــــــــي الفصــــــــل الرابــــــــع  ٢٠٠٨/ ٤/ ٦ولغایــــــــة  ٢٠٠٨/ ٢٦/٢

مـــن كتـــاب الفیزیـــاء للصـــف الرابـــع العام،الطبعـــة الرابعـــة عشـــرة لســـنة )تغیـــر الحالـــة(الخـــامس

٢٠٠٦  

بعد ان تم تحدید المادة العلمیة السابقة الذكر ، قام الباحث بتحلیـل تحدید المفاهیم العلمیة :-٢

ـــاهیم الف ـــاهیم المستخلصـــة (محتـــوى الفصـــلین الســـتخالص المف ـــغ عـــدد المف ) ٢٣یزیائیـــة ، فبل

) . ولغـــرض التأكـــد مـــن ســـالمة التحلیـــل ومصـــداقیته عـــرض الباحـــث قائمـــة ١مفهومـــًا ملحـــق(

المفاهیم والكتـاب المنهجـي المقـر علـى لجنـة مـن ذوي الخبـرة واالختصـاص فـي مجـال طرائـق 

مفـاهیم علـى نسـبة اتفـاق تدریس الفیزیاء والریاضیات والكیمیاء وآخرون، وقد حصلت جمیع ال

) .٢%) بین أعضاء لجنة التحكیم ملحق (٨٠أكثر من (

صیاغة األغراض السلوكیة وتحدید مستویاتها : -٣

ــــامج تعلیمــــي هــــي صــــیاغة االغــــراض  ــــي إعــــداد أي برن إن الخطــــوة االساســــیة المهمــــة ف

ى التعلیمـــي الســـلوكیة لكونهـــا توضـــح مـــا علـــى المـــتعلم ان یحقـــق عنـــد انتهائـــه مـــن دراســـة المحتـــو 

) الـــى ان ١٩٩٤الـــدریج، () ویشـــیر (تـــایلر) نقـــًال عـــن ٢٢٤، ص١٩٨٨تـــوق والحیلـــة، (للبرنـــامج 

أفضل الطرائق واكثرها شیوعًا في صیاغة االغراض السلوكیة هي صیاغتها في عبارات تبین نوع 

الســلوك المرغــوب تحقیقــه علــى ان یكــون الســلوك قــابًال لالكتســاب مــن طــرق التالمیــذ للمالحظــة

  )٩٤، ص١٩٩٤الدریج ،(والقیاس 

) غرضـًا ٣٣وبعد دراسة محتوى الفصلین المقرر تدریسها خالل مدة التجربة تم صـیاغة (

ســلوكیًا معرفیــًا . وقــد اعتمــد الباحــث تصــنیف بلــوم فــي المجــال المعرفــي مقتصــرًا علــى المســتویات 

غــراض الســلوكیة علــى التــذكر ، االســتیعاب ، التطبیــق) ثــم عــرض هــذه األ(الثالثــة االولــى وهــي 

) للتأكــد مــن صــیاغة الغــرض الســلوكي والمســتوى الــذي یقیســه وفــي ٢الســادة المحكمــین، ملحــق (

ضــوء آرائهــم ثــم تعــدیل بعــض مــن األغــراض الســلوكیة وتحدیــد مســتویاتها واصــبح العــدد النهــائي 

) .ولقــد ٣) غرضــًا ســلوكیًا موزعــة علــى الفصــلین الرابــع والخــامس مــن كتــاب الفیزیــاء ملحــق (٣٠(

  ) .٤صاغ الباحث أیضًا األغراض السلوكیة الختبار اكتساب المفاهیم الفیزیائیة ملحق (

إعداد جدول الموصفات : -٤
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في ضوء تحدید الباحث للمفاهیم العلمیة في مادة الفیزیاء لكمیة الحرارة ، تغیر الحالة، 

ارة وبنود موضوع تغیر الحالة وتحدید األغراض السلوكیة ونسب تركیزها لبنود موضوع كمیة الحر 

الختبار )الخارطة االختباریة(المحددان ألغراض البحث ، قام الباحث بإعداد جدول المواصفات 

  ) .٤اكتساب المفاهیم الفیزیائیة وكما في جدول (

  )٤جدول (ال

)الخارطة االختباریة(جدول المواصفات 

البند
األغراض السلوكیةالمفاهیم الفیزیائیة

الكلي
تطبیقاستیعابتذكر%العدد

  ٠.٣٤٧٨  ٨قیاس كمیة الحرارة
١*  

١**

١  

١٨  
-  ٢

  ٠.٠٤٣٤  ١االتزان الحراري
١  

٢  
-

١  

٢٣  
٢

  ٠.٣٩١٣  ٩االنصهار واإلنجمادظاهرتا
٣  

٨، ٥، ٤  

٤  

٢١، ٩، ٧، ٦  

٢  

١١، ٣  
٩

  -  ٠.١٣٠٤  ٣التبخر والتكثیف
٣  

١٥، ١٣،  ١٠  

١  

٢٤  
٤

  ٠.٠٤٣٤  ١الغلیان ودرجة الغلیان
١  

١٩  

٢  

٢٠.١٧  

٢  

١٤، ١٢  
٥

  -  ٠.٠٤٣٤  ١  الحرارة الكامنة للتبخر
١  

١٦  

١  

٢٢  
٢

٢٤  ٧  ١١  ٦  ١  ٢٣  الكلي

  ** أرقام الفقرات .    * عدد الفقرات.

بعــد إعــداد جــدول المواصــفات وتحدیــد عــدد الفقــرات ومســتویات ارتــأى اختبــار نــوع الفقــرات : -٥

رات الموضوعیة ، األول هو اختبار الصح والخطأ وقد الباحث اختیار ثالثة أنواع من االختبا

، والثالـث هـو ) أسـئلة٥ر اإلكمـال وقـد تكـون مـن () سـؤال ، والثـاني هـو اختبـا١٤تكون مـن (

) أسـئلة ولهـذا اصـبح اختبـار اكتسـاب المفـاهیم ٥اختبـار االختیـار مـن متعـدد وقـد تكـون مـن (

) سؤال .٣٤الفیزیائیة متكونًا من (

تـــم قیـــاس صـــدق االختبـــار وذلـــك بعرضـــه مـــع قائمـــة األغـــراض الســـلوكیة ار :صـــدق االختبـــ -٦

والكتاب المنهجي المقرر على عدد من مدرسي الفیزیاء في المرحلة الثانویة والجامعیـة ، وقـد 

) معیارًا لقبول الفقرة .٠.٨٠اتخذ الباحث نسبة اتفاق (

) طالبة مـن ١٠٠استطالعیة من (اختار الباحث عینةالتحلیل اإلحصائي لفقرات االختبار : -٧

الصــف الرابــع العــام فــي ثانویــة الخنســاء للبنــات وثانویــة ام المــؤمنین للبنــات ، وقــد تــم تطبیــق 

اختبار اكتساب المفاهیم الفیزیائیة في الصف الرابع العام ثم رتبت الدرجات تنازلیًا، ثم ُأخذت 



عالء الدین سلوم

١٦٩

أصـبحت البیانـات جـاهزة للتحلیـل ) فئتـین متطـرفتین (علیـا ودنیـا) ، وبـذلك٠.٢٧منها نسـبة (

االحصائي وعلى النحو اآلتي :

) معیارًا لقبول الفقرة .٠.٨٠ -٠.٢٠صعوبة الفقرات : اتخذ الباحث نسبة (- أ

القــوة التمییزیــة للفقــرات : تــم اســتخراج القــوة التمییزیــة لفقــرات االختبــار وذلــك بتطبیــق نســبة - ب

للفقرات .) فأكثر معیارًا لقبول القوة التمییزیة ٠.٢٥(

استخرج الباحث ثبات اختبار المفاهیم الفیزیائیة وذلك بإعادته مرتین بفاصل ثبات االختبار : -٨

) الــذي اســتخرج باســتخدام معامــل ارتبــاط ٠.٨١زمنــي قــدره اســبوعان ، وكــان معامــل الثبــات (

لتــي بیرســون، وبــذلك اصــبح االحتبــار جــاهزًا بصــیغته النهائیــة ، وقبلــه االغــراض الســلوكیة ا

).٥صاغها الباحث الختبار اكتساب المفاهیم الفیزیائیة ملحق (

سادساً : مستلزمات البحث :
، ن المجمـوعتین التجریبیـة والضـابطةتطلب تطبیق البحث تهیئـة خطـط تدریسـیة لكـل مـ

وقـد قـام الباحـث بـذلك وفـق المفـاهیم الفیزیائیـة وعـدد الحصـص االسـبوعیة لمـادة الفیزیـاء ، ثـم قـام 

حــث بعــرض نمــوذج لخطــة تدریســیة وفــق انمــوذج جانیــه االســتقرائي علــى مجموعــة مــن ذوي البا

الخبــرة واالختصــاص فــي مجــال طرائــق تــدریس العلــوم والفیزیــاء ، وقــد اخــذ الباحــث بمالحظــاتهم 

  ).٦ملحق(

سابعاً : تنفیذ التجربة :
لـى احـراز بعد اجراء تكافؤ المجموعتین في عدد من المتغیـرات ، فقـد حـرص الباحـث ع

اكبـــر قـــدر مـــن الضـــبط التجریبـــي للبحـــث فضـــًال عـــن قیـــام الباحـــث بالتـــدریس الفعلـــي لمجمـــوعتي 

البحث كونه حاصل على شهادة الماجستیر في الفیزیاء من جامعة اوهایو وما زال یدرس الفیزیاء 

عــن  فضــالالجامعیــة والمیكانیــك فــي كلیــة التربیــة وكلیــة التربیــة للبنــات / جامعــة تكریــت ، وهــذا 

فیزیــاء . وقــد بــدأ تنفیــذ التجربــة فــي بدایــة الفصــل الثــاني مــن العــام -اختصاصــه طرائــق تــدریس

على النحو االتي : ٢٠٠٨/ ٢/ ٢٦بتاریخ  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧الدراسي 

المجموعة التجریبیة : -أ

درست هذه المجموعة وفق انموذج جانیه االستقرائي الذي وضحت خطواته في االطار 

  ) .٦نموذج لخطة تدریسیة وفق انموذج جانیه االستقرائي ملحق (النظري ، وهناك 

درست بالطریقة االعتیادیة .المجموعة الضابطة : -ب
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سابعاً : تطبیق أداة البحث:
على افراد عینة البحـث وفـي نفـس الوقـت خـالل )اختبار المفاهیم الفیزیائیة(طبق الباحث 

وذلك  ٢٠٠٨/ ٤/ ٢٤ُأعید تطبیق االختبار في ، ثم  ٢٠٠٨/ ٤/ ٩یوم واحد وكان ذلك في یوم 

لقیاس استبقاء المعلومات .

: تصحیح أداة البحث :ثامناً 
صــحح الباحــث اجابــات الطالبــات بعــد تطبیــق اختبــار اكتســاب المفــاهیم الفیزیائیــة الــذي كــان ) أ

إكمــال) ، وخمســة أســئلة (و (خطــأ) وخمســة اســئلة )صــح() ســؤال مــن نــوع ١٤مكونــًا مــن (

لإلجابــة )مــن متعــدد) وقــد أعطــى الباحــث درجــة واحــدة لالجابــة الصــحیحة و(صــفراختیــار(

الخاطئة . 

صــحح الباحــث اجابـــات الطالبــات بعــد اعـــادة تطبیــق االختبــار بعـــد اســبوعین مــن تطبیقـــه ، ) ب

ولغــرض معرفــة مــدى اســتبقاء المعلومــات الفیزیائیــة لــدى الطالبــات فقــد اعطــى الباحــث درجــة 

حیحة ، و صفرًا على اإلجابة الخاطئة .واحدة على اإلجابة الص

: الوسائل اإلحصائیة : تاسعاً 
استخدم الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة :

�ϲΗϳѧοاالختبار التائي-١ έϓ�έΎѧΑΗΧϻϭ�Ι ѧΣΑϟ�ϲΗϋϭѧϣΟϣ�̈́ϓΎѧϛΗ�ϰѧϠϋ�ϑ έѧόΗϠϟ�ϥϳΗϠϘΗγϣ�ϥϳΗϧϳόϟ

البحث .

٢-س-١-س

ت =        
٢)ع١-١(ن

٢) ع١–٢+ (ن١
٢١١

( + )
٢ن١ن٢-٢+ ن١ن

-حیث تمثل : (س
) الوسط الحسابي للعینة األولى .١

-(س
) الوسط الحسابي للعینة الثانیة .٢
) عدد أفراد العینة األولى .١(ن
) عدد أفراد العینة الثانیة.٢(ن
٢(ع

) التباین للعینة األولى .١
٢(ع

) التباین للعینة الثانیة .٢
٢( مجـ س)–٢ن مجـ س

=٢تباین وفقاً للقانون اآلتي : عویستخرج ال
٢ن

-استخدم لحساب معامل الصعوبة لفقرات االختبار ألتحصیلي ما یأتي :معامل الصعوبة :-٢



عالء الدین سلوم

١٧١

معادلة معامل الصعوبة لألسئلة الموضوعیة :

ن ص ع + ن ص د
عوبة الفقرة =ص

ن
حیث أن :

ن ص ع : عدد اإلجابات الصحیحة في المجموعة العلیا .
ن ص د : عدد اإلجابات الصحیحة في المجموعة الدنیا. 

ن : عدد الطالبات في المجموعة العلیا والدنیا .

ر وكما یأتي :استخدم إلیجاد تمییز فقرات االختبامعامل التمییز :-٣

ن ص د–ن ص ع 
القوة التمییزیة للفقرات = 

ن ½

حیث أن :
ن ص ع : عدد الالئي اجبن إجابة صحیحة في المجموعة العلیا .
ن ص د : عدد الالئي اجبن إجابة صحیحة في المجموعة الدنیا .

لطالبات في المجموعة العلیا والدنیا .ن : عدد ا

�ϭѧΣϧϟ�ϰѧϠϋϭ�έΎѧΑΗΧϻ�ΕΎѧΑΛ�ΩΎѧΟϳϹ�ϥϭѧγέϳΑ�ρΎΑΗέ�ϝϣΎόϣ�ϡΩΧΗγمعامل ارتباط بیرسون : -٤
اآلتي :

( مجـ س) ( مجـ ص)–ن مجـ س ص 
ر = 

]٢(مجـ ص)–٢] [ ن مجـ ص٢(مجـ س)–٢[ ن مجـ س

أن :حیث

ر : معامل ارتباط بیرسون .
ن : عدد األفراد .

س : قیم أحد المتغیرین .
ص : قیم المتغیر اآلخر .
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عرض النتائج ومناقشتھا:الفصل الرابع

نصـت الفرضــیة األولـى علــى عـدم وجــود فـرق ذي داللــة إحصـائیة بــین متوسـطي درجــات 

التجریبیة والضابطة ، وبعد تصحیح إجابـات اكتساب المفاهیم الفیزیائیة لدى طالبات المجموعتین

-حصل الباحث على النتائج اآلتیة :)T-testالطالبات واستخدام ألـ (

  )٥جدول (

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة لدرجات طالبات 

المجموعتین في اختبار اكتساب المفاهیم الفیزیائیة

المجموعة
متوسط ال

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
التباین

درجة 

الحریة

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

  ١٠.١٧  ٣.١٩  ١٤.٠٣  التجریبیة
دال إحصائیاً   ٢  ٢.٢٧  ٥٥

  ١٥.٨٩  ٣.٩٨  ١٣.٥  الضابطة

اهیم بعــــد تطبیــــق الباحــــث لالختبــــار التــــائي للتحــــري عــــن الفــــرق المعنــــوي إلكتســــاب المفــــ

) التـي هـي أكبـر مـن القیمـة ٢.٢٧الفیزیائیة لمجموعتي البحـث تبـین ان القیمـة التائیـة المحسـوبة (

) وبــذلك تــرفض الفرضــیة الصــفریة ٥٥) وبدرجــة حریــة (٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٢الجدولیــة (

االولـــى وتقبـــل الفرضـــیة البدیلـــة التـــي تـــنص علـــى وجـــود فـــرق ذو داللـــة إحصـــائیة بـــین المجموعـــة 

ضابطة والمجموعة التجریبیة في اكتساب المفاهیم الفیزیائیة ولصالح المجموعة التجریبیة .ال

أمــا بالنســبة للفرضــیة الثانیــة التــي تــنص علــى عــدم وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائیة بــین 

متوسطي درجات استبقاء المعلومات الفیزیائیـة لطالبـات المجمـوعتین ، فبعـد اعـادة تطبیـق اختبـار 

فــــاهیم الفیزیائیــــة لقیــــاس اســــتبقاء المعلومــــات الفیزیائیــــة وتصــــحیح اجابــــات الطالبــــات اكتســــاب الم

-Tواستخدام الـ ( test: حصل الباحث على النتائج اآلتیة (

  )٦جدول (ال

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة المحسوبة والجدولیة لدرجات طالبات 

  تالمجموعتین في استبقاء المعلوما

المجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري
التباین

درجة 

الحریة

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

  ٨.٥٧  ٢.٩٣  ١٦.٣٨  التجریبیة
دال إحصائیاً   ٢  ٢.٠٩  ٥٥

  ١٩.٨٧  ٤.٤٦  ١٤.٣٦  الضابطة
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وي الكتســــاب المفــــاهیم بعــــد تطبیــــق الباحــــث لالختبــــار التــــائي للتحــــري عــــن الفــــرق المعنــــ

) التـي هـي أكبـر مـن القیمـة ٢.٢٧الفیزیائیة لمجموعتي البحـث تبـین ان القیمـة التائیـة المحسـوبة (

) وبــذلك تــرفض الفرضــیة الصــفریة ٥٥) وبدرجــة حریــة (٠.٠٥) عنــد مســتوى داللــة (٢الجدولیــة (

ـــة ـــى وجـــود فـــرق ذو دالل ـــة التـــي تـــنص عل ـــل الفرضـــیة الصـــفریة البدیل ـــین الثانیـــة وتقب إحصـــائیة ب

المجموعتین الضابطة و التجریبیة في استبقاء المفاهیم الفیزیائیة ولصالح المجموعة التجریبیة .

تفسیر النتائج .
یتبین من نتائج البحث الحالي ان اسـتخدام انمـوذج جانیـه االسـتقرائي فـي تـدریس الفیزیـاء 

اسـي أو فـي إكتسـاب المفـاهیم الفیزیائیـة للصف الرابع العام له أثر إیجابي في زیـادة التحصـیل الدر 

) كانـــت ٠.٠٥) ان الداللـــة االحصـــائیة االیجابیـــة وبمســـتوى داللـــة (٥، حیـــث یتبـــین مـــن جـــدول (

لصالح المجموعة التجریبیـة ، وهـذا یشـیر الـى فاعلیـة هـذه الطریقـة فـي اكسـاب الطالبـات المفـاهیم 

-أتي :الفیزیائیة وفي استبقائها ویمكن أن نعزو ذلك الى ما ی

ان الخطــــوات التــــي اتبعهــــا الباحــــث فــــي تــــدریس طالبــــات المجموعــــة التجریبیــــة وفــــق انمــــوذج .١

جانیـه) االسـتقرائي كـان لهـا االثـر فـي شــد انتبـاه الطالبـات ومسـاعدتهم تـدریجیًا للوصـول الــى (

اكتســاب المفهــوم ، ألن صــیاغة االهــداف التدریســیة واعــالم الطالبــات بهــا یحــدد وجهــة انتبــاه 

ات .الطالب

ان تقدیم مثال موجب أو اكثر على المفهوم بهدف اكسابهن اسم المفهوم یـؤدي الـى معـرفتهن .٢

بعض خصائص المفهوم ولیس اسمه حسب .

الباحـث) مزیـدًا مـن االمثلـة والالأمثلـة علـى المفهـوم مـع مراعـاة تقابـل (عندما یعـرض المـدرس .٣

ة والالأمثلـة بوقـت قصـیر یـؤدي ذلـك المثال مع الالمثال ، تنوعها ، التدرج فـي صـعوبة االمثلـ

الــى معرفــة الطالبــة مزیــد مــن خصــائص المفهــوم التــي تــؤدي الــى زیــادة قابلیتهــا علــى تمییــز 

المثـــال عـــن الالمثـــال .ان هـــذه الخصـــائص التـــي طبعـــت فـــي ذهنهـــا نتیجـــة عـــرض عـــدد مـــن 

یـــادة الالمثـــال) هـــو بمثابـــة ز (ان عـــرض فضـــال عـــن االمثلـــة والالأمثلـــة بشـــكل متقابـــل وســـریع 

معرفـــــة الطالبـــــة بالخصـــــائص التـــــي ال تنطبـــــق علـــــى المفهـــــوم وهـــــي تعزیـــــز لمعرفـــــة الطالبـــــة 

بالخصائص التي تنطبق على المفهوم .

بعد معرفتها بخصائص المفهوم ستصبح متمكنة من أن تكتب تعریفًا للمفهوم المقصود ..٤

الطالبـة التـي عند عرض عدد من االمثلة والالأمثلـة بشـكل عشـوائي فـي نهایـة الـدرس سـتكون.٥

واصــلت االنتبــاه علــى خطــوات التــدریس قــادرة لــیس فقــط علــى تمییــز المثــال عــن الالمثــال بــل 

اعطاء التبریر لذلك التمییز .



أثر استخدام انموذج جانیه في اكتساب المفاهیم الفیزیائیة

١٧٤

ان هــذه الخطــوات المتدرجــة والتــي یحضــر فیهــا الالمثــال مــع المثــال خــالل فتــرة الــدرس یحفــظ .٦

لخصــائص التــي ال تنطبــق صــورة المثــال فــي ذهــن الطالــب واضــحة محصــنة بمعرفــة الطالبــة ل

علــى المفهــوم ، نعــم أن هــذه المعرفــة تحمــي الطالــب مــن خلــط الخصــائص الموجبــة بالســالبة 

وهذا یؤدي الى زیادة فترة استبقاء الطالبة للمفاهیم الفیزیائیة . 

االستنتاجات ، التوصیات ، المقترحات:الفصل الخامس
ـــائج البحـــث خـــرج الباحـــث بمجموعـــة مـــن اال ســـتنتاجات وأوصـــى بعـــدد مـــن فـــي ضـــوء نت

التوصیات، ثم مقترحات لبحوث مستقبلیة وكما یأتي :

أوالً : االستنتاجات :
.لرابع العام للمفاهیم الفیزیائیةفاعلیة أنموذج جانیه االستقرائي في اكتساب طالبات الصف ا.١

.م الفیزیائیةیفاعلیة أنموذج جانیه االستقرائي في استبقاء طالبات الصف الرابع العام للمفاه.٢

ان األمثلة والالأمثلة التي یقدمها المدرس بصورة متقابلة وعشوائیة خالل تدریسه وفق أنموذج .٣

جانیه االسـتقرائي هـو ربـط للـدرس بـالواقع حتمـًا وان المفـاهیم ، والظـواهر والعالقـات الفیزیائیـة 

وفیهـا مـا ینطبــق التـي تحـوي بحـد ذاتهـا عـددًا مـن المفـاهیم ، هـي مطبقـة وموجـودة فـي حیاتنـا

على المفهوم وال ینطبق علیه . ان هذا الربط یجعل العالم والكون مختبرًا واسعًا للطالـب الـذي 

یلجأ الیـه للبحـث عـن مـا ینطبـق وال ینطبـق علـى المفهـوم ، وبهـذا فـإن المـدرس یوجـه الطالـب 

یائیــة وتســاعده علــى معــین ال ینضــب مــن األمثلــة والالأمثلــة التــي تعــزز اكتســابه للمفــاهیم الفیز 

على استبقائها .

ثانیاً : التوصیات :
أن تقـــوم وحـــدة اإلعـــداد والتـــدریب فـــي المدیریـــة العامـــة لتربیـــة صـــالح الـــدین بتـــدریب مدرســـي .١

ومدرسات الفیزیاء على استخدام النماذج التعلیمیة ومنها أنموذج جانیه االستقرائي .

لطلبـة األقسـام العلمیـة فـي كلیـات التربیـة ضرورة أغنـاء مفـردات مـادة طرائـق التـدریس المقـررة .٢

بالنماذج التعلیمیة .

ان یقــوم مــدرس التربیــة العملیــة فــي قســم الفیزیــاء بتــدریب طلبــة الصــف الرابــع علــى اســتخدام .٣

أنموذج جانیه االستقرائي في التدریس .

بیـة قیام مركز طرائق التـدریس فـي جامعـة تكریـت بالتنسـیق مـع وحـدة اإلعـداد والتـدریب فـي تر .٤

ـــاء علـــى اســـتخدام أحـــدث  ـــدریب مدرســـي ومدرســـات مـــادة الفیزی صـــالح الـــدین بفـــتح دورات لت

النماذج التعلیمیة .
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ثالثاً : المقترحات :
-استكماًال للبحث الحالي یقترح الباحث إجراء البحوث المستقبلیة اآلتیة :

ة وتنمیــة المیــول نحــو أثــر اســتخدام أنمــوذج جانیــه االســتقرائي علــى اكتســاب المفــاهیم الفیزیائیــ.١

مادة الفیزیاء .

أثر اسـتخدام أنمـوذج جانیـه االسـتقرائي علـى اكتسـاب المفـاهیم الفیزیائیـة وتنمیـة تفكیـر الطلبـة .٢

أالبتكاري أو التفكیر الناقد أو التفكیر العلمي أو التفكیر االستداللي .

لــى اكتســاب المفــاهیم مقارنــة أثــر اســتخدام أنمــوذج جانیــه االســتقرائي وأنمــوذج تعلیمــي آخــر ع.٣

الفیزیائیة وأي من المتغیرات أعاله . 

تطبیق أنموذج جانیه االستقرائي على مراحل دراسیة أخرى وبنفس المتغیرات ..٤

العربیة واإلنكلیزیة :المصادر
:المصادر العربیة 

) . أثر استخدام التعلم للتمكن على التحصیل واالحتفاظ لطالبات ١٩٩١أحمد ، مآرب محمد(.١

رسالة (الصف الثاني المتوسط في مادة علم االحیاء ، جامعة الموصل / كلیة التربیة 

.)ماجستیر غیر منشورة

، دار الكتب للطباعة  ١) أسس علم النفس التربوي ،ط١٩٩١االزیرجاوي ، فاضل محسن (.٢

والنشر ، الموصل .

لي ، بغداد .) علم النفس العام ، مطبعة التعلیم العا١٩٨٨اآللوسي ، جمال حسین (.٣

اآللوسي ،جمال حسین: االسس النفسیة لمعاملة التلمیذ ،التربیة، المدیریة العامة للتخطیط .٤

. ١٩٨٤، مطبعة وزارة التربیة ،١٧٤، العدد ١التربوي ،ج

) أثر أنموذج جانیه التعلیمي في تحصیل طالب ٢٠٠٥االحبابي ، فائق ابراهیم علي (.٥

، )یائیة واستبقائها ، (رسالة ماجستیر غیر منشورةالصف الخامس العلمي للمفاهیم االح

جامعة دیالى / كلیة التربیة .

، دار الفكر ٢) أسالیب تعلیم العلوم والریاضیات ، ط٢٠٠٢البكري ، أمل وعفاف الكسواني (.٦

للطباعة والنشر والتوزیع، عمان .

في مادة التأریخ بناء برنامج فیدیو تعلیمي  )٢٠٠٣البكري ، عبد الكریم عبد اهللا یحیى (.٧

ومعرفة أثره في التحصیل واالحتفاظ لدى طلبة الصف السادس االساسي في الجمهوریة 

.)إطروحة دكتوراه غیر منشورة(ابن رشد) ،(الیمنیة . جامعة بغداد / كلیة التربیة 
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، دار الفرقان ١) المیسر في علم النفس التربوي ، ط١٩٨٢بلقیس ، أحمد وتوفیق مرعهي (.٨

عمان .–لتوزیع للنشر وا

) التعلیمي في اكتساب Gange) .أثر إستخدام انموذج جانیه (١٩٩٩بطرس ، نضال مكي (.٩

المفاهیم الریاضیة واستبقائها لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في بغداد ، جامعة بغداد / 

(رسالة ماجستیر غیر منشورة))ابن الهیثم(كلیة التربیة 

) أساسـیات علـم الـنفس التربـوي ، دار النشـر ١٩٨٤عـدس ( توق ، محـي الـدین وعبـد الـرحمن.١٠

للطباعة العربیة ، االردن .

، دار الفكــر للطباعــة  ٢) أســس علــم الــنفس التربــوي ،ط٢٠٠٢تــوق ، محــي الــدین وآخــرون (.١١

والنشر والتوزیع، عمان .

م ) مقارنــة أثــر انمــوذجي جانیــه وبرونــر التدریســیین فــي تعلــ١٩٩٧التمیمــي ، فاضــل علــوان (.١٢

.)(أطروحة دكتوراه غیر منشورة)ابن الهیثم(كلیة التربیة مفاهیم الفیزیاء ، جامعة بغداد/

) أثـــر خطـــة كیلـــر فـــي تحصـــیل طلبـــة ١٩٩٨توفیـــق ، أحمـــد مرعـــي ومحمـــد محمـــود الحیلـــة (.١٣

الصــف العاشـــر األساســي لمـــادة التــأریخ فـــي منطقــة اربـــد التعلیمیــة ، مجلـــة المعلــم الطالـــب ، 

) .١العدد (

) . تعلــــم التفكیــــر ، مفــــاهیم وتطبیقــــات ، دار الكتــــاب ١٩٩٩فتحــــي عبــــد الــــرحمن (جــــروان ،.١٤

الجامعي ، اإلمارات العربیة المتحدة .

ــیم ،ط١٩٨٠جــابر، جــابر عبــد الحمیــد (.١٥ ــتعلم ونظریــات التعل ، دار النهضــة ٥) ســایكولوجیة ال

العربیة ، القاهرة .

نمـوذج جانیـه وخارطـة المفـاهیم فـي ) أثر اسـتخدام أ١٩٩٩الجمیل ، غادة هاشم عبد الحمید (.١٦

اكتســـاب المفـــاهیم الحیاتیـــة واالحتفـــاظ بهـــا لـــدى طالبـــات الصـــف الخـــامس العلمـــي ، (رســـالة 

، جامعة الموصل .)ماجستیر غیر منشورة

) . مفــاهیم العلــوم +العامــة والصــحة فــي الصــفوف ١٩٩٥الخلیلــي ، خلیــل یوســف وآخــرون (.١٧

والتعلیم ، الجمهوریة الیمنیة .، وزارة التربیة ١االربعة االولى ، ط

، مطابع وزارة التربیة ١) طرائق التدریس العامة ، ط١٩٩٧الخوالدة ، محمد محمود وآخرون (.١٨

والتعلیم ، الجمهوریة الیمنیة .

، دار المسـیرة للنشــر والتوزیــع  ١) تعلـیم العلــوم للجمیــع ، ط٢٠٠٥خطایبـة ، عبــد اهللا محمــد (.١٩

ربد ، األردن .والطباعة ، جامعة الیرموك، أ

) اثر استخدام انموذجي برونر وجانیه التعلیمیین في ١٩٩٦الخفاجي ، طالب محمود یاسین (.٢٠

إطروحة (اكتساب تالمیذ المرحلة االبتدائیة للمفاهیم الجغرافیة واستبقائها ، بغداد ، كلیة التربیة

.)دكتوراه غیر منشورة
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، مكتبــــة االنجلــــوا ٢،ط ١تربویــــة ، ط) دراســــات وقــــراءات نفســــیة و ١٩٨٤داؤد ، عزیــــز حنــــا (.٢١

القاهرة. –المصریة 

، دار القلم ، الكویت . ٢) االتجاه المعاصر في تدریس العلوم ، ط١٩٧٨الدیب ، فتحي (.٢٢

.كویت ، دار القلم، ال ١) . االتجاه المعاصر في تدریس العلوم ، ط١٩٧٤الدیب ، فتحي (.٢٣

، دار عــالم الكتــب للطباعــة والنشــر  ٢، ط) تحلیــل العملیــة التعلیمیــة١٩٩٦الــدریج ، محمــد (.٢٤

الریاض .–والتوزیع 

) طرائق تدریس اللغة العربیة ، مطبعة ١٩٩٩الدلیمي ، كامل محمود نجم وطه علي حسین (.٢٥

بغداد .–جامعة بغداد 

، مركز التوثیـق للنشـر والتوزیـع ٢) اجراءات تصمیم المناهج ، ط١٩٩٥دروزة ، أفنان نظیر (.٢٦

الوطنیة، نابلس .، جامعة النجاح 

) اختبـــار المصــفوفات المتتابعـــة القیاســي العراقـــي ، مطبعـــة ١٩٨٣الــدباغ ، فخـــري وآخــرون (.٢٧

جامعة الموصل، جامعة الموصل ، العراق .

، الریــــاض ، دار عــــالم الكتــــب للطباعــــة  ١) التــــدریس الهــــادف ، ط١٩٩٤الــــدریج ، محمــــد (.٢٨

والنشر والتوزیع .

.١٩٧٠رة ،المكتب المصري الحدیث ، ، القاه٨س، طراجح ،أحمد عزت: أصول علم النف.٢٩

،  ١) طبیعـة العلــم وبنیتـه ، تطبیقـات فـي التربیـة العملیــة ، ط١٩٨٦زیتـون ، عـایش محمـود (.٣٠

دار عمار ، عمان.

، دار الكتاب الجامعي  ٢) مبادئ علم النفس التربوي ، ط٢٠٠٢الزغول ، عماد عبد الرحیم (.٣١

عین .، االمارات العربیة المتحدة ، ال

، دار الشـــــروق للنشـــــر ٢، ١) أســـــالیب تـــــدریس العلـــــوم ، ط١٩٩٦زیتـــــون ، عـــــایش زیتـــــون (.٣٢

والتوزیع ، االردن .

) تـــــدریس مفـــــاهیم اللغـــــة العربیـــــة ١٩٨٨ســـــعادة ، جـــــودت أحمـــــد وجمـــــال یعقـــــوب الیوســـــف (.٣٣

، دار الجبل ، بیروت . ١والریاضیات والعلوم التربویة واالجتماعیة ، ط

) أســالیب تـدریس الدراســات االجتماعیــة ، دار الشــروق للنشــر ٢٠٠٠(السـكران ، محمــد أحمــد .٣٤

والتوزیع ، عمان ، االردن 

) المعلم والتربیة دراسة تحلیلیـة مقارنـة لطبیعـة المهنـة ، ١٩٧٧عبد العزیز ، سلیمان عرفات (.٣٥

، مكتبة االنجلوا المصریة ، القاهرة . ١ط

، مكتبــة النهضــة  ٢وطــرق التــدریس ، ط) مبــادئ التربیــة ١٩٧٨عبــد المجیــد ، عبــد الــرحیم (.٣٦

المصریة .



أثر استخدام انموذج جانیه في اكتساب المفاهیم الفیزیائیة

١٧٨

) التفكیر الناقد والتعلیم المدرسـي والصـفي ، مجلـة ١٩٩٩عصفور ، وصفي ومحمد طرخان (.٣٧

، االردن . ٤٥ -٢٩المعلم / الطالب ، العددان الثالث والرابع ، ص

ر ، عمان ، دار وائل للنش ١) نماذج تربویة تعلیمیة معاصرة ، ط٢٠٠٠عبد الهادي ، نبیل (.٣٨

.

–، الكویــــت تــــایمز  ١١) التعلــــیم فــــي علــــم الــــنفس التربــــوي ، ط١٩٩٠العمــــر ، بــــدر عمــــر (.٣٩

الكویت .

، دار العلم للمالیین ، بیروت . ٢) معجم علم النفس ،ط١٩٧٧عاقل ، فاخر (.٤٠

تینسـون وجانیـه التعلیمیـین -) أثـر اسـتخدام انمـوذج میـرل١٩٩٧العكیلي ، أحمد عبد الزهرة (.٤١

أطروحـة دكتـوراه غیـر (تالمیذ المرحلة االبتدائیة المفاهیم العلمیة فـي مـادة العلـوم في اكتساب

كلیة التربیة / جامعة بغداد .)منشورة

) فاعلیـــة تـــدریس عـــدد مـــن المفـــاهیم الریاضـــیة حســـب ١٩٩٩العـــزاوي ، فـــائق نـــاجي عطیـــة (.٤٢

، ول متوسـطتبقاء لـدى طلبـة الصـف األتینسـون فـي التحصـیل واالسـ-انموذجي جانیـه ومیـرل

.)رسالة ماجستیر غیر منشورة(ابن الهیثم –جامعة بغداد ، كلیة التربیة 

) نظریــــات الــــتعلم المعاصــــرة ١٩٨٨فطــــیم لطفــــي محمــــد وأبــــو العــــزایم عبــــد المــــنعم الجمــــال (.٤٣

، مكتبة النهضة العربیة ، القاهرة . ١وتطبیقاتها التربویة ، ط

التـــدریس الصـــفي ، دار الشـــروق للنشـــر ) نمـــاذج١٩٩٨قطـــامي ، یوســـف ونایفـــة القطـــامي (.٤٤

عمان .–والتوزیع ، األردن 

لیبیا .–، الدار العربیة للكتاب  ٢) نظریات التعلم والتعلیم ، ط١٩٨١القذافي ، رمضان (.٤٥

) أثـــر اســـتخدام أنمـــوذج برونـــر وجانیـــه فـــي اكتســـاب ١٩٩٩القبـــاطي ، عبـــد اهللا عبـــده ســـلیم (.٤٦

طــــالب مرحلــــة التعلــــیم األساســــي فــــي الجمهوریــــة الیمنیــــة واســــتبقاء المفــــاهیم الفیزیائیــــة لــــدى 

الجامعة المستنصریة ، بغداد .)أطروحة دكتوراه غیر منشورة(

) دلیـــل أبحـــاث میدانیـــة فـــي تعلـــیم اللغـــة العربیـــة فـــي مرحلـــة التعلــــیم ١٩٩٢الكخـــن ، أمـــین (.٤٧

األساسي ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس .

) معجــم المصــطلحات التربویــة المعرفــة فــي ١٩٩٦مــد حســین و د. علــي الجمــل (اللقــاني ، أح.٤٨

، علم الكتب ، القاهرة .١المنهج وطرق التدریس ، ط

) اساســـیات تـــدریس الدراســـات ١٩٩٠اللقـــاني ، أحمـــد حســـین وعـــوده عبـــد الجـــواد أبـــو ســـفینة (.٤٩

االجتماعیة ، مكتبة دار الثقافة، عمان .

راتیجیات تعلـم المفهـوم ، دراسـة اثـر كـل مـن تنظـیم الخبـرة ) اسـت١٩٩٥ملحـم ، سـامي محمـد (.٥٠

التعلیمیة والذكاء واألسـلوب المعرفـي فـي تعلـم تالمیـذ المرحلـة المتوسـطة للمفـاهیم والمعلومـات 



عالء الدین سلوم

١٧٩

واالحتفــاظ بهــا ، مجلــة حولیــة كلیــة التربیــة ، الســنة العاشــرة ، العــدد العاشــر ، جامعــة قطــر ، 

. ١٢٩ -١١٠كلیة التربیة ، ص

) أساســیات فــي طرائــق التــدریس العامــة ، ١٩٩١، داؤود مــاهر ومجیــد مهــدي محمــد (محمــد.٥١

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل / كلیة التربیة .

، دار ١) طرائـــق التـــدریس العامـــة ، ط٢٠٠٢مرعـــي ، توفیـــق أحمـــد ومحمـــد محمـــود الحیلـــة (.٥٢

المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان .

، دار الفرقـــان للنشـــر والتوزیـــع ،  ٢) علـــم الـــنفس التربـــوي ، ط١٩٨٥واني ، عبـــد المجیـــد (نشـــ.٥٣

األردن .

، دار الفرقــان للنشــر والتوزیــع ،عمــان، ١نشــوان ، یعقــوب حســین ،الجدیــد فــي تعلــم العلــوم ،ط.٥٤

١٩٨٩ .

، الجامعة األردنیة ، عمان .١) . أسس التربیة ، ط١٩٨٨ناصر ، إبراهیم (.٥٥

) اثــر تــدریس المفــاهیم باســتخدام خــرائط المفــاهیم وانمــوذج ١٩٩٩عبــد الكــریم (یاســین ، واثــق.٥٦

كلیــة )رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة(هیلــدا تابــا فــي التفضــیل المعرفــي لطلبــة كلیــة المعلمــین 

جامعة بغداد .)ابن الهیثم(التربیة 
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